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คำนำ 

 ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันจัดทำองค์ความรู้ (KM) “การจัดทำมาตรฐานประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศของ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันในการแจ้งเตือนภัยให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และประชานในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินอันเกิด

จากภัยธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยา 

 อนึ่ง ในการจัดทำครั้งนี้ คณะผู้จัดทำฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและมาตรการการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมได้จัดทำมาตรฐานการประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศของ        

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรการการป้องกัน  

และบรรเทาสาธารณภัย 

 ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู ้ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้       

ฝั่งตะวันออก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ 

 

        คณะผู้จัดทำ 

                                                                      ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

                                                           สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 

        กรกฎาคม 2564 
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บทที่ 1  

บทนำ 

1.1  ที่มาและความสำคัญ 

 ด้วยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานั้นจะสร้างผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในแง่ของชีวิตและ

ทรัพย์สินซึ่งการที่สามารถแจ้งเตือนที่จะเกิดขึ้นมาล่วงหน้าได้นั ้นจะเป็นการลดผลกระทบและความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรฐานในการที่จะออกประกาศแจ้งเตือน

สภาวะอากาศที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยสภาวะอากาศมีรูปแบบและประสิทธิภาพ เพื่อพร้อม

สำหรับการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้อย่างทันท่วงที  

1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้สำหรับสร้างมาตรฐานการประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศ 

1.2.2 เพื ่อใช้ประกอบในการจัดทำกระบวนงานการประกาศเตือนภัยธรรมชาติของศูนย์

อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

1.2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพยากรณ์อากาศและการประกาศเตือนภัย 

1.2.4 เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

1.2.5 เพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

1.3  ขอบเขต 

 องค์ความรู้การจัดทำมาตรฐานประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกนั้นจะประกอบไปด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ องค์ความรู้เกี่ยวกับการเตือนภัย

ธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยา อีกท้ังยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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1.4 วิธีการดำเนินงาน 

 วิธีการดำเนินงานการจัดการความรู้มีดังต่อไปนี้ 

 1.4.1 การบ่งชี้ความรู้ 

    จากมติที่ประชุมประจำเดือนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  คณะทำงาน KM                      

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออก และคณะอนุทำงาน KM ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก พิจารณาทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมอุตุนิยมวิทยาและ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ของ ศอ. 

 1.4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

  ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ จากตำรา งานวิจัย เอกสาร

วิชาการ หรือเว็บไซต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ องค์ความรู้เกี่ยวกับการเตือนภัยธรรมชาติด้าน

อุตุนิยมวิทยา องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ และศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ตรงหรือ

ผู้เชี่ยวชาญโดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือตั้งคำถามให้ตอบ 

 1.4.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

  คณะอนุทำงาน KM ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออก รวบรวมองค์ความรู ้ที่

เกี่ยวข้องกับการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มาพิจารณาจัดให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อ

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 1.4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

    จัดประชุมอภิปรายรับฟังความคิดเห็นเพื ่อประมวลผลและกลั ่นกรองความรู ้เร ื ่อง       

“การจัดทำมาตรฐานประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก”  

 1.4.5 การเข้าถึงความรู้ 

    เข้าถึงความรู ้ด ้วยการจัดทำคู ่ม ือ เข้าถึงความรู ้โดยใช้ระบบ Intranet ของกรม

อุตุนิยมวิทยา  กลุ่มไลน์ southern east sKl  และเว็บไซตศ์ูนยอุ์ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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 1.4.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ 

   องค์ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 

   องค์ความรู้เกี่ยวกับการเตือนภัยธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยา 

   องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ   

 1.4.7 การเรียนรู้ 

  จัดเวทีถ่ายทอด ทบทวนความรู้ และสรุปผลการจัดการความรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้

ในการปฏิบัติงานต่อไป 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 มีองค์ความรู้การจัดทำมาตรฐานประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

1.5.2 มีการจัดการความรู้การจัดทำมาตรฐานประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศที่เป็นระเบียบและ

มีมาตรฐานเดียวกัน 

1.5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกาศเตือนภัยธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น 

1.5.4 ข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก หน่วยงานภายนอก กลุ่มเครือข่ายแบบมี

ส่วนร่วมภาคประชาชน และประชาชนผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการจัดทำมาตรฐาน

ประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศ 

1.5.5 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออกกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 2 

นิยามและความหมาย 

2.1 เตือนภัยสภาวะอากาศ หมายถึง การเตือนภัยธรรมชาติทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ฝนตกหนัก    

วาตภัย หรือคลื่นลมแรง อันเกิดจากพายุหมุนเขตร้อน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องความกดอากาศต่ำ โดยจะต้องมีผลกระทบในระดับอำเภอ จังหวัด หรือ

ภาค ซึ่งจะออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่จะเกิดข้ึนเฉพาะกรณีท่ีเหตุการณ์ปรากฏเป็นบริเวณกว้าง 

2.2 บริเวณกว้าง หมายถึง พ้ืนที่ในระดับอำเภอ จังหวัด หรือภาค 

2.3 ขนาดของแผ่นดินไหว  หมายถึง การกำหนดขนาดของความแรงของแผ่นดินไหวซึ่งได้จากการบันทึก

ความสั่นสะเทือนของเครื่องมือที่เป็นชนิดมาตรฐาน  

2.4 ความสูงคลื่น หมายถึง ระยะทางในแนวดิ่งระหว่างท้องคลื่นจนถึงยอดคลื่นถัดไป ซึ่งท้องคลื่นคือส่วน

ที่ต่ำท่ีสุดของคลื่น และยอดคลื่นคือส่วนที่สูงที่สุดของคลื่น  

2.5 ทิศทางลม หมายถึง ทางอุตุนิยมวิทยาใช้เรียกทิศทางลมซึ่งเป็นทิศทางที่ลมพัดมา เช่น ลมฝ่าย

ตะวันออก หมายถึงลมที่พัดจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  

2.6 นอต หมายถึง หน่วยแสดงความเร็วของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยที่ 1 นอตเท่ากับ 1.85 กม./ชม. หรือ 1.15 

ไมล์/ชม. 

2.7 ปริมาณน้ำฝน หมายถึง ปริมาณน้ำฝนที่ตกในระยะเวลา 24 ชม. ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยมีหน่วยวัด

เป็นวัดมิลลิเมตร 

2.8 แผนที่อากาศ หมายถึง แผนที่บริเวณกว้างแสดงถึงสภาวะอากาศ และตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา 

2.9 ฝน หมายถึง หยาดน้ำฟ้าชนิดหนึ่งซึ ่งมีภาวะเป็นของเหลว เม็ดฝนจะมีเว้าผ่านศูนย์กลางขนาด

ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ถ้าฝนตกแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง ขนาดของเม็ดฝนอาจมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
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2.10 นาคเล่นน้ำ หมายถึง  เป็นชื่อเรียกของพายุทอร์นาโดที่ปรากฏอยู่เหนือพื้นน้ำ เกิดจากการที่มวล

อากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่า โดยมีลมเฉือน บริเวณเหนือพ้ืนผิวน้ำ ผลก็คือ อากาศเหนือผิว

น้ำจะหมุนวนเป็นเกลียวสูงขึ้นไป ด้านบนของนาคเล่นน้ำแบบนี้จะมีเมฆก้อนขนาดใหญ่ 

2.11 ฟ้าผ่า หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากเมฆลงมาสู่พ้ืนโลก จะเห็น เป็นทางยาวและมักแยกเป็นสาย

เล็ก ๆ จากแนวหลักเป็นการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากบรรยากาศสู่พ้ืนโลกอย่างรุนแรงและฉับพลัน 

2.12 ฟ้าแลบ หมายถึง ปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุอิเล็กตรอนภายในเมฆ 

หรือระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเกิดขึ้นระหว่างเมฆกับพ้ืนดิน เป็นแสงที่เกิดวาบขึ้นในท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้น

หรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจน

ปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น 

2.13 ฟ้าคะนอง หมายถึง เสียงที่ได้ยินหลังฟ้าแลบเมื่อมีฟ้าแลบ ความร้อนจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน การ

ขยายตัวของอากาศตามแนวที่เกิดฟ้าแลบอย่างปัจจุบันทันด่วนจะทำให้เกิดเลียงดังข้ึน 

2.14 ภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะอากาศในระยะเวลานาน เป็นลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคแห่งใด

แห่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่ช่วงเวลานี้อาจเป็นเดือน เป็นปี หรือเป็นศตวรรษ 

2.15 ฤดูกาล หมายถึง ช่วงเวลาต่าง ๆ ของปีโดยแบ่งตามภูมิอากาศของแต่ละบริเวณซึ่งขึ ้นกับการ

เปลี่ยนแปลงของรังสีดวงอาทิตย์ 

2.16 ลม หมายถึง อากาศที่เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางและด้วยความเร็วต่าง  ๆ กัน 

ทิศทางของลมทราบได้จากทิศซึ่งลมพัดเข้าหาตัวตามที่กำหนดไว้บนเข็มทิศ 

2.17 พายุฤดูร้อน หมายถึง พายุที่เกิดการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลัน 

เป็นเหตุให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างแรงและรวดเร็ว มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วย นอกจากนี้

มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่

เกิดข้ึนในช่วงเวลาอันสั้นมีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า 2 ชั่วโมง  
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บทที่ 3 

ภัยธรรมชาติ 

 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีหลายรูปแบบที่สำคัญและสามารถสร้างความเสียหายได้

เป็นอย่างมากคือ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และแผ่นดินไหว วาตภัยและอุทกภัยมีสาเหตุหลักจากพายุ

หมุนเขตร้อนและพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง ในขณะที่อัคคีภัยและแผ่นดินไหวมนุษย์มีส่วนทำให้เกิดขึ้น 

พายุฝนฟ้าคะนองมักปรากฏในบริเวณที่มีการก่อตัวขึ้นของมวลอากาศ เช่น ในร่องความกด

อากาศต่ำ  เป็นต้น และมีลักษณะการก่อตัวรุนแรงเป็นพิเศษในฤดูร้อนโดยเฉพาะเดือนเมษายน พายุฝน

ฟ้าคะนอง เป็นลักษณะอากาศร้ายที่ก่อให้เกิดลมแรง ลูกเห็บ ฟ้าผ่า และบางครั้งเกิดพายุหมุนซึ่งก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แม้จะเกิดในบริเวณแคบ ๆ ในขณะที่พายุหมุน

เขตร้อนสามารถทำความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแต่จะมีการก่อตัวน้อยกว่า พายุหมุนเขตร้อนเข้าสู่

ประเทศไทยปีละ 3 - 4 ลูก โดยเริ่มต้นในฤดูฝนถึงกลางฤดูหนาวและมีอัตราของจำนวนพายุหมุนเขตร้อน

เข้าสู่ประเทศไทยมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม หากมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาจะทำให้มีลมแรงและฝนตกหนัก

สามารถทำลายอาคาร บ้านเรือน ชีวิตมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ฯลฯ ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น

จะเป็นไปตามความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนนั้น 

 อัคคีภัยและแผ่นดินไหวแม้จะเป็นภัยธรรมชาติซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แต่มนุษย์ก็มี

ส่วนทำให้เกิดภัยดังกล่าวขึ้น เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การทำสงคราม ฯลฯ มีส่วนในการก่อให้เกิด

แผ่นดินไหว ความประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดอัคคีภัย ดังนั้นการบรรเทาความรุนแรง และการป้องกันภัย

พิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย ในการประสานความร่วมมือ เพ่ื อลด

ความสูญเสียเนื่องจากภัยธรรมชาติดังกล่าว 
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3.1 ภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย 

ภูมิอากาศ  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นตัวกำหนดหลักของ

ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 

 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศโดยทั่วไปจะ
หนาวเย็นจะแห้งแล้งซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม นำอากาศร้อนและความชื้นจากมหาสมุทรเข้ามา ทำให้มีฝนตกเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตามบริเวณ
ชายฝั่งและเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนตกชุก ถือเป็นช่วงฤดูฝน ช่วงการเปลี่ยนฤดูระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนพฤษภาคม มีลมไม่แน่ทิศและเป็นช่วงที่พื ้นดินได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์สูงสุด อากาศ
โดยทั่วไปร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นมักปรากฏมีความรุนแรงเป็นช่วงฤดูร้อน 
 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่มักก่อตัวในทะเลจีนใต้และร่อง
ความกดอากาศต่ำที่พาดผ่าน ก่อให้เกิดฝนตกปริมาณมากและเป็นบริเวณกว้างในบริเวณที่ปรากฏลักษณะ
อากาศดังกล่าวของช่วงเดือนต่างๆในฤดูฝน รูปที่ 1 แสดงลักษณะของ ทิศลม ทิศพายุหมุนเขตร้อน และ
แนวร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านประเทศไทยในช่วงเวลาต่างๆ 

ภูมิประเทศ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนระหว่างละติจูด 5  37กับ 20  27 และระหว่าง

ลองจจิูด 97   22 กับ 105 37 ตะวันออก พ้ืนที่ตอนบนเป็นภูเขาและที่ราบสูง พ้ืนที่ตอนกลางเป็นที่ราบ

ลุ่ม พื้นที่ตอนใต้เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล 

รูปที ่ 2 แสดงรายละเอียดลักษณะดังกล่าวและสามารถแบ่งภูมิประเทศออกตามลักษณะ

อุตุนิยมวิทยาได้เป็น 5 ภาค ดังนี้ 

ภาคเหนือ มีพ้ืนที่ประมาณ 153,000 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีภูเขาติดกันเป็น

พืดในแนวเหนือ – ใต้และเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญๆหลายสาย โดยแม่น้ำเหล่านี้ไหลมา

รวมกันในบริเวณภาคกลางทิวเขามีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ1,600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อากาศ

หนาวเย็นจัดในฤดูหนาวและร้อนจัดในฤดูร้อน และมีฝนตกในเกณฑ์ปานกลาง 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ราบสูงและลาดต่ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เนื้อที่ประมาณ 

170,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 250 เมตร 

ทางด้านตะวันตกของภาคเป็นเทือกเขาดงพญาเย็นและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ทางใต้มีเทือกเขาสันกำแพง

และทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่กั้นลมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ไอน้ำและความชื้นจากทะเลเข้า

ไปไม่ถึง ในฤดูฝนฝนตกไม่สม่ำเสมอ ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดเพราะได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยตรง ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งเนื่องจากห่างไกลทะเล 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงร่องมรสุม ทิศทางลม การเคลื่อนตัวของพายุไซโคลน และพายุหมุนเขตร้อน 
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รูปที่ 2 ภาพการแบ่งภูมิประเทศตามลักษณะอุตุนิยมวิทยา 

 ภาคกลาง พื้นที ่เป็นที ่ราบลุ่ม ระดับพื ้นที ่ลาดลงมาทางใต้ตามลำดับจนถึงอ่าวไทยมีพื้นที่

โดยประมาณ 73,000 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางน้อยกว่า 30 เมตร มี

ภูเขาเตี้ยๆ ทางด้านตะวันตกและแม่น้ำสำคัญๆหลายสายไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศทำให้เกิดน้ำท่วมได้

ง่ายในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวมากหนัก และในฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล 

 ภาคตะวันออก พื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบ มีเกาะเป็นจำนวนมาก พื้นที่รวมกันประมาณ 34,000 

ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลน้อยกว่า 40 เมตร มีฝนตกชุกในฤดูฝน ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่

หนาวมากนักและในฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดเนื่องจากอยู่ติดกับทะเล 
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 ภาคใต้  มีลักษณะเป็นแหลมยาวยื่นไปในทะเล ฝั่งทะเลทั้งสองข้างมีเกาะเป็นจำนวนมาก พื้นที่

ทั ้งหมดประมาณ 83,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 640 กิโลเมตร 

ประกอบด้วยป่าเขาเป็นส่วนมากทอดจากเหนือมาใต้และมีพื้นที่ราบทางชายฝั่งทั้งสองข้าง มีแม่น้ำสาย

สั้นๆจำนวนมาก สามารถแบ่งตามลักษณะของภูมิประเทศได้เป็น 2 ภาค คือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และ

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีฝนตกเป็นสองช่วงคือ ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกชุกทางตะวันตก

ของภาคและในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกชุกทางด้านตะวันออกของภาคตลอดปีไม่มีลักษณะ

ของอากาศหนาวตลอดปี 

3.2 ลักษณะอากาศทั่วไป 

จากลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของภาคต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำให้ประเทศไทยมี

ลักษณะอากาศทั่วไป ดังนี้ 

 อุณหภูมิ อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ร้อนและไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ

ประมาณ 27 องศาเซลเซียส มีค่าสูงสุดเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส และต่ำสุดเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส โดยค่า

อุณหภูมิจะผันแปรไปตามสภาพภูมิประเทศ กล่าวคือ  

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนจัดและหนาวจัดกว่าภาคอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ย

อุณหภูมิสูงสุดและค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ำสุดต่างกันมาก อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน

และอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวประมาณ 21 องศาเซลเซียส มีพิสัยของอุณหภูมิในแต่ละวันประมาณ       

15 องศาเซลเซียส 

 ภาคกลางและภาคตะวันออก มีบางส่วนของพื้นที่ติดกับทะเล ทำให้อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง        

มากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วไปประมาณ 28 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดมีค่าเฉลี่ยประมาณ 23.4 

องศาเซลเซียส 

 ภาคใต้ทั้งสองฝั่งล้อมรอบด้วยทะเล อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 

27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.7 องศาเซลเซียส 

โดยมีพิสัยของอุณหภูมิประจำวันประมาณ 8.5 องศาเซลเซียส 
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 ปริมาณฝน โดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์ดี พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝน 1,200 – 1,600 

มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉลี่ยทั่วประเทศมีค่าประมาณ 1,564.8 มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแต่

ละพื้นที่ผันแปรไปตามลักษณะภูมิประเทศ นอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล บริเวณประเทศไทย

ตอนบนปกติจะแห้งแล้งและมีฝนน้อยในฤดูหนาว เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นบ้างพร้อมทั้งมี

พายุฟ้าคะนอง และเม่ือเข้าสู่ฤดูฝนปริมาณฝนจะเพ่ิมข้ึนมากโดยจะมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม

หรือกันยายน พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนมากส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าทิวเขาหรือด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

ได้แก่ พื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศและบริเวณภาคตะวันออก โดยเฉพาะที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัด

ตราด มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 4,000 มิลลิเมตร ส่วนพื้นที่ที่มีฝนน้อยส่วนใหญ่อยู่ด้านหลังเขา

ได ้แก ่พ ื ้นท ี ่บร ิ เวณตอนกลางของภาคเหน ือและภาคกลางและบริ เวณด้านตะว ันตกของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคใต้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปียกเว้นช่วงฤดูร้อน พื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีปริมาณฝนมากกว่า ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงฤดู 

โดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนกันยายน ส่วนช่วงฤดูหนาวบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือน

พฤศจิกายน พื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุดของภาคใต้อยู่บริเวณจังหวัดระนองซึ่งมีปริมาณฝนรวมตลอดปี

มากกว่า 4,000 มิลลิเมตร ส่วนที่ที่มีฝนน้อยได้แก่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนด้านหลังทิวเขาตะนาวศรี

บริเวณจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 3 ภาพแสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝนรายปีในบริเวณต่าง ๆ ของประเทศไทย 
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3.3 ภัยธรรมชาติในประเทศไทย 

ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ อุทกภัย  (Flood) ภัยแล้ง (Drought) 

วาตภัย(Storms) คลื ่นพายุซัดฝั ่ง (Storm Surge) พายุฝนฟ้าคะนอง(Thunderstorms) แผ่นดินถล่ม 

(Land Slide) แผ่นดินไหว(Earthquake) คลื่นขนาดใหญ่ในทะเล (Tsunami) ไฟป่า (Forest Fire) ภูเขา

ไฟระเบิด (Eruption) คลื่นความร้อน (Heat wave) และพายุหิมะ (Snow Storm) ซึ่งภัยธรรมชาติที่

เกิดขึ้นในแต่ละประเทศจะต่างชนิดกันไปตามสภาพแวดล้อม สภาพภูมิศาสตร์และลักษณะอากาศของ

ท้องถิ่นนั้นๆ สำหรับประเทศไทย ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. พายุหมุนเขตร้อน (Tropical cyclones) 

2. อุทกภัย (Floods) 

3. พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorms) 

4. คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surges) 

5. ดินโคลนถล่ม (Land Slides) 

6. แผ่นดินไหว (Earthquake) 

7. คลื่นสึนามิ (Tsunami) 

8. ภัยแล้ง (Droughts) 

9. ไฟป่า (Forest Fire) 
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 3.3.1 พายุหมุนเขตร้อน (Tropical cyclone) 

  พายุหมุนเขตร้อน คือคำทั ่ว ๆ ไปที ่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนที ่เกิดเหนือทะเลหรือ

มหาสมุทรในเขตร้อนบริเวณท่ีพายุหมุนปกคลุมแคบกว่าบริเวณพายุหมุนในเขตอบอุ่น พายุดังกล่าวเมื่ออยู่

ในสภาพที่เจริญเติบโตเต็มที่จะเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดาพายุที่เกิดขึ้นในโลก มี

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใหญ่นักประมาณตั้งแต่ 100 กิโลเมตรขึ้นไป เกิดข้ึนพร้อมกับลมที่พัดรุนแรงมาก มีลม

พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางในทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ ส่วนซีกโลกใต้ลมจะพัดเวียนเข้าหา

ศูนย์กลางในทางเดียวกับเข็มนาฬิกา ยิ่งใกล้ศูนย์กลางลมจะหมุนเกือบเป็นวงกลมและมีความเร็วสูงที่ สุด

บางครั้งมีความเร็วลมเกินกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (175 นอต) ความกดอากาศต่ำสุดที่บริเวณ

ศูนย์กลางบางครั้งต่ำกว่า 900 เฮกโตปาสคาล (hPa) มีลักษณะอากาศร้ายเกิดขึ้น มีฝนตกหนักมาก 

บางครั้งมีพายุฟ้าคะนอง ฝนและเมฆมีลักษณะไม่เหมือนกันนักในแต่ละลูก ส่วนใหญ่เป็นแนวโค้งหมุนเข้า

หาศูนย์กลาง มีเมฆคิวมูลัส และคิวมูโลนิบัสที่มีฝนอยู่ด้วย เกิดคลื่นสูงใหญ่ในทะเลและน้าขึ้นสูง ตรง

บริเวณศูนย์กลางพายุมีลักษณะคล้ายกับตาเป็นวงกลมมองเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมเรียกว่า "ตาพายุ" 

เส้นผ่าศูนย์กลางตาพายุเพียงแค่เป็นสิบๆกิโลเมตรเท่านั้น (ประมาณ 15-60 กิโลเมตร) ภายในตาพายุนี้

อากาศแจ่มใส มีเมฆบ้างเล็กน้อย ลมพัดอ่อนพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นได้หลายแห่งในโลก และมีชื่อเรียก

ต่างกันไปตามแหล่งกำเนิด บริเวณท่ีมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นเป็นประจำ ได้แก่ 

  มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก ทางตะวันตกของลองจิจูด 170 ํ ตะวันออก เมื่อมี

กำลังแรงสูงสุด เรียกว่า "ไต้ฝุ่น" เกิดมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม 

  มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือแถวทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโก เรียกว่า "เฮอร์ริเคน" 

เกิดมากในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม 

  มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ฝั่งตะวันตกของประเทศเม็กซิโก เรียกว่า "เฮอร์ริเคน" 

  บริเวณมหาสมุทรอินเดียเหนือด้านตะวันออก หรือ อ่าวเบงกอล เรียกว่า "ไซโคลน" 

  บริเวณมหาสมุทรอินเดียเหนือด้านตะวันตก หรือ ทะเลอาหรับ เรียกว่า "ไซโคลน" 

  มหาสมุทรอินเดียใต้ ตะวันตกของลองจิจูด 90 ํ ตะวันออก เรียกว่า "ไซโคลน" 
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 พายุหมุนเขตร้อนเมื่ออยู่ในสภาวะที่เจริญเติบโตเต็มที่ จะเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดชนิดหนึ่ง

ในบรรดาพายุที่เกิดขึ้นในโลก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณตั้งแต่ 100 กิโลเมตรขึ้นไป และเกิดขึ้นพร้อม

กับลมที่พัดแรงมาก ระบบการหมุนเวียนของลมเป็นไป โดยพัดเวียนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเข้าสู่

ศูนย์กลางของพายุในซีกโลกเหนือ ส่วนในซีกโลกใต้พัดเวียนตามเข็มนาฬิกา ยิ่งใกล้ศูนย์กลางลมจะหมุน

เกือบเป็นวงกลมและมีความเร็วสูงที่สุด ความเร็วลมสูงสุดที่บริเวณใกล้ศูนย์กลางนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณาความรุนแรงของพายุ ซึ่งในย่านมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และทะเลจีนใต้มีการแบ่ง

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศดังนี้ 

   3.3.1.1 ขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบการติดตามตำแหน่งพายุหมุนเขตร้อน 

  เมื่อมีการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนอยู่ในเขตลองจิจูด ที่ 120º จะเป็นส่วน

รับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยในการติดตามตำแหน่งและการเคลื่อนตัวของพายุหมุน

เขตร้อน 

 
รูปที่ 4 ภาพแสดงขอบเขตการรับผิดชอบในการติดตามพายุหมุนเขตร้อน 
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   3.3.1.2 มาตรฐานระดับการเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานการเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อน 

ระดับท่ี 1 หย่อมความกดอากาศต่ำ (Active Low Pressure) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 20 นอต ขึ้นไป               

(41 กม./ชม.)  แต่ไม่ถึง 25 นอต (48 กม./ชม.) 

ระดับท่ี 2 พายุดีเปรสชันเขตร้อน (Tropical depression) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 25 นอต ขึ้นไป               

(43 กม./ชม.)  แต่ไม่ถึง 34 นอต (63 กม./ชม.) 

ระดับท่ี 3 พายุโซนร้อน (Tropical Storm) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 34 นอต (63 กม./ชม.) ขึ้นไป           

แต่ไม่ถึง 48 นอต (90 กม./ชม.) 

ระดับท่ี 4 พายุโซนร้อนกำลังแรง (Severe Tropical Storm) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 48 นอต (90 

กม./ชม.) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 64 นอต (118 กม./ชม.) 

