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จุลสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย

ทย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 157 เดือนมิถุนายน 2562

รู้หลัก
ขับรถกลางคืน
ปลอดภัย...ห่างไกลอุบัติเหตุ

FM/AM

INFO

SEEK

NAV

TRACK

MUTE

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

6

เรียนรู้ - รับมือ ‘คลื่นสึนามิ’ อย่างปลอดภัย

4

5

เลือกใช้ - ตรวจสอบ – ดูแลยางรถยนต์
ถูกวิธี...ห่างไกลอุบัติเหตุยางระเบิด

50 – 200 ppm

l

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

นอนในรถ สตาร์ทเครื่อง
- เปิดแอร์ เสี่ยงอันตราย
ถึงชีวิต

7

เรียนรู้ - เลือกใช้งานชุดสายพ่วงถูกวิธี...
ลดเสี่ยงเพลิงไหม้

สัญจรปลอดภัย

จากใจ ปภ.

ประเทศไทย เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ตั้งแต่กลางเดือน

พฤษภาคม 2562 และสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือน
ตุลาคม 2562 ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะน้อยกว่า
ค่าปกติประมาณร้อยละ 5 - 10 โดยช่วงต้นฤดูฝนจะมี
ฝนตกชุกต่อเนื่องและขยายครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่
ของประเทศ ส่วนช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
กรกฎาคมการกระจายตัวของฝนไม่สม่ำ�เสมอและ
มีปริมาณฝนน้อย สำ�หรับช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน
จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และฝนตกหนักมากบางแห่ง
ทำ�ให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำ�ท่วมฉับพลัน น้ำ�ป่า
ไหลหลาก
และน้ำ�ล้นตลิ่ง
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รู้หลัก ขับรถกลางคืน ปลอ

อย่างไรก็ตาม คาดว่า พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่
ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
ภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ซึง่ กรมป้องกัน
สูงกว่าช่วงเวลาอื่นถึง 3 เท่า เนื่องจากผู้ขับขี่มีระยะในการมองเห็น
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บรู ณาการหน่วยงาน
จำ�กัด รวมถึงความง่วงและความอ่อนล้าของผู้ขับขี่ เพื่อความปลอดภัย
ทีเ่ กีย่ วข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
อย่างเข้มข้น เน้นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภยั
ขอแนะหลักปฏิบั ติ ในการขับรถกลางคืนอย่างปลอดภัย ดังนี้
การแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย ควบคู่กับการจัดเตรียมสรรพกำ�ลังวัสดุ
เตรียมรถให้พร้อมขับกลางคืน
อุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อม
ปฏิ
บัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
						

การขับรถกลางคืน

ท้ายนี้ การแจ้งเตือนภัยถือเป็นกระบวนการสำ�คัญ
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้พัฒนาระบบการแจ้ง
เตือนภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
ทัง้ การปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์เครือ่ งมือและเทคโนโลยี
ด้านการเตือนภัย ควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการแจ้งเตือนภัย
พร้อมนำ�เทคโนโลยีมาสนับสนุน การแจ้งเตือนภัยให้มี
ความแม่นยำ� และขยายช่องทางการสื่อสารการแจ้ง
เตือนภัย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัย
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่

ตรวจสอบสั ญ ญาณไฟ
ให้พร้อมใช้งาน โดยแสงไฟ

ปรับกระจกมองข้างลง
เล็กน้อย จะช่วยให้มองเห็น

ปรั บ สวิ ต ช์ ห รี่ ไ ฟแผง
หน้าปัดรถยนต์ พร้อมปิดไฟ

ปรับตั้งลำ�แสงไฟหน้ารถ
ในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อให้

หมั่ น ทำ � ความสะอาด
กระจกรถยนต์ มิให้มีคราบ

ไม่ ติ ด ฟิ ล์ ม กรองแสง
เกินค่ามาตรฐาน เพราะ

ส่องสว่างทุกดวง รวมถึงหมั่น
ทำ�ความสะอาดโคมแก้ว
ครอบสัญญาณไฟ

เส้นทางด้านหลัง โดยไม่มี
แสงไฟหน้าของรถคันอื่น
สะท้อนเข้าตา

ในห้องโดยสาร เพราะรบกวน
ทั ศ นวิ สั ย ในการมองเห็ น
เส้นทาง

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีค่ะ

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ

ชยพล

		

