
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย



วตัถุประสงค์

1. เพือ่ผู้ให้เข้าอบรมมีความรู้เกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
และแผนอพยพหนีไฟ

2. ผู้เข้าอบรมรมสามารถจดัท าแผนอพยพหนีไฟประจ าหน่วยงานได้
3. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัตติามแผนอพยพหนีไฟ



การฟ้ืนฟูบูรณะและก่อสร้างใหม่การป้องกนัและลดผลกระทบ

ก่อนเกดิภัย

หลงัเกดิภัย

ระหว่างเกดิภัย

สาธารณภยั

(Disaster Impact)

การเตรียมความพร้อม

การตอบโต้และบรรเทาทุกข์ 
(การจัดการในภาวะฉุกเฉิน)

DDPM



2.1 พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ .ศ.2550
2.2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน พ .ศ.  2554
2.3 กฎกระทรวงในการก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ         

และด า เ นินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ .ศ.  2555

2.4 มติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  7 พฤศจิกายน 2543 เ ร่ือง มาตรการ
และแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ 
หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

2 .5 ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เ ร่ือง  นโยบายความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน

การจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย



แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั

มาตรการป้องกนั เมือ่เกดิเหตุ หลงัเกดิเหตุ

1.  การจัดท าแผนฯ
2.  การตรวจสอบ อุปกรณ์   

และสัญญาณแจ้งเหตุ    
อุปกรณ์ดบัเพลงิข้ันต้น

3.   ฝึกเจ้าหน้าที่ดับเพลงิ    
ขั้นต้น

4.  ฝึกซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟ

1.  เมือ่ได้รับแจ้งเหตุ
2.  การระงับอคัคภีัย
3.  การอพยพ
4. การให้ข่าวแก่   
ส่ือมวลชน

5.  ฝึกซ้อมแผนอพยพ   
หนีไฟ

1.  แผนบรรเทาทุกข์
2.  แผนฟ้ืนฟู
3.  แผนปฏิรูป



สถานที่อนัตราย (HAZARDS)  

1.1 จุดอนัตรายในอาคาร

 สถานที่มีสารเคมีอนัตราย

 การเกบ็กองวัสดุ (เช้ือเพลิง) ไว้ใกล้ความร้อน

 ท่อทางระบายความร้อน

1.2 สภาพแวดล้อมนอกอาคาร

 อาคารข้างเคียงที่มีความเสี่ยงหรือมีวัตถุกองสมุใกล้อาคาร

 ระยะห่างจากอาคารข้างเคียง ไม่ควรน้อยกว่า 10 เมตร

 ต้องมีส่วนป้องกนัอนัตรายของอาคารข้างเคียง



 ย่านการค้าอุตสาหกรรม อยู่ในรัศมี 1.2 กม.
 บ้านเรือนคบัคัง่หนาแน่น อยู่ในรัศมี 2.4 กม.
 บ้านเรือนเป็นหย่อมๆ อยู่ในรัศมี  4.8 กม.

1.3 ต้องอยู่ในรัศมคีวามคุ้มครอง สน.ดพ.



2.การอพยพหนีไฟ (EVACUATION)

แผนฉุกเฉินในการหนีไฟ (EMERGENCY EVACUATION PLAN )

 สญัลกัษณ ์ (SIGN)

 เสน้ทางหนีไฟ  (ROUTES)

 สญัญาณแจง้เหตุ  (ALARM)

 ไฟฟ้าฉุกเฉิน  (EMERGENCY LIGHTS)

 องคป์ระกอบของประตูฉุกเฉิน  (DOOR FUNCTION)



ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้



ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้

หมายความว่า  เคร่ืองตรวจจับควนัหรือความร้อนหรือ
เปลวไฟทีท่ างานโดยอตัโนมตั ิและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลงิ
ไหม้แบบกดหรือดึงเพือ่ให้สัญญาณเตอืนภัย



ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ มีส่วนประกอบหลกัที่ส าคญัคอื 
1. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลงิไหม้
2. ตู้ควบคุมระบบ 
3. อุปกรณ์เตอืนภัย 

โดยแต่ละส่วนประกอบเช่ือมต่อกนัด้วยสายสัญญาณ
ไฟฟ้า ซ่ึงระบบจะท างานตรวจจับเพลงิไหม้และส่งสัญญาณ
เตอืนภัย เพือ่ให้ผู้อยู่ภายในอาคารอพยพ  ออกไปนอกอาคาร
หรืออพยพไปยงัพืน้ที่ที่ปลอดภัยซ่ึงมีการก าหนดไว้ 





อุปกรณ์ตรวจจับควนัไฟ

อุปกรณ์ตรวจจับควนัไฟ ม ี๒ แบบคอื 
1. แบบจุด (Spot Type) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

- ประเภทล าแสง (Photoelectric Type) 
- ประเภทรวม (Combine Type) โดยแบบรวมนี้

สามารถตรวจจับได้ทั้งควนัไฟและความร้อน 
2.  แบบต่อเน่ือง (Linear Type) 



อุปกรณ์ตรวจจับควนัไฟ

ประเภทล าแสง
(Photoelectric Type) 

ประเภทรวม
(Combine Type) 

แบบจุด (Spot Type)



ระบบตรวจจับควนั เมือ่ควนัผ่านเข้าไปในเคร่ืองตรวจจับ อนุภาคควนัจะท าให้แสง
จากแหล่งก าเนิดแสงเกดิการกระเจิงไปตกทีเ่ซลล์โฟโตอเิลก็ทริก ท าให้วงจรเตือนภัยท างานมี
สัญญาณดงัขึน้



 ใช้เพือ่ป้องกนัชีวติเหมาะส าหรับ ตรวจจับเพลงิไหม้ทีเกดิจากการคุตวั
อย่างช้าๆ  หรือเช้ือเพลงิทีลุ่กไหม้มีควนัมาก ติดตั้งในทีต่รวจจับเพลงิไหม้   
ได้ง่าย 

 อุปกรณ์ตรวจจับควนั ( Smoke Detector ) อุปกรณ์ตรวจจับควนัชนิดจุด 
ติดตั้งในระดับสูงไม่เกนิ 10.5 เมตร

