ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและความปลอดภัย

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
อัคคีภัยเปนสาธารณภัยทีก่ อใหเกิดความเสียหายแกชวี ิตและทรัพยสินของนิสิต นักศึกษา อาจารย
บุคลากรและพนักงาน อยางสูงโดยมูลคาความเสียหายสงผลสําคัญตอความสูญเสียในระบบการศึกษาและการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งการดําเนินการปองกัน และการเขาระงับเหตุอัคคีภัย
ตลอดจนการชวยเหลือผูประสบภัย เปนบริการสาธารณะ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ
การจัดการขนสงและความปลอดภัย ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ดังนี้
- พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ.2542 หมวดที่ 1 และหมวดที่ 12
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ใหผูประกอบกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภยั ไดงา ย มีไวซึ่งอุปกรณ
เครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ
- กฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขในการใช การเก็บรักษา การมีไวในครอบครองซึ่งสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัย
ไดงาย และกิจการอันอาจทําใหเกิดอัคคีภยั ไดงาย และการจัดใหมีบุคคลและสิ่งจําเปนในการปองกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2548
- พรบ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การปองกันและระงับอัคคีภยั ที่มีประสิทธิภาพ จะเปนการชวยลดอัตราการเกิดอัคคีภยั หรือทําใหภัยที่
เกิดขึ้นมีระดับความรุนแรงต่าํ ลง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใหนอยที่สุด หรือไมมีความเสียหายเกิดขึ้นเลย
ดังนั้นเพื่อใหศนู ยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและความปลอดภัยดําเนินภารกิจดังกลาวไดอยางมี
มาตรฐาน อันจะทําใหนิสิต นักศึกษา อาจารย บุคลากรและพนักงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดทราบ
เกี่ยวกับมาตรฐานการปองกันและระงับอัคคีภัย งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอมจึงไดจัดทําคูมือมาตรฐาน
ฉบับนี้ขึ้น
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1.2 ขอบเขตมาตรฐาน
1.2.1 มาตรฐานนี้กําหนดแนวทางขั้นต่ํา เกีย่ วกับการดําเนินการปองกันอัคคีภัย การระงับ
อัคคีภัย และการดําเนินงานภายหลังระงับอัคคีภัย ของศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและความ
ปลอดภัย
1.2.2 กรณีที่มกี ารแกไข เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอกําหนด หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ใหพิจารณาปรับใชมาตรฐาน โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย หากไมสามารถดําเนินการได
ใหรายงานศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและความปลอดภัยทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน
ตอไป
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อใหหนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย ใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงานดานการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เพื่อใหผบู ริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใชเปนเครื่องมือ และแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจ สําหรับการดําเนินงานดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
1.3.3 เพื่อใหนสิ ิต นักศึกษา อาจารย บุคลากรและพนักงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดรับ
บริการสาธารณะอยางมีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
1.4 คํานิยาม
1.4.1 “ผูบริหาร” หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยรองอธิการบดี คณบดี รองคณะบดี
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก
1.4.2 “ปองกันอัคคีภัย” หมายความวา การดําเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหม และใหหมายความรวมถึง
การเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหม
1.4.3 “ระงับอัคคีภัย” หมายความวา การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิตรางกายและ
ทรัพยสินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม
1.4.4 “สิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภยั ไดงาย” หมายความวา เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใด ไมวาจะ
มีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซ ที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใดๆ หรือ
การสันดาปเอง ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอม
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1.4.5 “หนวยดับเพลิง” หมายถึง หนวยงานดับเพลิงของสํานักเขตคลองเตย
1.4.6 “ มอก.” หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.1 พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
1.5.1.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
(กําหนดหลักเกณฑวิธีการเก็บรักษาสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภยั ไดงา ย)
1.5.1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภยั
พ.ศ. 2495 (กําหนดเครื่องหมายประจําตัวและหนังสือสําคัญของเจาหนาที่ปองกันอัคคีภัย เจาหนาทีร่ ะงับ
อัคคีภัย)
1.5.1.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภยั ไดงาย ลงวันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2546
1.5.1.4 ระเบียบการ เรื่องการเรี่ยไรเงินเพือ่ จัดหาเครื่องดับเพลิงไวปองกันอัคคีภยั พ.ศ. 2495
1.5.1.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดตั้งยามทองถิ่น พ.ศ. 2497
1.5.1.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาและการใชเครื่องเคมีดับเพลิง พ.ศ. 2500
1.5.2 พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522
1.5.2.1 กฎกระทรวง (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน
พ.ศ. 2522 (กําหนดเครื่องหมาย หนังสือสําคัญ เจาหนาทีป่ องกันภัยฝายพลเรือน พนักงานปองกันภัย)
1.5.2.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือน ลงวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2546
1.5.2.3 แผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. 2548 ภาคการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538
1.5.4 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2546
1.5.5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1.5.6 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
1.5.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
1.5.8 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
1.5.9 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
1.5.9.1 ขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง กําหนดเงื่อนไขในการใชไฟสัญญาณวับวาบ
เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นและเครือ่ งหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉินลงวันที่
งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอม

หนา 3

ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและความปลอดภัย
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
1.5.9.2 ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตใช
ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
1.5.10 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.10.1 มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม พ.ศ. 2546 E.I.T. Standard 2002-43
1.5.10.2 มาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง E.I.T. Standard 3003-43
1.5.10.3 มาตรฐานระบบไฟฟา แสงสวางฉุกเฉินและปายทางออกฉุกเฉิน E.I.T.
Standard 2004-44
1.5.10.4 มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย E.I.T. Standard 3002-45
1.5.10.5 มาตรฐานการควบคุมควันไฟ E.I.T. Standard 3009-45
1.5.12 หนวยงานหรือสถาบันตางประเทศ ที่มีการดําเนินงานเกีย่ วของกับมาตรฐานและ
การดําเนินงานปองกันและระงับอัคคีภัย
1.5.12.1 “NFPA” หมายถึง สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติในสหรัฐอเมริกา(National Fire
Protection Association)
1.5.12.2 “FM” หมายถึง หนวยงานที่ทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภยั
ของกลุมประกันภัยในสหรัฐอเมริกา (Factory Mutual or FM Global)
1.5.12.3 “UL” หมายถึง หนวยงานเอกชนทีต่ รวจรับรองอุปกรณในสหรัฐอเมริกา
(Underwriters Laboratories Inc.)
1.5.12.4 “ANSI” หมายถึง สถาบันมาตรฐานแหงชาติอเมริกา (American National
Standard Institute)
1.5.12.5 “EN” หมายถึง สถาบันมาตรฐานยุโรป (European Norm)
1.5.12.6 “BS” หมายถึง สถาบันมาตรฐานแหงสหราชอาณาจักร (British Standard)
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บทที่ 2
การบริหารจัดการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
การปองกันและระงับอัคคีภยั เปนการดําเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหม รวมถึง การเตรียมการ
เพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหม แตหากเกิดเพลิงไหมขึ้นแลว เจาพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซึ่งไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหนาที่อํานวยการดับเพลิงและบรรเทาความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม อัคคีภัยเปนสาธารณภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปองกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มาตรา 5 กําหนดใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น ไดแก ผูอํานวยการปองกัน
ภัยฝายพลเรือนเขตทองที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาพนักงาน
ทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ปองกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้
1. จัดใหมีเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะ สําหรับปองกัน
และระงับอัคคีภัย
2. จัดใหมีสถานที่สําหรับเก็บรักษาสิ่งของตามขอ 1 โดยแยกเปนหนวยตามความจําเปน เพื่อใชปองกัน
และระงับอัคคีภัยไดทันทวงที
3. จัดใหมีอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
4. จัดการบรรเทาทุกข และจัดการรักษาความสงบเรียบรอยเมื่อเกิดเพลิงไหม
5. จัดใหมีการอบรมและดําเนินการฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัย
6. กําหนดระเบียบเกีย่ วกับหลักสูตรการฝกอบรม และขอปฏิบัติของอาสาดับเพลิง
7. แตงตั้งพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
2.1 การกําหนดระดับสภาพและพื้นที่อันตราย
เพื่อเปนกรอบทิศทางในการปองกันอัคคีภยั และเพื่อใหสามารถระวังปองกันพื้นทีเ่ สี่ยงภัย
หรือพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยไดงาย ไดอยางถูกตองรวดเร็ว จึงควรมีการกําหนดแบงจําแนกชั้น
สถานที่ ที่มีโอกาสจะเกิดอัคคีภัยหรือนาจะเปนอันตรายจากอัคคีภัย รวมทั้งผลกระทบของอันตราย
ที่เกิดขึ้น โดยแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก ซึ่งมีตัวชี้วัด ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 การจําแนกชัน้ สถานที่หรือสิ่งที่มีโอกาสนาจะเปนอันตรายจากอัคคีภัย
สิ่งที่เปนอันตราย
ตัวชี้วัด
นอย
สิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายนอย เชน อาคารพักอาศัย อาคารศาลาที่พัก
อาคารสูงไมเกิน 3 ชั้น ตลาดสดเปดโลง
ปานกลาง
มีสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายปานกลาง เชน สาธารณสถาน โรงเรียน
ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา เสนทางขนสงวัตถุ
ไวไฟหรือวัตถุอันตราย สถานที่เก็บเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง สถานที่
บรรจุเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม สถานีขนสง พื้นที่ปา ชุมชน พื้นทีท่ ิ้งขยะ
โรงเลื่อย โรงสี โกดังสินคาขนาดใหญ คลังเก็บวัตถุดิบติดไฟ การละเลน
มหรสพ
มาก
มีสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตรายสูง เชน โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานผลิตสารเคมี
สารพิษ คลังเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด โรงเก็บสารพิษไวไฟ ขบวนรถไฟ
บรรทุกสารเคมีหรือเชื้อเพลิง พื้นที่ปาอนุรกั ษ ทาอากาศยาน สถานีจายไฟยอย
ตารางที่ 2.2 การจําแนกชัน้ ผลกระทบของอันตราย
ผลกระทบของอันตราย
ตัวชี้วัด
นอย
หากเกิดขึ้นจะทําใหเกิดความเสียหายตองใชเวลาแกไขไมเกิน 1 สัปดาห
หรือ เกิดการบาดเจ็บเล็กนอยโดยไมมีผูเสียชีวิต หรือมูลคาความเสียหาย
ไมเกิน 1 ลานบาท
ปานกลาง
หากเกิดขึ้นทําใหเกิดความเสียหายตองใชเวลาแกไข 1 สัปดาห ถึง 1 เดือน
หรือเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือมูลคาความเสียหายตั้งแต 1-10 ลานบาท
มาก
หากเกิดขึ้นทําใหเกิดความเสียหายตองใชเวลาแกไขเกิน 1 เดือน หรือเกิด
ความเสียหายถึงชีวิต หรือมูลคาความเสียหายมากกวา 10 ลานบาท
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ตารางที่ 2.3 การกําหนดพื้นที่อันตราย บัญชีรายการสภาพที่เปนอันตราย

ลําดับ

พื้นที่ สถานที่
อาคารที่เปน
อันตราย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่
ระดับ
สิ่งที่อาจ ระยะเวลาการ
หมายเลข
ความเปน เปนอันตราย เขาระงับเหตุ
โทรศัพท
อันตราย

อุปกรณที่
ตองการใน
การดับเพลิง

ตารางที่ 2.4 การจําแนกสัญญาณหรือระดับความเปนอันตราย
สี/ระดับ
ลําดับ

ปจจัย

เขียว (0)

เหลือง (1)

สม (2)

แดง (3)

