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คํานํา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3  ไดจัดทําคูมือดําเนินการ 
สําหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการกรณีโรงเรียนในสังกัดประสบภัยธรรมชาติ  
ซึ่งสวนใหญเกิดจากพายุฝนรุนแรง น้ําทวม ทําใหอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอ่ืนของโรงเรียนที่
ประสบอุบัติภัยชํารุดเสียหาย เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะมีผลกระทบกับนักเรียน กลุม
นโยบายและแผน จึงไดจัดทําคูมือดําเนินการสําหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยข้ึน เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดไดถือ
ปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

 
กลุมนโยบายและแผน 
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สารบัญ 

  หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
บทนํา 1 
แนวทางการดําเนินการสําหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติของโรงเรียน 13 
ภาคผนวก  16 

 แบบฟอรมบันทึกขอความรายงานเหตุการณ 17 
 แบบฟอรมคําส่ัง แตงต้ังคณะกรรมการสํารวจความเสียหายของโรงเรียน 17 
 แบบฟอรมบันทึกขอความรายงานผลการตรวจสอบความเสียหาย 19 
 แบบฟอรมหนังสือรายงานเหตุการณประสบภยัธรรมชาติ 20 
 แบบฟอรมหนังสือของบประมาณคาซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

ส่ิงกอสรางทีป่ระสบภัยธรรมชาต ิ
21 

 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ04006/ว799 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2561แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 สําหรบัโรงเรียนประสบวาตภัย 
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บทนํา  
 

ภยัธรรมชาติ (Natural Disasters) ภยัธรรมชาติหมายถึง ภัยอันตรายตางๆทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาติและ
มีผลกระทบตอชวีิต ความเปนอยู ของมนษุยนับต้ังแตโบราณกาลมาแลวที่ มนุษยผจญกับความยิ่งใหญของภัย
ธรรมชาติไมวาจะยาวนานปานใดที่ มนุษยพยายามเรียนรูและเอาชนะภัยธรรมชาติตราบจนปจจุบัน มนุษยยัง
ไมสามารถเอาชนะไดเลย นอกจากน้ียัง ไมมีใครที่ เขาใจถึงลักษณะกระบวนการและปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่ละเอยีดลึกซ้ึง ปจจุบนัมนุษยมี เทคโนโลยีที่สามารถชวยใหเดินทางไปในอวกาศได แตสําหรับ
ธรรมชาติอันยิ่งใหญในโลกที่ มนุษยอาศัยอยูน้ี ความรูที่มีอยูน้ันนับวานอยมาก การเกิดปรากฏการณตางๆใน
ธรรมชาติไมวาจะเปน แผนดินไหว ภัยรอน ภัย หนาวฯลฯ เหลาน้ี แตละคร้ังนํามาซ่ึงความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของมนุษยเปนอยางมาก ยิ่งมนุษยพยายาม ที่จะเรียนรูศึกษาถงึปรากฏการณธรรมชาติมากเทาใด ย่ิง
พบวาธรรมชาติน้ันยิ่งมีความยิ่งใหญ สุดที่ มนุษยจะ สามารถควบคุมได หนทางเดียวที่ดีที่สุด พึงกระทําตอนนี้
คือพยายามเรียนรูธรรมชาติของภัยตางๆเหลาน้ี แลว หาทางปองกันและลดความเสียหายที ่จะเกิดจากภัย
ธรรมชาติตางๆเหลาน้ีใหมากที่สุด  

ประเภทของภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติสามารถแบงเปน 8 ประเภทใหญๆ  ไดดังน้ี  
1. วาตภัย  
2. อุทกภัย  
3. ความแหงแลง  
4. พายุฝนฟาคะนอง  
5. คล่ืนพายุซัดฝง  
6. แผนดินไหว  
7. แผนดินถลม  
8. ไฟปา  
9. สึนามิ  

1. วาตภัย หมายถึง ภยัธรรมชาติซึ่งเกิดจาก พายุลมแรงแบงได 2 ชนิด  
1.1 วาตภัยจากพายฤุดูรอน จะเกิดขึ้นในชวงฤดูรอน เกิดจากกระแสอากาศรอนยกขึ้นเบื้องบนอยาง 

รุนแรงและเย็นตัวลงอยางรวดเร็วจนสามารถกล่ันตัวเปนหยดนํ้าหรือเปนนํ้าแข็งแลวตกลงมา บางครั้งจะเกิด
พายุ ฝนฟาคะนองและอาจมีลูกเห็บทําความเสียหายไดในบริเวณเล็กๆ ชวงเวลาส้ันๆ ความเร็วลมที่ เกิดข้ึน
ในขณะน้ัน ประมาณ 50 กม./ชม. ทําใหส่ิงกอสราง บานเรือน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ฝนตกหนัก ฟ
าแลบ ฟาผา เปน อันตรายแกชีวิตมนษุยและสัตวได  

1.2 วาตภัยจากพายหุมุนเขตรอน จะเกิดขึ้นในชวงฤดูฝน เปนพายุที่เกิดขึ้นเหนือทะเลจีนใตและ 
มหาสมุทรแปซิฟกในเขตรอน มีศูนยกลางประมาณ 200 กม.หรือมากกวา มีลมพัดเวียนรอบศูนยกลางทิศทวน
เข็ม นาฬิกา (ในซีกโลกเหนือ) หากมีความแรงถึงขั้นพายุไตฝุนจะมีศูนยกลางเปนวงกลมประมาณ 15-60 กม. 
เรยีกวา ตาพายุ มองเห็นไดจากภาพถายเมฆจากดาวเทียม เมื่อพายุหมุนเขตรอนเคล่ือนตัวขึ้นฝงจะทําความ
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เสียหายให บริเวณที่ เคล่ือนผาน เปนอยางมาก ความรุนแรงของพายุหมุนเขตรอนแบงตามความเร็วลมสูงสุด
ใกลจุดศูนยกลางไดดังน้ี  

* พายุดีเปรสช่ัน มีกําลังออน ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมเกนิ 63 กม /ชม  
* พายุโซนรอน มีกาํลังปานกลางความเร็วลมใกลศูนยกลาง 63-117 กม/ชม.  
* พายุไตฝุน มีกําลังแรงความเร็วลมใกลศูนยกลางต้ังแต 118 กม/ชม. ขึ้นไป  

อันตรายที่เกิดจากพายแุละลมแรงจัด  สงผลความเสียหายดังน้ี 
บนบก 
ตนไมถอนรากถอนโคน ตนไมทับบานเรือนพัง ผูคนไดรบับาดเจ็บถงึตายเรือกสวนไรนาเสียหายหนัก

มากบานเรือนที่ไมแข็งแรงไมสามารถตานทานความรุนแรงของลมไดพังระเนระนาดหลังคาบานที่ทําดวยสังกะสี
จะถูกพัดเปด กระเบ้ืองหลังคาปลิววอนเปนอันตรายตอผูที่อยูในที่โลงแจง เสาไฟฟา เสาโทรเลข เสาโทรศัพท
ลมสายไฟฟาขาด ไฟฟาลัดวงจร เกิดเพลิงไหม ผูคนเสียชีวิตจากไฟฟาดูดไดผูคนที่พักอยูริมทะเล จะถูกคล่ืน
ซัดทวมบานเรือนและกวาดลงทะเลผูคนอาจจมนํ้าตายในทะเลได ฝนตกหนักมากทั้งวันและทั้งคืน อุทกภัยจะ
ตามมาน้ําปาจากภูเขาไหลหลากลงมาอยาง รุนแรง ทวมบานเรือน ถนน และเรือนสวนไรนาเสนทางคมนาคม 
ทางรถไฟ สะพาน และถนนถูกตัดขาด 

ในทะเล 
มีลมพัดแรงจัดมาก คล่ืนใหญ เรอืขนาดใหญอาจถูกพัดพาไปเกยฝงหรือชนหินโสโครกทําใหจมได  

เรอืทุกชนดิควรงดออกจากฝงหรือหลีกเล่ียงการเดินเรือเขาใกลศูนยกลางพายุมีคล่ืนใหญซัดฝงทําใหระดับนํ้า
สูงทวม อาคารบานเรือนบริเวณริมทะเล และอาจกวาดส่ิงกอสรางที่ไมแข็งแรงลงทะเลได เรือประมงบริเวณ
ชายฝงจะถูกทําลาย 
 
2. อุทกภัย  หมายถึง ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะนํ้าทวมหรือนํ้าทวมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝน
ตกหนักหรือฝนตอเน่ืองเปนเวลานาน มีสาเหตุจากเนื่องมาจาก 

2.1 หยอมความกดอากาศตํ่า 
2.2 พายุหมุนเขตรอน ไดแกพายุดีเปรสช่ัน, พายุโซนรอน, พายุใตฝุน 
2.3 รองมรสุมหรือรองความกดอากาศตํ่ากําลังแรง 
2.4 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง 
2.5 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.6 เข่ือนพัง (อาจมีสาเหตุจากแผนดินไหวและอ่ืนๆ)  

ภัยจากน้ําทวมหรืออุทกภยัสามารถแบงไดดังน้ี 
- อุทกภัยจากนํ้าปาไหลหลากและนํ้าทวมฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ําหรือที่ราบลุมบริเวณใกล

