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เอกสารประชาสมัพันธ ์
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภยัส าหรับประชาชน 

------------------------- 
 

สาธารณภัย ประกอบด้วย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า ภัยจากอากาศหนาว  ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 

ภัยพิบัต ิ(ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2540) หมายถึง สาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง 
ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ฟ้าผ่า ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยจากโรค หรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุก
ชนิด อากาศหนาวจัดจนสัตว์ต้องสูญเสียชีวิต ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย ตลอดจนภัย
อ่ืน ๆ อันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของ
ประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ 
 

ประเภทของสาธารณภัย 
 แบ่งตามลกัษณะการเกิดหรือสาเหตุ ได้เป็น 2 ประเภท คือ สาธารณภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยจากมนุษย์ 
 1. สาธารณภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้นตามฤดูกาล
เป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้งอาจเกิดข้ึนโดยกะทันหันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัย (น้ าท่วม), วาตภัย (พายุ), อัคคีภัย (เพลิงไหม้), อากาศหนาวผิดปกติ, คลื่นความร้อน (เกิดความร้อน
ผิดปกติ), ภัยแล้ง (ความอดอยาก ขาดแคลน แห้งแล้ง), แผ่นดินถล่ม (ฝนตกหนักมาก ดินบริเวณภูเขาอุ้มน้ าไว้จนเกิดการ
อ่ิมตัวและไม่สามารถอุ้มน้ าไว้ได้), การระบาดของโรค เช่น ฉี่หนู, อหิวาตกโรค, ภัยจากฝูงสัตว์และแมลง 

2. สาธารณภัยจากมนุษย์ เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ โดยอาจเกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของ
มนุษย์ที่ประดิษฐ์เพ่ือความสุขสบาย หรือเพ่ือประหัตประหารกัน เช่น ภัยจากจราจร (ภัยทางอากาศ ภัยทางบก ภัยทาง
น้ า ฯลฯ), ภัยจากการประกอบอาชีพ (ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม), ภัยจากความไม่สงบของประเทศ (จลาจล การ
ปฏิวัติ การก่อวินาศกรรม ก่อการร้าย สงคราม), ภัยจากไฟฟ้า อัคคีภัย, ภัยจากวัตถุอันตราย, ภัยจากความเจริญทาง
เทคโนโลยี 
 การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย 
  ควรประสานงานระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อได้รับค าเตือนภัยว่าจะมีอุทกภัยเกิดขึ้น ประชาชนที่มี
บ้านเรือนหรือท าการเพาะปลูกอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ า ริมคลอง หรือตามชายทะเล ควรปฏิบัติดังนี้ 

ก่อนเกิดอุทกภัย  ควรปฏิบัติดังนี้ 
1. เชื่อฟังค าเตือนอย่างเคร่งครัด  
2. ติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง  
3. เคลื่อนย้ายคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งของไปอยู่ในที่สูง ซึ่งเป็นที่พ้นระดับน้ าที่เคยท่วมมาก่อน 
4. ส าหรับอาคารบ้านเรือนและโรงงาน ถ้าสามารถขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้สมควรกระท า หรืออาจ

ยกพ้ืนให้สูงเพ่ือหนีน้ า หรือท าคันดินหรือก าแพงก้ันน้ ารอบบริเวณ                 
5. ท าคันดินหรือก าแพงกั้นน้ าโดยรอบ  
6. เคลื่อนย้ายพาหนะ เช่น รถยนต์หรือล้อเลื่อนไปอยู่ที่สูง หรือท าแพส าหรับที่พักรถยนต์                
7. เตรียมกระสอบใส่ดินหรือทราย เพื่อเสริมคันดินที่กั้นน้ าให้สูงขึ้น เมื่อระดับน้ าขึ้นสูงท่วมคันดินที่สร้างอยู่  
8. ควรเตรียมเรือไม้ เรือยาง หรือแพไม้ไว้ใช้ เพ่ือใช้เป็นพาหนะในขณะน้ าท่วมเป็นเวลานาน เรือเหล่านี้สามารถ

ช่วยชีวิตได้เมื่ออุทกภัยคุกคาม  
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9. เตรียมเครื่องมือช่างไม้ ไม้กระดาน และเชือกไว้ส าหรับต่อแพ เพื่อช่วยชีวิตในยามคับขัน 
10.  เตรียมอาหารกระป๋อง หรืออาหารส ารองไว้บ้าง พอที่จะมีอาหารรับประทานเมื่อน้ าท่วมเป็นระยะเวลา

