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การกอ่ตวัและการ
คกุคามของ

พายุฝนฟ้าคะนอง

พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นปรากฏการณส์ภาพอากาศแบบหมุนเวยีนที่
รนุแรง ซ ึง่มกัเกดิขึน้ระหวา่งชว่งเดอืนเมษายนถงึกนัยายนในฮ่องกง 
พายฝุนฟ้าคะนองมลีกัษณะเป็นฟ้าแลบและฟ้ารอ้ง

เน่ืองจากความป่ันป่วนรนุแรง
ภายในเมฆควิมูโลนิมบสั หยด
น�า้และลกูปรายน�า้แข็งในเมฆ
จะกลายเป็นประจไุฟฟ้าในการ
หมุนเวยีน เมือ่สนามไฟฟ้าที่
เกดิจากการสะสมของประจถุงึ
จดุของคา่การสลายตวัจดุหน่ึง 
การปลอ่ยฟ้าแลบจะเกดิขึน้
ระหวา่งเมฆหรอืระหวา่งกอ้น
เมฆกบัพืน้ผวิโลก การระเบดิ
ของอากาศโดยรอบท�าใหเ้กดิ
เป็นเสยีงฟ้ารอ้ง เน่ืองจากแสง
เดนิทางเรว็กวา่เสยีงมาก หาก

เสยีงฟ้ารอ้งไปถงึผูส้งัเกตการณภ์ายใน 3 วนิาทหีลงัจากเกดิฟ้าแลบ
ขึน้ พายฝุนฟ้าคะนองจะอยูห่า่งออกไปประมาณ 1 กโิลเมตร

พายฝุนฟ้าคะนองอาจกอ่ใหเ้กดิดาวนด์ราฟตใ์นรปูแบบทีร่นุแรง เรยีก
วา่ไมโครเบริส์ต ์(microburst) ซ ึง่เป็นกระแสลมทีพุ่่งลงในแนวดิง่
อยา่งแรง มกัจะแผ่ขยายตวัออกดา้นขา้งจากพายฝุนฟ้าคะนองเมือ่
กระทบกบัพืน้ผวิดนิ ไมโครเบริส์ต ์(Microburst) มอีายสุ ัน้และ
ขนาดคอ่นขา้งกะทดัรดั แตเ่ป็นอนัตรายตอ่เคร ือ่งบนิในระหวา่งการ
ลงจอดและบนิขึน้

พายุฝนฟ้าคะนอง จะท�าใหเ้สีย่งตอ่การถกูฟ้าผ่า ปรากฏการณ์
สภาพอากาศทีร่นุแรง เชน่ พายฝุน ลกูเห็บ ลมกระโชกแรงหรอืลม
กระโชกรนุแรง (เดเรโช) และแมแ้ตว่อเทอรส์เปาตห์รอืพายทุอรน์าโด
ก็อาจมาพรอ้มกบัพายฝุนฟ้าคะนอง

พายฝุนฟ้าคะนองสว่นใหญก่อ่ตวัในเมฆควิมูโลนิมบสัและมกั
เกีย่วขอ้งกบัฝนตกหนัก ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัระบบสภาพอากาศที่
เคลือ่นไหว เชน่ รอ่งความกดอากาศต�า่ เมฆควิมูโลนิมบสัอาจพฒันา
อยา่งตอ่เน่ือง และพายฝุนฟ้าคะนองจะขยายบรเิวณมากขึน้และคงอยู่
นานขึน้ ภายใตส้ภาพอากาศทีเ่อือ้อ�านวย เมฆควิมูโลนิมบสัอาจรวม
กนัเป็นพายฝุนฟ้าคะนองและพายฝุนรนุแรง ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิภยัพบิตัิ
ตอ่ไป เชน่ น�า้ทว่ม  น�า้ทว่มฉับพลนั และดนิถลม่

ขอ้ควรทราบ
ฝนตกหนกัอาจท�าใหเ้กดิน� ้าท่วมฉบัพลนั ประชาชนควรอยูห่า่ง
จากแหลง่น�า้

น�้าท่วมอาจเกดิขึน้ในพืน้ทีลุ่่มต�า่และมกีารระบายน�้าไม่ด ีผูม้ี
แนวโนม้ทีจ่ะไดร้บัผลกระทบควรใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ

นกัปีนเขาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมกลางแจง้ ควรทราบ
ขอ้มูลสภาพอากาศลา่สดุทีอ่อกประกาศโดยกรมอตุนิุยมวทิยาและ
เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิกจิกรรมตามความจ�าเป็น

อย่าเขา้ใกลท้างลาดชนัและก�าแพงก ัน้ดนิ ผูข้บัขีค่วรหลกี
เลีย่งการขบัขีใ่นพืน้ทีท่ีเ่ป็นเนินเขาหรอืบนถนนทีม่ป้ีายเตอืนระวงั
ดนิถล่ม

