ัน แ ล

ะบรรเทา ส

าธ

ภัย

กรมป

้อ

า รณ

งก

กร

ะทรว

งม ห า ด ไ

.
.
ั
ลด หยด
ุ ภย
จุลสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย

ทย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 160 เดือนกันยายน 2562

รูห
้ ลักแก้ไขเหตุฉุกเฉิน

...ขับรถปลอดภัยในช่วง ฤดูฝน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

4

6

เรียนรู้ - รับมืออุทกภัย ดินถล่ม
...ลดเสี่ยงอันตรายช่วงฤดูฝน

5

เรียนรู้สาเหตุ – ข้อควรปฏิบัติ
กรณีไฟไหม้รถ...ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง

l

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

ปรับแต่ง - ดัดแปลงไฟรถ
...เพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

55 W

7

เตรียมพร้อมรับมือ - ลดผลกระทบจาก
พายุหมุนเขตร้อน ...ดำ�เนินชีวิตปลอดภัย

สัญจรปลอดภัย

จากใจ ปภ.

ปีนี้ประเทศไทย มีปริมาณฝนรวมต่ำ�กว่า

ค่าปกติ แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตก แต่มีน้ำ�ไหลเข้า
อ่างเก็บน้ำ�น้อย ทำ�ให้ปริมาณน้ำ�ต้นทุนน้อยกว่าเกณฑ์
ปกติ ประกอบกับภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้หลายพื้นที่
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ� กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ได้บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเข้มข้น ด้วยการ
จัดหาน้ำ�จากทุกแหล่งรองรับการใช้นำ้ � ระดมเครือ่ งจักรกล
สาธารณภัยผันน้ำ�ดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำ�ประปา
ขุดลอกแหล่งน้ำ�ตามธรรมชาติ ขุดเจาะและเป่าล้าง
บ่อบาดาล ควบคู่กับการจัดสรรน้ำ�อุปโภคบริโภค
โดยจัดรถบรรทุกน้ำ�นำ�น้ำ�ไปเติมยังถังน้ำ�กลางประจำ�
หมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำ�ตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำ�ไว้ล่วงหน้า
โดยเน้นการกักเก็บน้ำ�จากปริมาณฝนในช่วง 1 - 2 เดือน
ข้างหน้า เพื่อสำ�รองน้ำ�ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้น้ำ�ในปี พ.ศ. 2563
						
อย่างไรก็ตาม เดือนกันยายนเป็นช่วงที่ประเทศไทย
เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัว หลายพื้นที่มีฝนตกและปริมาณฝน
สะสม จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย น้ำ�ไหลหลาก
และดินถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน
โดยเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด และสื่อสาร
ข้อมูลแจ้งเตือนภัยเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว รวมถึง
ระดมสรรพกำ�ลังและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม
ปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
					
ท้ายนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนภัย
อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค
และเครื่องใช้ที่จำ�เป็น เพื่อให้สามารถดำ�เนินชีวิตได้
ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัย
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีค่ะ

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
		
		

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
		

ชยพล
ชัยณรงค์
เชษฐา
จุรีรัตน์
ศิริวรรณ
พัลลรินทร์
มณียฉัตร
เดือนเพ็ญ
สุวารี
ดังนภสร
ชุดาภา
เบญจมาศ

ธิติศักดิ์
วาสนะสมสิทธิ์
โมสิกรัตน์		
เทพอาสน์
จุลวนิชรัตนา
ภูกิจ		
มาสมภพ 		
ประทุม 		
มิ่งเมือง		
แจ้งเอี่ยม		
ภัทรกรรม		
เชียรวิชัย
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รู้ หลักแก้ไขเหตุฉุกเ

...ขับรถปลอดภัยในช่วงฤดูฝ
การขับรถในช่ วงฝนตก

มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหลายรูปแบบ
เนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่น มีนำ�้ ท่วมขัง และทัศนวิสัย
ในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกัน
และแก้ไขเหตุฉุกเฉินจากการขับรถในช่วงฝนตก ดังนี้

รถชนท้ายหรือเฉี่ยวชน
ปัจจัยเสี่ ยง

เกิ ด จากการขั บ รถตามหลั ง
รถคั น หน้ า ในระยะกระชั้ น ชิ ด
ประกอบกับสภาพถนนเปียกลื่น
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงไม่สามารถ
หยุดรถได้ทัน
ข้อควรปฏิบัติ

