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ดินไหลหรือดินถลมตามมาได สวนในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม                    
โดยเฉพาะพื้นท่ีชายฝงทะเลภาคใตก็อาจเกิดพายุหมุนเขตรอนหรือที่รูจักกันวา         
พายุไซโคลน (Cyclone) หรือพายุไตฝุน (Typhoon) ซึ่งเปนพายุที่มีความเร็ว           
ลมสูง ลมกรรโชกแรงและฝนตกหนักเปนบริเวณกวาง 
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ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเปนประจํา
ทุกปจะเกิดพายุฤดูรอนโดยจะเกิดในบางพ้ืนท่ีเปนชวง          
เวลาส้ัน ๆ ในลักษณะของฝนฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง 
และอาจเกิดฟาผา ในบางคร้ังอาจเกิดลูกเห็บ น้ําทวม             
ฉับพลัน ดินไหลหรือดินถลมตามมาได สวนในชวงเดือน
กันยายนถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายฝงทะเล        
ภาคใตก็อาจเกิดพายุหมุนเขตรอนหรือท่ีรู จักกันวา                   

พายุไซโคลน (Cyclone) หรือพายุไตฝุน (Typhoon) ซ่ึงเปนพายุท่ีมีความเร็ว            
ลมสูง ลมกรรโชกแรงและฝนตกหนักเปนบริเวณกวาง 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการเตรียมมาตรการเสริมสรางความปลอดภัยใหเกิดข้ึน                
จากพายุฤดูรอนและพายุฝนฟาคะนองท่ีจะมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนในหลายพ้ืนท่ี              
ท่ัวประเทศ ตลอดจนภัยจากพายุหมุนเขตรอน                
ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยโดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายฝงทะเล           
ในภาคใต กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดจัดทํา          

9

คูมือปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย           

จากพายุฤดูรอนและพายุหมุนเขตรอน
ข้ึนเพ่ือเสนอแนะหลักปฏิบัติ เม่ือเกิด
เหตุการณจากพายุดังกลาว 

คูมือปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย
พายุฤดูรอนและพายุหมุนเขตรอน
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1. อะไรคือพายุหมุนเขตรอน

พายุหมุน (Cyclonic Storm) คือ พายุท่ีเร่ิมกอตัวและมีกําลังแรงข้ึน         
จากบริเวณศูนยกลางความกดอากาศต่ํา บริเวณศูนยกลางพายุมีลักษณะคลาย         
กับตาเปนวงกลม เรียกวา “ตาพายุ” (Central Eye) หรือในทางวิชาการเรียกวา  
Vortex ลมท่ีพัดเวียนเขาสูศูนยกลางในซีกโลกเหนือจะเปนในลักษณะทวน                  
เข็มนาิกา ถาเกิดในซีกโลกใตลมจะพัดเวียนจะเปนในลักษณะตามเข็มนาิกา          
พายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclone) เปนพายุหมุนประเภทหน่ึงท่ีมีแหลงกําเนิด
บริเวณนานน้ําในเขตละติจูดต่ํา ในพายุหมุนท่ีพบในโลกอีก 2 ประเภท คือ พายุหมุน
นอกเขตรอน (Extratropical Cyclone) ซ่ึงเปนพายุท่ีมีแหลงกําเนิดท่ีละติจูดสูง       
และพายุหมุนทอรนาโด ซ่ึงเปนพายุหมุนท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แตมีความรุนแรงท่ีสุด         
พายุหมุนทอรนาโดถาเกิดเหนือพ้ืนน้ําจะเรียกวา นาคเลนน้ํา (Waterspout)

บริเวณท่ีมีพายุหมุนเขตรอนเกิดข้ึนประจําจะมีการเรียกช่ือตามถ่ินท่ีเกิด       
คือ

- เกิดในมหาสมุทรแปซิฟก เรียกวา ไตฝุน (Typhoon)
- เกิดในอางเบงกอล เรียกวา ไซโคลน (Cyclone)
-  เกิดในมหาสมุทรอินเดีย และแอตแลนติก เรียกวา เฮอรริเคน (Hurricane)
- เกิดในแถบนิวซีแลนดและออสเตรเลีย เรียกวา วิลลี-วิลลี (Willy-willy)
- เกิดในหมูเกาะฟลิปปนส เรียกวา บาเกียว (Baguio)
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ลมพายุท่ีจะนับวาเปนพายุหมุนก็ตอเม่ือ ความเร็วลมบริเวณใกลศูนยกลาง
ต้ังแต 64 นอต (118 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) ข้ึนไป ตามขอตกลงระหวางประเทศกําหนด
ใหแบงประเภทของลมพายุตามความเร็วลมบริเวณใกลศูนยกลางออกเปน                    
3 ประเภท คือ

