
 
 (7) ท่อยางต้องไม่อยู่ใกล้เปลวไฟ                          
 (8) ห้องน ้าท่ีใช้เครื่องท้าน ้าร้อนแก๊ส ควรมีช่องระบาย

อากาศเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอท้าอย่างไรให้เกิดเพลิงไหม้มีน้อย
ที่สุด 
        จากเบื องต้นที่กล่าวมาได้เนน้ถึงลักษณะและหลักการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื องต้น แต่ทั งนี จะเป็นการดีมากหากเราสามารถ
ป้องกัน มิให้เกิดเพลิงไหม้ ขึ นเลย เพราะไม่ว่าเพลิงไหมจ้ะเกดิขึ น
เล็กน้อยก็จะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ามาซึ่งความเสีย หายทางทรัพยส์ินเงินทอง เวลา หรือแม้กระทั่ง
สุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดว้ยความปรารถนาดจีาก 
เทศบาลตา้บลรสูะมแิล 

งานปอ้งกนัฯ โทร.0๗๓ – ๔๖๐๑๘๘   
 

 
อัคคภียั 

ความเสยีหายที่เกดิจากอัคคภีัย เป็นการยากที่จะควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ นไดอ้ย่างเด็ดขาดและเสมอไปเพราะ 
อัคคีภัยนั นเปรียบเสมือน "ศัตรูทีไ่ม่รู้จักหลับ" และความประมาท
เลินเล่อของผู้ท้างานหรือผู้ประกอบกิจการเป็นจ้านวนมาก ย่อมจะเกิด
และมีขึ นไดไ้ม่วันใดก็วันหนึ่ง จึงเหน็ควรที่จะต้องช่วยกันป้องกัน
อัคคีภัยในการป้องกันอัคคีภัยจะมสีิ่งที่ควรปฏิบัติ เฉพาะเรื่องเฉพาะ
อย่างอีกมากมาย แต่ก็ มีหลักการง่าย ๆ ในการป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 
ประการ คือ 
 1. การจดัระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในและภายนอกอาคารใหด้ี เช่น การ
ขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร บ้านเรือนให้หมดไป โดยการเก็บรักษาสิ่ง
ที่อาจจะเกิดอัคคภีัยได้ง่ายไว้ให้เปน็สัดส่วน ซึ่งเป็นบันได ขั นต้นในการ
ป้องกันอัคคีภัย 
 2. การตรวจตราซอ่มบา้รงุบรรดาสิง่ทีน่า้มาใชใ้นการประกอบ
กจิการ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องท้าความร้อน ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์และความปลอดภยัก็จะป้องกันมิให้เกิดอัคคภีัย ได้ดี
ยิ่งขึ น 
 3. อยา่ฝา่ฝนืขอ้หา้มทีจ่ติสา้นกึควรพึงระวงั เช่น 

 (1) อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ 
 (2) อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ งไว ้
 (3) อย่าวางก้นบุหรี่ที่ขอบจานท่ีเขี่ยบุหรี่ หรือขยี ดับไม่หมด 

ท้าให้พลัดตกจากจาน หรือ สูบบหุรี่บนท่ีนอน 
 (4) อย่าใช้เครื่องต้มน ้าไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนน ้าแห้ง 
 (5) อย่าเปิดพัดลมแล้วไม่ปดิปล่อยให้หมุนค้างคืนค้างวัน 
 (6) อาจมีเครื่องอ้านวยความสุขอย่างอ่ืน เช่น เปิดโทรทัศน์ 

แล้วลืมปดิ 
 (7) วางเครื่องไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ติดฝาผนัง ความ

ร้อนระบายออกไมไ่ด้ตามที่ควรเปน็ เครื่องร้อนจนไหม้ตัวเองขึ น 
 (8) อย่าหมกเศษผา้ขี ริ ว วางไม้กวาดดอกหญ้า หรือซุกเศษ