การขับรถ 					
ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ให้สัญญาณ
ล่วงหน้า ก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางในระยะไม่ต่ำ�กว่า 60 เม
การหยุดรถ 					
แตะเบรกเบาๆ ชะลอความเร็ว เพื่อเตือนให้ผู้ที่ขับรถตามหลังมาทร
จะได้เว้นระยะห่างหรือหยุดรถอย่างปลอดภัย

รถพลิกควำ�่

ปัจจัยเสี่ ยง

เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรก
กะทันหันในเส้นทางเปียกลื่น
ข้อควรปฏิบัติ

ตรวจสอบยางรถยนต์ ให้พร้อม 		
ดอกยางละเอียด ร่องยางลึก
และเติ ม ลมยางให้ ม ากกว่ า
ปกติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการยึดเกาะถนน
การขับรถ 			
ไม่ขับรถเร็วและไม่หยุดรถกะทันหัน เพราะจะ
ทำ�ให้ล้อล็อก ส่งผลให้รถเสียการทรงตัว และ
พลิกควำ�่ ได้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แตะเบรก
เบาๆ เป็นจังหวะแบบถี่ๆ เพื่อชะลอความเร็ว
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รถติดหล่ม

เฉิน

การขับรถผ่านเส้นทางมีดินโคลน ควรขับไปตามแนวรอยล้อรถ
หากรถมีอาการหนืด ให้หมุนพวงมาลัยไปมาช้าๆ จะช่วยให้
รถเคลื่อนที่ ได้ ห้ามหมุนพวงมาลัยเร็วเกินไป เพราะจะทำ�ให้
ล้อจมโคลนลึกขึ้น
วิธีแก้ ไขรถติดหล่ม 		
ห้ า มเร่ ง เครื่ อ งยนต์ ห รื อ
หั ก พวงมาลั ย อย่ า งแรง
เพราะล้อรถจะจมโคลนลึก
กว่าเดิม ให้ใช้ก้อนอิฐ
หรือท่อนไม้วางด้านหน้า
ของล้อหลัง จากนั้นค่อยๆ
เร่ ง เครื่ อ งหรื อ ใช้ ร ถที่ มี
กำ � ลั ง แรงกว่ า ลากรถที่
ติดหล่ม

ฝน

การขับรถบนเส้นทางขึ้น - ลง ภูเขา ในช่วงที่
เตือนใจ ฝนตกมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มปิดทับ
เส้นทาง ผู้ขับขี่ควรสังเกตสภาพแวดล้อม
ริมทาง หากระดับน้ำ�ในร่องน้ำ�เพิ่มขึ้นและมีสีเดียวกับสีดิน
บนภูเขา มีร่องรอยดินสไลด์ตามไหล่ทาง ให้หลีกเลี่ยงการ
ขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าว เพราะอาจเกิดดินถล่มปิดทับ
เส้นทาง

รถหลุดโค้ง
ปัจจัยเสี่ ยง

เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงผ่านทางโค้งบนสภาพถนนที่เปียกลื่น
ทำ�ให้รถไถลออกนอกเส้นทาง
ข้อควรปฏิบัติ

120

การขับรถ 					
ใช้ความเร็วในระดับที่สามารถควบคุมรถได้ ไม่เหยียบเบรก
ขณะเข้าโค้ง เพราะจะเกิดแรงเหวี่ยง ทำ�ให้รถหลุดโค้ง 		
วิธีแก้ ไขรถเสียหลักหลุดโค้ง 			
ห้ามหักพวงมาลัยกะทันหัน ให้แตะเบรกเบาๆ เพื่อชะลอ
ความเร็วรถ จะช่วยให้นำ�รถกลับเข้าช่องทางได้ปลอดภัย

รถเหินนำ�้
ปัจจัยเสี่ ยง

เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงผ่านถนนที่มีแอ่งน้ำ� ส่งผลให้ยางรีดน้ำ�
ไม่ทัน ทำ�ให้ล้อรถลอยบนผิวน้ำ�และหน้ายางไม่สัมผัสพื้นถนน
ข้อควรปฏิบัติ

