หลักงายๆ
“ในการปองกันอัคคีภัย” 5 ประการ

อัคคีภัย

ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เปนการยากที่จะควบคุมและปองกันมิใหเกิดอัคคีภัยขึ้นไดอยาง
เด็ดขาดและเสมอไปเพราะ อัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน "ศัตรูที่ไมรูจักหลับ" และความประมาทเลินเลอของผู
ทํางานหรือผูประกอบกิจการเปนจํานวนมาก ยอมจะเกิดและมีขึ้นไดไมวันใดก็วันหนึ่ง จึงเห็นควรที่จะตอง
ชวยกันปองกันอัคคีภัยในการปองกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติ เฉพาะเรื่องเฉพาะอยางอีกมากมาย แตก็ มี
หลักการงาย ๆ ในการปองกันอัคคีภัยอยู 5 ประการ คือ
1. การจัดระเบียบเรียบรอยภายในและภายนอกอาคารใหดี เชน การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร บานเรือน
ใหหมดไป โดยการเก็บรักษาสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภัยไดงายไวใหเปนสัดสวน ซึ่งเปนบันได ขั้นตนในการปองกัน
อัคคีภัย
2. การตรวจตราซอมบํารุงบรรดาสิ่งทีน่ ํามาใชในการประกอบกิจการ เชน สายไฟฟา เครื่องจักรกล เครื่อง
ทําความรอน ใหอยูในสภาพที่สมบูรณและความปลอดภัยก็จะปองกันมิใหเกิดอัคคีภัย ไดดียิ่งขึ้น
3. อยาฝาฝนขอหามที่จติ สํานึกควรพึงระวัง เชน
(1) อยาปลอยใหเด็กเลนไฟ
(2) อยาจุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว
(3) อยาวางกนบุหรี่ที่ขอบจานที่เขี่ยบุหรี่ หรือขยี้ดับไมหมด ทําใหพลัดตกจากจาน หรือ สูบบุหรี่บน
ที่นอน
(4) อยาใชเครื่องตมน้ําไฟฟาแลวเสียบปลั๊กจนน้าํ แหง
(5) อยาเปดพัดลมแลวไมปดปลอยใหหมุนคางคืนคางวัน
(6) อาจมีเครื่องอํานวยความสุขอยางอื่น เชน เปดโทรทัศน แลวลืมปด
(7) วางเครื่องไฟฟา เชน โทรทัศน ตูเย็น ติดฝาผนัง ความรอนระบายออกไมไดตามที่ควรเปน
เครื่องรอนจนไหมตัวเองขึ้น
(8) อยาหมกเศษผาขี้ริ้ว วางไมกวาดดอกหญา หรือซุกเศษกระดาษไวหลังตูเย็น บางครั้ง สัตวเลี้ยง
ในอาคารก็คาบเศษสิ่งไมใชไปสะสมไวหลังตูเย็นที่มีไออุนอาจเกิดการคุไหมขึ้น
(9) อยาใชอุปกรณไฟฟาที่ไมไดมาตรฐานหรือปลอมแปลงคุณภาพ เชน บาลาสตที่ใชกับ หลอด
ไฟฟาฟลูออเรสเซนทเมื่อเปดไฟทิ้งไวอาจรอน และลุกไหมสวนของอาคารที่ติดอยู
(10) อยาจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญาแหง โดยไมมีคนดูแล เพราะไฟที่ยังไมดับเกิดลมพัด คุขึ้นมา
อีก มีลูกไฟปลิวไปจุดติดบริเวณใกลเคียงได
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(12) อยาทิ้งอาคารบานเรือนหรือคนชราและเด็กไวโดยไมมีผูดูแล
(13) อยาสูบบุหรี่ขณะเติมน้ํามันรถ

