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ความเปนมาของภัยธรรมชาติในประเทศไทย
นับตั้งแตเริ่มกําเนิดโลกมา โลกของเราไดประสบกับวิกฤติการณความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอยาง
มากมายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งปจจุบันโลกก็ยังคงประสบอยู ภัยธรรมชาตินี้เปนกระบวนการทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นทั้งในบรรยากาศภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นดิน ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนับเปนภัยพิบัติที่มีตอมนุษย ทรัพยสิน
และสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาล ชีวิตและทรัพยสินทั้งของสวนตัวและของสวนรวม
รัฐและประชาชนตองใชทรัพยากรจํานวนมากเพื่อ ชวยเหลือและบูรณะฟนฟูพื้น ที่ที่ไดรับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ
สําหรับประเทศไทย นับวายังโชคดีกวาหลาย ๆ ประเทศในแถบเอเซียและแปซิฟก เพราะตั้งอยูในภูมิ
ประเทศที่เหมาะสม พื้นดินมีความอุดมสมบูรณลมฟาอากาศดี มีฝนตกตองตามฤดูกาลเปนสวนมาก และมีปริมาณ
ฝนเพียงพอแกกสิกรรม เรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไมวาจะเกิดจากสภาวะอากาศ หรือเกิดจากธรรมชาติเองก็ตาม
จึงมักไมใครเกิดไดบอยนัก และแมจะเกิดขึ้นแตก็ไมรุนแรง
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีอยูหลายรูปแบบ ที่สําคัญและสามารถสรางความเสียหายไดเปนอยาง
มาก คือ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยและแผนดินไหว วาตภัยและอุทกภัยมีสาเหตุหลักจากพายุหมุนเขตรอนและพายุฝน
ฟาคะนองรุนแรง ในขณะที่อัคคีภัยและแผนดินไหว มนุษยมีสวนกระทําใหเกิดขึ้น
พายุฝนฟาคะนองมักปรากฏในบริเวณที่มีการกอตัวขึ้นของมวลอากาศ เชน ในรองความกดอากาศต่ํา เปนตน
และมีลักษณะการกอตัวรุนแรงเปนพิเศษในฤดูรอน โดยเฉพาะในเดือนเมษายนพายุฟาคะนองเปนลักษณะอากาศราย
ที่กอใหเกิด ลมแรง ลูกเห็บ ฟาผา และบางครั้งเกิดพายุหมุนซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางมากทั้งชีวิตและทรัพยสิน
แมจะเกิดในบริเวณแคบ ๆ ในขณะที่พายุหมุนเขตรอนสามารถทําความเสียหายเปนบริเวณกวาง แตจะมีการกอตัว
นอยกวา พายุหมุนเขตรอนเขาสูประเทศไทยปละ 3-4 ลูก โดยเริ่มตนในฤดูฝนถึงกลางฤดูหนาวและมีอัตราของ
จํานวนพายุหมุนเขตรอนเขาสูประเทศไทยมากที่สุดในเดือนตุลาคม มีลมแรงและฝนตกหนักเนื่องจากพายุหมุนเขต
รอนทําลายอาคาร บานเรือน ชีวิตมนุษยและสัตวเลี้ยง ฯลฯ ความรุนแรงของความเสียหายเปนไปตามความรุนแรง
ของพายุหมุนเขตรอนนั้น
อัคคีภัยและแผนดินไหวแมจะเปนภัยธรรมชาติซึ่งไมสามารถคาดการณลวงหนาได แตมนุษยก็มีสวนทําให
เกิดภัยดังกลาวขึ้น เชน การทดลองระเบิดนิวเคลียร การทําสงคราม ฯลฯ มีสวนในกอใหเกิดแผนดินไหว ความ
ประมาทเลินเลอกอใหเกิดอัคคีภัย ดังนั้นการบรรเทาความรุนแรงและการปองกันภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดจึง
ขึ้นอยูกับความพรอมของทุก ๆ ฝาย ในการประสานงานความรวมมือ เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากภัยธรรมชาติ
ดังกลาว

2

ภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย
ภูมิอากาศ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เปนตัวกําหนดหลักของลักษณะ
อากาศของประเทศไทย
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดระหวางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและ
แหงแลงซึ่งเปนชวง ฤดูหนาว ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม นําอากาศรอนและ
ความชื้นจากมหาสมุทรเขามา ทําใหมีฝนตกเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตามบริเวณชายฝงและเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนตก
ชุก ถือเปนชวงฤดูฝน ชวงการเปลี่ยนฤดูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม มีลมไมแนทิศและเปนชวงที่พื้นดิน
ไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยสูงสุด อากาศโดยทั่วไปรอนอบอาวและแหงแลง พายุฝนฟาคะนองที่เกิดขึ้นมักปรากฏมี
ความรุนแรงเปนชวง ฤดูรอน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดรับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรอนที่มักกอตัวในทะเลจีนใตและรองความกด
อากาศต่ําที่พาดผาน กอใหเกิดฝนตกปริมาณมากและเปนบริเวณกวางในบริเวณที่ปรากฏลักษณะอากาศดังกลาวของ
ชวงเดือนตาง ๆ ในฤดูฝน รูปที่ 1 แสดงลักษณะของ ทิศลม ทิศพายุหมุนเขตรอน และแนวรองความกดอากาศต่ําที่พาด
ผานประเทศไทยในชวงเวลาตาง ๆ
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ภูมิประเทศ ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน พื้นที่สวนบนเปนภูเขาและที่ราบสูง พื้นที่สวนกลางเปนที่ราบลุม
พื้นที่ทางใตเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดลักษณะดังกลาว และสามารถแบงภูมิประเทศออก
ตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาไดเปน 5 ภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 153,000 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเปนที่ราบสูง มีภูเขาติดกันเปนพืดในแนว
เหนือ-ใต และเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําสําคัญ ๆ หลายสาย โดยแมน้ําเหลานี้ไหลมารวมกันในบริเวณภาคกลาง
ทิวเขามีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,600 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล อากาศหนาวเย็นจัดในฤดูหนาว และรอนจัดใน
ฤดูรอน และมีฝนตกในเกณฑปานกลาง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เปนที่ราบสูงและลาดต่ําไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทางตะวันตกมีทิวเขา
เพชรบูรณ เนื้อที่ประมาณ 170,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่สวนใหญสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 250
เมตร ทางดานตะวันตกของภาคเปนเทือกเขาดงพญาเย็นและเทือกเขาเพชรบูรณ ทางใตมีเทือกเขาสันกําแพงและ
ทิวเขาพนมดงรัก ซึ่ง เปนตัวการสําคัญที่กั้นลมตะวันตกเฉียงใต ไอน้ําและความชื้นจากทะเลเขาไปไมถึง ในฤดูฝนฝน
ตกไมสม่ําเสมอ ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นจัด เพราะไดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง ในฤดูรอนอากาศ
รอนจัดและแหงแลงเนื่องจากอยูหางไกลทะเล
- ภาคกลาง พื้นที่เปนที่ราบลุม ระดับพื้นที่ลาดลงมาทางใตตามลําดับจนถึงอาวไทย มีพื้นที่โดยประมาณ
73,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สวนใหญสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลานอยกวา 30 เมตร มีภูเขาเตี้ย ๆ ทางดานตะวันตก
และมีแมน้ําสําคัญ ๆ หลายสายไหลผาน ลักษณะภูมิประเทศทําใหเกิดน้ําทวมไดงายในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไม
หนาวมากนัก และในฤดูรอนอากาศไมรอนจัดเนื่องจากอยูใกลทะเล
- ภาคตะวันออก พื้นที่เปนภูเขาและที่ราบ มีเกาะเปนจํานวนมาก พื้นที่รวมกันประมาณ 34,000 ตาราง
กิโลเมตร อยูสูงจากระดับน้ําทะเลนอยกวา 40 เมตร มีฝนตกชุกในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไมหนาวมากนักและใน
ฤดูรอนอากาศไมรอนจัดเนื่องจากอยูติดกับทะเล
- ภาคใต มีลักษณะเปนแหลมยาวยื่นไปในทะเลฝงทะเลทั้งสองขางมีเกาะเปนจํานวนมาก พื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 83,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากเหนือจรดใตประมาณ 640 กิโลเมตร ประกอบดวยปาเขาเปน
สวนมากทอดจากเหนือมาใตและมีพื้นที่ราบทางชายฝงทั้งสองขาง มีแมน้ําสายสั้น ๆ จํานวนมาก สามารถแบงตาม
ลักษณะของภูมิประเทศไดเปน 2 ภาค คือ
- ภาคใตฝงตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก โดยมีฝนตกเปนสองชวงคือ ในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตมี
ฝนตกชุกทางตะวันตกของภาคและในชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกชุกทางดานตะวันออกของภาคไมมี
ลักษณะของอากาศหนาวตลอดป
- ลักษณะอากาศทั่วไป จากลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของภาคตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว ทําใหประเทศ
ไทยมีลักษณะอากาศทั่วไป ดังนี้
- อุณหภูมิ อุณหภูมิโดยทั่วไปอยูในเกณฑรอนและไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีคาเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ
27 องศาเซลเซียส มีคาสูงสุดเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส และและต่ําสุด 22 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิผันแปรตาม
สภาพภูมิประเทศ กลาวคือ
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ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศรอนจัดและหนาวจัดกวาภาคอื่น ๆ โดยมีคาเฉลี่ยอุณหภูมิ
สูงสุดและคาเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ําสุดตางกันมาก อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส ในฤดูรอนและและอุณหภูมิ
เฉลี่ยต่ําสุดในฤดูหนาวประมาณ 21 องศาเซลเซียส มีพิสัยของอุณหภูมิในแตละวันประมาณ 15 องศาเซลเซียส
ภาคกลางและภาคตะวันออก มีบางสวนของพื้นที่ติดกับทะเล ทําใหอุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลงมากนัก อุณหภูมิ
เฉลี่ยทั่วไปประมาณ 28 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ําสุดมีคาเฉลี่ยประมาณ 23.4 องศาเซลเซียสภาคใตทั้งสองฝง
ลอมรอบดวยทะเล อุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด
เฉลี่ย 23.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.7 องศาเซลเซียส มีพิสัยของอุณหภูมิในประจําวันประมาณ 8.5
องศาเซลเซียส
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ฝน โดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนในเกณฑดี โดยมีคาประมาณ 1,650 มิลลิเมตรตอป การผันแปรของฝน
เปนไปตามลักษณะของภูมิประเทศและฤดูกาล กลาวคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ตลอดจนถึงภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาวมีฝนตกนอย เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนลมที่เย็นและแหง ในฤดู
รอนฝนตกนอยและมีพายุฝนฟาคะนองเปนครั้งคราว ในฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดเอาความชื้นจากทะเลเขา
มา ฝนจะเริ่มตกตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะในดานรับลมของภูเขาและชายฝงทะเลจะมีฝนตก
ชุก ในดานอับลม เชน บริเวณหลังเขามีปริมาณฝนนอย นอกจากนี้ยังไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมและพายุหมุนเขต
รอน ทําใหมีฝนตกหนาแนน และบางครั้งเกิดน้ําทวมตามบริเวณที่ราบลุมของสองฝงแมน้ําตาง ๆ ลมมรสุมทั้งสอง
กลาวคือ ในฤดูหนาวลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานอาวไทยนําเอาความชื้นมาดวยเมื่อปะทะกับภูเขาและ
ชายฝงจะทําใหเกิดฝนตกชุกในภาคใตฝงตะวันออกและเปนภาคเดียวในภาคใตมีฝนตกชุกตลอดป โดยมีปริมาณฝน
ประมาณ 2,300 มิลลิเมตรตลอดป ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนตกชุก ยกเวนบริเวณ
ดานหลังเขา เชน ดานหลังเขาตะนาวศรีซึ่งเปนดานอับลม ทําใหมีฝนเฉลี่ยคอนขางนอย
-
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ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั สามารถแบงออกไดเปน 8 ชนิด ดังนี้
1. แผนดินไหว (Earthquakes)
2. ไฟปา (Fires)
3. ฝนแลง (Droughts)
4. พายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclones)
5. พายุฟาคะนองหรือพายุฤดูรอน (Thunderstorms)
6. คลื่นพายุซัดฝง (Storm Surges)
7. อุทกภัย (Floods)
8. แผนดินถลม (Land Slides)
1.แผนดินไหว (Earthquakes)
แผนดินไหว หมายถึงการสั่นสะเทือนของพื้นดิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อยางฉับพลันของเปลือก
โลก เนื่องจากพลังงานความรอนภายในโลกทําใหเกิดแรงเครียด แรงเครียดที่สะสมอยูในโลกทําใหเกิดการแตกหัก
ของหิน เมื่อหินแตกออกเปนแนวจะเกิดเปนรอยเลื่อนและการเคลื่อนที่อยางฉับพลันของรอยเลื่อนนี้ เปนสาเหตุหลัก
ของการเกิดแผนดินไหว แผนดินไหวนอกจากจะเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติแลวยังเปนปรากฏการณที่เกิดจาก
มนุษยซึ่งทําใหสภาพสมดุลของเปลือกโลกบางสวนเปลี่ยนไปและไปกระตุน ใหเกิดอาการดังกลาว แตจะมีความ
รุนแรงนอยกวาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แผนดินไหวอาจเกิดจากภูเขาไฟระเบิด เหมืองถลม หรือการทดลองระเบิด
นิวเคลียรใตดิน เปนตน
ขนาดของแผนดินไหว (Magnitude) คือปริมาณพลังงานซึ่งปลอยออกมาจากศูนยกลางแผนดินไหว โดยวัด
ความสูงของคลื่นแลวนํามาคํานวณ ในสูตรการหาขนาดซึง่ คิดคนโดย “ริคเตอร” จึงเรียกวา “มาตราริคเตอร”
ความรุนแรงของแผนดินไหว (Intensity) วัดโดยใชความรูสึกจากการสั่นสะเทือน การสํารวจความเสียหาย
ซึ่งปรากฏในแตละแหงโดยเทียบจากมาตราวัดอันดับความสะเทือน ซึ่งเรียกวา “มาตราเมอรเคลลี”
ภัยที่เกิดจากแผนดินไหว ภัยที่เกิดจากแผนดินไหว สามารถแบงออกไดดังนี้
1. ภัยจากการสั่นไหวของพื้นดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินที่ตางกัน การพังทลายของดินและโคลน และ
การที่ดนิ มีสภาพกลายเปนของเหลว
2. ภัยจากการยกตัวของพื้นดินในบริเวณรอยเลื่อน
3.ภัยที่เกิดจากคลื่นใตน้ําที่เรียกวา “Tsunami” คลื่นนี้เกิดขึน้ หลังจากเกิดแผนดินไหวขนาดใหญในทะเลและ
มหาสมุทร ทําใหเกิดน้ําทวมบริเวณชายฝง
4. ภัยจากไฟไหมหลังการเกิดแผนดินไหว
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มาตรการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหว
กอนเกิดแผนดินไหว
1. ในฐานะหนวยงานที่เกี่ยวของ
- สนับสนุนใหมกี ารตรวจสภาพของอาคารสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล หากไมแข็งแรงใหมกี ารเสริม
ความแข็งแรง
- สนับสนุนใหมกี ารออกกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว
- ซักซอมและเตรียมตัวรับภัยแผนดินไหว

