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เพือ่ ความปลอดภัยในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
พายุฤดูรอ นและพายุหมุนเขตรอน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
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คํานํา
ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเปนประจําทุกปจะเกิดพายุ
ฤดูรอนโดยจะเกิดในบางพื้นที่เปนชวงเวลาสั้น ๆ ในลักษณะของฝนฟาคะนอง
ลมกรรโชกแรง และอาจเกิดฟาผา ในบางครั้งอาจเกิดลูกเห็บ นํ้าทวมฉับพลัน
ดิ น ไหลหรื อ ดิ น ถล ม ตามมาได ส ว นในช ว งเดื อ นกั น ยายนถึ ง เดื อ นตุ ล าคม
โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตก็อาจเกิดพายุหมุนเขตรอนหรือที่รูจักกันวา
พายุไซโคลน (Cyclone) หรือพายุไตฝุน (Typhoon) ซึ่งเปนพายุที่มีความเร็ว
ลมสูง ลมกรรโชกแรงและฝนตกหนักเปนบริเวณกวาง
ดังนัน้ เพือ่ เปนการเตรียมมาตรการเสริมสรางความปลอดภัยใหเกิดขึน้
จากพายุฤดูรอนและพายุฝนฟาคะนองที่จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ ตลอดจนภัยจากพายุหมุนเขตรอนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่
ชายฝ ง ทะเลในภาคใต กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจึ ง ได จั ด ทํ า คู มื อ ปฏิ บั ติ
เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุฤดูรอนและพายุหมุนเขตรอนขึ้น
เพือ่ เสนอแนะหลักปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุการณจากพายุดงั กลาวและหวังเปนอยางยิง่
วาการปฏิบัติตามคูมือนี้จะชวยเพิ่มความปลอดภัย และลดความสูญเสียตอชีวิต
และทรัพยสนิ ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยมากยิง่ ขึน้

นายมณฑล สุดประเสริฐ
(อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดย สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2299 4321 โทรสาร 0 2299 4366

คณะทํางานจัดทําคูมือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูรอนและพายุหมุนเขตรอน
✪
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นายวรกร ขณะรัตน
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✪

สารบัญ
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หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากพายุฤดูรอน
การปรับปรุงอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุหมุนเขตรอน
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คูม อื ปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย

พายุฤดูรอ นและพายุหมุนเขตรอน

ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเปนประจํา
ทุกปจะเกิดพายุฤดูรอนโดยจะเกิดในบางพื้นที่เปนชวง
เวลาสั้น ๆ ในลักษณะของฝนฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง
และอาจเกิดฟาผา ในบางครั้งอาจเกิดลูกเห็บ นํ้าทวม
ฉับพลัน ดินไหลหรือดินถลมตามมาได สวนในชวงเดือน
กันยายนถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝงทะเล
ภาคใต ก็ อ าจเกิ ด พายุ ห มุ น เขตร อ นหรื อ ที่ รู จั ก กั น ว า
พายุไซโคลน (Cyclone) หรือพายุไตฝนุ (Typhoon) ซึ่งเปนพายุท่มี ีความเร็ว
ลมสูง ลมกรรโชกแรงและฝนตกหนักเปนบริเวณกวาง
ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมมาตรการเสริมสรางความปลอดภัยใหเกิดขึ้น
จากพายุฤดูรอนและพายุฝนฟาคะนองที่จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ ตลอดจนภัยจากพายุหมุนเขตรอน
ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย โดยเฉพาะพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเล
ในภาคใต กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดจัดทํา
คูมือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย
จากพายุฤดูรอ นและพายุหมุนเขตรอน
ขึน้ เพือ่ เสนอแนะหลักปฏิบตั ิ เมือ่ เกิด
เหตุการณจากพายุดงั กลาว
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1. อะไรคือพายุหมุนเขตรอน

