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คู่มือ รับสถานการณ์ “น า้ท่วม” 
 

เหตกุารณ์ อทุกภยัที่เกิดขึน้ในรอบหลายปีทีผ่่านมาได้ได้สร้างความเสียหายแกช่ีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและ
หนว่ยงานในพืน้ที่น า้ทว่ม โดยทางรฐัและหนว่ยงานที่มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบต้องกรท าการปอ้งกนัและฟืน้ฟู ระบบ
สาธารณปูโภคที่ส าคญักอ่น อาจไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือแกป่ระชาชนได้อยา่งทนัที ดงันัน้ประชาชนจงึควรมีความ
พร้อมในการเตรียมรบัสถานการ์น า้ทว่มเพื่อปอ้งกนั และบรรเทาภยัที่จะเกิดขึน้ได้ 

 

                การเตรียมการก่อนน ้าท่วม 
 

           การปอ้งกนัตวัเองและความสียหายจากน า้ทว่ม ควรมกีารเตรียมการไว้ลว่งหน้า เพราะหากรอให้มีการเตือนภยั
เวลามกัไมเ่พียงพอ  รู้จกักบัภยัน า้ทว่มของคณุ สอบถามหนว่ยงานที่มีการจดัการด้านน า้ทว่ม ด้วยค าถามดงัตอ่ไปนี ้
            - ภายในละแวกใกล้เคียงในรอบหลายปี เคยเกิดน า้ทว่มสูงที่สุดเทา่ไร 
            - เราสามารถคาดคะเนความเร็วน า้หรือโคลนได้หรือไม ่
            - เราจะได้การเตือนภยัลว่งหน้ากอ่นที่น า้จะมาถงึเป็นเวลาเทา่ไหร่ 
            - เราจะได้รับการเตือนภยัอยา่งไร 
            - ถนนเส้นใดบ้าง ในละแวกนีท้ีจ่ะถกูน า้ทว่มหรือจะมีส่ิงกีดขวาง 

การรับมือส าหรับน ้าท่วมคร้ังต่อไป 
 

            1. คาดคะเนความเสียหายทีจ่ะเกิดขึน้กบัทรัพย์สินของคณุเม่ือเกิดน า้ทว่ม 
            2. ท าความคุ้นเคยกบัระบบการเตือนภยัของหนว่ยงานที่เก่ียวข้องและขัน้ตอนการอพยพ 
            3. เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภยัทีสุ่ด จากบ้านไปยงัที่สงูหรือพืน้ที่ปลอดภยั 
            4. เตรียมเคร่ืองมือรับวทิยแุบบพกพา อปุกรณ์ท าอาหารฉุกเฉินแหล่งอาหารและไฟฉาย รวมทัง้แบตเตอร์ร่ีส ารอง 
            5. ผู้คนที่อาศยัในพืน้ที่เส่ียงตอ่ภยัน า้ทว่ม ควรจะเตรียมวสัด ุเชน่ กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะป ูกาว 

  ซิลิโคน เพือ่ใช้ปอ้งกนับ้านเรือน และควรทราบแหลง่วตัถทุี่จะน ามาใช้ 
            6. น ารถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ในพืน้ที่ซึง่น า้ไมท่ว่มถงึ 
            7. ปรึกษาและท าข้อตกลงกบับริษัทประกนัภยั เก่ียวกบัการประกนัความเสียหาย 
            8. บนัทกึหมายเลขโทรศพัท์ส าหรับเหตกุารณ์ฉุกเฉินและเก็บไว้ตามที่จ าง่าย 
            9. รวบรวมของใช้จ าเป็นและเสบียงอาหารที่ต้องการใช้ ภายหลงัน า้ทว่มไว้ในที่ปลอดภยัและสูงกวา่ระดบัที่คาด 