เครือขายสถานีตรวจแผนดินไหวในประเทศไทย
2. ในฐานะเจาของบานหรือหัวหนาครอบครัว
- ตรวจสภาพความปลอดภัยของบานและเครื่องใชภายในบาน ทําการยึดอุปกรณที่อาจกอใหเกิดอันตราย เชน
ตูและชั้นหนังสือ ยึดติดกับฝาบานหรือเสา
- ซักซอมความพรอมของสมาชิกในครอบครัว โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนในยามเกิดแผนดินไหว และกําหนด
จุดนัดพบที่ปลอดภัยนอกบานไวลวงหนา
- สอนสมาชิกในครอบครัวใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวน้ําและถังแกส
- แนะนําสมาชิกในครอบครัวใหเรียนรูวิธกี ารปฐมพยาบาลเบื้องตน
ระหวางเกิดแผนดินไหว
กอนอื่นอยาตกใจและพยายามปลอบคนขางเคียงใหอยูใ นความสงบ และคิดถึงวิธีการที่จะกูสถานการณและ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ถาอยูในอาคารใหระวังสิ่งของที่อยูสูงตกใส เชน โคมไฟ ชิ้นสวนอาคาร เศษอิฐ เศษปูนที่แตกออกจาก
เพดานใหระวังตูหนังสือ ตูโชว ชั้นวางของ และเฟอรนเิ จอรอื่นๆ เลื่อนชนหรือลมทับ ใหออกหางจากประตูหนาตาง
และกระจก ถาการสั่นไหวรุนแรงใหหลบอยูใตโตะ ใตเตียงหรือมุมหอง อยาวิ่งออกมานอกอาคาร
2. ถาอยูในอาคารสูงใหหลบอยูใตโตะ อยาใชลิฟท
3. ถาอยูนอกอาคารใหออกหางจากอาคารสูง กําแพง เสาไฟฟา และสิง่ กอสรางอื่นๆ ถาอยูในรถใหหยุดรถใน
ที่ซึ่งปลอดภัยที่สุด
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2.ไฟปา (Fires)
ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะไฟปาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณทางตอนบนของประเทศ เชน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเกิดในชวงระหวางปลายเดือนกุมภาพันธถึงต น เดือนพฤษภาคม
สําหรับ ภาคใตมักไดรับผลกระทบจากไฟปาที่เกิดขึ้นบริเวณเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย สาเหตุของการ
เกิดไฟปาจะขึ้นกับสภาพอากาศและสสารที่เปนเชื้อเพลิงโดยรอบพื้นที่นั้นๆเปนสําคัญ
อันตรายของไฟปา สงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอยางไร
ผลกระทบของไฟปากระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง คือ
- ทําใหเกิดทัศนวิสัยไมดีตอการดํารงชีวติ เปนอุปสรรคตอการคมนาคมทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย ทําใหเกิดโรค
ทางเดินหายใจสงผลเสียตอสุขภาพและจิตใจ
- ตนไมนอกจากไดรับอันตรายหรือถูกทําลายโดยตรงแลว ยังมีผลกระทบทางออม คือ ทําใหเกิดโรคและแมลง
บางชนิดมีความรุนแรงยิ่งขึ้น
- พืชบางชนิดจะหายไป มีชนิดอื่นมาทดแทน เชน บริเวณที่เกิดไฟไหมซ้ําหลายๆครั้ง หญาคายิ่งขึ้นหนาแนน
- โครงสรางของปาเปลี่ยนแปลงไป เชน ไฟปาจะเปนตัวจัดชั้นอายุของลูกไมใหกระจัดกระจายกันอยางมีระเบียบ
- สัตวปาลดลง มีการอพยพของสัตวปา รวมทั้งทําลายแหลงอาหารที่อยูอาศัย ที่หลบภัยและแหลงน้ํา
- คุณสมบัตขิ องดินเปลี่ยนแปลงทางดานฟสกิ ส เคมีและชีววิทยา เชน ดินมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความชื้นลดลง อินทรียวัตถุ
และจุลินทรียในดินเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการดูดซึมน้ําของดินลดลง
- แหลงน้ําถูกทําลาย คุณภาพของน้ําเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเถาถาน
- ภูมิอากาศทองถิ่นเปลี่ยนแปลง เชน อุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุด การหมุนเวียนของอากาศ เปนตน รวมทั้งองคประกอบ
ของอากาศเปลี่ยนไป เชน กาซคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน เขมาและควันไฟเพิ่มขึ้น สงผลเสียตอรางกาย
มนุษย
3.ฝนแลง (Droughts)
ฝนแลง หมายถึง ความแหงแลงของลมฟาอากาศอันเกิดจากการที่ฝนนอยกวาปกติ ไมเพียงพอตอความ
ตองการหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําใช และพืชตางๆขาดน้ําหลอเลี้ยง ขาดความชุมชื้น
ทําใหพืชผลไมสมบูรณและไมเจริญเติบโตไมใหผลตามปกติ เกิดความเสียหายและเกิดความอดอยากขาดแคลนทัว่ ไป
ความรุนแรงของฝนแลงขึ้นอยูกับความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแหงแลงและความกวาง
ใหญข องพื้น ที่ที่มีค วามแห งแลง ฝนแลงที่ก อใหเกิด ความเสียหายอยางมากไดแกฝ นแลงที่ เกิด ในช ว งฤดูฝ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงฝนทิ้งชวงที่ยาวนาน ระหวางเดือนมิถุนายนตอเนื่องเดือนกรกฎาคม ทําใหพืชไรตาง ๆ ที่ทํา
การเพาะปลู ก ไปแลว ขาดน้ํา และได รั บความเสี ย หาย พื้ น ที่ที่ ได รั บผลกระทบจากฝนแล ง ได แ กบ ริเ วณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเปนบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตเขาไปไมถึง และถาปใด
ไมมีพายุเคลื่อนที่ผานในแนวดังกลาวแลวจะกอใหเกิดฝนแลงที่มีความรุนแรงมาก
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4.พายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclones)
พายุหมุนเขตรอนเปนปรากฏการณธรรมชาติซึ่งสามารถทํา ความเสียหายไดรุนแรงและเปนบริเวณกวางมี
ลักษณะเดน คือ มีศูนยกลางหรือที่เรียกวา ตาพายุ เปนบริเวณที่มีลมสงบ
อากาศโปรงใส โดยอาจมีเมฆและฝนบางเล็กนอยลอมรอบดวยพื้นที่บริเวณ
กวางรัศมีหลายรอยกิโลเมตร ซึ่งปรากฏฝนตกหนักและพายุลมแรง ลมแรง
พัดเวียนเขาหาศูนยกลาง ดังนั้นในบริเวณที่พายุหมุนเขตรอนเคลื่อนที่ผาน
ครั้งแรกจะปรากฏลักษณะอากาศโปรงใส เมื่อดานหนาของพายุหมุนเขตรอน
มาถึง ปรากฏลมแรง ฝนตกหนักและมีพายุฟาคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจ
ปรากฏพายุทอรนาโด ในขณะตาพายุมาถึงอากาศจะโปรงใสอีกครั้ง และเมื่อ
ดานหลังของพายุหมุนมาถึงอากาศจะเลวรายลงอีกครั้งและรุนแรงกวาครั้งแรก
ชนิดพายุหมุนเขตรอน
พายุหมุนเขตรอนเริ่มตนการกอตัวจากหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงซึ่งอยูเหนือผิวน้ําทะเลในบริเวณเขต
รอนและเปนบริเวณที่กลุมเมฆจํานวนมากรวมตัวกันอยูโดยไมปรากฏการหมุนเวียนของลม หยอมความกดอากาศต่ํา
กําลังแรงนี้ เมื่ออยูในสภาวะที่เอื้ออํานวยก็จะพัฒนาตัวเองตอไป จนปรากฏระบบหมุนเวียนของลมอยางชัดเจน ลม
พัดเวียนเปนวนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ พายุหมุนในแตละชวงของความรุนแรจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดลอม ความเร็วลมในระบบหมุนเวียนทวีกําลังแรงขึ้นเปนลําดับ กลาวคือ ในขณะเปน
พายุดีเปรสชั่นความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางมีคาไมเกิน 33 นอต ในขณะที่เปนพายุโซนรอนความเร็วลมสูงสุดใกล
ศูนยกลางมีคาอยูระหวาง 34 – 63 นอต และในขณะเปนพายุไตฝุนความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางจะมีคา ตั้งแต 64 นอต
ขึ้นไป ดังนั้นสามารถแบงชนิดของพายุหมุนเขตรอนไดดังนี้
ชนิดของพายุหมุนเขตรอน

ชนิดของพายุหมุนเขตรอน
พายุ

ชื่อยอ

สัญลักษณ

ดีเปรสชั่น
(Depression)

TD

D

โซนรอน
(Tropical Storm)

TS

S

ไตฝุน
(Typhoon)