พายุหมุน (Cyclonic Storm) คือ พายุท่เี ริ่มกอตัวและมีกําลังแรงขึ้น

จากบริเวณศูนยกลางความกดอากาศตํ่า บริเวณศูนยกลางพายุมีลักษณะคลาย
กับตาเปนวงกลม เรียกวา “ตาพายุ” (Central Eye) หรือในทางวิชาการเรียกวา
Vortex ลมที่พัดเวียนเขาสูศูนยกลางในซีกโลกเหนือจะเปนในลักษณะทวน
เข็มนาิกา ถาเกิดในซีกโลกใตลมจะพัดเวียนจะเปนในลักษณะตามเข็มนาิกา
พายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclone) เปนพายุหมุนประเภทหนึง่ ทีม่ แี หลงกําเนิด
บริเวณนานนํา้ ในเขตละติจดู ตํา่ ในพายุหมุนทีพ่ บในโลกอีก 2 ประเภท คือ พายุหมุน
นอกเขตรอน (Extratropical Cyclone) ซึง่ เปนพายุทม่ี แี หลงกําเนิดทีล่ ะติจดู สูง
และพายุหมุนทอรนาโด ซึง่ เปนพายุหมุนทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ดุ แตมคี วามรุนแรงทีส่ ดุ
พายุหมุนทอรนาโดถาเกิดเหนือพืน้ นํา้ จะเรียกวา นาคเลนนํา้ (Waterspout)
บริเวณที่มีพายุหมุนเขตรอนเกิดขึ้นประจําจะมีการเรียกชื่อตามถิ่นที่เกิด
คือ
- เกิดในมหาสมุทรแปซิฟก เรียกวา ไตฝนุ (Typhoon)
- เกิดในอางเบงกอล เรียกวา ไซโคลน (Cyclone)
- เกิดในมหาสมุทรอินเดีย และแอตแลนติก เรียกวา เฮอรรเิ คน (Hurricane)
- เกิดในแถบนิวซีแลนดและออสเตรเลีย เรียกวา วิลลี-วิลลี (Willy-willy)
- เกิดในหมูเ กาะฟลปิ ปนส เรียกวา บาเกียว (Baguio)
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ลมพายุทจ่ี ะนับวาเปนพายุหมุนก็ตอ เมือ่ ความเร็วลมบริเวณใกลศนู ยกลาง
ตัง้ แต 64 นอต (118 กิโลเมตร/ชัว่ โมง) ขึน้ ไป ตามขอตกลงระหวางประเทศกําหนด
ให แ บ ง ประเภทของลมพายุ ต ามความเร็ ว ลมบริ เวณใกล ศูน ย ก ลางออกเป น
3 ประเภท คือ
(1) พายุดีเปรสชั่น (Depression) ความเร็วลมสูงสุดไมเกิน 33 นอต
(61 กิโลเมตร/ชัว่ โมง) ไมถอื วาเปนพายุหมุน
(2) พายุเขตรอน หรือพายุโซนรอน (Tropical Storm) ความเร็วลมสูงสุด
34-63 นอต (62-117 กิโลเมตร/ชัว่ โมง) ไมถอื วาเปนพายุหมุน
(3) พายุหมุน (Cyclonic Storm) ความเร็วลมสูงสุดตั้งแต 64 นอต
(118 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ขึ้นไป

ในปจจุบันระบบการตั้งชื่อพายุท่ีเกิดใน
แถบมหาสมุทรแปซิฟกจะอาศัยภาษาพื้นเมือง
ของแต ล ะประเทศสมาชิ ก ในแถบมหาสมุ ท ร
แปซิฟก ตอนบน และแถบทะเลจีนใต 14 ประเทศ
ไดแก กัมพูชา จีน เกาหลีใต ฮองกง ญีป่ นุ มาเลเซีย
ไมโครนิเซีย ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา เวียดนาม
และประเทศไทย โดยนําชือ่ มาเรียงเปน 5 สดมภ
เริม่ จากกัมพูชาถึงเวียดนามในสดมภท่ี 1 เมือ่ หมด
แลวใหเริม่ ขึน้ สดมภท่ี 2 ถึง 5 แลวจึงเวียนกลับมา
เริม่ ทีส่ ดมภ 1 อีกครัง้ จนกวาจะมีการกําหนดชือ่
พายุใหมครัง้ ใหมอกี
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2. หลักปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยจากพายุหมุนเขตรอน

2.1 กรณีหลบภัยในอาคาร
2.1.1 กอนพายุมา
(1) จัดเตรียมอาหารแหงและนํ้าดื่มสํารองไวสําหรับบริโภค
ใหพอเพียงอยางนอย 2 สัปดาห
(2) ตรวจสอบความพรอมของยานพาหนะ เชน เติมนํ้ามัน
ใหเต็มถัง ตรวจสอบลมยาง นํา้ มันเครือ่ ง หมอนํา้ เปนตน
(3) หากพบวามีคนู า้ํ หรือทางระบายนํา้ อุดตันใหแจงเจาพนักงาน
ทองถิน่ หรือเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของทราบ
(4) เตรียมแผนการปฏิบัติสําหรับคนในครอบครัว รวมทั้ง
บุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
(5) จัดเตรียมชุดอุปกรณยงั ชีพ ไฟฉาย แบตเตอรีส่ าํ หรับวิทยุ
(6) ตรวจสอบการประกันภัยของอาคาร
(7) กําหนดพื้นที่ปลอดภัยภายในอาคารสําหรับการหลบภัย
เชน หองทีอ่ ยูข า งใน หรือหองนํา้ ทีอ่ ยูช น้ั ตํา่ สุด เปนตน
8) เก็บสิง่ ของทีอ่ ยูร อบ ๆ ภายนอกอาคาร เชน ถังขยะ โตะ
เกาอี้ ทีอ่ าจปลิวเขามากระแทกอาคารได
(9) รวบรวมเอกสารสําคัญและรูปถายของอาคาร หรือเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจ
(10) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของประตูและหนาตาง
หากพบวาไมแข็งแรงใหเสริมความแข็งแรงโดยใชสง่ิ ของกําบังหรือยึดใหแนน
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กรณีมีโรคประจําตัวใหจัดเตรียมยารักษาโรคใหมีปริมาณเพียงพอสําหรับ
ใช 1 เดือน ในชวงฤดูทเ่ี กิดพายุ
2.1.2 ขณะเกิดพายุ
(1) หากเกิดนํา้ ทวมใหปด ระบบไฟฟา
(2) ไมควรเปดอุปกรณไฟฟาขนาดใหญ เชน
เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งทํานํา้ รอน
(3) ฟงรายงานขาวสภาพอากาศทางโทรทัศน
หรือวิทยุ
(4) กรณีไมมรี ะบบไฟฟาใหฟง ขาวจากวิทยุ
ทีใ่ ชแบตเตอรีเปนระยะ ๆ
2.1.3 หลังเกิดพายุ
(1) ติดตามขาวจากวิทยุทองถิ่นหรือโทรทัศนสําหรับกิจกรรม
การฟน ฟู
(2) เตรียมพรอมสําหรับการอยูอ าศัยโดยทีม่ นี า้ํ อาหาร ในปริมาณ
ทีจ่ าํ กัดและไมมไี ฟฟาใช
(3) หากมีเครือ่ งกําเนิดไฟฟาสํารอง ใหตดิ ตัง้ ไวภายนอกอาคาร
หรือทีม่ กี ารระบายอากาศทีด่ ี
(4) พยายามหลีกเลีย่ งการใชรถยนตเนือ่ งจากเศษวัสดุบนพืน้ ถนน
อาจกอใหเกิดอันตราย
(5) หามสัมผัสสายไฟฟาทีล่ ว งหลนบนพืน้ ดินโดยทีไ่ มมสี ง่ิ ปองกัน
(6) ใชโทรศัพทเฉพาะกรณีฉกุ เฉิน เพือ่ ใหสายวางสําหรับบุคคล
ภายนอกสามารถติดตอได
(7) ประเมินและถายรูปความเสียหายของทรัพยสนิ
(8) ซอมแซมสวนที่ชํารุดของอาคารใหมีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยเพียงพอทีจ่ ะสามารถใชงานไดชว่ั คราว หลังจากนัน้ ใหทาํ การซอมแซม
อยางถาวร
(9) กรณีเกิดนํา้ ทวม การนํานํา้ จากระบบประปามาใชเพือ่ การ
อุปโภคหรือบริโภคใหตม นํา้ ใหเดือดกอนหรือเติมสารคลอรีนในนํา้ เพือ่ ฆาเชือ้ โรค
(10) จัดเตรียมเอกสารทีส่ าํ คัญไว เชน บัตรประจําตัวประชาชน
เปนตน
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2.2 กรณีอพยพไปยังสถานทีป่ ลอดภัย
2.2.1 กอนเกิดพายุ
(1) กําหนดสถานที่ที่จะสามารถใช
หลบภัยไดอยางปลอดภัย
(2) ในแผนการอพยพจะตองกําหนด
เวลาใหมกี ารเดินทางลวงหนาอยางนอย 24 ถึง 36 ชัว่ โมง
กอนที่พายุจะพัดเขาสูแผนดินทั้งนี้ เพื่อปองกันปญหา
การจราจรแออัด หรือใหทาํ การอพยพทันทีเมือ่ มีคาํ สัง่ ใหอพยพ
(3) เตรียมแผนการปฏิบตั สิ าํ หรับคนในครอบครัว รวมทัง้ บุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
(4) จัดเตรียมชุดอุปกรณยงั ชีพ ไฟฉาย แบตเตอรีส่ าํ หรับวิทยุ
(5) ตรวจสอบการประกันภัยของอาคาร
(6) รวบรวมเอกสารสําคัญและรูปถายของอาคาร หรือเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
กับการประกอบธุรกิจ
(7) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของประตูและหนาตาง หากพบวา
ไมแข็งแรงใหเสริมความแข็งแรง
(8) กรณีมีโรคประจําตัวใหจัดเตรียมยารักษาโรคใหมีปริมาณเพียงพอ
สําหรับใช 1 เดือน ในชวงฤดูทเ่ี กิดพายุ
(9) ดําเนินการแจงหรือลงทะเบียนกับเจาพนักงานทองถิ่น กรณีท่ีไมได
เตรียมการเรือ่ งการเดินทาง หรือตองการขอความชวยเหลือ กรณีทเ่ี ปนคนชราหรือ
พิการ
2.2.2 กอนการอพยพ
(1) นําชุดอุปกรณยงั ชีพไปดวยเมือ่ ออกเดินทาง
(2) นําเอกสารสําคัญ เชน บัตรประชาชน ไปดวย
(3) ล็อคหนาตางและประตูใหแนน
(4) ปดระบบไฟฟาทีส่ วิตซประธาน
(5) ใชถุงพลาสติกคลุมโทรทัศน คอมพิวเตอร และเครื่องใช
ไฟฟาอืน่ ๆ
(6) เก็บสิง่ ของทีอ่ ยูร อบ ๆ ภายนอกอาคาร เชน ถังขยะ โตะ
เกาอี้ ทีอ่ าจปลิวเขามากระแทกอาคารได