(1) พายุดีเปรสช่ัน (Depression) ความเร็วลมสูงสุดไมเกิน 33 นอต              
(61 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) ไมถือวาเปนพายุหมุน

(2) พายุเขตรอน หรือพายุโซนรอน (Tropical Storm) ความเร็วลมสูงสุด 
34-63 นอต (62-117 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) ไมถือวาเปนพายุหมุน

(3) พายุหมุน (Cyclonic Storm) ความเร็วลมสูงสุดตั้งแต 64 นอต 
(118 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ขึ้นไป

ในปจจุบันระบบการต้ังช่ือพายุท่ีเกิดใน
แถบมหาสมุทรแปซิฟกจะอาศัยภาษาพ้ืนเมือง    
ของแตละประเทศสมาชิกในแถบมหาสมุทร
แปซิฟกตอนบน และแถบทะเลจีนใต 14 ประเทศ 
ไดแก กัมพูชา จีน เกาหลีใต ฮองกง ญ่ีปุน มาเลเซีย 
ไมโครนิเซีย ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา เวียดนาม 
และประเทศไทย โดยนําช่ือมาเรียงเปน 5 สดมภ           
เร่ิมจากกัมพูชาถึงเวียดนามในสดมภท่ี 1 เม่ือหมด
แลวใหเร่ิมข้ึนสดมภท่ี 2 ถึง 5 แลวจึงเวียนกลับมา
เร่ิมท่ีสดมภ 1 อีกคร้ัง จนกวาจะมีการกําหนดช่ือ
พายุใหมคร้ังใหมอีก 
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2.  หลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยจากพายุหมุนเขตรอน

2.1 กรณีหลบภัยในอาคาร
  2.1.1 กอนพายุมา
 (1) จัดเตรียมอาหารแหงและน้ําด่ืมสํารองไวสําหรับบริโภค           

ใหพอเพียงอยางนอย 2 สัปดาห
 (2) ตรวจสอบความพรอมของยานพาหนะ เชน เติมน้ํามัน            

ใหเต็มถัง ตรวจสอบลมยาง น้ํามันเคร่ือง หมอน้ํา เปนตน
 (3)  หากพบวามีคูน้ําหรือทางระบายน้ําอุดตันใหแจงเจาพนักงาน

ทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบ
 (4) เตรียมแผนการปฏิบัติสําหรับคนในครอบครัว รวมท้ัง        

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ
 (5) จัดเตรียมชุดอุปกรณยังชีพ ไฟฉาย แบตเตอร่ีสําหรับวิทยุ
 (6) ตรวจสอบการประกันภัยของอาคาร
 (7) กําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยภายในอาคารสําหรับการหลบภัย             

เชน หองท่ีอยูขางใน หรือหองน้ําท่ีอยูช้ันต่ําสุด เปนตน 
 8) เก็บส่ิงของท่ีอยูรอบ ๆ ภายนอกอาคาร เชน ถังขยะ โตะ 

เกาอ้ี  ท่ีอาจปลิวเขามากระแทกอาคารได
 (9) รวบรวมเอกสารสําคัญและรูปถายของอาคาร หรือเอกสาร

ท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ
 (10) ตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของประตูและหนาตาง         

หากพบวาไมแข็งแรงใหเสริมความแข็งแรงโดยใชส่ิงของกําบังหรือยึดใหแนน
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กรณีมีโรคประจําตัวใหจัดเตรียมยารักษาโรคใหมีปริมาณเพียงพอสําหรับ  
ใช 1 เดือน ในชวงฤดูท่ีเกิดพายุ

