
         
มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ... 
ภยัภยัแล้ง : ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อนัเกิดจาก 
การท่ีมีฝนน้อยกวา่ปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาลเป็น 

ระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพืน้ท่ีบริเวณกว้าง ท าให้
เกิดการขาดแคลนน า้ดื่มน า้ใช้ พืชพนัธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน า้ ท าให้ไม่
เจริญเติบโตตามปกติ เกิดความเสียหายและความอดอยากทัว่ไป 

ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่ง ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า
ทกุปี 

   
ปัญหาภัยแล้ง 

1.การขาดแคลนน า้อปุโภค บริโภค 

 2.ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ไม่ เพียงพอต่อการ
บริโภค  
ท าให้สินค้าบางอย่างขาดแคลนท าให้ราคาสินค้าอ่ืนสงูขึน้ 

 3.รัฐต้องสญูเสียงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภยัแล้ง 
ปีหนึง่ ๆ เป็นจ านวนสงู 
 4.ประชาชนไม่มีงานท า ต้องอพยพเข้ามาท างานในเมือง
ใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

 5.การระเหยของน า้จากพืน้ดิน มีผลกระทบท าให้พืน้ดิน
ขาดน า้ พืชอาจล้มตายและผลผลิตลงลงได้ 
 6.การประกอบการด้านอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงัก
เพราะขาดแคลนน า้ท่ีใช้ในการผลิตพลงังาน 

 
 

 

เม่ือเกิดไฟไหม้เราท าอย่างไร ? 
 เม่ือเกิดไฟไหม้รายเล็กท่ีสามารถดบัได้ให้รีบดบัทนัที 
โดยใช้น า้ดบั หรือใช้น า้ยาเคมีดบัเพลิงท่ีทางเทศบาลตดิตัง้ไว้ 
 ถ้าเป็นไฟรายใหญ่ ไม่สามารถดบัได้ ให้แจ้งงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัโดยด่วน 
 

การใช้น า้ยาเคมีดบัเพลิง 
- ยกออกจากท่ีตัง้ 
- ดงึสลกัล็อกไกออก 
- จบัหวัฉีด กดไกฉีดไปท่ีฐานของเพลิง หา่งประมาณ 
1.5 เมตร 
 

          
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

แจ้ง 0-5691-8080 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
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    การป้องกันอัคคีภยั 
 
 
 ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะ
ควบคุมและป้องกนัมิให้เกิดอคัคีภยัขึน้ได้อย่างเด็ดขาด และ
เสมอไป เพราะเปรียบเสมือน “ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ” และความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบกิจการเป็นจ านวนมากย่อม 
“ไม่มีวันใดก็วันหน่ึง” จึงควรท่ีจะต้องช่วยกนัป้องกนัอคัคีภยั 
 ในการป้องกันอัคคีภัยจะมีสิ่งที่ควรปฏิบัติเฉพาะ
เร่ืองเฉพาะอย่างอีกมากมาย แต่ก็มีหลักการง่ายๆ ในการ
ป้องกนั 5 ประการ คือ 
 1 . ก ารจั ด ระเบี ยบ เรียบ ร้อยภายในและ
ภายนอกอาคาร ให้ดี เช่น การขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร 
บ้านเรือนให้หมด เก็บรักษาสิ่งที่อาจจะเกิดอคัคีภยัได้ง่ายไว้
ให้เป็นสดัเป็นสว่น เช่น กระดาษ เศษไม้ผ ุฯลฯ อยา่งกองไว้ใน
บ้านเรือใกล้บ้านเป็นอนัขาด 
 2. การตรวจตราซ่อมบ ารุงบรรดาสิ่งที่น ามาใช้
ในครัวเรือน เช่น สายไฟฟ้า ให้ตรวจดสูายไฟฟ้าภายในบ้าน
หากช ารุดหรือหมดสภาพ ขอให้เปลีย่นสายไฟฟ้าใหมใ่ห้
เหมาะสมกบัการใช้ไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนของทา่นเองอยา่
ให้เข้าสภุาษิตทีว่า่ “เสียน้อยเสยียาก เสียมากเสียง่าย “ 

 
 

 
 

 3. อย่าฝ่าฝืนข้อห้ามที่จิตส านึกพึงระวัง เช่น  
      -  อยา่ปลอ่ยให้เด็กเลน่ไฟ 
           -  อยา่จดุธูปเทียนบชูาพระทิง้ไว้ 
      -  อยา่วางก้นบหุร่ีที่ขอบจานเขี่ยบหุร่ี หรือขยีด้บั 
                       ไมห่มด 
      -  อยา่ใช้เคร่ืองต้มน า้ไฟฟ้าแล้วเสยีบปลัก๊จนน า้ 
         แห้ง 
      -  อยา่หมกเศษผ้าขีริ้ว้ วางไม้กวาดดอกหญ้า  
           หรือซุกเศษกระดาษไว้หลงัตู้ เย็น 
      -  อยา่จดุหรือเผาขยะมลูฝอย หญ้าแห้ง โดยไมม่ี 
         คนดแูล 
      -  อยา่เสยีบปลัก๊ไฟฟ้าทิง้ไว้ 
 4. ความร่วมมือที่ดีจะต้องปฏบิัติตามค าแนะน า
ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลงิได้ให้ไว้ และปฏิบตัิไว้เพื่อความ
ปลอดภยั จากงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาล
ต าบลโคกมะกอก 
 5. ประการสุดท้าย จะต้องมีน า้ในตุม่เตรียมไว้
ส าหรับสาดรถเพื่อให้อาคารเปียกชุ่มก่อนไฟจะมาถึง เตรียม
ทรายและถงัดบัเพลงิเคมีไว้ให้ถกูที่ถกูทางส าหรับดบัเพลงิ
ชัน้ต้น และต้องรู้จกัการใช้เคร่ืองดบัเพลงิด้วย 
 
