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คํานํา 
 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชาการป้องกันสาธารณภัย รหัสวิชา ทช02013  ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักการและปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนและพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการประกอบ
อาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือ
เรียนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา หนังสือเล่มน้ีได้ประมวลองค์ความรู้  กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผล
การเรียนรู้ไว้อย่างครบถ้วน โดยองค์ความรู้น้ันได้นําเน้ือหาสาระตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ นํามาเรียบเรียงอย่าง
มีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนอ่านเข้าใจง่าย สามารถอ่านและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ได้อย่างสะดวก 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  หนังสือเรียนสาระรายวิชาการป้องกันสาธารณภัย รหัสวิชา          
ทช02013  เล่มน้ีจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้สัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ทุกประการ 
 

                  คณะผูจั้ดทํา 
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สารบัญ 
 

              หน้า 
คํานาํ ก 
สารบัญ ข 
คําอธบิายรายวิชา ง 
รายละเอียดวิชา จ 
บทที่ 1   อัคคีภัย 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 1   

ตอนที่ 1 การเกิดอัคคีภัย 2 
เรื่องที่ 1.1 ความหมายและความสําคัญของอัคคีภัย 2 
เรื่องที่ 1.2 องค์ประกอบของไฟ  2  
เรื่องที่ 1.3 ประเภทของไฟ 3 

          ตอนที ่2 สาเหตุแห่งการเกิดอัคคีภัย และการเลือกใช้เครื่องมือดับอัคคีภัย 4 
                    เรื่องที่ 2.1 สาเหตุที่ทําให้เกิดอัคคีภัย 4  
                    เรื่องที่ 2.2 การป้องกันการเกิดอัคคีภัย 5 
                    เรื่องที่ 2.3 ชนิดของเช้ือเพลิงที่ทําให้เกิดอัคคีภัย 7 
   เรื่องที่ 2.4 สว่นประกอบของวัตถุที่ทําให้เกิดอัคคีภัย 7 
 เรื่องที่ 2.5 เครื่องมือและวิธีการดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย 8  

ตอนที่ 3 การปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้และป้องกันอัคคีภัย 12  
 เรื่องที่ 3.1 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ 12  
 เรื่องที่ 3.2 ผลกระทบของการเกิดอัคคีภัย 14 

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1  15 
          

บทที่ 2 อุทกภัย   
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 16   

ตอนที่ 1 การเกิดอุทกภัย 17 
เรื่องที่ 1.1 ความหมายของอุทกภัย 17  
เรื่องที่ 1.2 ชนิดของอุทกภัย  18 
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คําอธิบายรายวิชา  ทช02013  การป้องกันสาธารณภัย  จํานวน  2 หน่วยกิต 
ระดับ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐาน 4.2  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติทีดี่เก่ียวกับการดูแล  ส่งเสริม สุขภาพอนามัย และ
ความ ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 
 
ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี ้

1. ความหมาย ความสําคัญ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
2. การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และวิธีการป้องกันภัยประเภทต่าง ๆ 
3. การวางแผนปฏิบัติงาน 
4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
             จัดให้ผู้เรียนฝึกทักษะการปฏิบัติจริง  การซ้อมแผนปฏิบัติการโดยการเข้าร่วมสถานการณ์จําลอง 
 
การวัดและประเมินผล 
  - ทดสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
  - การจัดแผนปฏิบัติงานและการมอบหมายหน้าที่ 
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1. คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่าง ๆ และวิธีการป้องกันภัยประเภทต่าง ๆ  การวางแผนปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนศกึษาความหมาย ความสําคัญ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติการใช้เครื่องมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ และวิธีการป้องกันภัยประเภทต่าง ๆ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนศกึษาเรื่องการวางแผนปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบ้ืองต้น 

 

รายชื่อบทท่ี 
 บทที่ 1  อัคคีภัย 
 บทที่ 2  อุทกภัย 
 บทที่ 3  วาตภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดวิชา 
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บทที่ 1 อัคคีภัย 
 

สาระสําคญั  
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเก่ียวกับการดูแล  ส่งเสริม สุขภาพอนามัย และความ

ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต ด้านอัคคีภัย สามารถวิเคราะห์สาเหตุแห่งการเกิดอัคคีภัยและสามารถเลือกใช้
เครื่องมือดับอัคคีภัย และมีแนวทางในการปฏิบัติไปสู่ชุมชมและสังคมเพ่ือให้เรียนรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. อธิบายเก่ียวกับการเกิดอัคคีภัย 
2.  วิเคราะห์สาเหตุแห่งการเกิดอัคคีภัยและสามารถเลือกใช้เครื่องมือดับอัคคีภัย 
3.  มีแนวทางในการปฏิบัติไปสู่ชุมชมและสังคมเพ่ือให้เรียนรู้และป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
1.  ความหมายความสําคัญของการเกิดอัคคีภัย 
2.  องค์ประกอบของไฟ  
3.  ประเภทของไฟ (เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร อัคคีภัย นํ้ามัน) 
4.  ชนิดของการเกิดอัคคีภัย ( เช่น ฟ้าผ่า การเผาไหม้ ) 
5. การสร้างความรู้ความเข้าใจรว่มกับชุมชน  
6.  การจัดทําแผนการเผชิญเหตุ โดย วิเคราะห์ชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน  

 

กิจกรรมการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารการเรียนรู้  
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการทําแบบฝกึหัดท้ายบท 

 
 
 
 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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ตอนที่ 1 การเกิดอัคคีภัย 
 

เรื่องท่ี 1.1 ความหมายความสําคัญของการเกิดอัคคีภัย  
 

อัคคีภัย หมายถึง ภัยอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทําให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตาม
บริเวณที่ มีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเน่ือง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึนถ้าการลุกไหม้ที่มีเช้ือเพลิงหนุน
เน่ือง หรือมีไอของ เช้ือเพลิงถูกขับออกมามาก ความร้อนแรงก็จะมากย่ิงขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและ
ชีวิต  

      
 
 
เรื่องท่ี 1.2 องค์ประกอบของไฟ 

องค์ประกอบของไฟ ม ี 3 อย่าง คือ 
     1. ออกซิเจน (Oxygen)ไม่ตํ่ากว่า 16 % (ในบรรยากาศ  ปกติจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 %) 

               2. เช้ือเพลิง (Fuel)  ส่วนที่เป็นไอ (เช้ือเพลิงไม่มีไอ ไฟไม่ติด) 
              3. ความร้อน (Heat) เพียงพอทําให้เกิดการลุกไหม ้

ไฟจะติดเมื่อองค์ประกอบครบ 3 อย่าง  ทําปฏิกิริยาทางเคมีต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ ( Chain Reaction ) 
ดังน้ันการป้องกันไฟ และการดับไฟ คือ การกําจัดองค์ประกอบของไฟ 
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เรื่องท่ี 1.3 ประเภทของไฟ Classification of Fire 
 

ไฟมี 4 ประเภท คือ A B C D ซึ่งเป็นข้อกําหนดมาตรฐานสากล 
ไฟประเภท เอ  มีสัญลักษณ์เปน็ รูปตัว A สีขาวหรือดํา อยูใ่น
สามเหล่ียมสีเขยีว 
ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็ง
เชื้อเพลิงธรรมดา เช่นฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก 
หนังสติ๊ก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย รวมทั้งตวัเราเอง 
วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ การลดความร้อน (Cooling) โดย
ใช้น้ํา 

 

 

ไฟประเภท บ ีมีสัญลักษณ์เปน็รูปตัว B สีขาวหรือดํา อยูใ่นรูป
ส่ีเหล่ียม สีแดง 
ไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลว
และก๊าซเช่น น้ํามันทุกชนิด  แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยางมะตอยจาร
บี   และก๊าซติดไฟทุกชนดิ   เป็นต้น 
วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุด คือ กําจัดออกซิเจน ทําให้อับอากาศ 
โดยคลุมดับใช้ผงเคมีแห้ง ใช้ฟองโฟมคลุม  

 

 

ไฟประเภท ซ ีมีสัญลักษณ์เป็นรปู C สีขาวหรือดํา อยู่ในวงกลมสีฟ้า
ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่มี
กระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนดิ  การอาร์ค การส
ปาร์ค 
วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟ้า แล้วจึงใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ น้ํายาเหลวระเหยที่ไม่มี CFC ไล่ออกซิเจน
ออกไป 

 

 

ไฟประเภท ด ี มีสัญลักษณ์เปน็รูปตัว D สีขาวหรือดํา อยูใ่นดาว 5 
แฉก สีเหลือง 
ไฟประเภท D คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นโลหะและ
สารเคมีติดไฟ เช่น วัตถรุะเบิด,ปุ๋ยยูเรยี (แอมโมเนียมไนเตรต), ผง
แมกนีเซียม ฯลฯ 
วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ การทําให้อับอากาศ  หรือใช้
สารเคมีเฉพาะ(ห้ามใช้น้ําเป็นอนัขาด)   ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูลแต่ละ
ชนิดของสาร เคมีหรือโลหะนั้นๆ 
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ตอนที่ 2 สาเหตุแห่งการเกิดอัคคีภัย และการเลือกใช้เครื่องมือดับอัคคีภัย 
 

เรื่องท่ี 2.1 สาเหตุท่ีทําให้เกิดอัคคีภัย   
 สาเหตุที่ทาํใหเ้กิดอัคคีภัย แบ่งเปน็ประเภทใหญ่ๆ ได้เปน็ 4 ประเภท ดังนี ้

1. สาเหตุจากความประมาท เลินเล่อในการไม่ระมัดระวังการใช้ไฟ เช่นการสูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็น
ที่ การเผาขยะแล้วไม่ควบคุมดูแลการหุงต้มอาหารแล้วขาดการระมัดระวัง การใช้ฟิวส์ไม่ถูกขนาดกับ
กําลังไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือการใช้ไฟฟ้าเกินกําลังแต่ฟิวส์ไม่ขาดก็จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นในสายไฟทํา
ให้ฉนวนหุ้มสายหลอมละลายลุกไหม้สายไฟที่มีความร้อนมากก็จะลุกไหม้ส่งความร้อนมายังวัสดุที่เป็นเช้ือเพลิง
ก็จะทําให้ลุกไหม้ติดต่อลุกลามขึ้น การใช้ไฟฟ้าเกินกําลังกรณีการใช้เต้ารับเต้าเดียว แต่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ 
อย่างพร้อมกันทําให้เกิดความร้อนที่ขั้วเต้ารับหรือสายไฟไม่เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กําลังไฟฟ้ามากกว่าที่
สายไฟจะทนได้จะเกิดความร้อนในสายและลุกไหม้ที่ฉนวนหุ้มสายและติดต่อลุกลามสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงได้ 
นอกจากน้ียังรวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชํารุดการอาร์คจากการต่อสายไฟฟ้าไม่แน่นทําให้เกิดความต้านทาน
สูงกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่สะดวกอาจเกิดความร้อนมากและลุกไหม้ขึ้นมาได้ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น 