เชษฐา

โมสิกรัตน์		

		

จุรีรัตน์

เทพอาสน์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

ศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา
พัลลรินทร์ ภูกิจ		

		

มณียฉัตร มาสมภพ 		

ธิติศักดิ์

ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์

		
มิ่งเมือง		
แจ้งเอี่ยม		
ภัทรกรรม		

เดือนเพ็ญ ประทุม
สุวารี
ดังนภสร
ชุดาภา

เบญจมาศ เชียรวิชัย

มองเห็นเส้นทางชัดเจน โดยไม่
ส่องตาผู้ขับรถคันอื่น

สกปรก หรือรอยขีดข่วน
ที่ทำ�ให้มองเห็นเส้นทาง
ไม่ชัดเจน

ฟิ ล์ ม ที่ ทึ บ เกิ น ไปส่ ง ผลต่ อ
ทั ศ นวิ สั ย ในการมองเห็ น
เส้นทาง

การเลือกใช้สัญญาณไฟแบบหลอดไฟ LED จะช่วยให้

เตือนใจ มองเห็นเส้นทางชัดเจนทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะไฟเบรก

จะช่วยเตือนให้ผู้ขับรถตามหลังเห็นรถเราได้เร็วขึ้น ทำ�ให้
มีระยะห่างในการหยุดรถอย่างปลอดภัย
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เตือนใจ
การขับรถทั้งช่วงกลางวัน
หรือกลางคืน ผู้ขับขี่ต้องเตรียมสภาพ
ร่างกายให้พร้อม พักพ่อนอย่างเพียงพอ
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยา
ที่ทำ�ให้ง่วงนอน ตรวจสอบสภาพรถ
ศึกษาสภาพเส้นทาง พร้อมปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ในการเดินทาง

หลักขับรถกลางคืนปลอดภัย

การใช้สายตา

การใช้สัญญาณไฟ
เปิ ด ใช้ ไ ฟตั ด หมอกเมื่ อ
ฝนตกหนักหรือสภาพถนน
เฉอะแฉะ จะช่วยลดแสง
สะท้อนกับพืน้ ผิวถนน ทำ�ให้
มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น
เปิดใช้ ไฟสูงเป็นระยะเมื่อขับผ่านเส้นทาง
ที่มืดมาก เมื่อมีรถสวนทางให้เปลี่ยนมาใช้
ไฟตำ� เพื่อป้องกันแสงไฟส่องตาผู้ขับรถคันอื่น

น่ารู้

ไฟต่ำ�มีระยะส่องสว่างประมาณ 50 - 75 เมตร
l ไฟสูงมีระยะส่องสว่างประมาณ 100 - 150 เมตร
l

มองให้กว้างและไกลที่สุด โดยกวาด
สายตามองเส้นทางให้รอบด้าน พร้อม
สังเกตรถที่วิ่งสวนทางมา จุดสำ�คัญ และ
ป้ายจราจรบนเส้นทาง

การขับรถ
ลดความเร็วในการขับรถ โดยใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับระยะที่แสงไฟหน้า
ส่องถึง หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ทันท่วงที
เว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติ จะช่วยให้มีระยะในการหยุดรถ
อย่างปลอดภัย และมีเวลาเพียงพอในการแก้ไขเหตุฉุกเฉิน
เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อาทิ เส้นทางที่กำ�ลังก่อสร้าง ทางแยก ทางโค้ง ทางขึ้น-ลงสะพาน
จุดกลับรถ
ขับแซงในระยะที่ปลอดภัย ไม่มีรถสวนทางมา รวมถึงไม่ขับแซงบริเวณจุดเสี่ยง อาทิ ทางโค้ง ทางขึ้น - ลงสะพาน
ขับรถให้ห่างจากผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ อาทิ คร่อมช่องทาง ขับส่าย ขับรถเร็วผิดปกติ เลี้ยวกะทันหัน

เลี่ยงการมองแสงไฟของรถคันอื่น
เพราะทำ�ให้สายตาพร่ามัว ให้มองเส้นทาง
ข้างหน้าหรือเส้นแบ่งช่องจราจรเป็นหลัก
ไม่จ้องมองจุดเดียวเป็นเวลานาน ควรใช้
สายตากวาดมองเส้นทางจากด้านหนึ่ง
ไปอีกด้านหนึ่ง จะช่วยป้องกันการหลับใน

