ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลงไหม้
1. ตะโกนหรือส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ผู้อื่นทราบทันที
2. รีบออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยเร็วทีส่ ุด และไม่ควร
กลับเข้าไปในอาคารอีก
3. หากต้องอพยพออกจากห้อง ควรใช้มือสัมผัสบริเวณผนังหรือ
อังใกล้ๆ ลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูง แสดงว่าเกิดเพลิงไหม้
บริเวณใกล้ๆ ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด
4. ควรหนีไฟลงด้านล่างของอาคาร โดยใช้บันไดหนีไฟด้านนอก
อาคาร เนื่องจากลักษณะบันไดภายในอาคารเป็นเหมือนช่อง
โพรง ที่เสริมให้เปลวไฟพุ่งขึ้น และลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าลง
ทางบันไดไม่ได้ ให้ลงทางหน้าต่าง โดยใช้เชือก หรือผ้ายาวผูกตัว
แล้วโหนลงมา ส่วนการกระโดดลงจากอาคาร ควรมีเบาะหรือฟูก
ที่นอนรองรับ
5. ห้ามใช้ลิฟท์ เพราะขณะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับ ทาให้ลิฟท์
ค้าง จะทาให้ด้านในของตัวลิฟท์ไม่มีอากาศ
6. หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้าชุบน้ามาคลุม
ตัว และปิดจมูก ป้องกันการสาลักควัน แล้วหมอบคลานเนื่องจาก
อากาศบริสุทธิ์จะอยู่ด้านล่าง(เหนือพื้น)
7. ไม่ควรหนีไฟเข้าไปหลบในห้องต่างๆ ที่เป็นจุดอับภายใน
อาคาร เช่น ห้องน้า ที่แม้ในช่วงแรกจะปลอดภัย แต่เมื่อไฟ
ลุกลาม น้าที่อยู่ในห้องอาจไม่เพียงพอสาหรับดับไฟ และความ
ร้อนของไฟจะส่งผลให้น้ามีความร้อนสูงขึ้นจนสามารถลวกให้
เสียชีวิตได้
8. กรณีติดอยู่ในห้องที่ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ ให้ปิดประตู
หน้าต่าง ใช้ผ้าชุบน้าอุดตามช่องว่างทั้งหมดป้องกันควันลอยเข้า
ไป และรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์ โบกผ้า
หรือเป่านกหวีด
9. หากถูกไฟไหม้ตดิ ตัว อย่าใช้มือตบไฟ เพราะจะทาให้ไฟ
ลุกลามมากขึ้น ให้ถอดเสื้อผ้าออกทันที แล้วล้มตัวลงที่พื้น กลิ้ง
ตัวไปมาเพื่อดับไฟ กรณีที่ไฟไหม้รา่ งกายผู้อื่น ให้ใช้ผ้าห่มพันตัว
หลายๆ ชั้น จนกว่าไฟจะดับ แล้วใช้น้าราดตัว แล้วห่มด้วยผ้า
แห้ง
10. ถ้าจาเป็นต้องวิ่งฝ่าเปลวไฟให้ใช้ผ้าชุบน้าจนเปียกคลุมตัว

