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ความรูเร่ือง การดับเพลิงเบ้ืองตน 

 การเกิดของไฟ 

ไฟเกิดจากการรวมตัวขององคประกอบ 3 ประการ ท่ีรวมตัวกันจนไดสดสวน 

1. เชื้อเพลิง (FUEL) คือสิ่งท่ีติดไฟและลุกไหมได 

2. ความรอน (HEAT) คือ ความรอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ สามารถทนอุณหภูมิสูงจนทําใหสารเชื้อเพลิงจุดติดไฟ 

เชน สะเก็ดไฟ ลูกไฟจากการเชื่อม เครื่องจักรรอน ไฟฟาช็อต เปลวไฟ บุหรี่ ฟาผา ฯลฯ 

3. อากาศ (OXYGEN) ในบรรยากาศท่ัวไปมีออกซิเจน ประมาณ 21% อยูแลว ซ่ึงสามารถทาใหชวยติดไฟได 

 

 ประเภทของไฟ (FIRE CLASSIFICATION)  

1. ไฟประเภท A มีสัญลักษณเปน รูปตัว A สีขาวหรือดา อยูในสามเหลี่ยมสีเขียว ไฟประเภท A คือ ไฟท่ีเกิด

จากเชื้อเพลิงท่ีมีลักษณะเปนของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ฟน ฟาง ยาง ไม ผา กระดาษ พลาสติก 

หนังสติ๊ก หนังสัตว ฯลฯ  

วิธีดับไฟประเภท A ท่ีดีท่ีสุด คือ การลดความรอน (Cooling) โดยการใชน้ํา 

2. ไฟประเภท B มีสัญลักษณเปนรูปตัว B สีขาวหรือดํา อยูในรูปสี่เหลี่ยม สีแดง ไฟประเภท B คือ ไฟท่ีเกิด

 จากเชื้อเพลิงท่ีมีลักษณะเปนของเหลวและกาซ เชน น้ํามันทุกชนิด แอลกอฮอล ทินเนอร ยางมะตอย จารบี 

 และกาซติดไฟทุกชนิด เปนตน  

วิธีดับไฟประเภท B ท่ีดีท่ีสุด คือ กําจัดออกซิเจน ทําใหอบอากาศ โดยคลุมดับ ใชผงเคมีแหง  

3. ไฟประเภท C มีสัญลักษณเปนรูป C สีขาวหรือดา อยูในวงกลมสีฟา ไฟประเภท C คือ ไฟท่ีเกิดจาก

 เชื้อเพลิงท่ีมีลักษณะเปนของแข็งท่ีมีกระแสไฟฟาไหลอยู เชน อุปกรณไฟฟาทุกชนิด การสปารค 

วิธีดับไฟประเภท C ท่ีดีท่ีสุด คือ ตัดกระแสไฟฟาแลวจึงใชกาซคารบอนไดออกไซดหรือน้ํายาเหลวระเหยท่ี

ไมมี CFC ไลออกซิเจนออกไป 

4. ไฟประเภท D มีสัญลักษณเปนรูปตัว D สีขาวหรือดา อยูในดาว 5 แฉก สีเหลือง ไฟประเภท D คือไฟ 

เกิดจากเชื้อเพลิงท่ีมีลักษณะเปนโลหะและสารเคมีติดไฟ เชน วัตถุระเบิด ผงแมกนีเซียม, ปุยยูเรีย

(แอมโมเนียมไนเตรต) ฯลฯ 
วิธีดับไฟประเภท D ท่ีดีท่ีสุด คือ การทําใหอับอากาศ หรือใชสารเคมีเฉพาะ (หามใชนาเปนอันขาด) ซ่ึงตอง

ศึกษาหาขอมูลแตละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ 
5. ไฟประเภท K มีสญัลักษณะเปนรูปตัว K สีขาว อยูในรูปแปดเหลียมสีดา ไฟประเภท K คือไฟท่ีเกิดจาก

น้ํามันท่ีติดไฟยาก เชน นามันทาอาหาร นามันพืช ไขมันสัตวติดไฟ 
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วิธีดับไฟประเภท K ท่ีดีท่ีสุด คือ การกาจัดออกซิเจน การทําใหอับอากาศ ซ่ึงจะมีถังดับเพลิงชนิดพิเศษท่ี

สามารถดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ 
 
 

