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จุลสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 158 เดือนกรกฎาคม 2562

รู้ทัน _ ป้องกันอุบั ติเหตุทางถนนจาก

ระบบเบรก

ไม่พร้อมใช้งาน

CAR SERVICE

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

l

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

เรียนรู้หลักช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน
...ป้องกันอันตรายร้ายแรง

4

เรียนรู้ - ป้องกัน - แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติภัย
จากไฟฟ้า...ลดเสี่ยงอันตรายในช่วงฤดูฝน

5

AMBULANCE

6

เตรียมอุปกรณ์ประจำ�รถให้พร้อม		
...เดินทางช่วงฤดูฝนปลอดภัย...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

7
ใช้ ‘ลิฟต์ - บันไดเลื่อน’ ถูกวิธี		
...ลดเสี่ยงอันตราย

โทร
ฉุกเฉิน

สัญจรปลอดภัย

จากใจ ปภ.

ผลกระทบ จากปรากฏการณ์เอลนิโญกำ�ลังอ่อน

ทำ�ให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีปริมาณฝนต่ำ�กว่า
ค่าปกติ ร้อยละ 5 – 10 โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกของ
เดือนกรกฎาคม 2562 ปริมาณและการกระจายตัวของฝน
จะลดลง อาจก่อให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และปัญหา
การขาดแคลนน้ำ�ด้านการเกษตรในพืน้ ทีแ่ ล้งซ้ำ�ซากนอกเขต
ชลประทาน จึงขอให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่รองรับน้ำ�
ให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก หรือวางระบบน้ำ�หยดในพื้นที่
เพาะปลูก เพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหาย
					
อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูฝน พื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมักประสบปัญหาน้ำ�ท่วมขังจากการระบายน้ำ�
ไม่ทัน รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน มุ่งเน้นการเชื่อมโยง
ข้อมูลปริมาณฝนและสภาพการจราจร พร้อมเร่งระบายน้ำ�
ในพื้นที่จุดอ่อนน้ำ�ท่วมขัง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญ
สถานการณ์วกิ ฤตสนธิกำ�ลังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั กิ าร
อำ�นวยความสะดวกในการเดินทาง ซ่อมแซมและลากจูงรถ
ที่เครื่องยนต์ขัดข้องในเส้นทางที่มีน้ำ�ท่วมขังและการจราจร
ติดขัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
						
ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดสาธารณภัยบ่อยครั้ง
และทวีความรุนแรง โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่ยากต่อ
การคาดการณ์ และไม่เป็นไปตามฤดูกาล การแจ้งเตือนภัย
ถือเป็นกลไกสำ�คัญในการลดความเสี่ยงสาธารณภัย
รัฐบาลจึงได้ให้ความสำ�คัญกับการสร้างเครือข่ายการแจ้ง
เตือนภัยพิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
การเตือนภัยและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ล่วงหน้า
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ขับเคลื่อน
การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแจ้งเตือนภัยพิบัติ
ภาคประชาชน เพื่อรับผิดชอบภารกิจด้านการแจ้งเตือนภัย
และสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นที่ครอบคลุม
ทุกประเภทภัย และทุกห้วงระยะเวลาการเกิดภัย เพื่อให้
ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ทันท่วงที  
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รู้ทัน _ ป้องกันอุบั ติเหตุทางถนนจาก
ระบบเบรก ไม่พร้อมใช้งาน
ระบบเบรก เป็นอุปกรณ์สำ�คัญที่ใช้ในการชะลอความเร็วและหยุดรถ หากระบบเบรกทำ�งานบกพร่อง

อาจทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะสัญญาณเตือนความผิดปกติของระบบเบรก รวมถึงการดูแลระบบเบรก
อย่างถูกวิธี ดังนี้

รูท
้ ันสั ญญาณความ
เบรกดัง

เบรกสั่ น

อาการ

อาการ

มีเสียงดังขณะเหยียบเบรก

เหยียบเบรกแล้วแป้นเบรกสั่น พวงมาลัยสั่น หรือ
รถสั่นทั้งคัน

สาเหตุ

เบรกดังบริเวณล้อคู่หน้าหรือหลัง
ผ้าเบรกและจานเบรกใกล้หมด

เบรกดังเฉพาะล้อใดล้อหนึ่ง

เกิดจาก

เกิดจากฝุ่นหรือ
หินเข้ า ไปเสี ย ดสี ร ะหว่ า งผ้ า เบรกกั บ จานเบรก
หรือใช้ผ้าเบรกไม่ได้มาตรฐาน

