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   คํานํา 

คํานํา 
 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ จัดต้ังข้ึนเพื่อทําหนาท่ีในการจัดทํา บํารุงรักษา และ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากสวนราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งข้ึน โดยยึดหลักการวา “ประชาชนจะตอง
ไดรับบริการสาธารณะที่ดีข้ึนหรือไมตํ่ากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น รวมท้ังสงเสริมให
ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ” 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และดวยความรวมมือจากสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
(ว.ส.ท.) ไดจัดทํามาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมกับ
ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังสวนราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหาร
และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมท้ังเพื่อ
เปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ํา
ท่ีเทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแก
ประชาชน สมดังคําท่ีวา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข” 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

1.1    ความเปนมา 
 อัคคีภัยเปนสาธารณภัยท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางสูง 
โดยมูลคาความเสียหายสงผลสําคัญตอความสูญเสียในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่ง        
การดําเนินการปองกัน และการเขาระงับเหตุอัคคีภัย ตลอดจนการชวยเหลือผูประสบภัย เปนบริการ
สาธารณะ ซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537   

  “มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้   

   (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   

  “มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 

   (5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง” 
  “มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50” 

  “มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 

   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53”                 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

  “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ี
ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

   (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย”   



มาตรฐานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

2 บทที่ 1   บทนํา 

  “มาตรา 17 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะ
เพือ่ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

   (22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
 การปองกันและระงับอัคคีภัยท่ีมีประสิทธิภาพ จะเปนการชวยลดอัตราการเกิดอัคคีภัย หรือทํา
ใหภัยท่ีเกิดข้ึนมีระดับความรุนแรงต่ําลง  เพื่อลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใหนอยท่ีสุด หรือไมมีความ
เสียหายเกิดข้ึนเลย ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาท่ี
ดังกลาวไดอยางมีมาตรฐาน อันจะทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะขั้นต่ําอยางเทาเทียมกัน จึงได
จัดทํามาตรฐานนี้ข้ึน 

1.2    ขอบเขตมาตรฐาน 
 1.2.1 มาตรฐานนี้กําหนดแนวทางขั้นต่ํา เกี่ยวกับการดําเนินการปองกันอัคคีภัย การระงับ
อัคคีภัย และการดําเนินงานภายหลังระงับอัคคีภัย ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล  

 1.2.2 กรณีท่ีมีการแกไข เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอกําหนด หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ใหพิจารณาปรับใชมาตรฐาน โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย หากไมสามารถดําเนินการได 
ใหรายงานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานตอไป 

1.3    วัตถุประสงค 
 1.3.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงานดานการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.3.2 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นใชเปนเครื่องมือ และแนวทางประกอบการตัดสินใจ สําหรับการ
ดําเนินงานดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 
 1.3.3 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางมีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 

1.4    คาํนิยาม 
 1.4.1 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนจังหวัด 
 1.4.2 “ปองกันอัคคีภัย” หมายความวา การดําเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหม และให        
หมายความรวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหมดวย 
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 1.4.3 “ระงับอัคคีภัย” หมายความวา การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิตรางกายและ
ทรัพยสินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม 
 1.4.4 “สิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย” หมายความวา เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใด ไมวาจะ
มีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซ ท่ีอยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใดๆ หรือ
การสันดาปเอง ท้ังนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 1.4.5 “หนวยดับเพลิง” หมายถึง หนวยงานดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 1.4.6 “ มอก.” หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

1.5    มาตรฐานอางอิงและกฎหมายทีเ่ก่ียวของ 
 1.5.1 พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 

  1.5.1.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2495 (กําหนดหลักเกณฑวิธกีารเก็บรักษาสิ่งท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย) 
  1.5.1.2 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกัน
และระงับอัคคีภัย  พ.ศ. 2495  (กําหนดเครื่องหมายประจําตัวและหนังสือสําคัญของเจาหนาท่ีปองกัน
อัคคีภัย เจาหนาท่ีระงับอัคคีภัย) 
  1.5.1.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาํหนดสิ่งท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ลงวันท่ี 

13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 

  1.5.1.4 ระเบียบการ เรื่องการเรี่ยไรเงินเพื่อจัดหาเครื่องดับเพลิงไวปองกันอัคคีภัย    
พ.ศ. 2495 

  1.5.1.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดต้ังยามทองถิ่น 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 เจาหนาท่ีปองกันภัยฝายพลเรือน พนักงานปองกันภัย)  
  1.5.2.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงต้ังเจาหนาท่ีปองกันภัยฝายพลเรือน    

ลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 

  1.5.2.3 แผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. 2548 ภาคการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
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 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 พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535  

 1.5.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันท่ี 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 กําหนดเงื่อนไขในการใชไฟสัญญาณ
วับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน     

ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

  1.5.9.2 ประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ    เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาต
ใชไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

 1.5.10 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ  
  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 

 1.5.11 คูมือการปฏิบัติงานกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น: สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี: 
2546           

 1.5.12 หนวยงานหรือสถาบันตางประเทศ ท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวของกับมาตรฐานและ      
การดําเนินงานปองกันและระงับอัคคีภัย 
  1.5.12.1 “NFPA” หมายถึง สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติในสหรัฐอเมริกา 
(National Fire Protection Association) 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 1   บทนํา 5 

  1.5.12.2 “FM” หมายถึง หนวยงานที่ทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย
ของกลุมประกันภยัในสหรัฐอเมริกา (Factory Mutual or FM Global)  

  1.5.12.3 “UL” หมายถึง หนวยงานเอกชนที่ตรวจรับรองอุปกรณในสหรัฐอเมริกา 
(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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การบรหิารจัดการดานการปองกันและระงบัอัคคภีัย 
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บทที่  2 

การบริหารจัดการดานการปองกันและระงับอคัคีภัย 
 

 การปองกันและระงับอัคคีภัย เปนการดําเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหม รวมถึง การเตรียมการ
เพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหม แตหากเกิดเพลิงไหมข้ึนแลว เจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งไดแก 
ผูบริหารทองถิ่น มีหนาท่ีอํานวยการดับเพลิงและบรรเทาความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจาก
การเกิดเพลิงไหม 
 อัคคีภัยเปนสาธารณภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 

มาตรา 5 กําหนดใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น ไดแก ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขต
ทองท่ีตามกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาท่ีรวมกับเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจ   
หนาท่ีปองกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ 
 1. จัดใหมีเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะ สําหรับปองกัน
และระงับอัคคีภัย 
 2. จดัใหมีสถานที่สําหรับเก็บรักษาสิ่งของตามขอ 1 โดยแยกเปนหนวยตามความจําเปน เพื่อ
ใชปองกันและระงับอัคคีภัยไดทันทวงที 

 3. จัดใหมีอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 4. จัดการบรรเทาทุกข และจัดการรักษาความสงบเรียบรอยเมื่อเกิดเพลิงไหม 
 5. จัดใหมีการอบรมและดําเนินการฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัย 
 6. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม และขอปฏิบัติของอาสาดับเพลิง 
 7. แตงต้ังพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง 
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 

2.1    การกําหนดระดับสภาพและพื้นท่ีอันตราย 
 เพื่อเปนกรอบทิศทางในการปองกันอัคคีภัย และเพื่อใหสามารถระวังปองกันพื้นท่ีเสี่ยงภัย
หรือพื้นท่ี ท่ีมีโอกาสเกิดอัคคีภัยไดงาย ไดอยางถูกตองรวดเร็ว จึงควรมีการกําหนดแบงจําแนกชั้น 

สถานที่ ท่ีมีโอกาสจะเกิดอัคคีภัยหรือนาจะเปนอันตรายจากอัคคีภัย รวมท้ังผลกระทบของอันตราย        
ท่ีเกิดข้ึน โดยแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก ซึ่งมีตัวช้ีวัด ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 การจําแนกชั้น สถานที่หรือสิ่งท่ีมีโอกาสนาจะเปนอันตรายจากอัคคีภัย 

สิ่งทีเ่ปนอันตราย ตัวชี้วัด 

นอย 
มีสิง่ท่ีมีโอกาสเปนอันตรายนอย เชน อาคารพักอาศัย อาคารศาลาที่พัก          

อาคารสูงไมเกิน 3 ช้ัน ตลาดสดเปดโลง  

ปานกลาง 

มีสิง่ท่ีมีโอกาสเปนอันตรายปานกลาง เชน สาธารณสถาน โรงเรียน         

ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา เสนทางขนสงวัตถุ
ไวไฟหรอืวัตถอุันตราย  สถานที่เก็บเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง  สถานที่
บรรจุเชื้อเพลงิ โรงงานอุตสาหกรรม สถานีขนสง พื้นท่ีปาชุมชน พื้นท่ีท้ิงขยะ 
โรงเลื่อย  โรงส ีโกดังสินคาขนาดใหญ  คลังเก็บวัตถุดิบติดไฟ  การละเลน
มหรสพ 

มาก 

มีสิง่ท่ีมีโอกาสเปนอันตรายสูง เชน  โรงกลั่นน้าํมัน  โรงงานผลิตสารเคมี   
สารพิษ คลังเชื้อเพลิง  คลังวัตถุระเบิด โรงเกบ็สารพิษไวไฟ ขบวนรถไฟ
บรรทุกสารเคมีหรือเชือ้เพลิง พื้นท่ีปาอนุรักษ ทาอากาศยาน สถานีจายไฟยอย 

ตารางที่ 2.2 การจําแนกชั้นผลกระทบของอันตราย 

ผลกระทบของอันตราย ตัวชี้วัด 

นอย 
หากเกิดข้ึนจะทําใหเกิดความเสียหายตองใชเวลาแกไขไมเกิน 1  สัปดาห 
หรือ  เกิดการบาดเจ็บเล็กนอยโดยไมมีผูเสียชีวิต หรือมลูคาความเสียหาย
ไมเกิน  1 ลานบาท 

ปานกลาง 
หากเกดิข้ึนทําใหเกิดความเสียหายตองใชเวลาแกไข 1 สัปดาห ถึง 1 เดือน 

หรือเกดิการบาดเจ็บสาหัส หรือมูลคาความเสียหายต้ังแต 1-10 ลานบาท 

มาก 
หากเกดิข้ึนทําใหเกิดความเสียหายตองใชเวลาแกไขเกิน 1 เดือน หรอืเกิด
ความเสียหายถงึชีวิต หรือมลูคาความเสียหายมากกวา 10 ลานบาท 
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ตารางที่ 2.3 การจําแนกชั้นเกณฑสภาพอันตราย และเกณฑการยอมรับ 

 สิ่งท่ีมีโอกาสเปนอันตราย 
ระดับ 1 = นอย 2 = ปานกลาง 3 = มาก 

1 = นอย 1 x 1 = 1 = นอย 1 x 2 = 2 = นอย 1 x 3 = 3 = ปานกลาง 

2 = ปานกลาง 2 x 1 = 2 = นอย 2 x 2 = 4 = ปานกลาง 2 x 3 = 6 = มาก 

ผล
กร
ะท
บข
องอ
ันต
ราย

 

3 = มาก 3 x 1 = 3 = ปานกลาง 3 x 2 = 6 = มาก 3 x 3 = 9 = มาก 

หมายเหตุ  
 - นอย หมายความวา ผลกระทบของอันตรายคูณดวยสิ่งท่ีมีโอกาสเปนอันตรายเทากับ 1 

หรือ 2 

 - ปานกลาง หมายความวา ผลกระทบของอันตรายคูณดวยสิ่งท่ีมีโอกาสเปนอันตรายเทากับ 

3 หรือ 4 

 - มาก หมายความวา ผลกระทบของอันตรายคูณดวยสิ่งท่ีมีโอกาสเปนอันตรายเทากับ 6 หรือ 9  

 เมื่อดําเนินการจําแนกชั้นและผลกระทบอันตรายที่เกิดข้ึนแลว ใหจัดทําบัญชีกําหนดพื้นท่ี
อันตราย และอาจกําหนดสี เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยตอไป 
 

ตารางที่ 2.4  การกําหนดพื้นที่อันตราย บัญชีรายการสภาพที่เปนอันตราย 
(ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

ลําดับ พ้ืนที่ สถานที่ 
อาคารที่เปน
อันตราย 

สถานที่ 
หมายเลข
โทรศัพท 

ระดับ 

ความเปน
อันตราย 

สิ่งที่อาจ 
เปนอันตราย 

ระยะเวลาการ
เขาระงับเหตุ 

อุปกรณที ่
ตองการใน 

การดับเพลิง 
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ตารางที่ 2.5 การจําแนกสัญญาณหรือระดับความเปนอันตราย 
สี   /   ระดับ 

ลําดับ ปจจัย 
เขียว (0) เหลือง (1) สม (2) แดง (3) 

1. ผลกระทบตอบุคคล ไมมีผูบาดเจ็บ 

 

บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส ตาย 

2 ระดับความรุนแรง ไมม ี

 

นอย ปานกลาง มาก 

3. ความสามารถในการแกไข ไมตองแกไข แกไข 

ดวยตนเอง 
สนับสนุน 

ใกลเคียง 
สนับสนุนจาก
สวนกลาง 

4. เวลาในการแกไข ไมใชเวลา ไมเกินสัปดาห 1 สัปดาหถึง 
1 เดือน 

มากกวา 1 เดือน 

5. ความเสียหาย ไมม ี

 

ตํ่ากวา 1 ลาน 1 ลานถึง 
10 ลาน 

สูงกวา 10 ลาน 

6. สภาวะเฝาระวัง 
 

ไมตอง 
เฝาระวัง 

เฝาระวังปกติ เฝาระวังพิเศษ เขาปฏิบัติการ 

การกําหนดสีระดับความเปนอันตรายหรือรุนแรง 
ระดับ 0 หมายถึง ไมมคีวามรุนแรง ใชสีเขียว 
ระดับ 1 หมายถึง รุนแรงเล็กนอย สามารถดําเนินการดวยตนเองได ใชสีเหลือง 
ระดับ 2 หมายถึง รุนแรงปานกลาง เกินขีดความสามารถตองขอรับการสนับสนุน ใชสีสม 

ระดับ 3 หมายถึง รุนแรงมาก หรือจุดเกิดเหตุไมสามารถเขาถึงไดโดยงายจําตองอาศัยอุปกรณพิเศษ ใชสีแดง 

2.2    คุณสมบัติผูปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

พนักงานดับเพลิง 

นายตรวจผูไดรับการแตงต้ัง เจาพนักงานทองถิน่ 

ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น 

อาสาดับเพลิง 
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 การปฏิบัติงานปองกันและระงับอัคคีภัย ตามพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 

มีเจาหนาท่ี ท่ีเกีย่วของ ดังนี้ 
 (1) ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถ่ิน หมายถึง ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขต
ทองท่ีตามพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 หรือบุคคลผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหมีอํานาจ
หนาท่ี อํานวยการปองกันอัคคีภัย ระงับอัคคีภัยและซอมระงับอัคคีภัย โดยในขณะเขาระงับอัคคีภัย ใหมี
อาํนาจบังคับบัญชาเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจ 
  ท้ังนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี         