ก่อนวิ่งฝ่าออกไป
ทั้งนี้ จงอย่าลืมว่า สิ่งสาคัญที่สุดของการหนีรอดจากเหตุอัคคีภัย
คือ การมีสติเป็นอันดับแรก เพราะจะทาให้คณ
ุ สามารถหนีเอาตัว
รอด และช่วยเหลือผู้ร่วมชะตากรรมให้ออกมาจากบริเวณ
ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย
ข้อควรระวังและวิธีปฏิบัติเมื่อแก๊สรั่ว
(1) เมื่อได้กลิ่นแก๊สปิดวาล์วหัวถังทันที
(2) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทเพื่อให้แก๊ส
เจือจาง
(3) ห้ามจุดไม้ขีด ไฟแช็ก เปิด-ปิดสวิตซ์ไฟ หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณทีม่ ีแก๊สรัว่
(4) ใช้ไม้กวาดกวาดแก๊สออกทางประตู
(5) ตรวจหาที่รั่วและแก้ไขทันที
(6) หากถังแก๊สมีรอยรั่วให้นาถังแก๊สนั้นไว้ในที่โล่งที่
ปลอดภัย
(7) ท่อยางต้องไม่อยู่ใกล้เปลวไฟ
(8) ห้องน้าที่ใช้เครื่องทาน้าร้อนแก๊ส ควรมีช่องระบาย
อากาศเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอทาอย่างไรให้เกิดเพลิงไหม้มี
น้อยที่สุด
จากเบื้องต้นที่กล่าวมาได้เน้นถึงลักษณะและหลักการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น แต่ทั้งนีจ้ ะเป็นการดีมากหากเรา
สามารถป้องกัน มิให้เกิดเพลิงไหม้ ขึ้นเลย เพราะไม่ว่าเพลิงไหม้
จะเกิดขึ้นเล็กน้อยก็จะนามาซึ่งความเสีย หายทางทรัพย์สินเงิน
ทอง เวลา หรือแม้กระทั่งสุขภาพจิต
ด้วยความปราถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม

อัคคีภัย
ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะ
ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภยั ขึ้นได้อย่างเด็ดขาดและเสมอ
ไปเพราะ อัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน "ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ" และ
ความประมาทเลินเล่อของผู้ทางานหรือผู้ประกอบกิจการเป็น
จานวนมาก ย่อมจะเกิดและมีขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จึงเห็นควร
ที่จะต้องช่วยกันป้องกันอัคคีภัยในการป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่
ควรปฏิบัติ เฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็ มีหลักการ
ง่าย ๆ ในการป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 ประการ คือ
1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารให้
ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร บ้านเรือนให้หมดไป โดย
การเก็บรักษาสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้ให้เป็นสัดส่วน ซึ่ง
เป็นบันได ขั้นต้นในการป้องกันอัคคีภัย
2. การตรวจตราซ่อมบารุงบรรดาสิ่งที่นามาใช้ในการประกอบ
กิจการ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องทาความร้อน ให้อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์และความปลอดภัยก็จะป้องกันมิให้เกิด
อัคคีภัย ได้ดียิ่งขึ้น
3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตสานึกควรพึงระวัง เช่น
(1) อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ
(2) อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว้
(3) อย่าวางก้นบุหรี่ที่ขอบจานที่เขี่ยบุหรี่ หรือขยีด้ ับไม่
หมด ทาให้พลัดตกจากจาน หรือ สูบบุหรี่บนที่นอน
(4) อย่าใช้เครื่องต้มน้าไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนน้าแห้ง
(5) อย่าเปิดพัดลมแล้วไม่ปดิ ปล่อยให้หมุนค้างคืนค้าง
วัน
(6) อาจมีเครื่องอานวยความสุขอย่างอื่น เช่น เปิด
โทรทัศน์ แล้วลืมปิด

(7) วางเครื่องไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ติดฝาผนัง
ความร้อนระบายออกไม่ได้ตามที่ควรเป็น เครื่องร้อนจนไหม้
ตัวเองขึ้น
(8) อย่าหมกเศษผ้าขี้ริ้ว วางไม้กวาดดอกหญ้า หรือซุก
เศษกระดาษไว้หลังตู้เย็น บางครั้ง สัตว์เลี้ยงในอาคารก็คาบเศษ
สิ่งไม่ใช้ไปสะสมไว้หลังตู้เย็นที่มีไออุ่นอาจเกิดการคุไหม้ขึ้น
(9) อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือปลอม
แปลงคุณภาพ เช่น บาลาสต์ที่ใช้กับ หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนท์
เมื่อเปิดไฟทิ้งไว้อาจร้อน และลุกไหม้ส่วนของอาคารที่ตดิ อยู่
(10) อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มี
คนดูแล เพราะไฟที่ยังไม่ดับเกิดลมพัด คุขึ้นมาอีก มีลูกไฟปลิวไป
จุดติดบริเวณใกล้เคียงได้
(11) อย่าลืมเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้
(12) อย่าทิ้งอาคารบ้านเรือนหรือคนชราและเด็กไว้
โดยไม่มผี ู้ดูแล
(13) อย่าสูบบุหรี่ขณะเติมน้ามันรถ