 2.1.3 หลังเกิดพายุ
 (1) ติดตามขาวจากวิทยุทองถ่ินหรือโทรทัศนสําหรับกิจกรรม        

การฟนฟู
 (2)  เตรียมพรอมสําหรับการอยูอาศัยโดยท่ีมีน้ํา อาหาร ในปริมาณ

ท่ีจํากัดและไมมีไฟฟาใช
 (3)  หากมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารอง ใหติดต้ังไวภายนอกอาคาร

หรือท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี
 (4)  พยายามหลีกเล่ียงการใชรถยนตเน่ืองจากเศษวัสดุบนพ้ืนถนน                

อาจกอใหเกิดอันตราย
 (5)  หามสัมผัสสายไฟฟาท่ีลวงหลนบนพ้ืนดินโดยท่ีไมมีส่ิงปองกัน
 (6)  ใชโทรศัพทเฉพาะกรณีฉุกเฉิน เพ่ือใหสายวางสําหรับบุคคล

ภายนอกสามารถติดตอได
 (7)  ประเมินและถายรูปความเสียหายของทรัพยสิน
 (8)  ซอมแซมสวนท่ีชํารุดของอาคารใหมีความม่ันคงแข็งแรง          

และปลอดภัยเพียงพอท่ีจะสามารถใชงานไดช่ัวคราว หลังจากน้ันใหทําการซอมแซม   
อยางถาวร

 (9)  กรณีเกิดน้ําทวม การนําน้ําจากระบบประปามาใชเพ่ือการ
อุปโภคหรือบริโภคใหตมน้ําใหเดือดกอนหรือเติมสารคลอรีนในน้ําเพ่ือฆาเช้ือโรค

 (10) จัดเตรียมเอกสารท่ีสําคัญไว เชน บัตรประจําตัวประชาชน 
เปนตน

2.1.2 ขณะเกิดพายุ
 (1) หากเกิดน้ําทวมใหปดระบบไฟฟา
 (2)  ไมควรเปดอุปกรณไฟฟาขนาดใหญ เชน 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองทําน้ํารอน 
 (3)  ฟงรายงานขาวสภาพอากาศทางโทรทัศน 

หรือวิทยุ
 (4)  กรณีไมมีระบบไฟฟาใหฟงขาวจากวิทยุ  

ท่ีใชแบตเตอรีเปนระยะ ๆ
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2.2 กรณีอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย
 2.2.1  กอนเกิดพายุ
   (1) กําหนดสถานที่ที่จะสามารถใช

หลบภัยไดอยางปลอดภัย
   (2) ในแผนการอพยพจะตองกําหนด

เวลาใหมีการเดินทางลวงหนาอยางนอย 24 ถึง 36 ช่ัวโมง 
กอนท่ีพายุจะพัดเขาสูแผนดินท้ังน้ี เพ่ือปองกันปญหา     

การจราจรแออัด หรือใหทําการอพยพทันทีเม่ือมีคําส่ังใหอพยพ
(3) เตรียมแผนการปฏิบัติสําหรับคนในครอบครัว รวมท้ังบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ
(4) จัดเตรียมชุดอุปกรณยังชีพ ไฟฉาย แบตเตอร่ีสําหรับวิทยุ
(5) ตรวจสอบการประกันภัยของอาคาร
(6) รวบรวมเอกสารสําคัญและรูปถายของอาคาร หรือเอกสารท่ีเก่ียวของ      

กับการประกอบธุรกิจ
(7) ตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของประตูและหนาตาง หากพบวา                 

ไมแข็งแรงใหเสริมความแข็งแรง
(8) กรณีมีโรคประจําตัวใหจัดเตรียมยารักษาโรคใหมีปริมาณเพียงพอ      

สําหรับใช 1 เดือน ในชวงฤดูท่ีเกิดพายุ
(9) ดําเนินการแจงหรือลงทะเบียนกับเจาพนักงานทองถ่ิน กรณีท่ีไมได            

เตรียมการเร่ืองการเดินทาง หรือตองการขอความชวยเหลือ กรณีท่ีเปนคนชราหรือ
พิการ

 2.2.2  กอนการอพยพ
  (1)  นําชุดอุปกรณยังชีพไปดวยเม่ือออกเดินทาง
  (2)  นําเอกสารสําคัญ เชน บัตรประชาชน ไปดวย
  (3)  ล็อคหนาตางและประตูใหแนน
  (4)  ปดระบบไฟฟาท่ีสวิตซประธาน
  (5)  ใชถุงพลาสติกคลุมโทรทัศน คอมพิวเตอร และเคร่ืองใช