กระดาษไว้หลังตูเ้ย็น บางครั ง สตัว์เลี ยงในอาคารก็คาบเศษสิ่งไม่ใช้ไป
สะสมไว้หลังตู้เย็นที่มีไออุ่นอาจเกดิการคไุหม้ขึ น 



 (9) อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ไดม้าตรฐานหรือปลอม
แปลงคุณภาพ เช่น บาลาสต์ที่ใช้กับ หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนท์เมื่อ
เปิดไฟทิ งไว้อาจร้อน และลุกไหม้สว่นของอาคารที่ติดอยู ่

 (10) อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มคีน
ดูแล เพราะไฟท่ียังไม่ดับเกิดลมพดั คุขึ นมาอีก มีลูกไฟปลิวไปจุดติด
บริเวณใกล้เคียงได ้

 (11) อย่าลมืเสยีบปลั๊กไฟฟ้าทิ งไว้ 
 (12) อย่าทิ งอาคารบ้านเรือนหรอืคนชราและเด็กไวโ้ดย

ไม่มผีู้ดูแล 
 (13) อย่าสูบบหุรี่ขณะเติมน ้ามันรถ 
 (14) ดูแลการหุงตม้เมื่อเสรจ็การหุงต้มแล้วให้ดับไฟถ้าใช้

เตาแก๊สต้องปิดวาล์วเตาแกส๊และถังแก๊สให้เรียบร้อย 
 (15) เครื่องเขียนแบบพิมพ์บางชนิดไวไฟ เช่น กระดาษ

ไข ยาลบกระดาษไข กระดาษแผน่บาง ๆ อาจเป็นสื่อสะพานไฟท้า
ให้ เกิดอัคคีภัยติดต่อคุกคามได ้

 (16) ดีดีที สเปรยฉ์ีดผม ฉีดใกลไ้ฟ จะติดไฟและระเบดิ 
 (17) เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก เพราะสายไฟท่ี

เก่าเปื่อย เมื่อวางทับอยู่กับฝา้เพดาน ไม้ผุทีม่ีความชื นย่อมเกดิ
อันตราย จากกระแสไฟฟ้าขึ นได ้

 (18) เกิดฟ้าผ่าลงที่อาคารขณะมพีายุฝน ถ้าไมม่ี
สายล่อฟ้าที่ถูกต้องก็ต้อง เกิดเพลงิไหม้ขึ น ได้อยา่งแน่นอน 

 (19) เตาแกส๊หุงต้มในครัวเรือนหรือส้านักงานเกิดรั่ว 
 (20) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เกดิอุบัติเหตุหรือถ่ายเท

น ้ามันเบนซิน เกิดการรั่ว ไหลก็นา่เกิด อัคคีภัยขึ นได ้
 (21) ในสถานท่ีบางแห่งมีการเกบ็รักษาเคมีที่อาจ

ก่อให้เกิดอคัคีภัยได้ง่าย อาจ คไุหม้ขึ นได้เอง สารเคมีบางชนิด เช่น 
สีน ้ามันและน ้ามันลินสดี เป็นต้น เมื่อคลุกเคล้ากับเศษผ้าวางทิ งไว้
อาจคุไหม้ขึ นเอง ในห้องทดลองเคมีของ โรงเรียน เคยมีเหตุ เกิด
จากขวดบรรจุฟอสฟอรัสเหลือง (ขวด) พลัด ตกลงมา เกิดแตกลุก
ไหม้ขึ น 

 (22) ซ่อมแซมสถานท่ี เช่น การลอกสีด้วยเครื่องพ่นไฟ 
การตัดเชื่อมโลหะด้วย แกส๊หรือไฟฟ้า การทาสีหรือพ่นสีต้องท้าด้วย 
ความระมัดระวัง อาจเกิดไฟ คุไหม้ขึ นได ้

 4. ความรว่มมอืทีด่ ีจะต้องปฏิบตัิตามคา้แนะน้าท่ี
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงนายตรวจป้องกันอัคคีภัยได้ให้ไว้ และปฏิบตัิ
ตามข้อห้ามที่วาง ไว้เพื่อความปลอดภัยจากสถาบันต่างๆ 

