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บทนํา 
ความเปนมาของภัยธรรมชาติในประเทศไทย 

  
นับตั้งแตเริ่มกําเนิดโลกมา โลกของเราไดประสบกับวิกฤติการณความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายอัน

เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งปจจุบันโลกกย็ังคงประสบอยู ภัยธรรมชาตินี้เปนกระบวนการทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนทั้งใน
บรรยากาศภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นดิน 
 ภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนนับเปนภัยพิบัติท่ีมีตอมนุษย ทรัพยสินและสิ่งกอสรางตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยาง
มหาศาล ชีวิตและทรัพยสินทั้งของสวนตัวและของสวนรวม รัฐและประชาชนตองใชทรัพยากรจํานวนมากเพื่อ ชวยเหลือ
และบูรณะฟนฟูพื้นที่ท่ีไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
 สําหรับประเทศไทย นับวายังโชคดีกวาหลาย ๆ ประเทศในแถบเอเซียและแปซิฟก เพราะตั้งอยูในภูมปิระเทศที่
เหมาะสม พื้นดินมีความอุดมสมบูรณลมฟาอากาศดี มีฝนตกตองตามฤดูกาลเปนสวนมาก และมีปริมาณฝนเพียงพอแกกสิกร
รม เรื่องภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเกิดจากสภาวะอากาศ หรือเกิดจากธรรมชาติเองก็ตาม จึงมักไมใครเกิดไดบอยนัก และ
แมจะเกิดข้ึนแตก็ไมรุนแรง 
 ภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมีอยูหลายรูปแบบ ท่ีสําคัญและสามารถสรางความเสียหายไดเปนอยางมาก คือ 
วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยและแผนดินไหว วาตภัยและอุทกภยัมีสาเหตุหลักจากพายุหมุนเขตรอนและพายุฝนฟาคะนองรุนแรง 
ในขณะที่อัคคีภัยและแผนดินไหว มนุษยมีสวนกระทําใหเกิดข้ึน 
 
 พายุฝนฟาคะนองมักปรากฏในบริเวณที่มีการกอตัวข้ึนของมวลอากาศ เชน ในริองความกดอากาศต่ํา เปนตน และมี
ลักษณะการกอตัวรุนแรงเปนพิเศษในฤดูรอน โดยเฉพาะในเดือนเมษายนพายุฟาคะนองเปนลักษณะอากาศรายท่ีกอใหเกิด 
ลมแรง ลูกเห็บ ฟาผา และบางครั้งเกิดพายุหมนุซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางมากทั้งชีวิตและทรัพยสิน แมจะเกิดในบริเวณ
แคบ ๆ ในขณะที่พายุหมุนเขตรอนสามารถทําความเสียหายเปนบริเวณกวาง แตจะมีการกอตัวนอยกวา พายุหมุนเขตรอนเขา
สูประเทศไทยปละ 3-4 ลูก โดยเริ่มตนในฤดูฝนถึงกลางฤดูหนาวและมีอตัราของจํานวนพายุหมุนเขตรอนเขาสูประเทศไทย
มากที่สุดในเดือนตุลาคม มีลมแรงและฝนตกหนักเนื่องจากพายุหมุนเขตรอนทําลายอาคาร บานเรือน ชีวิตมนุษยและสัตว
เลี้ยง ฯลฯ ความรุนแรงของความเสียหายเปนไปตามความรุนแรงของพายหุมุนเขตรอนนัน้ 
 อัคคีภัยและแผนดินไหวแมจะเปนภัยธรรมชาติซึ่งไมสามารถคาดการณลวงหนาได แตมนุษยก็มีสวนทําใหเกิดภัย
ดังกลาวข้ึน เชน การทดลองระเบิดนัวเคลียร การทําสงคราม ฯลฯ มีสวนในกอใหเกิดแผนดินไหว ความประมาทเลินเลอ
กอใหเกิดอัคคีภัย ดังนั้นการบรรเทาความรุนแรงและการปองกันภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงข้ึนอยูกับความพรอมของ
ทุก ๆ ฝาย ในการประสานงานความรวมมือ เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากภัยธรรมชาติดังกลาว 

 
ภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย 
 

ภูมิอากาศ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เปนตัวกําหนดหลักของลักษณะอากาศ
ของประเทศไทย 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดระหวางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแหงแลง
ซึ่งเปนชวง ฤดูหนาว ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม นําอากาศรอนและความชื้นจาก
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มหาสมุทรเขามา ทําใหมีฝนตกเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตามบริเวณชายฝงและเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนตกชุก ถือเปนชวงฤดู
ฝน ชวงการเปลี่ยนฤดูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม มีลมไมแนทิศและเปนชวงท่ีพื้นดินไดรับพลังงานจากดวง
อาทิตยสูงสุด อากาศโดยทั่วไปรอนอบอาวและแหงแลง พายุฝนฟาคะนองที่เกิดข้ึนมักปรากฏมีความรุนแรงเปนชวง ฤดรูอน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดรับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรอนที่มักกอตัวในทะเลจีนใตและรองความกดอากาศต่ําท่ี
พาดผาน กอใหเกิดฝนตกปริมาณมากและเปนบริเวณกวางในบริเวณที่ปรากฏลักษณะอากาศดังกลาวของชวงเดือนตาง ๆ ใน
ฤดูฝน รูปท่ี 1 แสดงลักษณะของ ทิศลม ทิศพายุหมุนเขตรอน และแนวรองความกดอากาศต่ําท่ีพาดผานประเทศไทยใน
ชวงเวลาตาง ๆ  
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มิประเทศ ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน พื้นที่สวนบนเปนภูเขาและที่ราบสูง พื้นที่สวนกลางเปนที่ราบลุม พื้นที่ทางใตเปน
แหลมยื่นลงไปในทะเล รูปท่ี 2 แสดงรายละเอียดลักษณะดังกลาว และสามารถแบงภูมิประเทศออกตามลักษณะอุตุนิยมวิทยา
ไดเปน 5 ภาค ดังนี้ 

- ภาคเหนือ  มีพื้นที่ประมาณ 153,000 ตารางกิโลเมตร ภมูิประเทศเปนที่ราบสูง มีภูเขาติดกันเปนพืดในแนว
เหนือ-ใต และเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําสําคัญ ๆ หลายสาย โดยแมน้ําเหลานี้ไหลมารวมกันในบริเวณภาคกลาง ทิวเขามี
ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,600 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล อากาศหนาวเย็นจัดในฤดูหนาว และรอนจัดในฤดูรอน และมีฝน
ตกในเกณฑปานกลาง 

-  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ พื้นที่เปนที่ราบสูงและลาดต่ําไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทางตะวันตกมีทิวเขา
เพชรบูรณ เนื้อท่ีประมาณ 170,000 ตารางกิโลเมตร โดยมพีื้นที่สวนใหญสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 250 เมตร 
ทางดานตะวันตกของภาคเปนเทือกเขาดงพญาเย็นและเทือกเขาเพชรบูรณ ทางใตมีเทือกเขาสันกําแพงและทิวเขาพนมดงรัก 
ซึ่ง เปนตัวการสําคัญท่ีกั้นลมตะวันตกเฉียงใต  ไอน้ําและความชื้นจากทะเลเขาไปไมถึง ในฤดูฝนฝนตกไมสม่ําเสมอ ในฤดู
หนาวอากาศหนาวเย็นจัด เพราะไดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง ในฤดูรอนอากาศรอนจัดและแหงแลงเนื่องจาก
อยูหางไกลทะเล 

- ภาคกลาง  พื้นที่เปนที่ราบลุม ระดับพื้นที่ลาดลงมาทางใตตามลําดับจนถึงอาวไทย มีพื้นที่โดยประมาณ 73,000 
ตารางกิโลเมตร พื้นที่สวนใหญสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลานอยกวา 30 เมตร มีภูเขาเตี้ย ๆ ทางดานตะวันตกและมีแมน้ํา
สําคัญ ๆ หลายสายไหลผาน ลกัษณะภูมิประเทศทําใหเกิดน้ําทวมไดงายในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไมหนาวมากนัก และใน
ฤดูรอนอากาศไมรอนจัดเนือ่งจากอยูใกลทะเล 

- ภาคตะวันออก พื้นที่เปนภูเขาและที่ราบ มีเกาะเปนจํานวนมาก พื้นที่รวมกันประมาณ 34,000 ตารางกิโลเมตร 
อยูสูงจากระดับน้ําทะเลนอยกวา 40 เมตร มีฝนตกชุกในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไมหนาวมากนักและในฤดูรอนอากาศไม
รอนจัดเนือ่งจากอยูติดกับทะเล  

