
ຄວາມປອດໄພຈາກໄຟປ  ່າ 
 
ຫ  ຼາຍຕ   ໍ່ ຫ  ຼາຍຄ  ນົກ   າໍລ  ງັສ  າ້ງບ  າ້ນຂອງຕ  ນົເອງຢ   ູໃ່ນສະຖານທ   ີ່ ກາງປ  ່າ, ພ   ື້ນທ   ີ່ ຊ  ນົນະບ  ດົ ຫ   ຼ ືພ  ຜູາທ   ີ່ ຫ  າ່ງໄກ. ຜ   ູ້
ຢ   ູອ່າໄສທ   ີ່ ນ    ັນ້ມ  ຄີວາມສ  ກຸກ   ບັຄວາມສວຍງາມຂອງສ   ິ່ ງແວດລ  ອ້ມ, ແຕ  ກ່   ໍ່ປະເຊ  ນີກ   ບັອ  ນັຕະລາຍຈາກໄຟປ  ່າ
ຫ  ຼາຍທ   ີ່ ສ  ດຸ. ໄຟປ  ່າມ   ກັຈະເກ  ດີຂ   ຶນ້ໂດຍທ   ີ່ ບ   ໍ່ ຄ  ອ່ຍສາມາດຈະສ  ງັເກດເຫ  ັນໄດ  .້ ພວກມ   ນັແຜ  ລ່າມໄປຢ  າ່ງໄວ, 
ໄໝ  ບ້  ນັດາຟ   ຸ່ມໄມ  ,້ ຕ   ົນ້ໄມ   ້ແລະບ  າ້ນ. ໃນການເກ  ດີໄຟປ  ່າ, ນ   ບັໄດ  ວ້  າ່ທ  ກຸວ  ນິາທ  ີມ  ຄີວາມເສຍຫາຍ!  
 
ສະມາຄ  ມົກາແດງອາເມຣ  ກິາຢ   ູໃ່ນເຂດອ  າ່ວສະໜອງຂ   ໍມ້  ນູຕ   ໍ່ ໄປນ   ີເ້ພ   ື່ ອເຮ  ັດໃຫ  ທ້  າ່ນ ແລະຄ  ນົທ   ີ່ ທ  າ່ນຮ  ກັມ  ີ
ຄວາມປອດໄພ ຖ  າ້ເກ  ດີມ  ໄີຟປ  ່າຢ   ູໃ່ນພ   ື້ນທ   ີ່ ຂອງທ  າ່ນຄ  :ື 
  
ວາງແຜນການ 
ຫ   ຼຸດຄວາມສ  ຽ່ງຂອງທ  າ່ນໂດຍການກະກຽມແຕ  ດ່ຽວນ   ີ ້ກ  ອ່ນທ   ີ່ ຈະຖ  ກືໄຟປ  ່າເຂ   ົ ້າບ  ກຸລ  ກຸ. ປະຕ  ບິ  ດັຕາມຂ   ັນ້
ຕອນທ   ີ່ ໄດ  ເ້ຮ  ັດເປ  ັນລາຍການໄວ  ລ້   ຸມ່ນ   ີ ້ເພ   ື່ ອປ  ກົປ  ້ອງຄອບຄ  ວົ, ບ  າ້ນ ແລະຊ  ບັສ  ນິຂອງທ  າ່ນ. 