 อุปกรณ์ตรวจจับควนัชนิดล าแสง (Beam Detector) ติดตั้งในระดับความสูง
ไม่เกนิ 25 เมตร

 ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับไม่เกนิ 9 เมตร ห่างจากผนังกนัไม่เกนิ   
4.5 เมตร แต่ไม่น้อยกว่า แต่ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

อุปกรณ์ตรวจจับควนัไฟ



แบบต่อเน่ือง (Linear Type)

อุปกรณ์ตรวจจับควนัไฟ

อุปกรณ์ตรวจจับควนัไฟแบบต่อเน่ือง มี  2 ประเภท คอื 
1. อุปกรณ์รับส่งอยู่ในชุดเดียวกนั 
2. อุปกรณ์รับส่งแยกชุดกนั โดยใช้ในการตดิตั้งกรณหีลงัคาอาคารมีความสูง
มากกว่า 5 เมตร และมีระยะความยาวของอาคารมากกว่า 5 เมตร แต่ไม่เกนิ 
100 เมตร ในกรณีทีร่ะยะเกนิ 100 เมตร ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์นีเ้พิม่เติม 



แบบต่อเน่ือง (Linear Type)

อุปกรณ์ตรวจจับควนัไฟ

แบบที ่1 อุปกรณ์รับส่งอยู่ในชุดเดียวกนั 



แบบต่อเน่ือง (Linear Type)

อุปกรณ์ตรวจจับควนัไฟ

แบบที่ 2 อุปกรณ์รับส่งแยกชุดกนั



อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน มี 3 แบบ
1. แบบความร้อนคงที ่(Fixed Temperature Type) เป็นการตรวจจับทีอุ่ณหภูมคิงที ่

เช่น ทีอุ่ณหภูม ิ๕๗ องศาเซลเซียส เมือ่เกดิเพลงิไหม้และในพืน้ที่มีความร้อนถึง
อุปกรณ์จะท างานทนัท ี

2.  แบบความร้อนผนัแปร (Rate of Rise Type) อุปกรณ์จะท างานทนัทเีมือ่อุณหภูมภิายใน
พืน้ทีม่กีารเปลีย่นอุณหภูม ิ๘ องศาเซลเซียส ภายในช่วงเวลา ๑ นาที 

3.  แบบรวม (Combine Type) โดยแบบนีเ้ป็นการรวมอุปกรณ์ตรวจจับแบบ 1 และ2
มาใช้ในอุปกรณ์ตวัเดยีวกนั ซ่ึงสามารถตรวจจับความร้อนได้ทั้ง 2 แบบ 



อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

http://2.bp.blogspot.com/_bCNtbCKhtH0/SyzH9KJfneI/AAAAAAAAAQ8/Yywhj7C18rE/s1600-h/CHDR+-+rate+of+rise+heat+detector.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_bCNtbCKhtH0/SyzH9KJfneI/AAAAAAAAAQ8/Yywhj7C18rE/s1600-h/CHDR+-+rate+of+rise+heat+detector.jpg


อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

1. พืน้ทีท่ีเ่ลอืกใช้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ได้แก่ ห้องซักผ้า ห้องน า้ ห้องครัว ทีจ่อดรถ    
ห้องหม้อไอน า้ เหล่านีเ้ป็นต้น

2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนต้องตดิตั้งในระดบัความสูงไม่เกนิ 4.00 เมตร
3. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่ตดิตั้งใต้เพดานหรือหลงัคาทีไ่ด้รับความร้อนจากแสงแดด    

ต้องตดิตั้งให้ส่วนตรวจจับอยู่ห่างจากเพดานหรือหลงัคาในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่า 180 mm. 
แต่ไม่เกนิ 350 mm.

4. ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับโดยทัว่ไป ให้ตดิตั้งห่างไม่เกนิ 7.20 เมตร
5. ส าหรับบริเวณช่องทางเดนิที่มีความกว้างน้อยกว่า 3.60 เมตร ให้ตดิตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ
ห่างกนัไม่มากกว่า 9.50 เมตร



อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลงิไหม้

มีหน้าทีใ่นการส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้กลบัมาทีตู้่ควบคุม
โดยเม่ือมีผู้พบเห็นเหตุเพลงิไหม้อยู่ในบริเวณทีเ่กดิเหตุเพลงิไหม้ กส็ามารถแจ้ง
เหตุเพลงิไหม้ได้ด้วยการใช้มือ ซ่ึงมี 2 แบบ คอื

แบบที ่1 แบบกด แบบที ่2 แบบดงึ



อุปกรณ์เตอืนภัย

อุปกรณ์เตือนภัย มี 3 แบบ คอื 
1.  แบบเสียง ใช้ติดตั้งภายในพืน้ที่ใช้งานทั่วไป
2.  แบบแสง ใช้ติดตั้งภายในพืน้ที่ทีม่ีเคร่ืองจักรหรือในพืน้ที่มีเสียงดังจนไม่สามารถติดตั้ง

อุปกรณ์เตอืนภัยแบบเสียงได้ 
3. แบบรวม เป็นอุปกรณ์เตอืนภัยแบบเสียงและแสงรวมกนัในอุปกรณ์เดยีวกนั 

1 2 3



ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้

มีหน้าทีใ่นการรับสัญญาณจากอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลงิไหม้แบบ
อตัโนมัติและแบบมือถือ  เม่ือตู้ควบคุมได้รับสัญญาณจะท าการประมวลผล
แล้วส่งสัญญาณไปยงัอุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียงหรือแสง 



เคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือ
มวีตัถุประสงค์ในการใช้ดบัเพลงิเบือ้งต้น หรือเมือ่มผู้ีพบเห็นเหตุเพลงิไหม้เร่ิมต้น

จะสามารถใช้เคร่ืองดบัเพลงิแบบมอืถือท าการดบัเพลงิได้ในทันท ีโดยไม่ต้องรอให้ระบบ
ดบัเพลงิอตัโนมตัทิ างาน  ซ่ึงอาจท าให้เกดิความเสียหายกบัอุปกรณ์หรือทรัพย์สินภายใน
พืน้ที่น้ันๆ 