 5. ประการสดุทา้ย จะต้องมีน ้าในตุ่มเตรียมไว้
ส้าหรับสาดรดเพื่อให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียม
ทรายและเครื่องมือดับเพลิงเคมี ไว้ให้ถูกท่ีถูกทางส้าหรับ
ดับเพลิงชั นต้นและต้องรู้จักการใช้ เครื่องดับเพลิงเคมีด้วย และ
ระลึกอยูเ่สมอว่าเมื่อเกดิเพลิงไหมแ้ล้วจะ ต้องปฏิบตัิดังนี  

 (1) แจ้งข่าวเพลิงไหม้ทันที โทร. 199 หรือสถานี
ดับเพลิงสถานตี้ารวจใกล้เคียงโดยแบ่งหน้าท่ีกันท้า 

 (2) ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกับท่ีเกิดเหต ุ

 (3) หากดับเพลิงชั นต้นไม่ได้ให้ปดิประตูหน้าต่าง
บ้านและอาคารทุกบานและอุดท่อ ทางต่างๆ ท่ีอาจเป็น
ทางผ่านความร้อน ก๊าซ และควันเพลิงเสียด้วย 

 

 
 ข้อควรปฏบิตัเิมือ่เกดิเพลงไหม ้

1. ตะโกนหรือส่งสัญญาณแจ้งเหตใุห้ผู้อื่นทราบทันที  
2. รีบออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยเร็วทีสุ่ด และไม่
ควรกลับเข้าไปในอาคารอีก  
3. หากต้องอพยพออกจากห้อง ควรใช้มือสัมผสับรเิวณผนัง
หรืออังใกล้ๆ ลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูง แสดงว่าเกิดเพลิง
ไหม้บริเวณใกล้ๆ ห้ามเปิดประตูโดยเดด็ขาด  
4. ควรหนีไฟลงด้านล่างของอาคาร โดยใช้บันไดหนีไฟด้าน
นอกอาคาร เนื่องจากลักษณะบันไดภายในอาคารเป็นเหมือน
ช่อง โพรง ท่ีเสริมให้เปลวไฟพุ่งขึ น และลุกลามอย่างรวดเร็ว 
แต่ถ้าลงทางบันไดไมไ่ด้ ให้ลงทางหน้าต่าง โดยใช้เชือก หรือผ้า

ยาวผูกตัวแล้วโหนลงมา ส่วนการกระโดดลงจากอาคาร ควรมีเบาะ
หรือฟูกท่ีนอนรองรับ  
5. ห้ามใช้ลิฟท์ เพราะขณะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับ ท้าใหล้ิฟท์ค้าง 
จะท้าให้ด้านในของตัวลิฟท์ไม่มีอากาศ  
6. หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้าชุบน ้ามาคลุมตัว 
และปิดจมูก ป้องกันการส้าลักควนั แล้วหมอบคลานเนื่องจากอากาศ
บริสุทธ์ิจะอยูด่้านลา่ง(เหนือพื น)  
7. ไม่ควรหนไีฟเข้าไปหลบในห้องต่างๆ ท่ีเป็นจุดอับภายในอาคาร 
เช่น ห้องน ้า ที่แม้ในช่วงแรกจะปลอดภัย แต่เมื่อไฟลุกลาม น ้าท่ีอยูใ่น
ห้องอาจไม่เพียงพอส้าหรับดับไฟ และความร้อนของไฟจะส่งผลให้น า้มี
ความร้อนสูงขึ นจนสามารถลวกใหเ้สียชีวิตได้  
8. กรณีติดอยู่ในห้องที่ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ ให้ปิดประตู
หน้าต่าง ใช้ผ้าชุบน ้าอุดตามช่องว่างทั งหมดป้องกันควันลอยเข้าไป 
และรีบส่งสญัญาณขอความช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์ โบกผ้า หรือเป่า
นกหวีด  
9. หากถูกไฟไหม้ตดิตัว อย่าใช้มือตบไฟ เพราะจะท้าใหไ้ฟลุกลามมาก
ขึ น ให้ถอดเสื อผ้าออกทันที แล้วลม้ตัวลงท่ีพื น กลิ งตัวไปมาเพื่อดับไฟ 
กรณีที่ไฟไหมร้่างกายผู้อื่น ให้ใช้ผา้ห่มพันตัวหลายๆ ชั น จนกว่าไฟจะ
ดับ แล้วใช้น ้าราดตัว แล้วห่มด้วยผ้าแห้ง  
10. ถ้าจ้าเป็นต้องวิ่งฝ่าเปลวไฟให้ใช้ผ้าชุบน ้าจนเปียกคลุมตัวก่อนวิ่ง
ฝ่าออกไป ทั งนี  จงอย่าลืมว่า สิ่งสา้คัญที่สุดของการหนีรอดจากเหตุ
อัคคีภัย คือ การมสีติเป็นอันดับแรก เพราะจะท้าให้คณุสามารถหนีเอา
ตัวรอด และช่วยเหลือผู้ร่วมชะตากรรมให้ออกมาจากบริเวณดังกลา่ว
ได้อย่างปลอดภัย  
 ข้อควรระวงัและวธิปีฏบิตัเิมือ่แกส๊รัว่ 

