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บทที่  4 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่เกิดจากอทุกภัยและโคลนถลม 
 
4.1   ความหมายและสาเหตุของการเกิดอุทกภัยและโคลนถลม 
 ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเขตรอน อยูเหนือเสนศูนยสูตรเล็กนอย ปริมาณน้ําฝน ไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตางๆ ดังนี้ 

- ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเกิดข้ึนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 
- พายุหมุนจากอาวเบงกอล ในเดือนมิถุนายน 
- พายุจรที่พัดผาน ไดแก พายุใตฝุน พายุโซนรอนและพายุดีเปรสชัน แตละภาคของประเทศ

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม ในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน 
- ภาคใต ไดรับอิทธิพลจากพายุในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
- ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับอิทธิพลพายุในชวงเดือนพฤษภาคม 

มิถุนายน และกันยายน 
- ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับอิทธิพลพายุในชวงเดือนสิงหาคม 
โดยปกติฝนที่ตกเกิดมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งฝนเริ่มตกในชวงเดือน

พฤษภาคมและมิถุนายน 
ในทางอุทกวิทยาอาจตีความหมายของอุทกภัยไดเปน 2 อยาง คือ อยางแรก หมายถึงปริมาณน้ํา

ท่ีไหลบามาทําความเสียหายใหกับชีวิตหรือทรัพยสินของมนุษย อยางที่สอง หมายถึง ระดับของพื้นผิวน้ํา
ท่ีข้ึนสูงผิดปกติไปจากระดับธรรมดาของลําน้ํานั้นๆ ก็ถือไดวาเกิดอุทกภัย หรือมีน้ําทวมเกิดข้ึนไปใน
บริเวณนั้นแลว การท่ีเกิดน้ําทวม เนื่องมาจากมีพายุฝนตกหนักมากทําใหเกิดน้ําไหลหลาก หรือมีน้ํามาก
ผิดปกติ สภาพพื้นที่รองรับน้ําฝนมีสวนทําใหเกิดน้ําทวมมากนอยแตกตางกัน ปกติฝนที่ตกหนักมักตกใน
ระยะเวลาสั้นๆ แตฝนท่ีตกติดตอกันยาวนานมักจะตกเบาๆ พื้นที่ท่ีมีสิ่งปกคลุมมักมีการดูดซับน้ําไดดี 
สวนพื้นที่ท่ีปราศจากสิ่งปกคลุมจะมีน้ําไหลบาไปตามหนาดินมาก เปนเหตุใหเกิดน้ําทวมไดงาย  
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 4.1.1 อุทกภัย (Flood) หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ําทวม หรือน้ําเออลนฝง
มากเกินกวาปกติหรือน้ําทวมฉับพลัน หรือเกิดการสะสมน้ําบนพื้นที่ ซึ่งระบายออกไมทันทําใหพื้นที่นั้น
ปกคลุมไปดวยน้ํา มีสาเหตุมาจากเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกตอเนื่องเปนเวลานาน อันอาจเกิดจากสภาวะ
อากาศ ดังตอไปนี้ 
  - พายุหมุนเขตรอน เชน พายุดีเปรสชั่น 
  -  รองความกดอากาศต่ําพาดผานในบริเวณพื้นที่ 
  -  แนวปะทะอากาศปกคลุมบริเวณพื้นที่ 
 ลักษณะของอุทกภัยมีความรุนแรงและรูปแบบตางๆ กัน ข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ และ
สิ่งแวดลอมของแตละพื้นที่โดยมีลักษณะดังนี้ 
  1) น้ําทวมฉับพลัน (Flash Floods) หรือน้ําปาไหลหลาก เปนสภาวะน้ําทวมท่ีเกิด จาก
ฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันและมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ํานอย เชน บริเวณพื้นที่ท่ีมี
ความชื้นและมีตนไมยืนตนนอย หรือตนน้ําซึ่งมีความชันของพื้นที่มาก หรือพื้นปาท่ีถูกทําลายทําใหการ
กักน้ําหรือการตานน้ําลดนอยลงทําใหน้ําไหลบาลงสูท่ีราบต่ําเบื้องลางอยางรวดเร็ว น้ําทวมฉับพลันมัก
เกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักไมเกิน 6 ช่ัวโมง และมักเกิดข้ึนในบริเวณที่ราบระหวาง หุบเขา เนื่องจากน้ําทวม
ฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ดวยความรวดเร็วโอกาสที่จะปองกันและหลบหนีจึงมีนอย ดังนั้น
ความเสียหายจากน้ําทวมฉับพลันจึงมีมาก  
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  2) น้ําทวมขัง เปนลักษณะของอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนจากปริมาณน้ําสะสมจํานวนมากที่ไหลบา
ในแนวระนาบจากที่สูงไปยังท่ีต่ํา หรือเปนสภาพน้ําทวมขังท่ีเกิดจากระบบระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ
หรือระบายน้ําไมทัน มักเกิดบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา และบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ มีลักษณะคอยเปนคอยไป 
ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักบริเวณนั้นๆ ติดตอกันเปนเวลาหลายวันหรือเกิดจากสภาวะน้ําทวมตลิ่ง น้ําทวมขัง
สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ําและมีลักษณะแผเปนบริเวณกวาง เนื่องจากไมสามารถระบายน้ําไดทัน 

