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บทที่  3 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 

 

3.1   อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 
 3.1.1 หลักอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 
  - การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศมีความเกี่ยวพันกับปรากฏการณธรรมชาติท่ีอาจ
กอใหเกิดสาธารณภัยซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถทราบไดจากการเก็บขอมูลและการตรวจอากาศ จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีควรรูจัก หลักอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน อันจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
เตรียมการปองกันสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนได โดยขอรับการพยากรณอากาศไดจากสถานีตรวจอากาศใน
พื้นที่ทุกจังหวัด หรืออาจรับการพยากรณอากาศไดทางวิทยุ และแจงเตือนประชาชนทางหอกระจายขาว 
เพื่อเปนการปองกันหรือบรรเทาความเสียหายไดในเบื้องตน 
   การพยากรณอากาศ คือ การคาดหมายสภาวะอากาศ  และปรากฏการณทาง
ธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต สวนมากจะเกี่ยวของกับสภาวะอากาศที่เกิดข้ึน
ใกลตัวเรา เชน ฝน หนาว รอน เมฆ หมอก คลื่นลมในทะเล รวมท้ังภัยธรรมชาติ ไดแก พายุหมุนเขตรอน 
พายุฝนฟาคะนอง การเกิดอุทกภัย ภัยแลง ฯลฯ การพยากรณสภาวะอากาศดังกลาว แบงเปน 3 ชนิด ตาม
ชวงเวลาของการพยากรณ คือ 
   การพยากรณอากาศระยะสั้น (Shot Range Forecast) เปนการพยากรณอากาศใน
ชวงเวลาไมเกิน 72 ช่ัวโมงใชขอมูลผลการตรวจอากาศและแผนที่อากาศในปจจุบันมาวิเคราะห ตาม
แนวทางทฤษฎีอุตุนิยมวิทยา เพื่อพยากรณอากาศสามารถแบงชวงเวลาการพยากรณออกได 

1.1 การพยากรณอากาศปจจุบัน (Nowcast) ชวงเวลาพยากรณไมเกิน 3 ช่ัวโมง 
1.2 การพยากรณอากาศสั้นมาก (Very Shot Range) ชวงเวลาพยากรณไมเกิน       

12 ช่ัวโมง 
1.3 การพยากรณอากาศสั้น (Shot - Range) ชวงพยากรณอากาศไมเกิน 72 ช่ัวโมง 

   ขั้นตอนการพยากรณอากาศ 
   การพยากรณอากาศมีข้ันตอนที่สําคัญ 3 ไดแก  
   1) การตรวจอากาศเพื่อใหทราบสภาวะอากาศปจจุบัน  
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   2) การสื่อสารเพื่อรวบรวมผลการตรวจอากาศ  
   3) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการคาดหมายในสวนการวิเคราะหขอมูลนั้นสามารถ
แบงข้ันตอนออกไปไดอีกคือ 
   -  ข้ันตอนแรก เปนการตรวจผลการตรวจอากาศที่ไดรับทั้งหมด ท้ังจากใน
ประเทศและจากตางประเทศลงบนแผนที่หรือแผนภูมิทางอุตุนิยมวิทยาชนิดตางๆ เชน แผนที่อากาศผิวพื้น 
แผนที่อากาศชั้นบน ดวยสัญลักษณมาตรฐานทางอุตุนิยมวิทยา 
   - ข้ันตอนที่สอง เปนการวิเคราะหผลการตรวจอากาศที่ไดจากขั้นตอนแรก โดย
การลากเสนแสดงคาทางอุตุนิยมวิทยา เชน เสนความกดอากาศเทาท่ีระดับน้ําทะเลเฉลี่ยเพื่อแสดง
ตําแหนงและระดับความรุนแรงของระบบลมฟาอากาศ เสนทิศทางและความเร็วลมในระดับความสูง
ตางๆ เพื่อแสดงระดับอากาศในระดับบนและเสนแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามความสูง เพื่อ
แสดงเสถียรภาพของบรรยากาศ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเกิดเมฆและฝน 
   - ข้ันตอนที่สาม เปนการคาดหมายการเปลี่ยนแปลง โดยใชวิธีการพยากรณ
อากาศแบบตางๆ 
   - ข้ันตอนสุดทาย เปนการสงคําพยากรณไปยังสื่อมวลชน เพื่อเผยแพรตอไปสู
ประชาชนและสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม เชนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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เสนทางเดินพายุดีเปรสชัน ระหวางวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2548 
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   ระยะเวลาของการพยากรณอากาศ 
   การพยากรณอากาศ อาจเปนการคาดหมายสําหรับชวงเวลาไมกี่ช่ัวโมงขางหนา
จนถึงการคาดหมายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอีกหลายปจากปจจุบัน สามารถแบงชนิดของการพยากรณอากาศ
ตามระยะเวลาที่คาดหมายได ดังนี้ 
   1) การพยากรณปจจุบัน (nowcast) คือการรายงานสภาวะอากาศที่เกิดข้ึนใน
ปจจุบันและการคาดหมายสภาพลมฟาอากาศสําหรับชวงเวลาไมเกิน 2 ช่ัวโมง 
   2) การพยากรณอากาศระยะสั้นมาก คือ การพยากรณอากาศสําหรับชวงเวลา     
ไมเกิน 12 ช่ัวโมง 
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   3) การพยากรณอากาศระยะสั้น คือ การพยากรณอากาศสําหรับชวงเวลาเกินกวา 
12 ช่ัวโมงขึ้นไปจนถึง 3 วัน 
   4) การพยากรณอากาศระยะปานกลาง คือ การพยากรณอากาศสําหรับชวงเวลาที่
เกินกวา 3 วันขึ้นไปจนถึง 10 วัน 
   ความหมายของคําและศัพทที่ใชในการพยากรณอากาศ 
   1) ความกดอากาศสูง (H:High Pressure area) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศ
สูงกวาบริเวณขางเดี่ยวเปนบริเวณที่อากาศจมตัวลง ทองฟาแจมใส ถาเกิดเหนือพื้นดินจะเปนอากาศแหง
และเย็น และอุณหภูมิต่ํากวาเมื่ออิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเมื่อแผลงมาทําใหประเทศ
ไทยมีอากาศหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว 
   2) ความกดอากาศต่ํา (L:Low Pressure area) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศ
ต่ํากวา เมื่อเทียบกับความกดอากาศบริเวณขางเดียวในระดับเดียวกัน ซึ่งจะทําใหมีอากาศลอยตัวข้ึนมักมี
เมฆและฝนเกิดข้ึนดวย ถาหากมีความกดอากาศต่ํามาก ทองฟามีเมฆมาก จะกอใหเกิดพายุดีเปรสชั่น และ
อาจพัฒนาขึ้นเปนพายุโซนรอน หรือพายุไตฝุนได 
    3) รองความกดอากาศต่ําหรือรองมรสุม (Intertropical convergence Zone) 
หมายถึงบริเวณที่มีลมจากซีกโลกเหนือ และซีกโลกใตมาพบกัน เปนบริเวณที่มีความกดอากาศต่ํากวา
บริเวณขางเคียงเปนแนวยาว บริเวณใดที่รองความกดอากาศต่ําพาดผาน จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน
เปนบริเวณกวางประมาณ 20-40 ตารางกิโลเมตร เกิดเมฆกอตัวในทางตั้ง มีฝนตกหนักบริเวณกวาง และมี
พายุฝนฟาคะนองดวย 
   4) แนวปะทะอากาศ หมายถึง มวลอากาศ 2 มวลที่แตกตางกันในคุณสมบัติทาง
ฟสิกส เชน มวลอากาศรอนกับมวลอากาศเย็น มวลอากาศเย็นกับมวลอากาศเย็น มวลอากาศรอนกับมวล
อากาศรอนเปนตน เคลื่อนตัวมารวมกัน ทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนองตามแนวที่มวลอากาศทั้งสองมาพบกัน
ทําใหเกิด ฝนตกหนัก ลมแรงและพายุไดเสมอ 
   5) พายุหมุนเขตรอน จะเกิดในฤดูฝน คือตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
พายุนี้เกิดในมหาสมุทรแปซิฟกหรือทะเลจีนใต แลวเคลื่อนเขาสูฝงทวีป โดยจะมีผลกระทบตอลมฟา
อากาศของประเทศไทย พายุนี้มีช่ือตามขนาดความรุนแรงของลมใกลบริเวณศูนยกลางของพายุ ซึ่งมี
ดวยกัน 3 ขนาดคือ 
    พายุใตฝุน เปนพายุซึ่งมีความรุนแรงสูงสุด มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 
ตั้งแต 118 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ข้ึนไป 
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     พายุโซนรอน เปนพายุท่ีมีความรุนแรงปานกลาง มีความเร็วลมสูงสุดใกล
ศูนยกลาง ตั้งแต 63-117 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ข้ึนไป 
    พายุดีเปรสชั่น เปนพายุซึ่งมีกําลังออน มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง     
ไมเกิน 63 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

