
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกัน 
1.การป้องกันก่อนเกิดอัคคีภัย 
- จัดระเบียบภายในและนอกอาคาร เช่น ขจัดสิ่งรกรุงรัง
ให้หมดไป เก็บสิ่งของที่เป็นวัตถุไวไฟอย่างเป็นสัดส่วน 
- ตรวจตราซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ที่อาจเป็นบ่อเกิดของ
ไฟไหม้ได้ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องท าความ
ร้อน ถ้ามีเสียก็ต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
- เตรียมการส าหรับเครื่องดับเพลิงไว้ให้พร้อมรับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่น น้ า ทราย หรือเครื่องดับเพลิง 
รวมถึงศึกษาวิธีการใช้เครื่อง 
- ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางจาก
สถาบันต่างๆ ที่ก าหนดไว้เพื่อความปลอดภัย 
2. การปฏิบัติหน้าตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ก็ควรควบคุมสติให้อยู่ โดยรีบแจ้งข่าว
ทางโทรศัพท์ไปยังสถานีดับเพลิง หรือหมายเลข 199 
- ปิดประตูหน้าต่างทุกบานพร้อมทั้งอุดท่อต่าง ๆ ที่อาจ
เป็นทางผ่านของความร้อน ก๊าซหรือควัน 
- ให้เด็กหรือคนชราไปอยู่ในที่ปลอดภัย 
- ขนย้ายเอกสารและทรัพย์สินที่มีค่าเท่าที่จ าเป็น 
 - ควรปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานดับเพลิง 
3. พึงระวังในเรื่องดังต่อไปนี้ 
ระวังเรื่องเด็ก 
-  อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ 
แม่บ้านควรระวัง 
- เมื่อประกอบอาหารเสร็จแล้วควรปิดวาล์วแก๊สและเตา
ถังให้เรียบร้อย 
- อย่าฉีดดีดีที สเปรย์ฉีดผม ใกล้ไฟ เพราะจะติดไฟและ
ระเบิด 
- อย่าจุดธูปเทียนพระหรือไหว้เจ้าทิ้งไว้ 

ระวังเรื่องเศษขยะ 
- อย่าทิ้งเศษผ้าขี้ริ้ว ไม้กวาดดอกหญ้า หรือเศษกระดาษ
ไว้หลังตู้ที่มีไออุ่นเพราะอาจคุไหม้ขึ้นได้ 
- อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มีคนดูแล 
4. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
- อย่าใช้เครื่องต้มน้ าไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนน้ าแห้ง หรือ
เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ทิ้งไว้ 
- อย่าเปิดพัดลม โทรทัศน์ ทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืน 
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็นติดฝาผนัง 
เพราะจะท าให้ไฟฟ้าลัดวงจร 
5. ระวังเรื่องการจุดบุหรี่ 
- อย่าสูบบุหรี่ขณะเติมน้ ามันรถ 
- อย่าสูบบุหรี่บนที่นอน และอย่าวางก้นบุหรี่ หรือขยี้ดับ
ไม่หมด เพราะอาจพลัดตกจากจานได ้
6. ระวังเรื่องอ่ืนๆ 
- เวลามีฟ้าผ่า ถ้าไม่มีสายล่อฟ้าที่ถูกต้องก็อาจท าให้เกิด
เพลิงไหม้ข้ึนได ้
- ในการซ่อมแซมสถานที่ต่าง ๆ เช่น ลอกสีด้วยเครื่องพ่น
ไฟ การตัดเชื่อมโลหะด้วยแก๊สหรือไฟฟ้า ต้องท าด้วย
ความระมัดระวัง เพราะอาจเป็นบ่อเกิดของเพลิงไหม้ได้ 
7. ท าอย่างไรเม่ือเกิดแก๊สรั่ว 
 บางครั้งภัยร้ายภายในบ้านก าลังแฟงตัวรอคอย
โอกาสแห่งความประมาทของผู้อาศัย เมื่อเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว สิ่งส าคัญ คือ ควรรีบตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก
เพราะอาจท าให้เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตได้ พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตาม ดังนี้ 
- อย่าจุดไม้ขีดไฟ ไฟแช็ก เปิดหรือปิดสวิตซ์ไฟ หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณท่ีมีแก๊สรั่ว 
- ท่อยางส่งแก๊สต้องไม่อยู่ใกล้กับเปลวไฟ 

