
ความปลอดภัยจากอัคคีภัยของภาควิชาสรีรวิทยา 

 
หลักการปองกันและระงับอัคคีภยั 

1. การจัดระเบียบเรียบรอย    

2. การดูแลและซอมบํารุง    

3. ความมีระเบียบวินัย    

4. ความรวมมือปองกันอัคคีภัย   

องคประกอบของไฟ ซ่ึงประกอบดวย 3 อยางคือ 

ไฟเกิดจากการรวมตัว 3 องคประกอบ ไดแก เช้ือเพลิง ความรอน และออกซิเจน ในสภาวะท่ี เหมาะสม ถาขาด 

องคประกอบใดองคประกอบหน่ึง ไฟก็ไมสามารถจะเกิดข้ึนได 

1. เช้ือเพลิง เช้ือเพลิง สวนท่ีเปนไอ ท่ีทําใหเกิดการลุกไหมมี 3 สถานะไดแก 

- ของแข็ง เชน ถานไม ถานหิน ไม กระดาษ ผา หญาฟาง ยางรถยนต ฯล 

- ของเหลว เชน นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้ามันปรุงอาหาร แอลกอฮอล ฯลฯ 

- กาซ เชน กาซหุงตม กาซตามธรรมชาติ ฯลฯ 

2. ความรอน ความรอนเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดการลุกไหม เปนสิ่งท่ีทําใหอุณหภูมิของเช้ือเพลิงสูงข้ึนทําใหเกิดปฏิกิรยิา 

สันดาป เกิดข้ึนอยางเหมาะสม ซึ่งเช้ือเพลิงแตละชนิดมีจุดติดไฟไมเทากัน 

3. ออกซิเจน อากาศท่ีมี ออกซิเจนไมต่ํากวา 16% ออกซิเจนจะเปนตัวทําใหเกิดการเผาไหม ยิ่งมีออกซิเจนมากเช้ือเพลิงก็ยิ่งติด 

ไฟไดมากข้ึน และ เช้ือเพลิงบางชนิดมีเช้ือเพลิงในตัวเองอยางเพียงพอท่ีจะทําใหตัวเองเกิดการลุกไหมไดโดยไม 

ตองอาศัยออกซิเจนท่ีอยูโดย 

 

ประเภทของไฟ มี 4 ประเภท 

ประเภท ลักษณะไฟ วิธีการดับ สารดบัเพลิง 
ประเภท A 
 

เช้ือเพลิงธรรมดาท่ีเกิดจาก
วัสดุตดิไฟท่ัวไป เชน ไม 
กระดาษ เสื้อผา หญา 
ฟาง ยางรถยนต ฯลฯ 

ใชหลักความเย็นและความ
เปยกช้ืนคลุมทับหรือการลด
ความรอน(Cooling) โดยใชนํ้า 
 

นํ้า  
ผงเคมีแหง 
FireAde2000 
 

ประเภท B 
 

เพลิงท่ีเกิดจากของเหลวหรือ
แกส เชน 
นํ้ามัน แกสตดิไฟ ฯลฯ 
 

ใชหลักการกําจัดออกซิเจน
หรือตัดเปลวไฟจะทําใหอับ
อากาศ โดยใชผง 
เคมีแหงหรือใชฟอง โฟมคลุม 

ผงเคมีแหง 
คารบอนไดออกไซด 
FireAde2000 
 

ประเภท C 
 

เพลิงท่ีเกิดจากอุปกรณท่ีม ี
กระแสไฟฟา เชน อุปกรณ
ระบบไฟฟา เครื่องไฟฟา ฯลฯ 

ใชหลักการตัดกระแสไฟฟา
แลวใช 
กาซคารบอนไดออกไซด 

ผงเคมีแหง 
คารบอนไดออกไซด 
FireAde2000 

ประเภท D 
 

เพลิงท่ีเกิดจากโลหะและ
สารเคมีตดิไฟ เชน วัตถุระเบิด 
ปุยยูเรยี ผงแมกนีเซยีม 

หามใชนํ้าเปนอันขาด แตใหใช 
หลักการทําใหอับอากาศ 

FireAde2000 
 

 

