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ค าน า  

คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี พ.ศ. 25๖๔ เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติ    
เพื่อขยายผลกรอบแนวคิดการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ไปสู่การด าเนินการเตรียมความพร้อมได้ก่อนเกิดภัย  
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยหรือการฟื้นฟู ท่ีสามารถศึกษาข้อมูลและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สู่การปฏิบัติใน
ระดับชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปขยายผลไปสู่ครัวเรือน ย่านเศรษฐกิจการค้า  ได้ทันต่อสถานการณ์ 
สามารถลดความเส่ียง เกิดปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ได้อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์  โรคระบาด     

สัตว์น ้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิด  จากธรรมชาติ มีผู้ท้า       

ให้เกิดขึ น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน

ของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย 

๑  .ภัยีาคััาาจภัย  

อัคคีภัยหมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ท้าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ       

ท่ีมีเชื อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ น ถ้าการลุกไหม้ท่ีมีเชื อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอ     

ของเชื อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ น 

 ๒  .ภัยีาคกาจภัย  

  ๒ .๑ ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน หมายถึง ภัยท่ีก่อให้เกิดความเสี ยหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้

และส่ิงก่อสร้างต่างๆ เป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมท่ีพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อน          

ตามแนวทางเส้นทางเดินของพายุโยปกติจะมีความกว้าง ๕๐ -๑๐๐ กิโลเมตร ขึ นอยู่กับขนาดและความแรงของพายุ

แต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากท่ีสุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางท่ีพายุเคล่ือนผ่าน 

  ๒ .๒ ภัยจากคล่ืนพายุซัดฝ่ัง หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนเข้าหาฝ่ัง

ความสูงคล่ืนขึ นกับความรุ่นแรงของพายุ ปรากฏการณ์นี เกิดขึ นเมื่อพายุหมุนเขตร้อนท่ีมีความแรงลมมากกว่า ๑๐๐  

กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  ระดับน ้าท่ีสูงขึ นจากความกดอากาศท่ีต้่าลงบริเวณใกล้ศูนย์กลางของพายุพร้อมกับคล่ืนลม       

แรงจัดท่ีพัดเข้าหาฝ่ัง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื นท่ีราบชายฝ่ังทะเลใกล้ศูนย์กลางของพายุ โดยเฉพาะพื นท่ีชายฝ่ัง

ท่ีเป็นด้านรับลมระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ นอยู่กับ ความแรงลมของพายุสภาพภูมประเทศ และขนาด         

ของชุมชน 

  ๒ .๓ ภัยจากพายุาดูร้อน หมายถึง  ภัยจากพายุท่ีเกิดในช่วงท่ีทีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน

หลายวัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกับอากาศร้อน   ท้าให้อากาศร้อนชื น

ท่ีเบากว่าลอยตัวขึ นเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็วเกิดเป็นเมฆและพายุฟ้าคะนองท่ีมียอดเมฆสูงมาก  (เมฆคิวมูโลนิม

บัส )เกิดพายุฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง ฟ้าผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมาด้วย พายุาดูร้อนมักเกิดขึ นและสิ นสุดลงใน

ช่วงเวลาสั น ๆ ไม่เกินหนึ่งช่ัวโมง และครอบคลุมบริเวณพื นท่ีไม่เกิน ๒๐ - ๓๐ กิโลเมตรแต่จะมีลมกระโชกแรงท่ีเริ่ม

สร้างความเสียหาย เมื่อมีความแรงลมตั งแต่ง ๕๐ กิโลเมตร  

  ๒ .๔ ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากก้อนน ้าลักษณะเหมือนน ้าแข็งรูปร่างไม่แน่นอนเกิด      

จากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในส ภาพของเหลวท่ีอุณหภูมิต้่ากว่าจุดเยือกแข็ง  )ปะทะ        

กับวัตถุแข็ง เช่น ผงฝุ่น หรือก้อนลูกเห็บท่ีเกาะตัวอยู่ก่อนแล้ว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั น ๆ และกลาย      

เป็นก้อนลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึ นพร้อมกับพายุาดูร้อน 

  ๒ .๕ ภัยจากพายุาดูร้อน หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากลมกรรโชกแรง พายุ ฝนฟ้าคะนอง หรือลูกเห็บมัก   

เกิดในระยะเวลาสั น ๆ ๑๐ - ๑๕ นาทีในช่วงการเปล่ียนาดูจากาดูหนาวไปสู่าดูร้อนและช่วงก่อนเริ่มต้นาดูฝน 

ก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีเกิดขึ นเป็นบริเวณแคบ ๆ 

  



 

 

 

 

-๒- 

๓  .ภัยีาคักาคภัย  

  ๓ .๑ ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีน ้าท่วมพื นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุ จากมี

ปริมาณน ้าฝนมากจนท้าให้มีปริมาณน ้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน ้าผิวดินท่ีมีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถ            

การระบายน ้าของแม่น ้า ล้าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท้าของมนุษย์ โดยการปิดกั นการไหลของน ้า            

ตามธรรมชาติ ทั งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และส่ิงแวดล้อม สามารถ

จ้าแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี  

  (๑ )น ้าท่วมขัง/น ้าล้นตล่ิง หมายถึงสภาวะน ้าท่วมหรือสภาวะน  ้ำท่วมหรือสภาวะน ้าล้นตล่ิง             

ท่ีเกิดขึ นเนื่องจากระบบระบายน ้าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการเกิดฝนตกหนัก        

ณ บริเวณนั น ๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ นในบริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่น ้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ ๆ        

น ้าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน ้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน ้าได้ทัน 

  (๒ )น ้าท่วมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน ้าท่วมท่ีเกิดขึ นอย่างฉับพลันในพื นท่ีเนื่องจากฝนตกหนัก          

ในบริเวณพื นท่ีซึ่งมีความชันมากและมีคุณสมบัติในการกักเก็บน ้าหรือต้านน ้าน้อยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ          

เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน ้าพังทลายน ้าท่วมฉับพลันมักเกิดขึ นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ นในบริเวณท่ีราบ

ระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน ้าท่ีอยู่ห่างออกไป 

การเกิดน ้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วมาก โอกาสท่ีจะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย 

  ๓ .๒ ภัยจากดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ท่ีมวลดินหรือหินไถลเล่ือน

ลงจากพื นที ่สูงสู่พื นท่ีต้่ากว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน ้าเป็นตัวกลางท้าให้มวลวัสดุเกิดความไม่มี

เสถียรภาพ อัตราการไถลเล่ือนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ นกับประเภทของวัสดุ ความลาดชันสภาพส่ิงแวดล้อม

และปริมาณน ้าฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาระเบิดการเคล่ือนตัวของวัสดุดังกล่าว

อาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆช้ารุด หรือพังทลาย และยังอาจท้าให้ช่องเปิดของสะพานและ

แม่น ้า   ล้าคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ นได้ในเส้นทางการเคล่ือนตัวปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตราย

ต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและส่ิงแวดล้อม 

 ๔  .ภัยแยัภ  

 ภัยแล้ง หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการท่ีมีปริมาณฝนน้อย

หรือฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื นท่ีเป็นบริเวณกว้าง ท้าให้เกิดการขาดแคลนน ้าด่ืม น ้าใช้ พืชพันธ์ไม้

ต่างๆขาดน ้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางรุนแรง            

ต่อประชาชนโดยภัยแล้งเกิดจากสาเหตุ ดังนี   



 )๑  )ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะท่ีมีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งตามปกติจะต้องมีฝน      

(ภาวะท่ีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือไ ม่ตกต้องตามาดูกาล )โดยขึ นอยู่กับสถานท่ีและาดูกาล ณ ท่ีนั นๆ  

 )๒  )ฝนทิ งช่วง หมายถึง ช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ ๑ มิลลิเมตรต่อกันเกิน ๑๕ วันในช่วงาดู

ฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนทิ งช่วงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกเาคม 

๕  .ภัยีาคนรารบะาครากากยยภ  

 ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏขึ นในประชากรกลุ่มหนึ่งในระยะเวลา

หนึ่ง ในอัตราท่ีสูงขึ นมากว่าท่ีสูงขึ นมากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต โรคนั นอาจเป็น

โรคติดต่อทางสัมผัสหรือไม่ก็ได้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื นท่ีเกิดโรคระบาดและพื นท่ีใกล้เคียง 

 

 

-๓- 

๖  .ภัยีาคนรารบะาคราสัจกภ  

 ภัยจากโรคระบาดในสัตว์ หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ นในประชากรสัตว์เลี ยงหรือสัตว์ป่า

โดยเป็นโรคติดต่อทั งในสัตว์ชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราท่ีสูงขึ น

มากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสุขภาพ            

ของประชาชน 

๗  .ภัยีาคนรารบะาคสัจกภายัา  

 ภัยจากโรคระบาดสัตว์น ้า หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ นในประชากรสัตว์น ้า โดยเป็น

โรคติดต่อทั ้งในสัตว์น ้าชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คนในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราท่ีสูงขึ นมากกว่า      

ท่ีคาดการณ์ไว้โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน 

๘  .ภัยีาคคารรบะาคะัภาัจรจยัภ  

 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืชหมายถึง ภัยท่ีเกิดจากส่ิงซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช เช่น เชื อโรค พืช 

แมลง สัตว์ หรือพืชท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช ส่งผลให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ 

กิ่ง  ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื อ และสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าท่ียังท้าพันธุ์ได้หรือตายแล้วและให้หมายความ

รวมถึงตัวห ้า ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ ง รังผึ ง และจุลินทรีย์ จนส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และประชน 

๙  .ภัยีาคคารากาาาก  

 ภัยจากการคมนาคมหมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน ้า และทางอากาศ           

ภัยจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภัยจากกระบวนการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการรั่วไหล    

ของน ้ามันและวัตถุอันตรายในแหล่งน ้า รวมถึงการเททิ งน ้ามันหรือของเสียในแม่น ้าหรือทะเล 

๑๐  .ภัยีาคมหะลาแยบฟกัคากัา  



 ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน หมายถึง ภัยท่ีเกิดไฟป่าไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตามเกิดขึ น                 

ในป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนเป็นผลให้ฝุ่น ควันและ

อนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมกันในสภาวะท่ีอากาศปิด เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและสุขภาพของประชาชน 

๑๑  .ภัยีาคแาัาคแามฟกแยบัาาารจยัก  

 ๑๑ .๑ ภัยจากแผ่นดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้ภพท้าให้      

เกิดการส่ันสะเทือนของพื นดิน การส่ันสะเทือนนี อาจมีระดับความรุนแรงขั นต้่าท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ                

แต่บางครั งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ 

 ๒.๑๑ ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มหมายถึง ภัยท่ีเกิดจากอาคารและส่ิงปลูกสร้าง               

ได้แก่  ตึก บ้าน โรงเรือน ร้าน คลังสินค้า ส้านักงาน ท่ีได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผ่นดิน         

ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและก่อให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้ 

 

 

 

 

 

-๔- 

๑๒  .ภัยสึาากแ  

 ภัยจากสึนามิ หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากคล่ืนยักษ์ ค้าว่าสึนามิ เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คล่ืนท่าเรือ 

สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ คล่ืนสึนามิเฉพาะแห่ง ( Local Tsunami )มักจะเกิดใกล้ๆ ชายฝ่ัง

และเคล่ือนเข้าถล่มชายฝ่ังอย่างทันทีทันใด และประเภทท่ีสอง คือ คล่ืนสึนามิท่ีเดินทางข้ามทวีป (Distance 

tsunami )มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเคล่ือนตัวข้ามทวีปไปยังชายฝ่ังท่ีอยู่ห่างไกลหลาย

หมื่นกิโลเมตร สาเหตุของการเกิดคล่ืนสึนามิมีหลายสาเหตุ เช่น แผ่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม และอุกกาบาตตก

ลงสู่มหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายทั งต่อชีวิตประชาชนและส่ิงปลูกสร้างตลอดแนวพื นท่ีราบ

ชายฝ่ัง 

๑๓  .ภัยาาภัาคาา  

   ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจารการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธน้าวิถีขีปนาวุธ 

หรือส่ิงใดๆ ท่ีสามารถเคล่ือนท่ีหรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน                  

ของประชาชน 

๑๔  .ภัยีาคคารคัักแาาาครรก  

 ๑.๑๔ ภัยจากการก่อวินาศกรรม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการกระท้าใดๆ อันเป็นการมุ่ง ท้าลาย

ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือส่ิงอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยวระบบ



ปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองเศรษฐกิจ และ

สังคม โดยมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ 

 ๒.๑๔ ภัยจากการก่อการร้าย หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการกระท้าใดๆท่ีสร้างความปั่นป่วน                  

ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระท้าหรือ         

ละเว้นกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินท่ีส้าคัญ 

 ๓.๑๔ ภัยจากการก่อการร้ายสากล หมายถึง ภัยท่ีเกิดการปฏิบัติการบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมุ่งหวัง

ผลตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการล่วงล ้าเขตแดน หรือเกี่ยวพัน

กับชาติอื่น การกระท้านั นอาจเป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใดๆ หรือมีรัฐหนึ่งสนับสนุนรู้เห็นก็ได้ 

เมื่อเกิดขึ นย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศนโยบายของชาติ                     

ทั งด้านการเมืองและการป้องกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาช่ือเสียงและเกียรติภูมิของชาติ 
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อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ             
ท่ีมีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ท่ีมีเช้ือเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี       
ไอของเช้ือเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต 

สาเหตุของอัคคีภัย 
สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยจนท าให้เกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่นั้น อาจเกิดได้ 2 ลักษณะใหญ่คือ 

 สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความต้ังใจ เช่น การลอบวางเพลิงหรือการก่อวินาศกรรม ซึ่งเกิดจากการจูงใจอันมีมูล
สาเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการลอบวางเพลิง อาจเนื่องมาจากเป็นพวกโรคจิต 

 สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง 
o ขาดความระมัดระวังในการควบคุมเช้ือเพลิง 
o ขาดความระมัดระวังการใช้ไฟและความร้อน 

 



แหล่งก าเนิดอัคคีภัย 

แหล่งก าเนิดอัคคีภัยแตกต่างกันไปดังต่อไปนี ้

 อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ 
 ความเสียดทานของประกอบของเครื่องจักร เครื่องยนต์ 
 เครื่องท าความร้อน 
 วัตถุท่ีมีผิวร้อนจัด เช่น เหล็กท่ีถูกเผา ท่อไอน้ า 
 เตาเผาซึ่งไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟท่ีไม่มีส่ิงปกคลุม 
 การเช่ือมและตัดโลหะ 
 การลุกไหม้ด้วยตัวเอง เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เช่น พวกขยะแห้ง ถ่านหินจะก่อให้เกิดความร้อนขึ้นใน

ตัวของมันเอง จนกระท่ังถึงจุดติดไฟ 
 เกิดจากการวางเพลิง 
 ประกายไฟท่ีเกิดจากเครื่องจักรขัดข้อง   
 โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว 
 ไฟฟ้าสถิต 
 ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เช่น โซเดียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับน้ า อากาศ หรือวัสดุอื่นๆ         

ท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
 สภาพบรรยากาศท่ีมีส่ิงปนเป้ือนก่อให้เกิดการระเบิดได้ 
 จากสาเหตุอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖- 

อันตรายจากไฟไหม้ 
ความมืดปกคลุม เนื่องจากอยู่ภายในอาคารกระแสไฟฟ้าถูกตัด หมอกควันหนาแน่น หรือเป็นเวลากลางคืน  
วิธีแก้ไข 

 ติดต้ังอุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน  (Emergency Light ) ซึ่งท างานได้ด้วยแบตเตอรี่ทันที ท่ีกระแสไฟฟ้าถูกตัด 
 ติดต้ังเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกตัด 
 เตรียมไฟฉายท่ีมีก าลังส่องสว่างสูง ไว้ให้มีจ านวนเพียงพอในจุดท่ีสามารถน ามาใช้ได้สะดวก 
 ฝึกซ้อมหนีไฟเมื่อไม่มีแสงสว่าง ด้วยตนเองท้ังท่ีบ้าน ท่ีท างาน ในโรงแรม หรือ แม้แต่ในโรงพยาบาล โดยอาจใช้วิธี

หลับตาเดิน 
แก๊สพิษและควันไฟ ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้ประมาณ ร้อยละ 90 เป็นผลจากควันไฟ ซึ่งมีท้ังก๊าซพิษ 
และท าให้ขาดออกซิเจน 



 
วิธีแก้ไข 

 จัดเตรียม หน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask) 
 ใช้ถุงพลาสติกใส ขนาดใหญ่ตักอากาศแล้วคลุมศีรษะหนีฝ่าควัน (ห้ามฝ่าไฟ)  
 คืบ คลานต่ า อากาศท่ีพอหายใจได้ยังมีอยู่ใกล้พื้น สูงไม่เกิน 1 ฟุต แต่ไม่สามารถท าได้เมื่ออยู่ในช้ันท่ีสูงกว่า

แหล่งก าเนิดควัน 
ความร้อนสูง 
วิธีแก้ไข 
     ถ้าทราบต าแหน่งต้นเพลิงและสามารถระงับเพลิงได้ ควรระงับเหตุเพลิงไหม้ ด้วยความรวดเร็ว ไม่ควรเกิน 5 
นาทีหลังจากเกิดเปลวไฟ ควรหนีจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด ไปยังจุดรวมพล 

ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ ดังนี ้
1. ไฟไหม้ขั้นต้น คือ ต้ังแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 5 นาที สามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น แต่ผู้ใช้จะ        

ต้องเคยฝึกอบรมการใช้เครื่องดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาสระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ไฟไหม้ขั้นปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 5 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมาก เกินกว่า 400 

องศาเซลเซียสหากจะใช้เครื่องดับเพลิง เบื้องต้น ต้องมีความช านาญ และต้องมีอุปกรณ์จ านวนมากเพียงพอ           
จึงควรใช้ระบบดับเพลิงขั้นสูง จึงจะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่า 

3. ไฟไหม้ขั้นรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้ว เกิน 8 นาที และยังมีเช้ือเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิจะสูง
มากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิง           
จะต้อง ใช้ผู้ท่ีได้รับการฝึก พร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๗- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
องค์ประกอบของไฟ 
องค์ประกอบของไฟ มี  3 อย่าง คือ 
1. ออกซิเจน (Oxygen)ไม่ต่ ากว่า 16 % (ในบรรยากาศ  ปกติจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 %) 
2. เช้ือเพลิง (Fuel)  ส่วนท่ีเป็นไอ (เช้ือเพลิงไม่มีไอ ไฟไม่ติด)  
3. ความร้อน (Heat) เพียงพอท าให้เกิดการลุกไหม้ 
ไฟจะติดเมื่อองค์ประกอบครบ 3 อย่าง  ท าปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื่องเป็นลูกโซ่  (Chain Reaction ) ดังนั้นการ
ป้องกันไฟ และการดับไฟ คือ การก าจัดองค์ประกอบของไฟ 
 
วิธีการดับไฟ จึงสามารถท าได้  3  วิธี คือ 
  1. ตัดออกซิเจน  เช่น  การฉีดโฟมคลุม เป็นต้น 
  2. ตัดเช้ือเพลิง  เช่น ถ่าย /ย้ายเช้ือเพลิงให้เหลือน้อยท่ีสุด  
  3. ลดความร้อน  เช่น  ฉีดน้ า (cooling) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๘- 

***การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัย(น  าท่วม)*** 

1.  ฟังรายงานข่าวพยากรณ์อากาศทางวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เสียงตามสาย  หรือwww.tmd.go.th พยากรณ์(
อากาศ )  

2.   ติดตามสถานการณ์น้ า และวางแผนการเคล่ือนย้ายทรัพย์สินและการอพยพไปสู่ท่ีปลอดภัย 
3.  ให้ช่างตรวจสอบระบบปล๊ักไฟ และมิเตอร์ไฟฟ้า (หม้อไฟ )พร้อมด าเนินการ ให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง

ปลอดภัย   
4.  หากบ้านสองช้ัน ให้ด าเนินการแยกแผงควบคุมไฟฟ้าช้ันบน และช้ันล่าง เมื่อเวลาน้ าท่วมช้ันล่างให้ตัด
ระบบไฟช้ันล่างทันที 
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5. หากพบว่ามีคูน้ าหรือทางระบายน้ าอุดตันถ้าแก้ไขได้ให้ช่วยด าเนินการแก้ไขได้  ในเบ้ืองต้น  และหากมีคู
น้ าหรือทางระบายน้ าอุดตันมาก  ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทราบโดยด่วน 
6.   ด าเนินการส ารวจและตัดแต่งต้นไม้ต่าง ๆท่ีอยู่รอบบริเวณบ้าน ให้มีความปลอดภัย 
7. จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบแสงสว่างส ารองเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ เช่น ไฟฉาย พร้อมถ่านไฟฉาย  แบตเตอรี่
ส ารอง  ตะเกียงน้ ามัน  พร้อมไฟแช็ค เป็นต้น 
8.  จัดเตรียมเส้ือกันฝน  ร่ม   รองเท้าบูทและรองเท้ายางหุ้มส้น  
9.  จัดเตรียมเก็บรวบรวมเอกสารส าคัญใส่กระเป๋าฉุกเฉิน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียน
บ้าน  โฉนดท่ีดิน  และเอกสารส าคัญต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น  ไว้ที่ปลอดภัยและหยิบใช้ได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 
10.  จัดเตรียมน้ าด่ืม และอาหารแห้ง ให้เพียงพอ  
11.  จัดเตรียมยารักษาโรค (ประจ าตัว )และยาต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นให้มีปริมาณเพียงพอ  
12. จัดเตรียมเครื่องนุ่งห่ม เช่น เส้ือผ้า  ผ้าห่ม หมอน  มุ้ง  เป็นต้น  ไว้ที่ปลอดภัยและหยิบใช้ได้สะดวก 
13.  ชาวประมงท่ีออกทะเล ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และจัดเตรียมเส้ือชูชีพ  เส้ือกันฝน  และไฟฉาย (ระบบ
/พร้อมแบตเตอรี่ส ารอง และเครื่องวิทยุ )กันน้ าFM   เพื่อฟังติดตามข่าวสารต่าง ๆ ไว้ประจ าเรือด้วย  