 
ภาพน้ําทวมขัง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 

 
  3) น้ําลนตลิ่ง ท่ีเกิดจากฝนตกตอเนื่องท่ีปริมาณน้ําจํานวนมากไหลลงสูลําน้ําหรือแมน้ํา
มีปริมาณมากจนระบายลงสูลุมน้ําดานลางหรือออกสูปากแมน้ําไมทัน ทําใหเกิดสภาวะน้ําลนตลิ่งเขา
ทวมบานเรือนตามสองฝงจนไดรับความเสียหาย  

 
น้ําลนตลิ่งระบายออกปากแมน้ําไมทัน 
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การชวยเหลือผูประสพอุทกภัย อ.วังชิ้น จ.เพชรบูรณ 

 

 
อุทกภัยทีเ่กิดในจังหวัดสงขลา 

 
 4.1.2 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย 
  - ฝนตกตอเนื่องเปนเวลานานและฝนตกหนัก อาจเนื่องมาจากพายุหมุนเขตรอน
ผานรองมรสุม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน 
  - ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ลุมหรือท่ีราบ 
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  - พืชพรรณธรรมชาติถูกทําลาย จึงทําใหไมมีการซึมซับน้ํา เพื่อเก็บกักไวในดิน            
จึงทําใหน้ําไหลผานผิวดินไปอยางรวดเร็ว 
  - น้ําปาไหลหลากจากภูเขาที่เปนตนน้ําลําธาร  เปนลักษณะน้ําทวมฉับพลัน 
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายบริเวณชุมชนในที่ราบเชิงเขา ซึ่งอาจจะเกิดข้ึนไดแมไมมีฝนตกในบริเวณนั้น
แตไดมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ําซึ่งอยูหางไกลออกไป กระแสน้ําจะไหลลงสูท่ีราบอยางรวดเร็วและ
รุนแรง หรืออาจเกิดเนื่องจากการตัดไมทําลายปาตนน้ําลําธาร การใชประโยชนที่ดินผิดหลักการ เชน 
ใชท่ีดินที่สูงบนภูเขาท่ีมีความลาดชันมาทําการเพาะปลูก แตถามีความจําเปนตองทํากสิกรรมหรือ
เพาะปลูกตองปฏิบัติตามหลักวิชาการ คือควรทําเปนขั้นบันไดขวางตามความลาดชันในการเพาะปลูก 
เพื่อชะลอความเร็วของกระแสน้ําและการพังทลายของผิวดิน 
  - น้ําทะเลหนุน ทําใหระดับน้ําในแมน้ําสูงข้ึน การไหลของน้ําในแมน้ําจะชาหรือ
อาจจะหยุดไหล จึงไมสามารถระบายลงสูทะเลได ระดับน้ําจึงสูงข้ึนทวมบริเวณริมฝงแมน้ําได 
  - เขื่อนพัง ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางมากเปนบริเวณ
กวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง เนื่องจากปริมาณน้ําจํานวนมหาศาลที่กักเก็บไว
ในเขื่อนจะเคลื่อนที่ดวยความเร็วมาก โอกาสที่จะหลบหนีจึงมีนอย นอกจากจะทราบลวงหนาเทานั้น 
  - ทางระบายน้ําไมดีพอหรืออุดตัน 

  เกณฑการพิจารณาพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของดําเนินการปองกันและบรรเทาอุทกภัย  

1. ปริมาณน้ําฝนราย 1 วัน 
2 วัน และ 3 วัน (มม.) 
  

- > 100 
- 76 –100 
- 61 -75 
- 0-60 

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับสูง 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่ํา 
พื้นที่ไมเสี่ยงอุทกภัย 

2. ความสูง  
(จากระดับน้ําทะเล เมตร)    
 

- 0-100   
- 101-300 
- 305-500 
- > 500  

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับสูง 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่ํา 
พื้นที่ไมเสี่ยงอุทกภัย 

 

ท่ีมา สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

74 บทที่ 4   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถลม 

 4.1.3 การปองกันและบรรเทาอุทกภัยใหไดผลดี ควรไดมีการแบงเขต และใชวิธีการให
เหมาะสมกันแตละพื้นที่นั้นๆ โดยทั่วไปอาจแบงไดเปน 2 เขต ดังนี้ 
  1) พื้นที่บริเวณลุมน้ําตอนบน (Upstream Wotershed) สวนมากพื้นที่บริเวณนี้ จะเปน
พื้นที่ปาไม มีลักษณะเปนภูเขาสูงชัน การไหลบาของน้ํารุนแรง แนวทางการปองกัน โดยการปลูกตนไม
ยืนตน หรือพืชคลุมดิน ซึ่งเปนปจจัยท่ีชวยเพิ่มอัตราการดูดซึมและการเก็บกักน้ํา 
  2) พื้นที่บริเวณลุมน้ําตอนลาง (Down – stream Wotershed) มักจะเปนที่ราบลุมเปน
แหลงท่ีอยูอาศัยของประชาชนอยางหนาแนน การไหลบาของน้ํา เนื่องมาจากฝนตกหนักผิดปกติจนเกิน
ความสามารถของลุมน้ําจะรับได แนวทางการปองกัน มักจะเนนไปในทางการกอสราง วิศวกรรมเปน
สวนใหญ เชน สรางเขื่อนสําหรับเก็บกักน้ํา การขุดลอกแมน้ํา คลอง ซึ่งเปนการปองกันเฉพาะหนาแตการ
ปองกันอุทกภัยอยางถาวร ควรเนนหนังไปในทางปองกันตนน้ํา ลําธาร และการควบคุมการใชประโยชน
ท่ีดินใหถูกหลัก 
 4.1.4 โคลนถลมหรือแผนดินถลม (Landslides) หมายถึง การถลมตัวของแผนดินจากที่สูงลง
สูท่ีต่ํา มักเกิดบริเวณภูเขาเปนปรากฏการณธรรมชาติของการสึกกรอนชนิดหนึ่ง ท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายบริเวณพื้นที่ท่ีเปนเนินสูงหรือภูเขาโดยเฉพาะภูเขาหินแกรนิตท่ีมีความลาดชันสูง โดยเกิดจากการ
ขาดความสมดุลในการทรงตัว ทําใหเกิดการปรับตัวของพ้ืนดินตอแรงดึงดูดของโลก และเกิดการเคลื่อน
ตัวขององคประกอบทางธรณีวิทยา จากที่สูงลงสูท่ีต่ํา มักเกิดในกรณีท่ีมีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขา ทํา
ใหภูเขานั้นตองอุมน้ําไวจนเกิดการอิ่มตัว และเกิดการพังทลายของผิวหนาดินลงมาพรอมกับปริมาณน้ํา
จํานวนดังกลาว โดยปกติจะเกิดในพื้นที่ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก คือ 1) มีความลาดเทในพื้นที่
พอสมควร 2) ดินหรือหินชั้นลางมีการไหลซึมของน้ําชามาก และ 3) ดินชั้นบนไมเกาะกันเพราะอิ่มตัว
ดวยน้ํา สามารถแบงการพังทลายตามลักษณะการเคลื่อนตัวได 3 ชนิดคือ 
  1) แผนดินถลมท่ีเคลื่อนตัวอยางชาๆ เรียกวา Creep  
  2) แผนดินถลมท่ีเคลื่อนตัวอยางรวดเร็ว เรียกวา Slide หรือ Flow 
  3) แผนดินถลมท่ีเคลื่อนตัวอยางฉบับพลัน เรียกวา Fall Rock Fall  
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โคลนถลม ที่ อ.วังชิ้น จ.เพชรบูรณ 