ภูเขาตนน้ําเมือมีฝนตกหนักเหนือภูเขาตอเน่ืองเปนเวลานาน จะทําใหจํานวนน้ําสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดิน 
และตนไมดูดซับไมไหวไหลบาลงสูที่ราบตํ่า เบื้องลางอยางรวดเร็ว มีอํานาจทําลายรางรุนแรงระดับหนึ่ง ที่ทําให
บานเรือนพังทลายเสียหาย และอาจทําใหเกิดอันตรายถงึชีวิตไดความแรงของนํ้าสามารถทําลายตนไมอาคาร
ถนน สะพานชีวิตและทรัพยสิน 
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- อุทกภัยจากนํ้าทวมขังและน้ําเออลน เกิดจากน้ําในแมนํ้าลําธารลนตล่ิง หรือมีระดับสูงจากปกติเออท
วม ลนไหลบาออกจากระดับตล่ิงในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ตํ่าเขาทวมอาคารบานเรือน เรือกสวนไรนาได
รับความเสียหาย หรือเปนสภาพนํ้าทวมขัง ในเขตเมืองใหญที่เกิดจากฝนตกหนัก ตอเนื่องเปนเวลานาน มี
สาเหตุมาจากระบบการระบายน้ําไมดีพอ มีส่ิงกอสรางกีดขวางทางระบายน้ําหรือเกิดนํ้าทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่
อยูใกลชายฝงทะเลทําใหการคมนาคมชะงักเกิดโรคระบาดทําลายสาธารณูปโภคและพืชผลการเกษตร 

ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยอันตราย  สามารถแบงไดดังน้ี 
ความเสียหายโดยตรง 

1. น้ําทวมอาคารบานเรือน ส่ิงกอสรางและสาธารณสถาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
อยางมาก บานเรือนหรืออาคารส่ิงกอสรางที่ไมแข็งแรงจะถูกกระแสนํ้าที่ไกลเช่ียวพังทลายไดคนและสัตว
พาหนะและสัตวเล้ียงอาจไดรับอันตรายถงึชีวิตจากการจมนํ้าตาย 

2. เสนทางคมนาคมและการขนสงอาจจะถูกตัดเปนชวง ๆ โดยความแรงของกระแสน้ําถนน และ
สะพานอาจจะถูกกระแสนํ้าพัดใหพังทลายไดสินคาพัสดุอยูระหวางการขนสงจะไดรับความเสียหายมาก 

3. ระบบสาธารณูปโภคจะไดรับความเสียหายเชน โทรศัพทโทรเลขไฟฟาและประปา ฯลฯ 
4. พื้นที่การเกษตรและการปศุสัตวจะไดรบัความเสียหายเชน พืชผลไรนา ทุกประการที่กําลังผลิดอก

ออกผลอาจถูกนํ้าทวมตายไดสัตวพาหนะวัวควาย สัตวเล้ียง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บกักตุน หรือมีไวเพื่อทาํพันธุ
จะไดรับความเสียหาย ความเสียหายทางออมจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยทัว่ไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิต
เส่ือม และสูญเสียความปลอดภัยเปนตน 

 
3. ความแหงแลง หรือภัยแลง  

ภยัแลง คือ ภัยทีเ่กิดจากการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ใดพื้นทีห่น่ึงเปนเวลานาน ฝนไมตกตามฤดูกาล จน
กอใหเกดิความแหงแลง และสงผลกระทบตอชุมชน มีสาเหตุจาก พายุหมุนเขตรอนเคล่ือนผานประเทศไทยน
อย หรือไมมีผานเขามาเลย รองความกดอากาศตํ่ามีกําลังออน มรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกําลังออน เกิดสภาวะฝน
ทิ้งชวงเปนเวลานาน หรือเกดิปรากฏการณเอลนิโญรุนแรง ทําใหฝนนอยกวาปกติ สงผลใหผลผลิตการเกษตร
เสียหาย ขาดน้ํา เหี่ยวเฉา แหงตายในที่สุด โรคพืชระบาด คุณภาพดอยลง อุตสาหกรรมเกษตรเสียหาย ขาด
แคลนอุปโภค บริโภคกระทบกับการผลิตไฟฟาพลังนํ้า  

สภาวะอากาศของฝนแลง  
- มักเกดิชวงคร่ึงหลังเดือนตุลาคม-กลางพฤษภาคม  

ส้ินฤดูฝน - ฤดูรอน ฝนนอยกวาปกติในฤดูฝน  
- ในชวงปลายเดือนมิถุนายน-กลางกรกฎาคม ฝนทิ้งชวงมากกวา 2 สัปดาห  

สาเหตุของการเกิดภัยแลง 
- โดยธรรมชาติ  

1. การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก  
2. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3. การเปล่ียนแปลงของระดับนํ้าทะเลเชนปรากฏการณเอลนิโญ  
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4. ภัยธรรมชาติเชน วาตภัยแผนดินไหว ซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิประเทศ  
-โดยการกระทําของมนุษย  

1. การทําลายช  ั้นโอโซน  
2. ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก  
3. การพฒันาดานอุตสาหกรรม  
4. การตัดไมทําลายปา  

สําหรับภัยแลงในประเทศไทย สวนใหญเกิดจากฝนแลงและทิ้งชวง ซึ่งฝนแลงเปนภาวะปริมาณฝนตก
นอยกวาปกติหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาลกับการเคล่ือนผานของพายุหมุนเขตรอนที่นอยกวาปกติ 

ฝนแลง มีความหมาย ดังนี้  
ดานอุตุนิยมวิทยา : ฝนแลงหมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งตามปกติ

ควรจะตองมี ฝน โดยข้ึนอยูกับสถานที่ และฤดกูาล ณ ที่น้ัน ๆ ดวย  
ดานการเกษตร : ฝนแลง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนนํ้าของพืช  
ดานอุทกวิทยา : ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่ ระดับน้ําผิวดินและใตดินลดลง หรือน้ําในแมนํ้าลําคลอง

ลดลง  
ดานเศรษฐศาสตร : ฝนแลง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน้ํา ซ่ึงมีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจใน

ภูมิภาค  

ฝนทิ้งชวง มีหมายถึง ดังนี้ 
ชวงที่มีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 15 วัน ในชวงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิด

ฝน ทิ้งชวงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม  

ชวงเวลาที่เกิดภัยแลงในประเทศไทย 
ภยัแลงในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ชวงไดแก  
1. ชวงฤดูหนาวตอเน่ืองถึงฤดูรอน ซึ่งเร่ิมมจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเปนตนไป บริเวณประเทศ

ไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเปน
ลําดับ จนกระทั่งเขาสูฤดูฝนในชวงกลางเดือนพฤษภาคมของปถัดไป ซ่ึงภัยแลงลักษณะนีจ้ะเกิดข้ึนเปนประจํา
ทุกป  

2. ชวงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมฝีนทิ้ งชวงเกิดข้ึน ภัยแล
งลักษณะนี้ จะ เกิดขึ้นเฉพาะทองถ่ินหรือบางบริเวณ บางคร้ังอาจครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวางเกือบทัว่
ประเทศ  

4. พายฝุนฟาคะนอง  
พายุฝนฟาคะนอง เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนเปนประจาํทุกวันเหนือ พื้นผิวโลก โดยการ

กอตัวที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่จะเปนไปตามฤดูกาล ในบริเวณใกลเสนศูนยสูตร มีโอกาสที่ จะเกิดพายุฝนฟา
คะนองได ตลอดปเน่ืองจากมีสภาพอากาศในเขตรอนจึงมีอากาศรอน อบอาว ซ่ึงเอ้ือตอการกอตัวของพายุฝน
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ฟาคะนองได ตลอดปโดยอากาศรอนในระดับตํ่าลอยสูงขึ้น อากาศขางเคียงที่เย็นกวาไหลเขามาแทนที่ อากาศ
รอนที่มีไอนํ้าเมื่อ ลอยตัวสูงขึ้นกระทบกับความเย็นในระดับสูง ไอนํ้าจะกล่ันตัวเปนเมฆ ทวีความสูงมากขึ้น 
มองเห็นคลายทั่งตีเหล็กสีเทาเขม มีฟาแลบ ฟารอง ฟาผา เกดิพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง บางคร้ังมี
ลูกเห็บ หากตกตอเน่ือง หลายชั่วโมง อาจเกิดนํ้าปาไหลหลาก นํ้าทวมฉบัพลัน อาจ เกิดพายุลมหมุนหรือ พายุ
งวงชางมีลมแรงมาก ทํา ความเสียหายบริเวณที่ เคล่ือนผานโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พายุ
ฝนฟาคะนองที่ เกิดขึ้นจะมี ความรุนแรงกวาปกติจนเกิดเปนลักษณะที ่เรียกวา “พายุฤดูรอน” สวนบริเวณข้ัว
โลกเหนือ และข้ัวโลกใตที่อยูใน ละติจูดที่สูงขึ้นไป มักจะเกิดขึ้นในฤดูรอน  

สาเหตุการเกดิพายุฝนฟาคะนอง  
พายุฝนฟาคะนอง เกิดจากเมฆที่กอตัวขึ้นในทางต้ัง (แนวด่ิง) ขนาดใหญที่เรยีกวา เมมคิวมโูลนิมบัส ๖

