
l ตรวจสอบเครื่องใชไฟฟา 
ให้อยู ในสภาพใช้งานได้อย่าง 
ปลอดภัย หากชำรุดให้แจ้ง 
ช่างไฟฟ้าซ่อมแซม  เลือกใช้ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน 
ฟิวส์และสายไฟฟ้ามีขนาด
เหมาะสมกับปริมาณการใช้ 
กระแสไฟฟ้า ไม่เปิดใช้เครื่องใช้
ไฟฟ้าและเสียบปลั๊กไฟติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่เสียบ
ปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดียวกัน ปิดสวิตช์ไฟและถอด 
ปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ 
เกิดเพลิงไหม้ได้  

l จัดสภาพแวดล้อมให้ 
ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ 
โดยกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง 
เก็บแยกสารเคมีที่ติดไฟง่าย  
ไว้ในจุดที่อากาศถ่ายเทสะดวก
และห่างจากแหล่งความร้อน 
ไม่จัดเก็บส่ิงของบริเวณเส้นทาง 
หนีไฟ โดยเฉพาะประตูทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ กรณีติดตั้ง 
เหล็กดัดให้เลือกใช้แบบท่ีสามารถเปิด - ปิดได้อย่างน้อย 1 บาน 
ต่อห้อง สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ควรติดตั้ง 
แผนผังแสดงจุดต่างๆ ภายในอาคาร และป้ายบอกเส้นทาง 
หนีไฟอย่างชัดเจน จะได้อพยพออกจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ 
ได้อย่างทันท่วงที ที่สำคัญ ไม่ควรต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับ
อนุญาตและไม่ใช้อาคารผิดประเภท เพราะหากเกิดเพลิงไหม้  
จะทำให้อาคารทรุดตัวและพังถล่มลงมาได้

อัคคีภัย เป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง ซึ่งแต่ละคร้ังที่เกิดเพลิงไหม้ จะสร้างความสูญเสีย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล โดยเฉพาะหากเกิดในชุมชนแออัด อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ 
ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม จะยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะสาเหตุการเกิด วิธีป้องกัน 
เพลิงไหม้ รวมถึงการปฏิบัติตนและอพยพออกจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้อย่างปลอดภัย ดังนี้

l เพิ่มความระมัดระวังในการ 
ใช้ก๊าซหุงต้ม  โดยตรวจสอบ 
ถังบรรจุก๊าซให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่บุบ 
ไม่บวม ไม่เป็นสนิมหรือผุกร่อน  
วาล์วถังก๊าซ สายยางหรือ 
ท่อนำก๊าซไม่มีรอยรั่ว อีกทั้ง 
จัดวางถังก๊าซในบริเวณท่ี 
อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากแหล่งความร้อนและบริเวณที่มี
ประกายไฟ รวมถึงปิดวาล์วถังก๊าซทุกคร้ังหลังใช้งาน เพราะหาก 
ก๊าซรั่วไหล จะเสี่ยงต่อการระเบิดและเพลิงไหม้

l ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
และระงับเหตุเพลิงไหม้      
โดยจัดวางถังดับเพลิงในจุด 
ที่หยิบใช้งานสะดวก ติดตั้ง  
เครื่องตรวจจับควันไฟและ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้บริเวณ
จุดเส่ียง เช่น ห้องครัว ห้องพระ 
เป็นต้น พร้อมติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติที่แผงสวิตช์ 
ควบคุมไฟ รวมถึงต่อสายดินกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสี่ยงต่อการ
เกิดไฟฟ้ารั่วไหลและลัดวงจร ตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ์ 
ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ     

ความประมาทและความรู้เท่าไม่ถงการณ์ 
ทั้งการไม่ดับไฟบุหรี่ก่อนทิ้ง การจุดธูปเทียน
หรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล การเผาขยะ
และหญ้าแห้งใกล้วัสดุติดไฟง่ายโดยไม่ดูแล 
อย่างใกล้ชิด รวมถึงการจัดเก็บวัสดุที่เป็น 
เช้ือเพลิงใกล้แหล่งความร้อน ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้   
     
