
  
การเตรียมความพรอม 

ในภาวะวิกฤตน้ำปาไหลหลาก 

และดินโคลนถลม 



1 
 

 
 

คู่มือการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตน ้าป่าไหลหลาก
และดินโคลนถล่ม ในชุมชนชาวเขาเผ่าลัวะตา้บลสกาด                               

อ้าเภอปัว จงัหวัดน่าน  
 

 

 

จัดท้าโดย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดร.อิสรภาพ มาเรือน และคณะ 
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 
ได้รับทุนอุดหนุนการท้ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการ

จัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์              
จากส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                    

ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

 

 



2 
 

ค้าน้า 
 

           เอกสารฉบับนี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือการเสริมสร้างสมรรถนะ
ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ในภาวะวิกฤตน้้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในชุมชนชาวเขาเผ่าลัวะ
ต้าบลสกาด อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน โดยเนื้อหาประกอบด้วยหลักการ
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติน้้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม หลักการ
เฝ้าระวัง หลักการการอพยพ  การจัดการระบบสุขาภิบาลและระบบ
สุขภาพในภาวะภัยพิบัติ ข้อมูลคณะกรรมการ และข้อมูลการติดต่อ
ประสานงาน ท่ีทีมวิจัยได้รวบรวมจากการสืบค้นข้อมูล การถอดบทเรียน
จากชุมชน และน้ามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชน 
ผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะก่อประโยชน์ส้าหรับประชาชน
ต้าบลสกาดและประชาชนท่ัวไปในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นได้ทุกขณะ   
      

                                        อิสรภาพ มาเรือน และคณะ
    มีนาคม 2562 
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บทน้าและความเป็นมา 
    ช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีนี้หลายพื้นท่ีของประเทศไทยเกิดเหตุการณ์น้้าป่า

ไหลหลากและดินโคลนถล่มบ่อยครั้งมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งมี
ปัจจัยส้าคัญมาจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานบนท่ีล าดเชิงเขา 
ประกอบกับไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินท้าให้ดินภูเขาท่ีชุ่มน้้าอยู่แล้ว ไม่
สามารถอุ้มน้้าไว้ได้จนพังถล่มและเล่ือนไหลลงมา สร้างความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

สกาดเป็นพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินโคลนถล่มในระดับ 2 คือ มีโอกาสดินถล่มเมื่อ
มีปริมาณฝนมากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อวัน  
      ท้ังนี้ในอดีตต้าบลสกาด มีประวัติการเกิดน้้าป่าไหลหลากและดินโคลน
ถล่มในทุกหมู่บ้าน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนอยู่บนเนินเขา
และหุบเขาติดหน้าผาสูงชัน บางส่วนต้ังบ้านเรือนอยู่ต้่ากว่าถนนท่ีตัดไหล่เขา 
เมื่อฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานานท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลากและดิน
โคลนถล่ม ครั้งท่ีเกิดหนักสุด ได้แก่ พ.ศ. 2554 เกิดดินถล่มบริเวณบ้านสกาด 

ต้าบลสกาด อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอ้าเภอปัวสภาพ ภูมิประเทศมี
ลักษณะเป็นภูเขาสูงชันและเป็น
พื้นท่ีป่าต้นน้้าของแม่น้้าหลายสาย 
กรมทรัพยากรธรณีได้วิ เคราะห์
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดดิน
ถล่ม ประกอบด้วยข้อมูลลักษณะ
ทางธรณีวิทยา ความลาดชัน และ
พืชพรรณท่ีปกคลุม พบว่า ต้าบล  
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เหนือ หมู่ท่ี 1 เป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน
ของประชาชน และยังพบรอยแยกของแผ่นดินขนาดกว้างประมาณ 30 
เซนติเมตร ลึก 1 เมตร ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร พาดผ่านบริเวณภูเขาและ
บ้านเรือนของประชาชน ต้าบลสกาดจึงมีความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติน้้าป่า
ไหลหลากและดินโคลนถล่มเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับเป็นพื้นท่ีสูงท่ีอยู่ห่างไกล 
การติดต่อส่ือสารและการคมนาคมล้าบาก สามารถเดินทางขึ้น-ลงได้ทางเดียว 
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจะมีดินโคลนถล่มปิดเส้นทางหลายแห่ง ความช่วยเหลือ 
จากภายนอกจะไปถึงได้ช้า ไม่ทันกับสถานการณ์ ดังนั้น การเตรียมความ
พร้อมในการช่วยเหลือตนเองด้าน ต่าง ๆ ในเบ้ืองต้นจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่ง  
 
  

  
 
 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภัยพิบัติน ้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 
 

    
 
 
  1. น ้าป่าไหลหลาก หรือน ้าท่วมเฉียบพลัน (อุทกภัย) 
      เกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานหรือ
เกิดจากพายุฝนท่ีเกิดซ้้าหลายครั้งติดต่อกัน 
จึงท้าให้ดินไม่สามารถดูดซับน้้าได้ทันและใน
บางครั้งก็เกิดจากส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีขัด
ขวางทางน้้า ท้าให้น้้าฝนท่ีตกลงมาในป่าไม่
สามารถไหลได้ตามเส้นทาง สุดท้ายก็เกิดเป็น

  

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับน ้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 
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น้้าป่าไหลหลาก และยังส่งผลท้าให้หน้าดินพังทลายลงมาด้วย ท้าให้ทะลัก
เข้าท่วมตามหมู่บ้านต่าง ๆ ท่ีอยู่แถว ๆ เชิงเขาเกิดความเสียหายต่อ ชีวิต 
ทรัพย์สิน และพื้นท่ีท้าการเกษตร 
 
 
 