 (1) เมื่อได้กลิ่นแก๊สปดิวาล์วหัวถังทันที 
 (2) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทเพื่อให้แก๊สเจือจาง 
 (3) ห้ามจุดไม้ขีด ไฟแช็ก เปิด-ปิดสวิตซไ์ฟ หรือ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณทีม่ีแก๊สรัว่ 
 (4) ใช้ไม้กวาดกวาดแก๊สออกทางประต ู
 (5) ตรวจหาท่ีรั่วและแกไ้ขทันที 
 (6) หากถังแก๊สมีรอยรั่วให้น้าถังแก๊สนั นไว้ในท่ีโล่งที่

ปลอดภัย 
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การขบัขีร่ถใหป้ลอดภยั 

ในการขับรถผู้ขับข่ีตอ้งขบัรถในทางเดนิรถดา้นซา้ยและตอ้งไมล่ า้
กึ่งกลางของทางเดนิรถ เว้นแต่กรณีต่อไปนี ท่ีผู้ขับข่ีสามารถขับล ้า
กึ่งกลางของทางเดินรถหรือขับเข้าไปในทางเดินรถดา้นขวาได้ 

1. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง หรือถูกปิดการจราจร 
2. ทางเดินรถนั นเจ้าพนักงานจราจรก้าหนดให้เป็นทางเดินรถ

ทางเดียว 
3. ทางเดินรถนั นกว้างไม่ถึง 6 เมตร 

หา้มผูข้บัขีข่บัรถ 
 
ห้ามผู้ขับข่ีขับรถในกรณ ี
1. ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ เช่น ภายหลังจาก
รับประทานยาแก้ไข้หวดั ในขณะง่วงนอน 
2. ในขณะเมาสรุาหรือของมึนเมาอย่างอื่น 
3. ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
4. โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรอื
ทรัพย์สิน 
5. ในลักษณะที่ผิดปกติวิสยัของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจและ
เห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั งสองด้านได้พอ
แก่ความปลอดภัย 
6 .คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องรถ เว้นแต่เมื่อต้องการเปลี่ยน
ช่องเดินรถ เลี ยวรถ หรือกลับรถ 
7. บนทางเท้าโดยไมม่ีเหตุอันควร เว้นแต่รถลากเข็นส้าหรับทารก คน
ป่วย หรือคนพิการ 
8. โดยไม่คา้นึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 
9. ในขณะที่เสพ หรือรับเข้าร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งวัตถุที่
ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน(ยาบา้) หรือวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างอ่ืน  
10. ขับรถโดยไมม่ีใบอนุญาตขับรถ 
11. ขับรถบนไหล่ทาง เว้นแต่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร 



