
โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพชมุชน

และแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวนัท่ี  10 – 13 มิถนุายน 2562

โดย  นายทรงศกัด์ิ   โชตินิติวฒัน

นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น



งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เทศบาลต าบลพระแท่น



ทฤษฎกีารเกดิเพลงิไหม้



ไฟ เ ป็นพลังงานชนิดหน่ึง ซ่ึง ก่อให้ เ กิด
ประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมหาศาล เพราะไฟเป็น
ต้นก าเนิดของพลังงานต่าง ๆ ที่มนุษย์น าไปใช้ใน
ชีวติ ประจ าวนั

แต่ไฟ ก็อาจก่อให้เกิดภัยอย่างมหันต์ได้
หากขาดความรู้ ขาดความระมัดระวัง ในการใช้งาน  
และการควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดไฟ

ไฟ



- เกดิขึน้เองโดยธรรมชาติ

- เกดิขึน้โดยมนุษย์ให้เกดิ

แหล่งก าเนิดของไฟ



 เกดิจากการเสียดสี



 เกดิจากสารเคมี



เกดิขึน้โดยมนุษย์ท าให้เกดิ



 เกดิจากการประมาท



 เกดิจากอบัุตเิหตุ



 เกดิจากการก่อวนิาศกรรม



 เกดิจากการวางเพลงิ



ภยนัตรายที่เกดิจากไฟไหม้



ภยนัตรายที่เกดิจากไฟไหม้

ไฟไหม้จะเกดิภยนัตรายแก่ชีวติและทรัพย์สิน

ไฟไหม้จะมคีวามมืดปกคลุม  ไม่สามารถมองเห็น
อะไรได้  ความมืดน้ันอาจเน่ืองมาจาก

อยู่ภายในอาคารกระแสไฟฟ้าถูกตดั
หมอกควนัหนาแน่น
เป็นเวลากลางคืน



-
-
-

ของประชาชน  มสีาเหตุดงันี้



ภยนัตรายที่เกดิจากไฟไหม้ 

ไฟไหม้ขั้นรุนแรง  ระยะเวลาเกนิ  8 นาที  ขึน้ไป-
หากมเีช้ือเพลงิจ านวนมากมาย   มอุีณหภูมทิีสู่งมากกว่า
600 องศาเซลเซียส        ไฟจะลุกลามขยายตวัไปทุกทศิ
ทุกทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว  การดบัเพลงิต้องใช้ผูู้ทีม่ี
ประสบการณ์เทคนิคสูง  พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการระงบัเหตุ
ที่ปลอดภัยต่อพนักงานดบัเพลงิ



ธรรมชาติของไฟ
ไฟ  การเผูาไหม้ หรือการสันดาป  เป็นปฏิกริิยาทางเคมี







ในการเติมออกซิเจนของสารใดสารหน่ึง ซ่ึงท าให้เกดิความ
ร้อน แสงสว่าง สภาพการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  เกดิขึน้

จะเห็นได้ว่า  ไฟ    จะเกดิขึน้ได้ต้องประกอบด้วยองค์
ประกอบ 3 อย่างคือ

เช้ือเพลงิ(ไอ)

ความร้อน (ถงึจุดตดิไฟ)
อากาศ (ออกซิเจน>16%)



องค์ประกอบของไฟ

เช้ือเพลงิความร้อน

อากาศ





เช้ือเพลิง (Fuel)

เช้ือเพลงิ สถานะของเช้ือเพลงิมี 3 สถานะ  คือ

เช้ือเพลงิ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะเช่นใดจะต้องเปลีย่นแปลง
จากสถานะเดมิเป็นไอก่อนเสมอ ความร้อนที่ท าให้เช้ือเพลงิ
เปลีย่นสถานะเป็นไอ เข้าผูสมกบัอากาศอย่างได้สัดส่วน และ
พร้อมทีจ่ะลุกไหม้ได้ เราเรียกว่า “ ความร้อนถึง จุดวาบไฟ ”

วตัถุเช้ือเพลงิ  เช้ือเพลงิเหลว  และก๊าซ



อากาศ (Oxyen>16%)

อากาศ ออกซิเจนในบรรยากาศจะมอียู่ 21 %

ในบริเวณทีเ่กดิเหตุเพลงิไหม้    จงึต้องไม่เปิดอาคาร
โล่งเพ่ือรับออกซิเจนจากภายนอก หรือท าให้อากาศเข้ามาหมุน

