
  

บทท่ี 2 
อุทกภัย 

                     *อาจารย์ พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์                                  
           อุทกภัย คือ  สภาวะน้ ามากเกินความต้องต้องการ ระดับน้ าท่วมสูงกว่าปกติ  ท า
ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน มีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืชพันธุ์ธัญญาหาร 
และการสูญเสียหน้าดินไปกับกระแสน้ า 
( น้ าฝน มีหน่วยงานอุตุนิยมวิทยา ท าหน้าท่ี ส ารวจ ตรวจวัด เฝ้าระวัง  ประกาศแจ้ง 
เตือน ให้พวกเราทราบ แต่  เมื่อน้ าฝน แตะ ผิวพื้นดินหรือพื้นน้ า ที่ผิวโลก ก็เรียกชื่อใหม่
ว่า น้ าท่า  มีหน่วยงานอุทกศาสตร์ ชลประทาน ทรัพยากรน้ า ท าหน้าท่ี ส ารวจ ตรวจวัด 
เฝ้าระวัง  ประกาศแจ้ง เตือน ให้พวกเราทราบ ฉะนั้น เราต้องฟังค าพยากรณ์อากาศ ค า
พยากรณ์ระดับน้ า และค าเตือนอุทกภัย จากหน่วยงานดังกล่าวของทางราชการ อย่า
ละเลย หรืออย่าไปฟังข่าวลือ) 

พื้นที่ซึ่งมีอุทกภัยซ้ าซาก ในประเทศไทย ได้แก่ 
ที่ราบในภาคกลาง พื้นที่หลายแห่งเป็นท่ีลุ่มต ่า การระบายน ้าไม่สะดวกท าให้น ้า

ท่วมขัง เมื่อน ้าเหนือท่ีมีต้นก าเนิดจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน ้า และล าน ้าสาขาท่ีไหล
รวมเข้ามา เพิ่มปริมาณน้ าของแม่น ้าเจ้าพระยาในทุ่งไม่พอรับน ้าระดับน ้าจึงสูงขึ้นสอง
ข้างทางน ้าหลัก (ล า คลองต่างๆในทุ่ง) ถ้าคลองระบายในทุ่งถูกปิดกันในบางจุด น ้าจะ
เออไหลย้อนกลับไป ล้นตล่ิง ข้ามช่องระหว่างสันดอนริมฝั่งแม่น ้า ไหลเข้าไปท่วมในทุ่ง
หรือท่ีราบ  

พื้นที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ลุ่มแม่น้ ามูล และลุ่มแม่น้ าช ีซึ่งล าน้ า
มีความคดเคี้ยวเป็นท่ีมาของสภาพน้ าล้นตลิ่งท้ังสองฝั่งน้ า และน้ าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ า 
รวมถึงแม่น้ าท้ังสองจะมาบรรจบกันในพื้นท่ีอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ระบายออกแม่น้ า
โขงไม่ทัน ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก  

พื้นที่ราบในภาคใต้ ท่ีประสบสถานการณ์น้ าท่วมฉับพลัน/น้ าป่าไหลหลาก หรือ
ดินโคลนถล่มในบริเวณเชิงเขา จากเหตุฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้  หรือพายุหมุนเขตร้อนท่ีพัดผ่านเข้า
มา โดยมีเทือกเขานครศรีธรรมราชท าหน้าท่ีแบ่งเขตออกเป็นฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก 
ส่งผลต่อสภาพของน้ าฝนท่ีแตกต่างกันในแต่ละฝั่ง 



  

อุทกภัย มีการเฝ้าระวังร่วมกันระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  กรมชลประทาน และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยกรม
อุตุนิยมวิทยา จะท าการตรวจสอบสภาวะอากาศตามพื้นท่ีท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศมา
ประมวลผล ร่วมกับข้อมูลของผลการตรวจท่ีได้รับจากต่างประเทศ เพื่อสร้างแผนท่ี
อากาศชนิดต่างๆ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย ร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากผล
การตรวจด้วยเรดาร์ และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทานจะเตือนเรื่องน้ าท่า กรม
อุตุนิยมวิทยาจะเตือนเร่ืองน้ าฝน 

