
 

 

 
 
 

อัคคีภัย 
ความเสียหายที่ เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะ

ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยข้ึนได้อย่างเด็ดขาดและเสมอ
ไปเพราะ อัคคีภัยน้ันเปรียบเสมือน "ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ" และ
ความประมาทเลินเล่อของผู้ท างานหรือผู้ประกอบกิจการเป็น
จ านวนมาก ย่อมจะเกิดและมีข้ึนได้ไม่วันใดก็วันหน่ึง จึงเห็นควร
ที่จะต้องช่วยกันป้องกันอัคคีภัยในการป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่
ควรปฏิบัติ เฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็ มีหลักการ
ง่าย ๆ ในการป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 ประการ คือ 
 1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารให้
ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร บ้านเรือนให้หมดไป โดย
การเก็บรักษาสิง่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้ให้เป็นสัดส่วน ซึ่ง
เป็นบันได ข้ันต้นในการป้องกันอัคคีภัย 
 2. การตรวจตราซ่อมบ ารุงบรรดาสิ่งที่น ามาใช้ในการประกอบ
กิจการ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องท าความร้อน ให้อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์และความปลอดภัยก็จะป้องกันมิให้เกดิ
อัคคีภัย ได้ดีย่ิงข้ึน 
 3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตส านึกควรพึงระวัง เช่น 

 (1) อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ 
 (2) อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว้ 
 (3) อย่าวางก้นบุหรี่ที่ขอบจานที่เข่ียบุหรี่ หรือขย้ีดับไม่

หมด ท าให้พลัดตกจากจาน หรือ สูบบุหรี่บนที่นอน 
 (4) อย่าใช้เครื่องต้มน้ าไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนน้ าแห้ง 
 (5) อย่าเปิดพัดลมแล้วไม่ปิดปล่อยให้หมุนค้างคืนค้าง

วัน 
 (6) อาจมีเครื่องอ านวยความสุขอย่างอื่น เช่น เปิด

โทรทัศน์ แล้วลืมปิด 

 (7) วางเครื่องไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ติดฝาผนัง 
ความร้อนระบายออกไม่ได้ตามท่ีควรเป็น เครื่องร้อนจนไหม้
ตัวเองข้ึน 

 (8) อย่าหมกเศษผ้าข้ีริ้ว วางไม้กวาดดอกหญ้า หรือซุก
เศษกระดาษไว้หลังตู้เย็น บางครัง้ สัตว์เลี้ยงในอาคารก็คาบเศษ
สิ่งไม่ใช้ไปสะสมไว้หลังตู้เย็นที่มีไออุ่นอาจเกิดการคุไหม้ข้ึน 

 (9) อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือปลอม
แปลงคุณภาพ เช่น บาลาสต์ที่ใช้กับ หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนท์
เมื่อเปิดไฟทิ้งไว้อาจร้อน และลุกไหม้ส่วนของอาคารที่ติดอยู่ 

 (10) อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มี
คนดูแล เพราะไฟที่ยังไม่ดับเกิดลมพัด คุข้ึนมาอีก มีลูกไฟปลิวไป
จุดติดบริเวณใกล้เคียงได้ 

 (11) อย่าลืมเสียบปลั๊กไฟฟ้าท้ิงไว้ 
 (12) อย่าท้ิงอาคารบ้านเรือนหรือคนชราและเด็กไว้

โดยไม่มีผู้ดูแล 
 (13) อย่าสูบบุหรี่ขณะเติมน้ ามันรถ 
 

           
 

 (14) ดูแลการหุงต้มเม่ือเสร็จการหงุต้มแล้วให้ดับไฟ
ถ้าใช้เตาแก๊สต้องปิดวาล์วเตาแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย 

 (15) เครื่องเขียนแบบพิมพ์บางชนิดไวไฟ เช่น 
กระดาษไข ยาลบกระดาษไข กระดาษแผ่นบาง ๆ อาจเป็นสื่อ
สะพานไฟท าให้ เกิดอัคคีภัยติดต่อคุกคามได้ 

 (16) ดีดีที สเปรย์ฉีดผม ฉีดใกล้ไฟ จะติดไฟและ
ระเบิด 

 (17) เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก เพราะ
สายไฟที่เก่าเปื่อย เมื่อวางทับอยู่กับฝ้าเพดาน ไม้ผุที่มีความชื้น
ย่อมเกิดอันตราย จากกระแสไฟฟ้าข้ึนได้ 