การสังเกตสัญญาณไฟ
หน้ารถ หากเห็นแสงไฟ
เพียงดวงเดียว แสดงว่า
รถอยู่ ในระยะไกล แต่ต้องระวัง
รถจั ก รยานยนต์ ห รื อ รถยนต์
ที่สัญญาณไฟชำ�รุด

น่ารู้

น่ารู้

การประเมินความเร็ว และการกะระยะห่างจากรถคันหน้าในช่วงเวลากลางคืน เป็นสิ่งสำ�คัญ
ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากการรับรู้ความใกล้ ไกล และการมองเห็นสิ่งรอบข้าง รวมถึง
การตอบสนองจะช้าลง เมื่อขับรถท่ามกลางความมืด

เส้ นทางเสี่ ยงอุบัติเหตุ...ขับรถกลางคืน

ริมไหล่ทาง

เพราะอาจมีรถจอดเสีย โดยไม่เปิดไฟ
ฉุกเฉินหรือทำ�สัญลักษณ์แจ้งเตือน

เส้นทางชุมชน

เพราะอาจมีรถย้อนศร คนข้ามถนน
ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด

ทางแยก

เพราะอาจมี ร ถขั บ ตั ด หน้ า หรื อ เลี้ ย ว
กะทันหัน ขับฝ่าสัญญาณไฟ หรือ
สัญญาณไฟเสีย

เส้นทางที่กำ�ลังก่อสร้าง

เพราะพื้นผิวจราจรไม่เสมอกัน หรือ
อาจมีวัสดุยื่นล้ำ�ช่องทาง

รอบรู้เรื่องภัย
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เรียนรู้ - รับมือ ‘คลื่นสึ นามิ’ อย่างปลอดภัย

คลื่นสึนามิ

เป็นภัยพิบั ตที
ิ ่เกิดจากมวลน้ำ�ทะเล
ขนาดใหญ่ที่ก่อตัวเป็นคลื่นสูงและซัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรรู้และการเตรียมพร้อม
รับมือคลื่นสึนามิ ดังนี้
รูจ
้ ักสึ นามิ

สึนามิเกิดจากการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของเปลือกโลกใต้มหาสมุทร
อย่างฉับพลัน ภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ภูเขาไฟระเบิด
ใต้มหาสมุทร แผ่นดินทรุด หรืออุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลง
ในมหาสมุทร ทำ�ให้น้ำ�ทะเลเคลื่อนตัวแผ่เป็นวงกว้าง เพื่อปรับระดับ
ให้สมดุล จึงก่อให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งอย่างรุนแรง

วิธีรบ
ั มือสึ นามิ

กรณีอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล

ออกห่างจากชายฝั่งทะเลให้เร็วที่สุด เมื่อได้รับ
สัญญาณเตือนภัยหรือรู้สึกถึงแรงสั่นไหว
- อพยพทางพื้นราบ ต้องมีระยะห่างไม่ต่ำ�กว่า
3 กิโลเมตร
- อพยพขึ้นที่สูง ต้องอยู่เหนือระดับนำ�้ ทะเล
ไม่ต่ำ�กว่า 15 เมตร หรือหลบในอาคารที่มั่นคง
แข็งแรง มากกว่า 4 ชั้นขึ้นไป
ออกห่างจากปากแม่น้ำ�หรือลำ�น้ำ�ที่ติดทะเล เพราะคลื่น
สึนามิอาจซัดเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ทำ�ให้ ได้รับ
อันตราย
หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถแล้วรีบออกจากรถทันที
พร้อมอพยพไปอยู่ในพื้นที่สูง หรือสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคง
แข็งแรง
อยู่ ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก
การเตือนภัย เพราะคลื่นสึนามิอาจตามมาหลายระลอก
ทำ�ให้ได้รับอันตราย

กรณีอยู่ ในเรือ
รีบนำ�เรือออกไปอยู่กลางทะเล เพราะคลื่น
สึนามิที่อยู่ห่างชายฝั่งจะมีขนาดเล็ก ไม่ก่อให้เกิด
อันตราย