น้ าฝนในประเทศไทยมีอยู่ในเกณฑ์ดี พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝน 1,200-1,600 
มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉล่ียท่ัวประเทศมีค่าประมาณ 1,572.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่ผันแปรไปตามลักษณะภูมิประเทศ นอกเหนือจากการผันแปร
ตามฤดูกาล บริเวณประเทศไทยตอนบนปกติจะแห้งแล้งและมีฝนน้อยในฤดูหนาว เมื่อ
เข้าสู่ฤดูร้อนปริมาณฝน จะเพิ่มขึ้นบ้างพร้อมท้ังมีพายุฟ้าคะนอง และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน
ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นมาก โดยจะมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 
พื้นที่ท่ีมีปริมาณฝนมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าทิวเขา หรือด้านรับลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ได้แก ่พื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศและบริเวณภาคตะวันออก โดย
เฉพาะท่ีอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 4,000 
มิลลิเมตร ส่วนพื้นที่ท่ีมีฝนน้อยส่วนใหญ่อยู่ด้านหลังเขา ได้แก่พื้นท่ีบริเวณตอนกลาง
ของภาคเหนือและภาคกลาง และบริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส าหรับภาคใต้มีฝนชุกเกือบตลอดปียกเว้นช่วงฤดูร้อน พื้นท่ีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ในช่วงฤดูฝน โดยมีปรมิาณฝนมากท่ีสุดในเดือนกันยายน ส่วนช่วงฤดูหนาวบริเวณ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีปริมาณฝน
มากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน พื้นที่ท่ีมี
ปริมาณฝนมากท่ีสุดของภาคใต้อยู่บริเวณจังหวัดระนอง ซึ่งมีปรมิาณฝนรวมตลอดปี
มากกว่า 4,000 มิลลิเมตร ส่วนพื้นที่ท่ีมีฝนน้อยได้แก่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
ด้านหลังทิวเขาตะนาวศรี บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์   



  

ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านประเทศไทยท าให้มีฝนชุกท่ัวไป ร่อง
ความกดอากาศต่ านี้ปกติจะพาดผา่นภาคใต้ในเดือนพฤษภาคม แล้วจึงเลื่อนขึ้นไปทาง
เหนือตามล าดับจนถึงช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศ
จีนตอนใต้ ท าให้ฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่ง และเรียกว่าเป็นช่วงฝนทิ้ง ซึ่งอาจ
นานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศต่ าจะเล่ือนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริเวณ
ประเทศไทยอีกครั้ง ท าให้มีฝนชุกต่อเนื่อง จนกระท่ังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้า
มาปกคลุมประเทศไทยแทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณกลางเดือนตุลาคม
ประเทศไทยตอนบน จะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เว้นแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมและมักมีฝน
หนักถึงหนักมากจนก่อให้เกิดอุทกภัย โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งจะมีปริมาณฝน
มากกวา่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก อย่างไรก็ตามการเร่ิมต้นฤดูฝนอาจจะช้าหรือเร็วกว่าก าหนด
ได้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์  เกณฑ์การพิจารณาปริมาณฝนในระยะเวลา 24 ชั่วโมงของแต่
ละวันตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันหนึ่งถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตามลักษณะของ
ฝนที่ตกในประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อนย่านมรสุมมีดังนี้ 

 ฝนวัดจ านวนไม่ได้   ปริมาณฝนน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร  

 ฝนเล็กน้อยปริมาณฝนระหว่าง 0.1 - 10.1 มิลลิเมตร 

 ฝนปานกลางปริมาณฝนระหว่าง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร  

 ฝนหนัก ปริมาณฝนระหว่าง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร  

 ฝนหนักมาก ปริมาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป 

           1.  ลักษณะของอุทกภัย 
               1.1  น้ าท่วมฉับพลัน (Flash floods) เกิดจากมีฝนตกหนักนานกว่า 24 ชั่วโมง 
บนภูเขา  หรือท่ีราบสูง  เมื่อน้ าฝนไหลลงสู่ท่ีราบลุ่มจะเป็นกระแสน้ าไหลเชี่ยวเรียกว่า
น้ าท่วมฉับพลัน  ถ้าน้ าไหลบ่าลงจากป่าก็เรียกว่าน้ าป่าไหลหลาก ระดับน้ าท่วมสูงและ



  

