
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
---------------------------------- 

 ปัจจุบัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงซับซ้อน
มากยิ ่งข ึ ้น เน ื ่องจากความแปรปรวนของสภาพภ ูม ิอากาศ ประกอบกับความเสื ่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีการเคลื่อนย้ายสังคมจากชนบทไปสู่สังคมเมือง
อย่างรวดเร็ว ทําให้ประชาชนมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจาก
การกระทําของสังคม การบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผ่านมา มีปัจจัยที่เป็น
จุดอ่อนอยู่หลายประการจําเป็นต้องยกระดับและพัฒนาการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติไปสู่สากล 
 เพื ่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนวัดศรีอุปลารามจึงได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน   
วัดศรีอุปลาราม เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และสามารถร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา นับแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย ได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผลสูงสุด ตามเอกสารแนบท้าย 
   
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี    7     เดือน  ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕64 
 

                                                             
                                                 (ลงช่ือ) 
                                                               (นายวุฒิพร   ใจสงบ) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการรักษาความปลอดภัย 
ของโรงเรยีนวัดศรีอุปลาราม  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ในปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และรุนแรงมากขึ้น
ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก แนวทางหนึ่งในการป้องกันและ 
ลดผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน คือการลดความเสี่ยงจาก        
สาธารณภัยซึ ่งเป็นวิธ ีการที ่สามารถปฏิบัติได้ตั ้งแต่ในระดับครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศ          
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องมีการสื่อสารกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นผู้ประเมินความ
เสี่ยงและผู้ที่จะนําผลของการประเมินไปใช้อย่างเป็นประจําและต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าทุกขั้นตอน    
ในการประเมินความเสี่ยงมีความสําคัญและไม่ควรเกิดขึ้นแบบแยกส่วน แต่จะต้องมีการปรึกษาและสร้าง
ความเข้าใจระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง และผู้ใช้ผลการประเมินความเสี่ยงไปพร้อมกัน แม้กระบวนการ
และขั้นตอนท่ีนําเสนอไว้ในมาตรการนี้ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นตามลําดับท่ีนําเสนอ แต่การดําเนินงานและผล
ที่ได้ในขั้นตอนหนึ่งจะเป็นข้อมูลสําหรับการดําเนินงานในขั้นตอนอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทั้งหมดในภาพรวม สิ่งสําคัญคือผู้อ่านควรสร้างความเข้าใจในเหตุและผล รวมถึงจุดประสงค์ของแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะดําเนินการตามขั้นตอนที่นําเสนอ หรือประยุกต์ใช้เพีย งบาง
ขั้นตอน ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของตน ทั้งนี้ ในการดําเนินงานจริงอาจไม่สามารถปฏิบัติตาม
กระบวนการประเมินความเส่ียงแบบท่ีนําเสนอในมาตรการได้ทุกกรณี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถประยุกต์การนํามาตรการรักษาความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและเงื่อนไขของพื้นท่ีให้ได้มากท่ีสุด 
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
1. อุบัติเหตุจาก 
    บริเวณโรงเรียน 

1.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
2.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานท่ีราชการ 
3.จัดให้มีการบํารุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบ
สม่ำเสมอ 
4.จัดให้มีถังขยะแยะประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ
และทําลาย 

ผอ.รร. 
ฝ่ายอาคาร
สถานที ่

2. อุบัติเหตุจากสภาพ  
    แวดล้อมของโรงเรียน 

1.มีการสํารวจสภาพปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม มลภาวะใน
สถานท่ีราชการ เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อให้มีส่วนร่วมในการหา
แนวทางป้องกันและแก้ไข 
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
4.จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักต่อปัญหา 
ส่ิงแวดล้อมให้กับบุคลากรทางในโรงเรียน 

ผอ.รร. 
ฝ่ายอาคาร
สถานที ่



สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการป้องกันและ 
แก้ไขอุบัติเหตุ 
3. อุบัติเหตุจากอาคาร 
    เรียนและสํานักงาน 

1.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่าง 
สม่ำเสมอ 
2.แต่งต้ังบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 
3.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรในโรงเรียน 
4.จัดทําป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุด
อันตราย 
5.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 
6.จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคล่ือนย้ายกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

ผอ.รร. 
ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
ครูทุกท่าน 

4. อุบัติเหตุจาก 
    เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  
    และอุปกรณ์ ต่างๆ 

