
บทที ่ ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ที่3 เร่ืองภัยพบิัตทิางธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลกทางธรรมชาตใินโลก  

          การเปล่ียนแปลงทางสภาวะแวดลอ้มของโลก อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากปัจจยัธรรมชาติหรือจากการกระทาํของมนุษย  ์ ได้

ส่งผลใหเ้กิดปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบติัต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและภมิูภาคต่างๆของโลก อาทิ แผน่ดินไหว สึนามิ 

อุทกภยั ตลอดจนภยัพิบติัอ่ืนๆ ก่อใหเ้กิดผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่อมวลมนุษย์  ลกัษณะการเปล่ียนแปลงมีตั้งแต่

การเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆไปจนถึงการเกิดอยา่งฉบั พลนัและรุนแรง ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อชีวติและความเป็นอยูข่องส่ิงมีชีวติ  จึงมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติและ การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติในโลกต่างๆ เพ่ือจะ

ไดป้รับวถึิชีวติใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะในขณะน้ี 

3.1 ภัยพบิัตทิางธรรมชาติ 

            ภัยพบิัตทิางธรรมชาติ เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลใหเ้กิดอนัตรายและเกิดความ

สูญเสียทั้งชีวติและ ทรัพยสิ์นต่างๆ ภยัพิบติัทางธรรมชาติเกิดข้ึนใน 3 ลกัษณะ คือ  ภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากสาเหตุภายใน

โลก เช่น แผน่ดินไหว  ภเูขาไฟระเบิด ภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนบนผวิโลก เช่น การเกิดแผน่ดินถล่ม  อุทกภยั ภยัแลง้ ไฟป่า และภยั

พิบติัท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศ เช่น วาตภยั ภาวะโลกร้อน ลกูเห็บ ฟ้าผา่ เป็นตน้ 

1.1  แผ่นดนิไหว 

        แผ่นดนิไหว (Earthquake) เป็น ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีแผน่ดินมีการสั่นสะเทือน ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของแรง

บางอยา่งท่ีอยูใ่ตพ้ื้นโลก เม่ือเกิดแผน่ดินไหวคล่ืนของแผน่ดินไหวจะกระจายไปสู่บริเวณส่วนต่างๆ ของโลก  และถา้การ

สั่นสะเทือนของแผน่ดินไหวเป็นไปอยา่งรุนแรง อุปกรณ์ตรวจจบัคล่ืนท่ีอยูห่่างออกไปไกลนบัหม่ืนกิโลเมตรกส็ามารถรับ

คล่ืน แผน่ดินไหวได้  
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        1) ปัจจัยทีท่าํให้เกดิแผ่นดนิไหว แผน่ดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนของแผน่ดินท่ีรู้สึกไดจุ้ดใดจุดหน่ึนบนผวิ โลก 

แผน่ดินไหวส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตวัอยา่งรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือก  โลกในรูปแบบของการเล่ือนตวัของ

แผน่ดินไหวไดเ้ช่นกนั 

        2) สถานการณ์เกดิแผ่นดนิไหว ในปัจจุบนัไดเ้กิดปรากฎการณ์แผน่ดินไหวในภมิูภาคต่างๆ ของโลกบ่อยคร้ังข้ึนและ

รุนแรงมากข้ึน โดยมีศนูยก์ลางการเกิดตามพ้ืนท่ีเส่ียงภยัต่างๆ โดยเฉพาะตามแนวรอยต่อของแผน่เปลือกโลกทั้งหลาย 

         ในประเทศไทยการเกิดปรากฎการณ์แผน่ดินไหวค่อนขา้งนอ้ยและไดรั้บผลกระทบไม่ รุนแรงมากนกั เน่ืองจาก

ประเทศไทยตั้งอยูห่่างไกลจากแนวแผน่เปลือกโลกและแนวภเูขาไฟ แมป้ระเทศไทยจะมีรอยต่อเล่ือนมีพลงัในภาคเหนือ 

ภาคตะวนัตก และภาคใต้  แต่เป็นรอยเล่ือนขนาดเลก็ส่วนใหญ่ศนูยก์ลางแผน่ดินไหวจะอยูบ่ริเวณหมู่เกาะ อนัดามนั 

ประเทศอินเดีย ประเทศพม่า ทางตอนใตข้องประเทศจีน และตอนเหนือของประเทศลาว 

    3) ผลกระทบจากการเกดิแผ่นดนิไหว เม่ือมีแผน่ดินไหวขนาดเลก็หรือปานกลางเกิดข้ึน (ขนาดปานกลาง 4-6 ริกเตอร์ 

ขนาดเลก็ 1-3 ริกเตอร์) จะเกิดรอยร้าวของอาคารและส่ิงของตกลงพ้ืนหรือแกวง่  แต่ถา้ขนาดของแผน่ดินไหวขนาดใหญ่ คือ 

ตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ข้ึนไปจะเกิดความรุนแรงมาก คือ อาคารท่ีไม่แขง็แรงจะพงัทรุดถล่ม  มีผูเ้สียชีวติมาก กรณีท่ีเกิด

แผน่ดินไหวในพื้นท่ีท่ีเป็นเกาะ และมีขนาดตั้งแต่ 7.5 ริกเตอร์ข้ึนไป ส่งผลใหเ้กิดคล่ืนสึนามินอกจากน้ีการเกิดแผน่ดินไหว

ขนาดใหญ่อาจจะทาํให้ พ้ืนท่ีบริเวณเชิงเขาท่ีลาดชนัเกิดดินถล่มลงมาทบับา้นเรือนแถบเขาและอาจเกิด  แผน่ดินแยกกนั 

          พืน้ทีเ่ส่ียงภัยแผ่นดนิไหวในประเทศไทย 

          กรมทรัพยากรธรณีไดจ้ดัทาํแผนท่ีแสดงบริเวณเส่ียงภยัแผน่ดินไหวในประเทศไทยและ แสดงความเส่ียงของโอกาศ

การเกิดแผน่ดินไหวท่ีจะเกิดความเสียหายตามมาตรา อนัดบัขั้นรุนแรงของแผน่ดินไหว เรียกวา่ ”มาตราเมร์กลัป์ลี”(Mercalli 

scaie) ดงัน้ี 

      1. เขตความรุนแรงน้อย สภาพของแผน่ดินไหวจะสามารถตรวจจบัความสั่นสะเทือนระดบั  I-II เมร์กลัป์ลี โดย

เคร่ืองตรวจรับความสั่นสะเทือน คนไม่สามารถรู้สึกได้  พบไดบ้ริเวณพื้นท่ีส่วนใหญ่ของถาคตะวนัออกเฉีงเหนือและภาค

ตะวนัออก 

      2. เขตความรุนแรงพอประมาณ สภาพของแผน่ดินไหวคนสามารถรู้สึกได ้ และเคร่ืองตรวจจบัความสั่นสะเทือนจะอยู่

ในระดบั III-IV เมร์กลัป์ลี พบไดบ้ริเวณภาคตะวนัออกฉียงเหนือตอนบนภาคตะวนัออก และภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยตั้งแต่

นครศรีธรรมราชลงไป 

     3. เขตทีม่คีวามรุนแรงน้อย-ปานกลาง สภาพของแผน่ดินไหวคนรู้สึกได ้ระดบัความสั่นสะเทือน V-VI เมร์กลัป์ลี บา้น

สั่นสะเทือน ตน้ไม่สั่น ส่ิงปลกูสร้างท่ีออกแบบไม่ดีอาจพงัได้  พบบริเวณภาคเหนือ ขอบภาคกลางดา้นทิศตะวนัตก 



กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ภาคตะวนัตกตอนล่างและภาคใต้

 

          4. เขตทีม่คีวามรุนแรงปานกลาง สภาพของแผน่ดินไหวคนรู้สึกได ้ส่ิงของในหอ้งตกหล่น ตึกร้าว  ระดบัความ

สั่นสะเทือน VII-VIII เมร์กลัป์ลี ทาํใหส่ิ้งก่อสร้างเสียหาย  บริเวณท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ไดแ้ก่  ภาคเหนือและภาคตะวนัตกท่ีมี

ชายแดนติดต่อกบัสหภาพพม่าจนถึงจงัหวดักาญจนบุรี 

 4) การระวงัภัยจากแผ่นดนิไหว การเกิดแผน่ดินไหวไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้แต่บริเวณใดท่ีเป็นจุดเส่ียงต่อการเกิด

แผน่ดินไหวจึงเป็นเพียงการลดความสูญเสียเท่านั้น 

      ข้อปฎบิัตใินการป้องกนัตนเองจากภัยแผ่นดนิไหว มีดงัน้ี 

      1. บุคคลท่ีอยูบ่ริเวณจุดเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินไหว ควรจดัเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคไวใ้หพ้ร้อม  

       2. ขณะเกิดเหตุหา้มใชลิ้ฟตเ์พราะไฟฟ้าอาจดบัได ้และควรมุดลงใตโ้ตะท่ีแขง็แรง เพ่ือป้องกนัส่ิงของร่วงหล่นทบั  
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       3. หากอยูภ่าคนอกอาคารใหห้ลีกเล่ียงการอยูใ่กลเ้สาไฟฟ้า กาํแพง และอาคารสูง  หายอยูใ่กลช้ายฝ่ังทะเลใหรี้บข้ึนท่ีสูง

ท่ีห่างจากชายฝ่ัง เพราะอาจเกิดคล่ืนสึนามิได ้

       4. ควรออกแบบอาคารและส่ิงก่อสร้างใหส้ามารถรับแรงแผน่ดินไหวขนาดใหญ่ได  ้

       5. ควรมีการฝึกซอ้มการหลบภยัแผน่ดินไหวแต่ละชุมชนหรือหน่วงงานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงแผน่ดินไหว  

1.2 ภูเขาไฟปะทุ 

 ภูเขาไฟ (Volcano) เป็นภเูขาไฟท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุของหินหนืด แก๊ส และเถา้ธุลี  ภเูขาไฟจากใตเ้ปลือกโลกแลว้ปรากฎ

ตวัเป็นสภาพภมิูประเทศ ภเูขาไฟมีทั้งท่ีดบัแลว้และท่ียงัมีพลงัอยู่ ภเูขาไฟท่ีดบัแลว้เป็นภเูขาไฟท่ีเกิดข้ึนนานมาก อาจเป็น

หลายแสนลา้นปี หินหนืดท่ีไหลออกมาแขง็ตวักลายเป็นหินภเูขาไฟบนพื้นโลก ส่วนภเูขาไฟท่ียงัมีพลงัเป็นภเูขาไฟท่ีมีการ

ปะทุ หรือดบัชัว่คราว  ซ่ึงเป็นภเูขาไฟท่ีมอดแลว้นานนบัพนัปี อาจจะปะทุใหม่ไดอี้ก  ปัจจุบนัน้ีทัว่โลกมีภเูขาไฟท่ีมีพลงัอยู่

ประมาณ 1.300 ลกู และมีภเูขาไฟท่ีดบัแลว้จาํนวนมากท่ีกลายเป็นภเูขาท่ีสาํคญั 

    1) ปัจจัยทีท่าํให้เกดิการปะทุของภูเขาไฟ ดงัน้ี 

          1.1) การปะทุของแมกมา แก๊ส และเถ้าถ่านจากได้เปลอืกโลก  การปะทุมกัมีสัณญาณบอกเหตุใหรู้้ล่วงหนา้ เช่น 

แผน่ดินไหวในบริเวณรอบๆ ภเูขาไฟเกิดการสั่นสะเทือน มีเสียงคลา้ยฟ้าร้อง  เสียงท่ีดงันั้นเกิดจากการเคล่ือนไหวของแมก

มา แก๊สต่างๆ  และไอนํ้าท่ีถกูอดัไว ้เม่ือเกิดการปะทุ ลาวา เศษหิน ฝุ่ นละออง  เถา้ถ่านภเูขาไฟ จะถกูพน่ออกมาทางปล่อง

ภเูขาไฟหรือออกมาทางช่องดา้นขา้งของภเูขาไฟ หรือตามรอยแตกแยกของภเูขาไฟ แมกมาเม่ือข้ึนสู่ผวิโลกจะเรียกวา 

“ลาวา” (Lava) ลาวาท่ีออกสู่พ้ืนผวิโลกมีอุณหภมิูสูงถึง 1.200 ⁰C ไหลไปตามความลาดเอียงของพ้ืนท่ี

 

       1.2) การปะทุของหินหนืดหรือแมกมา ภายในแมกมาจะมีแก๊สอยู ่ เม่ือแมกมาเคล่ือนข้ึนมาใกลผ้วิโลกตามช่องเปิดแก๊ส

ต่างๆ ท่ีละลายอยูจ่ะแยกตวัออกเป็นฟองแก๊สจะเพิ่มจาํนวนมากข้ึน และขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ความหนืดของแมกมาตรงท่ี

เกิดฟองจะเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย จนเกิดการแตกร้าวของฟองแก๊สพร้อมๆ กบัการขยายตวัแลว้เกิดปะทุออกอยา่งรุนแรง   
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  2) สถานการณ์การเกดิภูเขาไฟปะทุ ในยา่นภเูขาไฟของโลกยงัมีปรากฏการณ์ภเูขาไฟปะทุอยูต่่อเน่ือง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช้ีชดัวา่

ภายในเปลือกโลกยงัมีมวลหินหนืดหลอมละลายอยูอี่กและ พยายามหาทางระบายความร้อนดงักล่าว ตวัอยา่งการปะทุของ