4 กุมภาพันธ 2548 แตงต้ังบุคคลตําแหนงตาง ๆ เปนผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น ในกรณีท่ีมี
ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น มากกวาหนึ่งคนข้ึนไปปฏิบัติหนาท่ีอํานวยการระงับอัคคีภัยพรอม
กัน อํานาจในการบังคับบัญชาใหเปนไปตามลําดับท่ีกําหนด ดังนี้  
  ในเขตเทศบาลนคร  เทศบาลเมือง ไดแก ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด  

ปลัดจังหวัด  นายกเทศมนตรี ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายอําเภอ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล   

ผูกํากับการหรือรองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธร  หรือสารวัตรสถานีตํารวจภูธร 
  ในเขตเทศบาลตําบล ไดแก นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
สําหรับในเขตกิ่งอําเภอ นายกเทศมนตรี ปลัดอําเภอซึ่งนายอําเภอมอบหมาย  ผูกํากับการหรือรองผูกํากับ
การหัวหนาสถานีตํารวจภูธรหรือสารวัตรสถานีตํารวจภูธร ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล 

  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภอสําหรับในเขตกิ่งอําเภอ ปลัดอําเภอซึ่งนายอําเภอมอบหมาย ผูกํากับการหรือรองผูกํากับการ
หัวหนาสถานีตํารวจภูธรหรือสารวัตรสถานีตํารวจภูธร ปลัดอําเภอผูประสานงานประจําตําบล นายก
องคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กํานัน 

 (2) เจาพนักงานทองถ่ิน หมายถึง ผูบริหารทองถิ่นในเขตพื้นท่ีไดแก นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 (3) พนักงานดับเพลิง ไดแก ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงต้ังใหมีหนาท่ีปองกันอัคคีภัยและ
ระงับอัคคีภัย 
 (4) อาสาดับเพลิง ไดแก ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงต้ังใหทําหนาท่ีชวยเหลือพนักงาน
ดับเพลิงในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย 
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 (5) นายตรวจ ไดแก ขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น
ต้ังแตระดับสามขึ้นไปหรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแตรอยตํารวจตรีข้ึนไปที่ไดรับการแตงต้ังจาก
ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น หรือเจาพนักงานทองถิ่นแตงต้ังใหเปนนายตรวจ เพื่อปฏิบัติหนาท่ี
ภายในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 

  ท้ังนี้ การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 

กําหนดใหผูอาํนวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น นายตรวจ และพนักงานดับเพลิง เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยในการปฏิบัติหนาท่ีปองกันอัคคีภัย นายตรวจ ตองติด
เครื่องหมายและแสดงบัตรประจําตัวเมื่อมีบุคคลท่ีเกี่ยวของรองขอ และในการปฏิบัติหนาท่ีระงับอัคคีภัย 
ใหผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานดับเพลิง เจาพนักงานตํารวจ ตองติด
เครื่องหมายและแสดงบัตรประจําตัว เมื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของรองขอ  

  สําหรับอาสาดับเพลิง ในขณะปฏิบัติหนาท่ีระงับอัคคีภัย ตองแตงเครื่องแบบและติด
เครื่องหมายและใหแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของรองขอ 

  ในการปองกันและระงับอัคคีภัย พนักงานดับเพลิง นายตรวจ และอาสาดับเพลิง 
จําเปนตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีทักษะประสบการณทํางาน โดยผานการฝกอบรมและ
ฝกซอมอยูเสมอ  เพื่อใหเมื่อเผชิญเหตุการณระงับอัคคีภัย จะสามารถดําเนินการไดอยางมีข้ันตอน และ
สามารถจัดการปองกันและระงับอัคคีภัยอยางเปนระบบไมสับสน จึงกําหนดคุณสมบัติท่ีสําคัญจําแนก
ออกเปน 5 ดาน คือ 

 1. ดานคุณวุฒิ 2. ดานสุขภาพ 
 3. ดานสมรรถภาพรางกาย  4. ดานการฝกอบรมตามหลักสูตรเฉพาะตําแหนงหนาท่ี 

 5. ดานการฝกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน 

 2.2.1 คุณสมบัติดานคุณวุฒิ 

  การกําหนดคุณวุฒิ แบงออกเปน 3 ระดับคือ 
  คุณวุฒิระดับ 1  หมายถึง ไมสูงกวาการศึกษาภาคบังคับ 

  คุณวุฒิระดับ 2  หมายถึง สูงกวาการศึกษาภาคบังคับแตไมสูงกวาปริญญา 
   คณุวุฒิระดับ 3  หมายถึง ระดับปริญญาหรือสูงกวา 
  การจัดระดับคุณวุฒิ ไมอิงกับระดับ ช้ัน (ซี ; POSITION CLASSIFICATION) ทาง
ราชการ เนื่องจากเปนการกําหนดในภาพรวมของ ขาราชการ/พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และอาสาสมัครท่ีเขามารวมปฏิบัติงาน 
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 2.2.2 ดานสุขภาพ 

  การกําหนดความสมบูรณของสุขภาพแบงเปน 3 ระดับ คือ 

  ระดับ 1 สุขภาพในระดับบุคคลที่มีรางกายสมบูรณท่ัวไป ไมมีความพิการของรางกาย
เปนการตรวจสอบอยางงายโดยหัวหนางานในหนวยงาน เชน ดูจากสภาพรางกายทั่วไปดวยสายตา 
  ระดับ 2 สุขภาพในระดับท่ีผานการตรวจโรคทั่วไปจากแพทยปริญญา หรือนักวิชาการ
สาธารณสุข หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขปริญญา 
  ระดับ 3 สุขภาพในระดับท่ีผานการตรวจโรคและตรวจรางกายที่เกี่ยวกับอาชีพพนักงาน
ดับเพลิง โดยแพทยปริญญาเฉพาะทาง 
 2.2.3 ดานสมรรถภาพ 

  พนักงานดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และอาสาดับเพลิงตองไดรับการ
ตรวจสุขภาพ และการทดสอบสมรรถภาพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยแยกออกเปน 3 ระดับคือ 

  ระดับ 1 สมรรถภาพในระดับบุคคลท่ีมีรางกายสมบูรณท่ัวไป  เปนการทดสอบ
สมรรถภาพอยางงายโดยดูจากสภาพรางกายทั่วไปดวยสายตา 
  ระดับ 2 สมรรถภาพในระดับเทียบเทานักกีฬาสมัครเลนท่ัวไป โดยจะตองมีการ
ทดสอบสมรรถภาพตามเกณฑในตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 เกณฑการทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กองทัพบก 

ชาย หญิง อาย ุ
(ป) ทาดันพื้น 

ใน 2 นาที 
ทาลุกนั่ง 
ใน 2 นาที 

วิ่ง 2 กม./ 

นาที 
ทาดันพื้น 

ใน 2 นาที 
ทาลุกนั่ง 
ใน 2 นาที 

วิ่ง 2 กม./ 

นาที 
ตํ่ากวา 30 20 22 13.25 8 20 15.25 

31-39 17 20 14.25 7 20 16.35 

40-49 12 17 15.35 5 14 17.35 

มากกวา 50 10 16 16.15 5 14 18.25 

  ระดับ 3 สมรรถภาพในระดับเทียบเทานักกีฬากึ่งอาชีพ หรือทหารประจําการ โดย
จะตองมีการทดสอบสมรรถภาพ ตามเกณฑในตารางที่ 2.6 และทดสอบสมรรถภาพเพิ่มเติมตามเกณฑ
ของหนวยสงครามพิเศษทางเรือ คือ ดึงขอ 20 ครั้ง ไมจาํกัดเวลา ยึดพื้น 54 ครั้ง ภายใน 2 นาที และ ลุกนั่ง    
79 ครั้ง ภายใน 2 นาที 



มาตรฐานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

14 บทที่ 2   การบริหารจัดการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

  กรณีที่ตองปฏิบัติงานทางน้ํา  ตองมีการทดสอบวายน้ํา 200 เมตร ภายใน 5 นาที กลั้น
หายใจใตน้ําลึก 3 ฟุต ไมนอยกวา 90 วินาที   และ พยุงตัวในน้ํา ไมนอยกวา 5 นาที 
 2.2.4 ดานการฝกอบรมตามหลักสูตรเฉพาะตําแหนงหนาที่  
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดใหผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบในหลักสูตรดังนี้ หลักสูตรผูอํานวยการ
ดับเพลิง หลักสูตรพนักงานดับเพลิง หลักสูตรอาสาดับเพลิง และหลักสูตรนายตรวจอยางนอย 3 ช่ัวโมง 
โดยวิทยากรท่ีมีความรูดานเทคนิคการทํางานและขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติปองกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2542  

 2.2.5 ดานการฝกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน 
  หลักสูตรมาตรฐานใหพิจารณาเทียบเคียงตามหลักสูตรของ กองอํานวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือน สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน หรือกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย หรือสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยใหฝกทบทวนใหม ทุก 3 ป หรือฝกอบรมเพิ่มเติมอยางนอย
ปละครั้ง ดังนี้ 
  หลักสูตร ระดับ 1  จะตองผานการอบรมตาม 

  (1) หลักสตูรเจาหนาท่ีดับเพลิงและกูภัยระดับตนของ กองอํานวยการปองกันภัย 
ฝายพลเรือน สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ 
  (2) หลักสตูรการดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ มีการฝกอบรมไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง และ
ตามหลักสูตรการดับเพลิงข้ันตนฝกอบรมไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เรื่อง กําหนดหนวยฝกอบรมขั้นตนแกลูกจาง ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2547 และตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกอบรม
การดับเพลิงข้ันตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

  หลักสูตร ระดับ 2 จะตองผานการอบรมตามหลักสูตรระดับ 1 กอน และผานการอบรม
ตามหลักสตูรเจาหนาท่ีดับเพลิงและกูภัยระดับกาวหนาของ กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน สํานัก
เลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ ตามหลักสูตรของหนวยงานหรือสถาบันท่ีนาเชื่อถือและเทียบเทา 
  หลักสูตร ระดับ 3 จะตองผานการอบรมตามหลักสูตรระดับ 1 และระดับ 2 กอน และ
ผานการอบรมหลักสูตรครูฝกดับเพลิงหรือเทียบเทาหรือสูงกวา ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง โดย
หนวยงานที่มีความชํานาญการโดยเฉพาะ หรือ หลักสูตรเฉพาะทางที่เกี่ยวของ เชน เทคนิคการผจญเพลิง 
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(Technical fire fighting) การผจญเพลิงข้ันสูง (Advance fire fighting) การสั่งการดับเพลิง (Fire command)  

การชวยชีวิตในท่ีอับอากาศ (Confined space rescue)  การควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี (Chemical spill 

control) การสอบสวนอัคคีภัย (Fire investigate) ซึ่งไมเกี่ยวกับหลักสูตรระดับ 1 ระดับ 2 โดยนับเวลา
รวมกันไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง 
  จากคุณสมบัติดานตางๆ ของผูปฏิบัติงานดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดเปน 3 กลุม 

โดยแยกออกไดเปน 3 ระดับ โดยมีคุณสมบัติข้ันต่ําในแตละระดับตามตารางที่ 2.7 ดังนี้ 

ตารางที่ 2.7 คุณสมบัติข้ันต่ําท่ีจะตองมีของผูปฏิบัติงาน 

คุณ
วุฒิ

 

สุข
ภา
พ 

สม
รร
ถภ
าพ

 

กา
รฝ
กอ
บร
มต
าม
หน
าท
ี่ 

กา
รฝ
กอ
บร
มต
าม
หล
ักส
ูตร
มา
ตร
ฐาน

 

ผูปฏิบัติงาน 

ระดับ 

ระดับฝกหัด(ทดลองงาน 6 เดือน) 2 2 2  1 

ระดับท่ัวไป(พนทดลองงานแลว) 2 2 2  2 พนักงานดับเพลิง 
ระดับอาวุโส(ทํางานไมนอยกวา 10ป) 3 3 3  3 

ระดับอาสาฝกหัด(ทํางานไมเกิน 1 ป) 1 1 1  1 

ระดับท่ัวไป(ทํางานไมนอยกวา 1 ป) 2 2 2  2 
อาสาดับเพลิง หรือ
หนวยอาสาสมัคร 

ระดับอาวุโส(ทํางานไมนอยกวา 10 ป) 3 3 3  3 

นายตรวจตาม พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 2 2 2  3 

หมายเหตุ  ตองฝกอบรมตาม 2.2.4 
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 2.2.6 การจัดต้ังอาสาดับเพลิง 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ควรจะจัดใหมีอาสาดับเพลิงซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะ และ
ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัคร โดยมีจํานวนไมนอยกวา 4 เทา ของอัตราพนักงานดับเพลิง
ประจําการโดยอาจแตงต้ังจากอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรืออาสาสมัครเอกชนที่กอต้ังเปน 

ชมรม สมาคม มูลนิธิท่ีปฏิบัติงานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจากพนักงานดับเพลิงท่ี
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ี หรือจากพนักงานลูกจางท่ีไมไดอยูในหนวยดับเพลิง
โดยตรง    

2.3    การเตรียมความพรอมดานอัตรากําลัง 
 การปองกันและระงับอัคคีภัยตองจัดอัตรากําลังประจําการ เพื่อเตรียมความพรอมตลอด 24 

ช่ัวโมง หมุนเวียนผลัดเวรกัน ครั้งละไมเกิน 8 ช่ัวโมง / 1 วัน โดยแบงตามสภาพพื้นท่ี ท่ีมีโอกาสเกิด
อัคคีภัย ดังนี้ 
 สภาพพื้นท่ี ท่ีมีโอกาสเกิดอัคคีภัย     นอย      ตองมีผูปฏิบัติหนาท่ี เพื่อผลัดเวรกันอยางนอย  3  คน 

 สภาพพื้นท่ี ท่ีมีโอกาสเกิดอัคคีภัย ปานกลาง  ตองมีผูปฏิบัติหนาท่ี เพื่อผลัดเวรกันอยางนอย 6  คน 

 สภาพพื้นท่ี ท่ีมีโอกาสเกิดอัคคีภัย      มาก      ตองมีผูปฏิบัติหนาท่ี เพื่อผลัดเวรกันอยางนอย  9  คน 

 ท้ังนี้  การปฏิบัติหนาท่ีแตละวัน จะตองมีพนักงานดับเพลิงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของอัตรา
ประจําการ หรือ อยางนอย 1 คน ตามเกณฑของ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีกําหนดให อัตรากําลัง
พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 นาย / ประชากร 10,000 คน เชน ในเขตพื้นท่ี ท่ีมีโอกาสเกิดอันตรายนอย 
จะตองจัดอัตราประจําการ จํานวน 3 คน โดยเปนพนักงานดับเพลิง 1 คน และเปนอาสาสมัคร หรือ
พนักงานจาง 2 คน 

 อยางไรก็ดี  ในกรณีองคกรปกครองทองถิ่นขนาดใหญ ท่ีมีจํานวนประชากรมาก การกําหนด
อัตราตามเกณฑดังกลาว อาจเปนภาระคาใชจายงบประมาณมากจนเกินไป จึงอาจกําหนดอัตรากําลังตาม
ความจําเปนของแตละพื้นท่ีไดตามความเหมาะสม 
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ตารางที่ 2.8  อัตราประจําการ 
พ้ืนที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัย จํานวนประจําการ 

