
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยความปรารถนาดจีาก... 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   สาํนักปลัด 

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองไผ่แก้ว 
อาํเภอบ้านบงึ   จังหวัดชลบุรี 

 



 
 

ไฟเป็นพลังงานชนิดหน่ึงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมหาศาล เพราะไฟเป็นต้นกําเนิด
ของพลังงานต่างๆ ที่มนุษย์นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน แต่ ไฟ” อาจก่อให้เกิดภัยอย่างมหันต์ได้ หากขาดความรู้หรือ
ขาดความระมัดระวังในการใช้และการควบคุม ดูแลแหล่งกําเนิดไฟ ประชาชนทั่วไปควรรู้ภยันตรายจากไฟไหม้ 
เพ่ือจะได้มีแผนการควบคุมการใช้ไฟ การใช้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเพ่ือลดภยันตรายที่จะเกิดขึ้น  สิ่งที่ควรรู้ได้แก่   ภยันตรายจากไฟไหม้, การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย, วิธีใช้เครื่องดับเพลิง, ขั้นตอนทั้ง 4 เมื่อมีไฟไหม้, หลัก 5 ต้องป้องกันไฟ, บัญญัติ 10 ประการใน
อาคารสูง, และความรู้เบ้ืองต้นเพ่ือพ้นอัคคีภัย   และใช้แก๊สปลอดภัย 10 วิธี  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. ยันตรายจากไฟไหม้ 
1.1 ไฟไหม้จะมีความมืดปกคลุม ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้  ความมืดน้ันอาจเน่ืองจากอยู่ภายในอาคาร

แล้วกระแสไฟฟ้าถูกตัด หมอกควันหนาแน่น หรือเป็นเวลากลางคืน 
วิธีแก้ไข 
ติดต้ังอุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ( Emergency Light )  ซึ่งทํางานได้ด้วยแบตเตอรี่ทันที ที่

กระแสไฟฟ้าถูกตัดติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง เมื่อกระ แสไฟฟ้าถกูตัด  เตรียมไฟฉายที่มีกําลังส่องสว่างสูง ไว้
ให้มีจํานวนเพียงพอในจุดที่สามารถนํามาใช้ได้สะดวก ฝึกซ้อมหนีไฟเมื่อไม่มีแสงสว่าง ด้วยตนเองทั้งที่บ้าน  ที่
ทํางาน ในโรงแรม  หรือ แมแ้ต่ในโรงพยาบาล โดยอาจใช้วิธีหลบัตาเดิน ( ครั้งแรกๆ ควรให้เพ่ือนจูงไป ) และควร
จินตนาการด้วยว่าขณะน้ีกําลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

1.2 ไฟไหม้จะมีแก๊สพิษและควันไฟ  ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้ประมาณ ร้อยละ 90  เป็นผล
จากควันไฟ  ซึง่มีทั้งก๊าซพิษ และทําใหข้าดออกซิเจน 

วิธีแก้ไข 
จัดเตรียม หน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask) ใช้ถุงพลาสติกใส ขนาดใหญ่ตัก

อากาศแล้วคลมุศีรษะหนีฝ่าควัน (ห้ามฝ่าไฟ) คืบ คลานตํ่า อากาศที่พอหายใจได้ยังมีอยู่ใกล้พ้ืน สูงไม่เกิน 1 ฟุต 
แต่ไม่สามารถทําได้เมื่ออยู่ในช้ันที่สูงกว่าแหล่งกําเนิดควัน 

1.3 ไฟไหม้จะมีความร้อนสูงมาก  หากหายใจเอาอากาศที่มีความร้อน 150 องศาเซลเซียสเข้าไป  ทา่นจะ
เสียชีวิตทันที ในขณะที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้แลว้ประมาณ 4 นาที อุณหภูมจิะสูงขึ้นกว่า 400 องศาเซลเซียส 

วิธีแก้ไข      
ถ้าทราบตําแหน่งต้นเพลิงและสามารถระงับเพลิงได้ ควรระงับเหตุเพลิงไหม้ ด้วยความรวดเร็ว 

ไม่ควรเกิน  4 นาทีหลังจากเกิดเปลวไฟควรหนีจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สดุ ไปยังจุด รวมพล (Assembly area) 
  1.4 ไฟไหม้ลุกลามรวดเร็วมาก  เมื่อเกิดเปลวไฟขึ้นมาแล้ว ท่านจะมีเวลาเหลือในการเอาชีวิตรอดน้อย
มาก ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ ดังน้ี 
     1.4.1  ไฟไหมข้ั้นต้น คือ ต้ังแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที สามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิง
เบ้ืองต้น  แต่ผู้ใช้จะต้องเคยฝึกอบรมการใช้เครื่องดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาสระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.4.2  ไฟไหมข้ั้นปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 4 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิ
จะสูงมากเกินกว่า 400 องศาเซลเซียส  หากจะใช้เครื่องดับเพลิง เบ้ืองต้น ต้องมีความชํานาญ และต้องมีอุปกรณ์ 
จํานวนมากเพียงพอ  จึงควรใช้ระบบดับเพลิงขั้นสูง จึงจะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่า 



     1.4.3   ไฟไหมข้ั้นรุนแรง  คือ  ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเน่ืองไปแล้ว เกิน 8 นาที และยังมีเช้ือเพลิง
อีกมากมายอุณหภูมิจะสูงมากกว่า  600  องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและ
รวดเร็ว การดับเพลิงจะต้องใช้ผู้ที่ได้รับการฝึกพร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง 
 

2. การป้องกันและระงบัอัคคภัีย 
เมื่อรู้ภยันตรายจากไฟไหม้แล้ว การป้องกันมิให้เกิด จะเป็นหนทางแรกที่ประชาชนทุกคน ควร