 
 
 4.1.5 พ้ืนที่เสี่ยงภัย และสาเหตุของการเกิดแผนดินถลม  
  แผนดินถลมในประเทศไทย สวนใหญมักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่ง
เปนตนน้ําลําธารบริเวณตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี
โอกาสเกิดแผนดินถลมเนื่องมาจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 
ในขณะที่ภาคใตจะเกิดแผนดินถลมในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหวางเดือนพฤศจิกายนถึง
ธันวาคม สาเหตุสําคัญๆ ท่ีจะทําใหเกิดแผนดินถลมคือ 
  1) ฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลาหลายวันบริเวณภูเขา และพื้นดินบริเวณดังกลาว   
อุมน้ําไวจนเกิดการอิ่มตัว และไถลลงมาตามลาดเขานําเอาตะกอนดิน กอนหิน ซากไมลมลงมาดวย 
  2) มีการทําไรเลื่อนลอยบนภูเขาทําใหสภาพดินเปลี่ยนไปเปนดินรวน ประกอบกับ
พื้นที่มีความลาดชันมาก ทําใหเมื่อมีฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลานานทําใหดินบนภูเขาถลม 
  เกณฑการพิจารณาพื้นที่เสี่ยงการเกิดโคลนถลม สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของดําเนินการปองกันและบรรเทาอุทกภัย  
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1. ปริมาณน้ําราย 1 วัน 2 วัน 
และ 3 วัน (มม.) 
  

- > 110  
- 101-110   
- 91-100  
- 0-90 

แผนดินถลมวิกฤต 
แผนดินถลมปานกลาง 
แผนดินถลมเล็กนอย 
ไมเกิดแผนดินถลม 

2. ความลาดชัน   - > 30%  
- 16-30%   
- 6-15%  
- 0-5% 

แผนดินถลมวิกฤต 
แผนดินถลมปานกลาง 
แผนดินถลมเล็กนอย 
ไมเกิดแผนดินถลม 

3. ขอมูลทางธรณีวิทยา  - หินแกรนิต/หนิอัคนีเนื้อหยาบ 
- หินแปรของหินอัคนี/หินช้ัน 
- หินช้ัน/หินอัคนีเนื้อละเอียด 
- ตะกอนน้ําพัดพา 

แผนดินถลมวิกฤต 
แผนดินถลมปานกลาง 
แผนดินถลมเล็กนอย 
ไมเกิดแผนดินถลม 

4. พืชปกคลุมดิน - พืชไร 
- พืชสวนและไมยืนตน 
- ปาไม (บนเขา)  
- ขาว 

แผนดินถลมวิกฤต 
แผนดินถลมปานกลาง 
แผนดินถลมเล็กนอย 
ไมเกิดแผนดินถลม 

 

