อัคคีภัย

(8) ห้องน้ำที่ใช้เครื่องท้ำน้ำร้อนแก๊ส ควรมีช่องระบำย
อำกำศเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอท้ำอย่ำงไรให้เกิดเพลิงไหม้มีน้อย
ที่สุด
จำกเบืองต้นที่กล่ำวมำได้เน้นถึงลักษณะและหลักกำรใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบืองต้น แต่ทังนีจะเป็นกำรดีมำกหำกเรำสำมำรถ
ป้องกัน มิให้เกิดเพลิงไหม้ ขึนเลย เพรำะไม่ว่ำเพลิงไหม้จะเกิดขึน
เล็กน้อยก็จะ

น้ำมำซึ่งควำมเสีย หำยทำงทรัพย์สินเงินทอง เวลำ หรือแม้กระทั่ง
สุขภำพจิต

ด้วยควำมปรำรถนำดีจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลวังส้ำโรง
งำนป้องกันฯ โทร.081-0377-471
056-904-322

ควำมเสียหำยที่เกิดจำกอัคคีภัย เป็นกำรยำกที่จะควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึนได้อย่ำงเด็ดขำดและเสมอไปเพรำะ
อัคคีภัยนันเปรียบเสมือน "ศัตรูทไี่ ม่รู้จักหลับ" และควำมประมำท
เลินเล่อของผู้ท้ำงำนหรือผู้ประกอบกิจกำรเป็นจ้ำนวนมำก ย่อมจะเกิด
และมีขึนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จึงเห็นควรที่จะต้องช่วยกันป้องกัน
อัคคีภัยในกำรป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติ เฉพำะเรื่องเฉพำะ
อย่ำงอีกมำกมำย แต่ก็ มีหลักกำรง่ำย ๆ ในกำรป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5
ประกำร คือ
1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารให้ดี เช่น
กำรขจัดสิ่งรกรุงรังภำยในอำคำร บ้ำนเรือนให้หมดไป โดยกำรเก็บ
รักษำสิ่งที่อำจจะเกิดอัคคีภยั ได้ง่ำยไว้ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นบันได
ขันต้นในกำรป้องกันอัคคีภัย
2. การตรวจตราซ่อมบารุงบรรดาสิ่งที่นามาใช้ในการประกอบ
กิจการ เช่น สำยไฟฟ้ำ เครื่องจักรกล เครื่องท้ำควำมร้อน ให้อยู่ใน
สภำพที่สมบูรณ์และควำมปลอดภัยก็จะป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย ได้ดี
ยิ่งขึน
3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตสานึกควรพึงระวัง เช่น
(1) อย่ำปล่อยให้เด็กเล่นไฟ
(2) อย่ำจุดธูปเทียนบูชำพระทิงไว้
(3) อย่ำวำงก้นบุหรี่ที่ขอบจำนที่เขี่ยบุหรี่ หรือขยีดับไม่หมด
ท้ำให้พลัดตกจำกจำน หรือ สูบบุหรี่บนที่นอน
(4) อย่ำใช้เครื่องต้มน้ำไฟฟ้ำแล้วเสียบปลั๊กจนน้ำแห้ง
(5) อย่ำเปิดพัดลมแล้วไม่ปดิ ปล่อยให้หมุนค้ำงคืนค้ำงวัน
(6) อำจมีเครื่องอ้ำนวยควำมสุขอย่ำงอื่น เช่น เปิดโทรทัศน์
แล้วลืมปิด
(7) วำงเครื่องไฟฟ้ำ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ติดฝำผนัง ควำม
ร้อนระบำยออกไม่ได้ตำมที่ควรเป็น เครื่องร้อนจนไหม้ตัวเองขึน
(8) อย่ำหมกเศษผ้ำขีริว วำงไม้กวำดดอกหญ้ำ หรือซุกเศษ
กระดำษไว้หลังตูเ้ ย็น บำงครัง สัตว์เลียงในอำคำรก็คำบเศษสิ่งไม่ใช้ไป
สะสมไว้หลังตู้เย็นที่มีไออุ่นอำจเกิดกำรคุไหม้ขึน
(9) อย่ำใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนหรือปลอมแปลง
คุณภำพ เช่น บำลำสต์ที่ใช้กับ หลอดไฟฟ้ำฟลูออเรสเซนท์เมื่อเปิดไฟ
ทิงไว้อำจร้อน และลุกไหม้ส่วนของอำคำรที่ติดอยู่

