
 
 (7) ท่อยางต้องไม่อยู่ใกล้เปลวไฟ                          
 (8) ห้องน ้าท่ีใช้เครื่องท้าน ้าร้อนแก๊ส ควรมีช่องระบาย

อากาศเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอท้าอย่างไรให้เกิดเพลิงไหม้มีน้อย
ที่สุด 
        จากเบื องต้นที่กล่าวมาได้เนน้ถึงลักษณะและหลักการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื องต้น แต่ทั งนี จะเป็นการดีมากหากเราสามารถ
ป้องกัน มิให้เกิดเพลิงไหม้ ขึ นเลย เพราะไม่ว่าเพลิงไหมจ้ะเกดิขึ น
เล็กน้อยก็จะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ามาซึ่งความเสีย หายทางทรัพยส์ินเงินทอง เวลา หรือแม้กระทั่ง
สุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดว้ยความปรารถนาดจีาก 
เทศบาลตา้บลรสูะมแิล 

งานปอ้งกนัฯ โทร.0๗๓ – ๔๖๐๑๘๘   
 

 
อัคคภียั 

ความเสยีหายที่เกดิจากอัคคภีัย เป็นการยากที่จะควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ นไดอ้ย่างเด็ดขาดและเสมอไปเพราะ 
อัคคีภัยนั นเปรียบเสมือน "ศัตรูทีไ่ม่รู้จักหลับ" และความประมาท
เลินเล่อของผู้ท้างานหรือผู้ประกอบกิจการเป็นจ้านวนมาก ย่อมจะ
เกิดและมีขึ นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จึงเห็นควรที่จะต้องช่วยกันป้องกัน
อัคคีภัยในการป้องกันอัคคีภัยจะมสีิ่งที่ควรปฏิบัติ เฉพาะเรื่องเฉพาะ
อย่างอีกมากมาย แต่ก็ มีหลักการง่าย ๆ ในการป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 
ประการ คือ 
 1. การจดัระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในและภายนอกอาคารใหด้ี เช่น 
การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร บ้านเรือนให้หมดไป โดยการเก็บ
รักษาสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภยัได้ง่ายไว้ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นบันได 
ขั นต้นในการป้องกันอัคคีภัย 
 2. การตรวจตราซอ่มบา้รงุบรรดาสิง่ทีน่า้มาใชใ้นการประกอบ
กจิการ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องท้าความร้อน ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์และความปลอดภยัก็จะป้องกันมิให้เกิดอัคคภีัย ได้ดี
ยิ่งขึ น 
 3. อยา่ฝา่ฝนืขอ้หา้มทีจ่ติสา้นกึควรพึงระวงั เช่น 

 (1) อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ 
 (2) อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ งไว ้
 (3) อย่าวางก้นบุหรี่ที่ขอบจานท่ีเขี่ยบุหรี่ หรือขยี ดับไม่

หมด ท้าให้พลัดตกจากจาน หรือ สูบบุหรี่บนท่ีนอน 
 (4) อย่าใช้เครื่องต้มน ้าไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนน ้าแห้ง 
 (5) อย่าเปิดพัดลมแล้วไม่ปดิปล่อยให้หมุนค้างคืนค้างวัน 
 (6) อาจมีเครื่องอ้านวยความสุขอย่างอ่ืน เช่น เปิด

โทรทัศน์ แล้วลมืปิด 
 (7) วางเครื่องไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ติดฝาผนัง 

ความร้อนระบายออกไม่ไดต้ามที่ควรเป็น เครื่องร้อนจนไหมต้ัวเอง
ขึ น 

 (8) อย่าหมกเศษผา้ขี ริ ว วางไม้กวาดดอกหญ้า หรือซุก
เศษกระดาษไว้หลังตู้เย็น บางครั ง สัตว์เลี ยงในอาคารก็คาบเศษสิ่ง
ไม่ใช้ไปสะสมไว้หลังตู้เย็นทีม่ีไออุ่นอาจเกิดการคไุหม้ขึ น 



 (9) อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ไดม้าตรฐานหรือปลอม
แปลงคุณภาพ เช่น บาลาสต์ที่ใช้กับ หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนท์เมื่อ
เปิดไฟทิ งไว้อาจร้อน และลุกไหม้สว่นของอาคารที่ติดอยู ่

 (10) อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มคีน
ดูแล เพราะไฟท่ียังไม่ดับเกิดลมพดั คุขึ นมาอีก มีลูกไฟปลิวไปจุดติด
บริเวณใกล้เคียงได ้

