
แผ่นดินไหว 

 เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของ
พ้ืนผิวโลก เพ่ือปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่ง
แผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติ
ต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการ
เกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ โดย
แผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองจาก
ธรรมชาติ นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่ง ๆ จะ
เกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครัง้ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น 
คนทั่วไปไม่รู้สึก 

แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิด
จากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แนวระหว่าง
รอยต่อธรณีภาค) ท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหิน
ขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอน
ถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์
นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิด
แผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ในระดับ
ความลึกต่าง ๆ ของผิวโลก เท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในชั้น
แมนเทิล 

ส่วนจุดที่อยู่ในระดับสูงกว่า ณ ต าแหน่งผิวโลก 
เรียกว่า "จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว" (epicenter) การ
สั่นสะเทือนหรือแผ่นดินไหวนี้จะถูกบันทึกด้วยเครื่องมือที่
เรียกว่า ไซสโมกราฟ โดยการศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวและ
คลื่นสั่นสะเทือนที่ถูกส่งออกมา จะเรียกว่า "วิทยา
แผ่นดินไหว" 

 

มาตราริกเตอร์ 

ขนาดและความสมัพันธ์ของขนาดโดยประมาณกับ
ความสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลาง 

 

 

 

สิบวิธีเพือ่ความปลอดภัยยามแผ่นดินไหว 

1)เกือบทุกคนที่ "มุดและหาที่ก าบัง"เมื่ออาคารถล่มถูกทับอัด
จนตายคนท่ีเข้าไปอยู่ใตส้ิ่งของ อาทิ โต๊ะหรือรถยนต์ถูกอัดทับ 

2)แมว หมา และเด็กทารก โดยธรรมชาติมักจะขดตัวในท่า
เหมือนอยู่ในครรภ์มารดา คณุควรท าเช่นกันในกรณีแผ่นดินไหว 
มันเป็นสญัชาติญาณเพื่อความปลอดภัย/รักษาชีวิต คุณสามารถมี
ชีวิตรอดในช่องว่างที่เล็กกว่า ไปอยู่ข้างๆสิ่งของ ข้างเก้าอี้โซฟา 
ข้างของหนักๆ ช้ินใหญ่ๆ ท่ีจะบี้แบนไปบ้างแต่ยัง เหลือท่ีว่าง
ข้างๆ มันไว ้

3) อาคารไม้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ปลอดภัยที่สุดท่ีจะอยู่ภายในขณะ
แผ่นดินไหว ไม้มีความยืดหยุ่นและเคลื่อน ตัวตามแรงของ
แผ่นดินไหว ถ้าอาคารไม้จะถล่มจะเกิดช่องว่างขนาดใหญ่เพื่อ
ช่วยชีวิต และอาคารไมย้ังมีน้ าหนกัทับท าลายที่เป็นอันตรายน้อย
กว่าอาคารอิฐจะแตกพังเป็นก้อนอิฐมากมาย ก้อนอิฐเหล่านี้เป็น
สาเหตุของการบาดเจ็บแต่จะทับอัดร่างกายน้อยกว่าแผ่น
คอนกรีต 

ริกเตอร์ 
ความ
รุนแรง 

ลักษณะที่ปรากฏ 

1 - 2.9 เล็กน้อย 
ผู้คนเร่ิมรู้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียง
เล็กน้อยในบางคน 

3 - 3.9 เล็กน้อย 
ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขย่าอาคารให้
สั่นสะเทือน 

4 - 4.9 
ปาน
กลาง 

ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึง
การ สั่นสะเทือน วัตถุหอ้ยแขวนแกว่งไกว 

5 - 5.9 รุนแรง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที ่

6 - 6.9 
รุนแรง
มาก 

อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย 

7.0 ขึ้น
ไป 

รุนแรง
มากมาก 

เกิดการสั่นสะเทือนอยา่งมากมาย ส่งผลท าให้อาคาร
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหายอยา่งรุนแรง แผ่นดิน
แยก วัตถุบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%25E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%25E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%25E
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7


4) หากคุณก าลังนอนอยู่บนเตียงตอนกลางคืนและเกิด
แผ่นดินไหวเพียงกลิ้งลงจากเตียงช่องว่างท่ีปลอดภัยจะเกิด
รอบๆเตียง  

โรงแรมจะสามารถเพิ่มอัตราผูร้อดชีวิตจากแผ่นดินไหวได้ โดย
เพียงติดป้ายหลังประตูในทุกห้องพักบอกให้ผู้เข้าพักนอนราบกับ
พื้นข้างๆ ขาเตียงระหว่างแผ่นดินไหว 

5) หากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและคุณไม่สามารถหนีออกมาง่ายๆ
ทางประตูหรือหน้าต่าง 

กใ็ห้นอนราบและ ขดตัวในท่าทารกในครรภ์ ข้างๆเก้าอี้โซฟา
หรือเก้าอี้ตัวใหญ่ๆ 

6) เกือบทุกคนที่อยู่ตรงช่องประตตูอนตึกถล่มไม่รอด เพราะ
อะไร?หากคุณยืนอยูต่รงช่องประตแูละวง กบประตูล้มไปข้างหน้า
หรือข้างหลัง คุณจะโดนเพดานด้านบนตกลงมาทับ หากวงกบ
ประตลู้มออกด้านข้าง คณุจะถูกตดัเป็นสองท่อนโดยช่องประตู 
ไม่ว่ากรณีไหน คุณไมร่อดทั้งนั้น! 

