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ภาคผนวก ซ : 
หลักการพ้ืนฐานของการควบคุมความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 

เหตุการณ์ สาเหตุหลัก กรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย มาตรการและวิธีการแก้ไข 
สิ่งของตกลงมา กระเบื้อง 

 
กรณีเพลิงไหม้อาคารขนาดใหญ่ 
เช่น โรงเรียน, โรงงาน,อาคารที่อยู่
อาศัยรวม, ห้องอาบน้้าสาธารณะ 

1. ระมัดระวังขณะปฏิบัติงานใต้ชายคาของ  
    อาคารที่ไฟก้าลังลุกไหม้เป็นพิเศษ 
2. กรณีท่ีมีความจ้าเป็นจริงๆ เท่านั้น จึงจะเข้า 
    ไปในตัวอาคาร 

กระจก กรณีเพลิงไหม้ตึกสูงที่ไฟก้าลัง 
ลุกไหม้อยู่ภายในหรือกรณี                 
การฉีดน้้า เพ่ือท้าลายกระจก 

1. ระมัดระวังขณะปฏิบัติงานหรือผ่านใน    
    บริเวณใกล้ๆ กับผนังของอาคาร 
2. กรณีท่ีต้องท้าลายกระจก ให้ระวังเจ้าหน้าที่ 
    ดับเพลิงที่อยู่ด้านล่างด้วย 
3. สายส่งน้้าอาจจะถูกกระจกที่หล่นมาท้าให้ 
    เสียหายได้จึงควรลากหลบให้ไกลจากตัวตึก 

คาน กรณีเข้าไปภายในอาคารที่ไฟ 
ก้าลังลุกไหม้ 

1. ใช้วิธีฉีดน้้าเป็นเส้นตรงเพื่อให้สิ่งของ                   
    ที่อาจจะหล่นลงมาง่ายตกลงมาให้หมด                  
    ก่อนเข้าไปในตัวอาคาร 
2. ดับไฟตรงส่วนที่ขวางไว้คอยรับน้้าหนักของ 
    ตัวอาคารหรือส่วนที่เป็นจุดเชื่อมต่อของตัว 
    อาคารก่อนส่วนอ่ืนๆ 
3. หลีกเลี่ยงการประจ้าต้าแหน่งตรงด้านล่าง 
    ของคานพอดี 

กระเบื้องตกแต่ง 
ปูนขาว 

กรณีท่ีก้าแพงสะสมความร้อน 
(ปูนหรือกระเบื้องร่อนออกมา 
เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง 
อุณหภูมิภายในกับท่ีพ้ืนผิว) 

1. อยู่ในต้าแหน่งห่างออกมาจากผนังก้าแพง  
    กะระยะในการฉีดน้้าจากด้านล่างตรงๆ 
2. ใช้เชือกท่ีพกติดตัวมาด้วย กั้นเป็นบริเวณ 
    เขตห้ามเข้า 
3. แจ้งเตือนอันตรายให้เพ่ือนเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
    ทราบ 

พ้ืนที่ร่อนหลุดออกมา กรณีท่ีเข้าไปยังชั้น 2 ของบ้าน 
ที่สร้างด้วยไม้หรือวัสดุกันไฟ, 
บันได, เชิงบันได ฯลฯ 

1. ประจ้าต้าแหน่งตรงริมประตู ไม่อยู่ใน 
    ต้าแหน่งตรงกลางของพ้ืน 
2. ตรวจสอบความแข็งแรงของพ้ืน ก่อนลง 
    น้้าหนัก 

หลังคากระเบื้อง 
หินชนวน, 

หลังคาอะคริลิก 

กรณีท่ีเข้าไปในโรงงานหรือ 
ศูนย์การค้า 

1. หลังคามักจะรับน้้าหนักไม่ค่อยได้มาก ตาม 
    หลักแล้วห้ามปีนขึ้นไปโดยเด็จขาด 
2. หากจ้าเป็นต้องปีนขึ้นไป ให้ลงน้้าหนักที่ส่วน 
    แปหรือส่วนขวางอื่นๆ ของอาคารที่ใช้รับ 
    น้้าหนัก (หรือส่วนที่เป็นโลหะยึดส่วนบนของ 
    อาคาร) หรือใช้บันไดพาด พาดไปตามแนว 
    หลังคาและใช้เชือกผูกยึดให้แน่น 
3. หลีกเลี่ยงการฉีดน้้าอย่างต่อเนื่อง 
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ลื่นตกลงมา กรณีท่ีปฏิบัติงานบนหลังคาที่ 