 (18) เกิดฟ้าผ่าลงที่อาคารขณะมีพายุฝน ถ้าไม่มี
สายล่อฟ้าท่ีถูกต้องก็ต้อง เกิดเพลิงไหม้ข้ึน ได้อย่างแน่นอน 

 (19) เตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนหรือส านักงานเกิดรั่ว 
 (20) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุหรือ

ถ่ายเทน้ ามันเบนซิน เกิดการรั่ว ไหลก็น่าเกิด อัคคีภัยข้ึนได้ 
 (21) ในสถานที่บางแห่งมีการเก็บรักษาเคมีที่อาจ

ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อาจ คุไหม้ข้ึนได้เอง สารเคมีบางชนิด 
เช่น สีน้ ามันและน้ ามันลินสีด เป็นต้น เมื่อคลุกเคล้ากับเศษผ้าวาง
ทิ้งไว้อาจคุไหม้ข้ึนเอง ในห้องทดลองเคมีของ โรงเรียน เคยมีเหตุ 
เกิดจากขวดบรรจุฟอสฟอรัสเหลือง (ขวด) พลัด ตกลงมา เกิด
แตกลุกไหม้ข้ึน 

 (22) ซ่อมแซมสถานที่ เช่น การลอกสีด้วยเครื่องพ่น
ไฟ การตัดเชื่อมโลหะด้วย แก๊สหรือไฟฟ้า การทาสีหรือพ่นสีต้อง
ท าด้วย ความระมัดระวัง อาจเกิดไฟ คุไหม้ข้ึนได้ 

 4. ความร่วมมือที่ดี จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าท่ี
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงนายตรวจป้องกันอัคคีภัยได้ให้ไว้ และปฏิบัติ
ตามข้อห้ามที่วาง ไว้เพ่ือความปลอดภัยจากสถาบันต่างๆ 

 5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน้ าในตุ่มเตรียมไว้ส าหรับ
สาดรดเพ่ือให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียมทรายและ
เครื่องมือดับเพลิงเคมี ไว้ให้ถูกที่ถูกทางส าหรับดับเพลิงชัน้ต้น
และต้องรู้จักการใช้ เครื่องดับเพลิงเคมีด้วย และระลึกอยู่เสมอว่า
เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะ ต้องปฏิบัติดังน้ี 

 (1) แจ้งข่าวเพลิงไหม้ทันที โทร. 199 หรือสถานี
ดับเพลิงสถานีต ารวจใกล้เคียงโดยแบ่งหน้าท่ีกันท า 

 (2) ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ 

 (3) หากดับเพลิงชั้นต้นไม่ได้ให้ปิดประตูหน้าต่างบ้าน
และอาคารทุกบานและอุดท่อ ทางต่างๆ ที่อาจเป็นทางผ่านความ
ร้อน ก๊าซ และควันเพลิงเสียด้วย 

 
 
 
 
 
 
 



 ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลงไหม ้
1. ตะโกนหรือส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ผู้อื่นทราบทันที  
2. รีบออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยเร็วที่สุด และไม่ควร
กลับเข้าไปในอาคารอีก  
3. หากต้องอพยพออกจากห้อง ควรใช้มือสัมผัสบริเวณผนังหรือ
อังใกล้ๆ ลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูง แสดงว่าเกิดเพลิงไหม้
บริเวณใกล้ๆ ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด  
4. ควรหนีไฟลงด้านล่างของอาคาร โดยใช้บันไดหนีไฟด้านนอก
อาคาร เน่ืองจากลักษณะบันไดภายในอาคารเป็นเหมือนช่อง 
โพรง ท่ีเสริมให้เปลวไฟพุ่งข้ึน และลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าลง
ทางบันไดไม่ได้ ให้ลงทางหน้าต่าง โดยใช้เชือก หรือผ้ายาวผูกตัว
แล้วโหนลงมา ส่วนการกระโดดลงจากอาคาร ควรมีเบาะหรือฟูก
ที่นอนรองรับ  
5. ห้ามใช้ลิฟท์ เพราะขณะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับ ท าให้ลิฟท์
ค้าง จะท าให้ด้านในของตัวลิฟท์ไม่มีอากาศ  
6. หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้าชุบน้ ามาคลุม
ตัว และปิดจมูก ป้องกันการส าลักควัน แล้วหมอบคลานเน่ืองจาก
อากาศบริสุทธ์ิจะอยู่ด้านล่าง(เหนือพ้ืน)  
7. ไม่ควรหนีไฟเข้าไปหลบในห้องต่างๆ ที่เป็นจุดอับภายใน
อาคาร เช่น ห้องน้ า ที่แม้ในช่วงแรกจะปลอดภัย แต่เมื่อไฟ
ลุกลาม น้ าท่ีอยู่ในห้องอาจไม่เพียงพอส าหรับดับไฟ และความ
ร้อนของไฟจะส่งผลให้น้ ามีความร้อนสงูข้ึนจนสามารถลวกให้
เสียชีวิตได้  
8. กรณีติดอยู่ในห้องที่ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ ให้ปิดประตู
หน้าต่าง ใช้ผ้าชุบน้ าอุดตามช่องว่างทั้งหมดป้องกันควันลอยเข้า
ไป และรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์ โบกผ้า 
หรือเป่านกหวีด  
9. หากถูกไฟไหม้ติดตัว อย่าใช้มือตบไฟ เพราะจะท าให้ไฟ
ลุกลามมากข้ึน ให้ถอดเสื้อผ้าออกทันที แล้วล้มตัวลงที่พ้ืน กลิ้ง
ตัวไปมาเพ่ือดับไฟ กรณีที่ไฟไหม้ร่างกายผู้อื่น ให้ใช้ผ้าห่มพันตัว
หลายๆ ชั้น จนกว่าไฟจะดับ แล้วใช้น้ าราดตัว แล้วห่มด้วยผ้า
แห้ง  
10. ถ้าจ าเป็นต้องว่ิงฝ่าเปลวไฟให้ใช้ผ้าชุบน้ าจนเปียกคลุมตัว
ก่อนว่ิงฝ่าออกไป  

 
ทั้งน้ี จงอย่าลืมว่า สิ่งส าคัญที่สุดของการหนีรอดจากเหตุอัคคีภัย 
คือ การมีสติเป็นอันดับแรก เพราะจะท าให้คุณสามารถหนีเอาตัว
รอด และช่วยเหลือผู้ร่วมชะตากรรมให้ออกมาจากบริเวณ
ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย  
 
 

 ข้อควรระวังและวิธีปฏิบัติเมื่อแก๊สรั่ว 
 (1) เมื่อได้กลิ่นแก๊สปิดวาล์วหัวถังทันที 
 (2) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทเพ่ือให้แก๊ส

เจือจาง 
 (3) ห้ามจุดไม้ขีด ไฟแช็ก เปิด-ปิดสวิตซ์ไฟ หรือ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่มีแก๊สรั่ว 
 (4) ใช้ไม้กวาดกวาดแก๊สออกทางประตู 
 (5) ตรวจหาที่รั่วและแก้ไขทันที 
 (6) หากถังแก๊สมีรอยรั่วให้น าถังแก๊สน้ันไว้ในที่โล่งที่

ปลอดภัย 
 (7) ท่อยางต้องไม่อยู่ใกล้เปลวไฟ 
 (8) ห้องน้ าท่ีใช้เครื่องท าน้ าร้อนแก๊ส ควรมีช่องระบาย

อากาศเพ่ือให้มีออกซิเจนเพียงพอท าอย่างไรให้เกิดเพลิงไหม้มี
น้อยที่สุด 
        จากเบื้องต้นที่กล่าวมาได้เน้นถึงลักษณะและหลักการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น แต่ทั้งน้ีจะเป็นการดีมากหากเรา
สามารถป้องกัน มิให้เกิดเพลิงไหม้ ข้ึนเลย เพราะไม่ว่าเพลิงไหม้
จะเกิดข้ึนเล็กน้อยก็จะน ามาซึ่งความเสีย หายทางทรัพย์สินเงิน
ทอง เวลา หรือแม้กระทั่งสุขภาพจิต 
 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยความปราถนาดีจาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

งานป้องกันฯ โทร.075-533111 ต่อ 11 

 



 