ระดับท่ี 5 พายุไต้ฝุ่น (typhoon) ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 64 นอต (118 กม./ชม.) ขึ้นไป  
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   3.3.1.3 รายชื่อและความหมายของชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางด้าน

มหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ 

 
ความหมายและที่มาของซื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและ

ทะเลจีนใต้ Column I 
ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของช่ือ 

DAMREY      ด็อมเร็ย ช้าง ราชอาณาจักรกัมพูชา 
HAIKUI        ไห่ขุย ชื่อดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
KIROGI        คีโรก ี ห่านป่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี 
YUN-YEUNG ยุนยาง เป็ดแมนดาริน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
KOINU         โคอินุ ลูกสุนัข ญี่ปุ่น 
BOLAVEN     บอละเวน ที่ราบสูงทางตอนใต้ของประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

SANBA         ซันปา ชื่อสถานที่ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
JELAWAT      เจอลาวัต ชื่อปลานํ้าจืดชนิดหนึ่ง มาเลเซีย 
EWINIAR       เอวิเนียร ์ ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุ [ภาษาพ้ืนเมือง

ของเกาะชุก(Chuuk)] 
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

MALIKSI        มาลิกซ ี เร็ว ฟิลิปปินส์ 
GAEMI          แคม ี มด สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
PRAPIROON   พระพิรุณ ชื่อเทพเจ้าแห่งฝน ไทย 
MARIA           มาเรีย ชื่อผู้หญิง [ภาษาของซนเผ่าชามอร์โร

ในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)]  
สหรัฐอเมริกา 

SON-TINH      เชินติญ ชื่อเทพเจ้าแห่งซุนเขาในเรื่องปรัมปรา
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

AMPIL           อ็อมปีล มะขาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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WUKONG       อู๋คง พญาวานรที่มีชื่อเสียงในเรื่องทาง
พระพุทธศาสนาของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

JONGDARI      ชงดาร ี นกจาบฝน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี 

SHANSHAN     ชานชาน ชื่อของเด็กหญิง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
YAGI              ยาง ิ ราศีมังกร, แพะ ญี่ปุ่น 
LEEPI             หลี่ผ ี น้ำตกท่ีสวยที่สุดทางตอนใต้ของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

BEBINCA         เบบินคา ชื่อขนมพุดดิงของเขตบริหารพิเศษ       
มาเก๊า 

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 

pบLASAN         ปูลาชัน ผลไม้ชนิดหนึ่งคล้ายเงาะ มาเลเซีย 
SOULIK            ชูเลิก ตำแหน่งหัวหน้าเผ่าโบราณของ          

เกาะโปนเป (Pohnpei) 
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

CIMARON         ชีมารอน วัวป่าของฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 
JEBI                 เชบ ี นกนางแอ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
KRATEION        กระท้อน ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง ไทย 
BARIJAT           บารีจัต ชายฝั่งที่มีคลื่นลม [ภาษาพ้ืนเมืองของ

หมู่เกาะมาร์แชล (Marshall)] 
สหรัฐอเมริกา 

TRAMI              จ่ามี ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในสกุลดอก
กุหลาบ 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

ตารางที่ 2 ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก
ตอนบนและทะเลจีนใต้ Column I 
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ความหมายและที่มาของซื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและ
ทะเลจีนใต้ Column II 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของช่ือ 

KONG-REY กองเร็ย ชื่อสาวงามในตำนานเขมร,          
ชื่อภูเขา 

ราชอาณาจักรกัมพูซา 

YINXING หยินซิ่ง ต้นไม้ท้องถิ่นในประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
TORAJI โทราจี ชื่อต้นไม้มีดอกสวยงามพบใน

เกาหลี รากใช้  ทำอาหารและยา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี 

MAN-YI หม่านหยี่ ชื่อซ่องแคบ ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บ
น้ำ 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

USAGI อูซาง ิ กระต่าย ญี่ปุ่น 
PABUK ปาบึก ชื่อปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ (ปลาบึก)

อยู่ในแม่น้ำโขง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

WUTIP หวู่ติบ ผีเสื้อ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
SEPAT เซอบึต ปลาชนิดหนึ่ง (ปลาตีน) มาเลเซีย 
MUN มูน เดือนมิถุนายน [ภาษาพ้ืนเมือง

ของหมู่เกาะยาป (Yap)] 
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

DANAS ดานัส ประสบการณ์และความรู้สึก ฟิลิปปินส์ 
NARI นารี ดอกลิลี สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
WIPHA วิภา ชื่อของผู้หญิง ไทย 
FRANCISCO ฟรานซิสโก ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของซนเผ่า

ชาวมอร์โรในหมู่ เกาะมาเรียนา 
(Mariana)] 

สหรัฐอเมริกา 

CO-MAY ก๋อมัย หญ้าเจ้าชู้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
KROSA กรอซา นกกระสา, นกกระเรียน ราชอาณาจักรกัมพูชา 
BAILU ไป๋ลู่ กวางขาว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
PODUL โพดุล ต้นหลิว สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี 
LINGLING           เหล่งเหล่ง ชื่อของเด็กหญิง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
KAJIKI คาจิกิ ซื่อปลาทะเลที่มีลีสวยงาม ญี่ปุ่น 
NONGFA หนองฟ้า ชื่อทะเลสาบ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
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PEIPAH เผ่ย์ผ่า ปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นชนิดหนึ่งใน          
มาเก๊า 

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 

TAP API ตาปะฮ์ ชื่อปลานํ้าจีดชนิดหนึ่ง มาเลเซีย 
MITAG มิแทก ชื่อของผู้หญิง [ภาษาพ้ืนเมืองของ 

เกาะแยป (Yap)] 
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

RAGASA รากาซา กระโชก ฟิลิปปินส์ 
NEOGURI นอกูรี ชื่อสุนัขพันธุหนึ่งในสาธารณรัฐ

เกาหลี ลักษณะคล้ายตัวแร็กคูน 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

BUALOI บัวลอย ขนมชนิดหนึ่ง ไทย 
MATMO  แมตโม ฝนที่ตกหนัก สหรัฐอเมริกา 
EIALONG หะลอง ชื่ออ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งของ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ตารางที่ 3 ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก
ตอนบนและทะเลจีนใต้ Column II  
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ความหมายและที่มาของซื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและ
ทะเลจีนใต้ Column III 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของช่ือ 

NAKRI นากรี ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ราชอาณาจักรกัมพูซา 
FENGSHEN เฟิงเฉิน ชื่อเทพเจ้าแห่งลม สาธารณรัฐประชาชนจีน 
KALMAEGI คัลแมกี นกนางนวล สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี 
FUNG-WONG ฟงวอง ฟินิกซ์ (ซื่อยอดเขา) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
KOTO โคโตะ พิณโคโตะ ญี่ปุ่น 
NOKAEN นกแอ่น ชื่อนกชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
VONGFONG หว่องฟ้ง ตัวต่อ เขตบริหารพิเศษมาเก้า 
NURI นูรี ชื่อนกแก้วหัวสีน้ำเงินในภาษามลายู มาเลเซีย 
SINLAKU ชินลากู ชื่อเทพธิดาในนิยายของเกาะคอสไร สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนืเชีย 
HAGUPIT ฮากูปิต เฆี่ยนตี ฟิลิปปินส์ 
JANGMI ชังม ี กุหลาบ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
MEKKHALA เมขลา ชื่อเทพธิดาประจำสมุทรในเทพนิยาย

ไทย 
ไทย 

HIGOS ฮีโกส ผลมะเดื่อ [ภาษาของซนเผ่าชามอร์โรใน
หมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)] 

สหรัฐอเมริกา 

BAVI บาหวี่ ทิวเขาในภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

MAYSAK ไมสัก ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ราชอาณาจักรกัมพูซา 
HAISHEN ไห่เฉิน ชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเล สาธารณรัฐประชาชนจีน 
NOUL โนอึล เรืองแสง, ท้องฟ้าสีแดง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี 
DOLPFIIN ดอลฟิน โลมาสีขาวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำ

ฮ่องกงและเป็นตัวนำโชคของฮ่องกง 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

KUJIRA คูจิระ กลุ่มดาวชีตัส,วาฬ ญี่ปุ่น 
CFIAN-FIOM จันหอม ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
LINFA หลิ่นฟา ดอกบัว เขตบริหารพิเศษมาเก้า 
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NANGKA นังกา ขนุน มาเลเซีย 
SAUDEL โซเดล ชื่อนายทหารองครักษ์ของหัวหน้าเผ่าบน

เกาะโปนเป  
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนืเชีย 

MOLAVE โมลาเบ ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องเรือน ฟิลิปปินส์ 
GONI โคน ี หงส์ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
ATSANI อัสนี สายฟ้า ไทย 
ETAU เอตาว เมฆฝน [ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะปาเลา 

(Palua)] 
สหรัฐอเมริกา 

VAMCO หว่ามก๋อ ชื่อแม่น้ำในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามตอนใต้ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ตารางที่ 4 ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก
ตอนบนและทะเลจีนใต้ Column III 
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ความหมายและที่มาของซื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและ
ทะเลจีนใต้ Column IV 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของช่ือ 

KROVANH กรอวาญ ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (กระวาน) ราชอาณาจักรกัมพูซา 
DUJUAN ตู้เจวียน กุหลาบพันปี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
SURIGAE ซูรีแค ชื่อนกอินทรีชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี 
CHOI-WAN ฉอยหวั่น เมฆซึ่งมีสีสันสวยงาม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
KOGUMA โคะงุมะ ดาวหมีน้อย ญี่ปุ่น 
CHAMPI จำปี ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
IN-FA ยีนฟ้า ดอกไม้ไฟ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
CEMPAKA เจิมปากา ดอกจำปา มาเลเซีย 
NEPARTAK เนพาร์ตัก นักรบที่มีซ่ือเสียงของซาวเกาะคอสไร สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนืเซีย 
LUPIT ลูปิต โหดร้ายทารุณ ฟิลิปปินส์ 
MIRINAE มีรีแน ทางช้างเผือก สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
NIDA นิดา ชื่อของผู้หญิง ไทย 
OMAIS โอไมส์ พเนจร [ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะปาเลา 

(Palua)] 
สหรัฐอเมริกา 

CONSON โกนเซิน ชื่อโบราณสถานแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

CHANTHU จันทู ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ราชอาณาจักรกัมพูซา 
DIANMU เตี้ยนหมู่ เจ้าแม่แห่งสายฟ้า สาธารณรัฐประชาชนจีน 
MINDULLE มินดุลเล ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี 
LIONROCK          ไลออ
นร็อก 

ชื่อยอดเขาในฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

KOMPASU คมปาซุ กลุ่มดาววงเวียน ญี่ปุ่น 
NAMTHEUN นํ้าเทิน ชื่อแม่น้ำซึ่งเป็นแควของแม่น้ำโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
MALOU             หมาเหล่า อะเกต, หินโมรา เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
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NYATOEI ญาโตะฮ์ ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง มาเลเซีย 
RAI ราอี เงินตราพื้นเมืองของเกาะแยป สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนืเซีย 
MALAKAS มาลากัส แข็งแรง, มีอำนาจ ฟิลิปปินส์ 
MEGI เมกี ชื่อปลาชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
CEIABA ชบา ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ไทย 
AERE แอรี พายุ [ภาษาพ้ืนเมืองของหมู่เกาะ

มาร์แชล (Marshall)] 
สหรัฐอเมริกา 

SONGDA ซงด่า ชื่อแม่น้ำทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ตารางที่ 5 ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก
ตอนบนและทะเลจีนใต้ Column IV 
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ความหมายและที่มาของซื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและ
ทะเลจีนใต้ Column V 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของชื่อ 

TRASES              ตรอแซะฮ์ นกหัวขวาน ราชอาณาจักรกัมพูชา 
MULAN มู่หลาน ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลแม็กโน

เลีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

MEARI               เมอารี เสียงสะท้อน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี 

MA-ON หมาอ๊อน ชื่อยอดเขาในฮ่องกง มืดวามหมายว่า 
อานม้า 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

TOKAGE โทกาเงะ ชื่อกลุ่มดาวลาเซอรีตา, กิ้งก่า ญี่ปุ่น 
EIINNAMNOR หินหนามหน่อ ห่านป่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
MUIFA หมุ่ยฟ้า ดอกบ๊วย เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
MERBOK เมอร์บก ชื่อนกชนิดหนึ่ง (นกเขา) มาเลเซีย 
NANMADOL       นันมาดอล โบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะ 

โปนเป (Pohnpei)  ได้รับสมญาว่า  
เวนิสแห่งแปซิฟิก 

สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

TALAS ตาลัส ความคม, ความเฉียบแหลม ฟิลิปปินส์ 
NORU   โนร ู ชื่อกวางชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
KULAP กุหลาบ ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ไทย 
ROKE โรคี ชื่อของผู้ชาย [ภาษาของซนเผ่าชามอรี

โรในหมู่เกาะมาเรียนา (Mariana)] 
สหรัฐอเมริกา 

SONCA เซินกา ชื่อนกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
NESAT เนสาท การประมง ราชอาณาจักรกัมพูชา 
HAITANG ไห่ถาง ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ผลคล้ายแอปเปิ้ล          
ขนาดเล็ก 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

N ALGAE นัลแก ปีก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี 

BANYAN บันยัน ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (ไทร) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 



P a g e  | 26 

YAMANEKO       ยามาเนโกะ แมวป่า ญี่ปุ่น 
PAKHAR ปาข่า ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในแม่น้ำโขง

ตอนล่าง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

SANVU ช้านหวู่ ปะการัง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
MAWAR มาวาร์ กุหลาบ มาเลเซีย 
GUCHOL กูโชล ขม้ินชัน [ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะแยป 

(Yap)] 
สาธารณรัฐสหพันธ์ไมโครนีเซีย 

TALIM ตาลิม คม, คมมืด ฟิลิปปินส์ 
DOKSURI  ทกซูรี นกอินทรี สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
KHANUN ขนุน ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของไทย ไทย 
LAN แลง พายุ [ภาษาพ้ืนเมืองของหมู่เกาะ

มาร์แชล (Marshall)] 
สหรัฐอเมริกา 

SAOLA เซาลา ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งตระกูลวัวพบใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ตารางที่ 6 ความหมายและที่มาของชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก
ตอนบนและทะเลจีนใต้ Column V 
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 หมายเหตุ 1. การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนจะหมุนเวียนกันไปตามลำดับ และอ่านออกเสียงชื่อพายุ

ตามราชบัณฑิตยสภา 

    2. รายชื่อพายุนี้แก้ไขปรับปรุงในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของคณะกรรมการ

ไต้ฝุ่นครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 

   3.3.1.3 รายชื่อและความหมายของชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางด้าน

มหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอล 
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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 28 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Nisarga (นิสรรคะ) ธรรมชาติ บังกลาเทศ 

2 Gati (คต)ิ ความเร็ว อินเดีย 

3 Nivar (นีวอร) บรรยากาศ อิหร่าน 

4 Burevi (บูเรวี) ต้นโกงกางดํา มัลดีฟส์ 

5 Tauktae (เตาะแต) ตุ๊กแก เมียนมา 

6 Yaas (ยาส) ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง โอมาน 

7 Gulab (กุหลาบ) ดอกกุหลาบ ปากีสถาน 

8 Shaheen (ชาฮีน) เหยี่ยว กาตาร์ 

9 Jawad (ญะวาด) ชื่อบุคคล ซาอุดีอาระเบีย 

10 Asani (อัสนี) สายฟ้า ศรีลังกา 

11 Sitrang (ศรีตรัง) ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ประเทศไทย 

12 Mandous (มันดุซ) ชื่อสกุล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

13 Mocha (โมคา) ชื่อเมืองท่าและชื่อกาแฟของ

เยเมน 

เยเมน 

ตารางที่ 7 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 28  
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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 2 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Biparjoy (บีปอร์จอย) ภัยพิบัต ิ บังกลาเทศ 

2 Tej (เตช) อํานาจ อินเดีย 

3 Hamoon (ฮอมูน) ทะเลทราย อิหร่าน 

4 Midhili (มิดิลี) ต้นอัลมอนด์ มัลดีฟส์ 

5 Michaung (มีชอง) จระเข้ เมียนมา 

6 Remal (ริมาล) ทราย โอมาน 

7 Asna (อัสนา) สูงส่ง ปากีสถาน 

8 Dana (ดะนา) ไข่มุก กาตาร์ 

9 Fengal (เฟนญาล) กาแฟอาหรับถ้วยเล็ก ซาอุดีอาระเบีย 

10 Shakhti (ศักติ) พลัง ศรีลงกา 

11 Montha (มณฑา) ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ประเทศไทย 

12 Senyar (ซินญาร) เรือเร็ว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

13 Ditwah (ดิตวะฮ์) ชื่อเมืองชายฝั่ง เยเมน 

ตารางที่ 8 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 2  
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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 3 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Arnab (ออร์นับ) ลมทะเล บังกลาเทศ 

2 Murasu (มุรซ)ุ กลองสัญญาณ อินเดีย 

3 Akvan (อักวาน) ปีศาจพายุ อิหร่าน 

4 Kaani (กาน)ี ต้นหมันทะเล มัลดีฟส์ 

5 Ngamann (งะมาน) ฉลาม เมียนมา 

6 Sail (ซาอิล) ฝนหนัก โอมาน 

7 Sahab (ซาฮับ) เมฆ ปากีสถาน 

8 Lulu (ลูลุ) ไข่มุก กาตาร์ 

9 Ghazeer (ฆะซีร) ฝนหนาเม็ด ซาอุดีอาระเบีย 

10 Gigum (กิกุม) เสียงก้อง ศรีลังกา 

11 Thianyot (เทียนหยด) ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ประเทศไทย 

12 Afoor (อาฟูร) ลมหมุน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

13 Diksam (ดิกซาม) ชื่อสถานที่ เยเมน 

ตารางที่ 9 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 3 
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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 4 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Upakul (อุปกูล) ชายทะเล บังกลาเทศ 

2 Aag (อาค) ไฟ อินเดีย 

3 Sepand (เซแพนด์) ชื่อเดือนและชื่อภูเขาในประเทศ 

อิหร่าน 

อิหร่าน 

4 Odi (ออดี) เรือ มัลดีฟส์ 

5 Kyarthit (จาตี) เสือดาว เมียนมา 

6 Naseem (นะซีม) ลมทะเล โอมาน 

7 Afshan (อฟชาน) ชื่อผู้หญิง ปากีสถาน 

8 Mouj (มูจญ)์ คลื่น กาตาร์ 

9 Asif (อาซีฟ) ลมแรง ซาอุดีอาระเบีย 

10 Gagana (คคนา) ลม ศรีลังกา 

11 Bulan (บุหลัน) พระจันทร์ ประเทศไทย 

12 Nahhaam (นะฮ์ฮาม) ชื่อนกร้อง สหรัฐอาหรบเอมิเรตส์ 

13 Sira (ซีระฮ์) ชื่อปราสาทในเมืองเอเดน เยเมน 

ตารางที่ 10 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 4  
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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 5 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Barshon (บาร์ชอน) ฝน บงกลาเทศ 

2 Vyom (วโยม) ท้องฟ้า อินเดีย 

3 Booran (บูรัน) พายุ อิหร่าน 

4 Kenau (เคเนา) เสื่อพ้ืนบ้านในประเทศมัลดีฟส์ มัลดีฟส์ 

5 Sapakyee (ซะบะจี) งูเหลือม เมียนมา 

6 Muzn (มุซน)์ เมฆคิวมูลัส โอมาน 

7 Manahil (มะนาฮิล) พุน้ําจืด ปากีสถาน 

8 Suhail (ซุฮยล์) ชื่อดวงดาวในคาบสมุทรอาหรับ กาตาร์ 

9 Sidrah (ซิดเราะฮ์) ช่ือตนไม้ใช้ทํายา ซาอุดีอาระเบีย 

10 Verambha (เวรัมภา) แข็งแกร่ง ศรีลังกา 

11 Phutala (ภูตลา) แผ่นดิน ประเทศไทย 

12 Quffal (กุฟฟาล) วันสิ้นสุดฤดูดําน้ําบริเวณอ่าว

เปอร์เซีย 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

13 Bakhur (บะคูร) ไม้หอม เยเมน 

ตารางที่ 11 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      

และทะเลอาหรับ Column 5  
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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 6 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Rajani (ราจานี) กลางคืน บังกลาเทศ 

2 Jhar (ฌาร์) พายุ อินเดีย 

3 Anahita (อะนาฮีตา) เทพีแห่งน้ำ อิหร่าน 

4 Endheri (อินเดรี) ปะการังสีดำ มัลดีฟส์ 

5 Wetwun (เวะวูน) หมี เมียนมา 

6 Sadeem (ซะดีม) เนบิวลา โอมาน 

7 Shujana (ชุญานะฮ์) กล้าหาญ ปากีสถาน 

8 Sadaf (เศาะดัฟ) หอยกาบ กาตาร์ 

9 Hareed (ฮารีด) ปลาชนิดหนึ่งในทะเลแดง ซาอุดีอาระเบีย 

10 Garjana (ครรชนะ) กัมปนาท ศรีลังกา 

11 Aiyara (ไอยรา) ช้าง ประเทศไทย 

12 Daaman (ดามัน) แหล่งงมหอยมุกใกล้หาดฟูไจ

เราะฮ์ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

13 Ghwyzi (ฆวอยซ)ี ชื่อป้อมเก่าในเมืองอัลมุคัลลา

ประเทศเยเมน 

เยเมน 

ตารางที่ 12 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 6  
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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 7 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Nishith (นิศีถ) เที่ยงคืน บังกลาเทศ 

2 Probaho (ประพาหะ) เลื่อนไหล อินเดีย 

3 Azar (ออซัร) ชื่อเดือนท่ีแปลว่าไฟ อิหร่าน 

4 Riyau (รีเยา) ใบเรือ, ล่องเรือ มัลดีฟส์ 

5 Mwaihout (มไวโฮะ) งูเห่า เมียนมา 

6 Dima (ดีมะฮ์) ฝนพรํา โอมาน 

7 Parwaz (ปาร์วาซ) การบิน ปากีสถาน 

8 Reem (รีม) กวางขาว กาตาร์ 

9 Faid (ฟัยด์) อุดมสมบูรณ์ ซาอุดีอาระเบีย 

10 Neeba (นีบะ) น่านน้ําอันตราย ศรีลงกา 

11 Saming (สมิง) เสือ ประเทศไทย 

12 Deem (ดีม) ฝนตกต่อเนื่อง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

13 Hawf (เฮาฟ์) ชื่อสถานที่ในประเทศเยเมน เยเมน 

ตารางที่ 13 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 7  



P a g e  | 35 

รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 8 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Urmi (อุร์มี) คลื่นซัดฝั่ง บงกลาเทศ 

2 Neer (นีร์) น้ำ อินเดีย 

3 Pooyan (พูยาน) นักวิ่ง อิหร่าน 

4 Guruva (กูรูวา) ชื่อปลาในวงศ์ปลากะพงแสม มัลดีฟส์ 

5 Kywe (จเว) กระบือ เมียนมา 

6 Manjour (มันญูร) ล้อไม้ โอมาน 

7 Zannata (ซันนาตา) เสียงดังสนั่น ปากีสถาน 

8 Rayhan (รอยฮาน) กะเพรา, โหระพา กาตาร์ 

9 Kaseer (กะศีร) ลักษณะอากาศ ซาอุดีอาระเบีย 

10 Ninnada (นินนาทะ) เสียงกังวาน ศรีลังกา 

11 Kraison (ไกรสร) ราชสีห ์ ประเทศไทย 

12 Gargoor (ญรฆูร) ลอบดักปลา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

13 Balhaf (บัลฮัฟ) ชื่อเมืองท่าชายฝั่งทะเลอาหรับ

ในประเทศเยเมน 

เยเมน 

ตารางที่ 14 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 8 
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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 9 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Meghala (เมฆลา) เมฆครึ้ม บังกลาเทศ 

2 Prabhanjan (ประภัญชัน) พายุหมุน อินเดีย 

3 Arsham (อาร์ชัม) ทรงพลัง อิหร่าน 

4 Kurangi (คุรังก)ี ชื่อนกในวงศ์นกนางนวล มัลดีฟส์ 

5 Pinku (ปีนกู) แมงมุม เมียนมา 

6 Rukam (รุกาม) เมฆคิวมูโลนิมบัส โอมาน 

7 Sarsar (ซาร์ซาร์) ลมเย็น ปากีสถาน 

8 Anbar (อนบัร) อําพันขี้ปลา กาตาร์ 

9 Nakheel (นัคฮีล) ต้นปาล์ม ซาอุดีอาระเบีย 

10 Viduli (วิทุลิ) ไฟฟ้า ศรีลังกา 

11 Matcha (มัจฉา) ปลา ประเทศไทย 

12 Khubb (คุบบ)์ คลื่นลมแรง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

13 Brom (บรอม) ชื่อเมืองท่าชายฝั่งทะเลอาหรับ

ในประเทศเยเมน 

เยเมน 

ตารางที่ 15 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 9  
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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 10 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Samiron (สมีรณ) ลมกระโชก บังกลาเทศ 

2 Ghurni (ฆูรณ)ิ หมุนวน อินเดีย 

3 Hengame (เฮนกาเม) อลหม่าน อิหร่าน 

4 Kuredhi (คุเรด)ี ไม้ตะเคียน มัลดีฟส์ 

5 Yinkaung (ยีนกอง) บิน เมียนมา 

6 Watad (วะตดั ) หมุดยึดเต็นท์ โอมาน 

7 Badban (บาดบาน) ใบเรือ ปากีสถาน 

8 Oud (อูด) กํายานชนิดหนึ่ง กาตาร์ 

9 Haboob (ฮะบูบ) พายุทราย ซาอุดีอาระเบีย 

10 Ogha (โอฆะ) สายน้ำ ศรีลังกา 

11 Mahingsa (มหิงสา) ควาย ประเทศไทย 

12 Degl (ดะกอล) เสากระโดง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

13 Shuqra (ชุกเราะฮ์) ชื่อเมืองท่าชายฝั่งทะเลอาหรับ

ในประเทศเยเมน 

เยเมน 

ตารางที่ 16 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 10  
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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 11 

ลําดับที ่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิก 

1 Pratikul (ประติกูล) เป็นผลร้าย บังกลาเทศ 

2 Ambud (อัมพุท) เมฆ อินเดีย 

3 Savas (ซะวอส) รองเทาพ้ืนเมืองอิหร่าน อิหร่าน 

4 Horangu (โฮรังก)ุ กระแสน้ำย้อนกลับ มัลดีฟส์ 

5 Linyone (ลีนโยน) นกอินทรี เมียนมา 

6 Al-jarz (อัลญัรซ์) ขวานประจําตัว โอมาน 

7 Sarrab (ซาร์รับ) ภาพลวงตา ปากีสถาน 

8 Bahar (บะฮัร) ทะเล กาตาร์ 

9 Bareq (บะริก) สายฟ้า ซาอุดีอาระเบีย 

10 Salitha (สาลิทะ) ตัวสั่น ศรีลงกา 

11 Phraewa (แพรวา) ชนิดของผ้าไหม ประเทศไทย 

12 Athmad (อัตห์มัด) ผงสีดําสําหรับทาขอบตา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

13 Fartak (ฟัรตัก) ชื่อภูเขาในประเทศเยเมน เยเมน 

ตารางที่ 17 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 11  
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รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 12 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Sarobor (ซาโรบอร)์ กลางคืน บังกลาเทศ 