TY

S

ความเร็วลมสูงสุดใกล
จุดศูนยกลาง
33 นอต (17 เมตร/
วินาที)
(62 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
34-63 นอต (17-32
เมตร/วินาที)
(63-1172 กิโลเมตร/
ชั่วโมง)
64-129 นอต (17
เมตร/วินาที)
(118-239 กิโลเมตร/
ชั่วโมง)
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พายุหมุนเขตรอนซึ่งกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกและมีความแรงของลมสูงสุดใกลศูนยกลางพายุมากกวา 33
นอต จะเริ่มมีการกําหนดชื่อเรียก โดยองคการอุตุนิยมวิทยาโลกไดจัดรายชื่อเพื่อเรียกพายุหมุนเขตรอนซึ่งกอตัวใน
มหาสมุทรแปซิฟกไวเปนสากล เพื่อทุกประเทศในบริเวณนี้ใชเพื่อเรียกพายุหมุนเขตรอนซึ่งกอตัวขึ้น โดยเรียงตามลําดับ
ใหเหมือนกัน
ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา ไดเกิดระบบการตั้งชื่อพายุเปนภาษาพื้นเมืองของแตละประเทศสมาชิกในแถบ
มหาสมุทรแปซิฟกตอนบนและแถบทะเลจีนใต 14 ประเทศ ไดแก กัมพูชา จีน เกาหลีใต ฮองกง ญี่ปุน มาเลเซีย ไมโครนี
เซีย ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไทย โดยนําชื่อมาเรียงเปน 5 สดมภ เริ่มจากกัมพูชาจนถึงเวียดนามในสดมภ
ที่ 1 เมื่อหมดแลวใหเริ่มขึ้นสดมภที่ 2 ถึง 5 แลวจึงเวียนมาเริ่มที่สดมภ 1 อีกครั้ง จนกวาจะมีการกําหนดชื่อพายุครั้งใหม
อีก
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก พายุหมุนเขตรอน ซึ่งกอตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกและพายุหมุนเขต
รอนซึ่งกอตัวในบริเวณมหาสมุทรอินเดียซึ่งเราจะเรียกวา ไซโคลน แมพายุหมุนเขตรอนซึ่งกอตัวในบริเวณมหาสมุทร
อินเดียจะไมเขาสูประเทศไทยโดยตรง แตก็สามารถกอความเสียหายตอประเทศไทยไดเชนกัน เมื่อทิศการเคลื่อนที่เขาสู
บริเวณใกลประเทศไทยทางดานตะวันตกในกรณีของพายุหมุนเขตรอนซึ่งกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใต
นั้นจะเคลื่อนที่เขาสูประเทศไทยในบริเวณตางๆของประเทศแตกตางกันตามฤดูกาล
สิ่งที่ควรปฏิบตั ิเพือ่ ลดความสูญเสียเนื่องจากพายุหมุนเขตรอน
พายุหมุนเขตรอนเริ่มตนการกอตัวในทะเลและในชวงเวลาหลายวัน เคลื่อนที่ถึงชายฝง ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเปน
หนวยงานที่ทําหนาที่พยากรณและเตือนภัยพายุหมุนเขตรอนที่เกิดขึ้นในบริเวณที่อาจสงผลกระทบตอประเทศไทยดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ เรดารตรวจอากาศ ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ ทําใหการติดตามการเคลื่อนที่ รวมทั้งการพยากรณ
พายุหมุนเขตรอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การรับทราบขาวการเตือนภัยที่ทันเหตุการณจะทําใหลดความสูญเสีย
ที่อาจเกิดขึ้นไดเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม ความรวมมือจากทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน จะทําใหเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดเปนอยางมาก ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติ ประชาชนทั่วไปและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของควรปฏิบัติดังนี้
1. ติดตามขาวอากาศอยูเสมอและเมื่อไดรับคําเตือนและขอปฏิบัติในเรื่องพายุหมุนเขตรอน ควรปฏิบัติตามทันที
2. หามนําเรือออกไปในบริเวณทะเล ไมวากรณีใด ๆ หากเกิดพายุหมุนเขตรอนในบริเวณที่อาจสงผลกระทบตอ
ประเทศไทย ในกรณีที่อยูในทะเลใหเขาสูบริเวณชายฝงที่ใกลที่สุดทันที ในกรณีที่หลบเขาหาเกาะ ถาพายุมีกําลังแรงมาก
ก็อาจจะไมปลอดภัย แตถากลับเขาฝงไมทันควรรับฟงขาวจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อใหรูตําแหนงและทิศทางการเคลื่อน
ตัวของพายุ เพื่อจะไดแลนเรือไปในทิศที่ปลอดภัย ในกรณีนี้ควรมีการศึกษาวิธีการมาแลวลวงหนา
3. ออกใหพนชายฝงทันที ชายฝงทะเลจะเปนบริเวณที่ไดรับอันตรายจากคลืน่ ยักษซัดฝงและควรไปอยูใ นที่สูงที่
ปลอดภัยจากน้ําทวม
4. ในบริเวณใดทีม่ ีคําเตือนใหอพยพ ควรทําการอพยพไปสูที่ปลอดภัยทันที สถานที่ปลอดภัย ไดแก อาคาร
สิ่งกอสรางที่แข็งแรง สามารถตานทานลมแรงและมีตําแหนงอยูในที่สูง ซึ่งปลอดภัยจากน้ําทวมซึ่งอาจไดรับอันตรายจาก
ดินถลม หรืออยูใกลชายฝงทะเล
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5. จัดเตรียมสิ่งของจําเปนตาง ๆ เชน อาหารแหง น้ําสะอาด ยาปฐมพยาบาลเบื้องตน ไฟฉายใชถาน วิทยุ
แบตเตอรี่ ฯลฯ ไวในที่พกั เพื่อใชกอนความชวยเหลือจากภายนอกจะมาถึง เนื่องจากพายุหมุนเขตรอนจะกอความ
เสียหายตอสาธารณูปโภคชนิดตาง ๆ เชน ไฟฟา ประปา ถนน ฯลฯ และน้ําทีทวมขังอยูเปนเวลาหลายวัน กอใหเกิดการ
ระบาดของโรคติดตอทางเดินอาหาร ฯลฯ
6. หลบอยูในที่พัก จนกวาจะไดรับแจงเหตุการณไดผานไปแลว เนื่องจากอาจเกิดความเขาใจผิดวาพายุหมุนเขต
รอนไดผานไปแลว เพราะขณะพายุหมุนเขตรอนผานมาจะปรากฏลักษณะอากาศเลวราย แตในขณะที่ตาพายุหมุนเขต
รอนผานมา ทองฟาจะแจมใส อากาศดี ซึ่งจะเกิดขึน้ เพียงชั่วคราวในเวลาสั้น ๆ เมื่อดานหลังของพายุมาถึงอากาศจะ
เลวรายลงอีก ลมมีทิศตรงขามกับครั้งแรกและมีความรุนแรงมากกวาครั้งแรกดวย
การวางแผนและการจัดมาตรการปองกันเพือ่ ลดความสูญเสียเนือ่ งมาจากพายุหมุนเขตรอน
นอกจากความรวมมือของทุกฝายทั้งประชาชนทั่วไปและผูป ฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อลดความสูญเสียในขณะ
ปรากฏพายุหมุนเขตรอนแลว ควรมีการวางแผนและจัดมาตรการปองกันตางๆลวงหนา กอนที่ภัยธรรมชาติชนิดตางๆจะ
เกิดขึน้ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติเนื่องจากพายุหมุนเขตรอนซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดเปนอยางมาก การวางแผน การจัด
มาตรการปองกันและลดความสูญเสียเนื่องจากพายุหมุนเขตรอนควรปฏิบัติดังนี้
การเตรียมพรอม โดยนําวิธีการตางๆมาดําเนินการเพื่อเตรียมพรอมกอนที่จะเกิดภัยธรรมชาติขนึ้ ดังนี้
1. จัดใหมีการฝกซอมการปฏิบัติการแกผูเกี่ยวของในขณะเกิดภัยธรรมชาติขึ้น โดยมีผูเกี่ยวของทั้งหมดเขารวม
ปฏิบัติการ เชน การสงขาวคําเตือน การคมนาคมขนสง การอพยพผูคน วิธีการดับไฟ เปนตน
2. ใหความรูแกประชาชนในการระวังปองกันภัยธรรมชาติ เชน โดยการจัดกิจกรรมและมีนิทรรศการในเขต
ชุมชนและตามโรงเรียนตางๆ
3. จัดใหมีองคกรประกอบดวยอาสาสมัครที่ไดรับการฝกฝนใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพใน
พื้นที่เกิดเหตุ เชน การปองกันน้ําทวม การพยาบาลคนเจ็บ การอพยพ เปนตน
4. พัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณและเครื่องมือตางๆ รวมทั้งวิธีการปองกันภัยใหไดผลดียิ่งขึ้น เชน เครื่องรับ
ภาพดาวเทียม เครื่องดับเพลิง พาหนะอพยพผูคนและสถานที่สิ่งกอสรางที่แข็งแรงเพื่อหลบภัย เปนตน
การปองกันและรักษาพื้นที่ เพื่อใหพื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยและพื้นทีต่ ามธรรมชาติปลอดภัยจากภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก
พายุหมุนเขตรอน ควรมีแผนระยะยาวที่ไดกระทําอยางตอเนื่อง เชน การรักษาสภาพของปาไม การปรับปรุงสภาพแมน้ํา
ไมใหตื้นเขิน การสรางเขื่อนและทํานบกั้นน้ําจากทะเล การสรางสิ่งกีดขวางปองกันการไหลทะลักของโคลนตม เปนตน
มาตรการเตือนภัยและการฟนฟูภายหลังประสบภัย เมื่อปรากฏพายุหมุนเขตรอนในบริเวณที่อาจสงผลกระทบตอ
พื้นที่ในประเทศไทย ควรใหการเตือนภัยทันทีโดยเฉพาะในบริเวณที่อาจสงผลกระทบและจัดตั้งมาตรการปองกันภัย
ทันที มาตรการตางๆที่จะนํามาใชและผูรับผิดชอบควรจะเปนไปตามความรุน แรงของเหตุการณ ในดานการฟน ฟู
ภายหลังประสบกับภัยแลวควรดําเนินการอยางเรงดวน โดยเฉพาะดานการสาธารณูปโภคและสิ่งจําเปนอื่นๆ และควรมี
มาตรการชวยเหลืออื่น ๆ เชน การกูยืมเงื่อนไขพิเศษ การลดภาษีบุคคลและทองถิ่น การชดเชยเงิน จากการประกัน
การชวยเหลือดานการเกษตรและประมง ฯลฯ และควรชวยเหลืออยางตอเนื่องดวย
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ในการควบคุมน้ําทวม ควรเปนแผนระยะยาวของมาตรการปองกันและรักษาพื้นที่ เชน การสรางทํานบกั้นน้ําใน
แมน้ํา สรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝงและคลื่นยักษ การรักษาสิ่งแวดลอมชายฝงและปาไม และการปรับสภาพภูเขา
เพื่อกันดินถลม เปนตน
5.พายุฟาคะนอง หรือพายุฤดูรอน (Thunderstorms)
พายุฟาคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูรอนหรือเรียกวาพายุฤดูรอนจะเกิดขึ้นในชวงเดือนเมษายนหรือในชวงกอนเริ่ มตน
ฤดูฝน ขณะที่อุณหภูมิในภาคตางๆเริ่มสูงขึ้น เนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอียงเขาหาดวงอาทิตย และดวงอาทิตยจะเคลื่อน
มาอยูที่บริเวณเสนศูนยสูตร ทําใหอากาศรอนอบอาวและชื้นในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาค
กลาง อากาศที่อยูใกลผิวพื้นจะมีอุณหภูมิสูง ประกอบกับลมที่พัดเขาสูประเทศไทยเปนลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตที่
พัดมาจากอาวไทยและทะเลจีนใต ในระยะนี้ถามีลมเหนือ (อากาศเย็น) พัดลงมาจากประเทศจีนคราวใดจะทําใหอากาศ
สองกระแสกระทบกัน ทําใหการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอยางรวดเร็วและฉับพลัน เปนเหตุใหเกิดพายุฝนฟา
คะนองอยางแรงและรวดเร็ว มีฟาแลบ (Lightning) ฟารอง (Thunder) และฟาผารวมอยูดวย นอกจากนี้มักจะมีลม
กระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาดวย พายุฟาคะนองนี้เปนพายุที่เกิดขึ้นในชวงเวลาอันสั้น
มีนอยครั้งที่เกิดขึ้นนานกวา 2 ชั่วโมง
โดยทั่วไป พายุฤดูรอนนี้มักเกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากการแผลิ่มของความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมี
อากาศรอนและชื้น มีการยกตัวของมวลอากาศอยูบางแลว แตเมื่อมีอากาศเย็นจากบริเวณความกดอากาศสูงซึ่งมีลักษณะ
จมตัวลงและมีอุณหภูมิต่ํากวา ทําใหมวลอากาศรอนยกตัวขึ้นอยางรวดเร็วและเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ที่กอ
ตัวขึ้นก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอุณหภูมิยอดเมฆต่ํากวา -60 ถึง 80 องศาเซลเซียส จึงทําใหเกิดลูกเห็บตกได
ลักษณะอากาศรายที่เกิดจากพายุฝนฟาคะนอง
พายุฝนฟาคะนองรุนแรง เปนตนกําเนิดของลักษณะอากาศเลวรายเกือบทุกชนิด อากาศรายเหลานี้สามารถกอความ
เสียหายทั้งตอชีวิตและทรัพยสินไดเปนจํานวนมาก แมจะเกิดในบริเวณไมกวางนัก และสามารถจําแนกไดเปนชนิด
สําคัญๆ คือ
1. พายุทอรนาโด (TORNADO) เปนอากาศรายรุนแรงที่สุด ซึ่งเกิดจากพายุฝนฟาคะนอง มีลักษณะเปนลําเหมือนงวงชาง
ยื่นออกมาจากฐานเมฆ เมื่อพายุฟาคะนองดูดเอาอากาศจากภายนอกเขาไปที่ฐานเซลลดวยพลังมหาศาล และถามีการหมุน
วนจะหมุนและบิดเปนเกลียว มีเสนผาศูนยกลางของลําพายุเล็กมากคือ ประมาณพันฟุต มักเห็นเปนเมฆลักษณะเปนลําพุง
ขึ้นสูบรรยากาศ หรือยอยลงมาจากฐานเมฆคิวมูโลนิมบัส ดูคลายกับมีงวงหรือทอหรือปลองยื่นออกมา ถาเมฆที่ยื่นมาไม
ถึงพื้น เรียกวา “FUNNEL CLOUD” ถาลงมาถึงพื้นดินเรียกวา ทอรนาโด แสดงลักษณะดังกลาวและถาเกิดขึ้น
เหนือพื้นน้ําเรียกวา สเปาทน้ํา (WATER SPOUT) ในประเทศไทย จะเรียกสเปาทน้ํานี้วาลมงวงชางหรือนาคเลนน้ํา ซึ่งมี
ความรุนแรงนอยกวาพายุทอรนาโดมาก
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ลมงวงชางหรือนาคเลนน้ํา

