
 



  
 

 

 
ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ 

 
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 รหัสวิชา  สค 32032 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ค าน า 
 

 เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท่ีเกิดขึ้นบนโลกนี้มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความ
รุนแรง สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อโลกมากมายแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นภัยจาก
ความแห้งแล้ง  อุทกภัย วาตภัยอัคคีภัย  แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม  รวมถึงภัยจากสึนามิ ซึ่งภัย
ธรรมชาติส่วนใหญ่ มนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าจะเกิดหรือไม่ เกิดเมื่อไหร่ เกิดแล้วจะมีความ
รุนแรงและสร้างความเสียหายให้มากน้อยเพียงใด  ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาเหตุการณ์จากอดีต
มาแล้วก็ตาม  แต่ก็ไม่สามารถระบุวัน เวลาท่ีจะเกิดภัยได้อย่างแม่นย า  การศึกษาผลของภัยแต่ละ
ชนิดและหาทางป้องกัน แก้ไข จึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.)
ตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีมีต่อประชาชน จึงมอบหมายให้สถาบัน 
กศน.ภาคเหนือ พัฒนาสื่อ โดยจัดท าในรูปแบบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับครู กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 รหัสวิชา สค32032 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่องภัยแล้งวาตภัยอุทกภัย ดินโคลนถล่มไฟป่าหมอกควันแผ่นดินไหวสึนามิ 
รวมท้ังเนื้อหาเกี่ยวกับบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือการประสบภัย
ธรรมชาติโดยเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากภัยธรรมชาติดังกล่าวได้ ชุดวิชาเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ดังรายนามท่ีปรากฏไว้ในท้ายเล่ม ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

                                                                          ส านักงาน กศน. 
         ตุลาคม 2559 
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ค าแนะน าการใช้ชดุวิชา 
 

 ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 รหัสวิชา  สค32032ใช้ส าหรับผู้ เรียนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เอกสารชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 ประกอบด้วย โครงสร้างหน่วย 
การเรียนรู้  เนื้อหาสาระ  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วย
การเรียนรู้ 
 ส่วนท่ี 2 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรม
ท้ายหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน 

วิธีการใช้ชุดวิชา 
 ให้ผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา จาก ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 เพื่อให้
ทราบว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้ 
 2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรู้เดิมของ
ผู้เรียน โดยให้ท าในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน ในชุดวิชา 
 3. วางแผนเพื่อก าหนดระยะเวลาและจัดเวลาท่ีผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะศึกษาชุดวิชา 
เพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดเนื้อหาได้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้  พร้อมท ากิจกรรมตามท่ี
ก าหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาคเรียน 
 4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ท้ังในชุดวิชา
และสื่อประกอบ และท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ให้ครบถ้วน 
 5. เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้จากเฉลย/แนวตอบท้าย
ชุดวิชา หากผู้เรียนยังท ากจิกรรมไม่ถูกต้อง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหานั้นซ้ า จนกว่าจะเข้าใจ 
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 6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
ในสมุดบันทึกกิจกรรมและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายชุดวิชาว่าผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบ
ได้ถูกต้องทุกข้อหรือไม่ หากข้อใดยังไม่ถูกต้อง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้
เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง ผู้เรียนควรท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน 
และควรได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของแบบทดสอบท้ังหมด (หรือ 24 ข้อ) เพื่อให้มั่นใจว่า
จะสามารถสอบปลายภาคผ่าน (ข้อสอบ มี 40 ข้อ) 
 7. หากผู้เรียนได้ท าการศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เรียนสามารถ
สอบถามและขอค าแนะน าได้จากคร ูหรือแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  

การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 

 ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเหล่งเรียนรู้ หรือ ผู้รู้อื่น ๆ เช่น ผู้น าชุมชน  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแต่ละจังหวัด  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแต่ละภูมิภาค  ส านักตรวจและ
เฝ้าระวังสภาวะอากาศ การศึกษาจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผู้เรียนต้องวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ 
 1. ระหว่างภาคเรียน วัดผลจากการท ากิจกรรมหรืองานท่ีได้รับมอบหมายระหว่างเรียน
รายบุคคล 
 2. ปลายภาคเรียน วัดผลจากการท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 
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โครงสร้างชุดวิชา 

สาระการเรียนรู้ 

 สาระการพัฒนาสังคม 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในโลก และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของ
ชาต ิ
 มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในท้องถิ่น ประเทศและโลก น ามาปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพ่ือความมั่นคงของชาติ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. อธิบายความหมายของภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ 
 2. บอกประเภทของวาตภัยและไฟป่า 
 3. บอกสาเหตุและปัจจัยการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ 
 4. บอกผลกระทบท่ีเกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ 
 5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า
หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ 
 6.บอกห้วงเวลาการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย 
 7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย 
 8. บอกพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทย 
 9. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และสึนามิ 
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 10. บอกสถานการณ์ภัยแล้ง  วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม  ไฟป่า หมอกควัน 
แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทย 
 11. บอกสถิติการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า และสึนามิของ
ประเทศไทย  
 12. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง  วาตภัย อุทกภัย  
ดินโคลนถล่ม ไฟป่า และสึนามิ 
 13. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ 
 14. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทย 
 15. ระบุบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
 16. ระบุหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ 

สาระส าคัญ 

 ภัยธรรมชาติ เป็นภัยท่ีสร้างความสูญเสียและเสียหายให้มวลมนุษยชาติอย่างประมาณค่า
มิได้ ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นบนโลกนี้มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัยอัคคีภัย  
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ดินโคลนถล่ม รวมถึงภัยจากการสึนามิ ท่ีเกิดในท้องทะเล และส่งผล
ความเสียหายมายังผู้พักอาศัยใกล้ทะเล ภัยแต่ละประเภทมีความรุนแรง สร้างความเสียหายและส่ง
ผลกระทบต่อโลกมากมายแตกต่างกันออกไป ซึ่งภัยธรรมชาติส่วนใหญ่ มนุษย์ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าเกิดแล้วจะมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้มากน้อยเพียงใด  ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษา
เหตุการณ์จากอดีตมาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถระบุวัน เวลาท่ีจะเกิดภัยได้อย่างแม่นย า  
การศึกษาผลของภัยแต่ละชนิดและหาทางป้องกัน แก้ไข ติดตามข่าวสาร จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบโดยตรง จึงเป็นเร่ืองส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ภัยแล้ง 

สาระส าคัญ 

 ทุกวันนี้ สภาวะของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็วซึ่งจะสังเกตได้จาก
อากาศท่ีแปรปรวน พายุท่ีรุนแรงขึ้น ฝนท่ีตกหนักมากขึ้นหรือฝนท่ีจะตกน้อยลงกว่าปกติ อากาศท่ี
ร้อนมากขึ้น ซึ่งก็รวมถึงการท่ีมีความแห้งแล้งมากขึ้นและยาวนานต่อเนื่องมากขึ้นด้วย 
 ส าหรับสภาวะแห้งแล้งท่ีประเทศไทยก าลังได้ประสบอยู่ หากเราได้ท าความรู้จักและ
เตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกับความแห้งแล้งแล้ว ก็สามารถรอดพ้นจากภัยแห้งแล้งนี้ได้  
 เมื่อท่านได้อ่านหนังสือเสริมความรู้เล่มนี้แล้วท่านจะได้รับความรู้ท่ี เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง
ท้ังหมด ตั้งแต่สาเหตุท่ีเกิดภัยแล้ง ความเสียหายและผลกระทบจากภัยแล้ง  ห้วงเวลาท่ีจะเกิดภัย
แล้งในประเทศไทย การเตรียมตัวรับกับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง รวมถึงวิธีปฏิบัติตนขณะเกิดภัย
แล้งและวิธีปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง 

ตัวชี้วัด 

 1. อธิบายความหมายของภัยแล้ง       
 2. อธิบายความหมายของฝนแล้ง ฝนท้ิงช่วง      
 3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดภัยแล้ง      
 4. บอกผลกระทบท่ีเกิดจากภัยแล้ง       
 5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากภัยแล้ง     
 6. บอกห้วงเวลาการเกิดภัยแล้ง และพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย 
 7. บอกสถานการณ์การเกิดภัยแล้งในประเทศไทยและและประเทศต่างๆในโลก 
 8. วิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติ การเกิดภัยแล้งของประเทศต่างๆในโลกและคาดคะเนการ
เกิดภัยแล้งในอนาคต             
 9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง   
 10.บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง       
 11. บอกวิธกีารปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง       
 12. เสนอแนวทางการป้องกันและแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากภัยแล้ง 
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 เร่ืองท่ี 2 ลักษณะการเกิดภัยแล้ง       
    2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดภัยแล้ง     
    2.2 ผลกระทบท่ีเกิดจากภัยแล้ง      
    2.3 ห้วงเวลาการเกิดภัย และพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย 

 เร่ืองท่ี 3  สถานการณ์การเกิดภัยแล้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 
     3.1  สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย     
     3.2  สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศต่าง ๆ ในโลก    
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เรื่องที ่1  ความหมายของภัยแล้ง 

  1.1 ความหมายของภัยแล้ง 

   ภัยแล้ง คือ ความแห้งแล้ง (Dryness) ลักษณะภูมิอากาศท่ีมีฝนน้อยกว่าปกติ 
หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกว้าง ท าให้
เกิดการขาดแคลนน้ าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งเป็นเวลานาน ๆ ความแห้งแล้ง เป็นภัยธรรมชาติประเภท
หนึ่งท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

   

 1.2 ความหมายของฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง 

   ฝนแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศอันเกิดจากการท่ีฝนน้อยกว่าปกติ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าใช้และพืช  
ต่าง ๆ ขาดน้ าหล่อเลี้ยง ขาดความชุ่มชื้น ท าให้พืชผลไม่สมบูรณ์และไม่เจริญเติบโต ไม่ให้ผล
ตามปกติเกิดความเสียหายและเกิดความอดอยากขาดแคลนไปท่ัว ความรุนแรงของฝนแล้งขึ้นอยู่
กับความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระยะเวลาท่ีเกิดความแห้งแล้งและความกว้างใหญ่ของพื้นท่ีท่ี
มีความแห้งแล้งฝนแล้งท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ได้แก่ ฝนแล้งท่ีเกิดในช่วงฤดูฝน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฝนท้ิงช่วงท่ียาวนานระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม ท าให้
พืชไร่ต่าง ๆ ท่ีท าการเพาะปลูกไปแล้วขาดน้ าและได้รับความเสียหายพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
ฝนแล้ง ได้แก่ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพราะเป็นบริเวณท่ีอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึงและปีใดไม่มีพายุเคลื่อนท่ีผ่านในแนวดังกล่าวแล้ว จะก่อให้เกิด 
ฝนแล้งท่ีมีความรุนแรงมาก 
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  ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ถึง 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วัน 
ในช่วงฤดูฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงช่วงสูงคือ เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม เป็นสาเหตุ
ส าคัญในการเกิดไฟป่า เพราะความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ ท าให้ฝนมีปริมาณน้อยกว่าปกติและ
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ผลท่ีตามมาคือ การขาดแคลนน้ า 

 

 
ภาพจาก https://pixabay.com/en/drought-aridity-dry-earth-soil-780088/ 
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เรื่องที่ 2  ลักษณะการเกิดภัยแล้ง 

  จากสภาพฝนแล้งและฝนท้ิงช่วง จะเป็นสาเหตุส าคัญให้เกิดภัยแล้ง ความแห้งแล้งของ
สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ จะท าให้เกิดไฟไหม้ป่าหรือสภาพดินแห้งแตกระแหงได้ 

     
      ภาพจาก https://pixabay.com/en/drought-aridity-dry-earth-soil-780088/ 

 2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดภัยแล้ง 

   ปัจจัยท่ีท าให้เกิดภัยแล้งเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์   

   2.1.1  โดยธรรมชาติ 

      1) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โลกคือ บรรยากาศของโลก เป็นสิ่ งท่ี
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) ภูมิอากาศของโลกจึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลาสั้นบ้าง
ยาวบ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาเหตุนานาประการ ตัวอย่างเช่น การระเบิดของภูเขาไฟท าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพียงช่วงเดือนหรือปี การพุ่งชนของอุกาบาตท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายสิบปี การเพิ่มขึ้นของมลภาวะทางอากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนับศตวรรษ 
การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ าในมหาสมุทรและขนาดของแผ่นน้ าแข็งตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของวงโคจรโลก 

      2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ
การเปลี่ยนแปลงการกระจายทางสถิติของรูปแบบสภาพอากาศ เมื่อสภาพอากาศเฉลี่ยหรือความ
แปรผันของเวลาของสภาพอากาศเกี่ยวกับภาวะเฉลี่ยท่ีกินเวลานานหลายสิบปีถึงหลายล้านปี  
อาจมีการเปลี่ยนแปลงคือ มีเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นหรือน้อยลง การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น กระบวนการชีวนะ ความแปรผันของรังสีดวงอาทิตย์
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ท่ีโลกได้รับ การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค และการปะทุของภูเขาไฟ กิจกรรมบางอย่างของมนุษย์
ยังถูกระบุว่าเป็นสาเหตุส าคัญของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศล่าสุดมักเรียกว่า “โลกร้อน” 

      3)  การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเล คือ ระดับน้ าทะเลท่ีเพิ่มขึ้น บ่งชี้
การเปลี่ยนแปลงอากาศเมื่ออุณหภูมิมหาสมุทรสูงขึ้น ได้ส่งผลให้ระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น หรือเรียกว่า 
Sea Level Rise มาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ การขยายตัวของมวลน้ าทะเลจากท่ีอุณหภูมิสูงขึ้น 
(ประมาณร้อยละ 30) และการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ าทะเล เนื่องจากการละลายของธารน้ าแข็ง 
บนแผ่นดินและการละลายของน้ าแข็งขั้วโลก (ประมาณร้อยละ 55) 

      4) ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย คือ ภัยจากลม หรือ พายุท่ีมีความรุนแรงจน
ท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในวงกว้าง ค าว่า วาตภัย เกิดจากค าสองค ามาผสมกัน คือค าว่า
วาต ท่ีแปลว่า ลม และค าว่า ภัย ท่ีแปลว่า อันตรายวาตภัย สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ 
เช่น เกิดพายุหมุนเขตร้อน เช่น พายุไต้ฝุ่นและพายุโซนร้อน โดยเมื่อเกิดพายุ จะท าให้เกิดลมแรง 
สามารถพัดให้บ้านเรือนเสียหาย ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่น ป้ายโฆษณาพังถล่ม ซึ่งเกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่ถ้าพายุดังกล่าวเกิดในทะเล จะท าให้เกิดฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงพัดถล่ม
ชายฝั่ง ซึ่งสามารถท าให้สิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่ชายฝั่ง เรือประมงหรือเรือประเภทอื่น  ๆ เสียหาย 
ในบางครั้งพบว่าเรือขนาดใหญ่พลิกคว่ าได้ 

  แผ่นดินไหว คือ เป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้
อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเ รือน 
ท่ีอยู่อาศัย สิ่ งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่ เกิดจาก ธรรมชาติ 
โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะ สามารถเกิดจากการกระท าของมนุษย์ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าท่ี
เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของแผ่น
เปลือกโลก (แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค) ท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน 
เคลื่อนท่ี หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินท่ีอยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้
อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน   

    2.1.2 จากการกระท าของมนุษย ์
      1) การท าลายชั้นโอโซน ชั้นโอโซนเป็นส่วนหนึ่งชั้นบรรยากาศของโลกท่ี
ประกอบด้วยโอโซนในปริมาณมาก ชั้นโอโซนช่วยดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์
ประมาณร้อยละ 97-99 ของรังสีท้ังหมดที่แผ่มายังโลก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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      โอโซน คือ รูปแบบพิเศษของออกซิเจนท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในชั้นของ
บรรยากาศชั้นบน ๆ ชั้นโอโซนนี้มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อโลก ชั้นโอโซนอยู่ห่างจากผิวโลก 
ประมาณ 20 ไมล์ โดยอยู่ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ ชั้นโอโซนจะช่วยป้องกันไม่ให้รังสีอุลตรา
ไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ส่องมาถึงโลกของเรา ดวงอาทิตย์ท าให้ชีวิตบนโลกด ารงอยู่ได้ ความอบอุ่น
และพลังงานของดวงอาทิตย์ ส่งผลต่อดิน น้ า อากาศ และสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง แต่ดวงอาทิตย์ท าให้
เกิดรังสีท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตด้วย ชั้นโอโซนมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะท าหน้าท่ีเป็นเกราะ 
คุ้มกัน ปกป้องพืชและสัตว์จากรังสีท่ีเป็นอันตรายของดวงอาทิตย์ ดังนั้นเมื่อใดท่ีโอโซนบางลงเราก็
ได้รับการปกป้องน้อยลงด้วย เราเรียกรังสีท่ีเป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์ว่า อุลตราไวโอเล็ ต 
เป็นรังสีท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ หากมีปริมาณน้อยรังสีอุลตราไวโอเล็ตจะปลอดภัยและมีประโยชน์ 
โดยช่วยให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินอี แต่ถ้าเราได้รับรังสีอุลตราไวโอเล็ตท่ีมากเกินไป จะเป็น
สาเหตุให้ผิวหนังอักเสบเนื่องจากแพ้แดดได้ นอกจากนี้รังสีอุลตราไวโอเล็ตปริมาณมาก ยังท าลาย
พืชในไร่และต้นพืชเล็ก ๆ ในทะเลซึ่งเป็นอาหารของปลา  

2) ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก 

       ปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ ปรากฏการณ์ ท่ีโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นอินฟาเรดท่ีสะท้อนกลับ ถูกดูดกลืนโดยโมเลกุล
ของไอน้ า คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ในบรรยากาศ ท าให้โมเลกุลเหล่านี้มี
พลังงานสูงขึ้น มีการถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกันท าให้อุณหภูมิชั้นบรรยากาศสูงขึ้น การถ่ายเท
พลังงานและความยาวคลื่นของโมเลกุลต่อ ๆ กันไปในบรรยากาศ ท าให้โมเลกุลเกิดการสั่น 
การเคล่ือนไหวตลอดเวลาและมาชนถูกผิวหนังของเราท าให้เรารู้สึกร้อน 

      3) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 

       การพัฒ นาอุ ตสาหกรรม  (industrial development) หมายถึ ง  
การท าให้ภาคอุตสาหกรรมเจริญเติบโต (growth) หรือขยายตัว (expand) และมีการใช้เทคโนโลยี 
การผลิตเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอาจจะเกิด
สภาวะโลกร้อนได้ 

 

 



 

 

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 8 

 

 

 4) การตัดไม้ท าลายป่า 

       การท าลายป่า คือ สภาวะของป่าตามธรรมชาติท่ีถูกท าลายโดยการตัด
ไม้และการเผาป่า เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การน าต้นไม้และถ่านไม้มาใช้หรือเพื่อจ าหน่าย 
การตัดไม้โดยไม่ปลูกทดแทนด้วยจ านวนท่ีเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่ีอยู่อาศัย ต่อความ
หลากหลายทางชี วภ าพ  และปัญ หาความแห้ งแล้ ง  ซึ่ งส่ งผล เสี ยต่ อการกั ก เก็ บก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยพืช พื้นท่ีป่าท่ีถูกท าลายโดยมากจะเกิดความเสียหายจาก 
การพังทลายของหน้าดิน และคุณภาพของดินจะลดลงกลายเป็นท่ีดินที่ท าประโยชน์มิได้ 

    
   ภาพจาก https://pixabay.com/en/drought-aridity-dry-earth-soil-780088/ 

ในประเทศไทย ภัยแล้งเกิดจากสาเหตุหลักๆ 4 ประการ 

  1. ปริมาณฝนตกน้อยเกินไปเกิดสภาวะฝนท้ิงช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานหรือ 
การกระจายน้ าฝนท่ีตกไม่สม่ าเสมอตลอดท้ังปี ซึ่งกรณีหลังจะท าให้การขาดแคลนน้ าเป็นบางช่วง
หรือบางฤดูกาลเท่านั้น แต่ถ้าหากฝนตกน้อยกว่าอัตราการระเหยของน้ าก็จะท าให้บริเวณนั้นเกิด
สภาพการขาดแคลนน้ าท่ีต่อเนื่องอย่างถาวร 
  2. ขาดการวางแผนในการใช้น้ าท่ีดี เช่น ไม่จัดเตรียมภาชนะหรืออ่างเก็บน้ ารองรับ
น้ าฝนท่ีตกเพื่อน าไปใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 
  3. ลักษณะภูมิประเทศไม่อ านวยจึงท าให้บริเวณนั้นไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่
และถาวรหรืออยู่ใกล้ภูมิประเทศลาดเอียงและดินไม่อุ้มน้ า จึงท าให้การกักเก็บน้ าไว้ใช้ท าได้ยาก 
เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
  4. พืชพันธุ์ธรรมชาติถูกท าลายโดยเฉพาะพื้นท่ีป่าต้นน้ าล าธาร 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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 2.2  ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง 

   ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ า เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภัยแล้งจึงส่งผล
เสียหายต่อการเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มชื้น พืชขาดน้ า พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ี
ได้มีคุณภาพต่ า รวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ภัยแล้งท่ีมีผลต่อการเกษตร มักเกิดในฤดูฝนท่ีมีฝน
ท้ิงช่วงเป็นเวลานาน ฉะนั้นจึงเกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้  
การประมง เศรษฐกิจท่ัวไป เช่น ราคาท่ีดินลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การว่างงานสูญเสีย
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส่งผลให้รายได้ของประเทศลดลงก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ 

  2.2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ท าให้ขาดแคลนน้ า เกิดโรคกับสัตว์ 
สูญเสียความหลากหลายพันธุ์ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ท าให้ระดับและปริมาณน้ าลดลง 
พื้นท่ีชุ่มน้ าลดลง ความเค็มของน้ าเปลี่ยนแปลง ระดับน้ าในดินเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้ า
เปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน ไฟป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ 
เป็นต้น 

  2.2.3 ด้านสังคม เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแย้งในการใช้น้ า
และการจัดการคุณภาพชีวิตลดลง 

 
ภาพจาก https://pixabay.com/en/drought-aridity-dry-earth-soil-780088/ 
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 2.3 ห้วงเวลาการเกิดภัย และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย 

  ห้วงเวลาการเกิดภัยและพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย ช่วงฤดูหนาว
ต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทย ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นล าดับ จนกระทั่ง
เข้าสูฤ่ดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

ตารางแสดงห้วงเวลาการเกิดภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงภัย 

 

 
ภาพจาก https://pixabay.com/en/drought-aridity-dry-earth-soil-780088/ 

 

ภาค/ 

เดือน 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก 

ใต้ 

ฝ่ัง
ตะวันออก 

ฝ่ัง
ตะวันตก 

ม.ค. - - - - - ฝนแล้ง 

ก.พ. - ฝนแล้ง ฝนแล้ง - - ฝนแล้ง 

มี.ค. ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง 

เม.ย. ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง - ฝนแล้ง 

พ.ค. - - - - - ฝนแล้ง 

มิ.ย. ฝนทิ้งช่วง ฝนทิง้ช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง - - 

ก.ค. ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง - - 
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์การเกิดภัยแล้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 

 ประเทศไทยไม่ ใช่ประเทศเดียวท่ีก าลั งประสบภัยแล้งครั้งร้ายแรงท่ีสุดในรอบ 
หลายทศวรรษ หลายประเทศท่ัวโลกก็ก าลังต่อสู้กับวิกฤตขาดแคลนน้ า ไฟป่าท่ีรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง 

 3.1 สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย 

           สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน เป็นผลมาจากปริมาณน้ าต้นทุนในเขื่อนหลายแห่งต่ า 
ประกอบกับภาวะฝนท้ิงช่วง ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557  มีจังหวัดท่ีได้รับ
ผลกระทบและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยแล้ง ท้ังหมด 44 จังหวัด 311 
อ าเภอ 1,927 ต าบล 18,355 หมู่บ้าน แบ่งเป็นภาคเหนือ 13 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10 จังหวัด ภาคกลาง 7 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัดและภาคใต้ 7 จังหวัด โดยปัจจัยหลัก 
ท่ีท าให้เกิดภาวะแล้งคือปริมาณฝน ท่ีถึงแม้ว่าปริมาณฝนสะสมท้ังประเทศในปี  พ.ศ. 2556 จะสูง
กว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 14 แต่กลับพบว่ามีฝนท่ีตกบริเวณพื้นท่ีรับน้ าของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
ค่อนข้างน้อยท่ีสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งรวมถึงน้อยกว่าปี  พ.ศ. 2548 และ 2553 ท่ีประเทศไทยเกิด 
ภัยแล้งรุนแรง 
 ส าหรับในปี พ.ศ. 2558 มีพื้นท่ีประสบภัยกว่า 20 จังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่งอยู่ทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ เช่น จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ตาก น่าน ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อ านาจเจริญ สุรินทร์ เป็นต้น เนื่องจาก
ภัยแล้งนี้เกิดขึ้นช่วงกลางฤดูฝน คือตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม โดยรับอิทธิพล
จากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศโลก จึงเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็น “ภัยแล้งนอกฤดูกาล” 
ซึ่งภัยแล้งในลักษณะปัจจุบัน ท าให้ปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังประเทศต่ ากว่าค่าปกติราวร้อยละ 46 
ปริมาณน้ าต้นทุนท้ังประเทศค่อนข้างต่ าอยู่ท่ีราวร้อยละ 45 ของปริมาณความจุเขื่อนท้ังประเทศ 

 3.2 สถานการณก์ารเกิดภัยแล้งในประเทศต่าง ๆ ในโลก  

  เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงความแห้งแล้งท่ีเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น 
ประเทศต่าง ๆ ในโลกท่ีก าลังเผชิญความแห้งแล้งครั้งร้ายแรงซึ่งเป็นสถิติจากการรวบรวมของ 
ยูเอสเอทูเดย์ ได้แก่ บราซิล มลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้และเกาหลีเหนือ 
ในรอบ 100 ปีประเทศยุโรปตอนใต้ เช่น สเปน และโปรตุเกส ก็ประสบกับปัญหาไฟป่าท่ีรุนแรง
อย่างแสนสาหัสและนักวิทยาศาสตร์ยังคงคาดการณ์ว่า ปัญหาดังกล่าวจะยังคงด าเนินต่อไปและ
อาจเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเร่ือย ๆ 
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 สถานการณ์ภัยแล้งในแอฟริกา 

 

 

 

       

ภาพจากhttps://pixabay.com/en/drought-aridity-dry-earth-soil-780088/ 

 ปัญหาภัยแล้งในแอฟริกา ก าลังกระทบกับชีวิตประชาชนในภูมิภาคกว่า 10 ล้านคน  
บางพื้นท่ีต้องโยกย้ายจนต้องไปอาศัยรวมกันอยู่ในค่ายอพยพอย่างแออัด พื้นท่ีของแอฟริกา
ตะวันออก ก าลังประสบกับปัญหาภัยแล้งท่ีรุนแรงท่ีสุดในรอบ 60 ปี ส่งผลให้ชีวิตของผู้คนกว่า 10 
ล้านคนตกอยู่ความเสี่ยง โดยภัยแล้งกระทบโดยตรงกับพืชผลทางการเกษตร เกิดการขาดแคลน
อาหารในบางพื้นท่ีของเอธิโอเปีย เคนย่า ดิบูติ และโซมาเลีย 

 สถานการณ์ภัยแล้งในสหรัฐอเมริกา 

ภัยแลง้ท่ีเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาไดแ้ผ่ขยายพื้นท่ีไปในวงกว้างถือเป็นพื้นท่ีกว่าคร่ึงของทวีป
อเมริกาสหรัฐฯ เคยเผชิญหน้ากับภัยแล้งรุนแรงมาแล้วในช่วงปี ค.ศ. 1930 และ ค.ศ. 1950 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภัยแล้งของสหรัฐฯ รายงานประเมินความแห้งแล้งประจ าเดือน 
แห่งนอร์ทคาโรไลน่า เปิดเผยว่า พื้นท่ีร้อยละ 55 ของสหรัฐอเมริกาประสบภาวะแห้งแล้งรุนแรง
นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมานักภูมิศาสตร์ได้เปรียบเทียบความแห้งแล้งท่ีเกิดขึ้นใน
สหรัฐฯ ปัจจุบันเทียบกับความแห้งแล้งท่ีเกิดขึ้นเมื่อ 12 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ภัยแล้งท่ีเกิดขึ้นในปีนี้
เกิดขึ้นเร็วผิดปกติเพราะเกิดเพียงแค่ช่วงเวลาไม่กี่เดือนซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องใช้เวลาในการก่อตัว
หลายฤดูกาลหรือหลายป ี

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.springnews.co.th/global/15132&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwia5cefsJDPAhVFVZQKHQyWAUMQwW4IFzAB&sig2=0sWvkknGwX3tPrRn5tDUdA&usg=AFQjCNEyL75f0hPEjf2h-Um1Dtul_lg5ug
http://www.bangkokvoice.com/wp-content/uploads/2012/07/r-US-DROUGHT-2012-huge.jpg
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3.3 สถิติการเกิดภัยแล้งในประเทศต่าง ๆ ของโลก 

  ความแห้งแล้งได้เกิดขึ้นในหลายพื้นท่ีของโลก รวมท้ังประเทศไทยและนับวันจะ 
ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริเวณพื้นท่ีท่ีเกิดและช่วงเวลาท่ีเกิดก็ยาวนานมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ภัย
แล้งในประเทศจีน แม่น้ าฉางเจียงและแม่น้ าหวางเหอ ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของประเทศ มีระดับ
น้ าลดลงอย่างผิดปกติ ส่งผลให้ประเทศจีนหลายล้านคนขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคและยังมี
อีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนี้ ดังตารางท่ีสรุปให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนี้       

Top 10 Disasters Reported ( รายงาน 10 อันดับภัยพิบัติ) 

Drought Affected People 
Statistics 

(สถิติภัยแล้งที่ส่งผลต่อจ านวนมนุษย์) 

Year 

(ปีที่) 

Affected 

(ได้รับผลกระทบ/คน) 

Cuba (ประเทศคิวบา) 2015 1,000,000 

India (ประเทศอินเดีย) 2015 425,000,000 

India (ประเทศอินเดีย) 2002 300,000,000 

India (ประเทศอินเดีย) 1987 300,000,000 

India (ประเทศอินเดีย) 1982 100,000,000 

China (ประเทศจีน) 1994 82,000,000 

China (ประเทศจีน) 2002 60,000,000 

India (ประเทศอินเดีย) 2000 50,000,000 

China (ประเทศจีน) 1988 49,000,000 

China (ประเทศจีน) 2003 48,000,000 

Iran (ประเทศอิหร่าน) 1999 37,000,000 

Kenya (ประเทศเคนยา) 1999 23,000,000 

 สื่อต่างประเทศรายงานว่า อุณหภูมิความร้อนของโลกได้ท าลายสถิติครั้งใหม่โดยใน 
การตรวจวัดรายเดือนพบว่า เดือนท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเท่าท่ีเคยมีการตรวจวัดมา อยู่ใน 
ปี พ.ศ. 2558 นี้ถึง 4 เดือนด้วยกัน คือ กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายนท่ีผ่านมา 
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เป็นความร้อนท่ีท าลายสถิติในรอบระยะเวลามากกว่า 135 ปี สถิติขององค์การบริหารสมุทร
ศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (โนอา) ชี้ว่า ครึ่งแรกของปีนี้โลกเผชิญอุณหภูมิความ
ร้อนสูงท่ีสุดและมีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปปรากฏการณ์ “เอลนิโญ” ซึ่งอุณหภูมิผิวน ้า
ทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกพุ่งสูงขึ้นมากจนเรียกได้ว่าเป็น  Monster El Nino ท่ี
สามารถก่อมหันตภัยความร้อนอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน จากสถิติข้อมูลท่ีมีการบันทึกเป็น 
รายเดือนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 ชี้ว่า ปีท่ีจัดได้ว่ามีอุณหภูมิความร้อนท้ังบนบกและในทะเลสูงท่ีสุด
นั้นมี 14 ปีท่ีอยู่ในศตวรรษท่ี 21 และปี พ.ศ. 2558 จะเป็นปีท่ีโลกได้เห็นสถิติใหม่โดยเดือน
มิถุนายนปีนี้เป็นเดือนท่ีร้อนท่ีสุด ท าลายสถิติเดิม คือ เดือนมิถุนายน 2541  

 ส านักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าอุณหภูมิน ้าทะเลท่ีอุ่นกว่า
ปกติของปรากฏการณ์ เอลนิโญ ในเวลานี้มีแนวโน้มความเป็นไปได้ถึงร้อยละ 90 ว่าจะลากยาวไป
จนถึงฤดูหนาวปี พ.ศ. 2559 ส่วนความเป็นไปได้ท่ีว่าอาจร้อนเช่นนี้ไปเพียงแค่ฤดูใบไม้ผลิปีหน้านั้น
ก็สูงถึงร้อยละ 80 

 ปรากฏการณ์ เอลนิโญ สามารถส่งผลต่อสภาพดินฟ้าอากาศแตกต่างกันไปในหลายพื้นท่ี
เช่นภัยแล้งรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดพายุและ
ฝนกระหน ่ารุนแรงรวมท้ังน ้าท่วมฉับพลันในทวีปอเมริกา ผลกระทบรุนแรงท่ีสุดของเอลนิโญเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2540-2541 แต่นักวิเคราะห์ให้จับตาสิ่งท่ีก าลังเกิดขึ้นในปีนี้ไว้เช่นกันเนื่องจากเชื่อว่า
แนวโน้มอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นก าลังจะสร้างสถิติใหม่หลายประเทศในซีกโลกใต้ เช่น นิวซีแลนด์  รัฐบาล
ได้ประกาศเตือนเกษตรกรให้พร้อมรับมือสภาวะอากาศท่ีจะท าให้ผลผลิตลดน้อยลงและ
สถานการณ์ดังกล่าวก็ท าให้ราคาพืชผลบางประเภท อาทิ ข้าวสาลี ข้าวโพดและถั่วเหลือง ปรับ
ราคาขยับสูงขึ้นส่วนออสเตรเลียซึ่งก าลังมีความกังวลเกี่ยวกับภัยแล้งเช่นกันมีรายงานการวิเคราะห์
ของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย กล่าวว่าผลผลิตข้าวสาลีในปีนี้อาจจะลดลงถึงร้อยละ 50 ท้ังนี้
ออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ของโลก 

 ส่วนความเป็นไปได้ ท่ีจะเกิดขึ้นในแหล่งเกษตรกรรมท่ีส าคัญแหล่งอื่น  ๆ ของโลก
ท่ามกลางปรากฏการณ์ “ซูเปอร์เอลนิโญ” ในปีนี้นั้น นักวิเคราะห์ยกตัวอย่าง เช่น อินเดียอาจจะมี
ผลผลิตข้าวและน ้าตาลลดลงเนื่องมาจากภัยแล้ง ส่วนบราซิลท่ีจะเผชิญสภาพอากาศร้อน ผลผลิต
กาแฟอาจลดลง ส่วนชิลีซึ่งเป็นแหล่งผลิตทองแดงอาจเผชิญพายุฝนกระหน ่าและน ้าท่วมเหมืองเป็น
ผลให้ความสามารถในการผลิตและส่งออกทองแดงในปีนี้ลดลงไปด้วย 
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เรื่องที่  4 แนวทางการปอ้งกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากภัยแล้ง 

  การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากภัยแล้งนั้น ต้องเตรียมความพร้อมตั้ง
รับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น และการปฏิบัติตนขณะเกิดภัยแล้ง รวมท้ังการช่วยเหลือฟื้นฟู
ภายหลังเกิดภัยแล้ง 

  4.1 การเตรียมความพร้อม 

    การเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้งท่ีจะเกิดขึ้นดังนี้  

    4.1.1 เตรียมกักเก็บน้ าสะอาดเพื่อการบริโภคให้เพียงพออย่ารีรอมิฉะนั้นจะไม่มี
น้ าให้เก็บ 

   
    4.1.2 ขุดลอกคู คลอง และบ่อน้ าบาดาล เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ า 

   
    4.1.3 วางแผนการใช้น้ าอย่างประหยัด เพ่ือให้มีน้ าใช้ตลอดช่วงภัยแล้ง 
    4.1.4 เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพ่ือการขอน้ าบริโภคและการดับไฟป่า 
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   4.1.5 ปลูกหญ้าแฝกรอบ ๆ ต้นไม้ผล หรือรอบแปลงปลูกผัก ตัดใบหญ้าแฝกในช่วง
ฤดูแล้ง ลดการคายน้ า ลดการใช้น้ าของหญ้าแฝก และน าใบมาใช้คลุมโคนต้นไม้และแปลงผัก 

   

 4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง  

   ขณะที่เกิดภัยแล้ง เราจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  4.2.1. การใช้น้ าเพื่อการเกษตร ควรใช้ช่วงเช้าและเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยน้ า
  4.2.2 การใช้น้ าจากฝักบัวเพื่อช าระร่างกายจะประหยัดน้ ามากกว่าการตักอาบ 
  4.2.3 ก าจัดวัสดุเช้ือเพลิงรอบท่ีพัก เพ่ือป้องกนัการเกิดไฟป่า และการลุกลาม 

 4.3 การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูภายหลังการเกิดภัยแล้ง    

  หลังจากการเกิดภัยแล้ง เราจะต้องเตรียมตัวและปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  4.3.1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา   
  4.3.2. ไม้ผล คลุมโคนต้นด้วยฟางเปลือกถั่วเศษใบไม้ ใบหญ้า ปลูกพืชตระกูลถั่วรอบ
บริเวณโคนต้น โดยเร่ิมคลุมในช่วงปลายฤดูฝน หรือช่วงต้นฤดูแล้ง พืชผัก คลุมด้วยฟางข้าว แกลบ
สด พลาสติก เป็นต้น 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

วาตภัย 

สาระส าคัญ  

 วาตภัย เป็นภัยท่ีเกิดจากพายุแรงลมซึ่งสร้างความเสียหายและเป็นอันตรายต่อชีวิต
สิ่งแวดล้อมและท าให้เกิดอุทกภัยตามมา ซึ่งพื้นท่ีเสี่ยงภัยนั้นจะอยู่ในรัศมี 50- 100 กิโลเมตรจาก
แนวศูนย์กลางการเคลื่อนท่ีของพายุ ส าหรับในประเทศไทยมีโอกาสเกิดพายุท้ังทางฝั่งทะเลจีนใต้
และฝั่งทะเลอันดามัน จากในอดีตถึงปัจจุบันพายุท่ีก่อความเสียหายอย่างมากมายให้แก่ประเทศ
ต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ พายุโซนร้อน “แฮเรียต” และพายุไต้ฝุ่น “เกย์” พายุไซโคลน “ซิดร์”  
พายุไซโคลน “นาร์กีส” พายุเฮอริเคน “ซาเวอร์” และพายุหิมะรุนแรง จากสถานต่าง ๆ เหล่านี้ 
จะช่วยให้เราตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเตรียมตัวป้องกันและแก้ปัญหา
ก่อนท่ีภัยนี้มาเยือน 

ตัวชีว้ัด 
1. บอกความหมายของวาตภัย           
2. บอกประเภทของวาตภัย         
3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดวาตภัย       
4. บอกผลกระทบท่ีเกิดจากวาตภัย        
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากวาตภัย      
6. บอกพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดวาตภัยในประเทศไทย     

 7. บอกสถานการณ์วาตภัยในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก    
 8. วิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติการเกิดวาตภัยในประเทศต่าง ๆ ในโลก และคาดคะเน 
  การเกิดวาตภัยในอนาคต    
 9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดวาตภัย   
 10.บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย       
 11.บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดวาตภัย 
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ขอบข่ายเนื้อหา  

เร่ืองท่ี 1 ความหมายและประเภทของวาตภัย      
   1.1 ความหมายของวาตภัย       
   1.2 ประเภทของวาตภัย 

เร่ืองท่ี 2 ลักษณะการเกิดวาตภัย       
   2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดวาตภัย      
   2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัยประเภทต่าง ๆ      
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เรื่องที่ 1 ความหมายของวาตภัย 

  1.1 ความหมายของวาตภัย 

    วาตภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดขึ้นจากพายุ ลมแรง จนท าให้เกิดความเสียหายและเป็น
อันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงต้นไม้ พืชผักต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังท าให้เกิดอุทกภัยตามมาอีกด้วย 

  1.2 ประเภทของวาตภัย 

    ส าหรับในประเทศไทยการเกิดวาตภัยหรือพายุลมแรง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความแรงลมตั้งแต่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปท่ีท าความเสียหายและ
เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน วาตภัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  พายุฝนฟ้าคะนอง  
พายุหมุนเขตร้อนและพายุทอร์นาโด 

    1.2.1 พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเหนือพื้นผิวโลก
ในแต่ละพื้นท่ีจะเป็นไปตามฤดูกาล บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรมีสภาพอากาศในเขตร้อนจึงมีอากาศ
ร้อน อบอ้าว ซึ่งเอื้อต่อการก่อตัวของพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดปี  พายุนี้จะเกิดขึ้นในช่วง 
ฤดูร้อน มักจะเกิดในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พายุประเภทนี้เกิดขึ้นบ่อยในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะเกิดน้อย ส าหรับภาคใต้ก็อาจเกิดพายุ
ประเภทนีไ้ด้แต่ไม่บ่อยนัก  

 1.2.2 พายุหมุนเขตร้อนหรือพายุไซโคลน เกิดในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม พายุนี้เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกและด้านใต้หรือทะเลจีนใต้แล้วเคลื่อน
เข้าสู่ฝั่งทวีป โดยจะมีผลกระทบต่อลมฟ้าอากาศของประเทศไทย คือ ท าให้เกิดคลื่นสูงใหญ่ใน
ทะเลและน้ าขึ้นสูง พายุนี้มีชื่อเรียกตามขนาดความรุนแรงของลมใกล้บริเวณศูนย์กลางของพายุ 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตาเป็นวงกลม เรียกว่า “ตาพายุ” ท่ีทวีก าลังแรงขึ้นเป็นล าดับ จากดีเปรสชั่น
เป็นพายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่นโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความรุนแรงของวาตภัย ดังนี้ 

ชนิดของพายุ ความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง 

ดีเปรสชั่น 33 นอต (62 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

โซนร้อน 34-63 นอต (63-117 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

ไต้ฝุ่น 64-129 นอต (118-239 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
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 การตั้งชื่อพายุท่ีมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุมากกว่า 33 นอต หรือ 63 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง (พายุโซนร้อน) นั้น แต่ก่อนถูกก าหนดโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ซึ่งจัด
รายชื่อท่ีใช้เรียกพายุหมุนเขตร้อนท่ีก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกไว้เป็นสากล 

 กระท่ังปี พ.ศ. 2543 เริ่มมีระบบการตั้งชื่อพายุเป็นภาษาพ้ืนเมือง โดยคณะกรรมการพายุ
ไต้ฝุ่นขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ท่ีประกอบด้วยประเทศและดินแดนต่าง ๆ รวม 14 แห่ง ได้แก่ 
กัมพูชา จีน เกาหลีเหนือ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ลาว มาเก๊า มาเลเซีย ไมโครนีเซีย (รัฐอิสระอยู่บริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือหมู่ เกาะอินโดนีเซีย) ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไทย สหรัฐอเมริกา และ
เวียดนาม ได้จัดระบบการเรียกชื่อพายุหมุนเขตร้อนใหม่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก
ตอนบนและทะเลจีนใต้ โดยแต่ละประเทศส่งชื่อพายุเป็นภาษาพื้นเมืองประเทศละ  10 ชื่อ รวม
ท้ังสิ้น 140 ชื่อ น ามาแบ่งเป็น 5 ชุดหลัก ชุดละ 28 ชื่อ เรียงชื่อพายุตามล าดับตามชื่อประเทศ 
ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ เริ่มจากกัมพูชา เรื่อยไปจนถึงเวียดนามซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย โดยไทย
เราอยู่อันดับท่ี 12 เมื่อใช้หมด 1 กลุ่มก็จะขึ้นชื่อแรกในกลุ่มท่ี 2 เรียงกันเรื่อยไป ๆ จนหมดชุดท่ี 5 
แล้วจึงกลับมาใช้ชื่อแรกของชุดท่ี 1 อีกครั้ง หากพายุลูกใดมีความรุนแรงและสร้างความเสียหาย
มากเป็นพิเศษก็ปลดชื่อพายุลูกนั้นไป แล้วตั้งชื่อใหม่แทนชื่อท่ีถูกปลดออก 

  1.2.3 พายุทอร์นาโด (tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนท่ีเกิดในทวีปอเมริกา มีขนาด
เนื้อท่ีเล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วท่ีศูนย์กลางสูงมากกว่า
พายุหมุนอื่น ๆ ก่อความเสียหายรุนแรงในบริเวณท่ีพัดผ่าน เกิดได้ท้ังบนบก และในทะเล หากเกิด
ในทะเลเรียกว่า นาคเล่นน้ า (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้าท่ีหมุนตัวลง
มาจากท้องฟ้า แต่ไม่ถึงพื้นดิน มีรูปร่างเหมือนงวงช้าง จึงเรียกกันว่า ลมงวง 

                       
นาคเล่นน้ า                                         ลมงวง 

                    ที่มา : http://www.posttoday.com/local/      ที่มา : http://www.abhakara.com 

 

http://www.posttoday.com/local/
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกดิวาตภัย 

  2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดวาตภัย 

   สภาพพื้นผิวโลกแต่ละแห่งท่ีแตกต่างกัน ท าให้การดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ของ
แต่ละพื้นท่ีไม่เท่ากัน บริเวณป่าหนาทึบจะดูดรังสีได้ดีท่ีสุด รองลงมา คือ พื้นดินและพื้นน้ า 
ตามล าดับ เป็นผลให้อากาศท่ีอยู่เหนือพื้นท่ีดังกล่าวมีอุณหภูมิ และความกดอากาศต่างกัน ส่งผล
ท าให้เกิดการเคลื่อนท่ีของอากาศท่ีเรียกโดยท่ัวไปว่า ลม (wind) ซึ่งแบ่งตามลักษณะของ
แหล่งก าเนิดได้ 2 สาเหตุ คือ ความแตกต่างของอุณหภูมิสองแห่ง  และความแตกต่างของ 
ความกดอากาศ  

   2.1.1 ความแตกต่างของอุณหภูมิสองแห่ง เนื่องจากอากาศเมื่อได้ความร้อนจะ
ขยายตัว อากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้น ท าให้อากาศในบริเวณข้างเคียงซึ่งมีอุณหภูมิต่ ากว่า  
เคลื่อนเข้าแทนท่ี การเคลื่อนท่ีของอากาศเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิในสองบริเวณ
ก่อให้เกิดลม 

   2.1.2 ความแตกต่างของความกดอากาศ อากาศเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว  
ท าให้มีความหนาแน่นลดลง และเป็นผลให้ความกดอากาศน้อยลง อากาศเย็นในบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าจะเคลื่อนท่ีเข้ามาบริเวณท่ีมีความกดอากาศต่ า การเคลื่อนท่ีของ
อากาศเนื่องจากบริเวณท่ีมีความกดอากาศต่างกันก่อท าให้เกิดลม 

2.2  ลักษณะการเกิดวาตภัยประเภทต่าง ๆ  

   2.2.1 ก่อนเกิดพายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนมักจะมีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
ได้แก่ อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน ลมสงบนิ่ง ความชื้นในอากาศสูง และอาจรู้สึก 
เหนียวตัว การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในแต่ละครั้ง จะกินเวลานานประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง ซึ่งมีล าดับ
เหตุการณ์เริ่มตั้งแต่ อากาศร้อน อบอ้าว ท้องฟ้ามืดมัว อากาศเย็น ลมกระโชกแรงและมีกลิ่นดิน  
ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ฝนตกหนักบางครั้งอาจมีลูกเห็บตก เกิดรุ้งกินน้ า พายุนี้ท าความเสียหายใน
บริเวณท่ีไม่กว้างนัก ประมาณ 20-30 ตารางกิโลเมตร หลังจากพายุสลายไปแล้ว อากาศจะเย็นลง 
รู้สึกสดชื่นขึ้นและท้องฟ้าแจ่มใส 
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   2.2.2  พายุหมุนเขตร้อนหรือพายุไซโคลน ท่ีมีถิ่นก าเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อน 
นอกเขตบริเวณเส้นศูนย์สูตร พายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นได้หลายแห่งในโลก และมีชื่อเรียกต่างกันไป        
ตามแหล่งก าเนิด บริเวณท่ีมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นเป็นประจ า ได้แก่    
     -  เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโก และ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือเรียกว่า “เฮอร์ริเคน”        
    -  เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก และทะเลจีนใต้เรียกว่า “ไต้ฝุ่น”
     -  เกิดขึ้นในมหาสมุทรอนิเดียเรียกว่า “ไซโคลน”   
     -  เกิดขึ้นในทวีปออสเตรเลีย เรียกว่า “วิลล่ี-วิลล่ี”     
     -  เกิดในบริเวณ หมู่เกาะฟิลิปปินส์ เรียกว่า “บาเกียว”   
     -  เกิดในทวีปอเมริกา เรียกว่า “ทอร์นาโด”  

2.3 ผลกระทบจากวาตภัย 

   พายุเป็นสิ่งแวดล้อมทางภูมิอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์มาก แม้ว่า
พายุจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักก็ตาม แต่เมื่อมีพายุเกิดขึ้นและเคลื่อนท่ีผ่านบริเวณใด อาจจะเกิดความ
เสียหายมากมาย ดังนี้ 

   2.3.1  เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ าท่วมอย่างรุนแรง บ้านเรือนหลายหลังพังทลาย 
ประชากรเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก        
   2.3.2  พืชผลท่ีปลูกไว้และท่ีนาหลายหมื่นไร่ได้รับความเสียหาย  
   2.3.3  ความเสียหายต่อกิจการขนส่งท้ังทางบก ทางอากาศ และทางเรือ ดังนี้ 
     1)  ทางบก การเกิดน้ าท่วมอย่างรุนแรงท าให้ถนนและสะพานขาดหรือช ารุด 
กิจการขนส่งต้องหยุดชะงัก รัฐต้องเสียงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมจ านวนมาก 
     2)  ทางอากาศ พายุท่ีพัดอย่างรุนแรงจะท าให้เครื่องบินได้รับอันตรายจากฝนท่ี
ตกหนัก ลูกเห็บ และฟ้าผ่าท่ีเกิดขึ้นอาจท าให้เครื่องบินตกได้     
     3)  ทางเรือ การเกิดพายุขึ้นในทะเลท าให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ และความแรง
ของพายุท าให้เรืออับปางได้ ดังนั้น เมื่อเกิดพายุรุนแรงขึ้นในท้องทะเลจะต้องหยุดการเดินเรือ และ
หาทางน าเรือเข้าท่ีก าบังหรือจอดพักตามท่าเรือท่ีอยู่ใกล้เคียง 
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2.4 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดวาตภัยในประเทศไทย 

  2.4.1 การก าหนดขอบเขตพื้นที่วิกฤตจากวาตภัย     
    ในประเทศไทย พื้นท่ีแต่ละภูมิภาคมีโอกาสเกิดวาตภัยแตกต่างกันไป ดังนั้น 
การก าหนดขอบเขตพื้นที่วิกฤตจากวาตภัยจึงต้องศึกษาข้อมูลประกอบหลายประการ ดังนี้ 
    1) ศึกษาข้อมูลสถิติการเกิดวาตภัยและความรุนแรงของการเกิดวาตภัยในอดีต
ตลอดจนระดับความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางเส้นทางพายุหมุนเขตร้อนเป็นสาเหตุการเกิดวาตภัย 
    2) ศึกษาข้อมูลความเร็วลมสูงสุดรายวัน อย่างน้อยในรอบ 30 ปี แบ่งระดับ
ความเร็วลม เพ่ือแสดงระดับความรุนแรงของวาตภัย      
    3) แบ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีภูเขา พื้นท่ีลอนลาด พื้นท่ีราบ และพื้นท่ี 
น้ าท่วมถึง                
     4) ก าหนดน้ าหนักในแต่ละปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดวาตภัย โดยมีค่าถ่วง
น้ าหนักของปัจจัยต่างๆ คือ ความเร็วลม ความถี่ท่ีพายุเข้า ความถี่ท่ีพายุเคลื่อนท่ีผ่าน สภาพภูมิ
ประเทศรัศมีความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนในระดับต่าง ๆ เพื่อน ามาก าหนดขอบเขตระดับ
เส่ียงวาตภัย     5) จัดท าแผนท่ีแสดงระดับความเสี่ยงวาตภัย โดยการใช้ระบบ GIS 
     6) ค านวณหาบริเวณพื้นท่ีท่ีได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนท่ีระดับต่าง ๆ 
โดยพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีอยู่ในรัศมีท่ีศูนย์กลางพายุเคล่ือนท่ีผ่าน ในเขต 50 และ 100 กิโลเมตร 

  2.4.2 ระดับพื้นท่ีเส่ียงวาตภัย 

    พื้นท่ีเสี่ยงวาตภัยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ พื้นท่ีเสี่ยงวาตภัยระดับสูง พื้นท่ีเสี่ยง
วาตภัย  ระดับปานกลาง พื้นท่ีเส่ียงวาตภัยระดับต่ า      
    1) พื้นท่ีเสี่ยงวาตภัยระดับสูง เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตร จากแนว
ศูนย์กลางการเคลื่อนท่ีของ พายุ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบต่ า อยู่ใกล้แถบชายฝั่งทะเล หรือพื้นท่ีเกาะ
    2) พื้น ท่ี เสี่ยงวาตภัยระดับปานกลาง เป็นพื้น ท่ีอยู่ ในแนวรัศมี  50 - 100 
กิโลเมตรจากแนวศูนย์กลางพายุ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลอนลาดและท่ีราบเชิงเขา สภาพการใช้
ประโยชน์มักจะเป็นพื้นท่ีเกษตรเป็นส่วนใหญ่        
    3) พื้น ท่ี เสี่ยงวาตภัยระดับต่ า เป็นพื้น ท่ีอยู่นอกแนวรัศมี  100 กิ โลเมตร 
จากศูนย์กลางการเคลื่อนท่ีของพายุ สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่ ความเสียหายจึงเกิดขึ้น
ไม่มากนัก 
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เรื่องที่ 3 สถานการณก์ารเกิดวาตภัย 

3.1 สถานการณ์การเกิดวาตภัยในประเทศไทย 

พายุหมุนเขตร้อนท่ีพัดเข้าสู่ประเทศไทย และก่อความเสียหายอย่างมากมายต่อ
ทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชน ท่ีรู้จักกันดีมีอยู่ 2 ลูก ได้แก่ พายุโซนร้อน “แฮร์เรียต” และพายุ
ไต้ฝุ่น “เกย”์  

   3.1.1 พายุ “แฮร์เรียต” เป็นพายุโซนร้อนลูกแรกท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่ 
พ.ศ. 2494 ท่ีมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพายุอย่างเป็นทางการ พายุนี้ เริ่มก่อตัวจากหย่อม 
ความกดอากาศต่ าก าลังแรงในทะเลจีนใต้ ใกล้ปลายแหลมญวน ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2505 จากนั้น 
ค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่อ่าวไทย และมีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นอยู่ทาง 
ทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาประมาณ 200 กิโลเมตร ในตอนเช้า ของวันท่ี 25 ตุลาคม 2505 
ก่อนท่ีจะค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทวีก าลังแรงเพิ่มขึ้นเป็นพายุโซนร้อน 
เมื่อขึ้นฝั่งบริเวณแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลาประมาณ 19.00 น. 
ของวันเดียวกัน โดยความเร็วลมสูงสุดวัดได้ท่ีสถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราช สูงถึง 95 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากลมท่ีพัดแรงแล้ว พายุลูกนี้ยังพัดคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่ง ท าให้น้ าทะเล
หนุนเข้าอ่าวปากพนัง พัดพาบ้านเรือนราษฎรเสียหายอย่างมาก มีผู้เสียชีวิตกว่า 900 คน  

   3.1.2 พายุไต้ฝุ่น “เกย์” เป็นพายุหมุนเขตร้อน ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยลูกแรกท่ีมี
ความรุนแรง ถึงระดับพายุไต้ฝุ่น พายุนี้เริ่มก่อตัวเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2532 ในบริเวณตอนใต้
ของอ่าวไทย และเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ เดิมพายุลูกนี้ มีทิศทาง
มุ่งเข้าหาฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาในตอนเช้าของวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2532 พายุนี้ได้
ทวีก าลังแรงขึ้นจนถึงระดับพายุไต้ฝุ่น และเปลี่ยนทิศทางไปทางเหนือ และเคลื่อนตัวผ่านฐานขุด
เจาะน้ ามันของบริษัทยูโนแคลในอ่าวไทย ท าให้เรือขุดเจาะชื่อ “ซีเครสต์” (Sea Crest) พลิกคว่ า 
มีเจ้าหน้าท่ีประจ าเรือเสียชีวิต 91 คน พายุไต้ฝุ่น “เกย์” ทวีก าลังแรงเพ่ิมขึ้น ด้วยอัตราความเร็ว
ลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุ 100 นอต ก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งท่ีบริเวณรอยต่อระหว่าง อ าเภอปะทิว
กับอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในตอนเช้าของวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2532 ปรากฏว่า นอกจากท าให้
มีผู้เสียชีวิต และท าความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในพื้นท่ีของจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ โดย
มีน้ าท่วมและดินถล่มในหลายพื้นท่ีแล้ว พายุนี้ยังส่งผลกระทบต่อจังหวัด ใกล้เคียงตามชายฝั่ง 
อ่าวไทย รวมทั้งจังหวัดตามชายฝั่งทะเลตะวันออกด้วย มีผู้เสียชีวิตราว 500 คน สูญหาย 400 คน 
ทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนเสียหายกว่า 1 หมื่นล้านบาท เรือกสวนไร่นาเสียหายกว่า 
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9 แสนไร่ เรือประมงจมลงสู่ใต้ท้องทะเลประมาณ 500 ล า ศพลูกเรือลอยเกลื่อนทะเล และ 
สูญหายไปเป็นจ านวนมาก นับเป็นการสูญเสียจากพายุไต้ฝุ่นครั้งใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

 3.2 สถานการณ์วาตภัยในเอเชีย 

   3.2.1 พายุไซโคลน “ซิดร์” ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ าในทะเล บริเวณ
อ่าวเบงกอลทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่เกาะอันดามันในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 และเริ่ม  
ก่อตัวเป็นพายุหมุนเขตร้อนในอีก 2 วันต่อมาพายุหมุนลูกนี้มีการพัฒนาขึ้นเป็นดีเปรสชั่นท่ีมี
ความเร็วลม 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้เคลื่อนตัวอย่างช้า ๆ ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนถึงเช้าของวันท่ี 
12 พฤศจิกายน 2550 ดีเปรสชั่นลูกนี้มีการพัฒนาตัวอย่างรวดเร็ว กลายเป็นพายุไซโคลนซิดร์ท่ีมี
ความรุนแรงมากท่ีสุดในระดับ 4 ในเช้าวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2550 มีความเร็วลมถึง 215 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงและได้อ่อนก าลังลงเมื่อพัดเข้าสู่แผ่นดินและท าความเสียหายให้ประเทศบังคลาเทศ
อย่างร้ายแรงท่ีสุดโดยสร้างความเสียหายให้กับพื้นท่ีกว่า 25 เขตจากท้ังหมด 64 เขตทั่วประเทศ 

3.2.2 พายุไซโคลน “นาร์กีส” เป็นพายุลูกแรกท่ีตั้งชื่อโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศ
ปากีสถาน ก่อนเกิดพายุลูกนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียได้ตรวจพบหย่อมความกดอากาศต่ าก าลัง
แรงในอ่าวเบงกอลเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2551 และคาดว่าจะกลายเป็นพายุไซโคลนนาร์กิสใน
วันรุ่งขึ้น ต่อมาเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2551 พายุไซโคลนนาร์กิสได้พัดเข้าสู่ประเทศพม่า ท าให้
กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ทางการพม่า ทว่าไม่มีการตอบกลับจากทางการ
พม่าแต่อย่างใดท าให้เมื่อเวลาประมาณเท่ียงคืนของวันท่ี 2 พฤษภาคม 2551 (หรือย่างเข้าวันท่ี 3) 
พายุไซโคลนนาร์กิสมีความรุนแรงมากถึงระดับ 4 มีความเร็วลมสูงสุดวัดได้ 215 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง พัดขึ้นฝั่งบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มปากแม่น้ าอิระวดีในประเทศพม่าคลื่นท่ีก่อตัวในทะเลซึ่งมี
ความสูงกว่า 3.5 เมตรซัดเข้าหมู่บ้านริมชายฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นท่ีเมือง 7 เมืองใน
มณฑลอิระวดีและอีกหลายเมืองในมณฑลพะโค และมณฑลย่างกุ้งซึ่งเป็นพื้นท่ีติดต่อกันมีผู้เสียชีวิต
ถึง 133,000 คน อีก 55,917 คนยังสูญหาย บาดเจ็บอีก 19,359 คน ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
ท้ังหมดกว่า 2.5 ล้านคน นาข้าวของชาวบ้านถูกท าลายไปกว่า 650 ,000 เอเคอร์ท้ังในมณฑล 
ย่างกุ้งและในมณฑลอิระวดี 
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 3.3 สถานการณ์วาตภัยในทวีปยุโรป 

   ทวีปยุโรป เป็นทวีปท้ังในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ยุโรป
เป็นอนุทวีปท่ีอยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทร
อาร์กติก ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและ 
ทะเลด า ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขายูรัลและทะเลสาบแคสเปียน 

  

 
ยุโรปประสบน้ าท่วม จากพายุซาเวอร์ถล่มชายฝั่ง 

   วันท่ี 6 ธันวาคม 2556  ได้เกิดพายุรุนแรงระดับเฮอริเคน “ซาเวอร์”  ในพื้นท่ีตอน
เหนือของทวีปยุโรป ด้วยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุกว่า 228 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระทบ
ชายฝั่งทะเลเหนือ ตั้งแต่สกอตแลนด์ อังกฤษ เยอรมันนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก และ
สวีเดน ก่อให้เกิดคลื่นทะเลยกตัวหรือคลื่นพายุซัดฝั่ง (storm surge) สูงท่ีสุดในรอบ 60 ปี จนท า
ให้มีผู้เสียชีวิตและเกิดความสูญสียอย่างมาก  