การกําหนดสีระดับความเปนอันตรายหรือรุนแรง
ระดับ 0 หมายถึง ไมมีความรุนแรง ใชสีเขียว
ระดับ 1 หมายถึง รุนแรงเล็กนอย สามารถดําเนินการดวยตนเองได ใชสีเหลือง
ระดับ 2 หมายถึง รุนแรงปานกลาง เกินขีดความสามารถตองขอรับการสนับสนุน ใชสีสม
ระดับ 3 หมายถึง รุนแรงมาก หรือจุดเกิดเหตุไมสามารถเขาถึงไดโดยงายจําตองอาศัยอุปกรณพิเศษ ใชสีแดง
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2.2 การจัดตั้งอาสาดับเพลิง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรจะจัดใหมีอาสาดับเพลิงซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะ และ
ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัคร โดยมีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของอัตราจํานวนนิสิต นักศึกษา
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยโดยอาจแตงตั้งจากอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรืออาสาสมัครเอกชนที่
กอตั้งเปนชมรม สมาคม มูลนิธิที่ปฏิบัติงานในเขตองคกร หรือจากพนักงานลูกจางทีไ่ มไดอยูใ นหนวยดับเพลิง
โดยตรง
2.3 การเตรียมความพรอมดานอัตรากําลัง
การปองกันและระงับอัคคีภยั ตองจัดอัตรากําลังประจําการ เพื่อเตรียมความพรอมตลอด 24
ชั่วโมง หมุนเวียนผลัดเวรกัน ครั้งละไมเกิน 8 ชั่วโมง / 1 วัน โดยแบงตามสภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิด
อัคคีภัย ดังนี้
สภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภยั นอย ตองมีผูปฏิบัติหนาที่ เพื่อผลัดเวรกันอยางนอย 3 คน
สภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัย ปานกลาง ตองมีผูปฏิบัติหนาที่ เพื่อผลัดเวรกันอยางนอย 6 คน
สภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัย มาก ตองมีผูปฏิบัติหนาที่ เพื่อผลัดเวรกันอยางนอย 9 คน
ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่แตละวัน จะตองมีพนักงานดับเพลิงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของอัตรา
ประจําการ หรือ อยางนอย 1 คน ตามเกณฑของ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่กําหนดให อัตรากําลัง
พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 นาย / ประชากร 10,000 คน เชน ในเขตพืน้ ที่ ที่มีโอกาสเกิดอันตรายนอย
จะตองจัดอัตราประจําการ จํานวน 3 คน โดยเปนพนักงานดับเพลิง 1 คน และเปนอาสาสมัคร หรือ
พนักงานจาง 2 คน
อยางไรก็ดี ในกรณีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีจํานวนประชากรมาก การกําหนด
อัตราตามเกณฑดังกลาว อาจเปนภาระคาใชจายงบประมาณมากจนเกินไป จึงอาจกําหนดอัตรากําลังตาม
ความจําเปนของแตละพื้นทีไ่ ดตามความเหมาะสม
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ตารางที่ 2.5 อัตราประจําการ
พื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัย
จํานวนประจําการ
นอย
3
ปานกลาง
6
มาก
9
* อัตราพนักงานดับเพลิงสามารถลดจํานวนลงไดโดยใชอาสาดับเพลิงเขาเวรแทนแตจะตองมีพนักงาน
ดับเพลิงขั้นต่ําไมนอยกวาหนึ่งในสามของอัตราประจําการ

2.4 มาตรฐานเครื่องแบบปฏิบัติงาน
ในการเขาระงับอัคคีภัย เจาหนาที่หรืออาสาสมัคร จะตองสวมเสื้อผา และมีอุปกรณปองกันไฟ
เบื้องตน เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานที่เขาระงับอัคคีภัย
ทั้งนี้ การกําหนดเครื่องแบบและอุปกรณปอ งกันภัยสวนบุคคล ไดอางอิงขอมูลของกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนวยงานที่นาเชือ่ ถือ ดังนี้
- เครื่องแบบปฏิบัตงิ าน
เครื่องแบบปฏิบัติงาน (Shop suit) หมายถึง เครื่องแบบที่ใชสําหรับปฏิบัติงาน เขาเวร
หรือเฝาระวัง ประกอบดวย
(1) หมวกแก็บผา
(2) เครื่องแบบปฏิบัติงานที่มีเสื้อตอเนื่องกับกางเกงเปนชิ้นเดียวกันแขนยาวติดแถบสะทอนแสง ทําดวย
ผาฝายอยางหนา
(3) รองเทาหนังนิรภัยชนิดครึ่งแขงหรือเต็มแขง ตาม มอก. 523-2528
- เครื่องแบบดับเพลิง
เครื่องแบบดับเพลิง (Fire fighting suit) หมายถึง เครื่องแบบที่ใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ดับเพลิงที่ใสทบั เครื่องแบบปฏิบัติงาน ใชในการดับเพลิงนอกอาคารหรืออาจใชในอาคาร ควรจะ
ประกอบดวย
(1) หมวกนิรภัยดับเพลิง ครอบใสเต็มหนา สายรัดคาง มีไฟฉายแบบกันระเบิดติดตัง้
บนหมวก และแถบเรืองแสงติดตั้งบนหมวก
(2) เสื้อคลุมดับเพลิงทําจากผาฝายอาบน้ํายาทนไฟ ติดแผนเรืองแสง
งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอม
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(3) กางเกงดับเพลิงทําจากฝาฝายอาบน้ํายาทนไฟ ติดแผนเรืองแสง มีสายรั้งไหล
(4) ถุงมือดับเพลิงทําจากหนังแท
(5) รองเทาดับเพลิงชนิดทรงบูททนไฟ
(6) เครื่องชวยหายใจ (Self contained breathing apparatus: SCBA) แบบถังโลหะอัดอากาศหรือชนิด
น้ําหนักเบาแบบถังคอมโพสิตอัดอากาศ
(7) วิทยุสื่อสารสวนบุคคล
- เครื่องแบบผจญเพลิง
เครื่องแบบผจญเพลิง (Fire interior fighting suit) หมายถึง เครื่องแบบที่ใชสําหรับการปฏิบัติงานผจญ
เพลิงที่ใสทับเครื่องแบบปฏิบัติงาน สําหรับใสเขาผจญเพลิงที่มีความรุนแรงสูง เชนในอาคาร หรือเพลิงจาก
ของเหลวไวไฟ ผิวของเครื่องแบบจะฉาบดวยวัสดุสะทอนความรอน ควรประกอบดวย
(1) หมวกคลุมผจญเพลิง
(2) เสื้อคลุมผจญเพลิง
(3) กางเกงผจญเพลิง มีสายรั้งไหล
(4) ถุงมือผจญเพลิง
(5) รองเทาผจญเพลิง
(6) เครื่องชวยหายใจ (Self contained breathing apparatus: SCBA) ชนิด น้ําหนักเบาแบบถังคอมโพสิต
อัดอากาศ
(7) วิทยุสื่อสารสวนบุคคล
(8) เครื่องหมายและสีของเครื่องแบบ
เครื่องแบบดับเพลิง ยกเวนเครื่องแบบผจญเพลิงจะตองติดปายชื่อ ตําแหนง หมายเลขประจําตัว ระดับ
ความสามารถ สังกัด หมูโลหิต ศาสนา และเพื่อความสะดวกในการจําแนกและสื่อสารสั่งการในขณะระงับ
อัคคีภัย เสื้อ กางเกง หมวก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใชสีดํา สําหรับอาสาดับเพลิง หรือหนวยงาน
ภาคเอกชน ควรใชสีน้ําเงิน
- เครื่องแบบปฏิบัตงิ านพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจกําหนดเครื่องแบบใหเหมาะแกสภาพทองถิ่นได เชน
เครื่องแบบปฏิบัติงานในที่สงู เครื่องแบบปฏิบัติงานทางน้ําหรือทางทะเล และจะตองติดปายชื่อ ตําแหนง
หมายเลขประจําตัว ระดับความสามารถ สังกัด หมูโลหิต ศาสนา ดวย
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2.5 มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องอํานวยการ
การปองกันและระงับอัคคีภยั มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชหลายประเภทแตเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นทีแ่ ละงบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรณีทอี่ ุปกรณมีราคาแพงหรือเกินขีด
ความสามารถอาจประสานขอความรวมมือจากหนวยดับเพลิงในเขตพื้นที่ที่มีความพรอมเพื่อใหการ
สนับสนุนชวยเหลือตามความจําเปน สําหรับอุปกรณที่สําคัญ มีดังนี้
2.5.1 เครื่องสูบน้ํา เครื่องดับเพลิง
- เครื่องสูบน้ํา
เครื่องสูบน้ํา หมายถึง เครื่องสูบน้ําทั่วไป เชน เครื่องสูบน้ําที่ใชในการเกษตร จะใช
เฉพาะการนํามาสนับสนุนในการดับเพลิง หรือติดตั้งบนรถบรรทุกน้ํา หรือติดตั้งทุนลอยน้ํา และควรจะมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนยกลางหรือหอยโขง (Centrifugal) มีลิ้นปดเปดสําหรับเติมน้ํา
(2) ใชกําลังขับจากเครื่องยนตกาซโซลีน 2 จังหวะรอบสูง ระบายความรอนดวยอากาศ หรือเครื่องยนต
กาซโซลีน 4 จังหวะรอบสูง ระบายความรอนดวยอากาศ ใชเพลาราวลิน้ เหนือฝาสูบ (Overhead valve) หรือ
เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ รอบสูง ระบายความรอนดวยอากาศ ใชเพลาราวลิ้นเหนือฝาสูบ (Overhead valve) มี
แครยึดการสั่นสะเทือนยกเคลื่อนที่ได หรือใชกําลังขับจากเพลารถยนต
(3) หัวจายน้ําจะตองมีลิ้นกันกลับและลิ้นปดเปดเปนแบบมือหมุน
(4) ติดมาตรวัดความดันที่ทางดูดและจายน้ํา
(5) หัวจายน้ําจะตองเปนหัวจายน้ําดับเพลิงชนิดหัวสวมเร็วตัวเมียมีขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว),
40 มิลลิเมตร (1 ½ นิ้ว), 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ขนาดใดขนาดหนึ่ง หรือทั้ง 3 ขนาด
(6) มีสมรรถนะตามตารางที่ 2.6 ดังนี้
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ตารางที่ 2.9 ขนาดลักษณะเครื่องสูบน้ํา
ขนาดกําลังเครื่องยนต
กาซโซลีน ดีเซล
แรงดันทอจาย
ไมเกิน 3 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
3-5 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
5-7 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
7-9 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
9-11 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
11-15 แรงมา
300 kPa (3 บาร)
หมายเหตุ kPA = kilo Paskal , บาร(BAR)

อัตราการไหล
200 ลิตรตอนาที
400 ลิตรตอนาที
600 ลิตรตอนาที
800 ลิตรตอนาที
1000 ลิตรตอนาที
1200 ลิตรตอนาที

ขนาดหัวจายน้ํา
12.7 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)
25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)
40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว
50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)
65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว

- เครื่องสูบน้ําดับเพลิงหาบหาม หรือเคลื่อนที่ หรือลอยน้ํา
เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ หมายถึง เครื่องสูบน้ําที่สามารถยกเคลื่อนที่ไปมาหรือมีทุนลอยน้ําไปมา
ได หรือดัดแปลงติดตั้งทุนลอยน้ําได สําหรับใชดับเพลิงโดยเฉพาะ หรือไดรับการตรวจรับรองจากสถาบันตรวจ
รับรอง และควรจะมีคณ
ุ ลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนยกลางหรือหอยโขง (Centrifugal)
(2) ใชกําลังขับจากเครื่องยนตกาซโซลีน 2 จังหวะ ระบายความรอนดวยอากาศมีระบบจาย
น้ํามันหลอลื่นอัตโนมัติ
(3) ติดเครื่องยนตไดดว ยระบบสตารทไฟฟาและใชเชือกดึง
(4) มีสมรรถนะตามตารางที่ 2.7 ดังนี้
ตารางที่ 2.7 ขนาดลักษณะเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่
ขนาดกําลังเครื่องยนต
แรงดันทอจาย
อัตราไหล
ขนาดหัวจายน้ํา
15 แรงมา
700 kPa (7 บาร)
500 ลิตรตอนาที 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว)
30 แรงมา
700 kPa (7 บาร)
1,000 ลิตรตอนาที 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว)
40 แรงมา
700 kPa (7 บาร)
1,250 ลิตรตอนาที 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว)
50 แรงมา
700 kPa (7 บาร)
1,500 ลิตรตอนาที 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว)
70 แรงมา
700 kPa (7 บาร)
2,000 ลิตรตอนาที 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) 2 หัว
- เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว
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คุณสมบัติของเครื่องดับเพลิงแบบยกหิว้ กําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนหลักหรือ
มาตรฐานอื่นที่นาเชื่อถือ โดยสารดับเพลิงที่ใชจะตองไมทําลายสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
(1) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
(2) เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด
(3) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม
(4) เครื่องดับเพลิงชนิดถังน้าํ บรรจุความดัน
(5) เครื่องดับเพลิงชนิดอื่น เชน ชนิดสารสะอาดดับเพลิงหรือฮาโลตรอน (Cleanagent or halotron)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจเลือกใชเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ซึ่งมีอยูหลายชนิดไดตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ ละประเภทของการดับเพลิง ตามตารางที่ 2.8-2.12 ดังนี้
ตารางที่ 2.8 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงตาม มอก. 332-2547
อัตราความสามารถดับไฟ
ขนาดบรรจุ
สถานที่ในการใช
2A:2B
0.9 กิโลกรัม (2 ปอนด)
ประจํายานพาหนะ
6A:30B
4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด )
อาคารทั่วไป
10A:40B
6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด )
กิจการอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงสามารถใชไดกับไฟทุกประเภท แตจะมีความสกปรก
หลังจากการดับเพลิง