- ภาคใต  มีลักษณะเปนแหลมยาวยื่นไปในทะเลฝงทะเลทั้งสองขางมีเกาะเปนจํานวนมาก พื้นที่ท้ังหมดประมาณ 
83,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากเหนอืจรดใตประมาณ 640 กิโลเมตร ประกอบดวยปาเขาเปนสวนมากทอดจากเหนือ
มาใตและมีพื้นที่ราบทางชายฝงท้ังสองขาง มีแมน้ําสายสั้น ๆ จํานวนมาก สามารถแบงตามลักษณะของภูมิประเทศไดเปน 2 
ภาค คือ 

- ภาคใตฝงตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก โดยมีฝนตกเปนสองชวงคือ ในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีฝน
ตกชุกทางตะวันตกของภาคและในชวงมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือมฝีนตกชุกทางดานตะวันออกของภาคไมมีลักษณะของ
อากาศหนาวตลอดป 

- ลักษณะอากาศทั่วไป จากลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของภาคตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาแลว ทําใหประเทศไทย
มีลักษณะอากาศทั่วไป ดังนี้ 

- อุณหภูมิ อุณหภูมิโดยท่ัวไปอยูในเกณฑรอนและไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีคาเฉลี่ยท่ัวประเทศประมาณ 27 
องศาเซลเซียส มีคาสูงสุดเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส และและต่ําสุด 22 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิผันแปรตามสภาพภูมิ
ประเทศ กลาวคือ  
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 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอีากาศรอนจัดและหนาวจัดกวาภาคอื่น ๆ โดยมีคาเฉลี่ยอุณหภูมสิูงสุดและ
คาเฉลี่ยของอุณหภูมิตํ่าสุดตางกันมาก อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส ในฤดูรอนและและอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสดุในฤดู
หนาวประมาณ 21 องศาเซลเซยีส มีพิสัยของอุณหภูมิในแตละวันประมาณ 15 องศาเซลเซยีส 
 ภาคกลางและภาคตะวันออก มีบางสวนของพื้นที่ติดกับทะเล ทําใหอุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลงมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ย
ท่ัวไปประมาณ 28 องศาเซลเซยีส โดยอุณหภมูิตํ่าสุดมีคาเฉลี่ยประมาณ 23.4 องศาเซลเซียสภาคใตท้ังสองฝงลอมรอบดวย
ทะเล อุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมอีุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 23.2 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.7 องศาเซลเซียส มีพิสัยของอุณหภูมิในประจําวันประมาณ 8.5 องศาเซลเซียส 
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- ฝน โดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนในเกณฑดี โดยมีคาประมาณ 1,650 มิลลิเมตรตอป การผันแปรของฝนเปนไปตาม
ลักษณะของภูมิประเทศและฤดูกาล กลาวคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ตลอดจนถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดู
หนาวมีฝนตกนอย เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนลมที่เย็นและแหง ในฤดูรอนฝนตกนอยและมีพายุฝนฟาคะนองเปน
ครั้งคราว ในฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดเอาความชื้นจากทะเลเขามา ฝนจะเริ่มตกตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
โดยเฉพาะในดานรับลมของภูเขาและชายฝงทะเลจะมีฝนตกชุก ในดานอับลม เชน บริเวณหลังเขามีปริมาณฝนนอย นอกจากนี้ยัง
ไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมและพายุหมุนเขตรอน ทําใหมีฝนตกหนาแนน และบางครั้งเกิดน้ําทวมตามบริเวณที่ราบลุมของสองฝง
แมน้ําตาง ๆ  ลมมรสุมทั้งสอง กลาวคือ ในฤดูหนาวลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานอาวไทยนําเอาความชื้นมาดวยเมื่อปะทะกับ
ภูเขาและชายฝงจะทําใหเกิดฝนตกชุกในภาคใตฝงตะวันออกและเปนภาคเดียวในภาคใตมีฝนตกชุกตลอดป โดยมีปริมาณฝนประมาณ  
2,300 มิลลิเมตรตลอดป ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนตกชุก ยกเวนบริเวณดานหลังเขา เชน ดานหลังเขา
ตะนาวศรีซึ่งเปนดานอับลม ทําใหมีฝนเฉลี่ยคอนขางนอย  
 

CHIANG RAI

MAE HONG SON

PHAYAO

CHIANGMAI

LAMPHUN

THA WANG PHA

MAE SARIANG PHRAE

LAMPANG

BHUMIBOL DAM

UITARADIT

PHITSANULOK

PHETCHABUN

LOM SAK

KAMPHANG PHET

TAK

MAE SOT

UMPHANG

NAN

WICHIAN BURI

NAKHON SAWAN

CHAINAT

THONG PHA PHUM

KANCHANA BURI

SUPHAN BURI

LOP BURI

BUA CHUM

DON MUANG

BANGKOK

CHON BURI

SICHANG

PATTAYA

SATTAHIP RAYONG

KLONG YAI

CHANTABURI

PRACHIN BURI

KABIN BURI

NONG KHAI

NAKHON PHANOM

SAKON NAKHON

MUKDAHAN

LOEI

KHON KAEN

KOSUM PHISAI

ROI ET

THA TUM UBON RATCHATHANI

SURIN

UDON THANI

CHAIYAPHUM

NAKHON RATCHASIMA

CHOK CHAI
NANG RONG

PHETCHA BURI

HUA HIN

PRACHUAP KHIRI KHAN

KO SAMUI

CHUMPHON

RANONG

SURAT THANI

TAKUA PA

PHUKET AIRPORT

PHUKET

NAKHON SI THAMMARAT

KO LANTA

TRANG

SONGKHLA

PATTANI

NARATHIWAT

HAT YAI
SATUN

METEOROLOGICAL  DEPARTMENT

ARANYAPRATHET

100 105

100 105

20

15

10 10

15

20

PILOT STATION

SURAT THANI AIRPORT

 ปริมาณฝนรวมรายป (มม.) ของประเทศไทย

        กลุมภูมิอากาศ 
สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

800  มม.

1200  มม.

1600  มม.

2000  มม.

2400  มม.

3000  มม.

4000  มม.

6000  มม.

หมายเหตุ  ขอมลูเฉล่ียในคาบ 30 ป (พ.ศ.2514-2543)   
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ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน 8 ชนิด ดังนี้ 
1. พายุหมุนเขตรอน  (Tropical Cyclones) 
2. แผนดินไหว (Earthquakes) 
3. อุทกภัย (Floods) 
4. พายุฟาคะนองหรือพายุฤดูรอน (Thunderstorms) 
5. แผนดินถลม (Land Slides) 
6. คลื่นพายุซัดฝง (Storm Surges) 
7. ไฟปา (Fires) 
8. ฝนแลง (Droughts)  

 
พายุหมุนเขตรอน  
 พายุหมุนเขตรอนเปนปรากฏการณธรรมชาติซึ่งสามารถทําความเสียหายไดรุนแรงและเปนบริเวณกวางมีลักษณะเดน คือ มี
ศูนยกลางหรือที่เรียกวา ตาพายุ เปนบริเวณที่มีลมสงบ อากาศโปรงใส โดยอาจมี
เมฆและฝนบางเล็กนอยลอมรอบดวยพ้ืนที่บริเวณกวางรัศมีหลายรอยกิโลเมตร 
ซึ่งปรากฏฝนตกหนักและพายุลมแรง ลมแรงพัดเวียนเขาหาศูนยกลาง ดังนั้นใน
บริเวณที่พายุหมุนเขตรอนเคลื่อนที่ผาน ครั้งแรกจะปรากฏลักษณะอากาศ
โปรงใส เมื่อดานหนาของพายุหมุนเขตรอนมาถึง ปรากฏลมแรง ฝนตกหนักและ
มีพายุฟาคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจปรากฏพายุทอรนาโด ในขณะตาพายุ
มาถึงอากาศจะโปรงใสอีกครั้ง และเมื่อดานหลังของพายุหมุนมาถึงอากาศจะ
เลวรายลงอีกครั้งและรุนแรงกวาครั้งแรก 
 
ชนิดและการกําหนดชื่อพายุหมุนเขตรอน 
 พายุหมุนเขตรอนเริ่มตนการกอตัวจากหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงซึ่งอยูเหนือผิวน้ําทะเลในบริเวณเขตรอนและเปน
บริเวณที่กลุมเมฆจํานวนมากรวมตัวกันอยูโดยไมปรากฏการหมุนเวียนของลม หยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนี้ เมื่ออยูในสภาวะที่
เอื้ออํานวยก็จะพัฒนาตัวเองตอไป จนปรากฏระบบหมุนเวียนของลมอยางชัดเจน ลมพัดเวียนเปนวนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ  
พายุหมุนในแตละชวงของความรุนแรจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดลอม ความเร็วลมในระบบ
หมุนเวียนทวีกําลังแรงขึ้นเปนลําดับ กลาวคือ ในขณะเปนพายุดีเปรสชั่นความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางมีคาไมเกิน 33 นอต  ในขณะ
ที่เปนพายุโซนรอนความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางมีคาอยูระหวาง 34 – 63 นอต และในขณะเปนพายุไตฝุนความเร็วลมสูงสุดใกล
ศูนยกลางจะมีคาตั้งแต 64 นอต ขึ้นไป ดังนั้นสามารถแบงชนิดของพายุหมุนเขตรอนไดดังนี้ 
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ชนิดของพายุหมุนเขตรอน 
พายุ ชื่อยอ สัญลักษณ ความเร็วลมสูงสุดใกลจุดศูนยกลาง 