 3.4 สถานการณ์วาตภัยในทวีปอเมริกาเหนือ 

   3.4.1 วันท่ี 25 ธันวาคม 2556 เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งส าคัญท่ีสร้างความ
เสียหายให้กับพื้นท่ีในทวีปอเมริกาเหนือท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ท่ี เผชิญ
สภาพอากาศเลวร้ายเนื่องจากถูกพายุหิมะพัดถล่ม ชาวบ้านนับหลายแสนคนในเมืองโตรอนโตของ
แคนนาดา และรัฐมิชิแกนตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาไฟฟ้าดับหลังจากเผชิญพายุ
หิมะรุนแรง ส่งผลให้พบกับปัญหาไม่มีไฟฟ้า 

http://munjeed.com/image_news/2013-12-06/image_126201393728PM.jpg
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 3.4.2  เฮอร์ริเคน “ไอรีน” 

 27 สิงหาคม 2554พายุเฮอร์ริเคน “ไอรีน” พัดถล่มพื้นท่ีตามแนวชายฝั่งด้าน
ตะวันออกของสหรัฐอเมริกาบริเวณรัฐนอร์ธแคโรไลนาขณะมีก าลังแรงเป็นพายุเฮอร์ริเคนระดับ 1 
ด้วยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นเคลื่อนตัวไปทางเหนือ 
พัดเข้าถล่มชุมชนใหญ่กลางเมืองนิวยอร์กและนิวเจอร์ซี่ย์ ซึ่งทางราชการได้อพยพประชาชน 
ออกจากพื้นท่ีตามแผนรับสถานการณ์ของพายุล่วงหน้าแล้ว เนื่องจากเกรงภัยอันเกิดจากน้ าท่วม
และพายุซัดฝั่ง นอกจากนี้ทางราชการนิวยอร์กยังได้ปิดระบบรถไฟใต้ดินและรถโดยสารท้ังหมด 
ส่งผลให้เมืองนิวยอร์กกลายเป็นเมืองร้าง ส่วนกองทัพได้สั่งการให้ทหารกองก าลังพิทักษ์ประเทศ
กวา่ 1 แสนคน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชน 

  อิทธิพลของพายุส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงพัดต้นไม้เสาไฟฟ้า
หักโค่น มีผู้เสียชีวิตในหลาย ๆ รัฐรวมกันอย่างน้อย 38 ราย ทางราชการต้องตัดกระแสไฟฟ้าส่งผล 
กระทบต่อประชาชนใน 13 รัฐรวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีมากกว่า 6 ล้านคน และมีการยกเลิกเท่ียวบิน
มากกว่า 8,300 เท่ียว ประชาชนต้องอพยพถิ่นฐานมากกว่า 2.3 ล้านคน ส่วนแม่น้ าหลายสายและ
ล าธารบางแห่งมีระดับน้ าเพ่ิมสูงขึ้นเป็นประวัติการณ ์

 3.5 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย 
  ประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างบริเวณแหล่งก าเนิดของพายุหมุนเขตร้อนท้ังสองด้าน 

ด้านตะวันออกคือมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต้ ส่วนด้านตะวันตกคือ อ่าวเบงกอล และทะเล
อันดามัน โดยพายุมีโอกาสเคลื่อนจากมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต้เข้าสู่ประเทศไทยทางด้าน
ตะวันออก มากกว่าทางตะวันตก บริเวณท่ีพายุมีโอกาสเคลื่อนผ่านเข้ามามากท่ีสุด คือภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

   3.5.1 พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทยนั้น เกิดในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงตุลาคม หรือพฤศจิกายน ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ปรากฏไม่มากนัก 
อาจมีเพียง 1 - 2 ลูก แต่ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน อาจมีพายุถึง 3 - 4 ลูก พายุท่ีเกิด
ในช่วงนี้มักจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม แล้วค่อยๆ อ่อนก าลังลงตามล าดับ ไม่มีอันตรายจาก
ลมแรง แต่พายุท่ีเกิดในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ส่วนใหญ่จะผ่านมาทางตอนใต้ของปลาย
แหลมญวน หากเป็นพายุใหญ่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย อาจท าให้เกิดความเสียหายได้ เช่น พายุ
เขตร้อน “แฮร์เรียต” และพายุไต้ฝุ่น “เกย์” เป็นต้น 
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    3.5.2 พายุหมุนเขตร้อนในทะเลอันดามัน เกิดได้ใน 2 ช่วงเวลาของปี คือ ช่วงท่ี 1 
ในเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงท่ี 2 ในกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคมพายุหมุนเขต
ร้อนท่ีเข้าสู่ประเทศไทยเฉลี่ยปีละประมาณ 3 ลูก 

  พายุหมุนเขตร้อนท่ีเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย โดยมีก าลังแรงถึงขั้นพายุ 

โซนร้อนขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495-2550  มีจ านวน 14 ลูก แต่ท่ีสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง 

มีจ านวน 8 ลูก ดังนี้ 

ชื่อพายุ 
บริเวณที่พายุ

เคลื่อนตัว 
ขึ้นฝั่ง 

การเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 
ความเสียหาย 

ประเภท พื้นที่ วัน/เดือน/ปี 

1.พายุ 
ไตฝุ้่น เว้ 
(Vae)   

ประเทศ
เวียดนาม 

โซนร้อน จังหวัด
ตราด 

22  
ตุลาคม
2495 

ท าให้เกิดน้ าท่วมหลายแห่งในจังหวัด
ชลบุรี จันทบุรี สมุทรปราการ และ
กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิต
เนื่องจากเรือใบล่มในทะเลจ านวนหนึ่ง 

2. พายุ 
เขตร้อน  
แฮร์เรียต
(Harriet) 

ประเทศไทย โซนร้อน บริเวณ
แหลม
ตะลุมพุก  
อ าเภอ 
ปากพนัง 
จังหวัด 
นครศรี- 
ธรรมราช 

26  
ตุลาคม 
2505 

 

มีผู้เสียชีวิต 935 คน บ้านเรือนพังทลาย
กว่า 50,000 หลัง ไร่นาเสียหายนับแสน
ไร่ รวมค่าเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท
ในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส รวม 12 
จังหวัด 

3. พายุ
ไต้ฝุ่น“เกย์” 
(Gay)   

ประเทศไทย
บริเวณจังหวัด
ชุมพร 

ไต้ฝุ่น จังหวัด
ชุมพร 

4  
พฤศจิกายน 

2532 

ท าความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน เกิดฝนตกหนัก น้ าท่วม โคลน
ถล่ม ทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัด
ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีเรือล่มอับปาง
ลงในอ่าวไทยนับร้อยล า เนื่องจากลม
พายุที่มีก าลังแรง และมีผู้เสียชีวิตใน
ทะเลอีกหลายร้อยคน เป็นพายุที่มีก าลัง
แรงมาก 
 



 

 

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 29 

 

 

ชื่อพายุ 
บริเวณที่พายุ

เคลื่อนตัว 
ขึ้นฝั่ง 

การเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 
ความเสียหาย 

ประเภท พื้นที่ วัน/เดือน/ปี 

4.พายุ
ไต้ฝุ่น 
“เบกกี” 
(Becky)   

ประเทศ
เวียดนาม
ตอนบน 

โซนร้อน จังหวัด
หนองคาย 

30  
สิงหาคม 
2533 

- พายุเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้ง
หนึ่ง พร้อมกับอ่อนก าลังลงเป็นพายุ
ดีเปรสชัน แล้วเคลื่อนสู่ประเทศไทย
ทางด้านจังหวัดน่าน ก่อนที่จะอ่อน
ก าลัง เป็นหย่อมความกดอากาศต่ า 
บริเวณจังหวัดแพร่ 
- พายุนี้ท าให้เกิดฝนตกหนักและน้ า
ท่วมในหลายจังหวัด 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
และภาคเหนือตอนบน เกิดความ
เสียหายต่อบ้านเรือน และสิ่ง
สาธารณูปโภค รวมทั้งไร่นาจ านวน
มาก 

5. พายุ
ไต้ฝุ่น  
“เฟรด” 
(Fred)   

ประเทศ
เวียดนาม
ตอนบน 

โซนร้อน จังหวัด
นครพนม 
 

17  
สิงหาคม 
2534 

- พายุเคลื่อนผ่านจังหวัดสกลนครและ
อุดรธานี แล้วอ่อนก าลังเป็นพายุ
ดีเปรสชันที่บริเวณจังหวัดขอนแก่น  
- ท าให้เกิดน้ าท่วมเป็นบริเวณกว้างใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ ก่อให้เกิดความเสียหาย 
อย่างมาก 

6. พายุ 
เขตร้อน 
“ฟอร์เรสต์” 
(Forrest)  

บริเวณ
จังหวัด 
นครศรี- 
ธรรมราช 

พายุ 
โซนร้อน 

จังหวัด 
นครศร-ี 
ธรรมราช 

 
 
 

15 
พฤศจิกายน 

2535 

- พายุนี้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดสุราษฎร์
ธานี พังงา แล้วลงสู่ทะเลอันดามัน 
- ท าความเสียหายอย่างมากมายให้แก่
บ้านเรือน และไร่นา ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 
ประเมินค่าความเสียหายมากกว่า 3,000 
ล้านบาท 
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ชื่อพายุ 
บริเวณที่พายุ

เคลื่อนตัว 
ขึ้นฝั่ง 

การเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 
ความเสียหาย 

ประเภท พื้นที่ วัน/เดือน/ปี 

7. พายุ
ไต้ฝุ่น  
“ลินดา” 
(Linda)   

อ าเภอ 
ทับสะแก 
จังหวัด
ประจวบ- 
คีรีขันธ์  

พายุ 
โซนร้อน 

อ าเภอ 
ทับสะแก 
จังหวัด
ประจวบ-
คีรีขันธ์  

4  
พฤศจิกายน 

2540 

- พายุนี้เคลื่อนตัวผ่านประเทศพม่าไป
ลงทะเลอันดามัน 
- ท าให้บริเวณอ่าวไทยมีลมแรงและ
คลื่นจัด เรือประมงอับปางหลายสิบล า 
และเกิดฝนตกหนักในจังหวัดชุมพร 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 
กาญจนบุรี และระนอง เกิดน้ าท่วมและ
น้ าป่าไหลหลากในบริเวณดังกล่าว  

8. พายุ
ไต้ฝุ่น  
“จันทู”  

(Chanthu)  
   

ประเทศ
เวียดนาม
ตอนกลาง
และอ่อน
ก าลังลงเป็น
พายุโซนร้อน
เคลื่อนตัว
ผ่านประเทศ
ลาว 

พายุ 
โซนร้อน 

บริเวณ
จังหวัด 
อุบลราชธาน ี

13 มิถุนายน 
2547 

- พายุนี้อ่อนก าลังลงเป็นพายุ

ดีเปรสชันก่อนเคลื่อนผ่านจังหวัด

ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 

อุดรธานี และหนองคาย เข้าสู่

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวเป็นหย่อมความ 

กดอากาศต่ า ท าให้มีฝนตกชุก

หนาแน่น เกิดน้ าท่วมในหลายพื้นท่ี

ของภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าความเสียหาย

ให้แก่บ้านเรือน และไร่นาเป็นอันมาก 
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เรื่องที ่4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 

 4.1 การเตรียมการก่อนเกิดวาตภัย 

   4.1.1 ติดตามข่าวและประกาศค าเตือนภัยเกี่ยวกับลักษณะอากาศร้ายจาก 
กรมอุตุนิยมวิทยา               
    4.1.2 เตรียมวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารท่ีใช้ถ่านแบตเตอรี่ เพื่อติดตามข่าวในกรณีท่ี
ไฟฟ้าขัดข้อง               
   4.1.3 ตัดกิ่งไม้ท่ีอาจหักลงจากแรงลมพายุ โดยเฉพาะกิ่งไม้ท่ีมีโอกาสหักลงมาทับ
บ้านเรือนหรือสายไฟฟ้าได้ส่วนต้นไม้ท่ียืนต้นตายควรโค่นลงให้เรียบร้อย   
   4.1.4 ตรวจเสาและสายไฟฟ้า ท้ังภายในและภายนอกบริเวณบ้านเรือนให้
เรียบร้อย ถ้าไม่แข็งแรงให้ยึดเสาไฟฟ้าให้มั่นคง       
   4.1.5 ปิดประตู หน้าต่างทุกบาน รวมท้ังยึดประตูและหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรง 
ถ้าประตูหน้าต่างไม่แข็งแรง ให้ใช้ไม้ทาบตีตะปูตรึงปิดประตู หน้าต่างไว้จึงจะปลอดภัยยิ่งขึ้น  
   4.1.6 ปิดกั้นช่องทางลมและช่องทางต่าง ๆ ท่ีลมจะเข้ามาท าให้เกิดความเสียหาย 
   4.1.7 เตรียมตะเกียง ไฟฉาย และไม้ขีดไฟให้พร้อมและน ามาวางไว้ใกล้ ๆ มือ 
เมื่อเกิดไฟฟ้าดับจะได้หยิบใช้อย่างทันท่วงที        
   4.1.8 เตรียมอาหารส ารอง น้ าดื่มอาหารกระป๋องไว้เพื่อยังชีพในระยะเวลา 2-3 วัน 
   4.1.9 ดับเตาไฟให้เรียบร้อยและควรจะมีอุปกรณ์ส าหรับดับเพลิงไว้ภายในบ้าน 
   4.1.10 เตรียมเคร่ืองเวชภัณฑ์       
   4.1.11 จัดวางสิง่ของไว้ในท่ีต่ า เพราะอาจจะตกหล่น แตกหักเสียหายได้  
   4.1.12 ลงสมอยึดตรึงเรือ แพ ให้มั่นคงแข็งแรง     
   4.1.13 ควรเตรียมพาหนะและเติมน้ ามันไว้ให้พร้อมภายหลังพายุสงบอาจต้องน า
ผู้ป่วยส่ง สถานพยาบาล            
   4.1.14 ซักซ้อมความพร้อมของสมาชิกในครอบครัวโดยก าหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิด
วาตภัยก าหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัยเมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพ่ือการอพยพเคลื่อนย้ายไป
อยู่ท่ีปลอดภัย               
   4.1.15 หากอาศัยอยู่ในท่ีราบหรือริมน้ า ควรรีบท าการอพยพผู้คน สัตว์เลี้ยง และ
ทรัพย์สินขึ้นไปอยู่ในท่ีสูง ท่ีมั่นคงแข็งแรง 
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 4.2 ข้อปฏิบตัิเมื่อเกิดวาตภัย 

  ขณะเกิดวาตภัยต้องตั้งสตใิห้มั่น เพ่ือตัดสินใจช่วยครอบครัวให้พ้นอันตรายในภาวะ
วิกฤต และไม่ควรออกมานอกอาคารและปฏิบัติ ดังนี้ 

  4.2.1 กรณีอยู่ท่ีนอกบ้าน 
     1) รีบหาอาคารท่ีมั่นคงหรือท่ีก าบังเข้าไปหลบ หรือเข้าไปอยู่ในรถท่ีมีหลังคา
แข็งแรง 
     2) กรณีท่ีเล่นน้ าต้องรีบขึ้นจากน้ าและไปให้พ้นชายหาด 
     3) ถ้าอยู่ในท่ีโล่ง เช่น ทุ่งนา ควรนั่งยองๆ ปลายเท้าชิดกันและเขย่งปลายเท้า
ให้เท้าสัมผัสพื้นดินน้อยท่ีสุดและโน้มตัวไปข้างหน้า ไม่ควรนอนราบกับพื้น 
     4) อยู่ให้ไกลจากโลหะท่ีเป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น อุปกรณ์ท าสวนรถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ และรางรถไฟ  
     5) ห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ที่โดดเดี่ยวโล่งแจ้ง 
     6) ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ 

  4.2.2 กรณีอยู่ในบ้าน 
    1) อยู่ให้ไกลจากอุปกรณ์ไฟฟ้า โลหะท่ีเป็นสื่อน าไฟฟ้าทุกชนิด 
    2) งดใช้โทรศัพท์ 

4.3 การแก้ไขปัญหาหลงัจากเกิดวาตภัย 
   หลังจากลมสงบแล้วต้องรออย่างน้อย 3 ชั่วโมง หากพ้นระยะนี้แล้วไม่มีลมแรง

เกิดขึ้นอีกจึงจะวางใจได้ว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วเพราะเมื่อศูนย์กลางพายุผ่านไปแล้วจากนั้นจะต้องมี

ลมแรงและฝนตกหนักต่อมาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อแน่ใจปลอดภัยแล้ว จึงปฏิบัติดังนี้ 

    4.3.1 หากมีผู้บาดเจ็บให้รีบช่วยเหลือและน าส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
ท่ีใกล้เคียงให้เร็วท่ีสุด              
   4.3.2 หากมีต้นไม้ใกล้จะล้มให้รีบจัดการโค่นล้มลงเสีย มิฉะนั้นจะหักโค่นล้มได ้ 
   4.3.3 ถ้ามีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาดอย่าเข้าใกล้หรือแตะต้องเป็นอันขาด ให้ท า
เครื่องหมายแสดงอันตราย และแจ้งเจ้าหน้าท่ีหรือช่างไฟฟ้าโดยด่วน อย่าแตะต้องโลหะท่ีเป็น 
สื่อไฟฟ้า                  
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     4.3.4 เมื่อปรากฏว่าท่อประปาแตกท่ีใด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีมาแก้ไขโดยด่วน  
     4.3.5 อย่าเพิ่งใช้น้ าประปา เพราะน้ าอาจไม่บริสุทธิ์ เนื่องจากท่อแตกหรือ 
น้ าท่วม ถ้าใช้น้ าประปาขณะนั้นมาดื่มอาจจะเกิดโรคได้ ให้ใช้น้ าท่ีส ารองไว้ก่อนเกิดวาตภัยมาดื่ม
แทน 
     4.3.6 ปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนี้   
      1) การควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดระบาดได้     
      2) การท าน้ าให้สะอาด เช่น ใช้สารส้ม และใช้คลอรีน 
      3) การก าจัดอุจจาระโดยใช้ปูนขาวหรือน้ ายาไลโซล 5% ก าจัดกลิ่นและ
ฆ่าเช้ือ       
      4) ก าจัดพาหะน าโรค เช่น ยุง และแมลงวัน โดยยาใช้ฆ่าแมลง 

   โรคต่าง ๆ ท่ีมักเกิดหลังวาตภัย ได้แก่ โรคระบบหายใจ (เช่น หวัด เป็นต้น)  
โรคติดเชื้อ และปรสิต (เช่น การอักเสบมีหนอง โรคฉี่หนู เป็นต้น) โรคผิวหนัง (เช่น โรคน้ ากัดน้ า 
กลาก เป็นต้น) โรคระบบทางเดินทางอาหาร (เช่น โรคอุจจาระร่วง) ภาวะทางจิต (เช่น ความเครียด 
เป็นต้น) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

อุทกภัย 

สาระส าคัญ  

การเกิดอุทกภัยหรือภัยจากน้ าท่วม เป็นภัยท่ีเกิดขึ้นได้กับประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ส าหรับ
ประเทศไทยเคยประสบเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่มาหลายครั้ง สาเหตุส าคัญของการเกิดอุทกภัย
เกิดได้ท้ังจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและมนุษย์เป็นต้นเหตุ โดยแต่ละประเทศหรือแต่ละ
ทวีป มีพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยหลายจุดท่ีต้องระวัง การเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งจะมีขนาดและ
ความรุนแรงแตกต่างกัน ซึ่งความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาด ความรุนแรงและลักษณะพื้นที่ท่ีเกิดเหตุการณ์เป็นส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
1. อธิบายความหมายของอุทกภัย  
2. บอกสาเหตุและปัจจัยในการเกิดอุทกภัย  
3. บอกผลกระทบท่ีเกิดจากเกิดอุทกภัย  
4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากอุทกภัย  
5. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย  
6. บอกพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดอุทกภัย  
7. บอกสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 

 8. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเกิดอุทกภัยของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก และ
  คาดคะเนการเกิดอุทกภัยในอนาคตได ้

9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย 
 10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย  
 11. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย  
 12. เสนอแนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดจากอุทกภัย  
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ขอบข่ายเนื้อหา  

เร่ืองท่ี 1 ความหมายของอุทกภัย  

เร่ืองท่ี 2  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอุทกภัย       
    2.1 ลักษณะการเกิดอุทกภัย       
    2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุทกภัย     
    2.3 ผลกระทบท่ีเกิดจากอุทกภัย      
    2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย     
    2.5 พื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดอุทกภัย      
    2.6 ลักษณะภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย  

เร่ืองท่ี 3 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก  
     3.1 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย     
     3.2 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศต่าง ๆ ในโลก 

เร่ืองท่ี 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากอุทกภัย  
    4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย    
    4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย      
    4.3 การปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย  

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 12 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้   

  1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3       
  2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3     
  3. เว็บไซต์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ        
  4. สื่อเอกสาร เช่น วารสาร จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ  
  5. สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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เรื่องที่ 1 ความหมายของอุทกภัย 

 อุทกภัย หรือ น้ าท่วม (flood) คือ ภัยหรืออันตรายที่
เกิดจากน้ าท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากภาวะท่ีน้ าไหลเอ่อล้น
ฝั่งแม่น้ า ล าธาร หรือทางน้ าเข้าท่วมพื้นท่ีซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้
อยู่ใต้ระดับน้ า หรือเกิดจากการสะสมน้ าบนพื้นท่ีซึ่งระบาย
ออกไม่ทัน ท าให้พื้นท่ีนั้นปกคลุมไปด้วยน้ า 

เรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุทกภัย 
 อุทกภัย คือ ภัยท่ีเกิดจากน้ าท่วม น้ าป่าไหลหลาก 
หรือ น้ าไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ าไหลท่วมบ้านเรือนด้วยความ
รุนแรง  

 2.1 ลักษณะการเกิดของอุทกภัย 

  ลักษณะการเกิดอุทกภัยมี 4 ลักษณะ ได้แก่ 
  2.1.1.น้ าล้นตลิ่ ง เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่ อง 
ปริมาณน้ าจ านวนมากระบายไหลลงสู่แม่น้ าล าธารออกสู่ทะเล
ไม่ทัน ท าให้เกิดสภาวะน้ าล้นตลิ่งเข้าท่วมสวน ไร่ นา และ
บ้านเรือน ท าให้เกิดความเสียหาย ถนนและสะพานช ารุด 
เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดได้ 
  2.1.2 น้ าท่วมฉับพลัน/น้ าป่าไหลหลาก เป็นภาวะน้ าท่วมท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
เนื่องจากฝนตกหนักมักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณ
นั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้ าท่ีอยู่ห่างออกไป หรือเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น 
เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าพังทลาย ท าให้ถนน สะพาน และชีวิตมนุษย์/สัตว์ได้รับความเสียหาย 
  2.1.3 คลื่นพายุซัดฝั่ง คือ คลื่นท่ีเกิดพร้อมกับพายุโซนร้อน เมฆฝนก่อตัวฝนตกหนัก 
ลมพัดแรง พื้นท่ีชายฝั่งจะมีความกดอากาศต่ า น้ าทะเลยกตัวสูงกว่าปกติกลายเป็นโดมน้ าขนาด
ใหญ่ซัดจากทะเลเข้าชายฝั่งอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเสียหายต่อชีวิต อาคารบ้านเรือนและ
ทรัพย์สินบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่ง  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj80-T0lfXLAhXCV44KHSGyAiIQjRwIBw&url=http://news.mthai.com/hot-news/general-news/130684.html&psig=AFQjCNH3No17Nf1pkQyu6pI9AhgpdPdCGg&ust=1459865765163439
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  2.1.4 น้ าท่วมขัง เป็นน้ าท่วมท่ีเกิดจากระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ มักเกิดขึ้นใน
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ า และบริเวณชมชนเมืองใหญ่ ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตก
หนักในบริเวณนั้นติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน 

 2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุทกภัย  
  สาเหตุและปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดอุทกภัยมี 2 ประการ คือ การเกิดภัยธรรมชาติ
และการกระท าของมนุษย์  

   2.2.1 การเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ 

     1) ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุท่ีเกิดขึ้นติดต่อกันเป็น
เวลานานหลายชั่วโมง มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไม่อาจไหลลงสู่แม่น้ าล าธารได้ทันจึงท่วมพื้นท่ีท่ี
อยู่ในท่ีต่ า ซึ่งมักเกิดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน 

    2) ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อน เมื่อพายุนี้ เกิดท่ีแห่งใดแห่งหนึ่งเป็น
เวลานานหรือแทบไม่เคลื่อนท่ีจะท าให้บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกันตลอดเวลายิ่งพายุมีความ
รุนแรงมาก เช่น มีความรุนแรงขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงท่ีใดก็ท าให้ท่ีนั้น
เกิดพายุลมแรง ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและมีน้ าท่วมขัง นอกจากนี้ถ้าความถี่ของพายุท่ี
เคล่ือนท่ีเข้ามาหรือผ่านเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ถึงแม้จะในช่วงสั้นแต่ก็ท าให้น้ าท่วมเสมอ 

    3) ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ท าให้ปริมาณน้ าบนภูเขาหรือแหล่งต้นน้ ามีมาก มี
การไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงลงสู่ท่ีราบเชิงเขา เกิดน้ าท่วมขึ้นอย่างกะทันหัน เรียกว่าน้ าท่วมฉับพลัน 
เกิดขึ้นหลังจากท่ีมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือเกิดก่อนท่ีฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นใน  
ล าธารเล็ก ๆ โดยเฉพาะตอนท่ีอยู่ใกล้ต้นน้ าของบริเวณลุ่มน้ า ระดับน้ าจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับเทือกเขาสูง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น 

    4) ผลจากน้ าทะเลหนุนในระยะท่ีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนวท่ีท าให้
ระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุดน้ าทะเลจะหนุนให้ระดับน้ าในแม่น้ าสูงขึ้นอีกมาก ประกอบกับระยะเวลาท่ี
น้ าป่าและน้ าจากภูเขาไหลลงสู่แม่น้ า น้ าในแม่น้ าจึงไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได้ ท าให้เกิดน้ าเอ่อล้นตลิ่ง
และท่วมเป็นบริเวณกว้างยิ่งถ้ามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดขึ้นในช่วงนี้ ความเสียหายก็ยิ่งจะมี  
มากขึ้น 
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    5) ผลจากลมมรสุมมีก าลังแรงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมท่ีพัดพาความชื้น
จากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เมื่อมีก าลังแรงเป็น
ระยะเวลาหลายวัน ท าให้เกิดคลื่นลมแรง ระดับน้ าในทะเลตามขอบฝั่งจะสูงขึ้น ประกอบกับมีฝน
ตกหนักท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ยิ่งถ้ามีพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ก็จะยิ่งเสริมให้มรสุมดังกล่าวมีก าลัง
แรงขึ้นอีก ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย ปะทะขอบฝั่ง
ตะวันออกของภาคใต้ มรสุมนี้มีก าลังแรงเป็นครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีน
มีก าลังแรงขึ้นจะท าให้มีคลื่นค่อนข้างใหญ่ในอ่าวไทย และระดับน้ าทะเลสูงกว่าปกติ บางครั้งท าให้
มีฝนตกหนักในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปท าให้เกิดน้ าท่วมเป็นบริเวณกว้าง 

    6) ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟ 
บนบกและภูเขาไฟใต้น้ าระเบิดเปลือกของผิวโลกบางส่วนจะได้รับความกระทบกระเทือน
ต่อเนื่องกัน บางส่วนของผิวโลกจะสูงขึ้นบางส่วนจะยุบลง ท าให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรซั ด 
ขึ้นฝั่งเกิดน้ าท่วมตามหมู่เกาะและเมืองตามชายฝั่งทะเลได้เกิดขึ้นบ่อยคร้ังในมหาสมุทรแปซิฟิก 

    2.2.2 การกระท าของมนุษย์ ได้แก่ 
     1) การตัดไม้ท าลายป่าในพื้นท่ีเสี่ยงภัย เมื่อเกิดฝนตกหนักจะท าให้อัตรา 
การไหลสูงสุดเพิ่มมากขึ้นและไหลมาเร็วขึ้นเป็นการเพิ่มความรุนแรงของน้ าในการท าลายและยัง
เป็นสาเหตุของดินถล่มด้วย นอกจากนี้ยังท าให้ดินและรากไม้ขนาดใหญ่ถูกชะล้างให้ไหลลงมาใน
ท้องน้ า ท าให้ท้องน้ าตื้นเขินไม่สามารถระบายน้ าได้ทันที ท้ังก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและ
บาดเจ็บของประชาชนทางด้านท้ายน้ า 
     2) การขยายเขตเมืองลุกล้ าเข้าไปในพื้นท่ีลุ่มต่ า ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ าธรรมชาติ
ท าให้ไม่มีท่ีรับน้ า เมื่อน้ าล้นตลิ่งก็จะเข้าไปท่วมบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มต่ าซึ่งเป็นเขตเมืองท่ีขยายใหม่
ก่อน 
     3) การก่อสร้างโครงสร้างขวางทางน้ าธรรมชาติ ท าให้มีผลกระทบต่อการ
ระบายน้ าและก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 
     4) การออกแบบทางระบายน้ าของถนนไม่เพียงพอ ท าให้น้ าล้นเอ่อในเมือง 
ท าความเสียหายให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายน้ าได้ช้ามาก 
     5) การบริหารจัดการน้ าท่ีไม่ดี เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดน้ าท่วมโดยเฉพาะ
บริเวณด้านท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ า 
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  2.3 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย  
   อุทกภัยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อชีวิตผู้คน ทรัพย์สิน อาคาร บ้านเรือน
เท่านั้น  แต่ยังเกิดผลกระทบตามมาอีกหลาย ๆ ด้าน เช่น   

   2.3.1 ผลกระทบทางด้านการศึกษา 
     สถานศึกษาท่ีถูกน้ าท่วมเกิดความเสียหายเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 
นักศึกษา และลดปัญหาการเดินทาง ท าให้ต้องปิดการเรียนการสอน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการสอน
ชดเชย หรือการปิดภาคเรียนไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด  
   2.3.2 ผลกระทบทางด้านการเกษตร 
     เมื่อเกิดอุทกภัย จะท าให้ผลผลิตทางด้านการเกษตร เช่น ข้าว พืชไร่ พืชสวน 
ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดท่ีได้รับผลกระทบ ได้รับความเสียหาย ส่วนด้านการประมง 
การปศุสัตว์ ก็ได้รับผลกระทบท้ังสิ้น นอกจากนี้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะได้รับ
ความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อราคาข้าว พืชไร่ พืชสวน สัตว์น้ าและผลผลิตอื่น ๆ ท าให้การผลิต 
การขนส่งมีต้นทุนสูงขึ้นกว่าปกติ ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรท่ี
ไม่มีเงินทุนส ารองจะต้องกู้หนี้ยืมสินเพ่ือลงทุนท าการเกษตรต่อไป 

   2.3.3 ผลกระทบด้านอุตสาหกรรม 
     นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ท าให้เกิด
ความขัดข้องในการผลิตและการขาดแคลนปัจจัยเพื่อป้อนโรงงานท่ัวโลก ประเทศท่ีมีฐานการผลิต
ในประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่น ก็ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้ก าไรของบริษัทลดลงตามไปด้วย รายได้
ลูกจ้างในไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการส่งออก เพราะขาดวัตถุดิบใน
การผลิตสินค้า               
   2.3.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
     จากการขาดวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาจท าให้สินค้าขาดตลาด ประกอบกับ
การจัดส่งท่ียากล าบากจะยิ่งท าให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบท่ัวโลก เพราะไทยเป็น
แหล่งผลิตใหญ่ของโลกในปัจจุบัน อุทกภัยยังส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง เนื่องจาก
ความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและความสูญเสียจากค่าเสียโอกาส เช่น การผลิต การส่งออก  
เป็นต้น 
     นอกจากนี้ ธุรกิจการท่องเท่ียวก็ได้รับความเสียหายในรูปแบบของการสูญเสีย
รายได้เข้าสู่ประเทศรวมถึงชื่อเสียงของประเทศ  เนื่องจากรัฐบาลของหลายประเทศ ได้เตือนภัยให้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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นักท่องเท่ียวของตนเอง ระมัดระวังในการเดิ นทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ท าให้
นักท่องเท่ียวต่างชาติลดลง 
   2.3.5 ผลกระทบด้านการสาธารณสุข 
     เมื่อเกิดน้ าท่วมติดต่อกันยาวนาน มักจะพบกับปัญหาเกิดสิ่งปนเปื้อนของ
แหล่งน้ า และโรคท่ีมากับน้ า ท าให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคตาแดง โรคไข้ฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง  
น้ ากัดเท้า น้ ากัดเล็บ ฯลฯ จึงส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงสุขภาพจิต 
ของประชาชนมีเพิ่มขึ้นด้วย 

  2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย  

   ก่อนการเกิดอุทกภัยครั้งใด มักจะมีสัญญาณบอกเหตุให้เราทราบล่วงหน้าอยู่เสมอ 
สัญญาณบอกเหตุดังกล่าวมีท้ังสัญญาณท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  และจาก
พฤติกรรมของสัตว์ 
   2.4.1 สัญญาณบอกเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  
     โดยธรรมชาติแล้ว เมื่อจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง สามารถสังเกตได้
จากสภาพของอากาศร้อนผิดปกติ เกิดฝนตก ฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานนอกจากนี้
ยังสามารถสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ได้ เช่น มด หรือแมลง มักจะเคลื่อนย้ายท่ีอยู่ไปยังท่ีสูง 
   2.4.2 สัญญาณเตือนก่อนเกิดภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ (ภูมิปัญญาชาวบ้าน)  
     1) ในเวลากลางวัน ถ้ามีเมฆจ านวนมาก ท้องฟ้ามีแสงสีแดง ลมสงบ ผิวน้ า
ทะเลไม่มีระลอกคลื่น เป็นสัญญาณเตือนว่า ก าลังจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักมาก  
     2) ในเวลากลางคืน ถ้ามองไม่เห็นดวงดาว ท้องฟ้ามีแสงสีแดง ลมสงบ  
เป็นสัญญาณเตือนว่า ภายในคืนนี้จะมีพายุลมแรงและจะมีฝนตกหนักมาก 
     3) เวลากลางวันในฤดูร้อน ถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันสองวัน พอเข้า
วันท่ีสาม มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้า ลมสงบ ก้อนเมฆใหญ่ขึ้น สูงขึ้นเร่ือย ๆ เป็นสัญญาณเตือนว่า 
ตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ าจะมีพายุฤดูร้อน จะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าฝ่า  
ลมกระโชกแรง และอาจจะมีพายุงวง ลงมาจากฐานเมฆ 
     4) ฤดูร้อนในตอนบ่าย ถ้ามีลมค่อนข้างแรงพัดเข้าสู่ภูเขาจนถึงเย็น เป็น
สัญญาณเตือนว่า คืนนี้จะมีฝนตกหนัก 
     5) ฤดูร้อนปีใด พบรังผึ้ง รังมดแดง ท ารังบนยอดไม้ เป็นสัญญาณเตือนว่า 
ในหน้าฝนปีนั้นฝนจะน้อย 
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     6) ฤดูร้อนปีใด ไม่พบรังนกบนต้นไม้ หรือนกย้ายไปท ารังตามถ้ า ตามใต้ 
หน้าผา ซอกเหลือบหินบนภูเขา เป็นสัญญาณเตือนว่า ฤดูฝนปีนั้นจะมีพายุลมแรง ฝนตกหนักมาก 
     7) ฤดูร้อนปีใด มดท่ีขุดรูอาศัยใต้ดิน ขนเอาขุยดินขึ้นมาท าเป็นแนวกัน 
ดินกลม ๆ รอบรูไว้ เป็นสัญญาณว่าฤดูฝนปีนี้ จะมีฝนดี 
     8) ฤดูร้อนปีใด ต้นทองกวาวออกดอกเต็มต้น มะขามติดฝักดก ต้นหว้าลูกดก 
หญ้าแพรกช่อยาวต้นตรง เป็นสัญญาณว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนดี 
     9) ในช่วงฤดูฝน มดด าขนไข่ อพยพขึ้นไปอยู่ ท่ีสูง เป็นสัญญาณเตือนว่า 
ภายในสองวัน จะมีฝนตกหนักจนน้ าท่วม 
      10) ฤดูฝน ถ้าลงไปงมหอยในดินโคลนริมฝ่ังแม่น้ า แล้วพบว่าหอยต่าง ๆ ย้าย
ลงไปอยู่ในแนวร่องน้ าลึกกลางแม่น้ า  เป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้น้ าแล้ง 
      11) ฤดูฝน ถ้ านกนางแอ่นมาเกาะเสาไฟฟ้ า สายไฟฟ้า จ านวนมาก  
เป็นสัญญาณเตือนว่า ในทะเลจะมีพายุลมแรง 
      12) ฤดูฝน ถ้านกปากห่างบินเป็นฝูงใหญ่ ๆ ลงมาอาศัยอยู่แถบจังหวัดอยุธยา 
ปทุมธานี เป็นสัญญาณเตือนว่าอากาศหนาวก าลังตามมาภายในหนึ่งเดือน 
      13) ฤดูฝนปีใด มีน้ าท่วมใหญ่ น้ าท่วมนาน แสดงว่า ในฤดูหนาวจะมีแผ่นดิน
ยุบ ดินถล่ม 
      14) ฤดูหนาวปีใดหนาวนาน จะบ่งบอกว่า ผลไม้จะติดดอก ออกผลดก ปีนั้น
จะมีฝนดี น้ าท่าจะมาก 
      15) ฤดูหนาว หากปีใดฤดูหนาวจะหนาวเป็นช่วงสั้น ๆ เป็นสัญญาณเตือนว่า 
ปีนั้นฝนจะแล้ง               
      16) ถ้าสัตว์เลื้อยคลานหนีออกมากจากรู หนูวิ่งไปมาวุ่นวาย ปลากระโดด
ออกจากบ่อหรือกระชัง เป็ด ไก่บินกระเจิง หมู ม้า กระโดดโลดเต้นอยากออกจากคอก บางทีก็กัด
กัน นกบินแบบตื่นท่าทางตระหนก บินกระเจิงหลงทิศไม่เป็นระเบียบ สุนัขเห่าหอน ว่ิงเข้า ว่ิงออก
จากบ้าน ซ้ าไปมา แมวว่ิงขึ้นต้นไม้อย่างหวาดกลัว บ่อน้ าพุร้อนมีระดับน้ าสูงขึ้นมากกว่าปกติจนล้น 
และมีอุณหภูมิของน้ าร้อนสูงขึ้น จนมีควันไอร้อนชัดเจน อากาศท่ัวไปร้อนขึ้น อาจมีเสียงดังคล้าย 
ฟ้าร้องหรือเสียงเลื่อนลากวัตถุท่ีมีน้ าหนักมาก ๆ เป็นสัญญาณเตือนว่า จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด
ใหญ่ภายใน 24 ชั่วโมง  
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      17) ถ้าอยู่ชายฝั่งทะเลแล้วรู้สึกว่าแผ่นดิน หาดทรายสั่นสะเทือนจนมึนงง 
เหมือนเมารถ เมาเรือหรือเมาคลื่น เป็นสัญญาณเตือนว่า ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ใต้ท้องทะเล
ขึ้นแล้ว และหลังจากนั้นถ้ามีปรากฏการณ์น้ าทะเลลดลงห่างจากฝั่งไปอย่างรวดเร็ว จนปลาเกยตื้น
เพราะว่าลงไปตามน้ าไม่ทัน เป็นสัญญาณเตือนว่า ผลจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ใต้ท้อง
ทะเลนั้น มีความรุนแรงมากพอท่ีจะท าให้เกิดคลื่นสึนามิ (คลื่นใต้น้ า) และคลื่นดังกล่าวก าลังจะเข้า
ใกล้ชายหาดและก าลังจะซัดฝั่ง ภายในเวลาอันใกล้ ให้หนีออกห่างจากฝั่งทะเลให้ไกลไม่น้อยกว่า
สองกิโลเมตร  และต้องติดตามรอฟังข่าวจากทางราชการจนแน่ใจว่าปลอดภัยก่อนหรือคอยจนกว่า
จะเลยสามชั่วโมงไปแล้ว จึงค่อยออกทะเล 

 2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย 

   ในอดีตประเทศไทยมีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่จากการบุกรุก แผ้วถางป่าเพื่อท าไร่
เลื่อนลอย และการตัดไม้ เพื่อการค้าของกลุ่มนายทุน ท าให้ปัจจุบันพื้นท่ีป่าไม้ลดน้อยลง 
อย่างน่าใจหาย และนับเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดอุทกภัยหรือภัยจากน้ าท่วมขึ้น ประเทศไทยมี
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้  แต่ระดับความเสี่ยงจะมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค 
   2.5.1 พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     การแบ่ งระดับพื้ น ท่ี เสี่ ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้ น ท่ีลุ่ มน้ าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พิจารณาจาก 
     1) พื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยระดับสูง ก าหนดให้เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดอุทกภัยรุนแรงมาก 
และท าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิ่งก่อสร้าง 
     2) พื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง ก าหนดให้เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดอุทกภัย
รุนแรงปานกลางและท าความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนมากแต่ไม่มีการสูญเสียชีวิต 
     3) พื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยระดับต่ า ก าหนดให้เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดอุทกภัยรุนแรงน้อย
และท าความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนไม่มาก 
     4) พื้นท่ีไม่เส่ียงอุทกภัย ก าหนดให้เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดอุทกภัยไม่รุนแรงและไม่ท า
ให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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   2.5.2 พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคใต้ 
     การแบ่งระดับพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยส าหรับพื้นท่ีลุ่มน้ าภาคใต้
พิจารณาจาก 
     1) พื้นท่ีเสี่ยงจากดินโคลนไหลทับถม มักเป็นพื้นท่ีบริเวณเชิงเขาท่ีน้ าป่าไหล
หลากพาดินโคลน หินต้นไม้ลงมาทับถม 
     2) พื้นท่ีเสี่ยงจากน้ าไหลหลาก เป็นพื้นท่ีถัดจากเชิงเขาท่ีโคลนไหลมาทับถม
คือ มีโคลนน้อยกว่าและค่อนข้างราบกว่าพ้ืนท่ีเชิงเขาแต่น้ าป่าไหลหลากผ่านไปอย่างรวดเร็วพร้อม
ท้ังมีโคลนบางส่วนตกตะกอน 
     3) พื้นท่ีเสี่ยงจากน้ าท่วมขัง เป็นพื้นท่ีราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าตาปีและคลอง 
พุมดวง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งระบายน้ าลงสู่ทะเลไม่ทัน 
     4) พื้นท่ีเสี่ยงจากน้ าท่วมซ้ าซาก เป็นพื้นท่ีท่ีประสบกับน้ าท่วมขังเป็นประจ า
เกือบทุกปี แต่อาจไม่ท่วมขังตลอดปีหรือเกิดขึ้นปีเว้นปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน 
     5) พื้นท่ีชุ่มน้ า เป็นพื้นท่ีราบต่ ามีน้ าท่วมขังหรือมีสภาพชื้นแฉะตลอดเวลา 

           2.6 ลักษณะภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย มีดังนี้ 

   2.6.1 บริเวณท่ีราบ เนินเขา จะเกิดอุทกภัยแบบฉับพลัน น้ าไหลบ่าอย่าง

รวดเร็วและมีพลังท าลายสูง ลักษณะแบบนี้ เรียกว่า “น้ าป่า” เกิดขึ้นเพราะมีน้ าหลากจากภูเขา 

อันเนื่องจากมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ า จึงท าให้เกิดน้ าหลากท่วมฉับพลัน 

             2.6.2 พื้นท่ีราบลุ่มริมแม่น้ าและชายฝ่ัง เป็นภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นช้า ๆ จากน้ า

ล้นตลิ่ง เมื่อเกิดจะกินพื้นท่ีบริเวณกว้าง น้ าท่วมเป็นระยะเวลานาน 

   2.6.3 บริเวณปากแม่น้ า เป็นอุทกภัยที่เกิดจากน้ าท่ีไหลจากที่สูงกว่าและ

อาจจะมีน้ าทะเลหนุน ประกอบกับแผ่นดินทรุดจึงท าให้เกิดน้ าท่วมขังในท่ีสุด 
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์อทุกภัยในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 

  สถานการณ์อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยมัก
เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และเกิดรุนแรงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนังต่ อเนื่องกันเป็นเวลานาน 
ตัวอย่างการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะอุทกภัยที่มีความรุนแรงของประเทศต่าง  ๆ ในโลก ดังนี้ 

 3.1 เหตุการณม์หาอุทกภัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 

   ในปี  พ .ศ. 2554 ประเทศไทยเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรงท่ีสุด หรือ  ท่ี เรียกกันว่า  
“มหาอุทกภัย” ซึ่งเกิดจากพายุโซนร้อน “นกเตน” ท่ีขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนาม ส่งผลให้
เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และท าให้เกิดน้ าท่วม
ในหลายจังหวัด ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย  ในส่วนของภาคเหนือ เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่องประกอบกับมีน้ าป่าไหลหลาก ท าให้เกิดน้ าท่วมอย่างฉับพลัน เมื่อน้ าไหลลงสู่ ท่ีราบ 
ภาคกลางจึงท าให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา เพราะได้รับน้ าปริมาณ
มากจากแม่น้ าสาขา เขื่อนจึงมีระดับน้ าใกล้ความจุท่ีเขื่อนจะสามารถรับได้ ฝนท่ีตกลงมาอย่างหนัก
และต่อเนื่องจึงต้องปล่อยน้ าออกจากเขื่อนภายในเวลาไม่นาน อุทกภัยก็ลุกลามขยายออกไป 
ก่อให้เกิดความเสียหายทุกภูมิภาคของประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

มวลน้ าเข้าท่วมท่าอากาศยานดอนเมืองและบริเวณใกล้เคียง กรุงเทพฯ   
 ( ภาพจากhttp://www.matichon.co.th/news ) 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 การเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรงครั้งนี้ ท าให้พื้นท่ีด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมกว่า 150 
ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท้ัง ใน 65 จังหวัด 684 อ าเภอ เกิดความเสียหาย ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน 4,086,138 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน ความสูญเสียท่ีมีต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชาติมีมากมายมหาศาล ธนาคารโลกประเมินมูลค่า 
ความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และภัยพิบัติครั้งมีมูลค่าความเสียหายมากท่ีสุดเป็นอันดับ 
สี่ของโลก 

3.2 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศต่าง ๆ ในโลก 

   เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ที่ประเทศจีน ปี พ.ศ. 2474 

   ในปี พ.ศ. 2474 ได้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประเทศจีน นับเป็นเหตุการณ์น้ า
ท่วมครั้งยิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ท าให้เกิดความเสียหายและสูญเสียต่อประเทศจีน
อย่างมหาศาล ท้ังบ้านเรือน สาธารณูปโภค ชีวิตประชาชนสูญหายไปกับกระแสน้ าจ านวนมาก 

   ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางตอนกลางของประเทศจีนแถบแม่น้ าฮวงโห  
(แม่น้ าเหลือง) แม่น้ าแยงซี และแม่น้ าฮวายนั้น ทุกปีเมื่อถึงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ าสูงจนเอ่อล้นเข้า
ท่วมบ้านเรือนผู้คน สร้างความเสียหายอยู่จนเป็นเร่ืองธรรมดา แต่หายนะครั้งไหนจะเลวร้ายเท่าท่ี
เกิดในปี 1931 ท่ีท าให้จ านวนผู้คนท่ีล้มตายสูง 800,000 ถึง 4,000,000 คน  

 
 

ภาพน้ าท่วมใหญ่ที่ประเทศจีน ปี 1931 
(ภาพจาก http://www.dek-d.com/studyabroad/26367/) 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://www.dek-d.com/studyabroad/26367/
http://www.dek-d.com/studyabroad/26367/
http://www.dek-d.com/studyabroad/26367/
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  เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ที่ประเทศพม่า 

  หากจะพูดถึงเหตุภัยพิบัติท่ีสาหัสน่าเป็นห่วงท่ีสุด คงจะไม่มีท่ีไหนท่ีน่าเป็นห่วงมากไป
กว่าน้ าท่วมพม่าอีกแล้ว เมื่อพม่าได้เจอพิษมรสุมกระหน่ าซัด จนเกิดน้ าท่วมหนัก ระดับน้ าสูงมาก
จนน่าตกใจ ถึงขนาดท่ีท าให้หลาย ๆ คนคิดว่า หลายภาพสถานการณ์น้ าท่วมในพม่าท่ีเห็นดูจะเป็น
ภาพตัดต่อมากกว่าภาพจริง 

  สถานการณ์น้ าท่วมในพม่าในปี 1931 มีความรุนแรงมาก โดยมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ ากว่า 46 
ราย ซึ่งเป็นยอดที่สูงขึ้นตามท่ีองค์การสหประชาชาติได้ออกมาเตือนและคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 

  นับตั้งแต่เกิดน้ าท่วม ทางการพม่ายอมรับว่าประชาชนในหลายพื้นท่ียังคงถูกปล่อยให้
ลอยแพ ความช่วยเหลือยังไปไม่ถึง บางพื้นท่ีความช่วยเหลือก็ไม่ท่ัวถึง เพราะทีมช่วยเหลือสามารถ
เข้าถึงพื้นที่ได้ทางเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น 

   
สถานท่ีส าคญั ๆ ในพม่าถูกน้ าท่วมขัง ได้รับความเสียหายอยา่งมาก 

( ภาพจากhttp://hilight.kapook.com/view/124296 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://news.kapook.com/topics/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%202558
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 เหตุการณน์ ้าท่วมประเทศอินเดีย 

  

 

  

 

 

 
ภาพน้ าท่วมอินเดีย( ภาพจากhttp://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id ) 

 เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในเมืองเชนไนของอินเดีย ธันวาคม 2558  เป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ท่ีสุด
ในรอบกว่าหนึ่งศตวรรษในเมืองเชนไน หรือชื่อเดิมว่ามัทราส ในรัฐทมิฬนาดู ทางภาคใต้ของ
อินเดีย มีผู้ เสียชีวิตกว่า 188 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 200 คน นับตั้งแต่เริ่มเกิดน้ าท่วมใน 
รัฐทมิฬนาดู ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558  ผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นในอ่าวเบงกอล ท าให้
เมืองเชนไน เมืองเอกของรัฐทมิฬนาดู จมอยู่ใต้บาดาล บ้านเรือนประชาชนและถนนสายหลัก 
เกือบท้ังหมดถูกน้ าท่วมเสียหายท่ัวท้ังเมือง  

 เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ที่ประเทศแคนนาดา 

 สถานการณ์น้ าท่วมในเมืองแคลแกรี รัฐแอลเบอร์ตาของแคนาดาในปี พ.ศ. 2556 ระดับ
น้ าท่วมสูงเป็นประวัติการณ์ ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนอกจากนี้ ยังท่วมเส้นทาง
ขนส่งส าคัญ ๆ ซึ่งก็รวมถึงรถไฟบางสาย และทางหลวงสายหลัก ภาวะน้ าท่วมคร้ังนี้นับเป็นอุทกภัย
ท่ีมีความรุนแรง 
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ภาพจาก http://www2.krobkruakao.com 

 น ้าท่วมในออสเตรเลีย 

 ออสเตรเลีย เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ วันท่ี 10 มกราคม 2554 แสดงให้เห็นถึงความโหดร้าย
ของน้ าท่ีเอ่อท่วมออสเตรเลีย โดยระดับน้ าค่อย ๆ สูงขึ้นพัดพารถท่ีจอดอยู่เสียหายนับสิบคัน  

  
      

   
พื้นที่บริเวณกว้างของประเทศออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

น้ าท่วมออสเตรเลยี (เครดิตภาพจาก ctv.ca) 

 

 

http://www.ctv.ca/CTVNews/TopStories/20110110/toowoomba-queensland-australia-flash-floods-110110/
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 น ้าท่วมยุโรป European flooding 

 
ภาพจาก boston.com 

 อุทกภัย น้ าท่วม ฝนตกหนักจากพายุในยุโรป ท าให้เกิด น้ าท่วมฉับพลัน ในหลาย ๆ เมือง 
ท้ังฝรั่งเศส สเปน โปแลนด์ และอีกหลายประเทศท่ีประสบอุทกภัย น้ าท่วม จากเหตุการณ์นี้ 
มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจ านวนมาก  

 น ้าท่วมอังกฤษ 

  

สถานการณ์น้ าท่วมในพื้นที่ทางภาคใต้ของอังกฤษส่งผลให้พ้ืนท่ีอุทกภัยขยายวงกว้าง 

 ฝนท่ีตกหนักในพื้นท่ีทางภาคใต้ของอังกฤษ ส่งผลให้พื้นท่ีอุทกภัยขยายวงกว้าง ขณะท่ีน้ า
ในแม่น้ าเธมส์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมสูงขึ้น ทางการต้องประกาศเตือนภัย
น้ าท่วมในอีกหลายพื้นท่ี รวมท้ังเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ดเชียร์ เมืองเบิร์กเชียร์ และเมืองเซอร์เรย์  
โดยขอให้ประชาชนเฝ้าติดสถานการณ์น้ าท่วมอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นท่ีท่ีมี 
น้ าท่วมสูง 

 พายุและกระแสลมแรงกว่า 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท าให้น้ าท่วมหนักทางตะวันตกของ
อังกฤษ และแคว้นเวลส์ โดยมีรายงานว่าชายวัย 70 ปี เสียชีวิต เพราะไฟฟ้าช็อต ขณะท่ีประชาชน
กว่า 80,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ 

http://play.kapook.com/photo/showfull-95630-6
http://play.kapook.com/photo/showfull-95630-7
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 ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษยังคงจมอยู่ใต้น้้านานหลายสัปดาห์ ส่วนพื้นท่ีใกล้เคียง
แม่น้้าเธมส์ถูกน้้าท่วมเช่นกัน   

 น ้าท่วมในอาฟริกา 

ในวันท่ี 13 กันยายน 2555 เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายพื้นท่ีทางตอนกลางของประเทศ
ไนจีเรียได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 137 คน มีผู้ต้องไร้ท่ีอยู่อาศัยนับหมื่นคน และสร้างความ
เสียหายอีกเป็นจ านวนมากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ เกิดขึ้นในรัฐมาคูร์ดี (Makurdi) และพื้นท่ีทาง
ตอนกลางของประเทศ อันเป็นผลจากฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม ในช่วงฤดูฝนของทุกปี 
เป็นผลให้เกิดน้ าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีท าการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง 

       

 

 

 

 

 

 จากเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยหรือภัยจากน้้าท่วมท่ีเกิดขึ้น อาจเรียกได้ว่าภัยพิบัติดังกล่าว
สามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกพื้นท่ีท่ัวโลก และการเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งได้สร้างความเสียหายและ
ความสูญเสียไว้อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียว 
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย 

  อุทกภัย หรือ ภัยจากน้ าท่วม นับเป็นภัยใกล้ตัวท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นท่ี ทุกเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน เมื่อเกิดอุทกภัยครั้งใดย่อมส่งผลต่อความเสียหาย ท้ังทรัพย์สิน 
อาคารบ้านเรือน รวมท้ังชีวิตของประชาชน ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัย 
ท้ังการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัย การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัยและหลังการเกิดอุทกภัย  
เพ่ือควบคุมหรือลดอันตรายและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด 
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง จึงมีแนวทางป้องกัน ดังนี้ 

    4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย 

 เมื่อเกิดน้ าท่วม จะมีหน่วยงานส าหรับเตือนภัย โดยมีการเตือนภัย 4 ประเภท คือ 

ประเภท ความหมาย ระดับการปฏิบัต ิ
1.การเฝ้าระวังน้ าท่วม 
(Flood Watch) 

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ าท่วม 
และอยู่ในระหว่างสังเกตการณ์ 

ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 

2. การเตือนภัยน้ าท่วม 
(Flood Warning) 
 

เตือนภัยจะเกิดน้ าท่วม ควรเตรียมแผนและควรป้องกัน 
น้ าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สิน 
ของตนเอง 

3. การเตือนภัยน้ าท่วม
รุนแรง  (Severe Flood 
Warning) 

การเตือนภัยน้ าท่วมรุนแรง 
เกิดน้ าท่วมอย่างรุนแรง 

เตรียมอพยพน าสัมภาระที่จ าเป็น
ติดตัว และอย่าน าไปมากเกินไป  
ให้คิดว่าชีวิตส าคัญที่สุด ตัดไฟฟ้า 
ปิดบ้านให้เรียบร้อย 

4. ภาวะปกติ  (All Clear) เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ หรือ
เป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะน้ าท่วม 

สามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนของ
ตนเองได้ 
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 เมื่อได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานด้านเตือนภัยน้ าท่วมแล้ว สิ่งท่ีต้องรีบด าเนินการ คือ  
  1. ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ หรือรถฉุกเฉินอย่าง
ต่อเนื่อง  
  2.  ถ้ามีการเตือนภัยน้ าท่วมฉับพลัน และอยู่ในพื้นท่ีหุบเขาให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    -  ปีนขึ้นที่สูงให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
    -   อย่าน าสัมภาระติดตัวไปมาก ให้คิดว่าชีวิตส าคัญที่สุด 
    -   อย่าพยายามวิ่งหรือขับรถผ่านบริเวณทางน้ าหลาก 
  3.  ถ้ามีการเตือนการเฝ้าระวังน้ าท่วม ยังพอมีเวลาในการเตรียมแผนรับมือน้ าท่วม 
  4. ด าเนินการตามแผนรับมือน้ าท่วมท่ีวางไว้ 
  5. ถ้ามีการเตือนภัยน้ าท่วมและอยู่ในพื้นท่ีน้ าท่วมถึง ควรปฏิบัติดังนี้ 
    - อุดปิดช่องท่อน้ าท้ิง อ่างล้างจาน พื้นห้องน้ า และสุขภัณฑ์ท่ีน้ าสามารถไหล
เข้าบ้านได้ 
    - ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและแก๊สถ้าจ าเป็น 
    - ล็อคประตูบ้านและอพยพขึ้นท่ีสูง หรือสถานท่ีหลบภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 
  6.  หากบ้านพักอาศัยไม่ได้อยู่ในท่ีน้ าท่วมถึง แต่อาจมีน้ าท่วมในห้องใต้ดิน ควรปฏิบัติ 
ดังนี้ 
    - ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในห้องใต้ดิน 
    - ปิดแก๊ส หากคาดว่าน้ าจะท่วมเตาแก๊ส 
    - เคล่ือนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นชั้นบน 
    - ห้ามอยู่ในห้องใต้ดิน เมื่อมีน้ าท่วมถึงบ้าน 
 การเตรียมความพร้อมของประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณท่ีจะเกิดอุทกภัย นับว่ามีความส าคัญ
และจ าเป็น  เมื่อได้รับสัญญาณเตือนอุทกภัยควรติดตามข่าวสารและปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้แก่  
  1. เช่ือฟังค าเตือนอย่างเคร่งครัด เพ่ือติดตามข่าวสารทางราชการ 
  2. เคล่ือนย้ายคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งของไปอยู่ในท่ีสูง ให้พ้นระดับน้ าท่ีเคยท่วมมาก่อน 
    3. ควรเตรียมเรือไม้ เรือยาง หรือแพไม้ไว้ใช้ เพื่อเป็นยานพาหนะในขณะน้ าท่วมเป็น
เวลานาน 
    4. เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย เทียนไข และไม้ขีดไฟ ไว้ใช้เมื่อไฟฟ้าดับ  
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    5. เตรียมวิทยุท่ีใช้ถ่านไฟฉาย เพื่อติดตามฟังรายงานข่าวของลักษณะอากาศจาก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
  6. เตรียมโทรศัพท์มือถือ พร้อมแบตเตอรี่ส ารองให้พร้อม เพ่ือติดต่อขอความช่วยเหลือ 
  7. เตรียมยาแก้พิษกัดต่อยจากแมลงป่อง ตะขาบ งู และสัตว์อื่น ๆ 
  8. เตรียมน้ าดื่มสะอาดเก็บไว้ในภาชนะท่ีปิดแน่น เพราะน้ าประปาอาจจะหยุดไหลเป็น
เวลานาน 
  9. เตรียมอาหารกระป๋องและอาหารส ารองไว้ กรณีท่ีความช่วยเหลือจากทางราชการ
ยังเข้าไปไม่ถึง 
 การเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม ย่อมเป็นบทเรียนท่ีดีต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นการรับมือส าหรับน้ าท่วมคร้ังต่อไปควรปฏิบัติ ดังนี้   
  1. คาดคะเนความเสียหายท่ีจะเกิดกับทรัพย์สินของตนเองเมื่อเกิดน้ าท่วม 
  2. ท าความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และขั้นตอน 
การอพยพ 
  3.  เรียนรู้เส้นทางการเดินทางท่ีปลอดภัยท่ีสุดจากบ้านไปยังท่ีสูงหรือพื้นท่ีท่ีปลอดภัย 
  4.  ผู้ท่ีอาศัยในพื้นท่ีเสี่ยงต่อน้ าท่วม ควรจะเตรียมวัสดุ เช่น กระสอบทราย แผ่น
พลาสติก เป็นต้น    
  5.  น ายานพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นท่ีท่ีน้ าท่วมไม่ถึง  
  6.  ปรึกษาและท าข้อตกลงกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการประกันความเสียหายของ
บ้านเรือน 
  7.  บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้ในโทรศัพท์มือถือ  
  8.  รวบรวมของใช้ท่ีจ าเป็นและเสบียงอาหาร ไว้ในท่ีปลอดภัยและสูงกว่าระดับท่ีคาด
ว่าน้ าจะท่วมถึง  
  9.  จดบันทึกรายการทรัพย์สินมีค่า และเอกสารส าคัญท้ังหมด ถ่ายรูป หรือถ่ายวีดิโอ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน และเก็บไว้ในสถานท่ีปลอดภัยหรือห่างจากท่ีน้ าท่วมถึง เช่น ตู้เซฟท่ีธนาคาร 
หรือไปรษณีย ์
  10. ท าแผนการรับมือน้ าท่วม และถ่ายเอกสารเก็บไว้ในท่ีสังเกตได้ง่าย และติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันน้ าท่วมท่ีเหมาะสมกับบ้านของแต่ละคน 
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 4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย 
   4.2.1 ตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 
     4.2.2 อยู่ในอาคารท่ีแข็งแรง และอยู่ในท่ีสูงพ้นระดับน้ าท่ีเคยท่วมมาก่อน 
     4.2.3 สวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ 
     4.2.4 ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ าหลาก 
     4.2.5 ไม่ควรเล่นน้ าหรือว่ายน้ าในขณะน้ าท่วม 
     4.2.6 ระวังสัตว์มีพิษท่ีหนีน้ าท่วมกัดต่อย  
     4.2.7 ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศและติดตามรายงาน
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 
     4.2.8 เตรียมอพยพไปในท่ีปลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวนตัว หรือปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของทางการ 
    4.2.9 เมื่อถึงคราวคับขัน ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วงทรัพย์สิน 
 