  1. กอนเกิดอุทกภัยน ้าปาไหลหลาก   
     ชุมชนท่ีอยูใกลริมน้้าหรือบริเวณท่ีเส่ียงตอการเกิดอุทกภัยน้้าปาไหล
หลาก ควรจัดเตรียมความพรอมเพื่อความปลอดภัย ดังนี้     
     1.1 มีแผนฉุกเฉินท่ีจะออกจากบานไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย    
          1) ปดสวิทซไฟฟ้า แกส และกอกน้้า       
          2) ปดประตูบาน         
          3) จัดเตรียมอาหารของคนและสัตวเล้ียง       
          4) จดจ้าขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน      
          5) เก็บรักษาส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ ท่ีอยูภายนอกบานใหปลอดภัย  
           6) ซักซอมใหสมาชิกครอบครัวทุกคนเขาใจวิธีปฏิบติัตามแผนท่ีได
จัดเตรียมไว        
     1.2 จัดเตรียมของใชจ้าเปนในกรณีฉุกเฉินรวมไวในถุงหรือกลอง
พลาสติกเดียวกัน น้าไปวางไวในท่ีงายต
อการหยิบฉวย ประกอบไปดวย    
       1) ถานวิทยุพรอมส้ารองถานและ  
แบตเตอรีโทรศัพทมือถือ      
       2) ชุดปฐมพยาบาลขั้นตนพรอมคูมือ    
       3) ยาสามัญประจ้าบ้าน        
       4) อาหาร น้้าด่ืม (1 แกลลอนตอ        
1 คน) ซึ่งพอเพียงตอการยังชีพใน ชวงเวลา 3-4 วนั      
       5) เทียนไข ไมขีด ไฟฉาย และถานส้ารอง       

ข้อควรปฏิบัติเพื่อรับมือกับน ้าป่าไหลหลากน ้าท่วมเฉียบพลัน 
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         6) เส้ือกันฝน ผาพลาสติกกันฝนและรองเทา      
         7) ยาทากันยุง/แมลง         
         8) เอกสารส้าคัญตางๆ        
    1.3 จัดเตรียมแผนการส่ือสารและติดตอฉุกเฉิน       
         1) ก้าหนดจุดนัดพบท่ีปลอดภัยภายหลังการอพยพ      
         2) ก้าหนดบานญาติหรือบานเพื่อนไวส้าหรับเปนจุดนัดพบภายหลัง
อุทกภัย สมาชิกในครัวเรือนตองทราบช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของ
ญาติหรือเพื่อนคนนั้น          
    1.4 จัดเตรียมแผนซอมการอพยพอุทกภัยน้้าปาไหลหลาก          
         1) ประสานผู้น้าชุมชนและหนวยงานในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ     
         2) ซักซอมความเขาใจและปฏิบัติตามแผนอพยพ   
  2. ในระหวางการเฝาระวังเตือนอุทกภัยน ้าปาไหลหลาก                        
       1) ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง คอยติดตามสถานการณ์น้้าท่วม
อย่างใกล้ชิด เช่น การสังเกตลมฟ้าอากาศ และคอยติดตามค้าเตือนจากกรม
อุตุนิยมวิทยาเกี่ยวสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ  
       2) จัดหาภาชนะใสน้้าสะอาดส้ารองใหพรอม            
       3) ยายส่ิงของมีคาขึ้นไป   
บานช้ันบนหรือน้าไปเก็บไวในท่ี
ปลอดภัย         
       4) เตรียมพรอมท่ีจะอพยพ    
    3. ในระหวางเกิดอุทกภัย
น ้าปาไหลหลาก           
     ชุมชนท่ีอยูในพื้นท่ีเส่ียง             
ตอการเกิดน้้าปาไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณหุบเขา ในกรณีท่ีสงสัยหรือ
คาดวาอาจเกิดน้้าปาไหลหลากใหรีบหนีไปยังพื้นท่ีสูงโดยทันที ไมควรรอใหมี
การแจงเตือน หรือในกรณีเมื่อไดรับการแจงใหอพยพใหปฏิบัติโดยทันที 
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ไมตองรอสัญญาณเตือนหรือค้าแนะน้า จากเจาหนาท่ี ความปลอดภัยของ
สมาชิกครอบครัวมีความส้าคัญมากกวาการปองกันส่ิงของเครื่องใช  
     3.1 กรณีอยูในบาน         
          1) ติดตามสถานการณพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา    
          2) พรอมท่ีจะน้าของใชจ้าเปนฉุกเฉินท่ีไดจัดเตรียมไวออกไปทันที
          3) คอยรับความชวยเหลือ ไมควรขับรถบนถนนท่ีมีน้้าทวม     
          4) อพยพทันทีตามแผนท่ีไดรับการซักซอมไวแลวเมื่อไดรับแจง 
     3.2 กรณีอยูนอกบาน             
         1) ขึ้นไปบนพืน้ท่ีสูง      
          2) หลักเล่ียงท่ีจะเดินในพื้นท่ี
น้้าทวม              
    3.3 กรณีอยูในรถยนต         
         1) หลีกเล่ียงพื้นท่ีน้้าทวม           
ใหไปใชเสนทางอื่น      
         2) ถาเครื่องยนต์ดับ ใหรีบ
ออกจากรถและหนีขึ้นไปบนพื้นท่ีสูง คนสวนใหญเสียชีวิตเนื่องจากพยายาม
ท่ีจะเคล่ือนยายรถยนต  
     4. ภายหลังอุทกภัยน ้าปาไหลหลาก       
    อันตรายหลังน้้าลดไปแลวยังคงมีอยู ติดตามสถานการณการพยากรณ์
อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา จะกลับบานไดก็ตอเมื่อไดรับแจงจากเจา
หน้าท่ีวาปลอดภัย มีขอควรปฏิบัติ ดังนี้        
       4.1 ใหความชวยเหลือเปนอันดับแรกแก เด็ก คนชรา และผู้พิการ   
ตรวจสอบรอยราวตาง ๆ ของตัวอาคาร       
      4.2 ไมควรเขาไปในอาคารที่น้้าทวมสูงเกินกวาช้ันท่ี 1 ของอาคาร         
      4.3 การเขาไปในตัวอาคารควรด้าเนินการ ดังนี้      
          1) สวมรองเทาและใชไฟฉายหรือตะเกียงตรวจสอบความเสียหาย    

 



9 
 

        2) ตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของก้าแพง พื้น ประตูและหนาตาง    
       3) ระวังสัตวมีพิษตาง ๆ เชน งู ตะขาบ โดยใชกิ่งไมเขี่ยตามกองเศษ
สวะท่ีมากับน้้าทวม          
       4) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
 
2. การเตรียมความพร้อมรับมือดินโคลนถล่ม 
    ดินถล่มเป็นภัยท่ีเกิดจากการเคล่ือนตัวของดินหรือหินลงมาตามท่ีลาดเชิง
เขา ซึ่งมักมีน้้าเป็นปัจจัยเสริมให้สถานการณ์ รุนแรงมากขึ้น ส่วนใหญ่มัก
เกิดพรากเกิดน้้าป่าไหลหลากในขณะหรือภายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องท้า

