
วิธีการช่วยเหลือตนเองเบื้องตน 

1. ต้องควบคุมสติให้ได้  อย่างตื่นกลัวจนท าอะไรไม่ถูก  
แล้วเปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (ถ้ามี) และหากได้ยิน
สัญญาณเตือนไฟไหม้  ให้รีบออกจากตัวอาคารทันที 

2. หากเพลิงมีขนาดเล็กพอที่จะดับเองได้ให้ใช้ถังดับเพลิง
เพ่ือดับไฟ  หากไม่มีอุปกรณ์หรือไม่สามารถดับเพลิงเองได้
ให้รีบแจ้งต ารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดับเพลิง  
จากนั้นให้รีบออกจากตัวอาคารทันท ี

3. หากอยู่ในอาคารที่มีเพลิงไหม้  ก่อนจะเปิดประตูต้อง
แตะลูกบิดก่อน  โดยนั่งชันเข่าให้มั่นคงหลังประตูแล้วใช้
หลังมือแตะที่ลูกบิดประตูถ้ามีความร้อนสูงแสดงว่ามีเพลิง
ไหม้อยู่ในห้องหรือบริเวณใกล้ๆ  ดังนั้นอย่าเปิดประตูโดย
เด็ดขาดแต่หากลูกบิดไม่ร้อน ให้ค่อยๆ บิดออกช้าๆ โดยใช้
ไหล่คอยหนุนประตูไว้ หากท าได้ควรหาผ้าชุบน้ าปิดจมูก 
หรือผู้ห่มชุบน้ าชุ่มๆ ไว้ด้วย 

4. หากต้องเผชิญกับควันไฟที่ปกคลุม ให้ใช้วิธีคลานต่ าๆ 
และหนีไปบังทางออกฉุกเฉินเพราะอากาศที่พอหายใจได้
จะอยู่ด้านล่างเหนือพ้ืนห้องไม่เกิน 1 ฟุต ควรเตรียม
หน้ากากหนีไฟฉุกเฉินไว้จะปลอดภัยกว่า หรืออาจใช้
ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ดักอากาศแล้วคลุมศีรษะหนีฝ่า
ควันออกมา 

 

 

 

5. อย่าใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนขณะเกิดเพลิงไหม้  เพราะ
อุปกรณ์เหล่านี้จะหยุดท างานเนื่องจากไม่มีกระแสไฟ  ให้
ใช้บันใดหนีไฟเท่านั้น 

6. หากคิดว่าอยู่ในวงล้อมของไฟ  ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วย
ดับเพลิงว่าท่านอยู่ต าแหน่งใดของเพลิงไหม  แล้วหาทาง
ช่วยเหลือตัวเองโดยปิดประตูให้สนิท หาผ้าหนาๆ ชุบน้ า
อุดตามช่องควันเข้าได้ 

7. หากมีไฟลามติดตัว อย่าเพ่ิงวิ่ง เพราะยิ่งวิ่ง...ไฟจะยิ่ง
ลุกลาม ให้หยุดนิ่ง และล้มตัวลงนอนกับพ้ืนทันที่ หลังจาก
นั้นให้ใช้มือปิดหน้ากลิ้งตัวทับเสื้อผ้าที่ติดไฟจนดับ 

8. ถ้าหนีออกมาได้แล้ว  ไม่ควรกลับเข้าไปในอาคารอีก 
หากยังมีคนอื่นติดอยู่ภายในอาคารให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงทราบ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือ            
ผู้ที่ติดอยู ่
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จัดท าโดย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สังกัดส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม ่

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์ 053 - 679085 



อัคคีภัย   หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจาก ไฟที่ขาดการ
ควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณท่ีมี
เชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรง
มากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง  

ไฟ เกิดจากองค์ประกอบ 3 อย่างด้วยกันคือ เชื้อเพลิง 
(Fuel) ความร้อน (Heat) และออกซิเจน หากต้องการจะ
ดับไฟก็ต้องท าให้องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหายไป
หรือไม่เพียงพอกับการเผาไหม้ 