 (11) อย่าลมืเสยีบปลั๊กไฟฟ้าทิ งไว้ 
 (12) อย่าทิ งอาคารบ้านเรือนหรอืคนชราและเด็กไวโ้ดย

ไม่มผีู้ดูแล 
 (13) อย่าสูบบหุรี่ขณะเติมน ้ามันรถ 
 (14) ดูแลการหุงตม้เมื่อเสรจ็การหุงต้มแล้วให้ดับไฟถ้าใช้

เตาแก๊สต้องปิดวาล์วเตาแกส๊และถังแก๊สให้เรียบร้อย 
 (15) เครื่องเขียนแบบพิมพ์บางชนิดไวไฟ เช่น กระดาษ

ไข ยาลบกระดาษไข กระดาษแผน่บาง ๆ อาจเป็นสื่อสะพานไฟท้า
ให้ เกิดอัคคีภัยติดต่อคุกคามได ้

 (16) ดีดีที สเปรยฉ์ีดผม ฉีดใกลไ้ฟ จะติดไฟและระเบดิ 
 (17) เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก เพราะสายไฟท่ี

เก่าเปื่อย เมื่อวางทับอยู่กับฝา้เพดาน ไม้ผุทีม่ีความชื นย่อมเกดิ
อันตราย จากกระแสไฟฟ้าขึ นได ้

 (18) เกิดฟ้าผ่าลงที่อาคารขณะมพีายุฝน ถ้าไมม่ี
สายล่อฟ้าที่ถูกต้องก็ต้อง เกิดเพลงิไหม้ขึ น ได้อยา่งแน่นอน 

 (19) เตาแกส๊หุงต้มในครัวเรือนหรือส้านักงานเกิดรั่ว 
 (20) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เกดิอุบัติเหตุหรือถ่ายเท

น ้ามันเบนซิน เกิดการรั่ว ไหลก็นา่เกิด อัคคีภัยขึ นได ้
 (21) ในสถานท่ีบางแห่งมีการเกบ็รักษาเคมีที่อาจ

ก่อให้เกิดอคัคีภัยได้ง่าย อาจ คไุหม้ขึ นได้เอง สารเคมีบางชนิด เช่น 
สีน ้ามันและน ้ามันลินสดี เป็นต้น เมื่อคลุกเคล้ากับเศษผ้าวางทิ งไว้
อาจคุไหม้ขึ นเอง ในห้องทดลองเคมีของ โรงเรียน เคยมีเหตุ เกิด
จากขวดบรรจุฟอสฟอรัสเหลือง (ขวด) พลัด ตกลงมา เกิดแตกลุก
ไหม้ขึ น 

 (22) ซ่อมแซมสถานท่ี เช่น การลอกสีด้วยเครื่องพ่นไฟ 
การตัดเชื่อมโลหะด้วย แกส๊หรือไฟฟ้า การทาสีหรือพ่นสีต้องท้าด้วย 
ความระมัดระวัง อาจเกิดไฟ คุไหม้ขึ นได ้

 4. ความรว่มมอืทีด่ ีจะต้องปฏิบตัิตามคา้แนะน้าท่ี
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงนายตรวจป้องกันอัคคีภัยได้ให้ไว้ และปฏิบตัิตาม
ข้อห้ามที่วาง ไว้เพื่อความปลอดภยัจากสถาบันต่างๆ 

 5. ประการสดุทา้ย จะต้องมีน ้าในตุ่มเตรียมไว้สา้หรับ
สาดรดเพื่อให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียมทรายและ
เครื่องมือดับเพลิงเคมี ไว้ให้ถูกท่ีถูกทางส้าหรับดับเพลิงชั นต้นและ
ต้องรู้จักการใช้ เครื่องดับเพลิงเคมดี้วย และระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อเกิด
เพลิงไหม้แล้วจะ ต้องปฏิบัติดังนี  

 (1) แจ้งข่าวเพลิงไหม้ทันที โทร. 199 หรือสถานี
ดับเพลิงสถานตี้ารวจใกล้เคียงโดยแบ่งหน้าท่ีกันท้า 

 (2) ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกับท่ีเกิดเหต ุ

 (3) หากดับเพลิงชั นต้นไม่ได้ให้ปดิประตูหน้าต่างบ้าน
และอาคารทุกบานและอดุท่อ ทางต่างๆ ท่ีอาจเป็นทางผ่านความ
ร้อน ก๊าซ และควันเพลิงเสยีด้วย 

 

 
 