ตารางที่ 2.9 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซดตาม มอก. 881-2532
อัตราความสามารถดับไฟ
ขนาดบรรจุ
สถานที่ในการใช
5B
2.3 กิโลกรัม (5 ปอนด )
ประจํายานพาหนะ
10B
4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด)
อาคารทั่วไป
10B
6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด )
กิจการอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซดเหมาะสําหรับการดับเพลิงที่ตองการความ
สะอาดหลังการดับเพลิง
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ตารางที่ 2.10 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดโฟมตาม มอก. 882-2532
อัตราความสามารถดับไฟ
ขนาดบรรจุ
สถานที่ในการใช
6A:20B
4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด)
ประจํายานพาหนะ
6A:30B
6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด)
อาคารทั่วไป
10A:40B
9 กิโลกรัม (20 ปอนด)
กิจการอุตสาหกรรม
หมายเหตุ เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมเหมาะสําหรับการดับเพลิงจากของเหลวไวไฟ
ตารางที่ 2.11 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดถังน้ําบรรจุความดัน
อัตราความสามารถดับไฟ
ขนาดบรรจุ
สถานที่ในการใช
2A
6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด )
ดูหมายเหตุ
หมายเหตุ เครื่องดับเพลิงชนิดถังน้ําบรรจุความดันเหมาะสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากไม ขยะ กระดาษ
ที่ไมมีระบบไฟฟาบริเวณใกลเคียง
ตารางที่ 2.12 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดอื่น
เชน ชนิดสารสะอาดดับเพลิงหรือฮาโลตรอน (Clean agent or halotron)
อัตราความสามารถดับไฟ
ขนาดบรรจุ
สถานที่ในการใช
1A:5BC
2.3 กิโลกรัม (5 ปอนด)
ประจํายานพาหนะ
1A:10BC
4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด)
อาคารทั่วไป
หมายเหตุ เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาดดับเพลิงเหมาะสําหรับการดับเพลิงที่ตองการความสะอาด
หลังการดับเพลิงและความสามารถในการดับเพลิงสูง
หมายเหตุ A คือ ความสามารถดับเพลิงจากวัสดุแข็ง เชน ไม ผา กระดาษ ฯลฯ
B คือ ความสามารถดับเพลิงจากวัสดุเหลวติดไฟ เชน น้ํามัน ฯลฯ
C คือ ความสามารถดับเพลิงจากระบบไฟฟา เชน สายไฟ ฯลฯ
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2.5.2 อุปกรณที่ใชในการดับเพลิง และฝกซอมดับเพลิง
(1) หัวฉีดน้ําดับเพลิง
(2) หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบลําตรง
(3) หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับฝอย
(4) หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับฝอยมีดามจับ
หัวฉีดน้ําดับเพลิงจะตองมีขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว), 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว), 65 มิลลิเมตร(2 1/2 นิ้ว)
มีหัวสวมทอสงน้ําดับเพลิงแบบหัวสวมเร็วตัวเมีย และมีลนิ้ เปดปดน้ําแบบบอลล หรือลิ้นแบบอื่นทีส่ ามารถเปด
ปดน้ําไดอยางรวดเร็ว ติดตั้งอยูในตัวหรือดัดแปลง ติดตั้งเพิ่มเติม โดยทั่วไปใหใชขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว้ )
เปนหลัก
2.5.3 ทอสงน้ําดับเพลิง
ทอสงน้ําดับเพลิงเปนไปตาม มอก. 695-2530 ทอสงน้ําดับเพลิง : ทอพับ หรือสูงกวา โดยทั่วไปใหใช
ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ติดตั้งหัวสวมเร็วตัวผู กําหนดใหใชความยาวเสนละ 20 เมตร เปนหลัก
2.5.4 เครื่องผสมโฟม
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่การบงชี้สภาพเกณฑอันตรายทีจ่ ะตองใชโฟมในการดับเพลิงควร
จะเลือกใชเครื่องผสมโฟมเคลื่อนที่ประกอบหัวฉีดโฟมทีเ่ ปนเครื่องผสมโฟมและมีหวั ฉีดโฟมโดยเฉพาะ และ
เลือกใชอุปกรณเครื่องผสมโฟมติดตั้งกับทอพับที่ใชติดตัง้ กับหัวฉีดน้ําแบบเดิมเพื่อปรับปรุงใหสามารถใชฉีด
โฟมได
2.5.5 เครื่องมือทําลายสิ่งกีดขวาง
เครื่องมือทําลายสิ่งกีดขวางที่ควรมีประจําหนวยดับเพลิงและรถดับเพลิงคือ ขวาน แชลงและคีมตัด
เหล็ก
2.5.6 เครื่องมือกล
เครื่องมือกลที่สําคัญคือ พัดลมระบายควันเครื่องยนต เลื่อยโซเครื่องยนต เครื่องเจาะเครื่องยนตและ
เครื่องตัดถางไฮครอลิค
2.5.7 เครื่องมือดับไฟในปา
ที่สําคัญคือ ที่ตบไฟ/ไมตีไฟ (Fire swatter or fire beater) ครอบไฟปา/จอบคราด (Rackhole or
meacleod) และเครื่องฉีดน้ําสะพายหลัง (Backpack spray)
2.5.8 อุปกรณอื่น
อุปกรณอื่นที่อาจมีคือ ไฟฉายกันน้ําหรือชนิดปองกันการระเบิด เข็มทิศ เครื่องหาตําแหนงจากดาวเทียม
คอมพิวเตอรพกพา (Pocket PC, PDA) คอมพิวเตอรกระเปา (Notebook, Laptop)
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2.5.9 วัสดุดับเพลิง
- ผงเคมีแหง
ผงเคมีแหงที่ใชและการบรรจุลงในเครื่องดับเพลิงเคลื่อนที่ จะตองเปนไปตาม
(1) มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (บังคับใช)
(2) มอก. 358-2531 การใชและซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทนความดัน
- กาซคารบอนไดออกไซด
กาซคารบอนไดออกไซดที่ใชและการบรรจุลงในเครื่องดับเพลิงเคลื่อนที่จะตองเปนไปตาม
(1) มอก. 881-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว: คารบอนไดออกไซด
(2) มอก. 568-2540 กาซคารบอนไดออกไซดอตุ สาหกรรม
(3) มอก. 355-2523 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมภาชนะบรรจุกาซทนความดันแบบไมมี
ตะเข็บ
(4) มอก. 358-2531 การใชและซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทนความดัน
- โฟมที่ใชและการบรรจุลงในเครื่องดับเพลิงเคลื่อนที่
(1) มอก. 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว: โฟม (บังคับใช)
(2) มอก. 358-2531 การใชและซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทนความดัน
- โฟมที่ใชกับเครื่องผสมโฟม
โฟมที่ใชกับเครื่องผสมโฟมแบงตามชนิด ขนาดบรรจุ ลักษณะการใชงานของโฟมซึ่งไดแนะนําไวตามตารางที่
2.13 ดังนี้
ตารางที่ 2.13 ชนิด ขนาดบรรจุ ลักษณะการใชงานของโฟม
ชนิดของโฟม
AFFF
AR - AFFF
AFFF/ATC
BFFF, ABFFC

งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอม

ขนาดบรรจุ
5 หรือ 50 แกลลอน
5 หรือ 50 แกลลอน
5 หรือ 50 แกลลอน
5 หรือ 50 แกลลอน

ลักษณะการใช
- ดับไฟทีเ่ กิดจากของเหลวไวไฟทัว่ ไป
- ดับไฟจากของเหลวไวไฟที่สามารถรวมตัวกับน้าํ
ไดเชน ทินเนอร ตัวทําละลาย
- ดับไฟปา ไฟจากเชื้อเพลิงไม หรือไฟจากวัสดุแข็ง
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- น้ําและกาซเฉื่อยที่บรรจุในถังดับเพลิงเคลื่อนที่แบบใชน้ําในเครื่องดับเพลิงชนิดถังน้ําบรรจุ
ความดันเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต
- สารสะอาดดับเพลิงที่บรรจุในเครื่องดับเพลิงแบบยกหิว้ ใหเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิต
2.5.10 เครื่องมือสื่อสาร และระบบสัญญาณเตือนภัย
หนวยดับเพลิงจะตองสามารถติดตอสื่อสารกับผูปฏิบัติงาน ในเวลาปฏิบัติงานและนอกเวลาปฏิบัตงิ าน
ไดตลอดเวลาโดยพิจารณาเลือกใชเครื่องมือสื่อสาร ดังนี้
(1) วิทยุส่อื สาร เชน วิทยุสื่อสารประเภทประจําที่ วิทยุสอื่ สารเคลื่อนที่ประจํายานพาหนะ วิทยุสื่อสาร
เคลื่อนที่สวนบุคคล
(2) โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนที่
(3) สัญญาณเตือนภัยหรือสั่งการ เชน สัญญาณจากวัสดุธรรมชาติ นกหวีด ระฆัง กลอง เครื่องขยายเสียง
สัญญาณกระดิง่ ไฟฟา ไซเรน สัญญาณพลุ สัญญาณธง สัญญาณไฟ เปนตน
(4) ระบบการสื่อสารอื่น เชน ไปรษณียอิเลคทรอนิคส (E-mail) ระบบสงขอความผานโทรศัพทเคลื่อนที่
(SMS) เครื่องรับวิทยุตามตัว เปนตน
2.5.11 ยานพาหนะ
- รถบรรทุกน้ําดัดแปลง
รถบรรทุกน้ําดัดแปลง หมายถึง รถที่ใชบรรทุกน้ําและติดตั้งเครื่องสูบน้ํา แตไมใชรถดับเพลิง อาจเปน
รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ นํามาดัดแปลงติดตั้งถังน้ําเพิ่มเติม บนกระบะสามารถบรรทุกน้ําได
ประมาณ 1 ใน 4 ของอัตราบรรทุกสูงสุด และควรจะมีคณ
ุ ลักษณะ ตามตารางที่ 2.14 ดังนี้
(1) ติดตั้งถังน้ําขนาดบรรจุนา้ํ หนักไมเกินกึง่ หนึ่งของน้ําหนักบรรทุกสูงสุดของตัวรถ และถังน้ําจะตอง
ยึดติดตรึงกับตัวรถอยางมั่นคงตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือกฎหมายวาดวยขนสงทางบก
(2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
(3) มีอุปกรณเพิ่มเติมตามความจําเปน เชน สายสูบ ทอสงน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง
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2.14 รถบรรทุกน้ําดัดแปลง (บรรทุกน้ํา 1 ใน 4 ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด)
ขนาดบรรทุก เพลา ลอขับ
(ตัน)
ยางลอ
1*
1x2x4
1
1x2x4
1
2x2x4
2
1x2x4
4
1x2x6
6
1x2x10
8
1x2x10
*รถยนตบรรทุกทางการเกษตร

ขนาด
กําลัง
แรงมา
12+
85
100
120
140
200
260

ปริมาณ ขนาดหัวจายน้าํ อัตราไหลของน้ํา ใชสําหรับระดับ
น้ํา
(นิว้ )
ลิตรตอนาที
ภารกิจ
(ลิตร)
ที่ 8 บาร
250
1”
200
สนับสนุน
1 1/2”
250
200
สนับสนุน
2 1/2”
250
400
สนับสนุน
ขนาดใด
500
600
สนับสนุน
ขนาดหนึ่ง
1,000
800
สนับสนุน
หรือทั้ง
1,500
1,000
สนับสนุน
3 ขนาด
2,000
1,200
สนับสนุน

- รถบรรทุกน้ํา
รถบรรทุกน้ํา หมายถึง รถที่ใชบรรทุกน้ําและติดตั้งเครื่องสูบน้ําประจํารถ อาจเปนรถบรรทุกขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาดใหญ ที่ใชเครื่องยนตดีเซล นํามาดัดแปลง สามารถบรรทุกน้ําไดประมาณ 3 ใน 4 ของอัตรา
บรรทุกสูงสุด เพื่อสนับสนุนรถดับเพลิง และควรมีคุณลักษณะตามตารางที่ 2.15 ดังนี้
(1) ติดตั้งถังน้ําถาวรตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือกฎหมายวาดวยขนสงทางบก
(2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงกําลังจากเพลาขับ หรือแบบหอยโขง
(3) มีอุปกรณเพิ่มเติมตามความจําเปน เชน สายสูบ ทอสงน้ําดับเพลิง
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ตารางที่ 2.15 รถบรรทุกน้ํา (บรรทุกน้ํา 3 ใน 4 ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด)
ขนาดบรรทุก เพลา ลอขับ
(ตัน)
ยางลอ
1*
1x2x4
1
1x2x4
1
2x2x4
2
1x2x4
4
1x2x6
6
1x2x10
8
1x2x10
*รถยนตบรรทุกทางการเกษตร