2. สาเหตุจากอุบัติเหตุจากกรณีของก๊าซหุงต้มรั่วไหลออกมาและมีส่วนผสมพอเหมาะกับอากาศที่
พร้อมจะลุกไหม้ เมื่อมีประกายไฟและความร้อนถึงจุดติดไฟ เช่นเมื่อเปิดสวิทช์ไฟฟ้าในขณะที่เกิดก๊าซรั่ว จะทํา
ให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ทันทีและจะระเบิดอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

3.  การลอบวางเพลิง อาจเกิดจากการขัดผลประโยชน์หรือการอิจฉาริษยาอาฆาตแค้นต่อกัน ต้องการ
ทําลายคู่แข่งขันการจงใจที่จะทําให้เกิดการลุกไหม้ ซึ่งอาจจะเกิดจากการหวังเอาเงินประกันเป็นต้น 

4.  ไม่ทราบสาเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นและมักจะสันนิษฐานว่า
เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร จริงๆแล้วอาจเกิดจากการเก็บวัสดุไม่เป็นระเบียบการเก็บและกําจัดเช้ือเพลิงไม่ถูกต้อง
จึงทําให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง ตัวอย่างเช่นสารที่อาจเกิดขึ้นในการเกิดอัคคีภัย อันได้แก่  

-  คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) เป็นก๊าซพิษที่มีอันตรายอย่างสูงต่อคนและเกิดขึ้นได้
มากเสมอในการเผาไหม้ในบริเวณจํากัดอันตรายต่อคนคือถ้าผสมอยู่ในอากาศคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาณ ถ้า
เกิน 0.05% จะเกิดอันตราย ถ้ามีอยู่ 0.16% ทําให้หมดสติใน 2 ช่ัวโมง ถ้ามีอยู่ 1.26% จะหมดสติภายใน 1 ถึง 
3 นาที ของการหายใจและอาจถึงชีวิตได้นอกจากความเป็นพิษแล้วก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ยังเป็นก๊าซ
เช้ือเพลิงอีกด้วยเมื่อมีความเข้มข้นในอากาศสูงๆ สามารถลุกไหม้และเกิดการระเบิดได้อย่างรุนแรงเพลิงไหม้ใน
บริเวณที่โล่งแจ้งจะมีอันตรายจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยลงไป 

-  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เกิดจากการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์แบบไม่เป็น
เช้ือเพลิงและไม่ก่ออันตรายแก่ร่างกายโดยตรงแต่จะทําให้ร่างกายขาดออกซิเจนถ้าก๊าซน้ีมีความเข้มข้นใน
อากาศเกินกว่า 5.0% โดยปริมาณ จะมีอันตรายและทําให้ผู้สูดดมหมดสติได้ 
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เรื่องท่ี 2.2 การป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัยเป็นการยากท่ีจะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่าง
เด็ดขาดและเสมอไปเพราะอัคคีภัยน้ันเปรียบเสมือน "ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ"และความประมาทเลินเล่อของผู้
ทํางานหรือผู้ประกอบกิจการเป็นจํานวนมากย่อมจะเกิดและมีขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหน่ึงจึงเห็นควรที่จะต้อง
ช่วยกันป้องกันอัคคีภัยในการป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็ มี
หลักการง่าย ๆในการป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 ประการ คือ 

1. การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารให้ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร 
บ้านเรือนให้หมดไปโดยการเก็บรักษาสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นบันได ขั้นต้นในการ
ป้องกันอัคคีภัย 

2. การตรวจตราซ่อมบํารุงบรรดาสิ่งที่นํามาใช้ในการประกอบกิจการ เช่น สายไฟฟ้าเครื่องจักรกล 
เครื่องทําความร้อนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และความปลอดภัยก็จะป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย ได้ดีย่ิงขึ้น 

3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตสํานึกควรพึงระวัง เช่น 
 3.1) อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ 
 3.2) อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว้ 

 3.3)  อย่าวางก้นบุหรี่ที่ขอบจานที่เขี่ยบุหรี่ หรือขย้ีดับไม่หมด ทําให้พลัดตกจากจาน หรือสูบ
บุหรี่บนที่นอน 

 3.4) อย่าใช้เครื่องต้มน้ําไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนนํ้าแห้ง 
 3.5) อย่าเปิดพัดลมแล้วไม่ปิดปล่อยให้หมุนค้างคนืค้างวัน 

 3.6) อาจมีเครื่องอํานวยความสุขอย่างอ่ืน เช่น เปิดโทรทัศน์ แล้วลืมปิด 
 3.7) วางเคร่ืองไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ติดฝาผนัง ความร้อนระบายออกไม่ได้ 
 3.8) อย่าหมกเศษผ้าขี้ริ้ว วางไม้กวาดดอกหญ้า หรือซุกเศษกระดาษไว้หลังตู้เย็นบางคร้ัง

สัตว์เลี้ยงในอาคารก็คาบเศษสิ่งไม้ใช้ไปสะสมไว้หลังตู้เย็นที่มีไออุ่นอาจเกิดการคุไหม้ขึ้น 
 3.9) อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือปลอมแปลงคุณภาพ เช่น บาลาสต์ที่ใช้กับ 

หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนท์เมื่อเปิดไฟทิ้งไว้อาจร้อนและลุกไหม้ส่วนของอาคารที่ติดอยู่ 
 3.10) อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มีคนดูแลเพราะไฟที่ยังไม่ดับเกิดลมพัดคุ

ขึ้นมาอีกมีลูกไฟปลิวไปจุดติดบริเวณใกล้เคียงได้ 
 3.11)  อย่าลืมเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้ 
 3.12)  อย่าทิ้งอาคารบ้านเรือนหรือคนชราแลเด็กไว้โดยไม่มีผู้ดูแล 
 3.13)  อย่าสูบบุหรี่ขณะเติมนํ้ามันรถ 
 3.14)  ดูแลการหุงต้มเมื่อเสร็จการหุงต้มแล้วให้ดับไฟถ้าใช้เตาแก๊สต้องปิดวาล์วเตาแก๊สและ

ถังแก๊สให้เรียบร้อย 
 3.15) เครื่องเขียนแบบพิมพ์บางชนิดไวไฟ เช่น กระดาษไข ยาลบกระดาษไข อาจเป็นสื่อ

สะพานไฟทําให้เกิดอัคคีภัยติดต่อคุกคามได้ 
 3.16)  ดีดีที สเปรย์ฉีดผม ฉีดใกล้ไฟ จะติดไฟและระเบิด 
 3.17) เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก เพราะสายไฟที่เก่าเป่ือยเมื่อวางทับอยู่กับฝ้าเพดาน

ไม้ผู้ที่มีความช้ืนย่อมเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ 
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 3.18) เกิดฟ้าผ่าลงที่อาคารขณะมีพายุฝน ถ้าไม่มีสายล่อฟ้าที่ถูกต้องก็ต้อง เกิดเพลิงไหม้ขึ้น 
ได้อย่างแน่นอน 

 3.19) เตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนหรือสํานักงานเกิดรั่ว 
 3.20)  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุหรือถ่ายเทนํ้ามันเบนซิน เกิดการรั่ว ไหลก็น่าเกิด 

อัคคีภัยขึ้นได้ 
 3.21) ในสถานที่บางแห่งมีการเก็บรักษาเคมีที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อาจคุไหม้ขึ้นได้

เอง สารเคมีบางชนิด เช่น สีนํ้ามันและ นํ้ามันลินสีดเมื่อคลุกเคล้ากับเศษผ้าวางทิ้งไว้อาจคุไหม้ขึ้นเองใน
ห้องทดลองเคมีของโรงเรียน เคยมีเหตุ เกิดจากขวดบรรจุฟอสฟอรัสเหลือง (ขวด)พลัด ตกลงมา เกิดแตกลุก
ไหม้ขึ้น 

 3.22) ซ่อมแซมสถานที่เช่นการลอกสีด้วยเครื่องพ่นไฟการตัดเช่ือมโลหะด้วยแก๊สหรือไฟฟ้า
การทาสีหรือพ่นสีต้องทําด้วยความระมัดระวัง อาจเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้ 
 4. ความร่วมมือที่ดีจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนายตรวจป้องกันอัคคีภัยได้ให้ไว้ 
และปฏิบัติตามข้อห้ามที่วาง ไว้เพ่ือความปลอดภัยจากสถาบันต่างๆ 
 5. ประการสุดท้ายจะต้องมีนํ้าในตุ่มเตรียมไว้สําหรับสาดรดเพ่ือให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง
เตรียมทรายและเคร่ืองมือดับเพลิงเคมีไว้ให้ถูกที่ถูกทางสําหรับดับเพลิงช้ันต้นและต้องรู้จักการใช้ เครื่อง
ดับเพลิงเคมีด้วยและระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อเกิด เพลิงไหม้แล้วจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
     (1) แจ้งข่าวเพลิงไหม้ทันที โทร199 หรือสถานีดับเพลิงสถานีตํารวจใกล้เคียงโดยแบ่งหน้าที่กันทํา 
       (2) ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ 
     (3) หากดับเพลิงช้ันต้นไม่ได้ให้เปิดประตูหน้าต่างบ้านและอาคารทุกบานและอุดท่อทางต่างๆ    
ที่อาจเป็นทางผ่านความร้อน ก๊าซและควันเพลิงเสียด้วย 
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เรื่องท่ี 2.3  ชนิดของเชื้อเพลิงท่ีทําให้เกิดอัคคีภัย 
แบ่งชนิดขององค์ประกอบได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มที่มคีาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักหรือสารอ่ืนที่พร้อมและสามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ 

โดยที่ไม่ใช่ธาตุในกลุ่มโลหะ เช่น วัสดุทีม่ีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักทั่วๆ ไป Sulfur, Phosphorus, 
Arsenic เป็นต้น 

2. กลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เป็นสารที่มีปรมิาณคาร์บอนกับไฮโดรเจนอยู่
เป็นจํานวนมาก เช่น Methane, Ethane เป็นต้น 

3.  กลุ่มสารผสมของคาร์บอน ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน เป็นสารที่รวมเอาสารทั้งสามเอาไว้ด้วยกัน 
เช่น แอลกอฮอล์ Aldehydes, Organic Acids เป็นต้น 