12. ใช้ไฟฉุกเฉินขณะขับรถตรงไปเพื่อผ่านทางร่วมทางแยก 
13. ขับรถแข่ง เว้นแต่ไดร้ับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร 
ขอ้หา้มของผูข้บัรถ 
1. ห้ามอนุญาตให้ผู้ทีไ่ม่มีใบอนุญาตขับรถ ขับรถของตน 
2. ห้ามใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่จดัท้าขึ นเอง 
3. ห้ามให้ผู้อื่นใช้ใบอนุญาตขับรถของตน 
4. ห้ามใช้รถที่ยังไม่ไดจ้ดทะเบียน 
ขบัขี่ขบัรถลงจากทางลาดชนัหรอืภเูขา 
เมื่อผู้ขับข่ีขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขาจะต้องปฏิบตัิอย่างไร 

 ห้ามใช้เกียร์ว่าง 
 ห้ามเหยยีบคลัทซ ์
 ห้ามใช้เบรคตลอดเวลา 
 ห้ามดับเครื่องยนต ์
 ใช้เกียร์ต่้า 
 ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย 
 ให้เสียงสญัญาณเตือนรถท่ีอาจสวนทางมา 

การขบัรถสวนทางกนั 

ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับข่ีจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

1. ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และให้ถือ
กึ่งกลางของทางเดินรถหรือเส้นหรอืแนวท่ีแบ่งทางเดินรถ
เป็นหลัก 

2. ทางเดินรถที่แคบ ให้ผู้ขับข่ีแตล่ะฝา่ย ลดความเร็วของรถ
ลง เพื่อให้สวนทางกันได้โดยปลอดภัย 

3. ทางเดินรถที่แคบ ซึ่งไม่อาจขับรถสวนทางกันได้โดย
ปลอดภัย ให้ผู้ขับข่ีรถคันที่ใหญ่กวา่หยุดรถชิดขอบทาง
ด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่าขับผ่านไปก่อน 

4. กรณีที่มสีิ่งกีดขวาง ผู้ขับข่ีต้องลดความเร็วหรือหยุดรถให้
รถคันที่สวนทางขับผ่านมาก่อน 

 

ขบัรถหา่งจากรถคนัหนา้ 

ผู้ขบัขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเป็นระยะทางเท่าใด 

 ห่างพอสมควรในระยะทีส่ามารถหยุดรถได้โดย
ปลอดภัย 

การขบัรถผา่นทางรว่มทางแยก 

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่เป็นทางเอกตัดกัน และไม่
ปรากฏสัญญาณ หรือเครื่องหมายจราจรผู้ขับข่ีจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร 

 ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับข่ีต้องให้รถ
ในทางร่วมทางแยกนั นขับผ่านไปกอ่น 

 ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยู่
ในทางร่วมทางแยกผู้ขับข่ีต้องหยุดรถให้รถท่ีอยู่
ทางด้านซ้ายของคนขับผ่านไปก่อน 

เมือ่ผูข้บัขีพ่บเครือ่งหมาย 

เมื่อผู้ขับข่ีพบเครื่องหมาย “เลี ยวซ้ายผ่านตลอด” ผู้ขับข่ีควร
ปฏิบัติอย่างไร 

ให้ผู้ขับข่ีหยุดให้ทางแก่รถท่ีก้าลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทาง
ด้านขวาและให้ทางแก่รถท่ีเลี ยวขวาก่อนจึงจะเลี ยวซา้ยผา่นไป
ได ้

การเลี ยวรถ 

ในการเลี ยวรถผู้ขับข่ีจะต้องขับรถในช่องทางเดินรถที่ต้องการ
จะเลี ยวกอ่นถึงทางเลี ยวไม่น้อยกว่า  30  เมตร  

 
 