ภเูขาไฟใน พ.ศ.2552-2553 ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ เช่น  ภเูขาไฟมาโยนในประเทศฟิลิปปินส์ไดพ้น่เศษเถา้ถ่านสู่ทอ้งฟ้า 

ตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ไดมี้การอพยพประชาชนออกนอกพื้นท่ีแต่ปรากฏวา่เขาไฟไม่ปะทุ เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 

พ.ศ. 2553 ภเูขาไฟเตอร์เรียลบาในประเทศคอสตาริกา ไดพ้น่หมอกควนัและปะทุลาวาร้อนทาํใหเ้กิดไฟไหมป่้าข้ึน ส่งผล

ใหป้ระขาขนจาํนวนมากตอ้งอพยพออกจากพ้ืนท่ีเส่ียงภยั และนบัตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ภเูขาไฟเมราปี บนเกาะ

ชวา ประเทศอินโดนีเซีย ไดป้ะทุอยา่งรุนแรงหลายคร้ัง ส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติมากกวา่ 300 คน ตอ้งมีการอพยพประชาชนราว 

90.000 คนออกพ้ืนท่ีเส่ียงภยั และมีทรัพยสิ์นเสียหายจาํนวนมาก 

           ภเูขาไฟกระจดักระจายยอยูใ่นทุกภมิูภาคของโลก บา้งกเ็ป็นภเูขาไฟท่ีดบัสนิทแลว้บา้งกเ็ป็นภเูขาไฟท่ีรอวนัปะทุ 

จากขอ้มูลทางดา้นธรณีวทิยาระบุวา่โลกมีภเูขาไฟขนาดใหญ่ท่ีมีความสูงกวา่ 4.500 เมตร อยูถึ่ง 14 แห่ง ดงัต่อไปน้ี

 

           ส่วนในประเทศไทยมีภเูขาไฟอยูใ่นทุกภมิูภาค ลกัษณะของภเูขาไฟในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นภเูขาไฟรูปโล่ 

(Shield Volcano) ซ่ึงเป็นภเูขาไฟท่ีมีความลาดชนันอ้ยประมาณ 4-10 องศา ภเูขาไฟแบบน้ีเกิดเน่ืองจากการไหลลามของ

ลาวาแบบบะซอลตซ่ึ์งค่อนขา้งเหลวและ ไหลง่าย จึงไหลแผอ่อกไปเป็นบริเวณกวา้ง หากมีการปะทุข้ึนกจ็ะไม่รุนแรง 
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ภเูขาไฟในหลายภมิูภาคของไทยเป็นภเูขาไฟท่ีดบัแลว้ พบไดใ้นจงัหวดั ดงัต่อไปน้ี

 

      3) ผลกระทบทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟ 

                1. ทาํใหเ้กิดแรงสั่นสะเทือน มี ทั้งการเกิดแผน่ดินไหววเตือน แผน่ดินไหวจริง และแผน่ดินไหวติดตาม  ถา้

ประชาชนไปตั้งถ่ินฐานอยูใ่นเชิงภเูขาไฟอาจหนีไม่ทนัและอาจเกิดความสูญ เสียแก่ชีวติและทรัพยสิ์นได ้

               2. การเคล่ือนท่ีของลาวา อาจไหลมาจากปากปล่องภเูขาไฟและเคล่ือนท่ีเร็วถึง 50 กิโลเมตรต่อชัว่โมง มนุษยแ์ละ

สัตวอ์าจหนีภยัไม่ทนัและเกิดความสูญเสียอยา่งใหญ่หลวง 

                3. การเกิดฝุ่ นภเูขา้ไฟ เถา้ มูล ภเูขาไฟ ปะทุข้ึนสู่บรรยากาศครอบคลุมอาณาบริเวณใกลภ้เูขาไฟ  และลมอาจพดัพา

ไปไกลจากแหล่งภเูขาไฟปะทุหลายพนักิโลเมตร ทาํใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศและทางนํ้า ในแหล่งนํ้ากินนํ้าใชข้อง

ประชาชน เม่ือฝนตกหนกัอาจจะเกิดนํ้าท่วมและโคลนภล่มตามมาจากฝุ่ นและเถา้ภเูขาไฟเหล่า  นั้น 

                4. เกิดคล่ืนสึนามิ ขนาดเกิดการปะทุของภเูขาไฟ โดยเฉพาะภเูขาไฟใตท้อ้งทะเล  คล่ืนน้ีอาจโถมเขา้ฝ่ังสูงขนาด

ตึก 3 ชั้นข้ึนไป 

      4) การระวงัภัยทีเ่กดิจากภูเขาไฟปะทุ สามารถทาํไดด้งัน้ี 

                     1. ตอ้งมีการพยากรณ์วา่ภเูขาไฟจะเกิดปะทุข้ึน และอาจเป็นอนัตรายกบัประชาชนหรือไม่ โดยการ

ประชาสัมพนัธ์ การพยากรณ์และเตือนภยัภเูขาไฟปะทุทางวทิยโุทรทศัน์ใหป้ระชาชนรับรู้อยา่ง ทัว่ถึง ใหช้ดัเจนจะเกิดข้ึน

เม่ือไร จะตอ้งมีการอพยพหรือไม่  เพราะอาจมีบางคนไม่อยากอพยพจนกวา่จะมีการปะทุ และผูค้นจะกลบัมาอยูบ่า้นของตน

ไดเ้ร็วท่ีสุดเม่ือใด 

                   2. การพยากรณ์ควรเร่ิมตน้ดว้ยการสังเกต เกบ็ขอ้มูล  และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยนกัภเูขาไฟวทิยาท่ีมีประสบการณ์

อยา่จริงจงั เพราะภเูขาไฟไม่ปะทุบ่อยนกั ประชาชน 2-3 พนัลา้นคนของโลกอาจไม่รู้วา่ไดต้ั้งถ่ินฐานอยูบ่นเชิงภเูขาไฟท่ีดบั

หรือไม่ ดบักต็าม ดงันั้นการเตือนภยัล่วงหนา้จะช่วยลดจาํนวนคนท่ีตกเป็นเหยือ่ของภเูขาไฟกไ็ด้ ดงันั้น จึงควรใหค้วามรู้วา่

ภเูขาไฟอยูท่ี่ไหน จะปะทุเม่ือไร จะคุม้ครองชีวติและทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งไรเม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึน 

                   3. การใหค้วามรู้แก่ประชาชน ทาํไดต้ลอดเวลาทั้งก่อน ระหวา่ง  และหลงัประสบภยัพิบติั เม่ือประชาชนรู้เร่ือง

ภยัพิบติัจากการปะทุของภเูขาไฟ นบัวา่การเตือนภยัจากภเูขาไฟปะทุมีความสาํเร็จไปคร่ึงทางแลว้ ดีกวา่ใหป้ระชาชนตกอยู่

ในความมืดเม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึน 
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1.3 สึนามิ  

        สึนามิ (Taunami) เป็นภยัพิบติัทางธรรมชาติอยา่งหน่ึง ในภาษาญ่ีปุ่นแปลวา่  “คล่ืนอ่าวจอดเรือ” (Haebour Waver) ซ่ึง 

สึ คาํแรก แปลวา่ ท่าเรือ (  Harbour) ส่วนคาํท่ีสอง นามิ แปลวา่ คล่ืน ( Wave) ในบางคร้ังกอ็าจเรียกวา่ “Seismic Wave” 

ปัจจุบนัใชค้าํเรียกกลุ่มคล่ืนท่ีมีความยาวคล่ืนมากๆ ขนาดหลายร้อยกิโลเมตร นบัจากยอดคล่ืนท่ีไล่ตามกนัไป 

         1) ปัจจัยทีท่าํให้เกดิสึนามิ สึนามิเป็นคล่ืนทะเลขนาดใหญ่ท่ีเคล่ือนตวัอยา่งรวดเร็วและมีพลงัมาก เกิดจากมวลนํ้าใน

ทะเลและมหาสมุทรไดรั้บแรงสั่นสะเทือนอยา่งรุนแรง จนกลายเป็นคล่ืนกระจายตวัออกไปจากศนูยก์ลางของการ

สั่นสะเทือนนั้น ส่วนใหญ่มกัเกิดข้ึนเม่ือมีแผน่ดินไหวรุนแรงใตท้อ้งทะเลย แต่กอ็าจเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆได ้เช่น การปะทุ

ของภเูขาไฟบนเกาะหรือใตท้ะเล การพุง่ชนของอุกกาบาตขนาดใหญ่ลงบนพ้ืนนํ้าในมหาสมุทร การทดลองระเบิดนิวเคลียร์

ใตท้ะเล เป็นตน้  

       2) สถานการณ์การเกดิสึนามิ บริเวณท่ีมกัเกิดคล่ืนสึนามิ คือ ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่นมกัไดรั้บภยั

จากสึนามิบ่อยคร้ังส่วนในทะเลอนัดามนั ของมหาสมุทรอินเดียไม่เคยเกิดสึนามิท่ีรุนแรงมาก่อน จนเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2547 ไดเ้กิดสึนามิท่ีรุนแรงมาก มีจุดกาํเนิดอยูใ่นทะเลทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซีย  แลว้แผ่

ขยายไปในทะเลอนัดามนัจนไปถึงฝ่ังตะวนัออกของทวปีแอฟริกา ส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติมากกวา่ 200.00 คน ใน 11 ประเทศ 

ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พม่า อินเดีย บงักลาเทศ ศรีลงักา มลัดีฟส์ โซมาเลีย แทนซาเนีย  และเคนยา ในประเทศไทย

มีผูเ้สียชีวติประมาณ 5,400 คนใน 6 จงัหวดั 

          3) ผลกระทบทีเ่กดิจากสึนาม ิผลของคลืน่สึนามทิีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อมและสังคม  มีดงัน้ี 
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                1. ทาํใหแ้ผน่เปลือกโลกขยบั ค่าพิกดัทางภมิูศาสตร์คลาดเคล่ือนไป 

                2. ส่งผลใหส้ภาพพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาอนัสั้น 

         3. ทาํใหสู้ญเสียทั้งชีวติและทรัพยสิ์นต่างๆ เช่น บา้นเรือนเสียหาย ระบบสาธารณูปโภคถกูทาํลาย เป็นตน้  

                4. ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น สัตวน์ํ้าบางประเภทเปล่ียนท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้  

                5. กระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การทาํประมง การคา้ขายบริเวณชายหาด เป็นตน้  

                6. ส่งผลกระทบต่อธุระกิจการท่องเท่ียว ทาํใหน้กัท่องเท่ียวลดลง

 

 4) การระวงัภัยจากสึนาม ิวธีิสังเกตและป้องกนัตนจากคลืน่สึนามิ  มีดงัน้ี 

                 1. เม่ือเกิดแผน่ดินไหวขณะท่ีอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัติดชายฝ่ังทะเลย ตอ้งระลึกเสมอวา่อาจเกิดคล่ืนสึนามิตามมา เพ่ือ

จะไดเ้ตรียมตวัใหพ้ร้อมทุกเม่ือ 

                 2. สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝ่ัง เช่น มีการลดระดบันํ้าทะเล ใหรี้บอพยพครอบครัวและสัตวเ์ล้ียงข้ึนท่ีสูง เป็น

ตน้ 

                 3. ถา้อยูใ่นเรือจอดใกลก้บัชายฝ่ังใหรี้บนาํเรือออกไปกลางทะเล 

               4. หลีกเล่ียงการก่อสร้างใกลช้ายฝ่ังในบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูง หากจาํเป็นตอ้งมีการก่อสร้าง ควรมีโครงสร้าง

แขง็แรงตา้นแรงสึนามิได ้
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1.4 อุทกภัย 

          อุทกภัย (Flood) คือ ภยัท่ีเกิดจากนํ้าท่วม  ซ่ึงเป็นนํ้าท่ีท่วมพื้นท่ีบริเวณใดบริเวณหน่ึงเป็นคร้ังคราว เน่ืองจากมีฝนตก

หนกัหรือหิมะละลาย ทาํใหน้ํ้าในลาํนํ้าหรือทะเลสาบไหลลน้ตล่ิงหรือป่าลงมาจากท่ีสูง ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติ

และทรัพยสิ์นของประชาชน 

           1) ปัจจัยทีท่าํให้เกดิอุทกภัย ปัจจัยสําคญัทีส่่งผลให้เกดิอุทกภัย มีดงัน้ี 

                 1.1 ฝนตกหนักและต่อเน่ืองยาวนาน เน่ืองจากเกิดลมพาย ุลมมรสุมมีกาํลงัแรงหรือหยอ่มความกดอากาศตํ่ามี

กาํลงัแรง ส่งผลใหไ้ม่สามารถระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีไดท้นั 

                   1.2 พืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุ่ม บริเวณ พ้ืนท่ีราบลุ่มแม่นํ้ามกัจะประสบปัญหานํ้าท่วมเป็นประจาํทุกปี หากมีฝนตกหนกั

ต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตํ่าจึงไม่สามารถระบายนํ้าออกไปได้  

                  1.3 นํา้ทะเลหนุน ถา้หากมีนํ้าทะเล ข้ึนสูงหนุนนํ้าเขา้สู่ปากแม่นํ้าจะทาํใหน้ํ้าเอ่อไหลลน้ฝ่ัง ทาํใหเ้กิดนํ้าท่วม

