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ขอปฏิบัติในการปองกันอัคคีภัยในโรงงานชวงฤดูแลง
ในชวงฤดูแลงนี้ที่เปนชวงที่อาจเกิดอัคคีภัยไดงายใหผูประกอบกิจการโรงงานใสใจ ระมัดระวัง ตรวจสอบ
ตรวจตราอุปกรณเครื่องจักรใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมภายในโรงงานที่ทําใหเกิดไฟ
เชน การเชื่อม การตัด เจียร การเผา และการใชความรอนตองมีการระมัดระวัง มีขั้น ตอนการปฏิบั ติงานที่ ชัดเจน
รวมถึ งการให ความสําคั ญ อย างยิ่ งการจัด เก็บ จัด วางวัสดุ สิ่งของ วัตถุ ดิบ ผลิต ภั ณ ฑ ที่ สามารถติ ดไฟได งายที่ เป น
องคประกอบที่สําคัญของการติดไฟ กลาวคือ ไฟเกิดขึ้นจากองคประกอบ ๓ องคประกอบ คือ เชื้อเพลิง ความรอน
และอากาศ ซึ่งในฤดูแลงนี้อากาศจะแหงเอื้อใหเกิดอัคคีภัยงายขึ้นจากทั้ง ๓ องคประกอบ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่เปน
สวนสําคัญก็มักจะแหงและติดไฟงาย โดยเฉพาะโรงงาน ที่มีการเก็บ การผลิตและใชวัตถุดิบ หรือวัสดุที่ติดไฟไดงาย
ตองมีความระมัดระวังมากเปนพิเศษ โดยใหจัดเจาหนาที่ความปลอดภัยหรือพนักงานระดับหัวหนางานดําเนินการ
ตรวจสอบตามขอปฏิบัติ ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟา
๑.๑ ต อ งตรวจสอบ บํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ ไฟฟ า เครื่ องมื อ เครื่ องใช ไฟฟ า และสายไฟฟ า ให อ ยู ในสภาพ
ที่สามารถใชงานอยางปลอดภัยเปนประจํา หากพบวาชํารุด หลุดหลวม แตกราว ฉีกขาด หรือผุกรอน ใหดําเนินการ
ซอมแซม หรือเปลี่ยนใหมใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตอการใชโดยทันที ดังนี้
(๑) หลอดไฟ ตรวจสภาพหลอดไฟและขั้วหลอดวากะพริบหรือไม ขั้วหลอดดําหรือสวางไมเต็มหลอด
หรือไม และมีเสียงดังจากบัลลาสตหรือไม รวมถึงการยึดในสวนของขาหลอดตองยึดอยางแนนหนา เพราะหากไมแนน
หลุดหลวมจะทําใหเกิดการอารค (arcs) หรือสปารค (sparks) ทําใหเกิดความรอน ทั้งนี้ หากตรวจพบใหดําเนินการ
แกไขโดยทันที
หลอดกลม (Incandescent lamp) หรือ หลอดไส โดยใหก ระแสไฟไหลผา นขดลวดที ่มี
ความตานทานสูง ซึ่งทําใหเกิดความรอนสูงมาก ซึ่งหากสัมผัสกับสิ่งของที่ติดไฟไดนาน ๆ อาจทําใหเกิดการลุกไหม
ขึ้นได เชน หลอดไฟสัมผัสกระดาษ ผา เสนใย หรือปุยนุน เปนตน
(๒) มอเตอรไฟฟา (Electric Motors) ตองตรวจสอบและทําความสะอาดไมใหมีการสะสมของฝุน
หรือเสนใย ซึ่งสาเหตุสวนใหญทําใหเกิดการลัดวงจร รวมถึงตรวจสอบการชํารุดหรือเสื่อมสภาพของสารที่เปนฉนวน
เคลือบขดลวดที่เปนสารทนความรอนสูง หรือสารหลอลื่นและสิ่งสกปรกตาง ๆ ที่ทําใหเกิดแรงเสียดทานที่ลูกป น
มากเกินไป ซึ่งทําใหเกิดความรอนสูงขึ้นในมอเตอรจนทําใหเกิดเพลิงลุกไหมได
