ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022
ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความรุนแรง
แตกต่างกันออกไป สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมากมาย ทั้งอุทกภัย วาตภัย
และอัคคีภัย ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนได้ ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาเหตุการณ์จากอดีตมาแล้ว
ก็ ต ามแต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถระบุ วั น เวลาที่ จ ะเกิ ด ภั ย ได้ อ ย่ า งแม่ น ย า ด้ ว ยเหตุ นี้ ส านั ก งานส่ ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย จึงตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่ เกิ ด จาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อประชาชน จึงมอบหมายให้สถาบันกศน.ภาคเหนือ พัฒนาสื่อชุดวิชา
การเรี ย นรู้ สู้ ภั ย ธรรมชาติ 1 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สื่ อ ในการจั ด การเรี ย นการสอน ส าหรั บ ครู กศน.
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022 ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย
เนื้อหาเรื่องภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว สึนามิ และ
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือการประสบภัยธรรมชาติ โดยเนื้อหา
ความรู้ ต่ า ง ๆ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และสามารถเตรี ย มความพร้ อ มรับ
สถานการณ์ จ ากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ไ ด้ ชุ ด วิ ช าเล่ ม นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความร่ ว มมื อ จาก
ผู้เกี่ยวข้อง ดังรายนามที่ปรากฏไว้ในท้ายเล่ม สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้
สานักงาน กศน.
ตุลาคม 2559
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คำแนะนำกำรใช้ชุดวิชำ
ชุ ด วิ ช าการเรี ย นรู้ สู้ ภั ย ธรรมชาติ 1 รหั ส วิ ช า สค12022 ใช้ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ระดั บ ประถมศึ ก ษา
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เอกสารชุดวิชาการเรี ยนรู้สู้ภั ยธรรมชาติ 1 ประกอบด้วย คาแนะนาการใช้
ชุดวิชา โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และ
แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้
ส่วนที่ 2 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
และกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้

วิธีกำรใช้ชุดวิชำ
ให้ผู้เรียนดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา จาก ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 เพื่อให้
ทราบว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้
2. ทาแบบทดสอบก่ อ นเรีย นของชุ ด วิ ช าตามที่ ก าหนด เพื่ อ ทราบพื้ น ฐานความรู้ เดิ ม
ของผู้ เ รี ย น โดยให้ ท าในสมุ ด บั น ทึ ก กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และตรวจสอบค าตอบจากเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน ในชุดวิชา
3. วางแผนเพื่อกาหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะศึกษาชุดวิช า
เพื่ อ ให้ ส ามารถศึกษารายละเอีย ดเนื้ อหาได้ค รบทุ ก หน่ วยการเรี ย นรู้ พร้ อ มทากิ จ กรรมตามที่
กาหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาคเรียน
4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ทั้งในชุดวิชา
และสื่อประกอบ และทากิจกรรมที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน
5. เมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคาตอบได้จากเฉลย/แนวตอบท้าย
ชุดวิชา หากผู้เรียนยังทากิจกรรมไม่ถูกต้อง ให้ผเู้ รียนกลับไปทบทวนเนื้อหานั้นซ้าจนกว่าจะเข้าใจ
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6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ า ยชุ ด วิ ช า ว่ า ผู้ เ รี ย นสามารถท าแบบทดสอบได้ ถู ก ต้ อ ง
ทุกข้อหรือไม่ หากข้อใดยังไม่ถูกต้ อง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้เข้ าใจ
อีกครั้งหนึ่ง ผู้เรียนควรทาแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนมากกว่ าแบบทดสอบก่อนเรียน และ
ควรได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด (หรือ 18 ข้อ) เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
สามารถสอบปลายภาคผ่าน (ข้อสอบ มี 30 ข้อ)
7. หากผู้เรียนได้ทาการศึกษาเนื้อหาและทากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เรียนสามารถ
สอบถามและขอคาแนะนาได้จากครูหรือแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม อื่นๆ

กำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม
ผู้ เ รี ย นอาจศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ จ ากเหล่ ง เรี ย นรู้ ผู้ รู้ อื่ น ๆ เช่ น ผู้ น าชุ ม ชน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแต่ละจังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแต่ละภูมิภาค สานักตรวจและ
เฝ้าระวังสภาวะอากาศ การศึกษาจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผู้เรียนต้องวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1. ระหว่ างภาค วั ด ผลจากการท ากิ จ กรรมหรื อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายระหว่ า งเรี ย น
รายบุคคล
2. ปลายภาค วัดผลจากการทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
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โครงสร้ำงชุดวิชำ
สำระกำรเรียนรู้
สาระการพัฒนาสังคม

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในโลก และนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อความมั่นคง
ของชาติ
มำตรฐำนกำรเรี ย นรู้ ร ะดั บ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในท้องถิ่น ประเทศ นามาปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคงของชาติ

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
1. อธิ บ ายความหมายของภั ย แล้ ง วาตภั ย อุ ทกภั ย ดิ น โคลนถล่ ม ไฟป่ า หมอกควั น
แผ่นดินไหว และสึนามิ
2. บอกประเภทของวาตภัย และไฟป่า
3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอก
ควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า
หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
6. บอกห้วงเวลาการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย
7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
8. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้ง วาตภั ย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว และ
สึนามิในประเทศไทย
9. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และสึนามิ
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10. บอกสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่มไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว
และสึนามิในประเทศไทย
11. บอกสถิติการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว
และสึนามิของประเทศไทย
12. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดิน
โคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
13. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ
14. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทย
15. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
16. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

สำระสำคัญ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ มีหลายประเภท ทั้งภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม
ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ แต่ละประเภทล้วนมีลักษณะการเกิดและผลกระทบ
ที่แตกต่างกันออกไป ภัยทางธรรมชาติหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้สร้างความเสียหายและ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ มนุ ษ ยชาติ แ ละโลกอย่ า งมากมาย ซึ่ ง มนุ ษ ย์ ไ ม่ ส ามารถคาดคะเนการเกิ ด
ภัยธรรมชาติเหล่านี้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยา ดังนั้น จึงควรตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การศึกษาเรื่องภัยธรรมชาติ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี เพื่อการวางแผน
รับสถานการณ์การเกิดภัยต่าง ๆ และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญกับเหตุภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน

ชุดวิชาการเรียนรูส้ ู้ภยั ธรรมชาติ 1 - จ

ขอบข่ำยเนื้อหำ
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ภัยแล้ง
วาตภัย
อุทกภัย
ดินโคลนถล่ม
ไฟป่า
หมอกควัน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ภัยแล้ง
สาระสาคัญ
ทุกวันนี้ สภาวะของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสังเกตได้จาก
อากาศที่แปรปรวน พายุที่รุนแรง ฝนที่ตกหนักมากขึ้น หรือฝนที่จะตกน้อยลงกว่าปกติ อากาศ
ที่ร้อนมากขึ้น ซึ่งก็รวมถึงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่มีความแห้งแล้งมากขึ้นและยาวนาน
ต่อเนื่องมากขึ้นด้วย
สาหรับสภาวะแห้งแล้งที่ประเทศไทยกาลังประสบอยู่ หากเราได้ทาความรู้จักและเตรียม
ความพร้อมที่จะรับมือกับความแห้งแล้งแล้ว เราก็สามารถเอาตัวรอดจากภัยแล้งนี้ได้

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายของภัยแล้ง
2. อธิบายความหมายของฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง
3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดภัยแล้ง
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
6. บอกห้วงเวลาการเกิดภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย
7. บอกสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย
8. บอกสถิติการเกิดภัยแล้งของประเทศไทย
9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง
10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง
11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดภัยแล้ง
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ขอบข่ายเนื้อหา
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2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดภัยแล้ง
2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
2.3 ห้วงเวลาการเกิดภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงภัย
เรื่องที่ 3 สถานการณ์การเกิดภัยแล้งในประเทศไทย
3.1 สถานการณ์ภัยแล้ง
3.2 สถิติการเกิดภัยแล้ง
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
4.1 การเตรียมความพร้อม
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4.3 การช่วยเหลือและฟื้นฟูภายหลังการเกิดภัยแล้ง
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เรื่องที่ 1 ความหมายของภัยแล้ง
1.1 ความหมายของภัยแล้ง
ภั ย แล้ ง คื อ ภั ย ที่ เ กิ ด จากการขาดแคลนน้ าในพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง เป็ น เวลานาน
ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อากาศมีความแห้งแล้งผิดปกติ น้าในลาน้า คูคลองธรรมชาติลดลง รวมถึง
ความชื้ น ในดิ น ลดลงด้ ว ย ส่ ง ผลให้ เกิ ด การขาดแคลนน้ ากิ นน้ าใช้ จนก่ อ ให้ เกิ ด ความแห้ งแล้ง
และอาจเกิดไฟป่าได้

1.2 ความหมายของฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง
ฝนแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการทีฝ่ นน้อยกว่าปกติ
หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทาให้เกิดการขาดแคลนน้าใช้ และพืชต่าง ๆ ขาดน้าหล่อเลี้ยง ขาดความ
ชุ่ ม ชื้ น ทาให้ พื ช ผลไม่ ส มบู รณ์แ ละไม่ เจริ ญ เติ บ โต เกิ ด ความเสี ย หาย และเกิ ด ความอดอยาก
ขาดแคลน ไปทั่ว ความรุนแรงของฝนแล้งขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระยะเวลาที่
เกิดความแห้งแล้งและความกว้างใหญ่ของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ฝนแล้งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมาก ได้แก่ ฝนแล้งที่เกิดในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฝนทิ้งช่วงที่ยาวนาน ระหว่าง
เดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม ทาให้พืชไร่ต่าง ๆ ที่ทาการเพาะปลูกไปแล้วขาดน้าและ
ได้รับความเสียหาย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนแล้ง ได้แก่ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง และถ้าปีใดไม่มี
พายุเคลื่อนที่ผ่านในแนวดังกล่าว จะก่อให้เกิดฝนแล้งที่มีความรุนแรงมาก
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ฝนทิ้งช่วง หมายถึง สภาวะฝนทิ้งช่วง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร
ติดต่อกันเกิน 15 วัน ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูง คือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ในการเกิ ด ไฟป่ า เพราะความแห้ ง แล้ ง ของลมฟ้ า อากาศท าให้ ฝ น
มีปริมาณน้อยกว่าปกติ และฝนไม่ตกตามฤดูกาล ผลที่ตามมาคือ การขาดแคลนน้าใช้พืชต่าง ๆ
ก็ขาดน้าหล่อเลี้ยงขาดความชุ่มชื้น

ชุดวิชาการเรียนรู้สภู้ ัยธรรมชาติ 1 - 4

เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดภัยแล้ง
จากสภาพฝนแล้ ง และฝนทิ้ ง ช่ ว ง จะเป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ให้ เกิ ด ภั ย แล้ ง ความแห้ ง แล้ ง
ของสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ จะทาให้เกิดไฟไหม้ป่าได้ หรือสภาพดินแห้ง แตกระแหง

2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดภัยแล้ง
ภั ย แล้ ง เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง จากธรรมชาติ และจากฝี มื อ มนุ ษ ย์ เอง โดยทั่ ว ๆ ไปภั ย แล้ ง
เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
2.1.1 จากธรรมชาติ
1) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าทะเล
4) ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว
2.1.2 จากการกระทาของมนุษย์
1) การทาลายชั้นโอโซน
2) ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก
3) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
4) การตัดไม้ทาลายป่า
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ประเทศไทย ภัยแล้งเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ 4 ประการ
 ปริมาณฝนตกน้อยเกินไป เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานหรือ
การกระจายน้าฝนที่ตกไม่สม่าเสมอตลอดทั้งปี ซึ่งกรณีหลังจะทาให้การขาดแคลนน้าเป็นบางช่วง
หรือบางฤดูกาลเท่านั้น แต่ถ้าหากฝนตกน้อยกว่าอัตราการระเหยของน้า ก็จะทาให้บริเวณนั้นเกิด
สภาพการขาดแคลนน้าที่ต่อเนื่องกันอย่างถาวร
 ขาดการวางแผนในการใช้น้าที่ดี เช่น ไม่จัดเตรียมภาชนะหรืออ่างเก็บน้า
รองรับน้าฝนที่ตกเพื่อนาไปใช้ในช่วงขาดแคลนน้า
 ลักษณะภูมิประเทศไม่อานวย จึงทาให้บริเวณนั้นไม่มีแหล่งน้าธรรมชาติ
ขนาดใหญ่และถาวร หรืออยู่ใกล้ภูมิประเทศลาดเอียงและดินไม่อุ้มน้า จึงทาให้การกักเก็บ น้าไว้ใช้
ทาได้ยาก เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 พืชพันธุ์ธรรมชาติถูกทาลาย โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้าลาธาร
2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้า เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภัยแล้งจึงส่งผล
เสี ย หายต่ อ กิ จ กรรมทางการเกษตร เช่ น พื้ น ดิ น ขาดความชุ่ ม ชื้ น พื ช ขาดน้ า พื ช ชะงั ก
การเจริ ญ เติ บ โต ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ มี คุ ณ ภาพต่ า รวมถึ ง ปริ ม าณลดลง ส่ ว นใหญ่ ภั ย แล้ ง ที่ มี ผ ลต่ อ
การเกษตรมักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน จึงทาให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้
การประมง เศรษฐกิ จ ทั่ ว ไป เช่ น ราคาที่ ดิ น ลดลง โรงงานผลิ ต เสี ย หาย การว่ า งงาน สู ญ เสี ย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2.2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ทาให้ขาดแคลนน้า เกิดโรค
กับสัตว์ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ทาให้ระดับและปริมาณน้าลดลง พื้นที่ชุ่มน้าลดลง ความ
เค็มของน้าเปลี่ยนแปลง ระดับน้าในดินเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้าเปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะ
ของดิน ไฟป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ
2.2.3 ด้านสังคม เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแย้งในการใช้น้า
และการจัดการคุณภาพชีวิตลดลง
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2.3 ห้วงเวลาการเกิดภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงภัย
ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลั งของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีปริมาณฝนลดลง
เป็นลาดับ จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะนี้
จะเกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี
ตารางแสดงห้วงเวลาการเกิดภัยแล้งและพื้นที่เสี่ยงภัย
ใต้

ภาค/
เดือน

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

ตะวันออก

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง

ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง

ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง

ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง
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ฝัง่
ตะวันออก
ฝนแล้ง
-

ฝัง่
ตะวันตก
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
-

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก ได้แก่ บริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไป
ไม่ถึง อย่างไรก็ตาม ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีโอกาสประสบภัยแล้ง และช่วงกลางฤดู ฝ น
ประมาณปลายเดื อ นมิ ถุ น ายน ถึ ง เดื อ นกรกฎาคม จะมี ฝ นทิ้ ง ช่ ว งเกิ ด ขึ้ น ภั ย แล้ ง ลั ก ษณะนี้
จะเกิ ด ขึ้ น เฉพาะท้ อ งถิ่ น หรือ บางบริเวณ บางครั้ ง อาจครอบคลุ ม พื้ น ที่ เป็ น บริ เวณกว้ า งเกื อ บ
ทุกภูมิภาคของประเทศ
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์การเกิดภัยแล้งในประเทศไทย
ไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่กาลังประสบภัยแล้งครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ หลาย
ประเทศทั่วโลกก็กาลังต่อสู้กับวิกฤตขาดแคลนน้า ไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง

3.1 สถานการณ์ภัยแล้ง
สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน เป็นผลมาจากปริมาณน้าต้นทุนในเขื่อนหลายแห่งต่า
ประกอบกับภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งในเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557 มีจังหวัดที่ได้รับ
ผลกระทบและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัย แล้ง) ทั้งหมด 44 จังหวัด
311 อาเภอ 1,927 ตาบล 18,355 หมู่บ้าน แบ่งเป็นภาคเหนือ 13 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 จังหวัด ภาคกลาง 7 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด และภาคใต้ 7 จังหวัด โดยปัจจัยหลักที่
ทาให้เกิดภาวะแล้ง คือ ปริมาณฝน ที่ถึงแม้ว่าปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศ ในปี 2556 จะสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย 14% แต่กลับพบว่า มีฝนที่ตกบริเวณพื้นที่รับน้าของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ค่อนข้าง
น้อยที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งรวมถึงน้อยกว่าปี 2548 และ 2553 ที่ประเทศไทยเกิดภัยแล้งรุนแรง
สาหรับในปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่ประสบภัยกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ เช่น จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ตาก น่าน ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อานาจเจริญ สุรินทร์ เป็นต้น เนื่องจาก
ภัยแล้งนี้เกิดขึ้นช่วงกลางฤดูฝน คือ ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม โดยรับอิทธิพล
จากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศโลก จึงเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็น “ภัยแล้งนอกฤดูกาล” ซึ่งภัยแล้ง
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ในลักษณะปัจจุบัน ทาให้ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศต่ากว่าค่าปกติราว 46% ปริมาณน้าต้นทุน
ทั้งประเทศค่อนข้างต่าอยู่ที่ราว 45% ของปริมาณความจุเขื่อนทั้งประเทศ
3.2 สถิติการเกิดภัยแล้ง
ประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรม การขาดแคลนน้ าจึ ง ส่ ง ผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตร และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ทาให้ฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงว่า ฤดูแล้งจะยาวนานขึ้นและในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยจะมี
ปริ ม าณฝนตกน้ อ ยลง ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณน้ าในเขื่ อ นและอ่ า งเก็ บ น้ าทั่ ว ประเทศมี ป ริ ม าณ
ไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ ประชาชนใช้ อุ ป โภคบริ โ ภคและเพื่ อ การเกษตร โดยเฉพาะพื้ น ที่ น อกเขต
ชลประทาน สิ่งที่จะเป็นปัญหาตามมา คือ ภาวะแห้งแล้งและการขาดแคลนน้า ทาให้ประชาชน
ต้องประสบกับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ ดังตาราง
ความเสียหาย
ปี
พ.ศ.

จานวน
จังหวัด

ราษฎร
ประสบภัย
(คน)

ราษฎร
ประสบภัย
(ครัวเรือน)

พื้นที่
การเกษตร
(ไร่ )

ปศุสัตว์
(ตัว )

2532

29

1,760,192

496,062

1,294,240

197

121.97

2533

48

2,107,100

536,550

1,970,703

872

92.17

2534

59

4,926,177

1,221,416

1,037,271

290

262.17

2535

70

8,100,916

2,430,663

5,334,471

417

176.18

2536

68

9,107,675

2,533,194

2,040,443

726

198.76

2537

66

8,763,014

2,736,643

17,923,817

510

98.76

2538

72

12,482,502

2,661,678

3,001,437

462

177.62

2539

61

10,967,930

2,277,787

101,900

573

289.16

2540

64

14,678,373

3,094,280

1,431,296

197

249.16

2541

72

6,510,111

1,531,295

1,789,285

1,107

69.17

2542

58

6,127,165

1,546,107

3,144,932

980

1,520.50

2543

59

10,561,526

2,830,297

472,700

2,071

641.71
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มูลค่า
(ล้านบาท)

ความเสียหาย
ปี
พ.ศ.

จานวน
จังหวัด

ราษฎร
ประสบภัย
(คน)

ราษฎร
ประสบภัย
(ครัวเรือน)

พื้นที่
การเกษตร
(ไร่ )

ปศุสัตว์
(ตัว )

2544

51

18,933,905

7,334,816

1,712,691

192

71.96

2545

68

12,841,110

2,939,139

2,071,560

-

508.78

2546

63

5,939,282

1,399,936

484,189

-

174.33

2547

64

8,388,728

1,970,516

1,480,209

-

190.67

2548

71

11,147,627

2,768,919

13,736,660

-

7,565.86

2549

61

11,862,358

2,960,824

578,753

-

495.26

2550

66

16,754,980

4,378,225

1,350,118

-

198.30

2551

61

135,298,895

3,531,570

524,999

-

103.90

2552

62

17,353,358

4,500,861

594,434

-

108.35

2553

64

15,740,824

4,077,411

1,716,853

-

1,415.22

2554

55

16,560,561

4,835,321

811,680

-

131.86

2555

53

15,235,830

418,516

1,486,512

-

399.18

รวม
ที่มา : ศูนย์อานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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มูลค่า
(ล้านบาท)

15,261.00

เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งนั้น ต้องเตรียมความพร้อมตั้ งรับ
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และการปฏิบัติตนขณะเกิดภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลัง
เกิดภัยแล้ง

4.1 การเตรียมความพร้อม
การเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
4.1.1 เตรียมกักเก็บน้าสะอาดเพื่อการบริโภคให้เพียงพอ อย่ารีรอ มิฉะนั้นจะไม่มี
น้าให้เก็บ
4.1.2 ขุดลอกคู คลอง และบ่อน้าบาดาล เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้า
4.1.3 วางแผนการใช้น้าอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้าใช้ตลอดช่วงภัยแล้ง
4.1.4 เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอน้าบริโภคและการดับไฟป่า
4.1.5 ปลูกหญ้าแฝกรอบ ๆ ต้นไม้ผลหรือรอบแปลงปลูกผัก ตัดใบหญ้าแฝกในช่วง
ฤดูแล้ง เพื่อลดการคายน้า ลดการใช้น้าของหญ้าแฝก และนาใบมาใช้คลุมโคนต้นไม้และแปลงผัก
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4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง
ขณะที่เกิดภัยแล้ง เราจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
4.2.1 การใช้น้าเพื่อการเกษตร ควรใช้ช่วงเช้าและเย็น เพื่อลดอัตราการระเหยน้า
4.2.2 การใช้น้าจากฝักบัวเพื่อชาระร่างกายจะประหยัดน้ามากกว่าการตักอาบ
4.2.3 กาจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบที่พัก เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และการลุกลาม
4.2.4 เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เพื่อการขอน้าบริโภคและการดับไฟป่า
4.3 การช่วยเหลือและฟื้นฟูภายหลังการเกิดภัยแล้ง
หลังจากการเกิดภัยแล้ง เราจะต้องเตรียมตัวและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
4.3.1 ให้ติดตามสภาวะอากาศ โดยฟังคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
4.3.2 ไม้ผล คลุมโคนต้นด้วยฟาง เปลือกถั่ว เศษใบไม้ ใบหญ้า ปลูกพืชตระกูลถั่ว
รอบบริเวณโคนต้น โดยเริ่มคลุมในช่วงปลายฤดูฝน หรือช่วงต้นฤดูแล้ง พืชผัก คลุมด้วยฟางข้าว
แกลบสด พลาสติก เป็นต้น
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วาตภัย
สาระสาคัญ
วาตภั ย เป็ น ภั ยที่ เกิ ดจากพายุแ รงลม ซึ่ ง สร้ า งความเสี ยหายและเป็น อัน ตรายต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม และทาให้เกิดอุทกภัยตามมา ซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นจะอยู่ในรัศมี 50 - 100 กิโลเมตร
จากแนวศูนย์กลางการเคลื่อนที่ของพายุ สาหรับในประเทศไทยมีโอกาสเกิดพายุ ทั้งทางฝั่งทะเล
จีนใต้และฝั่งทะเลอันดามัน จากในอดีตถึงปัจจุบัน พายุที่ก่อความเสียหายอย่างมากมายให้แก่
ประเทศไทย ได้แก่ พายุโ ซนร้อน “แฮเรียต” และพายุไต้ฝุ่น “เกย์” ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเรียนรู้
ลักษณะการเกิดวาตภัย สถานการณ์และสถิติการเกิดวาตภัย ตลอดจนความเสียหายต่าง ๆ รวมทั้ง
วิธีเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาก่อนที่ภัยนี้จะมาเยือน

ตัวชึ้วัด
1. บอกความหมายของวาตภัย
2. บอกประเภทของวาตภัย
3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดวาตภัย
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
6. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
7. บอกสถานการณ์วาตภัยในประเทศไทย
8. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดวาตภัย
9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย
10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดวาตภัย

ชุดวิชาการเรียนรู้สภู้ ัยธรรมชาติ 1 - 14

ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของวาตภัย
1.1 ความหมายของวาตภัย
1.2 ประเภทของวาตภัย
เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดวาตภัย
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดวาตภัย
2.2 ผลกระทบจากวาตภัย
2.3 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
เรื่องที่ 3 สถานการณ์วาตภัย
3.1 สถานการณ์วาตภัยในประเทศไทย
3.2 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
4.1 การเตรียมการก่อนเกิดวาตภัย
4.2 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดวาตภัย
4.3 การแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดวาตภัย

เวลาที่ใช้ในการศึกษา

10 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
3. เว็บไซต์
4. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว เป็นต้น
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เรื่องที่ 1 ความหมายของวาตภัย
1.1 ความหมายของวาตภัย
วาตภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุ ลมแรง จนทาให้เกิดความเสียหายและเป็น
อันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงต้นไม้ พืชผักต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง
ทาให้เกิดอุทกภัยตามมาอีกด้วย
1.2 ประเภทของวาตภัย
ในประเทศไทยการเกิ ด วาตภั ย หรื อ พายุ ล มแรง ส่ ว นใหญ่ มี ส าเหตุ ม าจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความแรงลม ตั้งแต่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ที่ทาความเสียหาย
และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน วาตภัยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พายุฟ้าคะนอง พายุหมุน
เขตร้อน และพายุทอร์นาโด
1.2.1 พายุฟ้าคะนอง หรือพายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม
ถึงเดือนเมษายน พายุประเภทนี้เกิดขึ้นบ่อยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาค
กลางและภาคตะวันออกจะเกิดน้อย สาหรับภาคใต้ก็อาจเกิ ดพายุประเภทนี้ได้ แต่ไม่บ่อยนัก
การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง โดยเริ่มจากอากาศร้อน
อบอ้าว ท้องฟ้ามืดมัว อากาศเย็น ลมกระโชกแรง และมีกลิ่นดิน ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ฝนตกหนัก
และเกิดรุ้งกินน้า
1.2.2 พายุหมุนเขตร้อนหรือพายุไซโคลน เกิดในฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม พายุ นี้ เ กิ ด ในมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก ด้ า นตะวั น ตกเเละด้ า นใต้ หรื อ ทะเลจี น ใต้
แล้วเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งงทวีป โดยจะมีผลกระทบต่อลม ฟ้า อากาศของประเทศไทย คือ ทาให้เกิดคลื่น
สูงใหญ่ในทะเล และน้าขึ้นสูง พายุนี้มีชื่อเรียกตามขนาดความรุนแรงของลมใกล้บริเวณศูนย์ กลาง
ของพายุ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล้ ายกั บ ตาเป็ น วงกลม เรี ย กว่ า "ตาพายุ " ที่ ทวี ก าลั ง แรงขึ้ น เป็ น ล าดั บ
จากดีเปรสชั่นเป็นพายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น โดยใช้เกณฑ์พิจารณาความรุนแรงของพายุ ดังนี้
ชนิดของพายุ

ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุ

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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1.2.3 พายุทอร์นาโด เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่
เล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงมากกว่า
พายุหมุนอื่น ๆ ก่อความเสียหายรุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบกและในทะเล หากเกิด
ในทะเล เรียกว่า “นาคเล่นน้า” บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้า ทีห่ มุนตัวลงมาจากท้องฟ้า
แต่ไม่ถึงพื้นดิน มีรูปร่างเหมือนงวงช้าง จึงเรียกกันว่า “ลมงวง”

นาคเล่นน้า
ที่มา : http://www.posttoday.com/local/
south/327548

ลมงวง
ที่มา : http://www.cycleforjoplin.com/wpcontent/
uploads/2015/10/5.jpg
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดวาตภัย
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดวาตภัย
สภาพพื้ น ผิ ว โลกแต่ ล ะแห่ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ทาให้ ก ารดู ด ซั บ รั ง สี จ ากดวงอาทิ ต ย์
ของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน บริเวณป่าหนาทึบจะดูดรังสีได้ดีที่สุด รองลงมา คือ พื้นดินและพื้นน้า
ตามลาดับ เป็นผลให้อากาศที่อยู่เหนือพื้นที่ดังกล่าว มีอุณหภูมิและความกดอากาศต่างกัน ส่งผล
ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศที่เรียกโดยทั่วไปว่า “ลม” ซึ่งแบ่งตามลักษณะของแหล่งกาเนิด
ได้ 2 สาเหตุ คือ ความแตกต่างของอุณหภูมิสองแห่ง และความแตกต่างของความกดอากาศ
2.1.1 ความแตกต่างของอุณหภูมิสองแห่ง อากาศเมื่อได้ความร้อนจะขยายตัว
อากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้น ทาให้อากาศในบริเวณข้างเคียงซึ่งมีอุณหภูมิต่ากว่าเคลื่อนเข้าแทนที่
การเคลื่อนที่ของอากาศเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิในสองบริเวณก่อให้เกิดลม
2.1.2 ความแตกต่างของความกดอากาศ อากาศเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว
ทาให้มีความหนาแน่นลดลง เป็นผลให้ความกดอากาศน้อยลง อากาศเย็นในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมี
ความหนาแน่นมากกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาบริเวณที่มีความกดอากาศต่า การเคลื่อนที่ของอากาศ
เนื่องจากบริเวณที่มีความกดอากาศต่างกันก่อให้เกิดลม
2.2 ผลกระทบจากวาตภัย
พายุเป็นสิ่งแวดล้อมทางภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของมนุษย์มาก แม้ว่า
พายุจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักก็ตาม แต่เมื่อมีพายุเกิดขึ้นและเคลื่อนที่ผ่านบริเวณใด อาจจะเกิดความ
เสียหายมากมาย ดังนี้
2.2.1 เกิดฝนตกหนักและเกิดน้าท่วมอย่างรุนแรง บ้านเรือนหลายหลังพังทลาย
ประชากรเสียชีวิตเป็นจานวนมาก
2.2.2 พืชผลที่ปลูกไว้และที่นาหลายหมื่นไร่ได้รับความเสียหาย
2.2.3 ความเสียหายต่อกิจการขนส่ง ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ ดังนี้
1) ทางบก การเกิดน้าท่วมอย่างรุนแรง ทาให้ถนนและสะพานขาดหรือ
ชารุด กิจการขนส่งต้องหยุดชะงัก รัฐต้องเสียงบประมาณเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมเป็นจานวนมาก
2) ทางอากาศ พายุ ที่ พั ดอย่ างรุ นแรงจะท าให้ เครื่ องบิ นได้ รั บอั นตราย
จากฝนที่ตกหนัก ลูกเห็บและฟ้าผ่าที่เกิดขึ้น อาจทาให้เครื่องบินตกได้
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3) ทางเรือ การเกิดพายุขึ้นในทะเล ทาให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ และความ
แรงของพายุทาให้เรืออับปางได้ ดังนั้น เมื่อเกิดพายุรุนแรงขึ้นในท้องทะเลจะต้องหยุดการเดินเรือ
2.3 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
พื้นที่เสี่ยงวาตภัย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงวาตภัยระดับสูง พื้นที่เสี่ยง
วาตภัยระดับปานกลาง และพื้นที่เสี่ยงวาตภัยระดับต่า
2.3.1 พื้นที่เสี่ยงวาตภัยระดับสูง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตร จากแนว
ศูนย์กลางการเคลื่อนที่ของพายุ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบต่า อยู่ใกล้แถบชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่เกาะ
2.3.2 พื้ น ที่ เ สี่ ย งวาตภั ย ระดั บ ปานกลาง เป็ น พื้ น ที่ อ ยู่ ใ นแนวรั ศ มี 50-100
กิ โ ลเมตร จากแนวศู น ย์ ก ลางพายุ สภาพพื้ น ที่ เป็ น ที่ ล อนลาดและที่ ร าบเชิ ง เขา สภาพการใช้
ประโยชน์มักจะเป็นพื้นที่เกษตรเป็นส่วนใหญ่
2.3.3 พื้ น ที่ เ สี่ ย งวาตภั ย ระดั บ ต่ า เป็ น พื้ น ที่ อ ยู่ น อกแนวรั ศ มี 100 กิ โ ลเมตร
จากศูนย์กลางการเคลื่อนที่ของพายุ สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่ ความเสียหายจึงเกิดขึ้น
ไม่มาก
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์วาตภัย
3.1 สถานการณ์วาตภัยในประเทศไทย
พายุหมุนเขตร้อนที่มีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศในประเทศไทย มักมาจากทะเล
จีนใต้ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน พายุหมุนเขตร้อนนี้ แม้มีความ
รุนแรงระดับพายุไต้ฝุ่นขณะอยู่ในทะเลจีนใต้ แต่มักจะอ่อนกาลังลงเมื่อขึ้นฝั่ง เนื่องจากการสูญเสีย
พลังงานและอิทธิพลจากความฝืดของพื้นทวีป ดังนั้น พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย
และมีอิทธิพลโดยตรง จึงมักเป็นเพียงพายุดีเปรสชั่น ที่มีอัตราเร็วลมไม่รุนแรงมาก และส่งผลให้ฝนตก
ไม่หนักมาก แต่ต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้าง พายุหมุนเขตร้อนที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย และก่อความ
เสียหายอย่างมากมายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน ที่รู้จักกันดีมีอยู่ 2 ลูก ได้แก่ พายุโซนร้อน
“แฮร์เรียต” และพายุไต้ฝุ่น “เกย์”
3.1.1 พายุ “แฮร์ เ รี ย ต” เป็ น พายุ โ ซนร้ อ นลู ก แรกที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย
นั บ ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2494 ที่ มี การบั นทึ กข้ อมู ลเกี่ ยวกั บพายุ อย่ างเป็ นทางการ พายุ นี้ เริ่ มก่ อตั วจาก
หย่อมความกดอากาศต่ากาลังแรงในทะเลจีนใต้ ใกล้ปลายแหลมญวน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2505
จากนั้นค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่อ่าวไทย และมีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่ น
อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลา ประมาณ 200 กิโลเมตร ในตอนเช้าของวันที่ 25 ตุลาคม
2505 ก่อนจะค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทวีกาลังแรงเพิ่มขึ้นเป็นพายุโซน
ร้อน เมื่อขึ้นฝั่งบริเวณแหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลาประมาณ
19.00 น. ของวันเดียวกัน โดยความเร็วลมสูงสุด วัดได้ที่สถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราช สูงถึง
95 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง นอกจากลมที่ พั ด แรงแล้ ว พายุ ลู ก นี้ ยั ง พั ด คลื่ น ทะเลซั ด เข้ า ฝั่ ง ทาให้
น้าทะเลหนุนเข้าอ่าวปากพนัง พัดพาบ้านเรือนราษฎรเสียหายอย่างมาก มีผู้เสียชีวิตกว่า 900 คน
3.1.2 พายุไต้ฝุ่น “เกย์” เป็นพายุหมุนเขตร้อน ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยลูกแรก
ที่มีความรุนแรง ถึงระดับพายุไต้ฝุ่น พายุนี้เริ่มก่ อตัวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 ในบริเวณตอน
ใต้ ข องอ่ า วไทย และเคลื่ อ นตั ว ขึ้ น ไปทางตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ค่ อ นไปทางเหนื อ เดิ ม พายุ ลู ก นี้
มี ทิศ ทางมุ่ ง เข้ าหาฝั่ ง ของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ต่ อ มาในตอนเช้ า ของวั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน
2532 พายุนี้ได้ทวีกาลังแรงขึ้นจนถึงระดับพายุไต้ฝุ่น และเปลี่ยนทิศทางไปทางเหนือ และเคลื่อน
ตั ว ผ่ า นฐานขุ ด เจาะน้ ามั น ของบริ ษั ท ยู โ นแคลในอ่ า วไทยท าให้ เ รื อ ขุ ด เจาะชื่ อ “ซี เ ครสต์ ”
(Sea Crest) พลิกคว่า มีเจ้าหน้าที่ป ระจ าเรือ เสีย ชีวิต 91 คน พายุไต้ฝุ่น “เกย์ ” ทวีกาลัง แรง
เพิ่มขึ้น ด้วยอัตราความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุ 100 นอต ก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณ
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รอยต่อระหว่าง อาเภอปะทิวกับอาเภอท่าแซะ จัง หวัดชุมพร ในตอนเช้าของวันที่ 4 พฤศจิกายน
2532 ปรากฏว่า นอกจากทาให้มีผู้เสียชีวิต และทาความเสียหายอย่างมากในพื้นที่จังหวัดชุมพร และ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีน้าท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่แล้ว พายุนี้ยังส่งผลกระทบต่อจังหวัด
ใกล้เคียงตามชายฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งจังหวัดตามชายฝั่งทะเลตะวันออกด้วย มีผู้เสียชีวิตกว่า 500 คน
สูญหายกว่า 400 คน ทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนเสียหายไม่ต่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท
เรือกสวน ไร่ นาเสียหายกว่า 9 แสนไร่ เรือประมงจมลงสู่ใต้ท้องทะเลประมาณ 500 ลา ศพลูกเรือ
ลอยเกลื่อนทะเล และสูญหายไปเป็นจานวนมาก นับเป็นการสูญเสียจากพายุไต้ฝุ่นครั้งใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย
3.2 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย
การเกิดพายุหมุนเขตร้อนของประเทศไทย เกิดขึ้นในทะเลทั้ง 2 ฝั่ง คือ ฝั่งทะเล
จีนใต้หรืออ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน
3.2.1 พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทย เกิดในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงตุลาคม หรือพฤศจิกายน ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ปรากฏไม่มากนัก
อาจมีเพียง 1 - 2 ลูก แต่ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน อาจมีพายุถึง 3 - 4 ลูก พายุที่เกิด
ในช่วงนี้มักจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม แล้วค่อย ๆ อ่อนกาลังลงตามลาดับ ไม่มีอันตรายจาก
ลมแรง แต่พายุที่เกิดในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ส่วนใหญ่จะผ่านมาทางตอนใต้ของปลาย
แหลมญวน หากเป็นพายุใหญ่ จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย อาจทาให้เกิดความเสียหายได้ เช่น พายุ
เขตร้อน “แฮร์เรียต” และพายุไต้ฝุ่น “เกย์” เป็นต้น
3.2.2 พายุหมุนเขตร้อนในทะเลอันดามัน เกิดได้ใน 2 ช่วงเวลาของปี คือ ช่วงที่
1 ในเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงที่ 2 ในกลางเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม พายุหมุน
เขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย เฉลี่ยปีละประมาณ 3 ลูก
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พายุหมุนเขตร้อนที่ เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย โดยมีกาลังแรงถึงขั้นพายุโซนร้อน
ขึ้ น ไป ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2495 - 2550 มี ทั้ง หมด 14 ลู ก แต่ ที่ส ร้ า งความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรง
มีจานวน 8 ลูก ดังนี้