ตัวอยางภาพถายดาวเทียมแสดงตําแหนงพายุประเภทตางๆ 

 

พายุใตฝุน ดอมเรย ภาพถายดาวเทียมเวลา 15:30 น.  
วันที่ 25 กันยายน 48 
 

  

 

ภาพถายดาวเทียม GMS-5 ระบบ Infrared เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2543 เวลา 19.32 นาฬิกา หรือ 1232 UTC แสดงตําแหนง พายุ
โซนรอน ช่ือมาเรีย อยูท่ีละติจูด 20.2 องศาเหนือ ลองติจูด 115.2 
องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 35 นอต หรือ 
65 กิโลเมตร/ช่ัวโมง พายุนี้ไดทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุโซนรอน
ในเวลาตอมา มาเรีย (Maria) เปนชื่อสตรีภาษาพื้นเมืองของหมู
เกาะมารีนา ในมหาสมุทรแปซิฟก 

  

 

ภาพถายดาวเทียม GMS-5 ระบบ Infrared เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2543 เวลา 07.32 นาฬิกา หรือ 0032 UTC แสดงตําแหนง พายุ
ดีเปรสชั่น อยูท่ีละติจูด 21.0 องศาเหนือ ลองติจูด 116.0 องศา
ตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 30 นอต หรือ 56 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง พายุนี้ไดทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุโซนรอน  
“มาเรีย” ในเวลาตอมา 
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 6) ลักษณะทะเล 
 ทะเลเรียบ คลื่นสูงไมเกิน 0.5 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นเล็กนอย คลื่นสูงไมเกิน 0.5 ถึง 1.25 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นปานกลาง  คลื่นสูงไมเกิน 1.25 ถึง 2.5 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นจัด คลื่นสูงไมเกิน  2.5 ถึง 4 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นจัดมาก คลื่นสูงไมเกิน   4 ถึง 6 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นใหญ  คลื่นสูงไมเกิน  6 ถึง 9 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นใหญมาก คลื่นสูงไมเกิน   9 ถึง 14 เมตร 
 ทะเลบา  คลื่นสูงเกิน  14 เมตรขึ้นไป 
 

 
 7) ทองฟาและเมฆ 

ทองฟาแจมใส(Fine) ไมมีเมฆ หรือมี แตนอยกวา 1สวน 
ทองฟาโปรง(Fair) ตั้งแต 1 สวน ถึง 3 สวน 
เมฆบางสวน(Partly cloudy sky) เกินกวา 3 สวนถึง 5 สวน 
เมฆเปนจํานวนมาก(Cloudy sky) เกินกวา 5 สวนถึง 8 สวน 
หมายเหตุ คําวา “สวน” หมายถึง 1 ใน 10 สวนของทองฟา 

 

 
8) การพยากรณบริเวณที่จะมีฝนตก 
บางแหง(Isolate)  (นอยกวา 20% ของพื้นที่) 
เปนแหงๆ(Widely Scattered) (เกิน 20% แตไมเกิน 40% ของพื้นที่) 
กระจาย(Scattered) (เกิน 40% แตไมเกิน 60% ของพื้นที่) 
เกือบทั่วไป(Almost Widespread) (เกิน 60% แตไมเกิน 80 % ของพื้นที่) 
ท่ัวไป(Widespread) (เกิน 80% ของพื้นที่) 
เปนบริเวณกวาง(Widespread) (อยูในขอบเขตของพายุ) 
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 9) จํานวนน้ําฝน 
  การรายงานจํานวนน้ําฝนที่ตกรวมระยะเวลา 24 ช่ัวโมง พิจารณาตามลักษณะของฝนที่ตก
ในประเทศ ท่ีอยูโซนรอนยานมรสุมมีดังนี้ 

  - ฝนวัดจํานวนไมได (Trace) คือ ฝนตกมีปริมาณนอยกวา 0.1 มิลลิเมตร (ในทางปฏิบัติ
แลวไมสามารถวัดปริมาณที่แนนอนได) 

   
  - ฝนเล็กนอย (Light rain) คือ ฝนตกมีปริมาณตั้งแต 0.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป แตไมเกิน 
10.0 มิลลิเมตร 

   
  - ฝนปานกลาง (Moderate rain) คือฝนตกมีปริมาณตั้งแต 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร 

   
  - ฝนหนัก (Heavy rain) คือ ฝนตกมีปริมาณตั้งแต 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90 มิลลิเมตร 

   
  - ฝนหนักมาก (Very heavy rain) คือ ฝนตกมีปริมาณตั้งแต 90 มิลลิเมตร ข้ึนไป 

   
 

