
ภัยธรรมชาติ  (Natural Disasters) 
ดร. ภูเวียง ประคํามินทร* 

ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายตางๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยู
ของมนุษย นับต้ังแตโบราณกาลมาแลวที่มนุษย ผจญกับความย่ิงใหญของภัยธรรมชาติ ไมวาจะยาวนานปานใดที่
มนุษยพยายามเรียนรูและเอาชนะภัยธรรมชาติ ตราบจนปจจุบัน มนุษยยังไมสามารถเอาชนะไดเลย นอกจากน้ียัง
ไมมีใครท่ีเขาใจถึงลักษณะกระบวนการและปรากฏการณทางธรรมชาติที่ละเอียดลึกซึ้ง ปจจุบันมนุษยมี
เทคโนโลยีที่สามารถชวยใหเดินทางไปในอวกาศได แตสําหรับธรรมชาติอันย่ิงใหญในโลกท่ีมนุษยอาศัยอยูน้ี 
ความรูที่มีอยูน้ันนับวานอยมาก การเกิดปรากฏการณตางๆในธรรมชาติไมวาจะเปน แผนดินไหว ภัยรอน ภัย
หนาวฯลฯ เหลาน้ี แตละครั้งนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของมนุษยเปนอยางมาก ยิ่งมนุษยพยายาม
ที่จะเรียนรูศึกษาถึงปรากฏการณธรรมชาติมากเทาใด ยิ่งพบวาธรรมชาติน้ันยิ่งมีความยิ่งใหญ สุดที่มนุษยจะ
สามารถควบคุมได หนทางเดียวที่ดีที่สุด พึงกระทําตอนน้ีคือพยายามเรียนรูธรรมชาติของภัยตางๆเหลาน้ีแลว
หาทางปองกันและลดความเสียหายที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติตางๆเหลาน้ีใหมากท่ีสุด 
 

ประเภทของภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติสามารถแบงเปน 8 ประเภทใหญๆ ไดดังน้ี 
1. วาตภัย 
2. อุทกภัย 
3. ความแหงแลง 
4. พายุฝนฟาคะนอง 
5. คล่ืนพายุซัดฝง 
6. แผนดินไหว 
7. แผนดินถลม 
8. ไฟปา 
9. สึนามิ 

  

1. วาตภัย  
หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจาก พายุลมแรง แบงได 2 ชนิด 
 1.1 วาตภัยจากพายุฤดูรอน จะเกิดขึ้นในชวงฤดูรอน เกิดจากกระแสอากาศรอนยกขึ้นเบื้องบนอยาง
รุนแรงและเย็นตัวลงอยางรวดเร็วจนสามารถกลั่นตัวเปนหยดนํ้าหรือเปนนํ้าแข็งแลวตกลงมา บางครั้งจะเกิดพายุ
ฝนฟาคะนองและอาจมีลูกเห็บทําความเสียหายไดในบริเวณเล็กๆ ชวงเวลาสั้นๆ ความเร็วลมท่ีเกิดขึ้นในขณะน้ัน
ประมาณ 50 กม./ชม. ทําใหสิ่งกอสราง บานเรือน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ฝนตกหนัก ฟาแลบ ฟาผา เปน
อันตรายแกชีวิตมนุษยและสัตวได  
ขอสังเกตกอน/ขณะ/หลัง พายุฤดูรอน (มีนาคม-พฤษภาคม) 
กอนเกิด ~ อากาศรอนอบอาว ติดตอกันหลายวัน 
 ~ ลมสงบ แมใบไมก็ไมสั่นไหว 
 ~ ความช้ืนในอากาศสูง จนรูสึกเหนียวตามรางกาย 

                                                 
* ผูอํานวยการ , สวนตรวจวัดและเตือนภัยแผนดินไหวท่ัวโลก สํานกัแผนดินไหว กรมอุตนุิยมวิทยา 



 ~ ทองฟามัว ทัศนะวิสัยการมองเห็นระยะไกลไมชัดเจน (อากาศมัว) 
 ~ เมฆทวีมากขึ้น ทองฟามืดครึ้ม อากาศรอนอบอาว 
 

ขณะเกิด  ~ พายุลมแรง 15-20 นาที ความเร็วมากกวา 50 กม./ชม.  
 ~ เมฆทวีขึ้นอยางรวดเร็ว ลมกระโชกแรงเปนครั้งคราว ในชวง 1-2 นาทีแรกความเร็วลมอาจสูงถึง 
60-70 กม/ชม. บางครั้งมีฝนตกหนัก อาจจะมีลูกเห็บตกไดในบางครั้ง  มีฟาคะนอง ฟาแลบถานับในใจ 1-2-3 แลว 
ไดยินเสียงฟารอง และพายุจะหางไปประมาณ 1 กม. ถาเห็นฟาแลบและฟารองพรอมกัน พายุจะอยูใกลมาก  
 ~ สภาวะนี้จะอยูประมาณ 1 ชม. 
หลังเกิด ~ พายุสลายไปแลวอากาศจะเย็นลง รูสึกสดช่ืนขึ้น ทองฟาแจมใส ทัศนะวิสัยชัดเจน 
 

การปองกัน พายุฤดูรอน 
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
* สอบถาม แจงสภาวะอากาศราย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
* ติดต้ังสายลอฟาสําหรับอาคารสูงๆ 
* ปลูกสราง ซอมแซม อาคารใหแข็งแรง เตรียมปองกันภัยใหสัตวเล้ียงและพืชผลการเกษตรเมือยางเขาฤดูรอน 
* ไมใชอุปกรณไฟฟาทุกชนิด ขณะมีฟาคะนอง 
* ไมใสเครื่องประดับโลหะ และอยูกลางแจง ขณะมีฝนฟาคะนอง 
 

 1.2 วาตภัยจากพายุหมุนเขตรอน จะเกิดขึ้นในชวงฤดูฝน เปนพายุที่เกิดขึ้นเหนือทะเลจีนใต และ
มหาสมุทรแปซฟิกในเขตรอน มีศูนยกลางประมาณ 200 กม.หรือมากกวา มีลมพัดเวียนรอบศูนยกลางทิศทวนเข็ม
นาฬิกา (ในซีกโลกเหนือ) หากมีความแรงถึงขั้นพายุไตฝุนจะมีศูนยกลางเปนวงกลมประมาณ 15-60 กม. เรียกวา
ตาพายุ มองเห็นไดจากภาพถายเมฆจากดาวเทียม เมื่อพายุหมุนเขตรอนเคล่ือนตัวขึ้นฝงจะทําความเสียหายให
บริเวณที่เคล่ือนผาน เปนอยางมาก  
ความรุนแรง ของพายุหมุนเขตรอนแบงตามความเร็วลมสูงสุดใกลจุดศูนยกลางไดดังน้ี 
 * พายุดีเปรสช่ัน  มีกําลังออน ความเร็วลมใกลศูนยกลาง ไมเกิน 63 กม /ชม 
 * พายุโซนรอน  มีกําลังปานกลาง ความเร็วลมใกลศูนยกลาง 63-117 กม/ชม. 
 * พายุไตฝุน   มีกําลังแรง ความเร็วลมใกลศูนยกลางต้ังแต 118 กม/ชม. ขึ้นไป 
ขอสังเกตกอน/ขณะ/หลังเกิด สภาวะอากาศของพายุหมุนเขตรอน (กรกฎาคม-ตุลาคม) 
กอนเกิด ~ อากาศดี ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน 
 ~ เมฆทวีขึ้นเปนลําดับ  
 ~ ฝนตกเปนระยะๆ 
ขณะเกิด ~ เมฆเต็มทองฟา ฝนตกตอเน่ืองเกือบตลอดเวลา ลมพัดจัดและแนทิศ 
 ~ เมื่อตาพายุผานมา ลมสงบ ทองฟาแจมใส แตยังจะมีลมรุนแรงตามมาอีกครั้งในระยะเวลาสั้นๆ 
 ~ เมฆเต็มทองฟา ฝนตกเกือบตลอดเวลา ลมพัดกลับทิศ 
หลังเกิด ~ พายุสลายไปแลวจะทิ้งความเสียหายไวตามทางผาน อากาศดีขึ้นเปนลําดับ 



 

รูปที่ 1 ความเสียหายจากพายุไตฝุนเกย ที่จังหวัดชุมพร วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 

วาตภัยคร้ังสําคัญในประเทศไทยเกิดขึ้นท่ีใดและเม่ือไร 

1. วาตภัยจากพายุโซนรอน “แฮเรียต” ที่แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 

ตุลาคม 2505 มีผูเสียชีวิต 870 คน สูญหาย 160 คน บาดเจ็บ 422 คน ประชาชนไรที่อยูอาศัย 16,170 คน ทรัพยสิน
สูญเสียราว 960 ลานบาท 

2. วาตภัยจากพายุไตฝุน “เกย” ที่พัดเขาสูจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ความเร็วของลมวัดได 120 กม./
ชม. ประชาชนเสียชีวิต 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน บานเรือนเสียหาย 61,258 หลัง ทรัพยสินสูญเสยีราว 
11,739,595,265 บาท 

3. วาตภัยจากพายุไตฝุนลินดา ต้ังแตวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง 4 พฤศจิกายน 2540 ทําใหเกิดความเสียหายจากวาตภัย 
อุทกภัย และคลื่นซัดฝงในพื้นที่ 11 จังหวัดของภาคใตและภาคตะวันออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 
 

อันตรายท่ีเกิดจากพายุและลมแรงจัด  สงผลความเสียหายดังน้ี  

บนบก  

ตนไมถอนรากถอนโคน ตนไมทับบานเรือนพัง ผูคนไดรับบาดเจ็บถึงตาย เรือกสวนไรนา เสียหายหนักมาก  

บานเรือนที่ไมแข็งแรง ไมสามารถตานทานความรุนแรงของลมไดพังระเนระนาด หลังคาบานที่ทําดวยสังกะสีจะ
ถูกพัดเปด กระเบื้องหลังคาปลิววอน เปนอันตรายตอผูที่อยูในท่ีโลงแจง เสาไฟฟา เสาโทรเลข เสาโทรศัพทลม 

สายไฟฟาขาด ไฟฟาลัดวงจร เกิดเพลิงไหม ผูคนเสียชีวิตจากไฟฟาดูดได ผูคนที่พักอยูริมทะเล จะถูกคล่ืนซัดทวม
บานเรือน และกวาดลงทะเล ผูคนอาจจมนํ้าตายในทะเลได ฝนตกหนักมากท้ังวันและทั้งคืน อุทกภัยจะตามมา 

