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ปภ.นำร่อง 5 จังหวัดอีสำน วำงระบบติดตำม-เฝ้ ำระวัง-เตรียมพร้อมรับอุทกภัย

กรมป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย จัดโครงกำรนำร่องกำรติดตำม เฝ้ ำระวัง
และเตรี ยมควำมพร้ อมรั บอุ ทกภั ย ใน 5 จั งหวั ดภำคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ เพื่ อวำงระบบกำรติ ดตำมและ
เฝ้ ำระวังระดับน้ำที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและปั ญหำในพืน้ ที่ เพื่อให้สำมำรถแจ้งเตือน
ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่ำงทันท่วงที รวมถึงบริหำรจัดกำรเครื่องมือเครื่องจักรกลทีจ่ ำเป็ นไปยังพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
นำยชัยณรงค์ วำสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในฐานะโฆษก ปภ.
เปิ ดเผยว่า อุทกภัยเป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้ บ่อยครัง้ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอิทธิพลจากพายุท่ีทาให้มีปริมาณฝนตก
มากจนนา้ เอ่อล้นลานา้ สายหลักและสายรองเข้าท่วมพืน้ ที่เกษตรและที่อยู่อาศัย ดังเช่นผลกระทบจากพายุโพดุลและ
คาจิกิท่เี กิดขึน้ เมื่อปี 2562 ทาให้เกิดนา้ ท่วมเป็ นบริเวณกว้างในพืน้ ที่จงั หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดโครงการนาร่องการติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับ
อุทกภัย ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร อานาจเจริญ ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด เพื่อ
วางระบบการติดตามและเฝ้าระวังระดับนา้ ในพืน้ ที่ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงและปั ญหาใน
พืน้ ที่ โดย ปภ. ร่วมกับจังหวัดวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์อทุ กภัยที่เคยเกิดขึน้ ในอดีต รวมถึงสาเหตุของอุทกภัย ลานา้
สายหลักลานา้ สายรองที่เป็ นแหล่งกาเนิดของอุทกภัย และจุดเปราะบางในแต่ ละพืน้ ที่ พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์
สาหรับปฏิบัติงานเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่เหมาะสม เพื่อวางแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนและ
กาหนดผูร้ บั ผิดชอบให้สามารถประสานแจ้งเตือนความเสี่ยงในเรื่องนา้ ท่วมได้อย่างทันท่วงที
“การศึกษาเพื่อให้ทราบและติดตามต้นเหตุของการเกิดอุทกภัยในแต่ละพืน้ ที่มีความสาคัญมาก เราจะได้
ข้อมูลที่จาเป็ นมาคาดการณ์อทุ กภัยที่อาจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ประกอบกับเฝ้าระวังระดับนา้ ในลานา้ สายหลักสายรองที่มี
ผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางต่อการเกิดอุทกภัย จะทาใ ห้
สามารถ...

-2สามารถแจ้งเตือนอุทกภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง นอกจากนี ้ ยังทาให้การเคลื่อนย้ายเครื่อ งมือ
เครื่องจักรกลที่จาเป็ นไปยังพืน้ ที่เสี่ยงภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทนั ต่อสถานการณ์ ขณะนีไ้ ด้ดาเนินการ
แล้วที่จงั หวัดยโสธร ในพืน้ ที่ลาเซบายซึ่งเป็ นลานา้ สาขาของแม่นา้ มูลและจะเร่งดาเนินการใน 4 จังหวัดที่เหลือให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกันยายนนี ้ ทั้งนี ้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ใ นพื น้ ที่เสี่ย งภัย ” นายชัยณรงค์
โฆษก ปภ. กล่าว
สาหรับโครงการนาร่องการติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับอุทกภั ย กาหนดดาเนินโครงการ
ในพืน้ ที่รบั ผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี รวม 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี
ยโสธร อานาจเจริญ ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ประสบอุทกภัยเป็ นประจา สร้างความเดือดร้อนและความ
สูญเสียในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนทุกปี การดาเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทราบข้อมูลระดับนา้ ที่เพิ่มสูงขึน้ และ
พืน้ ที่เสี่ยงที่อาจเกิดอุทกภัย สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาจได้รบั
ผลกระทบได้อย่างทั่วถึง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต สานักงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืน้ ที่สามารถข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรทัง้ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และ
กาลังพล ไปยังพืน้ ที่เสี่ยงหรือจุดที่เหมาะสมได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที รวมถึงนาข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังและ
ติดตามอุทกภัยมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารจัดการนา้ ในการแก้ไขปั ญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต
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ปภ.แนะรู้ทัน ป้ องกันภัยดินถล่ม อันตรายช่วงฤดูฝน