 
 

 
 
    

             บัญญัต ิ 10 ประการ     
 เพื่อช่วยเหลอืตนเอง เมื่อเกิดเพลงิไหม้ในอาคาร
บ้านเรือน และตกึแถว 
 1. ควบคมุสติให้ได้อยา่ตื่นเต้นตกใจ 
 2. ดงึอปุกรณ์แจ้งเหตดุ้วยมือในบริเวณใกล้เคยีง 
 3. ถ้าเพลงิมีขนาดเลก็ พอที่จะดบัเพลงิเองได้ให้ใช้
ถงัดบัเพลงิเพื่อดบัไฟ 
 4. หากไมส่ามารถดบัเพลงิได้ ให้รีบอพยพหนีออก
จากพืน้ท่ีทนัที และให้ปิดประตหู้องที่เกิดเพลงิไหม้ 
 5. การหนีไฟให้ใช้บนัไดเทา่นัน้อยา่ใช้ลฟิต์เด็ดขาด 
 6. หากบริเวณเส้นทางหนีไฟมีควนัให้ก้มลงหมอบ
ราบและคานไปบนพืน้ 
 7. ในกรณีไฟไหม้เสือ้ที่สวมใส ่ให้อยดุนิ่งล้มตวัลง
และนอนกบัพืน้ใช้มือ 2 ข้าง ปิดหน้าและเขนแนบล าตวักลิง้
ตวัทบัไฟกลบัไปกลบัมาจนกระทัง่เปลวไฟมอดดบั 
 8. หากต้องผา่นประตใูดๆ ก่อนเปิดประต ูให้ใช้มือ
แตะบานประตหูรือมือจบัถ้ารู้สกึร้อน หรือมีควนัลอดออกมา
ห้ามเปิดประตเูด็ดขาด 
 9. หากติดอยูภ่ายในอาคาร ให้ใช้ผ้าชบุน า้อดุตาม   
ช่องวา่งรอบประตแูละหน้าตา่ง หรือเปิดหน้าตา่งด้านนอก
อาคารและใช้ผ้าโบกไปมาหรือไฟฉาย 
 10. ไมค่วรกลบัเข้าไปในอาคารอ ีให้แจ้งเจ้าหน้าที่ 
        ดบัเพลงิทราบ เพื่อช่วยเหลอื 
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ขอ้มูลประชาสมัพนัธ ์

เกี่ยวกบัการชว่ยเหลือประชาชน 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลทา่อบุิญ 

อ าเภอหลม่สกั   จงัหวดัเพชรบูรณ ์
---------------------------------- 

การร้องทุกข์ / ช่วยเหลือสาธารณภัย 
 

     การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ  ได้แต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบลเพื่อท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุก/
ช่วยเหลือสาธารณภัย ดังนี้ 
       1. นายประชุม หว่างสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
       2. ว่าที่ร้อยตรี (หญิง) ปิยะภาพร อินทนนท์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
       3. นายพนา คนมาก    หัวหน้าส่วนสวสัดิการ
และสังคม 
       4. นายจักรพันธ์     ค าศรี   นักพัฒนาชุมชน 

โดยสามารถร้องทุกข์ / ช่วยเหลือ 
สาธารณภัยได้ 2 กรณี ดังนี้ 

                   
กรณีท่ี 1 

    กรณีเป็นเหตุสาธารณภัยเร่งด่วน เช่น ไฟไหม้ 
น้ าท่วม โคลนถล่ม สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5691-8080 ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง  โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญได้
จัดให้มีการเฝ้าเวรยามในการรักษาความปลอดภัย 
และบริการรับแจ้งเหตุต่างๆ ทุกวัน และมีการลด
ขั้นตอนในการช่วยเหลือคือ การมอบอ านาจจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญให้กับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่รวดเร็ว 
และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

กรณีท่ี 2 

    กรณีท่ีเป็นเหตุสาธารณภัยไม่เร่งด่วน ให้ผู้ร้อง
ทุกข์จัดท าเป็นหนังสือ หรือมากรอกข้อมูลขอความ
ช่วยเหลือที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ โดยทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ  จะจัดเจ้าหน้าที่ไว้
เพ่ือรับเรื่องจากผู้ที่มาร้องขอ  ตามรายชื่อดังกล่าว
ข้างต้น และเสนอให้ความช่วยเหลือต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าอิบุญพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