ท่ีมา สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
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โคลนถลมอาคารเรียน อ.วังชิ้น จ.เพชรบูรณ 

 
การชวยเหลือประชาชนจากโคลนถลม อ.วังชิ้น จ.เพชรบูรณ 
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4.2   อันตรายที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถลม 
 อุทกภัยเกิดข้ึน โดยสาเหตุหลายประการดังไดกลาวมาแลว ในบางกรณีก็สามารถทราบ
เหตุการณลวงหนาไดเปนเวลานานพอที่จะหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปองกันอันตรายได เชน น้ําทวมจากพายุ
ไตฝุนและพายุโซนรอน ปจจุบัน อุตุนิยมวิทยาสามารถแจงใหทราบลวงหนาไดไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง 
กอนท่ีพายุจะมาถึง ฉะนั้น สัญญาณเตือนภัยจึงมีความจําเปนมากที่ตองแจงใหประชาชนทราบถึงอันตราย
ท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อจะไดหาทางปองกันหรือลดภัยพิบัตินั้นไดทันทวงที 
 ถาการเตรียมรับสถานการณเปนไปอยางมีระเบียบและมีสมรรถภาพแลว อันตรายและความ
สูญเสียจะลดลงไปอยางมากมายทั้งชีวิตและทรัพยสิน จากอดีตท่ีผานมา อุทกภัยท่ีทําใหเกิดความเสียหาย
อยางมากเนื่องจาก 
 - ประชาชนในเขตอันตรายไมไดรับทราบการแจงเตือนอันตรายโดยทั่วถึงหรือลาชาไมทัน
ตอเหตุการณ 
 - เมื่อประชาชนไดรับทราบการแจงเตือนอันตรายแลว ไมมีพาหนะในการขนยายและ
ไมทราบวาพื้นที่ปลอดภัยอยูท่ีใด 
 ฉะนั้น การเตรียมการเพื่อปองกันและบรรเทาปญหาจากอุทกภัยใหไดผลและมีประสิทธิภาพ 
จึงตองวางแผนและวิธีการที่ไดเตรียมและซอมไวเปนอยางดี มีการออกประกาศคําเตือนอุทกภัยให
ประชาชนทราบลวงหนาทางหอกระจายขาว เสียงตามสายหรือสื่ออื่นๆ เพื่อใหมีระยะเวลาพอที่จะเตรียม
รับสถานการณไดทัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย เชน ท่ีราบเชิงเขา ท่ีลุมริมแมน้ํา  
 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย 
 1. น้ําทวมอาคารบานเรือน สิ่งกอสราง บานเรือนหรืออาคารส่ิงกอสรางที่ไมแข็งแรงจะถูก
กระแสน้ําท่ีไหลเชี่ยวพังทลายลง หรือถูกคลื่นซัดลงไปทะเลไปได คนและสัตวเลี้ยงอาจไดรับอันตรายถึง
ชีวิตจากการจมน้ําตาย 
 2. เสนทางคมนาคมการขนสง อาจจะถูกตัดเปนชวงๆ โดยความแรงของกระแสน้ํา ถนน 
และสะพานอาจจะถูกกระแสน้ําพัดใหพังทลายได  
 3. สิ่งสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปโภคจะไดรับความเสียหาย เชน โทรศัพท โทรเลข 
ไฟฟา และประปา ฯลฯ 
 4. พื้นที่การเกษตรและการปศุสัตวจะไดรับความความเสียหาย เชน พืชผล ไรนา สัตวเลี้ยง 
อาจถูกน้ําทวมตายได สําหรับความเสียหายทางออมจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด 
สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัย เปนตน 
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 5. ความเสียหายทางดานสุขภาพอนามัยของประชาชน ขณะเกิดอุทกภัยขาดน้ําสะอาดใน
การอุปโภคบริโภค ทําใหเกิดโรคระบาด เชน โรคน้ํากัดเทา โรคอหิวาตกโรค รวมท้ังโรคเครียด มีความ
วิตกกังวลสูงโรคประสาทตามมา 
 6. ความเสียหายที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ ฝนตกที่หนัก น้ําท่ีทวมทนขึ้นมาบนแผนดิน 
และกระแสน้ําท่ีไหลเชี่ยวทําใหเกิดแผนดินถลม (landslides) ได นอกจากนั้นผิวหนาดินที่อุดมสมบูรณจะ
ถูกน้ําพัดพาลงสูท่ีต่ํา ทําใหดินขาดปุยธรรมชาติ และแหลงน้ําเกิดการตื้นเขิน เปนอุปสรรคในการเดินเรือ 
 