***กรณีมีการแจ้งเตือนภัยทางเสียงตามสาย วิทยุ โทรท้ศน์ และสื่อต่าง ๆ ในช่วงฤดู มีร่องมรสุม ฝน
ฟ้า คะนอง เฝ้าระวังน  าท่วม  ***  

1.   ประเมินสถานการณ์และติดตามการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศทางวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เสียงตามสาย  
หรือwww.tmd.go.th )พยากรณ์อากาศ( 
2.  ควรอยู่ห่างจากส่ิงก่อสร้างท่ีไม่แข็งแรง และสูงต้ังโดดเด่ียวในท่ีโล่งแจ้ง 
3.  หยุดการท ากิจกรรมกลางแจ้ง 
4.  ด าเนินการปิดหรืออุดท่อน้ าท้ิง ท่อระบายน้ าต่าง ๆ ท่ีอยู่ในระดับต่ าท่ีน้ าภายนอกไม่สามารถไหลเข้า
ภายในบ้านได้   ให้เรียบร้อย 
5. ให้น ากระสอบทรายท่ีเตรียมไว้วางกั้นประตูหน้าบ้าน - หลังบ้าน หรือข้าง บ้านให้สูงกว่าระดับน้ าท่วมเดิม 
ประมาณ ๑ ฟุต  (หากท่านมี เครื่องสูบน้ าให้ติดต้ังไว้ เพื่อสูบน้ าท่ีทะลักเข้ามาในบ้าน)  
6    .เก็บหรือเคล่ือนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในครัวเรือนไว้ที่สูงกว่าเดิมหรือปลอดภัย  
7   .ขนย้ายยานพาหนะ  สัตว์เล้ียงต่าง ๆ ไว้ที  ่ปลอดภัย 
8   .ในกรณีแต่ละห้างร้านและครัวเรือนมีหรือเก็บสารเคมีและยาี่าแมลงหรือยาอันตรายต่างๆ ไว้ ให้รีบเก็บไว้ในท่ี
ปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ 

-๙- 

9   .การจอดเรือท่ีท่าเรือหรือริมคลองให้จอดเรือไว้ที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังดูแลเป็นระยะ   
10  .ให้ตรวจสอบกระชังปลาเพื่อความแข็งแรงในการรับแรงต้านทานจากน้ าไหลหลาก 
11  .ให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับบ่อเล้ียงปลา โดยล้อมอวนให้สูงกว่าระดับน้ าท่ีท่วมกว่าเดิม    
12  .ให้เฝ้าระวังในพื้นท่ีปลูกพืช ผัก ถ้าเกิดน้ าในล าคลองไหลหลากมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ  ท่ีปลูกผักในบริเวณ ริม
คลองหรือพื้นท่ี ท่ีเคยมีน้ าท่วม ควรพิจารณาในการเก็บผลผลิตได้ทันที    
13   .จงเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดระบบการลดผลกระทบจากสาธารณภัยของชุมชนร่วมกับหน่วยงาน
ราชการทุกระดับเท่าท่ีจะท าได้ 
14. ส าหรับชาวประมงท่ีออกทะเลควรงดการออกทะเล และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นระยะ  
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***การจัดการในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย(น  าท่วม)*** 

1.  ฟังการแจ้งเตือนภัยน้ าท่วมทางวิทยุ โทรทัศ เสียงตามสาย  และมิสเตอร์เตือนภัยเป็นระยะ  พร้อมเคล่ือนย้าย
ทรัพย์สินและการอพยพไปสู่ท่ีปลอดภัย ทันที 
2.  ให้ระวังกระแสไฟฟ้า พร้อมตัดระบบไฟฟ้าในบ้าน และห้ามเข้าใกล้สายไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ     
เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช๊อต 
3. ให้ระวังสัตว์เล้ือยคลาน เช่น งู  ตะขาบ และสัตว์ต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดอันตราย 
4.  ห้ามเดินหรือขับรถผ่านในท่ีน้ าท่วมและมีกระแสน้ าเช่ียวแรง 
5.  จงอยู่ห่างจากบริเวณท่ีมีน้ าท่ีไหลเช่ียวสูง  กระแสน้ าสามารถพัดท่านล้มลงได้ 
6.  จงอยู่ห่างจากพื้นท่ีน้ าท่วม    
7.  จงอยู่ห่างบริเวณท่ีเสาไฟฟ้าล้ม 
8.  ควรรู้พื้นท่ีน้ าท่วมซึ่งเมื่อน้ าลดแล้วอาจท าให้ผิวถนนไม่แข็งแรง 
9.   ให้ถ่ายรูปภาพความเสียหายและห้ามท้ิงส่ิงของท่ีได้รับความเสียหายท้ิงจนกว่าทางราชการหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องจะมาจดบันทึกข้อมูล 
10.  ห้ามรับประทานอาหารท่ีสัมผัสน้ าท่วม 
11.   กรณีเจ้าหน้าท่ีทางองค์กรหรือราชการเรียกท่านเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ท่านมาแจ้งรายช่ือ
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย       
12.  หลังสัมผัสกับน้ าท่วมให้ล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่และน้ าสะอาด    
13.  จงบริโภคอาหารและน้ าด่ืมท่ีสะอาดเท่านั้น 
14.  จงปิดสวิทช์และถอดปล๊ักเครื่องใช้ไฟฟ้า และล็อคประตูบ้านและหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้าน 
หมายเหตุ  เคล็ดลับการป้องกันน  ากัดเท้าและป้องกัน ปลิง ทากและแมลง  โดยใช้ยาหม่องทาให้ทั่วก่อนลงในน  า 

)ข้อมูลจากหน่วยเาชิูเหตุ ) ERT (จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล( 

 
 
 
 
 
 
 

-๑๐- 
 

***การจัดการหลังเกิดภัย/การฟื้นฟู *** 
1.   ติดตามข่าวจาก เสียงตามสาย วิทยุท้องถิ่นหรือโทรทัศน์และทางส่ือต่างๆส าหรับกิจการฟื้นฟู 

 2 .  จงแจ้งญาติพี่น้อง ว่าท่านปลอดภัย      
 3 .   การกลับเข้าบ้านหรืออาคารท่ีช ารุด  ต้องส ารวจและกระท าด้วยความระมัดระวังอย่างปลอดภัย     

4.   ให้ระวังสัตว์เล้ือยคลาน เช่น งู  ตะขาบ และสัตว์ต่าง ๆ ท่ีมากับน้ าท่วม  (โดยใช้ปูนขาวโรยให้ท่ัวบ้านเพื่อ
ป้องกันสัตว์ต่าง ๆ ได้ในเบ้ืองต้น )  

5.   ห้ามรับประทานอาหารปนเป้ือนน้ าท่วม  



6.   ให้ผู้ปกครองแจ้งเด็ก ๆ ห้ามเล่นน้ าท่ีท่วมขัง อาจมีเช้ือโรคท่ีอันตราย  
7.  ในพื้นท่ีน้ าท่วมขังให้สวมใส่รองเท้าบูท ป้องกันการติดเช้ือโรค ต่าง ๆ และของมีคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๑- 

แนวทางการด าเนินการ 
“มาตราการป้องกันและระงับอัคคีภัย”และ“แนวทางการจัดท าแานป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษา” 

ความเสียหายท่ีเกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากท่ีจะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยข้ึน ได้อย่าง
เด็ดขาดและเสมอไปเพราะอัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน และความประมาท เลินเล่อของผู้ท างาน "ศัตรูท่ีไม่รู้จักหลับ"
จะเกิดและมีข้ึนได้ไม่วันใด ก็วันหนึง่ จึงเห็นควรท่ีจะต้องช่วยกันป้องกนั "หรือผู้ประกอบกิจการเป็นจ านวนมากยย่อม
อัคคีภัย ในการป้องกันอัคคีภัยจะมีส่ิงท่ีควรปฏิบัติเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็ มีหลักการง่าย ๆ ในการ
ป้องกันอัคคีภัยอยู่ 5 ประการ คือ 



1.การจัดระเบียบเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารให้ดี เช่น การขจัดส่ิงรกรุงรงัภายในอาคาร บ้านเรือน
ให้หมดไป โดยการเก็บรักษาส่ิงท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้ให้เป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นบันได ขั้นต้นในการป้องกันอัคคีภัย 

2.การตรวจตราซ่อมบ ารุงบรรดาส่ิงท่ีน ามาใช้ในการประกอบกิจการ เช่น สายไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องท า
ความร้อน ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์และความปลอดภัยก็จะป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย ได้ดียิ่งขึ้น 

3.อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามท่ีจิตส านึกควรพึงระวัง เช่น  
(1) อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ   
(2) อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระท้ิงไว ้ 
(3) อย่าวางก้นบุหรี่ท่ีขอบจานท่ีเข่ียบุหรี่ หรือขยี้ดับไม่หมด ท าให้พลัดตกจากจาน หรือ สูบบุหรี่

บนที่นอน  
(4) อย่าใช้เครื่องต้มน้ าไฟฟ้าแล้วเสียบปล๊ักจนน้ าแห้ง  
(5) อย่าเปิดพัดลมแล้วไม่ปิดปล่อยให้หมุนค้างคืนค้างวัน  
(6) อาจมีเครื่องอ านวยความสุขอย่างอื่น เช่น เปิดโทรทัศน์ แล้วลืมปิด  
(7) วางเครื่องไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ติดฝาผนัง ความร้อนระบายออกไม่ได้ตามท่ีควรเป็น 

เครื่องร้อนจนไหม้ตัวเองขึ้น  
(8) อย่าหมกเศษผ้าขี้ริ้ว วางไม้กวาดดอกหญ้า หรือซุกเศษกระดาษไว้หลังตู้เย็น บางครั้ง สัตว์เล้ียง

ในอาคารก็คาบเศษส่ิงไม้ใช้ไปสะสมไว้หลังตู้เย็นท่ีมีไออุ่นอาจเกิดการคุไหม้ข้ึน  
(9) อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือปลอมแปลงคุณภาพ เช่น บาลาสต์ท่ีใช้กับ หลอด