เตรียมรับมือสึ นามิ

ตรวจสอบสภาพความเสี่ยงภัยสึนามิ
อาทิ ระยะห่าง ความสูงของระดับนำ�้ ทะเล
จากบ้าน โรงเรียน สถานที่ทำ�งาน หรือ
สังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ
สถานที่ท่องเที่ยว
ภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
เตรียมพร้อมรับมือสึนามิ ไว้ล่วงหน้า
ใต้มหาสมุทร อาทิ ระดับนำ�้ ทะเลลดลง
โดยศึ ก ษาเส้ น ทางอพยพไปยั ง พื้ น ที่
อย่างรวดเร็ว มีฝูงสัตว์นำ�้ จำ�นวนมาก
ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุด รวมถึงเรียนรู้ความหมาย
ใกล้ชายฝั่ง
ของป้ายสัญลักษณ์และเสียงสัญญาณ
เตือนภัย
จัดเตรียมสิ่งของจำ�เป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
โดยจัดเก็บไว้บริเวณที่สามารถนำ�ติดตัว
ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ภัย
ไปได้ทันที
อยู่ เสมอ หากมีประกาศเตือนภัย
คลื่ นสึนามิ ใหรี้ บอพยพไปอยู่ใน
ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิ
บริ เ วณที่ ป ลอดภั ย โดยเร็ ว ที่ สุ ด
เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิด
พร้อมปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของทาง
คลื่นสึนามิ
ราชการอย่างเคร่งครัด

ห้ามนำ�เรือกลับเข้าชายฝั่ง เพราะคลื่นสึนามิ
ที่ซัดเข้าชายฝั่งจะเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง

แจ้ ง พิ กั ด ของเรื อ ให้
เจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน จะได้ประสาน
ขอความช่วยเหลืออย่างทัน
ท่วงที
รอประกาศยกเลิกการเตือนภัย ค่อยนำ�เรือ
กลับเข้าชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ
ได้หลายระลอก เนื่องจากระยะเวลาในการ
เคลื่อนตัวของคลื่นห่างกันเป็นชั่วโมง

TIRE SERVICE

ก้าวทันภัย
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เตือนใจ

เลือกใช้ - ตรวจสอบ – ดูแลยางรถยนต์ถูกวิธี
ิ ยางระเบิด
ห่างไกลอุบัตเหตุ

ยางรถยนต์ เป็นอุปกรณ์สำ�คัญในการเดินทาง ซึ่งบ่อยครั้งมักเกิดอุบัติเหตุยางระเบิด ทำ�ให้ได้รับ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ขอแนะการเลือกใช้ ตรวจสอบ และดูแลรักษายางรถยนต์อย่างถูกวิธี ดังนี้

การเลือกใช้ยางรถยนต์
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
และสภาพเส้นทาง การหมั่น
ตรวจสอบยาง เติมแรงดัน
ลมยางตามค่ามาตรฐานที่กำ�หนด
จะช่วยยืดอายุการใช้งานของยาง
และลดความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุยางระเบิด

เติมแรงดันลมยางถูกต้อง

เลือกใช้ ยางรถยนต์เหมาะสม
3-5
ปอนด์

เลื อ กยางใช้ ง าน
บนถนนเรียบ ยาง

ต้องมีดอกยางละเอียด
ร่ อ งยางแคบและถี่
จะช่วยยึดเกาะถนน
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการรีดน้ำ�

เลือกใช้ยางให้เหมาะ
กับสภาพรถ ลักษณะ
การใช้งาน และสภาพ
เส้นทาง รวมถึงมีขนาด
เดียวกับยางทีต
่ ด
ิ ตัง้
มากับรถ

เลือกใช้ยางที่มีรุ่น
และขนาดเดียวกัน
ทั้ง 4 เส้น โดยเปลี่ยน
ยางทุก 2 ปี หรือ
ทุกระยะทาง 50,000
กิโลเมตร

เลื อ กใช้ ย างที่ มี
ขนาดพอดี กั บ
เส้นรอบวงของยาง
โดยมีขนาดใกล้เคียง
กับมาตรฐานเดิม
หรื อ ขนาดของ
ล้อแม็ก

เลือกยางใช้งานบนถนน
ขรุขระหรือลุยโคลน
ยางต้ อ งมี ด อกยาง
ขนาดใหญ่หรือร่องยางห่าง
เพือ่ ช่วยสลัดโคลน หิน
หรือน้ำ�ไม่ให้ไปติดตาม
ดอกยางและร่องยาง

