
ศูนย์อำ�นวยก�รเฉพ�ะกิจป้องกันและแก้ไขปัญห�อุทกภัย ว�ตภัย และดินถล่ม 
เทศบ�ลนครนครศรีธรรมร�ชโทรศัพท์ 0 7534 2880 ต่อ 138

  : ศูนย์ประช�สัมพันธ์ สำ�นักง�นเทศบ�ลนครนครศรีธรรมร�ช 

  : ฝ่�ยป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย สำ�นักปลัด เทศบ�ลนครนครศรีธรรมร�ช

  : สถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงเทศบ�ลนครนครศรีธรรมร�ช FM 88.50 MHz.
  : www.nakhoncity.org

เตรียมพร้อม รับมืออุทกภัย
คู่มือ



หมายเลขโทรศัพท์ขอรับความช่วยเหลือศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโทรศัพท์    0 7534 2880 ต่อ 138

โทรศัพท์  199 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปลัดเทศบาล      08 1968 3177

สถานีดับเพลิงศูนย์เทศบาล    0 7534 8118 

สถานีดับเพลิงศูนย์คูขวาง        0 7534 2883 

สถานีดับเพลิงศูนย์เพชรจริก     0 7535 7399

สถานีดับเพลิงศูนย์เบญจมฯ      0 7544 7054

หมายเลขโทรศัพท์



 ปัจจบัุนสถานการณ์สาธารณภัยได้ทวีความรนุแรงมากย่ิงขึน้การเตรยีมพร้อม

เพ่ือรับสาธารณภัยต่างๆ มีความส�าคัญย่ิงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน               

ของประชาชนและนักท่องเท่ียว ดังนั้นการปฏิบัติงานแบบบูรณการในเชิงรุก                        

จงึเป็นยุทธศาสตร์ส�าคญัรบีด่วนโดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท่ีอยู่

ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้เล็งเห็นความส�าคัญ

และการป้องกันภัยร่วมกับท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นอยู่

ของประชาชนที่ส�าคัญ

 องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและ                     

มีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล�าดับแรกก่อนท่ี

หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประกอบกบัพระราชบัญญติัป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ก�าหนดให้องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ใน

การป้องกันและบรรเทาสารรณภัยและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น             

ผู้อ�านวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสารรณภัยท้องถิ่นตนเองจึงถือเป็น

ภารกิจส�าคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพัฒนาขีดความสามารถใน               

การเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ

 ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจัดท�าคู ่มือเตรียมพร้อมรับมือ                  

อุทกภัยขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ  ขณะเกิดเหตุ และ

หลังเกดิเหตุอทุกภัย รวมถงึพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ศนูย์อพยพ จดุติดต้ังธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนภัย

ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้

รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เตรียมความพร้อมกับอุทกภัยท่ีอาจ                  

เกดิขึน้ในพ้ืนท่ี และเพ่ือป้องกนัและลดความสูญเสียจากการเกดิเหตุท่ีอาจมีผลต่อชวิีต

และทรัพย์สินได้

คำานำา
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อุทกภัย คือ อะไร

 อุทกภัย คือ ภัยน�้าท่วม เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง  ท�าให้น�้าเอ่อล้น

ฝั่งแม่น�้าเข้าท่วมพ้ืนท่ี ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย                 

ขึ้นอยู่กับปริมาณน�้า

 สาเหตุที่เกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ

 ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง

 ฝนตกหนักจากพายุเขตร้อน

 น�้าทะเลหนุน

 ลมมรสุม

 แผ่นดินไหว

 สาเหตุที่เกิดอุทกภัยจากมนุษย์

 การตัดไม้ท�าลายป่า การก่อสร้างส่ิงกดีขวางทางน�า้ ท�าให้มีผลต่อการระบายน�า้ 

การขยายเมืองรกุล�า้เข้าไปในพ้ืนท่ีต�า่ ซึง่เป็นแหล่งกกัเกบ็น�า้ธรรมชาติ ท�าให้ไม่มีพ้ืนท่ี