(Cumulonimbus) หรือเมฆรูปทั่ง ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดลักษณะอากาศรายชนิดตาง เชน ลมกระโชก 
ฟา แลบ และฟาผาฝนตกหนักอากาศปนปวนรุนแรง ทําใหมีลูกเห็บตกและอาจเกิดนํ้าแข็งเกาะจับเคร่ืองบินที่
บิน รนุแรง ฯลฯ นอกจากนี้ เมมคิวมูโลนิมบัสที่กอตัวข้ึนในบริเวณพื้นที ่ระบบกวางใหญ เชน ทางตะวันออก
ของภูเขา รอกก้ีในสหรฐัอเมริกา เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดพายุทอรนาโดหรือพายุลมงวงเมฆพายุฝนฟา
คะนองดังกลาว จะมีฐานเมฆตํ่าและมีกระแสอากาศไหลลงรุนแรง (Downdraft) จนทําใหเกิดเมฆเปนลําคลายง
วงชางยื่นจากใต ฐานเมฆหนาทบึลงมายังพื้นดิน โดยที่ภายในของลําเมฆที ่หมุนวนนี้ จะมีความกดอากาศตํ่า
มากจนเกือบเปน สุญญากาศจึงสามารถดูดส่ิงตางๆ ใหลอยขึ้นสูอากาศเบื้องบนได  

ลําดับชั้นการเกิดพายุฝนฟาคะนอง  
1. ระยะเจริญเติบโต โดยเริ่มจากการที่ อากาศรอนลอยตัวข้ึนสูบรรยากาศ พรอมกับการมแีรงมา

กระทํา หรือผลักดันใหมวลอากาศยกตัวข้ึนไปสูความสูงระดับหน่ึง โดยมวลอากาศจะเย็นลงเมื่อลอยสูงข้ึน และ
เริ่มที ่จะเคล่ือนตัวเปนละอองนํ้าเล็กๆ เปนการกอตัวของเมมคิวมูลัส ในขณะที ่ความรอนแฝงจากการกล่ันตัว 
ของไอน้ําจะชวยใหอัตราการลอยตัว ของกระแสอากาศภายในกอนเมฆเร็วมากย่ิงขึ้น ซ่ึงเปนสาเหตุใหขนาดของ
เมฆคิวมูลัสมีขนาดใหญข้ึน และยอดเมฆสูงเพิ่มขึ้นเปนลําดับ จนเคล่ือนที่ขึ้นถึงระดับบนสุดแลว (จุดอ่ิมตัว) จน
พัฒนามาเปนเมฆคิวมูโลนิมบัส กระแสอากาศบางสวนก็จะเร่ิมเคล่ือนที่ลงและจะเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปน
กระแสอากาศที่เคล่ือนที ่ลงอยางเดยีว  

2. ระยะเจริญเติบโตเต็มที ่เปนชวงทีก่ระแสอากาศมีทั้งไหลขึ้นและไหลลง ปริมาณความรอนแฝงที่ 
เกิดขึ้นจากการกล่ันตัวลดนอยลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่หยาดน้ําฟาที่ตกลงมามีอุณหภูมตํ่ิา ชวยทําให
อุณหภูมิของกลุมอากาศเย็นกวาอากาศแวดลอม ดังน้ันอตัราการเคล่ือนที่ลงของกระแสอากาศจะมีคาเพิ่มขึ้น
เปนลําดับ กระแสอากาศที่เคล่ือนที่ลงมาจะแผขยายตัวออกดานขางกอใหเกิดลมกระโชกรุนแรง อุณหภมูิจะ
ลดลงทันทีทันใด และความกดอากาศจะเพ่ิมข้ึน อยางรวดเร็วและยาวนาน แผออกไปไกลถึง 60 กิโลเมตรได
โดยเฉพาะสวนที ่อยูดานหนาของทศิทางการเคล่ือนทีข่องพายุฝนฟาคะนอง พรอมกันนั้นการที่กระแสอากาศ
เคล่ือนที่ขึ้นและเคล่ือนที่ ลงจะกอใหเกิดลมเชียรรุนแรง และเกิดอากาศปนปวนโดยรอบ  

3. ระยะสลายตัว เปนระยะที ่พายุฝนฟาคะนองมีกระแสอากาศเคล่ือนทีล่งเพียงอยางเดียว หยาดน้ํา
ฟาตกลงมาอยางรวดเรว็และหมดไปพรอมๆ กบักระแสอากาศที่ไหลลงก็จะเบาบางลง  
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ลักษณะอากาศรายเนื่องจากพายุฝนฟาคะนอง  
1. พายุทอรนาโด (TORNADO) หรือพายุลมงวง เปนอากาศรายรุนแรงที่สุด ซ่ึงเกิดจากพายุฝนฟ

าคะนอง มีลักษณะ เปนลําเหมือนงวงชางยื่นออกมาจากฐานเมฆ มีลักษณะการหมุนวนบิดเปนเกลียว มีเสนผ
าศูนยกลางประมาณ 1,000 ฟุต มักจะเกิดในที่ ราบกวางใหญ เชน พื้นทีร่าบในทวปีออสเตรเลีย ที่งานทาง
ตะวันออก ของเทือกเขารอกกี่ในสหรัฐอเมริกา สําหรับในประเทศไทยจะมีลักษณะเปนพายุลมงวงขนาดเล็ก ซ่ึง
เกิดจากเมฆพายุฝนฟาคะนอง รนุแรงที่มีฐานเมฆตํ่า และมีกระแสอากาศไหลลงรุนแรง จนเกิดเมฆเปนลําพวย 
พุงลงมาจนใกลพื้นดินดูดเอา อากาศ และเศษวัสดุหมุนวนเปนลําพุงขึ้นไปในอากาศ ความรุนแรงของลําพวย
อากาศน้ี สามารถ บิดใหตนไม ขนาดใหญหักขาดได ในขณะที่บานเปยกและส่ิงกอสราง ก็จะไดรับความเสียหาย
ตามแนวที่ พาลมงวงเคล่ือนที ่ผาน  

2. อากาศปนปวน กระแสอากาศที่ปนปวนและลมกระโชกที่รุนแรงกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงก
อสรางตาง ๆ บนพื้นดิน ซ่ึงบางคร้ังพบหางออกไปกวา 30 กิโลเมตรจากกลุมเมฆพายุฝนฟาคะนอง  

3. พายุลูกเห็บ ลูกเห็บที่ เกิดขึ้นพรอม ๆ กับอากาศที่ปนปวนรุนแรง มักจะเกิดขึ้นจากพายุฝนฟา
คะนองที่มีออกเมฆ สูงมาก กระแสอากาศที่ เคล่ือนที่ขึ้นไปในระดับสูงมาก ทําใหหยดนํ้าเร่ิมแขง็ตัวเปนหยด
น้ําแข็ง มีหยดน้ําอ่ืน ๆ รวมเขาดวยกันสะสมจนมีขนาดโตขึ้น และในที่สุดเมื่อกระแสอากาศพยุงรับทั้งหนาที่ 
เพิ่มขึ้นไมไดก็จะตกลงมา เปนลูกเห็บ ทําความเสียหายไปพื ้นทีก่ารเกษตรได  

4. ฟาแลบ ฟาผา ฟาแลบและฟาผาเปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดควบคูกัน นับเปนภัยธรรมชาตทิี่มี
อันตรายตอ ชีวิตมนุษยมากกวาปรากฏการณธรรมชาติอื่น ฟาแลบและฟาผาเกิดขึ้น จากการปลอยประจุ
อิเล็กตรอน ระหวาง กอนเมฆกับกอนเมฆ หรือภายในกลุมเมฆเดียวกนั หรอืเกิดข้ึนระหวางกอนเมฆกับพื้นดิน  
เมื่อเกิดความตาง ศักยไฟฟาระหวางตําแหนงทั้งสองที่มีคาระดับหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากปฏิกริิยาที่กอใหเกิดสนามไฟฟา 
ขนาดใหญ โดยประจุไฟฟาบวกจะอยูทางดานบนของเมฆ และประจุไฟฟาลบจะอยูทางตอนลางของเมฆ ประจุ
ไฟฟาลบน้ี จะชักนําใหประจไุฟฟาบวกที่อยูดานบนกอนเมฆ และประจุไฟฟาบวกที่อยูใตพื้นผิวโลก เคล่ือนที่เขาหา
ประจไุฟฟาลบบริเวณใตกลุมเมฆ โดยมีอากาศทําหนาทีเ่ปนฉนวน ปองกันการถายเทของประจุไฟฟาทั้งสองกําลัง
แรงพอก็จะทาํใหเกิดเปนกระแสไฟฟาไหลผานอากาศทําใหเกิดฟาแลบในกอนเมฆหรือระหวางกอนเมฆและเกิด
กระแสไฟฟาไหลผานอากาศอยางเฉียบพลันจากเมฆถึงทําใหเกิดฟาผา  

5. ฝนตกหนัก พายุฝนฟาคะนองสามารถกอใหเกิดฝนตกหนัก และน้ําทวมฉับพลันไดในพื ้นที่ซึ่งเปนที่ 
ราบลุม หรือทีตํ่่าและพื้นที่ ตามบริเวณเชิงเขา  

5.คลื่นพายุซัดฝง  
ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายหุมุนเขตรอนเคล่ือนที่ เขาหาฝง ความสูงของคล่ืนข้ึนกับความแรงของพาย 