สาเหตุ

ใช้งานระบบเบรกอย่างรุนแรง ทำ�ให้จานเบรกคด
บิดตัว หรือสึกหรอ

เบรกเกิดความร้อนสูงและนำ�รถไปขับลุยน้ำ�
ทำ�ให้ระบบดิสก์เบรกและดรัมเบรกชำ�รุด

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า               
สวัสดีค่ะ

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ

ชยพล      ธิติศักดิ์   
ชัยณรงค์    วาสนะสมสิทธิ์

		     เชษฐา       โมสิกรัตน์		
		     จุรีรัตน์      เทพอาสน์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

ศิริวรรณ   จุลวนิชรัตนา
พัลลรินทร์  ภูกิจ		

		     มณียฉัตร มาสมภพ  		
             

		
สุวารี        มิ่งเมือง		
ดังนภสร    แจ้งเอี่ยม		
ชุดาภา       ภัทรกรรม		

      	             

เดือนเพ็ญ ประทุม

เบญจมาศ  เชียรวิชัย

เบรกติด
อาการ

เมื่อปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกแล้ว
เบรกยังทำ�งานตลอดเวลา ทำ�ให้รถมี
อาการตื้อ เบรกร้อน และมีกลิ่นไหม้

สาเหตุ

ลู ก ยางกั น ฝุ่ น ของแม่ ปั๊ ม เบรก
ฉีกขาด ทำ�ให้น้ำ�ซึมเข้ากระบอกเบรก

ส่งผลให้เกิดความชื้นและเป็นสนิม
ลูกสูบเบรกติดขัด ทำ�ให้ไม่สามารถ
เคลื่อนตัวเข้า – ออกได้ตามปกติ

เบรกปัด
อาการ

เหยียบเบรกแล้วรถปัดหรือเอียงไป
ทางใดทางหนึ่ง

สาเหตุ

น้ำ�มันหรือสารหล่อลื่นของระบบ
ช่ ว งล่ า งกระเด็ น เข้ า จานเบรก
ทำ�ให้ผิวจานเบรกลื่นหรือมัน
ชุดระบบเบรกสึกหรอ ทำ�ให้แรงกด
ของเบรกแต่ละฝั่งแตกต่างกัน  

เบรก

อา

เบรกลืน่ หรือเบรกไ
ด้วยความเร็วสูง
ขึ้น - ลงเขา

สา

เหยียบเบรกอย่า

ทำ�ให้จานเบรกและ
เกิดก๊าซแทรกตัว
ของจานเบรกกับ
ไม่อยู่
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หม้อลมเบรก

ท่อน้ำ�มันเบรก
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ดูแลระบบเบรกให้พร้อมใช้ งาน
CAR SERVICE

จานดิสก์เบรก
แม่ปั้มเบรก
แป้นเหยียบเบรก
คาลิปเปอร์เบรก

นำ
�้ มันเบรก
					
น้ำ�มันเบรกอยู่ ในระดับที่กำ�หนดตามค่ามาตรฐาน

มผิดปกติระบบเบรก

และไม่มีรอยคราบน้ำ�มันเบรกใต้ท้องรถมากผิดปกติ

เบรกทื่อหรือเบรกตื้อ

เบรกตำ�หรือเบรกจม

อาการ
แป้นเบรกแข็ง เหยียบเบรกแล้วเหมือนเบรกไม่อยู่

สาเหตุ

หม้อลมเบรกรั่ว

ทำ�ให้สูญญากาศในระบบเบรก
ลดลง จึงรู้สึกเหมอนเบรกไม่
อยู่ กรณเป็
ื
ี นรถ
เครื่องยนต์ดีเซล อาจเกิดจากปั๊มไดชาร์จเสียและ
สายลมรั่ว

กเฟด

าการ

ไม่อยูใ่ นขณะทีข่ บั รถ
โดยเฉพาะเส้นทาง

าเหตุ

างรุนแรงบ่อยครั้ง

ะเบรกร้อน ส่งผลให้
วบริเวณหน้าสัมผัส
บผ้าเบรก จึงเบรก

อาการ
แป้นเบรกจมลึกมากกว่าปกติ โดยเมื่อเหยียบเบรก
ค้างไว้ แป้นเบรกจะค่อยๆ จม ทำ�ให้รถชะลอตัวช้า
กว่าปกติ

เปลี่ยนถ่ายน้ำ�มันเบรกตามระยะทุกๆ 1 ปี หรือ
25,000 กิโลเมตร จะช่วยป้องกันการเกิดสนิม    
ในระบบเบรก

ไม่ใช้น้ำ�มันเบรกที่ ไม่ ได้มาตรฐาน อาทิ นำ�น้ำ�มันเบรก
ที่ถ่ายออกมาแล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือนำ�น้ำ�มันเบรกต่างชนิด
มาผสมกัน

สาเหตุ

ลูกยางปั๊มเบรกสึกหรอหรือบวม ทำ�ให้แรงดัน
เบรกลดลง จึงต้องเหยียบแป้นเบรกลึกกว่าปกติ
หรือย้ำ�เบรกหลายๆ ครั้ง

