อัคคีภัย

(8) ห้องน้ำที่ใช้เครื่องท้ำน้ำร้อนแก๊ส ควรมีช่องระบำย
อำกำศเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอท้ำอย่ำงไรให้เกิดเพลิงไหม้มีน้อย
ที่สุด
จำกเบืองต้นที่กล่ำวมำได้เน้นถึงลักษณะและหลักกำรใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบืองต้น แต่ทังนีจะเป็นกำรดีมำกหำกเรำสำมำรถ
ป้องกัน มิให้เกิดเพลิงไหม้ ขึนเลย เพรำะไม่ว่ำเพลิงไหม้จะเกิดขึน
เล็กน้อยก็จะ

ด้วยควำมปรำถนำดีจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลปกำสัย
น้ำมำซึ่งควำมเสีย หำยทำงทรัพย์สินเงินทอง เวลำ หรือแม้กระทั่ง
สุขภำพจิต

งำนป้องกันฯ โทร.075-656372 ,089-7307474

ควำมเสียหำยที่เกิดจำกอัคคีภัย เป็นกำรยำกที่จะควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึนได้อย่ำงเด็ดขำดและเสมอไปเพรำะ
อัคคีภัยนันเปรียบเสมือน "ศัตรูทไี่ ม่รู้จักหลับ" และควำมประมำท
เลินเล่อของผู้ท้ำงำนหรือผู้ประกอบกิจกำรเป็นจ้ำนวนมำก ย่อมจะเกิด
และมีขึนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จึงเห็นควรที่จะต้องช่วยกันป้องกัน
อัคคีภัยในกำรป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติ เฉพำะเรื่องเฉพำะ
อย่ำงอีกมำกมำย แต่ก็ มีหลักกำรง่ำย ๆ ในกำรป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5
ประกำร คือ
1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารให้ดี เช่น
กำรขจัดสิ่งรกรุงรังภำยในอำคำร บ้ำนเรือนให้หมดไป โดยกำรเก็บ
รักษำสิ่งที่อำจจะเกิดอัคคีภยั ได้ง่ำยไว้ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นบันได
ขันต้นในกำรป้องกันอัคคีภัย
2. การตรวจตราซ่อมบารุงบรรดาสิ่งที่นามาใช้ในการประกอบ
กิจการ เช่น สำยไฟฟ้ำ เครื่องจักรกล เครื่องท้ำควำมร้อน ให้อยู่ใน
สภำพที่สมบูรณ์และควำมปลอดภัยก็จะป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย ได้ดี
ยิ่งขึน
3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตสานึกควรพึงระวัง เช่น
(1) อย่ำปล่อยให้เด็กเล่นไฟ
(2) อย่ำจุดธูปเทียนบูชำพระทิงไว้
(3) อย่ำวำงก้นบุหรี่ที่ขอบจำนที่เขี่ยบุหรี่ หรือขยีดับไม่หมด
ท้ำให้พลัดตกจำกจำน หรือ สูบบุหรี่บนที่นอน
(4) อย่ำใช้เครื่องต้มน้ำไฟฟ้ำแล้วเสียบปลั๊กจนน้ำแห้ง
(5) อย่ำเปิดพัดลมแล้วไม่ปดิ ปล่อยให้หมุนค้ำงคืนค้ำงวัน
(6) อำจมีเครื่องอ้ำนวยควำมสุขอย่ำงอื่น เช่น เปิดโทรทัศน์
แล้วลืมปิด
(7) วำงเครื่องไฟฟ้ำ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ติดฝำผนัง ควำม
ร้อนระบำยออกไม่ได้ตำมที่ควรเป็น เครื่องร้อนจนไหม้ตัวเองขึน
(8) อย่ำหมกเศษผ้ำขีริว วำงไม้กวำดดอกหญ้ำ หรือซุกเศษ
กระดำษไว้หลังตูเ้ ย็น บำงครัง สัตว์เลียงในอำคำรก็คำบเศษสิ่งไม่ใช้ไป
สะสมไว้หลังตู้เย็นที่มีไออุ่นอำจเกิดกำรคุไหม้ขึน
(9) อย่ำใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนหรือปลอมแปลง
คุณภำพ เช่น บำลำสต์ที่ใช้กับ หลอดไฟฟ้ำฟลูออเรสเซนท์เมื่อเปิดไฟ
ทิงไว้อำจร้อน และลุกไหม้ส่วนของอำคำรที่ติดอยู่