นอย 3 

ปานกลาง 6 

มาก 9 

* อัตราพนักงานดับเพลิงสามารถลดจํานวนลงไดโดยใชอาสาดับเพลิงเขาเวรแทนแตจะตองมีพนักงาน    

ดับเพลิงข้ันต่ําไมนอยกวาหนึง่ในสามของอัตราประจําการ 
* อัตราอาสาดบัเพลิงควรจัดต้ังใหมีจํานวนไมนอยกวา 4 เทา ของพนักงานดับเพลิง 

 

ตารางที่ 2.8 อัตราประจําการ 
 

2.4    มาตรฐานเครื่องแบบปฏิบัติงาน 

 ในการเขาระงับอัคคีภัย เจาหนาท่ีหรืออาสาสมัคร จะตองสวมเสื้อผา และมีอุปกรณปองกันไฟ
เบ้ืองตน เพือ่ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานที่เขาระงับอัคคีภัย 
 ท้ังนี้ การกําหนดเครื่องแบบและอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล  ไดอางอิงขอมูลของกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนวยงานที่นาเชื่อถือ ดังนี้ 
 - เคร่ืองแบบปฏิบัติงาน 
  เครื่องแบบปฏิบัติงาน (Shop suit)    หมายถึง    เครื่องแบบที่ใชสําหรับปฏิบัติงาน เขาเวร
หรือเฝาระวัง ประกอบดวย 
  (1) หมวกแก็บผา 
  (2) เครื่องแบบปฏิบัติงานที่มีเสื้อตอเนื่องกับกางเกงเปนชิ้นเดียวกันแขนยาวติดแถบ
สะทอนแสง ทําดวยผาฝายอยางหนา 
  (3) รองเทาหนังนิรภัยชนิดครึ่งแขงหรือเต็มแขง ตาม มอก. 523-2528  

 - เคร่ืองแบบดับเพลิง 
  เครื่องแบบดับเพลิง (Fire fighting suit) หมายถึง เครื่องแบบที่ใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ดับเพลิงท่ีใสทับเครื่องแบบปฏิบัติงาน ใชในการดับเพลิงนอกอาคารหรืออาจใชในอาคาร ควรจะ
ประกอบดวย 



มาตรฐานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

18 บทที่ 2   การบริหารจัดการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

  (1) หมวกนิรภัยดับเพลิง ครอบใสเต็มหนา สายรัดคาง มีไฟฉายแบบกันระเบิดติดต้ัง    
บนหมวก และแถบเรืองแสงติดต้ังบนหมวก 
  (2) เสื้อคลมุดับเพลิงทําจากผาฝายอาบน้ํายาทนไฟ ติดแผนเรืองแสง 
  (3) กางเกงดับเพลิงทําจากฝาฝายอาบน้ํายาทนไฟ ติดแผนเรืองแสง มีสายรั้งไหล 
  (4) ถุงมือดับเพลิงทําจากหนังแท 
  (5) รองเทาดับเพลิงชนิดทรงบูททนไฟ 

  (6) เครื่องชวยหายใจ (Self contained breathing apparatus: SCBA) แบบถังโลหะอัดอากาศ
หรือชนิดน้ําหนักเบาแบบถังคอมโพสิตอัดอากาศ 
  (7) วิทยุสื่อสารสวนบุคคล 

 - เคร่ืองแบบผจญเพลิง 
  เครื่องแบบผจญเพลิง (Fire interior fighting suit) หมายถึง เครื่องแบบที่ใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานผจญเพลิงท่ีใสทับเครื่องแบบปฏิบัติงาน สําหรับใสเขาผจญเพลิงท่ีมีความรุนแรงสูง เชนใน
อาคาร หรือเพลิงจากของเหลวไวไฟ ผิวของเครื่องแบบจะฉาบดวยวัสดุสะทอนความรอน ควร
ประกอบดวย 
  (1) หมวกคลุมผจญเพลิง 
  (2) เสื้อคลุมผจญเพลิง   

  (3) กางเกงผจญเพลิง มีสายรั้งไหล 
  (4) ถุงมือผจญเพลิง 
  (5) รองเทาผจญเพลิง 
  (6) เครื่องชวยหายใจ (Self contained breathing apparatus: SCBA) ชนิด น้ําหนักเบาแบบ
ถังคอมโพสิตอัดอากาศ 
  (7) วิทยุสื่อสารสวนบุคคล 

  (8) เครื่องหมายและสีของเครื่องแบบ 

  เครื่องแบบดับเพลิง ยกเวนเครื่องแบบผจญเพลิงจะตองติดปายช่ือ ตําแหนง หมายเลข
ประจําตัว ระดับความสามารถ สังกัด หมูโลหิต ศาสนา และเพื่อความสะดวกในการจําแนกและสื่อสาร
สั่งการในขณะระงับอัคคีภัย เสื้อ กางเกง หมวก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใชสีดํา สําหรับ
อาสาดับเพลิง หรือหนวยงานภาคเอกชน ควรใชสีน้ําเงิน 
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 - เคร่ืองแบบปฏิบัติงานพิเศษ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดเครื่องแบบใหเหมาะแกสภาพทองถิ่นได เชน
เครื่องแบบปฏิบัติงานในปา เครื่องแบบปฏิบัติงานทางน้ําหรือทางทะเล และจะตองติดปายช่ือ ตําแหนง 
หมายเลขประจําตัว ระดับความสามารถ สังกัด หมูโลหิต ศาสนา ดวย 

2.5     มาตรฐานเครื่องมือ เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ เคร่ืองอํานวยการ 
 การปองกันและระงับอัคคีภัยมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชหลายประเภทแตเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ีและสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีท่ีอุปกรณมีราคาแพงหรือเกินขีด
ความสามารถอาจประสานขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีความพรอมเพื่อใหการ
สนับสนุนชวยเหลือตามความจําเปน สําหรับอุปกรณท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
 2.5.1 เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองดับเพลิง 
  - เคร่ืองสูบน้ํา 
   เครื่องสูบน้ํา หมายถึง เครื่องสูบน้ําท่ัวไป เชน เครื่องสูบน้ําท่ีใชในการเกษตร จะใช
เฉพาะการนํามาสนับสนุนในการดับเพลิง หรือติดต้ังบนรถบรรทุกน้ํา หรือติดต้ังทุนลอยน้ํา และควรจะมี
คุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
   (1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางหรือหอยโขง (Centrifugal) มีลิน้
ปดเปดสําหรับเติมน้ํา 
   (2) ใชกําลังขับจากเครื่องยนตกาซโซลีน 2 จังหวะรอบสูง ระบายความรอนดวย
อากาศ หรือเครื่องยนตกาซโซลีน 4 จังหวะรอบสูง ระบายความรอนดวยอากาศ ใชเพลาราวลิ้นเหนือฝา
สูบ (Overhead valve) หรือเครื่องยนตดีเซล 4 จงัหวะ รอบสูง ระบายความรอนดวยอากาศ ใชเพลาราวลิ้น
เหนือฝาสูบ (Overhead valve) มีแครยึดการสั่นสะเทือนยกเคลื่อนท่ีได หรือใชกําลังขับจากเพลารถยนต 
   (3) หัวจายน้ําจะตองมีลิ้นกันกลับและลิ้นปดเปดเปนแบบมือหมุน 

   (4) ติดมาตรวัดความดันท่ีทางดูดและจายน้ํา 
   (5) หัวจายน้ําจะตองเปนหัวจายน้ําดับเพลิงชนิดหัวสวมเร็วตัวเมียมีขนาด 25 

มิลลเิมตร (1 นิ้ว), 40 มิลลิเมตร (1 ½ นิ้ว), 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ขนาดใดขนาดหนึ่ง หรือท้ัง 3 ขนาด 

   (6) มีสมรรถนะตามตารางที่ 2.9 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.9 ขนาดลักษณะเครื่องสูบน้ํา 

ขนาดกําลังเครื่องยนต 
กาซโซลีน ดีเซล แรงดันทอจาย อัตราไหล ขนาดหัวจายน้าํ 

ไมเกิน 3 แรงมา 300 kPa (3 บาร) 200 ลิตรตอนาที 12.7 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) 
3-5 แรงมา 300 kPa (3 บาร) 400 ลิตรตอนาที 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) 
5-7 แรงมา 300 kPa (3 บาร) 600 ลิตรตอนาที 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) 
7-9 แรงมา 300 kPa (3 บาร) 800 ลิตรตอนาที 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) 
9-11 แรงมา 300 kPa (3 บาร) 1000 ลติรตอนาที 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) 

11-15 แรงมา 300 kPa (3 บาร) 1200 ลิตรตอนาที 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) 
   หมายเหตุ  kPA = kilo Paskal  ,  บาร(BAR) 

  - เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงหาบหาม หรือเคลื่อนที่ หรือลอยน้ํา  
   เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนท่ี หมายถึง เครื่องสูบน้ําท่ีสามารถยกเคลื่อนท่ีไปมา 
หรือมีทุนลอยน้ําไปมาได หรือดัดแปลงติดต้ังทุนลอยน้ําได  สําหรับใชดับเพลิงโดยเฉพาะ หรือไดรับการ
ตรวจรับรองจากสถาบันตรวจรับรอง และควรจะมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางหรือหอยโขง (Centrifugal) 

   (2) ใชกําลังขับจากเครื่องยนตกาซโซลีน 2 จังหวะ ระบายความรอนดวยอากาศ    
มีระบบจายน้ํามันหลอลื่นอัตโนมัติ  

   (3) ติดเครื่องยนตไดดวยระบบสตารทไฟฟาและใชเชือกดึง 
   (4) มีสมรรถนะตามตารางที่ 2.10 ดังนี้  

ตารางที่ 2.10 ขนาดลักษณะเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนท่ี 

ขนาดกําลังเครื่องยนต แรงดันทอจาย อัตราไหล ขนาดหัวจายน้าํ 
15 แรงมา 700 kPa (7 บาร) 500 ลิตรตอนาที 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) 
30 แรงมา 700 kPa (7 บาร) 1000 ลิตรตอนาที 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) 
40 แรงมา 700 kPa (7 บาร) 1250 ลิตรตอนาที 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) 
50 แรงมา 700 kPa (7 บาร) 1500 ลิตรตอนาที 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) 
70 แรงมา 700 kPa (7 บาร) 2000 ลิตรตอนาที 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) 2 หัว 
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  - เคร่ืองดับเพลิงแบบยกหิ้ว 
   คุณสมบัติของเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เปนหลักหรือมาตรฐานอื่นท่ีนาเชื่อถือ โดยสารดับเพลิงท่ีใชจะตองไมทําลายสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้  
   (1) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
   (2) เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด 
   (3) เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม 
   (4) เครื่องดับเพลิงชนิดถังน้ําบรรจุความดัน 

   (5) เครื่องดับเพลิงชนิดอื่น เชน ชนิดสารสะอาดดับเพลิงหรือฮาโลตรอน (Clean 

agent or halotron) 

   องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจเลือกใชเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ซึ่งมีอยูหลาย
ชนิดไดตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและประเภทของการดับเพลิง ตามตารางที่ 2.11-2.15 ดังนี้ 

ตารางที่ 2.11  ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงตาม มอก. 332-2547 

อัตราความสามารถดับไฟ ขนาดบรรจุ สถานที่ในการใช 
2A:2B 0.9 กิโลกรัม (2 ปอนด) ประจํายานพาหนะ 
6A:30B 4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด ) อาคารท่ัวไป 

10A:40B 6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด ) กิจการอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ   เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงสามารถใชไดกับไฟทุกประเภท แตจะมีความสกปรก 

                    หลังจากการดับเพลิง 

ตารางที่ 2.12 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซดตาม มอก. 881-2532 

อัตราความสามารถดับไฟ ขนาดบรรจุ สถานที่ในการใช 
5B 2.3 กิโลกรัม (5 ปอนด ) ประจํายานพาหนะ 
10B 4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด) อาคารท่ัวไป 

10B 6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด ) กิจการอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ   เครื่องดับเพลิงชนดิกาซคารบอนไดออกไซดเหมาะสําหรับการดับเพลิงท่ีตองการความ
สะอาดหลังการดับเพลิง 
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ตารางที่ 2.13  ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดโฟมตาม มอก. 882-2532 

อัตราความสามารถดับไฟ ขนาดบรรจุ สถานที่ในการใช 
6A:20B 4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด) ประจํายานพาหนะ 
6A:30B 6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด) อาคารท่ัวไป 

10A:40B 9 กิโลกรัม (20 ปอนด) กิจการอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมเหมาะสําหรับการดับเพลิงจากของเหลวไวไฟ 

ตารางที่ 2.14  ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนิดถังน้ําบรรจคุวามดัน 

อัตราความสามารถดับไฟ ขนาดบรรจุ สถานที่ในการใช 
2A 6.8 กิโลกรัม (15 ปอนด ) ดูหมายเหตุ 

หมายเหตุ   เครื่องดับเพลิงชนดิถังน้ําบรรจุความดันเหมาะสําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากไม ขยะ กระดาษ  

                   ท่ีไมมีระบบไฟฟาบริเวณใกลเคียง 

ตารางที่ 2.15 ขนาดที่แนะนําใหใชสําหรับเครื่องดับเพลิงชนดิอื่น 

เชน ชนิดสารสะอาดดับเพลิงหรือฮาโลตรอน (Clean agent or halotron) 

อัตราความสามารถดับไฟ ขนาดบรรจุ สถานที่ในการใช 
1A:5BC 2.3 กิโลกรัม (5 ปอนด) ประจํายานพาหนะ 
1A:10BC 4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด ) อาคารท่ัวไป 

หมายเหตุ   เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาดดับเพลิงเหมาะสําหรับการดับเพลิงท่ีตองการความสะอาด     

                   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 และมีลิ้นเปดปดน้ําแบบบอลล หรือลิ้นแบบ
อื่นท่ีสามารถเปดปดน้ําไดอยางรวดเร็ว ติดต้ังอยูในตัวหรือดัดแปลง ติดต้ังเพิ่มเติม โดยท่ัวไปใหใชขนาด 

65 มิลลเิมตร (2 1/2 นิ้ว) เปนหลัก 

 2.5.3 ทอสงน้ําดับเพลิง 
  ทอสงน้ําดับเพลิงเปนไปตาม  มอก. 695-2530 ทอสงน้ําดับเพลิง : ทอพับ หรือสูงกวา
โดยท่ัวไปใหใชขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ติดต้ังหัวสวมเร็วตัวผู กําหนดใหใชความยาวเสนละ      
20 เมตร เปนหลัก 
 2.5.4 เคร่ืองผสมโฟม 
  สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีการบงช้ีสภาพเกณฑอันตรายที่จะตองใชโฟมใน
การดับเพลิงควรจะเลือกใชเครื่องผสมโฟมเคลื่อนท่ีประกอบหัวฉีดโฟมที่เปนเครื่องผสมโฟมและมี
หัวฉีดโฟมโดยเฉพาะ และเลือกใชอุปกรณเครื่องผสมโฟมติดต้ังกับทอพับท่ีใชติดต้ังกับหัวฉีดน้ํา
แบบเดิมเพื่อปรับปรุงใหสามารถใชฉีดโฟมได 
 2.5.5 เคร่ืองมือทําลายสิ่งกีดขวาง 
  เครื่องมือทําลายสิ่งกีดขวางที่ควรมีประจําหนวยดับเพลิงและรถดับเพลิงคือ ขวาน แชลง 
และคีมตัดเหล็ก 
 2.5.6 เคร่ืองมือกล 
  เครื่องมือกลท่ีสําคัญคือ  พัดลมระบายควันเครื่องยนต  เลื่อยโซเครื่องยนต  เครื่องเจาะ
เครื่องยนตและเครื่องตัดถางไฮครอลิค 