ดูแลรักษายางรถยนต์ถูกวิธี

เติมแรงดันลมยางตามค่ามาตรฐานขณะที่
ยางเย็นตัว จะได้ค่าแรงดันลมยางที่ถูกต้อง
หากเติมหลังขับรถหรือขณะที่ยางมีความร้อน
จะได้ค่าแรงดันลมยางที่สูงกว่าปกติ

10,000
กิโลเมตร

ตรวจสอบยางให้ อ ยู่ ใ นสภาพ
พร้อมใช้งาน ทั้งดอกยาง เนื้อยาง
และแรงดันลมยาง

สลับยางรถยนต์ทุกระยะทาง
10,000 กิโลเมตร จะช่วยลด
การสึกหรอ และทำ�ให้หน้ายาง
เรียบเสมอกันทั้ง 4 เส้น

ตรวจสอบระบบช่วงล่าง ตั้งศูนย์ล้อ
และถ่วงล้อ เพื่อป้องกันแรงเสียดทานและ
การลื่นไถล รวมถึงการรองรับนำ�้ หนักที่ไม่
สมดุล ทำ�ให้หน้ายางเกิดความเสียหายได้

ลักษณะยางรถยนต์ที่เสื่ อมสภาพ

สภาพยาง เนื้อยางแข็งกระด้าง
ไม่ยืดหยุ่น มีรอยปริ ปูด บวม
หลุดร่อน ร่องยางตื้น ไม่มีดอกยาง
หรือดอกยางโล้น

ลมยาง แรงดันลมยางอ่อนกว่าค่า
ที่กำ�หนด ทำ�ให้ต้องเติมลมยาง
บ่อยครั้ง หรือเติมลมยางไม่เข้า

ขับรถด้วยความเร็วสูง
l บรรทุกน้ำ�หนักมากเกินไป
l เบรกหรือเลี้ยวรถกะทันหัน

ออกรถด้วยความเร็วสูง
l ขับรถบนเส้นทางขรุขระ หรือเป็นหลุมบ่อ
l ขับรถเบียดขอบทางเท้า
l

2-3
ปอนด์

กรณีบรรทุกสิ่งของ ให้เติมแรงดันลมยาง
เพิ่มขึ้น 2 - 3 ปอนด์ เพื่อป้องกันหน้ายาง
บิดตัวและสัมผัสกับพื้นถนนมากกว่าปกติ
ทำ�ให้ยางเกิดความร้อนหรือเนื้อยางเป็นรอย
อาจส่งผลให้ยางระเบิดได้
ความผิดปกติของรถ รถมีอาการสัน่
ควบคุมบังคับทิศทางยากกว่าปกติ
โดยเฉพาะขณะเลี้ยวหรือเข้าโค้ง
2-3
ปอนด์

รูท
้ ันสาเหตุยางรถยนต์เสื่ อมสภาพเร็ว
l

ตรวจสอบแรงดั น ลมยางสม่ำ � เสมอ
หรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยใช้เกจ์วัดลม
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน
กรณีเดินทางไกลควรเติมลมยางให้มากกว่า
ปกติ 3 - 5 ปอนด์

จอดรถอยู่กับที่หรือจอดรถ
กลางแดดเป็นเวลานาน
l ใช้น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดที่มี
สารกัดกร่อนเนื้อยาง
l

การขับรถในช่วงฤดูฝน ให้ปรับลดการ
เติมแรงดันลมยางลง 2 - 3 ปอนด์ เพื่อให้
หน้ายางสัมผัสพื้นถนนได้มากขึ้น จะช่วย
ป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นไถล

ลดเสี่ยง เลี่ยงภัย
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ปั จ จั ย เสี่ ยงนอนในรถ
สตาร์ทเครือ
่ งยนต์

ระบบปรั บ อากาศของรถยนต์
จะดูดควันจากท่อไอเสีย ซึ่งเป็นก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์เข้ามาภายในรถ หากสูดดม
เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากเป็นระยะ
เวลานาน จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และอาจทำ�ให้เสียชีวิตได้

50 – 200 ppm

นอนในรถ 			
่

สตาร์ทเครือง - เปิดแอร์
เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
การนอนหลับ

ในรถโดยสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดเครื่อง
ปรับอากาศ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดอันตรายถึง
ขั้นเสียชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
ิ
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบั ตในการนอนหลั
º 
ในรถอย่างปลอดภัย ดังนี้