7) อย่าใช้บันไดเด็ดขาด บันไดมี "ช่วงการเคลื่อนตัว" ที่
แตกต่างไป (บันไดจะมีการแกว่งแยกจากตัวอาคาร) บันไดและ
ส่วนท่ีเหลือของตัวอาคารจะชนกระแทกกันอย่างต่อเนื่องจนเกิด
ปัญหากับโครงสรา้งของบันได คนที่อยู่บนบันไดก่อนท่ีบันไดจะ
ถล่มถูกตัดเป็นช้ินโดยชั้นบันไดถูกแยกส่วนอย่างน่าสยดสยอง ถึง
อาคารจะไม่ถล่มก็ควรอยูห่่างบันไดไว้ บันไดเป็นส่วนของ อาคาร
ที่มีโอกาสถูกท าให้เสียหาย ถึงแมแ้ผ่นดินไหวจะไม่ได้ท าให้บันได
ถล่ม มันอาจถล่มในเวลาต่อมา เมือ่รับน้ าหนักมากเกินไปจากคน
ที่ก าลังหน ีมันควรไดร้ับการตรวจสอบความปลอดภัยเสมอ ถึงแม้
ส่วนท่ีเหลือของอาคารจะไม่ได้รับความเสยีหายกต็าม 

8) ไปอยู่ใกล้ก าแพงด้านนอกของอาคารหรือออกจากอาคารถ้า
เป็นไปได้ 

จะเป็นการดีกว่ามากที่จะอยู่ใกลส้ว่นนอกของอาคารมากกว่าจะ

อยู่ท่ีส่วนในของอาคาร คุณยิ่งอยู่ลกึเข้าไปหรือไกลจากบริเวณ
ภาย นอกของอาคารมากเท่าไหร่ โอกาสที่ทางหนีของคุณจะถูก
ปิดกั้นยิ่งมีมาก 

9) คนที่อยู่ภายในรถยนต์ถูกทับอัดเมื่อถนนด้านบนตกลงมา  

เพราะแผ่นดินไหวและทับรถของพวกเขานี้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับ
แผ่นคอนกรีตระหว่างช้ันของถนนหลวงนิมิทซ์ ผู้เคราะห์ร้าย
ทั้งหมดจากแผ่นดินไหวท่ีซานฟรานซิสโกอยู่ในรถของตัวเอง พวก
เขาตายทั้งหมด พวกเขาสามารถมชีีวิตรอดได้ง่ายๆ ด้วยการออก
จากรถและนั่งหรือนอนราบอยู่ข้างๆ รถตัวเอง คนที่ตายทุกคน
อาจรอดได้ถ้าพวกเขาสามารถออกจากรถและนั่งหรือนอนราบอยู่
ข้างรถตัวเอง รถท่ีถูกทับอัดทุกคันมีช่องว่างสูง 3 ฟุตอยู่ข้างๆ 
ยกเว้นรถที่ถูกเสาคาดตกทับกลางคันรถ 

10) ผมค้นพบ--ขณะที่คลานเข้าไปในซากส านักงาน
หนังสือพิมพ์และส านักงานอื่นที่มีกระดาษจ านวน มาก--ว่า
กระดาษไม่อัดตัว จะพบช่องว่างขนาดใหญ่รอบๆกองกระดาษที่
เรียงทับซ้อนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
อัคคีภัย 

ความเสยีหายที่เกดิจากอัคคภีัย เป็นการยากที่จะ
ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคภียัขึ้นได้อย่างเด็ดขาดและเสมอ
ไปเพราะ อัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน "ศัตรูที่ไมรู่้จักหลบั" และ
ความประมาทเลินเล่อของผู้ท างานหรือผู้ประกอบกิจการเป็น
จ านวนมาก ย่อมจะเกิดและมีขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จึงเห็นควร
ที่จะต้องช่วยกันป้องกันอัคคีภัยในการป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่
ควรปฏิบัติ เฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็ มีหลักการ
ง่าย ๆ ในการป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 ประการ คือ 
 1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารให้
ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร บ้านเรือนให้หมดไป โดย
การเก็บรักษาสิ่งที่อาจจะเกดิอัคคภีัยได้ง่ายไว้ให้เป็นสัดส่วน ซึ่ง
เป็นบันได ข้ันต้นในการป้องกันอัคคีภัย 
 2. การตรวจตราซ่อมบ ารุงบรรดาสิ่งท่ีน ามาใช้ในการประกอบ
กิจการ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องท าความร้อน ให้อยู่
ในสภาพที่สมบรูณ์และความปลอดภัยก็จะป้องกันมิให้เกิด
อัคคีภัย ได้ดียิ่งข้ึน 
 3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตส านึกควรพึงระวัง เช่น 