ประเภทของการเกิดไฟมี 5 ประเภท 
ไฟประเภท A (Ordinary Combustibles) ไฟที่เกิดจาก
เชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย มักพบได้ตามได้อาคารและที่
พักอาศัยทั่วไป เช่น ผ้า กระดาษ ขยะ พลาสติก เป็นต้น  

ไฟประเภท B (Flammable Liquids) ไฟที่เกิดจาก
เชื้อเพลิงที่มีเป็นของเหลวติดไฟและก๊าซติดไฟ เช่น น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันดีเซล สี รวมถึงสารละลาย   

ไฟประเภท C (Electrical Equipment) ไฟที่มักเกิดกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจนท าให้เกิด
ความร้อนสูง  

ไฟประเภท D (Combustible Metals) ไฟที่เกิดจาก
โลหะติดไฟง่าย เช่น อะลูมิเนียบ แมกนีเซียม ไทเทนียม 
โพแทสเซียม ฯลฯ 

ไฟประเภท K (Combustible Cooking) ไฟที่เกิดจาก
เชื้อเพลิงน้ ามันที่ใช้ในการท าอาหาร เช่น น้ ามันพืช น้ ามัน
สัตว์ และไขมันสัตว์  
 

ถังดับเพลิง แบ่งออกตามการใช้งานเป็น 6 ประเภท ดังนี ้
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  ถังดับเพลิงสีแดง ด้านในบรรจุ
ผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน น้ ายาที่ฉีดออกมามีลักษณะเป็น
ละออง สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิด เหมาะส าหรับดับไฟ
ประเภท A B และ C ติดตั้งได้ทั้งในบ้าน อาคาร และโรงงาน
ต่าง ๆ  

ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถังดับเพลิงสีแดง
เหมือนกับประเภทแรก แตกต่างที่ปลายสายฉีดมีลักษณะเป็น
กรวยหรือกระบอก ด้านในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เม่ือ
ฉีดออกมาจะมีลักษณะเป็นไอเย็น ช่วยลดความร้อนและดับไฟ
ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการติดตั้งในโรงงานขนาดใหญ่ 
ส าหรับดับไฟประเภท B และ C  

ถังดับเพลิงชนิดน้ ายาเหลวระเหย  HCFC-123 ด้านใน
บรรจุสารเคมีเหลว เมื่อฉีดออกมาจะเป็นไอระเหย เหมาะ
ส าหรับดับไฟประเภท A B C และ K  

ถังดับเพลิงชนิดน้ ายาโฟม  ด้านในบรรจุโฟมเข้มข้น เมื่อฉีด
ออกมาจะเป็นฟองโฟมสีขาว ใช้ดับไฟได้ทั้งประเภท A และ B  

ถังดับเพลิงชนิดน้ า  ด้านในบรรจุน้ ายาเหลวระเหย ซึ่งมี
คุณสมบัติมีความเย็นจัด ช่วยลดความร้อนได้ดี โดยเฉพาะไฟที่
เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า พลาสติก หรือ
กระดาษ เหมาะส าหรับใช้ดับไฟในอาคารและบ้านทั่วไป  

ถังดับเพลิงชนิด BF2000 ด้านในบรรจุน้ ายาประเภทสาร
เหลวระเหยชนิด BF 2000 ที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
เหมาะส าหรับใช้ดับไฟประเภท A, B, C และ D 

 

 

ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง 
1. ดึงสลักนิรภัยปลดล็อกออกจากวาล์วที่หัวถัง ซึ่งจะมี
กระดูกงูล็อกอยู่ หากดึงไม่ออกให้บิดแล้วค่อยดึงสลักออก 

2. ปลดสายฉีดออกจากตัวถังดับเพลิง โดยจับปลายสาย
ฉีกแล้วดึงออกมาจะง่ายกว่าดึงออกจากโคนสาย  

3. จับปลายสายให้แน่น และหันหัวฉีดไปยังต้นตอของ
เพลิง แล้วค่อย ๆ กดคันฉีดให้สารในถังดับเพลิงออกมาดับ
ไฟ 

4. ยืนห่างประมาณ 2-4 เมตร แล้วฉีดสารเคมีไปยังฐาน
ของต้นเพลิง พร้อมกับส่ายหัวฉีดไป-มาจนเปลวไฟดับสนิท 

 

 