• ສ  າ້ງແຜນການ: ຕ  ດິຕ   ໍ່ ກ   ບັພະແນກດ  ບັເພ  ິງ, ພະແນກສາທາ, ຫ   ຼ ືຫ  ອ້ງການປ  ່າໄມ  ໃ້ນທ  ອ້ງຖ   ິ່ ນຂອງ
ທ  າ່ນ ເພ   ື່ ອຊອກຂ   ໍມ້  ນູເພ   ີ່ ມເຕ  ມີກ  ຽ່ວກ   ບັກ   ດົໝາຍດ  ບັເພ  ີງ. ໃຫ  ແ້ນ  ໃ່ຈວ  າ່ລ  ດົດ  ບັເພ  ິງສາມາດເຂ   ົ ້າເຖ  ງິ
ບ  າ້ນຂອງທ  າ່ນໄດ  .້ ໝາຍທ  ກຸເສ   ັ ້ນທາງລ  ດົເຂ   ົ ້າໃຫ  ຊ້  ດັເຈນ ແລະແຈ  ງ້ຊ   ື່ ແລະທ   ີ່ ຢ   ູຂ່ອງທ  າ່ນ. ບອກ
ສະມາຊ  ກິຄອບຄ  ວົໃນເລ   ື່ ອງໄຟປ  ່າໃນເລ   ື່ ອງວ  ທິ  ີການປ  ້ອງກ   ນັ ແລະສ   ິ່ ງທ   ີ່ ຈະເຮ  ັດ ຖ  າ້ເກ  ດີມ  ໄີຟປ  ່າ. 
ຂຽນເບ  ໂີທລະສ  ບັສ  ກຸເສ  ນີດ  ບັເພ  ິງໄວ  .້  

• ກ   າໍນ   ດົເສ   ັ ້ນທາງຫ   ຼບົໜ  ີ: ວາງແຜນເສ   ັ ້ນທາງຫ   ຼບົໜ  ີຈາກເຮ  ອືນຂອງທ  າ່ນໄວ  ຫ້  ຼາຍບ  ອ່ນທ   ີ່ ຈະໄປໄດ  ທ້  ງັ
ທາງລ  ດົ ຫ   ຼ ືທາງຍ  າ່ງ.  

• ກ   າໍນ   ດົບ  ອ່ນທ   ີ່ ຈະໄປພ  ບົກ   ນັ: ເລ  ືອກບ  ອ່ນທ   ີ່ ສະມາຊ  ກິຄອບຄ  ວົຈະໄປພ  ບົກ   ນັຢ   ູນ່ອກບ  ໍລ  ິເວນບ  າ້ນ
ຂອງທ  າ່ນ ໃນກ  ລໍະນ  ທີ   ີ່ ທ  າ່ນບ   ໍ່ ສາມາດເຂ   ົ ້າບ  າ້ນໄດ   ້ຫ   ຼ ືຈ   າໍເປ  ັນຕ  ອ້ງໄດ  ຍ້  າ້ຍອອກໜ  ີ. ກ   າໍນ   ດົ “ບ  ອ່ນ
ຕ  ດິຕ   ໍ່ ແຈ  ງ້ເຂ   ົ ້າ” ນອກລ  ດັໃຫ  ກ້   ບັທ  ກຸຄ  ນົເພ   ື່ ອເຮ  ັດການຕ  ດິຕ   ໍ່ .  

• ວາງແຜນວ  ທິ  ີການທ   ີ່ ເພ   ື່ ອນບ  າ້ນຈະເຮ  ັດວຽກຮ  ວ່ມກ   ນັຫ   ຼງັຈາກໄຟປ  ່າ: ເຮ  ັດບ  ນັຊ  ເີລ   ື່ ອງຄວາມ
ຖະໜ  ດັຂອງເພ   ື່ ອນບ  າ້ນທ  າ່ນໄວ  ເ້ຊ   ັ່ ນ: ດ  າ້ນການແພດ ຫ   ຼ ືດ  າ້ນວ  ຊິາການ. ເຮ  ັດການພ  ິຈາລະນາ
ເບ   ິ່ ງວ  ທິ  ີການທ   ີ່ ທ  າ່ນສາມາດຊ  ວ່ຍເພ   ື່ ອນບ  າ້ນຜ   ູມ້  ຄີວາມຕ  ອ້ງການພ  ິເສດເຊ   ັ່ ນ: ຜ   ູສ້  ງູອາຍ   ຸຫ   ຼ ືຜ   ູ້
ພ  ິການ. ວາງແຜນການເພ   ື່ ອດ  ແູລເດ  ັກນ  ອ້ຍ ຜ   ູທ້   ີ່ ອາດຈະຢ   ູແ່ຕ  ເ່ຂ  ົາເຈ   ົາ້ເອງ ຖ  າ້ພ   ໍ່ ແມ  ຂ່ອງເຂ  ົາເຈ   ົາ້
ບ   ໍ່ ສາມາດກ   ບັບ  າ້ນໄດ  .້  