ไหลเชี่ยว ท าความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก  เมื่อกระแสน้ าไหลลงท่ีลุ่ม
แล้ว ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ าล าคลองได้ทัน  น้ าจะท่วมล้นเข้าไปในบริเวณท่ีราบ
สองข้างแม่น้ าล าคลอง    ท าความเสียหายอย่างมาก 
               1.2  น้ าทว่มจากน้ าล้นตลิ่ง  (River  floods)  เนื่องจากระดับน้ าในแม่น้ าขึ้นสูง
กว่าตลิ่งจนล้นเข้าไปท่วมบริเวณท่ีลุ่มสองฝั่งของแม่น้ าล าคลอง 
               1.3  น้ าท่วมจากฝนตกหนัก  (Rainwater floods)  เมื่อฝนตกหนักติดต่อกันจน
ผิวดินชุ่มไปด้วยน้ าและระดับน้ าใต้ดินก็สูงขึ้น จนเกิดน้ าท่วมขัง 
               1.4  น้ าขึ้นน้ าลง  (Tidal  flooding)   เกิดจากเมื่อระดับน้ าทะเลสูงขึ้น ที่เรียกว่า
น้ าเกิด   ท าให้น้ าทะเลไหลเข้าสู่แม่น้ าล าคลอง  ในขณะท่ีน้ าขึ้น  ท าให้ระดับน้ าท่วมจาก
แม่น้ าล าคลองล้นตล่ิงเข้าไปท่วมพื้นที่ราบสองฟากฝั่ง 
               1.5  คลื่นพายุซัดฝั่ง  (Storm surge floods)  ท่ีเกิดจากพายุซัดฝั่งได้แก่ คลื่นทะเล
ท่ีเกิดขึ้นเมื่อพายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclones) เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ท าให้เกิดคลื่นจาก
ทะเลขนาดใหญ่สูงมาก  กระทบเข้าสู่ฝั่งเป็นอันตรายแก่ชุนชนที่อยู่ตามชายฝั่งเกิดน้ า
ท่วมฉับพลัน  พร้อมกับพายุลมแรง 
 
           2.  ช่วงเวลาและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
               2.1  การเกิดน้ าท่วมฉับพลัน 
                    -  ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนธันวาคม จะมีร่องมรสุมและพายุเขต
ร้อน ท าให้ฝนตกหนักและเกิดน้ าท่วมฉับพลันบริเวณตอนบนของภาคเหนือ โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงราย  พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน แพร่ นา่น และ
ตาก  เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา  
                    -  ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จะมีฝนตกหนักบริเวณเขาใหญ่ท า
ให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันในตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบริเวณจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร และอุบลราชธานี 
                    -  ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีร่องมรสุมก าลังแรง  เพราะ
ลมมรสุมตะวันตก 
เฉียงใต้ก าลังแรง   และมีพายุหมุนเขตร้อนท าให้มีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี 
เทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาภูเก็ต ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัด



  

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี และภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณจังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
 
                    -  ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม จะมีพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้
ท าให้ฝนตกหนัก 
ตามเทือกเขาพนมดงรักและเขาใหญ่ ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันทางตอนบนของภาค
ตะวันออก บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก และปราจีนบุรี 
                    -  ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมกราคม จะมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรง  และหย่อมความกดอากาศต่ า  (บางครั้งอาจทวีก าลังเป็น
พายุหมุน)   ท าให้เกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาที่เป็น 
แนวกั้นระหว่างภาคใต้ฝั่งตะวันออก   และภาคใต้ฝัง่ตะวันตก  จึงเกิดน้ าท่วมฉับพลัน
บริเวณจังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 
               2.2  การเกิดน้ าท่วมขังและน้ าล้นตล่ิง 
                    -  ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายน   จะมีฝนตกหนักท าให้เกิดน้ า
ท่วมขังและน้ าในแม่น้ าโขงล้นตล่ิงทางตอนบนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี 
และมุกดาหาร 
                    -  ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน จะมีฝนตกหนักท าให้เกิด
น้ าท่วมขังและน้ าล้นตล่ิง ในบริเวณตอนล่างของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด
ก าแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่
เป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ า 
                    -  ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน จะมีฝนตกหนักท าให้น้ าท่วมและ
น้ าล้นตลิ่ง  บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม  แต่ไม่
ค่อยได้รับความเสียหาย เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีค่อนข้างแห้งแล้งเกือบตลอดปี 
                    -  ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกหนัก  น้ าเหนือหลากและ
น้ าทะเลหนุน  ท าให้เกิดน้ าท่วมขังบริเวณตอนบนของภาคกลาง   บริเวณจังหวัด