ให้ดินชุ่มน้้าจนน้้าหนักของมวล
ดินเพิ่มขึ้นและแรงยึดเกาะ
ระหว่างมวลดินลดลง จึงเล่ือน
ไหลลงมายัง พื้นด้านล่าง ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นอย่ าง ช้าๆ หรือ
ฉั บ พ ลั น  ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
 

 
 
     
 
   พื้นท่ีเส่ียงดินถล่ม ได้แก่ พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีอาจมีการเล่ือนไหลของ
ตะกอนมวลดินและหินท่ีอยู่บนภูเขาสูงสู่ท่ีต้่าในล้าห้วยหรือทางน้้าไหลผ่าน 
ขณะท่ีเกิดฝนตกหนักอย่าง ต่อเนื่อง โดยพื้นท่ีเส่ียงดินถล่มมีลักษณะ ดังนี้ 
 

 

ลักษณะของพื นท่ี/หมู่บ้านท่ีเสี่ยงดินถล่ม 
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    1. บริเวณท่ีลาดเชิงเขา หรือท่ีลุ่มใกล้เชิงเขาท่ีมีการพังทลายของดินสูง 
บริเวณ ภเูขาสูงหรือหน้าผาหินท่ีผุพังง่ายและมีช้ันดินหนาจากการผุกรอ่น
ของหิน         
     2. บริเวณท่ีดินลาดชันมากและมีหินก้อนใหญ่ฝังอยู่ในดิน โดยเฉพาะ 
บริเวณใกล้ทางน้้าไหลผ่าน         
    3. พื้นท่ีภูเขาสูงท่ีมีการตัดไม้ท้าลายป่าและไม่มีพืชปกคลุมผิวดิน ท้าให้ 
ช้ันดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว      
    4. บริเวณท่ีเคยเกิดดินถล่ม มีร่องรอยดินไหล หรือดินเล่ือนบนภูเขา 
โดยมีสาเหตุจากการก่อสร้าง      
    5. บริเวณพื้นท่ีลาดต้่า แต่มีช้ันดินหนาและอิ่มตัวด้วยน้้ามาก  
    6. บริเวณท่ีเป็นทางลาดชันหรือท่ีลาดเชิงเขา  ซึ่งมีการก่อสร้างในพืน้ท่ี 
ดังกล่าว เช่น การสร้างถนน การท้าเหมืองแร่ เป็นต้น      
     หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อดินถล่ม      
     ได้แก่ หมู่บ้านหรือชุมชนท่ีอยู่บริเวณล้าห้วย ท่ีลาดเชิงเขา ท่ีลุ่มใกล้
ภูเขาสูง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเล่ือนไหลของมวลดินและหิน
ปริมาณมากท่ีมาพร้อมกับน้้าตามล้าห้วย โดยท่ีต้ังของหมู่บ้านเส่ียงดินถล่มมี
ลักษณะ ดังนี้ 
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 อยู่ติดภูเขาและใกล้ล้าห้วย   
 มีร่องรอยดินไหลหรือเล่ือนบนภูเขา   
 อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยเกิดดินถล่ม  
 เกิดน้้าป่าไหลหลากและน้้าท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง  
 มีกองหิน เนินทรายปนโคลน และต้นไม้ในล้าห้วย    
 พื้นห้วยหรือล้าธารมีก้อนหินขนาดเล็กใหญ่ปนกันตลอดท้องน้้า 
 

 
   
     1.สัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง (มากกว่า 
100 มลิลิเมตรต่อวันหรือนานกว่า 6 ช่ัวโมง)    
     2. มีน้้าไหลซึมหรือน้้าพุพุง่ขึ้นมาจากใต้ดิน     
    3. ระดับน้้าในแม่น้้าและล้าห้วย
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ  
     4. ดินอยู่ในสภาพอิ่มน้้าหรือชุ่ม
น้้ามากกว่าปกติ               
     5. น้้ามีสีขุ่นมากกว่าปกติหรือ
เปล่ียนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขา  

  

สัญญาณเตือนก่อนเกิดดินถล่ม 
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     6. มีกิ่งไม้หรือท่อนไมไ้หลปนมากับกระแสน้้า  
     7. เกิดช่องทางเดินน้้าแยกข้ึนมาใหม่หรือหายไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว  
     8. มีเสียงดังผิดปกติมาจากภูเขาหรือล้าห้วย อาทิ เสียงหกัของต้นไม   ้         
เสียงแตกของหิน เสียงการไหลของโคลน สัตว์ป่าแตกตื่นหรือตื่นตกใจ 
 
 
 

 ส้ารวจสภาพความเสี่ยงภัยของพื นที่  
หากมีความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม และเคยเกิดน้้าป่าไหลหลากหรือน้้าท่วม 
ฉับพลันบ่อยครั้ง ให้เตรียมพร้อมรับมือ และหมั่นสังเกตสัญญาณผิดปกติทาง
ธรรมชาติ 

 
 
 จัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศ 

ประกาศ เตือนภัย ตรวจวัดปริมาณน้้าฝน และสังเกตความผิดปกติทาง
ธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงของส่ิงก่อสร้างบนพื้นดิน ซึ่งเป็นสัญญาณ
เตือนในช่วง ก่อนเกิดดินถล่ม จะได้แจ้งเตือนคนในชุมชนอพยพหนีภัยได้
ทันท่วงที 

 เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พร้อมศึกษาเส้นทางหนีภัยไป
ยังพื้นท่ี ปลอดภัย ซึ่งอยู่ห่างจากแนวการไหล ของดิน หากเกิดดินถล่ม จะ
ได้อพยพ หนีภัยได้อย่างปลอดภัย 

การเตรียมพร้อมรับมือดินถล่ม 
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1. อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย  พน้จากแนวการไหลของดิน
ถล่มโดยข้ึนท่ีสูงหรือไปยังสถานท่ีปลอดภัย ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณพื้นท่ีเส่ียง
ดินถล่มอย่างน้อย 2 - 5 กิโลเมตร 

2. อยู่ห่างจากล้าน ้าให้มากที่สุด เนื่องจากน้้าจะพัดพาดิน หินและ
ต้นไม้ มาตามล้าน้้าก่อให้เกิดอันตรายได้ 