ดีเปรสชั่น 
(Depression) TD D 33 นอต (17 เมตร/วินาที) 

(62 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 

โซนรอน 
(Tropical Storm) TS S 34-63 นอต  (17-32 เมตร/วินาที) 

(63-1172 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 

ไตฝุน 
(Typhoon) TY 

 
S 64-129 นอต  (17 เมตร/วินาที) 

(118-239 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 

 
 พายุหมุนเขตรอนซึ่งกอตวัในมหาสมุทรแปซิฟกและมีความแรงของลมสูงสุดใกลศูนยกลางพายุมากกวา 33 นอต 
จะเริ่มมีการกําหนดชื่อเรียก โดยองคการอุตุนิยมวิทยาโลกไดจัดรายชื่อเพือ่เรียกพายหุมุนเขตรอนซึ่งกอตัวในมหาสมุทร
แปซิฟกไวเปนสากล เพื่อทุกประเทศในบริเวณนี้ใชเพื่อเรียกพายุหมุนเขตรอนซึ่งกอตวัข้ึน โดยเรียงตามลําดับใหเหมือนกัน 
 ต้ังแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา ไดเกิดระบบการตั้งช่ือพายุเปนภาษาพื้นเมืองของแตละประเทศสมาชิกในแถบ
มหาสมุทรแปซิฟกตอนบนและแถบทะเลจีนใต 14 ประเทศ ไดแก กัมพูชา จีน เกาหลีใต ฮองกง ญ่ีปุน มาเลเซีย ไมโครนีเซยี 
ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไทย โดยนําช่ือมาเรยีงเปน 5 สดมภ เริ่มจากกัมพูชาจนถึงเวียดนามในสดมภท่ี 1 เมื่อ
หมดแลวใหเริม่ข้ึนสดมภท่ี 2 ถึง 5 แลวจงึเวียนมาเริ่มท่ีสดมภ 1  อีกครั้ง จนกวาจะมีการกําหนดชื่อพายุครัง้ใหมอีก (ดูรายชื่อ
พายุทายเลม) 
 ประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก พายุหมุนเขตรอน ซึ่งกอตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกและพายุหมุนเขตรอนซึ่ง
กอตัวในบริเวณมหาสมุทรอินเดียซึ่งเราจะเรียกวา ไซโคลน แมพายุหมุนเขตรอนซึ่งกอตัวในบริเวณมหาสมุทรอินเดียจะไม
เขาสูประเทศไทยโดยตรง แตก็สามารถกอความเสียหายตอประเทศไทยไดเชนกัน เมื่อทิศการเคลื่อนที่เขาสูบริเวณใกล
ประเทศไทยทางดานตะวันตกในกรณีของพายุหมุนเขตรอนซึ่งกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใตนั้นจะเคลื่อนท่ีเขา
สูประเทศไทยในบริเวณตางๆของประเทศแตกตางกันตามฤดูกาล  
  
สิ่งที่ควรปฏิบัติเพ่ือลดความสญูเสียเนือ่งจากพายุหมุนเขตรอน 
 พายุหมุนเขตรอนเริ่มตนการกอตัวในทะเลและในชวงเวลาหลายวัน เคลื่อนที่ถึงชายฝง ซึ่งกรมอุตุนยิมวิทยาเปน
หนวยงานที่ทําหนาท่ีพยากรณและเตือนภัยพายุหมุนเขตรอนที่เกิดข้ึนในบริเวณที่อาจสงผลกระทบตอประเทศไทยดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย อาทิ เรดารตรวจอากาศ ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ ทําใหการติดตามการเคลื่อนที่ รวมท้ังการพยากรณพายุ
หมุนเขตรอนมปีระสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การรับทราบขาวการเตือนภัยท่ีทันเหตุการณจะทําใหลดความสูญเสียท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม ความรวมมือจากทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน จะทําใหเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางมาก ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 
ประชาชนทั่วไปและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของควรปฏิบัติดังนี้ 
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1. ติดตามขาวอากาศอยูเสมอและเมื่อไดรับคําเตือนและขอปฏิบัติในเรื่องพายุหมุนเขตรอน ควรปฏิบัติตามทันที 
2. หามนําเรือออกไปในบริเวณทะเล ไมวากรณีใด ๆ หากเกิดพายุหมุนเขตรอนในบริเวณที่อาจสงผลกระทบตอ

ประเทศไทย ในกรณีท่ีอยูในทะเลใหเขาสูบริเวณชายฝงท่ีใกลท่ีสุดทันที ในกรณีท่ีหลบเขาหาเกาะ ถาพายุมีกําลังแรงมากก็
อาจจะไมปลอดภัย แตถากลับเขาฝงไมทันควรรับฟงขาวจากกรมอุตุนิยมวทิยา เพื่อใหรูตําแหนงและทิศทางการเคลื่อนตัว
ของพายุ เพื่อจะไดแลนเรือไปในทิศท่ีปลอดภัย ในกรณีนี้ควรมีการศึกษาวธิีการมาแลวลวงหนา 

3. ออกใหพนชายฝงทันที ชายฝงทะเลจะเปนบริเวณที่ไดรับอันตรายจากคลื่นยักษซัดฝงและควรไปอยูในที่สูงท่ี
ปลอดภัยจากน้าํทวม 

4. ในบริเวณใดที่มีคําเตือนใหอพยพ ควรทําการอพยพไปสูท่ีปลอดภัยทันที สถานที่ปลอดภัย ไดแก อาคาร
สิ่งกอสรางที่แข็งแรง สามารถตานทานลมแรงและมีตําแหนงอยูในที่สูง ซึ่งปลอดภัยจากน้ําทวมซึ่งอาจไดรับอันตรายจากดิน
ถลม หรอือยูใกลชายฝงทะเล 

5. จัดเตรียมสิ่งของจําเปนตาง ๆ เชน อาหารแหง น้ําสะอาด  ยาปฐมพยาบาลเบื้องตน ไฟฉายใชถาน วิทยุแบตเตอรี่ 
ฯลฯ ไวในที่พัก เพื่อใชกอนความชวยเหลือจากภายนอกจะมาถึง เนื่องจากพายุหมุนเขตรอนจะกอความเสียหายตอ
สาธารณูปโภคชนิดตาง ๆ เชน ไฟฟา ประปา ถนน ฯลฯ และน้ําทีทวมขังอยูเปนเวลาหลายวัน กอใหเกิดการระบาดของ
โรคติดตอทางเดินอาหาร ฯลฯ  

6. หลบอยูในที่พัก จนกวาจะไดรับแจงเหตุการณไดผานไปแลว เนื่องจากอาจเกิดความเขาใจผิดวาพายุหมุนเขต
รอนไดผานไปแลว เพราะขณะพายุหมุนเขตรอนผานมาจะปรากฏลักษณะอากาศเลวราย แตในขณะที่ตาพายุหมุนเขตรอน
ผานมา ทองฟาจะแจมใส อากาศดี ซึ่งจะเกิดข้ึนเพียงช่ัวคราวในเวลาสั้น ๆ เมื่อดานหลังของพายุมาถึงอากาศจะเลวรายลงอีก 
ลมมีทิศตรงขามกับครั้งแรกและมีความรุนแรงมากกวาครั้งแรกดวย 
 
การวางแผนและการจัดมาตรการปองกันเพื่อลดความสูญเสียเนื่องมาจากพายหุมุนเขตรอน 

นอกจากความรวมมือของทุกฝายท้ังประชาชนทั่วไปและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อลดความสูญเสียในขณะปรากฏ
พายุหมุนเขตรอนแลว ควรมีการวางแผนและจัดมาตรการปองกันตางๆลวงหนา กอนที่ภัยธรรมชาตชินิดตางๆจะเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะภัยธรรมชาติเนื่องจากพายุหมุนเขตรอนซึ่งสามารถเกิดข้ึนไดเปนอยางมาก การวางแผน การจดัมาตรการปองกัน
และลดความสูญเสียเนื่องจากพายุหมุนเขตรอนควรปฏิบัติดังนี้ 

