ความรู ้ เกี ยวกับสาธารณภัย
และการป้องกันภัยสําหรั บประชาชน

------------------------สาธารณภัย ประกอบด้ วย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ ง ภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่ า ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการ
คมนาคมและขนส่ง
ภัยพิบัติ (ระเบียบกระทรวงการคลั ง พ.ศ. 2540)
หมายถึง สาธารณภัย ได้ แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ ง
ภาวะฝนแล้ ง ฝนทิ งช่วง ฟ้าผ่าภัยจากลู กเห็บ ภัยอันเกิดจาก
ไฟป่ า ภัยจากโรค หรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุก
ชนิดอากาศหนาวจัดจนสั ตว์ ต้องสูญเสียชีวิต ภัยสงคราม และ
ภัยอันเนืองมาจากการกระทําของผู ้ ก่อการร้ าย ตลอดจนภัย
อืน ๆ อันมีมาเป็ นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู ้ ทํา
ให้ เกิดขึ นซึงก่อให้ เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์ สินของประชาชนหรือรัฐ
ประเภทของสาธารณภัย
แบ่งตามลั กษณะการเกิดหรือสาเหตุ ได้ เป็ น 2 ประเภท
คือ สาธารณภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยจากมนุษย์
1. สาธารณภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) เป็ นสา
ธารณภัยทีเกิดขึ นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ นตามฤดูกาล
เป็ นส่วนใหญ่ แต่บางครั งอาจเกิดขึ นโดยกะทันหันก่อให้ เกิด
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ต่างๆ ได้ แก่ อุทกภัย (นํ าท่วม) , วาตภัย (พายุ) อ, ัคคีภัย
(เพลิงไหม้ ) , อากาศหนาวผิดปกติ , คลื นความร้ อน (เกิด
ความร้ อนผิดปกติ) ,ภัยแล้ ง (ความอดอยาก ขาดแคลน แห้ ง
แล้ ง) ,แผ่ นดินถล่ ม (ฝนตกหนักมาก ดินบริเวณภูเขาอุ ้ มนํ าไว้ จน
เกิดการอิมตัวและไม่สามารถอุ ้ มนํ าไว้ ได้) , การระบาดของโรค
เช่น ฉีหนู อหิวาตกโรค , ภัยจากฝูงสัตว์ และแมลง
2. สาธารณภัยจากมนุษย์ เป็ นสาธารณภัยทีเกิดจากการกระทํา
ของมนุษย์ โดยอาจเกิดจากสิงประดิษฐ์ ของมนุษย์ทีประดิษฐ์ เพือ
ความสุ ขสบาย หรือเพือประหัตประหารกัน เช่น ภัยจากจราจร
(ภัยทางอากาศ ภัยทางบก ภัยทางนํ า ฯลฯ) ภ, ัยจากการ
ประกอบอาชีพ (ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม) ,ภัยจากความ
ไม่ สงบของประเทศ (จลาจล การปฏิวัติ การก่อวินาศกรรม
ก่อการร้ าย สงคราม) ,ภัยจากไฟฟ้า อัคคีภัย ,ภัยจากวัตถุ
อันตราย ,ภัยจากความเจริ ญทางเทคโนโลยี
การเตรี ยมรั บสถานการณ์ อุทกภัย
ควรประสานงานระหว่างประชาชนและเจ้ าหน้ าทีรัฐ เมือ
ได้ รับคําเตือนภัยว่าจะมีอุทกภัยเกิดขึ นประชาชนทีมีบ้านเรือน
หรือทําการเพาะปลู กอยู่ในพื นทีราบลุ่ม ริ มแม่นํ า ริคลอง
ม หรือ
ตามชายทะเล ควรปฏิบัติดังนี
ก่ อนเกิดอุทกภัย ควรปฏิบัติดังนี
1. เชือฟั งคําเตือนอย่างเคร่งครัด
2. ติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนือง

-33. เคลือนย้ ายคน สั ตว์เลี ยงและสิงของไปอยู่ในทีสู ง ซึงเป็ นที
พ้ นระดับนํ าทีเคยท่วมมาก่อน
4. สําหรับอาคารบ้ านเรือนและโรงงาน ถ้ าสามารถขนย้ าย
สิงของไปอยู่ในทีปลอดภัยได้ สมควรกระทํา หรืออาจยกพื นให้
สู งเพือหนีนํ า หรือทําคันดินหรือกําแพงกั นนํ ารอบบริเวณ
5. ทําคันดินหรือกําแพงกั นนํ าโดยรอบ
6. เคลือนย้ ายพาหนะ เช่น รถยนต์หรือล้ อเลือนไปอยู่ทีสู ง
หรือทําแพสําหรับทีพักรถยนต์
7. เตรียมกระสอบใส่ดินหรือทราย เพือเสริมคันดินทีกั นนํ าให้
สู งขึ น เมือระดับนํ าขึ นสู งท่วมคันดินทีสร้ างอยู่
8. ควรเตรียมเรือไม้ เรือยาง หรือแพไม้ ไว้ ใช้ เพือใช้ เป็ น
พาหนะในขณะนํ าท่วมเป็นเวลานาน เรือเหล่านี สามารถ
ช่วยชีวิตได้ เมืออุทกภัยคุกคาม
9. เตรียมเครืองมือช่างไม้ ไม้ กระดาน และเชือกไว้ สําหรับต่อ
แพ เพือช่วยชีวิตในยามคับขัน
10. เตรียมอาหารกระป๋ อง หรืออาหารสํารองไว้บ้าง พอทีจะมี
อาหารรับประทานเมือนํ าท่วมเป็ นระยะเวลาหลาย ๆ วัน
11. เตรียมนํ าดืมเก็บไว้ ในขวดและภาชนะทีปิ ดแน่น ๆ เพราะ
นํ าทีสะอาดทีใช้ ตามปกติขาดแคลนลงระบบการส่ง
นํ าประปาอาจจะหยุดชะงักเป็ นเวลานาน
12. เตรียมเครืองเวชภัณฑ์ ไว้ บ้างพอสมควร เช่น ยาแก้ พิษกัด
ต่อยแมลงป่ อง ตะขาบ งู และสั ตว์อืน ๆ
13. เตรียมเชือกมนิลามีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ใช้
ปลายหนึงผูกมัดกับต้ นไม้ เป็ นทียึดเหนียว ในกรณีทีกระแสนํ า
เชียว และคลืนลูกใหญ่ ซัดมา จะช่วยไม่ให้ ไหลลอยไปตาม
กระแสนํ า

