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การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส านักงานปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ งใหญ่  

   อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  

  การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 

 

  
(22) ซ่อมแซมสถานที่ เช่น การลอกสีด้วยเคร่ือง

พ่นไฟ การตัดเชื่อมโลหะด้วย แก๊สหรือไฟฟ้า การ
ทาสีหรือพ่นสีต้องท าด้วย ความระมัดระวัง อาจเกิด
ไฟ ลุกไหม้ขึ้นได้ 

  4. ความร่วมมือที่ดี จะต้องปฏิบติัตามค าแนะน าท่ี

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนายตรวจป้องกันอัคคีภัยได้ให้ไว้ 

และปฏิบัติตามขอ้ห้ามที่วาง ไว้เพื่อความปลอดภัย

จากสถาบันต่างๆ 
5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน้ าในตุ่มเตรียมไว้ส าหรับ

สาดรดเพ่ือให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียม

ทรายและเคร่ืองมือดับเพลิงเคมี ไว้ให้ถูกที่ถูกทาง

ส าหรับดับเพลิงชั้นต้นและต้องรู้จักการใช้ เคร่ือง

ดับเพลิงเคมีด้วย และระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อเกิดเพลิง

ไหม้แล้วจะ ต้องปฏิบัติดังนี ้

(1) แจ้งข่าวเพลิงไหม้ทันที โทร. 199 หรือสถานี
ดับเพลิงสถานีต ารวจใกล้เคียงโดยแบ่งหน้าที่กันท า 

(2) ดับเพลิงด้วยเคร่ืองดับเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ 

(3) หากดับเพลิงชั้นต้นไม่ได้ให้เปิดประตูหน้าต่าง
บ้านและอาคารทุกบานและอุดท่อทางต่างๆ ที่อาจ
เป็นทางผ่านความร้อน ก๊าซ และควันเพลิงเสียด้วย
ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม ้

(1) ช่วยคนชรา เด็ก และคนที่ชว่ยตัวเองไม่ได้ ไป
อยู่ท่ีปลอดภัย (2) อย่าใช้ลิฟต์ในขณะเกิดเหตุ 

(3) ขนย้ายเอกสารและทรัพย์สินที่มีค่าเท่าท่ี
จ าเป็นตามสถานการณ์และน าไปเก็บกองรวมอย่าให้ 
ฉีกขาดลุ่ย โดยป้องกันมิให้น้ ากระเซ็นเปียก 
 

ข้อควรระวังและวิธีปฏิบัติเม่ือแก๊สรั่ว 
(1) เมื่อได้กลิ่นแก๊สปิดวาล์วหัวถงัทันที 
(2) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทเพ่ือให้

แก๊สเจือจาง 
(3) ห้ามจุดไม้ขีด ไฟแช็ก เปิด-ปิดสวิตซ์ไฟ หรือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่มีแก๊สรั่ว 
(4) ใช้ไม้กวาดกวาดแก๊สออกทางประตู 
(5) ตรวจหาที่ร่ัวและแก้ไขทันท ี
(6) หากถังแก๊สมีรอยร่ัวให้น าถังแก๊สนัน้ไว้ในที่โล่ง

ที่ปลอดภัย 
(7) ท่อยางต้องไม่อยู่ใกล้เปลวไฟ 
(8) ห้องน้ าที่ใช้เคร่ืองท าน้ าร้อนแก๊ส ควรมีช่อง

ระบายอากาศเพ่ือให้มีออกซิเจนเพียงพอท าอย่างไร
ให้เกิดเพลิงไหม้มีน้อยท่ีสุด 
 



 

   ความเสียหายท่ีเกิดจากอัคคีภัย   เป็น

การยากที่จะควบคุม และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้น

ได้อย่างเด็ดขาด และเสมอไปเพราะ   อัคคีภัยนั้น

เปรียบเสมือน "ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ"  และความ

ประมาทเลินเล่อของผู้ท างานหรือผู้ประกอบกิจการ 

เป็นจ านวนมากย่อมจะเกิดและมขีึ้นได้ไม่วันใดก็วัน

หนึ่งจึงเห็นควรที่จะต้อง ช่วยกันป้องกันอัคคีภัยใน

การป้องกันอัคคีภัยจะมสีิ่งที่ควรปฏิบัติ เฉพาะเร่ือง

เฉพาะอย่างอีกมากมาย    แต่ก็ มีหลักการง่าย ๆ  

ในการป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 ประการ คือ 

หลักการง่ายๆ ในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ 

 (13) อย่าสูบบุหร่ีขณะเติมน้ ามนัรถ 
 (14) ดูแลการหุงต้มเมื่อเสร็จการหุงต้มแล้วให้