เลือกปฏิบัติ ซึ่งการป้องกันน้ัน มีหลักอยู่ว่า 
1. กําจัดสาเหตุ 
2. คุมเขตลุกลาม 
3. ลดความสูญเสีย 

“ ป้องกันอย่าให้เกิด คือสิ่งประเสริฐสุด ” 

2.1) กําจัดสาเหตุ    สาเหตุแห่งอัคคีภัย 
1.1    ประมาท   ในการใช้เช้ือเพลิง การใช้ความร้อน การใช้ไฟฟ้า 
1.2    อุบัติเหตุ    ทั้งโดยธรรมชาติ และเกดิจากมนุษย์ 
1.3    ติดต่อลกุลาม    การนําความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสคีวามร้อน 
1.4    ลุกไหมข้ึ้นเอง   การทาํปฏิกิริยาทางเคมี การหมักหมม อินทรีย์สารวางเพลิง  ทั้งทางตรง และ 

ทางอ้อม 
2.2) คุมเขตลกุลาม  รีบระงับ ยับย้ังไฟ ด้วยการทําความเข้าใจในหลัก 

       ตัวเลขรกัษาชีวิต “3 – 4 – 6 เดินชดิขวา  รักษาชีวิต” 
                                      เลข 3 คือ องค์ประกอบของไฟ 
             Component of Fire 

องค์ประกอบของไฟมี  3 อย่าง คือ 
1.   ออกซิเจน ( Oxygen )ไม่ตํ่ากว่า 16 % (ในบรรยากาศ  ปกติจะมอีอกซิเจนอยู่ประมาณ 21 %) 
2.   เช้ือเพลิง ( Fuel )  ส่วนที่เป็นไอ (เช้ือเพลิงไม่มีไอ ไฟไม่ติด) 
3.   ความร้อน ( Heat ) เพียงพอทําให้เกิดการลุกไหม้  ไฟจะติดเมื่อองค์ประกอบครบ 3 อย่าง  ทํา

ปฏิกิริยาทางเคมีต่อเน่ืองเป็นลูกโซ ่ ( Chain Reaction ) 
 

การป้องกันไฟ    คอื การกําจัดองค์ประกอบของไฟ 
การดับไฟ คือ การกําจัดองค์ประกอบของ ไฟ เช่นกัน 

วิธีการดับไฟ  จึงมีอย่างน้อย  3  วิธี คือ 
1.   ทําให้อับอากาศ ขาดออกซิเจน 
2.   ตัดเช้ือเพลิง กําจัดเช้ือเพลิงให้หมดไป 
3.   ลดความรอ้น ทําให้เย็นตัวลง 

 

 



 
เลข 4 คือ ประเภทของไฟ 

Classification of Fire 
ไฟมี 4 ประเภท คือ A B C D ซึ่งเป็นข้อกําหนดมาตรฐานสากล 

 
ไฟประเภท เอ  มสีัญลักษณ์เป็น รูปตัว A สีขาวหรือ
ดํา อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียวไฟประเภท A คือ ไฟที่
เกิดจากเช้ือเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเช้ือเพลิง
ธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ 
พลาสติก หนังสต๊ิก หนังสัตว์  ปอ  นุ่น  ด้าย  รวม
ทั้งตัวเราเอง  วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ การ
ลดความร้อน (Cooling) โดยใช้นํ้า 

  

ไฟประเภท บี มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B สีขาวหรือ
ดํา อยู่ในรูปสี่เหลี่ยม สีแดง  ไฟประเภท B คือ ไฟที่
เกิดจากเช้ือเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ 
เช่น นํ้ามันทุกชนิด  แอลกอฮอล์ ทิเนอร์ ยางมะตอย
จารบี   และกา๊ซติดไฟทุกชนิด   เป็นต้น 
วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุด คือ กําจัดออกซิเจน ทํา
ให้อับอากาศ โดยคลมุดับ ใช้ผงเคมีแห้ง ใช้ฟอง
โฟมคลุม 

 

 

ไฟประเภท ซี   มสีัญลักษณ์เป็นรูป C สีขาวหรือดํา 
อยู่ในวงกลมสฟ้ีา  ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกิดจาก
เช้ือเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่มีกระแสไฟฟ้า
ไหลอยู่ เช่น  อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด การอาร์ค การ 
สปาร์ค  วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัด
กระแสไฟฟ้า แล้วจึงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
นํ้ายาเหลวระเหยที่ไม่ม ีCFCไล่ออกซเิจนออกไป 

  

ไฟประเภท ดี  มีสญัลักษณ์เป็นรูปตัว D สขีาวหรือ
ดํา อยู่ในดาว 5 แฉก สีเหลือง ไฟประเภท D คือไฟ
ที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่มีลักษณะเป็นโลหะและสารเคมี
ติดไฟ เช่น  วัตถุระเบิด,  ปุ๋ยยูเรีย (แอมโมเนียมไน
เตรต) , ผงแมกนีเซียม ฯลฯ  วิธีดับไฟประเภท D ที่
ดีที่สุด คือ การทําให้อับอากาศ  หรือใช้สารเคมี
เฉพาะ (ห้ามใช้นํ้าเป็น 
อันขาด) ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูลแต่ละชนิดของ
สารเคมีหรือโลหะน้ันๆ   

 

 

 
 



เลข 6 คือ เครือ่งดับเพลิงแบบมือ 
Portable Fire Extinguishers 

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) หรืออาจเรียกว่าแบบยกหิ้ว    มีประโยชน์ในการระงับ
ไฟเบ้ืองต้น  ไม่ควรฉีดถ้าไม่เห็นแสงไฟ 