14

(7) ฟงรายงานขาวสภาพอากาศจากทางโทรทัศน หรือวิทยุ
(8) ปองกันอาคารเสียหายจากพายุโดยการเพิ่มความแข็งแรง
ของทางเขาอาคารดวยการยึดรัง้ หรือใชสง่ิ ของกําบังทีป่ ระตูทางเขา รวมทัง้ ประตู
โรงจอดรถ
2.2.3 หลังเกิดพายุ
(1) ติดตามขาวจากวิทยุทอ งถิน่ หรือโทรทัศน
(2) ใหรอจนกวาเจาหนาที่จะทําการคนหาและชวยเหลือ
ผูร อดชีวติ รวมทัง้ การเก็บกวาดตนไมทโ่ี คนลม และสายไฟฟาทีล่ ว งหลนแลวเสร็จ
จึงจะเดินทางกลับบานได
(3) ประเมินและถายรูปความเสียหายของทรัพยสนิ
(4) ซอมแซมสวนที่ชํารุดของอาคารใหมีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยเพียงพอทีจ่ ะสามารถใชงานไดชว่ั คราว หลังจากนัน้ ใหทาํ การซอมแซม
อยางถาวร
(5) จัดเตรียมเอกสารทีส่ าํ คัญไว เชน บัตรประจําตัวประชาชน
เปนตน
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3. หลักปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยจากพายุฤดูรอ น

ตามทีม่ เี หตุการณพายุฤดูรอ นเกิดขึน้ ในชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
ของทุกปนน้ั ไดกอ ใหเกิดอันตรายตอชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน ตลอดจน
สรางความเสียหายแกอาคารบานเรือนและสิง่ กอสรางในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศ
อยางตอเนื่องซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นตามสภาพบรรยากาศของโลก
ทีแ่ ปรปรวนอยูใ นขณะนี้
การเกิดพายุฤดูรอนสงผลใหมีพายุฝนฟาคะนอง (Thunderstorm)
ซึ่งพายุดังกลาวจะเกิดเฉพาะทองถิ่นในชวงระยะเวลาสั้น ๆ แตอาจกอใหเกิด
เหตุการณภัยพิบัติอ่ืน ๆ รวมดวย เชน ลมกรรโชกแรง ฟาแลบและฟาผา
และนํ้าทวมฉับพลัน ซึ่งหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในแตละภัยพิบัติเมื่อเกิด
เหตุการณจากพายุฤดูรอ น เปนดังนี้
3.1 ภัยจากลมกรรโชก
พายุฝนฟาคะนองโดยทั่วไปจะทําใหเกิดลมกรรโชกแรงที่อาจมีความเร็ว
ของลมเกินกวา 100 กิโลเมตร/ชัว่ โมง ซึง่ จะสรางความเสียหายใหอาคารบานเรือน
และสิ่งกอสรางที่ไมแข็งแรงไดงาย สําหรับหลักปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
จากลมกรรโชก ไดแก
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(1) หมั่นดูแลและซอมแซมบานเรือนและสิ่งปลูกสรางใหอยูในสภาพ
ทีม่ น่ั คงแข็งแรงและปลอดภัยอยูต ลอดเวลา เชน กระเบือ้ งมุงหลังคาตองยึดแนน
กับโครงหลังคา ไมหลุดปลิวออกมาเมื่อถูกลมกรรโชกแรง การเชื่อมยึดระหวาง
แผนปายกับสิง่ ทีส่ รางขึน้ สําหรับติดหรือตัง้ ปายจะตองมีความมัน่ คงแข็งแรงเพียงพอ
โดยเฉพาะปายบนดาดฟาหรือหลังคาอาคารจะตองมีการเชื่อมยึดกับตัวอาคาร
อยางแข็งแรงดวย
(2) ตรวจดูส่ิงตาง ๆ ที่สามารถลมหรือหักโคนลงมาทับบานเรือน
ใหเสียหายได เชน ตนไมใหญ เสาไฟฟา ปายโฆษณา เปนตน หากพบวาไมปลอดภัย
ใหรบี แจงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทราบ
(3) ในขณะที่เกิดพายุฝนฟาคะนอง ควรอยูหางจากสิ่งกอสรางที่ไม
แข็งแรงทีอ่ าจลมหรือหักโคนลงมาได
3.2 ภัยจากฟาแลบและฟาผา
ในขณะเกิดพายุฝนฟาคะนองมักจะมี
ฟาแลบและฟาผาตามมา ซึง่ เปนสาเหตุสาํ คัญ
ที่ทําใหมีผเู สียชีวิตในเหตุการณพายุฤดูรอน
เปนจํานวนมากในแตละป หลักปฏิบตั เิ พือ่ ให
เกิดความปลอดภัยจากฟาแลบและฟาผาในขณะทีเ่ กิดพายุ ไดแก
(1) ในขณะที่เ กิ ด พายุ หากเป น ไปได ใ ห ห ยุ ด กิ จ กรรมกลางแจ ง ที่
ดําเนินการอยูท ง้ั หมด แลวหาทีห่ ลบภายในอาคารหรือสิง่ กอสรางทีม่ น่ั คงแข็งแรง
จนกวาพายุจะสงบลง
(2) ในขณะที่เกิดพายุ ควรอยูหางจากสิ่งกอสรางที่สูงชะลูดและตั้ง
โดดเดีย่ วในทีโ่ ลงแจง เชน หอสูง หอถังสูง เสาไฟฟา ปายโฆษณา หรือเสาโทรศัพท
รวมทัง้ ตนไมใหญดว ย เพราะสิง่ เหลานีอ้ าจลอใหเกิดฟาผาได
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(3) ในขณะทีเ่ กิดพายุ ควรงดใชอปุ กรณไฟฟาตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน
เครือ่ งปรับอากาศ และโทรศัพท ยกเวนกรณีฉกุ เฉิน ทัง้ นีเ้ พือ่ ปองกันการเกิดฟาผา
และไฟฟาลัดวงจร หากเปนไปไดใหถอดปลั๊กไฟของเครื่องใชไฟฟาออกทั้งหมด
และอยูห า งจากวัตถุทเ่ี ปนสือ่ ไฟฟาทุกชนิด เชน วัตถุทท่ี าํ ดวยโลหะ เปนตน
(4) ในขณะทีเ่ กิดพายุ ควรงดใชนา้ํ ภายในอาคาร เชน การลางมือ หรือ
อาบนํา้ เนือ่ งจากกระแสไฟฟาจากฟาผาสามารถเขาสูภ ายในอาคารผานทอนํา้ ได
(5) ในขณะที่เ กิ ด พายุ อย า นอนราบบนพื้น คอนกรี ต หรื อ พิ ง ผนั ง
คอนกรีต เนือ่ งจากคอนกรีตมีเหล็กเสริมทีส่ ามารถเปนสือ่ ไฟฟาได
(6) อาคารทีม่ คี วามสูงตัง้ แต 23 เมตรขึน้ ไป ควรตองติดตัง้ สายลอฟาดวย
เพือ่ ปองกันอันตรายจากฟาแลบและฟาผา
3.3 ภัยจากลูกเห็บ
พายุฤดูรอ นในบางครัง้ อาจทําใหเกิด
ลูกเห็บตกลงมาดวย หากลูกเห็บมีขนาดใหญ
จะทํ า ความเสี ย หายต อ อาคารบ า นเรื อ น
และสิง่ กอสรางตาง ๆ ได โดยเฉพาะกระเบือ้ ง
หลังคา สกายไลท ประตูและหนาตางทีเ่ ปน
กระจก ดังนั้น ผูอยูในอาคารควรอยูหาง
จากสิง่ ทีอ่ าจเสียหายดังกลาว
3.4 ภัยจากนํา้ ทวมฉับพลัน
พายุฝนฟาคะนองทําใหมฝี นตกหนัก
บ า ง ค รั้ ง ก อ ใ ห เ กิ ด นํ้ า ท ว ม ฉั บ พ ลั น
และนํ้าไหลหลากถาการระบายนํ้าในพื้นที่
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ไมดีพออาจสรางความเสียหายกับอาคารบานเรือนและสิ่งกอสราง โดยเฉพาะ
อยางยิง่ หากมีกระแสนํา้ ทีเ่ ชีย่ วกรากอาจนําเศษวัสดุไหลปะปนมาดวย ในบางกรณี
อาจทําใหเกิดเหตุการณดนิ ไหลหรือดินถลม (Land Slide) ไดในบริเวณพืน้ ทีเ่ ชิงเขา
และมี ดิน บนเชิ ง เขาเป น ดิ น ร ว นที่มีค วามลาดชั น สู ง หลั ก ปฏิ บัติเ พื่อ ให เ กิ ด
ความปลอดภัยจากนํา้ ทวมฉับพลัน ไดแก
(1) หมัน่ ดูแลและซอมแซมบานเรือนและสิง่ ปลูกสรางใหอยูใ นสภาพทีม่ น่ั คง
แข็งแรงและปลอดภัยอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะฐานรากที่อาจถูกกระแสนํ้า
ทีไ่ หลเชีย่ วกัดเซาะ จนทําใหบา นเรือนหรือสิง่ กอสรางดังกลาวพังทลายลงได
(2) ในขณะเกิดฝนตกหนักใหตรวจดูระดับนํา้ ในลํานํา้ รวมทัง้ สีและความขุน
ของนํา้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง หากมีสขี นุ แสดงวามีตะกอนดินไหลมาจากเชิงลาดของภูเขา
และอาจเกิดเหตุการณดินไหลหรือดินถลมตามมาได หากบานเรือนอยูในบริเวณ
ที่หนวยงานราชการประกาศใหเปนพื้นที่เสี่ยงภัยใหเตรียมพรอมเสมอสําหรับ
การอพยพพรอมกับฟงประกาศจากหนวยงานราชการ รวมทัง้ ทบทวนแผนการอพยพ
และตําแหนงสถานทีส่ าํ หรับการอพยพ
(3) ภายหลังจากนํา้ ทวมใหตรวจสอบสภาพโครงสรางอาคารและการใชงาน
ของระบบตาง ๆ เชน ไฟฟา สุขาภิบาล หากไมมคี วามรูห รือไมแนใจ ควรปรึกษา
ชางหรือเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของ
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4. การปรับปรุงอาคารในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยพายุหมุนเขตรอน

โดยทัว่ ไปแลวอาคารทีเ่ สียหายจากพายุหมุนเขตรอนเปนผลสืบเนือ่ งมาจาก
แรงลมที่กระทําอยางรุนแรงกับตัวอาคาร รวมทั้งจากสิ่งของตาง ๆ ที่ปลิวมา
กับกระแสลมเขากระแทกกับตัวอาคาร โดยเฉพาะประตูและหนาตางทีเ่ ปนกระจก
การปรับปรุงอาคารที่เหมาะสมจะเปนการเพิ่มความปลอดภัยในการตานทาน
ผลกระทบจากพายุหมุนเขตรอนของอาคารไดในระดับหนึง่ ซึง่ ขอแนะนําสําหรับ
การปรับปรุงอาคารอยางงาย ๆ และรวดเร็ว ประกอบดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้
4.1 หลังคา
หลังคาของอาคารในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยพายุหมุนเขตรอนจะตองมีความมัน่ คง
แข็งแรง โดยเฉพาะในสวนของหนาบัน หรือชายคายื่นที่พบวาสามารถเกิด
ความเสียหายจากแรงลมหรือลมกรรโชกที่รุนแรงได ซึ่งความเสียหายดังกลาว
อาจนําไปสกู ารวิบตั แิ ละพังทลายของหลังคาโดยรวมได การปรับปรุงหลังคาดังกลาว
ทําไดโดย
(1) กระเบือ้ งหรือวัสดุมงุ หลังคาตองยึดแนนกับโครงหลังคา ไมหลุดปลิว
ออกมาไดงา ยเมือ่ ถูกลมกรรโชกแรง หากจําเปนใหเพิม่ ตัวยึดหรืออุปกรณยดึ
(2) หากพบวาโครงหลังคาของอาคารไมมคี วามมัน่ คงแข็งแรงเพียงพอ
ใหเพิ่มคํ้ายันหรือการโยงยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับโครงหลังคาดังกลาว
โดยการคํา้ ยันอาจทําในลักษณะของตัวกากบาท หรือ “X” ทีห่ นาบัน ตามทีแ่ สดง
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การเพิม่ ตัวยึดระหวางจันั ทัน
และอเสเพิม่ ตัวยึดโยงทีห่ นาบัน