 10) เกณฑอุณหภูมิของอากาศ 
อากาศรอน ตั้งแต 35.0 องศาเซลเซียส แตไมเกิน 39.9 องศาเซลเซียส 
 ถือเกณฑอุณหภูมิสูงสุดประจําวันในฤดูรอน 
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อากาศรอนจัด ตั้งแต 40 องศาเซลเซียสข้ึนไป ถือเกณฑอุณหภูมิสูงสุดประจําวันใน
ฤดูรอน 

 
 
อากาศเย็น  ตั้งแต 22.9 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 16.0 องศาเซลเซียส 
 ถือเกณฑอุณหภูมิต่ําสุดประจําวันในฤดูหนาว 

 
 
อากาศหนาว  ตั้งแต 15.9 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 8.0 องศาเซลเซียส 
 ถือเกณฑอุณหภูมิต่ําสุดประจําวันในฤดูหนาว 

 
 
อากาศหนาวจัด ตั้งแต 7.9 องศาเซลเซียสลงไป  
 ถือเกณฑอุณหภูมิต่ําสุดประจําวันในฤดูหนาว 

 
  
 
 3.1.2 นิยามศัพท 
  วาตภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดข้ึนจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคาร
บานเรือน ตนไม และสิ่งกอสราง โดยมีสาเหตุมาจากปรากฏการณทางธรรมชาติ 
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ความเสียหายทีเ่กิดจากพายไุตฝุน “เกย” 3-5 พฤศจิกายน 2532 ที่จังหวัดชุมพร 
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 อุทกภัย (Flood) หมายถึง ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ําทวมหรือน้ําทวมฉับพลัน          
มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตอเนื่องเปนเวลานาน 

 

 

 
ภาพเหตุการณน้ําทวมที่จังหวัดสุโขทยั 
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ภาพเหตุการณน้ําทวมที่จังหวัดแพร 
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ภาพเหตุการณน้ําทวมที่ภาคอสีาน 
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 โคลนถลมหรือแผนดินถลม (Land slides) หมายถึง การสึกกรอนชนิดหนึ่งท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายตอบริเวณพื้นที่ท่ีเปนเนินสูงหรือภูเขาที่มีความชันมาก เนื่องจากขาดความสมดุลในการทรงตัว
บริเวณดังกลาว ทําใหเกิดการปรับตัวของพ้ืนดินตอแรงดึงดูดของโลกและเกิดการเคลื่อนตัวของ
องคประกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากที่สูงลงสูท่ีต่ํา 
 
 

 
 

 
แผนดินถลม ทีจ่ังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุน ป พ.ศ. 2515 
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 แผนดินไหว (Earthquake) หมายถึง การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวขอบ
ของแผนเปลือกโลกหรือตามแนวรอยเลื่อน การระเบิดของภูเขาไฟ การยุบตัวของโพรงใตดิน แผนดิน
ถลม อุกาบาตขนาดใหญตก เปนตน 
 

 
 
รอยแยกของพื้นถนนที่เมืองโตโยโคโร บนเกาะฮอกไกโดของญี่ปุน หลังเกิดแผนดินไหว วัดแรงสั่นสะเทือน
ได 8 ริกเตอร เมื่อ 26 ก.ย. 2546 
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ธรณีไหว...เรือประมงหลายลําลอยขึ้นมาเกยฝงทาเรือเมืองโตโยโคโร บนเกาะฮอกไกโด ทางภาคเหนือ
ของญี่ปุน  หลังแผนดินไหวอยางรุนแรงวัดได 8.0 ริคเตอร ทําใหเกิดคลื่นยักษโถมเขาหาฝง  มี
ผูไดรับบาดเจ็บกวา 400 คน 

 
ความเสียหายจากแผนดินไหวขนาด 7.9 ริคเตอร ประเทศอินเดียเมื่อ มกราคม 2544 
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 ภัยแลง หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการขาดแคลนน้ําในพื้นที่หนึ่งเปนเวลานาน จนกอใหเกิดความ
แหงแลงและสงผลกระทบตอชุมชน 

 

ระดับน้ําในเขื่อนลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากภัยแลงท่ีกินระยะเวลายาวนานทําใหชาวบาน
ยานนั้นหลายรายเขาไปสรางที่พักแรมภายในบริเวณเขื่อน เพื่อจับกุงหอยปูปลาไดสะดวกยิ่งข้ึน 

 

สภาพภัยแลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
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 ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งตามปกติควรจะตองมี
ฝน โดยขึ้นอยูกับสถานที่และฤดูกาล ณ ท่ีนั้นๆ ดวย 
 

 
พืชที่ไดรับความเสียหายจากภัยฝนแลง 

 
 ภัยจากอากาศหนาวหมายถึงหยอมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ H จากประเทศจีนไดแผ
ปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน 
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3.2   ความหมายและสาเหตุของการเกิดวาตภัย 
 วาตภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดข้ึนจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินโดย
เกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือน ตนไมและสิ่งกอสราง โดยมีสาเหตุมาจากปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ คือ 
 1. พายุหมุนเขตรอน ซึ่งจะมีช่ือเรียกตางกันไปตามแหลงกําเนิด เชนพายุท่ีเกิดในอาวเบงกอล
และมหาสมุทรอินเดียเรียกวา ไซโคลน (Cyclone) เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียน 
อาวเม็กซิโก และทางดานตะวันตกของเม็กซิโกเรียกวา เฮอรริเคน (Hurricane) เกิดในมหาสมุทรแปซิฟก
เหนือดานตะวันตก มหาสมุทรแปซิฟกใตและทะเลจีนใตเรียกวา ไตฝุน (Typhoon) เกิดแถบทวีป
ออสเตรเลียเรียก วิลลี่-วิลลี่ (Willy-Willy) 
  พายุหมุนเขตรอนที่มีอิทธิพลตอประเทศไทย สวนใหญมีแหลงกําเนิดในมหาสมุทร
แปซิฟกเหนือดานตะวันตกและทะเลจีนใต ซึ่งมีการแบงความรุนแรงของพายุตามขอตกลงระหวาง
ประเทศโดยใชความเร็วลมใกลศูนยกลางพายุดังนี้ 
 
  พายุดีเปรสชั่น ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมเกิน 33 นอต (61 กิโลเมตร/ช่ัวโมง)  
 

 

ภาพถายดาวเทียม GMS-5 ระบบ Infrared เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2543 เวลา 07.32 นาฬิกา หรือ 0032 UTC แสดงตําแหนง พายุ
ดีเปรสชั่น อยูท่ีละติจูด 21.0 องศาเหนือ ลองติจูด 116.0 องศา
ตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 30 นอต หรือ 56 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง พายุนี้ไดทวีกําลังแรงขึ้น เปนพายุโซนรอน 
“มาเรีย” ในเวลาตอมา 
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  พายุโซนรอน ความเร็วลมใกลศูนยกลางระหวาง 34-63 นอต (62-117 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
 