• ປ  ກົປ  ້ອງບ  າ້ນຂອງທ  າ່ນເອງ: ໃຫ  ໃ້ສ  ໃ່ຈເລ   ື່ ອງການອອກແບບ ແລະດ  ດັແປງບ  າ້ນຂອງທ  າ່ນໃຫ  ມ້  ີ
ຄວາມປອດໄພຈາກໄຟປ  ່າ. ເລ  ືອກວ  ດັສະດ   ຸແລະຕ   ົນ້ໄມ  ທ້   ີ່ ສາມາດຊ  ວ່ຍກ   ນັໄຟ ແທນທ   ີ່ ຈະເປ  ັນຕ  ວົ



ເພ   ີ່ ມເຊ   ືອ້ເພ  ີງ. ອະນາໄມຫ   ຼງັຄາ ແລະຮາງລ  ິນໃຫ  ເ້ປ  ັນປ  ກົກະຕ  .ິ ລາຍງານສະພາບທ   ີ່ ສ  ຽ່ງຕ   ໍ່ ການ
ເກ  ດີໄຟປ  ່າ. ລະບ   ຸແລະຮ  ກັສາໃຫ  ມ້  ແີຫ   ຼງ່ນ    ໍາ້ທ   ີ່ ພຽງພ  ໍຢ   ູນ່ອກເຮ  ອືນຂອງທ  າ່ນເຊ   ັ່ ນ: ໜອງນ  ອ້ຍ, 
ຖ  ງັນ    ໍາ້, ນ    ໍາ້ສ  າ້ງ ຫ   ຼ ືອ  າ່ງລອຍນ    ໍາ້.  

• ສ  າ້ງໃຫ  ມ້  ເີຂດກ   ນັໄຟ 30 - ຫາ 100 ຟ  ດຸຢ   ູອ່  ອ້ມເຮ  ອືນຂອງທ  າ່ນ: ຢ   ູພ່າຍໃນພ   ື້ນທ   ີ່ ນ   ີ,້ ທ  າ່ນ
ສາມາດໃຊ  ຂ້   ັນ້ຕອນຕ  າ່ງໆເພ   ື່ ອຫ   ຼຸດຜ  ອ່ນສ   ິ່ ງທ   ີ່ ຈະຖ  ກືແປວໄຟ ແລະຄວາມຮ  ອ້ນທ   ີ່ ແຜ  ອ່ອກມາເຊ   ັ່ ນ: 
ໃບໄມ  ແ້ຫ  ງ້ ແລະວ  ດັຖ  ທຸ   ີ່ ຕ  ດິໄຟໄດ  .້ ຕ  ດິຕ   ໍ່ ກ   ບັພະແນກດ  ບັເພ  ີງ ຫ   ຼ ືຫ  ອ້ງການປ  ່າໄມ  ໃ້ນທ  ອ້ງຖ   ິ່ ນຂອງ
ທ  າ່ນ ເພ   ື່ ອຫາຂ   ໍມ້  ນູເພ   ີ່ ມເຕ  ມີ.  