ไฟฟ้าฟลูออเรสเซนท์เมื่อเปิดไฟท้ิงไว้อาจร้อน และลุกไหม้ส่วนของอาคารท่ีติดอยู่  
(10) อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มีคนดูแล เพราะไฟท่ียังไม่ดับเกิดลมพัด คุขึ้นมา

อีก มีลูกไฟปลิวไปจุดติดบริเวณใกล้เคียงได้  
(11) อย่าลืมเสียบปล๊ักไฟฟ้าท้ิงไว ้ 
(12) อย่าท้ิงอาคารบ้านเรือนหรือคนชราแลเด็กไว้โดยไม่มีผู้ดูแล  
(13) อย่าสูบบุหรี่ขณะเติมน้ ามันรถ  
(14) ดูแลการหุงต้มเม่ือเสร็จการหุงต้มแล้วให้ดับไฟถ้าใช้เตาแก๊สต้องปิดวาล์วเตาแก๊สและ ถังแก๊ส

ให้เรียบร้อย  
(15) เครื่องเขียนแบบพิมพ์บางชนิดไวไฟ เช่น กระดาษไข ยาลบกระดาษไข กระดาษแผ่นบาง ๆ 

อาจเป็นส่ือสะพานไฟท าให้เกิดอัคคีภัยติดต่อคุกคามได้  
(16) ดีดีที สเปรย์ฉีดผม ฉีดใกล้ไฟ จะติดไฟและระเบิด  
(17) เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในคืนฝนตกหนัก เพราะสายไฟท่ีเก่าเป่ือย เมื่อวางทับอยู่กับฝ้าเพดาน ไม้ผุ

ท่ีมีความช้ืนย่อมเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าขึ้นได้  
(18) เกิดฟ้าผ่าลงท่ีอาคารขณะมีพายุฝน ถ้าไม่มีสายล่อฟ้าท่ีถูกต้องก็ต้อง เกิดเพลิงไหม้ข้ึน ได้อย่าง

แน่นอน  
 

-๑๒- 

(19) เตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนหรือส านักงานเกิดรั่ว  
(20) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุหรือถ่ายเทน้ ามันเบนซิน เกิดการรั่ว ไหลก็น่าเกิด 

อัคคีภัยข้ึนได้  
(21) ในสถานท่ีบางแห่งมีการเก็บรักษาเคมีท่ีอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อาจ คุไหม้ข้ึนได้เอง 

สารเคมีบางชนิด เช่น สีน้ ามันและน้ ามันลินสีด เป็นต้น เมื่อคลุกเคล้ากับเศษผ้าวางท้ิงไว้อาจคุ
ไหม้ข้ึนเอง ในห้องทดลองเคมีของ โรงเรียน เคยมีเหตุเกิดจากขวดบรรจุฟอสฟอรัสเหลือง 
พลัด ตกลงมา เกิดแตกลุกไหม้ข้ึน )ขวด(  



(22) ซ่อมแซมสถานท่ี เช่น การลอกสีด้วยเครื่องพ่นไฟ การตัดเช่ือมโลหะด้วย แก๊สหรือไฟฟ้า การ
ทาสีหรือพ่นสีต้องท าด้วยความระมัดระวัง อาจเกิดไฟ คุไหม้ข้ึนได้ 

4. ความร่วมมือท่ีดี จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าท่ีเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงนายตรวจป้องกันอัคคีภัยได้ให้ไว้ และ
ปฏิบัติตามข้อห้ามท่ีวางไว้เพื่อความปลอดภัยจากสถาบันต่างๆ 

5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน้ าในตุ่มเตรียมไว้ส าหรับสาดรดเพื่อให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียม
ทรายและเครื่องมือดับเพลิงเคมีไว้ให้ถูกท่ีถูกทางส าหรับดับเพลิงช้ันต้นและต้องรู้จักการใช้ เครื่องดับเพลิงเคมีด้วย 
และระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะ ต้องปฏิบัติดังนี้  

(1) แจ้งข่าวเพลิงไหม้ทันที โทร .199 หรือสถานีดับเพลิงสถานีต ารวจใกล้เคียงโดยแบ่งหน้าท่ีกัน
ท า  

(2) ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงท่ีมีอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกับท่ีเกิดเหตุ  
(3) หากดับเพลิงช้ันต้นไม่ได้ให้เปิดประตูหน้าต่างบ้านและอาคารทุกบานและอุดท่อ ทางต่างๆ ท่ี

อาจเป็นทางผ่านความร้อน ก๊าซ และควันเพลิงเสียด้วย  
ข้อควรปฏิบัติ 
(1) ช่วยคนชรา เด็ก และคนท่ีช่วยตัวเองไม่ได้ ไปอยู่ท่ีปลอดภัย  
(2) อย่าใช้ลิฟต์ในขณะเกิดเหตุ  
(3) ขนย้ายเอกสารและทรัพย์สินท่ีมีค่าเท่าท่ีจ าเป็นตามสถานการณ์และน าไปเก็บกองรวมอย่าให้

ฉีกขาดลุ่ย โดยป้องกันมิให้น้ ากระเซ็นเปียก  
ท าอย่างไรให้เกิดเพลิงไหม้มีน้อยที่สุด 

จากเบ้ืองต้นท่ีกล่าวมาได้เน้นถึงลักษณะและหลักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบ้ืองต้น แต่ท้ังนี้จะเป็น
การดีมากหากเราสามารถป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ข้ึนเลย เพราะไม่ว่าเพลิงไหม้จะเกิดขึ้นเล็กน้อยก็จะน ามาซึ่งความ
เสียหายทางทรัพย์สินเงินทอง เวลา หรือแม้กระท่ังสุขภาพจิต ในท่ีนี้ขอเน้นถึงหลักการปฏิบัติโดยท่ัวไปเพื่อความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัยในโรงเรียน สถานศึกษา  หรือศูนย์พัฒนาเด็ก   

(1) ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า  
- สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพท่ีดีและได้รับการตรวจเช็คเป็นประจ า  
- ควรหลีกเล่ียงการต่อสายไฟฟ้าโดยใช้ผ้าเทปพันหรือการต่อแบบช่ัวคราว  
- หลังเลิกงานควรปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเมนใหญ่  
(2) การขจัดแหล่งท่ีเป็นบ่อเกิดของไฟอื่น ๆ  
- ควรงดมิให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน สถานศึกษา  
- ความสะอาดเป็นหลักเบื้องต้นของการป้องกันอคัคีภัย บริเวณท่ีมีการผลิตควรมีถัง หรือถาดไว้

รองรับเศษของการผลิตหรือเศษของอื่น ๆ และหลังเลิกงานต้องน าไปท้ิงทุกวัน  
- กรรมวิธีใดท่ีมีความอันตรายในการก่อให้เกิดอัคคีภัยสูงควรจะแยกออกจากส่วนต่าง ๆ และจัดให้

มีการป้องกันเฉพาะขึ้น  
 

-๑๓- 

)3) การปฏิบัติก่อนเลิกเรียน  
- ก่อนเลิกเรียนทุกวันควรมีการเดินตรวจดูความเรียบร้อย เช่น วัตถุไฟฟ้าได้น าไปเก็บในท่ีจัดเก็บไว้โดยเฉพาะ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกช้ินได้ปิดสวิตซ์เรียบร้อยหรือยัง และรวมถึงการท าความสะอาดด้วย 

(4) การตรวจเช็คดูแลและความปลอดภัย  
- สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณอาคารเรียน ควรได้รับการตรวจ เช็คเป็นประจ า  
- อุปกรณ์ดับเพลิงควรติดต้ังบริเวณทางเข้าออก  

การช่วยเหลือเม่ือเกิดไฟไหม้ 



เม่ือเกิดไฟไหม้ ให้ควบคุมสติ ผู้ใหญ่ต้องช่วยเด็กท่ีอยู่ในท่ีนั้นออกมา ด้วยวิธีการดังนี้ 
1. ใช้า้าห่มหนา ๆ ห่อหุ้มเด็ก แล้วรีบหาทางออกจากสถานท่ีเกิดเหตุนั้นทันที  
2. ถ้าที่เกิดเหตุมีควัน ห้าม วิ่งออกไป เพราะว่า 80% ของผู้เสียชีวิตในกองเพลิง เกิดจากการส าลักควัน

และขาดอากาศหายใจ ท่ีเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไอร้อน ดังนั้น วิธีหนีควันไฟ คือ คว่ าหน้าหมอบลงกับพื้น
แล้วค่อย ๆ คืบคลานไปสู่ทางออก ให้ใช้ผ้าชุบน้ าปิดปาก ปิดจมูกเพื่อป้องกันการส าลักควัน 

3. หากไฟไหม้ในห้อง ท่ี ไม่มีคนอยู่ และไม่มีใครอยู่ในนั้นแนน่อน ให้รีบปิดประตูห้องนั้นให้มิดชิด ไฟท่ี
ก าลังไหม้จะลดก าลังลงและอาจดับไปได้เอง อย่าเปิดห้องเป็นอันขาด เพราะจะท าให้ไฟลุกลามมากขึ้น รอให้
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงมาจัดการดูแลต่อไป  

4. ถ้ามีจ าเป็นจริงๆ ท่ี ต้องเปิดประตูห้องท่ีไฟก าลังลุกท่วมนั้น หาผ้าหนา ๆ ชุบน้ าลูกบิดประตู และเปิด
ประตู เข้ามาหาตัวผู้เปิด โดยผู้เปิดยืนอยู่หลังประตู เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟท่ีลามออกมาเผาตัวผู้เปิด  

5. ถ้าเข้าไปติดอยู่ในห้อง ท่ี ไฟก าลังลุกลามใกล้มาถึง ให้ใช้ผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน ผ้าเช็ดตัว ชุบน้ าเปียก ๆ 
แล้วอุดไว้ตามร่อง ประตูและช่องต่าง ๆ ในห้อง เพื่อกันไม่ให้ควันไฟเล็ดลอดเข้ามาได้ แล้วตะโกนเรียกคนช่วย 
โทรศัพท์แจ้ง 191 และโทรศัพท์เรียกรถดับเพลิง 

6. ควรมีซ้อมป้องกันอัคคีภัย ท่ีเป็นวิธีการฝึกการเรียนรู้ การควบคุมอารมณ์ การวางแผนการหนีเพลิง และ
อื่น ๆ 
 
การปฐมพยาบาลเม่ือพบาูบ้าดเจ็บจากไฟไหม้ 

1. ใช้น้ าสะอาด ราด รด หรือแช่ผู้บาดเจ็บจากไฟลวก เพื่อลดความเจ็บปวดของบาดแผล หยุดการท าลาย
จากความร้อน 

2. หากผู้บาดเจ็บสวมแหวน นาฬิกา ก าไล ให้รีบถอดออก เพราะไม่นานบริเวณท่ีถูกความร้อนจะเกิดอาการ
บวม 

3. ปิดแผลด้วยผ้าปิดแผล ถ้าหาไม่ได้ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้า ปลอกหมอนหรือผ้าปูท่ีนอนพันบาดแผลไว้ และรีบ
น าส่งโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๔- 