1.ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ 
ก่อนใช้ทุกครั้ง 
2.ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีชํารุด 
3.แนะนําสาธิตและควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภท
ของอุปกรณ์ 
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในท่ีเก็บทุกครั้งอย่าง
เป็นระเบียบปลอดภัย 
5.กํากับ และดูแลบุคลากรในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ 
อุปกรณ์ให้ ถูกต้องเหมาะกับประเภทกิจกรรม 

ผอ.รร. 
ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
ครูทุกท่าน 

ด้านการป้องกันและ 
แก้ไขอุบัติภัย 
1. อัคคีภัย 

1.แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ อย่าง
สม่ำเสมอ 
2.ให้บุคลากรในสังกัดตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ 
หากพบว่ามีอุปกรณ์ชํารุดให้เร่งดําเนินการซ่อมแซมทันที 
3.ให้ความรู้บคุลากรเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ 
4.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการอย่าง
เคร่งครัด 
5.วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า 
6.จัดแหล่งข้อมูลท่ี สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้
ล่วงหน้า 
7.ขจัดส่ิงรกรุงรังในบริเวณโรงเรียน อาคารและห้องต่างๆ 
8.รายงานต้นสังกัดทันที 

ผอ.รร. 
ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
ครูทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
2. วาตภัย 1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรให้พ้นจาก

อันตราย 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร 
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจําเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

ผอ.รร. 
ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
ครูทุกท่าน 

3. อุทกภัย 1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้แก่บุคลากรให้พ้นจาก
อันตราย 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
4.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 
5.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจําเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

ผอ.รร. 
ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
ครูทุกท่าน 

4. ธรณีพิบัติภัย 1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้แก่บุคลากรให้พ้นจาก
อันตราย 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 
4.ตดัแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร 
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจําเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

ผอ.รร. 
ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
ครูทุกท่าน 

5. สาธารณภัย 1.ช้ี แจงให้บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาและปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการอย่างเคร่งครัด 
2.ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของทางราชการให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
3.ตรวจสอบสภาพร่างกายของเจ้าหน้าท่ีขับรถยนต์ และ
กําชับให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่าง
เคร่งครัด 
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร 
5.ศึกษาเส้นทาง และสถานท่ีในการเดินทางไปราชการ 

ผอ.รร. 
ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
ครูทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
6. โรคอุบัติใหม่ 1.เตรียมหาข้อมูลของโรคนั้น ๆ ว่าคือโรคอะไร มีวิธีการ

รักษาหรือไม่ และจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อป้องกันตัวเอง
ให้ห่างไกลจากโรคท่ีเกิดขึ้น 
2.เตรียมปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค เพราะเมื่อมีการระบาดของโรค
เกิดขึ้นมักจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตหลังจากนี้แน่นอน 
ไม่ว่าจะnew normal หรือ next normal การเตรียมตัว
และปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปคือสิ่งที่เรา
เล่ียงไม่ได้ 
3.เตรียมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อม และหันมา
ดูแลเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยให้มากขึ้น กินอาหารที่ ดี
ต่อร่างกาย และดูแลจิตใจตัวเองให้เบิกบาน ไม่กังวล
จนเกินไป 

ผอ.รร. 
ครูทุกท่าน 

 
 

    วิธีการรับมือต่อภัยพิบัติ 
ภัยพิบัติ  หมายถึง ส่ิงที่เกิดส่ิงที่เกิดจากการกระทํา ของมนุษย์ที่เข้าไปคุกคามโดยการทําลายป่า
ไม้หรือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ทําให้ธรรมชาติ เสียสมดุลจนเกิดภัยพิบัติต่างๆภัย
ธรรมชาติก็มีมากมาย เช่น 
 

วาตภัย คือภัยท่ีเกิดจากพายุ พายุมีหลายรูปแบบ คือ พายุแถบเส้นท่ีมีแหล่งกําเนิดใน
มหาสมุทรพายุหมุนท่ีมีแหล่งกําเนิดบนบก พายุฟ้าคะนอง 

อุทกภัย คือภัยท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ำเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ำท่วม น้ำป่า หรืออื่น ๆ 
แผ่นดินไหว เป็นปรากฎการณ์การส่ันสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลกเพื่อปรับตัวให้อยู่ใน

สภาวะสมดุลซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อ
บ้านเมือง ท่ีอยู่อาศัยส่ิงมีชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้น ส่วนใหญ่
เกิดจากธรรมชาติ โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทําของ
มนุษย์ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าท่ีเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ 

อัคคีภัย ภัยอันตรายที่เกิดจากการควบคุมดูแล ทําให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตาม
บริเวณท่ีมีเช้ือเพลิง เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้า
การลุกไหม้ท่ีมีเช้ือเพลิงหนุนเนื่อง 