 

ภาพถายดาวเทียม GMS-5 ระบบ Infrared เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2543 เวลา 19.32 น.หรือ 1232 UTC แสดงตําแหนง พายุโซน
รอน ช่ือมาเรีย อยูท่ีละติจูด 20.2 องศาเหนือ ลองติจูด 115.2 
องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 35 นอต หรือ 
65 กิโลเมตร/ช่ัวโมง พายุนี้ไดทวีกําลังแรงขึ้น เปนพายุโซนรอน 
ในเวลาตอมา มาเรีย (Maria) เปนชื่อสตรีภาษาพื้นเมืองของหมูเกาะ
มารีนา ในมหาสมุทรแปซิฟก 

 
  พายุไตฝุน ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมเกิน 64 นอตขึ้นไป (118 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ข้ึนไป) 
 

 

พายุใตฝุน ดอมเรย ภาพถายดาวเทียมเวลา 15:30 น.  
วันที่ 25 กันยายน 48 
 

 
 2. พายุฤดูรอนหรือพายุฝนฟาคะนอง มีสาเหตุเนื่องมาจากอากาศในเขตรอนแถบใกลเสน
ศูนยสูตรมีความชื้นมากและอุณหภูมิสูง (อากาศรอนช้ืน) อากาศที่อยูใกลผิวพื้นดินจะมีอุณหภูมิสูง 
ประกอบกับลมที่พัดเขาสูประเทศไทยเปนลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตท่ีพัดมาจากอาวไทยและทะเล
จีนใต ในระยะนี้ถามีลมเหนือ (อากาศเย็น) พัดลงมาจากประเทศจีนก็จะทําใหอากาศสองกระแสกระทบ
กัน การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอยางรวดเร็วและฉับพลัน เปนเหตุใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง
อยางแรงและรวดเร็ว มีฟาแลบ (Lightning) ฟารอง (Thunder) และฟาผารวมอยูดวย นอกจากนี้ยังมีลม
กระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดข้ึน บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาดวย ซึ่งระยะวงจรชีวิตของพายุฝนฟา
คะนองนี้จะประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 
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  - ระยะเจริญเติบโต (Cumulus Stage) เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศสูงกวาบริเวณ
ขางเคียง ทําใหอากาศไมเสถียรภาพ (Unstable) ยกตัวลอยสูงข้ึน มีความเร็วเฉลี่ย 1-2 เมตร/วินาที ท่ีใกล
ฐานเมฆและมากกวา 10 เมตร/วินาทีท่ีใกลยอดเมฆ จนกระทั่งมีการควบแนน กลั่นตัวเปนหยดน้ํา รวมตัว
กันเปนเมฆกอนมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 0.1-10 กิโลเมตร ซึ่งในระยะที่เริ่มกอตัวนี้จะมีเพียงกระแส
อากาศไหลขึ้น (Updraft) เพียงอยางเดียว 
  - ระยะเติบโตเต็มท่ี (Mature Stage) เปนระยะที่พัฒนาตอจากระยะที่ 1 (Cumulus 
stage) แลวเจริญเติบโตขึ้นในแนวดิ่งเรื่อยๆ จากเมฆคิวมูลัสกอนใหญ เปนคิวมูโลนิมบัส (เมฆฝนฟา
คะนอง) ในที่สุดโดยมีการคลุกเคลาของอากาศในระดับลางขึ้นบนและบนลงลาง (both updraft and 
downdraft) ซึ่งในชวงนี้จะมีหยดน้ําหรืออนุภาคน้ําแข็งตกลงมาจากฐานเมฆอยางชัดเจนโดยที่ท้ังกระแส
อากาศที่ไหลข้ึนและไหลลงยังคงดําเนินตอไปนั้น มักจะมีกําลังสูงสุดในสวนบนของเมฆในระยะแรก
ของการเจริญเติบโตเต็มที่และตอมากระแสไหลขึ้นมักจะไมรุนแรงแตกระแสอากาศที่ไหลลง หรือ
จมลงนั้นจะถูกดันใหแผออกทางขางที่ใกลพื้นโลกแลวมวนตัวข้ึนอีกในแนวดิ่งอยางรวดเร็วและรุนแรง 
ทําใหเกิดลมกระโชกแรง เนื่องจากกระแสที่ไหลลงมีกําลังแรงมากโดยที่กระแสไหลลงนี้มีอุณหภูมิต่ํา
กวาอากาศที่อยูลอมรอบ ดังนั้นลมกระโชกแรงนี้เกิดจากกระแสไหลลงที่แรงของอากาศเย็น ซึ่งจะมีท้ัง
ฝนหนักตามลงมาดวยและบางครั้งมีลูกเห็บตกลงมากับกระแสไหลลงนี้ 
  - ระยะสลายตัว (Dissipating Stage) ระยะสลายตัวนี้จะเริ่มตั้งแตไมมีการไหลขึ้นของ
กระแสอากาศ  (Updraft disappears) แตกระแสอากาศที่ไหลลงยังคงดําเนินตอไปและยังมีฝนอยู 
จนกระทั่งอุณหภูมิอากาศที่เย็นกวารอบๆ เพิ่มข้ึนจนเทารอบขางเคียงและไมมีการกลั่นตัวเกิดข้ึนตอไป
อีก ตอมากระแสไหลลงก็จะออนไปดวย จนกระทั่งสลายตัวไปในที่สุด ในขณะที่ไอน้ํากลั่นตัวเปนหยด
น้ําในเมฆที่กอตัวในแนวตั้งคิวมูโลนิมบัสนี้ ความรอนแฝงจะถูกปลอยออกที่ระดับความสูงของเมฆ และ
พลังงานนี้ทําใหเกิดกระแสอากาศไหลขึ้น (updrafts) และกระแสอากาศไหลลง (downdrafts) แทนการ
เคลื่อนไหวแบบ eddy ท่ีใหญโต ในลักษณะนี้ถาความชื้นมีเพียงพอก็จะเปนเมฆคิวมูโลนิมบัสได แตถา
ในกรณีท่ีความชื้นไมเพียงพอท่ีจะกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ก็จะเกิดเปนเพียงกระแสอากาศปนปวน 
(turbulence) 
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  ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 รูปแบบของพายุฝนฟาคะนอง 
 1. พายุฝนฟาคะนองเกิดจากมวลอากาศ เกิดขึ้นจากโลกไดรับความรอนจากดวงอาทิตย 
ทําใหพื้นดินรับความรอนตามอากาศเหนือพื้นดินจึงมีการยกตัวลอยสูงข้ึนเกิดเปนเมฆคิวมูลัส และ
สามารถพัฒนากลายเปนพายุฝนฟาคะนองได ในตอนบายและเย็น 
 2. พายุฝนฟาคะนองเกิดจากแนวปะทะ อาจเกิดจากแนวปะทะอากาศเย็นหรือแนวปะทะ
อากาศอุนก็ได ถาเกิดจากแนวปะทะอากาศเย็นจะมีลักษณะมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เขาไปใตมวลอากาศ
อุน ยกตัวใหมวลอากาศอุนลอยสูงข้ึนและเย็นตัวลงกลายเปนพายุฝนฟาคะนองได ถาเกิดจากแนวปะทะ
อากาศอุนจะมีลักษณะมวลอากาศอุนเคลื่อนที่อยูเหนือมวลอากาศเย็น ทําใหมวลอากาศอุนลอยตัวสูงข้ึน 
เย็นตัวลงและขยายตัวออกกลายเปนพายุฝนฟาคะนองได  
 3. พายุฝนฟาคะนองเกิดบริเวณภูเขา เกิดจากการที่มวลอากาศยกตัวสูงข้ึนตามความลาดชัน
ของภูเขา มวลอากาศจะเย็นลงและขยายตัวออก กลายเปนพายุฝนฟาคะนอง ซึ่งมีความรายแรงกวา 2 แบบ
ขางตน เนื่องจากเมฆจะกอตัวในแนวตั้งสูงมาก ทําใหอากาศปนปวนมาก 
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  ลักษณะอากาศขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง 
  - เมฆทวีจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว  
  - ลมพัดแรงและกระโชกเปนครั้งคราว อาจทําใหสิ่งกอสรางหักพังหรือตนไมหกัโคนได 
  - ฝนเริ่มตกและตกหนักในเวลาตอมา อาจทําใหเกิดน้ําทวมได 
  - บางครั้งเกิดลูกเห็บตกลงมา ซึ่งทําความเสียหายใหกับพืช ผัก ผลไม สัตวเลี้ยงและ
สิ่งกอสราง 
  - เกิดฟาแลบ ฟารองและฟาผา ฟาผาอาจทําลายชีวิตของมนุษยและสัตวเลี้ยงได 
  - อาจเกิดลมงวงซึ่งทําลายชีวิตมนุษย สัตว ตนไมและสิ่งกอสรางได 
 3. ลมงวง (เทอรนาโด) เปนพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กซึ่งเกิดจากหมุนเวียนของลมภายใต
เมฆกอตัวในแนวตั้ง หรือเมฆคิวมูโลนิมบัส (เมฆพายุฝนฟาคะนอง) ท่ีมีฐานเมฆต่ํา กระแสลมวนที่มี
ความเร็วลมสูงจะทําใหกระแสอากาศมีลักษณะเปนลําพุงข้ึนสูทองฟา หรือยอยลงมาจากฐานเมฆดูคลาย
กับงวงชางหรือปลอง ถามีการหมุนวนจะหมุนและบิดเปนเกลียว มีเสนผาศูนยกลางของลําพายุเล็กมาก
ประมาณหนึ่งพันฟุต ความเร็วลมท่ีศูนยกลางประมาณ 100 - 300 ไมล/ช่ัวโมง (160 - 500 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง) โดยจะเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกับเมฆเบื้องบนหรือดั้งเดิม (parent cloud) ของมัน โดยมีความเร็ว
ประมาณ 32 - 64 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (20 - 40 ไมล/ช่ัวโมง) ถาเมฆที่ยื่นออกมาลงมาถึงพื้นดินเรียกวา ทอรนาโด 
ถาไมถึงพื้นเรียกวา Funnel Cloud และถาเกิดข้ึนเหนือพื้นน้ําเรียกวา สเปาทน้ํา (Water Spout) มีความ
รุนแรงนอยกวาพายุทอรนาโดมาก เมื่อมีพายุทอรนาโดเกิดข้ึนมักมีฟาคะนองอยางแรงและฝนตกหนัก
เกิดข้ึนพรอมกันดวย ซึ่งจะทําความเสียหายแกบานเรือน ตนไม ไรนาและสิ่งปลูกสรางได  
 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