(10) อย่ำจุดหรือเผำขยะมูลฝอย หญ้ำแห้ง โดยไม่มคี น
ดูแล เพรำะไฟที่ยังไม่ดับเกิดลมพัด คุขึนมำอีก มีลูกไฟปลิวไปจุดติด
บริเวณใกล้เคียงได้
(11) อย่ำลืมเสียบปลั๊กไฟฟ้ำทิงไว้
(12) อย่ำทิงอำคำรบ้ำนเรือนหรือคนชรำและเด็กไว้โดย
ไม่มผี ู้ดูแล
(13) อย่ำสูบบุหรี่ขณะเติมน้ำมันรถ
(14) ดูแลกำรหุงต้มเมื่อเสร็จกำรหุงต้มแล้วให้ดับไฟถ้ำใช้
เตำแก๊สต้องปิดวำล์วเตำแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย
(15) เครื่องเขียนแบบพิมพ์บำงชนิดไวไฟ เช่น กระดำษ
ไข ยำลบกระดำษไข กระดำษแผ่นบำง ๆ อำจเป็นสื่อสะพำนไฟท้ำ
ให้ เกิดอัคคีภัยติดต่อคุกคำมได้
(16) ดีดีที สเปรย์ฉีดผม ฉีดใกล้ไฟ จะติดไฟและระเบิด
(17) เกิดไฟฟ้ำลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก เพรำะสำยไฟที่
เก่ำเปื่อย เมื่อวำงทับอยู่กับฝ้ำเพดำน ไม้ผุทมี่ ีควำมชืนย่อมเกิด
อันตรำย จำกกระแสไฟฟ้ำขึนได้
(18) เกิดฟ้ำผ่ำลงที่อำคำรขณะมีพำยุฝน ถ้ำไม่มี
สำยล่อฟ้ำที่ถูกต้องก็ต้อง เกิดเพลิงไหม้ขึน ได้อย่ำงแน่นอน
(19) เตำแก๊สหุงต้มในครัวเรือนหรือส้ำนักงำนเกิดรั่ว
(20) รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เกิดอุบัติเหตุหรือถ่ำยเท
น้ำมันเบนซิน เกิดกำรรั่ว ไหลก็นำ่ เกิด อัคคีภัยขึนได้
(21) ในสถำนที่บำงแห่งมีกำรเก็บรักษำเคมีที่อำจ
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ำย อำจ คุไหม้ขึนได้เอง สำรเคมีบำงชนิด เช่น
สีน้ำมันและน้ำมันลินสีด เป็นต้น เมื่อคลุกเคล้ำกับเศษผ้ำวำงทิงไว้
อำจคุไหม้ขึนเอง ในห้องทดลองเคมีของ โรงเรียน เคยมีเหตุ เกิด
จำกขวดบรรจุฟอสฟอรัสเหลือง (ขวด) พลัด ตกลงมำ เกิดแตกลุก
ไหม้ขึน
(22) ซ่อมแซมสถำนที่ เช่น กำรลอกสีด้วยเครื่องพ่นไฟ
กำรตัดเชื่อมโลหะด้วย แก๊สหรือไฟฟ้ำ กำรทำสีหรือพ่นสีต้องท้ำด้วย
ควำมระมัดระวัง อำจเกิดไฟ คุไหม้ขึนได้
4. ความร่วมมือที่ดี จะต้องปฏิบตั ิตำมค้ำแนะน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงนำยตรวจป้องกันอัคคีภัยได้ให้ไว้ และปฏิบตั ิตำม
ข้อห้ำมที่วำง ไว้เพื่อควำมปลอดภัยจำกสถำบันต่ำงๆ

5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน้ำในตุ่มเตรียมไว้
ส้ำหรับสำดรดเพื่อให้อำคำรเปียกชุ่มก่อนไฟจะมำถึง เตรียม
ทรำยและเครื่องมือดับเพลิงเคมี ไว้ให้ถูกที่ถูกทำงส้ำหรับ
ดับเพลิงชันต้นและต้องรู้จักกำรใช้ เครื่องดับเพลิงเคมีด้วย และ
ระลึกอยูเ่ สมอว่ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะ ต้องปฏิบตั ิดังนี
(1) แจ้งข่ำวเพลิงไหม้ทันที โทร. 199 หรือสถำนี
ดับเพลิงสถำนีต้ำรวจใกล้เคียงโดยแบ่งหน้ำที่กันท้ำ
(2) ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
(3) หำกดับเพลิงชันต้นไม่ได้ให้ปดิ ประตูหน้ำต่ำง
บ้ำนและอำคำรทุกบำนและอุดท่อ ทำงต่ำงๆ ที่อำจเป็น
ทำงผ่ำนควำมร้อน ก๊ำซ และควันเพลิงเสียด้วย