ขบัขี่พบรถฉกุเฉนิ 

เมื่อขับขี่พบรถฉุกเฉินจะต้องปฏิบตัิ 

1.หยุดรถ หรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย แต้ถ้ามีช่องทางเดนิ
รถประจ้ารถทางให้หยุดชิดกับช่องทางเดินรถประจ้าทาง แต่ห้ามหยดุ
หรือจอดรถในทางร่วมทางแยก 
2.ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินได้ในระยะไมต่่้ากว่า 50 เมตร 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
5.เมื่อลมพายุพดักิ่งไมล้้มทับท่ีอยูอ่าศัย หรือ มีคนบาดเจ็บให้รีบแจง้ 
งานป้องกันและบรรเทาฯสาธารณภัย เทศบาลต้าบลรสูะมิแล  เบอร ์
0๗๓ ๔๖๐๑๘๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ดว้ยความปรารถนาดจีาก 
เทศบาลตา้บลรสูะมแิล 

งานป้องกนัฯ โทร.๐๗๓ – ๔๖๐๑๘๘ 
 
 

วาตภยั  
ภัยธรรมชาติซึ่งเกดิจากพายลุมแรง จนท้าให้เกิดความ

เสียหายแก่อาคารบา้นเรือน ต้นไม ้และสิ่งก่อสร้าง ส้าหรับในประเทศ
ไทยวาตภยัหรือพายลุมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฎการณ์ทาง
ธรรรมชาติ โดยสามารถแบ่งลักษณะของวาตภยัไดต้ามความเร็วลม 
เช่น พายุฟ้าคนอง พายุดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน พายไุตฝุ้่น พายุหมุน
เขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น   

1. ความรนุแรงและอนัตรายจากพายไุตฝุ้น่  
บนบก 

ต้นไมล้้ม ถอนราก ถอนโคน จะท้าให้เกิดอันตรายจากต้นไม้
ลม้ทับบ้านเรือน บ้านเรือนพังทับผู้คนในบ้านและใกล้เคยีงบาดเจ็บ
หรือตาย เรือกส่วนไร่นาเสียหายหนักมาก เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟฟ้าขาด 
ไฟฟ้าช็อต เกิดเพลิงไหม้และผู้คนอาจเสียชีวิตจากไฟฟ้าดดูได้ ผู้คนที่มี
อาคารพักอาศัยอยู่รมิทะเลอาจถูกน ้าพัดพาลงทะเลจมน ้าตายได้ 
ดังเช่น ปรากฏการณ์ที่แหลมตะลมุพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในทะเล 
        ในทะเลลมแรงจัดมาก คลืน่ใหญ่ เรือขนาดใหญ่ ๆ ขนาดหมืน่
ตันอาจจะถูกพัดพาไปเกยฝั่งล่มจมได้ บรรดาเรือเล็กเป็นอันตรายลม่
จมสิ น ไม่สามารถจะต้านความรุนแรงของพายุได้คลื่นใหญ่ซัดขึ นริมฝั่ง
จนท้าให้ระดับน ้าขึ นสูงมากจนท่วมอาคารบ้านช่องริมทะเลได้ บรรดา
โป๊ะจับปลาในทะเลถูกท้าลายลงโดยสิ นเชิงโดยคลื่นและลม 

 

 
 

 



2. ความรนุแรงและอนัตรายจากพายโุซนรอ้น  
        พายุโซนร้อนมีความรุนแรงน้อยกว่าพายุไตฝุ้่น ความเร็วของ
ลมบรเิวณใกล้ศูนย์กลางตั งแต่ 34 น็อต หรือ 62 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมงขึ นไป แต่ไม่เกิน 63 น็อต หรือ 117 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
ฉะนั นอันตรายอันจะเกิดจากการที่พายุนี พัดมาปะทะลดลงในระดับ
รองลงมาจากพายไุตฝุ้่น แต่ถึงกระนั นก็ตามความรุนแรงที่จะท้าให้
ความเสยีหายก็ยังมมีากเหมือนกัน ในทะเลลมจะแรงมากจน
สามารถจะจมเรือขนาดใหญ่ ๆ ไดต้้นไม้ถอนรากถอนโคนดังพายุ
โซนร้อนที่ปะทะฝั่งแหลมตะลุมพกุ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. ความรนุแรงและอนัตรายจากพายดุเีปรสชัน่ 
        พายุดีเปรสช่ันเป็นพายุที่มกี้าลังอ่อนความเร็วของลมใกล้
บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 น็อต หรือ 61 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ไมม่ี
อันตรายรุนแรงแต่ท้าให้มฝีนตกหนักปานกลางท่ัวไปตลอดทางที่
พายุดีเปรสช่ันผ่านไป และมีฝนตกหนักเป็นแห่ง ๆ พร้อมด้วยลม
กรรโชกแรงเป็นครั งคราว ซึ่งบางคราวจะรุนแรงจนท้าให้เกิดความ
เสียหายได้บ้าง ไม่ปลอดภยัเสยีทีเดียว ในทะเลค่อนข้างแรงและ
คลื่นจัด บรรดาเรือประมงขนาดเลก็ขนาดต่้ากว่า 50 ตันควรงด
ออกทะเลเพราะอาจจะล่มลงได ้ 
 