50 บทที่ 3   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 

 
  ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

3.3   พื้นที่เสี่ยงภัยและอันตรายที่เกิดจากวาตภัย 

 
ภาพเมฆพายุหมุนเหนือเมอืง Enschede ประเทศเนเธอรแลนด 
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 3.3.1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยพายุหมุนเขตรอนและสถิติการเกิดพายุหมุนเขตรอนในประเทศไทย 
  ประเทศไทยตั้งอยูระหวางบริเวณแหลงกําเนิดของพายุหมุนเขตรอนทั้งสองดาน ดาน
ตะวันตกคืออาวเบงกอลและทะเลอันดามัน ดานตะวันออกคือมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใต ซึ่งพายุ
จะมีโอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยดานตะวันออกมากกวาดานตะวันตก ปกติประเทศไทยจะมีพายุ
เคลื่อนผานเขามาโดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ลูกตอป บริเวณที่พายุมีโอกาสเคลื่อนผานเขามามากที่สุดคือทาง
ตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเปนชวงท่ี
ประเทศไทยปลอดจากอิทธิพลของพายุ เดือนเมษายนเปนเดือนแรกของปท่ีพายุเริ่มเคลื่อนเขาสูประเทศ
ไทยทางภาคใต แตมีโอกาสนอยและเคยเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวในรอบ 54 ป (พ.ศ. 2494-2547) พายุเริ่มมี
โอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยมากขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม โดยสวนใหญยังคงเปนพายุท่ีเคลื่อนมาจาก
ดานตะวันตกเขาสูประเทศไทยตอนบนและตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปพายุสวนใหญจะเคลื่อนเขาสู
ประเทศไทยทางดานตะวันออก ซึ่งบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่
ท่ีพายุมีโอกาสเคลื่อนผานเขามามากที่สุด ในชวงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพายุมีโอกาสเคลื่อนเขามาไดใน
ทุกพื้นที่และจะเริ่มเคลื่อนเขาสูภาคใตตั้งแตเดือนกันยายน ในสองเดือนนี้เปนระยะที่พายุมีโอกาสเคลื่อน
เขาสูประเทศไทยไดมากโดยเฉพาะเดือนตุลาคมมีสถิติเคลื่อนเขามามากที่สุดในรอบป ในเดือน
พฤศจิกายนพายุจะเคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบนไดนอยลงและมีโอกาสเคลื่อนเขาสูภาคใตมากขึ้น 
เมื่อถึงเดือนธันวาคมพายุมีแนวโนมเคลื่อนเขาสูภาคใตเทานั้น โดยไมมีพายุเคลื่อนเขาสูประเทศไทย
ตอนบนอีก 
  พายุท่ีเคลื่อนที่เขาสูประเทศไทยตอนบนสวนใหญจะเปนพายุดีเปรสชั่นและเนื่องจาก
พื้นดินและเทือกเขาของประเทศพมา เวียดนาม ลาวและกัมพูชาท่ีลอมรอบประเทศไทยตอนบน เปน
ปจจัยสําคัญที่ชวยลดความรุนแรงของพายุกอนที่จะเคลื่อนเขามาถึงประเทศไทย ดังนั้นความเสียหายท่ี
เกิดจากลมแรงจึงนอยกวาภาคใตซึ่งมีภูมิประเทศเปนพื้นที่เปดสูทะเล พายุท่ีเคลื่อนเขาสูอาวไทยและขึ้น
ฝงท่ีภาคใตขณะมีกําลังแรงขนาดพายุโซนรอนหรือไตฝุนจะมีผลกระทบเปนอยางมากจากคลื่นพายุซัดฝง 
ลมท่ีพัดแรงจัดและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากจนเกิดอุทกภัย รวมท้ังคลื่นลมแรงในอาวไทย โดยวาตภัย
จากพายุหมุนเขตรอนที่สําคัญที่พัดผานภาคใตของไทยในอดีต ไดแก 
  - วาตภัยจากพายุโซนรอน “แฮเรียต” ท่ีแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เมื่อ 25-26 ตุลาคม 2508 มีผูเสียชีวิต 870 คน สูญหาย 160 คน บาดเจ็บ 422 คน ประชาชนไรท่ีอยูอาศัย 
16,170 คน ทรัพยสินสูญเสียประมาณ 960 ลานบาท 
 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

