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หลักสูตร อบรมดับเพลิงขั้นต้น กรณีสารเคมีหกรั่วไหล และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

หลักการและเหตุผล  

 ประเทศไทยนับจากปี 2532  ถึงป ี2558 เกิดเหตุอัคคีภัยกว่า 52,000 ครั้ง มผีู้บาดเจ็บ 4,532 คน, เสียชีวิต 

1,740 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 31,000 บาท ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอาคารสูง บ้าน

เรือน ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2559) ทั้งนี้สามารถ

แบ่งสาเหตุไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ  

 1) เกิดจากความประมาทของตัวบุคคลคล ซึ่งไม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 

 2) เกิดจากอุบัติเหตุ แก๊สหุงตุ้มหกรั่วไหล 

 3) เกิดจากความตั้งใจหรือเจตนา เชน่ การวางเพลิง และ 

 4) ไมท่ราบสาเหตุ มักสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นตน้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและ

จัดการภัยพิบัติ, 2555) 

  

 จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวกิจการหรือสถานประกอบกิจการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพิจารณา

บริหารจัดการเพื่อป้องกันอันตรายและลดความความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการบริหารจัดการ

นั้นสามารถพิจารณาแนวทางการดำเนินการได้จากกฎหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น  

 1) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการปอ้งกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 3) มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม พิมพค์รั้งที่ 3 พฤษภาคม 2556 

 4) National Fire Protection Association (NFPA)  เป็นต้น 

 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงความ

ตระหนักในการปอ้งกันการเกิดอัคคีภัย กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่มีจำนวนพนักงานและประเภทกิจการตาม

ขอบข่ายที่กฎหมายกำหนด จึงต้องพิจารณาให้มีการจัดอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ให้กับ

พนักงานได้นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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วัตถุประสงค์ 

 

 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงการเกิดอัคคีภัย 

 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกตใ์ช้ระงับเหตุเพลิงไหม้ไดอ้ย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย 

 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบและป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟได้ 

 4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคล 

 5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกตใ์ช้ในการอพยพหนีไฟได ้

 6) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 7) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

      

 - พนักงานในสถานประกอบกิจการ (พนักงานร้อยละ 40% ของแต่ละส่วนงาน หรือฝ่ายงาน ต้องผ่าน

การฝึกอบรม) 

 - พนักงานทุกท่านในสถานประกอบกิจการคิดเป็น 100% 

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น  

 - จำนวน 1-40 ท่าน/รุ่น สำหรับการอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น 

 - พนักงานทุกท่านในสถานประกอบกิจการคิดเป็น 100% สำหรับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกปฏิบัติ 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล 

 -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน  6 ชั่วโมง สำหรับการอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องตน้ 

 -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม สำหรับ การอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น 

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม  

 - หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร อบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับสถาน

ประกอบกิจการ 
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กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร อบรมดับเพลิงขั้นต้น กรณีสารเคมีหกรั่วไหล และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

เวลา รายละเอียด

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบียน - ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม

09.00 - 10.30 น. ภาคทฤษฎี 

1) ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้                                                                             

2) การแบ่งประเภทของเพลิง 

3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย 

4) การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ                                                            

5) วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ   

10.30 - 10.45 น. พักเบรค

10.45 - 12.00 น. 6) เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ 

7) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ ในการดับเพลิง 

8) แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

9) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน สถาน

ประกอบการ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 - 16.00 น. ภาคปฏิบัติพร้อมการสาธิต : การฝึกดับเพลิงด้วยเครื่อง ดับเพลิงมือถือและสายดับ

เพลิงตลอดจนการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ 

ประกอบด้วย  

1) ฝึกดับเพลิงประเภท A 

2) ฝึกดับเพลิงประเภท B 

3) ฝึกดับเพลิงประเภท C 

4) ฝึกดับเพลิงประเภท D 

5) การฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง

16.00 - 16.15 น. ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
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16.15 - 17.00 น. ภาคการบรรยายพร้อมการปฏิบัติ : จัดให้มีการ 

ประชุมชี้แจง ซักซ้อมผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ                                    

2. แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ 

3. การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสพภัย 

4. จัดให้มีการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนจริงในสถานที่ปฏิบัติงานของผูเ้ข้ารับการ

ฝึก กรณีสารเคมีหกรั่วไหลจนทำให้เกิดเพลิงไหม้

17.00 - 17.15 น. กล่าวสรุปการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ - ตอบข้อซักถาม

กำหนดการและเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เวลา รายละเอียด
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ช่องทางการขอเอกสารเสานราคา / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (การจัดฝกึอบรมภายใน) 

 ประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด ไดท้ี่ 

 เบอร์โทร    : 091-887-5136 / 083 – 939 – 9514 / 02 – 010 – 3522 

 E-mail      : sale@safesiri.com 

 Add LINE Friends via QR Code   : 

    

ช่องทางการสมัครอบรมเพิ่มเติม (กรณีอบรมแบบทั่วไป ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ด้านหน้าเว็บไซต์ 

www.safesiri.com ) 

 สามารถสมัครอบรม ได้ที่ Link https://www.safesiri.com/อบรมความปลอดภัย/ 

ช่องทางการชำระค่าบริการ
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