(10) อย่ำจุดหรือเผำขยะมูลฝอย หญ้ำแห้ง โดยไม่มคี น
ดูแล เพรำะไฟที่ยังไม่ดับเกิดลมพัด คุขึนมำอีก มีลูกไฟปลิวไปจุดติด
บริเวณใกล้เคียงได้
(11) อย่ำลืมเสียบปลั๊กไฟฟ้ำทิงไว้
(12) อย่ำทิงอำคำรบ้ำนเรือนหรือคนชรำและเด็กไว้โดย
ไม่มผี ู้ดูแล
(13) อย่ำสูบบุหรี่ขณะเติมน้ำมันรถ
(14) ดูแลกำรหุงต้มเมื่อเสร็จกำรหุงต้มแล้วให้ดับไฟถ้ำใช้
เตำแก๊สต้องปิดวำล์วเตำแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย
(15) เครื่องเขียนแบบพิมพ์บำงชนิดไวไฟ เช่น กระดำษ
ไข ยำลบกระดำษไข กระดำษแผ่นบำง ๆ อำจเป็นสื่อสะพำนไฟท้ำ
ให้ เกิดอัคคีภัยติดต่อคุกคำมได้
(16) ดีดีที สเปรย์ฉีดผม ฉีดใกล้ไฟ จะติดไฟและระเบิด
(17) เกิดไฟฟ้ำลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก เพรำะสำยไฟที่
เก่ำเปื่อย เมื่อวำงทับอยู่กับฝ้ำเพดำน ไม้ผุทมี่ ีควำมชืนย่อมเกิด
อันตรำย จำกกระแสไฟฟ้ำขึนได้
(18) เกิดฟ้ำผ่ำลงที่อำคำรขณะมีพำยุฝน ถ้ำไม่มี
สำยล่อฟ้ำที่ถูกต้องก็ต้อง เกิดเพลิงไหม้ขึน ได้อย่ำงแน่นอน
(19) เตำแก๊สหุงต้มในครัวเรือนหรือส้ำนักงำนเกิดรั่ว
(20) รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เกิดอุบัติเหตุหรือถ่ำยเท
น้ำมันเบนซิน เกิดกำรรั่ว ไหลก็นำ่ เกิด อัคคีภัยขึนได้
(21) ในสถำนที่บำงแห่งมีกำรเก็บรักษำเคมีที่อำจ
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ำย อำจ คุไหม้ขึนได้เอง สำรเคมีบำงชนิด เช่น
สีน้ำมันและน้ำมันลินสีด เป็นต้น เมื่อคลุกเคล้ำกับเศษผ้ำวำงทิงไว้
อำจคุไหม้ขึนเอง ในห้องทดลองเคมีของ โรงเรียน เคยมีเหตุ เกิด
จำกขวดบรรจุฟอสฟอรัสเหลือง (ขวด) พลัด ตกลงมำ เกิดแตกลุก
ไหม้ขึน
(22) ซ่อมแซมสถำนที่ เช่น กำรลอกสีด้วยเครื่องพ่นไฟ
กำรตัดเชื่อมโลหะด้วย แก๊สหรือไฟฟ้ำ กำรทำสีหรือพ่นสีต้องท้ำด้วย
ควำมระมัดระวัง อำจเกิดไฟ คุไหม้ขึนได้
4. ความร่วมมือที่ดี จะต้องปฏิบตั ิตำมค้ำแนะน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงนำยตรวจป้องกันอัคคีภัยได้ให้ไว้ และปฏิบตั ิตำม
ข้อห้ำมที่วำง ไว้เพื่อควำมปลอดภัยจำกสถำบันต่ำงๆ