 2.5.7 เคร่ืองมือดับไฟในปา 
  ท่ีสําคัญคือ ท่ีตบไฟ/ไมตีไฟ (Fire swatter or fire beater) ครอบไฟปา/จอบคราด (Rack-

hole or meacleod) และเครื่องฉีดน้ําสะพายหลัง (Backpack spray) 
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 2.5.8 อุปกรณอื่น  

  อุปกรณอื่นท่ีอาจมีคือ  ไฟฉายกันน้ําหรือชนิดปองกันการระเบิด เข็มทิศ เครื่องหา
ตําแหนงจากดาวเทียม  คอมพิวเตอรพกพา (Pocket PC, PDA)   คอมพิวเตอรกระเปา (Notebook, Laptop) 

 2.5.9 วัสดุดับเพลิง 
  - ผงเคมแีหง 
   ผงเคมแีหงท่ีใชและการบรรจุลงในเครื่องดับเพลิงเคลื่อนท่ี จะตองเปนไปตาม 

   (1) มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (บังคับใช)  
   (2) มอก. 358-2531 การใชและซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทนความดัน  

  - กาซคารบอนไดออกไซด 
   กาซคารบอนไดออกไซดท่ีใชและการบรรจุลงในเครื่องดับเพลิงเคลื่อนท่ีจะตอง

เปนไปตาม 

   (1) มอก. 881-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว: คารบอนไดออกไซด 
   (2) มอก. 568-2540 กาซคารบอนไดออกไซดอุตสาหกรรม 

   (3) มอก. 355-2523 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาชนะบรรจุกาซทนความ
ดันแบบไมมีตะเข็บ 

   (4) มอก. 358-2531 การใชและซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทนความดัน  

  - โฟมท่ีใชและการบรรจุลงในเครื่องดับเพลิงเคลื่อนท่ี 

   (1) มอก. 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว: โฟม (บังคับใช)  
   (2) มอก. 358-2531 การใชและซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทนความดัน  

  - โฟมท่ีใชกับเครื่องผสมโฟม 

   โฟมท่ีใชกับเครื่องผสมโฟมแบงตามชนิด ขนาดบรรจุ ลักษณะการใชงานของโฟม
ซึ่งไดแนะนําไวตามตารางที่ 2.16 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.16 ชนิด ขนาดบรรจุ ลักษณะการใชงานของโฟม 
 

ชนิดของโฟม ขนาดบรรจุ ลักษณะการใช 
AFFF 5 หรือ 50 แกลลอน - ดับไฟท่ีเกิดจากของเหลวไวไฟทั่วไป 

AR - AFFF 5 หรือ 50 แกลลอน 

AFFF/ATC 5 หรือ 50 แกลลอน 

- ดับไฟจากของเหลวไวไฟที่สามารถรวมตวักับน้ําได
เชน ทินเนอร ตัวทําละลาย 

BFFF, ABFFC 5 หรือ 50 แกลลอน - ดับไฟปา ไฟจากเชื้อเพลิงไม หรือไฟจากวสัดุแข็ง 
 

  - น้ําและกาซเฉื่อยท่ีบรรจุในถังดับเพลิงเคลื่อนท่ีแบบใชน้ําในเครื่องดับเพลิงชนิด 

ถังน้ําบรรจุความดันเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต 

  - สารสะอาดดับเพลิงท่ีบรรจุในเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ของผูผลิต 

 2.5.10 เคร่ืองมือสื่อสาร และระบบสัญญาณเตือนภัย 
  หนวยดับเพลิงจะตองสามารถติดตอสื่อสารกับผูปฏิบัติงาน ในเวลาปฏิบัติงานและนอก
เวลาปฏิบัติงานไดตลอดเวลาโดยพิจารณาเลือกใชเครื่องมือสื่อสาร ดังนี้ 
  (1) วิทยุสื่อสาร  เชน วิทยุสื่อสารประเภทประจําท่ี วิทยุสื่อสารเคลื่อนท่ีประจํา
ยานพาหนะ วิทยุสื่อสารเคลื่อนท่ีสวนบุคคล 
  (2) โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี  

  (3) สัญญาณเตือนภัยหรือสั่งการ เชน สัญญาณจากวัสดุธรรมชาติ นกหวีด ระฆัง กลอง 
เครื่องขยายเสียง สัญญาณกระดิ่งไฟฟา ไซเรน สัญญาณพลุ สัญญาณธง สัญญาณไฟ เปนตน 

  (4) ระบบการสื่อสารอื่น เชน ไปรษณียอิเลคทรอนิคส (E-mail) ระบบสงขอความผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี (SMS) เครื่องรับวิทยุตามตัว เปนตน 

 2.5.11 ยานพาหนะ 
  - รถบรรทุกน้ําดัดแปลง 
   รถบรรทุกน้ําดัดแปลง หมายถึง รถท่ีใชบรรทุกน้ําและติดต้ังเครื่องสูบน้ํา แตไมใช
รถดับเพลิง อาจเปน รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ นํามาดัดแปลงติดต้ังถังน้ําเพิ่มเติม บน
กระบะสามารถบรรทุกน้ําไดประมาณ 1 ใน 4 ของอัตราบรรทุกสูงสุด และควรจะมีคุณลักษณะ ตาม
ตารางที่ 2.17 ดังนี้ 
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   (1) ติดต้ังถังน้ําขนาดบรรจุน้ําหนักไมเกินกึ่งหนึ่งของน้ําหนักบรรทุกสูงสุดของ
ตัวรถ และถังน้ําจะตองยึดติดตรึงกับตัวรถอยางมั่นคงตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือกฎหมายวาดวย
ขนสงทางบก 
   (2) ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 
   (3) มีอุปกรณเพิ่มเติมตามความจําเปน เชน สายสูบ ทอสงน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ํา
ดับเพลิง 

ตารางที่ 2.17 รถบรรทุกน้ําดัดแปลง (บรรทุกน้ํา 1 ใน 4 ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด) 

ขนาดบรรทุก 
(ตัน) 

เพลา ลอขับ 

ยางลอ 
ขนาด 

กําลังมา 
ปริมาณน้ํา 

(ลิตร) 
ขนาด 

หัวจายน้ํา (นิ้ว) 

อตัราไหลของน้ํา
ลิตรตอนาที 
ที่ 8 บาร 

ใชสําหรับ 

ระดับภารกิจ 

1* 1×2×4 12 + 250 200 สนับสนุน 

1 1×2×4 85 250 200 สนับสนุน 

1 2×2×4 100 250 400 สนับสนุน 

2 1×2×4 120 500 600 สนับสนุน 

4 1×2×6 140 1000 800 สนับสนุน 

6 1×2×10 200 1500 1000 สนับสนุน 

8 1×2×10 260 2000 

1” 

1 1/2” 

2 1/2” 

ขนาดใด 

ขนาดหนึ่ง 
หรือท้ัง 
3 ขนาด 1200 สนับสนุน 

*รถยนตบรรทุกทางการเกษตร 
     

  - รถบรรทุกน้ํา 
   รถบรรทุกน้ํา หมายถึง รถท่ีใชบรรทุกน้ําและติดต้ังเครื่องสูบน้ําประจํารถ อาจเปน
รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ ท่ีใชเครื่องยนตดีเซล นํามาดัดแปลง สามารถบรรทุกน้ําได
ประมาณ 3 ใน 4 ของอัตราบรรทุกสูงสุด เพื่อสนับสนุนรถดับเพลิง และควรมีคุณลักษณะตามตารางที่ 
2.18 ดังนี้ 
   (1) ติดต้ังถังน้ําถาวรตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือกฎหมายวาดวยขนสงทางบก 
   (2) ติดต้ังเครื่องสูบน้ําดับเพลิงกําลังจากเพลาขับ หรือแบบหอยโขง 
   (3) มีอุปกรณเพิม่เติมตามความจําเปน เชน สายสูบ ทอสงน้ําดับเพลิง 
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ตารางที่ 2.18 รถบรรทุกน้ํา (บรรทุกน้ํา 3 ใน 4 ของน้ําหนักบรรทุกสงูสุด) 
 

ขนาดบรรทุก 
(ตัน) 

เพลา ลอขับ 

ยางลอ 
ขนาด 

กาํลังมา 
ปริมาณน้ํา 

(ลิตร) 
ขนาด 

หัวจายน้ํา (นิ้ว) 

อัตราไหลของน้ํา
ลิตรตอนาที 
ที่ 8 บาร 

ใชสําหรับ 

ระดับภารกิจ 

1* 1×2×4 12 + 750 200 สนับสนุน 

1 1×2×4 85 750 200 สนับสนุน 

1 2×2×4 100 750 400 สนับสนุน 

2 1×2×4 120 1500 600 สนับสนุน 

4 1×2×6 140 3000 800 สนับสนุน 

6 1×2×10 200 4500 1000 สนับสนุน 

8 1×2×10 260 6000 

1” 

1 1/2” 

2 1/2” 

ขนาดใด 

ขนาดหนึ่ง 
หรือท้ัง 
3 ขนาด 1200 สนับสนุน 

*รถยนตบรรทุกทางการเกษตร 
 

  - รถดับเพลิง  

   รถดับเพลิง  หมายถึง  รถท่ีออกแบบมีถังน้ําในตัว  สามารถบรรทุกน้ําไดประมาณ 

1 ใน 2 ของอัตราบรรทุกสงูสุด และควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   (1) ใชเครื่องยนตดีเซล     

   (2) ตัวรถเปนสีแดง    

   (3) ติดต้ังเครื่องรับสงวิทยุสื่อสารประจํารถ  

   (4) ติดต้ังไฟวับวาบแสดงการเปนรถฉุกเฉิน  

   (5) ติดต้ังสัญญาณเสียงไซเรน    

   (6) ติดต้ังเครื่องขยายเสียง   

   (7) ติดต้ังหัวฉีดน้ําชนิดปรับฝอยไดและหมุนไดรอบตัวประจําท่ี 

   (8) มีท่ีเก็บสัมภาระ อุปกรณ วัสดุ ท่ีใชในการดับเพลิง 
   (9) อาจติดต้ังบันไดเลื่อนประกอบหัวฉีดน้ําเพิ่มเติมตามความตองการ หรือติดต้ัง

เครื่องผสมโฟม กรณีพื้นท่ีมีความจําเปนตองใชโฟมดับเพลิง รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2.19 
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ตารางที่ 2.19 รถดับเพลิง (บรรทุกน้ํา 1 ใน 2 ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด) 
 

ขนาด
บรรทุก 
(ตัน) 

เพลา ลอขับ 

ยางลอ 
ขนาด
กําลังมา 

ปริมาณน้ํา 
(ลิตร) 

ขนาดหัวจาย
น้ํา(นิ้ว) 

อัตราไหลน้ํา 
ลิตรตอนาที 
ที่ 8 บาร 

ปริมาณ
โฟม 

แกลลอน 

ใชสําหรับ 

ระดับภารกิจ 
การดับเพลิง 

1 1×2×4 85 500 2 1/2” 500  สนับสนุน 

1 2×2×4 100 500 2 1/2” 500  สนับสนุน 

2 1×2×4 120 1000 2 1/2” 2000 50 ระดับ 1 

4 1×2×6 140 2000 2 1/2” 2000 100 ระดับ 2 

6 1×2×10 200 3000 2 1/2” 3400 150 ระดับ 3 

8 1×2×10 260 4000 2 1/2” 3400 200 ระดับ 3 + 

ตัวอยาง รถยนตท่ีใชดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ําในตัว ขนาดความจุไมนอยกวา 4000 ลิตร เปนรถขนาด
ไมนอยกวา 6 ลอ ติดต้ังเครื่องสูบน้ําขนาดอัตราการสูบสงไมนอยกวา 3,400 ลิตร/นาทีท่ีแรงดัน 8 บาร
พรอมติดต้ังปนฉีดน้ํา/โฟม ขนาด 2,400 ลิตร/นาที ฉีดน้ําไดไกลไมนอยกวา 60 เมตร เปนรถท่ีใชสําหรับ
ปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนขนาดกลาง มีอาคารบานเรือนท่ัวไปสูงไมเกิน 5 ช้ัน   

  - รถดับเพลิงที่ออกแบบพิเศษ 

   รถดับเพลิงท่ีออกแบบเพื่อระงับอัคคีภัยเปนพิเศษ เชน รถยนตดับเพลิงชนิดหอนํ้า
พรอมบันไดและอุปกรณหนีภัยจากที่สูง ขนาดความสูงไมนอยกวา 18 เมตร ติดต้ังคานยกหลักแบบ
สามารถยืดระยะความยาวไดและชุดคานยกตอจากชุดคานยกหลักเปนแบบสามารถกางพับไดทํางานดวย
ระบบไฮดรอลิค ติดต้ังถุงหนีภัยจากที่สูง เปนรถยนตดับเพลิงท่ีใชสําหรับพื้นท่ี ท่ีมีอาคารสูง เปนตน  

  - รถสนับสนุนอื่น 

   (1) รถกูภัย 
    รถกูภัย หมายถึง รถท่ีมีอุปกรณหลากหลายชนิด เพื่อใชในการสนับสนุนใน
การดับเพลิง โดยอาจบรรทุกน้ําดับเพลิงได 1 ใน 4 ของอัตราบรรทุกสูงสุด และอาจมีเครน กระเชา 
บันไดเลื่อน เครื่องผสมโฟม เครื่องกําเนิดไฟฟา โคมไฟฟา เครื่องสูบอัดลมประกอบเครื่องตัดถาง    
เครื่องเชื่อมไฟฟา   เครื่องเชื่อมแกส   อุปกรณชวยชีวิต อุปกรณอื่น ๆ ตามความจําเปนในแตละทองถิ่น  
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   (2) พาหนะอํานวยการ 
    การใชพาหนะอื่นในหนวยดับเพลิงสามารถใชพาหนะชนิดตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการดับเพลิงได ยานพาหนะอํานวยการทั่วไป  หมายถึง ยานพาหนะทุกชนิดรวมท้ัง รถ เรือ 

หรืออากาศยาน ท่ีใชในงานธุรการ อํานวยการ ควบคุม สั่งการ ขนสงพนักงานดับเพลิง ตรวจการ 
ลาดตระเวน มีการติดต้ังอุปกรณ  ตามความจําเปน เชน รถพยาบาล จักรยานยนต จักรยาน หรือหากมี
ความจําเปนอาจรวมถึง สัตวพาหนะ เชน ชาง มา เพื่อใชสําหรับสนับสนุนการดับเพลิงหรือสงพนักงาน
ดับเพลิงและอุปกรณ หรือการลาดตระเวนปองกันเพลิงไหมภูมิประเทศที่ทุรกันดาร เชน ปา ชายฝงทะเล 