 
อุทกภัย เสนทางคมนาคมถูกตัดขาดเปนชวงๆ 

 

 
สาธารณูปโภคไดรับความเสียหาย 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

80 บทที่ 4   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถลม 

 การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 
 - ทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะในฤดูฝน มีจุดใดหรือพื้นที่บริเวณใด ท่ีมัก
ประสบปญหาน้ําทวมหรืออุทกภัยเปนประจํา 
 - ศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน รวมท้ังหาแนวทางแกไขปญหา เชน อาจ
ทําการขุดลอก หรือสรางระบบระบายน้ํา 
 - ศึกษาและวางแผนการใชท่ีดินที่ไมขัดกั้นระบบระบายน้ําตามธรรมชาติของพื้นที่  
 ผลกระทบที่เกิดจากโคลนถลม 
 ความรุนแรงของแผนดินถลมเกิดจากหลายองคประกอบ เชน ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขาและ
ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขา ความรุนแรงจะมีมากถาหากทุกองคประกอบที่กลาวมาแลวเกิดข้ึน
พรอมๆ กัน ท้ังนี้ กอนจะเกิดเหตุการณแผนดินถลม ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยควรสังเกต
เหตุการณรอบๆ ตัว เพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณ เชน  
 - น้ําในลําหวยขุนมากหรือมีสีแดงขุน แสดงวามีการไหลของตะกอนจากลาดเขาลงแหลงน้ํา  
 - หากมีฝนตกติดตอกันเปนเวลานานๆ และมีเสียงดังเหมือนตอนมีน้ําปามา ตนไมลมหรือ
มีเสียงกอนหินกลิ้งดังครืนๆ แสดงวาดินจะถลมลงมา ผลกระทบที่เกิดจากแผนดินถลมมีดังนี้ 
 1. บานเรือนพังทลายจากการทับถมของเศษดิน หิน ทราย ท่ีไหลมากับน้ํา 
 2. ผูคน และสัตวเลี้ยงไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก  
 3. พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  
 4. เสนทางคมนาคมถูกทําลายเสียหาย 
 5. เสนทางเดินของน้ําถูกทับถมและเปลี่ยนไป 
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โคลนถลม วันที่ 11 ส.ค. 2544 

