
 (2) ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณ
ที่ใกล้เคียงกับท่ีเกิดเหต ุ

 (3) หากดับเพลิงช้ันต้นไม่ได้ให้ปดิประตู
หน้าต่างบ้านและอาคารทุกบานและอุดท่อ ทางต่างๆ ท่ี
อาจเป็นทางผ่านความร้อน ก๊าซ และควันเพลิงเสียด้วย 
ข้อควรปฏบิัติเมื่อเกิดเพลงไหม้ 
1. ตะโกนหรือส่งสัญญาณแจ้งเหตใุห้ผู้อื่นทราบทันที  
2. รีบออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยเร็วทีสุ่ด และ
ไม่ควรกลับเข้าไปในอาคารอีก  
3. หากต้องอพยพออกจากห้อง ควรใช้มือสัมผสับรเิวณ
ผนังหรืออังใกล้ๆ ลูกบดิประตู ถ้ามีความร้อนสูง แสดงว่า
เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้ๆ ห้ามเปดิประตูโดยเดด็ขาด  
4. ควรหนีไฟลงด้านล่างของอาคาร โดยใช้บันไดหนีไฟ
ด้านนอกอาคาร เนื่องจากลักษณะบันไดภายในอาคารเป็น
เหมือนช่อง โพรง ท่ีเสริมใหเ้ปลวไฟพุ่งขึ้น และลุกลาม
อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าลงทางบันไดไม่ได้ ใหล้งทางหน้าต่าง 
โดยใช้เชือก หรือผ้ายาวผูกตัวแล้วโหนลงมา ส่วนการ
กระโดดลงจากอาคาร ควรมีเบาะหรือฟูกท่ีนอนรองรับ  
5. ห้ามใช้ลิฟท์ เพราะขณะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับ ท า
ให้ลิฟท์ค้าง จะท าให้ด้านในของตัวลิฟท์ไม่มีอากาศ  
6. หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้าชุบน้ ามา
คลุมตัว และปิดจมูก ป้องกันการส าลักควัน แล้วหมอบ
คลานเนื่องจากอากาศบริสุทธ์ิจะอยู่ด้านล่าง(เหนือพื้น)  
7. ไม่ควรหนไีฟเข้าไปหลบในห้องต่างๆ ท่ีเป็นจุดอับ
ภายในอาคาร เช่น ห้องน้ า ที่แม้ในช่วงแรกจะปลอดภยั 
แต่เมื่อไฟลุกลาม น้ าท่ีอยู่ในห้องอาจไม่เพยีงพอส าหรับดับ
ไฟ และความร้อนของไฟจะส่งผลให้น้ ามีความร้อนสูงขึ้น
จนสามารถลวกให้เสียชีวิตได ้ 
8. กรณีติดอยู่ในห้องที่ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ ให้ปิด
ประตูหนา้ต่าง ใช้ผ้าชุบน้ าอุดตามช่องว่างทั้งหมดป้องกัน
ควันลอยเข้าไป และรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เช่น 
โทรศัพท์ โบกผ้า หรือเป่านกหวดี  
9. หากถูกไฟไหม้ตดิตัว อย่าใช้มือตบไฟ เพราะจะท าใหไ้ฟ
ลุกลามมากข้ึน ให้ถอดเสื้อผ้าออกทันที แล้วล้มตัวลงที่พ้ืน 

กลิ้งตัวไปมาเพื่อดับไฟ กรณีทีไ่ฟไหม้ร่างกายผู้อื่น ให้ใช้ผ้า
ห่มพันตัวหลายๆ ช้ัน จนกว่าไฟจะดับ แล้วใช้น้ าราดตัว 
แล้วห่มด้วยผ้าแห้ง  
10. ถ้าจ าเป็นต้องวิ่งฝ่าเปลวไฟให้ใช้ผ้าชุบน้ าจนเปียก
คลุมตัวก่อนวิ่งฝ่าออกไป  
 
ทั้งนี้ จงอย่าลืมว่า สิ่งส าคญัที่สุดของการหนีรอดจากเหตุ
อัคคีภัย คือ การมสีติเป็นอันดับแรก เพราะจะท าให้คณุ
สามารถหนีเอาตัวรอด และช่วยเหลือผู้ร่วมชะตากรรมให้
ออกมาจากบริเวณดังกล่าวได้อยา่งปลอดภัย  
 ข้อควรระวังและวิธีปฏิบัติเมื่อแก๊สรั่ว 

