เมื่อเกิดไฟไหม้ เราทาอย่างไร ?
มารู้ จักภัยแล้ งกันเถอะ...
ภัยภัยแล้ ง : ความแห้ งแล้ งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจาก
การที่มีฝนน้ อยกว่าปกติ หรื อฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาลเป็ น
ระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื ้นที่บริ เวณกว้ าง ทาให้
เกิดการขาดแคลนน ้าดื่มน ้าใช้ พืชพันธุ์ไม้ ต่าง ๆ ขาดน ้า ทาให้ ไม่
เจริ ญเติบโตตามปกติ เกิดความเสียหายและความอดอยากทัว่ ไป
ความแห้ งแล้ งเป็ นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่ง ที่เกิดขึน้ เป็ นประจา
ทุกปี

ปั ญหาภัยแล้ ง
1.การขาดแคลนน ้าอุปโภค บริ โภค
2.ผลิ ต ผลทางการเกษตรลดลง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
บริ โภค
ทาให้ สินค้ าบางอย่างขาดแคลนทาให้ ราคาสินค้ าอื่นสูงขึ ้น
3.รัฐต้ องสูญเสียงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ ง
ปี หนึง่ ๆ เป็ นจานวนสูง
4.ประชาชนไม่มีงานทา ต้ องอพยพเข้ ามาทางานในเมือง
ใหญ่ ทาให้ เกิดปั ญหาด้ านเศรษฐกิจและสังคม
5.การระเหยของน ้าจากพื ้นดิน มีผลกระทบทาให้ พื ้นดิน
ขาดน ้า พืชอาจล้ มตายและผลผลิตลงลงได้
6.การประกอบการด้ า นอุ ต สาหกรรมต้ อ งหยุ ด ชะงัก
เพราะขาดแคลนน ้าที่ใช้ ในการผลิตพลังงาน

เมื่อเกิดไฟไหม้ รายเล็กที่สามารถดับได้ ให้ รีบดับทันที
โดยใช้ น ้าดับ หรื อใช้ น ้ายาเคมีดบั เพลิงที่ทางเทศบาลติดตังไว้
้
ถ้ าเป็ นไฟรายใหญ่ ไม่สามารถดับได้ ให้ แจ้ งงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยด่วน

การใช้ น ้ายาเคมีดบั เพลิง
- ยกออกจากที่ตงั ้
- ดึงสลักล็อกไกออก
- จับหัวฉีด กดไกฉีดไปที่ฐานของเพลิง ห่างประมาณ
1.5 เมตร

การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
เกิดเพลิงไหม้
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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การป้องกันอัคคีภยั

ความเสียหายที่เกิ ดจากอัคคีภัย เป็ นการยากที่จะ
ควบคุมและป้องกันมิให้ เกิดอัคคีภยั ขึ ้นได้ อย่างเด็ดขาด และ
เสมอไป เพราะเปรี ยบเสมือน “ศัตรูท่ ไี ม่ ร้ ูจักหลับ” และความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบกิ จการเป็ นจานวนมากย่อม
“ไม่ มีวันใดก็วันหนึ่ง” จึงควรที่จะต้ องช่วยกันป้องกันอัคคีภยั
ในการป้ องกัน อัค คี ภัย จะมี สิ่ง ที่ ค วรปฏิ บัติ เ ฉพาะ
เรื่ องเฉพาะอย่า งอี ก มากมาย แต่ก็ มีห ลักการง่ ายๆ ในการ
ป้องกัน 5 ประการ คือ
1. การจั ด ระเบี ย บเรี ยบร้ อยภายในและ
ภายนอกอาคาร ให้ ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุ งรังภายในอาคาร
บ้ านเรื อนให้ หมด เก็บรักษาสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภยั ได้ ง่ายไว้
ให้ เป็ นสัดเป็ นส่วน เช่น กระดาษ เศษไม้ ผุ ฯลฯ อย่างกองไว้ ใน
บ้ านเรื อใกล้ บ้านเป็ นอันขาด
2. การตรวจตราซ่ อมบารุ งบรรดาสิ่งที่นามาใช้
ในครัวเรือน เช่น สายไฟฟ้ า ให้ ตรวจดูสายไฟฟ้ าภายในบ้ าน
หากชารุดหรื อหมดสภาพ ขอให้ เปลีย่ นสายไฟฟ้ าใหม่ให้
เหมาะสมกับการใช้ ไฟฟ้ าในอาคารบ้ านเรื อนของท่านเองอย่า
ให้ เข้ าสุภาษิ ตทีว่ า่ “เสียน้ อยเสียยาก เสียมากเสียง่ าย “