52 บทที่ 3   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 

 
 

ภาพความเสียหายจากพายุโซนรอนแฮเรียต เมื่อ ป พ.ศ.2505 ท่ีโรงเรยีนเกษเพชรวิทยา บานสอง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 

 
 
ภาพความเสียหายจากพายุโซนรอนแฮเรียต ท่ี อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช เมื่อป พ.ศ. 2505 
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ภาพสวนเงาะที่บานสอง อําเภอนาสาร จังหวดัสุราษฎรธานี 
จากพายุโซนรอนแฮเรียต เมื่อป พ.ศ. 2505 

 

 
 

ภาพความเสียหายที่บานสอง อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 
จากพายุโซนรอนแฮเรียต เมื่อป พ.ศ. 2505 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

54 บทที่ 3   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 

  - วาตภัยจากพายุไตฝุน “เกย” ความเร็วลมวัดได 120 กิโลเมตร/ช่ัวโมง จังหวัด
ชุมพร เมื่อ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ผูเสียชีวิต 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน บานเรือนเสียหาย 61,258 หลัง 
ทรัพยสินสูญเสียประมาณ 1,174 ลานบาท 
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ภาพความเสียหายจากพายุไตฝุน “เกย” 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ท่ีจังหวัดชุมพร 
 
  - วาตภัยจากพายุไตฝุน “ลินดา” ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  
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ภาพ พายุ “ลินดา” ป พ.ศ. 2540 น้ําทวมเสนทางคมนาคม ปราณบุรี - สามรอยยอด  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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สถิติพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนผานภาคตางๆ ของประเทศไทยคาบ 54 ป (พ.ศ. 2494-2547) 
 

ภาค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
เหนือ - - - - 5 2 9 17 23 15 1 - 72 
ตะวันออกเฉียงเหนือ - - - - 1 6 4 17 28 22 4 - 82 
กลาง - - - - 2 1 1 - 7 9 2 - 22 
ตะวันออก - - - - 1 1 1 - 3 12 2 - 20 
ใต - - - 1 - - - - 3 14 24 8 50 

 ที่มา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

  1) ความรุนแรงและอันตรายของพายุไตฝุน 
   - ตนไมลม ถอนราก ถอนโคน จะทําใหเกิดอันตรายตนไมลมทับผูคน สวนและ
ไรนาเสียหาย 
   - บานเรือนท่ีไมแข็งแรงหรือไมสามารถตานทานความแรงของลมพายุได จะ
พังทลาย  
   - เสาไฟฟาลม สายไฟขาด ไฟฟาช็อกอาจเกิดเพลิงไหม  
   - ผูคนที่อาศัยอยูริมทะเลอาจถูกน้ําพัดพาลงทะเลได 
   - ฝนตกหนักมากทั้งคืนและทั้งวัน อาจมีอุทกภัยตามมาได เมื่อมีน้ําจากปาและ
ภูเขาไหลหลาก ทวมบานเรือนและถนนหนทาง เสนทางคมนาคมถูกตัดขาด 
   - ในทะเลจะมีคลื่นลมแรง เรือขนาดใหญอาจถูกพัดพาไปเกยตื้น คลื่นขนาดใหญ
อาจซัดข้ึน ทวมบานเรือนที่อยูริมทะเล 
  2) ความรุนแรงและอันตรายของพายุโซนรอน ความรุนแรงที่เกิดจากพายุโซนรอนพัด
มาปะทะลดลงในระดับรองลงมาจากพายุไตฝุน แตยังสามารถกอใหเกิดความเสียหายไดมากถาหากไมมี
การเตรียมความพรอมในการรับสถานการณท่ีดีพอ ไมมีประกาศโฆษณาใหประชาชนไดรับทราบความ
เสี่ยงภัยท่ีอาจเกิดข้ึนและไมมีวิธีการดําเนินการที่เขมแข็งในการอพยพ  
  3) ความรุนแรงและอันตรายของพายุดีเปรสชั่น เปนพายุท่ีมีกําลังออนไมมีอันตราย
รุนแรงแตทําใหมีฝนตกปานกลางทั่วไปตลอดทางที่ผานไปและมีฝนตกหนักเปนแหงๆ พรอมดวยลม
กระโชกแรงเปนครั้งคราว ซึ่งบางครั้งอาจทําใหเกิดความเสียหายไดบาง หรืออาจทําใหเกิดน้ําปาไหล
หลากเขาลงมาทวมบานเรือนไดหลังจากพายุไดผานไปแลว สําหรับในทะเลคลื่นลมคอนขางแรง 
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เรือประมงขนาดต่ํากวา 50 ตัน ควรงดเวนออกทะเล เนื่องจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลจะไดรับไอน้ําหลอ
เลี้ยงตลอดเวลาและไมมีสิ่งกีดขวางทางลมอาจจะทวีกําลังข้ึนได  
 3.3.2 พ้ืนที่เสี่ยงภัยและอันตรายจากพายุฤดูรอนหรือพายุฝนฟาคะนอง 
  พายุฤดูรอนหรือพายุฝนฟาคะนองมักจะเกิดในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนหรือ
ในชวงกอนเริ่มตนฤดูฝนขณะที่อุณหภูมิในภาคตางๆ เริ่มสูงข้ึนและเปนพายุท่ีเกิดข้ึนเฉพาะทองถิ่นมี
บริเวณเปนยอมๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 ตารางกิโลเมตร  โดยจะเกิดมากในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีการเกิดนอยครั้งกวา สําหรับในภาคใตเกิดข้ึน
ไดแตไมบอยครั้งนัก พายุฝนฟาคะนองเปนพายุท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาอันสั้น มีนอยครั้งท่ีเกิดข้ึนนานกวา 2 
ช่ัวโมง อันตรายที่เกิดจากพายุข้ึนกับความแตกตางกันของอุณหภูมิของอากาศรอนและเย็น ถาแตกตางกัน
มากก็จะกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองที่รุนแรงมาก ซึ่งจะสงผลกระทบไดดังนี้ 
 