 (1) เมื่อได้กลิ่นแก๊สปดิวาล์วหัวถังทันที 
 (2) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทเพื่อให้

แก๊สเจือจาง 
 (3) ห้ามจุดไม้ขีด ไฟแช็ก เปิด-ปิดสวิตซไ์ฟ 

หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่มีแก๊สรั่ว 
 (4) ใช้ไม้กวาดกวาดแก๊สออกทางประต ู
 (5) ตรวจหาท่ีรั่วและแกไ้ขทันที 
 (6) หากถังแก๊สมีรอยรั่วให้น าถังแก๊สนั้นไว้ในท่ี

โล่งที่ปลอดภัย 
 (7) ท่อยางต้องไม่อยู่ใกล้เปลวไฟ 
 (8) ห้องน้ าท่ีใช้เครื่องท าน้ าร้อนแก๊ส ควรมีช่อง

ระบายอากาศเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอท าอย่างไรให้เกิด
เพลิงไหมม้ีน้อยท่ีสดุ 
        จากเบื้องต้นที่กล่าวมาได้เนน้ถึงลักษณะและ
หลักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องตน้ แต่ทั้งนี้จะเป็นการดี
มากหากเราสามารถป้องกัน มิให้เกิดเพลิงไหม้ ขึ้นเลย 
เพราะไม่ว่าเพลิงไหมจ้ะเกดิขึ้นเลก็น้อยก็จะน ามาซึ่งความ
เสีย หายทางทรัพยส์ินเงินทอง เวลา หรือแม้กระทั่ง
สุขภาพจิต 
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อัคคีภัย 

ความเสยีหายที่เกดิจากอัคคภีัย เป็นการยากที่
จะควบคุมและป้องกันมิให้เกดิอัคคีภัยขึ้นได้อย่างเดด็ขาด
และเสมอไปเพราะ อัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน "ศัตรูทีไ่ม่
รู้จักหลับ" และความประมาทเลินเล่อของผู้ท างานหรือผู้
ประกอบกิจการเป็นจ านวนมาก ยอ่มจะเกิดและมีขึ้นไดไ้ม่
วันใดก็วันหน่ึง จึงเห็นควรที่จะต้องช่วยกันป้องกันอัคคีภัย
ในการป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติ เฉพาะเรื่อง
เฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็ มีหลักการง่าย ๆ ในการ
ป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 ประการ คือ 
 1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคาร
ให้ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร บ้านเรือนให้
หมดไป โดยการเก็บรักษาสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้
ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นบันได ขั้นตน้ในการป้องกันอัคคีภัย 
 2. การตรวจตราซ่อมบ ารุงบรรดาสิ่งท่ีน ามาใช้ในการ
ประกอบกิจการ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องท า
ความร้อน ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์และความปลอดภยัก็
จะป้องกันมิให้เกิดอัคคภีัย ได้ดียิ่งขึ้น 
 3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตส านึกควรพึงระวัง เช่น 

 (1) อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ 
 (2) อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว ้
 (3) อย่าวางก้นบุหรี่ที่ขอบจานท่ีเขี่ยบุหรี่ หรือ

ขยี้ดับไมห่มด ท าให้พลดัตกจากจาน หรือ สูบบุหรีบ่นท่ี
นอน 

 (4) อย่าใช้เครื่องต้มน้ าไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจน
น้ าแห้ง 

 (5) อย่าเปิดพัดลมแล้วไม่ปดิปล่อยให้หมุนค้าง
คืนค้างวัน 

 (6) อาจมีเครื่องอ านวยความสุขอย่างอ่ืน เช่น 
เปิดโทรทัศน์ แล้วลืมปิด 

 (7) วางเครื่องไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ติดฝา
ผนัง ความร้อนระบายออกไม่ไดต้ามที่ควรเป็น เครื่องร้อน
จนไหมต้ัวเองขึ้น 

 (8) อย่าหมกเศษผา้ขี้ริ้ว วางไม้กวาดดอกหญ้า 
หรือซุกเศษกระดาษไว้หลังตูเ้ย็น บางครั้ง สัตว์เลี้ยงใน
อาคารก็คาบเศษสิ่งไม่ใช้ไปสะสมไว้หลังตู้เย็นที่มไีออุ่นอาจ
เกิดการคไุหม้ขึ้น 