สารดบัเพลงิแต่ละชนิดทีบ่รรจุในเคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือ มคีวามสามารถและ
ความเหมาะสมกบัการดบัเพลงิแต่ละประเภททีแ่ตกต่างกนั ซ่ึงมอียู่ 5 ประเภท 



เคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือ

เคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือที่ติดตั้งในพืน้ทีต่่างๆ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 
๔.๕ กโิลกรัม (๑๐ ปอนด์) ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยต้องมีการตรวจสอบสภาพและ
ความพร้อมในการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน/คร้ัง 



เคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือ



เคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือ

การติดตั้งเคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือต้องมีระยะห่างกนัไม่เกนิ ๒๐ เมตร 
โดยการเขียนเป็นวงรัศมีของเคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือ 



ความเสี่ยงต่อ 

การเกิดอคัคีภยั



เคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือ

ส าหรับเคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือทีม่ีน า้หนักไม่เกนิ 18.14 กโิลกรัม   (40 ปอนด์) 
ต้องมีการติดตั้งให้ส่วนบนสุดของถังสูงจากพืน้ไม่เกนิ 1.50 เมตร และแนะน าให้ 
ติดตั้งส่วนล่างสุดของถังสูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 100 มม. (4 นิว้) 



เคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือ

ต้องมีการติดตั้งป้ายหรือสัญลกัษณ์เหนือเคร่ืองดับเพลิงแบบมอืถือ
เพือ่ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะการติดตั้งทีก่ าหนด และเป็น
การระบุต าแหน่งเคร่ืองดับเพลงิแบบมือถือน้ัน พืน้ทีโ่ดยรอบด้านหน้าเคร่ือง
ดับเพลงิแบบมือถือต้องไม่มส่ิีงกดีขวาง และต้องสามารถน ามาใช้งานได้
โดยสะดวก 



ระบบน ้าดับเพลงิ

ระบบดับเพลงิด้วยน า้ประกอบด้วย 
1. ระบบท่อยืน (Standpipe) 
2. ระบบหัวกระจายน า้ดับเพลงิอตัโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems) 
3. เคร่ืองสูบน า้ดับเพลงิ (Fire Pump) 



ระบบน ้าดับเพลงิ

ระบบท่อยนื (Standpipe) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ประเภทที ่1 ประกอบด้วยวาล์วสายฉีดน า้ดบัเพลงิ (Hose Valve) ขนาด 65 มม. (2นิว้คร่ึง) 
ส าหรับพนักงานดบัเพลงิหรือผู้ทีไ่ด้ผ่านการฝึกอบรมการใช้สายฉีดน า้ดบัเพลงิขนาดใหญ่ 



ระบบน ้าดับเพลงิ

ท่อยนืประเภทที ่2  ประกอบด้วยชุดสายฉีดน า้ดบัเพลงิ (Hose Station) ขนาด 25 มม.
(1 นิว้) หรือ 40 มิลลเิมตร (1 นิว้คร่ึง) ส าหรับผู้ทีอ่ยู่ในอาคารเพือ่ใช้ในการดบัเพลงิขนาดเลก็ 



ระบบน ้าดับเพลงิ

ท่อยนืประเภทที ่3 ประกอบด้วยชุดสายฉีดน า้ดบัเพลงิ (Hose Station) ขนาด 25 มม.  (1 นิว้) 
หรือ 40 มิลลเิมตร (1นิว้คร่ึง) ส าหรับผู้ทีอ่ยู่ในอาคาร และวาล์วสายฉีดน า้ดบัเพลงิ (Hose Valve) 
ขนาด 65 มิลลเิมตร (2นิว้คร่ึง) ส าหรับพนักงานดบัเพลงิหรือผู้ทีไ่ด้รับการฝึกอบรมในการใช้
สายขนาดใหญ่ 



ระบบน ้าดับเพลงิอตัโนมัติ
ระบบดับเพลงิทีส่ามารถท างานได้ทันทีโดยอตัโนมตัิ เมื่อเกดิเพลงิ

ไหม้หรือความร้อนจากเพลงิไหม้ เช่น ระบบหัวกระจายน า้ดับเพลงิอตัโนมัติ

(Automatic Sprinkler System) 

การติดตั้งระบบหัวกระจายน า้ดับเพลงิอตัโนมตัิจะต้องท าการติดตั้งให้
เหมาะสมกบัพืน้ทีน้ั่นๆ ซ่ึงเรียกว่าพืน้ทีค่รอบครอง แบ่งพืน้ทีค่รอบครอง
ออกเป็น 3 ประเภท คอื 
1.    พืน้ทีค่รอบครองอนัตรายน้อย (Light Hazard)
2.    พืน้ทีค่รอบครองอนัตรายปานกลาง (Ordinary Hazard)
3.    พืน้ที่ครอบครองอนัตรายมาก (Extra Hazard) 









ระบบดับเพลงิชนิดพเิศษไนโตรเจน

หลกัการท างานคือ ปล่อยสารไนโตรเจน เข้าแทนที่ออกซิเจนภายในห้องเพือ่ให้
ไฟดับ ซ่ึงไนโตรเจน เป็นสารที่มีในธรรมชาติอยู่แล้ว ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเรือน
กระจก หาได้ง่าย ราคาถูกกว่าสารเคมีดับเพลิงต่างๆ และสามารถเก็บได้นาน 
สามารถเติมหรือเปลีย่นได้ง่าย และรวดเร็วหลงัจากเกดิเหตุการณ์อคัคภีัยแล้ว



• ถงับรรจุก๊าซไนโตรเจน และระบบท่อจ่ายก๊าซ
• อุปกรณ์ตรวจจบัเพลงิไหม้แบบตรวจจบัควนั
• อุปกรณ์ส่งสัญญาณและควบคุมการจ่ายก๊าซ
• หัวฉีด (Discharge nozzle)