ดับไฟถ้าใช้เตาแก๊สต้องปิดวาล์วเตาแก๊สและถัง
แก๊สให้เรียบร้อย 

 (15) เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์บางชนิดไวไฟ 
เช่น กระดาษไข ยาลบกระดาษไข กระดาษแผ่น
บาง ๆ อาจเป็นสื่อสะพานไฟท าให้ เกิดอัคคีภัย
ติดต่อคุกคามได้ 

(16) ดีดีที สเปรย์ฉีดผม ฉีดใกล้ไฟ จะติดไฟ
และอาจระเบิดได้ 

(17) เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก 
เพราะสายไฟที่เก่าเป่ือย  เมื่อวางทับอยู่กับฝ้า
เพดาน ไม้ผุท่ีมีความชื้นย่อมเกิดอันตราย จาก
กระแสไฟฟ้าขึ้นได้ 

(18) เกิดฟ้าผ่าลงท่ีอาคารขณะมีพายุฝนถ้า   
ไม่มีสายล่อฟ้าที่ถูกต้องก็ต้องเกิดเพลิงไหม้ขึ้น   
ได้อย่างแน่นอน 

(19) เตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนหรือส านักงาน
เกิดร่ัว 

(20) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เกดิอุบัติเหตุ

หรือถ่ายเทน้ ามันเบนซิน เกิดการร่ัว ไหล 

กอ็าจเกิด อัคคีภัยขึน้ได้ 

(21) ในสถานที่บางแห่งมีการเก็บรักษาเคมีที่
อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อาจ ลุกไหม้ขึ้นได้
เอง สารเคมีบางชนิด เช่น สีน้ ามนัและน้ ามัน
ลินสีด เป็นต้น เมื่อคลกุเคล้ากับเศษผ้าวางทิ้งไว้
อาจลุกไหมข้ึ้นเอง ในห้องทดลองเคมีของ 
โรงเรียน เคยมีเหตุเกิดจากขวดบรรจุฟอสฟอรัส
เหลือง (ขวด) พลัด ตกลงมา เกิดแตกลุกไหม้ขึน้ 
 

2. การตรวจตราซ่อมบ ารุงบรรดาสิ่งท่ีน ามาใช้ในการ

ประกอบกิจการ  เช่น สายไฟฟ้า เคร่ืองจักรกล 

เคร่ืองท าความร้อน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และ

ความปลอดภัยก็จะป้องกนัมิให้เกิดอัคคีภัย ได้ดี

ยิ่งขึ้น 
 3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตส านึกควรพึงระวัง เช่น 
    (1) อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ 

 (2) อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว้ 
 (3) อย่าวางก้นบุหร่ีที่ขอบจานที่เขี่ยบุหร่ี หรือ

ขยี้ดับไม่หมด 
 (4) อย่าใช้เคร่ืองต้มน้ าไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจน

น้ าแห้ง 
 (5) อย่าเปิดพัดลมแล้วไม่ปิดปล่อยให้หมุนค้าง

คืนค้างวัน 
 (6) อย่าเปิดโทรทัศน์ แล้วลืมปิด 
 (7) วางเคร่ืองไฟฟ้า ติดฝาผนัง ความร้อน

ระบายออกไม่ได้ เคร่ืองร้อนจนไหม้ตัวเองขึ้น 
 (8) อย่าหมกเศษผ้าขี้ร้ิว วางไม้กวาดดอกหญ้า 

หรือซุกเศษกระดาษไวห้ลังตู้เย็น บางคร้ัง สัตว์เลี้ยง
ในอาคารก็คาบเศษสิ่งไม้ใช้ไปสะสมไว้หลังตู้เย็นที่มี
ไออุ่นอาจเกิดการคุไหม้ขึ้น 

(9) อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือ
ปลอมแปลงคุณภาพ เมื่อเปิดไฟทิ้งไว้อาจร้อน และ
ลุกไหม้ส่วนของอาคารที่ติดอยู่ 

(10) อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดย
ไม่มีคนดูแล 

(11) อย่าลืมเสียบปลั๊กไฟฟ้าท้ิงไว ้
(12) อย่าทิ้งอาคารบ้านเรือนหรือคนชราและเด็ก

ไว้โดยไม่มีผู้ดูแล 
 

 

1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอก
อาคารให้ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร 
บ้านเรือนให้หมดไป โดยการเก็บรักษาสิ่งที่
อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้ให้เป็นสัดส่วน  ซ่ึง
เป็นบันได  ขั้นต้น   ในการป้องกันอัคคีภัย 

 