 



   ชนิด FireAde2000 
 

คุณสมบัติ เปนเทคโนโลยีท่ีทันสมยัท่ีสุดในวงการดับเพลิง สารท่ีฉีดออกมาเปน ฟองโฟมสีขาวไมทําใหเกิดความ 
สกปรกเสียหายตอทรัพยสิน และอุปกรณไฟฟาทุกชนิดเปนนํ้ายาท่ีไมมีพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เก็บไวไดนานโดยไมจํากันระยะเวลา 
 

ผลดี ดับไฟประเภท A,B,C,D 
- ไมเพียงแตดับไฟท่ีเกิดข้ึนเทาน้ัน ยังสามารถหยุดการเกิดเพลิงปะทุซ้ําไดอีกดวย ทําใหวัสดุท่ี 
ถูกเผาไหมเย็นลงอยางรวดเร็ว มีประสทิธ์ิภาพลดอุณหภมูิมากกวานํ้าธรรมดาถึง 20 เทา 
 

ผลเสีย -ยังไมพบ 
ฉีดไดไกล 6-8 เมตร 
ฉีดไดนาน 13 วินาที ( 10 ปอนด ) 
สถานท่ีต้ัง บริเวณพ้ืนท่ีสํานักงาน หองคอมพิวเตอร หองไฟฟา 
 

ขอควรระวัง  
- ขณะเกิดเพลิงหามฉีดท่ีเปลวไฟ เพราะจะไมไดผล 
- ถามีความจําเปน ตองใชดับไฟท่ีลุกไหมนํ้ามันพืชในกระทะ อยา ฉีดนํ้ายาลงในนํ้ามันท่ีกําลังลุกไหม. 
ในระยะใกลเกินไปเพราะความแรงของนํ้ายาจะทําใหนํ้ามันพืชกระเด็นออกจากกระทะและไฟอาจลุกลาม 
จนไมสามารถควบคุมได 
 

การตรวจสอบ 
- ควรตรวจสอบทุก 6 เดือน 
- ควรทําความสะอาดตัวถังทุกสัปดาห 
- ดูจากมาตรวัดแรงดัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการใชถังดับเพลิง 

    1. ดึง สายฉีด  ดึงสายฉีดออกจากท่ีเก็บ 

2. ปลด สลกั  มือหน่ึงจับถัง อีกมือปลดสลัก เพ่ือปลดล็อควาลวท่ีหวัถังออก 

3. กด คันบีบ ทําการกดคันฉีดช้ินบนหรือบีบคันบีบท้ังสองเขาหากันเพ่ือทําการฉีดสารออกมา 

4. สาย สายฉีด  ทําการฉีดโดยสายสายฉีดไปมาท้ังซายและ ขวาไปท่ีฐานของไฟเพ่ือกวาดตอนและ 
               ดักทิศ ทางการหนีของไฟจน เปลวไฟดับสนิท 

 
การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง 
1. ติดตั้งมองเห็นเดนชัด 
2. ถนัดตอการหยิบใช 
3. ไมมีสิ่งขีดขวาง 
 

มาตรฐานการติดต้ัง สูงจากพ้ืน 80 เซนติเมตร 
ควรติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ โดยใหสวนสูงสดุของเครื่องสูงจากพ้ืนดิน อยูท่ี 80 ซม(ตามกฎหมายสากลไมเกิน 150 ซม.) เพ่ือให
ทุกคนสามารถหยิบใชไดสะดวก และควรมีปาย ช้ีตําแหนงท่ีตั้งเครื่องดับเพลิงไวเหนือเครื่องดับเพลิงเพ่ือใหมองเห็นชัดเจน เครื่อง
ดับเพลิงทุกเครื่องท่ีติดตั้งในประเทศไทยตองมีรายละเอียดเปนภาษาไทย 
 

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ 

☺ อยาต่ืนตกใจ 

☺ เตรียมการสูพรอมดูการหนี 

☺ อยาใชลิฟต 

☺ ใชทางหนีไฟ 
      หนีลงพ้ืนดินใหเร็วท่ีสุด 
 
 