 ข้อควรปฏบิตัเิมือ่เกดิเพลงไหม ้
1. ตะโกนหรือส่งสัญญาณแจ้งเหตใุห้ผู้อื่นทราบทันที  
2. รีบออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยเร็วทีสุ่ด และไม่ควรกลับ
เข้าไปในอาคารอีก  
3. หากต้องอพยพออกจากห้อง ควรใช้มือสัมผสับรเิวณผนังหรืออัง
ใกล้ๆ ลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูง แสดงว่าเกิดเพลิงไหม้บรเิวณ
ใกล้ๆ ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด  
4. ควรหนีไฟลงด้านล่างของอาคาร โดยใช้บันไดหนีไฟด้านนอก
อาคาร เนื่องจากลักษณะบันไดภายในอาคารเป็นเหมือนช่อง โพรง 
ที่เสริมใหเ้ปลวไฟพุ่งขึ น และลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าลงทางบันได
ไม่ได้ ให้ลงทางหน้าต่าง โดยใช้เชือก หรือผ้ายาวผูกตัวแล้วโหนลงมา 
ส่วนการกระโดดลงจากอาคาร ควรมีเบาะหรือฟูกท่ีนอนรองรับ  
5. ห้ามใช้ลิฟท์ เพราะขณะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับ ท้าใหล้ิฟท์

ค้าง จะท้าให้ด้านในของตัวลิฟท์ไม่มีอากาศ  
6. หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้าชุบน ้ามาคลุมตัว 
และปิดจมูก ป้องกันการส้าลักควนั แล้วหมอบคลานเนื่องจาก
อากาศบริสุทธ์ิจะอยู่ด้านล่าง(เหนอืพื น)  
7. ไม่ควรหนไีฟเข้าไปหลบในห้องต่างๆ ท่ีเป็นจุดอับภายในอาคาร 
เช่น ห้องน ้า ที่แม้ในช่วงแรกจะปลอดภัย แต่เมื่อไฟลุกลาม น ้าท่ีอยู่
ในห้องอาจไม่เพียงพอส้าหรับดับไฟ และความร้อนของไฟจะส่งผล
ให้น ้ามีความร้อนสูงขึ นจนสามารถลวกให้เสียชีวิตได้  
8. กรณีติดอยู่ในห้องที่ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ ให้ปิดประตู
หน้าต่าง ใช้ผ้าชุบน ้าอุดตามช่องว่างทั งหมดป้องกันควันลอยเข้าไป 
และรีบส่งสญัญาณขอความช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์ โบกผ้า หรือ
เป่านกหวีด  
9. หากถูกไฟไหม้ตดิตัว อย่าใช้มือตบไฟ เพราะจะท้าใหไ้ฟลุกลาม
มากขึ น ให้ถอดเสื อผา้ออกทันที แล้วล้มตัวลงที่พื น กลิ งตัวไปมาเพื่อ
ดับไฟ กรณีที่ไฟไหม้ร่างกายผู้อื่น ให้ใช้ผ้าห่มพันตัวหลายๆ ชั น 
จนกว่าไฟจะดบั แล้วใช้น ้าราดตัว แล้วห่มด้วยผ้าแห้ง  
10. ถ้าจ้าเป็นต้องวิ่งฝ่าเปลวไฟให้ใช้ผ้าชุบน ้าจนเปียกคลุมตัวก่อน
วิ่งฝ่าออกไป ทั งนี  จงอย่าลืมว่า สิง่ส้าคัญที่สดุของการหนีรอดจาก
เหตุอัคคีภยั คือ การมสีติเป็นอันดบัแรก เพราะจะท้าให้คณุสามารถ
หนีเอาตัวรอด และช่วยเหลือผูร้่วมชะตากรรมให้ออกมาจากบริเวณ
ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย  
 ข้อควรระวงัและวธิปีฏบิตัเิมือ่แกส๊รัว่ 

 (1) เมื่อได้กลิ่นแก๊สปดิวาล์วหัวถังทันที 
 (2) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทเพื่อให้แก๊สเจือ

จาง 
 (3) ห้ามจุดไม้ขีด ไฟแช็ก เปิด-ปิดสวิตซไ์ฟ หรือ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณทีม่ีแก๊สรัว่ 
 (4) ใช้ไม้กวาดกวาดแก๊สออกทางประต ู
 (5) ตรวจหาท่ีรั่วและแกไ้ขทันที 
 (6) หากถังแก๊สมีรอยรั่วให้น้าถังแก๊สนั นไว้ในท่ีโล่งที่

ปลอดภัย 
 