ส่วนต ่ากว่า 16% หรือลดน้อยลงกว่านี ้จะท าให้ไฟมอดดบัลง

จะช่วยให้ไฟติด แต่ถ้าอตัราส่วนลดต ่ากว่า 16 % แล้วไฟ
จะไหม้ช้าลง หรือดบัมอดไปในทีสุ่ด

เวยีนภายในอาคารออกซิเจนจะช่วยท าให้ไฟติด แต่ถ้าอตัรา



การตดิต่อลุกลามของไฟ



การส่งผู่านความร้อนหรือการตดิต่อลกุลาม

ความร้อนจะส่งผู่าน  หรือท าให้เกดิการติดต่อลุกลาม

การน าความร้อน
การพาความร้อน
การแผู่รังสีความร้อน
ลูกไฟทีก่ระเดน็ หรือลอยไปตก









การขยายขอบเขตของไฟ แบ่งออกเป็น 4 ประการ  คือ



ประเภทของไฟ



ประเภทของไฟ
ประเภทของไฟ  การแบ่งประเภทของไฟเพ่ือสะดวกในการ

ไฟประเภท A

ไฟประเภท C







ไฟประเภท D

ใช้เคร่ืองดบัเพลงิเคมที าการดบัได้ถูกต้อง  และการลดความ
เสียหาย   ไฟ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท

ไฟประเภท B



การแยกประเภทของไฟ

การแยกวธีิการดบัเพลงิ เพ่ือประโยชน์ดังนี้

เพ่ือการแบ่งประเภทของเช้ือเพลงิ

เพ่ือความเหมาะสมการใช้สารเคมีดบัเพลงิ

เพ่ือลดความเสียหายกบัส่ิงทีถู่กไฟไหม้

เพ่ือป้องกนัอนัตรายที่จะเกดิขึน้ต่อร่ายกายและชีวติ











ไฟประเภท A

วธีิการดับเพลงิ การลดอุณหภูมโิดย
ใช้น า้ฉีด

มสัีญลกัษณ์รูปตวั A อยู่ใน
สามเหลีย่มสีเขียว

เป็นไฟที่เกดิจากเช้ือเพลงิที่เป็น
ของแข็ง หรือเช้ือเพลงิธรรมดา

เช่น ไม้ กระดาษ ฟืน ฟาง ยาง ผู้า
พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย



ไฟประเภท B

วธีิการดับเพลงิ การอบัอากาศ โดย
ใช้ผูงเคมีแห้ง, โฟม, CO2

มสัีญลกัษณ์รูปตวั B อยู่ใน
ส่ีเหลีย่ม สีแดง

เป็นไฟที่เกดิจากเช้ือเพลงิที่เป็น
ของเหลว และก๊าซ

เช่น น า้มัน สารโซเว้น ทินเนอร์
แอลกอฮอล์ จาระบี และแก๊ส



ไฟประเภท C

วธีิการดับเพลงิ ตัดกระแสไฟฟ้าที่
ไหลอยู่ แล้วท าการดับ

มสัีญลกัษณ์รูปตวั C  อยู่ในรูป
วงกลมสีฟ้า
ไฟประเภท C ได้แก่ ไฟที่เกดิจาก
เช้ือเพลงิที่มีลกัษณะเป็นของแข็งที่
มกีระแสไฟฟ้าไหลอยู่
เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที ่มกีระแสไฟฟ้า
ไหลอยู่ ทุกชนิด