  

นครสวรรค์  อุทัยธานี  ชัยนาท สิงห์บุรี  ลพบุรี อ่างทอง  สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
                    -  ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม    จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก าลังแรงและพายุในทะเลจีนใต้ ท าให้ฝนตกหนัก และน้ าท่วมขังในบริเวณจังหวัดชลบุรี 
ระยอง  จันทบุรี และตราด เนื่องจากติดทะเลน้ าจึงระบายออกสู่ทะเลและมักไม่ได้รับ
ความเสียหาย 
                   -  .ในช่วงปลายเดือนเมษายน - พฤษภาคม บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศ
ไทยแถบเทือกเขาตะนาวศรีและถนนธงชัยได้แก่จังหวัดติดทะเลชายฝั่งอันดามันตั้งแต่
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล และขึ้นไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี ตาก 
แม่ฮ่องสอนจะได้รับอิทธิพลของพายุไซโคลนจากทะเลอันดามัน 
 
        3.  สาเหตุของอุทกภัย 
               3.1  น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขัง เพราะมีฝนตกหนัก 
                    -  จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้(Southwest Monsoon)  ช่วง
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ( ภาคใต้ฝั่งตะวนัตก ภาคตะวันออก ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
                    -  จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(Northeast Monsoon ) 
หรือ มรสุมฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์(ภาคใต้ท้ังสองฝั่ง เน้น
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทุกครั้งที่อากาศหนาว
ลงมาถึงตอนกลางของประเทศไทยลมมรสุมจะมีก าลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย จึงเกิด
เป็นคลื่นขนาดใหญ่เข้าซัดตลิ่งชายฝั่งทะเลรุนแรงพังทะลายและมีฝนตกหนักบนฝั่ง) 
                    -  จากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน  ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมี พายุ
ไซโคลน  ซึ่งพัดจากทะเลอันดามันขึ้นฝั่งพม่าผ่านเข้ามาทางด้านตะวันตกของประเทศ
ไทย   ท าให้เกิดฝนตกหนัก  บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ช่วงเดือนพฤษภาคม ส่วนในช่วง
ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ จะมีพายุดีเปรสชั่น   พายุโซนร้อนหรือพายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้มาขึ้น    



  

ฝั่งประเทศเวียดนามหรือเข้ามาในอ่าวไทย  ท าให้มีฝนตกหนักตามล าดับ  ตั้งแต่ประเทศ
ไทยตอนบนลงมาจนส่วนภาคใต้ตอนล่าง  อิทธิพลของพายุหมุนอาจมีไปจนถึงเดือน
มกราคมได้ 
                    -  จากอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงเปลี่ยนฤดู  จากฤดูร้อนเป็นฤดู
ฝน  (กลางเดือนพฤษภาคม) และช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว กลางเดือน
ตุลาคม) 
                    -  จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่าน  และมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาตาม
แนวของร่องมรสุม  เกิดน้ าท่วมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก  ช่วงระหว่างเดือน
กันยายนถึงเดือนตุลาคม  
                    -  จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ าซึ่งมีก าลังแรงปกคลุม  ช่วง
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม    จะมีฝนตกหนักเป็นอุทกภัยบริเวณตอน
ล่างสุดของภาคใต้ 
 
