
การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการและอาคารสูง

อัคคีภัย  เปนภัยท่ีรายแรงสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา  โดยท่ีบาง
คร้ังเราอาจไมทันรู ตัวซึ่งอาจจะเกิดความบกพรองของอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาหรือเกิดจากกระทํ าท่ีมีมูลเหตุจากความประมาท
หากไมไดรับการดูแล  ตรวจตราเอาใจใสใหความสํ าคัญ  โดย
เฉพาะกับสถานประกอบการและอาคารสูง ซึ่งมักจะเปนแหลง
กํ าเนิดหรือบอเกิดของอุบัติภัยน้ัน ๆ ได  เนื่องจากเปนจุดรวมพลัง

งานหลาย ๆ ประเภทอยูในนั้น  รวมท้ังยังเปนการรวมบุคลากรจํ านวนมาก  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยข้ึนท้ัง
ชีวิตและทรัพยสินท่ีมีอยู  การปองกันอัคคีภัยนอกจาจะไดรับการออกแบบและติดต้ังอุปกรณตรวจจับเตือน
ภัย  ระบบทางหนีไฟไวอยางเหมาะสมแลว  รวมท้ังมีการตรวจสอบและบํ ารุงรักษาอยางดีแลว  มาตรการท่ี
จะตองใหความสํ าคัญอีกเร่ืองหน่ึงก็คือ  ในเร่ืองของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย  จะตองจัดทํ าไวตลอดจน
ฝกซอมตามแผนน้ัน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทํ างานของลูกจาง  ไมวาจะเปนสถานประกอบการท่ีมีลักษณะท่ีเราเรียกวา
“โรงงาน”  หรือเปนอาคารสูง  ไดกํ าหนดใหนายจางจัดทํ าแผนปองกันและระงับอัคคีภัย  ซ่ึงจะตองประกอบ
ดวยแผนการตรวจตรา  แผนการอบรม  แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย  แผนการดับเพลิง  แผนการอพยพ
หนีไฟ  แผนการบรรเทาทุกข  และแผนการปฏิรูปฟนฟ ู ซ่ึงองคประกอบของแผนดังกลาว  จะดํ าเนินการ
ในภาระท่ีแตกตางกันไป  ไดแก

1.  กอนเกิดเหตุเพลิงไหม  ซ่ึงจะประกอบดวยแผนท่ีเปนการปองกันมิใหเกิด
อัคคีภัยข้ึนคือ

-  แผนการอบรม  :  กํ าหนดใหมีการอบรมพนักงานหรือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในเร่ืองของ
การดับเพลิงและการหนีไฟ

หลักการจัดทํ าแผนการอบรม
1.  กํ าหนดบุคคลผูรับผิดชอบดํ าเนินการฝกอบรม
2.  กํ าหนดหลักสูตรเร่ือง  หรือหัวขอท่ีจะทํ าการฝกอบรม  ไดแก
     -  แผนปองกันและระงับอัคคีภัย
     -  การดับเพลิงข้ันตน
     -  การดับเพลิงขั้นสูงหรือขั้นกานหนา
     -  การใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตาง ๆ
     -  การอพยพหนีไฟ
     -  การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิต
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3.  เลือกวิธีการฝกอบรม  เชน
     -  การบรรยาย
     -  การอภิปราย
4.  การกํ าหนดระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม
5.  กํ าหนดบุคคลท่ีจะเขารับการฝกอบรมใหเหมาะสมกับเร่ืองหรือหัวขอฝกอบรม
6.  มีการประเมินผลการอบรมทุกคร้ัง
-  แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย  :  เปนแผนท่ีจัดทํ าข้ึนเพ่ือเปนการสรางความสนใจ