ขนาด
กําลัง
แรงมา
12+
85
100
120
140
200
260

ปริมาณ ขนาดหัวจายน้าํ อัตราไหลของน้ํา ใชสําหรับระดับ
น้ํา
(นิว้ )
ลิตรตอนาที
ภารกิจ
(ลิตร)
ที่ 8 บาร
750
1”
200
สนับสนุน
1 1/2”
750
200
สนับสนุน
2 1/2”
750
400
สนับสนุน
ขนาดใด
1,500
600
สนับสนุน
ขนาดหนึ่ง
3,000
800
สนับสนุน
หรือทั้ง
4,500
1,000
สนับสนุน
3 ขนาด
6,000
1,200
สนับสนุน

- รถดับเพลิง
รถดับเพลิง หมายถึง รถที่ออกแบบมีถังน้าํ ในตัว สามารถบรรทุกน้ําไดประมาณ 1 ใน 2 ของอัตรา
บรรทุกสูงสุด และควรมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
(1) ใชเครื่องยนตดีเซล
(2) ตัวรถเปนสีแดง
(3) ติดตั้งเครื่องรับสงวิทยุสื่อสารประจํารถ
(4) ติดตั้งไฟวับวาบแสดงการเปนรถฉุกเฉิน
(5) ติดตั้งสัญญาณเสียงไซเรน
(6) ติดตั้งเครื่องขยายเสียง
(7) ติดตั้งหัวฉีดน้ําชนิดปรับฝอยไดและหมุนไดรอบตัวประจําที่
(8) มีที่เก็บสัมภาระ อุปกรณ วัสดุ ที่ใชในการดับเพลิง
(9) อาจติดตั้งบันไดเลื่อนประกอบหัวฉีดน้ําเพิ่มเติมตามความตองการ หรือติดตั้งเครื่องผสมโฟม กรณี
พื้นที่มีความจําเปนตองใชโฟมดับเพลิง รายละเอียดตามตารางที่ 2.16
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ตารางที่ 2.16 รถดับเพลิง (บรรทุกน้ํา 1 ใน 2 ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด)
ขนาด
บรรทุก
(ตัน)
1
1
2
4
6
8

เพลา ลอ
ขับ
ยางลอ
1x2x4
2x2x4
1x2x4
1x2x6
1x2x10
1x2x10

ขนาด ปริมาณน้ํา ขนาดหัว
กําลังมา (ลิตร)
จายน้ํา
(นิ้ว)
85
500
2 ½”
100
500
2 ½”
120
1,000
2 ½”
140
2,000
2 ½”
200
3,000
2 ½”
260
4,000
2 ½”

อัตราไหลน้ํา
ลิตรตอนาที
ที่ 8 บาร
500
500
2,000
2,000
3,400
3,400

ปริมาณ
โฟม
แกลลอน

50
100
150
200

ใชสําหรับ
ระดับภารกิจ
การดับเพลิง
สนับสนุน
สนับสนุน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3+

ตัวอยาง รถยนตที่ใชดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ําในตัว ขนาดความจุไมนอ ยกวา 4,000 ลิตร เปนรถขนาด
ไมนอยกวา 6 ลอ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดอัตราการสูบสงไมนอยกวา 3,400 ลิตร/นาทีที่แรงดัน 8 บารพรอม
ติดตั้งปนฉีดน้าํ /โฟม ขนาด 2,400 ลิตร/นาที ฉีดน้ําไดไกลไมนอยกวา 60 เมตร เปนรถที่ใชสําหรับปองกันและ
ระงับอัคคีภัยกับอาคารทั่วไปสูงไมเกิน 5 ชั้น
- รถดับเพลิงที่ออกแบบพิเศษ
รถดับเพลิงที่ออกแบบเพื่อระงับอัคคีภัยเปนพิเศษ เชน รถยนตดับเพลิงชนิดหอน้ํา พรอมบันไดและ
อุปกรณหนีภยั จากที่สูง ขนาดความสูงไมนอ ยกวา 18 เมตร ติดตั้งคานยกหลักแบบสามารถยืดระยะความยาวได
และชุดคานยกตอจากชุดคานยกหลักเปนแบบสามารถกางพับไดทํางานดวยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งถุงหนีภยั จาก
ที่สูง เปนรถยนตดับเพลิงที่ใชสําหรับพื้นที่ ที่มีอาคารสูง เปนตน
- รถสนับสนุนอื่น
(1) รถกูภัย
รถกูภัย หมายถึง รถที่มีอุปกรณหลากหลายชนิด เพื่อใชในการสนับสนุนในการดับเพลิง โดยอาจ
บรรทุกน้ําดับเพลิงได 1 ใน 4 ของอัตราบรรทุกสูงสุด และอาจมีเครน กระเชา บันไดเลื่อน เครื่องผสมโฟม
เครื่องกําเนิดไฟฟา โคมไฟฟา เครื่องสูบอัดลมประกอบเครื่องตัดถาง เครื่องเชื่อมไฟฟา เครื่องเชื่อมแกส
อุปกรณชวยชีวิต อุปกรณอื่น ๆ ตามความจําเปนในแตละพื้นที่
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(2) พาหนะอํานวยการ
การใชพาหนะอื่นในหนวยดับเพลิงสามารถใชพาหนะชนิดตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดับเพลิงได
ยานพาหนะอํานวยการทั่วไป หมายถึง ยานพาหนะทุกชนิดรวมทั้ง รถ เรือหรืออากาศยาน ที่ใชในงาน
อํานวยการ ควบคุม สั่งการ ขนสงพนักงานดับเพลิง ตรวจการลาดตระเวน มีการติดตั้งอุปกรณ ตามความจําเปน
เชน รถพยาบาล จักรยานยนต จักรยาน เพื่อใชสําหรับสนับสนุนการดับเพลิงหรือสงพนักงานดับเพลิงและ
อุปกรณ หรือการลาดตระเวนปองกันเพลิงไหม
เกณฑการพิจาณาจํานวนรถดับเพลิงที่เหมาะสม
ยานพาหนะที่เกี่ยวของกับการปองกันและระงับอัคคีภัย จะมีรถหลายประเภทตามที่กลาวขางตน และมี
ราคาแพง การกําหนดจํานวนรถที่เหมาะสม จึงมีความจําเปน เพื่อไมใหมหาวิทยาลัย ตองใชจายงบประมาณเพื่อ
การนี้มากจนเกินไป การคํานวณหาจํานวนรถที่เหมาะสมสามารถใชสูตรตามหลักเกณฑการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช ในการปองกัน โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประชากร(N) ต่ํากวา 50,000 คน
จํานวนรถดับเพลิง = 0.58 + 0.12 (N/1,000) =………. คัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประชากร(N) ตั้งแต 50,000-200,000 คน
จํานวนรถดับเพลิง = 3.4 + 0.07 (N/1,000) =……….. คัน
- อุปกรณชว ยอพยพ
หมายถึง อุปกรณชวยอพยพที่ใชในการชวยเหลือผูที่ติดอยูในอาคาร ไดแก รอกชวยชีวิต หรือเบาะ
อากาศ ที่เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานและไดรับการรับรองจากสถาบันทีน่ าเชื่อถือ
- อุปกรณทใี่ ชในการสอบสวนเพลิงไหม
หนวยดับเพลิงควรมีอุปกรณที่ใชในการสอบสวนเพลิงไหมเบื้องตน เชน ตลับเมตร ไฟฉาย เทปวัด
ระยะ แวนขยาย กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง เชือกหรือแถบผากั้นแนวเขตเพลิงไหม เปนตน
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2.6 สถานีดับเพลิง สถานียอย จุดเฝาตรวจ
2.6.1 สถานีบัญชาการดับเพลิงเบื้องตน
สถานีบัญชาการดับเพลิงเบื้องตน หมายถึง ตัวอาคารและบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งควรตั้งอยู ไมหางจาก
มหาวิทยาลัยและตั้งอยูในพืน้ ที่โลง มีทางเขาออกสะดวก เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการนํารถดับเพลิงออก
ปฏิบัติการรวมทั้งเปนศูนยประสานงานขณะเกิดเหตุ โดยมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
(1) ตั้งอยูในพืน้ ที่โลง มีทางเขาออกที่รถดับเพลิงขนาดใหญที่อยูในสถานีดับเพลิงใกลเคียงพื้นที่
มหาวิทยาลัยสามารถเขาออกและสวนกันได
(2) มีสัญญาณฉุกเฉินหรือเตือนภัย รวมทั้งอุปกรณสื่อสารและระบบสํารองไฟฟาสําหรับเครื่องมือ
สื่อสาร
(3) มีอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน เชน โตะ ตู ควรใชเปนชนิดโลหะหรือทําจากวัสดุติดไฟไดยาก
หลีกเลี่ยงอุปกรณเครื่องใชที่เปนวัสดุติดไฟไดงาย
(4) หามเก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุมีพิษไวในอาคารสถานีบัญชาการดับเพลิงเบื้องตน เวนแต
พื้นที่สําหรับเก็บโดยเฉพาะและไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
(5) จัดใหมพี ื้นที่สําหรับจอดรถดับเพลิง และเก็บวัสดุอุปกรณ
(6) มีหองสุขาแยกชายและหญิง นอกจากนีอ้ าจจัดพืน้ ที่ใชสอยภายในอาคารและภายนอกอาคารตาม
ความเหมาะสมดังนี้
พื้นที่ใชสอยภายในอาคารสถานีดับเพลิง
(1) พื้นที่สําหรับนอนพักสําหรับพนักงานเฝาระวังเหตุเพลิงเพลิงไหมทปี่ ระจําการ
(2) พื้นที่สําหรับอํานวยการ หรือปฏิบัติงานบัญชาการ
(3) พื้นที่สําหรับประชุมหรือฝกอบรมพนักงานที่เกีย่ วของ
(4) พื้นที่สําหรับปฏิบัติงานซอมบํารุง
ที่ตั้งของสถานีบัญชาการดับเพลิงเบื้องตน ควรตั้งอยู ไมหางจากมหาวิทยาลัยและตัง้ อยูในพืน้ ที่โลง มี
ทางเขาออกสะดวก จุดที่ตั้งสามารถสงหนวยดับเพลิงออกไปใหการชวยเหลือในพืน้ ที่ประสบภัยไดอยางรวดเร็ว
และควรจะตั้งอยูในที่ๆ สามารถสงรถดับเพลิงเดินทางเขาถึงอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม ที่ชี้บงเกณฑสภาพความ
เปนอันตรายไดภายใน 3.5 นาที นับจากที่ไดรับแจงเหตุ
2.6.2 จุดเฝาตรวจ
จุดเฝาตรวจ หมายถึง จุดที่กําหนดใชเฝาตรวจคอยเหตุเพลิงไหมเปนครัง้ คราว
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2.6.3 แหลงน้ําดับเพลิง
หนวยดับเพลิงจะตองจัดเตรียมแหลงน้ําดับเพลิง และกําหนดจุดเติมน้ําใหแกรถดับเพลิงโดยแบงเปน
แหลงน้ําภายในสถานีดับเพลิง แหลงน้ําสํารองภายนอกสถานีดับเพลิง เชน สถานีจายน้ําประปาของมหาวิทยาลัย
หัวจายน้ําดับเพลิงของทอประปาของกรุงเทพมหานคร แหลงน้ําดับเพลิงของหนวยงานอื่น และใหกาํ หนดแหลง
น้ําธรรมชาติภายในพื้นที่ ที่มีความลึกไมเกิน 1.50 เมตร เชน บอน้ํา หวย หนอง คลอง บึงแมน้ํา ที่มีน้ําตลอดป
เมื่อกําหนดแหลงน้ําไดแลวใหจัดทําและติดตั้งปายแสดงวาเปนจุดเติมน้ําดับเพลิงและระบุหามกีดขวางไวดวย
2.6.4 ทาจอดเรือดับเพลิง
เมื่อมหาวิทยาลัย จัดใหมีเรือดับเพลิงเพื่อปฏิบัติภารกิจปองกันและระงับอัคคีภัยตามแมน้ําลําคลอง
จะตองกําหนดที่ตั้งของทาจอดเรือดับเพลิงไวดว ย โดยอาจอยูติดกับสถานีดับเพลิงหรือหากไมสามารถอยูติดกับ
สถานีดับเพลิง ใหพิจารณาจัดจุดเฝาตรวจอยูบริเวณทาจอดเรือ บริเวณแมน้ําลําคลองใหจดั หาทาเรือดับเพลิงลํา
น้ํา ในการสรางทาจอดเรือดับเพลิง
2.6.5 พื้นที่ลงจอดอากาศยานปกหมุน
มหาวิทยาลัยควรกําหนดสถานที่จอดอากาศยานปกหมุนของหนวยงานสนับสนุนการดับเพลิงหรือ
หนวยงานฉุกเฉิน โดยจัดเตรียมเครื่องหมาย สัญญาณ ปายประกาศหามกีดขวางเสนทางดับเพลิง หรืออุปกรณ
สําหรับลงจอดตามความจําเปน และแจงใหหนวยงานทีจ่ ะเขามาสนับสนุนทราบ
2.7 การฝกซอม
เพื่อใหการดําเนินการปองกันอัคคีภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยพฒ
ั นาสภาพกายภาพ การจัดการ
ขนสงและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะกําหนดใหมีการฝกซอมดับเพลิงดังนี้
2.7.1 การฝกซอมภายใน
เปนการฝกซอมบุคลากรและทดสอบสมรรถนะ เครื่องมือเครื่องใชอยางนอยเดือนละครั้ง
2.7.2 การฝกซอมดับเพลิง
เปนการฝกซอมการดับเพลิงในสนามฝก หรือจําลองสถานการณเพื่อทดสอบการปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและประสานการทํางาน ทําใหทราบ
ปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเปนการลวงหนา อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณอัคคีภยั
ขึ้นจริง
การบริหารจัดการปองกันและระงับอัคคีภยั ตามหัวขอดังกลาวขางตน จะเปนแนวทางใหมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สามารถดําเนินงานใหเปนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดพืน้ ที่อันตราย และบัญชี
รายการสภาพอันตรายตามตาราง 2.3 จะเปนฐานขอมูลสําหรับการการวางแผนอัตรากําลัง กําหนดรายการวัสดุ
อุปกรณดับเพลิงที่จําเปน กําหนดจํานวนรถดับเพลิงและกําหนดที่ตั้งสถานีดับเพลิงหรือจุดเฝาตรวจ ใหเปนอยาง
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เหมาะสมและความจําเปนตามสภาพพื้นทีค่ วามเสี่ยง รวมทั้งจะตองมีการเฝาระวังโดยการตรวจตราพื้นที่
อันตราย เชน อาคารที่มีจํานวนหองตั้งแต 4 หองขึ้นไป และสถานที่ชุมนุมคนที่มีจํานวนคนมากกวา 50 คนขึ้น
ไป ใหมกี ารติดตั้งระบบปองกันและระวังอัคคีภัยใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด และกําหนดแผนเฝาระวังเปน
พิเศษในชวงเทศกาลสําคัญ เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันลอยกระทงหรือการเลนดอกไมไฟ หรือฤดูกาลที่
เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม โดยจัดทําแผนงาน ทั้งทางดานการดําเนินงานบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช แยกเปน
แผนงานประจําป/ประจําเดือน/ประจําสัปดาห โดยมีหัวขอยอยของแผนงาน เชน แผนงานตรวจสุขภาพ
แผนงานซอมบํารุง แผนงานดานการเงิน แผนงานประชาสัมพันธและแผนการฝกซอม เปนตน
ตารางแผนภูมกิ ารวางแผนงานและงบประมาณประจําป...............