  - ลมกระโชกแรง ทําใหอาคารบานเรือนที่ไมแข็งแรงพังทลายเสียหาย ตนไมหัก
โคน ปายโฆษณาขนาดใหญโคนลม อาจทับผูคนบาดเจ็บลมตายได 
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  - ฝนตกหนักกอใหเกิดน้ําทวมขัง และเกิดน้ําทวมฉับพลันในที่ราบลุม ที่ต่ํา และ
เชิงเขา  

 
 
  - ขณะเกิดพายุจะมีฟาแลบ ฟารองและฟาผารวมดวย อาจทําใหมนุษยและสัตวเปน
อันตรายถึงชีวิต 
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  -  ขณะเกิดพายุอาจมีลูกเห็บขนาดใหญตกลงมาดวย ทําความเสียหายใหกับอาคาร
บานเรือนและพืช ผัก ผลไมทางการเกษตร ลูกเห็บมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 2 นิ้ว ข้ึนไปอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
 

 
 

  - อาจมีลูกเห็บตกลงมาทําความเสียหายใหกับอาคารบานเรือน พืชผลทางการเกษตร 
  

 
ภาพลูกเห็บตกใสหลังคาราษฎร จังหวัดเชียงราย 
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  - อาจเกิดลมงวงซึ่งทําลายชีวิตมนุษย สัตวเลี้ยงและอาคารบานเรือนได 
 

 
 
  
 3.3.3 พ้ืนที่เสี่ยงภัยและอันตรายจากพายุทอรนาโด (Tornado) หรือลมงวง 
  สําหรับในประเทศไทย สวนใหญมักจะเกิดกระแสลมวนใกลพื้นดินเปนสวนใหญไม
ตอเนื่องข้ึนไปจนถึงใตพื้นฐานเมฆและจะเกิดข้ึนนานๆ ครั้งโดยจะเกิดข้ึนในพื้นที่แคบๆ และมีชวง
ระยะเวลาสั้นๆ จึงทําใหเกิดความเสียหายไดในบางพื้นที่โดยจะสงผลกระทบดังนี้ 
  - ลมกรรโชกแรง ทําความเสียหายตอสิ่งกอสราง ตนไม อาคารบานเรือน 
  - ฝนตกหนัก อาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันในที่ราบลุม ท่ีต่ําและเชิงเขา  
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พายุทอรนาโด 

 
3.4 ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย  
 เปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากวาตภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
ระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว  
 3.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดวาตภัย 
  เปนการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือแกไขปญหาอุปสรรคไว
ลวงหนากอนที่วาตภัยจะเกิดข้ึน  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) การติดตามขอมูลขาวสารและประกาศคําเตือนลักษณะอากาศรายของกรม
อุตุนิยมวิทยา 
   1.2) ตรวจสภาพความปลอดภัยของบาน ประตู หนาตาง ชองทางลม เสาไฟฟา 
และสายไฟฟา ท้ังในและนอกบริเวณบาน โดยปรับปรุงยึดเหนี่ยวใหมั่นคงแข็งแรง  
   1.3) ตัดกิ่งไมหรือริดกิ่งไมบริเวณบานที่อาจหักโคนลงไดจากวาตภัย 
   1.4) จัดเตรียมติดตั้งสายลอฟาสําหรับอาคารสูง 
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   1.5) จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน ยารักษาโรค อุปกรณนิรภัยสําหรับ
ชวยชีวิต พรอมท้ังแนะนําสมาชิกในครอบครัวใหเรียนรูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน  
   1.6) จัดเตรียมเสบียงอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เสื้อผาเครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณ
ตางๆ อาทิ ไฟฉาย เครื่องมือชาง อุปกรณดับเพลิง เพื่อเตรียมรับวาตภัยท่ีจะเกิดข้ึน 
   1.7) ซักซอมความพรอมของสมาชิกในครอบครัว โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดวาตภัย กําหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพเคลื่อนยายไป
อยูท่ีปลอดภัย 
  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีเกิดจากวาตภัย สามารถแบงออกไดดังตอไปนี้ 
   1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาวาตภัยระดับทองถิ่นและปรับแผนใหเปน
ปจจุบันรวมทั้งประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาวาตภัยกับอําเภอและจังหวัด 
   2. สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีคณะกรรมการจัดการ    
ภัยพิบัติมีการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงระบบ
พยากรณอากาศและระบบเตือนภัยชุมชน 
   3. สํารวจ กําหนดและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการ
หรืองานกอสรางเพื่อกั้นขวางแนวทิศทางลมเพื่อลดแรงลม 
   4. ทํารูปแบบ/ประมาณราคาโครงการกอสรางในความรับผิดชอบของทองถิ่น
และตองการกอสรางในเชิงปองกันเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังผูวาราชการจังหวัด 
   5. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยไวรองรับการอพยพประชาชน 
   6. สงเสริมความรูดานการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน (บภช.) หรือ 
Community Based Disaster Management (CBDM) พรอมท้ังใหความรวมมือและสนับสนุนใหกิจกรรม 
บภช. เกิดข้ึนในทุกชุมชนอยางเขมแข็งและเปนระบบ 
   7. ตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาวาตภัยของทองถิ่นขึ้น เมื่อถึงรอบ
ปฏิทินการเกิดภัย 
   8. สํารวจอาคาร สถานที่ท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงและขอความเห็นชอบจาก
ชุมชนเพื่อกําหนดเปนเขตพื้นที่ปลอดภัย รองรับการอพยพของประชาชนในกรณีฉุกเฉิน พรอมจัดทํา
แผนที่ แสดงบริเวณสถานที่ท่ีกําหนดเปนเขตพื้นที่ปลอดภัย เชน วัด โรงเรียน อาคาร ท่ีมั่นคง แข็งแรง 
เปนตน 
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   9. ประชาสัมพันธและแจงขอมูลหนวยงานดานขาวสาร การแจงเตือนและการ
ใหความชวยเหลือใหประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยรับทราบและเตรียมความพรอมของครอบครัวเพื่ออพยพ
เมื่อมีเหตุวาตภัย เชน การเตรียมเสบียงอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรคประจําตัว ไฟฉายและอุปกรณ กรณีท่ี
จําเปนในการเผชิญวาตภัยท่ีอาจเกิดข้ึน 
   10. สํารวจ จัดทําทะเบียนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและยานพาหนะที่จําเปน
สําหรับใชในสถานที่ท่ีเกิดวาตภัยพรอมจัดหาเพิ่มเติม 
   11. แตงตั้งผูแทนชุมชนประจําการ ณ สถานีระบบเตือนภัยเพื่อแจงเตือนภัยตาม
เกณฑท่ีกําหนด 
   12. สนับสนุนใหมีการปลูกปาเพื่อบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ  
 3.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย   
  เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือ
เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภัยท่ีเกิดข้ึน  
  1) การดําเนินการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยขณะเกิดเหตุวาตภัย 
   1.1) ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบและอยูในอาคารที่มั่นคงแข็งแรง
ตลอดเวลาที่เกิดวาตภัย ไมออกมาในที่โลงแจง 
   1.2) ปดประตู หนาตางทุกบาน รวมท้ังปรับปรุงและปดกั้นชองทางลมและ
ชองทางตางๆ ท่ีลมจะเขาไปทําใหเกิดความเสียหายได 
   1.3) ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ําและแกสหุงตมใหเรียบรอย 
   1.4) ออกหางจากวัตถุท่ีเปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอน้ํา แนวรั้วบาน 
เปนตน ไมใชอุปกรณไฟฟาทุกชนิด รวมท้ังไมสวมใสเครื่องประดับที่เปนโลหะ 
   1.5) ออกหางจากชายฝงหรือทะเลเมื่อมีวาตภัยเกิดข้ึน เนื่องจากอาจเกิดคลื่นลม
แรง กวาดลงทะเลได 
   1.6) ไมควรอยูในพื้นที่ต่ํา เนื่องจากอาจเกิดน้ําปาไหลหลากหรือน้ําทวมฉับพลัน 
หรือแผนดินถลม ได     
   1.7) ไมใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งท่ีจะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเพราะ
อาจมีแกสรั่วอยู     
   1.8) ติดตามเหตุการณและคําเตือนลักษณะอากาศรายของทางราชการอยาง
ใกลชิด  
   1.9) เตรียมพรอมท่ีจะอพยพไปในที่ปลอดภัย  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 65 

