
ความรู้เบือ้งต้นและนิยามอุทกภยั วาตภยั และดนิถล่ม 

 
1. อุทกภัย 
1.1 นิยามและสาเหตุการเกิดอุทกภัย 
      อุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้้าท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้้าไหลเอ่อ 
ล้นฝั่งแม่น้้า ล้าธาร หรือทางน้้า เข้าท่วมพื้นที่ซ่ึงโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้้า หรือเกิดจากการสะสมน้้าบน
พ้ืนที่ซึ่งระบายออกไม่ทันท้าให้พ้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้้า โดยทั่วไปแล้วอุทกภัยมักเกิดจากน้้าท่วม ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ 

1) น ้าท่วมขัง/น ้าล้นตลิ่ง เป็นสภาวะน้้าท่วมที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้้าไม่มีประสิทธิภาพ มัก
เกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก 
ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้้าล้นตลิ่ง น้้าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณ
ท้ายน้้าและมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายได้ทัน ความเสียหายจะเกิดกับพืชผล
ทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ ส้าหรับความเสียหายอ่ืนๆ มีไม่มากนักเพราะสามารถ
เคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย 

2) น ้าท่วมฉับพลัน เป็นภาวะน้้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพ้ืนที่ เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณ
พ้ืนที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต้านน้้าน้อย เช่น บริเวณต้นน้้าซึ่งมีความชันของ
พ้ืนที่มาก พื้นที่ป่าถูกท้าลายไปท้าให้การกักเก็บหรือการต้านน้้าลดน้อยลง บริเวณพ้ืนที่ถนนและสนามบิน เป็น
ต้น หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้้าพังทลาย น้้าท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง    และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมา
ก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้้าที่อยู่ห่างออกไป เนื่องจากน้้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่
ด้วยความรวดเร็วมากโอกาสที่จะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย ดังนั้นความเสียหายจากน้้าท่วมฉับพลันจึงมี
มากทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ มีดังนี้ 
 ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง มี

ปริมาณฝนตกหนักมากจนไม่อาจไหลลงสู่ต้นน้้าล้าธารได้ทันจึงท่วมพ้ืนที่ที่อยู่ในที่ต่้า มักเกิดในช่วงฤดูฝนหรือ
ฤดูร้อน 

 ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อน เมื่อพายุนี้ประจ้าอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลานานหรือแทบ
ไม่เคลื่อนที่ จะท้าให้บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกันตลอดเวลา ยิ่งพายุมีความรุนแรงมาก เช่น มีความรุนแรง
ขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงท่ีใดก็ท้าให้ที่นั้นเกิดพายุลมแรง ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง
และมีน้้าท่วมขัง นอกจากนี้ถ้าความถี่ของพายุที่เคลื่อนที่เข้ามาหรือผ่านเกิดข้ึนต่อเนื่องกัน ถึงแม้จะในช่วงสั้น
แต่ก็ท้าให้น้้าท่วมเสมอ 

 ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ท้าให้ปริมาณน้้าบนภูเขาหรือแหล่งต้นน้้ามาก มีการไหลและเชี่ยว
อย่างรุนแรงลงสู่ที่ราบเชิงเขา เกิดน้้าท่วมขึ้นอย่างกะทันหัน เรียกว่าน้้าท่วมฉับพลัน เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตก
หนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือเกิดก่อนที่ฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นในล้าธารเล็กๆ โดยเฉพาะตอนที่อยู่ใกล้ต้น



น้้าของบริเวณลุ่มน้้า ระดับน้้าจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับเทือกสูง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นต้น 

 ผลจากน ้าทะเลหนุน ในระยะที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนวที่ท้าให้ระดับน้้าทะเลขึ้น
สูงสุด น้้าทะเลจะหนุนให้ระดับน้้าในแม่น้้าสูงขึ้นอีกมาก เมื่อประจวบกับระยะเวลาที่น้้าป่าและจากภูเขาไหล
ลงสู่แม่น้้า ท้าให้น้้าในแม่น้้าไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได้ ท้าให้เกิดน้้าเอ่อล้นตลิ่งและท่วมเป็นบริเวณกว้างยิ่งถ้ามีฝน
ตกหนักหรือมีพายุเกิดข้ึนในช่วงนี้ ความเสียหายจากน้้าท่วมชนิดนี้จะมีมาก 