สวน ความหมายของคล่ืนพายุซัดฝงคือคล่ืนซัดชายฝงขนาดใหญอันเนื่องมาจากความแรงของลมที ่เกิดขึ้นจาก
พายุหมุน เขตรอนที่ เคล่ือนตัวเขาหาฝง โดยปกติมีความรุนแรงมากในรศัมีประมาณ 100 กิโลเมตร แต
บางคร้ังอาจเกิดไดเมื่อ ศูนยกลางพายุอยูหางมากกวา 100 กิโลเมตร ไดขึ้นอยูกับความรุนแรงของพายุ และ
สภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ ชายฝงทะเล ตลอดจนบางคร้ังยังไดรับอทิธิพล เสริมความรุนแรงจากลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิด อันตรายมากขึ้น  
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ผลกระทบและความเสียหายเนื่องจากคล่ืนพายุซัดฝง 
สภาพพื้นที่ บริเวณชายฝงทะเลถูกทําลายอยางรุนแรง ปาชายแลนและหาดทรายถูกทําลายเปนบริเวณ

กวาง ตนไม ขนาดใหญโคนลม ถนนชํารดุเสียหาย ส่ิงปลูกสรางบริเวณชายฝง เชน ทาเทียบเรือและหมูบาน
ชาวประมง เปนตน ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ชาวประมง นักทองเที ่ยวเปนตน แหลงเพาะเล  ี้ ยงสัตว
น้ําชายฝงทั้งตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น ขวัญและกําลังใจของชุมชน รวมทั้งผูประกอบการทองเที่ยวและ
นักทองเที่ยว  

6. แผนดนิไหว  
แผนดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกดิจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพ ทาํใหแผนดินเกิดการ

ส่ันสะเทือน อาจทําใหเกิด ภเูขาไฟระเบิด แผนดินเล่ือน ถลม สาเหตุการเกิดแผนดินไหว หรือความส่ันสะเทือน
ของพื้นดินเกิดข้ึนไดทั้งจาก การกระทําของธรรมชาติและมนุษย  

- สวนที่ เกิดจากธรรมชาติไดแกการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวขอบของแผน
เปลือกโลก หรือตามแนวรอยเล่ือน การระเบิดของภูเขาไฟ การยุบตัวของโพรงใตดิน แผนดินถลม อุกาบาต
ขนาดใหญตกเปนตน  

- สวนที่ เกิดจากการกระทําของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม เชน การระเบิดตางๆ การทําเหมือง 
สรางอางเกบ็น้ํา ใกลรอยเล่ือน การทาํงานของเคร่ืองจักรกลการจราจรเปนตน  

สาเหตุการเกดิแผนดินไหวในประเทศไทย  
1. แผนดินไหวขนาดใหญที่มีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศสงแรงส่ันสะเทือนมายังประเทศไทย

โดยม ีแหลงกําเนิดจากตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน พมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทะเล
อันดามัน ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา สวนมากบริเวณที่รูสึกส่ันไหวไดแกบริเวณภาคเหนือ ภาคใตภาค
ตะวันตก ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร  

2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเล่ือนที่ยังสามารถเคล่ือนตัวซ่ึงยูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก
ของประเทศ เชน รอยเล่ือนเชียงแสน รอยเล่ือนแมทา รอยเล่ือนแพร รอยเล่ือนเถิน รอยเล่ือนเมยอุทยัธานี 
รอยเล่ือนศรีสวัสด์ิ รอยเล่ือนเจดียสามองค รอยเล่ือนคลองมะรุย เปนตน 

ผลกระทบที่เกิดจากภัยแผนดนิไหว  
ภยัแผนดินไหวที่ เกิดข้ึนมีทั้งทางตรงและทางออม เชน พื้นดินแยก ภูเขาไฟระเบิด อาคารส่ิงกอสราง

พังทลาย เนื่องจากแรงส่ันไหวไฟไหมกาซรั่วคล่ืนสึนามแิผนดินถลม เสนทางคมนาคมเสียหายเกิดโรคระบาด  
ปญหา ดานสุขภาพจิตของผูประสบภัยความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเชน 
การส่ันสาร โทรคมนาคมขาดชวงเคร่ืองคอมพิวเตอรหยุดหรือขัดของการคมนาคมทางบก ทางอากาศชะงัก 
ประชาชนต่ืน ตระหนก มีผลตอการลงทุนและการประกันภัยเปนตน  

บริเวณที่มีความเส่ียงตอภัยแผนดนิไหวสูงในประเทศไทย ไดแก  
1. บริเวณที่ อยูใกลแหลงกําเนิดแผนดินไหว ตามแนวรอยเล่ือนทั้งภายในและภายนอกประเทศ สวน

ใหญอยูบริเวณ ภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทย  
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2. บริเวณที่ เคยมีประวัตหิรอืสถิติแผนดินไหวในอดีตและมีความเสียหายเกิดขึ้น จากน้ันเวนชวงการ
เกิด แผนดินไหวเปนระยะเวลานาน ๆ บริเวณน้ันจะมีโอกาสการเกดิแผนดินไหว ที่มีขนาดใกลเคยีงกับสถิติเดิม
ไดอีก  

3. บริเวณที่เปนดินออนซึ่งสามารถขยายการส่ันสะเทอืนไดดีเชน บริเวณที่มีดินเหนียวอยูใตพื้นดินเปน
ชั้นหนา เชน บริเวณที่ลุม หรอือยูใกลปากแมนํ้า เปนตน  

4. บริเวณ 6 จังหวัดในภาคใตอันไดแกจังหวัด ระนอง พังงา ภูเกต็ กระบี่ ตรังและสตูลเปนบริเวณที่มี
อัตราเส่ียง ภยัสูงจากคล่ืนสึนามิเมื่อเกิดแผนดินไหวบริเวณรอยตอของแผนเปลือกโลกในทะเลอันดามัน หรือ
มหาสมุทร อินเดีย  

องคประกอบอะไรที่ทําใหความเสี่ยงและอันตรายจากแผนดินไหวเพ่ิมมากข้ึน มีองคประกอบหลายประการที่
ทําใหบางบริเวณมีความเส่ียงภัยแผนดินไหวหรืออาจไดรบัความเสียหายมากกวา บริเวณอื่น ไดแก  

1. บริเวณที่ อยูใกลแหลงกําเนิดแผนดินไหวที่มีขนาดใหญ  
2. บริเวณที่เปนชุมชนหนาแนน อยูใกลแหลงกําเนิดแผนดินไหวซึ่ งมีศักยภาพพอเพยีงที ่จะทําเกิด

ความเสียหาย เชน รอยเล  ื่อนขนาดใหญซึ่งเคยมปีระวัติการเกดิแผนดินไหว  
3. ชวงเวลาที่ เกิดแผนดินไหว หากเปนชวงที ่เหมาะสม บางคร้ังในบริเวณหน่ึงแผนดินไหวเกิดในเวลา

กลางวันจะ ทําความเสียหายมากแตบางบริเวณแผนดินไหวที ่เกิดในเวลากลางคืนอาจทําความเสียหายมากกว
าขึ้นอยูกับการ ทํากจิกรรมหรือการอยูอาศัยของมนุษยในชวงเวลานั้นๆ  

4. มีการวางแผน และประชาชนมีความรอบรูในเร่ืองมาตรการปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวของ
บริเวณ ที ่ไดรบัผลกระทบจากแผนดินไหว หากมีแผนที่ดีอาคาร ส่ิงกอสราง สรางไดแข็งแรงมีมาตรฐาน โดยมี
ความ แข็งแรงสามารถ ปองกันไดตามคาอัตราเส่ียงภัยแผนดินไหวที ่เหมาะสม ตลอดจนรูปรางที่ดีของส่ิงก
อสรางจะ สามารถบรรเทาภยัแผนดินไหวที่ เกิดข้ึน ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพยสินของชุมชนน้ันได
เปนอยางดี  

5. ตําแหนงที่ไดรับผลกระทบจากการส่ันสะเทือน มีสภาพทางธรณีวิทยาเปนเชนไร บริเวณที่เปนหิน
แข็งยอมมี การดูดซับพลังงาน ความส่ันสะเทือนไดดีกวาบริเวณทีเ่ปนดินออนซึ่งมักจะขยายคาความส่ันสะเทือน
ไดดีดังน้ัน อาคารส่ิงกอสรางในบริเวณ ทีเ่ปนดินออนจึงควรมีการพิจารณาในเร่ืองการกอสรางที่เหมาะสมกับ
คาแรง แผนดินไหวที่ เกิดข้ึน  

6. ความยาวนานของการส่ันไหวถายิ่งมีชวงเวลามากความเสียหายจะเพิ่มขึ้นมาก  
7. ความลึกของแผนดินไหว แผนดินไหวที่เกิดลึกๆ จะสรางความเสียหายไดนอยกวา แผนดินไหวต้ืน 
8. ทิศทางการเคล่ือนตัวของรอยเล่ือน จะมีผลตอส่ิงกอสรางที่อยูตรงหรือรบแรงในทิศทางของการ

เคล่ือนตัว 

7. แผนดนิถลม 
แผนดินถลมเปนปรากฏการณธรรมชาติ ของการสึกกรอนชนิดหนงที่กอใหเกิดความเสียหาย  