 (1) อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ 
 (2) อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว ้
 (3) อย่าวางก้นบุหรี่ที่ขอบจานท่ีเขี่ยบุหรี่ หรือขยีด้ับไม่

หมด ท าให้พลัดตกจากจาน หรือ สูบบุหรี่บนท่ีนอน 
 (4) อย่าใช้เครื่องต้มน้ าไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนน้ าแห้ง 
 (5) อย่าเปิดพัดลมแล้วไม่ปดิปล่อยให้หมุนค้างคืนค้าง

วัน 

 (6) อาจมีเครื่องอ านวยความสุขอย่างอ่ืน เช่น เปิด
โทรทัศน์ แล้วลมืปิด 

 (7) วางเครื่องไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ติดฝาผนัง 
ความร้อนระบายออกไม่ไดต้ามที่ควรเป็น เครื่องร้อนจนไหม้
ตัวเองขึ้น 

 (8) อย่าหมกเศษผา้ขี้ริ้ว วางไม้กวาดดอกหญ้า หรือซุก
เศษกระดาษไว้หลังตู้เย็น บางครั้ง สัตว์เลี้ยงในอาคารก็คาบเศษ
สิ่งไม่ใช้ไปสะสมไวห้ลังตู้เย็นที่มีไออุ่นอาจเกิดการคไุหม้ขึ้น 

 (9) อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ไดม้าตรฐานหรือปลอม
แปลงคุณภาพ เช่น บาลาสต์ที่ใช้กับ หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนท์
เมื่อเปิดไฟท้ิงไว้อาจร้อน และลุกไหม้ส่วนของอาคารที่ตดิอยู ่

 (10) อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มี
คนดูแล เพราะไฟท่ียังไม่ดับเกิดลมพัด คุขึ้นมาอีก มีลูกไฟปลิวไป
จุดติดบริเวณใกล้เคยีงได ้

 (11) อย่าลมืเสยีบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้ 
 (12) อย่าท้ิงอาคารบ้านเรือนหรอืคนชราและเด็กไว้

โดยไม่มผีู้ดูแล 
 (13) อย่าสูบบหุรี่ขณะเติมน้ ามันรถ 
 

 
 
 

 (14) ดูแลการหุงตม้เมื่อเสรจ็การหุงต้มแล้วให้ดับไฟ
ถ้าใช้เตาแกส๊ต้องปิดวาล์วเตาแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย 

 (15) เครื่องเขียนแบบพิมพ์บางชนิดไวไฟ เช่น 
กระดาษไข ยาลบกระดาษไข กระดาษแผ่นบาง ๆ อาจเป็นสื่อ
สะพานไฟท าให้ เกดิอัคคีภัยติดต่อคุกคามได ้

 (16) ดีดีที สเปรยฉ์ีดผม ฉีดใกลไ้ฟ จะติดไฟและ
ระเบดิ 

 (17) เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก เพราะ
สายไฟท่ีเกา่เปื่อย เมื่อวางทับอยู่กบัฝ้าเพดาน ไมผุ้ที่มีความช้ืน
ย่อมเกิดอันตราย จากกระแสไฟฟ้าขึ้นได ้

 (18) เกิดฟ้าผ่าลงที่อาคารขณะมพีายุฝน ถ้าไมม่ี
สายล่อฟ้าที่ถูกต้องก็ต้อง เกิดเพลงิไหม้ขึ้น ได้อยา่งแน่นอน 

 (19) เตาแกส๊หุงต้มในครัวเรือนหรือส านักงานเกิดรั่ว 
 (20) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เกดิอุบัติเหตุหรือ

ถ่ายเทน้ ามันเบนซิน เกิดการรั่ว ไหลก็น่าเกิด อัคคภีัยขึ้นได้ 
 (21) ในสถานท่ีบางแห่งมีการเกบ็รักษาเคมีที่อาจ

ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อาจ คไุหม้ขึ้นได้เอง สารเคมีบางชนิด 
เช่น สีน้ ามันและน้ ามันลินสดี เป็นต้น เมื่อคลุกเคล้ากับเศษผา้วาง
ทิ้งไว้อาจคุไหม้ขึ้นเอง ในห้องทดลองเคมีของ โรงเรียน เคยมีเหตุ 
เกิดจากขวดบรรจุฟอสฟอรัสเหลือง (ขวด) พลัด ตกลงมา เกิด
แตกลุกไหม้ขึ้น 