ชื่อพายุ

การเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
บริเวณ
ที่พายุ
เคลื่อนตัว ชนิดพายุ
พื้นที่
วัน/เดือน/ปี
ขึ้นฝั่ง

1. พายุไต้ฝุ่น ประเทศ
“เว้” (Vae) เวียดนาม

โซนร้อน จังหวัดตราด

2. พายุเขต ประเทศ
ร้อน
ไทย
“แฮร์เรียต”
(Harriet)

โซนร้อน บริเวณแหลม 26 ตุลาคม
ตะลุมพุก
2505
อาเภอปากพนัง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3. พายุไต้ฝุ่น ประเทศ ไต้ฝุ่น
“เกย์”(Gay) ไทยบริเวณ
จังหวัด
ชุมพร

4. พายุ
ไต้ฝุ่น

ประเทศ
เวียดนาม
ตอนบน

จังหวัดชุมพร

22 ตุลาคม
2495

4 พฤศจิกายน
2532

โซนร้อน จังหวัด
หนองคาย

30 สิงหาคม
2533
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ความเสียหาย

ทาให้เกิดน้าท่วมหลายแห่ง
ในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี
สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิต
เนื่องจากเรือใบล่มในทะเล
มีผู้เสียชีวิต 935 คน บ้านเรือน
พังทลาย กว่า 50,000 หลัง
ไร่นาเสียหายนับแสนไร่ รวม
ค่าเสียหายกว่า 1,000 ล้าน
บาท ในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ลงไปถึง
จังหวัดนราธิวาส
เกิดฝนตกหนัก น้าท่วม โคลน
ถล่ม ในจังหวัดชุมพรและจังหวัด
ใกล้เคียง ทาความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้
ยังมีเรือล่มอับปางในอ่าวไทย
นับร้อยลา เนื่องจากลมพายุมี
กาลังแรง และมีผู้เสียชีวิตใน
ทะเลอีกหลายร้อยคน
- พายุเคลื่อนผ่านประเทศลาว
พร้อมกับอ่อนกาลังลงเป็น
พายุดีเปรสชั่น แล้วเคลื่อนสู่

ชื่อพายุ

การเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
บริเวณ
ที่พายุ
เคลื่อนตัว ชนิดพายุ
พื้นที่
วัน/เดือน/ปี
ขึ้นฝั่ง

“เบกกี”
(Becky)

5. พายุ
ไต้ฝุ่น
“เฟรด”
(Fred)

6. พายุ

ความเสียหาย
ประเทศไทยที่จังหวัดน่าน
ก่อนที่จะอ่อนกาลังเป็นหย่อม
ความกดอากาศต่า บริเวณ
จังหวัดแพร่
- พายุทาให้เกิดฝนตกหนัก
และน้าท่วมในหลายจังหวัด
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน และภาคเหนือ
ตอนบน เกิดความเสียหายต่อ
บ้านเรือน และสาธารณูปโภค
รวมทั้ง ไร่นาจานวนมาก

ประเทศ
เวียดนาม
ตอนบน

โซนร้อน จังหวัดนครพนม 17 สิงหาคม
2534

บริเวณ
โซนร้อน จังหวัด
จังหวัด
นครศรี
เขตร้อน
“ฟอร์เรสต์” นครศรีธรร
ธรรมราช
(Forrest) มราช

- พายุเคลื่อนผ่านจังหวัด
สกลนครและอุดรธานี แล้ว
อ่อนกาลังเป็นพายุดีเปรสชั่น
ที่บริเวณจังหวัดขอนแก่น
- ทาให้เกิดน้าท่วมเป็นบริเวณ
กว้างในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคเหนือ ก่อให้
เกิดความเสียหายอย่างมาก

15 พฤศจิกายน - พายุเคลื่อนตัวผ่านจังหวัด
2535
สุราษฎร์ธานี พังงา แล้วลงสู่
ทะเลอันดามัน
- ทาความเสียหายอย่าง
มากมายให้แก่บ้านเรือน ไร่นา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสุราษฎร์ธานี ความเสียหาย
มากกว่า 3,000 ล้านบาท
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ชื่อพายุ

7. พายุ
ไต้ฝุ่น
“ลินดา”
(Linda)

การเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
บริเวณ
ที่พายุ
เคลื่อนตัว ชนิดพายุ
พื้นที่
วัน/เดือน/ปี
ขึ้นฝั่ง
ประเทศ โซนร้อน อาเภอทับสะแก 4 พฤศจิกายน
ไทย
จังหวัด
2540
อาเภอทับ
ประจวบคีรีขันธ์
สะแก
จังหวัด
ประจวบ
คีรีขันธ์

8. พายุไต้ฝุ่น ประเทศ โซนร้อน บริเวณ จังหวัด
“จันทู”
เวียดนาม
อุบลราชธานี
(Chanthu) ตอนกลาง
และอ่อน
กาลังลง
เป็นพายุ
โซนร้อน
เคลื่อนตัว
ผ่าน
ประเทศ
ลาว

13 มิถุนายน
2547

ชุดวิชาการเรียนรู้สภู้ ัยธรรมชาติ 1 - 24

ความเสียหาย

- พายุเคลื่อนตัวผ่านประเทศ
พม่า ไปลงทะเลอันดามัน
- ทาให้บริเวณอ่าวไทยมีลม
แรงและคลื่นจัด เรือประมง
อับปางหลายสิบลา เกิดฝนตก
หนักในจังหวัดชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
ราชบุรี กาญจนบุรี และระนอง
เกิดน้าท่วมและน้าป่าไหล
หลาก มูลค่าความเสียหาย
มากกว่า 200 ล้านบาท
- พายุอ่อนกาลังลงเป็นพายุ
ดีเปรสชั่นก่อนเคลื่อนผ่าน
จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์ อุดรธานี และ
หนองคาย เข้าสู่ประเทศลาว
- ทาให้มีฝนตกชุกหนาแน่น
เกิดน้าท่วมในหลายพื้นที่ของ
ภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ทาความเสียหาย
ให้แก่บ้านเรือน และไร่นาเป็น
อันมาก ประเมินค่าความ
เสียหายกว่า 70 ล้านบาท

เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย
4.1 การเตรียมการก่อนเกิดวาตภัย
4.1.1 ติดตามข่าวและประกาศ คาเตือนภัยเกี่ยวกับลักษณะอากาศร้าย จากกรม
อุตุนิยมวิทยา
4.1.2 เตรียมวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ถ่านแบตเตอรี่ เพื่อติดตามข่าวในกรณี
ที่ไฟฟ้าขัดข้อง
4.1.3 ตัดกิ่งไม้ที่อาจหักลงจากแรงลมพายุ โดยเฉพาะกิ่งไม้ที่มีโอกาสหักลงมาทับ
บ้านเรือน หรือสายไฟฟ้าได้ ส่วนต้นไม้ที่ยืนต้นตาย ควรโค่นลงให้เรียบร้อย
4.1.4 ตรวจเสาและสายไฟฟ้ า ทั้ ง ภายในและภายนอกบริ เ วณบ้ า นเรื อ น
ให้เรียบร้อย ถ้าไม่แข็งแรงให้ยึดเสาไฟฟ้าให้มั่นคง
4.1.5 ปิดประตู หน้าต่างทุกบาน รวมทั้งยึดประตูและหน้าต่างให้มั่นคง แข็งแรง
ถ้าประตูหน้าต่างไม่แข็งแรง ให้ใช้ไม้ทาบ ตีตะปู ตรึงปิดประตู หน้าต่างไว้จึงจะปลอดภัยยิ่งขึ้น
4.1.6 ปิดกั้นช่องทางลมและช่องทางต่าง ๆ ที่ลมจะเข้ามาทาให้เกิดความเสียหาย
4.1.7 เตรียมตะเกียง ไฟฉาย และไม้ขีดไฟให้พร้อมและนามาวางไว้ใกล้ ๆ มือ
เมื่อเกิดไฟฟ้าดับจะได้หยิบใช้อย่างทันท่วงที
4.1.8 เตรียมอาหารสารอง น้าดื่ม อาหารกระป๋องไว้เพื่อยังชีพในระยะเวลา 2-3 วัน
4.1.9 ดับเตาไฟให้เรียบร้อย และควรจะมีอุปกรณ์สาหรับดับเพลิงไว้ภายในบ้าน
4.1.10 เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์
4.1.11 จัดวางสิ่งของไว้ในที่ต่า เพราะอาจจะตกหล่น แตกหักเสียหายได้
4.1.12 ลงสมอยึดตรึง เรือ แพ ให้มั่นคงแข็งแรง
4.1.13 ควรเตรียมพาหนะและเติมน้ามันไว้ให้พร้อม ภายหลังพายุสงบอาจต้องนา
ผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล
4.1.14 ซักซ้อมความพร้อมของสมาชิกในครอบครัว โดยกาหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิด
วาตภัย กาหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพเคลื่อนย้าย
ไปอยู่ที่ปลอดภัย
4.1.15 หากอาศั ย อยู่ ใ นที่ ร าบหรื อ ริ ม น้ า ควรรี บ ท าการอพยพผู้ ค น สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
และทรัพย์สินขึ้นไปอยู่ในที่สูง ที่มั่นคงแข็งแรง
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4.2 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดวาตภัย
ขณะเกิดวาตภัยต้องตั้งสติ ให้มั่น ไม่ควรออกมาภายนอกอาคาร และตัดสินใจช่วย
ครอบครัวให้พ้นอันตรายในภาวะวิกฤต
4.2.1 กรณีอยู่ที่นอกบ้าน
1) รีบหาอาคารที่มั่นคง หรือที่กาบังเข้าไปหลบ หรือเข้าไปอยู่ในรถที่มี
หลังคาแข็งแรง
2) กรณีที่เล่นน้าต้องรีบขึ้นจากน้าและไปให้พ้นชายหาด
3) ถ้าอยู่ในที่โล่ง เช่น ทุ่งนา ควรนั่งยอง ๆ ปลายเท้าชิดกันและเขย่ง
ปลายเท้าให้เท้าสัมผัสพื้นดินน้อยที่สุด และโน้มตัวไปข้างหน้า ไม่ควรนอนราบกับพื้น
4) อยู่ ใ ห้ ไ กลจากโลหะที่ เ ป็ น สื่ อ ไฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด เช่ น อุ ป กรณ์ ท าสวน
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรางรถไฟ
5) ห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ที่โดดเดี่ยวโล่งแจ้ง
6) ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
4.2.2 กรณีอยู่ในบ้าน
อยู่ ให้ ไ กลจากอุ ป กรณ์ไ ฟฟ้ า โลหะที่ เป็ น สื่ อ น าไฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด และงดใช้
โทรศัพท์
4.3 การแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดวาตภัย
หลังจากลมสงบแล้ว ต้องรออย่างน้อย 3 ชั่วโมง หากพ้นระยะนี้แล้วไม่มีลมแรง
เกิดขึ้นอีก จึงจะวางใจได้ว่าพายุผ่านพ้นไปแล้ว เพราะเมื่อศูนย์กลางพายุผ่านไปแล้ว จากนั้น
จะต้องมีลมแรงและฝนตกหนัก อีกประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงปฏิบัติ ดังนี้
4.3.1 หากมีผู้บาดเจ็บให้รีบช่วยเหลือและนาส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ที่ใกล้เคียงให้เร็วที่สุด
4.3.2 ต้นไม้ใกล้จะล้มให้รีบจัดการโค่นล้มลงเสีย มิฉะนั้นจะหักโค่นล้มภายหลัง
4.3.3 ถ้ามีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาดอย่าเข้าใกล้ หรือแตะต้องเป็นอันขาด ให้ทา
เครื่องหมายแสดงอันตราย และแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือช่างไฟฟ้าโดยด่วน อย่าแตะต้องโลหะที่เป็น
สื่อไฟฟ้า
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4.3.4 เมื่อปรากฏว่าท่อประปาแตกที่ใด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาแก้ไขโดยด่วน
4.3.5 อย่าเพิ่งใช้น้าประปา เพราะน้าอาจไม่บริสุทธิ์ เนื่องจากท่อแตกหรือน้าท่วม
ถ้าใช้น้าประปาขณะนั้นมาดื่ม อาจจะเกิดโรคได้ ให้ใช้น้าที่สารองไว้ก่อนเกิดวาตภัยมาดื่มแทน
4.3.6 ปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนี้
1) การควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดระบาดได้
2) การทาน้าให้สะอาด เช่น ใช้สารส้ม และใช้คลอรีน
3) กาจัดอุจจาระ โดยใช้ปูนขาว หรือน้ายาไลโซล 5% กาจัดกลิ่นและฆ่า
เชื้อโรค กาจัดพาหะนาโรค เช่น ยุง และแมลงวัน โดยใช้ฆ่าแมลง
4) โรคต่าง ๆ ที่มักเกิดหลังวาตภัย ได้แก่ โรคระบบหายใจ (เช่น หวัด
เป็นต้น) โรคติดเชื้อ และปรสิต (เช่น การอักเสบ มีหนอง โรคฉี่หนู เป็นต้น) โรคผิวหนัง (เช่น โรคน้า
กัดเท้า กลาก เป็นต้น) โรคระบบทางเดินทางอาหาร (เช่น โรคอุจจาระร่วง) ภาวะทางจิต (เช่น
ความเครียด เป็นต้น)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การเกิดอุทกภัย
สาระสาคัญ
การเกิดอุทกภัยหรือภัยจากน้าท่วม เป็นภัยที่เกิดขึ้นได้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สาหรับ
ประเทศไทยเคยประสบเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่มาหลายครั้ง สาเหตุสาคัญของการเกิดอุทกภัย
เกิดได้ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและมนุษย์เป็นต้นเหตุ การเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งจะมี
ขนาดและความรุนแรงแตกต่างกัน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขนาด ความรุนแรงและลักษณะพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์เป็นสาคัญ

ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายของอุทกภัย
2. บอกสาเหตุและปัจจัยในการเกิดอุทกภัย
3. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
4. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย
5. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย
6. บอกสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย
7. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
8. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย
9. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของอุทกภัย
เรื่องที่ 2 การเกิดอุทกภัย
2.1 ลักษณะการเกิดอุทกภัย
2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุทกภัย
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย
2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย
เรื่องที่ 3 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย

เวลาที่ใช้ในการศึกษา

8 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
3. เว็บไซต์
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เรื่องที่ 1 ความหมายของอุทกภัย
อุทกภัย หรือน้าท่วม คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจาก
น้ าท่ ว ม หรื อ อั น ตรายอั น เกิ ด จากภาวะที่ น้ าไหลเอ่ อ ล้ น ฝั่ ง
แม่น้า ลาธารหรือทางน้าเข้าท่วมพื้นที่ ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้
อยู่ใต้ระดับน้า หรือเกิดจากการสะสมน้าบนพื้นที่ ซึ่งระบาย
ออกไม่ทัน ทาให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้า

เรื่องที่ 2 การเกิดอุทกภัย
อุ ท กภั ย คื อ ภั ย ที่ เ กิ ด จากน้ าท่ ว มหรื อ น้ าป่ า ไหล
หลาก หรือน้าไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้าไหลท่วมบ้านเรือนด้วยความ
รุนแรง
2.1 ลั ก ษณะการเกิ ด ของอุ ท กภั ย มี 4 ลั ก ษณะ
ได้แก่
2.1.1 น้าล้นตลิ่ง เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
ปริมาณน้าจานวนมากระบายไหลลงสู่แม่น้าลาธารออกสู่ทะเล
ไม่ทัน ทาให้เกิดสภาวะน้าล้นตลิ่งเข้าท่วมสวน ไร่ นา และ
บ้ า นเรื อ น ทาให้ เกิ ด ความเสี ย หาย ถนนและสะพานช ารุ ด
เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด
2.1.2 น้าท่วมฉับพลัน/น้าป่าไหลหลาก เป็นภาวะน้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
เนื่องจากฝนตกหนัก มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณ
นั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้าที่อยู่ห่างออกไป หรือเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น
เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าพังทลาย ทาให้ถนน สะพาน ชีวิตมนุษย์ และสัตว์ได้รับความเสียหาย
2.1.3 คลื่นพายุซัดฝั่ง คือ คลื่นที่เกิดพร้อมกับพายุโซนร้อน เมฆฝนก่อตัว ฝนตก
หนัก ลมพัดแรง พื้นที่ชายฝั่งจะมีความกดอากาศต่า น้าทะเลยกตัวสูง กว่าปกติกลายเป็นโดมน้า
ขนาดใหญ่ ซัดจากทะเลเข้าชายฝั่งอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเสียหายต่อชีวิต อาคารบ้านเรือน
และทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
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2.1.4 น้ าท่ ว มขั ง เป็ น น้ าท่ ว มที่ เ กิ ด จากระบบระบายน้ าไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ ราบลุ่มแม่น้ า และบริเวณชุ มชนเมืองใหญ่ ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อ ยไป
ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักในบริเวณนั้นติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน
2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุทกภัย
สาเหตุและปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดอุทกภัยมี 2 ประการ คือ การเกิดภัยธรรมชาติ
และการกระทาของมนุษย์
2.2.1 การเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่
1) ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุที่เกิดขึ้นติดต่อกัน
เป็นเวลานานหลายชั่วโมง มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไม่อาจไหลลงสู่แม่น้าลาธารได้ทัน จึงท่วม
พื้นที่ที่อยู่ในที่ต่า ซึ่งมักเกิดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน
2) ฝนตกหนั ก จากพายุ ห มุ น เขตร้ อ น เมื่ อ พายุ นี้ เกิ ด ที่ แ ห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง
เป็นเวลานานหรือแทบไม่ เคลื่อนที่ จะทาให้บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกันตลอดเวลา ยิ่งพายุ
มีความรุนแรงมาก เช่น มีความรุนแรงขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงที่ใดก็ทาให้
ที่นั้นเกิดพายุลมแรง ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและมีน้าท่วมขัง นอกจากนี้ถ้าความถี่ของพายุ
ที่เคลื่อนที่หรือผ่านเข้ามาเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ถึงแม้จะในช่วงสั้นแต่ก็ทาให้น้าท่วมเสมอ
3) ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ทาให้ปริมาณน้าบนภูเขาหรือแหล่งต้นน้ า
มีมาก มีการไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงลงสู่ที่ราบเชิงเขา เกิดน้าท่วมขึ้นอย่างกะทันหัน เรียกว่าน้าท่วม
ฉั บ พลั น เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่ มี ฝ นตกหนั ก ในช่ ว งระยะเวลาสั้ น ๆ หรื อ เกิ ด ก่ อ นที่ ฝ นจะหยุ ด ตก
มักเกิดขึ้นในลาธารเล็ก ๆ โดยเฉพาะตอนที่อยู่ใกล้ต้นน้าของบริเวณลุ่มน้า ระดับน้าจะสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับเทือกเขาสูง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
4) ผลจากน้าทะเลหนุน ในระยะที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนว
ที่ทาให้ระดับน้าทะเลขึ้นสูงสุด น้าทะเลจะหนุนให้ระดับน้าในแม่น้าสูงขึ้นอีกมาก ประกอบกับ
ระยะเวลาที่น้าป่าและน้าจากภูเขาไหลลงสู่แม่น้า น้าในแม่น้าจึงไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได้ ทาให้เกิด
น้าเอ่อล้นตลิ่งและท่วมเป็นบริเวณกว้าง ยิ่งถ้ามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดขึ้นในช่วงนี้ ความเสียหาย
ก็ยิ่งจะมีมากขึ้น
5) ผลจากลมมรสุมมีกาลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมที่พัดพา
ความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เมื่อมีกาลัง
แรงเป็นระยะเวลาหลายวัน ทาให้เกิดคลื่นลมแรง ระดับน้าในทะเลตามขอบฝั่งจะสูงขึ้น ประกอบ
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กับมีฝนตกหนัก ทาให้เกิดน้าท่วมได้ ยิ่งถ้ามีพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ ก็จะยิ่งเสริมให้มรสุมดังกล่าว
มีกาลังแรงขึ้นอีก ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย ปะทะขอบ
ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มรสุมนี้มีกาลังแรงเป็นครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศ
จีนมีกาลังแรงขึ้นจะทาให้มีคลื่นค่อนข้างใหญ่ในอ่าวไทย และระดับน้าทะเลสูงกว่าปกติ บางครั้ง
ทาให้มีฝนตกหนักในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ทาให้เกิดน้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง
6) ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟ
บนบกและภู เ ขาไฟใต้ น้ าระเบิ ด เปลื อ กของผิ ว โลกบางส่ ว นจะได้ รั บ ความกระทบกระเทื อ น
ต่อเนื่องกัน บางส่วนของผิวโลกจะสูงขึ้น บางส่วนจะยุบลง ทาให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรซัดขึ้นฝั่ง
เกิดน้าท่วมตามหมู่เกาะและเมืองตามชายฝั่งทะเลได้ เกิดขึ้นบ่อยครั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก
2.2.2 การกระทาของมนุษย์ ได้แก่
1) การตัดไม้ทาลายป่าในพื้นที่เสี่ยงภัย เมื่อเกิดฝนตกหนักจะทาให้อัตรา
การไหลสูงสุดเพิ่มมากขึ้นและไหลมาเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มความรุนแรงของน้าในการทาลาย และยัง
เป็นสาเหตุของดินถล่มด้วย นอกจากนี้ยังทาให้ดินและรากไม้ขนาดใหญ่ถูกชะล้างให้ไหลลงมา
ในท้องน้า ทาให้ท้องน้าตื้นเขินไม่สามารถระบายน้าได้ทันที ทั้งก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและ
บาดเจ็บของประชาชนทางด้านท้ายน้า
2) การขยายเขตเมื อ งลุ ก ล้ าเข้ า ไปในพื้ น ที่ ลุ่ ม ต่ า ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง เก็ บ น้ า
ธรรมชาติ ทาให้ไม่มีที่รับน้า เมื่อน้าล้นตลิ่งก็จะเข้าไปท่วมบริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่า ซึ่งเป็นเขตเมือง
ที่ขยายใหม่ก่อน
3) การก่อสร้างโครงสร้างขวางทางน้าธรรมชาติ ทาให้มีผลกระทบต่อการ
ระบายน้าและก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วม
4) การออกแบบทางระบายน้ าของถนนไม่ เ พี ย งพอ ท าให้ น้ าล้ น เอ่ อ
ในเมือง ทาความเสียหายให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายน้าได้ช้ามาก
5) การบริ ห ารจั ด การน้ าที่ ไ ม่ ดี เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด น้ าท่ ว ม
โดยเฉพาะบริเวณด้านท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้า
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2.3 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
อุทกภัยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อชีวิตผู้คน ทรัพย์สิน อาคาร บ้านเรือน
เท่านั้น แต่ยังเกิดผลกระทบตามมาอีกหลาย ๆ ด้าน เช่น
2.3.1 ผลกระทบทางด้านการศึกษา
สถานศึกษาที่ถูกน้าท่วมเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
นักศึกษา และลดปัญหาการเดินทาง ทาให้ต้องปิดการเรียนการสอน ซึ่งจาเป็นต้องมีการสอน
ชดเชย หรือการปิดภาคเรียนไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด
2.3.2 ผลกระทบทางด้านการเกษตร
เมื่อเกิดอุทกภัย จะทาให้ผลผลิตทางด้านการเกษตร เช่น ข้าว พืชไร่ พืชสวน
ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดที่ได้รับผลกระทบ ได้รับความเสียหาย ส่วนด้านการประมง
การปศุสัตว์ ก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น นอกจากนี้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะได้รับ
ความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อราคาข้าว พืชไร่ พืชสวน สัตว์น้าและผลผลิตอื่น ๆ ทาให้การผลิต
การขนส่งมีต้นทุนสูงขึ้นกว่าปกติ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร
ที่ไม่มีเงินทุนสารองจะต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อลงทุนทาการเกษตรต่อไป
2.3.3 ผลกระทบด้านอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งที่ ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ทาให้
เกิดความขัดข้องในการผลิตและการขาดแคลนปัจจัยเพื่อป้อนโรงงานทั่วโลก ประเทศที่มีฐาน
การผลิตในประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่น ก็ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้กาไรของบริษัทลดลงตามไปด้วย
รายได้ลูกจ้างในไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการส่งออก เพราะขาด
วัตถุดิบในการผลิตสินค้า
2.3.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
จากการขาดวัตถุดิบในการผลิตสินค้า อาจทาให้สินค้าขาดตลาด ประกอบ
กับการจัดส่งที่ยากลาบาก จะยิ่งทาให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบทั่วโลก เพราะไทย
เป็นแหล่งผลิตใหญ่ของโลกในปัจจุบัน อุทกภัยยังส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง
เนื่ อ งจากความเสี ย หายทางด้ านทรัพ ย์ สิ น และความสู ญ เสี ย จากค่ า เสี ย โอกาส เช่ น การผลิ ต
การส่งออก เป็นต้น
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นอกจากนี้ ธุ รกิ จ การท่ อ งเที่ ย วก็ได้รั บ ความเสีย หายในรู ปแบบของการ
สู ญ เสี ย รายได้ เข้ าสู่ ป ระเทศ รวมถึ ง ชื่ อ เสี ย งของประเทศ เนื่ อ งจากรั ฐบาลของหลายประเทศ
ได้เตือนภัยให้นักท่องเที่ยวของตนเอง ระมัดระวังในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ทาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง
2.3.5 ผลกระทบด้านการสาธารณสุข
เมื่ อ เกิ ด น้ าท่ ว มติ ด ต่ อ กั น ยาวนาน มั ก จะพบกั บ ปั ญ หาเกิ ด สิ่ ง ปนเปื้ อ น
ของแหล่งน้าและโรคที่มากับน้า ทาให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคตาแดง โรคไข้ฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง
น้ากัดเท้า น้ากัดเล็บ ฯลฯ จึงส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงสุขภาพจิต
ของประชาชนมีเพิ่มขึ้นด้วย
2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย
ก่อนการเกิดอุทกภัยครั้งใด มักจะมีสัญญาณบอกเหตุให้เราทราบล่วงหน้าอยู่เสมอ
สั ญ ญาณบอกเหตุ ดั ง กล่ า ว มี ทั้ ง สั ญ ญาณที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ และจาก
พฤติกรรมของสัตว์
2.4.1 สัญญาณบอกเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
โดยธรรมชาติแล้ว เมื่อจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง สามารถสังเกต
ได้จากสภาพของอากาศร้อนผิดปกติ เกิดฝนตก ฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน โดยมี
สัญญาณบอกเหตุ ดังนี้
1) ในเวลากลางวัน ถ้ามีเมฆจานวนมาก ท้องฟ้ามีแสงสีแดง ลมสงบ ผิวน้า
ทะเลไม่มีระลอกคลื่น เป็นสัญญาณเตือนว่า กาลังจะมีพายุลมแรงและจะมีฝนตกหนักมาก
2) ในเวลากลางคืน ถ้ามองไม่เห็นดวงดาว ท้องฟ้ามีแสงสีแดง ลมสงบ
เป็นสัญญาณเตือนว่า ภายในคืนนี้จะมีพายุลมแรงและจะมีฝนตกหนักมาก
3) เวลากลางวันในฤดูร้อน ถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันสองวัน พอเข้า
วันที่สาม มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้า ลมสงบ ก้อนเมฆใหญ่ขึ้น สูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นสัญญาณเตือนว่า
ตอนเย็นจนถึงใกล้ค่าจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าฝ่า ลมกระโชก
แรง และอาจจะมีพายุงวง (ลมงวง) ลงมาจากฐานเมฆ
4) ฤดู ร้ อ นในตอนบ่ า ย ถ้ า มี ล มค่ อ นข้ า งแรงพั ด เข้ า สู่ ภู เ ขาจนถึ ง เย็ น
เป็นสัญญาณเตือนว่า คืนนี้จะมีฝนตกหนัก
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2.4.2 สัญญาณบอกเหตุจากพฤติกรรมสัตว์ โดยสามารถสังเกตพฤติกรรมได้
ดังนี้
1) ฤดูร้อนปีใด พบรังผึ้ง รังมดแดง ทารังบนยอดไม้ เป็นสัญญาณเตือนว่า
ในหน้าฝนปีนั้นฝนจะน้อย
2) ฤดูร้อนปีใด ไม่พบรังนกบนต้นไม้ หรือนกย้ายไปทารังตามถ้า ตามใต้
หน้าผา ซอกเหลือบหินบนภูเขา เป็นสัญญาณเตือนว่า ฤดูฝนปีนั้นจะมีพายุลมแรง ฝนตกหนักมาก
3) ฤดูร้อนปีใด มดที่ขุดรูอาศัยใต้ดิน ขนเอาขุยดินขึ้นมาทาเป็นแนวกันดิน
กลม ๆ รอบรูไว้ เป็นสัญญาณว่าฤดูฝนปีนี้ จะมีฝนดี
4) ในช่วงฤดูฝน มดดาขนไข่ อพยพขึ้นไปอยู่ที่สูง เป็นสัญญาณเตือนว่า
ภายในสองวัน จะมีฝนตกหนักจนน้าท่วม
5) ฤดูฝน ถ้าลงไปเก็บหอยในดินโคลนริมฝั่งแม่น้า แล้วพบว่าหอยต่าง ๆ
ย้ายลงไปอยู่ในแนวร่องน้าลึกกลางแม่น้า เป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้น้าแล้ง
6) ฤดูฝน ถ้านกนางแอ่นมาเกาะเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า จานวนมาก เป็น
สัญญาณเตือนว่า ในทะเลจะมีพายุลมแรง
2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย
ในอดีตประเทศไทยมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แต่จากการบุกรุก แผ้วถางป่าเพื่อทาไร่
เลื่อนลอย และการตัดไม้เพื่อการค้าของกลุ่มนายทุน ทาให้ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างน่าใจหาย
และนับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดอุทกภัยหรือภัยจากน้าท่วมขึ้น ประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดอุทกภัยได้ แต่ระดับความเสี่ยงจะมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละภูมิภาค
2.5.1 พื้นที่ลุ่มน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแบ่ ง ระดั บ พื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ ท กภั ย ส าหรั บ พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พิจารณาจาก
1) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับสูง กาหนดให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยรุนแรงมาก
และทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิ่งก่อสร้าง
2) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง กาหนดให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย
รุนแรงปานกลาง และทาความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนมากแต่ไม่มีการสูญเสียชีวิต
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3) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่า กาหนดให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยรุนแรง
น้อย และทาความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนไม่มาก
4) พื้นที่ไม่เสี่ยงอุทกภัย กาหนดให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยไม่รุนแรงและไม่
ทาให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.5.2 พื้นที่ลุ่มน้าภาคใต้
การแบ่ ง ระดั บ พื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ ท กภั ย ส าหรั บ พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าภาคใต้
พิจารณาจาก
1) พื้นที่เสี่ยงจากดินโคลนไหลทับถม มักเป็นพื้นที่บริเวณเชิงเขาที่น้าป่า
ไหลหลากพาดินโคลน หิน ต้นไม้ลงมาทับถม
2) พื้ น ที่ เสี่ ย งจากน้ าไหลหลาก เป็ น พื้ น ที่ ถั ด จากเชิง เขาที่ โคลนไหลมา
ทับถม คือ มีโคลนน้อยกว่าและค่อนข้างราบกว่าพื้นที่เชิงเขา แต่น้าป่าไหลหลากผ่านไปอย่ าง
รวดเร็วพร้อมทั้งมีโคลนบางส่วนตกตะกอน
3) พื้นที่เสี่ยงจากน้าท่วมขัง เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้าตาปี และแม่น้า
พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งระบายน้าลงสู่ทะเลไม่ทัน
4) พื้ น ที่ เสี่ ย งจากน้ าท่ ว มซ้ าซาก เป็ น พื้ น ที่ ที่ป ระสบกั บ น้ าท่ ว มขั ง เป็ น
ประจาเกือบทุกปี แต่อาจไม่ท่วมขังตลอดปีหรือเกิดขึ้นปีเว้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน
5) พื้นที่ชุ่มน้า เป็นพื้นที่ราบต่า มีน้าท่วมขังหรือมีสภาพชื้นแฉะตลอดเวลา
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย
อุทกภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในอดีตมีอุทกภัยหลายเหตุการณ์
1. อุทกภัยจากพายุอีรา เข้าสู่ประเทศไทยที่ จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4
ตุลาคม 2533
2. อุทกภัยจากพายุดีเปรสชั่น เข้าประเทศไทย ที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2536
3. อุทกภัยจากพายุซีตา เคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาว
เข้าสู่ประเทศพม่า ใกล้กับภาคเหนือของประเทศไทย ช่วงวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2540
4. อุ ทกภั ย จากพายุ ลิ น ดา เข้ า ประเทศไทยที่ จ.นครศรี ธ รรมราช เมื่ อ วั น ที่ 4
พฤศจิกายน 2540
5. อุทกภัยที่จังหวัดสงขลา เนื่องจากฝนตกหนัก ในช่วง 20 - 22 พฤศจิกายน
2543
6. ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเกิ ด อุ ทกภั ย ที่ รุ น แรงที่ สุ ด หรื อ ที่ เรี ย กกั น ว่ า
“มหาอุทกภัย” ซึ่งเกิดจากพายุโซนร้อน “นกเตน” ที่ขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนาม ส่งผลให้
เกิด ฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทาให้เกิดน้าท่วม
ในหลายจังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในส่วนของภาคเหนือ เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่ าง
ต่อเนื่องประกอบกับมีน้าป่าไหลหลาก ทาให้เกิดน้าท่วมอย่างฉับพลัน เมื่อน้าไหลลงสู่ที่ราบภาคกลาง
จึ ง ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงบริ เ วณลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยา เพราะได้ รั บ น้ าปริ ม าณมาก
จากแม่น้าสาขา เขื่อนจึงมีระดับน้าใกล้ความจุที่เขื่อนจะสามารถรับได้ ฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
และต่อเนื่อง จึงต้องปล่อยน้าออกจากเขื่อนภายในเวลาไม่นาน อุทกภัยก็ลุกลามขยายออกไป
ก่อให้เกิดความเสียหายทุกภูมิภาคของประเทศ
การเกิดอุทกภัยที่รุนแรงครั้งนี้ ทาให้พื้นที่ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมกว่า 150
ล้ า นไร่ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ทั้ง ใน 65 จั ง หวั ด 684 อ าเภอ เกิ ด ความเสี ย หายประชาชนได้ รั บความ
เดือดร้อน 4,086,138 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน ความสูญเสียที่มีต่อ
ชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น ของประชาชนในชาติ มี มากมายมหาศาล ธนาคารโลกประเมิ น มู ล ค่า ความ
เสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และภัยพิบัติครั้ง นี้มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่
ของโลก
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น้าท่วมภายในวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงมวลน้าเข้าท่วมท่าอากาศยานดอนเมืองและบริเวณใกล้เคียง กรุงเทพฯ
วันที่ 31 ตุลาคม 2554
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
อุ ท กภั ย หรื อ ภั ย จากน้ าท่ ว ม นั บ เป็ น ภั ย ใกล้ ตั ว ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นทุ ก พื้ น ที่ ทุ ก เวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน เมื่อเกิดอุทกภัยครั้งใดย่อมส่งผลต่อความเสียหาย ทั้งทรัพย์สิน
อาคารบ้านเรือน รวมทั้งชีวิตของประชาชน ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัย ทั้งการ
เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเกิ ด อุ ท กภั ย การปฏิ บั ติ ข ณะเกิ ด อุ ท กภั ย และหลั ง การเกิ ด อุ ท กภั ย
เพื่อควบคุมหรือลดอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางป้องกัน ดังนี้
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
เมื่อเกิดน้าท่วม จะมีหน่วยงานสาหรับเตือนภัย โดยมีการเตือนภัย 4 ประเภท คือ
ประเภท