ระบบดับเพลงิชนิดพเิศษไนโตรเจน



ระบบดับเพลงิชนิดพเิศษไนโตรเจน



ระบบน ้าดับเพลงิอตัโนมัติ

ในประเทศไทยมี 2 ลกัษณะคอื 
1.  เคร่ืองสูบน า้ดับเพลงิชนิดแรงเหวีย่งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Fire Pump)  

ซ่ึงอาจเป็นแบบ Horizontal Split-Case, แบบ End Suction หรือ แบบ In-Line 
2.  เคร่ืองสูบน า้ดับเพลงิแบบเทอร์ไบน์แนวดิง่ (Vertical Turbine Pump) 



ระบบน ้าดับเพลงิอตัโนมัติ

เคร่ืองสูบน า้ดบัเพลงิแบบแรงเหวีย่งหนีศูนย์กลาง จะต้องตดิตั้งในลกัษณะทีร่ะดบัผวิน า้
จากแหล่งเกบ็น า้หรือถังเกบ็น า้ดบัเพลงิอยู่สูงกว่าตวัเคร่ืองสูบน า้ดบัเพลงิ ห้ามตดิตั้งเคร่ืองสูบ
น า้ดบัเพลงิแบบแรงเหวีย่งหนีศูนย์กลาง โดยมรีะดบัน า้ในถังเกบ็น า้ดบัเพลงิ ต ่ากว่าตวัเคร่ือง



ระบบน ้าดับเพลงิอตัโนมัติ

เคร่ืองสูบน า้ดบัเพลงิแบบเทอร์ไบน์แนวดิง่ (Vertical Turbine Pump) จะตดิตั้งใน
ลกัษณะทีร่ะดบัผวิน า้ของแหล่งน า้ดบัเพลงิ หรือถังเกบ็น า้ดบัเพลงิอยู่ต ่ากว่าตัวเคร่ือง 



ระบบน ้าดับเพลงิอตัโนมัติ

เคร่ืองสูบน า้ดบัเพลงิสามารถขับด้วยเคร่ืองยนต์ดเีซล หรือขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากไ็ด้ ใน
กรณีทีข่ับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องต่อกบัแหล่งไฟฟ้าส ารองซ่ึงสามารถจ่าย
ไฟฟ้าได้ในกรณีทีไ่ฟฟ้าหลกัดบั



สัญลกัษณ์  (SIGN)

รูปแบบป้าย: ป้ายต้องมรูีปแบบทีไ่ด้มาตรฐาน ทั้งในรูปแบบอกัษรหรือสัญลกัษณ์ 
ขนาดและสีตามทีป่รากฏในรูป และมรีายละเอยีดต่างๆ ดงันี้
1. ต้องใช้ตัวอกัษรทีอ่่านง่ายและชัดเจน ขนาดตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ไม่เลก็กว่า 100 มม.  
และห่างจากขอบ 25 มม. โดยใช้ค าว่า เช่น FIRE EXIT หรือ ทางหนีไฟ
2. ตัวอกัษรต้องห่างกนัอย่างน้อย 10 มิลลเิมตร ความหนาอกัษรไม่น้อยกว่า 12 มม.     
ความกว้างตัวอกัษรทัว่ไป 50–60 มม.
3. สีของป้ายให้ใช้อกัษรหรือสัญลกัษณ์สีขาวบนพืน้สีเขียว พืน้ที่สีเขียวต้องมอีย่างน้อย 
50% ของพืน้ทีป้่าย



สัญลกัษณ์  (SIGN)



สัญลกัษณ์  (SIGN)



สัญลกัษณ์  (SIGN)

ต าแหน่งติดตั้ง  มีรายละเอยีดดังนี้
1. ต้องติดตั้งเหนือประตูทางออกจากห้องทีมี่คนเกนิ 50 คน
2.ต้องติดตั้งเหนือประตูทีอ่ยู่บนทางเดินไปสู่ทางหนีไฟทุกบาน
3.ป้ายทางออกบน สูงจากพืน้ระหว่าง 2.0–2.7 เมตร
4.ป้ายทางออกล่าง ขอบล่างสูง 15 เซนติเมตร ไม่เกนิ 20 เซนติเมตร
5.ขอบป้ายห่างขอบประตูไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร (ติดตั้งเสริม)



สัญลกัษณ์  (SIGN)

ทางหนไีฟ

ทางหนไีฟ



ป้ายบอกทางหนีไฟ

• สว่างตลอดเวลาที่มีคนอยู่ในอาคาร และ
สามารถตดิอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 2 ชม
หลังจากไฟดับ

• ตดิตัง้เหนือประตูบนัได เหนือประตูไปสู่ทาง
หนีไฟ ทางแยกพร้อมลูกศร

• ตดิตัง้ให้เหน็ชัดในช่องทางเดนิ หรือทุกๆ 24 
เมตร

ไฟฉุกเฉิน

• สว่างตลอดเวลาที่มีคนอยู่ในอาคาร และ
จะต้องสามารถตดิอย่างต่อเน่ืองอย่าง
น้อย 2 ชมหลังจากไฟดับ 

• ตดิตัง้ในห้องอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก, บนัได
หนีไฟ, ห้องไฟฟ้าประจ าชัน้ ฯลฯ



เคร่ืองหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน

• ต้องมป้ีายเรืองแสงหรือเคร่ืองหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟส ารองฉุกเฉินบอกทางออกสู่
บันไดหนีไฟ ตดิตั้งเป็นระยะตามทางเดนิบริเวณหน้าทางออกสู่บันไดหนีไฟ และ
ทางออกจากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรือช้ันทีม่ทีางหนีไฟได้ปลอดภัยต่อเน่ือง
โดยป้ายดงักล่าวต้องแสดงข้อความหนีไฟเป็นอกัษรมขีนาดสูงไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
หรือเคร่ืองหมายที่แสดงว่าเป็นทางหนีไฟและมแีสงสว่างให้เห็นอย่างชัดเจน

• ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างส ารองเพือ่ให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดนิได้
ขณะเพลงิไหม้และมป้ีายบอกช้ันและป้ายบอกทางหนีไฟทีด้่านในและด้านนอกของ
ประตูหนีไฟทุกช้ัน ด้วยตวัอกัษรทีส่ามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตวัอกัษรต้องมี
ขนาดไม่เลก็กว่า 0.10 เมตร

• เคร่ืองหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ส าหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
พเิศษ ต้องมีป้ายบอกช้ันและป้ายบอกทางหนีไฟทีด้่านในและด้านนอกของประตูหนี
ไฟทุกช้ัน ด้วยตวัอกัษรทีม่ขีนาดไม่เลก็กว่า 0.10 เมตร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง
ส ารองเพือ่ให้สามารถมองเห็นช่องทางเดนิได้ขณะเพลงิไหม้









บันไดหนีไฟ
บันไดหนีไฟส าหรับอาคารสูงไม่เกนิ 23 เมตร 

1. ผนังทึบ ทนไฟ
2. ประตูบันไดหนีไฟขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 850 มม. สูง 2000 มม. พร้อมอุปกรณ์ท าให้บาน

ประตูปิดสนิท บานประตูเปิดเข้าสู่ตวับันได ยกเว้นช้ันดาดฟ้า หรือช้ันล่างทีเ่ข้า - ออก     
เพือ่หนีไฟสู่ภายนอกของอาคาร

3. บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 900 มม. และไม่เกนิ 1500 มม.
4. ชานพกับันไดระหว่างประตูกบับันไดกว้างไม่น้อยกว่า 1500 มม. และไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า

ของความกว้างบันได ชานพกับันไดกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
5. ลูกนอนของบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 220 มม ลูกตั้งสูงไม่เกนิ 200 มม. กรณีทีจ่ะใช้บันไดนี้

เป็นบันไดหลกัส าหรับผู้พกิาด้วย ต้องออกแบบ ลูกนอนของบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 
280 มม. ลูกตั้งสูงไม่เกนิ 150 มม.



บันไดหนีไฟ
6. บันไดหนีไฟภายในอาคาร ต้องจัดให้มีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้ โดยให้มีพืน้ที่
รวมกนัไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร

7. ราวจับสูงจากพืน้ไม่เกนิ 900 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม เมื่อตดิทีผ่นังส่วนทีย่ืน่ 
ออกมาจะต้องไม่เกนิ 100 มม.

8. ราวกนัตก สูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 1100 มม ช่องเปิดของซ่ีลูกกรงต้องมขีนาดทีไ่ม่สามารถ 
ให้วตัถุทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม ลอดได้

9. ป้ายบอกเลขช้ันของบันได ระบุช้ันล่างสุดและช้ันบนสุดในบันไดหนีไฟ และบอกทศิทาง 
ปล่อยออก

10. ทางปล่อยออกต้องเปิดออกสู่ภายนอกอาคารทีเ่ป็นลานโล่งหนีไฟ ค านวณจากจ านวนผู้ใช้
อาคาร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร



อาคารสูง หมายถึงอาคารทีม่คีวามสูงตั้งแต่ 23 เมตร
ต้องจัดให้มีระบบป้องกนัและระงับอคัคภีัยซ่ึงประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้
1.  จัดให้มีความกว้างของผวิจราจรโดยรอบอาคารไม่ต ่ากว่า 6 เมตร เพือ่ความ
สะดวก ส าหรับให้รถดบัเพลงิและรถกู้ภัยต่าง ๆ เข้ามาควบคุมเพลงิและช่วยเหลอืผู้บาดเจ็บ
2. ตดิตั้งแผนผงัในแต่ละช้ันของอาคารทีร่ะบุถึง ต าแหน่งของห้องเส้นทางหนีไฟ ตู้สายฉีดน า้
อุปกรณ์ดบัเพลงิ และลฟิต์ส าหรับพนักงานดบัเพลงิอย่างชัดเจน
3. ระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารอง ต้องแยกเป็นอสิระจากระบบอืน่ ๆ เพือ่ให้ส่งไฟฟ้าไปยงั
ระบบต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับการดบัเพลงิและการหนีไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง และต้องมีไฟ
ส ารองตลอดเวลาส าหรับเคร่ืองสูบน า้ ลฟิต์ดบัเพลงิ และระบบส่ือสาร

บันไดหนีไฟ



บันไดหนีไฟ
4. มีระบบสัญญาณเตือนเพลงิไหม้ ซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ตัว คอื Detector เป็นตัวจับ
ควนัหรือความร้อนที่ผดิปกติ และ Alarm เป็นตวัส่งสัญญาณในลกัษณะของแสงหรือเสียง
ตดิตั้งเคร่ืองดบัเพลงิชนิดยกหิว้ทุกช้ันของอาคาร เพือ่การควบคุมเพลงิเบือ้งต้น และต้องจัด
ให้มีระบบดบัเพลงิอตัโนมัติ เช่น Sprinkle System ฯลฯ
5. มีระบบเกบ็น า้ส ารอง ส าหรับช่วยอ านวยความสะดวกในการดบัเพลงิแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลงิ
และตดิตั้งสายล่อฟ้า เพือ่ช่วยป้องกนัไม่ให้เกดิความเสียหายจากฟ้าผ่า
6. มีบันไดหนีไฟจากช้ันสูงสุดลงสู่ดนิอย่างน้อย ๒ แห่ง โดยจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่หาได้ง่าย
และไม่มีส่ิงกดีขวาง
7.  ผนังและประตูของช่องบันไดหนีไฟภายในอาคารต้องท าจากวสัดุทนไฟ และไม่ก่อให้เกดิ
ควนัไฟ เช่น ผนังคอนกรีตเสริมเหลก็ หรือผนังก่ออฐิทนไฟ ฯลฯ
8.  ระบบควบคุมควนัไฟในช่องบันได ต้องมีช่องหน้าต่างเพือ่การระบายควันหรือระบบอดั
อากาศ เพือ่ช่วยเพิม่ความดนัในช่องบันไดให้สูงกว่าภายนอกเป็นการป้องกนัควนัไม่ให้เข้าไปได้



