
วาตภัย 
มารู้จักวาตภัยกันเถอะ 

วาตภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนท า
ให้ เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน  ต้นไม้  และ
สิ่งก่อสร้าง  

ประเภทของวาตภัย 
1. พายุหมุนเขตร้อน  
2. พายุฝนฟ้าคะนอง 
3. พายุทอร์นาโด 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดวาตภัย 
 1. พายุหมุนเขตร้อน ที่มีถ่ินก าเนิดเหนือมหาสมุทร
ในเขตร้อนแถบละติจูดต่ า มีปริมาณไอน้ าในอากาศมาก
จนถึงระดับความสูงประมาณ 7 กิโลเมตร  เมื่อเกิดขึ้นแล้ว
มักเคลื่อนตัวตามกระแสลมส่วนใหญ่จากทิศตะวันออกมา
ทางทิศตะวันตก และค่อยโค้งขึ้นไปทางละติจูดสูงแล้วเวียน
โค้งกลับไปทางทิศตะวันออกอีก 
 2. คลื่นพายุซัดฝั่ง เป็นภัยที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งอัน
เนื่องมาจากพายุหมุนเขตร้อน คือ คลื่นขนาดใหญ่ซัดชายฝั่ง
อันเนื่องมาจากความแรงของลมที่เกิดขึ้นจากพายุหมุนเขต
ร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าหาฝั่ง ประกอบกับความกดอากาศที่มีค่า
น้อยบริเวณศูนย์กลางพายุท าให้น้ าทะเลยกตัวสูงขึ้นกว่า
บริเวณโดยรอบ 
 3. สถิติพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย มี
พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยปีละประมาณ 3 
ลูก พายุจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายน
แต่มีโอกาสน้อยมาก พายุจะมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศ
ไทยมากขึ้นเป็นล าดับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 

4. พายุฤดูร้อนและพายุฟ้าคะนอง พายุฟ้าคะนอง

เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะที่ ลักษณะที่ส าคัญคือมี
การปล่อยประจุไฟฟ้าจ านวนมากอย่างทันทีทันใด ใน
ลักษณะของฟ้าผ่าหรือฟ้าแลบ และเกิดเสียงดังคือฟ้าร้อง 
รวมทั้งมีฝนตกหนัก ลมกระโชกและอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้น
ด้วย พายุฤดูร้อนส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน 

การเตรียมการป้องกันจากวาตภัย 
 1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจาก      กรม
อุตุนิยมวิทยาสม่ าเสมอ 
 2. ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้
สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร 
 3. ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ 
และวางแผนอพยพ 
 4. เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ 
วิทยุติดตามข่าวสาร 
 5. เตรียมพร้อมอพยพเม่ือได้รับแจ้งให้อพยพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การป้องกัน 
“อุทกภัยและวาตภัย” 

 
 

ด้วยความปรารถนาดีจาก 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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อุทกภัย 
มารู้จักอุทกภัยกันเถอะ 
   อุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ าท่วม 
หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ าไหลเอ่อ 

ลักษณะของอุทกภัย 
 1. น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ง เป็นสภาวะน้ าท่วมที่
เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ มัก
เกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าและบริเวณชุมชนเมือง
ใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ณ 
บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน 
 2. น้ าท่วมฉับพลันเป็นภาวะน้ าท่วมที่เกิดขึ้น
อย่างฉับพลันในพ้ืนที่ เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนที่
ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการ
ต้านน้ าน้อย เช่น บริเวณต้นน้ าซึ่งมีความชันของพ้ืนที่มาก 
พ้ืนที่ป่าถูกท าลายไปท าให้การกักเก็บหรือการต้านน้ าลด
น้อยลง บริเวณพ้ืนที่ถนนและสนามบิน เป็นต้น 

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ 
 1. ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง 
เป็นพายุที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง มีปริมาณ
ฝนตกหนักมากจนไม่อาจไหลลงสู่ต้นน้ าล าธารได้ทันจึง
ท่วมพื้นท่ีที่อยู่ในที่ต่ า มักเกิดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน 
 2. ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อน เมื่อพายุนี้
ประจ าอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลานานหรือแทบไม่
เคลื่อนที่  จะท าให้บริ เวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกัน
ตลอดเวลา ยิ่งพายุมีความรุนแรงมาก เช่น มีความรุนแรง
ขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น 
 

 3. ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ท าให้ปริมาณน้ าบน
ภูเขาหรือแหล่งต้นน้ ามาก มีการไหลและเชี่ยวอย่างรุนแรง
ลงสู่ที่ราบเชิงเขา เกิดน้ าท่วมขึ้นอย่างกะทันหัน เรียกว่า
น้ าท่วมฉับพลัน เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนักในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ 
 4. ผลจากน้ าทะเลหนุน ในระยะที่ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์อยู่ในแนวที่ท าให้ระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุด  
น้ าทะเลจะหนุนให้ ระดับน้ า ในแม่น้ าสู งขึ้น อีกมาก       
เมื่อประจวบกับระยะเวลาที่น้ าป่าและจากภูเขาไหลลงสู่
แม่น้ า ท าให้น้ าในแม่น้ าไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได้ 
 5. ผลจากลมมรสุมมีก าลังแรง มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้เป็นมรสุมที่พัดพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย
เข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เมื่อมี
ก าลังแรงเป็นระยะเวลาหลายวัน ท าให้เกิดคลื่นลมแรง
ระดับน้ าในทะเลตามขอบฝั่งจะสูงข้ึน 
 6. ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด      
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟบนบกและภูเขาไฟใต้น้ า
ระ เบิด เปลือกของผิว โลกบางส่ วนจะได้ รับความ
กระทบกระเทือนต่อเนื่องกัน บางส่วนของผิวโลกจะสูงขึ้น
บางส่วนจะยุบลง ท าให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรซัดขึ้น
ฝั่ง เกิดน้ าท่วม 

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระท าของมนุษย์ 
 1. การตัดไม้ท าลายป่า ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิด
ฝนตกหนักจะท าให้อัตราการไหลสูงสุดเพ่ิมมากขึ้นและ
ไหลมาเร็วขึ้น 
 2. การขยายเขตเมืองลุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ลุ่มต่ า
ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ าธรรมชาติท าให้ไม่มีที่รับน้ า 
 
 

3. การก่อสร้างโครงสร้างขวางทางน้ าธรรมชาติ
ท าให้มีผลกระทบต่อการระบายน้ า และก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 

4. การออกแบบทางระบายน้ าของถนนไม่
เพียงพอ ท าให้น้ าล้นเอ่อในเขตเมือง ท าความเสียหาย
ให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายได้ช้ามาก 

  5. การบริหารจัดการน้ าที่ไม่ดีเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้เกิดน้ าท่วมโดยเฉพาะบริเวณด้านท้ายเขื่อนหรืออ่าง
เก็บน้ า 

การเตรียมการป้องกันจากอุทกภัย 
 1. ท าความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้ันตอนการอพยพ 
 2. เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด
จากบ้านไปยังที่สูงหรือพ้ืนที่ปลอดภัย 
 3. ผู้คนที่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยน้ าท่วม ควรจะ
เตรียมวัสดุ เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก 
 4. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับเหตุการณ์
ฉุกเฉิน และเก็บไว้ตามที่จ าง่าย 
 5. รวบรวมของใช้จ าเป็นและเสบียงอาหารที่
ต้องการ 
  
 