2 Jaladhi (ชลธี) มหาสมุทร อินเดีย 

3 Tahamtan (ตะฮัมตัน) ทรงพลัง อิหร่าน 

4 Thundi (ทุนด)ี หาดทรายขาวเป็นแนวยาว มัลดีฟส์ 

5 Kyeekan (จีกาน) อีกา เมียนมา 

6 Rabab (เราะบ๊าบ) เมฆสีขาว, เครื่องดนตรีชนิด

หนึ่ง 

โอมาน 

7 Gulnar (กุลนาร์) ดอกทับทิม ปากีสถาน 

8 Seef (ซีฟ) หาดทราย กาตาร์ 

9 Alreem (อัลรีม) กวางชนิดหนึ่ง ซาอุดีอาระเบีย 

10 Rivi (รีวี) ดวงอาทิตย์ ศรีลงกา 

11 Asuri (อสุรี) ยักษ์ ประเทศไทย 

11 Boom (บูม) เรือชนิดหนึ่ง สหรัฐอาหรบเอมิเรตส์ 

12 Darsah (ดารซะฮ์) เกาะในกลุ่มเกาะโซโคตรา เยเมน 

ตารางที่ 18 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 12  



P a g e  | 40 

รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล และทะเลอาหรับ 

Column 13 

ลําดับที่ ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศสมาชิกที่เสนอชื่อ 

1 Mahanisha (มหานิศา) เที่ยงคืน บงกลาเทศ 

2 Vega (เวคา) กระแสน้ำ, ลําธาร, น้ำท่วม อินเดีย 

3 Toofan (ทูฟาน) พายุ อิหร่าน 

4 Faana (ฟานา) ปลาเก๋า มัลดีฟส์ 

5 Bautphat (เบาะพะ) แมลงชนิดหนึ่ง เมียนมา 

6 Raad (ราอัด) สายฟ้า โอมาน 

7 Waseq (วาเซก) แข็งแรง ปากีสถาน 

8 Fanar (ฟานาร์) ประภาคาร กาตาร์ 

9 Wabil (วาบีล) ฝนหนัก ซาอุดีอาระเบีย 

10 Rudu (รูดู) ดุร้าย ศรีลงกา 

11 Thara (ธารา) น้ำ ประเทศไทย 

12 Saffar (ศัฟฟาร) เรือสินค้า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

13 Samhah (ศัมฮะฮ์) เกาะในกลุ่มเกาะโซโคตรา เยเมน 

ตารางที่ 19 รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดใหม่ที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ อ่าวเบงกอล      
และทะเลอาหรับ Column 13 
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  3.3.1.4 สถิติพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 

   จากข้อมูลในรอบ 69 ปี (พ.ศ. 2494 -2562) ปรากฏว่าพายุสวนมากจะเริ่ม

เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่พายุมีโอกาส

เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด รองลงไปคือเดือนกันยายน 

   พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื ่อนเข้าสู ่ประเทศไทยส่วนใหญ่เคลื ่อนมาจากด้าน

ตะวันออกของประเทศ โดยมีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้แล้วเคลื่อนตัวมา ในแนว

ทิศตะวันตกข้ึนฝั่งประเทศเวียดนามผ่านลาว หรือกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทย โดยผ่านเข้ามาทางจังหวัดต่าง 

ๆ ที่อยู่บริเวณแนวพรมแดนด้านตะวันออก ส่วนพายุที่มีแหล่งกำนิดในอ่าวเบงกอล หรือทะเลอันดามัน

แล้วเคลื่อนตัวมาในแนวทิศตะวันออกผ่านพม่าเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันตก มีเพียงส่วนน้อยซึ่งจะ

เกิดขึ้นเฉพาะในเดือนพฤษภาคม จะเห็นได้ว่าพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละเดือน นั้นมีความ

แตกต่างกันทั้งแหล่งกำเนิดและการเคลื่อนตัว 

   จากความแตกต่างดังกล่าวเมื่อพิจารณาสถิติเส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่

เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในรอบ 69 ปี ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 200 ลูก สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนด

รูปแบบเส้นทางเดินพายุในแต่ละเดือน โดยพิจารณาจากเส้นทางเดินของพายุส่วนใหญ่เพื่อให้สามารถนำ

ผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย และสะดวกกว่าการพิจารณาจากรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมด 

ซึ่งในแต่ละเดือนได้กำหนดแนวเส้นทางเดินพายุไว้ 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบหลักซึ่งพายุ

ส่วนใหญ่มีโอกาสเคลื่อนตัวตามรูปแบบนี้มากกว่า ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบรองซ่ึงพายุมีโอกาสเคลื่อน

ตัวตามรูปแบบนี้น้อยกว่ารูปแบบที่ 1 ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 
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รูปที่ 5 รูปแบบทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 

   พายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดในอ่าวเบงกอล หรือทะเล

อันดามันแล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศพม่าก่อนเข้าสู่ ประเทศไทยทางด้านตะวันตก ส่วนพายุท่ีมีแหล่งกำเนิด

ในทะเลจีนใต้อาจเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันออกได้ โดยเคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามและ

ลาวเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือหรืออาจเคลื่อนผ่านเข้ามาทางอ่าวไทย

โดยตรงแล้วเข้าสู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก แต่มีโอกาสน้อย  
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รูปที ่6 รูปแบบทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เดือนมิถุนายน 

   รูปแบบหลักมีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน 

ผ่านลาวเข้าสู่ประเทศไทยทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่วนรูปแบบรองมี

แหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้ใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่าง เแล้วเคลื่อนผ่านประเทศกัมพูชาเข้าสู่ประเทศ

ไทยบริเวณพ้ืนที่ติดต่อ ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับภาคตะวันออก  
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รูปที่ 7 รูปแบบทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 

   รูปแบบหลักมีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ 

ทะเลจ ีนใต ้ ประเทศเว ียดนามตอนบนและลาวผ่านเข ้ามาใกล ้ประเทศไทยทางเหนือของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเข้าสู่ภาคเหนือ หรืออาจเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนเข้าสู่

ภาคเหนือ ส่วนรูปแบบรองมีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้ตอนล่าง เคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามตอนล่าง 

และกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อกับภาคตะวันออก  
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รูปที่ 8 รูปแบบทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เดือนสิงหาคม 

   รูปแบบหลักมีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้ตอนบนเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม

ตอนบน ผ่านลาวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนรูปแบบรอง

มีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ตอนบนทะเลจีนใต้ เกาะไหหลำอ่าว

ตังเก๋ียประเทศเวียดนามตอนบนและลาวผ่านเข้ามาทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่

ภาคเหนือ  
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รูปที่ 9 รูปแบบทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เดือนกันยายน(ครึ่งเดือนแรก) 
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รูปที่ 10 รูปแบบทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เดือนกันยายน(ครึ่งเดือนหลัง) 

   รูปแบบหลักในระยะครึ่งแรกของเดือนมีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้ตอนบน

เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามผ่านลาว เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือของ

ประเทศไทย ส่วนรูปแบบรองมีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ทะเลจีนใต้ 

เกาะไหหลำ อ่าวตังเกี๋ย ประเทศเวียดนามตอนบน และลาวเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคเหนือตอนบน ส่วน

ครึ่งหลังของเดือนรูปแบบหลักมีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้ตอนกลาง เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามผา่น

ลาวเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แล้วจึงเข้าสู่ภาคกลาง ส่วนรูปแบบรองมี

แหล่งกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ทะเลจีนใต้ประเทศเวียดนาม และลาวเข้า

สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย 
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รูปที่ 11 รูปแบบทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เดือนตุลาคม(ครึ่งเดือนแรก) 
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รูปที่ 12 รูปแบบทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เดือนตุลาคม(ครึ่งเดือนหลัง) 

   เป็นเดือนที่พายุมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยได้ ตั้งแต่ภาคเหนือลงไป

จนถึงภาคใต้ในระยะครึ่งแรกของเดือน รูปแบบหลักมีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้ตอนกลาง เคลื่อนขึ้นฝั่ง

ประเทศเวียดนามตอนล่างผ่านประเทศกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออก แล้วจึงเข้าสู่ภาคกลาง

ตอนล่าง รูปแบบรองมีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ตอนบน ทะเลจีนใต้ 

ประเทศเวียดนาม และลาวเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือ ส่วนใน

ระยะครึ่งหลังของเดือนรูปแบบหลักมีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และ

อ่าวไทยขึ้นฝั่งประเทศไทยบริเวณภาคใต้ตอนบน รูปแบบรองมีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อน

ผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ทะเลจีนใต้ ประเทศเวียดนาม และลาวตอนล่างหรือกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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รูปที่ 13 รูปแบบทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 

(ครึ่งเดือนแรก) 
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รูปที่ 14 รูปแบบทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 

(ครึ่งเดือนหลัง) 
   รูปแบบหลักในระยะครึ่งแรกของเดือนมีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้ตอนล่าง

เคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทย และข้ึนฝั่งประเทศไทยได้ ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจนถึงภาคใต้ตอนกลาง รูปแบบรองมี

เส้นทางเดินคล้ายคลึงกับช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม คือมีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนผ่าน

ประเทศฟิลิปปินส์ ทะเลจีนใต้ ประเทศเวียดนามและลาวตอนล่างหรือกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนครึ่งหลังของเดือนพายุมีโอกาสเคลื่อนขึ้นฝั่งภาคใต้ของประเทศ

ไทยได้ตั้งแต่บริเวณตอนกลางของภาคลงไป โดยรูปแบบหลักมีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อน

เข้าสู่อ่าวไทยแล้วจึงขึ้นฝั่ง รูปแบบรองมีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ 

ทะเลจีนใต้ ประเทศเวียดนามตอนล่างเข้าสู่อ่าวไทยแล้วจึงขึ้นฝั่ง  
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รูปที่ 15 รูปแบบทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เดือนธันวาคม 

   รูปแบบหลักมีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนผ่านอ่าวไทย และข้ึนฝั่ง

ประเทศไทยที่บริเวณภาคใต้ตอนล่าง ส่วนรูปแบบรองมีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนผ่าน

ประเทศฟิลิปปินส์ ทะเลจีนใต้ และปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทยแล้วขึ้นฝั่งประเทศไทยบริเวณภาคใต้

ตอนกลาง 

   จากสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในรอบ 48 ปี จำนวน

ทั้งหมด 164 ลูก เมื่อนำมาหาความถี่ที่พายุแต่ละลูกเคลื่อนผ่านในแต่ละพื้นที่ 1 grid (1 lat 5 1 long) 

แล้วคำนวณเปอร์เซ็นต์ความถี่ของแต่ละ grid นั้นแล้ว จึงนำค่าเปอร์เซ็นต์ความถี่มาวิเคราะห์แผนที่เส้น

เท่าซึ่งจากการวิเคราะห์สถิติพายุโดยรวมตลอดทั้งปี ปรากฏว่าบริเวณที่ศูนย์กลางพายุเคลื่อนผ่านมาก

ที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมมีพายุเคลื ่อนผ่าน 20 - 25 

เปอร์เซ็นตข์องพายุทั้งหมดจำนวน 164 ลูก   
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รองลงไปได้แก่พื้นที่บริเวณจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู       

และเลย มีพายุเคลื่อนผ่าน 15 - 20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพายุทั้งหมด จากการวิเคราะห์สถิติพายุที่

เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปปรากฏผลดังนี้ 

   เดือนพฤษภาคม พายุส่วนใหญ่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันตกของ

ประเทศ บริเวณท่ีศูนย์กลางพายุเคลื่อนผ่านมากที่สุดคือมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของพายุทั้งหมดที่เคลื่อน

เข้าสู่ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมจำนวน 6 ลูก ได้แก่ พื้นที่ของภาคเหนือตอนบนในเขตจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน และพ้ืนที่ของภาคกลางในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ต่อเนื่องกับจังหวัดตาก

และอุทัยธานี 

   เดือนมิถุนายน ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้าน

ตะวันออกของประเทศ ซึ ่งในเดือนนี ้บร ิเวณที ่ศ ูนย์กลางพายุเคลื ่อนผ่านมากที ่ส ุด ได้แก่ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณจังหวัดนครพนม หนองคายและตอนบนของสกลนคร

มีพายุเคลื่อนผ่านมากกว่า 50 เปอร์เซ็นตข์องพายุทั้งหมดที่เข้ามาในเดือนนี้จำนวน 6 ลูก 

   เดือนสิงหาคม บริเวณที่ศูนย์กลางพายุเคลื่อนผ่านมากที่สุดคือพื้นที่ทางด้าน

ตะวันออกของภาคเหนือตอนบนบริเวณจังหวัดน่าน พะเยา แพร่ ลำปาง เชียงรายและเชียงใหม่ และพ้ืนที่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู

และเลย โดยมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามามากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของพายุทั้งหมด ที่เข้ามาในเดือนนี้จำนวน 

18 ลูก 

   เดือนกันยายน เดือนนี้เป็นเดือนแรกที่พายุเริ ่มมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้ามาใน

ภาคใต้ตอนบน แต่มีโอกาสน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ศูนย์กลางพายุเคลื่อนผ่านยังคงเป็นประเทศไทยตอนบน 

โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อกับภาคเหนือตอนล่าง บริเวณจังหวัดนครพนม 

สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลกมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามามากกว่า 

25 เปอร์เซ็นตข์องพายุทั้งหมดที่เคลื่อนเข้ามาในเดือนนี้จำนวน 39 ลูก 

   เดือนตุลาคม เป็นเดือนที่ศูนย์กลางพายุมีโอกาสเคลื่อนผ่านประเทศไทยได้ทั้ง

ในประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ โดยในเดือนนี้พายุเริ่มมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างได้บ้างแต่มี

โอกาสน้อย ส่วนบริเวณที่ศูนย์กลางพายุเคลื่อนผ่านมากที่สุดคือพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบ

ทั้งหมด ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่างต่อเนื่องถึงภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีพายุ

เคลื่อนผ่านมากกว่า 10 เปอร์เซ็นตข์องพายุทั้งหมดที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในเดือนนี้จำนวน 48 ลูก  
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   เดือนพฤศจิกายน พายุมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ได้มากกว่าประเทศไทย

ตอนบน โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพายุเคลื่อนผ่านมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของพายุ

ทั้งหมดที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในเดือนนี้จำนวน 28 ลูก บริเวณที่พายุเคลื่อนผ่านได้มากเป็นอันดับรองลงไป 

ได้แก่พ้ืนที่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสงขลา 

ซึ่งมีศูนย์กลางพายุเคลื่อนผ่าน 10 - 25 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพายุทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริเวณประเทศ

ไทยตอนบน ย ังม ีบางพ ื ้นท ี ่ท ี ่ศ ูนย ์กลางพาย ุม ีโอกาสเคล ื ่อนผ ่านได ้ โดยเฉพาะในพื ้นท ี ่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่อกับภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรี รัมย์ และสระแก้ว มี

พายุเคลื่อนผ่าน 10 - 15 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพายุท้ังหมด 

   เดือนธันวาคม เดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนพายุ

ทั้งหมด จะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป โดยศูนย์กลางพายุเคลื่อน

ผ่านบริเวณจังหวัดสงขลาและพัทลุงมากที่สุด คือ 75 เปอร์เซ็นต์ของพายุทั้งหมดที่เคลื่อนผ่านเข้ามาใน

เดือนนี้จำนวน 7 ลูกจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่บริเวณ 2 จังหวัดดังกล่าว 

  3.3.1.5 พายุหมุนเขตร้อนที่เข้ามาในพ้ืนที่ภาคใต้ 

   1.พายุโซนร้อน “แฮเรียต” 

    พายุนี้เริ่มก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นพายุดีเปรสชั่น 

78W ตามลำดับการตั้งชื่อนานาชาติ ในทะเลจีนใต้ตอนล่างนอกชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้เมื่อวนัที่ 

22 ตุลาคม พ.ศ. 2505 แล้วค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเข้ามาในอ่าวไทย และทวีกำลังแรงขึ้นเป็น

พายุโซนร้อนนอกชายฝั่งจังหวัดสงขลา จากนั้นก็เปลี่ยนทิศทางตรงมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดย

เคลื ่อนขึ ้นฝั่งประเทศไทยในตอนค่ำของวันที ่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ที่แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง           

จ.นครศรีธรรมราช ด้วยความเร็วลมสูงสุดวัดที ่สถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราชได้ 95 กม./ชม. 

หลังจากนั้นพายุก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น เคลื่อนผ่านจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และพังงา ลงสู่ทะเลอัน

ดามันในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ก่อนจะสลายตัวไปในอ่าวเบงกอลใกล้กับบังกลาเทศในวันที่ 30 

ตุลาคม พ.ศ. 2505 พายุโซนร้อนแฮเรียตได้ก่อความเสียหายอย่างรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

โดยในขณะขึ้นฝั่งพายุมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 กิโลเมตร ก่อให้เกิดฝนตกหนัก คลื่นพายุซัดฝั่ง       

ลมกระโชกแรง และน้ำท่วมอย่างฉับพลัน  
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รูปที่ 16 ภาพความเสียหายจากพายุหมุนเขตร้อน“แฮเรียต” 

แหล่งที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1460686 
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   2.พายุไต้ฝุ่น “เกย”์ 

  ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2532 มีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ ้นบริเวณปลาย        

แหลมญวนซึ่งต่อมาได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันที่

บริเวณอ่าวไทยตอนล่างในช่วงเช้าของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 เวลาประมาณ 07.00 น. หลังจากนั้นได้

เคลื ่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทวีกำลังแรงขึ ้นเป็นพายุโซนร้อนในช่วงเ ช้าของวันที่             

2 พฤศจิกายน 2532 และถูกตั้งชื่อว่า พายุโซนร้อน "เกย์" (GAY) โดยพายุลูกนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องไป

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น ระดับ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2532 

เวลาประมาณ 07.00 น. หลังจากนั้นในช่วงค่ำของวันเดียวกัน พายุไต้ฝุ่น "เกย์" ได้เพิ่มกำลังแรงต่อเนื่อง

เป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 2 โดยมีทิศทางมุ่งตรงไปยังชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากนั้นในเช้าของวันที่ 

4 พฤศจิกายน 2532 เวลาประมาณ 07.00 น. ได้เพิ่มกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 3 โดยมีอัตราเ ร็ว

ลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางถึง 100 นอต และมีทิศทางการเคลื่อนตัวเลื่อนตัวลงมาทางทิศใต้เล็กน้อย มุ่งตรง

ขึ้นฝั่งบริเวณรอยต่อระหว่าง อำเภอปะทิวกับอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อเวลา 10.30 น. ของวัน

เดียวกัน หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวต่อเนื่องไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย พร้อมลดกำลังลง

อย่างรวดเร็ว จนเหลือความแรงของพายุอยู่ในระดับ 1 ในช่วงค่ำของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 หลังจาก

นั้นได้เคลื่อนตัวต่อเนื่องมุ่งลงสู่ทะเลอันดามัน ซึ่งโดยปกติการเคลื่อนตัวลงทะเลจะทำให้พายุมีกำลังแรง

ขึ้น ซึ่งพายุไต้ฝุ่น "เกย์" ได้เพิ่มกำลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 2 อีกครั้ง ในช่วงเช้าของวันที่ 5 พฤศจิกายน 

2532 และเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากเป็นการเคลื่อนตัวข้าม

มหาสมุทร พายุไต้ฝุ ่น "เกย์" จึงถูกเปลี่ยนชื ่อเป็นพายุไซโคลน KAVALI ที่ยังคงเคลื่อนตัวไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องและเพิ่มกำลังขึ้นเป็นพายุไซโคลน ระดับ 3 ในเช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2532 และต่อมาได้เพิ่มกำลังแรงขึ้นเป็นไซโคลนระดับที่ 4 ในคืนวันเดียวกัน หลังจากนั้นพายุดังกล่าวได้

เพ่ิมความแรงเป็นไซโคลน ระดับ 5 ในคืนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2532 พร้อมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไปถล่มรัฐอาน

ธรประเทศ รัฐที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศอินเดีย และได้ลดระดับลงเป็นพายุไซโคลนระดับ 2 อย่าง

รวดเร็ว ในช่วงเช้าของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 และลดกำลังลงอย่างต่อเนื่องเป็นพายุโซนร้อนและพายุ

ดีเปรสชัน ตามลำดับ ภายในวันเดียวกัน แล้วสลายตัวไปในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2532 รวมระยะเวลา

การเดินทางของพายุ "เกย์" และ "KAVALI" ทั้งหมด 10 วัน  
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รูปที่ 17 ภาพถ่ายดาวเทียมจับภาพกลุ่มเมฆของพายุไต้ฝั่น “เกย์” 

แหล่งที่มา https://tiwrm.hii.or.th/current/1989/gay/gay2532.html 

   3. พายุโซนร้อน “ปาบึก” 

  พายุโซนร้อน “ปาบึก” ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง         

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561  แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันเดียวกัน  หลังจากนั้นได้เคลื่อน

ตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 1 มกราคม 2562 พร้อมกับ

เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงเช้าของวันที่ 3 มกราคม 2562 พายุดังกล่าวได้เริ่ม

เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ในขณะที่

ความแรงของพายุยังคงอยู่ในระดับพายุโซนร้อน ต่อมาในช่วงเที่ยงของวันที่ 4 มกราคม 2562 พายุ

ดังกล่าวได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในขณะที่ความแรงของพายุดังคงอยู่ใน

ระดับพายุโซนร้อน และต่อมาได้เคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณจังหวัดพังงาพร้อมกับลดกำลังลงเป็นพายุ

ดีเปรสชันในช่วงเช้าของวันที่ 5 มกราคม 2562 แล้วเคลื่อนตัวลงทะเลอันดามันไปในวันเดียวกัน ก่อน

สลายตัวไปในช่วงค่ำของวันที่ 5 มกราคม 2562  
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รูปที่ 18 ภาพแผนที่อากาศผิวพ้ืน เวลา 07.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2562 

 
รูปที่ 19 ภาพเรดาร์ตรวจอากาศสถานีเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11.14 น. 



P a g e  | 59 

  3.3.2 อุทกภัย (Floods) 

   อุทกภัย คือ ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน มี

สาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องมาจาก 

  - หย่อมความกดอากาศต่ำ 

  - พายุหมุนเขตร้อน 

  - ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำ 

  - มรสุมตะวันตกเฉียงใต ้

  - มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

  - เขื่อนพัง 

  โดยทั่วไปอุทกภัยที่เกิดจากน้ำท่วมแบ่งเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 

   1. น้ำท่วมขัง เกิดขึ้นเนื่องจากระบบน้ำไม่มีประสิทธิภาพ หรือระบายน้ำไม่ทัน 

มักเกิดข้ึนบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ำ และบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ 

   2. น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เป็นสภาวะน้ำท่วมที่เกิดข้ึนเนื่องจากฝน

ตกหนัก ในบริเวณพื้นที่ซึ ่งมีความชื้นมากและมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำหรือต้านน้ำน้อย  น้ำท่วม

ฉับพลันมักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง 

   3. น้ำล้นตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่เกิดจากฝนหนักต่อเนื ่อง      

ที่ไหลลงสู่ลำน้ำ หรือแม่น้ำมีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ำด้านล่าง หรือออกสู่ปากน้ำไม่ทัน ทำให้เกิด

สภาวะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเรือกสวน ไร่นา และบ้านเรือนตามสองฝั่งน้ำ จนได้รับความเสียหาย ถนน หรือ

สะพานอาจชำรุดทางคมนาคมถูกตัดขาดได้ 
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  ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางแห่ง สภาพอากาศที่เกิดร่วมกับคลื ่นพายุซัดฝั่งก็ทำให้เกิด

อุทกภัยเป็นบริเวณกว้างได้เช่นกัน คลื่นพายุซัดฝั่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในระบบอากาศที่มีความกดอากาศ

ต่ำมากๆเคลื่อนเข้าสู่ฝั่ง ปัญหาของน้ำท่วมบริเวณลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งหลายประเทศนับวันมีแต่จะเลวร้าย

ลง ทั ้งนี ้เนื ่องจากการพัฒนาพื ้นที ่บริเวณสองฝั ่งแม่น้ำและชายฝั ่งทะเล รวมทั้งพื ้นที ่ที ่อยู ่ต่ำกว่า

ระดับน้ำทะเลเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นมากมายประกอบกับ

บริเวณดังกล่าวเป็นที่สนใจของมนุษย์ โดยอาจเป็นบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือ

น้ำบริเวณชายฝั่งที่เป็นแหล่งปลาชุมหรือชายฝั่งที่มีสภาพที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ความ

กดดันที ่เกิดจากการเพิ ่มขึ ้นของประชากรทำให้การต่อต้านการปลูกสร้างที ่อยู ่อาศัยและโรงงา น

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่ออันตรายจากอำนาจการทำลายของอุทกภัยไม่ประสบผล  

 
รูปที่ 20 น้ำท่วมจากเทือกเขาหลวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 
แหล่งที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/86478 
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3.3.3 พายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน (Thunderstorms) 

 พายุฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนหรือเรียกว่าพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน

หรือช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน ขณะที่อุณหภูมิในภาคต่างๆเริ่มสูงขึ้น เนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอียงเข้าหา

ดวงอาทิตย์ และดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ที ่บริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้อากาศร้อนอบอ้าวและชื้นใน

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลาง อากาศที่อยู่ใกล้ผิวพื้นจะมีอุณหภูมิสูง 

ประกอบกับลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมาจากอ่าวไทยและทะเลจีน

ใต้ ในระยะนี้ถ้ามีลมเหนือ (อากาศเย็น) พัดลงมาจากประเทศจีนคราวใดจะทำให้อากาศสองกระแสปะทะ

กัน ทำให้การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลัน เป็นเหตุให้เกิดพายุฝนฟ้า

คะนองอย่างแรงและรวดเร็ว มีฟ้าแลบ (Lightning) ฟ้าร้อง (Thunder) และฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วย นอกจากนี้

มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่

เกิดข้ึนในช่วงเวลาอันสั้นมีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า  2 ชั่วโมง 

  โดยทั่ว ๆ ไปพายุฤดูร้อนนี ้มักเกิดขึ ้นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เน ื ่องจากการแผ ่ล ิ ่มของความกดอากาศส ูงจากประเทศจ ีนลงมาบร ิ เวณภาคเหน ือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนชื้นและมีการยกตัวของมวลอากาศ

อยู่บ้างแล้ว แต่เมื่อมีอากาศเย็นจากบริเวณความกดอากาศสูงซึ่งมีลักษณะจมตัวลงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า

ทำให้มวลอากาศร้อนยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ที่ก่อตัวขึ้นก็จะ

พัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังอุณหภูมิยอดเมฆต่ำกว่า -60 ถึง -80 องศาเซลเซียสจึงทำให้เกิดลูกเห็บตก

ได ้
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  3.3.3.1 ลักษณะอากาศร้ายที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง 

   พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นต้นกำเนิดของลักษณะอากาศเลวร้ายเกือบทุกชนิด 

อากาศร้ายดังกล่าวนี้สามารถก่อความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมาก แม้จะเกิดใน

บริเวณไม่กว้างนัก ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นชนิดที่สำคัญ ๆ คือ  

   พายุทอร์นาโด (TORNADO) เป็นอากาศร้ายรุนแรงที่สุดซึ่งเกิดจากพายุฝนฟ้า

คะนอง มีลักษณะเป็นลำเหมือนงวงช้างยื่นออกจากฐานเมฆเมื่อพายุฟ้าคะนองดูดอากาศจากภายนอกเข้า

ไปฐานเซลล์ด้วยพลังงานมหาศาลและถ้ามีการวนจะหมุนบิดเป็นเกลียว มีเส้นผ่านศูนย์กลางของลำพายุ