 
        หมายเลขโทรศัพท์ท่ีส าคัญ 

 
  
1. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
โทรศัพท์ 0-5691-8080 

2. นายวัชรพงศ์     อารีย์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 

โทรศัพท์ 08-3361-7435 
3. นายธีรวุฒิ    ราชแก้ว 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
โทรศัพท์ 08-6589-8619 
4. จ่าสิบตรี  สฤษฎ์    กมลเสถียร 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โทรศัพท์ 09-5324-4553 
5. นายเสกสันต์    ดีพรม 

พนักงานขับรถน้ า 
โทรศัพท์ 06-2093-9642 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&start=100&hl=th&sa=X&rlz=1R2GGLJ_enTH470&biw=1152&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=GgA5MfZCc7WnxM:&imgrefurl=http://www.pinkforms.com/app_data/news_detail.php?id=16&docid=kfpIwjHM7d4EKM&imgurl=http://www.pinkforms.com/app_data/news/094401_11_13.jpg&w=243&h=268&ei=GiEiUN7NI4G0rAfNp4HQBQ&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C&start=200&hl=th&sa=X&rlz=1R2GGLJ_enTH470&biw=1152&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=hka2oi1iubqlPM:&imgrefurl=http://my.dek-d.com/dae-juehwan/blog/?blog_id=10132581&docid=SFL0uV6frZxO6M&imgurl=http://www.mxsweep.com/Portals/67458/images/email content control feb 14.jpg&w=478&h=379&ei=7iMiUJ2rFpHQrQeY_ID4Bw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C&start=200&hl=th&sa=X&rlz=1R2GGLJ_enTH470&biw=1152&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=hka2oi1iubqlPM:&imgrefurl=http://my.dek-d.com/dae-juehwan/blog/?blog_id=10132581&docid=SFL0uV6frZxO6M&imgurl=http://www.mxsweep.com/Portals/67458/images/email content control feb 14.jpg&w=478&h=379&ei=7iMiUJ2rFpHQrQeY_ID4Bw&zoom=1


อุทกภัย 

อุทกภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้้าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้้า
ท่วม น้้าป่า หรืออ่ืน ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนัก
ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งท้าให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมี
สาเหตุจากพายุ หมุนเขตร้อนลมมรสุมมีก้าลังแรง ร่องความกด
อากาศต่้ามีก้าลังแรง อากาศแปรปรวน น้้าทะเลหนุน
แผ่นดินไหว เขื่อนพัง ท้าให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ 

ชนิดของอุทกภัย 

1. น้้าป่าไหลหลาก เกิดจากฝนตกหนกับนภูเขา หรือต้น
น้้าล้าธารและไหลบ่าลงที่ราบอยา่งรวดเร็ว เพราะไม่มี
ต้นไม้ ช่วยดดูซับ ชะลอกระแสน้า้ ความเร็วของน้้า 
ของท่อนซุง และต้นไม้ ซี่งพัดมาตามกระแสน้้าจะ
ท้าลายต้นไม ้อาคาร ถนน สะพาน และชีวิตมนุษย์
และสตัว์จนได้รับความเสียหาย. 

2. น้้าท่วมขัง น้้าเอ่อนอง เกิดจากน้้าล้นตลิ่ง มรีะดบัสูง
จากปกติท่วมแช่ขัง ท้าให้การคมนาคมหยุดชะงัก เกดิ
โรคระบาดได้ ท้าลายพืชผลเกษตรกร 

3. คลื่นซัดฝั่ง เกิดจากพายลุมแรงซัดฝั่ง ท้าให้น้้าท่วม
บริเวณชายฝั่งทะเล บางครั้งมีคลืน่สูงถึง 10 เมตร ซัด
เข้าฝั่งซึ่งสามารถท้าลายทรัพยส์ินและชีวิตได ้

 

 

 

 

 

การป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย 

ควรติดตามฟังข่าวอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
สม่้าเสมอ เมื่อใดที่กรมอุตุนยิมวิทยาเตือนให้อพยพ ทั้งคนและ
สัตว์เลี้ยงควรรีบอพยพไปอยู่ในท่ีสงู อาคารที่มั่นคงแข็งแรง 

ถ้าอยู่ที่ราบให้ระมัดระวังน้้าป่าหลาก จากภูเขาท่ีราบ
สูงลงมา กระแสน้้าจะรวดเร็วมาก ควรสังเกตเมื่อมฝีนตกหนัก
ติดต่อกันบนภเูขาหลาย ๆ วัน ให้เตรียมตัวอพยพขนของไว้ท่ีสูง 

ถ้าอยู่ริมน้้าให้เอาเรือหลบเข้าฝั่งไว้ในท่ีจะใช้งานได้ เมื่อ
เกิดน้้าท่วม เพ่ือการคมนาคม ควรมีการวางแผนอพยพว่าจะไป
อยู่ท่ีใด พบกันที่ไหน อย่างไร 