รับน�้า

 ท้ังนี้ ภาคใต้ฝั ่งตะวันออก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 

จะได้รับอิทธิพล แนวมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

อุทกภัย

3



 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด�าเนินการขุดลอกคลอง ก�าจัดสิ่งกีดขวาง              

ทางน�้า พร้อมขุดลอกท่อระบายน�้าในพื้นที่ เพื่อให้การระบายน�้าเป็นไป 

อย่างสะดวก ลดปัญหาน�้ารอการระบาย

 ทั้งนี้ มีข้อแนะน�าในการเตรียมความพร้อมของประชาชน ดังนี้

1. การเฝ้าระวังภัย

 ติดตามข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ

 รับฟังการแจ้งประกาศเตือนภัย

 การตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ

2. เตรียมพร้อม

 เตรียมสิ่งของจ�าเป็น ไฟฉาย เวชภัณฑ์ อาหาร น�้าดื่ม ไว้ใช้ยามเกิดภัย

 น�ารถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ ในพื้นที่ซึ่งน�้าท่วมไม่ถึง

 การเตรียมพร้อม เสริมคันกั้นน�้าเพื่อป้องกันบ้านเรือน

 รวบรวมของใช้จ�าเป็นไว้บนที่ปลอดภัย น�้าท่วมไม่ถึง

3. สังเกตุสิ่งบอกเหตุทางธรรมชาติ

 ฝนตกหนักมากเกิน 100 มิลลิเมตรต่อวัน

 น�้าในแม่น�้า ล�าธาร ล�าคลองเอ่อล้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

 และเปลี่ยนสี

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งสัญญาณการเกิดภัย เช่น 

มดขนย้ายไข่

การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุอุทกภัย
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4. ศึกษาเส้นทางอพยพ สถานที่ปลอดภัย

 ซักซ้อม พูดคุยกับคนในครอบครัวให้พร้อม

 ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยของชุมชน

5. รู้ข้อมูลเครือข่ายเตือนภัยและช่วยเหลือ

 จด จ�าเบอร์โทรศัพท์สายด่วน

 จด จ�าช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เว็บไซด์หน่วยงาน

การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุอุทกภัย
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ตั้งสติ ยกของขึ้นที่สูง

เตรียมวัสดุ เพื่อปิดกั้นจุดที่น�้าจะเข้ามาในบ้านได้

ตรวจสอบระบบภายในบ้าน ปลั๊กไฟ หรือตัดกระแสไฟเมื่อเกิดน�้าท่วม 

เตรยีมสิง่ของจ�าเป็น เช่น อาหาร น�า้ด่ืม ยารักษาโรค เสือ้ผ้า ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย
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 ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดต่อขอรับกระสอบทราย 

ได้ที่ศูนย์จักรกลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซอยศูนย์จักรกล โดยน�าบัตร

ประจ�าตัว ประชาชนมาแสดง  

ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้

จัดเตรียมกระสอบและทรายไว้ ให้ 

ทั้งน้ีประชาชนจะต้องด�าเนินการ

บรรจุเอง

 จัดเก็บเอกสารส�าคัญ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนรถ               

หมายเลขโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ ฯลฯ

 ย้ายผู้ป่วย เด็ก คนชรา ไปยังที่ปลอดภัย

 อพยพสัตว์เลี้ยง ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย พร้อมอาหารที่จ�าเป็น

 ซักซ้อมกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับความปลอดภัย

 ไม่ลงเล่นน�้า

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย
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  ผังแสดงพื้นที่เฝ้าระวังและ       ทางระบายน้ำาในเขตเทศบาล
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  ผังแสดงพื้นที่เฝ้าระวังและ       ทางระบายน้ำาในเขตเทศบาล

-พื้นที่จุดอ่อนน�้าท่วมขัง

-จุดติดตั้งเครื่องสูบน�้าส�าหรับบรรเทาอุทกภัยน�้าท่วม

แผนที่แสดงจุดอ่อนน�้าท่วมขัง ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