ลาดชันมาก 
1. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานบนหลังคา 
2. หากจ้าเป็นต้องปีนขึ้นไป ให้ใช้แผ่นคาดกัน 
    กระแทกเพ่ือปกป้องร่างกาย 

การปฏิบัติงาน            
บนที่สูง 

 1. ระวังไม่ลงน้้าหนักตัวมากเกินไป 
2. ใช้แผ่นคาดกันกระแทกเพ่ือปกป้องร่างกาย 
3. สลับเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนอ่ืนมา 
    ปฏิบัติงานแทนตามความเหมาะสม 

พังลงมา ก้าแพงปูนฉาบ กรณีท่ีมีรอยแตกร้าวใน 
แนวนอนบนก้าแพงปูนฉาบ 

1. กรณีท่ีมีโอกาสสูงที่จะพังหรือหล่นลงมา 
    ให้หยุดปฏิบัติงานในบริเวณใกล้ๆ กับก้าแพง 
    ปูนฉาบ และใช้เชือกก้ันเป็นเขตห้ามเข้า 
2. หลีกเลี่ยงการฉีดน้้าไปยังก้าแพงจากฝั่ง 
    ตรงข้ามของก้าแพง 
3. แลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับผู้ที่อยู่ในบริเวณ 
    ใกล้ๆกับก้าแพงปูนฉาบ 
4. หากท้าให้ล้มลงมาเลยจะปลอดภัยกว่า    
    และให้ตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณ 
    ข้างเคียงก่อน แล้วจึงค่อยท้าให้พังลงมา 
5. การเข้าไปใกล้กับบริเวณก้าแพง ให้เข้าจาก 
    ทางมุมของก้าแพง 

 อาคารที่สร้างด้วยไม้ 
บนโครงเหล็กเส้น 

กรณีท่ีส่วนเชื่อมต่อของอาคาร 
ส่วนที่เป็นไม้หรือเหล็กไหม้ไฟ 
หรือส่วนเชื่อมต่อที่เป็นเหล็ก 
ของอาคารได้รับความร้อนสูง 

1. ให้ดับเพลิงตรงส่วนเชื่อมต่อของอาคารก่อน 
    เป็นสิ่งแรกเพราะหากก้าแพงล้มลงมาจะ 
    ถล่มลงมาทั้งแผ่น 
2. หลีกเลี่ยงการป้องกันหรือระวังภัยในบริเวณ 
    ใต้ส่วนเชื่อมต่อของอาคารตรงๆ 
3. เมื่อส่วนที่เป็นเหล็กได้รับความร้อนสูง 
    อาจจะคดงอและตกลงมาได้ ให้ระมัดระวัง 
    ด้วย 

 ไม้หรือวัสดุที่ท้า              
ด้วยไม้ 

กรณีท่ีไม้หรือวัสดุที่ท้าด้วยไม้ 
อาจจะพังหรือล้มลงมา 

1. หลีกเลี่ยงการฉีดน้้าใกล้กับไม้หรือวัสดุที่ท้า 
    ด้วยไม้เกินไป ให้กะระยะการฉีดน้้า (ตาม 
    ความยาวของวัสดุที่เป็นไม้) ให้เหมาะสม 
 
