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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  อําเภอ   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     มูลคา   บาท 
อาคาร/สถานที่/พ้ืนที่     มูลคา   บาท 
ทรัพยสินเสียหาย      มูลคา   บาท 
ทรัพยสินเสียหาย      มูลคา   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. ผูบันทึก ผูตรวจสอบ 
 
ผูบันทึก    ตําแหนง          ผูตรวจ           ตําแหนง  
             (    )                                  (                 )   
ผูบันทึก    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 เช้ือเพลิง 
(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) ในอัตราสวนที่พอดีกับอากาศ 

2.    การควบคุมเชื้อเพลิง 

 2.1 เชื้อเพลิงแข็ง  
  สามารถควบคุมไดงายเพราะสามารถมองเห็นได   
 2.2 กาซ  
  การควบคุมกาซทําไดยากเพราะกาซสวนใหญมีลักษณะโปรงใสไมอาจมองเห็นไดดวย  
ตาเปลาและไมมีกลิ่น  จึงทําใหเมื่อรั่วหรือระเหยแลว ไมอาจควบคุมปริมาณ หรือติดตามได  
  ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย กาซหุงตมจึงผสมกลิ่นไว ใหผูใชไดทราบหากเกิดกรณีกาซรั่วข้ึน           
 2.3 เชื้อเพลิงเหลว  
  เมื่อเชื้อเพลิงเหลวไดรับความรอนจะระเหยตัวกลายเปนไอ และหากไอเชื้อเพลิงท่ีลอยอยู
เหนือผิวหนาของเชื้อเพลิงไมมีการระบายถายเทออก จะเกิดการสะสมตัวจนมีปริมาณความเขมขนมากถึง
จุดลุกติดไฟไดเมื่อเกิดประกายไฟ  
  สิ่งท่ีควรทราบเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงกาซ มีศัพท
เรียกเฉพาะ ดังนี้ 
  (1) จุดวาบไฟ (Flash Point)  
   คือ จุดอุณหภูมิท่ีสูงพอท่ีจะกอใหเชื้อเพลิงเหลวระเหยตัวกลายเปนไอที่เปนปริมาณ
มากพอที่จะลุกติดไฟได เมื่อมีประกายไฟที่เหมาะสมมาจุด และเมื่อไอเชื้อเพลิงท่ีมีอยูเหนือผิวน้ํามัน 
นอยเกินกวาจะทําใหเกิดเปลวไฟไดอยางตอเนื่อง 
  (2) จุดลุกติดไฟ (Fire Point)  
   คือ จุดอุณภูมิท่ีสูงพอท่ีจะทําใหผิวหนาของน้ํามันใหระเหยไอของน้ํามันในอัตรา    
ท่ีเร็วพอกับการจะเกิดเปลวไฟลุกตอเนื่องกันไปโดยไมดับ หลังจากไดรับการจุดไฟจากแหลงไฟจาก
ภายนอกโดยปกติในน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดเดียวกัน จุดลุกติดไฟจะสูงกวาจุดวาบไฟเสมอ 
  (3) จุดลุกติดไฟไดเอง (Auto Ignition) 
   คือ จุดอุณหภูมิท่ีทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงเกิดจากจุดติดไฟ และลุกเปนไฟขึ้นไดเองโดย
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
จะมีอันตรายจากกาซคารบอนมอนอกไซดนอยกวาเพลิงไหมท่ีเกิดในบริเวณจํากัด 
 3.2  กาซคารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide)  
  เกิดจากการเผาไหมอยางสมบูรณแบบ ไมเปนเชื้อเพลิง และไมกออันตรายตอรางกาย
โดยตรง แตจะทําใหรางกายขาดออกซิเจน  ถากาซนี้มีความเขมขนในอากาศเกินกวารอยละ 5.0 โดย
ปริมาตรจะมีอันตรายและทําใหผูสูดดมหมดสติได 
 3.3  กาซไฮไดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide)  
  เปนกาซพิษท่ีมีความรุนแรงมากกวากาซคารบอนมอนอกไซดมาก  กาซนี้เกิดจากการ  
เผาไหมสารประกอบไฮโดรคารบอน ท่ีมีองคประกอบของคลอรีน เชน พวกพลาสติก ยาง เสนใย ขนสัตว 
หนังสัตว ไม หรือผาไหม  เปนกาซที่เบากวาอากาศ  ถามีสวนผสมในอากาศ 100 ppm.  มีผลใหผูสูดดม
หมดสติและเสียชีวิตไดในเวลา 30 – 60 นาที   
 3.4  กาซฟอสจีน (Phosgene)  
  เกิดจากการเผาไหมสารประกอบไฮโดรคารบอน ท่ีมีสวนประกอบของคลอรีน เชน   