การเตรียมพรอม โดยนําวิธีการตางๆมาดําเนินการเพื่อเตรียมพรอมกอนที่จะเกิดภัยธรรมชาติข้ึน ดังนี้ 
1. จัดใหมีการฝกซอมการปฏิบัติการแกผูเกี่ยวของในขณะเกิดภัยธรรมชาติข้ึน โดยมีผูเกี่ยวของท้ังหมดเขารวม

ปฏิบัติการ เชน การสงขาวคําเตือน การคมนาคมขนสง การอพยพผูคน วิธีการดับไฟ เปนตน 
2. ใหความรูแกประชาชนในการระวังปองกันภยัธรรมชาติ เชน โดยการจัดกจิกรรมและมีนทิรรศการในเขตชุมชนและ

ตามโรงเรยีนตางๆ 
3. จัดใหมีองคกรประกอบดวยอาสาสมัครท่ีไดรับการฝกฝนใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพในพื้นที่เกิด

เหตุ เชน การปองกันน้ําทวม การพยาบาลคนเจ็บ การอพยพ เปนตน 
4. พัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณและเครื่องมือตางๆ รวมท้ังวิธีการปองกันภัยใหไดผลดียิง่ข้ึน เชน เครื่องรับภาพ

ดาวเทียม เครื่องดับเพลิง พาหนะอพยพผูคนและสถานที่สิ่งกอสรางที่แข็งแรงเพื่อหลบภัย เปนตน 
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การปองกันและรักษาพื้นที่ เพื่อใหพื้นที่ท่ีเปนที่อยูอาศัยและพื้นที่ตามธรรมชาติปลอดภัยจากภัยพิบัติอันเนื่องมาจากพายุ
หมุนเขตรอน ควรมีแผนระยะยาวที่ไดกระทําอยางตอเนื่อง เชน การรักษาสภาพของปาไม การปรับปรุงสภาพแมน้ําไมใหต้ืน
เขิน การสรางเขื่อนและทํานบกั้นน้ําจากทะเล การสรางสิ่งกดีขวางปองกันการไหลทะลักของโคลนตม เปนตน 

 มาตรการเตือนภัยและการฟนฟูภายหลังประสบภัย  เมื่อปรากฏพายุหมุนเขตรอนในบริเวณที่อาจสงผลกระทบตอพื้นที่
ในประเทศไทย ควรใหการเตือนภยัทันทีโดยเฉพาะในบริเวณที่อาจสงผลกระทบและจัดตั้งมาตรการปองกันภัยทันที 
มาตรการตางๆที่จะนํามาใชและผูรับผิดชอบควรจะเปนไปตามความรุนแรงของเหตุการณ  ในดานการฟนฟูภายหลังประสบ
กับภัยแลวควรดําเนินการ 
อยางเรงดวน โดยเฉพาะดานการสาธารณูปโภคและสิ่งจําเปนอื่นๆ และควรมีมาตรการชวยเหลืออื่นๆ  เชน การกูยืมเงื่อนไข
พิเศษ การลดภาษีบุคคลและทองถิ่น การชดเชยเงินจากการประกัน การชวยเหลอืดานการเกษตรและประมง ฯลฯ และควร
ชวยเหลอือยางตอเนื่องดวย 

ในการควบคุมน้ําทวม ควรเปนแผนระยะยาวของมาตรการปองกันและรกัษาพื้นที่ เชน การสรางทํานบกั้นน้ําใน
แมน้ํา สรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝงและคลื่นยักษ  การรักษาสิ่งแวดลอมชายฝงและปาไม และการปรับสภาพภูเขา
เพื่อกันดินถลม เปนตน 
 
แผนดินไหว 
แผนดินไหว หมายถึงการสัน่สะเทือนของพื้นดิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อยางฉับพลันของเปลือกโลก เนื่องจาก
พลังงานความรอนภายในโลกทําใหเกิดแรงเครียด แรงเครยีดท่ีสะสมอยูในโลกทําใหเกิดการแตกหักของหิน เมื่อหินแตก
ออกเปนแนวจะเกิดเปนรอยเลือ่นและการเคลื่อนที่อยางฉับพลันของรอยเลือ่นนี้ เปนสาเหตุหลักของการเกิดแผนดินไหว 
แผนดินไหวนอกจากจะเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติแลวยังเปนปรากฏการณท่ีเกิดจากมนุษยซึ่งทําใหสภาพสมดุลของ
เปลือกโลกบางสวนเปลี่ยนไปและไปกระตุนใหเกิดอาการดังกลาว แตจะมีความรุนแรงนอยกวาท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
แผนดินไหวอาจเกิดจากภูเขาไฟระเบิด เหมืองถลม หรอืการทดลองระเบิดนิวเคลียรใตดิน เปนตน 

ขนาดของแผนดินไหว (Magnitude) คือปริมาณพลังงานซึ่งปลอยออกมาจากศูนยกลางแผนดินไหว โดยวดัความสูง
ของคลื่นแลวนาํมาคํานวณ ในสูตรการหาขนาดซึ่งคิดคนโดย “ริคเตอร” จึงเรียกวา “มาตราริคเตอร” 

ความรุนแรงของแผนดินไหว (Intensity) วัดโดยใชความรูสึกจากการสัน่สะเทือน การสํารวจความเสียหายซึ่งง
ปรากฏในแตละแหงโดยเทียบจากมาตราวัดอนัดับความสะเทือน ซึ่งเรียกวา “มาตราเมอรเคลลี” 

 
ภัยที่เกดิจากแผนดินไหว 
ภัยท่ีเกิดจากแผนดินไหว สามารถแบงออกไดดังนี้  

1. ภัยจากการสั่นไหวของพื้นดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินที่ตางกัน การพังทลายของดินและโคลน และการที่ดินมี
สภาพกลายเปนของเหลว 

2. ภัยจากการยกตวัของพื้นดินในบริเวณรอยเลื่อน 
3. ภัยท่ีเกิดจากคลื่นใตน้ําท่ีเรียกวา “Tsunami” คลื่นนี้เกิดข้ึนหลังจากเกิดแผนดินไหวขนาดใหญในทะเลและ

มหาสมุทร ทําใหเกิดน้ําทวมบริเวณชายฝง 
4. ภัยจากไฟไหมหลังการเกิดแผนดินไหว 
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มาตรการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหว 
กอนเกดิแผนดนิไหว 

1. ในฐานะหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- สนับสนุนใหมีการตรวจสภาพของอาคารสาธารณะ โรงเรยีน โรงพยาบาล หากไมแข็งแรงใหมีการเสริมความ

แข็งแรง 
- สนับสนุนใหมีการออกกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว 
- ซักซอมและเตรียมตัวรับภัยแผนดินไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือขายสถานตีรวจแผนดินไหวในประเทศไทย 
 
2. ในฐานะเจาของบานหรือหวัหนาครอบครัว 
- ตรวจสภาพความปลอดภัยของบานและเครื่องใชภายในบาน ทําการยึดอุปกรณท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย เชน ตูและ

ช้ันหนังสือ ยึดติดกับฝาบานหรือเสา 
- ซักซอมความพรอมของสมาชกิในครอบครัว โดยกําหนดวิธปีฏิบัติตนในยามเกิดแผนดินไหว และกําหนดจุดนัดพบ

ท่ีปลอดภัยนอกบานไวลวงหนา 
-  สอนสมาชิกในครอบครัวใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวน้ําและถังแกส 
- แนะนําสมาชิกในครอบครัวใหเรียนรูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
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ระหวางเกิดแผนดินไหว 
กอนอื่นอยาตกใจและพยายามปลอบคนขางเคียงใหอยูในความสงบ และคิดถึงวิธีการท่ีจะกูสถานการณและผลที่คาดวา

จะไดรับ 
1. ถาอยูในอาคารใหระวังสิ่งของที่อยูสูงตกใส  เชน โคมไฟ ช้ินสวนอาคาร เศษอิฐ เศษปูนที่แตกออกจากเพดาร ให

ระวังตูหนังสอื ตูโชว ช้ันวางของ และเฟอรนิเจอรอื่นๆ เลื่อนชนหรอืลมทับ ใหออกหางจากประตูหนาตางและ
กระจก ถาการสั่นไหวรุนแรงใหหลบอยูใตโตะ ใตเตียงหรือมุมหอง อยาวิ่งออกมานอกอาคาร 

2. ถาอยูในอาคารสูงใหหลบอยูใตโตะ อยาใชลิฟท 
3. ถาอยูนอกอาคารใหออกหางจากอาคารสูง กําแพง เสาไฟฟา และสิ่งกอสรางอื่นๆ ถาอยูในรถใหหยุดรถในที่ซึ่ง