 4.3 การปฏิบัติหลังเกดิอุทกภัย 

  ภายหลังจากการเกิดอุทกภัยหรือน้ าท่วมแล้ว ควรรื้อและเก็บกวาดสิ่งปรักหักพัง และ
ท าความสะอาดซ่อมแซมบ้านเรือนให้เร็วท่ีสุด และดูแลรักษาสุภาพของตนเองและครอบครัว 
ดื่มน้ าสะอาด แต่ถ้าได้รับความเสียหายมาก ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อนี้ 
         4.3.1 การขอรับอาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
    4.3.2 การซ่อมแซมบ้านเรือนท่ีพักอาศัย หรือการจัดหาแหล่งเงินกู้ส าหรับซ่อมบ้าน 
หรือสร้างบ้านใหม่ หรือการจัดหาท่ีอยู่อาศัยชั่วคราวให้ 
        4.3.3 การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปาในบ้าน 
    4.3.4 การช่วยเหลือฟื้นฟูในเร่ืองสุขภาพทางกายและจิตใจ    
    4.3.5 การประกอบอาชีพ  เช่น การแนะน าทางด้านวิชาการเพื่อปลูกพืชทดแทน  
การจัดหาพันธ์ุพืชผลไม้ และการหาแหล่งเงินกู้ฉุกเฉิน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

ดินโคลนถล่ม 

สาระส าคัญ  

การเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม มักพบในท้องถิ่นท่ีตั้งอยู่ตามเชิงเขาและเกิดขึ้นในช่วงท่ีมี
ฝนตกหนัก ท่ีน้ าจากภูเขาไหลบ่าพัดเอาดินเอาโคลนมากองรวมกันไว้มาก ๆ และเมื่อถึงระดับหนึ่ง
ซึ่งบริเวณท่ีรองรับทนน้ าหนักไม่ไหว เกิดการถล่มลงมาของกองดินหรือโคลน ซึ่งถ้าในบริเวณนั้นมี
การตั้งบ้านเรือนอยู่ ก็จะเกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน หรือบางครั้งเกิดจากการตัดต้นไม้บน
พื้นท่ีภูเขาและไหล่เขา เมื่อเกิดฝนตกหนักไม่มีต้นไม้ใหญ่ท่ีจะยึดดินไว้ท าให้เกิดดินถล่ม  

ตัวชี้วัด 

 1. อธิบายความหมายของดินโคลนถล่ม      
 2. บอกสาเหตุและปัจจัยในการเกิดดินโคลนถล่ม     
 3. บอกผลกระทบท่ีเกิดจากดินโคลนถล่ม      
 4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากดินโคลนถล่ม    
 5. บอกสญัญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม     
 6. บอกพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดดินโคลนถล่ม      
 7. บอกสถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก  
 8. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเกิดดินโคลนถล่มของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 
  และคาดคะเนการเกิดดินโคลนถล่มในอนาคตได้     
 9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดดินโคลนถล่ม   
 10. บอกวิธีปฏิบัติขณะเกิดดินโคลนถล่ม      
 11. บอกวิธีปฏิบัติหลังเกิดดินโคลนถล่ม      
 12. เสนอแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากดินโคลนถล่ม 
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ขอบข่ายเนื้อหา  

 เร่ืองท่ี 1 ความหมายของดินโคลนถล่ม       
 เร่ืองท่ี 2 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับดินโคลนถล่ม      
    2.1 ประเภทของดินโคลนถล่ม      
    2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดดินโคลนถล่ม     
    2.3 ผลกระทบท่ีเกิดจากดินโคลนถล่ม     
    2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม     
    2.5 พื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดดินโคลนถล่ม 

 เร่ืองท่ี 3 สถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก  
    3.1 สถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศไทย    
    3.2 สถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศต่าง ๆ ในโลก 

เร่ืองท่ี 4 แนวทางและการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบท่ีเกิดจากดินโคลนถล่ม      

    4.1 แนวทางการป้องกันการเกิดเหตุดินโคลนถล่ม    
    4.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดดินโคลนถล่ม   

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  12 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้   

  1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3       
  2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3     
  3. เว็บไซต์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ       
  4. ส่ือเอกสาร วารสาร จุลสาร สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติท่ีสามารถหาได้ในท้องถิ่น 
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เรื่องที่ 1 ความหมายของดินโคลนถล่ม 

   ดินโคลนถล่ม (landslide) คือปรากฏการณ์ท่ีส่วนของพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ดิน 
ทราย โคลนหรือเศษดิน เศษต้นไม้ เกิดการไหล เลื่อน เคลื่อน ถล่ม พังทลาย หรือหล่นลงมาตามท่ี
ลาดเอียง อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก ในขณะท่ีส่วนประกอบของชั้นดิน ความชื้นและความ
ชุ่มน้ าในดินท าให้เกิดการเสียสมดุล  

  ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ดินโคลนถล่ม เป็นปรากฏการณ์หรือเป็นภัยธรรมชาติของการ 
สึกกร่อนชนิดหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นเนินสูงหรือภูเขาท่ีมีความลาด  
ชันมาก  มักเกิดในกรณีท่ีมีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุ้มน้ าไว้จนเกิดการอิ่มตัวจนท า
ให้เกิดการพังทลาย เกิดการถล่มลงมาของกองดินหรือโคลน ซึ่งถ้าบริเวณนั้นมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ 
ก็จะเกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน หรือบางครั้งเกิดจากการตัดต้นไม้บนพื้นท่ีภูเขาและ  
ไหล่เขา เมื่อเกิดฝนตกหนักไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะยึดดิน  

 ดินโคลนถล่มมักเกิดพร้อมกับน้ าป่าไหลหลาก หรือตามมาหลังจากน้ าป่าไหลหลาก 
เกิดขึ้นในขณะหรือภายหลังพายุฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างรุนแรง กล่าวคือ เมื่อฝนตกต่อเนื่องน้ าซึม
ลงในดินอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่งดินจะอิ่มตัวชุ่มด้วยน้ า ยังผลให้น้ าหนักของมวลดินเพิ่มขึ้น 
และแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินลดลง ระดับน้ าใต้ผิวดินเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้แรงต้านทานการเลื่อนไหล
ของดินลดลง จึงเกิดการเล่ือนไหลของตะกอนมวลดินและหิน 

                 

                   
ภาพดินโคลนถลม่ ท่ี อ าเภอน้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2554 
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เรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดินโคลนถล่ม 

  2.1  ประเภทของดินโคลนถล่ม       
    ดินโคลนถล่ม มีองค์ประกอบหลายอย่าง ท้ังจากส่วนประกอบของดิน ความเร็ว 
กลไกในการเคล่ือนท่ี ชนิดของตะกอน รูปร่างของรอยดินถล่ม ปริมาณของน้ าท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการดินโคลนถล่ม และสาเหตุต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดดินโคลนถล่ม ดินโคลนถล่มมี 5 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้ 

     2.1.1 การถล่มแบบร่วงหล่น มักจะเป็นก้อนหินท้ังก้อนใหญ่และก้อนเล็ก
ลักษณะอาจตกลงมาตรง ๆ หรือตกแล้วกระดอนลงมาหรืออาจกลิ้งลงมาตามลาดเขาก็ได ้

 

ภาพจ าลองลักษณะการถลม่แบบร่วงหล่น 
เปรียบเทยีบภาพถ่ายการถลม่ของหินร่วงหล่นท่ีเคลียรค์รีกแคนยอน รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.2005 

(ภาพถ่ายโดย หน่วยส ารวจทางธรณีวิทยารัฐโคโลราโด  
คัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides) 
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    2.1.2 การถล่มแบบล้มคว่ า มักจะเกิดกับหินท่ีเป็นแผ่นหรือเป็นแท่งหินท่ีแตก
และล้มลงมา 

 
ภาพจ าลองลักษณะการถลม่แบบล้มคว่ า (Topples) 

เปรียบเทยีบกับภาพถ่ายการถลม่ของหินท่ี ฟร้อทเซนต์จอห์นบริติชโคลัมเบียแคนาดา  
(ภาพถ่ายโดย GBianchiFasanจากหนังสือThe Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides) 

     2.1.3 การถล่มแบบการเลื่อนไถล เป็นการเคลื่อนตัวของดินหรือหินจากท่ีสูง
ไปสู่ท่ีลาดต่ าอย่างช้า ๆ แต่หากถึงที่ท่ีมีน้ าชุ่ม หรือพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง การเคล่ือนท่ีอาจเร็วขึ้น 

 

 
 

ภาพจ าลองลักษณะการเลื่อนไถลแบบแนวระนาบ(Translation slide) 
เปรียบเทยีบกับภาพถ่ายการเลื่อนไถลที่ อ.ท่าปลาจ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเกิดจากกระแสน้ ากัดเซาะบริเวณตีนของลาดเขา 

(ภาพจ าลองคัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides) 
(ภาพถ่ายโดย ประดิษฐ์ นูเลคดัลอกจากเว็บไซต์ กรมทรัพยากรธรณ)ี 
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 2.1.4 การไหลของดิน (Flows) เกิดจากดินชุ่มน้ ามากเกินไป ท าให้ เกิด 
ดินโคลนไหลลงมาตามท่ีลาดชัน โดยการไหลของดินแบบนี้ ดินไหลอาจพัดพาเศษทราย 
ต้นไม้ โคลน หรือแม้นกระท่ังก้อนหินเล็ก ๆ ลงมาด้วยและหากการไหลของดินพัดผ่าน 
เข้ามา หมู่บ้านก็อาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ 

 

 
ภาพจ าลองลักษณะตะกอนไหล  

เปรียบเทยีบกับภาพถ่ายความเสียหาย ที่เมือง Caraballeda ประเทศเวเนซูเอลา่ ในปี พ.ศ.2545 
(ภาพถ่ายโดย L.M. Smith, WaterwaysExperiment Station, U.S. Army Corps of Engineers 
คัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides) 

  2.1.5 การถล่มแบบแผ่ออกไปด้านข้าง (Lataral Spreading) มักเกิดในพื้นท่ี 
ท่ีลาดชันน้อยหรือพื้นท่ีค่อนข้างราบโดยเกิดจากดินท่ีชุ่มน้ ามากเกินไปท าให้เนื้อดินเหลว และไม่
เกาะตัวกันจนแผ่ตัวออกไปด้านข้าง ๆ โดยเฉพาะด้ายท่ีมีความลาดเอียงหรือต่ ากว่า 

 
ภาพจ าลองลักษณะการแผ่ออกไปด้านข้าง (Lateral spreading) เปรียบเทียบกับภาพถ่ายความเสยีหายของถนนจาก

แผ่นดินไหวท่ีโลมาพรีเอตาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา 
เมื่อปี ค.ศ. 1989ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนตัวแบบแผ่ออกไปดา้นข้าง 

(ภาพถ่ายโดย Steve Ellen คัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides) 
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 2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดดินโคลนถลม่ 

 การเกิดดินโคลนถล่ม เกิดจากการที่พื้นดินหรือส่วนของพื้นดินเคลื่อน เล่ือนตกหล่น หรือ
ไหลลงมาจากท่ีลาดชันหรือลาดเอียงต่างระดับตามแรงดึงดูดของโลกตามแนวบริเวณฝั่งแม่น้ าและ
ชายฝั่งทะเลหรือมหาสมุทร รวมถึงบริเวณใต้มหาสมุทร  

   2.2.1 สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดดินโคลนถล่ม มี 2 สาเหตุ คือ  

     1) สาเหตุที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น 
      - โครงสร้างของดินที่ไม่แข็งแรง 
      - พื้นท่ีมีความลาดเอียงและไม่มีต้นไม้ยึดหน้าดิน 
      - การเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักและตกนาน ๆ  
      - ฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูฝนส่วนส าคัญท าให้เกิดการอ่อนตัวและดินถล่ม
      - ความแห้งแล้งและไฟป่าท าลายต้นไม้ยึดหน้าดิน 
      - การเกิดแผ่นดินไหว 
      - การเกิดคลื่นสึนามิ 
      - การเปลี่ยนแปลงของน้ าใต้ดิน 
      - การกัดเซาะของฝั่งแม่น้ าหรือฝั่งทะเล 
      - ภูเขาไฟระเบิดในบริเวณท่ีภูเขาไฟยังไม่สงบ    

    2) สาเหตุที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
     - การขุดไหล่เขาท าให้ไหล่เขาชันมากขึ้น    

       - การดูดทรายจากก้นแม่น้ าล าคลองท าให้แม่น้ าล าคลองลึกลง ตลิ่งชัน
มากขึ้น ท าใหด้ินถล่มได้             
       - การขุดดินลึก ๆ ในการก่อสร้างอาจท าให้เกิดดินด้านบนโดยรอบเคลื่อน
ตัวลงมายังหลุมท่ีขุดได้             
       - การบดอัดดินเพื่อการก่อสร้างก็อาจท าให้ดินข้างเคียงเคลื่อนตัว 
       - การสูบน้ าใต้ดิน น้ าบาดาลท่ีมากเกินไปท าให้เกิดโพรงใต้ดินหรือการอัด
น้ าลงในดินมากเกินไปก็ท าให้โครงสร้างดินไม่แข็งแรงได้     
       - การถมดินบนสันเขาก็เป็นการเพิ่มน้ าหนักให้ดินเมื่อมีฝนตกหนักอาจท า
ให้ดินถล่มได้                 
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       - การตัดไม้ท าลายป่าท าให้ไม่มีต้นไม้ยึดเกาะหน้าดิน   
       - การสร้างอ่างเก็บน้ าบนภูเขา ก็เป็นการเพิ่มน้ าหนักบนภูเขาและยังท าให้
น้ าซึมลงใต้ดินจนเสียสมดุล           
       - การเปลี่ยนทางน้ าตามธรรมชาติ ท าให้ระบบน้ าใต้ดินเสียสมดุล 
       - น้ าท้ิงจากอาคารบ้านเรือน สวนสาธารณะ ถนนหนทาง บนภูเขา 
       - การกระเทือนอย่างรุนแรง เช่น การระเบิดหิน การระเบิดดิน การขุด
เจาะน้ าบาดาล การขุดดินเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ า เขื่อน ฝายกั้นน้ า เป็นต้น 

    2.2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดดินโคลนถล่ม 

    ดินโคลนถล่มท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ดังนี้ 
(คณะส ารวจพื้นท่ีเกิดเหตุดินถล่มภาคเหนือตอนล่าง, 2550) 

    1) สภาพธรณีวิทยาโดยปกติชั้นดินท่ีเกิดการถล่มลงมาจากภูเขา เป็นชั้นดิน 
ท่ีเกิดจากการผุกร่อนของหินให้เกิดเป็นดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยา  

    2) สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศท่ีท าให้เกิดดินถล่มได้ง่าย ได้แก่ ภูเขา
และพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง หรือมีทางน้ าคดเคี้ยวจ านวนมาก นอกจากนั้นยังพบว่า ลักษณะ  
ภูมิประเทศท่ีเป็นร่องเขาด้านหน้ารับน้ าฝน และบริเวณท่ีเป็นหุบเขากว้างใหญ่สลับซับซ้อนแต่มี 
ล าน้ าหลักเพียงสายเดียว จะมีโอกาสเกิดดินโคลนถล่มได้ง่ายกว่าบริเวณอื่น ๆ   
     3) ปริมาณน้ าฝนดินโคลนถล่มจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักหรือตกต่อเนื่องเป็น
เวลานาน น้ าฝนจะไหลซึมลงไปในชั้นดินจนกระท่ังชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้ า ท าให้ความดันของน้ าในดิน
เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มความดันในช่องว่างของเม็ดดิน ดันให้ดินมีการเคลื่อนท่ีลงมาตามลาดเขาได้
ง่ายขึ้น และนอกจากนี้แล้วน้ าท่ีเข้าไปแทนท่ีช่องว่างระหว่างเม็ดดินท าให้แรงยึดเกาะระหว่าง 
เม็ดดินลดน้อยลง ส่งผลให้ดินมีก าลังรับแรงต้านทานการไหลของดินลดลง   
      4) สภาพสิ่งแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาจท าให้เกิด 
ดินโคลนถล่มได้ โดยพบว่าพื้นท่ีท่ีเกิดดินโคลนถล่มมักเป็นพื้นท่ีภูเขาสูงชัน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น       
       - พื้นท่ีต้นน้ า ล าธาร ป่าไม้ ถูกท าลายในหลาย ๆ จุด  
       - การบุกรุกท าลายป่าไม้เพื่อท าไร่และท าการเกษตรบนท่ีสูง  
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      - รูปแบบการท าเกษตร เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า เป็นสวน
ยางพาราโดยเฉพาะพวกต้นยางท่ียังมีขนาดเล็กอยู่ และการปลูกยางถุง ซึ่งรากแก้วไม่แข็งแรง 
       - การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การตัดถนนผ่านไหล่เขาสูงชัน หรือการตัดไหล่
เขาสร้างบ้านเรือน              
       - การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ า เช่น สะพานท่ีมีเสาสะพาน
อยู่ในทางน้ า 

  2.3 ผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม 

   การเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมาก โดยเฉพาะ
ถ้าเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับชุมชนท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่จ านวนมาก ซึ่งผลกระทบตามมาจากการเกิดดิน
โคลนถล่มท าให้เกิดความเสียหายในด้านหลัก ๆ 3 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนด้านสุขภาพอนามัย และจิตใจของผู้ประสบภัย สรุปได้ดังนี้  

     2.3.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
        - เป็นการเร่งให้หน้าดินถูกชะล้าง พังทลายเพิ่มขึ้น เมื่อมาก ๆ เข้าป่าจะขาด
ความอุดมสมบูรณ์ ต้นน้ าจะถูกท าลายตามมา เกิดภาวะแห้งแล้งเพิ่มขึ้น   
        - ป่าลดลง สัตว์ป่าก็ลดลง ระบบนิเวศน์ก็จะเสียสมดุล   
        - เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ จากการพังทลาย การถูกทับถมด้วย
ก้อนหิน กรวด ทราย             
        - สายน้ าเปลี่ยนทิศทาง เนื่องจากถูกกีดขวางจากตะกอนมหึมาท่ีทับถมปิด
เส้นทางการไหลของน้ าเป็นต้น 

     2.3.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

        - ประชาชนผู้ประสบเหตุแผ่นดินโคลนถล่ม ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต 
        - ท่ีอยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างเสียหาย ท าให้เป็นผู้ไร้ท่ีอยู่อาศัย  
        - สัตว์เลี้ยงล้มตายและสูญหาย      
        - พื้นท่ีท ากินและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย    
        - เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด สาธารณูปโภคต่าง ๆ ใช้การไม่ได้  
        - เสียงบประมาณในการรักษาการเจ็บป่วย    
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        - เสียงบประมาณในการฟื้นฟูความเป็นอยู่ หรืออพยพโยกย้ายท่ีอยู่อาศัย 
เพ่ือให้กลับมาด าเนินชีวิตต่อไปได้ 

     2.3.3 ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย 
        - ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย อาจเกิดการระบาดของโรคต่าง ๆ  
        - เกิดการบาดเจ็บ ป่วยไข้ ทุพพลภาพ     
        - ผู้ประสบภัยมีปัญหาสุขภาพจิต หวาดวิตก เครียด ซึมเศร้า ส่งผลต่อสุขภาพ
กายตามมา 

 2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถลม่ 
   2.4.1 มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวัน     
   2.4.2 ระดับน้ าในแม่น้ าล าห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ   
   2.4.3 สีของน้ ามีสีขุ่นมากกว่าปกติ เปลี่ยนเป็นเหมือนสีดินภูเขา  
   2.4.4 มีกิ่งไม้หรือท่อนไม้ไหลมากับกระแสน้ า     
   2.4.5 เกิดช่องทางเดินน้ าแยกขึ้นใหม่หรือหายไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว  
   2.4.6 เกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย่างรวดเร็ว    
   2.4.7 ดินบริเวณฐานรากของตึกหรือส่ิงก่อสร้างเกิดการเคล่ือนตัวอย่างกะทันหัน 
     2.4.8 โครงสร้างต่าง ๆ เกิดการเคลื่อนหรือดันตัวขึ้น เช่น ถนน ก าแพง เป็นต้น 
   2.4.9 ต้นไม้ เสาไฟ รั้ว หรือก าแพง เอียงหรือล้มลง    
   2.4.10 ท่อน้ าใต้ดินแตกหรือหักอย่างฉับพลัน     
   2.4.11 ถนนยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว      
   2.4.12 เกิดรอยแตกร้าวขึ้นท่ีโครงสร้างต่าง ๆ เช่น รอยแตกที่ก าแพง  

   2.4.13 เห็นรอยแยกระหว่างวงกบกับประตูหรือระหว่างวงกบกับหน้าต่างท่ีขยาย
ใหญ่ขึ้น 
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 2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินโคลนถลม่ 

   2.5.1 พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดภัยดินโคลนถล่ม หมายถึง พื้นท่ีและบริเวณท่ีอาจจะเริ่ม
เกิดการเล่ือนไหลของตะกอนมวลดินและหินท่ีอยู่บนภูเขาสู่ท่ีต่ าในล าห้วยและทางน้ าขณะเมื่อมีฝน
ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม มีข้อสังเกตดังนี้ 
 ·          - พ้ืนที่ลาดเชิงเขาหรือบริเวณท่ีลุ่มใกล้เชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูง 
     - พื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชันหรือหน้าผาท่ีเป็นหินผุพังง่ายและมีชั้นดินหนาจากการ
ผุกร่อนของหิน  
     - พื้นท่ีท่ีเป็นทางลาดชัน เช่น บริเวณถนนท่ีตัดผ่านหุบเขา บริเวณล าห้วย 
บริเวณเหมืองใต้ดินและเหมืองบนดิน 
     - บริเวณท่ีดินลาดชันมากและมีหินก้อนใหญ่ฝังอยู่ในดิน โดยเฉพาะบริเวณ 
ท่ีใกล้ทางน้ า เช่น ห้วย คลอง แม่น้ า 
     - ท่ีลาดเชิงเขาท่ีมีการขุดหรือถม 
     - พื้นท่ีต้นน้ าล าธารท่ีมีการท าลายป่าไม้สูง ชั้นดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว 
     - เป็นพื้นท่ีท่ีเคยเกิดดินถล่มมาก่อน 
     - พื้นท่ีสูงชันไม่มีพืชปกคลุม      
     - บริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของชั้นดินอย่างรวดเร็วซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการก่อสร้าง  
     - บริเวณพ้ืนท่ีลาดต่ าแต่ชั้นดินหนาและชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้ ามาก 

   2.5.2 หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชนท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียง
ล าห้วยตามลาดเชิงเขา และท่ีลุ่มท่ีอยู่ติดหรือใกล้เขาสูง อาจจะได้ผลกระทบจากการเลื่อนไหลของ
ตะกอนมวลดินและหินปริมาณมากท่ีมาพร้อมกับน้ าตามล าห้วยจากท่ีสูงชันลงมาสู่หมู่บ้านหรือ
ชุมชนท่ีตั้งอยู่ โดยลักษณะท่ีตั้งของหมู่บ้านเส่ียงภัยดินโคลนถล่ม มีข้อสังเกตได้ดังนี้ 
     - อยู่ติดภูเขาและใกล้ล าห้วย 
     - มีร่องรอยดินไหลหรือเลื่อนบนภูเขา  มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา 
     - อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีดินโคลนถล่มมาก่อน 
     - มีน้ าป่าไหลหลากและน้ าท่วมบ่อย 
     - มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือใกล้หมู่บ้าน 
     - พื้นห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กและใหญ่ปนกันตลอดท้องน้ า 
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 จากการส ารวจเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาโดยกรมทรัพยากรทางธรณี พบว่า พื้นท่ีเสี่ยงภัย
ดินโคลนถล่มใน 51 จังหวัด 323 อ าเภอ 1,056 ต าบล 6,450 หมู่บ้านท่ัวประเทศและพื้นท่ีเสี่ยง
ภัยในระดับสูงสุด 17 จังหวัดเป็นจังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ชุมพร
กระบี่  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และตาก 

เรื่องที่ 3 สถานการณ์ดนิโคลนถล่มในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 

  3.1 สถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศไทย 

   ส าหรับในประเทศไทยการเกิดเหตุการณ์ดินถล่มนั้นส่วนใหญ่มีตัวกลางส าคัญ 
ในการเคลื่อนย้ายมวลของดิน คือ น้ า โดยมากแล้วจะมีสาเหตุหลักมาจากการเกิดฝนตกหนักและ 
น้ าท่วม ท าให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ าไว้ได้ ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มรุนแรง ดังนี้ 

   22 พฤศจิกายน 2531 บ้านกะทูนเหนือ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตประมาณ 230 คน บ้านเรือนเสียหายประมาณ 1,500 หลัง พื้นท่ีการเกษตร
เสียหาย 6,150 ไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท 

   11 กันยายน 2543 บ้านธารทิพย์ อ าเภอหล่มสัก และบ้านโพธิ์เงิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เสียชีวิต 10 คน สูญหาย 2 คน บ้านเรือนเสียหาย 363 หลัง การปศุสัตว์และ
พื้นท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย 

   4 พฤษภาคม 2544 อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ผู้เสียชีวิต 43 คน สูญหาย 4 คน 
บ้านเรือนเสียหาย 18 หลัง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท    

   11 สิงหาคม 2544 ต าบลน้ าก้อ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บาดเจ็บ 109 
คน เสียชีวิต 136 คน สูญหาย 4 คน บ้านเรือนเสียหาย 188 หลัง เสียหายบางส่วน 441 หลัง  
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 645 ล้านบาท   

   22 พฤษภาคม 2547 บ้านสบโขง หมู่ 10 ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ผู้ประสบภัย 400 คน 120 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 100 หลัง  

    17 ตุลาคม 2547 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เกสเฮาส์ 14 หลัง
เสียหาย ดินทับหลังคา รั้ว และผนังห้อง 10 หลังเสียหาย รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท  
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    22 พฤษภาคม 2549 พื้นท่ีอ าเภอลับแล อ าเภอเมือง และอ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีประชาชนผู้ประสบภัย ประมาณ 128,800 คน โดยมีผู้เสียชีวิตท้ังหมด 66 ราย สูญหาย 
37 คน บ้านเรือนเสียหาย 3,076 หลังในจ านวนนี้เป็นบ้านเรือนท่ีเสียหายท้ังหลังจ านวน 430
หลังคาเรือน 

   9 ตุลาคม 2549 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิต 8 ราย 
บ้านเรือน เสียหายรวม 29 หลัง 

   3 สิงหาคม 2554 บ้านปู่ทา ปิดทับเส้นทางหลวงแผ่นดิน 1194 แม่สะเรียง - 
แม่สามแลบ กว่า 10 จุด และปิดทับบ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง 1 หลัง และเสียหายบางส่วน 9 หลัง
มีผู้เสียชีวิต9 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 คน 

   23 กันยายน 2554 บ้านเปียงกอก ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
น้ าท่วมบ้านเรือนประชาชน ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชวีิต 1 รายและสูญหาย2 ราย 

   28 กันยายน 2554 บ้านเมืองก๋าย ต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเรือนของประชาชน เสียหายจ านวน 4 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิต จ านวน 4 ราย และสูญหาย 
จ านวน 1 ราย  

   ปัจจุบันปัญหาดินโคลนถล่มเกิดบ่อยมากขึ้นและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอันมี
สาเหตุจากพฤติกรรมของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีผลกระทบดังแผนภาพ ดังนี้ 

 

 
แผนภาพแสดง สถิตสิถานการณ์ภยัจากดินโคลนถลม่ พ.ศ. 2552-2556 

ที่มาhttps://dpmcr.files.wordpress.com/2015/06/ 
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3.2 สถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศต่าง ๆ ในโลก 

  การเกิดแผ่นดินโคลนถล่มในประเทศไทยและในต่างประเทศมีลักษณะคล้ายกัน คือ 
มักเกิดในพื้นท่ีภูเขาท่ีมีความลาดชัน มีการปรับพื้นท่ีป่าตั้งเดิมเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม สร้างบ้านพัก
อาศัย สร้างรีสอร์ทบริการนักท่องเท่ียว และเมื่อมีฝนตกชุกต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 24 ชั่วโมง 
มักจะเกิดแผ่นดินถล่มเอาดินโคลน เศษหิน ซากไม้ลงมาพร้อมกับสายน้ า สร้างความเสียหายท้ังต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินทุกครั้ง และการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มักเกิดถี่ขึ้น และรุนแรงมากขึ้นทุก ๆ 
ครั้งด้วย ตัวอย่างเช่น ประเทศยูกันดา ทวีปแอฟริกาได้เกิดดินถล่มในหมู่บ้านแถบเทือกเขาทาง
ภาคตะวันออกของประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม 2553 เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
และท่ีประเทศจีน วันท่ี 7 กรกฎาคม 2556 เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับร่างของประชาชนกว่า 
30-40 คนในมณฑลเสฉวนของประเทศจีน เนื่องจากฝนท่ีตกหนักจนท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน 
มีหลายพื้นท่ีซึ่งได้รับกระทบจากฝนท่ีตกหนักติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะท่ีมณฑลเสฉวน 

 

 น้ าท่วม ดินโคลนถล่ม เสฉวนประเทศเทศจีน จาก “ซูเปอร์ไต้ฝุ่นซูลิก (Soulik)” 

 หลังจากหลายพื้นท่ีของจีนประสบกับพายุฝนท่ีโหมกระหน่ ามาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน
กรกฎาคม 2556  ท าให้ประชาชนต้องเผชิญกับอุทกภัยและดินโคลนถล่ม สร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก จีนยังเจอเคราะห์ซ้ ากรรมซัดจากพายุไต้ฝุ่น “ซูลิก” (Soulik)  
พัดเข้าถล่มอีกระลอก เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2556 ท าให้เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับร่างของ
ประชาชนกว่า 30-40 คนในมณฑลเสฉวนของประเทศจีน เนื่องจากฝนท่ีตกหนักจนท าให้เกิด 
น้ าท่วมฉับพลัน มีหลายพื้นท่ีซึ่งได้รับกระทบจากฝนท่ีตกหนักติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะท่ี
มณฑลเสฉวน สะพาน 3 แห่ง ได้พังถล่มลงมา เหตุดินโคลนถล่มและน้ าท่วมเกิดขึ้นบ่อยในเขต
ภูเขาของจีน ท าให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนทุกปี ซึ่งภัยธรรมชาติในครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมาก เทียบเท่ากับการเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2 ครั้ง ในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา ทั้งนี้ประเทศ
จีนต้องประสบกับภัยทางธรรมชาติมาโดยตลอดในระยะเวลา 30 ปี  
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กรกฎาคม 2556 ฝนกระหน่ ามณฑลเสฉวนท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลนัประชาชนนับหมื่นเดือดร้อน 

 

 
สถานการณ์ดินถล่ม เมืองตเูจียงเยีย่น มณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกของจีน 

 
 

เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยต้องใช้รถขุดดินเข้าช่วยเหลือประชาชนในเมืองแห่งหนึ่งของมณฑลเสฉวนหลังเกดิเหตุดนิโคลน 
ภาพจาก http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/storm/item/ 
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  ดินโคลนถล่มในอัฟกานิสถาน 

  เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2557 เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในเขตชนบททางภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและคาดว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายกว่า 2,700 คน 
ส าหรับเหตุการณ์ดินถล่มครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง หมู่บ้านท้ังหมู่บ้านถูกพัดกลืน
หายไป ครอบครัวนับร้อยต้องสูญเสียทุกสิ่งอย่าง 

  

ภาพประกอบจาก WAKIL KOHSAR / AFP 

 ดินโคลนถล่มในประเทศยูกันดา ทวีปแอฟริกา 

  เมื่อเดือนมีนาคม 2553  เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากดินโคลนถล่มทางภาคตะวันของ
ประเทศยูกันดา พบผู้เสียชีวิตราว 100 รายและสูญหายอีกกว่า 300 คน ซึ่งมีฝนตกลงมาอย่าง
หนักก่อนดินโคลนถล่มลงมาจากเขา อานุภาพของมันกวาดท าลายต้นไม้และพุ่มไม้ล้มระเนระนาด 
หมู่บ้านต้องจมอยูใ่ต้โคลน 

 
 

ดินโคลนถล่มทับหมู่บ้านยูกันดา 
ที่มา http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?News 
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เรื่องที่ 4 แนวทางและการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม 

 ในการป้องกันภัยธรรมชาติจากการเกิดดินโคลนถล่มนั้น นอกเหนือจากเป็นหน้าท่ีของ
ผู้รับผิดชอบโดยตรงคือหน่วยงานของรัฐแล้ว ยังมีส่วนของภาคประชาชน ท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การหาแนวทาง ป้องกันภัยแผ่นดินถล่ม หรือดินโคลนถล่ม ดังนี้ 

 4.1 แนวทางการป้องกันการเกิดเหตุดินโคลนถล่ม 

  4.1.1 แนวทางการป้องกันการเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ 

    การป้องกันดินโคลนถล่มท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินการป้องกันดินโคลนถล่มท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีท่ีมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เช่น 
การตัดภูเขาเพื่อสร้างถนน ท าให้เกิดแนวดินข้างถนนท่ีตัดผ่านเป็นลักษณะลาดชัน การสร้างแนว
ป้องกันต้องใช้งบประมาณมาก แต่มีความจ าเป็นเนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีใช้ในการคมนาคม จึงต้อง
มีแนวทางในการป้องกันปัญหาดินโคลนถล่ม สรุปได้ดังนี้ 

    1) ลดแรงกระท าซึ่งเป็นเหตุให้มวลดินเกิดการเคล่ือนตัวโดยปรับความลาดชัน 

 
ภาพแสดงการปรับความลาดชัน 
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    2) เพ่ิมก าลังให้มวลดิน เช่น ลดระดับน้ าใต้ดินและลดความชื้นของดิน เป็นต้น  

 
ภาพแสดงการเพิ่มก าลังให้มวลดินโดยการลดระดับน้ าใต้ดินผ่านท่อระบายน้ า 

ที่มา :คัดลอกจาก The Landslide Handbook-A Guide to Understanding Landslides. By Lynn M. Highland, 
United States Geological Survey, andPeterBobrowsky, Geological Survey of Canada. 

 

    3) ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยเพ่ิมความต้านทานการเคล่ือนของมวลดิน เช่น  ก าแพง
กันดินหรือการตอกเสาเข็ม 

 
ภาพแสดงโครงสร้างก าแพงกันดิน 

ที่มา : http://www.cendru.eng.cmu.ac.th/web/4-2.htm 
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    4) การป้องกันหน้าดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน หรือการพ่นคอนกรีต 

 
ภาพแสดงการรักษาหน้าดินโดยการปลูกพืชคลมุดิน 

ที่มา : http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp 

 

 
       ภาพแสดงการรักษาหน้าดินโดยการพ่นคอนกรีต    
     ที่มา : http://www.cendru.eng.cmu.ac.th/web/4-2.htm 

 

 

http://www.cendru.eng.cmu.ac.th/web/4-2.htm
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   4.1.2 แนวทางการป้องกันการเกิดเหตุแผ่นดินถล่มท่ีด าเนินการโดยภาคประชาชน 

     การป้องกันการเกิดดินโคลนถล่มท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น นอกจากจะ
เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงแล้ว คนในชุมชนควรร่วมมือกันในการก าหนดแนว
ทางการป้องกันภัยพิบัติการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นท่ีเส่ียง สรุปได้ดังนี้ 

     1) ร่วมกันดูแล รักษา และป้องกันไม่ให้มีการตัดต้นไม้ท าลายป่าในพื้นท่ีป่าและ
บริเวณล าห้วยให้มีความอุดมสมบูรณ์        
     2) คนในชุมชนควรร่วมกันจัดสรรเขตพื้นท่ีป่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์และเขตป่าใช้
ประโยชน์ออกจากกัน เพ่ือป้องกันการโค่นล้มต้นไม้      
     3) ส ารวจบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงในการเกิดดินโคลนถล่มโดยสังเกตลักษณะ
พื้นท่ี ได้แก่                 
      - เป็นภูเขาหัวโล้น ท าให้ดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวอาจเกิดการถล่มลงมาได้ง่าย
      - มีชั้นดินหนาวางตัวอยู่ตามลาดภูเขาท่ีมีความลาดเอียงสูง หรือเป็นหน้าผา
      - มีชั้นหินท่ีรองรับชั้นดินเป็นหินชนิดท่ีผุง่าย    
     4) ท าลายหรือขนย้ายเศษกิ่งไม้ ต้นไม้แห้งที่ถูกน้ าพัดมาสะสมขวางทางน้ า 
     5) ควรท าการอพยพประชาชนท่ีตั้งบ้านเรือนกีดขวางทางน้ าขึ้นไปอยู่บนเนิน
หรือท่ีสูงชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเตือนภัยว่าจะเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน  
     6) จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเหตุแผ่นดินถล่ม   
     7) จัดท าแผนการอพยพแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย และควร
ฝึกซ้อมตามแผนการอพยพในโอกาสท่ีเส่ียงจะเกิดแผ่นดินถล่ม 

4.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดดินโคลนถล่ม 
  4.2.1 ก่อนเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม      
    ในกรณีท่ีตั้งบ้านเรือนหรือท่ีพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงผู้มีความเสี่ยงประสบเหตุ
ดินโคลนถล่มควรปฏิบัติตน ดังนี้        
    1) สังเกตลักษณะบริเวณโดยรอบท่ีตั้งของชุมชนและบริเวณท่ีเสี่ยงภัยจากการ
เกิดดินโคลนถล่ม              
     (1) อยู่ติดกับภูเขาและใกล้ล าห้วย 
     (2) มีร่องรอยดินไหล หรือดินเลื่อนบนภูเขา 
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     (3) มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา 
     (4) อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มลงมาบ้าง 
     (5) ถูกน้ าป่าไหลหลากและน้ าท่วมบ่อย 
     (6) มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือใกล้หมู่บ้าน 
    2) สังเกตและเฝ้าระวังน้ าและดิน 
     (1) มีฝนตกหนักถึงตกหนักมากตลอดทั้งวัน 
     (2) ปริมาณน้ าฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน 
     (3) มีเสียงดังผิดปกติบนภูเขาและในล าห้วย เนื่องจากการถล่มและเลื่อนไหล
ของน้ า ดินและต้นไม้ 
     (4) ระดับน้ าในล าห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีน้ าไหลหลากล้นตลิ่ง 
     (5) สีของน้ าขุ่นข้น และเปลี่ยนเป็นสีดินของภูเขา 
     (6) มีเศษของต้นไม้ขนาดเล็กไหลมากับน้ า 

    3) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดินโคลนถล่ม 

     (1) ติดตามสถานการณ์และข่าวการพยากรณ์อากาศทางสถานี วิทยุ 
กระจายเสียงท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด  
     (2) จัดเตรียมอาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค และอุปกรณ์ฉุกเฉินท่ีจ าเป็นต้องใช้
เมื่อประสบเหตุ               
     (3) ซ้อมแผนการอพยพ แผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่ม
     (4) หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับเตือนภัยไว้ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีมีความเสี่ยงประสบเหตุ ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยให้อยู่ในสภาพท่ี
สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ          
     (5) หากสังเกตแล้วพบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่ม ควรท าการ
อพยพออกจากพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง หรืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัย    
     (6) แจ้งสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้น าชุมขนให้
ทราบโดยเร็ว เพื่อแจ้งเตือนภัยให้ผู้ท่ีมีความเสี่ยงประสบเหตุรายอื่น ๆ ได้ทราบอย่างท่ัวถึงและ
เตรียมความพร้อมได้อย่างทันท่วงที 
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   4.2.2 การปฏิบัติขณะเกิดดินโคลนถล่มผู้ประสบเหตุดินโคลนถล่มควรปฏิบัติตน 
ดังนี้                 
     1) ตั้งสติ แล้วรวบรวมอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องใช้เมื่อประสบเหตุ 
     2) ท าการอพยพออกจากพื้นท่ีเส่ียง หรืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัย  
     3) แจ้งสถานการณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้น าชุมขนให้ทราบเพ่ือแจ้งเหตุ และ
เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่ม 

   4.2.3 การปฏิบัติหลังเกิดดินโคลนถล่มผู้ประสบเหตุดินโคลนถล่มควรปฏิบัติตน 
ดังนี้ 

      1) ติดตามสถานการณ์และข่าวการพยากรณ์อากาศออกอากาศสถานี
วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
การเกิดเหตุซ้ า                
      2) จัดเวรยามเพื่อเดินตรวจตาดูสถานการณ์รอบ ๆ หมู่บ้านเพื่อสังเกตสิ่ง
ผิดปกติ                  
      3) ติดต่อขอรับความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ดินถล่มทับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ทีอ่ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถว์ันท่ี 22 พฤษภาคม 2549 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ไฟป่า 

สาระส าคัญ 

ไฟป่า เป็นพิบัติภัยอย่างหนึ่งท่ีเกิดขึ้นไม่เฉพาะในประทศไทยแต่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค 
ท่ัวโลกท่ีเป็นปัญหาเร้ือรังมานานและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นท่ีใดก็จะ
ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติของป่า และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก    
ยิ่งกว่าสาเหตุอื่น ๆ เพราะไฟป่าสามารถลุกลามไหม้ท าลายพื้นท่ีจ านวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
ไม่เฉพาะแต่พื้นท่ีนั้นเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย ซึ่งเป็นความจ าเป็นท่ี
ทุกคนต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงความรุนแรงลักษณะของการเกิดไฟป่า สถานการณ์และผลกระทบท่ี
ตามมา ตลอดจนแนวทางการควบคุมและป้องกันเพื่อร่วมมืออย่างจริงจังในการลดความเสียหาย
จากไฟป่าให้น้อยลงหรือป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้น    

    

ตัวชี้วัด   
1. บอกความหมายของไฟป่า 
2. บอกสาเหตุและปัจจัยการเกิดไฟป่า 
3. บอกชนิดของไฟป่า 
4. บอกผลกระทบท่ีเกิดจากไฟป่า 
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากไฟป่า 
6. บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 
7. บอกสถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 
8. บอกวิธีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดไฟป่า 
9. บอกวิธีการปฏิบัติเกิดขณะเกิดไฟป่า 
10. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดไฟป่า 
11. บอกแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากไฟป่า 
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ขอบข่ายเนื้อหา 

 เร่ืองท่ี 1 ความหมายของไฟป่า 

 เร่ืองท่ี 2 ลักษณะการเกิดไฟป่า       
    2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดไฟป่า      
    2.2 ชนิดของไฟป่า        
    2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า      
    2.4 ฤดูกาลเกิดไฟป่าในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 

 เร่ืองท่ี 3 สถานการณ์การเกิดไฟป่า       
     3.1 สถานการณ์การเกิดไฟป่าในประเทศไทย    
    3.2 สถานการณ์การเกิดไฟป่าของโลก 

 เร่ืองท่ี 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากไฟป่า  
     4.1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่า   
     4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า 
 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  15  ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู ้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 
3. สื่อวีดิทัศนเ์กี่ยวกับไฟป่า 
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน 

 

 
 
 
 



 

 

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 79 

 

 

เรื่องที่ 1 ความหมายของไฟป่า 
 ไฟป่าเป็นไฟท่ีเกิดขึ้นตามพื้นท่ีในป่าท่ัวไป สามารถเกิดขึ้นได้ทุกภาคของประเทศ และ      

ท่ัวโลก ท้ังนี้ไฟป่าอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าขึ้นในหลาย ๆ พ้ืนท่ี เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้นบริเวณใดก็จะสร้างความเสียหาย
ให้บริเวณนั้น และอาจลุกลามไปยังพื้นท่ีอื่น จนเกิดความเสียหายบริเวณกว้าง และส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ไฟป่า นับเป็นภัยพิบัติอันร้ายแรงท่ีเป็นเสมือนฝันร้ายของทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่รวมถึงป่าไม้ 
และมวลมนุษยชาติเพราะเมื่อไฟป่ามอดดับลงคงหลงเหลือแต่สภาพความเสียหายอันประมาณค่า
ไม่ได้และเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย 

ความหมายของไฟป่า โดยสรุป คือ  ไฟที่เกิดจากสาเหตุอันใดก็ตาม แล้วเกิดการลุกลาม
ไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า 
ก็ตาม 

 

 
 

ไฟป่าในลักษณะต่าง ๆ 
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เร่ืองที่  2  ลักษณะการเกิดไฟป่า 

  2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดไฟป่า 
 การเกิดไฟป่า มาจากสาเหตุและปัจจัย 2 อย่าง คือเกิดจากธรรมชาติ และเกิดจาก 
การกระท าของมนุษย์ อย่างไรก็ตามส าหรับในประเทศไทยยังไม่พบไฟป่าท่ีเกิดโดยความร้อนตาม
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ท้ังสิ้น ดังนั้นมนุษย์จึงเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าท่ีส าคัญ 
     2.1.1 ไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติ ไฟป่าท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น จากฟ้าผ่า 
กิ่งไม้เกิดการเสียดสีกัน ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ ซึ่งสาเหตุที่ส าคัญ ได้แก่    
        1) ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่นของต่างประเทศ 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ฟ้าผ่าแห้ง และฟ้าผ่าเปียก 
        - ฟ้าผ่าแห้ง คือฟ้าผ่าท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีไม่มีฝนตก มักจะเกิดขึ้นในฤดูแล้ง
เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น      
        - ฟ้าผ่าเปียก คือฟ้าผ่าท่ีเกิดขึ้นควบคู่กับการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่าใน
เขตร้อนรวมถึงประเทศไทยมักจะเป็นฟ้าผ่าเปียก จึงแทบจะไม่เป็นสาเหตุของไฟป่าในเขตร้อน  
นี้เลย 

                         
ลักษณะของไฟป่าทีเ่กิดจากฟ้าผ่า 
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        2)  กิ่งไม้เสียดสีกัน ไฟป่าท่ีเกิดจากกิ่งไม้เสียดสีกันอาจเกิดขึ้นได้ในพื้นท่ีป่า
ท่ีมีไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และมีสภาพอากาศแห้งจัด เช่น ในป่าไผ่ หรือ ป่าสน 
 

 
ลักษณะไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาต ิ

  2.1.2 ไฟป่าที่มีสาเหตุจากมนุษย์ ไฟป่าท่ีเกิดในประเทศก าลังพัฒนาในเขตร้อนส่วนใหญ่
จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ส าหรับประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป่าตั้งแต่ปี พ .ศ. 
2528-2542 ซึ่งมีสถิติไฟป่าท้ังสิ้น 73,630 ครั้ง พบว่าเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติ  คือ ฟ้าผ่า 
เพียง 4 ครั้งเท่านั้น คือ เกิดท่ีภูกระดึง จังหวัดเลย ท่ีห้วยน้ าดัง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร และท่ีเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แห่งละหนึ่งครั้ง ดังนั้นจึงถือได้ว่าไฟป่าในประเทศไทย
ท้ังหมดเกิดจากการกระท าของมนุษย์โดยมีสาเหตุต่าง ๆ กันไป ได้แก่ 
     1) ไฟป่าที่เกิดจากการเผาหญ้าเศษวัสดุ เศษพืชผลทางการเกษตร  นับเป็น
สาเหตุส าคัญประการหนึ่งท่ีลุกลามเป็นไฟป่าได้ 

                  
การเผาเศษพืชผลทางการเกษตร 
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      2) การเผาขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้ในชุมชน คนในชุมชนบางคนอาศัย
ความสะดวก มักน าขยะหรือเศษวัสดุท่ีเหลือใช้มาเผาในหมู่บ้านหรือในชุมชน อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ท่ีท าให้เกิดไฟไหม้ลุกลามได้ 

                             
       การลุกลามของไฟป่าจากจดุเล็ก ๆ 

 
       3) เก็บหาของป่า เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดไฟป่ามากท่ีสุด การเก็บหาของป่า 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้ าผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่
เพ่ือให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือ
จุดไฟเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด กระตุ้นการแตกใบใหม่ของผักหวานและใบตองตึง หรือ 
การจุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่าง ๆ ในขณะที่อยู่ในป่า 
      4) เผาไร่ เป็นสาเหตุท่ีส าคัญรองลงมา การเผาไร่ก็เพื่อก าจัดวัชพืชหรือเศษซาก
พืชท่ีเหลืออยู่ ภายหลังการเก็บเกี่ยว ท้ังนี้เพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกในรอบต่อไป โดยปราศจาก  
การท าแนวกันไฟ และปราศจากการควบคุม ไฟจึงลุกลามเข้าป่าท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
      5) แกล้งจุด ในกรณีท่ีประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของ
รัฐในพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกิดจากเรื่องท่ีท ากินหรือถูกจับกุมจากการกระท าผิดในเรื่อง
ป่าไม้ ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าท่ีด้วยการเผาป่า ซึ่งอาจจะเป็นการกระท าท้ังท่ีตั้งใจหรือ 
ไม่ตั้งใจก็ตาม 
      6) ความประมาท  เกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่า ก่อกองไฟเพื่อให้เกิด 
ความอบอุ่นหรือป้องกันสัตว์ร้ายแล้วลืมดับ หรือท้ิงก้นบุหร่ี ลงบนพื้นป่า เป็นต้น 
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      7) ล่าสัตว์โดยใช้วิธีไล่เหล่า คือ จุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากท่ีซ่อน หรือจุดไฟ
เพ่ือให้แมลงบินหนีไฟ นกชนิดต่าง ๆ จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผา
ทุ่งหญ้า เพื่อให้หญ้าแตกใบใหม่ เป็นการล่อให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น กระทิง กวาง กระต่าย หมูป่า
มากินอาหาร แล้วดักรอยิงสัตว์เหล่านั้น 
      8) เลี้ยงปศุสัตว์ ประชาชนท่ีเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ 
มีจ านวนไม่น้อยท่ีท าการลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารของ
สัตว์ท่ีตนเองเลี้ยงไว้ 
      9) ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จุด 
โดยไม่มีจุดประสงค์ใดๆ แต่เป็นการจุดเล่นเพ่ือความสนุกสนาน เท่านั้น 
      10) การเผาวัชพืชริมถนนหนทาง อาจลุกลามเป็นบริเวณกว้าง จนกลายเป็น 
ไฟป่าท่ีเผาผลาญท าลายบ้านเรือนและชุมชนได้ 

 

เจ้าหน้าท่ีช่วยกันดับไฟจากการเผาหญ้ารมิถนน 

 2.2 ชนิดของไฟป่า  
    ไฟป่าแบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามลักษณะของเชื้อเพลิงท่ีถูกเผาไหม้ ได้แก่ 
     2.2.1  ไฟใต้ดิน เป็นไฟท่ีไหม้อินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดิน ลุกลามไปช้า ๆ ใต้ผิวดิน 
ไม่มีเปลวไฟปรากฏให้เห็นชัดเจนและมีควันให้เห็นน้อยมาก ฉะนั้นไฟใต้ดินจึงเป็นไฟท่ีตรวจพบ
หรือสังเกตพบได้ยากท่ีสุดและเป็นไฟท่ีมีอัตราการลุกลามช้าท่ีสุด แต่สร้างความเสียหายให้แก่พื้นท่ี
ป่าไม้มากท่ีสุด เพราะไฟจะไหม้ท าลายรากไม้ ท าให้ต้นไม้ใหญ่น้อยท้ังป่าตายในเวลาต่อมา  
ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นไฟที่ควบคุมได้ยากที่สุดอีกด้วย 
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    ไฟใต้ดินยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
1) ไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบ คือไฟท่ีไหม้อินทรียวัตถุอยู่ใต้ผิวพื้นป่าจริง ๆ ดังนั้นเมื่อ

ยืนอยู่บนพื้นป่าจึงไม่สามารถตรวจพบไฟชนิดนี้ได้ หากจะตรวจให้ได้ผลต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น 
เครื่องตรวจจับความร้อน เพื่อตรวจหาไฟชนิดนี้ ตัวอย่างท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนของไฟใต้ดินสมบูรณ์
แบบ คือ ไฟท่ีไหม้ชั้นถ่านหินใต้ดิน  

                           
ลักษณะไฟใต้ดิน 

2) ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน ได้แก่ ไฟท่ีไหม้ในแนวระนาบไปตามผิวพื้นป่าเช่นเดียวกับ
ไฟผิวดิน ในขณะท่ีอีกส่วนหนึ่งจะไหม้ในแนวดิ่งลึกลงไปในชั้นอินทรียวัตถุใต้ผิวพื้นป่า ซึ่งอาจไหม้
ลึกลงไปได้หลายฟุต ไฟชนิดนี้ สามารถตรวจพบได้โดยง่ายเช่นเดียวกับไฟผิวดินท่ัว ๆ ไป แต่การ
ดับไฟจะต้องใช้เทคนิคการดับไฟผิวดินผสมผสานกับเทคนิคการดับไฟใต้ดิน จึงจะสามารถควบคุม
ไฟได้ ตัวอย่างของไฟชนิดนี้ ได้แก่ ไฟท่ีไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ ในจังหวัดนราธิวาส 
ของประเทศไทย 

 
ไฟก่ึงผิวดินกึ่งใต้ดิน ในป่าพรุจังหวัดนราธิวาส 

   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOTfgvvMhccCFRVIjgoduZ0F7g&url=http://www.khaoyaizone.com/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2&ei=Aom7VeTWN5WQuQS5u5bwDg&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNG6b6PaVOfU8V-gwxImwpXSPtFf_w&ust=1438440065446618
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      2.2.2 ไฟผิวดิน เป็นไฟท่ีไหม้เชื้อเพลิงบนพื้นดิน ได้แก่ ใบไม้ กิ่งไม้แห้งท่ีตก
สะสมอยู่บนพื้นป่า หญ้า ลูกไม้เล็ก ๆ ไม้พื้นล่าง กอไผ่ ไม้พุ่มต่าง ๆ ไฟชนิดนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว 
ความรุนแรงของไฟผิวดินจะขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของเช้ือเพลิง ไฟป่าท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นไฟผิวดิน 
 

 
ลักษณะของไฟผิวดิน 

 

     2.2.3 ไฟเรือนยอด คือไฟท่ีไหม้ลุกลามจากยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มต้นหนึ่งไปยัง
ยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มอีกต้นหนึ่ง ไฟชนิดนี้มีอัตราการลุกลามท่ีรวดเร็วมาก ท้ังนี้เนื่องจากไฟ 
มีความรุนแรงมากและมีความสูงเปลวไฟประมาณ 10 - 30 เมตร ในบางกรณีไฟอาจมีความสูงถึง 
40-50 เมตร ไฟเรือนยอดโดยทั่วไปอาจต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นสื่อในการลุกไหม้  

  ไฟเรือนยอด แบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ได้แก่ 
         1) ไฟเรือนยอดท่ีต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นสื่อ คือ ไฟเรือนยอดท่ีต้องอาศัยไฟท่ี
ลุกลามไปตามผิวดินเป็นตัวน าเปลวไฟขึ้นไปสู่เรือนยอดของต้นไม้อื่นท่ีอยู่ใกล้เคียง ลักษณะของไฟ
ชนิดนี้ จะเห็นไฟผิวดินลุกลามไปก่อนแล้วตามด้วยไฟเรือนยอด 
    

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJnl6eXOhccCFQcJjgod7ZsLLw&url=http://news.sanook.com/tag/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2/page/3/&ei=74q7VdmxFIeSuATtt674Ag&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNGqh_KTGsTbtIPx--OnVMMSX6sc8A&ust=1438440397759226
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ลักษณะไฟเรือนยอดที่พบเห็นโดยทั่วไป 

         2) ไฟเรือนยอดท่ีไม่ต้องอาศัยไฟผิวดินมักเกิดในป่าท่ีมีต้นไม้ท่ีติดไฟได้ง่าย
และมีเรือนยอดแน่นทึบติดต่อกัน การลุกลามจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากเรือนยอดหนึ่ง
ไปสู่อีกเรือนยอดหนึ่งท่ีอยู่ข้างเคียงได้โดยตรง จึงท าให้เกิดการลุกลามไปตามเรือนยอดอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันลูกไฟจากเรือนยอดจะตกลงบนพื้นป่าก่อให้เกิดไฟผิวดินไปพร้อม ๆ  
กันด้วย  

 2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า 
  ไฟป่าท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีหนึ่งๆไม่เพียงแต่จะก่อความเสียหายแก่พื้นท่ีเท่านั้นแต่จะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวมของโลกหลายด้าน เช่นเป็นผลเสียต่อสังคมพืชผลเสีย
ต่อดิน ผลเสียต่อทรัพยากรน้ า ผลเสียต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในป่า ผลเสียต่อชีวิตและ
ทรพัย์สินของมนุษย์ และผลเสียต่อสภาวะอากาศของโลก  ซึ่งผลเสียหายดังกล่าว มีดังนี้ 
  2.3.1 ผลเสียของไฟป่าต่อสังคมพืช  เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้นพื้นท่ีใด จะท าให้ เกิด 
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของป่า โดยเฉพาะพื้นท่ีป่าท่ีถูกไฟไหม้ซ้ าซากเป็นประจ าทุกปี  
จะมีผลท าให้โครงสร้างของป่าเปลี่ยนแปลงไป ต้นไม้จะถูกไฟไหม้ตายหมด พ้ืนท่ีป่าจะคงเหลือแต่
พืชท่ีปรับตัวได้ดี เช่น หญ้าคา จนสภาพป่ากลายเป็นทุ่งหญ้า   
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   2.3.2 ผลเสียของไฟป่าต่อดิน ความร้อนจากการเผาผลาญของไฟป่า ท าให้พื้นดิน
เส่ือมความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินท่ีเปิดโล่ง ท าให้ดินสูญเสียความชื้น นอกจากนี้ จุลินทรีย์ท่ีอาศัย
อยู่ ในดินถูกท าลาย ดินปราศจากแร่ธาตุอาหาร ไม่สามารถท่ีจะเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อ  
การด ารงชีพของพืชอีกต่อไป     
   2.3.3 ผลเสียของไฟป่าต่อทรัพยากรน้ า ไฟป่าท าให้เกิดความร้อน น้ าท่ีมีอยู่จะ
ละเหยออกไป เมื่อผืนป่าถูกไฟไหม้ ความสามารถในการดูดซับน้ าลดลง เมื่อถึงฤดูแล้งในชั้นดินไม่มี
น้ าเก็บสะสมอยู่ตามช่องรูพรุนของดิน จึงไม่มีน้ าไหลออกมาหล่อเลี้ยงล าน้ า ท า ให้เกิดภาวะ 
แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ความเป็นอยู่ของมนุษย ์            
   2.3.4 ผลเสียของไฟป่าต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า สัตว์เล็ก
ท่ีหากินอยู่บนพื้นป่าจะถูกควันไฟรม และถูกไฟคลอกตาย นอกจากนี้ ไฟป่ายังท าลายและ
เปลี่ยนแปลงสภาพแหล่งท่ีอยู่อาศัย และแหล่งอาหาร ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์
ป่าอีกต่อไป   
   2.3.5 ผลเสียของไฟป่าต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์  ไฟป่าเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
ลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือน เรือกสวน ไร่นา และทรัพย์สินของประชาชน ท่ีอาศัยอยู่ใกล้ป่า 
ประชาชนไร้ท่ีอยู่อาศัย ล้มตายหรือได้รับบาดเจ็บจากไฟป่า ควันไฟยังก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ ท าให้ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ป่าท่ีเคยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามก็หมดสภาพลง
ส่งผลให้จ านวนนักท่องเท่ียวลดลง ท าให้ขาดรายได้จากการท่องเท่ียว เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศ 
     2.3.6 ผลเสียของไฟป่าต่อสภาวะอากาศของโลก ไฟป่าก่อให้เกิดสภาวะเรือน
กระจก ซึ่งมีผลท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น ยังท าให้ระบบนิเวศของโลกเสีย
สมดุลตามธรรมชาติ ท าให้เกิดการก่อตัวของพายุท่ีมีความรุนแรง ฝนตกไม่สม่ าเสมอ ไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล สร้างความเสียหายต่อการประกอบอาชีพและส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศตามมา
อีกด้วย  
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2.4 ฤดูกาลเกิดไฟป่าในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 
  2.4.1 ฤดูกาลเกิดไฟป่าในประเทศไทย การเกิดไฟป่ามักจะเกิดช่วงฤดูร้อน เพราะ
ในช่วงฤดูร้อนอากาศแห้ง ต้นไม้ขาดน้ า หญ้าหรือต้นไม้เล็ก ๆ อาจจะแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิง
ได้เป็นอย่างดี การเกิดไฟป่าในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย จะมีดังนี้ 
    1) ภาคเหนือ มักเกิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
    2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะเกิดในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนพฤษภาคมของทุกปี           
    3) ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  มักจะเกิดในช่วงระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

  2.4.2 ฤดูกาลเกิดไฟป่าประเทศต่าง ๆ ในในโลก 
    ในภูมิภาคเอเชีย ต้นเดือนตุลาคมเป็นหน้าแล้งของประเทศอินโดนี เซีย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเกาะกาลิมันตัน หรือเกาะบอร์เนียวเหนือและท่ีเกาะสุมาตราจะมีไฟป่าเกิดขึ้น 
ท าให้เกิดหมอกควันอย่างรุนแรงพัดมาปกคลุมเกาะสิงคโปร์และแหลมมลายู เลยมาถึง 4 จังหวัด
ภาคใต้และจังหวัดสงขลา บางทีก็เลยไปถึงเมืองไซ่ง่อนของประเทศเวียดนาม 
    การเกิดไฟป่าในภูมิภาคอื่นๆของโลก จะเกิดในช่วงเวลาไม่เท่ากัน เช่น ประเทศ
แคนาดา  สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ช่วงเวลาเกิดไฟป่า มักเกิดในช่วงเวลา ดังนี้  

