
อัคคีภัย  หมายถึง  ภ ยันตราย อัน เ กิดจากไฟ ที่ขาดการ
ควบคุมดูแล ทําให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มี
เชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น
ถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับ
ออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้
ทรัพย์สินและชีวิต                                                                                  

ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ ดังนี้ 
1. ไฟไหม้ขั้นต้น คือ ตั้งแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที สามารถ 
ดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น  แต่ผู้ใช้จะต้องเคยฝึกอบรม
การใช้เครื่องดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาสระงับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ไฟไหม้ขั้นปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว      
4 นาทีถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมากเกินกว่า 400องศาเซลเซียส 
หากจะใช้เครื่องดับเพลิง เบื้องต้น ต้องมีความชํานาญ และต้องมี
อุปกรณ์ จํานวนมากเพียงพอ  จึงควรใช้ระบบดับเพลิงขั้นสูง จึงจะมี
ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่า 
3. ไฟไหม้ขั้นรุนแรง  คือ  ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้ว เกิน 
8 นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิจะสูง
มากกว่า  600  องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุก
ทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิงจะต้องใช้ผู้ที่ได้รับ
การฝึก พร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง 

 

 
 
 
 
 
 

รถดับเพลิง,รถยนต์บรรทกุน้ําอเนกประสงค์ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.สค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ อัคคีภัย ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3485-7688 , 
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ประเภทของไฟ 
ไฟมี 4 ประเภท คือ A B C D ซึ่งเป็นข้อกําหนดมาตรฐานสากล 
ไฟประเภท เอ  มีสัญลักษณ์เป็น รูปตัว A สีขาวหรือดํา อยู่ใน
สามเหลี่ยมสีเขียว 
ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็ง

เชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก 
หนังสติ๊ก หนังสัตว์  ปอ  นุ่น  ด้าย   
วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ การลดความร้อน (Cooling) 
โดยใช้น้ํา 
สัญลักษณ์ไฟประเภท A 
 
 
 

ไฟประเภท บี มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B สีขาวหรือดํา อยู่ในรูป
สี่เหลี่ยม สีแดง 

ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลว
และก๊าซ  เช่น น้ํามันทุกชนิด  แอลกอฮอล์ ทินเนอร์  ยางมะตอย 
จารบี   และก๊าซติดไฟทุกชนิด   เป็นต้น  
วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุด คือกําจัดออกซิเจนทําให้อับอากาศ 

โดยคลุมดับ ใช้ผงเคมีแห้ง ใช้ฟองโฟมคลุม 
สัญลักษณ์ไฟประเภท B 
 
 
 
 

ไฟประเภท ซ ี   มีสัญลักษณ์เป็นรูป C สีขาวหรือดําอยู่ในวงกลม
สีฟ้า 
ไฟประเภท C คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่
มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด วิธีดับไฟ
ประเภท C ที่ดีที่สุดคือ ตัดกระแสไฟฟ้า แล้วจึงใช้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ํายาเหลวระเหยที่ไม่มีCFC ไล่ออกซิเจน
ออกไป 
สัญลักษณ์ไฟประเภท C 
 
 

 
 
ไฟประเภท ด ี  มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว D สีขาวหรือดํา อยู่ในดาว 
5 แฉก สีเหลือง 
ไฟประเภท D คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นโลหะและ

สารเคมีติดไฟ เช่น  วัตถุระเบิด, ปุ๋ยยูเรีย(แอมโมเนียมไนเตรต)  , 
ผงแมกนีเซียม ฯลฯ 
วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ การทําให้อับอากาศ  หรือใช้
สารเคมีเฉพาะ (ห้ามใช้น้ําเป็นอันขาด) ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูล แต่
ละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ   
สัญลักษณ์ไฟประเภท D 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟประเภท เค  มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว K สีขาว อยู่ในรูปแปด
เหลี่ยมสีดํา 
ไฟประเภท K คือไฟที่เกิดจากน้ํามันที่ติดไฟยาก เช่น น้ํามัน
สําหรับทําอาหารน้ํามันพืชไขมันสัตว์ติดไฟ 
วิธีดับไฟประเภท K  ที่ดีที่สุด คือ การกําจัดออกซิเจน การทําให้
อับอากาศ ซึ่งจะมีดังดับเพลิงชนิดพิเศษที่สามารถดับไฟชนิดนี้
โดยเฉพาะ 
สัญลักษณ์ไฟประเภท K 
 