3. หลีกเลี่ยงเส้นทางที่เป็นแนวการไหลของดินหรือมีกระแสน ้า
ไหลเชี่ยว หากจ้าเป็นให้ใช้เชือกผูกล้าตัว พร้อมยึดเชือกไว้กับต้นไม้ หรือ
ส่ิงปลูกสร้างท่ีมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกระแสน้า้ท่ีไหลเช่ียวกรากพัด
จมน้้า 

4. กรณีพลัดตกน ้า ให้หาต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะและปีนใหพ้้นน ้า ห้าม
วา่ยน้้าหนี โดยเด็ดขาด เพราะอาจกระแทกกับซากต้นไม้หรือหินท่ีไหลมา
ตามน้้าท้าให้จมน้้าเสียชีวิต 

 
 
  
 1. ห้ามเข้าใกล้และกลับเข้าไปในบ้านเรือนท่ีได้รับความเสียหาย
จาก ดินถล่ม หรือบริเวณท่ีมีป้ายเตือนอันตราย เพราะอาจเกิดดินถล่ม ลง
มาซ้าา ก่อให้เกิดอันตรายได้  
 2. จัดท้าทางเบ่ียงของดินและน้้า เพื่อไม่ให้น้้าไหลลงมาสมทบ
มวลดินท่ีเส่ียงต่อการถล่ม เพราะอาจเกิดดินถล่มลงมาซ้้าได้ 
 
 
 
 

หลักปฏิบัติขณะเกิดดินถล่ม 

 การปฏิบัติตนหลังเกิดดินถล่ม 
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 1. เมื่อไดรับการแจงเตือนใหอพยพ ตองปฏิบัติโดยทันที ไมควร
เสียเวลาตระเตรียมส่ิงตางๆ เวนแต่มั่นใจไดวามีเวลาเหลือพอ    
 2. ปฏิบัติอยางรวดเร็วและรอบคอบ มุงไปยังพื้นท่ีสูงตามท่ี
ซักซ้อมไปแลว ในระหวางการเกิดอุทกภัยน้้าปาไหลหลาก การใชรถยนต
อาจไมใชวิธีท่ีเร็วและปลอดภัยท่ีสุด ถาอยูใกลเชิงเขาการเดินขึ้นเขาจะ        
เปนวิธีท่ีปลอดภัยและเร็วที่สุด        
 3. ถาน้้าไหลบาเขามาในบาน ใหหนีขึ้นไปยังช้ันสองหรือหลังคา       
บาน สวมใสเส้ือผาท่ีแหง มีวิทยุและไฟฉาย เพื่อความปลอดภัยไมควร              
วายน้้าออกไป ควรรอคอยความชวยเหลือ      
 4. หลีกเล่ียงพื้นท่ีน้้าทวม ไมควรเดินขามน้้าท่ีมีความสูงเหนือเขา   
 5. อพยพไปตามเสนทางท่ีไดรับการฝกซอมไปแลว     
 6. ในกรณีท่ีมีเวลาอันจ้ากัด ใหน้าเฉพาะของฉุกเฉินท่ีได้จัดเตรียม
เอาไวแลวและรีบหนีไปตามทิศทางท่ีฝกซอมไปแลว     

 
       

 
 

กฎแห่งความปลอดภัยเมื่อมีการอพยพ    

แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติน ้าป่าไหลหลาก
และดินโคลนถล่ม ต้าบลสกาด อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 
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 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติน้้าป่าไหลหลากและดิน
โคลนถล่ม ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในต้าบลสกาด อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน จึงมี
ข้อแนะน้า ให้เตรียมการ ดังนี้ 
 ระยะเตรียมการก่อนเกิดภัยพิบัติ  
 1. ส้าหรับประชาชนทั่วไป ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.1 ติดตามสถานการณพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสม่้าเสมอ 
 1.2 เมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้เตรียมการอพยพไปอยู่ในพื้นท่ี
ปลอดภัยหรือสถานท่ีพักพิงช่ัวคราวท่ีได้มีการส้ารวจและจัดพื้นท่ีไว้ 
 1.3 เคล่ือนย้ายพาหนะ รถยนต์ หรือเครื่องมือประกอบอาชีพหรือ
ทรัพย์สินอื่นใดท่ีอาจจะจมน้้าไปไว้ยังท่ีปลอดภัย 
 1.4 น้าสัตว์เล้ียงและปศุสัตว์ไปผูกไว้ในท่ีสูง 
 1.5 เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารส้ารองไว้เพียงพอ
ส้าหรับคนในครอบครัวยังชีพได้ 2-3 วัน 
 1.6 เตรียมเครื่องชูชีพ เช่น แกลลอนอย่างน้อยคนละ 1-2 ใบ 
ส้าหรับชูชีพ 
 1.7 เตรียมน้้าสะอาดส้าหรับใช้ด่ืมและอุปโภคให้เพียงพอ
ประมาณ 3 วัน เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์ ระบบประปาภูเขาท่ีใช้อยู่จะ
เสียหายโดยส้ินเชิง และเพื่อความสะอาดควรต้มให้เดือดเสียก่อน 
 
  

แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติน ้าป่าไหลหลากและ
ดินโคลนถล่ม ต้าบลสกาด อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 
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 1.8 เตรียมยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินท่ีจ้าเป็น เช่น ยาสามัญประจ้า
บ้าน ยาส้าหรับโรคประจ้าตัว (ยาพาราเซตามอล ยาแก้แพ้ ยาดม ยาหม่อง 
ยาแก้ผดผ่ืนคัน ยาแก้เวียนศีรษะ ยาแก้ปวดท้อง ยาทาแผลฯลฯ) 
 1.9 เตรียมรองเท้าบูท ไฟแช็ค ไฟฉายพร้อมถ่านส้ารอง  
 1.10 เตรียมโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ส้ารอง ชารต์ไฟให้เต็ม 
 1.11 เตรียมเชือกไนล่อนยาวประมาณ 10 เมตร เพื่อใช้ผูกตัว ผูก
ของ ผูกเต้นท์ฯลฯ 
 1.12 เตรียมเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอนให้เพียงพอเพื่อรักษาความ
อบอุ่นของร่างกาย 
 1.13 เตรียมอุปกรณ์กันฝน เช่น ร่ม ผ้าพลาสติกให้เพียงพอ 
 1.14 เตรียมเอกสารส้าคัญใส่ซองพลาสติกกันน้้าไว้ในท่ีปลอดภัย
และหยิบฉวยได้ง่าย 
 1.15 เตรียมเบอร์โทรฉุกเฉินของหน่วยราชการไว้ให้พร้อม 
       2. ส้าหรับคณะกรรมการทุกฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอ้านวยการในการ
ป้องกันและเตรียมความพร้อม คณะกรรมการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
(มิสเตอร์เตือนภัย) คณะกรรมการด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการ
ฝ่ายอ้านวยการศูนย์อพยพ และรักษาความปลอดภัย และคณะกรรมการ
ฝ่ายฟื้นฟูสภาพ และจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค เตรียมการ ดังนี้ 
          2.1 คณะกรรมการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย) 
ตรวจวัดปริมาณน้้าฝนทุก 1 ช่ัวโมง เป็นเวลา 24 ช่ัวโมงติดต่อกันหรือ
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และประสานงานแจ้งข่าวปริมาณ
น้้าฝนให้แก่ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการคณะกรรมการด้านการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ทราบเป็นระยะ 
         2.2 เมื่อพบว่าปริมาณน้้าฝนอยู่ในระดับท่ีเส่ียงต่อการเกิดน้้าป่าไหล
หลากและดินโคลนถล่ม ให้ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งข่าวไปยังศูนย์ป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ อบต. และประกาศหอกระจายข่าวหรือ
วิธีการอื่นใดท่ีจะสามารถส่ือสารกับประชาชนได้ ให้เตรียมการอพยพไปยัง
ท่ีปลอดภัยท่ีจัดไว้ 
 ระยะเกิดภัยพิบัติ  

1. ข้อควรปฏิบัติส้าหรับประชาชน ด้าเนินการ ดังนี ้
 1.1 ต้ังสติให้มั่นคง อย่าต่ืนตระหนกหรือตกใจกลัวเกินเหตุ ไม่

เอะอะโวยวาย มีความสุขุมรอบรอบในการรับเหตุการณ์  
 1.2 ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
 1.3 เตรียมพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ส้าหรับการอพยพให้พร้อมเสมอ 
 1.4 ตัดสะพานไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าวิ่งไหลตามสายท่ีอาจจะช้ารุด 
 1.5 ไม่ขับข่ียายพาหนะในบริเวณน้้าหลาก ไม่ลงเล่นน้้า 
 1.6 หากได้รับบาดเจ็บควรแจ้งหน่วยปฐมพยาบาล หรือปฐม

พยาบาลเบื้องต้นด้วยตนเอง 
  1.7 ปฏิบัติตามค้าแนะนะของเจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 
 2. ข้อควรปฏิบัติส้าหรับคณะกรรมการ  
  2.1 คณะกรรมการฝ่ายอ้านวยการศูนย์อพยพ และรักษาความ
ปลอดภัยเตรียมพื้นท่ีอพยพให้สะอาด เรียบร้อย และปลอดภัยรวมถึงการ
จัดหาท่ีพักหรือสร้างท่ีพักพิงช่ัวคราวส้าหรับการอพยพ      
  2.2 คณะกรรมการฝ่ายอ้านวยการศูนย์อพยพ และรักษาความ
ปลอดภัย ดูแลด้านการจราจร การเดินทางอพยพให้ปลอดภัยและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย จัดล้าดับก่อนหลัง โดยเน้นการเคล่ือนย้ายประชากร
กลุ่มเส่ียงเป็นอันดับแรก  
  2.3 คณะกรรมการฝ่ายอ้านวยการศูนย์อพยพ และรักษาความ
ปลอดภัย ส่ือสารและเฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดการจราจรส้าหรับ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่ีจะเข้ามาท้าการช่วยเหลือ 
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 2.4 คณะกรรมการฝ่ายฟื้นฟูสภาพ และจัดหาเครื่องอุปโภค 
บริโภคประสานการจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคส้าหรับประชาชนผู้อพยพ 
ให้เพียงพอ 
 2.5 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อมดูแล
รักษา และปฐมพยาบาลเบื้องตนให้กับผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และคัดกรองส่งต่อ
ผู้ท่ีมีอาการหนักส่งต่อสถานพยาบาล 
 ระยะหลังภัยพิบัติ  
 1. ข้อปฏิบัติส้าหรับประชาชน ด้าเนินการ ดังนี ้
    1.1 ส้ารวจความเสียหายของชีวิตและทรัพย์ในบ้านเรือนของ
ตนเอง  

 1.2 ท้าความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง และส่ิงของเครื่องใช้
ภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปกติ 

 1.3 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่หน่วยงานราชการท่ีเข้ามาท้าการส้ารวจ
ความเสียหาย 

 1.4 ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองได้ 
     1.5 ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีเสียหาย 
 2. ข้อปฏิบัติส้าหรับหน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการภัย
พิบัติระดับต้าบล/หมู่บ้าน ควรปฏิบัติดังนี้ 
    2.1 ส้ารวจความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน จัดท้าทะเบียนบันทึก
ข้อมูล  
    2.2 จัดต้ังหน่วยงานภาคสนามรับแจ้งความเสียหาย ให้
ครอบคลุมพื้นท่ี  
    2.3 รวบรวมความเสียหายทุกประเภทเพื่อรายงานให้
ผู้อ้านวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทราบ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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    2.4 จัดให้มีการบ้ารุงขวัญ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ค้าแนะน้าและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่าง ๆ  
    2.5 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในด้านปัจจัย 4 ประกอบด้วย น้้า 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และสถานท่ีพักพิงตามความจ้าเป็นใน
ระยะแรก และร่วมกนัฟื้นฟูสภาพส่ิงปลูกสร้าง และสาธารณประโยชน์ให้
คืนสู่สภาพโดยเร็ว 
    2.6 ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อป้องกัน
โรคระบาด 
    2.7 ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและ
แก้ไขการปฏิบัติงาน  
  
 
 