4.  กลุ่มโลหะ มีโลหะหรือโลหะผสมจําพวก Sodium, Potassium, Magnesium, Aluminum, Zinc, 
Titanium และ Uranium จดัเป็นเช้ือเพลิงในกลุ่มน้ี 

 
เรื่องท่ี 2.4 ส่วนประกอบของวัตถุท่ีทําให้เกิดอัคคีภัย 
 องค์ประกอบในการเผาไหม้มีอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ  
 1. เช้ือเพลิง (Fuel) คือ วัตถุใดๆ ก็ตามท่ีสามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนได้อย่างรวดเร็วในการเผา
ไหม้ เช่น ก๊าซ ไม้ กระดาษ นํ้ามัน โลหะ พลาสติก เป็นต้น เช้ือเพลิงที่อยู่ในสถานะก๊าซจะสามารถลุกไหม้ไฟได้ 
แต่เช้ือเพลิงที่อยู่ในสถานะของแข็งและของเหลวจะไม่สามารถลุกไหม้ไฟได้ ถ้าโมเลกุลที่ผิวของเชื้อเพลิงไม่อยู่
ในสภาพที่เป็นก๊าซ การที่โมเลกุลของของแข็งหรือของเหลวนั้นจะสามารถแปรสภาพ กลายเป็นก๊าซได้น้ัน
จะต้องอาศัยความร้อนที่แตกต่างกันตามชนิดของเช้ือเพลิงแต่ละชนิด ความแตกต่างของลักษณะการติดไฟของ
เช้ือเพลิงดังกล่าวขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ 4 ประการ ดังน้ี  
               1.1 ความสามารถในการติดไฟของสาร ( Flamablility Limitts)   
                   เป็นปริมาณไอของสารที่เป็นเช้ือเพลิงในอากาศที่มีคุณสมบัติซึ่งพร้อมจะติดไฟได้ในการ    
เผาไหม้น้ันปริมาณไอเช้ือเพลิงที่ผสมกับอากาศนั้นจะต้องมีปริมาณพอเหมาะจึงจะติดไฟได้ โดยปริมาณตํ่าสุด
ของไอเช้ือเพลิงที่เป็น % ในอากาศ ซึ่งสามารถจุดติดไฟได้เรียกว่า “ค่าตํ่าสุดของไอเช้ือเพลิง (Lower 
Flammable Limit)” และปริมาณสูงสุดของไอเช้ือเพลิงที่เป็น % ในอากาศซึ่งสามารถจุดติดไฟได้เรียกว่า 
“ค่าสูงสุดของไอเชื้อเพลิง (Upper Flammable Limit)” ซึ่งสารเช้ือเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าตํ่าสุดและค่าสูงสุด
ของไอเช้ือเพลิงแตกต่างกันไป                    
  1.2 จุดวาบไฟ (Flash Point) คืออุณหภูมิที่ตํ่าที่สุด ที่สามารถทําให้เช้ือเพลิงคายไอออกมา
ผสมกับอากาศในอัตราส่วน ที่เหมาะสมถึงจุดที่มีค่าตํ่าสุดถึงค่าสูงสุดของไอเช้ือเพลิง เมื่อมีประกายไฟก็จะเกิด
การติดไฟ เป็นไฟวาบขึ้นและก็ดับ  
                  1.3 จุดติดไฟ (Fire Point) คืออุณหภูมิของสารที่เป็นเช้ือเพลิงได้รับความร้อน จนถึงจุดที่จะ
ติดไฟได้แต่การติดไฟน้ันจะต้องต่อเน่ืองกันไป โดยปกติความร้อนของ Fire Point จะสูงกว่า Flash Point 
ประมาณ 7 องศาเซลเซียส  
                  1.4 ความหนาแน่นไอ (Vapor Density) คืออัตราส่วนของน้ําหนักของสารเคมีในสถานะก๊าซ
ต่อนํ้าหนักของอากาศเมื่อมีปริมาณเท่ากัน ความหนาแน่นไอ ใช้เป็นสิ่งบ่งบอกให้ทราบว่าก๊าซน้ันจะหนักหรือ
เบากว่าอากาศซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมอัคคีภัย  
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 2. ออกซิเจน( Oxygen ) อากาศท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา น้ันมีก๊าซออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ประมาณ 
21 % แต่การเผาไหม้แต่ละคร้ังน้ันจะต้องการออกซิเจนประมาณ 16 % เท่าน้ัน ดังน้ันจะเห็นว่าเช้ือเพลิงทุก
ชนิดที่อยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเราน้ันจะถูกล้อมรอบด้วยออกซิเจน ซึ่งมีปริมาณเพียงพอสําหรับการเผาไหม้
ย่ิงถ้าปริมาณออกซิเจนยิ่งมากเช้ือเพลิงก็ย่ิงติดไฟได้ดีขึ้น และเช้ือเพลิงบางประเภทจะมีออกซิเจนในตัวเอง
อย่างเพียงพอที่จะทําให้ตัวเองไหม้ได้โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนที่อยู่โดยรอบเลย  
 3. ความร้อน ( Heat ) ความร้อน คือ พลังงานท่ีทําให้เช้ือเพลิงแต่ละชนิดเกิดการคายไอออกมา  
 4. ปฏิกิริยาลูกโซ่ ( Chain Reaction ) หรือการเผาไหม้อย่างต่อเน่ือง คือ กระบวนการเผาไหม้ที่เริ่ม
ต้ังแต่เช้ือเพลิงได้รับความร้อนจนติดไฟเมื่อเกิดไฟขึ้น หมายถึง การเกิดปฏิกิริยา กล่าวคืออะตอมจะถูกเหว่ียง
ออกจากโมเลกุลของเช้ือเพลิง กลายเป็นอนุมูลอิสระ และอนุมูลอิสระเหล่าน้ีจะกลับไปอยู่ที่ฐานของไฟอย่าง
รวดเร็ว ทําให้เกิดเปลวไฟ 
 

เรื่องท่ี 2.5. เครื่องมือและวิธีการดับเพลิงเม่ือเกิดอัคคีภัย 
 

 2.5.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น 
           เครื่องดับเพลิงมีอยู่หลายชนิด ส่วนมากมีขนาดเล็ก สะดวกแก่การเคลื่อนย้าย และใช้ได้ผลดีกับเพลิง
ขนาดเล็ก ที่เพ่ิงเริ่มเกิดเท่าน้ัน ผู้ใช้ต้องรู้จักเลือกเครื่องดับเพลิง ให้ถูกกับชนิดของเพลิง จึงจะสามารถดับได้ดี 

1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง Dry chemical (powder)  

          เป็นเคร่ืองมือดับเพลิงที่ใช้ได้ผลรวดเร็วในการดับไฟเกือบทุกชนิด ในถังจะ
ประกอบด้วยผงเคมีแห้งโซเดียมไบคาร์บอเนต และมีสารกันช้ืน ผงเคมีน้ีไม่เป็นสื่อ
ไฟฟ้า จึงใช้ได้ดีกับเช้ืองเพลิง ที่เป็นเพลิงไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ ในถังจะ
ประกอบด้วยผงเคมี ซึ่ง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไว้ในถัง แล้วอัดแรงดันด้วยก๊าซ
ไนโตรเจนเข้าไป เวลาใช้ ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟทําให้อับอากาศ ควรใช้
ภายนอกอาคาร เพราะผงเคมีเป็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจายทําให้เกิดความสกปรก และ
เป็นอุปสรรคในการเข้าผจญเพลิง อาจทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพง เสียหาย การ
ตรวจสภาพควรตรวจทุกๆ 6 เดือนใช้ดับไฟประเภท A ,B และC   

 

2. เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือซีโอทู (Carbondioxide)  

             เป็นเคร่ืองมือดับเพลิงที่ใช้ได้ผลรวดเร็วในการดับไฟเกือบทุกชนิด ในถัง
จะประกอบด้วยผงเคมีแห้งโซเดียมไบคาร์บอเนต และมีสารกันช้ืน ผงเคมีน้ีไม่เป็น
สื่อไฟฟ้า จึงใช้ได้ดีกับเช้ืองเพลิง ที่เป็นเพลิงไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ ในถังจะ
ประกอบด้วยผงเคมี ซึ่ง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไว้ในถัง แล้วอัดแรงดันด้วยก๊าซ
ไนโตรเจนเข้าไป เวลาใช้ ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟทําให้อับอากาศ ควรใช้
ภายนอกอาคาร เพราะผงเคมีเป็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจายทําให้เกิดความสกปรก และ
เป็นอุปสรรคในการเข้าผจญเพลิง อาจทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพง เสียหาย การ
ตรวจสภาพควรตรวจทุกๆ 6 เดือน ใช้ดับไฟประเภท A , B และ C   
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3. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ําสะสมแรงดัน ( Water ) 
           เครื่องดับเพลิงชนิดบรรจุนํ้าธรรมดา ภายในบรรจุนํ้าธรรมดา อาศัย
แรงดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือไนโตรเจนที่อัดใช้ในกระบอกโลหะ ใช้
ดับเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ถ่าน กระดาษ เสื้อผ้า อาคารบ้านเรือน ใช้ดับไฟ
ประเภท A 
 
 
 

 
 
4. เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน ( Foam ) 

          บรรจุอยู่ในถังที่มีนํ้ายาโฟมผสมกับนํ้าแล้วอัดแรงดันเข้าไว้ (นิยมใช้โฟม 
AFFF) ใช้ในการดับเพลิงประเภท A และ B โดยเฉพาะอย่างย่ิง การดับเพลิง
ประเภท B เน่ืองจากนํ้ายาโฟม AFFF เบามาก จึงลอยบนผิวหน้านํ้ามันได้รวดเร็ว 
เมื่อผิวหน้านํ้ามันขาดอากาศไฟจะดับลงทันที เวลาใช้ถอดสลักและบีบคันบีบ 
แรงดันจะดันนํ้าผสมกับโฟมผ่านหัวฉีดฝักบัว พ่นออกมาเป็นฟองกระจายไปปก
คลุมบริเวณที่เกิดไฟไหม้ ทําให้อับอากาศขาดออกซิเจน และลดความร้อน ใช้ดับไฟ
ประเภท A และ B ไฟประเภท บี มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B สีขาวหรือดํา อยู่ในรูป
สี่เหลี่ยม   
 

 
5. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเหลวระเหย ฮาโลตรอน ( Halotron ) 