 
อุทกภัยที่ภาคเหนือ 
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4.3   ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถลม  
 เปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถลมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว  
 4.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดอุทกภัยและโคลนถลม 
  เปนการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแกไขปญหาอุปสรรคไว
ลวงหนากอนที่อุทกภัยและโคลนถลมจะเกิดข้ึน  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุ 
โทรทัศน การแจงเตือนภัยจากหอกระจายขาวของชุมชนและเชื่อฟงคําเตือนอยางเครงครัด 
   1.2) เคลื่อนยายคน สัตวเลี้ยง พาหนะและสิ่งของตางๆ ไปอยูในที่สูง ซึ่งเปนที่
พนระดับน้ําท่ีเคยทวมมากอน 
   1.3) รีบอพยพจากบานที่อยูริมแมน้ําและชายทะเลไปอยูในที่สูงหรือท่ีปลอดภัย 
   1.4) ยกพื้นใหสูงเพื่อหนีน้ํา หรือทําคันดินหรือกําแพงกั้นน้ํารอบบริเวณ (ring 
dikes) 
   1.5) พาหนะรถยนตหรือเครื่องใชตองยกใหสูงพนน้ํา 
   1.6) เตรียมกระสอบใสดินหรือทรายไว เพื่อเสริมคันดินกั้นน้ําใหสูงข้ึนหรือไว
อุดรองน้ําได 
   1.7) เตรียม แพไวใชเปนพาหนะเมื่อน้ําทวมเปนเวลานาน เพื่อชวยอพยพและ
ชวยชีวิตไดเมื่อเกิดอุทกภัยรายแรง 
   1.8) เตรียมสํารองอาหารไวใหพอจะมีอาหารรับประทานเมื่อน้ําทวมเปนเวลา
หลายวัน 
   1.9) เตรียมน้ําสะอาดไวดื่มและใชอุปโภค 
   1.10) เตรียมเครื่องเวชภัณฑสําหรับบรรเทาในเบื้องตน 
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เสริมคันกั้นน้ําดวยกระสอบทราย 
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  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะขึ้น มีหนาท่ี
วางแผนวางระเบียบวิธีการในการผจญภัยธรรมชาติ คณะกรรมการนี้ประกอบดวยบุคคลในหนวยงาน
ตางๆ ไดแก ฝายปกครอง ฝายชาง ฝายโยธา เจาหนาท่ีหนวยคุมภัยหรือปองกันสาธารณภัย หนวยดับเพลิง 
ฝายสาธารณสุข ฝายประชาสงเคราะห สภากาชาด มูลนิธิสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติ คณะกรรมการ
ชุดนี้มีการประสานงานจัดแบงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ซักซอมและปรับปรุงวิธีดําเนินการใหมี
สมรรถภาพยิ่งข้ึนอยูเสมอ 
    2.2) ทบทวนและปรับปรุงแผนปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีใหเปนปจจุบัน 
ตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมแผนอยางสม่ําเสมอ 
   2.3) สํารวจ รวบรวมขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน รวมท้ังสํารวจพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ 
   2.4) วางแผนการใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดผังเมืองเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของตัวเมืองไมใหกีดขวางทางไหลของน้ํา ตลอดจนวางแผนในการสรางทํานบ เหมือง ฝาย
เพื่อกั้นทางเดินของน้ําและออกแบบสิ่งกอสรางตางๆ ใหมีความสูงเหนือระดับน้ําท่ีเคยทวม  
   2.5) ประเมินการเสี่ยงภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นที่วาจะเกิดเหตุการณข้ึนในพื้นที่ใด 
เวลาใด  
   2.6) จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและระบบรายงานขาวพยากรณอากาศ โดย
หอกระจายขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานขอมูลท่ีจําเปนใหประชาชนทราบ  
   2.7) ติดตั้งระบบอุปกรณเตือนภัย เครื่องวัดปริมาณน้ําฝนในพื้นที่เสี่ยงภัย พรอม
ท้ังจัดตั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัยเปนผูบันทึกขอมูลน้ําฝนและเฝาระวังภัยในชวงวิกฤตตลอดเวลา 
   2.8) จัดเตรียมกําลังเจาหนาท่ี เครื่องนุงหม เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ        
ท่ีจําเปน และวัสดุอุปกรณตางๆ ใหพรอม อาทิ ถุงทราย เครื่องมือชาง เรือทองแบน รถยนตบรรทุก   
เครื่องสูบน้ํา  
   2.9) ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัยใหประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมรับสถานการณ 
   2.10) กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ใหชัดเจน ไม
ซ้ําซอน สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณในพื้นที่รับผิดชอบ 
   2.11) การจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาอุทกภัย และโคลนถลมเฉพาะกิจ 
และแผนปองกันในระยะยาว รวมท้ังดําเนินการฝกซอมแผนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
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 4.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัยและโคลนถลม   
  เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือ
เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของอุทกภัยและ
โคลนถลมท่ีเกิดข้ึน  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) ตัดสะพานไฟและปดแกสหุงตมใหเรียบรอย 
   1.2) อยูในอาคารที่แข็งแรงหรืออยูในที่สูงพนระดับน้ําท่ีเคยทวมมากอน 
   1.3) ไมควรขับขี่ยานพาหนะฝาไปในขณะเกิดน้ําหลากหรือขณะเกิดน้ําทวม 
   1.4) ติดตามเหตุการณและคําเตือนเกี ่ยวกับลักษณะอากาศจากทางราชการ
อยางใกลชิด 
   1.5) เตรียมพรอมท่ีจะอพยพไปในที่ปลอดภัย  
  2) การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.1) รายงานเหตุการณน้ําทวมใหอําเภอและจังหวัดทราบ 
   2.2) แจงเตือนภัยใหประชาชนที่จะไดรับผลกระทบ อพยพหรือขนยายทรัพยสิน
ไปไวท่ีปลอดภัยและประสานงานอําเภอ หนวยงานที่กําหนดไวตามแผนปองกันฯ ไดปฏิบัติหนาท่ีตาม
แผนทันที 
   2.3) จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ตามแผน ท่ีกําหนดไว ไดแก 
    - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีชุดเผชิญเหตุ เขาไปชวยขนยายคน
ใหปลอดภัยเปนอันดับแรก ทรัพยสินเปนอันดับรอง  
    -  การชวยเหลือกับประสานอําเภอ ดานเครื่องอุปโภคบริโภค น้ําดื่ม ท่ี
จําเปนตอการดํารงชีพโดยเรงดวน  
    -  ระดมสรรพกําลังดานบุคลากร ยานพาหนะ เรือทองแบน จากหนวยงาน
ท้ังภาคราชการและภาคเอกชน 
   2.4) อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ดูแลที่พักชั่วคราว อาหาร น้ํา
อุปโภคบริโภค เครื่องนุงหมและอื่นๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมกับสถานการณและเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังจัดระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่อพยพ 
   2.5) จัดหนวยบรรเทาทุกขการรักษาพยาบาล รวมท้ังจัดหาเวชภัณฑยารักษาโรค
ท่ีจําเปน เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยผูประสบภัย 
   2.6) รายงานสถานการณความเสียหายใหอําเภอหรือจังหวัดทราบตามแตกรณี 
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 4.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัยและโคลนถลม  
 

