
 
                  

                 
   ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหูลอง 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเพ่ือเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย  พายุหมุนเขตรอน (วาตภัย ) 
และปองกันการจมน้ําหากเกิดอุทกภัย (น้ําทวม )  สําหรับประชาชน 

 
  ดวยลักษณะอากาศของประเทศไทย  ตั้งแตเดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนมกราคม 2557 

เปนชวงมรสุมตะวันออกเฉียงใตพัดผานทางภาคใต  จังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับผลกระทบจากลมมรสุม
ดังกลาว ในชวงนี้หลายพ้ืนท่ีจะมีฝนตกชุมและติดตอกันอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก 
คล่ืนลมแรง  เกิดพายุหมุนเขตรอน  เชน  พายุไซโคลน  พายุดีเพรสช่ัน  ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดวาตภัย 
อาจสรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนได   

  ดังนั้น  เพ่ือเปนการเตรียมพรอมและลดผลกระทบหรือแกไขปญหาอุปสรรคไวลวงหนา   
กอนอุทกภัย  พายุหมุนเขตรอน (วาตภัย ) และปองกนัการจมน้ําหากเกิดอุทกภัย (น้ําทวม ) อบต.หูลอง 
จึงขอความรวมมือมายังพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหูลอง ปฏิบัติดังนี ้

๑. ขั้นตอนปองกันไวกอน 
๑.๑  หลีกเล่ียงการกอสรางบานในท่ีราบลุมหรือเส่ียงตอน้ําทวม 
๑.๒  หากจําเปนตองอาศัยในพ้ืนท่ีนั้นก็ตองมีการปองกันไวลวงหนา เชน  เตรียมกระสอบทราย 

  เก็บของไวในท่ีสูง  เปนตน 
๑.๓  กําจัดส่ิงกีดขวางทางน้ําบริเวณท่ีพักอาศัย  ทอระบายน้ํา  คู  คลอง  เชน  ผัดตบชวา 

ผักบุง  ผักกะเฉด  และวัชพืชอ่ืน ๆ 
๑.๔  ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร  สรางบานดวยความม่ังคงแข็งแรง 

 ๒.  ขั้นตอนการเตรียมพรอมกอนเกิดเหตุ   
        ๒.๑  ติดตามขาวการพยากรณอากาศ  การเตือนภัยจากวิทยุ  โทรทัศน  และส่ือตาง ๆ 
ตลอดจนประกาศจากจังหวัด  อําเภอ  อยางใกลชิด 
        ๒.๒  เตรียมแผนอพยพครอบครัวไปยังจุดท่ีปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วท่ีดุด  เชน สถานท่ี 
จุดนัดพบหรือท่ีพักพิงท่ีหนวยงานของรัฐ  จัดเตรียมไว 
        ๒.๓  เตรียมขาวสาร  อาหารแหง  อาหารสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป  น้ําดื่ม  น้ําใช  ยารักษาโรค 
นมผงสําหรับเด็ก  อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  เชือก  ไฟฉาย เรือ  ไฟแช็ค  กระดาษหนังสือพิมพ   
ถุงพลาสติก  ถังพลาสติกขนาด 5  ลิตร  เพ่ือใชเปนสุขาช่ัวคราว  เปนตน 
        ๒.๔  ตรวจสอบส่ิงของเครื่องใชภายในบานวามีส่ิงของใดชํารุด  หากถูกน้ําทวมจะเสียหาย 
ทันที  โดยใหเคล่ือนยายไปไวในท่ีปลอดภัยหรือท่ีสูงเปนอันดับแรก 
 

/  ๒.๕  การตรวจสอบ..... 