นํ้าปาจากภูเขาไหลหลากลงมาอยาง รุนแรง ทวมบานเรือน ถนน และเรือนสวนไรนา  

เสนทางคมนาคม ทางรถไฟ สะพาน และถนนถูกตัดขาด 
 

ในทะเล 

มีลมพัดแรงจัดมาก คล่ืนใหญ เรือขนาดใหญอาจถูกพัดพาไปเกยฝงหรือชนหินโสโครกทําใหจมได  
เรือทุกชนิดควรงดออกจากฝงหรือหลีกเล่ียงการเดินเรือเขาใกลศูนยกลางพายุ มีคล่ืนใหญซัดฝงทําใหระดับนํ้าสูง
ทวม อาคารบานเรือนบริเวณริมทะเล และอาจกวาด สิ่งกอสรางที่ไมแข็งแรงลงทะเลได เรือประมงบริเวณชายฝง
จะถูกทําลาย 



การเตรียมการและปองกันอันตราย พายุหมุนเขตรอน 
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
* สอบถาม แจงสภาวะอากาศราย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
* ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน 
* เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาหิ้วติดตามขาวสาร และยานพาหนะ 
* ซอมแซมอาคารใหแข็งแรง เตรียมปองกันภัยใหสัตวเล้ียงและพืชผลการเกษตร 
* เตรียมพรอมอพยพเมื่อไดรับแจงใหอพยพ 
  

2. อุทกภัย  
หมายถึง ภัยและอันตรายท่ีเกิดจากสภาวะน้ําทวมหรือนํ้าทวมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝน
ตอเน่ืองเปนเวลานาน มีสาเหตุจาก เน่ืองมาจาก  
2.1 หยอมความกดอากาศตํ่า  
2.2 พายุหมุนเขตรอน ไดแก พายุดีเปรสช่ัน, พายุโซนรอน, พายุใตฝุน  
2.3 รองมรสุมหรือรองความกดอากาศตํ่ากําลังแรง 
2.4 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต กําลังแรง 
2.5 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
2.6 เขื่อนพัง (อาจมีสาเหตุจากแผนดินไหว และอื่นๆ) 
ภัยจากนํ้าทวมหรืออุทกภัยสามารถแบงไดดังน้ี  
- อุทกภัยจากนํ้าปาไหลหลากและน้ําทวมฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นในที่ราบตํ่าหรือที่ราบลุมบริเวณใกลภูเขาตนนํ้า 
เมื่อมีฝนตกหนักเหนือภูเขาตอเน่ืองเปนเวลานาน จะทําใหจํานวนน้ําสะสมมีปริมาณมากจนพ้ืนดิน และตนไมดูด
ซับไมไหวไหลบาลงสูที่ราบตํ่า เบื้องลางอยางรวดเร็ว มีอํานาจทําลายรางรุนแรงระดับหน่ึง ที่ทําใหบานเรือน
พังทลายเสียหาย และอาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได ความแรงของนํ้าสามารถทําลายตนไม อาคาร ถนน สะพาน 
ชีวิตและทรัพยสิน 
- อุทกภัยจากนํ้าทวมขังและนํ้าเออทน เกิดจากนํ้าในแมนํ้าลําธารลนตล่ิง หรือมีระดับสูงจากปกติ เออทวมลนไหล
บาออกจากระดับตล่ิงในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ตํ่าเขาทวมอาคารบานเรือน เรือกสวนไรนาไดรับความ
เสียหาย หรือเปนสภาพนํ้าทวมขัง ในเขตเมืองใหญที่เกิดจากฝนตกหนัก ตอเน่ืองเปนเวลานาน มีสาเหตุมาจาก
ระบบการระบายนํ้าไมดีพอ มีสิ่งกอสรางกีดขวางทางระบายน้ําหรือเกิดนํ้าทะเลหนุนสูงกรณีพ้ืนที่อยูใกลชายฝง
ทะเลทําใหการคมนาคมชะงักเกิดโรคระบาดทําลายสาธารณูปโภคและพืชผลการเกษตร 
เม่ือเกิดอุทกภัยอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นมีอะไรบาง 
สามารถแบงอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ไดดังน้ี 
ความเสียหายโดยตรง 
1. นํ้าทวมอาคารบานเรือน สิ่งกอสรางและสาธารณสถาน ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางมาก 
บานเรือนหรืออาคารสิ่งกอสรางที่ไมแข็งแรงจะถูกกระแสนํ้าที่ไกลเช่ียวพังทลายได คนและสัตวพาหนะและสัตว
เล้ียงอาจไดรับอันตรายถึงชีวิตจากการจมนํ้าตาย  
2. เสนทางคมนาคมและการขนสง อาจจะถูกตัดเปนชวง ๆ โดยความแรงของกระแสนํ้า ถนน และสะพานอาจจะ
ถูกกระแสนํ้าพัดใหพังทลายไดสินคาพัสดุอยูระหวางการขนสงจะไดรับความเสียหายมาก  
3. ระบบสาธารณูปโภค จะไดรับความเสียหาย เชน โทรศัพท โทรเลข ไฟฟา และประปา ฯลฯ  



4. พ้ืนที่การเกษตรและการปศุสัตวจะไดรับความเสียหาย เชน พืชผล ไรนา ทุกประการท่ีกําลังผลิดอกออกผล อาจ
ถูกนํ้าทวมตายได สัตวพาหนะ วัว ควาย สัตวเล้ียง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บกักตุน หรือมีไวเพ่ือทําพันธุจะไดรับ
ความเสียหาย ความเสียหายทางออม จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และ
สูญเสียความปลอดภัยเปนตน 
 

 
 

รูปที่ 2 อุทกภัยที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เม่ือเดือน พฤศจิกายน 2543 

 
การปองกัน อุทกภัย 
สามารถกลาวโดยยอพอสังเขป ไดดังน้ี 
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
* สอบถาม แจงสภาวะอากาศราย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
* ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน 
* เตรียมนํ้าด่ืม เครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอร่ี วิทยุกระเปาหิ้วติดตามขาวสาร 
* ซอมแซมอาคารใหแข็งแรง เตรียมปองกันภัยใหสัตวเล้ียงและพืชผลการเกษตร 
* เตรียมพรอมเสมอเมื่อไดรับแจงใหอพยพไปที่สูง เมื่ออยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และฝนตกหนักตอเน่ือง 
* ไมลงเลนนํ้า ไมขับรถผานนํ้าหลากแมอยูบนถนน ถาอยูใกลนํ้า เตรียมเรือเพ่ือการคมนาคม 
* หากอยูในพ้ืนที่นํ้าทวมขัง ปองกันโรคระบาด ระวังเรื่องนํ้าและอาหาร ตองสุก และสะอาดกอนบริโภค 



 
 

รูปที่ 3 ความเสียหายจากพายุไตฝุนลินดาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 
 

เม่ือไดรับคําเตอืน เรื่อง อุทกภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา ควรปฏิบัติตนอยางไร 

กอนเกิด ควรปฏิบัติดังน้ี 
1. เช่ือฟงคําเตือนอยางเครงครัด  

2. ติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอยางตอเน่ือง  

3. เคล่ือนยายคน สัตวเล้ียง เชน วัว ควาย และสิ่งของไปอยูในที่สูง ซึ่งเปนที่พนระดับนํ้าที่เคยทวมมากอน  

4. ทําคันดินหรือกําแพงก้ันนํ้าโดยรอบ  

5. เคล่ือนยายพาหนะ เชน รถยนตหรือลอเลื่อนไปอยูที่สูง หรือทําแพสําหรับที่พักรถยนต อาจจะใชถังนํ้าขนาด 200 

ลิตร ผูกติดกันแลวใชกระดานปูก็ได  
6. เตรียมกระสอบใสดินหรือทราย เพ่ือเสริมคันดินที่ก้ันนํ้าใหสูงขึ้น เมื่อระดับนํ้าขึ้นสูงทวมคันดินที่สรางอยู  
7. ควรเตรียมเรือไม เรือยาง หรือแพไมไวใชดวย เพ่ือใชเปนพาหนะในขณะนํ้าทวมเปนเวลานาน เรือเหลาน้ี
สามารถชวยชีวิตไดเมื่ออุทกภัยคุกคาม  

8. เตรียมเครื่องมือชางไม ไมกระดาน และเชือกไวบางสําหรับตอแพ เพ่ือชวยชีวิตในยามคับขัน เมื่อนํ้าทวมมากขึ้น 
จะไดใชเครื่องมือชางไมเปดหลังคารื้อฝาไม เพ่ือใชชวยพยุงตัวในนํ้าได  
9. เตรียมอาหารกระปอง หรืออาหารสํารองไวบาง พอที่จะมีอาหารรับประทานเมื่อนํ้าทวมเปนระยะเวลาหลาย ๆ 
วัน อาหารยอมขาดแคลนและไมมีที่หุงตม  

10. เตรียมนํ้าด่ืมเก็บไวในขวดและภาชนะที่ปดแนน ๆ ไวบาง เพราะนํ้าที่สะอาดท่ีใชตามปกติขาดแคลนลง ระบบ
การสงนํ้าประปาอาจจะหยุดชะงักเปนเวลานาน  

11. เตรียมเครื่องเวชภัณฑไวบางพอสมควร เชน ยาแกพิษกัดตอยแมลงปอง ตะขาบ งู และสัตวอื่น ๆ เพราะเมื่อเกิด
นํ้าทวมพวกสัตวมีพิษ เหลาน้ีจะหนีนํ้าขึ้นมาอยูบนบานและหลังคาเรือน  

12. เตรียมเชือกมนิลามีความยาวไมนอยกวา 10 เมตร ใชปลายหน่ึงผูกมัดกับตนไมเปนที่ยึดเหน่ียว ในกรณีที่
กระแสนํ้าเช่ียว และคลื่นลูกใหญซัดมากวาดผูคนลงทะเล จะชวยไมใหไหลลอยไปตามกระแสนํ้า  



13. เตรียมวิทยุที่ใชถานไฟฉาย เพ่ือไวติดตามฟงรายงานขาวลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา  