 
 
 
 



วิธีป้องกันภัย 
วิธีป้องกันวาตภัย 

- ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอ 
- สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้ายแก่กรมอุตุนิยมวิทยา 
- ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เล้ียงและพืชผลการเกษตร 
- ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเป็น 
- เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋าหิ้ว ติดตามข่าวสาร 
- เตรียมพร้อมอพยพ เมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ 
 

วิธีป้องกันภัยจากอุทกภัย 
- ควรติดตามฟังข่าวอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใดท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 

ให้อพยพ ท้ังคนและสัตว์เล้ียงควรรีบอพยพไปอยู่ในท่ีสูง อาคารท่ีมั่นคงแข็งแรง 
- ถ้าอยู่ที่ราบให้ระมัดระวังน้ำป่าหลากจากภูเขาที่ราบสูงลงมา กระแสน้ำจะรวดเร็วมาก ควร

สังเกตเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันบนภูเขาหลาย ๆ วัน ให้เตรียมตัวอพยพขนของไว้ที่สูง 
- ถ้าอยู่ริมน้ำ ให้เอาเรือหลบเข้าฝ่ังไว้ในท่ีจะใช้งานได้เมื่อเกิดน้ำท่วม เพื่อการคมนาคม ควรมีการ

วางแผนอพยพว่าจะไปอยู่ท่ีใดพบกันท่ีไหนอย่างไร 
- กระแสน้ำหลากจะทําลายวัสดุก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม ต้นไม้ และพืชไร่ ต้องระวังกระแสน้ำ

พัดพาไปอย่าขับรถยนต์ฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลาก แม้บนถนนก็ตามอย่าลงเล่นน้ำอาจจะประสบอุบัติภัย
อื่นๆ ก็ได้ 

- หลังจากน้ำท่วม จะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดินอาหารทั้งคนและสัตว์ ให้ระวังน้ำบริโภค 
ควรต้มใหเ้ดือดเสียก่อน 
วิธีป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว 
ก่อนเกิดแผ่นดินไหว 

- เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภคที่จําเป็น เช่น ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย อุปกรณ์ดับเพลิงน้ำดื่ม น้ำใช้ 
อาหารแห้งไว้ใช้ในกรณีไฟฟ้าดับหรือกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ 

- จัดหาเครื่องรับวิทยุ ท่ีใช้ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี ่สําหรับเปิดฟังข่าวสารคําเตือนคําแนะนําและ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

- เตรียมอุปกรณ์นิรภัย สําหรับการช่วยชีวิต 
- เตรียมยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้พร้อมท่ีจะใช้ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
- จัดให้มีการศึกษาถึงการปฐมพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ 

หรือ อันตรายให้พ้นขีดอันตรายก่อนท่ีจะถึงมือแพทย์ 
- จัดตําแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ ตําแหน่งของสะพานไฟฟ้า เพื่อตัดตอนการส่งน้ำและไฟฟ้า 
- ยึดเครื่องเรือน เครื ่องใช้ไม้สอย ภายในบ้าน ที่ทํางานและในสถานศึกษาให้มั ่นคงแน่นหนา      

ไม่โยกเยกโคลงเคลงไปทําความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
- ไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ไว้ในที่สูง เพราะอาจร่วงหล่นมาทําความเสียหายหรือเป็น

อันตรายได้ 
- เตรียมการอพยพเคล่ือนย้าย หากถึงเวลาท่ีจะต้องอพยพ 



- วางแผนป้องกันภัยสําหรับครอบครัว ที่ทํางานและสถานศึกษา มีการชี้แจงบทบาทท่ีสมาชิก    
แต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติ มีการฝึกซ้อมแผนท่ีจัดทําไว้ เพื่อเพิ่มลักษณะและความคล่องตัวในการปฏิบัติเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 

ขณะเกิดแผ่นดินไหว 
- ต้ังสติ อยู่ในท่ีท่ีแข็งแรงปลอดภัย ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟฟ้า เป็นต้น 
- ปฏิบัติตามคําแนะนํา ข้อควรปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด ไม่ต่ืนตระหนกจนเกินไป 
- ไม่ควรทําให้เกิดประกายไฟ เพราะหากมีการรั่วซึมของแก๊สหรือวัตถุไวไฟ อาจเกิดภัยพิบัติจาก