ความหมาย

ระดับการปฏิบัติ

1. การเฝ้าระวังน้าท่วม
(Flood Watch)

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้าท่วม
และอยู่ในระหว่างสังเกตการณ์

ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

2. การเตือนภัยน้าท่วม
(Flood Warning)

เตือนภัยจะเกิดน้าท่วม

ควรเตรียมแผนและควรป้องกันน้าท่วม
บ้านเรือนและทรัพย์สินของตนเอง

3. การเตือนภัยนาท่วม
รุนแรง (Severe Flood
Warning)

การเตือนภัยน้าท่วมรุนแรง
เกิดน้าท่วมอย่างรุนแรง

เตรียมอพยพ นาสัมภาระที่จาเป็นติดตัว
และอย่านาไปมากเกินไป ให้คิดว่าชีวิต
สาคัญที่สุด ตัดไฟฟ้า ปิดบ้านให้
เรียบร้อย

4. ภาวะปกติ
(All Clear)

เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ หรือ
เป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบ
จากภาวะน้าท่วม

สามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือน
ของตนเองได้

หลังจากได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานด้านเตือนภัยน้าท่วมแล้ว สิ่งที่ต้องรีบดาเนินการ คือ
4.1.1 ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ หรือรถฉุกเฉิน
อย่างต่อเนื่อง
4.1.2 ถ้ามีการเตือนภัยน้าท่วมฉับพลัน และอยู่ในพื้นที่หุบเขาให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) ปีนขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
2) อย่านาสัมภาระติดตัวไปมาก ให้คิดว่าชีวิตสาคัญที่สุด
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3) อย่าพยายามวิ่งหรือขับรถผ่านบริเวณทางน้าหลาก
4.1.3 ถ้ามีการเตือนการเฝ้าระวังน้าท่วม ยังพอมีเวลาในการเตรียมแผนรับมือ
น้าท่วม
4.1.4 ดาเนินการตามแผนรับมือน้าท่วมที่วางไว้
4.1.5 ถ้ามีการเตือนภัยน้าท่วมและอยู่ในพื้นที่น้าท่วมถึง ควรปฏิบัติ ดังนี้
1) อุดปิดช่องท่อน้าทิ้ง อ่างล้างจาน พื้นห้องน้า และสุขภัณฑ์ที่น้าสามารถ
ไหลเข้าบ้านได้
2) ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแก๊สถ้าจาเป็น
3) ล็อคประตูบ้าน อพยพขึ้นที่สูง หรือสถานที่หลบภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
4.1.6 หากบ้านพักอาศั ยไม่ได้ อยู่ ในที่ น้ าท่ ว มถึง แต่อาจมีน้าท่วมในห้ องใต้ ดิ น
ควรปฏิบัติ ดังนี้
1) ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องใต้ดิน
2) ปิดแก๊ส หากคาดว่าน้าจะท่วมเตาแก๊ส
3) เคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นชั้นบน
4) ห้ามอยู่ในห้องใต้ดิน เมื่อมีน้าท่วมถึงบ้าน
การเตรี ย มความพร้ อ มของประชาชนที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณที่ จ ะเกิ ด อุ ท กภั ย นั บ ว่ า มี
ความสาคัญและจาเป็น เมื่อได้รับสัญญาณเตือนอุทกภัย ควรติดตามข่าวสารและปฏิบัติตนเมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แก่
1) เชื่อฟังคาเตือนอย่างเคร่งครัด เพื่อติดตามข่าวสารทางราชการ
2) เคลื่อนย้ายคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งของไปอยู่ในที่สูง ให้พ้นระดับน้าที่เคย
ท่วมมาก่อน
3) ควรเตรียมเรือไม้ เรือยาง หรือแพไม้ไว้ใช้ เพื่อเป็นยานพาหนะในขณะ
น้าท่วมเป็นเวลานาน
4) เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย เทียนไข และไม้ขีดไฟ ไว้ใช้เมื่อไฟฟ้าดับ
5) เตรียมวิทยุที่ใช้ถ่านไฟฉาย เพื่อติดตามฟังรายงานข่าวของลักษณะ
อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา
6) เตรีย มโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ พร้ อ มแบตเตอรี่ ส ารองให้ พ ร้ อ ม เพื่ อ ติ ด ต่ อ
ขอความช่วยเหลือ
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7) เตรียมยาแก้พิษกัดต่อยจากแมลงป่อง ตะขาบ งู และสัตว์อื่น ๆ
8) เตรียมน้าดื่มสะอาดเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดแน่น เพราะน้าประปาอาจจะ
หยุดไหลเป็นเวลานาน
9) เตรีย มอาหารกระป๋ อ งและอาหารส ารองไว้ กรณีที่ค วามช่ ว ยเหลื อ
จากทางการยังเข้าไปไม่ถึง
การเกิดเหตุการณ์น้าท่วม ย่อมเป็นบทเรียนที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการรับมือสาหรับน้าท่วมครั้งต่อไปควรปฏิบัติ ดังนี้
1) คาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินของตนเองเมื่อเกิดน้าท่วม
2) ท าความคุ้ น เคยกั บ ระบบการเตื อ นภั ย ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และขั้นตอนการอพยพ
3) เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดจากบ้านไปยังที่สูงหรือพื้นที่
ที่ปลอดภัย
4) ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อน้าท่วมควรจะเตรียมวัสดุ เช่น กระสอบทราย
แผ่นพลาสติก เป็นต้น
5) นายานพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่น้าท่วมไม่ถึง
6) ปรึกษาและทาข้อตกลงกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการประกันความ
เสียหายของบ้าน
7) บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้ในโทรศัพท์มือถือ
8) รวบรวมของใช้ที่จาเป็นและเสบียงอาหาร ไว้ในที่ปลอดภัยและสูงกว่า
ระดับที่คาดว่าน้าจะท่วมถึง
9) จดบันทึกรายการทรัพย์สินมีค่า และเอกสารสาคัญทั้งหมด ถ่ายรูปหรือ
ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยหรือห่างจากที่น้าท่วมถึง เช่น ตู้เซฟ
ที่ธนาคาร หรือไปรษณีย์
10) ทาแผนการรับ มือน้ าท่ วม และถ่ายเอกสารเก็บไว้ใ นที่ สัง เกตได้ ง่ าย
และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้าท่วมที่เหมาะสมกับบ้านของแต่ละคน
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4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย
4.2.1 ตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย
4.2.2 อยู่ในอาคารที่แข็งแรง และอยู่ในที่สูงพ้นระดับน้าที่เคยท่วมมาก่อน
4.2.3 สวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ
4.2.4 ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้าหลาก
4.2.5 ไม่ควรเล่นน้าหรือว่ายน้าในขณะน้าท่วม
4.2.6 ระวังสัตว์มีพิษที่หนีน้าท่วมกัดต่อย
4.2.7 ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศและติดตาม
รายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
4.2.8 เตรียมอพยพไปในที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวนตัว หรือปฏิบัติตาม
คาแนะนาของทางการ
4.2.9 เมื่อถึงคราวคับขัน ให้คานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วงทรัพย์สิน
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย
ภายหลังจากการเกิดอุทกภัยหรือน้าท่วมแล้ว ควรรื้อและเก็บกวาดสิ่งปรักหักพัง
และทาความสะอาด ซ่อมแซมบ้านเรือนให้เร็วที่สุด และดูแลรักษาสุภาพของตนเองและครอบครัว
ดื่มน้าสะอาด แต่ถ้าได้รับความเสียหายมาก ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อนี้
4.3.1 การขอรับอาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
4.3.2 การซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัย หรือการจัดหาแหล่งเงินกู้ สาหรับซ่อม
บ้าน หรือสร้างบ้านใหม่ หรือการจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้
4.2.3 การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปาในบ้าน
4.2.4 การช่วยเหลือฟื้นฟูในเรื่องสุขภาพทางกายและจิตใจ
4.2.5 การประกอบอาชีพ เช่น การแนะนาทางด้านวิชาการเพื่อปลูกพืชทดแทน
การจัดหาพันธุ์พืชผลไม้ และการหาแหล่งเงินกู้ฉุกเฉิน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ดินโคลนถล่ม
สาระสาคัญ
การเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม มักพบในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขาและเกิดขึ้นในช่วงที่มี
ฝนตกหนัก ที่น้าจากภูเขาไหลบ่า พัดเอาดินเอาโคลนมากองรวมกันไว้มาก ๆ และเมื่อถึงระดับหนึ่ง
ซึ่งบริเวณที่รองรับทนน้าหนักไม่ไหว เกิดการถล่มลงมาของกองดินหรือโคลน ซึ่งถ้าในบริเวณนั้น
มีการตั้งบ้านเรือนอยู่ ก็จะเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรือบางครั้งเกิดจากการตัดต้นไม้
บนพื้นที่ภูเขาและไหล่เขา เมื่อเกิดฝนตกหนัก ไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะยึดดินไว้ ทาให้เกิดดินถล่ม

ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายของดินโคลนถล่ม
2. บอกสาเหตุและปัจจัยในการเกิดดินโคลนถล่ม
3. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
4. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม
5. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินโคลนถล่ม
6. บอกสถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศไทย
7. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดดินโคลนถล่ม
8. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดดินโคลนถล่ม
9. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดดินโคลนถล่ม
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของดินโคลนถล่ม
เรื่องที่ 2 การเกิดดินโคลนถล่ม
2.1 ประเภทของดินโคลนถล่ม
2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดดินโคลนถล่ม
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม
2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินโคลนถล่ม
เรื่องที่ 3 สถานการณ์ดินโคลนถล่มในประเทศไทย
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดดินโคลนถล่ม
42 การปฏิบัติขณะเกิดดินโคลนถล่ม
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดดินโคลนถล่ม

เวลาที่ใช้ในการศึกษา

8 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
3. เว็บไซต์
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เรื่องที่ 1 ความหมายของดินโคลนถล่ม
ดินโคลนถล่ม คือ ปรากฏการณ์ที่ส่วนของพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ดิน ทราย
โคลนหรือเศษดิน เศษต้นไม้ เกิดการไหล เลื่อน เคลื่อน ถล่ม พังทลาย หรือหล่นลงมาตามที่ลาด
เอียง อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก ในขณะที่ส่วนประกอบของชั้นดิน ความชื้นและความชุ่มน้า
ในดินทาให้เกิดการเสียสมดุล
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ดินโคลนถล่ม เป็นปรากฏการณ์หรือเป็นภัยธรรมชาติของ
การสึกกร่อนชนิดหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาด
ชันมาก มักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขา และภูเขานั้นอุ้มน้าไว้จนเกิดการอิ่มตัวจน
ทาให้เกิดการพังทลาย เกิดการถล่มลงมาของกองดิ นหรือโคลน ซึ่งถ้าบริเวณนั้นมีการตั้งบ้านเรือน
อยู่ ก็จะเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรือบางครั้งเกิดจากการตัดต้นไม้บนพื้นที่ภูเขาและ
ไหล่เขา เมื่อเกิดฝนตกหนักไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะยึดดิน
ดิ น โคลนถล่ ม มั ก เกิ ด พร้อ มกั บ น้ าป่ า ไหลหลาก หรื อ ตามมาหลั ง จากน้ าป่ า ไหลหลาก
เกิดขึ้นในขณะหรือภายหลังพายุฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างรุนแรง กล่าวคือ เมื่อฝนตกต่อเนื่อง น้าซึม
ลงในดินอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่งดินจะอิ่มตัวชุ่มด้วยน้า ยังผลให้น้าหนักของมวลดินเพิ่มขึ้นและ
แรงยึ ด เกาะระหว่ า งมวลดิ น ลดลง ระดั บ น้ าใต้ ผิ ว ดิ น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ท าให้ แรงต้ า นทาน
การเลื่อนไหลของดินลดลง จึงเกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหิน
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เรี่องที่ 2 การเกิดดินโคลนถล่ม
2.1 ประเภทของดินโคลนถล่ม
ดินโคลนถล่ม มีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งจากส่วนประกอบของดิน ความเร็ว
กลไกในการเคลื่อนที่ ชนิดของตะกอน รูปร่างของรอยดินถล่ม ปริมาณของน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ดินโคลนถล่มมี 5 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
2.1.1 การถล่ ม แบบร่ ว งหล่ น มั ก จะเป็ น ก้ อ นหิ น ทั้ ง ก้ อ นใหญ่ แ ละก้ อ นเล็ ก
ลักษณะอาจตกลงมาตรง ๆ หรือตกแล้วกระดอนลงมาหรืออาจกลิ้งลงมาตามลาดเขาก็ได้

ภาพจาลองลักษณะการถล่มแบบร่วงหล่น
เปรียบเทียบภาพถ่ายการถล่มของหินร่วงหล่นที่เคลียร์ครีกแคนยอน รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
ในปี ค.ศ.2005
(ภาพถ่ายโดย หน่วยสารวจทางธรณีวิทยารัฐโคโลราโด
คัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides)
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2.1.2 การถล่มแบบล้มคว่า มักจะเกิดกับหินที่เป็นแผ่นหรือเป็นแท่งหินที่แตก
และล้มลงมา

ภาพจาลองลักษณะการถล่มแบบล้มคว่า (Topples)
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายการถล่มของหินที่ ฟร้อทเซนต์จอห์นบริติชโคลัมเบียแคนาดา
(ภาพถ่ายโดย GBianchiFasani คัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding
Landslides)

2.1.3 การถล่มแบบการเลื่ อนไถล เป็นการเคลื่อนตัวของดินหรือ หินจากที่ สู ง
ไปสู่ที่ลาดต่าอย่างช้า ๆ แต่หากถึงที่ที่มีน้าชุ่ม หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง การเคลื่อนที่อาจเร็วขึ้น

ภาพจาลองลักษณะการเลื่อนไถลแบบแนวระนาบ (Translation slide)
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายการเลื่อนไถลที่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเกิดจากกระแสน้ากัดเซาะบริเวณตีนของลาดเขา
(ภาพจาลอง คัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides)
(ภาพถ่ายโดย ประดิษฐ์ นูเล คัดลอกจากเว็บไซต์ กรมทรัพยากรธรณี)
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2.1.4 การไหลของดิน เกิดจากดินชุ่มน้ามากเกินไป ทาให้เกิดดินโคลนไหลลงมา
ตามที่ลาดชัน โดยการไหลของดินแบบนี้ ดินไหลอาจพั ดพาเศษทราย ต้นไม้ โคลน หรือแม้ กระทั่ง
ก้อนหินเล็ก ๆ ลงมาด้วย และหากการไหลของดินพัดผ่านเข้ามาหมู่บ้านก็อาจทาให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงได้

ภาพจาลองลักษณะตะกอนไหล
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายความเสียหาย ที่เมือง Caraballeda ประเทศเวเนซูเอล่า 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 มักเกิดในพื้นที่ที่ลาดชันน้อยหรือพื้นที่
ค่อนข้างราบ โดยเกิดจากดินที่ชุ่มน้ามากเกินไปทาให้เนื้อดินเหลว และไม่เกาะตัวกันจนแผ่ ตัว
ออกไปด้านข้าง ๆ โดยเฉพาะด้านที่มีความลาดเอียงหรือต่ากว่า

ภาพจาลองลักษณะการแผ่ออกไปด้านข้าง (Lateral spreading)
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายความเสียหายของถนนจากแผ่นดินไหวที่โลมาพรีเอตา แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
เมื่อปี ค.ศ. 1989
ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนตัวแบบแผ่ออกไปด้านข้าง
(ภาพถ่ายโดย Steve Ellen คัดลอกจากหนังสือ The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides)
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ในพื้ น ที่ ที่เคยเกิ ด ดิ น ถล่ ม ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ พบว่ า รอยของดิ น ถล่ ม มี ลักษณะ
เกิดร่วมกันได้หลายแบบ และมักเกิดตามทางน้าเดิมที่มีอยู่แล้วหรือบนร่องเล็ก ๆ บนลาดเขาที่น้า
มักไหลมารวมกันเมื่อมีฝนตก และมีความลาดชันสูงมากกว่า ร้อยละ 30 (วรวุฒิ, 2535) และจาก
การที่ดินถล่มในประเทศไทยเกิดร่วมกับการที่มีฝนตกเป็นปริมาณที่สูงมาก
2.2 สาเหตุและปัจจัยการเกิดดินโคลนถล่ม
การเกิดดินโคลนถล่ม เกิดจากการที่พื้นดินหรือส่วนของพื้นดินเคลื่อน เลื่อนตกหล่น
หรือไหลลงมาจากที่ลาดชันหรือลาดเอียงต่างระดับตามแรงดึงดูดของโลกตามแนวบริเวณฝั่งแม่น้า
และชายฝั่งทะเลหรือมหาสมุทร รวมถึงบริเวณใต้มหาสมุทร
2.2.1 สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดดินโคลนถล่ม มี 2 สาเหตุ คือ
1) สาเหตุที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น
(1) โครงสร้างของดินที่ไม่แข็งแรง
(2) พื้นที่มีความลาดเอียงและไม่มีต้นไม้ยึดหน้าดิน
(3) การเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักและตกนาน ๆ
(4) ฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูฝน มีส่วนทาให้เกิดการอ่อนตัวและดินถล่ม
(5) ความแห้งแล้งและไฟป่าทาลายต้นไม้ยึดหน้าดิน
(6) การเกิดแผ่นดินไหว
(7) การเกิดคลื่นสึนามิ
(8) การเปลี่ยนแปลงของน้าใต้ดิน
(9) การกัดเซาะของฝั่งแม่น้าหรือฝั่งทะเล
2) สาเหตุที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
(1) การขุดไหล่เขาทาให้ไหล่เขาชันมากขึ้น
(2) การดู ด ทรายจากก้ น แม่ น้ าล าคลอง ทาให้ แ ม่ น้ าล าคลองลึ ก ลง
ตลิ่งชันมากขึ้น ทาให้ดินถล่มได้
(3) การขุดดินลึก ๆ ในการก่อสร้างอาจทาให้เกิดดินด้านบนโดยรอบ
เคลื่อนตัวลงมายังหลุมที่ขุดได้
(4) การบดอัดดินเพื่อการก่อสร้างก็อาจทาให้ดินข้างเคียงเคลื่อนตัว
(5) การสูบน้าใต้ดิน น้าบาดาลที่มากเกินไปทาให้เกิดโพรงใต้ดินหรือ
การอัดน้าลงในดินมากเกินไป ก็ทาให้โครงสร้างดินไม่แข็งแรงได้
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(6) การถมดินบนสันเขาก็เป็นการเพิ่มน้าหนักให้ดินเมื่ อมีฝนตกหนัก
อาจทาให้ดินถล่มได้
(7) การตัดไม้ทาลายป่าทาให้ไม่มีต้นไม้ยึดเกาะหน้าดิน
(8) การสร้ า งอ่ า งเก็ บ น้ าบนภู เ ขา ก็ เ ป็ น การเพิ่ ม น้ าหนั ก บนภู เ ขา
และยังทาให้น้าซึมลงใต้ดินจนเสียสมดุล
(9) การเปลี่ยนทางน้าตามธรรมชาติ ทาให้ระบบน้าใต้ดินเสียสมดุล
(10) น้าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน สวนสาธารณะ ถนนหนทางบนภูเขา
(11) การกระเทื อ นอย่ า งรุ น แรง เช่ น การระเบิ ด หิ น การระเบิ ด ดิ น
การขุดเจาะน้าบาดาล การขุดดินเพื่อสร้างอ่างเก็บน้า เขื่อน ฝายกั้นน้า เป็นต้น
2.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดดินโคลนถล่ม ดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย เกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ (คณะสารวจพื้นที่เกิดเหตุดินถล่มภาคเหนือตอนล่าง,
2550)
1) สภาพธรณีวิทยา โดยปกติชั้นดินที่เกิดการถล่มลงมาจากภูเขา เป็นชั้น
ดิ น ที่ เ กิ ด จากการผุ ก ร่ อ นของหิ น ให้ เ กิ ด เป็ น ดิ น ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของหิ น และโครงสร้ า งทาง
ธรณีวิทยา
2) สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศที่ทาให้เกิดดินถล่มได้ง่าย ได้แก่
ภูเขาและพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง หรือมีทางน้าคดเคี้ยวจานวนมาก นอกจากนั้นยังพบว่า ลักษณะ
ภูมิประเทศที่เป็นร่องเขาด้านหน้ารับน้าฝน และบริเวณที่เป็นหุบเขากว้างใหญ่สลับซับซ้อนแต่มีลา
น้าหลักเพียงสายเดียว จะมีโอกาสเกิดดินโคลนถล่มได้ง่ายกว่าบริเวณอื่น ๆ
3) ปริมาณน้าฝน ดินโคลนถล่มจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักหรือตกต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน น้าฝนจะไหลซึมลงไปในชั้นดิน จนกระทั่งชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้า ทาให้ความดันของน้า
ในดินเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มความดันในช่องว่างของเม็ดดิน ดันให้ดินมีการเคลื่อนที่ลงมาตามลาดเขา
ได้ง่ายขึ้น และนอกจากนี้แล้วน้าที่เข้าไปแทนที่ช่องว่างระหว่างเม็ดดินทาให้แรงยึดเกาะระหว่าง
เม็ดดินลดน้อยลง ส่งผลให้ดินมีกาลังรับแรงต้านทานการไหลของดินลดลง
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4) สภาพสิ่งแวดล้อม สภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจทาให้เกิ ด
ดินโคลนถล่มได้ โดยพบว่า พื้นที่ที่เกิดดินโคลนถล่มมักเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
(1) พื้นที่ต้นน้า ลาธาร ป่าไม้ ถูกทาลายในหลาย ๆ จุด
(2) การบุกรุกทาลายป่าไม้เพื่อทาไร่และทาการเกษตรบนที่สูง
(3) รูปแบบการทาเกษตร เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพป่า เป็ น สวน
ยางพารา โดยเฉพาะต้นยางที่ยังมีขนาดเล็กอยู่ และการปลูกยางถุง ซึ่งรากแก้วไม่แข็งแรง
(4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน การตัดถนนผ่านไหล่เขาสูงชัน หรือการตัด
ไหล่เขาสร้างบ้านเรือน
(5) การปลู ก สร้ า งสิ่ ง ก่ อ สร้ า งกี ด ขวางทางน้ า เช่ น สะพานที่ มี เ สา
สะพานอยู่ในทางน้า
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
การเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมาก โดยเฉพาะ
ถ้าเกิดขึ้นบริเวณใกล้กั บชุมชนที่ มีผู้ค นอาศัย อยู่ จานวนมาก ซึ่งผลกระทบตามมาจากการเกิ ด
ดินโคลนถล่ม ทาให้เกิดความเสียหายในด้านหลัก ๆ 3 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านสุขภาพอนามัยและจิตใจของผู้ประสบภัย
2.3.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1) เป็นการเร่งให้หน้าดินถูกชะล้าง พังทลายเพิ่มขึ้น ทาให้ป่าขาดความ
อุดมสมบูรณ์ ต้นน้าจะถูกทาลายตามมา เกิดภาวะแห้งแล้งเพิ่มขึ้น
2) ป่าลดลง สัตว์ป่าก็ลดลง ระบบนิเวศน์ก็จะเสียสมดุล
3) เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ จากการพังทลาย การถูกทับถม
ด้วยก้อนหิน กรวด ทราย
4) สายน้าเปลี่ยนทิศทาง เนื่องจากถูกกีดขวางจากตะกอนมหึมาที่ทับถม
ปิดเส้นทางการไหลของน้า เป็นต้น
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2.3.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
1) ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างเสียหาย ทาให้เป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
2) สัตว์เลี้ยงล้มตาย และสูญหาย
3) พื้นที่ทากินและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
4) เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด สาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่ว่าไฟฟ้า ประปา
ใช้การไม่ได้
5) เสียงบประมาณในการรักษาการเจ็บป่วย
6) เสียงบประมาณในการฟื้นฟูความเป็นอยู่ หรืออพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัย
เพื่อให้กลับมาดาเนินชีวิตต่อไปได้
2.3.3 ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย
1) ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย อาจเกิดการระบาดของโรคต่าง ๆ
2) ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ ป่วยไข้ ทุพพลภาพและเสียชีวิต
3) ผู้ประสบภัยมีปัญหาสุขภาพจิต หวาดวิตก เครียด ซึมเศร้า ส่งผลต่อ
สุขภาพกายตามมา
2.4 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม
2.4.1 มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งวัน
2.4.2 มี น้ าไหลซึ ม หรือ น้ าพุ พุ่ ง ขึ้ น มาจากใต้ ดิ น นอกจากนี้ อาจจะสั ง เกตจาก
ลักษณะการอุ้มน้าของชั้นดิน เนื่องจากเกิดดินโคลนถล่มดินจะอิ่มตัวด้วยน้าหรือชุ่มน้ามากกว่าปกติ
2.4.3 ระดับน้าในแม่น้า ลาห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ
2.4.4 น้ามีสีขุ่นมากกว่าปกติ เปลี่ยนเป็นเหมือนสีดินภูเขา
2.4.5 มีกิ่งไม้หรือท่อนไม้ไหลมากับกระแสน้า
2.4.6 เกิดช่องทางเดินน้าแยกขึ้นใหม่ หรือหายไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว
2.4.7 เกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย่างรวดเร็ว
2.4.8 ดินบริเวณฐานรากของตึก หรือสิ่งก่อสร้างเกิดการเคลื่อนตัวอย่างกะทันหัน
2.4.9 โครงสร้างต่าง ๆ เกิดการเคลื่อนหรือดันตัวขึ้น เช่น ถนน กาแพง
2.4.10 ต้นไม้ เสาไฟ รั้ว หรือกาแพง เอียงหรือล้มลง
2.4.11 ท่อน้าใต้ดินแตกหรือหักอย่างฉับพลัน
2.4.12 ถนนยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว
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2.4.13 เกิดรอยแตกร้าวขึ้นที่โครงสร้างต่าง ๆ เช่น รอยแตกที่กาแพง
2.4.14 เห็นรอยแยกระหว่างวงกบกับประตู หรือวงกบกับหน้าต่างขยายใหญ่ขึ้น
2.5 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินโคลนถล่ม
พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยดินโคลนถล่ม หมายถึง พื้นที่และบริเวณที่อาจจะเริ่มเกิดการ
เลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหินที่อยู่บนภูเขาสู่ที่ต่าในลาห้วยและทางน้า ขณะเมื่อมีฝนตก
หนักอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม มีข้อสังเกต ดังนี้
2.5.1 พื้นที่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุ่มใกล้เชิงเขาที่มีการพังทลายของดินสูง
2.5.2 พื้นที่เป็นภูเขาสูงชันหรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่ายและมีชั้นดินหนาจากการ
ผุกร่อนของหิน
2.5.3 พื้นที่ที่เป็นทางลาดชัน เช่น บริเวณถนนที่ตัดผ่านหุบเขา บริเวณลาห้วย
บริเวณเหมืองใต้ดินและเหมืองบนดิน
2.5.4 บริเวณที่ดินลาดชันมากและมีหินก้อนใหญ่ฝังอยู่ ในดิน โดยเฉพาะบริเวณที่
ใกล้ทางน้า เช่น ห้วย คลอง แม่น้า
2.5.5 ที่ลาดเชิงเขาที่มีการขุดหรือถม
2.5.6 สภาพพื้นที่ต้นน้า ลาธารที่มีการทาลายป่าไม้สูง ชั้นดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว
2.5.7 เป็นพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล่มมาก่อน
2.5.8 พื้นที่สูงชันไม่มีพืชปกคลุม
2.5.9 บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของชั้นดินอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการก่อสร้าง
2.5.10 บริเวณพื้นที่ลาดต่าแต่ชั้นดินหนาและชั้นดินอิ่มตัวด้วยน้ามาก
จากการสารวจเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยา โดยกรมทรัพยากรทางธรณี พบว่า พื้นที่
เสี่ ย งภั ย ดิ น โคลนถล่ ม ใน 51 จั ง หวั ด 323 อ าเภอ 1,056 ต าบล 6,450 หมู่ บ้ า น ทั่ ว ประเทศ
และพื้นที่เสี่ยงภัยในระดับสูงสุด 17 จังหวัด เป็นพื้นที่ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ชุมพร
กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง และภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และตาก
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์ดนิ โคลนถล่มในประเทศไทย
ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มรุนแรง ดังนี้
วันที่เกิดเหตุ

สถานที่

ความเสียหาย

ลักษณะการเกิด

28 กันยายน 2554 บ้านเมืองก๋าย
ตาบลเมืองก๋าย
อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

บ้านเรือนของประชาชน
เสียหายจานวน 4 หลังคาเรือน
มีผู้เสียชีวิต จานวน 4 ราย
และสูญหาย จานวน 1 ราย
ดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทาง
คมนาคม จานวน 4 จุดในพื้นที่

ฝนที่ตกต่อเนื่องติดต่อกัน
ประมาณ 4 วันทาให้ดินภูเขา
อุ้มน้าไว้มาก จนไม่สามารถ
รองรับน้าฝนได้ ต่อมาจึงเกิด
น้าป่าไหลหลากและดินโคลน
ถล่ม

23 กันยายน 2554 บ้านเปียงกอก
ตาบลโป่งน้าร้อน
อาเภอฝาง

น้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

มีเสียงน้าป่าดังขึ้น จากนั้น
ประมาณ 5 นาที มีกระแสน้า
ไหลมาเร็วมาก น้ามีลักษณะ
เป็นโคลนและมีเศษไม้ ท่อน
ซุงขนาดใหญ่ไหลมากับน้า

จังหวัดเชียงใหม่
3 สิงหาคม 2554 บ้านปู่ทา
ตาบลแม่สามแลบ
อาเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มีผู้เสียชีวิต จานวน 1 ราย
และสูญหาย จานวน 2 ราย
ปิดทับเส้นทางหลวงแผ่นดิน
1194 แม่สะเรียง-แม่สามแลบ
กว่า 10 จุด และปิดทับ
บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง
1 หลัง และเสียหายบางส่วน

เกิดพายุนกเตน พัดถล่ม
ในพื้นที่อาเภอแม่สะเรียง
อาเภอสบเมย ทาให้พื้นที่
อาเภอแม่สะเรียง และอาเภอ
สบเมย ได้รับผลกระทบ

9 หลัง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 คน
มีผู้เสียชีวิต 9 ราย
9 ตุลาคม 2549

ตาบลแม่งอน
อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

มีผู้เสียชีวิต 8 ราย
พบร่องรอยดินถล่ม
บ้านเรือนเสียหาย รวม 29 หลัง ประมาณ 40 แห่ง

สิงหาคม 2549

ตาบลทุ่งช้าง
อาเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่าน

บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง
ถนนบนเชิงเขาถูกตัดขาด
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พบดินไหล มากกว่า 50 แห่ง
เป็นขนาดใหญ่ 5 แห่ง

วันที่เกิดเหตุ
22 พฤษภาคม
2549

สถานที่

ความเสียหาย

อาเภอลับแล
อาเภอเมืองและ
อาเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์

มีประชาชนผู้ประสบภัย
ประมาณ 128,800 คน
โดยมีผู้เสียชีวิต ทั้งหมด
66 ราย สูญหาย 37 คน
บ้านเรือนเสียหาย
3,076 หลัง ในจานวนนี้เป็น
บ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง
จานวน 430 หลังคาเรือน

ลักษณะการเกิด
มีฝนตกหนัก ทาให้ดิน
จากภูเขาที่ล้อมรอบหมู่บ้าน
ถล่มลงมาทับบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยของประชาชน

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าการเกิดดินโคลนถล่มนั้นมักจะเกิดขึ้นในฤดูฝน ช่วงระหว่าง
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยก่อนเกิดดินโคลนถล่ม มักจะมีลักษณะและสภาพอากาศ
คือ มีฝนตกอย่างหนักหรือฝนตกต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลาย ๆ วัน น้าไหลผ่านจะต้องสังเกตปริมาณ
และความเร็วการไหลของน้า สีของน้าที่เปลี่ยนจากใสเป็นสีแดงโคลน มีเศษซากกิ่ ง ไม้ใบไม้ไหลมา
กับน้าด้วย ให้สันนิษฐานได้ว่าเกิดดินโคลนถล่มและน้าป่าไหลหลาก ต้องทาการอพยพไปอยู่ในที่
ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายต่อชีวิตและการสูญเสียทรัพย์สิน

ภาพจาก http://www.disasterthailand.org
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากดินโคลนถล่ม
ในการป้ อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ จ ากการเกิ ด ดิ น โคลนถล่ ม นั้ น นอกเหนื อ จากเป็ น หน้ าที่
ของผู้รับผิดชอบโดยตรง คือ หน่วยงานของรัฐแล้ว ยังมีส่วนของภาคประชาชน ที่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการหาแนวทางป้องกันภัยแผ่นดินถล่ม หรือดินโคลนถล่ม ดังนี้
แนวทางการป้องกันที่ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาล
การป้ อ งกั น ดิ น โคลนถล่ ม ที่ ด าเนิ น การโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ บาลในปร ะเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นการดาเนินการป้องกันดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เช่น
การตัดภูเขาเพื่อสร้างถนน ทาให้เกิดแนวดินข้างถนนที่ตัดผ่านเป็นลักษณะลาดชัน การสร้างแนว
ป้องกันต้องใช้งบประมาณมาก แต่มีความจาเป็นเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ใ นการคมนาคม จึงต้อง
มีแนวทางในการป้องกันปัญหาดินโคลนถล่ม สรุปได้ ดังนี้
1. ลดแรงกระทาซึ่งเป็นเหตุให้มวลดินเกิดการเคลื่อนตัว โดยการปรับความลาดชัน

ภาพแสดงการปรับความลาดชัน

2. เพิ่มกาลังให้มวลดิน เช่น การลดระดับน้าใต้ดินและลดความชื้นของดิน

ภาพแสดง การเพิ่มกาลังให้มวลดินโดยการลดระดับน้าใต้ดินผ่านท่อระบายน้า
ที่มา : คัดลอกจาก The Landslide Handbook-A Guide to Understanding Landslides. By Lynn M. Highland,
United States Geological Survey, andPeterBobrowsky, Geological Survey of Canada.
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3. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความต้านทานการเคลื่อนของมวลดิน เช่น กาแพง
กันดินหรือการตอกเสาเข็ม

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

4. การป้องกันหน้าดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน หรือการพ่นคอนกรีต

ภาพแสดงการรักษาหน้าดินโดยการปลูกพืชคลุมดิน
ที่มา : http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2357