 ในภาวการณ์เกิดภัยพิบัตินั้น การดูแลสุขภาพ การการสุขาภิบาล 
และอนามัยส่ิงแวดล้อมนับว่าเป็นเรื่อส้าคัญ จึงมีแนวปฏิบัติส้าหรับ
ประชาชนผู้ประสบภัย ดังนี้ 
 1. การจัดหาน ้าสะอาด 
    1.1 น้้าด่ืม ควรด่ืมน้้าด่ืมบรรจุขวดท่ีมีฝาขวดปิดสนิทและมี
พลาสติกหุ้ม น้้าใสไม่มีตะกอนหรือส่ิง
แปลกปลอม ขวดไม่มีคราบสกปรกหรือ
ช้ารุด มีเครื่องหมาย อย.ท่ีฉลาก กรณี
ไม่ใช่น้้าบรรจุขวด ต้องเป็นน้้าด่ืมท่ีสะอาด
ท่ีผ่านการกรอง เติมคลอรีนปรับปรุง
คุณภาพน้้าด้วยคลอรีน หรือต้มเดือดนาน 
5 นาทีเพื่อฆ่าเช้ือโรค    
 1.2 น้้าใช้ ควรใช้น้้าฝนท่ีรองไว้ 

แนวปฏิบัติในการจัดการระบบสุขาภิบาลและสุขภาพในภาวะภัยพบิัติ 
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หรือน้้าสะอาดท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดหามาบริการ หรือหากจ้าเป็นต้องใช้
น้้าคลองหรือน้้าท่วมขังควรเลือกจากแหล่งท่ีสะอาดและต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพก่อนด้วยวิธีการ ดังนี้ 
 การปรับปรุงคุณภาพน ้า  
 ในภาวะภัยพิบัติ น้้าสะอาดเป็นส่ิงจ้าเป็นอย่างยิ่ง วิธีการส้าหรับ  
ท้าน้้าให้สะอาดเพื่อใช้ด่ืม ปรุงอาหาร และช้าระล้าง มีวิธีการ ดังนี ้
วัสดุอุปกรณ์ 

 สารส้มก้อน 0.5 กิโลกรัม   
 คลอรีนน้้า (หยดทิพย์) 1 ขวด  
 พร้อมหลอดหยดขนาด 

1 ซีซี 
วิธีท้า 
 1. ตักน้้าใส่ถัง (ถ้าน้้ามี
ความขุ่นมาก ให้ต้ังท้ิงไว้
ประมาณ 6-12 ช่ัวโมง) ใช้ก้อน
สารส้มกวนน้้า สังเกตตะกอนใน
น้้าเริ่มจับตัว ใช้ไม้พายกวนต่ออีก 1-2 นาที ต้ังท้ิงไว้จนตกตะกอน    
     2. ค่อย ๆ ตักน้้าใสแยกออกมาหรือหากมีสายยาง ใช้สายยางจุ่มไปท่ี
ก้นถังตรงบริเวณท่ีมีตะกอน ดูดตะกอนออกจนหมด ให้เหลือแต่น้้าใส   
     3. เติมคลอรีนน้้าลงในน้้าใสเพื่อฆ่าเช้ือโรค โดยใช้หลอดหยดเติม
คลอรีนชนิดน้้า 1 หยด ต่อน้้าใส 1 ลิตร    
 - ถังน้้าใส ความจุ 1 ปี๊บ (20 ลิตร) เติมคลอรีนน้้า 20 หยด    
 - ถังน้้าความจุ 200 ลิตร เติมคลอรีนน้้า 200 หยด (8 ซีซี หรือเต็ม 
8 หลอดหยด)         
 - โอ่งมังกร ขนาด 8 ป๊ีบ (160 ลิตร) เติมคลอรีนน้้า 160 หยด     
(6 หลอดหยด + 10 หยด)   
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 - ปิดฝา ท้ิงไว้ 30 นาที เพื่อให้คลอรีนฆ่าเช้ือโรคและล้างหลอดหยด
หลังใช้งานทุกครั้ง 
 
 2. การสุขาภิบาลอาหาร 
 2.1 การสุขาภิบาลอาหารส่วนบุคคล 

    1) ควรรับประทานอาหารท่ีมีความร้อน สะอาด ปรุงสุกใหม่ ไม่
มีแมลงวันตอม  

   2) ล้างมือให้สะอาดด้วยน้้า
และสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 
    3) หากเก็บไว้กินในมื้อถัดไป 
ควรเก็บในภาชนะท่ีปกปิดหรือมีฝาชี
ครอบ 

   4) ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ใช้ช้อนกลางทุกครั้งท่ี
รับประทานอาหารร่วมกัน  

2.2 หลักการสุขาภิบาลเม่ือประกอบอาหารจ้านวนมากในภาวะ
ภัยพิบัติ 
   1) อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ต้องสดใหม่ ในการน้าไปปรุง
ประกอบอาหารต้องล้างก่อนแล้วน้าไป หั่น 
สับ บด ตามต้องการและต้องท้าให้สุกโดย
การต้ม ผัด นึ่ง ย่าง อบ ปิ้ง 
   2) ปรุงอาหารให้สุกท่ัวถึงด้วย
ความร้อน  
   3) มีการปกปิดอาหารปรุงส้าเร็จ 
และอาหารพร้อมบริโภคทุกชนิด  
   4) ไม่วางอาหารและภาชนะบรรจุ
อาหารบนพื้นโดยตรง  
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 5) ควรแยกบรรจุกับข้าวที่มีส่วนผสมของน้้าใส่ในถุงพลาสติกก่อนใส่
ในกล่องข้าว        
 6) อาหารกล่อง (ข้าวกล่อง) ต้อง
ระบุประเภทอาหารและวัน-เวลาท่ีปรุงบน
ภาชนะบรรจุ และไม่ควรบริโภคภายหลัง  
4 ช่ัวโมง              
 7) อาหารกล่องท่ีควรท้า ได้แก่ ข้าว
หมู/ ไก่/ ปลาทอด ข้าวเหนียว น้้าพริกแห้ง 
ไข่เค็ม กุนเชียง ไข่ต้มสุก    
 8) ผู้เตรียม ปรุงอาหารต้องสวมผ้ากันเป้ือนและหมวกคลุมผม   
 9) ผู้เตรียม ปรุงอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุงอาหาร 
และหลังใช้ห้องส้วม        
 10) ผู้เตรียม ปรุงอาหารไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุงส้าเร็จโดยตรง 
  