2. มอบหมายให้มีคนคอยเฝ้าระวัง เพื่อคอย 
    สังเกตว่ามีอันตรายจากไม้หรือวัสดุที่ท้าด้วย 
    ไม้บริเวณนั้นล้มหรือพังลงมาหรือไม่ 
3. การเคลื่อนย้ายไม้หรือวัสดุที่ท้าด้วยไม้เพ่ือ 
    ก้าจัดไฟที่อาจยังหลงเหลืออยู่ ให้คาดการณ์ 
    ไว้ก่อนว่าไม้อาจจะล้มลงมา และปฏิบัติงาน 
    จากด้านที่ปลอดภัย 
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ควัน ควัน ก๊าซ กรณีท่ีเข้าไปในชั้นใต้ดิน, ตึกสูง, 

คลังสินค้าท่ีเกิดเพลิงไหม้ 
1. หากต้องเข้าไปข้างใน ต้องสวมเครื่องช่วย 
    หายใจและผูกเชือกนิรภัยตลอดเวลา 
2. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่จะเข้าไปข้างใน  
    ต้องวางแผนเรื่องเวลาที่จะใช้หนีออกมา     
    รวมทั้งเส้นทางท่ีจะใช้หนีออกมา                           
    ก่อนล่วงหน้า 
3. พกอุปกรณ์เตือนภัยติดไปด้วย 
4. ควบคุมจ้านวนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่จะเข้าไป 
    ภายในโดยตรวจสอบป้ายชื่อไว้ล่วงหน้า  
    ฯลฯ 
5. จัดให้มีการสลับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
    เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 
6. กรณีเพลิงไหม้คลังสินค้า ต้องตรวจสอบก่อน 
    ว่าสินค้าหรือสิ่งของที่อยู่ภายในนั้นคืออะไร 

ระเบิด ก๊าซโพรเพนที่ใช้             
หุงต้ม 

ก๊าซที่ส่งมาตามท่อ, 
ก๊าซมีเธน 

กรณีท่ีก๊าซรั่วไหลเข้ามาในห้อง 1. ไม่เข้าไปข้างในโดยไม่จ้าเป็น 
2. ตัดไฟฟ้าจากด้านนอกของห้อง ทุบหรือ 
    ท้าลายหน้าต่าง เพื่อระบายก๊าซออกไป 
3. ยกเว้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เกี่ยวข้อง ห้าม 
    ผู้อื่นเข้าใกล้โดยเด็จขาด 
4. หากไม่ทราบชนิด หรือคุณสมบัติของก๊าซ    
    ให้ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งในกรณีของก๊าซ 
    ไวไฟหรือก๊าซพิษไว้ก่อน 

กรณีท่ีก๊าซรั่วออกไปด้านนอก 
อาคารเป็นบริเวณกว้าง 

1. ประจ้าต้าแหน่งโดยล้อมด้านเหนือลมหรือ 
    ด้านข้างลม 
2. รีบตั้งเขตระวังภัยทันที และห้ามก่อให้เกิด 
    ประกายไฟโดยเด็จขาด 
3. หยุดการจ่ายไฟฟ้าเข้ามาที่ตัวอาคาร 
4. หยุดการจ่ายก๊าซเข้ามาที่ตัวอาคาร 

ระเบิด ก๊าซอะเซทิลีน, 
ก๊าซเอทิลีน 

กรณีท่ีถังเก็บก๊าซอะเซทิลีน 
ได้รับความร้อน 

1. ยกเว้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เกี่ยวข้อง ห้าม 
    ผู้อื่นเข้าใกล้โดยเด็จขาด 
2. ใช้ Fire Water Gun ฉีดเพ่ือท้าให้เย็นลง  
    โดยทิ้งระยะห่างพอสมควร 

 สารที่ท้าให้เรซิน 
แข็งตัว, 

ไนโตรเซลลูโลส, 
ไนโตรไกลเซอรีน 

กรณีท่ีมีการกระแทกหรือได้รับ
ความร้อน 

1. หากก๊าซมีปริมาณมาก ให้ล่าถอยไปก่อน 
2. ท้าให้เย็นลงโดยทิ้งระยะห่างพอสมควร 

 
 
 
 

โลหะหลอมละลาย กรณีท่ีเกิดความร้อนสูงกับ 
โลหะที่ก้าลังหลอมละลาย 

-  ห้ามฉีดน้้าโดยเด็จขาด 
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กัมมันตภาพรังสี สารไอโซโทป                   