ไฟฟาอ่ืน ๆ
  (6)  เก็บส่ิงของท่ีอยูรอบ ๆ ภายนอกอาคาร เชน ถังขยะ โตะ 

เกาอ้ี ท่ีอาจปลิวเขามากระแทกอาคารได
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 (7)  ฟงรายงานขาวสภาพอากาศจากทางโทรทัศน หรือวิทยุ
 (8) ปองกันอาคารเสียหายจากพายุโดยการเพ่ิมความแข็งแรง

ของทางเขาอาคารดวยการยึดร้ังหรือใชส่ิงของกําบังท่ีประตูทางเขา รวมท้ังประตู
โรงจอดรถ

 2.2.3  หลังเกิดพายุ
 (1) ติดตามขาวจากวิทยุทองถ่ินหรือโทรทัศน
 (2) ใหรอจนกวาเจาหนาที่จะทําการคนหาและชวยเหลือ          

ผูรอดชีวิต รวมท้ังการเก็บกวาดตนไมท่ีโคนลม และสายไฟฟาท่ีลวงหลนแลวเสร็จ 
จึงจะเดินทางกลับบานได

 (3) ประเมินและถายรูปความเสียหายของทรัพยสิน
 (4)  ซอมแซมสวนท่ีชํารุดของอาคารใหมีความม่ันคงแข็งแรง   

และปลอดภัยเพียงพอท่ีจะสามารถใชงานไดช่ัวคราว หลังจากน้ันใหทําการซอมแซม
อยางถาวร

 (5) จัดเตรียมเอกสารท่ีสําคัญไว เชน บัตรประจําตัวประชาชน 
เปนตน
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3. หลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยจากพายุฤดูรอน

 ตามท่ีมีเหตุการณพายุฤดูรอนเกิดข้ึนในชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
ของทุกปน้ัน ไดกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจน
สรางความเสียหายแกอาคารบานเรือนและส่ิงกอสรางในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ
อยางตอเน่ืองซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงย่ิงข้ึนตามสภาพบรรยากาศของโลก             
ท่ีแปรปรวนอยูในขณะน้ี

 การเกิดพายุฤดูรอนสงผลใหมีพายุฝนฟาคะนอง (Thunderstorm)          
ซ่ึงพายุดังกลาวจะเกิดเฉพาะทองถ่ินในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ แตอาจกอใหเกิด
เหตุการณภัยพิบัติอ่ืน ๆ รวมดวย เชน ลมกรรโชกแรง ฟาแลบและฟาผา                  
และน้ําทวมฉับพลัน ซ่ึงหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในแตละภัยพิบัติเม่ือเกิด
เหตุการณจากพายุฤดูรอน เปนดังน้ี 

3.1 ภัยจากลมกรรโชก
พายุฝนฟาคะนองโดยท่ัวไปจะทําใหเกิดลมกรรโชกแรงท่ีอาจมีความเร็ว   

ของลมเกินกวา 100 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ซ่ึงจะสรางความเสียหายใหอาคารบานเรือน
และส่ิงกอสรางท่ีไมแข็งแรงไดงาย สําหรับหลักปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
จากลมกรรโชก ไดแก
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 (1) หม่ันดูแลและซอมแซมบานเรือนและส่ิงปลูกสรางใหอยูในสภาพ            
ท่ีม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยอยูตลอดเวลา เชน กระเบ้ืองมุงหลังคาตองยึดแนน        
กับโครงหลังคา ไมหลุดปลิวออกมาเม่ือถูกลมกรรโชกแรง การเช่ือมยึดระหวาง            
แผนปายกับส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายจะตองมีความม่ันคงแข็งแรงเพียงพอ 
โดยเฉพาะปายบนดาดฟาหรือหลังคาอาคารจะตองมีการเช่ือมยึดกับตัวอาคาร        
อยางแข็งแรงดวย

 (2) ตรวจดูส่ิงตาง ๆ ท่ีสามารถลมหรือหักโคนลงมาทับบานเรือน              
ใหเสียหายได เชน ตนไมใหญ เสาไฟฟา ปายโฆษณา เปนตน หากพบวาไมปลอดภัย
ใหรีบแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ

 (3) ในขณะท่ีเกิดพายุฝนฟาคะนอง ควรอยูหางจากส่ิงกอสรางท่ีไม           

แข็งแรงท่ีอาจลมหรือหักโคนลงมาได
3.2  ภัยจากฟาแลบและฟาผา
ในขณะเกิดพายุฝนฟาคะนองมักจะมี

ฟาแลบและฟาผาตามมา ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญ
ท่ีทําใหมีผูเสียชีวิตในเหตุการณพายุฤดูรอน
เปนจํานวนมากในแตละป หลักปฏิบัติเพ่ือให

เกิดความปลอดภัยจากฟาแลบและฟาผาในขณะท่ีเกิดพายุ ไดแก
 (1) ในขณะท่ีเกิดพายุ หากเปนไปไดใหหยุดกิจกรรมกลางแจงท่ี        

ดําเนินการอยูท้ังหมด แลวหาท่ีหลบภายในอาคารหรือส่ิงกอสรางท่ีม่ันคงแข็งแรง
จนกวาพายุจะสงบลง 

 (2) ในขณะท่ีเกิดพายุ ควรอยูหางจากส่ิงกอสรางท่ีสูงชะลูดและต้ัง           
โดดเด่ียวในท่ีโลงแจง เชน หอสูง หอถังสูง เสาไฟฟา ปายโฆษณา หรือเสาโทรศัพท 
รวมท้ังตนไมใหญดวย เพราะส่ิงเหลาน้ีอาจลอใหเกิดฟาผาได
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 (3) ในขณะท่ีเกิดพายุ ควรงดใชอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  เชน วิทยุ โทรทัศน 
เคร่ืองปรับอากาศ และโทรศัพท ยกเวนกรณีฉุกเฉิน ท้ังน้ีเพ่ือปองกันการเกิดฟาผา
และไฟฟาลัดวงจร หากเปนไปไดใหถอดปล๊ักไฟของเคร่ืองใชไฟฟาออกท้ังหมด    
และอยูหางจากวัตถุท่ีเปนส่ือไฟฟาทุกชนิด เชน วัตถุท่ีทําดวยโลหะ เปนตน

 (4) ในขณะท่ีเกิดพายุ ควรงดใชน้ําภายในอาคาร เชน การลางมือ หรือ         
อาบน้ํา เน่ืองจากกระแสไฟฟาจากฟาผาสามารถเขาสูภายในอาคารผานทอน้ําได

 (5) ในขณะท่ีเกิดพายุ อยานอนราบบนพ้ืนคอนกรีตหรือพิงผนัง
คอนกรีต เน่ืองจากคอนกรีตมีเหล็กเสริมท่ีสามารถเปนส่ือไฟฟาได

 (6) อาคารท่ีมีความสูงต้ังแต 23 เมตรข้ึนไป ควรตองติดต้ังสายลอฟาดวย 
เพ่ือปองกันอันตรายจากฟาแลบและฟาผา

3.3  ภัยจากลูกเห็บ

พายุฤดูรอนในบางคร้ังอาจทําใหเกิด
ลูกเห็บตกลงมาดวย หากลูกเห็บมีขนาดใหญ
จะทําความเสียหายตออาคารบานเรือน        
และส่ิงกอสรางตาง ๆ  ได โดยเฉพาะกระเบ้ือง
หลังคา สกายไลท ประตูและหนาตางท่ีเปน  
กระจก ดังน้ัน ผูอยูในอาคารควรอยูหาง       
จากส่ิงท่ีอาจเสียหายดังกลาว

3.4  ภัยจากน้ําทวมฉับพลัน
พายุฝนฟาคะนองทําใหมีฝนตกหนัก 

บ า งค รั้ ง ก อ ใ ห เ กิ ด นํ้ า ท ว มฉั บพลั น                
และนํ้าไหลหลากถาการระบายนํ้าในพื้นที่
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ไมดีพออาจสรางความเสียหายกับอาคารบานเรือนและส่ิงกอสราง โดยเฉพาะ
อยางย่ิงหากมีกระแสน้ําท่ีเช่ียวกรากอาจนําเศษวัสดุไหลปะปนมาดวย ในบางกรณี
อาจทําใหเกิดเหตุการณดินไหลหรือดินถลม (Land Slide) ไดในบริเวณพ้ืนท่ีเชิงเขา 
และมีดินบนเชิงเขาเปนดินรวนท่ีมีความลาดชันสูง หลักปฏิบัติเพ่ือใหเกิด                 
ความปลอดภัยจากน้ําทวมฉับพลัน ไดแก