เล็กมาก คือ ประมาณ 1,000 ฟุต มักเห็นเป็นเมฆลักษณะเป็นลำพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศหรือย้อยลงมาจาก

ฐานเมฆคิวมูโลนิมบัส ดูคล้ายกับมีงวงหรือท่อหรือปล่องยื่นออกมา ถ้าเมฆที่ยื ่นมาไม่ถึงพื้น เรียกว่า 

“FUNNEL CLOUD” ถ้าลงมาถึงพื้นดินเรียกว่า ทอร์นาโด แสดงลักษณะดังกล่าวและถ้าเกิดขึ้นเหนือพ้ืน

น้ำ เรียกว่า สเปาท์น้ำ (WATER SPOUT) ในประเทศไทยจะเรียกสเปาท์น้ำนี้ว่าลมงวงช้างหรือนาคเล่นน้ำ

ซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่าทอร์นาโดมาก 

   อากาศปั่นป่วน (TURBULENCE) อากาศปั่นป่วนและลมกระโชกก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อสิ่งต่างๆบนพื้นดิน อากาศปั่นป่วนเกิดขึ้นทั้งภายในพายุฝนฟ้าคะนองและภายนอกตัวเซลล์ 

ภายในตัวเซลล์พายุอากาศปั่นป่วนรุนแรงเกิดจากกระแสอากาศเคลื่อนที่ข้ึนและกระแลอากาศเคลื่อนที่ลง

สวนทางกัน ภายนอกเซลล์พายุฝนฟ้าคะนอง อากาศปั่นป่วนที่เกิดขึ้นบางครั้งสามารถพบห่างออกไปไกล

กว่า 30 กิโลเมตรจากตัวเซลล์พายุฝนฟ้าคะนอง อากาศปั่นป่วนรุนแรงสามารถพัดทำลายสิ่งต่าง  ๆ บน

พ้ืนดินได้ โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง 
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รูปที่ 21 พายุทอร์นาโด 

แหล่งที่มา https://www.shutterstock.com 

   ลูกเห็บ (HAIL) ลูกเห็บมักเกิดขึ้นพร้อมกับอากาศปั่นป่วนรุนแรงและกระแส

อากาศเคลื่อนที่ขึ้น ทำให้หยดน้ำถูกพัดพาสู่ระดับสูงมากและเมื่อหยดน้ำเริ่มแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งจะมี

หยดน้ำอ่ืนๆเข้ามารวมด้วย ดังนั้นขนาดของก้อนน้ำแข็งจะโตขึ้นเรื่อย ๆ และในที่สุดก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บ 

ซึ่งลูกเห็บขนาดใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง และมีเมฆยอดสูงมากบางครั้งสามารถพบ

ลูกเห็บได้ที่ระยะไกล ออกไปหลายกิโลเมตรจากแหล่งกำเนิด และสามารถทำความเสียหายต่อพื้นที่ที่

ปรากฏลูกเห็บนั้น 

   ในขณะที่ลูกเห็บตกผ่านบริเวณที่สูงที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ลูกเห็บจะหลอมละลาย

เป็นหยดน้ำฟ้า ทำให้ผลการตรวจอากาศผิวพื้นสามารถตรวจพบกลุ่มฝนและลูกเห็บเกิดขึ้นปะปนกันหรือ

อาจตรวจพบฝนเพียงอย่างเดียวก็ได้ ดังนั้น ควรตั้งข้อสังเกตว่ามีการเกิดลูกเห็บ แม้จะตรวจไม่พบที่ผิวพ้ืน

ด้านล่างของเมฆพายุขนาดใหญ่ก็ตาม 
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รูปที่ 22 ลูกเห็บตกที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 

แหล่งที่มา https://www.prachachat.net/general/news-131833 

   ฟ้าแลบ (LIGHTNING) และฟ้าผ่า (STRAKED LIGHTNING) ฟ้าแลบและฟ้าผ่า

เป็นภัยธรรมชาติที่คร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุด ฟ้าแลบและฟ้าผ่าเกิดจากประกายไฟฟ้าของการปล่อยประจุ

อิเล็กตรอนเมื่อเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งที่ระดับค่าหนึ่ง ความต่างศักย์ทำให้

เกิดแรงดันและการไหลของประจุไฟฟ้า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างสองตำแหน่งเป็นไปตามสภาวะ

อากาศที่เป็นสื่อนำและระยะห่างของตำแหน่งทั้งสองนั้น เช่น ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างเมฆกับพื้นดิน 

ระหว่างเมฆสองกลุ่ม หรือส่วนหนึ่งส่วนใดภายในเมฆกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น จึงมักปรากฏว่าฟ้าผ่าวัตถุที่อยู่

ในที่สูงในโลหะหรือในน้ำซึ่งเป็นสื่อไฟฟ้า 
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รูปที่ 23 ภาพฟ้าผ่า 

แหล่งที่มา https://www.thairath.co.th/content/615540 

   จากลักษณะอากาศร้ายที่กล่าวมาแล้วของพายุฝนฟ้าคะนองสามารถ   

    ฝนตกหนัก พายุฝนฟ้าคะนองสามารถก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วม

ฉับพลันได้ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มหรือที่ต่ำและตามเชิงเขาโดยเฉพาะพายุฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องหลาย

ชั่วโมง ปริมาณฝนสะสมจำนวนมากก่อให้เกิดน้ำท่วมเฉพาะพื้นที่เนื่องจากพายุฟ้าคะนองเกิดครอบคลุม

พ้ืนที่บริเวณแคบ 

 

  3.3.4 คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surges) 

   คลื่นพายุซัดฝั่ง คือการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลแบบผิดปกติใกล้ชายฝั่งซึ่ง

สัมพันธ์กับระบบความกดอากาศต่ำของอากาศ และลมพัดแรง เนื่องจากการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งของพายุหมุน

เขตร้อน ระดับน้ำทะเลที่ยกตัวสูงขึ้นมีสาเหตุมาจากลมที่พัดแรงมากทำให้เกิดการดันผิวหน้าน้ำทะเลให้น้ำ

ทะเลยกตัวสูงขึ้นมากกว่าระดับน้ำทะเลปกติ ซึ่งจริงๆแล้วศูนย์กลางความกดอากาศต่ำของระบบอากาศก็

มีผลแต่ลองลงมาจากอิทธิพลของลมที่พัดแรงมาก และยังมีปัจจัยอื่นๆสนับสนุน เช่น คว ามลึกของน้ำ

ทะเล (Bathymetry) ปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นผลพวงมาจากการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขต

ร้อน ดังนั้นเส้นทางเดินของพายุหมุนเขตร้อนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการจะบอกถึงพ้ืนที่ที่จะถูกผลกระทบ

อย่างรุนแรงได ้  
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   ลักษณะของคลื่นพายุซัดฝั่งจะเห็นเป็นโดมน้ำ หรือระดับน้ำท่ียกตัวสูงเนื่องจาก

อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน เพราะปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นสาเหตุให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

ผิดปกติ ซึ่งไปสอดคล้องกับการเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงระดับพายุโซนร้อน ความเร็วลมรอบ

ศูนย์กลางของพายุประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การเกิดโดมน้ำยกตัวสูงและเข้าท่วมบริเวณชายฝั่ง

ทะเล เมื่ออ้างอิงความสูงของคลื่นพายุซัดฝั่งหรือความสูงของโดมน้ำ เราจะต้องเอาปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำ

ลงของระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นตัวตั้ง และเอาการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลการวัดของคลื่นพายุ

ซัดฝั่งมาหาผลต่าง ผลที่ได้ก็จะเป็นระดับน้ำทะเลขึ้นผิดปกติเนื่องมาจากปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่ง 

   พื้นที่ชายหาดซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการเกิดน้ำลงต่ำสุด 

และน้ำขึ้นสูงสุด คลื่นพายุซัดฝั่งทำให้เกิดความเสียหายเฉพาะที่ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวใน

ช่วงเวลาที่เกิดระดับน้ำขึ้นสูงสุด การทำนายระดับน้ำจากผลของคลื่นพายุซัดฝั่งเป็นเรื่องยาก เพราะมัน

ต้องอาศัยการพยากรณ์อากาศ โดยเฉพาะตำแหน่งการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขตร้อนอย่างแม่นยำ

ภายในไม่ก่ีชั่วโมงข้างหน้า คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นผลพวงมาจากการเกิดพายุหมุนเขตร้อน และทิศทางการขึ้น

ฝั่งของพายุหมุนเขตร้อนที่พัฒนาระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับของพายุโซนร้อนขึ้นไป แต่ส่วนใหญ่แล้ว

คลื่นพายุซัดฝั่งที่ใหญ่ๆเกิดมาจากพายุหมุนเขตร้อนที่มีระดับความรุนแรงระดับพายุโซนร้อนจนถึงไต้ฝุ่น

ทั้งสิ้น ตัวแปรที่กำหนดความสูงของคลื่นพายุซัดฝั่งในการขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขตร้อนได้แก่ ความเร็วของ

ลมรอบศูนย์กลางพายุ ความรุนแรง ขนาดเส้นรัศมีของพายุ รัศมีของพื้นที่ลมพัดวนหมุนของเส้นทางเดิน

พายุที่กระทำกับชายฝั่งทะเล รูปร่าง และความชันของชายฝั่งทะเล 

   กลไกในการก่อใหเ้กิดคลื่นพายุซัดฝั่ง 

    ตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งมีอยู่อย่างน้อย 5 ตัวแปร ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับโดมน้ำที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ความกดอากาศต่ำมากๆ 

ทิศทางลมที่พัดปกคลุม การหมุนของโลก คลื่น และฝนตกหนัก ผลของความกดอากาศของพายุหมุนเขต

ร้อนจะเป็นสาเหตุให้ระดับน้ำในทะเลเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ของบริเวณความกดอากาศต่ำ และระดับน้ำทะเล

จะถูกกดต่ำลงในย่านของบริเวณความกดอากาศสูง โดมน้ำหรือระดับน้ำที่สูงขึ้นจะเป็นตัวขัดขวางความ

กดอากาศต่ำ ซึ่งทำให้ความกดอากาศรวมที่อยู่ด้านผิวหน้าน้ำทะเลคงที่ และการเปลี่ยนแปลงความกด

อากาศก็ส่งผลให้เกิดการเพิ่มสูงขึ้น 10 มิลลิเมตร หรือ 0.4 นิ้ว ของระดับน้ำทะเลปานกลาง บนทุกๆ

มิลลิบาร์ในค่าความกดอากาศต่ำที่มีค่าเพ่ิมขึ้น 
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    ลมผิวพื้นที่พัดแรงตลอดเวลาเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสที่ผิวพื้นไหลตั้ง

ฉากกับทิศลมโดยผลกระทบที่เรียกว่าเอกแมนสไปรอล (Ekman Spiral) ความเค้นลม (Wind stresses) 

เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ ที่เรียกว่า วินด์เซตอัพ (wind set-up) ซึ่งเป็นการเหนี่ยวนำให้

ระดับน้ำทะเลเพ่ิมสูงขึ้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลที่กระแสอากาศไหลลง โดยทั่วไปแล้วการพัดปกคลุมของลม

ผ่านผิวหน้าน้ำเข้าไปในอ่าวในทิศทางของลมที่พัด เพราะปรากฏการณ์เอ็กมานสไปรอลอาศัยผลของการ

การกระจายตัวลงสู่ผิวหน้าน้ำ รูปแบบการเกิดจะเป็นสัดส่วนที่ตรงกันข้ามในพื้นที่น้ำลึก 

   การหมุนรอบตัวเองของโลกเป็นสาเหตุทำให้เกิดแรงคอริโอลีส (Coriolis 

effect) ซึ่งทำให้เทหวัตถุ มีทิศทางการเคลื่อนที่เบนไปทางขวาในซีกโลกเหนือ และจะเบนซ้ายในซีกโลก

ใต้ เมื่อการเบนนี้ทำให้เกิดกระแสลมที่มีทิศทางตั้งฉากกับชายฝั่งทะเล มันสามารถเพ่ิมการยกตัวของระดับ

น้ำ 

   ผลกระทบทางตรงของพลังงานคลื่น ซึ่งผิวหน้าน้ำได้รับพลังงานจากลมคือภาพ

ที่เห็นชัดเจนจากพลังงานลมจากพายุหมุนเขตร้อน พลังงานจากลมพายุจะกระตุ้นให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ใน

ทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อน ถึงแม้ว่าคลื่นผิวหน้าทะเลเหล่านี้เป็นตัวการที่จะทำให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายทางของมวลน้ำ แต่ก็เพียงส่วนเล็กน้อยในทะเลเปิด คลื่นเป็นพลังงานรูปหนึ่ง ซึ ่งมีน้ำเป็น

ตัวกลางเมื่อพลังงานเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งจะมีการส่งผ่านพลังงานจากคลื่นลูกหนึ่งไปยังคลื่นอีกลูกหนึ่งเข้าหา

บริเวณชายฝั่งทะเล ส่วนส่วนใหญ่ที่เคลื่อนตัวเข้าหาฝั่งจะเป็นคลื่นใต้น้ำ (Swell) เมื่อคลื่นแตกตัวตามแนว

ชายฝั่งซึ่งวางตัวขนานกับชายฝั่ง คลื่นเมื่อเคลื่อนตัวเข้าบริเวณชายฝั่งทะเลก็จะมีการแตกตัวจนกลายเป็น

กระแสน้ำ และไหลเข้าไปในบริเวณชายฝั่ง พื้นที่แตกตัวของคลื่น (Surf zone) ขึ้นอยู่กับความชันของ

บริเวณชายฝั่งทะเล โดยอนุภาคน้ำ เคลื่อนตัวเข้าหาฝั่ง และยกตัวสูงขึ้นตามความชันของภูมิประเทศของ

ชายหาดซึ่งอาจจะมากกว่าสองเท่าของความสูงคลื่นนัยสำคัญก่อนที่จะเกิดการแตกตัวของคลื่น 

   ผลกระทบจากการเกิดฝนตกหนักเป็นตัวการสำคัญอีกตัวหนึ ่ง โดยเฉพาะ

บริเวณปากแม่น้ำ พายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงระดับไต้ฝุ่นอาจจะทำให้ให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักมาก

ถึง 12 นิ้ว หรือ ประมาณ 304.8 มิลลิเมตร ในเวลา 24 ชั่วโมง และเกิดความหนาแน่นของการตกของฝน

ในพ้ืนที่ได้กว้างขว้าง บริเวณสันปันน้ำ ที่ก้ันน้ำทะเลกับน้ำในแม่น้ำ เมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำจาก

ทะเลอาจเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไหลบ่าเข้าไปยังแม่น้ำซึ่งมีน้ำท่าไหลลงทะเลแต่มีปริมาณน้อย

กว่ามวลน้ำจากทะเล และดันเอาน้ำทะเลเข้าไปในบริเวณปากแม่น้ำได้ 
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   การเพิ ่มขึ ้นของระดับน้ำทะเล และความสูงคลื ่นบริเวณชายฝั ่งทะเลส่ง

ผลกระทบกับภูมิประเทศ และความลึกของน้ำทะเล รูปร่างของชายฝั่งทะเล และกายภาพของพ้ืนที่ชายฝั่ง 

ถ้าพื้นแนวชายฝั่งมีมีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไป และมีความชันมากจากแนวชายฝั่ง และลาดลงไปยัง

ทะเล ทำให้เกิดยกตัวของระดับน้ำหรือโดมน้ำเนื่องจากปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งได้ไม่มากนัก แต่

บริเวณดังกล่าวจะเป็นที่รวมของคลื่น ทำให้เกิดคลื่นใหญ่ 

   ในทางตรงกันข้ามแนวชายฝั่งหลายแห่งที่มีแนวชายหาดทอดยาวเป็นลักษณะ

ของอ่าว ความลาดชันต่ำ และลักษณะเป็นบริเวณน้ำตื้น โดยเฉพาะอยู่ในเกณฑ์ ระหว่าง 0.3 ถึง 2 เมตร 

หรือ ระหว่าง 0.9 ถึง 6.6 ฟุต พื้นที่แบบนี้จะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งที่มีความสูง

มาก แต่บริเวณนี้ซึ่งทีลักษณะของอ่าวคลื่นจะกระจายตัวออกทำให้เกิดคลื่นขนาดเล็ก 

   ถ้าพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณน้ำลึก ถ้าเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งในบริเวณดังกล่าว

น้ำทะเลก็สามารถกระจายออกไปได้ ระดับน้ำสูงหรือโดมน้ำก็จะสูงขึ้นอย่างช้า ๆ แต่ในทางกลับกันถ้าเกิด

คลื่นพายุซัดฝั่งในบริเวณชายฝั่งที่เป็นบริเวณน้ำตื้น น้ำทะเลไม่สามารถกระจายตัวออกไปทางไหนได้ 

ดังนั้นระดับน้ำที่สูงขึ้นหรือโดมน้ำนี้ก็จะยกตัวสูงขึ้น และการกระจายตัวของมวลน้ำขึ้นอยู่กับระดับความ

รุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนด้วย สภาพภูมิประเทศของพ้ืนแผ่นดินก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการแผ่กว้างของ

คลื่นพายุซัดฝั่ง พ้ืนที่ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเล็กน้อยก็จะเป็นพ้ืนที่เสี่ยงจากการเข้าโจมตีของ

คลื่นพายุซัดฝั่งในแนวนอน (Inundation) 

  คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) เป็นผลพวงมาจากการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขต

ร้อนระดับพายุโซนร้อนคือจะต้องมีความเร็วลมรอบศูนย์กลางอย่างน้อย 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งจึงมีดังต่อไปนี้ 

   1. ความกดอากาศบริเวณศูนย์กลางของพายุต้องต่ำมาก (น้อยกว่า 900 เฮกโต

ปาสคาล) 

   2. ขนาดของพายุหมุนเขตร้อน 

   3. ความเร็วของการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อน 

   4. เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน (หน้าขวาของแนวการเคลื่อนที่ของพายุคลื่น

ลมจะมีความแรงที่สุด) 

   5. ความเร็วลมที่พัดวนในตัวพายุหมุนเขตร้อน (อย่างน้อย 100 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง)  
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  ลักษณะของการเกิดคลื ่นพายุซัดฝั ่งคือระดับน้ำทะเลที ่ยกตัวสูงขึ ้นนี ้ อาจจะมี

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60 -80 กม. และสูงจากระดับผิวหน้าน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 2 - 5 เมตร 

เมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่ง พื้นที่ลุ่มต่ำจะเกิดน้ำท่วม ส่วนทางหน้าขวาของศูนย์กลางพายุ

หมุนเขตร้อน จะเกิดโดมน้ำสูงหรือที่เราเรียกคลื่นซัดฝั่งเนื่องจากลมที่แรงมาก  

 
รูปที่ 24 ภาพความรุนแรงของคลื่นพายุซัดฝั่ง 

แหล่งที่มา https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/sci-tech/news_2054491 
 

   3.3.6 ดินโคลนถล่ม (Land Slides)  

  ดินถล่ม (Landslide or Mass movement) คือการเคลื่อนที่ของมวลดิน หรือ

หิน ลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก โดยปรกติ ดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

ส่วนใหญ่ “ น้ำ ” จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดดินถล่มเสมอ โดยน้ำจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการ

เคลื่อนตัวของมวลดินหรือหิน และน้ำจะเป็นตัวที่ทำให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของ

ไหลได้ 

  ดินถล่มเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดได้ทั่วไปในบริเวณภูเขาที่มีความลาดชันสูง 

อย่างไรก็ตาม ในบริเวณที่มีความลาดชันต่ำก็สามารถเกิดดินถล่มได้ถ้ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดดินถล่ม 

โดยทั่วไปบริเวณที่มักจะเกิดดินถล่ม คือ บริเวณที่ใกล้กับแนวรอยเลื่อนที่มีพลังและมีการยกตัวของ

แผ่นดินขึ้นเป็นภูเขาสูง บริเวณที่ทางน้ำกัดเซาะเป็นโตรกเขาลึกและชัน บริเวณที่มีแนวรอยแตกและรอย
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แยกหนาแน่นบนลาดเขา บริเวณที่มีการผุพังของหินและทำให้เกิดชั้นดินหนาบนลาดเขา ในบริเวณที่มี

ความลาดชันต่ำและมีดินที่เกิดจากการผุพังของชั้นหินบนลาดเขาหนา ดินถล่มมักเกิดจากการที่น้ำซึมลง

ในชั้นดินบนลาดเขาและเกิดแรงดันของน้ำเพ่ิมข้ึนในชั้นดินโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนัก 

 3.3.6.1 การจำแนกชนิดของดินถล่ม 

  เกณฑ์ในการจำแนกชนิดของดินถล่ม และการพังทลายของลาดเขา มีหลาย

อย่าง เช่น ความเร็วและกลไกในการเคลื่อนที่ ชนิดของตะกอน รูปร่างของรอยดินถล่ม และปริมาณของ

น้ำที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการดินถล่ม การจำแนกชนิดของดินถล่มที่ใช้กันแพร่หลายได้แก่การ

จำแนกโดย Varnes, 1975 ซึ ่งอาศัยหลักการจำแนก ชนิดของของวัสดุที ่พั งทลายลงมา ( Type of 

material ) และลักษณะการเคลื่อนที่ ( Type of movement ) 

  ประเภทของดินถล่มจำแนกตามลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุท่ีพังทลายลงมา  

   1. การร่วงหล่น ( Falls) เป็นการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วลงมาตามลาด

เขาหรือหน้าผาสูงชัน โดยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก อาจเกิดการตกอย่างอิสระ หรือมีการกลิ้งลงมา

ตามลาดเขาร่วมด้วย โดยมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องน้อย หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นตะกอนดินหรือหินที่

พังทลายลงมาจะกองสะสมกันอยู่บริเวณเชิงเขาหรือหน้าผานั้นเอง ถ้าเป็นหน้าผาหินและตะกอนที่ตกลง

มาส่วนมากเป็นหิน เรียกว่า “Rock fall” (รูปที่ 1 และ 2 ) ส่วนถ้าเป็นหน้าผาดินและตะกอนที่ตกลงมา

เป็นดินเม็ดหยาบ เรียกว่า “Debris fall” และถ้าตะกอนที ่ตกลงมาเป็นดินเม็ดละเอียด เรียกว่า           

“Earth fall” 
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รูปที่ 25 หินถล่มที่บ้านห้วยส้มไฟ อ.เมือง จ.กระบี่ 

 

     2. การล้มคว่ำ ( Topples) เป็นการเคลื่อนที่โดยมีการหมุน หรือล้ม

คว่ำลงมาตาม ลาดเขา มักพบว่าเกิดเชิงหน้าผาดินหรือหินที่มีรอยแตกรอยแยกมาก โดยกระบวนการเกิด

ดินถล่มมี น้ำเข้ามาเกี่ยวข้องน้อย หรือไม่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง 
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รูปที่ 26 ลักษณะของ Topples ( คัดลอกจาก L.M. Highland and P. Bobrowsky, 2008) 

    3. การลื่นไถล ( Slides) การเกิดดินถล่มชนิดนี้มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง

เสมอ สามารถ จำแนกตามลักษณะของระนาบการเคลื่อนที่ ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

     - Rotational slide เป ็นการล ื ่นไถล ของว ัตถ ุลงมาตาม

ระนาบของการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะโค้งครึ่งวงกลมคล้ายช้อน ( Spoon-shaped ) ทำให้มีการหมุนตัวของ

วัตถุขณะเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่จะเป็นไปอย่างช้าๆ(รูปที่ 5 และ 6 ) ซึ่งลักษณะดังกล่าวมักเกิดขึ้นใน

บริเวณที่ดินมีความเป็นเนื้อเดียวกัน ( Homogeneous material ) เช่น บริเวณที่ชั้นดินหนามาก หรือ 

ดินที่นำมาถม เป็นต้น 
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รูปที่ 27 ลักษณะของ Rotational slide ที่บ้านน้ำพิ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
เส้นสีแดงแสดงขอบเขตแนวที่เกิดการ slide เส้นสีน้ำเงินแสดงทิศทางการ slide  

(ภาพถ่ายโดย ประดิษฐ์ นูเล) 
 

     - Translational slide เป็นการลื่นไถลลงมาตามระนาบการ

เคลื่อนที่มีลักษณะค่อนข้างตรง ส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนที่ตามระนาบของโครงสร้างทางธรณีวิทยา เช่น 

ตามระนาบรอย แตก ( joint ) ระนาบทิศทางการวางตัวของชั้นหิน ( bed ) รอยต่อระหว่างชั้นดินและหิน 
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รูปที่ 28 ลักษณะของ Translational slide ที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ซึ่งเกิดจากกระแสน้ำกัดเซาะบริเวณตีนของลาดเขา (ภาพถ่ายโดย ประดิษฐ์ นูเล) 
  

    4. การแผ่ออกทางด้านข้าง ( Lateral spread ) ส่วนใหญ่จะเกิดบน

พื้นราบ หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย โดยชั้นดินจะประกอบด้วยตะกอนขนาดละเอียดมาก การเกิด

ส่วนมากเกี่ยวข้องกับกระบวนการ liquefaction เมื่อชั้นตะกอนละเอียดที่อิ ่มตัวด้วยน้ำมีพฤติกรรม

เหมือนของไหลเนื่องจากอิทธิพลของแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว หรือจากการที่มีหินหรือดินที่แข็ง

และไม่อุ้มน้ำวางตัวทับอยู่บนชั้นดินที่อุ้มน้ำ เมื่อชั้นดินที่อุ้มน้ำถูกทับด้วยน้ำหนักที่มากก็จะไหลออก

ด้านข้าง ทำให้ชั้นดิน ชั้นหินที่อยู่ด้านบนแตกออกและยุบตัว 
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รูปที่ 29 ลักษณะของ Lateral spread ที่เกิดขึ้นบนถนนในประเทศสหรัฐอเมริกา  

( คัดลอกจาก L.M. Highland and P. Bobrowsky, 2008) 
 

    5. การไหล (Flows) กระบวนการเกิดดินถล่มมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องมาก

ที่สุด น้ำทำให้ ตะกอนมีลักษณะเป็นของไหลและเคลื่อนที่ไปบนพื้นระนาบลาดเขา ลงไปกองทับถมกันที่

ช่วงล่างของ ลาดเขาหรือเชิงเขา ตะกอนอาจเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกล และความเร็วในการเคลื่อนที่

อาจสูงมาก ถ้าลาดเขามีความชันสูง 
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รูปที่ 30 ลักษณะของ Debris avalanche ที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี คศ. 2006 

( คัดลอกจาก L.M. Highland and P. Bobrowsky, 2008) 
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รูปที่ 31 ภาพดินโคลนถล่มที่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อปี 2561 

แหล่งที่มา https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/767621/ 

  

  3.3.5 แผ่นดินไหว (Earthquake) 