ลําดับ

งาน
โครงการ
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บทที่ 3
การดําเนินงานระงับอัคคีภยั
3.1 การรับแจงเหตุ
3.1.1 เจาหนาที่รับแจงเหตุ
(1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะตองจัดใหมีเจาหนาที่รับแจงเหตุ ที่ไดรับการฝกอบรม
และทดสอบแลววาสามารถใชระบบสื่อสารและมีใบอนุญาตใหใชเครือ่ งวิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวย
ไปรษณียโทรเลข
(2) เจาหนาที่รบั แจงเหตุประจําการตลอดเวลา และใหบนั ทึกเหตุการณประจําวันลงใน
สมุดบันทึก
3.1.2 ขอมูลขาวสาร
(1) สถานีรับแจงเหตุจะตองมีคูมือการติดตอ สมุดหมายเลขโทรศัพท ผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ
นามเรียกขาน และรายละเอียดตาง ๆ รวมทัง้ คูมือการปฏิบัติงาน
(2) หนวยบัญชาการดับเพลิงเบื้องตนจะตองแจงขอมูลขาวสารสถานีรับแจงเหตุของตนเองใหหนวยงาน
สถานีดับเพลิงใกลเคียงไดทราบเพื่อประโยชนในการติดตอประสานงาน
(3) หนวยบัญชาการดับเพลิงเบื้องตนจะตองเผยแพรขอมูล ประชาสัมพันธใหนิสิต นักศึกษา อาจารย
บุคลากร พนักงานและบุคคลทั่วไปที่อยูใ นที่เกิดเหตุและบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบ ทราบถึงการดําเนินการ
ของเจาหนาที่ การใหความชวยเหลือฯลฯ เพื่อลดความสับสนและสรางขวัญกําลังใจแกผูประสบภัย รวมทั้งการ
ใหขาวตอสื่อมวลชน
3.1.3 ขั้นตอนการรับแจงเหตุ
(1) ขณะรับแจงเหตุจะตองจดบันทึกรายละเอียดตางๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เกีย่ วกับสถานที่เกิดเหตุ
ความรุนแรง ผูบาดเจ็บ ชื่อและที่ติดตอของผูรายงานเหตุ
(2) เจาหนาที่รบั แจงเหตุอาจตรวจทานเหตุกับผูที่อยูใกลเคียง จุดเฝาตรวจ สายตรวจหรือพนักงานรักษา
ความปลอดภัย เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติม
(3) เมื่อเจาหนาที่รับแจงเหตุแลวใหแจงตอผูอํานวยการดับเพลิงบัญชาการดับเพลิงเบือ้ งตนหรือผูไดรับ
มอบหมายเพื่อสั่งการ
(4) เมื่อผูบัญชาการดับเพลิงเบื้องตนหรือผูมีอํานาจรับทราบและสั่งการแลว ใหเจาหนาที่รับแจงเหตุให
สัญญาณฉุกเฉินเพื่อใหพนักงานดับเพลิงออกเดินทางเพือ่ ปฏิบัติงาน
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(5) เจาหนาทีร่ ับแจงเหตุจะตองติดตามขอมูลตาง ๆเพิ่มเติม เชน ระดับความรุนแรงทีเ่ พิ่มขึ้น ขอแนะนํา
ขอมูลวัตถุอันตราย ติดตอผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ หรือประสานงานกับหนวยดับเพลิงใกลเคียง หรืออาสาดับเพลิง
และแจงใหรถดับเพลิงทราบตลอดเวลา
3.2 ผูมีอํานาจระงับอัคคีภยั
ไดแก บัญชาการดับเพลิงเบื้องตนหรือผูมีอํานาจสั่งการแทน ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองที่ เจา
พนักงานทองที่ พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจ ซึ่งบุคคลดังกลาว อาจขอใหอาสาดับเพลิงเขาชวย
ดําเนินการ โดยใหอาสาดับเพลิงมีอํานาจดําเนินการตามที่ไดรองขอ โดยในการปฏิบัติหนาที่ บุคคลดังกลาว
จะตองติดเครื่องหมาย และแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ
3.3 การดําเนินการเมื่อถึงที่เกิดเหตุอัคคีภยั
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ หัวหนาหนวยดับเพลิงจะตองดําเนินการ ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ใหบริการไฟฟา เพื่อตัดกระแสไฟฟา และหนวยงานทีใ่ หบริการน้ําประปา เพื่อขอการสนับสนุน น้าํ ดับเพลิง
รวมถึงเจาพนักงานจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของและดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.3.1 ประเมินสถานการณในเบื้องตน โดยเฉพาะระดับความรุนแรง ผูที่ตกคาง วิธีการดับเพลิง
3.3.2 หากเห็นวาไมสามารถดําเนินการดับเพลิงได ใหขอกําลังสนับสนุนกอน
3.3.3 เตรียมระบบสูบน้ํา หรือสารดับเพลิง
3.3.4 เตรียมแหลงน้ําสํารอง
3.3.5 จัดเตรียมเครื่องแบบ เครื่องแตงกายหรืออุปกรณเขาดับเพลิง
3.3.6 ประเมินเวลาเขาดับเพลิง หรือผจญเพลิง
3.3.7 ปดกั้นพืน้ ที่
3.3.8 ตั้งศูนยอาํ นวยการเฉพาะกิจ
3.3.9 วางแผนแบงหนาทีแ่ ละแจงแผนตอผูอ ํานวยการดับเพลิงประจําทองที่
3.3.10 รับคําสั่งผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองที่และเขาดับเพลิง หรือผจญเพลิง
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3.4 การดับเพลิง การผจญเพลิง
การสั่งการเขาดับเพลิงจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูประสบภัย และการรักษาทรัพยสิน
ตามลําดับ โดยพิจารณาดําเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
3.4.1 การดับเพลิงทั่วไปที่ไมตองเขาไปในอาคารที่เกิดเหตุ พนักงานดับเพลิงจะตองแตงกาย
ดวยชุดดับเพลิง
3.4.2 การดับเพลิงหรือการชวยผูที่ติดคางทีต่ องเขาไปในอาคารที่เกิดเหตุ หรือการดับเพลิงที่มี
สารไวไฟ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซไวไฟ หรือวัตถุอันตราย พนักงานดับเพลิงจะตองแตงกายดวยเครื่องแบบ
ดับเพลิงเต็มชุด (เครื่องแบบผจญเพลิง) และจะตองประเมินเวลาที่โครงสรางอาคารอาจพังทลายอันเนื่องจาก
ความรอนหรือการระเบิด หรือประเมินเวลาที่ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงหรือวัตถุอันตรายจะพังทลายหรือระเบิด
รวมทั้งปริมาณอากาศที่มีอยูในถังอากาศ
3.4.3 การเขาดับเพลิงหรือผจญเพลิงจะตองเขาเปนชุด ๆ ละ 2 คน
3.4.4 การเขาดับเพลิงหรือผจญเพลิงจะตองจัดแบงหนาทีพ่ นักงานดับเพลิง ดังนี้
1) ชุดฉีดน้ําหรือสารดับเพลิง
2) ชุดทําลายสิง่ กีดขวาง
3) ชุดอพยพผูที่ตกคาง
4) ชุดกูภ ัยหรือชุดดับเพลิงสํารอง
5) ชุดสนับสนุน
6) ชุดชวยชีวติ
3.4.5 เขาดับเพลิงดานเหนือลม
3.4.6 ฉีดน้ําหรือสารดับเพลิงตรงบริเวณฐานของไฟ
3.4.7 สับเปลี่ยนเจาหนาที่ เขาดับเพลิงเมื่อเกิดความลาอันเนื่องจากความรอน หรือปริมาณอากาศใน
เครื่องชวยหายใจนอยลง
3.5 อํานาจในการปฏิบตั ิหนาที่เพื่อระงับอัคคีภัย
ในการปฏิบัตหิ นาที่เพื่อระงับอัคคีภัย ผูบัญชาการดับเพลิงเบื้องตนหรือผูมีอํานาจสั่งการแทน
ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองที่ เจาพนักงานทองที่ พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจ มีอํานาจ
ดําเนินการ ดังนี้
1) ใชเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช หรือยานพาหนะของเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ ที่เกิดเพลิงไหม หรือของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่
ที่อยูใกลเคียงไดเทาที่จําเปน
2) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ ที่เกิดเพลิงไหม เพื่อทําการดับเพลิงหรือชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย
งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดลอม
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การเขาไปในอาคารหรือสถานที่ ที่อยูใกลเคียงบริเวณเกิดเพลิงไหม เพือ่ ทําการดับเพลิงหรือชวยเหลือผูประสบ
อัคคีภัย ตองไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่กอน เวนแตเมื่อมีผูบัญชาการดับเพลิง
เบื้องตนหรือผูม ีอํานาจสั่งการแทนของมหาวิทยาลัย
3) ขนยายทรัพยสินออกนอกอาคารหรือสถานที่ ที่เกิดเพลิงไหม หรือสถานที่ ที่อยูใกลเคียงบริเวณเกิด
เพลิงไหมได เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นรองขอ เวนแตในกรณีที่เปนสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย
ใหมีอํานาจขนยายไดตามความจําเปนแกการระงับอัคคีภัย
4) เปนอํานาจเฉพาะของผูบัญชาการดับเพลิงเบื้องตนหรือผูมีอํานาจสั่งการแทนของมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองที่ ในการสั่งรื้อถอน ยาย ทําลายทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวนของอาคาร หรือ
สิ่งที่จะเปนสื่อใหเพลิงลุกลามตอไปได ตามที่จําเปนและไมสามารถหลีกเลี่ยงได
3.6 การดําเนินงานในเรื่องอื่นๆ
3.6.1 การปดกัน้ พื้นที่เกิดเหตุ
พื้นที่เกิดเหตุ และพื้นที่ ที่คาดวาจะมีอันตราย จะตองปดกั้นหามผูไมเกีย่ วของเขาไปในบริเวณที่เกิดเหตุ
และใหจัดระเบียบจราจรบริเวณทีเ่ กิดเหตุ กําหนดพื้นทีห่ ามเขา โดยประสานเจาหนาที่ตํารวจ ดูแลความสงบ
เรียบรอย ปองกันเหตุโจรผูรายและจัดกําลังอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเขาชวยเหลือการปฏิบัติงาน
3.6.2 การตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ
การตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ควรตั้งอยูใ นสถานที่ ที่ปลอดภัย เชน อยูเหนือลม และมีระดับความสูง
อยูเหนือกวาพืน้ ที่เกิดเหตุ เพือ่ ใชเปนที่สังเกตการณ และเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารนอกจากนีย้ ังใชเปนที่
รายงานตัว รวมพลเจาหนาที่ เพื่อควบคุมเหตุ และประสานงานกับหัวหนาหนวยงานที่เกีย่ วของตางๆ และเปน
สถานที่เตรียมพรอมอุปกรณปฐมพยาบาล และ จัดเตรียมเครื่องอุปโภค และบริโภคทีจ่ ําเปน โดยมีผูบัญชาการ
ดับเพลิงเบื้องตนหรือผูมีอํานาจสั่งการแทนของมหาวิทยาลัย เปนผูอํานวยการศูนย
3.6.3 การอพยพ
ในกรณีที่เพลิงไหมลุกลามในวงกวาง ใหพิจารณาประสานงานกับเจาหนาที่ฝายปกครอง เจาหนาที่
ตํารวจ เจาหนาที่การแพทย แลวแตกรณีเพือ่ อพยพผูบาดเจ็บไปยังพืน้ ทีป่ ลอดภัย
3.6.4 การขอรับการสนับสนุน
หลังจากประเมินสถานการณแลวเห็นวาเกินขีดความสามารถจะระงับเหตุไดโดยลําพัง
ใหผูบัญชาการดับเพลิงเบื้องตนหรือผูมีอํานาจสั่งการแทนของมหาวิทยาลัยหรือผูอาํ นวยการดับเพลิงพิจารณา
สิ่งที่จะขอการสนับสนุน เชน การดับเพลิง การแพทย การอพยพ เครื่องมือกูภัย จากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของโดย
อาจขอรับการสนับสนุนจาก
(1) อาสาดับเพลิง และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเพิ่มเติม
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(2) เจาหนาที่ฝา ยปกครอง เจาหนาที่ตํารวจเพิ่มเติม
(3) หนวยงานราชการอื่น ๆ เชน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร หนวยทหาร
รวมถึงหนวยงานที่มีเครื่องจักรกลหนัก เชน รถเครน รถแทร็กเตอร
(4) องคกรเอกชน เชน เหลากาชาด สมาคม มูลนิธิ
(5) ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานที่มีความชํานาญเฉพาะ กรณีเปนการระงับอัคคีภัยเฉพาะดาน เชน
โยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร
หัวหนาชุดปฏิบัติการของอาสาดับเพลิงหรือหนวยสนับสนุนเมื่อเขาทําการสนับสนุน
ใหรายงานตัวตอผูบัญชาการดับเพลิงเบื้องตนหรือผูมีอํานาจสั่งการแทนของมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการดับเพลิง
ประจําทองที่ โดยใหแจงจํานวนพนักงานดับเพลิงหรืออาสาสมัคร ระดับความสามารถ เครื่องมือและอุปกรณที่
นําเขามาสนับสนุน รวมถึงระยะเวลาทีจ่ ะเขาชวยสนับสนุน
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พนักงานตรวจ
วางแผน ตรวจตรา
กําหนดพื้นที่ชบี้ ง ให