-414. เตรียมวิทยุทีใช้ ถ่านไฟฉาย เพือไว้ ติดตามฟั งรายงานข่าว
ลั กษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
15. เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และเทียนไข เพือไว้ ใช้ เมือ
ไฟฟ้าดับ
ขณะเกิดอุทกภัย ควรตั งสติให้ มันคง อย่าตืนกลั ว
หรือตกใจ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี
1. ตัดสะพานไฟ และปิ ดแก๊ สหุงต้ มให้ เรียบร้ อย
2. อยู่ในอาคารทีแข็งแรง และอยู่ในทีสู งพ้ นระดับนํ า
3. จงทําให้ ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ
4.ไม่ควรขับขียานพาหนะฝ่ าลงไปในกระแสนํ าหลาก
5. ไม่ควรเล่นนํ าหรือว่ายนํ าเล่นในขณะนํ าท่วม
6. ระวังสั ตว์มีพิษทีหนีนํ าท่วมขึ นมาอยู่บนบ้ าน และหลังคา
เรือนกัดต่อย เช่น งู แมลงป่ อง ตะขาบ เป็ นต้ น
7. ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ ชิด เช่น สั งเกตลมฟ้าอากาศ
และติดตามคําเตือนเกียวกับลักษณะอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยา
8. เตรียมพร้ อมทีจะอพยพไปในทีปลอดภัยเมือสถานการณ์
จวนตัว หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการ
9. เมือจวนตัวให้คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่า
ห่วงทรัพย์ สมบัติ
หลังเกิดอุทกภัย เมือระดับนํ าลดลงจนเป็ นปกติ การ
บูรณะซ่อมแซมสิงต่าง ๆ จะต้ องเริมต้ นทันที ประกอบด้ วย
1. การขนส่งคนอพยพกลั บยังภูมิลําเนาเดิม
2. การช่วยเหลือในการรื อสิงปรักหักพัง ซ่อมแซมบ้ านเรือนที
หักพัง ถ้ าบ้ านเรือนทีถูกทําลายให้ ช่วยเหลือในการจัดหาที
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3. การกวาดเก็บขนสิงปรักหักพังทัวไป การทําความสะอาด
บ้ านเรือน ถนนหนทาง และสิงชํารุดเสียหาย
4. ซ่อมแซมบ้ านเรือนอาคาร โรงเรี ยนทีพักอาศัย สะพานทีหักพัง
ชํารุดเสียหาย หากเสียหายมากจนไม่อาจซ่อมแซมได้ ก็ให้ รื อถอน
เพราะจะเป็ นอันตรายได้
5. ซ่อม แก้ ไขเครืองสาธารณูปโภคให้ กลั บคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
ทีสุ ด เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรเลข โทรศัพท์
6. ภายหลั งนํ าท่วมจะมีซากสัตว์ตาย ปรากฏในทีต่าง ๆซึงจะต้ อง
จัดการเก็บฝั งโดยเร็ว สั ตว์ทีมีชีวิตอยู่ซึงอดอาหารเป็ นเวลานาน
ให้ รีบให้ อาหารและนํากลั บคืนให้ เจ้ าของ
7. ซ่อมแซมถนน สะพาน และทางรถไฟทีขาดตอนชํารุดเสียหาย
ให้ กลั บสู่สภาพเดิม เพือใช้ ในการคมนาคมได้ โดยเร็วทีสุ ด
8. สร้ างอาคารชัวคราวสําหรับผู ้ ทีอาศัยเนืองจากถูกอุทกภัย
ทําลายให้ อยู่อาศัยเป็ นการชัวคราว
9. การสงเคราะห์ ผู ้ ประสบอุทกภัย เช่น การแจกเสื อผ้ า
เครืองนุ่งห่ม และอาหารแก่ผู ้ ประสบภัย
10. ภายหลั งอุทกภัย เนืองจากสิงแวดล้ อมมีการเปลียนแปลง
อย่างมาก จะทําให้ เกิดเจ็บไข้ และโรคระบาดได้ ดังนั นควรมีการ
ฉีดวัคซีนเพือป้องกันโรคระบาด

เอกสารประชาสัมพันธ์
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ความรู ้ เกี ยวกับสาธารณภัย
และการป้องกันภัยสําหรับประชาชน

------------------------วาตภัย (Storms)
วาตภัย หมายถึง ภัยทีเกิดขึ นจากพายุลมแรง จน
ทําให้ เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้ านเรือน ต้ นไม้ และ
สิงก่อสร้ าง สําหรับในประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมี
สาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ
(1) พายุฤดูหมุนเขตร้ อน จะเกิดขึ นในช่วงฤดูฝน
เป็ นพายุทีเกิดขึ นเหนือทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกใน
เขตร้ อน มีศูนย์กลางประมาณ
กม. มีลมพัดเวียนรอบ
ศูนย์กลางทิศทวนเข็มนาฬิ กา ศูนย์กลางเป็ นวงกลมประมาณ
- กม. เรียกตาพายุ มองเห็นได้ จากภาพเมฆดาวเทียม
เมือเคลือนตัวขึ นฝั งประเทศเวียดนามทําความเสียหายให้
บริเวณทีเคลือนทีผ่านตามลําดับความรุนแรง
(2) พายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดถีในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมี
การเกิดน้ อยครั งกว่า สําหรับภาคใต้ ก็สามารถเกิดได้ แต่ไม่
บ่อยนัก โดยพายุฤดูร้อนจะเกิดในช่วงทีมีลั กษณะอากาศอบ
อ้ าวติดต่อกันหลายวันแล้ วมีกระแสอากาศเย็นจากความกด
อากาศสู งในประเทศจีนพัดมาปะทะกัน ทําให้ เกิดฝนฟ้า
คะนองมีพายุลมแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ จะทําความ
เสียหายในบริเวณทีไม่กว้ างนักประมาณ - ตาราง
กิโลเมตร ความเร็วลมประมาณ กม./ชม. ทําให้