ทอรนาโด

2. อากาศปนปวน อากาศปนปวนและลมกระโชกแรง กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งตาง ๆ บนพื้นดิน อากาศ
ปนปวนเกิดขึ้น ทั้งภายในพายุฝนฟาคะนองและภายนอกตัว เซลล ภายในตัวเซลลพายุอากาศปนปวนรุนแรงเกิดจาก
กระแสอากาศเคลื่อนที่ขึ้นและกระแสอากาศเคลื่อนที่ลงสวนกัน ภายนอกเซลลพายุฝนฟาคะนอง อากาศปนปวนที่เกิดขึน้
บางครั้งสามารถพบหางออกไปไกลกวา 30 กิโลเมตรจากตัวเซลลพายุฝนฟาคะนอง อากาศปนปวนรุนแรงสามารถพัด
ทําลายสิ่งตางๆบนพื้นดินได โดยเฉพาะสิ่งกอสรางที่ไมแข็งแรง
3. ลูกเห็บ ลูกเห็บมักเกิดขึ้นพรอมกับอากาศปนปวนรุนแรง กระแสอากาศเคลื่อนที่ขึ้น ทําใหหยดน้ําถูกพัดพา
ไปสูระดับสูงมาก และเมื่อหยดน้ําเริ่มแข็งตัวเปนกลายเปนน้ําแข็ง จะมีหยดน้ําอื่น ๆ รวมเขามารวมดวย ดังนั้นขนาดของ
กอนน้ําแข็งจะโตขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดก็ตกลงมาเปนลูกเห็บ ลูกเห็บขนาดใหญมักจะเกิดขึ้นจากพายุฝนฟาคะนอง
รุนแรงและมีเมฆยอดสูงมาก บางครั้งสามารถพบลูกเห็บไดที่ระยะไกลออกไปหลายกิโลเมตรจากตนกําเนิด และสามารถ
ทําความเสียหายตอพื้นที่ที่ปรากฏลูกเห็บนั้น

ลูกเห็บ
ในขณะที่ลูกเห็บตกผานบริเวณที่สูงที่มีอุณหภูมิสูงกวา ลูกเห็บจะหลอมละลายกลายเปนหยาดน้ําฟา ทําใหที่ผิว
พื้นสามารถตรวจพบฝนและลูกเห็บเกิดขึ้นปะปนกันหรืออาจตรวจพบฝนเพียงอยางเดียว ดังนั้นควรตั้งขอสังเกตของการ
เกิดลูกเห็บแมจะตรวจไมพบที่ผิวพื้นโดยเฉพาะใต ANVIL ของพายุฟาคะนองขนาดใหญ
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4. ฟาแลบและฟาผา ฟาแลบและฟาผาเปนภัยธรรมชาติ
ที่คราชีวิตมนุษยมากที่สุด ฟาแลบฟาผา เกิดจากประกายไฟฟา
ของการปลอยประจุอิเล็ก ตรอน เมื่อเกิด ความตางศัก ยไฟฟา
ระหวางตําแหนงสองตําแหนงที่ระดับคาหนึ่ง ความตางศักย ทํา
ให เ กิ ด แรงดั น และการไหลของประจุ ไ ฟฟ า ค า ความต า ง
ศักยไฟฟาระหวางสองตําแหนงเปนไปตามสภาวะอากาศที่เปน
สื่อนําและระยะหางของตําแหนงทั้งสองนั้น เชน ความตาง
ศักยไฟฟาระหวางเมฆกับพื้น ดิน ระหวางเมฆสองกลุม หรื อ
สวนหนึ่งสวนใดภายในเมฆกลุมเดียวกัน ดังนั้น จึงมักปรากฏวา
ฟาผาวัตถุที่อยูในที่สูงในโลหะหรือในน้ําซึ่งเปนสื่อไฟฟา
5. ฝนตกหนัก พายุฝนฟาคะนองสามารถกอใหเกิดฝนตกหนัก และน้ําทวมฉับพลันไดในพื้นที่ซึ่งเปนที่ราบลุม
หรือที่ต่ําและพื้นที่ตามบริเวณเชิงเขา โดยเฉพาะพายุฝนฟาคะนองชนิด STEADY STATE ซึ่งสามารถคงอยูไดนานหลาย
ชั่วโมง ปริมาณฝนจํานวนมากกอใหเกิดน้ําทวมเฉพาะพื้นที่ เนื่องจากพายุฟาคะนองเกิดครอบคลุมพื้นที่บริเวณแคบ
จากลัก ษณะอากาศรายที่ก ลาวมาแลวของ
พายุฝนฟาคะนอง สามารถสรุปลักษณะผลกระทบที่
จะมีตอสิ่งมีชีวิตบนพื้นดินได ดังนี้
- ลมกระโชกแรง ลมแรง ฯลฯ ทําความ
เสี ย หายต อ สิ่ ง ก อ สร า ง ต น ไม อาคาร
บานเรือน
- ฝน กอใหเกิดน้ําทวม และน้ําทวมฉับพลัน
ในที่ราบลุม ที่ต่ําและเชิงเขา
- ลูกเห็บทําความเสียหายตอสิ่งกอสราง สัตว
เลี้ยง สวนไร พืชผลและอื่นๆ
- ฟาผ า ทํ าลายชีวิต มนุษ ยและสัต วเลี้ย ง
สิ่งกอสรางและอื่นๆ
- ดังนั้นการหลบเลี่ยงอันตรายจากพายุฝนฟา
คะนอง จึงควรหลบเลี่ยงจากสาเหตุดังกลาว
แลวและไปอยูในบริเวณที่ปลอดภัย กลาวคือ
- ในขณะปรากฏพายุฝนฟาคะนอง หากอยู
ใกลอาคารหรือบานเรือนที่แข็งแรงและปลอดภัยจากน้ําทวม ควรอยูแตภายในอาคารจนกวาพายุฝนฟาคะนองจะ
ยุติลงซึ่งใชเวลาไมนานนัก
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- การอยูในรถยนตจะเปนวิธีการที่ปลอดภัยวิธีหนึ่ง แตควรจอดรถใหอยูหางไกลจากบริเวณที่น้ําอาจทวมได
- อยูหางจากบริเวณที่เปนน้ํา ขึ้นจากเรือ ออกหางจากชายหาดเมื่อปรากฏพายุฝนฟาคะนอง เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายจากน้ําทวมและฟาผา
- ในกรณีที่อยูในปา ในทุงราบ หรือในที่โลง ควรคุกเขาและโนมตัวไปขางหนาแตไมควรนอนราบกับพื้น
เนื่องจากพื้นเปยกเปนสื่อไฟฟา และไมควรอยูในที่ต่ํา ซึ่งอาจเกิดน้ําทวมฉับพลันได ไมควรอยูในที่โดดเดี่ยว
หรืออยูสูงกวาสภาพสิ่งแวดลอม
- ออกใหหางจากวัตถุที่เปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอน้ํา แนวรั้วบาน รถแทรกเตอร จักรยานยนต
เครื่องมืออุปกรณทําสวนทุกชนิด รางรถไฟ ตนไมสูง ตนไมโดดเดี่ยวในที่แจง
- ไมควรใชอุปกรณไฟฟา เชน โทรทัศน ฯลฯ และควรงดใชโทรศัพทชั่วคราวนอกจากกรณีฉุกเฉิน
- ไมควรใสเครื่องประดับโลหะ เชน ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ ในที่แจงหรือถือวัตถุโลหะ เชน รม ฯลฯ ในขณะ
ปรากฏพายุฝนฟาคะนอง
นอกจากนี้ ควรดูแลสิ่งของตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยอยูเสมอโดยเฉพาะสิ่งของที่อาจจะหัก
โคนได เชน หลังคาบาน ตนไม ปายโฆษณา เสาไฟฟา เปนตน
6.คลื่นพายุซัดฝง (Storm Surges)
เปนลักษณะของคลื่นขนาดใหญที่เกิดในทะเลและ
มหาสมุทรขณะที่พายุกําลังเคลื่อนขึ้นฝง ความสูงของคลื่น
จะขึ้นอยูกับความแรงของพายุ คลื่นพายุซัดฝงนี้มีกําลังใน
การทําลายลางสูงมาก ดังเชน ที่เคยเกิด ที่แหลมตะลุมพุก
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อป พ.ศ.2505 ขณะที่พายุโซน
รอน “แฮเรียต” เคลื่อนขึ้นฝง และอีกเหตุการณหนึ่งคือที่
อําเภอทาแซะและอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อครั้งพายุ
ไตฝุน “เกย” เคลื่อนขึ้นฝงเมื่อป พ.ศ.2532
ความเสียหายจากพายุโซนรอน “แฮเรียต” เมื่อป พ.ศ. 2505
คลื่นพายุซัดฝงนี้เกิดในขณะที่พายุเคลื่อนขึ้นฝง โดยทําใหเกิดคลื่นขนาดใหญโถมเขาใสบริเวณที่พักอาศั ยอยู
บริเวณชายฝงทะเลเปนจํานวนมาก ประเทศไทยมีบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากคลื่นพายุซัดฝงโดยตรง คือ บริเวณภาคใต
โดยเฉพาะฝงตะวันออก ขณะที่พายุเคลื่อนตัวจากอาวไทยขึ้นสูฝงในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
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ความรุนแรงของคลื่นพายุซัดฝงจะมากนอยขึ้นอยูกับความแรงของพายุขณะเคลื่อนตัวขึ้นฝง พายุที่มีความแรง
มากจะกอใหเกิดความเสียหายมาก พายุที่มีความแรงตั้งแต 63 กิโ ลเมตรตอชั่ว โมง ประกอบกับความกดอากาศที่
ศูนยกลางพายุจะตองต่ํากวาบริเวณรอบๆประมาณ 100 มิลลิบาร จึงจะสามารถกอใหเกิดคลื่นพายุซัดฝงได ผลกระทบที่
เกิดจากคลื่นพายุซัดฝงคือ ทําใหเกิดคลื่นสูง โถมขึ้นฝงกวาดทําลายทรัพยสินตางๆ ทําใหเกิดความเสียหายทั้งแกชีวิตและ
ทรัพยสินที่อยูบริเวณริมฝงทะเลเปนจํานวนมาก ผลกระทบจากคลื่นพายุซัดฝง มีดังนี้
1. สิ่งกอสรางริมฝงทะเลเสียหาย พังทลาย
2. ผูคนและสัตวเลี้ยงถูกพัดพาลงทะเล
3. เรือประมงขนาดใหญอาจลมได
4. เรือประมงขนาดเล็กลมจมลงสิ้น
7.อุทกภัย (Floods)
เปน ที่ทราบกันโดยทั่วไปวา พายุหมุน เขตรอนมัก กอใหเกิดอุทกภัยในบริเวณที่พายุเคลื่อนผานและบริเวณ
ใกลเคียง แตก็มิไดหมายความวาในพื้นที่ที่ไมเคยมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานจะไมมีโอกาสเกิดอุทกภัย ฝนที่ต ก
เนื่องจากหยอมความกดอากาศต่ําในเขตรอนและลมมรสุมทางตอนใตของทวีปเอเชียและในพื้นที่อื่นๆ ก็เปนเหตุใหเกิด
อุทกภัยไดดุจเดียวกัน น้ําที่เกิดจากการละลายของหิมะในบริเวณเทือกเขาอาจกอใหเกิดน้ําทวมในที่ลุ มที่อยูหางไกล
ออกไปได การเกิดน้ําหลากจากภูเขาเนื่องจากมีฝนตกหนักในบริเวณตนน้ําทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน จากอดีตที่ผานมา
ภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับสภาพอากาศครั้งที่เลวรายที่สุดนั้น เกิดขึ้นจากการไหลบาของน้ําในแมน้ําเนื่องจากน้ําลนตลิ่ง การ
เกิดน้ําบาขากแมน้ําแยงซีในประเทศจีน ไดกอใหเกิดอุทกภัยหลายครั้ง แตละครั้งไดคราชีวิตผูคนนับลานในชวงเวลา 15
ป (ระหวาง พ.ศ.2394-2409) มีผูเสียชีวิตเนื่องจากจมน้ําในชวงที่เกิดอุทกภัยทั้งสิ้นประมาณ 40 ถึง 50 ลานคน กระทั่ง
ปจจุบันมีเพียงไมกี่ประเทศในโลกที่สามที่สามารถปองกันภัยจากน้ําบาจากแมน้ําไดอยางแทจริง และโดยเฉลี่ยในแตละป
ยังคงมีผูเสียชีวิตเนื่องจากเหตุดังกลาวเปนจํานวนนับพันคน

ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ที่ อ.แมระมาด จ.ตาก พ.ศ.2547
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ในพื้นที่ชายฝงทะเลบางแหง สภาพอากาศที่เกิดรวมกับคลื่นพายุซัดฝงก็ทําใหเกิดอุทกภัยเปนบริเวณกวางได
เชนกัน คลื่นพายุซัดฝงนี้สามารถเกิดขึ้นไดในระบบอากาศที่มีความกดอากาศต่ํามากๆ เคลื่อนเขาสูฝง ปญหาของน้ําทวม
บริเวณลุมแมน้ําและชายฝงในหลายประเทศนับวันแตจะเลวรายลง ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฝงแมน้ํา
และชายฝงทะเล รวมทั้งพื้นที่ที่อยูต่ํากวาระดับน้ําทะเลเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อกิจกรรมตางๆของมนุษยไดเพิ่มขึ้น
มากมาย ประกอบกับบริเวณดังกลาวเปนที่สนใจของมนุษย โดยอาจเปน บริเวณที่มีดิน อุด มสมบูรณเหมาะแกการ
เพาะปลูกหรือน้ําบริเวณชายฝง ที่เปนแหลงปลาชุม หรือชายฝงที่มีสภาพที่เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ นอกจากนี้ความ
กดดันที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรทําใหการตอตานการปลูกสรางที่อยูอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ที่
เสี่ยงตออันตรายจากอํานาจการทําลายของอุทกภัยไมประสบผล