ไฟฟาลัดวงจร การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้
มาตรฐาน สายไฟฟ้าเสื่อมสภาพ การใช้งาน
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกวิธี การไม่ดูแล 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
รวมถึงการใช้ฟิวส์หรือสายไฟฟ้าที่มีขนาด 
ไม่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้า ทำให้
ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้   
     

ก๊าซหุงต้มรั่วไหล เนื่องจากก๊าซหุงต้มเป็น
เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติไวไฟ หากใช้งานก๊าซ
หุงต้มอย่างไม่ถูกวิธีหรือถังก๊าซไม่ได้มาตรฐาน 
อาจทำให้ก๊าซรั่วไหลและหากมีประกายไฟ 
บริเวณดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดระเบิดและ
เพลิงไหม้ได้ 

วิธีปองกันเพลิงไหม้ สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ 

l ต้ังสติ ไม่ต่ืนตระหนก ประเมินสถานการณในเบ้ืองต้น
      p  หากเพลิงไหม้เล็กน้อย  
ให้ดับเพลิงด้วยตนเองใน 
เบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว
หรือถังดับเพลิงฉีดพ่นบริเวณ
ที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อดับไฟ 
และควบคุมเพลิงมิให้ลุกลาม
ขยายวงกว้าง
     p  กรณีเพลิงไหม้รุนแรงหรือไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง ให้ตะโกน
บอกหรือกดสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้อื่นทราบและรีบอพยพ
ออกจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ จากนั้นให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่
หน่วยดับเพลิงมาระงับเหตุและควบคุมเพลิง 

การปฏิบัตตนกรณีเกิดเพลิงไหม้  

แจ้งเหตุเพลิงไหม้      โทร.  199
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ปภ. แนะ ‘อัคคีภัย ป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท
l หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไม่จุด
ยากันยุงหรือธูปเทียนทิ้งไว้ 
โดยไม่มีคนดูแล ไม่สูบบุหรี่บน 
ที่นอน ดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิท 
ก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบน
พื้นบ้านหรือวัสดุที่ติดไฟง่าย 
ไม่จุดไฟเผาขยะบริเวณพงหญ้าแห้ง 
หรือใกล้บ้านเรือน จะช่วยป้องกัน 
การเกิดเพลิงไหม้

’
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 อัคคีภัยป้องกันได้                                
หากทุกภาคส่วนร่วมกันใส่ใจ                       

เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบ               
กิจกรรมเกี่ยวกับไฟ                                        

จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้                 
พร้อมศึกษาวิธีป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น  
เพื่อจะได้สามารถควบคุมเพลิงมิให้ลุกลามขยายวงกว้าง        

รวมถึงเรียนรู้การอพยพ                  
ออกจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ 
จะทำให้สามารถเอาตัวรอด  

จากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย

“อัคคีภัยปองกันได้            

l ก่อนออกจากห้องใหใชมือ
สัมผัสผนังหรือลูกบิดประตู  
   p  หากไม่ร้อน ให้เปิดประตู 
ออกไปช้าๆ และอพยพไปตาม 
เส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัย  
   p  หากมีความร้อนสูง แสดงว่า  
เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียง 
ห้ามเปิดประตูออกไปอย่าง 
เด็ดขาด เพราะเพลิงจะลุกลาม 
เข้ามาในห้อง ควรปิดห้อง 
ให้สนิท แล้วใช้ผ้าหนาๆ ชุบน้ำ 
อุดตามช่องที่ควันไฟลอย 
เข้ามาได้   

l หลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกาย โดยใช้ผ้าชุบน้ำ 
ปิดจมูกและปากหรือใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่อัดอากาศ
บริสุทธิ์มาครอบศีรษะ นอกจากจะช่วยป้องกันการสำลัก
ควันไฟเสียชีวิตแล้ว ยังทำให้มีเวลาในการอพยพหนีไฟ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 – 10 นาที    
l หมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย 
เพราะอากาศบริสุทธิ์อยู่เหนือพื้นในระดับไม่เกิน 1 ฟุต  
เพื่อป้องกันการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกาย ทำให้หมดสติและ 
เสียชีวิตได้      
l ใช้บันไดหนี ไฟ ในการอพยพออกจากอาคาร เพื่อป้องกัน
อันตรายจากไฟที่ลุกลามเข้ามาและลดการสูดดมควันไฟเข้า
สู่ร่างกาย      
l หลีกเลี่ยงการอพยพหนี ไฟโดยใช้บันไดภายในอาคาร 
เพราะบันไดมีลักษณะเป็นปล่อง ทำให้ควันไฟและเปลวเพลิง
พุ่งขึ้นมาปกคลุม จึงเสี่ยงต่อการสำลักควันไฟและถูกไฟคลอก
เสียชีวิต      
l  ห้ามใช้ลิฟต์ ในการอพยพหนี ไฟอย่างเด็ดขาด เพราะเมื่อ 
เกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับ ทำให้ติดค้างภายในลิฟต์ ขาดอากาศ 
หายใจเสียชีวิต 

l ไม่อพยพหนี ไฟเข้าไปในบริเวณที่เป็นจุดอับของอาคาร 
เช่น ห้องใต้ดิน เป็นต้น เพราะจะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วย
ความยากลำบาก     
l ไม่อพยพหนี ไฟเข้าไปอยูในห้องน้ำ เพราะปริมาณน้ำ 
ไม่เพียงพอต่อการดับไฟ ทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต   
l ไม่อพยพหนี ไฟขึ้นไปชั้นบนหรือดาดฟาของอาคาร 
เพราะไฟจะลุกลามจากชั้นล่างขึ้นสู่ชั้นบน ทำให้เสี่ยงต่อการ
ได้รับอันตรายได้      
l ไม่ปีนหรือกระโดดออกจาก
อาคารที่เกิดเพลิงไหม้  เพราะอาจ 
พลัดตกจากอาคารเสียชีวิต 
ควรรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี 
l เมื่อออกจากอาคารแล้ว
ห้ามกลับเข้าไปในอาคารท่ีเกิด 
เพลิงไหม้อก เพราะอาจถูก 
ไฟคลอกและเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายจากอาคารที่พังถล่ม 
ลงมา      
l กรณีมีคนติดภายในอาคาร ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยบอก
ตำแหน่งท่ีชัดเจน จะได้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว 
l  กรณีติดอยูในอาคาร ให้โทรศัพท์แจ้งเหตุพร้อมระบุ 
ตำแหน่งที่ติดอยู่ และส่งสัญญาณ เช่น เป่านกหวีด ใช้ไฟฉาย 
โบกผ้า เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายนอก 
l  กรณไฟลุกลามติดเสื้อผ้า ห้ามวิ่งอย่างเด็ดขาด เพราะจะ
ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ให้รีบถอดเส้ือผ้าออกหรือกล้ิงตัวไปมา
ให้ไฟดับ

เมื่อเข้าไปอยู่ในอาคารที่ไม่คุ้นเคยควรศึกษาแผนผัง 
อาคาร หมั่นสังเกตและจดจำตำแหน่งบันไดหนีไฟ 

รู้ไว้ปลอดภัย

ประตูทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุด ตำแหน่ง
ที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ อุปกรณ์ดับเพลิง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
จะได้ระงับเหตุในเบื้องต้นและหนีออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว 
กรณีเข้าพักในอาคารสูงควรวางกุญแจห้องและไฟฉายไว้ 
ใกล้ตัวเสมอ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะได้อพยพหนีไฟทันท่วงที

การอพยพออกจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ ข้อควรรูในการอพยพหนีไฟ

หยุด

หมอบ
กลิ้งตัว

ต้องใส ใจไม่ประมาท”
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กระทรวงมหาดไทย  

’‘อัคคีภัย
ปองกันได้ ต้องใส ใจไม่ประมาท่้