9



  จุดติดตั้งเคร่ืองสูบน�้า เคร่ืองผลักดันน�้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ร่วมกับกรมชลประทาน ก�าหนดจุดติดตั้งเคร่ืองสูบน�้าและเคร่ืองผลักดันน�้า  

บริเวณคลองในเขตเทศบาล  ดังนี้

เครื่องสูบนำ้า
 1.  เครื่องสูบน�้าสะพานราเมศวร์  ขนาด 6 นิ้ว  จ�านวน 1 เครื่อง

 2.  เครื่องสูบน�้าวัดศรีทวี ขนาด 6 นิ้ว จ�านวน 1 เครื่อง

 3.  เครื่องสูบน�้าท่าโพธิ์ ซอย 5 ขนาด 10 นิ้ว จ�านวน 2 เครื่อง

 4.  เครื่องสูบน�้าคลองนครน้อย (นิราคนธ์) ขนาด 8 นิ้ว จ�านวน 8 เครื่อง 

  ขนาด 10 นิ้ว จ�านวน 1 เครื่อง

 5.  เครื่องสูบน�้าซอยล�าเหมือง ขนาด 8 นิ้ว จ�านวน 3 เครื่อง

 6.  เครื่องสูบน�้าซอยทักษิณา 2  ขนาด 8 นิ้ว จ�านวน 2 เครื่อง

 7.  เครื่องสูบน�้าวัดท่าโพธิ์  ขนาด 6 นิ้ว จ�านวน 1 เครื่อง

 8.  เครื่องสูบน�้าสะพานตากสิน  ขนาด 8 นิ้ว จ�านวน 1 เครื่อง

 9.  เครื่องสูบน�้าแยกพัฒนาการคูขวาง ขนาด 12 นิ้ว จ�านวน 2 เครื่อง 

  ขนาด 8 นิ้ว จ�านวน 1 เครื่อง

 10. เครื่องสูบน�้าซอยสารีบุตร  ขนาด 8 นิ้ว จ�านวน 2 เครื่อง

 11. เครื่องสูบน�้าซอยสวัสดิรักษา  ขนาด 8 นิ้ว จ�านวน 2 เครื่อง

 12. เครื่องสูบน�้าคลองป่าเหล้า  ขนาด 8 นิ้ว จ�านวน 2 เครื่อง

 13. เครื่องสูบน�้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84  ขนาด 12 นิ้ว จ�านวน 6 เครื่อง

 14. เครื่องสูบน�้าวัดศรีทวี  ขนาด 12 นิ้ว จ�านวน 1 เครื่อง

 15. เครื่องสูบน�้าซอยเจริญสุข  ขนาด 8 นิ้ว จ�านวน 1 เครื่อง

 16. เครื่องสูบน�้าคลองคูพาย  ขนาด 12 นิ้ว จ�านวน 1 เครื่อง

 17. เครื่องสูบน�้าคลองท่าซัก (นิวเทคนิค)  ขนาด 12 นิ้ว จ�านวน 1 เครื่อง

เครื่องผลักดันนำ้า
 1. เครื่องผลักดันน�้า (คลองท่าซัก) จ�านวน 2 เครื่อง

 2.  เครื่องผลักดันน�้า (คลองนครน้อย) จุดที่ 1 จ�านวน 4 เครื่อง
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 1.ชุมชนมะขามชุม 17. ชุมชนสถานีรถไฟ เขตสะพานยาว