การขับรถ 			
ลดความเร็ ว เมื่ อ ขั บ ผ่ า น
เส้นทางที่มีแอ่งนำ�้ รวมถึง
ไม่ เ หยี ย บเบรกและหั ก
พวงมาลัยกะทันหัน

					
ณไฟ
มตร
					
ราบ

วิธีแก้ ไขรถเหินน้ำ� 				
ชะลอความเร็วโดยค่อยๆ ถอนคันเร่ง พร้อมจับ
พวงมาลัยให้มั่น จะช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง

เทคนิคขับรถผ่านเส้ นทางที่มีนำ�้ ท่วม

การขับรถผ่านเส้ นทางนำ�้ ท่วม น้ำ�อาจกระเด็นบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางหรือพัดเข้าห้องเครื่อง รวมถึงน้ำ�อาจพัดรถออกนอก
เส้นทาง จึงมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายมากกว่าปกติ

< 10 ซม.

< 40 ซม.

> 40 ซม.

น้					
ำ�ท่วมระดับท้องรถ 			น้					
ำ�ท่วมระดับไฟหน้ารถ 			
น้					
ำ�ท่วมระดับผิวถนน 			
ขับรถให้ช้าที่สุด พร้อมรักษาความเร็วรถอย่าง
สม่ำ�เสมอ รวมถึงไม่ขับรถเร็วและไม่เร่งเครื่องยนต์

ขับรถให้ช้าที่สุดไปตามแนวการขับขี่ของรถคันหน้า
หรือขับรถบนกึ่งกลางถนนในจุดที่ระดับน้ำ�ท่วมต่ำ�ที่สุด
พร้อมระวังคลื่นน้ำ�จากรถคันหน้าที่ขับสวนทางมา

หยุดรถเพื่อประเมินสถานการณ์ กรณีน้ำ�ลึกและ
ไหลเชี่ยวให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ห้ามฝืนขับรถผ่าน
เส้นทางดังกล่าวโดยเด็ดขาด

รอบรู้เรื่องภัย

จุลสารลด-หยุด-ภัย เดือนกันยายน 2562

เรียนรู้ - รับมือ

อุทกภัย
ดินถล่ม

...ลดเสี่ยงอันตราย

ช่วงฤดูฝน

4

เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

ติดตามสภาพอากาศ สังเกตความผิดปกติ
และปริมาณน้ำ� พร้อม ทางธรรมชาติ อาทิ
ปฏิบัติตามคำ�เตือนอย่าง
เคร่งครัด

ระดับน้ำ�เพิ่มสูงขึ้น น้ำ�มี
สีขุ่น

เตรี ย มสิ่ ง ของและ ป้องกันน้ำ�ท่วมบ้าน
เครื่องใช้ที่จำ�เป็น วางไว้ โดยกำ�จัดขยะ วัชพืช และ
ให้พ้นบริเวณที่น้ำ�ท่วมถึง
และหยิบใช้ได้สะดวก

สิ่งกีดขวางทางน้ำ� พร้อม
จัดทำ�แนวคันกั้นน้ำ�

ปฏิบัติตนปลอดภัยจากอุทกภัย
กรณีสามารถอาศั ย
อยู่ในบ้านเรือน

ช่ วงฤดูฝน หลายพื้นที่ประสบกับ

ภาวะฝนตกหนักและฝนตกสะสม ทำ�ให้มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุทกภัย น้ำ�ป่าไหลหลาก และดินถล่ม
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มและที่ลาดเชิงเขา
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและ
ดินถล่ม กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการเตรียมพร้อม
และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต นเมื่ อ เกิ ด อุ ท กภั ย และดิ น ถล่ ม
ดังนี้

• ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

ให้พ้นจากระดับนำ�้ ท่วม
• ตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกัน
กระแสไฟฟ้ารั่ว
• ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ
หรื อ สั ม ผั ส วั ต ถุ ที่ เ ป็ น
สื่อนำ�ไฟฟ้า เพราะหาก
มีไฟฟ้ารั่ว จะถูกไฟฟ้าดูด
เสียชีวติ
• ระมัดระวังภัยในช่วงน้ำ�ท่วม โดยเฉพาะการจมนำ�้
อุบัติภัยจากไฟฟ้า สัตว์มีพิษ และของมีคม
• ไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำ�ท่วมสูง เพื่อป้องกัน
กระแสนำ�้ พัด ทำ�ให้จมนำ�้
• ใช้วัสดุที่ลอยน้ำ�ได้พยุงตัวเมื่อเดินลุยน้ำ�ท่วมสูง
เพื่อป้องกันการจมนำ�้