 ผลจากลมมรสุมมีก้าลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมที่พัดพาความชื้นจากมหาสมุทร
อินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เมื่อมีก้าลังแรงเป็นระยะเวลาหลาย วัน ท้าให้เกิด
คลื่นลมแรง ระดับน้้าในทะเลตามขอบฝั่งจะสูงขึ้น ประกอบกับมีฝนตกหนักท้าให้เกิดน้้าท่วมได้ ยิ่งถ้ามี พายุ
เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ก็จะยิ่งเสริมให้มรสุมดังกล่าวมีก้าลังแรงขึ้นอีก ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจาก
ประเทศจีนเข้าสู่ไทย ปะทะขอบฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มรสุมนี้มีก้าลังแรงเป็นครั้งคราว เมื่อบริเวณความกด
อากาศสูงในประเทศจีนมีก้าลังแรงขึ้นจะท้าให้มีคลื่นค่อนข้างใหญ่ในอ่าวไทย และระดับน้้าทะเลสูงกว่าปกติ 
บางครั้งท้าให้มีฝนตกหนักในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ลงไปท้าให้เกิดน้้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง 

 ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟบนบกและภูเขาไฟใต้น้้า
ระเบิด เปลือกของผิวโลกบางส่วนจะได้รับความกระทบกระเทือนต่อเนื่องกัน บางส่วนของผิวโลกจะสูงขึ้น
บางส่วนจะยุบลง ท้าให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรซัดขึ้นฝั่ง เกิดน้้าท่วมตามหมู่เกาะและเมืองตามชายฝั่งทะเล
ได้ เกิดขึ้นบ่อยครั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก 
 

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระท้าของมนุษย์ มีดังนี้ 
 การตัดไม้ท้าลายป่า ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะท้าให้อัตราการไหลสูงสุดเพ่ิมมาก

ขึ้นและไหลมาเร็วขึ้น เป็นการเพ่ิมความรุนแรงของน้้าในการท้าลายและยังเป็นสาเหตุของดินถล่มด้วย 
นอกจากนี้ยังท้าให้ดินและรากไม้ขนาดใหญ่ถูกชะล้างให้ไหลลงมาในท้องน้้า ท้าให้ท้องน้้าตื้นเขินไม่สามารถ
ระบายน้้าได้ทันที รวมทั้งก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนทางด้านท้ายน้้า 

 การขยายเขตเมืองลุกล้้าเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่้า (Flood plain) ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้้าธรรมชาติท้า
ให้ไม่มีที่รับน้้า ดังนั้นเมื่อน้้าล้นตลิ่งก็จะเข้าไปท่วมบริเวณท่ีเป็นพื้นที่ลุ่มต่้าซึ่งเป็นเขตเมืองที่ขยายใหม่ก่อน 

 การก่อสร้างโครงสร้างขวางทางน้้าธรรมชาติท้าให้มีผลกระทบต่อการระบายน้้าและก่อให้เกิด
ปัญหาน้้าท่วม 

 การออกแบบทางระบายน้้าของถนนไม่เพียงพอ ท้าให้น้้าล้นเอ่อในเขตเมือง ท้าความเสียหาย
ให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายได้ช้ามาก 

 การบริหารจัดการน้้าที่ไม่ดีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมโดยเฉพาะบริเวณด้านท้ายเขื่อน
หรืออ่างเก็บน้้า 

 
 
 
 
 
 



 
 

2. วาตภัย 
2.1 นิยามและสาเหตุการเกิดวาตภัย 
      วาตภัย หมายถึง ภัยที่เกิดข้ึนจากพายุลมแรงจนท้าให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน 

ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง ส้าหรับในประเทศไทย วาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจาก 
1) พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น 
2) พายุฤดูร้อน 
3) ลมงวง (เทอร์นาโด) 
นอกจากนี้ วาตภัยยังอาจเกิดข้ึนได้จากมรสุมมีก้าลังแรง ซึ่งประเทศไทยจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอันตรายอันเนื่องจากวาตภัยมีดังนี้ 
- เกิดบนบก   ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตายเรือกสวนไร่นา