ໃຫ  ມ້  ຊີ  ຸດເຄ   ື່ ອງມ   ື 

ເມ   ື່ອໄຟປ  ່າເຂ   ົ ້າມາຄ  ກຸຄາມ, ທ  າ່ນຈະບ   ໍ່ ມ  ເີວລາທ   ີ່ ຈະໄປຊ   ືເ້ຄ   ື່ ອງ ຫ   ຼ ືຊອກຫາສ   ິ່ ງທ   ີ່ ຕ  ອ້ງໃຊ  .້ ປະກອບເຄ   ື່ ອງທ   ີ່

ທ  າ່ນຕ  ອ້ງໃຊ  ໃ້ນໄພພ  ິບ  ດັຕາມລາຍການທ   ີ່ ທ  າ່ນອາດຈະຕ  ອ້ງການ ຖ  າ້ມ  ກີານແນະນ  າໍໃຫ  ຍ້  າ້ຍອອກ. ເກ  ບັ
ຮ  ກັສາສ   ິ່ ງຂອງເຫ    ຼົ່ ານ   ີໄ້ວ  ໃ້ນພາຊະນະບ  ນັຈ  ທຸ   ີ່ ທ  ນົທານ, ເອ  ົາໄປໄດ  ງ້  າ່ຍເຊ   ັ່ ນ: ກະເປ  ົາເປ  ້, ຖ  ງົໜ  ງັສ  ດັ, ຫ   ຼ ື
ກະຖ  ງັບ  ນັຈ  .ຸ ໃຫ  ປ້ະກອບດ  ວ້ຍ: 

• ອາຫານທ   ີ່ ບ   ໍ່ ເນ   ົ່ າເປ   ື່ ອຍງ  າ່ຍ: ສ   ິ່ ງຕ  າ່ງໆທ   ີ່ ຢ   ູໃ່ນຫ   ໍ່ ເຊ   ັ່ ນ: ກ  ອ້ນຂະໜ  ມົໃຫ  ພ້ະລ  ງັງານ, ນ    ໍາ້ຊ  ຸບໃນ
ກະປ  ໋ອງ ຫ   ຼ ືເນ  ຍີໝາກຖ   ົວ່ດ  ນິ.  

• ນ    ໍາ້ໜ   ຶ່ ງແກນລອນຕ   ໍ່ ຄ  ນົຕ   ໍ່ ມ   ື ້
• ຊ  ຸດເຄ   ື່ ອງຊ  ວ່ຍເຫ   ຼ ືອເບ   ືອ້ງຕ   ົນ້ ແລະຢາປ   ິ່ ນປ  ວົຕ  າ່ງໆ  
• ໄຟສາຍ, ວ  ທິະຍ  ສຸ   ື່ ສານໃຊ  ຖ້  າ່ນ ຫ   ຼ ືແບບໃຊ  ລ້ານ, ເຄ   ື່ ອງມ  ທື   ີ່ ຈ   າໍເປ  ັນ ແລະແຜນທ   ີ່  
• ເຄ   ື່ ອງນ   ຸງ່ ແລະເກ  ບີທ   ີ່ ທ  ນົທານ 
• ເຄ   ື່ ອງໃຊ  ສ້  ວ່ນຕ  ວົ ແລະເຄ   ື່ ອງອະນາໄມ: ຫ   ຸມ້ຫ   ໍ່ ເອກະສານທ   ີ່ ສ   າໍຄ  ນັ, ເຄ   ື່ ອງທ   າໍຄວາມສະອາດ 

ແລະເຄ   ື່ ອງໃຫ  ຄ້ວາມສະບາຍເຊ   ັ່ ນ: ປ   ຶ້ມ ແລະເຄ   ື່ ອງຫ    ຼ ິ້ນ.  
• ເງ  ນິສ  ດົໃນໃບເງ  ນິທ   ີ່ ມ  ຄີ  າ່ໜ  ອ້ຍ  
• ຂ   ໍມ້  ນູຕ  ດິຕ   ໍ່ ສ  ກຸເສ  ນີ 

 
ພ  ອ້ມຮ  ບັແຈ  ງ້  
ຮຽນຮ   ູວ້  ທິ  ີການປ  ກົປ  ້ອງຕ  ນົເອງ ແລະເຂ   ົ ້າຝ  ຶກເພ   ື່ ອຊ  ວ່ຍເຫ   ຼ ືອຜ   ູອ້   ື່ ນກ  ອ່ນ, ໃນເວລາ ແລະຫ   ຼງັໄຟປ  ່າ. 
 