ภาพแสดงการรักษาหน้าดินโดยการพ่นคอนกรีต
ที่มา : http://www.cendru.eng.cmu.ac.th/web/4-2.htm
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แนวทางการป้องกันที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน
การป้องกันการเกิดดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น นอกจากจะเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้ว คนในชุมชนควรร่วมมือกันในการกาหนดแนวทางการป้องกัน
ภัยพิบัติการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยง สรุปได้ ดังนี้
1. ร่วมกันดูแล รักษา และป้องกัน ไม่ให้มีการตัดต้นไม้ทาลายป่าในพื้นที่ป่าและ
บริเวณลาห้วยให้มีความอุดมสมบูรณ์
2. คนในชุ ม ชนควรร่ ว มกั น จั ด สรรเขตพื้ น ที่ ป่ า เป็ น เขตป่ า อนุ รั ก ษ์ แ ละเขตป่ า
ใช้ประโยชน์ออกจากกัน เพื่อป้องกันการโค่นล้มต้นไม้
3. สารวจบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่ม โดยสังเกตลักษณะ
พื้นที่ ได้แก่
1) เป็นภูเขาหัวโล้น ทาให้ดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว อาจเกิดการถล่มลงมาได้ง่าย
2) มีชั้นดินหนาวางอยู่ตามลาดภูเขาที่มีความลาดเอียงสูง หรือเป็นหน้าผา
3) มีชั้นหินที่รองรับชั้นดินเป็นหินชนิดที่ผุง่าย
4) ควรทาลายหรือขนย้ายเศษกิ่งไม้ ต้นไม้แห้งที่ถูกพัดมาขวางทางน้า
5) ควรทาการอพยพประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนกีดขวางทางน้าขึ้นไปอยู่บนเนิน
หรือที่สูงชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเตือนภัยว่าจะเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน
6) จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเหตุแผ่นดินถล่ม
7) จัด ทาแผนการอพยพแผนการช่ วยเหลือและฟื้ นฟู ผู้ ป ระสบภั ย และควร
ฝึกซ้อมตามแผนการอพยพในโอกาสที่เสี่ยงจะเกิดแผ่นดินถล่ม
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ดินโคลนถล่ม ผู้มีความเสี่ยงประสบเหตุ
ดินโคลนถล่มควรปฏิบัติตน ดังนี้

4.1.1 สังเกตลักษณะบริเวณโดยรอบที่ตั้งของชุมชนและบริเวณที่เสี่ยงภัยจาก
ดินโคลน
1)
2)
3)
4)

อยู่ติดกับภูเขาและใกล้ลาห้วย
มีร่องรอยดินไหล หรือดินเลื่อนบนภูเขา
มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา
อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มลงมาบ้าง
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5) ถูกน้าป่าไหลหลากและน้าท่วมบ่อย
6) มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือใกล้หมู่บ้าน
4.1.2 สังเกตและเฝ้าระวังน้าและดิน
1) มีฝนตกหนักถึงตกหนักมากตลอดทั้งวัน
2) ปริมาณน้าฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน
3) มีเสียงดังผิดปกติบนภูเขาและในลาห้วย เนื่องจากการถล่มและเลื่อน
ไหลของน้า ดินและต้นไม้
4) ระดับน้าในลาห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีน้าไหลหลากล้นตลิ่ง
5) สีของน้าขุ่นข้น และเปลี่ยนเป็นสีดินของภูเขา
6) มีเศษของต้นไม้ขนาดเล็กไหลมากับน้า
4.1.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดินโคลนถล่ม
1) ติ ด ตามสถานการณ์ แ ละข่ า วการพยากรณ์ อ ากาศทางสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียงท้องถิ่น หรือเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด
2) จั ด เตรีย มอาหาร น้ าดื่ ม ยารั ก ษาโรค และอุ ป กรณ์ฉุ ก เฉิ น ที่ จ าเป็ น
ต้องใช้เมื่อประสบเหตุ
3) ซั ก ซ้ อ มแผนการอพยพ แผนการช่ ว ยเหลื อ และฟื้ น ฟู ผู้ ป ระสบภั ย
แผ่นดินถล่ม
4) หากมีการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับเตือนภัยไว้ในพื้นที่ เสี่ยงภั ย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความเสี่ยงประสบเหตุ ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยให้อยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5) หากสังเกตแล้วพบว่า มีความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่ม ควรทา
การอพยพออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรืออยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย
6) แจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้นาชุมขน
ให้ทราบโดยเร็ว เพื่อแจ้งเตือนภัยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงประสบเหตุรายอื่น ๆ ได้ทราบอย่างทั่วถึง
และเตรียมความพร้อมได้อย่างทันท่วงที
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4.2 การปฏิบัติขณะเกิดดินโคลนถล่ม ผู้ประสบเหตุดินโคลนถล่มควรปฏิบัติตน ดังนี้
4.2.1 ตั้งสติ แล้วรวบรวมอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จาเป็นต้องใช้เมื่อประสบเหตุ
4.2.2 ทาการอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง หรืออยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยง
เส้นทางที่มีแนวการไหลของดิน และเส้นทางที่กระแสน้าไหลเชี่ยว
4.2.3 แจ้ ง สถานการณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ น าชุ ม ขนให้ ทราบเพื่ อ แจ้ ง เหตุ
และเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่ม
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดดินโคลนถล่ม ผู้ประสบเหตุดินโคลนถล่มควรปฏิบัติตน ดังนี้
4.3.1 ติ ดตามสถานการณ์ และข่ าวการพยากรณ์ อากาศ ทางสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ย ง
ท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้า
4.3.2 จั ด เวรยามเพื่ อ เดิ น ตรวจตราดู ส ถานการณ์ ร อบ ๆ หมู่ บ้ า นเพื่ อ สั ง เกต
สิ่งผิดปกติ ห้ามเข้าใกล้บริเวณที่เกิดดินโคลนถล่ม หรือบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย แ ละ ติ ด ตั้ ง
ป้ายเตือนว่าพื้นที่ใดปลอดภัยและพื้นที่ใดเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มซ้า พร้อมเร่งระบายน้าออกจาก
บริเวณที่ดินถล่มให้มากที่สุด
4.3.3 ติดต่อขอรับความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ไฟป่า
สาระสาคัญ
ไฟป่า เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และทวี
ความรุ น แรงขึ้ น เรื่อ ย ๆ ในทุ ก ปี ไฟป่ า เกิ ด ขึ้ น ที่ ใ ดก็ จ ะส่ ง ผลกระทบและสร้ า งความเสี ย หาย
แก่ทรัพยากรธรรมชาติของป่า และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ยิ่งกว่าสาเหตุอื่น ๆ เพราะไฟป่าสามารถ
ลุกลามไหม้ทาลายพื้นที่จานวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่ง ๆ
ไม่เพียงแต่จะก่อความเสียหายแก่พื้นที่นั้นเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย
ซึ่งเป็นความจาเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงลั กษณะของการเกิดไฟป่า สถานการณ์ความ
รุนแรง และผลกระทบที่ตามมา ตลอดจนการควบคุมและร่วมมืออย่างจริงจังในการป้องกันไม่ให้
เกิดไฟป่าขึ้น

ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายของไฟป่า
2. บอกสาเหตุและปัจจัยการเกิดไฟป่า
3. บอกชนิดของไฟป่า
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
5. บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
6. บอกสถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย
7. บอกสถิติการเกิดไฟป่าของประเทศไทย
8. บอกวิธีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดไฟป่า
9. บอกวิธีการปฏิบัติเกิดขณะเกิดไฟป่า
10. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดไฟป่า
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของไฟป่า
เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดไฟป่า
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดไฟป่า
2.2 ชนิดของไฟป่า
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
2.4 ฤดูกาลเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
เรื่องที่ 3 สถานการณ์และสถิติการเกิดไฟป่า
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากไฟป่า
4.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดไฟป่า

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 10 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
3. วิดีทัศน์สาเหตุการเกิดไฟป่า
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เรื่องที่ 1 ความหมายของไฟป่า
ไฟป่ า เป็ น ไฟที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามพื้ น ที่ ใ นป่ า ทั่ ว ไป สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ทุ ก ภาคของประเทศ
และทั่วโลก ทั้งนี้ไฟป่าอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทาของมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้นบริเวณใด ก็จะสร้างความ
เสียหายให้บริเวณนั้น และอาจลุกลามไปยังพื้นที่อื่น จนเกิดความเสียหายบริเวณกว้าง และส่ง ผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ไฟป่า นับเป็นภัยพิบัติอันร้ายแรงที่เป็นเสมือนฝันร้ายของทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่ รวมถึงป่าไม้
และมวลมนุษยชาติ เพราะเมื่อไฟป่ามอดดับลงคงหลงเหลือแต่สภาพความเสียหายอันประมาณ
ค่าไม่ได้และเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย
ความหมายของไฟป่า โดยสรุป คือ ไฟที่เกิดจากสาเหตุอันใดก็ตาม แล้วเกิดการลุกลาม
ไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม

ไฟป่าในลักษณะต่าง ๆ
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดไฟป่า
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดไฟป่า
สาเหตุและปัจจัยที่ทาให้เกิดไฟป่า มาจาก 2 สาเหตุ คือ เกิดจากธรรมชาติ และเกิด
จากการกระทาของมนุษย์ อย่างไรก็ตามสาหรับในประเทศไทย ยังไม่พบไฟป่าที่เกิดโดยความร้อน
ตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมื อของคนหรือ มนุษ ย์ทั้งสิ้ น มนุษย์จึงเป็นต้นเหตุข องไฟป่ า
ที่สาคัญยิ่ง

2.1.1 ไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติ ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น จากฟ้าผ่า
กิ่งไม้เกิดการเสียดสีกัน ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ เป็นต้น

ลักษณะของไฟป่าทีเ่ กิดจากฟ้าผ่า

ไฟป่าที่เกิดจากกิ่งไม้เสียดสีกัน อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ป่าที่ มีไม้ขึ้นอยู่อย่าง
หนาแน่น และมีสภาพอากาศแห้งจัด เช่น ในป่าไผ่หรือป่าสน
2.1.2 ไฟป่าที่มีสาเหตุจากมนุษย์ ไฟป่าที่เกิดในประเทศกาลังพัฒนาในเขตร้อน
ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ สาหรับประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป่า ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2528 - 2542 ซึ่งมีสถิติไฟป่า ทั้งสิ้น 73,630 ครั้ง พบว่า เกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติ
คือ ฟ้า ผ่า เพีย ง 4 ครั้ง เท่า นั้น คือ เกิด ที่ภูก ระดึง จัง หวัด เลย ที่ห้ว ยน้าดัง จัง หวัด เชีย งใหม่
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ที่ท่าแซะ จังหวัดชุมพร และที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แห่งละหนึ่งครั้ง ดังนั้น จึงถือได้ว่า
ไฟป่าในประเทศไทยทั้งหมด เกิดจากการกระทาของมนุษย์ โดยมีสาเหตุต่าง ๆ กันไป ได้แก่
1) ไฟป่ า ที่ เ กิ ด จากการเผาหญ้ า เศษวั ส ดุ เศษพื ช ผลทางการเกษตร
นับเป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ลุกลามเป็นไฟป่าได้

การเผาเศษพืชผลทางการเกษตร

2) การเผาขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือใช้ในชุมชน คนในชุมชนบางคนอาศัย
ความสะดวก มักนาขยะหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้มาเผาในหมู่บ้านหรือในชุมชน อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทาให้เกิดไฟไหม้ลุกลามได้

การลุกลามของไฟป่าจากจุดเล็ก ๆ

3) เก็บหาของป่า เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดไฟป่ามากที่สุด การเก็บหาของป่า
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้าผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่
เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือ
จุดไฟเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของผักหวานและใบตองตึง หรือจุด
เพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่าง ๆ ในขณะที่อยู่ในป่า
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4) เผาไร่ เป็นสาเหตุที่สาคัญรองลงมา การเผาไร่ก็เพื่อกาจัด วัชพืชหรือ
เศษซากพืช ที่เ หลือ อยู่ ภ ายหลัง การเก็บ เกี่ย ว ทั้ง นี้เ พื่อ เตรีย มพื้น ที่ เ พาะปลูก ในรอบต่ อ ไป
โดยปราศจากการทาแนวกันไฟ และปราศจากการควบคุม ไฟจึงลุกลามเข้าป่าที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง
5) แกล้งจุด ในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงาน
ของรัฐในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกิดจากเรื่องที่ทากินหรือถูกจับกุมจากการกระทาผิด
ในเรื่องป่าไม้ ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่า ซึ่งอาจจะเป็นการกระทาทั้งที่ตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตาม
6) ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่า ก่อกองไฟเพื่อให้เกิด
ความอบอุ่นหรือป้องกันสัตว์ร้ายแล้วลืมดับ หรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นป่า เป็นต้น
7) ล่าสัตว์ โดยใช้วิธีไล่เหล่า คือ จุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อน หรือ
จุดไฟเพื่อให้แมลงบินหนีไฟ นกชนิดต่าง ๆ จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟ
เผาทุ่งหญ้า เพื่อให้หญ้าแตกใบใหม่ เป็นการล่อให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น กระทิง กวาง กระต่าย หมูป่า
มากินอาหาร แล้วดักรอยิงสัตว์เหล่านั้น
8) เลี้ ย งปศุ สั ต ว์ ประชาชนที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ แ บบปล่ อ ยให้ ห ากิ น เอง
ตามธรรมชาติ มีจานวนไม่น้อยที่ทาการลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้า เพื่อเป็น
แหล่งอาหารของสัตว์ที่ตนเองเลี้ยงไว้
9) ความคึ ก คะนอง บางครั้ ง การจุ ด ไฟเผาป่ า เกิ ด จากความคึ ก คะนอง
ของผู้จุด โดยไม่มีไม่มีจุดประสงค์ใด ๆ แต่เป็นการจุดเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น
10) การเผาวัชพืชริมถนนหนทาง อาจลุกลามเป็นบริเวณกว้างจนกลายเป็น
ไฟป่าที่เผาผลาญทาลายบ้านเรือนและชุมชนได้

เจ้าหน้าที่ช่วยกันดับไฟจากการเผาหญ้าริมถนน
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2.2 ชนิดของไฟป่า
ไฟป่าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ได้แก่
2.2.1 ไฟใต้ดิน เป็นไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดิน ลุกลามไปช้า ๆ ใต้ผิวดิน
ไม่มีเปลวไฟปรากฏให้เห็นชัดเจน และมีควันให้เห็นน้อยมาก ฉะนั้นไฟใต้ดินจึงเป็นไฟที่ตรวจพบ
หรือสังเกตพบได้ยากที่สุดและเป็นไฟที่มีอัตราการลุกลามช้าที่สุด แต่สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่
ป่ า ไม้ ม ากที่ สุ ด เพราะไฟจะไหม้ ทาลายรากไม้ ทาให้ ต้ น ไม้ ใ หญ่ น้ อ ยทั้ ง ป่ า ตายในเวล าต่ อ มา
ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นไฟที่ควบคุมได้ยากที่สุดอีกด้วย ไฟใต้ดินยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1) ไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบ คือ ไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุอยู่ใต้ผิวพื้นป่าจริง ๆ
ดังนั้นเมื่อยืนอยู่บนพื้นป่าจึงไม่สามารถตรวจพบไฟชนิดนี้ได้ หากจะตรวจให้ได้ผลต้องใช้เครื่องมือ
พิเศษ เช่น เครื่องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจหาไฟชนิดนี้ ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนของไฟใต้ดิน
สมบูรณ์แบบ คือ ไฟที่ไหม้ชั้นถ่านหินใต้ดิน

ลักษณะไฟใต้ดิน

2) ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน ได้แก่ ไฟที่ไหม้ ในแนวระนาบไปตามผิว พื้ น ป่ า
เช่นเดียวกับไฟผิวดิน ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะไหม้ในแนวดิ่งลึกลงไปในชั้นอินทรียวัตถุใต้ผิวพื้นป่า
ซึ่งอาจไหม้ลึกลงไปได้หลายฟุต ไฟชนิดนี้สามารถตรวจพบได้โดยง่ายเช่นเดียวกับไฟผิวดินทั่ว ๆ ไป
แต่การดับไฟจะต้องใช้เทคนิคการดับไฟผิวดินผสมผสานกับเทคนิคการดับไฟใต้ดิน จึงจะสามารถ
ควบคุมไฟได้ ตัวอย่างของไฟชนิดนี้ ได้แก่ ไฟที่ไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ ในจังหวัด
นราธิวาส ของประเทศไทย
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ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน ในป่าพรุจังหวัดนราธิวาส

2.2.2 ไฟผิวดิน เป็นไฟที่ไหม้เชื้อเพลิงบนพื้นดิน ได้แก่ ใบไม้ กิ่งไม้แห้งที่ตกสะสม
อยู่บนพื้นป่า หญ้า ลูกไม้เล็ก ๆ ไม้พื้นล่าง กอไผ่ ไม้พุ่มต่าง ๆ ไฟชนิดนี้ลุกลามอย่ า งรวดเร็ว
ความรุนแรงของไฟผิวดินจะขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของเชื้อเพลิง ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นไฟผิวดิน

ลักษณะของไฟผิวดิน
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2.2.3 ไฟเรือ นยอด คือ ไฟที่ไหม้ลุกลามจากยอดของต้ นไม้ห รื อไม้พุ่ มต้ น หนึ่ ง
ไปยังยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มอีกต้นหนึ่ง ไฟชนิดนี้มีอัตราการลุกลามที่รวดเร็วมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ไฟมีความรุนแรงมากและมีความสูงเปลวไฟประมาณ 10 - 30 เมตร ในบางกรณีไฟอาจมีความสูง
ถึง 40 - 50 เมตร ไฟเรือนยอดโดยทั่วไปอาจต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นสื่อในการลุกไหม้

ลักษณะไฟเรือนยอดที่พบเห็นโดยทั่วไป

ไฟเรือนยอดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ได้แก่
1) ไฟเรือนยอดที่ต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นสื่อ คือ ไฟเรือนยอดที่ต้องอาศัย
ไฟที่ลุกลามไปตามผิวดิน เป็นตัวนาเปลวไฟขึ้นไปสู่เรือนยอดของต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง ลักษณะ
ของไฟชนิดนี้ จะเห็นไฟผิวดินลุกลามไปก่อนแล้วตามด้วยไฟเรือนยอด
2) ไฟเรือนยอดที่ไม่ต้องอาศัยไฟผิวดิน มักเกิดในป่าที่มีต้นไม้ที่ติดไฟ
ได้ง่ายและมีเรือนยอดแน่นทึบติดต่อกัน การลุกลามจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง จากเรือน
ยอดหนึ่งไปสู่อีกเรือนยอดหนึ่งที่อยู่ข้างเคียงได้โดยตรง จึงทาให้เกิดการลุกลามไปตามเรือนยอด
อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันลูกไฟจากเรือนยอดจะตกลงบนพื้นป่า ก่อให้เกิดไฟผิวดินไปพร้อม ๆ
กันด้วย
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า
ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่ง ๆ ไม่เพียงแต่จะก่อความเสียหายแก่พื้นที่เท่านั้น แต่จะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวมของโลกหลายด้าน เช่น เป็นผลเสียต่อสังคม
พืช ผลเสียต่อดิน ผลเสียต่อทรัพยากรน้า ผลเสียต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในป่า ผลเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ และผลเสียต่อสภาวะอากาศของโลก ซึ่งผลเสียหายดังกล่าว มีดังนี้
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2.3.1 ผลเสี ย ของไฟป่ า ต่ อ สั ง คมพื ช เมื่ อ มี ไ ฟป่ า เกิ ด ขึ้ น จะท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของป่า โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ซ้าซากเป็นประจาทุกปี จะมีผล
ท าให้ โ ครงสร้ า งของป่ า เปลี่ ย นแปลงไป ต้ น ไม้ จ ะถู ก ไฟไหม้ ต ายหมด พื้ น ที่ ป่ า จะคงเหลื อ แต่
พืชที่ปรับตัวได้ดี เช่น หญ้าคา จนสภาพป่าจะกลายเป็นทุ่งหญ้า
2.3.2 ผลเสียของไฟป่าต่อดิน ความร้อนจากการเผาผลาญของไฟป่าทาให้พื้นดิน
เสื่อมความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินที่เปิดโล่ง ทาให้ดินสูญเสียความชื้น นอกจากนี้จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่
ในดินถูกทาลาย ดินปราศจากแร่ธาตุอาหาร ไม่สามารถที่จะเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดารงชีพ
ของพืชอีกต่อไป
2.3.3 ผลเสี ย ของไฟป่ า ต่อ ทรั พยากรน้า ไฟป่าทาให้เกิดความร้อน น้าที่มี อ ยู่
จะระเหยไป เมื่อผืนป่าถูกไฟไหม้ ความสามารถในการดูดซับน้าลดลง เมื่อถึงฤดูแล้งในชั้นดินไม่มี
น้ าเก็ บ สะสมอยู่ ต ามช่ อ งรูพ รุน ของดิ น จึ ง ไม่ มี น้ าไหลออกมาหล่ อ เลี้ ย งล าน้ า ทาให้ เกิ ด ภาวะ
แห้งแล้ง ขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์
2.3.4 ผลเสี ย ของไฟป่ า ต่ อ สั ต ว์ ป่ า และสิ่ ง มี ชี วิ ต เล็ ก ๆ เมื่ อ เกิ ด ไฟไหม้ ป่ า
สัตว์เล็กที่ห ากิ นอยู่ บนพื้น ป่ า จะถู กควันไฟรมและถูกไฟคลอกตาย นอกจากนี้ไฟป่ า ยั ง ทาลาย
และเปลี่ ยนแปลงสภาพแหล่ งที่ อยู่ อาศั ยและแหล่ งอาหาร ทาให้ ไม่ เหมาะสมต่ อการด ารงชี วิ ต
ของสัตว์ปา่ อีกต่อไป
2.3.5 ผลเสียของไฟป่าต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ ไฟป่าเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
ลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือน เรือกสวน ไร่นา และทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ป่า ประชาชน
ไร้ที่อยู่อาศัย ล้มตาย หรือได้รับบาดเจ็บจากไฟป่า ควันไฟยังก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
ทาให้ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ป่าที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามก็หมดสภาพลง ส่งผลให้
จานวนนักท่องเที่ยวลดลง ทาให้ขาดรายได้จากการท่องเที่ยว เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยรวม
ของประเทศ
2.3.6 ผลเสียของไฟป่าต่อสภาวะอากาศของโลก ไฟป่าก่อให้เกิดสภาวะเรือน
กระจก ซึ่งมีผลทาให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทาให้ระบบนิ เวศของโลก
เสียสมดุลตามธรรมชาติ ทาให้เกิดการก่อตัวของพายุที่มีความรุนแรง ฝนตกไม่สม่าเสมอ ไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล สร้างความเสียหายต่อการประกอบอาชีพและส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ตามมาอีกด้วย
ชุดวิชาการเรียนรู้สภู้ ัยธรรมชาติ 1 - 70

2.4 ฤดูกาลเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
การเกิดไฟป่ามักจะเกิดช่วงฤดูร้อน เพราะในช่วงฤดูร้อนอากาศแห้ง ต้นไม้ขาดน้า
หญ้าหรือต้นไม้เล็ก ๆ อาจจะแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี การเกิดไฟป่าในแต่ ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย จะมีดังนี้
2.4.1 ภาคเหนือ มักจะเกิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปี
2.4.2 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มั ก จะเกิ ด ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน
ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
2.4.3 ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก และภาคใต้ มั ก จะเกิ ด ในช่ วงระหว่ างเดือน
มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์และสถิติการเกิดไฟป่า
การเกิดไฟป่าระหว่างปี 2558 - 2559 ของพื้นทีท่ ี่เกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 57 - 29 มิ.ย. 58
จังหวัด

ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 58 - 29 มิ.ย. 59

ดับไฟป่า
(ครั้ง)

พื้นที่ถูกไฟไหม้
(ไร่)

ดับไฟป่า
(ครั้ง)

พื้นที่ถูกไฟไหม้
(ไร่)

1. เชียงใหม่

1,179

12,611.37

1,652

23,777

2. แม่ฮ่องสอน

471

3,839.50

391

4,800

3. ลาปาง

399

2,958

469

3,454

4. ลาพูน

297

3,552

321

5,262

5. เชียงราย

147

1,129.72

202

3,157.29

6. พะเยา

62

428.75

131

1,400

7. แพร่

140

1,004

140

2,201

8. น่าน

78

934

149

1,815

9. ตาก

258

3,869

373

8,899

3,031

30,326.34

3,828

54,765.29

รวม 9 จังหวัด
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากไฟป่า
4.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
4.1.1 ร่วมกันดูแลเพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ ไม่ตัดไม้ทาลายป่า เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
และรักษาสมดุลทางระบบนิเวศของผืนป่า จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
4.1.2 กาจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง โดยเก็บกวาดใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง หรือหญ้าแห้ง
ไม่ให้กองสุม เพราะหากเกิดไฟไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทาให้ไฟลุกลามเป็นไฟป่า
4.1.3 สร้างแนวป้องกันไฟกันไฟลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดทาคันดินกั้น
หรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบพื้นที่ จะช่วยสกัดมิให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว รวมถึงตรวจสอบแนวกันไฟ
มิให้มีต้นไม้พาดขวาง เพราะหากเกิดไฟป่าจะทาให้เพลิงลุกลามไหม้ต้นไม้ข้ามแนวกันไฟ ส่ งผลให้
ไฟป่าขยายวงกว้างขึ้น
4.1.4 งดเว้นการเผาขยะหรื อวัช พื ชใกล้ แนวชายป่าหรือ ในป่ า ให้กาจัดโดย
การฝังกลบแทนการเผา เพื่อลดความเสี่ยงที่ทาให้ไฟลุกลามกลายเป็นไฟป่า
4.1.5 ไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ด้วยวิธีจุดไฟหรือรมควัน เช่น การหาเห็ด
ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้าผึ้ง ผักหวานป่า ไข่มดแดง หนู กระต่าย นก เป็นต้น เพราะมีความเสี่ยงที่ไฟ จะ
ลุกลามเป็นไฟป่า
4.1.6 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทาให้เกิดไฟป่า ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้า
แห้ง หากก่อกองไฟควรดับไฟให้สนิททุกครั้ง พร้อมจัดเตรียมถังน้าไว้ใกล้กับบริเวณที่ก่อไฟ หากไฟ
ลุกลามจะได้ดับไฟทัน
4.1.7 ดูแลพื้นที่การเกษตร โดยหมั่นตัดหญ้าและเก็บกวาดใบไม้แห้งมิให้กองสุม
เพราะหากเกิดไฟไหม้ จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทาให้ไฟลุกลามกลายเป็นไฟป่า
4.1.8 เตรียมพื้นที่การเกษตรหรือเพาะปลูกพืชโดยวิธีฝังกลบ ไม่เผาตอซังข้าว
และวัชพืชในพื้นที่เกษตร เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงที่ไฟจะลุกลามกลายเป็นไฟป่า
4.1.9 เพิ่มความระมัดระวังการจุดไฟหรือก่อกองไฟในป่าเป็นพิเศษ ไม่จุดไฟ
ใกล้บริเวณที่มีกิ่งไม้ หญ้าแห้งกองสุม เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า พร้อมดับไฟให้สนิท
ทุกครั้งเพื่อป้องกันไฟลุกลามเป็นไฟป่า
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4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า

4.2.1 กรณีไม่มีเครื่องมือดับไฟป่า
1) กรณี ที่ ยั ง ไม่ มี อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ หรื อ ยั ง ไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ดั บ เพลิ ง
จากหน่วยควบคุมไฟป่า อย่าเสี่ยงเข้าไปดับไฟ เว้นแต่เป็นการลุกไหม้เล็กน้อยของไฟที่เกิดจากพวก
หญ้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หญ้าคา หญ้าขจรจบหรือหญ้าสาบเสือ เป็นต้น
2) ควรช่วยกันตัดกิ่งไม้สด ตีไฟที่ลุกไหม้ตามบริเวณหัวไฟให้เชื้อเพลิง แตก
กระจาย แล้วตีขนานไปกับไฟป่าที่กาลังจะเริ่มลุกลาม
3) ถ้ามีรถแทร็กเตอร์ ควรไถไร่อ้อยหรือต้นข้าวให้โล่งว่าง เพื่อทาให้เป็น
แนวกันไฟ ไม่ให้เกิดการติดต่อลุกลามมาได้

4.2.2 กรณีมีอุปกรณ์ เครื่องมือดับไฟป่า เครื่องมือพื้นฐานในการดับไฟป่า
1) ที่ตบไฟ ที่ตบไฟนี้ ส่วนหัวจะทาจากผ้าใบหนาเคลือบด้วยยาง ขนาด
30 x 40 เซนติเมตร ใช้ในการดับไฟทางตรง โดยการตบคลุมลงไปบนเปลวไฟเพื่อป้องกันไม่ให้
อากาศเข้าไปทาปฏิกิริยากับไฟ เปลวไฟก็จะดับลง เหมาะสาหรับการดับไฟที่ไหม้เชื้อเพลิงเบา
ได้แก่ หญ้า และใบไม้แห้ง เป็นต้น
2) ถังฉีดน้าดับไฟ อาจเป็นถังประเภทถังแข็งคงรูป หรือถังอ่อนพับเก็บได้
ใช้สาหรับฉีดลดความร้อนของไฟในการดับไฟทางตรง เพื่อให้เครื่องมือดับไฟป่าชนิดอื่นสามารถ
เข้าไปทางานที่ขอบของไฟได้ นอกจากนี้ยังใช้ฉีดดับไฟที่ยังคงเหลืออยู่ในโพรงไม้ ในรอยแตกของไม้
หรือในฐานกอไผ่ ที่เครื่องมืออื่นเข้าไปไม่ได้
3) ครอบไฟป่า ลักษณะของครอบไฟป่าด้านหนึ่งจะเป็นจอบ อีกด้านหนึ่ง
เป็นคราด ใช้ในการทาแนวกันไฟ โดยใช้ด้ามที่เป็นจอบในการถากถาง ขุด สับ ตัด เชื้อเพลิงที่เป็น
วัชพืช จากนั้นจึงใช้ด้านที่เป็นคราด คราดเอาเชื้อเพลิงเหล่านี้ออกไปทิ้งนอกแนวกันไฟ
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ที่ตบไฟ

ถังฉีดน้าสาหรับดับไฟ

ครอบไฟป่า

4) พลั่วไฟป่า ตัวพลั่วปลายจะเรียวแหลมและมีคมสามด้านใช้ขุด ตัด ถาก
ตักและสาด ตบไฟ รวมทั้งใช้ในการขุดหลุมบุคคลสาหรับเป็นที่หลบกาบังจากไฟป่าในกรณีฉุกเฉิน
5) ขวานขุดไฟป่าหรือพูลาสกี้ หัวเป็นขวานอีกด้านหนึ่งเป็นจอบหน้าแคบ
ใช้ในการขุดร่องสนาม เพื่อเป็นแนวกันไฟในการดับไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน โดยการใช้ด้านที่เป็นจอบ
หน้าแคบในการขุดดินและเชื้อเพลิง ในขณะที่ด้ามที่เป็นขวานใช้ในการตัดรากไม้ที่สานกันแน่น
6) คบจุดไฟ ใช้เป็นเครื่องมือในการจุดไฟ เพื่อชิงเผากาจัดเชื้อเพลิงหรือ
ใช้ในการจุดไฟเผากลับในการดับไฟด้วยไฟ

พลั่ว

ขวานขุดไฟป่า

คบจุดไฟ

4.3 การปฏิบัติหลังเกิดไฟป่า
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

ตรวจดูบริเวณที่ยังมีไฟคุกรุ่น เมื่อพบแล้วจัดการดับให้สนิท
ค้นหาและช่วยเหลือคน สัตว์ที่หนีไฟออกมาและได้รบั บาดเจ็บ
ระวังภัยจากสัตว์ที่หนีไฟป่าออกมา จะทาอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้
ทาการปลูกป่าทดแทน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกไม้โตเร็ว
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หมอกควัน
สาระสาคัญ
หมอกควั น เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของประเทศไทยที่ มั ก เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งหน้ า แล้ ง
สาเหตุ ข องการเกิ ด หมอกควั น คื อ ไฟป่ า การเผาพื้ น ที่ ทางการเกษตร การเผาขยะ ฝุ่ น ควั น
จากคมนาคมในเมืองใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ปัจจัยที่ทาให้ปัญหาหมอกควัน
รุนแรงขึ้น คือ การเผาทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน สภาพภูมิประเทศ และสภาพ
ภูมิอากาศ ปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและการคมนาคม ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาหมอกควันจึงควรรู้จักวิธี
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ และรู้จักวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

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

ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของหมอกควัน
เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดหมอกควัน
2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
เรื่องที่ 3 สถานการณ์หมอกควันในประเทศไทย
3.1 สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ
3.2 สถานการณ์หมอกควันในภาคใต้
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควัน
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน
4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดหมอกควัน

เวลาที่ใช่ในการศึกษา 10 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ
3. เว็บไซต์
4. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว เป็นต้น
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน
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เรื่องที่ 1 ความหมายของหมอกควัน
หมอกควัน (Haze, Smog) คือ ปรากฏการณ์ที่ฝุ่น ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ
รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิด
หมอกควันเกินขึ้นได้ง่ายในสภาพอากาศแห้ง แตกต่างจากหมอกที่สภาพอากาศต้องมี
ความชื้นสูงพอ หมอกควันจัดเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่งในบรรดาสารต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่ใน
อากาศ

เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน
หมอกควั น จั ด ได้ ว่ าเป็ น มลพิ ษทางอากาศที่ ส าคั ญ เป็ น ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10
ไมครอน (PM 10) ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือสันดาปที่ไม่
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของสารมลพิษทางอากาศ
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดหมอกควัน
2.1.1 สาเหตุของการเกิดหมอกควัน ได้แก่
1) ไฟป่า เป็นสาเหตุที่สาคัญที่ทาให้เกิดหมอกควัน เนื่องจากการเผาไหม้
เศษไม้ เศษใบไม้ เศษวัชพืช ฯลฯ ทาให้เกิดเป็นหมอกควันปกคลุมอยู่ในบริเวณที่เกิดไฟป่าและ
พื้นที่ใกล้เคียง เมื่อมีกระแสลมจะทาให้หมอกควันการกระจายไปยังพื้นที่อื่น

หมอกควันที่เกิดจากไฟป่า

โดยทั่วไปแล้วไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ
(1) เกิดจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสี ภูเขาไฟระเบิด ก้อนหิน
กระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้า ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหม้
ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต
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(2) เกิดจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความประมาท คะนอง หรือตั้งใจ เช่น
จุดไฟเผาเพื่อให้พื้นที่ป่าโล่งเดินสะดวก การจุดไฟเพื่อล่าสัตว์ เก็บหาของป่า การจุดไฟเผาป่า
เพื่อบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่า จุดไฟเผาป่าให้โล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์
สาเหตุของการเกิดไฟป่าในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์
2) การเผาเศษวั ช พื ช วั ส ดุ ท างการเกษตร และวั ช พื ช ริ ม ทาง เช่ น
ซังข้าว ซังข้าวโพด การเผาเศษหญ้าริมทาง ฯลฯ ในจังหวัดที่มีการทาการเกษตรมาก เช่น ปทุมธานี
อยุธยา อ่างทอง ราชบุรี สระบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ เชียงใหม่ ขอนแก่น จะมีปริมาณของฝุ่น
ละอองในอากาศสูงในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ทาให้ฝุ่นสามารถแขวนลอย
อยู่ในบรรยากาศได้นาน และในช่วงดังกล่าว เกษตรกรจะมีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อ
เตรียมพื้นที่สาหรับทาการเกษตรในช่วงฤดูฝน

ควันจากการเผาเศษวัชพืช วัสดุทางการเกษตร และวัชพืชริมทาง

3) การเผาขยะจากชุมชน การเผาขยะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ
เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน ก๊าซ และไอระเหย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
นอกจากนี้ในขยะที่มีพลาสติกปนอยู่หากมีการเผาในที่โล่งจะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง

ควันจากการเผาขยะทาให้เกิดสารก่อมะเร็งหลายชนิด
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4) การคมนาคมขนส่ ง เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หามลพิ ษ
ทางอากาศ โดยเฉพาะในเมืองที่มีการใช้ยานพาหนะในการคมนาคมและขนส่งจานวนมาก
5) มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมนับว่า
เป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด ของมลพิ ษ ทางอากาศที่ ส าคั ญ และเป็ น แหล่ ง ที่ ถู ก กล่ า วโทษเป็ น อย่ า งมาก
สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมส่ วนมาก ได้แก่ ฝุ่นละออง เขม่า ควันก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
และก๊าซพิษอื่น ๆ