 (22) ซ่อมแซมสถานท่ี เช่น การลอกสีด้วยเครื่องพ่น
ไฟ การตัดเชื่อมโลหะด้วย แก๊สหรอืไฟฟ้า การทาสีหรือพ่นสีต้อง
ท าด้วย ความระมัดระวัง อาจเกิดไฟ คุไหม้ขึ้นได ้

 4. ความร่วมมือที่ดี จะต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าท่ี
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงนายตรวจป้องกันอัคคีภัยได้ให้ไว้ และปฏิบตัิ
ตามข้อห้ามที่วาง ไว้เพื่อความปลอดภัยจากสถาบันต่างๆ 

 5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน้ าในตุ่มเตรียมไว้ส าหรับ
สาดรดเพื่อให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียมทรายและ
เครื่องมือดับเพลิงเคมี ไว้ให้ถูกท่ีถูกทางส าหรับดับเพลิงช้ันต้น
และต้องรู้จักการใช้ เครื่องดับเพลงิเคมีด้วย และระลึกอยู่เสมอว่า
เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะ ต้องปฏิบตัิดังนี้ 

 (1) แจ้งข่าวเพลิงไหม้ทันที โทร. 199 หรือสถานี
ดับเพลิงสถานตี ารวจใกล้เคียงโดยแบ่งหน้าท่ีกันท า 

 (2) ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณที่
ใกล้เคียงกับท่ีเกิดเหต ุ

 (3) หากดับเพลิงช้ันต้นไม่ได้ให้ปดิประตูหน้าต่างบ้าน
และอาคารทุกบานและอดุท่อ ทางต่างๆ ท่ีอาจเป็นทางผ่านความ
ร้อน ก๊าซ และควันเพลิงเสยีด้วย 

 ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลงไหม ้
1. ตะโกนหรือส่งสัญญาณแจ้งเหตใุห้ผู้อื่นทราบทันที  
2. รีบออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยเร็วทีสุ่ด และไม่ควร
กลับเข้าไปในอาคารอีก  
3. หากต้องอพยพออกจากห้อง ควรใช้มือสัมผสับรเิวณผนังหรือ
อังใกล้ๆ ลูกบิดประตู ถ้ามคีวามรอ้นสูง แสดงว่าเกิดเพลิงไหม้
บริเวณใกล้ๆ ห้ามเปิดประตูโดยเดด็ขาด  



4. ควรหนไีฟลงด้านล่างของอาคาร โดยใช้บันไดหนีไฟด้านนอก
อาคาร เนื่องจากลักษณะบันไดภายในอาคารเป็นเหมือนช่อง 
โพรง ที่เสรมิให้เปลวไฟพุ่งขึ้น และลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าลง
ทางบันไดไมไ่ด้ ใหล้งทางหน้าต่าง โดยใช้เชือก หรือผ้ายาวผูกตัว
แล้วโหนลงมา ส่วนการกระโดดลงจากอาคาร ควรมีเบาะหรือฟูก
ที่นอนรองรับ  
5. ห้ามใช้ลิฟท์ เพราะขณะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับ ท าใหล้ิฟท์
ค้าง จะท าให้ด้านในของตัวลิฟท์ไม่มีอากาศ  
6. หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้าชุบน้ ามาคลุม
ตัว และปิดจมูก ป้องกันการส าลักควัน แล้วหมอบคลานเนื่องจาก
อากาศบริสุทธ์ิจะอยู่ด้านล่าง(เหนอืพ้ืน)  
7. ไมค่วรหนไีฟเข้าไปหลบในห้องต่างๆ ท่ีเป็นจุดอับภายใน
อาคาร เช่น ห้องน้ า ที่แม้ในช่วงแรกจะปลอดภัย แต่เมื่อไฟ
ลุกลาม น้ าท่ีอยู่ในห้องอาจไม่เพียงพอส าหรับดับไฟ และความ
ร้อนของไฟจะส่งผลให้น้ ามคีวามรอ้นสูงขึ้นจนสามารถลวกให้
เสียชีวิตได้  
8. กรณีติดอยู่ในห้องที่ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ ให้ปิดประตู
หน้าต่าง ใช้ผ้าชุบน้ าอุดตามช่องว่างทั้งหมดป้องกันควันลอยเข้า
ไป และรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์ โบกผ้า 
หรือเป่านกหวีด  
9. หากถูกไฟไหม้ตดิตัว อย่าใช้มือตบไฟ เพราะจะท าใหไ้ฟ
ลุกลามมากข้ึน ให้ถอดเสื้อผ้าออกทันที แล้วล้มตัวลงที่พ้ืน กลิ้ง
ตัวไปมาเพื่อดับไฟ กรณีที่ไฟไหมร้า่งกายผู้อื่น ให้ใช้ผ้าห่มพันตัว
หลายๆ ช้ัน จนกว่าไฟจะดับ แล้วใช้น้ าราดตัว แล้วหม่ด้วยผ้า
แห้ง  
10. ถ้าจ าเป็นต้องวิ่งฝ่าเปลวไฟให้ใช้ผ้าชุบน้ าจนเปียกคลุมตัว
ก่อนวิ่งฝ่าออกไป  
ทั้งนี้ จงอย่าลืมว่า สิ่งส าคญัที่สุดของการหนีรอดจากเหตุอัคคภีัย 
คือ การมีสติเป็นอันดับแรก เพราะจะท าให้คณุสามารถหนเีอาตัว
รอด และช่วยเหลือผู้ร่วมชะตากรรมให้ออกมาจากบริเวณ
ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย  