(1) หม่ันดูแลและซอมแซมบานเรือนและส่ิงปลูกสรางใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง
แข็งแรงและปลอดภัยอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะฐานรากท่ีอาจถูกกระแสน้ํา                  
ท่ีไหลเช่ียวกัดเซาะ จนทําใหบานเรือนหรือส่ิงกอสรางดังกลาวพังทลายลงได 

(2) ในขณะเกิดฝนตกหนักใหตรวจดูระดับน้ําในลําน้ํา รวมท้ังสีและความขุน
ของน้ําท่ีเปล่ียนแปลง หากมีสีขุนแสดงวามีตะกอนดินไหลมาจากเชิงลาดของภูเขา 
และอาจเกิดเหตุการณดินไหลหรือดินถลมตามมาได หากบานเรือนอยูในบริเวณ             
ท่ีหนวยงานราชการประกาศใหเปนพ้ืนท่ีเส่ียงภัยใหเตรียมพรอมเสมอสําหรับ              
การอพยพพรอมกับฟงประกาศจากหนวยงานราชการ รวมท้ังทบทวนแผนการอพยพ 
และตําแหนงสถานท่ีสําหรับการอพยพ

(3) ภายหลังจากน้ําทวมใหตรวจสอบสภาพโครงสรางอาคารและการใชงาน
ของระบบตาง ๆ เชน ไฟฟา สุขาภิบาล หากไมมีความรูหรือไมแนใจ ควรปรึกษา
ชางหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
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4. การปรับปรุงอาคารในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยพายุหมุนเขตรอน

โดยท่ัวไปแลวอาคารท่ีเสียหายจากพายุหมุนเขตรอนเปนผลสืบเน่ืองมาจาก
แรงลมท่ีกระทําอยางรุนแรงกับตัวอาคาร รวมท้ังจากส่ิงของตาง ๆ ท่ีปลิวมา              
กับกระแสลมเขากระแทกกับตัวอาคาร โดยเฉพาะประตูและหนาตางท่ีเปนกระจก        
การปรับปรุงอาคารท่ีเหมาะสมจะเปนการเพ่ิมความปลอดภัยในการตานทาน        
ผลกระทบจากพายุหมุนเขตรอนของอาคารไดในระดับหน่ึง ซ่ึงขอแนะนําสําหรับ
การปรับปรุงอาคารอยางงาย ๆ  และรวดเร็ว ประกอบดวยรายละเอียด ดังตอไปน้ี

4.1 หลังคา 
 หลังคาของอาคารในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยพายุหมุนเขตรอนจะตองมีความม่ันคง        

แข็งแรง โดยเฉพาะในสวนของหนาบัน หรือชายคาย่ืนท่ีพบวาสามารถเกิด             
ความเสียหายจากแรงลมหรือลมกรรโชกท่ีรุนแรงได ซ่ึงความเสียหายดังกลาว             
อาจนําไปสกูารวิบัติและพังทลายของหลังคาโดยรวมได การปรับปรุงหลังคาดังกลาว
ทําไดโดย

 (1) กระเบ้ืองหรือวัสดุมุงหลังคาตองยึดแนนกับโครงหลังคา ไมหลุดปลิว
ออกมาไดงายเม่ือถูกลมกรรโชกแรง หากจําเปนใหเพ่ิมตัวยึดหรืออุปกรณยึด

 (2) หากพบวาโครงหลังคาของอาคารไมมีความม่ันคงแข็งแรงเพียงพอ         
ใหเพ่ิมค้ํายันหรือการโยงยึดเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหกับโครงหลังคาดังกลาว           
โดยการค้ํายันอาจทําในลักษณะของตัวกากบาท หรือ “X” ท่ีหนาบัน ตามท่ีแสดง
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ในรูปท่ี 1
(3)  การยึดขอตอตาง ๆ ของโครงหลังคาดวยอุปกรณยึดตาง ๆ (รูปท่ี 2)          