 
ใชวิธีเดินอยางเร็ว หามว่ิง "เดินชิดขวา" เปนหลักสากลในเรื่องทิศทางการเดินอยางปลอดภัย 
กรณีฉุกเฉินท่ีมีฝูงชนจํานวนมาก การหนีภัยจะไดรับความปลอดภัยมากข้ึน ไมเกิดการชน หรือ กีดขวางทางกัน ยาม 
วิกฤติ จําเปนตองเคลื่อนยายผูคนจํานวนมากในสถานท่ีคับแคบ ใหใชคําบอกกลาววา “เดินชิดขวา – แถวเรียงเด่ียว – 
หามดึง – หามดัน – หามผลัก – หามแซง - กมหัวตํ่า"(ในกรณีมคีวัน) 
หมายเหตุ : ใหเคลื่อนยายในแนวราบกอน ถาไมสามารถไปได ใหลงพ้ืนดินโดยเร็ว หามใชลิฟท เพราะจะตดิอยูในลิฟท 
ถามีการดับไฟฟา 
 

อัคคีภัยท่ีอาจเกิดขึน้ในสํานกังาน  
1. อุบัติเหตุจากการใชไฟฟา 
2. การสูบบุหรี ่การเผาสมุ เชนการจุดยากันยุง การจุดธูป-เทียน 
3. การใชไฟและความรอน การหุงตมอาหารและการประกอบกิจการตางๆ 
4. การระเบิดของวัตถุระเบิด ไอนํ้า กาซ ดอกไมไฟและดินปน 
5. การใชเช้ือเพลิงตางๆท้ังในดานเปนวัสดุการผลิตและการประกอบกิจการตางๆ 
 

สาเหตุของไฟไหม 
1. ใชเครื่องไฟฟาแลวไมปดหรือปลดปลั๊กใหเรียบรอย 
2. ไฟฟาลัดวงจร หรือวางเครื่องใชไฟฟาติดผนังเกินไป เชนตูเย็น โทรทัศน ความรอนระบายออกไมไดจนเครื่องรอนจดัไหมตัวเอง 
3. อุปกรณไฟฟาไมไดมาตรฐานหรือเกาเกินไปหมดอายุการใชงาน เชนสายไฟฟาเกา ชํารุด 
4. เกิดฟาผาเมื่อมีพายฝุน ถาไมมสีายลอฟาท่ีถูกตองก็จะเกิดไฟไหมได 
5. สถานท่ีบางแหงมีการเก็บสารเคมี ท่ีอาจกอใหเกิดไฟไหมไดงาย เชนสีนํ้ามันและนํ้ามันลินซีด(นํ้ามันสน)เมื่อคลุกเคลากับเศษผา
วางท้ิงไวอาจคุไหมข้ึนเอง 
6. สาเหตมุาจากกาซและอุปกรณท่ีใชกาซ เชนกาซรั่ว , เตาหุงตม เมื่อใชงานเสร็จแลวไมปดใหเรยีบรอยตลอดจนเครื่องทําความรอน
ในหองนํ้า ฯลฯ 
7. การฝาฝนกฎขอบังคับตางๆ เชนสูบบุหรี่ในท่ีท่ีหามสูบ 
8. การเผาสิ่งท่ีไมใช เศษขยะ เศษกระดาษ ไมมผีูดูแล ไฟยังไมดับ ไฟคุข้ึนหรือมีลูกไฟกระเด็นไปตกท่ีขางเคียง ทําใหเกิดไฟลุกไหม
ข้ึน 
9. ความประมาทในเรื่องอ่ืนๆไดแก จุดธูป เทียนท้ิงไว หรือไมดูแลเด็กปลอยใหเลนไมขีดไฟหรือเปดเตากาซเลน 
10. การเผาทุงในฤดูแลงโดยไมดูแลใหไฟดับใหเรียบรอยเสียกอน เมื่อมีลมพัดไฟอาจลุกลามไปได 
 