ข้อควรปฏิบัตินอนในรถปลอดภัย

จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย
มีแสงไฟส่องสว่าง และอยู่
ในจุดผู้คนสัญจรผ่านสามารถ
มองเห็นได้ สถานีบริการนำ�้ มัน
จุดพักรถริมทาง หรือป้อมตำ�รวจ
ทางหลวง

ดั บ เครื่ อ งยนต์ แ ละปิ ด เครื่ อ ง
ปรับอากาศ เพือ่ มิให้ระบบปรับอากาศ
ดู ด ควั น จากท่ อ ไอเสี ย เข้ า มาใน
ห้องโดยสาร จะช่วยป้องกันการสูดดม
ก๊าซบอนมอนอกไซด์เข้าสู่ร่างกาย
ขณะหลับ

รูท
้ ันอันตรายจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

คุณสมบัติของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศ

อันตรายจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
เมื่อก๊าซเข้าไปสะสมในร่างกาย ทำ�ให้ฮีโมโกลบิน
ในเม็ดเลือดแดงลำ�เลียงออกซิเจนไปสูเ่ ซลล์ตา่ งๆ
ได้น้อยลง ทำ�ให้อวัยวะภายในร่างกายทำ�งาน
ผิดปกติ

ผลกระทบของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต่อสุขภาพ

ระดับความเข้มข้นของ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ในกระแสเลือด

ข้อห้ามนอนในรถเสี่ ยงอันตราย
30 40

ผลกระทบต่อสุขภาพ

50 – 200 ppm

ปวดศีรษะเล็กน้อย อ่อนเพลีย

200 – 400 ppm

คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ		
อย่างรุนแรง และอาจเป็นลมได้

1,200 ppm

หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติและผิดจังหวะ

2,000 ppm

หมดสติและอาจเสียชีวิต

5,000 ppm

เสียชีวิตได้

เปิ ด พั ด ลมแอร์ แ ทน
เครื่องปรับอากาศ เพือ่ ช่วย
ดูดอากาศภายนอกเข้ามา
หมุ น เวี ย นภายในห้ อ ง
โดยสาร

ลดกระจกหน้าต่างลงเล็กน้อย เพื่อให้
อากาศภายนอกเข้ า มาหมุ น เวี ย น
และระบายอากาศภายในรถ รวมถึง
ล็อกประตูรถทั้ง 4 บาน จะช่วย
ป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพ

นาที

ไม่ จ อดรถในบริ เ วณ
ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
อาทิ ลานจอดรถชั้นใต้ดิน
เพื่อป้องกันการสูดดมจาก
ท่ อ ไอเสี ย เข้ า สู่ ร่ า งกาย
ในปริมาณมากจนถึงขั้น
เสียชีวิตได้

ไม่ น อนหลั บ ในรถเป็ น
เวลานาน โดยควรพักหลับ
ประมาณ 30 - 40 นาที
จะช่วยลดความอ่อนล้า

ไม่จอดรถนอนในบริเวณ
ที่แสงแดดส่องถึง เพราะ
อุณหภูมิภายในรถจะเพิ่ม
สูงขึน้ ส่งผลให้อวัยวะภายใน
ร่ า งกายทำ � งานผิ ด ปกติ
อาจทำ�ให้เสียชีวิตได้

รูว
้ ิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ช่ วยชี วิตปลอดภัย

เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ
ออกจากรถ โดยนำ�ไปอยู่
บริ เ วณที่ มี อ ากาศถ่ า ยเท
สะดวก เพื่อให้ได้รับออกซิเจน
เข้าสู่ร่างกาย

AMBULANCE

กรณีหายใจติดขัดหรือหยุดหายใจ ให้ผายปอด และรีบนำ�ผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาล
หรือโทรแจ้งทีมกู้ชีพกู้ภัยนำ�เครื่องช่วยหายใจมาพร้อมกับรถพยาบาลในการนำ�ส่งสถาน
พยาบาล

เกาะติดภัย
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เรียนรู้ - เลือกใช้งาน

ชุดสายพ่วง ถูกวิธี
...ลดเสี่ยงเพลิงไหม้
ชุ ด สายพ่ ว งหรื อ ปลั๊ ก สามตา
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยต่อพ่วงปลั๊กไฟ หากใช้อุปกรณ์ที่ ไม่ ได้
มาตรฐาน หรือใช้งานไม่ถูกวิธี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิด
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ เพื่อความ
ปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติ ในการเลือกใช้และ
ใช้งานชุดสายพ่วงอย่างถูกวิธี ดังนี้

