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บทที่  7 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่เกิดจากอากาศหนาว 
 
7.1   ความหมายและสาเหตุของการเกิดภัยจากอากาศหนาว 
 1) ภัยหนาว หมายถึง อุณหภูมิในชวงฤดูหนาวตั้งแต 15.9 องศาเซลเซียลลงไปจะเริ ่ม 
เปนภัยหนาว 
 2) อากาศหนาว หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงข้ึนจากรอบนอกเขาสูศูนยกลาง โดย
จะมีกระแสลมพัดออกจากศูนยกลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกาในซีกโลกใต (ตามขอกําหนดของ World Meteorology Organization) 
 3) ความกดอากาศสูง H (High Pressure area) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกวา
ความกดอากาศบริเวณขางเคียงเปนบริเวณที่อากาศจมตัวลง ทองฟาแจมใส ถาเกิดเหนือพื้นดินจะเปน
อากาศแหงและเย็น แตถาเกิดในทะเลจะมีอากาศเย็นและชื้น จะพัดเวียนออกศูนยกลางในทิศทางตาม   
เข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือดวยอิทธิพลของโลกหมุน อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน เมื่อ
แผลงมาจะทําใหบริเวณประเทศไทยและประเทศใกลเคียงมีอากาศหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว 
 4) แนวปะทะอากาศ หมายถึง แนวหรือขอบเขตระหวางมวลอากาศเย็นและมวลอากาศรอน
เคลื่อนตัวมาพบกัน โดยอากาศเย็นซึ่งมีความหนาแนนมากกวา และหนักกวามวลอากาศรอนจะผลักดัน
อากาศรอนใหลอยขึ้นตามลาดของมวลอากาศเย็น ทําใหเกิดเปนเมฆตางๆ เกิดพายุฝนฟาคะนองและ
ลมแรง ตามที่แนวหรือขอบเขตที่มวลอากาศทั้งสองมาพบกัน ซึ่งอาจมีความกวาง 20 ถึง 40 กิโลเมตร 
 5) แนวปะทะอากาศเย็น (Cold Font) หมายถึง แนวหรือเขตระหวางมวลอากาศเย็น และ
มวลอากาศรอนที่มีอุณหภูมิแตกตางกันประมาณ 3-5 องศา ซึ่งมวลอากาศรอนจะผลักดันอากาศรอนให
ลอยและลอยตัวข้ึนตามลาดของมวลอากาศเย็น 
 6)  น้ําคางแข็ง (Frost) หมายถึง ผลึกน้ําแข็งท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากไอน้ําในอากาศใกลผิวดินลด
อุณหภูมิลงถึงอุณหภูมิจุดน้ําคาง แลวกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ตอจากนั้นอุณหภูมิยังคงลดตอไปอีกจนต่ํากวา
จุดเยือกแข็ง ทําใหน้ําคางแข็งตัวกลายเปนน้ําคางแข็ง ซึ่งจะทําความเสียหายแกพืชผักตาง ๆ น้ําคางแข็งนี้ 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกวา “แมคะนิ้ง” ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือ เรียกวา “เหมยขาย” 
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สามารถพบเห็นไดตามบริเวณยอดดอยที่มีอากาศหนาวจัด สวนมากจะเกิดในชวงปลายเดือนธันวาคมถึง
เดือนมกราคม 

    
รูปน้ําคางแข็ง 

 
 7) หมอก (Fog) หมอกก็คือเมฆซึ่งเกิดใกลพื้นดิน หมอก คือ ไอน้ําซึ่งไดกลั่นตัวจนเปนเม็ด
ละอองน้ําท่ีเห็นไดดวยตา เล็กละเอียดและเบาลองลอยอยูในอากาศเชนเดียวกับเมฆ เกิดโดยมวลอากาศที่
อุมไอน้ํานั้นเย็นลงจนถึงจุดอิ่มตัว และกลั่นตัวเปนละอองน้ํา เมื่อเกิดใกลพื้นดิน เรียกวาหมอก ทําให
ทัศนวิสัยเลวลงมากเปนอันตรายตอการจราจร 
 ภัยจากอากาศหนาวเปนภัยท่ีประชาชนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
ตอนบน ตองประสพทุกปในชวงตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ อันมีสาเหตุมา
จากหยอมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนไดแผปกคลุมในพื้นที่ดังกลาว หยอมความกดอากาศสูง (H) 
หมายถึงมวลอากาศเย็น ซึ่งนําความเย็นมาสูพื้นที่ประเทศไทยโดยประชาชนสามารถติดตามขาวสภาวะ
อากาศไดจากสถานีวิทยุ หนังสือพิมพ หรือสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ หรืออาจสังเกตจากอากาศบริเวณ
โดยรอบเชน ทองฟาโปรงไมคอยมีเมฆ ลมพัดในทิศทางเดียวกันเกือบตลอดเวลาเปนตน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยอาจเตรียมการปองกันภัยหนาวไดในเบื้องตนบริเวณความกดอากาศสูง  
 