 
ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ 

การปฏิบัติ 
1. พยายามต้ังสติอย่าต่ืนตกใจ และปฏิบัติตามข้ันตอนการหนีไฟตามท่ีก าหนดไว้ 
2. เช่ือฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้น าการอพยพ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคาร หรือพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เก็บรวมรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินท่ีส าคัญเข้าตู้ หรือโต๊ะและใสกุญแจให้เรียบร้อย 



4. เมื่อเดินออกจากห้องแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปอีก 
5. การอพยพหนีไฟ ควรใช้วิธีการเดินเร็ว ไม่ควรวิง่ และห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 
6. การเดินในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงกันเป็นแถว (1 - 2 แถว  )เพื่อป้องกันการเบียดเสียดและหก
ล้ม 
7. ไม่ควรเดินคุยกัน สายตาควรมองขั้นบันได มือจับท่ีราวบันได อย่าผลักหรือดันคนข้างหน้า 
8. หากท่านออกจากบันไดหนีไฟเป็นคนสุดท้าย ให้ปิดประตูหนีไฟ เพื่อป้องกันควันไฟเข้าไปในช่อง   
    บันไดหนีไฟ 
9. ให้อพยพหนีไฟลงสู่ช้ันล่างเท่านั้น ห้ามอพยพหนีไฟขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณี  
    จ าเป็นท่ีไม่สามารถอพยพสู่ช้ันล่างได้ 
 

 
 

รูปแบบการน าอพยพและการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล 
การปฏิบัติ รายละเอียด /กิจกรรม  

1. ให้มีผู้น าการอพยพ ท าหน้าท่ีน าทางและ
ควบคุมตรวจสอบผู้อพยพ 

ผู้น าการอพยพ ท าการอพยพเจา้หน้าท่ีทุกคนไปตามเส้นทางท่ีปลอดภัย 
ไปยังจุดรวมพลท่ีก าหนดไว้ 

2. การตรวจสอบจ านวนผู้อพยพ เมื่อถึงท่ีปลอดภัย ให้ตรวจสอบจ านวนผู้อพยพท้ังหมด หากพบว่ามีผู้ติด
ค้างอยู่ภายในอาคารให้รีบแจ้งผู้ประสานงานทันที 

3. การดูแล ควบคุมผู้อพยพ ดูแล ตรวจสอบผู้ท่ีอาจได้รับบาดเจ็บ มีความตกใจ วิตกกังวล และคอยให้
ความช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๕- 

ะรบเภาะัภมห  จากกาจรฐาา NFPA 10 แะัภมคั 5 ะรบเภา าัั 
 

1.   มหะรบเภา A   สัญญลักษณ์ ตัวอักษร A  อยู่ในรูปสามเหล่ียมด้านเท่า  พื นสีเขียว ตัวอักษร สีด้า 



 
สัญญยัคยณภท่ีเป็น รูปภาพ  จะเป็นรูปถังขยะ และท่อนไม้ท่ีติดไฟ )ตามรูปท่ี
แนบ( 
เะ็ามหาจ่ เกิดจากเชื อเพลิง  ไม้  กระดาษ  ผ้า  ยาง  และ พลาสติก 
เาร่ััภคัะเยยแภาจ่เฟกาบสัาฟรัะรภัราคารคัะมห คือ  เครื่องดับเพลิงชนิดน ้า
สะสมแรงดัน  เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน,  เครื่องดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ง ABC,   เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหย ท่ีไม่ท้าลายมลภาวะ  
 

 
 

2.  มหะรบเภา B   สัญลักษณ์   ตัวอักษร B  อยู่ในรูปส่ีเหล่ียมด้านเท่า   พื นสีแดง ตัวอักษรสีด้า 
     สัญยัคยณภาจ่เะ็ารจะภาย จะเป็นรูป ถังใส่น ้ามัน ท่ีติดไฟ )ตามรูปท่ี
แนบ( 
     เะ็ามหาจ่เคแคีาคเภัยัเยยแภเฟยกจแคมห   น ้ามันเบนซิน,  น ้ามัน
ดีเซล,  สี,      สารละลาย   
    เาร่ััภคัะเยยแภาจ่เฟกาบสัาฟรัะรภัคัะมห คือ  เครื่องดับเพลิงชนิด
โฟมสะสม      แรงดัน,เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC,  เครื่อง
ดับเพลิงชนิด      คาร์บอนไดออกไซด์,  เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลว
ระเหย ท่ีไม่ท้าลายมลภาวะ  
 

3.  มหะรบเภา C  สัญลักษณ์   ตัวอักษร  C  อยู่ในรูปวงกลม   พื นสีฟ้า  ตัวอักษรสีด้า 
      สัญยัคยณภาจ่เะ็ารจะภาย  จะเป็นรูป ปล๊ักไฟท่ีลุกติดไฟ 
      เะ็ามหาจ่เคแคีาคเภัยัเยยแภ  ท่ีมีกระแสไฟฟ้า  
      เาร่ััภคัะเยยแภาจ่เฟกาบสัาฟรัะคัะมห คือ  เครื่องดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ง     
       ABC,   เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, เครื่อง
ดับเพลิงชนิด 

       ก๊าซเหลวระเหย  ท่ีไม่ท้าลายมลภาวะ  
 
 
 
 
 
 

 
 



-๑๖- 

 
4.  มหะรบเภา D   สัญลักษณ์   ตัวอักษร  D  อยู่ในรูปดาวห้าแฉก  พื นสีเหลือง ตัวอักษรสีด้า 

   สัญยัคยณภาจ่เะ็ารจะภาย  จะเป็นรูป เฟืองโลหะติดไฟ 
   เะ็ามหาจ่เคแคีาคเภัยัเยยแภาจ่เะ็า โลหะลุกติดไฟ 
   เาร่ััภคัะเยยแภาจ่เฟกาบสัาฟรัะคัะมห  คือ  เครื่องดับเพลิงชนิด
ผงเคมี  โซเดียม ครอไรด์  
  
  
 

5.  มหะรบเภา K   สัญลักษณ์   ตัวอักษร  K   อยุ่ในรูปหก     
          เหล่ียมด้านเท่า  พื นสีด้า ตัวอักษรสีขาว 

สัญยัคยณภาจ่เะ็ารจะภาย  จะเป็นรูป กะทะท้าอาหารท่ีลุกติดไฟ 
เะ็ามหาจเ่คแคีาคเภัยัเยยแภ    น ้ามันท้าอาหาร   น ้ามันพืช
,  น ้ามันจาก สัตว์  และไขมัน 
เาร่ััภคัะเยยแภาจ่เฟกาบสัาฟรัะคัะมห  คือ  เครื่องดับเพลิงชนิด
น ้าผสมสารโปตัสเซี่ยมอะซิเตท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 
-๑๗- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

-๑๘- 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๙- 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๐- 

ความรู้เก่ียวกับการใช้แก๊สหุงต้ม)LPG) 
ก๊าซหุงต้มหรือท่ีเราเรียกกันเป็นทางการว่า ก๊าซปิโตรเลียม เหลว(Liquefied Petroleum Gas) เรียกย่อๆ 

ว่า แอลพีจี (LPG) นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาการ แยกน้ ามันดิบใน โรงงานกล่ันน้ ามัน หรือการแยกกา๊ซธรรมชาติ ก๊าซ
ปิโตรเลียมประกอบด้วยส่วนผสมของ ไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ   โพรเพนและบิวเทน ซึ่งจะผสมในอัตราส่วนใดก็
ได้ ส าหรับประเทศไทย ก๊าซหุงต้มส่วนใหญ่ได้  จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยใช้อัตราส่วนผสมของโพรเพน และบิ
วเทน ประมาณ 70: 30 ซึ่งจะให้ค่า ความร้อนท่ีสูง ท าให้ผู้ใช้ประหยัดเวลา และค่าเช้ือเพลิง  
 
การติดตั งก๊าซหงุต้ม  
1. ควรต้ังห่างจากเตาไฟ และใช้สายน าแก๊ส ยาว 1.5 เมตร 
2. ไม่ควรต้ังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีอาจก่อให้เกิด ประกายไฟไว้ใกล้ถังก๊าช  
3. ต้ังในท่ีๆ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกปลอดภัย  
4. ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีเคล่ือนย้ายเข้าออกสะดวก ไม่กีด ขวางทางเข้า -ออก  
5. ต้ังถังบนที่ราบและแข็ง  
6. ไม่ต้ังบริเวณท่ีเปียกช้ืน  
7. ไม่ต้ังถังในห้องใต้ดิน    
วิธีปฏิบัติเม่ือก๊าซรั ว 

ก๊าซหุงต้มมีคุณสมบัติหนักกว่าอากาศเมื่อรั่วซึมจะลอยต ่ำ และไหลไปตามพื้น หากติดไฟจะลุกลามได้ (ต่าง
จากก๊าซ ธรรมชาติท่ีเบากว่าอากาศจึงลอยขึ้นสูงและไม่ติดไฟ )ดังนั้น จึงห้ามเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า     ทุกชนิด  

ห้ามกระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ ปิดวาล์วที่ถังก๊าซและหัวเตาเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศหรือใช้
พัดช่วยไล่ ก๊าซจากนั้นรีบตรวจหาสาเหตุของการรั่วแล้วรีบท าการ แก้ไข หรือแจ้งร้านค้าก๊าซ    โดยด่วน กรณีท่ีถัง
ก๊าซรั่ว หลัง ปิดวาล์วแล้วให้ยกถังไปยังท่ีโล่ง ห้ามกระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ จากนั้นพลิกถังให้จุดท่ีรั่ว
อยู่ด้านบน เพื่อลดการรั่วไหลของก๊าซ   
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-๒๑-  

การป้องกันและระงับอัคคีภัยจากก๊าซหุงต้ม   
ตรวจสอบหารอยรั่ว ใช้น้ าสบู่ หรือน้ ายาล้างจาน ลูบไล้ตามจุดต่างๆ ได้แก่ บริเวณวาล์วถังก๊าซ บริเวณหัว

ปรับความดัน บริเวณข้อต่อ ต่างๆ บริเวณแกนลูกบิดส าหรับเปิด -ปิดเตาก๊าซ และท่ีสายอ่อนน ำก๊าซ หากมีการรั่วซึม 
จะเปิดฟองอากาศผุดขึ้น 

 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย  

หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และถังก๊าซหุงต้ม ควรมีเครื่อง ดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากก๊าซหุงต้มได้ 
และ ติดต้ังในท่ีสามารถหยิบใช้ได้ง่าย ศึกษาวิธีปฏิบัติให้มีความเข้าใจ และหมั่นตรวจสอบเครื่องดับเพลิงอย่าง
สม่ าเสมอ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้เครื่องดับเพลิงดังกล่าวฉีดระงับเหตุ ทันที  
ข้อห้ามในการใช้ถังก๊าซหุงต้ม ห้ามกลิ ง หรือกระแทกถัง ห้ามน้าถังก๊าซหุงต้มไปใช้แทนถังในรถยนต์    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๒- 

มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน 

1. มาตรการด้านคน 

การให้ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ได้มีความรู้และ  มีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติภัยทางถนนอย่างถูกต้อง              
เพื่อจะได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของสภาพปัญหา และปลุกพลังการเป็น “ผู้มีวินัยจราจร” 
ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระท าผิด อย่างเข้มงวด 
จริงจัง และต่อเนื่อง  ๑๐ มาตรการกรณีกระท าผิด  ๑  .ไม่สวมหมวกนิรภัย   ๒ . มอเตอร์ไซไม่ปลอดภัย ๓  .เมาสุรา 
๔. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕  .ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีขณะขับรถ   ๖ . ไม่มีใบขับข่ี ๗  .ขับรถความเร็วเกินก าหนด (ใน เขต
เทศบาลจ ากัดความเร็วไม่เกิน ๔ 0 กม/.ชม).  ๘  .ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร  ๙  .ขับรถย้อนศร  ๑๐  .แซงในท่ีคับขัน  

(ความเร็วไม่เกินท่ีก าหนด )อันจะน าไปสู่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริง  

2. มาตรการด้านรถ 

 

 

 

 

 

 

 

รณรงค์ให้ผู้ใช้รถตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านพาหนะ  เช่น ตรวจระบบ
สัญญาณไฟ /น้ ากล่ันในแบตเตอรี่ /น้ าในถังพักน้ า  /น้ ามันเบรค น้ ามันเครื่อง  และตรวจลมยาง เป็นต้น  



3. มาตรการด้านถนน /สภาพแวดล้อม  

 

ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะจุดท่ีเส่ียงอันตรายหรือบริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง โดยพิจารณาจัดท าป้ายสัญญาณเตือน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความระมัดระวัง กรณีถนนช ารุดเสียหายให้
เร่งแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนถึงเทศกาลท่ีมีผู้ใช้ถนนเป็นจ านวนมาก แต่หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จก็
ให้ติดป้ายสัญญาณเตือน และขอความร่วมมือผู้รับจ้างหยุดด าเนินงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมในช่วงเทศกาลดังกล่าว
ตามความเหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง 

 

-๒๓- 

4. ป้ายจราจร 

มาตรฐานป้ายจราจรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้  

4. 1 ป้ายบังคับ ใช้เพื่อส่ือให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึง การบังคับ การห้ามหรือข้อจ ากัดบางประการและค าส่ัง
ให้ปฏิบัติ ท้ังนี้ จะใช้ร่วมกับการบังคับตาพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2 ป้ายเตือน  ใช้เพื่อส่ือให้ผู้ขับข่ียวดยานระมัดระวังอันตรายหรือทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือสภาวะ
อย่างอื่นท่ีเกิดขึ้นบนสายทางอันอาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๔- 

4. 3 ป้ายแนะน า   

 

 

ใช้เพื่อแนะน าให้ผู้ขับขี่ยวดยานได้ทราบทิศทางของการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง  หรือทราบถึงข้อมูล
ข่าวสารท่ีส าคัญในการเดินทางรวมท้ังสถานท่ีและบริเวณต่างๆ ท่ีต้ังอยู่ตามเส้นทางท่ีตัดผ่าน เพื่อให้เดินทางไปสู่
จุดหมายปลายทางได้ถูกต้อง สะดวก และปลอดภัย 

4. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 

ให้พิจารณาจัดท าส่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชนจัด
กิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ประชาชน ประชาคมต าบล – หมู่บ้าน ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลท่ีจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจ านวนมาก ควรจัด



ให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษ เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทาง ตรวจสอบสภาพ
รถโดยสารสาธารณะและคนขับก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เป็นต้น 

ห้ามาู้ขับขี่ขับรถ 
๑. ในขณะหย่อนความสามารถในอันท่ีจะขับ เช่น ภายหลังจากรับประทานยาแก้ไข้หวัด ในขณะง่วงนอน 
2. ในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น 
3. ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
4. โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
5. ในลักษณะท่ีผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจและเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใด
ด้านหนึ่ง หรือท้ังสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย 
6 .คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องรถ เว้นแต่เมื่อต้องการเปล่ียนช่องเดินรถ เล้ียวรถ หรือกลับรถ 
7. บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร เว้นแต่รถลากเข็นส าหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ 
8. โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 
9. ในขณะท่ีรับประทานยา หรือไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งเป็นวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟ
ตามีนหรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างอื่น  
10. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ 
  

 
 

-๒๕- 

การขับรถสวนทางกัน 

ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร 

1. ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และให้ถือกึ่งกลางของทางเดินรถหรือเส้นหรือแนวท่ีแบ่ง
ทางเดินรถเป็นหลัก 

2. ทางเดินรถท่ีแคบ ให้ผู้ขับขี่แต่ละฝ่าย ลดความเร็วของรถลง เพื่อให้สวนทางกันได้โดยปลอดภัย 
3. ทางเดินรถท่ีแคบ ซึ่งไม่อาจขับรถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่รถคันท่ีใหญ่กว่าหยุดรถชิดขอบทาง

ด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับรถคันท่ีเล็กกว่าขับผ่านไปก่อน 
4. กรณีท่ีมีส่ิงกีดขวาง ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วหรือหยุดรถให้รถคันท่ีสวนทางขับผ่านมาก่อน 

ขับรถห่างจากรถคันหน้า 

ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเป็นระยะทางเท่าใด 

 ห่างพอสมควรในระยะท่ีสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย 

การขับรถา่านทางร่วมทางแยก 

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกท่ีเป็นทางเอกตัดกัน และไม่ปรากฏสัญญาณ หรือเครื่องหมายจราจรผู้ขับขี่จะต้อง
ปฏิบัติอย่างไร 

 ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นขับผ่านไปก่อน 



 ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยูใ่นทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่ต้องหยุดรถให้รถท่ีอยู่ทางด้าน
ซ้ายของคนขับผ่านไปก่อน 

เม่ือาู้ขับขี่พบเคร่ืองหมาย 

เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย “เล้ียวซ้ายเมื่อปลอดภัย” ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร 
ให้ผู้ขับขี่หยุดให้ทางแก่รถท่ีก าลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านขวาและให้ทางแก่รถท่ีเล้ียวขวาก่อนจึงจะเล้ียว
ซ้ายผ่านไปได้ 
การเลี ยวรถ 
ในการเล้ียวรถผู้ขับขี่จะต้องขับรถในช่องทางเดินรถท่ีต้องการจะเล้ียวก่อนถึงทางเล้ียวไม่น้อยกว่ากี่เมตร 
ตอบ 30 เมตร 

ขับขี่ขณะพบรถฉุกเฉิน 

เมื่อขับข่ีพบรถฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติ 
1.เปิดสัญญาณไฟเล้ียวชิดซ้าย หรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้ายอย่างปลอดภัย แต้ถ้ามีช่องทางเดินรถประจ า
ทางให้หยุดชิดกับช่องทางเดินรถประจ าทาง แต่ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก 
2.ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินได้ในระยะไม่ต่ ากว่า 50 เมตร 

 

 

 

-๒๖- 

ขับขี่ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา 

เมื่อผู้ขับขี่ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

 ให้ใช้เกียร์ต่ า  
 ห้ามใช้เกียร์ว่าง 
 ห้ามเหยียบคลัทซ์ 
 ห้ามใช้เบรคตลอดเวลา 
 ห้ามดับเครื่องยนต์ 
 ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย 
 ให้เสียงสัญญาณเตือนรถท่ีอาจสวนทางมา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๗- 

คารเจจรยกคาระ้ัภคัาแยบแคัะัญฟาเค็คจแครารจยาจภ 

ในปัจจุบันเด็กจ านวนมากเดินทางด้วยรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถของท่ีบ้าน หรือรถตู้รับส่งของโรงเรียน          
ซึ่งบ่อยครั้งท่ีเราจะได้เห็นข่าวเด็กติดอยู่ในรถ ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ปกครองหรือคนขับรถเผลอลืม
เด็กไว้ในรถ หรือปล่อยเด็กอยู่ในรถเพียงล าพังเพื่อจะลงไปท าธุระแล้วลืมเอากุญแจรถออกไปด้วยหรือเด็กซุกซนไปกด
ล็อครถเข้าท าให้เปิดประตูไม่ได้ เป็นต้น หากโชคดีมีผู้มาพบเห็นหรือช่วยเหลือได้ทันก็ดีไป แต่ก็หลายครั้งท่ีกินระยะ
เวลานานกว่าจะมีผู้พบเห็นจนสายเกินไปท าให้เด็กเสียชีวิต กลายเป็นฝันร้ายท่ีไม่มีวันต่ืนของผู้ปกครองและสร้าง
ความสะเทือนใจไม่น้อยในสังคม 

 
 

 

 

 

 

 



 

แต่ผู้ใหญ่อย่างเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเช่นนี้อีกได้ ด้วยการสอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือตัวเอง 
เอาตัวรอดจากสถานการณ์การติดอยู่ในรถล าพัง ซึ่งควรสอนต้ังแต่เด็กเล็กในวัยอนุบาล เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เราต้องฝึกวิธีการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า โดยท าตามวิธีการดังนี้  

๑.บบีแตร 
2.ปลดล็อคประตูรถ 
3.เปิดประตูรถ 
4.เปิดหน้าต่างรถ  
5. ใช้โทรศัพท์  
6.ฝึกท าซ  าๆ   
7.ใส่ชือ่และเบอร์โทราู้ปกครองในกระเป๋าลูก  

         1.บีบแตร  เป็นวิธีเบ้ืองต้นท่ีง่าย และค่อนข้างได้ผล โดยปกติแล้วแตรรถของรถแต่ละรุ่นจะอยู่ในต าแหน่ง
เดียวกัน ต้องสอนให้เด็กรู้ว่ากดแตรรถตรงไหน และต้องกดแบบยาวๆ ย้ าๆ เพื่อเรียกความสนใจคนอื่นได้ 

 

  

  

 

 

 

-๒-  

 

 -๒๘- 

2.ปลดล็อคประตูรถ 

หากเด็กปลดล็อคประตูรถเป็น โอกาสจะออกจากรถได้ย่อมมีสูง เพราะถ้าไม่มีใครมาช่วยเหลือก็อาจจะออกจาก
รถเองได้ หรือถ้ามีคนมาช่วยแต่ประตูล็อคอยู่ก็สามารถปลดล็อคเองได้ ไม่ต้องรอช่างมางัดแงะ พ่อแม่หรือคุณครูต้อง
สอนว่าตัวล็อคอยู่ตรงไหน ล็อคอย่างไร ปลดล็อคอย่างไร ตอนไหนต้องล็อค ตอนไหนปลดล็อคได้ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