สาเหตุจากไฟฟา 
1. อุปกรณไฟฟาท่ีไมปลอดภัย หรอืชํารุด 
2. การใชไฟฟาเกินกําลัง 
3. การเกิดไฟฟาชอตและการลัดวงจร 
4. ลืม- ปดสวิตชหรือลืมถอดปลั๊กไฟ 
หมายเหตุ เตาไฟฟาแบบโบราณ (ชนิดขดลวด) ปจจุบันหามใช 
 

ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชไฟฟา 
1. อยาใชสวิทช ปด-เปดบนเตยีงนอน เพราะอาจนอนทับหรือพลิกทําใหแตก จะถูกไฟดดู 
2. อยาแขวนหลอดไฟฟาไวตดิกับมุงหรือมาน หรือใชผาคลุมหลอดไฟฟาไวเพราะความรอนท่ีหลอดไฟจะทําใหเกิดไฟไหมได 
3. อยาเปดวิทยุหรือเครื่องใชไฟฟาในหองนํ้าหรือในท่ีช้ืนแฉะ ขณะตัวเปยก 
4. อยาใชนํ้ามันไวไฟลางเครื่องใชไฟฟาตางๆ ท่ียังเสียบปลั๊กอยู 
5. อยาใชข้ัวตอแยกเสียบปลั๊กหลายทางจะเปนการใชไฟเกินกําลัง 
6. อยาปลอยใหสายเครื่องใชไฟฟา เชน พัดลม ลอดใตเสื่อหรือพรม หรืออยาปลอยใหของหนักผานทับสายเปลือกหุมจะแตก อาจ
เกิดไฟซอต 



7. อยาเดินสายไฟใชเปนการช่ัวคราวอยางลวกๆ 
8. อยาเสียบปลั๊กเครื่องใชไฟฟาท่ีมีขนาดเกินกวา 2000 วัตตกับเตาเสียบธรรมดาในบาน จะทําใหสาย 
ของเตาเสียบรอนจัดจนเกิดไฟไหมได 
9. อยาแกไขไฟฟาเองโดยไมมีความรูเรื่องไฟฟา 
10.อยาใชลวดทําราวตากผาและขึงไวกับรั้วใกลสายไฟ อาจเกิดไฟฟารั่วได 
11. อยาใชอุปกรณไฟฟาชนิดไมกันนํ้าติดตั้งนอกชายคา จะทําใหอุปกรณน้ันชํารดุเร็ว 
12. อยาเดินสายไฟติดรั้วสังกะสหีรือโครงเหล็ก โดยไมใชวิธีรอยสายในทอ 
13. อยาปลอยใหเครื่องใชไฟฟาเปยกนํ้า 
14. อยาใชไฟฟาจับปลา 
15. ควรติดตั้งเสาอากาศทีวี ตองหางจากเสาไฟไมนอยกวา 8 ฟุต 
16. ควรถอดปลั๊กออก ถารูสึกวามีไฟฟารั่วจาก เครื่องใชไฟฟาสําหรับสํานักงาน เชน เครื่องคิดเลข พิมพดีด 
17.ควรรีบซอมแซมฉนวนครอบสวิทชหรืออุปกรณไฟฟาอ่ืนๆท่ี แตกชํารุด 
 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบปองกันและระงับอัคคีภัย “ในบานท่ีพักอาศัย” 
1. ควรมีถังดับเพลิงมือถือขนาดท่ีสามารถใชงานไดสะดวกอยางนอย 1 ถัง 
2. ถาหนาตางมีเหล็กดัดปดอยู ตองมีชองท่ีเปดไดอยางนอย 1 บาน 
3. หมั่นตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี ท่ีมีความเสีย่ง ไดแก หองครัว หองบูชาพระ หองเก็บของ ฯลฯ 
4. อยาเก็บวัสดไุวไฟ นํ้ามันกาด ทินเนอร ไวในบานเปนจํานวนมาก 
5. ไมขีดไฟ ไฟแช็ค ใหเก็บไวในท่ีมิดชิด ไกลมือเด็ก 
6. หลีกเลี่ยงการทํางานหลายๆอยางพรอมๆกัน เชนพูดโทรศัพทขณะปรุงอาหาร 
7. อยางสูบบุหรี่บนเตียงนอน และกอนเขานอนตรวจสอบความเรียบรอย เชน อุปกรณไฟฟา เตาแกส ฯลฯ 