 

 

การที่ไฟจะติดได้ มีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่าง คือ                         
1. ออกซิเจน  ต้องมีมากกว่า 16 % ลองนึกถึงการทดลองตอน
เราเรียนชั้นประถม ที่จุดเทียนไขไว้แล้วคุณครูให้เอาแก้วมาครอบ 
เราจะพบว่าทิ้งไว้ซักพักเทียนก็จะดับ การที่เทียนดับนั้นไมไ่ด้
หมายความว่าก๊าซออกซิเจนในแก้วถูกใช้สันดาปไปหมด แต่ที่มัน
ดับก็เพราะว่าเหลือออกซิเจนอยู่ในแก้วไม่ถึง 16% นั่นเอง 
2. เชื้อเพลิง  เชื้อเพลิงมีหลายสถานะ ทั้งที่เป็น ของแข็ง 
ของเหลวและก๊าซ แต่เชื้อเพลิงทุกชนิดจะติดไฟที่สภาพเป็นไอ 
พูดมาถึงตรงนี้อาจจะมีคําถามว่า ว่าถ้ากระดาษที่เป็นของแข็ง
แล้วอยู่ๆมัน จะเป็นไอไดย้ังไง ยกตัวอย่างการทดลองตอนประถม
อีกเหมือนกัน ที่คุณครูให้เราใช้แว่นขยายรวมแสงจากดวงอาทิตย์ 
ไปบนกระดาษ ถ้าพอจําได้เราจะเห็นไอออกจากกระดาษก่อน
แล้วไฟถึงจะตดิบนกระดาษ นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีครับว่าเชื้อเพลิง
ทุกชนิดจะติดไฟที่สภาพเป็นไอ 
3. ความร้อน  ความร้อนที่จะทําให้ติดไฟจะต้องสูงพอจึงจะทําให้
เชื้อเพลิงติดไฟได ้ยกตัวอย่างถ้าเราเอาน้ํามันเบนซินไปวางไว้
กลางแดด   วางยังไงมันก็ไม่ติดไฟหรอกครับ เว้นแต่ว่าถ้าเราให้
ความร้อนมันถึง 398 องศาเซลเซียสนั่นแหละมันถึงจะติดไฟ      



Storm surge  
Storm surge จะเกิดขึ้นพร้อมกับพายุซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นวันที่
ท้องฟ้าปั่นป่วนไม่แจ่มใส สภาพอากาศเลวร้าย มีการก่อตัวของ
เมฆฝน ฝนตกอย่างหนัก ลมพัดแรง บริเวณชายฝั่งเกิดคลื่นโถม
กระแทกอย่างหนัก คลื่นในทะเลสงู แต่เมื่อศูนย์กลางของพายุ
เคลื่อนเข้ามาก็จะหอบเอาโดมน้ําขนาดใหญ่ซัดเข้ามาอีกครั้ง 
ดังนั้น ความเสยีหายจึงเพิ่มเป็นทวีคูณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปแบบการยกตัวของคลื่น Storm surge ในการขึ้นฝั่ง 
 
เมื่อ Storm surge เกิดมาพร้อมกับพายุโซนร้อน เพราะฉะนั้น
เมื่อพายุเข้ามาเราก็จะเห็นสัญญาณเตือนหลายอย่าง เช่น การ
เตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา และจากการสังเกตลักษณะอากาศที่
จะค่อยๆ เลวร้ายลง ทําให้เรารู้ตัวล่วงหน้าหลายวันและสามารถ
หาทางอพยพได้ทัน 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“ วาตภัย และ Storm surge ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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วาตภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทําให้เกิด
ความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง   