ที่สามารถแผ่
กัมมันตภาพรังสี 

กรณีท่ีเกิดการปนเปื้อนของ 
กัมมันตภาพรังสีจากเพลิงไหม้ 
หรือการฉีดน้้าไปยังอุปกรณ์ 
เก็บสารกัมมันตภาพรังสี 

1. ตรวจสอบประเภท ปริมาณ การใช้งาน และ 
    สภาพการเก็บรักษาสารไอโซโทปที่สามารถ 
    แผ่กัมมันตรังสี 
2. สวมใส่เครื่องช่วยหายใจและชุกป้องกัน 
    กัมมันตภาพรังสี 
3. ยกเว้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เกี่ยวข้อง ห้าม 
    ผู้อื่นเข้าใกล้โดยเด็จขาด 

ไฟลุกลามจาก
การฉีดน้้า 

โลหะที่มี
ส่วนประกอบ 

เป็นสาร โซเดียม,     
สารคารไ์บท์ที่ท้า
ปฏิกิริยากับน้้า 

กรณีท่ีเกิดก๊าซไวไฟจากการฉีดน้้า 1. ตรวจสอบประเภท ปริมาณ สภาพการใช้ 
    งานของสารอันตราย 
2. ห้ามฉีดน้้าโดยเด็จขาด 

ก๊าซพิษ คลอรีน,แอมโมเนีย 
ฯลฯ 

กรณีท่ีก๊าซคลอรีน ฯลฯ 
รั่วไหลออกมา 

1. ต้องสวมใส่เครื่องช่วยหายใจทุกครั้ง 
2. สวมใส่ชุดป้องกันก๊าซพิษหรือชุดกันไฟปละ 
    ถุงมือยางห้ามมีส่วนของผิวหนังโผล่ออกมา 
    โดยเด็จขาด 

ไฟฟ้าช๊อต ไฟฟ้า กรณีท่ีมีอุปกรณ์หม้อแปลง 
ไฟฟ้า 

1. ตรวจสอบว่ามีการหยุดจ่ายไฟก่อนการฉีด 
    น้้า 
2. สวมใส่ชุดป้องกันไฟฟ้าและถุงมือยาง 
3. ใช้อุปกรณ์เตือนไฟที่ร้องเตือนเมื่อเข้าใกล้ 
    สายไฟฟ้าแรงสูง 

ประเภทกรด
รุนแรง 

กรดก้ามะถันเข้มข้น,
กรดดินประสิว               
(ไนตริก)เข้มข้น 

กรณีท่ีภาชนะบรรจุได้รับความ
เสียหายจนมีกรดรั่วไหลออกมา 

1. ป้องกันผิวหนัง และไม่สัมผัสกับชุดที่ใช้ 
    ปฏิบัติงาน 
2. เผื่อระยะห่างให้ปลอดภัย เพ่ือรองรับการ             
ฟุ้งกระจายของสารเคมีหรือเวชภัณฑ์ 
3. ระวังลื่นล้ม 

Back draft 
(เปลวไฟพุ่ง
สะท้อนออกมา) 

การเปิดช่องในห้อง              
ที่ปิดผนึกอยู่อย่าง

รวดเร็ว 

กรณีเข้าไปในบริเวณที่ปิดผนึก
มิดชิดเช่นคลังสินค้า, แมนชั่น            
ห้องใต้ดินที่เกิดเพลิงไหม้ 

1. ขณะเปิดประตูหรือหน้าต่างทุกครั้ง ให้ 
    ระลึกไว้เสมอว่าอาจจะมีเปลวไฟพุ่งสะท้อน 
    ออกมาได้ 
2. กรณีท่ีท้าช่องเปิดของอาคาร ให้ 
    ติดต่อสื่อสารกับหน่วยดับเพลิงที่ปฏิบัติงาน 
    อยู่อีกด้านหนึ่งทุกครั้ง 
3. เตรียมการฉีดน้้าให้พร้อมก่อนเปิดประตู 
    หรือหน้าต่างหรือสร้างช่องเปิดทุกครั้ง 
 

 