 2.ชุมชนท่าโพธิ์  18. ชุมชนป่าโล่ง

 3.สถานีรถไฟ เขตนอกโคก            19. ชุมชนประตูไชยสิทธิ์

 4.ชุมชนคูขวาง คลัง – เขต 1 20. ชุมชนหลังตลาดหัวอิฐ

 5.ชุมชนจ�าปาขอม 21. ชุมชนพะเนียด

 6. ชุมชนบ้านตก 22. ชุมชนบุญนารอบ

 7. ชุมชนท่าช้าง                      23. ชุมชนหัวท่า

 8. ชุมชนสารีบุตร 24. ชุมชนบางงัน

 9. ชุมชนบ่อทรัพย์ 25. ชุมชนสันติธรรมบ้านออก

 10. ชุมชนศาลามีชัย 26. ชุมชนกรแก้ว

 11. ชุมชนเพชรจริก 27. ชุมชนลูกแม่อ่างทอง

 12. ชุมชนต้นหว้า 28. ชุมชนประตูขาว

 13. ชุมชนหลังวัดหัวอิฐ 29. ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ

 14. ชุมชนท้าวโคตร 30. ชุมชนไสเจริญ

 15. ชุมชนคูขวาง – ท่าวัง เขต 2 31. ชุมชนคูขวาง - ท่าวัง เขต 3

 16. ชุมชนทุ่งจีน 32. ชุมชนมุมป้อม

 3. เครื่องผลักดันน�้า (คลองนครน้อย) จุดที่ 2 จ�านวน 2 เครื่อง

 4. เครื่องผลักดันน�้า (คลองป่าเหล้า) จ�านวน 2 เครื่อง

 5. เครื่องผลักดันน�้า (คลองสวนหลวง) จ�านวน 2 เครื่อง

 6. เครื่องผลักดันน�้า (คลองคูพาย) จ�านวน 2 เครื่อง

 รวม เครื่องสูบน�้า 39 เครื่อง  เครื่องผลักดันน�้า  14  เครื่อง

ทั้งนี้  เพื่อระบายน�้าในเขตเมืองลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ  และลงสู่ทะเลโดยเร็ว

พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พื้นที่ลุ่มต�่า พื้นที่ใกล้

ล�าคลอง และพื้นที่ชุมชน ดังนี้
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33. ชุมชนชุมแสง    

34. ชุมชนหน้าแขวงการทาง 

35. ชุมชนเอื้ออาทร   

36. ชุมชนบุญพาสันติ 

37. ชุมชนปิยะสุข   

38. ชุมชนหัวถนนก้าวหน้า 

39. ชุมชนการเคหะแห่งชาตินครศรีฯ 

40. ชุมชนหน้าพระธาตุ

41. ชุมชนหอไตร    

42. ชุมชนตลาดท่าม้า

43. ชุมชนศรีธรรมโศก    

44. ชุมชนสวนป่าน

45. ชุมชนดอนไพร    

46. ชุมชนตลาดแขก

47. ชุมชนนิยมสุข    

48. ชุมชนราชนิคม

49. ชุมชนบ่ออ่าง   

50. ชุมชนหน้าทักษิณ

51. ชุมชนตากสิน-วัดชะเมา  

52. เศรษฐีศรีนคร

53. ชุมชนท่ามอญ    

54. ชุมชนทวดทอง

55. ชุมชนไทยสมุทร    

56. ชุมชนนครอาชีวศึกษา

57. ชุมชนกอไผ่    

58. ชุมชนเทวบุรี-คลองห้วย

59. ชุมชนนอกไร่-สะพานยาว   

60. ชุมชนตลาดยาว

61. ชุมชนบ้านโพธิ์    

62. ชุมชน บขส.

63. ชุมชนพระเวียง    

64. ชุมชนป้อมเพชร
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ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดเหตุอุทกภัย

 1. ตั้งสติ  

 2. ตัดสะพานไฟ ปิดแก๊สหุงต้ม 

 3. เก็บข้าวของอพยพไปยังศูนย์อพยพ หรืออยู่ในที่สูง 

 4. ท�าร่างกายให้อบอุ่น  

 5. ระวังสัตว์มีพิษ 

 6. ไม่ขับขี่ยานพาหนะฝ่ากระแสน�้าเชี่ยว  

 7. ไม่ลงเล่นน�้า

 8. ติดตามเหตุการณ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด
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ศูนย์อพยพในเขตเทศบาล
ศูนย์อพยพในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 1. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่     โทรศัพท์ 0 7531 3460