7

เตือนใจ
การใช้ ชุ ด สายพ่ ว ง
ชนิดม้วนเก็บ ซึ่งไม่มี
สวิตช์ควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟ้า และฟิวส์สำ�หรับตัดวงจรไฟฟ้า
หากใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด จะมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอันตรายสูงกว่าชุดสายพ่วงที่ ได้
มาตรฐาน

การใช้ งานชุดสายพ่ วง

การเลือกใช้ ชุดสายพ่ วง
มีเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

ตรวจสอบชุดสายพ่วงให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน เต้าเสียบและเต้ารับต้องแน่น ไม่หลวม หรือ

l

l

หลุดง่าย สายไฟไม่มีรอยปริหรือแตก

ส่วนประกอบของชุด
สายพ่วง ทัง้ เต้าเสียบ เต้ารับ
สายไฟ และรางปลั๊กไฟ
ผลิตจากวัสดุทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
l

มีสวิตช์เปิด – ปิด และ
ฟิวส์ช่วยตัดกระแสไฟฟ้า
หากใช้ ไฟฟ้าเกินขนาด
l

l

เสียบปลั๊กเครื่องใช้ ไฟฟ้าเข้ากับชุดสายพ่วง

โดยไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นจึงเสียบปลั๊กไฟของ
ชุดสายพ่วงเข้ากับเต้ารับบนผนัง

สายไฟของชุดสายพ่วง
ต้องมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น ไม่มี
รอยปริหรือแตก
l

เลือกใช้เต้ารับชนิดที่มี
ตัวปิดช่อง เพื่อป้องกันวัสดุ
ตกใส่ในช่องหรือเด็กเอา
นิ้วแหย่เล่น

หลีกเลี่ยงการเสียบเต้ารับจนเต็ม เพราะอาจ
ใช้ปริมาณไฟฟ้ารวมกันเกินขนาดทีช่ ดุ สายพ่วงกำ�หนด
ทำ�ให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้

l

l

รางเต้ารับผลิตจาก
พลาสติกเอวีซี (AVC)
ซึ่งทนความร้อนได้ดี
l

ถอดปลั๊กเครื่องใช้ ไฟฟ้าออกจากชุดสายพ่วง
ทุกครั้งหลังใช้งาน พร้อมถอดเต้าเสียบของสายพ่วง

เต้าเสียบและเต้ารับ
250 V มีแรงดันไฟฟ้าที่กำ�หนด
ไม่เกิน 250 โวลต์

l

l

ออกจากปลั๊กที่ติดกับผนัง เพื่อป้องกันไฟฟ้า
ลัดวงจร

ข้อควรระวังในการใช้ งานชุดสายพ่ วง

ห้ า มนำ � รางชุ ด สายพ่ ว งไปติ ด ตั้ ง
แบบถาวร เพราะถูกออกแบบมาสำ�หรับ

ใช้งานชัว่ คราว หากติดตัง้ แบบถาวร จะชำ�รุด
ได้ง่ายและเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ จึงเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้า
ลัดวงจร

ไม่ ใ ช้ ชุ ด สายพ่ ว งกั บ
เครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ต้องใช้
กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา

อาทิ ตู้เย็น เครื่องทำ�น้ำ�เย็น
ควรใช้ปลั๊กไฟแบบถาวรที่ติด
กับผนัง

ไม่ใช้ชุดสายพ่วงต่อพ่วงกัน
หลายชั้น เพราะกระแสไฟฟ้า
จะเกินขนาดทีก่ ำ�หนด อาจทำ�ให้
ไฟฟ้าลัดวงจรได้

กรณีพบสิ่งผิดปกติขณะใช้งาน
ปลั๊กไฟสายพ่วง เช่น สายไฟร้อน
มีเสียงดัง เกิดประกายไฟ ให้หยุด
ใช้งาน พร้อมปิดสวิตช์เครื่องใช้
ไฟฟ้าและดึงปลั๊กไฟชุดสายพ่วง
ออกทันที

ภารกิจ ปภ.
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ปภ. ยกระดับระบบและ

กระบวนการแจ้งเตือนภัย

ลดเสี่ยงจากสาธารณภัย สร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน

การแจ้งเตือนภัย ถือเป็นกระบวนการสำ�คัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ทำ�ให้หน่วยงาน