9 ประตูหนีไฟต้องท าจากวสัดุทนไฟและเป็นแบบผลกัเข้าสู่ด้านในของบันไดหนีไฟ เพือ่ความ
สะดวกในการหนีออกจากตัวอาคาร ยกเว้นทีช้ั่นล่างสุดหรือดาดฟ้าต้องเป็นแบบชนิดผลกัออก
เพือ่ให้ออกจากอาคารได้รวดเร็ว และประตูทุกบานควรมรีะบบปิดได้เองโดยอตัโนมัติ เพือ่
ป้องกนัไม่ให้ควนัไฟไหลเข้ามาช่องบันไดหนีไฟภายในอาคาร
10. ต้องจัดให้มแีสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน พร้อมทั้งมป้ีายบอกช้ันและป้ายบอกทางหนีไฟ
ทีส่ามารถมองเห็นได้ชัดเจน
11. ดาดฟ้าต้องสามารถใช้เป็นทางหนีไฟที่ต่อเน่ืองมาจากบันไดในตัวอาคารได้ โดยต้องจัดให้
เป็นที่โล่งและมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10x10 เมตร

บันไดหนีไฟ



บันไดหนีไฟ

ส าหรับอาคารเก่าทีเ่ป็นอาคารสูงและอาคารสาธารณะ อาคารสูง 4 ช้ันขึน้ไป

1.  ติดตั้งบันไดหนีไฟที่มใิช่บันไดแนวดิง่ เพิม่จากบันไดหลกั
2.  จัดแบบแปลนแผนผงัของอาคารแต่ละช้ัน ติดไว้ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนทีบ่ริเวณ

ห้องโถงหรือหน้าลฟิต์ทุกช้ัน และบริเวณช้ันล่างต้องมแีบบแปลนของทุกช้ันเกบ็ไว้
3.   ติดตั้งเคร่ืองดบัเพลงิแบบมอืถือ- ตดิตั้งระบบสัญญาณเตอืนเพลงิไหม้ทุกช้ัน
4.   ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างส ารอง
5.   ติดตั้งระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า



บันไดหนีไฟ



บันไดหนีไฟ



บันไดหนีไฟ



บันไดหนีไฟ



การออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด
1.ระบบโทรทศัน์วงจรปิด ได้ออกแบบให้ท างานสอดคล้อง ร่วมกับ
ระบบควบคุมการเข้าออก และระบบบริหารจดัการอาคาร

2. ระบบควบคุมสามารถแสดงภาพจากทุกกล้องได้พร้อมกนั และเกบ็
บันทกึภาพด้วยระบบ Digital Recorder 

3. ระบบควบคุมสามารถวเิคราะห์ตรวจจบั เพือ่บันทกึภาพทีม่ีการ
เปลีย่นแปลง ซ่ึงเป็นการลดการจัดเกบ็ภาพที่ไม่เคลือ่นไปไหวเป็น
เวลานาน

4. กล้องที่เลอืกใช้เป็นแบบกล้องชนิดสี ทั้งในและ นอกอาคาร ทั้งแบบ
ส่องเฉพาะที่ และแบบปรับหมุนได้

ระบบโทรทศัน์วงจรปิด
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร



กล้องระบบโทรทศัน์วงจรปิด

พืน้ทีต่ิดตั้ง
• ทางเข้า-ออกอาคาร, พืน้ทีภ่ายในศูนย์การค้า
• พืน้ทีจ่อดรถ และลฟิต์โดยสาร
• ห้องไฟฟ้าหลกั, ห้องควบคุมหลกัของอาคาร เป็นต้น

ระบบโทรทศัน์วงจรปิด
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร



แผนฉุกเฉินในการหนีไฟ



เมือ่เกดิเพลงิไหม้ในอาคาร ถ้าไม่สามารถควบคุมเพลงิได้แล้ว จ าเป็นต้องอพยพ
ผู้คนออกจากตัวอาคาร ไปยงัสถานทีป่ลอดภัย  ซ่ึงเป็นการยากทีจ่ะอพยพผู้คนจ านวน
มากออกจากอาคาร ภายในเวลาอนัจ ากดัอย่างปลอดภัย หากไม่มีการวางแผนการอพยพ 
และการฝึกซ้อมหนีไฟอย่างสม า่เสมอ

ส่วนทีส่ าคัญของการอพยพออกจากอาคาร คอืตวัของเราเอง การปฏิบัติฝึกซ้อม
หนีไฟเป็นหน้าทีข่องทุกคน ฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจถึงความจ าเป็นและมคีวาม
รับผดิชอบต่อชีวติผู้ใช้อาคาร

แผนฉุกเฉินในการหนีไฟ



แผนอพยพหนีไฟ
การจัดท าแผนในการอพยพ เพือ่ให้ผู้ทีอ่ยู่ในอาคารได้รู้หน้าที ่และ

วธีิการด าเนินการอพยพตามแผน ต้องจัดตั้งคณะท างานบริหารจัดการ
ซ่ึงประกอบด้วย
1. ผู้อ านวยการด้านความปลอดภยั
2. ผู้รับผดิชอบประจ าช้ัน หรือผู้ควบคุมหน่วยงานในพืน้ทีน้ั่น ๆ
3. ผู้แจ้งเหตุ
4. ผู้ท าหน้าทีเ่คลือ่นย้าย และช่วยชีวติ
5. ผู้ท าหน้าทีด่ับเพลงิขั้นต้น
6. ผู้ท าหน้าทีรั่บแจ้งเหตุฉุกเฉิน



ผู้อ านวยการด้านความปลอดภยั

 ก่อนเกดิเหตุ
วางแผนและจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟ จัดหาอุปกรณ์ป้องกนัและระงับ

อคัคภีัยให้เพยีงพอ และมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้ตลอด
 ขณะเกดิเหตุ

ตั้งกองอ านวยการเพือ่ประสานงานกบัคณะท างาน ทั้งภายในและ
หน่วยงานภายนอก

 หลงัเกดิเหตุ
รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัสาเหตุ ความสูญเสีย แถลงข่าวต่อส่ือฯ