อุทกภัย 

อุทกภัย คือ ภัยท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีน้ าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ า
ท่วม น้ าป่า หรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนัก
ต่อเน่ืองกันเป็นเวลานาน บางครั้งท าให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมี
สาเหตุจากพายุ หมุนเขตร้อนลมมรสุมมีก าลังแรง ร่องความกด
อากาศต่ ามีก าลังแรง อากาศแปรปรวน น้ าทะเลหนุน
แผ่นดินไหว เข่ือนพัง ท าให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ 

ชนิดของอุทกภัย 

1. น้ าป่าไหลหลาก เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขา หรือต้น
น้ าล าธารและไหลบ่าลงที่ราบอย่างรวดเร็ว เพราะไม่มี
ต้นไม้ ช่วยดูดซับ ชะลอกระแสน้ า ความเร็วของน้ า 
ของท่อนซุง และต้นไม้ ซี่งพัดมาตามกระแสน้ าจะ
ท าลายต้นไม้ อาคาร ถนน สะพาน และชีวิตมนุษย์
และสัตว์จนได้รับความเสียหาย. 

2. น้ าท่วมขัง น้ าเอ่อนอง เกิดจากน้ าล้นตลิ่ง มีระดับสูง
จากปกติท่วมแช่ขัง ท าให้การคมนาคมหยุดชะงัก เกิด
โรคระบาดได้ ท าลายพืชผลเกษตรกร 

3. คลื่นซัดฝั่ง เกิดจากพายุลมแรงซัดฝั่ง ท าให้น้ าท่วม
บริเวณชายฝั่งทะเล บางครั้งมคีลื่นสูงถึง 10 เมตร ซัด
เข้าฝั่งซึ่งสามารถท าลายทรัพย์สินและชีวิตได้ 

 

 

 

 

 

การป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย 

ควรติดตามฟังข่าวอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
สม่ าเสมอ เมื่อใดที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้อพยพ ท้ังคนและ
สัตว์เลี้ยงควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูง อาคารที่มั่นคงแข็งแรง 

ถ้าอยู่ที่ราบให้ระมัดระวังน้ าป่าหลาก จากภูเขาท่ีราบ
สูงลงมา กระแสน้ าจะรวดเร็วมาก ควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนัก
ติดต่อกันบนภูเขาหลาย ๆ วัน ให้เตรียมตัวอพยพขนของไว้ที่สูง 

ถ้าอยู่ริมน้ าให้เอาเรือหลบเข้าฝั่งไว้ในที่จะใช้งานได้ เมื่อ
เกิดน้ าท่วม เพ่ือการคมนาคม ควรมีการวางแผนอพยพว่าจะไป
อยู่ที่ใด พบกันที่ไหน อย่างไร 

กระแสน้ าหลากจะท าลายวัสดุก่อสร้าง เส้นทาง
คมนาคม ต้นไม้ และพืชไร่ ต้องระวังกระแสน้ าพัดพาไป อย่าขับ
รถยนต์ฝ่าลงไปในกระแสน้ าหลาก แม้บนถนนก็ตาม อย่าลงเล่น
น้ า อาจจะประสพอุบัติภัยอื่น ๆ อีกได้ 

หลังจากน้ าท่วม จะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดิน
อาหารทั้งคนและสัตว์ ให้ระวังน้ าบริโภค โดยต้มให้เดือดเสียก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะเกิดอุทกภัยควรต้ังสติให้มั่นคง อย่าต่ืนกลัวหรือตกใจ ควร
เตรียมพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ด้วยความสุขุม รอบคอบ 
และควรปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

1. ตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 

 

 

 

 

2. จงอยู่ในอาคารที่แข็งแรง และอยู่ในท่ีสูงพ้นระดับน้ าท่ี
เคยท่วมมาก่อน 

 

 

 

 

3. จงท าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2


 

4. ไม่ควรขับข่ียานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ าหลาก 

 

 

 

 

 

5. ไม่ควรเล่นน้ าหรือว่ายน้ าเล่นในขณะน้ าท่วม  

 

 

 

 

 

6. ระวังสัตว์มีพิษที่หนีน้ าท่วมข้ึนมาอยู่บนบ้าน และหลังคาเรือน
กัดต่อย เช่น งู แมลงป่อง ตะขาบ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 7. ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศ และ
ติดตามค าเตือนเก่ียวกับ ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

8. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวน
ตัว หรือปฏิบัติตามค าแนะน าของทางราชการ 

 

 

 

 

 

9. เมื่อจวนตัวให้ค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วง
ทรัพย์สมบัติ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
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