บริเวณสองฝ่ังแม่นํ้า 

                  1.4 พืน้ทีร่องรับนํา้ตืน้เขิน นบัเป็นมูลเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดนํ้าท่วม เพราะปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลงมาแต่ละปีมี

ปริมาณไม่แตกต่างกนั แต่ตะกอนในทอ้งนํ้าของแม่นํ้าลาํคลองและบึงมีมาก เม่ือถึงช่วงฤดูฝนท่ีมีปริมาณนํ้ามากจึงไม่มี

แหล่งกกัเกบ็จึงเอ่อท่วมพื้นท่ี ต่างๆ 

                  1.5 ส่ิงกดีขวางทศิทางการไหลของนํา้ ในอดีตนํ้าฝนท่ีตกลงสู่พ้ืนดินจะไหลโดยอิสระลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ แต่

ในปัจจุบนัไดมี้ส่ิงกีดขวางเส้นทางการไหลของนํ้าทั้งในลาํนํ้า เช่น ตะกอน  ส่ิงก่อสร้างริมลาํนํ้า กระชงัปลา ส่วนบริเวณบน

พ้ืนดินมีการสร้างถนน อาคาร  บา้นเรือน และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมขวางทิศทางการไหลของนํ้า  นํ้าจึงไมสามารถไหลและ

ระบายได ้จึงเกิดนํ้าท่วมข้ึนตามพื้นท่ีต่างๆ 

                      ลกัษณะภูมปิระเทศทีเ่ส่ียงต่อการเกดิอุทกภัย มีดงัน้ี 
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                    1. บริเวณท่ีราบ เนินเขา จะเกิดอุทกภยัแบบฉบัพลนั นํ้าไหลบ่าอยา่งรวดเร็วและมีพลงัทาํลายสูง  ลกัษณะแบบน้ี 

เรียกวา่ “นํ้าป่า” เกิดข้ึนเพราะมีนํ้าหลากจากภเูขา อนัเน่ืองจากมีฝนตกหนกับริเวณตน้นํ้า จึงทาํใหเ้กิดนํ้าหลากท่วมฉบัพลนั  

                     2. พ้ืนท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้าและชายฝ่ัง เป็นภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนชา้ๆ  จากนํ้าลน้ตล่ิง เม่ือเกิดจะกินพ้ืนท่ีบริเวณกวา้ง 

นํ้าท่วมเป็นระยะเวลานาน 

                    3. บริเวณปากแม่นํ้า เป็นอุทกภยัท่ีเกิดจากนํ้าท่ีไหลจากท่ีสูงกวา่และอาจจะมีนํ้าทะเลหนุน ประกอบกบัแผน่ดิน

ทรุดจึงทาํใหเ้กิดนํ้าท่วมขงัในท่ีสุด 

           2) สถานการณืการเกดิอุทกภัย ปัจจุบนันํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในภมิูภาคต่างๆ ของโลกและท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมกั

เกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั และเกิดรุนแรงข้ึน  เน่ืองจากมีฝนตกหนงัต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานาน ตวัอยา่งเช่น  นํ้าท่วมคร้ังใหญ่ใน

สหรัฐอเมริกา เม่ือปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ทาํใหป้ระชาชนหลายพนัคนในรัฐนอร์ทตาโคตาและมินนิโซตตอ้งอพยพ

ออกจากบา้นเรือน และการเกิดนํ้าท่วมฉบัพลนัในประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2552 นบัเป็นภาวะนํ้าท่วม

คร้ังรุนแรงท่ีสุดในกรุงมะนิลาในช่วงเวลา 42 ปี เน่ืองจากอิทธิผลของพายโุซนร้อนกิสนา ทาํใหมี้ผูเ้สีชีวติหลายร้อยคนและ

คนไร้ท่ีอยูอ่าศยัจาํนวนมาก เป็นตน้

 

     ส่วนอุทกภยัในประเทศไทยมกัเกิดในลกัษณะนํ้าท่วมฉบัพลนั หรือนํ้าป่า  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการทาํลายป่าไม ้เม่ือฝนตกนํ้า

จึงไหลชา้ลงและเกิดนํ้าท่วม เม่ือปริมาณนํ้ามากข้ึนจะมีกาํลงัทาํลายร้างสูง เช่น เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคา พ.ศ. 2544 มีพายโุซน

ร้อนเกิดข้ึนทาํใหเ้กิดฝนตกหนกัต่อเน่ืองในตาํบลนํ้ากอ้ อาํเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์  ทาํใหดิ้นถล่มบนเขาและมีนํ้าป่า

ไหลเขา้ท่วมบา้นเรือน มีท่อนไมแ้ละซากไมไ้หลลงมากบักระแสนํ้าเกิดความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์น มีผูเ้สียชีวติ 125 

คน นอกจากน้ี  สถานการณ์นํ้าท่วมกย็งัเกิดข้ึนทุกปีในพ้ืนท่ีราบนํ้าท่วมถึงของแม่นํ้าชี แม่นํ้ามูล แม่นํ้าเจา้พระยา และแม่นํ้า

ต่างๆ 

              3) ผลกระทบทีเ่กดิจากอุทกภัย สามารถแบ่งอนัตราย และความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภยั ไดด้งัน้ี 
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                        1. นํ้าท่วมอาคารบา้นเรือน ส่ิงก่อสร้างและสาธารณสถาน  ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งมาก 

บา้นเรือนหรืออาคารส่ิงก่อสร้างท่ีไม่แขง็แรงจะถกูกระแสนํ้าท่ีไหลเช่ียวพงั ทลายได ้คน สัตวพ์าหนะ และสัตวอ์าจไดรั้บ

อนัตรายถึงชีวติจากการจมนํ้าตาย 

                          2. เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถกูตดัเป็นช่วงๆ โดยความแรงของกระแสนํ้า  ถนนสะพานอาจจะ

ถกูกระแสนํ้าพดัใหพ้งัทลายได ้สินคา้พสัดุท่ีอยูร่ะหวา่งการขนส่งจะไดรั้บความเสียหายมาก 

                          3. ระบบสาธารณูปโภค จะไดรั้บความเสียหาย เช่น โทรศพัท ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 

                          4. พ้ืนท่ีการเกษตรและการปศุสัตวจ์ะไดรั้บความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา  ท่ีกาํลงัผลิดอกออกผลบนพ้ืนท่ี

ตํ่า อาจถกูนํ้าท่วมตายได ้สัตวพ์าหนะ  สัตวเ์ล้ียง ตลอดจนผลผลิตท่ีเกบ็กกัตุน  หรือมีไวเ้พ่ือทาํพนัธ์ุจะไดรั้บความเสียหาย 

ความเสียหายทางออ้ม จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทัว่ไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเส่ือม  และสูญเสียความปลอดภยั 

เป็นตน้ 

              4) วธีิปฏิบัตใินการป้องกนัตนเองจากอุทกภัย มีดงัน้ี 

                          1. การวางแผนการใชท่ี้ดินอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรกาํหนดผงัเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตวัเมือง 

ไม่ใหกี้ดขวางทางไหลของนํ้า กาํหนดการใชท่ี้ดินบริเวณพ้ืนท่ีนํ้าท่วมใหเ้ป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มรับนํ้า เพ่ือเป็นการหน่วงหรือ

ชะลอการเกิดนํ้าท่วม 

                          2. ไม่บุกรุกทาํลายป่าไม ้และไม่ปลกูพืชไร่บนพ้ืนท่ีภเูขาสูงชนั  เพราะจะขาดพ้ืนท่ีดูดซบัและชะลอการไหล

ของนํ้า ทาํใหน้ํ้าไหลลงสู่แม่นํ้า ลาํหว้ยไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

                         3. การเคล่ือนยา้ยวสัดุจากท่ีท่ีจะไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากนํ้าท่วมใหไ้ปอยูใ่นท่ีปลอดภยัหรือท่ีสูง  

                         4. การนาํถุงทรายมาทาํเข่ือน เพื่อป้องกนันํ้าท่วม 

                         5. การพยากรณ์และการเตือนภยันํ้าท่วมใหป้ระชาชนรับทราบล่วงหนา้ เพ่ือเตรียมป้องกนั  



                         6. การสร้างเข่ือน ฝาย ทาํนบ และถนน เพ่ือเป็นการกกัเกบ็นํ้าหรือเป็นการกั้นทางเดินของนํ้า เป็นตน้

 

             ข้อควรปฏิบัตเิมือ่เกดิอุทกภัย มีดงัน้ี 

                        1. ตดัสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงตม้ใหเ้รียบร้อย 

                        2. อยูใ่นอาคารท่ีแขง็แรงและอยูท่ี่สูงพน้จากนํ้าท่ีเคยท่วม 

                        3. ทาํร่างกายใหอ้บอุ่นอยูเ่สมอ 

                        4. ไม่ควรขบัข่ียานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสนํ้าหลาก 

                        5. ไม่ควรเล่นนํ้าหรือวา่ยนํ้าเล่นในขณะนํ้าท่วม 

                        6. ระวงัสัตวท่ี์มีพิษท่ีหนีนํ้าท่วมข้ึนมาอยูบ่นบา้น และหลงัคา กดัต่อย เช่น งู ตะขาบ  

                        7. ติดตามเหตุการณ์อยา่งใกลชิ้ด เช่น สังเกตดินฟ้าอากาศ  หรือติดตามคาํเตือนท่ีเก่ียวกบัลกัษณะอากาศจาก

กรมอุตุนิยมวทิยา 

                        8. เตรียมพร้อมท่ีจะอพยพไปในท่ีปลอดภยัของชีวติมากกวา่ห่วงทรัพยสิ์น 

              ข้อควรปฏิบัตหิลงัเกดิอุทกภัย มีดงัต่อไปน้ี 

                        1. ขนส่งคนอพยพกลบัภมิูลาํเนา 

                        2. ช่วยเหลือในการร้ือส่ิงปรักหกัพงั ซ่อมแซมบา้นเรือน อาคาร ต่างๆ 

                        3. ทาํความสะอาดบา้นเรือน ถนนหนทางท่ีเตม็ไปดว้ยโคลน 
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                        4. ซ่อมแซมสาธารณูปโภค ใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วท่ีสุด 

                        5. ซ่อมแซมถนน สะพาน และรางรถไฟ ใหก้ลบัสู่สภาพเดิมใหเ้ร็วท่ีสุด 

                        6. การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั จากหน่วงบรรเทาทุกขต่์างๆ 

                        7. การจดัการดา้นสาธารณสุข เพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงั 

                         8. ช่วยเหลือสัตวต่์างๆ ท่ีมีชีวติอยู่ 

    1.4 แผ่นดนิถล่ม 

             แผ่นดนิถล่ม ( Landslides) คือ การเคล่ือนท่ีของแผน่ดิน  และกระบวนการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีของดินหรือ

หิน ตามบริเวณพ้ืนท่ีลาดชนัท่ีเป็นภเูขาหรือเนินเขา 

             1) ปัจจัยทีท่าํให้เกดิแผ่นดนิถล่ม แผน่ดินถล่มเกิดข้ึนเน่ืองจากแรงดึงดูดของโลกอาจเล่ือนหลุดออกมาเป็นกระบิ  

หรือพงัทลายลงมากไ็ด ้ส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดแผน่ดินถล่มมีทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษย์ กระทาํข้ึน 

                  1.1 ปัจจัยจากธรรมชาติ มีดงัน้ี 

                          1. การเกิดแผน่ดินไหวท่ีรุนแรงมากจะส่งผลใหเ้กิดแผน่ดินบริเวณลาดเขาท่ีมีความ ชนัเกิดการเคล่ือนท่ีลง

มาตามแรงดึงดูดของโลก 

                           2. การเกิดฝนตกหนกั ฝนท่ีตกหนกัต่อเน่ืองกนัหลายๆวนั  นํ้าฝนจะซึมไปสะสมอยูใ่นเน้ือดิน เม่ือดินไม่

สามารถอุม้นํ้าไวไ้ดจ้ะล่ืนไถลลงตามความลาดชนัและมกัมีตน้ไมแ้ละ  เศษหินขนาดต่างๆ เล่ือนไหลตามไปดว้ย
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                           นอกจากน้ีแผน่ดินถล่มอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ภเูขาไฟปะทุ  หิมะตกมากหรือหิมะละลาย คล่ืนสึนามิ 

การเปล่ียนแปลงของนํ้าใตดิ้น การกดัเซาะของฝ่ังแม่นํ้า ไหล่ทวปี เป็นตน้ 

 1.2 ปัจจัยจากมนุษย์ มีดงัน้ี 

                            1. การขดุตนบริเวณไหล่เขา ลาดเขาหรือเชิงเขา เพ่ือทาํการเกษตร การทาํถนน  การขยายท่ีราบในการ

พฒันาท่ีดิน เป็นตน้ 

                            2. การดูดทรายจากแม่นํ้า หรือบนแผน่ดิน 

                            3. การขดุดินลึกๆ ในการก่อสร้างหอ้งใตดิ้นของอาคาร 

                            4. การบดอดัดินเพ่ือการก่อสร้างทาํใหเ้กิดการเคล่ือนของดินในบริเวณใกลเ้คียง  

                            5. การสูบนํ้าใตดิ้น นํ้าบาดาลท่ีมากเกินไป 

                            6. การทาํลายป่าเพ่ือทาํไร่ ทาํสวน เป็นตน้ 

                2. สถานการณ์การเกดิแผ่นดนิถล่ม การเกิดแผน่ดินถล่มในต่างประเทศและในประเทศไทยมีลกัษณะคลา้ยกนั คือ  