ประสานงานด้านกฎหมายกบัเจ้าหน้าทีข่องรัฐ และบริษัทประกนัภัย



ผู้รับผดิชอบประจ าช้ัน

ก่อนเกดิเหตุ
1. ท าหน้าทีค่วบคุมดูแลผู้อยู่ในพืน้ทีรั่บผดิชอบให้ด าเนินการตาม    
ขั้นตอนการอพยพ

2. แต่งตั้งผู้ช่วย 
 ผู้ท าหน้าทีแ่จ้งเหตุ
 ผู้ท าหน้าทีเ่คลือ่นย้าย และช่วยชีวติ
 ผู้ท าหน้าทีด่บัเพลงิขั้นต้น



ขณะเกดิเหตุ
1. พจิารณาสถานการณ์
2. ส่ังการให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งเหตุให้ประสานงานกบัศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน
3. ควบคุมการอพยพ การเคลือ่นย้ายและช่วยชีวติ ตามแผนอพยพ

ผู้รับผดิชอบประจ าช้ัน



แผนผงัอาคารแสดงทางหนีไฟ







ผู้รับผดิชอบประจ าช้ัน

หลงัเกดิเหตุ
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล ความสูญเสียในพืน้ทีแ่ละสาเหตุ รายงานต่อ  
ผู้อ านวยการด้านความปลอดภยั



ผู้ท าหน้าทีแ่จ้งเหตุฉุกเฉิน

 ก่อนเกดิเหตุ
ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์แจ้งเหตุ ตามแบบรายงานการตรวจประจ าวนั

 ขณะเกดิเหตุ
- ดึงสัญญาณแจ้งเหตุ หรือโทรแจ้งเหตุ
- เป็นผู้ช่วยผู้รับผดิชอบประจ าช้ัน

หลงัเกดิเหตุ
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล ความสูญเสียในพืน้ทีแ่ละสาเหตุ รายงานต่อ
ผู้อ านวยการด้านความปลอดภยั



การแจ้งเหตุเพลงิไหม้

 เมื่อพบเห็นเหตุเพลงิไหม้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ หรือแจ้ง
ผู้รับผดิชอบประจ าช้ัน 

 การแจ้งเหตุต้องบอกรายละเอยีดให้ชัดเจน 
 ไฟไหม้เกดิจากอะไร        
 จุดเกดิเหตุ ณ ทีใ่ด ช้ันใด  
 แจ้งจากทีไ่หน  ใครเป็นผู้แจ้ง และเบอร์ติดต่อกลบัเม่ือศูนย์ได้รับแจ้ง     
ต้องแจ้งให้คณะท างานเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉินทราบ ตามล าดับความส าคญั   
ตามแผน และต้องแจ้งเจ้าหน้าทีด่ับเพลงิด้วย



ผู้ท าหน้าทีรั่บแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รับแจ้งเหตุ  สอบถามรายละเอยีด
 เหตุอะไร  ไฟไหม้อะไร (ประเภทของไฟ)
 ที่ไหน จุดเกดิเหตุตรงไหน ห้องอะไร ช้ันทีเ่ท่าไร 
 อย่างไร ระดับความรุนแรงของไฟ
 ใครเป็นผู้แจ้ง และ เบอร์ติดต่อกลบั

 เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ต้องรีบแจ้งคณะท างานเมื่อเกดิเหตุ 
ทุกคนให้ทราบ

 ด าเนินการตามแผนฯ



ผู้ท าหน้าทีเ่คลือ่นย้ายและช่วยชีวติ

 ก่อนเกดิเหตุ
ตรวจตรวจสอบอุปกรณ์ และช่องทางหนีไฟ ในพืน้ทีห่น่วยงานของตวัเอง   

ตามแบบรายงานประจ าวนั

 ขณะเกดิเหตุ
ท าหน้าทีเ่คลือ่นย้ายคนและส่ิงของต่าง ๆ ตามทีผู้่รับผดิชอบประจ าช้ัน

ก าหนด

หลงัเกดิเหตุ
รวบรวมข้อมูลรายงานผู้รับผดิชอบประจ าช้ัน



ผู้ท าหน้าทีด่บัเพลงิขั้นต้น
 ก่อนเกิดเหตุ

ตรวจสอบอุปกรณด์บัเพลิงในพื้ นทีร่บัผิดชอบ ตามแบบตรวจสอบ

ประจ าวนั เมือ่พบขอ้บกพร่องตอ้งรายงานผูร้บัผิดชอบด าเนินการแกไ้ข

 ขณะเกิดเหตุ

รายงานตวัต่อกองอ านวยการหรือปฏิบติัตามค าสัง่ของผูร้บัผิดชอบ

ประจ าชั้น

ท าหนา้ทีด่บัเพลิงขั้นตน้อ านวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ทีด่บัเพลิง

หลงัเกิดเหตุ

ตรวจสอบความสูญเสีย และบนัทึกสาเหตุของอคัคีภยั



ผู้ท าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยั

ท าหนา้ทีค่วบคุมรกัษาความปลอดภยั

ท าหนา้ทีก่ ั้นเขต รกัษาความปลอดภยั

ท าหนา้ทีค่วบคุมการจราจรในอาคาร และส ารองพื้ นทีจ่อด

รถดบัเพลิง

ท าหนา้ทีดู่แลทรพัยส์ินทีเ่คลือ่นยา้ยมา ณ จุดรวมพลของอาคาร



ผู้ท าหน้าทีค่วบคุมระบบ

ท าหน้าที่
 ควบคุมระบบไฟฟ้าในอาคาร
 ควบคุมระบบดบัเพลงิในอาคาร
 เคร่ืองสูบน ้ำดบัเพลิง
 ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั
 ลิฟตข์องนกัดบัเพลิง



ผู้ท าหน้าทีท่มีดบัเพลงิและช่วยชีวติ

ท าหน้าที่
 เข้าท าการช่วยชีวติ ผู้ประสบภยัทีต่ดิอยู่ในอาคาร
 เข้าท าการผจญเพลงิ ณ จุดเกดิเหตุ และรายงานต่อผู้อ านวยการเหตุ
ประสานงานกบัหน่วยงานดบัเพลงิภายนอก