5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน้ำในตุ่มเตรียมไว้
ส้ำหรับสำดรดเพื่อให้อำคำรเปียกชุ่มก่อนไฟจะมำถึง เตรียม
ทรำยและเครื่องมือดับเพลิงเคมี ไว้ให้ถูกที่ถูกทำงส้ำหรับ
ดับเพลิงชันต้นและต้องรู้จักกำรใช้ เครื่องดับเพลิงเคมีด้วย และ
ระลึกอยูเ่ สมอว่ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะ ต้องปฏิบตั ิดังนี
(1) แจ้งข่ำวเพลิงไหม้ทันที โทร. 199 หรือสถำนี
ดับเพลิงสถำนีต้ำรวจใกล้เคียงโดยแบ่งหน้ำที่กันท้ำ
(2) ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
(3) หำกดับเพลิงชันต้นไม่ได้ให้ปดิ ประตูหน้ำต่ำง
บ้ำนและอำคำรทุกบำนและอุดท่อ ทำงต่ำงๆ ที่อำจเป็น
ทำงผ่ำนควำมร้อน ก๊ำซ และควันเพลิงเสียด้วย

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลงไหม้
1. ตะโกนหรือส่งสัญญำณแจ้งเหตุให้ผู้อื่นทรำบทันที
2. รีบออกจำกอำคำรอย่ำงเป็นระเบียบโดยเร็วทีส่ ุด และไม่
ควรกลับเข้ำไปในอำคำรอีก
3. หำกต้องอพยพออกจำกห้อง ควรใช้มือสัมผัสบริเวณผนัง
หรืออังใกล้ๆ ลูกบิดประตู ถ้ำมีควำมร้อนสูง แสดงว่ำเกิดเพลิง
ไหม้บริเวณใกล้ๆ ห้ำมเปิดประตูโดยเด็ดขำด
4. ควรหนีไฟลงด้ำนล่ำงของอำคำร โดยใช้บันไดหนีไฟด้ำน
นอกอำคำร เนื่องจำกลักษณะบันไดภำยในอำคำรเป็นเหมือน
ช่อง โพรง ที่เสริมให้เปลวไฟพุ่งขึน และลุกลำมอย่ำงรวดเร็ว
แต่ถ้ำลงทำงบันไดไม่ได้ ให้ลงทำงหน้ำต่ำง โดยใช้เชือก หรือผ้ำ
ยำวผูกตัวแล้วโหนลงมำ ส่วนกำรกระโดดลงจำกอำคำร ควรมี

เบำะหรือฟูกที่นอนรองรับ
5. ห้ำมใช้ลิฟท์ เพรำะขณะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้ำจะดับ ท้ำให้ลิฟท์ค้ำง
จะท้ำให้ด้ำนในของตัวลิฟท์ไม่มีอำกำศ
6. หำกเส้นทำงหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้ำชุบน้ำมำคลุมตัว
และปิดจมูก ป้องกันกำรส้ำลักควัน แล้วหมอบคลำนเนื่องจำกอำกำศ
บริสุทธิ์จะอยูด่ ้ำนล่ำง(เหนือพืน)
7. ไม่ควรหนีไฟเข้ำไปหลบในห้องต่ำงๆ ที่เป็นจุดอับภำยในอำคำร
เช่น ห้องน้ำ ที่แม้ในช่วงแรกจะปลอดภัย แต่เมื่อไฟลุกลำม น้ำที่อยูใ่ น
ห้องอำจไม่เพียงพอส้ำหรับดับไฟ และควำมร้อนของไฟจะส่งผลให้นำ้ มี
ควำมร้อนสูงขึนจนสำมำรถลวกให้เสียชีวิตได้
8. กรณีติดอยู่ในห้องที่ไม่สำมำรถหลบหนีออกมำได้ ให้ปิดประตู
หน้ำต่ำง ใช้ผ้ำชุบน้ำอุดตำมช่องว่ำงทังหมดป้องกันควันลอยเข้ำไป
และรีบส่งสัญญำณขอควำมช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์ โบกผ้ำ หรือเป่ำ
นกหวีด
9. หำกถูกไฟไหม้ตดิ ตัว อย่ำใช้มือตบไฟ เพรำะจะท้ำให้ไฟลุกลำมมำก
ขึน ให้ถอดเสือผ้ำออกทันที แล้วล้มตัวลงที่พืน กลิงตัวไปมำเพื่อดับไฟ
กรณีที่ไฟไหม้ร่ำงกำยผู้อื่น ให้ใช้ผำ้ ห่มพันตัวหลำยๆ ชัน จนกว่ำไฟจะ
ดับ แล้วใช้น้ำรำดตัว แล้วห่มด้วยผ้ำแห้ง
10. ถ้ำจ้ำเป็นต้องวิ่งฝ่ำเปลวไฟให้ใช้ผ้ำชุบน้ำจนเปียกคลุมตัวก่อนวิ่ง
ฝ่ำออกไป ทังนี จงอย่ำลืมว่ำ สิ่งส้ำคัญที่สุดของกำรหนีรอดจำกเหตุ
อัคคีภัย คือ กำรมีสติเป็นอันดับแรก เพรำะจะท้ำให้คณ
ุ สำมำรถหนีเอำ
ตัวรอด และช่วยเหลือผู้ร่วมชะตำกรรมให้ออกมำจำกบริเวณดังกล่ำว
ได้อย่ำงปลอดภัย
ข้อควรระวังและวิธีปฏิบัติเมื่อแก๊สรั่ว
(1) เมื่อได้กลิ่นแก๊สปิดวำล์วหัวถังทันที
(2) เปิดประตู หน้ำต่ำง ให้อำกำศถ่ำยเทเพื่อให้แก๊สเจือจำง
(3) ห้ำมจุดไม้ขีด ไฟแช็ก เปิด-ปิดสวิตซ์ไฟ หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบริเวณทีม่ ีแก๊สรัว่
(4) ใช้ไม้กวำดกวำดแก๊สออกทำงประตู
(5) ตรวจหำที่รั่วและแก้ไขทันที
(6) หำกถังแก๊สมีรอยรั่วให้น้ำถังแก๊สนันไว้ในที่โล่งที่
ปลอดภัย
(7) ท่อยำงต้องไม่อยู่ใกล้เปลวไฟ