 
ดับเพลิงที่เกิดจากนํ้ามันเช้ือเพลิงและไฟฟ้าได้ดี เมื่อเทียบกับเคร่ือง

ดับเพลิงชนิดอ่ืนๆ มีตัวยาที่สามารถใช้ในการดับเพลิงที่เก่ียวกับนํ้ามัน
เช้ือเพลิงเหลวอย่างอ่ืนหรือเช้ือเพลิงธรรมดาก็ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่
เดิมบรรจุนํ้ายาเหลวระเหย ชนิด BCF Halon โบรโมคลอโร ไดฟลูออโร ซึ่ง
เป็นสาร CFC ไว้ในถังสีเหลือง ใช้ดับไฟได้ดีแต่มีสารพิษ และในปัจจุบัน
องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เลิกผลิตพร้อมทั้งให้ทุกประเทศ ลดการใช้
จนหมดสิ้น เพราะเป็นสารที่ทําลายสิ่งแวดล้อมโลกบางประเทศ  เช่น ออสเต
เลีย ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย : ปัจจุบันนํ้ายาเหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC มี
หลายย่ีห้อ และหลายช่ือ ใช้ดับไฟประเภท C และ B ส่วนไฟประเภท A ต้อง
มีความชํานาญ สามารถฉีดใช้ได้ไกลกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์ คือ
ระยะ 3-4 เมตร 
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 2.5.2 วิธีใช้เครื่องดับเพลงิแบบมือถือ 

ภาพ ขั้นตอน ท่องจําให้ขึ้นใจ ข้อสังเกตและข้อควรระวัง 

 
  

การห้ิวถัง 
สี่นิ้วเรียงชิดติดกัน 
จับใต้คันบีบด้านล่าง 
หันสายฉีดไปด้านหน้า

ห้ามยกห้ิวท่ีโคนสายฉีดเพราะอาจทํา 
ให้หัก ขาด จนใช้งานไม่ได้ 

  

การนําพา แล้วนําพาไป ควรนําไปท่ีเกิดเหตุ 2 ถัง เพ่ือสํารอง ถ้าระงับ
ไม่อยู่ในถังเดียว 

  มองหาเป้าหมาย พอเห็นแสงไฟ ไม่เห็นแสงไฟอย่าฉีด 

  การเข้าดับ ให้เข้าเหนือลม หากเข้าใต้ลม ก๊าซพิษควันไฟจะถูกพัดเข้าหา
ตัว 

  ระยะห่าง ระยะเหมาะสม 3 ถึง 4 ม.ถ้าชนิดซีโอทู 1½ ม. ถึง 2 ม. 

  

การดึงสลัก ดึงสลักออกมา หมุนให้เส้นพลาสติกท่ีคล้องสลัก ขาดก่อน 

  ยกสายฉีด ยกสายฉีดตรงหน้า ควรสังเกตให้แน่ใจว่า จะนําสายฉีดออกใช้ได้
อย่างไร 

  

จับปลายสาย จับปลายให้ม่ัน จับปลายสายฉีดให้แน่น 

 

บีบคันบีบ บีบคันบีบฉับพลนั  บีบคันบีบอย่างแรง และต่อเนื่อง 

  

ส่ายหัวฉีด ส่ายหัวฉีดไปมา ส่ายหัวฉีดเพ่ือให้สารดับไฟจากถัง ครอบคลุม
ฐานของไฟ 

 
 

การเล็ง เป้าหมายตรงหน้า  ตามองเป้าหมาย ก้มหรือย่อตัวเล็กน้อยเพ่ือ
หลบควันและความร้อน 

  เป้าหมาย ฉีดกลบฐานของไฟ ฉีดกลบฐานของไฟ 

  

ทิศทางการฉีด ฉีดจากใกล้ไปไกล เม่ือแรงดันในถังลดลง ควรก้าวเดินเข้าสู่
เป้าหมายอย่างระมัดระวัง 

  

ดับให้สนิท ดับได้แน่นอน ต้องแน่ใจว่าไฟดับ ก่อนถอยอกจากท่ีเกิดเหตุ
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2.5.3 วิธีการดับไฟ สามารถทําได้  3  วิธี คือ 

 1. ตัดออกซิเจน  เช่น  การฉีดโฟมคลุม เป็นต้น 
       2.  ตัดเช้ือเพลิง  เช่น ถ่าย/ย้ายเช้ือเพลิงให้เหลือน้อยที่สุด 
       3.  ลดความร้อน  เช่น  ฉีดนํ้า (cooling)  
นอกจากน้ี ยังมีวิธีการดับไฟโดยแยกตามประเภทของไฟ ได้ดังน้ี 

 1. ประเภท A วิธีการดับไฟ คือ การฉีดนํ้าเพ่ือลดความร้อน 

 2. ประเภท B วิธีการดับไฟ คือ การใช้ฟองโฟมคลุม หรือใช้ผงเคมีแห้ง เพ่ือทําการกําจัดออกซิเจน 

 3. ประเภท C วิธีการดับไฟ คือ การตัดกระแสไฟฟ้าแล้วจึงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไล่ออกซิเจน
ออกไป 
 4. ประเภท D วิธีการดับไฟ คือ การทําให้อับอากาศหรือใช้สารเคมีเฉพาะ  ต้องศึกษาการดับสารแต่ละ
ชนิดให้ดี และห้ามใช้น้ําทําการดับไฟประเภทน้ีเป็นอันขาด 
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ตอนที่ 3 การปฏิบัติเพื่อเรียนรู้และป้องกันอัคคีภัย 
 

เรื่องท่ี 3.1 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ 
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนําวิธีป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้น ผู้อาศัยในแต่ละบ้าน 
ควรหมั่นตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ภายใน
บ้าน ไม่ควรจุดธูปเทียนทิ้งไว้โดย ไม่มีคนดูแล ปิดสวิตซ์ และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ที่ทํา ให้เกิดเพลิงไหม้ 
         สําหรับบ้านหรือห้องที่ติดต้ังเหล็กดัดกันขโมยตามประตู หรือหน้าต่าง ควรทําช่องที่สามารถเปิดออก
ด้วยการไขกุญแจ อย่างน้อย 1 บาน และควรเก็บกุญแจไขเปิดไว้ในที่ซึ่งสามารถหยิบใช้ได้ง่าย ส่วนผู้ที่เข้าไปใน
อาคารที่ไม่คุ้นเคย ควร สังเกตทางหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 2 แห่ง พร้อมกับมองหาตําแหน่งของอุปกรณ์
ดับเพลิง กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ควรต้ังสติ ไม่ต่ืนตระหนัก และปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปน้ี 
     1. ตะโกนหรือส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ผู้อ่ืนทราบทันที  
         2. รีบออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบโดยเร็วที่สุดและไม่ควรกลับเข้าไปในอาคารอีก 
          3.  หากต้องอพยพออกจากห้อง ควรใช้มือสัมผัสบริเวณผนังหรืออังใกล้ๆลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูง 
แสดงว่าเกิดเพลิง ไหม้บริเวณใกล้ๆ ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด  
          4. ควรหนีไฟลงด้านล่างของอาคาร โดยใช้บันไดหนีไฟด้านนอกอาคาร เน่ืองจากลักษณะบันไดภายใน
อาคารเป็นเหมือน ช่อง โพรง ที่เสริมให้เปลวไฟพุ่งขึ้น และลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าลงทางบันไดไม่ได้ ให้ลง
ทางหน้าต่าง โดยใช้เชือก หรือผ้ายาวผูกตัวแล้วโหนลงมา ส่วนการกระโดดลงจากอาคาร ควรมีเบาะหรือฟูกที่
นอนรองรับ 
         5. ห้ามใช้ลิฟท์ เพราะขณะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าจะดับทําให้ลิฟท์ค้าง จะทําให้ด้านในของตัวลิฟท์ไม่มี
อากาศ 
         6. หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่มควันให้ใช้ผ้าชุบนํ้ามาคลุมตัวและปิดจมูก ป้องกันการสําลักควัน 
แล้วหมอบคลาน เน่ืองจากอากาศบริสุทธ์ิจะอยู่ด้านล่าง(เหนือพ้ืน)  
         7. ไม่ควรหนีไฟเข้าไปหลบในห้องต่างๆ ที่เป็นจุดอับภายในอาคาร เช่น ห้องนํ้า ที่แม้ในช่วงแรกจะ
ปลอดภัยแต่เมื่อไฟลุกลาม นํ้าที่อยู่ในห้องอาจไม่เพียงพอสําหรับดับไฟ และความร้อนของไฟจะส่งผลให้นํ้ามี
ความร้อนสูงขึ้นจนสามารถลวก ให้เสียชีวิตได้  
         8. กรณีติดอยู่ในห้องที่ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ ให้ปิดประตูหน้าต่าง ใช้ผ้าชุบนํ้าอุดตามช่องว่าง
ทั้งหมดป้องกัน ควันลอยเข้าไป และรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์ โบกผ้า หรือเป่านกหวีด 
         9. หากถูกไฟไหม้ติดตัว อย่าใช้มือตบไฟ เพราะจะทําให้ไฟลุกลามมากขึ้น ให้ถอดเสื้อผ้าออกทันที 
แล้วล้มตัวลงที่พ้ืนกลิ้งตัวไปมาเพ่ือดับไฟ กรณีที่ไฟไหม้ร่างกายผู้อ่ืนให้ใช้ผ้าห่มพันตัวหลายๆ ช้ันจนกว่าไฟจะ
ดับแล้วใช้นํ้าราดตัว แล้วห่มด้วยผ้าแห้ง 
         10.ถ้าจําเป็นต้องว่ิงฝ่าเปลวไฟให้ใช้ผ้าชุบนํ้าจนเปียกคลุมตัวก่อนว่ิงฝ่าออกไป 
 ทั้งน้ี จงอย่าลืมว่า สิ่งสําคัญที่สุดของการหนีรอดจากเหตุอัคคีภัย คือ การมีสติเป็นอันดับแรก เพราะจะ
ทําให้คุณสามารถ หนีเอาตัวรอด และช่วยเหลือผู้ร่วมชะตากรรมให้ออกมาจากบริเวณดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย 
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ข้อควรปฏิบัติระหว่างประสบอัคคีภัย 
 1. ไฟไหม้จะมีความมืดปกคลุม ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้  ความมืดน้ันอาจเน่ืองจากอยู่ภายใน
อาคารแล้วกระแสไฟฟ้าถูกตัด หมอกควันหนาแน่น หรือเป็นเวลากลางคืน  
 วิธีแก้ไข ติดต้ังอุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)  ซึ่งทํางานได้ด้วยแบตเตอร่ีทันทีที่
กระแสไฟฟ้าถูกตัดติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกตัด เตรียมไฟฉายที่มีกําลังส่องสว่างสูง 
ไว้ให้มีจํานวนเพียงพอในจุดที่สามารถนํามาใช้ได้สะดวก ฝึกซ้อมหนีไฟเมื่อไม่มีแสงสว่างด้วยตนเองทั้งที่บ้าน   
ที่ทํางาน ในโรงแรม หรือแม้แต่ในโรงพยาบาล โดยอาจใช้วิธีหลับตาเดิน (ครั้งแรกๆ ควรให้เพ่ือนจูงไป) และ
ควรจินตนาการด้วยว่า ขณะนี้กําลังเกิดเหตุเพลิงไหม้  
 2. ไฟไหม้จะมีแก๊สพิษและควันไฟ ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้ประมาณร้อยละ 90 เป็นผล
จากควันไฟ  ซึ่งมีทั้งก๊าซพิษและทําให้ขาดออกซิเจน  
 วิธีแก้ไข จัดเตรียมหน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask) ใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่
ตักอากาศแล้วคลุมศีรษะหนีฝ่าควัน (ห้ามฝ่าไฟ) คืบ คลานตํ่า อากาศท่ีพอหายใจได้ยังมีอยู่ใกล้พ้ืน สูงไม่เกิน 1 
ฟุต แต่ไม่สามารถทําได้เมื่ออยู่ในช้ันที่สูงกว่าแหล่งกําเนิดควัน  
 3. ไฟไหม้จะมีความร้อนสูงมาก หากหายใจเอาอากาศที่มีความร้อน 150 องศาเซลเซียสเข้าไป ท่านจะ
เสียชีวิตทันทีในขณะที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วประมาณ 4 นาทีอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า 400 องศาเซลเซียส  
 วิธีแก้ไข  ถ้าทราบตําแหน่งต้นเพลิงและสามารถระงับเพลิงได้ควรระงับเหตุเพลิงไหม้ด้วยความรวดเร็ว 
ไม่ควรเกิน 4 นาทีหลังจากเกิดเปลวไฟควรหนีจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด ไปยังจุดรวมพล (Assembly area)  
 4. ไฟไหม้ลุกลามรวดเร็วมาก เมื่อเกิดเปลวไฟข้ึนมาแล้ว ท่านจะมีเวลาเหลือในการเอาชีวิตรอด     
น้อยมาก ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ ดังน้ี  
    4.1 ไฟไหม้ขั้นต้น คือ ต้ังแต่เห็นเปลวไฟจนถึง 4 นาทีสามารถดับได้โดยใช้เครื่องดับเพลิง
เบ้ืองต้น แต่ผู้ใช้จะต้องเคยฝึกอบรมการใช้เคร่ืองดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาสระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    4.2  ไฟไหม้ขั้นปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 4 นาทีถึง 8 นาทีอุณหภูมิ
จะสูงมาก เกินกว่า 400 องศาเซลเซียส หากจะใช้เครื่องดับเพลิง เบ้ืองต้น ต้องมีความชํานาญ และต้องมี
อุปกรณ์จํานวนมากเพียงพอ จึงควรใช้ระบบดับเพลิงขั้นสูง จึงจะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่า  
  4.3 ไฟไหม้ขั้นรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเน่ืองไปแล้ว เกิน 8 นาทีและยังมีเช้ือเพลิงอีก
มากมาย อุณหภูมิจะสูงมากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและ
รวดเร็ว การดับเพลิงจะต้องใช้ผู้ที่ได้รับการฝึกพร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง 
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เรื่องท่ี 3.2 ผลกระทบของการเกิดอัคคีภัย 