กอนเกิดเหตุ
ปองกันอัคคีภยั

พนักงานดับเพลิง
เตรียมเครื่องมือ จัดตั้ง
อาสาดับเพลิง ฝกซอม
ฝกทบทวน

คําแนะนํา
ขณะเกิดเหตุ
ขอการ
สนับสนุน

ไมได ระงับอัคคีภัย ได

ระงับอัคคีภัย
ดวยตนเอง

หลังเกิดเหตุ
สาเหตุ
บันทึกขอมูล

หาสาเหตุ

ฟนฟู

รายงานผล

ฟนฟูที่เกิดเหตุ
ผูปฏิบัติงาน
เครื่องมือ

การตรวจประเมินผลขั้นตอน
กอนเกิดเหตุ / ขณะเกิดเหตุ / หลังเกิดเหตุ

การจัดการปองกันและระงับอัคคีภัย
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บทที่ 4
การดําเนินงานหลังจากระงับอัคคีภัย
4.1 การประกาศเปนพื้นที่เขตเพลิงไหม
เมื่อเกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตงั้ แตหนึ่งไรขึ้นไปรวมทั้งบริเวณ
ที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม ถือวาเปน “เขตเพลิงไหม” ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 (ปรับปรุง) ใหเจาพนักงานทองถิ่น ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ประกาศแสดงเขตเพลิงไหม ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม โดยมีแผนที่
สังเขปแสดงเขตเพลิงไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และภายในสี่สิบหาวันนับแตวนั ที่เกิดเพลิงไหม หามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม เมื่อเขาขายเปนเขตเพลิงไหมเจาพนักงานทองถิ่นตองดําเนินการดังนี้
1. ประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว ณ ที่ทําการและบริเวณที่เกิดเหตุโดยมีแผนที่แสดงแนวเขตพรอมระบุ
การกระทําที่ตอ งหาม
2. ภายใน 45 วัน หามผูใดกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน เวนแตการกอสราง ดัดแปลงหรือซอมแซมอาคาร
เปนการชั่วคราว
3. เจาพนักงาน.ตองพิจารณาวาสมควรปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม แลวเสนอความเห็นพรอมแผนที่
สังเขปไปยัง คกค. ภายใน 15 วัน
4.2 การฟนฟู
4.2.1 การฟนฟูสถานที่เกิดเหตุ
หลังจากระงับอัคคีภัยและสอบสวนเสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่เกีย่ วของจะตองดําเนินการ
ฟนฟูสถานที่เกิดเหตุ เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุลุกลามซ้าํ ขึ้นอีก หรือไมใหเกิดเหตุตอ เนื่องอื่นตามมา เชน อาคาร
พัง การระเบิดซ้ํา หมอกควันพิษ รวมทั้งใหพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม โดย
คํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การผังเมือง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
เพื่อใหคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 สําหรับการฟนฟูใน
ดานอื่น เชน การจัดการผูบาดเจ็บ การขนยายผูประสบภัย การจัดหาทีพ่ กั ผูประสบภัยการรักษาความสงบ
เรียบรอย ใหดาํ เนินการตามแผนปองกันภัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งไดกําหนดขึ้นไวลวงหนาแลว
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4.2.2 การฟนฟูจิตใจผูไดรับผลกระทบและผูปฏิบัติงาน
หากอัคคีภยั สรางความเสียหายสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอยางรายแรง ผูบริหารอาจพิจารณาจัดหนวย
แพทย นักสังคมสงเคราะหเขาชวยฟน ฟูสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูประสบเหตุเปนการเบื้องตน โดยประสาน
องคกรภาคเอกชน และสวนราชการที่เกี่ยวของพิจารณาใหความชวยเหลือ
4.3 การยกยองเชิดชูผูปฏิบัตงิ านและผูสนับสนุนหลังเกิดเหตุ
การดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยถือไดวาเปนงานที่มีความสําคัญตองอาศัยความรวมมือจากทุก
หนวยงานทีไ่ ดเสียสละเขามาระงับเหตุใหคลี่คลายโดยรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงาน และความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานทีเ่ ขามาชวยเหลือการระงับอัคคีภัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรพิจารณาดําเนินการยกยองเชิดชูผูปฏิบตั ิงานและผูส นับสนุน ดังนี้
4.3.1 จัดทําหนังสือขอบคุณหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือการระงับอัคคีภัย
4.3.2 ออกหนังสือเพื่อยกยองเชิดชูผูปฏิบัติงาน บุคคลผูสนับสนุนในกรณีที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
เสียสละและตรากตรํา
4.3.3 ในกรณีมีผูปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละและตรากตรําจนทุพลภาพหรือเสียชีวิตใหพิจารณาออก
หนังสือยกยองเชิดชูเกียรติเปนกรณีพเิ ศษใหแกบุคคลดังกลาวหรือทายาท รวมทั้งชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนตามระเบียบของทางราชการ หรือตามชองทางอื่นที่เห็นสมควร
4.4 การสงเคราะหผูประสบภัยและผูป ฏิบตั ิงาน
การดําเนินการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและผูปฏิบัติงานที่ไดรบั บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสามารถใช
จายจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเอง หรือขอรับการชวยเหลือจากงบประมาณของสวน
ราชการที่เกี่ยวของ เชน
4.4.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตกิ รณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2546 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญของขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 2546
4.4.2 พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อมนุษยธรรม พ.ศ. 2543 และตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขและอัตราในการ
จายเงินสงเคราะหและกําหนดลักษณะของความพิการ ทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญในการ
ประกอบอาชีพหรือดํารงชีพ พ.ศ.2544
ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ หรือประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเบิกจายเงิน และนําไปชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบโดยเร็ว
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4.5 การเก็บบันทึกขอมูลอัคคีภัยและรายงานผล
4.5.1 หลังจากระงับอัคคีภัยเสร็จสิ้น ใหผูประสานงานดับเพลิง ดําเนินการเก็บและบันทึกขอมูล
เหตุการณเพลิงไหมรวมถึงสาเหตุอัคคีภยั ทีเ่ กิดขึ้น โดยระบุรายละเอียด พื้นที่ ความเสียหาย และสาเหตุที่เกิดขึ้น
และรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนใหพิจารณากําหนดแนวทางหรือ
มาตรการปองกันและระงับอัคคีภัยดวย
4.5.2 หากเหตุการณเพลิงไหม เปนคดีที่ตองทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีหนาที่ใหความรวมมือกับพนักงานสอบสวน ดานการใหขอมูลหรือการอื่นที่เกี่ยวของ
4.5.3 การบันทึกขอมูลเหตุการณเพลิงไหม ควรบันทึกรายละเอียดตามแบบรายงานเหตุการณเพลิงไหม
ตามภาคผนวก 1
4.6 การตรวจประเมิน
ใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินประจําป ประกอบดวย
1. ผูบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือผูแทน
2. ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย
3. ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูในดานการปองกันและระงับอัคคีภัย หรือสวนราชการที่เกี่ยวของตามจํานวน
ที่เห็นสมควร
4.6.1 วิธีการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินใหใชตามแบบการตรวจ (Check list) ภาคผนวก 2 และดําเนินการ ดังนี้
- หัวขอการตรวจประเมิน
(1) การตรวจประเมินการบริหารจัดการ
(2) การตรวจประเมิน ผูปฏิบัติงาน สุขภาพและสมรรถภาพผูปฏิบัติงาน
(3) การตรวจประเมินสถานที่ทําการ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
- การเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน
(1) คณะ สถาบัน สํานัก ศูนยจะตองเตรียมเอกสารหลักฐานเครื่องมือ และอุปกรณทจี่ ําเปนในการรับ
การตรวจประเมิน
(2) คณะผูตรวจประเมินจะตองแจงลวงหนาในเวลาอันสมควรให คณะ สถาบัน สํานัก ศูนยทราบถึง
หัวขอที่สําคัญ และแผนการตรวจประเมิน
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4.6.2 ระดับผลการตรวจประเมิน
ระดับผลการประเมินแบงเปน 3 ระดับ คือ
ระดับ 0 หมายถึง ระดับที่ไมมีความพรอมตองไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากองคกรอื่น
ระดับ 1 หมายถึง ระดับทั่วไป หรือมีความพรอมปฏิบัติงานในพืน้ ที่ไดเอง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับดี หรือมีความพรอมปฏิบัติงานสูง และสามารถใหการชวยเหลือองคกรอื่นได
ระดับ 3 หมายถึง ระดับดีมาก หรือมีความพรอมปฏิบัติงานชวยเหลือภัยที่มีผลกระทบรุนแรงกวางขวาง
ได
4.6.3 การรายงานผลการตรวจประเมิน
คณะผูตรวจประเมินจะตองจัดทํารายงานผล และขอเสนอแนะ พรอมกับระบุ ระดับผลการตรวจ
ประเมินตามมาตรการการควบคุมภายใน เสนอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทราบ
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ภาคผนวก 1
แบบรายงานเหตุการณเพลิงไหม