ควรอยู่ภายในอาคาร หาทีพ่กัพงิภายใน
อาคาร หากคณุท�างานกลางแจง้

ระวงัฟ้าผ่า อยา่ยนืบนยอดเขาหรอืเขา้ใกลว้ตัถุ
น�าไฟฟ้าแรงสงู อยูใ่หห้า่งจากตน้ไมห้รอืเสา
กระโดงทีม่แีนวโนม้วา่จะถกูฟ้าผ่า เน่ืองจาก
กระแสฟ้าผ่าจะไหลผ่านพืน้ดนิ คณุไม่ควรนอน

ราบ โดยเฉพาะเมือ่พืน้ดนิเปียก คณุควรหมอบตวัลงเพือ่ลดพืน้ที่
สมัผสัระหวา่งตวัคณุกบัพืน้

อย่าวา่ยน�้า หรอืเลน่กฬีาทางน�า้อืน่ๆ รบีขึน้จากน�า้และหาทีห่ลบภยั 
อยา่อาบน�า้ดว้ย

ผูท้ีจ่ดัการสิง่อ�านวยความสะดวกดา้นกฬีากลางแจง้, สนาม
เดก็เล่น, เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในสระวา่ยน�้า ควร
ระมดัระวงัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ, อา้งองิถงึหนา้
เว็บ "ขอ้มูลต�าแหน่งฟ้าผ่า" และใหค้�าแนะน�าทีเ่หมาะสมแกผู่ใ้ชส้ิง่
อ�านวยความสะดวก

หลกีเลีย่งการใชโ้ทรศพัท ์หรอืเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าอืน่ๆ ขณะทีเ่สยีบ
ปลัก๊ไว ้รวมทัง้คอมพวิเตอร ์

ขอ้ควรทราบในชว่งพายุฝนฟ้าคะนอง

พายุฝน



สามารถรบัทราบขอ้มูลสภาพอากาศลา่สดุดว้ยวธิดีงัตอ่ไปนี:้

• ออกอากาศทางวทิยกุระจายเสยีงและโทรทศัน์

• ระบบสอบถามขอ้มูล “ไดอลั-อะ-เวธเธอร ์(Dial-a-Weather)” :  
1878 200

• เว็บไซตก์รมอตุนิุยมวทิยาฮ่องกง
 http://www.weather.gov.hk/personalized-website/thai หรอื 

http://www.hko.gov.hk/en/

• เว็บไซตข์อ้มูลต�าแหน่งของฟ้าผ่า
 https://www.hko.gov.hk/en/wxinfo/llis/gm_index.htm

• “มายอ็อบเซอเวทอร ี ่(MyObservatory)” 
 http://www.weather.gov.hk/en/myobservatory.htm
 ใชเ้คร ือ่งอา่นโคด้ QR เพือ่สแกนโคด้ QR ดา้นลา่ง

• ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัค�าเตอืนพายฝุนฟ้าคะนอง โปรดดทูี ่
 https://www.weather.gov.hk/en/wservice/warning/thunder.htm

จัดพิมพ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง 2021

iPhone Android Windows Phone

พบลกูเห็บทีส่�านักงานใหญข่องกรม
อตุนิุยมวทิยาเมือ่วนัที ่9 เมษายน ค.ศ. 2001

ลกูเห็บละลาย
(เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1 ซม.)

เหรยีญ 5 ดอลลารแ์ละรม่
(ส�าหรบัเปรยีบเทยีบขนาด)

มรีายงานการเกดิวอเทอรส์เปาตใ์กลส้นามบนิ
นานาชาตฮ่ิองกง เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2020

(ไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก Samuel Tai)

ลมกระโชกแรงเกนิ 100 กม./ชม. ถกูบนัทกึไวบ้รเิวณชายหาดเชงิเชา
(Cheung Chau) ระหวา่งเสน้ทางผ่านของพายเุหนือฮ่องกง เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม ค.ศ.2019

ภายใตอ้ทิธพิลของพาย ุ"ซอื ห ูเฟิง" (Shi Hu Feng) เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 ตู ้
คอนเทนเนอรห์ลายสบิตูถ้กูพดักระจดักระจายโดยพายทุีท่า่เทยีบเรอืคอนเทนเนอรใ์นไควช่ง 

(Kwai Chung)(ภาพโดย Wen Wei Po)

เวลา
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ลกูเห็บเป็นเม็ดน�า้แข็ง โดย
ปกตจิะมเีสน้ผ่านศนูยก์ลาง
เพยีงไม่กีม่ลิลเิมตร แมว้า่จะ
เกดิเป็นกอ้นขนาดใหญข่ึน้ใน
บางคร ัง้ ลกูเห็บจะกอ่ตวัขึน้ใน
เมฆควิมูโลนิมบสัทีก่อ่ตวัอยา่ง
สมบรูณแ์ละมลีกัษณะของการ
กอ่ใหเ้กดิฟ้าคะนอง ลกูเห็บ
สว่นใหญเ่กดิขึน้ในฤดใูบไม ้
ผลแิละความถีเ่ฉลีย่ของการ
เกดิคอืทกุๆ หน่ึงถงึสองปี