(14) ดูแลการหุงตมเมื่อเสร็จการหุงตมแลวใหดับไฟถาใชเตาแกสตองปดวาลวเตาแกสและถังแกส
ใหเรียบรอย
(15) เครื่องเขียนแบบพิมพบางชนิดไวไฟ เชน กระดาษไข ยาลบกระดาษไข กระดาษแผนบาง ๆ
อาจเปนสื่อสะพานไฟทําให เกิดอัคคีภัยติดตอคุกคามได
(16) ดีดีที สเปรยฉดี ผม ฉีดใกลไฟ จะติดไฟและระเบิด
(17) เกิดไฟฟาลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก เพราะสายไฟที่เกาเปอย เมื่อวางทับอยูกับฝาเพดาน ไมผุที่
มีความชื้นยอมเกิดอันตราย จากกระแสไฟฟาขึ้นได
(18) เกิดฟาผาลงที่อาคารขณะมีพายุฝน ถาไมมีสายลอฟาที่ถกู ตองก็ตอง เกิดเพลิงไหมขึ้น ไดอยาง
แนนอน
(19) เตาแกสหุงตมในครัวเรือนหรือสํานักงานเกิดรั่ว
(20) รถยนต รถจักรยานยนต เกิดอุบัติเหตุหรือถายเทน้ํามันเบนซิน เกิดการรัว่ ไหลก็นาเกิด
อัคคีภัยขึ้นได
(21) ในสถานที่บางแหงมีการเก็บรักษาเคมีที่อาจกอใหเกิดอัคคีภัยไดงาย อาจ คุไหมขึ้นไดเอง
สารเคมีบางชนิด เชน สีน้ํามันและน้ํามันลินสีด เปนตน เมื่อคลุกเคลากับเศษผาวางทิ้งไวอาจคุ
ไหมขึ้นเอง ในหองทดลองเคมีของ โรงเรียน เคยมีเหตุ เกิดจากขวดบรรจุฟอสฟอรัสเหลือง
(ขวด) พลัด ตกลงมา เกิดแตกลุกไหมขึ้น
(22) ซอมแซมสถานที่ เชน การลอกสีดวยเครื่องพนไฟ การตัดเชื่อมโลหะดวย แกสหรือไฟฟา การ
ทาสีหรือพนสีตองทําดวย ความระมัดระวัง อาจเกิดไฟ คุไหมขึ้นได
4. ความรวมมือทีด่ ี จะตองปฏิบัติตามคําแนะนําที่เจาหนาที่ดับเพลิงนายตรวจปองกันอัคคีภัยไดใหไว และ
ปฏิบัติตามขอหามที่วาง ไวเพื่อความปลอดภัยจากสถาบันตางๆ
5. ประการสุดทาย จะตองมีน้ําในตุมเตรียมไวสําหรับสาดรดเพื่อใหอาคารเปยกชุมกอนไฟจะมาถึง เตรียม
ทรายและเครือ่ งมือดับเพลิงเคมี ไวใหถูกที่ถกู ทางสําหรับดับเพลิงชั้นตนและตองรูจักการใช เครื่องดับเพลิงเคมี
ดวย และระลึกอยูเสมอวาเมื่อเกิดเพลิงไหมแลวจะ ตองปฏิบัติดังนี้
(1) แจงขาวเพลิงไหมทันที โทร.199 หรือสถานีดับเพลิงสถานีตํารวจใกลเคียงโดยแบงหนาที่กันทํา
(2) ดับเพลิงดวยเครื่องดับเพลิงที่มีอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกับที่เกิดเหตุ

-3(3) หากดับเพลิงชั้นตนไมไดใหปดประตูหนาตางบานและอาคารทุกบานและอุดทอ ทางตางๆ ที่
อาจเปนทางผานความรอน กาซ และควันเพลิงเสียดวย