   วา่น า้จะทว่มถงึ 
          10. ท าบนัทกึรายการทรัพยสิ์นมีคา่งทัง้หมด ถา่ยรูปหรือวีดีโอเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 
          11. เก็บ บนัทกึรายการทรัพยสิ์น เอกสารส าคญัและของมีคา่อื่นๆ ในสถานทีป่ลอดภยัหา่งจากบ้านหรือหา่งไกล 

จากที่น า้ทว่มถงึ เชน่ ตู้ เซฟที่ธนาคาร หรือไปรษณีย์ 
          12. ท าแผนการรบัมือน า้ทว่ม และถา่ยเอกสารเก็บไว้เป็นหลกัฐานทีส่งัเกตได้ง่าย และติดตัง้อปุกรณ์ปอ้งกนัน า้ทว่ม 

  ที่เหมาะสมกบับ้านของคณุ 
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ถ้าคุณ .. คือ พ่อแม่ 
 

           - ท าการซกัซ้อมและให้ข้อมลูแกบ่ตุรหลานของคณุ ขณะเกิดน า้ทว่ม เชน่ ไมส่มัผสัเคร่ืองใช้ไฟฟา้ ปลัก๊ไฟ  
            หลีกเล่ียงการเลน่น า้ และอยูใ่กล้เส้นทางน า้ 
           - ต้องการทราบหมายเลขโทรศพัท์ฉุกเฉินของหนว่ยงานท้องถ่ิน 
           - ต้องการทราบแผนฉุกเฉินส าหรับ โรงเรียนที่บตุรหลานเรียนอยู ่
           - เตรีมแผนการอพยพส าหรับครอบครัวของคณุ 
           - จดัเตรียมกระสอบทราย เพื่อกนัน า้ไมใ่ห้เข้าสูบ้่านเรือน 
           - ต้องมัน่ใจวา่เด็กๆ ได้รับทราบแผนการรบัสถานการณ์น า้ทว่มของครอบครัวและของโรงเรียน 

 

การท าแผนรับมือน ้าท่วม 
 
          การจดัท าแผนรับมือน า้ทว่ม จะชว่ยให้คณุนกึถงึส่ิงตา่งๆ ที่จะต้องท าหลงัได้รับการเตือนภยัเดินส ารวจทัว่ทัง้บ้าน
ด้วยค าแนะน าที่กลา่ว มา พร้อมทัง้จดบนัทกึด้วยวา่จะจดัการค าแนะน าอยา่งไร ในชว่งเวลาทีท่กุๆ คนเร่งรีบและต่ืนเต้น
เนื่องจากภยัคกุคาม ส่ิงทีส่ าคญัที่จะลืมไมไ่ด้ก็คือ หมายเลขโทรศพัท์ตา่งๆ ที่ส าคญัไว้ในแผนด้วย 
  

ถ้าคุณมีเวลาเล็กน้อยหลังการเตือนภัย : ส่ิงที่ต้องท าและมีในแผน 
 
           - สญัญาเตือนภยัฉุกเฉิน และสถานีวิทย ุหรือสถานีโทรทศัน์ที่รายงานสถานการณ์ 
           - รายชื่อสถานที่ 2 แหง่ทีส่มาชิกในครอบครัวสามารถพบกนัได้หลงัจากพลดัหลงโดยสถานทีแ่รกให้อยู่ ใกล้บริเวณ  
            บ้าน และอีกสถานทีอ่ยูน่อกพืน้ที่ที่น า้ทว่มถงึ 
 

ระดับการเตือนภัยน ้าท่วม 
 
ลกัษณะการเตือนภยัมี 4 ประเภท คือ 
          1. การเฝา้ระวงัน า้ทว่ม : มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน า้ทว่มและอยูใ่นระหวา่งสงัเกตกุารณ์ 
          2. การเตือนภยัน า้ทว่ม : เตือนภยัจะเกิดน า้ทว่ม 
          3. การเตือนภยัน า้ทว่มรุนแรง : เกิดน า้ทว่มอยา่งรุนแรง 
          4. ภาวะปกติ : เหตกุารณ์กลบัสู่ภาวะปกติหรือเป็นพืน้ที่ไมไ่ด้รับผลกระทบจากภาวะน า้ทว่ม 
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ส่ิงท่ีคุณควรท า : หลังจากได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานด้านเตือนภัยน ้าท่วม 
 