    1) ประเทศแคนาดา  มักเกิดในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ของทุกปี 
    2) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย มักเกิดในช่วง เดือน 

มิถุนายน-สิงหาคม ของทุกปี 
    3) ประเทศออสเตรเลีย มักเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี 
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เรื่องที่ 3 สถานการณก์ารเกิดไฟป่า 

 3.1 สถานการณ์การเกิดไฟป่าในประเทศไทย 
    ในประเทศไทย แม้จะยังไม่มีการศึกษาถึงประวัติการเกิดไฟป่าอย่างจริงจัง 

มาก่อน แต่จากการศึกษาประวัติการเจริญเติบโตของต้นไม้ท่ีมีอายุนับร้อยปีโดยการวิเคราะห์วงปี
ของต้นไม้ พบหลักฐานว่าได้เกิดไฟป่าขึ้นหลายครั้งในช่วงชีวิตของต้นไม้นั้น  ๆ จึงพอบอกได้ว่า
อย่างน้อยท่ีสุดก็มีไฟไหม้ป่ามาเป็นเวลานับร้อยปีแล้ว  

    อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในอดีตนั้น พื้นท่ีประเทศไทยยังมีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์
และเป็นป่าประเภทท่ีมีความชุ่มชื้นสูง ไฟป่าท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์มีไม่บ่อยนัก จึงอยู่ใน
วิสัยท่ีกลไกของธรรมชาติจะปรับตัวเพื่อรักษาสภาวะสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้เอาไว้ได้  
    แต่ในช่วง 20-30 ปีท่ีผ่านมา อัตราการเพิ่มของประชากรไทยเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้มีมากขึ้นตามไปด้วย ป่าไม้ถูก
แผ้วถางเป็นพื้นท่ีทางการเกษตรกรรม พื้นท่ีป่าถูกจัดสรรให้เป็นท่ีตั้งและขยายชุมชนต่างๆ ท าให้
พื้นท่ีป่าถูกท าลายลงเป็นอันมาก ผืนป่าท่ีเหลืออยู่ก็อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและเปลี่ยนแปลงไปสู่ป่า
ประเภทท่ีมีความชุ่มชื้นน้อยลง เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะและป่าหญ้า ซึ่งเป็นป่าท่ี
เกิดไฟป่าได้ง่าย ประกอบกับความยากจนของผู้คนในชนบทบีบบังคับให้ประชาชนต้องอาศัยป่า
เพ่ือการยังชีพมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ บุกรุกป่าเพื่อท าการเกษตร กิจกรรม
เหล่านี้ล้วนต้องใช้ไฟและเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าท้ังสิ้น  

 
ไฟป่าบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ในเขตพื้นท่ีจังหวัดแมฮ่่องสอน 

เมื่อเดือนมีนาคม 2553มีสาเหตุจากชาวบ้านจุดไฟเผากระตุ้นการเจริญเติบโตของเหด็เผาะ และก็ลุกลามเป็นไฟป่า 
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ด้วยเหตุนี้ ไฟป่าจากการประกอบกิจกรรมของประชาชน จึงมีความถี่และความรุนแรง
มากเกินกว่าท่ีกลไกธรรมชาติจะปรับตัวเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้เอาไว้ได้ ไฟป่าจึงเป็น
ปัจจัยท่ีสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ไฟป่า
กลายเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ ท่ีทุกฝ่ายตระหนักและห่วงใยอยู่ในขณะนี้  

ปัจจุบัน จากการส ารวจพื้นท่ีไฟไหม้ป่า เปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่าในช่วงเวลาเดียวกัน 
ระหว่างป ีพ.ศ. 2557 - 2558 พบว่า ภาคเหนือมีพื้นท่ีป่าท่ีถูกไฟไหม้มากท่ีสุด 

ตารางเปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่า ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2559 

พื้นที่ 
(1 ต.ค. 57 – 29 มิ.ย.58) (1 ต.ค.58 - 29 มิ.ย. 59) 

ดับไฟป่า
(คร้ัง) 

พื้นที่ถูกไฟไหม้
(ไร่) 

ดับไฟป่า
(คร้ัง) 

พื้นที่ถูกไฟไหม(้ไร่) 

1.  ภาคเหนือ 3,444 35,862.14 4,536 70,397.29 

2.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,077 14,848.57 1,560 26,702.58 

3.  ภาคกลางและภาคตะวันออก 392 7,137 530 11,100.13 

4.  ภาคใต้ 56 1,951.14 113 10,126.50 

รวม 4,969 59,798.85 6,739 118,326.50 
 

หมายเหต:ุ ข้อมูลจาก ส่วนควบคมุไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธ์ุพืช 
(http://www.dnp.go.th/forestfire/2546/firestatistic%20Th.htm) 

 

  3.2 สถานการณ์การเกิดไฟป่าของโลก 
บนพื้นผิวโลกเกือบทุกทวีป ต่างเคยประสบกับปัญหาการเกิดไฟป่ามาแทบท้ังสิ้นการเกิด

ไฟป่ามีความรุนแรงมากหรือน้อยแตกต่างกันไป แม้แต่ประเทศท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยีก็ไม่
อาจหลีกเลี่ยงการเกิดไฟป่าได้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย แคนาดา  อเมริกา และออสเตรเลีย 
เป็นต้น 

ไฟไหม้ป่าที่อินโดนีเซีย 
 การเกิดเหตุไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ไม่เพียงก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น แต่กลุ่มควันสีด าท่ีหนาทึบถูกลมพัดพาเข้าสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้านใกลเ้คียง เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงทางภาคใต้ของประเทศไทยด้วย 
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ผลจากไฟไหม้ป่าที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย  

    

  ไฟไหม้ป่าที่ประเทศมาเลเซีย 

 เมื่อเดือนมีนาคม 2558  มาเลเซียได้ประสบปัญหาหมอกควันในเมืองหลวง                
กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเมืองโดยรอบ เนื่องจากปัญหาไฟป่าที่เกิดจากภาวะแห้งแล้งภายในประเทศ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์เผชิญปัญหาหมอกควันจากไฟป่าเมื่อย่างเข้าฤดูร้อน ส่งผลให้มลพิษในอากาศ
เพ่ิมสูงจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
สภาพบรรยากาศหลังจากไฟไหมป้่าในมาเลเซีย 

 

 ไฟป่าที่เมืองฟอร์ท แมคเมอร์เรย์รัฐอัลแบร์ตา ประเทศแคนาดา     

 เมื่อพฤษภาคม 2559 มีไฟป่าครั้งใหญ่เกิดท่ีเมืองฟอร์ท แมคเมอร์เรย์รัฐอัลแบร์ตา ประเทศ

แคนาดาไฟป่าท่ีเกิดขึ้น ท าให้ประชาชนในเมืองฟอร์ทแมคเมอร์เรย์ ท้ังหมด รวม 88,000 คนต้อง

อพยพ นับเป็นการอพยพจากเหตุไฟป่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดา ต้องใช้เวลาถึง 

4 วัน ไฟป่าลามแผ่กระจายไปท่ัวภาคเหนือของอัลแบร์ต้า จนกระทั่งถึงกลางเดือนมิถุนายนจึงมีฝน

มาช่วยดับไฟป่าได้ ไฟป่าท่ีเกิดขึ้นกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างกว่า 1,010 ตารางกิโลเมตร 
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ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่เกิดไฟป่าที่ฟอร์ทแมคเมอร์เรย์
รัฐอัลแบร์ตาประเทศแคนาดาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ภาพจาก : ส านักข่าว BBC www.bbc.com/news/world-
us-canada-36224767 

 
การอพยพประชาชนออกจากเมืองฟอร์ทแมคเมอร์เรย์ภาพ
จ า ก  : เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ โ ต ร อ น โ ต ส ต า ร์
www.thestar.com/news/canada/2016/05/04/ fort-
mcmurray-wildfire-how-to-help.html 

  ไฟป่าที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นรัฐท่ีมักเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจาก

สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศท่ีแห้งแล้ง มีลมแรง และอากาศร้อน 

  ปี พ.ศ. 2558 กรมป่าไม้และการป้องกันอัคคีภัยของรัฐแคลิฟอร์เนียมีบันทึกไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2558 เกิดไฟไหม้ป่าท่ัวท้ังรัฐแคลิฟอร์เนียถึง 6,337 ครั้ง เผาพลาญพื้นท่ีไปถึง 1,245 ตาราง
กิโลเมตร (778,125 ไร่) หนึ่งในเหตุการณ์ไฟป่าท่ีมีความรุนแรงมากคือเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2558 สภาพอากาศท่ีแห้งแล้งเป็นปัจจัยเอื้ออ านวยให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว อีกท้ังการเกิดฟ้าผ่า
ยังเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดไฟป่าในหลายพื้นท่ีพร้อม ๆ กัน เพราะช่วงเวลาเพียง 3 วัน ได้เกิดฟ้าผ่า
หลายพันครั้ง ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ได้เผาผลาญพื้นท่ีป่ากว่าแสนไร่ กินพื้นท่ี 3 เมือง ประชาชนกว่า 
12,000 คน ซึ่งอาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือน 5,100 หลัง ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความ
ปลอดภัย 

 
ไฟป่าที่ลุกลามท าลายอาคารบ้านเรือนท่ี โลเวอรเ์ลค รัฐแคลิฟอรเ์นยี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 

http://www.bbc.com/news/world-us-
http://www.bbc.com/news/world-us-


 

 

ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 93 

 

 

  ปี พ.ศ. 2559 กรมป่าไม้และการป้องกันอัคคีภัยของรัฐแคลิฟอร์เนียมีบันทึกไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2559 ในช่วงระยะเพียงครึ่งปี  (ถึงเดือนมิถุนายน 2559 ) ได้ เกิดไฟไหม้ป่าท่ัวท้ังรัฐ
แคลิฟอร์เนียถึง 2,017 ครั้ง เผาพลาญพื้นท่ีไปแล้วถึง 68.07 ตารางกิโลเมตร (42,543 ไร่) ผลจาก
สภาวะปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559  

 
 

เฮลคิอปเตอรแ์ละเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงพยายามดับไฟป่าที่ซานตา บารบ์ารา เคานต์ี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อมิถุนายน 2559 

  ไฟป่าในออสเตรเลีย 
  ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีเกิดไฟป่าบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงท่ีมี

อากาศร้อน และแห้งแล้งมาก โดยเฉพาะรัฐวิคตอเรีย เป็นรัฐท่ีต้อ งเผชิญกับไฟป่าท่ีร้ายแรง
บ่อยครั้ง เช่น เมื่อปี พ.ศ. 2552 รัฐวิคตอเรียเกิดไฟป่าท่ีมีชื่อเรียกว่า แบล็กแซทเทอร์เดย์ (Black 
Saturday fires) ท าใหม้ีผู้เสียชีวิต 173 คน อาคารบ้านเรือน 2,000 หลังถูกท าลาย  

  ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2559 นับเป็นช่วงท่ีร้ายแรงท่ีสุดในแง่ของการสูญเสียทรัพย์สิน
เช่นกันโดยออสเตรเลียต้องสูญเสียบ้านพักอาศัย 400 -410 หลังและอาคารสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
อีกอย่างน้อย 500 อาคาร ซึ่งเป็นผลมาจากไฟไหม้ป่าในช่วงเวลาระหว่าง 1 มิถุนายน 2558 และ 
31 พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตที่เป็นผลโดยตรงจากการเกิดไฟป่ามีการเสียชีวิตของ
นักดับเพลิงอาสาสมัครเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนสุขภาพจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาอีกด้วย 
เหตุการณ์ไฟป่าท่ีร้ายแรงของออสเตรเลียส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรัฐวิคตอเรียเวสเทิร์นส์ออสเตรเลีย 
และรัฐเซาท์ออสเตรเลีย 
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า 

   4.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า 
   4.1.1 ร่วมกันดูแลเพื่อรักษาพื้นท่ีป่าไม้ไม่ตัดไม้ท าลายป่า เพื่อสร้างความชุ่มชื้น 

และรักษาสมดุลทางระบบนิเวศของผืนป่า จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า  
     4.1.2 ก าจัดวัสดุท่ีเป็นเช้ือเพลิง โดยเก็บกวาดใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง หรือหญ้าแห้ง
ไม่ให้กองสุม เพราะหากเกิดไฟไหม้ จะเป็นเชื้อเพลิงท่ีท าให้ไฟลุกลามเป็นไฟป่า  
     4.1.3 สร้างแนวป้องกันไฟกันไฟลุกลามไปยังพื้นท่ีใกล้เคียงโดยจัดท าคันดินกั้น 
หรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบพื้นท่ี จะช่วยสกัดมิให้ ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว รวมถึงตรวจสอบ 
แนวกันไฟมิให้มีต้นไม้พาดขวาง เพราะหากเกิดไฟป่า จะท าให้เพลิงลุกลามไหม้ต้นไม้ข้ามแนวกัน
ไฟส่งผลให้ไฟป่าขยายวงกว้างขึ้น        
     4.1.4 งดเว้นการเผาขยะหรือวัชพืชใกล้แนวชายป่าหรือในป่าให้ก าจัดโดยการฝัง
กลบแทนการเผา เพ่ือลดความเส่ียงท่ีท าให้ไฟลุกลามกลายเป็นไฟป่า    
     4.1.5 ไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ด้วยวิธีจุดไฟหรือรมควันเช่น การหาเห็ด 
ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้ าผึ้ง ผักหวานป่า ไข่มดแดง หนู กระต่าย นก เป็นต้น เพราะมีความเสี่ยง  
ท่ีไฟจะลุกลามเป็นไฟป่า            
     4.1.6 หลีกเลี่ ยงพฤติกรรมเสี่ ยงท่ีท าให้ เกิดไฟป่ าไม่ ท้ิ งก้นบุหรี่ลงบนพง 
หญ้าแห้ง หากก่อกองไฟ ควรดับไฟให้สนิททุกครั้ง พร้อมจัดเตรียมถังน้ าไว้ใกล้กับบริเวณท่ีก่อไฟ 
หากไฟลุกลามจะได้ดับไฟทัน          
     4.1.7 ดูแลพื้นท่ีการเกษตร   โดยหมั่นตัดหญ้าและเก็บกวาดใบไม้แห้งมิให้กองสุม 
เพราะหากเกิดไฟไหม้ จะเป็นเชื้อเพลิงท่ีท าให้ไฟลุกลามกลายเป็นไฟป่า   
     4.1.8 เตรียมพื้นท่ีการเกษตรหรือเพาะปลูกพืชโดยวิธีฝังกลบ ไม่เผาตอซังข้าวและ
วัชพืชในพื้นท่ีเกษตร เพราะจะเพิ่มความเส่ียงท่ีไฟจะลุกลามกลายเป็นไฟป่า   
     4.1.9 เพิ่มความระมัดระวังการจุดไฟหรือก่อกองไฟในป่าเป็นพิเศษไม่จุดไฟใกล้
บริเวณท่ีมีกิ่งไม้ หญ้าแห้งกองสุม เพราะจะเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า พร้อมดับไฟให้สนิททุก
ครั้งเพื่อป้องกันไฟลุกลามเป็นไฟป่า 
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 แนวทางการป้องกันไฟป่าตามพระราชด าริป่าเปียกมี 6 วิธีด้วยกัน คือ 
  1. ท าระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้ าและแนวพืชชนิดต่าง ๆ ปลูกตาม
แนวคลอง 
  2. สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยอาศัยน้ าชลประทาน
และน้ าฝน                
  3. การปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้ า เพื่อให้ความชุ่มชื่นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยาย
ออกไปท้ังสองข้างของร่องน้ า ซึ่งจะท าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่าจะ
เกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น        
  4.  การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่น หรือเรียกว่า “check Dam” ขึ้นเพ่ือปิดกั้นร่องน้ า
หรือล าธารขนาดเล็กเป็นระยะๆเพื่อใช้เก็บกักน้ าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ าท่ีเก็บไว้จะซึม
เขา้ไปสะสมในดิน เพ่ือท าให้ความชุ่มชื่นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็น “ป่าเปียก” 
  5. การสูบน้ าเข้าไปในท่ีระดับสูงท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ แล้วปล่อยน้ าลงมาทีละน้อยให้ค่อย ๆ 
ไหลซึมลงดิน เพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นท่ีสูงในรูป “ภูเขาป่า” ให้กลายเป็น “ป่าเปียก” 
ซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย 
  6. ปลูกต้นกล้วยในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟ
ป่าก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน้ าไว้ได้มากกว่าพืชอื่น ท าให้ลดการสูญเสียลงไปได้มาก   

 4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า 
4.2.1กรณีไม่มีเครื่องมือดบัไฟป่า 
  1) กรณีท่ียังไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือหรือยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงจากหน่วย

ควบคุมไฟป่า อย่าเสี่ยงเข้าไปดับไฟ เว้นแต่เป็นการลุกไหม้เล็กน้อยของไฟท่ีเกิดจากพวกหญ้า  
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หญ้าคา หญ้าขจรจบ หรือหญ้าสาบเสือ เป็นต้น 

  2) ควรช่วยกันตัดกิ่งไม้สด ตีไฟท่ีลุกไหม้ตามบริเวณหัวไฟให้เชื้อเพลิงแตก
กระจาย แล้วตีขนานไปกับไฟป่าท่ีก าลังจะเร่ิมลุกลาม 

  3) ถ้ามีรถแทร็กเตอร์ ควรไถไร่อ้อยหรือต้นข้าวให้โล่งว่าง เพื่อท าให้เป็นแนว
กันไฟ ไม่ให้เกิดการติดต่อลุกลามมาได้ 
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  4.2.2 กรณีมีอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า เคร่ืองมือพื้นฐานในการดับไฟป่า 
   1) ที่ตบไฟ ท่ีตบไฟนี้ ส่วนหัวจะท าจากผ้าใบชนิดหนาเคลือบด้วยยางขนาด

30 x 40 เซนติเมตร ใช้ในการดับไฟทางตรง โดยการตบคลุมลงไปบนเปลวไฟเพื่อป้องกันไม่ให้
อากาศเข้าไปท าปฏิกิริยากับไฟ เปลวไฟก็จะดับลง เหมาะส าหรับการดับไฟท่ีไหม้เชื้อเพลิงเบา 
ได้แก่ หญ้า และใบไม้แห้ง เป็นต้น  

 

   
  
     2) ถังฉีดน้ าดับไฟ อาจเป็นถังประเภทถังแข็งคงรูป หรือถังอ่อนพับเก็บได้ 
ใช้ส าหรับฉีดลดความร้อนของไฟในการดับไฟทางตรงเพื่อให้เครื่องมือดับไฟป่าชนิดอื่นสามารถเข้า
ไปท างานท่ีขอบของไฟได้ นอกจากนี้ยังใช้ฉีดดับไฟท่ียังเหลือคงอยู่ในโพรงไม้ ในรอยแตกของไม้ 
หรือในฐานกอไผ่ ท่ีเคร่ืองมืออื่นเข้าไปไม่ได้ 

  3) ครอบไฟป่า ลักษณะของครอบไฟป่าด้านหนึ่งจะเป็นจอบ อีกด้านหนึ่งเป็น
คราด ใช้ในการท าแนวกันไฟ โดยใช้ด้ามท่ีเป็นจอบในการถากถาง ขุด สับ ตัด เชื้อเพลิงท่ีเป็น
วัชพืช จากนั้นจึงใช้ด้านท่ีเป็นคราด คราดเอาเช้ือเพลิงเหล่านี้ออกไปทิ้งนอกแนวกันไฟ 

 
        ท่ีตบไฟ 

 
      ถังฉีดน้ าส าหรับดับไฟ 

 

 
        ครอบไฟป่า 
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  4) พลั่วไฟป่า ตัวพลั่วปลายจะเรียวแหลมและมีคมสามด้านใช้ขุด ตัดถาก ตัก
และสาด  ตบไฟ รวมท้ังใช้ในการขุดหลุมบุคคลส าหรับเป็นท่ีหลบก าบังจากไฟป่าในกรณีฉุกเฉิน 

  5) ขวานขุดไฟป่าหรือพูลาสกี้  หัวเป็นขวานอีกด้านหนึ่งเป็นจอบหน้าแคบ  
ใช้ในการขุดร่องสนาม เพื่อเป็นแนวกันไฟในการดับไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน โดยการใช้ด้านท่ีเป็นจอบ
หน้าแคบในการขุดดินและเชื้อเพลิง ในขณะที่ด้ามท่ีเป็นขวานใช้ในการตัดรากไม้ที่สานกันแน่น  

  6) คบจุดไฟ ใช้เป็นเครื่องมือในการจุดไฟ เพื่อชิงเผาก าจัดเชื้อเพลิงหรือ 
ใช้ในการจุดไฟเผากลับในการดับไฟด้วยไฟ 

 

 
พลั่ว 

 
     ขวานขุดไฟป่า 

 
        คบจุดไฟ 

   

 4.3 การปฏิบัติหลังเกิดไฟป่า 

   4.3.1 ตรวจดูบริเวณท่ียังมีไฟคุกรุ่น เมื่อพบแล้วจัดการดับให้สนิท 
   4.3.2 ค้นหาและช่วยเหลือคน สัตว์ท่ีหนีไฟออกมาและได้รับบาดเจ็บ 
   4.3.3 ระวังภัยจากสัตว์ท่ีหนีไฟป่าออกมา จะท าอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ 
   4.3.4 ท าการปลูกป่าทดแทน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกไม้โตเร็ว 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
หมอกควัน 

สาระส าคัญ  

หมอกควัน เป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
หน้าแล้ง สาเหตุของการเกิดหมอกควัน คือ ไฟป่า การเผาพื้นท่ีทางการเกษตร การเผาขยะ ฝุ่น
ควันจากคมนาคมในเมืองใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาหมอก
ควัน คือ การเผาทั้งภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ 
ปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ  
การคมนาคม ผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีเผชิญกับสภาวะปัญหาหมอกควันควรรู้จักวิธีเตรียมความพร้อม  
เพ่ือรับมือและรู้จักวิธีปฏิบัติตนท่ีถูกต้องเมื่อเผชิญกับปัญหาหมอกควัน 

ตัวชี้วัด 
1. บอกความหมายของหมอกควัน 
2. บอกสาเหตุและปัจจัยการเกิดหมอกควัน 
3.  บอกผลกระทบท่ีเกิดจากหมอกควันได้ 
4. บอกสถานการณ์หมอกควันในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 
5.  บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน 
6. บอกวิธีปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน 
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ขอบข่ายเนื้อหา  

เร่ืองท่ี 1  ความหมายของหมอกควัน 

เร่ืองท่ี 2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน 
2.1 สาเหตุการเกิดหมอกควัน 
2.2 ปัจจัยการเกิดหมอกควัน 
2.3 ผลกระทบท่ีเกิดจากหมอกควัน 

เร่ืองท่ี 3 สถานการณ์หมอกควัน 
3.1 สถานการณ์การเกิดหมอกควันในประเทศไทย 
3.2 สถานการณ์การเกิดหมอกควันในเอเชีย 
3.2 สถานการณ์การเกิดหมอกควันในโลก  

เร่ืองท่ี 4 แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากหมอกควัน 
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน 
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน 
4.3 การปฏิบัติหลังการเกิดหมอกควัน 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  12 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ 
1. ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 
2. สมุดบันทึกกิจกรรม การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 
3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
4. สื่อเอกสาร เช่น วาสาร จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือสื่ออื่น ท่ี เกี่ยวข้องกับ 

 ภัยธรรมชาติ 
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เรื่องที่ 1 ความหมายของหมอกควัน 

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) คือสภาพอากาศท่ีมีสารเจือปน และถ้าสารเจือปน
สะสมอยู่ในอากาศเป็นเวลานาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืชผลต่าง ๆ 
รวมท้ังสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว 

หมอก (Fog, Mist) คือเมฆท่ีเกิดในระดับใกล้พื้นดิน ซึ่งท าให้ทัศนวิสัยหรือการมองเห็น
เลวลง เป็นอันตรายท้ังทางบกและทางอากาศ ในวันท่ีมีอากาศชื้นและท้องฟ้าใส เมื่อถึงเวลา
กลางคืนพื้นดินจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ไอน้ าในอากาศเหนือพื้นดินควบแน่นเป็นหยดน้ า 
เกิดเป็นหมอกขึ้น หมอกซึ่งเกิดขึ้นโดยวิธีนี้จะมีอุณหภูมิต่ าและมีความหนาแน่นสูง เคลื่อนตัวลงสู่ท่ี
ต่ า และมีอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณหุบเหว 

หมอกควัน (Haze, Smog) คือปรากฏการณ์ท่ีฝุ่น ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ 
รวมตัวกันในสภาวะท่ีอากาศปิด  

หมอกควันเกิดได้ง่ายในสภาพอากาศแห้ง แตกต่างจากหมอกท่ีสภาพอากาศต้องมี
ความชื้นสูงหมอกควันจัดเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่ง 

 

 
สภาพบรรยากาศท่ีปกคลุมไปด้วยหมอกควันหลายพื้นท่ีในประเทศไทย 

ภาพจาก http://news.sanook.com/1965658/ 
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน 

ฝุ่นละอองท่ีมีอยู่ในบรรยากาศโดยท่ัวไปมีขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ซึ่งมองด้วยตา
เปล่าไม่เห็น ไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน ซึ่งเป็นฝุ่นทรายขนาดใหญ่มองเห็นได้ด้วยตา
เปล่าฝุ่นละอองท่ีแขวนลอยอยู่ ในอากาศได้นานมักจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน หากมีการไหลเวียนของอากาศและกระแสลม ก็จะท าให้
แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานมากขึ้น ฝุ่นละอองท่ีมีขนาดใหญ่ คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 
100 ไมครอนอาจแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้เพียง 2-3 นาที แต่ฝุ่นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 0.5 
ไมครอน อาจแขวนอยู่ในอากาศได้นานเป็นปี 

ชั้นบรรยากาศท่ีมีอุณหภูมิผกผันและเต็มไปด้วยหมอกควันเปรียบเสมือนก าแพงท่ีกั้นไม่ให้
ฝุ่น ควันลอยขึ้นไปยังบรรยากาศชั้นบนได้ มักเกิดในช่วงฤดูหนาวก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน เพราะเป็นช่วง
ท่ีอากาศนิ่ง ชั้นของอากาศเย็นมีความหนาแน่นสูงกว่า และมีความชื้นน้อยกว่า จากสภาพความกด
อากาศสูงดังกล่าวท าให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ถูกพัดพาขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศระดับสูง แต่จะวนเวียน
อยู่ในระดับท่ีประชาชนอยู่อาศัย จึงกลายเป็นลักษณะโดมอากาศ ดังนั้นฝุ่นควันจึงถูกกักไว้ และ
ส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

หมอกควันประกอบด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการเผาไหม้หรือสันดาปท่ีไม่สมบูรณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้สามารถเข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจของมนุษย์ และจะเกาะตัวหรือตกตะกอนได้ในส่วนต่าง ๆ ของระบบทางเดินหายใจ 
ก่อให้เกิดการระคายเคืองและท าลายเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้น ๆ เช่นเนื้อเยื่อปอด ซึ่งหากได้รับใน
ปริมาณมากหรือในช่วงเวลานาน จะสามารถสะสมในเนื้อเย่ือปอด เกิดเป็นพังผืดหรือแผลขึ้นได้ ท า
ให้การท างานของปอดเส่ือมประสิทธิภาพลงท าให้หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืดถุงลมโป่งพอง และ
มีโอกาสเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากติดเช้ือเพิ่มขึ้นได้ 

 2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดหมอกควัน 

2.1.1 สาเหตุของการเกิดหมอกควัน ประกอบด้วย 
1) ไฟป่า ไฟป่าเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดหมอกควัน การเผาไหม้เชื้อเพลิง

จ าพวกเศษไม้ เศษใบไม้ เศษวัชพืช ปริมาณมาก ท าให้เกิดเป็นหมอกควันปกคลุมอยู่ในบริเวณท่ี
เกิดไฟป่าและพื้นท่ีใกล้เคียง เมื่อมีการพัดพาของกระแสลมจะท าให้หมอกควันกระจายตัวไปยัง
พื้นท่ีอื่น ๆ  
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 โดยท่ัวไปไฟป่าจะเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ  
- เกิดจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสี ภูเขาไฟระเบิด ก้อนหิน

กระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้ า ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุก
ไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต  

- เกิดจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความประมาท ความคึกคะนอง หรือตั้งใจ
ก่อให้เกิดไฟป่า โดยมีสาเหตุต่าง ๆ กันไป เช่น การจุดไฟเผาเพื่อให้พื้นท่ีป่าโล่งเดินสะดวก การจุด
ไฟเพื่อล่าสัตว์ เก็บหาของป่า การจุดไฟเผาป่าเพ่ือบุกรุกครอบครองพื้นท่ีป่า การจุดไฟเผาป่าให้โล่ง
มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ สาเหตุของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยพบว่าส่วน
ใหญเ่กิดจากมนุษย์  

2) การเผาเศษวัชพืช วัสดุทางการเกษตร และวัชพืชริมทาง เช่น ตอซัง
ข้าวซังข้าวโพดการเผาเศษหญ้าริมทางฯลฯ โดยเกษตรกรมีความเชื่อว่าการเผาเป็นการก าจัดเศษ
วัชพืชและเชื้อโรคในดินได้ ซึ่งในการเตรียมดินเพาะปลูกจ าเป็นท่ีต้องมีการถางพื้นท่ีเพ่ือก าจัดเศษ
วัชพืช โดยการเผาเศษวัชพืชเป็นวิธีการท่ีเกษตรกรนิยมใช้กันมาก เนื่องจากเป็นวิธีการท่ีง่าย 
สะดวก และประหยัด จากการติดตามคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในจังหวัดท่ีมี
การท าการเกษตรมาก เช่น ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น จะมีปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศสูงในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากสภาวะอากาศท่ี
แห้งและนิ่ง ท าให้ฝุ่นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน และในช่วงดังกล่าวเกษตรกรจะมี
การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือเตรียมพื้นท่ีส าหรับท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน 

 
การเผาเศษวัชพืช วัสดุทางการเกษตร และวัชพืชริมทาง 
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3) การเผาขยะจากชุมชน การเผาขยะจากชุมชนถือว่าเป็นแหล่งปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศเข้าไปในบรรยากาศโดย พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากชุมชนมีเพียง
ร้อยละ 70-80 ท่ีได้รับการเก็บขนไปก าจัด และมีเพียงร้อยละ 30 ท่ีได้รับการก าจัดถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ส่วนขยะท่ีไม่ได้รับการก าจัดจะถูกกองท้ิงกลางแจ้งและเผา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน ก๊าซ และไอระเหย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพท้ังในระยะสั้น
และระยะยาวการเผาขยะ 1 กิโลกรัม ท าให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ 19 
กรัม หรือเท่ากับ 45.7 กรัม ต่อครัวเรือนต่อวัน นอกจากนี้ในขยะท่ีมีพลาสติกปนอยู่หากมีการเผา
ในท่ีโล่งจะก่อให้เกิดสารอินทรีย์ระเหยประมาณ 14 กรัมต่อขยะมูลฝอย 1 กิโลกรัม หรือประมาณ 
35 กรัม ต่อครัวเรือนต่อวันโดยพบสารพิษท่ีเกิดจากการเผาขยะ ได้แก่  

- ไดออกซิน สารก่อมะเร็ง เกิดจากการเผาไหม้พลาสติก  
- ฟิวแรน สารก่อมะเร็ง เกิดจากการเผาไหม้พลาสติกท่ีมีส่วนผสมของ
คลอรีน 

- สไตรีน สารก่อมะเร็ง เกิดจากการเผาไหม้โฟม 
- คาร์บอนมอนนอกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงท่ีมีคาร์บอนอย่างไม่
สมบูรณ ์

- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงท่ีมีก ามะถันหรือซัลเฟอร์ 
เป็นสาเหตุของฝนกรด 

- ไนโตรเจนออกไซด์ ท าให้ระคายเคืองต่อตาและเยื่อบุต่าง ๆ ในร่างกาย 
- ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซไข่เน่าท่ีมีกลิ่นเหม็น 
- นอกจากนี้หากมีการท้ิงโลหะหนักในกองขยะ เช่น ตะกั่ว ปรอท จะท าให้
เกิดการฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อมด้วย 

 
ควันจากการเผาขยะประกอบด้วยสารก่อมะเร็งหลายชนิด 
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4) การคมนาคมขนส่ง เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองท่ีมีการใช้ยานพาหนะในการคมนาคมและขนส่งมากสารมลพิษมาจาก
การเผาไหม้ท่ีเกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น  ออกซิแดนท์ 
สารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เขม่า ก๊าซไนตริกออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ รวมท้ังก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งปริมาณของสารมลพิษท่ีออกมาจากระบบท่อไอเสียนั้นจะมีความสัมพันธ์
กับความสมบูรณ์ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ โดยพบว่าเครื่องยนต์ดีเซลจะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาน้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซิน แต่ในขณะเดียวกันกลับปล่อยก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์และอนุภาคต่าง ๆ ออกมาสูงกว่า 

5) มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงถลุงและ
หลอมโลหะอุตสาหกรรมกลั่นน้ ามันอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมผลิตอาหาร ฯลฯ ก่อให้เกิด
สิ่งเจือปนในอากาศได้แตกต่างกันท้ังปริมาณและคุณภาพโดยท่ัวไปโรงงานอุตสาหกรรมนับว่าเป็น
แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศท่ีส าคัญและเป็นแหล่งท่ีถูกกล่าวโทษเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สามารถมองเห็นควันท่ีปล่อยออกมาจากปล่องควันได้อย่างชัดเจน สารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนมาก ได้แก่  ฝุ่นละออง เขม่า ควันก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซพิษอื่น ๆ  

 
 หมอกควันจากท่อไอเสียรถยนต์  หมอกควันจากท่อไอเสียรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม  

2.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหมอกควันประกอบด้วย 

ปัจจัยที่ 1 การเผาท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศท้ังในกรณีของไฟป่า และการเผา
เพ่ือการเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน 

ปัจจัยที่ 2 การเผาท่ีเกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ ประเทศซึ่งท าให้เกิดปัญหาหมอก
ควันข้ามแดนนับเป็นปัญหาร่วมของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และภูมิภาคอาเซียน 

 



ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 105 

ปัจจัยที่ 3 สภาพภูมิอากาศเช่นอุณหภูมิ ความชื้นความกดอากาศทิศทางลม
ในวันท่ีมีความกดอากาศสูงหรือไม่มีการพัดผ่านของลม จะท าให้หมอกควันลอยปกคลุมในพื้นท่ี
ยาวนานกว่าวันท่ีมีอากาศแจ่มใสหรือมีลมพัดผ่านโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูหนาวก่อนเข้าฤดูแล้ง
ของประเทศไทย จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือเรียกว่า “ความ
กดอากาศสูง” ท าให้อากาศไม่สามารถลอยตัวสูงขึ้นได้ 

ปัจจัยที่ 4 สภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศท่ีเอื้อให้เกิดหมอกควันปกคลุม 
ได้แก่ พื้นท่ีเขตเมืองท่ีมีอาคารสูงพื้นท่ีแอ่งกระทะท่ีมีภูเขาล้อมรอบหรือพื้นท่ีปิดระหว่างหุบเขา 
จะมีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาหมอกควันรุนแรงกว่าพื้นท่ีอื่น ๆ เนื่องจากมีภูเขาล้อมรอบอยู่ท าให้
หมอกควันไม่สามารถแพร่กระจายไปแหล่งอื่นได้ 

2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 

2.2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพ พื้นท่ีท่ีประสบปัญหาหมอกควันเป็นระยะเวลานาน 
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นท่ีเป็นอย่างมากผู้ท่ีสูดหายใจเอาอากาศท่ีมีฝุ่นละอองขนาด 
เล็กกว่า 10 ไมครอนหรือท่ีเรียกว่า PM10 ในความเข้มข้นต่ออากาศท่ีสูงเกินระดับมาตรฐาน 120 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ จะเกิดอาการตั้งแต่ระดับน้อย ๆ ไปจนถึงเป็นอันตรายต่อชีวิต
ได้ และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพท้ังในระยะสั้นและระยะยาวได้ โดยฝุ่นละอองเมื่อเข้าไปถึงส่วนท่ี
อยู่ลึกท่ีสุดของทางเดินหายใจ ซึ่งก็คือ ถุงลม ปอด อาจเกิดการสะสมเป็นปริมาณมากจะท าให้เกิด
การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อปอดจนเกิดเป็นโรคปอดอักเสบได้ ซึ่งจะมีผลต่อร่างกายรุนแรงแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับเวลาท่ีสัมผัส อายุ ภูมิต้านทานของแต่ละคน และปริมาณฝุ่นละอองท่ีได้รับ  

ผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเกิดกับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ 
1) ระบบตา เกิดอาการระคายเคืองตา ตาแดง แสบตา ตาอักแสบ 
2) ระบบผิวหนัง ระคายเคืองผิวหนัง เกิดผื่นคันผิวหนัง 
3) ระบบทางเดินหายใจเกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุจมูก แสบจมูก ไอ มี

เสมหะ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่ และท าให้เกิดโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบท้ัง
แบบเฉียบพลันและเร้ือรัง ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง 

4) ระบบหลอดเลือดและหัวใจ เกิดอาการแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หายใจถี่ 
เมือ่ยล้า ส่ันผิดปกติ ท าให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย เส้นเลือด
ในสมองตีบ 
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โดยท่ัวไปแล้วเมื่อร่างกายสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายในระยะเวลาสั้น ๆ 
จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ คือ มีอาการแสบจมูก จาม ไอ ฯลฯ ซึ่งประชาชนท่ัวไปท่ีมี
สุขภาพแข็งแรงจะสามารถปรับตัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพในระยะยาว แต่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงนั้นเมื่อสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายอาจเกิดปัญหา
ต่อสุขภาพรุนแรงกว่า เช่น หายใจล าบาก มีอาการหอบหืด หัวใจเต้นแรง แน่นหน้าอก หน้ามืด 
เป็นลมหมดสติ ชัก และอาจหัวใจวายเฉียบพลัน โดยประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับ
ผลกระทบจากหมอกควันรุนแรง มี 4 กลุ่ม คือ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากหมอกควันรุนแรง 
1) กลุ่มเด็กเล็ก ในกลุ่มเด็กเล็กถึงแม้จะไม่มีปัญหาการเจ็บป่วยหรือโรคเรื้อรัง 

ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากปอดของเด็กยังอยู่ในภาวะก าลังพัฒนา ท าให้มีความเสี่ยงต่อ
มลพิษทางอากาศมากว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ปัจจัยท่ีส่งผลให้เด็กมีความเส่ียงมากกว่า
ผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่มักใช้เวลาท ากิจกรรมอยู่นอกบ้านเช่น สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลาน
กิจกรรม ฯลฯ และมีการเคลื่อนไหวเช่น การวิ่งเล่น การกระโดด ปีนป่าย ฯลฯ มากกว่าผู้ใหญ่  
เด็กจึงมีการหายใจเอาปริมาตรอากาศเข้าสู่ร่างกาย (ปริมาตรอากาศต่อน้ าหนักตัว) สูงกว่าผู้ใหญ่ 

2) ผู้สูงอายุ มักจะมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของปอดและปัญหาโรคหัวใจท า
ให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับฝุ่นหรือหมอกควันมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ท้ังนี้เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการท างานของระบบป้องกันของปอดจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น 

3) หญิงตั้งครรภ์ จากการศึกษาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการรับควันบุหรี่ซ้ า ๆ ท้ังการรับโดยตรงและโดยอ้อม และควันไฟป่ามีองค์ประกอบ
หลายชนิด ท่ีคล้ายกับองค์ประกอบของควันบุหรี่ นอกจากนี้การรับสัมผัสกับมลพิษทางอากาศใน
เมืองใหญ่ ๆ มีผลต่อน้ าหนักตัวของเด็กทารกและมักมีการคลอดก่อนก าหนด 
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4) ผู้ที่มีโรคประจ าตัวเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและ
หลอดเลือด เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากหมอกควัน ซึ่งควรได้รับการดูแลสุขภาพอย่าง
ใกล้ชิด ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดการเจ็บ
หน้าอก ชั่วคราว หัวใจวาย หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ หรือหัวใจล้มเหลวได้ 

2.2.2  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบของหมอกควันและมลพิษทางอากาศ 
มีส่วนท าให้รายได้เข้าสู่ภาคธุรกิจท่องเท่ียวลดลงอย่างกะทันหัน หมอกควันท่ีปกคลุมในเขต
ภาคเหนือซึ่งมักจะเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนในแต่ละปี ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีวันหยุดยาว 
รวมท้ังยังเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนและเป็นช่วงเทศกาลท่องเท่ียวท่ีส าคัญของภาคเหนือ
โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าปัญหาหมอกควันจะสร้างความเสียหายต่อธุรกิจการท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญคือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ท าให้
จ านวนนักท่องเท่ียวในพื้นท่ี 3 จังหวัดนี้ ลดลงประมาณร้อยละ 25 ส่งผลให้สูญเสียรายได้จากการ
ใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวไปสู่ธุรกิจบริการต่าง ๆ และส่งผลถึงสภาวะการว่างงานของประชาชน
จ านวนมากได้ นอกจากนี้ประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาหมอกควันท่ีได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ 
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น และท าใหข้าดรายได้จากการหยุดงานอีกด้วย  

2.2.3  ผลกระทบทางด้านคมนาคม ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน แม้ไม่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่หากมีการสะสมรวมกันในปริมาณมาก ๆ ก็สามารถปกคลุมให้
ท้องฟ้ากลายเป็นสีขาวขุ่นได้ และท าให้ทัศนวิสัยของการมองเห็นต่ าลง ส่งผลกระทบต่อการจราจร
ท้ังทางบกและทางอากาศ ในช่วงท่ีเกิดปัญหาหมอกควันนั้น สายการบินจ าเป็นต้องมีการงด
เท่ียวบินบางเท่ียว ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการ
สัญจรท้ังในท้องถิ่นและบนเส้นทางหลวงระหว่างจังหวัดด้วย 

 
หมอกควันท าให้ทัศนวิสัยเลวลงเปน็อุปสรรคต่อการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ 
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์หมอกควัน 

3.1 สถานการณ์หมอกควันในประเทศไทย 
สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือ

ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหมอกควันมักเกิดในช่วงฤดูแล้ง (มกราคม-เมษายน) ของทุก
ปี โดยเฉพาะใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน น่านและแพร่ เนื่องจากในพื้นท่ีทางภาคเหนือจะประสบปัญหาไฟป่า
และการลักลอบเผาในท่ีโล่ง เช่น การเผาเศษวัชพืชและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การเผาขยะ
มูลฝอยและเศษใบไม้ กิ่งไม้ในพื้นท่ีชุมชน ประกอบกับภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมี
ภูเขาล้อมรอบ รวมท้ังผลกระทบจากการเผาในพื้นท่ีประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขง จึง
ท าให้เพิ่มความรุนแรงของปัญหายิ่งขึ้น และยังพบว่าในบางพื้นท่ีของประเทศ เช่น ยะลา นราธิวาส 
ปัตตานี สงขลา ฯลฯ ประสบปัญหาหมอกควันเช่นเดียวกัน โดยเกิดจากปัญหาหมอกควันข้ามแดน 
จากไฟป่าในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศ
อินโดนีเชียแล้ว ปัญหาหมอกควันข้ามแดนยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 
ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ฯลฯ 

3.1.1 สถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ  

 
สภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหมอกควันในเชียงใหม่ 

จากข้อมูลการเฝ้าระวังค่าเฉลี่ยช่วงเวลา 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองท่ีมีขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(http://aqnis.pcd.go.th) ในพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 30 
เมษายน พ.ศ. 2559 ข้อมูลจากแยกตามจุดตรวจวัดจ านวน 17 แห่ง พบว่ามีค่าสูงเกินมาตรฐาน 
(ค่ามาตรฐานเท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
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ในระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 30 เมษายน  2559 จังหวัดท่ีมีจ านวนวันของค่าฝุ่น
ละออง PM10 เกินค่ามาตรฐานสูงสุด เรียงตามล าดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีค่าฝุ่นละอองเกินค่า
มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 319 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2559  รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 264 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2559 และจังหวัดน่าน มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 
238 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2559  

จุดตรวจวัดท่ีมีจ านวนวันท่ีมีค่าฝุ่นละออง PM10 เกินค่ามาตรฐานสูงสุด ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม-30 เมษายน 2559 มากท่ีสุด คือท่ีจุดตรวจวัดต าบลเวียงพางค า 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีจ านวนวันท่ีมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 38 วัน  รองลงมาคือ
จุดตรวจวัดท่ี ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจ านวนวันท่ีมีค่าฝุ่นละอองเกินค่า
มาตรฐาน 25 วัน และท่ีจุดตรวจวัด ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนวันท่ีมีค่า
ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 23 วัน 

3.1.2  สถานการณ์หมอกควันภาคใต้  

สาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันภาคใต้ ได้แก่ มลพิษหมอกควันข้ามแดน และ
หมอกควันจากการเผาพื้นท่ีพรุในภาคใต้ของไทย เช่น ในเดือนมิถุนายน 2556 จังหวัดในภาคใต้
ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันมีสาเหตุจากการเผาป่าและพื้นท่ี
เกษตรบริเวณตอนกลางของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ท าให้เกิดหมอกควันปกคลุม
หนาแน่น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดควันท่ีเกิดขึ้นไปยังช่องแคบมะละกา ประเทศสิงคโปร์ 
มาเลเซีย ทะเลจีนใต้ และภาคใต้ของประเทศไทย โดยจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบมาก คือ จังหวัด
สงขลา และนราธิวาส ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดนราธิวาส สูงสุด 129 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 ซึ่งสูงเกินมาตรฐาน และอยู่ในระดับท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ หลังจากวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 มีฝนตกท้ังในพื้นท่ีไฟไหม้บริเวณตอนกลางของเกาะสุ
มาตรา และหลายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง รวมท้ังจังหวัดนราธิวาส ท าให้ปริมาณหมอกควันเริ่ม
ลดลงตามล าดับ จนคุณภาพอากาศในทุกสถานีตรวจวัดของภาคใต้กลับเข้าสู่ระดับปกติ 

สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 เกิดจากการเผา
พื้นท่ีพรุในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย อีกเช่นกัน ควันท่ีเกิดขึ้นถูกพัดพาโดยลมส่งผลกระทบ
ต่อสิงคโปร์ มาเลเซีย และภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย 
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สภาพหมอกควันในจังหวัดสงขลา จากหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียใน 

 ข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคใต้ของกรม
ควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2558 ต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยายน 2558 พบค่าฝุ่น
ละออง PM10 เกินค่ามาตรฐานสูงสุด 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันท่ี 3 กันยายน 2558 
ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ
หลังจากนั้นปริมาณฝุ่นละอองในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยได้ลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นท่ี แม้ว่าจะยังพบการเผาและการปกคุลมของหมอกควันเหนือ
เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันท่ี 3 ตุลาคม 2558 ปริมาณน้ าฝนในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง
ของประเทศไทยเริ่มลดลง ส่งผลให้หมอกควันจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียท่ีถูกพัดมายังประเทศ
มาเลเซีย ลอยขึ้นมาส่งผลกระทบกับภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยอีกครั้ง หลายจังหวัดใน
ภาคใต้เกิดสภาพฟ้าหลัว มีหมอกควันปกคลุมท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ประชาชนได้กลิ่น
ควันไฟ และเกิดอาการแสบตาแสบจมูก พบการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างชัดเจนทุกจังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล โดยในระหว่าง
วันท่ี 5-8 ตุลาคม 2558 พบปริมาณฝุ่นสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในระดับท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสตูลท่ีพบปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดถึง 210 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
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ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่างของไทยอาจได้รับผลกระทบ
จากหมอกควันข้ามแดนในลักษณะเป็นครั้งคราว จากปรากฏการณ์ “เอลนิญโญ” ระดับปานกลาง
ท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้  ในปี พ.ศ. 2558 ท าให้หน้าแล้งของอินโดนีเซียซึ่งปกติอยู่ในช่วงเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม ยาวนานไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม หากภาวะแห้งแล้งเกิดติดต่อกันหลายวัน
โดยไม่มีฝนตกจะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผาป่าและพื้นท่ีเกษตรเพ่ิมขึ้น เมื่อประกอบกับอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดพาหมอกควันเข้าสู่ประเทศท่ีอยู่ทางตอนบนของเกาะสุมาตรา 
ซึ่งรวมถึงภาคใต้ของประเทศไทย ก็จะได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนด้วยเช่นกัน 

3.2 สถานการณ์หมอกควันในเอเชีย 
ประเทศในแถบทวีปเอเชียหลายประเทศประสบภาวะหมอกควันท่ีสร้างความร าคาญ

และเป็นอันตรายต่อผู้คนจ านวนไม่น้อย เช่น อินโดนีเซีย  มาเลเซีย จีน อินเดีย เป็นต้น 

3.2.1  สถานการณ์หมอกควันในอินโดนีเซีย  
จากการเกิดไฟป่าครั้งใหญ่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียในเดือนมิถุนายน 

2558 หมอกควันจากไฟป่าลอยปกคลุมท้องฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านคือ มาเลเซียและสิงคโปร์ 
ก่อให้เกิดมลพิษในระดับท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ท้ังมาเลเซียและสิงคโปร์
พยายามกดดันให้อินโดนีเซียลงโทษผู้ท่ีเป็นต้นตอของไฟป่า แต่ทางอินโดนีเซียโต้กลับว่าไฟป่า
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากโรงงานเกษตรท่ีมีเจ้าของเป็นชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์เอง โดยเฉพาะ
โรงงานผลิตน้ ามันปาล์มของมาเลเซียบนเกาะสุมาตราท่ียังคงใช้วิธีเผาตอของต้นปาล์มท่ีตัดแล้ว 

เพ่ือแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าในเกาะสุมาตราและกาลิมันตันใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งกลายเป็นปัญหาหมอกควันท่ีสร้างมลพิษในประเทศเพื่อนบ้านและมี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้นทุก ๆ ปี จึงได้มีการประชุมหารือของผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมาคม
อาเซียน 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า ซึ่งใช้
ชื่อว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดน โดยมีการประชุม
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนกระท่ังปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุม
คณะท างานอาเซียนเพื่อยกร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันขึ้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อก าหนด
เป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน และยกร่างเป็นโรดแมปอาเซียนปลอดหมอก
ควัน เพื่อเปลี่ยนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันภายในปี พ.ศ. 2563 
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3.2.2 สถานการณ์หมอกควันในมาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซีย เป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน

จากปัญหาหมอกควันเช่นกัน ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์เผชิญปัญหาหมอกควันจากไฟป่าเมื่อย่างเข้าฤดู
ร้อน ส่งผลให้มลพิษในอากาศเพิ่มสูงจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดัชนีมลพิษทางอากาศใน
มาเลเซียบางปีพุ่งสูงถึง 150 ใน 7 พื้นท่ี โดยเฉพาะกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐสลังงอร์ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ ค่ามลพิษในอากาศระหว่าง 100-200 ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้น “ไม่ดีต่อ
สุขภาพ” บางวันสถานการณ์หมอกควันหนาทึบ ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์มีทัศนวิสัย ในการ
มองเห็นลดลงเหลือไม่ถึง 1 กิโลเมตร ขณะท่ีตึกแฝดปิโตรนาสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของเมือง
ก็ถูกหมอกควันบดบังจนเห็นไม่ชัดเจน 

 
หมอกควันในกรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

กระทรวงสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย ระบุว่า ปัญหาหมอกควันพิษมักเกิดจากประเทศ
เพ่ือนบ้านอย่างอินโดนีเซีย ท้ังมาเลเซียและสิงคโปร์เผชิญวิกฤตหมอกควันครั้งร้ายแรงท่ีสุดในรอบ
สิบปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการแผ้วถางและเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นท่ีปลูกปาล์มน้ ามันบนเกาะสุมาตรา
ของอินโดนีเซีย 

ประเทศเพื่อนบ้านต่างพยายามกระตุ้นให้รัฐบาลอินโดนีเซียรับรองและลงนามใน
ข้อตกลงของอาเซียนว่าด้วยปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนหรือ AATHP ซึ่งคือ 
การก าหนดให้ทุกประเทศในอาเซียนยอมรับว่าหมอกควันจากไฟป่านั้นเป็นปัญหาระหว่างประเทศ 
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในการจัดการร่วมกัน และประเทศท่ีร่วมลงนามต้อง
น ามาตรการป้องกัน ตรวจสอบและเตือนภัยไฟป่าท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันมาปรับใช้ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศด้วย ถือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกในโลกท่ี
ผูกมัดประเทศสมาชิกให้ช่วยกันแก้ไขและจัดการปัญหาหมอกควันท่ีเกิดจากไฟป่าในประเทศใด
ประเทศหนึ่งร่วมกัน 
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3.2.3  สถานการณ์หมอกควันในจีน 
จีนเป็นประเทศที่ประสบกับปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ โดยจีนมี

ระบบการจัดระดับมลพิษทางอากาศอยู่ 4 ระดับ โดยระดับท่ีร้ายแรงท่ีสุดคือ สีแดง รองลงมาเป็น
สีส้ม ตามมาด้วย สีเหลือง และสีฟ้าตามล าดับเมื่อ เข้าสู่เดือนตุลาคม กรุงปักกิ่งของจีนมักจะ
ประสบกับปัญหาหมอกควันพิษ เช่นในเดือนตุลาคม 2557 รัฐบาลจีนต้องประกาศยกระดับเตือน
ภัยมลพิษทางอากาศเป็นระดับสีส้มซึ่งหมายถึง “มีอันตรายต่อสุขภาพ” ท้ังนี้ดัชนีคุณภาพอากาศ
อย่างเป็นทางการของปักกิ่งในช่วงวันท่ี 9 ตุลาคม 2557 และปรากฏว่าผลการวัดระดับฝุ่นละออง
ขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดละเอียด ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อปอดนั้น สูงถึง 
455 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือสูงกว่าค่ามาตรฐานท่ีองค์การอนามัยโลกระบุไว้ถึง 18 เท่า 

ปลายปี พ.ศ.2558 จีนมีการประกาศยกระดับภัยมลพิษทางอากาศเป็นระดับ 
สีแดง (สูงสุด) ถึงสองครั้ง เนื่องจากมีค่าฝุ่นละอองพิษขนาดเล็กจิ๋ว 2.5 ไมโครเมตร สูงเกิน 400 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 16 เท่า (ค่าสูงสุดท่ี
วัดได้ 1400 ไมโครกรัมหรือเกินมาตรฐาน 56 เท่าในเดือนพฤศจิกายน 2558) ฝุ่นละอองขนาด
ละเอียดนี้สามารถลอดผ่านระบบกรองอากาศของร่างกายมนุษย์เข้าไปสะสมอยู่ในถุงลมปอดได้ 
เมื่อสะสมมากก็มีความเส่ียงเป็นมะเร็งปอดมากขึ้น หมอกควันพิษยังท าให้ทัศนวิสัยเลวลงสามารถ
มองเห็นได้แค่ในระยะทางเพียง 500 เมตรนานนับเดือนบางวันมองเห็นได้เพียงระยะ 100 เมตร
เท่านั้น ทางการจึงต้องสั่งปิดการจราจรในถนนสายหลักหลายสาย และเตือนให้ประชาชนสวมใส่
หน้ากากกันมลพิษก่อนออกจากบ้าน  

 
สภาพปัญหาหมอกควันในกรุงปักกิ่งของจีน 
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กรมควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมของปักกิ่งชี้แจงว่าสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ปัญหา
ของหมอกควันพิษเลวร้ายลง เนื่องจากสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวย ท าให้อากาศเสียไม่สามารถ
ระบายออกไปได้ จึงลอยไปปกคลุมมณฑลและหัวเมืองรอบ ๆ กรุงปักกิ่ง ประกอบกับการเผาฟาง
ข้าวตามชนบทในมณฑลเหอเป่ย เหอหนาน และซานตง ว่ามีส่วนท าให้สถานการณ์หมอกควัน
เลวร้ายลง หลายปีท่ีผ่านมารัฐบาลจีนพยายามแก้ไขปัญหานี้ในปักกิ่งและเมืองข้างเคียง โดยการ
ออกมาตรฐานต่าง ๆ อย่างจริงจังเเละเข้มงวดมากขึ้น แต่ปัญหาก็ยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปี 

3.2.4 สถานการณ์หมอกควันในอินเดีย 
อินเดียเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีประสบปัญหาคุณภาพอากาศในกรุงนิวเดลี

เลวร้ายลงตลอดช่วงหลายปี ท่ีผ่านมา เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองพร้อมกับ 
การขยายตัวของยวดยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซล มลภาวะจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ในช่วงหลังเทศกาลดิวาลีหรือดิปาวาลี หรือเทศกาลแห่งแสงไฟ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่
ของชาวฮินดู มีการเฉลิมฉลองท่ัวประเทศนานติดต่อกันถึง 5 วัน ด้วยแสงไฟจากตะเกียงดินเผา 
เทียน ดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ปรากฏว่าหลังผ่านพ้นเทศกาลนี้เพียงแค่วันเดียว ค่ามลพิษทาง
อากาศในกรุงนิวเดลีพุ่งขึ้นจนอยู่ในระดับ “ร้ายแรง” โดยมีค่า PM2.5 หรือความหนาแน่นของ
อนุภาคในอากาศ สูงกว่า 250 เกินเกณฑ์ปลอดภัยท่ีองค์การอนามัยโลกแนะน า 10 เท่า 

 
สภาพหมอกควันในกรุงนิวเดลีของอินเดีย 

รายงานของธนาคารโลกระบุว่าชาวอินเดียในเมืองใหญ่มีอายุขัยสั้นลงเนื่องจาก
มลพิษทางอากาศ ซึ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้แก่อินเดียราว 18,000 ล้านดอลล่าร์ต่อปี 
ขณะท่ีเด็กอินเดียในกรุงนิวเดลีราว 1 ใน 3 มีปัญหาเกี่ยวกับปอด ส่วนอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควรของเด็กทารกก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ คือประมาณ 1 คนต่อ 1 ชั่วโมง อันเป็นผลมาจากโรคท่ี
เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ 
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3.3 สถานการณ์หมอกควันของโลก 
สถานการณ์การเกิดหมอกควัน นับเป็นปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อนให้กับสิ่งมีชีวิต 

ท้ังคน สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย ทุกทวีปท่ัวโลกต่างได้รับผลกระทบและความ
เดือดร้อนจากหมอกควันเป็นประจ าทุกปี โดยส่วนใหญ่แล้ว ปัญหามลพิษจากหมอกควันท่ีสร้าง
ความเดือดร้อนให้เรามากท่ีสุด เป็นหมอกควันจากการเผาป่า ท้ังท่ีป่าถูกเผาโดยธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงมลพิษของหมอกควันจากการเผาผลาญของยวดยาน
พาหนะ การเผาขยะมูลฝอย ใบไม้ใบหญ้าและเศษวัสดุทางการเกษตรด้วย ความเสียหายและความ
รุนแรงของหมอกควันแต่ละทวีปมีมากน้อยแตกต่างกันไป ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างของหมอกควัน
จากทวีปต่าง ๆ ท่ัวโลกท่ีเกิดขึ้นและสร้างความเดือดร้อนให้กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี
และบริเวณใกล้เคียง 

3.3.1 สถานการณ์หมอกควันในอเมริกา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มักเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพแวดล้อม

และสภาพอากาศท่ีแห้งแล้ง มีลมแรง และอากาศร้อน โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิไปจนถึง
ฤดูใบไม้ร่วง จึงมักท าให้เกิดไฟป่าท่ีมีความรุนแรงในระดับปานกลางไปจนถึงระดับร้ายแรงได้  

 
ภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นควันท่ีเกิดจากไฟไหม้ป่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
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จากเหตุการณ์การเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาหลายรัฐ ท้ังพื้นท่ีทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของเขตภูเขา เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และหลายรัฐในฝั่งตะวันตกของสหรัฐ 
เช่น ในปี พ.ศ. 2558 กรมป่าไม้และการป้องกันอัคคีภัยของรัฐแคลิฟอร์เนียมีบันทึกไว้ว่า เกิดไฟ
ไหม้ป่าท่ัวท้ังรัฐแคลิฟอร์เนียถึง 6,337 ครั้ง หนึ่งในเหตุการณ์ไฟป่าท่ีมีความรุนแรงมาก  คือ  
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย และในปี 
พ.ศ. 2559 ในช่วงระยะเพียงครึ่งปี  (ถึงเดือนมิถุนายน 2559) ได้ เกิดไฟไหม้ป่าท่ัวท้ังรัฐ
แคลิฟอร์เนียถึง 2,017 ครั้ง ไฟป่าได้เผาพลาญพื้นท่ีไปแล้วถึง 68.07 ตารางกิโลเมตร (42,543 ไร่) 
จากสภาวะปรากฏการณ์เอลนีโญท่ีเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 สภาพอากาศท่ีแห้งแล้งเป็น
ปัจจัยเอื้ออ านวยให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว อีกท้ังการเกิดฟ้าผ่ายังเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดไฟป่าใน
หลายพื้นท่ีพร้อม ๆ กันไฟป่าเหล่านี้ท าให้เกิดหมอกควันและมลพิษซึ่งแผ่ขยายไปในวงกว้าง แม้
ทางการสหรัฐจะใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยในการดับไฟ แต่ด้วยสภาวะท่ีแห้งแล้งประกอบกับมีลม
กรรโชกแรงขณะเกิดไฟป่า ท าให้หมอกควันถูกพัดไปในระยะทางไกล ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
ผู้คนจ านวนไม่น้อยในแต่ละปี 

3.3.2 สถานการณ์หมอกควันในออสเตรเลีย 
ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีเกิดไฟป่าบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ซึ่งเป็น