 
 
 

 ข้อควรระวังและวิธีปฏิบัติเมื่อแก๊สรั่ว 
 (1) เมื่อได้กลิ่นแก๊สปดิวาล์วหัวถงัทันที 
 (2) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทเพื่อให้แก๊ส

เจือจาง 
 (3) ห้ามจุดไม้ขีด ไฟแช็ก เปิด-ปิดสวิตซไ์ฟ หรือ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณทีม่ีแก๊สรัว่ 
 (4) ใช้ไม้กวาดกวาดแก๊สออกทางประต ู
 (5) ตรวจหาท่ีรั่วและแกไ้ขทันที 
 (6) หากถังแก๊สมีรอยรั่วให้น าถังแกส๊นัน้ไว้ในท่ีโล่งที่

ปลอดภัย 
 (7) ท่อยางต้องไม่อยู่ใกล้เปลวไฟ 
 (8) ห้องน้ าท่ีใช้เครื่องท าน้ าร้อนแก๊ส ควรมีช่องระบาย

อากาศเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอท าอย่างไรให้เกิดเพลิงไหม้มี
น้อยที่สุด 
        จากเบื้องต้นที่กล่าวมาได้เนน้ถึงลักษณะและหลักการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น แต่ทั้งนีจ้ะเป็นการดีมากหากเรา
สามารถป้องกัน มิให้เกิดเพลิงไหม ้ข้ึนเลย เพราะไม่ว่าเพลิงไหม้
จะเกิดขึ้นเล็กน้อยก็จะน ามาซึ่งความเสยี หายทางทรัพย์สินเงิน
ทอง เวลา หรือแม้กระทั่งสุขภาพจิต 
 

 

 

ด้วยความปราถนาดีจาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลศรีศรีศรีมหาโพธิมหาโพธิมหาโพธิ   
งานป้องกังานป้องกังานป้องกันฯนฯนฯ    โทโทโทรรร.0.0.0๓๗๓๗๓๗ ---279279279---529529529   
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ 

 
 



อุทกภัย 

อุทกภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ า
ท่วม น้ าป่า หรืออ่ืน ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนัก
ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งท าให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมี
สาเหตุจากพายุ หมุนเขตร้อนลมมรสุมมีก าลังแรง ร่องความกด
อากาศต่ ามีก าลังแรง อากาศแปรปรวน น้ าทะเลหนุน
แผ่นดินไหว เขื่อนพัง ท าให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ 

ชนิดของอุทกภัย 

1. น้ าป่าไหลหลาก เกิดจากฝนตกหนกับนภูเขา หรือต้น
น้ าล าธารและไหลบ่าลงที่ราบอยา่งรวดเร็ว เพราะไม่มี
ต้นไม้ ช่วยดดูซับ ชะลอกระแสน้ า ความเร็วของน้ า 
ของท่อนซุง และต้นไม้ ซี่งพัดมาตามกระแสน้ าจะ
ท าลายต้นไม้ อาคาร ถนน สะพาน และชีวิตมนุษย์
และสตัว์จนได้รับความเสียหาย. 

2. น้ าท่วมขัง น้ าเอ่อนอง เกิดจากน้ าล้นตลิ่ง มรีะดบัสูง
จากปกติท่วมแช่ขัง ท าให้การคมนาคมหยุดชะงัก เกดิ
โรคระบาดได้ ท าลายพืชผลเกษตรกร 

3. คลื่นซัดฝั่ง เกิดจากพายลุมแรงซัดฝั่ง ท าให้น้ าท่วม
บริเวณชายฝั่งทะเล บางครั้งมีคลืน่สูงถึง 10 เมตร ซัด
เข้าฝั่งซึ่งสามารถท าลายทรัพยส์ินและชีวิตได ้

 

 

 

 

 

การป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย 

ควรติดตามฟังข่าวอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
สม่ าเสมอ เมื่อใดที่กรมอุตุนยิมวิทยาเตือนให้อพยพ ทั้งคนและ
สัตว์เลี้ยงควรรีบอพยพไปอยู่ในท่ีสงู อาคารที่มั่นคงแข็งแรง 

ถ้าอยู่ทีร่าบให้ระมัดระวังน้ าป่าหลาก จากภูเขาท่ีราบ
สูงลงมา กระแสน้ าจะรวดเร็วมาก ควรสังเกตเมื่อมฝีนตกหนัก
ติดต่อกันบนภเูขาหลาย ๆ วัน ให้เตรียมตัวอพยพขนของไว้ท่ีสูง 