พายุหมุนเกิดจากศูนย์กลางความกดอากาศต่ํา ทําให้บริเวณ
โดยรอบศูนย์กลางความกดอากาศต่ํา ซึ่งก็คือความกดอากาศสูง
โดยรอบจะพัดเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศต่ํา ขณะเดียวกัน
ศูนย์กลางความกดอากาศต่ําจะลอยตัวสูงขึ้น และเย็นลงด้วย
อัตราอะเคียเบติก (อุณหภูมิลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น) ทําให้เกิด
เมฆและหยาดน้ําฟ้า พยุหมุนจะมีความรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
อัตราการลดลงของความกดอากาศ ถ้าอัตราการลดลงของความ
กดอากาศมีมากจะเกิดพายุรุนแรง และเราสามารถแบ่งพายุหมุน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. พายุหมุนนอกเขตร้อน คือ พายุหมุนที่เกิดขึ้นในเขตละติจูด
กลางและเขตละติจูดสูง ซึ่งในเขตละติจูดดังกล่าวจะมีแนวมวล
อากาศเย็นจากขั้วโลกหรือมหาสมุทรอาร์กติก เคลื่อนตัวมาพบกับ
มวลอากาศอุ่นขนาดกึ่งโซนร้อน มวลอากาศดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ต่างกน แนวอากาศจะเกิดการเปลี่ยนโดยเริ่มมีลักษณะโค้งเป็น
รูปคลื่ น  อากาศอุ่นจะลองตั วสู ง ขึ้น เหนืออากาศเ ย็น ซึ่ ง
เช่นเดียวกับแนวอากาศเย็นซึ่งจะเคลื่อนที่เข้าแทนที่แนวอากาศ
อุ่น ทําให้มวลอากาศอุ่นลอยตัวสูงขึ้น และจากคุณสมบัติการ
เคลื่อนที่ของมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวได้เร็วกว่า แนวอากาศ
เย็นจึงเคลื่อนไปทันแนวอากาศอุ่น ทําให้เกิดลักษณะแนวอากาศ
รวมขึ้นและเกิดหยาดน้ําฟ้า เมื่ออากาศอุ่นที่ถูกบังคับให้ลอยตัว
ขึ้นหมดไปพายุหมุนก็สลายตัวไป  

2. พายุทอร์นาโด (Tornado) เป็นพายุขนาดเล็กแต่มีความ
รุนแรงมากที่สุด มักเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกนั้นเกิด
ที่แถบประเทศออสเตรเลีย พายุดังกล่าวเกิดจากอากาศเคลื่อนที่
เข้าหาศูนย์กล่าวความกดอากาศต่ําอย่างรวดเร็ว ลักษณะพายุ
ค ล้ า ย ป ล่ อ ง ไ ฟ สี ดํ า ห้ อ ย ล งม า จ า ก เ ม ฆ คิ ว มู โ ล นิ ม บั ส 
(Cumulonimbus) ในมวลพายุมีไอน้ําและฝุ่นละออง ตลอดจน

วัตถุต่างๆ ที่ถูกลมพัดลอยขึ้นไปด้วยความเร็วลมกว่า 400 
กิโลเมตร / ชั่วโมง เมื่อพายุเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดฐานของมัน
จะกวาดทุกอย่างบนพื้นดินไปด้วย ก่อให้เกิดความเสียหายมาก 
พายุทอร์นาโดจะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน เนื่องจาก
มวลอากาศขั้วโลกภาคพื้นสมุทรมาเคลื่อนที่พบกับมวลอากาศเขต
ร้อนภาคพื้นสมุทร และถ้าเกิดขึ้นเหนือพื้นน้ําเราเรียกว่า “นาค
เล่นน้ํา” (Waterspout) 