การเกิดอัคคีภัยส่งผลต่อสิ่งต่างๆมากมายทั้งสภาพแวดล้อมที่ถูกทําลาย ความสูญเสียที่เกิดตามมา ซึ่ง
สร้างความเสียหายและปัญหาให้แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติอย่างมากดังต่อไปน้ี 

 1. ทําลายชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งเป็นผลกระทบโดย
ตรงที่จะเกิดขึ้นในทันทีที่เกิดอัคคีภัย ความเสียหายต่อร่างกายและชีวิตเช่นทําให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย
ชีวิตในบางครั้งอาจจะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างน้อยอัคคีภัยที่เกิดก็ทําความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย ที่ทํา
กินอันจะส่งผลกระทบต่อไปถึงสภาพการดําเนินชีวิตที่ต้องลําบากขึ้นอัตคัดขึ้นทําให้อาคารบ้านเรือนและ
ทรัพย์สินต่างๆเสียหายประเทศต้องสูญเสียเงินในการบูรณะฟ้ืนฟูอย่างมากมายกว่าจะคืนสู่สภาพปกติ เกิดการ
สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม 

 2. ทําลายการผลิตของประเทศฐานะเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตทั้ง
ทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในประเทศการผลิตถือเป็นสิ่งสําคัญย่ิงที่รัฐบาลต้องธํารงไว้โดยเฉพาะ
การผลิตที่สําคัญอันเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน เช่นการผลิตอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคการ
เกิดอัคคีภัยอาจทําความเสียหายทางด้านอุตสาหกรรม เช่นการที่โรงงานอุตสาหกรรมเกิดอัคคีภัยทําให้เกิดการ
สูญเสียวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตการหยุดกิจการทําให้คนว่างงาน สินค้าขาดแคลน เกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 3. ทําลายขวัญและกําลังใจของประชาชนภัยที่เกิดขึ้นทําให้ประชาชนผู้ประสบภัยเกิดความต่ืน
ตระหนก เสียขวัญหวาดกลัว และหมดกําลังใจ รัฐต้องให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทําให้เกิด
ปัญหาด้านสาธารณสุขตามมา 

 4. ทําลายระบบการบริหารและการปกครองของรัฐบาล เช่นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่
ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามสมควรจากรัฐบาลและอาจรวมกันแสดงปฏิกิริยาคัดค้านการบริหารและการ
ปกครองของรัฐบาลผู้นําฝ่ายค้านอาจอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเคร่ืองบ่ันทอนเสถียรภาพของรัฐบาล 

นอกจากความเสียหายโดยตรงจากอัคคีภัยแล้วยังมีผลเสียหายทางอ้อมจากการเกิดอัคคีภัยอีกประการ
หน่ึงคือส่งผลกระทบต่อธุรกิจถ้าหากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นมีมูลค่าความเสียหายเกินกว่าที่ธุรกิจจะรับไว้ได้อาจจะทํา
ให้เกิดภาวะวิกฤตในระบบตลาดการเงินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน 
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คําสั่ง ให้นักศึกษาตอบคําถามต่อไปน้ี  
1. ความหมายของอัคคีภัย      
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
2. อธิบายสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย (มาพอสังเขป) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
3. อธิบายการป้องกันการเกิดอัคคีภัย (มาพอสังเขป) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
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บทที่ 2  อุทกภัย 
 

สาระสําคญั  
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเก่ียวกับการดูแล  ส่งเสริม สุขภาพอนามัย และความ

ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต ด้านอุทกภัย สามารถบอกถึงวิธีการป้องกันนํ้าท่วม  บอกสาเหตุของนํ้าท่วม และ
ช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดอุทกภัย 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1. บอกวิธีการป้องกันนํ้าท่วม 
2. บอกสาเหตุของน้ําท่วม 
3. ช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดอุทกภัย 

 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
1. การปลูกต้นไม้ทดแทน 
2. การไม่ตัดไม้ทําลายป่า 
3. การไม่เผาป่าและทําไร่เลื่อนลอย 

 

กิจกรรมการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารการเรียนรู้  
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการทําแบบฝกึหัดท้ายบท 

 
 
 
 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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ตอนที่ 1.  การเกิดอุทกภัย 
 

เรื่องท่ี 1.1 ความหมายของอุทกภัย  
 

 อุทกภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นเน่ืองจากมีนํ้าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นนํ้าท่วม นํ้าป่า หรืออ่ืนๆ โดยปกติ 
อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเน่ืองกันเป็นเวลานาน บางคร้ังทําให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจากพายุหมุน
เขตร้อนลมมรสุมมีกําลังแรง ร่องความกดอากาศตํ่ามีกําลังแรง อากาศแปรปรวน นํ้าทะเลหนุน แผ่นดินไหว 
เขื่อนพัง ทําให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ 
 ในภาวะที่เกิดนํ้าท่วม ควรติดตามฟังข่าวอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ําเสมอ เมื่อใดที่กรม
อุตุนิยมวิทยาเตือนให้อพยพ ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูง อาคารท่ีมั่นคงแข็งแรง ถ้าอยู่ที่
ราบให้ระมัดระวังนํ้าป่าหลากจากภูเขาท่ีราบสูงลงมากระแสนํ้าจะรวดเร็วมาก ควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนัก
ติดต่อกันบนภูเขาหลายๆ วันให้เตรียมตัวอพยพขนของไว้ที่สูง ถ้าอยู่ริมนํ้าให้เอาเรือหลบเข้าฝั่งไว้ในที่จะใช้งาน
ได้ เมื่อเกิดนํ้าท่วม เพ่ือการคมนาคมควรมีการวางแผนอพยพว่าจะไปอยู่ที่ใด พบกันที่ไหน อย่างไร 
 กระแสนํ้าหลากจะทําลายวัสดุก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม ต้นไม้ และพืชไร่ ต้องระวังกระแสนํ้าพัดพา
ไป อย่าขับรถยนต์ฝ่าลงไปในกระแสนํ้าหลาก แม้บนถนนก็ตาม อย่าลงเล่นนํ้า อาจจะประสพอุบัติภัยอ่ืน ๆ อีก
ได้ หลังจากนํ้าท่วม จะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดินอาหารทั้งคนและสัตว์ ให้ระวังนํ้าบริโภค โดยต้มสุก
เสียก่อน 
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เรื่องท่ี 1.2 ชนิดของอุทกภัย  
 ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจาก ฝนตกหนักต่อเน่ืองเป็นเวลานาน มีสาเหตุจาก พายุหมุนเขตร้อน มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรง ร่องความกดอากาศตํ่ากําลังแรง และแผ่นดินไหว ทําให้เขื่อนแตก เกิดภัยจากนํ้าท่วม
ได้แบ่งได้ 2 ชนิด 
 1. อุทกภัยจากนํ้าป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลัน 
 นํ้าท่วมขัง นํ้าเอ่อนอง เกิดจากนํ้าล้นตลิ่ง มีระดับสูงจากปกติท่วมแช่ขัง ทําให้การคมนาคม
หยุดชะงักเกิดโรคระบาดได้ ทําลายพืชผลเกษตรกร คลื่นซัดฝั่ง เกิดจากพายุลมแรงซัดฝั่ง ทําให้นํ้าท่วมบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลบางคร้ังมีคลื่นสูงถึง 10 เมตร ซัดเข้าฝั่งทําลายทรัพย์สินและชีวิตได้ การป้องกันและลดความ
เสียหายจากอุทกภัย 
 