สิงก่อสร้ าง บ้ านเรือน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ฝนตกหนัก
ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า เป็ นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์และสัตว์ได้
(3) ลมงวง (ทอร์ นาโด) เป็ นพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็ก
ทีเกิดจากการหมุนเวียนของลมภายใต้ เมฆก่อตัวในทางตั ง หรือ
เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง (เมฆคิวมูโลนิมบัส) ทีมีฐานเมฆตํา
กระแสลมวนทีมีความเร็ วลมสู งนี จะทําให้ กระแสอากาศเป็ นลํา
พุ่งขึ นสู่ท้องฟ้า หรือย้ อยลงมาจากฐานเมฆดูคล้ ายกับงวงหรือ
ปล่อยยืนลงมา ถ้ าถึงพื นดินก็จะทําความเสียหายแก่บ้านเรือน
ต้ นไม้ และสิงปลู กสร้ างได้ สําหรับในประเทศไทยมักจะเกิด
กระแสลมวนใกล้ พื นดินเป็ นส่วนใหญ่ ไม่ต่อเนืองขึ นไปจนถึงใต้
พื นฐานเมฆและจะเกิดขึ นนานๆ ครั ง โดยจะเกิดขึ นในพื นทีแคบๆ
และมีช่วงระยะเวลาสั นๆ จึงทําให้ เกิดความเสียหายได้ ในบาง
พื นที

การเตรี ยมการป้องกันอันตรายจากวาตภัย
การเตรียมการขณะเกิดวาตภัย
. ติดตามข่าวและประกาศคําเตือนลักษณะอากาศร้ าย
จากกรมอุตุนิยมวิทยา
. เตรียมวิทยุและอุปกรณ์สือสาร ชนิดใช้ ถ่านแบตเตอรี
เพือติดตามข่าวในกรณีทีไฟฟ้าขัดข้ อง
. ตัดกิงไม้ หรือริดกิงไม้ ทีอาจหักได้ โดยเฉพาะกิงทีจะ
หักมาทับบ้ าน สายไฟฟ้า ต้ นไม้ ทีตายยืนต้ นควรจัดการโค่นลง
. ตรวจเสาและสายไฟฟ้าทั งในและนอกบริเวณบ้ านให้
เรียบร้ อย ถ้ าไม่แข็งแรงให้ ยึดเหนียวเสาไฟฟ้าให้ มันคง
. พักในอาคารทีมันคงตลอดเวลาขณะเกิดวาตภัย
อย่าออกมาในทีโล่งแจ้ ง เพราะต้ นไม้ และกิงไม้ อาจหักโค่นลงมา
ทับได้ รวมทั งสั งกะสีและกระเบื องจะปลิวตามลมทําอันตรายได้