 
การชวยเหลืออทุกภัย จ.ประจวบคีรีขันธ 

    
 เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัยและโคลนถลม ใหกลับคืนสูสภาพคงเดิม
ในชวงกอนเหตุการณ เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ  
  1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
   1.1) ใหการสงเคราะหผูประสบภัย ดานที่พักอาศัย น้ําอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน 
   1.2) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของผูประสบอุทกภัยและ
โคลนถลม      
   1.3) ทําความสะอาดโคลนตม รื้อสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมบานเรือน ท่ีพักอาศัย 
อาคาร โรงเรียนและสิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
   1.4) ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค ใหกลับคืนสู
สภาพปกติโดยเร็วท่ีสุด  
   1.5) สรางที่พักชั่วคราวสําหรับผูประสบภัย 
   1.6) ทําความสะอาด ทําลายซากสัตวท่ีลมตาย พรอมท้ังจัดการเก็บฝงเพื่อปองกัน
โรคระบาด 
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   1.7) ประสานงานกับอําเภอและ/หรือจังหวัด (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด) เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัด เพื่อใหสํารวจและใหการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
   1.8) ประสานงานการควบคุมราคาสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค 
  2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
   2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตราย
ในระยะแรก 
   2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการให
ความชวยเหลือของทางราชการตอผูประสบภัยอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน  
 
 

 
 

การชวยเหลืออทุกภัยโดยเรือยางของสวนราชการ 
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มาตรฐานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ท่ีเกิดจากแผนดนิไหวและอาคารถลม 