การขับขีร่ ถให้ปลอดภัย
ในกำรขับรถผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่
ลากึ่งกลางของทางเดินรถ เว้นแต่กรณีต่อไปนีทีผ่ ู้ขับขี่สำมำรถขับล้ำ
กึ่งกลำงของทำงเดินรถหรือขับเข้ำไปในทำงเดินรถด้ำนขวำได้
1. ด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถมีสิ่งกีดขวำง หรือถูกปิดกำรจรำจร
2. ทำงเดินรถนันเจ้ำพนักงำนจรำจรก้ำหนดให้เป็นทำงเดินรถ
ทำงเดียว
3. ทำงเดินรถนันกว้ำงไม่ถึง 6 เมตร
ห้ามผู้ขับขีข่ ับรถ

ด้วยควำมปรำรถนำดีจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลวังส้ำโรง
งำนป้องกันฯ โทร.081-0377-471 ต่อ 21
056-904-322

ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถในกรณี
1. ในขณะหย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะขับ เช่น ภำยหลังจำก
รับประทำนยำแก้ไข้หวัด ในขณะง่วงนอน
2. ในขณะเมำสุรำหรือของมึนเมำอย่ำงอื่น
3. ในลักษณะกีดขวำงกำรจรำจร
4. โดยประมำทหรือน่ำหวำดเสียว อันอำจเกิดอันตรำยแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน
5. ในลักษณะที่ผิดปกติวิสยั ของกำรขับรถตำมธรรมดำหรือไม่อำจและ
เห็นทำงด้ำนหน้ำหรือด้ำนหลัง ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง หรือทังสองด้ำนได้พอ
แก่ควำมปลอดภัย
6 .คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องรถ เว้นแต่เมื่อต้องกำรเปลี่ยน
ช่องเดินรถ เลียวรถ หรือกลับรถ
7. บนทำงเท้ำโดยไม่มีเหตุอันควร เว้นแต่รถลำกเข็นส้ำหรับทำรก คน
ป่วย หรือคนพิกำร
8. โดยไม่คำ้ นึงถึงควำมปลอดภัย หรือควำมเดือดร้อนของผู้อื่น
9. ในขณะที่เสพ หรือรับเข้ำร่ำงกำย ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดๆ ซึ่งวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทกลุ่มแอมเฟตำมีน(ยำบ้ำ) หรือวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสำทอย่ำงอื่น

10. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญำตขับรถ
11. ขับรถบนไหล่ทำง เว้นแต่ได้รบั อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
12. ใช้ไฟฉุกเฉินขณะขับรถตรงไปเพื่อผ่ำนทำงร่วมทำงแยก
13. ขับรถแข่ง เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
ข้อห้ามของผู้ขบั รถ
1. ห้ำมอนุญำตให้ผู้ทไี่ ม่มีใบอนุญำตขับรถ ขับรถของตน
2. ห้ำมใช้แผ่นป้ำยทะเบียนรถที่จดั ท้ำขึนเอง
3. ห้ำมให้ผู้อื่นใช้ใบอนุญำตขับรถของตน
4. ห้ำมใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
ขับขีข่ ับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา
เมื่อผู้ขับขี่ขับรถลงจำกทำงลำดชันหรือภูเขำจะต้องปฏิบตั ิอย่ำงไร








ห้ำมใช้เกียร์ว่ำง
ห้ำมเหยียบคลัทซ์
ห้ำมใช้เบรคตลอดเวลำ
ห้ำมดับเครื่องยนต์
ใช้เกียร์ต่้ำ
ขับรถชิดขอบทำงด้ำนซ้ำย
ให้เสียงสัญญำณเตือนรถที่อำจสวนทำงมำ

ขับรถห่างจากรถคันหน้า

ขับขี่พบรถฉุกเฉิน

ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่ำงจำกรถคันหน้ำเป็นระยะทำงเท่ำใด

เมื่อขับขี่พบรถฉุกเฉินจะต้องปฏิบตั ิ



ห่ำงพอสมควรในระยะทีส่ ำมำรถหยุดรถได้โดย
ปลอดภัย

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
กำรขับรถผ่ำนทำงร่วมทำงแยกที่เป็นทำงเอกตัดกัน และไม่
ปรำกฏสัญญำณ หรือเครื่องหมำยจรำจรผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติ
อย่ำงไร



ถ้ำมีรถอื่นอยู่ในทำงร่วมทำงแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถ
ในทำงร่วมทำงแยกนันขับผ่ำนไปก่อน
ถ้ำมำถึงทำงร่วมทำงแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยู่
ในทำงร่วมทำงแยกผู้ขับขี่ต้องหยุดรถให้รถที่อยู่
ทำงด้ำนซ้ำยของคนขับผ่ำนไปก่อน

การขับรถสวนทางกัน

เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย

ในกำรขับรถสวนทำงกัน ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร

เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมำย “เลียวซ้ำยผ่ำนตลอด” ผู้ขับขี่ควร
ปฏิบัติอย่ำงไร

1. ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทำงด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถ และให้ถือ
กึ่งกลำงของทำงเดินรถหรือเส้นหรือแนวที่แบ่งทำงเดินรถ
เป็นหลัก
2. ทำงเดินรถที่แคบ ให้ผู้ขับขี่แต่ละฝ่ำย ลดควำมเร็วของรถ
ลง เพื่อให้สวนทำงกันได้โดยปลอดภัย
3. ทำงเดินรถที่แคบ ซึ่งไม่อำจขับรถสวนทำงกันได้โดย
ปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่ำหยุดรถชิดขอบทำง
ด้ำนซ้ำย เพื่อให้ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่ำขับผ่ำนไปก่อน
4. กรณีที่มสี ิ่งกีดขวำง ผู้ขับขี่ต้องลดควำมเร็วหรือหยุดรถให้
รถคันที่สวนทำงขับผ่ำนมำก่อน

ให้ผู้ขับขี่หยุดให้ทำงแก่รถที่ก้ำลังผ่ำนทำงร่วมทำงแยกจำกทำง
ด้ำนขวำและให้ทำงแก่รถที่เลียวขวำก่อนจึงจะเลียวซ้ำยผ่ำนไป
ได้
การเลียวรถ
ในกำรเลียวรถผู้ขับขี่จะต้องขับรถในช่องทำงเดินรถที่ต้องกำร
จะเลียวก่อนถึงทำงเลียวไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร

1.หยุดรถ หรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทำงด้ำนซ้ำย แต้ถ้ำมีช่องทำงเดิน
รถประจ้ำรถทำงให้หยุดชิดกับช่องทำงเดินรถประจ้ำทำง แต่ห้ำมหยุด
หรือจอดรถในทำงร่วมทำงแยก
2.ขับรถตำมหลังรถฉุกเฉินได้ในระยะไม่ต่้ำกว่ำ 50 เมตร