- ห้องน้ าท่ีมีเครื่องท าน้ าร้อนโดยใช้แก๊ส ควรมีช่องระบาย
อากาศเพ่ือให้มีออกซิเจนเพียงพอ 
8. อัคคีภัยในภาคอุสาหกรรม 
 โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นที่รวมคนจ านวน
มากและยังเป็นแหล่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้
ง่ายดายอีกด้วย เนื่องจากเป็นแหล่งรวมของวัสดุหรือ
อุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดไฟไหม้ได้หากมีการระเบิดขึ้น 
อุตสาหกรรมบางประเภทมีความเก่ียวข้องกับวัตถุไวไฟ
โดยเฉพาะ เช่น อุตสาหกรรมทางด้านเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานซึ่งถ้าหากเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วยอมเป็นการยากท่ีที่
จะบรรเทาไม่ให้ความเสียกายลุกลามใหญ่โตได้ ดังนั้นเพ่ือ
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย ควร
ปฏิบัติดังนี้ 
- ควรน าวัตถุดิบออกไปให้ห่างจากบริเวณท่ีมีการผลิต 
หรือมีได้เท่าท่ีจ าเป็นส่วนวัตถุไวไฟที่ใช้เพื่อการผลิต ควร
จ ากัดให้พอใช้เพียงวันต่อวันเท่านั้นและหลังเลิกงานต้อง
น าไปเก็บในที่เฉพาะทุกครั้ง 
- ควรมีถังหรืออุปกรณ์ไว้รองรับเศษขยะต่าง ๆ อย่าทิ้งเก
ลื่อดกลาด และทุกวันหลังเลิกงานต้องน าไปท้ิง 
- แยกส่วนหรือแผนกที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายออกไป 
9. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส าคัญ 
- ควรมีการตรวจซ่อมบ ารุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี
เป็นประจ า  
- สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพที่ดีและตรวจเช็ค
อยู่เสมอ 
- หลีกเลี่ยงการต่อสายไฟฟ้า โยใช้ผ้าเทพพันหรือต่อแบบ
ชั่วคราว เพราะอาจเกิดไฟรั่วได้  
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10. พนักงานในโรงแรม 
- หลังเลิกงานควรปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่เมน
ใหญ ่
- งดการสูบบุหรี่ในบริเวณการที่มีการผลิต 
- ตรวจดูความเรียบร้อยในทุกส่วนข้างต้นก่อนจะออก
บริเวณท่ีมีการผลิตเมื่อเลิกงานแล้ว 
11. บริเวณที่ใช้เก็บสินค้า 
- จัดเก็บสินค้าบนชั้นวางหรือรองรับอย่างเป็นระเบียบเป็น
ล็อค ๆ ในปริมาณท่ีไม่มากเกินไปโดยความสูงไม่เกิน 6 
เมตร หรือมีระยะห่างจากเพดานประมาณ 1 เมตร และ
ควรมีช่องทางเดิน สินค้าในทุกล็อค 
- วัตถุไวไฟควรเก็บแยกต่างหากจากสินค้าอ่ืน 
- ไม่ควรมีการผลิตหรือด าเนินการใดๆ ในบริเวณนี้ เช่น 
การชาร์จแบตเตอรี่ 
- รักษาความสะอาดเป็นประจ า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิง บริเวณเข้า-ออก 
- ตรวจเช็คสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณนี้เป็น
ประจ า 
- บริเวณท่ีเก็บสินค้าควรปิดล๊อคให้แน่น และห้าม
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไป 
- ห้ามสูบบุหรี่บริเวณนี้ 
12. หนีเพลิงไหม้บนอาคารสูงอย่างไรให้รอดตาย 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการสร้างอาคารสูง 
ตึกระฟ้า เพิ่มมากขึ้นเพ่ือใช้ให้เป็นอาคารส านักงาน 
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ตลอดจนที่พักอาศัย ซึ่งถ้าหาก
ภายในอาคารไม่ได้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยอย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นย่อมสร้าง
ความเสียหายอย่างมหาศาลดั่งตัวอย่างเหตุการณ์ที่ได้
เกิดข้ึนมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ผู้พักอาศัยหรือผู้ 

ที่ต้องเข้าไปอยู่ในอาคารสูง ๆ ควรจะค านึงนึกถึงการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันหรือเวลาที่เกิดเหตุแล้ว ดังนี้ 
การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารสูง หรือก่อนเข้าห้องพัก
ในโรงแรม 
1. ก่อนเข้าพักอาศัย หรือจองห้อง ควรสอบถามว่ามีการ
ติดตั้งเครื่องป้องกันไฟและอุปกรณ์ฉีดน้ าอัตโนมัติบน
เพดานหรือไม ่
2. ตรวจสอบดูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ปิดตาย หรือมีสิ่งกีด
ขวาง 
3. เรียนรู้และฝึกการเดินในห้องพักเข้าหาประตูได้ในความ
มืด 
4. วางกุญแจห้องและไฟฉายไว้ใกล้กับเตียงนอน 
การปฏิบัติตนหลังเกิดเหตุ 
- น ากุญแจห้องและไฟฉายไปด้วย อย่าเสียเวลากับการ
เก็บของ 
- เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเพลิงไหม้ให้หนีลงจากอาคาร
ทันท ี
- ถ้าเพลิงไหม้ในที่พักให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องทันที
จากนั้นรีบแจ้งเจ้าหน้าที่อาคารและโทรศัพท์แจ้งเพลิงไหม้ 
แต่ถ้าไม่ได้เกิดข้ึนในห้องพักก็ควรหนีออกจากห้องเช่นกัน 
โดยเริ่มจากจับประตูว่าเย็นหรือเปล่า ถ้าเย็นให้เปิดประตู
ออกแล้วรีบหนีไปยังทางออกฉุกเฉินทันที หากประตูร้อน
อย่าเปิดประตูออก ในสถานการณ์เช่นนี้ควรรีบโทรศัพท์
แจ้งหน่วยดับเพลิงว่าท่านอยู่ที่ใด และก าลังตกอยู่ในวง
ล้อม ของเพลิงไหม้ หาผ้าเช็ดตัวเปียก ๆ ปิดทางเข้าของ
ควัน ปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศ พร้อมกับส่ง
สัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่างอาคาร 
- คลานต่ าเมื่อควันปกคลุม เพราะอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ต่ า
ของพ้ืนห้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 
และการป้องกันอัคคีภัย 
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