3.เปิดประตูรถ 

เด็ก 3 ขวบขึ้นไปมีแรงพอจะเปิดประตูรถเองได้ พ่อแม่และคุณครูต้องสอนว่าจะเปิดประตูรถได้อย่างไร และอย่า
ลืมสอนว่าสามารถเปิดได้ตอนไหน ไม่ควรเปิดประตูตอนไหน 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

-๒๙- 

4.เปิดหน้าต่างรถ  

กรณีรถตู้หรือรถยนต์ท่ีกระจกเป็นแบบมือหมุน ควรสอนให้เด็กรู้จักวิธีเปิดเพื่อให้มีอากาศหายใจ หรือถ้าเด็กโตก็
อาจจะปีนออกจากรถทางหน้าต่างได้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.ใช้โทรศัพท์  

อาจท้ิงโทรศัพท์รุ่นเก่า ๆ ท่ีไม่มีฟังก์ช่ันอะไรมากไว้ในรถ หรือให้เด็กพกติดตัวไว้ พร้อมกับเบอร์โทรของ
ผู้ปกครอง แล้วสอนให้เด็กรู้จักเปิดเครื่องและโทรหาในกรณีฉุกเฉิน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๐- 

6.ฝึกท าซ  าๆ  

การเรียนรู้ทุกอย่างต้องให้เด็กได้ทดลองท าจริง ท าซ้ า ๆ จนจ าได้ทุกขั้นตอนและท าได้อย่างคล่องแคล่ว อาจ
จ าลองสถานการณ์โดยมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเพื่อความปลอดภัย 

 

  

  

 

 

 

 

 

7.ใส่ชือ่และเบอร์โทราู้ปกครองในกระเป๋าลูก  



ส่ิงเหล่านี้จ าเป็นมากโดยเฉพาะเด็กเล็ก เพราะหากผู้ปกครองไม่อยู่ ผู้ท่ีมาช่วยเหลือจะได้สามารถติดต่อกับ
ผู้ปกครองได้  ท้ังนี้ผู้ปกครอง ครูหรือพนักงานขับรถเองก็ควรป้องกันเหตุไว้ ด้วยการมีสติ นับจ านวนเด็กก่อนขึ้นและ
ลงรถทุกครั้ง ก่อนจะล็อคประตูก็ควรตรวจสอบท่ัวรถอีกรอบ และอย่าท้ิงเด็กไว้ในรถเพียงล าพังแม้จะเป็นระยะเวลา
ส้ัน ๆ ก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-๓๑- 

                            ต าแหน่งของเกียร์อัตโนมัติในการขับเคลื่อนรถยนต์ 
 
รถยนต์ในตลาดเมืองไทยส่วนใหญ่มักใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติหรือท่ีเรียกติดปากกันว่าเกียร์ออโต้ ซึ่งอ านวย

ความสะดวกให้กับผู้ขับขี่เพราะระบบจะเปล่ียนเกียร์ให้อัตโนมัติ โดยมีต าแหน่งของเกียร์ในการขับเคล่ือนรถยนต์ดังนี้ 
 ต าแหน่ง P ใช้ส าหรับจอดรถในต าแหน่งท่ีไม่กีดขวางรถคันอื่นหรือจอดในบริเวณท่ีลาดชัน 
 ต าแหน่ง R ใช้ในการถอยหลัง เป็นต าแหน่งท่ีอันตรายมากท่ีสุด ให้เหยียบเบรกทุกครั้งท่ีเข้าเกียร์ เพื่อให้รถถอยหลัง

อย่างช้า ๆ 
 ต าแหน่ง N เป็นต าแหน่งเกียร์ว่าง ใช้ในการหยุดรถช่ัวคราวหรือจอดรถในต าแหน่งท่ีกีดขวางเส้นทางจราจร 
 ต าแหน่ง D ใช้ในการขับขี่เพื่อเดินหน้ารถตามปกติ 
 ต าแหน่ง 2 ใช้ส าหรับการขับข่ีขึ้นทางลาดชันท่ีไม่สูงมากนัก และสามารถใช้ความเร็วได้พอสมควร 
 ต าแหน่ง L ใช้ส าหรับการขับขี่ข้ึนทางลาดชันท่ีสูงมาก และต้องใช้ความเร็วต่ า 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้รถเกียร์ออโต้ 
หลังท าความรู้จักกับต าแหน่งเกียร์แล้วยังมีเกร็ดน่ารู้ต่างๆ ในการขับรถเกียร์อัตโนมัติให้ปลอดภัย             

อีกไม่ว่าจะเป็น… 



1. ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ควรตรวจสอบให้เกียร์อยู่ในต าแหน่ง P และสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะท่ีเกียร์อยู่ในต าแหน่ง P 
เท่านั้น เพราะหากคันเกียร์คร่อมอยู่ในต าแหน่ง P – R แรงส่ันสะเทือนจากการสตาร์ทเครื่องยนต์ อาจท าให้เกียร์ดีด
ไปเข้าเกียร์ R ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

2. ในการขับรถลงทางลาดชัน ต้องใช้เกียร์ต าแหน่ง “D3” แต่กรณีท่ีทางลงนั้นชันมาก ๆ ให้เล่ือนเกียร์ไปท่ีต าแหน่ง 
“2” เพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรก (Engine Brake) ในขณะเดียวกันคุณควรเหยียบเบรกไปด้วย หรืออาจใช้เบรกมือ 
เพื่อช่วยในการหยุดรถท่ีดียิ่งขึ้น 

3. ห้ามใช้เกียร์ “N” หรือ “D4” ในการขับรถลงทางชันมากๆ เพราะก าลังเครื่องยนต์ไม่พอ อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
4. การจอดรถแล้วไม่ดับเครื่องยนต์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น จอดรถเพื่อไปลงเปิดประตูบ้านหรือไปซื้อของริมถนน       

ไม่ควรใช้ต าแหน่ง N แต่ควรใช้ต าแหน่ง P และใส่เบรคมือทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้รถพุ่งไปข้างหน้า 
5. หากต้องการเปล่ียนเกียร์ไปต าแหน่งอื่น เช่น จากต าแหน่ง N ไป D หรือ R ต้องท าในขณะท่ีรถยนต์จอดสนิท และ

ควรเหยียบเบรกป้องกันกันรถเคล่ือน 
6. หากหยุดในช่ัวแค่ 2-3 นาที ก็ควรอยู่ท่ีต าแหน่ง D โดยแตะเบรกแทน แต่หากหยุดนานเกินกว่านี้ค่อยเปล่ียนเป็น N 

และต้องการป้องกันรถไหลก็ใส่เบรคเบรกมือด้วย 
7. เปล่ียนน้ ามันเกียร์ทุกๆ 6 เดือนหรือปีละ 2 ครั้ง จะช่วยยืดอายุการท างานของระบบเกียร์ได้เพราะสภาพอากาศ      

ท่ีร้อนจัดและการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ ท าให้รถยนต์ต้องวิ่งๆ หยุดๆ แรงดันน้ ามันสูง -ต่ าไม่คงท่ีในระบบเกียร์สูง
จากอุณหภูมิเฉล่ียท่ีสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓๒- 

วิธีช่วยคนจมน  า และการปฐมพยาบาลเบื องต้นส าหรับช่วยชีวิตคนอย่างถูกวิธี เร่ืองนี ควรรู้ติดตัวไว้ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คนตกน้ าหรือจมน้ าเกิดข้ึนได้ทุกวัน โดยเฉพาะกับเด็กท่ีมักจะไปเล่นน้ าในคูคลองแถวที่พักอาศัยบ่อย ๆ หรือ
แม้แต่กับบุคคลท่ัวไปท่ีไปเท่ียวน้ าตก ทะเล ท้ังคนท่ีว่ายน้ าไม่เป็น หรือแม้แต่คนท่ีว่ายน้ าคล่องก็อาจเกิดภาวะฉุกเฉิน
อย่างตะคริวเล่นงานจนไม่สามารถว่ายน้ าต่อได้ 

 

 

 

 

   -๓๓- 

          ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างและตัวเราเอง การเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตคน
จมน้ าจึงถือว่าเป็นเรื่องท่ีควรศึกษาไว้อย่างยิ่ง 



 
  
วิธีช่วยคนจมน้ า 
 
          ส่ิงส าคัญในการช่วยคนจมน้ า อย่างแรกควรมีสติ อย่าผลีผลามหรือร้อนรน จากนั้นจึงค่อยใช้วิธีช่วยคนจมน้ า
อย่างถูกต้อง ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ อยู่ 4 วิธี ดังนี้ 
 
1. ยื่น    
          ยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ าจับ เช่น เส้ือผ้า เข็มขัด ท่อนไม้ ห่วง หรือไม้ตะขอ ใช้ในกรณีท่ีระยะห่างระหว่างคน
ช่วยกับผู้ประสบเหตุไม่ไกลกันนัก 
 
2. โยน    
          อุปกรณ์อย่างห่วงยาง ถังพลาสติก ห่วงชูชีพ ยางในรถยนต์ ผู้ช่วยเหลือสามารถโยนให้ผู้ท่ีตกน้ ายึดเกาะได้ 
โดยวิธีนี้จะมีความปลอดภัยต่อผู้ช่วยเหลือด้วย เพราะผู้ช่วยเหลือสามารถยืนอยู่บนฝ่ังหรือน้ าต้ืนได้ ลดความเส่ียงตก
น้ าไปด้วย 
 
3. พาย    
          การใช้เรือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยพาหนะท่ีใช้นั้นควรมีขนาดใหญ่พอสมควร 
ลอยน้ าได้ ไม่ช ารุด เช่น เรือพาย กระดานโต้คล่ืน เรือใบ เจ็ตสกี เรือแคนู เรือกรรเชียง เรือใบ เป็นต้น ซึ่งควรจะน า
อุปกรณ์ประเภทยื่นหรือใช้โยนตามข้อข้างบนติดตัวไปด้วย เพราะเมื่อเข้าใกล้คนตกน้ าแล้ว เราจะได้ส่งอุปกรณ์
เหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที ลดความเส่ียงจะตกน้ าไปด้วยอีกคน 
 

 

                                                                     -๓๔- 

4. ลากพา    
          ในกรณีท่ีผู้ช่วยจ าเป็นต้องลุยน้ าออกไปช่วย เราจึงจะใช้วิธีลากพาเอาผู้ประสบเหตุกลับมาขึ้นฝ่ัง ซึ่งการลุยน้ า



ไปช่วยควรค านึงถึงระดับน้ า ความรุนแรงของน้ า สถานท่ี ปัจจัยแวดล้อม เช่น ต้องไม่ใช่แม่น้ าท่ีมีความลึกมาก 
กระแสน้ าแรง หรือคล่ืนทะเลท่ีรุนแรงเกินไป รวมไปถึงผู้ช่วยก็ควรต้องน าอุปกรณ์ช่วยเหลือติดตัวไปด้วย เช่น เชือก 
ห่วงยาง โฟม หรือใส่เส้ือชูชีพ เพื่อจะโยนให้คนตกน้ ายึดเกาะ จากนั้นเราจึงลากเขาเข้าฝ่ัง 
 