       ๒.๕  ควรตรวจสอบสายไฟฟาในบาน  ถาพบวาเกา  ชํารุด  หรือเส่ือมสภาพ  ควรรีบจัดการ 
เปล่ียนใหม  และควรเปล่ียนจากสวิทยตัดไฟฟาธรรมดาเปนสวิทยตัดไฟฟาอัตโนมัต ิ
        ๒.๖  ยายสายไฟ  ปล๊ักไฟ  อยูในท่ีสูง 
        ๒.๗  เตรียมกระสอบบรรจุทรายหรือไมสําหรับสะพานคนเดิน 
        ๒.๘  เตรียมอาหารสําหรับสัตวเล้ียงไวใหเพียงพอ 
 ๓.  ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหต ุ
  ๓.๑  เก็บส่ิงของภายในบานหรือของมีคาไวในท่ีสูง 
  ๓.๒  เคล่ือนยายยานพาหนะ  เครื่องจักรกล  และสัตวเล้ียงไปไวในท่ีสูงและปลอดภัย 
  ๓.๓  หากเกิดไฟฟารั่วใหตัดกระแสไฟทันท่ี  หรือแจงเจาหนาท่ีไฟฟาตัดไฟทันที 
  ๓.๔  ระมัดระวังสัตวเล้ือยคลานทีมีพิษท่ีมากับน้ํา เชน ตะขาบ  งู  จระเข  เปนตน 
  ๓.๕  ควรดูแลเด็กอยาใหลงเลนน้ํา  หรือหากใหเลนก็ตองดูแลอยางใกลชิด 
  ๓.๖  ไมควรออกจากบานหรือเดินขามลําน้ําหรือบริเวณท่ีน้ําไหลแรง  แตหากจําเปน 
ควรมีเพ่ือนรวมเดินทางไปดวยอยางนอย ๒  คน 
  ๓.๗  แจงภาวะน้ําทวมใหกํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิกสภาอบต.  หรืออาสาสมัครในพ้ืนท่ี 
ทราบทันท่ี  เพ่ือขอความชวยเหลือเบ้ืองตน 
  ๓.๘  หากเจ็บปวยใหขอความชวยเหลือจากสถานีอนามัย  หรือสาธารณสุขอําเภอหรือ 
โรงพยาบาลท่ีใกลเคียง 
  ๓.๙  รับฟงและรวมมือกับทางราชการ  หากมีประกาศท่ีจะดําเนินการใด ๆ  เพ่ือปองกัน 
ชีวิตและทรัพยสินของทาน 
 ๔.  ขั้นตอนปฏิบัติหลังภัยน้ําทวม พายุหมุนเขตรอน ( วาตภัย ) 
  ๔.๑  สํารวจทรัพยสินท่ีเสียหายตามความเปนจริง  และแจงขอความชวยเหลือจากหนวย 
งานของรัฐ  เชน  องคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ี  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๔.๒  ทําความสะอาดบานเรือน  สภาพแวดลอมบรเิวณบาน  และท่ีสาธารณะในชุมชน 
 ๕.  การปองกันการจมน้ําชวงอุทกภยั 
  ๕.๑  หามออกไปหาปลา  ไมวาจะเปนชวงน้ําไหลหลากหรือน้ําทวมขัง  เพราะอาจเส่ียงตอ 
การการถูกกระแสน้ําพัดพา หรือตกลงในบอน้ําลึกได  หากจําเปนตองออก  ตองปฏิบัติดังนี ้

-  ไมเดินทางคนเดียว  ควรเดินทางเปนกลุม  และไมนําเด็กไปดวย 
- นําอุปกรณชูชีพติดตัวไปดวย  เชน เส้ือชูชีพ  ถังแกลลอนเปลา  ขวดน้ําพลาสติกเปลา   

หวงยาง  เพ่ือชวยในการลอยตัว 
-  นําอุปกรณชวยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินติดตัวไปดวย  เชน มีด  กรรไกรขนาดเล็กใสปลอก 
- ไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลทุกชนิด 

 
/  ไมลงจับปลา..... 



- ไมลงจับปลาในเวลากลางคืน  หรือเวลาท่ีมีฝนฟาคะนอง  หรือแหลงน้ําท่ีไมคุนเคย เพราะ 
ระดับน้ําและพ้ืนใตน้ํามีการเปล่ียนแปลงภายหลังน้ําทวม 

-  หลีกเล่ียงการลงน้ําหลังจากรับประทานอาหารใหม ๆ  เพราะอาจเกิดความเส่ียงตอการเปน 
ตะคริวบริเวณกลามเนื้อหนาทอง 

- ระวังเศษวัสดุท่ีอยูใตน้ําหรือวัชพืชหรือวัสดุท่ีใชหาปลาจะพันขา 
- ไมควรอยูในน้ําเย็นนาน ๆ  เพราะจะทําใหเกิดตะคริวและภาวะอุณหภูมิในรางกายต่ํากวาปกต ิ

๕.๒  หามมิใหเด็กเลนน้ํา 
  ผูใหญ/ผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก  ควรดูแลเด็กอยางใกลชิด  หามใหเด็กเลนน้ํา  ไมวา 