  เกณฑการพิจาณาจํานวนรถดับเพลิงที่เหมาะสม 

  ในหมวดยานพาหนะที่เกี่ยวของกับการปองกันและระงับอัคคีภัย จะมีรถหลายประเภท
ตามที่กลาวขางตน และมีราคาแพง  การกําหนดจํานวนรถที่เหมาะสม  จึงมีความจําเปน เพื่อไมให
ผูบริหารทองถิ่น ตองใชจายงบประมาณเพื่อการนี้มากจนเกินไป  การคํานวณหาจํานวนรถที่เหมาะสม 

สามารถใชสูตรตามหลักเกณฑการจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดังนี้ 
 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีประชากร(N)   ตํ่ากวา  50,000  คน 

  จํานวนรถดับเพลิง = 0.58 + 0.12                     =      คัน 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมปีระชากร(N) ต้ังแต 50,000-200,000 คน 

  จํานวนรถดับเพลิง = 3.4 + 0.07                        =     คัน 

  นอกจากนี้ ในการพิจารณา จํานวนรถดับเพลิง อาจพิจารณาตามความเหมาะสมได ตาม
ตารางที่ 2.20 

  - รถดับเพลิงชนิดมีบันไดและหอน้ํา 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีอาคารสูงต้ังแต 10 ช้ัน (หรือ 23 เมตร) ข้ึนไป
จํานวน 5 อาคาร หรือประชากร (N)  ต้ังแต 20,000 - 200,000 คน 

   จะตองกําหนดใหมีจํานวนรถดับเพลิงชนิดมีบันไดและหอน้ํา 
   =  1+0.3                 =  คัน 
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ตารางที่ 2.20 อตัรารถดับเพลิง 

         รถ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อัตรา
ประจําการ อัตราเพิ่มตามพื้นที่ชี้บง 

องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก* 1 1       

องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง** 1 1       

องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ** 2 2     1  

เทศบาลขนาดเล็ก*** 2 2     1  

เทศบาลขนาดกลาง*** 3 3     1  

เทศบาลขนาดใหญ*** 6 6     1  

องคการบริหารสวนจังหวัดขนาดเล็ก*** 1 1 1^ 1^ 1^ 1^ 1^ 1^ 

องคการบริหารสวนจังหวัดขนาดกลาง*** 1 1 1^ 1^ 1^ 1^ 1^ 1^ 

องคการบริหารสวนจังหวัดขนาดใหญ*** 1 1 1^ 1^ 1^ 1^ 1^ 1^ 

* รถดับเพลิงระดับ 1 หรือขนาด 2 ตัน  ** รถดับเพลิงระดับ 2  หรือขนาด 4 ตัน   

*** รถดับเพลิงระดับ 3 หรือขนาด 6 ตัน 
^ องคการบริหารสวนจังหวัด ควรรับภารกิจในลักษณะเปนหนวยสนับสนุน 

 

ตารางที่ 2.20 อตัรารถดับเพลิงและรถสนับสนุนการดับเพลิง 
 

  - เรือดับเพลิง 
   ในกรณีมีพืน้ท่ีเขต แมน้ํา ลําคลอง หรือชายฝงทะเล มีโอกาสเกิดอัคคีภัย ควรจัดเตรียม
เรือดับเพลิง หรือเรือบรรทุกเครื่องสูบน้ําดัดแปลง หรือเครื่องสูบน้ําดับเพลิง และจัดเตรียมพื้นท่ีสําหรับ
ทาจอดเรือดับเพลิงไวดวย  เชน เรือดับเพลิงขนาดเล็กจะมีขนาดความยาวไมนอยกวา 28 ฟุต ติดต้ัง   
เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแรงดันสูงขนาดอัตราการสูบสงไมนอยกวา 3,400 ลิตร/นาทีท่ีแรงดัน 8 บาร  
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  - อุปกรณชวยอพยพ 

   หมายถึง อุปกรณชวยอพยพท่ีใชในการชวยเหลือผูท่ีติดอยูในอาคาร ไดแก รอก
ชวยชีวิต หรือเบาะอากาศ ท่ีเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานและไดรับการรับรองจากสถาบันท่ีนาเชื่อถือ 

  - อุปกรณที่ใชในการสอบสวนเพลิงไหม 
   หนวยดับเพลิงควรมีอุปกรณท่ีใชในการสอบสวนเพลิงไหมเบ้ืองตน เชน ตลับเมตร 
ไฟฉาย เทปวัดระยะ แวนขยาย กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง เชือกหรือแถบผากั้นแนวเขตเพลิงไหม เปนตน 

2.6    สถานีดับเพลิง สถานียอย จุดเฝาตรวจ 
 2.6.1 สถานีดับเพลิง 
  สถานีดับเพลิง หมายถึง ตัวอาคารและบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งควรตั้งอยู ไมหางจากชุมชน 

และติดถนนสาธารณะ มีทางเขาออกสะดวก เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการนํารถดับเพลิงออกปฏิบัติการ 
รวมท้ังเปนศูนยประสานงานขณะเกิดเหตุ โดยมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
  (1) ต้ังอยูติดถนนสาธารณะมีทางเขาออกท่ีรถดับเพลิงขนาดใหญท่ีมีอยูในสถานี
ดับเพลิงสามารถสวนกันได 
  (2) มีสัญญาณฉุกเฉินหรือเตือนภัย รวมท้ังอุปกรณสื่อสารและระบบสํารองไฟฟา
สําหรับเครื่องมือส่ือสาร 
  (3) มีอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน เชน โตะ ตู ควรใชเปนชนิดโลหะหรือทําจากวัสดุ 
ติดไฟไดยาก หลีกเลีย่งอุปกรณเครื่องใชท่ีเปนวัสดุติดไฟไดงาย 
  (4) หามเก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุมีพิษไวในอาคารสถานีดับเพลิง เวนแต
พื้นท่ีสําหรับเก็บโดยเฉพาะและไดรับอนญุาตตามกฎหมาย 
  (5) จัดใหมีพื้นท่ีสาํหรับจอดรถดับเพลิง และเก็บวัสดุอุปกรณ 
  (6) มีหองสุขาแยกชายและหญิง 
  นอกจากนี้อาจจัดพื้นท่ีใชสอยภายในอาคารและภายนอกอาคารตามความเหมาะสมดังนี้ 
  พ้ืนที่ใชสอยภายในอาคารสถานีดบัเพลิง 
  (1) พื้นท่ีสําหรับนอนพักสําหรับพนักงานดับเพลิงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของพนักงาน
ดับเพลิงท่ีประจําการ 
  (2) พื้นท่ีสําหรับอํานวยการ หรือปฏิบัติงานธุรการ     
  (3) พื้นท่ีสําหรับประชุมหรือฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของ 
  (4) พื้นท่ีสําหรับปฏิบัติงานซอมบํารุง 
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  พ้ืนที่ภายนอกอาคารสถานีดบัเพลิง 
  (1) พื้นท่ีต้ังเสาธง 
  (2) พื้นท่ีสําหรับฝกซอมดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 25 × 25 เมตร 
  (3) พื้นท่ีสําหรับลางรถ 

  (4) พื้นท่ีต้ังถังจายน้ําดับเพลิงปริมาณน้ํารวมเพียงพอสําหรับรถดับเพลิงทุกคัน 

  (5) พื้นท่ีสาํหรับการออกกําลังกายหรือสันทนาการ 
  (6) พื้นท่ีสําหรับจอดรถของพนักงานและผูท่ีมาติดตอ 

  ท่ีต้ังของสถานีดับเพลิงควรอยูในแหลงชุมชน จุดท่ีต้ังสามารถสงหนวยดับเพลิงออกไป
ใหการชวยเหลือในพื้นท่ีประสบภัยไดอยางรวดเร็ว และควรจะตั้งอยูในท่ีๆ สามารถสงรถดับเพลิง
เดินทางเขาถึงเขตชุมชนหนาแนนท่ีช้ีบงเกณฑสภาพความเปนอันตรายไดภายใน 3.5 นาที นับจากที่ไดรับ
แจงเหตุดวยความเร็ว 24 กิโลเมตรตอช่ัวโมง อยางไรก็ดี การใชเกณฑดังกลาว อาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
ท้ังดานงบประมาณ การหาพื้นท่ีกอสราง ความเจริญเติบโตของเมือง ดังนั้นหากมีขอจํากัดดังกลาวก็ให
พิจารณาตั้งสถานียอยหรือจุดเฝาตรวจเพิ่มเติม ท้ังนี้อาจใชแนวทางการกําหนดรัศมีสถานีดับเพลิงตาม
ลักษณะชุมชน ตามตารางที่ 2.21 ดังนี้ 

ลักษณะชุมชน รศัมีของการดบัเพลิง 
เขตศูนยการคาและอุตสาหกรรม 1.2 กิโลเมตร 

เขตชุมชนหนาแนน 2.4 กิโลเมตร 
เขตชุมชนไมหนาแนน 4.8 กิโลเมตร 

ตารางที่ 2.21  ระยะหางของสถานีดับเพลิง 

 2.6.2 สถานียอย 
  สถานียอย หมายถึง สถานีดับเพลิงท่ีแยกจากสถานีดับเพลิงหลักขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใชพักคอยรถดับเพลิงเพื่อสงเขาสูพื้นท่ีช้ีบงท่ีมีสภาพเปนอันตรายไดตามเวลาที่กําหนด
หรือรวดเร็วข้ึน โดยจะตองมีลักษณะเชนเดียวกับสถานีหลัก 

 2.6.3 จุดเฝาตรวจ 
  จุดเฝาตรวจ หมายถึง จุดท่ีกําหนดใชเฝาตรวจคอยเหตุเพลิงไหมเปนครั้งคราวหรือตาม
ฤดูกาล หรือใชเปนสถานีดับเพลิงยอย อาจเปนอาคารทั่วไป อาคารชั่วคราว หรือในพื้นท่ีสาธารณสถาน 

เชน วัด ศาลาที่พัก โดยจัดพื้นท่ีใชสอยดงันี้ 
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  (1) พื้นท่ีสําหรับนอนพักสําหรับพนักงานดับเพลิงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของพนักงาน
ดับเพลิงท่ีประจําการในจุดเฝาตรวจ 
  (2) พื้นท่ีสําหรับหองสุขา 
 2.6.4 แหลงน้ําดับเพลิง 
  หนวยดับเพลิงจะตองจัดเตรียมแหลงน้ําดับเพลิง และกําหนดจุดเติมน้ําใหแกรถดับเพลิง 
โดยแบงเปน แหลงน้ําภายในสถานีดับเพลิง แหลงน้ําสํารองภายนอกสถานีดับเพลิง เชน สถานีจาย
น้ําประปาทองถิ่น หัวจายน้ําดับเพลิงของทอประปาสาธารณะ แหลงน้ําดับเพลิงของหนวยงานอื่น และให
กําหนดแหลงน้ําธรรมชาติภายในพื้นท่ี ท่ีมีความลึกไมเกิน 1.50 เมตร เชน บอน้ํา หวย หนอง คลอง บึง 
แมน้ํา ท่ีมีน้ําตลอดป เมื่อกําหนดแหลงน้ําไดแลวใหจัดทําและติดต้ังปายแสดงวาเปนจุดเติมน้ําดับเพลิง
และระบุหามกีดขวางไวดวย 
 2.6.5 ทาจอดเรือดับเพลิง 
  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จดัใหมีเรือดับเพลิงเพื่อปฏิบัติภารกิจปองกันและระงับ
อัคคีภยัตามแมน้ําลําคลองหรือชายทะเล จะตองกําหนดที่ต้ังของทาจอดเรือดับเพลิงไวดวย โดยอาจอยูติด
กับสถานีดับเพลิงหรือหากไมสามารถอยูติดกับสถานีดับเพลิง ใหพิจารณาจัดจุดเฝาตรวจอยูบริเวณ       

ทาจอดเรือ โดยบริเวณชายฝงทะเลใหจัดหาทาจอดเรือดับเพลิงชายฝง บริเวณแมน้ําลําคลองใหจัดหา
ทาเรือดับเพลิงลําน้ํา ในการสรางทาจอดเรือดับเพลิงใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือใน
นานน้ําไทย 
 2.6.6 พ้ืนที่ลงจอดอากาศยานปกหมุน  

  หนวยดับเพลิงควรกําหนดสถานที่จอดอากาศยานปกหมุนของหนวยงานสนับสนุนการ
ดับเพลิงหรือหนวยงานฉุกเฉิน  โดยจัดเตรียมเครื่องหมาย สัญญาณ ปายประกาศหามกีดขวางทาง
สาธารณะ หรืออุปกรณสําหรับลงจอดตามความจําเปน และแจงใหหนวยงานที่จะเขามาสนับสนุนทราบ 

2.7    การฝกซอม 

 เพือ่ใหการดําเนินการปองกันอัคคีภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองกําหนดใหมีการฝกซอมหนวยดับเพลิงดังนี้ 
 2.7.1 การฝกซอมภายใน 

  เปนการฝกซอมบุคลากรและทดสอบสมรรถนะ เครื่องมือเครื่องใชอยางนอยเดือนละครั้ง 
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 2.7.2 การฝกซอมดับเพลิง 
  เปนการฝกซอมการดับเพลิงในสนามฝก หรือจําลองสถานการณเพื่อทดสอบการ
ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและ
ประสานการทํางาน ทําใหทราบปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนเปนการลวงหนา อันจะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานเมื่อเกดิสถานการณอัคคีภัยข้ึนจริง 
  การบริหารจัดการปองกันและระงับอัคคีภัยตามหัวขอดังกลาวขางตน จะเปนแนวทาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินงานใหเปนอยางมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดพื้นท่ี
อันตราย และบัญชีรายการสภาพอันตรายตามตาราง 2.4 จะเปนฐานขอมูลสําหรับการการวางแผน
อัตรากําลัง กําหนดรายการวัสดุอุปกรณดับเพลิงท่ีจําเปน กําหนดจํานวนรถดับเพลิงและกําหนดที่ต้ังสถานี
ดับเพลิงหรือจุดเฝาตรวจ ใหเปนอยางเหมาะสมและความจําเปนตามสภาพพื้นท่ีความเสี่ยง รวมท้ังจะตอง
มีการเฝาระวังโดยการตรวจตราพื้นท่ีอันตราย เชน สถานประกอบการที่อยูอาศัยท่ีมีจํานวนหองต้ังแต     
4 หองข้ึนไป (โรงแรม แฟลต ฯลฯ) สถานที่ชุมนุมคนที่มีจํานวนคนมากกวา 50 คนข้ึนไป (โรงมหรสพ 

สถานบันเทิง ฯลฯ) และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ใหมีการติดต้ังระบบปองกันและระวังอัคคีภัย     
ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด และกําหนดแผนเฝาระวังเปนพิเศษในชวงเทศกาลสําคัญ เชน ตรุษจีน 

หรือการเลนดอกไมไฟ หรือฤดูกาลท่ีเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม โดยจัดทําแผนงาน ท้ังทางดานการดําเนินงาน 

บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช แยกเปนแผนงานประจําป/ประจําเดือน/ประจําสัปดาห โดยมีหัวขอยอยของ
แผนงาน เชน แผนงานตรวจสุขภาพ แผนงานซอมบํารุง แผนงานดานการเงิน แผนงานประชาสัมพันธ 
และแผนการฝกซอม เปนตน 
 

ตารางแผนภูมิการวางแผนงานและงบประมาณประจาํป............... 
(ช่ือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

แผนงาน.......................................................................... 
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บทที่  3 

การดําเนินงานระงับอัคคีภัย 
 

3.1    การรับแจงเหตุ 
 3.1.1 เจาหนาที่รับแจงเหตุ 
  (1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองจัดใหมีเจาหนาท่ีรับแจงเหตุ ท่ีไดรับการ
ฝกอบรมและทดสอบแลววาสามารถใชระบบสื่อสารและมีใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมตาม
กฎหมายวาดวยไปรษณียโทรเลข 
  (2) เจาหนาท่ีรับแจงเหตุประจําการตลอดเวลา และใหบันทึกเหตุการณประจําวันลงใน 

สมุดบันทึก 

  3.1.2 ขอมูลขาวสาร 
  (1) สถานีรับแจงเหตุจะตองมีคูมือการติดตอ สมุดหมายเลขโทรศัพท ผูบริหารและ
บุคคลท่ีเกีย่วของ นามเรียกขาน และรายละเอียดตาง ๆ รวมท้ังคูมือการปฏิบัติงาน  

  (2) หนวยดับเพลิงจะตองแจงขอมูลขาวสารสถานีดับเพลิงและสถานีรับแจงเหตุของ
ตนเองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง ไดทราบเพื่อประโยชนในการติดตอประสานงาน 

  (3) หนวยดับเพลิงจะตองเผยแพรขอมูล ประชาสัมพันธใหประชาชนผูอาศัยอยูในท่ี
เกิดเหตุและบริเวณท่ีอาจไดรับผลกระทบ ทราบถึงการดําเนินการของเจาหนาท่ี การใหความชวยเหลือ 

ฯลฯ เพื่อลดความสับสนและสรางขวัญกําลังใจแกผูประสบภัย รวมท้ังการใหขาวตอสื่อมวลชน 

 3.1.3 ขั้นตอนการรับแจงเหตุ 
  (1) ขณะรับแจงเหตุจะตองจดบันทึกรายละเอียดตางๆ โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวกับ 

สถานที่เกิดเหตุ ความรุนแรง ผูบาดเจ็บ ช่ือและที่ติดตอของผูรายงานเหตุ 
  (2) เจาหนาท่ีรับแจงเหตุอาจตรวจทานเหตุกับผูท่ีอยูใกลเคียง จุดเฝาตรวจหรือสายตรวจ 
เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติม 

  (3) เมื่อเจาหนาท่ีรับแจงเหตุแลวใหแจงตอผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นหรือ    

ผูไดรับมอบหมายเพื่อส่ังการ 
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  (4) เมือ่ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นหรือผูมีอํานาจรับทราบและสั่งการแลว ให
เจาหนาท่ีรับแจงเหตุใหสัญญาณฉุกเฉินเพื่อใหพนักงานดับเพลิงออกเดินทางเพื่อปฏิบัติงานและ         
แจงขอมูลใหพนักงานดับเพลิงทราบทางเครื่องขยายเสียงหรือวิทยุสื่อสาร 
  (5) เจาหนาท่ีรับแจงเหตุจะตองติดตามขอมูลตาง ๆเพิ่มเติม เชน ระดับความรุนแรงที่
เพิ่มข้ึน ขอแนะนํา ขอมูลวัตถุอันตราย ติดตอผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ หรือประสานงานกับหนวยดับเพลิง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง หรืออาสาดับเพลิง และแจงใหรถดับเพลิงทราบตลอดเวลา 

3.2    ผูมีอํานาจระงับอัคคีภัย 
 ไดแก ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานดับเพลิง และ         
เจาพนักงานตํารวจ ซึ่งบุคคลดังกลาว อาจขอใหอาสาดับเพลิงเขาชวยดําเนินการ โดยใหอาสาดับเพลิงมี
อํานาจดําเนินการตามที่ไดรองขอ โดยในการปฏิบัติหนาท่ี บุคคลดังกลาวจะตองติดเครื่องหมาย และ
แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของรองขอ 

3.3    การดําเนินการเมื่อถึงท่ีเกิดเหตุอัคคีภัย 
 เมื่อถึงท่ีเกิดเหตุ หัวหนาหนวยดับเพลิงจะตองดําเนินการ ประสานงานกับหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในการใหบริการไฟฟา เพื่อตัดกระแสไฟฟา และหนวยงานที่ใหบริการน้ําประปา เพื่อขอการ
สนับสนุน น้ําดับเพลิง รวมถึงเจาพนักงานจากหนวยงานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของและดําเนินการตามขั้นตอน  

ดังนี้ 
 3.3.1 ประเมินสถานการณในเบื้องตน โดยเฉพาะระดับความรุนแรง ผูท่ีตกคาง วิธีการดับเพลิง 
 3.3.2 หากเห็นวาไมสามารถดําเนินการดับเพลิงได ใหขอกําลังสนับสนุนกอน 

 3.3.3  เตรียมระบบสูบน้ํา หรือสารดับเพลิง 
 3.3.4 เตรียมแหลงน้ําสํารอง  
 3.3.5 จดัเตรียมเครื่องแบบ เครื่องแตงกายหรืออุปกรณเขาดับเพลิง 
 3.3.6 ประเมินเวลาเขาดับเพลิง หรือผจญเพลิง 
 3.3.7 ปดกั้นพื้นท่ี 

 3.3.8  ต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ 
 3.3.9 วางแผนแบงหนาท่ีและแจงแผนตอผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น 

 3.3.10 รับคําสั่งผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นและเขาดับเพลิง หรือผจญเพลิง   
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3.4    การดับเพลิง การผจญเพลิง 
 การสั่งการเขาดับเพลิงจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูประสบภัย และการรักษาทรัพยสิน  

ตามลําดับ โดยพจิารณาดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 การดับเพลิงท่ัวไปที่ไมตองเขาไปในอาคารที่เกิดเหตุ พนักงานดับเพลิงจะตองแตงกาย
ดวยชุดดับเพลิง 
 3.4.2 การดับเพลิงหรือการชวยผูท่ีติดคางท่ีตองเขาไปในอาคารที่เกิดเหตุ หรือการดับเพลิงท่ีมี 
สารไวไฟ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซไวไฟ หรือวัตถุอันตราย พนักงานดับเพลิงจะตองแตงกายดวยเครื่องแบบ
ดับเพลิงเต็มชุด (เครื่องแบบผจญเพลิง) และจะตองประเมินเวลาที่โครงสรางอาคารอาจพังทลายอัน
เนื่องจากความรอนหรือการระเบิด หรือประเมินเวลาที่ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงหรือวัตถุอันตรายจะ
พังทลายหรือระเบิด รวมท้ังปริมาณอากาศที่มีอยูในถังอากาศ 
 3.4.3 การเขาดับเพลิงหรือผจญเพลิงจะตองเขาเปนชุด ๆ ละ 2 คน 

 3.4.4 การเขาดับเพลิงหรือผจญเพลิงจะตองจัดแบงหนาท่ีพนักงานดับเพลิง ดังนี้ 
  1) ชุดฉีดน้ําหรือสารดับเพลิง 
  2) ชุดทําลายสิ่งกีดขวาง 
  3) ชุดอพยพผูท่ีตกคาง 
  4) ชุดกูภัยหรือชุดดับเพลิงสํารอง 
  5) ชุดสนับสนุน 

  6) ชุดชวยชีวิต 

 3.4.5 เขาดับเพลิงดานเหนือลม 

 3.4.6 ฉีดน้ําหรือสารดับเพลิงตรงบริเวณฐานของไฟ 

 3.4.7 สับเปลี่ยนเจาหนาท่ี เขาดับเพลิงเมื่อเกิดความลาอันเนื่องจากความรอน หรือปริมาณ
อากาศในเครื่องชวยหายใจนอยลง 

3.5    อํานาจในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อระงับอัคคีภัย 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อระงับอัคคีภัย ผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น 

พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตํารวจ มีอํานาจดําเนินการ ดังนี้ 
 1) ใชเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช หรือยานพาหนะของเจาของหรือ    

ผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ี ท่ีเกิดเพลิงไหม หรือของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ี      

ท่ีอยูใกลเคียงไดเทาท่ีจําเปน 
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 2) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ ท่ีเกิดเพลิงไหม เพื่อทําการดับเพลิงหรือชวยเหลือผูประสบ
อัคคีภัย การเขาไปในอาคารหรือสถานที่ ท่ีอยูใกลเคียงบริเวณเกิดเพลิงไหม เพื่อทําการดับเพลิงหรือ
ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย ตองไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่กอน เวน
แตเมื่อมีผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานตํารวจ ซึ่งเปน
ขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น ต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไป หรือ
ขาราชการตํารวจ ซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป เปนหัวหนาควบคุมรับผิดชอบ  

 3) ขนยายทรัพยสินออกนอกอาคารหรือสถานที่ ท่ีเกิดเพลิงไหม หรือสถานที่ ท่ีอยูใกลเคียง
บริเวณเกิดเพลิงไหมได เมือ่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นรองขอ เวนแตในกรณีท่ีเปนสิ่งท่ีทําให
เกิดอัคคีภัยไดงายใหมีอํานาจขนยายไดตามความจําเปนแกการระงับอัคคีภัย 
 4) เปนอํานาจเฉพาะของผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น ในการสั่งรื้อถอน ยาย ทําลาย
ท้ังหมด หรือแตเพียงบางสวนของอาคาร หรือสิ่งท่ีจะเปนสื่อใหเพลิงลุกลามตอไปได ตามที่จําเปนและ
ไมสามารถหลีกเลีย่งได 

3.6    การดําเนินงานในเรื่องอ่ืนๆ 
 3.6.1 การปดกั้นพ้ืนที่เกิดเหตุ 
  พื้นท่ีเกิดเหตุ และพื้นท่ี ท่ีคาดวาจะมีอันตราย จะตองปดกั้นหามผูไมเกี่ยวของเขาไปใน
บริเวณที่เกิดเหตุ และใหจัดระเบียบจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ กําหนดพื้นท่ีหามเขา โดยประสานเจาหนาท่ี
ตํารวจ ดูแลความสงบเรียบรอย ปองกันเหตุโจรผูรายและจัดกําลังอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเขา
ชวยเหลือการปฏิบัติงาน 

 3.6.2 การต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ 
  การต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ควรต้ังอยูในสถานที่ ท่ีปลอดภัย  เชน อยูเหนือลม และ
มีระดับความสูงอยูเหนือกวาพื้นท่ีเกิดเหตุ เพื่อใชเปนท่ีสังเกตการณ และเปนศูนยรวมขอมูลขาวสาร 
นอกจากนี้ยังใชเปนท่ีรายงานตัว รวมพลเจาหนาท่ี เพื่อควบคุมเหตุ และประสานงานกับหัวหนา
หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ และเปนสถานที่เตรียมพรอมอุปกรณปฐมพยาบาล และ จัดเตรียมเครื่อง
อุปโภค  และบริโภคที่จาํเปน โดยมีผูอาํนวยการดับเพลิงประจําทองถิ่นเปนผูอาํนวยการศูนย    
 3.6.3 การอพยพ 

  ในกรณีท่ีเพลิงไหมลุกลามในวงกวาง ใหพิจารณาประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายปกครอง 
เจาหนาท่ีตํารวจ เจาหนาท่ีการแพทย แลวแตกรณีเพื่ออพยพผูบาดเจ็บไปยังพื้นท่ีปลอดภัย  
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 3.6.4 การขอรับการสนับสนุน 

          หลังจากประเมินสถานการณแลวเห็นวาเกินขีดความสามารถจะระงับเหตุไดโดยลําพัง 
ใหผูอํานวยการดับเพลิงพิจารณา สิ่งท่ีจะขอการสนับสนุน เชน การดับเพลิง การแพทย การอพยพ 

เครื่องมือกูภัย  จากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยอาจขอรับการสนับสนุนจาก 

  (1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง 
  (2) อาสาดับเพลิง และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  

  (3) เจาหนาท่ีฝายปกครอง เจาหนาท่ีตํารวจ  
  (4) หนวยงานราชการอื่น ๆ เชน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หนวยทหาร
ในพื้นท่ี รวมถึงหนวยงานที่มีเครื่องจักรกลหนัก เชน รถเครน รถแทร็กเตอร 
  (5) องคกรเอกชน เชน เหลากาชาด  สมาคม มูลนิธิ 
  (6) ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานที่มีความชํานาญเฉพาะ กรณีเปนการระงับอัคคีภัย    
เฉพาะดาน เชน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 

  หัวหนาชุดปฏิบัติการของอาสาดับเพลิงหรือหนวยสนับสนุนเมื่อเขาทําการสนับสนุน           

ใหรายงานตัวตอผูอํานวยการดับเพลิงประจําทองถิ่น โดยใหแจงจํานวนพนักงานดับเพลิงหรืออาสาสมัคร 
ระดับความสามารถ เครื่องมือและอุปกรณท่ีนําเขามาสนับสนุน รวมถึงระยะเวลาที่จะเขาชวยสนับสนุน 
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การจัดการปองกันและระงับอคัคีภัย 

นายตรวจ 
วางแผน ตรวจตรา 
กําหนดพื้นที่ช้ีบง 
ใหคําแนะนํา 

พนักงานดับเพลิง 
เตรียมเครื่องมือ 

จดัต้ังอาสาดับเพลิง 
ฝกซอม ฝกทบทวน 

ปองกันอัคคีภัย 

กอนเกิดเหตุ 

ไมได   ระงับอัคคีภัย   ได 

ขณะเกิดเหตุ 

ขอการ 
สนับสนุน 

ระงับอัคคีภัย 
ดวยตัวเอง 

หาสาเหตุ             ฟนฟู 

หลังเกิดเหตุ 

สาเหตุ 
บนัทึกขอมูล 

รายงานผล 

ฟนฟูที่เกิดเหตุ
ผูปฏิบัติงาน 

เครื่องมือ 

การตรวจประเมินผลขั้นตอน 

กอนเกิดเหตุ / ขณะเกิดเหตุ / หลังเกิดเหตุ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 4   การดําเนินงานหลังจากระงับอัคคีภัย 41 

บทที่  4 

การดําเนินงานหลังจากระงับอัคคภัีย 
 

4.1    การประกาศเปนพื้นท่ีเขตเพลิงไหม  
 เมื่อเกิดเพลิงไหมอาคารต้ังแตสามสิบหลังคาเรือนข้ึนไป หรือมีเนื้อท่ีต้ังแตหนึ่งไรข้ึนไป 

รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม ถือวาเปน “เขตเพลิง
ไหม” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหเจาพนักงานทองถิ่น ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
ประกาศแสดงเขตเพลิงไหม ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม โดยมีแผนที่
สังเขปแสดงเขตเพลิงไหม พรอมท้ังระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีเกิดเพลิงไหม หามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม 