คารบอนเตตระคลอไรดฟรีออน (น้ํายาทําความเย็น) หรือเอธิลีนไดคลอไรด เปนกาซที่เปนพิษสูงมากถา
มีสวนผสมในอากาศ 25 ppm. มีผลใหผูสูดดมหมดสติและเสียชีวิตไดในเวลา 30 – 60 นาที   
 3.5  กาซไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen Chloride)  
  เปนกาซพิษท่ีเกิดจากการเผาไหมสารท่ีมีองคประกอบของคลอรีน มีสภาพเปนกรดและ
ทําอันตรายไดเชนกัน แมจะไมรุนแรงเทากับกาซฟอสจีนหรือกาซไฮโดรเจนไซยาไนดก็ตาม 
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 3.6  กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen Sulfide)  
  เกิดจากการเผาไหมท่ีไมสมบูรณของวัสดุพวก ยาง พรม ไม ขนสัตว หรือวัสดุอื่นใดที่มี
กํามะถันผสมอยู เปนกาซที่มีอันตรายมาก ถามีสวนผสมในอากาศ เพียง 400 – 700 ppm. มีผลใหผูสูดดม
หมดสติและเสียชีวิตไดในเวลา 30 – 60 นาที   
  นอกจากนี้  ยังเปนกาซเชื้อเพลิงซึ่งลุกติดไฟไดอีกดวย แตไมถึงข้ันเกิดระเบิด มีกลิ่นคลาย
ไขเนา มักจะเรียกวา  “กาซไขเนา”   มีฤทธิ์ทําลายเนื้อเยื่อตางๆ ไดงาย 
 3.7  กาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide)  
  เกิดจากการเผาไหมสมบูรณของกํามะถันในอากาศ เปนกาซพิษถามีสวนผสมในอากาศ
เพียง 150 ppm.  มีผลใหผูสูดดมเขาไปเสียชีวิตไดในเวลา  30 -60 นาที หรือเมื่อผสมกับน้ําหรือความชื้นที่
ผิวหนัง จะเกิดกรดกํามะถัน ซึ่งมีฤทธิ์กัดอยางรุนแรง ผูไดรับกาซนี้จะเกิดอาการสําลักและหายใจไมออก
อยางฉับพลัน 
 3.8  กาซแอมโมเนีย (Ammonia)  
  เกิดจากการเผาไหมไม ขนสัตว ผาไหม น้ํายาทําความเย็นหรือสารอื่นที่มีสารประกอบ
ของไนโตรเจน และไฮโดรเจน มีกลิ่นฉุนรุนแรง ทําใหเกิดความรําคาญและทําลายเนื้อเยื่อ แตไมมีตัวเลข
สวนผสมที่ทําใหเสียชีวิต 
 3.9  ออกไซดของกาซไนโตเจน (Oxide of Nitrogen)  
  ไดแก กาซไนตริกออกไซด ไนตรัสออกไซด และไนโตรเจนเตตระออกไซด เกิดจากการ
เผาไหมพวกไม ข้ีเลื่อย พลาสติก ยาง ท่ีมีไนโตรเจนผสมสีและแลคเกอรบางชนิด ถามีสวนผสมในอากาศ 
ปริมาณ  100 ppm  จะทําใหชีวิตไดในเวลา  30 นาที 
 3.10  กาซอะโครลีน (Acrolein)  
  เปนกาซอันตรายที่เกิดจากการเผาไหมสารที่เปนไขมันที่อุณหภูมิ 6000o 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 ซึ่งเปนไอที่มีอันตรายไดมาก  
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 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
คืออุณหภูมิและความรอนสูง  
  จากการวิเคราะหพบวา เมื่อเกิดเพลิงไหมอุณหภูมิบรรยากาศรอบๆ จะเพิ่มสูงข้ึนอยาง
รวดเร็วในชวง 5 นาทีแรก อุณหภูมิอากาศจะสูงไมเกิน 1,500 – 1,800o F ซึ่งเปนคาอุณหภูมิท่ีคนสามารถ
ทนได หลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการดับเพลิง หรือหลบหนีไฟ
ควรรีบดําเนินการ กอนที่รางกายไมสามารถทนความรอน 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 สําหรับพื้นที่ ท่ีไฟไหมไมมากนัก 
การใชคารบอนไดออกไซด ผงเคมีแหง หรือไอน้ํา จะเปนการปองกันที่ไดผลดี  
 4.3  การลดความรอนที่จะทําใหเกิดการระเหย (Elimination Heat Causing Oil Vaporization)  
  ไอระเหยของน้ํามันคือ เชื้อเพลิง ความรอนทําใหน้ํามันระเหยเปนไอ ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ลดความรอนลงเพื่อไมใหน้ํามันระเหยเปนไอ โดยน้ําจะเปนตัวการลดความรอนไดดี โดยเฉพาะน้ําท่ีเปน
ฝอยละเอียดจะสามารถลดความรอนที่มีประสิทธิภาพมาก และเปนการปองกันการระเหยเปนไอดวย  
นอกจากนั้นยังเปนตัวลดความรอนของวัสดุและอุปกรณใกลเคียงตางๆ ใหต่ํากวาจุดติดไฟของไอน้ํามันดวย 



มาตรฐานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

54 ภาคผนวก 

 4.4 การตัดปฏิกิริยาลูกโซ (Heat Reaction)  
  เปนวิธีการดับเพลิงแบบใหมท่ีไดผลมาก โดยการใชสารบางชนิดท่ีมีความไวตอ
ออกซิเจนมากเพื่อตัดปฏิกิริยาลูกโซ สารดับเพลิงประเภทนี้เรียกวา “ฮาลอน” (Halon) ไดแก พวก
ไฮโดรคารบอนประกอบกับฮาโลเจน (Halogenated Hydrocarbon) ซึ่งสารฮาโลเจนไดแก ไอโอดีน 
โบรมีนคลอรีน และฟลูออรีน (เรียงตามลําดับความสามารถในการใชงาน)                  

5.     การเลือกใชเคร่ืองมือในการดับเพลิง 
 5.1 ไฟประเภท A  
  เกิดจากเชื้อเพลิงท่ีเปนของแข็ง เชน พวกไม กระดาษ เสื้อผา อาคารบานเรือน เปนตน  
ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลานี้ 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   
  เปนไฟที่เกิดจากการลุกไหมของจําพวกโลหะติดไฟ เชน แมกนีเซียม โซเดียม โปตัสเซียม 
เปนตน ลักษณะการลุกไหมจะใหความรอนสูงรุนแรง และใหเปลวไฟสวางจาเปนอันตรายตอสายตา  
และมานตา การดับไฟประเภท D ใหใชสารเคมีจําพวก Sodium Chloride (ผงเกลือแกง) หรือทรายแหง   
ขอควรระวังคือ หามใชน้ําทําการดับไฟประเภท D โดยเด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิดการระเบิดอยางรุนแรง 
 


