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Svenska Thai 
ป้องกนัตวัเองจากไฟไหม้ 

Brandvarnare räddar liv เคร่ืองจับควนัไฟ ช่วยชีวติได้ 
En brandvarnare larmar snabbt om det börjar 
brinna. Då hinner du ta dig ut om det behövs.  

เคร่ืองจบัควนัไฟจะใหส้ญัญานทนัทีถา้เร่ิมเกิดมีไฟไหมข้ึ้น 
คุณจะเอาตวัหนีออกไปไดท้นัถา้จาํเป็น  

Brandvarnare ska alltid sitta i taket. เคร่ืองจบัควนัไฟจะะติดไวท่ี้เพดานเสมอ 
Testa brandvarnaren ofta. ใหท้ดสอบการทาํงานของเคร่ืองจบัควนัไฟบ่อยๆ 
Släck bara om du kan ดบัเพลงิไหม้เมือ่คุณสามารถทาํได้เท่าน้ัน 
Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  
Använd aldrig vatten! 

ไฟไหมใ้นหมอ้หุงตม้ 
ใหเ้อาฝาปิด  
หา้มใชน้ํ้ าอยา่งเด็ดขาด 

Tryck ner handtaget.  กดท่ีหูจบัลง  
ป้องกนัการแพร่ลุกลามของควนัไฟ 

Om det brinner hos dig ถ้าเกดิเพลงิไหม้ในทีคุ่ณอยู่ 
Brinner det – ta dig ut ไฟลุกไหม-้ใหคุ้ณหาทางออก 
Stäng dörren! ปิดประตู 
Då sprider sig inte elden och röken. ไฟและควนัจะไดไ้ม่แพร่ลุกลาม 
Ring 112 โทรแจง้ 112 
Om det brinner hos någon annan ถ้าเกดิเพลงิไหม้ในทีข่องคนอืน่ 
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Använd 
aldrig hissen vid brand. Du är säker i din 
lägenhet. 

ห้ามออกไปทางประตูเข้าออกตวัตกึทีเ่ตม็ไปด้วยควนัไฟ 
หา้มใชลิ้ฟทเ์วลาไฟไหมอ้ยา่งเด็ดขาด 
คุณจะปลอดภยัในอพาร์ทเมน้ตข์องคุณ 

Är det rök i trapphuset? 
Stanna i lägenheten. 

มีควนัตรงทางประตูเขา้ออกตวัตึกหรือไม ่
อยู่ในอพาร์ทเม้น 

Dörren ska vara stängd. Ring 112. ประตูจะตอ้งปิด โทรแจง้ 112 
Räddningstjänsten hjälper dig ut om det 
behövs. 

เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัจะช่วยเอาคุณออก ถา้จาํเป็น 
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Svenska Thai 
ป้องกนัตวัเองจากไฟไหม้ 

Brandvarnare räddar liv เคร่ืองจับควนัไฟ ช่วยชีวติได้ 
En brandvarnare larmar snabbt om det börjar 
brinna. Då hinner du ta dig ut om det behövs.  
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คุณจะเอาตวัหนีออกไปไดท้นัถา้จาํเป็น  
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Släck bara om du kan ดบัเพลงิไหม้เมือ่คุณสามารถทาํได้เท่าน้ัน 
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ใหเ้อาฝาปิด  
หา้มใชน้ํ้ าอยา่งเด็ดขาด 
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ป้องกนัการแพร่ลุกลามของควนัไฟ 
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คุณจะปลอดภยัในอพาร์ทเมน้ตข์องคุณ 
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Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Använd 
aldrig hissen vid brand. Du är säker i din 
lägenhet. 

ห้ามออกไปทางประตูเข้าออกตวัตกึทีเ่ตม็ไปด้วยควนัไฟ 
หา้มใชลิ้ฟทเ์วลาไฟไหมอ้ยา่งเด็ดขาด 
คุณจะปลอดภยัในอพาร์ทเมน้ตข์องคุณ 

Är det rök i trapphuset? 
Stanna i lägenheten. 

มีควนัตรงทางประตูเขา้ออกตวัตึกหรือไม ่
อยู่ในอพาร์ทเม้น 

Dörren ska vara stängd. Ring 112. ประตูจะตอ้งปิด โทรแจง้ 112 
Räddningstjänsten hjälper dig ut om det 
behövs. 

เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัจะช่วยเอาคุณออก ถา้จาํเป็น 

 

 

Svenska Thai 
ป้องกนัตวัเองจากไฟไหม้ 

Brandvarnare räddar liv เคร่ืองจับควนัไฟ ช่วยชีวติได้ 
En brandvarnare larmar snabbt om det börjar 
brinna. Då hinner du ta dig ut om det behövs.  

เคร่ืองจบัควนัไฟจะใหส้ญัญานทนัทีถา้เร่ิมเกิดมีไฟไหมข้ึ้น 
คุณจะเอาตวัหนีออกไปไดท้นัถา้จาํเป็น  

Brandvarnare ska alltid sitta i taket. เคร่ืองจบัควนัไฟจะะติดไวท่ี้เพดานเสมอ 
Testa brandvarnaren ofta. ใหท้ดสอบการทาํงานของเคร่ืองจบัควนัไฟบ่อยๆ 
Släck bara om du kan ดบัเพลงิไหม้เมือ่คุณสามารถทาํได้เท่าน้ัน 
Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  
Använd aldrig vatten! 

ไฟไหมใ้นหมอ้หุงตม้ 
ใหเ้อาฝาปิด  
หา้มใชน้ํ้ าอยา่งเด็ดขาด 

Tryck ner handtaget.  กดท่ีหูจบัลง  
ป้องกนัการแพร่ลุกลามของควนัไฟ 

Om det brinner hos dig ถ้าเกดิเพลงิไหม้ในทีคุ่ณอยู่ 
Brinner det – ta dig ut ไฟลุกไหม-้ใหคุ้ณหาทางออก 
Stäng dörren! ปิดประตู 
Då sprider sig inte elden och röken. ไฟและควนัจะไดไ้ม่แพร่ลุกลาม 
Ring 112 โทรแจง้ 112 
Om det brinner hos någon annan ถ้าเกดิเพลงิไหม้ในทีข่องคนอืน่ 
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Använd 
aldrig hissen vid brand. Du är säker i din 
lägenhet. 

ห้ามออกไปทางประตูเข้าออกตวัตกึทีเ่ตม็ไปด้วยควนัไฟ 
หา้มใชลิ้ฟทเ์วลาไฟไหมอ้ยา่งเด็ดขาด 
คุณจะปลอดภยัในอพาร์ทเมน้ตข์องคุณ 

Är det rök i trapphuset? 
Stanna i lägenheten. 

มีควนัตรงทางประตูเขา้ออกตวัตึกหรือไม ่
อยู่ในอพาร์ทเม้น 

Dörren ska vara stängd. Ring 112. ประตูจะตอ้งปิด โทรแจง้ 112 
Räddningstjänsten hjälper dig ut om det 
behövs. 

เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัจะช่วยเอาคุณออก ถา้จาํเป็น 

 