14. เตรียมไฟฉาย ถานไฟฉาย และเทียนไข เพ่ือไวใชเมื่อไฟฟาดับ 
 

ขณะเกิด ควรต้ังสติใหมั่นคง อยาต่ืนกลัวหรือตกใจ ควรเตรียมพรอมที่จะเผชิญเหตุการณดวยความสุขุม รอบคอบ 

และควรปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1. ตัดสะพานไฟ และปดแกสหุงตมใหเรียบรอย  

2. จงอยูในอาคารท่ีแข็งแรง และอยูในที่สูงพนระดับนํ้าที่เคยทวมมากอน  

3. จงทําใหรางกายอบอุนอยูเสมอ  

4. ไมควรขับขี่ยานพาหนะฝาลงไปในกระแสนํ้าหลาก  

5. ไมควรเลนนํ้าหรือวายนํ้าเลนในขณะนํ้าทวม  

6. ระวังสัตวมีพิษที่หนีนํ้าทวมขึ้นมาอยูบนบาน และหลังคาเรือนกัดตอย เชน งู แมลงปอง ตะขาบ เปนตน  

7. ติดตามเหตุการณอยางใกลชิด เชน สังเกตลมฟาอากาศ และติดตามคําเตือนเก่ียวกับ ลักษณะอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยา  

8. เตรียมพรอมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณจวนตัว หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการ  

9. เมื่อจวนตัวใหคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกวาหวงทรัพยสมบัติ 
 

หลังเกิด เมื่อระดับนํ้าลดลงจนเปนปกติ การบูรณะซอมแซมสิ่งตาง ๆ  จะตองเริ่มตนทันที่งานบูรณะตาง ๆ เหลาน้ี
จะประกอบดวย 

1. การขนสงคนอพยพกลับยังภูมิลําเนาเดิม  
2. การชวยเหลือในการรื้อสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมบานเรือนที่หักพัง และถาบานเรือนที่ถูกทําลายสิ้น ก็ใหไดรับ
ความชวยเหลือในการจัดหาที่พักอาศัยและการดํารงชีพช่ัวระยะหนึ่ง  
3. การกวาดเก็บขนสิ่งปรักหักพังทั่วไป การทําความสะอาดบานเรือน ถนนหนทางที่เต็มไปดวยโคลนตม และสิ่ง
ชํารุดเสียหายที่เกล่ือนกลาดอยูทั่วไปกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว  
4. ซอมแซมบานเรือนอาคาร โรงเรียนที่พักอาศัย สะพานที่หักพังชํารุดเสียหาย และที่เสียหายมากจนไมอาจ
ซอมแซมได ก็ใหรื้อถอนเพราะจะเปนอันตรายได  
5. จัดซอมทําเครื่องสาธารณูปโภค ใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็วที่สุด เชน การไฟฟา ประปา โทรเลข โทรศัพท 
6. ภายหลังนํ้าทวมจะมีซากสัตวตาย ปรากฏในที่ตาง ๆ ซึ่งจะตองจัดการเก็บฝงโดยเร็ว สัตวที่มีชีวิตอยูซึ่งอด
อาหารเปนเวลานาน ใหรีบใหอาหารและนํากลับคืนใหเจาของ  
7. ซอมถนน สะพาน และทางรถไฟท่ีขาดตอนชํารุดเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม เพ่ือใชในการคมนาคมไดโดยเร็ว
ที่สุด  
8. สรางอาคารช่ัวคราวสําหรับผูที่อาศัย เน่ืองจากถูกอุทกภัยทําลายใหอยูอาศัยเปนการช่ัวคราว  
9. การสงเคราะหผูประสบอุทกภัย มีการแจกเสื้อผา เครื่องนุงหม และอาหารแกผูประสบภัย ความอดอยาก ความ
ขาดแคลนจะมีอยูระยะหน่ึง ซึ่งควรจะไดรับความชวยเหลือจากหนวยบรรเทาทุกขหรือมูลนิธิ และอีกประการ
หน่ึง  
10. ภายหลังอุทกภัย เน่ืองจากสิ่งแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก จะทําใหเกิดเจ็บไขและโรคระบาดได 
 
 



3. ความแหงแลง หรือภัยแลง  
ภัยแลง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ใดพ้ืนที่หน่ึงเปนเวลานาน ฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล จน
กอใหเกิดความแหงแลง และสงผลกระทบตอชุมชน มีสาเหตุจาก พายุหมุนเขตรอนเคล่ือนผานประเทศไทยนอย
หรือไมมีผานเขามาเลย รองความกดอากาศตํ่ามีกําลังออน มรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกําลังออน เกิดสภาวะฝนทิ้ง
ชวงเปนเวลานาน หรือเกิดปรากฏการณเอลนิโญรุนแรง ทําใหฝนนอยกวาปกติ ทําใหผลผลิตการเกษตรเสียหาย 
ขาดนํ้า เหี่ยวเฉา แหงตายในที่สุด โรคพืชระบาด คุณภาพดอยลง อุตสาหกรรมเกษตรเสียหาย ขาดแคลนอุปโภค 
บริโภค กระทบกับการผลิตไฟฟาพลังนํ้า 
สภาวะอากาศของฝนแลง 
- มักเกิดชวงครึ่งหลังเดือนตุลาคม-กลางพฤษภาคม สิ้นฤดูฝน -ฤดูรอน ฝนนอยกวาปกติในฤดูฝน 
- ในชวงปลายเดือนมิถุนายน-กลาง กรกฎาคม ฝนทิ้งชวงมากกวา 2 สัปดาห  
3.1 สาเหตุของการเกิดภัยแลงมีอะไรบาง 

- โดยธรรมชาติ 
1. การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก 

2. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. การเปล่ียนแปลงของระดับนํ้าทะเล เชนปรากฏการณเอลนิโญ 

4. ภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย แผนดินไหว ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ 

-โดยการกระทําของมนุษย 
2.1 การทําลายช้ันโอโซน 

2.2 ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก 

2.3 การพัฒนาดานอุตสาหกรรม 

2.4 การตัดไมทําลายปา 

สําหรับภัยแลงในประเทศไทย สวนใหญเกิดจากฝนแลงและทิ้งชวง ซึ่งฝนแลงเปนภาวะปริมาณฝนตกนอยกวา
ปกติหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล กับการเคล่ือนผานของพายุหมุนเขตรอนที่นอยกวาปกติ 

 
รูปที่ 4 สภาพดินแตกระแหง เม่ือเกิดภัยแลง 

ที่มา : http://media.thaigov.go.th/Sitedirectory/471/1790/17457_ภัยแลง.jpg 
 

 

http://media.thaigov.go.th/Sitedirectory/471/1790/17457_%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87.jpg


3.2 ฝนแลงมีความหมายอยางไร 

ดานอุตุนิยมวิทยา : ฝนแลงหมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหน่ึง ซึ่งตามปกติควรจะตองมี
ฝน โดยขึ้นอยูกับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่น้ัน ๆ ดวย 

ดานการเกษตร : ฝนแลง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน้ําของพืช 

ดานอุทกวิทยา : ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่ระดับนํ้าผิวดินและใตดินลดลง หรือนํ้าในแมนํ้าลําคลองลดลง 

ดานเศรษฐศาสตร : ฝนแลง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน้ํา ซึ่งมีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาค 

3.3 ฝนท้ิงชวงคืออะไร 

หมายถึง ชวงที่มีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกิน 15 วัน ในชวงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝน
ทิ้งชวงสูงคือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 

3.4 ภัยแลงในประเทศไทยสามารถเกิดชวงเวลาใดบาง 

ภัยแลงในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ชวง ไดแก 
1. ชวงฤดูหนาวตอเน่ืองถึงฤดูรอน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเปนตนไป บริเวณประเทศไทยตอนบน 
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเปนลําดับ จนกระทั่งเขา
สูฤดูฝนในชวงกลางเดือนพฤษภาคมของ ปถัดไป ซึ่งภัยแลงลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเปนประจําทุกป 
2. ชวงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งชวงเกิดขึ้น ภัยแลงลักษณะน้ีจะ
เกิดขึ้นเฉพาะทองถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวางเกือบทั่วประเทศ  

3.5 พื้นท่ีใดในประเทศไทยท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง 

ภัยแลงในประเทศไทยสวนใหญมีผลกระทบตอการเกษตรกรรม โดยเปนภัยแลงที่เกิดจากขาดฝนหรือ ฝนแลง 
ในชวงฤดูฝน และเกิด ฝนทิ้งชวง ในเดือนมิถุนายนตอเน่ืองเดือนกรกฎาคม พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง
มาก ไดแกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเปนบริเวณที่อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตเขา
ไปไมถึง และถาปใดไมมีพายุหมุนเขตรอนเคล่ือนผานในแนว ดังกลาวแลวจะกอใหเกิดภัยแลงรุนแรงมากขึ้น 
นอกจากพ้ืนที่ดังกลาวแลว ยังมีพ้ืนที่อื่น ๆ ที่มักจะประสบปญหาภัยแลงเปนประจําอีกดังตารางขางลาง 

ใต 
ภาค/เดือน เหนือ  ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก 

ฝงตะวันออก ฝงตะวันตก 

ม.ค.           ฝนแลง 

ก.พ.   ฝนแลง ฝนแลง     ฝนแลง 

มี.ค. ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง 

เม.ย. ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง   ฝนแลง 

พ.ค.           ฝนแลง 

มิ.ย. ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง     

ก.ค. ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง     
 
 
 
 



3.6 ปญหาภัยแลงในประเทศไทยสงผลกระทบอยางไรบาง กับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ภัยแลงในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหลงนํ้า  เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศที่
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ภัยแลงจึงสงผลเสียหายตอกิจกรรมทางการเกษตร เชน 
พ้ืนดินขาดความชุมช้ืน พืชขาดน้ํา พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพตํ่า รวมถึงปริมาณลดลง สวน
ใหญภัยแลงที่มีผลตอการเกษตร มักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบ
ดานตาง ๆ ดังน้ี 

1. ดานเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตดานเกษตร ปศุสัตว ปาไม การประมง เศรษฐกิจทั่วไป เชน ราคา
ที่ดินลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การวางงาน สูญเสียอุตสาหกรรมการ ทองเที่ยว พลังงาน อุตสาหกรรมขนสง  

2. ดานสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอสัตวตาง ๆ ทําใหขาดแคลนน้ํา เกิดโรคกับสัตว สูญเสียความหลากหลายพันธุ 
รวมถึงผลกระทบดานอุทกวิทยา ทําใหระดับและปริมาณนํ้าลดลง พ้ืนที่ชุมนํ้าลดลง ความเค็มของนํ้าเปล่ียนแปลง 
ระดับนํ้าในดินเปล่ียนแปลง คุณภาพนํ้าเปล่ียนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน ไฟปาเพ่ิมขึ้น สงผลตอคุณภาพ
อากาศและสูญเสียทัศนียภาพเปนตน  

3. ดานสังคม เกิดผลกระทบในดานสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแยงในการใชนํ้าและการจัดการคุณภาพชีวิตลดลง 

3.7 วิธีการแกปญหาภัยแลงทําไดอยางไร 

วิธีการแกปญหาภัยแลวสามารถกระทําไดดังน้ี 

1. แกปญหาเฉพาะหนา เชน แจกนํ้าใหประชาชน ขุดเจาะน้ําบาดาล สรางศูนยจายนํ้า จัดทําฝนเทียม  

2. การแกปญหาระยะยาว โดยพัฒนาลุมนํ้า เชน สรางฝาย เขื่อน ขุดลอกแหลงนํ้า รักษาปาและปลูกปา ใหความ
รวมมือและมีสวนรวมมือในการจัดทําและพัฒนาชลประทาน 

 

4. พายุฝนฟาคะนอง   
พายุฝนฟาคะนอง เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกวันเหนือ พ้ืนผิวโลก โดยการกอตัวที่
เกิดขึ้นในแตละพ้ืนที่จะเปนไปตามฤดูกาล ในบริเวณใกลเสนศูนยสูตร มีโอกาสท่ีจะเกิดพายุฝนฟาคะนองได
ตลอดป เน่ืองจากมีสภาพอากาศในเขตรอนจึงมีอากาศรอน อบอาว ซึ่งเอื้อตอการกอตัวของพายุฝนฟาคะนองได
ตลอดป โดยอากาศรอนในระดับตํ่าลอยสูงขึ้น อากาศขางเคียงที่เย็นกวาไหลเขามาแทนท่ี อากาศรอนที่มีไอนํ้าเมื่อ
ลอยตัวสูงขึ้นกระทบกับความเย็นในระดับสูง ไอนํ้าจะกล่ันตัวเปนเมฆ ทวีความสูงมากขึ้น มองเห็นคลายทั่งตี
เหล็กสีเทาเขม มีฟาแลบ ฟารอง ฟาผา เกิดพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง บางครั้งมีลูกเห็บ หากตกตอเน่ือง
หลายช่ัวโมง อาจเกิดนํ้าปาไหลหลาก นํ้าทวมฉับพลัน อาจ เกิดพายุลมหมุนหรือ พายุงวงชางมีลมแรงมาก ทํา
ความเสียหายบริเวณที่เคล่ือนผานโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พายุฝนฟาคะนองที่เกิดขึ้นจะมี
ความรุนแรงกวาปกติ จนเกิดเปนลักษณะที่เรียกวา “พายุฤดูรอน” สวนบริเวณขั้วโลกเหนือ และข้ัวโลกใตที่อยูใน
ละติจูดที่สูงขึ้นไป มักจะเกิดขึ้นในฤดูรอน  
 

ขอสังเกตกอน/ขณะ/หลัง สภาวะอากาศของพายุฝนฟาคะนอง (มีนาคม-พฤษภาคม) 
กอนเกิด ~ อากาศรอนอบอาว  
 ~ ลมสงบ หรือลมสงบ 
 ~ ความช้ืนในอากาศสูง จนรูสึกเหนียวตามรางกาย 
 ~ เมฆกอตัวเปนรูปทั่งสีเทาเขม ยอดเมฆสูงกวา 10 กม. 
ขณะเกิด ~ ฟาแลบ ฟารอง และฟาผา ลมกระโชกแรง 



 ~ ฝนตกหนักถึงหนักมาก บางครั้งมีลูกเห็บ 
หลังเกิด ~พายุสลายไปแลวอากาศจะเย็นลง รูสึกสดช่ืนขึ้น ทองฟาแจมใส  
 

สาเหตุการเกิดพายุฝนฟาคะนอง 

พายุฝนฟาคะนอง เกิดจากเมฆท่ีกอตัวขึ้นในทางต้ัง (แนวดิ่ง) ขนาดใหญที่เรียกวา  เมมคิวมูโลนิมบัส 
(Cumulonimbus) หรือเมฆรูปทั่ง ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดลักษณะอากาศรายชนิดตาง เชน ลมกระโชก ฟา
แลบ และฟาผา ฝนตกหนัก อากาศปนปวนรุนแรง ทําใหมีลูกเห็บตกและอาจเกิดนํ้าแข็ง เกาะจับเคร่ืองบินที่บิน
รุนแรง ฯลฯ นอกจากน้ีเมมคิวมูโลนิมบัสที่กอตัวขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ระบบกวางใหญ เชน ทางตะวันออกของภูเขา
รอกกี้ในสหรัฐอเมริกา เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดพายุทอรนาโดหรือพายุลมงวง เมฆพายุฝนฟาคะนองดังกลาว
จะมีฐานเมฆตํ่า และมีกระแสอากาศไหลลงรุนแรง (Downdraft) จนทําใหเกิดเมฆเปนลําคลายงวงชาง ยื่นจากใต
ฐานเมฆหนาทึบลงมายังพ้ืนดิน โดยที่ภายในของลําเมฆท่ีหมุนวนนี้จะมีความกดอากาศตํ่ามาก จนเกือบเปน
สุญญากาศจึงสามารถดูดสิ่งตาง ๆใหลอยขึ้นสูอากาศเบื้องบนได 
 

ลําดับชั้นการเกิดพายุฝนฟาคะนอง  

1. ระยะเจริญเติบโต 

โดยเริ่มจากการท่ีอากาศรอนลอยตัวขึ้นสูบรรยากาศ พรอมกับการมีแรงมากระทํา หรือผลักดันใหมวลอากาศยก
ตัวขึ้นไปสูความสูงระดับหน่ึง โดยมวลอากาศจะเย็นลงเมื่อลอยสูงขึ้น และเริ่มที่จะเคล่ือนตัวเปนละอองนํ้าเล็ก ๆ 

เปนการกอตัวของเมมคิวมูลัส ในขณะที่ความรอนแฝงจากการกลั่นตัว ของไอนํ้าจะชวยใหอัตราการลอยตัว ของ
กระแสอากาศภายในกอนเมฆเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุใหขนาดของ เมฆคิวมูลัสมีขนาดใหญขึ้น และยอดเมฆ
สูงเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ จนเคล่ือนที่ขึ้นถึงระดับบนสุดแลว (จุดอิ่มตัว) จนพัฒนามาเปนเมฆคิวมูโลนิมบัส กระแส
อากาศบางสวนก็จะเริ่มเคล่ือนที่ลง และจะเพ่ิมมากขึ้นจนกลายเปน กระแสอากาศที่เคล่ือนที่ลงอยางเดียว  

2. ระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 
เปนชวงที่กระแสอากาศมีทั้งไหลขึ้นและไหลลง ปริมาณความรอนแฝงที่เกิดขึ้นจากการกล่ันตัวลดนอยลง ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการที่หยาดนํ้าฟา ที่ตกลงมามีอุณหภูมิตํ่า ชวยทําใหอุณหภูมิของกลุมอากาศเย็นกวาอากาศแวดลอม 

ดังน้ันอัตราการเคล่ือนที่ลงของกระแสอากาศจะมีคาเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ กระแสอากาศที่เคล่ือนที่ลงมา จะแผ
ขยายตัวออกดานขาง กอใหเกิดลมกระโชกรุนแรง อุณหภูมิจะลดลงทันทีทันใด และความกดอากาศจะเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วและยาวนาน แผออกไปไกลถึง 60 กิโลเมตรได โดยเฉพาะสวนที่อยูดานหนาของทิศทาง การเคล่ือนที่
ของพายุฝนฟาคะนอง พรอมกันน้ันการที่กระแสอากาศเคลื่อนที่ขึ้น และเคล่ือนที่ลงจะกอใหเกิดลมเชียรรุนแรง 
และเกิดอากาศปนปวนโดยรอบ 

3. ระยะสลายตัว 

เปนระยะที่พายุฝนฟาคะนองมีกระแสอากาศเคล่ือนที่ลงเพียงอยางเดียว หยาด นํ้าฟาตกลงมาอยางรวดเร็วและ
หมดไป พรอม ๆ กับกระแสอากาศที่ไหลลงก็จะเบาบางลง 
 

ลักษณะอากาศรายเน่ืองจากพายุฝนฟาคะนอง 

1. พายุทอรนาโด (TORNADO) หรือพายุลมงวง เปนอากาศรายรุนแรงที่สุด ซึ่งเกิดจากพายุฝนฟาคะนอง มีลักษณะ
เปนลําเหมือนงวงชางยื่นออกมาจากฐานเมฆ มีลักษณะการหมุนวนบิดเปนเกลียว มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 
1,000 ฟุต มักจะเกิดในที่ราบกวางใหญ เชน พ้ืนที่ราบในทวีปออสเตรเลีย ที่งานทางตะวันออก ของเทือกเขารอกก้ี



ที่ในสหรัฐอเมริกา สําหรับในประเทศไทยจะมีลักษณะเปนพายุลมงวงขนาดเล็ก ซึ่งเกิดจากเมฆพายุฝนฟาคะนอง
รุนแรงที่มีฐานเมฆตํ่า และมีกระแสอากาศไหลลงรุนแรง จนเกิดเมฆเปนลําพวย พุงลงมาจนใกลพ้ืนดินดูดเอา
อากาศ และเศษวัสดุหมุนวนเปนลําพุงขึ้นไปในอากาศ ความรุนแรงของลําพวยอากาศน้ีสามารถ บิดใหตนไม
ขนาดใหญหักขาดได ในขณะที่บานเปยกและสิ่งกอสราง ก็จะไดรับความเสียหายตามแนวที่พาลมงวงเคล่ือนที่
ผาน 

2. อากาศปนปวน กระแสอากาศที่ปนปวนและลมกระโชกที่รุนแรง กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งกอสรางตาง ๆ 
บนพ้ืนดิน ซึ่งบางครั้งพบหางออกไปกวา 30 กิโลเมตร จากกลุมเมฆพายุฝนฟาคะนอง 