เพ่ือใหมีการถายน้ําหนักจากหลังคาสูตัวอาคารอยางตอเน่ือง และเปนการตานทาน
แรงยกตัวจากลมได

รูปท่ี 1 ตัวอยางการใชค้ํายันเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหกับโครงหลังคา

รูปท่ี 2 ตัวอยางการใชอุปกรณยึดขอตอตาง ๆ ของโครงหลังคา

การเพ่ิมตัวยึดระหวางจัันทัน
และอเสเพ่ิมตัวยึดโยงท่ีหนาบัน

จัันทัน

อเส
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4.2  ประตูและหนาตางภายนอก (Exterior Doors and Windows)
 ประตูและหนาตางภายนอกเปนสวนหนึ่งของกรอบอาคารท่ีชวย

ปองกันอันตรายจากพายไุด หากประตหูรอืหนาตางดงักลาวเสยีหายจะทาํใหเกดิ
แรงดนัภายในตวัอาคารทีส่ามารถทาํใหหลงัคาและผนงัอาคารเกดิความเสียหาย
ตามมาได โดยปกติแลวประตูที่เหมาะสมควรเปนประตูท่ีเปดออกภายนอก           
การตรวจสอบความแข็งแรงของประตูหนาตางทําไดโดยการตรวจสอบ

 (1)  กรณีเปนบานประตูเปดเขาภายในใหตรวจสอบสภาพความม่ันคง           
แข็งแรงของกลอนและบานพับของประตูและหนาตางใหสามารถตานแรงลม
เน่ืองจากพายุหมุนเขตรอนได

กลอนประตูตองมีความม่ันคงแข็งแรง

รูปท่ี 3  กลอนและบานพับของประตูและหนาตางจะตองมีความม่ันคงแข็งแรง
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 (2)  กรณีเปนบานประตูเปดสูภายนอก ใหตรวจสอบสภาพความม่ันคง          
แข็งแรงของกลอนและวงกบประตูและหนาตางใหสามารถตานแรงลม เน่ืองจาก
พายุหมุนเขตรอนได

 (3)  ในกรณีท่ีประตู หนาตาง หรือ Skylight ท่ีเปนกระจก การติดต้ัง 
Storm Shutter จะเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการปองกันไมใหส่ิงของ           
ท่ีปลิวมากับกระแสลมกระแทก โดย Shutter ดังกลาวอาจทําดวยวัสดุท่ีหาไดงาย 
เชน ไมอัด

รูปท่ี 4  ตัวอยาง Storm Shutter
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4.3  ระบบผนังไม
 ระบบผนังไมเปนระบบผนังท่ีมีน้ําหนักคอนขางเบา ทําใหระบบ           

ดังกลาวมีความสามารถตานทานแรงยกท่ีเกิดข้ึนจากแรงลมไดไมมากน้ัน ดังน้ัน       
จึงจําเปนตองมีการยึดผนังเขากับโครงเคราของอาคารอยางม่ันคง นอกจากน้ี             
ยังอาจตองเพ่ิมเติมอุปกรณท่ียึดโครงเคราของผนังเขากับโครงสรางหลักของอาคาร 
เชน คาน หรือ เสา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการตานทานแรงยกดังกลาวได



25

5. รายการตรวจสอบ (Check List) สําหรับการเตรียม       
ความพรอมรับมือพายุหมุนเขตรอน 

5.1  ขอพิจารณาสําหรับการเลือกท่ีจะหลบภัยอยูในบาน

 บานคุณไดรับการออกแบบใหสามารถตานทานพายุได

 คุณไมไดอาศัยอยูในบานเคล่ือนท่ี (Mobile Home)

 บานของคุณมีความม่ันคงแข็งแรงเพียงพอเม่ือตองเผชิญ
 ลมพายุหรือน้ําบา

 คุณไดมีการตัดแตงก่ิงตนไมท่ีอาจจะหักโคนได หรือ
 เคล่ือนยายซากตนไมออกไป

 คุณไดมีการติดต้ังอุปกรณเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
จากแรงลมท่ีจะทําความเสียหายใหกับบานของคุณ 
 เชนการติดต้ังบานไมปองกันกระจกท่ีหนาตาง 
 หรือการค้ํายันประตูโรงรถ

