เอกสารเกร็ดความรู้สาหรับประชาชนเรื่องภัยพิบัติ
ชุดที่ 2 อุทกภัย

ความหมาย ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ และการเตรียมตัว1
อุ่นเรือน เล็กน้อย2 และ อรรณพ เยืองไธสง3

ความหมายและปัจจัยเสี่ยง
นาท่วม เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการมีนาปริมาณมากในพืนที่ โดยมีสาเหตุสาคัญมา
จากนาฝนที่ตกลงในพืนที่มีปริมาณมากและตกลงอย่างต่อเนื่อง การมีส่ิงก่อสร้างกีดขวางและปิดกันทางไหลของ
นา ทังนีการเกิดนาท่วมจนเป็นภัยธรรมชาติที่เรียกว่า “อุทกภัย” นันจะเกิดขึนจากปริมาณนาที่เพิ่มสูงขึน และ
ได้ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในทางกลับกันหากมีปริมาณนาที่เพิ่มสูงขึน และ
ส่งผลให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึน ปรากฏการณ์เช่นนี นับเป็นเพียงเหตุการณ์นาท่วมเท่านัน
ถือว่ายังไม่เกิดอุทกภัย

ดังนัน การเกิดอุทกภัย จึงมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิอากาศ ได้แก่ หย่อมความกดอากาศต่า
พายุหมุน ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่า ลมมรสุมที่พัดผ่าน รวมทังการสร้างสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ที่ปิด
กันทางไหลของนา และการพังทลายของเขื่อนหรือฝายชะลอนาที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยจากปริมาณนาที่ไหลออก
อย่างรวดเร็ว

1 สรุปความจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คู่มือการเตรียมพร้อมรับอุทกภั ย (นาท่วม) กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และเอกสารเผยแพร่ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา เข้าถึงจาก : https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=70
2 อาจารย์ประจาสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อานวยการศูนย์เชื่อมโยงความรู้และการวิจัยนวัตกรรมด้านภัยพิบัติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สสส.)
3 นิสิต หลักสูตรสหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยผู้ช่วยศูนย์เชื่อมโยงความรู้และการวิจัยนวัตกรรมด้ านภัยพิบัติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สสส.)
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รูปแบบการเกิดอุทกภัยและผลกระทบ
รูปแบบการเกิดอุทกภัยมีดังนี

ผลกระทบจากอุทกภัยมีดังนี

1) นาป่า ไหลหลากหรือ นาท่ วมฉับพลัน เกิดจาก
ลักษณะของพืนที่ที่ไม่สามารถรองรับปริมาณนาที่
มากเกิ น ไปได้ ประกอบกั บ ลั ก ษณะของพื นที่ ที่ มี
ความสู ง ชั น จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ป ริ ม าณน าที่ ไ หลลงสู่
ด้ า นล่ า งมี ค วามรุ น แรง สร้ า งความเสี ย หายต่ อ
ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนได้สูงกว่ารูปแบบอื่น

1) ความเสียหายที่เกิดกระแสนาไหลเชี่ยว
เช่น ที่พักอาศัยและยานพาหนะเสียหาย
มีผู้เสียชีวิต และผู้คนสูญหายจากการ
พัดพาของนาที่ไหลบ่า

2) นาท่วมขังหรือนาล้นตลิ่ง เกิดจากปริมาณนาที่
ไหลลงสู่พนที
ื ่ด้านล่างจานวนมาก ทาให้การระบาย
น าออกจากพื นที่ มี ค วามล่ า ช้ า รวมไปถึ ง ระบบ
ระบายนาที่ไม่มีคุณภาพและการก่อสร้างโครงสร้าง
พื นฐานปิ ด กั นการไหลของน า จึ ง ส่ ง ผลให้ น าไม่
สามารถไหลผ่านได้ตามธรรมชาติและเกิดการท่วม
ขังในพืนที่เป็นระยะเวลายาวนานกว่าปกติ

2) โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภคถูก
ทาลาย เช่น ระบบประปา ไฟฟ้า
โทรศัพท์ และถนน เป็นต้น
3) ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทังในภาค
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
ดังเหตุการณ์ในปี 2554
4) ความเสียหายทางด้านสุขอนามัยจากนา
ที่ท่วมขังยาวนาน ส่งผลให้เกิดการ
ระบาดของเชือโรค