ช่วงท่ีมีอากาศร้อน และแห้งแล้งมาก และในแต่ละปีไฟป่าจะส่งผลกระทบต่อการเกิดเพลิงไหม้
ครอบคลุมพื้นท่ีกว้างนับแสนไร่ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียชีวิตมนุษย์
ไปไม่น้อย ซึ่งท าให้เกิดปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะท่ีนครซิดนีย์ของออสเตรเลีย ถูกปกคลุมด้วย
หมอกควันไฟจากไฟป่าท่ียังลุกไหม้อยู่ในเขตบลูเมาท์เท่น รัฐนิวเซาธ์เวลส์ บางครั้งท าให้แทบมอง
ไม่เห็นสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์บริดจ์ และโอเปราเฮาส์ สัญลักษณ์ของเมือง ขณะท่ีบางพื้นท่ีค่า
มลภาวะในอากาศพุ่งสูงจากระดับปกติถึง 15 เท่า หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเมืองเตือน
ประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นโรคหอบหืด โรคหัวใจ และแพ้ควัน 

3.3.3 สถานการณ์หมอกควันในยุโรป 
ทวีปยุโรป เป็นทวีปท่ีมีอาณาเขตกว้างขวาง ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ 

จ านวนมาก และเป็นอีกทวีปหนึ่งท่ีประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมหลายพื้นท่ี ท้ังนี้สาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากไฟป่า นอกจากหมอกควันท่ีเกิดจากไฟป่าแล้ว การปะทุของภูเขาไฟ นับเป็นสาเหตุ
ส าคัญอีกประการหนึ่งของการเกิดหมอกควัน เห็นได้จากในเดือนเมษายน 2553 ภูเขาไฟใน
ประเทศไอซ์แลนด์เกิดการปะทุขึ้นมา ท าให้เกิดลาวาและขี้เถ้าภูเขาไฟเป็นเหมือนหมอกควันลอย
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ฟุ้งกระจายบริเวณกว้างปกคลุมน่านฟ้าในทวีปยุโรป ส่งผลกระทบต่อเท่ียวบินของสายการบิน
หลายประเทศในทวีปยุโรป เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์อิตาลีฟินแลนด์ฮังการี
โรมาเนีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น 

 
ภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ปะทุพ่นเถ้าถา่นและกลุ่มควันปกคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปเมื่อปี พ.ศ. 2553 

ท าให้หลายประเทศต้องปิดการจราจรทางอากาศ 
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 

4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน 
หมอกควัน เป็นปัญหามลพิษท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีและทวีความรุนแรงมากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 
ล าพูน แพร่ น่านหรือจังหวัดเชียงราย สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากท้องถนน ควันจาก
ภาคอุตสาหกรรม และเขม่าจากน้ ามันดีเซล ท าให้คุณภาพอากาศแย่ลง ประกอบกับสภาพภูมิ
ประเทศซึ่งมีภูเขาล้อมรอบท าให้มลพิษต่าง ๆ ถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมท่ัวเมือง จากผลวิจัยพบ
ปริมาณผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และ
เชียงราย เพิ่มขึ้นทุกปีในการเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์หมอกควันท่ีอาจจะเกิดขึ้น
นั้น สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

4.1.1 ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ลด ละ เลิก หรือหลีกเลี่ยงการเผาหรือการท า
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้น 

4.1.2 หากเรามีความรู้เรื่องปัญหาหมอกควัน ก็ควรให้ความรู้แก่ผู้อื่นว่าการก่อ
มลพิษทางอากาศทุกชนิดโดยเฉพาะการเผา นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพตัวเองแล้ว ยังบั่นทอน
สุขภาพของผู้อื่นอีกด้วย นอกจากนี้การเผายังผิดกฎหมายอาญา มาตรา 220 อาจถูกปรับ ถึง 
14,000 บาท จ าคุกถึง 7 ป หรือท้ังจ าท้ังปรับได้ 

4.1.3 ทุกคนมีส่วนร่วมในการเก็บใบไม้กิ่งไม้เพื่อท าปุ๋ยหมักแทนการเผา 
4.1.4 พยายามลดการสร้างหรือเพิ่มจ านวนขยะ  เมื่อมีขยะในครัวเรือนอาจใช้วิธี

แยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะท่ีมักเป็นสาเหตุของการเผา 
4.1.5 หากเราเป็นเจ้าของท่ีดินควรดูแลท่ีดินของตัวเองอย่างสม่ าเสมอ เช่น มีการ

แผ้วถางและปลูกต้นไม้ เพื่อป้องกันมิให้มีการเผาเกิดขึ้น 
4.1.6 ถ้าสามารถท าได้ควรปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มรวมท้ังไม้ในร่มเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 



ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 119 

4.2 การปฏิบัติตนขณะเกิดหมอกควัน 
4.2.1 การดูแลตนเอง 

1) ติดตามสถานการณ์มลพิษและหมอกควันอยู่เสมอ ดูสุขภาพและหลีกเล่ียง
สถานท่ีมีควันไฟหรือหมอกควัน 

2) รักษาความสะอาดโดยใช้น้ าสะอาดกลั้วคอ แล้วบ้วนท้ิงวันละ 3-4 ครั้ง 
3) งดเว้นการสูบบุหรี่และงดกิจกรรมการเผาท่ีจะเพิ่มปัญหาควันมากขึ้น 
4) หลีกเลี่ยงการออกก าลังกายและการท างานหลักท่ีต้องออกแรงมากใน

บริเวณหมอกควัน 
5) กรณีท่ีจ าเป็นต้องอยู่ในบริเวณท่ีมีหมอกควัน ควรสวมแว่นตา เพื่อป้องกัน

การระคายเคืองตา และควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก หรือใช้ผ้าท่ีท าจากฝ้ายหรือลินิน
มาทบกันหลายชั้นคาดปากและจมูกแทนหน้ากาก และควรใช้น้ าพรมท่ีผ้าดังกล่าวให้เปียกหมาด ๆ 
เพื่อช่วยซับกรองและป้องกันฝุ่นละอองได้ดีขึ้น และควรเปลี่ยนใหม่หากหน้ากากสกปรกหรือเริ่ม
รู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวก 

6) ส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ไม่ขับรถเร็ว 
เปิดไฟหน้ารถหรือไฟตัดหมอก จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า
ให้มากกว่าปกติ ไม่แซงหรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน หากทัศนวิสัยแย่มากจนมองไม่เห็นเส้นทาง 
ให้จอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัย 

4.2.2 การดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
1) ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและหมั่นสังเกตอาการของผู้ ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น 

เด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ และโรคเกี่ยวกับหัวใจและ
หลอดเลือด หากพบอาการผิดปกติเช่น หายใจล าบาก แน่นหน้าอก ควรรีบพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล
หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพ่ือรับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที 

2) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยโรคปอด หอบหืด โรคหัวใจ เด็ก หญิงตั้งครรภ์และ
คนชรา ให้พักผ่อนอยู่ในบ้าน รวมท้ังควรเตรียมยาและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้พร้อม 
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4.2.3  การดูแลบ้านเรือน 
1) หากจ าเป็นต้องอยู่ในสถานท่ีท่ีมีฝุ่นละอองติดต่อกันยาวนาน เกินกว่า

สัปดาห์ หรือเป็นเดือน ควรเตรียมความพร้อมด้านการกรองอากาศในท่ีอยู่อาศัย เช่น ติดระบบ
กรองอากาศในบ้าน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของฝุ่นต่อร่างกายได้ โดยเลือกใช้ระบบกรองอากาศท่ี
เหมาะสม และสามารถถอดออกมาล้างได้ และควรเปลี่ยนหรือหมั่นล้างระบบกรองอากาศเป็น
ประจ าในระยะยาว  

2) หากท่ีพักอาศัยไม่มีระบบระบายอากาศหรือระบบปรับอากาศ ต้องปิด
ประตูหน้าต่างไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควันเข้ามาในอาคาร  

3) บริเวณพื้นท่ีว่างเปล่าบริเวณบ้านควรปลูกพืชคลุมหน้าดินไว้ เพื่อลด
โอกาสท่ีฝุ่นละอองจะลอยฟุ้งขึ้นมาในอากาศได้ 

4) การเปิดพัดลมในอาคารบ้านพัก ควรเป่าลงกระทบผิวน้ าก่อน จะช่วยลด
ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้ 

5) งดการรองรับน้ าฝนไว้ใช้อุปโภคชั่วคราว แต่ถ้าหากจ าเป็นต้องรองน้ า ควร
รองน้ าไว้ในช่วงเวลาท่ีมั่นใจว่าน้ าฝนชะล้างสารมลพิษทางอากาศ ในบรรยากาศหมดไปแล้ว 

4.2.4  การดูแลชุมชน 
1) ช่วยกันดูแล ไม่ให้มีการเผาวัสดุทุกชนิดและการประกอบกิจกรรมใด ๆ ท่ี

ก่อให้เกิดหมอกควันในพื้นท่ี เช่น เผาขยะมูลฝอย เผาหญ้า เผาตอซังข้าว เป็นต้น รวมท้ังงดการเผา
วัสดุ และหญ้าแห้งในเขตชุมชน ริมข้างทาง ใกล้แนวชายป่าและในป่า เพราะจะส่งผลให้
สถานการณ์หมอกควันรุนแรงมากขึ้น 

2) ดับเคร่ืองยนต์ของยานพาหนะทุกชนิด ทุกครั้งเมื่อจอด 

4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดหมอกควัน 
4.3.1 ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจและมีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 
4.3.2 เมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากสูดดมหมอกควัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที 
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หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 

 แผ่นดินไหว 

สาระส าคัญ 

 แผ่นดินไหว (Earthquakes) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของ
เปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนท่ีตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวท่ีเป็นส่วนประกอบ
ชั้นในของโลกเนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อน
จากภายในโลกดันตัวออกมาจะท าให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนท่ี จึงท าให้เกิด
แผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยท่ัวไป ซึ่งลักษณะของการเกิดแผ่นดินไหว  
จะเกิดเมื่อเปลือกโลกเคลื่อนท่ีออกจากกัน หรือเคลื่อนท่ีเข้ามาชนกัน จะท าให้เกิดการส่ันสะเทือน
ท่ีมีความรุนแรงมากหรือน้อยแตกต่างกันไป ตามปัจจัยและองค์ประกอบของการเกิดแต่ละครั้ง 
โดยมีมาตราหรือหน่วยในการวัดขนาดของแผ่นดินไหว ท าให้เราทราบได้ถึงขนาดและความรุนแรง
ท่ีเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง  

 ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถท านายวัน เวลา สถานท่ี และความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นจึงควรศึกษา เรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิด
ของแผ่นดินไหวอันตรายและผลกระทบท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวหากเราทราบถึงอันตรายของ
แผ่นดินไหวแล้ว เราควรมีการวางแผนและเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยง 
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัด 
 1. บอกความหมายสาเหตุปัจจัย และผลกระทบท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว 
 2. บอกพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 3. บอกสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก  
 4. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณแ์ผ่นดินไหว การปฏิบัติขณะเกิด 
  แผ่นดินไหว และการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว 
 5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว 
 6. เสนอแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว 

 



ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 122 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 เร่ืองท่ี 1 ความหมายของแผ่นดินไหว 
 เร่ืองท่ี 2 ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหว 
 เร่ืองท่ี 3 สถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 เร่ืองท่ี 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  15 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู ้

  1. ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3      
  2. สมุดบันทึกกิจกรรม การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3     
  3. เว็บไซต์เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว      
  4. สื่อ อื่น ๆ เช่น ส่ือเอกสาร ได้แก่ วาสาร จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือส่ือวีดิทัศน์จาก 
   อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว 
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เรื่องที่ 1 ความหมายของแผ่นดินไหว 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมายของ แผ่นดินไหว 
หมายถึง การสั่นสะเทือนของแผ่นดินท่ีรู้สึกได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก ส่วนใหญ่เกิดจาก
การเคล่ือนตัวของเปลือกโลกที่รองรับผิวโลกอยู่ บางครั้งเกิดจากภูเขาไฟระเบิด 

แผ่นดินไหว (Earthquakes)  เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวโดย
ฉับพลันของเปลือกโลก การเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นตรงบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากชั้นหินหลอมละลายท่ีอยู่ภายใต้เปลือกโลกได้รับพลังงานความร้อนจาก
แกนโลก และลอยตัวผลักดันให้เปลือกโลกซึ่งอยู่ด้านบนเคลื่อนท่ีในทิศทางต่าง ๆ กันพร้อมกับ
สะสมพลังงานไว้ภายในบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก ท าให้แผ่นเปลือกโลกชนและเสียดสีกัน
หรือแยกออกจากกัน นอกจากนั้นพลังท่ีสะสมในเปลือกโลกจะถูกส่งผ่านไปยังบริเวณรอยร้าว 
ของหินใต้พื้นโลกหรือท่ีเรียกว่า “รอยเลื่อน” เมื่อระนาบของรอยเล่ือนท่ีประกบกันอยู่ได้รับแรงอัด
มาก ๆ ก็จะท าให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันก็สามารถเกิดแผ่นดินไหวได้  

 
ภาพจ าลองจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ที่มา ศูนย์การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร ์

เข้าถึงได้ที่ http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/earthquake/seismic-waves 

 จุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเล่ือนอยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ ของผิว
โลก ส่วนจุดท่ีอยู่ในระดับสูงขึ้นมาท่ีต าแหน่งของผิวโลก เรียกว่า “จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว” 
(Epicenter) การสั่นสะเทือนหรือแผ่นดินไหวนี้จะถูกบันทึกด้วยเครื่องมือท่ีเรียกว่า “ไซสโม
มิเตอร์” (Seismometer) และการศึกษาแผ่นดินไหวและคลื่นสั่นสะเทือนท่ีถูกส่ งออกมาจะ
เรียกว่า “วิทยาแผ่นดินไหว” (Seismology) 
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหว 

2.1 สาเหตุการเกิดแผ่นดนิไหว 

แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีสาเหตุของการเกิด แบ่งไดเ้ป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 

2.1.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น  
1)  การเคล่ือนท่ีของแผ่นเปลือกโลก (Tectonic Earthquake) 
2) ภูเขาไฟระเบิด (Volcano Eruption) 
3) การยุบตัวหรือพังทะลายของโพรงใต้ดิน (Implosion) 
4) การสั่นสะเทือนจากคลื่นมหาสมุทร (Oceanic Microseism)  

2.1.2 การกระท าของมนุษย์ ท าให้เกิดแผ่นดินไหวได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น 
การท าเหมือง การสร้างอ่างเก็บน้ าหรือการสร้างเขื่อนใกล้รอยเลื่อน การท างานของเครื่องจักรกล 
การจราจร และการเก็บขยะนิวเคลียร์ไว้ใต้ดิน การทดลองระเบิดปรมาณู การระเบิดพื้นท่ีเพื่อ
ส ารวจวางแผนก่อนสร้างเขื่อน เป็นต้น 

 
พื้นที่ท่ีมีการระเบิดหินและพื้นท่ีสร้างเขื่อนหลายแห่งเป็นสาเหตุหนึง่ของการเกิดแผ่นดินไหว 

 
พื้นที่ท่ีมีการท าเหมืองในระดับลึกเป็นอีกสาเหตหุนึ่งของการเกิดแผ่นดินไหว 
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สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวที่สืบเนื่องจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก 

แผ่นดินไหวเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ท่ีเหมือนลอยอยู่เหนือของเหลว 
เพราะในชั้นใต้เปลือกโลกยังคงร้อนขนาดหลอมละลายเป็นเเม็กมา และเคลื่อนไหว (หรือไหล)  
ไปในทิศทางแตกต่างกัน การเคลื่อนไหวของแม็กมานี่เองท่ีท าให้แผ่นเปลือกโลกซึ่งไม่ได้ต่อสนิท
เป็นแผ่นเดียวกันแต่มีรอยแยก แบ่งเป็นแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มากมายเคลื่อนไหวตามไปด้วย 
ในทิศทางท่ีแตกต่างกัน 

การเคลื่อนตัวในทิศทางท่ีแตกต่างกันของแผ่นเปลือกโลกนี่เอง ท่ีท าให้แผ่นเปลือกโลก 
แต่ละแผ่นเกิดชนกัน หรือแยกออกจากกัน กลายเป็น “รอยเลื่อน” ขึ้นมาหลายรูปแบบ แต่ละ
รูปแบบสามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้ 

 
ชนิดของการเกิดแผ่นดินไหว 

(ภาพจาก http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news) 
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การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกหากมีอุปสรรคขัดขวางด้านใดด้านหนึ่ง หรือท้ัง 2 ด้าน
ของรอยเลื่อนก็จะท าให้เกิดแผ่นดินไหว ซึ่งระดับความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับการสะสมพลังงาน 
ในจุดท่ีเป็นอุปสรรคของการเคล่ือนตัวของแผ่นเปลือกโลกมากน้อยเพียงใด 

การจ าแนกรอยเล่ือนตามรูปแบบของการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก สามารถจ าแนกดังนี้ 

1)  รอยเลื่อนท่ัวไป (นอร์มอลสลิป หรือ ดิป-สลิปฟอลท์) เป็นส่วนรอยเลื่อนของเปลือก
โลกที่ส่วนแรกอยู่คงท่ี ในขณะท่ีอีกด้านหนึ่งทรุดตัวลงในแนวดิ่งหรือเกือบจะเป็นแนวดิ่ง 

2) รอยเลื่อนแบบสวนทางในแนวราบ (สไตรค์-สลิปฟอลท์) เป็นรอยเลื่อนท่ีเกิดจากการ
เคลื่อนท่ีของแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น เคลื่อนท่ีสวนทางกันในแนวราบ หรือเกือบจะเป็นแนวราบ 
หรือแผ่นเปลือกโลกด้านหนึ่งของรอยเลื่อนเคลื่อนตัวออกไปในแนวราบ ถ้าเป็นด้านซ้ายเรียกว่า 
“เลฟท์เลเทอรัลฟอลท์” ถ้าเป็นด้านขวาก็เรียกว่า “ไรท์เลเทอรัลฟอลท์” แผ่นดินไหวท่ีนอกชายฝั่ง
สุมาตราเกิดขึ้นจากรอยเล่ือนในลักษณะนี้เช่นเดียวกับแผ่นดินไหวท่ีประเทศเฮติ ในปี พ.ศ. 2553 

3)  รอยเลื่อนท่ีชนเข้าด้วยกัน (คอนเวอร์เจนท์ฟอลท์) เกิดจากแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น
เคล่ือนท่ีเข้าหาและชนกันขึ้น เมื่อเกิดการกระแทกจะเกิดแผ่นดินไหวและผิวนอกของเปลือกโลกถูก
ดันให้สูงขึ้น ภูเขา หรือเกาะแก่งในมหาสมุทรหลายแห่งเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการเคลื่อนท่ีของ
แผ่นเปลือกโลกในลักษณะนี้ 

4) รอยเลื่อนแบบแยกออกจากกัน (ไดเวอร์เจนท์ฟอลท์) เกิดขึ้นเมื่อแผ่นเปลือกโลก 2 
แผ่นเคลื่อนท่ีออกจากกันในทิศทางตรงกันข้าม อาจเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้แต่ไม่รุนแรงมากนัก แต่
จะปรากฏรอยแยกชัดเจน ในบางกรณีอาจมีแม็กมาปะทุขึ้นมาเป็นลาวาได้อีกด้วย 

5) รอยเล่ือนย้อนมุมต่ า (ธรัสท์ฟอลท์) เกิดจากการท่ีแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น เคลื่อนท่ีเข้า
หากันในทิศทางตรงกันข้ามแต่แผ่นเปลือกโลกด้านหนึ่งเคลื่อนตัวเอียงท ามุมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
45 องศาแล้วมุดลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่ง แผ่นดินไหวท่ีเกิดจากรอยเลื่อนลักษณะนี้ 
มักจะรุนแรงและหากเกิดบริเวณใต้ทะเลมักก่อให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่ เช่นกรณีแผ่นดินไหวท่ีเกาะ
สุมาตราในป ีพ.ศ. 2547 และแผ่นดินไหวท่ีเมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2554 
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2.2  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความเสียหายจากแผ่นดินไหว 

เหตุการณ์แผ่นดินไหว ท่ีส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
นั้นล้วนแต่มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องของการเกิด ซึ่งประกอบด้วย ขนาด ความรุนแรง จุดศูนย์เกิดของ
แผ่นดินไหว ดังนั้นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีท่ีได้รับจึงมีระดับความเสียหายท่ีแตกต่างกัน 

2.2.1  แหล่งก าเนิดแผ่นดินไหว ท่ีเกิดในแนวของแผ่นดินไหวโลก โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีการชนกันของแผ่นเปลือกโลก หรือแนวรอยเลื่อนท่ีมีความยาวมาก ๆ จะมีศักยภาพท า
ให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 

2.2.2  ความลึกของจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ซึ่งมีจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวไม่ลึกมาก
หรือผิวดินจะก่อให้เกิดความรุนแรงในระดับท่ีมากกว่าการเกิดแผ่นดินไหวท่ีมีจุดศูนย์เกิด
แผ่นดินไหวที่ลึกมากกว่า 

2.2.3  ขนาด (Magnitude) หมายถึง จ านวนหรือปริมาณของพลังงานท่ีถูกปล่อย
ออกมาจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวแต่ละครั้งในรูปแบบของการสั่นสะเทือน คิดค้นโดย ชาลส์   
ฟรานซิส ริกเตอร์ และในประเทศไทยนิยมใช้หน่วยวัดขนาดแผ่นดินไหว คือ “ริกเตอร์” ซึ่งมีขนาด
ตามมาตราริกเตอร์ ดังนี้ 

ขนาดของแผ่นดินไหวตามมาตราวัดตามมาตราริกเตอร์ 
ริกเตอร์ ความรุนแรง ลักษณะท่ีปรากฏ 

1.0 - 2.9 เล็กน้อย ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กน้อย 

3.0 – 3.9 เล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขย่าอาคารให้สั่นสะเทือน 

4.0 – 4.9 ปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารรู้สึกถึงการสั่นสะเทือน 
วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว 

5.0 – 5.9 รุนแรง เครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่ 

6.0 – 6.9 รุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย 

7.0 ขึ้นไป รุนแรงมากมาก เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมาย ส่งผลท าให้อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ เสียหายอย่างรุนแรง แผ่นดินแยก วัตถุบนพ้ืนถูกเหวี่ยงกระเด็น 
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แผ่นดินไหวท่ีมีขนาดตั้งแต่ 5.0 ตามมาตราริกเตอร์ขึ้นไป สามารถท าให้เกิด
ความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างได้ ท้ังนี้ระดับความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับระยะห่าง
จากจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวและสภาพทางธรณีวิทยาของท่ีตั้ง โครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 
จะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวจะก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะต่างกัน 

2.2.4  ระยะทาง โดยปกติแผ่นดินไหวท่ีมีขนาดเท่ากันแต่ระยะทางต่างกัน 
ระยะทางใกล้กว่าย่อมมีความส่ันสะเทือนของพื้นดินมากกว่ามีศักยภาพของภัยมาก 

2.2.5 สภาพทางธรณีวิทยา  ก่อให้เกิดความเสียหายจากความสั่นสะเทือน บริเวณ
ท่ีมีการดูดซับพลังงานการสั่นสะเทือนได้มากหรือมีค่าการลดทอนพลังงานมากจะได้รับความ
เสียหายน้อย เช่น ในพื้นท่ีท่ีเป็นหินแข็ง แต่ในบริเวณท่ีเป็นดินอ่อนจะช่วยขยายการสั่นสะเทือน
ของพื้นดินได้มากกว่าเดิมความเสียหายจะเพิ่มมากขึ้นด้วย 

2.2.6 ความแข็งแรงของอาคาร  อาคารท่ีสร้างได้มาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง 
ได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้ต้านแผ่นดินไหว จะสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เมื่อเกิด
แผ่นดินไหวจะเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยได้ในระดับหนึ่ง 

2.3  ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว 

ผลกระทบมักจะเกิดจากความรุนแรงของแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งความ
รุนแรงท่ีรู้สึกได้จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระยะทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว ความเสียหายจะ
เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กลางแผ่นดินไหวและจะลดหลั่นลงไปตามระยะทางท่ีห่างออกไป 
ดังนั้นการสูญเสียจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผ่นดินไหวโดยตรง  

ความรุนแรง (Intensity) ใช้มาตราในการวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว เรียกว่า
มาตรา “เมอร์คัลลี่” ก าหนดขึ้นครั้งแรกโดย กวี เซปเป  เมอร์คัลลี  (Guiseppe Mercalli) 
นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน ต่อมาแฮรี่วูด (Harry Wood) นักวิทยาศาสตร์ด้านแผ่นดินไหว  
ชาวอเมริกัน ได้ปรับมาตราความรุนแรงเมอร์คัลลี่ ให้มีระดับความรุนแรง 12 ระดับ โดยใช้ตัวเลข
โรมันแทนระดับความรุนแรงดังนี้ 
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เมอร์คัลลี่ ลักษณะท่ีปรากฏ 

I อ่อนมาก ผู้คนไม่รู้สึก ต้องท าการตรวจวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะทางเท่านั้น 

II คนที่อยู่ในตึกสูง ๆ เริ่มรู้สึกเพียงเล็กน้อย 

III คนในบ้านเริ่มรู้สึก แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึก 

IV ผู้อยู่ในบ้านรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาท าให้บ้านสั่นเบา ๆ  

V คนส่วนใหญ่รู้สึก ของเบาในบ้านเริ่มแกว่งไกว 

VI คนส่วนใหญ่รู้สึก ของหนักในบ้านเริ่มแกว่งไกว 

VII คนตกใจ สิ่งก่อสร้างเริ่มมีรอยร้าว 

VIII อาคารธรรมดาเสียหายอย่างมาก 

IX สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไว้อย่างดีตามหลักวิศวกรรม เสียหายมาก 

X อาคารพัง รางรถไฟงอเสียหาย 

XI อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกนูนและเลื่อนเป็นรูปคลื่นบนพ้ืนดิน 

XII ท าลายหมดทุกอย่าง มองเห็นเป็นคลื่นบนแผ่นดิน 

เหตุการณแ์ผ่นดินไหว ท่ีส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.3.1  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
1)  ประชาชนท่ีมีบ้านเรือนพักอาศัยในพื้นท่ีท่ีเกิดแผ่นดินไหว ได้รับบาดเจ็บ

หรือเสียชีวิตจากเศษสิ่งปรักหักพังและการล้มทับของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
2) ท่ีอยู่อาศัยพังเสียหายไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ ท าให้ไร้ท่ีอยู่อาศัย 
3) ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย อาจเกิดการระบาดของโรคต่าง ๆ 
4) เกิดเหตุอัคคีภัยหรือไฟฟ้าลัดวงจร ท าให้ประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
5) สุขภาพจิตของผู้ประสบภัยเสื่อมลง 

2.3.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
1) ระบบธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากระบบการคมนาคมสื่อสารถูกท าลาย ไม่มี 

การประกอบหรือด าเนินธุรกรรมหรือการผลิตใด ๆ 
2) รัฐต้องใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย

การฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่าง ๆ 
3) พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 



ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 130 

2.3.3  ผลกระทบด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

1) วันสั้นลง หลังจากเกิดเหตุแล้วมีการตรวจพบว่าแผ่นดินไหวไปเร่งการหมุน
ของโลก ดังนั้นจึงท าให้โลกหมุนเร็วขึ้นส่งผลให้เวลาหายไปวันละ 1.8 ไมโครวินาที หรือ 1 ในล้าน
ส่วนวินาที โดยริชาร์ด กรอส (Richard Gross) นักธรณีฟิสิกส์ซึ่งท างานในห้องปฏิบัติการจรวด 
ขับดันขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐ เป็นผู้ค านวณพบเวลาท่ีหายไปโดยบอกว่า โลกหมุน
เร็วขึ้น เพราะมวลของโลกเกิดการกระจายตัวออกไปหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

2) สนามโน้มถ่วงโลกเปลี่ยนไป การเกิดเหตุแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง จะมีพลัง
มากจนท าให้สนามโน้มถ่วงโลกในบริเวณนั้นเบาบางลงไป ซึ่งดาวเทียมได้ตรวจจับและพบว่าสนาม
โน้มถ่วงบริเวณนั้นอ่อน หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว 

3) ชั้นบรรยากาศสะเทือน เนื่องจากการเคลื่อนไหวท่ีพื้นผิวโลกและการเกิด 
สึนามิก่อให้เกิดคลื่นพุ่งสู่ชั้นของบรรยากาศ หลังการเกิดแผ่นดินไหวท่ีญี่ปุ่นพบว่าแรงอนุภาคคลื่นท่ี
พุ่งสูงขึน้ไปถึงชั้นไอโอโนสเฟียร์ด้วยความเร็วประมาณ 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

4) ภูเขาน้ าแข็งทะลาย ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดขึ้นแค่
ชายฝั่งทะเลและพื้นท่ีศูนย์กลางแผ่นดินไหวเท่านั้น แต่ความเสียหายสะเทือนไปไกลถึงภูเขาน้ าแข็ง
ซัลซ์เบอร์เกอร์ ท่ีมหาสมุทรแอนตาร์ติกา ซึ่งดาวเทียมสามารถตรวจจับคลื่นสนามเข้ากระแทกจน
แตกออกมาเป็นก้อนน้ าแข็ง หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว 18 ชั่วโมง 

5) ธารน้ าแข็งไหลเร็วขึ้น จากการศึกษาระยะห่างออกไปจากชายฝั่งญี่ปุ่นนับ
พันกิโลเมตร คลื่นแผ่นดินไหวส่งผลต่อการไหลของธารน้ าแข็งวิลลานส์ในแอนตาร์ติกาให้เร็วขึ้น 
ชั่วครู่ ซึ่งสถานีจีพีเอสท่ีขั้วโลกพบการเดินทางของน้ าแข็งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้น 

6) แผ่นดินไหวขนาดเล็กแพร่กระจายท่ัวโลก การเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.0 
ตามมาตราริกเตอร์ ยังคงมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาเป็นระยะ มีหลักฐานว่าแผ่นดินไหวท่ีประเทศญี่ปุ่น
ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กรอบโลกและส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตแผ่นดินไหว เช่น อลาสกา 
ไต้หวัน และใจกลางแคลิฟอร์เนีย โดยเหตุการณ์เหล่านี้จะมีขนาดไม่เกิน 3.0 ตามมาตราริกเตอร ์

7) พื้นทะเลแยก การเกิดแผ่นดินไหวท่ีมีความรุนแรงมาก ๆ จะท าให้เกิดรอย
แยกโดยเฉพาะบริเวณพื้นทะเลบริเวณชายฝั่งเมืองโตโฮะกุ ประเทศญี่ปุ่น จนเป็นเหตุให้เกิดสึนามิ
ตามมา 
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2.4  พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

 พื้น ท่ีประเทศไทยตั้ งอยู่บนแผ่นยูเรเชีย ใกล้รอยต่อระหว่างแผ่นยูเรเชียกับ 

แผ่นอินเดีย-ออสเตรเลีย มีรอยเลื่อนอยู่ทางภาคตะวันตกและภาคเหนือ ท าให้พื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง

สูงต่อการเกิดแผ่นดินไหว รอยเลื่อนท่ีมีพลังในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคเหนือและ  

ภาคตะวันตกของประเทศ ปัจจุบันพบว่าแผ่นดินไหวรู้สึกได้ในประเทศไทย เกิดขึ้นปีละ 6-8 ครั้ง 

โดยเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีต าแหน่งศูนย์กลางท้ังภายในประเทศและนอก

ประเทศ ส่วนสาเหตุท่ีดูเหมือนว่าความถี่ของการเกิดแผ่นไหวเพิ่มขึ้นนั้น แท้ท่ีจริงแผ่นดินไหว

เกิดขึ้นเป็นปกติเช่นนี้ตั้งแต่อดีต แต่เนื่องจากการสื่อสารในอดีตไม่รวดเร็ว จึงท าให้การรับรู้เรื่อง

ความสั่นสะเทือนไม่แพร่หลาย ต่างจากปัจจุบันท่ีการสื่อสารรวดเร็ว เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแม้ว่าอยู่

ห่างไกลอีกมุมหนึ่งของโลก ก็สามารถทราบข่าวได้ทันที อีกท้ังความเจริญท าให้เกิดชุมชนขยายตัว

ล้ าเข้าไปอยู่ใกล้บริเวณแหล่งก าเนิดแผ่นดินไหว ท าให้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ง่ายขึ้น จึงท าให้ 

ดูเหมือนว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยคร้ังกว่าในอดีต 

รอยเลื่อน คือ รอยแตกในหินท่ีแสดงการเล่ือน สามารถพบได้ทุกภูมิภาคในประเทศ
ไทย ขนาดของรอยเล่ือนมีตั้งแต่ระดับเซนติเมตรไปจนถึงหลายร้อยกิโลเมตร รอยเลื่อนขนาดใหญ่
สามารถสังเกตได้ง่ายจากลักษณะภูมิประเทศ  

รอยเลื่อนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว 

รอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) คือ รอยเลื่อนท่ีพบหลักฐานว่าเคยเกิดการเลื่อน
หรือขยับตัวมาแล้วในห้วงเวลา 10,000 ปี มักจะอยู่ในพื้นท่ีบริเวณท่ีเกิดแผ่นดินไหวบ่อยหรือตาม
แนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก  
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กลุ่มรอยเลื่อนในประเทศไทยท่ีเปน็สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว (ภาพจากเว็บไซต์ กรมทรัพยากรธรณี) 

ภาพจาก http://ns1.dmr.go.th/images/article/freetemp/article_20140507091801.png 
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 

3.1  สถานการณก์ารเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

ประเทศไทย มีรอยเลื่อนท่ีมีพลังอยู่ทางภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคใต้ของ
ประเทศ จ านวน 14 รอยเล่ือน การเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งมีระดับความรุนแรงต่างกันออกไป 
หากมีระดับความรุนแรงน้อยก็จะไม่ท าให้เรารับรู้แรงสั่นสะเทือน การเกิดแผ่นดินไหวจะท าให้แผ่น
เปลือกโลกบริเวณจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวและบริเวณท่ีเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น 
แผ่นดินแตกแยก แผ่นดินยุบ แผ่นดินหรือภูเขาถล่ม ไฟไหม้ เป็นต้น 

สถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 ปี ท่ีมีจุดศูนย์กลางอยู่
ในประเทศไทย และเป็นแผ่นดินไหวท่ีระดับความรุนแรง 5.0 ริกเตอร์ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับท่ีรับรู้
แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง และท าให้วัตถุสิ่งของเคลื่อนท่ี 

วันที่ 
ขนาด  

(ริกเตอร์) 
จุดศูนย์กลาง ผลที่เกิดจากแผ่นดินไหว 

5 พฤษภาคม 
2557 

6.3 อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 

- รู้สึกสั่นสะเทือนได้ประมาณ 30 วินาที สร้างความ
เสียหายในวงกว้าง แรงสั่นสะเทือนท าให้ตัวอาคารบ้าน
อาคารตึกสูงแตกร้าว กระเบื้องมุงหลังคาบ้านและวัด
แตก ข้าวของหล่นลงมาแตกกระจาย กระจกเคลื่อน 
แผ่นดินแตก ถนนทรุดตัว ยอดฉัตรของวัดหักงอ  

- เกิดอาฟเตอร์ช็อก ที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอีกกว่า 
700 ครั้ง 

13 ธันวาคม 
2549 

5.1 อ าเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

รู้สึกสั่นสะเทือนได้เกือบทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และ
อาคารสูงในจังหวัดเชียงราย 

21 ธันวาคม
2538 

5.2 อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน 
และแม่ฮ่องสอนเกิดมีความเสียหายเล็กน้อยท่ีบริเวณใกล้
ศูนย์กลาง 

9 ธันวาคม 
2538 

5.1 อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ 

รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา 
แพร่ อุตรดิตถ์ และน่านเสียหายเล็กน้อย ที่จังหวัดแพร่ 

11 กันยายน 
2537 

5.1 อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงราย มีความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้าง
ใกล้ศูนย์กลาง เช่น โรงพยาบาลพาน วัด และโรงเรียน   

22 เมษายน
2526 

5.9 จังหวัดกาญจนบุรี รู้สึกแผ่นดินไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือ ส่วน
อาคารในกรุงเทพมหานครเสียหายเล็กน้อย 
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วันที่ 
ขนาด  

(ริกเตอร์) 
จุดศูนย์กลาง ผลที่เกิดจากแผ่นดินไหว 

15 เมษายน 
2526 

5.5 จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากที่กาญจนบุรีแล้ว ยังรู้สึกแผ่นดินไหวชัดเจนใน
กรุงเทพหานครด้วย 

17 
กุมภาพันธ์ 

2518 

5.6 พม่า-ไทย  
(จังหวัดตาก) 

รู้สึกได้ทั้ งที่ภาคเหนือและภาคกลาง รวมถึงในเขต 
กรุงเทพมหานคร ปรากฏความเสียหายเล็กน้อย 

 
แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประเทศไทยในคาบ 50 ปี (นับถึงเดือนตุลาคม 2556) 

ภาพจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี http://ns1.dmr.go.th/images/article/freetemp/article_20140507091744.png 
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3.2 สถานการณก์ารเกิดแผ่นดินไหวในทวีปเอเซีย 
ทวีปเอเชีย เป็นบริเวณท่ีมีเปลือกโลกใกล้เคียง จ านวน 4 แผ่น ได้แก่ แผ่นยูเรเชีย  

แผ่นแปซิฟิก แผ่นอินเดีย-ออสเตรเลีย และแผ่นฟิลิปปินส์ อีกท้ังเป็นบริเวณท่ีบรรจบกันของ 
แนวแผ่นดินไหว 2 แนวคือ แนวล้อมมหาสมุทรแปซิฟิกและแนวเทือกเขาแอลป์-หิมาลัย จึงท าให้
เกิดแผ่นดินไหวอยู่เสมอ ส าหรับประเทศญี่ปุ่นนับเป็นประเทศหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจาก 
ภัยธรรมชาติ ท้ังแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และคลื่นสึนามิอยู่เสมอ เนื่องจากท าเลท่ีตั้งของ
ประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะเป็นเกาะแล้วยังตั้งอยู่บนพื้นผิวโลกในบริเวณ “วงแหวงแห่งไฟ” ซึ่ง
เป็นบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง 

กรณีการเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวในทวีปเอเชียที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

3.2.1 แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2559 
ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ ประกอบไปด้วยเกาะส าคัญ จ านวน 5 

เกาะ ได้แก่ เกาะฮอกไกโด เกาะฮอนชู เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู เกาะโอกินาว่า และมีเกาะขนาดเล็ก  
อีกประมาณ 4,000 เกาะ  เมืองหลวงคือ กรุงโตเกียว ในประเทศญี่ปุ่นมีภูเขาไฟท้ังหมด 186 ลูก  
ซึ่งเป็นภูเขาไฟท่ียังไม่สงบประมาณ 60 ลูก ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในแนวของวงแหวนไฟ (Ring of 
Fire) ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นเกือกม้า ความยาวประมาณ 40 ,000 กิโลเมตร ทอดตัวตามแนว 
ร่องสมุทร แนวภูเขาไฟ และขอบของแผ่นเปลือกโลกเป็นบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีเกิด
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และจัดว่าเป็นบริเวณท่ีมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากถึง  
ร้อยละ 80-90 ของแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก 

ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้รายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ตาม
มาตราริกเตอร์ในเมืองคุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันท่ี 
16 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 01.25 น. ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น ท่ีระดับความลึก 10 
กิโลเมตร เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดแผ่นดินไหวก่อนหน้า (foreshock) ขนาด 6.2 ตาม
มาตราริกเตอร์  เมื่อวันท่ี 14 เมษายน 2559 และเกิดแผ่นดินไหวตาม (aftershock) ประมาณ 
800 ครั้ง  

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ ส่งผลให้บ้านเรือนพังทลาย 5,200 หลังคาเรือน 
สถานท่ีส าคัญ เช่น ปราสาทคุมาโมโตะ ซึ่งหลังคา ตัวปราสาท และก าแพงได้รับความเสียหาย
หลายส่วน และศาลเจ้าอะโสะ จังหวัดคุมาโมโตะ พังทลายหลายส่วน รวมท้ังประตูทางเข้าซึ่งเป็น
สมบัติแห่งชาติญี่ปุ่นมีรายงานภูเขาไฟอะโสะ จังหวัดคุมาโมโตะเกิดปะทุมีควันพุ่งออกมาประมาณ 
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100 เมตร เกิดดินสไลด์หลายจุด สามารถสรุปถึงสาเหตุของการเกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สินจากเหตกุารณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว รายละเอียดดังนี้   

1) ช่วงเวลาของการเกิดแผ่นดินไหวเป็นเวลาท่ีคนส่วนใหญ่นอนหลับพักผ่อน 
อยู่ในอาคารท าให้มีผู้เสียชีวิตจากการโดนตึกถล่มทับและติดอยู่ในซากตึก ส าหรับอาคารท่ีสร้าง
ตามมาตรฐานต้านแผ่นดินไหวไม่ได้รับความเสียหาย 

2) จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเมืองคุมาโมโตะซึ่งท าให้เกิด
ความเสียหายรุนแรงมาก เนื่องจากใกล้บริเวณจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว พ้ืนดินจะสั่นสะเทือนมาก
เนื่องจากมีพลังงานจากแผ่นดินไหวมาก และในบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวคลื่นจะ
ปลดปล่อยคลื่นออกมาทุกความถี่ ไม่ว่าอาคารสูงหรือต่ าก็จะรับรู้ถึงความสั่นสะเทือนได้ท้ังหมด  
แต่เมื่อคลื่นแผ่นดินไหวเดินทางไปในระยะทางไกล ๆ ความถี่สูงจะถูกกรองออกจนเหลือแต่ความถี่
ต่ า ๆเท่านั้นท าใหส้ามารถรับรู้ถึงแรงสะเทือนได้ เฉพาะอาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ 7 ชั้นขึ้นไป 

3) ความลึกของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้จัดว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้น 
ท าให้พื้นดินสั่นสะเทือนมากขึ้น กรณีท่ีเกิดแผ่นดินไหวขนาดเท่ากันแต่ความลึกแตกต่างกัน
แผ่นดินไหวตื้นย่อมเสียหายรุนแรงมากกว่าแผ่นดินไหวท่ีมีจุดศูนย์กลางอยู่ระดับลึก แผ่นดินไหว 
ท่ีเกิดในระดับลึกพื้นดินจะสั่นสะเทือนน้อยลงเนื่องจากพลังงานจากแผ่นดินไหวมีการสูญเสีย
ระหว่างการเดินทาง 

ประเทศญี่ปุ่นจัดว่าเป็นประเทศท่ีมีมาตรการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ 
ภัยแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีระเบียบวินัย ทราบถึงวิธีการปฏิบัติ
ตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหวและทราบว่าหากเกิด
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่แล้วจะเกิดแผ่นดินไหวตามอีกเป็นจ านวนมาก ในเหตุการณ์ครั้งนี้เกิด
แผ่นดินไหวตามประมาณ 800 ครั้ง เฉลี่ยการเกิดแผ่นดินไหวตามวันละ 100 ครั้ง ท าให้บ้านเรือน
ท่ียังไม่พังทลายท้ังหลัง ไม่มีความปลอดภัยส าหรับการอยู่อาศัย อาจพังทลายจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวตามได้ตลอดเวลา ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่จึงอพยพออกจากบ้านหลังจากเกิด
แผ่นดินไหวไปพักยังศูนย์อพยพท่ีถูกสร้างอย่างแข็งแรง ปลอดภัย มีของใช้จ าเป็นเตรียมไว้ในแต่ละ
พื้นท่ี และในศูนย์อพยพก็จะมีการเตรียมอาหารส าเร็จรูป น้ าดื่ม และสิ่งของจ าเป็นพื้นฐานส าหรับ
ผู้อพยพ พร้อมกันนั้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวก็จะมีหน่วยกู้ภัยท่ีได้รับการฝึกฝนเข้าไปค้นหา
ผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ในซากอาคารท่ีพังทลาย 
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3.2.2 กรุงกาฐมาณฑุและโปขรา ประเทศเนปาล พ.ศ. 2558 

 
แนวหิน (locking line) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกดิแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล 

ที่มา http://jimmysoftwareblog.com/wp-content/uploads/2015/04/1225002898903959622.jpg 

วันท่ี 25 เมษายน 2558 เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ถึง 7.8  ตามมาตรา 
ริกเตอร์โดยมีจุดศูนย์กลางห่างออกไป 34 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองลัมจุง ซึ่งตั้งอยู่
ระหว่างกรุงกาฐมาณฑุและโปขรา ในประเทศเนปาล สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงท้ังต่อชีวิต
และทรัพย์สิน โดยมีโบราณสถานต่าง ๆ พังเสียหายมากมาย 

สาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งนี้ มาจากการสะสมพลังของจุดแนวหิน (Locking 
line) ราว 80 ปี นับจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 8.0 ตามมาตราริกเตอร์ ในเนปาล เมื่อปี พ.ศ.
2477 ท้ังนี้แผ่นเปลือกโลกอินเดียนั้นปกติจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศเหนือตลอดเวลาอยู่แล้ว มี
อัตราความเร็วในการเคลื่อนตัวประมาณ 2.0 เซนติเมตรต่อปี ขอบบนของแผ่นเปลือกโลกอินเดีย
จะเบียดเข้ากับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียซึ่งเป็น ท่ีตั้งของทวีปเอเชียและยุโรป การเบียดกันได้ดัน
แผ่นดินให้สูงขึ้นเป็นเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่หลายล้านปีท่ีแล้ว (ปัจจุบันเทือกเขาหิมาลัยก็จะมีความ
สูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ) โดยในการเบียดตัวขึ้นทางเหนือนี้ แผ่นปลือกโลกอินเดียซึ่งมีความหนาแน่นสูง
กว่าเปลือกโลกยูเรเซียจะมุดตัวลงด้านล่าง ท าให้เกิดจุดล็อกเนื่องจากความไม่เรียบของเปลือกโลก  
ท าให้แผ่นเปลือกโลกอินเดียเคลื่อนตัวต่อไปทางเหนือไม่สะดวกเกิดการสะสมแรงกดดัน จนเกิด
แผ่นดินไหวขึ้นเพื่อปลดปล่อยพลังงานท่ีสะสมไว้ออกมา ในลักษณะแบบ Reverse thrust
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากประเทศเนปาลตั้งอยู่บริเวณขอบรอยเล่ือนพอดี 

 

http://jimmysoftwareblog.com/wp-content/uploads/2015/04/1225002898903959622.jpg
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3.3 สถานการณก์ารเกิดแผ่นดินไหวของประเทศต่าง ๆ ในโลก 

แผ่นดิน ไหวสามารถเกิ ดขึ้ น ได้ ทุ กพื้ น ท่ี ท่ั วโลก  หากวิ เคราะห์ ถึ งลักษณ ะ 
การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก นับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจะพบว่า มีหลายประเทศแทบทุกทวีป 
ในโลกต้องประสบกับมหันตภัยร้ายแรงจากการเกิดแผ่นดินไหว  

แหล่งก าเนิดแผ่นดินไหวหรือบริเวณต าแหน่งศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้น 
ร้อยละ 80 จะอยู่บริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกรอบ ๆ มหาสมุทรแปซิฟิกหรือพื้นท่ีท่ีเรียกกัน 
ในชื่อ “วงแหวนแห่งไฟ” (Ring of Fire) วงแหวนแห่งไฟมีลักษณะเป็นเส้นเกือกม้าวางตัวตาม
แนวร่องมหาสมุทร แนวภูเขาไฟ และบริเวณขอบแผ่นเปลือกโลก โดยมีภูเขาไฟท่ีตั้งอยู่ภายใน 
วงแหวนไฟท้ังหมด 452 ลูก และเป็นพื้นท่ีท่ีมีภูเขาไฟคุกรุ่นอยู่กว่าร้อยละ 75 ของภูเขาไฟคุกรุ่น
ท้ังโลก 

 
“วงแหวนแห่งไฟ” พื้นที่แห่งแผ่นดินไหวและภเูขาไฟมีพลัง  

ภาพโดย วิชาการธรณไีทย GeoThai.net 

 

นอกจากพื้นท่ีหรือเขตเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอื่น ๆ นอกเหนือจากวงแหวนแห่งไฟ
แล้ว เหตุการณแผ่นดินไหว มักจะเกิดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านพื้นท่ีประเทศในแถบยุโรปตอน
ใต้ เช่น ประเทศอิตาลี กรีซ จนถึงแถบอนาโตเลีย ได้แก่ประเทศตุรกีผ่านไปทางตะวันออกกลาง
จนถึงเทือกเขาหิมาลัย บริเวณประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน จีน และเมียนมา นอกจากนี้ก็เคย
เกิดเหตุการณ์ในประเทศอังกฤษ แม้ไม่ได้ตั้งอยู่ในแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่แต่เป็นเพียงเหตุการณ์
แผ่นดินไหวเล็ก ๆ ท่ีไม่ได้สร้างความเสียหายมากนัก 
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อันดับเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุด 5 อันดบัในประวัติศาสตร์โลก 

จากเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวท่ีเคยเกิดขึ้นตามทวีปต่าง ๆ บนโลก ท้ังท่ีไม่ส่งผล
ให้เกิดความเสียหาย จนถึงเหตุการณ์ท่ีสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อโลกนับครั้งไม่ถ้วน
แล้วการพยากรณ์หรือคาดคะเนการเกิดแผ่นดินไหวก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่า เหตุแผ่นดินไหวจะ
เกิดขึ้นเมื่อใด และแม้จะมีการศึกษาท้ังเหตุการณ์ท่ีเกิดในอดีตจะท าให้ทราบว่าพื้นท่ีใดท่ีมีความ
เส่ียงต่อการเกิดแผ่นดินไหว แต่ก็ไม่สามารถระบุวันเวลาในการเกิดแผ่นดินไหวท่ีแน่นอนได้ 

นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาได้จัดแผ่นดินไหวท่ีรุนแรงท่ีสุด 5 
อันดับ ท่ีมนุษยชาติเคยพบเจอ ดังนี้ 

อันดับที่ 1 แผ่นดินไหวทีบ่ัลดิเบีย ประเทศชิลี (พ.ศ. 2503) 

 
สภาพสิ่งก่อสร้าง ท่ีไดร้ับความเสียหายจากแผ่นดินไหวท่ีบลัดเิบีย ประเทศชิลี พ.ศ. 2503 

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2503 มีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองลูมาโค ของจังหวัดมอลเลโค ประเทศชิลี พื้นท่ีท่ีได้รับ
ความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ราว 4 แสนตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะท่ีเมืองบัลดิเบีย (เมือง
หลวงของชิลีในขณะนั้น) ได้รับความเสียหายมากท่ีสุด อาคารบ้านเรือนพังทลายมากกว่า 
ร้อยละ 40 ท าให้ประชาชนไร้ท่ีอยู่อาศัยประมาณ 2 หมื่นคน และสิ่งก่อสร้างท่ีท าจากคอนกรีต
เกือบท้ังหมดได้รับความเสียหาย แผ่นดินไหวเกิดท่ีความลึกจากผิวดิน 33 กิโลเมตร สามารถวัด
ขนาดของแผ่นดินไหวได้ที่ระดับ 9.5 ตามมาตราริกเตอร ์
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แผ่นดินไหวครั้งนี้ท าให้เกิดคลื่นสึนามิความสูงถึง 25 เมตร เคลื่อนตัวข้ามมหาสมุทร
แปซิฟิก ไปจนถึงมลรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งห่างจากจุดเกิดเเผ่นดินไหว ถึง 1 หมื่นกิโลเมตร 
โดยคลื่นมีขนาดสูงสุดประมาณ 10.7 เมตรจนเกิดน้ าท่วมหนักวัดระดับน้ าได้สูงถึง 4 เมตร กระทบ
ผู้คนกว่าหนึ่งแสนคน และยังกระตุ้นให้ภูเขาไฟคอร์ดัน เคาเล ระเบิดในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2503 
โดยพ่นเถ้าภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า 5.5 กิโลเมตร และปะทุต่อเนื่องยาวนานเกือบ 2 เดือนจนถึง
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2503 มีรายงานจากส านักส ารวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา (USJS) ระบุว่ามี
ผู้เสียชีวิตราว 2,230-6,000 คน ประมาณมูลค่าความเสียหายท่ี 400 -800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

อันดับที่ 2 แผ่นดินไหวทีร่ัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2507) 

 
แผ่นดินไหวรัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา วันที่ 27 มีนาคม 2507 

แผ่นดินไหว เกิดขึ้นท่ีรัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2507 บริเวณ
ตอนใต้ของรัฐอลาสกา มีความลึกจากผิวดินเพียง 14 กิโลเมตร วัดขนาดการสั่นสะเทือนได้ท่ีระดับ 
9.2 ตามมาตราริกเตอร์ และสั่นสะเทือนอยู่นานเกือบ 4 นาที นับเป็นการเกิดแผ่นดินไหวท่ีรุนแรง
ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯและทวีปอเมริกาเหนือ 

ส าหรับภัยพิบัติครั้งนี้ ท าให้อาคารส่วนใหญ่ในพื้นท่ีตอนล่างของรัฐอลาสกาพังทลาย 
นอกจากนี้ยังเกิดแผ่นดินแยกและดินถล่มในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะในเขตปกครองตนเอง  
แองเคอเรจ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ท้ังอาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน ท่อประปา ท่อระบายน้ า 
และระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายท้ังหมด และจากการประเมินของสหรัฐอเมริกาถึงความ
เสียหายดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ากว่า 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯมีรายงานผู้เสียชีวิตจ านวน 143 คน 
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อันดับที่ 3  แผ่นดินไหวทีม่หาสมุทรอินเดีย (พ.ศ. 2547) 

 
สภาพความเสยีหายจากเหตุการณแ์ผ่นดินไหวท่ีมหาสมุทรอินเดีย ในปี พ.ศ. 2547 

แผ่นดินไหวครั้งนี้ เกิดขึ้นในทะเลอันดามันท่ีเกาะสุมาตรา เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 
2547 จุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะสุมาตรา 
ประเทศอินโดนีเซีย วัดขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้ท่ีระดับ 9.1-9.3 ตามมาตราริกเตอร์ท่ี
ความลึกจากผิวดินประมาณ 30 กิโลเมตร และสั่นไหวต่อเนื่องนานประมาณ 8-10 นาที ท าให้
แผ่นดินเคลื่อนตัวไปจากจุดเดิมประมาณ 1 เซนติเมตร และยังก่อให้เกิดแผ่นดินไหวตามในอีก
หลาย ๆ แห่งทั่วโลก 

เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบถึงชายฝั่งในพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย โดยเกิด 
สึนามิซัดเข้าชายฝั่งและสร้างความเสียหายอย่างมาก นับเป็นเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรง
ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ส่งผลใหม้ีผู้เสียชีวิตถึง 8,212 คน 

 
เหตุการณส์ึนามิซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากแผ่นดินไหวทางชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะสุมาตรา  

ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 9.1-9.3 ตามมาตราริกเตอร ์
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อันดับที่ 4 แผ่นดินไหวที่คาบสมุทรคัมซัตกา ประเทศรัสเซีย (พ.ศ. 2495) 

 
ซากปรักหักพังจากการเกิดแผ่นดนิไหวท่ีคาบสมุทรคัมซัตกา ประเทศรัสเซีย พ.ศ. 2495 

แผ่นดินไหวครั้งนี้ เกิดเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2495ท่ีบริเวณชายฝั่งตะวันออก 
ของคาบสมุทรคัมชัตกา ประเทศรัสเซีย โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลราว 30 
กิโลเมตรสามารถวัดขนาดความสั่นสะเทือนได้สูงสุดท่ีระดับ 9.0 ตามมาตราริกเตอร ์

คลื่นสึนามิท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ มีขนาดความสูงประมาณ 9 เมตรเดินทางไป
ถึงรัฐฮาวายและรัฐอลาสกาของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศชิลีและนิวซีแลนด์ สร้างความ
เสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เหตุการณ์ในคร้ังนี้ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิต 

อันดับที่ 5  แผ่นดินไหวทีค่าบสมุทรโตโฮะคุ ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2554) 

 
เหตุการณส์ึนามิหลังการเกดิแผ่นดินไหวบนคาบสมุทรโตโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2554 

ส าหรับในทวีปเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศท่ีประสบกับภัยแผ่นดินไหวมาก
ท่ีสุดประเทศหนึ่ง การเกิดแผ่นดินไหว ท่ีถือว่าสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศญี่ปุ่นมากท่ีสุด  
ในประวัติศาสตร์ นอกจากจะต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 9.0 ตามมาตราริกเตอร์ และ
คลื่นยักษ์สึนามิ ท่ีมีความสูงกว่า 40.5 เมตร เข้าถล่มในพื้นท่ีชายฝั่งทางตะวันออกอีกด้วย  
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โดยคลื่นยักษ์ได้ซัดขึ้นมาบนชายฝั่งเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เป็นเหตุให้เตาปฏิกรณ์ของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิจิ ได้รับความเสียหายอย่างมาก จนไม่สามารถแก้ไขให้เป็นปกติได้
มาถึงปัจจุบัน 

 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิจิ ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดนิไหวครั้งรุนแรงท่ีสุดปี พ.ศ. 2554 

ความเสียหายจากท้ังแผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ และวิกฤตการณ์กัมมันตภาพรังสี
รั่วไหลออกมาจากเตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิจิ ท่ีเข้ามาพร้อมกัน ท าให้ มี
ผู้เสียชีวิตท่ีได้รับการยืนยันจากส านักงานต ารวจแห่งชาติญี่ปุ่น จ านวน 15 ,842 คน บาดเจ็บ 
5,890 คน และสูญหายกว่า 3,485 คน บ้านเรือนพังเสียหาย หรือพังทลายกว่า 125,000 หลัง 

 
ซากของอาคารบ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัยและข้าวของเครื่องใช้ที่จังหวัดอิวาเตะ หลังเกดิแผ่นดินไหวและสึนาม ิ
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สถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

 
จ านวนแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกเฉลี่ยต่อไป 

(ภาพจาก http://www.geothai.net/category/student-chapters ) 
 

อัตราการเกิดและผลกระทบตามขนาดมาตราริกเตอร์โดยส านักงานส ารวจธรณีวิทยา อเมริกา 
ขนาด  

(ริกเตอร์) 
ผลกระทบ อัตราการ 

เกิดทั่วโลก 

1.9 ลงไป ไม่มี ไม่สามารถรู้สึกได้ 8,000 ครั้ง/วัน 
2.0 – 2.9 คนทั่วไปมักไม่รู้สึก แต่ก็สามารถรู้สึกได้บ้าง และตรวจจับได้ง่าย 1,000 ครั้ง/วัน 

3.0 – 3.9 คนส่วนใหญ่รู้สึกได้ และบางครั้งสามารถสร้างความเสียหายได้บ้าง 49,000 ครั้ง/ปี 

4.0 – 4.9 ข้าวของในบ้านสั่นไหวชัดเจน สามารถสร้างความเสียหายได้ปานกลาง 6,200 ครั้ง/ปี 
5.0 – 5.9 สร้างความเสียหายยับเยินให้กับสิ่งก่อสร้างที่ไม่ม่ันคงแข็งแรง 800 ครั้ง/ปี 

6.0 – 6.9 สร้างความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงได้ในรัศมีประมาณ 80 กิโลเมตร 120 ครั้ง/ปี 
7.0 – 7.9 สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงในบริเวณกว้างกว่า 18 ครั้ง/ปี 

8.0 – 8.9 สร้างความเสียหายรุนแรงได้ในรัศมีเป็นร้อยกิโลเมตร 1 ครั้ง/ปี 

 9.0 – 9.9 ล้างผลาญทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีเป็นพันกิโลเมตร 1 ครั้ง/20 ปี 
10.0 ขึ้นไป ไม่มีบันทึกความเสียหายไว้ เนื่องจากมีโอกาสเกิดข้ึนยากมาก ไม่ทราบ 
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว 

4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว  
4.1.1 สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด ส าหรับพื้นท่ีเสี่ยงภัย

แผ่นดินไหว  
4.1.2 ตรวจสอบสภาพของอาคารท่ีอยู่อาศัย และเครื่องใช้ภายในบ้านท าการยึด 

เคร่ืองเรือนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และชั้นหนังสือกับฝาบ้านหรือเสา 
4.1.3 ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีการ

รักษาความปลอดภัย เช่น การปิดวาล์วก๊าซหุงต้ม สะพานไฟ การใช้เครื่องมือดับเพลิง 
4.1.4 จัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ไว้ใกล้ตัว เช่น วิทยุ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์ดับเพลิง  

น้ าดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรคและอุปกรณ์การปฐมพยาบาล  
4.1.5 ให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวทุกคนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติเพื่อความ

ปลอดภัย เมื่ออยู่ในสถานท่ีต่าง ๆ ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว 
4.1.6 วางแผนนัดแนะล่วงหน้าว่าถ้าต้องพลัดหลงแยกจากกัน ทุกคนในครอบครัว

จะกลับมาพบกันท่ีใด 
4.1.7 ไม่ควรวางสิ่งของท่ีมีน้ าหนักมากไว้ในท่ีสูง และควรผูกยึดเครื่องใช้ เครื่อง

เรือน ครุภัณฑ์ส านักงานกับพื้นหรือฝาผนังให้แน่นหนา 
4.1.8 ให้สมาชิกทุกคนในบ้านทราบหมายเลขโทรศัพท์ของสถานท่ีท่ีควรจะติดต่อใน

กรณีฉุกเฉิน เช่น หน่วยดับเพลิง สถานีต ารวจ ท่ีว่าการอ าเภอ ส านักงานเทศบาล หรือโรงพยาบาล
ท่ีอยู่ใกล้บ้าน เป็นต้น 

4.1.9 ควรติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานไว้ในบ้านอย่างน้อยหนึ่งหมายเลข เพราะเมื่อใด
แผ่นดินไหวสัญญาณโทรศัพท์มือถือมักจะใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจ านวนมาก  
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“เป้ฉุกเฉิน” สิ่งของจ าเป็นที่ควรมีเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเกิดแผ่นดินไหว 