เสียหาย บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของลมได้พังระเนระนาดหลังคาบ้านที่ท้าด้วย
สังกะสีจะถูกพัดเปิด กระเบื้องหลังคาปลิวว่อน เป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข เสา
โทรศัพท์ ล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ ผู้คนเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดได้ ผู้คนที่พักอยู่ริมทะเล 
จะถูกคลื่นซัดท่วมบ้านเรือนและกวาดลงทะเล ผู้คนอาจจมน้้าตายในทะเลได้ ฝนตกหนักมากทั้งวันและทั้งคืน 
อุทกภัยจะตามมา น้้าป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงเกิดน้้าท่วมฉับพลันในบริเวณที่ราบ
ลุ่มเชิงเขา เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ สะพาน และถนนถูกตัดขาด 

- ในทะเล   มีลมพัดแรงจัดมากเกิดคลื่นใหญ่ เรือขนาดใหญ่อาจถูกพัดพาไปเกยฝั่งหรือชนหินโสโครก
ท้าให้จมได้ เรือขนาดเล็กอาจพลิกคว่้าและจมลง เกิดคลื่นใหญ่ซัดฝั่งท้าให้ระดับน้้าสูงท่วมอาคารบ้านเรือน
บริเวณริมทะเล และอาจกวาดสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงลงทะเลได้ เรือประมงบริเวณชายฝั่งจะถูกท้าลาย 

2.2 ปัจจัยท่ีท้าให้เกิดวาตภัย 
1) พายุหมุนเขตร้อน   พายุหมุนเขตร้อนเป็นค้าทั่วไปที่ใช้ส้าหรับเรียกพายุหมุนหรือพายุ 

ไซโคลน (cyclone) ที่มีถ่ินก้าเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนแถบละติจูดต่้า แต่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรอย่างน้อย 
4 - 5 องศาละติจูด พายุนี้เกิดขึ้นในมหาสมุทรหรือทะเล ที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 26 º ซ. ขึ้นไปถึงระดับความลึก
ประมาณ 60 เมตร มีปริมาณไอน้้าในอากาศมากจนถึงระดับความสูงประมาณ 7 กิโลเมตร เมื่อเกิดขึ้นแล้วมัก
เคลื่อนตัวตามกระแสลมส่วนใหญ่จากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก และค่อยโค้งขึ้นไปทางละติจูดสูงแล้ว
เวียนโค้งกลับไปทางทิศตะวันออกอีก บริเวณท่ีมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดข้ึนเป็นประจ้า ได้แก่ 

 มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของเอเชีย เรียกว่า“ไต้ฝุ่น” 
  มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ บริเวณทะเลแคริบเบียน สหรัฐอเมริกา อเมริกากลางและมหาสมุทร

แปซิฟิกด้านตะวันออก เรียกว่า “เฮอร์ริเคน” 
 บริเวณมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ และบริเวณออสเตรเลียเรียกว่า “ไซโคลน” 

พายุหมุนเขตร้อนจะใช้เวลาในการก่อตัวประมาณ 2 - 4 วัน เมื่ออยู่ในสภาวะที่เจริญเติบโตเต็มที่
จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณตั้งแต่ 100 กิโลเมตร ขึ้นไปจนถึง 300 กิโลเมตร หรือมากกว่า ความเร็วลม
สูงสุดที่บริเวณใกล้ศูนย์กลาง น้ามาใช้เป็นการเกณฑ์ในการพิจารณาความรุนแรงของพายุ ซึ่งในย่านมหาสมุทร
แปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และทะเลจีนใต้ มีการแบ่งตามข้อตกลงระหว่างประเทศดังนี้ 

 
 



 
 

 พายุดีเปรสชั่น (depression) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง 63 กม./ชม. 
 พายุโซนร้อน (tropical storm) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 63 กม./ชม. แต่ไม่ถึง118 กม./ชม. 
 ไต้ฝุ่น (typhoon) ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 118 กม./ชม. ขึ้นไป 