มกัเกิดในพ้ืนท่ีภเูขาท่ีมีความลาดชนั มีการปรับพ้ืนท่ีป่าตั้งเดิมเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สร้างบา้นพกัอาศยั  สร้างรีสอร์ตบริการ

นกัท่องเท่ียว และเม่ือมีฝนตกชุกต่อเน่ืองยาวนานมากกวา่  24 ชัว่โมง มกัจะเกิดแผน่ดินถล่มเอาดินโคลน เศษหิน  ซากไมล้ง

มาพร้อมกบัสายนํ้า สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวติและทรัพยสิ์นทุกคร้ัง และการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวน้ีมกัเกิดถ่ีข้ึน และ

รุนแรงมากข้ึนทุกๆคร้ังดว้ย ตวัอยา่งเช่น  ประเทศยกูนัทวปีแอฟริกาไดเ้กิดดินถล่มในหมู่บา้นแถบเทือกเขาทางภาค

ตะวนัออก ของประเทศ เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 เน่ืองจากมีฝนตกหนกัในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติ

มากกวา่ 100 คน และผูสู้ญหายอีกกวา่ 300 คน และท่ีประเทศจีนใตเ้กิดแผน่ดินถล่มบ่อยคร้ัง เช่น เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 ไดเ้กิดฝนตกหนกัในเขตมณฑลยนูนานและมณฑลเสฉวน ส่งผลใหเ้กิดดินถล่มมีผูเ้สียชีวติ 148 คน และ

บา้นเรือนเสียหายอยา่งมาก  

ตวัอยา่งแผน่ดินถล่มในประเทศไทย เช่น  เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ท่ีอาํเภอลบัแล อาํเภอท่าปลา อาํเภอเมือง  

จงัหวดัอุตรดิตถ ์อาํเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 
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1.5 การกดัเซาะชายฝ่ัง 

การกดัเซาะชายฝ่ัง (Coastal Erosion) คือการท่ีชายฝ่ังทะเลถกูกดัเซาะจากการกระทาํของคล่ืนและลอมในทะเลทาํใหช้าย  ฝ่ัง

ร่นถ่อยแนวเขา้ไปในแผน่ดิน ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการดาํรงชีวติของมนุษย  ์

1. ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล  มีดงัต่อไปน้ี  

1. ธรณีพิบติัภยัท่ีเกิดในบริเวณชายฝ่ังเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดการ เปล่ียนแปลงอยา่งเด่นชดั เช่น 

แผน่ดินไหว  ภเูขาไฟปะทุ  แผน่ดินถล่ม  เป็นตน้ 

2. การเปล่ียนแปลงของอากาศ  เป็ฯปัจยัหน่ึงท่ีทาํใหโ้ลกมีสภาพแวดลอ้มต่างๆ กนั อุณหภมิูอากาศโลกท่ี

สูงข้ึน อากาศท่ีร้อนข้ึนจะทาํใหล้กัษณะของลม คล่ืนรุนแรงระดบันํ้าข้ึนนํ้าลงเปล่ียนแปลง  เกิดพายุ

รุนแรงและถ่ีกวา่เดิม 

3. ระดบันํ้าทะเลสูงข้ึน  ระดบันํ้าทะเลสูงข้ึนส่วนหน่ึงเกิดจากอากาศมีอุณหภมิูสูงข้ึน ทาํใหน้ํ้าทะเล

ขยายตวั  และยงัทาํใหธ้ารนํ้าแขง็ในบริเวณขั้วโลกและบนภเูขสูงละลายไหลลงสู่มหาสมุทร 

4. ลกัษณะโครงสร้างทางธรณีวทิยาของทอ้งทะเลท่ีมีการเคล่ือนท่ีตามแผน่ เปลือกทะเลทาํใหเ้กิดการทรุด

ตวัของพ้ืนท่ี นอกจากน้ีการทรุดตวัของพ้ืนท่ีชายฝ่ังอาจเกิดจากการกดทบัหรืออดัตวัของตะกอน  ใน

พ้ืนท่ีหรืออาจเกิดจากการสูบ ขดุ หรือดูดทั้งของแขง็และของเหลวออกจากพื้นท่ี เช่น การสูบนํ้าบาดาล

ข้ึนมาใชใ้นปริมาณมาก ทาํใหเ้กิดการทรุดตวัของพ้ืนท่ี เป็นตน้ 

5. ปริมาณตะกอนไหลลงสู่ทะเลลดนอ้ยลง จากการท่ีมีส่ิงก่อสร้างปิดกั้นการไหลของนํ้าตามธรรมชาติ ทาํ

ใหป้ริมาณตะกอนตามแนวชายฝ่ังลดลง การกดัเซาะจึงเกิดข้ึนง่าย  

6. กิจกรรมของมนุษยบ์นชายฝ่ังท่ีพฒันาข้ึนมาโดยไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ชายฝ่ัง เช่น การสร้าง

ตึกสูงตามแนวชายหาดทรายดา้นนอกท่ีติดทะเล การถมทะเลเพ่ือการพฒันาท่ีดิน การเปล่ียนสภาพป่า

ชายเลนท่ีเป็นปราการธรรมชาติไปทาํประโยชน์อยา่งอ่ืน การสร้างส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีกีดขวางการ

เคล่ือนท่ีตามธรรมชาติของคล่ืน และกระแสนํ้า เป็นตน้ 

 2) สถานการณ์ชายฝ่ังถูกกดัเซาะ จากการวดัระดบันํ้าทะเล โดยสถานีวดันํ้า ทะเลทวปีต่างๆ ทัว่โลกพบวา่ มีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 12-15 เซนติเมตร บางแห่งท่ีมีระดบันํ้าทะเลเพิ่มข้ึนจะเกิดการทรุดตวัของแผน่ดิน ตวัอยา่งเช่น  ประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดสู้ญเสีย พื้นท่ีเกาะเวลสเกต (Whale Skate) ในบริเวณหมู่เกาะฮาวาย  จากการเพิ่มข้ึนของระดบันํ้าทะเลหรือ

ประชากรของประเทศตวูาลท่ีูกาํลงัเดือด ร้อนตอ้งหาท่ีอยูใ่หม่ เน่ืองแผน่ดินจะจมไปเช่นกนั  ทั้งน้ีมีการคาดการณ์วา่ หาก

ระดบันํ้าทะเลสูงข้ึนอีก 1 เมตร  พ้ืนท่ีชายฝ่ังของประเทศอุรกวยัจะหายไปร้อยละ 0.05 ประเทศอียปิตร้์อยละ 1 ประเทศ

เนเธอร์แลนด ์ร้อยละ 6 ประเทศบงักลาเทศร้อยละ 17.5 และหมู่เกาะมาร์แชลลอ์าจสูญเสียพ้ืนท่ีถึงร้อยละ 80 การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํใหมี้การประเมินวา่ในช่วง 30 ปีขา้งหนา้ จะมีการทรุดตวัของแผน่ดินชายฝ่ังถกูกดัเซาะและความ

แปรปรวนของภมิูอากาศโลกจะ เพิ่มระดบัความรุนแรงข้ึนถึง 20% และจะส่งผลใหเ้กิดภยัพิบติัทั้งจากนํ้าท่วม ดินถล่ม ดิน



ทรุด ความแหง้แลง้ ความปรวนแปรของอากาศ และภยัพิบติัอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย

 

สาํหรับชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยมีความยาวประมาณ2,600 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามนัรวม 

23จงัหวดั โดยฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 1,650 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตราด จนัทบุรี 

ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม  เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร     สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช  สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส   ส่วนชายฝ่ังทะเลอนัดามนัมีความยาวประมาณ 950 กิโลเมตร  ครอบคลุม

พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลของ 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ ระนอง พงังา กระบ่ี ตรัง และสตลู 

พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลประเทศไทย 23 จงัหวดัประสบปัญหาถกูกดัเซาะชายฝ่ังในอตัราความรุนแรงแตกต่างกนั  พ้ืนท่ีท่ีประสบ

ปัญหาถกูกดัเซาะชายฝ่ังอยา่งรุนแรงท่ีมีความสาํคญัทาง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น  พ้ืนท่ีชายบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

ชายฝ่ังเพชรบุรี-ประจวบคีรีขนัธ์  ชายฝ่ังชลบุรี ระยอง ตราด นครศรีธรรมราช สงขลา เป็นตน้ กรมทรัพยากรธรณีไดรั้บ

หมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นเจา้ภาพในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา การกดัเซาะ

ชายฝ่ังและตล่ิงลาํนํ้า  ไดร้วบรวมวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ถึงสภาพปัญหาของพ้ืนท่ีวกิฤตการกดัเซาะ  ชายฝ่ังทะเลพบวา่ 

ชายฝ่ังทะเลบางขนุเทียนถกูกดัเซาะตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ชายฝ่ังอาํเภอชะอาํ

 จงัหวดัเพชรบุรี และชายฝ่ังอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ถกูกดั

เซาะอยา่งรุนแรงเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร  และมีชายหาดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความสาํคญั เช่น หาดหวัหิน บริเวณพระ

ราชนิเวศมฤคทายวนั  พระราชวงัไกลกงัวล ถกูกดัเซาะในระดบัปานกลางเป็นระยะทางประมาณ 40กิโลเมตร ชายฝ่ัง

ปัตตานี –นราธิวาส ถกูกดัเซาะอยา่งรุนแรงเป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และชายฝ่ังจงัหวดัตราดพบการถกูกดัเซาะ

อยา่งรุนแรงเป็นระยะทางประมาณ 8กิโลเมตร โดยมีสาเหตุของการกดัเซาะและสภาพแตกต่างกนั จาํเป็นตอ้งดาํเนินการ
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สถานภาพ และวางแนวทางแกไ้ขปัญหาเป็นการเฉพาะในแต่ละเพื่อนท่ี ซ่ึงตอ้งดาํเนินการศึกษาสภาพปัญหาสาเหตุ และ

ปัจจยัทางธรณีวทิยาส่ิงแวดลอ้มและสมุทรศาสตร์ เพ่ือวางแนวทางการป้องกนั การแกไ้ขปัญหาใหเ้หมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี

วกิฤตแต่ละแห่ง 

   3) ผลกระทบทีเ่กดิการชายฝ่ังถูกกดัเซาะ การกดัเซาะชายฝ่ังท่ีเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีชายฝ่ังของภมิูภาคต่างๆ และชายฝ่ัง

ของประเทศไทยส่งผลกระทบในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1.ระบบนิเวศชายฝ่ัง ทาํใหร้ะบบนิเวศชายฝ่ัง เช่น แนวปะการัง ป่าไมช้ายเลน  หญา้ทะเล และส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ ถกูทาํลาย ส่งผล

ใหส้ภาพแวดลอ้มชายฝ่ังเส่ือมโทรมลง 

2. สภาพเศรษฐกิจ เม่ือพ้ืนท่ีชายทั้งทะเลไม่มีความอุดมสมบรูณ์ ไม่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวลด

นอ้ยลง กระทบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นรายไดส้าํคญัของประเทศ และกระทบต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าชายฝ่ัง 

ส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจาํนวนมาก 

3.การดาํรงชีวติของประชนการกดัเซาะชายฝ่ังทาํใหส่ิ้งปลกูสร้างเสียหาย  สูญเสียท่ีดินและทรัพยสิ์น ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวติและวถีิชีวติของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไป หลายชุมชนตอ้งอพยพออกจากพ้ืนท่ี 

4. การแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังมีความสลบัซบัซอ้น เน่ืองจากมีเหตุผลปัจจยัประกอบกนั

หลายดา้นจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะหาสาเหตุท่ี แทจ้ริง และแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด ดงันั้น การดาํเนินการในการแกไ้ขช่วงเวลาท่ี

ผา่นมา จึงไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร  แต่อยา่งไรกต็าม หน่วยงานต่างๆ ไดพ้ยายามจะบรรเทาปัญหา และลดผลกระทบ

จากการกดัเซาะชายฝ่ังดว้ยวธีิการต่างๆ ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนัมีวธีิการแกไ้ข 2 วธีิ ดงัน้ี 

4.1) วธีิการทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ การพ้ืนฟแูละอนุรักษาป่าชายเลน  ป่าชายหาด แหล่งหญา้ทะเล และแนว

ปะการัง  โดยเฉพาะการอนุรักษป่์าชายเลน  ซ่ึงนอกจากจะเป็นประการสาํคญัในการช่วยลดความรุนแรงของคล่ืนลม ซ่ึง

เป็นสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงของการเกิดการกดัเซาะชายฝ่ังแลว้  ป่าชายเลนยงัเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั หลบภยั แพร่พนัธ์ุของ

สัตวท์ะเลซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งอาหารของผูค้นในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

4.2) วธีิการทางวศิวกรรม การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยวธีิการทางวศิวกรรมนั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อดกัตะกอน

ชายหาด สลายพลงังานคล่ืน และพยายามรักษาสภาพชายหาดใหเ้กิดความสมดุล โดยวธีิการทางวศิวกรรมท่ีใชแ้กไ้ข 

เช่น  การสร้างเข่ือนกนัคล่ืนสร้างแนวกนัคล่ืนนอกชายฝ่ัง สร้างกาํแพงกนัตล่ิง สร้างปะการังเทียม เป็นตน้ 
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      1.6 วาตภัย (Storms) เป็นภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายลุมแรง สามารถแบ่งลกัษณะของวาตภยัไดต้ามความเร็ว