 (9) อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ไดม้าตรฐานหรือ
ปลอมแปลงคณุภาพ เช่น บาลาสต์ที่ใช้กับ หลอดไฟฟ้า
ฟลูออเรสเซนท์เมื่อเปิดไฟท้ิงไว้อาจร้อน และลุกไหม้ส่วน
ของอาคารที่ติดอยู ่

 (10) อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง 
โดยไม่มีคนดูแล เพราะไฟท่ียังไมด่บัเกิดลมพัด คุขึ้นมาอีก 
มีลูกไฟปลิวไปจุดตดิบริเวณใกลเ้คยีงได ้

 (11) อย่าลมืเสยีบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้ 
 (12) อย่าท้ิงอาคารบ้านเรือนหรอืคนชราและ

เด็กไว้โดยไม่มผีู้ดูแล 
 (13) อย่าสูบบหุรี่ขณะเติมน้ ามันรถ 
 

 
 

 (14) ดูแลการหุงตม้เมื่อเสรจ็การหุงต้มแล้วให้
ดับไฟถ้าใช้เตาแกส๊ต้องปิดวาล์วเตาแก๊สและถังแก๊สให้
เรียบร้อย 

 (15) เครื่องเขียนแบบพิมพ์บางชนิดไวไฟ เช่น 
กระดาษไข ยาลบกระดาษไข กระดาษแผ่นบาง ๆ อาจ
เป็นสื่อสะพานไฟท าให้ เกิดอัคคีภยัติดต่อคุกคามได ้

 (16) ดีดีที สเปรยฉ์ีดผม ฉีดใกลไ้ฟ จะติดไฟ
และระเบิด 

 (17) เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก 
เพราะสายไฟท่ีเก่าเปื่อย เมื่อวางทับอยู่กับฝ้าเพดาน ไมผุ้ที่
มีความชื้นย่อมเกดิอันตราย จากกระแสไฟฟ้าขึ้นได ้

 (18) เกิดฟ้าผ่าลงที่อาคารขณะมพีายุฝน ถ้าไม่
มีสายล่อฟ้าที่ถูกต้องก็ต้อง เกิดเพลิงไหม้ขึ้น ได้อย่าง
แน่นอน 

 (19) เตาแกส๊หุงต้มในครัวเรือนหรือส านักงาน
เกิดรั่ว 

 (20) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เกดิอุบัติเหตุ
หรือถ่ายเทน้ ามันเบนซิน เกิดการรั่ว ไหลก็น่าเกิด อัคคภีัย
ขึ้นได ้

 (21) ในสถานท่ีบางแห่งมีการเกบ็รักษาเคมีที่
อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อาจ คุไหม้ขึ้นได้เอง สารเคมี
บางชนิด เช่น สีน้ ามันและน้ ามันลนิสีด เป็นต้น เมื่อ
คลุกเคล้ากับเศษผ้าวางทิ้งไว้อาจคไุหม้ขึ้นเอง ใน
ห้องทดลองเคมีของ โรงเรยีน เคยมีเหตุ เกดิจากขวดบรรจุ
ฟอสฟอรัสเหลือง (ขวด) พลัด ตกลงมา เกิดแตกลุกไหม้
ขึ้น 

 (22) ซ่อมแซมสถานท่ี เช่น การลอกสีด้วย
เครื่องพ่นไฟ การตดัเช่ือมโลหะด้วย แก๊สหรือไฟฟ้า การ
ทาสีหรือพ่นสตี้องท าด้วย ความระมัดระวัง อาจเกดิไฟ คุ
ไหม้ขึ้นได ้

 4. ความร่วมมือที่ดี จะต้องปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าท่ีเจ้าหนา้ที่ดับเพลิงนายตรวจป้องกันอัคคีภัยได้
ให้ไว้ และปฏิบัติตามข้อห้ามที่วาง ไว้เพื่อความปลอดภัย
จากสถาบันต่างๆ 

 5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน้ าในตุ่มเตรียมไว้
ส าหรับสาดรดเพื่อให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง 
เตรียมทรายและเครื่องมือดับเพลงิเคมี ไว้ให้ถูกท่ีถูกทาง
ส าหรับดับเพลิงช้ันต้นและต้องรู้จกัการใช้ เครื่องดับเพลิง
เคมีด้วย และระลึกอยูเ่สมอว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะ 
ต้องปฏิบัติดังนี ้

 (1) แจ้งข่าวเพลิงไหม้ทันที โทร. 199 หรือ
สถานีดับเพลิงสถานีต ารวจใกลเ้คยีงโดยแบ่งหน้าท่ีกันท า 

 