พายุหมุนเขตร้อนก่อให้เกิดภัยพิบัติเนื่องมาจาก ลมแรงจัด คลื่นซัดฝั่ง และฝนตกหนักเป็นบริเวณ
กว้าง โดยเฉพาะในอาณาบริเวณท่ีศูนย์กลางพายุเคลื่อนผ่านจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ความ 
เสียหายที่เกิดข้ึนเนื่องจากพายุแปรผันตามความรุนแรงของพายุ เมื่อพายุมีก้าลังในขั้นดีเปรสชั่น ความเสียหาย
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักและอุทกภัยที่เกิดขึ้นตามมา เมื่อพายุมีก้าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน
หรือไต้ฝุ่น จะมีความเสียหายเพิ่มข้ึนอีกมากทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากฝนตกหนัก อุทกภัย ลมพัดแรงจัดใน
ทะเลมีคลื่นสูงเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ และมีคลื่นซัดฝั่ง 

ส้าหรับพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่น  เนื่องจากพายุ
อ่อนก้าลังลงก่อนถึงประเทศไทย ส่วนที่มีก้าลังแรงขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศ
ไทยน้อย จากสถิติในรอบ 48 ปี (พ.ศ. 2494-2541) ที่ผ่านมามีเพียง 11 ครั้ง ที่มีก้าลังแรงเป็นพายุโซนร้อน
หรือไต้ฝุ่น (ไม่ถึงร้อยละ 10 ของจ้านวนพายุทั้งหมดที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย) และในจ้านวน 11 ครั้ง
ดังกล่าวมีเพียงครั้งเดียวที่พายุเคลื่อนเข้ามาขณะมีก้าลังแรงเป็นไต้ฝุ่น ได้แก่ ไต้ฝุ่น“เกย์” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่ง
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 

2)  คลื่นพายุซัดฝั่ง  เป็นภัยที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งอันเนื่องมาจากพายุหมุนเขตร้อน คือคลื่นพายุซัด
ฝั่ง(storm surge) คลื่นพายุซัดฝั่ง คือคลื่นขนาดใหญ่ซัดชายฝั่งอันเนื่องมาจากความแรงของลมที่เกิดขึ้นจาก
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าหาฝั่ง ประกอบกับความกดอากาศที่มีค่าน้อยบริเวณศูนย์กลางพายุท้าให้น้้า
ทะเลยกตัวสูงขึ้นกว่าบริเวณโดยรอบ โดยปกติมีความรุนแรงมากในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตรจากศูนย์กลาง
พายุ คลื่นพายุซัดฝั่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไป กรณีของ
ประเทศไทย พายุหมุนเขตร้อนอาจก่อตัวในทะเลจีนใต้แล้วเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทย หรือ
ก่อในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างโดยตรงเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม -กลางเดือนธันวาคม โดยพ้ืนที่ที่โอกาสการ
เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งในช่วงเดือนต่างๆ ดังนี้ 

 เดือนตุลาคม บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

 เดือนพฤศจิกายน บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และชายฝั่งภาคตะวันออก 

3)  สถิติพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศ
ไทยปีละประมาณ 3 ลูก พายุจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายนแต่มีโอกาสน้อยมาก พายุจะมี
โอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นเป็นล้าดับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่
พายุมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด รองลงไปคือเดือนกันยายน พายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศ
ไทยส่วนใหญ่มาจากด้านตะวันออกของประเทศ โดยมีแหล่งก้าเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้จาก
การวิเคราะห์สถิติพายุโดยรวมตลอดทั้งปี ปรากฏว่า บริเวณที่ศูนย์กลางพายุเคลื่อนผ่านมากที่สุดคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมมีพายุเคลื่อนผ่านร้อยละ 20 – 25 ของพายุทั้งหมด
จ้านวน 164 ลูก รองลงไปได้แก่พ้ืนที่บริเวณจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ 
หนองบัวล้าภูและเลย มีพายุเคลื่อนผ่านร้อยละ 15 – 20 ของจ้านวนพายุท้ังหมด 



 
 
4) พายุฤดูร้อนและพายุฟ้าคะนอง พายุฟ้าคะนองเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะที่ ลักษณะ