 คุณไดมีการเตรียมแผนในการปฏิบัติตนสําหรับตนเอง 
 คนในครอบครัว และสัตวเล้ียง เม่ือตองเผชิญภัยพิบัติท่ีรุนแรง

 คุณไดมีการเตรียมส่ิงของยังชีพไว เชน เงินสด อาหารสําหรับ 
 2 สัปดาห น้ําด่ืม ยาตามใบส่ังยาสําหรับ 1 เดือน

 คุณมีหองหลบภัยภายในบานของคุณ

 คุณไดเตรียมวิทยุหรือโทรทัศนแบบใชพลังงาน
จากถานไฟฉายหรือแบตเตอร่ี และไดเตรียมถานไฟฉาย
หรือแบตเตอร่ีสํารองไวดวย
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5.2  แนวทางการปฏิบัติหากเลือกท่ีจะหลบภัยอยูในบาน

 คุณไดตรวจสอบรายละเอียดการคุมครองของประกันภัย
 ของคุณแลวหรือยัง?

  เรียบรอยแลว  ยังไมเรียบรอย

 คุณไดเขียนหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินไวท่ีเคร่ืองโทรศัพทแลว
 หรือยัง และไดมีการสอนวิธีการโทรเบอร 191 ใหกับลูก ๆ 
 ของคุณหรือยัง?

  เรียบรอยแลว  ยังไมเรียบรอย

 ตําแหนงหองหลบภัยในบานของคุณอยูท่ีหองใด?

 คุณไดมีการกําหนดจุดนัดพบถาเกิดการพลัดหลงกันแลวหรือยัง?

  เรียบรอยแลว  ยังไมเรียบรอย

 สถานท่ี: ..............................................................................................

 คุณจะทําอยางไรกับสัตวเล้ียงของคุณ?  

  สงใหสัตวแพทย  เก็บไวในบาน   อ่ืน ๆ

 ถาเกิดไฟฟาดับ คุณมีวิธีอยางไรในการรับทราบขอมูลสภาพอากาศ?

  เคร่ืองปนไฟ   วิทยุแบบใชถานไฟฉาย   อ่ืน ๆ

 ใครคือคนท่ีคุณจะติดตอในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน?

 ช่ือ.......................................เบอรโทรศัพท..........................................

 ถาคุณไมมีเคร่ืองปนไฟ เพ่ือนบานของคุณมีใครบางท่ีมี?

 รายช่ือเพ่ือนบานของคุณท่ีมีความรูในเร่ืองการปฐมพยาบาล
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5.3  อุปกรณยังชีพท่ีจําเปนสําหรับการหลบภัย

   อาหารกระปองท่ีจําเปน เชน เน้ือ ผลไม ผัก เคร่ืองด่ืม

   ขนมปงกรอบ

   น้ําด่ืมสําหรับ 2 สัปดาห (คํานวณจาก 7.6 ลิตรตอคนตอวัน)

   เคร่ืองปนไฟแบบใชนาํมัน

   วิทยุแบบใชแบตเตอร่ีและแบตเตอร่ีสํารอง

  เงินสด เน่ืองจากธนาคารอาจปดหรือเคร่ือง ATM  
      ไมสามารถใชไดเน่ืองจากไฟฟาดับ

   ยาตามใบส่ังยาสําหรับ 1 เดือน

   เคร่ืองเปดกระปองดวยมือ

   อาหารท่ีไมเนาเสียสําหรับ 2 อาทิตย

   ไฟฉายและถานสํารอง

   โทรศัพทมือถือ อุปกรณชารจไฟในรถ และแบตเตอร่ีสํารอง
       ท่ีชารจไฟแลว   2  กอน

   อุปกรณปฐมพยาบาล

   เตาปงแบบใชถานจุดไฟหรือแกส LPG

   ผาคลุมพลาสติกสําหรับใชแทนหลังคาหรือหนาตางท่ีเสียหาย

   เคร่ืองมือชางท่ีจําเปน และตะปู

   ถังเก็บความเย็น 2 ถัง สําหรับเก็บน้ําแข็ง 1 ถัง และอาหาร 1 ถัง
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