ปลอดภัยท่ีสุด 
 
อุทกภัย 

เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา พายุหมุนเขตรอนมักกอใหเกดิอุทกภัยในบริเวณที่พายุเคลื่อนผานและบริเวณใกลเคียง 
แตก็มิไดหมายความวาในพื้นที่ท่ีไมเคยมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานจะไมมีโอกาสเกิดอุทกภัย ฝนที่ตกเนื่องจากหยอม
ความกดอากาศต่ําในเขตรอนและลมมรสุมทางตอนใตของทวีปเอเชียและในพื้นที่อื่นๆ ก็เปนเหตุใหเกิดอุทกภัยไดดุจ
เดียวกัน น้ําท่ีเกิดจากการละลายของหิมะในบริเวณเทือกเขาอาจกอใหเกิดน้ําทวมในที่ลุมท่ีอยูหางไกลออกไปได การเกิดน้ํา
หลากจากภูเขาเนื่องจากมีฝนตกหนักในบริเวณตนน้ําทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน จากอดตีท่ีผานมา ภัยพิบัติท่ีเกี่ยวของกับ
สภาพอากาศครั้งท่ีเลวรายท่ีสุดนั้น เกิดข้ึนจากการไหลบาของน้ําในแมน้ําเนื่องจากน้ําลนตลิ่ง การเกิดน้ําบาขากแมน้ําแยงซี
ในประเทศจีน ไดกอใหเกิดอทุกภัยหลายครัง้ แตละครั้งไดคราชีวิตผูคนนับลานในชวงเวลา 15 ป (ระหวาง พ.ศ.2394-2409) 
มีผูเสียชีวิตเนื่องจากจมน้ําในชวงท่ีเกิดอุทกภัยท้ังสิ้นประมาณ 40 ถึง 50 ลานคน กระทั่งปจจุบันมีเพียงไมกี่ประเทศในโลกที่
สามที่สามารถปองกันภัยจากน้ําบาจากแมน้ําไดอยางแทจริง และโดยเฉลี่ยในแตละป ยังคงมีผูเสียชีวิตเนื่องจากเหตุดังกลาว
เปนจํานวนนับพันคน 

 
ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ที่ อ.แมระมาด จ.ตาก พ.ศ.2547 
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ในพื้นที่ชายฝงทะเลบางแหง สภาพอากาศที่เกิดรวมกับคลื่นพายุซัดฝงก็ทําใหเกิดอุทกภัยเปนบริเวณกวางไดเชนกัน 
คลื่นพายุซัดฝงนี้สามารถเกิดข้ึนไดในระบบอากาศที่มีความกดอากาศต่ํามากๆ เคลื่อนเขาสูฝง ปญหาของน้ําทวมบริเวณลุม
แมน้ําและชายฝงในหลายประเทศนับวันแตจะเลวรายลง ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฝงแมน้ําและชายฝงทะเล 
รวมท้ังพื้นที่ท่ีอยูตํ่ากวาระดับน้ําทะเลเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยหรือเพือ่กิจกรรมตางๆของมนุษยไดเพิ่มข้ึนมากมาย ประกอบกับ
บริเวณดังกลาวเปนที่สนใจของมนุษย โดยอาจเปนบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกหรือน้ําบริเวณชายฝงท่ี
เปนแหลงปลาชุม หรือชายฝงท่ีมีสภาพที่เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ นอกจากนี้ความกดดันที่เกิดจากการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรทําใหการตอตานการปลูกสรางที่อยูอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ท่ีเสี่ยงตออันตรายจากอํานาจการ
ทําลายของอุทกภัยไมประสบผล 

 
อุทกภัยที่ อ.วังช้ิน จ.แพร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544 (เอื้อเฟอภาพโดยหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น) 

 
การออกประกาศคําเตือนลวงหนาสําหรับอุทกภัยท่ีจะมาถึงนานเพียงไร ข้ึนอยูกับจํานวนชั่วโมงหรือจํานวนวันที่นัก

อุตุนิยมวิทยาจะสามารถพยากรณฝนลวงหนาไดถูกตอง และเวลาที่คลื่นอุทกภัยจะเคลื่อนจากตนน้ําไปสูบริเวณที่จะพยากรณ
สําหรับแมน้ําสายหลักๆ ภายใตสภาพทางอุตุนิยมวิทยาที่เอื้ออํานวยเราอาจพยากรณอุทกภยัใหมีความถูกตองลวงหนาได 2 
ถึง 3 วัน แตสําหรับแมน้ําสายสั้นๆที่มีพื้นที่รับน้ําขนาดเล็กกวา ฝนตกหนักท่ีเกิดข้ึนเพียงไมกี่ช่ัวโมงหรอืไมกี่นาทีก็อาจ
กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันได 

 
โดยทั่วไปอุทกภัยที่เกดิจากน้ําทวม แบงไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ 

1. น้ําทวมขัง เกิดข้ึนเนื่องจากระบบระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ หรือระบายน้ําไมทัน มักเกิดข้ึนในบริเวณที่ราบลุม
แมน้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญ 

2. น้ําทวมฉับพลันและน้ําปา  เปนสภาวะน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากฝนตกหนกัในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมากและ
มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ําหรือตานน้ํานอย เชน บริเวณตนน้ําซึ่งมีความชันของพื้นที่มาก  พื้นที่ปาท่ีถูกทําลายไปทําใหการ
กักน้ําหรือการตานน้ําลดนอยลง    น้ําทวมฉับพลันมักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักไมเกิน 6 ช่ัวโมงและมักเกิดข้ึนในบริเวณที่
ราบระหวางหบุเขา เนื่องจากน้ําทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ดวยความรวดเร็ว โอกาสที่จะปองกันและหลบหนีจึง
มีนอย    ดังนั้นความเสียหายจากน้ําทวมฉับพลันจึงมีมากทั้งชีวิตและทรัพยสิน  
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น้ําทวมขัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา พ.ศ.2543   น้ําทวมฉับพลัน อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ พ.ศ.2544 
      (ภาพ : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ)     (ภาพ : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ) 
 
พายุฟาคะนอง หรือพายุฤดูรอน 

พายุฟาคะนองที่เกิดข้ึนในฤดูรอนหรือเรียกวาพายุฤดูรอนจะเกิดข้ึนในชวงเดือนเมษายนหรือในชวงกอนเริ่มตนฤดูฝน 
ขณะที่อุณหภูมิในภาคตางๆเริ่มสูงข้ึน เนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอยีงเขาหาดวงอาทิตย และดวงอาทิตยจะเคลื่อนมาอยูท่ี
บริเวณเสนศูนยสูตร ทําใหอากาศรอนอบอาวและชื้นในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลาง 
อากาศที่อยูใกลผิวพื้นจะมีอุณหภูมิสูง ประกอบกับลมที่พัดเขาสูประเทศไทยเปนลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตท่ีพัดมาจาก
อาวไทยและทะเลจีนใต ในระยะนี้ถามีลมเหนือ (อากาศเย็น) พัดลงมาจากประเทศจีนคราวใดจะทําใหอากาศสองกระแส
กระทบกัน ทําใหการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอยางรวดเร็วและฉับพลัน เปนเหตุใหเกิดพายุฝนฟาคะนองอยางแรง
และรวดเรว็ มีฟาแลบ (Lightning) ฟารอง (Thunder) และฟาผารวมอยูดวย นอกจากนี้มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก
เกิดข้ึน บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาดวย พายุฟาคะนองนี้เปนพายุท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาอันสั้นมีนอยครั้งท่ีเกิดข้ึนนานกวา 2 
ช่ัวโมง 

โดยทั่วไป  พายุฤดูรอนนี้มักเกิดข้ึนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากการแผลิ่มของความกดอากาศ
สูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนัน้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอนและ
ช้ืน มีการยกตัวของมวลอากาศอยูบางแลว แตเมื่อมีอากาศเย็นจากบริเวณความกดอากาศสูงซึ่งมีลักษณะจมตัวลงและมี
อุณหภูมิตํ่ากวา ทําใหมวลอากาศรอนยกตัวข้ึนอยางรวดเรว็และเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ท่ีกอตัวข้ึนก็จะเจริญขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่งอุณหภูมิยอดเมฆต่ํากวา -60 ถึง 80 องศาเซลเซียส จึงทําใหเกิดลูกเห็บตกได 

 
ลักษณะอากาศรายที่เกดิจากพายุฝนฟาคะนอง 

พายุฝนฟาคะนองรุนแรง เปนตนกําเนิดของลักษณะอากาศเลวรายเกือบทุกชนิด อากาศรายเหลานี้สามารถกอความ
เสียหายท้ังตอชีวิตและทรัพยสินไดเปนจํานวนมาก แมจะเกิดในบริเวณไมกวางนัก และสามารถจําแนกไดเปนชนิดสําคัญๆ 
คือ 