ลม  สถานท่ีท่ีเกิด เช่น พายฝุนฟ้าคะนอง พายดีุเปรชนั พายโุซนร้อน พายไุตฝุ้่ น เป็นตน้  ทาํใหเ้กิดความเสียหายใหแ้ก่ชีวติ

ของมนุษย ์อาคารบา้นเรือน ตน้ไม ้และส่ิงก่อสร้างต่างๆ 

1)ปัจจัยทีท่าํให้เกดิวาตภัย มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดงัน้ี 

1.1)พายุหมุนเขตร้อน เป็นพายหุมุนท่ีเกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อน ไดแ้ก่ พายดีุเปรชนั พายโุซนร้อน พายุ

ไตฝุ้่ น พายหุมุนเขตร้อนมีช่ือเรียกต่างกนัไปตามแหล่งกาํเนิด เช่น พายท่ีุเกิดในอ่าว       เบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย

เรียกวา่ “ไซโคลน” (Cyclone) พายท่ีุเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทะเลแคริบเบียน อ่าวเมก็ซิโก และทางดา้น

ตะวนัตกของเมก็ซิโกเรียกวา่ “เฮอลิแคน” (Hurricane) พายท่ีุเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือทางดา้นฝ่ังตะวนัตกมหาสมุทร

แปซิฟิกไต ้และทะเลจีนไต ้เรียกวา่ “ไตฝุ้่ น” (Typhoon) พายท่ีุเกิดแถบทวปีออสเตรเลีย เรียกวา่ “วลิลี-วลิลี” (willy-willy) 

หรือเรียกช่ือตามบริเวณท่ีเกิด 

1.2) ลมงวง หรือพายุทอร์นาโด เป็นพายหุมุนรุนแรงขนาดเลก็ท่ีเกิดจากการหมุนเวยีนของลมภายใตเ้มฆก่อตวัใน  แนวด่ิง

หรือเมฆพายฝุนฟ้าคะนอน (เมฆคิวมูโลนิมบสั)ท่ีมีฐานเมฆตํ่า กระแสลมวนท่ีมีความเร็วลมสูงน้ี จะทาํใหก้ระแสอากาศเป็น

ลมพุง่ข้ึนสู่ทอ้งฟ้า หรือยอ้ยลงมาจากฐานเมฆดูคลา้ยกบังวงหรือปล่องยืน่ลงมา ถา้ถึงพ้ืนดินกจ็ะทาํความเสียหายแก่ 

บา้นเรือน ตน้ไม ้และส่ิงปลกูสร้างได้  

1.3)พายุฤดูร้อน เป็นพายท่ีุเกิดในฤดูร้อน ในประเทศไทยส่วนมากเกิดระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิด

บ่อยคร้ังในภาคเหนือและภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนกลาง และภาคตะวนัออก การเกิดนอ้ยคร้ัง

กวา่  สาํหรับภาคใตก้ส็ามารถเกิดไดแ้ต่ไม่บ่อยนกั โดยพายฤุดูร้อนจะเกิดในช่วงท่ีมีลกัษณะอากาศร้อนอบอา้วติดต่อกนั

หลายวนัแลว้ มีกระแสอากาศเยน็จากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพดัมาประทะกนั ทาํใหเ้กิดฝนฟ้าคะนอง มีพายลุม

แรง และอาจมีลกูเห็บตกไดโ้ดยจะทาํความเสียหายในบริเวณกวา้งนกัประมาณ 20-30 ตารางกิโลเมตร 

2)สถานการณ์การเกดิวาตภัย วาตถยัคร้ังร้ายแรงท่ีเกิดในประเทศต่างๆ เช่น 

พายุไซโคลนนาร์กสี เกิดเม่ือวนัท่ี2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นพายหุมุนเขตร้อนท่ีมีความรุนแรงระดบัสูง พดัผา่นสหภาพ

พม่า ส่งผลใหช้าวพม่าเสียชีวติ 22,000 คน และสูญหายอีก 41,000 คน 
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               พายุไซโคลนเอลลี เกิดข้ึนวนัท่ี30 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นพายท่ีุก่อใหเ้กิดฝนตกหนกัและนํ้าท่วมรุนแรงท่ีสุดใน

รอบ 30 ปี บริเวณรัฐควนีแลนด ์ประเทศออสเตรเลีย ส่งผลใหบ้ริเวณนํ้าฝนสูงกวา่ 1 ฟุต นํ้าท่วมบา้นเรือนกวา่ 3,000 หลงั

เสียหายกวา่ 100ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

              พายุไต้ฝุ่นกสีนา  เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 26-30 กนัยายน พ.ศ. 2552 ไดพ้ดัถล่มกรุงมะนิลา ประเทศ ฟิลิปินส์ แลว้พดัผา่น

เวยีดนาม  กมัพชูา ลาว และไทย ทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติอยา่งนอ้ย ประมาณ 700 คน ส่วนวาตภยัคร้ังร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในประเทศ

ไทย เช่น 

             พายุโซนร้อน “แฮร์เรียต” ท่ีแหลมตะลุมพกุ อาํเภอปากหนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ.2505 

            พายุไต้ฝุ่น  “เกย”์ ท่ีพดัเขา้สู่จงัหวดัชุมพร เม่ือ พ.ศ. 2532 

            พายุไต้ฝุ่น “ลินดา” ท่ีพดัเขา้สู่ทางใตข้องประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2540 

             พายุโซนร้อน “หมุ่ยฟ้า” ท่ีพดัเขา้สู่ชายฝ่ังภาคใตข้องไทย เม่ือ พ.ศ.  2547 

3)ผลกระทบทีเ่กดิจากวาตภัย  ทาํใหเ้กิดอนัตราย และความเสียหาย ดงัน้ี 

บนบก  ตน้ไมถ้อนรากถอนโคนตน้ไมท้บับา้นเรือนพงั ผูค้นไดรั้บบาดเจบ็จนอาจถึงเสียชีวติ เรือกสวนไร่นาเสียหายหนกั

มาก บา้นเรียนท่ีไม่แขง็แรงไม่สามารถตา้นทานความรุนแรงของลมไดพ้งัระเนระนาด หลงัคาท่ีทาํดว้ยสังกะสีจะถกูพดัเปิด

กระเบ้ืองหลงัคาปลิววอ่น เป็นอนัตรายต่อผูค้นท่ีอยูใ่นท่ีโล่งแจง้ เสาไฟฟ้า เสาไฟล่มสายไฟขาด ไฟฟ้าลดัวงจร  เกิดไฟไหม้

ผูค้นสูญเสียจากไฟฟ้าดูดได ้ผูค้นท่ีพกัอยูริ่มทะเลจะถกูคล่ืนซดัท่วมบา้นเรือนและกวาดลงทะเล ผูค้นอาจจมนํ้าทะเลตาย

ได ้ ฝนตกหนกัมากทั้งวนัทั้งคืน เกิดอุทกภยัตามมา นํ้าป่าจากภเูขาไหลหลากลงมาอยา่งรุนแรง ท่วมบา้นเรือน ถนน และไร่

สวนนา เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ  สะพาน  และถกูตดัขาด 

                ในทะเล มีลมพดัแรง คล่ืนใหญ่ เรือขนาดใหญ่อาจพดัพาไปเกยฝ่ังหรือชน หินโสโครกทาํใหจ้มได้ เรือทุกชนิด

ควรงดออกจากฝ่ัง หลีกเล่ียงการเดินเรือเขา้ใกลศ้นูยก์ลางพายมีุคล่ืนใหญ่ซดัฝ่ังทาํใหร้ะดบั นํ้าสูงท่วมอาคารบา้นเรือน

บริเวณทะเล พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าชายฝ่ัง และอาจกวาดส่ิงก่อสร้างท่ีไม่แขง็แรงลงทะเลได้ เรือประมงบริเวณชายฝ่ังจะถกู

ทาํลาย 

4)การระวงัภัยจากวาตภัย สามารถทาํได ้ดงัน้ี 
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4.1)ขณะเกดิวาตภัย ควรปฏิบติั ดงัน้ี 

1.ติดตามข่าวและคาํเตือนลกัษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวทิยา 

2.เตรียมวทิยแุละอุปกรณ์ส่ือสาร ชนิดใชถ้่านแบตเตอร่ี เพ่ือติดตามข่าวในกรณีท่ีไฟฟ้าขดัขอ้ง  

3. ตดัหรือรึก่ิงไมท่ี้อาจหกัไดจ้ากลมพาย ุโดยเฉพาะก่ิงท่ีหกัมาทบับา้น สายไฟฟ้า ตน้ไมท่ี้ยนืตน้ตายควรจดัการโค่นลงเสีย  

4. ตรวจเสาและสายไฟฟ้าทั้งในและนอกบริเวณนอกบา้นใหเ้รียบร้อย ถา้ไม่แขง็แรงใหย้ดึเหน่ียวเสาไฟใหม้นัคง  

5.พกัในอาคารท่ีมัน่คงตลอดเวลาขณะเกิดวาตภยั อยา่ออกมาในท่ีโล่งแจง้เพราะก่ิงไมอ้าจหกัโค่นลงมาทบัไดร้วมทั้งหลงัคา 

สังกะสีและกระเบ้ืองจะปลิวตามลมมาทาํอนัตรายได้ 

6. ปิดประต ูหนา้ต่างทุกบาน รวมทั้งยดึประตแูละหนา้ต่างใหม้ัน่คงแขง็แรง  ถา้ประตหูนา้ต่างไม่แขง็แรง ใหใ้ชไ้มท้าบตี

ตะปูตรึงปิดประตู หนา้ต่างไวจ้ะปลอดภยัยิง่ข้ึน 

7. ปิดกั้นช่องทางลมและช่องทางต่าง ๆ ท่ีลมจะเขา้ไปทาํใหเ้กิดความเสียหาย  

8. เตรียมตะเกียง ไฟฉาย และไมขี้ดไฟไวใ้หพ้ร้อม ใหอ้ยูใ่กลมื้อ เม่ือเกิดไฟฟ้าดบัจะไดห้ยบิใชไ้ดอ้ยา่งทนัท่วงที และนํ้า

สะอาด พร้อมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองหุม้ตุม้ 

9. เตรียมอาหารสาํรอง อาหารกระป๋องไวบ้า้งสาํหรับการยงัชีพในระยะเวลา 2-3 วนั 

10. ดบัเตาไฟใหเ้รียบร้อยและควรจะมีอุปกรณ์สาํหรับดบัเพลิงไว  ้

11. เตรียมเคร่ืองเวชภณัฑ์ 

12. ส่ิงของควรไวใ้นท่ีตํ่า เพราะอาจจะตกหล่น แตกหกัเสียหายได้ 

13. บรรดาเรือ แพ ใหล้งสมอยดึตรึงใหม้ัน่คงแขง็แรง 

14. ถา้มีรถยนต ์หรือพาหนะ ควรเตรียมไวใ้หพ้ร้อมภายหลงัพายสุงบอาจตอ้งนาํผูป่้วยไปส่ง โรงพยาบาล นํ้ามนัควรจะเติม

ใหเ้ตม็ถงัอยูต่ลอดเวลา 

15. เม่ือลมสงบแลว้ตอ้งรออยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง ถา้พน้ระยะน้ีแลว้ไม่มีลมแรงเกิดข้ึนอีก จึงจะวางใจวา่พายไุดผ้า่นพน้ไปแลว้  

ทั้งน้ีเพราะ เม่ือศนูยก์ลางพายผุา่นไปแลว้จะตอ้งมีลมแรงและฝนตกหนกัผา่นมาอีก ประมาณ 2 ชัว่โมง 

        4.2เมือ่พายุสงบแล้ว 

1. เม่ือมีผูบ้าดเจบ็ใหรี้บช่วยเหลือและนาํส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีใกลเ้คียงใหเ้ร็ว ท่ีสุด 

2. ตน้ไมใ้กลจ้ะลม้ใหรี้บจดัการโค่นลม้ลงเสีย มิฉะนั้นจะหกัโค่นลม้ภายหลงั 

3. ถา้มีเสาไฟฟ้าลม้ สายไฟขาดอยา่เขา้ใกลห้รือแตะตอ้งเป็นอนัขาด ทาํเคร่ืองหมายแสดงอนัตราย  

4. แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือช่างไฟฟ้าจดัการด่วน อยา่แตะโลหะท่ีเป็นส่ือไฟฟ้า 

4. เม่ือปรากฎวา่ท่อประปาแตกท่ีใด ใหรี้บแจง้เจา้หนา้ท่ีมาแกไ้ขโดยด่วน 

5. อยา่เพิ่งใชน้ํ้าประปา เพราะนํ้าอาจไม่บริสุทธ์ิ เน่ืองจากท่อแตกหรือนํ้าท่วม ถา้ใชน้ํ้าประปาขณะนั้นด่ืมอาจจะเกิดโรคได้ 

ใหใ้ชน้ํ้าท่ีกกัตุนก่อนเกิดเหตุด่ืมแทน 

6. ปัญหาทางดา้นสาธารณสุขท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้



การเตรียมยารักษาโรคต่างๆท่ีมกัเกิดหลงัวาตภยั เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ  โรคติดเช้ือ ปรสิต โรคผวิหนงั โรคระบบ