การเตรียมตัวส าหรับรับมือเหตุแผ่นดินไหว ควรมีการจัดเตรียมสิ่งของจ าเป็นเอาไว้
ล่วงหน้า ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นให้สามารถใช้อุปกรณ์ในเป้ฉุกเฉินเพื่อการเอาตัวรอด 
ในสถานการณ์เฉพาะหน้าและยังชีพระหว่างประสบภัยได้ในเบื้องต้น ซึ่งอุปกรณ์ท่ีควรจัดเตรียมไว้
ส าหรับอุปโภคบริโภคในช่วงเวลาอย่างน้อย 3 - 5 วันสิ่งของท่ีควรบรรจุในเป้ฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

- อาหารแห้ง และอุปกรณ์ท าอาหารฉุกเฉิน  
- น้ าดื่ม และกระติกน้ าแบบพกพา 
- เส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่มส าหรับกันอากาศหนาว ลม และฝน 
- รองเท้าหุ้มส้น  ป้องกันเศษแก้วหรือวัตถุแหลมคมอื่น ๆ ท่ีอาจท าให้ได้รับบาดเจ็บ 
- ชุดปฐมพยาบาลและยาเช่น ยารักษาโรคประจ าตัว รักษาบาดแผล เป็นต้น 
- เอกสารส าคัญประจ าตัวเพ่ือใชเ้ป็นหลักฐานยืนยันสถานะบุคคล 
- วิทยุแบบพกพาพร้อมแบตเตอรี่ส ารองใช้ฟังข่าวสารและประกาศเตือนภัย 
- นกหวีด ใช้ส าหรับเป่าเรียกความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
- ไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่ส ารอง ใช้ส าหรับส่องสว่าง 

4.2  การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว 
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้ตั้งสติอยู่อย่างสงบ คิดหาหนทางท่ีปลอดภัย หมอบอยู่บริเวณ

ท่ีสามารถป้องกันสิ่งของหล่นใส่ เช่น บริเวณใต้โต๊ะ ใต้เตียง หลีกเล่ียงให้ห่างจากหน้าต่าง หากอยู่

นอกอาคารให้อยู่ในท่ีโล่ง อยู่ให้ห่างจากสิ่งห้อยแขวนต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง

จากภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น 

4.2.1  กรณอียู่ในอาคาร 
1) กรณีเกิดการสั่นสะเทือนมาก ให้ปิดสวิทช์ไฟหลัก และปิดถังแก๊ส 
2) มุดใต้โต๊ะ เก้าอี้ พิงผนังด้านใน แล้วอยู่นิ่งๆ ถ้าไม่มีโต๊ะ ใช้แขนปิดหน้า  

ปิดศีรษะ หมอบตรงมุมห้อง อยู่ให้ห่างกระจก หน้าต่าง และเลี่ยงบริเวณท่ีสิ่งของหล่นใส่หรือล้มทับ 
เช่น โคมไฟ ตู้ 

3) ถ้ายังนอนอยู่ ให้อยู่บนเตียง ใช้หมอนปิดบังศีรษะ หลีกเลี่ยงบริเวณ 
ท่ีสิ่งของหล่นใส่ อยู่บริเวณท่ีปลอดภัย 

4) ใช้ช่องประตูเป็นท่ีหลบภัยถ้าอยู่ใกล้ให้อยู่ในอาคารจนกว่าการสั่นสะเทือน
หยุดจึงออกไปภายนอกบริเวณท่ีปลอดภัยอันตรายส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของหล่นใส่ 
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5) คาดว่าหรือตระหนักเสมอว่าไฟฟ้าอาจดับหรือสปริงเกอร์อาจท างานหรือ 
มีเสียงเตือนไฟไหม้ 

6) อย่าใช้ลิฟต์ขณะมีการสั่นไหวถ้าอยู่ในลิฟต์ควรรีบออกจากลิฟต์ทันที
บริเวณใกล้ลิฟต์จะเป็นส่วนท่ีแข็งแรงของอาคารเหมาะแก่การหลบและหมอบ 

7) อย่าจุดเทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งท่ีท าให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจ 
มีแก๊สร่ัวอยู่บริเวณนั้น 

8) อย่ากรูกันวิ่งออกนอกอาคาร  เมื่อการสั่นไหวหยุดแล้วจึงทยอยออกด้าน
นอกบริเวณท่ีคิดว่าปลอดภัย 

9) ชั้นบนสุดของอาคารเป็นท่ีปลอดภัยท่ีหนึ่งแต่ความสั่นสะเทือนและการ
โยกจะมากกว่าชั้นท่ีต่ าลงมา 

10) ถ้าเกิดไฟไหม้ช่วงแรกให้รีบดับไฟ ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความเสียหาย
ของอาคาร หากปลอดภัยสามารถกลับเข้าในอาคารได้ 

11) หากเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ให้ระลึกเสมอว่าอาจเกิดแผ่นดินไหวตาม 
(aftershock) เกิดขึ้นแต่จะมีขนาดเล็กกว่า 

4.2.2  กรณอียู่นอกอาคาร ให้อยู่ด้านนอก ในท่ีโล่งแจ้งปลอดภัยท่ีสุด อยู่ให้ห่างจาก
อาคาร เสาไฟ สายไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งของท่ีอาจหล่นใส่ ให้หาท่ีก าบังจากเศษวัสดุท่ี
อาจจะร่วงหล่นลงมาได้ 

4.2.3  กรณีอยู่ในรถ ให้จอดรถเมื่อสามารถจอดได้โดยปลอดภัย และในท่ีไม่มีของ
หล่นใส่ อยู่ให้ห่างอาคาร ต้นไม้ ทางด่วน สะพานลอย เชิงเขา เป็นต้น 

4.2.4  กรณีอยู่บนเรือ ความสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหวไม่ท าอันตรายผู้อาศัย
อยู่บนเรือกลางทะเล ยกเว้นในกรณีเกิดสึนามิเรือท่ีอยู่ใกล้ชายฝั่งจะได้รับความเสียหาย ให้น าเรือ
ออกทะเลลึก 

4.2.5  กรณีอยู่ในโรงงาน เมื่อรู้สึกสั่นสะเทือน ตั้งสติ อย่าตกใจวิ่งหนีออกนอก
อาคาร ให้หมอบอยู่ใกล้เสา หรือเครื่องจักรท่ีแข็งแรง อยู่ให้ห่างสายไฟฟ้า โคมไฟ สิ่งห้อยแขวน 
สิ่งของท่ีอาจล้มคว่ า หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ภาชนะท่ีเป็นสารเคมีอันตราย วัตถุระเบิด หรืออยู่
ใกล้เครื่องจักรท่ีก าลังท างาน เมื่อความสั่นสะเทือนหยุด จึงออกไปท่ีโล่งแจ้ง 

4.2.6  กรณตีิดอยู่ใต้ซากอาคาร ตั้งสติให้ดี ให้อยู่อย่างสงบ ใช้ผ้าปิดหน้า อย่าจุดไฟ 
เคาะท่อ ฝาผนัง เพื่อเป็นสัญญาณให้กับหน่วยช่วยชีวิต ใช้นกหวีดแทนการตะโกนซึ่งการตะโกน
อาจท าใหสู้ดสิ่งอันตรายเข้าสูร่่างกายให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้ก าลังใจกัน 
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ภาพตัวอย่างการปฏิบัติตนเมื่อเกดิแผ่นดินไหว (จาก Japan Metrological Agency) 

4.3  การปฏิบัติหลังเกดิแผ่นดนิไหว  
ข้อควรปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว ส าหรับผู้ประสบเหตุ ได้แก ่
4.3.1 ปิดสวิตซ์ไฟฟ้า ยกสะพานไฟ  ตรวจการช ารุดของสายไฟฟ้า ให้ออกจาก

บริเวณท่ีสายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง 
4.3.2 อย่าจุดไม้ขีดไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว ตรวจสอบว่าแก๊สรั่ว 

ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน 
4.3.3 อพยพออกจากอาคารท่ีได้รับความเสียหาย และเตรียมพร้อมรับการเกิด

แผ่นดินไหวระลอกต่อไป 
4.4.4 หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตท่ีมีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง 
4.4.5 หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ เว้นแต่กรณีจ าเป็นจริง ๆ เช่น มีผู้บาดเจ็บหรือเกิด 

ไฟไหม้ ฯลฯ เพราะผู้อื่นอาจมีความจ าเป็นต้องส่งข่าวสารท่ีส าคัญกว่า 
4.4.6 ส ารวจความเสียหายของบ้าน/อาคารเพื่อความปลอดภัย ก่ อนจะเข้าไป

ภายในบ้าน/อาคาร 
4.4.7 ส ารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ าท้ิงก่อนใช ้
4.4.8 เตรียมน้ าส าหรับใชอุ้ปโภคบริโภคในกรณีฉุกเฉิน 
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4.4.9 ติดตามข่าว สถานการณ์ การเตือนภัย และค าแนะน าต่าง ๆ เพื่อความ
ปลอดภัย 

4.4.10 หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะบนถนนและไม่เข้าใกล้อาคารท่ีได้รับ 
ความเสียหาย ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเพื่อไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

4.4.11 อย่าตื่นตระหนกและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าท่ีจะท าได้ 
4.4.12 เตรียมรับมืออาฟเตอร์ช็อก ซึ่งท่ัวไปมีความรุนแรงน้อยกว่าแต่ก็อาจสร้าง

ความเสียหายเพิ่มขึ้น จึงควรเปิดวิทยุหรือโทรทัศน์ฟังข่าวเพ่ิมเติม 
4.4.13 เปิดตู้ด้วยความระมัดระวังระวังสารเคมีท่ีตกหล่น 
4.4.14 ใส่รองเท้าหุ้มส้น และหลีกเลี่ยงบริเวณสิ่งก่อสร้างท่ีเสียหายหรือพังทลาย

ยกเว้นได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าท่ี 
4.4.15 แจ้งเจ้าหน้าท่ีถึงจ านวนและต าแหน่งที่มีผู้ติดอยู่ในอาคารหากทราบ 
4.4.16 หากอยู่ชายฝั่ง หรือใกล้บริเวณปากแม่น้ าให้รีบขึ้นท่ีสูงบริเวณท่ีปลอดภัย

โดยเฉพาะบริเวณท่ีเคยมีประวัติการเกิดอันตรายจากสึนาม ิ
4.4.17 อย่าเช่ือข่าวลือและอย่าแพร่ข่าวลือ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 

สึนามิ...ภัยร้ายที่น่ากลัว 

สาระส าคัญ 

ภัยธรรมชาติอย่างหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นครั้งใด จะสร้างความสูญเสียและก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างประมาณค่าไม่ได้ให้กับมวลมนุษยชาติ ก็คือภัยจากคลื่นท่ีเกิดในทะเลหรือท่ีรู้จักกัน
ท่ัวไปคือ คลื่นสึนามิ เนื่องจากคลื่นสึนามิ เป็นภัยธรรมชาติ ท่ี เกิดขึ้นต่อเนื่อ งจากการเกิด
แผ่นดินไหวในทะเลท าให้เกิดคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่   พัดกระหน่ าเข้าชายฝั่งด้วยความเร็วและรุนแรง
สามารถคร่าชีวิตผู้คนและสิ่งมีชีวิตจ านวนมาก คลื่นสึนามิ เป็นภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถพยากรณ์
การเกิดล่วงหน้าได้ ด้วยเหตุนี้ภัยจากสึนามิ จึงสามารถท าลายท้ังชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง
ให้แก่พื้นท่ีชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณกว้าง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิขึ้นใช้
ท่ัวโลก การได้ศึกษาหาความรู้และฝึกทักษะการเผชิญเหตุจากภัยสึนามิอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ จะ
สามารถลดการสูญเสียจากสึนามิให้น้อยลงได้ 

ตัวชี้วัด 

1.  บอกความหมายของสึนามิ 
2.  บอกสาเหตุและปัจจัยในการเกิดสึนามิ 
3.  บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ 
4.  บอกผลกระทบท่ีเกิดจากสึนาม ิ
5.  ตระหนักถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากสึนามิ 
6. บอกพื้นท่ีเส่ียงภัยในการเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 
7. บอกสถานการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 
8. ผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดสึนามิของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 
9.  บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สึนามิ 
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ 
11. บอกวิธีปฏิบัติตนหลังเกิดสึนามิ 
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ขอบข่ายเนื้อหา 
เร่ืองที่ 1  มารู้จักสึนามิกันเถอะ 

1.1  ความหมายของสึนามิ 
1.2  ข้อแตกต่างระหว่างคลื่นสึนามิและคลื่นธรรมดา 

เร่ืองที่ 2  สึนามิ…ภัยธรรมชาติที่ต้องระวัง 
2.1  สาเหตุและปัจจัยการเกิดสึนามิ 
2.2  สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ 
2.3  ผลกระทบท่ีเกิดจากสึนามิ 
2.4 พื้นท่ีเส่ียงภัยในการเกิดสึนามิ 

เร่ืองที่ 3  สึนามิ...ภัยธรรมชาติที่เกดิได้หลายพ้ืนที ่
3.1 สถานการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในโลก 
3.2 สถิติ/เหตุการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในโลก 

เร่ืองที่ 4  อันตรายจากสึนามิลดได้...ถ้าใส่ใจการเตรียมพร้อม 
4.1 การเตรียมความพร้อมรับมือกับสึนามิ  
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ 
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดสึนามิ 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 15 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู ้
1.  ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 
3. สื่อประกอบอื่นท่ีสามารถหาได้ในท้องถิ่น เช่น วารสาร จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ฯลฯ 
4. ส่ือวีดิทัศน์เกีย่วกับการเกิดคลื่นสึนามิจากเว็บไซต ์
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เรื่องที่ 1 มารู้จักสึนามกิันเถอะ 

1.1  ความหมายของสึนามิ 
สึนามิ (tsunami) หมายถึง คลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูง และมี

พลังรุนแรง สามารถเคลื่อนท่ีไปได้เป็นระยะทางไกล ๆ เมื่อคลื่นเคลื่อนท่ีเข้าสู่ชายฝั่งจะเพิ่มขนาด
ท าให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่ ท่ีเรียกกันว่า คลื่นยักษ์ ท าให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่ง คลื่นชนิดนี้จึงแตกต่างจากคลื่นธรรมดา 

ค าว่า tsunami มาจากภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คลื่นอ่าวจอดเรือ (harbour waves) 
ท้ังนี้เนื่องจากบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศญี่ปุ่น ท่ีเป็นอ่าวจอดเรือทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิก 
มักได้รับผลกระทบจากคลื่นชนิดนี้อยู่เสมอ ๆ จึงเรียกชื่อว่า สึนามิ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลังจากนั้น 
ชื่อนี้ได้น าไปเรียกกันอย่างแพร่หลายจนเป็นท่ีเข้าใจและรู้จักกันโดยท่ัวไป ส าหรับประเทศไทย 
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ของค าว่า tsunami เป็นภาษาไทยว่า คลื่นสึนามิ 

 
  คลื่นสึนามิที่เคลื่อนตัวเข้าท าลายบ้านเรือนประชาชนในประเทศญีปุ่่นในปี พ.ศ. 2554 

ลักษณะท่ีส าคัญของคลื่นสึนามิ คือ เป็นคลื่นท่ีเคลื่อนตัวในทะเลและมหาสมุทรด้วย
ความเร็วสูง คลื่นนี้ประกอบด้วยชุดคลื่นท่ีมีความยาวมาก โดยมีระยะทางระหว่างยอดคลื่น 
แต่ละลูก ตั้งแต่ 100 จนถึง 200 กิโลเมตร และมีคาบคลื่น คือ ช่วงเวลาเคลื่อนท่ีของยอดคลื่นแต่
ละลูก ตั้งแต่ 10 นาที ไปจนถึง 1 ชั่วโมง หากไม่มีผืนแผ่นดินใด ๆ ขวางกั้นอยู่ในทะเล คลื่นนี้
สามารถเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสูงตั้งแต่ 700 จนถึงมากกว่า 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเคลื่อนท่ี
ไปได้ในระยะทางไกลหลายร้อยหรือหลายพันกิโลเมตร  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://tsunamiwaterwaves.blogspot.com/&ei=hWwmVaOSGJCJuAT04ICYDg&bvm=bv.90491159,d.c2E&psig=AFQjCNG4AglwUzw3W2MYrtLdK--pSLqqHQ&ust=1428667860639203
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://blog.eduzones.com/rangsit/79802&ei=WH8mVdHeKNDVuQTsxYDoDQ&bvm=bv.90491159,d.c2E&psig=AFQjCNG1iql1xQVj8dS3RUpkUyZrt4-JrQ&ust=1428672722958468
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ลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งของคลื่นสึนามิ คือ ขณะท่ีคลื่นเคลื่อนท่ีอยู่ในบริเวณ
น้ าลึก ความสูงของคลื่นมีความสูงเพียง 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร แต่เมื่อเคลื่อนตัวเข้าไปถึง
บริเวณน้ าตื้น ใกล้ชายฝั่ง ตัวคลื่นจะเพิ่มความสูงและความรุนแรงมากขึ้นตามล าดับ จนอาจมี
ลักษณะคล้ายก าแพงน้ าขนาดใหญ่ท่ีพัดถาโถมเข้าหาชายฝั่ง ยิ่งถ้าบริเวณชายฝั่งเป็นอ่าวแคบ ๆ 
หรือมีรูปทรงเป็นกรวยยื่นเข้าไปภายในพื้นแผ่นดิน คลื่นอาจเพิ่มความสูงได้มากถึง 30 เมตร  
มวลน้ าจ านวนมหาศาลท่ีคลื่นพัดพาขึ้นไปบนฝั่ง จะปะทะกับสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือนท่ีตั้งอยู่
ขวางหน้า ซึ่งถ้าหากเป็นอาคารเตี้ย ๆ ท่ีมีโครงสร้างไม่แข็งแรง ก็จะถูกคลื่นท าลายจนราบเรียบ 
ดังนั้น คลื่นสึนามิจงึจัดเป็นพิบัติภัยที่ร้ายแรงมากอย่างหนึ่งของมนุษย์ 

1.2  ข้อแตกต่างระหว่างคลื่นสึนามิและคลื่นธรรมดา 
การเกิดคลื่นสึนามิจะแตกต่างจากการเกิดคลื่นธรรมดาท่ัวไป ซึ่งอาจเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างคลื่นสึนามิกับคลื่นธรรมดาท่ีเกิดจากกระแสลมให้เห็นได้ดังต่อไปนี้ 
ลักษณะของคลื่น คลื่นธรรมดา คลื่นสึนามิ 

ความยาวคลื่น 100 – 1,000 เมตร 100 – 200 กิโลเมตร 
คาบคลื่น เป็นวินาทีถึงนาที 10 นาที  - 1  ชั่วโมง 

ความเร็วในการเคลื่อนที่ ไม่เกิน 80  กิโลเมตร ต่อชั่วโมง 700 – 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ความสูงของคลื่นเมื่อซัดเข้าฝั่ง ประมาณ  1  เมตร อาจสูงถึง 30 เมตร 
แนวคลื่นถดถอย แนวน้ าลง ระดับน้ าชายฝั่งลดลงมากผิดปกติ 

แนวคลื่นท่วมฝั่ง แนวน้ าขึ้น ระดับน้ าสูงมากจนไหลบ่าเข้าไป
ท่วมบริเวณชายฝั่ง 

จากตารางข้างต้น จะเห็นถึงลักษณะแตกต่างระหว่างคลื่นธรรมดากับคลื่นสึนามิได้
อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งคือ ถ้าเป็นคลื่นธรรมดา เมื่อคลื่นเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณชายฝั่ง ความสูงของ
คลื่นจะสูงไม่มาก แนวคลื่นท่ีซัดเข้าหาฝั่งท่ีเรียกว่า แนวคลื่นท่วมฝั่ง (run-up) มีเพียงแค่แนวน้ า
ขึ้นเท่านั้น และเมื่อคลื่นถอยกลับ ระดับน้ าก็จะลดลงไปเพียงแค่แนวน้ าลง แตกต่างกับคลื่นสึนามิ 
ซึ่งก่อนท่ีคลื่นยักษ์จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่ง ระดับน้ าชายฝั่งจะลดลงอย่างผิดปกติ หลังจากนั้นระยะ
หนึ่งก็จะมีคลื่นสูงมากเคลื่อนท่ีเข้าหาฝั่ง ติดตามกันมาเป็นชุด ๆ โดยชุดแรกอาจมีความสูงไม่มาก
แต่คลื่นลูกต่อ ๆ มาจะเพิ่มความสูงมากขึ้น 
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เรื่องที่ 2 สึนาม…ิภัยธรรมชาติที่ตอ้งระวัง 

2.1  สาเหตุและปัจจัยการเกิดสึนามิ 
หากกล่าวถึง สึนามิ มักเป็นท่ีเข้าใจกันดีว่า สึนามิ ไม่ได้เกิดจากลมพายุเหมือนกับ

คลื่นธรรมดาท่ัวไป  เพราะไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือขณะท่ีเกิดสึนามิ ท้องฟ้าอาจปลอดโปร่งไม่มีลม
พายุเลยก็ได้ นักวิชาการในสมัยก่อนคิดว่า การเกิดสึนามิอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ าขึ้นน้ าลงท่ี
ผิดปกติในท้องทะเล ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของจุดดับบนดวงอาทิตย์  (sun spots) 
หรือเกิดจากการวางตัวของดาวเคราะห์ต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กับต าแหน่งท่ีตั้งของโลก ดังนั้นจึงเรียก
คลื่นชนิดนี้ว่า คลื่นน้ าข้ึนลง (tidal waves) แต่ปัจจุบันเราไดท้ราบแล้วว่า สึนามิไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การขึ้นลงของน้ าทะเล แต่เกิดจากการไหวสะเทือนของเปลือกโลกอย่างรุนแรงใต้พื้นท้องทะเลและ
มหาสมุทร โดยมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมีอยู่ 3 แบบคือ    

2.1.1  แบบกระจายตัว  คือ แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคล่ือนท่ีออกจากกัน 
2.1.2 แบบมุดตัว คือ แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนเข้าหากัน โดยท่ีแผ่นเปลือกโลกแผ่น

หน่ึงมุดเข้าไปอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหน่ึง  
2.1.3 แบบเปลี่ยนรูป คือ แผ่นเปลือกโลกจ านวนสองแผ่นเคลื่อนท่ีในแนวนอนผ่าน

ซึ่งกันและกันซึ่งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา ท าให้มวลน้ าในมหาสมุทรเกิดการเคลื่อนไหว
กลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ แผ่กระจายเป็นวงกว้างออกไปจากบริเวณท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของ
แผ่นดินไหว และเนื่องจากคลื่นชนิดนี้มิได้เกิดจากการขึ้นลงของน้ าทะเล นักวิชาการในปัจจุบันจึง
ไม่นิยมเรียกว่า คลื่นน้ าขึ้นลง (tidal waves) แต่เปลี่ยนมาเรียกว่า สึนามิ (tsunami ) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเกิดสึนามิส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการเกิดแผ่นดินไหว
อย่างรุนแรงใต้พื้นท้องมหาสมุทร แต่ถ้ามีสาเหตุอื่นท่ีท าให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ในท้องมหาสมุทรโดย
มิใชเ่กิดจากการกระท าของลมพายุแล้ว ก็ถือเป็นสึนามิได้เช่นกัน   

2.2  สิ่งบอกเหตกุ่อนเกิดสึนาม ิ
สิ่งท่ีสามารถบอกได้ค่อนข้างชัดเจนก่อนเกิดสึนามิ คือ การเกิดแผ่นดินไหวท่ีสามารถ

รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินและสิ่งท่ีอยู่รอบตัว หรือการได้รับแจ้งข่าวแผ่นดินไหวจากสื่อ
ต่าง ๆ อาจสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเกิดสึนามิตามมา ท้ังนี้สังเกตได้จาก 

2.2.1  สันคลื่นเป็นก าแพงขนาดใหญ่ สันคลื่นท่ีปรากฏในทะสามารถมองเห็นเป็น
ก าแพงขนาดใหญ่ ระลอกคลื่นก่อตัวเป็นก าแพงขนาดใหญ่ 
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2.2.2  น้ าทะเลลดลงผิดปกติ  ก่อนเกิดสึนามิ ระดับน้ าทะเลมีการลดลงอย่าง
ผิดปกติ นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าคลื่นยักษ์ก าลังก่อตัว ต้องรีบออกจากพื้นท่ีโดยด่วน  สาเหตุท่ีน้ า
ทะเลลดลง เพราะว่าสึนามิที่เกิดขึ้นในครั้งนี้  เกิดจากการท่ีแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่ง เกิดการมุดลง
ไปอยู่ข้างใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่ง ท าให้น้ าปริมาณจ านวนหนึ่งถูกดูดลงมาในบริเวณท่ีแผ่น
เปลือกโลกมุดซ้อนกัน  จึงท าให้น้ าบริเวณชายฝั่งทะเลเกิดการลดลงมากอย่างผิดปกติ และน้ า
ดังกล่าวจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับน าคลื่นมาด้วย    

 
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub 

2.2.3  ระบบแจ้งเตือนคลื่นสึนามิ เนื่องจากคลื่นสึนามิขณะอยู่กลางทะเลมีฐาน
กว้างถึง 100 กิโลเมตร แต่สูงเพียง 1 เมตร อีกท้ังยังมีคลื่นทะเลท่ัวไปซึ่งเกิดจากกระแสลมอยู่วาง
ซ้อนข้างบนอีก ดังนั้นการสังเกตการณ์จากเครื่องบินหรือดาวเทียม จึง แยกไม่ได้เลย การ
สังเกตการณ์จึงท าได้จากการตรวจจับสัญญาณจากทุน่ลอย และเคร่ืองตรวจวัดแผ่นดินไหวเท่านั้น 

ระบบแจ้งเตือนคลื่นสึนามิระบบแรกของโลกถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากอุบัติภัยท่ี
หมู่เกาะฮาวายในปี พ.ศ.2489 สหรัฐอเมริกาได้จัดตั้ง “ศูนย์แจ้งเตือนคลื่นสึนามิแปซิฟิก” 
(Pacific Tsunami Warning Center) หรือ PTWC โดยมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวใน
ทะเลจ านวน 50 แห่ง รอบมหาสมุทรแปซิฟิก ระบบท างานท าได้ โดยการตรวจจับคลื่น
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว (Seismic wave) ซึ่งเดินทางรวดเร็วกว่าคล่ืนสึนามิ 15 เท่า ข้อมูล
ท่ีตรวจวัดได้จากทุกสถานีถูกน ารวมกันเพื่อพยากรณ์หาต าแหน่งท่ีมีความเป็นไปได้ ท่ีจะเกิดคลื่น 
สึนามิ เมื่อคลื่นสึนามิถูกตรวจพบ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังเมืองท่ีอยู่ชายฝั่ง รวมท้ังประมาณเวลา
สถานการณ์ท่ีคลื่นจะเข้าถึงชายฝั่ง เพื่อท่ีจะอพยพประชาชนไปอยู่ท่ีสูง และให้เรือท่ีจอดอยู่ชายฝั่ง
สามารถเดินทางออกไปสู่ท้องทะเลลึกท่ีคลื่นสึนามิไม่ส่งผลกระทบอันใด อย่างไรก็ตามระบบเตือน
ภัยนี้สามารถท าการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น การอพยพผู้คนมักท าได้ไม่ทันท่วงที 
เนื่องจากคลื่นสึนามิ เดินทางเร็วมาก 
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ที่มา:ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ลกและดาราศาสตร ์

DART ย่ อ ม า จ า ก  Deep-ocean Assessment and Reporting of 
Tsunamis เป็นระบบเตือนภัยยุคใหม่ซึ่งพัฒนาโดยองค์การบริหารบรรยากาศและมหาสมุทร 
(NOAA) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการติดตั้งเซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนไว้ท่ีท้องมหาสมุทร 
เซนเซอร์จะเก็บข้อมูลแผ่นดินไหวและส่งสัญญาณไปยังทุ่นลอยซึ่งอยู่บนผิวน้ าเพ่ือรีเลย์สัญญาณไป
ยังดาวเทียม GOES และส่งกลับลงบนสถานีภาคพื้นอีกทีหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์น าข้อมูลที่ได้มาสร้าง
แบบจ าลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพยากรณ์แนวโน้มการเกิดคลื่นสึนามิ หากผลการจ าลอง
และวิเคราะห์ว่ามีโอกาสความเป็นไปได้จะเกิดคลื่นยักษ์ ก็จะแจ้งเตือนไปยังศูนย์ชายฝั่ ง เพื่อให้
ประชาชนและชาวประมงในพื้นท่ี รีบอพยพจากบริเวณท่ีอันตราย 
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2.3  ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 
2.3.1  ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อบุคคล 

1) ท าให้ประชนเสียชีวิต หรือสูญหาย 
2) ประชาชนได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกต้นไม้ กิ่งไม้ หรือสิ่งของกระแทก 
3) เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ หลังจากเกิดภัยสึนามิ เช่น โรคระบบ

ทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคน้ ากัดเท้าเป็นต้น 
4) ท าให้สุขภาพจิตเสื่อม เนื่องจากการหวาดผวา หวาดกลัวต่อเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้น หรือความเศร้าโศกจากการสูญเสียทรัพย์สินและบุคคลอันเป็นท่ีรัก 
5) ประชาชนขาดรายได้ เนื่องจากไม่สามารถท างานได้ หรือธุรกิจการค้าต่าง 

ๆ หยุดชะงัก ท าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ 

2.3.2  ผลกระทบที่เกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน 
1) อาคารบ้านเรือน ร้านค้า โรงเรียน สาธารณสถาน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

ได้รับความเสียหายอย่างหนัก 
2) การสื่อสาร ระบบโทรคมนาคมถูกตัดขาด ไฟฟ้า น้ าประปา ได้รับความ

เสียหาย 
3) แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลถูกท าลาย ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ

ประเทศชาติ 

2.3.3 ผลกระทบจากการเกิดสึนามิต่อประเทศไทย  
ความเสียหายท่ีประเทศไทยได้รับจากการเกิดเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิ  

เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 ถือเป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงมากท่ีสุดเท่าท่ีประเทศไทยเคยได้รับ 
ถึงแม้ว่าจ านวนผู้เสียชีวิตจะมากเป็นอันดับ 4 รองจากประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา และอินเดี ย 
ก็ตาม การท่ีพิบัติภัยจากสึนามิมีความรุนแรงมากเป็นเพราะสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ประเทศไทยยังไม่มีระบบเตือนภัยสึนามิ และขาดเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีความรู้
ความช านาญเกี่ยวกับเรื่องสึนามิโดยตรง ท้ังนี้ เนื่องจากในบริเวณทะเลอันดามันไม่เคยเกิดพิบัติภัย 
จากสึนามิมาก่อน ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ท่ีอยู่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันจึงขาดการ
ระมัดระวังป้องกันภัย ไม่เหมือนกับประเทศท่ีอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีการสร้างระบบ
เตือนภัยจากสึนามิไว้เรียบร้อยแล้ว ในตอนเช้าของวันท่ี 26 ธันวาคม นั้น กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมี
เคร่ืองตรวจจับความสั่นสะเทือนของแผ่นเปลือกโลกจากแผ่นดินไหวอยู่ท่ีส านักงาน ได้ทราบว่าเกิด
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แผ่นดินไหวขึ้นท่ีบริเวณนอกฝั่งตะวันตกของหัวเกาะสุมาตรา จึงได้ออกประกาศแจ้งให้ประชาชน
ทราบ แต่มิได้มีการเตือนภัยว่าจะมีสึนามิเกิดขึ้น เพราะไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความสูงของคลื่นใน
ทะเล และเจ้าหน้าท่ีก็มิได้มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับเรื่องสึนามิด้วย ดังนั้นเมื่อเกิดสึนามิขึ้นท่ี
เกาะสุมาตรา และก าลังเคลื่อนตัวเข้ามาท่ีพื้นท่ีชายฝั่งภาคใต้ของไทย จึงไม่มีการแจ้งเตือนภัยให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า ท าให้เกิดความสูญเสียจ านวนมาก 

2) บริเวณท่ีมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมากอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวชายฝั่งทะเลท่ีส าคัญของไทยและเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ นิยมเดินทางมาพักผ่อนกันมาก ประกอบกับอยู่ในช่วงเวลาเทศกาลคริสต์มาสและใกล้
วันปีใหม่ จ านวนนักท่องเท่ียวจึงมีมากเป็นพิเศษ เมื่อเกิดพิบัติภัยขึ้น จ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
จึงมีท้ังนักท่องเท่ียวและคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาจาก
ประเทศในยุโรปเหนือ เช่น สวีเดน นอร์เวย์และเดนมาร์ก มีจ านวนมากกว่านักท่องเท่ียวชาติอื่น 

3) นักท่องเท่ียวและคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับปรากฏการณ์สึนามิมาก่อน จึงขาดการเฝ้าระวังภัยและการหนีภัย ดังจะเห็นได้จากกรณีมี
นักท่องเท่ียวจ านวนหนึ่ง เดินลงไปดูท่ีบริเวณชายหาด เมื่อเกิดน้ าลงผิดปกติก่อนท่ีคลื่นใหญ่จะ
เคลื่อนตัวเข้ามาและเมื่อคลื่นถาโถมเข้ามา ก็ไม่สามารถหนีภัยได้ทัน ต้องเสียชีวิตท้ังหมด 
นอกจากนี้ ผู้ท่ีพักอยู่ในบังกะโล หรือนั่งพักผ่อนอยู่ท่ีร้านค้าและร้านอาหารบริเวณชายหาด ส่วน
ใหญ่ก็ไม่สามารถหนีภัยได้ทันเช่นกัน 

4) เนื่องจากเป็นพิบัติภัยท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกท้ังมิได้มีการเตรียมแผน
แก้ไขสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า การช่วยเหลือผู้ท่ีรอดชีวิตและบาดเจ็บจึงเป็นไปอย่างทุลักทุเลและ
ล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเป็นเกาะห่างจากฝั่ง ความช่วยเหลือไปถึงล่าช้ากว่า
บนพื้นแผ่นดินใหญ่ จ านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจึงมีเพิ่มมากขึ้น 

2.3.4  ความเสียหายที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ 
1) ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน  จากรายงานเบื้องต้นเมื่อวันท่ี 10 

มกราคม 2548 หลังการเกิดพิบัติภัยคลื่นสึนามิได้ 15 วัน จ านวนผู้เสียชีวิตท่ีเป็นคนต่างชาติมีถึง 
1,240 คน จากจ านวนผู้เสียชีวิตท้ังหมด 5,309 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตท่ีไม่ทราบว่าเป็นคน
ไทยหรือคนต่างชาติอีก 2,341 คน ส่วนผู้สูญหายจ านวนท้ังหมด 3,370 คน นั้น ได้มาจากการรับ
แจ้งต่อทางราชการจากญาติพี่น้องของผู้ประสบภัยภายหลังการเกิดเหตุ ต่อมาจ านวนดังกล่าวนี้
ลดลง เพราะได้พบผู้ท่ีรับแจ้งว่าสูญหายบางคนแล้ว นอกจากนี้ยังมีการค้นพบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 
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รวมท้ังมีการตรวจสอบเอกลักษณ์ของศพท่ีเก็บรักษาไว้ เพื่อให้ทราบว่าเป็นผู้ใด  ในรายงานของ
กระทรวงมหาดไทยท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2548 หลังเกิดเหตุการณ์คลื่น 
สึนามิได้ 3 เดือนเศษได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและผู้สูญหาย แยกเป็นคน
ไทยและคนต่างชาติดังนี้ 

เชื้อชาติ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้สูญหาย 
คนไทย 1,952 6,005 1,998 

คนต่างชาติ 1,953 2,392 908 
ไม่ระบุ 1,490 - - 

รวม 5,395 8,457 2,906 

นอกจากจะมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและสูญหายเป็นจ านวนมากแล้ว ยังมี
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เป็นจ านวนมากเช่นกัน ได้แก่ อาคารของโรงแรมขนาดใหญ่  
ท่ีพักของนักท่องเท่ียวประเภทบังกะโล และเกสต์เฮาส์ ร้านค้าและร้านอาหารบริเวณชายหาด 
บ้านเรือนของราษฎรท่ีมีอาชีพทางการประมง ทรัพย์สินส่วนตัวของนักท่องเท่ียวท่ีประสบภัย 
ยานพาหนะ เรือประมงและเรือของหน่วยงานราชการ  ตลอดจนสาธารณูปโภคของท้องถิ่น เช่น 
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนนหนทาง ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น กับทรัพย์สินเหล่านี้ ถ้าคิดเป็นมูลค่า
แล้ว มีจ านวนหลายพันล้านบาท 

ภาพถ่ายจากดาวเทียมบริเวณ บลวูิลเลจปะการังรีสอร์ท ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา 

  
วันท่ี 30 มกราคม 2546 ก่อนประสบภัยคลื่นสึนาม ิ วันท่ี 29 ธันวาคม 2547 หลังเกิดคลื่นสึนาม ิ
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2) ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ ท่ีส าคัญท่ีสุดคืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
เนื่องจาก บริเวณท่ีได้รับพิบัติภัยหลายแห่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมาก มีการลงทุน
สร้างโรงแรมท่ีพัก ในระดับต่างๆ รวมท้ังสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว นอกจากจะ
เสียหายในด้านทรัพย์สินแล้ว การหยุดกิจการของธุรกิจต่างๆ ท่ีประสบพิบัติภัยยังท าให้บุคลากร
เป็นจ านวนมากต้องสูญเสียรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเอง หรือพนักงานลูกจ้างของกิจการ
นั้น ๆ ถึงแม้ว่ากิจการอื่น ๆ ท่ีไม่ประสบพิบัติภัยโดยตรงยังสามารถด าเนินงานอยู่ได้ ก็อาจมีปัญหา
การขาดแคลนลูกค้า เนื่องจากนักท่องเท่ียวเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าเดินทางมาเสี่ยงภัยอีก  

ปรากฏว่าภายหลังการเกิดภัยคลื่นสึนามิ จ านวนนักท่องเท่ียวใน 6 จังหวัด
ภาคใต้ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จังหวัดท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่  
ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีมีนักท่องเท่ียวเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด โดยรวมแล้วแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสบ
ความเสียหายมาก มี 8 แห่งดังนี้ คือ 

(1)  ชายทะเลเขาหลัก ในอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ล ารู่ ต าบลคึกคัก 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวเสียชีวิตและบาดเจ็บมากท่ีสุด เนื่องจากเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ มีโรงแรมและท่ีพักนักท่องเท่ียวตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก  

(2)  เกาะสิมิลัน อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
(3)  หาดราไวย์ ต าบลราไวย์ อ าเภอเมืองฯ จังหวัด 
(4)  หาดกะรน ต าบลกะรน อ าเภอเมืองฯ จังหวัด 
(5)  หาดกะทู้ ต าบลกะทู้ อ าเภอกะทู้ จังหวัด 
(6)  หาดกมลา ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
(7) หาดป่าตอง ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัด 
(8) เกาะพีพี อ าเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 
นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแล้ว ความเสียหายด้านเศรษฐกิจท่ี

ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการประมง เนื่องจากมีหมู่บ้านประมงหลายแห่งได้รับความเสียหายจาก 
ภัยพิบัติสึนามิ ท้ังในด้านอาคารบ้านเรือนและเรือประมงท่ีใช้ในการประกอบอาชีพหมู่บ้านประมงท่ี
ได้รับความเสียหายมาก คือ บ้านน้ าเค็ม ซึ่งตั้งอยู่ท่ีปากคลองปากเกาะ ในอ่าวแหลมป้อม ต าบล
บางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และท่ีบ้านสุขส าราญ ต าบลก าพวน กิ่งอ าเภอสุขส าราญ 
จังหวัดระนอง 
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3) ความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลื่นสึนามิท่ีซัด
เข้าสู่ฝั่งด้วยพลังแรงและมีระดับยอดคลื่นสูงหลายเมตร ย่อมก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนชายฝั่งได้มาก ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ 
ตัวอย่างของความเสียหายท่ีส าคัญ ๆ  ได้แก่ความเสียหายของปะการังใต้น้ า ซึ่งถูกคลื่นกระแทก
แตกหักเสียหาย หรือถูกตะกอนและวัสดุต่าง ๆ ท่ีน้ าพัดพามาจากท้องทะเลและบนพื้นดิน ทับถม
กันบนส่วนยอดของปะการัง ความเสียหายของป่าชายเลนท่ีถูกคลื่นซัดจนหักโค่น หรือหลุดลอยไป
กับมวลน้ า การเปลี่ยนแปลงของแนวชายหาด โดยบางส่วนถดถอยเข้ามาในบริเวณชายฝั่ง 
เนื่องจากการกัดเซาะของพลังคลื่น และบางส่วนอาจรุกล้ าออกไปในทะเลจากการทับถมของ
ตะกอนท่ีน้ าพัดพามา การเปลี่ยนแปลงของบริเวณปากแม่น้ า ซึ่งอาจขยายกว้างออกหรือเคลื่อนท่ี
ไปจากเดิม เนื่องจากพลังการกัดเซาะของคลื่นและการเปลี่ยนเส้นทางน้ าไหลจากปากน้ าออกสู่
ทะเล  การมีซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างตามบริเวณชายหาด ซึ่งท าให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง 
รวมท้ัง มีเศษขยะต่าง ๆ ท่ีคลื่นซัดมากองไว้เป็นจ านวนมาก 

2.4  พื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดสนึามิ 
พื้นท่ีเส่ียงภัยในประเทศไทยมีท้ังหมด 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
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แผนที่แสดงพื้นท่ีเส่ียงภัยในการเกิดสึนามิ 
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ส าหรับพื้นท่ีเสี่ยงภัยในทวีปเอเชียและประเทศต่าง ๆ ในโลก ท่ีมีโอกาสเกิดคลื่น 
สึนามิสูง คือบริเวณท่ีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนแบบมุดตัวและเกาะท่ีเกิดจากภูเขาไฟ หรือแนวภูเขา
ไฟท่ีผุดขึ้นมาคู่กับร่องลึกในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณดังกล่าวนี้เรียกว่า “วงแหวนแห่ง
ไฟ” (Ring of Fire) นั่นเอง 

 
ที่มา : https://engwell.wikispaces.com/RING+OF+FIRE+MAP 
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เรื่องที่  3  สึนามิ...ภัยธรรมชาติทีเ่กิดได้หลายพ้ืนที่ 

3.1  สถานการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 

เหตุการณ์สึนามิ 26 ธันวาคม 2547 

เหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ท่ีชาวไทย โดยเฉพาะชาวไทย 6 จังหวัดภาคใต้ริมฝั่งทะเล
อันดามัน ไม่มีวันลืม อีกท้ังคนท้ังโลกต้องจดจ าและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลก คือเหตุการณ์
ธรณภีัยพิบัติ สึนามิ ท่ีคร่าชีวิตชาวโลกไปไม่น้อยกว่าสองแสนคน 

เหตุการณ์ร้ายนี้ เกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ท่ี 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งเป็นวันท่ีอากาศ
แจ่มใสตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ทะเลเรียบสงบ นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ต่างประเทศท่ีเดินทางหลบลมหนาวมาจากบ้านเมืองของตน เพ่ือตากอากาศท่ีอบอุ่นบนชายหาดท่ี
สวยงามริมชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย ไม่ว่าจะเป็นท่ีหาดในจังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามัน 
เกาะพีพีดอน อ่าวนางทะเลน้ าใสแห่งจังหวัดกระบี่ เขาหลักแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวัด
พังงาท่ีมีชื่อไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีนักท่องเท่ียวท่ีไปยังเกาะต่าง ๆ ท่ีสวยงามอีกจ านวนมาก 

ในห้วงเวลานี้เป็นฤดูแห่งการท่องเท่ียวทางด้านทะเลอันดามัน เนื่องจากเป็นช่วงนอก
ฤดูมรสุม โดยมากแล้วสภาพอากาศจะแจ่มใสทะเลสงบ ประกอบกับภูมิประเทศท่ีสวยงาม และ
เป็นช่วงปลายปีท่ีมีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีชาวต่างประเทศและชาวไทยเข้ามา
พักผ่อนในพื้นท่ีนี้จ านวนมาก ทุกคนต่างมีความสุขสดใสกับวันพักผ่อน ไม่มีใครเคยคิดว่ามันจะ
เกิดมหันตภัยร้ายท่ีก าลังจะเข้ามาคร่าชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัว 

แม้ว่ าใน เช้ าวันอาทิตย์ ท่ี  26 นั้ นจะมีการรายงานข่ าวทางสถานี วิทยุและ
สถานีโทรทัศน์ ถึงการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลเหนือเกาะสุมาตรามีความรุนแรงมากถึง 8.9 ริกเตอร์ 
เมื่อเวลาแปดนาฬิกา ซึ่งรู้สึกได้ถึงจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยก็ตาม แต่ก็
ไม่มีใครนึกถึงว่าสิ่งท่ีมันจะเกิดขึ้นตามมาคือ “คลื่นสึนามิ” คงเป็นเพราะไม่เคยมีการบันทึกใน
ประวัติศาสตร์โลกมาก่อนว่าเคยเกิด “คลื่นสึนามิ” ในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งท่ีผ่านมาเท่าท่ีมีการ
บันทึกในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มันจะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก 

ประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษถัดจากการเกิดแผ่นดินไหว สัญญาณเตือนทางธรรมชาติ 
สิ่งแรกก็มาถึงชายฝั่งประเทศไทย นั้นคือระดับน้ าทะเลลดลงมากด้วยความรวดเร็ว อย่างไม่เคย
เป็นมาก่อนถึงขนาดมีปลาขนาดใหญ่มาเกยตื้น ผู้คนท่ีอยู่ตามชายหาดต่างประหลาดใจกับ

http://www.nac3.navy.mi.th/tsunami/tsunami04.htm
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เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่ก็คาดไม่ถึงว่านั่นมันคือสัญญาณเตือนว่าจะมีมหันตภัยมาถึงตัว กลับมีบาง
คนวิ่งลงไปจับปลาท่ีเกยตื้นอย่างสนุกสนาน 

ในเวลาไม่ถึงนาทีต่อมา คลื่นยักษ์สึนามิระรอกแรกก็ปรากฏตัวใหญ่ทะมึนในทะเล 
ทุกคนท่ีเห็นต่างร้องตะโกนให้วิ่งหนีขึ้นฝั่ง ต่างคนต่างหนีเอาชีวิตรอด ด้วยความเร็วของคลื่นขณะท่ี
ซัดเข้าฝั่งไม่น้อยกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยท่ีตัวคลื่นเดินทางข้ามทะเลอันดามันในช่วงท่ี
ทะเลมีความลึกมากจะมีความเร็วมากกว่า 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความเร็วและรุนแรงหลาย
ระรอก คลื่นยักษ์ได้คร่าชีวิตผู้คนหลายคนท่ีหนีไม่รอด และกวาดท าลายล้างทุกสิ่งท่ีขวางหน้า ไม่ว่า
จะเป็นตึกรามบ้านช่อง รถยนต์ต่าง ๆ เสียหายท้ังหมดตลอดระยะท่ีคลื่นซัดถึง 

เดิมเคยเชื่อกันว่า ในบริเวณมหาสมุทรอินเดียคงจะไม่มีปรากฏการณ์คลื่นสึนามิท่ี
รุนแรงเกิดขึ้น เพราะถึงแม้ว่าทางด้านตะวันออกของทะเลอันดามันจะเป็นแนวรอยต่อระหว่างแผ่น
เปลือกโลกอินเดีย (Indian Plate) กับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย (Eurasian Plate) และมีแผ่นดินไหว
เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ตาม แต่ก็ไม่เคยมีคลื่นสึนามิ ท่ีท าลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนตลอดเวลา 

จนเมื่อวัน ท่ี 26 ธันวาคม 2547 ได้ เกิดคลื่นสึนามิครั้งท่ีรุนแรงมากท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์ มีผู้คนเสียชีวิตถึงประมาณ 220,000 คน นับเป็นภัยทางธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมาก
เป็นอันดับ 3 ของโลกเท่าท่ีมีการบันทึกไว้ โดยภัยธรรมชาติ ท่ีมีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 เกิดจาก
พายุไซโคลนพัดผ่านประเทศบังกลาเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2513 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 300,000 คน และ
ภัยทางธรรมชาติท่ีมีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 เกิดจากแผ่นดินไหว ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ 
ของประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2519 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 255,000 คน 

 
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/ 
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แผนท่ีแสดงความสูงต่ าของแผ่นดินในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดง
แนวท่ีแผ่นเปลือกโลกอินเดียมุดลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย ในทะเลอันดามัน ท่ีบริเวณหมู่เกาะ 
อันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ และเกาะสุมาตราคลื่นสึนามิดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นท่ีจุดก าเนิดของ
แผ่นดินไหวนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของหัวเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย แล้วเคลื่อนตัวแผ่
ขยายไปท่ัวทะเลอันดามัน จนถึงชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและเกาะศรีลังกา 
บางส่วนของคลื่นยังเคลื่อนตัวไปถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาด้วย รวมประเทศท่ีประสบ
ภัยจากคลื่นสึนามิ และมีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้น 11 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พม่า 
อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส์ โซมาเลีย แทนซาเนีย และเคนยา  

ส าหรับประเทศไทย พิบัติภัยจากคลื่นสึนามิได้ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่
ประชาชนท่ัวท้ังประเทศ เพราะมีการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเป็นจ านวนมากใน 6
จังหวัดภาคใต้ท่ีมีพื้นท่ีอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล 
โดยเฉพาะท่ีจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต มีการสูญเสียมากท่ีสุด นับเป็นพิบัติภัยทางธรรมชาติท่ี
เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดยไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อน จึงไม่ได้มีการระมัดระวังและป้องกัน  
ไว้ล่วงหน้า 

เหตุการณ์การเกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547  

เวลา 07.59 น. ตามเวลาในประเทศไทย ได้เกิดแผ่นดินไหว มีศูนย์กลางอยู่ท่ีบริเวณ
นอกฝั่งด้านตะวันตก ทางตอนเหนือของหัวเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีละติจูด 3.3 องศา
เหนือ ลองจิจูด 95.8 องศาตะวันออก ลึกลงไปในดินประมาณ 30 กิโลเมตร มีความรุนแรง 8.9  
ริกเตอร์ นับเป็นแผ่นดินไหว ครั้งรุนแรงท่ีสุดที่เกิดขึ้นในทะเลอันดามันและรุนแรงมากเป็นอันดับ 5 
ของโลก นับตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้

 อันดับที ่ ความรุนแรง สถานที่เกิด พ.ศ. 
1 9.5 ประเทศชิลี 2503 

2 9.2 รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2507 
3 9.1 รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2500 

4 9.0 คาบสมุทรคัมซัตคา ประเทศรัฐเซีย 2500 

5 8.9 เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 2547 
6 8.7 รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2508 

7 7.5 หมู่เกาะดูริล ประเทศญี่ปุ่น 2506 
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หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไม่นาน ได้เกิดคลื่นสึนามิเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งตะวันตกเฉียง
เหนือสุดของเกาะสุมาตรา ในจังหวัดอาเจะห์ ความสูงและความรุนแรงของคลื่นท าให้เมืองและ
ชุมชนตามชายฝั่งถูกท าลายอย่างกว้างขวาง มีผู้เสียชีวิตรวมกันท้ังหมดมากกว่า 150 ,000 คน 
บริเวณท่ีมีผู้เสียชีวิตมากท่ีสุดอยู่ท่ีเมืองบันดาอาเจะห์ (Banda Ajeh) ซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัด 
รองลงมาคือ ท่ีเมืองเมอลาโบะห์ (Meulaboh) ซึ่งเป็นเมืองชายทะเล อยู่ไปทางใต้ของเมืองบันดา
อาเจะห์ นับเป็นการสูญเสียชีวิตของผู้คนจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย  
เวลาประมาณ 10.00 น. คลื่นสึนามิได้เริ่มเคลื่อนตัวมายังชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมลายู ซึ่ง
อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 500 - 600 กิโลเมตร ก่อให้เกิดความเสียหาย ใน
บริเวณชายฝั่งตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย และภาคใต้ของไทย มีผู้เสียชีวิตท่ีเกาะปีนั งใน
ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 70 คน และใน 6 จังหวัดภาคใต้ของไทย คือ จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ 
พังงา ภูเก็ต และระนอง รวมกัน ประมาณ 5,400 คน 

คลื่นสึนามิส่วนหนึ่งเคลื่อนตัวต่อขึ้นไปทางเหนือจนถึงชายฝั่งของประเทศเมียนมาร์
และประเทศบังกลาเทศ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 1,500 - 1,700 กิโลเมตร 
มีผู้ เสียชีวิตท่ีบริเวณปากแม่น้ าอิรวดี ของประเทศพม่า ประมาณ 60 คน ส่วนในประเทศ
บังกลาเทศมีรายงานผู้เสียชีวิต 2 คน 

คลื่นสึนามิส่วนท่ีเคลื่อนตัวจากเกาะสุมาตรามุ่งไปทางตะวันตก เคลื่อนผ่านหมู่เกาะ
อันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ ซึ่งเป็นดินแดนของประเทศอินเดียกลางทะเลอันดามัน จากนั้น
เคลื่อนตัวต่อไปถึงชายฝั่งของรัฐทมิฬนาฑู และทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย รวมท้ัง
บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ ทางใต้ของอินเดีย มีผู้เสียชีวิตท่ีหมู่
เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ประมาณ 900 คน และท่ีรัฐทมิฬนาฑู ประมาณ 8,000 คน ซึ่ง
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ท่ีเมืองนาคาปัตตินัม (Nagapattinum) ส่วนในประเทศศรีลังกา มีผู้เสียชีวิต
ประมาณ 40,000 คน ต่อจากประเทศศรีลังกา คลื่นสึนามิได้เคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรอินเดียไปถึง
หมู่เกาะมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเกาะศรีลังกาไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 650 กิโลเมตร เนื่องจากประเทศนี้มีภูมิประเทศท่ีเป็นหมู่เกาะปะการัง
เตี้ยๆ จึงได้รับความเสียหายมาก มีรายงานผู้เสียชีวิตประมาณ 82 คน 
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คลื่นสึนามิส่วนหนึ่งยังคงเคล่ือนตัวต่อไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา ซึ่ง
อยู่ห่างจากจุดก าเนิดแผ่นดินไหว ประมาณ 5,500 กิโลเมตร แม้จะอ่อนก าลังบ้างแล้วแต่ก็ท าความ
เสียหายให้แก่บริเวณชายฝั่งของประเทศโซมาเลีย และประเทศเคนยาได้มากพอสมควร 
มีผู้เสียชีวิตที่ประเทศโซมาเลีย ประมาณ 300 คน และท่ีประเทศเคนยา 1 คน 

นักธรณีวิทยาให้ความเห็นว่า คลื่นสึนามิท่ีเกิดขึ้นในทะเลอันดามันครั้งนี้ มีสาเหตุมา
จาก แผ่นเปลือกโลกอินเดีย ขยับตัวเลื่อนมาทางทิศตะวันออก และมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลก
ยูเรเชีย ท าให้เกิดแผ่นดินไหวตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งมีลักษณะเป็ นรอยเลื่อน 
(fault) ขนาดใหญ่เป็นแนวยาว ตั้งแต่ทางตะวันออกของพม่าและตะวันตกของไทย ลงไปตามแนว
ของหมู่เกาะอันดามัน และหมู่เกาะนิโคบาร์ จนถึงทางเหนือของเกาะสุมาตรา และเนื่องจาก
แผ่นดินไหวมีความรุนแรงมากถึงระดับ 8.9 ตามมาตราริกเตอร์ จึงเกิดเป็นคลื่นสึนามิ แผ่ขยาย
ออกไปโดยรอบในทะเลอันดามันและบางส่วนของมหาสมุทรอินเดีย 

3.2 สถิติ/เหตุการณก์ารเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในโลก 

แม้ว่าสึนามิจะเกิดขึ้นบ่อยในมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็เป็นท่ีรู้จักกันดีว่าปรากฏการณ์ 
สึนามิได้เกิดขึ้นในพื้นท่ีส่วนอ่ืน ๆ ของโลกด้วยเช่นกัน และมีข้อมูลเก่าแก่มากมายท่ีพูดถึง “สึนามิ” 
ท่ีมีอ านาจท าลายล้างสูงนี้ ซึ่งเรียงตามล าดับการเกิดขึ้นก่อนหลังได้ดังต่อไปนี้ 

เหตุการณ์ 6,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
สึนามิท่ีเกิดขึ้นในช่วง 6,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นคลื่นสึนามิใต้น้ าท่ีเกิดขึ้นใน

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ เป็นผลจากการเลื่อนตัวของชั้นหินท่ีเรียกว่า “Storegga Slide” ซึ่ง
ท าให้เกิดการเคล่ือนตัวของแผ่นดินใต้น้ าครั้งใหญ่ติดต่อกันเป็นระลอก ๆ ยาวนานหลายหมื่นปี 

สึนามิที่เกาะซานโตรินี่ 
ในปี 1650 ก่อน ค.ศ. คลื่นสึนามิจากภูเขาไฟระเบิดในเกาะซานโตรินี่ (Santorini) 

ในช่วงระหว่างปี 1650 ก่อน ค.ศ. ถึง 1600 ก่อน ค.ศ. ภูเขาไฟในเกาะซานโตรินี่ของกรีซระเบิดขึ้น 
ท าให้เกิดคลื่นใต้น้ า “สึนามิ” ท่ีมีความสูงตั้งแต่ 100 เมตรถึง 150 เมตร ถาโถมเข้าถล่มชายฝั่ง
ทางด้านเหนือของเกาะครีต (Crete) ซึ่งอยู่ห่างออกไป 70 กิโลเมตร (45 ไมล์) โดยความแรงของ
คลื่น ได้กวาดท าลายต้นไม้ทุกต้นท่ีขึ้นอยู่ในแนวป่ามิโนอัน ซึ่งเป็นพื้นท่ีป่าเขียวชอุ่มรอบชายฝั่งทาง
เหนือของครีตจนหายไปหมดในชั่วพริบตา คาดกันว่าคลื่นใต้น้ า “ซานโตรินี่” คือแหล่งข้อมูลท่ีท า
ให้ เพลโต (Plato) นักเขียนชื่อดังของโลกท่านหนึ่ง เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนวรรณกรรมเป็น   
นวนิยายดังเรื่อง “แอตแลนติส” (Atlantis) และนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่า คลื่นสึนามิ   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Storegga_Slide
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA


ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 169 

“ซานโตรินี่” ท่ีเกิดขึ้นครั้งนี้คือแหล่งท่ีมาส าคัญท่ีน าไปสู่การบันทึกถึงเร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณ์
น้ าท่วมโลก (Great Flood) ท่ีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ท้ังของชาวยิว คริสเตียน และชาวอิสลาม 

สถานการณ์สึนามิที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 
เหตุการณ์การเกิดคลื่นใต้น้ าท่ีเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวท่ีเมืองลิสบอน ประเทศ

โปรตุเกส ในปี พ.ศ. 2298 (ค.ศ. 1755) ชาวโปรตุเกสจ านวนหลายหมื่นคนรอดชีวิตจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท่ีลิสบอนในปี พ.ศ. 2298 (ค.ศ. 1755) แต่กลับต้องเสียชีวิตไปทันที ด้วย
คลื่นสึนามิท่ีโถมเข้าท าลายหลังเกิดแผ่นดินไหวได้เพียงไม่กี่นาที เนื่องจากคนจ านวนมากหนีภัย
แผ่นดินไหวออกไปยังแนวชายฝั่งทะเล ด้วยเชื่อว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย พ้นอันตรายจาก
ไฟไหม้และการร่วงหล่นของเศษสิ่งของต่าง ๆ ได้ เมื่อเกิดอ๊าฟเตอร์ช็อก ก่อนหน้าท่ีก าแพงน้ าท่ีสูง
ใหญ่ จะถาโถมเข้าถล่มท่าเรือบนชายฝั่งนั้น น้ าทะเลได้เหือดแห้งลดระดับลงไปมากจนซากเรือ
สินค้าเก่า ๆ ท่ีปรักหักพังและหลงลืมกันไปแล้ว โผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจน 

แผ่นดินไหว สึนามิ และไฟไหม้ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้สังหารชาวเมืองลิสบอนไป
มากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนชาวเมืองท้ังหมดประมาณ 275,000 คน บันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
การส ารวจทางทะเลของ วาสโก ดา กามา และ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ท่ีเก็บไว้ก็สูญหายไป ตึก
รามอาคารต่าง ๆ จ านวนนับไม่ถ้วนถูกท าลาย การพังพินาศของลิสบอนยังส่งผลให้ความ
ทะเยอทะยานด้านการล่าอาณานิคมของจักรวรรดิโปรตุเกสสะดุดลงด้วยชาวยุโรปในคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 18 พยายามท่ีจะเข้าใจภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบของศาสนา และระบบความเชื่อในหลักแห่ง
เหตุผล นักปรัชญาในยุคส่องสว่าง (the Enlightenment) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วอลแตร์ ได้บันทึก
เรื่องถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แนวความคิดหลักปรัชญาของการท าให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ดังเช่นท่ีอธิบาย
โดยนักปรัชญา อิมมานูเอลคานท์ (Immanuel Kant) ในหนังสือ The Observation on the 
Feeling of the Beautiful and Sublime นั้นได้แรงบันดาลใจบางส่วนมาจากความพยายามท่ีจะ
เข้าใจถึงความร้ายกาจของเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ าสึนามิท่ีลิสบอนครั้งนี ้

สัตว์จ านวนมากรู้โดยสัญชาตญาณถึงอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น และได้หนีภัยขึ้นไปยังพื้นท่ี
สูง ก่อนหน้าท่ีน้ าทะเลจะซัดเข้าฝั่ง แผ่นดินไหวท่ีลิสบอนเป็นกรณีแรกที่มีการบันทึกไว้เป็นเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวในทวีปยุโรป ปรากฏการณ์ในลักษณะนี้ ได้รับการบันทึกไว้
เช่นกันในศรีลังกาในปี พ.ศ. 2547 เมื่อเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย นักวิทยาศาสตร์ 
บางรายสงสัยว่าสัตว์ต่าง ๆ อาจมีความสามารถในการรับสัญญาณ  คลื่นเรย์ลีความถี่ต่ า 
(subsonic Rayleigh waves) ได้จากการไหวของแผ่นดินในช่วงเวลาไม่กี่นาที หรือไม่กี่ชั่วโมง 
ก่อนท่ีคลื่นใต้น้ าจะพัดกระหน่ าเข้าสู่ชายฝั่ง 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2298
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2298
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2298
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81_%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_18
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_18
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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เกาะกรากะตัว 