หมอกควันจากท่อไอเสียรถยนต์ และจากโรงงานอุตสาหกรรม

2.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหมอกควัน ปัจจัยที่ทาให้การเกิดหมอกควันมีความ
รุนแรงขึ้น ประกอบด้วย
ปัจจัยที่ 1 การเผาในประเทศ ทั้ ง ในกรณี ข องไฟป่ า และการเผาเพื่ อ
การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน
ปัจจัยที่ 2 การเผาที่เกิดบริเวณรอบ ๆ ประเทศ ซึ่งทาให้เกิดปัญหาหมอก
ควันข้ามแดน นับเป็นปัญหาร่วมของภูมิภาคลุ่มน้าโขง และภูมิภาคอาเซียน
ปัจจัยที่ 3 สภาพภู มิ อ ากาศ เช่ น อุ ณ หภู มิ ความชื้ น ความกดอากาศ
ทิศทางลม ในวันที่มีความกดอากาศสูงหรือไม่มีการพัดผ่านของลม จะทาให้หมอกควันลอยปกคลุม
ในพื้นที่ยาวนานกว่าวันที่มีอากาศแจ่มใสหรือมีลมพัดผ่าน
ปัจจัยที่ 4 สภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศที่เอื้อให้เกิดหมอกควันปกคลุม
ได้แก่ พื้นที่เขตเมืองที่มีอาคารสูง พื้นที่แอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบ หรือพื้นที่ปิดระหว่างหุบเขา
เนื่องจากมีภูเขาล้อมรอบอยู่ทาให้หมอกควันไม่สามารถแพร่กระจายไปแหล่งอื่นได้
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2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
2.2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพ
พื้ น ที่ ที่ ป ระสบปั ญ หาหมอกควั น เป็ น ระยะเวลานาน จะส่ ง ผลกระทบ
ต่อสุขภาพของคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ผู้ที่สูดหายใจในอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาด เล็กกว่า 10
ไมครอน หรือที่เรียกว่า PM10 ในความเข้มข้นต่ออากาศที่สูงเกินระดับมาตรฐาน 120 ไมโครกรัม
ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตรอากาศ จะเกิ ด อาการตั้ ง แต่ ร ะดั บ น้ อ ย ๆ ไปจนถึ ง เป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต ได้
และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ โดยฝุ่นละอองเมื่อเข้าไปถึงส่ วนที่อยู่
ลึกที่สุดของทางเดินหายใจ ซึ่งก็คือ ถุงลม ปอด อาจเกิดการสะสมเป็นปริมาณมากจะทาให้เกิดการ
บาดเจ็บของเนื้อเยื่อปอดจนเกิดเป็นโรคปอดอักเสบได้ ซึ่งจะมีผลต่อร่างกายรุนแรงแค่ไหนขึ้นอยู่
กับเวลาที่สัมผัส อายุ ภูมิต้านทานของแต่ละคน และปริมาณฝุ่นละอองที่ได้รับ ผลกระทบด้าน
สุขภาพที่เกิดกับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่

1) ระบบตา เกิดอาการระคายเคืองตา ตาแดง แสบตา ตาอักแสบ
2) ระบบผิวหนัง ระคายเคืองผิวหนัง เกิดผื่นคันผิวหนัง
3) ระบบทางเดินหายใจ เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุจมูก แสบจมูก ไอ
มีเสมหะ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่ และทาให้เกิดโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบทั้ง
แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง
4) ระบบหลอดเลือดและหัวใจ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หายใจถี่ เมื่อยล้า
สัน่ ผิดปกติ ทาให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย เส้นเลือดในสมองตีบ
โดยทั่วไปแล้วเมื่อร่างกายสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายในระยะเวลาสั้น ๆ จะทาให้เกิดผลกระทบ
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ต่อสุขภาพ คือ มีอาการแสบจมูก จาม ไอ ฯลฯ ซึ่งประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรงจะสามารถ
ปรับตัวและฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว แต่ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงนั้นเมื่อสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกายอาจเกิดปัญหาต่อสุขภาพรุนแรงกว่า เช่น
หายใจลาบาก มีอาการหอบหืด หัวใจเต้นแรง แน่นหน้าอก หน้ามืด เป็นลมหมดสติ ชัก และอาจ
หัวใจวายเฉียบพลัน โดยประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากหมอกควันรุนแรง
มี 4 กลุ่ม คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจาตัวเกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและ
หลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ
2.2.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ มีส่วนทา
ให้ ร ายได้ เ ข้ า สู่ ภ าคธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วลดลงอย่ า งกะทั น หั น และส่ ง ผลถึ ง ภาวการณ์ ว่ า งงาน
ของประชาชนจานวนมากได้ นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาหมอกควันที่ได้รับผลกระทบ
ด้านสุขภาพ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น และขาดรายได้จากการหยุดงาน
อีกด้วย
2.2.3 ผลกระทบทางด้านคมนาคม ปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการจราจร
ทั้งทางบกและทางอากาศ ในช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควัน สายการบินจาเป็นต้องมีการงดเที่ยวบิน
บางเที่ยวบิน โดยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการสัญจร
ทั้งในท้องถิ่นและบนเส้นทางหลวงระหว่างจังหวัดด้วย
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์หมอกควันในประเทศไทย
ปัญหาหมอกควันในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ในช่วง
ฤดูแล้ง (มกราคม-เมษายน) ของทุกปี โดยเฉพาะใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด
เชี ย งราย พะเยา ล าปาง แม่ ฮ่ อ งสอน เชี ย งใหม่ ล าพู น น่ า นและแพร่ เนื่ อ งจากในพื้ น ที่
ทางภาคเหนือจะประสบปัญหาไฟป่า และการลักลอบเผาในที่โล่ง เช่น การเผาเศษวัชพืชและการ
เผาเศษวัสดุทางการเกษตร การเผาขยะมูลฝอยและเศษใบไม้ กิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชน ประกอบกับ
ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบ รวมทั้งผลกระทบจากการเผาในพื้นที่
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้าโขง จึงทาให้เพิ่มความรุนแรงของปัญหายิ่งขึ้น นอกจาก
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วยังพบว่าในบางพื้นที่ของประเทศ เช่น ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
สงขลา ฯลฯ ประสบปัญหาหมอกควันเช่นเดียวกัน โดยเกิดจากปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่า
ในเกาะสุ ม าตรา ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง นอกจากจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชนในประเทศ
อินโดนีเชียแล้ว ปัญหาหมอกควันข้ามแดนยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และประเทศไทยด้วย
3.1 สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ

สภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหมอกควันในเชียงใหม่

จากข้อมูลการเฝ้าระวังค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
( PM1 0 ) ข อ ง ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
(http://aqnis.pcd.go.th) ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30
เมษายน 2559 ข้ อ มู ล จากแยกตามจุ ด ตรวจวั ด 17 แห่ ง พบว่ า มี ค่ า สู ง เกิ น มาตรฐาน
(ค่ามาตรฐานเท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2559 จังหวัดที่มีจานวนวันของค่าฝุ่นละออง PM10 เกิน
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ค่ามาตรฐานสูงสุด เรียงตามลาดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงสุด
เท่ากับ 319 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 รองลงมาได้แก่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 264 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เ มตร เมื่อ
วั น ที่ 24 มี น าคม 2559 และจั ง หวั ด น่ า น มี ค่ า ฝุ่ น ละอองเกิ น ค่ า มาตรฐานสู ง สุ ด เท่ า กั บ 238
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
จุดตรวจวัดที่มีจานวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง PM10 เกินค่ามาตรฐานสูงสุด ในช่วงระยะเวลา
1 มกราคม - 30 เมษายน 2559 มากที่สุด คือ ที่จุดตรวจวัดที่ ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย มีจานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 38 วัน รองลงมาคือจุดตรวจวัดที่
ตาบลจองคา อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 25 วัน
และที่ จุ ด ตรวจวั ด ต าบลศรี ภู มิ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี จ านวนวั น ที่ มี ค่ า ฝุ่ น ละออง
เกินค่ามาตรฐาน 23 วัน
3.2 สถานการณ์หมอกควันในภาคใต้
สาเหตุ ห ลั ก ของปั ญ หาหมอกควั น ภาคใต้ ได้ แ ก่ มลพิ ษ หมอกควั น ข้ า มแดน
และหมอกควั น จากการเผาพื้ น ที่ พ รุ ในภาคใต้ ข องไทย เช่ น ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2556 จั ง หวั ด
ในภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันมีสาเหตุจากการเผาป่า
และพื้นที่เกษตรบริเวณตอนกลางของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทาให้เกิดหมอกควัน
ปกคลุมหนาแน่น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดควัน ที่ เกิดขึ้ นไปยัง ช่องแคบมะละกา ประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย ทะเลจีนใต้ และภาคใต้ของประเทศไทย โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมาก คือ
จั ง หวั ด สงขลา และนราธิ ว าส ปริ ม าณฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ในจั ง หวั ด นราธิ ว าส สู ง สุ ด 129
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ซึ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ใน
ระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หลังจากวันที่ 26 มิถุนายน 2556 มีฝนตกทั้งในพื้นที่ไฟไหม้บริเวณ
ตอนกลางของเกาะสุมาตรา และหลายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งจังหวัดนราธิวาส ทาให้
ปริมาณหมอกควันเริ่มลดลงตามลาดับ จนคุณภาพอากาศในทุกสถานีตรวจวัดของภาคใต้กลับเข้าสู่
ระดับปกติ
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สภาพหมอกควันปกคลุมจังหวัดสงขลา จากหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียในปี 2556

สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ของประเทศไทย ในปี 2558 เกิดจากการเผาพื้นที่พรุ
ในเกาะสุ ม าตรา ประเทศอิ น โดนี เซี ย อี ก เช่ น กั น ควั น ที่ เกิ ด ขึ้ น ถู ก พั ด พาโดยลมส่ ง ผลกระทบ
ต่อสิงคโปร์ มาเลเซีย และภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย จากข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคใต้ของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2558
ต่ อ เนื่ อ งถึ ง ต้ น เดื อ นกั น ยายน 2558 พบค่ า ฝุ่ น ละออง PM10 เกิ น ค่ า มาตรฐาน สู ง สุ ด 136
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สูงเกิน
เกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หลังจากนั้นปริมาณฝุ่นละอองในภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทยได้ลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
แม้ว่าจะยังพบการเผาและการปกคุลมของหมอกควันเหนือเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ปริมาณน้าฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ของประเทศไทยเริ่มลดลง ส่งผลให้หมอกควันจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ถูกพัดมายังประเทศ
มาเลเซีย ลอยขึ้นมาส่งผลกระทบกับภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยอีกครั้ง หลายจังหวัดใน
ภาคใต้เกิดสภาพฟ้าหลัว มีหมอกควันปกคลุมที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ประชาชนได้กลิ่น
ควันไฟ และเกิดอาการแสบตาแสบจมูก พบการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างชัดเจนทุกจังหวัด
ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล โดยในวันที่ 5-8 ตุลาคม
2558 พบปริมาณฝุ่นสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในหลาย
จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสตูลที่พบปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดถึง 210 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
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ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของไทยอาจได้รับผลกระทบจาก
หมอกควันข้ามแดนในลักษณะเป็นครั้งคราว จากปรากฏการณ์เอลนิญโญระดับปานกลางที่เกิดขึ้น
ในภูมิภาคนี้ ในปี พ.ศ. 2558 ทาให้หน้าแล้งของอินโดนีเซียซึ่งปกติอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคม อาจจะยาวนานไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม หากภาวะแห้งแล้งเกิดติดต่อกันหลายวันโดย
ไม่มีฝนตกจะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผาป่าและพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น เมื่อประกอบกับอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดพาหมอกควันเข้าสู่ประเทศที่อยู่ทางตอนบนของเกาะสุมาตรา ซึ่ง
รวมถึงภาคใต้ของประเทศไทย ก็จะได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนด้วยเช่นกัน
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน
หมอกควัน เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปีและทวีความรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง
ล าพู น แพร่ น่ าน หรือ เชี ย งราย สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากไฟป่ า ฝุ่ น ละอองจากท้ อ งถนน ควั น จาก
ภาคอุตสาหกรรม และเขม่าจากน้ามันดีเซล การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอก
ควันที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
4.1.1 ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ลด ละ เลิก หรือหลีกเลี่ยงการเผาหรือการทา
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้น
4.1.2 หากเรามีความรู้เรื่องปัญหาหมอกควัน ก็ควรให้ความรู้แก่ผู้อื่นว่าการก่อ
มลพิษทางอากาศทุกชนิดโดยเฉพาะการเผา นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพตัวเองแล้ว ยังบั่นทอน
สุ ข ภาพของผู้ อื่ น อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ ก ารเผายั ง ผิ ด กฎหมายอาญา มาตรา 220 อาจถู ก ปรั บ
ถึง 14,000 บาท จาคุกถึง 7 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับได้
4.1.3 ทุกคนมีส่วนร่วมในการเก็บใบไม้กิ่งไม้เพื่อทาปุ๋ยหมักแทนการเผา
4.1.4 พยายามลดการสร้างหรือเพิ่มจานวนขยะ เมื่อมีขยะในครัวเรือนอาจใช้วิธี
แยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะที่มักเป็นสาเหตุของการเผา
4.1.5 หากเราเป็นเจ้าของที่ดินควรดูแลที่ดินของตัวเองอย่างสม่าเสมอ เช่น มีการ
แผ้วถางและปลูกต้นไม้ เพื่อป้องกันมิให้มีการเผาเกิดขึ้น
4.1.6 ถ้าสามารถทาได้ควรปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มรวมทั้งไม้ในร่มเพิ่มมากขึ้น
4.2 การปฏิบัติตนขณะเกิดหมอกควัน
4.2.1 ติดตามสถานการณ์มลพิษและหมอกควันอยู่เสมอ ดูสุขภาพและหลีกเลี่ยง
สถานที่มีควันไฟหรือหมอกควัน
4.2.2 รักษาความสะอาดโดยใช้น้าสะอาดกลั้วคอ แล้วบ้วนทิ้งวันละ 3-4 ครั้ง
4.2.3 งดเว้นการสูบบุหรี่และงดกิจกรรมการเผาที่จะเพิ่มปัญหาควันมากขึ้น
4.2.4 หลี ก เลี่ ย งการออกก าลั ง กายและการท างานหลั ก ที่ ต้ อ งออกแรงมาก
ในบริเวณที่มีหมอกควัน
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4.2.5 กรณีที่จาเป็นต้องอยู่ในบริ เวณที่มีหมอกควัน ควรสวมแว่นตา เพื่อป้องกัน
การระคายเคืองตา และควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก หรือใช้ผ้าที่ทาจากฝ้ายหรือลินินมา
ทบกันหลายชั้นคาดปากและหมูแทนหน้ากาก และควรใช้น้าพรมที่ผ้าดังกล่าวให้เปียกหมาด ๆ เพื่อ
ช่ ว ยซั บ กรองและป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองได้ ดี ขึ้ น หากหน้ า กากสกปรกหรื อ เริ่ ม รู้ สึ ก อึ ด อั ด หายใจ
ไม่สะดวกควรเปลี่ยนใหม่
4.2.6 สาหรับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ไม่ขับรถเร็ว
เปิดไฟหน้ารถหรือไฟตัดหมอก จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า
ให้มากกว่าปกติ ไม่แซงหรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน หากทัศนวิสัยแย่มากจนมองไม่เห็นเส้นทาง
ให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย
4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดหมอกควัน
4.3.1 ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและมีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
4.3.2 เมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากสูดดมหมอกควัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แผ่นดินไหว
สาระสาคัญ
แผ่นดินไหว (Earthquakes) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัว
ของเปลื อ กโลกชั้ น นอกซึ่ ง ประกอบด้ ว ยแผ่ น เปลื อ กโลกหลายแผ่ น เมื่ อ แผ่ น เปลื อ กโลก
เกิดการเคลื่อนที่ทาให้เกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลก ซึ่งลักษณะของการเกิดแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อ
เปลื อ กโลกเคลื่ อ นที่ อ อกจากกั น หรื อ เคลื่ อ นที่ เ ข้ า มาชนกั น จะท าให้ เ กิ ด การสั่ น สะเทื อ นที่ มี
ความรุนแรงมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามปัจจัยและองค์ประกอบของการเกิดแต่ละครั้ง
ปั จ จุ บั น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ยั ง ไม่ ส ามารถท านายวั น เวลา สถานที่ และความรุ น แรง
ของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นจึงควรศึกษา เรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการ
เกิดของแผ่นดินไหว อันตรายและผลกระทบที่ เกิด จากแผ่ นดินไหว หากเราทราบถึง อัน ตราย
ของแผ่นดินไหวแล้ว เราควรมีการวางแผนและเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด
1. บอกความหมาย สาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
2. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
3. บอกสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย
4. บอกวิ ธี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรั บ สถานการณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหว การปฏิ บั ติ ข ณะเกิ ด
แผ่นดินไหว และการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของแผ่นดินไหว
เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหว
2.1 สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
เรื่องที่ 3 สถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย
เรื่องที่ 4 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก
แผ่นดินไหว
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 10 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
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เรื่องที่ 1 ความหมายของแผ่นดินไหว
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมายของ แผ่นดินไหว
หมายถึง การสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก ส่วนใหญ่เกิดจาก
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่รองรับผิวโลกอยู่ บางครั้งเกิดจากภูเขาไฟระเบิด
แผ่ น ดิ น ไหว (Earthquakes) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่ง เกิด จากการเคลื่ อ นตั ว
โดยฉับพลันของเปลือกโลก การเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นตรงบริเวณขอบของแผ่นเปลือก
โลก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากชั้นหินหลอมละลายที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกได้รั บพลังงานความร้อน
จากแกนโลก และลอยตัวผลักดันให้เปลือกโลกซึ่งอยู่ด้านบนเคลื่อนที่ในทิศทางต่าง ๆ กันพร้อมกับ
สะสมพลังงานไว้ภายในบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก ทาให้แผ่นเปลือกโลกชนและเสียดสีกัน
หรือแยกออกจากกันนอกจากนั้นพลัง ที่สะสมในเปลื อกโลกจะถูกส่ง ผ่านไปยัง บริ เวณรอ ยร้ าว
ของหินใต้พื้นโลกหรือที่เรียกว่า “รอยเลื่อน” เมื่อระนาบของรอยเลื่อนที่ประกบกันอยู่ได้รับแรงอัด
มาก ๆ ก็จะทาให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันก็สามารถเกิดแผ่นดินไหวได้

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

จุ ด ศู น ย์ เ กิ ด แผ่ น ดิ น ไหว (focus) มั ก เกิ ด ตามรอยเลื่ อ นอยู่ ใ นระดั บ ความลึ ก ต่ า ง ๆ
ของผิ ว โลก ส่ ว นจุ ด ที่ อ ยู่ ในระดั บ สู ง ขึ้ น มาที่ ต าแหน่ ง ของผิ ว โลก เรี ย กว่ า “จุ ด เหนื อ ศู น ย์ เ กิ ด
แผ่นดินไหว” (Epicenter) การสั่นสะเทือนหรือแผ่นดินไหวนี้จะถูกบันทึกด้วยเครื่องมือ ที่เรียกว่า
“ไซสโมมิเตอร์ (Seismometer)” และการศึกษาแผ่นดินไหวและคลื่นสั่นสะเทือนที่ถูกส่งออกมา
จะเรียกว่า “วิทยาแผ่นดินไหว” (Seismology)
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหว
2.1 สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีสาเหตุของการเกิด แบ่งได้เป็น 2
ลักษณะ ดังนี้
2.1.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น
1) การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
2) ภูเขาไฟระเบิด
3) การยุบตัวหรือพังทลายของโพรงใต้ดิน
4) การสั่นสะเทือนจากคลื่นมหาสมุทร
2.1.2 การกระทาของมนุษย์ ทาให้เกิดแผ่นดินไหวได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่ น การท าเหมื อ ง การสร้ า งอ่ า งเก็ บ น้ าหรื อ การสร้ า งเขื่ อ นใกล้ ร อยเลื่ อ น การท างานของ
เครื่องจักรกล การจราจร และการเก็บขยะนิวเคลียร์ไว้ใต้ดิน การทดลองระเบิดปรมาณู การระเบิด
พื้นที่เพื่อสารวจวางแผนก่อนสร้างเขื่อน เป็นต้น

พื้นที่ที่มีการระเบิดหินและพื้นที่สร้างเขื่อนหลายแห่งเป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดแผ่นดินไหว

พื้นที่ที่มีการทาเหมืองในระดับลึกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดแผ่นดินไหว
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สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวที่สืบเนื่องจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก เกิดขึ้น
จากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ที่เหมือนลอยอยู่เหนือของเหลว เพราะในชั้นใต้เปลือกโลก
ยังคงร้อนขนาดหลอมละลายเป็นเเม็กมาและเคลื่อนไหว (หรือไหล) ไปในทิศทางแตกต่างกัน
การเคลื่อนไหวของแม็กมานี่เองที่ทาให้แผ่นเปลือกโลก ซึ่งไม่ได้ต่อสนิทเป็นแผ่นเดียวกัน แต่มีรอย
แยกแบ่งเป็นแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มากมายเคลื่อนไหวตามไปด้วยในทิศทางที่แตกต่างกัน
การเคลื่อนตัวในทิศทางที่แตกต่างกันของแผ่นเปลือกโลกนี่เอง ที่ทาให้แผ่นเปลือกโลก
แต่ละแผ่นเกิดชนกัน หรือแยกออกจากกันกลายเป็น “รอยเลื่อน” ขึ้นมาหลายรูปแบบ แต่ละ
รูปแบบก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้

ชนิดของการเกิดแผ่นดินไหว
(ภาพจาก http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news)
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การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก หากมีอุปสรรคไปขัด ขวางด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสอง
ด้ า นของรอยเลื่อ น ระดั บ ความรุน แรงของแผ่ นดิน ไหวจะขึ้ นอยู่ กับ พลั ง งานสะสมในจุดที่ เป็น
อุปสรรคของการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
รอยเลื่อน สามารถจาแนกตามรูปแบบการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ดังนี้
1) รอยเลื่อนทั่วไป เป็นส่วนรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่ส่วนแรกอยู่คงที่ ในขณะที่
อีกด้านหนึ่งทรุดตัวลงในแนวดิ่ง หรือเกือบจะเป็นแนวดิ่ง
2) รอยเลื่อนแบบสวนทางในแนวราบ คือ รอยเลื่อนที่เกิดจากการที่แผ่นเปลือก
โลก 2 แผ่นเคลื่อนที่สวนทางกันในแนวราบ หรือเกือบจะเป็นแนวราบ หรือแผ่นเปลือกโลกด้าน
หนึ่งของรอยเลื่อนเคลื่อนตัวออกไปในแนวราบ ถ้าเป็นด้านซ้ ายเรียกว่า “เลฟท์ เลเทอรัล ฟอลท์”
ถ้าเป็นด้านขวาก็เรียกว่า “ไรท์ เลเทอรัล ฟอลท์ ” แผ่นดินไหวที่นอกชายฝั่งสุมาตราเกิดขึ้นจาก
รอยเลื่อนในลักษณะนี้ เช่นเดียวกับแผ่นดินไหวที่เฮติ ปี พ.ศ. 2553
3) รอยเลื่อนที่ชนเข้าด้วยกัน เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นเคลื่อนที่เข้าหา
และชนกันขึ้น เมื่อเกิดการกระแทกจะเกิดแผ่นดินไหวและผิวนอกของเปลือกโลกถูกดันให้สูงขึ้น
ภูเขา หรือเกาะแก่งในมหาสมุทรหลายแห่งเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
ในลักษณะนี้
4) รอยเลื่อนแบบแยกออกจากกัน เกิดขึ้นเมื่อแผ่นเปลือ กโลก 2 แผ่นเคลื่อนที่
ออกจากกันในทิศทางตรงกันข้าม อาจเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้แต่ไม่รุนแรงมากนักแต่จะปรากฏรอย
แยกชัดเจน ในบางกรณีอาจมีแม็กมาปะทุขึ้นมาเป็นลาวาได้อีกด้วย
5) รอยเลื่อนย้อนมุมต่า เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น เคลื่อนที่เข้าหากัน
ในทิศทางตรงกัน ข้ามแต่แผ่นเปลือกโลกด้านหนึ่งเคลื่อนตัวเอียงแล้วมุดลงไปใต้แผ่นเปลือกโลก
อีกแผ่นหนึ่ง แผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนลักษณะนี้ มักจะมีความรุนแรงและหากเกิดขึ้นบริเวณ
ใต้ทะเลมักจะก่อให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่ตามมา

ชุดวิชาการเรียนรู้สภู้ ัยธรรมชาติ 1 - 94

2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
เหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้น
ล้วนแต่มีปัจจัยที่เกี่ย วข้อ งของการเกิด ซึ่งประกอบด้วย ขนาด ความรุนแรง จุดศูนย์เกิดของ
แผ่นดินไหว ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับ จึงมีระดับความเสียหายที่แตกต่างกัน
2.2.1 แหล่งกาเนิดแผ่น ดินไหว ที่เกิดในแนวของแผ่นดินไหวโลก โดยเฉพาะ
บริเวณที่มีการชนกันของแผ่นเปลือกโลก หรือแนวรอยเลื่อนที่มีความยาวมาก ๆ จะมีศักยภาพ
ทาให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
2.2.2 ความลึกของจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ซึ่งมีจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวไม่ลึก
มากหรือผิวดินจะก่อให้เกิดความรุนแรงในระดับที่มากกว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์เกิด
แผ่นดินไหวที่ลึกมากกว่า
2.2.3 ขนาด (Magnitude) หมายถึง จานวนหรือปริมาณของพลังงานที่ถูกปล่อย
ออกมาจากศู น ย์ ก ลางแผ่ น ดิน ไหวแต่ล ะครั้ ง ในรู ปแบบของการสั่ น สะเทื อ น คิ ด ค้ น โดย ชาลส์
ฟรานซิส ริกเตอร์ และในประเทศไทยนิยมใช้หน่วยวัดขนาดแผ่นดินไหว คือ “ริกเตอร์” ซึ่งมีขนาด
ตามมาตราริกเตอร์ ดังนี้
ขนาดของแผ่นดินไหวตามมาตราวัดตามมาตราริกเตอร์
ริกเตอร์

การรับรู้

ลักษณะที่ปรากฏ

1.0 - 2.9

เล็กน้อย

ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กน้อย

3.0 - 3.9

เล็กน้อย

ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขย่าอาคาร
ให้สั่นสะเทือน

4.0 - 4.9

ปานกลาง

ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารรู้สึกถึง
การสั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว

5.0 - 5.9

รุนแรง

เครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่

6.0 - 6.9

รุนแรงมาก

อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย

7.0 ขึ้นไป

รุนแรงมาก มาก

เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมาย ส่งผลทาให้อาคารและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหายอย่างรุนแรง แผ่นดินแยก วัตถุบนพื้น
ถูกเหวี่ยงกระเด็น
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แผ่นดินไหวที่มีขนาดตั้งแต่ 5.0 ตามมาตราริกเตอร์ขึ้นไป สามารถทาให้เกิดความ
เสียหายแก่อาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างได้ ทั้งนี้ระดับความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับระยะห่างจากจุด
ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวและสภาพทางธรณีวิทยาของที่ตั้ง โครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างจะได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหวจะก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะต่างกัน
2.2.4 ระยะทาง โดยปกติ แ ผ่ น ดิ น ไหวที่ มี ข นาดเท่ า กั น แต่ ร ะยะทางจากจุ ด
ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวต่างกัน ระยะทางใกล้กว่าย่อมมีความสั่นสะเทือนของพื้นดินมากกว่า
2.2.5 สภาพทางธรณี วิ ท ยา ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายจากความสั่ น สะเทื อ น
บริเวณที่มีการดูดซับพลังงานการสั่นสะเทือนได้มากหรือมีค่าการลดทอนพลังงานมาก จะได้รับ
ความเสี ย หายน้ อ ย เช่ น ในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น หิ น แข็ ง แต่ ใ นบริ เ วณที่ เ ป็ น ดิ น อ่ อ นจะช่ ว ยขยาย
การสั่นสะเทือนของพื้นดินให้มากขึ้นกว่าเดิมจะทาให้ความเสียหายที่ได้รับจะเพิ่มมากขึ้นด้วย
2.2.6 ความแข็ ง แรงของอาคาร อาคารที่ ส ร้ า งได้ ม าตรฐานมั่ น คงแข็ ง แรง
มี ก ารออกแบบและก่ อ สร้ า งให้ ต้ า นแผ่ น ดิ น ไหว จะสามารถทนต่ อ แรงสั่ น สะเทื อ นได้ ดี
เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยได้ในระดับหนึ่ง
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่รู้สึกได้
มากหรือน้อยเพียงใด โดยจะขึ้นอยู่กับระยะทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว ความเสียหายจะเกิดขึ้น
ในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กลางแผ่นดินไหวและจะลดหลั่นลงไปตามระยะทางที่ห่างออกไป ดังนั้น
การสูญเสียจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผ่นดินไหวโดยตรง
ความรุนแรงของแผ่นดินไหว มีมาตราวัดความรุนแรง ซึ่งเรียกว่า “เมอร์คัลลี่”
กาหนดขึ้นครั้งแรกโดย กวีเซปเป เมอร์คัลลี (Guiseppe Mercalli) นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน
ต่อมาแฮรี่วูด (Harry Wood) นักวิทยาศาสตร์ด้านแผ่นดินไหว ชาวอเมริกัน ได้ปรับมาตราความ
รุนแรงเมอร์คัลลี่ ให้มีระดับความรุนแรง 12 ระดับ โดยใช้ตัวเลขโรมันแทนระดับความรุนแรง ดังนี้

ชุดวิชาการเรียนรู้สภู้ ัยธรรมชาติ 1 - 96

ลักษณะที่ปรากฏ

เมอร์คัลลี่
I

อ่อนมาก ผู้คนไม่รู้สึก ต้องทาการตรวจวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะทางเท่านั้น

II

คนที่อยู่ในตึกสูง ๆ เริ่มรู้สึกเพียงเล็กน้อย

III

คนในบ้านเริ่มรู้สึก แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึก

IV

ผู้อยู่ในบ้านรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาทาให้บ้านสั่นเบา ๆ

V

คนส่วนใหญ่รู้สึก ของเบาในบ้านเริ่มแกว่งไกว

VI

คนส่วนใหญ่รู้สึก ของหนักในบ้านเริ่มแกว่งไกว

VII

คนตกใจ สิ่งก่อสร้างเริ่มมีรอยร้าว

VIII

อาคารธรรมดาเสียหายอย่างมาก

IX

สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไว้อย่างดีตามหลักวิศวกรรม เสียหายมาก

X

อาคารพัง รางรถไฟงอเสียหาย

XI

อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกนูนและเลื่อนเป็นรูปคลื่นบนพื้นดิน

XII

ทาลายหมดทุกอย่าง มองเห็นเป็นคลื่นบนแผ่นดิน

เหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.3.1 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
1) ประชาชนที่ มี บ้ า นเรื อ นพั ก อาศั ย ในพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด แผ่ น ดิ น ไหว ได้ รั บ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเศษสิ่งปรักหักพังและการล้มทับของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
2) ที่อยู่อาศัยพังเสียหายไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ ทาให้ไร้ที่อยู่อาศัย
3) ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย อาจเกิดการระบาดของโรค
4) เกิดเหตุอัคคีภัยหรือไฟฟ้าลัดวงจร ทาให้ประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
5) สุขภาพจิตของผู้ประสบภัยเสื่อมลง
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2.3.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
1) ระบบธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากระบบการคมนาคมสื่อสารถูกทาลาย
ไม่มีการประกอบหรือดาเนินธุรกรรมหรือการผลิตใด ๆ
2) รัฐต้องใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย
การฟื้ น ฟู ร ะบบสาธารณู ป โภคและบริก ารสาธารณะต่ า ง ๆ ตลอดจนการก่ อ สร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย
ของประชาชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ส่งผลถึงงบประมาณที่ขาดหายไปในการพัฒนาประเทศ
3) พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
2.3.3 ผลกระทบด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
1) วั น สั้ น ลงหลั ง จากเกิ ด เหตุ แ ล้ ว มี ก ารตรวจพบว่ า แผ่ น ดิ น ไหวไปเร่ง
การหมุนของโลก ดังนั้นจึงทาให้โลกหมุนเร็วขึ้น ริชาร์ด กรอส (Richard Gross) นักธรณีฟิสิกส์
ซึ่งทางานในห้องปฏิบัติการจรวดขับดันขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐ เป็นผู้คานวณพบ
เวลาที่ ห ายไปโดยบอกว่ า โลกหมุ น เร็ ว ขึ้ น เพราะมวลของโลกเกิ ด การกระจายตั ว ออกไป
หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว
2) สนามโน้มถ่วงโลกเปลี่ยนไป การเกิดเหตุแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง จะมี
พลังมากจนทาให้สนามโน้มถ่วงโลกในบริเวณนั้นเบาบางลงไป ซึ่งดาวเทียมได้ตรวจจับและพบว่า
สนามโน้มถ่วงบริเวณนั้นอ่อนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
3) ชั้ น บรรยากาศสะเทื อ น เนื่ อ งจากการเคลื่ อ นไหวที่ พื้ น ผิ ว โลกและ
การเกิดสึนามิก่อให้เกิดคลื่นพุ่งสู่ชั้นของบรรยากาศ หลังการเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นพบว่าแรง
อนุภาคคลื่นที่พุ่งสูงขึ้นไปถึงชั้นไอโอโนสเฟียร์ด้วยความเร็วประมาณ 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4) ภูเขาน้าแข็งทะลาย ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดขึ้น
แค่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเท่านั้นแต่ความเสียหายสะเทือนไปไกลถึงภู เขา
น้ าแข็ ง ซั ล ซ์ เ บอร์ เ กอร์ ที่ ม หาสมุ ท ร แอนตาร์ ติ ก า ซึ่ ง ดาวเที ย มสามารถตรวจจั บ คลื่ น สนาม
เข้ากระแทกจนแตกออกมาเป็นก้อนน้าแข็ง หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว 18 ชั่วโมง
5) ธารน้าแข็งไหลเร็วขึ้น จากการศึกษาระยะห่างออกไปจากชายฝั่งญี่ปุ่น
นับพันกิโลเมตรคลื่นแผ่นดินไหวส่งผลต่อการไหลของธารน้าแข็งวิลลานส์ ในแอนตาร์ติกาให้เร็วขึ้น
ชั่วครู่ ซึ่งสถานีจีพีเอสที่ขั้วโลกพบการเดินทางของน้าแข็งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลานั้น
6) แผ่นดินไหวขนาดเล็กแพร่กระจายทั่วโลก การเกิดแผ่นดินไหวขนาด
9.0 ตามมาตราริกเตอร์ ยังคงมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาเป็นระยะ เคยปรากฏหลักฐานว่าแผ่นดินไหว
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ที่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กรอบโลกและส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตแผ่นดินไหว
เช่น อลาสกา ไต้หวัน และใจกลางแคลิฟอร์เนียโดยแผ่นดินไหวเหล่านี้จะมีขนาดไม่เกิน 3.0 ตาม
มาตราริกเตอร์
7) พื้นทะเลแยก การเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมาก ๆ จะทาให้เกิด
รอยแยกโดยเฉพาะบริเวณพื้นทะเลบริเวณชายฝั่งเมืองโตโฮะกุ ประเทศญี่ปุ่น จนเป็นเหตุให้เกิด
สึนามิตามมา
2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
พื้นที่ประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นยูเรเชีย ใกล้รอยต่อระหว่างแผ่นยูเรเชียกั บแผ่น
อินเดีย-ออสเตรเลีย มีรอยเลื่อนอยู่ทางภาคตะวันตกและภาคเหนือ ทาให้ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ต่ อ การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวในประเทศไทยมี ห ลายแห่ ง บริ เ วณแนวรอยเลื่ อ น รอยเลื่ อ นที่ มี พ ลั ง
ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย
รอยเลื่อน คือ รอยแตกในหินที่แสดงการเลื่อน สามารถพบได้ทุกภูมิภาคในประเทศ
ไทย ขนาดของรอยเลื่อนมีตั้งแต่ระดับเซนติเมตรไปจนถึงหลายร้อยกิโลเมตร รอยเลื่อนขนาดใหญ่
สามารถสังเกตได้ง่ายจากลักษณะภูมิประเทศ
รอยเลื่ อ นที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว หรื อ รอยเลื่ อ นมี พ ลั ง คื อ
รอยเลื่อนที่พบหลักฐานว่าเคยเกิดการเลื่อนหรือขยับตัวมาแล้วในห้วงเวลา 10,000 ปี มักจะอยู่ใน
พื้นที่บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยหรือตามแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก
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รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ประเทศไทยมีรอยเลื่อน
มีพลังทั้งหมด 14 รอยเลื่อน ดังนี้