        4. ความรนุแรงและอนัตรายจากพายฤุดรูอ้น  
        พายุฤดูร้อนเป็นพายุที่เกิดขึ นโดยเหตุและวิธีการตา่งกับพายุ
ดีเปรสช่ัน และเกดิบนผืนแผ่นดินที่ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนแต่เป็น
พายุท่ีมีบริเวณย่อม ๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 ตารางกิโลเมตร 
แต่อาจมีลมแรงมากถึง 47 น็อต หรือ 87 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ดัง
พายุท่ีเกิดขึ นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2494 
และพายุท่ีเกดิขึ นท่ีอ้าเภอมุกดาหารเมื่อวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.
2497 พายุนี มีก้าลังแรงท่ีจะท้าให้เกิดความเสียหายได้มาก
เหมือนกันแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั น ๆ ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง  
 
 
 
 
 
 

การเตรยีมการปอ้งกนัอนัตรายจากวาตภยั  
1. ติดตามสอบถามสภาวะอากาศ ฟังค้าเตือนจากกรม

อุตุนิยมวิทยาสม่้าเสมอ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 2. ตรวจสอบบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยั ว่ามีความแข็งแรง 
ปลอดภัยจากลมแรงหรือไม่ สิ่งของที่อาจหล่นลงมาแตกหักได้
ง่าย ให้จัดในที่ปลอดภัยหรือผูกมดัให้แน่นหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ตรวจสอบกิ่งไม้บริเวณใกล้กับบา้นเรือน หากเกิดอันตราย
เมื่อเกิดพายุใหต้ัดทิ ง 
 
 
 
 
 
 
 

4.เมื่อเกิดลมพายไุม่ควรออกไปในท่ีโล่งแจ้ง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ 
ควรอยู่ในที่มั่นคงแข็งแรง ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยอย่า เปิด
ประตู หน้าต่างเมื่อลมพายุพัดผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในท่ีปลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวนตัว 
หรือปฏิบัตติามคา้แนะน้าของทางราชการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

9. เมื่อจวนตัวให้ค้านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วงทรัพย์
สมบัต ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดว้ยความปรารถนาดจีาก 
เทศบาลตา้บลรสูะมแิล 

งานป้องกนัฯ โทร. 0๗๓ – ๔๖๐๑๘๘ 

อุทกภยั 
     ภัยที่ เกิดขึ นเนื่องจากมีน ้าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็น   น ้าท่วม 
น ้ำป่ำ หรืออ่ืน ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจำกฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็น
เวลำนำน บำงครั งท้ำให้เกิดแผ่นดินถล่ม อำจมีสำเหตุจำกพำยุ หมุน
เขตร้อนลมมรสุมมีก้ำลังแรง ร่องควำมกดอำกำศต่้ำมีก้ำลังแรง อำกำศ
แปรปรวน น ้าทะเลหนุนแผ่นดินไหว เขื่อนพัง ท้าให้เกิดอุทกภัยได้
เสมอ 
ชนดิของอุทกภยั 

1. น ้าป่าไหลหลาก เกิดจากฝนตกหนกับนภูเขา หรือต้นน า้ล้า
ธารและไหลบ่าลงที่ราบอย่างรวดเร็ว เพราะไม่มตี้นไม้ ช่วย
ดูดซับ ชะลอกระแสน ้า ความเร็วของน ้า ของท่อนซุง และ
ต้นไม้ ซี่งพัดมาตามกระแสน ้าจะทา้ลายต้นไม ้อาคาร ถนน 
สะพาน และชีวิตมนุษย์และสตัว์จนได้รับความเสียหาย. 

