สาเหตุการเกิดอุทกภัย
ปัจจัยทางธรรมชาติ
ทกภัยหรือน้ำ�ท่วมถือเป็น
ภั ย ธรรมชาติ ที่ ส ร้ า งความ
เสียหายต่อประเทศไทยมาก
ที่สุด ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
บริเวณที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ที่ราบลุ่ม
ริมฝั่งแม่น้ำ� มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัยในหลายรูปแบบ ทั้งน้ำ�ท่วม
ฉับพลัน น้ำ�ป่าไหลหลาก และน้ำ�ล้นตลิ่ง
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะ
ข้อควรรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และการ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัย
เมื่อเกิดอุทกภัย ดังนี้

ฝนตกหนักต่อเนื่อง จากอิทธิพลของพายุหมุน

เขตร้อนหรือความกดอากาศต่ำ�พาดผ่านพื้นที่ ทำ�ให้
ฝนตกเป็นบริเวณกว้างติดต่อกันเป็นเวลานาน จนดิน
ไม่สามารถดูดซับน้ำ� และแหล่งน้ำ�ตามธรรมชาติไม่สามารถ
รองรับน้ำ�ปริมาณมากไว้ได้

ฝนตกหนักบริเวณภูเขา ทำ�ให้มีปริมาณน้ำ�สะสม

จำ�นวนมากบนภูเขาหรือป่าต้นน้ำ� และไหลบ่าลงสู่
ที่ราบเชิงเขาอย่างรวดเร็ว

น้ำ�ทะเลหนุนสูง ทำ�ให้ระดับน้ำ�ในแม่น้ำ�เพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำ�ไม่สามารถระบายลงทะเล
ได้ทัน จึงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ�

ภัยธรรมชาติอื่น อาทิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

ลักษณะการเกิดอุทกภัย
น้ำ�ป่า
ไหลหลาก
พื้นที่เสี่ยง

บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบลุ่มใกล้ภูเขาสูงและ
ป่าต้นน้ำ�

สาเหตุ

เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขาสูงต่อเนื่อง ทำ�ให้
มีปริมาณน้ำ�สะสมจำ�นวนมาก จนดินและรากไม้
ไม่สามารถดูดซับน้ำ�ไว้ได้ ส่งผลให้น้ำ�ไหลบ่าลงสู่
ที่ราบต่ำ�หรือที่ลาดเชิงเขาอย่างรวดเร็ว โดยน้ำ�
จะพัดพาต้นไม้ กิ่งไม้ ดิน ทราย และหินลงมาด้วย
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

น้ำ�ท่วม
ฉับพลัน
พื้นที่เสี่ยง

ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ� ที่ลุ่มต่ำ�ริมน้ำ� ทางน้ำ�ไหลผ่าน
ในเขตชุมชนเมือง พื้นที่ชายฝั่งทะเล

สาเหตุ

เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง จนไม่สามารถ
ระบายน้ำ�ได้ทัน เขื่อนหรือฝายพังทลาย ภาวะ
น้ำ�ทะเลหนุนสูงในช่วงที่ฝนตกหนัก ทำ�ให้มวลน้ำ�
ปริมาณมากไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว

สึนามิ คลื่นซัดฝั่ง เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดอุทกภัยได้

การกระทำ�ของมนุษย์
การตัดไม้ทำ�ลายป่า ทำ�ให้ไม่มีรากไม้ดูดซับน้ำ�

เมื่อเกิดฝนตกหนักบริเวณภูเขา น้ำ�จึงไหลบ่าลงสู่
พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว

การสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวาง
ทางไหลของน้ำ� การถมดินเพื่อปรับพื้นที่
การบริหารจัดการน้ำ�ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

น้ำ�ล้นตลิ่ง
พื้นที่เสี่ยง

สาเหตุ

ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ�
เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำ�ให้ระดับน้ำ�
ในแม่น้ำ�เพิ่มสูงขึ้น มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ� ลำ�น้ำ�
ตื้นเขิน ประกอบกับมีน้ำ�เหนือไหลบ่าลงมาในช่วงที่
น้ำ�ทะเลหนุนสูง ส่งผลให้น้ำ�เอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่
ลุ่มต่ำ�ริมฝั่งแม่น้ำ�

ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำ�ในพื้นที่ อาทิ พยากรณ์
อากาศ ประกาศเตือนภัย ระดับการขึ้น - ลงของนำ�้ ในแม่นำ�้ ระดับนำ�้
ทะเลหนุน ปริมาณนำ�้ ฝนเฉลี่ย และการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัย

พร้อมปฏิบัติตามคำ�เตือนอย่างเคร่งครัด

สังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ อาทิ ระดับนำ�้ ในแม่นำ�้
เพิ่มสูงขึ้น นำ�้ ในลำ�นำ�้ มีสีขุ่น หรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขา
ฝนตกหนักต่อเนื่อง สัตว์ป่าแตกตื่น มีเสียงดังอื้ออึงมาจากป่าต้นนำ�้

หากสังเกตพบสัญญาณดังกล่าว ให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย
อย่างใกล้ชิด จะได้เตรียมพร้อมรับมือและอพยพหนีภัยทันท่วงที
จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำ�เป็น
ไว้ใช้ในช่วงน้ำ�ท่วม อาทิ เครื่องอุปโภค

บริโภค ยารักษาโรค จัดเก็บเอกสาร
สำ�คัญไว้ในถุงพลาสติกและซองกันนำ�้
รวมถึงวัสดุที่สามารถลอยนำ�้ ได้ เช่น
ยางในรถยนต์ แกลลอนนำ�้ เป็นต้น
สำ�หรับใช้ยึดเกาะพยุงตัวขณะเดินลุย
นำ�้ ท่วม โดยจัดวางไว้ในบริเวณที่นำ�
ติดตัวไปได้ทันทีที่ต้องอพยพ

GPS
12.5KM

ป้องกันน้ำ�ท่วมบ้าน โดยกำ�จัดขยะมิให้อุดตันท่อนำ�้ ทางระบายนำ�้ กำ�จัด
วัชพืชและสิ่งกีดขวางทางนำ�้ เพื่อให้นำ�้ ไหลผ่านได้โดยสะดวก พร้อมนำ�
กระสอบทรายมาจัดวางเป็นแนวคันกั้นนำ�้ หรือเสริมคันดินบริเวณรอบบ้าน

รวมถึงตรวจสอบให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย

สวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อ
เดินลุยน้ำ� เพื่อป้องกันอันตราย

จากสัตว์มีพิษ วัสดุมีคมทิ่มหรือ
ตำ�เท้า หากนำ�้ ท่วมสูง ควรใช้
วัสดุที่ลอยนำ�้ ได้ยึดเกาะพยุงตัว
ขณะเดินลุยนำ�้ ท่วม จะช่วยป้องกัน
การจมนำ�้

กรณีสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
ขนย้ า ยสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้
ขึ้นที่สูง โดยเฉพาะเครือ่ งใช้

ไฟฟ้าและสิ่งของมีค่าให้พ้น
จากระดับนำ�้ ท่วม รวมถึง
อพยพสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่
ปลอดภัย

สับคัตเอาท์ เพือ่ ป้องกันกระแสไฟฟ้ารัว่
ทำ�ให้ถูกไฟฟ้าดูด ห้ามใช้และสัมผัส
เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกชื้น
หรือยืนอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะจะ
ทำ�ให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้

โดยใช้ ไ ม้ สำ � รวจเส้ น ทาง
ไม่เดินลุยนำ�้ ในช่วงกลางคืน
เพราะเสีย่ งต่อการพลัดตกนำ�้
ไม่ เ ข้ า ใกล้ แ นวสายไฟ
เ ส า ไ ฟ ฟ้ า ห รื อ สั ม ผั ส
วั ต ถุ ที่ เ ป็ น สื่ อ นำ � ไฟฟ้ า