กลุ่มรอยเลื่อนในประเทศไทยที่เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว (ภาพจากเว็บไซต์ กรมทรัพยากรธรณี)
เข้าถึงได้จาก http://ns1.dmr.go.th/images/article/freetemp/article_20140507091801.png
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ประเทศไทย มีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทางภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคใต้ของประเทศ
จานวน 14 รอยเลื่อน การเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งมีระดับความรุนแรงต่างกันออกไป หากมี
ระดับความรุนแรงน้อยก็จะไม่ทาให้เรารับรู้แรงสั่นสะเทือ น การเกิดแผ่นดินไหวจะทาให้แผ่น
เปลือกโลกบริเวณจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวและบริเวณที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น
แผ่นดินแตกแยก แผ่นดินยุบ แผ่นดินหรือภูเขาถล่ม ไฟไหม้ เป็นต้น
สถิติการเกิดแผ่นดิน ไหวในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 ปี ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ใน
ประเทศไทย และเป็นแผ่นดินไหวที่ มีขนาด 5.0 ตามมาตราริกเตอร์ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับที่รับ รู้
แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง และทาให้วัตถุสิ่งของเคลื่อนที่
วันที่
5 พฤษภาคม 2557

ขนาด
(ริกเตอร์)
6.3

จุดศูนย์กลาง
อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

ผลที่เกิดจากแผ่นดินไหว
- รู้สึกสั่นสะเทือนได้ประมาณ 30 วินาที สร้าง
ความเสียหายในวงกว้าง แรงสั่นสะเทือนทาให้
ตัวอาคารบ้านอาคารตึกสูงแตกร้าว กระเบื้อง
มุงหลังคาบ้านและวัดแตก ข้าวของหล่นลงมา
แตกกระจาย กระจกเคลื่อน แผ่นดินแตก
ถนนทรุดตัว ยอดฉัตรของวัดหักงอ
- เกิดอาฟเตอร์ช็อก ที่รับรู้ถงึ แรงสั่นสะเทือน
อีกกว่า 700 ครั้ง

13 ธันวาคม 2549

5.1

อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

21 ธันวาคม 2538

5.2

อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

9 ธันวาคม 2538

5.1

อาเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่

รู้สึกสั่นสะเทือนได้เกือบทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่
และอาคารสูงในจังหวัดเชียงราย
รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
ลาปาง ลาพูน และแม่ฮ่องสอน เกิดมีความ
เสียหายเล็กน้อยที่บริเวณใกล้ศูนย์กลาง
รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน
ลาปาง พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และน่านเสียหาย
เล็กน้อย ที่จังหวัดแพร่
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วันที่

ขนาด
(ริกเตอร์)

จุดศูนย์กลาง

ผลที่เกิดจากแผ่นดินไหว
รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงราย มีความเสียหายต่อ
สิ่งก่อสร้างใกล้ศูนย์กลาง เช่น โรงพยาบาลพาน
วัด และโรงเรียน

11 กันยายน 2537

5.1

อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย

22 เมษายน 2526

5.9

จังหวัดกาญจนบุรี รู้สึกแผ่นดินไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือ
ส่วนอาคารในกรุงเทพมหานครเสียหายเล็กน้อย

15 เมษายน 2526

5.5

จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากที่กาญจนบุรีแล้ว ยังรู้สึกแผ่นดินไหว
ชัดเจนในกรุงเทพหานครด้วย

17 กุมภาพันธ์ 2518

5.6

พม่า-ไทย
(จังหวัดตาก)

รู้สึกได้ทั้งที่ภาคเหนือและภาคกลาง รวมถึง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏความเสียหาย
เล็กน้อย
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เรื่องที่ 4 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว
4.1.1 สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว
4.1.2 ตรวจสอบสภาพของอาคารที่อยู่ อาศัย และเครื่องใช้ภายในบ้าน ทาการยึด
เครื่องเรือนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้และชั้นหนังสือกับฝาบ้านหรือเสา
4.1.3 ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย เช่น การปิดวาล์วก๊าซหุงต้ม ท่อน้าประปา สะพานไฟ การใช้เครื่องมือดับเพลิง
4.1.4 จัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ไว้ใกล้ตัว เช่น วิทยุ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์ดับเพลิง
น้าดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรคและอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
4.1.5 ให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวทุกคนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติเพื่อ ความ
ปลอดภัย เมื่ออยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
4.1.6 วางแผนนัดแนะล่วงหน้าว่าถ้าต้องพลัดหลงแยกจากกัน ทุกคนในครอบครัว
จะกลับมาพบกันที่ใด
4.1.7 ไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้าหนักมากไว้ในที่สูง และควรผูกยึด สิ่งของ เครื่องใช้
เครื่องเรือน ครุภัณฑ์สานักงานกับพื้นหรือฝาผนังให้แน่นหนา
4.1.8 ให้สมาชิกทุกคนในบ้านทราบหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ที่ควรจะติดต่อ
ในกรณีฉุกเฉิน เช่น หน่วยดับเพลิงเทศบาล สถานีตารวจดับเพลิง ที่ว่าการอาเภอ สานักงาน
เทศบาล หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน เป็นต้น
4.1.9 ควรติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานไว้ในบ้านอย่างน้อยหนึ่งหมายเลข เพราะเมื่อเกิด
แผ่นดินไหวสัญญาณโทรศัพท์มือถือมักจะใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีผู้ใช้งานพร้อม ๆ กันเป็นจานวนมาก
การเตรียมตัวสาหรับรับมือเหตุแผ่นดินไหว ควรมีการจัดเตรียมสิ่งของจาเป็นเอาไว้
ล่ ว งหน้ า เมื่ อ เกิ ด เหตุ แ ผ่ น ดิ น ไหวขึ้ น จะสามารถใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการเอาตั ว รอดเฉพาะหน้ า ได้
ในเบื้องต้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ควรจัดเตรียมไว้สาหรับอุปโภคบริโภคในช่วงเวลาอย่างน้อย 3 - 5 วัน ดังนี้
1) อาหารแห้ง และอุปกรณ์ทาอาหารฉุกเฉิน
2) น้าดื่ม และกระติกน้าแบบพกพา
3) เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สาหรับกันอากาศหนาว ลม และฝน
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4) รองเท้าหุ้มส้น ป้องกันเศษแก้วหรือวัตถุแหลมคมอื่น ๆ ที่อาจทาให้
ได้รับบาดเจ็บ
5) ชุดปฐมพยาบาลและยา เช่น ยารักษาโรคประจาตัว รักษาบาดแผล
6) เอกสารสาคัญประจาตัว เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันสถานะบุคคล
7) วิ ทยุ แ บบพกพาพร้ อ มแบตเตอรี่ ส ารอง ใช้ ฟั ง ข่ า วสารและประกาศ
เตือนภัยต่าง ๆ
8) นกหวีด ใช้สาหรับเป่าเรียกความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
9) ไฟฉาย พร้อมแบตเตอรี่สารอง
10) เครื่ อ งมื อ ดั บ เพลิ ง ประจ าบ้ า น ส าหรั บ การเตรี ย มความพร้ อ มเหตุ
เพลิงไหม้

4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้ตั้งสติ อยู่อย่ างสงบ คิดหาหนทางที่ปลอดภัย หมอบอยู่
บริเวณที่สามารถป้องกันสิ่งของหล่นใส่ เช่น บริเวณใต้โต๊ะ ใต้ เตียง หลีกเลี่ยงให้ห่างจากหน้าต่าง
หากอยู่นอกอาคารให้อยู่ในที่โล่ง อยู่ให้ห่างจากสิ่งห้อยแขวนต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ตนเองจากภัยแผ่นดินไหว ดังนี้
4.2.1 กรณีอยู่ในอาคาร
1) กรณีสั่นสะเทือนมากให้ ปิดสวิทช์ไฟหลัก และปิดถังแก๊ส
2) มุดใต้โต๊ะ เก้าอี้ พิงผนังด้านใน แล้วอยู่นิ่ง ๆ ถ้าไม่มีโต๊ะ ใช้แขนปิดหน้า
ปิดศีรษะ หมอบตรงมุมห้อง อยู่ให้ห่าง กระจก หน้าต่าง และเลี่ยงบริเวณที่สิ่งของหล่นใส่ หรือล้ม
ทับ เช่น โคมไฟ ตู้
3) ถ้ายังนอนอยู่ ให้อยู่บนเตียง ใช้หมอนปิดบังศีรษะ หลีกเลี่ยงบริเวณที่
สิ่งของหล่นใส่ และอยูใ่ นบริเวณที่ปลอดภัย
4) อยู่ในอาคารจนกว่าการสั่น สะเทือนหยุดจึงออกไปภายนอกบริเวณที่
ปลอดภัยอันตรายส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของหล่นใส่
5) คาดว่าหรือตระหนักเสมอว่าไฟฟ้าอาจดับหรือสปริงเกอร์อาจทางาน
หรือมีเสียงเตือนไฟไหม้
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6) อย่าใช้ลิฟต์ขณะมีการสั่นไหว ถ้าอยู่ในลิฟต์กดทุกปุ่มและออกจาก
ลิฟต์ทันทีบริเวณใกล้ลิฟต์จะเป็นส่วนที่แข็งแรงของอาคารเหมาะแก่การหลบและหมอบ
7) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทาให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะ
อาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น
8) อย่ากรูกันวิ่งออกนอกอาคาร เมื่อการสั่นไหวหยุดแล้วจึงทยอยออก
ด้านนอกบริเวณที่คิดว่าปลอดภัย
9) ชั้นบนสุดของอาคารเป็นที่ปลอดภัยที่หนึ่งแต่ความสั่นสะเทือนและ
การโยกจะมากกว่าชั้นที่ต่าลงมา
10) ถ้าเกิดไฟไหม้ช่วงแรกให้รีบดับไฟ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหาย
ของอาคารก่อน หากปลอดภัยจึงจะกลับเข้าในอาคารได้
11) หากเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ให้ระลึกเสมอว่าอาจเกิดแผ่นดินไหวตามมา
แต่มีขนาดเล็กกว่า
4.2.2 กรณีอยู่นอกอาคาร ให้ออกมาอยูบ่ ริเวณด้านนอกในที่โล่งแจ้งจะปลอดภัย
ที่สุด อยู่ให้ห่างจากอาคาร เสาไฟ สายไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือ บริเวณที่อาจจะมีสิ่งของหล่น
ใส่ หาที่กาบังจากเศษวัสดุที่อาจจะร่วงหล่นลงมาได้
4.2.3 กรณีอยู่ในรถ ให้จอดรถเมื่อสามารถจอดได้โดยปลอดภัย และในที่ไม่มีของ
หล่นใส่ อยู่ให้ห่างอาคาร ต้นไม้ ทางด่วน สะพานลอย เชิงเขา เป็นต้น
4.2.4 กรณีอยู่ในเรือ ความสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหวไม่ทาอันตรายผู้
อาศัยอยู่บนเรือกลางทะเล ยกเว้นในกรณีเกิดสึนามิเรือที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจะได้รับความเสียหายให้นา
เรือออกสู่ทะเลลึก
4.2.5 กรณีอยู่ในโรงงาน เมื่อรู้สึกสั่นสะเทือน ตั้งสติ อย่าตกใจวิ่งหนีออกนอก
อาคาร ให้หมอบอยู่ใกล้เสา หรือเครื่องจักรที่แข็งแรง อยู่ให้ห่างสายไฟฟ้า โคมไฟ สิ่งห้อยแขวน
สิ่งของที่อาจล่มคว่า หรือหลีกเลี่ ยงการอยู่ใกล้ภาชนะที่เป็นสารเคมีอันตราย วัตถุระเบิด หรืออยู่
ใกล้เครื่องจักรที่กาลังทางาน เมื่อความสั่นสะเทือนหยุด จึงออกไปที่โล่งแจ้ง
4.2.6 กรณีติดอยู่ใต้ซากอาคาร อย่าจุดไฟ อยู่อย่างสงบ ใช้ผ้าปิดหน้า เคาะท่อ
ฝาผนัง หรือใช้นกหวีดเพื่อให้สัญญาณต่อหน่วยช่วยชีวิต การตะโกนอาจสูดสิ่ง ที่เป็นอันตรายเข้าสู่
ร่างกาย ให้ความช่วยเหลือกัน และให้กาลังใจต่อกัน
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ภาพตัวอย่างการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว (จาก Japan Metrological Agency)

4.3 การปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว สาหรับผู้ประสบเหตุ
4.3.1 ปิดสวิตซ์ไฟฟ้า ยกสะพานไฟ ตรวจการชารุดของสายไฟฟ้า ให้
ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
4.3.2 อย่าจุดไม้ขีดไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว ตรวจสอบ
ว่าแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน
4.3.3 อพยพออกจากอาคารที่ได้รับความเสียหาย และเตรียมพร้อมรับ
การเกิดแผ่นดินไหวระลอกต่อไป
4.3.4 หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง
4.3.5 หลี ก เลี่ ย งการใช้ โ ทรศั พ ท์ เว้ น แต่ ก รณี จ าเป็ น จริ ง ๆ เช่ น มี
ผูบ้ าดเจ็บหรือเกิดไฟไหม้ ฯลฯ เพราะผู้อื่นอาจมีความจาเป็นต้องส่งข่าวสารที่สาคัญกว่า
4.3.6 สารวจความเสียหายของบ้าน/อาคารเพื่อความปลอดภัย ก่อนจะ
เข้าไปภายในบ้าน/อาคาร
4.3.7 สารวจดูความเสียหายของท่อส้วมและท่อน้าทิ้งก่อนใช้
4.3.8 เตรียมน้าสาหรับใช้อุปโภคบริโภคในกรณีฉุกเฉิน
4.3.9 ติดตามข่าว สถานการณ์ การเตือนภัย และคาแนะนาต่าง ๆ เพื่อ
ความปลอดภัย
4.3.10 หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยาน พาหนะบนถนนและเข้าใกล้อาคารที่
ได้รับความเสียหาย ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเพื่อไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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4.3.11 อย่าตื่นตระหนกและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะทาได้
4.3.12 เตรียมรับมืออาฟเตอร์ช็อก ซึ่งทั่วไปมีความรุนแรงน้อยกว่าแต่ก็อาจ
สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้ จึงควรเปิดวิทยุหรือโทรทัศน์ฟังข่าวเพิ่มเติม
4.3.13 เปิดตู้ด้วยความระมัดระวังระวังสารเคมีที่ตกหล่น
4.3.14 ใส่รองเท้าหุ้มส้น หลีกเลี่ยงบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เสียหายหรือพังทลาย
ยกเว้นได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่
4.3.15 แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงจานวนและตาแหน่งที่มีผู้ติดอยู่ในอาคารหากทราบ
4.3.16 หากอยู่ ช ายฝั่ ง หรื อ ใกล้ บ ริ เ วณปากแม่ น้ าให้ รี บ ขึ้ น ที่ สู ง บริ เ วณ
ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่เคยมีประวัติการเกิดอันตรายจากสึนามิ
4.3.17 อย่าเชื่อข่าวลือและอย่าแพร่ข่าวลือ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
สึนามิ
สาระสาคัญ
สึนามิ เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวในทะเล ทาให้เกิดคลื่น
ยักษ์ขนาดใหญ่ ทั้งมีขนาดสูงมากและมีความยาวคลื่นหลายร้อยเมตรถาโถมเข้าหาชายฝั่ง คร่าชีวิต
ผู้คน เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถพยากรณ์การเกิดล่วงหน้าได้ ความรุนแรงของภัยจากสึนามิ
สามารถทาลายชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างให้แก่พื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นบริ เวณกว้าง ปัจจุบันได้มี
การพั ฒ นาระบบเตื อ นภั ย คลื่ น ยั ก ษ์ สึ น ามิ ขึ้ น ใช้ ทั่ว โลก หากได้ ศึ ก ษาหาความรู้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะ
การเผชิญเหตุภัยสึนามิอย่างต่อเนื่อง จะสามารถลดการสูญเสียได้

ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายของสึนามิ
2. บอกสาเหตุและปัจจัยในการเกิดสึนามิ
3. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
6. บอกพืน้ ที่เสี่ยงภัยในการเกิดสึนามิ
7. บอกสถานการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทย
8. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สึนามิ
9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ
10.บอกวิธีปฏิบัติตนหลังเกิดสึนามิ
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายของสึนามิ
1.1 ความหมายของสึนามิ
1.2 ข้อแตกต่างระหว่างคลื่นสึนามิและคลื่นธรรมดา
เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดสึนามิ
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดสึนามิ
2.2 สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ
2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดสึนามิ
เรื่องที่ 3 สถานการณ์สึนามิ
สถานการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทย
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดกับสึนามิ
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดสึนามิ

เวลาที่ใช้ในการศึกษา

10 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
3. สื่อประกอบอื่นที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น
4. สือ่ เกี่ยวกับการเกิดคลื่นสึนามิจากเว็บไซต์
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เรื่องที่ 1 ความหมายของสึนามิ
1.1 ความหมายของสึนามิ
สึนามิ (tsunami) หมายถึง คลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูงมาก
และมีพลังรุนแรง สามารถเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกล ๆ เมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่ง
จะทาให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่มาก ที่เรียกกันว่า “คลื่นยักษ์” ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่
หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่ง คลื่นชนิดนี้จึงแตกต่า งจากคลื่น
ธรรมดา ที่เกิดจากแรงลมพัดผ่านเหนือพื้นผิวน้าในท้องทะเล คาว่า “tsunami” มาจากภาษาญี่ปุ่น
แปลว่า คลื่นอ่าวจอดเรือ (harbour waves) ทั้งนี้ เนื่องจากบริ เวณชายฝั่ งของประเทศญี่ ปุ่ น
ที่เป็นอ่าวจอดเรือทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิก มักได้รับภัยจากคลื่นชนิดนี้อยู่บ่อย ๆ ต่อมาชื่อนี้
ได้นาไปใช้แพร่หลาย จนเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป สาหรับประเทศไทย ราชบัณฑิตยสถานได้
บัญญัติศัพท์ของคาว่า tsunami เป็นภาษาไทยว่า คลื่นสึนามิ
ลักษณะที่สาคัญของคลื่นสึนามิ คือ เป็นคลื่นที่เคลื่อนตัวในมหาสมุทร ประกอบด้วย
ชุ ด คลื่ น ที่ มี ค วามยาวมาก โดยมี ระยะทางระหว่ า งยอดคลื่ น แต่ ล ะลู ก ตั้ ง แต่ 100 จนถึ ง 200
กิ โ ลเมตร และมี ค าบคลื่ น คื อ ช่ ว งเวลาเคลื่ อ นที่ ข องยอดคลื่ น แต่ ล ะลู ก ตั้ ง แต่ 10 นาที
ไปจนถึง 1 ชั่วโมง สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงตั้งแต่ 700 จนถึงมากกว่า 800 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง และเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางไกลหลายร้อยหรือหลายพันกิโลเมตร หากไม่มีผืนแผ่นดิน
ใด ๆ กั้นขวางอยู่ในทะเล ขณะเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณน้าลึก ความสูงของคลื่นมีเพียง 30 เซนติเมตร
ถึง 1 เมตร แต่เมื่อเข้าไปถึงบริเวณน้าตื้น ใกล้ชายฝั่ง จะเพิ่มความสูงและความรุนแรงมากขึ้น
ตามลาดับ จนอาจมีลักษณะคล้ายกาแพงน้าขนาดใหญ่ที่ถาโถมเข้าหาชายฝั่ง ยิ่งถ้าบริเวณชายฝั่ง
เป็นอ่าวแคบ หรือมีรูปทรงเป็นกรวยยื่นเข้าไปภายในพื้นแผ่นดินด้วยแล้ว คลื่นอาจเพิ่มความสูง
ได้มากถึง 30 เมตร มวลน้ามหาศาลที่คลื่นพัดพาขึ้นไปบนฝั่ง จะปะทะกับอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่
ขวางหน้ า ซึ่ ง ถ้ าหากเป็ น อาคารเตี้ ย ๆ ที่ มี โ ครงสร้ า งไม่ แ ข็ ง แรง ก็ จ ะถู ก ทาลายจนราบเรี ย บ
คลื่นสึนามิจึงนับเป็นพิบัติภัยที่ร้ายแรงมากอย่างหนึ่งของมนุษย์
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1.2 ข้อแตกต่างระหว่างคลื่นสึนามิและคลื่นธรรมดา
การเปรีย บเที ย บความแตกต่ า ง ระหว่ า งคลื่ น สึ น ามิ กั บ คลื่ น ธรรมดา ที่ เกิ ด จาก
กระแสลม สามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้ ดังต่อไปนี้
ลักษณะของคลื่น

คลื่นธรรมดา

คลื่นสึนามิ

ความยาวคลื่น

100 - 1,000 เมตร

100 - 200 กิโลเมตร

คาบคลื่น

เป็นวินาที ถึงนาที

10 นาที - 1 ชั่วโมง

ความเร็วในการเคลื่อนที่

ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

700 - 800 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ความสูงของคลื่นเมื่อชัดเข้าฝั่ง

ประมาณ 1 เมตร

อาจสูงถึง 30 เมตร

แนวคลื่นถดถอย

แนวน้าลง

ระดับน้าชายฝั่งลดลงมาก
อย่างผิดปกติ

แนวคลื่นท่วมฝั่ง

แนวน้าขึ้น

ระดับน้าสูงมาก จนไหลบ่าเข้าไป
ท่วมบริเวณชายฝั่ง

ในตารางข้างต้น มีลักษณะแตกต่างระหว่างคลื่นธรรมดากับคลื่นสึนามิ ที่เห็นได้
อย่างชัดเจนอย่างหนึ่ง คือ ถ้าเป็นคลื่นธรรมดา เมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณชายฝั่ง ความสูงของคลื่น
จะมีความสูงไม่มาก แนวคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ งที่ เรียกว่ า แนวคลื่นท่วมฝั่ง (run - up) มีเพียงแค่
แนวน้าขึ้นเท่านั้น และเมื่อคลื่นถอยกลับ ระดับน้าก็จะลดลงไปเพียงแค่แนวน้าลง ผิดกับคลื่นสึนามิ
ซึ่งก่อนที่คลื่นยักษ์จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่ง ระดับน้าชายฝั่งจะลดลงอย่างผิดปกติ หลังจากนั้นระยะหนึ่ง
ก็จะมีคลื่นสูงมากเคลื่อนที่เข้าหาฝั่ง ติดตามกันมาเป็นชุด โดยชุดแรกอาจมีความสูงไม่มาก แต่คลื่น
ลูกต่อ ๆ มาจะเพิ่มความสูงมากขึ้น
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เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดสึนามิ
2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดสึนามิ
คลื่นสึนามิ ไม่ได้เกิดจากลมพายุเหมือนกับคลื่นธรรมดา เพราะเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ
ท้ อ งฟ้ า อาจปลอดโปร่งไม่มี ล มพายุ เลยก็ไ ด้ นั ก วิ ช าการในสมั ย ก่ อ นคิ ดว่ า การเกิ ด คลื่ น สึ นามิ
อาจเกี่ยวข้องกับน้าขึ้นน้าลงที่ผิดปกติในท้องทะเล ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของจุดดับ
บนดวงอาทิตย์ (sun spots) หรือจากการวางตัวของดาวเคราะห์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับตาแหน่ง
ของโลก ดังนั้นจึงเรียกคลื่นชนิดนี้ว่า “คลื่นน้าขึ้นลง” (tidal waves) แต่ปัจจุบันเราทราบแล้วว่า
คลื่นสึนามิ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของน้าทะเล แต่เกิดจากการไหวสะเทือนของเปลือกโลก
อย่างรุนแรงใต้พื้นท้องทะเลและมหาสมุทร โดยมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก มีอยู่ 3 แบบ คือ
2.1.1 แบบกระจายตัว คือ แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนที่ออกจากกัน
2.1.2 แบบมุดตัว คือ แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนเข้าหากัน โดยที่แผ่นเปลือกโลกแผ่น
หนึง่ มุดเข้าไปอยูใ่ ต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึง่
2.1.3 แบบเปลี่ยนรูป คือ แผ่นเปลือกโลกจานวนสองแผ่น เคลื่อนที่ในแนวนอน
ผ่านซึ่งกันและกัน
ในการปลดปล่ อ ยพลั ง งานมหาศาลออกมา ทาให้ ม วลน้ าในมหาสมุ ทรเกิ ด การ
เคลื่อนไหวกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ แผ่กระจายเป็นวงกว้างออกไปจากบริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลาง
ของการเกิดแผ่นดินไหว และเนื่องจากคลื่นชนิดนี้ ไม่ได้เกิดจากการขึ้นลงของน้าทะเล นักวิชาการ
ในปั จ จุ บั น จึ ง ไม่ นิ ย มเรี ย กว่ า tidal waves แต่ เ ปลี่ ย นมาเรี ย กว่ า tsunami ดั ง ชื่ อ ที่ เ รี ย กกั น
ในปัจจุบัน
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า การเกิ ด คลื่ น สึ น ามิ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ส าเหตุ ม าจากการเกิ ด
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงใต้พื้นท้องมหาสมุทร แต่ถ้ามีสาเหตุอื่นที่ทาให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ในท้อง
ทะเลโดยมิใช่จากการกระทาของลมพายุแล้ว ก็ถือเป็นคลื่นสึนามิได้เช่นกัน
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2.2 สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ
2.2.1 สึนามิเกิดขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเล
การเกิดแผ่นดินไหว ที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินและสิ่งที่อยู่รอบตัว
หรือได้รับแจ้งข่าวแผ่นดินไหวจากสื่อต่าง ๆ สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า อาจจะเกิดสึนามิตามมา
2.2.2 สันคลื่นเป็นกาแพงขนาดใหญ่
สามารถมองเห็ น สั น คลื่ น เป็ น ก าแพงขนาดใหญ่ ระลอกคลื่ น ก่ อ ตั ว เป็ น
กาแพงขนาดใหญ่
2.2.3 น้าทะเลลดลงผิดปกติ
สถานการณ์ระดั บน้ าทะเลลดลงอย่ างผิดปกติ นับเป็นสัญญาณเตื อ นว่ า
คลื่นยักษ์กาลังก่อตัว ต้องรีบออกจากพื้นที่โดยด่วน ทั้งนี้สาเหตุที่น้าทะเลลดลง เกิดจากแผ่น
เปลือกโลกแผ่นหนึ่งมุดลงไปอยู่ข้างใต้แผ่น เปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่ง (เพื่อให้ง่าย ในการจินตนาการ
ให้ผู้เรียนนึกถึงกรณีที่แผ่นกระเบื้องปูพื้นแผ่นหนึ่ง มุดเข้าไปใต้อีกแผ่นหนึ่ง) ทาให้น้าปริมาณหนึ่ง
ถูกดู ดลงมาในบริเวณที่แผ่น เปลือกโลกมุดซ้อนกัน จึงทาให้น้าบริ เวณชายฝั่ งทะเลลดลงอย่ าง
ผิดปกติ และน้าดังกล่าวจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับนาคลื่นมาด้วย

ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=30&chap=8&page=t30-8-infodetail06.html
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2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
ประเทศไทยยังไม่มีระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิ และขาดเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความ
ชานาญเกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิโดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจากในบริเวณทะเลอันดามันไม่เคยเกิดพิบัติภัย
จากคลื่นสึนามิมาก่ อน ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน จึงขาด
การระมัดระวังป้องกันภัย ไม่เหมือนกับประเทศที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีการสร้าง
ระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิไว้เรียบร้อยแล้ว
ในตอนเช้าของวันที่ 26 ธันวาคม 2557 นั้น กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีเครื่องตรวจจับ
ความสั่นสะเทือนของแผ่นเปลือกโลกจากแผ่นดินไหว อยู่ที่สานักงาน ได้ทราบว่าเกิดแผ่นดินไหว
ขึ้นที่บริเวณนอกฝั่งตะวันตกของหัวเกาะสุมาตรา จึงได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบ แต่ไม่มีการ
เตื อ นภั ย ว่ า จะมี ค ลื่ น สึ น ามิ เ กิ ด ขึ้ น เพราะไม่ มี เ ครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ความสู ง ของคลื่ น ในทะเล
และเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิ ดังนั้นเมื่อเกิดคลื่นสึนามิขึ้น
ที่เกาะสุมาตรา และกาลังเคลื่อนตัวเข้ามาที่พื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ของไทย จึงไม่มีการแจ้งเตือนภัย
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า ทาให้เกิดความสูญเสียเป็นจานวนมาก
บริเวณที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจานวนมาก อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชายฝั่ ง ทะเลที่ ส าคั ญ ของไทย และเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ทั่ ว โลก นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศนิยมเดินทางมาพักผ่อนกันมาก ประกอบกับอยู่ในช่วงเวลาเทศกาลคริสต์มาสและใกล้
วันขึ้นปีใหม่ จานวนนักท่องเที่ยวจึงมีมากเป็นพิเศษ เมื่อเกิดพิบัติภัยขึ้น จานวนผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บ จึงมีทั้งนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศ
ในยุโรปเหนือ เช่น สวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก มีจานวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ
นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกั บ
ปรากฏการณ์คลื่นสึนามิ มาก่อ น จึงขาดการเฝ้าระวังภัยและการหนีภัย เห็นได้ มีนักท่องเที่ ย ว
จานวนหนึ่ง เดินลงไปดูที่บริเวณชายหาดเมื่อเกิดน้าลงผิดปกติ ก่อนที่คลื่นใหญ่จะเคลื่อนตัวเข้ามา
และไม่สามารถหนีภัยได้ทัน ต้องเสียชีวิตทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่พักอยู่ในบังกะโลหรือนั่งพักผ่อน
อยู่ทรี่ ้านค้าและร้านอาหารบริเวณชายหาด ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถหนีภัยได้ทันเช่นกัน
เนื่องจากมิได้มีการเตรียมแผนแก้ไขสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า การช่วยเหลือผู้ที่รอด
ชีวิตและบาดเจ็บจึงเป็นไปอย่างล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะห่างจากฝั่ง
ความช่วยเหลือไปถึงล่าช้ากว่าบนผืนแผ่นดินใหญ่ จานวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ จึงมีเพิ่มมากขึ้น
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2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดสึนามิ
พื้นที่เสี่ยงภัยในประเทศไทยมีทั้ งหมด 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา
เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ภาพแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ที่มา : กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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เรื่องที่ 3 สถานการณ์สึนามิ
สถานการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทย
ในอดีตเคยเชื่อกันว่า ในบริเวณมหาสมุทรอินเดียคงจะไม่มีปรากฏการณ์คลื่นสึนามิที่
รุนแรงเกิดขึ้น เพราะถึงแม้ว่าทางด้านตะวันออกของทะเลอันดามันจะเป็นแนวรอยต่อระหว่างแผ่น
เปลือกโลกอินเดีย (Indian Plate) กับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย (Eurasian Plate) และมีแผ่นดินไหว
เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ตาม แต่ก็ไม่เคยมีคลื่นสึนามิ ที่ทาลายชีวิตผู้คนและทรัพย์สินให้เสียหายตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา
จนกระทั่ ง ในวั น ที่ 26 ธั น วาคม 2547 ฝั่ ง ทางด้ า นตะวั น ออกของทะเลอั น ดามั น
ได้เกิดคลื่นสึนามิครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ มีผู้คนเสียชีวิต ประมาณ 220,000 คน นับเป็น
ภัยทางธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 3 ของโลกเท่าที่มีการบันทึกไว้ โดยภัยธรรมชาติที่มี
ผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 เกิดจากพายุไซโคลนพัดผ่านประเทศบังกลาเทศ เมื่อ พ.ศ. 2513
มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ประมาณ 300,000 คน และภั ย ทางธรรมชาติ ที่ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต มากเป็ น อั น ดั บ 2
เกิดจากแผ่นดินไหว ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เมื่อ พ.ศ. 2519 มีผู้เสียชีวิต
ประมาณ 255,000 คน

แผนที่แสดงความสูงต่าของแผ่นดินในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=30&chap=8&page=t30-8-infodetail05.html

การเกิดคลื่นสึนามิทางฝั่งทางด้านตะวันออกของทะเลอันดามัน เกิดจากแนวที่แผ่นเปลือก
โลกอินเดียมุดลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย ในทะเลอันดามัน ที่บริเวณหมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิ
โคบาร์ และเกาะสุ ม าตรา คลื่ น สึ น ามิ ดั ง กล่ า ว เริ่ ม ต้ น ขึ้ น ที่ จุ ด ก าเนิ ด ของแผ่ น ดิ น ไหว
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นอกชายฝั่งด้านตะวันตกของหัวเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย แล้วเคลื่อนตัวแผ่ขยายไปทั่ว
ทะเลอันดามัน จนถึงชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและเกาะศรีลังกา บางส่วนของ
คลื่นยังเคลื่อนตัวไปถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาด้วย รวมประเทศที่ประสบภัยจากคลื่น
สึนามิ และมีผู้เสียชีวิตใน 11 ประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พม่า บังกลาเทศ
อินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟส์ โซมาเลีย แทนซาเนีย และเคนยา ในกรณีของประเทศไทย พิบัติภัยจาก
คลื่นสึนามิได้ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ เพราะมีการสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของผู้คนเป็นจานวนมาก ใน 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่มีพื้นที่อยู่ ติดกับ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล โดยเฉพาะที่จังหวัดพังงา
กระบี่ และภูเก็ต มีการสูญเสียมากที่สุด นับเป็นพิบัติภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและ
รวดเร็ว โดยไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อน จึงไม่ได้มีการระมัดระวังและป้องกันไว้ล่วงหน้า
ลาดับเหตุการณ์ของการเกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 มี
ดังนี้
เวลา 07.59 น. ตามเวลาในประเทศไทย ได้เกิดแผ่นดินไหว มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณนอก
ฝั่งด้านตะวันตก ทางตอนเหนือของหัวเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ละติจูด 3.3 องศาเหนือ
ลองจิจูด 95.8 องศาตะวันออก ลึกลงไปในแผ่นดินประมาณ 30 กิโลเมตร มีขนาดความรุนแรง 8.9
ตามมาตราริกเตอร์ นับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในทะเลอันดามัน และรุนแรงมาก
เป็นอันดับ 5 ของโลก นับตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ดังแสดงในตารางนี้
อันดับที่

ความรุนแรง

สถานที่เกิด

1

9.5

ประเทศชิลี

2503

2

9.2

รัฐอะลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา

2507

3

9.1

รัฐอะลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา

2500

4

9.0

คาบสมุทรคัมซัตคา ประเทศรัฐเซีย

2500

5

8.9

เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

2547

6

8.7

รัฐอะลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา

2508

7

7.5

หมู่เกาะดูริล ประเทศญี่ปุ่น

2506
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พ.ศ.

หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไม่นาน ได้เกิดคลื่นสึนามิเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ
สุดของเกาะสุมาตรา ในจังหวัดอาเจะห์ ความสูงและความรุนแรงของคลื่น ทาให้เมืองและชุมชน
ตามชายฝั่งถูกทาลายอย่างกว้างขวาง มีผู้เสียชีวิตรวมกันทั้งหมดมากกว่า 150,000 คน บริเวณที่มี
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต มากที่ สุ ด อยู่ ที่ เ มื อ งบั น ดาอาเจะห์ ซึ่ ง เป็ น เมื อ งหลั ก ของจั ง หวั ด รองลงมา คื อ
ที่เมืองเมอลาโบะห์ ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลทางใต้ของเมืองบันดาอาเจะห์ นับเป็นการสูญเสียชีวิต
ของผู้คนจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น.
คลื่นสึนามิได้เริ่มเคลื่อนตัวมายังชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมลายู ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง
แผ่นดินไหวประมาณ 500 - 600 กิโลเมตร ก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณชายฝั่งตอนเหนือ
ของประเทศมาเลเซียและภาคใต้ของไทย มีผู้เสียชีวิตที่เกาะปีนัง ในประเทศมาเลเซีย ประมาณ 70
คน และใน 6 จังหวัดภาคใต้ของไทย คือ จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง รวมกัน
ประมาณ 5,400 คน
คลื่นสึนามิส่วนหนึ่งเคลื่อนตัวต่อขึ้นไปทางเหนือ จนถึงชายฝั่งของประเทศพม่า และ
ประเทศบังกลาเทศ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 1,500 - 1,700 กิโลเมตร มี
ผู้เสียชีวิตที่บริเวณปากแม่น้าอิรวดี ของประเทศพม่า ประมาณ 60 คน ส่วนในประเทศบังกลาเทศ
มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 คน
สาหรับคลื่นสึนามิ ส่วนที่เคลื่อนตัวจากเกาะสุมาตรามุ่งไปทางตะวันตก เคลื่อนที่ผ่านหมู่
เกาะอั น ดามั น และหมู่ เกาะนิ โคบาร์ ซึ่ ง เป็ น ดิ น แดนของประเทศอิ น เดีย กลางทะเลอั น ดามั น
จากนั้นเคลื่อนตัวต่อไปถึงชายฝั่งของรัฐทมิฬนาฑู และทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย
รวมทั้งบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ทางใต้ของอินเดีย ทาให้มี
ผู้เสียชีวิตที่หมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ ประมาณ 900 คน และที่รัฐทมิฬนาฑู ประมาณ
8,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่เมืองนาคาปัตตินัม ส่วนในประเทศศรีลังกามีผู้เสียชีวิต ประมาณ
40,000 คน ต่อจากศรีลังกา คลื่นสึนามิได้เคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรอินเดียไปถึงหมู่เกาะมั ลดี ฟส์
ซึ่งเป็นประเทศเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเกาะศรีลังกาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ประมาณ 650 กิโลเมตร เนื่องจากประเทศนี้มีภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะปะการังเตี้ย ๆ จึงได้รับ
ความเสียหายมาก มีรายงานผู้เสียชีวิตประมาณ 82 คน
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นอกจากนี้ คลื่นสึนามิส่วนหนึ่งยังคงเคลื่อนตัวต่อไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีป
แอฟริกา ซึ่งอยู่ห่างจากจุดกาเนิดแผ่นดินไหว ประมาณ 5,500 กิโลเมตร ถึงแม้คลื่นจะอ่อนกาลัง
บ้างแล้ว แต่ก็ทาความเสียหายให้แก่บริเวณชายฝั่งของประเทศโซมาเลีย และประเทศเคนยามาก
พอสมควร มีผู้เสียชีวติ ที่ประเทศโซมาเลีย ประมาณ 300 คน และที่ประเทศเคนยา 1 คน

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9470000102479&imageid=237665
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เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ
4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดสึนามิ
เหตุการณ์คลื่นสึนามิ ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่เมื่อมีเหตุการณ์คลื่นสึนามิ
เกิดขึ้น นับเป็นอุทาหรณ์สาหรับคนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้ เสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ
ต้ อ งมี ก ารทบทวน ศึ ก ษาหาแนวทางเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ ความรุ น แรงจากสึ น ามิ ใ ห้ ไ ด้
การเตรียมพร้อมดังกล่าวสามารถทาได้ ดังนี้
4.1.1 เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว ให้เตรียม
รับสถานการณ์ทอี่ าจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้
4.1.2 สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับ น้าลงมาก
หลังการเกิดแผ่นดินไหว ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพคนในครอบครัว
สัตว์เลี้ยง ให้อยู่ห่างจากชายฝั่งมาก ๆ และอยู่ในที่ดอนหรือน้าท่วมไม่ถึง
4.1.3 ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4.1.4 หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดทาเขื่อน กาแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ
เพื่อลดแรงปะทะของน้าทะเล และก่อสร้างที่พักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณย่านที่มีความ
เสี่ยงภัยในเรื่องคลื่นสึนามิ
4.1.5 หลีกเลี่ยงการก่อสร้างใกล้ชายฝั่งในย่านที่มีความเสี่ยงสูง
4.1.6 วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ เช่น กาหนดสถานที่ในการ
อพยพ แหล่งสะสมน้าสะอาด เป็นต้น
4.1.7 คลื่นสึนามิในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็ก แต่อีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่
ดังนั้นเมื่อได้รับฟังข่าวการเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็กในสถานที่หนึ่ง จงอย่าประมาทให้เตรียมพร้อม
รับสถานการณ์
4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ
4.2.1 ในกรณีที่ได้รับการเตือนภัยว่าจะเกิดคลื่นสึนามิ ให้ตั้งสติให้ดี และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ได้รับการอบรมมา ควรเตรียมอาหารแห้ง น้าดื่ม ยา และเวชภัณฑ์ เอกสารสาคัญ
และเงินสดจานวนหนึ่งติดตัวไปด้วย ให้อพยพขึ้นไปยังที่เนินสูงหรือใช้เส้นทางที่ทางราชการกาหนด
ไว้ให้
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4.2.2 เมื่อเห็นน้าทะเลลดลงอย่างผิดปกติ อย่าลงไปในชายหาด เพราะหากเกิด
คลื่ น เคลื่ อ นตั ว เข้ า มา จะไม่ ส ามารถวิ่ ง หลบหนี ค ลื่ น ได้ ทั น ควรรี บ ออกให้ ห่ า งจากบริ เ วณฝั่ ง
ชายทะเลให้มากที่สุด
4.2.3 ผู้ที่เดินเรืออยู่ในทะเลเมื่อได้รับข่าวการเตือนภัย ห้ามนาเรือเข้ามาบริเวณ
ชายฝั่งเด็ดขาด ถ้าอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบนาเรือออกไปกลางทะเลห่างจากชายฝั่ง เพราะคลื่น
สึนามิที่อยู่ไกลชายฝั่งมาก ๆ จะมีขนาดเล็ก
4.2.4 คลื่นสึนามิสามารถโถมเข้าหาชายฝั่งได้หลายระลอก แต่ละระลอกอาจทิ้ง
ช่วงประมาณ 20 นาที ควรรอสักระยะหรือจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยแล้ว ผู้ที่อพยพขึ้น
ที่สูงจึงลงมาจากที่หลบภัย หรือเรือที่ลอยลาอยู่กลางทะเลจึงกลับเข้าฝั่ง
4.2.5 เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบ
ออกจากบริเวณชายฝั่งไปยังบริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจากทางราชการ
ทั้งนี้เนื่องจากคลื่นสึนามีเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
4.2.6 คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดียว
4.2.7 อย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่น เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่าจะ
หลบหนีได้ทัน
4.3 การปฏิบัติหลังเกิดสึนามิ
4.3.1 สารวจดูตนเองและคนที่ใกล้ชิด ว่ ามีใ ครได้ รั บบาดเจ็บ หรือ เป็ นอัน ตราย
หรือไม่ ถ้ามีควรรีบปฐมพยาบาลและนาส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
4.3.2 หลังจากคลื่นสึนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่ง เมื่อเหตุการณ์สงบลง สิ่งที่ควรระวัง คือ
การเกิดแผ่นดินไหวเบา ๆ หรือที่เรียกว่า อาฟเตอร์ช็อก (aftershock) ตามมา ซึ่งมักจะเกิดตามมา
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวประมาณครึ่งชั่วโมงถึง 2 วัน และหากเกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้น ไม่ควรออก
จากตั ว อาคารบ้ านเรือ น ไม่ ค วรยื น ใกล้ ห น้ า ต่ า ง ประตู เพราะกระจกอาจจะแตกทาให้ ไ ด้ รับ
อันตรายได้
4.3.3 ส ารวจความเสี ย หายของอาคารบ้ า นเรื อ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ แจ้ ง ให้
ทางราชการทราบ
4.3.4 คอยฟั ง ประกาศจากทางราชการ หากให้ มี ก ารอพยพออกนอกพื้ น ที่
ควรหยิบเอกสารสาคัญและทรัพย์สินมีค่า แล้วออกจากบริเวณดังกล่าว ไปอยู่ในเขตปลอดภัยต่อไป
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
การประสบภัยธรรมชาติ
สาระสาคัญ
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ละครั้ง นามาซึ่งความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาล
ประมาณค่ามิได้ สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ทางด้านจิตใจนับเป็นความสูญเสียที่ยาก
จะทาใจได้ จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ได้รับผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ
และเยียวยา ดังนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีองค์กร บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกขั้นตอน

ตัวชี้วัด
1. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
2. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ขอบข่ายเนื้อหา
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 4 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชาเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1
3. เว็บไซต์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ
4. สื่อประกอบอื่นที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น
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เรื่องที่ 1 บุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิ ดจากภัยทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง วาตภัย
อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว รวมถึงภัยจากการเกิดคลื่นสึนามิ ล้วนเป็นภัย
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาล บางครั้งประชาชนบางกลุ่ม
บางพื้นที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดจากการเสียชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์และพันธุ์พืชต่าง ๆ ฉะนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมา ผู้ประสบภัยจึงควร
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือจากบุคคลหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้
บุคลากรที่สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดความรุนแรงของภัยธรรมชาติมีอยู่จานวน
มาก หากเป็นพื้นที่ในชุ มชน เช่น ภายในหมู่บ้าน ตาบล หรือชุมชนที่เราอยู่อ าศัย เมื่อเกิดภัย
ทางธรรมชาติครั้งใด ผู้ที่เราสามารถขอความช่วยเหลือ ได้แก่
ผู้นาในชุมชน เช่น
1. ผู้ใหญ่บ้าน กานัน
2. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ นายก อบต.
3. นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบล
4. นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีนคร
5. ผู้ที่ได้รับการยอมรับและเคารพนับถือในแต่ละชุมชน
แต่ ถ้ าเป็ น การขอความช่ ว ยเหลื อ ระดั บ อ าเภอ จั ง หวั ด หรื อ ในระดั บ ประเทศ
สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอความช่วยเหลือจาก
1. นายอาเภอ ผู้วา่ ราชการจังหวัด
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.
3. หัวหน้าหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
4. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ เช่น รัฐมนตรีว่าการ
ปลัดกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรระดับสูงแต่ละองค์กร เป็ นผู้มีอานาจ หน้าที่และศักยภาพในการ
ให้ความช่วยเหลือได้มากกว่าระดับท้องถิ่น อีกทั้งสามารถประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือ
จากผู้บริหารระดับสูง ๆ ได้ง่ายและมีความรวดเร็วกว่าระดับท้องถิ่น
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เรื่องที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ ส ามารถขอความช่ ว ยเหลื อ กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติทุกประเภท หน่วยงานดังกล่าว ได้แก่
2.1 หน่วยงานระดับท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบล ที่ทาการเทศบาลตาบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ที่ว่าการอาเภอ ศาลากลาง
จังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นต้น
2.2 หน่วยงานระดับประเทศ ประกอบด้วย กรม กองและระดับกระทรวง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาท หน้าที่และการให้ความช่วยเหลือได้
ดังนี้
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางทางธรรมชาติทุกประเภท ทั้งภัยจาก
การเกิดอุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม หรือภัยอื่น ๆ
หน่วยงานหรือองค์กรสังกัดกระทรวงมหาดไทยหลายองค์กร มีหน้าที่หลัก
และบทบาทสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งก็รวมถึงการเกิดอุทกภัยและวาตภัยด้วย แต่หน่วยงานที่ถือว่ามีบทบาท
โดยตรงเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกประเภท คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ประจาแต่ละจังหวัด คือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.)
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ยกระดับการให้บริการประชาชน พัฒนา ปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการคมนาคมขนส่ง ให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึง ทาให้ระบบคมนาคม
ขนส่ง มีความปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผสานและ
เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสาธารณะ และขยายโอกาสการเดินทางสัญจร
อย่างเสมอภาคทั่วถึงกัน
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การเกิ ด อุ ท กภั ย และวาตภั ย มั ก จะท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ระบบ
การคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้า หรือทางอากาศ กระทรวงคมนาคมจะมีหน้าที่
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางหลวงชนบท ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด เป็นต้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อเกิดอุทกภัยและวาตภัย ย่อมส่งผลเสียหายต่อพื้นที่ดินทากิน และพืชผล
ทางการเกษตร จนบางครั้งทาให้เกษตรกรแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่สามารถพื้นตัวดาเนินอาชีพ
หลักทางการเกษตรได้ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการ
ให้ความช่วยเหลือ แนะนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานหรือองค์กร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมวิชาการ
เกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิ น กรมส่งเสริม
การเกษตร สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึง หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ได้แก่ สานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ฯลฯ จะมีส่วน
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ ได้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ถือได้ว่ามีบทบาท
และหน้าที่โดยตรง หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยจากน้าท่วมหรืออุทกภัย
ภัยจากความรุนแรงของลมหรือวาตภัย ภัยจากดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน เป็นต้น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกระทรวงที่ทาหน้าที่ดูแลด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ประกอบด้วย 3 หน่วยงานทั้งส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน แต่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุด ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติ เป็นต้น
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ป้องกันและให้คาแนะนา ช่วยเหลือ เมื่อเกิด
ภัยธรรมชาติในพื้นที่ เช่น
1. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ที่อยู่ : 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
ที่อยู่ : 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต กทม. 10300
โทร : 02-637-3000
สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง โทร : 1784

3. กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่อยู่ : 4353 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
โทร : 02-399-4566, 02-399-4568-74
สายด่วน โทร : 1182
4. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ : 88/40 หมู่ 4 สาธารณสุข ซอย 6
(ภายในกระทรวงสารณสุข) ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-287201669, 02-2872-1601-05
เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร : 1669
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5. สมาคมเพื่อนเตือนภัย
ที่อยู่ : 125/37 หมู่ 1 ตาบลลิปะน้อย อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
โทร : 07-741-5545
หน่วยประสานงานการป้องกันไฟป่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ป้องกันและให้คาแนะนา ช่วยเหลือ เมื่อเกิด
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ เช่น สานักงานป่าไม้อาเภอ สานักงานป่าไม้
จังหวัด วนอุทยาน/กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยพิทักษ์ไฟป่า เป็นต้น
2. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ/จังหวัด (สายด่วน 1784)
3. กรมควบคุ ม มลพิ ษ กรมควบคุ ม ไฟป่ า กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
4. หน่วยแจ้งเหตุดับเพลิง (199)

ชุดวิชาการเรียนรู้สภู้ ัยธรรมชาติ 1 - 127

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
1.
2.
3.

ค. ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้าในพื้นที่ใดพื้นที่ห นึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความ
แห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน
ง. ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม
ก. สมควรปลูกต้นไม้ในสวนหลังบ้าน

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ง. การรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
ก. ประเทศไทย
ค. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง. อากาศร้อนอบอ้าว ท้องฟ้ามืดมัว
ข. หลบอยู่ในบ้าน
ง. การเฝ้าระวัง การเตือนภัย การป้องกันภัยและการแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัย

10. ก. สูบบุหรี่หรือจุดไฟใกล้ถังแก๊ส
11. ข. พื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ดิน ทราย โคลน เกิดการไหล เลื่อน เคลื่อน ถล่ม
พังทลายหล่นลงมาตามที่ลาดเอียง อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก
12. ข. ที่ราบต่าชุ่มน้า มีน้าท่วมขัง ชื้นแฉะตลอดเวลา
13. ง. ไฟที่เกิดจากสาเหตุอันใดก็ตาม แล้วเกิดการลุกลามไปได้โดยอิสระ ปราศจาก
การควบคุม ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม
14. ค. ไฟป่าสน
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ข. ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี
ข. ภาคเหนือ
ง. ฝุ่นควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิด
ง. การประกอบอาหาร
ก. ประชาชนป่วยเป็นโรคท้องร่วง
ง. สวมแว่น และใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

ง. การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
ข. อาคารที่มีการออกแบบโครงสร้างไม่ดีเสียหาย กาแพงล้มพัง
ค. บริเวณที่อยู่ห่างจากรอยเลื่อยของแผ่นเปลือกโลก
ง. เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น
ง. คลื่นซึ่งมีพลังรุนแรงเคลื่อนตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูง
ค. แผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทร

27.
28.
29.
30.

ข. วันที่ 26 ธันวาคม 2547
ข. เกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทร
ค. ผู้ใหญ่บ้าน
ง. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค.
ข.
ง.
ค.

ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม
สมควรปลูกต้นไม้ในสวนหลังบ้าน
การรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิด
ความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน
ง. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ก. ทะเลจีนใต้
ง. อากาศร้อนอบอ้าว
ข. พยายามควบคุมสติอยางสงบ
ก. สร้างเขื่อน

10.
11.
12.
13.

ข. บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า
ค. พื้นที่ทากินและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
ก. การตัดไม้ทาลายป่า ทาไร่เลื่อนลอย
ค. ไฟที่เกิดจากสาเหตุอันใดก็ตาม แล้วเกิดการลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจาก
การควบคุมทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม
14. ก. ไฟป่าสน
15.
16.
17.
18.
19.
20

ง. ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี
ข. ฤดูร้อน
ก. ฝุ่นควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิด
ค. เกิดจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ข. จานวนนักท่องเที่ยวลดลง
ง. ถูกทุกข้อ
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

ค. แผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
ก. ขนาด
ก. มุดใต้โต๊ะที่มีความแข็งแรง
ข. ตั้งสติอยู่ในความสงบ แล้วหลบในที่ปลอดภัย
ง. คลื่นซึ่งมีพลังรุนแรงเคลื่อนตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูง
ค. แผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทร

27.
28.
29.
30.

ค. 8.9 - 9.0 ริกเตอร์
ข. รีบหนีขึ้นฝั่งไปยังที่สูงโดยเร็วที่สุด
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ก. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
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แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ภัยแล้ง
กิจกรรมที่ 1.1
1. ภั ยแล้ ง หมายถึ ง ภั ยที่ เกิ ดจากการขาดแคลนน้ าในพื้ นที่ ใดพื้ นที่ หนึ่ งเป็ นเวลานาน
จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง
2. ฝนแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศอันเกิดจากการที่ฝนน้อยกว่าปกติ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้งและความ
กว้างใหญ่ของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ฝนแล้งที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ได้แก่ ฝนแล้ง
ที่เกิดในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฝนทิ้งช่วงที่ยาวนาน ระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือน
กรกฎาคม
3. ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดต่อกันเกิน 15 วัน
ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูง คือ เดือนมิถุนายน และกรกฎาคม
กิจกรรมที่ 1.2
1. สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง เกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์ ดังนี้
1.1 โดยธรรมชาติ
1) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าทะเล
4) ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว
1.2 โดยการกระทาของมนุษย์
1) การทาลายชั้นโอโซน
2) ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก
3) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
4) การตัดไม้ทาลายป่า
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2. ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
2.1 ด้ า นเศรษฐกิ จ สิ้ น เปลื อ งและสู ญ เสี ย ผลผลิ ต ด้ า นเกษตร ปศุ สั ต ว์ ป่ า ไม้
การประมง เศรษฐกิ จ ทั่ ว ไป เช่ น ราคาที่ ดิ น ลดลง โรงงานผลิ ต เสี ย หาย การว่ า งงาน สู ญ เสี ย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พลังงานอุตสาหกรรมขนส่ง
2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ทาให้ขาดแคลนน้า เกิดโรคกับสัตว์
สูญเสียความหลากหลายพันธุ์ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ทาให้ระดับและปริมาณน้าลดลง
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าลดลง ความเค็ ม ของน้ าเปลี่ ย นแปลง ระดั บ น้ าในดิ น เปลี่ ย นแปลง คุ ณ ภาพน้ า
เปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน ไฟป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ
เป็นต้น
2.3 ด้านสังคม เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแย้งในการใช้น้า
และการจัดการคุณภาพชีวิตลดลง
กิจกรรมที่ 1.3
ศึกษาข้อมูลจากตารางต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ใต้
ภาค/เดือน

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

ตะวันออก

ฝั่ง
ตะวันออก

ม.ค.
ก.พ.

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝั่ง
ตะวันตก
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง

มี.ค.

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

เม.ย.

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

พ.ค.

ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง

มิ.ย.

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

ก.ค.

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง

1. เดือนที่เกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงคือ เดือนมิถุนายน และกรกฎาคม
2. ในทุกภาคจะเกิดเหตุการณ์ฝนแล้งในเดือน มีนาคม มากที่สุด
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แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วาตภัย
กิจกรรมที่ 2.1
1. วาตภัย หมายถึ ง ภั ย ที่ เกิ ด จากพายุ ล มแรงจนทาให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ อ าคาร
บ้านเรือน ต้นไม้และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
2. วาตภัย หรือพายุ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ
2.1 พายุฝนฟ้าคะนอง
2.2 พายุหมุนเขตร้อน
2.3 พายุทอร์นาโด
กิจกรรมที่ 2.2
1. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดวาตภัย มาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
2. อันตรายที่เกิดจากวาตภัย มีทั้งบนบกและในน้า ดังนี้
2.1 บนบก ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับบาดเจ็บ
จนอาจถึงเสียชีวิต
2.2 ในทะเลมีลมพัดแรง คลื่นใหญ่ เรือขนาดใหญ่อาจถูกพัดพาไปเกยฝั่ง หรือชนหิน
โสโครก ทาให้จมได้
กิจกรรมที่ 2.3
1. ในประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรง มีสาเหตุมาจากพายุหมุนเขตร้อน พายุฤดูร้อน
ลมงวง หรือเทอร์นาโด นอกจากนี้ วาตภัยยังอาจเกิดขึ้นได้จากมรสุมมีกาลังแรง ซึ่งประเทศไทย
จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สาหรับพายุหมุน
เขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่น เนื่องจากพายุอ่อนกาลังลงก่อนถึง
ประเทศไทย ส่วนที่มีกาลังแรงขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยน้อย
กรณีของประเทศไทย พายุหมุนเขตร้อนอาจก่อตัวในทะเลจีนใต้แล้วเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลม
ญวนเข้ า สู่ อ่ าวไทย หรือ ก่ อ ในบริเวณอ่ า วไทยตอนล่ า งโดยตรง เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมกลางเดือนธันวาคม
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3. สถิติพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้ าสู่ ประเทศไทย มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ าสู่
ประเทศไทย ปี ล ะประมาณ 3 ลู ก พายุ จ ะเริ่ ม เคลื่ อ นเข้ า สู่ ป ระเทศไทย ตั้ ง แต่ เดื อ นเมษายน
แต่ มี โ อกาสน้ อ ยมาก พายุ จ ะมี โ อกาสเคลื่ อ นเข้ า สู่ ป ระเทศไทยมากขึ้ น เป็ น ล าดั บ ตั้ ง แต่ เดื อน
พฤษภาคมเป็นต้นไป และเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่พายุมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด
รองลงไป คือ เดือนกันยายน พายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากด้านตะวันออก
ของประเทศ พายุฤดูร้อนส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดบ่อย
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีการเกิดน้อยครั้ง
กว่า สาหรับภาคใต้ก็สามารถเกิดได้แต่ไม่บ่อยนัก
กิจกรรมที่ 2.4
1. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วาตภัย เมื่อทราบข่าวว่าจะเกิดวาตภัย ควร
ปฏิบัติ ดังนี้
1.1. ติดตามฟังข่าวอากาศจากแหล่งข่าวรัฐบาลตลอดเวลา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.2 หากอาศั ย อยู่ ในที่ ราบหรื อ ริ ม น้ า ควรรี บ ทาการอพยพผู้ ค น สั ต ว์ เลี้ ย ง และ
ทรัพย์สินขึ้นไปอยู่ในที่สูง ที่มั่นคงแข็งแรง
1.3 ควรตอกปิดรัดบานประตู หน้าต่างให้แน่นหนา โดยเฉพาะประตูหน้าต่าง กระจก
ควรหาไม้ตอกตรึง หรือหาเทป กาวหนังกาวกระดาษปิดทับให้แน่น เพื่อป้องกันลมแรงกระจกแตก
การปิดประตูหน้าต่าง จะช่วยปิดกั้นช่องลมทางน้าได้
1.4 เก็บสิ่งของ เรือแพ รถยนต์ และอพยพสัตย์เลี้ยงไว้ในที่สูง
1.5 เตรียมเครื่องมือช่าง เช่น ตะปู ค้อน ลวด เพื่อทาแพไม้ หรือแพถังน้ามันสาหรับ
อพยพ
1.6 ควรดับไฟในเตา ปลดสะพานไฟฟ้า ปิดวาล์วแก๊ส
1.7 จัดเตรียมน้า อาหารแห้ง ยารักษาโรค
1.8 เตรียมตะเกียง ไม้ขีดไฟ ไฟฉาย พร้อมถ่านแบตเตอรี่
2. ขณะเกิดวาตภัย ควรปฏิบัติ ดังนี้
2.1 พยายามคุมสติให้ดีขณะมีลมพายุ
2.2 ควรอยู่ภายในอาคาร
2.3 ห้ามอยู่ใต้ต้นไม้
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2.4 ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
2.5 อยู่ให้ไกลจากสื่อไฟฟ้าทุกชนิด
3. หลังจากเกิดวาตภัย ควรปฏิบัติ ดังนี้
3.1 เมื่อพายุสงบควรรออย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อน เพื่อให้แน่ในว่าพายุสงบแน่นอน
3.2 หากมีผู้บาดเจ็บให้ช่วยเหลือทันที หรือนาส่งโรงพยาบาล
3.3 หากมีสิ่งหักพัง ต้นไม้ล้ม ควรเก็บหรือจัดการให้ปลอดภัย
3.4 ถ้ามีท่อประปาแตก ไม่ควรใช้น้าประปา เพราอาจทาให้เกิดโรคได้ ควรรีบแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ
3.5 หากมีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาด อย่าเข้าใกล้ ให้ทาเครื่องกีดขวาง เพื่อแจ้งอันตราย
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจัดการโดยเร็ว
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แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
อุทกภัย
กิจกรรมที่ 3.1
อุทกภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้าท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากภาวะที่น้า
ไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้า ลาธาร หรือทางน้าเข้าท่วมพื้นที่ ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้า หรือเกิด
จากการสะสมน้าบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทัน ทาให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้า
กิจกรรมที่ 3.2
1. สาเหตุและปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดอุทกภัยมี 2 ประการ คือ การเกิดภัยธรรมชาติและ
การกระทาของมนุษย์
1.1 การเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่
1) ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุที่เกิดขึ้นติดต่อกั น เป็ น
เวลานานหลายชั่วโมง มีปริมาณฝนตกหนักมาก จนไม่อาจไหลลงสู่แม่น้าลาธารได้ทัน จึงท่วมพื้นที่
ที่อยู่ในที่ต่า ซึ่งมักเกิดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน
2) ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อน เมื่อพายุนี้เกิดที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานจะ
ทาให้บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกัน ยิ่งพายุมีความรุนแรงมาก เช่น มีความรุนแรงขนาดพายุโซน
ร้อนหรือไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงที่ใดก็ทาให้ที่นั้นเกิดพายุลมแรง ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและมี
น้าท่วมขัง นอกจากนี้ ถ้าความถี่ของพายุที่เคลื่อนที่เข้ามาหรือผ่านเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ถึงแม้จะในช่วง
สั้นแต่ก็ทาให้น้าท่วม
3) ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ทาให้ปริมาณน้าบนภูเขาหรือแหล่งต้นน้ามีมาก
มีการไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงลงสู่ที่ราบเชิงเขา เกิดน้าท่วมขึ้นอย่างกะทันหัน เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝน
ตกหนักในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือเกิดก่อนที่ฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นในลาธารเล็ก ๆ โดยเฉพาะตอนที่อยู่
ใกล้ต้นน้าของบริเวณลุ่มน้า ระดับน้าจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
4) ผลจากน้าทะเลหนุน ในระยะที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนวที่ ทาให้
ระดับน้าทะเลขึ้นสูงสุด น้าทะเลจะหนุนให้ระดับน้าในแม่น้าสูงขึ้นอีก ประกอบกับระยะเวลาที่น้าป่า
และน้าจากภูเขาไหลลงสู่แม่น้า น้าในแม่น้าจึงไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได้ ทาให้เกิดน้าเอ่อล้นตลิ่งและ
ท่วมเป็นบริเวณกว้าง ยิ่งถ้ามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดขึ้นในช่วงนี้ ความเสียหายก็ยิ่งจะมีมากขึ้น
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5) ผลจากลมมรสุ ม มี ก าลั ง แรง มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ เ ป็ น มรสุ ม ที่ พั ด พา
ความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เมื่อมีกาลัง
แรงเป็นระยะเวลาหลายวัน ทาให้เกิดคลื่นลมแรง ระดับน้าในทะเลตามขอบฝั่งจะสูงขึ้น ประกอบ
กับมีฝนตกหนักทาให้เกิดน้าท่วมได้ ยิ่งถ้ามีพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ก็จะยิ่งเสริมให้มรสุมดังกล่าว
มีกาลังแรงขึ้นอีก ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย ปะทะขอบ
ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนมีกาลังแรงขึ้น จะทาให้มีคลื่น
ค่อนข้างใหญ่ในอ่าวไทย และระดับน้าทะเลสูงกว่าปกติ บางครั้งทาให้มีฝนตกหนักในภาคใต้ ตั้งแต่
จังหวัดชุมพรลงไปทาให้เกิดน้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง
6) ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟ
บนบกและภู เ ขาไฟใต้ น้ าระเบิ ด เปลื อ กของผิ ว โลกบางส่ ว นจะได้ รั บ ความกระทบกระเทื อ น
ต่อเนื่องกัน บางส่วนของผิวโลกจะสูงขึ้น บางส่วนจะยุบลง ทาให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรซัดขึ้นฝั่ง
เกิดน้าท่วมตามหมู่เกาะและเมืองตามชายฝั่งทะเลได้
1.2 การกระทาของมนุษย์ ได้แก่
1) การตัดไม้ทาลายป่าในพื้นที่เสี่ยงภัย เมื่อเกิดฝนตกหนักจะทาให้อัตราการ
ไหลสูงสุดเพิ่มมากขึ้นและไหลมาเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มความรุนแรงของน้าในการทาลายและยังเป็น
สาเหตุของดินถล่มด้วย นอกจากนี้ยังทาให้ดินและรากไม้ขนาดใหญ่ถูกชะล้างให้ไหลลงมาในท้อง
น้า ทาให้ตื้นเขินไม่สามารถระบายน้าได้ทันที
2) การขยายเขตเมืองลุกล้าเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่า ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้าธรรมชาติ
ทาให้ไม่มีที่รับน้า เมื่อน้าล้นตลิ่งก็จะเข้าไปท่วมบริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่า
3) การก่ อ สร้างโครงสร้ า งขวางทางน้ าธรรมชาติ ทาให้ มี ผ ลกระทบต่อ การ
ระบายน้าและก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วม
4) การออกแบบทางระบายน้าของถนนไม่เพียงพอ ทาให้น้าล้นเอ่อในเมื อง
ทาความเสียหายให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายน้าได้ช้ามาก
5) การบริหารจัดการน้าที่ไม่ดี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดน้าท่วมโดยเฉพาะ
บริเวณด้านท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้า
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2. ลักษณะการเกิดของอุทกภัย จากภาพที่ 1 และภาพที่ 2

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

น้าท่วมขัง/น้าล้นตลิ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบาย
น้าไม่มีประสิทธิภ าพ มักเกิดขึ้นในบริ เวณที่ ร าบลุ่ ม
แม่น้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งเกิดจากฝนตก
หนักบริเวณนั้ น ๆ ติดต่อกันหลายวั น หรือเกิด จาก
น้าล้นตลิ่ง น้าท่วมขั งส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้า
มีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้า ง เนื่องจากไม่สามารถ
ระบายได้ทัน ความเสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการ
เกษตรและอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่

น้ าท่ ว มฉั บ พลั น เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากฝนตกหนั ก
ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมากและกักเก็บหรือมีการ
ต้ า นน้ าน้ อ ย เช่ น บริ เวณต้ น น้ า พื้ น ที่ ป่ า ถู ก ทาลาย
ทาให้การกักเก็บหรือการต้านน้าลดน้อยลง หรือเกิด
จากสาเหตุอื่น ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าพังทลาย
น้าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก เกิน 6
ชั่วโมง และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา
ซึ่ ง อาจจะไม่ มี ฝ นตกหนั ก ในบริ เ วณนั้ น มาก่ อ นเลย
แต่ มี ฝ นตกหนั ก มากบริ เ วณต้ น น้ าที่ อ ยู่ ห่ า งออกไป
เนื่องจากน้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่
ด้วยความรวดเร็วมาก โอกาสที่จะป้องกันและหลบหนี
จึงมีน้อย ดังนั้นความเสียหายจากน้าท่วมฉับพลันจึงมี
มากทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
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3. ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้านการศึกษา สถานศึกษาที่ถูกน้าท่วมเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน นักศึกษา และลดปัญหาการเดินทาง ทาให้ต้องปิดการเรียนการสอน ซึ่งจาเป็นต้องมี
การสอนชดเชย หรือการปิดภาคเรียนไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด
3.2 ด้านการเกษตร เมื่อเกิดอุทกภัย จะทาให้ผลผลิตทางด้านการเกษตร เช่น ข้าว
พืชไร่ พืชสวน ฯลฯ ได้รับความเสียหาย ส่วนด้านการประมง การปศุสัตว์ ก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น
นอกจากนี้ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อราคาข้าว
พืชไร่ พืชสวน สัตว์น้าและผลผลิตอื่น ๆ ทาให้การผลิต การขนส่งมีต้นทุนสูงขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกรที่ไม่มีเงินทุนสารอง จะต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อลงทุนทาการเกษตรต่อไป
3.3 ด้านอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งที่ ได้รับผลกระทบจากการเกิด
อุ ทกภั ย ทาให้ เกิ ด ความขั ด ข้ อ งในการผลิ ต และการขาดแคลนปั จ จั ย เพื่ อ ป้ อ นโรงงานทั่ ว โลก
ประเทศที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่น ก็ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้กาไรของบริษัท
ลดลงตามไปด้วย รายได้ลูกจ้างในไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการ
ส่งออก เพราะขาดวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
3.4 ด้านเศรษฐกิจ จากการขาดวัตถุดิบในการผลิตสินค้า อาจทาให้สินค้าขาดตลาด
ประกอบกับการจัดส่งที่ยากลาบาก จะยิ่งทาให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบทั่วโลก
เพราะไทยเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของโลกในปัจจุบัน อุทกภัยยังส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ลดลง เนื่องจากความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและความสูญเสียจากค่าเสียโอกาส เช่น การผลิต
การส่งออก เป็นต้น
3.5 ด้านสาธารณสุขเมื่อเกิดน้าท่วมติดต่อกันยาวนาน มักจะพบกับปัญหาเกิดสิ่ง
ปนเปื้อนของแหล่งน้า และโรคที่มากับน้า ทาให้เกิดโรคระบาด เช่น โรคตาแดง โรคไข้ฉี่หนู โรค
อุจจาระร่วง น้ากัดเท้า น้ากัดเล็บ ฯลฯ จึงส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดยาและเวชภัณฑ์ รวมถึง
สุขภาพจิตของประชาชนมีเพิ่มขึ้นด้วย
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4. ข้อความที่มีความสัมพันธ์กันตามการแบ่งระดับพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยสาหรับ
พื้นที่ลุ่มน้าภาคใต้
ก. เป็นพื้นที่ถัดจากเชิงเขาที่โคลนไหลมาทับถม
คือ มีโคลนน้อยกว่าและค่อนข้างราบกว่าพื้นที่
เชิงเขา แต่น้าป่าไหลหลากผ่านไปอย่างรวดเร็ว
พร้อมทั้งมีโคลนบางส่วนตกตะกอน
ข. เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้าตาปีและคลอง
พุ่มดวงซึ่งระบายน้าลงสู่ทะเลไม่ทัน
ค. เป็นพื้นที่ราบสูงมีความชุ่มชื้น และน้าไหลผ่าน
ง. เป็ น พื้ น ที่ ที่ ป ระสบกั บ น้ าท่ ว มขั ง เป็ น ประจ า
เกื อ บทุ ก ปี แต่ อ าจไม่ ท่ ว มขั ง ตลอดปี ห รื อ
เกิดขึ้นปีเว้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน
จ. เป็ น พื้ น ที่ ร าบต่ ามี น้ าท่ ว มขั ง หรื อ มี ส ภาพชื้ น
แฉะตลอดเวลา
ฉ. มักเป็นพื้นที่บริเวณเชิงเขาที่น้าป่าไหลหลาก
พาดินโคลน หินต้นไม้ลงมาทับถม

.....ฉ....1.
.....ง....2.
.....ก....3.
.....จ....4.
....ข..…5.

ช. เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขาเมื่อฝนตกหน้าดินถูก
ชะล้าง
พื้นที่เสี่ยงจากดินโคลนไหลทับถม
พื้นที่เสี่ยงจากน้าท่วมซ้าซาก
พื้นที่เสี่ยงจากน้าไหลหลาก
พื้นที่ชุ่มน้า
พื้นที่เสี่ยงจากน้าท่วมขัง
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กิจกรรมที่ 3.3
เติมอักษรหน้าข้อความที่กาหนดให้ ดังนี้
อักษร ก เป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเกิดอุทกภัย
อักษร ข เป็นการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย
อักษร ค เป็นการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัย
……ค…..1.
……ก…..2.
……ข…..3.
……ก…..4.
……ข…..5.
……ก…..6.
……ค…..7.
……ก…..8.
……ก…..9.
……ข…10.