5) ความเสียหายทางวิถีชีวิต ที่ทาให้มีความ
ยากลาบาก และมีขีดจากัดมากกว่าภาวะ
ปกติ
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การเตรียมรับมือ
แม้ว่าอุทกภัยจะสามารถคาดการณ์การเกิดได้ แต่การวางแผนเตรียมรับก็มีความสาคัญมาก เพราะอุทกภัยบางรูปแบบ เช่น
การเกิดนาป่าไหลหลาก การพังทลายของเขื่อนหรืออ่างเก็บนา ที่ทาให้เกิดอุทกภัยภายในระยะอันสัน ทาให้มีเวลาเตรียมการรับมือที่
น้อยลงเช่นกัน จากเหตุการณ์อุทกภัยในพืนที่ที่ผ่านมาจนถึงมหาอุทกภัยในปี 2554 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ความสูญเสียที่เกิดขึน
อาจไม่ใช่เพียงความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและชีวติ เท่านัน แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของภัยอื่นที่จะตามมา

การเตรียมความพร้อมจาแนกออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ของการเกิดอุทกภัย ได้ดังนี
ก่อนการเกิดอุทกภัย
การตรวจสอบความพร้อมของที่อยู่อาศัย เช่น สภาพบ้านเรือน การเสริมแนวป้องกันนาที่อาจไหลเข้าสู่บ้านเรือน ตรวจสอบ
สิ่งอุดตันตามท่อระบายนาที่ การย้ายสิ่งของมีค่า เครื่องใช้ไฟฟ้า และเอกสารสาคัญขึนที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายและการสูญหาย
เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค และยาสามัญพืนฐานที่เพียงพอต่อการดารงชีพขณะรอรับการช่วยเหลือ การตัดกระแสไฟฟ้าที่อาจ
ก่อให้ เกิด อุบัติเหตุจากการที่ ไ ฟฟ้ า รั่วไหล การเฝ้ า ระวังสัญ ญาณเตื อนอุทกภัยและเตรี ยมการเคลื่อนย้ า ยบุคคลออกนอกพืนที่
โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ขณะเกิดอุทกภัย
ภายหลั ง เมื่ อ มี ก ารประกาศสั ญ ญาณเตื อ นอุ ท กภั ย พึ ง ตรวจสอบความพร้ อ มก่ อ นการอพยพออกจากพื นที่ เช่ น
การตรวจสอบระบบกระแสไฟฟ้า การเก็บสิ่งของมีคมที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และการระมัดระวังจากสัตว์มีพิษที่หลบหนีเข้าสู่ที่พัก
อาศัย ในขณะเคลื่อนย้ายออกนอกพืนที่ไปยังพืนที่สูงหรือพืนที่พักพิงชั่วคราวที่รัฐจัดเตรียมไว้ ผู้ประสบภัยต้องระมัดระวังในการ
เดินทางจากสภาพนาที่ท่วมสูง ควรสวมรองเท้าที่สามารถป้องกันวัตถุแหลมคม การอาศัยไม้หรือวัสดุสาหรับวัดระดับความสูงของนา
ก่อนการเดินเข้าไปในพืนที่ หลีกเลี่ยงการเดินตามกระแสนา ที่อาจก่อให้เกิดการพัดพาและจมนาได้จากกระแสนาที่เชี่ยวแรงและปริมาณ
นาที่ท่วมสูง และในขณะอาศัยอยู่ในพืนที่ปลอดภัยพึงระมัดระวังสุขอนามัยจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด โรคระบาดที่มักเกิดขึน
เช่น โรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ตลอดจนไม่ขับถ่ายของเสียลงสู่แหล่งนา เพราะจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชือโรคได้

ภายหลังการเกิดอุทกภัย
ก่อนกลับ เข้ าที่ พักอาศัย ควรตรวจสอบสภาพความพร้ อมต่อการเข้ าพักอาศัย เช่น การตรวจสอบฝ้า เพดาน ประตู
เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือนให้ปลอดภัย และป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ที่อาจหลบหนีเข้ามาอาศัยในบ้าน ทาความ
สะอาด ฆ่าเชือเครื่องหนัง ผนังบ้าน และพืนที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเชือโรค ให้พร้อมก่อนการเข้าอยู่อาศัย
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