อุทกภัยที่ อ.วังชิ้น จ.แพร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544 (เอื้อเฟอภาพโดยหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น)
การออกประกาศคําเตือนลวงหนาสําหรับอุทกภัยที่จะมาถึงนานเพียงไร ขึ้นอยูกับจํานวนชั่วโมงหรือจํานวน
วันที่นักอุตุนิยมวิทยาจะสามารถพยากรณฝนลวงหนาไดถูกตอง และเวลาที่คลืน่ อุทกภัยจะเคลื่อนจากตนน้ําไปสูบริเวณที่
จะพยากรณสําหรับแมน้ําสายหลักๆ ภายใตสภาพทางอุตุนิยมวิทยาที่เอื้ออํานวยเราอาจพยากรณอุทกภัยใหมีความถูกตอง
ลวงหนาได 2 ถึง 3 วัน แตสําหรับแมน้ําสายสั้นๆที่มีพื้นที่รับน้ําขนาดเล็กกวา ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นเพียงไมกี่ชั่วโมงหรือ
ไมกี่นาทีก็อาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันได
โดยทั่วไปอุทกภัยที่เกิดจากน้ําทวม แบงไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ
1. น้ําทวมขัง เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ หรือระบายน้ําไมทัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบ
ลุมแมน้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญ
2. น้ําทวมฉับพลันและน้ําปา เปนสภาวะน้ําทวมที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก
และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ําหรือตานน้ํานอย เชน บริเวณตนน้ําซึ่งมีความชันของพื้นที่มาก พื้นที่ปาที่ถูกทําลายไป
ทําใหการกักน้ําหรือการตานน้ําลดนอยลง น้ําทวมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักไมเกิน 6 ชั่วโมงและมักเกิดขึ้น
ในบริเวณที่ราบระหวางหุบเขา เนื่องจากน้ําทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ดวยความรวดเร็ว โอกาสที่จ ะ
ปองกันและหลบหนีจึงมีนอย ดังนั้นความเสียหายจากน้ําทวมฉับพลันจึงมีมากทั้งชีวิตและทรัพยสิน
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น้ําทวมขัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา พ.ศ.2543
(ภาพ : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ)

น้ําทวมฉับพลัน อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ พ.ศ.2544
(ภาพ : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ)

8.แผนดินถลม (Land Slides)
แผน ดิน ถลมมักเกิด ขึ้นที่บริเวณภูเขา โดยเฉพาะ
ภูเขาหินแกรนิตที่มีความลาดชันสูงจนขาดความสมดุลใน
ตัวเอง และบริเวณไหลเขาที่ข าดพืชพันธุไมนอยใหญปก
คลุม เชน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางแหง
ในภาคใต ซึ่งปจ จุบันมีแนวโนมวาจะขยายพื้นที่ออกไป
เรื่อยๆ เนื่องจากปาไมบริเวณตนน้ําถูกทําลายไปมาก ทําให
ไมมีตนไมชวยดูดซับน้ํา เมื่อมีฝนตกในบริเวณดังกลาวจน
ดินเกิดการอิ่มตัวและไมสามารถอุมน้ําไวไดอีกตอไป จึงทําใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน
แผนดินถลมที่กอใหเกิดความเสียหายสวนใหญมักเกิดภายหลังจากที่ฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่งเปนตนน้ํา
ลําธาร บริเวณตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสเกิดแผนดินถลม
เนื่องมาจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ในขณะที่ภาคใตจะเกิดในชวงฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ความรุนแรงของแผนดินถลมเกิดจากหลายองคประกอบ เชน
ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขาและลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขานั้นๆ ความรุนแรงจะมีมากถาหากทุกองคประกอบที่กลาว
มาแลวเกิดขึ้นพรอมๆกัน เชน มีปริมาณฝนตกหนักมากบนภูเขาหินแกรนิตที่มีความลาดชันสูงและขาดพันธุไมปกคลุม
โอกาสที่จะเกิดแผนดินถลมจะสูงมาก ในทางตรงขามความรุนแรงจะลดนอยลงถามีเพียงองคประกอบใดองคประกอบ
หนึ่งเทานั้น ผลกระทบจากแผนดินถลม มีดังนี้
1. บานเรือนพังทลายจากการทับถมของเศษดิน หิน ทราย ที่ไหลมากับน้ํา
2. ผูคนและสัตวเลี้ยงไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก
3. พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
4. เสนทางคมนาคมตางๆถูกทําลายเสียหาย
5. เสนทางเดินของน้ําถูกทับถมและเปลี่ยนไป
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอน้ําทวมฉับพลัน – ดินถลม
ดินและลักษณะของดิน
ดินแตละชนิดจะมีการยึดตัวแตกตางกัน โดยเฉพาะ
ดินที่มีความหนา 1 – 2 เมตร มีโอกาสถลมมากกวาดินบริเวณ
ที่มีความหนาหรือบางตางจากนี้

ความลาดชันของพื้นที่

ทิศเหนือ

สามารถคาดการณความเร็วในการไหลของน้ํา ทําให
ทราบถึงทิศทางการไหลของน้ําและพื้นที่รับน้ําได

ความลาดเอียง
(Slope)

ขาดหลมเก็บกักน้ําผิวดิน
แหลงน้ําที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย ชว ยเก็บกัก ปริมาณ
น้ําที่จะไหลหลากซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดดินถลม หลมกัก
เก็บชวยทําใหการไหลของน้ําและดินชาลง

ทิศทางความลาดเอียง
(Aspect)
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ปริมาณฝน ฝนตกหนัก
ปริมาณฝนที่มากกวา 100 มิลลิเมตรตอวัน จะทําให
เกิดน้ําปาไหลหลาก

การทําลายปาและการใชที่ดินอยางไมเหมาะสม
ในสภาพปาที่สมบูรณน อกจากจะสามารถดูด ซับน้ํา
ไดมากกวาพื้นที่อื่น ระบบรากของพืชยังสามารถยึดตัวกับดิน
ไดมากและมั่น คงยิ่งขึ้น หากถูก ตัด ทําลายเพื่อใชพื้น ที่หนา
ดิน อยางไมเหมาะสม จะเพิ่มปจ จัยที่ทําใหเกิด น้ําทว มและ
ดินถลม
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ประเภทของดินถลมตามลักษณะของการเคลื่อนตัว

การยุบตัว(Slump)
การเคลื่อนที่ของพื้นที่ที่มีความลาด
ชัน เกิดขึ้นจากการยุบตัวของมวล
ดิน

การไหลคลาน(Creep)
การเลื่อนไถล(Slide)
การเคลื่ อ นย า ยของมวลดิ น ใน ลัก ษณะการเคลื่อนตัว ของมวลดิน
ลัก ษณะขนานไปบนดิ น ที่ออนตั ว ชามาก ในลักษณะคอยเปนคอยไป
และบางครั้งก็ขนานไปกับความลาด
ชัน

การไหล(Flow)
การลมตัว(Topple)
การหลน(Fall)
การเคลื่ อ นไหลเอนตั ว และล ม ลง การเคลื่ อ นตั ว ของมวลดิ น อย า ง การเคลื่อนที่ของมวลดินที่ถูกทําให
ไหลไปกับของเหลวได
ของหินตามแนวความลาดเอียง
อิสระ
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การประเมินสภาวะความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมฉับพลัน – ดินถลม

saw

stable

crack

moveme
landslid

แบบวัดทางตรง
โดยการติดตั้งอุปกรณตรวจวัด การเคลื่อนที่ของแผนดินใน
พื้นที่ เสี่ยงภัย ชนิดวัดดวยระบบ Sensor โดยเมื่อระบบตรวจวัด
พบวาดินบริเวณดังกลาว มีการเคลื่อนตัวก็จะทําการสงสัญญาณ
ผานเครือขายระบบมือถือไปยังศูน ยก ลางขอมูลทันที เพื่อทํา
การวิเคราะหรวมกับขอมูลจากเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ําฝน
เครื่องมื อตรวจวั ด ความชื้ น ฯลฯ วาจะเกิ ด เหตุแผ น ดิน ถล ม
หรือไม

แบบวัดทางออม
โดยการติด ตั้ งเครื่องมือตรวจวัด ปริมาณน้ํา ฝน เครื่ องมื อ
ตรวจวัดความชื้น เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ําในพื้นที่เสี่ยงภัย
และส งสั ญญาณผา นเครื อข า ยระบบมื อถื อไปยั งศู นย กลาง
ขอมูล ซึ่งหากฝนตกหนักประกอบกับมีความชื้นในดินสูงแลว
ศูนยฯ ก็จะนําขอมูลจากการตรวจวัดมาวิเคราะหรวมกับขอมูล
ของดิน ลักษณะของดิน ขอมูลพืชพรรณ สภาพการใชที่ดิน
ความลาดชันของพื้นที่ และแหลงเก็บกักน้ําผิวดินในพื้นที่ก็
จะทําใหทราบไดวา ดินอุมน้ํามากจนทําใหความมั่นคงแข็งแรง
ของมวลดินต่ําทําใหมีโอกาสการเกิดแผนดินถลมไดสูง
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องคความรูเกี่ยวกับระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning)
สําหรับพื้นทีเ่ สี่ยงอุทกภัย – ดินถลม ในพื้นทีล่ าดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

ความเปนมาของโครงการ
เหตุการณอุทกภัยอันเนื่องมาจากน้ําหลากฉับพลันและดินถลมที่เกิด ขึ้น ในประเทศไทยในภาคตาง
นับวันจะทวีความรุนแรงทําความเสียหายแกทรัพยสินและชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ลุมแมน้ําขนาดเล็ก ในบริเวณ
พื้นที่ราบสูงติดกับภูเขา สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและทรัพยสินอยางมากมาย กรมทรัพยากรน้ําจึงเห็นควรใหมีมาตรการ
ที่จะสามารถลดความเสียหายจากเหตุการณดังกลาวได ดวยการติดตามเฝาระวังและเตือนภัยลวงหนา (Early Warning)
ดวยการจัดทําระบบในการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัยลวงหนาใหกับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถลมขึ้น
ซึ่ง คณะรัฐ มนตรีไ ดมี ม ติ เมื่ อวั น ที่ 14 ธัน วาคม 2547 ให ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการโครงการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถลมใน
พื้นที่ลาดชันและพืน้ ที่ราบเชิงเขา จนถึงปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาครอบคลุม
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม จํานวน 989 หมูบาน จากจํานวนหมูบานเสี่ยงภัยที่กรมทรัพยากรน้ําไดทําการวิเคราะหไว
2,370 หมูบาน ดังแสดงในตาราง