ตอบริเวณพื้นที่ที่ เปนเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เนื่องจากขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณดัง
กลาว ทําใหเกิดการ ปรับตัวของพ้ืนดินตอแรงดึงดูดของโลก และเกิดการเคลอนตัวขององคประกอบธรณีวิทยา
บริเวณนั้นจากที่สูงลง สูที่ตํ่า แผนดินถลมมกเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมาก บริเวณภูเขาและภูเขาน้ันอมนํ้าไว
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จนเกิดการอ่ิมตัว โดยเฉพาะภูเขาหินแกรนิต มีพันธุไมปกคลุมนอย ตนนํ้าลําธารถูกทําลาย มักจะเกิดเมื่อมีฝน
ตกหนักหลายชั่วโมง จนทําใหเกิดการพังทลายตามลักษณะการเคล่ือนตัวได 3 ชนิดคือ 

1. แผนดินถลมที่เคลอนตัวอยางแผนดินถลมทเคล่ือนตวอยางชาๆ เรียกวา Creep เชน Surficial 
Creep 

2. แผนดินถลมที่เคล่ือนตัวอยางรวดเร็วเรียกวา Slide หรือ Flow เชน Surficial Slide 
3. แผนดินถลมที่เคลอนตัวอยางฉับพลัน เรยีกวา Fall Rock Fall นอกจากน้ียังสามารถแบงออกได

ตามลักษณะของวสดุที่รวงหลนลงมาได 3 ชนิด คือ แผนดินถลมที่เกิดจากการเคลอนตัวของผิวหนาดินของ
ภูเขา แผนดินถลมที่เกิดจากการเคล่ือนที่ของวัตถุที่ยังไมแข็งตัว แผนดินถลมที่เกิดจาการเคล่ือนตัวของชั้นหิน 

ชวงเวลาที่เกิดแผนดินถลมในประเทศไทย  
แผนดินถลมในประเทศไทย สวนใหญมักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่งเปนตนนํ้า 

ลําธาร บริเวณ ตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสเกิดแผนดิน
ถลมเน่ืองมาจาก พายุหมุนเขตรอนเคลอนผานในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ในขณะที่ภาคใตจะเกิด
ในชวงฤดูมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางเดือนพฤศจิกายนถงึธันวาคม 

องคประกอบความรุนแรงของแผนดนิถลม 
1. ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขา 
2. ความลาดชันของภเูขา 
3. ความสมบูรณของปาไม 
4. ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขา 

8.ไฟปา 
ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากมนุษยเปนสวนมาก ไดแกการเผาหาของปา เผาทําไรเล่ือนลอย เผากําจัด 

วัชพืช สวนนอยที่ เกิดจากการเสียดสีของตนไมแหง ปลายเดือนกุมภาพันธ-ตนพฤษภาคม ทําใหเกิดมลพิษใน
อากาศมากขึ้น ผงฝุน ควนไฟกระจายในอากาศทั่วไป ไมสามารถลอยขึ้นเบื้องบนได มองเห็นไมจัดเจน สุขภาพ
เส่ือม พืชผลการเกษตร ดอยคุณภาพ แหลงทรัพยากรลดลง 

อันตรายของไฟปา สงผลกระทบอยางไรตอมนุษยและส่ิงแวดลอม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟปา ไดแก 
- การดํารงชีวิตของมนุษยทําใหเกิดทัศนะวิสัยไมดี เปนอปุสรรคตอการคมนาคมเกิดอุบัติเหตุได 

งาย ทําใหเกิดโรค ทางเดินหายใจ สงผลเสียตอสุขภาพและจิตใจ 
- ตนไม นอกจากไดรับอันตรายหรือถูกทําลายแลวโดยตรง ยังมีผลกระทบทางออม เชน ทําใหเกิดโรค 

และแมลง บางชนิดมีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
- สงคมพืชเปล่ียนแปลง พืชบางชนิดจะหายไปมีชนิดอ่ืนมาทดแทน เชน บริเวณทเกิดไฟไหมซ้ําๆ หลาย

คร้ัง หญาคาย่ิงขึ้นหนาแนน 
- โครงสรางของปาเปล่ียนแปลง เชน ไฟปาจะเปนตัวจัดชั้นอายุของลูกไม ใหกระจดักระจายกันอยางมี

ระเบยีบ 
- สัตวปาลดลงมีการอพยพของสัตวปา รวมทั้งทําลายแหลงอาหารที่อยอาศัย ที่หลบภัยและแหลงน้ํา  
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- มีคุณสมบติัของดินเปล่ียนแปลงทั้งทางดานฟสิกส เคมีและชีววิทยา เชน ดินมีอณุหภูมิสูงขึ้น 
ความชื้นลดลง อินทรียวัตถุ และจุลินทรียในดินเปล่ียนแปลงความสามารถในการดูดซึมน้ําของดินลดลง 

- แหลงน้ําถูกทําลาย คุณภาพของน้ําเปล่ียนแปลงเนื่องจากเถาถาน 
- ภูมิอากาศทองถิ่นเปล่ียนแปลง เชน อุณหภมูิสูงสุดตํ่าสุด การหมุนเวียนของอากาศ ความชื้นใน

อากาศ เปนตน รวมทั้งองคประกอบของอากาศเปล่ียนไป เชน คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน เขมาและ
ควันไฟเพ่ิมข้ึน สงผลเสียตอรางกายมนุษย 

- สูญเสียทศนียภาพที่สวยงาม ซ่ึงสงผลกระทบตอการทองเที่ยว การปองกัน ไฟปา 

9. สึนามิ 
คล่ืนสึนามิ (TSUNAMI WAVE) และลักษณะการเกิดสึนามิ  
“สึนามิ”  เปนชื่อคล่ืนชนิดหน่ึงที่มีความยาวคล่ืนหลายกิโลเมตร และชวงหางระยะเวลาของแตละลูก 

คล่ืนยาวนาน การเกิดคล่ืนสึนามิมีหลายสาเหตุ ที่สําคัญและเกิดบอยๆ คือเกิดจากการเคล่ือนตัวของพื้นทะเลใน 
แนวด่ิงจมตัวลงตรงแนวรอยเล่ือนเมื่อเกิดแผนดินไหว หรือการที่มวลของน้ํา ถูกแทนที่ทางแนวด่ิงของแผนดิน 
หรือวัตถุ "Tsunami" สึนามิ เปนคํามาจากภาษาญี่ปุน ซงแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา "harbor wave" หรือ
คล่ืนในอาว ฝงหรือทาเรือ โดยที่คําวา "Tsu" หมายถึง "harbor" อาว, ฝง หรือทาเรือ สวนคําวา 'Nami' 
หมายถึง "คล่ืน" คล่ืนสึนามินั้น สามารถเปล่ียนสภาพพื้นที่ชายฝงในชวงเวลาส้ันๆ ใหเปล่ียนแปลงไดอยางมหา
ศาล สวนสาเหตุอื่นๆ ที่ทาํใหเกิดคล่ืนสึนามิไดนั้น ไดแกการเกิดแผนดินถลม ทั้งที่ริมฝงทะเล และใตทะเล เชน
ที่ปาปวนิวกีนี หรือ ผลจากอุกกาบาตพุงลงทะเล ทําใหมวลน้ําถูกแทนที่จึงเกิดปฏิกิริยาของแรงตอ เน่ืองทําให
เกิดคล่ืนยักษใตนํ้าข้ึน ซ่ึงก็คือ คล่ืนสึนามิ  นั่นเอง กรณีที่เมื่อเกดิแผนดินไหวข้ึนในมหาสมุทรหรือใกลชายฝง
แผนดินไหวจะสรางคล่ืนขนาดมหมึา จะแผออกทุกทิศทุกทางจากแหลงกําเนิดนั่นคือแผออกจากรอบศูนยกลาง
บริเวณที่เกิด คล่ืนสึนามิ  เมื่ออยู บริเวณน้ําลึก จะมคีวามสูงของคล่ืนไมมากนัก และไมเปนอันตรายตอเรือเดิน
ทะเล แตคล่ืนจะคอนขางใหญมาก และอันตรายเมอเขาสูฝง สภาพที่เปนจริงในทะเลเปดนํ้าลึก จะเห็นคลายลูก
คล่ืนไมสูงนักว่ิงไปตามผิวนํ้า ซ่ึงเรือยังสามารถแลนอยูบนลูกคล่ืนนี้ไดแตเมื่อคล่ืนนี้เคล่ือนมาถึง บริเวณน้ําต้ืน 
ใกลชายฝง มันจะเคล่ือนโถมเขาสูชายฝง บางคร้ังสูงถึง 40 เมตร ซึ่งคล่ืนสึนามินี้ มีความเร็วสูงมากเมื่ออยูใน
ทะเลลึก โดยมีความเร็วประมาณ 720 กม.ตอ ช่ัวโมง ในบรเิวณที่ทะเลมีความลึก 4,000 เมตร 

สาเหตุของการเกิดสึนามิ 
1)  สึนามิสวนใหญเกดิจากการรบกวนโดยความส่ันสะเทือน(  Seismic  disturbances)  ใตทะเล   

เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือแมแตดินถลม  การขยบัที่ของเปลือกโลกไป 2-3 เมตรระหวางที่เกิด
แผนดินไหว 