          1. ติดตามการประกาศเตือนภยัจากสถานวีิทยทุ้องถ่ิน โทรทศัน์หรือรถแจ้งข่าว 
          2. ถ้ามีการเตือนภยัน า้ทว่มฉบัพลนัและคณุอยูใ่นพืน้ทีห่บุเขาให้ปฏิบติัดงันี ้
                  - ปีนขึน้ที่สูงให้เร็วสุดเทา่ที่จะท าได้ 
                  - อยา่พยายามน าสมัภาระติดตวัไปมากเกินไป ให้คิดวา่ชีวิตส าคญัทีสุ่ด 
                  - อยา่พยายามวิ่งหรือขบัรถผา่นบริเวณน า้หลาก 
          3. ด าเนินการตามแผนรับมือน า้ทว่มที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
          4. ถ้ามีการเตือนภยัการเฝา้ระวงัน า้ทว่มจะยงัมีเวลาในการเตรียมแผนรบัมือน า้ทว่ม 
          5. ถ้ามีการเตือนภยัน า้ทว่มและคณุอยูใ่นพืน้ที่น า้ทว่มถงึ 
              ควรปฏิบติัดงันี ้
                 - ปิดอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้และแก๊สถ้าจ าป็น 
                 - อดุปิดชอ่งน า้ทิง้อา่งล่างจาน 
                 - พืน้ที่ห้องน า้และสุขภณัฑ์ที่น า้สามารถไหลเข้าบ้าน 
                 - อา่นวิธีการที่ท าให้ปลอดภยัจากเหตกุารณ์น า้ทว่มเม่ืออยูน่อกบ้าน 
                 - ล็อคประตบู้านและอพยพขึน้ทีสู่ง 
               - ถ้าไมมี่ที่ปลอดภยับนทีส่งู ให้ฟังข้อมลูจากวิทยหุรือโทรทศัน์เก่ียวกบัสถานที่หลบภยัของหนว่ยงาน 
          6. หากบ้านพกัอาศยัของคณุไมไ่ด้อยูใ่นที่น า้ทว่มถงึ 
               - อา่นวิธีการที่ท าให้ความปลอดภยัเม่ืออยูใ่นบ้าน 
          7. หากบ้านพกัอาศยัของคณุไมไ่ด้อยูใ่นที่น า้ทว่มถงึแตอ่าจมีน า้ทว่มในห้องใต้ดิน 
              - ปิดอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้ในห้องใต้ดิน 
              - ปิดแก็สหากคาดวา่น า้จะทว่มเตาแก็ส 
              - เคล่ือนย้ายส่ิงของมีคา่ขึน้ข้างบน 
              - ห้ามอยูใ่นห้องใต้ดิน เม่ือมีน า้ทว่มถีงบ้าน 

 

น ้าท่วมฉับพลัน 

 
 

           คือ น า้ทว่มที่เกิดขึน้อยา่งรวดเร็วมากในบริเวณที่ลุ่มต า่ ในแมน่ า้ ล าธารหรือร่องน า้ที่เกิดจากฝนที่ตกหนกัมาก
ติดตอ่กนัหรือจากพายฝุนที่เกิดซ า้ ที่หลายครัง้ น า้ป่าอาจเกิดจากที่ส่ิงปลูกสร้างโดยมนษุย์ เชน่ เข่ือนหรือฝายพงัทลาย 
            - ถ้าได้ยินการเตือนภยัน า้ทว่มฉบัพลนัให้วิง่ไปบนทีส่งูทนัที 
            - ออกจารถและที่อยู ่คิดอยา่งเดียววา่ต้องหน ี
            - อยา่พยายามขบัรถหรือวิ่งย้อนกลบัไปทางที่ถกูน า้ทว่ม 
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 ปลอดภัยไว้ก่อน..เม่ืออยู่นอกบ้าน 
 