กระแสน้้าหลากจะท้าลายวัสดุก่อสร้าง เส้นทาง
คมนาคม ต้นไม้ และพืชไร่ ต้องระวังกระแสน้้าพัดพาไป อย่าขับ
รถยนต์ฝา่ลงไปในกระแสน้้าหลาก แม้บนถนนก็ตาม อย่าลงเล่น
น้้า อาจจะประสพอุบัตภิัยอื่น ๆ อีกได ้

หลังจากน้้าท่วม จะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดิน
อาหารทั้งคนและสัตว์ ให้ระวังน้้าบริโภค โดยต้มให้เดือดเสียก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะเกิดอุทกภัยควรต้ังสติให้มั่นคง อย่าต่ืนกลัวหรือตกใจ ควร
เตรียมพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ด้วยความสุขุม รอบคอบ 
และควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ตัดสะพานไฟ และปดิแก๊สหุงตม้ให้เรียบร้อย 

 

 

 

 

2. จงอยู่ในอาคารที่แข็งแรง และอยู่ในที่สูงพ้นระดับน้้าที่
เคยท่วมมาก่อน 

 

 

 

 

3. จงท้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

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


4. ไม่ควรขับข่ียานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้้าหลาก 

 

 

 

 

 

5. ไม่ควรเล่นน้้าหรือว่ายน้้าเล่นในขณะน้้าท่วม  

 

 

 

 

 

6. ระวังสัตว์มีพิษท่ีหนีน้้าท่วมขึ้นมาอยู่บนบ้าน และหลังคาเรือน
กัดต่อย เช่น งู แมลงป่อง ตะขาบ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 7. ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศ และ
ติดตามค้าเตือนเกี่ยวกับ ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนยิมวิทยา 

 

 

 

 

 

8. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในท่ีปลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวน
ตัว หรือปฏิบัตติามคา้แนะน้าของทางราชการ 

 

 

 

 

 

9. เมื่อจวนตัวให้ค้านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วง
ทรัพย์สมบตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก                                
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                            
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
 อ าเภอหล่มสัก    จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                           โทร.0-5691-8080               
                 โทรสาร.0-5691-8070    
           www.tha_ibun.org 
 

http://www.tha_ibun.org/


       วาตภัย  

ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง จนท้าให้เกิดความ
เสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง ส้าหรับใน
ประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฎการณ์
ทางธรรรมชาติ โดยสามารถแบ่งลักษณะของวาตภัยได้ตาม
ความเร็วลม เช่น พายุฟ้าคนอง พายุดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน พายุ
ไต้ฝุ่น พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน พายุใต้
ฝุ่น   

1.ความรุนแรงและอันตรายจากพายุไต้ฝุ่น  
บนบก 

ต้นไมล้้ม ถอนราก ถอนโคน จะท้าให้เกิดอันตรายจาก
ต้นไมล้้มทับบ้านเรือน บ้านเรือนพังทับผู้คนในบ้านและใกลเ้คียง
บาดเจ็บหรือตาย เรือกส่วนไร่นาเสียหายหนักมาก เสาไฟฟ้าล้ม 
สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าช็อต เกิดเพลงิไหม้และผู้คนอาจเสยีชีวิตจาก
ไฟฟ้าดูดได้ ผูค้นท่ีมีอาคารพักอาศัยอยู่ริมทะเลอาจถูกน้้าพัดพา
ลงทะเลจมน้้าตายได้ ดังเช่น ปรากฏการณ์ที่แหลมตะลุมพุก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ในทะเล 
        ในทะเลลมแรงจัดมาก คลืน่ใหญ่ เรือขนาดใหญ่ ๆ ขนาด
หมื่นตันอาจจะถูกพัดพาไปเกยฝั่งล่มจมได้ บรรดาเรือเล็กเป็น
อันตรายล่มจมสิ้น ไม่สามารถจะตา้นความรุนแรงของพายุได้คลื่น
ใหญ่ซัดขึ้นรมิฝั่งจนท้าให้ระดับน้้าขึ้นสูงมากจนท่วมอาคารบ้าน
ช่องริมทะเลได้ บรรดาโป๊ะจับปลาในทะเลถูกท้าลายลงโดย
สิ้นเชิงโดยคลื่นและลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุโซนร้อน  
        พายุโซนร้อนมีความรุนแรงน้อยกว่าพายุไตฝุ้่น ความเร็ว
ของลมบริเวณใกล้ศูนย์กลางตั้งแต ่34 น็อต หรือ 62 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 63 น็อต หรือ 117 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
ฉะนั้นอันตรายอันจะเกิดจากการที่พายุนี้พัดมาปะทะลดลงใน
ระดับรองลงมาจากพายไุตฝุ้่น แตถ่ึงกระนั้นก็ตามความรุนแรงท่ี
จะท้าให้ความเสียหายก็ยังมีมากเหมือนกัน ในทะเลลมจะแรง
มากจนสามารถจะจมเรือขนาดใหญ่ ๆ ไดต้้นไม้ถอนรากถอนโคน
ดังพายุโซนร้อนท่ีปะทะฝั่งแหลมตะลุมพุก จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

3. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุดีเปรสชั่น 
        พายุดีเปรสช่ันเป็นพายุที่มกี้าลังอ่อนความเร็วของลมใกล้
บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 น็อต หรือ 61 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ไม่
มีอันตรายรุนแรงแต่ท้าใหม้ีฝนตกหนักปานกลางท่ัวไปตลอดทาง
ที่พายุดีเปรสช่ันผ่านไป และมีฝนตกหนักเป็นแห่ง ๆ พร้อมด้วย
ลมกรรโชกแรงเป็นครั้งคราว ซึ่งบางคราวจะรุนแรงจนท้าให้เกิด
ความเสยีหายได้บ้าง ไม่ปลอดภัยเสียทีเดยีว ในทะเลค่อนข้างแรง
และคลื่นจัด บรรดาเรือประมงขนาดเล็กขนาดต่้ากว่า 50 ตันควร
งดออกทะเลเพราะอาจจะล่มลงได ้ 

 

        4. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุฤดูร้อน  
        พายุฤดูร้อนเป็นพายุที่เกิดขึน้โดยเหตุและวิธีการตา่งกับ
พายุดีเปรสช่ัน และเกิดบนผืนแผน่ดินที่ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนแต่
เป็นพายุท่ีมีบรเิวณย่อม ๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 ตาราง
กิโลเมตร แต่อาจมลีมแรงมากถึง 47 น็อต หรือ 87 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง ดังพายุที่เกิดขึ้นท่ีจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 
พ.ศ.2494 และพายุท่ีเกดิขึ้นท่ีอ้าเภอมุกดาหารเมื่อวันที่ 8 
เมษายน พ.ศ.2497 พายุนี้มีก้าลังแรงท่ีจะท้าให้เกิดความเสยีหาย
ได้มากเหมือนกันแตเ่ป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2-3 
ช่ัวโมง  
 

 

 

 

 

การเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัย  

1. ติดตามสอบถามสภาวะอากาศ ฟังค้าเตือนจากกรม
อุตุนิยมวิทยาสม่้าเสมอ  
 

 

 

 



 

 2. ตรวจสอบบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย ว่ามีความแข็งแรง ปลอดภัย
จากลมแรงหรือไม่ สิ่งของที่อาจหล่นลงมาแตกหักได้ง่าย ให้จัดใน
ที่ปลอดภัยหรือผูกมัดให้แน่นหนา 

 

 

 

3.ตรวจสอบกิ่งไม้บรเิวณใกล้กับบา้นเรือน หากเกิดอันตรายเมื่อ
เกิดพายุให้ตดัทิ้ง 

 

 

 

 

 

4.เมื่อเกิดลมพายไุม่ควรออกไปในท่ีโล่งแจ้ง เพราะอาจเกิด
อันตรายได้ ควรอยู่ในที่มั่นคงแข็งแรง ปิดประตูหน้าต่างให้
เรียบร้อยอย่า เปิดประตู หน้าต่างเมื่อลมพายุพัดผา่น 

 

 

 

 

 

5.เมื่อลมพายุพดักิ่งไมล้้มทับท่ีอยูอ่าศัย หรือ มีคนบาดเจ็บให้รีบ
แจ้งส้านักงานเขต หรือ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต้าบลตะเคียนเตี้ย เบอร์ 038-170450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก                                
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                            
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
 อ าเภอหล่มสัก    จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                           โทร.0-5691-8080               
                 โทรสาร.0-5691-8070    
           www.tha_ibun.org 
 

http://www.tha_ibun.org/


 

 
 
เทศกาลปีใหม ่ เป็นช่วงที่มีประชาชน
ใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิล าเนา
เพื่อพบปะสังสรรค์กับครอบครัว หรือ
ท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดเป็นจ านวนมาก
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนสูงหากเฉลี่ยข้อมูลในภาพรวม
ตลอดทั้ง 3 ปี คือ 2559, 2560 และ 
2561 พบว่าในแต่ละวันของช่วงรณรงค์
เทศกาลปีใหม่ พบว่าเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยวัน
ละ 490 ครั้ง, บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ 512 
คน และเสียชีวิตถึงวันละ 57 คน โดย
ตัวเลขเฉลี่ยรายวันในรอบ 3 ปี ถือเป็น
เป้าหมายส าคัญ ที่รัฐบาล ศปถ. รวมถึง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป้าให้ตัวเลขในปี
ใหม่ปีนี้ต้องต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็นการ
เกิดอุบัติเหตุ, ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต 
นอกจากนี้ ยังวางเป้าหมายรองอื่นๆ ทั้งลด
จ านวนผู้เสียชีวิตที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร และ
ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 
 

 

 
สนับสนุนงบประมาณโดย 

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต.ท่าอบุิญ 

   
 
 

 
 
 

ร่วมกับ 
 สถานีต ารวจภูธรบ้านติว้ 
  “อ านวยความสะดวก 

   และปลอดภัย 
  ช่วงเทศกาลปีใหม่               

     2562” 
  “มอบความสุขทั่วไทย  

     สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” 



มาตรการ 3ม.2

ข. 1ร. คอือะไร!! 