(14) ดูแลการหุงต้มเมื่อเสร็จการหุงต้มแล้วให้ดับไฟ
ถ้าใช้เตาแก๊สต้องปิดวาล์วเตาแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย
(15) เครื่องเขียนแบบพิมพ์บางชนิดไวไฟ เช่น
กระดาษไข ยาลบกระดาษไข กระดาษแผ่นบาง ๆ อาจเป็นสื่อ
สะพานไฟทาให้ เกิดอัคคีภัยติดต่อคุกคามได้
(16) ดีดีที สเปรย์ฉีดผม ฉีดใกล้ไฟ จะติดไฟและ
ระเบิด
(17) เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก เพราะ
สายไฟที่เก่าเปื่อย เมื่อวางทับอยู่กบั ฝ้าเพดาน ไม้ผุที่มีความชื้น
ย่อมเกิดอันตราย จากกระแสไฟฟ้าขึ้นได้
(18) เกิดฟ้าผ่าลงที่อาคารขณะมีพายุฝน ถ้าไม่มี
สายล่อฟ้าที่ถูกต้องก็ต้อง เกิดเพลิงไหม้ขึ้น ได้อย่างแน่นอน

(19) เตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนหรือสานักงานเกิดรั่ว
(20) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุหรือ
ถ่ายเทน้ามันเบนซิน เกิดการรั่ว ไหลก็น่าเกิด อัคคีภัยขึ้นได้
(21) ในสถานที่บางแห่งมีการเก็บรักษาเคมีที่อาจ
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อาจ คุไหม้ขึ้นได้เอง สารเคมีบางชนิด
เช่น สีน้ามันและน้ามันลินสีด เป็นต้น เมื่อคลุกเคล้ากับเศษผ้าวาง
ทิ้งไว้อาจคุไหม้ขึ้นเอง ในห้องทดลองเคมีของ โรงเรียน เคยมีเหตุ
เกิดจากขวดบรรจุฟอสฟอรัสเหลือง (ขวด) พลัด ตกลงมา เกิด
แตกลุกไหม้ขึ้น
(22) ซ่อมแซมสถานที่ เช่น การลอกสีด้วยเครื่องพ่น
ไฟ การตัดเชื่อมโลหะด้วย แก๊สหรือไฟฟ้า การทาสีหรือพ่นสีต้อง
ทาด้วย ความระมัดระวัง อาจเกิดไฟ คุไหม้ขึ้นได้
4. ความร่วมมือที่ดี จะต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนายตรวจป้องกันอัคคีภัยได้ให้ไว้ และปฏิบตั ิ
ตามข้อห้ามที่วาง ไว้เพื่อความปลอดภัยจากสถาบันต่างๆ
5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน้าในตุ่มเตรียมไว้สาหรับ
สาดรดเพื่อให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียมทรายและ
เครื่องมือดับเพลิงเคมี ไว้ให้ถูกที่ถูกทางสาหรับดับเพลิงชั้นต้น
และต้องรู้จักการใช้ เครื่องดับเพลิงเคมีด้วย และระลึกอยู่เสมอว่า
เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะ ต้องปฏิบตั ิดังนี้
(1) แจ้งข่าวเพลิงไหม้ทันที โทร. 199 หรือสถานี
ดับเพลิงสถานีตารวจใกล้เคียงโดยแบ่งหน้าที่กันทา
(2) ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
(3) หากดับเพลิงชั้นต้นไม่ได้ให้ปดิ ประตูหน้าต่างบ้าน
และอาคารทุกบานและอุดท่อ ทางต่างๆ ที่อาจเป็นทางผ่านความ
ร้อน ก๊าซ และควันเพลิงเสียด้วย