เตรียมพร้อมรับมือดินถล่ม
สำ�รวจความเสี่ยงภัยของพื้นที่ หากอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม จะได้เตรียมพร้อมรับมือ
และอพยพหนีภัยทันท่วงที
ติ ด ตามสถานการณ์ ภั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย
พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หมั่นสังเกตสัญญาณเตือนดินถล่ม จะได้
อพยพหนีภัยทันท่วงที
วางแผนการอพยพล่วงหน้า โดยศึกษา
เส้นทางหนีภัยที่ห่างจากแนวการไหลของ
ดินและนำ�้

กรณีต้องอพยพออกจาก
พื้ นที่

• อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย

พ้นจากเส้นทางนำ�้ ไหล
• หลีกเลี่ยงการเดินข้ามลำ�น้ำ�
โดยเฉพาะบริเวณที่นำ�้ ท่วมสูง และ
กระแสนำ�้ ไหลเชี่ยว
• ห้ามสัญจรผ่านบริเวณน้ำ�ท่วมสูง
เพราะอาจถูกกระแสนำ�้ พัดออกนอก
เส้นทาง

ปฏิบัติตนปลอดภัยจากดินถล่ม
อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย
ให้ พ้ น จากแนวการไหลของดิ น
และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกระแสนำ�้
ไหลเชี่ยว
ไม่อยู่ใกล้ลำ�น้ำ� เพราะอาจได้รับ
อันตรายจากดิน หิน และต้นไม้ที่ไหล
มาตามลำ�นำ�้
กรณีพลัดตกน้ำ� ให้ยึดเกาะ
ต้นไม้ใหญ่และปีนให้พ้นนำ�้ ห้าม
ว่ายนำ�้ หนี เพราะอาจถูกไม้หรือ
หินกระแทก
ไม่กลับเข้าพื้นที่ทันที เพราะอาจ
เกิดดินถล่มซำ�้ ทำ�ให้ได้รับอันตราย

ก้าวทันภัย
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เรียนรู้สาเหตุ – ข้อควรปฏิบัติ

กรณี ไฟ ไหมรถ
้

...ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง

ไฟไหม้รถ เป็นอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จำ�นวนมาก เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ขอแนะข้อควรรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้รถ ดังนี้

5 สาเหตุการเกิดไฟไหม้รถ

4
การไม่บำ�รุงรักษาเครือ
่ งยนต์

1

สาเหตุ

อุบัติเหตุรถชนรุนแรง
สาเหตุ

การขับรถด้วยความเร็วสูง อาจทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุรถชนรุนแรง ส่งผลให้
ถังน้ำ�มันแตกร้าว หรือถังก๊าซรั่วไหล ทำ�ให้เกิดไฟ ไหม้รถ
วิธีแก้ ไข ขับรถด้วยความระมัดระวัง และใช้ความเร็วตามอัตราที่กฎหมายกำ�หนด

2
การปรับแต่งสภาพรถ
สาเหตุ

รถที่ผ่านการปรับแต่งสภาพ ซึ่งใช้
อุปกรณ์แต่งรถที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำ�ให้เกิด
การเสียดสีหรือประกายไฟ เมื่อมีความร้อนและ
เชื้อเพลิง จึงเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
วิธีแก้ ไข ไม่ปรับแต่งรถด้วยตนเอง และเลือกใช้
อุปกรณ์แต่งรถที่ได้มาตรฐาน

3

รถที่มีอายุการใช้งานมานาน อาจทำ�ให้สายไฟและ
อุปกรณ์ในห้องเครื่องชำ�รุด หลุด หลวม ลัดวงจร รวมถึง
ระบบของเหลวรั่ว หรือระบบระบายความร้อนทำ�งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
วิธีแก้ ไข หมั่นตรวจสอบสภาพรถตามระยะการใช้งานอย่าง
สม่ำ�เสมอ รวมถึงเลือกใช้ช่างหรือศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน

5

รถติดตั้งระบบก๊าซ LPG
หรือ NGV

สิ่ งของที่อยู่ภายในรถ
สาเหตุ

สิ่งของที่ทำ�ให้เกิดความร้อน อาทิ
โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่สำ�รอง (Power
Bank) หรือสิ่งของที่ทำ�ให้เกิดจุดรวมแสง
อาทิ ขวดน้ำ�หอม ขวดน้ำ�เปล่า ขวดแก้ว
เมื่อจอดรถกลางแสงแดด อาจทำ�ให้เกิด
ความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้ได้
วิธีแก้ ไข ไม่วางวัตถุที่อาจทำ�ให้เกิด
ความร้อนในรถ โดยเฉพาะเมื่อต้องจอดรถ
ตากแดดเป็นเวลานาน

สาเหตุ

ติดตั้งระบบก๊าซไม่ได้มาตรฐาน ขาดการ
บำ�รุงรักษาอย่างถูกวิธี ทำ�ให้ก๊าซรั่วไหล เมื่อเกิด
ประกายไฟ จึงทำ�ให้เกิดไฟไหม้
วิธีแก้ ไข ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์จากศูนย์ติดตั้ง
ที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบจุดรั่วซึมของก๊าซอยู่เสมอ
และนำ�รถไปตรวจสภาพที่ศูนย์บริการตามระยะ
เวลาที่กำ�หนดหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้รถ
กรณีไฟไหม้เล็กน้อย

ควบคุมเพลิงในเบื้องต้น โดยใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่น
บริเวณต้นเพลิงให้ไฟดับสนิท
กรณีมีเปลวไฟออกมาจากฝากระโปรง ให้ปลดสลัก
ฝากระโปรง และใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นผ่านช่อง
ดังกล่าว

กรณีไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
l
l
l

เมื่อไฟเริ่มสงบ ให้เปิดฝากระโปรง โดยใช้
ผ้ารองหรือสวมถุงมือ พร้อมใช้ถังดับเพลิง
เคมีฉีดพ่นให้ทั่วห้องเครื่อง จนไฟดับสนิท
จึงถอดขั้วแบตเตอรี่ออก

ตั้งสติ ดับเครื่องยนต์
ออกห่างจากรถที่เกิดไฟไหม้โดยเร็วที่สุด
โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่มาควบคุมเพลิง

ลดเสี่ยง เลี่ยงภัย
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ปรับแต่ง - ดัดแปลงไฟรถ ...เพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน
การปรับแต่งรถ ให้มีความสวยงาม โดยเฉพาะไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ทั้งการใช้หลอดไฟที่มีความสว่างมากกว่าปกติ การดัดแปลง
โคมครอบสัญญาณไฟ อีกทั้งหากเปิดใช้สัญญาณไฟไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรรู้เกี่ยวกับไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ดังนี้

ไฟซีนอน

ไฟหน้า – ไฟท้าย

แสงไฟมีความสว่างกว่าปกติ ลำ�แสงส่องสว่างได้ ไกลในลักษณะ
กระจาย หากติดตั้งไม่ ได้มาตรฐาน แสงไฟจะสะท้อนเข้าตาผู้ที่ขับรถ
สวนทางมา ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุได้

• การรมดำ�ไฟหน้า

- ไฟท้าย ทำ�ให้แสง

ข้อควรปฏิบัติ

เลื อ กใช้ ไฟซี น อนตามมาตรฐาน
โดยหลอดไฟมีแสงสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน
รวมถึงเลือกใช้โคมครอบดวงไฟที่ช่วย
กรองแสงไม่ ให้สว่างจ้า
ปรับไฟหน้ารถให้เหมาะสม ทิศทางของแสงไฟต้องไม่ส่องขึ้นสูง
หรือกระจายออกด้านข้าง โดยปรับตั้งให้แสงไฟส่องสว่างในระดับ
เดียวกันทั้งสองข้าง

ไฟหน้า เป็นไฟที่ให้แสงสว่างหลัก
ซึ่งมีความสำ�คัญต่อระยะการมองเห็น
และการควบคุมรถอย่างปลอดภัย