               3.2  น้ าท่วมฉับพลันจากสาเหตุอ่ืน ๆ 
                    -  คลื่นพายุซดัฝั่งเป็นผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนท่ีเคลื่อนขึ้นฝั่งภาคใต้
ฝั่งตะวันออก  
ช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
                    -  เขื่อนพัง จากแผ่นดินไหว หรือจากการก่อวินาศกรรม หรือเพราะสาเหตุ
อื่น ๆ ก็ตาม จะมีผลให้เกิดอุทกภัย น้ าไหลหลาก ท าลายทรัพย์สินและชีวิตมากมาย 
มหาศาล 
                    -  จากผลกระทบของแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเลหรือ
มหาสมุทร  ท าให้เกิดคลื่นใต้น้ า ( Tsunami ) ซัดฝั่ง ท าให้แผ่นดินยุบ แผ่นดนิสูงขึ้น เกิด
เกาะใหม่ ๆ หรือเกาะเดิมจมน้ าลงไป    จะมีคลื่นทะเลสูงมากจากใต้น้ าขึ้นมากวาด
ทรัพย์สินและชีวิตคนที่อาศัยตามชายฝั่งลงทะเลไป  
           4.  ผลกระทบจากอุทกภัย 
               4.1  ผลกระทบจากน้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมแช่ขัง 
                    -  ท าให้คนและสัตว์เสียชีวิตเนื่องจากจมน้ าหรือถูกน้ าพัดพาไป 
                    -  สิ่งก่อสร้าง ท่ีอยู่อาศัย เสียหายจาก น้ าท่วมขังและถูกพัดพาไป  



  

                    -  พืชไร่เสียหายจากการท่วมขังของน้ า 
                    -  เส้นทางคมนาคม ถนน สะพาน ถกูท าลายจากการกัดเซาะ 
                    -  สาธารณูปโภคต่าง ๆ ประปา ไฟฟ้า  และโทรศัพท์  ถูกท าลาย 
 
               4.2  ผลจากน้ าหลากลงจากท่ีสูงลงสู่ท่ีราบท าให้แผ่นดินเลื่อนถล่ม 
                    -  ต้นไม้ล้ม เป็นซุง เลื่อนลอยตามน้ าลงสู่ท่ีราบลุ่ม ท าลายอาคารบ้านเรือน 
                    -  ผู้คนและสตัว์เล้ียงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก 
                    -  พืชไร่ พืชสวน เสียหาย 
                    -  เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค ถูกท าลายเสียหาย 
                    -  เส้นทางเดินของน้ าถูกทับถมและเปลี่ยนไป 
 
               4.3  ผลกระทบจากคลื่นพายุซัดฝั่ง(Storm surge)และ( NE. Monzoon surge) 
                    -  สิ่งก่อสร้างริมฝั่งทะเลเสียหาย ท่ีดิน ตลิ่งพังทลาย 
                    -  ผู้คนและสตัว์เล้ียงถูกพัดพาลงทะเล 
                    -  เรือประมงขนาดใหญ่อาจล่มและจมได้ 
                    -  เรือประมงขนาดเล็กล่มจมลงสิ้น 
 
           5.  การเตรียมพร้อมส าหรับอุทกภัย 
               5.1  ก่อนเกิดภัย 
                    -  ติดตามข่าวสารของทางราชการ ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์                      

         -  มีวิทยุท่ีใช้แบตตารี่ขนาดพกพา ใช้รับฟังข่าวสาร เมื่อไม่มีไฟฟา้ 
                    -  เตรียมไฟฉาย ท่ีพร้อมใช้งาน และมีนกหวีดไว้ใช้เสียง 
                    -  เตรียมยาท่ีใช้บ่อย  เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เช่น ยาสามัญประจ าบ้าน 
                    -  เตรียมข้างสาร อาหารแห้ง หรืออาหารส าเร็จรูป พอใช้  3-5 วัน 
                    -  เตรียมน้ าดื่ม มีสารส้ม ผงปูนคลอรีน ศึกษาวิธีการท าน้ าสะอาด 
                    -  เตรียมอพยพสมาชิกในครอบครัว พร้อมท้ังสัตว์เล้ียงไปยังท่ีปลอดภัย ซึ่ง
ทางราชการแจ้งให้ทราบ 



  