 ใตน้ํา  น่ันคือสามารถครอบคลุมพ้ืนที่หลายหมื่นตารางกิโลเมตร และยังสงถายพลังงานศักยมหาศาล
ไปสูน้ําที่ ซอนทับอยูขางบน   สึนามิเปนปรากฏการณทางธรรมชาติทเกิดยาก   เน่ืองจากแผนดินไหวใตน้ําสวน
มากไมได หมายความวาจะเกิดคล่ืนสึนามิขึ้นมาทุกคร้ังไป ดังเชนแผนดินไหวที่บริเวณชายฝงดานตะวันตกของ
เกาะสุมาตรา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ซงมีขนาด 8.7 ริกเตอร ก็ไมมีคล่ืนสึนามิเกิดขึ้นแตอยางใด
ระหวางป ค.ศ.1861 ถึง 1948 มสึีนามิเกิดข้ึนเพียง 124 ครั้งจากแผนดินไหว 15,000 คร้ัง (คิดเปนเพียง 
0.826% เทาน้ัน) การเกิดคล่ืนสึนามิ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ผลิตความถ่ีตํ่า ซ่ึงปรากฏการณน้ีอาจ
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สะทอนถึงความจริงที่วา  สึนามิสวนมากมี แอมปลิจูดนอย และมีขนาดเล็กจนสงเกตไมเห็น หรือ แผนดินไหว 
สวนมากที่ทาํใหเกิดสึนามิน้ัน ตองการเหตุการณการเกิดแผนดินไหวที่มีโฟกัสต้ืน(Hypocenter) โดยขนาดที่ 
ผิวหนา( Ms ) มากกวา 6.5 ริกเตอรขึ้นไป 

2) แผนดินไหวใตทะเลมีศักยภาพในการทําใหเกิดแผนดินเล่ือน (landslides)  ไปตามความชันของ
ลาดทวีป (continental slope)  ซึ่งอยูตามขอบฝงทะเลสวนมาก นอกจากนี้ความลาดชนยังอยูบนดานขาง 
ของเหวทะเล และรอบๆ ภูเขาไฟในมหาสมุทร ภเูขาทะเล (seamounts) เกาะปะการงัทอยูปร่ิมนํ้าและใตนํ้า 
(atolls & guyots) มากมาย เน่ืองจากเราตรวจเหตุการณดังกลาวไดยาก จึงถือไดวาแผนดินเล่ือนเปนสาเหตุ 
สวนนอยของการทาํให เกิดสึนาม ิ แผนดินเลอนหรือแมแตแผนดินถลมเล็กๆ มากมาย มีศักยภาพที่จะขยับที่
มวลน้ําเปนปริมาตรมหาศาล มีผูเคยทําแผนที่การเล่ือนของพื้นทะเลที่มปีริมาตรของมวลสาร 20,000 กม 3 
มาแลว สึนามิที่เกิดดวยเหตุน้ีมีขนาด ใหญกวาคล่ืนที่เกิดจากแผนดินไหว 

3) สึนามิเกิดมาจากภูเขาไฟระเบิด มีหลักฐานวาสึนามิเพียง 92 คร้ัง เกิดจากภูเขาไฟระเบดิ 
4) ไมมีบนทึกทางประวัติศาสตรเกีย่วกบัสึนามิทีเ่กิดจากการตกกระทบของอุกาบาตมาที่มหาสมุทร  

อยางไรก็ตาม น่ีไมใชหมายความวามันเปนส่ิงที่ไมนาจะเกิดข้ึนได อุกาบาตรเล็กๆ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 300 
เมตร สามารถทําใหเกิดสึนามิสูงมากกวา 2 เมตร และทาํลายฝงทะเลภายในรัศมี 1,000 กมจากจุดตกได 
ความนาจะเปน ของเหตุการณดังกลาวที่จะเกิดใน 50 ปขางหนา มีราว 1 % 

5) ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยาทําใหเกิดสึนามิขึ้นได สึนามิพวกน้ีมักเกิดแถวเขต Temperate ที่ซ่ึง 
การแปรเปล่ียนของความกดอากาศตอเวลามีคามาก  เหตุการณพวกน้ีมกเกิดในทะเลสาบและเว้ิงอาวขนาด
ใหญที่ซึ่งมี Resonance ของการเคลอนที่ของคล่ืน 

ลักษณะทางกายภาพของคล่ืนสึนามิ 
- ความยาวคล่ืนคือระยะหางจากยอดคลนหนึ่งไปยังยอดคล่ืนถัดไป 
- คือคาบเวลาระหวางยอดคล่ืนหนึ่งเดินทางมาถึงที่ที่ยอดคล่ืนกอนหนาเพิ่งผานไป 
 Amplitude ของคล่ืน คือความสูงของยอดคลนนับจากระดับนํ้าทะเล 
ความเร็วของคล่ืน (velocity - V) คล่ืนทะเลทั่วๆไปมคีวามเร็วประมาณ 90 กม./ชั่วโมง แต คล่ืน สึนา

มิอาจจะมคีวามเร็วไดถึง 950 กม./ชั่วโมง ซ่ึงก็พอๆกับความเร็วของเครองบินพาณิชยทีเดยีว โดยจะข้ึนอยูกับ
ความลึกที่เกิด แผนดินถลมใตทะเล ถาแผนดินไหวยิ่งเกิดที่กนทะเลลึกเทาไหร ความเร็วของ สึนามิ ก็จะสูงขึ้น
มากเทาน้ัน เพราะปริมาตรนํ้าที่ถูกเคล่ือนออกจากทเดิม จะมีมากขึ้นไปตามความลึก คล่ืนสึนามิจึงสามารถ
เคล่ือนที่ผานทองทะเล อันกวางใหญไดภายในเวลาไมนาน 

คล่ืน สึนามิ ตางจากคล่ืนทะเลทั่วๆ ไป คล่ืนทะเลทั่วไปเกิดจากลมพัดผลักดันน้ําสวนทอยูติดผิว จะมี
คาบการเดินทางเพียง 20-30 วินาทีจากยอดคล่ืนหนงไปยังอีกยอดหน่ึง และระยะหางระหวางยอดคล่ืน หรือ
ความยาวคล่ืน มีเพยีง 100-200 เมตร 

แตคล่ืน สึนาม ิมีคาบต้ังแต สิบนาทีไปจนถึงสองชั่วโมง และความยาวคล่ืนมากกวา 500 กิโลเมตรขึ้นไป 
คล่ืนสึนาม ิถูกจัดวาเปนคล่ืนน้ําต้ืน คล่ืนที่ถูกจัดวาเปนคล่ืนน้ําต้ืน คือ คล่ืนที่คาอัตราสวนระหวาง 

ความลึกของนํ้า และความยาวคล่ืนต่ํามาก 
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อัตราการสูญเสียพลังงานของคล่ืน จะผกผันกบความยาวคล่ืน (ระยะหางระหวางยอดคล่ืน) ยกกําลัง
สอง เน่ืองจาก สึนามิ มี ความยาวคล่ืนมากๆ ย่ิงยกกําลงสองเขาไปอีก จึงสูญเสีย พลังงานไปนอยมากๆใน
ขณะที่มันเคล่ือนตัวผานผืนสมุทร และเนื่องจาก สึนามิ เปน คล่ืนนํ้าตื้น จะมีความเร็วเทากับ 

V =  
g คืออตัราเรงของแรงโนมถวงโลก ซ่ึงมีคา 9.8 m/s2 และ  
d คือความลึกของพ้ืนทะเล 
สมมติวา แผนดินไหวเกิดที่ทองทะเลลึก 6,100 เมตร สึนามิจะเดินทางดวยความเร็วประมาณ 880 

กม./ชม. จะ สามารถเดินทางขามฝงมหาสมุทรแปซิฟค ดวยเวลานอยกวา 24 ช่ัวโมงเสียอีก 
เมื่อ สึนามิ เดินทางมาถงึชายฝง กนทะเลที่ต้ืนขึ้นก็จะทําใหความเร็วของคล่ืนลดลง เพราะความเร็ว

ของคล่ืน สัมพันธกับคาความลึกโดยตรง แตคาบยงัคงที่พลังงานรวมที่มีคาคงที่ ก็ถูกถายเทไปดันตัวใหคล่ืน
สูงข้ึน 

จาก คาความเร็ว V =  /P 
คา V ลดลง, P คงที่ คา    ก็ตองลดลง ผลก็คือ น้ําทะเลถูกอัดเขามาทาํใหคล่ืนสูงข้ึน ขึ้นอยูกับสภาพ