 
         
 
       ซีกโลกเหนือ     ซีกโลกใต 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 7   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอากาศหนาว 115 

โดยทั่วๆ ไปบริเวณความกดอากาศสูงลมมักสงบในบริเวณใกลศูนยกลางแตอาจมีฝนไดตามขอบของ
บริเวณความกดอากาศสูง 

7.2   พื้นที่เสี่ยงภัยและอันตรายที่เกิดจากอากาศหนาว 
 ในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ําสุดในตอนเชามืดจะลดลงอยูในเกณฑหนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะ
เดือนธันวาคมถึงมกราคมเปนชวงท่ีมีอากาศหนาวมากที่สุดในรอบป ซึ่งในชวงดังกลาวอุณหภูมิอาจ
ลดลงต่ํากวาจุดเยือกแข็งไดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ซึ่งเปนเทือกเขาหรือ
บนยอดเขาสูง สําหรับพื้นที่ซึ่งอยูติดทะเลไดแก ภาคตะวันออกตอนลาง และภาคใตความผันแปรของ
อุณหภูมิในชวงวันและฤดูกาลจะนอยกวา โดยฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดเทาพื้นที่ซึ่งอยูลึกเขาไปใน
แผนดิน  
 สําหรับฤดูหนาว  เริ่มตั้ งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ  เมื่อมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
1-2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนลางและภาคตะวันออกลงไปซึ่งจะหมดฝน 
และเริ่มมีอากาศเย็นชากวาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 7.2.1 เกณฑการพิจารณาการเกิดภัยจากอากาศหนาว 
  ลักษณะอากาศในฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ําสุดของแตละวัน โดยมีเกณฑการ
พิจารณาดังนี้ 
  1. อากาศเย็น (Cool) อุณหภูมิตั้งแต 18.0 – 22.9 องศาเซลเซียส 
  2. อากาศคอนขางหนาว (Moderately Cool) อุณหภูมิตั้งแต 16.0  - 17.9 องศาเซลเซียส 
  3. อากาศหนาว (Cold) อุณหภูมิอยูระหวาง 8.0 องศาเซลเซียส -15.9 องศาเซลเซียส 
  4. อากาศหนาวจัด (Very Cool) อุณหภูมิตั้งแต 7.9 องศาเซลเซียส ลงไป 
  เมื่อสภาพอากาศหนาวโดยมีอุณหภูมิต่ําประมาณ 15 องศาเซลเซียส ติดตอกันเกินกวา 
3 วัน จะถือวาในพื้นที่นั้นประสบภัยหนาวได 
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สถิติอุณหภูมิ ( 'ซ.) ของประเทศไทยในฤดกูาลตางๆ 

อุณหภูมิ ภาค ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ต่ําสุดเฉลี่ย เหนือ 17.1 21.4 23.7 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 18.3 23.0 24.2 
 กลาง 21.1 24.6 24.8 
 ตะวันออก 21.8 25.0 25.0 
 ใต    
 - ฝงตะวันออก 22.0 23.2 23.7 
 - ฝงตะวันตก 22.9 23.7 24.1 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514 -2543) 

 

สถิติอุณหภูมิตํ่าที่สุด ( 'ซ.) ของประเทศไทยในชวงฤดูหนาว 

ภาค 
อุณหภูมิ
ตํ่าที่สุด 

วันที่ เดือน พ.ศ. จังหวัด 

เหนือ 0.8 27 ธ.ค. 2542 ตาก (อ.อุมผาง) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ -1.4 2 ม.ค. 2517 สกลนคร (สกษ.สกลนคร) 
กลาง 5.2 27 ม.ค. 2536 กาญจนบุรี(อ.ทองผาภูมิ) 
ตะวันออก 7.6 16 ม.ค. 2506 สระแกว (อ.อรญัประเทศ) 
ใต      
- ฝงตะวันออก 6.4 26 ธ.ค. 2542 ประจวบคีรีขันธ (สกษ. หนอง