จะเปนชวงน้ําไหลหลากหรือน้ําทวมขังเพราะอาจเส่ียงตอการถูกกระแสน้ําพัดพา  หรือตกลงในบอน้ําลึกได 
หากใหเลน  ควรปฏิบัติดังนี ้

-  ควรกําหนดใหมีบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยสําหรับเด็ก 
- สอนใหเด็กเรียนรูอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นไดชวงน้ําทวมขัง 
- สอนใหเด็กเรียนรูวิธีเอาชีวิตรอดในน้ําในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินโดยใชอุปกรณงาย ๆ  ท่ีอยูใกล 

ตัวสําหรับการชวยพยุงตัว 
-  ควรเตรียมอุปกรณลอยน้ําติดตัวไวใหเด็กเสมอ  เชน  เส้ือชูชีพ  ถังแกลลอนเปลา  ขวดน้ํา 

พลาสติกเปลา และสอนวิธีใชอยางถูกตองใหแกเด็ก 
๕.๓  การโดยสารเรือ  

 หากจําเปนตองโดยสารเรือ  ตองปฏิบัติดังนี ้
-  หากเปนการเดินทางครั้งแรก  ควรใหผูมีประสบการณในพ้ืนท่ีเดินทางไปดวย 
- ตรวจสอบสภาพอากาศกอนออกเดินทาง  และตื่นตัวอยูตลอดเวลาเนื่องจากอาจมีการ

เปล่ียนแปลงของกระแสน้ําและสภาพอากาศ 
- แนใจวาเรือไมไดบรรทุกน้ําหนักเกิน 
- หลีกเล่ียงการโดยสารเรือขณะน้ําไหลหลากหรือไหลเช่ียว  เพราะอาจเส่ียงตอการถูกกระแส 

น้ําพัดพาจนเรือพลิกคว่ํา 
- พยายามใหน้ําหนักอยูดานลางและตรงกลางเรือเม่ือลงเรือ 
- ไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด 

๕.๔  การเดินลุยน้ําและการขับรถผานน้ําทวม 
   หามเดินลุยน้ําหรือขับรถผานน้ําทวม  ไมวาจะเปนชวงน้ําไหลหลากหรือ 

น้ําทวมขังเพราะอาจเส่ียงตอการถูกกระแสน้ําพัดพา  หรือตกลงในบอน้ําลึกได  หากจําเปนตองเดินลุยน้ํา 
หรือขับรถผานน้ําทวม  ตองปฏิบัติดังนี ้

-  หลีกเล่ียงการนําเด็กเดินลุยน้ํา  เดินผานสะพานหรือทางขามเพราะอาจพลัดตก/ล่ืน เนือ่งจาก 
พ้ืนใตน้ําท่ีมีความไมสมํ่าเสมอและล่ืน  และอาจมีตะไครน้ําจับอยู 
 

/  ไมควรเดินผาน.....      



 
 

- ไมควรเดินผานน้ําเช่ียว  เพราะน้ําท่ีกําลังเช่ียวและมีความสูงเพียง ๖  นิ้ว  สามารถทําใหหก 
ลมได  หากเดินในน้ํานิ่งควรใชไมค้ํายัน  เพ่ือใหแนใจวาพ้ืนขางลางนั้นสามารถยืนได 

- เพ่ิมความระมัดระวัง  ขณะเดินลุยน้ํา  เพราะใตน้ําอาจมีส่ิงท่ีเปนอันตรายอยู  รวมท้ังระดับ 
ความลึกของน้ําท่ีเปล่ียนไปหลังจากน้ําทวม 

- ระวังตล่ิงท่ีลาดชันและตล่ิงท่ีกําลังจะทรุด 
- ไมควรขับรถผานบริเวณน้ําทวม  หรือขับรถผานบริเวณถนนหรือสะพานท่ีมีส่ิงกีดขวาง  เพราะ 

น้ําสามารถพัดพารถไปได 
- ควรเตรียมอุปกรณลอยน้ําติดรถไวเสมอ  เชน เส้ือชูชีพ  ถังแกลลอนเปลา  ขวดน้ําพลาสติก   

ลูกมะพราว  
- ไมควรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลทุกชนิด 

     
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๑    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 

                                                                       (ลงช่ือ)........................................ 
                  ( นายวิชิต  เกื้อบรรจง ) 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลหูลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