ขอควรปฏิบตั ิเมื่อเกิดเพลงไหม
1. ตะโกนหรือสงสัญญาณแจงเหตุใหผูอื่นทราบทันที
2. รีบออกจากอาคารอยางเปนระเบียบโดยเร็วที่สุด และไมควรกลับเขาไปในอาคารอีก
3. หากตองอพยพออกจากหอง ควรใชมือสัมผัสบริเวณผนังหรืออังใกลๆ ลูกบิดประตู ถามีความรอน
สูง แสดงวาเกิดเพลิงไหมบริเวณใกลๆ หามเปดประตูโดยเด็ดขาด
4. ควรหนีไฟลงดานลางของอาคาร โดยใชบันไดหนีไฟดานนอกอาคาร เนื่องจากลักษณะบันได
ภายในอาคารเปนเหมือนชอง โพรง ที่เสริมใหเปลวไฟพุงขึ้น และลุกลามอยางรวดเร็ว แตถาลง
ทางบันไดไมได ใหลงทางหนาตาง โดยใชเชือก หรือผายาวผูกตัวแลวโหนลงมา สวนการกระโดด
ลงจากอาคาร ควรมีเบาะหรือฟูกที่นอนรองรับ
5. หามใชลิฟท เพราะขณะเกิดเพลิงไหม ไฟฟาจะดับ ทําใหลิฟทคาง จะทําใหดานในของตัวลิฟทไม
มีอากาศ
6. หากเสนทางหนีไฟเต็มไปดวยกลุมควันใหใชผาชุบน้ํามาคลุมตัว และปดจมูก ปองกันการสําลัก
ควัน แลวหมอบคลานเนื่องจากอากาศบริสุทธิ์จะอยูดานลาง(เหนือพื้น)
7. ไมควรหนีไฟเขาไปหลบในหองตางๆ ที่เปนจุดอับภายในอาคาร เชน หองน้ํา ที่แมในชวงแรกจะ
ปลอดภัย แตเมื่อไฟลุกลาม น้ําที่อยูในหองอาจไมเพียงพอสําหรับดับไฟ และความรอนของไฟจะ
สงผลใหน้ํามีความรอนสูงขึ้นจนสามารถลวกใหเสียชีวิตได
8. กรณีติดอยูในหองที่ไมสามารถหลบหนีออกมาได ใหปดประตูหนาตาง ใชผาชุบน้ําอุดตามชองวาง
ทั้งหมดปองกันควันลอยเขาไป และรีบสงสัญญาณขอความชวยเหลือ เชน โทรศัพท โบกผา หรือ
เปานกหวีด
9. หากถูกไฟไหมติดตัว อยาใชมือตบไฟ เพราะจะทําใหไฟลุกลามมากขึ้น ใหถอดเสื้อผาออกทันที
แลวลมตัวลงทีพ่ ื้น กลิ้งตัวไปมาเพื่อดับไฟ กรณีที่ไฟไหมรา งกายผูอื่น ใหใชผาหมพันตัวหลายๆ
ชั้น จนกวาไฟจะดับ แลวใชน้ําราดตัว แลวหมดวยผาแหง
10. ถาจําเปนตองวิ่งฝาเปลวไฟใหใชผาชุบน้ําจนเปยกคลุมตัวกอนวิ่งฝาออกไป
ทั้งนี้ จงอยาลืมวา สิ่งสําคัญที่สุดของการหนีรอดจากเหตุอัคคีภัย คือ การมีสติเปนอันดับแรก เพราะจะ
ทําใหคุณสามารถหนีเอาตัวรอด และชวยเหลือผูรวมชะตากรรมใหออกมาจากบริเวณดังกลาวไดอยาง
ปลอดภัย
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ขอควรระวังและวิธีปฏิบตั ิเมื่อแกสรั่ว
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

เมื่อไดกลิ่นแกสปดวาลวหัวถังทันที
เปดประตู หนาตาง ใหอากาศถายเทเพื่อใหแกสเจือจาง
หามจุดไมขีด ไฟแช็ก เปด-ปดสวิตซไฟ หรือเครื่องใชไฟฟาในบริเวณที่มแี กสรั่ว
ใชไมกวาดกวาดแกสออกทางประตู
ตรวจหาที่รั่วและแกไขทันที
หากถังแกสมีรอยรั่วใหนําถังแกสนั้นไวในทีโ่ ลงที่ปลอดภัย
ทอยางตองไมอยูใกลเปลวไฟ
หองน้ําที่ใชเครื่องทําน้ํารอนแกส ควรมีชองระบายอากาศเพื่อใหมีออกซิเจนเพียงพอทําอยางไร
ใหเกิดเพลิงไหมมีนอยที่สุด

จากเบื้องตนที่กลาวมาไดเนนถึงลักษณะและหลักการใชอุปกรณดับเพลิงเบื้องตน แตทั้งนี้จะเปนการดี
มากหากเราสามารถปองกัน มิใหเกิดเพลิงไหม ขึ้นเลย เพราะไมวาเพลิงไหมจะเกิดขึ้นเล็กนอยก็จะนํามาซึ่ง
ความเสียหายทางทรัพยสินเงินทอง เวลา หรือแมกระทั่งสุขภาพจิต

ดวยความปราถนาดีจาก
องคการบริหารสวนตําบลมะลวน
โทร.077-951-112