รูปที่ 1 ตัวอยางการใชคา้ํ ยันเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงใหกบั โครงหลังคา
ในรูปที่ 1
(3) การยึดขอตอตาง ๆ ของโครงหลังคาดวยอุปกรณยดึ ตาง ๆ (รูปที่ 2)
เพือ่ ใหมกี ารถายนํา้ หนักจากหลังคาสูต วั อาคารอยางตอเนือ่ ง และเปนการตานทาน
แรงยกตัวจากลมได
จันั ทัน
อเส

รูปที่ 2 ตัวอยางการใชอปุ กรณยดึ ขอตอตาง ๆ ของโครงหลังคา
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4.2 ประตูและหนาตางภายนอก (Exterior Doors and Windows)
ประตูและหนาตางภายนอกเปนสวนหนึ่งของกรอบอาคารที่ชวย
ปองกันอันตรายจากพายุได หากประตูหรือหนาตางดังกลาวเสียหายจะทําใหเกิด
แรงดันภายในตัวอาคารทีส่ ามารถทําใหหลังคาและผนังอาคารเกิดความเสียหาย
ตามมาได โดยปกติแลวประตูที่เหมาะสมควรเปนประตูที่เปดออกภายนอก
การตรวจสอบความแข็งแรงของประตูหนาตางทําไดโดยการตรวจสอบ
(1) กรณีเปนบานประตูเปดเขาภายในใหตรวจสอบสภาพความมัน่ คง
แข็งแรงของกลอนและบานพับของประตูและหนาตางใหสามารถตานแรงลม
เนือ่ งจากพายุหมุนเขตรอนได
กลอนประตูตอ งมีความมัน่ คงแข็งแรง

รูปที่ 3 กลอนและบานพับของประตูและหนาตางจะตองมีความมัน่ คงแข็งแรง
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(2) กรณีเปนบานประตูเปดสูภ ายนอก ใหตรวจสอบสภาพความมัน่ คง
แข็งแรงของกลอนและวงกบประตูและหนาตางใหสามารถตานแรงลม เนือ่ งจาก
พายุหมุนเขตรอนได
(3) ในกรณีทป่ี ระตู หนาตาง หรือ Skylight ทีเ่ ปนกระจก การติดตัง้
Storm Shutter จะเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการปองกันไมใหส่ิงของ
ทีป่ ลิวมากับกระแสลมกระแทก โดย Shutter ดังกลาวอาจทําดวยวัสดุทห่ี าไดงา ย
เชน ไมอดั

รูปที่ 4 ตัวอยาง Storm Shutter
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4.3 ระบบผนังไม
ระบบผนังไมเปนระบบผนังที่มีน้ําหนักคอนขางเบา ทําใหระบบ
ดังกลาวมีความสามารถตานทานแรงยกที่เกิดขึ้นจากแรงลมไดไมมากนั้น ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีการยึดผนังเขากับโครงเคราของอาคารอยางมั่นคง นอกจากนี้
ยังอาจตองเพิม่ เติมอุปกรณทย่ี ดึ โครงเคราของผนังเขากับโครงสรางหลักของอาคาร
เชน คาน หรือ เสา เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการตานทานแรงยกดังกลาวได
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5. รายการตรวจสอบ (Check List) สําหรับการเตรียม
ความพรอมรับมือพายุหมุนเขตรอน
5.1 ขอพิจารณาสําหรับการเลือกทีจ่ ะหลบภัยอยูใ นบาน
 บานคุณไดรบั การออกแบบใหสามารถตานทานพายุได
 คุณไมไดอาศัยอยูใ นบานเคลือ่ นที่ (Mobile Home)
 บานของคุณมีความมัน่ คงแข็งแรงเพียงพอเมือ่ ตองเผชิญ
ลมพายุหรือนํา้ บา
 คุณไดมกี ารตัดแตงกิง่ ตนไมทอ่ี าจจะหักโคนได หรือ
เคลือ่ นยายซากตนไมออกไป
 คุณไดมกี ารติดตัง้ อุปกรณเพือ่ บรรเทาผลกระทบ
จากแรงลมทีจ่ ะทําความเสียหายใหกบั บานของคุณ
เชนการติดตัง้ บานไมปอ งกันกระจกทีห่ นาตาง
หรือการคํา้ ยันประตูโรงรถ
 คุณไดมกี ารเตรียมแผนในการปฏิบตั ติ นสําหรับตนเอง
คนในครอบครัว และสัตวเลีย้ ง เมือ่ ตองเผชิญภัยพิบตั ทิ ร่ี นุ แรง
 คุณไดมกี ารเตรียมสิง่ ของยังชีพไว เชน เงินสด อาหารสําหรับ
2 สัปดาห นํา้ ดืม่ ยาตามใบสัง่ ยาสําหรับ 1 เดือน
 คุณมีหอ งหลบภัยภายในบานของคุณ
 คุณไดเตรียมวิทยุหรือโทรทัศนแบบใชพลังงาน
จากถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ และไดเตรียมถานไฟฉาย
หรือแบตเตอรีส่ าํ รองไวดว ย
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5.2 แนวทางการปฏิบตั หิ ากเลือกทีจ่ ะหลบภัยอยูใ นบาน
 คุณไดตรวจสอบรายละเอียดการคุม ครองของประกันภัย
ของคุณแลวหรือยัง?
 เรียบรอยแลว