  แผ่นดินไหว (Earthquake) หมายถึงการสั่นสะเทือนของพื้นดิน โดยทั่วไปเกิด
จากการ ปลดปล่อยหรือถ่ายเทพลังงานที่มีอยู่ในส่วนของแผ่นเปลือกโลกอย่างทันทีทันใด หลังจาก
เหตุการณ์ แผ่นดินไหวซานฟรานซิสโก ในปี ค.ศ. 1906 H.F. Reid ได้อธิบายการเกิดแผ่นดินไหวด้วย
ทฤษฎีการ คืนตัวยืดหยุ่น (Elastic rebound theory) ซึ่งเป็นการอธิบายการสะสมความเค้น (stress) ใน
บริเวณ แนวรอยเลื่อนจนกระทั่งเปลี่ยนรูปทรงจนเกิดการแตกหักแล้วเคลื่อนตัวไปสู่ตำแหน่งใหม่ ถือเป็น
ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการเกิดแผ่นดินไหวอย่างง่าย ปัจจุบันนักแผ่นดินไหววิทยา (Seismologist) ได้ จำแนก
สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สาเหตุจากธรรมชาติและสาเหตุจากมนุษย์ 
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 สาเหตุแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ 
     1. กระบวนการธรณีแปรสัณฐาน (Tectonic Activities) 

  ธรณีแปรสัณฐาน (Tectonics) คือกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของแผ่น
เปลือกโลกโดยบริเวณส่วนนอกสุดของโลกที่เรียกว่าชั้นธรณีภาค (Lithosphere) แตกย่อยออกเป็นหลาย
แผ่นและเคลื่อนอยู่บนของหนืดที่เรียกว่าชั้นฐานธรณีภาค (Asthenosphere) การเคลื่อนที่ชองแผ่น
เปลือกโลก ในทางธรณีแปรสัณฐาน ลือเป็นต้นเหตุสำคัญในการเกิดแผ่นดินไหวโดยส่วนใหญ่บนโลก และ
ผลจาก การเคลื่อนที่และชนกันของแผ่นเปลือกโลกแบบต่าง ๆ ทำให้เกิดพฤติกรรมแผ่นดินไหวที่แตกต่าง
กัน ทั้งในเรื่องของความรุนแรงและความถี่ในการเกิด ที่ซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตาม 
ขอบหรือบริเวณท่ีมีการชนกันของแผ่นเปลือกโลก  

 

รูปที่ 32 แสดงเหตุการณ์แผ่นดินไหว (จุดสีดำ) ตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก 

    2.ภูเขาไฟประทุ 
  กลุ่มแผ่นดินไหว (Earthquake swarm) คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวจำนวนมากที่

มีขนาด ใกล้เคียงกัน ขนาดเล็ก-ปานกลาง เกิดขึ ้นในช่วงระยะเวลาอันสั ้น (สัปดาห์ - เดือน) กลุ่ม
แผ่นดินไหวนี้ มักจะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ภูเขาไฟประทุ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากการแทรกกันของ
แมกมา ภายในแผ่นเปลือกโลก ทำให้เกิดการปริแตกของหินและเกิดแผ่นดินไหว กลุ่มแผ่นดินไหวส่วน
ใหญ่มัก ไม่ทำให้เกิดพิบัติภัย แต่สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือน (Precursor) ก่อนเกิดภูเขาไฟปะทุ เช่น
กรณี การประทุของภูเขาไฟเซนต์ เฮเลนส์ (St. Helens) ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา 
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รูปที่ 33 แสดงกลุ่มแผ่นดินไหวและคลื่นสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดไดในบริเวณภูเขาไฟ  

แหล่งที่มา: www.pnsn.org] 
    3. อุกกาบาตชนโลก 

  ในปัจจุบันพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างที่บ่งชี้ว่าเคยเกิดอุกกาบาต
ชนโลกในอดีต เช่นหลุมอุกกาบาตบาร์ริงเกอร์ (Barringer) ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 กิโลเมตร 
หลุมลึก 174 เมตรอายุประมาณ 50,000 ปี เกิดขึ้นในบริเวณรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาการตกของ 
อุกกาบาตทำให้เกิดลมกระแทกท่ีรุนแรง ส่งผลให้ต้นไม้ในรัศมี 20 กิโลเมตรล้มระเนระนาด 
  

http://www.pnsn.org/
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รูปที่ 34 แสดงหลุมอุกกาบาตบาร์ริงเกอร์ที่ถูกค้นพบในบริเวณรัฐแอริโซนา  
แหล่งทีม่า www.forces.si.edu 

 
 3.3.6.2 สาเหตุแผ่นดินไหวจากมนุษย์ 

   1. การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ 
 แรงระเบิดทำให้เกิดการสั ่นสะเทือนเป็นบริเวณกว้าง เทียบไกลเคียงกับการเกิด

แผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงขนาดรุนแรง (Moderate-strong earthquakes) เช่นการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์เมื ่อวันที ่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1971 ที ่รัฐอะลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา เทียบเท่ากับ
แผ่นดินไหวขนาด 6.8 และการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที ่เกาหลีเหนือ เทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด         
5.1 นอกจากนี้แรงระเบิดอาจไปกระตุ้นหรือเหนี่ยวน่าให้รอยเลื่อนหรือรอยแตกของแผ่นดินในบริเวณ 
ใกล้เคียงเกิดการสะสมความเครียดเพิ่มขึ้นแบบทันทีทันใด และอาจเกิดแผ่นดินไหวตามมาได้ 
  

http://www.forces.si.edu/
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รูปที่ 35 แสดงตำแหน่งที่มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ (ดาวสีแดง) จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว  

(วงกลมสีนํ้าเงิน) และคลื่นสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ในแต่ละบริเวณ  

แหล่งที่มา https://str.Unl.gov 

   2. การระเบิดเพื่อทำเหมือง 
 แรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ค่อนข้างมาก แต่ก็อาจทำให้เกิด

ความเสียหายกับบ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆได้ นอกจากนี้แรงระเบิดจากการทำเหมืองที่อยู่ 
ใกล้กับแนวรอยเลื ่อน อาจไปกระตุ ้นหรือทำให้เกิดการเสียสมดุลของการเลื ่อนตัว และทำให้เกิด 
เหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นได้ 

   3. การกักน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 
 น้ำหนักของมวลนี้ที่กดทับรอยแตกของหินหรือรอยเลื่อนใต้เขื่อน ทำให้สภาพสมดุลของ

การ ยึดตัวของรอยเลื่อนในบริเวณนั้นเปลี่ยนไป และอาจทำให้ เกิดการเลื่อนตัวหรือเกิดแผ่นดินไหว เช่น 
เขื ่อนโคย่า (Koyna) ประเทศอินเดีย เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 และสำหรับในประเทศไทยปี        
ค.ศ. 1983 เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ใกล้กับเขื่อนศรีนครินทร์ อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี และเกิด
แผ่นดินไหวตามมาอีกมากกว่า 124 เหตุการณ์ หลังจากการกักเก็บนี้ภายในเขื่อน 
  

https://str.unl.gov/
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รูปที่ 36 แสดงตำแหน่งของเขื่อนทั่วโลก (สัญลักษณ์สีน้ำเงิน) ที่เคยเกิดแผ่นดินไหวอันเนื่องมาจากการ
กักเก็บน้ำมากเกินไป (Gupta, 2002) 

   4. การสูบหรืออัดโครงสร้างขั้นหิน 
 การสูบน้ำหรือน้ำมันทำให้โครงสร้างใต้ดินเสียสมดุล หรือทำให้ความดันใต้พื้นดินลด

ต่ำลงซึ่งอาจทำให้มีการเลื่อนตัวหรือการถล่มของโพรงหรือช่องว่างใต้ดิน และทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน

หรือ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในบริเวณดังกล่าวได้ เช่นการผลิตน้ำมันในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทำให้เกิด 

แผ่นดินไหวขนาดน้อยกว่า 3.0 จำนวนมากกว่า 350 เหตุการณ์ในบริเวณดังกล่าวคือ การสั่นสะเทือนของ

พ้ืนดิน ซึ่งสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของเปลือกโลก เนื่องจากพลังงานความร้อนภายในโลก

ทำให้เกิดแรงเครียด แรงเครียดที่สะสมอยู่ในโลกทำให้เกิดการแตกหักของหิน เมื่อหินแตกออกเป็นแนวจะ

เกิดรอยเลื่อนและการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของรอยเลื่อนนี้ เป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหว 

แผ่นดินไหวนอกจากจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้ว ยังเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ซึ่งทำให้สภาพ

สมดุลของเปลือกโลกบางส่วนเปลี่ยนไปและไปกระตุ้นให้เกิดอาการดังกล่าว แต่จะมีความรุนแรงน้อยกว่า

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แผ่นดินไหวอาจเกิดจากภูเขาไฟระเบิด เหมืองถล่ม หรือการทดลองระเบิด

นิวเคลียร์ใต้ดิน เป็นต้น  



P a g e  | 83 

   3.3.5.1 ขนาดแผ่นดินไหว (Earthquake Magnitude) 
ขนาดแผ่นดินไหว (Earthquake Magnitude) คือพลังงานที ่ถูกปลดปล่อยออกมาขณะเกิด 

แผ่นดินไหว สามารถคำนวณได้จากแอมพลิจูดของคลื่นที่ตรวจวัดได้แต่ละสถานีแต่เนื่องจากแอมพลิจูด
ของคลื่นแผ่นดินไหวมีขนาดลดลงตามระยะทาง ทำให้คลื่นที่ได้จากการตรวจวัด แต่ละสถานีมีแอมพลจิูด
ไม่เท่ากัน จึงต้องมีค่าปรับแก้ เพื่อให้คลื่นของเหตุการณ์แผ่นดินไหวเดียวกันที่ บันทึกได้ในแต่ละสถานี มี
ขนาดแผ่นดินไหวที่เท่ากัน 

 
รูปที่ 37 แสดงแอมพลิจูดในแต่ละเฟส (Phases) ของคลื่นแผ่นดินไหว 

 
  การคำนวณหาขนาดแผ่นดินไหวมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เช่น ขนาด 
แผ่นดินไหวตามมาตราริกเตอร์ (ML) ใช้คำนวณเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ไม่เกินขนาด 6.8 ตำแหน่ง 
ศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Earthquake epicenter) ต้องอยู่ห่างจากสถานีตรวจวัดไม่เกิน 650 กิโลเมตร 
และต้องมีค่าปรับแก้ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ (Richter, 1935) ดังสมการ 

ML = log(A)+C  

เมื่อ A คือแอมพลิจูดของคลื่นแผ่นดินไหวแต่ละสถานี  
C คือค่าปรับแก้ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  
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 สำหรับแผ่นดินไหวไกลที ่ระยะมากกว่า 500 กิโลเมตร สามารถคำนวณหาขนาด
แผ่นดินไหว (Mb) ด้วยวิธีของ Gutenberg และ Richter (1956) โดยใช้แอมพลิจูดของคลื่น P ในช่วงคาบ 
(Period) ประมาณ 0.1-3.0 วินาที และค่าปรับแก้ที ่ขึ ้นอยู ่กับระยะห่างระหว่างตำแหน่งศูนย์กลาง 
แผ่นดินไหวกับสถานีตรวจวัด (Epicentral distance) และความลึกของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Focal 
depth) ดังสมการ 

A 
Mb = log(—)+Q(D,h)  

T 
เมื่อ A คือแอมพลิจูดของคลื่นแผ่นดินไหวแต่ละสถานี  

T คือคาบของคลื่นแผ่นดินไหว 
Q คือค่าปรับแก้ที่ขึ้นอยู่กับระยะห่าง (D) และความลึก (h) ของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว 

 
 ถ้าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ไกลมาก แอมพลิจูดของคลื่น P หรือคลื่น ร อาจจะไม่ซัด 

สามารถ คำนวณหาขนาดแผ่นดินไหว (Ms) ได้โดยใช้แอมพลิจูดของคลื่นผิวพื้น (Surface wave) ที่คาบ 
ประมาณ 20 วินาที ดังสมการ 

A   
Ms = log(—) +1.66log A + 3.3  

T 
เมื่อ A คือแอมพลิจูดของคลื่นแผ่นดินไหวแต่ละสถานี T คือคาบของคลื่น

แผ่นดินไหว 
∆ คือระยะห่างของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวกับสถานีตรวจวัด 
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 การหาขนาดแผ่นดินไหวโดยใช้แอมพลิจูดของคลื ่นด้วยวิธ ีดังกล่าวข้างต้น กรณี
แผ่นดินไหว ขนาดใหญ่ ข้อจำกัดในการตรวจวัดและการคำนวณอาจทำให้แอมพลิจูดของคลื่นคงที่ที่ค่า
หนึ่ง (Saturation) ไม่สามารถคำนวณหาขนาดแผ่นดินไหวได้ตามความเป็นจริง 

 

รูปที่ 38 แสดงข้อจำกัดของการคำนวณหาขนาดแผ่นดินไหวตามมาตราต่าง ๆ 
 

 ในปัจจุบันจึงนิยมหาขนาดแผ่นดินไหวตามมาตราโมเมนต์ (Moment magnitude, Mw) โดย
วิเคราะห์จากการเลื่อนตัวของแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวแทนแอมพลิจูดของคลื่น ด้วยวิธีของ Hanks และ 
Kanamori (1979) ดังสมการ 

Mo = JUS A  

2 
Mw =—log (/Wo) —10.73  

3 

โดยที μ คือค่าโมดูลัสเฉือน (Shear modulus) 
A คือพื้นที่ระนาบรอยเลื่อนที่ปริแตก (Rupture area) 
S คือการเลื่อนตัว (displacement) ขณะเกิดแผ่นดินไหว 
Mo คือพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากการเลื่อนตัวของแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว 
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   3.3.5.2 ความรุนแรงแผ่นดินไหว (Earthquake Intensity)   

  ระดับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว (Earthquake Ground Shaking) เป็น
ผลมาจาก พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว โดยแรงสั่นสะเทือนจะลดลงเมื่อคลื่น
เดิน ทางไกลออกจากแหล่งกำเนิด และสามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือในรูปแบบของค่าอัตราเร่งสงูสุด 
ของพ้ืนดิน (Peak Ground Acceleration, PGA) 

  ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Earthquake Intensity) หมายถึงระดับ
ผลกระทบจาก แรงสั่นสะเทือนที่มีต่อคน สิ่งของ อาคาร และสภาพแวดล้อม ซึ่งแต่ละพ้ืนที่จะได้รับความ
รุนแรงหรือ ผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนไม่เท่ากัน ในปัจจุบันมีมาตราวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวหลาย
มาตรา แต่มาตราที่ได้รับความนิยมมาตราหนึ่งคือมาตราเมอร์คัลลี่แปลง (Modified Mercalli Intensity 
scale, MMI) ซึ่งแบ่งออกเป็น 12 ระดับ   
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ระดับ 

(MMI) 

ผลกระทบ 
1 ไม่รู้สึกสั่นไหว ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือ 

II รู้สึกบางคน โดยเฉพาะผู้อยู่ขั้นบนของอาคาร สิ่งของแกว่งไกว 
III ผู้อยู่ในอาคารรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่ขั้นบนของอาคาร แต่ผู้คนส่วนใหญ่

ยังไม่รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว 
IV ในเวลากลางวันผู้คนในอาคารรู้สึกมาก แต่ผู้อยู่นอกอาคารรู้สึกบางคน จาน 

หน้าต่าง ประตูสั่น ความรู้สึกเหมือนรถบรรทุกชนอาคาร 

V เกือบทุกคนรู้สึก หลายคนตกใจตื่น วัตถุท่ีไม่มั่นคง ล้ม ควํ่า เสา ต้นไม้ แกว่ง

ไกว VI ทุกคนรู้สึก เครื่องเรือนเคลื่อน ปล่องไฟแตก เกิดความเสียหายเล็กน้อยกับ

อาคาร VII ทุกคนตกใจวิ่งออกนอกอาคาร อาคารที่ออกแบบดีไม่เสียหาย เสียหายเล็กน้อย

ถึงปานกลางกับอาคารสิ่งก่อสร้างธรรมดา เสียหายมากกับอาคารที่ออกแบบ 

ไม่ดี ผู้ขับรถรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว 

VIII เสียหายเล็กน้อยกับอาคารที่ออกแบบไว้ดี เสียหายมากในอาคารธรรมดา 

บางส่วนของอาคารพังทลาย เสียหายอย่างมากในอาคารที่ออกแบบไม่ดี ผนัง 

อาคารหลุดออกนอกอาคาร ปล่องไฟพัง ดินและทรายพุ่งขึ้นมา 
IX เสียหายมากในอาคารที่ออกแบบไว้ดี โครงสิ่งก่อสร้างบิดเบนจากแนวดิ่ง 

เสียหาย อย่างมาก กับอาคารและบางส่วนพังทลาย ตัวอาคารเคลื่อนจาก      

ฐานราก พื้นดิน แตก ท่อใต้ดินแตกหัก 

X อาคารไม้ที่สร้างไว้อย่างดี เสียหาย โครงสร้างอาคารพังทลาย รางรถไฟบิด 

พ้ืนดินแตกแผ่นดินถล่มหลายแห่ง ทรายและโคลนพุ่งจากพ้ืนดิน 

XI สิ่งก่อสร้างเหลืออยู่น้อย สะพานถูกทำลาย พ้ืนดินมีรอยแยกกว้าง ท่อใต้ดิน 

เสียหายหมดรางรถไฟบิดงอมาก 
XII เสียหายทั้งหมด เห็นคลื่นบนพ้ืนดิน เส้นแนวระดับสายตาบิดเบน วัตถุสิ่งของ 

กระเด็นในอากาศ 
ตารางที่ 19 ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวตามมาตราเมอร์คัลลี่แปลง (MMI) 
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  3.3.7 คลื่นสึนามิ 

  สึนามิ คือ คลื่นที่เคลื่อนที่ตั้งแต่ส่วนผิวจนถึงใต้ท้องทะเล เกิดจากมวลน้ำถูกแรงกระทำ 
ขนาดใหญ่ทำให้เกิดการยกตัว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก แผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล ภูเขาไฟ ระเบิด ดินถล่ม 
แผ่นดินทรุด หรืออุกกาบาตตกในทะเล แต่จากข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของ
เหตุการณ์สินามิ เกิดจากแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล โดยทั่วไปจะเป็นแผ่นดินไหวที่มี ขนาดมากกว่า 6.5 
ศูนย์กลาง แผ่นดินไหวอยู่ถึกจากพ้ืนทะเลไม่เกิน 100 กิโลเมตร และแหล่งกำเนิด แผ่นดินไหวมีการเลื่อน
ตัวในแนวดิ่ง ซึ่งมักจะเกิดในบริเวณแนวมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก 
 

รูปที่ 39 แสดงลักษณะของสึนามิ รูปแบบการเคลื่อนที่ของคลื่น  

  3.3.7.1 ลักษณะเฉพาะของสึนามิ 

   สึนามิจะเคลื่อนที่เร็วในบริเวณนํ้าลืก และเคลื่อนที่ข้าลงในบริเวณนํ้าตื้น ใน
ทะเลอันดามัน ความลึกเฉลี่ย 1,000 เมตร ลึนามิจะมีความเร็วประมาณ 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 
สามารถเดินทางมาถึงขายผิงของประเทศไทยภายใน 1-2 ชั่วโมง  
    ลืนามิจะมีความสูงเพิ่มมากขึ้นในบริเวณนํ้าตื้นหรือบริเวณตามแนวขายผิง 
เหตุการณ์สึนามิใน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 พบว่า สินามิซัดขึ้นไปบนแผ่นดินสูงสุดจากระดับนํ้าทะเล 
(Run up) 16 เมตร ที่บริเวณแหลมปะการัง จ.พังงา  
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รูปที่ 40 แสดงแบบจำลองเหตุการณ์สึนามิในปี พ.ศ. 2547 (a) เวลาที่คลื่นเดินทางมาถึง ประเทศไทย 
(b) ความสูงของคลื่นที่เข้าปะทะบริเวณขายผิงของประเทศไทย 

   สึนามิจะซัดเข้าไปในฝังได้ไกล เมื่อลักษณะชายฝังมิความลาดชันที ่แคบลง 
เหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 คลื ่นซัดเข้าไปในแผ่นดินได้!กลที ่สุดจากแนวชายฝัง 
(Inundation) 1,102 เมตร ที่บ้านบางเนียง อ.ตะกั่วปา จ.พังงา  
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รูปที่ 41 แสดงความรุนแรงของสึนามิในปี พ.ศ. 2547 (a) ลักษณะชายฝังแบบต่างๆ  
(b) บริเวณท่ีสึนามิซัดเข้าไปในแผ่นดินที่ จ.พังงา (กรมทรัพยากรธรณี, 2547) 
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    3.3.7.2 สาเหตุการเกิดสึนามิ 
   สึนามิส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามแนวดิงชองภูมิประเทศใต้

ท้องทะเลอย่างทันทีทันใด ซึ่งพบในบริเวณแนวมุดตัวชองแผ่นเปลือกโลก (Subduction zone) ดังรูปที่ 
36a ทำให้ มวลน้ำยกตัวเกิดคลื่นซัดเข้าหาชายฝัง 

 

 
รูปที่ 42 แสดงแหล่งกำเนิดสึนามิ (a) ตามแนวมุดตัวชองแผ่นเปลือกโลก  

(b) จากเหตุการณ์สึนามิ ในปี พ.ศ. 2547 (Ishii และคณะ,2548) 
  ปี พ.ศ. 2547 เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 9.0 ทางตอนเหนือชองเกาะ          

สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย พบว่าภูมิประเทศใต้ท้องทะเลยกตัวสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 30 เซนติเมตร 
แต่พื้นที่กว้าง เป็นแนวยาวกว่า 1,300 กิโลเมตร ทำให้มวลน้ำมหาศาลยกตัวเกิดคลื่นยักษ์ซัดเข้าหา          
ชายฝั่งของประเทศไทย 

 3.3.7.3 ผลกระทบจากสึนามิ 
  เหตุการณ์สินามิ ปี พ.ศ. 2547 ส่งผลกระทบ 14 ประเทศรอบมหาสมุทรอินเดีย 

มีผู้เสียชีวิต รวม 230,000 คน สีนามิซัดเข้าถล่ม 6 จังหวัด บริเวณชายผิงอันดามันซองประเทศไทย เกิด
ความ เสียหายทั้งเศรษฐกิจและทรัพย์สิน และมีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากท่ีสุดในบริเวณ 
ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
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  3.3.8 ภัยแล้ง  

   ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่ฝนตกน้อยกว่าปกติ              

ไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำใช้ และพืชต่างๆ ขาด

น้ำหล่อเลี้ยง ขาดความชุ่มชื้น ทำให้พืชผลไม่สมบูรณ์ ไม่เจริญเติบโตและไม่ให้ผลตามปกติ เกิดความ

เสียหาย และเกิดความอดอยากขาดแคลนทั่วไป ความรุนแรงของฝนแล้ง ขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศ 

ความชื้นในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้งและความกว้างใหญ่ของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ฝนแล้งที่

ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ได้แก่ ฝนแล้งที่ เกิดในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงฝนทิ้งช่วงที่

ยาวนาน ระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม ทำให้พืชไร่ต่างๆ ที่ทำการเพาะปลูกไปแล้ว 

ขาดน้ำและได้รับความเสียหาย พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนแล้ง ได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง แต่ถ้าปีใดไม่มีพายุ

เคลื่อนที่ผ่านในแนวดังกล่าวแล้ว จะก่อให้เกิดฝนแล้งที่มีความรุนแรงมาก 

   3.3.8.1 สาเหตุของการเกิดภัยแล้งมีอะไรบ้าง 

    1. โดยธรรมชาติ 

     1.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก 

     1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     1.3 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล 

     1.4 ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว 

    2. โดยการกระทำของมนุษย์ 

     2.1 การทำลายชั้นโอโซน 

     2.2 ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก 

     2.3 การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 

     2.4 การตัดไม้ทำลายป่า 

   3.3.8.2 ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 

15 วัน ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงคือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 
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   3.3.8.3 ช่วงเวลาการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย 

    ภัยแล้งในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ได้แก่ 

     1. ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคม

เป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาค

ตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นลำดับ จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของ             

ปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

     2. ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 

จะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น ภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุม

พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศ 

  3.3.9 ไฟป่า  

   ในที่นี้กล่าวถึงเฉพาะไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมักเกิดบริเวณทางตอนบนของ

ประเทศ เช่น ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเกิดในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้น

เดือนพฤษภาคม สำหรับภาคใต้มักได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศ

อินโดนีเซีย สาเหตุการเกิดไฟป่าจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสสารที่เป็นเชื้อเพลิงโดยรอบพ้ืนที่นั้นๆ เป็น

สำคัญ 

   3.3.9.1 องค์ประกอบของไฟป่า 

    เช่นเดียวกับการเกิดไฟโดยทั่วไป ไฟป่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบที่

จำเป็น 3 ประการ คือเชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน มารวมตัวกันในสัดส่วนที่เหมาะสมที่จะเกิดการ

สันดาป (Combustion) และทำให้การสันดาปสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสำหรับไฟ

ป่าแล้วองค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้มีลักษณะเฉพาะดังนี้ี้ 

     1. เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงในการเกิดไฟป่า ได้แก่ อินทรียสารทุกชนิดที่ติด

ไฟได้ ได้แก่ ต้นไม้ ไม้พุ่ม กิ่งไม้ ก้านไม้ ตอไม้ กอไผ่ ลูกไม้เล็กๆ หญ้า วัชพืช รวมไปถึงดินอินทรีย์ (Peat 

Soil) และชั้นถ่านหินที่อยู่ใต้ผิวดิน (Coal Seam) 

     2. ออกซิเจน ออกซิเจนเป็นก๊าซที่เป็นองค์ประกอบหลักของอากาศ

โดยทั่วไป ในป่าจึงมีออกซิเจนกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ปริมาณและสัดส่วนของออกซิเจน

ในอากาศในป่า ณ จุดหนึ่งๆ อาจผันแปรได้บ้างตามการผันแปรของความเร็วและทิศทางลม 
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     3. ความร้อน แหล่งความร้อนที่ทำให้เกิดไฟป่าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

แหล่งความร้อนจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสีของกิ่งไม้ การรวมแสงอาทิตย์ผ่านหยดน้ำค้าง ภูเขา

ไฟระเบิด และแหล่งความร้อนจากมนุษย์ ซึ่งเกิดจากการจุดไฟในป่าด้วยสาเหตุต่างๆกัน 

    องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ เรียกว่า สามเหลี่ยมไฟ หากขาดองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหนึ่งไป ไฟป่าจะไม่เกิดขึ้น หรือไฟป่าที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังลุกลามอยู่ก็จะดับลง ความรู้เรื่อง

สามเหลี่ยมไฟในข้อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นความรู้พื ้นฐานที่ต้องนำมาใช้ในการวางแผน

ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าทั้งวงจร 

   3.3.9.2 ชนิดของไฟป่า 

    การแบ่งชนิดของไฟป่าที่ได้รับการยอมรับและใช้กันมายาวนานนั้น ถือเอาการ

ไหม้เชื้อเพลิงในระดับต่างๆในแนวดิ่ง ตั้งแต่ระดับชั้นดินขึ้นไปจนถึงระดับยอดไม้ เป็นเกณฑ์ การแบ่งชนิด

ไฟป่าตามเกณฑ์ดังกล่าวทำให้แบ่งไฟป่าออกเป็น 3 ชนิด คือ ไฟใต้ดิน ไฟผิวดิน และไฟเรือนยอด (Brown 

and Davis,1973) 