เครื่องดับเพลิงมีมากกว่า 20 ชนิด แต่ควรรู้เป็นหลัก 6 ชนิด คือ 
1. เคร่ืองดับเพลิงชนิดกรดโซดา ( Soda  Acid )หรือกรดชนิดอื่น 
  ( นิยมบรรจใุนถังสีแดงไม่มีสาย ไม่มีคันบีบ ) 
เวลาใช้  ต้องทาํให้หลอดบรรจกุรดโซดาแตก (โดยการทุบปุ่มเหนือถงั)  เพื่อทาํปฏิริยา
กับน้ํา เกดิแก๊สขับดัน ให้ถือถังคว่ําลง แล้วน้ําจะพุ่งผ่านหัวฉีดเข้าดับไฟ  ซึ่งยุ่งยาก
ซับซ้อน  ตรวจสอบยาก ปัจจุบนัไม่นิยมใช้ ไมม่ีจาํหน่ายในเมืองไทยแล้ว  แต่ใน
ต่างประเทศยังมีใช้อยู ่
 ใช้ดับไฟประเภท A อย่างเดียว 

 

2. เคร่ืองดับเพลิงชนิดฟองโฟม (Foam)หรือนํ้าผสมสาร (Water Base) 
(นิยมบรรจใุนถงัอลูมิเนียมสีครมีหรือถังสแตนเลส มีหัวฉีดเป็นหัวฝักบัว  (Water Base 
บรรจถุังสีเขียว ) 
ในถงัมีน้ํายาโฟมผสมกับน้ําแล้วอัดแรงดันไว้ (  นิยมใช้โฟม AFFF ) เวลาใช้  ถอดสลัก
และบีบคันบีบ   แรงดันจะดันน้าํผสมกับโฟมผ่านหัวฉีดฝักบัว พ่นออกมาเป็นฟอง
กระจายไปปกคลุมบริเวณที่เกดิไฟไหม้ ทําให้อบัอากาศขาดออกซิเจน และลดความ
ร้อน ถ้าเป็น "นํ้าผสมสาร"Water Base"จะบรรจุน้ําผสมสารสังเคราะห์จากสมุนไพร
บางชนิด มีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิและไม่เป็นส่ือไฟฟ้า แต่การนําไปใช้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีผลเสียจากน้ําในระยะยาวได้ 
 ใช้ดับไฟประเภท B และ A ( Water base ดับไฟ  C ได้ ) 

 

3. เคร่ืองดับเพลิงชนิดนํ้าสะสมแรงดัน ( Water Pressure ) 
( นิยมบรรจถุังแสตนเลส ต่างประเทศบรรจุถังกันสนิมสีแดง)  
บรรจุน้ําอยู่ในถงั แล้วอัดแรงดนัน้ําเข้าไว้ จงึเรยีกว่า  น้ําสะสมแรงดัน 
ควรเป็นเครือ่งดบัเพลิงหลัก เนือ่งจากวัตถุเชื้อเพลิงประเภท A อาทิ ฟืน ฟาง ยาง ไม้ 
ผ้า กระดาษพลาสติก หนังสติก๊ หนังสัตว์  ปอ  นุ่น  ดา้ย มีอยูท่ั่วไป และถ้าเปน็สถาน
ประกอบการทีม่ีพนักงานเป็นจํานวนมาก สามารถนํามาฝึกสอนการดับเพลิงได้เอง 
เพียงเติมน้ําแล้วนําไปเติมลมตามปั้มน้ํามัน 
ทั่วไป สะดวก ประหยัด (ขอทราบรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมฯ FARA โทร.
0816393529) 
 ใช้ดับไฟประเภท A 

 

4. เคร่ืองดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือซีโอท ู(Carbondioxide) 
  ( นิยมบรรจุถงัสีแดง  ต่างประเทศบรรจุถงัสีดํา ) 
บรรจกุ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในถงัทีท่นแรงดันสูง   ประมาณ  800 ถงึ1200 ปอนด์ 
ต่อตารางน้ิว  ทีป่ลายสายฉีดจะมีลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย  เวลาฉีดจะมเีสียงดงั
เล็กน้อย  พร้อมกับพ่นหมอกหิมะออกมาไล่ความร้อน และออกซิเจนออกไป    ควรใช้
ภายในอาคารทีต่้องการความสะอาด โดยฉีดเขา้ใกล้ฐานของไฟให้มากที่สุด 
ประมาณ 1.5 – 2  เมตร   เมื่อใช้งานแล้วจะไม่มีส่ิงสกปรกหลงเหลือ 
 ใช้ดับไฟประเภท C และ B 

 



 
5. เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ( Dry Chemical Powder ) 
( นิยมบรรจุถังสีแดง ต่างประเทศบรรจุถังสีฟ้า ) 
บรรจุผงเคมี ซึ่ง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไว้ในถัง แล้วอัดแรงดันเข้าไป เวลาใช้ ผง
เคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟทําให้อับอากาศ  และทําปฏิกริยาทางเคมี ควรใช้ภายนอก
อาคาร เพราะผงเคมีเป็นฝุ่นละอองฟุง้กระจายทําใหเ้กิดความสกปรก และเป็นอุปสรรค
ในการเข้าผจญเพลิง อาจทําใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า 
ราคาแพง เสียหายได้ในโรงพยาบาลบริเวณพื้นที่ปลอดเช้ือ ห้ามใช้เด็ดขาด 
เพราะผงเคมทีีม่ีอณูที่เล็กมาก เป็นที่แฝงตัวของเชื้อโรค (แผนก IC ของโรงพยาบาล HA 
กรุณาตรวจสอบด้วย) 
ใช้ดับไฟได้ดีคือ ไฟประเภท B 
ผงเคมีไม่เป็นส่ือไฟฟ้า    สามารถดับไฟประเภท C ได้ (แต่อปุกรณ์ไฟฟ้าอาจเสียหาย)  
การดับไฟประเภท A ต้องมีความชํานาญและควรใช้น้ําดับถ่าน 