2. น ้าท่วมขัง น ้าเอ่อนอง เกิดจากน ้าล้นตลิ่ง มรีะดบัสูงจาก
ปกติท่วมแช่ขัง ท้าให้การคมนาคมหยุดชะงัก เกิดโรค
ระบาดได้ ท้าลายพืชผลเกษตรกร 

3. คลื่นซัดฝั่ง เกิดจากพายลุมแรงซัดฝั่ง ท้าให้น ้าท่วมบริเวณ
ชายฝั่งทะเล บางครั งมีคลื่นสูงถึง 10 เมตร ซัดเข้าฝั่งซึ่ง
สามารถท้าลายทรัพย์สินและชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


การป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย 

ควรติดตามฟังข่าวอากาศของสม่้าเสมอ เมื่อใดที่กรม
อุตุนิยมวิทยาเตือนให้อพยพ ทั งคนและสตัว์เลี ยงควรรบีอพยพไปอยู่
ในที่สูง อาคารที่มั่นคงแข็งแรง 

ถ้าอยู่ที่ราบให้ระมัดระวังน ้าป่าหลาก จากภูเขาท่ีราบสูง
ลงมา กระแสน ้าจะรวดเร็วมาก ควรสังเกตเมื่อมฝีนตกหนัก
ติดต่อกนับนภเูขาหลาย ๆ วัน ให้เตรียมตัวอพยพขนของไว้ท่ีสูง 

ถ้าอยู่ริมน ้าให้เอาเรือหลบเข้าฝั่งไว้ในท่ีจะใช้งานได้ เมื่อ
เกิดน ้าท่วม เพ่ือการคมนาคม ควรมีการวางแผนอพยพว่าจะไปอยู่ที่
ใด พบกันที่ไหน อย่างไร 

กระแสน ้าหลากจะท้าลายวัสดุก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม 
ต้นไม้ และพืชไร่ ต้องระวังกระแสน ้าพัดพาไป อย่าขับรถยนต์ฝา่ลง
ไปในกระแสน ้าหลาก แม้บนถนนก็ตาม อย่าลงเล่นน ้า อาจจะ
ประสพอุบตัิภัยอื่น ๆ อีกได ้

หลังจากน ้าท่วม จะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดินอาหาร
ทั งคนและสตัว์ ให้ระวังน ้าบรโิภค โดยตม้ให้เดือดเสยีก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะเกดิอทุกภยัควรตั งสตใิหม้ัน่คง อยา่ตืน่กลวัหรอืตกใจ ควร
เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเผชญิเหตกุารณด์ว้ยความสขุมุ รอบคอบ และควร

ปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี  

1. ตัดสะพานไฟ และปดิแก๊สหุงตม้ให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
2. จงอยู่ในอาคารที่แข็งแรง และอยู่ในที่สูงพ้นระดับน ้า
ที่เคยท่วมมาก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จงท้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
4. ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน ้าหลาก 
 
 
 
 
 
 
 

5. ไม่ควรเล่นน ้าหรือว่ายน ้าเล่นในขณะน ้าท่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ระวังสัตว์มีพิษท่ีหนีน ้าท่วมขึ นมาอยู่บนบ้าน และหลังคาเรือนกัด
ต่อย เช่น งู แมลงป่อง ตะขาบ เปน็ต้น 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
7. ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศ และ
ติดตามค้าเตือนเกี่ยวกับ ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนยิมวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