                    -  เตรียมกระสอบทรายเพื่อกันน้ าเข้าบ้าน ท าทางระบายน้ าให้สะดวก  ท า
สะพาน หรือทางเข้าออกให้สูงและ แข็งแรง ไมข่วางเส้นทางน้ า 
- ขุดลอกสันดอน ขุดลอกท้องน้ าให้ลึกเพื่อเพิ่มพื้นท่ีรับน้ า ท าบ่อ สระ อ่างเก็บน้ า(แก้ม
ลิง)เพิ่มพื้นท่ีรับน้ าและเก็บน้ าเอาไว้ใช้ ท าฝายแม้วชะลอความเร็วของกระแสน้ าและเก็บ
กักน้ าไว้ใช้หน้าแล้ง 
                    -  เตรียมขนย้ายพัสดุสิ่งของไปยังส่วนสูงของบ้าน  หรือยกพื้นบ้านให้สูงขึ้น
เพื่อหนีน้ า 
                    -  เตรียมเรือหรือแพ เพื่อใช้เป็นพาหนะพร้อมท้ังเชือกยาวประมาณ 15-20 
เมตร อุปกรณ์ชชูีพ เครื่องชูชีพ เอาไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
                    -  เตรียมย้ายเต้าเสียบไฟฟ้าให้พ้นระดบัน้ า หรือยกสะพานไฟฟา้ในจุดที่คาด
ว่าจะถูกน้ าท่วม แยกระบบไฟฟ้าชั้นบนออกจากชั้นล่างเพื่อจะได้ตัดไฟชั้นลา่งได้เมื่อมี
น้ าท่วมชั้นล่าง 
                    -  เก็บเก่ียวพืชผลก่อนน้ าเข้าท่วม  จับกุ้งในนากุ้ง จับปลาในกระซัง ก่อนน้ า
จะท่วม 
 
               5.2  ขณะเกิดอุทกภัย 
                    -  กระแสน้ าไหลเชี่ยวอันตรายมาก แม้บนถนนก็อย่าเดินย่ าหรือขับรถฝ่าลง
ไป 
                    -  คลื่นจากพายุลมแรงสูงกว่า 4 เมตร จะซัดทุกสิ่งจากทะเลขึ้นสู่ฝั่ง 
                    -  งู ตะขาบ แมลงป่อง จะหนีน้ าขึ้นมาอาศัยบนอาคารบ้านเรือน 
                    -  กระแสน้ าพัดพาต้นไม ้ต้นซุง สิ่งของลงมาท าลายบ้านเรือน 
                    -  อย่าเข้าไปใกล้น้ าบริเวณท่ีมีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟฟ้าขาดตกน้ า 
                    -  ตั้งสติให้มั่นคงฟังข่าวจากทางราชการว่าให้เราท าอย่างไรต่อไป 
                    -  จะช่วยเหลือคนตกน้ าให้ช่วย ใช้วิธีโยนสิ่งของลอยน้ า  เช่น  ชชูีพห่วงยาง 
ลูกมะพร้าว   หรือโยนเชือกยาว ๆ  ให้คนท่ีตกน้ าจับเกาะ ยึดช่วยตนเองจะปลอดภัยกว่า
กระโดดลงไปช่วยในกระแสน้ า ซึ่งเชี่ยวกราก 
 
               5.3  หลังจากอุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว 



  

                    -  ค้นหาผูไ้ดร้ับบาดเจ็บหรือสูญหายไป 
                    -  ให้การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ หรือน าส่งสถานพยาบาล 
                    -  ท าเครื่องหมายอันตรายบริเวณสายไฟขาดหรือช ารุด และแจ้งเจ้าหน้าท่ี
การไฟฟ้าให้ทราบโดยด่วน 
                    -  ติดต่อแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงราชการและมูลนิธิต่างๆ 
                    -  น้ าที่จะดื่มต้องต้มให้สุก หรือกวนด้วยสารส้มเพื่อท าให้น้ าสะอาด  แล้ว
เติมปูน คลอรีนในอัตราส่วน 1 ช้อนชา (5 ลบ.ซม.) ละลายน้ า 10 ป๊ีบ = 18 ลิตร  ท้ิงไว้ไม่
น้อยกว่า 30 นาที  เก็บในท่ีเย็นระบายอากาศได้  ห่างไกลความร้อน (ขณะผสมปูน
คลอรีน ควรสวมถุงมือ  ใส่แว่นตา  และผ้าปิดจมูก) 
                    -  ซ่อมแซม บ้านเรือน  ที่พักอาศัยชั่วคราวและถนน สะพาน 
ทางเดิน เพื่อให้รถขนส่งส่งของช่วยเหลือจากหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาได้ 
                    -  ถ้าส้วมใชก้ารไม่ได้ ให้ใช้ถุงพลาสติกใส่อุจจาระและปัสสาวะมัดให้แน่น
ก่อน แล้วน าไปฝังดินเมื่อสามารถท าได้ 
                    -  โรคที่ต้องระวังเมื่อเกิดอุทกภัย ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด  
โรคติดเชื้อและปรสิต เช่น อักเสบ เป็นแผล รวมท้ังโรคพยาธิ โรคผิวหนัง  เช่น  น้ ากัด
เท้า  กลาก  โรคทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย  
โรคภาวะทางจิต เช่น เครียด 
                    -  ถ้าน้ าท่วมไม่สูงมากให้ใช้กระสอบทรายกั้นน้ า  ถ้าระดับน้ าสูงกว่านี้ให้
ขนย้ายพัสดุสิ่งของไปไว้ท่ีสูงหรือยกพื้นบ้านให้สูงขึ้น 
 