 

6. เคร่ืองดับเพลิงชนิดนํ้ายาเหลวระเหย ฮาโลตรอน ( Halotron ) 
( นิยมบรรจุถังสีเขียว) 
แต่เดิมบรรจุน้ํายาเหลวระเหย ชนิด BCF Halon โบรโมคลอโร ไดฟลูออโร  ซึ่งเป็นสาร 
CFC ไว้ในถังสีเหลือง  ใชด้ับไฟได้ดีแต่มีสารพิษ   และในปัจจบุันองค์การสหประชาชาติ 
ประกาศให้เลิกผลิตพร้อมทัง้ให้ทุกประเทศ ลดการใช้จนหมดสิ้น   เพราะเปน็สารที่
ทําลายส่ิงแวดล้อมโลก บางประเทศ เช่น ออสเตเลีย ถอืวา่เปน็ส่ิงผิดกฏหมาย 
: ปัจจุบันน้ํายาเหลวระเหยที่ไมม่ีสาร CFC มีหลายยี่ห้อ และหลายช่ือ 
ใช้ดับไฟประเภท C และ B ส่วนไฟประเภท A ต้องมีความชํานาญ สามารถฉีดใช้ได้
ไกลกว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์ คือระยะ 3-4 เมตร 

 

 

การตรวจสอบแรงดันในถังดับเพลิง 

 
มาตรวัด (Pressure Gauge) เครื่องดับเพลิง 

  ถ้ามีมาตรวัด  (Pressure Gauge) ต้องดูที่เข็ม “เข็มต้ังยังใช้ได้ เข็มเอียงซ้ายไม่ได้การ” หาก
แรงดันไม่มี เขม็จะเอียงมาทางซ้าย  ต้องรีบนําไปเติมแรงดันทันที อย่าติดต้ังไว้ให้คนเข้าใจผิด คิดว่ายังใช้ได้  หาก
เข็มเอียงไปทางขวาอาจเกิดจากความร้อนรอบถัง  ทําให้แรงดันในถังสูงขึ้นซึ่งไม่มีผลเสยี  การตรวจสอบเครื่อง
ดับเพลงิน้ีควรเป็นหน้าที่ของเจ้าของพ้ืนที่ที่ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงน้ันๆ  ควรตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้งถ้าไม่
มีมาตรวัด (Pressure Gauge) คือเคร่ืองดับเพลิงชนิด  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(ซีโอท)ู ใช้วิธีช่ังนํ้าหนักก๊าซที่อยู่ใน
ถัง หาก ลดลงตํ่ากว่า80 % ควรนําไปอัดเพ่ิมเติม 

 

 



การบํารงุรักษาเครื่องดับเพลิง 

  เครื่องดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างย่ิง  จึงควรได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวนาน ขั้นตอนที่สําคัญในการบํารงุรักษา คือ 

1. อย่าติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใอุณหภูมิสูง  มีควาช้ืน  หรือเกิดความ สกปรกได้ง่าย เช่น ตาก
แดด ตากฝน  ติดต้ังใกล้จุดกําเนิดความร้อนต่างๆ อาทิ หม้อต้มนํ้า  เครือ่งจักรที่มีความร้อนสูง เตาหุงต้ม ห้องอบ
ต่างๆ เป็นต้น 

2. ทําความสะอาดตัวถังและอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด,หัวฉีด)เป็นประจํา สม่ําเสมอ (อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้) เพ่ือให้ดูดีมีระเบียบและพร้อมใช้งาน 

3. หากเป็นเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง   ควรเคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายใน โดยยกถังพลกิ
ควํ่า-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง (จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน)  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4. ตรวจสอบสลากวิธีใช้  ป้ายบอกจุดติดต้ัง ป้าย แสดงกําหนดการบํารุงรักษา  และผู้ตรวจสอบ 
(Maintenance Tag )ให้สามารถอ่านออกได้ชัดเจนตลอดเวลา หากท่านได้ตรวจสอบและบํารุงรักษาตามที่กล่าว
มาน้ีแล้ว  อุปกรณ์ของท่านจะมีอายุยืนยาว  สามารถใช้ได้ไม่ตํ่ากว่า  5 ปี 
 

การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง 
  ให้ติดต้ังสูงจากพ้ืน โดยวัดถึงสว่นที่สูงทีสุ่ดของเครื่องดับเพลงิต้องไม่เกิน 140 ซม.สําหรับถัง

ดับเพลิงขนาดเบาที่มีนํ้าหนักรวมไม่เกิน 10 กก. เพ่ือให้ทกุคน สามารถหยิบใช้ ได้สะดวก  และติดต้ังสูงไม่เกิน 90 
ซม.สําหรับถังขนาดหนัก   พร้อมติดต้ังป้ายช้ีตําแหน่งไว้เหนือเคร่ืองดับเพลิงเพ่ือให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล 
จากทุกมุมมอง และทั้งกลางวันและกลางคืน เครื่องดับเพลิงทุกเคร่ืองที่ติดต้ังในประเทศไทย ต้องมีรายละเอียดเป็น
ภาษาไทยด้วย  และจะต้องมีป้ายระบุระยะเวลาการตรวจสอบบํารุงรักษา (Maintenance Tag)ที่เครื่องดับเพลิง
ทุกๆเครื่องด้วย 