 3. การจัดการด้านการขับถ่าย 
 ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ส้วมปกติใช้การไม่ได้ เช่น น้้าท่วม ส้วม
ช้ารุด และไม่มีส้วมฉุกเฉินเพียงพอ มีข้อแนะน้าในการท้าส้วมอย่างง่าย 
เช่น ใช้กล่อง กระดาษเอ 4 เจาะฝาตรงกลาง หรือใช้เก้าอี้พลาสติกเจาะ
ช่องตรงพื้นนั่ง ใช้กระดาษแข็งหรือยางในรถยนต์ เจาะเป็นช่องตรงกัน 
สวมถุงพลาสติกตรงกลางสอดทับใต้กระดาษหรือยาง เพื่อป้องกันถุงหลุด
จากเก้าอี้   

เมื่อถ่ายใส่ถุงพลาสติกโดยมีภาชนะต่าง ๆ รองรับ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 1) ควรน้าไปนั่งถ่ายในห้องส้วมหรือท่ีมิดชิด     
 2) ตรวจสอบให้ถุงพลาสติกครอบปากภาชนะหรืออุปกรณ์  
 3) ขับถ่ายให้ลงตรงกลางช่อง     
 4) ใช้กระดาษช้าระท้าความสะอาดหลังการขับถ่าย    
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5) ท้ิงกระดาษช้าระท่ีใช้แล้วลงในถุงพลาสติก หลังขับถ่ายเสร็จ ตัก

ผงปูนขาว 2 ช้อนโต๊ะ (หรือใช้น้้ายาฆ่าเช้ือโรค ½ -1 ฝา) ใส่ในถุงอุจจาระ
เพื่อท้าลายเช้ือโรค      
 6) มัดปากถุงพลาสติกหลังใช้งาน
แล้วให้แน่น    
 7) รวบรวมถุงพลาสติกฯ 
ดังกล่าวไว้ในถังท่ีมีฝาปิดเพื่อน้าไป
ก้าจัดต่อไป ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้าง
มือหลังจากเสร็จกิจแล้วทุกครั้ง  
 8) วิธีการก้าจัดถุงใส่อุจจาระหลัง
น้้าลด ส้าหรับประชาชน ให้ขุดหลุมลึกพอประมาณว่าเมื่อใส่ถุงอุจจาระลง 
ไปแล้วหลุมมีพื้นท่ีเหลืออย่างน้อย 50 ซม. ส้าหรับใส่ดินอัดให้แน่น หลุมนี้
ต้องขุดให้ ห่างจากแม่น้้า คู คลองหรือแหล่งน้้าธรรมชาติไม่น้อยกว่า 30 ม. 
หรือรวบรวมส่งให้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล อบต. หรือ อบจ.
น้าไปก้าจัดต่อไป   
 
 4. การควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน้าโรค 

ในขณะนี้ท่ีประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติมักจะมีภัยอื่น ๆ 
ท่ีมากับน้้า ได้แก่ สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์มีพิษต่างๆ ได้แก่ งู ตะเข็บ ตะขาบ  
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ยุง ริ้น ไร หนู แมลงวัน แมลงสาบ ฯลฯ  ซึ่งต้องระมัดระวงัตัวเองเป็น
พิเศษ ซึ่งการป้องกันตนเองเบ้ืองต้นสามารถปฏิบัติได้ดังนี้คือ  

1. อย่าให้มีขยะตกค้าง โดยเฉพาะเศษอาหาร ควรเก็บใส่ถุงด้าปิด
ปากถุงให้แน่น น้าไปก้าจัดโดยการฝังหรือส่งหน่วยงานท้องถิ่นน้าไปก้าจัด 

 

 
 
2. หมั่นตรวจตราท่ีนอนให้สะอาดอยู่เสมอ โดยการซักตากแดดเป็น

ประจ้า  
3. ดูแลรักษาบริเวณท่ีอยู่อาศัยให้สะอาด อย่าให้มีสภาพรกรุงรัง         

อันอาจเป็นท่ีอาศัยหลบซ่อนของสัตว์และแมลงน้าโรคต่างๆ   
4. หากต้องเดินในบริเวณท่ีมีน้้าท่วมขงั ควรสวมรองเท้าพื้นยางหุ้ม

แข้งเพื่อป้องกันแมลงมีพิษ เช้ือโรคไข้ฉ่ีหนู และเช้ือ โรคต่าง ๆ ท่ีอาจมา
กับน้้า 

  
 5. การจัดการขยะในพื นท่ีประสบภัย     
 ขอความร่วมมือจากประชาชนในการจัดการ ขยะในบ้านเรือนและ
ชุมชน ดังนี้                                                               
 1. เศษอาหารหรือขยะเปียก กล่องโฟม ถุงพลาสติก ท้ิงในถุงด้าหรือ
ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นบรรจุในถัง ขยะมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์และ
แมลงน้าโรค ถ้ามี EM ให้ราด EM ก่อนมัดปากถุง แล้วน้ามาแขวนไว้รอให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน้าไปก้าจัด   
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2. ขยะแห้ง รวบรวมใส่ถุงมัดปากให้เรียบร้อย เพื่อรอส่งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องน้าไปก้าจัด ส่วนขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว ขวด
พลาสติก กล่องนม เก็บแยกไว้เพื่อขายเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ  

การจัดการขยะในสถานที่พักอาศัยในจุดพักพิง    
1. ให้คัดแยกท้ิงขยะท้านองเดียวกับข้อ 1 และ 2 ส้าหรับขยะเปียก

ให้แยกท้ิงในภาชนะท่ีเก็บรวบรวมใส่ถุงด้า มัดปากถุงให้แน่น รวบรวมลง
ถังขยะรวม (ความจุ 20 – 50 ลิตร) เช่น ถุง
ด้า ถังพลาสติก ป๊ีบ เข่งไม้ไผ่ มีฝาปิด มีขา
ต้ังสูง 20 ซม. เพราะขยะเปียกจะต้องน้าไป
ก้าจัดโดยเร็ว หากมีขยะเปียกตกค้าง
จ้านวนมากอาจติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
น้าไป จัดการอย่างเหมาะสมก่อนบูดเน่า ซึ่ง
จุดท้ิงขยะเปียกรวม ต้องไม่แช่อยู่ในน้้า 
และสะดวกในการเก็บขนไปก้าจัดได้ทุกวัน  