4.2    การฟนฟู 
 4.2.1 การฟนฟูสถานที่เกิดเหตุ 
  หลังจากระงับอัคคีภัยและสอบสวนเสร็จสิ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
ดําเนินการฟนฟูสถานที่เกิดเหตุ เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุลุกลามซ้ําข้ึนอีก หรือไมใหเกิดเหตุตอเนื่องอื่น
ตามมา เชน อาคารพัง การระเบิดซ้ํา หมอกควันพิษ รวมท้ังใหพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขต
เพลิงไหมหรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การผังเมือง ภายใน    

สิบหาวันนับแตวันท่ีเกิดเพลิงไหม เพื่อใหคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  สําหรับการฟนฟูในดานอื่น เชน การจัดการผูบาดเจ็บ การขนยายผูประสบภัย 
การจัดหาท่ีพักผูประสบภัยการรักษาความสงบเรียบรอย ใหดําเนินการตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดกําหนดขึ้นไวลวงหนาแลว                   
 4.2.2 การฟนฟูจิตใจผูไดรบัผลกระทบและผูปฏิบัติงาน 

  หากอัคคีภัยสรางความเสียหายสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอยางรายแรง ผูบริหารทองถิ่น
อาจพิจารณาจัดหนวยแพทย นักสังคมสงเคราะหเขาชวยฟนฟูสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูประสบเหตุ
เปนการเบื้องตน โดยประสานองคกรภาคเอกชน และสวนราชการที่เกี่ยวของพิจารณาใหความชวยเหลือ 
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4.3    การยกยองเชิดชูผูปฏิบัตงิานและผูสนับสนุนหลังเกิดเหตุ 
 การดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยถือไดวาเปนงานที่มีความสําคัญตองอาศัยความ 

รวมมือจากทุกหนวยงานที่ไดเสียสละเขามาระงับเหตุใหคลี่คลายโดยรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสราง
กําลังใจใหแก  ผูปฏิบัติงาน และความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานที่เขามาชวยเหลือการระงับอัคคีภัย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพิจารณาดําเนินการยกยองเชิดชูผูปฏิบัติงานและผูสนับสนุน ดังนี้ 
 4.3.1 จัดทําหนังสือขอบคณุหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือการระงับอัคคีภัย 
 4.3.2 ออกหนังสือเพื่อยกยองเชิดชูผูปฏิบัติงาน บุคคลผูสนับสนุนในกรณีท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความเสียสละและตรากตรํา 
 4.3.3 ในกรณีมีผูปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละและตรากตรําจนทุพลภาพหรือเสียชีวิต      

ใหพิจารณาออกหนังสือยกยองเชิดชูเกียรติเปนกรณีพิเศษใหแกบุคคลดังกลาวหรือทายาท รวมท้ัง
ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนตามระเบียบของทางราชการ หรือตามชองทางอื่นท่ีเห็นสมควร 

4.4    การสงเคราะหผูประสบภัยและผูปฏิบัติงาน 

 การดําเนินการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยและผูปฏิบัติงานที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

สามารถใชจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง หรือขอรับการชวยเหลือจาก
งบประมาณของสวนราชการที่เกีย่วของ   เชน  

 4.4.1 หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ 
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543 

 4.4.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญของขาราชการและลูกจาง 
พ.ศ. 2546 

 4.4.3 พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติหรือปฏิบัติหนาท่ีเพื่อมนุษยธรรม พ.ศ. 2543 และตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
เงือ่นไขและอัตราในการจายเงนิสงเคราะหและกําหนดลักษณะของความพิการ ทุพพลภาพขนาดหนักจน
เปนอุปสรรคสําคัญในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพ พ.ศ.2544  

 ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดาํเนินการเบิกจายงบประมาณ หรือประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเบิกจายเงิน และนําไปชวยเหลือประชาชนโดยเร็ว 
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4.5    การเก็บบันทึกขอมูลอัคคีภัยและรายงานผล 
 4.5.1 หลังจากระงับอัคคีภัยเสร็จสิ้น ใหนายตรวจ ดําเนินการเก็บและบันทึกขอมูลเหตุการณ
เพลิงไหมรวมถึงสาเหตุอัคคีภัยท่ีเกิดข้ึน โดยระบุรายละเอียด พื้นท่ี ความเสียหาย และสาเหตุท่ีเกิดข้ึน
และรายงานตอผูบริหารทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหพิจารณากําหนดแนวทางหรือ
มาตรการปองกันและระงับอัคคีภยัดวย 
 4.5.2 หากเหตุการณเพลิงไหม เปนคดีท่ีตองทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาท่ีใหความรวมมือกับพนักงานสอบสวน ดานการใหขอมูลหรือการอื่น
ท่ีเกี่ยวของ 
 4.5.3 การบันทึกขอมูลเหตุการณเพลิงไหม ควรบันทึกรายละเอียดตามแบบรายงานเหตุการณ 
เพลิงไหม ตามภาคผนวก 1 

4.6    การตรวจประเมิน 

 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงต้ังคณะผูตรวจประเมินประจําป ประกอบดวย 
 1. ผูบริหารทองถิ่น หรือผูแทน 

 2. ผูแทนชุมชน 

 3. ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูในดานการปองกันและระงับอัคคีภัย หรือสวนราชการที่
เกี่ยวของตามจํานวนที่เหน็สมควร 
 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) องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองเตรียมเอกสารหลักฐานเครื่องมือ และ
อุปกรณท่ีจําเปนในการรับการตรวจประเมิน  

   (2) คณะผูตรวจประเมินจะตองแจงลวงหนาในเวลาอันสมควรให องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทราบถึงหัวขอท่ีสําคัญ และแผนการตรวจประเมิน 
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 4.6.2 ระดับผลการตรวจประเมิน 

  ระดับผลการประเมินแบงเปน 3 ระดับ คือ 

  ระดับ 0 หมายถึง ระดับท่ีไมมคีวามพรอมตองไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากองคกรอื่น 

  ระดับ 1 หมายถึง ระดับท่ัวไป หรือมีความพรอมปฏิบัติงานในพื้นท่ีไดเอง 
  ระดับ 2 หมายถึง ระดับดี หรือมีความพรอมปฏิบัติงานสูง และสามารถใหการชวยเหลือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นได 
  ระดับ 3 หมายถึง ระดับดีมาก หรือมีความพรอมปฏิบัติงานชวยเหลือภัยท่ีมีผลกระทบ
รุนแรงกวางขวางในระดับภูมิภาคได 
 4.6.3 การรายงานผลการตรวจประเมิน 

  คณะผูตรวจประเมินจะตองจัดทํารายงานผล และขอเสนอแนะ พรอมกับระบุระดับ     

ผลการตรวจประเมินตามมาตรการการควบคุมภายใน เสนอใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 
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ภาคผนวก  1 

แบบรายงานเหตุการณเพลิงไหม 

        บันทึกขอความ 
สวนราชการ       ช่ือหนวยดับเพลิง                                   โทร.                                

ท่ี       วันที่          

เร่ือง   บันทึกขอมูลเหตุเพลิงไหม (ช่ือเหตุการณ)       

เรียน   (ผูบริหารทองถิ่น)          
             

 

1. สถานที่เกิดเหตุ                                       

เจาของ            

เลขที่  หมูที่   ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล  อาํเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

เขตสถานีตํารวจ    รอยเวรเจาของคดี      

2. การรับแจงเหตุ 
รับแจงเวลา   ถึงที่เกิดเหตุเวลา   รวมระยะเวลาเดินทาง  

เริ่มดับเพลิงเวลา   เพลิงถูกควบคุมเวลา  รวมใชเวลาควบคุม   

ออกจากที่เกิดเหตุเวลา  กลับถึงที่ต้ังเวลา   รวมระยะเวลาเดินทาง  

3. ลักษณะของสถานที่เกิดเหตุ (กาไดมากกวา 1 ชอง) 
อาคารชั่วคราว อาคารไม อาคารครึ่งปูนครึ่งไม อาคารพาณิชย อาคารสูงเกิน5ช้ัน     

อาคารใหญพิเศษ  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี  อาคารเก็บวัตถุไวไฟ
ยานพาหนะ  ยานพาหนะขนสงปโตรเคมี  พ้ืนที่รกราง  พ้ืนที่สาธารณะหรือปาชุมชน 

 อื่นๆ(ระบุ)……………………. 

รายละเอียดเพิ่มเติม          

           

4. ใบอนุญาต 

 ใบอนุญาตใหใชอาคารเลขที่         

 ใบอนุญาตสถานประกอบการ         

 ใบอนุญาตสถานประกอบการ         

 ใบอนุญาตสถานประกอบการ        
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5. สาเหตุที่เกิด (กาไดมากกวา 1 ชอง) 
 ประมาท  กระแสฟาลัดวงจร  วางเพลิง  กอการราย  อื่นๆ ระบุ    

รายละเอียดเพิ่มเติม           

              

 

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/พ้ืนที่     มลูคา   บาท 

อาคาร/สถานที่/พ้ืนที่     มลูคา   บาท 

ทรัพยสินเสียหาย      มลูคา   บาท 

ทรัพยสินเสียหาย      มลูคา   บาท 

รวมคาเสียหายเบื้องตน                                                                         มูลคา   บาท 

7. การดําเนินการระงับอัคคีภัย 
 สามารถดําเนินการไดเอง  
 ตองขอความชวยเหลือจาก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใกลเคียง  
 ตองขอการสนับสนุนจากสวนกลาง 
 ตองขอการสนับสนุนจากองคกร/ภาคเอกชน 

รายช่ือหนวยงานที่เขาสนับสนุน         

8.ปญหาอุปสรรค 
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9. แนวทางการปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดเพิ่มเติม          

            

            

10. ภาพรางที่เกิดเหตุ 

 

 

 

 

 

 

11. ภาพถายที่เกิดเหตุ 

 

 

 

 

 

 

12. ผูบนัทึก ผูตรวจสอบ 

 

ผูบนัทึก    ตําแหนง          ผูตรวจ           ตําแหนง  

             (    )                                  (                 )   

ผูบนัทึก    ตําแหนง          ผูตรวจ           ตําแหนง  

             (    )                                  (                 )   

ความเห็นผูบริหาร           
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ภาคผนวก  2 
แบบการตรวจประเมิน 

              บันทึกขอความ 
สวนราชการ                                                                                  โทร.      

ท่ี                               วันท่ี        

เรื่อง   บันทึกการตรวจประเมิน         

เรียน  (ผูบริหารทองถิ่น)            

            
 

1. ขอมูล องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยดับเพลิงเลขที่ หมูที่  ตรอก/ซอย   ถนน     

ตําบล  อําเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย  

พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น       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  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ (ระบุสภาพและความพรอม) 

5. ผลสรุปของคณะผูตรวจประเมิน 

 

ผูประเมิน                             ตําแหนง               ผูประเมิน      ตําแหนง  
              (              ) ผูแทนผูบริหาร                  (          ) ผูแทนชุมชน 

ผูบันทึก           ตําแหนง                ผูนําตรวจ      ตําแหนงหัวหนา 
              (             ) ผูทรงคุณวุฒิ                   (                       )หนวยดับเพลิงผูนําตรวจ 
 

ความเห็นผูบริหาร           
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ภาคผนวก  3 

ความรูการปองกันและระงับอัคคภัีย 
  

1.    ทฤษฎีของการเกิดเพลิง 
 1.1 การสันดาปหรือเผาไหม (Combustion)  

  การเผาไหม คือ ปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งเชื้อเพลิงไดรวมตัวกับออกซิเจนจากอากาศ และ
ปลอยพลังงานความรอนและแสงสวาง 
 1.2 องคประกอบของไฟ (Fire Triangle)  

  การท่ีจะเกิดไฟไหมข้ึนไดนั้น จะตองมีองคประกอบ 3 อยาง คือ 

  -  วัตถุเชื้อเพลิง (Fuel) ซึ่งจะอยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ 

  -  ออกซิเจน (Oxygen) ซึ่งมีอยูในอากาศประมาณรอยละ 21 โดยปริมาณ 

  -  ความรอน (Heat) พอเพียงท่ีจะติดไฟได 
  เมื่อมีองคประกอบทั้ง 3 อยางนี้ จะทําใหเกิดไฟลุกไหมข้ึน ฉะนั้นการดับไฟทําไดโดย
การขจัดองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งออก ไฟก็จะดับ 

 1.3 การใชสามเหลี่ยมของไฟ (The Use of the Fire Triangle)  

  สามเหลี่ยมของไฟ แสดงใหเห็นวาไฟจะเกิดข้ึนไดตองมีองคประกอบ 3 อยางคือ เชื้อเพลิง 
(ในรูปของไอระเหย) อากาศ (ออกซิเจน) และความรอน (ถึงอุณหภูมิติดไฟ) และการดับไฟก็ตอง       
ขจัดองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งออกไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง สามเหลี่ยมของไฟ 

ไฟ 
ออกซิเจน ความรอน 

เชื้อเพลิง 
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  ไฟจะติดข้ึนไดนั้นเชื้อเพลิงจะอยูในรูปของสารระเหย (Fuel Vapour) หรือฝอยละเอียด
ของเหลว (Liquid Mist) หรือฝุนละอองของของแข็ง (Finely Divided) จะตองอยูในลักษณะของฟุงกระจาย 
(Dispersed) ในอัตราสวนท่ีพอดีกับอากาศ 

2.    การควบคุมเชื้อเพลิง 
 2.1 เชื้อเพลิงแข็ง  
  สามารถควบคุมไดงายเพราะสามารถมองเห็นได   
 2.2 กาซ  

  การควบคุมกาซทําไดยากเพราะกาซสวนใหญมีลักษณะโปรงใสไมอาจมองเห็นไดดวย  
ตาเปลาและไมมีกลิ่น  จึงทําใหเมื่อรั่วหรือระเหยแลว ไมอาจควบคุมปริมาณ หรือติดตามได  
  ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย กาซหุงตมจึงผสมกลิ่นไว ใหผูใชไดทราบหากเกิดกรณีกาซรั่วข้ึน           

 2.3 เชื้อเพลิงเหลว  
  เมือ่เชื้อเพลิงเหลวไดรับความรอนจะระเหยตัวกลายเปนไอ และหากไอเชื้อเพลิงท่ีลอยอยู
เหนือผิวหนาของเชื้อเพลิงไมมีการระบายถายเทออก จะเกิดการสะสมตัวจนมีปริมาณความเขมขนมากถึง
จุดลุกติดไฟไดเมือ่เกดิประกายไฟ  

  สิ่งท่ีควรทราบเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงกาซ มีศัพท
เรียกเฉพาะ ดังนี้ 
  (1) จุดวาบไฟ (Flash Point)  

   คือ จุดอุณหภูมิท่ีสูงพอท่ีจะกอใหเช้ือเพลิงเหลวระเหยตัวกลายเปนไอท่ีเปนปริมาณ
มากพอที่จะลุกติดไฟได เมื่อมีประกายไฟที่เหมาะสมมาจุด และเมื่อไอเชื้อเพลิงท่ีมีอยูเหนือผิวน้ํามัน 