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลงไหม้
1. ตะโกนหรือส่งสัญญำณแจ้งเหตุให้ผู้อื่นทรำบทันที
2. รีบออกจำกอำคำรอย่ำงเป็นระเบียบโดยเร็วทีส่ ุด และไม่
ควรกลับเข้ำไปในอำคำรอีก
3. หำกต้องอพยพออกจำกห้อง ควรใช้มือสัมผัสบริเวณผนัง
หรืออังใกล้ๆ ลูกบิดประตู ถ้ำมีควำมร้อนสูง แสดงว่ำเกิดเพลิง
ไหม้บริเวณใกล้ๆ ห้ำมเปิดประตูโดยเด็ดขำด
4. ควรหนีไฟลงด้ำนล่ำงของอำคำร โดยใช้บันไดหนีไฟด้ำน
นอกอำคำร เนื่องจำกลักษณะบันไดภำยในอำคำรเป็นเหมือน
ช่อง โพรง ที่เสริมให้เปลวไฟพุ่งขึน และลุกลำมอย่ำงรวดเร็ว
แต่ถ้ำลงทำงบันไดไม่ได้ ให้ลงทำงหน้ำต่ำง โดยใช้เชือก หรือผ้ำ
ยำวผูกตัวแล้วโหนลงมำ ส่วนกำรกระโดดลงจำกอำคำร ควรมี

เบำะหรือฟูกที่นอนรองรับ
5. ห้ำมใช้ลิฟท์ เพรำะขณะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้ำจะดับ ท้ำให้ลิฟท์ค้ำง
จะท้ำให้ด้ำนในของตัวลิฟท์ไม่มีอำกำศ
6. หำกเส้นทำงหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้ำชุบน้ำมำคลุมตัว
และปิดจมูก ป้องกันกำรส้ำลักควัน แล้วหมอบคลำนเนื่องจำกอำกำศ
บริสุทธิ์จะอยูด่ ้ำนล่ำง(เหนือพืน)
7. ไม่ควรหนีไฟเข้ำไปหลบในห้องต่ำงๆ ที่เป็นจุดอับภำยในอำคำร
เช่น ห้องน้ำ ที่แม้ในช่วงแรกจะปลอดภัย แต่เมื่อไฟลุกลำม น้ำที่อยูใ่ น
ห้องอำจไม่เพียงพอส้ำหรับดับไฟ และควำมร้อนของไฟจะส่งผลให้นำ้ มี
ควำมร้อนสูงขึนจนสำมำรถลวกให้เสียชีวิตได้
8. กรณีติดอยู่ในห้องที่ไม่สำมำรถหลบหนีออกมำได้ ให้ปิดประตู
หน้ำต่ำง ใช้ผ้ำชุบน้ำอุดตำมช่องว่ำงทังหมดป้องกันควันลอยเข้ำไป
และรีบส่งสัญญำณขอควำมช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์ โบกผ้ำ หรือเป่ำ
นกหวีด
9. หำกถูกไฟไหม้ตดิ ตัว อย่ำใช้มือตบไฟ เพรำะจะท้ำให้ไฟลุกลำมมำก
ขึน ให้ถอดเสือผ้ำออกทันที แล้วล้มตัวลงที่พืน กลิงตัวไปมำเพื่อดับไฟ
กรณีที่ไฟไหม้ร่ำงกำยผู้อื่น ให้ใช้ผำ้ ห่มพันตัวหลำยๆ ชัน จนกว่ำไฟจะ
ดับ แล้วใช้น้ำรำดตัว แล้วห่มด้วยผ้ำแห้ง
10. ถ้ำจ้ำเป็นต้องวิ่งฝ่ำเปลวไฟให้ใช้ผ้ำชุบน้ำจนเปียกคลุมตัวก่อนวิ่ง
ฝ่ำออกไป ทังนี จงอย่ำลืมว่ำ สิ่งส้ำคัญที่สุดของกำรหนีรอดจำกเหตุ
อัคคีภัย คือ กำรมีสติเป็นอันดับแรก เพรำะจะท้ำให้คณ
ุ สำมำรถหนีเอำ
ตัวรอด และช่วยเหลือผู้ร่วมชะตำกรรมให้ออกมำจำกบริเวณดังกล่ำว
ได้อย่ำงปลอดภัย
ข้อควรระวังและวิธีปฏิบัติเมื่อแก๊สรั่ว
(1) เมื่อได้กลิ่นแก๊สปิดวำล์วหัวถังทันที
(2) เปิดประตู หน้ำต่ำง ให้อำกำศถ่ำยเทเพื่อให้แก๊สเจือจำง
(3) ห้ำมจุดไม้ขีด ไฟแช็ก เปิด-ปิดสวิตซ์ไฟ หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบริเวณทีม่ ีแก๊สรัว่
(4) ใช้ไม้กวำดกวำดแก๊สออกทำงประตู
(5) ตรวจหำที่รั่วและแก้ไขทันที
(6) หำกถังแก๊สมีรอยรั่วให้น้ำถังแก๊สนันไว้ในที่โล่งที่
ปลอดภัย
(7) ท่อยำงต้องไม่อยู่ใกล้เปลวไฟ