( ซึ่งกําหนดให้ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเจ้าของพื้นที่ ) 
 

วิธีใชเ้ครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
 

ภาพ ขั้นตอน ท่องจําให้ขึ้นใจ ข้อสังเกตและข้อควรระวัง 

 การหิว้ถงั 
 
 

ส่ีนิ้วเรียงชิดติดกัน 
จับใต้คันบีบด้านล่าง 
หันสายฉีดไปด้านหน้า 
 

ห้ามยกหิว้ที่โคนสายฉีดเพราะอาจทํา
ให้หกั ขาด จนใช้งานไม่ได ้

 

การนําพา 
 

แล้วนําพาไป 
 

ควรนําไปที่เกิดเหตุ 2 ถัง เพื่อสํารอง 
ถ้าระงับไมอ่ยู่ในถังเดียว 

 มองหา เป้าหมายพอเหน็แสงไฟ ไม่เห็นแสงไฟอย่าฉีด 
 การเข้าดับ 

 
ให้เข้าเหนือลม 
 

หากเข้าใต้ลม กา๊ซพิษควันไฟจะถูก
พัดเข้าหาตัว 

 ระยะห่าง 
 

ระยะเหมาะสม 3 ถงึ 4 ม.ถ้าชนิดซีโอทู 1½ ม. ถงึ 2 
ม. 



 
ภาพ ขั้นตอน ท่องจําให้ขึ้นใจ ข้อสังเกตและข้อควรระวัง 

 
 
 

การดงึสลัก 
 

ดึงสลักออกมา 
 

หมุนให้เส้นพลาสติกที่คล้องสลกั ขาด
ก่อน 

 ยกสายฉีด 
 

ยกสายฉีดตรงหน้า 
 

ควรสังเกตให้แน่ใจว่า จะนําสายฉีดออก
ใช้ได้อย่างไร 

 

จับปลายสาย 
 

จับปลายให้ม่ัน 
 

จับปลายสายฉีดให้แน่น 

 

บีบคันบีบ 
 

บีบคันบีบฉับพลนั 
 

บีบคันบีบอย่างแรง และต่อเนื่อง 

 ส่ายหัวฉีด 
 
 

ส่ายหัวฉีดไปมา ส่ายหัวฉีดเพ่ือให้สารดับไฟจากถัง 
ครอบคลุมฐานของไฟ 

 

การเล็ง 
 

เป้าหมายตรงหน้า 
 

ตามองเป้าหมาย ก้มหรือย่อตัวเล็กน้อย
เพ่ือหลบควัน 
และความร้อน 

 เป้าหมาย ฉีดท่ีฐานไฟ ฉีดกลบฐานของไฟ 

 

ทิศทางการฉีด 
 

ฉีดจากใกล้ไปไกล 
 

เม่ือแรงดันในถังลดลง ควรก้าวเดินเข้าสู่
เป้าหมาย 
อย่างระมัดระวัง 

 

ดับให้สนิท 
 

ดับได้แน่นอน 
 

ต้องแน่ใจว่าไฟดับ ก่อนถอยอกจากท่ี
เกิดเหตุ 

 

“เดินชิดขวา”  ทิศทางคนไทยเดินอย่างปลอดภัย 
เป็นกฎสากลในเร่ืองทิศทางการเดินอย่างปลอดภัย  คือ ให้เดินสวนทิศรถยนต์ว่ิง  ประเทศไทยเรา  รถว่ิงชิดซ้าย  
คนจึงเดินชิดขวา เพ่ือจะได้แลเห็นกันทั้งรถทั้งคนอีกทั้งในกรณีฉุกเฉิน ทีม่ีฝูงชนจํานวนมาก การหนีภัยจะได้รับ

ความปลอดภัยมากขึ้น  ไมส่ับสนและ 
ไม่เกิดการชนหรือกีดขวางทางกัน…..คนไทยทุกคน  จึงควรสํานึกและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันน้ี คือ “รถว่ิงชิด

ซ้าย คนเดินชดิขวา” (เวลาสวนกัน)  ยามวิกฤติจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้คนจํานวนมาก  ในสถานท่ีคบัแคบ 
ให้ใช้คําว่า 

“เดินชิดขวา – แถวเรียงเด่ียว – ห้ามดึง – ห้ามดัน – ห้ามผลัก – ห้ามแซง – ก้มตัวตํ่า” (ในกรณีมีควัน) 
สรุป  ตัวเลขรกัษาชีวิต  ……… คือ   “3 – 4 – 6  เดินชิดขวา  รักษาชีวิต” 

3.3) ลดความสูญเสีย  โดยใช้ขั้นตอน 3 ขัน้คือ 
1.สํารวจตรวจตรา 
2.จัดหาเคร่ืองมือ 
3.ฝึกปรือผู้ใช้ 



1). สํารวจตรวจตรา 
1.1  อุปกรณ์เตือนภัย 

:  เครื่องดักจับควัน  (Smoke detectors) 
:  เครื่องดักจับความร้อน  (Heat detectors) 
:  สัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้  (Fire alarm) 
:  แผงควบคุมอุปกรณ์เตือนภัย  (Fire control panel) ซึ่งต้องมีทีมดับเพลิงคอยตอบสนอง ERT 

Emergency Response Team 
: โทรทัศน์วงจรปิด (Close circuit TV) 

1.2  อุปกรณ์สอ่งสว่างฉุกเฉิน  (Emergency light) 
1.3  อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ 