ผ้
าเบรก
					
มีความหนาไม่ต่ำ�กว่า 4 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันการ
เสียดสี ทำ�ให้จานเบรกเป็นรอย

จานเบรก
					
จานเบรกสึกหรอหรือเป็นรอยขูดขีด ควรเจียรจานเบรก
ให้เรียบเสมอกัน

จานเบรกมีรอยร้าว คด บางเกินไป
จานเบรกใหม่

ควรเปลี่ยน

ปัจจัยที่ทำ�ให้ระบบเบรกเสื่ อมสภาพ
เร็วกว่าปกติ

เบรกหมด
อาการ

เหยียบเบรกแล้วมีเสียงดัง เบรกมี
อาการสั่น

สาเหตุ

ผ้าเบรกหมด ทำ�ให้โลหะของแผ่น   
ผ้าเบรกเสียดสีกับจานเบรกจนเกิด
เสียงดัง และเบรกสั่น

เบรกแตก
อาการ

เหยียบแป้นเบรกจนสุดแล้ว แต่ระดับ
ความเร็วของรถไม่ลดลง

ไม่ดแู ลระบบเบรกให้พร้อม
ใช้งานอย่างสม่ำ�เสมอ

บรรทุกน้ำ�หนักเกินอัตรา
ที่กำ�หนด

เหยี ยบเบรกบ่ อยครั้ ง
แ ล ะ เ ห ยี ย บ เ บ ร ก
กะทั น หั น ขณะขั บ รถ
ด้วยความเร็วสูง

ขั บ รถผ่ า นเส้ น ทาง
ล า ด ชั น เ ป็ น ป ร ะ จำ �
ทำ�ให้ต้องใช้งานเบรก
มากกว่าปกติ

สาเหตุ

น้ำ�มันเบรกรั่วซึม เนื่องจากท่อน้ำ�มัน

เบรกชำ�รุด ลูกยางแม่ปั๊มเบรกและ
แม่ปม๊ั เบรกเสียหาย สายอ่อนเบรกแตก
ทำ�ให้กระบอกสูบเบรกไม่มีแรงดัน
ส่งไปยังผ้าเบรก
ระบบเบรกเสื่อมสภาพ/ชำ�รุด อาทิ
น้ำ�มันเบรกเสื่อมสภาพ ผ้าเบรกหมด
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การป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า

1129
1130

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง

4

จุลสารลด-หยุด-ภัย เดือนกรกฎาคม 2562

5

AMBULANCE

้

การช่ วยเหลือคนจมนำ้�
การปฐมพยาบาลคนจมนำ�้

รีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิด ห้ า มสั ม ผั ส ผู้ ถู ก ไฟฟ้ า ดู ด
สวิตช์ ถอดปลัก๊ ไฟ และสับคัตเอาท์ ในขณะที่ ยั ง ไม่ ตั ด กระแส
ไฟฟ้า เพราะจะได้รับอันตรายจาก
ไฟฟ้าดูด

ห้ามช่วยเหลือผูถ้ กู ไฟฟ้าดูด นำ�วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
ในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือ อาทิ ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์ กิ่งไม้
ยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะจะ เขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูก
ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต

ไฟฟ้าดูด

กรณีรู้สึกตัว ให้นอนราบ ตะแคงหน้า

การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด

และเชยคางให้ศีรษะเงยขึ้น เพื่อให้น้ำ�
ไหลออกทางปาก เช็ดตัวให้แห้ง เปลี่ยน
เสื้อผ้า และห่มผ้าให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกาย พร้อมนำ�ส่งสถานพยาบาล
ในทันที

กรณีผู้ถูกไฟฟ้าดูดหมดสติ หัวใจ
หยุดเต้น และไม่หายใจ ให้รีบทำ�การ
ปั๊มหัวใจ โดยจัดให้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดนอน
บนพื้นราบ จากนั้นทำ�การผายปอด
และนวดหัวใจ จนกว่าผู้ถูกไฟฟ้าดูด
จะหายใจได้เอง พร้อมรีบนำ�ส่งสถาน
พยาบาลโดยเร็ว

ผู้ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ควรตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก และ

ชวนคิด ทำ�การปฐมพยาบาลในเบื้องต้น หากมีอาการรุนแรง ให้นำ�ส่ง
สถานพยาบาลทันที

การปฏิบัติตนกรณีได้รบ
ั อันตรายจากสารเคมี

>15
นาที

ชวนคิด

>300
เมตร

ผู้ประสบอุบัติภัยสารเคมีควรจดจำ�ประเภทหรือชนิดของสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรักษา

ภารกิจ ปภ.
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จุลสารลด-หยุด-ภัย เดือนกรกฎาคม 2562

เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ

ถือเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ของภาครัฐในการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลการเตือนภัยและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ล่วงหน้า จึงช่วย
ลดความสู
ญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
						

รัฐบาลได้ให้ความสำ�คัญกับการสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ
ภาคประชาชน จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พัฒนาเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ
ให้รับผิดชอบด้านการแจ้งเตือนภัย และสนับสนุน
การจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นที่ โดยมี
บทบาทหน้ า ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ห้ ว ง
ระยะเวลาในการเกิดภัย

ปภ. สร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน
เสริมประสิทธิภาพการเตือนภัยรวดเร็ว เข้าถึงทุกพืน้ ที่

ปฏิบัติการขณะเกิดภัย

เตรียมพร้อมรับมือก่อนเกิดภัย
• ศึกษาข้อมูลภัยพิบัติ ในพื้นที่อย่างรอบด้าน
รู.้ ..ลักษณะพื้ นที่

รู.้ ..สภาพความเสี่ ยงภัย

สภาพดิน สถานการณ์น้ำ�
ปริมาณฝน และสภาวะ
อากาศ

โดยเฉพาะภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง และช่วงระยะเวลา
ที่เกิดภัย

รู.้ ..ข่าวสารแจ้งเตือนภัย

รู.้ ..วิธีปฏิบัติตนปลอดภัย

• ติดตามข้อมูลการเกิด
ภัยพิบัติ

ทั้งพยากรณ์อากาศ
ประกาศเตือนภัย สถานการณ์น้ำ�
ปริมาณฝน และสภาวะอากาศ
สำ�หรับแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน
และประสานการปฏิ บั ติ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย

และเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ

โดยประสานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย
อาสาสมัครให้แจ้งเตือนประชาชน
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

• กระจายข่าวสารแจ้งเตือนภัยถึงระดับครัวเรือนและบุคคล

ผ่านเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ อาทิ ไซเรนมือหมุน ตีเกราะเคาะไม้
ตีกลองเพล เป่านกหวีด เพื่อให้ประชาชนอพยพหนีภัยทันท่วงที

ติดตามพยากรณ์อากาศและ
ประกาศเตือนภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดการหลังเกิดภัย
• สนับสนุนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยประสานข้อมูล

แนะนำ�ประชาชนให้พร้อม
รับมือภัยพิบัติทันท่วงที

• สำ�รวจสภาพความเสี่ยงภัยและความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ

ทัง้ พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย พืน้ ทีป่ ลอดภัย เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ข้อมูลการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนรับมือ
ภัยพิบัติอย่างเหมาะสม

• ถ่ายทอดความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมจัดการ

ความเสียหายและผลกระทบจาก
ภัยพิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนช่วยเหลือและกำ�หนด
แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ได้อย่างเหมาะสม

• ประสานดูแลความเป็นอยู่

ผูป้ ระสบภัย ทัง้ การนำ�ส่งผูบ้ าดเจ็บ

โดยแบ่งหน้าที่ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ทั้งการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การประสานอพยพหนีภัย
การจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว การดูแลด้านการดำ�รงชีพ

ไปยังสถานพยาบาล การดูแลสุขภาพ
อนามัย การอพยพกลับเข้าที่พัก
อาศัย รวมถึงฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ผู้ประสบภัย

จัดทำ�แผนการแจ้งเตือนภัย แผนอพยพหนีภัย และฝึกซ้อม
การอพยพหนีภัย เพื่อซักซ้อมแนวทางการแจ้งเตือนภัย
และอพยพหนีภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแจ้งเตือนภัยพิบัติ
ภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกประเภทภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่

ภัยพิบัติ

• เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในระดับพื้นที่ โดยร่วม

ช่ องทางการรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยพิ บัติของ ปภ.
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สายด่วนนิรภัย 1784 และสายด่วน 192

แอปพลิเคชัน 			

เครื่องมือเตือนภัย 			

Facebook  		

ช่องทางการสื่อสารในพื้นที่

สื่อบุคคล				

ปภ.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  	
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

DDPM Reporter

วิทยุชุมชน  เสียงตามสาย  หอกระจายข่าว
รถกระจายเสียงเคลื่อนที่

กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ
มิสเตอร์เตือนภัย อปพร.

ww

3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวง / เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2243-0674 0-2243-2200

ด ่ว

w.

นน ิร ภั ย 17

ป้องกันภัย
เชิงรุก
บรรเทาทุกข์
เมื่อเกิดภัย

84

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย				
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
		

ไซเรนมือหมุน  เกราะ ไม้ กลองเพล นกหวีด พลุ ฯลฯ

h

เว็บไซต์ 		

สายด่วน

o.t

โทรทัศน์  วิทยุ 	
หนังสือพิมพ์

สา ย

สื่อมวลชน

disaster.g