วาตภัย
ภัยธรรมชำติซึ่งเกิดจำกพำยุลมแรง จนท้ำให้เกิดควำม
เสียหำยแก่อำคำรบ้ำนเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้ำง ส้ำหรับในประเทศ
ไทยวำตภัยหรือพำยุลมแรงมีสำเหตุมำจำกปรำกฎกำรณ์ทำง
ธรรรมชำติ โดยสำมำรถแบ่งลักษณะของวำตภัยได้ตำมควำมเร็วลม
เช่น พำยุฟ้ำคนอง พำยุดีเปรสชั่น พำยุโซนร้อน พำยุไต้ฝุ่น พำยุหมุน
เขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พำยุโซนร้อน พำยุใต้ฝุ่น
1. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุไต้ฝุ่น
บนบก
ต้นไม้ล้ม ถอนรำก ถอนโคน จะท้ำให้เกิดอันตรำยจำกต้นไม้
ล้มทับบ้ำนเรือน บ้ำนเรือนพังทับผู้คนในบ้ำนและใกล้เคียงบำดเจ็บ
หรือตำย เรือกส่วนไร่นำเสียหำยหนักมำก เสำไฟฟ้ำล้ม สำยไฟฟ้ำขำด
ไฟฟ้ำช็อต เกิดเพลิงไหม้และผู้คนอำจเสียชีวิตจำกไฟฟ้ำดูดได้ ผู้คนที่มี
อำคำรพักอำศัยอยู่รมิ ทะเลอำจถูกน้ำพัดพำลงทะเลจมน้ำตำยได้
ดังเช่น ปรำกฏกำรณ์ที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ในทะเล
ในทะเลลมแรงจัดมำก คลืน่ ใหญ่ เรือขนำดใหญ่ ๆ ขนำดหมืน่
ตันอำจจะถูกพัดพำไปเกยฝั่งล่มจมได้ บรรดำเรือเล็กเป็นอันตรำยล่ม
จมสิน ไม่สำมำรถจะต้ำนควำมรุนแรงของพำยุได้คลื่นใหญ่ซัดขึนริมฝั่ง
จนท้ำให้ระดับน้ำขึนสูงมำกจนท่วมอำคำรบ้ำนช่องริมทะเลได้ บรรดำ
โป๊ะจับปลำในทะเลถูกท้ำลำยลงโดยสินเชิงโดยคลื่นและลม

5.เมื่อลมพำยุพดั กิ่งไม้ล้มทับที่อยูอ่ ำศัย หรือ มีคนบำดเจ็บให้รีบแจ้ง
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำตะเกียบ งำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย เบอร์ 038-508110 ต่อ 21

ด้วยควำมปรำถนำดีจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำตะเกียบ
งำนป้องกันฯ โทร.038-508110 ต่อ 21
ด้วยควำมปรำรถนำดีจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลวังส้ำโรง
งำนป้องกันฯ โทร.081-0377-471
056-904-322

2. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุโซนร้อน
พำยุโซนร้อนมีควำมรุนแรงน้อยกว่ำพำยุไต้ฝุ่น ควำมเร็วของ
ลมบริเวณใกล้ศูนย์กลำงตังแต่ 34 น็อต หรือ 62 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงขึนไป แต่ไม่เกิน 63 น็อต หรือ 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ฉะนันอันตรำยอันจะเกิดจำกกำรที่พำยุนีพัดมำปะทะลดลงในระดับ
รองลงมำจำกพำยุไต้ฝุ่น แต่ถึงกระนันก็ตำมควำมรุนแรงที่จะท้ำให้
ควำมเสียหำยก็ยังมีมำกเหมือนกัน ในทะเลลมจะแรงมำกจน
สำมำรถจะจมเรือขนำดใหญ่ ๆ ได้ต้นไม้ถอนรำกถอนโคนดังพำยุ
โซนร้อนที่ปะทะฝั่งแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมรำช
3. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุดีเปรสชั่น
พำยุดีเปรสชั่นเป็นพำยุที่มกี ้ำลังอ่อนควำมเร็วของลมใกล้
บริเวณศูนย์กลำงไม่เกิน 33 น็อต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่มี
อันตรำยรุนแรงแต่ท้ำให้มฝี นตกหนักปำนกลำงทั่วไปตลอดทำงที่
พำยุดีเปรสชั่นผ่ำนไป และมีฝนตกหนักเป็นแห่ง ๆ พร้อมด้วยลม
กรรโชกแรงเป็นครังครำว ซึ่งบำงครำวจะรุนแรงจนท้ำให้เกิดควำม
เสียหำยได้บ้ำง ไม่ปลอดภัยเสียทีเดียว ในทะเลค่อนข้ำงแรงและ
คลื่นจัด บรรดำเรือประมงขนำดเล็กขนำดต่้ำกว่ำ 50 ตันควรงด
ออกทะเลเพรำะอำจจะล่มลงได้
4. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุฤดูร้อน
พำยุฤดูร้อนเป็นพำยุที่เกิดขึนโดยเหตุและวิธีกำรต่ำงกับพำยุ
ดีเปรสชั่น และเกิดบนผืนแผ่นดินที่ร้อนอบอ้ำวในฤดูร้อนแต่เป็น
พำยุที่มีบริเวณย่อม ๆ มีอำณำเขตเพียง 20-30 ตำรำงกิโลเมตร
แต่อำจมีลมแรงมำกถึง 47 น็อต หรือ 87 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดัง
พำยุที่เกิดขึนที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ.2494
และพำยุที่เกิดขึนที่อ้ำเภอมุกดำหำรเมื่อวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ.
2497 พำยุนีมีก้ำลังแรงที่จะท้ำให้เกิดควำมเสียหำยได้มำก
เหมือนกันแต่เป็นช่วงระยะเวลำสัน ๆ ประมำณ 2-3 ชั่วโมง

3.ตรวจสอบกิ่งไม้บริเวณใกล้กับบ้ำนเรือน หำกเกิดอันตรำยเมื่อเกิด
พำยุให้ตัดทิง

การเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัย
1. ติดตำมสอบถำมสภำวะอำกำศ ฟังค้ำเตือนจำกกรม
อุตุนิยมวิทยำสม่้ำเสมอ

2. ตรวจสอบบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัย ว่ำมีควำมแข็งแรง
ปลอดภัยจำกลมแรงหรือไม่ สิ่งของที่อำจหล่นลงมำแตกหักได้
ง่ำย ให้จัดในที่ปลอดภัยหรือผูกมัดให้แน่นหนำ

4.เมื่อเกิดลมพำยุไม่ควรออกไปในที่โล่งแจ้ง เพรำะอำจเกิดอันตรำยได้
ควรอยู่ในที่มั่นคงแข็งแรง ปิดประตูหน้ำต่ำงให้เรียบร้อยอย่ำ เปิด
ประตู หน้ำต่ำงเมื่อลมพำยุพัดผ่ำน

อุทกภัย
ภัยที่เกิดขึนเนื่องจำกมีน้ำเป็นสำเหตุ อำจจะเป็น น้ำท่วม
น้ำป่ำ หรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจำกฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็น
เวลำนำน บำงครังท้ำให้เกิดแผ่นดินถล่ม อำจมีสำเหตุจำกพำยุ หมุน
เขตร้อนลมมรสุมมีก้ำลังแรง ร่องควำมกดอำกำศต่้ำมีก้ำลังแรง อำกำศ
แปรปรวน น้ำทะเลหนุนแผ่นดินไหว เขื่อนพัง ท้ำให้เกิดอุทกภัยได้
เสมอ
ชนิดของอุทกภัย

8. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในทีป่ ลอดภัยเมื่อสถำนกำรณ์จวนตัว
หรือปฏิบัตติ ำมค้ำแนะน้ำของทำงรำชกำร

