ขับขี่พบรถฉุกเฉิน
เมื่อขับขี่พบรถฉุกเฉินจะต้องปฏิบตั ิ
1.หยุดรถ หรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย แต้ถ้ามีช่องทาง
เดินรถประจารถทางให้หยุดชิดกับช่องทางเดินรถประจาทาง แต่
ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก
2.ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินได้ในระยะไม่ต่ากว่า 50 เมตร

5.เมื่อลมพายุพดั กิ่งไม้ล้มทับที่อยูอ่ าศัย หรือ มีคนบาดเจ็บให้
รีบแจ้งองค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัย งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เบอร์ 075 - 656372 ,0897307474

ด้วยความปราถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะเกียบ
งานป้องกันฯ โทร.038-508110 ต่อ 21
ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัย
งานป้องกันฯ โทร 075-656372,089-7307474

วาตภัย
ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง จนทาให้เกิดความ
เสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง สาหรับใน
ประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฎการณ์
ทางธรรรมชาติ โดยสามารถแบ่งลักษณะของวาตภัยได้ตามความเร็ว
ลม เช่น พายุฟ้าคนอง พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น พายุ
หมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น
1. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุไต้ฝุ่น
บนบก
ต้นไม้ล้ม ถอนราก ถอนโคน จะทาให้เกิดอันตรายจาก
ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน บ้านเรือนพังทับผู้คนในบ้านและใกล้เคียง
บาดเจ็บหรือตาย เรือกส่วนไร่นาเสียหายหนักมาก เสาไฟฟ้าล้ม
สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าช็อต เกิดเพลิงไหม้และผู้คนอาจเสียชีวิตจาก
ไฟฟ้าดูดได้ ผูค้ นที่มีอาคารพักอาศัยอยู่ริมทะเลอาจถูกนาพัดพาลง
ทะเลจมนาตายได้ ดังเช่น ปรากฏการณ์ที่แหลมตะลุมพุก จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ในทะเล
ในทะเลลมแรงจัดมาก คลืน่ ใหญ่ เรือขนาดใหญ่ ๆ ขนาด
หมื่นตันอาจจะถูกพัดพาไปเกยฝั่งล่มจมได้ บรรดาเรือเล็กเป็น
อันตรายล่มจมสิน ไม่สามารถจะต้านความรุนแรงของพายุได้คลื่น
ใหญ่ซัดขึนริมฝั่งจนทาให้ระดับนาขึนสูงมากจนท่วมอาคารบ้านช่อง
ริมทะเลได้ บรรดาโป๊ะจับปลาในทะเลถูกทาลายลงโดยสินเชิงโดย
คลื่นและลม

2. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุโซนร้อน
พายุโซนร้อนมีความรุนแรงน้อยกว่าพายุไต้ฝุ่น ความเร็ว
ของลมบริเวณใกล้ศูนย์กลางตังแต่ 34 น็อต หรือ 62
กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึนไป แต่ไม่เกิน 63 น็อต หรือ 117
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฉะนันอันตรายอันจะเกิดจากการที่พายุนี
พัดมาปะทะลดลงในระดับรองลงมาจากพายุไต้ฝุ่น แต่ถึง
กระนันก็ตามความรุนแรงที่จะทาให้ความเสียหายก็ยังมีมาก
เหมือนกัน ในทะเลลมจะแรงมากจนสามารถจะจมเรือขนาด
ใหญ่ ๆ ได้ต้นไม้ถอนรากถอนโคนดังพายุโซนร้อนที่ปะทะฝั่ง
แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุดีเปรสชั่น
พายุดีเปรสชั่นเป็นพายุที่มกี าลังอ่อนความเร็วของลม
ใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 น็อต หรือ 61 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ไม่มีอันตรายรุนแรงแต่ทาให้มีฝนตกหนักปานกลาง
ทั่วไปตลอดทางที่พายุดีเปรสชั่นผ่านไป และมีฝนตกหนักเป็น
แห่ง ๆ พร้อมด้วยลมกรรโชกแรงเป็นครังคราว ซึ่งบางคราวจะ
รุนแรงจนทาให้เกิดความเสียหายได้บ้าง ไม่ปลอดภัยเสียทีเดียว
ในทะเลค่อนข้างแรงและคลื่นจัด บรรดาเรือประมงขนาดเล็ก
ขนาดต่ากว่า 50 ตันควรงดออกทะเลเพราะอาจจะล่มลงได้
4. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุฤดูร้อน
พายุฤดูร้อนเป็นพายุที่เกิดขึนโดยเหตุและวิธีการต่างกับ
พายุดีเปรสชั่น และเกิดบนผืนแผ่นดินที่ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน
แต่เป็นพายุที่มีบริเวณย่อม ๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 ตาราง
กิโลเมตร แต่อาจมีลมแรงมากถึง 47 น็อต หรือ 87 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ดังพายุที่เกิดขึนที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม พ.ศ.2494 และพายุที่เกิดขึนที่อาเภอมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2497 พายุนีมีกาลังแรงที่จะทาให้
เกิดความเสียหายได้มากเหมือนกันแต่เป็นช่วงระยะเวลาสัน ๆ
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
การเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัย

1. ติดตามสอบถามสภาวะอากาศ ฟังคาเตือนจากกรม
อุตุนิยมวิทยาสม่าเสมอ

2. ตรวจสอบบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ว่ามีความแข็งแรง ปลอดภัยจากลม
แรงหรือไม่ สิ่งของที่อาจหล่นลงมาแตกหักได้ง่าย ให้จัดในที่ปลอดภัย
หรือผูกมัดให้แน่นหนา

3.ตรวจสอบกิ่งไม้บริเวณใกล้กับบ้านเรือน หากเกิดอันตรายเมื่อเกิด
พายุให้ตัดทิง

4.เมื่อเกิดลมพายุไม่ควรออกไปในที่โล่งแจ้ง เพราะอาจเกิดอันตราย
ได้ ควรอยู่ในที่มั่นคงแข็งแรง ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยอย่า
เปิดประตู หน้าต่างเมื่อลมพายุพัดผ่าน

9. เมื่อจวนตัวให้คานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วง
ทรัพย์สมบัติ

ด้วยความปราถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะเกียบ
งานป้องกันฯ โทร.038-508110

อุทกภัย
ภัยที่เกิดขึนเนื่องจากมีนาเป็นสาเหตุ อาจจะเป็น นาท่วม
น้ำป่ำ หรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจำกฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็น
เวลำนำน บำงครังท้ำให้เกิดแผ่นดินถล่ม อำจมีสำเหตุจำกพำยุ หมุน
เขตร้อนลมมรสุมมีก้ำลังแรง ร่องควำมกดอำกำศต่้ำมีก้ำลังแรง อำกำศ
แปรปรวน นาทะเลหนุนแผ่นดินไหว เขื่อนพัง ทาให้เกิดอุทกภัยได้
เสมอ
ชนิดของอุทกภัย

8. เตรียมพร้อมที่จะอพยพไปในทีป่ ลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวนตัว
หรือปฏิบัตติ ามคาแนะนาของทางราชการ

1. นาป่าไหลหลาก เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขา หรือต้นนาลา
ธารและไหลบ่าลงที่ราบอย่างรวดเร็ว เพราะไม่มตี ้นไม้ ช่วย
ดูดซับ ชะลอกระแสนา ความเร็วของนา ของท่อนซุง และ
ต้นไม้ ซี่งพัดมาตามกระแสนาจะทาลายต้นไม้ อาคาร ถนน
สะพาน และชีวิตมนุษย์และสัตว์จนได้รับความเสียหาย.
2. นาท่วมขัง นาเอ่อนอง เกิดจากนาล้นตลิ่ง มีระดับสูงจาก
ปกติท่วมแช่ขัง ทาให้การคมนาคมหยุดชะงัก เกิดโรค
ระบาดได้ ทาลายพืชผลเกษตรกร
3. คลื่นซัดฝั่ง เกิดจากพายุลมแรงซัดฝั่ง ทาให้นาท่วมบริเวณ
ชายฝั่งทะเล บางครังมีคลื่นสูงถึง 10 เมตร ซัดเข้าฝั่งซึ่ง
สามารถทาลายทรัพย์สินและชีวิตได้

4. ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสนาหลาก

การป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย

ขณะเกิดอุทกภัยควรตั้งสติให้มั่นคง อย่าตืน่ กลัวหรือตกใจ
ควรเตรียมพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ด้วยความสุขุม
รอบคอบ และควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย

5. ไม่ควรเล่นนาหรือว่ายนาเล่นในขณะนาท่วม

ควรติดตามฟังข่าวอากาศของสม่าเสมอ เมื่อใดที่กรม
อุตุนิยมวิทยาเตือนให้อพยพ ทังคนและสัตว์เลียงควรรีบอพยพไปอยู่
ในที่สูง อาคารที่มั่นคงแข็งแรง
ถ้าอยู่ที่ราบให้ระมัดระวังนาป่าหลาก จากภูเขาที่ราบสูง
ลงมา กระแสนาจะรวดเร็วมาก ควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนัก
ติดต่อกันบนภูเขาหลาย ๆ วัน ให้เตรียมตัวอพยพขนของไว้ที่สูง
ถ้าอยู่ริมนาให้เอาเรือหลบเข้าฝั่งไว้ในที่จะใช้งานได้ เมื่อ
เกิดนาท่วม เพื่อการคมนาคม ควรมีการวางแผนอพยพว่าจะไปอยู่ที่
ใด พบกันที่ไหน อย่างไร

2. จงอยู่ในอาคารที่แข็งแรง และอยู่ในที่สูงพ้นระดับนา
ที่เคยท่วมมาก่อน

6. ระวังสัตว์มีพิษที่หนีนาท่วมขึนมาอยู่บนบ้าน และหลังคาเรือนกัด
ต่อย เช่น งู แมลงป่อง ตะขาบ เป็นต้น

กระแสนาหลากจะทาลายวัสดุก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม
ต้นไม้ และพืชไร่ ต้องระวังกระแสนาพัดพาไป อย่าขับรถยนต์ฝา่ ลง
ไปในกระแสนาหลาก แม้บนถนนก็ตาม อย่าลงเล่นนา อาจจะ
ประสพอุบตั ิภัยอื่น ๆ อีกได้
หลังจากนาท่วม จะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดินอาหาร
ทังคนและสัตว์ ให้ระวังนาบริโภค โดยต้มให้เดือดเสียก่อน

3. จงทาให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ

7. ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศ และ
ติดตามคาเตือนเกี่ยวกับ ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนยิ มวิทยา