 
 
3 ม. คือ  เมาไม่ขับ  สวมหมวก
นิรภัย  มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย 

             
2 ข. คือ ใบขับข่ี  รัดเข็มขัด
นิรภัย 

 
1 ร. คือ ขับรถไม่เร็วเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด 

 
ก อ ง ทุ น ท ด แ ท น ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย คื อ อ ะ ไ ร   
-กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย จ า ก ร ถ  พ .ศ .  2535  
-มีหน้าท่ี จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หาก
ผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัท 

เครื่องหมายที่แสดงว่ามีการท าประกันภัยตาม 
พ.ร.บ. 

  
เมื่อท าประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะได้รับกรมธรรม์
คุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ พร้อมเครื่องหมาย ท่ีแสดง
ว่ามีการประกันภัย  
เคร่ืองหมาย ฯ ต้องติดไว้ท่ีกระจกหน้ารถด้านใน หรือ
ติดไว้ในท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
การไม่ติดเครื่องหมายมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 
ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุที่ไมม่ีคู่กรณี  
 

 กรณีผู้ประสบภัย ท่ีเป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดเอง 
หรือไม่มีผู้ใดรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ท่ีประสบภัย 
ดังนี้ ผู้ประสบภัยท่ีเป็นผู้ขับขี่จะได้รับความคุ้มครองไม่ 
เกินค่าเสียหายเบื้องต้น กล่าวคือ หากบาดเจ็บจะได้รับ
ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 15,000 บาท หรือเสียชีวิตจะ
ได้รับค่าปลงศพ จ านวน 35,000 บาท หรือเสียชีวิต
ภายหลังรักษาพยาบาลจะรับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 
50,000 บาท 

 
กรณีผู้ประสบภัย ท่ีเป็นผู้โดยสาร/บุคคลภายนอกรถ 
จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท กรณี
บาดเจ็บ และ 100,000 บาท (เฉพาะกรมธรรม์คุ้มครอง
ตั้ งแต่  1 เมษายน 2546 เป็นต้นมา) กรณี เสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร (ทั้งนี้ ผู้ขับขี่รถท่ี
บริษัทรับประกันภัยไว้ต้องเป็นฝ่ายรับ ผิดตามกฎหมาย) 

 

http://my.facebook.in.th/?p=966
http://my.facebook.in.th/?p=966


 

 

 

 
ความรูเ้กี่ยวกบัยาเสพติด 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลทา่อบุิญ 

อ าเภอหลม่สกั   จงัหวดัเพชรบูรณ ์
---------------------------------- 

 
 

      
                                     
 

 

 



 

 
 
วันท่ี 27 มี.ค.58 ร้อยเอก นายแพทย์ ยงยุทธ 
มัยลาภ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
เผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้
เห็นชอบวิถีปฏิบัติในการเล่นน  าในประเพณี
สงกรานต์ตามแบบดั่งเดิมของไทย เพื่อเป็น
การส่ งเสริมนโยบายการท่องเท่ียวของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬ าเสนอ 
รวมทั ง มอบหมายให้ทางกระทรวงท่องเท่ียว
ฯ ท าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
สาธารณะได้รับทราบถึงระเบียบข้อห้ามดังนี  

1. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่
เสื อผ้าที่ล่อแหลมโดยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย ผ้า
พื นเมือง หรือเสื อลายดอก 

 
2. การห้ามจ าหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในบริเวณท่ีมีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ 
3. การห้ามเล่นน  าที่มีสิ่งเจือปน แป้ง น  าแข็ง และโฟม 
4. การห้ามใช้ปืนฉีดน  าแรงดันสูงหรืออุปกรณ์เล่นน  าที่
อาจเกิดอันตรายโดยรณรงค์ให้ใช้ขันน  าตามประเพณี
และวัฒนธรรมดั งเดิม 
5. การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน  าในการเล่นน  า
สงกรานต์ไปในที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงาน 
6. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน  า
สงกรานต์โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
7. หากมีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมประเพณี
งานสงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและ
ส่งเสริมประเพณีไทย 
8. ขอให้มีการก าหนดเวลาการเล่นน  าที่ชัดเจน เพ่ือ
ป้องกันปัญหาการจราจร และการเกิดอาชญากรรมใน
ยามวิกาล 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
การอ านวยความสะดวก
และปลอดภยัทางถนน 
ช่วงเทศกาลส าคัญ  
สนับสนุนงบประมาณ 

โดย 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
และด าเนินกิจกรรม  ร่วมกับ 

สถานีต ารวจภูธรบา้นติ้ว 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์



มาตรการ 3ม  2
ข 1ร คืออะไร!! 
3 ม. คือ  เมาไม่ขบั  สวม
หมวกนิรภยั  มอเตอร์ไซค์
ปลอดภยั 
 

 
 
 

2 ข. คือ ใบขับข่ี  รัดเข็มขัด
นิรภัย 

 
1 ร. คือ ขับรถไม่เร็วเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด 

 
ก อ งทุ น ท ด แ ท น ผู้ ป ร ะส บ ภั ย คื อ อ ะ ไร   
-กองทุน ทดแทน ผู้ ป ระสบภั ย  ตั งขึ น ต าม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535  
-มีหน้าท่ี จ่ายค่าเสียหายเบื องต้นแก่ผู้ประสบภัย 
หากผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัท 

เครื่องหมายที่แสดงว่ามีการท าประกันภัย
ตาม พ.ร.บ. 