 ประเภทของถังดับเพลิง 
1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงจะบรรจุในถังสีแดง ภายในจะมีผงเคมีแหงและกาซไนโตรเจน นายาท่ีฉีดออกมา

จะเปนฝุนละออง สามารถดับเพลิงไหมไดทุกชนิดและมีประสิทธิภาพสูง ไมอันตรายตอมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตทุกประเภท 

เหมาะใชในท่ีโลงแจง บาน อาคารใหญๆ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โดยมีลักษณะ ขนาด ใหเลือกคือ ขนาดตังแต 

5 ปอนด , 10 ปอนด และ 15 ปอนด 

2. ถังดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด หรือ CO2 

ถังดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด เปนถังดับเพลิงชนิด CO2 เปนถังสีแดง น้ํายาดับเพลิงเปนนาแข็ง

แหง (Dry Ice) บรรจุในถังแรงดันสูง มีกระบอกหรือกรวยฉีด เวลาฉีดจะมีน้ํายาออกมาเปนหมอกหิมะ ท่ีสามารถไล

ความรอนและออกซิเจน ใชกับไฟชนิด B และ C 

3. ถังดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาลอน1211 

ถังดับเพลิงชนิดนี้จะบรรจุในถังสีเหลือง สามารถใชดับเพลิงไดดี เปนสารเคมี มีความเย็นจัดและยังมี

ประสิทธิภาพ   สามรถทําลายออกซิเจนท่ีทาใหติดไฟ โดยไมท้ิงคาบสกปรกหลังการดับ สามารถท่ีจะใชงานไดหลาย

ครั้ง เหมาะกับสถานท่ีท่ีใชคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร ในโรงงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส เรือ และเครื่องบิน 

4. ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123 (Halatron) 

เปนถังดับเพลิงท่ีมีสารดับเพลิงทดแทนสารฮาลอน 1211 ไมทําลายชั้นโอโซนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สามารถใชดับเพลิงไฟชนิด A B และ C เปนแกสละเหยเหลว เม่ือฉีดเสร็จไมท้ิงคราบสกปรก สามารถใชไดหลายครั้ง 

เหมาะใชกับสถานท่ีท่ีใชอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร ในโรงงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส เรือ และ

เครื่องบิน มีหลากหลายขนาดใหเลือก 

5. ถังดับเพลิงชนิด BF 2000 

 เปนถังดับเพลงประเภท BF 2000 บรรจุอยูในถังสีเขียว เปนนายาท่ีเปนสารละเหย ตัวถังดับเพลิงมีหูหิ้ว สาร

ดับเพลิงไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใชดับไฟประเภท A B C และ E BF 2000 (FE 369) น้ํายาหรือสารดับเพลิงไม

ทําลายสิ่งของเครื่องใชใดๆ และสามรถใชดับเพลิงไดหลายครั้ง เหมาะใชกับสถานท่ีท่ีใชอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณ

สื่อสาร ในโรงงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส เรือ และเครื่องบิน มีหลากหลายขนาดใหเลือก 

6. ถังดับเพลิงชนิดน้ํายาโฟม 

 มีการบรรจุในถังสแตนเลส ซ่ึงภายในมีน้ํายาโฟมโดยมีแรงดันสูง มีการยิงโฟมผานหัวบัวพนออกมาใหเปน

ฟองกระจายๆ ใชกับเพลิงคือจะทําใหเกิดอับอากาศ ไฟขาดออกซิเจนและลดความรอน สามารถดับไฟชนิด A B 

เหมาะใชสาหรับบานพักอาศัย ปมน้ํามัน รานขายสี หรืออาจจะใชในการดับไฟท่ีเกิดจากนามัน 

** หมายเหตุ หาม !! ใชน้ํายาโฟมดับเพลิงท่ีเกิดจากระบบไฟฟาเด็ดขาด เพราะจะเปนสื่อนํากระแสไฟฟา 
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 ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 

ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเพลิงไหมควรดาเนินการดังตอไปนี้ 

  1. ผูประสบเหตุเพลิงไหม ควรปฏิบัติดังนี้ 

1.1 แจงเหตุดวยสัญญาณเตือนภัย และแจงเหตุเพลิงไหมใหคนรอบขางทราบ 

1.2 แจงเหตุเพลิงไหมตอหนวยงานระงับเหตุฉุกเฉินขององคกร โดยแจงขอมูลสําคัญใหทราบดังนี้ 

- ประเภทของเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน เชน เพลิงไหม ระเบิด สารเคมีหกรั่วไหล เปนตน 

- สถานท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยระบุอาคารและบริเวณตําแหนงท่ีเกิดเพลิงไหมใหชัดเจนเวลาท่ีเกิด

เหตุ 

- สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม (ถาทราบสาเหตุ) 

- แจงชื่อผูแจงเหตุ สถานท่ี และหมายเลขโทรศัพทท่ีใชแจงเหตุ หรือหมายเลขท่ีสามารถติดตอ

กลับได 

- อยาวางสายโทรศัพทกอนผูรับแจงเหตุ เนื่องจากผูรับแจงเหตุอาจตองการสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติม 

 

1.3 หยุดกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย 

1.4 ในกรณีเพลิงไหมเล็กนอย อาจใชเครื่องดับเพลิงท่ีอยูใกลเคียงระงับเหตุเพลิงมาแลว 

1.5 หากไมสามารถดับเพลิงในเบื้องตนได ใหปดประตูและหนีออกจากท่ีเกิดเหตุทันที 

 

 2. การอพยพหนีไฟ 

 เม่ือไดรับทราบวาเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึน ใหอพยพออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุทันที และเพ่ือความปลอดภัยควร

ปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 อพยพออกจากท่ีเกิดเหตุทางบันได ไปตามเสนทางหนีไฟท่ีไปยังทางออกท่ีใกลท่ีสุด หามใชลิฟต 
2.2 อยานําสิ่งของขนาดใหญติดตัวไปดวย ขณะอพยพหนีไฟ 

2.3 อพยพออกจากท่ีเกิดเหตุอยางเปนระเบียบ อยาวิง หรือผลักกัน 

2.4 เม่ืออพยพออกจากท่ีเกิดเหตุใหไปยังจุดรวมพล (บริเวณท่ีปลอดภัย) ท่ีกําหนดไว อยากลับเขาไปท่ีเกิด

เหตุอีกจนกวาจะไดรับแจงเหตุสงบและเขาสูสภาวะปกติ 

 

  3. การระงับเหตุเพลิงไหม 

 ผูปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน เม่ือไดรับแจงเหตุเพลงไหม ควรปฏิบัติดังนี้ 

3.1 เตรียมตัวใหพรอม รวมท้ังจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการดับเพลิง และไปยังท่ีเกิดเหตุโดยเร็วท่ีสุด

3.2 ตรวจสอบเพ่ือใหทราบประเภทของเพลิงไหม และประเมินสถานการณความรุนแรงของเพลิงไหม 

3.3 ดับเพลิงโดยใชเครื่องดับเพลิงชนิดท่ีเหมาะสมกับประเภทของเพลิงไหมท่ีเกิดข้ึน 
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  4. การชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ 
 ในกรณีท่ีพบผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ควรปฏิบัติดังนี้ 
4.1 แจงหนวยงานระงับเหตุฉุกเฉินขององคกรใหทราบตําแหนง และบริเวณท่ีพบผูบาดเจ็บ เพ่ือใหผูมี 
หนาท่ีชวยเหลือผูบาดเจ็บสามารถเขาชวยเหลือไดโดยเร็ว 
4.2 อยาชวยเหลือผูบาดเจ็บโดยไมทราบวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง การชวยเหลืออยางไมถูกวิธีอาจเปนอันตรายตอผูบาดเจ็บได 
4.3 อยาเคล่ือนยายผูบาดเจ็บ หากไมจาเปน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่ไดรับบาดเจ็บบรเิวณกระดูกและกระดูกสันหลัง 
4.4 ทําการปฐมพยาบาลในกรณทีี่จําเปน เชน สารเคมีเขาตาใหลางตาดวยน้ําสะอาด เปนแผลเลือดออกมากใหใชผาสะอาดกดท่ี

ปากแผลเพ่ือหามเลือด เปนตน 
 
 
 
 
 
ที่มา : 
http://php.diw.go.th 
http://www.kamphaengsaen.go.th/work_infomation/2557/fire_protect.pdf  
http://www.oshthai.org/attachments/article/114/114-1.pdf 
https://pantip.com/topic/30916128 
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