ไฟไหม้ไฟลวก ซ้ำซ้อนกับแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นอีก 
- เปิดวิทยุรับฟังสถานการณ์ คําแนะนําตักเตือนต่าง ๆ จากทางราชการอย่างต่อเนื่อง 
- ไม่ควรใช้ลิฟท์ เพราะหากไฟฟ้าดับอาจมีอันตรายจากการติดอยู่ภายใต้ลิฟท์ 
- มุดเข้าไปนอนใต้เตียงหรือตั่ง อย่าอยู่ใต้คานหรือท่ีท่ีมีน้ำหนักมาก 
- อยู่ใต้โต๊ะท่ีแข็งแรง เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากส่ิงปรักหักพังร่วงหล่นลงมา 
- อยู่ห่างจากส่ิงท่ีไม่มั่นคงแข็งแรง 
- ให้รีบออกจากอาคาร เมื่อมีการส่ังการจากผู้ท่ีควบคุมแผนป้องกันภัย หรือผู้ท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ 
- หากอยู่ในรถ ให้หยุดรอจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือส่ันสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหว 
- ตรวจเช็คการบาดเจ็บ และทําการปฐมพยาบาลผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ แล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลโดย

ด่วน เพื่อใหแ้พทย์ได้ทําการรักษาต่อไป 
- ตรวจเช็คระบบน้ำ ไฟฟ้า หากมีการรั่วซึมหรือชํารุดเสียหาย ให้ปิดวาล์ว เพื่อป้องกันน้ำท่วมเอ่อ          

ยกสะพานไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช๊อต 
- ตรวจเช็คระบบแก๊ส โดยวิธีการดมกล่ินเท่านั้น หากพบว่ามีกล่ินการรั่วซึมของแก๊ส (มีกล่ิน) ให้

เปิดประตูหน้าต่าง แล้วออกจากอาคาร แจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ที่รับผิดชอบได้ทราบ ใน
โอกาสต่อไป 

- เปิดฟังข่าวสารและปฏิบัติตามคําแนะนํา จากทางราชการโดยตลอด 
- ไม่ใช้โทรศัพท์โดยไม่จําเป็น 
- อย่ากดน้ำล้างส้วม จนกว่าจะมีการตรวจเช็คระบบท่อเป็นท่ีเรียบร้อย เพราะอาจเกิดการแตกหัก

ของท่อในส้วม ทําให้น้ำท่วมเอ่อหรือส่งกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ 
- ออกจากอาคารท่ีชํารุดโดยด่วน เพราะอาจเกิดการพังทลายลงมา 
- สวมรองเท้ายางเพื่อป้องกันส่ิงปรักหักพัง เศษแก้ว เศษกระเบ้ือง 
- รวมพล ณ ท่ีหมายท่ีได้ตกลงนัดหมายกันไว้ และตรวจนับจํานวนสมาชิกว่าอยู่ครบหรือไม่ 
- ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณที่ได้รับความเสียหาย และผู้ไม่มีหน้าท่ี

หรือไม่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเข้าไปในบริเวณนั้น ๆ หากไม่ได้รับอนุญาต 
- อย่าออกจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นใต้น้ำซัดฝั่งได้ แม้ว่าการสั่นสะเทือนของแผ่นดินจะ

ส้ินสุดลงแล้วก็ตาม 
 

 
 
 
 



วิธีป้องกันภัยจากอัคคีภัย 
- การจัดระเบียบเรียบร้อยดี หมายถึง การป้องกันการติดต่อลุกลาม โดยจัดระเบียบในการเก็บ

รักษา สารสมบัติท่ีน่าจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ให้ถูกต้องตามลักษณะการเก็บรักษา สารสมบัตินั้น ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกอาคารให้เรียบร้อย โดยไม่สะสมเช้ือเพลิงไว้เกินปริมาณท่ีกําหนด เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาจ
ทําให้เกิดการติดต่อลุกลามได้ 

- การตรวจตราซ่อมบํารุงดี หมายถึง การกําจัดสาเหตุในการกระจายตัวของเชื้อเพลิงและความ
ร้อน เช่น การตรวจตราการไหลรั่วของเช้ือเพลิงต่าง ๆ พร้อมท้ังการควบคุมดูแลมิให้เกิดการกระจายตัวของ
ความร้อนของเครื่องทําความร้อน 

- การมีระเบียบวินัยดี หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัย เช่น สถานท่ีใดท่ีให้มีไว้ซึ่งเครื่องดับเพลิง 

- ความร่วมมือท่ีดี หมายถึง การศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย
การฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง ตลอดจนการฝึกซ้อมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
เมื่อเกิดเพลิง 