  2) การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.1) จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ท่ีเกิดภัย 
และเปนหนวยงานในการสั่งการ อํานวยการ วางแผนและประสานการปฏิบัติ 
   2.2) ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยท่ีเกิดข้ึนและรายงานใหหนวยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนทราบ 
   2.3) จัดกําลังเจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการกูภัยและชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะ
ของหนวยเคลื่อนท่ีเร็วหรือหนวยเผชิญเหตุของทองถิ่นเพื่อเขาทําการชวยเหลือชีวิตและใหการชวยเหลือ
เบื้องตนในทันที และเขาไปเพื่อบรรเทาภัยในพื้นที่รับผิดชอบโดยเขาไปดําเนินการกูภัยในบริเวณที่ไดรับ
ความเสียหาย คนหาผูประสบภัยเพื่อทําการปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ ณ จุดท่ีเกิดเหตุและนําสง
โรงพยาบาลตอไป 
   2.4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณ
อาคาร ประกาศเปนเขตควบคุมเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
   2.5) ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัย รวมท้ังเคลื่อนยายทรัพยสินของ
ประชาชน และของราชการไปไวในพื้นที่ปลอดภัย และจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่
อพยพ 
   2.6) ประกาศแนะนํา แจงเตือนประชาชนเกี่ยวกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน และเปน
ปจจุบัน  
   2.7) รวบรวมรายงาน ขอมูลความเสียหายและการชวยเหลือ พรอมท้ังสรุป
เหตุการณและสถานการณเสนอตออําเภอ จังหวัดเพื่อใหไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน
จนกวาเหตุการณจะยุติ  
   2.8) ประสานขอความชวยเหลือไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง 
กิ่งอําเภอ อําเภอ หรือจังหวัด หรือศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนั้น 
เมื่อเกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.9) ใหการชวยเหลือผูประสบภัย ตามระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 3.4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย  
  เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากวาตภัยใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวง
กอนเหตุการณหรือดีกวา เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ  
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  1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
   1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของผูประสบภัย  
   1.2) สรางที่พักชั่วคราวสําหรับผูประสบภัย ซึ่งที่พักอาศัยถูกทําลายเนื่องจาก
วาตภัย 
   1.3) จัดสงเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนเขาไปยังพื้นที่ท่ี
เกิดวาตภัยโดยเรงดวน เพื่อสงเคราะหผูประสบภัยใหไดเรียบรอยท่ัวถึงและรายงานขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติมหากสิ่งของที่จัดเตรียมไมเพียงพอ ตลอดจนประสานงานของรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค 
บริโภค เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนจากหนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อใหการ
สงเคราะหผูประสบภัย  
   1.4) ใหการสงเคราะหผูประสบภัย ดานที่พัก น้ําอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน 
   1.5) ความสะอาด  รื้อสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมบานเรือน ท่ีพักอาศัย อาคาร 
โรงเรียนและสิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
   1.6) ซอมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค เชน 
การไฟฟา ประปา โทรเลข ถนน สะพาน ทางรถไฟ และทางคมนาคมตางๆ ท่ีชํารุดเสียหายใหกลับคืนสู
สภาพเดิมโดยเร็ว 
   1.7) เฝาระวังโรคติดตอท่ีอาจเกิดข้ึนได เชน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ
และปรสิต โรคฉี่หนู โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร เปนตน รวมท้ังดําเนินการกําจัดของเสียตางๆ 
และพาหะนําโรค 
   1.8) ใหความชวยเหลือผูประสบภัยท่ีไดรับความเสียหายดานการเกษตรกรรม 
ปศุสัตว ในดานการจัดหาพันธุพืช พันธุสัตวตามความตองการของผูประสบภัย การแนะนําเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพใหม การชวยเหลือเกี่ยวกับทุนในการดําเนินอาชีพ 
   1.9) ประสานการใหการชวยเหลือผูประสบภัยท่ีตองการอพยพจากถิ่นเดิมไปยัง
ถิ่นใหมท่ีดีกวา 
   1.10) ใหการชวยเหลือผูประสบวาตภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน
ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และหลักเกณฑและวิธีดําเนินการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546  
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  2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
   2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตราย
ในระยะแรกและจัดใหมีการรักษาฟรีแกผูประสบภัยท่ีไดรับบาดเจ็บ ณ สถานที่ประสบภัย เพื่อปลอบ
ขวัญและกําลังใจ 
   2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการให
ความชวยเหลือของทางราชการตอผูประสบภัยอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน 
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