บันทึกขอความ
สวนราชการ ………………………………………….โทร………………………………
ที่.................................................................................. วันที่………………………………
เรื่อง
บันทึกขอมูลเหตุเพลิงไหม (ชื่อเหตุการณ)
เรียน
(ผูบริหารมหาวิทยาลัย)
1. สถานที่เกิดเหตุ…………………………………………………………………………………………………
เจาของ………………………………………………………………………………………………………….....
เลขที่............................... หมูที่……………………….. ตรอก/ซอย.......................... ถนน....................................
แขวง............................... เขต................................... จังหวัด…………………… รหัสไปรษณีย......................
เขตสถานีตํารวจ............................................................. รอยเวรเจาของคดี………………………………………
2. การรับแจงเหตุ
รับแจงเวลา.......................................... ถึงที่เกิดเหตุเวลา................................. รวมระยะเวลาเดินทาง……………
เริ่มดับเพลิงเวลา.................................. เพลิงถูกควบคุมเวลา............................ รวมใชเวลาควบคุม.......................
ออกจากที่เกิดเหตุเวลา......................... กลับถึงที่ตั้งเวลา.................................. รวมระยะเวลาเดินทาง..................
3. ลักษณะของสถานที่เกิดเหตุ (กาไดมากกวา 1 ชอง)
อาคารชั่วคราว อาคารไม อาคารครึ่งปูนครึ่งไม อาคารพาณิชย อาคารสูงเกิน5ชั้น
อาคารใหญพิเศษ โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี อาคารเก็บวัตถุไวไฟ
ยานพาหนะ ยานพาหนะขนสงปโตรเคมี พื้นทีร่ กราง พื้นที่สาธารณะหรือปาชุมชน
อื่นๆ(ระบุ)…………………….
รายละเอียดเพิม่ เติม……………………………………………………………………………………………….
4. ใบอนุญาต
ใบอนุญาตใหใชอาคารเลขที่..............................................................................................................................
ใบอนุญาตสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………
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ใบอนุญาตสถานประกอบการ............................................................................................................................
ใบอนุญาตสถานประกอบการ………………………………………………………………………………....
5. สาเหตุที่เกิด (กาไดมากกวา 1 ชอง)
ประมาท กระแสฟาลัดวงจร วางเพลิง กอการราย อื่นๆ ระบุ……………………………………
รายละเอียดเพิม่ เติม………………………………………………………………………………………………..
6. ความเสียหาย
ตอบุคคล ระดับ 1 หรือเล็กนอย ระดับ 2 หรือปานกลาง ระดับ 3 หรือเสียหายมาก
ประชาชนไรที่อยูอาศัย.................................................. ครอบครัว……………………………… คน
ประชาชนบาดเจ็บเล็กนอย....................... คน สาหัสหรือทุพลภาพ..................... คน เสียชีวิต.......................... คน
พนักงานดับเพลิงบาดเจ็บเล็กนอย........... คน สาหัสหรือทุพลภาพ...................... คน เสียชีวิต......................... คน
อาสาสมัครบาดเจ็บเล็กนอย…………… คน สาหัสหรือทุพลภาพ...................... คน เสียชีวิต.......................... คน
รวมผูบาดเจ็บเล็กนอย............................. คน สาหัสหรือทุพลภาพ...................... คน เสียชีวิต.......................... คน
ตอทรัพยสิน ระดับ 1 หรือเล็กนอย ระดับ 2 หรือปานกลาง ระดับ 3 หรือเสียหายมาก
อาคาร/สถานที่/พื้นที่....................................................................... มูลคา…………………………………... บาท
อาคาร/สถานที่/พื้นที่....................................................................... มูลคา…………………………………... บาท
ทรัพยสินเสียหาย............................................................................ มูลคา…………………………………… บาท
ทรัพยสินเสียหาย............................................................................ มูลคา........................................................ บาท
รวมคาเสียหายเบื้องตน................................................................... มูลคา....................................................... บาท
7. การดําเนินการระงับอัคคีภัย
สามารถดําเนินการไดเอง
ตองขอความชวยเหลือจาก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใกลเคียง
ตองขอการสนับสนุนจากสวนกลาง
ตองขอการสนับสนุนจากองคกร/ภาคเอกชน
รายชื่อหนวยงานที่เขาสนับสนุน…………………………………………………………………………………
8.ปญหาอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………
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9. แนวทางการปรับปรุงแกไข
รายละเอียดเพิม่ เติม……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
10. ภาพรางที่เกิดเหตุ

11. ภาพถายที่เกิดเหตุ

12. ผูบันทึก ผูตรวจสอบ
ผูบันทึก.................................... ตําแหนง
(……………………… )
ผูบันทึก.................................... ตําแหนง
(……………………… )

ผูตรวจ....................................... ตําแหนง
(………………………….. )
ผูตรวจ....................................... ตําแหนง
(………………………….. )

ความเห็นผูบริหาร……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก 2
แบบการตรวจประเมิน

บันทึกขอความ
สวนราชการ ………………………………………….โทร………………………………
ที่.................................................................................. วันที่………………………………
เรื่อง
บันทึกขอมูลเหตุเพลิงไหม (ชื่อเหตุการณ)
เรียน
(ผูบริหารมหาวิทยาลัย)
1. ขอมูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนวยดับเพลิงเลขที่................... หมูที่.............................. ตรอก/ซอย…………………. ถนน………………….
แขวง........................................เขต………………………. จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย…
 …………..
พื้นที่มหาวิทยาลัย................. ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร......................... คน รายไดประจําป............. บาท
เงินอุดหนุน........................... บาท รวม..................................... บาท งบประมาณหนวยดับเพลิง.................. บาท
2. การบริหารจัดการ (ระบุถึงการจัดทําแผน/การฝกซอม/การประชาสัมพันธ)
3. ผูปฏิบัติงาน สุขภาพและสมรรถภาพ
ระดับ 0 จํานวน……คน ระดับ 1 จํานวน……คน ระดับ 2 จํานวน…..คน

ระดับ 3 จํานวน..…คน

4. สถานที่ทําการ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ (ระบุสภาพและความพรอม)
5. ผลสรุปของคณะผูตรวจประเมิน
ผูประเมิน.................................... ตําแหนง ผูประเมิน............... .....................ตําแหนง
(………………… ) ผูแทนผูบริหาร
(………………………. ) ผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย
ผูบันทึก...................................... ตําแหนง ผูน ําตรวจ………………………. ตําแหนงหัวหนา
(…………………… ) ผูทรงคุณวุฒิ
(………………………) ผูนําตรวจ
ความเห็นผูบริหาร……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก 3
ความรูการปองกันและระงับอัคคีภัย
1. ทฤษฎีของการเกิดเพลิง
1.1 การสันดาปหรือเผาไหม (Combustion)
การเผาไหม คือ ปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งเชื้อเพลิงไดรวมตัวกับออกซิเจนจากอากาศ และปลอยพลังงาน
ความรอนและแสงสวาง
1.2 องคประกอบของไฟ (Fire Triangle)
การที่จะเกิดไฟไหมขึ้นไดนนั้ จะตองมีองคประกอบ 3 อยาง คือ
- วัตถุเชื้อเพลิง (Fuel) ซึ่งจะอยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ
- ออกซิเจน (Oxygen) ซึ่งมีอยูในอากาศประมาณรอยละ 21 โดยปริมาณ
- ความรอน (Heat) พอเพียงที่จะติดไฟได
เมื่อมีองคประกอบทั้ง 3 อยางนี้ จะทําใหเกิดไฟลุกไหมขนึ้ ฉะนั้นการดับไฟทําไดโดยการขจัด
องคประกอบอยางใดอยางหนึ่งออก ไฟก็จะดับ
1.3 การใชสามเหลี่ยมของไฟ (The Use of the Fire Triangle)
สามเหลี่ยมของไฟ แสดงใหเห็นวาไฟจะเกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบ 3 อยางคือ เชื้อเพลิง (ในรูปของ
ไอระเหย) อากาศ (ออกซิเจน) และความรอน (ถึงอุณหภูมิติดไฟ) และการดับไฟก็ตอ งขจัดองคประกอบอยางใด
อยางหนึ่งออกไป

ออกซิเจน

ไฟ

ความรอน

เชื้อเพลิง
ภาพแสดง สามเหลี่ยมของไฟ
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ไฟจะติดขึ้นไดนั้นเชื้อเพลิงจะอยูใ นรูปของสารระเหย (Fuel Vapour) หรือฝอยละเอียดของเหลว
(Liquid Mist) หรือฝุนละอองของของแข็ง (Finely Divided) จะตองอยูใ นลักษณะของฟุงกระจาย(Dispersed) ใน
อัตราสวนที่พอดีกับอากาศ
2. การควบคุมเชื้อเพลิง
2.1 เชื้อเพลิงแข็ง
สามารถควบคุมไดงายเพราะสามารถมองเห็นได
2.2 กาซ
การควบคุมกาซทําไดยากเพราะกาซสวนใหญมีลักษณะโปรงใสไมอาจมองเห็นไดดว ยตาเปลาและไมมี
กลิ่น จึงทําใหเมื่อรั่วหรือระเหยแลว ไมอาจควบคุมปริมาณ หรือติดตามได
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย กาซหุงตมจึงผสมกลิ่นไว ใหผใู ชไดทราบหากเกิดกรณีกาซรั่วขึ้น
2.3 เชื้อเพลิงเหลว
เมื่อเชื้อเพลิงเหลวไดรับความรอนจะระเหยตัวกลายเปนไอ และหากไอเชื้อเพลิงที่ลอยอยูเหนือผิวหนา
ของเชื้อเพลิงไมมีการระบายถายเทออก จะเกิดการสะสมตัวจนมีปริมาณความเขมขนมากถึงจุดลุกติดไฟไดเมื่อ
เกิดประกายไฟสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากเชื้อเพลิงเหลวและเชือ้ เพลิงกาซ มีศัพทเรียก
เฉพาะ ดังนี้
(1) จุดวาบไฟ (Flash Point)
คือ จุดอุณหภูมิที่สูงพอที่จะกอใหเชื้อเพลิงเหลวระเหยตัวกลายเปนไอที่เปนปริมาณมากพอที่จะลุกติด
ไฟได เมื่อมีประกายไฟที่เหมาะสมมาจุด และเมื่อไอเชื้อเพลิงที่มีอยูเหนือผิวน้ํามันนอยเกินกวาจะทําใหเกิดเปลว
ไฟไดอยางตอเนื่อง
(2) จุดลุกติดไฟ (Fire Point)
คือ จุดอุณภูมทิ ี่สูงพอที่จะทําใหผิวหนาของน้ํามันใหระเหยไอของน้ํามันในอัตราที่เร็วพอกับการจะเกิด
เปลวไฟลุกตอเนื่องกันไปโดยไมดับ หลังจากไดรับการจุดไฟจากแหลงไฟจากภายนอกโดยปกติในน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดเดียวกัน จุดลุกติดไฟจะสูงกวาจุดวาบไฟเสมอ
(3) จุดลุกติดไฟไดเอง (Auto Ignition)
คือ จุดอุณหภูมิที่ทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงเกิดจากจุดติดไฟ และลุกเปนไฟขึ้นไดเองโดยปราศจากประกาย
ไฟภายนอก