ใหรวมท้ังสงเสริมในเร่ืองของการปองกันอัคคีภัยใหเกิดข้ึน
หลักการจัดทํ าแผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย
1.  กํ าหนดบุคคลผูรับผิดชอบในการจัดการณรงค
2.  กํ าหนดเร่ือง  หรือหัวขอท่ีจะทํ าการรณรงค  ไดแก
     -  องคประกอบของการเกิดเพลิงไหม
     -  การจดัเก็บวัสดุไวไฟ
     -  การลดการสูบบุหร่ี
     -  ผลท่ีเกิดข้ึนจากอัคคีภัย
     -  การทํ าความสะอาด
3.  เลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงคท่ีเหมาะสม เชน
     -  การประกวด
     -  การจัดทํ าโปสเตอร  และปายตาง ๆ
     -  การจัดนิทรรศการ
     -  การใชส่ือตาง ๆ
4.  กํ าหนดระยะเวลาท่ีใชในการรณรงค
5.  กํ าหนดบุคคลหรือกลุมเปาหมายท่ีใชในการรณรงค
6.  ประเมินผลจากการรณรงคทุกคร้ัง
-  แผนการตรวจตรา  :  โดยกํ าหนดใหตรวจเก่ียวกับวัตถุท่ีเปนเช้ือเพลิง  ของเสียที-่

ติดไฟงาย  แหลงความรอน  อุปกรณดับเพลิง
หลักการจัดทํ าแผน
1.  กํ าหนดบุคคลและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจตราอยางชัดเจน  โดยกํ าหนดบุคคล

ที่จะท ําหนาท่ีแทนไดดวย
2.  กํ าหนดเร่ืองที่ตองการในแตละพื้นที่เปนการเฉพาะ  โดยจัดทํ าเปนแบบรายงานผล

การตรวจท่ีสะดวกตอการรายงาน



- 3 -

3.  กํ าหนดระยะเวลาที่ตรวจและสงแบบรายงาน
4.  กํ าหนดบุคคลตรวจสอบแบบรายงาน  แลวสรุปขอบกพรองใหผูบริหารในแตละหนวย

ปรับปรุงแกไข  เชน  ผูจัดการโรงงาน  ผูจัดการฝายธุรการ  ฯลฯ  แลวสรุปรายงานผูอํ านวยการแผนฯ
ทุกเดือน

5.  ควรใหมีการตรวจตราทุกกะ
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ตัวอยาง
แผนการตรวจตรา

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ี

ส

ฝาย

ฝาย

รายงานผล

มีอุป
กอนเขาทํ างาน 10 นาท
ตรวจสถานที่ตามที่ก ําหนด

งแบบรายงานท่ีฝายธุรการ

ธุรการตรวจสอบแบบรายงาน

ธุรการสรุปรายงาน ผอ.แผนฯ

ไมมีขอบกพรอง
หัวหนาฝายท่ี
เก่ียวของส่ังการ
ผอ.แผนฯ

สรรค
เก็บรวบรวมเอกสาร
โดยฝายธุรการ
มีขอบกพรอง
สั่งแกไข
 ไมสั่งแกไข
พนักงานท่ีรับผิดชอบ
ปรับปรุงแกไข
เรียบรอย

หัวหนาฝาย
สั่งการ
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2.  ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม   ซ่ึงจะประกอบดวยแผนเก่ียวกับการดับเพลิงและความสูญเสีย
โดยประกอบดวยแผนตาง ๆ 3 แผน  คือ

-  แผนการดับเพลิง  :  การกํ าหนดตัวบุคคลและหนาที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม
หนาท่ีของผูรับผิดชอบในสถานประกอบการในการปองกันอัคคีภัย
1.  ฝายบริหาร
2.  พนักงานทุกคน
3.  เจาหนาท่ีความปลอดภัย
4.  ยาม

1.  ฝายบริหาร
      1.1  การจัดผังโรงงาน  ระบบ  และเทคโนโลยีใหม ๆ ใหคํ านึงถึงการเกิดอัคคีภัย
      1.2  กํ าหนดพื้นท่ี  ควบคุบกระบวนการผลิต  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรท่ีอาจเกิดอัคคีภัย
      1.3  กํ าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหปลอดภัยจากอัคคีภัย
      1.4  ควบคุมการใชไฟ  การกอเกิดไฟ  เปลวไฟ  ประกายไฟ  ไฟฟา  ความรอน

ไฟฟาสถิตย  หรือวิธีการทํ างานอ่ืนใดท่ีทํ าใหเกิดอัคคีภัย  เชน  การเช่ือม  การตัด  การขัด  ทอรอนตาง ๆ
ตลอดจนการขนยาย  ขนสงเคลื่อนยายสารไวไฟ

      ผูอนุญาตใหมีการทํ างานดังกลาวตองเปนผูจัดการโรงงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
      1.5  มอบหมายใหมีคณะกรรมการความปลอดภัยและเจาหนาท่ีความปลอดภัย

กํ าหนดแผน และการดํ าเนินการปองกันและระงับอัคคีภัย เชน การฝกอบรม การตรวจสอบ และการปรับปรุงสภาพของ
งาน  เปนตน

      1.6  ติดตามตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย
      1.7  วางแผนระยะยาวเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย  เชน  ในเร่ืองการติดต้ังระบบ

ตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ  ระบบสัญญาณเตือนภัย  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในจุดท่ีมีสารไวไฟหรือ
สารติดไฟไดงาย

      1.8  กํ าหนดระเบียบและการควบคุมผูรับเหมาหรือบุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการกอเกิดไฟตาง ๆ

2.  หนาที่ของพนักงานเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย
      2.1  พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัยในการทํ างานดังน้ี

1)  หามกอไฟในบริเวณท่ีหวงหามหรือในบริเวณโรงงานกอนไดรับอนุญาตจากผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบ
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2)  หามสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีมีปาย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด”
หรือ “บริเวณที่หามสูบบุหรี่”  นอกจากสถานท่ีจัดไวเทาน้ัน

3)  หามทํ าการซอมแซมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือในบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุ
ติดไฟไดงายโดยพละการกอนท่ีชางซอมและเจาหนาท่ีความปลอดภัยจะรวมกันจัดทํ าใบแจงซอมตาม
ข้ันตอนและวิธีการท่ีกํ าหนด

      2.2  การควบคุมพ้ืนท่ีท่ีมีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงาย
การนํ าไฟมาใชหรือกอใหเกิดไฟในพื้นที่ใด ๆ ตองหางจากบริเวณที่มีสารไวไฟ

หรือวัสดุติดไฟไดงายอยางนอยในรัศม ี10 เมตร  กรณีที่ไมอาจท ําไดตองทํ าการปองกันสารไวไฟหรือ
วัสดุติดไฟไดงายอยางปลอดภัยภายใตการควบคุมของเจาหนาท่ีความปลอดภัย

      2.3  การปองกันสถานท่ีทํ างานและวิธีการที่เลี่ยงไฟ
1)  การปองกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟตาง ๆ
     -  พนักงานที่พบเห็นภาชนะที่ใสสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงตาง ๆ อยูในสภาพที่

ชํ ารุด  หรืออาจเกิดการร่ัวไหล  ใหรีบรายงานผูมีหนาท่ีรับผิดชอบและกรณีท่ีพบวาการร่ัวไหลน้ัน  อาจ
กอใหเกิดอันตรายรายแรง  หากไมแกไขใหรีบทํ าการแกไขและ/หรือรายงานผูมีหนาท่ีรับผิดชอบแกไข
ทันที

2)  การก ําจัดขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟไดงาย
     -  ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟไดงาย  พนักงานจะตองเก็บรวบรวมไวใน

ภาชนะที่ไมติดไฟไดงายและหามนํ าออกจากบริเวณท่ีทํ างานไปเก็บไวในสถานท่ีปลอดภัย  อยางนอย
วันละ 1 คร้ังตอกะ

3)  เสื้อผาที่เปยกเปอนดวยสารไวไฟ
     -  เสื้อผาที่เปยกเปอนดวยสารไวไฟ  พนักงานจะตองเปล่ียนเส้ือผาน้ันทันที
4)  การปองกันอัคคีภัยจากยานพาหนะ
     -  พนักงานที่ใชยานพาหนะขนถายสิ่งของในบริเวณที่มีสารไวไฟ  ถังแกสจะ

ตองระมัดระวังการชน  การกระแทก  หรือการกอใหเกิดอัคคีภัย
5)  การปองกันอันตรายจากไฟฟา
     -  สายไฟ  หลอดไฟ  สวิทซมอเตอรไฟฟา  พัดลม  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใช

ไฟฟาท่ีมี  หรือใชอยูในบริเวณสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงาย  จะตองตรวจตราเปนประจํ าในเรื่องสภาพ-
ท่ีชํ ารุด  การตอไฟ  ปลั๊กไฟ  การตอสายดิน  หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอาจเปนสาเหตุของอัคคีภัย

6)  การปองกันการระเบิดของหมอไอนํ้ า
     ก.  กอนติดไฟใหตรวจดูระดับน้ํ า
     ข.  ใหระบายลมภายในเตาเพ่ือไลแกสท่ีตกคางในหมอน้ํ าออกทุกคร้ังกอนติดไฟ
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     ค.  ลิ้นนิรภัย  จะตองทดสอบเปนประจํ าอยางนอย 1 คร้ังตอเดือน  และถาเกิด
การรั่วของลิ้นนิรภัยหามใชวิธีเพิ่มนํ้ าหนักหรือต้ังล้ินนิรภัยใหแข็งข้ึน

     ง.  ถาถังหมอไอน้ํ าร่ัว  ใหหยุดใชงานทันทีและรายงานใหมีการแกไขโดยเร็ว
     จ.  ใหตรวจสอบเกจวัดความดันและหามใชความดันเกินกวาท่ีกํ าหนด
     ฉ.  ถังน้ํ าแหงต่ํ ากวาระดับของหลอดแกวใหรีบดับไฟ  หามสูบน้ํ าเขาหมอไอน้ํ า

อยางเด็ดขาดแตปลอยใหเย็นลง
     ช.  ใหตรวจสอบความปลอดภัยของหมอไอน้ํ าอยางนอยปละคร้ัง
7)  การปองกันอัคคีภัยจากการเช่ือมโลหะ
     ก.  อุปกรณการเช่ือม สายไฟและขอตอท่ีหลอมหรือชํ ารุด ตองทํ าการแกไข

ใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัย
     ข.  ทํ าการตรวจสอบการร่ัวไหลของขอตอและวาลวเปนประจํ า  ถาพบวา

มีการร่ัวไหลของแกสจากถังแกสใหหยุดการทํ างานที่ใชไฟในบริเวณนั้น และรีบทํ าการปองกันแกไขโดยเร็ว
     ค.  ถังแกสและถังนํ้ ามันเชื้อเพลิงตองวางไวหางจากเปลวไฟ  ประกายไฟ

ความรอน  ทอรอยตาง ๆ หรือสวนของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีอาจกอใหเกิดความรอนไดในระยะ 7 เมตร
     ง.  สายไฟ  สายแกส  ขณะท ําการตัดเช่ือมตองไมกีดขวางการทํ างานหรือ

ตรงบริเวณท่ีอาจเหยียบทับของคนหรือยานพาหนะ
     จ.  หามท้ิงหรือปลอยหัวเช่ือมไวโดยไมดับไฟหรือปดเคร่ือง
     ฉ.  การเชื่อมตองระวังเปลวไฟ  สะเก็ดไฟท่ีจะถูกลมพัดปลิวไปตกอยูใน

บริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงาย  หรือเปนอันตรายตอพนักงานขางเคียง
8)  การเคล่ือนยายขนสงสารไวไฟโดยพนักงาน
     ก.  การเคลื่อนยายขนสงสารไวไฟหามผานหรือใหหลีกเลี่ยงเสนทางที่มีการท ํางาน

แลวเกิดประกายไฟ  เปลวไฟ  ทอรอย  สะเก็ดโลหะ ฯลฯ
     ข.  การขนสงสารไวไฟใหระมัดระวังการตกหรือหกเร่ียราดบนพ้ืนท่ีทํ างาน
     ค.  ใหใชวิธีการขน-ยกท่ีปลอดภัย
     ง.  ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟที่ไมจํ าเปนตองเปดฝาใหปดฝาใหมิดชิด
     จ.  ใหระมัดระวังการเรียงต้ังท่ีอาจเกิดการตกหลนหรือลมลงมาได

3.  หนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัย
      3.1  กํ าหนดเขตพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
      3.2  ตรวจสอบสถานท่ีลอแหลมตอการเกิดอัคคีภัยเปนประจํ า
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      3.3  กํ าหนดรายละเอียดของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย  ตลอดจนจัดใหมีการอบรม
และฝกปฏิบัติเปนระยะ ๆ

      3.4  จัดหา  ซอมบํ ารุง  และตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงใหอยูในสภาพ
ท่ีพรอมตอการใชงานไดตลอดเวลา

      3.5  ควบคุมการทํ างานของผูรับเหมาหรือบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีเก่ียวกับอัคคีภัย
      3.6  ออกใบอนุญาตการท ํางานในพ้ืนท่ีควบคุมอัคคีภัย

  
4.  หนาที่ยาม
     4.1  ตรวจตราไมใหบุคคลภายนอกหรือผูรับสงสินคาเขาไปในโรงงานหรือสถานที่

เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
      4.2  ระมัดระวังการกอวินาศภัยบริเวณเก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณท่ีเส่ียงตอการ

เกิดเพลิงไหม
      4.3  เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหมได  ใหรีบรายงานตอผูท่ีเก่ียวของ
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ต
ับขั้นตอนกา ิงไหม

ใหดํ าเนิน

ทันที
ถาดับได รายงาน ผูจัดการทั่วไปหัวหนาหนวย

ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชา
ตามลํ าดับ

พนักงานที่พบ
เหตุเพลิงไหม

พน
ด

กังานตัดสินใจวา
บัเพลิงไดดวย
ตนเองหรือไม

ถาดับไมได
การดับเพลิง
ให

ห

ลํ าด
- ใชแผนปฏิบัติการระงับ
   เหตุเพลิงไหมขั้นตน

- แจงประชาสัมพันธ
- แจงเจาหนาที่ความ-
   ปลอดภัยในการทํ างาน

บอกเพื่อน
รวมงาน
รือหัวหนา

รายงาน
ผูอํ านวยการ
ดับเพลิงหรือ
ผูจัดการทั่วไป

ผูจัดการฝาย
บุคคล

ถาดับได
ใหรายงาน

รายงาน
ถาดับไมได
รายงาน

ผูอํ านวยการดับเพลิง
หรือผูจัดการโรงงาน

ตดัสินใจใชแผนปฏิบัติการ
เมือ่เกิดเหตุเพลิงไหม
ขั้นรุนแรง
ัวอยางแผนระงับอัคคีภัย
รปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพล
   (จป.)
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ตัวอยาง
การกํ าหนดตัวบุคคลและหนาที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหมขั้นตน

ฝาย/แผนก…………………………………
บริเวณ……………………………………..
ชุด………………………………………….

      ผูรับผิดชอบ 1. ชื่อ…………………………………………….. ผูรับผิดชอบ 1. ชื่อ…………………………………………
         2. ชื่อ…………………………………………….        2. ชื่อ………………………………………...
         3. ชื่อ…………………………………………….        3. ชื่อ………………………………………...

  ลํ าดับหนาที่  1.  ..…………………………………………….. ลํ าดับหนาที่ 1.  ……………………………………………
         2.  ..……………………………………………..        2.  ….…………………………………….…
         3.  .………………………………………………        3.  ……………………………………….….

หัวหนาชุดดับเพลิงขั้นตน
ชื่อ………………………………………

พนักงานควบคุมเครื่องจักรหรือ
ปฏิบัติการอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม

พนักงานผจญเพลิง
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ตัวอยาง  โครงสรางหนวยงานปองกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขั้นรุนแรง

หมายเหตุ 1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแ พลิงไหมอยางรุนแรง
2. การเกิดเพลิงไหมภายในพื้นที่ตาง ๆ เพ นาแผนกดํ าเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหมขั้นตน
    และโทรศัพทแจงศูนยรวมขาวและสื่อส รดับเพลิง หรือเจาหนาที่ความปลอดภัย

ฝายไฟฟา

ชื่อ……………………..

พนักงาน
ควบคุมเครื่อง

ชือ่……………….

หนวยดับเพลิง

ชื่อ………………...

ฝายปฏิบัติการ
ชื่อ……………………….

ชวยชีวิต

ชื่อ……………….
ชื่อ……………….

ยานพาหนะ

ชื่อ…………
ชื่อ………….

หนวยยามรักษาการณ

ชื่อ……………………

ฝายสือ่สารและประสานงาน

ชื่อ……………………..
ฝายเคลื่อนยายภายใน-ภายนอก

ชื่อ……………………………

หนวยเดินเครื่อง
สูบนํ้ าฉุกเฉิน

ชือ่……………….

หนวยดับเพลิง
จากพื้นที่อื่น

ชื่อ……………….

ฝายสงเสริมปฏิบัติการ

ชื่อ……………………..

ผูอํ านวยการดับเพลิง

ชือ่……………………..

หนวยสนับสนุน

ชื่อ…………….

หนวยจัดหาและ
สนับสนุนการดับเพลิง
ชื่อ……………………

พยาบาล

ชื่อ…………
ชื่อ………….

ศนูยรวมขาวและสื่อสาร

ชื่อ……………………………….
ชื่อ………………………………
บบนี้จะใชเมื่อเกิดเ
ียงเล็กนอย ใหหัวห
าร หรือผูอํ านวยกา
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- แผนการอพยพหนีไฟ  :  กํ าหนดข้ึนเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตพนักงานหรือผูท่ีอยู
ในเหตุการณ องคประกอบตาง ๆ ท่ีกํ าหนดข้ึนน้ัน  ไดแก  จัดใหมีหนวยตรวจสอบ  จํ านวนพนักงาน  ผู
นํ าทางหนีไฟ  จุดนัดพบ หนวยชีวิต  และยานพานะ  เปนตน

ในแผนดังกลาวควรกํ าหนดใหมีการปฏิบัติดังน้ี
1.  หนวยงานตรวจสอบจํ านวนพนักงาน  มีหนาท่ีตรวจนับจํ านวนพนักงานวา  มีการ

อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณท่ีปลอดภัยครบทุกคนหรือไม
2.  ผูนํ าทางหนีไฟ  จะเปนผูนํ าทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว
3.  จุดนับพบ  หรือเรียกอีกอยางวา “จุดรวมพล”  จะเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัย  ซึ่ง

พนักงานสามารถท่ีจะมารายงานตัวและทํ าการตรวจสอบนับจํ านวนได  หากพบวาพนักงานอพยพหนีไฟ
ออกมาไมครบตามจํ านวนจริง  ซ่ึงหมายถึงยังมีพนักงานติดอยูในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอัคคีภัย

4.  หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะ  จะเขาคนหาและทํ าการชวยชีวิตพนักงานท่ียัง
ติดคางอยูในอาคารหรือในพ้ืนท่ีท่ีไดเกิดอัคคีภัย  รวมถึงกรณีของพนักงานท่ีออกมาอยูท่ีจุดรวมพลแลวมี
อาการเปนลม  ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ  เปนตน  หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะจะทํ าการปฐมพยาบาล
เบื้องตน  และติดตอหนวยยานพาหนะใหในกรณีท่ีพยาบาลหรือแพทยพิจารณาแลวตองนํ าสง
โรงพยาบาล
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ตัวอยาง
แผนอพยพหนีไฟ

ผูอํ านวยการ  หรือผูชวยผูอํ านวยการดับเพลิง
สั่งใชแผนอพยพหนีไฟไปยัง Reception

Reception ประกาศพรอมกดสัญญาณ
เตือนภัยยาว 3 คร้ัง

ผูน ําทางจะถือสัญญาณธงสีแดง
นํ าพนักงานออกจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

ตามทางที่ก ําหนด

ผูนํ าทางนํ าพนักงานไปจุดรวมพล

ผูตรวจสอบยอดแจงยอดตอผูอํ านวยการ
หรือผูชวยผูอํ านวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล
รีบนํ าผูปวยหรือผูบาดเจ็บสง
หนวยพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลใกลเคียง
บ

ผูอํ านวยหรือผูชวยผูอํ านวยการดับเพลิง
แจงใหพนักงานอยูในจุดรวมพล
จนกวาเหตุการณสงบ
ผูอํ านวยการหรือผูชวยผูอํ านวยการดับเพลิง
ส่ังหนวยชวยชีวิต คนหา
หนวยชว
ใหผูอํ านวยก
ยอดไมคร
ยอดครบ
ผูน ําทาง & ผูตรวจสอบยอด
ทํ าการตรวจสอบยอด
ยชีวิตคนหาและรายงานผล
ารหรือผูชวยผูอํ านวยการทราบ
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-  แผนบรรเทาทุกข  :  เปนการกํ าหนดหนาท่ีรับผิดชอบของผูปฏิบัติการในเร่ืองตาง ๆ
เชน  การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  การสํ ารวจความเสียหาย  การรายงานตัวของเจาหนาท่ีทุกฝาย
และกํ าหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพ่ือรอรับคํ าสั่ง  การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต   การเคล่ือนยาย
ผูประสบภัย ทรัพยสินของผูเสียชีวิต การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย  การประเมินความเสียหาย  ฯลฯ

ตัวอยาง
การกํ าหนดหนาที่รับผิดชอบของผูปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข
หนาท่ีรับผิดชอบ ผูปฏิบัติ

1.  การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

2.  หารสํ ารวจความเสียหาย หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

3.  การรายงานตัวของเจาหนาท่ีทุกฝายและกํ าหนด
     จุดนัดพบของบุคลากร

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

4.  การชวยชีวิตและคนหาผูประสบภัย หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

5.  การเคล่ือนยายผูประสบภัย  ทรัพยสิน
     และผูเสียชีวิต

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

6.  การประเมินความเสียหาย  ผลการปฏิบัติงานและ
    การรายงานสถานการณเพลิงไหม

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

7.  การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

8.  การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพ่ือใหธุรกิจ
     สามารถดํ าเนินการไดโดยเร็วท่ีสุด

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….
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3.  หลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลว  จะประกอบดวยแผนท่ีจะดํ าเนินการเม่ือเหตุ-
เพลิงไหมสงบลงแลว  2  แผน  คือ  แผนบรรเทาทุกขซ่ึงดํ าเนินการตอเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม
และแผนปฏิรูปฟนฟู

การจัดทํ าแผนตาง ๆ ตองใหเหมาะสมกับสถานประกอบการ  และพื้นที่จริงเปนหลัก
สํ าคัญ  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปองกันและระงับอัคคีภัย  โดยมีแนวการจัดทํ าดังน้ี

1.  ต้ังคณะกรรมการข้ึนมาจัดทํ า
2.  ในแผนตองกํ าหนดบุคคล  และพ้ืนท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน
3.  ภารกิจท่ีตองปฏิบัติในระยะเวลาเดียวกันจะตองแยกปฏิบัติอยาใหเปนบุคคล

เดียวกัน
4.  หากมีพนักงานหรือเจาหนาท่ีทํ างานเปนกะ  ตองกํ าหนดผูรับผิดชอบทุกกะอยาง

ตอเน่ือง
5.  แผนที่ตองปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม  ตองชัดเจนไมคลุมเครือ  เพราะจะเปน

ชวงเวลาท่ีตองการความรวดเร็วในการปฏิบัติและถูกตองแมยํ า

การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการและอาคารสูง 
 จะตองมีการรวมมือกันในการที่จะปองกัน  ไมวาจะเปนนายจาง  ลูกจาง  คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีว-อนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํ างาน  เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํ างาน  เจาของ
อาคารหรือผูพักอาศัยในอาคารนั้น  ท่ีจะคอยสํ ารวจตรวจตรา  ดูแลอยูตลอดเวลา  เพ่ือมิใหเกิดอัคคีภัย
ขึ้น

แมเราจะมีแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยแลว  การฝกซอมตามแผนท่ีกํ าหนดไว
ก็ตองมีการกระทํ าบอย ๆ หรืออยางนอยปละหน่ึงคร้ัง  จะทํ าใหผูปฏิบัติเกิดความม่ันใจ  สามารถจดจ ํา
ขั้นตอนวิธีการจนเปนนิสัย  ไมอยูในอาการตกใจ  ปฏิบัติไดถูกตองเม่ือเกิดเหตุการณข้ึน  ชวยใหการ
หนีไฟเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ชีวิตและทรัพยสินก็จะไมสูญสิ้นกับอัคคีภัย

“คิดใหม  ทํ าใหม  เพื่อปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ”

รวบรวมโดย คุณ   ศราวุฒ  (กองตรวจความปลอดภัย)
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