สมชายทาความสะอาดบ้านเรือนและเก็บกวาดสิ่งที่ชารุดเสียหาย
สมคิดทาคันดินหรือกาแพงกั้นน้าโดยรอบ
สมปองตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้ม
สมหมายถ่ายรูปทรัพย์สินภายในบ้านเพื่อประกอบการทาประกันภัย
สมหญิงติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคาแนะนาของทางราชการ
สมควรเตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และเทียนไข เพื่อไว้ใช้เมื่อไฟฟ้าดับ
สมใจซ่อมถนน สะพาน ที่ชารุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม
สมทรงร่วมกับผู้นาชุมชนจัดทาแผนที่ชุมชนเพื่อใช้ในกรณีเกิดอุทกภัย
สมประสงค์เคลื่อนย้ายพาหนะ เช่น รถยนต์หรือล้อเลื่อนไปอยู่ที่สูง
สมชาติงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดขณะเกิดน้าท่วม
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แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ดินโคลนถล่ม
กิจกรรมที่ 4.1
ดินโคลนถล่ม หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ส่วนของพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ดิน ทราย
โคลนหรือเศษดิน เศษต้นไม้ เกิดการไหล เลื่อน เคลื่อน ถล่ม พังทลาย หรือหล่นลงมาตามที่ลาดเอียง
อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก ในขณะที่ส่วนประกอบของชั้นดิน ความชื้นและความชุ่มน้าในดิน
ทาให้เกิดการเสียสมดุล
กิจกรรมที่ 4.2
1. สาเหตุการเกิดดินโคลนถล่ม
สาเหตุที่เกิดตามธรรมชาติ
1. การเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักและตกนาน ๆ
พื้นดินเกิดการอุ้มน้าจานวนมาก

สาเหตุที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
1. การที่มนุษย์ขุดพื้นดินตามบริเวณไหล่เขา ที่ลาด
หรือเชิงเขาเพื่อการเกษตรหรือทาถนนหนทาง

2. โครงสร้างของพื้นดิน ความแตกต่างกันของชั้น 2. การกระเทือนต่าง ๆ เช่น การระเบิดหิน
ดินที่น้าซึมผ่านได้กับชั้นดินที่น้าซึมผ่านไม่ได้ จนทา การระเบิดดิน การขุดเจาะน้าบาดาล
ให้น้าขังใต้ดินมากจนดินเหลวบนที่ลาดเอียง จนทา
ให้เกิดการเลื่อนไหลของผิวดินได้
3. ฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูฝน มีส่วนสาคัญทาให้ดิน
เกิดการอ่อนตัวและถล่ม

3. การขุดดินลึก ๆ ในการก่อสร้างห้องใต้ดิน
ของอาคาร

4. การสั่นสะเทือนที่เกิดมาจากการเกิดแผ่นดินไหว

4. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการไหลของน้า
ธรรมชาติ ทาให้ระบบน้าใต้ดินเสียสมดุลได้

5. การที่ต้นไม้ถูกทาลายโดยไฟป่าหรือ
ความแห้งแล้งทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน

5. การตัดไม้ทาลายป่าเพื่อทาไร่เลื่อนลอยหรือการ
ทาเกษตรกรรม ทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน
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2. ก่อนเกิดเหตุดินโคลนถล่ม มีข้อสังเกต ดังนี้
2.1 มีฝนตกหนักถึงตกหนักมากตลอดทั้งวัน
2.2 ปริมาณน้าฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน
2.3 มีเสียงดังผิดปกติบนภูเขาและในลาห้วย เนื่องจากการถล่มและเลื่อนไหลของน้า
ดินและต้นไม้
2.4 ระดับน้าในลาห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีน้าไหลหลากล้นตลิ่ง
2.5 สีของน้าขุ่นข้น และเปลี่ยนเป็นสีดินของภูเขา
2.6 มีเศษของต้นไม้ขนาดเล็กไหลมากับน้า
3. พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดเหตุดินโคลนถล่ม ได้แก่
3.1 อยู่ติดกับภูเขาและใกล้ลาห้วย
3.2 มีร่องรอยดินไหล หรือดินเลื่อนบนภูเขา
3.3 มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา
3.4 อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มลงมาบ้าง
3.5 ถูกน้าป่าไหลหลากและน้าท่วมบ่อย
2.6 มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือใกล้หมู่บ้าน
4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม

1. ป่าลดลง สัตว์ป่าก็ลดลง ระบบนิเวศน์ก็จะเสี ย 1. ประชาชนผู้ประสบเหตุแผ่นดินถล่ม หรือโคลน
สมดุล
ถล่ม ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
2. เกิดการเปลี่ ยนแปลงของภูมิประเทศ จากการ 2. ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างเสียหาย ทาให้เป็นผู้ไร้ที่
พังทลาย การถูกทับถม
อยูอ่ าศัย
3. สายน้าเปลี่ยนทิศทาง เนื่องจากถูกกีดขวางปิด 3. พื้นที่ทากินและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
เส้นทางการไหลของน้า
4. เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด สาธารณูปโภคต่างๆ
ไม่ว่าไฟฟ้า ประปา ใช้การไม่ได้
5. เสียงบประมาณในการรักษาการเจ็บป่วย
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กิจกรรมที่ 4.3
1. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ดินโคลนถล่ม
1.1 สังเกตลักษณะบริเวณโดยรอบที่ตั้งของชุมชนและบริเวณที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินถล่ม
1.2 สังเกตและเฝ้าระวังน้าและดิน
1) มีฝนตกหนักถึงตกหนักมากตลอดทั้งวัน
2) ปริมาณน้าฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน
3) มีเสียงดังผิดปกติบนภูเขาและในลาห้วย เนื่องจากการถล่มและเลื่อนไหล
ของน้า ดินและต้นไม้
4) ระดับน้าในลาห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีน้าไหลหลากล้นตลิ่ง
5) สีของน้าขุ่นข้น และเปลี่ยนเป็นสีดินของภูเขา
6 มีเศษของต้นไม้ขนาดเล็กไหลมากับน้า
1.3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดินโคลนถล่ม
1) ติดตามสถานการณ์และข่าวการพยากรณ์อากาศทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงท้องถิ่น หรือเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด
2) จัดเตรียมอาหาร น้าดื่ม ยารักษาโรค และอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จาเป็นต้องใช้
เมื่อประสบเหตุ
3) ซักซ้อมแผนการอพยพ แผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่ม
4) หากมีการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับเตือนภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงภัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่มีความเสี่ยงประสบเหตุ ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5) หากสังเกตแล้วพบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินถล่ม ควรทาการอพยพ
ออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรืออยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย
6) แจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้นาชุมขนให้ทราบ
โดยเร็ว เพื่อแจ้งเตือนภัยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงประสบเหตุรายอื่น ๆ ได้ทราบอย่างทั่วถึงและเตรียม
ความพร้อมได้อย่างทันท่วงที
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2. การปฏิบัติขณะเกิดดินโคลนถล่ม
2.1 ตั้งสติ แล้วรวบรวมอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จาเป็นต้องใช้เมื่อประสบเหตุ
2.2 ทาการอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง หรืออยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย
2.3 แจ้งสถานการณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมขนให้ทราบเพื่อแจ้งเหตุ และ
เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่ม
3. การปฏิบัติหลังเกิด ดินโคลนถล่ม
3.1 ติดตามสถานการณ์และข่าวการพยากรณ์อากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้า
3.2 จัดเวรยามเพื่อเดินตรวจตาดูสถานการณ์รอบ ๆ หมู่บ้านเพื่อสังเกตสิ่งผิดปกติ
3.3 ติดต่อขอรับความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ไฟป่า
กิจกรรมที่ 5.1
1. ไฟป่า คือ ไฟที่เกิดจากสาเหตุอันใดก็ตาม แล้วเกิดการลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจาก
การควบคุมทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่าก็ตาม
2. ไฟป่าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ไฟใต้ดิน ไฟผิวดิน ไฟเรือนยอด
กิจกรรมที่ 5.2
1. สาเหตุของการเกิดไฟป่า ตามวิดีทัศน์ที่ผู้เรียนเข้าไปชม และสรุปได้
2. ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า ได้แก่ ต่อสังคมพืช ดิน ทรัพยากรน้า สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ สภาวะอากาศ
3. ฤดูการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย มักจะเกิดช่วงฤดูร้อน เพราะในช่วงฤดู
ร้อนอากาศแห้ง ต้นไม้ขาดน้า หญ้าหรือต้นไม้เล็ก ๆ อาจจะแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี
การเกิดไฟป่าในแต่ละภูมิภาค มีดังนี้
3.1 ภาคเหนือ มักจะเกิดในช่วงระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี
3.2 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มั ก จะเกิ ด ในช่ า งระหว่ า งเดื อ น พฤศจิ ก ายน พฤษภาคม ของทุกปี
3.3 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มักจะเกิดในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม พฤษภาคม ของทุกปี
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กิจกรรมที่ 5.3
1. 2. 3. สรุปสถิติการเกิดไฟป่า ระหว่างปี 2558 - 2559 ของพื้นทีท่ ี่เกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง
ประเทศไทย
ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 57 -29 มิ.ย. 58
จังหวัด

ข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 58 - 29 มิ.ย. 59
ดับไฟป่า

(ครั้ง)

พื้นที่ถูกไฟไหม้
(ไร่)

(ครั้ง)

พื้นที่ถูกไฟไหม้
(ไร่)

1. เชียงใหม่

1,179

12,611.37

1,652

23,777

2. แม่ฮ่องสอน

471

3,839.50

391

4,800

3. ลาปาง

399

2,958

469

3,454

4. ลาพูน

297

3,552

321

5,262

5. เชียงราย

147

1,129.72

202

3,157.29

6. พะเยา

62

428.75

131

1,400

7. แพร่

140

1,004

140

2,201

8. น่าน

78

934

149

1,815

9. ตาก

258

3,869

373

8,899

3,031

30,326.34

3,828

54,765.29

รวม

ดับไฟป่า

ใน
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กิจกรรมที่ 5.4
1. แนวทางป้องกันไฟป่า คือ ควรช่วยกันตัดกิ่งไม้สด ตีไฟที่ลุกไหม้ตามบริเวณหั วไฟ
ให้เชื้อเพลิงกระจาย แล้วตีขนานกับไฟป่าที่กาลังจะเริ่มลุกลาม ฯลฯ
2. แนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่า คือ ไม่เผาขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ต่าง ๆ ในที่โล่งแจ้ง หรือตามแนว
ชายป่า กาจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง สร้างแนวป้องกันไฟ ฯลฯ
3. นาตัวอักษรที่กาหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
อักษร ก เป็นการป้องกันก่อนเกิดไฟป่า
อักษร ข เป็นการปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า
อักษร ค เป็นการปฏิบัติหลังจากไฟป่าสงบลงแล้ว
.....ก...... 1. กาจัดวัชพืชที่ติดไฟได้ง่าย เช่น พวกหญ้าคา หญ้าสาบเสือ พงอ้อ ใบไม้กิ่งไม้เล็ก
.....ก...... 2. จัดทาแนวกันไฟโดยถางป่าให้ห่างจากทางเดินในระยะ 5 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อ
ลุกลามของไฟ
....ก...... 3. นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการป้องกันไฟป่าให้ความร่วมมือ
เชื่อฟังคาแนะนาของเจ้าหน้าที่และควรแนะนา ให้ทุกคนรู้จักอันตรายจากไฟป่า
....ค...... 4. ตรวจดูบริเวณที่ยังมีไฟคุกรุ่น เมื่อพบแล้วจัดการดับให้สนิท
.....ค..... 5. ค้นหาความช่วยเหลือคน สัตว์ที่หนีไฟออกมาและได้รับบาดเจ็บ
....ค...... 6. ระวังภัยจากสัตว์ที่หนีไฟป่าออกมา จะทาอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้
....ค...... 7. ทาการปลูกป่าทดแทน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกไม้โตเร็ว
....ข...... 8. ถ้ายังไม่มีเครื่องมือ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยควบคุมไฟป่าแล้ว อย่าเสี่ยงเข้า
ไปดับไฟ เว้นแต่เป็นการลุกไหม้เล็กน้อยของไฟที่เกิดจากพวกหญ้าต่าง ๆ เช่น หญ้าคา
หญ้าขจรจบ หญ้าสาบเสือ
....ข..... 9. ควรช่วยกันตัดกิ่งไม้สด ตีไฟลุกไหม้ตามบริเวณหัวไฟให้เชื้อเพลิงแตกกระจายแล้วตี
ขนาน กับไฟป่าที่กาลังจะเริ่มลุกลาม
.....ข.... 10. ถ้ามีรถแทรกเตอร์ควรไถไร่อ้อยหรือต้นข้าวให้โล่งว่างเพื่อทาให้เป็นแนวไฟ มิให้เกิด
การติดต่อลุกลามมาได้
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แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หมอกควัน
กิจกรรมที่ 6.1 บอกสาเหตุของการเกิดหมอกควัน
1. ไฟป่า
2. การเผาเศษวัชพืช วัสดุทางการเกษตร และวัชพืชริมทาง
3. การเผาขยะ
4. ควันจากท่อไอเสียรถยต์
5. ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ 6.2 บอกผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
1. ระบบตา เกิดอาการระคายเคืองตา ตาแดง แสบตา ตาอักแสบ
2. ระบบผิวหนัง ระคายเคืองผิวหนัง เกิดผื่นคันผิวหนัง
3. ระบบทางเดินหายใจ แสบจมูก ไอ มีเสมหะ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่
และทาให้เกิดโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง
4. ระบบหลอดเลือดและหัวใจ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หายใจถี่ เมื่อยล้า สั่นผิดปกติ
ทาให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย เส้นเลือดในสมองตีบ
บุคคลทั่วไปอาจมีอาการเล็กน้อย แต่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิง
ตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจาตัวเกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ
อาจมีอาการรุนแรง
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แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
แผ่นดินไหว
กิจกรรมที่ 7.1
1. แผ่ น ดิ น ไหว เป็ น ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ซึ่ ง เกิ ด จากการเคลื่ อ นตั ว โดยฉั บ พลั น
ของเปลื อ กโลก การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวส่ ว นใหญ่ มั ก เกิ ด ขึ้ น ตรงบริ เวณขอบของแผ่ น เปลื อ กโลก
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก
2. แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีสาเหตุของการเกิด 2 ลักษณะ คือ
2.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
ภูเขาไฟระเบิด การยุบตัวหรือพังทลายของโพรงใต้ดิน การสั่นสะเทือนจากคลื่นมหาสมุทร
2.2 การกระทาของมนุษย์ ทาให้เกิดแผ่นดินไหวได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
การทาเหมือง การสร้างอ่างเก็บน้าหรือการสร้างเขื่อนใกล้รอยเลื่อน การทางานของเครื่องจักรกล
การจราจร และการเก็ บ ขยะนิ ว เคลี ย ร์ ไ ว้ ใ ต้ ดิ น การทดลองระเบิ ด ปรมาณู การระเบิ ด พื้ น ที่
เพื่อสารวจวางแผนก่อนสร้างเขื่อน เป็นต้น
กิจกรรมที่ 7.2
1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความเสียหายจากแผ่นดินไหว ประกอบด้วย
1.1 แหล่งกาเนิดแผ่นดินไหว ที่เกิดในแนวของแผ่นดินไหวโลก โดยเฉพาะบริเวณที่มี
การชนกันของแผ่นเปลือกโลก หรือแนวรอยเลื่อนที่มีความยาวมาก ๆ จะมีศักยภาพทาให้ เกิด
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่
1.2 ความลึกของจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ซึ่งมีจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวไม่ลึกมากหรือ
ผิวดิน จะก่อให้เกิดความรุนแรงในระดับที่มากกว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
ที่ลึกมากกว่า
1.3 ขนาด (Magnitude) หมายถึ ง จ านวนหรื อ ปริ ม าณของพลั ง งานที่ ถู ก ปล่ อ ย
ออกมาจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวแต่ละครั้งในรูปแบบของการสั่นสะเทือน
1.4 ระยะทาง โดยปกติแผ่นดินไหวที่มีขนาดเท่ากันแต่ระยะทางต่ างกัน ระยะทาง
ใกล้กว่าย่อมมีความสั่นสะเทือนของพื้นดิน
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1.5 สภาพทางธรณีวิทยา ก่อให้เกิดความเสียหายจากความสั่นสะเทือน บริเวณที่มี
การดูดซับพลังงานการสั่นสะเทือนได้มากหรือมีค่าการลดทอนพลังงานมาก จะได้รับความเสียหาย
น้อย เช่น ในพื้นที่ที่เป็นหินแข็ง แต่ในบริเวณที่เป็นดินอ่อนจะช่วยขยายการสั่นสะเทือนของพื้นดิน
ได้มากกว่าเดิม จะได้รับความเสียหายจะเพิ่มมากขึ้นด้วย
1.6 ความแข็งแรงของอาคาร อาคารที่สร้างได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรงได้รับการ
ออกแบบและก่อสร้างให้ต้านแผ่นดินไหว จะสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยได้ในระดับหนึ่ง
2. ผลกระทบที่จากแผ่นดินไหว
2.1 ทาให้เกิดพื้นดินแตกแยก
2.2 เกิดภูเขาไฟระเบิด
2.3 อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลาย
2.4 ไฟไหม้ แก๊สรั่ว
2.5 ท่อระบายน้าและท่อประปาแตก
2.6 เกิดคลื่นสึนามิ แผ่นดินถล่ม
2.7 เส้นทางการคมนาคมเสียหายและถูกตัดขาดถนนและทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอ
2.8 เกิดโรคระบาด
2.9 เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย
2.10. เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงทางเศรษฐกิจ เช่น การสื่อสาร
โทรคมนาคมขาดช่วง ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
หยุดชะงัก
2.11 ส่งผลต่อการลงทุน การประกันภัย
2.12 ในกรณีที่แผ่นดินไหวมีความรุนแรงมาก อาจทาให้อาคาร สิ่งปลูกสร้างถล่ม และมี
ผู้เสียชีวิตได้
2.13 หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นใต้ท้องทะเล แรงสั่นสะเทือนอาจจะทาให้เกิดเป็นคลื่น
ยักษ์ขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “สึนามิ” (Tsunami) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายได้
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3. ขนาดตามมาตราริกเตอร์ การรับรู้ และลักษณะที่ปรากฏของการเกิดแผ่นดินไหว
ริกเตอร์

การรับรู้

ลักษณะที่ปรากฏ

1 - 2.9

เล็กน้อย

ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กน้อย

3 - 3.9

เล็กน้อย

ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขย่าอาคารให้
สั่นสะเทือน

4 - 4.9

ปานกลาง

ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารรู้สึกถึง
การสั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว

5 - 5.9

รุนแรง

เครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่

6 - 6.9

รุนแรงมาก

อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย

รุนแรงมาก มาก

เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมาย ส่งผลทาให้อาคารและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหายอย่างรุนแรง แผ่นดินแยก วัตถุบนพื้น
ถูกเหวี่ยงกระเด็น

7.0 ขึ้นไป

กิจกรรมที่ 7.3
ข่าวเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหว
กิจกรรมที่ 7.4
1. การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแผ่นดินไหว
1.1 สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว
1.2 ตรวจสอบสภาพของอาคารที่ อ ยู่ อ าศั ย และเครื่ อ งใช้ ภ ายในบ้ า นท าการยึ ด
เครื่องเรือนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการล้มทับ เช่น ตู้และชั้นหนังสือกับฝาบ้านหรือเสา
1.3 ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย เช่น การปิดวาล์วก๊าซหุงต้ม ท่อน้าประปา สะพานไฟ การใช้เครื่องมือดับเพลิง
1.4 จัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ไว้ใกล้ตัว เช่น วิทยุ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์ดับเพลิง
น้าดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรคและอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
1.5 ให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวทุกคนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
เมื่ออยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
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2. แนวทางการปฏิบัติตนขณะเกิดแผ่นดินไหว
2.1 กรณีความสั่นสะเทือนมากให้ปิดสวิทช์ไฟหลักและปิดถังแก๊ส
2.2 มุ ด ใต้ โ ต๊ ะ เก้ า อี้ พิ ง ผนั ง ด้ า นใน แล้ ว อยู่ นิ่ ง ๆ ถ้ า ไม่ มี โ ต๊ ะ ใช้ แ ขนปิ ด หน้ า
ปิดศีรษะ หมอบตรงมุมห้อง อยู่ห่างกระจก หน้าต่าง เลี่ยงบริเวณที่สิ่งของหล่นใส่ เช่น โคมไฟ ตู้
2.3 ถ้ายังนอนอยู่ให้อยู่บนเตียง ใช้หมอนปิดบังศีรษะ หลีกเลี่ยงบริเวณที่สิ่งของหล่น
ใส่ อยู่บริเวณที่ปลอดภัย
2.4 ใช้ช่องประตูเป็นที่หลบภัยถ้าอยู่ใกล้ให้อยู่ในอาคารจนกว่าการสั่นสะเทือนหยุด
จึงออกไปภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยอันตราย ส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของหล่นใส่
2.5 อย่าใช้ลิฟต์ขณะมีก ารสั่นไหวถ้ า อยู่ ใ นลิ ฟต์กดทุก ปุ่มและออกจากลิ ฟ ต์ ทัน ที
บริเวณใกล้ลิฟต์จะเป็นส่วนที่แข็งแรงของอาคารเหมาะแก่การหลบและหมอบ
2.6 หากเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ให้ระลึกเสมอว่าอาจเกิดแผ่นดินไหวตาม (อาฟเตอร์
ช็อก) แต่มีขนาดเล็กกว่า
3. แนวทางการปฏิบัติตนหลังจากเกิดแผ่นดินไหว
3.1 ปิ ด สวิ ต ซ์ ไ ฟฟ้ า วาล์ ว ก๊ า ซหุ ง ต้ ม ประปา และห้ า มจุ ด ไม้ ขี ด ไฟ จนกว่ า จะได้
ตรวจสอบการรั่วของก๊าซหรือน้ามันเชื้อเพลิงแล้ว
3.2 ส ารวจผู้ ไ ด้ รับ บาดเจ็ บ จั ด การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น หากมี ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็บ
ห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสาหัส ยกเว้นกรณีต้องหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย
3.3 ตรวจการช ารุ ด ของท่ อ น้ าทุ ก ประเภท ทั้ ง ท่ อ ประปา ท่ อ น้ าโสโครก และ
สายไฟฟ้า ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถังแก๊ส ยกสะพานไฟ อย่าจุดไม้ขีดไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะ
แน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว
3.4 สารวจความเสียหายของบ้าน/อาคารเพื่อความปลอดภัย ก่อนเข้าไปภายในบ้าน/
อาคาร อพยพออกจากอาคารที่ได้รับความเสียหาย และเตรียมพร้อมรับการเกิดแผ่นดินไหวระลอก
ต่อไป
3.5 หลี ก เลี่ ย งการขั บ ขี่ ย วดยานในถนนและเข้ า ใกล้อ าคารที่ ไ ด้รั บ ความเสี ยหาย
ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเพื่อไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 8
สึนามิ
กิจกรรมที่ 8.1
1. สึนามิ หมายถึง คลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูงมาก และมีพลังรุนแรง
สามารถเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกล ๆ เมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งจะทาให้เกิดเป็นคลื่น
ขนาดใหญ่ ม าก ที่ เ รี ย กกั น ว่ า คลื่ น ยั ก ษ์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งใหญ่ ห ล วงต่ อ ชี วิ ต
และทรัพย์สินของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่ง คลื่นชนิดนี้ จึงแตกต่างจากคลื่นธรรมดาที่เกิด
จากแรงลมพัดผ่านเหนือพื้นผิวน้าในท้องทะเล
2. สึ น ามิ เกิ ด จากการไหวสะเทื อ นของเปลื อ กโลกอย่ า งรุ น แรงใต้ พื้ น ท้ อ งทะเล
และมหาสมุ ท ร ซึ่ ง ปลดปล่ อ ยพลั ง งานมหาศาลออกมา ท าให้ ม วลน้ าในมหาสมุ ท รเกิ ด การ
เคลื่อนไหวกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ แผ่กระจายเป็นวงกว้างออกไปจากบริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลาง
ของแผ่นดินไหว
กิจกรรมที่ 8.2
1. จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รับ ความเสี ย หายจากการเกิ ด สึ น ามิ เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2547 คื อ
จังหวัดทางฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง กระบี่ และสตูล
2. ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ ได้แก่
2.1 ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ โรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยว
ร้านค้าและร้านอาหารบริเวณชายหาด บ้านเรือนของราษฎรที่มีอาชีพทางการประมง ทรัพย์สิน
ส่วนตัวของนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ เรือประมง และเรือของหน่วยงานราชการ สาธารณูปโภค
เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนนหนทาง
2.2 ความเสี ย หายด้ านเศรษฐกิ จ ความเสี ย หายด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณที่ได้รับพิบัติภัยหลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิ ย มมาก นอกจากจะเสี ย หายในด้ า นทรั พ ย์ สิ น แล้ ว การหยุ ด กิ จ การของธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ
ที่ประสบพิบัติภัย ยังทาให้บุคลากรจานวนมากต้องสูญเสียรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ
หรือพนักงานลูกจ้าง ส่วนกิจการอื่น ๆ ที่ไม่ประสบพิบัติภัยโดยตรง ก็มีปัญหาการขาดแคลน
ลูกค้า เนื่องจากนักท่องเที่ยวเกิดความกลัว ไม่กล้าเดินทางมา หลังการเกิดภัยคลื่นสึนามิ จานวน
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นักท่องเที่ยวใน 6 จังหวัดภาคใต้ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ภูเก็ต
พังงา และกระบี่ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตและบาดเจ็บมาก
ที่สุด แหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความเสียหายมาก คือ ชายทะเลเขาหลัก ในอุทยานแห่งชาติเขา
หลัก - ลารู่ ตาบลคึกคัก อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
3. พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดสึนามิในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดที่ติดทะเลทางฝั่งอันดามัน
6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง กระบี่ และสตูล
กิจกรรมที่ 8.3 บอกสถานการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทย
วันที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลา 07.59 น. ตามเวลาในประเทศไทย ได้เกิดแผ่นดินไหว
มีศูนย์กลางอยูท่ างตอนเหนือของหัวเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ลึกลงไปในแผ่นดินประมาณ
30 กิ โ ลเมตร มี ข นาดความรุน แรง 8.9 ตามมาตราริ ก เตอร์ นั บ เป็ น แผ่ น ดิ น ไหวที่ รุ น แรงมาก
เป็นอันดับ 5 ของโลก นับตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา
หลั ง จากเกิ ด แผ่ นดิ นไหวไม่น าน เวลาประมาณ 10.00 น. คลื่ น สึ น ามิ ไ ด้เคลื่ อนตัว
มาชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมลายู ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 500 600 กิโลเมตร ก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณชายฝั่งตอนเหนือ ของประเทศมาเลเซียและภาคใต้
ของไทย มีผู้เสียชีวิตใน 6 จังหวัด คือ สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง รวมกันประมาณ
5,400 คน
กิจกรรมที่ 8.4
1. วิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดสึนามิ
1.1 เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว ให้เตรียมรับ
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้
1.2 สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับน้าลงมาก หลังการ
เกิดแผ่นดินไหว ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง
ให้อยู่ห่างจากชายฝั่งมาก ๆ และอยู่ในที่ดอนหรือน้าท่วมไม่ถึง
1.3 ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
1.4 หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดทาเขื่อน กาแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ เพื่อ
ลดแรงปะทะของน้าทะเล และก่อสร้างที่พักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรงในบริเวณย่านที่มีความเสี่ยงภัย
1.5 หลีกเลี่ยงการก่อสร้างใกล้ชายฝั่งในย่านที่มีความเสี่ยงสูง
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1.6 วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ เช่น กาหนดสถานที่ในการอพยพ
แหล่งสะสมน้าสะอาด เป็นต้น
1.7 คลื่นสึนามิ ในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็ก แต่อีกบริเวณหนึ่ง อาจมีขนาดใหญ่
ดั ง นั้ น เมื่ อ ได้ รั บ ทราบข่ า วการเกิ ด คลื่ น สึ น ามิ ขนาดเล็ ก ในสถานที่ ห นึ่ ง จงอย่ า ประมาท
ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
2. วิธีการปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุการณ์การสึนามิ
2.1 ในกรณีที่ได้รับการเตือนภัยว่าจะเกิดคลื่นสึนามิ ให้ตั้งสติให้ดี และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ได้รับการอบรมมา ควรเตรียมอาหารแห้ง น้าดื่ม ยา และเวชภัณฑ์ เอกสารสาคัญ และ
เงินสดจานวนหนึ่ง ติดตั วไปด้ ว ย ให้อพยพขึ้นไปยั ง ที่ เนิ นสู งน้ าท่ วมไม่ถึ งหรื อใช้ เส้ น ทางที่ ท าง
ราชการกาหนดไว้ให้
2.2 เมื่อเห็นน้าทะเลลดลงอย่างผิดปกติ อย่าลงไปในชายหาด เพราะหากเกิดคลื่น
เคลื่อนตัวเข้ามาจะไม่สามารถวิ่งหลบหนีคลื่นได้ทัน ควรรีบออกให้ห่ างจากบริเวณฝั่งชายทะเลให้
มากที่สุด
2.3 ผู้ที่เดินเรืออยู่ในทะเล เมื่อได้ยินการเตือนภัยห้ามนาเรือเข้ามาบริเวณชายฝั่งเป็น
อันขาด ถ้าอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบนาเรือออกไปกลางทะเลห่างจากชายฝั่ง เพราะคลื่นสึนามิที่
อยู่ไกลชายฝั่งมากๆ จะมีขนาดเล็ก
2.4 คลื่นสึนามิสามารถโถมเข้าหาชายฝั่งได้หลายระลอก แต่ละระลอกอาจทิ้งช่วง
ประมาณ 20 นาที ควรรอสักระยะหรือจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยแล้วผู้ที่อพยพขึ้นสู่ที่
สูงจึงลงมาจากที่หลบภัยหรือเรือที่ลอยลาอยู่กลางทะเลจึงกลับเข้าฝั่ง
2.5 เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออกจาก
บริเวณชายฝั่งไปยังบริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจากทางราชการ เนื่องจาก
คลื่นสึนามีเคลื่นที่ด้วยความเร็วสูง
2.6 อย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่าจะ
หลบหนีทัน
3. วิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดเหตุการณ์การสึนามิ
3.1 สารวจดูตนเองและคนที่ใกล้ชิดว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหรือไม่
ถ้ามีควรรีบปฐมพยาบาลและนาส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
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3.2 หลังจากคลื่นสึนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่ง เมื่อเหตุการณ์จะสงบลง สิ่งที่ควรระวัง คือ
การเกิดแผ่นดินไหวเบา ๆ หรือที่เรียกว่า อาฟเตอร์ ช็อกตามมา ซึ่งมักจะเกิดตามมาหลังจากเกิด
แผ่นดินไหวประมาณครึ่งชั่วโมงถึง 2 วัน และหากเกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้นไม่ควรออกจากตัวอาคาร
บ้านเรือน ไม่ควรยืนใกล้หน้าต่าง ประตู เพราะกระจกอาจจะแตก ทาให้ได้รับอันตรายได้
3.3 สารวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่างๆ แจ้งให้ทางราชการ
ทราบ
3.4 คอยฟังประกาศจากทางราชการ หากให้มีการอพยพออกนอกพื้นที่ ควรหยิบ
เอกสารสาคัญและทรัพย์สินมีค่า แล้วออกจากบริเวณดังกล่าวไปอยู่ในเขตปลอดภัยต่อไป
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิ
4.1 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
4.2 กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 กรมอุตุนิยมวิทยา
4.4 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
4.5 สมาคมเพื่อนเตือนภัย
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แนวตอบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 9
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
การประสบภัยธรรมชาติ
กิจกรรมที่ 9.1 หากเกิดเหตุการณ์ลมพายุพัดบ้านเรือนจนได้รับความเสียหาย ควรแจ้งใครเพื่อขอ
ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
1. ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในหมู่ บ้านของท่านเองบุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นได้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน กานัน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ นายก อบต.
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบล
2. ถ้าเหตุการณ์เกิดหมู่บ้านอื่นในจังหวัดของท่าน บุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ได้แก่
นายอาเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กิจกรรมที่ 9.2 ให้บอกหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัย
ธรรมชาติมาอย่างน้อย 5 หน่วยงาน
1. กรมทางหลวงชนบท สังกัด กระทรวงคมนาคม
2. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
3. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด กระทรวงมหาดไทย
4. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ์ จาจด
นายประเสริฐ หอมดี
นางตรีนุช สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน. สานักงาน กศน.
รองเลขาธิการ กศน. สานักงาน กศน.
ผูอ้ านวยการกลุม่ พัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้อานวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
รองผู้อานวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

นายจาเริญ มูลฟอง
นายสมชาย เด็ดขาด

ผู้วิเคราะห์เนื้อหาและจัดทาโครงสร้างหลักสูตร
นายประดิษฐ์ สุวรรรณศักดิ์
นางสุนันท์ โกษาวัง
นางอัมพวัน กันวะนา
นายนิพนธ์ ณ จันตา
นางสาวกมลธรรม ชื่นพันธุ์
นางณิชากร เมตาภรณ์
นางพิมพรรณ ยอดคา
นางรสาพร หม้อศรีใจ
นางอรวรรณ ฟังเพราะ
นางอุบลรัตน์ มีโชค
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด
นางอริสา ประกอบดี
นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น
นายธนากร หน่อแก้ว
นางสาวพรวิมล พันลา

นายช่างเครื่องกลอาวุโส ศป เขต 10 ลาปาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
ศูนย์ ปภ เขต 10 ลาปาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
ศูนย์ ปภ เขต 10 ลาปาง
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง
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ผู้รวบรวม/ เรียบเรียงเนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภัยแล้ง
นางอุบลรัตน์ มีโชค
นายธนากร หน่อแก้ว
นายประวิตร ประธรรมโย
นางกนิษฐา แสงอายุ

ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู กศน.อาเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ครูอาสาสมัคร กศน.อาเภอพาน จ.เชียงราย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาตภัย
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
นางณิชากร เมตาภรณ์
นางดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ
นางสาวชลธิชา ก๋าแก้ว
นางอาพร คาลือ

ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู กศน.ตาบล กศน.อาเภอเมือง จ.น่าน
ครูอาสาสมัคร กศน.อาเภอเมือง จ.น่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุทกภัย
นางอริสา ประกอบดี
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
นางสาวพรวิมล พันลา
นายนครินทร์ อรุณพันธ์

ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง
นักวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดินโคลนถล่ม
นางอริสา ประกอบดี
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
นางสาวพรวิมล พันลา
นายนครินทร์ อรุณพันธ์

ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง
นักวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟป่า
นางสาวกมลธรรม ชื่นพันธุ์
นางสาวสายพิน ใจแก่น
นางเยาวรีย์ บุณยะภักดิ์

ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู กศน.ตาบล กศน.อาเภอเมือง จ.ลาปาง
ครูอาสาสมัคร กศน.อาเภอเมือง จ.ลาปาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หมอกควัน
นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด
นางสาวจิระวดี สมทรง
นางสาวนันทรัตน์ ไขลาเมา

ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู กศน.อาเภอแจ้ห่ม จ.ลาปาง
ครู กศน.ตาบล กศน.อาเภอเมืองปาน จ.ลาปาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นดินไหว
นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น
นางกาญจน์ณัฏฐา คีรีธีรกุล
นางยุพดี ดวงคา
นางธัญญารัตน์ กาพุฒกลาง

ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู กศน.อาเภอแม่สรวย จ.เชียงราย
ครู กศน.อาเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
ครูอาสาสมัคร กศน.อาเภอแม่สรวย จ.เชียงราย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สึนามิ
นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์
นายนิพนธ์ ณ จันตา
นายธีรวุฒิ วังแก้ว
นายอุดร คาบุญเรือง
นายพิรุณ กุลชวาล

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ กศน.อาเภอสูงเม่น จ.แพร่
ครู กศน.ตาบล กศน.อาเภอเชียงม่วน จ.พะเยา
ครู กศน.ตาบล กศน.อาเภอปง จ.พะเยา

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

ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนิพนธ์ ณ จันตา

ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

จัดรูปเล่ม
นายนิพนธ์ ณ จันตา
นางณิชากร เมตาภรณ์
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น

ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชานาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

ออกแบบปก
นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น

ครู สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

พิมพ์ที่
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ลาปาง
เอกสารวิชาการลาดับที่ 25/2559
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