       
 
 

2. อุทกภัยจากน้ําท่วมขังและน้าํอ่อนอง 
 เกิดจากนํ้าในแม่นํ้า ลําธารล้นตลิ่ง มีระดับสูงจากปกติ ท่วมและแช่ขัง ทําให้การคมนาคมชะงัก 

เกิดโรคระบาด ทําลายสาธารณูปโภค และพืช ผลการเกษตร 
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ตอนที่ 2. การป้องกันและสาเหตุแห่งการเกิดอุทกภัย 
 

เรื่องท่ี 2.1 การป้องกันการเกิดอุทกภัย 
  

1. การอนุรักษ์ป่าบริเวณต้นนํ้าลําธาร ควบคุมป่าไม่ให้ถูกทําลาย การปลูกป่าใหม่ การปลูกสร้างสวน
ป่า จัดสรรพ้ืนที่ทําการเกษตร ทําทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และคัดเลือกพันธ์ุพืช เช่น ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือชะลอการไหล
ของน้ํา เป็นต้น 

2. สร้างเข่ือน (Dams) คือ สิ่งก่อสร้างที่ก้ันแม่นํ้า เพ่ือควบคุมการไหลของนํ้าจากที่สูงมายังที่ตํ่า ให้นํ้า
ไหลช้าลงจะได้ไม่เกิดอุทกภัยในที่ตํ่า ทําฝาย ทํานบคันดินฯ เป็นต้น 

3. สร้างอ่างเก็บนํ้าขึ้นในเขตใกล้แม่นํ้า (Detention Storage) คือ การผันทางนํ้าจากแม่นํ้าให้ไหลลงสู่
อ่างเก็บนํ้าและค่อยๆ ระบายออกเป็นระยะๆ จะทําให้ที่ราบสองข้างฝั่งไม่เกิดนํ้า 
  4. การผันทางนํ้าให้ไหลจากทางน้ําใหญ่ ไปเข้าร่องนํ้าทางนํ้าแยกหรือคลองส่งนํ้า เพ่ือแบ่งนํ้าจากทาง
นํ้าใหญ่ หรือผันนํ้าจากทางน้ําใหญ่ ที่จะทําให้เมืองใหญ่เกิดนํ้าท่วมซึ่งจะเสียหายมาก ไปเข้าท่วมทุ่งนาเพื่อพัก
นํ้าช่ัวคราว 

5. สร้างคันดินหรือทํานบดิน หรือกําแพงก้ันนํ้า เป็นคันดินที่สูงกว่าระดับนํ้าเป็นแนวขนานไปตาม
ความยาวของแม่นํ้า ควรมีช่องระบายนํ้าเป็นตอนๆ การก่อสร้างอาจทําได้หลายรูปแบบ แล้วแต่วัตถุประสงค์
ของการใช้ 

6. ขยายทางน้ําที่ไหลอยู่ให้กว้างออก คือ การปรับปรุงทางนํ้าไหลให้กว้างออก ทําให้นํ้าปริมาณมาก
ไหลได้เร็วขึ้น นํ้าจะไม่เอ่อล้นตลิ่ง โดย การเคลื่อนย้ายวัตถุที่มาปิดก้ันทางนํ้าไหลออกไป เช่น เศษไม้ กอสวะ 
สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําคูคลองไม่ให้กีดขวางทางนํ้าเพราะจะช่วยให้การไหลของน้ํารวดเร็วขึ้น 

7. การขุดลอกคูคลอง ร่องนํ้า เพ่ือเพ่ิมความจุของน้ําในฤดูนํ้าหลาก 
การปลูกป่าทดแทน 

ปลูกป่าทดแทน  การปลูกป่าทดแทนเป็นแนวทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานในการปลูกป่าทดแทนเพ่ือคืนธรรมชาติ  โดยมีพระราชดําริว่า
จะต้องทําอย่างมีแผน โดยการดําเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน และ
ฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือกันสํารวจต้นน้ํา เ พ่ือวางแผนปรับปรุงต้นนํ้าและพัฒนาอาชีพได้ถูกต้อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคําแนะนําให้มีการปลูกป่าทดแทนตามสภาพภูมิศาสตร์ และ
สภาวะแวดล้อมของพ้ืนที่ที่เหมาะสมกล่าวคือ  

การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา ทรงมีพระราชดํารัสว่า การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา จะต้องปลูก
ต้นไม้หลายๆ ชนิด  เพ่ือให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล  ไม้สําหรับก่อสร้าง  และไม้สําหรับทําฟืน
ซึ่งราษฎรจําเป็นต้องใช้  ซึ่งเมื่อตัดไปใช้แล้วก็ปลูกทดแทนเพ่ือหมุนเวียนทันที 

การปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ทรงมีพระราชดํารัสว่า ให้ปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วคลุมแนวร่อง
นํ้าเสียก่อนเพ่ือให้ความชุ่มช้ืนค่อยๆทวีขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทั้งสองข้างร่องนํ้าอันจะทําให้ต้นไม้งอก
งามข้ึน และจํามีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้ 

การปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นนํ้าบนยอดเขาและเนินสูง ต้องมีการปลูกป่าโดยปลูกไม้ยืนต้นและปลูก
ไม้ฟืนซึ่งไม้ฟืนน้ันราษฎรสามารถ ตัดไปใช้ได้แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้อากาศ
มี ความชุ่มช้ืน ซึ่งเป็นขั้นตอนหน่ึงของระบบการให้ฝนแบบธรรมชาติทั้งยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ ให้พังทลายเมื่อ
เกิดฝนตกอีกด้วย 
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เรื่องท่ี 2.2 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย  
 

การเกิดอุทกภัย อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน  ดังน้ี  
1. ฝนตกหนัก การที่ฝนตกหนักเป็นเวลานานหลายช่ัวโมง ย่อมทําให้จํานวนนํ้ามีมาก จนไม่สามารถ

ระบาย ลงสู่แม่นํ้าลําคลองได้ทัน นํ้าจึงไหลบ่าลงสู่ที่ตํ่าอย่างรวดเร็ว ซึ่งพบมากในบริเวณท่ีราบสูง เชิงเขาใกล้
ต้นนํ้าลําธาร และบริเวณที่การตัดไม้ทําลายป่าบริเวณต้นนํ้า  

2. ลมมรสุม อุทกภัยอาจเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ        
3. พายุหมุนเขตร้อน ซึ่งได้แก่ พายุดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน และพายุใต้ฝุ่น ซึ่งทําให้ฝนตกเป็น

เวลานาน ติดต่อกัน  ทําให้เกิดภาวะนํ้าท่วมได้  
4. นํ้าทะเลหมุน ปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่แนวเดียวกันและรวมกําลังกัน 

จะทําให้ เกิดแรงดึงดูดต่อนํ้าในมหาสมุทร ทําให้เกิดภาวะนํ้าขึ้นสูงสุดมากกว่าระยะอ่ืน ที่เรียกว่า ระยะ นํ้าเกิด 
ซึ่งมักปรากฏ ในเวลาวันข้างขึ้น 15 ค่ํา หรือแรม 1-2 ค่ํา  

5. สาเหตุ อ่ืนๆ  เ ช่นแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ทําให้เปลือกของผิวโลกได้รับความ
กระทบกระเทือน บางส่วนของผิวจะสูงขึ้น บางส่วนจะยุบลง โดยเฉพาะเมื่อภูเขาไฟใต้นํ้าระเบิด จะทําให้เกิด
คลื่นใหญ่ ในมหาสมุทร เกิดภาวะนํ้าท่วมตามหมู่เกาะ หรือเมืองชายทะเล นอกจากน้ันการที่แผ่นดินทรุด ก็เป็น
สาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดภาวะ นํ้าท่วมได้โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และการที่หิมะละลายตัว กลายเป็น
นํ้าไหลลงสู่ที่ตํ่าอย่างรวดเร็ว ทําให้ เกิดนํ้าท่วมได้อย่างฉับพลัน  ซึ่งพบในประเทศท่ีมีอากาศหนาว 
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การตัดไม้ทําลายป่า  
การทําลายป่า คือ สภาวะของป่าตามธรรมชาติที่ถูกทําลายโดยการตัดไม้และการเผาป่า เกิดขึ้นได้จาก

หลายสาเหตุ เช่น การนําต้นไม้และถ่านไม้มาใช้หรือจําหน่ายเป็นโภคภัณฑ์ ในระหว่างที่ทําการเลี้ยงสัตว์ 
เพาะปลูก และต้ังถิ่นฐาน บนพ้ืนที่ว่าง การตัดไม้โดยไม่ปลูกทดแทนด้วยจํานวนที่เพียงพอ ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อที่อยู่อาศัย ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และปัญหาความแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลเสียต่อการกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยพืช พ้ืนที่ป่าที่ถูกทําลายโดยมากจะเกิดความเสียหายจากการ
พังทลายของหน้าดิน และพ้ืนที่มักด้อยคุณภาพลงจนกลายเป็นที่ดินที่ทําประโยชน์มิได้ 

 

       
 

 
ตอนที่ 3 การปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดอุทกภัย 
 

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย 
1. เช่ือฟังคําเตือนอย่างเคร่งครัด 
2. ติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเ น่ือง  สอบถาม  แจ้งสภาวะอากาศร้าย               

โทร 053 -277919 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
3. เคลื่อนย้ายคนสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายและสิ่งของไปอยู่ในที่สูงพ้นระดับนํ้าที่เคยท่วมมาก่อน 
4. ทําคันดินหรือกําแพงก้ันนํ้าโดยรอบ 

