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ปภ.น ำร่อง 5 จังหวัดอีสำน วำงระบบติดตำม-เฝ้ำระวัง-เตรียมพร้อมรับอุทกภัย 
 

 
 
 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย จัดโครงกำรน ำร่องกำรติดตำม เฝ้ำระวัง 
และเตรียมควำมพร้อมรับอุทกภัย ใน 5 จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือวำงระบบกำรติดตำมและ 
เฝ้ำระวังระดับน ้ำที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับควำมเส่ียงและปัญหำในพืน้ที่ เพ่ือให้สำมำรถแจ้งเตือน 
ในพืน้ทีไ่ด้อย่ำงทันท่วงท ีรวมถึงบริหำรจัดกำรเครื่องมือเครื่องจักรกลทีจ่ ำเป็นไปยังพืน้ทีเ่ส่ียงภัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 นำยชัยณรงค ์วำสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในฐานะโฆษก ปภ. 
เปิดเผยว่า อุทกภัยเป็นปัญหาที่เกิดขึน้บ่อยครัง้ในประเทศไทย โดยเฉพาะอิทธิพลจากพายุที่ท าใหม้ีปริมาณฝนตก
มากจนน า้เอ่อลน้ล าน า้สายหลกัและสายรองเขา้ท่วมพืน้ที่เกษตรและที่อยู่อาศยั ดงัเช่นผลกระทบจากพายโุพดลุและ
คาจิกิที่เกิดขึน้เมื่อปี 2562 ท าใหเ้กิดน า้ท่วมเป็นบรเิวณกวา้งในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรมปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จึงไดจ้ัดโครงการน าร่องการติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมความพรอ้มรับ
อทุกภยั ใน 5 จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ อบุลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ และรอ้ยเอ็ด เพื่อ
วางระบบการติดตามและเฝ้าระวังระดับน า้ในพืน้ที่ใหม้ีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงและปัญหาใน
พืน้ท่ี โดย ปภ. รว่มกบัจงัหวดัวิเคราะหข์อ้มลูสถานการณอ์ทุกภยัที่เคยเกิดขึน้ในอดีต รวมถึงสาเหตขุองอทุกภยั ล าน า้
สายหลักล าน า้สายรองที่เป็นแหล่งก าเนิดของอุทกภัย และจุดเปราะบางในแต่ละพืน้ที่ พรอ้มติดตั้งวัสดุอุปกรณ์
ส าหรบัปฏิบัติงานเฝ้าระวังและเตรียมความพรอ้มรบัมืออุทกภัยที่เหมาะสม เพื่อวางแนวทางปฏิบัติใหช้ัดเจนและ
ก าหนดผูร้บัผิดชอบใหส้ามารถประสานแจง้เตือนความเสี่ยงในเรื่องน า้ท่วมไดอ้ย่างทนัท่วงที 

 “การศึกษาเพื่อใหท้ราบและติดตามตน้เหตุของการเกิดอุทกภยัในแต่ละพืน้ที่มีความส าคัญมาก เราจะได้
ขอ้มลูที่จ  าเป็นมาคาดการณอ์ทุกภยัที่อาจเกิดขึน้ในพืน้ที่ ประกอบกับเฝ้าระวงัระดบัน า้ในล าน า้สายหลกัสายรองท่ีมี
ผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางต่อการเกิดอุทกภัย จะท าให ้
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สามารถแจง้เตือนอุทกภัยใหก้ับประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็วและทั่วถึง นอกจากนี ้ยังท าใหก้ารเคลื่อนยา้ยเครื่องมือ
เครื่องจกัรกลที่จ าเป็นไปยงัพืน้ที่เสี่ยงภยั เพื่อใหค้วามช่วยเหลือประชาชนไดท้นัต่อสถานการณ ์ขณะนีไ้ดด้  าเนินการ
แลว้ที่จงัหวดัยโสธร ในพืน้ท่ีล  าเซบายซึ่งเป็นล าน า้สาขาของแม่น า้มลูและจะเรง่ด าเนินการใน 4 จงัหวดัที่เหลือใหแ้ลว้
เสร็จภายในเดือนกันยายนนี ้ทั้งนี ้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่เสี่ยงภัย ” นายชัยณรงค์  
โฆษก ปภ. กลา่ว 

 ส าหรบัโครงการน าร่องการติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมความพรอ้มรบัอุทกภัย ก าหนดด าเนินโครงการ 
ในพืน้ที่รบัผิดชอบของศนูยป์้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เขต 13 อบุลราชธานี รวม 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ อบุลราชธานี 
ยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ และรอ้ยเอ็ด ซึ่งเป็นพืน้ที่ประสบอุทกภัยเป็นประจ า สรา้งความเดือดรอ้นและความ
สญูเสียในชีวิตทรพัยส์ินของประชาชนทุกปี การด าเนินโครงการดงักล่าวเพื่อใหท้ราบขอ้มลูระดบัน า้ที่เพิ่มสงูขึน้และ
พืน้ที่เสี่ยงที่อาจเกิดอทุกภยั สามารถวิเคราะหส์ถานการณ ์แจง้เตือนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และประชาชนที่อาจไดร้บั
ผลกระทบไดอ้ย่างทั่วถึง ศนูยป์้องกันและบรรเทา สาธารณภยัเขต ส านกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในพืน้ที่สามารถขอ้มูลมาวิเคราะหเ์พื่อจดัเตรียมทรพัยากรทัง้เครื่องมือ เครื่องจกัรกล และ
ก าลงัพล ไปยงัพืน้ที่เสี่ยงหรือจุดที่เหมาะสมไดอ้ย่างเพียงพอและทนัท่วงที รวมถึงน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการเฝ้าระวงัและ
ติดตามอทุกภยัมาวิเคราะหเ์พื่อก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการน า้ในการแกไ้ขปัญหาอทุกภยัอย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต 
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ปภ.แนะรู้ทัน ป้องกันภัยดินถล่ม อันตรายช่วงฤดูฝน 