3. พายุลูกเห็บ ลูกเห็บที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กับอากาศที่ปนปวนรุนแรง มักจะเกิดขึ้นจากพายุฝนฟาคะนองที่มีออกเมฆ
สูงมาก กระแสอากาศที่เคล่ือนที่ขึ้นไปในระดับสูงมาก ทําใหหยดนํ้าเริ่มแข็งตัวเปนหยดนํ้าแข็ง มีหยดนํ้าอ่ืน ๆ 
รวมเขาดวยกันสะสมจนมีขนาดโตขึ้น และในที่สุดเมื่อกระแสอากาศพยุงรับทั้งหนาที่เพ่ิมขึ้นไมได ก็จะตกลงมา
เปนลูกเห็บ ทําความเสียหายไปพ้ืนที่ การเกษตรได 
4. ฟาแลบ ฟาผา ฟาแลบและฟาผาเปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดควบคูกัน นับเปนภัยธรรมชาติที่มีอันตรายตอ
ชีวิตมนุษยมากกวาปรากฏการณธรรมชาติอื่น ฟาแลบและฟาผาเกิดขึ้น จากการปลอยประจุอิเล็กตรอน ระหวาง
กอนเมฆกับกอนเมฆ หรือภายในกลุมเมฆเดียวกัน หรือเกิดขึ้นระหวางกอนเมฆกับพ้ืนดิน เมื่อเกิดความตาง
ศักยไฟฟาระหวางตําแหนงทั้งสองที่มีคาระดับหน่ึง ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาที่กอใหเกิดสนามไฟฟาขนาดใหญ โดย
ประจุไฟฟาบวกจะอยูทางดานบนของเมฆ และประจุไฟฟาลบจะอยูทางตอนลางของเมฆ ประจุไฟฟาลบน้ีจะชัก
นํ้าใหประจุไฟฟา พวกที่อยูดานบนกอนเมฆ และประจุไฟฟาบวกที่อยูใตพ้ืนผิวโลก เคล่ือนที่เขาหาประจุไฟฟา
ลบบริเวณใตกลุมเมฆ โดยมีอากาศทําหนาที่เปนฉนวน ปองกันการถายเทของประจุไฟฟาทั้งสองกําลังแรงพอ ก็
จะทําใหเกิดเปนกระแสไฟฟาไหลผาน อากาศทําใหเกิดฟาแลบในกอนเมฆ หรือระหวางภัยเมฆและเกิด
กระแสไฟฟาไหลผาน อากาศอยางเฉียบพลันจากเมฆถึงทําใหเกิดฟาผา 

5. ฝนตกหนัก พายุฝนฟาคะนองสามารถกอใหเกิดฝนตกหนัก และน้ําทวมฉับพลันไดในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่ราบลุม 

หรือที่ตํ่าและพ้ืนที่ตามบริเวณเชิงเขา 

การเตรียมการและหลบเลี่ยงจากพายุฝนฟาคะนอง 

เน่ืองจากพายุฝนฟาคะนองสามารถทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและอันตราย ตอชีวิตของมนุษยได จึงควร
หลบเหล่ียงจากสาเหตุดังกลาว คือ 

- ในขณะปรากฏพายุฝนฟาคะนอง หากอยูใกลอาคารหรือบานเรือนที่แข็งแรงและปลอดภัยจากนํ้าทวม ควรอยูแต
ภายในอาคารจนกวาพายุฝนฟาคะนองจะยุติลง ซึ่งใชเวลาไมนานนัก 

- การอยูในรถยนตจะเปนวิธีการที่ปลอดภัยวิธีหน่ึง แตควรจอดรถใหอยูหางไกลจากบริเวณที่นํ้าอาจทวมได 
- อยูหางจากบริเวณที่เปนนํ้า ขึ้นจากเรือ ออกหางจากชายหาดเมื่อปรากฏพายุฝนฟาคะนอง 

เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายจากนํ้าทวมและฟาผา 

- ในกรณีที่อยูในปา ในทุงราบ หรือในที่โลง ควรคุกเขาและโนมตัวไปขางหนาแตไมควรนอนราบกับพ้ืน 

เน่ืองจากพื้นเปยกเปนสื่อไฟฟา และไมควรอยูในที่ตํ่า ซึ่งอาจเกิดนํ้าทวมฉับพลันได ไมควรอยูในที่โดดเด่ียวหรือ
อยูสูงกวาสภาพสิ่งแวดลอม 

- ออกหางจากวัตถุที่เปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอนํ้า แนวรั้วบาน รถแทรกเตอร จักรยานยนต 
เครื่องมืออุปกรณทําสวนทุกชนิด รางรถไฟ ตนไมสูง ตนไมโดดเด่ียวในที่แจง 

- ไมควรใชอุปกรณไฟฟา เชน โทรทัศน ฯลฯ และควรงดใชโทรศัพทช่ัวคราว นอกจากกรณีฉุกเฉิน 



- ไมควรใสเครื่องประดับโลหะ เชน ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ ในที่แจงหรือถือวัตถุโลหะ เชน รม ฯลฯ ในขณะ
ปรากฏพายุฝนฟาคะนอง 

นอกจากน้ี ควรดูแลสิ่งของตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยอยูเสมอโดยเฉพาะสิ่งของที่อาจจะหัก
โคนได เชน หลังคาบาน ตนไม ปายโฆษณา เสาไฟฟา ฯลฯ 

 

 
 

รูปที่ 5 ฝนฟาคะนองทําใหเกิดฟาแลบและฟาผา ในเดือนมิถุนายน รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา 
 
การปองกัน พายุฝนฟาคะนอง 
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
* สอบถาม แจงสภาวะอากาศราย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
* ติดต้ังสายลอฟาสําหรับอาคารสูงๆ 
* ปลูกสราง ซอมแซม อาคารใหแข็งแรง เตรียมปองกันภัยใหสัตวเล้ียงและพืชผลการเกษตร 
* ไมใชอุปกรณไฟฟาทุกชนิด ขณะมีฟาคะนอง 
* ไมใสเครื่องประดับโลหะ และอยูกลางแจง ขณะมีฝนฟาคะนอง 
  

5.คล่ืนพายุซัดฝง   
ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคล่ือนที่เขาหาฝง ความสูงของคล่ืนขึ้นกับความแรงของพาย สวน
ความหมายของคล่ืนพายุซัดฝง คือคลื่นซัดชายฝงขนาดใหญอันเน่ืองมาจากความแรงของลมท่ีเกิดขึ้นจากพายุหมุน
เขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาหาฝง โดยปกติมีความรุนแรงมากในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตร แตบางครั้งอาจเกิดไดเมื่อ
ศูนยกลางพายุอยูหางมากกวา 100 กิโลเมตร ไดขึ้นอยูกับความรุนแรงของพายุ และสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่
ชายฝงทะเล ตลอดจนบางครั้งยังไดรับอิทธิพล เสริมความรุนแรงจากลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิด
อันตรายมากข้ึน 

อะไรเปนสาเหตุของคล่ืนพายุซัดฝง 

คล่ืนพายุซัดฝง สวนใหญมีสาเหตุจากพายุหมุนเขตรอนที่มีความแรงในระดับพายุโซนรอนขึ้นไป ทําใหเกิดคล่ืน
ขนาดใหญซัดเขาหาฝง เชน พายุโซนรอน HARRIET ที่เกิดในระหวางวันที่ 25-26 ตุลาคม 2505 ซึ่งไดทําลายบริเวณ
ชายฝงแหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราชอยางรุนแรง 

 
 



 
 

รูปที่ 6 คลื่นพายุซัดฝง จากพายุ Isabel  
ที่มา : www.rambocam.com/ isabel03.html 

 

ฤดูกาลท่ีมักเกิดคล่ืนพายุซัดฝงในประเทศไทย 

เน่ืองจากคล่ืนพายุซัดฝง เกิดจากพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนตัวเขาใกลชายฝงทะเล กรณีของประเทศไทย พายุหมุน
เขตรอนอาจกอตัวในทะเลจีนใตแลวเคล่ือนตัวผานปลายแหลมญวนเขาสูอาวไทย หรือกอตัวในบริเวณอาวไทย
ตอนลางโดยตรง เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคม โดยมีพ้ืนที่ที่มีโอกาสการเกิดคล่ืนพายุซัดฝง
ในชวงเดือนตาง ๆ ดังน้ี 

เดือนตุลาคม บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด 

เดือนพฤศจิกายน บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และชายฝงภาค
ตะวันออก 

พื้นท่ีใดท่ีมีความเสี่ยงภัยตอคล่ืนพายุซัดฝง 

บริเวณที่มีความเสี่ยง และมีโอกาสเกิดคล่ืนพายุซัดฝงไดมากไดแก บริเวณชายฝงภาคใตฝงตะวันออก ต้ังแต
จังหวัดเพชรบุรี จนถึงจังหวัดสงขลา รวมทั้งภาคตะวันออก ต้ังแตจังหวัดชลบุรี จนถึงจังหวัดตราด 

ผลกระทบและความเสียหายเน่ืองจากคล่ืนพายุซัดฝงมีอะไรบาง 

สภาพพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลถูกทําลายอยางรุนแรง ปาชายแลนและหาดทรายถูกทําลายเปนบริเวณกวาง ตนไม
ขนาดใหญโคนลม ถนนชํารุดเสียหาย  

สิ่งปลูกสรางบริเวณชายฝง เชน ทาเทียบเรือ และหมูบานชาวประมง เปนตน  

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ชาวประมง นักทองเที่ยว เปนตน  

แหลงเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝงทั้งตามธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้น  

ขวัญและกําลังใจของชุมชน รวมทั้งผูประกอบการทองเที่ยวและนักทองเที่ยว 

การเตรียมการปองกันและบรรเทาภัยจากคล่ืนซัดฝงควรปฏิบัติดังน้ี 

http://www.rambocam.com/isabel03.html


สรางแนวเขื่อนก้ันคล่ืนพายุซัดฝง ใหมีความแข็งแรงและสูงพอสมควร โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมาก ๆ ตอความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้น  

สิ่งปลูกสรางบริเวณชายฝงควรเปนสิ่งปลูกสรางที่มั่นคง แข็งแรง และถาวร  

ใหคําแนะนําความรูเก่ียวกับพายุหมุนเขตรอน และคลื่นพายุซัดฝงใหกับประชาชนที่อาศัยประกอบกิจการอยูใน
บริเวณชายฝง ตลอดทั้งแนวภาคใตฝงตะวันออกและภาคตะวันออก รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป  