ผู้ท าหน้าทีป่ระจ ากองอ านวยการ

ผู้ท าหน้าทีป่ระจ ากองอ านวยการ ประกอบด้วย
 เจ้าหน้าทีต่ิดต่อส่ือสาร
 เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน ทั้งภายใน และภายนอก
 เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์
 เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล และยานพาหนะ
 เจ้าหน้าทีด้่านการเงิน
 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย



ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ

ท าการดบัเพลงิขั้นต้น ด้วยเคร่ืองดบัเพลงิในอาคาร
 เตรียมพร้อมทีจ่ะใช้น า้ดบัเพลงิ ด้วยสายน า้ดบัเพลงิจากตู้ดบัเพลงิ   
หากท าการดบัเพลงิขั้นต้นไม่ส าเร็จ

 ผู้ท าหน้าทีเ่คลือ่นย้ายและช่วยชีวติ เตรียมอุปกรณ์ เพือ่เตรียมการ
เคลือ่นย้ายบุคคล และส่ิงของ

 ผู้ท าหน้าทีแ่จ้งข่าว เตรียมพร้อมตอบรับ และช้ีแจง ให้ผู้อ านวยการ 
ด้านความปลอดภยั หรือผู้มีหน้าทีเ่กีย่วข้อง



ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ

ถ้าไฟเกดิการลุกลามเกนิ 5 นาท ีไม่สามารถดบัเพลงิขั้นต้นได้
 ให้ใช้สายน า้ดับเพลงิจากจากตู้ดับเพลงิ ฉีดเพือ่ลดความร้อน และป้องกนัการ
ติดต่อลุกลาม

 ท าการอพยพ และเคลือ่นย้ายส่ิงของไปยงัจุดรวมพล
 ผู้ท าหน้าทีแ่จ้งข่าวรายงานการอพยพให้ ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินทราบ ถ้ามี
ผู้บาดเจ็บติดอยู่ในอาคาร ต้องรีบแจ้งให้ทราบทนัที

 ประสานกบัทีมดับเพลงิและช่วยชีวติประจ าอาคาร
 รายงานเหตุ และประสานกบัผู้อ านวยการด้านความปลอดภัยจนกว่าไฟสงบ
 รวบรวมข้อมูล รายงานสาเหตุเพลงิไหม้ ความสูญเสีย



ข้อปฏิบัตเิมื่ออยู่ใกล้ทีเ่กดิเหตุ

 ผู้ท าหน้าทีแ่จ้งข่าว ตรวจสอบข่าวทีไ่ด้รับแจ้ง และรอรับข่าวเพิม่เติม
 ผู้ท าหน้าทีด่ับเพลงิ น าอุปกรณ์ดับเพลงิไปช่วย ณ จุดเกดิเหตุ
 ผู้ท าหน้าทีอ่พยพ เตรียมการอพยพบุคคลและส่ิงของ รอค าส่ังเคลือ่นย้าย     
ตามแผนทีก่ าหนดไว้

 เม่ืออพยพมาถึงจุดรวมพล แล้วรายงานยอดบุคคล และส่ิงของ                        
ให้กองอ านวยการทราบ

 ควบคุมบุคคลประจ าช้ันทีรั่บผดิชอบให้อยู่ ณ จุดรวมพล จนกว่าจะได้รับค าส่ัง
ให้ด าเนินการอย่างใด หรือจนกว่าเพลงิสงบ



ข้อปฏิบัตขิองผู้รับผดิชอบประจ าช้ันอืน่ ๆของอาคาร

 เมื่อได้รับแจ้งเหตุให้ท าการเตรียมพร้อมทีจ่ะอพยพ
 เมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ ให้ด าเนินการอพยพมา ณ จุดรวมพล 
 รายงานจ านวนบุคคล ส่ิงของ และผู้ท าหน้าทีด่บัเพลงิขั้นต้น, ผู้ท า
หน้าทีเ่คลือ่นย้ายและช่วยชีวติ และผู้ท าหน้าทีแ่จ้งเหตุประจ าวนั        
ให้กองอ านวยการฉุกเฉินทราบ



องค์ประกอบในการป้องกนัและระงบัอคัคภียั

 การศึกษา ( EDUCATION )

 การฝึกซ้อม (EXERCISE)

 การปฏบิัติตามแผนหนีไฟ (PRE.FIRE PLANS)

 ศูนย์การควบคุมและสั่งการ (INTERNAL 

CONTROL)



การฝึกอบรมดับเพลงิเบือ้งต้น





การฝึกอบรมและการทบทวนแผนปฏิบัติ 
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบือ้งต้น 



การเตรียมความพร้อม ด้านบุคลากร



ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ : ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจ าปี



ส่ิงเอือ้อ านวยต่อการผจญเพลงิของนักดบัเพลงิ
(EQUIPMENT OF FIREBRIGADE)

 การระบายควนั (SMOKE VENTILATION)

 ท่อยนืดบัเพลิงภายในอาคาร   (INDOOR HYDRANTS)

 ท่อดบัเพลิงภายนอกอาคาร (OUTDOOR HYDRANTS)

 แหล่งน ้าส ารอง (WATER SUPPLY)



การระบายควัน











ท่อยนืดบัเพลงิภายในอาคาร







ท่อดบัเพลงิภายนอกอาคาร



หวัรับน ้ำดบัเพลงิ





แหลง่น ้าส ารอง



น ้ำส ำรองไว้ใช้ในกำรดับเพลิง

เน้ือท่ี
ไม่เกิน 250 ตารางเมตร
เกิน 250 ต.ร.ม.แต่ไม่เกิน 500 ต.ร.ม.
เกิน 500 ต.ร.ม.แต่ไม่เกิน1,000 ต.ร.ม.
เกิน 1,000 ต.ร.ม.

ปริมาณน ้าท่ีส ารอง
9,000 ลิตร
15,000 ลิตร
27,000 ลิตร
36,000 ลิตร