พลับ อ.หัวหิน) 
- ฝงตะวันตก 13.7 21 ม.ค. 2499 ระนอง 
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 7.2.3  ปญหาภัยจากอากาศหนาวกับการดํารงชีวิตของประชาชน  

 
 

  ภัยจากอากาศหนาวเปนปรากฏการณธรรมชาติ มักเกิดท่ัวไปในประเทศไทยในชวง
ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธของทุกป เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปก
คลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งจะนําความหนาวเย็นมาสูประเทศไทย เปนระยะที่ข้ัวโลก
ใตหันเขาหาดวงอาทิตย เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนมาเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจ
เริ่มมีอากาศเย็นหรือยังมีฟาฝนคะนอง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปน
ชวงท่ีบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดแผอิทธิพลครอบคลุม
พื้นที่ของประเทศไทยตอนบน ทําใหพื้นที่ดังกลาวมีสภาพอากาศหนาวจัด สงผลใหประชาชนไดรับ
ความเดือนรอนทั้งชีวิตและทรัพยสิน  
  อิทธิพลจากปญหาภัยหนาวนั้นสงผลเสียหายตอท้ังชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
และนอกจากนี้ยังสงความเสียหายตอพืชพันธุและสัตวเลี้ยงตางๆ ดวย 
 7.2.4 ปญหาภัยจากอากาศหนาวตอชีวิตของประชาชน  
  ภัยจากปญหาภาวะอากาศที่หนาวจัดในประเทศไทยนั้นแมวาจะไมใชประเภทของภัยท่ี
มีอันตรายหรืออาจกอความเสียหายรายแรงไดมากในลําดับตนๆ ก็ตาม แตในทุกปนั้นก็จะปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภาวะการณดังกลาวอยูเสมอ เนื่องจากภาวะอากาศหนาวจะ
สงผลใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ แทรกซอน อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม และไขหวัด และ
เนื่องจากอากาศแหง ทําใหความชื้นสัมพัทธในอากาศนอย จะทําใหเกิดโรคผิวหนัง จนมักจะมีผูสูงอายุ 
เสียชีวิตจากโรคหนาวตาย  
 7.2.5 ปญหาภัยจากอากาศหนาวตอทรัพยสินของประชาชน  
  ปญหาภัยจากอากาศหนาวตอทรัพยสินของประชาชนในประเทศไทยนั้นนาจะเปน
ปญหาที่มีระดับความรุนแรงไมมากนัก เพราะภาวะอากาศหนาวในประเทศไทยเปนเพียงชวงเวลาสั้นๆ 
และไมหนาวจัดจนนาจะเสียหายตอทรัพยสินได ดังนั้นปญหาดังกลาวนาจะเปนปญหาตอสิ่งท่ีมีชีวิต
อยางมนุษย สัตว หรือพืชเสียมากกวา 
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 7.2.6 ปญหาภัยจากอากาศหนาวตอพันธุพืช  
  พืชบางชนิดเปนพืชท่ีมีความเหมาะสมที่จะปลูกในสภาพอากาศที่หนาวเย็นแตพืชบาง
ชนิดเปนพืชที่อาจไมสามารถทนทานตอสภาพอากาศหนาวได ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอ
พืชพันธุ ท่ีประชาชนเพาะปลูกไว ดังนั้นรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของกับประชาชนในทองถิ่นจะตองให
ความรูกับประชาชนวาพืชพันธุชนิดใดที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในสภาวะอากาศที่หนาวเย็น เพื่อ
ประชาชนจะสามารถปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ังยังเปนการสงเสริมใหประชาชนไดปลูกพืช
ประจําทองถิ่นเพื่อเปนรายไดใหกับตนเองตอไป 

  

 7.2.7 ปญหาภัยจากอากาศหนาวตอสัตวเลี้ยง  
  สัตวเลี้ยงนั้นเปนสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งท่ีอาจเกิดปญหาจากการที่มีสภาวะอากาศ
แปรปรวนได ปญหาภัยหนาวอาจสงผลเสียตอท้ังสัตวเลี้ยงเองและอาจสงผลตอผลผลิตท่ีสัตวเลี้ยงนั้นจะ
ใหกับประชาชน ดังนั้นการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ หนวยงานที่
เกี่ยวของควรใหความรูแกประชาชนในการปองกันภัยจากอากาศหนาวที่จะเกิดตอสัตวเลี้ยงและสงเสริม
ใหประชาชนเลี้ยงสัตวท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับสภาพอากาศของทองถิ่นตนเองดวย 