เผยแพรความรูไปยังนักทองเที่ยว โดยผานหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ เชน การทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย และโรงแรมตาง ๆ ตามสถานที่ทองเที่ยวชายฝงทะเล  

ติดตามขาวอากาศเตือนภัยพายุหมุนเขตรอน และเตือนภัยคล่ืนพายุซัดฝงจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิด 

โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลเกิดพายุหมุนเขตรอนในทะเลจีนใตและอาวไทย  

ผูประกอบกิจการทองเที่ยวชายฝงทะเล และหมูบานชาวประมง ควรเพ่ิมมาตรการเสริมความปลอดภัยใหมาก
ยิ่งขึ้นในชวงฤดูกาลเกิดคล่ืนพายุซัดฝง  

นําเรือไปหลบคล่ืนในบริเวณท่ีอับลมหรือที่ปลอดภัย  

เคล่ือนยายทรัพยสินไปอยูในที่ที่หางจากฝงทะเลพอสมควร  

มีการประสานงานติดตออยางใกลชิดระหวางผูประกอบการทองเท่ียวกับกรมอุตุนิยมวิทยา และหนวยงานที่
เก่ียวของ เพ่ือใหทราบถึงความรุนแรงของคล่ืนพายุซัดฝงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือวางแผนกิจกรรมการทองเที่ยวและ
มาตรการปองกันใหเหมาะสม  

มีมาตรการและแผนในการปองกันและลดภัยพิบัติจากคล่ืนพายุซัดฝง ที่เหมาะสมทั้งระยะยาวและระยะสั้น 
  

6. แผนดินไหว   

หมายถึงภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพ ทําใหแผนดินเกิดการสั่นสะเทือน อาจทําใหเกิด
ภูเขาไฟระเบิด แผนดินเล่ือน ถลม สาเหตุการเกิดแผนดินไหว หรือความสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดขึ้นไดทั้งจาก
การกระทําของธรรมชาติและมนุษย  
- สวนที่เกิดจากธรรมชาติ ไดแก การเคล่ือนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวขอบของแผนเปลือกโลก 
หรือตามแนวรอยเลื่อน การระเบิดของภูเขาไฟ การยุบตัวของโพรงใตดิน แผนดินถลม อุกาบาตขนาดใหญตก เปน
ตน 

- สวนที่เกิดจากการกระทําของมนุษย ทั้งทางตรงและทางออม เชน การระเบิดตางๆ การทําเหมือง สรางอางเก็บนํ้า
ใกลรอยเลื่อน การทํางานของเครื่องจักรกล การจราจร เปนตน 

แผนดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นไดอยางไร  

1. แผนดินไหวขนาดใหญที่มีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศสงแรงสั่นสะเทือนมายังประเทศไทย โดยมี
แหลงกําเนิดจากตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน พมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทะเลอันดา
มัน ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา สวนมากบริเวณที่รูสึกสั่นไหวไดแก บริเวณภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร 

2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคล่ือนตัวซึ่งยูบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ 

เชน รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนแพร รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมยอุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ 
รอยเลื่อนเจดียสามองค รอยเลื่อนคลองมะรุย เปนตน 

 



ภัยจากแผนดินไหวมีอะไรบางและสงผลกระทบอยางไร 

ภัยแผนดินไหวที่เกิดขึ้นมีทั้งทางตรงและทางออม เชน พ้ืนดินแยก ภูเขาไฟระเบิด อาคารสิ่งกอสรางพังทลาย
เน่ืองจากแรงสั่นไหว ไฟไหม กาซรั่ว คล่ืนสึนามิ แผนดินถลม เสนทางคมนาคมเสียหาย เกิดโรคระบาด ปญหา
ดานสุขภาพจิตของผูประสบภัย ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เชน การสื่อสาร
โทรคมนาคมขาดชวง เครื่องคอมพิวเตอรหยุดหรือขัดของ การคมนาคมทางบก ทางอากาศชะงัก ประชาชนต่ืน
ตระหนก มีผลตอการลงทุนและการประกันภัย เปนตน 

บริเวณใดในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงตอแผนดินไหวสูงกวาบริเวณอ่ืน 

บริเวณที่มีความเสี่ยงตอภัยแผนดินไหวสูงในประเทศไทยไดแก 
1. บริเวณที่อยูใกลแหลงกําเนิดแผนดินไหว ตามแนวรอยเล่ือนทั้งภายในและภายนอกประเทศ สวนใหญอยูบริเวณ 
ภาคเหนือและตะวันตก ของประเทศไทย  

2. บริเวณที่เคยมีประวัติหรือสถิติแผนดินไหวในอดีตและมีความเสียหายเกิดขึ้น จากน้ันเวนชวงการเกิด
แผนดินไหว เปนระยะเวลานาน ๆ บริเวณน้ันจะมีโอกาสการเกิดแผนดินไหว ที่มีขนาดใกลเคียงกับสถิติเดิมไดอีก  

3. บริเวณที่เปนดินออนซึ่งสามารถขยายการสั่นสะเทือนไดดี เชน บริเวณที่มีดินเหนียวอยูใตพ้ืนดินเปนช้ันหนา 
เชน บริเวณที่ลุม หรืออยูใกลปากแมนํ้า เปนตน 

4. บริเวณ 6 จังหวัดในภาคใต อันไดแก จังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เปนบริเวณที่มีอัตราเสี่ยง
ภัยสูงจากคล่ืนสึนามิ เมื่อเกิดแผนดินไหวบริเวณรอยตอของแผนเปลือกโลก ในทะเลอันดามัน หรือมหาสมุทร
อินเดีย 
องคประกอบอะไรที่ทําใหความเสี่ยงและอันตรายจากแผนดินไหวเพ่ิมมากขึ้น 

มีองคประกอบหลายประการที่ทําใหบางบริเวณมีความเสี่ยงภัยแผนดินไหวหรืออาจไดรับความเสียหายมากกวา
บริเวณอื่น ไดแก 
1. บริเวณที่อยูใกลแหลงกําเนิดแผนดินไหวท่ีมีขนาดใหญ  
2. บริเวณที่เปนชุมชนหนาแนน อยูใกลแหลงกําเนิดแผนดินไหวซึ่งมีศักยภาพพอเพียงที่จะทําเกิดความเสียหาย 
เชน รอยเลื่อนขนาดใหญ ซึ่งเคยมีประวัติการเกิดแผนดินไหว  

3. ชวงเวลาที่เกิดแผนดินไหว หากเปนชวงที่เหมาะสม บางครั้งในบริเวณหน่ึงแผนดินไหว เกิดในเวลากลางวันจะ
ทําความเสียหายมาก แตบางบริเวณแผนดินไหวท่ีเกิดในเวลากลางคืนอาจทําความเสียหายมากกวา ขึ้นอยูกับการ
ทํากิจกรรมหรือการอยูอาศัย ของมนุษยในชวงเวลาน้ันๆ  

4. มีการวางแผน และประชาชนมีความรอบรูในเรื่องมาตรการปองกันและบรรเทาภัย แผนดินไหวของบริเวณ ที่
ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว หากมีแผนที่ดี อาคาร สิ่งกอสราง สรางไดแข็งแรงมีมาตรฐาน โดยมีความ
แข็งแรงสามารถ ปองกันไดตามคาอัตราเสี่ยงภัยแผนดินไหวที่เหมาะสม ตลอดจนรูปรางที่ดีของสิ่งกอสราง จะ
สามารถบรรเทาภัยแผนดินไหวที่เกิดขึ้น ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพยสินของชุมชนนั้นไดเปนอยางดี  

5. ตําแหนงที่ไดรับผลกระทบจากการสั่นสะเทือน มีสภาพทางธรณีวิทยาเปนเชนไร บริเวณที่เปนหินแข็งยอมมี
การดูดซับพลังงาน ความสั่นสะเทือนไดดีกวาบริเวณที่เปนดินออนซึ่งมักจะขยายคาความสั่นสะเทือนไดดี ดังน้ัน
อาคารสิ่งกอสรางในบริเวณ ที่เปนดินออนจึงควรมีการพิจารณาในเรื่องการกอสรางที่เหมาะสมกับคาแรง
แผนดินไหวที่เกิดขึ้น  

6. ความยาวนานของการสั่นไหว ถาย่ิงมีชวงเวลามาก ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นมาก  



7. ความลึกของแผนดินไหว แผนดินไหวที่เกิดลึกๆ จะสรางความเสียหายไดนอยกวา แผนดินไหวต้ืน  

8. ทิศทางการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน จะมีผลตอสิ่งกอสรางที่อยูตรงหรือรับแรงในทิศทางของการเคล่ือนตัว 

หนวยงานใดท่ีมีความรับผิดชอบหรือมีความเก่ียวของเร่ืองแผนดินไหวในประเทศไทย 

สําหรับการวางนโยบายในระดับประเทศ มีคณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยหลายหนวยงาน 

และผูเช่ียวชาญดานแผนดินไหว วิศวกร รวมทั้งหนวยงานที่อยูในภาครัฐและเอกชน ทําหนาที่ดําเนิน กิจกรรม
ดานแผนดินไหวของประเทศทางดานวิชาการ โดยจัดต้ังโครงการ แผนงานตาง ๆ เพ่ือการปองกัน และบรรเทาภัย
แผนดินไหวของชาติ มีนายแพทยสุพงศ สืบวงศลี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปน รองประธานฯ  สํานักแผนดินไหวเปนฝายเลขานุการฯ 

นอกจากน้ันมีหลายหนวยงานที่ดําเนินการตรวจวัดแผนดินไหว ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีเครือขายสถานีตรวจ
แผนดินไหวอยูทั่วประเทศ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จัดต้ังเครือขายบริเวณเขื่อน ตางๆ กรมอุทกศาสตร 
กองทัพเรือ ติดต้ังเครือขาย แบบ ARRAY ที่จังหวัดเชียงใหม และกรมชลประทาน ติดต้ังเครือขายเล็กๆ บริเวณ
จังหวัดแพร 
เม่ือเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย จะเกิดแผนดินไหวตามมา (After Shock) อีกหรือไม 
โดยปกติไมวาจะเกิดแผนดินไหว ณ ที่ใด เมื่อเกิดแผนดินไหวขนาดในระดับ ปานกลาง ต้ังแต 5.0 ริคเตอร ขึ้นไป 