ลําดับ
ที่

การดําเนินงาน
จัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา

1
2
3
4
5
รวม

งบประมาณ ป 2548
งบประมาณ ป 2549
งบประมาณ ป 2550
งบประมาณ ป 2551
งบประมาณ ป 2552

จํานวนหมู บา น
ติ ด ตั้ ง ส ถ า นี
เตือนภัย
170
25
16
40
129
380

จํานวนหมูบาน
ครอบคลุม
170
39
38
100
262
609

รวมหมูบาน
ที่จัดทําระบบ
เตือนภัยลวงหนา
340
64
54
140
391
989
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องคประกอบของระบบเตือนภัยอุทกภัย-ดินถลมลวงหนา
องคประกอบที่สําคัญของระบบเตือนภัยอุทกภัย-ดินถลม ที่กรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการตั้งแตป 2548 จนถึง
ปจจุบัน มีดังนี้
 สถานีเตือนภัย ติดตั้งอยูบริเวณพื้นทีเ่ สี่ยงตอการเกิดอุทกภัย-ดินถลม หรืออยูบริเวณตนน้ํา เพื่อทําการตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ หรือระดับน้ําในลําน้ํา อุณหภูมิ และความชื้นในดิน ณ จุดติดตั้งสถานี
 หมูบานครอบคลุม เปนหมูบานเสี่ยงภัยที่อยูใกลเคียงกับสถานีเตือนภัย ที่มีโอกาสเกิดเหตุการณไดเชนเดียวกับ
พื้นที่ของสถานีเตือนภัย
 หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม ตั้งอยูที่กรมทรัพยาน้ํา กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานีเตือนภัยทุกแหง โดยมีเจาหนาที่ประจําในการประเมินสถานการณ อุทกภัย-ดิน
ถลมของแตละสถานี และแจงเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ
 ผูรู เปนตัวแทนประชาชนของหมูบานที่ตั้งสถานีเตือนภัย โดยมีสวนรวมในการเก็บขอมูลที่ตรวจวัดไดที่สถานี
เตือนภัย ประสานกับเจา หนาที่ก รมทรัพยากรน้ําในการติด ตามสถานการณใ นพื้น ที่ และแจงเตื อนภัยให
ประชาชนในพื้นที่หมูบาน และหมูบานครอบคลุมไดทราบลวงหนา
ภาพรวมของผังการทํางานของระบบเตือนภัยอุทกภัย-ดินถลมลวงหนาสูประชาชนแสดงดังรูป
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หลักการทํางานของระบบ Early Warning
หลักการทํางานของระบบ Early Warning การติดตั้งเครื่องเตือนภัยอัตโนมัติจากเครือขายสถานีวัด
น้ําฝนในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย เมื่อเกิดฝนตกหนักติดตอกันในพื้นที่
และปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยของพื้นที่รับน้ําขึ้นสูง
ถึงระดับหนึ่งที่กําหนดไววาอาจจะทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน -ดินถลมแกพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมดินถลมในพื้นที่ลาดชัน
และพื้นที่ลาดเชิงเขาขึ้นมาได
สถานีเตือนภัย จะทําการตรวจวัดปริมาณน้ําฝน หรือระดับน้ํา และสงขอมูลไปยังศูนยเฝาระวังเตือนภัย
น้ําทวมฉับพลัน-ดินถลม ที่กรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งจะมีเจาหนาที่ทําการวิเคราะหสถานการณ และแจงเตือนภัยกลับมายัง
สถานีเตือนภัยลวงหนา และเครื่องยังสามารถสงสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ําฝน และน้ําในลําธารถึงระดับที่
กําหนดใหเตือนภัย โดยจะเตือนภัยใหประชาชนรับทราบดวยสัญญาณแสงและเสียง ตามระดับขั้นความรุนแรงของ
เหตุการณดวยแสงสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นผูรูประจําสถานีจะตองติดตอประสานกับศูนย
เตือนภัยสวนกลาง เครือขายการเตือนภัย และผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เชน ผูใหญบาน กํานัน เพื่อประกาศแจงเตือน
ประชาชนใหรับทราบ และตัดสินใจประกาศใหประชาชนไปอยูในพื้นที่ปลอดภัย กรณีที่สัญญาณเตือนภัยสีแดงดังขึน้
รูปแบบของสถานีเตือนภัย
สถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เปนสถานีที่ติดตั้งขึ้นเพื่อเตือนภัยลวงหนาเหตุการณน้ําปา
ไหลหลาก-ดินถลมดวยสัญญาณแสงและเสียงใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบสถานการณ และมีการเตรียมตัวลวงหนา
ซึ่งมีดวยกัน 2 แบบ คือ
รูปแบบที่ 1 : สถานีเตือนภัยลวงหนาแบบเตือนภัยดวยปริมาณน้ําฝนและความชื้นในดิน
สถานีเตือนภัยรูปแบบนี้จะใชขอมูลปริมาณฝนตกในพื้นที่ตรวจวัดได เปนหลักในการพิจารณาเตือนภัย
การติดตั้งสถานีจะติดตั้งในพื้นที่ตนน้ํา โดยจะเตือนภัยหมูบานใกลเคียงที่อยูภายในรัศมี 5 กม. รูปแบบของสถานีเตือน
ภัยแสดงดังรูป

ประกอบดวย
(1) เครื่องวัดปริมาณน้ําฝนแบบอัตโนมัติ
(2) กระบอกวัดปริมาณน้ําฝนแบบธรรมดา
(3) เครื่องวัดความชื้นในดินแบบอัตโนมัติ

(4) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
(5) สัญญาณเตือนภัยและลําโพงแบบอัตโนมัติ
(6) ตูอุปกรณ
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พื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานีเตือนภัยรูปแบบที่ 1 ควรมีลักษณะดังนี้
1) มีทางเขาไปถึง ณ ตําแหนงที่จะกอสรางสถานี เพื่อนําเครื่องมือ-อุปกรณเขาไปดําเนินการกอสราง
และดูแล บํารุงรักษาสถานีได
2) พื้นที่กอสรางสถานีเตือนภัยตองเปนที่โลง ไมมีสิ่งกอสราง หรือตนไมขนาดใหญบังในรัศมี 10 เมตร
เพื่อความถูกตองในการวัดปริมาณน้ําฝน
3) ตําแหนงที่ตั้งสถานีเตือนภัยควรอยูในตําแหนงที่ปลอดภัย
4) ตําแหนงที่ตั้งสถานีเตือนภัยควรมีไฟฟา และสัญญาณโทรศัพทมือถือ (GPRS)
5) ตําแหนงที่ตั้งสถานีเตือนภัยควรอยูใกลชุมชน และมีอาสาสมัครมาดูแล และเก็บขอมูลไดสะดวก
รูปแบบที่ 2 : สถานีเตือนภัยลวงหนาแบบเตือนภัยดวยระดับน้ํา
สถานีเตือนภัยรูปแบบนี้จะติดตั้งเพื่อวัดระดับน้ําในลําน้ํา โดยจะติดตั้งบริเวณสะพานที่มั่นคงแข็งแรง
ในตําแหนงตนน้ําเพื่อเตือนภัยไปยังหมูบานที่อยูทายน้ํา ซึ่งหมูบานครอบคลุมที่อยูทายน้ําจะอยูหางจากสถานีเตือนภัยใน
ระยะที่สามารถแจงเตือนลวงหนา 2 – 3 ชั่วโมง โดยสถานีรูปแบบนี้จะวัดระดับน้ําในลําน้ํา ณ จุดติดตั้งสถานีและใช
ระดับน้ําที่วัดไดมาพิจารณาเตือนภัย

ประกอบดวย
(1) เครื่องวัดระดับน้ําแบบอัตโนมัติ
(2) เครื่องวัดปริมาณน้ําฝนแบบอัตโนมัติ
(3) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ

(4) ตูอุปกรณ
(5) สัญญาณเตือนภัยและลําโพงแบบอัตโนมัติ
(6) เสาวัดระดับน้ํา
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พื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานีเตือนภัยรูปแบบที่ 2 ควรมีลักษณะดังนี้
1) มีทางเขาถึง ณ ตําแหนงที่จะกอสรางสถานี เพื่อนําเครื่องมือ-อุปกรณเขาไปดําเนินการกอสรางและ
ดูแล บํารุงรักษาสถานีได
2) สะพานที่ติดตั้งสถานีเตือนภัยควรอยูในตําแหนงที่ปลอดภัย
3) ตําแหนงที่ตั้งสถานีเตือนภัยควรอยูในตําแหนงที่ปลอดภัย
4) ตําแหนงทีต่ ั้งสถานีเตือนภัยควรมีไฟฟา และสัญญาณโทรศัพทมือถือ (GPRS)
5) ตําแหนงที่ตั้งสถานีเตือนภัยควรอยูใกลชุมชน และมีอาสาสมัครมาดูแล และเก็บขอมูลไดสะดวก
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อสัญญาณเตือนภัยดัง
ไฟสีเขียว : เฝาระวัง ติดตามสถานการณ
สัญญาณเสียงระดับที่ 1 ดังทุก 20 นาที นาน 10 วินาที
1. ตรวจสอบเครื่องมือวามีค วามผิดปกติหรือไม โดยใหดูวามีฝนตกหนักจริงหรือไม หรือ
ระดับน้ําในลําหวยเพิ่มสูงในระดับผิดปกติหรือไม
2. โทรศัพทแจงศูนยเตือนภัย ผูใหญบาน ผูประสานงาน และเครือขาย
3. ทําการเฝาระวังระดับน้ํา ปริมาณฝน และปริมาณความชื้นในดิน

ไฟสีเหลือง : เตือนภัย และเตรียมพรอมอพยพ
สัญญาณเสียงระดับที่ 2 ดังทุก 15 นาที นาน 10 วินาที
1. ตรวจสอบเครื่องมือ และขอมูลแสดงทางหนาจอ
2. โทรศัพทแจงศูนยเตือนภัย ผูใหญบาน ผูประสานงาน และเครือขาย
3. ออกประกาศให ป ระชาชนในหมู บ า นครอบคลุ ม มี ก ารเตรี ย มพร อ มรั บ สถานการณ
พรอมอพยพ

ไฟสีแดง : อพยพไปยังที่ปลอดภัย
สัญญาณเสียงระดับที่ 3 ดังทุก 3 นาที นาน 10 วินาที
1. ตรวจสอบเครื่องมือและแจงใหผูนําหมูบานตัดสินใจประกาศใหประชาชนอพยพไปยังจุด
ปลอดภัยที่ไดมีการแจงใหทราบแลวลวงหนา
2. โทรศัพทแจงศูนยเตือนภัย และผูเกี่ยวของเพื่อขอความชวยเหลือ
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การคัดเลือกหมูบานเพื่อจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา
1) คัดเลือกจากหมูบานเสี่ยงภัยตอการเกิด อุทกภัย -ดิน ถลมทั้งประเทศที่หนว ยงานตางๆ เชน กรม
ทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรธรณี กรมพัฒ นาที่ดิน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดทําการศึก ษาไว โดย
พิจารณาจากหมูบานเสี่ยงภัยของกรมทรัพยากรน้ําเปนหลัก
2) คัดเลือกจากหมูบานที่เคยเกิดเหตุการณอุทกภัย-ดินถลมในอดีต
3) คัดเลือกจากหมูบานเสี่ยงภัยที่ทองถิ่นมีความตองการใหจัดระบบเตือนภัยลวงหนา
การดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา
1) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น จากเจาหนาที/่ ผูแทนประชาชนในแตละพื้นที่
เพื่อแจงใหทราบความเปนมาวัตถุประสงคของการจัดประชุม การคัดเลือกตําแหนงติดตั้งสถานีเตือนภัย
เบื้องตน รวมทั้งรูปแบบของสถานีเตือนภัยที่จะทําการติดตั้ง เพื่อผูเขารวมประชุมจะไดรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ระบบเตือนภัยลว งหนา รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ที่ตั้ง
สถานีเตือนภัย และหมูบา นเปาหมายครอบคลุมเบื้องตน เพื่อนําไปปรับปรุงใหเกิดความสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ
และความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่
2) การลงพื้นที่สํารวจสภาพพื้นที่ที่ตั้งสถานีเตือนภัยที่ไดคัดเลือกไวเบื้องตน
ขั้นตอนในการลงสํารวจพื้นที่แสดงไดตามผังดังนี้
กลุมบริษัทที่ปรึกษาติดตอเจาหนาที่ของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคที่เกี่ยวของ และติดตอประสานกับ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลเพื่อขอเขาพบนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด หรือนายชางโยธา
เพื่อขอขอมูลของอบต. รวมทั้งใหทาง อบต. ชวยประสานงาน ขอเขาพบผูใหญบานและ/หรือกํานันของ
หมูบานที่ไดรับการพิจารณาเบื้องตนที่จะติดตั้งสถานีเตือนภัยเพื่อรวมกันพิจารณาตําแหนงที่ตั้ง
สถานีเตือนภัย
เดินทางเขาพบเจาหนาที่ของ อบต.เพื่อขอขอมูลพื้นฐานของตําบล เชน สภาพภูมิประเทศ ลักษณะการใช
ประโยชนที่ดิน บันทึกเหตุการณน้ําทวม-ดินถลมในอดีต ขอมูลปริมาณน้ําฝนที่ไดมีการบันทึกไว
สํารวจสภาพพื้นที่ทั่วไปของตําบลที่เกี่ยวของกับหมูบานครอบคลุม
และบริเวณที่พิจารณาติดตั้งสถานีเตือนภัยเบื้องตน