ไฟประเภท D

วธีิการดับเพลงิ การน าทรายแห้งมา
กบดบั หรือท าให้อบัอากาศ

มสัีญลกัษณ์รูปตวัD อยู่ใน รูปดาว
ห้าแฉกสีเหลือง

ไฟประเภทD ได้แก่ไฟที่เกดิจาก
เช้ือเพลงิที่มีลกัษณะเป็นโลหะติดไฟ

เช่น แมกนีเซียม ไททาเนียม
โซเดยีม และอลูมเินียม







ความหนาของถัง

2.2 - 2.4 mm

ทนแรงดนัได้มากกว่า

480 ปอนด์/ตารางนิว้

อากาศ  15 %

ก๊าซ  85 %





X ห้ามจุดไฟ หรือท าให้เกดิประกายไฟทุกชนิด

X ห้ามใช้เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งโทรศัพท์

* เปิดประตู หน้าต่างเพ่ือระบายไอก๊าซ

* ปิดวาล์ว หรือหาจุดทีก๊่าซร่ัว 

* เคล่ือนย้ายถังก๊าซออกจากพืน้ที่ทันที



* ต้องเป็นชนิดแรงดนัต ่า ทีม่ีเคร่ืองหมาย LPG

* ไม่ปรับแต่ง Regulator ด้วยตนเอง

* สายส่งก๊าซต้องเป็นแบบชนิดทีใ่ช้กบัก๊าซ LPG ความยาว 1.5 - 2 เมตร



เคร่ืองดบัเพลงิส าหรับดบัเพลงิขั้นต้น

เคร่ืองดบัเพลงิที่ใช้ส าหรับดบัเพลงิขั้นต้น 6 ชนิด คือ
เคร่ืองดบัเพลงิชนิดน า้สะสมแรงดนั

เคร่ืองดบัเพลงิชนิดน า้ยาเหลวระเหย BCF
เคร่ืองดับเพลงิชนิดโฟม
เคร่ืองดบัเพลงิชนิดผูงเคมีแห้ง









 เคร่ืองดบัเพลงิชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2



เคร่ืองดบัเพลงิน า้ยาเหลวละเหย BCF

นิยมบรรจุถงัสีเหลือง  บรรจุด้วย
น า้ยาเหลวระเหยฮารอน  ใช้ดบัไฟได้ดี
มาก แต่น า้ยาฮารอนเป็นสาร CFC
หรือเป็นสารที่ท าลายส่ิงแวดล้อมโลก

องค์การสหประชาชาติ  ประกาศ
ให้เลกิผูลติ  พร้อมทั้งให้เลกิใช้จนหมด
ส้ิน  บางประเทศถือว่าผูดิกฎหมาย



เคร่ืองดบัเพลงิชนิดผูงเคมีแห้ง

นิยมบรรจุถงัสีแดง  ต่างประเทศ
บรรจุถงัสีฟ้า   บรรจุผูงเคม ีซ่ึงมีหลาย
ชนิด  หลายคุณภาพไว้ในถงั  แล้วอดัแรง
ดนัเข้าไป

ใช้ดบัไฟประเภท A  ประเภท B
และประเภท C   แต่จะท าให้เคร่ืองไฟฟ้า
เสียหาย  ควรใช้ภายนอกอาคาร



การตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลงิขั้นต้น

ใช้การได้ ใช้การไม่ได้



วธีิการฝึกซ้อมการดับเพลงิขั้นต้น



1.  ดงึ ...   ดงึสลกั 



2.  ปลด ...    ปลดสายออก



3.  กด ...  กดวาวล์

ส านักป้องและบรรเทาสาธารณภัย



4.  ส่าย ...  ส่ายหัวฉีด

ส านักป้องและบรรเทาสาธารณภัย



วธีิการฝึกซ้อมการดับเพลงิขั้นต้น

ชนิดผงเคมีแหง้ ระยะการฉีด  4 เมตร



ส านักป้องและบรรเทาสาธารณภัย

วธีิการฝึกซ้อมการดับเพลงิขั้นต้น



ส านักป้องและบรรเทาสาธารณภัย

วธีิการฝึกซ้อมการดับเพลงิขั้นต้น



ส านักป้องและบรรเทาสาธารณภัย

วธีิการฝึกซ้อมการดับเพลงิขั้นต้น



วธีิการฝึกซ้อมการดับเพลงิขั้นต้น

เคร่ืองดบัเพลงิชนิดคาร์บอนไดออกไซค์

ระยะการฉีด  1.5 – 2 เมตร



วธีิการฝึกซ้อมการดับเพลงิขั้นต้น



วธีิการฝึกซ้อมการดับเพลงิขั้นต้น





ภยัพิบติัทางธรรมชาติ



ผลกระทบจากภยัธรรมชาตติอ่มนษุยแ์ละสตัวป่์า ที่ท ุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัตก





ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  (ไฟป่า)



มีค าถามไหมครับ



ด้วยความปราถนาดี

เทศบาลต าบลพระแท่น
แจ้งเหตุ  สายด่วน โทร. 1669

งานป้องกนัฯ เทศบาลต าบลพระแท่น

โทร.034 – 601990 , 087 - 0365522
ขอบคณุครับ