ชายฝงวาเปนอาวแคบหรือกวาง ในชายฝงที่แคบ คล่ืนสึนามิ จะมีความสูงไดหลายๆเมตรทีเดียว ถายอดคล่ืน 
เขาถึงฝงกอน ก็จะเกิดปรากฏการณที่เรียกวา drag down คือดูเหมือนระดับน้ําจะลดลงอยางกะทันหัน ขอบ
น้ําทะเลจะหดตวัออกจากฝงไปเปนรอยๆ เมตรอยางฉับพลัน และในทนัที่ที่ยอดคล่ืนตอมาไลมาถึงก็จะเปน
กําแพงคล่ืนสูงมากขึ้นอยูกับโครงรางของชายหาดจะมีความสูงของคล่ืนตางกัน ดังนั้น คล่ืนสึนามิจากแหลง 
เดียวกันจะเกิดผลที่ตางกันกับชายหาดที่ไมเหมือนกันได นํ้าที่ทวมเขาฝงกะทันหัน อาจไปไกลไดถึง ๓๐๐ เมตร 
แตคล่ืน สึนาม ิสามารถเดินทางขนไปตามปากแมนํ้าหรือลําคลองที่ไหลลงทะเลตรงน้ันไดดวย หากรูตัววาจะม ี
คล่ืนสึนามิ ผูคนเพยีงแตอพยพออกไปจากฝงเพียงแคเดิน ๑๕ นาที และใหอยูหางจากแหลงนํ้าที่ไหลลงทะเล 
เขาไวก็จะปลอดภัยแลว 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่มา 
ดร. ภูเวียง ประคํามินทร  http://www.openbase.in.th/files/o.pdf 
www.rambocam.com/ isabel03.html 
www4.ncsu.edu http://www.mir.com.my/ http://.www.tmd.go.th 
สํานักแผนดินไหว, สํานักพฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
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แนวทางการดําเนินการสําหรับโรงเรียนประสบอบุัติภัยของโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

--------------------------------------- 

๑. ในกรณีที่โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติตรงกับวันหยดุราซการ หรือเวลากลางคืน ใหผูที ่
อยูเวรตามคําส่ังของโรงเรยีนรายงานใหผูอาํนวยการโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดเหตุ 

๒. ผูอํานวยการโรงเรียนแกไขปญหาเฉพาะหนาเบื้องตัน และรายงานความเสียหายให 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 หรือรองผูอํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ที่รับผิดชอบทราบทันท ี

๓. ผูที่อยูเวรของโรงเรียนรายงาน เหตุการณและความเสียหายเบื้องตันที่เกิดขึ้นใหผูอํานวยการ
โรงเรียนทราบ เปนลายลักษณอักษร 

4. โรงเรียนรายงานเหตุการณเปนหนังสือราชการใหสํานักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 3 ทราบโดยเร็วที่สุด ระบุ วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ พรอมทั้งแนบเอกสาร ดังน้ี 

๔.1 สําเนาคําส่ังแตงต้ังเวรยามของโรงเรียน จํานวน  1 ชุด (หากเปนวันทําการไมตองแนบ) 
4.2 สําเนาบันทึกการอยูเวรหรอืบันทึกขอความรายงานความเสียหายของผูอยูเวร 

(กรณีเกิดเหตกุารณตรงกับวันหยุดราชการ หรือเวลากลางคืน) จํานวน ๑ ชุด หรือสําเนาบันทึกขอความ 
รายงานความเสียหายของผูอํานวยการโรงเรียนกรณีเกิดเหตุการณตรงกับวันปกต ิ(วันทําการ) จํานวน ๑ ชุด 

๔.๓ ภาพถายความเสียหายในสวนที่ประสบภัย (ภาพที่ส่ือใหเห็นถึงความเสียหายแตละดาน
อยางชัดเจนประมาณ ๓.- ๕ ภาพ โดยผูอํานวยการโรงเรยีนรับรองภาพถายทุกภาพ) 

๕. โรงเรยีนจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหาย โดยแตงต้ังจากครู 
ในโรงเรียน จํานวน 3 คน 

6. คณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายจัดทาํบันทึกขอความรายงานผลการตรวจเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นใหผูอาํนวยการโรงเรียนทราบ 

7. กรณีโรงเรียนดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการ คาชอมแชมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอ่ืนที่ ครุภัณฑที่ชํารุดจากภัยธรรมชาติ โดยดําเนินการจัดทําเปนหนังสือราชการ
เสนอของบประมาณไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ใหโรงเรียนแนบเอกสาร
ดังตอไปนี้ 

๗.๑ สําเนาคําส่ังแตงต้ังเวรยามของโรงเรียน จํานวน ๑ ชุด (หากเปนวันทําการไมตองแนบ) 
๗.๒ สําเนาบันทึกการอยูเวรหรอืบันทึกขอความรายงานความเสียหายของผูอยูเวร 

(กรณีเกิดเหตกุารณตรงกับวันหยุดราชการ หรือเวลากลางคืน) จํานวน ๑ ชุด หรอืสําเนาบันทึกขอความ 
รายงานความเสียหายของผูอํานวยการโรงเรียนกรณีเกิดเหตุการณตรงกับวันปกต ิ(วันทําการ) จํานวน ๑ ชุด 

7.3 ภาพถายความเสียหายในสวนที่ประสบภัย (ภาพที่ส่ือใหเห็นถึงความเสียหายแต 
ละดานอยางชดัเจนประมาณ 3-5 ภาพ โดยผูอํานวยการโรงเรียนรับรองภาพถายทุกภาพ) 

7.4 สําเนาคําส่ังโรงเรยีนแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหาย จาํนวน 1 ชุด  
7.5 สําเนาบันทึกขอความรายงานผลการตรวจสอบสภาพความเสียหายของคณะกรรมการ

จํานวน 1 ชุด 
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7.6 กรณีขอสนับสนุนงบประมาณการคาซอมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและ 
ส่ิงกอสรางอ่ืนที่ไดรับความเสียหาย จํานวน 1 ชุด (ปร.4 ปร.5 ปร.6 Factor F) 

7.6.1 ราคาที่ปรับปรุงซอมแซมใหใชราคาปจจุบัน ในขณะที่คํานวณราคากลางงาน
ปรับปรุงซอมแซมน้ัน 

7.6.2 ราคาวัสดุกอสรางหรือปรับปุรงซอมแซมใหใชราคาตามที่สํานักงานพาณิชย
จังหวัดกาฬสินธุเผยแพร ล้ิงคราคาวัสดุกอสรางสํานักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ > คลิก 

7.6.3 วัสดุที่ใชปรับปรุงซอมแซมรายการใดที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุไมมี
ขอมูลราคาเผยแพรไว ใหใชราคาวัสดุกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมรายการน้ันสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ใกลเคียงเผยแพร หากวัสดุกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมรายการน้ันมีสํานักงานพาณิชยจังหวัดใกลเคียง
เผยแพรราคาไวมากวาหน่ึงจังหวดัใหใชราคาของสํานักงานพาณิชยที่มรีะยะทางใกลสถานที่กอสรางหรือ
ปรับปรุงซอมแซมมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ต้ังของศาลากลางจงัหวัดถึงสถานที่กอสรางหรือปรับปรุง
ซอมแซม 

7.6.4 กรณีวัสดุกอสรางรายการที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุและสํานักงาน
พาณชิยจงัหวัดใกลเคียงไมมีขอมูลราคาเผยแพรไว ใหใชราคาวัสดุกอสรางรายกานน้ันในทองที่ของจังหวัดที่
สถานท่ีตั้งอยูหรือในทองที่ของจังหวัดใกลเคียงที่มีระยะทางใกลสถานที่กอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมมากที่สุด
ออกไปตามลําดับโดยใชราคาเฉล่ียของรานคาจํานวน 3 ราน ซ่ึงไมรวมคาขนสง ทั้งนี้ในการสืบและกําหนดราคา
วัสดุกอสรางดังกลาว ใหจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกําหนดราคาประกอบไวกับเอกสาร
การคํานวณราคากลางงานกอสรางหรือปรับปรงุซอมแซมนั้นดวย 

7.6.5 คาแรงงานในการคํานวณ ใหใชบญัชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับถอดแบบ
คํานวณราคากลางงานกอสรางที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

7.7 กรณีขอสนับสนุนงบประมาณคาซอมแซม อาคารเรยีน อาคารประกอบและส่ิงกอสราง
อื่น และครุภณัฑ ที่ไดรับความเสียหาย จาํนวน 1 ชุด (ปร.4 ปร.5 ปร.6 Factor F) 

7.7.1 ราคาที่ปรับปรุงซอมแซมใหใชราคาปจจุบัน ในขณะที่คํานวณราคากลางงาน
ปรับปรุงซอมแซมน้ัน 

7.7.2 ราคาวัสดุกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมใหใชราคาตามที่สํานักงานพาณิชย
จังหวัดกาฬสินธุเผยแพร 

7.7.3 วัสดุที่ใชปรับปรุงซอมแซมรายการใดที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุไมมี
ขอมูลราคาเผยแพรไว ใหใชราคาวัสดุกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมรายการนั้นจากสํานักงานพาณิชยจงัหวัด
ใกลเคียงเผยแพร หากวัสดุกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมรายการน้ันมีสํานักงานพาณิชยจังหวัดใกลเคียง
เผยแพรราคาไวมากกวาหน่ึงจังหวัดใหใชราคาของสํานักงานพาณิชยจังหวัดที่มีระยะทางใกลสถานที่กอสราง
หรือปรับปรุงซอมแซมมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ต้ังของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่กอสรางหรือปรับปรุง
ซอมแซม 