เหตุการณ์ภูเขาไฟบนเกาะกรากะตัว ในประเทศอินโดนีเซีย เกิดการระเบิดอย่าง
รุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) หินเหลวละลายใต้ปล่องภูเขาไฟถูกพ่นออกมาจ านวนมาก 
เกิดโพรงขนาดใหญ่ขึ้นใต้ดิน ท าให้พื้นแผ่นดินท่ีอยู่เบื้องบนและพื้นทะเลยุบตัวลง ส่งผลให้เกิด
ระลอกคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ขึ้น บางลูกมีความสูงกว่า 40 เมตรจากระดับน้ าทะเล ระลอกคลื่น 
สึนามิท่ีเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟกรากะตัวในอินโดนีเซียครั้งนี้  เคลื่อนตัวถาโถมเข้าสู่
บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา อเมริกาใต้และ
บริเวณท่ีห่างไกลออกไปอีกในช่องแคบอังกฤษ ส่วนพื้นท่ีชายฝั่งใกล้เคียงในเกาะชวาและสุมาตรา 
กระแสน้ าทะเลไหลบ่าท่วมทะลักเข้าไปถึงพื้นแผ่นดินภายในซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลเข้าไปเป็น
ระยะทางหลายไมล์ สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีภัยพิบัติครั้งนี้ 
และท าให้ไม่มีการเข้าไปตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวอีกเลย ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณนี้ได้
กลายเป็นเขตป่าทึบมีชื่อว่า เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ “อูจังกูลอน” (Ujung Kulon nature reserve) 

สึนามิแปซิฟิก 

พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในหมู่เกาะอาลิวเชียน ก่อให้เกิด
คลื่นสึนามิท่ีถาโถมเข้าสู่ฮาวายและอะแลสกา ของสหรัฐอเมริกา ท าให้มีผู้เสียชีวิตจ านวน 165 คน 
มหันตภัยสึนามิท่ีเกิดขึ้นในครั้งนั้นส่งผลให้เกิดการก่อสร้างระบบเตือนภัยสึนามิส าหรับบรรดา
ประเทศที่ตั้งอยู่ตามบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นในปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) 

สึนามิชิลี 

ในปีพ.ศ. 2503 (ค.ศ.1960 ) ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ท่ีประเทศชิลี 
(The Great Chilean Earthquake) มีระดับความรุนแรง 9.5 ริกเตอร์ซึ่งเป็นระดับท่ีรุนแรงท่ีสุด
เท่าท่ีเคยมีการบันทึกไว้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนอกชายฝั่งตอนกลางทางใต้ของประเทศ
ชิลี ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิท่ีสร้างความหายนะอย่างรุนแรงท่ีสุดในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 คลื่นสึนามิ
เคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกท้ังหมด ขนาดคลื่นมีความสูงถึง 25 เมตร ขณะเดียวกัน
คลื่นสึนามิ ได้เคลื่อนตัวเข้าถล่มโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนาน
เกือบ 22 ชั่วโมง ขนาดความสูงของคลื่นสูงถึง 10 ฟุตเหนือระดับกระแสน้ า มีจ านวนผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิท่ีเกิดขึ้นตามมามีจ านวนระหว่าง 490-2,290 ราย 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2426
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2492
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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สึนามิกู๊ดฟรายเดย์ 

พ.ศ . 2507 (ค.ศ . 1964) เหตุการณ์ แผ่นดิน ไหวกู๊ ดฟรายเดย์  (Good Friday 
Tsunami) ขนาด 9.2 ริกเตอร์ ก่อให้เกิดคลื่นสินามิถาโถมเข้าถล่มชายฝั่งอะลาสก้าบริติชโคลัมเบีย
แคลิฟอร์เนียและชายฝั่งเมืองแปซิฟิกนอร์ธเวสต์ในสหรัฐอเมริกา ท าให้ประชาชนเสียชีวิต 122 คน 
คลื่นสึนามิมีความสูงถึง 6 เมตร ในเมือง Crescent City ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปในแคลิฟอร์เนียมี
ผู้เสียชีวิต 11 คน 

สึนามิจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย 

พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) เหตุการณ์การเกิดคลื่นสึนามิครั้งแรกในประเทศไทยเกิด
จากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 ระลอกคลื่นยักษ์ดังกล่าวท าให้มี
ผู้เสียชีวิตกว่า 165,000 ราย (มากกว่า 105,000 รายเสียชีวิตในอินโดนีเซีย) คลื่นสึนามิได้ถาโถม
เข้าถล่มและคร่าชีวิตผู้คนจ านวนมากท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีใกล้กับจุดเกิดแผ่นดินไหว 
เช่น  อิน โดนี เซี ย  ไทย และพื้ น ท่ีบริ เวณชายฝั่ งทางตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซี ย   
ไปจนถึงพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลออกไปหลายพันกิโลเมตรในบังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา หมู่เกาะมัล
ดีลฟ์ และแม้กระทั่งโซมาเลีย เคนยา และแทนซาเนีย ซึ่งตั้งอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันออก 

ประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดีย ยังไม่มีระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิท่ีสมบูรณ์พอ 
ดังเช่นประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีภัยพิบัติท่ีเกิดจากคลื่นยักษ์ใน
ภูมิภาคมานานแล้ว นับตั้งแต่เกิดคลื่นสึนามิจากการระเบิดของภูเขาไฟกรากะตัวในปี  พ.ศ. 
2426 (ค.ศ. 1883) ซึ่งท าให้มีผู้เสียชีวิต 36,000 คน ภัยจากสึนามิในมหาสมุทรอินเดียท่ีเกิดขึ้น
ล่าสุดในปี พ.ศ. 2547 นี้ส่งผลให้องค์การยูเนสโกและองค์การระหว่างประเทศหลายแห่งออกมา
เคล่ือนไหว เรียกร้องให้มีการจัดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิโลกขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
http://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2426
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2426
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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สถิติการเกิดคลื่นสึนามิทีร่้ายแรงในพื้นที่ต่าง ๆ ทัว่โลก 

ตารางแสดงสถิติสึนามิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
วันที่/เดือน/พ.ศ. สถานที่เกิด 

26 สิงหาคม พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) ภูเขาไฟกรากะตัวระเบิด 

16 สิงหาคม พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) รอบอ่าวโมโร (เมืองโคตาบาโต) ประเทศฟิลิปปินส์ 
26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) หมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 

25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) หมู่เกาะเมินตาวัย ประเทศอินโดนีเซีย 

11 เมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) หมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 8.9 และ 
8.3 ประเทศไทยสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ เกิด
คลื่นสึนามิขนาดเล็ก และไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทย 

ตารางแสดงสถิติสึนามิในเอเชียใต้ 
วันที่/เดือน/พ.ศ. สถานที่เกิด 

พ.ศ. 2067 (ค.ศ. 1524) ใกล้เมือง Dabhol รัฐมหารัชตะ ประเทศอินเดีย 

2 เมษายน พ.ศ. 2305  (ค.ศ. 1762) ชายฝั่งอาระคัน ประเทศพม่า 

16 มิถุนายน พ.ศ. 2362  (ค.ศ. 1819 Rann of Kachchh รัฐกุจาราช ประเทศอินเดีย 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2390  (ค.ศ. 1847) หมู่เกาะนิโคบาร์ใหญ่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2424  (ค.ศ. 1881) หมู่เกาะคาร์นิโคบาร์ 
26 สิงหาคม พ.ศ. 2426  (ค.ศ. 1883) ภูเขาไฟกรากะตัวระเบิด 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ชายฝั่ง Mekran บาลูจิสถาน 

ตารางแสดงสถิติสึนามิในอเมริกาและแคริบเบียน 

วันที่/เดือน/พ.ศ. สถานที่เกิด 
11 ตุลาคม พ.ศ. 2461    (ค.ศ. 1918) เปอร์โตริโก 

18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) นิวฟาวนด์แลนด์ 
4 สิงหาคม พ.ศ. 2489    (ค.ศ. 1946) สาธารณรัฐโดมินิกัน[ 

18 สิงหาคม พ.ศ. 2489    (ค.ศ. 1946) สาธารณรัฐโดมินิกัน 

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2383 (ค.ศ. 1840) เกรท สเวลล์ในแม่น้ าเดลาแวร์ 
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1872) รัฐเมน 

9 มกราคม พ.ศ. 2469  (ค.ศ. 1926) รัฐเมน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2426
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519
https://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2067
https://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2305
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2362
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2390
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2424
https://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2426
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2488
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2472
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
https://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2383
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2415
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2469
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เหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของโลกยังมีอีกมากมาย ที่ส าคัญๆ 
ประกอบด้วย 

คร้ังที่ 1 วันท่ี 20 มกราคม 2150 (ค.ศ. 1607) ประชาชนจ านวนหลายพันคนท่ี
อาศัยอยู่ตามชายฝั่งช่องแคบอังกฤษ (Bristol Channel) จมน้ าเสียชีวิต ขณะท่ีบ้านเรือนท่ีอยู่
อาศัยและหมู่บ้านหลายแห่งถูกน้ าพัดกวาดหายลงไปในทะเลจากกระแสน้ าท่ีเอ่อท่วมอย่างรวดเร็ว
ซึ่งอาจเป็นคลื่นสึนามิ สาเหตุท่ีท าให้เกิดน้ าท่วมในครั้งนั้นยังเป็นท่ีถกเถียงกันอยู่ แต่ก็มีความ
เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุ 2 ประการท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันโดยมิได้คาดหมายมา
ก่อน คือ สภาพดินฟ้าอากาศท่ีวิปริตอย่างรุนแรงและช่วงกระแสน้ าทะเลท่ีหนุนขึ้นสูงสุด 

คร้ังที่ 2 มหันตภัยสึนามิครั้งเลวร้ายท่ีสุดอีกครั้งหนึ่ง ถาโถมเข้าถล่มหมู่บ้านหลาย
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งเกาะซานริกู (Sanriku) ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) คลื่น
ท่ีมีความสูงกว่าตึก 7 ชั้น (ประมาณ 20 เมตร) พร้อมกับกวาดกลืนชีวิตผู้คนจ านวน 26,000 คนลง
สู่ท้องทะเล 

คร้ังที่ 3   พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929)เกิดเหตุการณ์แผ่นดินเลื่อนตัวใต้ทะเลท่ีหมู่เกาะ 
Aleutian คลื่นสึนามิท่ีเกิดขึ้นถาโถมเข้าสู่เกาะฮาวายกลืนชีวิตผู้คนไป 159 ราย  

คร้ังที่ 4  พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) สึนามิท่ีเกิดขึ้นในอ่าว Lituya Bay รัฐอะลาสก้า
เป็นสึนามิขนาดมหึมาขนาดเมก้าสึนามิ เกิดจากน้ าแข็งถล่ม เป็นสึนามิเฉพาะท้องถิ่น เนื่องจาก
พื้นท่ีได้รับผลกระทบจ ากัดวงอยู่เฉพาะในอ่าว แต่ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นคลื่นสึนามิท่ีสูงท่ีสุดเป็น
ประวัติการณ์ โดยมีความสูงมากกว่า 500 เมตร (1,500 ฟุต) เหนือระดับน้ าทะเล คลื่นท่ีเกิดไม่
สามารถเคลื่อนตัวออกไปไกลจากแนวฟยอร์ด (fjord) ท่ีล้อมรอบอยู่ได้ แต่ก็ท าให้มีผู้เสียชีวิต 2 
รายจากเรือท่ีเข้าไปท าการประมงอยู่ในบริเวณนั้น และหลังของมันก็ท าให้พื้นดินบริเวณนั้นถูกกลืน
หายไปเกือบหมด และมีแผ่นดินบางส่วนจมลงไปใต้น้ า 

ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) 16 สิงหาคม (เท่ียงคืน) เกิดคลื่นสึนามิเข้าถล่ม
ภูมิภาครอบอ่าวโมโร (เมืองโคตาบาโต) ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 ราย 

ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) ประชาชนจ านวน 104 รายในภาคตะวันตกของ
ประเทศญี่ปุ่นเสียชีวิตจากคลื่นสึนามิท่ีโถมเข้าถล่มหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2150
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2439
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2472
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2501
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2526
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ครั้งที่ 7 วันท่ี  17 กรกฎาคม 2541 (ค.ศ. 1998)  สึนามิปาปัวนิวกินีคร่าชีวิตผู้คน
จ านวนประมาณ 2,200 ราย หลังจากท่ีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร์ ในบริเวณ 15 กิโลเมตร 
นอกชายฝั่งปาปัวนิวกินี และห่างจากเวลานั้นเพียงแค่ 10 นาที คลื่นยักษ์สูง 12 เมตรเคลื่อนเข้า
ถล่มชายฝั่ง ในขณะท่ีระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวยังไม่สามารถท่ีจะก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ขนาด
ใหญ่ดังกล่าวได้โดยตรง แต่การท่ีเกิดคลื่นยักษ์ได้นั้น เชื่อกันว่าเนื่องจากแผ่นดินไหวส่งผลให้
แผ่นดินใต้ทะเลเกิดการเลื่อนตัว และเหตุการณ์หลังนี้ท าให้เกิดสึนามิขึ้น ท าให้สองหมู่บ้านของ
ปาปัวนิวกิน ีคือ อารอป และวาราปู ถูกท าลายเรียบเป็นหน้ากลอง 

เรื่องที่ 4 อันตรายจากสึนามิลดได.้..ถ้าใส่ใจการเตรียมพร้อม 

4.1  การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสึนาม ิ
 1.1.1 เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเล

อันดามัน ให้เตรียมรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้โดยด่วน 
 4.1.2 สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับน้ าลงมาก หลัง

การเกิดแผ่นดินไหว ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพคนในครอบครัว สัตว์
เล้ียง ให้อยู่ห่างจากชายฝั่งมาก ๆ และอยู่ในท่ีดอนหรือน้ าท่วมไม่ถึง 

 4.1.3 ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
 4.1.4 หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดท าเขื่อน ก าแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ 

ลดแรงปะทะของน้ าทะเล และก่อสร้างท่ีพักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณย่านท่ีมีความเสี่ยงภัย
ในเรื่องคลื่นสึนามิ  

 4.1.5 หลีกเลี่ยงการก่อสร้างใกล้ชายฝั่งในย่านท่ีมีความเสี่ยงสูง 
 4.1.6 วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ เช่น ก าหนดสถานท่ีในการอพยพ 

แหล่งสะสมน้ าสะอาด เป็นต้น  
 4.1.7 คลื่นสึนามิ ในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็ก แต่อีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่ 

ดังนั้นเมื่อได้ยินข่าวการเกิดคลื่นสึนามิ ขนาดเล็กในสถานท่ีหนึ่ง จงอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์  

4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ 
 4.2.1 ในกรณีท่ีได้รับการเตือนภัยว่าจะเกิดคลื่นสึนามิ ให้ตั้งสติให้ดี และปฏิบัติตาม

ขั้นตอนท่ีได้รับการอบรมมา ควรเตรียมอาหารแห้ง น้ าดื่ม ยา เวชภัณฑ์ เอกสารส าคัญและเงินสด

https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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จ านวนหนึ่งติดตัวไปด้วย ให้อพยพขึ้นไปยังท่ีเนินสูงน้ าท่วมไม่ถึง หรือใช้เส้นทางท่ีทางราชการ
ก าหนดไว้ 

 4.2.2 เมื่อเห็นน้ าทะเลลดลงอย่างผิดปกติ อย่าลงไปในชายหาด เพราะหากเกิดคลื่น
เคล่ือนตัวเข้ามาจะไม่สามารถวิ่งหลบหนีคลื่นได้ทัน  

 4.2.3 ผู้ท่ีเดินเรืออยู่ในทะเล เมื่อได้ยินการเตือนภัยห้ามน าเรือเข้ามาบริเวณชายฝั่ง
เป็นอันขาด ถ้าอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบน าเรือออกไปกลางทะเลห่างจากชายฝั่ง เพราะคลื่นสึนามิ
ท่ีอยู่ไกลชายฝั่งมาก ๆ จะมีขนาดเล็ก  

 4.2.4 คลื่นสึนามิสามารถโถมเข้าหาชายฝั่งได้หลายระลอก แต่ละระลอกอาจท้ิงช่วง
ประมาณ 20 นาที ควรรอสักระยะหรือจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยแล้ว ผู้ที่อพยพขึ้นสู่ท่ี
สูงจึงลงมาจากที่หลบภัยหรือเรือท่ีลอยล าอยู่กลางทะเลจึงกลับเข้าฝั่ง 

 4.2.5 เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะท่ีอยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออก
จากบริเวณชายฝั่งไปยังบริเวณท่ีสูงหรือท่ีดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจากทางราชการ 
เนื่องจากคลื่นสึนามีเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสูง 

 4.2.6 คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวคร้ังเดียว 
 4.2.7 อย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นเพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่าจะ

หลบหนีทัน 

 4.3 การปฏิบัติหลังเกดิสนึามิ 
  4.3.1 ส ารวจดูตนเองและคนท่ีใกล้ชิดว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหรือไม่ 
ถ้ามีควรรีบปฐมพยาบาลและน าส่งโรงพยาบาลโดยด่วน  
  4.3.2 หลังจากคลื่นสึนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่ง เมื่อเหตุการณ์จะสงบลง สิ่งท่ีควรระวัง คือ 
การเกิดแผ่นดินไหวเบา ๆ หรือท่ีเรียกว่า อาฟเตอร์ช็อก (after shock) ตามมา ซึ่งมักจะเกิด
ตามมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหวประมาณครึ่งชั่วโมงถึง 2 วัน และหากเกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้นไม่ควร
ออกจากตัวอาคารบ้านเรือน ไม่ควรยืนใกล้หน้าต่าง ประตู เพราะกระจกอาจจะแตก ท าให้ได้รับ
อันตรายได้ 
  4.3.3 ส ารวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และรีบแจ้งให้
ทางการทราบ 
  4.3.4 ติดตามฟังประกาศจากทางราชการ หากให้มีการอพยพออกนอกพื้นท่ี ควร
หยิบเอกสารส าคัญและทรัพย์สินมีค่า แล้วออกจากบริเวณดังกล่าวไปอยู่ในเขตปลอดภัยต่อไป 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ 

สาระส าคัญ 

การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ละครั้ง น ามาซึ่งความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาล 
ประมาณค่ามิได้ สูญเสียท้ังชีวิต และทรัพย์สิน นอกจากนี้ทางด้านจิตใจนับเป็นความสูญเสียท่ียาก
จะท าใจได้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ได้รับผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือและ
เยียวยา ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมี บุคคลองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกขั้นตอน 

ตัวชี้วัด 

1. ระบุบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
2. ระบุหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
1. บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  6 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู ้

1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติธรรมชาติ 3 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 
3. เว็บไซต์ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ 
4. สื่อประกอบอื่นท่ีสามารถหาได้ในท้องถิ่นเช่น วารสาร จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว หรือ

  วีดิทัศน์ท่ีสามารถศึกษาค้นคว้าได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
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เรื่องที่ 1 บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

ความสูญเสียและความเสียหายท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง วาตภัย 
อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว รวมถึงภัยจากคลื่นสึนามิ ล้วนเป็นภัย
ธรรมชาติท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาล บางครั้งประชาชน 
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียท่ีเกิดจากการเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
คน สัตว์ และพันธุ์พืชต่าง ๆ ฉะนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมา ผู้ประสบภัยจึงควรได้รับ 
การดูแลช่วยเหลือจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได ้

บุคลากรท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติมีอยู่จ านวนมาก หากเป็นพื้นท่ี
ในชุมชน เช่น ภายในหมู่บ้าน ต าบล หรือชุมชนท่ีเราอยู่อาศัย เมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติครั้งใด  
ผู้ท่ีเราสามารถขอความช่วยเหลือได้แก่  

1.1 บุคลากรท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือในชุมชน 
- ผู้น าในชุมชน  เช่น ผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน   
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ  นายก อบต.  
- นายกเทศมนตรีเทศบาล 
- นายกเทศมนตรีเมือง  นายกเทศมนตรีนคร 
- รวมท้ังผู้ท่ีได้รับการยอมรับและเคารพนับถือในแต่ละชุมชน  

1.2 การขอความช่วยเหลือระดับ อ าเภอ จังหวัด หรือประเทศ สามารถแจ้งความ
ประสงค์เพื่อขอความช่วยเหลือจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 

- นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.  
- หัวหน้าหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
- ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือองค์กรท่ีรับผิดชอบ เช่น รัฐมนตรี ว่าการ 

ปลัดกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  

ท้ังนี้เนื่องจากบุคลากรระดับสูงแต่ละองค์กร เป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีและศักยภาพใน
การให้ความช่วยเหลือได้มากกว่าระดับท้องถิ่น อีกท้ังสามารถประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือ
จากผู้บริหารระดับสูง ๆ ได้ง่ายและมีความรวดเร็วกว่าระดับท้องถิ่น 
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เรื่องที่ 2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัธรรมชาติ 

หน่วยงานหรือองค์กรท่ีสามารถขอความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนท่ีมาจาก ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยวาตภัย ดินโคลนถล่ม หมอก
ควัน แผ่นดินไหว รวมถึงปัญหาคลื่นสึนามิ หน่วยงานท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง ได้แก่ 

2.1 หน่วยงานระดับท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ได้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ท่ีท าการเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ท่ีว่าการอ าเภอ ศาลากลางจั งหวัด 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เป็นต้น  

2.2 หน่วยงานระดับประเทศ  ประกอบด้วย กรม กองและระดับกระทรวง เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่ละหน่วยงานจะมีบทบาท หน้าท่ีและ
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ดังนี้ 

กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีโดยตรงในการป้องกันและให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกประเภท ท้ังภัยจากการเกิด
อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม หรือภัยอื่น ๆ  

หน่วยงานหรือองค์กรสังกัดกระทรวงมหาดไทยหลายองค์กร มีหน้าท่ีหลักและ
บทบาทส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเน่ืองมาจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ แต่หน่วยงานท่ีถือว่ามีบทบาทโดยตรงเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติทุก
ประเภท คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีหน่วยงานท่ีตั้งอยู่ประจ าแต่ละจังหวัด คือ 
ศูนยป์้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) 

กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานราชการมีหน้าท่ียกระดับการให้บริการประชาชน 
พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการคมนาคมขนส่ง ให้มีความคุ้มค่าและท่ัวถึง ท าให้
ระบบคมนาคมขนส่งมีความปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ผสานและเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสาธารณะ และขยายโอกาสการ
เดินทางสัญจรอย่างเสมอภาคท่ัวถึงกัน การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายชนิด เช่น อุทกภัย  
วาตภัย แผ่นดินไหว รวมถึงดินโคลนถล่ม เป็นต้น ภัยเหล่านี้มักจะท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
การคมนาคมขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ กระทรวงคมนาคมจะมีหน้าท่ีใน
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การแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทางหลวงชนบท ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรธรณี ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนใหก้ับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้น ย่อมส่งผลเสียหายต่อพื้นที่ดิน
ท ากิน และพืชผลทางการเกษตร จนบางครั้งท าให้เกษตรกรแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองหรือไม่อาจพื้นตัวด าเนินอาชีพหลักทางการเกษตรได้ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ แนะน าและฟื้นฟูอาชีพของ
เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงานหรือองค์กรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส่งเสริมการเกษตร 
ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ฯลฯ จะมีส่วนช่วย
แก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ ได้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรท่ีถือได้ว่ามีบทบาทและ
หน้าท่ีโดยตรงหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยจากน้ าท่วมหรืออุทกภัย  
ภัยจากความรุนแรงของลมหรือวาตภัย ภัยจากดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน เป็นต้น 

   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการวางแผน 
ส่งสริมพัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ 
ฯลฯ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ป้องกัน และให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เมื่อ
เกิดสึนามิในพ้ืนที่  

 

1.  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ   
ท่ีอยู่ : 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทร :  02–152–1230 
ศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉิน โทร : 192 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 

 

2.  กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ท่ีอยู่ :  3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต กทม. 10300 
โทร :  02-637-3000 
สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง โทร : 1784 

 

3.  กรมอุตุนิยมวิทยา 
ท่ีอยู่ : 4353 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
โทร :  02-399-4566, 02-399-4568-74 
สายด่วน โทร : 1182 

 

4.  สภาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีอยู่ : 88/40 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ในกระทรวงสารณสุข)  
  ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ.เมืองจ.นนทบุรี 11000 
โทร : 02-287201669, 02-2872-1601-05 
เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร : 1669 

 

5.  สมาคมเพื่อนเตือนภัย 
ท่ีอยู่ : 125/37  หมู่ 1 ต าบลลิปะน้อย  
 อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธ์ิธานี 84140  
โทร :  07 741 5545 
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หน่วยประสานงานการป้องกันไฟป่า  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ป้องกันและให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เมื่อเกิด
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ เช่น ส านักงานป่าไม้อ าเภอ ส านักงานป่าไม้จังหวัด  
วนอุทยาน/กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหน่วยพิทักษ์ไฟป่าเป็นต้น 

2. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด (สายด่วน 1784) 
3. กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมไฟป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. หน่วยแจ้งเหตุดับเพลิง (199) 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

1.  ข.  ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
2. ข.  ภัยแล้ง 
3. ค.  บริเวณท่ีมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นอีกและบริเวณท่ีแห้งแล้งยังแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น 
4.  ข.  ขาดแคลนแหล่งต้นน้้าล้าธาร 
5.  ค.  แผ่นดินไหว 
6.  ง.  ภัยท่ีเกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนท้าให้เกิดความเสียหาย 
7.  ข. พายุลมงวง 
8.  ค. ท้าให้สาธารณูปโภคเสียหาย 
9.  ก. ดีเปรสชั่นโซนร้อนไต้ฝุ่น 
10. ก. ไซโคลน 
11. ก. บริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้า 
12. ง. ตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้ม 
13. ข. เดินเข้าใกล้เสาไฟฟ้า 
14. ก. การคมนาคมขนส่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมือง 
15. ค. การเฝ้าระวัง การเตือนภัย การป้องกันภัยและการแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัย 
16. ข. สุชา ปลูกหญ้าแฝกสลับกับไม้พื้นถิ่นบริเวณไหล่ทางท่ีมักเกิดดินโคลนถล่ม 
17. ก. อบต. หรือ เทศบาลประจ้าต้าบล 
18. ง. เกิดการระบาดของโรคต่างๆ 
19. ก. ตั้งสติ แล้วรวบรวมอุปกรณ์ฉุกเฉินท่ีจ้าเป็นต้องใช้เมื่อประสบเหตุ  
20. ค. ไฟที่เกิดจากสาเหตุอันใดก็ตามแล้วเกิดการลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการ

ควบคุมท้ังนี้ไม่ว่าไปนั้นจะเกิดขึ้นตามป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม 
21. ข. 3 ชนิด 
22  ง. การหาของป่า 
23. ง. เก็บหาของป่าตามวิถีความเชื่อดั้งเดิมเพื่อเป็นรายได้เสริม 
24. ก. ใช้คลองส่งน้้าเป็นแนวกันไฟ 
25.  ง. ปรากฏการณ์ท่ีฝุ่นควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะท่ี

อากาศปิด 
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26.  ก. การเผาป่าและเศษพืชในพื้นท่ีเกษตร 
27. ข. พิษณุโลก 
28. ข. หญิงมีครรภ์ 
29. ค. อยู่ในท่ีโล่ง ซึ่งมีลมพัดผ่าน 
30. ข. เป็นการส่ันสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก 
31. ก. ไซสโมมิเตอร์ 
32.  ก. ระดับความเสียหายจากการชนกันของแผ่นธรณีภาค 
33. ข. บริเวณพ้ืนท่ีของวงแหวนแห่งไฟ 
34. ค. ต้าแหน่งที่มักเกิดแผ่นดินไหว 
35. ค. คลื่นอ่าวจอดเรือ (harbour waves)  
36. ข. แบบมุดตัว  
37. ค. อเมริกา 
38. ข. รีบตามหาญาติ เพื่อน หรือคนท่ีรู้จัก 
39.  ข. แผ่นเปลือกโลกอินเดียมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย 
40.  ค. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ้าจังหวัด 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
1.  ข. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
2. ข. ภัยแล้ง 
3.  ค. บริเวณท่ีมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นอีกและบริเวณท่ีแห้งแล้งยังแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น 
4. ข. ขาดแคลนแหล่งต้นน้้าล้าธาร 
5. ค. แผ่นดินไหว 
6.  ค. ภัยท่ีเกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนท้าให้เกิดความเสียหาย 
7. ง. พายุทอร์นาโด 
8. ค. พายุแฮร์เรียต 
9. ก. พายุท่ีมีก้าลังออนไมมีอันตรายรุนแรงแตท้าใหมีฝนตกปานกลาง 
10. ค. นายแซมเตรียมวิทยุและอุปกรณ์ส่ือสารชนิดใช้ถ่านแบตเตอร่ี 
11. ค. เป็นพื้นท่ีต่้า ระบายน้้าไม่ได ้
12. ข. ต้าบลห้วยยาบ อ้าเภอบ้านธิ จังหวัดล้าพูน 
13. ง. ชีวิต ทรัพย์สิน สาธารณูปโภค ผลผลิตทางการเกษตร 
14.  ก. ผึ้ง มดแดง ท้ารังบนยอดไม้ แสดงว่าปีนั้นจะมีฝนตกมาก 
15. ค. 3 สิงหาคม 2554 บ้านปู่ทา ต้าบลแม่สามแลบ อ้าเภอสบเมย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
16.  ก. ดูดทรายจากแม่น้้า 
17. ค. สังเกตลักษณะบริเวณโดยรอบที่ตัง้ของชุมชนและบรเิวณที่เสี่ยงภัยจากดนิโคลนถล่ม 
18.  ง. ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
19. ข. พื้นท่ีตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณท่ีลุ่มใกล้เชิงเขาท่ีมีการพังทลายของดินสูง 
20. ง. ไฟท่ีเกิดจากสาเหตุอันใดก็ตาม แล้วเกิดการลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการ

ควบคุมท้ังนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม 
21. ค. 3 ชนิด 
22. ค. การหาของป่า 
23. ก. เก็บหาของป่าตามวิถีความเชื่อดั้งเดิมเพื่อเป็นรายได้เสริม 
24. ค. การใช้คลองส่งน้้าเป็นแนวกันไฟ 

http://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx
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25. ก. ปรากฏการณ์ท่ีฝุ่นควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะท่ี
อากาศปิด 

26. ข. ไฟป่าและการเผาวัสดุการเกษตร 
27. ก. ไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้าง 
28. ค. ปลูกพืชคลุมหน้าดินในบริเวณบ้าน 
29. ก. เพ่ิมความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน 
30. ง. เพ่ือทราบผลกระทบหรือความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 
31. ง. บริเวณรอยต่อภูเขาแอลป์และภูเขาหิมาลัย 
32. ข. การระเบิดหิน 
33. ค. มุดเข้าใต้โต๊ะภายในอาคาร 
34. ค. แผ่นยูเรเซีย กับ แผ่นอินเดีย-ออสเตรเรีย 
35. ค. คลื่นอ่าวจอดเรือ (harbour waves) 
36. ง. 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
37. ข. อเมริกา 
38. ก. แผ่นเปลือกโลกอินเดียมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย 
39. ข. รีบตามหาญาติ เพื่อน หรือคนท่ีรู้จัก 
40. ง. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภัยแล้ง 

 
กิจกรรมที่ 1.1 อธิบายความหมาย ภัยแล้ง  ฝนแลง้ และฝนทิ้งช่วง 

แนวตอบ ภัยแล้ง หมายถึง การขาดแคลนน้้าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งเป็นเวลานาน ซึ่งเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาท่ีอากาศมีความแห้งแล้งผิดปกติ น้้าในล้าน้้าคูคลองธรรมชาติลดลง รวมถึงความชื้นในดิน
ลดลงด้วย ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนน้้ากินน้้าใช้ จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง 

ฝนแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศอันเกิดจากการท่ีฝนน้อยกว่าปกติไม่
เพียงพอต่อความต้องการ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ระยะเวลาท่ีเกิดความแห้งแล้งและความ
กว้างใหญ่ของพื้นท่ีท่ีมีความแห้งแล้งฝนแล้งท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้แก่ฝนแล้งท่ีเกิด
ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฝนท้ิงช่วงท่ียาวนานระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือน
กรกฎาคม   

ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 
วัน ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงคือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 
 
กิจกรรมที่ 1.2 บอกความแตกต่างระหว่างฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงมาพอสังเขป 
แนวตอบ ฝนแล้งคือ ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศอันเกิดจากการท่ีฝนน้อยกว่าปกติไม่
เพียงพอต่อความต้องการหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วง คือ ในช่วงฤดูฝน ปริมาณฝนตก
ตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดต่อกันเกิน 15 วัน 
  
กิจกรรมที่ 1.3 บอกสาเหตุของการเกิดภัยแล้ง 

แนวตอบ  สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง ได้แก่ 
1. ปริมาณฝนตกน้อยเกินไป เกิดสภาวะฝนท้ิงช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานหรือการ

กระจายน้้าฝนท่ีตกไม่สม่้าเสมอตลอดท้ังปี  
2. ขาดการวางแผนในการใช้น้้าท่ีดี เช่น ไม่จัดเตรียมภาชนะหรืออ่างเก็บน้้ารองรับ

น้้าฝนท่ีตก เพ่ือน้าไปใช้ในช่วงขาดแคลนน้้า 



ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 187 

3. ลักษณะภูมิประเทศไม่อ้านวยจึงท้าให้บริเวณนั้นไม่มีแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดใหญ่
และถาวรหรืออยู่ใกล้ ภูมิประเทศลาดเอียงและดินไม่อุ้มน้้า ท้าให้การกักเก็บน้้าไว้ใช้ท้าได้ยาก เช่น 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

4. พืชพันธุ์ธรรมชาติถูกท้าลายโดยเฉพาะพื้นท่ีป่าต้นน้้าล้าธาร 
 
กิจกรรมที่ 1.4 บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง 
แนวตอบ ผลกระทบท่ีเกิดจากภัยแล้ง ได้แก่ 

1. ด้านเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง 
เศรษฐกิจท่ัวไป เช่น ราคาท่ีดินลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การว่างงาน สูญเสียอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ส่งผลให้รายได้ของประเทศลดลงก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ท้าให้ขาดแคลนน้้า เกิดโรคกับสัตว์ 
สูญเสียความหลากหลายพันธุ์ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ท้าให้ระดับและปริมาณน้้าลดลง 
พื้นท่ีชุ่มน้้าลดลง ความเค็มของน้้าเปลี่ยนแปลง ระดับน้้าในดินเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้้า
เปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน ไฟป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ 
เป็นต้น 

3. ด้านสังคม เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแย้งในการใช้น้้าและ 
การจัดการคุณภาพชีวิตลดลง 
 
กิจกรรมที่ 1.5  ใหผู้้เรียนดูรูปภาพและตอบค าถามต่อไปนี้ 

 

แนวตอบ 1) จากรูปภาพผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไร ผู้เรียนสามารถตอบได้ตามความรู้สึก 
2) จากรูปภาพสื่อให้เห็นถึงภัยพิบัติอะไร  ภัยแล้ง 
3) จากรูปภาพให้ผู้เรียนบอกสาเหตุของการเกิดภยัพิบัติดังกล่าว 

  สาเหตุของภัยแล้งเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ท้ังจากการกระท้าของมนุษย์
และจากธรรมชาติ    
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กิจกรรมที่ 1.6  บอกวิธีเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง มาอย่างน้อย 3 ข้อ  

แนวตอบ 1. เตรียมกักเก็บน้้าสะอาดเพื่อการบริโภคให้เพียงพออย่ารีรอมิฉะนั้นจะไม่มีน้้าให้เก็บ
  2 ขุดลอกคู คลอง และบ่อน้้าบาดาล เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้้า   
  3 วางแผนการใช้น้้าอย่างประหยัด เพ่ือให้มีน้้าใช้ตลอดช่วงภัยแล้ง 
 
กิจกรรมที่ 1.7  ให้ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้าภัยแล้งที่ เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ของโลก และ
ยกตัวอย่างมา 1 ประเทศ 

แนวตอบ     ศึกษาจากข่าว หนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต ท่ีเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 
กิจกรรมที่ 1.8  ใหผู้้เรียนยกตัวอย่างว่าปรากฏการณ์ใดที่จะส่งผลต่ออุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น  
แนวตอบ  ปรากฏการณ์ “เอลนิโญ” โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าอุณหภูมิความร้อนของโลกได้
ท้าลายสถิติครั้งใหม่โดยในการตรวจวัดรายเดือนพบว่าเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเท่าท่ีเคยมีการ
ตรวจวัดมาอยู่ในปี 2558 นี้ถึง 4 เดือนด้วยกัน คือ กุมภาพันธ์มีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายนท่ี
ผ่านมาเป็นความร้อนท้าลายสถิติในรอบระยะเวลามากกว่า 135 ปี 
 
กิจกรรมที่ 1.9 จากบทความดังกล่าว ใหผู้้เรียนอธิบาย เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็น
อย่างไร เพราะเหตุใด 

แนวตอบ   ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตอบค้าถามโดยการหาข้อมูลจากข้อความ/เนื้อหาท่ีท่าน
ศึกษามาเป็นแนวในการตอบ 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาตภัย 

 
กิจกรรมที่ 2.1  ให้บอกความหมายของวาตภัย  
แนวตอบ  วาตภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนท้าให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง ส้าหรับในประเทศไทยวาตภัย หรือพายุลมแรงมี
สาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
 
กิจกรรมที่ 2.2  บอกประเภทของวาตภัยมีอะไรบ้าง 
แนวตอบ  วาตภัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.  พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ้าเหนือ
พื้นผิวโลกตามฤดูกาล บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรมีสภาพอากาศในเขตร้อนมีอากาศร้อน อบอ้าว ซึ่ง
เอื้อต่อการก่อตัวของพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดปี มักจะเกิดในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พายุ
ประเภทนี้เกิดขึ้นบ่อยในภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ  

2. พายุหมุนเขตร้อนหรือพายุไซโคลน เกิดในฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง
ตุลาคม ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิก หรือทะเลจีนใต้ เมื่อเคลื่อนขึ้นฝั่งทวีปจะท้าให้เกิดคลื่นสูง ใน
ทะเล มีความรุนแรงตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุตามล้าดับจากดีเปรสชั่น โซนร้อน 
และไต้ฝุ่น   

3. พายุทอร์นาโด เป็นพายุหมุนท่ีเกิดขึ้นในทวีปอเมริกา พายุนี้มีขนาดเนื้อท่ีเล็กหรือ
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางมากกว่าพายุหมุน  
อื่น ๆ ก่อความเสียหายรุนแรงในบริเวณท่ีพัดผ่าน เกิดท้ังบนบกและในทะเล  
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กิจกรรมที่ 2.3 บอกสาเหตุที่ท าให้เกิดวาตภัย  
แนวตอบ  การเกิดวาตภัยเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ ความแตกต่างของอุณหภูมิสองแห่ง และความ
แตกต่างของความกดอากาศ    

1.  ความแตกต่างของอุณหภูมิสองแห่ง เนื่องจากอากาศเมื่อได้ความร้อนจะขยายตัว 
อากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้น ท้าให้อากาศในบริเวณข้างเคียงซึ่งมีอุณหภูมิต่้ากว่าเคลื่อนเข้าแทนท่ี 
การเคล่ือนท่ีของอากาศเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิในสองบริเวณก่อให้เกิดลม 
  2.  ความแตกต่างของความกดอากาศ  อากาศเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว ท้าให้มี
ความหนาแน่นลดลง และเป็นผลให้ความกดอากาศน้อยลง อากาศเย็นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมี
ความหนาแน่นมากกว่าจะเคลื่อนท่ีเข้ามาบริเวณท่ีมีความกดอากาศต่้า การเคลื่อนท่ีของอากาศ
เนื่องจากบริเวณท่ีมีความกดอากาศต่างกันก่อท้าให้เกิดลม 
 
กิจกรรมที่ 2.4  บอกความเสียหายที่เกิดจากวาตภยั 
แนวตอบ  พายุท่ีเกิดขึ้นและเคลื่อนท่ีผ่านบริเวณใดจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนี้ 

1.  เกิดฝนตกหนักและเกิดน้้าท่วมอย่างรุนแรง บ้านเรือนหลายหลังพังทลาย ประชากร
เสียชีวิตเป็นจ้านวนมาก 

2.  พืชผลท่ีปลูกไว้และท่ีนาหลายหมื่นไร่ได้รับความเสียหาย 
3. ความเสียหายต่อกิจการขนส่งท้ังทางบก ทางอากาศ และทางเรือ ดังนี้ 

3.1  ทางบก การเกิดน้้าท่วมอย่างรุนแรงท้าให้ถนนและสะพานขาดหรือช้ารุด 
กิจการขนส่งต้องหยุดชะงัก รัฐต้องเสียงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมเป็นจ้านวนมาก 

3.2  ทางอากาศ พายุท่ีพัดอย่างรุนแรงจะท้าให้เคร่ืองบินได้รับอันตรายจากฝนท่ีตก
หนัก ลูกเห็บ และฟ้าผ่าท่ีเกิดขึ้นอาจท้าให้เครื่องบินตกได้ 

3.3  ทางเรือ การเกิดพายุขึ้นในทะเลท้าให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ และความแรงของ
พายุท้าให้เรืออับปางได้ ดังนั้น เมื่อเกิดพายุรุนแรงขึ้นในท้องทะเลจะต้องหยุดการเดินเรือ และ
หาทางน้าเรือเข้าท่ีก้าบังหรือจอดพักตามท่าเรือท่ีอยู่ใกล้เคียง 

 
กิจกรรมที่ 2.5  ศึกษาข้อมูลวาตภัยในทวีปอื่น ๆ นอกเหนือจากทวีปเอเชีย จากสื่อต่าง ๆ แล้ว
เขียนสรุปสถานการณ์และความเสียหายมาพอเข้าใจ 
แนวตอบ  สรุปให้ครอบคลุมว่า วาตภัยหรือพายุท่ียกตัวอย่างชื่ออะไร เกิดท่ีไหน ความรุนแรง
เท่าใด เกิดความเสียหายอย่างไรบ้าง รัฐมีแผนแตรียมรับสถานการณ์อย่างไร  
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กิจกรรมที่ 2.6 บอกสถิตกิารเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย 
แนวตอบ สถิติพายุหมุนเขตร้อนท่ีเข้าสู่ประเทศไทยฤดูกาลของการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในทะเล
จีนใต้หรืออ่าวไทยนั้น เกิดในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมหรือพฤศจิกายน ระหว่าง
เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม มักไม่ปรากฏมากนัก อาจมีเพียง 1-2 ลูก แต่ในช่วงเดือนสิงหาคม 
และกันยายน อาจมีถึง 3-4 ลูก พายุท่ีเกิดในช่วงนี้มักจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม แล้วค่อยๆ 
อ่อนก้าลังลงตามล้าดับ ไม่มีอันตรายจากลมแรง แต่พายุท่ีเกิดในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
ส่วนใหญ่จะผ่านมาทางตอนใต้ของปลายแหลมญวน หากเป็นพายุใหญ่เคล่ือนตัวเข้าสู่อ่าวไทย อาจ
ท้าให้เกิดความเสียหายได้ เช่น พายุเขตร้อน “แฮร์เรียต” และพายุไต้ฝุ่น “เกย์” ท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

ส่วนพายุหมุนเขตร้อนในทะเลอันดามัน เกิดได้ใน 2 ช่วงเวลาของปี คือ ในเดือนเมษายน
ถึงกลางเดือนพฤษภาคมช่วงหนึ่ง และในกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคมอีกช่วงหนึ่ง โดยเกิดมากท่ีสุด
ในเดือนพฤศจิกายน และเกิดมากรองลงมาในเดือนพฤษภาคม 

ช่วงท่ีพายุหมุนเขตร้อนเข้าสู่ประเทศไทยมากท่ีสุดเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม รองลงมา คือ
เดือนกันยายน จ้านวนพายุหมุนเขตร้อน ท่ีเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉลี่ยมีประมาณ 3 ลูกต่อปี 
 
กิจกรรมที่ 2.7 จงอธิบายแนวทางการเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัยต้องปฏิบตัิอย่างไร 
แนวตอบ แนวทางการเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัยต้องปฏิบัติ ดังนี้  

1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค้าเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่้าเสมอ 
2. สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้ายแก่กรมอุตุนิยมวิทยา 
3. ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เล้ียงและพืชผลการเกษตร 
4.  ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจ้าเป็น 
5. เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอร่ี วิทยุกระเป๋าห้ิวติดตามข่าวสาร 
6. เตรียมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ 
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แนวตอบ/เฉลยกิจกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุทกภัย  

กิจกรรมที่ 3.1 จงบอกความหมายของอุทกภัย   
แนวตอบ  อุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากน้้าท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากภาวะท่ีน้้าไหล
เอ่อล้นฝั่งแม่น้้า ล้าธาร หรือทางน้้าเข้าท่วมพื้นท่ีซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้้า หรือเกิดจาก
การสะสมน้้าบนพื้นท่ีซึ่งระบายออกไม่ทัน  ท้าให้พื้นท่ีนั้นปกคลุมไปด้วยน้้า 
 
กิจกรรมที่ 3.2 จงบอกสาเหตุและปัจจัยของการเกิดอุทกภัย 
แนวตอบ สาเหตุและปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดอุทกภัยมี 2 ประการ คือ การเกิดภัยธรรมชาติและ
การกระท้าของมนุษย์   

1. การเกิดภัยธรรมชาติ  ได้แก ่
1.1 ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุท่ีเกิดขึ้นติดต่อกันเป็น

เวลานานหลายชั่วโมง มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไม่อาจไหลลงสู่แม่น้้าล้าธารได้ทันจึงท่วมพื้นท่ีท่ี
อยู่ในท่ีต่้า ซึ่งมักเกิดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน 

1.2 ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อน  เมื่อพายุนี้ เกิดท่ีแห่งใดแห่งหนึ่งเป็น
เวลานานหรือแทบไม่เคลื่อนท่ีจะท้าให้บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกันตลอดเวลายิ่งพายุมีความ
รุนแรงมาก เช่น มีความรุนแรงขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงท่ีใดก็ท้าให้ท่ีนั้น
เกิดพายุลมแรง ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและมีน้้าท่วมขัง นอกจากนี้ถ้าความถี่ของพายุท่ี
เคล่ือนท่ีเข้ามาหรือผ่านเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ถึงแม้จะในช่วงสั้นแต่ก็ท้าให้น้้าท่วมเสมอ 

1.3 ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ท้าให้ปริมาณน้้าบนภูเขาหรือแหล่งต้นน้้ามีมาก มี
การไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงลงสู่ท่ีราบเชิงเขา เกิดน้้าท่วมขึ้นอย่างกะทันหัน เรียกว่าน้้าท่วมฉับพลัน 
เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือเกิดก่อนท่ีฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นในล้า
ธารเล็ก ๆ โดยเฉพาะตอนท่ีอยู่ใกล้ต้นน้้าของบริเวณลุ่มน้้า ระดับน้้าจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัด
ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับเทือกเขาสูง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น 

1.4 ผลจากน้ าทะเลหนุน ในระยะท่ีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนวท่ีท้าให้
ระดับน้้าทะเลขึ้นสูงสุด น้้าทะเลจะหนุนให้ระดับน้้าในแม่น้้าสูงมากขึ้น ประกอบกับระยะเวลาท่ี
น้้าป่าและน้้าจากภูเขาไหลลงสู่แม่น้้า น้้าในแม่น้้าจึงไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได้ ท้าให้เกิดน้้าเอ่อล้นตลิ่ง
และท่วมเป็นบริเวณกว้าง ยิ่งถ้ามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดขึ้นในช่วงนี้ ความเสียหายก็จะมีมากขึ้ 
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1.5 ผลจากลมมรสุมมีก าลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมท่ีพัดพาความชื้น
จากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เมื่อมีก้าลังแรงเป็น
ระยะเวลาหลายวัน ท้าให้เกิดคลื่นลมแรง ระดับน้้าในทะเลตามขอบฝั่งจะสูงขึ้น ประกอบกับมีฝน
ตกหนักท้าให้เกิดน้้าท่วมได้ ยิ่งถ้ามีพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ก็จะยิ่งเสริมให้มรสุมดังกล่าวมีก้าลัง
แรงขึ้นอีก ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย ปะทะขอบฝั่ง
ตะวันออกของภาคใต้ มรสุมนี้มีก้าลังแรงเป็นครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีน
มีก้าลังแรงขึ้นจะท้าให้มีคลื่นค่อนข้างใหญ่ในอ่าวไทย และระดับน้้าทะเลสูงกว่าปกติ บางครั้งท้าให้
มีฝนตกหนักในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปท้าให้เกิดน้้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง 

1.6 ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟบน
บกและภูเขาไฟใต้น้้าระเบิดเปลือกของผิวโลกบางส่วนจะได้รับความกระทบกระเทือนต่อเนื่องกัน 
บางส่วนของผิวโลกจะสูงขึ้นบางส่วนจะยุบลง ท้าให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรซัดขึ้นฝั่ง เกิดน้้าท่วม
ตามหมู่เกาะและเมืองตามชายฝั่งทะเลได้เกิดขึ้นบ่อยคร้ังในมหาสมุทรแปซิฟิก 

2. การกระท าของมนุษย์  ได้แก่ 
2.1 การตัดไม้ท าลายป่าในพื้นที่เสี่ยงภัย เมื่อเกิดฝนตกหนักจะท้าให้อัตราการไหล

สูงสุดเพิ่มมากขึ้นและไหลมาเร็วขึ้นเป็นการเพิ่มความรุนแรงของน้้าในการท้าลายและยังเป็นสาเหตุ
ของดินถล่มด้วย นอกจากนี้ยังท้าให้ดินและรากไม้ขนาดใหญ่ถูกชะล้างให้ไหลลงมาในท้องน้้า ท้าให้
ท้องน้้าตื้นเขินไม่สามารถระบายน้้าได้ทันที ท้ังก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของ
ประชาชนทางด้านท้ายน้้า 

2.2 การขยายเขตเมืองลุกล้ าเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ า ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้้าธรรมชาติ
ท้าให้ไม่มีท่ีรับน้้า เมื่อน้้าล้นตลิ่งก็จะเข้าไปท่วมบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มต่้า  ซึ่งเป็นเขตเมืองท่ีขยาย
ใหม่ก่อน 

2.3 การก่อสร้างโครงสร้างขวางทางน้ าธรรมชาติ  ท้าให้มีผลกระทบต่อการ
ระบายน้้าและก่อให้เกิดปัญหาน้้าท่วม 

2.4 การออกแบบทางระบายน้ าของถนนไม่เพียงพอ ท้าให้น้้าล้นเอ่อในเมือง ท้า
ความเสียหายให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายน้้าได้ช้ามาก 

2.5 การบริหารจัดการน้ าที่ไม่ดี เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท้าให้เกิดน้้าท่วมโดยเฉพาะ
บริเวณด้านท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้้า  
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กิจกรรมที่ 3.3 จงบอกผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย 
แนวตอบ  ผลกระทบท่ีเกิดจากอุทกภัย ได้แก่  

1. ผลกระทบทางด้านการศึกษา  สถานศึกษาท่ีถูกน้้าท่วมเกิดความเสียหายเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และลดปัญหาการเดินทาง ท้าให้ต้องปิดการเรียนการสอน ซึ่ง
จ้าเป็นต้องมีการสอนชดเชย หรือการปิดภาคเรียนไม่ตรงตามเวลาท่ีก้าหนด 

2. ผลกระทบทางด้านการเกษตร เมื่อเกิดอุทกภัย จะท้าให้ผลผลิตทางด้านการเกษตร 
เช่น ข้าว พืชไร่ พืชสวน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดท่ีได้รับผลกระทบ ได้รับความ
เสียหาย ส่วนด้านการประมง การปศุสัตว์ ก็ได้รับผลกระทบท้ังสิ้น  นอกจากนี้เครื่องมือ เคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อราคาข้าว พืชไร่ พืชสวน สัตว์น้้าและ
ผลผลิตอื่น ๆ ท้าให้การผลิต การขนส่งมีต้นทุนสูงขึ้นกว่าปกติ ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรท่ีไม่มีเงินทุนส้ารองจะต้องกู้หนี้ยืมสินเพ่ือลงทุนท้าการเกษตรต่อไป 

3. ผลกระทบด้านอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เกิดอุทกภัย  ท้าให้เกิดความขัดข้องในการผลิตและการขาดแคลนปัจจัยเพื่อป้อนโรงงานท่ัวโลก  
ประเทศท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่น ก็ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้ก้าไรของบริษัท
ลดลงตามไปด้วย  รายได้ลูกจ้างในไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการ
ส่งออก  เพราะขาดวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 

4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการขาดวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาจท้าให้สินค้าขาด
ตลาด  ประกอบกับการจัดส่งท่ียากล้าบากจะยิ่งท้าให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบท่ัว
โลก เพราะไทยเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของโลกในปัจจุบัน  อุทกภัยยังส่งผลให้อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจลดลง เนื่องจากความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและความสูญเสียจากค่าเสียโอกาส เช่น 
การผลิต การส่งออก เป็นต้น 

5. ผลกระทบด้านการสาธารณสุข เมื่อเกิดน้้าท่วมติดต่อกันยาวนาน  มักจะพบกับ
ปัญหาเกิดสิ่งปนเป้ือนของแหล่งน้้า และโรคที่มากับน้้า  ท้าให้เกิดโรคระบาด  เช่น โรคตาแดง โรค
ไข้ฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง น้้ากัดเท้า น้้ากัดเล็บฯลฯ  จึงส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดยาและ
เวชภัณฑ์ รวมถึงสุขภาพจิตของประชาชนมีเพิ่มขึ้นด้วย 
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กิจกรรมที่ 3.4  สมมติว่าผู้ เรียนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฟ้างาม ท่านคิดว่า  
ตามวงจรการรับมืออุทกภัยจากรูปภาพด้านล่าง ท่านจะวางแผนรับมือการเกิดอุทกภัยอย่างไร
บ้าง  (อธิบาย) 

 
แนวตอบ  ท่านสามารถตอบโดยค้านึงถึงการเตรียมพร้อมรับมือ โดยพิจารณาจาก ก่อนเกิด ขณะ
เกิดและหลังเกิดวาตภัย เป็นหลักในการพิจารณา 

การเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดภัย 
- การป้องกันและลดผลกระทบ 
- การประเมินความเสี่ยง 
ขณะเกิดภัย 
- การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
หลังการเกิดภัย 
การพิจารณาความถูกต้องในค้าตอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน 
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กิจกรรมที่  3.5  ให้ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถกู และให้ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด 
แนวตอบ ข้อ 1-5 การเตรียมตัวรับมือก่อนการเกิดอุทกภัย 

....... 1.  แดงรอให้มีการเตือนภัยก่อนจึงค่อยเตรียมเก็บของในบ้าน 

...... 2. ขาวตรวจเช็คสายไฟ ระบบไฟฟ้า และถังแก๊ส 

...... 3. ด้าร่วมกันกับคนในชุมชนวางแผนป้องกันน้้าท่วมของหมู่บ้าน 

...… 4. เขียวคาดคะเนพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย 
…… 5. สุภาพใช้เครื่องปรับอากาศท่ีถูกน้้าท่วม 
ข้อ 6-10 การปฏิบัติตัวขณะระหว่างการเกิดอุทกภัย  
...... 6. ประเสริฐตัดสะพานไฟและปิดแก๊สในบ้าน 
...... 7. ประสาทรีบน้้าทรัพย์สินออกมาก่อนตัวเองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
...…. 8. ประวิทย์ว่ายน้้าเล่นขณะน้้าท่วม 
...…. 9. ประสงค์ขับรถยนต์ฝ่ากระแสน้้าเช่ียวกราก 
…… 10. ประพาสตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิต 
ข้อ 11-15 การปฏิบัติตัวหลังเกิดอุทกภัย 
…… 11. สุภาส้ารวจความเสียหายของโครงสร้างตัวบ้าน ระเบียง หลังคา ให้แน่ใจ 

ว่าปลอดภัย 
…... 12. สุชาดาถ่ายรูปความเสียหายเพื่อน้าไปเรียกร้องค่าชดเชยจากประกันภัย

หรือเงินทดแทนช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
…... 13. สุวดีเปิดปั๊มน้้าประปาหลังน้้าท่วมเพ่ือใช้ท้าความสะอาดทันที 
…... 14. ฟ้าติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ 
…... 15. สุชีพตรวจสอบไฟฟ้าร่ัวในบริเวณน้้าขังโดยใช้ไขควงตรวจกระแสไฟฟ้า

ต่อด้วยด้ามไม้ก่อนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
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กิจกรรมที่ 3.6 ใหผู้้เรียนประดิษฐ์เคร่ืองวัดปริมาณน้ าฝนจากขวดน้ าอัดลม 
อุปกรณ์  
1. ขวดน้้าอัดลมขนาด 2 ลิตร 

2. คัตเตอร์หรือกรรไกร 

3. ปูนซีเมนต์ผสมพร้อมใช้ 

4. สเกลวัดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

5. เทปใส หรือสติกเกอร์ใส  

ขั้นตอนการท าเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนอย่างง่าย 

 

1. ตัดกระบอกน้้าอัดลมให้มีรูปทรงกระบอกตามรอยปะ 

 

 

2.  ใส่ปูนตรงก้นขวดน้้าอัดลมทิ้งไว้ให้แห้ง 

 

3.  ติดสติ๊กเกอร์ วัดระดับน้้า 
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ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนจากวัสดุ
ท้องถิ่น และน าไปทดลองใช้ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเครื่องวัดปริมาณน้ าฝนจากขวด
น้ าอัดลม  และบันทึกผลในตารางที่ก าหนดให้ 

สรุปผลการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน 

แนวตอบ อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องวัด 
ปริมาณน้ าฝน 

 

ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 

(ซ.ม.) 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

ความโปรงใส ปริมาณน้ า
ที่วัดได้ 
(ม.ม.) 