 5. เคลื่อนย้ายพาหนะ เช่น รถยนต์หรือล้อเลื่อนไปอยู่ที่สูง หรือทําแพสําหรับที่พักรถยนต์ อาจจะใช้ 
ถังนํ้าขนาด 200 ลิตร ผูกติดกันแล้วใช้กระดานปูก็ได้ 
 6. เตรียมกระสอบใส่ดินหรือทราย เพ่ือเสริมคันดินที่ก้ันนํ้าให้สูงขึ้น เมื่อระดับนํ้าขึ้นสูงท่วมคันดินที่
สร้างอยู่ 
 7. ควรเตรียมเรือไม้ เรือยาง หรือแพไม้ไว้ใช้ด้วย เพ่ือใช้เป็นพาหนะในขณะนํ้าท่วมเป็นเวลานาน เรือ
เหล่าน้ีสามารถช่วยชีวิตได้เมื่ออุทกภัยคุกคาม 
 8. เตรียมเครื่องมือช่างไม้ ไม้กระดาน และเชือกไว้บ้างสําหรับต่อแพ เพ่ือช่วยชีวิตในยามคับขัน เมื่อนํ้า
ท่วมมากขึ้น จะได้ใช้เครื่องมือช่างไม้เปิดหลังคารื้อฝาไม้ เพ่ือใช้ช่วยพยุงตัวในนํ้าได้ 
 9. เตรียมอาหารกระป๋อง หรืออาหารสํารองไว้บ้าง พอที่จะมีอาหารรับประทานเมื่อนํ้าท่วมเป็น
ระยะเวลาหลาย ๆ วัน อาหารย่อมขาดแคลนและไม่มีที่หุงต้ม 
 10. เตรียมนํ้าด่ืมเก็บไว้ในขวดและภาชนะที่ปิดแน่น ๆ ไว้บ้าง เพราะน้ําที่สะอาดที่ใช้ตามปกติขาด
แคลนลง ระบบการส่งนํ้าประปาอาจจะหยุดชะงักเป็นเวลานาน 
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  11. เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้บ้างพอสมควร เช่น ยาแก้พิษกัดต่อยแมลงป่อง ตะขาบ งู และสัตว์อ่ืน ๆ  
เพราะเมื่อเกิดนํ้าท่วมพวกสัตว์มีพิษ เหล่าน้ีจะหนีนํ้าขึ้นมาอยู่บนบ้านและหลังคาเรือน 
 12. เตรียมเชือกมนิลามีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ใช้ปลายหน่ึงผูกมัดกับต้นไม้เป็นที่ยึดเหน่ียว   
ในกรณีที่กระแสนํ้าเช่ียว และคลื่นลูกใหญ่ซัดมากวาดผู้คนลงทะเล จะช่วยไม่ให้ไหลลอยไปตามกระแสนํ้า 
 13. เตรียมวิทยุที่ใช้ถ่านไฟฉาย เพ่ือไว้ติดตามฟังรายงานข่าวลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 14. เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และเทียนไข เพ่ือไว้ใช้เมื่อไฟฟ้าดับ 
 

การป้องกันขณะเกิดอุทกภัย 
ควรต้ังสติให้มั่นคง อย่าต่ืนกลัวหรือตกใจ ควรเตรียมพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ด้วยความสุขุม 

รอบคอบ และควรปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
1. ตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 
2.  จงอยู่ในอาคารที่แข็งแรง และอยู่ในที่สูงพ้นระดับนํ้าที่เคยท่วมมาก่อน 
3.  จงทําให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ 
4.  ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสนํ้าหลาก 
5.  ไม่ควรเล่นนํ้าหรือว่ายนํ้าเล่นในขณะนํ้าท่วม 
6.  ระวังสัตว์มีพิษที่หนีนํ้าท่วมขึ้นมาอยู่บนบ้าน และหลังคาเรือนกัดต่อเช่นงู แมลงป่อง ตะขาบ 

 7. ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศ และติดตามคําเตือนเก่ียวกับ ลักษณะ
อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

8. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวนตัว หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของทาง 
ราชการ 

9. เมื่อจวนตัวให้คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วงทรัพย์สมบัติ 
 
 

การช่วยเหลอืหลังเกิดอุทกภัย 
ภายหลังจากการเกิดอุทกภัยแล้ว ประชาชนที่ประสบภัยควรได้รับความช่วยเหลือ ดังน้ี 
1. ได้รับการสงเคราะห์ในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พักอาศัย 
2.  ได้รับความช่วยเหลือฟ้ืนฟู ในเรื่องสุขภาพทางกาย และจิตใจ โดยจัดบริการทําความสะอาด และ

อาจจัดหน่วยแพทย์ หรือสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค และออกให้บริการต่างๆ เช่น 
การส่งเสริมโภชนาการ การให้ภูมิคุ้มกันโรค การรักษาพยาบาล การสุขาภิบาล การจัดหานํ้าสะอาด การให้   
สุขศึกษา และการสร้างขวัญกําลังใจ 

3.  ได้รับการส่งกลับภูมิลําเนาเดิม 
4. ได้รับความช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพ เช่น การแนะนําทางด้านวิชาการ เพ่ือปลูกพืช

ทดแทนการจัดหาพันธ์ุพืช ผลไม้ให้ปลูกทดแทน การจัดแหล่งเงินกู้ฉุกเฉิน 
5. ได้รับความช่วยเหลือในเร่ืองการซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัย อาจจัดหาแหล่งเงินกู้ สําหรับ     

ซ่อมบ้านหรือสร้างบ้านใหม่ โดยคิดอัตราเดอกเบ้ียราคาถูก จัดหาที่อยู่อาศัยช่ัวคราว แก่ผู้ที่บ้านเรือนถูกทําลาย
ไปหมด 

6. การได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมเครื่องสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะต่างๆให้
กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดเพ่ือความสะดวกในการใช้บริการของผู้ประสบภัย เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
ถนน ทางรถไฟสะพาน ฯลฯ 
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คําสั่ง ให้นักศึกษาตอบคําถามต่อไปน้ี  
1. ความหมายของอุทกภัย (อธิบายมาพอสังเขป)  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

2. อธิบายสาเหตุของการเกิดอุทกภัย (อธิบายมาพอสังเขป)  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
3. อธิบายข้อควรปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย (อธิบายมาพอสังเขป) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

4. อธิบายการป้องกันขณะเกิดอุทกภัย (อธิบายมาพอสังเขป) 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมที่ 2 
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บทที่ 3  วาตภัย 
 

สาระสําคญั  
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเก่ียวกับการดูแล  ส่งเสริม สุขภาพอนามัย และความ

ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต ด้านวาตภัย สามารถบอกวิธีการป้องกันเมื่อเกิดวาตภัย  คอยติดตามข้อมูลข่าวสาร
การแจ้งเตือนจากกรมอุตุ 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.  บอกวิธีการป้องกันเมื่อเกิดวาตภัย 
2.  ติดตามข่าวสาร แจ้งเตือนจากกรมอุตุ 

 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
1. การอพยพคนและขนย้าย 
2. การติดตามข่าวสารของทางราชการ 

 

กิจกรรมการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารการเรียนรู้  
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการทําแบบฝกึหัดท้ายบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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เรื่องท่ี 1.1 ความหมายของวาตภยั 
 วาตภัย คือ ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง จนทําให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ 
และสิ่งก่อสร้าง สําหรับในประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ     
โดยสามารถแบ่งลักษณะของวาตภัยได้ตามความเร็วลม เช่น พายุฟ้าคะนอง พายุดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน พายุ
ไต้ฝุ่น พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น พายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายนโดยจะเกิดถี่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาค
ตะวันออก จะมีการเกิดน้อยครั้งกว่าสําหรับภาคใต้ก็สามารถเกิดได้แต่ไม่บ่อยนัก โดยพายุฤดูร้อนจะเกิดใน   
ช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน แล้วมีกระแสอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศ
จีนพัดมาปะทะกัน ทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุลมแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้จะทําความเสียหายในบริเวณท่ี
ไม่กว้างนัก ประมาณ 20-30 ตารางกิโลเมตร ลมงวงหรือ (เทอร์นาโด) เป็นพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กที่เกิดจาก
การหมุนเวียน ของลมภายใต้เมฆก่อตัวในทางต้ัง หรือเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง (เมฆคิวมูโลนิมบัส) ที่มีฐานเมฆตํ่า 
กระแสลมวนที่มีความเร็วลมสูงน้ีจะ ทําให้กระแสอากาศเป็นลําพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า หรือย้อยลงมาจากฐานเมฆ     
ดูคล้ายกับงวงหรือปล่องย่ืนลงมา ถ้าถึงพ้ืนดินก็จะทําความเสียหายแก่บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างได้ 
สําหรับในประเทศไทยมักจะเกิดกระแสลมวน ไกลพ้ืนดินเป็นส่วนใหญ่ไม่ต่อเน่ืองขึ้นไปจนถึงใต้พ้ืนฐานเมฆ 
และจะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง โดยจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่แคบๆ และมีช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงทําให้เกิดความเสียหายได้
ในบางพ้ืนที่ 
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เรื่องท่ี 1.2 ชนิดและลักษณะของวาตภัย 
 

ชนิดและลักษณะของวาตภัย มีดังนี้ 
พายุหมุนเขตร้อน 
พายุหมุนเขตร้อน เป็นพายุที่หมุน และฝนที่ตกอย่างรุนแรงฉับพลันต่อเน่ือง เป็นบริเวณกว้าง ระบบ

การหมุนเวียนของกระแสลม จะพัดจากทุกทิศทางเวียนก้นหอยเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศตํ่า โดยในซีก
โลกเหนือจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา ส่วนซีกโลกใต้จะพัดตามเข็มนาฬิกา พายุหมุนเขตร้อนน้ี มักเกิดขึ้นเฉพาะใน
เขตร้อน 

พายุดีเปรสชัน (Depression) เป็นลมพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณที่มีความกดอากาศตํ่า ลมพัดเข้าหา
ศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอตหรือ 61 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เป็นลมพายุที่กําลังอ่อน ไม่อันตรายรุนแรง แต่ทําให้เกิด
ฝนตก ลมพัดนํ้าท่วม 

พายุโซนร้อน (Tropical Strom) เป็นลมพายุที่พัดด้วยความเร็ว 34 - 62 หรือ 62 - 117 กิโลเมตร   
ต่อช่ัวโมงมีกําลังแรงของลมปานกลาง ทําให้เรือล่ม บ้านจมนํ้า พัดกวาดผู้คนจมนํ้าได้ และหากพายุน้ีมีความเร็ว
ลมสูงขึ้นอีกจะกลายเป็นพายุใต้ฝุ่น กรณีที่ฝนตกหนัก บ้านเรือนจะพังพินาศ การคมนาคมถูกตัดขาด      
สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินมาก 