ที่ส้าคัญคือมีการปล่อยประจุไฟฟ้าจ้านวนมากอย่างทันทีทันใด ในลักษณะของฟ้าผ่าหรือฟ้าแลบ และเกิดเสียง
ดังคือฟ้าร้อง รวมทั้งมีฝนตกหนัก ลมกระโชกและอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วย  พายุฤดูร้อนส่วนมากจะเกิด
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดบ่อยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาค
กลางและภาคตะวันออก มีการเกิดน้อยครั้งกว่า ส้าหรับภาคใต้ก็สามารถเกิดได้แต่ไม่บ่อยนัก อันตรายอัน
เนื่องจากพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองรุนแรงที่พบได้บ่อยในประเทศไทยได้แก่ 

 อากาศปั่นป่วนและลมกระโชกท่ีรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างต่าง ๆบนพื้นดิน ซึ่ง
บางครั้งพบห่างออกไปกว่า 30 กิเมตร จากเมฆพายุฟ้าคะนอง 

 ลูกเห็บ ในเมฆพายุฟ้าคะนองที่มียอดเมฆสูงมาก กระแสอากาศจะเคลื่อนที่ข้ึนไปถึงระดับที่มีอุณหภูมิ
ต่้าพอที่จะท้าให้ละอองน้้าในเมฆแข็งตัวเป็นน้้าแข็งรวมตัวเข้าด้วยการสะสมจนเป็นก้อนน้้าแข็งขนาดใหญ่ขึ้น 
จนในที่สุดเมื่อกระแสอากาศที่เคลื่อนที่ข้ึนภายในเมฆไม่สามารถพยุงรับน้้าหนักของน้้าแข็งนี้ไว้ได้อีกต่อไป ก็จะ
ตกลงมาเป็นลูกเห็บท้าความเสียหายได้ 

 ฟ้าผ่า 
 ฝนตกหนักต่อเนื่อง ท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ราบลุ่ม หรือที่ต่้า และพ้ืนที่บริเวณเชิงเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. โคลนถล่ม 

3.1 นิยามของโคลนถล่ม 
      ดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ การเคลื่อนตัวของมวลดินและหินภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก 

สาเหตุหลักของดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ ดินบริเวณนั้นไม่สามารถรับน้้าหนักของตัวเองได้อีกต่อไป ดินถล่ม
มักเกิดพร้อมกับหรือตามมาหลังจากน้้าป่าไหลหลาก เกิดข้ึนในขณะหรือภายหลังพายุฝนที่ท้าให้เกิดฝนตกหนัก
ต่อเนื่องอย่างรุนแรง กล่าวคือ เมื่อฝนตกต่อเนื่องน้้าซึมลงในดินอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่งดินจะอ่ิมตัวชุ่มด้วย
น้้ายังผลให้น้้าหนักของมวลดินเพิ่มขึ้นและแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินลดลง ระดับน้้าใต้ผิวดินเพิ่มสูงขึ้นท้าให้
แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลง จึงเกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหิน ดังนั้น โอกาสที่เกิดดิน
ถล่มหรือโคลนถล่มจึงมีมากยิ่งขึ้นการเคลื่อนตัวของดินอาจเกิดอย่างช้าๆหรืออย่างฉับพลัน น้้าหนักของมวลดิน
ทีถ่ล่มลงมามีก้าลังมหาศาลที่ท้าลายสิ่งต่าง ๆ ที่ขวางทางและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินการ
เกิดดินถล่มเกิดข้ึนได้หลายลักษณะ 

3.2 สาเหตุของดินถล่ม/โคลนถล่ม จ้าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
1) สาเหตุจากมนุษย์ (Manmade Causes) กิจกรรมที่มนุษย์ท้าในบริเวณท่ีลาดชัน เป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ท้าให้เกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม เช่น 
 การก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชัน โดยไม่มีการค้านวณด้านวิศวกรรมที่ดีพอ 
 การเกษตรในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา 
 การก้าจัดพืชที่ปกคลุมดินและการตัดไม้ท้าลายป่า 

กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีความลาดชันเพ่ิมขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้้าผิวดิน
และเปลี่ยนแปลงระดับน้้าบาดาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดดินถล่มหรือโคลมถล่ม การขุดหรือตัดถนนในบริเวณที่ลาด
เชิงเขาอาจก่อให้เกิดความชันของพ้ืนที่มากขึ้น การขุดเหมืองและการระเบิดหินมักจะท้าให้ดินมีความลาดชัน
เพ่ิมขึ้น การท้าการเกษตรในบริเวณที่ลาดชัน เกษตรกรก็จ้าเป็นที่จะต้องก้าจัดวัชพืชและอาจปรับพ้ืนที่ให้มี
ลักษณะขั้นบันไดหรือธุรกิจการตัดไม้ท้าลายป่า กิจกรรมเหล่านี้ล้วนท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหล
ของน้้าบริเวณผิวดินกล่าวคือน้้าจะไหลผ่านหน้าดินอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดินเนื่องจากป่า
ถูกท้าลาย ดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้้าบริเวณผิวดินยังส่งผลต่อ
ระดับน้้าบาดาลอีกด้วย ในการท้าชลประทาน จะมีปริมาณน้้าส่วนหนึ่งที่ซึมออกจากคลองชลประทานและไหล
ซึมลงไปใต้ดิน ท้าให้ระดับน้้าบาดาลเพ่ิมสูงขึ้น มวลดินมีน้้าหนักมากขึ้นและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มใน
ที่สุด การเพ่ิมระดับน้้าบาดาลอาจมีสาเหตุมาจากการรั่วของท่อน้้า บ่อหรืออ่างเก็บน้้า หรือการปล่อยน้้าทิ้ง
จากที่ต่าง ๆ 

2) สาเหตุจากธรรมชาติ (Natural factors) เหตุการณ์ทางธรรมชาติก็เป็นสาเหตุให้เกิดดิน
ถล่มหรือโคลนถล่มได้เช่นกัน เช่น 

 ฝนตกหนัก การเกิดดินถล่มในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะมีฝนเป็นปัจจัยเร่งที่ส้าคัญเสมอ 
 การละลายของหิมะจะไปเพ่ิมระดับน้้าใต้ผิวดิน และน้้าหนักของดินอย่างรวดเร็ว 
 การเปลี่ยนแปลงระดับน้้าเนื่องจากน้้าข้ึนน้้าลง การลดระดับน้้าในแม่น้้าและอ่างเก็บน้้า 
 การกัดเซาะของดินจากกระแสน้้าในแม่น้้า ล้าธาร หรือจากคลื่นซัดท้าให้ความหนาแน่นของมวล  

                ดินลดลง 



 การผุพังของมวลดินและหิน 
 การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 
 ภูเขาไฟระเบิด ในบริเวณท่ีภูเขาไฟยังไม่สงบ เถ้าภูเขาไฟหรือลาวาจะเคลื่อนตัวเป็นมวลดินขนาด

ใหญ่ที่มีความหนาแน่นต่้าเมื่อเกิดฝนตกหนัก จึงมีโอกาสที่เกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มนอกจากนี้ การเกิดดิน
ถล่มอาจมีสาเหตุจากการเกิดภัยธรรมชาติหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ในบางกรณี ภัยธรรมชาติเพียงภัย
หนึ่งอาจส่งผลให้เกิดภัยต่าง ๆ ตามมาได้ ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวซึ่งท้าให้เกิดดินถล่มและเขื่อนแตก ส่งผลให้
เกิดน้้าท่วมอย่างรุนแรงในพ้ืนที่ท้ายน้้าที่มีระดับต่้ากว่า เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อาจส่งผลกระทบแตกต่างไป 
จากเหตุการณ์ท่ีมีสาเหตุการเกิดจากภัยพิบัติเพียงภัยเดียว 

3.3 ลักษณะพื นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยโคลนถล่มและสัญญาณเตือนภัย 
1) พื นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยโคลนถล่ม หมายถึง พ้ืนที่และบริเวณท่ีอาจจะเริ่มเกิดการเลื่อนไหลของ

ตะกอนมวลดินและหินที่อยู่บนภูเขาสู่ที่ต่้าในล้าห้วยและทางน้้าขณะเมื่อมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ลักษณะ
ของพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีข้อสังเกตดังนี้ 