ดินถล่ม เป็ นภัยที่มกั เกิดขึน้ หลังจากเกิดนา้ ป่ าไหลหลากหรือภายหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
พืน้ ที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม สร้างความเสียหายสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อ
ความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการเตรียมความพร้อม
รับมือ และเรียนรูก้ ารปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดดินถล่มอย่างปลอดภัย ดังนี ้ สัญญาณเตือนก่อนดินถล่ม ได้แก่ มีฝนตกหนัก
ติดต่อกันอย่างน้อยต่อเนื่องมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน หรือนานกว่า 6 ชั่วโมง ระดับนา้ ในลาห้วยเพิ่มสูงขึน้ อย่าง
รวดเร็วผิดปกติ นา้ ในลาธาร หรือลาห้วยมีสีข่นุ ข้น หรือเป็ นสีเดียวกับดินภูเขามีเสียงดังผิดปกติจากภูเขา และลาห้วย
สัตว์ป่ามีการแตกตื่นตกใจ นา้ ท่วมหมู่บา้ น และเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วดินอยู่ในสภาพอิ่มนา้ หรือจมนา้ มากกว่าปกติ
พืน้ ที่เสี่ยงดินถล่ม ได้แก่ บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ลาดชัน ที่ราบลุ่ม ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้ภูเขาสูง บริเวณที่มีรอยดินไหล
ดินเลื่อน รอยแยกของพืน้ ที่บนภูเขา บริเวณที่เคยเกิดดินถล่ม นา้ ป่ าไหลหลาก และนา้ ท่วมบ่อยครัง้ บริเวณที่มีกองหิน
เนิ น ทรายปนโคลนและต้น ไม้ใ นล าห้ว ย พื ้น ที่ ล าห้ว ยล าธารที่ มี ก้อ นหิ น ขนาดเล็ กใหญ่ ป นกั น ตลอดท้อ งน ้า
เตรียมพร้อมรับมือดินถล่ม ให้ปฏิบตั ิดงั นี ้ สารวจพืน้ ที่เสี่ยงภัยและสภาพเส้นทาง โดยเฉพาะในพืน้ ที่เสี่ยงนา้ ท่วม
นา้ ป่ าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย โดยติดตามโดยการพยากรณ์อากาศ ประกาศแจ้งเตือนภัย
พร้อมตรวจวัดปริมาณนา้ ฝน สังเกตสัญญาณเตือนความผิดของธรรมชาติ จะได้แจ้งเตือนและอพยพอย่างทันท่วงที
วางแผนและศึกษาเส้นทางอพยพที่ปลอดภัยและเข้าร่วมฝึ กซ้อมแผนหนีภัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัย
อยู่ในพืน้ ที่เสี่ยงภัย เมื่อเกิดดินถล่ม ให้ปฏิบตั ิดงั นี ้ อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย พ้นแนวการไหลของดิน และ
ห่างจากพืน้ ที่เกิดดินถล่มอย่างน้อย 2 – 5 กิโลเมตร หลีกเลี่ยงเส้นทางกระแสนา้ เชี่ยว หากจาเป็ นจะต้องใช้เส้นทาง
ดัง กล่ า วให้ใ ช้ เ ชื อ กผู ก กั บ ตั ว และยึ ด กั บ ต้น ไม้ห รื อ สิ่ ง ปลู ก สร้า งที่ แ ข็ ง แรง เพื่ อ ป้ อ งกั น กระแสน ้า ที่ ไ หลเชี่ ย ว
พัดจมนา้ กรณีพลัดตกนา้ ให้หาต้นไม้ขนาดใหญ่ยึดเกาะไว้และปี นขึน้ ให้พน้ นา้ ห้ามว่ายหนีอย่างเด็ดขาด ไม่อยู่ใกล้
ลานา้ เพราะจะได้รบั อันตรายจาก ดิน หิน ต้นไม้ท่ีไหลมาตามนา้ ห้ามกลับเข้าไปในบริเวณที่เกิดดินถล่ม เนื่องจาก
ได้รบั อันตรายจากดินถล่มพังลงมาซา้ ได้
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