1. น้ำป่ำไหลหลำก เกิดจำกฝนตกหนักบนภูเขำ หรือต้นนำ้ ล้ำ
ธำรและไหลบ่ำลงที่รำบอย่ำงรวดเร็ว เพรำะไม่มตี ้นไม้ ช่วย
ดูดซับ ชะลอกระแสน้ำ ควำมเร็วของน้ำ ของท่อนซุง และ
ต้นไม้ ซี่งพัดมำตำมกระแสน้ำจะท้ำลำยต้นไม้ อำคำร ถนน
สะพำน และชีวิตมนุษย์และสัตว์จนได้รับควำมเสียหำย.
2. น้ำท่วมขัง น้ำเอ่อนอง เกิดจำกน้ำล้นตลิ่ง มีระดับสูงจำก
ปกติท่วมแช่ขัง ท้ำให้กำรคมนำคมหยุดชะงัก เกิดโรค
ระบำดได้ ท้ำลำยพืชผลเกษตรกร
3. คลื่นซัดฝั่ง เกิดจำกพำยุลมแรงซัดฝั่ง ท้ำให้น้ำท่วมบริเวณ
ชำยฝั่งทะเล บำงครังมีคลื่นสูงถึง 10 เมตร ซัดเข้ำฝั่งซึ่ง
สำมำรถท้ำลำยทรัพย์สินและชีวิตได้

9. เมื่อจวนตัวให้ค้ำนึงถึงควำมปลอดภัยของชีวิตมำกกว่ำห่วงทรัพย์
สมบัติ

ด้วยควำมปรำรถนำดีจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลวังส้ำโรง
งำนป้องกันฯ โทร.081-0377-471
059-904-322

กำรป้องกันและลดควำมเสียหำยจำกอุทกภัย

1. ตัดสะพำนไฟ และปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย

5. ไม่ควรเล่นน้ำหรือว่ำยน้ำเล่นในขณะน้ำท่วม

2. จงอยู่ในอำคำรที่แข็งแรง และอยู่ในที่สูงพ้นระดับน้ำ
ทีเ่ คยท่วมมำก่อน

6. ระวังสัตว์มีพิษที่หนีน้ำท่วมขึนมำอยู่บนบ้ำน และหลังคำเรือนกัด
ต่อย เช่น งู แมลงป่อง ตะขำบ เป็นต้น

ควรติดตำมฟังข่ำวอำกำศของสม่้ำเสมอ เมื่อใดที่กรม
อุตุนิยมวิทยำเตือนให้อพยพ ทังคนและสัตว์เลียงควรรีบอพยพไปอยู่
ในที่สูง อำคำรที่มั่นคงแข็งแรง
ถ้ำอยู่ที่รำบให้ระมัดระวังน้ำป่ำหลำก จำกภูเขำที่รำบสูง
ลงมำ กระแสน้ำจะรวดเร็วมำก ควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนัก
ติดต่อกันบนภูเขำหลำย ๆ วัน ให้เตรียมตัวอพยพขนของไว้ที่สูง
ถ้ำอยู่ริมน้ำให้เอำเรือหลบเข้ำฝั่งไว้ในที่จะใช้งำนได้ เมื่อ
เกิดน้ำท่วม เพื่อกำรคมนำคม ควรมีกำรวำงแผนอพยพว่ำจะไปอยู่ที่
ใด พบกันที่ไหน อย่ำงไร
กระแสน้ำหลำกจะท้ำลำยวัสดุก่อสร้ำง เส้นทำงคมนำคม
ต้นไม้ และพืชไร่ ต้องระวังกระแสน้ำพัดพำไป อย่ำขับรถยนต์ฝำ่ ลง
ไปในกระแสน้ำหลำก แม้บนถนนก็ตำม อย่ำลงเล่นน้ำ อำจจะ
ประสพอุบตั ิภัยอื่น ๆ อีกได้
หลังจำกน้ำท่วม จะเกิดโรคระบำดในระบบทำงเดินอำหำร
ทังคนและสัตว์ ให้ระวังน้ำบริโภค โดยต้มให้เดือดเสียก่อน

3. จงท้ำให้ร่ำงกำยอบอุ่นอยู่เสมอ
7. ติดตำมเหตุกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้ำอำกำศ และ
ติดตำมค้ำเตือนเกี่ยวกับ ลักษณะอำกำศจำกกรมอุตุนยิ มวิทยำ

4. ไม่ควรขับขี่ยำนพำหนะฝ่ำลงไปในกระแสน้ำหลำก

ขณะเกิดอุทกภัยควรตังสติให้มั่นคง อย่าตื่นกลัวหรือตกใจ ควร
เตรียมพร้อมทีจ่ ะเผชิญเหตุการณ์ด้วยความสุขุม รอบคอบ และ
ควรปฏิบัติดังต่อไปนี