 พ้ืนที่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณท่ีลุ่มใกล้เชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูง 
 พ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชันหรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่ายและมีชั้นดินหนาจากการผุกร่อนของหิน 
 พ้ืนที่ที่เป็นทางลาดชัน เช่น บริเวณถนนที่ตัดผ่านหุบเขา บริเวณล้าห้วย บริเวณเหมืองใต้ดินและ

เหมืองบนดิน 
 บริเวณท่ีดินลาดชันมากและมีหินก้อนใหญ่ฝังอยู่ในดิน โดยเฉพาะบริเวณท่ีใกล้ทางน้้า เช่น ห้วย 

คลอง แม่น้้า 
 ที่ลาดเชิงเขาที่มีการขุดหรือถม 
 สภาพพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธารที่มีการท้าลายป่าไม้สูง ชั้นดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว 
 เป็นพื้นที่ท่ีเคยเกิดดินถล่มมาก่อน 
 พ้ืนที่สูงชันไม่มีพืชปกคลุม 
 บริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของชั้นดินอย่างรวดเร็วซึ่งมีสาเหตุมาจากการก่อสร้าง 
 บริเวณพ้ืนที่ลาดต่้าแต่ชั้นดินหนาและชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้้ามาก 

2) หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม  หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงล้าห้วยตามลาดเชิงเขา 
และท่ีลุ่มที่อยู่ติดหรือใกล้เขาสูง อาจจะได้ผลกระทบจากการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหินปริมาณมาก
ที่มาพร้อมกับน้้าตามล้าห้วยจากที่สูu3591 .ชันลงมาสู่หมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ โดยลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้าน
เสี่ยงภัยดินถล่ม มีข้อสังเกตได้ดังนี้ 

 อยู่ติดภูเขาและใกล้ล้าห้วย 
 มีร่องรอยดินไหลหรือเลื่อนบนภูเขา 
 มีรอยแยกของพ้ืนดินบนภูเขา 
 อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาก่อน 
 มีน้้าป่าไหลหลากและน้้าท่วมบ่อย 
 มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือใกล้หมู่บ้าน 
 พ้ืนห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กและใหญ่ปนกันตลอดท้องน้้า 

3) สัญญาณเตือนภัยบอกเหตุดินถล่มในบริเวณพื นที่ลาดชัน ได้แก่ 



 มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวัน 
 

 มีน้้าไหลซึมหรือน้้าพุพุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน นอกจากนี้อาจจะสังเกตจากลักษณะการอุ้มน้้าของชั้นดิน  
               เนื่องจากเกิดดินถล่ม ดินจะอ่ิมตัวด้วยน้้าหรือชุ่มน้้ามากกว่าปกติ 

 ระดับน้้าในแม่น้้าล้าห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ 
 สีของน้้ามีสีขุ่นมากกว่าปกติ เปลี่ยนเป็นเหมืองสีดินภูเขา 
 มีก่ิงไม้หรือท่อนไม้ไหลมากับกระแสน้้า 
 เกิดช่องทางเดินน้้าแยกข้ึนใหม่หรือหายไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว 
 เกิดรอยแตกบนถนนหรือพ้ืนดินอย่างรวดเร็ว  
 ดินบริเวณฐานรากของตึก หรือสิ่งก่อสร้างเกิดการเคลื่อนตัวอย่างกะทันหัน 
 โครงสร้างต่าง ๆ เกิดการเคลื่อนหรือดันตัวขึ้น เช่น ถนน ก้าแพง 
 ต้นไม้ เสาไฟ รั้ว หรือก้าแพง เอียงหรือล้มลง 
 ท่อน้้าใต้ดินแตกหรือหักอย่างฉับพลัน 
 ถนนยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว 
 เกิดรอยแตกร้าวขึ้นที่โครงสร้างต่าง ๆ เช่น รอยแตกท่ีก้าแพง 
 เห็นรอยแยกระหว่างวงกบกับประตู หรือระหว่างวงกบกับหน้าต่างขยายใหญ่ขึ้น 
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