(๓) พั ด ลม ต อ งตรวจสอบและทํ า ความสะอาดไม ให มี การสะสมของฝุ น เป น ประจํ า ซึ่ งสาเหตุ
ก็เชนเดียวกับมอเตอรที่อาจทําใหเกิดความรอนสูงลุกติดฝาครอบที่เปนพลาสติกและลุกลามไปยังเชื้อเพลิงอื่นได
(๔) ปลั๊ก สวิตซ เบรกเกอร และคัทเอาต ตองติดตั้งในกลอง มีฝาครอบมิดชิด ไมมีรอยแตกราว และ
ไมมีรอยไหม การตอสายตองแนนหนา
(๕) ฟวส (Fuses) ทําดวยตะกั่วผสมดีบุก มีจุดหลอมเหลวประมาณ ๑๕๕ องศาเซลเซียส ซึ่งเมื่อ
ฟวสขาดตองรีบตรวจหาสาเหตุกอนที่จะมีการเปลี่ยนฟวสใหม และขนาดของฟวสตองเลือกใหเหมาะสมกับปริมาณ
กระแสที่ใช
(๖) สายไฟ ฉนวนหุมสายไฟตองมีสภาพที่ไมฉีกขาดหรือชํารุด โดยเฉพาะบริเวณที่อยูใกลเปลวไฟ
อุณหภูมิสูง หรือเก็บสารที่ติดไฟไดงาย หรือเสี่ยงตอการทําใหฉนวนฉีกขาด ควรรอยสายไฟไวในทอโลหะ
(๗) ควรดูแลรักษาความสะอาดภายในตู หรือแผงควบคุมสวิตซปด-เปดวงจรไฟฟาใหสะอาด เปน
ระเบียบไมรกรุงรังปราศจากคราบน้ํามัน ฝุน หรือเสนใยทุกชนิดที่อาจจะเปนเชื้อเพลิงได
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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๑.๒ การติดตั้งหลอดไฟเพื่อใหแสงสวางภายในสถานที่จัดเก็บ ควรอยูเหนือเสนทางการเคลื่อนยาย และ
สูงเหนือจากวัตถุไวไฟอยางนอย ๐.๕๐ เมตร ชนิดของหลอดไฟ และตําแหนงในการติดตั้งตองไมกอใหเกิดความรอน
ตอวัตถุไวไฟ
๑.๓ โคมไฟชนิด Metal Halide และ Mercury ตองมีฝาครอบปองกันหลอดตกสูพื้น
๑.๔ ตองติดตั้งสายดินของเครื่องจักร และตูไฟฟาใหครบถวนและถูกตองตามหลักวิชาการ
๑.๕ ควรปลดสวิตซวงจรไฟฟาออกทุกครั้ง หลังการเลิกใชงานเปนเวลานาน ๆ
๑.๖ มอเตอรไฟฟา หรืออุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด หามใชงานเกินกําลังงานไฟฟาจากที่กําหนดไว ซึ่งจะ
ทําใหฉนวนและอุปกรณเสื่อมสภาพไดเร็ว และทําใหเกิดการลัดวงจรไฟฟาไดงาย
๑.๗ การใชเครื่องมื ออุ ป กรณ ไฟฟ าที่ มี การเคลื่อนยายไปมาได ต องใช ค วามระมัด ระวัง และต องจั ดให มี
อุปกรณปองกันสายไฟฟาที่อาจถูกกระทบกระแทก หรือถูกกดทับจากยานพาหนะ อาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรเปน
อันตรายแกผูปฏิบัติงานได
๑.๘ เครื่องจักร อุปกรณ ถังเก็บ ถังปฏิกิริยาหรือกระบวนการที่เกี่ยวของกับวัตถุไวไฟตองทําการตอสายดิน
(Grounding) หรือตอฝาก (Bonding) เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟาสถิต
๑.๙ อุปกรณไฟฟา ในบริเวณที่ใชหรือจัดเก็บสารไวไฟ เชน ไอระเหยของน้ํามันเชื้อเพลิง ทินเนอร หรือ
กาซไวไฟรวมทั้งบริเวณที่มีฝุนละอองของเสนใย ฝาย จะตองมีการปองกันมิใหประกายไฟจากการอารค หรือสปารค
ออกมาถูกกับเชื้อเพลิงขางนอก ทําใหลุกไหมขึ้นได
๒. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ
๒.๑ การกอสราง ตอเติม หรือซอมแซม อาคารหรือเครื่องจักร และการปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมตัด หรือเจียร
ชิ้นงานหากมีการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ จะตองมีวัสดุหรืออุปกรณทนไฟเพื่อควบคุม ปองกัน
ปดกั้นสะเก็ดไฟประกายไฟ มิใหกระเด็นไปถูกวัสดุที่ติดไฟงาย ซึ่งจะทําใหเกิดการลุกไหมได และควรจะมีผูรับผิดชอบ
ควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด หรือมีระบบการอนุญาตใหปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดประกายไฟ (Work Permit)
๒.๒ อุปกรณการเชื่อม สายไฟ และขอตอที่หลวมหรือชํารุด ตองทําการแกไขใหอยูในสภาพปลอดภัย พรอม
ที่จะใชงานอยูเสมอ
๒.๓ ตรวจสอบการรั่วไหลของขอตอและวาลวเปนประจํา ถาพบวามีการไหลของแกสจากถังแกสใหหยุด
การทํางานที่ใชไฟในบริเวณนั้นทันที และรีบปองกันและแกไขโดยเร็ว
๒.๔ การเชื่อมตองระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟที่จะถูกลมพัดปลิวไปตกอยูในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟงาย
หรือเปนอันตรายตอพนักงานขางเคียง
๓. การจัดเก็บและการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ
๓.1 ในสถานที่จัดเก็บที่มีการทํางานในเวลากลางวันและแสงสวางจากธรรมชาติเพียงพอ ไมจําเปนตองติดตั้ง
ดวงไฟ แตถาสภาพการทํางานที่แสงสวางจากธรรมชาติไมเพียงพอ ตองมีการปรับปรุงสภาพแสงสวางโดยอาจติดตั้ง
แผงหลังคาโปรงใส
๓.2 บริเวณพื้นที่อันตรายที่มีการจัดเก็บและขนถายวัตถุไวไฟ ตองติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาชนิด
ปองกันการระเบิด (Explosion Proof) ใหเหมาะสมกับวัตถุไวไฟที่จัดเก็บนั้น ๆ
๓.3 กอนจัดเก็บวัตถุไวไฟตองตรวจสภาพของภาชนะหรือหีบหอ ถาพบความเสียหายจนไมสามารถนําเขาเก็บ
ในสถานที่จัดเก็บได ใหกําหนดพื้นที่เฉพาะเพื่อถายบรรจุใหม หรือใหบรรจุในบรรจุภัณฑใหม
๓.4 ตองนําวัตถุไวไฟที่บรรจุอยูในภาชนะหรือหีบหอที่ไดรับความเสียหายหรือวัตถุไวไฟที่ไดรับการเปลี่ยน
ภาชนะหรือหีบหอใหมไปใชกอน
๓.5 การจัดเก็บวัตถุสิ่งของที่ติดไฟได หากเปนการเก็บกองวัตถุมิไดเก็บในชั้นวางความสูงของกองวัตถุนั้นตอง
ไมเกิน ๖ เมตร และตองมีระยะหางจากโคมไฟไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร โดยวัดจากพื้นถึงจุดสูงสุด
๓.6 การใช การจัดเก็บ การขนถายหรือขนยาย ตลอดจนการจัดการตาง ๆ เกี่ยวกับวัตถุไวไฟและวัตถุที่ติดไฟ
ใหปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของสารนั้น
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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๓.7 หากมีสารไวไฟจํานวนมาก พื้นที่เก็บสารไวไฟควรแยกเปนอาคารจัดเก็บไวตางหาก ควรอยูภายนอก