- ห้ามเดินตามเส้นทางทีน่ า้ไหล 
   มีผู้คนจ านวนมากเสียชีวิตจากจมน า้ตายในขณะที่น า้ก าลงัมาความสงูของน า้แค ่15 ซม. ก็ท าให้เสียหลกัล้มได้     
    ดงันัน้ ถ้ามีความจ าเป็นต้องเดินผา่นที่น า้ไหลให้ลองน าไม้จุม่เพื่อวดัระดบั น า้กอ่นทกุครัง้ 
- ห้ามขบัรถในพืน้ทีท่ี่ก าลงัโดนน า้ทว่ม 
   การ ขบัรถในพืน้ที่ที่น า้ทว่มมีความเสียงสูงมากที่จะจมน า้ หากเห็นปา้ยเตือนตามเส้นทางตา่งๆ ห้ามขบัรถเข้า    
   ไปเพราะอาจมีอนัตรายข้างหน้า น า้สูง 50 ซม. พดัรถยนต์จกัรยานยนต์ให้ลอยได้ 
- ห้ามเข้าใกล้อปุกรณ์ไฟฟา้ และสายไฟฟา้ 
   กระแส ไฟฟา้สามารถวิง่ผ่านได้ เม่ือเกิดน า้ทว่มแตล่ะครัง้จะมีผู้ เสียชวีิต เนื่องจากไฟดดูมากกวา่สาเหตอุื่นๆ  
   เม่ือเห็นสายไฟหรืออปุกรณ์ไฟฟา้ช ารุดเสียหายกรุณาแจ้ง 191 หรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 

หลังน ้าท่วม 
 
มี 3 ขั้นตอนท่ีคุณควรท ำในวนัแรก ๆ หลงัจำกเหตุกำรณ์น ้ำท่วม 

 

ขั้นตอนที่ 1 : เอาใจใส่ตวัเอง 
 

            หลงัผ่านเหตกุารณ์น า้ทว่ม คณุและครอบครัวอาจเกิดความซมึเศร้า และต้องใช้เวลากลบัสูภ่าวะปกติอยา่ลืมวา่
เหตกุารณ์น า้ทว่มนัน้อาคารบ้าน เรือน ได้รับความเสียหาย คณุต้องดแูลตวัเองและครอบครัว พร้อมกบัการบรูณะบ้านให้
กลบับ้านเหมือนเดิม อปุสรรคทีส่ าคญัคือ ความเครียด รวมทัง้ปัญหาอื่น เชน่ นอนหลบัยาก ฝันร้าย และปัญหาทางกาย 
โรคภยัไข้เจ็บ ซึง่คณุและครอบครัวควรปฏิบติัตามค าแนะน าดงันี ้
            1. ให้เวลากบัครอบครวัเพราะความอบอุน่ในครอบครวัอาจชว่ยเย่ียวยารักษาได้ดี 
            2. พดูคยุปัญหากลบัเพื่อนและครอบครัว ร่วมแบง่ปันความกงัวลจะชว่ยให้ได้ระบายและผอ่นคลายความเครียด 
            3. ผกัผ่อนและกินอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ เพราะมีปัญหาทัง้ความเครียดและทางกายเพิ่มขึน้เม่ือร่างกายออ่นแอ 
            4. จดัร าดบัส่ิงที่จ าเป็นต้องท าตามล าดบักอ่นหลงัและคอ่ย ๆ ท า 
            5. ขอความชว่ยเหลือจากจิตแพทย์เม่ือเกิดอาการซมึเศร้าจนที่จะรับมือได้ 
            6. ดแูลเด็กๆให้ดี และโปรดเข้าใจเด็กมีความต่ืนกลวัไมแ่พ้กนั และอยา่ต าหนเิด็กที่มีพฤติกรรมแปลก ๆ หลงัจาก
น า้ทว่ม เชน่ ฉ่ีรดที่นอน ดดูนิว้โปง้หรืเกาะคณุอยูต่ลอดเวลา จ าไว้วา่เด็กพึง่ผ่านเหตกุารณ์ทีรุ่นแรงในชีวิต 
           7. ระวงัเร่ืองสุขอนามยั เม่ืออยูใ่นพืน้ที่เคยน า้ทว่ม 
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ขั้นตอนที่ 2 การจดัการดูแลบ้านของคุณ 