มักเกิดแผนดินไหวตามมาอีก แตขนาดของแผนดินไหวที่เกิดขึ้นมักจะลดลง เชน เกิดแผนดินไหว ขนาด 6.0 ริค
เตอร ขนาด แผนดินไหวตามมาจะเปนแผนดินไหว ขนาดโดยประมาณต้ังแตระดับ 6 ริคเตอร ลงไป เปนตน 

ขนาดแผนดินไหว (Magnitude)  

เปนปริมาณที่สัมพันธกับพลังงานแผนดินไหว คํานวณขนาดไดจากความสูงของคล่ืนแผนดินไหว ที่ตรวจวัดได
ดวยเครื่องมือตรวจแผนดินไหว เพ่ือบงบอกขนาดของแผนดินไหว ณ ตําแหนงที่เกิดหรือที่เรียกกันวา “ศูนยกลาง
แผนดินไหว” ขนาดแผนดินไหวในทางทฤษฏีไมมีขีดจํากัด แตในความเปนจริงยังไมมีแผนดินไหวใดเกิดขึ้นเกิน
กวา 10.0 ริคเตอร 
ความรุนแรงแผนดินไหวคืออะไร 

ความรุนแรงแผนดินไหว คือ อันดับความรุนแรงของแผนดินไหว วัดโดยใชความรูสึกของการสั่นสะเทือน กับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผนดินไหว เปนสิ่งกําหนดอันดับความรุนแรง โดยมีตารางบรรยายเปรียบเทียบ 

เรียงลําดับจากความรูสึก ความเสียหายจากนอยไปมาก รวมถึงสภาพทางธรณีวิทยาท่ีเปลี่ยนแปลง ในกรณีของ
ประเทศไทยใชมาตราเมอรแคลลีซึ่งแบงออกเปน 12 อันดับ 

ประชาชนควรปฏิบัติตนอยางไรเม่ือเกิดแผนดินไหว 

เมื่อเกิดแผนดินไหว ใหอยูอยางสงบ มีสติ คิดหาหนทางที่ปลอดภัย หมอบอยูบริเวณที่สามารถปองกันสิ่งของหลน
ใส เชน บริเวณใตโตะ ใตเตียง หลีกเล่ียงใหหางจากหนาตาง หากอยูนอกอาคารใหอยูในที่โลง อยูใหหางจากสิ่ง
หอยแขวนตางๆ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันตนเองจากภัยแผนดินไหว เปนตน 

ขอมูลแผนดินไหวในอดีตของประเทศไทยเปนอยางไร 

ขอมูลแผนดินไหวในอดีตสวนใหญ บงบอกถึงความรุนแรงแผนดินไหว ไดรับการบันทึกอยูในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร เชน ปูม พงศาวดาร ศิลาจารึก เปนตน มีแผนดินไหวรูสึกไดโดยทั่วไป สวนใหญมีตําแหนงบริเวณ
ภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศ ขอมูลแผนดินไหวตางๆ สามารถคนจากการบันทึกเหลาน้ี พบวาเกิด
เหตุการณแผนดินไหวรูสึกไดในประเทศไทยเกิดขึ้น ต้ังแต 624 ป กอนคริสตศักราช บางครั้งเหตุการณรุนแรงจน
ทําใหเมืองลม เชน เหตุการณเมื่อ ป พ.ศ. 1003 มีการบันทึกวาเมืองโยนกนครลม เน่ืองจากการสั่นสะเทือน สวน



ใหญเหตุการณไดบันทึกถึงความรูสึกสั่นไหว ความเสียหาย และความต่ืนตระหนก ของผูคน ปจจุบันพบวา
แผนดินไหวรูสึกไดในประเทศไทยเกิดขึ้นปละ 6-8 ครั้ง โดยเปนแผนดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีตําแหนง
ศูนยกลางทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ สวนสาเหตุที่ดูเหมือนวา ความถี่ของการเกิดแผนดินไหวเพ่ิมขึ้นน้ัน 

แทที่จริงแผนดินไหวเกิดขึ้นเปนปกติเชนน้ีต้ังแตอดีต แตเน่ืองจากการสื่อสารในอดีตไมรวดเร็ว จึงทําใหการรับรู
เรื่องความสั่นสะเทือนไมแพรหลาย ตางจากปจจุบันที่การสื่อสารรวดเร็ว เมื่อเกิดแผนดินไหวแมวาอยูหางไกลอีก
มุมหน่ึงของโลก ก็สามารถทราบขาวไดทันที อีกทั้งความเจริญทําใหเกิดชุมชนขยายตัวล้ําเขาไป อยูใกลบริเวณ
แหลงกําเนิดแผนดินไหว ชุมชนรับรูถึงแรงสั่นสะเทือนไดงายขึ้น จึงทําใหดูเหมือนวาแผนดินไหวเกิดขึ้นบอยครั้ง
กวาในอดีต 

กรมอุตุนิยมวิทยา บริการขอมูลแผนดินไหวและดานวิชาการแผนดินไหวประเภทใด 

กรมอุตุนิยมวิทยาใหบริการขอมูลดานการตรวจวัด ตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหวท้ังในและตางประเทศ เวลาเกิด 
ขนาด สถิติแผนดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและปจจุบัน ความรู วิชาการดานแผนดินไหวและวิศวกรรม
แผนดินไหวแผนดินไหว การดําเนินงานของคณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาติ ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางประเทศ ความรวมมือดานแผนดินไหว และวิศวกรรมแผนดินไหวระหวางประเทศไทยกับ 
สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อาเซียน เปนตน 

เครื่องมือตรวจแผนดินไหวทํางานอยางไร รัศมีการตรวจวัดเทาใด 

เครื่องมือตรวจแผนดินไหว เรียกวา Seismograph มีหลักทํางานอยางงายๆ คือ เครื่องมือจะประกอบดวย เครื่องรับ
ความสั่นสะเทือน แปลงสัญญานความสั่นสะเทือนเปนสัญญาณไฟฟา จากนั้นถูกขยายดวยระบบขยายสัญญาณ 

และแปลงกลับมาเปนการสั่นไหว ของปากกาที่บันทึกบนแผนกระดาษ ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง โดยมีสัญญาณเวลา
ปรากฏบนกระดาษบันทึกอยางสมํ่าเสมอทุกนาที ทําใหทราบวาคล่ืนแผนดินไหว ที่เดินทางมาถึงสถานีเมื่อไร 

รัศมีการตรวจวัดคล่ืนแผนดินไหว ของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถ ตรวจคล่ืนแผนดินไหวไดทั่วโลก แตสวนใหญ
การคํานวณตําแหนง เวลาเกิด ขนาดแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาจะคํานวณเฉพาะคล่ืนแผนดินไหว ใกลซึ่งอยู
หางจากสถานีไมเกิน 1,000 กิโลเมตร 

เครือขายสถานีตรวจแผนดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีก่ีแหงท่ีไหนบาง 

ปจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีตรวจแผนดินไหวอยู 2 ระบบ ไดแก 
1. ระบบ Analog ไดแก ที่ จังหวัด เชียงราย นาน ตาก นครสวรรค เขื่อนเขาแหลม กาญจนบุรี เลย อุบลราชธานี 
ขอนแกน ประจวบคีรีขันธ ภูเก็ต สงขลา และจันทบุรี  
2. ระบบ Digital ไดแก ที่ จังหวัด เชียงใหม เชียงราย ตาก แมฮองสอน แพร เลย ขอนแกน นครราชสีมา กาญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ สุราษฏรธานี และสงขลา 
นอกจากน้ีกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสํานักแผนดินไหว ยังไดรับอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงและขยายสถานี
ตรวจแผนดินไหวเพ่ิมขึ้นในปงบประมาณ 2547-2548 อีก 



 

 
 

รูปที่ 7 สถานีตรวจแผนดินไหวจังหวัดเชียงใหม (ที่มา :สํานักแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา) 

ในอดีตน้ันเคยมีแผนดินไหวในประเทศไทยซึ่งทําความเสียหายกับสิ่งกอสรางอยางชัดเจน ที่ไหน เมื่อไร 

แผนดินไหวที่เกิด บริเวณอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 ขนาด 5.1 ริคเตอร ทําใหความ
เสียหายใหกับโรงพยาบาลอําเภอพาน โรงเรียน และวัดตาง ๆ นับสิบ ๆ แหง บริเวณใกลศูนยกลาง บางอาคาร
ถึงกับขั้นใชการไมได 
ทําไมจึงเกิดแผนดินไหวขนาดใหญ ๆ ในตางประเทศ แตไมเกิดแผนดินไหวใหญในประเทศไทย 

การปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวทําไดอยางไร แผนดินไหวใหญที่เกิดในตางประเทศ เกิดเน่ืองจากประเทศ
เหลาน้ันอยูในแนวของ แผนดินไหวโลก ซึ่งเปนรอยตอของแผนเปลือกโลก สวนประเทศไทยน้ันไมอยูยาน
ดังกลาว แตมิใชวาจะไมมีความเสี่ยงจากภัยแผนดินไหว นักธรณีวิทยาพบวา ยังมีแหลงกําเนิดแผนดินไหวไดแก
รอยเลื่อนใหญๆ หลายแนวซึ่งยังไมมีการพิสูจนทราบถึง ลักษณะที่กอใหเกิดแผนดินไหวใหญไดหรือไม 
โดยทั่วไป ในปจจุบันอันตรายที่เกิดขึ้นของภัยแผนดินไหว ในประเทศไทยมักเกิดจากแผนดินไหวขนาดกลาง 

สวนเรื่องการปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวน้ัน จําเปนตองมีการวางแผนทั้งในระยะสั้นระยะยาว ใหมีการ
แบงเขตแผนดินไหวตามความเสี่ยงที่เหมาะสม สรางอาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ ตามความเสี่ยงของแผนดินไหว ให
ความรูประชาชนในการปองกัน และบรรเทาภัยเมื่อกอนเกิด ขณะเกิด และภายหลังการเกิดแผนดินไหว เปนตน 

นักวิทยาศาสตรสามารถพยากรณแผนดินไหว ไดหรือไม 
เรื่องของการพยากรณแผนดินไหวปจจุบันยังไมสามารถกระทําไดใหถูกตองแมนยํา ทั้งดานเวลาและสถานที่ ให
เปนไปตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร จึงยังจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมอีกในอนาคต การดําเนินการศึกษา 