: หัวฉีดนํ้าอัตโนมัติ (Sprinkler)  ฯลฯ 
1.4  อุปกรณ์ดับเพลิงประจําอาคาร 

: ระบบท่อยืน  (Stand pipe) 
: หัวรับนํ้าดับเพลิง  (Inlet Valve) 
: ป๊ัมนํ้าดับเพลิง  (Fire Pump) 
: ทางจ่ายนํ้า  (Fire Hydrant) 
: แหล่งเก็บนํ้าสํารอง  (Water Tank) 
: ม้วนสายยางดับเพลิงในวงล้อ  (Fire Hose Reel) 
: สายส่งนํ้าดับเพลิงแบบแขวน  (Fire Hose Rack) 
: ม้วนสายส่งนํ้าดับเพลิง  (Fire Delivery Hose)Hose Line 
: สายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire fighting Hose) 
: สายสูบนํ้าดับเพลิง (Suction Hose) เป็นสายตัวหนอน 
: หัวฉีดแบบต่างๆ ( Nozzle) 
: เครื่องดับเพลิงแบบถือห้ิวต่าง ๆ   (Portable Fire Extinguisher) 
: ผ้าห่มดับไฟ (Fire Blanket) 

1.5  ทางหนีไฟและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
ทางหนีไฟ (Fire Exit) ใช้เฉพาะหนีไฟ   
ต้องมีประตูที่ทนไฟได้ไม่ตํ่ากว่า 2 ชม. 
ความกว้างของประตูมากกว่า 1.10 เมตร 
ให้ผลักเข้าไปภายในช่องได้ตลอดเวลา และมอุีปกรณ์ปิดประตูกลับเข้ามาเองโดยอัตโนมัติ (โชคอัพ) 
เมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วต้องมีชานพัก 
ช่องทางหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุที่เป็นคอนกรีต ทนไฟได้ไม่ตํ่ากว่า 2 ชม.   
ลูกต้ังบันไดสูงไม่เกิน 20 ซม. ลูกนอนไม่แคบกว่า 20 ซม. 
ต้องมีแสงสว่างที่มองเห็นได้ตลอดเวลา 
ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง พ้ืนไม่ลื่น 
เครื่องปรับแรงดันอากาศในช่องหนีไฟ  (Stair Pressurized) 
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์  (Heliport) 
ลิฟท์ดับเพลิง  (Fire - man Lift) 



1.6  อุปกรณ์ช่วยชีวิตอ่ืน ๆ   เช่น 
:  ท่อผ้าหนีไฟฉุกเฉิน  (Chute) 
:  เบาะลมช่วยชีวิต  (Air Cushion) 
:  รอกหนีไฟ  (Fire Escape Device) 
:  หน้ากากหนีไฟ  (Emergency Smoke Mask) 
:  หน้ากากกันควันพิษแบบมีถังอัดอากาศ  (S.C.B.A.  Self Contained Breathing  Apparatus) 
:  บันไดลิง (Emergency Ladder)       ฯลฯ 

1.7  ป้ายเตือนเพ่ือความปลอดภัยต่าง ๆ  (Safety Sign)    
:  ป้ายทางออก – ทางเข้า (Exit – Entrance)  ใช้เข้า-ออกปกติ 
:  ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)  ใช้เฉพาะเหตุฉุกเฉิน เช่น หน้าต่าง, ทางลับ, บันไดลิง 
:  ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit)  ใช้เฉพาะเวลาหนีไฟ 
:   ป้ายแสดงจุดติดต้ัง 

-  เครื่องดับเพลิง 
-  สายฉีดนํ้าดับเพลิง 
-  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
-  ฯลฯ 

: ป้ายบอกห้องหรือช่องทางทั้งหมดที่มี  รวมทั้งบอกทางตันด้วย 
: ป้ายแสดงพ้ืนที่ หรือวัตถุอันตราย 

2). จัดหาเคร่ืองมือ 
เมื่อสํารวจแล้วว่ายังขาดสิ่งใดควรจัดซื้อ จัดหาตามความเหมาะสม 

3). ฝึกปรือผู้ใช้ 
: เมื่อมีอุปกรณแ์ล้วควรฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้โดยเน้นว่า “อย่าเพียงชม สาธิต แลว้คิดว่ารู้ คนจะรู้

จะต้องฝึก” 
:ต้องจัดทําแผนฉุกเฉินและทาํการฝึกซ้อมตามแผนน้ัน ๆ โดยสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 10 

เที่ยว ทุกๆพ้ืนที่ทุกๆ แผนก ทั้งกลางวัน และกลางคืน  โดยปรับเปลี่ยนเหตุการณ์สมมติุไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งมีการ
ประเมินอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนทั้ง 4 เม่ือมีไฟไหม้ 
(ACTIONS TO BE CONSIDERED ON DISCOVERING A FIRE) 

 
1. พบเหตุ FIRE 
In the event of fire. Remove people from 
immediate danger area. 
เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้  ให้แจง้เหตุพร้อมช่วยคนที่อยู่ใน
อันตราย 

 

2. แจ้งเหตุ ALARM 
Raise the alarm and follow your emergency 
procedures. 
แจ้งให้ผู้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุรู้  และไปกดสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ (Fire Alarm) และดับไฟ 
 

 

3. ระงับเหตุ EXTINGUISH 
Attempt to extinguish the fire only if you are 
trained and it is safe to do so. 
ผู้ที่รู้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ ต้องเข้าช่วยกันดับไฟ (ควรฝึกใช้
เครื่องดับเพลิงให้เป็นทุกคน) และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 
 

 