          ท้ังนี้ควรจะท้ิงระยะห่างระหว่างตัวเองกับผู้ประสบเหตุประมาณ 2-3 เมตร เพราะคนท่ีตกน้ าอาจต่ืน
ตระหนก จนเกาะตัวผู้ช่วยไว้แน่นหนึบ ซึง่อาจพากันจมน้ าไปท้ังคู่ เว้นเสียแต่ผู้ประสบเหตุท่ีมีสติ ไม่ต่ืนตระหนก 
สามารถว่ายน้ าได้บ้าง แต่เกิดเหตุขัดข้อง กรณีนี้สามารถเข้าถึงตัวคนตกน้ าได้ และลากพาเขาขึ้นมาท่ีฝ่ังได้ด้วยการดึง
คอเส้ือ เกี่ยวคอ หรือดึงรักแร้ข้างเดียว เป็นต้น 
    

 
  
ท่าว่ายน้ าส าหรับช่วยคนตกน้ า 
    
          ท่าว่ายน้ าท่ีถูกต้องส าหรับการช่วยคนตกน้ า มีอยู่ด้วยกัน 4 ท่า แยกเป็นท่าว่ายไป 2 ท่า และท่าว่ายกลับ 2 
ท่า ดังนี้ 
          - ท่าว่ายไป ได้แก่ ท่าฟรีสไตล์และท่ากบ เพราะ 2 ท่านี้จะยกศีรษะขึ้นจากน้ า ท าให้มองเห็นคนตกน้ า และ
ประเมินสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือได้  
          - ท่าว่ายกลับ ได้แก่ ท่ากึ่งกบหงาย )Elementary back stroke)  และท่าว่ายตะแคง )Side stroke) 
 
 

-๓๕- 



        ท้ังนี้ก่อนว่ายน้ าไปช่วยผู้ประสบเหตุก็อย่าลืมน าอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ห่วงยาง เชือก หรือยางในรถยนต์ติด
ตัวไปด้วยนะคะ จะได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ลากพาคนตกน้ าขึ้นฝ่ังอย่างปลอดภัยด้วยกันท้ังสองฝ่าย 

 
    
          อย่างไรก็ตาม ในเคสท่ีเจอคนจมน้ าแบบหมดสติ เราสามารถเข้าประชิดตัวเพื่อน าเขากลับขึ้นฝ่ังได้โดยวิธี
ดังต่อไปนี ้
 
1. ใช้วิธีดึงเข้าหาฝ่ังโดยการกอดไขว้หน้าอก    
          โดยเข้าประชิดทางด้านหลังคนจมน้ า แล้วใช้มือข้างหนึ่งพาดบ่าด้านหลังในแนวไขว้ทแยงหน้าอก จับข้าง
ล าตัวด้านตรงข้ามของผู้จมน้ า แล้วใช้มืออีกข้างว่ายท่ากึ่งกบหงายหรือท่าว่ายตะแคงเข้าหาฝ่ัง ท่ีส าคัญพยายามพยุง
ตัวคนจมน้ าให้ใบหน้า ปาก และจมูกของเขาอยู่เหนือผิวน้ าด้วยนะคะ 
 
2. ดึงเข้าหาฝ่ังด้วยวิธีจับคาง    
          วิธีนี้ผู้ช่วยเหลือเข้าทางด้านหลังของผู้จมน้ า ใช้มือท้ังสองข้างจับขากรรไกรท้ังสองข้างของผู้จมน้ า จากนั้นใช้
เท้าตีน้ าเพื่อพยุงตัวเข้าหาฝ่ัง อย่าลืมจัดท่าทางให้ใบหน้าของผู้ประสบเหตุลอยเหนือผิวน้ าด้วย 
 
3. ดึงเข้าหาฝ่ังด้วยวิธีจับผม    
          ให้เข้าประชิดด้านหลังผู้จมน้ า โดยใช้มือข้างหนึ่งจับผมผู้จมน้ าไว้ให้แน่น จากนั้นว่ายน้ ามือเดียวเข้าหาฝ่ัง จัด
ท่าทางให้ปากและจมูกของคนจมน้ าลอยเหนือผิวน้ า 
 
วิธีช่วยเด็กจมน้ า และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น    
          เด็กจมน้ าเป็นเหตุท่ีเกิดขึ้นได้บ่อย ซึ่งเราช่วยเด็กจมน้ าได้ดังวิธีเดียวกับการช่วยคนจมน้ าในข้างต้น ทว่าส่ิง
หนึ่งท่ีควรต้องระวงัคือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นท่ีไม่ถูกหลัก เช่น อุ้มเด็กพาดบ่าแล้วเขย่ากระทุ้งบริเวณหน้าท้อง 
หวังให้น้ าท่ีเด็กส าลักเข้าไปออกมาจากร่างกาย หรือการน าเด็กมานอนคว่ าบนกระทะใบบัวแล้วรีดน้ าออก ซึ่งวิธี
เหล่านี้ไม่ควรท าอย่างยิ่ง เนื่องจากน้ าท่ีออกมานั้นเป็นน้ าในกระเพาะ ไม่ใช่น้ าท่ีเด็กส าลักลงสู่ปอด และเด็กอาจเกิด
อาการช้ าจากแรงกระแทกได้ 

 



-๓๖- 

    
          ดังนั้นวธิีช่วยเด็กจมน้ าท่ีดีท่ีสุด เมื่อน าตัวเด็กขึ้นมาอยู่บนฝ่ังได้แล้ว ในกรณีท่ีเด็กรู้สึกตัว ให้รีบเช็ดตัว 

เปล่ียนเส้ือผ้า แล้วน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด 
    

          ส่วนกรณีท่ีเด็กหมดสติ เช็กว่ายังมีลมหายใจอยู่ไหม หัวใจเต้นหรือเปล่า ถ้าไม่ ให้โทร. เรียกหน่วย
รถพยาบาลหรือหน่วยกู้ภัยโดยด่วน จากนั้นให้ช่วยชีวิตข้ันพื้นฐานโดยนวดหัวใจสลับกับการช่วยหายใจ 

 
การนวดหัวใจสามารถท าได้ ดังนี้ 

 
  
           1. จัดให้ผู้ประสบเหตุนอนราบบนพื้นแข็ง 
           2. วัดต าแหน่งท่ีเหมาะส าหรับการนวดหัวใจ โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางข้างท่ีถนัด วาดจากขอบชายโครงล่าง
ของผู้ป่วยข้ึนไป จนถึงปลายกระดูกหน้าอก วัดเหนือปลายกระดูกหน้าอกขึ้นมา 2 นิ้วมือ แล้วใช้สันมือข้างท่ีไม่ถนัด
วางบนต าแหน่งดังกล่าว จากนั้นใช้สันมือข้างท่ีถนัดวางทับลงไป และเกี่ยวนิ้วมือให้นิ้วมือท่ีวางทับแนบชิดในร่องนิ้ว
มือของมือข้างล่าง )interlocked fingers) ยกปลายนิ้วขึ้นจากหน้าอก 
           3. ผู้ช่วยเหลือยืดไหล่และแขนเหยียดตรง จากนั้นปล่อยน้ าหนักตัวผ่านจากไหล่ไปสู่ล าแขนท้ังสอง และลง
ไปสู่กระดูกหน้าอกในแนวตั้งฉากกับล าตัวของผู้เจ็บป่วยทั้งในผู้ใหญ่และเด็กโต กดลงไปลึกประมาณ 2 นิ้ว หรือ
ประมาณ 5 เซนติิเมตร ของความหนาหน้าอก โดยกดลงไปในแนวดิ่ง และอย่ากระแทก ท้ังนี้ให้ท าสลับกับการเป่า
ปาก โดยเป่าปาก 2 ครั้ง กดหน้าอก 30 ครั้ง 
 



-๓๗- 

           4. ผ่อนมือท่ีกดข้ึนให้เต็มท่ีเพื่อให้ทรวงอกมีการขยายตัว และหัวใจได้รับเลือดท่ีอุดมไปด้วยออกซิเจน 
ขณะท่ีผ่อนมือไม่จ าเป็นต้องยกมือขึ้นสูง มือยังคงสัมผัสอยู่ท่ีกระดูกหน้าอก อย่ายกมือออกจากหน้าอก จะท าให้มี

เลือดไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย และมีเลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจ ท าให้มีการไหลเวียนเลือดในร่างกาย 
 

           5. การกดนวดหัวใจควรนวดเป็นจังหวะสม่ าเสมอ ในอัตราเร็วอย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที ถ้าน้อยกว่านี้จะ
ไม่ได้ผล 

     

 
 
วิธีการช่วยหายใจด้วยการเป่าปาก 
         เริ่มจากเปิดทางเดินหายใจ โดยให้เด็กนอนราบ กดหน้าผากลง และเชยคางขึ้นเบา ๆ จากนั้นมองท่ีหน้าอก
หรือท้องว่ามีการเคล่ือนไหวหรือไม่ มีเสียงลมหายใจดังหรือเปล่า หรือใช้หลังมืออังบริเวณจมูกและปากของเด็ก เพื่อ
เช็กลมหายใจ แต่ถ้าเด็กยังไม่หายใจ แนะน าให้ผายปอดด้วยวิธีที่ถูกต้องดังนี้ 
           1. จับศีรษะให้หงายข้ึนให้มากท่ีสุด ใช้ฝ่ามือกดหน้าผากของผู้ประสบเหตุไว้ แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบ
จมูก จากนั้นใช้ปากครอบลงบนปากของผู้ป่วยให้มิด แล้วเป่าลมเข้าไปให้สุดลมหายใจของเรา 
           2. ตาดูท่ีหน้าอกว่าขยายหรือไม่ 
           3. ถ้าเห็นอกไม่ขยาย ให้ปล่อยมือท่ีบีบจมูกไว้ จากนั้นเป่าลมเข้าไปใหม่ ท าสลับกับการนวดหัวใจ โดยนวด
หัวใจ 30 ครั้ง สลับกับการเป่าปาก 2 ครั้ง  
          หมายเหตุ: ถ้ามีคนช่วย 2 คน วิธีช่วยคือเป่าปาก 1 คน นวดหัวใจ 1 คน 

 

 



-๓๘- 

 
           อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยสามารถหายใจได้เองแล้ว ควรจับผู้ป่วยนอนตะแคงข้าง โดยให้ศีรษะหงายไปข้าง
หลังเพื่อให้น้ าไหลออกทางปาก จากนั้นเปล่ียนเส้ือผ้าให้ผู้ประสบเหตุ หรือห่มผ้าเพิ่มความอบอุ่นให้เขา ท่ีส าคัญอย่า
ให้ผู้ท่ีจมน้ าด่ืมน้ าหรือกินอาหารทางปาก จนกว่าจะได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ และได้รับความปลอดภัย 
100% แล้ว 
 

 

 