 2. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี    โทรศัพท์ 0 7535 6718

 3. โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์    โทรศัพท์  0 7535 6698

 4. โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง    โทรศัพท์ 0 7535 6678

 5. โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก   โทรศัพท์ 0 7584 6207

 6. โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง    โทรศัพท์ 0 7535 6518

 7. โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร   โทรศัพท์ 0 7535 6658

 8. โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย   โทรศัพท์ 0 7544 6236

 9. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์    โทรศัพท์  0 7531 3460

 โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก�าหนดให้บุคลากรทางการแพทย์                    

จากโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ�า ณ ศูนย์อพยพ เพื่อดูแลรักษา

พยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยเบื้องต้น
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 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อนุญาตเป็นการชั่วคราวให้พ้ืนท่ีบริเวณ                

ส�านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง สนามกีฬา ถนนคนเดิน 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเป็นจุดจอดรถ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ

จุดบริการจอดรถ  กรณีเกิดเหตุอุทกภัย
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ข้อควรปฏิบัติหลังเกิดเหตุอุทกภัย
1. ท�าความสะอาดบ้านเรือน  

2. เก็บสิ่งของที่ต้องการทิ้งใส่ถุงด�าและน�ามาวางในจุดเก็บทิ้งขยะรอการเก็บก�าจัด  

3. ดูแลสุขภาพระวังโรคที่มาจากน�้าสกปรก ดื่มน�้าและรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 

4. ตรวจสอบความเสียหายทั้งนี้ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีทรัพย์สินของ

ประชาชนเสียหาย จะพิจารณาตามระเบียบของทางราชการ สามารถติดต่อสอบถาม

ได้ที่กองสวัสดิการสังคม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พ.ศ. 2562 เทศบาล

นครศรธีรรมราช, คูมื่อเตรยีมพร้อมรบัอุทกภัย กรมทรพัยากรน�า้ , เอกสารการเตรยีมตัวและปฏิบัติตนเม่ือเกดิ

อุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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จุดติดตั้งธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนภัยน้ำาท่วม

ธงเขียว ปลอดภัย

ธงเหลือง เฝ้าระวัง

ธงแดง  อพยพทันที

จุดติดตั้ง “ธง” เตือนภัย

1. ถนนพัฒนาการคูขวาง

 - สะพานคลองท่าวัง (สะพานนิวเทคนิค)   - สะพานคลองหน้าเมือง                                

    - สะพานคลองป่าเหล้า   - สะพานคลองสวนหลวง   - สะพานคลองคูพาย

2. ถนนราชด�าเนิน

 - สะพานคลองท่าวัง  - สะพานคลองหน้าเมือง   - สะพานคลองป่าเหล้า  

 - สะพานคลองสวนหลวง - สะพานคลองคูพาย

3. ถนนท่าช้าง (สะพานหลัง CLP)

4. ถนนศรีปราชญ์ (สะพานหลังจวนผู้ว่า)

5. หน้าส�านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

6. ถนนท่าโพธิ์ (สะพานหน้าวัด)

7. สะพานท่าขนอน (คลองท่าวัง)

8. ถนนเทวบุรี สะพานคลองทุ่งปรัง

 - สะพานคลองทุ่งปรัง (ใกล้ อบจ.นศ.)   - สะพานข้ามทางรถไฟ

 - สะพานคลองห้วย

9. ถนนกะโรม

 - สะพานท่าเรียน

10. ถนนสะพานยาว

 -  สะพานร้านอาหารลาบเป็ดอุดร

11. ถนนมะขามชุม (สะพานเขตเทศบาล)   รวมจ�านวน 21 จุด
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สายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 24 ชั่วโมง 199
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0 7535 7014

ส�านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ถนนราชด�าเนิน ต�าบลคลัง อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7534 2880 โทรสาร 0 7534 7405

http://www.nakhoncity.org 