 
 

 ดินถล่ม เป็นภยัที่มกัเกิดขึน้หลงัจากเกิดน า้ป่าไหลหลากหรือภายหลงัฝนตกหนกัอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
พืน้ท่ีลาดชนัและที่ราบเชิงเขามีความเสี่ยงสงูต่อการเกิดดินถลม่ สรา้งความเสียหายสญูเสียต่อชีวิตและทรพัยส์ิน เพื่อ
ความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการเตรียมความพรอ้ม
รบัมือ และเรียนรูก้ารปฏิบตัิตนเมื่อเกิดดินถลม่อย่างปลอดภยั ดงันี ้สัญญาณเตือนก่อนดินถล่ม ไดแ้ก่ มีฝนตกหนกั
ติดต่อกันอย่างนอ้ยต่อเนื่องมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวนั หรือนานกว่า 6 ชั่วโมง ระดบัน า้ในล าหว้ยเพิ่มสงูขึน้อย่าง
รวดเร็วผิดปกติ น า้ในล าธาร หรือล าหว้ยมีสีขุ่นขน้ หรือเป็นสีเดียวกบัดินภเูขามีเสียงดงัผิดปกติจากภเูขา และล าหว้ย
สตัวป่์ามีการแตกตื่นตกใจ น า้ท่วมหมู่บา้น และเพิ่มระดบัอย่างรวดเรว็ดินอยู่ในสภาพอิ่มน า้หรือจมน า้มากกว่าปกติ 
พืน้ที่เส่ียงดินถล่ม ไดแ้ก่ บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ลาดชนั ที่ราบลุ่ม ซึ่งอยู่ติดหรือใกลภู้เขาสงู บริเวณที่มีรอยดินไหล 
ดินเล่ือน รอยแยกของพืน้ท่ีบนภเูขา บรเิวณท่ีเคยเกิดดินถลม่ น า้ป่าไหลหลาก และน า้ท่วมบ่อยครัง้ บรเิวณท่ีมีกองหิน 
เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในล าห้วย พื ้นที่ล  าห้วยล าธารที่มีก้อนหินขนาดเล็ กใหญ่ปนกันตลอดท้องน ้า
เตรียมพร้อมรับมือดินถล่ม ใหป้ฏิบตัิดงันี ้ส  ารวจพืน้ที่เสี่ยงภยัและสภาพเสน้ทาง โดยเฉพาะในพืน้ที่เสี่ยงน า้ท่วม 
น า้ป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เฝ้าระวังสถานการณภ์ัย โดยติดตามโดยการพยากรณอ์ากาศ ประกาศแจง้เตือนภัย 
พรอ้มตรวจวดัปริมาณน า้ฝน สงัเกตสญัญาณเตือนความผิดของธรรมชาติ จะไดแ้จง้เตือนและอพยพอย่างทนัท่วงที  
วางแผนและศึกษาเสน้ทางอพยพที่ปลอดภัยและเขา้ร่วมฝึกซอ้มแผนหนีภัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัย  
อยู่ในพืน้ที่เสี่ยงภยั เมื่อเกิดดินถล่ม ใหป้ฏิบตัิดงันี ้อพยพไปตามเสน้ทางที่ปลอดภยั พน้แนวการไหลของดิน และ
ห่างจากพืน้ที่เกิดดินถล่มอย่างนอ้ย 2 – 5 กิโลเมตร หลีกเลี่ยงเสน้ทางกระแสน า้เชี่ยว หากจ าเป็นจะตอ้งใชเ้สน้ทาง
ดังกล่าวให้ใช้เชือกผูกกับตัวและยึดกับต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง เพื่อป้องกันกระแสน ้าที่ ไหลเชี่ยว  
พดัจมน า้  กรณีพลดัตกน า้ใหห้าตน้ไมข้นาดใหญ่ยึดเกาะไวแ้ละปีนขึน้ใหพ้น้น า้ หา้มว่ายหนีอย่างเด็ดขาด ไม่อยู่ใกล้
ล  าน า้ เพราะจะไดร้บัอันตรายจาก ดิน หิน ตน้ไมท้ี่ไหลมาตามน า้ หา้มกลบัเขา้ไปในบริเวณที่เกิดดินถล่ม เนื่องจาก
ไดร้บัอนัตรายจากดินถลม่พงัลงมาซ า้ได ้
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หัวข้อข่าว: ไทยมีฝนฟ้าคะนอง 20-40%ของพื้นที่ กทม.ตกช่วงบ่ายถึงค่ำ
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