อาทิ โลหะ ตะกั่ว อลูมิเนียม
ทองแดง เพราะหากมีกระแส
ไฟฟ้ารัว่ จะทำ�ให้ถกู ไฟฟ้าดูด
เสียชีวติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

ุ ทกภัย

ระมั ด ระวั ง ภั ย ในช่ ว งน้ำ � ท่ ว ม
โดยเฉพาะการจมนำ�้ อุบัติภัยจาก
ไฟฟ้า สัตว์มีพิษที่อาจหนีนำ�้ เข้า
ตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตช์ไฟ

เดิ น ทางในช่ ว งน้ำ � ท่ ว ม
ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง

การจัดเตรียมถุงยังชีพ

ภัยใกล้ตัวที่ต้องเรียนรู้
...เตรียมพร้อมรับมือ

มาอาศัยในบ้าน เศษแก้วหรือวัสดุ
มีคมทีจ่ มอยูใต้น�ำ ้ รวมถึงโรคระบาด
ในช่วงนำ�้ ท่วม ทำ�ให้ได้รับอันตราย
เพิ่มขึ้น
ไม่ ป ระกอบกิ จ กรรมบริ เ วณ
ที่น้ำ�ท่วมสูงและมีกระแสน้ำ�
ไหลเชี่ยว อาทิ จับสัตว์น�ำ ้ ทำ�การ
เกษตร เพื่อป้องกันการจมนำ�้
อีกทั้งไม่ควรอยู่ในนำ�้ เป็นเวลานาน
เพราะอาจเป็นตะคริว ทำ�ให้จมนำ�้

เสียชีวิต

กรณีต้องอพยพออกจากพื้นที่ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย
โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
ให้การช่วยเหลือเด็กและคนชราก่อน
พร้อมปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีภัย
ไปยังสถานที่ปลอดภัย
ไม่อพยพไปตามเส้นทางที่เป็นทางไหลของน้ำ� หลีกเลี่ยงการเดิน
ข้ามลำ�น้ำ�ที่มีระดับน้ำ�สูงเหนือเข่าและมีกระแสน้ำ�ไหลเชี่ยว เพราะอาจ
ถูกน้ำ�พัด และได้รับอันตรายจากท่อนไม้หรือก้อนหินที่ลอยมาตามน้ำ�

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยควรจัดเตรียมสิ่งของ
เครื่องใช้ที่จำ�เป็นไว้ในถุงยังชีพ เพื่อให้สามารถดำ�เนิน
ชีวิตในช่วงที่เกิดภัยพิบัติได้อย่างน้อย 3 - 5 วัน
เครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหาร
กระป๋อง น้ำ�ดื่มสะอาด ยารักษาโรค

สิ่งของเครื่องใช้ที่จำ�เป็น อาทิ ไฟฉาย ถ่านสำ�รอง เทียนไข
ไฟแช็ก นกหวีด เชือก ถุงพลาสติกสีดำ� กระดาษชำ�ระ
น้ำ�ยาฆ่าเชื้อโรค มีดพับ ที่เปิดกระป๋อง
เอกสารสำ�คัญ อาทิ บัตรประจำ�ตัว
ประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน
สมุดบัญชีธนาคาร พร้อมจัดทำ�
้าน
สำ�เนาไว้หลายๆ ชุด และจัดเก็บไว้ใน
ียนบ
ทะเบ
า
น
เ
ถุงพลาสติกหรือซองกันน้ำ� เพื่อป้องกัน
สำ�
เอกสารได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ ควรจัดเก็บถุงยังชีพไว้ในจุดที่ปลอดภัย รวมถึง
หมั่นตรวจสอบสิ่งของเครื่องใช้ในถุงยังชีพให้อยู่
ในสภาพที่สามารถนำ�มาใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิด
สถานการณ์ภัย

ห้ามขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณที่มีน้ำ�ท่วมสูง
เพราะความแรงของกระแสน้ำ�อาจพัดรถออกนอกเส้นทาง ทำ�ให้
รถจมน้ำ� ก่อให้เกิดอันตรายได้

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2243-0674 0-2243-2200

ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

สายด่วนนิรภัย 1784

www.disaster.go.th