 
 

           ที่ผ่านมามีผู้คนจ านวนมากเสียชีวิตเนื่องจากน า้ทว่มสว่นใหญ่เกิดจากถกูไฟดดู หรืออบุติัเหตทุีเ่กิดขึน้จากน า้ลดส่ิง
แรกท่ีต้องท าเม่ือกลบับ้านคอื การตรวจสอบความปลอดภยั กอ่นเข้าบรูณะและอยูอ่าศยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
          1.ปรับจนูคล่ืนวิทยโุทรทศัน์ ฟังรายงานสถานการณ์ 
          2.ติดตอ่บริษัทประกนัภยั เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และซอ่มแซมทรัพย์สินตา่ง ๆ 
          3.เดินตรวจตารอบ ๆ บ้าน และเช็คสายไฟฟา้ สายถงัแก็สโดยถ้าหากเกิดแก็สรั่วจะสามารถรู้ได้จากกล่ินแก็สให้
ระวงัและรีบ โทรแจ้งร้านทีเ่ป็นตวัแทนจ าหนา่ย 
          4.ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง ตวับ้าน ระเบยีง หลงัคา ให้แนใ่จวา่โครงสร้างทกุอยา่งปลอดภยั 
          5.ตดัระบบไฟฟา้ที่จา่ยเข้าบ้าน 
          6.ปิดวาล์วแก็สให้สนิทหากได้กล่ินแก็สรัว่กอ่ไมค่วรเข้าใกล้บริเวณนัน้ 
          7.เข้าไปในบ้านอยา่งระมดัระวงั แลพอยา่ใช้วสัดทุีท่ าให้เกิดประกายไฟ 
          8.ถา่ยรูปความเสียหาย เพื่อเรียกร้องคา่ชดเชยจากประกนั (ถ้ามี) 
          9.เก็บกู้ ส่ิงของที่มีคา่ และหอ่หุ้มรูปภาพหรือเอกสารส าคญั 
        10.เก็บกวาดท าความสะอาดบ้าน เปิดหน้าตา่งและประต ูเพื่อระบายอากาศ และตรวจสอบความมัน่คงของ
โครงสร้างพืน้ฐานของส่ิงกอ่สร้างตา่ง ๆ 
         11.ซอ่มแซมโครงสร้างที่เสียหาย 
         12.เก็บกวาดก่ิงไม้หรือส่ิงปฏิกลูในบ้าน 
         13.ตรวจ หารอยแตกหรือรัว่ของทอ่น า้ถ้าพบให้ปิดวาล์วตรงมิเตอร์น า้ และไมค่วรดื่มและประกอบอาหารด้วยน า้
จากก๊อกน า้ จนกวา่จะรู้วา่สะอาดและปลอดภยั 
          14 ระบายน า้ออกจากห้องใต้ดินอยา่งช้า ๆ เนื่องจากแรงดนัน า้ภายนอกอาจจะมากจนท าให้เกิดรอยแตกของผนงั
หรืพืน้ห้องใต้ดิน 
          15.ก าจดัตะกอนที่มาจากน า้เนื่องจากเชือ้โรคสว่นมากมกัจะมาจากตะกอน 
 

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