พบผูใหญบานหรือผูนําชุมชนของหมูบานที่พิจารณาเบื้องตนที่จะตั้งสถานีเตือนภัย เพื่อกําหนดที่ตั้งสถานี
และผูรูประจําสถานี
สํารวจสภาพพื้นที่ที่ตั้งสถานีเตือนภัยใหมีความเหมาะสมในการตรวจวัดขอมูลประมาณน้ําฝน หรือระดับน้ํา
3) การกอสร
างสถานี
เตือา นภั
ย ่อสารขอมูล และสภาพเสนทางเขาสูหมูบานเตือนภัยเปาหมาย
และตรวจสอบศั
กยภาพทั
้งไฟฟ
สัญญาณสื
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เมื่อกําหนดตําแหนงติดตั้งสถานีเตือนภัยไดจากการลงพื้นที่สํารวจแลว กลุมบริษัทที่ปรึกษาจะ
ดําเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัย ณ ตําแหนงที่กําหนดไวของแตละสถานี
4) การจัดทําแผนที่อพยพและซักซอมความเขาใจ โดยการมีสวนรวมของประชาชนและเจาหนาที่ของ
หนวยงาน
จะจัดขึ้นภายหลังที่ไดมีการติดตั้งสถานีเตือนภัยเสร็จแลว โดยจะเชิญผูรู และประชาชนในหมูบานที่
ติดตั้งสถานีเตือนภัยและหมูบานครอบคลุมมาอบรมเพื่อใหผูรูมีความรู ความเขาใจในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ และเครื่องมือ และแนวทางการเฝาระวังและแจงเตือนภัย ตลอดจนเพื่อใหประชาชนใน
หมูบานเตือนภัยเปาหมายไดรับทราบ วิธีการแจงเตือนภัยของสถานี และเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีการแจงเตือนการ
เกิดเหตุการณอุทกภัย-ดินถลม รวมทั้งรับทราบจุดปลอดภัยที่จะอพยพไปจนกวาเหตุการณจะปกติ โดยจะจัดอบรม ณ ที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลที่ตั้งสถานีเตือนภัย หรือหองประชุมที่อยูใกลกับสถานีเตือนภัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวบรวมองคความรูก ารปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเตือนภัยลวงหนา
เจาหนาที่สวนอุทกวิทยา (จังหวัดนครสวรรค) ไดรวมกันดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ดําเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) โดยการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยน แบงปนประสบการณเกี่ยวกับระบบเตือนภัย
ลวงหนา (Early Warning) สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถลม ในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขา บอกเลาเรื่องราว
ความสําเร็จ ประสบการณ วิธีการทํางานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถรวบรวมเปนความรูในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบเตือนภัยลวงหนา ( Early Warning System ) ไดดังนี้
1. การทํางานของระบบเตือนภัย ระบบ SCADA และสถานีลูกขาย GPRS
2. องคประกอบของสถานี อุปกรณเครื่องมือ การใชงานและการดูแลรักษา
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ความรูและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเตือนภัยลวงหนา ( Early Warning System )
1. การทํางานของระบบเตือนภัย ระบบ SCADA และสถานีลูกขาย GPRS
ระบบเตือนภัยลวงหนา ( Early Warning System ) เปนระบบเตือนภัยที่พัฒนาขึ้นโดยกรมทรัพยากรน้ํา และ
ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชระบบ SCADA และสถานีลูกขาย GPRS ดวย
เทคโนโลยี GPRS – Modem ในระบบ 900 และระบบ 1800 ใชไดในพื้นที่ที่มีการใหบริการ ซึ่งระบบดังกลาวจะทําการ
ดึงขอมูลจาก Data Logger แลวสงไปยังศูนยเตือนภัยฯ กรมทรัพยากรน้ํา โดยอัตโนมัติ
2. องคประกอบของสถานี อุปกรณเครื่องมือ การใชงานและการดูแลรักษา
2.1 เครื่องวัดปริมาณน้ําฝนแบบอัตโนมัติ ( Automatic Rain gage )

คุณลักษณะ : 1. กระบอกมีขนาดเสนผาศูนยกลางของพื้นที่รับน้ําฝน 8 นิ้ว ( มาตรฐาน )
2. มีคาความละเอียดของการวัด 0.5 มิลลิเมตร ตอการกระดกของถวยน้ําฝน 1 ครั้ง
3. คาความคลาดเคลื่อน ± 1 – 3 % ตอชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 70 ° F
4. บันทึกขอมูลในเครื่องบันทึกขอมูล
การใชงาน : 1. ใชกุญแจเปดฝากลองเตือนภัย ( Warning Box )
2. อานคาปริมาณน้ําฝนจากหนาจอแสดงผลบนหนาตางภายในกลองมีหนวยเปนมิลลิเมตร
( คาปริมาณน้ําฝนจะทําการบันทึกคาอัตโนมัติไวในเครื่องเก็บบันทึกขอมูล , RAIN =
0.5 mm.)
3. ทดสอบคาความคลาดเคลื่อนของขอมูลการวัดปริมาณน้ําฝนไมใหเกิน 3 % ตอชั่วโมง
ที่อุณหภูมิ 70 °F โดยการถอดสายไฟวงจร T 7 และหรือ T 8 ออกแลวเทน้ําลงในถวยวัด
น้ําฝนแบบกระดกไดปริมาณ 0.5 มิลลิเมตร ตอการกระดก 1 ครั้ง ( ควรทดสอบ
ไมนอยกวา 10.00 มิลลิเมตร ) เพื่อทดสอบวามีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 3 %ตอชั่วโมง
แลวจึงทําการตอสายวงจร T 7 และหรือ T 8 เขากับเทอรมินัล (Terminal) เพื่อใหเครื่อง
ทํางานไดตามปกติ )

31

อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหคาการบันทึกขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
1. มี ฝ นตกแต ห น า จอไม 1.1 สายไฟวงจร T 7 และ 1.1.1 ขั น ยึด กั บ Terminal ให
แสดงผลคาปริมาณน้ําฝน
หรือ T 8 ไมแนน
แนน
ที่นับได

1.2 แผ น แม เหล็ก มี ร ะยะสู ง
และเอียงไมผานตรงแนว
รอยต อของวงจ ร ตั ว
Senser

1.3 แผนแมเหล็กหลุด

1.2.1 ตั้งเครื่องวัดน้ําฝนใหอยูใน
แนวระนาบ
1.2.2 ปรับแผนแมเหล็กใหอยูที่
ระยะความสู ง จาก Senser
ประมาณไมเกิน 3 มม.
1.2.3 ปรับตั้งถวยกระดกใหแผน
แม เ หล็ ก ผ า นตรงแนวรอยต อ
ของวงจร ตัว Senser
1.3 ติดแผนแมเหล็กที่หลุดเขา
ตําแหนงเดิม
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อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหคาการบันทึกขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข (ตอ )
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
1.4 วงจรเซนเซอร ( Senser) 1.4.1 เปลี่ ย น ลี ด สวิ ท ซ (Lead
ชํารุด
switch) ใหม

1.4.2 เปลี่ยน ตัวเซนเซอร(Senser)
ใหมทั้งชุด
2. คาปริมาณน้ําฝนที่นับได 2.1 การติดตั้งฐานของเครื่อง 2.1.1 เทคอนกรีตยึดฐานรากใหม
คลาดเคลื่อนมากกวา 3 % ไมมั่น คงสามารถขยับหรื อ ใ ห มั่ น ค ง ทั้ ง แ น ว ตั้ ง แ ล ะ
แนวนอน
ใหตัวได
ตอชั่วโมง
2.1.2 ยึด Plate ของเครื่องวัด ให
แนนและไดระนาบ

2.2 คาปริมาณน้ําฝนที่วัด ได 2.2 ปรับตั้งระยะของสกรูใหมีคา
ตอครั้งของการกระดก วัด การวัดได 0.5 มิลลิเมตร ตอการ
ปริมาณไดมากหรือนอยกวา กระดกของถวยน้ําฝน 1 ครั้ง
0.5 มิลลิเมตร
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อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหคาการบันทึกขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข (ตอ )
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
2.3 มีแมลงเขาไปทํารังหรือ 2.3 ให ผู รู ป ระจํ า หมู บ า นดู แ ล
อาศัยอยูบริเวณถวยกระดกวัด ตรวจสอบและปองกันหรือกําจัด
น้ํ า ฝนทํ า ให ถ ว ยกระดกฝ ด ไมใหแมลงเขาไปอาศัย
หรือมีน้ําหนัก มาก ทําให
ปริ ม าณน้ํ า ที่ วั ด ได น อ ยกว า
0.5 มิลลิเมตร ตอครั้ง

การดูแลรักษา :
1. ผูรูประจําหมูบานตองคอยตรวจสอบดูวา
มีใบไมและเศษวัสดุอื่นๆเขาไปอุดรูในกรวย
รองรับน้ําฝนหรือไม

2. ผูรูประจําหมูบานตองหมั่นคอยตรวจสอบ
สายสัญญาณวา มีการชํารุดเสียหายหรือ
เชื่อมตอกับเทอรมินัล (Terminal) เพื่อสง
สัญญาณเชื่อมเขากับกลองบันทึกขอมูล
หรือไมซึ่งสามารถตรวจดูขอมูลการเชื่อมตอ
สัญญาณไดจากหนาจอของเครื่องบันทึก
ขอมูล
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2.2 เครื่องมือวัดน้ําฝนแบบธรรมดา ( Standard Rain gage )

คุณลักษณะ : 1. กระบอกมีขนาดเสนผาศูนยกลางของพื้นที่รับน้ําฝน 8 นิ้ว ( มาตรฐาน )
2. ใชก ระบอกตวงปริมาณชนิด แสตนเลสสตีล (StainLess Steel) ความจุมีหนวยเปน
มิลลิเมตร

การใชงาน : 1. ยกฝาครอบเครื่องวัดน้ําฝนแบบธรรมดาออกโดยใหยกขึ้นในแนวดิ่ง
2. นํากระบอกตวงน้ําฝนชนิดแสตนเลสสตีล (StainLess Steel) ออกมาเทลงในกระบอกตวง
วัดระดับน้ําฝนแบบกระบอกใสมีหนวยวัดเปนมิลลิเมตร
3. บันทึกคาปริมาณน้ําฝนลงในสมุดบันทึกขอมูล ซึ่งการบันทึกขอมูลปริมาณน้ําฝนจะตอง
ทําการตรวจวัดและบันทึกทุกวัน ณ. เวลาประมาณ 7.00 น.
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อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหคาการบันทึกขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
1.ผูรูประจําหมูบานมักจะ 1.กระบอกตวงวัดน้ําฝน ชนิด 1. จัดหาภาชนะกระบอกทรงกลม
ตวงวั ด ปริ ม าณน้ํ า ฝน แสต น เลสสตี ล ( StainLess นํามาใสไวใ นเครื่องวัด ปริมาณ
แ ล ะ บั น ทึ ก ข อ มู ล Steel) ภายในเครื่องวัดน้ําฝนมี น้ําฝนสําหรับรับน้ําฝนที่ลนจาก
ประจําวัน คลาดเคลื่อ น ขนาดเล็กทําใหน้ําฝนลนไปขัง กระบอกตวงวัดน้ําฝน ชนิด
ที่ก ระบอกรับ น้ํา ฝนขนาด 8 แสตนเลสสตี ล
(StainLess
นิ้ว มาตรฐาน ซึ่งการที่จ ะนํ า Steel) ออกมา และผูรูประจํา
น้ํา ฝนจากกระบอกรับ น้ํา ฝน หมูบานสามารถยกกระบอกทรง
ออกมาตวงหาปริ ม าณน้ํ า ฝน กลมที่รองรับน้ําฝนที่ลนออกมา
คอนขางยุงยากทําใหละเลยไม ตวงหาปริมาณไดโดยสะดวก
นําออกมาตวงวัด และใชวิธี
ประมาณการแทนการตวงวัด

การดูแลรักษา : 1. ตรวจดูฐานของเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนตองมั่นคงแข็งแรงไดระดับทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน
2. ผูรูประจําหมูบานตองคอยตรวจสอบดูวา มีใบไมและเศษวัสดุอื่นๆเขาไปอุดรูในกรวย
รองรับน้ําฝนหรือไม
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2.3 เครื่องแสดงคาขอมูลการตรวจวัดปริมาณน้ําฝน ( Total Rain Display )

คุณลักษณะ : เปนตูเหล็กสีขาว ประกอบดวยหนาจอ LCD เพื่อแสดงคาขอมูล
การใชงาน : 1. เปดฝาตูบันทึกขอมูลอัตโนมัติ
2. อานขอมูลจากหนาจอ LCD ไดดังนี้
2.1 แสดงคาขอมูลปริมาณน้ําฝนที่วัดได ( RAIN 12 HR = 000.0 mm )
2.2 แสดงคาอุณหภูมิที่วัดได ( TEMP = 00.0 °C )
2.3 แสดงคาระดับน้ํา( กรณีติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ําอัตโนมัติ : WL = 0.000 m.)
2.4 แสดงคาความชื้นในดิน(กรณีติดตั้งเครื่องวัดความชื้นในดิน
: SOIL MOIST = 00 %)
3. บันทึกคาขอมูลของสถานีเตือนภัยทั้งหมดลงในสมุดบันทึก
อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหการแสดงคาขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
1. ค า ข อ มู ล น้ํ า ฝนไม 1.1 เครื่องวัดน้ําฝนอัตโนมัติไม 1.1 แกไขเชนเดียวกับอาการของ
แสดงผลขอมูลที่นับได ทํางาน
เครื่องวัดน้ําฝนอัตโนมัติ หัวขอที่
2.2.1
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อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหการแสดงคาขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข (ตอ )
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
1.2 มีแมลงเขาไปอาศัยอยูใ นระบบ 1.2 ใหผูรูประจําหมูบานหมั่น
ควบคุมหลัก ( Main Controller )
ดูแลตรวจสอบและปองกันหรือ
กําจัดไมใหแมลงเขาไปอาศัย

2. กรณีเกิดจากสายไฟวงจรให
2. ค า อุ ณ หภู มิ ค า
ตรวจสอบสาเหตุแลวจึงทําการ
2. สายไฟวงจรควบคุ ม ชํ า รุ ด หรื อ
ความชื้นในดิน คา
เชื่ อ มต อ หรื อ เปลี่ ย นสายไฟ
สถานีดังกลาวไมไดติด ตั้งเครื่องวัด
ระดับน้ํา ติดลบ
วงจรควบคุมใหม
อุ ณ หภู มิ เครื่ อ งวั ด ความชื้ น ในดิ น
เครื่องวัดระดับน้ําอัตโนมัติ

การดูแลรักษา : 1. ตรวจสอบระบบไฟฟาสํารอง อยางสม่ําเสมอ
2. ตรวจสอบสายไฟฟากําลัง ( Power ) และสายไฟฟาควบคุม ( Control ) ของเครื่องมือ
วัดทุกชนิดภายในสถานีเตือนภัยอยางสม่ําเสมอ
3. ดูแลบํารุงรักษาบริเวณรอบๆสถานีเตือนภัยใหสะอาดเรียบรอยเพื่อปองกันวัชพืช
ไมใหไปปกคลุมสถานีและสายไฟวงจรตางๆ
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2.4 อุปกรณสัญญาณเตือนภัย ( Warning Siren & Red Light )