           6.  ภัยพิบัติซ้ าซ้อนหลังจากอุทกภัย          
               6.1  แผ่นดินเล่ือน แผ่นดินถล่ม (Land-slide)โคลนถล่ม หินถล่ม โดยกระแสน้ า
พัดพาลงมาจากท่ีสูงเชิงเขา เนินเขาลงสู่ท่ีราบ มีทั้งกระแสน้ า ทรายหิน  ดินโคลนไหลลง
มา  พร้อมต้นไม้ที่หักโคนไถลลงมาทับอาคารบ้านเรือน ท่ีอยู่บริเวณท่ีราบ ทรัพย์สิน
เสียหาย คนและสัตว์บาดเจ็บถึงตายได้ 
               6.2  เจ็บป่วย  น้ าท่วมอยู่นานๆ  อาจท าให้เกิดโรคเท้าเป่ือย โรคผิวหนัง  โรค
ระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจตลอดจนโรคเลปโตสไปโรซีส  ซึ่งเกิด
จากหนูเป็นพาหะน าเชื้อมาสู่มนุษย์ มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง 



  

               6.3  สุขภาพจิต ซึมเศร้า จากการเสียพ่อแม่ ลูกเมีย ญาติ พี่น้อง ทรัพย์สิน เครียด
จากการไม่มีท่ีอยู่ คมนาคมไม่สะดวก ขาดแคลนอาหาร น้ าดื่ม  เครื่องอุปโภค บริโภค 
สุขาภิบาลช ารุด  สิ่งแวดลอ้มท่ีเลวร้าย ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีพ ซึ่งจะมีผลท าให้
สุขภาพจิตเสื่อม 
               6.4  สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างทุกชนิดท้ังของเอกชน รัฐ  หรือสาธารณสถาน
เสียหาย ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงพังทลาย 
               6.5  เกษตรกรรม ปศุสัตว์ พืชสวนไร่นา สัตว์เลี้ยงอาจจะจมน้ าตายเสียหาย 
               6.6  ระบบสื่อสารคมนาคม  น้ าท่วมอาจจะท าความเสียหายแก่ระบบคมนาคม 
เช่น  ถนน ทางรถไฟ สนามบิน เป็นต้น ระบบสื่อสารก็เสียหาย เช่น โทรศัพท์ วิทยุ  
               6.7  สาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟา้ โทรศัพท์ 
               6.8  เศรษฐกิจส่วนบุคคล  เช่น การค้าขาย การจ้างงาน การว่างงานเนื่องจากการ
คมนาคมไม่สะดวก หรือไม่สามารถด าเนินงานธุรกิจได้ 
               6.9  เศรษฐกิจส่วนรวม  การหยุดชะงักของเศรษฐกิจส่วนบุคคลย่อมมี
ผลกระทบต่อส่วนรวม  นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องน าเงินมาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพของผู้ประสบภัย    และการซ่อมแซมบูรณะ
ทรัพย์สินของรัฐที่ถูกท าลายโดยอุทกภัย   ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่องบประมาณของ
ประเทศ  เพราะแทนท่ีจะใช้เงินเพื่อพัฒนาประเทศ   กลับต้องน าเงินจ านวนนั้นมา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

6.10 โจร  ลัก วิ่ง ชิง ปล้น     
  

                   * พงศ์กฤษณ์   เสนีวงศ์   นักวิจัยแห่งชาติ  วิทยากรอิสระ  
                     มือถือ 089-779-0811 โทร. 02-393-7213โทรสาร 02-745-2315 

                                                        
 
 
 
 
 