     1. ไฟใต้ดิน (Ground Fire) คือไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุที่อยู่ใต้ชั้นผิวของ

พ้ืนป่า เกิดขึ้นในป่าบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าในเขตอบอุ่นที่มีระดับความสูงมากๆ ซึ่งอากาศ

หนาวเย็นทำให้อัตราการย่อยสลายอินทรียวัตถุต่ำ จึงมีปริมาณอินทรียวัตถุสะสมอยู่บนหน้าดินแท้ 

(Mineral soil) ในปริมาณมากและเป็นชั้นหนา โดยอินทรียวัตถุดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของ duff, muck, 

หรือ peat ในบริเวณท่ีชั้นอินทรียวัตถุหนามาก ไฟชนิดนี้อาจไหม้แทรกลงไปใต้ผิวพ้ืนป่า (Surface Litter)

ได้หลายฟุตและลุกลามไปเรื่อยๆใต้ผิวพ้ืนป่าในลักษณะการครุกรุ่นอย่างช้าๆ ไม่มีเปลวไฟ และมีควันน้อย

มาก จึงเป็นไฟที่ตรวจพบหรือสังเกตพบได้ยากที่สุดและเป็นไฟที่มีอัตราการลุกลามช้าที่สุด แต่เป็นไฟที่

สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ป่าไม้มากที่สุด เพราะไฟจะไหม้ทำลายรากไม้ ทำให้ต้นไม้ใหญ่น้อยทั้งป่า

ตายในเวลาต่อมา ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นไฟที่ควบคุมได้ยากท่ีสุดอีกด้วย 
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รูปที่ 43 ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน ในป่าพรุ 

 

      2. ไฟผิวดิน (Surface Fire) คือไฟที่ไหม้ลุกลามไปตามผิวดิน โดยเผา

ไหม้เชื้อเพลิงบนพ้ืนป่า อันได้แก่ ใบไม้ กิ่งก้านไม้แห้งที่ตกสะสมอยู่บนพ้ืนป่า หญ้า ลูกไม้เล็กๆ ไม้พ้ืนล่าง 

กอไผ่ ไม้พุ่ม (ภาพที่ 1.2) ไฟชนิดนี้เป็นไฟที่พบมากที่สุดและพบโดยทั่วไปในแทบทุกภูมิภาคของโลก 

ความรุนแรงของไฟจะขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของเชื้อเพลิง โดยทั่วไปไฟชนิดนี้จะไม่ทำอันตรายต้นไม้

ใหญ่ถึงตาย แต่จะทำให้เกิดรอยแผลไฟไหม้ ซึ่งมีผลให้อัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ลดลง คุณภาพของ

เนื้อไม้ลดลง ไม้มีรอยตำหนิ และทำให้ต้นไม้อ่อนแอจนโรคและแมลงสามารถเข้าทำอันตรายต้นไม้ได้

โดยง่าย 
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รูปที่ 44 ไฟผิวดิน 

 

     สำหรับประเทศไทย ไฟป่าส่วนใหญ่จะเป็นไฟชนิดนี้ โดยจะมีความสูง

เปลวไฟ ตั้งแต่ 0.5 - 3 เมตร ในป่าเต็งรัง จนถึงความสูงเปลวไฟ 5 - 6 เมตร ในป่าเบญจพรรณที่มีกอไผ่

หนาแน่นไฟป่าชนิดนี้ หากสามารถตรวจพบได้ในขณะเพิ่งเกิด และส่งกำลังเข้าไปควบคุมอย่างรวดเร็ว ก็

จะสามารถควบคุมไฟได้โดยไม่ยากลำบากนัก แต่หากทอดเวลาให้ยืดยาวออกไปจนไฟสามารถแผ่ขยาย

ออกเป็นวงกว้างมากเท่าไร การควบคุมก็จะยากขึ้นมากเท่านั้น 
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รปูที่ 45 ไฟเรือนยอด 

 

     3. ไฟเรือนยอด (Crown Fire) คือไฟที่ไหม้ลุกลามจากยอดของต้นไม้

หรือไม้พุ่มต้นหนึ่งไปยังยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มอีกต้นหนึ่ง ส่วนใหญ่เกิดในป่าสนในเขตอบอุ่น ไฟชนิดนี้มี

อัตราการลุกลามที่รวดเร็วมาก และเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับพนักงานดับไฟป่า ทั้งนี้เนื่องจากไฟมี

ความรุนแรงมากและมีความสูงเปลวไฟประมาณ 10 - 30 เมตร แต่ในบางกรณีไฟอาจมีความสูงถึง       

40 - 50 เมตร โดยเท่าที่ผ่านมาปรากฏว่ามีพนักงานดับไฟป่า จำนวนไม่น้อยถูกไฟชนิดนี้ล้อมจนหมดทาง

หนีและถูกไฟครอกตายในที่สุด ไฟเรือนยอดโดยทั่วไปอาจต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นสื่อไม่มากก็น้อย 
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บทที่ 4 

การเตือนภัยสภาวะอากาศด้านอุตุนิยมวิทยา 

 การประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้น จะทำการแจ้ง

เตือนเกี่ยวกับสภาวะอากาศที่ทำให้เกิดอุทกภัย และคลื่นลมแรง ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติหลักท่ีมีผลกระทบต่อ

พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.1 ข้อมูลที่ใช้ในการเตือนภัยธรรมชาติ 

 4.1.1 ข้อมูลแผนที่อากาศ  

  4.1.1.1 แผนที่อากาศผิวพ้ืน (Top Chart /Synoptic weather chart) เป็นแผนที่แสดง

ระบบความกดอากาศซึ่งเกิดจากการหมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลกที่ได้มาจากการวิเคราะห์ค่าความกด

อากาศ (hPa) ที่ หักแก้หาระดับน้ำทะเลปานกลางของสถานีตรวจอากาศ ณ ตำบลต่าง ๆ ตามภูมิภาค

ของโลกและประเทศไทย ในแผนที่อากาศผิวพื้นจะประกอบด้วยเส้นความกดอากาศเท่า ( Isobar) ที่ลาก

ผ่านตำบลต่าง ๆ ซึ่งบางบริเวณ มีลักษณะเป็นระเบียบ ห่างหรือชิดกัน และบางบริเวณมีลักษณะเป็นแนว

โค้งของ Trough หรือ Ridge รวมทั้ง ตัวการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศ เช่น บริเวณความกดอากาศ

สูง หย่อมความกดอากาศต่ำ พายุหมุนเขตร้อน ร่องมรสุม และแนวปะทะอากาศ เป็นต้น 

 
รูปที่ 46 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. 
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  4.1.1.2 แผนที่ลมชั้นบน (Upper Wind) เป็นแผนที่แสดงระบบการหมุนเวียนลมใน

ระดับต่าง ๆ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ทิศทางลมจากผลการตรวจอากาศชั้นบนของตำบลต่าง ๆ ตาม

ภูมิภาคของโลกรวมทั้งประเทศไทย แผนที่ลมชั้นบน ประกอบด้วย เส้นทิศลมเท่า (Streamline) การ

วิเคราะห์แสดงลักษณะของไซโคลน (Cyclone) แทนด้วยสัญลักษณ์ลมทั้งทิศทางและความเร็ว เช่น 

Cyclonic s “C”, Anti Cyclonic “A” บริเวณที่มีลักษณะ เป็นอานม้า เรียกว่า Col ซึ่งเป็นบริเวณลม

อ ่อน อาจปรากฏเป ็นล ักษณะของการเช ียร ์  เช ่น  Cyclonic, Anticyclonic แกนแนวลมสอบ 

(Confluence Asymptole) แกนแนวลมแยก (Difluence Asymptole) นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ 

แผนที่ลมชั ้นบน อาจปรากฏในลักษณะ Speed Convergence หรือ Speed Divergence สิ ่งต่าง ๆ 

เหล่านี้ส่งผลต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไป  

 

 
รูปที่ 47 ภาพแผนที่ลมชั้นบน ระดับ 850 hPa วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. 
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  4.1.1.3 แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน (Pressure Change) เป็นแผนที่แสดงค่าความกด

อากาศที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลง ณ ตำบลต่าง ๆ ตามภูมิภาคของโลกและประเทศไทย เป็นการหาผลต่างของ

ความกดอากาศที่ ระดับน้ำทะเลปานกลาง ณ ตำบลหนึ่ง โดยเปรียบเทียบค่าความกดอากาศ เวลาปัจจุบัน

เทียบกับค่าความกด อากาศในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา โดยใช้ตัวเลขสีน้ำเงินแทนค่าความกดอากาศเพ่ิมขึ้น 

และตัวเลขสีแดงแทนค่า ความกดอากาศลดลง ค่าดังกล่าวช่วยบ่งชี้แนวโน้มความรุนแรง และการเคลื่อน

ตัวของตัวการต่าง ๆ ในระบบ ความกดอากาศของแผนที่อากาศผิวพื้น และการหมุนเวียนของอากาศใน

แผนที่ลมชั้นบนที่คาดว่าจะเข้ามามี อิทธิพลต่อสภาพอากาศประเทศไทยหรือเคลื่อนตัวออกไป 

 

 
รูปที่ 48 ภาพแผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 24 ชั่วโมง วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. 
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  4.1.1.4 แผนที่แสดงรายละเอียดประเทศไทย (Detail) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของ

ผลการตรวจ สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาในราย 3 ชั่วโมง โดยแสดงเฉพาะลักษณะอากาศ และมวล

อากาศที่ปกคลุม ประเทศไทย และพื้นที่ใกล้เคียง สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาที่แสดงในแผนที่ เช่น 

ความกดอากาศ ทิศทางและความเร็วลม อุณหภูมิ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง  ความชื้นสัมพัทธ์ เมฆ หยาดน้ำฟ้า 

ทัศนะวิสัย ลักษณะอากาศปัจจุบันที่เกิดข้ึนขณะทำการตรวจ 

 

 
รูปที่ 49 ภาพแผนที่อากาศรายละเอียดประเทศไทย วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. 
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  4.1.1.5 แผนภูมหิยั่งอากาศ (Pseudo adiabatic chart) หรือแผนภูมิเทอร์โมไดนามิกส์ 

ใช้วิเคราะห์โครงสร้างของบรรยากาศในแนวดิ่ง และคำนวณหาค่า Stability Index แบบต่าง ๆ ตลอดจน

ค่าอ่ืน ๆ เช่น LCL, LFC, CCLเพ่ือประกอบการพิจารณาการทรงตัวของบรรยากาศ เพราะการ ทรงตัวของ

อากาศเป็นปัจจัย สำคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศ เช่น เมฆฝน พายุฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บ 

หมอกและหมอกแดดเป็นต้นนอกจากนี้ค่าบางอย่างยังใช้บริการให้กับหน่วยในระบบป้องกันทางอากาศ

และผู้ทำการในอากาศ 

 

 
รูปที่ 50 ภาพแผนภูมิหยั่งอากาศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. 
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 4.1.2 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตรวจอากาศ 

  ภาพถ่ายดาวเทียมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1.ภาพ Infrared (IR) มีความยาวคลื่น 10.5 – 11.5 ไมครอนรายละเอียดของ
ข้อมูล 5 กิโลเมตร ใช้ในการตรวจสภานะภาพทางฟิสิกส์ของบรรยากาศและพ้ืนโลก เช่นอุณหภูมิยอดเมฆ
และอุณหภูมิของพื้นผิวโลกโดยใช้หลักการวัดการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้าเมฆมีอุณหภูมิเย็นจัดภาพ
เมฆที่ปรากฏบนแผ่นภาพจะมีสีขาวเข้ม  แต่ถ้าเมฆมีอุณหภูมิไม่ต่ำ  ภาพเมฆที่ปรากฏบนแผ่นภาพจะมีสี
ขาวจางๆ หรือสีเทา  ภาพ Infrared (IR) จะมีตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน 
   2.ภาพ Visible(VIS) มีความยาวคลื ่น 0.55–0.7 ไมครอน รายละเอียดของ
ข้อมูล 1.25 กิโลเมตร ใช้ในการตรวจวัดรายละเอียด ของเมฆและของพ้ืนโลก โดยใช้หลักการสะท้อนกลับ 
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ถ้าเมฆมีความหนามากจะสะท้อนคลื่นแสงได้มาก  ภาพเมฆที่ปรากฏบนแผ่นภาพ
จะมี     สีขาวเข้ม  แต่ถ้าเมฆบางจะสะท้อนคลื่นแสงได้น้อย  ภาพเมฆที่ปรากฏบนแผ่นภาพจะมีสีขาว
จางๆ หรือ  สีเทาภาพ Visible (VIS) จะมีเฉพาะในเวลากลางวันเมื่อดวงอาทิตย์แผ่รังสีมากระทบพื้นโลก
เท่านั้น 

 

ภาพ Infrared (IR) ภาพ Visible (VIS) ชนิดของเมฆ 

สีขาว สีเทา เมฆชั้นสูง 

สีเทา สีเทา เมฆชั้นกลาง 

สีเทา สีขาว เมฆชั้นต่ำ 

สีขาวเข้ม สีขาวเข้ม เมฆก่อตัวทางแนวตั้ง 
 

ตารางที่ 20 วิเคราะห์ชนิดของเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม 
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รูปที่ 51 ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 

 
รูปที่ 52 การวิเคราะห์ความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนด้วยภาพถ่ายดาวเทียม 
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  4.1.3 ข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 

   เรดาร์ตรวจอากาศใช้ตรวจหยาดน้ำฟ้า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นลูกเห็บ 
หิมะ ฝน ฝนฟ้าคะนอง นอกจากนั้น เรดาร์ตรวจอากาศยังสามารถ ตรวจ  และ วิเคราะห์ตำแหน่ง
ศูนย์กลางพายหมุนเขตร้อนได้ เมื่อพายุนั้นเคลื่อนเข้ามาในรัศมีหวังผลของเรดาร์ตรวจอากาศ  

 
รูปที่ 53 ภาพเรดาร์จากสถานีเรดาร์สทิงพระ  

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 11.30 UTC หรือ 18.30 น. 
 
  ลักษณะของกลุ่มฝนจะชั้นๆ ค่าความแรงมากที่สุดของกลุ่มฝนจะอยู่ชั้นในสุด ถัดออกมา
ค่าความแรงของฝนจะอ่อน ชั้นนอกสุดจะมีความแรงของฝนน้อยที่สุด ลักษณะของกลุ่มฝนจะต้องเป็นชั้น
ของกลุ่มฝนตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป 
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รูปที่ 54 แสดงลักษณะของกลุ่มฝน 
  ในการวิเคราะห์ความรุนแรงของกลุ่มฝนจากภาพเรดาร์ให้ถูกต้องและแม่นยำ ควรจะใช้
ภาพเรดาร์ที่ทำการตรวจในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 สถานี โดยกลุ่มฝนที่อยู่ใกล้สถานีจะถูกตรวจวัดได้
แม่นยำกว่ากลุ่มฝนที่อยู่ไกล  

 

รูปที่ 55 การเปรียบเทียบความรุนแรงของกลุ่มที่ตรวจวัดได้จากสถานีเรดาร์ 2 แห่งในเวลาเดียวกัน 
  

   ฝนก ำลงัอ่อน 

 ฝนก ำลงัปำนกลำง 

ฝนก ำลงัแรง 
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  ส่วนการในวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนั้น จำเป็นต้องใช้การติดตามกลุ่มฝน
หลาย ๆ เวลา หรืออาจดูจากภาพเคลื่อนไหวของเรดาร์ที่ได้จากการนำภาพเรดาร์หลาย ๆ  เวลามาแสดง
ต่อเนื่องกัน หรือพิจารณาจากลมมรสุมประจำฤดูที่พัดผ่านในช่วงเวลาต่าง  ๆ เช่น ในช่วงเดือนสิงหาคม 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ กลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 

  การพยากรณ์ลมกระโชกแรงเนื่องจากแนวของฝนฟ้าคะนองทำได้โดยติดตามการเคลื่อน
ตัวของแนวฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนตัวของแนวฝนฟ้าคะนอง
มักจะข้ึนกับทิศทางและความเร็วของลมประจำวัน 

 
รูปที่ 56 แนวฝนฟ้าคะนองซึ่งจะทำให้เกิดลมกระโชกแรง 

 วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30-14.30 น. 
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  4.1.4 แบบจำลองพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข  

   การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (Numerical Weather Prediction, NWP) คือ 
การคาดหมายลักษณะของลมฟ้าอากาศ โดยอาศัยสมการทาง Hydrodynamic และ Thermodynamic 
ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ สมการเหล่านี้จะรวมกันเป็นระบบสมการที่สมบูรณ์ เพ่ือใช้
ในการพยากรณ์อากาศเรียกว่าแบบจำลอง (Model) โดยจะบอกถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทาง
อุตุนิยมวิทยาต่างๆ เช่น ลม ความกดอากาศ อุณหภูมิและปริมาณความชื้นในอากาศ ซึ่งตั วแปรเหล่านี้
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของลมฟ้าอากาศ 

   กรมอุตุนิยมวิทยามีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
คือส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเป็นหน่วยงานในสังกัดของกองพยากรณ์อากาศ 

   ปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยามีแบบจำลองพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข ที่ทำการ
พยากรณ์ได้ล่าวงหน้า 2 วัน 3 วัน และ 10 วัน ซึ่งมีผลผลิตในรูปแบบทั้งการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน 
พยากรณ์ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวพื้น และทิศทางและ
ความเร็วลมในแต่ละระดับชั้นความสูง 

   นอกจากนี ้ ในป ัจจ ุบ ันย ังมีแบบจำลองพยากรณ์อากาศเช ิงต ัวเลขของ
ต ่างประเทศให้สามารถเล ือกใช ้  อาท ิ เช ่น แบบจำลอง  European Center for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF) , Korea Meteorological Administration (KMA) , Japan 
Meteorological Agency (JMA) เป็นต้น  
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รูปที่ 57 แบบจำลองพยากรณ์ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำฝนรวม 24 ชั่วโมง                    

ของ กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 
รูปที่ 58 แบบจำลองพยากรณ์ความเปลี่ยนของอุณหภูมิผิวพ้ืน ของ กรมอุตุนิยมวิทยา 
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รูปที่ 59 แบบจำลองพยากรณ์ทิศทางและความเร็วลม ที่ ระดับ 850 hPa ของ กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

4.2 การเตือนภัยธรรมชาติจากฝนที่ตกหนัก 

 พ้ืนที่ภาคใต้นั้น เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกได้ตลอดทั้งปีจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในแต่ละ
ฤดูกาล พอเข้าสู่ช่วงปลายปีคือเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม จะช่วงเวลาที่มีฝนตกในปริมาณที่มาก จน
บางครัง้ทำให้เกิดอุทกภัยได้ 
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 เกณฑ์การกระจายของฝน 

  1. ฝนบางพ้ืนที่ (Isolated) หมายถึง มีฝนตกน้อยกว่า 20% ของพ้ืนที่ 

  2. ฝนกระจายเป็นแห่ง ๆ (Widely Scattered) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ 20% ขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 40% ของพ้ืนที่ 

  3. ฝนกระจาย (Scattered) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ 40% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60% ของ
พ้ืนที่ 

  4. ฝนเกือบทั่วไป (Almost Widespread) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ 60% ขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 80% ของพ้ืนที่ 

  5. ฝนทั่วไป (Widespread) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ 80% ของพ้ืนที่ ขึ้นไป 

 

 เกณฑ์ปริมาณฝน 

  1. ฝนเล็กน้อย (Light Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร ถึง 10.0 มิลลิเมตร 

  2. ฝนปานกลาง (Moderate Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 
มิลลิเมตร 

  3. ฝนหนัก (Heavy Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90.0 มิลลิเมตร 

  4. ฝนหนักมาก (Very Heavy Rain) ฝนตกมีปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป 

 สำหรับการเตือนภัยธรรมชาติที่เกิดจากฝนที่ตกหนักนั้น จะต้องเข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนโดย
จะต้องมีลักษณะอากาศที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ครอบคลุมในหลายพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง 

 4.2.1 ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก 
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  4.2.1.1 บริเวณความกดอากาศสูง (High Pressure Areas) 

  คือ บริเวณท่ีมีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียงท้องฟ้าแจ่มใสและอากาศ

หนาวเย็นกระแสลมจะพัดเวียนออกศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ  

  อิทธิพลของความกดอากาศสูงที่มีต่อภาคใต้ เนื่องจากความกดอากาศสูงเป็น

มวลอากาศเย็น  และแห้ง  เมื ่อมวลอากาศนี้เคลื ่อนตัวลงมาปะทะกับอากาศเหนือผิวน้ำทะเลและ

มหาสมุทรที่มีอุณหภูมิ  สูงกว่าก็ทำให้เกิดลม คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และเมื่อลมนี้พัดผ่าน

ทะเลจีนใต้และอ่าวไทยก็จะนำเอาความชุ่มชื้นของพื้นน้ำ เข้ามา ทำให้เกิดฝนและนำฝนมาตกบนพื้นดิน 

และภาคใต้ฝั ่งตะวันออกเป็นพื ้นที่ที ่รับลมตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง  ก็จะทำให้มีฝนตกมากกว่า        

ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

 
รูปที่ 60 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
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  4.2.1.2 หย่อมความกดอากาศต่ำ (Low Pressure Areas) 

  หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าและอุณหภูมิสูงกว่าเมื่อเทียบกับ

อากาศบริเวณใกล้เคียงในระดับเดียวกันมีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางคล้ายก้นหอยในทิศทางทวนเข็ม

นาฬิกาในซีกโลกเหนือ และในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้   

  คุณสมบัติเด่น  คืออากาศเบาบางลอยตัวขึ้นเบื้องบนได้ดี ท้องฟ้ามีเมฆมาก ถ้า

หากมีความกดอากาศต่ำมากจะเป็นพายุดีเปรสชั่น และอาจพัฒนาขึ้นเป็นพายุโซนร้อนหรือพายุไต้ฝุ่น

ได้ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม มักมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้และ

อ่าวไทย แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทย บางครั้งก่อตัวในอ่าวไทยตอนล่าง แล้วเคลื่อนตัวทาง

ตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างเรื่อยขึ้นมาถึงภาคใต้ตอนบน  ทำให้ภาคใต้มีฝนตก

หนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน และทำให้เกิดน้ำท่วมได้ 

 
รูปที่ 61 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
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รูปที่ 62 ภาพแผนที่ชั้นบน ที่ระดับ 850 hPa วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. 

 

 
รูปที่ 63 ภาพถ่ายดาวเทียมชนิด visible วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
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  4.2.1.3 ร่องความกดอากาศต่ำ หรือร่องมรสุม (Low pressure trough) 

  เป็นบริเวณที่ลมจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้มาพากัน เป็นบริเวณที่มีความ
กดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียงเป็นแนวยาว  

  คุณสมบัติเด่น  คือบริเวณท่ีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านจะมีลักษณะอากาศ
แปรปรวน โดยมวลอากาศอุ่นลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบน มีกระแสลมใกล้เคียงพัดเข้าหาบริเวณความกดอากาศ
ต่ำ เกิดเมฆก่อตัวในแนวตั้ง มีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง ร่องนี้มีความยาวหลายร้อยกิโลเมตร ทอดยาว
จากทิศตะวันตกไปตะวันออกและอาจมีความกว้างมากกว่าร้อยกิโลเมตรในแนวเหนือใต้ ร่องยิ่งแคบก็ยิ่งมี
ความรุนแรงมาก โดยจะมีฝนตกหนักมากและมีฟ้าคะนองรุนแรงเป็นเวลานานติดต่อกัน  ถ้าร่องนี้พาด
ผ่านอยู่บริเวณใดหลายวันก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันจนเกิดน้ำท่วมได้ 

  ร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนขึ้นลงช้า ๆ ไปทางเหนือใต้ตามแนวโคจรของดวง

อาทิตย์ โดยจะช้ากว่าแนวโคจรของดวงอาทิตย์ประมาณ 1 เดือน ในเดือนพฤษภาคมร่องความกดอากาศ

ต่ำ จะพาดผ่านภาคใต้ของประเทศไทยและจะเลื ่อนขึ ้นไปทางเหนือเป็นลำดับ  ประมาณกลางเดือน

มิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคมร่องนี้จะเลื่อนขึ้นพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ ทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงใน

ประเทศไทยแล้วจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยอีกครั้งประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือกันยายน  

ต่อจากนั้นก็จะเลื่อนลงทางใต้ตามลำดับประมาณเดือนตุลาคมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและเลื่อนลงมาทาง

ใต้เรื่อย ๆ 

 
รูปที่ 64 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
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รูปที่ 65 ภาพแผนที่ลมชั้นบน ที่ระดับ 850 hPa วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 

 

  4.2.1.4 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

   สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอีกปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนตกหนักได้ 
โดยจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปก
คลุมประเทศไทย มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ แถบประเทศ
มองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็น และแห้งจากแหล่งกำเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
ภาคใต้จะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี้นำความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปก
คลุม การเริ่มต้นและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติได้ในแต่ละปี 

   อีกปัจจัยที่สำคัญที่ผลมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้น คือ กำลังของตัว
มรสุม ซึ่งมีผลโดยตรงจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ถ้าวิเคราะห์แล้ว
ปรากฏว่า เส้นความกดอากาศเท่าที่ 1020 มิลลิบาร์ อยู่บริเวณประเทศจีนตอนล่าง สามารถพยากรณ์ได้
ว่าในอีก 2-3 วันจะได้รับผลกระทบจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ส่งผลให้มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงไปด้วย  
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รูปที่ 66 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. 

 

  4.2.1.5 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

   มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย 
ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์
สูตร มรสุมนี้จะนำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทำให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอ่ืน 

   สำหรับผลกระทบของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่มีผลกระทบต่อภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกนั้นจะมีอิทธิทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากในช่วงเวลาระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
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  4.2.1.6 พายุหมุนเขตร้อน 

   พายุหมุนเขตร้อน คือ พายุหมุนที่เกิดในภูมิอากาศเขตร้อน ส่วนใหญ่มักเกิดใน
บริเวณระหว่างละติจูด ๕ - ๒๐ องศาเหนือและใต้ พายุนี้ก่อกำเนิดเหนือพื้นมหาสมุทรที่อุ ่น และมี
อุณหภูมิสูงกว่า ๒๖ - ๒๗ องศาเซลเซียสขึ้นไป และอาศัยแรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบตัวเองของโลก หรือ
แรงคอริออลิส (Coriolis Force) เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้พายุหมุนอยู่ตลอดเวลา โดยแรงเหวี่ยงนี้ มี
ค่าน้อยลง เมื่อเข้าใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร 

   โดยผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนนั ้น จะก่อให้เกิดฝนที่ตกหนักและลม
กระโชกแรงตามเส้นทางทีพายุเคลื่อนตัว สำหรับส่วนที่มีความรุนแรงที่สุดของพายุหมุนเขตร้อนนั้น      
คือ ส่วนหน้าขวา ซึ่งจะมีกลุ่มฝนที่ก่อตัวได้ดี และมีความเร็วลมที่มากกว่าตำแหน่งอ่ืน 

 
รูปที่ 67 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. 
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  4.2.1.7 แนวลมพัดสอบ (Confluence)  

  คือการที่ลม 2 ทิศทางมาปะทะกัน ทำให้อากาศใกล้ผิวพ้ืนถูกผลักดันให้ลอยตัว

ขึ้นข้างบน เมื่ออากาศลอยตัวขึ้นก็จะเย็นตัวลง ถ้าอากาศมีความชื้นมากพอก็จะกลั่นตัวเป็นเมฆและจะตก

ลงมาเป็นฝนในที่สุด  ทั้งนี้ลมที่พัดสอบเข้าหากันนั้นจะเป็นลมทิศใดกับทิศใดก็ได้ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะ

อ่อนกำลังลงหรือเคลื่อนที่เมื่อใดก็ได้ ดังนั้นฝนจะตกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 

 1. ลมที่พัดสอบเข้าหากันนั้นมีความชื้นมากน้อยเพียงใด ถ้าความชื้นมากฝนตกมาก 

            2. ลมที่พัดสอบเข้าหากันนั้นจะยกตัวขึ้นเบื้องบนมากน้อยเพียงใด ถ้ามีการยกสูงมากฝน

ตกมากตามไปด้วย 

           3. แนวตีบของลมที่พัดสอบกันนั้นคงท่ีนานเพียงใด ถ้าอยู่นานฝนตกมากและตกนาน 

 
รูปที่ 68 ภาพแผนที่ลมชั้นบน ที่ระดับ 850 hPa วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. 
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 4.3 การเตือนภัยธรรมชาติที่เกิดจากคลื่นลมแรง 

 คลื่นลมแรงเป็นอีกภัยธรรมชาติที่ พบเจอได้มากในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากลักษณะ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ติดกับชายฝั่งทะเล ทำให้อาชีพหลักอีกอาชีพที่สำคัญก็คือ การเดินเรือและการ
ทำประมง ในทุกปีพอเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคม ทิศทางของลมจะเปลี่ยนจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ มาเป็นลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ลักษณะของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีความสูงของคลื่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็ทำ
ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือและการทำประมง และยังสร้างความเสียหายให้ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่งอีกด้วย 

 ในการเตือนภัยธรรมชาติที่เกิดจากคลื่นลมแรงนั้น จะต้องเข้าในเกณฑ์ที่ว่ามีลักษณะอากาศที่
ส่งผลให้ความสูงของคลื่นลมในทะเลมีความสูงมากกว่า 2 เมตร ความเร็วลมมีมากกว่า 20-40 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ส่งผลให้เรือขนาดเล็กไม่สามารถออกทำการเดินเรือได้ 

 สามารถประมาณการณ์ขนาดของความยาวเรือกับขนาดความสูงคลื่นนัยสำคัญเบื้องต้นได้ดังนี ้

ถ้าความยาวของลำเรือมีค่าน้อยกว่า 3 เท่าของความสูงคลื่น เรือควรงดออกจากฝั่งเพราะพลังงานของ
คลื่นจะมากเพียงพอที่จะทำให้เรือล่มได้ 

 4.3.1 เกณฑ์ลักษณะคลื่นลมในทะเล 

  1. ทะเลสงบ (Calm) ความสูงของคลื่น 0.0 เมตร ถึง 0.10 เมตร 

  2. ทะเลเรียบ (Smooth) ความสูงของคลื่น 0.10 เมตร ถึง 0.50 เมตร 

  3. ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย (Slight) ความสูงของคลื่น 0.50 เมตร ถึง 1.25 เมตร 

  4. ทะเลมีคลื่นปานกลาง (Moderate) ความสูงของคลื่น 1.25 เมตร ถึง 2.50 เมตร 

  5. ทะเลมีคลื่นจัด (Rough) ความสูงของคลื่น 2.50 เมตร ถึง 4.00 เมตร 

  6. ทะเลมีคลื่นจัดมาก (Very Rough) ความสูงของคลื่น 4.00 เมตร ถึง 6.00 เมตร 

  7. ทะเลมีคลื่นใหญ่(High) ความสูงของคลื่น 6.00 เมตร ถึง 9.00 เมตร 

  8. ทะเลมีคลื่นใหญ่มาก (Very High) ความสูงของคลืน่ 9.00 เมตร ถึง 14.00 เมตร 

  9. ทะเลมีคลื่นใหญ่และจัดมาก (Phenomenal) ความสูงของคลื่นมากกว่า 14 เมตร 
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  4.3.2 ปัจจัยทำให้เกิดคลื่นลมแรง 

   4.3.2.1 บริเวณความกดอากาศสูง (High Pressure Areas) 

   เมื่อมีการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางหรือแรงแผ่

ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย ทำให้ลมที่พัดปกคลุมอยู่จะมีความเร็วที่แรงขึ้น 

   4.3.2.2 หย่อมความกดอากาศต่ำ 

    เมื่อการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณผิวน้ำทะเล ถ้าตัว
หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวมีการเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่ง จะทำให้คลื่นลมบริเวณชายฝั่งมีความสูง
เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

   4.3.2.3 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

    สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากจะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกิด
ฝนตกหนักแล้ว ยังส่งผลให้ลักษณะคลื่นลมในทะเลมีความกำลังเพิ่มขึ้นด้วย โดยอิทธิพลจะเริ่มประมาณ
กลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  

 
รูปที่ 69 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. 
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รูปที่ 70 ภาพแผนที่ลมชั้นบน ที่ระดับ 925 hPa วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. 

 

 
รูปที่ 71 ภาพลักษณะคลื่นลมแรงบริเวณหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 13 ม.ค. 64 
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  4.3.2.4 พายุหมุนเขตร้อน 

   ผลพวงมาจากการเคลื่อนที่ขึ ้นฝั่งของพายุหมุนเขตร้อนทำให้เกิด คลื่นพายุ       

ซัดฝั ่ง (Storm Surge) โดยที่พายุหมุนเขตร้อนจะต้องมีความเร็วลมรอบศูนย์กลางอย่างน้อย 100 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งจึงมีดังต่อไปนี้ 

    1. ความกดอากาศบริเวณศูนย์กลางของพายุต้องต่ำมาก (น้อยกว่า 

900 เฮกโตปาสคาล) 

    2. ขนาดของพายุหมุนเขตร้อน 

    3. ความเร็วของการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อน 

    4. เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน (หน้าขวาของแนวการเคลื่อนที่ของ

พายุคลื่นลมจะแรงที่สุด) 

    5. ความเร็วลมที ่พัดวนในตัวพายุหมุนเขตร้อน (อย่างน้อย 100 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

   ลักษณะของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งคือระดับน้ำทะเลที่ยกตัวสูงขึ้นนี้ อาจจะมี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60 -80 กม. และสูงจากระดับผิวหน้าน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 2-5 เมตร 
เมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่ง พื้นที่ลุ่มต่ำจะเกิดน้ำท่วม ส่วนทางหน้าขวาของศูนย์กลางพายุ
หมุนเขตร้อนจะเกิดโดมน้ำสูงหรือที่เราเรียกคลื่นซัดฝั่ง  
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รูปที่ 72 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. 

  

 4.4 กรณีศึกษา 

  พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีน

ใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีทิศทางการเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกมุ่งเข้าสู่อ่าวไทย

ตอนล่าง โดยอิทธิพลของพายุเริ ่มส่งผลทำให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่วันที ่ 2 

มกราคม 2562 และได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในขณะที่ความแรงของพายุอยู่

ในระดับพายุโซนร้อน ในช่วงเที่ยงของวันที่ 4 มกราคม 2562 และต่อมาได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุม

บริเวณจังหวัดพังงาพร้อมกับลดกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงเช้าของวันที่ 5 มกราคม 2562 ก่อนที่จะ

เคลื่อนตัวลงทะเลอันดามันไปในวันเดียวกัน 
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รูปที่ 73 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. 

 

 
รูปที่ 74 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. 
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รูปที่ 75 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. 

 

 
รูปที่ 76 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. 



P a g e  | 127 

 
รูปที่ 77 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. 

 

 
รูปที่ 78 ภาพแผนที่ตรวจอากาศผิวพ้ืน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. 
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รูปที่ 79 ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ จังหวัดสงขลา  

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. และ วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 07.15 น. 
  



P a g e  | 129 

 
 

 
รูปที่ 80 ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ จังหวัดสงขลา  

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11.15 น. และ วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 00.30 น. 
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รูปที่ 81 ภาพแผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนสะสมช่วงวันที่ 3-6 มกราคม 2562 
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รูปที่ 82 ภาพแผนที่แสดงความเร็วลมสูงสุดช่วงวันที่ 3-6 มกราคม 2562 
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ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 7 มกราคม 

2562 กรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่ส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-7 มกราคม 2562 ซึ่งนอกเหนือจากพื้นที่

ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบถึง 14 จังหวัด และภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ์ แล้ว อิทธิพลจากพายุดังกล่าวยังส่งผลกระทบไปถึงภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่าง

ที่ติดชายฝั่งทะเล โดยมีสถานการณ์วาตภัย คลื่นลมแรง คลื่นสูงกว่าปกติและน้ำทะเลหนุนสูงเข้าสู่ชายฝั่ง

ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ รวมพ้ืนที่ได้รับ

ผลกระทบทั้งสิ้น 23 จังหวัด 97 อำเภอ 454 ตำบล 2 ,887 หมู่บ้าน 133 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 

222,737 ครัวเรือน 720,885 คน เสียชีวิต 4 ราย ประกอบด้วย จ.นครศรีธรรมราช 2 ราย จ.ปัตตานี 2 

ราย มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จุดอพยพ 123 จุด 31,665 คน ยังคงเหลือจุดอพยพ รวม 6 

จุด 970 คน ที่ จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีความเสียหายด้านสิ่งสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 

บ้านเรือนเสียหายทั้งหมด 5 หลัง เสียหายบางส่วน 5,254 หลัง โดย ณ วันที่รายงาน สถานการณ์คลี่คลาย

แล้ว 20 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง ระนอง กระบี่ ยะลา สตูล ภูเก็ต พังงา ตรัง 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 

และยังคงมีสถานการณ์ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร รวม 41 อำเภอ 251 

ตำบล 1,924 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 193,598 ครัวเรือน 577,617 คน 

 

 
รูปที่ 83 ภาพพ้ืนที่ประสบภัยคลื่นพายุซัดฝั่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี  

แหล่งที่มา http://news.ch3thailand.com 



P a g e  | 133 

 
รูปที่ 84 ภาพพ้ืนที่ประสบภัยอุทกภัยบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

แหล่งที่มา: http://workpointnews.com 
 

 
รูปที่ 85 ภาพพ้ืนที่ประสบภัยอุทกภัยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช  

แหล่งที่มา http://news.mthai.com 
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รูปที่ 86 ภาพเสาไฟฟ้าล้มจากลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช  

แหล่งที่มา http://news.thaipbs.or.th 
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บทที่ 5 

การบริหารจัดการภัยพิบัติ 

 ปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

แนวทางเดียวกัน เกิดความเป็นเอกภาพในการอำนวยการและบริหารจัดการสาธารณภัยจึงได้ จัดตั้งกรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีภารกิจหลักในการดำเนินการป้องกัน บรรเทา ฟื ้นฟูสาธารณภัย        

และอุบัติภัย 

5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการและบริหารจัดการสาธารณภัย 

 5.1.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 5.1.2 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2548 

 5.1.3 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

  - แผนปฏิบัติการ (หน่วยงาน) 

  - แผนเผชิญเหตุ (ตามประเภทภัย) 

 5.1.4 คู่มือการจัดการภัยพิบัติสำหรับประชาชน 

 สาธารณภัย คือ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรค

ระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของสัตว์ตรูพืช ภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ 

มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความ

เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ รวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

 ภัยพิบัต ิคือ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง (ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง) ลูกเห็บ ไฟป่า การระบาดของ

แมลงหรือศัตรูพืช โรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม การกระทำของ

ผู้ก่อการร้าย กองกำลังจากนอกประเทศก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชน 

 

 



P a g e  | 136 

5.2 ขอบเขตของภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

 มีกำหนด ไว้ 2 ด้าน 18 ประเภท 

 5.2.1 ด้านสาธารณภัย : ภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ 14 ประเภท 

  1. อุทกภัยดินถล่ม 

     2. พายุหมุนเขตร้อน 

     3. อัคคีภัย 

     4. ภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย 

     5. ภัยจากคมนาคมและการขนส่ง 

     6. ภัยแล้ง 

     7. ภัยจากอากาศหนาว 

     8. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 

      9. ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

      10. ภัยจากคลื่นสึนามิ 

      11. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 

      12.ภัยจากโรคแมลง สัตว์ ศัตรูพืช ระบาด 

      13. ภัยจากโรคระบาดสัตว์ สัตว์น้ำ 

      14.ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 5.2.2 ด้านความมั่นคง : มี 4 ประเภท 

  1. ภัยจากการก่อวินาศกรรม 

      2. ภัยจากทุ่นระเบิดกับระเบิด 

      3. ภัยทางอากาศ 

      4. ภัยจากการก่อจลาจล และชุมนุมประท้วง 

5.3 การจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย 

 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 เป็นการนำ

แนวคิดหลักใน การพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิ

ความรู้และเสริมสร้างความ เข้มแข็งระดับชุมชน ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติและการสร้างภูมิต้านทาน ให้แก่ชุมชนตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งการนำ

แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือ ป้องกันภัยตามหลักสากล คือ “รู้รับ - ปรับตัว – ทันเร็วทั่ว 

- อย่างยั่งยืน” โดยเสริมสร้างความตระหนักในการลด ความเสี่ยง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลัง

เกิดภัย และกำกับการดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานเช่นได้เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

พ.ศ. 2558 – 2573 สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา   

 สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณ

ภัย การบูรณาการ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการพื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นแนวทางหลักในการดำเนินการ

ให้บรรลุเป้าหมายของแผน และนำไป สู่ความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งเป็น

พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนยุทธศาสตร์การจัดการ ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป็นการ

ตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ของประเทศและวัตถุประสงค์ของแผนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอันที่จะยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่   
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 5.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการ  

  ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการพื้นฟูอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาสที่จะ

ได้รับผลกระทบจาก สาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

และผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความส่อแหลม ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิม

ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้ เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

  1. เป้าประสงค์ 

   1.1 เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยการลดความ

เปราะบางและความส่อแหลม พร้อมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่

เกิดข้ึน 

   1.2 เพ่ือให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การลดผลกระทบ และ

การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ 

  2. กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   2.1 สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน 

   2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง 

 5.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสา

ธารณภัย ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากร และภารกิจ

ความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความ

สูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดล้อมสังคม และประเทศให้มี

ผลกระทบน้อยที่สุด 
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  1. เป้าประสงค์ 

   1.1 เพื ่อให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ มี

มาตรฐานเป็นเอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   1.2 เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง

และทันต่อเหตุการณ ์

   1.3 เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประซาซนที่ได้รับผลกระทบจาก

สาธารณภัย  

  2. กลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   2.1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   2.2 พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 

   2.3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 

 5.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการพื้นฟูอย่างยั่งยืน เป็นการปรับสภาพระบบ

สาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือ

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและ ปลอดภัยกว่าเดิม ตามความเหมาะสม โดยการนำปัจจัยในการลดความเสี่ยงจาก        

สาธารณภัยมาดำเนินการในการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง 

  1. เป้าประสงค์ 

   1.1 เพ่ือพ้ืนฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง

ต่อเนื่องเป็นธรรม และสามารถกลับไปดำรงชีวิตได้ตามปกติ 

   1.2 เพ่ือให้พ้ืนที่ประสบภัยได้รับการพื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่า

และปลอดภัยกว่าเดิม 

  2. กลยุทธ์พื้นฟูอย่างยั่งยืน 

   2.1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย 

   2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการพ้ืนฟู 

   2.3 เสริมสร้างแนวทางการพ้ืนฟูท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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 5.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย เป็นการ พัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตาม

หลักสากล โดยการจัดระบบ และกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพซึ่ง

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ ประเทศจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรม และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นความสำคัญ 

  1. เป้าประสงค์ 

   1.1 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน และ

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 

   1.2 เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงกับมาตรฐานงานด้านสาธารณภัยระดับภูมิภาค  

อนุภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค 

  2. กลยุทธ์ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   2.1 พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ 

   2.2 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม 

   2.3 เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ 

   2.4 ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนนำด้านการจัดการความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย 

 
รูปที่ 75 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 
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5.4 การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

 ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่าภัยพิบัติเป็นเรื่องที่จัดการได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ภัยเกิดขึ้นก่อน จาก

แนวคิดใน อดีตที่เคยมุ่งเน้น “การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management: DM)” เมื่อภัยเกิดขึ้นแล้ว

กล่าวคือ การจัดการใน ภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย หรือการฟ้ืนฟูสภาพ

หลังจากภัยผ่านพ้น มาเป็นการให้ ความสำคัญมากขึ้นกับการดำเนินการอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับ 

“การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management: DRM)” ประกอบด้วยการลดความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) การลดผลกระทบ 

(Mitigation) และการเตร ียมความพร้อม(Preparedness) ควบคู ่ก ับ การจ ัดการในภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Management) ได้แก่ การเผชิญเหตุ (Response) และการบรรเทาทุกข์ (Relief) รวมถึง

การฟื้นฟู (Recovery) ได้แก่ การพ้นสภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction) 

การสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 

 กล่าวโดยสรุปการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประกอบด้วย (1) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

(Disaster Risk Reduction) ได้แก่ ป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) และ การ

เตรียมความพร้อม (Preparedness) (2) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) ได้แก่ 

การเผชิญเหตุ (Response) และการบรรเทาทุกข์ (Relief) และ (3) การฟื้นฟู (Recovery Build Back 

Better and Safer) คือ ฟ้ืนสภาพและ การซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction)  

 
รูปที่ 76 รูปแบบการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
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5.5 มาตรการการบริหารจัดการภัยพิบัติจากภาครัฐ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน 

 5.5.1 การป้องกันและลดผลกระทบเน้นการจัดการความเสี่ยง มีกลไกการจัดการความเสี่ยง 

แบ่งเป็น 3 ระดับ 

  5.5.1.1. ระดับนโยบาย มีหน้าที่กำหนดนโยบาย จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแห่งชาติ ประกอบด้วยหน่วยงาน 

   1. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช)  

    มีหน้าที่กำหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน

ภาคเอกชน ให้มีประสิทธิภาพโดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

   2. คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 

    มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและ

เสนอแนะแนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  5.5.5.2 ระดับปฏิบัติการ  

   1. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

    ทำหน้าที่บังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และประสาน

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ

ระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ 

และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในกรณีการ

จัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกรณีการจัดการ            

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที ่ได้รับมอบหมาย        

เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์ กรปฏิบัติการจัดการในภาวะ

ฉุกเฉิน 
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   2. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

    ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยมีผู้อำนวยการกลาง เป็นผู้อำนวยการ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

    2.1 ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

    2.2 ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวัง

สถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้ง รายงาน 

และเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่

ระดับการจัดการสาธารณภัยเพื่อตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประกอบกำลังเริ่มปฏิบัติการ 

    2.3 ภาวะเกิดภัย อำนวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติในกรณี

การจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบในการอำนวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอำนวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ รวมถึงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมิน

สถานการณ์ รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) 

และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัย

ร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ทั้งนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทำหน้าที่เป็น

ส่วนหนึ่งในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณี

ยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) 

   3. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 

    ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรอง

ผู้อำนวยการ 
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 5.5.2 ความเสี่ยง 

  โอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากสาธารณภัยต่อชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สิน  ความเป็นอยู่

ภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมปกติของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง  ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

  5.5.2.1 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง 

   1. ภัย (Hazard) คือ เหตุการณ์ที่คุกคาม หรือความน่าจะเป็นไปได้ ในการที่จะ

เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

   2. ความล่อแหลม (Exposure) คือ การอยู่ในพื้นท่ีที่อาจจะเกิดภัย และมีโอกาส

ที่จะได้รับผลกระทบจากภัยนั้นได้ 

   3. ความเปราะบาง (Vulnerability) คือ ปัจจัยหรือสภาวะใด ๆ ที ่ทำให้

หน่วยงานชุมชน ขาดความสามารถในการป้องกันตนเอง หรือไม่สามารถรับมือกับภัยอันตรายที่อาจ

เกิดข้ึน หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูชีวิต ชุมชน และสังคม ได้อย่างรวดเร็ว จากความเสียหายที่เกิดขึ้น 

  ความเสี่ยง = ภัย x ความล่อแหลม x ความเปราะบาง 

 5.5.3 ศักยภาพ (Capacity) คือ ความรู ้ ทักษะ และทรัพยากรที ่มีอยู่ ในชุมชน สังคม หรือ

หน่วยงานที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการสาธารณภัย 

 วิธีลดความเสี่ยง  

   ความเสี่ยง = ภัย x ความล่อแหลม x ความเปราะบาง 

 

  

ศักยภาพ 
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 5.5.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  คือ กระบวนการที่อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจว่าความเสี่ยงเป็นผลของความเชื่อมโยง

ระหว่างภัย ความล่อแหลม และความเปราะบาง การประเมินความเสี่ยงไม่ใช่กระบวนการที่ทำแล้วเสร็จ

สิ้นในครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้ากับสภาพ

ความเปราะบาง สภาพภัย และความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

  5.5.4.1 การจัดระดับความเสี่ยงและคำจำกัดความ 
 

ระดับ โอกาส/ความถี่ท่ีเกิดภัย ความรุนแรงของผลกระทบ 
สูง เกิดข้ึนเป็นประจำทุกปี ขนาดพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบสูงเป็นบริเวณกว้าง 

ระยะเวลาการเกิดภัยนาน มูลค่าความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินต่อชุมชนสูง  

ปานกลาง เกิดข้ึนบ่อยครั้ง ขนาดพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบไม่เป็นบริเวณกว้าง 
ระยะเวลาการเกิดภัยไม่นาน มูลค่าความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินต่อชุมชนปานกลาง  

ต่ำ ความถี่และโอกาสเกิดข้ึนเล็กน้อย ขนาดพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบไม่กว้าง ระยะเวลาการ
เกิดภัยไม่นาน มูลค่าความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินต่อชุมชนน้อย  

ตารางที่ 21 การจัดระดับความเสี่ยงและคำจำกัดความ 

  



P a g e  | 146 

 5.5.5 การจัดการก่อนเกิดภัย 

  5.5.5.1 การเตรียมความพร้อม 

   1. ระบบการเตือนภัย ระดับของการเตือนภัยมี 5 ระดับ  

  ระดับ 1 สีเขียว     หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล 

  ข่าวสารเป็นประจำ 

  ระดับ 2 สีน้ำเงิน    หมายถงึ สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวังให้ติดตามข้อมูล 

  ข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุก ๆ 24 ชั่วโมง 

  ระดับ 3 สีเหลือง    หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่ 

  สถานการณ์ จะรุนแรงมากข้ึนให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตาม 

  คำแนะนำ 

  ระดับ 4 สีส้ม    หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่ 

  กำลังควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่ 

  กำหนด 

  ระดับ 5 สีแดง     หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่ 

  แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
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  5.5.5.2 กระบวนการเตือนภัย ประกอบด้วย 

   1. การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์เป็นการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของ

เหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งทำหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน โดย

มีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที่มีความรู้และเครื่องมือทางเทคนิค เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา        

กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร์ ฯลฯ มีหน้าที่เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์

ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยจัดวาง

ระบบสื่อสาร รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารสำหรับเชื่อม

กับระบบสื่อสารให้เพียงพอและใช้การได้ตลอดเวลาโดยให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์      

และประเมินสถานการณ์เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 

   2. การแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิด

สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแต่ละระดับ และประชาชน เพื่อให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่ อง 

ทั้งนี้ ระยะเวลาสำหรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยปกติควรมีการแจ้ง

เตือนล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เป็นหน่วยประสานงานกลางร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ในการจัดวางแนวทาง มาตรการ และ

ขั้นตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าที่มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่ งสะดวกต่อ

การรับทราบและทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับ 
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   3. การแจ้งเตือนภัย เป็นการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยมากกว่า

ร้อยละ 60 และเป็นการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน กองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ และประชาชนในพื้นที่เสี ่ยงภัย เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับ       

สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และมีข้อมูลการแจ้ง

เตือนภัย ได้แก่ 

    3.1 คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 

    3.2 ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและความยาวนานของภัย (ระยะเวลา) 

    3.3 แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน 

    3.4 การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค   

เป็นต้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จัดวางแนวทางมาตรการ และข้ันตอนการ

ปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยเพื่อการสั่งการไปยังกองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พร้อมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์ 

ร่วมกับกรมการปกครอง กำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร 

และแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ปกครองท้องที่และประชาชนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่

ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีการปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดให้กอง

อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับรายงานผลการปฏิบัติ ให้กองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยัน

การสื่อสารสองทาง (Two - way Communication) 

   4. การรับมือและการอพยพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่

ละระดับพิจารณากำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร

เอกชนในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดทำแผนอพยพและการฝึกอพยพ โดยศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ หากเกิน

ศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

ทราบทันท ี
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  5.5.5.3 การฝึกซ้อมแผน 

   - แผนปฏิบัติการ 

   - แผนเผชิญเหตุ 

   - การจัดการขณะเกิดภัย 

 5.5.6 การเผชิญเหตุและการบรรเทาทุกข์ 

  การเผชิญเหตุ เน้นการจัดการในภาวะฉุกเฉินตามแผนปฏิบัติการแต่ละประเภทภัย 

 5.5.7 การบัญชาการเหตุการณ์ 

  เป็นการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว 

ทั่วถึง และเป็นธรรม 

 5.5.8 อำนาจหน้าที่ของการอำนวยการและการปฏิบัติ 

  5.5.8.1 การอำนวยการ เป็นอำนาจหน้าที่ ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามระดับความ

รุนแรงของสาธารณภัย 

  5.5.8.2 การปฏิบัติ เป็นอำนาจหน้าที่ ของผู้อำนวยการ เจ้าพนักงาน  และอาสาสมัคร

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 5.5.9 องค์กรปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 

  - ภัยระดับ 1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับท้องถิ่น/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ 

  - ภัยระดับ 2 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 

  - ภัยระดับ 3 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา           

สาธารณภัยกลาง 

  - ภัยระดับ 4 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  



P a g e  | 150 

 
รูปที่ 77 แผนผังการบัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติ 

 

 ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด จะดำเนินการอย่างครบวงจรวั ฏจักรของสา

ธารณภัย ในแนวทางการปฏิบัติการในเชิงรุก ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความ

พร้อม การจัดการใน ภาวะฉุกเฉิน และการพื้นฟูบูรณะ โดยมีแนวทางและกิจกรรมที่สำคัญให้สอดรับกับ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2553 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พระราชบัญญัติ

งบประมาณ และระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแผนงานในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเป็นแผนงานระยะ 5 ปี มีการแบ่ง กระบวนการออกเป็น 3 ระยะของการจัดการภัย

พิบัติ ดังนี้ 

  

ผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการ 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ 
 

ส่วนปฏิบัตกิาร 
 

ส่วนอำนวยการ 
 

ส่วนสนับสนุน 
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 5.5.10 ระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ  

  มาตรการการป้องกันและลดผลกระทบ เป็นการปรับระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติให้

มีขีดความสามารถในการเตรียมการเผชิญภัยพิบัติต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดภัยเป็นการลดความรุนแรง

และ ลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่มีต่อประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด ได้แก่ การป้องกัน

ภัยพิบัติโดย ใช้มาตรการด้านโครงสร้าง และการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการภัย

พิบัติ เพื่อจัดทำฐาน ข้อมูลด้านภัยพิบัติให้สมบูรณ์ ทันสมัย สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลได้ระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ จังหวัดถึงระดับท้องถิ่น มาตรการในการเตรียมความพร้อม เป็นการ

สร้างระบบการเตรียมความพร้อมและแนวทาง ปฏิบัติในการรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น เพ่ือลดภาระใน

การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับชุมชน การพัฒนาระบบการ พยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย ตั้งแต่

ระดับจังหวัดถึงระดับท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพของระบบสื่อสาร   การฝึกซ้อม แผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ การเตรียมปัจจัยสี่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย การเตรียมสนับสนุน ด้าน

ทรัพยากรและพลังงาน เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมบุคลากรเพื่อการป้องกันและ

บรรเทา สาธารณภัย และการเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 5.5.11 ระยะระหว่างเกิดภัยพิบัติ  

  มาตรการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเตรียมการที่จำเป็นให้สามารถเผชิญและ 

จัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพื่อให้การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเป็นไป

อย่างมี ระบบ ชัดเจนไม่สับสน และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติให้มีน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์

อำนวยการเฉพาะกิจ ระดับจังหวัด การเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ขณะ

เกิดภัยพิบัติ การสนธิกำลังเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ โดยเน้นการปฏิบัติการค้นหาและ

ช่วยชีวิต และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัยรวม ทั้งการซ่อมแซมฉุกเฉินการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย

โดยการจัดระบบการแพทย์และการสาธารณสุขฉุกเฉินอย่าง มีประสิทธิภาพ การจัดการศพ โดยการ

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เก็บรักษาศพ และการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ บุคคล การประชาสัมพันธ์ 

โดยการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวสถานการณ์ภัยพิบัติที่ถูกต้อง เผยแพร่ ให้สาธารณชน

ทราบทุกระยะ เพ่ือลดความตื่นตระหนก 
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 5.5.12 ระยะหลังจากเกิดภัยพิบัติ  

  มาตรการในการจัดการหลังเกิดภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบ

ภัย ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูภาพ

จิตใจผู้ประสบ ภัย การพื้นฟู ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การบูรณะสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่

เสียหาย การฟ้ืนฟูโครงสร้าง พ้ืนฐานที่เสียหาย การจัดการสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ประสบภัย ให้กลับคืนสู่

สภาพปกติ ปลอดภัยและน่าอยู่ และ การรายงานและติดตามประเมินผล โดยการจัดทำรายงานความ

เสียหายจากภัยพิบัติ และติดตามประเมินผลการ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการพ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบ

ภัยพิบัติ  

 5.5.13 ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ แบ่งได้ ดังนี้ 

  ความรุนแรงระดับ 1 ภัยพิบัติที ่เกิดขึ้นทั ่วไปหรือมีขนาดเล็ก ผู้อำนวยการห้องถิ่น 

ผู้อำนวยการ ระดับอำเภอ สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยพิบัติได้โดยลำพัง 

  ความรุนแรงระดับ 2 ภัยพิบัติขนาดกลาง ผู้อำนวยการในระดับ 1 ไม่สามารถควบคุม

สถานการณ์ ได้ผู้อำนวยการระดับจังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์ 

  ความรุนแรงระดับ 3 ภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง หรือภัยพิบัติที่

จำเป็นต้อง อาศัยผู้เชี ่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่มีพื ้นที่เสียหายเป็นบริเวณ

กว้างขวางหรือสถานการณ์ ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรืออุปกรณ์พิเศษต้อง

ระดมความช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการ ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการจังหวัดไม่

สามารถควบคุมและระงับภัยพิบัติได้ ต้องอาศัยความ ร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอกพื ้นที ่ ให้

ผู้อำนวยการกลาง และหรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ 
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  ความรุนแรงระดับ 4 ภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง เป็นภัยพิบัติ

ขนาดใหญ่ มากเป็นพิเศษ ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่งต่อชีวิตทรัพย์สินและขวัญกำลังใจของประชาชน

ทั ้งประเทศ หรือเป็น สถานการณ์ฉุกเฉินผู ้บ ัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ได้รับมอบหมาย) ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์และระงับ

ภัยพิบัติได้ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายจะเป็นผู ้บั ญชาการ

เหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ 

 5.5.14 หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ

หน่วยทหาร 

  หลักการปฏิบัติ : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประสานการ

ปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ที่

เกี่ยวข้อง คือ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก หรือหน่วยงานทหารอื่นในพ้ืนที่ 

  แนวทางปฏิบัติ :ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยทหารได้

จัดทำบันทึก ข้อตกลงระหว่างจังหวัดกับมณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก หรือหน่วยงานทหารอื่นในพ้ืนที่

ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

ขึ้นให้ดำเนินการเป็นไปตามบันทึกข้อ ตกลงที่จัดทำข้ึน และเม่ือมีการประกาศกฎอัยการศึก หรือประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีคำสั่งจากผู้บัญชาการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือมีคำสั่งจาก

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด จะปรับสภาพเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนจังหวัดและข้ึนทางยุทธการกับฝ่ายทหาร 
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บทที่ 6 

ขั้นตอนการประกาศเตือนภัยธรรมชาติของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) มีหน้าที่ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ให้กับพ้ืนที่

ในความรับผิดชอบของ ศอ. จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร                 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ซึ่งประกาศเตือนภัยธรรมชาติ

จะทำการประกาศเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดภัยธรรมชาติอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้การประกาศเตือน            

ฝนตกหนัก วาตภัย หรือคลื่นลมแรงนั้น โดยมีลำดับขั้นตอนในการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ดังนี้ 

6.1 ขั้นตอนปฏิบัติงานในการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  

 จะใช้เวลาในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90 นาที โดยจะทำการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ

เมื่อลักษณะอากาศเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

 6.1.1 รวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ด้าน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  6.1.1.1 ผลการตรวจอากาศผิวพ้ืน  

  6.1.1.2 ผลการตรวจอากาศชั้นบน  

  6.1.1.3 ผลการตรวจอากาศด้วยดาวเทียม 

  6.1.1.4 ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์  

  6.1.1.5 แผนที่อากาศ 

   - แผนที่อากาศอากาศผิวพ้ืน 

   - แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน 

   - แผนที่ลมชั้นบน  

   - แผนที่แสดงละเอียดประเทศไทย  

  6.1.1.6 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
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  6.1.1.7 ข้อมูลคลื่น  

  6.1.1.8 ข้อมูลจากระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา 

  6.1.1.9 ข้อมูลจากระบบ METNET 

 6.1.2 ตรวจสอบข้อมูล เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รวบรวม  

ไว้ โดยทำเครื่องหมาย  หน้าข้อมูลที่มีการ Update เป็นปัจจุบันและมีความสอดคล้องกับสภาพอากาศ 

ที่เป็นจริงเครื่องหมาย  หน้าข้อมูลที่ไม่มีการ Update เป็นปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศ 

ที่เป็นจริง และ ไม่มีข้อมูล (FF-ศอ-07-10-03-02) 

 6.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลและคาดหมายลักษณะอากาศ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมไว้และ

คาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่

เกิดข้ึนในบรรยากาศ รวมทั้งสภาวะปัจจุบัน เพ่ือคาดหมายลักษณะอากาศในอนาคต 

 6.1.4 พิจารณาลักษณะอากาศตามเกณฑ์การออกประกาศเตือน เป็นการนำลักษณะอากาศที่

วิเคราะห์และคาดหมายไว้ มาพิจารณาตามเกณฑ์การออกประกาศเตือน โดยเกณฑ์การออกประกาศเตือน

มีดังนี้  

  6.1.4.1 ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัย เช่น น้ำท่วมฉับพลัน 

น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง 

  6.1.4.2 คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงซึ่งทำให้เกิดคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง เรือเล็กไม่

สามารถออกจากฝั่ง หรือคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

  ทั้งนี้การประกาศเตือนฝนตกหนัก วาตภัย หรือคลื่นลมแรง นั้น ต้องมีสาเหตุจากพายุ

หมุนเขตร้อน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมตะวันวันตกเฉียงใต้  หย่อมความกดอากาศต่ำ หรือร่อง

ความกดอากาศต่ำ เท่านั้น และต้องมีผลกระทบในระดับจังหวัด หรือภาค 

 6.1.5 ไม่ออกประกาศ ในกรณีลักษณอากาศที่คาดหมายไม่เข้าเกณฑ์การออกประกาศเตือน  

 6.1.6 ร ่างประกาศ ในกรณีลักษณอากาศที ่คาดหมายเข้าเกณฑ์การออกประกาศเต ือน 

ดำเนินการร่างประกาศตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ (FF-ศอ-07-10-03-01) 
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 6.1.7 ตรวจสอบประกาศ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของประกาศเตือนภัย

ธรรมชาติ โดย เวร ฯ ส่วนพยากรณ์อากาศ, ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ (ผส.สพ.) และเวร ฯ ส่วน

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ (FF-ศอ-07-10-

03-02)  

 6.1.8 ขออนุมัติออกประกาศ ฯ เป็นการนำประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ฉบับร่างที่ผ่านการ

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนจากผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ (ผส.สพ.) และเวร ฯ ส่วน

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาแล้ว เสนอขออนุมัติ ฯ จากผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

(ผอ.ศอ.)  

 6.1.9 ออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ฉบับเผยแพร่ โดยการประกาศเตือนภัยจะออกประกาศ 

ฯ ตามเวลา ดังนี้ 05.00, 11.00, 17.00 และ 23.00 น. 

 6.1.10 Portable Document Format (PDF) เป็นไฟล์ประเภทหนึ่งที่แก้ไขไม่ได้ และรูปแบบ

ไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับเดิม โดยจะทำการแปลงไฟล์ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ฉบับเผยแพร่  จาก

นามสกุลไฟล์ .docx หรือ .doc เป็น .pdf (WI-ศอ-07-10-03-01) จากนั้นทำการส่งต่อไฟล์ให้กับส่วน

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยากับส่วนสื่อสารและเครื่องมือ ดังนี้  

  - สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (สท.) เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคใต้      ฝั่งตะวันออก  

  - ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ (สม.) เผยแพร่ผ่านช่องทางโทรสาร และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์  

 6.1.11 Infographic เป็นการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูล

และกราฟิก หรือ เป็นการนำข้อมูลต่าง ๆ มาทำเป็นรูป เพื่อที่ช่วยอธิบายข้อมูลจากประกาศเตือนภัย

ธรรมชาติให้เข้าใจง่าย (WI-ศอ-07-10-03-02) โดยจะเผยแพร่ผ่าน Website ศอ., Facebook ศอ., 

YouTube ศอ. และไลน์ส่วนพยากรณ์อากาศ ศอ. ก่อนเวลา 01.00, 07.00, 13.00 และ 19.00 น. หรือ

ภายใน 2 ชั่วโมงหลังออกประกาศ ฯ 
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 6.1.12 ถ่ายทอดสด (Live broadcasting: Live) เป็นการนำเสนอประกาศเตือนภัย ผ่าน

ช่องทาง Facebook ของศูนย์ ฯ โดยการถ่ายทอดสด ด้วยโปรแกรม Open Broadcaster Software 

(OBS) และบันทึกเป็น วีดิทัศน์เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ของศูนย์ ฯ (WI-ศอ-07-10-03-03) 

 6.1.13 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้รับประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เช่น สถานีอุตุนิยมวิทยา 

หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเครือข่าย ฯ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้รับบริการอื่น ๆ ผ่าน

ช่องทาง Website ศอ., Facebook ศอ., YouTube ศอ. และไลน์ส่วนพยากรณ์อากาศ ศอ. 

6.2 แผนผังกระบวนการ มาตรฐานงาน รายละเอียดงาน และผู้รับผิดชอบ 

ลำดับ 
ที ่

แผนผังกระบวนการ/กิจกรรม มาตรฐาน 
งาน 

รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1  90 นาที 
 

 

ประกาศเตือนภัยธรรมชาติเมื่อ
ลักษณะอากาศเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว ้

นอต.สพ. 

 

2  15 นาที 
FF-ศอ- 
07-10- 
03-02 
 

 

- ผลการตรวจอากาศผิวพ้ืน 
- ผลการตรวจอากาศช้ันบน 
- ผลการตรวจอากาศด้วยดาวเทียม 
- ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร ์
- แผนที่อากาศอากาศผิวพื้น/ 
ความกดอากาศเปลี่ยน/ 
ลมชั้นบน/ 
แสดงละเอียดประเทศไทย 
- แบบจำลองทางคณิตศาสตร ์
- ข้อมูลคลื่น 
- ข้อมูลจากระบบบรูณาการ
สารสนเทศด้านอตุุนิยมวิทยา 
- ขอ้มลูจากระบบ METNET 

นอต.สพ. 

 

  

การประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

รวบรวมข้อมลู 

1 
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ลำดับ 
ที ่

แผนผังกระบวนการ/กิจกรรม มาตรฐาน 
งาน 

รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

3  5 นาที 
FF-ศอ- 
07-10- 
03-02 

ตรวจสอบข้อมลู 
1.ความถูกต้อง/ครบถ้วน 
 เป็นข้อมูลใหมล่่าสดุ/ 
สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เป็นจริง 
 ข้อมูลไมล่่าสดุ/ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปน็
จริง 
 

นอต.สพ. 

 

4  40 นาที 

 
วิเคราะห์ข้อมูลจากท่ีรวบรวมมาและ
คาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า 
 
 
 
 

 

นอต.สพ. 

 

5  10 นาที 
 

เกณฑ์การออกประกาศเตือน 
- ฝนตกหนักถึงหนักมากในพ้ืนซึ่งอาจ
ทำให้เกิดอุทกภัย  (น้ำท่วมฉับพลนั 
น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง) 
- คลื่นลมในบรเิวณอ่าวไทยมีกำลัง
แรงซึ่งทำให้เกิดคลื่นซดัเข้าหาฝั่ง/ 
เรือเล็กไมส่ามารถออกจากฝั่ง  
(คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร) 

นอต.สพ. 
 

6   ลักษณะอากาศที่คาดหมายไม่
เข้าเกณฑ์การออกประกาศเตือน 
 
 
 

นอต.สพ. 
 
 
 

 
  

ตรวจสอบขอ้มลู 

ถกูตอ้ง/ครบถว้น 

วิเคราะหข์อ้มลู 

และคาดหมายลกัษณะอากาศ 

1 

พิจารณา

ลกัษณะอากาศ

ตามเกณฑ ์

การออก

ประกาศเตือน 
ไม่ออกประกาศ ฯ 

No 

Yes 

No 

2 
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ลำดับ 
ที ่

แผนผังกระบวนการ/กิจกรรม มาตรฐาน 
งาน 

รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

7  10 นาที 
FF-ศอ- 
07-10- 
03-01 

ลักษณะอากาศที่คาดหมาย
เข้าเกณฑ์การออกประกาศ
เตือน ตามฟอรม์ที่กำหนด 
 
 

นอต.สพ. 

 

8  5 นาท ี
FF-ศอ- 
07-10- 
03-02 

 

ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของของประกาศ
เตือนภัยธรรมชาต ิ
 
 
 

 

นอต.สพ. 
เวร ฯ 
สท. 
ผอ.สพ. 

 

9    
 
  

5 นาท ี
FF-ศอ- 
07-10- 
03-01 
 

ขออนุมัติประกาศเตือนภยั
ธรรมชาติจาก ผอ.ศอ. 
 
 
 
 

นอต.สพ. 
ผอ.ศอ. 

 

10   FF-ศอ- 
07-10- 
03-01 
 

ออกประกาศ เวลา  
 - 05.00 น. 
 - 11.00 น. 
 - 17.00 น. 
 - 23.00 น. 
 
 

 

นอต.สพ. 
 

  

2 

รา่งประกาศ ฯ 

ตรวจสอบประกาศ ฯ 

ถกูตอ้ง/ครบถว้น 

No 

ขออนุมัติ 
ออกประกาศ ฯ 

ออกประกาศ ฯ 
ฉบับเผยแพร ่

No 

Yes 

Yes 

3 
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ลำดับ 
ที ่

แผนผังกระบวนการ/กิจกรรม มาตรฐาน 
งาน 

รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

11 

 

WI-ศอ- 
07-10- 
03-01 

ส่งให้กับ  
- สท. 
- สม. 
 

นอต.สพ. 
เวร ฯ สท. 
เวร ฯ สม. 

12  ก่อนเวลา 
- 01.00 น. 
- 07.00 น. 
- 13.00 น. 
- 19.00 น. 
WI-ศอ- 
07-10- 
03-02 

เผยแพรผ่่าน  
- Website  ศอ. 
- Facebook  ศอ. 
- ไลน์ของส่วนพยากรณอ์ากาศ 
ศอ. 
 
 
 

นอต.สพ. 
 

13  ≤24 ชม. 
WI-ศอ- 
07-10- 
03-03 

ถ่ายทอดสดเผยแพร่ผ่าน  
Facebook ศอ. 
และ บันทึกเป็นวีดิทัศนเ์ผยแพร่
ผ่าน YouTube  ศอ. 

นอต.สพ. 
 

14   ผู้รับบริการ  
สถานีอุตุนิยมวิทยา/ 
หน่วยงานราชการอื่น ๆ/ 
ประชาชนท่ัวไป/ 
กลุ่มเครือข่าย ฯ/ 
สื่อมวลชน/ผู้รับบริการอื่น ๆ 
รับประกาศผ่านช่องทาง 
Website ศอ. 
Facebook ศอ. 
YouTube ศอ. 
ไลน์ของส่วนพยากรณ์อากาศศอ. 

 

  

PDF 
 3  4 

Infographic 
 3  4 

Live 
 3  4 

ผูร้บับรกิาร 

 4 
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ลำดับ 
ที ่

แผนผังกระบวนการ/กิจกรรม มาตรฐาน 
งาน 

รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

15   ส่งประกาศเตือนภยัธรรมชาติ
ให้กับหน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ 

 

การดำเนินงานตามขั้นตอนของสำนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสงขลา 

16  - แจ้ง หน.
สนง.ปภ.ตาม
รอบปกต ิ

- นำเรียน หน.สนง. ปภ.
สงขลา 

- จนท.เวรเฝ้า
ระวังประจำวัน 
- ฝ่ายป้องกัน
และปฏิบตัิการ
รวบรวมเป็น
ข้อมูล 

17  -  แจ้ง หน.
สนง.ปภ.ทันที 

- นำเรียน ผวจ. 
- มีหนังสือแจ้งเตือนภัย
อำเภอเพื่อให้แจ้งอปท.ใน
พื้นที ่

- จนท.เวรเฝ้า
ระวังประจำวัน 
- ฝ่ายป้องกัน
และปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

 4 

รับประกาศแจ้งเตือน 

กรณีแจ้งเตือนสถานการณภ์ัย

จากวาตภัย อุทกภัย          

4  

 
 4 
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ลำดับ 
ที ่

แผนผังกระบวนการ/กิจกรรม มาตรฐาน 
งาน 

รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

18  - แจ้ง หน.
สนง.ปภ. ทันที 
ทุกช่องทาง 

- นำเรียน ผวจ. 
- มีหนังสือแจ้งเตือน ภัย
เตรียมความ พร้อมดอำเภอ
ให้แจ้ง อปท.พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

- จนท.เวรเฝ้า
ระวัง ประจำวัน 
- ฝ่ายป้องกัน
และปฏิบตัิการ 
-สนง.ปภ.เตรียม
เปิด ศูนย์
บัญชาการ 
เหตุการณ์
จังหวัด 

19  - แจ้ง หน.
สนง.ปภ. ทันที 
ทุกช่องทาง 

- นำเรียน ผวจ. 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
บริหารจดัการสถานการณ์ใน
พื้นที่เกิดภัย 

- จนท.เวรเฝ้า
ระวัง ประจำวัน 
- ฝ่ายป้องกัน
และปฏิบตัิการ 
-สนง.ปภ. 
- หน่วยงานใน
ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ ์

20  - แจ้ง หน.
สนง.ปภ. ทันที 
ทุกช่องทาง 

- นำเรียน ผวจ. 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
บริหารจดัการสถานการณ์ใน
พื้นที่เกิดภัย จนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสูภ่าวะ
ปกติ 

- จนท.เวรเฝ้า
ระวัง ประจำวัน 
- ฝ่ายป้องกัน
และปฏิบตัิการ 
-สนง.ปภ. 
- หน่วยงานใน
ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ ์

21 สิ้นสุดสถานการณ ์ เข้าสู่วงรอบ
รายงานปกต ิ

เข้าสู่วงรอบรายงานปกต ิ เข้าสู่วงรอบ
รายงานปกต ิ

กรณีแจ้งเตือนสถานการณภ์ัย

จากวาตภัย อุทกภัย ระยะใกล้

เกิดภัย 

กรณีแจ้งเตือนสถานการณภ์ัยจาก

วาตภัย อุทกภัย ระยะเกิดภยั  

 

กรณีแจ้งเตือนการตดิตาม

สถานการณ์ภัยจากวาตภัย 

อุทกภัย จนกว่าสถานการณ์ภยัจะ

เข้าสู่ภาวะปกต ิ

 

 

 

 

4 

4 

4 
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6.3 รูปแบบในการออกประกาศเตือนภัย 

 
รูปที่ 78 ประกาศเตือนภัยธรรมชาติศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 5 (23/2564) 
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รูปที่ 79 infographic สำหรับประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

 

 
รูปที่ 80 Live facebook เตือนภัยธรรมชาติในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ 

ฝั่งตะวันออก 
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6.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

การประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

รวบรวมข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูล 
ถูกต้อง/ครบถ้วน 

วิเคราะห์ข้อมูล 
และคาดหมายลักษณะอากาศ 

พิจารณาลักษณะอากาศตาม
เกณ ์การออกประกาศเตือน 

ร่างประกาศ ฯ 

ตรวจสอบประกาศ  
ถูกต้อง/ครบถ้วน 

ออกประกาศ    
ฉบับเผยแพร่ 

ผู้รับบริการ 

ไม่ออกประกาศ   

PDF Infographic Live 

ขออนุมัติ 
ออกประกาศ ฯ 
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6.5 ชั้นตอนการแจ้งเตือนลักษณะอากาศปัจจุบัน 

 จากการที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สงขลาที่มาเข้าร่วมในการจัดเอกสารองค์ความรู้ในครั้งนี้ ได้มีความต้องการที่จะให้มีการแจ้งเตือนลักษณะ
อากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน หรือลมกระโชกแรงในพื้นที่ ที่เสี่ยงภายใน
จังหวัดสงขลา เพื่อที่จะป้องกันหรือลดระดับความรุนแรงจากเหตุการณ์ลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้ จึงได้นำวิธีการพยากรณ์อากาศปัจจุบัน ซึ่งสามารถทำการพยากรณ์ล่วงหน้าในกรอบเวลา 2-3 
ชั่วโมงข้างหน้าได้ ประกอบกับใช้ภาพเรดาร์ตรวจอากาศในพ้ืนที่มาผสานรวมเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการแจ้ง
เตือน ซึ่งทำออกมาในรูปแบบ Infographic ที่จะง่ายในการรับรู้ข้อมูลและสะดวกต่อการเผยแพร่ต่อ 
 

 
รูปที่ 78 infographic แจ้งเตือนลักษณะอากาศปัจจุบัน 
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ออกแจ้งเตือนลักษณะอากาศ

ปัจจุบัน 

 6.5.1 แผนผังกระบวนการ มาตรฐานงาน รายละเอียดงาน และผู้รับผิดชอบ 

 

 

  

  

ลำดับ 
ที ่

แผนผังกระบวนงาน/กิจกรรม มาตรฐาน 
งาน 

รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1  6 นาที การแจ้งเตือนลักษณะอากาศปัจจบุัน

เปลี่ยนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

- มีกลุ่มฝนกำลังปานกลางข้ึนไปใน

พื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดสงขลา 

- มีลมกระโชกแรงในพ้ืนท่ีเสี่ยงภยัของ

จังหวัดสงขลา 

นอต.สพ. 

2 

 

1 นาที - ผลการตรวจอากาศด้วยดาวเทียม 
- ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร ์

นอต.สพ. 

3  1 นาที ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

- วันและเวลาของภาพเรดาร์ตรวจ

อากาศถูกต้อง 

นอต.สพ. 
 

4 
 
 
 

 3 นาที 
 

จัดทำในรูปแบบ Infographic นอต.สพ. 
 

  1 นาท ี เผยแพร่แจ้งเตือนลักษณะอากาศ
ปัจจุบันเปลีย่นผ่านช่องทางกลุ่มไลน์
ดังต่อไปนี ้
-สาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
-กลุ่มเครือข่าย ฯ ท่ีจะได้รับผลกระทบ 
 

นอต.สพ. 
 

การแจ้งเตือนลักษณะอากาศ

ปัจจุบัน 

ตรวจสอบข้อมลู  

No 

Yes 

ผู้รับบริการ 

รวบรวมข้อมลู 
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 6.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

  

การแจ้งเตือนลักษณะอากาศปัจจบุัน 

(6 นาที) 

ออกแจ้งเตือนลักษณะอากาศ

ปัจจุบัน 

(3 นาที) 

ตรวจสอบข้อมลู  

(1 นาที) 

ผู้รับบริการ 
(1 นาที) 

รวบรวมข้อมลู 

(1 นาที) 

No 

Yes 



P a g e  | 169 

บทที่ 7  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

7.1 บทสรุป 

 การจัดทำองค์ความรู้ (KM) เรื ่อง “การจัดทำมาตรฐานประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศของ       

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก” ในครั้งนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคใต้ฝั ่งตะวันออกกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เพื่อนำมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานสามารถเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยา และแจ้งเตือน ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน มีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่มีต่อชีวิต       

และทรัพย์สิน  

7.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.2.1 ผู้ปฏิบัติงาน มีคู่มือเอกสารการประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศ ประกอบในการปฏิบัติงาน 

 7.2.2 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 7.2.3 เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามเป้าหมายขององค์กร 

 7.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุง พัฒนายกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 7.2.5 .เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และแรงบันดาลในการปฏิบัติงาน 

7.3 ปัญหาและอุปสรรค  

 ในการออกประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก บ่ายครั้งจะ

มีข่าวประกาศเตือนภัย จากหน่วยงานอื่นหรือบุคคล ที่ ไม่มีอำนาจหน้าที่ออกประกาศฯ เผยแพร่ทางสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนข้อมูล ขาดความเชื่อถือของประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศ

ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
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7.4 ข้อเสนอแนะ 

 7.4.1 ควรให้มีการออกกฎระเบียบในการควบคุมการออกประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศ  

 7.4.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผลกระทบในการดำเนินงาน จึงได้มี

การใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์ในการประชุม เพ่ือเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค 
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