เพ่ือการพยากรณแผนดินไหวในปจจุบันมีการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากการตรวจวัดของคา พารามิเตอร



ตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติกอนเกิดแผนดินไหว เชน วัดการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก วัดคา แรงเคน (Stress) 

และความเครียด (Strain) ของเปลือกโลก วัดกาซเรดอน วัดสนามแมเหล็กโลก วัดคาความโนมถวงในพ้ืนที่ตางๆ 
วัดคล่ืนความถ่ีวิทยุ รวมถึงการสังเกตสิ่งผิดปกติตางๆ กอนเกิดแผนดินไหว เชน นํ้าใตดิน พฤติกรรมของสัตว 
และอื่นๆ เปนตน 

แผนดินไหวที่มีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย อยูบริเวณใด เกิดเม่ือไร ขนาดเทาใด 

ต้ังแตป พ.ศ. 2506 จนถึงปจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบแผนดินไหวที่มีขนาดสูงสุดที่บริเวณอําเภอศรีสวัสด์ิ จ.
กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2526 ขนาด 5.9 ริคเตอร มีความสั่นสะเทือนซึ่งประชาชน รูสึกถึงการสั่นสะเทือน
ไดเกือบทั้งประเทศ 

 

 
 

รูปที่ 8 ความเสียหายจากแผนดินไหวขนาด 7.9 ริคเตอร ประเทศอินเดียเม่ือ มกราคม 2544 
 
นอกจากน้ีภาคเหนือสวนมากจะเกิดแผนดินไหวขนาด 3-4 ริกเตอร และเคยเกิดขนาดใหญสุดที่บันทึกได 5.6 ริก
เตอร ที่ อ.ทาสองยาง จ.ตาก วันที่ 17 ก.พ.2518 
ขนาดแผนดินไหว ผลกระทบ จํานวนครั้ง/ป  
ริกเตอร รัศมีและความลึกไมเกิน 100 กม. รอบโลก 
3.5-4.2 บางคนรูสึกสั้นสะเทือน 30000 
4.3-4.8 หลายคนรูสึกสั่นสะเทือน 4800 
4.9-5.4 เกือบทุกคนรูสึกสั่นสะเทือน 1400 
5.5-6.1 อาคารเสียหายเล็กนอย 500 
6.2-6.9 อาคารเสียหายปานกลาง 100 
7.0-7.3 อาคารเสียหายรุนแรง 15 
ต้ังแต 7.4 อาคารเสียหายรุนแรง 4 
ขอควรปฏิบัติ กอน/ขณะ/หลังแผนดินไหว 
กอน ~ เตรียมอุปกรณปฐมพยาบาล อุปโภค บริโภค กรณีฉุกเฉิน 
 ~ เตรียมพรอม สมาชิกในครอบครัว วางแผนอพยพหากจําเปน 
 ~ ไมวางของหนักบนช้ันสูงๆ ยึดตูหนักไวกับผนังหอง 
ขณะ ~ อยูในอาคารสูง ควบคุมสติ หลบใตโตะแข็งแรง ไมว่ิงลงกระได ลงลิฟต 



 ~ ขับรถใหหยุดรถ ควบคุมสติ อยูภายในรถจนการสั่นสะเทือนหยุดลง  
 ~ อยูนอกอาคาร หางจากอาคารสูง กําแพง เสาไฟฟา ไปอยูที่โลงแจง 
หลัง ~ ออกจากอาคารสูง รถยนต สํารวจผูประสบภัย ตรวจสอบความเสียหาย 
 ~ ปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ สงแพทยหากเจ็บหนัก 
 ~ ยกสะพานไฟ อยูหางจากสายไฟที่ไมอยูกับที่ ซอมแซมสิ่งที่สึกหรอทันที 
  

7. แผนดินถลม   
แผนดินถลมเปนปรากฏการณธรรมชาติ ของการสึกกรอนชนิดหน่ึงที่กอใหเกิดความเสียหาย ตอบริเวณพ้ืนที่ที่
เปนเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เน่ืองจากขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณดังกลาว ทําใหเกิดการ
ปรับตัวของพ้ืนดินตอแรงดึงดูดของโลก และเกิดการเคล่ือนตัวขององคประกอบธรณีวิทยาบริเวณน้ันจากที่สูงลง
สูที่ตํ่า แผนดินถลมมักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมาก บริเวณภูเขาและภูเขาน้ันอุมนํ้าไวจนเกิดการอิ่มตัว 

โดยเฉพาะภูเขาหินแกรนิต มีพันธุไมปกคลุมนอย ตนนํ้าลําธารถูกทําลาย มักจะเกิดเมื่อมีฝนตกหนักหลายช่ัวโมง
จนทําใหเกิดการพังทลายตามลักษณะการเคล่ือนตัวได 3 ชนิดคือ 

1. แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางแผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางชาๆ เรียกวา Creep เชน Surficial Creep 

2. แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางรวดเร็วเรียกวา Slide หรือ Flow เชน Surficial Slide 

3. แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางฉับพลัน เรียกวา Fall Rock Fall 

นอกจากน้ียังสามารถแบงออกไดตามลักษณะของวัสดุที่รวงหลนลงมาได 3 ชนิด คือ 

แผนดินถลมที่เกิดจากการเคล่ือนตัวของผิวหนาดินของภูเขา 

แผนดินถลมที่เกิดจากการเคล่ือนที่ของวัตถุที่ยังไมแข็งตัว 

แผนดินถลมที่เกิดจาการเคล่ือนตัวของช้ันหิน 



 
รูปที่ 9 แผนดินถลม 

ที่มา: www4.ncsu.edu/eos/users/e/ elleitho/www/courses.ht 
 

แผนดินถลมในประเทศไทย มักเกิดขึ้นเมื่อไร และบริเวณใด 

แผนดินถลมในประเทศไทย สวนใหญมักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่งเปนตนนํ้าลําธาร บริเวณ
ตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสเกิดแผนดินถลมเน่ืองมาจาก
พายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ในขณะที่ภาคใตจะเกิดในชวงฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 

ความรุนแรงของแผนดินถลม มีองคประกอบอะไรบาง 

1. ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขา 

2. ความลาดชันของภูเขา 

3. ความสมบูรณของปาไม 
4. ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขา 

 
 
 
 

http://www4.ncsu.edu/eos/users/e/elleitho/www/courses.htm


การปองกัน แผนดินถลม 

ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา * 

สอบถาม โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ช่ัวโมง * 

อนุรักษตนนํ้า ลําธาร ปลูกปาเพ่ิมเติม * 

สรางแนวปองกันดินถลม โดยเฉพาะบริเวณติดทางคมนาคม * 

เตรียมอุปกรณฉุกเฉิน * 

ซักซอมและเตรียมพรอมเสมอ หากตองอพยพไปอยูที่สูงและปลอดภัย * 
  

8.ไฟปา 

ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากมนุษยเปนสวนมาก ไดแกการเผาหาของปา เผาทําไรเล่ือนลอย เผากําจัดวัชพืช สวนนอยที่
เกิดจากการเสียดสีของตนไมแหง ปลายเดือนกุมภาพันธ-ตนพฤษภาคม ทําใหเกิดมลพิษในอากาศมากขึ้น ผงฝุน 
ควันไฟกระจายในอากาศทั่วไป ไมสามารถลอยข้ึนเบื้องบนได มองเห็นไมจัดเจน สุขภาพเสื่อม พืชผลการเกษตร
ดอยคุณภาพ แหลงทรัพยากรลดลง  

 
 

รูปที่ 10 ไฟปา 
ที่มา: http://www.mir.com.my/rb/photography/windows/images/forestfire.jpg 

 

อันตรายของไฟปา สงผลกระทบอยางไรตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟปา ไดแก 
- การดํารงชีวิตของมนุษยทําใหเกิดทัศนะวิสัยไมดี เปนอุปสรรคตอการคมนาคมเกิดอุบัติเหตุไดงาย ทําใหเกิดโรค
ทางเดินหายใจ สงผลเสียตอสุขภาพและจิตใจ  

- ตนไม นอกจากไดรับอันตรายหรือถูกทําลายแลวโดยตรง ยังมีผลกระทบทางออม เชน ทําใหเกิดโรค และแมลง
บางชนิดมีความรุนแรงย่ิงขึ้น  

- สังคมพืชเปล่ียนแปลง พืชบางชนิดจะหายไปมีชนิดอื่นมาทดแทน เชน บริเวณที่เกิดไฟไหมซ้ํา ๆ หลายครั้ง หญา
คายิ่งขึ้นหนาแนน  

- โครงสรางของปาเปล่ียนแปลง เชน ไฟปาจะเปนตัวจัดช้ันอายุของลูกไม ใหกระจัดกระจายกันอยางมีระเบียบ  

- สัตวปาลดลงมีการอพยพของสัตวปา รวมทั้งทําลายแหลงอาหารที่อยูอาศัย ที่หลบภัยและแหลงนํ้า  

http://www.mir.com.my/rb/photography/windows/images/forestfire.jpg


- มีคุณสมบัติของดินเปล่ียนแปลงทั้งทางดานฟสิกส เคมีและชีววิทยา เชน ดินมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความช้ืนลดลง 
อินทรียวัตถุ และจุลินทรียในดินเปล่ียนแปลงความสามารถในการดูดซึมนํ้าของดินลดลง  

- แหลงนํ้าถูกทําลาย คุณภาพของนํ้าเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเถาถาน  

- ภูมิอากาศทองถ่ินเปล่ียนแปลง เชน อุณหภูมิสูงสุดตํ่าสุด การหมุนเวียนของอากาศ ความช้ืนในอากาศ เปนตน 
รวมทั้งองคประกอบของอากาศเปล่ียนไป เชน คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน เขมาและควันไฟเพ่ิมขึ้น 
สงผลเสียตอรางกายมนุษย  
- สูญเสียทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งสงผลกระทบตอการทองเที่ยว 

การปองกัน ไฟปา 
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
* สอบถาม แจงสภาวะอากาศราย โทร 053-277919 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
* ดับไฟ บุหรี่ ธูป เทียน กองไฟใหความอบอุน ทุกครั้ง ในบานหรือกลางแจง 
* ตัดแตงก่ิงไม ใหหางจากเสาไฟฟา หมั่นตรวจสอบคุณภาพอุปกรณฟา 
* ติดต้ังอุปกรณดับเพลิงