
โดยสุรศักดิ ์ ซอนกลิ่น



นายสุรศักดิ ์ ซอนกลิน่ 
จป. รุน ๑๑๙ จ.ระยอง

ประธานชมรมความปลอดภัยในการทํางาน ป 48-49

คณะกรรมการชมรม จป.ระยอง ป 44-ปจจุบนั

คณะทํางาน สัปดาหความปลอดภัยในการทํางานภาค
ตะวนัออก จ.ระยอง ป 44,46,48,49,50

คณะกรรมการตรวจสถานประกอบการดีเดน  ภาค
ตะวนัออก จ.ระยอง ป 2547,2549,2550

โทร 085-811-6143

WORK EXPERIENCE

• GM : New paint shop Project
• TOC : TOM Expansion Project
• Nestle : Phed II Expansion Project
• GM : I-190 CARS Project
• GM : Fiat AR-156 & Safira Project
• ROC : ROCX3 Expansion Project
• NPC JETTY (TPC) : 300,000 MTPY VCM 
Expansion Storage Tank (Expansion)
• GM : Body shop of safira
• TPX : Thai Paraxylene Project
• THAI OIL : HDS,HMU Project
• TPI : EB/SM Project BTX Plant
• TCL : Thai-Caprolactam Project
• STAR : Petroleum Refinery
• BIG : BIG II Separation Plant
• PTT : Thapline Petroleum Authority
• TPI : Raylen II Expansion PP.Plant
• Well Grow : ECR Plant
• THAI OIL : Fired Heater CCR II



• กรณีศึกษาการเกิด อุบตัิเหตุ
• องคประกอบการเกดิไฟ

• สารเคมีที่ใชในการดับเพลิง

• เทคนิคการดบัเพลิงเบือ้งตน

• ผูเฝาระวังไฟภายใตเหตฉุุกเฉิน

• อุปกรณปองกนัภัย

• เทคนิคการปองกนัไฟ

• เทคนิคการตรวจสอบ 
• ใบอนญุาตทํางาน

• สัญลกัษณผูเฝาระวังไฟ

หัวขอการอบรมการเฝาระวังไฟ



ไฟไหมตัวอาคารที่จัดเกบ็อุปกรณอะไหลรถ เจาหนาที่ ฉีดน้ํากวา 2 ชม.

ทําใหอาคารอุมน้ํา อาคารจึงถลมมีผูเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 2 ราย





19 ก.ย. 42 โรงงานอบลําไยระเบิด บริษัท หงไทยเกษตรพัฒนา จํากัด เชียงใหม เสียชีวิต 23 คน 

สาบสูญ 5 คน บาดเจ็บ 105 คน เสียหาย 500 กวาลานบาท



• สรางความเสยีหายแก ชีวิต

ความสูญเสียทีเ่กดิจากไฟ



• สรางความเสียหายแก ทรัพยสิน

ความเสยีหายทีเ่กดิจากไฟ



• สรางความเสียหายแก 
สิ่งแวดลอม

ความสูญเสียทีเ่กดิจากไฟ



1. เกดิจากไฟฟา 23%

2. เกดิจากการสูบบหุรี่ 18%

3. เกดิจากการเสียดสี 10%

4. เกดิจากความรอนจดั 8%

5. เกดิจากผิวโลหะรอน 7%

6. เกดิจากเปลวไฟ 7%

7. เกดิจากประกายไฟ 5%

8. เกดิจากลุกตดิไฟขึ้นเอง 4%

9. เกดิจากการตดัหรือเชือ่ม  4%

10. เกิดจากการปลอยปละละเลย 3%

เกดิจากเปลวไฟ 7%

11. เกิดจากการลอบวางเพลิง 3%

12. เกิดจากการสปารคของ

เครื่องจกัรกล 2%

13. เกิดจากการหลอมโลหะ 2%

14. เกิดจากปฏิกิริยาเคมี 1%

15. เกิดจากฟาผา 1%

16. เกิดจากไฟฟาสถิต 1%

17. เกิดจากสาเหตอุืน่ๆ 1%

แหลงที่เกดิเพลิงไหม ( IGNITION SOURCES )



ไฟเกดิขึ้นไดอยางไร



การสันดาปหรือการเผาไหม 

(COMBUSTION)

คือ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการ

รวมตัวของเชื้อเพลิง  กับออกซิเจน  

ซึ่งเปนผลใหเกิดความรอนและแสง

สวาง   กับสภาพการเปลี่ยนแปลง

ทฤษฎีการเกิดไฟ



องคประกอบของไฟ (Fire Triangle)

OXYGEN

tem
p

Solid Liquid Gas



ปฏิกิรยิาลูกโซปฏิกิรยิาลูกโซปฏิกิรยิาลูกโซ

ทฤษฎี ปรามิดของไฟ

(TETRAHEDRON)

เมือ่เกิดไฟขึ้นและมีการเกิดอยางตอเนื่อง 

ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 4 อยาง เรียกวา?

เชือ้เพลิงเชือ้เพลิงความรอน
ความรอน
ความรอน ออกซิเ

จน
ออกซิเ

จนออกซิเ
จน





มาตรฐานสากล ที่เรานํามาใช คือ NFPA (National Fire Protection 

Association) ของประเทศสหรัฐอเมริกา(ที่ประเทศไทยเราใชอยูใน

ปจจุบัน)

• ประเภท A คือ เพลิงที่เกิดจากวัตถุไหมไฟทั่วไป อาทิเชน เสื้อผา,ไม,

กระดาษ,ถานหิน เปนตน มีสัญลักษณ เปนเครื่องหมาย สามเหลี่ยม 

พื้นสีเขียว ตัวอักษร A สีดํา

การแบงประเภทของเชื้อเพลิง



• ประเภท B คือ เพลิงที่เกิดจากสารเชื้อเพลิงที่เปนของเหลว และแกส 

อาทิเชน น้ํามันปโตรเลี่ยม, กาซหุงตม, ยางมะตอย เปนตน

– มีสัญลักษณ เปนเครื่องหมาย สีเ่หลี่ยม พื้นสีแดง ตัวอักษร B สีดํา

การแบงประเภทของเชื้อเพลิง



• ประเภท C คือเพลิงที่เกิดจากอุปกรณไฟฟาที่มกีระแสไฟฟาไหลอยู

– มีสัญลักษณเปนเครื่องหมายวงกลม พื้นสีฟา ตัวอักษร C สีดํา 

การแบงประเภทของเชื้อเพลิง



• ประเภท D คือ เพลิงที่เกิดจากโลหะติดไฟ เชน แมกนิเซียม 

ติตาเนียม ลิเทียม เปนตน

– มีสัญลักษณเปนเครื่องหมายรปูดาว พื้นสีเหลือง ตัวอักษร D สีดาํ

การแบงประเภทของเชื้อเพลิง



Wood
Paper
Plastic
Rags

Gasoline
Oil
Grease
Paint

Motors
Switchgear
Heaters

Office Equipment
Electrical FiresElectrical Fires

PotassiumPotassium
SodiumSodium
AluminumAluminum

MagnesiumMagnesium

MetalsMetals

การแบงประเภทของไฟ

ประเภทของไฟ แบงออกเปน 4 ประเภท

ตามมาตรฐานตามมาตรฐาน  NFPA  NFPA (National Fire Protection Association)(National Fire Protection Association)





ตําแหนงที่ทําการเชื่อม

สายไฟไดรับความรอน

จากงานเชื่อมทําให

สายไฟเกิดความเสียหาย



สายไฟไดรับความเสยีหายจาก ลูกไฟรวงหลน



 ทําความเขาใจและ ปฏิบัติตาม
คําแนะนําที่ระบใุนใบอนญุาต

 ติดแสดงใหเห็นเดนชัด ทีจุ่ดทํางาน

 หามทํางานกอนไดรบัใบอนุญาต

 สงคนืใบอนุญาตหลังเลิกงานแตละวัน

สรุศักดิ์  ซอนกลิ่น  จป.๑๑๙



หาม! ทํางานเชื่อมใกลสารไวไฟ
หาม! ทํางานเชื่อมโดยไมมกีารปองกันลูกไฟ

หาม! ทํางานเชื่อมโดยไมมถีังดบัเพลิง
หาม! ทํางานเชื่อมโดยไมสวมใสอุปกรณปองกัน







มาตรการความปลอดภัยในการเฝาระวังไฟ

รูขอมูลของสารเคมีที่นําไปใช

รูขอมูลของสารเคมีที่อยูใกลบริเวณพื้นที่ทํางาน



ระดับอันตรายตอสขุภาพ

4 อันตราย อาจเปนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตแมจะไดรับสารเคมีในระยะเวลาสั้นๆ

3 แจงเตือน ทําใหเกิดพิษ หรือ เกิดการกัดกรอนอยางรุนแรง 

2 แจงเตือน อาจทําใหเกดิการบาดเจ็บได

1 ระมัดระวัง อาจทําใหเกดิการระคายเคือง

0 ปลอดภัย ไมเกิดอันตราย  

ระดับอันตรายในการไวไฟ

4 อันตราย เปนแกสไวไฟ หรือ ของเหลวไวไฟมาก (จุดวาบไฟต่ํากวา 23 o C)

3 แจงเตือน เปนของเหลวไวไฟ (จุดวาบไฟต่ํากวา 38 o C)

2 แจงเตือน เปนของเหลวติดไฟได (จุดวาบไฟระหวาง 38-93 o C)

1 ระมัดระวัง เปนของเหลวติดไฟไดถาไดรับความรอน (จุดวาบไฟสูงกวา 93 o C)

0 ปลอดภัย เปนสารเคมีไมติดไฟ

ระดับอันตรายในการเกิดปฏิกิริยา

4 อันตราย เปนวัตถุระเบิดที่อุณหภูมิปกติ

3 อันตราย เกิดการระเบิดไดหากไดรับการกระเทอืน, ความรอน  เมื่อเก็บไวในพืน้ที่จํากัด หรือ ผสมกับน้ํา

2 แจงเตือน ไมเสถียร หรือ อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงไดหากผสมกับน้ํา

1 แจงเตือน อาจเกิดปฏิกิริยาไดแตไมรุนแรงหากไดรับความรอน หรือเมื่อผสมกบัน้ํา

0 ปลอดภัย เปนไมเกิดปฏิกิริยาใดๆเมื่อผสมกบัน้ํา

การระบุระดบัความอันตรายของสารเคมีตามมาตรฐาน NFPA



สติ๊กเกอรแสดงการผาน

การตรวจสอบ และ
อนุญาตใหใชงานได



อุปกรณชดุตดัแกส

ตองประกอบไปดวย

ถังดับเพลิง

กระบอกใส

น้ํายาซันไลต

ประแจสําหรับ

เปดถังแกส

ฝาครอบหัวถัง

กันยอนแกส

อะเซทลิีน

เทปพันเกลียว

เกจปรับแรงดัน 
กาซอะเซทิลีน

เกจปรับ

แรงดัน

กาซ

ออกซิเจน กันยอนแกส

ออกซิเจน

MSDS



อุปกรณชดุตดัแกส ตองประกอบไปดวย

Label 

น้ํายาซันไลต
Label 

กาซอะเซทิลีน
Label 

กาซออกซเิจน

ใบตรวจสอบชุดตัด

แกสประจําวัน

คูมือการใชชุด

ตัดแกส

กระบอกใส 

Hot work permit



ผานการตรวจสอบไมเกนิ 3 ป

ถังกาซออกซิเจน

ถังกาซอะเซทิลนี



อุปกรณปองกันภัยสวนบุคล

หมวกนิรภัย และสายรดัคาง
แวนตานิรภัย กระบังหนา หนากากเชื่อม
ปลอกแขน ชดุเอี๊ยม

ถุงมือหนัง

เข็มขัดนิรภัย

รองเทานิรภัย

หนากากกรองฝุน ฟมู 

แตงกายรัดกุม







ตรวจสอบใบอนญุาตเขาทํางาน

ตรวจสอบสถานที่ทาํงานโดยรอบ

ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ

ตรวจสอบอุปกรณปองกันภัยสวนบคุล

ตรวจสอบอุปกรณปองกันสะเก็ดไฟ

ตรวจสอบการปองกันสะเก็ดไฟ 



สังเกตทิศทางลม

เฝาสังเกตสะเก็ดลกูไฟ และแสง

ดูแลใหผูปฎิบัติงาน ปฏิบตัติามกฎระเบียบ

เฝาสังเกตอปุกรณ และเครื่องจกัร

คอยสงสัญญาณแจงเหตุใหผูปฎิบัติงานทราบ

ทราบและรูถึงสถานที่จัดเก็บอุปกรณดบัเพลิงที่ใกลที่สุด

ทราบและรูถึงจดุแจงเหตุและทางหนีไฟ



WELD. GEN. ไหม



 ควบคุมสติ อยาตื่นเตน ตกใจ

 สามารถดับเพลงิไดใหรีบดับ

 ตะโกนขอความชวยเหลือกรณทีี่ไมสามารถดับไฟได

 ปดเครื่องจักร ดับเครื่องยนต

 ทราบถงึจดุรวมพลที่ใกลที่สุด

 ผูเฝาระวงัไฟจะตองอพยพหลบภัยเปนคนสุดทาย

 รายงานถึงสภาพและเหตุการณที่เกิดขึ้น



 ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีโอกาสเกิดการลุกไหม

 ตรวจสภาพพื้นที่โดยรอบ

 ลอมพื้นทีห่รือเฝาจนกวาชิ้นงานสามารถแตะตองได

 จัดเก็บเครื่องมือและทําความสะอาด

 ปดสวิทซแผงควบคมุไฟฟา

 สงคนืใบอนุญาตทํางาน



แจงเหตุเพลงิไหมที่ หมายเลข .......................หรือหมายเลข
ภายใน .................

การสงขาวขอความชวยเหลือ กระชับทั้งขอความ ใจความให
แมนยํา





1.ตองจัดใหมีในบริเวณงานที่มีความรอนและประกายไฟ

2.ตองจัดใหมีที่บริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมีลกุติดไฟและให

พอเพียงตอปริมาณของสารเคมี

3.พื้นที่วางถังดับเพลิงหรือพื้นที่ติดตั้ง จะตองหยิบฉวยได

สะดวกไมมีสิ่งกีดขวางและไมวางชิดกับแหลงเชือ้เพลิง

4.จุดเก็บสารไวไฟควรเลือกใชขนาดไมต่ํากวา 15 ปอนด

และมีระดับความสามารถการดับเพลิงไมนอยกวา 6A-20B

5.กรณีติดตั้งสูงจากพื้นควรอยูในระหวาง 1-1.40 เมตร

6.คว่ําถังทุกครั้งเมื่อทําการตรวจสอบเพื่อใหสารเคมีภายในถัง

คลายการอัดแนนของสารเคมี

7.ลกูจางตองใชถังดับเพลิงเปนอยางนอยไมต่ํากวา 40 %

ของจาํนวนลูกจางทั้งหมด

8.จัดใหมีถังดับเพลิงใหเหมาะสมกับประเภทของเชือ้เพลิง

ถังดบัเพลิง





ที่พักสูบบุหรี่

สัญลักษณอุปกรณดับเพลิง

สัญลักษณทางหนีไฟ

สัญลักษณ ปายหาม

หัวดับเพลิง







การลดความรอนการลดความรอน

การขัดขวางการขัดขวาง

ปฏิกริิยาลูกโซปฏิกริิยาลูกโซ

การขจัดและการขจัดและ

การตัดแยกการตัดแยก

เชื้อเพลิงเชื้อเพลิง

การลดปริมาณการลดปริมาณ

ออกซิเจนออกซิเจน

การดับไฟมีการดับไฟมี
44  วิธีวิธี









ดึงสลักออกจากคันบีบ

ขั้นตอนการใชถงัดบัเพลิงชนดิผงเคมีแหง



จับปลายสายพรอมบีบคันบีบ

ขั้นตอนการใชถงัดบัเพลิงชนดิผงเคมีแหง



เขาเหนือลม ระยะหาง 2-4 เมตร

ฉีดไปที่ฐานของไฟ

ขั้นตอนการใชถงัดบัเพลิงชนดิผงเคมีแหง





ดบัไฟในที่โลง ตองเขาทางเหนือลมเสมอดบัไฟในที่โลง ตองเขาทางเหนือลมเสมอ

คําเตือน



ใหฉดีที่ฐานของไฟกอนใหฉดีที่ฐานของไฟกอน

คําเตือน



สายหวัฉีดไปมาในแนวนอนเพื่อคลุมไฟสายหวัฉีดไปมาในแนวนอนเพื่อคลุมไฟ

คําเตือน



อยาเดนิย่ําเขาไปในพื้นทีท่ี่มีเชื้อเพลิงอยู

ถึงแมวาไฟจะดบัแลวก็ตาม
อยาเดนิย่ําเขาไปในพื้นทีท่ี่มีเชื้อเพลิงอยู

ถึงแมวาไฟจะดบัแลวก็ตาม

คําเตือน



การฝกซอมดับเพลิง ตองไมนอยกวา 40 % ของลูกจาง
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