นอยเกินกวาจะทําใหเกิดเปลวไฟไดอยางตอเนื่อง 
  (2) จุดลุกติดไฟ (Fire Point)  

   คือ จุดอุณภูมิท่ีสูงพอท่ีจะทําใหผิวหนาของน้ํามันใหระเหยไอของน้ํามันในอัตรา    
ท่ีเร็วพอกับการจะเกิดเปลวไฟลุกตอเนื่องกันไปโดยไมดับ หลังจากไดรับการจุดไฟจากแหลงไฟจาก
ภายนอกโดยปกติในน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดเดียวกัน จดุลุกติดไฟจะสูงกวาจุดวาบไฟเสมอ 

  (3) จุดลุกติดไฟไดเอง (Auto Ignition) 

   คือ จุดอุณหภูมิท่ีทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงเกิดจากจุดติดไฟ และลุกเปนไฟข้ึนไดเองโดย
ปราศจากประกายไฟภายนอก 
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   อันตรายจากเชื้อเพลิงท่ีเปนสาเหตุของการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต 

          -  หมดสติเพราะสําลักควันพิษ 

          - ผิวหนังถูกไหมจากเปลวไฟ 
          - สาเหตุอื่น ๆ 

3.   สารที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 3.1 กาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide)  

  เปนกาซพิษท่ีเกิดจากการเผาไหมในบริเวณจํากัด ซึ่งหากมีความเขมขนในอากาศเกินกวา
รอยละ 0.05 โดยปริมาตร จะมีอันตรายทําใหผูสูดดมหมดสติได กลาวคือ ถามีความเขมขนรอยละ 0.16 

จะทําใหหมดสติใน 2 ช่ัวโมง ถามีความเขมขนประมาณรอยละ 1.26 จะหมดสติภายใน 1 ถึง 3 นาที  
  นอกจากความเปนพิษแลว กาซคารบอนมอนอกไซดเมื่อมีความเขมขนในอากาศสูงๆ   
ยังเปนกาซเชื้อเพลิง สามารถลุกไหมและเกิดการระเบิดไดอยางรุนแรง จึงทําใหเพลิงไหมในบริเวณที่โลงแจง
จะมีอันตรายจากกาซคารบอนมอนอกไซดนอยกวาเพลิงไหมท่ีเกดิในบริเวณจํากัด 

 3.2  กาซคารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide)  

  เกิดจากการเผาไหมอยางสมบูรณแบบ ไมเปนเชื้อเพลิง และไมกออันตรายตอรางกาย
โดยตรง แตจะทําใหรางกายขาดออกซิเจน  ถากาซนี้มีความเขมขนในอากาศเกินกวารอยละ 5.0 โดย
ปริมาตรจะมีอันตรายและทําใหผูสดูดมหมดสติได 
 3.3  กาซไฮไดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide)  

  เปนกาซพิษท่ีมีความรุนแรงมากกวากาซคารบอนมอนอกไซดมาก  กาซนี้เกิดจากการ  
เผาไหมสารประกอบไฮโดรคารบอน ท่ีมีองคประกอบของคลอรีน เชน พวกพลาสติก ยาง เสนใย ขนสัตว 
หนังสัตว ไม หรือผาไหม  เปนกาซท่ีเบากวาอากาศ  ถามีสวนผสมในอากาศ 100 ppm.  มีผลใหผูสูดดม
หมดสติและเสียชีวิตไดในเวลา 30 – 60 นาที   
 3.4  กาซฟอสจีน (Phosgene)  

  เกิดจากการเผาไหมสารประกอบไฮโดรคารบอน ท่ีมีสวนประกอบของคลอรีน เชน   

คารบอนเตตระคลอไรดฟรีออน (น้ํายาทําความเย็น) หรือเอธิลีนไดคลอไรด เปนกาซท่ีเปนพิษสูงมากถา
มีสวนผสมในอากาศ 25 ppm. มีผลใหผูสูดดมหมดสติและเสียชีวิตไดในเวลา 30 – 60 นาที   
 3.5  กาซไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen Chloride)  

  เปนกาซพิษท่ีเกิดจากการเผาไหมสารท่ีมีองคประกอบของคลอรีน มีสภาพเปนกรดและ
ทําอันตรายไดเชนกัน แมจะไมรนุแรงเทากับกาซฟอสจีนหรือกาซไฮโดรเจนไซยาไนดก็ตาม 



มาตรฐานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

52 ภาคผนวก 

 3.6  กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen Sulfide)  

  เกิดจากการเผาไหมท่ีไมสมบูรณของวัสดุพวก ยาง พรม ไม ขนสัตว หรือวัสดุอื่นใดที่มี
กํามะถันผสมอยู เปนกาซท่ีมีอันตรายมาก ถามีสวนผสมในอากาศ เพียง 400 – 700 ppm. มีผลใหผูสูดดม
หมดสติและเสียชีวิตไดในเวลา 30 – 60 นาที   
  นอกจากนี้  ยงัเปนกาซเชื้อเพลิงซึ่งลุกติดไฟไดอีกดวย แตไมถึงข้ันเกิดระเบิด มีกลิ่นคลาย
ไขเนา มักจะเรียกวา  “กาซไขเนา”   มีฤทธิ์ทําลายเนื้อเยื่อตางๆ ไดงาย 
 3.7  กาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide)  

  เกิดจากการเผาไหมสมบูรณของกํามะถันในอากาศ เปนกาซพิษถามีสวนผสมในอากาศ
เพียง 150 ppm.  มีผลใหผูสดูดมเขาไปเสียชีวิตไดในเวลา  30 -60 นาที หรือเมื่อผสมกับน้ําหรือความชื้นท่ี
ผิวหนัง จะเกิดกรดกํามะถัน ซึ่งมีฤทธิ์กัดอยางรุนแรง ผูไดรับกาซนี้จะเกิดอาการสําลักและหายใจไมออก
อยางฉับพลัน 

 3.8  กาซแอมโมเนีย (Ammonia)  

  เกิดจากการเผาไหมไม ขนสัตว ผาไหม น้ํายาทําความเย็นหรือสารอื่นท่ีมีสารประกอบ
ของไนโตรเจน และไฮโดรเจน มีกลิน่ฉุนรุนแรง ทําใหเกิดความรําคาญและทําลายเนื้อเยื่อ แตไมมีตัวเลข
สวนผสมที่ทําใหเสยีชีวิต 
 3.9  ออกไซดของกาซไนโตเจน (Oxide of Nitrogen)  

  ไดแก กาซไนตริกออกไซด ไนตรัสออกไซด และไนโตรเจนเตตระออกไซด เกิดจากการ
เผาไหมพวกไม ข้ีเลือ่ย พลาสติก ยาง ท่ีมีไนโตรเจนผสมสีและแลคเกอรบางชนิด ถามีสวนผสมในอากาศ 

ปริมาณ  100 ppm  จะทําใหชีวิตไดในเวลา  30 นาที 
 3.10  กาซอะโครลีน (Acrolein)  

  เปนกาซอันตรายท่ีเกิดจากการเผาไหมสารท่ีเปนไขมันท่ีอุณหภูมิ 6000
o 

F และอาจเกิดจาก
เผาไหมสี และไมบางชนิด เมื่อไดรับจะทําใหสูญเสียประสาทสัมผัส เชน หายใจไมออก มองไมเห็นทําให
ไมสามารถจะหลบหนีออกจากบริเวณอันตรายไดทัน และถามีสวนผสมในอากาศประมาณ 150 - 240 ppm  

จะทําใหผูสูดดมเสียชีวิตไดภายใน  30 นาที   
 3.11  ไอโลหะ (Metal Fumes)  

  คือ ไอของโลหะหนักตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเมื่อโลหะนั้นไดรับความรอนสูง เชน ไอปรอท     

ไอตะกั่ว ไอสังกะสี ไอดีบุก เพลิงไหมในบริเวณโรงผลิตหรือโรงเก็บอุปกรณทางอิเลคทรอนิกส จะเกิด
ไอโลหะ ซึ่งเปนไอท่ีมีอันตรายไดมาก  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก 53 

 3.12  เขมาและควันไฟ (Soot and Smoke)  

  เขมา คือกอนหรือเศษของวัสดุท่ียังเผาไหมไมหมดจะมีลักษณะเปนผงหรือละออง    
สวน ควันไฟ เปนสารผสมระหวางเขมา ข้ีเถา และวัสดุตาง ๆ  ท่ีเกิดมาจากกองเพลิง รวมท้ังพวกกาซและ
ไอตางๆ ดวย ผลของเขมาและควันไฟ คือทําใหผูปวยสําลักและอาจถูกเผาที่ผิวหนาหรือตามตัว รวมท้ัง
ปดบังทางออกตางๆ  ทําใหหนีออกจากบริเวณอันตรายไมทัน 
  นอกจากสารพิษตางๆ 12 ประการที่กลาวมาแลวขางตน เมื่อเกิดเพลิงไหมสิ่งท่ีติดตามมา
คืออณุหภูมิและความรอนสูง  
  จากการวิเคราะหพบวา เมื่อเกิดเพลิงไหมอุณหภูมิบรรยากาศรอบๆ จะเพิ่มสูงข้ึนอยาง
รวดเร็วในชวง 5 นาทีแรก อุณหภูมิอากาศจะสูงไมเกิน 1,500 – 1,800

o 
F ซึ่งเปนคาอุณหภูมิท่ีคนสามารถ

ทนได หลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการดับเพลิง หรือหลบหนีไฟ
ควรรีบดําเนินการ กอนท่ีรางกายไมสามารถทนความรอน และขาดอากาศหายใจ  

4.    หลักในการดับเพลิง 
 สามารถทําได 4 วิธี ดังนี้ 
 4.1 การกําจัดเชื้อเพลิง (Eliminate Fuel Supply)  

  การกําจัดเชื้อเพลิงทําไดโดยนําเชื้อเพลิงออกจากบริเวณอัคคีภัย หรือโดยการถายท้ิง 
(Blow down) สูบน้ํามันออกจากถังการปดลิ้น หรือการเปลี่ยนทิศทางการไหล (Rerouting Flow) เปนตน 

หรือในกรณีท่ีขนยายเชื้อเพลิงออกไปไมได ใหใชวิธีนําเสนออื่น ๆ มาเคลือบผิวของเชื้อเพลิงนี้เอาไว เชน 

โฟม น้ําละลายเกลือ น้ําละลายดวยผงซักฟอก หรือสารตัวอื่น เชน Light Water Foam เมื่อฉีดลงบนผิววัสดุ
แลวจะปกคลุมอยูนานตราบเทาท่ีน้ําหรือสารเคมีอื่น ๆ ท่ีผสมในน้ํายังไมสลายตัว 
 4.2 การปองกันออกซิเจนในอากาศรวมตัวกับเชื้อเพลิง (Prevent Oxygen Air Combining   

Weigh Fuel)  

  การปองกันมิใหออกซิเจนรวมตัวกับเชื้อเพลิงทําไดสองอยางคือ การใชกาซเฉื่อยไป     

ลดจํานวนออกซิเจนในอากาศหรือการใชสิ่งท่ีผนึกอากาศคลุมเชื้อเพลิงไว สําหรับพื้นท่ี ท่ีไฟไหมไมมากนัก 
การใชคารบอนไดออกไซด ผงเคมแีหง หรือไอน้ํา จะเปนการปองกันท่ีไดผลดี  
 4.3  การลดความรอนที่จะทําใหเกิดการระเหย (Elimination Heat Causing Oil Vaporization)  

  ไอระเหยของน้ํามันคือ เชื้อเพลิง ความรอนทําใหน้ํามันระเหยเปนไอ ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ลดความรอนลงเพื่อไมใหน้ํามันระเหยเปนไอ โดยน้ําจะเปนตัวการลดความรอนไดดี โดยเฉพาะน้ําท่ีเปน
ฝอยละเอียดจะสามารถลดความรอนท่ีมีประสิทธิภาพมาก และเปนการปองกันการระเหยเปนไอดวย  
นอกจากนั้นยังเปนตัวลดความรอนของวัสดุและอุปกรณใกลเคียงตางๆ ใหตํ่ากวาจุดติดไฟของไอน้ํามันดวย 
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 4.4 การตัดปฏิกิริยาลูกโซ (Heat Reaction)  

  เปนวิธีการดับเพลิงแบบใหมท่ีไดผลมาก โดยการใชสารบางชนิดท่ีมีความไวตอ
ออกซิเจนมากเพื่อตัดปฏิกิริยาลูกโซ สารดับเพลิงประเภทนี้เรียกวา “ฮาลอน” (Halon) ไดแก พวก
ไฮโดรคารบอนประกอบกับฮาโลเจน (Halogenated Hydrocarbon) ซึ่งสารฮาโลเจนไดแก ไอโอดีน 

โบรมีนคลอรีน และฟลูออรีน (เรยีงตามลําดับความสามารถในการใชงาน)                  

5.     การเลือกใชเคร่ืองมือในการดับเพลิง 
 5.1 ไฟประเภท A  

  เกิดจากเชื้อเพลิงท่ีเปนของแข็ง เชน พวกไม กระดาษ เสื้อผา อาคารบานเรือน เปนตน  

ไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงเหลานี้ สามารถดับไดดวยการใหความเย็น โดยการใชน้ําฉีดเปนฝอย หรือฉีดพุงตรง
ไปยังฐานของเพลิงนั้นๆ ซึ่งแลวแตกรณี   ไฟประเภทนี้จะเหลือเถาถานทิ้งไว 
 5.2 ไฟประเภท B  

  เกิดจากเชื้อเพลิงท่ีเปนของเหลว พวกน้ํามันหรือกาซตางๆ จาระบีและสิ่งท่ีใชสําหรับ  

ลางละลายความสะอาดตางๆ ไฟประเภทนี้จะดับไดดวยวิธีปองกันมิใหอากาศเขาไปรวมตัวกับเชื้อเพลิง  
การคลุมผิวหนาของเชื้อเพลิง  หรือการลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิง โดยใชโฟม  ผงเคมี  ฮาลอน (Halon)  

หรือคารบอนไดออกไซด ไฟประเภทนี้จะไมมีเถาถานเหลือท้ิงไว 
 5.3 ไฟประเภท C  

  เปนไฟที่ไหมอุปกรณเครื่องมือไฟฟาตางๆ กอนอื่นตองพยายามตัดวงจรไฟฟาเสียกอน
เพื่อจะลดอันตรายลง การดับตองใชเครื่องมือท่ีไมเปนสื่อไฟฟา เชน ฮาลอน (Halon) คารบอนไดออกไซด 
หรือเคมีแหง 
 5.4 ไฟประเภท D   

  เปนไฟท่ีเกิดจากการลุกไหมของจําพวกโลหะติดไฟ เชน แมกนีเซียม โซเดียม โปตัสเซียม 

เปนตน ลักษณะการลุกไหมจะใหความรอนสูงรุนแรง และใหเปลวไฟสวางจาเปนอันตรายตอสายตา  
และมานตา การดับไฟประเภท D ใหใชสารเคมีจําพวก Sodium Chloride (ผงเกลือแกง) หรือทรายแหง   
ขอควรระวังคือ หามใชน้ําทําการดับไฟประเภท D โดยเด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิดการระเบิดอยางรุนแรง 
 