  
เมื่อท าประกันภัยผู้ เอาประกันภัยจะได้รับ
กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พร้อม

เครื่ อ งหมาย  ท่ี แสดงว่ามี ก ารประกั นภั ย   
เคร่ืองหมาย ฯ ต้องติดไว้ท่ีกระจกหน้ารถด้านใน 
หรือติด ไว้ ใน ท่ีสามารถมองเห็น ได้ชัด เจน   
การไม่ติดเครื่องหมายมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 
บาท 

 
ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุที่ไมม่ีคู่กรณี  
 

 กรณีผู้ประสบภัย ท่ีเป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิด
เอง หรือไม่มีผู้ใดรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ท่ี
ประสบภัย ดังนี  ผู้ประสบภัยท่ีเป็นผู้ขับขี่จะได้รับ
ความคุ้ มครองไม่  เกินค่ าเสียหายเบื องต้ น 
กล่าวคือ หากบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาล
ไม่เกิน 15,000 บาท หรือเสียชีวิตจะได้รับค่า
ปลงศพ จ านวน 35,000 บาท หรือเสียชีวิต
ภายหลังรักษาพยาบาลจะรับค่าเสียหายเบื องต้น
ไม่เกิน 50,000 บาท 

 
ก ร ณี ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย  ท่ี เป็ น ผู้ โ ด ย ส า ร /
บุคคลภายนอกรถ จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย
ไม่ เกิ น  50,000 บ าท  ก รณี บ าด เจ็ บ  แ ล ะ 
100,000 บาท (เฉพาะกรมธรรม์คุ้มครองตั งแต่ 
1 เมษายน 2546 เป็นต้นมา) กรณี เสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร (ทั งนี  ผู้ขับ
ขี่รถท่ีบริษัทรับประกันภัยไว้ต้องเป็นฝ่ายรับ ผิด
ตามกฎหมาย) 

 

http://my.facebook.in.th/?p=966
http://my.facebook.in.th/?p=966


 

 
บังคับใช้มาตรการ 1ร. 2ส. 3ข.  
4ม. หรือ 10 รสขม  
1.ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด  
2.ขับรถย้อนศร  
3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร  
4.ไม่คาดเข็มขัดนริภัย  
5.ไม่มีใบขับขี ่ 
6.แซงในที่คับขัน  
7.เมาสุรา  
8.ไม่สวมหมวกนิรภัย  
9.มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย  
10.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขบัรถ 
 

การอ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย 

เทศกาลสงกรานต์           
ปี 2561  

“มอบความสุขทั่วไทย  
สัญจรสงกรานต์ ปลอดภัยทุกคน” 

 

 
 

 

 

 

และด าเนินกิจกรรม  ร่วมกับ 
สถานีต ารวจภูธรบา้นติ้ว 

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์
พ.ต.อ.สนั่น    ดงเวหน 

ผกก.สภ.บ้านติ้ว 

มท.1"ย ำ้"ศปถ."ลดอุบตัิเหตุช่วง

สงกรำนต์ สรำ้งวฒันธรรมปลอดภยัทำง

ถนน ใตแ้นวคิด 

 "ขบัรถมีน ำ้ใจรกัษำวินยัจรำจร" 

สนบัสนุนงบประมำณโดย 

กองทุนหลกัประกนัสขุภำพต ำบลท่ำอบิญุ 



"มท.1"ย้ า"ศปถ."ลดอบุัติเหตุช่วง
สงกรานต์ สร้างวัฒนธรรมปลอดภัย
ทางถนน ใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ าใจ
รักษาวินัยจราจร" 

พลเอก อนุพงษ์  ในฐานะประธานคณะ
กรรไมการศู นย์ อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า  แม้
ใน ช่ ว ง เท ศ ก าล ปี ให ม่  2561 จ ะ
สามารถลดจ านวนอุบัติเหตุลงได้ แต่
โดยภาพรวม สถิติการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในไทยยังคงสู ง  รัฐบาลจึ งให้
ความส าคัญและก าหนดให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็น
นโยบายส าคัญ ที่ ทุ กภาคส่วนต้อง
ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่าง
จริง จังแผนบูรณาการป้องกันและลด
อุ บั ติ เห ตุ ท า งถ น น ช่ ว ง เท ศ ก าล
ส ง ก ร า น ต์  ปี  2561 เพื่ อ ให้ ก า ร
ด าเนินงานในช่วงสงกรานต์เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด "ขับรถมี
น้ าใจรักษาวินัยจราจร" โดยแบ่งการ
ด าเนินการเป็น 2 ช่วงดังนี้  ช่วงเตรียม
ความพร้อม การรณรงค์ และเสริมสร้าง
วินัย เริ่มตั้ งแต่วันที่  1 มีนาคมถึง 10 
เมษายน 2561 และจะด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 
และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-
17 เมษายน 2561 
 