ทางเดินอาหาร โรคภาวะทางจิต เป็นตน้ 

1.7 ไฟป่า 

ไฟป่า(Wild Fire) คือ ไฟท่ีเกิดข้ึนแลว้ลุกลามไปไดโ้ดยปราศจากการควบคุมไฟป่าอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุ ธรรมชาติหรือเกิด

จากการกระทาํของมนุษยแ์ลว้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการ ดาํรงชีวติของมนุษย ์ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนบริเวณภขูาจะมี

ความรุนแรงและขยายพ้ืนท่ีไดเ้ร็วกวา่พ้ืนราบ 

1) ปัจจัยทีท่าํให้เกดิไฟป่า เกิดจาก 2 สาเหตุ ดงัน้ี 

1.1 เกิดจากธรรมชาติ 

ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ เช่นฟ้าผา่ ก่ิงไมเ้สียดสีกนั ภเูขาไฟระเบิด กอ้นหินกระทบกนั 

แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผา่นหยดนํ้า ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหมใ้นตวัเองของส่ิงมีชีวติ 

(Spontaneous Combustion) แต่สาเหตุท่ีสาํคญั คือ 

1.1.1 ฟ้าผา่ เป็นสาเหตุ สาํคญัของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา (ภาพท่ี 1.7) 

พบวา่กวา่คร่ึงหน่ึงของไฟป่าท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากฟ้าผา่ | 

1.1.2 ก่ิงไมเ้สียดสีกนั อาจเกิดข้ึนไดใ้นพ้ืนท่ีป่าท่ีมีไมข้ึ้นอยูอ่ยา่งหนาแน่นและมีสภาพอากาศแหง้จดั เช่น ในป่าไผห่รือป่า

สน เป็นตน้ 

2. สาเหตุจากมนุษย ์

ไฟป่าท่ีเกิดในประเทศกาํลงัพฒันาในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย ์ดงัน้ี  

2.1 เกบ็หาของป่า เป็น สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดไฟป่ามากท่ีสุด การเกบ็หาของป่าส่วน

ใหญ่ไดแ้ก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไมไ้ผ ่นํ้าผึ้ง ผกัหวาน และไมฟื้น การจุดไฟส่วนใหญ่เพ่ือใหพ้ื้นป่าโล่ง เดินสะดวก 

หรือใหแ้สงสวา่งในระหวา่งการเดินทางผา่นป่าในเวลากลางคืน  หรือจุดเพ่ือกระตุน้การงอกของเห็ด หรือกระตุน้การแตกใบ

ใหม่ของผกัหวานและใบตองตึง หรือจุดเพ่ือไล่ตวัมดแดงออกจากรัง รมควนัไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะท่ีอยูใ่นป่า 

2.2 เผาไร่ เป็นสาเหตุท่ี สาํคญัรองลงมา การเผาไร่กเ็พ่ือกาํจดัวชัพืชหรือเศษซากพืชท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัการเกบ็เก่ียว ทั้งน้ีเพ่ือ

เตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลกูในรอบต่อไป ทั้งน้ีโดยปราศจากการทาํแนวกนัไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเขา้ป่าท่ีอยูใ่น

บริเวณใกลเ้คียง 

2.3 แกลง้จุด ในกรณีท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีมีปัญหาความขดัแยง้กบัหน่วยงานของรัฐในพื้นท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาเร่ืองท่ี

ทาํกินหรือถกูจบักมุจากการกระทาํผดิในเร่ือง ป่าไม ้กม็กัจะหาทางแกแ้คน้เจา้หนา้ท่ีดว้ยการเผาป่า 
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2.4 ความประมาท เกิดจากการเขา้ไปพกัแรมในป่า ก่อกองไฟแลว้ลืมดบั หรือท้ิงกน้บุหร่ีลงบนพ้ืนป่า เป็นตน้  

2.5 ล่าสัตว ์โดยใชว้ธีิ ไล่เหล่า คือจุดไฟไล่ใหส้ัตวห์นีออกจากท่ีซ่อน หรือจุดไฟเพ่ือใหแ้มลงบินหนีไฟ นกชนิดต่างๆ จะ

บินมากินแมลง แลว้ดกัยงินกอีกทอดหน่ึง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญา้ เพ่ือใหห้ญา้ใหม่แตกระบดั ล่อใหส้ัตวช์นิดต่างๆ เช่น 

กระทิง กวาง กระต่าย มากินหญา้ แลว้ดกัรอยงิสัตวน์ั้นๆ 

2)สถานการณ์การเกดิไฟป่า ในปี พ.ศ.2543 ถือวา่เป็นปีแรกท่ีมีการสาํรวจสถิติไฟป่าในภาพรวมของทั้งโลกโดยใชก้ารแปล

ภาพ ถ่ายดาวเทียม จากรายงานช่ือ Global Burned Area Product 2000 พบวา่จากการวเิคราะห์เบ้ืองตน้มีพ้ืนท่ีไฟไหมท้ัว่โลก

ใน พ.ศ. 2543 สูงถึงประมาณ 2,193.75 ลา้นไร่ และนบัวนัสถานการณ์ไฟป่ากย็ิง่ทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึนตวัอยา่งเช่น  เม่ือ

เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ไดเ้กิดไฟป่าคร้ังใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย ทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติ 173 คนบาดเจบ็มากกวา่ 500 คน 

และมีผูไ้ร้ท่ีอยูอ่าศยักวา่ 7500 คน เป็นตน้ 

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนมนประเทศไทย และบริเวณใกลเ้คียง ตั้งแต่วนัท่ี 1ตุลาคม 2549 ถึงวนัท่ี 17 มีนาคม  2550 ปฏิบติังาน

ดบัไฟป่า จาํนวน 5609 คร้ัง พ้ืนท่ีถกูไฟไหม ้87,290.3  ไร่ โดยทอ้งท่ีภาคเหนือมีสถืติไฟไหมม้ากท่ีสุด จาํนวน 3,273 คร้ัง 

พ้ืนท่ีถกูไฟไหม ้ 36,626.8 ไร่ 

การตรวจติดตาม Hotspot (จุดท่ีคาดวา่จะเกิดไฟ) จากดาวเทียม Terra และ Aqua ดว้ยระบบ MODIS พบวา่ ตั้งแต่วนัท่ี 4-9 

มีนาคม 2550 เกิด Hotspot ในภมิูภาคอินโดจีนและประเทศพม่า โดยมีแนวโนม้การเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่เดือน

กมุภาพนัธ์ 2550 จนถึงปัจจุบนั โดยพบค่าสูงสุดในวนัท่ี 6มีนาคม 2550รวม 1,668 จุด วนัท่ี 4 และ 8 มีนาคม 2550 รวม 

1,477 จุด และ 1,112 จุดตามลาํดบั และจากการตรวจติดตาม Hotspot อยา่งต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ี 17 มีนาคม 2550 พบวา่ 

Hotspot มีจาํนวนเหลือเพียง217 จุด สาํหรับพ้ืนท่ีภาคเหนือ จาํนวน Hotspot มากท่ีสุดในวนัท่ี 6 มีนาคม 2550 จาํนวน 944 

จุด และในวนัท่ี 17 มีนาคม 2550 เหลือเพียง 59 จุด 

3 ผลกระทบทีเ่กดิจากไฟป่า มีดงัน้ี 

1. ลกูไม ้ กลา้ไมเ้ลก็ๆ ในป่า ถกูเผาทาํลาย หมดโอกาสเติบโตเป็นไมใ้หญ่ส่วนตน้ไมใ้หญ่หยดุการเจริญเติบโต เน้ือ

ไมเ้ส่ือมคุณภาพลง เป็นแผล เกิดเช้ือโรค และ แมลงเขา้กดัทาํลายเน้ือไม้ สภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์เปล่ียนสภาพเป็น

ทุ่งหญา้ไปในท่ีสุด 

2. หมอกควนัท่ีเกิดจากไฟป่าก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นสภาวะอากาศเป็นพิษ  ทาํลายสุขภาพของคน เกิดทศันวสิัย

ไม่ดีต่อการบิน บางคร้ังเคร่ืองบินไม่สามารถบินข้ึนหรือลงจอดได ้ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และ

สูญเสียสภาพความสวยงามตามธรรมชาติ ไม่เหมาะสาํหรับท่องเท่ียวอีกต่อไป 

3. ไฟป่าทาํลายส่ิงปกคลุมดิน หนา้ดินจึงเปิดโล่ง เม่ือฝนตกลงมาเมด็ฝนจะตกกระแทกกบัหนา้ดินโดยตรง เกิดการ

ชะลา้งพงัทลายของดินไดง่้าย ทาํใหน้ํ้าท่ีไหลบ่าไปตามหนา้ดิน  พดัพาหนา้ดินอนัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย และดินอดั

ตวัแน่นทึบข้ึน การซึมนํ้าไม่ดี ทาํใหก้ารอุม้นํ้าหรือดูดซบัความช้ืนของดินลดลง ไม่สามารถเกบ็กกันํ้าและธาตุ

อาหารท่ีจาํเป็นต่อพืชได ้

4. นํ้าเตม็ไปดว้ยตะกอนและข้ีเถา้จากผลของไฟป่าจะไหลสู่ลาํหว้ยลาํธาร ทาํใหล้าํหว้ยขุ่นขน้มีสภาพไม่เหมาะต่อ

การนาํมาใช ้เม่ือดินตะกอนไปทบัถมในแม่นํ้ามากข้ึน ลาํนํ้ากจ็ะต้ืนเขิน จุนาํไดน้อ้ยลง  เม่ือฝนตกลงมานํ้าจะเอ่อ

ลน้ท่วมสองฝ่ังเกิดเป็นอุทกภยั สร้างความเสียหายในดา้นเกษตร การเพราะปลกู การสัตวเ์ล้ียง และสร้างความ

เสียหายเม่ือนํ้าทะลกัเขา้ท่วมบา้นเรือนทาํใหท้รัพยสิ์นไดรั้บ ความเสียหาย หนา้แลง้พื้นดินท่ีมีแต่ตะกรวดทราย



และชั้นดินแน่นทึบจากผลของไฟป่า ทาํใหดิ้นไม่สามารถเกบ็กกันํ้าในช่วงฤดูฝนเอาไวไ้ดท้าํใหล้าํนํ้าแหง้ขอดเกิด  

สภาวะแหง้แลง้ขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร

 

4) การระวงัภัยจากไฟป่า การจดัการและการแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งครบวงจร เร่ิมตั้งแต่การป้องกนัไม่ใหเ้กิดไฟป่า  โดย

ศึกษาหาสาเหตุของการเกิดไฟป่าแลว้วางแผนป้องกนัหรือกาํจดัตน้ตอของสาเหตุ  นั้น แต่ไฟป่ายงัมีโอกาสข้ึนไดเ้สมอ 

ดงันั้น จาํเป็นตอ้งมีมาตรการอ่ืนๆ รองรับตามมา ไดแ้ก่ การเตรียมการดบัไฟป่า 

การตรวจหาไฟ การดบัไฟป่า และการประเมินผล การปฏิบติังาน การปฏิบติังานงานควบคุมไฟป่าแบ่งได ้2 กิจกรรมหลกั

ได ้ดงัน้ี 

                  4.1  การป้องกนัไฟป่า สามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี  

1.การรณรงคป้์องกนัไฟป่า ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการกระทาํของมนุษย ์ดงันั้นแนวทาง

การแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือ การป้องกนัไม่ใหป้ระชาชนจดไฟเผาป่าทั้งน้ีอาจทาํไดโ้ดยการประชาสัมพนัธ์ช้ี 

แนะใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความสาํคญัของทรัพยากรป่าไม้ ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดูแลรักษา ตลอดจนผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน

หากมีการบุกรุกทาํลายหรือเผาป่า เพ่ือใหป้ระชาชนเกิดทศันคติท่ีถกูตอ้ง เลิกจุดไฟเผาป่า และหนัมาใหค้วามร่วมมือป้องกนั

ไฟป่า การรณรงคป้์องกนัไฟป่าสามารถดาํเนินการไดใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์ ส่ือมวลชน การติดตั้งป้าย

ประชาสัมพนัธ์ การแจกจ่ายส่ิงตีพิมพแ์ละเอกสารเผยแพร่การจดันิทรรศการ การใหก้ารศึกษา การจดัฝึกอบรม ตลอดจน

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นป่าไม ้เป็นตน้  
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2.การจดัการเช้ือเพลิง โดยการทาํแนวกนัไฟ และการกาํจดัเช้ือเพลิงในพื้นท่ีท่ีล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า เช่น มีวชัพืช

หนาแน่น พ้ืนท่ีป่าสองขา้งถนน ซ่ึงมีโอกาสเกิดไฟป่าไดง่้าย เพ่ือลดโอกาสการเกิดไฟป่าไดง่้าย เพ่ือลดโอกาสการเกิดไฟป่า 

หรือหากเกิดไฟป่าข้ึนกจ็ะมีความรุนแรงนอ้ย สามารถควบคุมง่าย 

4.2  การปฏิบัตงิานดบัไปไฟป่า เป็นการปฏิบติังานเพ่ือควบคุมดบัไฟป่า มิใหลุ้กลามเผาทาํลายตน้ไมใ้นกรณีท่ีเกิดไฟป่าข้ึน

แลว้ ในปัจจุบนัมีหน่วยปฏิบติังานภาคสนามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์พืช ท่ีทาํหนา้ท่ีในการดบัไฟป่า คือ 