7.3   ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอากาศหนาว 
 การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภัยท่ีเกิดจากอากาศหนาวนั้นเพื่อให
เปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหสามารถปองกันและแกไขปญหาภัยจากอากาศหนาวไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไวให
พรอมตอการปฏิบัติงานในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว 
 ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภัยท่ีเกิดจากอากาศหนาว แบงออกเปน 3 
ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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 7.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดอากาศหนาว 
  เปนการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบภัยท่ีเกิดจากอากาศหนาว โดยในชวง
กลางเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มเขาสูฤดูหนาว อาจแจงเตือนประชาชนใหระมัดระวังสุขภาพและควรเตรียม
เสื้อกันหนาวหรือผาหมมาทําความสะอาดและตากแดดใหแหงและใหประชาชนเตรียมยาเวชภัณฑ
สําหรับครอบครัวไวใหพรอม  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) ประชาชนในพื้นที่ท่ีอาจอยูในภาวะเสี่ยงภัยตองติดตามขอมูลขาวสารของ
ทางราชการจากวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือแหลงขอมูลอื่นและคอยรับฟงการแจงเตือนภัยจากหอ
กระจายขาวของชุมชน  
   1.2) ประชาชนในพื้นที่ที่อาจอยูในภาวะเสี่ยงภัยตองจัดเตรียมสํารองอาหาร 
ยารักษาโรค เครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณในการปองกันภัยหนาว ของใชท่ีจําเปนสําหรับตนเองและสมาชิก
ในครอบครัวเพื่อเตรียมรับภัยหนาวที่จะเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 
  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.1 การเตรียมการดานขอมูล 
    ประชุมสํารวจประชากรที่ยากจนและขาดแคลนผาหมหรือเสื้อกันหนาว เพื่อ
ประโยชนในการปองกันและชวยเหลือผูประสบภัย 
   2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรติดตามสถานการณและการรายงานพยากรณ
อากาศจากอําเภอ/จังหวัด 
   2.3 ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่เตรียมการปองภัยหนาว 
   2.4 จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยหนาวขึ้น ณ กอง
อํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีทุกทองท่ี เพื่อรับรายงานสถานการณและดําเนินการปองกัน
และใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 
   2.5 จัดเตรียมงบประมาณในการปองกันและใหความชวยเหลือผูประสบภัยจาก
อากาศหนาวใหพรอม 
 7.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอากาศหนาว 
  ในกรณีท่ีประสบสถานการณภัยหนาวขึ้นในเขตพื้นที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรดําเนินการ ดังนี้ 
  1) สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชนและดําเนินการตรวจสอบ
งบประมาณรายจายวามีแผนงานโครงการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยหนาวกรณีฉุกเฉินไวหรือไม หาก
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ไมไดตั้งงบประมาณไวควรนําเงินสํารองจายซึ่งไดตั้งงบประมาณไวแลวใชจายในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรกซึ่งอํานาจการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายเปนของคณะผูบริหาร
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
พ.ศ.2541 ขอ 19 และหากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณรายการที่เหลือจายหรือไมมี
ความจําเปนตองใชจายไปเพิ่มจายได  โดยการอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ ขอ 26 
  2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจยืมเงินสะสมที่เก็บรักษาไวดําเนินการแกไข
ปญหากรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยหนาว ตามวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดซึ่งอาจอนุมัติเปนของคณะ
ผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 82  
  3) ใหความชวยเหลือ โดยแจกจายเครื่องนุงหมกันหนาว วัสดุอุปกรณ เวชภัณฑ และ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนในการปองกันและบรรเทาภัย  
  4) หากเกินขีดความสามารถของกองอํานวยการและปองกันภัยฝายพลเรือนเขต
ทองท่ี ท่ีประสบภัยอากาศหนาว ใหรายงานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันภัยฝายพล
เรือนอําเภอหรือจังหวัดตามลําดับ  
 7.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดอากาศหนาว  
  เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยหนาวใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอน
เหตุการณหรือดีกวา  
  1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
   1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของผูประสบภัยหนาว โดย
จัดทําบัญชีไว และใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม 
   1.2) ใหความชวยเหลือผูประสบภัยท่ีไดรับความเสียหายดานการเกษตรกรรม    
และปศุสัตว 
  2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
   จัดใหมีบริการรักษาสําหรับผูประสบภัยจากอากาศหนาวที่เจ็บปวยโดยทันที  

 