7.7.4 กรณีวัสดุกอสรางรายการใดที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาฬสินธุและ 
สํานักงานพาณิชยจังหวดัใกลเคียงไมมีขอมูลราคาเผยแพรไว ใหใชราคาวัสดุกอสรางรายการน้ันในทองที่ 
ของจังหวัดที่สถานที่กอสรางต้ังอยูหรือในทองที่ของจังหวัดใกลเคียงที่มีระยะทางใกลสถานที่กอสรางหรือ 
ปรับปรุงซอมแซมมากที่สุดออกไปตามลําดับโดยใชราคาเฉล่ียของรานคาจาํนวน 3 ราน ซึ่งไมรวมคาขนสง 
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ทั้งน้ีในการสืบและกําหนดราคาวัสดุกอสรางดังกลาว ใหจัดทําบนัทกึแสดงรายละเอียดของการสืบและการ 
กําหนดราคาประกอบไวกับเอกสารการคํานวณราคากลางงานกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมนั้นดวย 

7.7.5 คาแรงงานในการคํานวณ ใหใชบญัชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับถอดแบบ
คํานวณราคากลางงานกอสรางที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

7.7.6 กรณีขอรับการสนับสนุนครุภัณฑที่ไดรับเสียหายไมสามารถซอมแซมไดใหใชแบบ
3-1 หรือ 3-2 หรือ แบบ 3-3 จํานวน 1 ชุด 

7.8 กรณีขอรับการสนับสนุนเฉพาะครุภัณฑที่ไดรับเสียหายไมสามารถซอมแซมไดใหใชแบบ
3-1 หรือ 3-2 หรือ แบบ 3-3 จํานวน 1 ชุด 
 
หมายเหตุ 

1. ใหเลือกเอกสารที่จะสงขอ 7.6 หรือ 7.7 หรือ 7.8 เพียงขอเดียว 
2. โรงเรียนสามารถใชบัญชีราคาคาวัสดุกอสรางและคาแรงงานสําหรับปงบประมาณ 2564 

สพฐ. ประกอบในการจัดทําประมาณการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได 
3. หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร(กรมบัญชกีลาง) 
3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และรายละเอียดคุณลักษณะ (สํานักงบประมาณ) 
4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร (กระทรวงดิจิทัล) 
5. แบบบันทึกขอความรายงานการอยูเวร 
6. แบบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย 
7. แบบบนัทกึขอความรายงานผลการตรวจสอบสภาพความเสียหายของคณะกรรมการ 
8. แบบหนังสือรายงานเหตุการณประสบภัยธรรมชาติ 
9. แบบหนังสือของบประมาณคาซอมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอ่ืน 

ที่ประสบภัยธรรมชาติ 
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ภาคผนวก 
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                     บันทึกขอความ 

สวนราชการ    โรงเรยีน ..................................................................................................................................... 
 

ที ่....................................................................   วันที่  ......................................................................................... 

เรื่อง  รายงานเหตุการณ ....................................................................................................................................... 
 

เรยีน  ผูอํานวยการโรงเรียน ................................................................................................................................. 

ดวย ขาพเจา ........................................................... ไดมาปฏิบัติหนาที่อยูเวรรักษาการณ 
ที่โรงเรียน............................เมื่อวันที่ ....................................ต้ังแตเวลา................ถึงเวลา............................ 
เมื่อเวลา........................ไดเกิดเหตุการณ......................................................................................................... 
ทําให อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงกอสรางอ่ืน ไดรับความเสียหาย ดังรายการตอไปนี ้
 

ที ่ รายการ ความเสียหาย หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
 
 

ลงช่ือ 
( ......................................... ) 

ครูโรงเรียน.................................. 
 
 - ทราบ 
 - ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
 

(....................................................) 
ผูอํานวยการโรงเรียน............................................ 
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คําสั่ง โรงเรียน .................................................... 
ที่  ............../๒๕๖... 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสํารวจความเสียหายของโรงเรียน 
------------------------------------------------------------ 

ตามที่โรงเรียน.................................ประสบภัยธรรมชาติ ประเภท ................................................ 
เมื่อวันที่..........................................................ซ่ึงเปนเหตุทําให อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงกอสรางอ่ืน 
ไดรบัความเสียหาย สงผลกระทบตอการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สํารวจความเสียหายของโรงเรียน ดังตอไปน้ี 

1. ...................................... ตําแหนง ...................................... ประธานกรรมการ 
2. ...................................... ตําแหนง ...................................... กรรมการ 
3. ...................................... ตําแหนง ...................................... กรรมการและเลขานกุาร 

ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังตรวจสอบสภาพความเสียหายของอาคารเรียน อาคารประกอบและ 
ส่ิงกอสรางอ่ืนที่ไดรับความเสียหาย โดยจัดทําแบบรายงานอบุัติภัยและเอกสารประกอบ เพื่อเสนอขอรัล 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรบัปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพดีตอไป 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันที่ ....................................................... 
 

ลงช่ือ 
       (…………………………………..) 
ผูอํานวยการโรงเรียน.............................. 
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                     บันทึกขอความ 

สวนราชการ    โรงเรยีน ..................................................................................................................................... 
 

ที ่....................................................................   วันที่  ......................................................................................... 

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบสภาพความเสียหาย............................................................................................. 
 

เรยีน  ผูอํานวยการโรงเรียน ................................................................................................................................. 

ดวย โรงเรียน ...................................................ไดเกิด.................................ขึ้น ในวันที่.................. 
ทําให อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงกอสรางอ่ืน ไดรับความเสียหาย สงผลกระทบตอการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของโรงเรียน สงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ดงัรายการ
ตอไปน้ี 

ที ่ รายการ ความเสียหาย หมายเหตุ 
    
    
    

 

 ลงช่ือ     ประธานกรรมการ 
     ( ......................................... ) 

                             ผูอํานวยการโรงเรียน/ครูโรงเรียน.......................................... 
                                 ลงช่ือ                                     กรรมการ 
                                         ( ………………..……………….. ) 
                                     ครูโรงเรียน……………………………..…. 
                                 ลงช่ือ                                     กรรมการและเลขานกุาร 
                                        ( …………………………………….. ) 
                                    ครูโรงเรยีน…………………………………. 

- ทราบ 
- ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

                             (....................................................) 
                  ผูอํานวยการโรงเรียน............................................ 
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    ดวนท่ีสุด 

 ที่ ศธ ๐๔๐๒๒......../............... 

 
 
 

โรงเรียน .................................................................  
................................................................................ 

                .................................... 256… 

เรื่อง   รายงานเหตุการณประสบภัยธรรมชาติ 

เรยีน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาคําส่ังแตงต้ังเวรยามของโรงเรียน  จํานวน 1 ชดุ 
   2. สําเนาบันทึกการอยูเวรฯ    จํานวน 1 ชดุ 
      3. ภาพถายสภาพความเสียหาย   จํานวน 1 ชุด 

ดวยเม่ือวันที่................................เวลา.................... โรงเรียน................................................... 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ไดรับผลกระทบจาก.................................... 
ทําใหอาคาร.....................แบบ................... และส่ิงกอสรางอ่ืน ไดรับความเสียหาย สงผลกระทบตอการ 
เรยีนการสอน ขณะน้ีโรงเรียนไดแตงต้ังคณะกรรมการ ตรวจสภาพความเสียหายแลวอยูระหวางสํารวจ 
ความเสียหายรายละเอียดอ่ืน ๆ จะแจงใหทราบอีกคร้ัง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 
                                                        (....................................) 
                                                ผูอํานวยการโรงเรียน............................. 
 
 
 
 
โรงเรียน.......................... 
โทร........................ 
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    ดวนท่ีสุด 

 ที่ ศธ ๐๔๐๒๒......../............... 

 
 
 

โรงเรียน .................................................................  
................................................................................ 

                .................................... 256… 

เรื่อง   ของบประมาณคาซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอื่นที่ประสบภัยธรรมชาติ 

เรยีน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

อางถึง หนังสือโรงเรียน........................ที่ ศธ 04022........./............. ลงวันที่............................................ 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาคําส่ังแตงต้ังเวรยามของโรงเรียน     จํานวน 1 ชุด 
                  2. สําเนาบันทึกการอยูเวรฯ      จํานวน 1 ชุด 
                  3. ภาพถายสภาพความเสียหาย      จํานวน 1 ชุด 
                  4. สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหายฯ  จํานวน 1 ชุด 
                  5. สําเนาบันทึกรายงานสภาพความเสียหายของคณะกรรมการ   จํานวน 1 ชุด 
                  6. ประมาณการคาซอมแซม (ปร.4 ปร.5 ปร.6 Factor F)   จํานวน 1 ชุด 

ตามหนังสือที่อางถึง โรงเรียน.............................................................. สังกัด สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 รายงานเหตุการณประสบภัยธรรมชาติ..........................เม่ือ 
วันที่..........................เวลา.................... เกดิพายุฝนตกหนักทําใหอาคารเรียนแบบ....................................ของ 
โรงเรียน...................................ไดรับความเสียหายในสวนของ............................................................ไดแตงต้ัง 
คณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายแลวเกดิความเสียหายเปนจํานวนมากมีความจําเปนตองไดรับการ 
ซอมแซมอยางเรงดวน จึงเสนอของบประมาณคาซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอ่ืนที่ 
ชํารุดและประสบภัย ในวงเงิน..............................บาท (.................................................................) 
รายละเอียดดังส่ิงที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ  
 
                                                        (....................................) 
                                                ผูอํานวยการโรงเรียน............................. 
โรงเรียน.......................... 
โทร........................ 
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