ถ้าอยู่ริมน้ าให้เอาเรือหลบเข้าฝั่งไว้ในท่ีจะใช้งานได้ เมื่อ
เกิดน้ าท่วม เพ่ือการคมนาคม ควรมีการวางแผนอพยพว่าจะไป
อยู่ท่ีใด พบกนัท่ีไหน อย่างไร 

กระแสน้ าหลากจะท าลายวัสดุก่อสร้าง เส้นทาง
คมนาคม ต้นไม้ และพืชไร่ ต้องระวังกระแสน้ าพัดพาไป อย่าขับ
รถยนต์ฝา่ลงไปในกระแสน้ าหลาก แม้บนถนนก็ตาม อย่าลงเล่น
น้ า อาจจะประสพอุบัตภิัยอื่น ๆ อีกได ้

หลังจากน้ าท่วม จะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดิน
อาหารทั้งคนและสัตว์ ให้ระวังน้ าบริโภค โดยต้มให้เดือดเสียก่อน 

 

 

 

 

 

ขณะเกิดอุทกภัยควรต้ังสติให้มั่นคง อย่าต่ืนกลัวหรือตกใจ ควร
เตรียมพร้อมทีจ่ะเผชิญเหตุการณ์ด้วยความสุขุม รอบคอบ 
และควรปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 

1. ตัดสะพานไฟ และปดิแก๊สหุงตม้ให้เรียบร้อย 

 

 

 

 

2. จงอยู่ในอาคารที่แข็งแรง และอยู่ในที่สูงพ้นระดับน้ าที่
เคยท่วมมาก่อน 

 

 

 

 

3. จงท าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ 

 

 

 

4. ไมค่วรขับข่ียานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ าหลาก 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2


5. ไมค่วรเล่นน้ าหรือว่ายน้ าเล่นในขณะน้ าท่วม  

 

 

 

 

6. ระวังสตัว์มีพิษท่ีหนีน้ าท่วมขึ้นมาอยู่บนบ้าน และหลังคาเรือน
กัดต่อย เช่น งู แมลงป่อง ตะขาบ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 7. ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศ และ
ติดตามค าเตือนเกี่ยวกับ ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

8. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในท่ีปลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวน
ตัว หรือปฏิบัตติามค าแนะน าของทางราชการ 

 

 

 

 

 

9. เมื่อจวนตัวให้ค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วง
ทรัพย์สมบตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยความปราถนาดีจาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธ ิ

งานป้องกันฯ โทร. 037-279-529 



 

วาตภยั  

ภัยธรรมชาติซึ่งเกดิจากพายลุมแรง จนท าให้เกิดความ

เสียหายแก่อาคารบา้นเรือน ต้นไม ้และสิ่งก่อสร้าง ส าหรับใน

ประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฎการณ์

ทางธรรรมชาติ โดยสามารถแบ่งลกัษณะของวาตภัยไดต้าม

ความเร็วลม เช่น พายุฟ้าคะนอง พายุดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน 

พายุไตฝุ้่น พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน พายุ

ใต้ฝุ่น   

1. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุไต้ฝุ่น  
บนบก 

ต้นไมล้้ม ถอนราก ถอนโคน จะท าให้เกิดอันตรายจาก
ต้นไมล้้มทับบ้านเรือน บ้านเรือนพังทับผู้คนในบ้านและใกลเ้คียง
บาดเจ็บหรือตาย เรือกส่วนไร่นาเสียหายหนักมาก เสาไฟฟ้าล้ม 
สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าช็อต เกิดเพลงิไหม้และผู้คนอาจเสยีชีวิตจาก
ไฟฟ้าดูดได้ ผูค้นท่ีมีอาคารพักอาศัยอยู่ริมทะเลอาจถูกน้ าพัดพา
ลงทะเลจมน้ าตายได้ ดังเช่น ปรากฏการณ์ที่แหลมตะลุมพุก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในทะเล 
        ในทะเลลมแรงจัดมาก คลืน่ใหญ่ เรือขนาดใหญ่ ๆ ขนาด
หมื่นตันอาจจะถูกพัดพาไปเกยฝั่งล่มจมได้ บรรดาเรือเล็กเป็น
อันตรายล่มจมสิ้น ไม่สามารถจะตา้นความรุนแรงของพายุได้คลื่น
ใหญ่ซัดขึ้นรมิฝั่งจนท าให้ระดับน้ าขึ้นสูงมากจนท่วมอาคารบ้าน
ช่องริมทะเลได้ บรรดาโป๊ะจับปลาในทะเลถูกท าลายลงโดย
สิ้นเชิงโดยคลื่นและลม 

 

 
 

 

 

 

2. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุโซนร้อน  
        พายุโซนร้อนมีความรุนแรงน้อยกว่าพายุไตฝุ้่น ความเร็ว
ของลมบริเวณใกล้ศูนย์กลางตั้งแต ่34 น็อต หรือ 62 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 63 น็อต หรือ 117 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง ฉะนั้นอันตรายอันจะเกิดจากการที่พายุนี้พัดมาปะทะ
ลดลงในระดับรองลงมาจากพายไุต้ฝุ่น แต่ถึงกระนั้นก็ตามความ
รุนแรงที่จะท าให้ความเสียหายก็ยงัมีมากเหมือนกัน ในทะเลลม
จะแรงมากจนสามารถจะจมเรือขนาดใหญ่ ๆ ได้ต้นไม้ถอนราก
ถอนโคนดังพายุโซนร้อนท่ีปะทะฝัง่แหลมตะลุมพุก จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
3. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุดีเปรสชั่น 
        พายุดีเปรสช่ันเป็นพายุที่มกี าลังอ่อนความเร็วของลมใกล้
บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 น็อต หรือ 61 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
ไม่มีอันตรายรุนแรงแต่ท าให้มฝีนตกหนักปานกลางท่ัวไปตลอด
ทางที่พายุดีเปรสช่ันผ่านไป และมฝีนตกหนักเป็นแห่ง ๆ พร้อม
ด้วยลมกรรโชกแรงเป็นครั้งคราว ซึ่งบางคราวจะรุนแรงจนท าให้
เกิดความเสียหายได้บ้าง ไม่ปลอดภัยเสียทีเดยีว ในทะเลค่อนข้าง
แรงและคลื่นจัด บรรดาเรือประมงขนาดเล็กขนาดต่ ากว่า 50 ตัน
ควรงดออกทะเลเพราะอาจจะล่มลงได้  
 4. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุฤดูร้อน  
        พายุฤดูร้อนเป็นพายุท่ีเกิดขึน้โดยเหตุและวิธีการตา่งกับ
พายุดีเปรสช่ัน และเกิดบนผืนแผน่ดินที่ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนแต่
เป็นพายุท่ีมีบรเิวณย่อม ๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 ตาราง

กิโลเมตร แต่อาจมลีมแรงมากถึง 47 น็อต หรือ 87 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง ดังพายุที่เกิดขึ้นท่ีจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 
พ.ศ.2494 และพายุที่เกิดขึ้นท่ีอ าเภอมุกดาหารเมื่อวันที่ 8 
เมษายน พ.ศ.2497 พายุนีม้ีก าลงัแรงท่ีจะท าให้เกิดความ
เสียหายได้มากเหมือนกันแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 
2-3 ช่ัวโมง  

การเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัย  

1.ติดตามสอบถามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรม
อุตุนิยมวิทยาสม่ าเสมอ  

 2. ตรวจสอบบ้านเรือนที่อยู่อาศยั ว่ามีความแข็งแรง ปลอดภัย
จากลมแรงหรือไม่ สิ่งของที่อาจหล่นลงมาแตกหักได้ง่าย ให้จัดใน
ที่ปลอดภัยหรือผูกมัดให้แน่นหนา 

 

 

 

3.ตรวจสอบกิ่งไม้บริเวณใกล้กับบา้นเรือน หากเกิดอันตรายเมื่อ
เกิดพายุให้ตดัทิ้ง 

 

 

 

 

 

 



 

4.เมื่อเกิดลมพายไุม่ควรออกไปในท่ีโล่งแจ้ง เพราะอาจเกิด
อันตรายได้ ควรอยู่ในที่มั่นคงแข็งแรง ปิดประตูหน้าต่างให้
เรียบร้อยอย่า เปิดประตู หน้าต่างเมื่อลมพายุพัดผา่น 

 

 

 

 

 

 

5.เมื่อลมพายุพดักิ่งไมล้้มทับท่ีอยูอ่าศัย หรือ มีคนบาดเจ็บให้รีบ
แจ้ง ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. หรือ   งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลศรมีหาโพธิ                    
เบอร์ 037 - 279-529 

ด้วยความปราถนาดีจาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ 
งานป้องกันฯ โทร.0๓๗-๒๗๙-๕๒๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การขับขีร่ถให้ปลอดภัย 

ในการขบัรถผู้ขับข่ีต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและ
ต้องไม่ล้ ากึ่งกลางของทางเดินรถ เว้นแต่กรณตี่อไปนี้ท่ีผู้ขับข่ี
สามารถขับล้ ากึ่งกลางของทางเดนิรถหรือขับเข้าไปในทางเดินรถ
ด้านขวาได ้

1. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง หรือถูกปิด
การจราจร 

2. ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรก าหนดให้เป็น
ทางเดินรถทางเดียว 

3. ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร 

 

 

 

 

 

 

ห้ามผู้ขับขีข่ับรถ 

ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในกรณี 
1. ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ เช่น ภายหลังจาก
รับประทานยาแก้ไข้หวดั ในขณะง่วงนอน 
2. ในขณะเมาสรุาหรือของมึนเมาอย่างอื่น 
3. ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
4. โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล

หรือทรัพย์สิน 
5. ในลักษณะที่ผิดปกติวิสยัของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่
อาจและเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่ง หรือท้ัง
สองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย 
6 .คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องรถ เว้นแต่เมื่อต้องการ
เปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ 
7. บนทางเท้าโดยไมม่ีเหตุอันควร เว้นแต่รถลากเข็นส าหรับทารก 
คนป่วย หรือคนพิการ 
8. โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 
9. ในขณะที่เสพ หรือรับเข้าร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งวัตถุ
ที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทกลุม่แอมเฟตามีน(ยาบ้า) หรือวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างอื่น  
10. ขับรถโดยไมม่ีใบอนุญาตขับรถ 
11. ขับรถบนไหล่ทาง เว้นแต่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
จราจร 
12. ใช้ไฟฉุกเฉินขณะขับรถตรงไปเพื่อผ่านทางร่วมทางแยก 
13. ขับรถแข่ง เว้นแต่ไดร้ับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร 

ข้อห้ามของผู้ขบัรถ 

1. ห้ามอนุญาตให้ผู้ทีไ่ม่มีใบอนุญาตขับรถ ขับรถของตน 
2. ห้ามใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่จดัท าขึ้นเอง 
3. ห้ามใหผู้้อื่นใช้ใบอนุญาตขับรถของตน 
4. ห้ามใช้รถที่ยังไม่ไดจ้ดทะเบียน 

ขับขีข่ับรถลงจากทางลาดชันหรอืภูเขา 

เมื่อผู้ขับข่ีขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขาจะต้องปฏิบตัิอย่างไร 

• ห้ามใช้เกียร์ว่าง 
• ห้ามเหยยีบคลัทซ ์
• ห้ามใช้เบรคตลอดเวลา 

• ห้ามดับเครื่องยนต ์
• ใช้เกียร์ต่ า 
• ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย 
• ให้เสียงสญัญาณเตือนรถท่ีอาจสวนทางมา 

การขับรถสวนทางกัน 
ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับข่ีจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

1. ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และให้
ถือกึ่งกลางของทางเดินรถหรือเสน้หรือแนวที่แบ่ง
ทางเดินรถเป็นหลัก 

2. ทางเดินรถที่แคบ ให้ผู้ขับข่ีแตล่ะฝา่ย ลดความเร็วของ
รถลง เพื่อให้สวนทางกันไดโ้ดยปลอดภัย 

3. ทางเดินรถที่แคบ ซึ่งไม่อาจขับรถสวนทางกันได้โดย
ปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่าหยุดรถชิดขอบ
ทางด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่าขับผ่านไป
ก่อน 

4. กรณีที่มสีิ่งกีดขวาง ผู้ขับข่ีต้องลดความเร็วหรือหยุดรถ
ให้รถคันท่ีสวนทางขับผ่านมาก่อน 

ขับรถห่างจากรถคันหน้า 

ผู้ขับข่ีต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเป็นระยะทางเท่าใด 

• ห่างพอสมควรในระยะทีส่ามารถหยุดรถได้โดย
ปลอดภัย 

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก 

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่เป็นทางเอกตัดกัน และไม่
ปรากฏสัญญาณ หรือเครื่องหมายจราจรผู้ขับข่ีจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร 

• ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับข่ีต้องให้รถ
ในทางร่วมทางแยกนั้นขับผ่านไปกอ่น 



 

• ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยู่
ในทางร่วมทางแยกผู้ขับข่ีต้องหยุดรถให้รถท่ีอยู่
ทางด้านซ้ายของคนขับผ่านไปก่อน 

เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย 
เมื่อผู้ขับข่ีพบเครื่องหมาย “เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ผู้ขับข่ีควร
ปฏิบัติอย่างไร 
ให้ผู้ขบัขี่หยุดให้ทางแก่รถท่ีก าลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทาง
ด้านขวาและให้ทางแก่รถท่ีเลี้ยวขวาก่อนจึงจะเลี้ยวซา้ยผา่นไปได้ 
การเลี้ยวรถ 
ในการเลี้ยวรถผู้ขับข่ีจะต้องขับรถในช่องทางเดินรถที่ต้องการจะ
เลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่ากีเ่มตร 
ขับขี่พบรถฉุกเฉิน 
เมื่อขับขี่พบรถฉุกเฉินจะต้องปฏิบตัิ 

1.หยดุรถ หรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย แต้ถ้ามีช่องทาง
เดินรถประจ ารถทางให้หยุดชิดกับช่องทางเดินรถประจ าทาง แต่
ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก 
2.ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินได้ในระยะไม่ต่ ากว่า 50 เมตร 

ด้วยความปราถนาดีจาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธ ิ

งานป้องกันฯ โทร.037-279-529 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