ສ   ິ່ ງທ   ີ່ ຕ  ອ້ງເຮ  ັດໃນກ  ລໍະນ  ມີ  ກີານລາຍງານເລ   ື່ ອງໄຟປ  ່າ 



• ຟ  ງັວ  ທິະຍ  ທຸ   ີ່ ໃຊ  ຖ້  າ່ນຂອງທ  າ່ນເພ   ື່ ອຟ  ງັການລາຍງານ ແລະຂ   ໍມ້  ນູການຍ  າ້ຍໜ  ີ. ປະຕ  ບິ  ດັຕາມຄ   າໍ
ແນະນ   າໍຂອງທາງການທ  ອ້ງຖ   ິ່ ນ.  

• ຈ    ົງ່ຈອດລ  ດົຂອງທ  າ່ນໂດຍການປ   ິ່ ນໜ  າ້ອອກສະເໝ  ີ ຫ   ຼ ືຈອດຢ   ູໃ່ນບ  ອ່ນທ   ີ່ ໂລ  ງ່ ໂດຍຫ  ນັໜ  າ້ອອກ
ໄປທາງໜ  ີໄດ  .້  

• ຂ  ງັສ  ດັລ  ຽ້ງໄວ  ໃ້ນຫ  ອ້ງດຽວ. ວາງແຜນການດ  ແູລສ  ດັລ  ຽ້ງຂອງທ  າ່ນ ໃນກ  ລໍະນ  ທີ   ີ່ ທ  າ່ນຕ  ອ້ງໄດ  ຍ້  າ້ຍ
ອອກ.  

• ຈ   ດັຫາທ   ີ່ ພ  ກັຊ   ົ່ວຄາວຢ   ູໃ່ນບ  າ້ນຂອງໝ   ູເ່ພ   ື່ ອນ ຫ   ຼ ືຍາດພ   ີ່ ນ  ອ້ງທ   ີ່ ຢ   ູນ່ອກເຂດອ  ນັຕະລາຍ.  
• ຈ   າໍກ   ດັຂອບເຂດບ   ໍ່ ໃຫ  ໄ້ດ  ຮ້  ບັຄວ  ນັ ຫ   ຼ ືຂ   ີຝ້   ຸນ່. ຟ  ງັ ແລະເບ   ິ່ ງລາຍງານເລ   ື່ ອງຄ  ນຸະພາບຂອງອາກາດ 

ແລະການເຕ  ອືນເລ   ື່ ອງສ  ຂຸະພາບກ  ຽ່ວກ   ບັຄວ  ນັ.  

ຖ  າ້ໄດ  ຮ້  ບັການແນະນ   າໍໃຫ  ຍ້  າ້ຍອອກ, ຈ    ົງ່ຍ  າ້ຍອອກທ  ນັທ  ີ 

• ສວມໃສ  ເ່ຄ   ື່ ອງນ   ຸງ່ທ   ີ່ ເປ  ັນຊ  ຸດປ  ້ອງກ   ນັ ພ  ອ້ມທ  ງັເກ  ບີທ   ີ່ ແຂງແໜ  ນ້ໜາ, ເຄ   ື່ ອງນ   ຸງ່ຝ  າ້ຍ ຫ   ຼ ືຂ  ນົສ  ດັ, 
ໂສ  ງ້ຂາຍາວ, ເສ   ືອ້ແຂນຍາວ, ໃສ  ຖ່  ງົມ  ,ື ແລະຜ  າ້ເຊ  ັດມ  ເືພ   ື່ ອໃຊ  ປ້  ອ້ງກ   ນັໜ  າ້ຂອງທ  າ່ນ.  