 ยังไมเรียบรอย

 คุณไดเขียนหมายเลขโทรศัพทฉกุ เฉินไวทเ่ี ครือ่ งโทรศัพทแลว
หรือยัง และไดมกี ารสอนวิธกี ารโทรเบอร 191 ใหกบั ลูก ๆ
ของคุณหรือยัง?
 เรียบรอยแลว

 ยังไมเรียบรอย

 ตําแหนงหองหลบภัยในบานของคุณอยูท ห่ี อ งใด?
 คุณไดมกี ารกําหนดจุดนัดพบถาเกิดการพลัดหลงกันแลวหรือยัง?
 เรียบรอยแลว

 ยังไมเรียบรอย

สถานที:่ ..............................................................................................
 คุณจะทําอยางไรกับสัตวเลีย้ งของคุณ?
 สงใหสตั วแพทย  เก็บไวในบาน

 อืน่ ๆ

 ถาเกิดไฟฟาดับ คุณมีวธิ อี ยางไรในการรับทราบขอมูลสภาพอากาศ?
 เครือ่ งปน ไฟ

 วิทยุแบบใชถา นไฟฉาย

 อืน่ ๆ

 ใครคือคนทีค่ ณ
ุ จะติดตอในกรณีมเี หตุฉกุ เฉินเกิดขึน้ ?
ชือ่ .......................................เบอรโทรศัพท..........................................
 ถาคุณไมมเี ครือ่ งปน ไฟ เพือ่ นบานของคุณมีใครบางทีม่ ?ี
 รายชือ่ เพือ่ นบานของคุณทีม่ คี วามรูใ นเรือ่ งการปฐมพยาบาล
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5.3 อุปกรณยงั ชีพทีจ่ าํ เปนสําหรับการหลบภัย
 อาหารกระปองทีจ่ าํ เปน เชน เนือ้ ผลไม ผัก เครือ่ งดืม่
 ขนมปงกรอบ
 นํา้ ดืม่ สําหรับ 2 สัปดาห (คํานวณจาก 7.6 ลิตรตอคนตอวัน)
 เครือ่ งปน ไฟแบบใชนาํ มัน
 วิทยุแบบใชแบตเตอรีแ่ ละแบตเตอรีส่ าํ รอง
 เงินสด เนือ่ งจากธนาคารอาจปดหรือเครือ่ ง ATM
ไมสามารถใชไดเนือ่ งจากไฟฟาดับ
 ยาตามใบสัง่ ยาสําหรับ 1 เดือน
 เครือ่ งเปดกระปองดวยมือ
 อาหารทีไ่ มเนาเสียสําหรับ 2 อาทิตย
 ไฟฉายและถานสํารอง
 โทรศัพทมอื ถือ อุปกรณชารจไฟในรถ และแบตเตอรีส่ าํ รอง
ทีช่ ารจไฟแลว 2 กอน
 อุปกรณปฐมพยาบาล
 เตาปง แบบใชถา นจุดไฟหรือแกส LPG
 ผาคลุมพลาสติกสําหรับใชแทนหลังคาหรือหนาตางทีเ่ สียหาย
 เครือ่ งมือชางทีจ่ าํ เปน และตะปู
 ถังเก็บความเย็น 2 ถัง สําหรับเก็บนํา้ แข็ง 1 ถัง และอาหาร 1 ถัง
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