อันตรายจากเชื้อเพลิงที่เปนสาเหตุของการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต
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- หมดสติเพราะสําลักควันพิษ
- ผิวหนังถูกไหมจากเปลวไฟ
- สาเหตุอื่น ๆ
3. สารที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอัคคีภัย
3.1 กาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide)
เปนกาซพิษทีเ่ กิดจากการเผาไหมในบริเวณจํากัด ซึ่งหากมีความเขมขนในอากาศเกินกวารอยละ 0.05
โดยปริมาตร จะมีอันตรายทําใหผูสูดดมหมดสติได กลาวคือ ถามีความเขมขนรอยละ 0.16 จะทําใหหมดสติใน
2 ชั่วโมง ถามีความเขมขนประมาณรอยละ 1.26 จะหมดสติภายใน 1 ถึง 3 นาที นอกจากความเปนพิษแลว
กาซคารบอนมอนอกไซดเมือ่ มีความเขมขนในอากาศสูงๆยังเปนกาซเชื้อเพลิง สามารถลุกไหมและเกิดการ
ระเบิดไดอยางรุนแรง จึงทําใหเพลิงไหมในบริเวณที่โลงแจงจะมีอนั ตรายจากกาซคารบอนมอนอกไซดนอยกวา
เพลิงไหมที่เกิดในบริเวณจํากัด
3.2 กาซคารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide)
เกิดจากการเผาไหมอยางสมบูรณแบบ ไมเปนเชื้อเพลิง และไมกออันตรายตอรางกายโดยตรง แตจะทํา
ใหรางกายขาดออกซิเจน ถากาซนี้มีความเขมขนในอากาศเกินกวารอยละ 5.0 โดยปริมาตรจะมีอันตรายและทํา
ใหผูสูดดมหมดสติได
3.3 กาซไฮไดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide)
เปนกาซพิษทีม่ ีความรุนแรงมากกวากาซคารบอนมอนอกไซดมาก กาซนี้เกิดจากการเผาไหม
สารประกอบไฮโดรคารบอน ที่มีองคประกอบของคลอรีน เชน พวกพลาสติก ยาง เสนใย ขนสัตว หนังสัตว ไม
หรือผาไหม เปนกาซที่เบากวาอากาศ ถามีสวนผสมในอากาศ 100 ppm. มีผลใหผูสูดดมหมดสติและเสียชีวิตได
ในเวลา 30 – 60 นาที
3.4 กาซฟอสจีน (Phosgene)
เกิดจากการเผาไหมสารประกอบไฮโดรคารบอน ที่มีสวนประกอบของคลอรีน เชนคารบอนเตตระคลอ
ไรดฟรีออน (น้ํายาทําความเย็น) หรือเอธิลีนไดคลอไรด เปนกาซที่เปนพิษสูงมากถามีสวนผสมในอากาศ
25 ppm. มีผลใหผูสูดดมหมดสติและเสียชีวิตไดในเวลา 30 – 60 นาที
3.5 กาซไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen Chloride)
เปนกาซพิษทีเ่ กิดจากการเผาไหมสารที่มีองคประกอบของคลอรีน มีสภาพเปนกรดและทําอันตรายได
เชนกัน แมจะไมรุนแรงเทากับกาซฟอสจีนหรือกาซไฮโดรเจนไซยาไนดก็ตาม
3.6 กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen Sulfide)
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เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของวัสดุพวก ยาง พรม ไม ขนสัตว หรือวัสดุอื่นใดที่มีกํามะถันผสมอยู
เปนกาซที่มีอนั ตรายมาก ถามีสวนผสมในอากาศ เพียง 400 – 700 ppm. มีผลใหผูสูดดมหมดสติและเสียชีวิตได
ในเวลา 30 – 60 นาทีนอกจากนี้ ยังเปนกาซเชื้อเพลิงซึ่งลุกติดไฟไดอกี ดวย แตไมถึงขั้นเกิดระเบิด มีกลิ่นคลาย
ไขเนา มักจะเรียกวา “กาซไขเนา” มีฤทธิ์ทําลายเนื้อเยื่อตางๆ ไดงาย
3.7 กาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide)
เกิดจากการเผาไหมสมบูรณของกํามะถันในอากาศ เปนกาซพิษถามีสวนผสมในอากาศเพียง 150 ppm.
มีผลใหผูสูดดมเขาไปเสียชีวติ ไดในเวลา 30 -60 นาที หรือเมื่อผสมกับน้ําหรือความชืน้ ที่ผิวหนัง จะเกิดกรด
กํามะถัน ซึ่งมีฤทธิ์กัดอยางรุนแรง ผูไดรับกาซนี้จะเกิดอาการสําลักและหายใจไมออกอยางฉับพลัน
3.8 กาซแอมโมเนีย (Ammonia)
เกิดจากการเผาไหมไม ขนสัตว ผาไหม น้ํายาทําความเย็นหรือสารอื่นที่มีสารประกอบของไนโตรเจน
และไฮโดรเจน มีกลิ่นฉุนรุนแรง ทําใหเกิดความรําคาญและทําลายเนือ้ เยื่อ แตไมมีตวั เลขสวนผสมที่ทําให
เสียชีวิต
3.9 ออกไซดของกาซไนโตเจน (Oxide of Nitrogen)
ไดแก กาซไนตริกออกไซด ไนตรัสออกไซด และไนโตรเจนเตตระออกไซด เกิดจากการเผาไหมพวก
ไม ขี้เลื่อย พลาสติก ยาง ที่มีไนโตรเจนผสมสีและแลคเกอรบางชนิด ถามีสวนผสมในอากาศปริมาณ 100 ppm
จะทําใหชีวติ ไดในเวลา 30 นาที
3.10 กาซอะโครลีน (Acrolein)
เปนกาซอันตรายที่เกิดจากการเผาไหมสารที่เปนไขมันทีอ่ ุณหภูมิ 6000o F และอาจเกิดจากเผาไหมสี
และไมบางชนิด เมื่อไดรับจะทําใหสูญเสียประสาทสัมผัส เชน หายใจไมออก มองไมเห็นทําใหไมสามารถจะ
หลบหนีออกจากบริเวณอันตรายไดทัน และถามีสวนผสมในอากาศประมาณ 150 - 240 ppm จะทําใหผูสูดดม
เสียชีวิตไดภายใน 30 นาที
3.11 ไอโลหะ (Metal Fumes)
คือ ไอของโลหะหนักตางๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อโลหะนั้นไดรับความรอนสูง เชน ไอปรอท ไอตะกัว่ ไอสังกะสี
ไอดีบุก เพลิงไหมในบริเวณโรงผลิตหรือโรงเก็บอุปกรณทางอิเลคทรอนิกส จะเกิดไอโลหะ ซึ่งเปนไอที่มี
อันตรายไดมาก
3.12 เขมาและควันไฟ (Soot and Smoke)
เขมา คือกอนหรือเศษของวัสดุที่ยังเผาไหมไมหมดจะมีลักษณะเปนผงหรือละออง สวน ควันไฟ เปน
สารผสมระหวางเขมา ขี้เถา และวัสดุตาง ๆ ที่เกิดมาจากกองเพลิง รวมทั้งพวกกาซและไอตางๆ ดวย ผลของ
เขมาและควันไฟ คือทําใหผูปวยสําลักและอาจถูกเผาที่ผิวหนาหรือตามตัว รวมทั้งปดบังทางออกตางๆ ทําใหหนี
ออกจากบริเวณอันตรายไมทัน
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นอกจากสารพิษตางๆ 12 ประการที่กลาวมาแลวขางตน เมื่อเกิดเพลิงไหมสิ่งที่ติดตามมาคือ อุณหภูมิ
และความรอนสูง
จากการวิเคราะหพบวา เมื่อเกิดเพลิงไหมอณ
ุ หภูมิบรรยากาศรอบๆ จะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 5
นาทีแรก อุณหภูมิอากาศจะสูงไมเกิน 1,500 – 1,800o F ซึ่งเปนคาอุณหภูมิที่คนสามารถทนได หลังจากนั้น
อุณหภูมิจะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการดับเพลิง หรือหลบหนีไฟควรรีบดําเนินการ
กอนที่รางกายไมสามารถทนความรอน และขาดอากาศหายใจ
4. หลักในการดับเพลิง
สามารถทําได 4 วิธี ดังนี้
4.1 การกําจัดเชื้อเพลิง (Eliminate Fuel Supply)
การกําจัดเชื้อเพลิงทําไดโดยนําเชื้อเพลิงออกจากบริเวณอัคคีภัย หรือโดยการถายทิ้ง(Blow down) สูบ
น้ํามันออกจากถังการปดลิ้น หรือการเปลี่ยนทิศทางการไหล (Rerouting Flow) เปนตน หรือในกรณีที่ขนยาย
เชื้อเพลิงออกไปไมได ใหใชวิธีนาํ เสนออื่น ๆ มาเคลือบผิวของเชื้อเพลิงนี้เอาไว เชนโฟม น้ําละลายเกลือ น้ํา
ละลายดวยผงซักฟอก หรือสารตัวอื่น เชน Light Water Foam เมื่อฉีดลงบนผิววัสดุแลวจะปกคลุมอยูนานตราบ
เทาที่น้ําหรือสารเคมีอื่น ๆ ที่ผสมในน้ํายังไมสลายตัว
4.2 การปองกันออกซิเจนในอากาศรวมตัวกับเชื้อเพลิง (Prevent Oxygen Air Combining
Weigh Fuel)
การปองกันมิใหออกซิเจนรวมตัวกับเชื้อเพลิงทําไดสองอยางคือ การใชกาซเฉื่อยไปลดจํานวน
ออกซิเจนในอากาศหรือการใชสิ่งที่ผนึกอากาศคลุมเชื้อเพลิงไว สําหรับพื้นที่ ที่ไฟไหมไมมากนัก การใช
คารบอนไดออกไซด ผงเคมีแหง หรือไอน้าํ จะเปนการปองกันที่ไดผลดี
4.3 การลดความรอนที่จะทําใหเกิดการระเหย (Elimination Heat Causing Oil Vaporization)
ไอระเหยของน้ํามันคือ เชื้อเพลิง ความรอนทําใหน้ํามันระเหยเปนไอ ดังนั้นจึงจําเปนตองลดความรอน
ลงเพื่อไมใหนา้ํ มันระเหยเปนไอ โดยน้ําจะเปนตัวการลดความรอนไดดี โดยเฉพาะน้าํ ที่เปนฝอยละเอียดจะ
สามารถลดความรอนที่มีประสิทธิภาพมาก และเปนการปองกันการระเหยเปนไอดวยนอกจากนัน้ ยังเปนตัวลด
ความรอนของวัสดุและอุปกรณใกลเคียงตางๆ ใหต่ํากวาจุดติดไฟของไอน้ํามันดวย
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4.4 การตัดปฏิกิริยาลูกโซ (Heat Reaction)
เปนวิธีการดับเพลิงแบบใหมที่ไดผลมาก โดยการใชสารบางชนิดที่มีความไวตอออกซิเจนมากเพื่อตัด
ปฏิกิริยาลูกโซ สารดับเพลิงประเภทนี้เรียกวา “ฮาลอน” (Halon) ไดแก พวกไฮโดรคารบอนประกอบกับ
ฮาโลเจน (Halogenated Hydrocarbon) ซึ่งสารฮาโลเจนไดแก ไอโอดีนโบรมีนคลอรีน และฟลูออรีน (เรียง
ตามลําดับความสามารถในการใชงาน)
5. การเลือกใชเครื่องมือในการดับเพลิง
5.1 ไฟประเภท A
เกิดจากเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง เชน พวกไม กระดาษ เสื้อผา อาคารบานเรือน เปนตน ไฟที่เกิดจาก
เชื้อเพลิงเหลานี้ สามารถดับไดดว ยการใหความเย็น โดยการใชน้ําฉีดเปนฝอย หรือฉีดพุงตรงไปยังฐานของเพลิง
นั้นๆ ซึ่งแลวแตกรณี ไฟประเภทนีจ้ ะเหลือเถาถานทิ้งไว
5.2 ไฟประเภท B
เกิดจากเชื้อเพลิงที่เปนของเหลว พวกน้ํามันหรือกาซตางๆ จาระบีและสิ่งที่ใชสําหรับลางละลายความ
สะอาดตางๆ ไฟประเภทนี้จะดับไดดว ยวิธปี องกันมิใหอากาศเขาไปรวมตัวกับเชื้อเพลิง การคลุมผิวหนาของ
เชื้อเพลิง หรือการลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิง โดยใชโฟม ผงเคมี ฮาลอน (Halon) หรือคารบอนไดออกไซด ไฟ
ประเภทนี้จะไมมีเถาถานเหลือทิ้งไว
5.3 ไฟประเภท C
เปนไฟที่ไหมอุปกรณเครื่องมือไฟฟาตางๆ กอนอื่นตองพยายามตัดวงจรไฟฟาเสียกอน เพื่อจะลด
อันตรายลง การดับตองใชเครื่องมือที่ไมเปนสื่อไฟฟา เชน ฮาลอน (Halon) คารบอนไดออกไซด หรือเคมีแหง
5.4 ไฟประเภท D
เปนไฟที่เกิดจากการลุกไหมของจําพวกโลหะติดไฟ เชน แมกนีเซียม โซเดียม โปตัสเซียม เปนตน
ลักษณะการลุกไหมจะใหความรอนสูงรุนแรง และใหเปลวไฟสวางจาเปนอันตรายตอสายตาและมานตา การดับ
ไฟประเภท D ใหใชสารเคมีจําพวก Sodium Chloride (ผงเกลือแกง) หรือทรายแหง ขอควรระวังคือ หามใชน้ํา
ทําการดับไฟประเภท D โดยเด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิดการระเบิดอยางรุนแรง
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