ไฟส่องสว่างลดลง
หากทั ศ นวิ สั ย ไม่ ดี
อาจส่งผลให้ผู้ขับรถ
คันอื่นมองไม่เห็นรถเราจากระยะไกล รวมถึง
ช่วงกลางวันจะมองไม่เห็นไฟเบรก และช่วงกลางคืน
จะมองไม่เห็นไฟท้าย จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ

• การเปลีย่ นสีสญั ญาณไฟ
นอกเหนือจากทีก่ ฎหมาย
กำ�หนด ทำ�ให้มองเห็น

เส้นทางไม่ชดั เจน และผูร้ ว่ ม
ใช้ เ ส้ น ทางมองไม่ เ ห็ น
สัญญาณไฟ รวมถึง
แสงไฟอาจสะท้อนเข้าตา
ผู้ขับรถคันอื่น

ไฟตัดหมอก

• การเปลี่ยนไฟท้าย

ไฟท้าย แยกเป็น ไฟท้าย ไฟส่อง
ป้ายทะเบียน จะส่องสว่างพร้อมกับไฟ
หน้ารถ ซึง่ ช่วยให้ผขู้ บั รถคันหลังมองเห็น
รถเราได้ ในระยะไกล และไม่สะท้อนเข้าตา
ผู้ขับรถคันอื่น

LED

แบบ LED ทำ�ให้แสงไฟ
ส่ อ งสว่ า งไม่ เ พี ย งพอ
ต่อการมองเห็น ส่งผลให้
ผู้ ขั บ รถคั น อื่ น มองเห็ น
ไฟเบรกหรือไฟเลี้ยว
ไม่ชัดเจน

ข้อควรปฏิบัติ

เลือกใช้หลอดไฟตามที่กฎหมายกำ�หนด
แสงไฟส่องสว่างได้ ไกลและกระจายเป็นวงกว้าง หากเปิดใช้ใน
สถานการณ์ ไม่เหมาะสม แสงไฟอาจรบกวนสายตาผู้ขับรถคันอื่น
ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุได้
ข้อควรปฏิบัติ

เลือกใช้และติดตั้งไฟตัดหมอกที่ ได้มาตรฐาน
55W
หลอดไฟต้องเป็นแสงสีขาวหรือสีเหลือง กำ�ลังไฟ
ไม่เกิน 55 วัตต์ โดยติดตั้งให้ลำ�แสงพุ่งตรงไป
ด้านหน้าในระดับเดียวกันทั้งสองข้าง
เปิดใช้ ไฟตัดหมอกเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดี
อาทิ ฝนตกหนัก หมอกควันปกคลุม และปิดไฟตัดหมอกเมื่อมีรถ
ขับสวนทางมา เพราะจะทำ�ให้ผู้ขับรถคันอื่นสายตาพร่ามัวและก่อให้
เกิดอุบัติเหตุ

ไฟหน้า ต้องเป็น ไฟเลี้ยว ด้านหน้ารถ ไฟเบรก ต้องเป็นแสง ไฟส่องป้ายทะเบียน
แ ส ง สี ข า ว ห รื อ
สี เ ห ลื อ ง อ่ อ น
และส่ อ งสว่ า งให้
มองเห็ น เส้ น ทาง
ได้ชัดเจนในระยะ
100 เมตร

ต้ อ งเป็ น ไฟกะพริ บ
สีเหลืองอำ�พัน ส่วน
ด้านหลังรถต้องเป็น
ไฟกะพริ บ สี เ หลื อ ง
หรือสีแดง

สีแดง แสงไฟส่องสว่าง
สม่ำ � เสมอในขณะที่
เหยี ย บเบรกเท่ า นั้ น
กรณีอยู่รวมกับโคม
ไฟท้าย ต้องมีความ
สว่างมากกว่าไฟท้าย

ต้ อ งเป็ น แสงสี ข าว
และส่องสว่างให้มองเห็น
ป้ายทะเบียนได้ชดั เจน
ในระยะไม่ น้ อ ยกว่ า
20 เมตร

เกาะติดภัย
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เตรียมพร้อมรับมือ - ลดผลกระทบจาก
พายุหมุนเขตร้อน ...ดำ�เนินชีวิตปลอดภัย
อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน ทำ�ให้เกิด

ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และคลื่นสูง รวมถึงมีรัศมีการเกิดครอบคลุม
พื้นที่นับร้อยกิโลเมตร จึงทำ�ให้เกิดความสูญเสียเป็นบริเวณกว้าง เพื่อความ
ปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีเตรียม
พร้อมรับมือและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อพายุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนตัวผ่าน ดังนี้

เตรียมพร้อมรับมือพายุหมุนเขตร้อน
ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศ
เตือนภัยอยู่เสมอ พร้อมปฏิบัติตาม
คำ�แนะนำ�อย่างเคร่งครัด

พายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทย
พายุดีเปรสชั่น
(Depression)
มีความเร็วลมสูงสุด
ใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง
63กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง
ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
ธรรมดาหรือฝนตกหนัก
พายุโซนร้อน (Tropical storm)
มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง
63 กม./ชม.ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 118
กม./ชม. ก่อให้เกิดฝนตกหนัก
ลมกระโชกแรงและทะเล มีคลื่น
ลมแรง
พายุ ไ ต้ ฝุ่ น (Typhoon)
มี ค วามเร็ ว ลมสู ง สุ ด ใ ก ล้
ศูนย์กลางตั้งแต่ 118 กม./ชม.
ขึ น้ ไปมี ร ะดั บ ความรุ น แรงมาก
ที่สุด

ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ ใน
สภาพมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันแรง

จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ ในที่มิดชิด

ลมพัด ทำ�ให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

เพื่อป้องกันสิ่งของถูกพายุพัดเสียหายและ
อาจทำ�อันตรายแก่ผู้ที่อาศัยในบ้าน

สำ�รวจสิ่งปลูกสร้างบริเวณรอบบ้าน
ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้

หากพบเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณา
อยู่ในสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ให้แจ้ง

ต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นหรือล้มทับ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดำ�เนินการแก้ไข

จัดเตรียมสิ่งของจำ�เป็นในการดำ�รงชีพ
เช่น อาหารแห้ง น้ำ�สะอาด ยา ไฟฉาย วิทยุ
เป็นต้น

ฤดูกาลการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทย

วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดพายุหมุนเขตร้อน

เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม บริเวณที่พายุ
มีโอกาสเคลื่อนผ่านมากที่สุด ได้แก่ ตอนบน
ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนกันยายนถึงตุลาคม มีโอกาสเกิดพายุได้ใน
ทุกพื้นที่
เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม มีโอกาสเกิดพายุ
บริเวณภาคใต้

เตือนภัย

•

หลังพายุสงบไม่ควรรีบออกไปในที่โล่งแจ้ง
ทันที ควรอยู่ภายในบ้านหรือบริเวณ
ที่ปลอดภัยอย่างน้อย 1 - 2 ชั่วโมง
• ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณต้นไม้ล้ม สาย
ไฟฟ้าขาด หรือเสาไฟฟ้าล้ม เพราะอาจ
ได้รับอันตรายได้

หลบในอาคารที่ มั่ น คง
แข็งแรง ปิดประตูและหน้าต่าง
ให้มิดชิด เพื่อป้องกันการถูก
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งล้ ม ทั บ และ
แรงลมพัดสิ่งของเข้ามา
ในบ้าน

อยู่ ใ ห้ ห่ า งจากจุ ด เสี่ ย ง
อันตราย เช่น ใต้ต้นไม้ใหญ่
ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า และ
สิง่ ปลูกสร้างทีไ่ ม่มน่ั คงแข็งแรง
เป็นต้น เพราะเสี่ยงต่อการ
ถูกล้มทับหรือถูกไฟฟ้าดูด

งดเว้นการประกอบกิจกรรม
ทางทะเลทุกประเภท อาทิ
เล่นนำ้� ดำ�นำ�้ ออกเรือ
ทำ�ประมง เพราะคลื่นลม
ในทะเลมีกำ�ลังแรง อาจได้
รับอันตรายได้

ภารกิจ ปภ.
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ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย
เข้มข้นครอบคลุมทุกด้าน
การเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัย
บูรณาการแก้ ไขปัญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่ โดยจัดตั้งศูนย์

วางแนวทางป้องกันอุทกภัยอย่างเป็น
ระบบ โดยสำ�รวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พร้อม
ปรั บ ปรุ ง แผนการเผชิ ญ เหตุ อุ ท กภั ย และ
ดินถล่มระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับความ
เสี่ยงภัยในพื้นที่ รวมถึงกำ�หนดหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหา
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