3. พายุหมุนเขตร้อน (เขตบ้านเรานี่เอง) เป็นพายุหมุนที่เกิดขึ้น
ในเขตร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตรระหว่าง 8-12 องศา เหนือและใต้ 
โดยมากมักเกิดบริเวณพื้นทะเลและมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิของน้ํา
สูงกว่า 27 องศาเซลเซียส พายุหมุนเขตร้อนเป็นลักษณะของ
บริเวณความกดอากาศต่ํา ศูนย์กลางบริเวณที่มีความกดอากาศ
ต่ํามากที่สุด เรียกว่า “ตาพายุ” (Eye of Storm) มีลักษณะกลม 
และกลมรี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 50 - 200 กิโลเมตร 
บริเวณตาพายุจะเงียบสงบ ไม่มีลม ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ส่วน
รอบๆ ตาพายุจะเป็นบริเวณที่มีลมพัดแรงจัด  มีเมฆครึ้ม มีฝนตก
พายุรุนแรง พายุหมุนเขตร้อนจัดเป็นพายุ ที่มีความรุนแรงมาก 
เกิดจากศูนย์กลางความกดอากาศต่ํา ที่มี ลมพัดเข้าหาศูนย์กลาง 
ในซีกโลกเหนือทิศทางการหมุนของลมมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
ส่วนซีกโลกใต้มีทิศทางตามเข็มนาฬิกา ความเร็วลมเข้าสู่
ศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 120 - 200 กิโลเมตร / ชั่วโมง พายุในเขตนี้
จะมีฝนตกหนัก องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแบ่งประเภทพายุหมุน
ตามความเร็วใกล้ศูนย์กลางพายุ โดยแบ่งตามระดับความรุนแรง 
ดังนี้ 

- พายุดีเปรสชั่น (Depression) ความเร็วลมน้อยกว่า 63 
กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เป็นพายุอ่อนๆ มีฝนตกบาง ถึงหนัก  

- พายุโซนร้อน (Tropical Storm) ความเร็วลม 64 -115 
กิโลเมตร ต่อชั่วโมง มีกําลังปานกลาง มีฝนตกหนัก 

- พายุหมุนเขตร้อน หรือ พายุไซโคลนเขตร้อน (Tropical 
Cyclone)  ความเร็วลมมากกว่า 115 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น
พายุที่มีกําลังแรงสูงสุด มีฝนตกหนักมา บางครั้งจะมีพายุฝนฟ้า
คะนองด้วย 

พายุหมุนเขตร้อนมีชื่อเรียกต่างๆกันตามแหล่งกําเนิด ดังนี ้         
- ถ้าเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใตเ้รียกว่าใต้ฝุ่น 
(typhoon)                                                                      
- ถ้าเกิดในอ่างเบงกอล และทะเลอาหรับเรยีกว่า พายุไซโคลน 
(Cyclone)                                                                                    
- ถ้าเกิดในแอตแลนติก และทะเลแคริบเบียนเรียกว่าพายุ      
เฮอรร์ิเคน (Hurricane)                                                                  
- ถ้าเกิดในทะเลประเทศฟิลิปปินส ์เรียกว่า พายุบาเกียว(Baguio)                                                              
- ถ้าเกิดที่ทะเลออสเตรเลยี เรียกว่า พายุวิลลี วิลลี่ (willi-Willi)  

ข้อควรจํา  
- เมื่อมีการแจ้งเฝ้าระวัง หมายถึงพายุที่จะมาภายใน 36 ชั่วโมง 
- เมื่อมีการแจ้งเตือนภัยหมายถึงพายุที่จะมาถึงภายใน 24 ชั่วโมง 
- เมื่อเกิดพายุ จะมีฝนตกหนัก และอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลัน 
- ปรากฏการณ์ศูนย์กลางพายุ คือ เมื่อเกิดพายุแล้วแต่มีลมสงบ
ฉับพลัน หมายถึงท่านอยู่ในศูนย์กลางของพายุ และจะมีพายุ
ตามมาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ข้อควรปฏิบัติ  
- ติดตามข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์ 
- หลบอยู่ในที่กําบังที่มั่นคง อยู่บนที่สูงที่น้ําท่วมไม่ถึง  
- เตรียมชุดยังชีพ และชุดอุปกรณห์นีภัย เช่น เชือก มีด ไฟฉาย 
- ตัดต้นไม้สูงไม่ให้ลม้ทับบ้าน 
- ติดตั้งอุปกรณเ์สริมความแข็งแรงของหน้าต่าง 
- เก็บตุนอาหาร น้ําดืม่ และยารักษาโรค 
- เติมน้ํามันรถไว้ให้เต็ม เตรียมแผนอพยพ 
- เมื่อมีประกาศอพยพ ให้อพยพทันที 