. ปิ ดประตู หน้ าต่างทุกบาน รวมทั งยึดประตูและ
หน้ าต่างให้ มันคงแข็งแรง ถ้ าประตูหน้ าต่างไม่แข็งแรงให้ ใช้
ไม้ ทาบตีตะปูตรึงปิ ดประตู หน้ าต่างไว้ จะปลอดภัยยิงขึ น
. ปิ ดกั นช่องทางลมและช่องทางต่างๆ ทีลมจะเข้ า
ไปทําให้ เกิดความเสียหาย
. เตรียมตะเกียง ไฟฉาย และไม้ ขีดไฟไว้ ให้ พร้ อม
ให้ อยู่ใกล้ มือ เมือเกิดไฟฟ้าดับจะได้ หยิบใช้ ได้ อย่างทันท่วงที
และเตรียมนํ าสะอาดพร้ อมทั งอุปกรณ์เครืองหุงต้ ม
. เตรียมอาหารสํารอง อาหารกระป๋ องไว้ บ้าง
สําหรับการยังชีพในระยะเวลา - วัน
. ดับเตาไฟให้ เรียบร้ อยและควรจะมีอุปกรณ์
สําหรับดับเพลิงไว้
. เตรียมเครืองเวชภัณฑ์
. สิงของควรไว้ ในทีตํา เพราะอาจจะตกหล่น
แตกหักเสียหายได้
. บรรดาเรือ แพ ให้ ลงสมอยึดตรึงให้ มันคง
แข็งแรง
. ถ้ ามีรถยนต์หรือพาหนะควรเติมนํ ามันให้ เต็ม
ถังตลอดเวลา เตรียมไว้ ให้ พร้ อมภายหลั งพายุสงบอาจต้ อง
นําผู ้ ป่วยไปส่งโรงพยาบาล
. เมือลมสงบแล้ วต้ องรออย่างน้ อย ชัวโมง
ถ้ าพ้ นระยะเวลานี แล้ วไม่มีลมแรงเกิดขึ นอีก จึงจะวางใจว่า
พายุได้ ผ่านพ้ นไปแล้ ว ทั งนี เพราะเมือศูนย์กลางพายุผ่านไป
แล้ วจะต้ องมีลมแรงและฝนตกหนักผ่านมาอีก ประมาณ
ชัวโมง
. ตั งสติให้ มันในการตัดสินใจช่วยครอบครัวให้
พ้ นอันตรายในขณะวิกฤต

หลั งเกิดวาตภัย (เมือพายุสงบแล้ ว)
. เมือมีผู ้ บาดเจ็บให้ รีบช่วยเหลือและนําส่ง
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทีใกล้ เคียงให้ เร็วทีสุ ด
. ต้ นไม้ ใกล้ จะล้ มให้ รีบจัดการโค่นลง มิฉะนั นจะ
หักโค่นล้ มภายหลั ง
. ถ้ ามีเสาไฟฟ้าล้ ม สายไฟขาดอย่าเข้ าใกล้ หรือ
แตะต้ องเป็ นอันขาดควรทําเครืองหมายแสดงอันตรายไว้ รีบ
แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าทีหรือช่างไฟฟ้าจัดการซ่อมโดยด่วน และอย่า
แตะโลหะทีเป็ นสือไฟฟ้า
. เมือปรากฏว่าท่อประปาแตกทีใดให้ รีบแจ้ ง
เจ้ าหน้ าทีมาแก้ ไขโดยด่วน
. อย่าเพิงใช้ นํ าประปา เพราะนํ าอาจไม่บริสุ ทธิ
เนืองจากท่อแตกหรือนํ าท่วม ถ้ าใช้ นํ าประปาขณะนั นดืม
อาจจะเกิดโรคได้ ให้ ใช้ นํ าทีกักตุนก่อนเกิดเหตุดืมแทน
. ปั ญหาทางด้ านสาธารณสุ ขทีอาจเกิดขึ นได้
การควบคุมโรคติดต่ อที อาจเกิดระบาดได้
. การทํานํ าให้ สะอาด เช่น ใช้ สารส้ ม และใช้ ปูน
คลอรี น
. การกําจัดอุจจาระ โดยใช้ ปูนขาว หรือนํ ายาไล
โซล % กําจัดกลินและฆ่าเชื อโรค
. กําจัดพาหนะนําโรค เช่น ยุง และแมลงวัน
โดยใช้ ยาฆ่าแมลง
. โรคต่างๆ ทีมักเกิดหลังวาตภัย ได้ แก่ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น หวัด , โรคติดเชื อและปรสิต เช่น การ
อักเสบมีหนอง โรคฉีหนู , โรคผิวหนัง เช่น โรคนํ ากัดเท้ า

กลาก โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่ วง ภาวะทาง
จิต เช่น ความเครียด
หมายเลขโทรศัพท์ ที สําคัญ
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