คุณลักษณะ : เปนสัญญาณไฟสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ชนิดหมุนพรอมลําโพง( Siren )สัญญาณเสียง
ตามระดับการเสี่ยงภัยติดตั้งอยูบนเสาเหล็ก
การใชงาน : 1.เมื่อปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่มีปริมาณมากจนถึงระดับที่ ตั้งคาการเตือนภัยเอาไวใน
ระบบควบคุมหลัก ( Main Controller ) ระบบจะสงสัญญาณไฟฟาโดยอัตโนมัติผาน
รีเลย ( Relay ) ที่มีคาความตานทานตางกันและแปรสัญญาณไฟฟาเปนสัญญาณแสงและ
เสียงเพื่อเตือนภัยในพื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องมือ และขณะเดียวกันก็สงสัญญาณคลื่นวิทยุไป
ยังระบบคอมพิวเตอรที่สถานีแมขายดวย โดยการเตือนภัยแบงเปน 3 ระดับดังนี้
 ระดับที่ 1 สัญญาณแสงสีเขียวพรอมสัญญาณเสียงยาว 10 วินาทีทุกๆ 30 นาที ใหผูรู
ประจําหมูบานตรวจสอบเครื่องมือ ติด ตามสถานการณ รวมถึงการเฝาระวังปริมาณ
น้ําฝนที่ตกและปริมาณน้ําในลําน้ําที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่
 ระดับที่ 2 สัญญาณแสงสีเหลืองพรอมสัญญาณเสียงยาว 10 วินาที ทุกๆ 15 นาที ให
ผู รู ป ระจํ า หมู บ า นตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ข อ มู ล ที่ แ สดงค า บนหน า จอ LCD และ
ประชาสัมพัน ธโ ดยประกาศใหประชาชนในพื้น ที่เตรี ยมความพรอ มรับมือน้ําทว ม
ฉับพลัน – ดินถลม ในพื้นที่ พรอมทั้งโทรศัพทแจงผูที่เกี่ยวของ
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 ระดับที่ 3 สัญญาณแสงสีแดงพรอมสัญญาณเสียงยาว 10 วินาที ทุกๆ 1 นาที ใหผูรู
ประจําหมูบานประกาศใหประชาชนในพื้นที่ทําการอพยพไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยและ
โทรศัพทแจงผูที่เกี่ยวของเพื่อขอความชวยเหลือ
อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหการเตือนภัยบกพรองและวิธีแกไข
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
1.สัญญาณแสงและหรือ 1.1 หลอดไฟแสงสวางขาด
1.1 เปลี่ยนหลอดแสงสวางใหม
สัญญาณเสียงไมทํางาน 1.2 สายไฟฟาขาด
1.2 เปลี่ยนสายไฟฟาใหม
เปนบางสัญญาณ
1.3 รีเลยเสื่อมหรือชํารุด
1.3 ตรวจสอบวาชํารุดจริงหรือไม
หากพบวา ชํารุดใหเปลี่ยนใหม

1.4 SIM CARD สกปรก

1.4 ถอด SIM CARD นํายางลบ
มาลบทําความสะอาด
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อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหการเตือนภัยบกพรองและวิธีแกไข ( ตอ )
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
1.5 ลําโพงชํารุด
1.5 ตรวจสอบวาชํารุดจริงหรือไม
หากพบวา ชํารุดใหเปลี่ยนใหม
ทันที

การดูแลรักษา : 1. ตรวจสอบสายไฟและหลอดไฟวาอยูในสภาพพรอมใชงานโดยการทดสอบการเตือน
ภัยดวยสัญญาณไฟหมุนในระดับตางๆ อยูเสมอ
2. ตรวจสอบสายไฟสัญญาณเสียงและลําโพงวาอยูในสภาพพรอมใชงานโดยการ
ทดสอบการเตือนภัยดวยเสียงทั้ง 3 ระดับ อยูเสมอ
2.5 อุปกรณหนวยความจําสําหรับบันทึกเก็บขอมูล

คุณลักษณะ : เปนกลองสี่เหลี่ยมที่ภายในติดตั้งสวนควบคุมหลักของระบบใช Microcontroller มี
Watchdog ในตัว ( สามารถ Reset ตัวเองไดเมื่อ CPU ไมตอบสนอง) พรอมดวย RTC
ซึ่งสามารถกําหนด Schedule Profile
เพื่อใหระบบปฏิบัติตาม Configuration
ที่ตั้งไว และ Logic input module ที่รับสัญญาณจากอุปกรณ
ภายนอก จํานวน 24 ชอง รวมทั้ง Output module ที่ประกอบดวย Dry Contract จํานวน
10 ชอง สําหรับไวยึดอุปกรณภายนอกตามทีก่ ําหนด
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การใชงาน :

ติดตั้งพรอมกับระบบสงขอมูลระยะไกล ( GPRS MODULE )และตอพวงกับระบบแสง
และเสียงทํางานแบบอัตโนมัติ

อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหการบันทึกขอมูลทํางานและวิธีแกไข
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
1. สวนควบคุมหลักของ 1.1 แมลงเขาไปอาศัย และกัด
1.1 ใหผูรูประจําหมูบานหมั่นดูแล
ระบบไมทํางาน
ทําลายวงจรภายในระบบควบคุม ตรวจสอบและปองกันหรือกําจัด
หลัก(Main Controller )
ไมใหแมลงเขาไปอาศัย
1.2 แรงเคลื่อนของไฟฟาไม
1.2 – 1.3 ตรวจสอบวาชํารุด
สม่ําเสมอ
หรือไม หากพบวาชํารุดให
1.3 UPS ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนใหมทันที
เก็บสํารองไฟไมได

การดูแลรักษา : 1. ตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบไฟสํารอง ระบบบันทึกขอมูล อยางสม่ําเสมอ
2. ดูแลบํารุงรักษาบริเวณรอบๆสถานีเตือนภัยใหสะอาดเรียบรอยเพื่อปองกันวัชพืช
ไมใหไปปกคลุมกลองติดตั้งสวนควบคุมหลักและสายไฟวงจรตางๆ
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2.6 อุปกรณสื่อสารระบบ GPRS

คุณลักษณะ : เปนระบบควบคุมระยะไกลผาน GPRS Module โดยใช GPRS ( TCP/IP Protocol )
การใชงาน : ติดตั้งพรอมกับสวนควบคุมหลักและตอพวงกับระบบแสงและเสียงทํางานแบบอัตโนมัติ
อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหการสงสัญญาณไมทํางานและวิธีแกไข
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
1. เชื่อมตอสัญญาณ
1.1 ความแรงของสัญญาณนอย 1.1.1 ยกเสาอากาศใหสูงขึน้ เพื่อ
ไมได
และหรือสภาพทองฟามีเมฆฝน รับสัญญาณ
ปกคลุมหนาแนนมีลมปนปวน 1.1.2 เปลี่ยนเสาอากาศโดยใชเสา
ทําใหรับสัญญาณไมได
อากาศที่ขยายการรับสงสัญญาณ
ไดมากกวาเดิม
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อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหการสงสัญญาณไมทํางานและวิธีแกไข ( ตอ )
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
1.2 สายสงสัญญาณกรอบแตก 1.2 เปลี่ยนสายอากาศใหมหรือ
หรือมีรอยรั่ว
ใชเทปพันสายสงไมใหสัญญาณ
รั่ว/ออนกอนจะสงสัญญาณผาน
เสาสง
1.3. SIM CARD สกปรก
1.3. ถอด SIM CARD นํายางลบ
มาลบเพื่อทําความสะอาด

การดูแลรักษา : 1. ตรวจสอบสายสัญญาณใหอยูใ นสภาพเรียบรอยสามารถใชงานไดอยาง สม่ําเสมอ
2. ตรวจทําความสะอาด SIM CARD อยางสม่ําเสมอ
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2.7 เครื่องสํารองไฟฟา 220 Vac/ 50 HZ ควบคุมการจายไฟฟาแบบคงที่

คุณลักษณะ : เปนระบบแปลงไฟ ขนาด 220 Vac/ 50 HZ พรอมแบตเตอรี่สํารองไฟฟา
การใชงาน : ตอเขากับไฟฟากระแสสลับ ( ไฟฟาใชตามบาน ) เพื่อสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ขนาด
750 VA. สําหรับใชกับเครื่องมือเตือนภัยน้ําทวมฉับพลัน – ดินถลมกรณีเกิดเหตุการณ
ไฟฟาดับไดประมาณ 3 วัน
อาการและสิ่งที่อาจเปนสาเหตุทําใหการสงสัญญาณไมทํางานและวิธีแกไข
อาการ
สิ่งที่อาจเปนสาเหตุ
วิธีแกปญหา
1. ไมมีกระแสไฟฟา
1.1 แบตเตอรี่ชํารุดหรือ
1.1.ใหทําการตอกระแสไฟฟาเขา
เสื่อมสภาพ
ระบบเตือนภัยโดยตรงเปนการ
ชั่วคราวเพื่อรอเปลี่ยนแบตเตอรี่
1.2 ไฟฟาดับ
1.2 แจงการไฟฟาสวนภูมิภาคเขา
ดําเนินการ

การดูแลรักษา : 1. ตรวจสอบปริมาณ และความจุกระแสไฟฟาในแบตเตอรีใ่ หอยูในสภาพเรียบรอย
สามารถใชงานได
2. ตรวจสอบปลั๊กไฟฟาทีใ่ ชกับระบบสํารองไฟใหอยูในสภาพใชงานได
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เครื่องมือและลักษณะการใชงาน
เครื่องมือ
1. มัลติมิเตอรแบบเข็ม

ลักษณะการใชงาน
1. มัลติมิเตอรแบบเข็ม ( analog multimeter , AMM ) ใช
สําหรับวัดแรงเคลื่อนไฟฟา วัดคาของกระแสไฟฟาใน
เครื่องสํารองไฟ รวมถึงใชวดั ความตานทานไฟฟาของ
อุปกรณที่ประกอบภายในระบบเตือนภัยลวงหนาวา มี
สภาพสมบูรณใชงานได หรือชํารุดเสียหายตองจัดหามา
เปลีย่ นใหม

2. ไขควงลองไฟ

2. ไขควงลองไฟแบบเดี่ยว ใชสําหรับตรวจเช็ควา ตําแหนง
หรือจุดที่ตรวจสอบมีกระแสไฟฟาหรือไม

3. ไขควงหัวแบน ไขควงหัวแฉก

3. ไขควงหัวแบน ไขควงหัวแฉก ใชสําหรับขันหรือคลาย
สกรูนอต ยึดวัสดุอุปกรณเขากับเครื่องมือตาง ๆ ภายใน
ระบบเตือนภัย

4. คีมปากจิ้งจก

4. คีมปากจิ้งจก .ใชสําหรับ จับ บิด หมุน ตัด ตอชิ้นงาน
รวมถึงจับชิ้นงานที่มขี นาดเล็กหรือชิ้นงานที่อยูใ นพื้นที่แคบๆ
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เครื่องมือ
5. ประแจปากตาย เบอร 6 - 14

6. ตลับเมตร ยาว 5 เมตร

เครื่องมือและลักษณะการใชงาน(ตอ)
ลักษณะการใชงาน
5. ประแจปากตาย เปนประแจที่มีปากเปนรูปตัว u มีขนาด
กวางเทากับนอตหรือหัวสกรู เวลาใชเมื่อสอดประแจเขา
กับนอตหรือหัวสกรูซึ่งจะเขากันไดพอดี (อาจจะหลวมหรือ
โตกวาเล็กนอย )ดังนั้นการเลือกใชงานจะตองเลือกขนาดที่
พอดีกับนอต

6. ตลับเมตร ใชวดั ระยะสําหรับติดตั้งอุปกรณใหไดตําแหนง
ตามที่ตองการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสวยงาม

7. กระบอกพลาสติกใสตวงน้ํา
7. กระบอกพลาสติกใส ใชสําหรับตวงวัดปริมาณน้ําฝนที่วดั
ไดจากเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนแบบธรรมดา

8. บันไดอลูมิเนียมชนิดพับได
8. บันไดอลูมิเนียมชนิดพับได ใชสําหรับปนขึ้นตรวจสอบ
สัญญาณแสง สัญญาณเสียง และเสาอากาศที่ติดตั้งอยูบนเสา
เหล็ก ความสูงตามความจําเปนจริงแตละพื้นที่
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เครื่องมือและลักษณะการใชงาน(ตอ)
เครื่องมือ
9. คีมปอกสายไฟ

10. ลังเครือ่ งมือ

ลักษณะการใชงาน
9. คีมปอกสายไฟใชสําหรับปอกสายไฟหรือสายสัญญาณที่
เกิดการสึกหรอ ชํารุดเสียหาย ตองซอมเปลี่ยนใหมใหระบบ
เตือนภัยลวงหนาทํางานไดเปนปกติ

10. ลังเครื่องมือ สําหรับใสเครื่องมือตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองที่
จําเปนตองใชในการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยลวงหนา
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