มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ...
ภัยภัยแล้ง : ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจาก
การที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็ น
ระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพืน้ ที่บริเวณกว้าง ทาให้
เกิดการขาดแคลนนา้ ดื่มนา้ ใช้ พืชพันธุไ์ ม้ต่าง ๆ ขาดนา้ ทาให้ไม่
เจริญเติบโตตามปกติ เกิดความเสียหายและความอดอยากทั่วไป
ความแห้งแล้งเป็ นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่ง ที่เกิดขึน้ เป็ นประจา
ทุกปี

เมื่อเกิดไฟไหม้เราทาอย่างไร ?
เมื่อเกิดไฟไหม้รายเล็กที่สามารถดับได้ให้รีบดับทันที
โดยใช้นา้ ดับ หรือใช้นา้ ยาเคมีดบั เพลิงที่ทางเทศบาลติดตัง้ ไว้
ถ้าเป็ นไฟรายใหญ่ ไม่สามารถดับได้ ให้แจ้งงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยด่วน

การใช้นา้ ยาเคมีดบั เพลิง
- ยกออกจากที่ตงั้
- ดึงสลักล็อกไกออก
- จับหัวฉีด กดไกฉีดไปที่ฐานของเพลิง ห่างประมาณ
1.5 เมตร

ปั ญหาภัยแล้ง
1.การขาดแคลนนา้ อุปโภค บริโภค
2.ผลิ ต ผลทางการเกษตรลดลง ไม่ เพี ย งพอต่ อ การ
บริโภค
ทาให้สินค้าบางอย่างขาดแคลนทาให้ราคาสินค้าอื่นสูงขึน้
3.รัฐต้องสูญเสียงบประมาณช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแล้ง
ปี หนึ่ง ๆ เป็ นจานวนสูง
4.ประชาชนไม่มีงานทา ต้องอพยพเข้ามาทางานในเมือง
ใหญ่ ทาให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม
5.การระเหยของนา้ จากพืน้ ดิน มีผลกระทบทาให้พืน้ ดิน
ขาดนา้ พืชอาจล้มตายและผลผลิตลงลงได้
6.การประกอบการด้า นอุ ต สาหกรรมต้อ งหยุ ด ชะงัก
เพราะขาดแคลนนา้ ที่ใช้ในการผลิตพลังงาน

ย

แจ้ง 043 -840341 ต่อ 199
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลจุมจัง

การป้ องกันอัคคีภยั
บัญญัติ 10 ประการ
ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็ นการยากที่จะ
ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภยั ขึน้ ได้อย่างเด็ดขาด และ
เสมอไป เพราะเปรียบเสมือน “ศัตรู ทไี่ ม่รู้จักหลับ” และความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบกิจการเป็ นจานวนมากย่อม
“ไม่มีวันใดก็วันหนึ่ง” จึงควรที่จะต้องช่วยกันป้องกันอัคคีภยั
ในการป้ อ งกัน อัค คี ภัย จะมี สิ่งที่ ค วรปฏิ บัติ เฉพาะ
เรื่องเฉพาะอย่ า งอี ก มากมาย แต่ ก็ มี ห ลัก การง่ายๆ ในการ
ป้องกัน 5 ประการ คือ
1. ก ารจั ด ระเบี ยบ เรี ย บ ร้ อ ยภ ายใน แล ะ
ภายนอกอาคาร ให้ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร
บ้านเรือนให้หมด เก็บรักษาสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้
ให้เป็ นสัดเป็ นส่วน เช่น กระดาษ เศษไม้ผุ ฯลฯ อย่างกองไว้ใน
บ้านเรือใกล้บา้ นเป็ นอันขาด
2. การตรวจตราซ่อมบารุ งบรรดาสิ่งทีน่ ามาใช้
ในครัวเรือน เช่น สายไฟฟ้า ให้ตรวจดูสายไฟฟ้าภายในบ้าน
หากชารุดหรือหมดสภาพ ขอให้เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ให้
เหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนของท่านเองอย่า
ให้เข้าสุภาษิตที่ว่า “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย “

3. อย่าฝ่ าฝื นข้อห้ามทีจ่ ิตสานึกพึงระวัง เช่น
- อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ
- อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิง้ ไว้
- อย่าวางก้นบุหรี่ท่ขี อบจานเขี่ยบุหรี่ หรือขยีด้ บั
ไม่หมด
- อย่าใช้เครื่องต้มนา้ ไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนนา้
แห้ง
- อย่าหมกเศษผ้าขีร้ วิ ้ วางไม้กวาดดอกหญ้า
หรือซุกเศษกระดาษไว้หลังตูเ้ ย็น
- อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มี
คนดูแล
- อย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิง้ ไว้
4. ความร่วมมือทีด่ ีจะต้องปฏิบัติตามคาแนะนา
ทีเ่ จ้าหน้าทีด่ ับเพลิงได้ให้ไว้ และปฏิบตั ิไว้เพื่อความ
ปลอดภัย จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ตาบลโคกมะกอก
5. ประการสุดท้าย จะต้องมีนา้ ในตุ่มเตรียมไว้
สาหรับสาดรถเพื่อให้อาคารเปี ยกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียม
ทรายและถังดับเพลิงเคมีไว้ให้ถกู ที่ถกู ทางสาหรับดับเพลิง
ชัน้ ต้น และต้องรูจ้ กั การใช้เครื่องดับเพลิงด้วย

เพื่อช่วยเหลือตนเอง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร
บ้านเรือน และตึกแถว
1. ควบคุมสติให้ได้อย่าตื่นเต้นตกใจ
2. ดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือในบริเวณใกล้เคียง
3. ถ้าเพลิงมีขนาดเล็ก พอที่จะดับเพลิงเองได้ให้ใช้
ถังดับเพลิงเพื่อดับไฟ
4. หากไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้รีบอพยพหนีออก
จากพืน้ ที่ทนั ที และให้ปิดประตูหอ้ งที่เกิดเพลิงไหม้
5. การหนีไฟให้ใช้บนั ไดเท่านัน้ อย่าใช้ลิฟต์เด็ดขาด
6. หากบริเวณเส้นทางหนีไฟมีควันให้กม้ ลงหมอบ
ราบและคานไปบนพืน้
7. ในกรณีไฟไหม้เสือ้ ที่สวมใส่ ให้อยุดนิ่งล้มตัวลง
และนอนกับพืน้ ใช้มือ 2 ข้าง ปิ ดหน้าและเขนแนบลาตัวกลิง้
ตัวทับไฟกลับไปกลับมาจนกระทั่งเปลวไฟมอดดับ
8. หากต้องผ่านประตูใดๆ ก่อนเปิ ดประตู ให้ใช้มือ
แตะบานประตูหรือมือจับถ้ารูส้ กึ ร้อน หรือมีควันลอดออกมา
ห้ามเปิ ดประตูเด็ดขาด
9. หากติดอยู่ภายในอาคาร ให้ใช้ผา้ ชุบนา้ อุดตาม
ช่องว่างรอบประตูและหน้าต่าง หรือเปิ ดหน้าต่างด้านนอก
อาคารและใช้ผา้ โบกไปมาหรือไฟฉาย
10. ไม่ควรกลับเข้าไปในอาคารอี ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงทราบ เพื่อช่วยเหลือ