3. อย่ าฝ่ าฝื นข้ อห้ ามที่จิตสานึกพึงระวัง เช่ น
- อย่าปล่อยให้ เด็กเล่นไฟ
- อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ ้งไว้
- อย่าวางก้ นบุหรี่ ที่ขอบจานเขี่ยบุหรี่ หรื อขยี ้ดับ
ไม่หมด
- อย่าใช้ เครื่ องต้ มน ้าไฟฟ้ าแล้ วเสียบปลัก๊ จนน ้า
แห้ ง
- อย่าหมกเศษผ้ าขี ้ริ ว้ วางไม้ กวาดดอกหญ้ า
หรื อซุกเศษกระดาษไว้ หลังตู้เย็น
- อย่าจุดหรื อเผาขยะมูลฝอย หญ้ าแห้ ง โดยไม่มี
คนดูแล
- อย่าเสียบปลัก๊ ไฟฟ้ าทิ ้งไว้
4. ความร่ วมมือที่ดีจะต้ องปฏิบัติตามคาแนะนา
ที่เจ้ าหน้ าที่ดับเพลิงได้ ให้ ไว้ และปฏิบตั ิไว้ เพื่อความ
ปลอดภัย จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตาบลโคกมะกอก
5. ประการสุดท้ าย จะต้ องมีน ้าในตุม่ เตรี ยมไว้
สาหรับสาดรถเพื่อให้ อาคารเปี ยกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรี ยม
ทรายและถังดับเพลิงเคมีไว้ ให้ ถกู ที่ถกู ทางสาหรับดับเพลิง
ชันต้
้ น และต้ องรู้จกั การใช้ เครื่ องดับเพลิงด้ วย

เพื่อช่วยเหลือตนเอง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ในอาคาร
บ้ านเรื อน และตึกแถว
1. ควบคุมสติให้ ได้ อย่าตื่นเต้ นตกใจ
2. ดึงอุปกรณ์แจ้ งเหตุด้วยมือในบริ เวณใกล้ เคียง
3. ถ้ าเพลิงมีขนาดเล็ก พอที่จะดับเพลิงเองได้ ให้ ใช้
ถังดับเพลิงเพื่อดับไฟ
4. หากไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้ รีบอพยพหนีออก
จากพื ้นที่ทนั ที และให้ ปิดประตูห้องที่เกิดเพลิงไหม้
5. การหนีไฟให้ ใช้ บนั ไดเท่านันอย่
้ าใช้ ลฟิ ต์เด็ดขาด
6. หากบริ เวณเส้ นทางหนีไฟมีควันให้ ก้มลงหมอบ
ราบและคานไปบนพื ้น
7. ในกรณีไฟไหม้ เสื ้อที่สวมใส่ ให้ อยุดนิ่งล้ มตัวลง
และนอนกับพื ้นใช้ มือ 2 ข้ าง ปิ ดหน้ าและเขนแนบลาตัวกลิ ้ง
ตัวทับไฟกลับไปกลับมาจนกระทัง่ เปลวไฟมอดดับ
8. หากต้ องผ่านประตูใดๆ ก่อนเปิ ดประตู ให้ ใช้ มือ
แตะบานประตูหรื อมือจับถ้ ารู้สกึ ร้ อน หรื อมีควันลอดออกมา
ห้ ามเปิ ดประตูเด็ดขาด
9. หากติดอยูภ่ ายในอาคาร ให้ ใช้ ผ้าชุบน ้าอุดตาม
ช่องว่างรอบประตูและหน้ าต่าง หรื อเปิ ดหน้ าต่างด้ านนอก
อาคารและใช้ ผ้าโบกไปมาหรื อไฟฉาย
10. ไม่ควรกลับเข้ าไปในอาคารอี ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ดับเพลิงทราบ เพื่อช่วยเหลือ