“ซอื ห ูเฟิง” (Shi Hu Feng) เป็นค�าอธบิายในภาษาทอ้งถิน่ของลม
กระโชกแรงหรอืลมกระโชกรนุแรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสน้พาย ุเสน้พายุ
เป็นกลุม่ของพายฝุนฟ้าคะนองรนุแรงหรอืเซลลพ์ายตุามแนวเสน้ เสน้
พายเุคลือ่นทีเ่รว็และท�าลายลา้ง และจะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงอยา่ง
กะทนัหนัในทศิทางของลมดว้ยความเรว็ลมทีเ่พิม่ขึน้อยา่งกะทนัหนั 
ลมกระโชกแรงทีเ่กดิจากเสน้คลืน่ลมแรงสามารถสงูถงึ 88 กโิลเมตร
ตอ่ช ัว่โมงหรอืสงูกวา่น้ัน แตโ่ดยปกตแิลว้จะไม่ตอ่เน่ือง

ภายใตส้ภาพอากาศที่
แปรปรวนอยา่งมาก การพา
ความรอ้นอยา่งรนุแรงในพายุ
ฝนฟ้าคะนองเกดิเป็นกระแส
น�า้วนแบบเสาอยา่งรนุแรงใน
รปูของเมฆรปูกรวย เมือ่
กระแสน�า้วนแตะลงพืน้ จะ
เรยีกวา่พายทุอรน์าโด ขณะที่
กระแสน�า้วนทีส่มัผสัผวิน�า้
ทะเลเรยีกวา่ วอเทอรส์เปาต ์
หรอืพายนุาคเลน่น�า้ใน 
ภาษาไทย ซึง่ลมจะแรงมาก
พรอ้มกบัมคีวามกดอากาศต�า่
มากบรเิวณศนูยก์ลางของ
กระแสน�า้วน วอเทอรส์เปาต ์
หรอืพายทุอรน์าโดไม่ใชเ่ร ือ่ง
ปกตใินฮ่องกง และมรีายงาน
การเกดิพายทุอรน์าโดทกุๆ 
หน่ึงถงึสองปีโดยเฉลีย่

ขอ้ควรทราบ
ผูท้ีอ่ยู่บนเรอืขนาดเล็ก ในทะเลเปิดควรระมดัระวงัพายหุรอืวอ 
เทอรส์เปาตท์ีอ่าจเคลือ่นเขา้มาใกล ้

หากคณุเจอพายุทอรน์าโด ใหห้าทีก่�าบงัในอาคารทีแ่ข็งแรง อยู่
ใหห้า่งจากหนา้ตา่ง, หมอบลงกบัพืน้ และปกป้องศรีษะดว้ยแขน หรอื
แผ่นรองทีม่คีวามหนา หากอยูก่ลางแจง้ ใหอ้ยูห่า่งจากตน้ไม ้รถยนต ์
และสิง่อืน่ๆ ทีอ่าจถกูพดัถลม่จากพายทุอรน์าโด

ขอ้ควรทราบ
ตดิตามประกาศพเิศษทีอ่อกโดยกรมอุตุนิยมวทิยาอย่าง
ใกลช้ดิ ในกรณีที่มีลมกระโชกแรง ผูท้ี่อยู่กลางแจง้ควรหาที่
หลบภยัภายในอาคารทนัที

รกัษาความปลอดภยัของสิง่ของทีห่ลุดหลวมทัง้หมด โดย
เฉพาะบนระเบียงและบนหลงัคา เก็บสิง่ของต่างๆ โครงน่ังรา้น และ
โครงสรา้งช ัว่คราวใหม้ีความปลอดภยั

ผูค้วบคุมตูค้อนเทนเนอรค์วรยดึตูค้อนเทนเนอรท์ ัง้หมด 
เครนต่างๆ และล็อคตูค้อนเทนเนอรท์ัง้หมดไวอ้ย่างปลอดภยั

ผูข้บัขี ่ที่ใชท้างหลวง/สะพานลอยควรระวงัลมกระโชกแรง

ผูท้ีอ่ยู่บนเรอืขนาดเล็ก ควรใชค้วามระมดัระวงัเพื่อป้องกนั 
ไม่ใหเ้รอืล่มเน่ืองจากพายุที่ก�าลงัเขา้มาใกล ้

ขอ้ควรทราบ
ควรหาทีห่ลบภยัภายในอาคาร ลกูเห็บขนาดใหญส่ามารถสรา้ง
ความเสยีหายใหก้บัพชืผลทางการเกษตร ท�าใหห้นา้ตา่ง เรอืนกระจก 
และกระจกบงัลมของรถยนตแ์ตกได ้

ลูกเหบ็ “ซอื หู เฟิง” (เดเรโช)

ขอ้มูลกรมอตุนิุยมวทิยาฮ่องกง

วอเทอรส์เปาต/์ทอรน์าโด

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและข้อจ�ากัดความรับผิดชอบ
 (ภาษาอังกฤษ):

http://www.weather.gov.hk/personalized-website/thai
http://www.hko.gov.hk/en/
https://www.hko.gov.hk/en/wxinfo/llis/gm_index.htm
http://www.weather.gov.hk/en/myobservatory.htm
https://www.weather.gov.hk/en/wservice/warning/thunder.htm