 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบปองกับและระงับอัคคีภัย “ในอาคารสูง” 
1.กอนเขาพักในอาคาร 
ควรศึกษาเรื่องตําแหนงบันไดหนีไฟ เสนทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การตดิตั้งอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย เชนอุปกรณ
ตรวจจับควัน ตรวจจับความรอน อุปกรณดับเพลิงอัตโนมัต ิและอุปกรณอ่ืนๆ รวมท้ังศึกษาคําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัยจาก
เพลิงไหมและการหนีไฟอยางละเอียด 
2. ขณะพักในอาคาร 
ศึกษาทางออกฉุกเฉิน ท่ีใกลหองพัก ตรวจสอบความพรอม ไมมีการปดลอค ไมมสีิ่งกีดขวางสามารถใชเปนทางออกจากภายใน
อาคารไดอยางปลอดภัย 
3. เมื่อตองประสบเหตุเพลิงไหม 
ถาสามารถดับไดใหดับเพลิงน้ันทันที ถาไมสามารถดับได ใหเปดแจงสัญญาณเตือนเพลิงไหม หรือแจงหนวยดับเพลิง แลวรีบหนีออก
จากอาคาร 
4. เมื่อไดยินสัญญาณเตือนเพลิงไหม 
ใหรีบหนีออกจากอาคารโดยทางหนีไฟท่ีใกลท่ีสุดโดยเร็ว 
5. ถาเพลิงไหมในหองพัก ภายในอาคาร 
ใหหนีออกมาจากหองปดประตูหองทันที และรบีแจงเจาหนาท่ีดูแลอาคารเพ่ือแจงหนวยดบัเพลิง 
6. ถาเพลิงไหมนอกหอง ภายในอาคาร 
กอนจะออกจากหองพักใหวางมือบนประต ูหากประตูมีความเย็นอยู คอยๆเปดประตูแลวหาทางออก 
7. ถาเพลิงไหมอยูบริเวณใกลๆ 
ประตูจะมีความรอน หามเปดประตูเด็ดขาด ใหรีบโทรศัพทเรียกหนวยดับเพลิง และแจงขอมูลและตาํแหนงท่ีทานติดอยูใหละเอียด
และชัดเจนมากท่ีสดุ หาผาเช็ดตัวชุบนํ้าใหเปยกๆปดทางเขาของควัน ปดพัดลม และเครื่องปรับอากาศ สงสัญญาณขอความ
ชวยเหลือทางชองหนาตาง 



 
8. เมื่อตองเผชิญกับควันไฟ 
ใหใชวิธีคลานต่ําๆ หนีไปทางออกฉุกเฉิน เพราะอากาศบริสุทธ์ิมีนํ้าหนักจะอยูดานลาง ควันไฟมีความเบาจะลอยอยูเบ้ืองบน 
9. การหนีออกจากอาคาร 
อยาใชลิฟตขณะเกิดเพลิงไหม เพราะลิฟตจะหยดุการทํางานเน่ืองจากไมมีกระแสไฟฟา ถาตองใชนํ้าในการดับเพลิง และไมควรใช
บันไดภายในอาคารหรือบันไดเลื่อน เน่ืองจากบันไดเหลาน้ีไมสามารถปองกันไฟและเปลวไฟได ใหใชบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
เทาน้ัน 
 
 

องคประกอบเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของภาควิชาสรีรวิทยา 
 

เครื่องดับเพลิง/ 
ถังดับเพลิง 

อุปกรณไฟฟา 
มีมาตรฐาน ม.อ.ก. 

ปายแสดงทิศทางหนีไฟ 
พรอมไฟฉายหนีไฟ 

อุปกรณตดัไฟฉุกเฉินแต
ละหองแยกกัน 

แผนผังทิศทางหนีไฟ 

√

 

√

 

√

 

√ 

 
 

                                        √ 

 

         

 