4. หนีเหตุ ESCAPE 
Decide on meeting place outside where everyone 
will gather after they escape. Crawl low under 
smoke. 
ผู้ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการดับไฟ  ให้รีบหนีทางช่องหนี
ไฟที่ปลอดภัยซึ่งต้องเตรียมไว้อย่างน้อย 2 ทาง  ให้หนีลง  
อย่าหนีขึ้น  หากมีกลุ่มควันให้คลานตํ่า  แลว้ไปรวมตัวที่
จุดรวมพล  เพ่ือตรวจสอบจํานวนคนว่าออกมาครบ  หรือ
ติดค้างในอาคาร 

 

 
จุดนัดพบที่เหมาะสม  ควรมลีักษณะดังน้ี 

1. ใกล้และสะดวกต่อการอพยพมากที่สุด 
2. กว้างขวางเพียงพอรับผู้อพยพ พร้อมหน่วยช่วยเหลือและทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายมา 
3. หลีกเลี่ยงการข้ามถนนหรอืเข้าไปวุ่นวายในถนนจนอาจเกิดอันตราย 
4. จะต้องปลอดภัยจากควันไฟ เปลวไฟ แรงระเบิด 
 
 

 



หลัก"5 ต้องปอ้งกันไฟ" 
กฎระเบียบที่ใช้ในชุมชน 
1.  ต้องจัดให้เรียบร้อย  3.  ต้องมุ่งทําตามกฎ 
2.  ต้องคอยซอ่มบํารุง  4.  ต้องลดความขัดแย้ง 
5.  ต้องร่วมแรงเตรียมพร้อม 

1. ต้องจัดให้เรียบร้อย  จัดบ้านเรือน  สถานที่ทํางาน ที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยอย่าให้รกรุงรัง  
ระวังเรื่องการเดินสายไฟฟ้า  การเก็บเช้ือเพลิง และการใช้ความร้อน ควรคํานึงถึงทางหนีเมื่อเกิดเหตุฉกุเฉินด้วย 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 2 ทาง และไม่มีสิ่งกีดขวาง 
    2. ต้องคอยซ่อมบํารุง   ดูแลเอาใจใส่อุปกรณ์ไฟฟ้า  เครื่องจักรกล  เครือ่งมือหรืออุปกรณ์ที่
ก่อให้เกิดความร้อนให้อยู่ในสภาพสมบูรณแ์ละปลอดภัยเสมอ 

3. ต้องมุ่งทําตามกฎ   ต้องศึกษาและทําความเข้าใจกฎแหง่ความปลอดภัยแล้วปฏิบัติตาม  อาทิ  
ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นไฟ  จุดธูปเทียนบูชาพระโดยไม่ดูแล สบูบุหรี่ในที่ห้ามสูบ เผาขยะมลูฝอยโดยไม่ควบคุม ฯลฯ 
    4. ต้องลดความขัดแย้ง  ความขัดแย้ง  ความไม่รัก ไม่สามคัคีกันในชุมชน คือ  ภัยอันมหันต์  ควร
สร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้น  ทั้งเพ่ือนบ้านและหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง 

5. ต้องร่วมแรงเตรียมพร้อม 
1. เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ( ต้องแน่ใจว่าพร้อมใช้) นํ้าใสตุ่่มพร้อมภาชนะตัก  ทรายใส่กระป๋อง  สํารวจ แหล่งนํ้า  
ตรวจสอบประปาหัวแดงว่ามีนํ้าหรือไม่ ใช้ได้หรือเปล่า 
2.  มแีผนฉุกเฉิน และจัดบุคลากรทําหน้าทีต่ามแผน   
3.  เตรียมเส้นทางหนี เส้นทางเข้าระงับเหตุ และจุดรวมพลของชุมชน 
4. มีการฝึกซ้อมเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง “พึงระลึกเสมอว่า 

"ไม่มีใครช่วยท่านได้ หากท่านไม่ช่วยตัวเอง” 
 

เด็กดับไฟปลอดภัย 10 วิธี 
ความรู้เบ้ืองต้นเพ่ือพ้นอัคคีภัยเด็กๆทุกคนควรรู้เพ่ือความปลอดภัย 

 
 1. ไม้ขีดห้ามเล่น (Matches and Lighters are tools not toy) 

เด็กๆ ทั้งหลายจงจําไว้ว่า ไม้ขีดและไฟแช็ค เป็นเครื่องมือสําหรับผู้ใหญ่เด็กๆ ไม่
ควรนํามาเล่นเพราะอาจทําให้เกิดไฟไหม้เสียหายท้ังทรัพย์สินและชีวิตได้ ถ้าพบ
เห็นเด็กๆเล่นไฟ ต้องรีบยุติโดยเร็ว มิฉะน้ัน ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตาม
กฏหมาย 
 

 2. ใช้เป็นเครื่องไฟฟ้า (Use electricity safety) 
ผู้ใหญ่ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากับเด็กๆ โดยเฉพาะภยันตราย
และทุกคนต้องคอยระวังส่ิงผิดปกติจากเครื่องไฟฟ้า เช่น มีควันลอยออกมา 
หรือมีกล่ินไหม้ 
ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้า แล้วแจ้งผู้รู้ทันที ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกคร้ังที่เลิกใช้ 
 



 

 3. เตรียมท่าไว้หนี (Know at least two ways out of every room) 
ไม่ว่าอยู่ที่ไหน  ไปที่ใดให้มองทางหนีไว้อย่างน้อย 2 ทาง ดูให้แน่ใจว่าทางหนี
ใช้ได้ปลอดภัยพร้อมทั้งดูอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์หนีไฟว่าอยู่ที่ไหน ใช้
อย่างไร 