สถานีควบคุมไฟป่าท่ีอยูใ่นทุกจงัหวดั 

ในส่วนของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีป่าอยูใ่นป่า มีส่วนสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดไฟป่าและมีส่วนสาํคญัในการใหค้วามร่วมมือ

ในการ ป้องกนัไฟป่า ซ่ึงสามารถทาํไดด้งัน้ี 

1.เม่ือทาํการเผา่ไร่ในพื้นท่ีควบคุมดูแลไฟไม่ใหลุ้กลามเขา้ไปในป่า และควรทาํแนวป้องกนัไฟป่าก่อนเผาทุกคร้ัง  

2. ไม่จุดไฟเผาป่าเพ่ือล่าสัตว ์และไม่จุดไฟเล่นดว้ยความสนุกหรือคึกคะนอง 

3.  ระมดัระวงัการใชไ้ฟ เม่ืออยูใ่นป่าหรือพกัแรมในป่า หากมีความจาํเป็นตอ้งใชไ้ฟ ควรดบัไฟใหห้มดก่อนออกจากป่า  

4.  เม่ือพบเห็นไฟไหมป่้าหรือสวนป่า ใหช่้วยกนัดบัไฟป่าหรือแจง้หน่วยราชการท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 

5.  มีส่วนร่วมดา้นการประชาสัมพนัธ์ ช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของป่าไมแ้ละความเสียหายท่ีเกิดจากไฟป่าและโทษท่ีจะได้ รับ 

หรือเป็นอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า 

6.  ช่วยเป็นหูเป็นตาใหเ้จา้หนา้ท่ีในการส่องดูแลไม่ใหเ้กิดไฟไหมป่้ารวมทั้ง ช่วยจบักมุผูฝ่้าฝืนมาลงโทษตามกฎหมาย เพ่ือ

มิใหเ้ป็นเยีย่งอยา่งแก่บุคคลอ่ืนต่อไป 

3.2 การเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตใินโลก 

                ปัจจุบนัไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของโลก ทั้งในส่วนท่ีเกิดจากภายในเปลือกโลกการเปล่ียนแปลง

บริเวณบริเวณพ้ืนผวิโลก และการเปล่ียนแปลงในบรรยากาศของโลกอนัมีผลกระทบโดยตรงออ้มต่อมมนุษย  ์ลกัษณะการ

เปล่ียนแปลงมีตั้งแต่การเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ ไปจนถึงการเกิดอยา่งฉบัพลนัและรุนแรง ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติ

และทรัพยสิ์นจาํนวนมาก 

1. ภาวะโลกร้อน 



ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือ ภาวะท่ีบรรยากาศของโลกมีอุณหภมิูโดยเฉล่ียสูงข้ึนซ่ึงเป็นสาเหตุทาํใหภ้มิู อากาศ

ของโลกเปล่ียนแปลง  ภาวะโลกร้อนอาจนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าฝน ระดบันํ้าทะเล และส่งผลกระทบต่อพืช 

สัตว ์และมนุษยอ์ยา่งมาก  

1)       ปัจจัยทีท่าํให้เกดิภาวะโลกร้อน ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหอุ้ณหภมิูของโลกสูงข้ึนคือ “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” 

(Greenhouse Effect) ซ่ึงเกิดจากการท่ีมนุษยไ์ดป้ล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศในปริมาณมาก ไดแ้ก่  แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด ์แก๊สมีแทน แก๊สไนตรัสออกไซด์ และสารประกอบคลอโรคาร์บอน จากการทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น การ

ทาํการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การตดัไมท้าํลายป่า เป็นตน้ แก๊สเรือนกระจกจะกกัเกบ็ความร้อนท่ีแผ่

ออกมาจากดวงอาทิตยแ์ละสะทอ้นคล่ืน ความร้อนมาสู่พ้ืนโลก จนทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อนข้ึน 

2)      สถานการณ์การเกดิภาวะโลกร้อน หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่โลกร้อนข้ึน คือ ปริมาณนํ้าแขง็และหิมะในปัจจุบนั

บริเวณขั้วโลกและบนเทือกเขาสูง เช่น เทือกเขาหิมาลยัในทวปีเอเชีย เทือกเขาคิลิมนัจาโรในทวปีแอฟริกา มีปริมาณนํ้าแขง็

และหิมะลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือเทียบกบัอดีต พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบางบริเวณของโลกเร่ิมประสบปัญหานํ้าท่วมอนัเกิดจาก

การหนุน ของนํ้าทะเล เช่น พ้ืนท่ีชายฝ่ังตอนเหนือของทวปียโุรป พ้ืนท่ีบางหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนกัวทิยาศาสตร์

คาดการณ์วา่ภายใน 100 ปี ขา้งหนา้ระดบันํ้าทะเลจะสูงข้ึนจากในปัจจุบนั0.3-1.1 เมตร ดงันั้นพ้ืนท่ีหลายบริเวณของโลก

จะตอ้งจมอยูไ่ตน้ํ้า ประชากรไม่นอ้ยกวา่  630 ลา้นคนจะไดรั้บผลกระทบ 

สาํหรับประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากภาวะโลกร้อน คือ อุณหภมิูของโลกท่ีสูงข้ึนส่งผลใหเ้กิดภยัพิบติัจากนํ้าท่วม ภยั

แลง้ ดินถล่มบ่อยคร้ัง และทวคีวามรุนแรงมากข้ึน นอกจากน้ียงัทาํใหฤ้ดู หนาวจะสั้นลง พ้ืนท่ีทางภาคไตจ้ะมีฝนตกชุกและ

เกิดอุทกภยับ่อยข้ึน ในขณะท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอ้งเผชิญกบัความแหง้แลง้มากข้ึน  ปัญหาดงักล่าว

นอกจากจะส่งผลกระทบต่อชีวติของประชาชนทัว่ไปแลว้ ยงัทาํใหผ้ลผลิตทางการเกษตรซ่ึงเป็นรายไดห้ลงัของประเทศ

ลดลงอีกดว้ย ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ 
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3)ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี

 
1.  เกิดพายหุมุนบ่อยข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน 

2.  ปัญหาฝนแลง้และไฟป่า อุณหภมิูของอากาศท่ีสูงข้ึน ทาํใหป้ริมาณนํ้าและความชุ่มช้ืนระแหยไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี

ฝนแลง้ยงัทาํใหเ้กิดไฟป่าไดง่้าย 

3.  ระดบันํ้าทะเลสูงข้ึน เป็นผลมาจากการขยายตวัของนํ้าทะเลเน่ืองจากอุณหภมิูนํ้าสูงข้ึน และธารนํ้าแขง็ท่ีขั้วโลกละลาย

เร็วกวา่ปกติ การละลายของธารนํ้าแขง็จะทาํใหร้ะดบันํ้าทะเลสูงข้ึนท่วมพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล  

4.  ปัญหาชายฝ่ังทะเลถกูกดัเซาะ เป็นปัญหาสืบเน่ืองมาจากสืบเน่ืองมาจากท่ีระดบันํ้าทะเลสูงข้ึน เพราะปริมาณนาํจะไปกดั

เซาะชายฝ่ังทะเลใหพ้งัทลายมากข้ึนกวา่เดิม 

4)การระวงัภัยจากภาวะโลกร้อน วธีิช่วยลดโลกร้อนมีหลายวธีิ ดงัน้ี 

1.  ลดปริมาณการใชถุ้งพลาสติก เพราะถุงพลาสติกไม่สามารถยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ และการเผากาํจดัในเตาเผา

ขยะอยา่งถกูวธีิตอ้งใชพ้ลงังานจาํนวนมาก ซ่ึงทาํใหมี้ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มในบรรยากาศ 

2.  แยกขยะอินทรีย ์เช่น เศษผกั เศษอาหาร ออกจากขยะอ่ืนๆ ท่ีสามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใหม่ได ้เป็นการป้องกนั

การปล่อยแก๊สมีเทนสู่บรรยากาศ 

3.  ใชร้ถส่วนตวัใหน้อ้ยลง หนัไปใชจ้กัรยาน ใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทาง หรือใชก้ารเดิน เม่ือตอ้งไปทาํกิจกรรมหรือ

ธุระใกลบ้า้น 

4.  ประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ดว้ยการปิดโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์เคร่ืองเสียง และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆ เม่ือไม่ไดใ้ชง้าน  

5.  สนบัสนุนสินคา้และผลิตผลจากเกษตรกรในทอ้งถ่ินใกลบ้า้น ช่วยใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีไม่ตอ้งขนส่งผลิตผลใหพ้อ่คา้คน

กลางนาํไปขายในพื้นท่ี ไกลๆ 

2.2 การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ (Climate Change) คือการท่ีอุณหภมิูของโลกค่อยๆเปล่ียนแปลงไปทีละนอ้ย อนัเน่ืองมาจาก  2 

ปัจจยัสาํคญั  ไดแ้ก่  ปัจจยัทางธรรมชาติ และปัจจยัจากการเปล่ียนแปลงปริมาณและความเขม้ขน้ของแก๊สเรือนกระจกใน 

บรรยากาศ 
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1)ปัจจัยทีท่าํให้เกดิสภาพอากาศแปรปรวน แบ่งได ้ดงัน้ี 

1.1)  ปัจจัยทางธรรมชาติ ท่ีมีผลทาํใหอุ้ณหภมิูของโลกสูงข้ึน คือ ปัจจยัทางดาราศาสตร์ เช่น ดวงอาทิตยมี์จุดดบัมากข้ึน 

ดวงอาทิตยจ์ะแผรั่งสีเพิ่มข้ึน ส่งผลใหอุ้ณหภมิูสูงข้ึนดว้ยการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย  ์จะทาํใหพ้ลงังานท่ีโลกไดรั้บ

จากดวงอาทิตยใ์นแต่ละฤดูและแต่ละละติจูดเปล่ียน แปลงไปอยา่งมาก 

นอกจากน้ีปัจจยัทางธรณีวทิยากมี็ผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศได้ เช่นกนั เช่น การเล่ือนตวัของทวปี  การปะทุ

ของภเูขาไฟท่ีทาํใหฝุ้่ นละอองในบรรยากาศเพิ่มข้ึน ซ่ึงฝุ่ นละอองเหล่าน้ีอาจคงอยูใ่นบรรยากาศไดน้านถึง  3  ปี จึงส่งผลทาํ

ใหอุ้ณหภมิูโลกลดลง 

1.2) ปัจจัยทีเ่กดิจากการเพิม่แก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ การเพ่ิมความเขม้ขน้ของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ จะมีผล

ทาํใหอุ้ณหภมิูของโลกสูงข้ึน โดยจากการท่ีนกัวทิยาศาสตร์ไดศึ้กษาฟองอากาศในแกนนํ้าแขง็ เพ่ือศึกษาสภาพภมิูอากาศใน

อดีตเม่ือ 400,000 ปี ท่ีผา่นมา ทาํใหพ้บความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภมิูและปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์น บรรยากาศ

กล่าวคือ เม่ือมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิ่มข้ึน อุณหภมิูของโลกกจ็ะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย 

การเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศในปัจจุบนั โดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ไดถ้กู

พิสูจน์แลว้วา่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์ตั้งแต่เม่ือเขา้สู้ยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมเป็นตน้มา มนุษยไ์ดพ้ฒันาเทคโนโลยี

เคร่ืองจกัรกลข้ึนมาใชทุ่้นแรง เพิ่มกาํลงัในการผลิตและอาํนวยความสะดวกต่างๆ เคร่ืองจกัรกลเหล่าน้ีตอ้งอาศยัเช้ือเพลิง

จากพลงังานฟอสซิลเป็นพลงังานหลกั ซ่ึงการเผาไหมภ้ายในเคร่ืองยนต์ ไดป้ล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซดอ์อกสู่บรรยากาศ

ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกนั พ้ืนท่ีป่าไมท้ัว่โลก ซ่ึงเป็นแหล่งดูดซบัแก๊สคาร์บอนไดออกไซดจ์ากบรรยากาศ  ก็

ไดถ้กูบุกรุกทาํลายอยา่งมากจากการขยายตวัของภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม  และพ้ืนท่ีอาศยัของมนุษย ์ทาํใหแ้หล่ง

ดูดซบัแก๊สคาร์บอนไดออกไซดอ์อกจากบรรยากาศลดนอ้ยลง และขณะน้ีกย็งัไม่สามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก 

2) สถานการณ์ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ ปัจจุบนัสภาพภมิูอากาศของโลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ส่งใหเ้กิด

ปัญหาต่างๆ มากมายในภมิูภาคต่างๆ ของโลกทั้งปัญหาระดบันํ้าทะเลท่ีเขา้ท่วมพื้นท่ีราบตํ่า  อุทกภยัท่ีรุนแรงข้ึน ความแหง้

แลง้ท่ีมีพ้ืนท่ีมากข้ึน พายท่ีุมีบ่อยข้ึน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี

 

ในประเทศจีน อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนใน พ.ศ. 2541 และ 2546 ทาํใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 3 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐ มี

ประชาชนจาํนวนมากกวา่ 4,000 คนเสียชีวติ และทาํใหป้ระชาชนประมาณ 3,500,000 คน ตอ้งไร้ท่ีอยูอ่าศยั รวมทั้งพืชผล

ทางการเกษตรไดรั้บความเสียหายจาํนวนมาก ส่วนในพ้ืนท่ีอ่ืนของจีนกลบัไดรั้บผลกระทบจากความแหง้แลง้ ส่งผลให้