อาคารผลิต หรืออาคารอื่น ๆ โดยมีระยะหางอยางนอย ๑ ชวงถนน เพื่อปองกันการลุกลามกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
ในพื้นที่เก็บวัตถุไวไฟที่อาจเกิดการระเบิดหรือเปนตนเหตุเพลิงไหมไดงาย นอกจากนี้พื้นที่เก็บสารไวไฟไมควรอยูใกล
กับพื้ นที่เกิดประกายไฟ หรือใกลแหลงความรอน เชน พื้นที่ เตาเผา พื้นที่งานซอมบํ ารุงที่ มีการเชื่อม ตัด เจียรที่ มี
ประกายไฟเกิดขึ้น
3.8 อาคารจัดเก็บตองมีการระบายอากาศที่เพื่อปองกันปญหาการสะสมของไอระเหยของวัตถุไวไฟที่อาจเกิด
การรั่วไหลออกจากภาชนะบรรจุ และวิธีที่ทําใหมั่นใจไดวามีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ คือการออกแบบใหมี
ชองระบายอากาศที่ผนังดานนอกทั้งดานบนและดานลาง
๓.9 ตองจัดใหมีการระบายอากาศ และการถายเทไมใหมีการสะสมของไอระเหยของสารไวไฟ จะชวยลด
ความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหมได
๓.10 การจัดเก็บวัตถุดิบที่สามารถลุกติดไฟไดเอง เชน ถานหิน กากออย ควรจัดเก็บในอาคารที่มีความสูง
ระบายอากาศไดดี ไมอยูใกลแหลงความรอนหรือประกายไฟ ทําการตรวจสอบการคุตัวเปนประจําโดยการพลิกกอง
หรือจัดลําดับการใชใหกองที่มากอนถูกนําไปใชกอน (First in first out) รวมทั้งควรมีรางระบายน้ํารอบที่กองเก็บ
และจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงใหพรอมใชงาน
3.11 การจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑที่สามารถติดไฟไดงาย เชน ฝาย เสนใยสังเคราะห กระดาษ ควร
จัดเก็บเปนสัดสวน ในพื้นที่ที่ถายเทอากาศไดดี ไมอยูใกลบริเวณที่อาจมีประกายไฟหรืออุณหภูมิสูง และจัดเตรียม
อุปกรณดับเพลิงใหพรอมใชงาน
3.12 ตองจัดทําปายหามสูบบุหรี่ในบริเวณ “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด” ที่เห็นไดชัดเจนและ
ควรจัดหาสถานที่สําหรับสูบบุหรี่พรอมอุปกรณดับไฟบุหรี่โดยเฉพาะใหเพียงพอเหมาะสมและตองอยูหางจากสารไวไฟ
๓.13 หามทําใหเกิดความรอนหรือประกายไฟในบริเวณที่มีการเก็บ หรือใชสารไวไฟโดยเด็ดขาด
๓.12 ควรกําจัด ตัดหรือถอนหญาแหง หรือสิ่งที่อาจกอใหเกิดการติดไฟไดในบริเวณโดยรอบโรงงาน เพื่อ
ปองกันการเกิดเพลิงไหมจากภายนอก รวมถึงการตรวจสอบ และจัดระเบียบการกองวัสดุตาง ๆ ที่ติดไฟไดภายนอก
ตัวอาคารโรงงาน
หมายเหตุ : กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันอัคคีภัยของกระทรวงอุตสาหกรรม
1. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน พ.ศ. 2550
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง มาตรการคุม ครองความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน

ดวยความปรารถนาดีจาก
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๕-๖ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