 4. ฝึกดีจึงปลอดภัย  (Practice your  escape plan with an exit drill 
every six months) 
ต้องมีแผน เม่ือเกิดเหตุไฟไหม้ ทั้งที่บ้านและท่ีทํางาน แล้วจัดการฝึกซ้อมทุก 6 
เดือนในแผนควรมีขั้นตอน  คือ 
    พบเหตุ- แจ้งเหตุ- ระงับเหตุ- หนีเหตุ 

 5. หนีไฟต้องตรวจสอบ  (Test doors before opening them) 
อยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้   จะเปิดประตูต้องระวัง เม่ือมีเหตุเพลิงไหม้ ก่อนออก
จากห้องให้น่ังชันเข่าให้ม่ันคงหลังประตู  แล้วใช้หลังมือแตะท่ีลูกบิดประตู  ถ้ามี
ความร้อนสูง อย่าเปิดโดยเด็ดขาด แต่หากไม่ร้อนผิดปกติ  ให้ค่อย ๆ เปิดออก
ช้า ๆ โดยใช้ไหล่คอยหนุนประตูไว้ “อย่าลืมเอากุญแจห้องไปด้วย” 

 6. คลานหมอบใต้ควัน  (Crawl low under smoke) 
ควันมีพิษและอันตราย  ให้หมอบคลานต่ําเม่ือพบหมอกควัน โดยก้มศีรษะสูง
จากพ้ืนไม่เกิน 1 ฟุต รีบมุ่งหน้าไปทางหนีไฟ หรือที่ปลอดภัยโดยเร็ว ควรเตรียม
ถุงใสครอบหัวEmergency Bag ไว้จะปลอดภัยกว่า เพราะการคลานต่ําจะไม่
สามารถทําได้จากช้ันบนลงช้ันล่างที่มีควัน 

 7. บอกกันให้ทั่ว  (Alerts others by shouting “Fire! Everyone outside!” 
and leave immediately) 
พบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งเหตุ โดยตะโกนบอกด้วยเสียงอันดัง 
“ไฟไหม้! ๆๆ”  บอกด้วยว่าไหม้ที่ไหนแล้วรีบหนี 
(ปล่อยให้ผู้ที่ฝึกการใช้เคร่ืองดับเพลิงมาแล้ว  ทําการระงับเหตุ) 
ห้ามตะโกนร้อง “ไฟไหม้” เม่ือไม่มีเหตุจริงเป็นอันขาด ! 

 8. รวมตัวจุดหมาย  (Decide on meeting place outside where 
everyone will gather after they escapes) 
ต้องมีจุดนัดพบ (จุดรวมพล) ใกล้สถานที่พักอาศัยหรือที่ทํางาน เม่ือเกิดเหตุจะ
ได้ไปรวมตัวกันตามที่นัดหมายไว้  แล้วตรวจสอบจํานวนคน เพ่ือหาผู้ที่ติดค้าง
ในอาคาร 

 9. ดับไฟท่วมตัว  (Stop Drop & Roll) 
หยุด – ทรุด – แล้วกล้ิง ถ้าไฟไหม้เส้ือผ้าหรือตัว  อย่าว่ิง….ให้หยุด!  แล้วทรุด
กายลงกล้ิงทับไฟ พร้อมเอามือปิดหน้า 

 10. อย่ากลัวเมื่อติดกับ  (If you are trapped) 
ถ้าติดอยู่ในวงล้อมของไฟให้ปิดประตูให้สนิท  หาผ้าอุดตามรูที่ควันจะเข้า เช่น  
ช่องใต้ประตู  (ถ้ามีนํ้าให้ชุบนํ้า) เปิดหน้าต่าง ส่งสัญญาณด้วยผ้าโบกเรียกคนให้
ช่วย (ถ้ามีโทรศัพท์ ให้เรียกคนใกล้ที่สุด)  ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น “รอกหนี
ไฟ” (Fire Escape Device) ให้นํามาใช้โดยไม่ต้องรอ ( ในกรณีอยู่อาคารสูง ) 



ใช้ก๊าซหุงต้มให้ปลอดภัย 10 วิธี 
LPG Safety 

 
1) ตรวจสอบถงัก๊าซและอุปกรณ์ประกอบ ก่อนนําเข้าบ้าน 
2) กลิ่นก๊าซรุนแรงผิดปกติ ให้ปิดวาล์วทันที 
3) เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ ให้ก๊าซเจือจาง 
4) อย่าทําให้เกิดประกายไฟใดๆทั้งสิ้น  (หา้มเปิด หรือปิดเคร่ืองไฟฟ้า) 
5) ใช้ไม้กวาด กวาดก๊าซออกนอกบ้าน 
6) ตรวจหารอยร่ัว และแก้ไขทันทีในที่โล่งแจ้ง 
7) สายส่งก๊าซ และอุปกรณ์ ต้องมีมาตรฐาน 
8) อย่าใหส้ายและถัง  อยู่ใกล้ไฟจนเกิดความร้อน 
9) ห้องนํ้าที่ใช้เครื่องทํานํ้าร้อนก๊าซ  ต้องมีช่องระบายอากาศ 
10) ไฟลุกไหมจ้ากก๊าซ ให้เขา้ระงับเหตุปิดวาล์ว   ถ้าทําได้โดยไม่เสี่ยง 

 
คุณสมบัติของก๊าซหุงต้ม ( LP GAS) 

1) เป็นของเหลว ขยายตัวเป็นไอ 250 - 300 เท่า 
2) หนักกว่าอากาศ 1.5 – 2 เท่า 
3) เบากว่านํ้า 
4) ไมม่ีส,ีไม่มี กลิ่น ( แต่เติมกลิ่นเอธิลีน เปอร์แคปเทน เพ่ือให้รู้เมื่อเกิดการรั่วไหล ) 
5) เป็นตัวทําละลายยางธรรมชาติ 

 

 