ประชาชนประมาน 90 ลา้นคน และปศุสัตวอี์กประมาณ 6,800,000 ตวั ลม้ตาย รวมทั้งพ้ืนท่ีฟาร์ม 7,700,000 เฮกเตอร์ไดรั้บ

ความเสียหาย ผลการวจิยัช้ีวา่ผลผลิตของสินคา้หลกัของจีน เช่น ขา้ว ขา้วสาลี ขา้วโพด  ลดตํ่าลงมากกวา่ร้อนละ 37 
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ในอินเดีย มีการบนัทึกสถิติอุณหภมิูในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 ไวท่ี้ 45.6 องศาเซลเซียส ทาํใหมี้คนเสียชีวติเฉพาะในรัฐ

อุตตรประเทศกวา่ 1,000 คนอุทกภยัในรัฐโอริสสาทางตะวนัออกของประเทศเม่ือ พ.ศ. 2542 ทาํใหป้ระชาชนเสียชีวติหลาย

พนัคนรวมทั้งหมู่บา้นท่ีถกูกระแสนํ้าพดัพาไปจนหมด ส้ินหลายแห่ง ส่วนอุณหภมิูในกรุงอิสลามาบดั ซ่ึงเป็นเมืองหลวง

ของประเทศปากีสถานสูงถึง 47 องศาเซลเซซียสในเดือนมิถุนายนปีนั้น 

ในญ่ีปุ่นเม่ือ พ.ศ. 2547 มีบนัทึกไวว้า่มีพายฝุุ่ นพดัถล่มญ่ีปุ่นถึง 10 ลกูและมีลกู 2 ท่ีถล่มภายในเวลาเพียง 10 วนั หลงัจาพาย ุ

Meari กต็ามมาดว้ย Ma-on และ Tokage ซ่ึงเป็นไตฝุ้่ นท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีพดัถล่มประเทศญ่ีปุ่นในรอบ 16 ปี และมีคนเสียชีวติ

จาํนวนมากและไดรับบาดเจบ็ไม่นอ้ยไปกวา่กนันบัตั้งแต่ปี 2526 เป็นตน้มา 

ใน พ.ศ. 2548 และ 2552 ไทยประสบภยัแลง้อยา่งรุนแรงซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชนถึง9.2 ลา้นคนใน 63 จงัหวดัทัว่

ประเทศ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรั้บความเสียหายกวา่ 5 ลา้นไร่ รัฐบาลประเมินวา่ มูลค่าความเสียหายมากถึง 193.2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ นํ้าในเข่ือนลาํตะคลอง จงัหวดันครราชสีมาแหง้เหือดเน่ืองจากความแหง้แลง้ท่ีกินระยะเวลานาน ทาํใหช้าวบา้นตอ้ง

ออกมาตั้งท่ีพกัชัว่คราวในเข่ือนเพื่อจบัปลาท่ีเหลืออยู่ การขาดแคลนนํ้าและการเกษตรท่ีเสียหาย ทาํใหป้ระชาชนหลายลา้น

คนไดรั้บความเดือดร้อน ในส่วนภาคตะวนัออกของไทยโดยเฉพาะจงัหวดัระยอง ปริมาณฝนลดลงและขาดช่วงส่ง

ผลกระทบต่อแหล่งนํ้าท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ในพื้นท่ีโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาตาพดุ และนาํไปสู่วกิฤตนํ้า

และการแยง่ชิงทรัพยากรระหวา่งอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม

 

3) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ อุณหภมิูท่ีสูงข้ึนทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น รูปแบบของลม จาํนวนและชนิดของไอนํ้าในอากาศ (ฝน ลม หิมะ นํ้าแขง็)  รวมทั้งความถ่ีของอากาศท่ีรุนแรงข้ึน 

ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดรุนแรงมากข้ึน ในอนาคตการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศดงักล่าวจะทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวด  

ลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจตามมา ตวัอยา่งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

1. ปริมาณนํ้าจืดท่ีลดลง ภายในเวลา 50 ปี จาํนวนของประชากรท่ีขาดแคลนนํ้าด่ืมจะเพิ่มสูงข้ึนเป็น 5,000 ลา้นคนจาก

ทั้งหมด 8,000 ลา้นคน 

2. ผลผลิตการเกษตรตกตํ่าลง การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศส่งผลใหผ้ลผลิตทางการเกษตรในระดบัทอ้งถ่ินลดลง จึงมี

ผลต่อปริมาณอาหารสาํรองในโลก 

3. ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงและหนา้ดินไดรั้บความเสียหายจากการชะลา้งพงัทลาย  ดินจากสภาพ๓มิอากาศรุนแรง 

ทาํใหเ้กิดการยา้ยพ้ืนท่ีเพาะปลกู ภยัแลง้และการเปล่ียนแปลงของปริมาณไอนํ้าในอากาศ จะเพ่ิมปริมาณการยา้ยถ่ินฐานของ

ประชากร ส่วนผลกระทบทางออ้มเป็นการใชส้ารเคมีเพ่ือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

4.ระดบันํ้าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึนเม่ือโลกร้อนข้ึน และระดบันํ้าทะเลกจ็ะเพ่ิมมกข้ึนจากการขยายตวัของนํ้าทะเล และการละลาย
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ของนํ้าแขง็ เช่น การละลายของแผน่นํ้าแขง็กรีนแลนดแ์ละภเูขานํ้าแขง็ในทะเล ซ่ึงทาํใหร้ะดบันํ้าทะเลเพ่ิมข้ึน และการ

เพิ่มข้ึนของระดบันํ้าทะเลจะทาํใหชุ้มชนริมฝ่ังทะเล พ้ืนท่ีการเกษตร แหล่งนํ้าจืดริมฝ่ัง รวมถึงประเทศท่ีเป็นเกาะกลาง

มหาสมุทรหรือทะเลตกอยูใ่นภาวะเส่ียงภยัจากนํ้า ท่วม 

5. ภยัธรรมชาติรุนแรงท่ีเกิดมากข้ึน เช่น ความแหง้แลง้ ไฟป่า อุทกภยั แผน่ดินถล่ม พาย ุและอ่ืน ๆ อีกมากมาย จะส่งผล

กระทบมหาศาลต่อสังคม และเศรษฐกิจ 

4) แนวทางแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ สภาพอากาศแปรปรวนมีสาเหตุมาจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ซ่ึง

ส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อน แนวทางแกไ้ขปัญหาสามารถทาํไดโ้ดยการพฒันาพลงังานสะอาด เพ่ือลดการปล่อยแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด ์และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานธรรมชาติ เช่น แสงอาทิต และความร้อนใตพิ้ภพ ซ่ึงเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม พลงังานลมมีอตัราการศึกษาพฒันาและเติบโตเร็วท่ีสุดส่วนพลงังานจากแสงอาทิตย์ ท่ีส่องกระทบผวิผวิโลก

มีปริมาณมากพอในการผลิตพลงังานมากกวา่ปริมาณท่ีโลก กาํลงับริโภคอยูทุ่กปี การใชพ้ลงังานสะอาดและเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มจะนาํไปสู่การเติบโตทาง เศรษฐกิจ  การสร้างงาน นวตักรรมทางเทคโนโลย ีและ การปกป้องคุม้ครอง

ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น เพ่ือปกป้องโลกจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ เราจึงตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล และหนัมาใช้

พลงังานสะอาดซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

2.3 ความแห้งแล้ง 

ความแห้งแล้ง(Dryness) คือลกัษณะภมิูอากาศท่ีมีฝนนอ้ยกวา่ปกติ หรือฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกวา่

ปกติ และครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกวา้ง ทาํใหเ้กิดการขาดแคลนนํ้าด่ืมนํ้าใช้ พืชพนัธ์ไมต้่างๆ ขาดนํ้า ทาํใหไ้ม่เจริญเติบโตตา

ปกติ ส่งผลใหผู้ค้นไดรั้บความเดือดร้อนโดยทัว่ไป ความแหง้แลง้เป็นภยัธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปีใน

ภมิูภาค ต่างๆของโลก 

1)            ปัจจัยทีท่าํให้เกดิความแห้งแล้ง ภยัแลง้เกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจากการกระทาํของมนุษยแ์ละจาก

ธรรมชาติ  มนุษยเ์ป็นตวัการสาํคญัท่ีทาํใหส้ภาวะของบรรยากาศเปล่ียนแปลงไปจากการตดัไม้ ทาํลายป่าและพฒันาดา้น

อุตสาหกรรมท่ีทาํใหป้ริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซดสู์งข้ึน จนเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก อีกทั้งการทาํลายชั้นโอโซน

ซ่ึงทาํใหพ้ลงังานความร้อนลงมาสู่ชั้นบรรยากาศใกล้ ผวิโลกทาํใหอุ้ณหภมิูของอากาศสูงข้ึน และยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การ

เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ  การเปล่ียนแปลงของระดบันํ้าทะเล เป็นตน้ 

สาํหรับประเทศไทย  ภยัแลง้ยงัมีสาเหตุจากกาํลงัการพดัของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตอ้่อนลง ทาํใหร้ะยะการพดัปกคลุม

พ้ืนท่ีนอ้ยลง ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีนาํความหนาวเยน็และความแหง้แลง้จึงพดัลงมาเร็ว  กวา่ปกติ สาเหตุอีก

ประการหน่ึง คือ มีพายหุมุนเขตร้อนเคล่ือนผา่นประเทศไทยนอ้ยกวา่ 2ลกูในปีนั้น 

2)            สถานการณ์การเกดิความแห้งแล้ง ปัจจุบนัความแหง้แลง้ไดเ้กิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีของโลกรวมทั้งประเทศไทย และ

นบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึน บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเกิดและช่วงเวลาท่ีเกิดกย็าวนานมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น  ภยัแลง้ในประเทศจีน 

แม่นํ้าฉางเจียงและแม่นํ้าหวางเหอซ่ึงเป็นแม่นํ้าสายหลกัของประเทศมีระดบันํ้าลด ลงอยา่งผดิปกติ  ส่งผลใหป้ระเทศจีน

หลายลา้นคนขาดแคลนนํ้าในการอุปโภคบริโภค 



ส่วนในประเทศไทยภยัแลง้จะเกิดข้ึนบางพื้นท่ีในช่วงกลางฤดูฝนท่ีฝนท้ิง ช่วงในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาดาคม และจะ

เกิดข้ึนอยา่งชดัเจนเม่ือส้ินสุดช่วงฤดูฝน   โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะเกิดปรากฏการณ์ภยัแลง้ข้ึนก่อน

และกิน ระยะเวลายาวนานกวา่ภาคอ่ืนๆ  

3)            ผลกระทบจากความแห้งแล้ง ความแหง้แลง้หรือการขาดแคลนนํ้าไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมากในดา้น

การเกษตร ซ่ึงมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการปลกูขา้วตอ้งการนํ้าตั้งแต่การเพาะเมลด็กลา้จนถึงระยะ

เกบ็เก่ียว การขาดนํ้าในระยะต่างๆของการเจริญเติบโตของขา้ว ทาํใหผ้ลผลิตขา้วลดลง  ส่งผลใหร้ายไดข้องประเทศลดลง 

ก่อใหเ้กิดปัญหาทางเศรษฐกิจตามมา การขาดแคลนนํ้า ยงัส่งผลกระทบในดา้นอ่ืนๆ อีก เช่น การขาดแคลนนํ้าเพื่ออุปโภค

บริโภค การอุตสาหกรรมการประมง และการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงทุกปัญหาลว้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่อง

ประชาชนและการพฒันาประเทศ 

4)            แนวทางแก้ไขปัญหา มีดงัน้ี 

1. ปลกูป่าไมท้อ้งถ่ินเพิ่มเพ่ือช่วยใหมี้ความช้ืนมากพอท่ีจะใหเ้กิดฝน เม่ือมีป่าไมม้ากกท็าํใหฝ้นตกมากข้ึน ซ่ึงช่วยลดปัญหา

การขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรไดเป็นอยา่งดี 

2.ลดการกระทาํท่ีทาํใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก เช่น ไม่เผาขยะ ลดการใชโ้ฟม  ลดการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีสาร CFCs ซ่ึงเป็น

ตวัการทาํลายชั้นโอโซนในบรรยากาศใหเ้กิดช่องโหว่ ทาํใหภ้าวะโลกร้อนซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดภาวะแหง้แลง้ 

3.จดัระบบการชลประทานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.ปรับปรุงคุณภาพดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือช่วยใหเ้ดินอุม้นํ้าไดดี้ และรักษาความชุ่มช้ืนในดินใหพื้ชเติบโตไดดี้  

กล่าวโดยสรุป โลกตอ้งเผชิญกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติมากมาย  ทั้งแผน่ดินไหว ภเูขาไฟ

ปะทุ สึนามิ อุทกภยั แผน่ดินถล่ม การกดัเซาะชายฝ่ัง วาตภยั ภาวะโลกร้อน สภาพอากาศแปรปรวน ไฟป่า ตลอดจนความ

แหง้แลง้ ซ่ึงภยัพิบติัและการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากปัจจยัทางธรรมชาติและจากการ กระทาํของมนุษย ์ไดส่้งผล

กระทบต่อสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยูข่องมนุษย  ์และนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึน จึงจาํเป็นท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งหาทาง

ป้องกนัและแกปั้ญหา เพ่ือใหทุ้กคนไดด้าํรงชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข 
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