1. พายุทอรนาโด (TORNADO)  เปนอากาศรายรุนแรงที่สดุ ซึ่งเกิดจากพายุฝนฟาคะนอง มีลักษณะเปนลําเหมือน
งวงชางยื่นออกมาจากฐานเมฆ เมื่อพายุฟาคะนองดูดเอาอากาศจากภายนอกเขาไปที่ฐานเซลลดวยพลังมหาศาล และถามีการ
หมุนวนจะหมนุและบิดเปนเกลียว มีเสนผาศูนยกลางของลําพายุเล็กมากคือ ประมาณพันฟุต มักเห็นเปนเมฆลักษณะเปนลํา
พุงข้ึนสูบรรยากาศ หรือยอยลงมาจากฐานเมฆคิวมูโลนิมบัส ดูคลายกับมีงวงหรือทอหรือปลองยื่นออกมา ถาเมฆที่ยื่นมาไม
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ถึงพื้น เรียกวา “FUNNEL CLOUD” ถาลงมาถึงพื้นดินเรียกวา ทอรนาโด แสดงลักษณะดังกลาวและถาเกิดข้ึนเหนือพื้นน้ํา
เรียกวา สเปาทน้ํา (WATER SPOUT) ในประเทศไทย จะเรียกสเปาทน้ํานี้วาลมงวงชางหรือนาคเลนน้ํา ซึ่งมีความรุนแรงนอย
กวาพายุทอรนาโดมาก  

 

 

 

 

 

 

ลมงวงชางหรือนาคเลนน้ํา     ทอรนาโด 

2. อากาศปนปวน อากาศปนปวนและลมกระโชกแรง กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งตาง ๆ บนพื้นดิน อากาศปนปวน
เกิดข้ึนทั้งภายในพายุฝนฟาคะนองและภายนอกตัวเซลล  ภายในตัวเซลลพายุอากาศปนปวนรุนแรงเกิดจากกระแสอากาศ
เคลื่อนท่ีข้ึนและกระแสอากาศเคลื่อนที่ลงสวนกัน ภายนอกเซลลพายุฝนฟาคะนอง อากาศปนปวนที่เกิดข้ึนบางครั้งสามารถ
พบหางออกไปไกลกวา 30 กิโลเมตรจากตัวเซลลพายุฝนฟาคะนอง อากาศปนปวนรุนแรงสามารถพัดทําลายสิ่งตางๆบน
พื้นดินได โดยเฉพาะสิ่งกอสรางที่ไมแข็งแรง 

3. ลูกเห็บ ลูกเห็บมักเกิดข้ึนพรอมกับอากาศปนปวนรุนแรง กระแสอากาศเคลื่อนที่ข้ึน ทําใหหยดน้ําถูกพัดพาไปสู
ระดับสูงมาก และเมื่อหยดน้ําเริ่มแข็งตัวเปนกลายเปนน้ําแข็ง จะมีหยดน้ําอื่น ๆ รวมเขามารวมดวย ดงันั้นขนาดของกอน
น้ําแข็งจะโตขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดก็ตกลงมาเปนลูกเห็บ  ลูกเห็บขนาดใหญมักจะเกิดข้ึนจากพายุฝนฟาคะนองรุนแรงและมี
เมฆยอดสูงมาก บางครั้งสามารถพบลูกเห็บไดท่ีระยะไกลออกไปหลายกิโลเมตรจากตนกําเนิด และสามารถทําความเสียหาย
ตอพื้นที่ท่ีปรากฏลูกเห็บนั้น  

 
ลูกเห็บ 
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ในขณะที่ลูกเห็บตกผานบริเวณที่สูงท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา ลูกเห็บจะหลอมละลายกลายเปนหยาดน้ําฟา ทําใหท่ีผิวพื้น
สามารถตรวจพบฝนและลูกเห็บเกิดข้ึนปะปนกันหรืออาจตรวจพบฝนเพียงอยางเดียว ดังนั้นควรตั้งขอสังเกตของการเกิด
ลูกเห็บแมจะตรวจไมพบที่ผิวพ้ืนโดยเฉพาะใต ANVIL ของพายุฟาคะนองขนาดใหญ   

4. ฟาแลบและฟาผา  ฟาแลบและฟาผาเปนภัยธรรมชาติท่ี
คราชีวิตมนุษยมากที่สุด ฟาแลบฟาผา เกิดจากประกายไฟฟาของ
การปลอยประจุอิเล็กตรอน เมื่อเกิดความตางศักยไฟฟาระหวาง
ตําแหนงสองตําแหนงท่ีระดับคาหนึ่ง ความตางศักย ทําใหเกิด
แรงดันและการไหลของประจไุฟฟา คาความตางศักยไฟฟา
ระหวางสองตําแหนงเปนไปตามสภาวะอากาศที่เปนสื่อนําและ
ระยะหางของตําแหนงท้ังสองนั้น เชน ความตางศักยไฟฟาระหวาง
เมฆกับพื้นดิน ระหวางเมฆสองกลุม หรอืสวนหนึ่งสวนใดภายใน
เมฆกลุมเดียวกนั ดังนั้น จึงมักปรากฏวาฟาผาวัตถุท่ีอยูในที่สูงใน
โลหะหรอืในน้ําซึ่งเปนสื่อไฟฟา 

5. ฝนตกหนัก พายุฝนฟาคะนองสามารถกอใหเกิดฝนตกหนกั และน้ําทวมฉับพลันไดในพื้นที่ซึ่งเปนที่ราบลุม หรือท่ี
ตํ่าและพื้นที่ตามบริเวณเชิงเขา โดยเฉพาะพายุฝนฟาคะนองชนิด STEADY STATE ซึ่งสามารถคงอยูไดนานหลายชั่วโมง 
ปริมาณฝนจํานวนมากกอใหเกดิน้ําทวมเฉพาะพื้นที่ เนื่องจากพายุฟาคะนองเกิดครอบคลุมพื้นที่บริเวณแคบ 

 
จากลักษณะอากาศรายที่กลาวมาแลวของพายฝุนฟา

คะนอง สามารถสรุปลักษณะผลกระทบที่จะมีตอสิ่งมีชีวิตบน
พ้ืนดินได ดังนี้ 
- ลมกระโชกแรง ลมแรง ฯลฯ ทําความเสียหายตอ

สิ่งกอสราง ตนไม อาคาร บานเรือน 
- ฝน กอใหเกิดน้ําทวม และน้ําทวมฉับพลันในที่ราบ

ลุม ท่ีต่ําและเชิงเขา 
- ลูกเห็บทําความเสียหายตอสิ่งกอสราง สัตวเลีย้ง สวน

ไร พืชผลและอืน่ๆ 
- ฟาผา ทําลายชีวิตมนุษยและสัตวเลี้ยง สิ่งกอสราง

และอื่นๆ 
- ดังนั้นการหลบเลี่ยงอันตรายจากพายุฝนฟาคะนอง 

จึงควรหลบเลี่ยงจากสาเหตุดังกลาวแลวและไปอยูใน
บริเวณที่ปลอดภัย กลาวคือ 

- ในขณะปรากฏพายุฝนฟาคะนอง หากอยูใกลอาคาร
หรือบานเรอืนที่แข็งแรงและปลอดภัยจากน้าํทวม ควรอยูแตภายในอาคารจนกวาพายุฝนฟาคะนองจะยุติลงซึ่งใช
เวลาไมนานนัก 
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- การอยูในรถยนตจะเปนวิธีการท่ีปลอดภัยวิธีหนึ่ง แตควรจอดรถใหอยูหางไกลจากบริเวณที่น้ําอาจทวมได 

- อยูหางจากบริเวณที่เปนน้ํา ข้ึนจากเรือ ออกหางจากชายหาดเมื่อปรากฏพายุฝนฟาคะนอง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจาก
น้ําทวมและฟาผา 

- ในกรณีท่ีอยูในปา ในทุงราบ หรือในที่โลง ควรคุกเขาและโนมตัวไปขางหนาแตไมควรนอนราบกับพื้น เนื่องจาก
พื้นเปยกเปนสื่อไฟฟา และไมควรอยูในที่ตํ่า ซึ่งอาจเกิดน้าํทวมฉับพลันได ไมควรอยูในที่โดดเดี่ยวหรืออยูสูงกวา
สภาพสิ่งแวดลอม 

- ออกใหหางจากวัตถุท่ีเปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอน้ํา แนวรัว้บาน รถแทรกเตอร จกัรยานยนต 
เครื่องมืออุปกรณทําสวนทุกชนิด รางรถไฟ ตนไมสูง ตนไมโดดเดี่ยวในที่แจง 

- ไมควรใชอุปกรณไฟฟา เชน โทรทัศน ฯลฯ และควรงดใชโทรศัพทช่ัวคราวนอกจากกรณีฉุกเฉิน 

- ไมควรใสเครื่องประดับโลหะ เชน ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ ในที่แจงหรือถอืวัตถโุลหะ เชน รม ฯลฯ ในขณะ
ปรากฏพายุฝนฟาคะนอง 