• ເອ  ົາຊ  ຸດເຄ   ື່ ອງອ  ປຸະກອນໄພພ  ິບ  ດັຂອງທ  າ່ນອອກໄປ.  
• ປ  ິດບ  າ້ນໃສ  ກ່  ນຸແຈ.  
• ບອກກ   ບັຜ   ູໃ້ດຜ   ູໜ້   ຶ່ ງເມ   ື່ອທ  າ່ນອອກໄປ ແລະບ  ອ່ນທ   ີ່ ທ  າ່ນຈະໄປ.  
• ເລ  ືອກທາງອອກໜ  ີໄປຈາກອ  ນັຕະລາຍຂອງໄຟ. ຕ  ດິຕາມເບ   ິ່ ງການປ  ຽ່ນແປງຄວາມໄວ ແລະທ  ິດ

ທາງຂອງໄຟ ແລະຄວ  ນັ.  

ການກ   ບັຄ  ນືບ  າ້ນຫ   ຼງັຈາກໄຟປ  ່າມອດລ  ງົ 

• ຢ  າ່ເຂ   ົ ້າໄປໃນບ  າ້ນຈ   ນົກວ  າ່ໄດ  ຮ້  ບັແຈ  ງ້ຈາກທາງການວ  າ່ປອດໄພແລ  ວ້.  
• ລະມ   ດັລະວ  ງັເມ   ື່ອຈະເຂ   ົ ້າໄປ: ໃສ  ຖ່  ງົມ  ໜື  ງັ ແລະເກ  ບີພ   ື້ນໜາ ເພ   ື່ ອປ  ້ອງກ   ນັມ   ືແລະຕ  ນີ ເນ   ື່ ອງ

ຈາກວ  າ່ອາດຈະຍ  ງັມ  ອີ  ນັຕະລາຍຢ   ູ,່ ລວມທ  ງັບ  ອ່ນທ   ີ່ ຍ  ງັມ  ຄີວາມຮ  ອ້ນເຊ   ິ່ ງສາມາດລ  ກຸໄໝ  ຂ້   ຶນ້ໄດ  ້
ໂດຍບ   ໍ່ ມ  ກີານເຕ  ອືນ.  

• ປະຕ  ບິ  ດັຕາມຄ   າໍແນະນ   າໍຂອງທາງສາທາລະນະສ  ກຸກ  ຽ່ວກ   ບັຄວາມປອດໄພໃນການທ   າໍຄວາມ
ສະອາດຂ   ີເ້ທ   ົ່ າໄຟ ແລະການໃຊ  ໜ້  າ້ກາກທ   ີ່ ປອດໄພ.  

• ຫ  ດົສ   ິ່ ງເສດເຫ   ຼ ືອຈາກການໄໝ  ໃ້ຫ  ປ້ຽກ ເພ   ື່ ອຫ   ຼຸດຜ  ອ່ນການສ  ດູດ  ມົເອ  ົາລະອອງຝ   ຸນ່.  
• ໃຫ  ແ້ນ  ໃ່ຈວ  າ່ນ    ໍາ້ ແລະອາຫານຂອງທ  າ່ນມ  ຄີວາມປອດໄພກ  ອ່ນທ   ີ່ ຈະນ   າໍໃຊ  .້ ເອ  ົາອາຫານທ   ີ່ ຖ  ກື

ຄວາມຮ  ອ້ນ, ຖ  ກືຄວ  ນັ ຫ   ຼ ືຂ   ີຄ້ວ  ນັໄຟຖ   ິມ້. ຢ  າ່ໃຊ  ນ້    ໍາ້ທ   ີ່ ທ  າ່ນຄ  ດິວ  າ່ມ  ກີານປ  ນົເປ   ື້ອນ.  