2. กรณีจ้าเป็นต้องก้าจัดขยะในพื้นท่ีเอง ให้ขุดหลุมลึกประมาณ 
1.5 - 2.5 เมตร ก้นหลุมสอบเข้า ความกว้างของปากหลุมข้ึนอยู่กับปริมาณ
ขยะ น้าขยะเปียกมา ใส่ในหลุมทุกวัน และกลบด้วยดินหนาอย่างน้อย       
6 ซม. ทุกวัน   
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 6. การสุขาภิบาลที่พักอาศัยในจุดอพยพ 
 จุดอพยพที่ปลอดภัยอาจเป็น โรงเรียน ศาลาวัด หรือเต็นท์ช่ัวคราว  
ท้ังนี้ควรแบ่งบริเวณให้เป็นสัดส่วน ดังนี้     
 1. บริเวณท่ีนอนหรือพักผ่อนพื้นเรียบสม่้าเสมอ การระบายอากาศดี 
มีแสงสว่างพอท่ีจะอ่านหนังสือได้
สบายตา เวลากลางคืนควรกางมุ้ง 
ป้องกันยุง หากเป็นเต็นท์ ควรปรับพื้น
ให้เรียบ ปูด้วยผ้ายางหรือพลาสติก 
ต้องก้าจัดมดและแมลงต่าง ๆ โดย 
โรยปูนขาวรอบบริเวณ เพื่อป้องกัน
สัตว์และแมลงมีพิษ (อัตราส่วนของ
พื้นท่ีต่อ บุคคล คือ 3.5 ตารางเมตร/คน)     
 2. บริเวณเก็บพักมูลฝอย ต้องมีการรวบรวมขยะมูลฝอยใส่ถุงด้า
และมัดปากถุงให้แน่นเพื่อรอส่งไปก้าจัด ซึ่งท้องถิ่นควรเก็บมูลฝอยไป
ก้าจัดทุกวัน        
 3. บริเวณปรุงอาหารหรือครัว ควรแยกให้ห่างจากท่ีนอนหรือท่ี
พักผ่อน ป้องกันกล่ิน แมลงและสัตว์พาหะน้าโรค ควรมีการระบายอากาศ
ดี มีโต๊ะหรือช้ันส้าหรับเตรียมปรุงอาหาร ห้ามวางกับพื้นโดยเด็ดขาด  
 4. บริเวณท่ีรับประทานอาหาร ควรอยู่ใกล้ ๆ กับท่ีปรุงอาหารเพื่อ
ความสะดวกในการรับประทานและป้องกันกล่ิน แมลงและสัตว์พาหะ          
น้าโรคมารบกวน          
 5. บริเวณห้องส้วม  ห้องอาบน้้าและซักล้าง ควรอยู่ใกล้จุดจ่ายน้้า 
มีการระบายน้้าดี อาจท้าท่ีอาบน้้าแบบรวม โดยบริเวณท่ีอาบน้้ามีผนังกั้น
มิดชิด มีภาชนะใส่น้้าความจุ 2,000 ลิตรต่อ 50 คน ควรแยกชาย - หญิง 
และห้องส้วม 1 ห้อง/ 20 คน ต้องมีระบบเก็บกักอุจจาระ ห้ามท้ิงลงสู่
แหล่งน้้า ควรมีรางระบายน้้าเสียและหลุมซึม   
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 ข้อมูลผู้น้าชุมชนและคณะกรรมการเตรียมรับภัยพบิัติ จัดท้าขึ้น
เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานได้ประสานงานในด้านข้อมูลข่าวสาร การ
สอบถามสถานการ์ต่าง ๆ อันจะช่วยให้การด้าเนินเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น โดยมีรายนาม ดังนี ้
 
ล้าดับ ช่ือ-สกุล ต้าแหน่ง เบอร์โทร 
ผู้น้าชุมชน 

1. นายนิคม นาคชัยวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 080 1236481 
2. นายแม้น รกไพร ก้านัน 093 1350372 
3. นายวุฑฒิกร สุมทุม ผู้ใหญ่บ้าน 081 8833373 
4. นายประสิทธ์ วงศ์วรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 089 9578106 

คณะกรรมการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย) 
1. นายก๋อง รกไพร หัวหน้าชุด ม.1 081 8833366 
2. นายทวน รกไพร หัวหน้าชุด ม.2 090 1029403 
3. นายสมจิตร์ สุมทุม หัวหน้าชุด ม.3 081 8833366 
4. นายเนียร รกไพร หัวหน้าชุด ม.4 091 1569403 

คณะกรรมการด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
1. นายอดุลย์ รกไพร หัวหน้าชุด ม.1 087 8633366 
2. นางชนิภรณ์ เพชรทวีเดช หัวหน้าชุด ม.2 090 1029403 
3. นางอะไพ วงศ์พิทักษ์ไพร หัวหน้าชุด ม.3 089 8439366 
4. นายสาย รกไพร หัวหน้าชุด ม.4 090 1029403 

 
 

 

ข้อมูลผู้น้าชุมชนและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ต้าบลสกาด 
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ล้าดับ ช่ือ-สกุล ต้าแหน่ง เบอร์โทร 
คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

1. นางสาวรจนา รกไพร หัวหน้าชุด ม.1 088 8833675 
2. นายสุวิทย์ รกไพร หัวหน้าชุด ม.2 090 1029403 
3. นายสมาน สุมทุม หัวหน้าชุด ม.3 087 8833387 
4. นางดวงฤดี สุมทุม หัวหน้าชุด ม.4 090 1029532 

คณะกรรมการฝ่ายอ้านวยการศูนย์อพยพ และรักษาความปลอดภัย 
1. นางชนิภรณ์ เพชรทวีเดช หัวหน้าชุด ม.1 081 8833554 
2. นายค้าปัน รกไพร หัวหน้าชุด ม.2 090 1029403 
3. นายลาม สุมทุม หัวหน้าชุด ม.3 081 6780366 
4. นส.สิรินภา คุณมณีรัตน์ หัวหน้าชุด ม.4 091 1029432 

คณะกรรมการฝ่ายฟื้นฟูสภาพ และจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค 
1. นายประสงค์    รกไพร หัวหน้าชุด ม.1 081 8833366 
2. นายเกษม รัตนวัฒนาพร หัวหน้าชุด ม.2 090 1029403 
3. นายวุฑฒิกร สุมทุม หัวหน้าชุด ม.3 081 8833366 
4. นางปัทมา มหัตถรังกุล หัวหน้าชุด ม.4 090 1029403 
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