1

ที่เกี่ยวข้องสามารถประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึง ส่งผลให้วางแผนรับมือสาธารณภัยได้อย่าง
ทันท่วงที
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ ให้ความสำ�คัญกับการวางระบบพยากรณ์และเตือนภัย
ล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้วาง
กรอบแนวทางปฏิบัติของกระบวนการแจ้งเตือนภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558 เป็น 4 ขั้นตอน ตามระดับความรุนแรงและแนวโน้มของสถานการณ์ภัย รวมถึง
กำ�หนดระดับของระบบการเตือนภัยและช่องทางการแจ้งเตือนภัย สำ�หรับให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบการดำ�เนินงานในการแจ้งเตือนภัยที่มีเอกภาพและเป็นไป
การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
ในรูปแบบเดียวกัน
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย โดยหน่วยงาน

3

ทางวิ ช าการที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นและ
เครื่องมือทางเทคนิคในการคาดการณ์สภาพอากาศและ
สถานการณ์น้ำ� อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร์

เมื่ อ ประเมิ น แล้ ว มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
สาธารณภัย กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้งแนวทางปฏิบัติแก่กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด อำ�เภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมรับมือสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น

บูรณาการข้อมูลสาธารณภัย

กองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ กองอำ�นวยการ
ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย กลาง
โดยกรมป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย
เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำ�หรับ
ประกอบการประเมิน วิเคราะห์ คาดการณ์
แนวโน้มสถานการณ์ภัย เพื่อเตรียมรับมือ
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

2

กระบวนการ
แจ้งเตือนภัย
ขั้นตอน

การแจ้งเตือนล่วงหน้า

แจ้งข้อมูลสาธารณภัย โดยแจ้งเตือน

4

ข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะ
เกิดสาธารณภัยไปยังกองอำ�นวยการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัด อำ�เภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รวมถึงประชาชนในพืน้ ที่
เสี่ยงภัย เพื่อให้ติดตามข้อมูล
ด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง

การแจ้งเตือนภัย

แจ้ ง เตื อ นก่ อ นเกิ ด ภั ย
ไม่ต่ำ�กว่า 72 ชั่วโมง เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
แนวทางและขั้นตอนในการเตรียม
พร้อมรับมือ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ภัย

แจ้งเตือนข้อมูลสาธารณภัยแก่ประชาชน

ทั้งแนวโน้มสถานการณ์ภัย การคาดการณ์ระยะเวลา
พื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
และห้วงระยะในการเกิดภัย เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์ภัยได้ทันท่วงที

การรับมือและการอพยพ

การรับมือ โดยกำ�หนดกรอบการปฏิบัติ

แจ้งเตือนล่วงหน้า ระยะเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับประเภทของสาธารณภัย โดยทั่วไปต้องแจ้งเตือน
ล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ำ�กว่า 120 ชั่วโมง โดยม ี
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นหน่วยประสานงานร่วมกับ
ี าที่เฝ้าระวัง
กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่มหน้
และติดตามสถานการณ์ภัย เพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้า
ี
มเอกภาพและเข้
าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

ี
กรณีสถานการณ์ภัยมแนวโน้
มรุนแรง และ
ขยายวงกว้าง จำ�เป็นต้องอพยพประชาชน
ไปยังพื้นที่ปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสีย
ิ
ชีวตและทรั
พย์สินของประชาชน
การอพยพ โดยจัดทำ�แผนอพยพ
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการกำ�หนดเส้นทาง
อพยพที่ปลอดภัย และการฝึกซ้อมแผน
อพยพ และการจัดหาศูนย์พักพิงชั่วคราว
รองรับผู้ประสบภัย โดยมศูี นย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต เป็นหน่วย
สนับสนุนทรัพยากร เครื่องจักรกล
ด้านสาธารณภัยในการเผชิญเหตุและ
รับมือสถานการณ์ภัย

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศให้ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
ทั้งการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการเตือนภัย การพัฒนากรอบการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้ มีความเชี่ยวชาญด้านการแจ้งเตือนภัยบนพื้นฐานของข้อมูลชุดเดียวกัน การนำ�เทคโนโลยีมาสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยให้มีความแม่นยำ�
และขยายช่องทางการสื่อสารในการแจ้งเตือนภัย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่

h
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