นอกจากนี้ ควรดูแลสิ่งของตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยอยูเสมอโดยเฉพาะสิ่งของที่อาจจะหักโคนได เชน หลังคา
บาน ตนไม ปายโฆษณา เสาไฟฟา เปนตน 
 
 
 

แผนดินถลม 
 

แผนดินถลมมกัเกิดข้ึนที่บริเวณภูเขา โดยเฉพาะภูเขาหินแกรนิตท่ีมีความลาดชันสูงจนขาดความสมดุลในตัวเอง 
และบริเวณไหลเขาที่ขาดพืชพันธุไมนอยใหญปกคลุม เชน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางแหงในภาคใต ซึ่ง
ปจจุบันมีแนวโนมวาจะขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ เนื่องจากปาไมบริเวณตนน้ําถูกทําลายไปมาก ทําใหไมมีตนไมชวยดูดซับน้ํา 
เมื่อมีฝนตกในบริเวณดังกลาวจนดินเกิดการอิม่ตัวและไมสามารถอุมน้ําไวไดอีกตอไป จึงทําใหเกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน 

แผนดินถลมท่ีกอใหเกิดความเสียหายสวนใหญมักเกิดภายหลังจากที่ฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่งเปนตนน้ําลําธาร 
บริเวณตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสเกิดแผนดินถลมเนื่องมาจากพายุ
หมุนเขตรอนเคลื่อนผานในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ในขณะที่ภาคใตจะเกิดในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม  ความรุนแรงของแผนดินถลมเกิดจากหลายองคประกอบ เชน  ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขา
และลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขานั้นๆ ความรุนแรงจะมีมากถาหากทุกองคประกอบที่กลาวมาแลวเกิดข้ึนพรอมๆกัน เชน 
มีปริมาณฝนตกหนักมากบนภูเขาหินแกรนิตท่ีมีความลาดชันสูงและขาดพันธุไมปกคลุม โอกาสที่จะเกิดแผนดินถลมจะสูง
มาก ในทางตรงขามความรุนแรงจะลดนอยลงถามีเพียงองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเทานั้น ผลกระทบจากแผนดินถลม 
มีดังนี้ 

1. บานเรือนพังทลายจากการทับถมของเศษดิน หิน ทราย ท่ีไหลมากับน้ํา 
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2. ผูคนและสัตวเลี้ยงไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก 

3. พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

4. เสนทางคมนาคมตางๆถูกทําลายเสียหาย 

5. เสนทางเดินของน้ําถูกทับถมและเปลี่ยนไป   

 
คลื่นพายุซัดฝง  

 
เปนลักษณะของคลื่นขนาดใหญท่ีเกิดในทะเลและ

มหาสมุทรขณะที่พายุกําลังเคลื่อนขึ้นฝง ความสูงของคลืน่จะขึ้นอยู
กับความแรงของพายุ คลืน่พายุซัดฝงนี้มกีําลังในการทําลายลางสูง
มาก  ดังเชนที่เคยเกิดท่ีแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ
ป พ.ศ.2505 ขณะที่พายุโซนรอน “แฮเรียต” เคลื่อนข้ึนฝง และอีก
เหตุการณหนึ่งคือท่ีอําเภอทาแซะและอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อ
ครั้งพายุไตฝุน “เกย” เคลื่อนขึ้นฝงเมื่อป พ.ศ.2532 

       
 

คลื่นพายุซัดฝงนี้เกิดในขณะที่พายุเคลื่อนขึ้นฝง โดยทําใหเกิดคล
ชายฝงทะเลเปนจํานวนมาก ประเทศไทยมีบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากค
ฝงตะวันออก ขณะที่พายุเคลื่อนตัวจากอาวไทยขึ้นสูฝงในชวงเดือนพฤศจ

ความรุนแรงของคลื่นพายุซัดฝงจะมากนอยข้ึนอยูกับความแรงข
จะกอใหเกิดความเสียหายมาก พายุท่ีมีความแรงตั้งแต 63 กิโลเมตรตอช
จะตองต่ํากวาบริเวณรอบๆประมาณ 100 มิลลิบาร จึงจะสามารถกอใหเกิด
ฝงคือ ทําใหเกิดคลื่นสูง โถมขึ้นฝงกวาดทําลายทรัพยสินตางๆ ทําใหเกิดค
ฝงทะเลเปนจํานวนมาก ผลกระทบจากคลื่นพายุซัดฝง มีดังนี ้

1. สิ่งกอสรางริมฝงทะเลเสียหาย พังทลาย 
2. ผูคนและสัตวเลี้ยงถูกพัดพาลงทะเล 
3. เรือประมงขนาดใหญอาจลมได 
4. เรือประมงขนาดเล็กลมจมลงสิ้น 

 
 
ไฟปา    

ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะไฟปาท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ซึ่ง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเกิดในชวงระหวางปลา

 

ความเสียหายจากพายุโซนรอน “แฮเรียต” เมื่อป พ.ศ. 2505
           
ื่นขนาดใหญโถมเขาใสบริเวณที่พักอาศัยอยูบริเวณ
ลื่นพายุซัดฝงโดยตรง คือ บริเวณภาคใตโดยเฉพาะ
ิกายนถึงธันวาคม 
องพายุขณะเคลื่อนตัวข้ึนฝง พายุท่ีมีความแรงมาก
ัว่โมง ประกอบกับความกดอากาศที่ศูนยกลางพายุ
คลื่นพายุซัดฝงได ผลกระทบที่เกิดจากคลื่นพายุซัด
วามเสียหายท้ังแกชีวิตและทรัพยสินที่อยูบรเิวณริม

มักเกิดข้ึนบริเวณทางตอนบนของประเทศ เชน 
ยเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนพฤษภาคม สําหรับ
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ภาคใตมักไดรับผลกระทบจากไฟปาท่ีเกิดข้ึนบริเวณเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย สาเหตุของการเกิดไฟปาจะขึ้นกับ
สภาพอากาศและสสารที่เปนเชื้อเพลิงโดยรอบพื้นที่นั้นๆเปนสําคัญ 
 
อันตรายของไฟปา 
สงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอยางไร 
ผลกระทบของไฟปากระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง คือ 
- ทําใหเกิดทัศนวิสัยไมดีตอการดํารงชีวิต เปนอุปสรรคตอการคมนาคมทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย ทําใหเกิดโรค

ทางเดินหายใจสงผลเสียตอสขุภาพและจิตใจ 
- ตนไมนอกจากไดรับอันตรายหรือถูกทําลายโดยตรงแลว ยังมีผลกระทบทางออม คือ ทําใหเกิดโรคและแมลงบาง

ชนิดมีความรุนแรงยิ่งข้ึน 
- พืชบางชนิดจะหายไป มีชนิดอื่นมาทดแทน เชน บริเวณที่เกิดไฟไหมซ้ําหลายๆครั้ง หญาคายิ่งข้ึนหนาแนน 
- โครงสรางของปาเปลี่ยนแปลงไป เชน ไฟปาจะเปนตัวจัดช้ันอายุของลูกไมใหกระจัดกระจายกันอยางมรีะเบียบ 
- สัตวปาลดลง มีการอพยพของสัตวปา รวมท้ังทําลายแหลงอาหารที่อยูอาศัย ท่ีหลบภัยและแหลงน้ํา 
- คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงทางดานฟสิกส เคมีและชีววิทยา เชน ดินมีอุณหภูมิสูงข้ึน ความชื้นลดลง อินทรียวัตถุ

และจุลินทรียในดินเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการดูดซมึน้ําของดินลดลง 
- แหลงน้ําถูกทําลาย คุณภาพของน้ําเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเถาถาน 
- ภูมิอากาศทองถิ่นเปลี่ยนแปลง เชน อุณหภมูิสูงสุด-ตํ่าสุด การหมุนเวียนของอากาศ เปนตน รวมท้ังองคประกอบ

ของอากาศเปลี่ยนไป เชน กาซคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน เขมาและควันไฟเพิ่มข้ึน สงผลเสียตอรางกาย
มนุษย 

 
ฝนแลง  

ฝนแลง  หมายถึง ความแหงแลงของลมฟาอากาศอันเกิดจากการที่ฝนนอยกวาปกติ ไมเพียงพอตอความตองการหรือ
ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําใช และพืชตางๆขาดน้ําหลอเลี้ยง ขาดความชุมช้ืน ทําใหพืชผลไม
สมบูรณและไมเจริญเติบโตไมใหผลตามปกติ เกิดความเสียหายและเกิดความอดอยากขาดแคลนทั่วไป ความรุนแรงของฝน
แลงข้ึนอยูกับความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแหงแลงและความกวางใหญของพื้นที่ท่ีมีความแหง
แลง ฝนแลงท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางมากไดแกฝนแลงท่ีเกิดในชวงฤดูฝน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงฝนทิ้งชวงท่ียาวนาน 
ระหวางเดือนมถิุนายนตอเนื่องเดือนกรกฎาคม ทําใหพืชไรตาง ๆ ท่ีทําการเพาะปลูกไปแลวขาดน้ําและไดรับความเสียหาย 
พื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบจากฝนแลงไดแกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง เพราะเปนบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใตเขาไปไมถึง และถาปใดไมมีพายุเคลื่อนที่ผานในแนวดังกลาวแลวจะกอใหเกิดฝนแลงท่ีมีความรุนแรงมาก  
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สรปุภยัธรรมชาติทีเ่กิดในภาคตางๆของประเทศไทย 

ใต 
เดอืน/ภาค เหนอื ตะวนัออก 

เฉยีงเหนอื กลาง ตะวนัออก 
ฝงตะวนัออก ฝงตะวนัตก

มกราคม      อุทกภัย 

      ฝนแลง 

กมุภาพนัธ ไฟปา ไฟปา ฝนแลง   ฝนแลง 

  ฝนแลง     

มนีาคม พายุฤดรูอน พายุฤดรูอน พายุฤดรูอน ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง 

 ไฟปา ไฟปา ฝนแลง    

 ฝนแลง ฝนแลง     

เมษายน พายุฤดรูอน พายุฤดรูอน พายุฤดรูอน ฝนแลง  ฝนแลง 

 ไฟปา ไฟปา ฝนแลง    

 ฝนแลง ฝนแลง     

พฤษภาคม อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย พายุหมุนเขต
รอน 

อุทกภัย 

 พายุฤดรูอน พายุฤดรูอน พายุฤดรูอน  อุทกภัย ฝนแลง 

มถินุายน อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย 

 ฝนท้ิงชวง ฝนท้ิงชวง ฝนท้ิงชวง ฝนท้ิงชวง   

กรกฎาคม พายุหมุนเขตรอน พายุหมุนเขต
รอน 

พายุหมุนเขตรอน อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย 

 อุทกภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง ฝนท้ิงชวง   

 พายุฝนฟาคะนอง พายุฝนฟา
คะนอง 

ฝนท้ิงชวง    

 ฝนท้ิงชวง ฝนท้ิงชวง     

สงิหาคม พายุหมุนเขตรอน พายุหมุนเขต
รอน 

พายุหมุนเขตรอน พายุหมุนเขต
รอน 

อุทกภัย อุทกภัย 

 อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย   

 พายุฝนฟาคะนอง พายุฝนฟา
คะนอง 

พายุฝนฟาคะนอง พายุฝนฟา
คะนอง 

  

กนัยายน พายุหมุนเขตรอน พายุหมุนเขต
รอน 

พายุหมุนเขตรอน พายุหมุนเขต
รอน 

  

 อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย อุทกภัย   

 พายุฝนฟาคะนอง พายุฝนฟา
คะนอง 

พายุฝนฟาคะนอง พายุฝนฟา
คะนอง

  

ตลุาคม   พายุหมุนเขตรอน พายุหมุนเขต
รอน 

อุทกภัย พายุหมุนเขต
รอน 

   อุทกภัย อุทกภัย  อุทกภัย 

   พายุฝนฟาคะนอง พายุฝนฟา
คะนอง 

 คลื่นพายซุัด
ฝง 

      
แผนดนิถลม 
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พฤศจกิายน 

    อุทกภัย พายุหมุนเขต
รอน 

      อุทกภัย 

      คลื่นพายซุัด
ฝง 

      แผนดนิถลม 

ธนัวาคม      อุทกภัย 

 
รายชือ่พายหุมนุเขตรอน 

รายชือ่พายหุมนุเขตรอนทีใ่ชในแถบมหาสมทุรแปซฟิกเหนอืตอนบนและ 
แถบทะเลจนีใต (เริม่ใชเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2543) 

รายชือ่พาย ุประเทศ 
ทีต่ัง้ชือ่ 

คอลมัน 1 คอลมัน 2 คอลมัน 3 คอลมัน 4 คอลมัน  

กัมพูชา 
Damrey ดอม

เรย 
Kong-rey กองเรย Nakri นากรี Krovanh กรอวาญ Sarika สาริกา 

  
              (กระวาน)     

จีน Longwang 
หลง
หวาง Yutu ยูทู Fengshen ฟงเฉิน Dujuan ตูเจ้ียน Haima ไหหมา 

เกาหลีเหนือ Kirogi ไคโรจิ Toraji โทราจิ Kalmaegi คัลเมจิ Maemi เมมิ Meari มิอะริ 

ฮองกง(จีน) 
Kai-tak ไคตั๊ก Man-yi มานหยี่ Fung-

wong 
ฟองวอง Choi-wan ฉอยหวั่น Ma-on หมางอน 

ญี่ปุน Tembin เทมบิง Usagi  อุซางิ Kammuri คัมมุริ Koppu คอบปุ Tokage โทะคาเงะ 

ลาว 
ปาบึก กิสนา นกเตน 

  

Bolaven โบลา
เวน 

Pabuk 

(ปลาบึก) 

Phanfone พันฝน Ketsana 

(กฤษณา) 

Nock-ten 

(นก
กระเต็น) 

มาเกา Chanchu จันจู Wutip หวูติ๊บ Vongfong หวองฟง Parma ปาหมา Muifa หมุยฟา 

มาเลเซีย Jelawat 
เจอลา
วัต Sepat เซอปต Rusa รูซา Melor เมอโลร Merbok เมอรบุก 

ไมโครนีเซีย Ewiniar 
เอวิ
เนียร Fitow ฟโทว Sinlaku ซินลากอ Nepartak เนพารตัก Nanmadol นันมาดอล 

ฟลิปปนส Bilis บิลิส Danas ดานัส Hagupit ฮากุปต Lupit ลูปต Talas ตาลัส 

เกาหลีใต Kaemi เกมี Nari นารี Changmi ชังมี Sudal ซูแดล Noru โนรู 

ไทย Prapiroon 
พระ
พิรุณ Wipha วิภา Mekkhala เมขลา Nida นิดา Kulap กุหลาบ 

สหรัฐอเมริกา Maria มาเรีย Francisco 
ฟรานซิส
โก Higos ฮีโกส Omais โอไมส Roke โรคี 

เวียดนาม Saomai ซาวไม Lekima เลกีมา Bavi บาหวี่ Conson โกนเซิน Sonca เซินกา 

กัมพูชา Bopha โบพา Krosa กรอซา Maysak ไมสัก Chanthu จันทู Nesat เนสาด 

จีน Wukong หวูคง Haiyan  ไหเยี่ยน Haishen ไหเฉิน Dianmu เตี้ยนหมู Haitang ไหถาง 

เกาหลีเหนือ Sonamu โซนามุ Podul โพดอล Pongsona พงโซนา Mindulle มินดอนเล Nalgae นาลแก 

ฮองกง(จีน) Shanshan 
ซาน
ซาน Lingling 

เหลงเห
ลง Yanyan ยันยัน Tingting เถงเถง Banyan บันยัน 

ญี่ปุน Yagi ยางิ Kajiki  คะจิกิ Kujira คุจิระ Kompasu คอมปาซ ุ Washi วาชิ 

ลาว 
Xangsane ซาง

สาน 
Faxai  ฟาใส Chan-

hom 
จันหอม Namtheun นํ้าเทิน Matsa มัดสา

(มัศยา, 

  
  (ชาง

สาร) 
              มัตสยา,มัส

ยา) 

มาเกา Bebinca 
เบบิน
คา Vamei ฮัวเหมย Linfa หล่ินฟา Malou หมาโหล Sanvu ซันหวู 

มาเลเซีย Rumbia รุมเบีย Tapah  ตาปาห Nangka นังกา Meranti เมอรันตี Mawar มาวาร 

ไมโครนีเซีย Soulik ซูลิก Mitag มิแทก Soudelor 
เซา
เดโลร Rananim รานานิม Guchol กูโชล 

ฟลิปปนส Cimaron 
ซิมา
รอน Hagibis ฮากิบิส Imbudo อิมบุโด Malakas มาลากัส Talim ตาลิม 

เกาหลีใต Chebi เชบี Noguri โนกูรี Koni โคนี Megi เมกี Nabi นาบี 

ไทย Durian ทุเรียน  Rammasun รามสูร Morakot มรกต Chaba ชบา Khanun ขนุน 

สหรัฐอเมริกา Utor อูตอร Chataan 
ชาทา
อาน Etau เอตาว Aere แอรี Vicente วีเซนเต 

เวียดนาม Trami จามี Halong  หะลอง Vamco หวามกอ Songda ซงดา Saola ซาวลา 
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