จั ด เตรี ย มสรรพกำ � ลั ง รองรั บ
สถานการณ์ภัย ทั้งเจ้าหน้าที่ วัสดุ

อุปกรณ์ และเครือ่ งจักรกลด้านสาธารณภัย
ให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันทีที่เกิดภัย รวมถึง
จัดเจ้าหน้าที่ประจำ�จุดเสี่ยงในการ
เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ� ด้วยการ
ขุดลอกคู คลอง ร่องน้ำ� และท่อระบายน้ำ�
รวมถึงกำ�จัดขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวาง
ทางน้ำ� เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ�หลาก โดยให้
ความสำ�คัญกับการดูแลพื้นที่เขตชุมชน
เส้นทางคมนาคมสายหลัก และพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของภาครัฐ การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย
ในช่วงฤดูฝน

การช่วยเหลือหลังเกิดอุทกภัย

จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลด้ า นการดำ � รงชี พ
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการจัดหาอาหารและ

น้ำ�ดื่มสะอาด การดูแลสุขภาพอนามัยและรักษา
พยาบาล การรักษาความปลอดภัย การจัด
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวให้พร้อมรองรับผูป้ ระสบภัย
รวมถึ ง แจกจ่ า ยถุ ง ยั ง ชี พ แก่ ผู้ ป ระสบภั ย
ทุกครัวเรือนตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง
เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
โดยเร็ว กรณีบ้านเรือนเสียหาย ให้สนธิกำ�ลังหน่วย
ทหาร ตำ�รวจ นักศึกษาอาชีวศึกษา และเครือข่ายช่าง
จัดตั้ง “ทีมช่างประชารัฐ” ดำ�เนินการซ่อมแซมบ้านเรือน
ประชาชน กรณี
เส้นทางคมนาคมเสียหาย ให้จัดเจ้าหน้าที่
อำ�นวยการจราจร จัดหายานพาหนะ
ให้ บ ริ ก ารในการเดิ น ทางแก่ ป ระชาชน
พร้ อ มเร่ ง ซ่ อ มแซมเส้ น ทางให้ ส ามารถ
สัญจรได้โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการทุกภาคส่วน
เตรียมพร้อมรับมือและแก้ ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเข้มข้นในทุกมิติ เพื่อให้
ประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์
จะกลับสู่ภาวะปกติ
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ป้องกันภัย
เชิงรุก
บรรเทาทุกข์
เมื่อเกิดภัย

84

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย				
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 			

ด ่ว

h

การเตรียมพร้อมก่อนเกิดอุทกภัย

o.t

น้ำ�ป่าไหลหลาก และดินถล่ม รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน จึงได้สั่งการ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
บูรณาการกองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยทหาร เตรียมพร้อมรับมือ
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเข้มข้น รวมถึงกำ�หนดแนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน

สา ย

ช่ วงฤดูฝน หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย

บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำ�เภอ และศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการ
สังการ อำ�นวยการ ระดมสรรพกำ�ลัง และประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคีเครือข่ายด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงวางระบบสือ่ สาร
หลัก - รอง ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
เร่งระบายน้ำ�ท่วมขัง ด้วยการระดมเครื่องจักรกลกำ�จัด
สิง่ กีดขวางทางน้ำ�และเปิดทางน้ำ�ไหล รวมถึงติดตัง้ เครือ่ งสูบน้ำ�
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ� อีกทั้งประสานการระบายน้ำ�
กับพื้นที่ใกล้เคียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ� ตลอดจน
เปิด – ปิดประตูระบายน้ำ�ให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำ�
กรณีสถานการณ์ภัยส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ให้กำ�หนด
หน่วยงานรับผิดชอบ มอบหมายภารกิจ และแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน
พร้อมประสานหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
กำ�ลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล
ด้านสาธารณภัยในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและสถานการณ์ภัยรวดเร็ว ทั่วถึง โดยแจ้งเตือนข้อมูลความเสี่ยงภัย
สถานการณ์ภัย ช่วงเวลาการเกิดภัย แนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ
ข้อมูลช่องทางการขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน
ทุกช่องทาง		
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