 
 
 
นอกจากน้ี ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาถึง
การบูรณาการขอ้มูล เพื่อใช้ในการป้องกัน
และลดอุบตัิเหตุทางถนน ของ 3 
ฐานข้อมูล ได้แก ่ข้อมลูกระทรวง
สาธารณสุข ข้อมลูส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และข้อมลูบรษิัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เพื่อให้การ
ด าเนินการป้องกันและลดอุยัตเิหตุทาง
ถนนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ศปถ.ได้ให้ความส าคญักับการประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดตั้งจุดตรวจ 
จุดบริการ ด่านชุมชนในระดับพื้นที่ 

รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
และเขม้ข้น ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4
ม. หรอื 10 รสขม เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อย
ที่สุด  



       10. ชะลอความเร็วลง ถ้ามีคนหรือสุนัขวิ่งใน
ถนน หรือวิ่งตัดหน้า  
         11.งดการดื่มสุราก่อนการขับข่ี 
         12. รถต้องมีเลขทะเบียนท้ายรถ และต่อ
อายุป้ายวงกลม เสียภาษีรถจักรยานยนต์ทุกปี  
         13. อ ย่ า ลื ม พ ก ใ บ อ นุ ญ า ต ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ทุกปี  
         14. ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมจะขับขี่เสมอ 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมวกนิรภัย  มี  3  ประเภทคือ 

ร่วมรณรงค์โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 

โทรศัพท์.  0-5691-8080 



                 1. หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า 
เป็นหมวกเต็มใบเปิดช่องตรงหน้า ต าแหน่งตา
เท่านั้น มีส่วนป้องกันปากและคางด้านหน้าปลาย
คางและมีสาย รัดคาง 
 
 
                2. หมวกนิรภัย
แบบเต็มศีรษะ เป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้างและ
ด้านหลังเสมอแนวขากรรไกรและต้นคอด้านหลัง 
ด้านหน้าเปิด เหนือคิ้วลงมาถึง 
 
 
 
3. หมวกนิรภัยแบบครึ่งศีรษะ เป็นรูปครึ่งทรง
กลม ปิดด้านข้างและด้านหลังเสมอระดับหู คลุมได้
ครึง่ศีรษะ มีสายรัดคาง หมวกชนิดนี้สามารถ
ป้องกันได้เฉพาะศีรษะส่วนบนเท่านั้น 
 

 

 

การเลือกใช้หมวกนิรภัย> >> 

       1. ควรใช้หมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมายรับรอง
มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

       2. เลือกขนาดของหมวกให้พอดีกับขนาดของ
ศีรษะโดยการทดลองสวมหมวกนิรภัย คาดสายรัด
คางให้แน่นและทดลองโดยการผลักหมวกไปทาง
ด้านหน้าและด้านหลัง ถ้าหมวกเลื่อนขึ้นไปจนถึง
กลางศีรษะหรือมากกว่านั้นควรเปลี่ยนขนาดของ
หมวกใหม่ให้พอดี  

         3. เลือกหมวกนิรภัยที่มีสีสันสดใส เพื่อช่วย
ให้คนขับรถอ่ืนๆ มองเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะ
กลางคืน  

        4. ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยใหม่ทุก 3-5 ปี 
เนื่องจากมีการ เสื่อมอายุการใช้งานหรือหมวกที่
เคยได้รับการกระแทกมาแล้ว ควรเปลี่ยนหมวก
ใหม่เช่นกัน "เพ่ือความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย
ที่ขับขี่" 

ข้อแนะน า ส าหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์  

        1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวก
นิรภัยในขณะขับข่ีทุกครั้ง  
        2. ไม่ควรขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความ 
เร็วสูง  
        3. ไม่ควรบรรทุกน ้าหนักสิ่งของหรือคน
โดยสารมากเกิน จนท าให้รถทรงตัวไม่ดี  

        4. การขับขี่ควรชิดทางด้านซ้ายบายพาหนะ
อ่ืนๆ ยกเว้นกรณีที่ต้องเลี้ยวขวา ควรให้สัญญาณ
ไฟก่อนเปลี่ยนช่องทาง  
        5. หลีกเลี่ยงการขับขี่ระหว่างช่องทางเดินรถ 
        6. อย่าเร่งเครื่องให้เกิดเสียงดังเกินควร ควร
ติดตั้งเครื่องลดเสียงที่ท่อไอเสีย  
       7. ขับขี่ด้วยความระมัดระวังบริเวณทางแยก
หรืออกจากซอย(70% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักจะ
เกิดตรงทางแยก)  
      8. ดูกระจกส่องข้างและให้สัญญาณไฟทุกครั้ง 
ถ้าต้องการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ  
      9. ขับรถให้ช้าลงในที่เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝน
ตก หรือหมอกลงจัด และควรเปิดไฟขณะขับข่ี  