พายุใต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นลมพายุที่มีความเร็วสูงใกล้ศูนย์กลางต้ังแต่ 64 น๊อต หรือ 118 กิโลเมตร 
ต่อช่ัวโมงขึ้นไป มีช่ือเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น หากเกิดขึ้นบริเวณ มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเล
จีน จะเรียกว่า พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) หากเกิดขึ้นบริเวณอ่าวเบงกอล มหาสมุทรอินเดีย และทะเลอาราเบียน 
จะเรียกว่าพายุไซโคลน (Cyclones) และหากเกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทร แอตแลนติก ทะเลแคริบเบียน หรือ   
ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาเรียกว่าเฮอริเคน (Hurricanes) พายุไต้ฝุ่นเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุด 
ทําให้เกิดฝนตกหนักมากบริเวณที่พัดผ่าน และมีอํานาจ ในการทําลายชีวิตและทรัพย์สินมาก อันตรายที่เกิดขึ้น 
ได้แก่ การพัดต้นไม้ บ้านเรือนผู้คน มีผลให้ไฟฟ้าช๊อต เส้นทางการคมนาคมถูกตัดขาด นํ้าท่วม เป็นต้น 

ในประเทศไทย พายุหมุนเขตร้อนน้ีจะเร่ิมต้นต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยจะเกิด
พายุบ่อยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 
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พายุฝนฟ้าคะนอง 
- พายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน (Summer Storm) เกิดลมร้อน และความช้ืนจากนํ้าทะเล  

พัดไปปะทะกับลมแห้ง และลมเย็น ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนตก ฟ้าผ่า อาจมีลูกเห็บตก ซึ่งบางคร้ัง     
ทําให้เกิดลมงวงสูงมาก จึงทําลายบ้านเรือน และสิ่งที่กีดขวางก้ันให้พังทลายได้ ปกติความเร็วของ ลมพายุ    
ฤดูร้อน จะมีกําลังประมาณ 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง แต่ก็อาจมีความเร็วถึง 149 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง หรือ 157 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (85 น๊อต) พายุฝนฟ้าคะนองน้ีมักเกิดขึ้นระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ซึ่งเป็นระยะที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในประเทศไทย อันตรายที่เกิดขึ้นก็อาจทําให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย และความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ซึ่งความรุนแรงของพายุมักเกิดขึ้นเฉพาะแห่ง ไม่แผ่บริเวณกว้างและ
เป็นช่วงระยะเวลาอันสั้น 

เรื่องท่ี 1.3 การเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัย 
การเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัยต้องปฏิบัติอย่างไร 

 การเตรียมการและขณะเกิดวาตภัย 
 1. ติดตามข่าวและประกาศคําเตือนลักษณะอากาศร้ายจากกรมอุตุนิยมวิทยา  
 2. เตรียมวิทยุและอุปกรณ์สื่อสาร ชนิดใช้ถ่านแบตเตอร่ี เพ่ือติดตามข่าวในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง  
 3. ตัดก่ิงไม้ หรือรีดก่ิงไม้ที่อาจหักได้จากลมพายุ โดยเฉพาะกิ่งที่จะหักมาทับบ้าน สายไฟฟ้า ต้นไม้ที่
ตายยืนต้นควรจัดการโค่นลงเสีย  
 4. ตรวจเสาและสายไฟฟ้าทั้งในและนอกบริเวณบ้านให้เรียบร้อย ถ้าไม่แข็งแรงให้ยึดเหน่ียวเสาไฟฟ้า
ให้มั่นคง  
 5. พักในอาคารที่มั่นคงตลอดเวลาขณะเกิดวาตภัย อย่าออกมาในที่โล่งแจ้ง เพราะต้นไม้และกิ่งไม้อาจ
หักโค่นลงมาทับได้ รวมทั้งสังกะสีและกระเบ้ืองจะปลิวตามลมมาทําอันตรายได้  
 6. ปิดประตู หน้าต่างทุกบาน รวมทั้งยึดประตูและหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรง ถ้าประตูหน้าต่างไม่
แข็งแรง ให้ใช้ไม้ทาบตีตะปูตรึงปิดประตู หน้าต่างไว้จะปลอดภัยย่ิงขึ้น  
 7. ปิดก้ันช่องทางลมและช่องทางต่าง ๆ ที่ลมจะเข้าไปทําให้เกิดความเสียหาย  
 8. เตรียมตะเกียง ไฟฉาย และไม้ขีดไฟไว้ให้พร้อม ให้อยู่ใกล้มือ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับจะได้หยิบใช้ได้อย่าง
ทันท่วงที และน้ําสะอาด พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องหุ้มตุ้ม  
 9. เตรียมอาหารสํารอง อาหารกระป๋องไว้บ้างสําหรับการยังชีพในระยะเวลา 2-3 วัน  
 10. ดับเตาไฟให้เรียบร้อยและควรจะมีอุปกรณ์สําหรับดับเพลิงไว้  
 11. เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์  
 12. สิ่งของควรไว้ในที่ตํ่า เพราะอาจจะตกหล่น แตกหักเสียหายได้  
 13. บรรดาเรือ แพ ให้ลงสมอยึดตรึงให้มั่นคงแข็งแรง  
 14. ถ้ามีรถยนต์ หรือพาหนะ ควรเตรียมไว้ให้พร้อมภายหลังพายุสงบอาจต้องนําผู้ป่วยไปส่ง 
โรงพยาบาล นํ้ามันควรจะเติมให้เต็มถังอยู่ตลอดเวลา  
 15. เมื่อลมสงบแล้วต้องรออย่างน้อย 3 ช่ัวโมง ถ้าพ้นระยะนี้แล้วไม่มีลมแรงเกิดขึ้นอีก จึงจะวางใจว่า
พายุได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทั้งน้ีเพราะเมื่อศูนย์กลางพายุผ่านไปแล้วจะต้องมีลมแรงและฝนตกหนักผ่านมาอีก 
ประมาณ 2 ช่ัวโมง  
 16. ต้ังสติให้มั่นในการติดสินใจ ช่วยครอบครัวให้พ้นอันตรายในขณะวิกฤต โทรปรึกษานักพยากรณ์
อากาศท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 398-9830, 399-4012-3 
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 เม่ือพายุสงบแล้ว 
 1. เมื่อมีผู้บาดเจ็บให้รีบช่วยเหลือและนําส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีใกล้เคียงให้เร็วที่สุด  
 2. ต้นไม้ใกล้จะล้มให้รีบจัดการโค่นล้มลงเสยี มิฉะน้ันจะหกัโค่นล้มภายหลัง  
 3. ถ้ามีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาดอย่าเข้าใกล้หรือแตะต้องเป็นอันขาด ทําเคร่ืองหมายแสดงอันตราย 
 4. แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือช่างไฟฟ้าจัดการด่วน อย่าแตะโลหะที่เป็นสื่อไฟฟ้า  
 5. เมื่อปรากฏว่าท่อประปาแตกที่ใด ใหร้ีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาแก้ไขโดยด่วน  
 6. อย่าเพ่ิงใช้นํ้าประปา เพราะน้ําอาจไม่บริสุทธ์ิ เน่ืองจากท่อแตกหรือนํ้าท่วม ถ้าใช้นํ้าประปาขณะน้ัน
ด่ืมอาจจะเกิดโรคได้ ใหใ้ช้นํ้าที่กักตุนก่อนเกิดเหตุด่ืมแทน  
 7. ปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

การควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดระบาดได้ การทํานํ้าให้สะอาด เช่น ใช้สารส้ม และใช้ปูนคลอรีน การ
กําจัดอุจจาระโดยใช้ปูนขาว หรือนํ้ายาไลโซล 5% กําจัดกลิ่นและฆ่าเช้ือโรค กําจัดพาหนะนําโรค เช่น ยุง และ
แมลงวันโดยใช้ฆ่าแมลง โรคต่าง ๆ ที่มักเกิดหลังวาตภัย โรคระบบหายใจ เช่น หวัด โรคติดเช้ือ และปรสิต เช่น 
การอักเสบมีหนอง โรคฉี่หนู เป็นต้น โรคผิวหนัง เช่น โรคนํ้ากัดนํ้า กลาก เป็นต้น โรคระบบทางเดินทางอาหาร 
โรคอุจจาระร่วงภาวะทางจิต เช่น ความเครียด 
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1.วาตภัย คืออะไร  (อธิบายมาพอสังเขป) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

2. สาเหตุของวาตภัย (อธิบายมาพอสังเขป) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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คณะผู้จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
นางสาวรสรินทร์     ดุษดินทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพร้าว 

 
ผู้จัดทํา 

1. นางสาวรสรินทร์     ดุษดินทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพร้าว 
2. นางสาวศิรพัชร์     วรเศรษฐกุลไชย  ครู คศ.1  กศน.อําเภอพร้าว 
3. นางพินทอง  ทะกิจ   ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอพร้าว 
4. นางกรรณิการ์     ศรีวงสาย  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอพร้าว 
5. นางสาวนันท์นภัส     วันดี   ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอพร้าว 
6. นางสาวณัฐพรรณ       บุญมาเรือง  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอพร้าว 
7. นางสาวรัตนาวลี  คําโพธ์ิ   ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอพร้าว 
8. นางสาวฐิติฌาภรณ์   พงศ์จันทร์  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอพร้าว 
9. นางสาวนงคราญ  พลหาญ   ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอพร้าว 
10. นายเอกชัย  คืนมาเมือง  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอพร้าว 
11. นายสุรเดช  แก้วจา   ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอพร้าว 
12. นายทวีศักด์ิ  วงศ์วิชัย   ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอพร้าว 
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        คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 
 

   ท่ีปรึกษา 
 

นายศุภกร   ศรีศักดา       ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    
นางมีนา กิติชานนท์      รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    

 
    คณะบรรณาธิการ/ปรบัปรุงแก้ไข 

 

    นางณัชชา   ทะภูมินทร ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอยเต่า  ประธานกรรมการ 
 นายพิทยา ธาตุอินจันทร์  ครู คศ.1   กศน.อําเภอเวียงแหง  กรรมการ 
 นางสาวศิรพัชร์ วรเศรษฐกุลไชย  ครู คศ.1  กศน.อําเภอพร้าว   กรรมการ 
 นางปภินดา เอกชัยอาภรณ์  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่  กรรมการ 
 นายสกล ศรีนา  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสันกําแพง  กรรมการ 
 นางสาวพัชวรรณ อําพันธ์สี  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอสันทราย  กรรมการ 
 นางเดือนฉาย แต้มมาก  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอหางดง  กรรมการ 
 นางสาวแสงระวี แก้วรากมุก  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอหางดง    กรรมการ 
     นางสาวสุรัสวดี สุวรรณพงศ์  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอหางดง    กรรมการ 
    นางสาวจันทรจ์ิรา อ่อนอ้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ
             และเลขานกุาร
          

 