หลาย ๆ วัน 
11.  เตรียมน้ าดื่มเก็บไว้ในขวดและภาชนะท่ีปิดแน่น ๆ  เพราะน้ าที่สะอาดที่ใช้ตามปกติขาดแคลนลง ระบบการ  

ส่งน้ าประปาอาจจะหยุดชะงักเป็นเวลานาน 
12.  เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้บ้างพอสมควร เช่น ยาแก้พิษกัดต่อยแมลงป่อง ตะขาบ งู และสัตว์อ่ืน ๆ 
13.  เตรียมเชือกมนิลามีความยาวไม่น้อยกว่า 10  เมตร ใช้ปลายหนึ่งผูกมัดกับต้นไม้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ในกรณีที่

กระแสน้ าเชี่ยว และคลื่นลูกใหญ่ซัดมา จะช่วยไม่ให้ไหลลอยไปตามกระแสน้ า 
14.  เตรียมวิทยุที่ใช้ถ่านไฟฉาย เพ่ือไว้ติดตามฟังรายงานข่าวลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา  
15.  เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และเทียนไข เพ่ือไว้ใช้เมื่อไฟฟ้าดับ 
ขณะเกิดอุทกภัย  ควรตั้งสติให้มั่นคง อย่าตื่นกลัวหรือตกใจ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. ตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 
2. อยู่ในอาคารที่แข็งแรง และอยู่ในที่สูงพ้นระดับน้ า 
3. จงท าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ 
4. ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ าหลาก 
5. ไม่ควรเล่นน้ าหรือว่ายน้ าเล่นในขณะน้ าท่วม 
6. ระวังสัตว์มีพิษท่ีหนีน้ าท่วมขึ้นมาอยู่บนบ้าน และหลังคาเรือนกัดต่อย เช่น งู แมลงป่อง ตะขาบ เป็นต้น 
7. ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศ และติดตามค าเตือนเกี่ยวกับลักษณะอากาศจากกรม

อุตุนิยมวิทยา  
8. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวนตัว หรือปฏิบัติตามค าแนะน าของทางราชการ  
9. เมื่อจวนตัวให้ค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วงทรัพย์สมบัติ 
หลังเกิดอุทกภัย เมื่อระดับน้ าลดลงจนเป็นปกติ การบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ จะต้องเริ่มต้นทันที ประกอบด้วย 
1. การขนส่งคนอพยพกลับยังภูมิล าเนาเดิม  
2. การช่วยเหลือในการรื้อสิ่งปรักหักพัง ซ่อมแซมบ้านเรือนที่หักพัง ถ้าบ้านเรือนที่ถูกท าลายให้ช่วยเหลือในการ

จัดหาที่พักอาศัยและการด ารงชีพชั่วระยะหนึ่ง  
3. การกวาดเก็บขนสิ่งปรักหักพังทั่วไป การท าความสะอาดบ้านเรือน ถนนหนทาง และสิ่งช ารุดเสียหาย  
4. ซ่อมแซมบ้านเรือนอาคาร โรงเรียนที่พักอาศัย สะพานที่หักพังช ารุดเสียหาย  หากเสียหายมากจนไม่อาจ

ซ่อมแซมได้ ก็ให้รื้อถอนเพราะจะเป็นอันตรายได้  
5. ซ่อม แก้ไขเครื่องสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรเลข 

โทรศัพท ์ 
6. ภายหลังน้ าท่วมจะมีซากสัตว์ตาย ปรากฏในที่ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องจัดการเก็บฝังโดยเร็ว  สัตว์ที่มีชีวิตอยู่ซึ่งอด

อาหารเป็นเวลานาน ให้รีบให้อาหารและน ากลับคืนให้เจ้าของ 
7. ซ่อมแซมถนน สะพาน และทางรถไฟที่ขาดตอนช ารุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม เพ่ือใช้ในการคมนาคมได้

โดยเร็วที่สุด 
8. สร้างอาคารชั่วคราวส าหรับผู้ที่อาศัย เนื่องจากถูกอุทกภัยท าลายให้อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว 
9. การสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัย เช่น การแจกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และอาหารแก่ผู้ประสบภัย  
10.  ภายหลังอุทกภัย เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จะท าให้เกิดเจ็บไข้และโรคระบาดได้ 

ดังนั้นควรมีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคระบาด 