ต้นทุน 
การผลิต 
(บาท) 

มองเห็น
ข้างใน 

มองไม่เห็น
ข้างใน 

เครื่องวัดปริมาณน้้าฝน 
จากขวดน้้าอัดลม 

      

กลุ่มท่ี 1       

กลุ่มท่ี 2       
กลุ่มท่ี  3       

กลุ่มท่ี  4       

กลุ่มท่ี  5       
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดินโคลนถล่ม 

 
กิจกรรมที่ 4.1  แบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ เท่า ๆ กัน และให้ผู้เรียนชมวีดิทัศน์รายการ
ต้องรอด ตอน ดินโคลนถล่ม (ครูเตรียมมา) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหาจากวีดิทัศน์ที่
ได้ชมไปแล้ว และให้เวลาผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ต โดยประเด็นในการ
วิเคราะห์ สืบเสาะ สืบค้น คือ 

1. ความหมายของการเกิดดินโคลนถล่ม 
2. ลักษณะการเกิดดินโคลนถล่ม 
3. สาเหตุการเกิดดินโคลนถล่ม 
4. ปัจจัยส าคัญในการเกิดดินโคลนถล่ม 
5. สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม  
6. พื้นที่เสียงภัยดินโคลนถล่ม  
7. วิธีการป้องกันและลดผลกระทบดินโคลนถล่ม 

หลังจากได้ข้อมูลแล้ว ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอตามหัวข้อที่ก าหนดให้ทั้ง 7 ประเด็น
กลุ่มละ 3-5 นาที 

แนวตอบ  1.  ความหมายของการเกิดดินโคลนถล่ม 
การเกิดดินโคลนถล่ม หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีส่วนของพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน 

ดิน ทราย โคลนหรือเศษดิน เศษต้นไม้ เกิดการไหล เลื่อน เคลื่อน ถล่ม พังทลาย หรือหล่นลงมา
ตามท่ีลาดเอียง อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก ในขณะท่ีส่วนประกอบของชั้นดิน ความชื้นและ
ความชุ่มน้้าในดินท้าให้เกิดการเสียสมดุล 

2. ลักษณะการเกิดดินโคลนถล่ม มี 5 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้ 
2.1  การถล่มแบบร่วงหล่น มักจะเป็นก้อนหินท้ังก้อนใหญ่และก้อนเล็กลักษณะอาจ

ตกลงมาตรง ๆ หรือตกแล้วกระดอนลงมาหรืออาจกลิ้งลงมาตามลาดเขาก้อได้ 
2.2  การถล่มแบบล้มคว่้ามักจะเกิดกับหินท่ีเป็นแผ่นหรือเป็นแท่งหินท่ีแตกและล้ม

ลงมา 
2.3  การถล่มแบบการเลื่อนไถล เป็นการเคลื่อนตัวของดินหรือหินจากท่ีสูงไปสู่ท่ี

ลาดต่้าอย่างช้า ๆ แต่หากถึงที่ท่ีมีน้้าชุ่ม หรือพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง การเคล่ือนท่ีอาจเร็วขึ้นก็ได ้



ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 200 

2.4  การไหลของดิน (Flows) เกิดจากดินชุ่มน้้ามากเกินไป ท้าให้เกิดดินโคลนไหล
ลงมาตามท่ีลาดชัน โดยการไหลของดินแบบนี้ ดินไหลอาจพัดพาเศษทราย ต้นไม้ โคลน หรือแม้น
กระทั่งก้อนหินเล็ก ๆ ลงมาด้วยและหากการไหลของดินพัดผ่านเข้ามาหมู่บ้านก็อาจท้าให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงได้ 

2.5 การถล่มแบบแผ่ออกไปด้านข้าง (Lataral Spreading) มักเกิดในพื้นท่ีท่ีลาดชัน
น้อยหรือพื้นท่ีค่อนข้างราบโดยเกิดจากดินท่ีชุ่มน้้ามากเกินไปท้าให้เนื้อดินเหลว และไม่เกาะตัวกัน
จนแผ่ตัวออกไปด้านข้าง ๆ โดยเฉพาะด้ายท่ีมีความลาดเอียงหรือต่้ากว่า 

3. สาเหตุการเกิดดินโคลนถล่ม การเกิดดินโคลนถล่ม มีสาเหตุหลัก 2 สาเหตุ ได้แก่ 
3.1 สาเหตุที่เกิดตามธรรมชาติ ได้แก่  

- โครงสร้างของดินที่ไม่แข็งแรง    
- พื้นท่ีมีความลาดเอียงและไม่มีต้นไม้ยึดหน้าดิน   
- การเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักและตกนาน ๆ  
- ฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูฝนส่วนส้าคัญท้าให้เกิดการอ่อนตัวและดินถล่ม  
- ความแห้งแล้งและไฟป่าท้าลายต้นไม้ยึดหน้าดิน  
- การเกิดแผ่นดินไหว 
- การเกิดคลื่นสึนามิ เป็นต้น 

3.2  สาเหตุที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ 
 - การขุดไหล่เขาท้าให้ไหล่เขาชันมากขึ้น 
 - การบดอัดดินเพ่ือการก่อสร้างก็อาจท้าให้ดินข้างเคียงเคลื่อนตัว 
 - การสูบน้้าใต้ดิน น้้าบาดาลท่ีมากเกินไปท้าให้เกิดโพรงใต้ดินหรือการอัดน้้าลง
ในดินมากเกินไปก็ท้าให้โครงสร้างดินไม่แข็งแรงได้ 
 - การถมดินบนสันเขาก็เป็นการเพิ่มน้้าหนักให้ดินเมื่อมีฝนตกหนักอาจท้าให้ดิน
ถล่มได้ 
 - การตัดไม้ท้าลายป่าท้าให้ไม่มีต้นไม้ยึดเกาะหน้าดิน 
 - การสร้างอ่างเก็บน้้าบนก็เป็นการเพิ่มน้้าหนักบนภูเขาและยังท้าให้น้้าซึมลงใต้
ดินจนเสียสมดุล เป็นต้น 
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4.  ปัจจัยส าคัญในการเกิดดินโคลนถล่ม ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ 
4.1 สภาพธรณีวิทยา ปกติชั้นดินท่ีเกิดการถล่มลงมาจากภูเขา เป็นชั้นดินที่เกิดจาก

การผุกร่อนของหินให้เกิดเป็นดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยา 
4.2 สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศท่ีท้าให้เกิดดินถล่มได้ง่าย ได้แก่ภูเขาและ

พื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูง หรือมีทางน้้าคดเคี้ยวจ้านวนมาก   
4.3 ปริมาณน้้าฝน ดินโคลนถล่มจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักหรือตกต่อเนื่องเป็น

เวลานาน น้้าฝนจะไหลซึมลงไปในชั้นดินจนชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้้า ท้าให้ความดันของน้้าในดินเพิ่มขึ้น 
เป็นการเพ่ิมความดันในช่องว่างของเม็ดดิน ดันให้ดินมีการเคล่ือนท่ีลงมาตามลาดเขาได้ง่าย 

4.4 สภาพสิ่งแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาจท้าให้เกิดดินโคลน
ถล่มได้  พื้นท่ีต้นน้้า ล้าธาร ป่าไม้ ถูกท้าลายในหลาย ๆ จุด การบุกรุกท้าลายป่าไม้เพื่อท้าไร่และ
ท้าการเกษตรบนท่ีสูง เป็นต้น 

5. สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม ก่อนเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มอาจ
สังเกตได้จากสัญญาณ ดังต่อไปนี้  

5.1 มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดท้ังวัน 
5.2 มีน้้าไหลซึมหรือน้้าพุพุ่งขึ้นมาจากใต้ 
5.3 ระดับน้้าในแม่น้้าล้าห้วยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ 
5.4 สีของน้้ามีสีขุ่นมากกว่าปกติ เปลี่ยนเป็นเหมืองสีดินภูเขา 
5.5 มีกิ่งไม้หรือท่อนไม้ไหลมากับกระแสน้้า 
5.6 เกิดช่องทางเดินน้้าแยกขึ้นใหม่หรือหายไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว 
5.7 เกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย่างรวดเร็ว 
5.8 ดินบริเวณฐานรากของตึกหรือส่ิงก่อสร้างเกิดการเคล่ือนตัวอย่างกะทันหัน 
5.9 โครงสร้างต่าง ๆ เกิดการเคล่ือนหรือดันตัวขึ้น เช่น ถนน ก้าแพง 
5.10 ต้นไม้ เสาไฟ รั้ว หรือก้าแพง เอียงหรือล้มลง เป็นต้น  
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6. พื้นที่เสียงภัยดินโคลนถล่ม พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดภัยโคลนดินถล่ม  ได้แก่ 
6.1 พื้นท่ีตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณท่ีลุ่มใกล้เชิงเขาท่ีมีการพังทลายของดินสูง 
6.2 พื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชันหรือหน้าผาท่ีเป็นหินผุพังง่ายและมีชั้นดินหนาจากการผุ

กร่อนของหิน 
6.3 พื้นท่ีท่ีเป็นทางลาดชัน เช่น บริเวณถนนท่ีตัดผ่านหุบเขา บริเวณล้าห้วย 

บริเวณเหมืองใต้ดินและเหมืองบนดิน 
6.4 บริเวณท่ีดินลาดชันมากและมีหินก้อนใหญ่ฝังอยู่ในดิน โดยเฉพาะบริเวณท่ีใกล้

ทางน้้า เช่น ห้วย คลอง แม่น้้า 
6.5 ท่ีลาดเชิงเขาท่ีมีการขุดหรือถม 
6.6 สภาพพื้นท่ีต้นน้้าล้าธารท่ีมีการท้าลายป่าไม้สูง ชั้นดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว 
6.6 เป็นพื้นท่ีท่ีเคยเกิดดินถล่มมาก่อน 

7. วิธีการป้องกันและลดผลกระทบดินโคลนถล่ม การป้องกันการเกิดดินโคลนถล่มท่ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น นอกจากจะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงแล้ว คนใน
ชุมชนควรร่วมมือกันในการก้าหนดแนวทางการป้องกันภัยพิบัติการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นท่ีเสี่ยง 
สรุปได้ดังนี้ 

7.1 ร่วมกันดูแล รักษา และป้องกันไม่ให้มีการตัดต้นไม้ท้าลายป่าในพื้นท่ีป่าและ
บริเวณล้าห้วยให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

7.2 คนในชุมชนควรร่วมกันจัดสรรเขตพื้นท่ีป่าเป็นเขตป่าอนุรักษ์และเขตป่าใช้
ประโยชน์ออกจากกัน เพ่ือป้องกันการโค่นล้มต้นไม้ 

7.3 ส้ารวจบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงในการเกิดดินโคลนถล่ม 
7.4 ควรท้าลายหรือขนย้ายเศษกิ่งไม้ ต้นไม้แห้งที่ถูกพัดมาสะสมขวางทางน้้า 
7.5 ควรท้าการอพยพประชาชนท่ีตั้งบ้านเรือนกีดขวางทางน้้าขึ้นไปอยู่บนเนินหรือ

ท่ีสูงชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเตือนภัยว่าจะเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน 
7.6 จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเหตุแผ่นดินถล่ม 
7.7 จัดท้าแผนการอพยพแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย และควรฝึกซ้อม

ตามแผนการอพยพในโอกาสท่ีเส่ียงจะเกิดแผ่นดินถล่ม  
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กิจกรรมที่ 4.2 ถ้าหากผู้เรียนมีต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ท่านจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร 
แนวตอบ 1. การเตรียมก่อนเกิดดินโคลนถล่ม 

1.1  เข้าร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินโคลนถล่ม ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับดินโคลนถล่ม 

1.2  จัดประชุมวางแผนเฝ้าระวังระดับชุมชนด้านดินโคลนถล่ม มอบหมายหน้าท่ี 
เช่น จัดเวรยามเฝ้าระวังจุดต้นน้้า  ตรวจดูเคร่ืองวัดปริมาณน้้าฝน วางแผนการอพยพ เป็นต้น 

1.3  จัดประชุมวางแผนการป้องกันและลดการเกิดดินโคลนถล่ม เช่น ปลูกต้นไม้
เพ่ือ ป้องกันและลดผลกระทบจากดินโคลนถล่ม จัดท้าโครงสร้างป้องกันในลาดเขาท่ีเป็นดิน จัดท้า
โครงสร้างป้องกันในลาดเขาท่ีเป็นหิน เป็นต้น 

1.4  ติดตามข่าวสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ลูกบ้านเป็นระยะ 

2.  การปฏิบัติขณะเกิดดินโคลนถล่ม  
2.1 ตั้งสติ แจ้งเตือนภัยดินโคลนถล่ม  
2.2 อพยพชาวบ้านเข้าจุดรวมพล  
2.3 เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย

แผ่นดินถล่ม 

3. การปฏิบัติหลังเกิดดินโคลนถล่ม  
3.1 ติดตามสถานการณ์และข่าวการพยากรณ์อากาศทางสถานีวิทยุ 
3.2 ตรวจนับจ้านวนลูกบ้าน ตรวจความเสียหายเบื้องต้น 
3.3 ติดต่อขอรับความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

- ป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัย (ปภ.) 
- นายอ้าเภอ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟป่า 

 
กิจกรรมที่ 5.1 ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของค าว่า "ไฟป่า" มาพอสังเขป 
แนวตอบ    ไฟป่า คือ ไฟที่เกิดจากสาเหตุอันใดก็ตาม แล้วเกิดการลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจาก
การควบคุมท้ังนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม 
 
กิจกรรมที่ 5.2 ให้ผู้ เรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบที่ เกิดจากไฟป่าจาก 
https://www.youtube.com/watch?v=8oFvEvD2fLA (การป้องกันภัยไฟป่า 1/1) และ 
https://www.youtube.com/watch?v=zCCPjBnXLPw (การป้องกันภัยไฟป่า 2/2)  
แล้วสรุปส่งครู    
แนวตอบ - สรุปเนื้อหาการชมวดีิทัศน ์  

- ผลกระทบท่ีเกิดจากไฟป่าได้แก่ ต่อสังคมพืช ดิน ทรัพยากรน้้า สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม
เล็ก ๆ  ต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์  สภาวะอากาศ  
 
กิจกรรมที่ 5.3  ให้ผู้เรียนบอกชนิดของไฟป่า ฤดูกาลเกิดไฟป่าในประเทศไทย และประเทศ 
ต่าง ๆ ในโลก 
แนวตอบ 1. ชนิดของไฟป่า แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ไฟใต้ดิน  ไฟผิวดิน  ไฟเรือนยอด 

2. ฤดูการเกิดไฟป่าในประเทศไทย  มักจะเกิดช่วงฤดูร้อน เพราะในช่วงฤดูร้อน
อากาศแห้ง ต้นไม้ขาดน้้า หญ้าหรือต้นไม้เล็ก ๆ อาจจะแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี 
การเกิดไฟป่าในแต่ละภูมิภาค จะมีดังนี้ 

- ภาคเหนือมักจะเกิดในช่วงระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะเกิดในช่างระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม 

ของทุกปี 
- ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มักจะเกิดในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-

พฤษภาคมของทุกปี 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8oFvEvD2fLA.%20(การป้องกันภัยป่า%201/1
https://www.youtube.com/watch?v=zCCPjBnXLPw
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3. ฤดูกาลเกิดไฟป่าประเทศต่าง ๆ ในโลก 
- ฤดูกาลเกิดไฟป่าในแถบเอเชีย ต้นเดือนตุลาคมเป็นหน้าแล้งของอินโดนีเซีย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเกาะกาลิมันตัน หรือเกาะบอร์เนียวเหนือและท่ีเกาะสุมาตราจะมีไฟป่าเกิดขึ้น
ท้าให้เกิดหมอกควันอย่างรุนแรงพัดมาปกคลุมเกาะสิงคโปร์และแหลมมลายู เลยมาถึง 4 จังหวัด
ภาคใต้และจังหวัดสงขลา บางทีก็เลยไปถึงเมืองไซ่ง่อนของประเทศเวียดนาม 

- ประเทศแคนาดา  มักเกิดในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ของทุกปี 
- ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย มักเกิดในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-

สิงหาคม ของทุกปี 
 
กิจกรรมที่ 5.4  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาเหตุการณ์ไฟป่าส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และต่างประเทศ อย่างน้อย 2 เหตุการณ์ และน ามาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน 
แนวตอบ ในประเทศไทย  ท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเดือน มีนาคม 2553 ไฟป่าบริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 108 

ในต่างประเทศ ท่ีแคนาดาเมืองฟอร์มแมคเบอร์เรย์  รัฐอัลแบร์ตา วันท่ี 4 เดือน 
พฤษภาคม 2559 
 
กิจกรรมที่ 5.5 เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้น นักศึกษาจะมีวิธีการรับมือก่อนเกิดไฟป่า ในขณะเกิดไฟป่า 
และหลังเกิดไฟป่าอย่างไร 
แนวตอบ ก่อนเกิดไฟป่า   

1. ก้าจัดพืชท่ีติดไฟได้ง่าย เช่น พวกหญ้าคา หญ้าสาบเสือ พงอ้อ ใบไม้กิ่งไม้เล็ก 
2.  จัดท้าแนวกันไฟโดยถางป้าให้ห่างจากทางเดินในระยะ 5 เมตร เพื่อป้องกันการ

ติดต่อลุกลามของไฟ 
3.  เมื่อพบเห็นกองไฟท่ีมีบุคคลเผาท้ิงไว้ก็รีบดับเสีย หรือเมื่อเห็นไฟไหม้ก็รีบท้าการดับ

ก่อนท่ีจะท้าให้เกิดการลุกไหม้มากขึ้น เมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถดับได้ด้วยตนเองก็รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี
ดับเพลิงหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมไฟป่า 

4. นักท่องเท่ียว ควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการป้องกันไฟป่า ให้ความร่วมมือ 
เช่ือฟังค้าแนะน้าของเจ้าหน้าท่ี และควรแนะน้าให้ทุกคนรู้จักอันตรายจากไฟป่า 
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ขณะเกิดไฟป่า   
1.  ถ้ายังไม่มีเครื่องมือ หรือยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงจากหน่วยควบคุมไฟป่าแล้ว อย่า

เสี่ยงเข้าไปดับ เว้นแต่เป็นการลุกไหม้เล็กน้อยของไฟท่ีเกิดจากพวกหญ้าต่างๆ เช่น หญ้าคา หญ้า
ขจรจบ หญ้าสาบเสือ 

2.  ควรช่วยกันตัดกิ่งไม้สด ตีไฟท่ีลุกไหม้ตามบริเวณหัวไฟให้เชื้อเพลิงแตกกระจาย 
แล้วตีขนานกับไฟป่าท่ีก้าลังจะเร่ิมลุกลาม 

3.  ถ้ามีรถแทรกเตอร์ควรไถไร่อ้อยหรือต้นข้าวให้โล่งว่างเพื่อท้าให้เป็นแนวกันไฟ มิให้
เกิดการติดต่อลุกลามมาได้ 

หลังจากเกิดไฟป่า  
1. ตรวจดูบริเวณท่ียังมีไฟคุกรุ่น เมื่อพบแล้วจัดการดับให้สนิท 
2. ค้นหาและช่วยเหลือคน สัตว์ท่ีหนีไฟออกมาและได้รับบาดเจ็บ 
3. ระวังภัยจากสัตว์ท่ีหนีไฟป่าออกมา จะท้าอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ 
4. ท้าการปลูกป่าทดแทน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกไม้โตเร็ว 
5. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เรื่องวิธีการป้องกันไฟป่าด้วยการประชาสัมพันธ์ 

การสอน การติดป้ายค้าเตือน 
 
กิจกรรมที่ 5.6  ใหเ้สนอแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า 
แนวตอบ  แนวทางการตามพระราชด้าริป่าเปียกมี 6 วิธีด้วยกัน คือ 

1.  ท้าระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้้าและแนวพืชชนิดต่าง ๆ ปลูกตามแนว
คลอง 

2.  สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟ ป่าเปียก โดยอาศัยน้้าชลประทานและ
น้้าฝน 

3.  การปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้้า เพื่อให้ความชุ่มชื่นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยาย
ออกไปทั้งสองข้างของร่องน้้า ซึ่งจะท้าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่า จะ
เกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น 

4. การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่น หรือเรียกว่า "check Dam" ขึ้นเพื่อปิดกั้นร่องน้้า
หรือล้าธารขนาดเล็กเป็นระยะๆเพ่ือใช้เก็บกักน้้าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้้าท่ีเก็บไว้จะซึมเข้
ไปสะสมในดิน เพื่อท้าให้ความชุ่มชื่นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็น "ป่าเปียก" 
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5. การสูบน้้าเข้าไปในท่ีระดับสูงท่ีสุดเท่าท่ีท้าได้ แล้วปล่อยน้้าลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆ 
ไหลซึมลงดิน เพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นท่ีสูงในรูป "ภูเขาป่า" ให้กลายเป็น "ป่าเปียก" ซึ่ง
สามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย 

6. ปลูกต้นกล้วยในพื้นท่ีท่ีก้าหนดให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟ
ไหม้ป่าก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน้้าไว้ได้มากกว่าพืชอื่น ท้าให้ลดการสูญเสียน้้าลงไปได้มาก  
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หมอกควัน 

 
กิจกรรมที่ 6.1 อธิบายสาเหตุของการเกิดหมอกควัน 

แนวตอบ  สาเหตุของการเกิดหมอกควัน ได้แก่ 
1. ไฟป่า ทั้งท่ีเกิดตามธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์ ท้าให้เกิดเป็นหมอกควันปกคลุมอยู่

ในบริเวณท่ีเกิดไฟป่าและพื้นท่ีใกล้เคียง เมื่อมีการพัดพาของกระแสลมจะท้าให้หมอกควันกระจาย
ตัวไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ 

2. การเผาเศษวัชพืชวัสดุทางการเกษตรและวัชพืชริมทาง เกษตรกรมักจะเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตรในหน้าแล้งเพ่ือเตรียมพื้นท่ีส้าหรับท้าการเกษตรในฤดูฝน  

3. การเผาขยะจากชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า 
ควัน ก๊าซ และไอระเหย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

4. การคมนาคมขนส่ง สารมลพิษมาจากการเผาไหม้ท่ีเกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ ได้แก่ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น ออกซิแดนท์ สารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เขม่า ก๊าซ  
ไนตริกออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ รวมท้ังก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  

5.  ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดสิ่งเจอืปนในอากาศ สารมลพิษทางอากาศท่ี
เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมาก ได้แก่ ฝุ่นละออง เขม่า ควัน  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซพิษอื่น ๆ 
 
กิจกรรมที่ 6.2 อธิบายปัจจัยที่ท าให้ปัญหาหมอกควันมีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

แนวตอบ   ปัจจัยที่ท าให้ปัญหาหมอกควันมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 
ปัจจัยท่ี 1  การเผาท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศท้ังในกรณีของไฟป่า และการเผาเพื่อ

การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน  
ปัจจัยท่ี 2 การเผาท่ีเกิดรอบ ๆ ประเทศ ซึ่งท้าให้เกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดน  
ปัจจัยท่ี 3  สภาพภูมิอากาศ ความกดอากาศสูงไม่มีลมพัดผ่าน อากาศไม่สามารถ

ลอยตัวสูงขึ้นได้ ท้าให้หมอกควันปกคลุมในพื้นท่ียาวนานกว่าวันท่ีมีอากาศแจ่มใสหรือมีลมพัดผ่าน 
ปัจจัยท่ี 4  สภาพภูมิประเทศท่ีมีภูเขาล้อมรอบ พื้นท่ีแอ่งกระทะหรือพื้นท่ีปิดระหว่าง

หุบเขาท้าให้หมอกควันไม่สามารถแพร่กระจายไปแหล่งอื่นได้   
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กิจกรรมที่ 6.3  บอกผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากหมอกควัน 

แนวตอบ  เมื่อร่างกายสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายในระยะเวลาสั้น ๆ จะท้าให้เกิดผลกระทบ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายคือ  

1. ระบบตา เกิดอาการระคายเคืองตา ตาแดง แสบตา ตาอักแสบ 
2. ระบบผิวหนัง ระคายเคืองผิวหนัง เกิดผื่นคันผิวหนัง 
3. ระบบทางเดินหายใจเกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุจมูก แสบจมูก ไอ มีเสมหะ แน่น

หน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่ และท้าให้เกิดโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบท้ังแบบเฉียบพลัน
และเร้ือรัง ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง 

4. ระบบหลอดเลือดและหัวใจ เกิดอาการแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หายใจถี่ เมื่อยล้า สั่น
ผิดปกติ ท้าให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย เส้นเลือดในสมองตีบ 

ประชาชนท่ัวไปท่ีมีสุขภาพแข็งแรงสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายในระยะเวลาสั้น จะ
สามารถปรับตัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะ
ยาว แต่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ท่ีมีโรคประจ้าตัวเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือดอาจมีอาการรุนแรง 
 
กิจกรรมที่ 6.4  อธิบายสถานการณ์หมอกควันในชุมชนของท่าน ตามประเด็นต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ 1 ชุมชนของท่าน (หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัด) เคยเผชิญปัญหา
จากหมอกควันหรือไม่ อย่างไร 

ประเด็นที่ 2 หมอกควันในชุมชนของท่านเกิดจากสาเหตุอะไร 
ประเด็นที่ 3 ท่านปฏิบัติอย่างไรเมื่อเผชิญกับหมอกควันในชุมชนของท่าน 

แนวตอบ ประเด็นที่ 1 และ 2 ตอบตามสถานการณ์จริงของชุมชนของท่าน 

ประเด็นที่ 3 ท่านปฏิบัติอย่างไรเมื่อเผชิญกับหมอกควันในชุมชนของท่าน 
1. ดูแลตนเองหลีกเลี่ยงการออกก้าลังกายและการท้างานหนักท่ีต้องออกแรงมากใน

บริเวณหมอกควัน หากจ้าเป็นต้องอยู่ในบริเวณทีมีหมอกควันควรสวมแว่นตา เพื่อป้องกันการ
ระคายเคืองตา และควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก 

2. ดูแลบุคคลท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก คนชรา และผู้ป่วยในครอบครัวอย่างใกล้ชิดและ
หมั่นสังเกตอาการของผู้ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง หากพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ รวมท้ังควรเตรียม
ยาและอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นให้พร้อม 
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3. ดูแลบ้านเรือน เช่น ติดระบบกรองอากาศในบ้าน หากไม่มีระบบระบายอากาศหรือ
ระบบปรับอากาศ ต้องปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควันเข้ามาในอาคาร ปลูกพืชคลุม
หน้าดินในพื้นท่ีโล่งบริเวณบ้าน งดการรองรับน้้าฝนไว้ใช้อุปโภคชั่วคราว 

4. การดูแลชุมชน ไม่ให้มีการเผาวัสดุทุกชนิดและการประกอบกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
หมอกควัน เผาขยะมูลฝอย เผาหญ้า เผาตอซังข้าว เป็นต้น 
 
กิจกรรมที่ 6.5 ท่านจะเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์การเกิดหมอกควันในชุมชน

อย่างไร 
แนวตอบ การเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์หมอกควัน 

-  ทุกคนในชุมชนร่วมมือกัน เลิก ลด หลีกเลี่ยงการเผาหรือท้ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่น
ควันเพิ่มมากขึ้น 

- ให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนเร่ืองปัญหาหมอกควัน  
- ทุกคนมีส่วนร่วมในการเก็บใบไม้กิ่งไม้เพื่อท้าปุ๋ยหมักแทนการเผา 
- พยายามลดจ้านวนขยะ เมื่อมีขยะในครัวเรือนอาจใช้วิธีแยกขยะอย่างถูกวิธี  
- ดูแลท่ีดินของตัวเองอย่างสม่้าเสมอ เช่น มีการแผ้วถางไม่ให้รก และปลูกต้นไม้ เพื่อ

ป้องกันมิให้มีการเผาเกิดขึ้น 
- ปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มรวมท้ังไม้ในร่มเพิ่มมากขึ้น 

 
กิจกรรมที่ 6.6  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควันข้อใดถูกต้อง 
...... 1.  เผาขยะที่อยู่รอบบ้านเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบ 
......  2. เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพ่ือขอความช่วยเหลือในการดับไฟป่า 
......  3. ลด ละ เลิก หรือหลีกเล่ียงการเผาหรือการท้ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้น 
......  4. ให้ความรู้แก่ผู้อื่นว่าการก่อมลพิษทางอากาศทุกชนิด โดยเฉพาะการเผา บ่ันทอน

สุขภาพตัวเองและผู้อื่น และการเผาผิดกฎหมายอาญา มาตรา 220 อาจถูกปรับ ถึง 
14,000 บาทจ้าคุกถึง 7 ป หรือท้ังจ้าท้ังปรับ 

......  5. ลดการสร้างขยะ แยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะท่ีมักเป็นสาเหตุของการเผา 

......  6. ปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุม่รวมท้ังไม้ในร่มเพ่ิมมากขึ้น 

...... 7. เผาซางข้าวในท่ีนาเพื่อปรับปรุงหน้าดินให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้น 

..... 8. การเผาป่าผักหวานจะมีมีเพ่ิมมากขึ้น 
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...... 9. เจ้าของท่ีดินดูแลที่ดินของตัวเอง มีการแผ้วถางและปลูกต้นไม้ เพื่อป้องกันมิให้มีการ
เผาเกิดขึ้น 

...... 10. ให้การดูแลผู้ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงอย่างใกล้ชิดและหมั่นสังเกตอาการของผู้ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง 
เช่น เด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  แผ่นดินไหว 

 
กิจกรรมที่ 7.1  ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของแผ่นดินไหว 
แนวตอบ  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมายของ  
แผ่นดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก  
 
กิจกรรมที่ 7.2  ใหอ้ธิบายสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว 
แนวตอบ  1.  เกิดจากการเคลื่อนท่ีของเปลือกโลกตามแนวระหว่างรอยต่อของแผ่นธรณีภาค ท้า
ให้ชั้นหินขนาดใหญ่แตกหักหรือเลื่อนตัวและถ่ายโอนพลังงานศักย์อย่างรวด เร็วให้กับชั้นหินท่ีอยู่
ติดกันในรูปของคลื่นไหวสะเทือน 

2.  เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ เนื่องจากในขณะท่ีแมกมาใต้ผิวโลกเคลื่อนตัวตาม
เส้นทางสู่ปล่องภูเขาไฟ สามารถท้าให้เกิดแผ่นดินไหวก่อนท่ีจะระเบิดออกมาเป็นลาวา 

3. เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดปรมาณูใต้ดิน การระเบิด
พื้นท่ีเพ่ือส้ารวจลักษณะของหิน ส้าหรับวางแผนก่อสร้างอาคาร และเขื่อนกักเก็บน้้าขนาดใหญ่ 
เป็นต้น 

 
กิจกรรมที่ 7.3 ให้อธบิายผลกระทบจากแผ่นดินไหวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร 
แนวตอบ  1. ท้าให้เกิดพื้นดินแตกแยก 

2. เกิดภูเขาไฟระเบิด 
3. อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลาย 
4. ไฟไหม้แก๊สร่ัว 
5. ท่อระบายน้้าและท่อประปาแตก 
6. เกิดคลื่นสึนามิแผ่นดินถล่ม 
7. เส้นทางการคมนาคมเสียหายและถูกตัดขาดถนนและทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้ง 
8. เกิดโรคระบาด 
9. เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย 
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10. เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงทางเศรษฐกิจ เช่น การสื่อสาร
โทรคมนาคมขาดช่วง ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องการคมนาคมท้ังทางบก ทางน้้า และทางอากาศ
หยุดชะงัก  

11. ส่งผลต่อการลงทุน การประกันภัย 
12. ในกรณีท่ีแผ่นดินไหวมีความรุนแรงมากอาจท้าให้อาคาร สิ่งปลูกสร้างถล่ม และมี

ผู้เสียชีวิตได้ 
13. หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นใต้ท้องทะเลแรงสั่นสะเทือนอาจจะท้าให้เกิดเป็นคลื่นยักษ์

ขนาดใหญ่ ท่ีเรียกว่า “สึนามิ” (Tsunami) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
 
กิจกรรมที่ 7.4  ใหบ้อกหรือยกตัวอย่างพื้นที่เสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและใน
ประเทศต่างๆในโลก 
แนวตอบ   - ตัวอย่างพื้นท่ีเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ 
ตาก ล้าพูน ล้าปาง น่าน แม่ฮ่องสอน  

- ตัวอย่างพื้นท่ีเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศต่าง  ๆ ในโลกได้แก่ ญี่ปุ่น 
อินโดนีเซียอิตาลี ตุรกี อัฟกานีสถาน ปากีสถาน จีน เมียนมา 

 
กิจกรรมที่ 7.5 ให้อธบิายว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร 
แนวตอบ   แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ท่ีมีแหล่งก้าเนิดจากภายนอกประเทศส่งแรงสั่นสะเทือนมายัง
ประเทศไทย โดยมีแหล่งก้าเนิดมาจากตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า สาธารณรัฐ
ประชาชนลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  ส่วนมากบริเวณภาคเหนือ ภาคใต้ 
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

แผ่นดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนท่ียังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือ และ
ภาคตะวันตกของประเทศ เช่นรอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน 
รอยเล่ือนเมย อุทัยธานี รอยเล่ือนศรีสวัสดิ์ รอยเล่ือนเจดีย์สามองค์ รอยเล่ือนคลองมะรุย เป็นต้น 
 
กิจกรรมที่ 7.6 ให้ศึกษาสถานการณแ์ผ่นดินไหวในประเทศไทยจากสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ท 
แล้วอธิบายพร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวมา 1 ตัวอย่าง 
แนวตอบ - ตัวอย่างสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวท่ีศึกษา  
 



ชุดวิชา การเรียนรู้สู้ภยัธรรมชาติ 3 - 214 

กิจกรรมที่ 7.7 ให้ศึกษาสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศต่างๆในโลก จากสื่อต่าง ๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต แล้วอธิบายยกตัวอย่างสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว มา 1 ตัวอย่าง  

แนวตอบ   -ตัวอย่างสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวท่ีศึกษา- 
 
กิจกรรมที่ 7.8  ท่านคิดว่าท่านมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแผ่นดินไหวอย่างไร 

แนวตอบ 1.  สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีก้าหนด ส้าหรับพื้นท่ีเสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว  

2. ตรวจสอบสภาพของอาคารท่ีอยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน ท้าการยึดเครื่อง
เรือนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และชั้นหนังสือกับฝาบ้านหรือเสา 

3. ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย เช่น การปิดวาล์วก๊าซหุงต้ม ท่อน้้าประปา สะพานไฟ การใช้เครื่องมือดับเพลิง 

4. ให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวทุกคนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
เมื่ออยู่ในสถานท่ีต่าง ๆ ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว 

5. ไม่ควรวางสิ่งของท่ีมีน้้าหนักมากไว้ในท่ีสูง และควรผูกยึดเครื่องใช้ เครื่องเรือน 
ครุภัณฑ์ส้านักงานกับพื้นหรือฝาผนังให้แน่นหนา 

6. ควรติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานไว้ในบ้านอย่างน้อย 1 หมายเลข เพราะเมื่อใด
แผ่นดินไหวเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมักจะล่ม เนื่องจากมีผู้ใช้งานพร้อม ๆ กันเป็นจ้านวนมาก แต่
โทรศัพท์พื้นฐานยังสามารถใช้งานได้ 
 
กิจกรรมที่ 7.9 ขณะเกิดแผ่นดินไหวควรปฏิบัติตวัอย่างไร 

แนวตอบ กรณอียู่ในอาคาร 
1. กรณีความสั่นสะเทือนมากให้ ปิดสวิทช์ไฟหลัก และปิดถังแก๊ส 

2. มุดใต้โต๊ะ เก้าอี้ พิงผนังด้านใน แล้วอยู่นิ่งๆ ถ้าไม่มีโต๊ะ ใช้แขนปิดหน้า ปิดศีรษะ 

หมอบตรงมุมห้อง อยู่ให้ห่าง กระจก หน้าต่างและเลี่ยงบริเวณท่ีสิ่งของหล่นใส่ หรือล้มทับ เช่น 

โคมไฟ ตู้ 

3. ถ้ายังนอนอยู่ ให้อยู่บนเตียง ใช้หมอนปิดบังศีรษะ หลีกเลี่ยงบริเวณท่ีสิ่งของหล่นใส่ 

อยู่บริเวณท่ีปลอดภัย 
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4. ใช้ช่องประตูเป็นท่ีหลบภัยถ้าอยู่ใกล้ให้อยู่ในอาคารจนกว่าการสั่นสะเทือนหยุดจึง

ออกไปภายนอกบริเวณท่ีปลอดภัยอันตรายส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของหล่นใส่ 

5. คาดว่าหรือตระหนักเสมอว่าไฟฟ้าอาจดับหรือสปริงเกอร์อาจท้างานหรือมีเสียง

เตือนไฟไหม้ 

6. อย่าใช้ลิฟต์ขณะมีการสั่นไหวถ้าอยู่ในลิฟต์กดทุกปุ่มและออกจากลิฟต์ทันทีบริเวณ

ใกล้ลิฟต์จะเป็นส่วนท่ีแข็งแรงของอาคารเหมาะแก่การหลบและหมอบ 

กรณีอยู่นอกอาคาร ให้อยู่ด้านนอก ในท่ีโล่งแจ้งปลอดภัยท่ีสุด อยู่ให้ห่างจากอาคาร 

เสาไฟ สายไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งของท่ีอาจหล่นใส่ ให้หาท่ีก้าบังจากเศษวัสดุท่ีอาจจะ

ร่วงหล่นลงมาได้ 

กิจกรรมที่ 7.10 หลังจากเกิดแผ่นดินไหวผู้เรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก
แผ่นดินไหวอย่างไร 

แนวตอบ 1. ปิดสวิตซ์ไฟฟ้า วาล์วก๊าซหุงต้ม ประปา และห้ามจุดไม้ขีดไฟจนกว่าจะได้ตรวจสอบ
การรั่วของก๊าซหรือน้้ามันเชื้อเพลิงแล้ว 

2. ส้ารวจผู้ได้รับบาดเจ็บ จัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ  
ห้ามเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บสาหัส ยกเว้นกรณีต้องหลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภัย 

3. ตรวจสอบว่าแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน  
4. ให้ออกจากบริเวณท่ีสายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง  
5. อพยพออกจากอาคารท่ีได้รับความเสียหาย และเตรียมพร้อมรับการเกิด

แผ่นดินไหวระลอกต่อไป 
6. ติดตามข่าว สถานการณ์ การเตือนภัย และค้าแนะน้าต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัย 
7. หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานในถนนและเข้าใกล้อาคารท่ีได้รับความเสียหาย ยกเว้น

กรณีฉุกเฉินเพ่ือไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
8. อย่าตื่นตระหนกและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าท่ีจะท้าได้ 
9. เตรียมรับมืออาฟเตอร์ช็อก ซึ่งท่ัวไปมีความรุนแรงน้อยกว่าแต่ก็อาจสร้างความ

เสียหายเพิ่มเติมเปิดวิทยุโทรทัศน์ฟังข่าวเพ่ิมเติม 
10. หากอยู่ชายฝั่งใกล้ปากแม่น้าให้รีบขึ้นท่ีสูงบริเวณท่ีปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณท่ี

เคยมีประวัติการเกิดอันตรายจากสึนามิ 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  สึนามิ..ภัยร้ายที่น่ากลัว 

 
กิจกรรมที่ 8.1  ใหท้่านดูวีดิทัศน์ เร่ือง คลื่นสึนามิ ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 
และให้ตอบค าถามในประเด็นต่อไปนี ้ 

1. ลักษณะการเกิดคลื่นสึนามิ 
2. สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ 
3. เมื่อเกิดสึนามิ จะเกิดผลกระทบที่มีต่อประเทศชาติอย่างไร  

แนวตอบ 1. ลักษณะการเกิดคลื่นสึนามิ 
จากการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกาะสุมาตรา ประเทศมาเลเซีย สัญญาณเตือนทาง

ธรรมชาติสิ่งแรกก็มาถึงชายฝั่งประเทศไทย นั้นคือระดับน้้าทะเลลดลงมากด้วยความรวดเร็ว อย่าง
ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้คนท่ีอยู่ตามชายหาดต่างประหลาดใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่กับคาดไม่ถึงว่า
นั้นมันคือสัญญาณเตือนว่าจะมีมหันตภัยมาถึงตัว มีบางคนวิ่งลงไปจับปลาทีเกยตื้นอย่างสนุกสนาน
ไม่ถึงนาทีต่อมา คลื่นยักษ์สึนามิระรอกแรกก็ปรากฏตัวในทะเล ทุกคนท่ีเห็นต่างร้องตะโกนให้วิ่ง
หนีขึ้นฝั่ง ต่างคนต่างหนีเอาชีวิตรอด ด้วยความเร็วของคลื่นขณะท่ีซัดเข้าฝั่งไม่น้อยกว่า 100 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยท่ีคลื่นยักษ์ เดินทางข้ามทะเลอันดามันในช่วงท่ีทะเลมีความลึกมากจะมี
ความเร็วมากกว่า 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความเร็วและรุ่นแรงหลายระรอก ได้กลืนเอาชีวิต
หลายคนท่ีหนีไม่รอด และกวาดท้าลายล้างทุกสิ่งท่ีขวางทางมันไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่อง รถยนต์
ต่างๆ เสียหายท้ังหมดตลอดระยะท่ีมันซัดถึง 

2.  สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ 
การคลื่นสึนามิโดยท่ัวไปมีสาเหตุจากการไหวสะเทือนของเปลือกโลกอย่างรุนแรงใต้

พื้นท้องทะเลและมหาสมุทร โดยมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมีอยู่ 3 แบบคือ 
1) แบบกระจายตัว  คือ แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนท่ีออกจากกัน 
2) แบบมุดตัว คือ แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนเข้าหากัน โดยท่ีแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่ง 

มุดเข้าไปอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่ง 
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3) แบบเปลี่ยนรูป คือ แผ่นเปลือกโลกจ้านวนสองแผ่นเคลื่อนท่ีในแนวนอนผ่านซึ่ง
กันและกันซึ่งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา ท้าให้มวลน้้าในมหาสมุทรเกิดการเคลื่อนไหว
กลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ แผ่กระจายเป็นวงกว้างออกไปจากบริเวณท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของ
แผ่นดินไหว และเนื่องจากคลื่นชนิดนี้มิได้เกิดจากการขึ้นลงของน้้าทะเล   

3. เมื่อเกิดสึนามิ จะเกิดผลกระทบที่มีต่อประเทศชาติอย่างไร  
ส้าหรับผลกระทบท่ีประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยคลื่นสึนามิ เมื่อวันท่ี 26 

ธันวาคม พ.ศ. 2547  ส้าหรับประเทศไทย พิบัติภัยจากคลื่นสึนามิ ได้ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชนท่ัวท้ังประเทศ เพราะมีการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเป็นจ้านวนมากใน 6 
จังหวัดภาคใต้ที่มีพื้นท่ีอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล 
โดยเฉพาะท่ีจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต มีการสูญเสียมากท่ีสุด เป็นพิบัติภัยทางธรรมชาติท่ี
เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดยไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อน จึงไม่ได้มีการระมัดระวังและป้องกันไว้
ล่วงหน้า 

ผลกระทบตามมาท้าให้เกิดความเสียหายในหลาย ๆ ด้านได้แก่  
1) ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน  จ้านวนผู้เสียชีวิตท่ีเป็นคนต่างชาติมี

ถึง 1,240 คน จากจ้านวนผู้เสียชีวิตท้ังหมด 5,309 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตท่ีไม่ทราบว่าเป็น
คนไทยหรือคนต่างชาติอีก 2,341 คน ส่วนผู้สูญหายจ้านวนท้ังหมด 3,370 คน  

นอกจากจะมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและสูญหายเป็นจ้านวนมากแล้ว ยังมีความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เป็นจ้านวนมากเช่นกัน ได้แก่ อาคารของโรงแรมขนาดใหญ่ ท่ีพัก
ของนักท่องเท่ียวประเภทบังกะโล และเกสต์เฮาส์ ร้านค้าและร้านอาหารบริเวณชายหาด บ้านเรือน
ของราษฎรท่ีมีอาชีพทางการประมง ทรัพย์สินส่วนตัวของนักท่องเท่ียวท่ีประสบภัย ยานพาหนะ 
เรือประมงและเรือของหน่วยงานราชการ  ตลอดจนสาธารณูปโภคของท้องถิ่น  เช่น ไฟฟ้า  ประปา 
โทรศัพท์ ถนนหนทาง ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น กับทรัพย์สินเหล่านี้ ถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้ว มีจ้านวน
หลายพันล้านบาท 

2) ความเสียหายด้านเศรษฐกิจความเสียหายด้านเศรษฐกิจท่ีส้าคัญท่ีสุดคือ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เนื่องจาก บริเวณท่ีได้รับพิบัติภัยหลายแห่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับ
ความนิยมมาก มีการลงทุนสร้างโรงแรมท่ีพัก ในระดับต่างๆ รวมท้ังสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว นอกจากจะเสียหายในด้านทรัพย์สินแล้ว การหยุดกิจการของธุรกิจต่างๆ ท่ีประสบ
พิบัติภัยยังท้าให้บุคลากรเป็นจ้านวนมากต้องสูญเสียรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเอง หรือ
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พนักงานลูกจ้างของกิจการนั้นๆ ถึงแม้ว่ากิจการอื่นๆ ท่ีไม่ประสบพิบัติภัยโดยตรงยังสามารถ
ด้าเนินงานอยู่ได้ ก็อาจมีปัญหาการขาดแคลนลูกค้า เนื่องจาก นักท่องเท่ียวเกิดความเกรงกลัว ไม่
กล้าเดินทางมาเสี่ยงภัยอกี  

3) ความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คลื่นสึนามิท่ีซัดเข้า
สู่ฝั่ งด้วยพลังแรงและมีระดับยอดคลื่นสู งหลายเมตร ย่อมก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนชายฝั่งได้มาก ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ 
ตัวอย่างของความเสียหายท่ีส้าคัญๆ  ได้แก่ ความเสียหายของปะการังใต้น้้า ซึ่งถูกคลื่นกระแทก
แตกหักเสียหาย หรือถูกตะกอนและวัสดุต่างๆ ท่ีน้้าพัดพามาจากท้องทะเลและบนพื้นดิน ทับถม
กันบนส่วนยอดของปะการัง  ความเสียหายของป่าชายเลนที่ถูกคลื่นซัดจนหักโค่น หรือหลุดลอยไป
กับมวลน้้า การเปลี่ยนแปลงของแนวชายหาด โดยบางส่วนถดถอยเข้ามาในบริเวณชายฝั่ง 
เนื่องจากการกัดเซาะของพลังคลื่น และบางส่วนอาจรุกล้้าออกไปในทะเลจากการทับถมของ
ตะกอนท่ีน้้าพัดพามา   การเปลี่ยนแปลงของบริเวณปากแม่น้้า ซึ่งอาจขยายกว้างออกหรือเคลื่อนท่ี
ไปจากเดิม เนื่องจากพลังการกัดเซาะของคลื่นและการเปลี่ยนเส้นทางน้้าไหลจากปากน้้าออกสู่
ทะเล  การมีซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างตามบริเวณชายหาด ซึ่งท้าให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง 
รวมท้ัง มีเศษขยะต่างๆ ท่ีคลื่นซัดมากองไว้เป็นจ้านวนมาก 
 
กิจกรรมที่ 8.2 จงบอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดสึนามิของประเทศต่างๆในโลก 

แนวตอบ  ส้าหรับพื้นท่ีเสี่ยงภัยในทวีปเอเชียและประเทศต่างๆ ในโลกท่ีมีโอกาสสูงในการเกิด
เคล่ือนสึนามิได้ คือบริเวณท่ีแผ่นเปลือกโลกเคล่ือนแบบมุดตัวและเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟ หรือแนว
ภูเขาไฟท่ีผุดขึ้นมาคู่กับร่องลึกในบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณดังกล่าวนี้ในบางครั้งเรียกว่า 
“วงแหวนแห่งไฟ”  

กลุ่มพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ เช่น เกาะซานโตรินี่  ประเทศกรีซ เมืองลิสบอน 
ประเทศโปรตุเกส เกาะกรากะตัวจุ ดเกิดแผ่นดินไหวท่ีหมู่เกาะอาลิวเชียน ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ 
ท่ีถาโถมเข้าสู่ฮาวายและอะแลสกา ประเทศญี่ปุ่น มหาสมุทรอินเดีย และประเทศชิลี เป็นต้น 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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กิจกรรมที่ 8.3 จงบอกสถิติการเกิดสึนามิของประเทศต่าง ๆ ในโลก 

สถิติการเกิดสึนามิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
วันที่/เดือน/พ.ศ. สถานที่เกิด 

26 สิงหาคม พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883) ภูเขาไฟกรากะตัวระเบิด 

16 สิงหาคม พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) รอบอ่าวโมโร (เมืองโคตาบาโต) ประเทศฟิลิปปินส์ 
26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) หมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 

25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) หมู่เกาะเมินตาวัย ประเทศอินโดนีเซีย 

 
 
11 เมษายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 

หมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 8.9 และ 8.3 
ประเทศไทยสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ เกิดคลื่นสึนามิ 
ขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

สถิติการเกิดสึนามิในเอเชียใต้ 
วันที่/เดือน/พ.ศ. สถานที่เกิด 

พ.ศ. 2067 (ค.ศ. 1524) ใกล้เมือง Dabhol รัฐมหารัชตะ ประเทศอินเดีย 
2 เมษายน พ.ศ. 2305  (ค.ศ. 1762) ชายฝั่งอาระคัน ประเทศพม่า 
16 มิถุนายน พ.ศ. 2362  (ค.ศ. 1819 Rann of Kachchh รัฐกุจาราช ประเทศอินเดีย 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2390  (ค.ศ. 1847) หมู่เกาะนิโคบาร์ใหญ่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2424  (ค.ศ. 1881) หมู่เกาะคาร์นิโคบาร์ 
26 สิงหาคม พ.ศ. 2426  (ค.ศ. 1883) ภูเขาไฟกรากะตัวระเบิด 
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ชายฝั่ง Mekran บาลูจิสถาน 

สถิติการเกิดสึนามิในอเมริกาและแคริบเบียน 
วันที่/เดือน/พ.ศ. สถานที่เกิด 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) เปอร์โตริโก 
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) นิวฟาวนด์แลนด์ 
4 สิงหาคม พ.ศ. 2489  (ค.ศ. 1946) สาธารณรัฐโดมินิกัน[ 
18 สิงหาคม พ.ศ. 2489  (ค.ศ. 1946) สาธารณรัฐโดมินิกัน 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2383 (ค.ศ. 1840) เกรท สเวลล์ในแม่น้้าเดลาแวร์ 
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1872) รัฐเมน 
9 มกราคม พ.ศ. 2469  (ค.ศ. 1926) รัฐเมน 

https://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2426
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519
https://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2067
https://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2305
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2362
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2390
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2424
https://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2426
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2488
https://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2461
https://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2472
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
https://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2383
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2415
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2469
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8.4 จงบอกวิธีเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายจากสึนามิ  
 แนวตอบ การเตรียมตัวก่อนเกิดสึนามิ 

1.  เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเล  
อันดามัน ให้เตรียมรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ โดยด่วน 

2. สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับน้้าลงมาก หลังการเกิด
แผ่นดินไหวให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพ คนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง ให้
อยู่ห่างจากชายฝั่งมากๆและอยู่ในท่ีดอนหรือน้้าท่วมไม่ถึง 

3. ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
4. หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดท้าเขื่อน ก้าแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ ลดแรง

ปะทะของน้้าทะเล และก่อสร้างท่ีพักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณย่านท่ีมีความเส่ียงภัยในเรื่อง
คลื่นสึนาม ิ 

5. หลีกเลี่ยงการก่อสร้างใกล้ชายฝั่งในย่านท่ีมีความเสี่ยงสูง 
6. วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ เช่น ก้าหนดสถานท่ีในการอพยพแหล่ง

สะสมน้้าสะอาด เป็นต้น  

การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ ท าได้โดย 
1.  ในกรณีท่ีได้รับการเตือนภัยว่าจะเกิดคลื่นสึนามิ ให้ตั้งสติให้ดี และปฏิบัติตาม

ขั้นตอนท่ีได้รับการอบรมมา ควรเตรียมอาหารแห้ง น้้าดื่ม ยา เวชภัณฑ์ เอกสารส้าคัญและเงินสด
จ้านวนหนึ่งติดตัวไปด้วย ให้อพยพขึ้นไปยังท่ีเนินสูงน้้าท่วมไม่ถึงหรือใช้เส้นทางท่ีทางราชการ
ก้าหนดไว้ 

2.  เมื่อเห็นน้้าทะเลลดลงอย่างผิดปกติ อย่าลงไปในชายหาด เพราะหากเกิดคลื่น
เคลื่อนตัวเข้ามาจะไม่สามารถวิ่งหลบหนีคลื่นได้ทัน ควรรีบออกให้ห่างจากบริเวณฝั่งชายทะเลให้
มากท่ีสุด 

3.  ผู้ท่ีเดินเรืออยู่ในทะเล เมื่อได้ยินการเตือนภัยห้ามน้าเรือเข้ามาบริเวณชายฝั่งเป็นอัน
ขาด ถ้าอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบน้าเรือออกไปกลางทะเลห่างจากชายฝั่ง เพราะคลื่นสึนามิท่ีอยู่
ไกลชายฝั่งมาก ๆ จะมีขนาดเล็ก  

4. คลื่นสึนามิสามารถโถมเข้าหาชายฝั่งได้หลายระลอก แต่ละระลอกอาจท้ิงช่วง
ประมาณ 20 นาที ควรรอสักระยะหรือจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยแล้ว ผู้ท่ีอพยพขึ้นสู่ท่ี
สูงจึงลงมาจากที่หลบภัยหรือเรือท่ีลอยล้าอยู่กลางทะเลจึงกลับเข้าฝั่ง 
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5. เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะท่ีอยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออกจาก
บริเวณชายฝั่งไปยังบริเวณท่ีสูงหรือท่ีดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจากทางราชการ เนื่องจาก
คลื่นสึนามีเคล่ืนท่ีด้วยความเร็วสูง 

6.  อย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่าจะ
หลบหน ี

การปฏิบัติตัวหลังเกิดสึนามิ  
1. ส้ารวจดูตนเองและคนท่ีใกล้ชิดว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหรือไม่ ถ้ามี

ควรรีบปฐมพยาบาลและน้าส่งโรงพยาบาลโดยด่วน  
2. หลังจากคลื่นสึนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่ง เมื่อเหตุการณ์จะสงบลง สิ่งท่ีควรระวัง คือ  

การเกิดแผ่นดินไหวเบา ๆ หรือท่ีเรียกว่า อาฟเตอร์ช็อก (after shock) ตามมา ซึ่งมักจะเกิดตามมา
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวประมาณครึ่งชั่วโมงถึง 2 วัน และหากเกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้น ไม่ควรออก
จากตัวอาคารบ้านเรือน ไม่ควรยืนใกล้หน้าต่าง ประตู เพราะกระจกอาจจะแตก ท้าให้ได้รับ
อันตราย 

3. ส้ารวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แจ้งให้ทางราชการ
ทราบ   

4. คอยฟังประกาศจากทางราชการ หากให้มีการอพยพออกนอกพื้นท่ี ควรหยิบ
เอกสารส้าคัญและทรัพย์สินมีค่า แล้วออกจากบริเวณดังกล่าวไปอยู่ในเขตปลอดภัยต่อไป 
 
กิจกรรมที่ 8.5 จงบอกแนวทางการป้องกันภัยและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
สึนามิ 

แนวตอบ ภาครัฐด าเนินการดังนี้  
1. จัดวางผังเมืองให้เหมาะสม โดยพิจารณาจัดให้แหล่งท่ีอยู่อาศัยอยู่บริเวณท่ีห่างจาก

ชายฝั่งทะเล 
2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองการป้องกันและบรรเทาภัยจาก

คลื่นสึนามิ และแผ่นดินไหว 
3. จัดให้มีการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ 
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4. วางแผนในเรื่องการอพยพผู้คน การก้าหนดสถานท่ีในการอพยพ การเตรียมแหล่ง
สะสมน้้าสะอาด  การจัดเตรียมบ้านพักอาศัยชั่วคราว การระสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขณะ
เกิดภัย การก้าหนดขั้นตอน หรือวิธีการชวยเหลือบรรเทาภัยด้านสาธารณสุข การรื้อถอนและฟื้นฟู
สิ่งก่อสร้าง 

5. หลีกเล่ียงการก่อสร้างใกล้ชายฝั่งทะเล ในเขตที่มีความเส่ียงภัยจากคลื่นสึนามิสูง 
6. จัดให้มีศูนย์เตือนภัยจากคลื่นสึนามิ 
7. มีการประกาศเตือนภัย 

ภาคเอกชนด าเนินการดังนี้ 
1. ควรให้การสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ หรือการให้

ความรู้แก่ประชาชน ในเร่ืองการป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ 
2. ให้การสนับสนุนด้านการเงิน เพ่ือใช้ในการป้องกันภัยสึนามิ และการช่วยเหลือหลัง

เกิดภัยพิบัติขึ้น 
3. ให้การสนับสนุนด้านก้าลังคนในการช่วยเหลือ กรณีเกิดภัยจากสึนามิ 

ภาคประชาชนด าเนินการ ดังนี ้
1. ควรติดตามการเสนอข่าว หรือประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
2. รู้จักสังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง ถ้าน้้าทะเลลดระดับลงมามากหลังเกิด

แผ่นดินไหว ให้สันนิษฐานว่า อาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้รีบอพยพคนในครอบครัว หรือสัตว์
เล้ียง ให้อยู่ห่างจากชายฝั่งมาก ๆ ควรอยู่ในท่ีดอนหรือท่ีสูงน้้าท่วมไม่ถึง 

3. กรณีท่ีอยู่ในเรือ ซึ่งจอดอยู่ท่ีท่าเรือหรืออ่าวให้รีบน้าเรือออกไปกลางทะเล เมื่อ
ทราบว่าจะเกิด คลื่นสึนามิพัดเข้าหา 

4. หากเกิดภัยจากคลื่นสึนามิ พยายามตั้งสติให้มั่น เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ 
5. อย่าลงไปชายหาดเพื่อไปดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็จะไม่สามารถวิ่ง

หลบหนีได้ทัน 
6. ไม่ควรประมาท กรณีท่ีมีข่าวว่าจะเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็ก เนื่องจากคลื่นสึนามิใน

บริเวณหนึ่ง อาจมีขนาดเล็ก แต่ว่าอีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่ก็ได้ 
7. คล่ืนสึนามิสามารถเกิดขึ้นได้อีกหลายระลอก จากการเกิดแผ่นดินไหวคร้ังเดียว 

เนื่องจากการ แกว่งไปแกว่งมาของน้้าทะเล ถ้าจะลงไปชายหาดให้รอสักระยะหนึ่ง เพื่อให้แน่ว่า
ปลอดภัยจากคลื่นแล้ว 
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กิจกรรมที่ 8.6  กรณีเกิดสึนามิในพื้นที่เราจะแจ้งประสานความช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดบา้ง จงยกตัวอย่างมาสัก 3 หน่วยงาน 

แนวตอบ 1. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีอยู่ในทุกจังหวัด 
3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ 
 
กิจกรรมที่ 9.1 หากเกิดเหตุการณ์ลมพายุพัดบ้านเรือนจนได้รับความเสียหาย ควรแจ้งใครเพื่อ
ขอความช่วยเหลือในเบื้องต้น 

แนวตอบ 1. ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในหมูบ้านของท่านเองบุคคลท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน  ก้านัน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล (นายก อบต.) นายกเทศมนตรี
เทศบาลต้าบล 

2. ถ้าเหตุการณ์เกิดหมู่บ้านอื่นในจังหวัดของท่านบุคคลท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได
ได้แก่  นายอ้าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ผู้อ้านวยการศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
 
กิจกรรมที่ 9.2 จงบอกหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์
ภัยธรรมชาติมาอย่างน้อย 5 หน่วยงาน 
แนวตอบ 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด กระทรวงมหาดไทย 

2. กรมทางหลวงชนบท สังกัด กระทรวงคมนาคม 
3. สภาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
4. กรมอุตุนิยมวิทยา สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
5. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
6. กรมส่งเสริมการเกษตร สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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นายสมชาย  เด็ดขาด    รองผู้อ้านวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

ผู้วิเคราะห์เนื้อหาและจัดท าโครงสร้างหลักสตูร 
 นายประดิษฐ์  สุวรรรณศักดิ์ นายช่างเคร่ืองกลอาวุโส ศป เขต 10 ล้าปาง 
 นางสุนันท์  โกษาวัง     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้านาญการพิเศษ  
           ศูนย์ ปภ เขต 10 ล้าปาง 
 นางอัมพวัน  กันวะนา     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้านาญการ  
           ศูนย์ ปภ เขต 10 ล้าปาง 
 นายนิพนธ ์ ณ จันตา    ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางสาวกมลธรรม  ชื่นพันธุ์  ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางณิชากร  เมตาภรณ์   ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางพิมพรรณ  ยอดค้า   ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางรสาพร   หม้อศรีใจ   ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางอรวรรณ ฟังเพราะ  ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางอุบลรัตน์  มีโชค    ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางกรรณิการ์  ยศตื้อ   ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางวราพรรณ  พูลสวัสดิ์  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางแก้วตา  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางสาวนัชรี  อุ่มบางตลาด  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ     
 นางอริสา  ประกอบดี   ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นายเสถียรพงศ์  ใจเย็น   คร ูสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นายธนากร  หน่อแก้ว   ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางสาวพรวิมล  พันลา   คร ูศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล้าปาง  
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ผู้รวบรวม/ เรียบเรียงเนื้อหา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภัยแล้ง         
 นางอุบลรัตน์  มีโชค    ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นายธนากร  หน่อแก้ว   คร ูสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นายประวิตร  ประธรรมโย  ครู กศน.อ้าเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
 นางกนิษฐา  แสงอายุ    ครูอาสาสมัคร กศน.อ้าเภอพาน จ.เชียงราย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาตภัย 
 นางแก้วตา  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางณิชากร  เมตาภรณ์   ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางดวงทิพย์  แก้วประเสริฐ ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางสาวชลธิชา  ก๋าแก้ว   ครู กศน.ต้าบล กศน.อ้าเภอเมือง จ.น่าน 
 นางอ้าพร  ค้าลือ     ครูอาสาสมัคร กศน.อ้าเภอเมือง จ.น่าน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุทกภัย 
 นางกรรณิการ์  ยศตื้อ   ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางวราพรรณ  พูลสวัสดิ์  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางอริสา  ประกอบดี   คร ูสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางสาวพรวิมล  พันลา   คร ูศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล้าปาง 
 นายนครินทร์  อรุณพันธ์  นักวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล้าปาง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดินโคลนถล่ม 
 นางกรรณิการ์  ยศตื้อ   ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางวราพรรณ  พูลสวัสดิ์  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางอริสา  ประกอบดี   คร ูสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางสาวพรวิมล  พันลา   คร ูศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล้าปาง 
 นายนครินทร์  อรุณพันธ์  นักวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล้าปาง 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟป่า 
 นางสาวกมลธรรม  ชื่นพันธุ์  ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางสาวสายพิน  ใจแก่น   ครู กศน.ต้าบล กศน.อ้าเภอเมือง จ.ล้าปาง 
 นางเยาวรีย์  บุณยะภักดิ์   ครูอาสาสมัคร กศน.อ้าเภอเมือง จ.ล้าปาง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หมอกควัน 
 นางสาวนัชรี  อุ่มบางตลาด  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางสาวจิระวดี  สมทรง   ครู กศน.อ้าเภอแจ้ห่ม จ.ล้าปาง 
 นางสาวนันทรัตน์  ไขล้าเมา ครู กศน.ต้าบล กศน.อ้าเภอเมืองปาน จ.ล้าปาง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นดินไหว 
 นายเสถียรพงศ์  ใจเย็น   คร ูสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางกาญจน์ณัฏฐา  คีรีธีรกุล ครู กศน.อ้าเภอแม่สรวย จ.เชียงราย 
 นางยุพดี  ดวงค้า     ครู กศน.อ้าเภอสันทราย จ.เชียงใหม ่
 นางธัญญารัตน์  ก้าพุฒกลาง ครูอาสาสมัคร กศน.อ้าเภอแม่สรวย จ.เชียงราย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สึนามิ 
 นายจารุเศรษฐ์  อรุณสิทธิ ์  ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ 
 นายนิพนธ์  ณ จันตา    ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นายธีรวุฒิ  วังแก้ว    ครูช้านาญการ กศน.อ้าเภอสงูเม่น จ.แพร ่
 นายอดุร  ค้าบุญเรือง    ครู กศน.ต้าบล กศน.อ้าเภอเชียงม่วน จ.พะเยา 
 นายพิรุณ  กุลชวาล    ครู กศน.ต้าบล กศน.อ้าเภอปง จ.พะเยา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ 
 นายนิพนธ์  ณ จันตา    ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางสาวกมลธรรม  ชื่นพันธุ์  ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางแก้วตา  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
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บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร 
 นายนิพนธ์  ณ จันตา    ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางสาวกมลธรรม  ชื่นพันธุ์  ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางณิชากร  เมตาภรณ์   ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ  
 นางอุบลรัตน์  มีโชค    ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางแก้วตา  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางกรรณิการ์  ยศตื้อ   ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางสาวนัชรี  อุ่มบางตลาด  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางวราพรรณ  พูลสวัสดิ์  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางอริสา  ประกอบดี   คร ูสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นายเสถียรพงศ์  ใจเย็น   คร ูสถาบัน กศน. ภาคเหนือ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นายนิพนธ์  ณ จันตา    ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

จัดรูปเล่ม 
 นายนิพนธ์  ณ จันตา    ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางณิชากร  เมตาภรณ์   ครูช้านาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางแก้วตา  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูช้านาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นายเสถียรพงศ์  ใจเย็น   คร ูสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

ออกแบบปก 

 นายเสถียรพงศ์  ใจเย็น   คร ูสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

พิมพ์ที่  

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ล้าปาง 

เอกสารวิชาการล้าดับท่ี 29/2559 
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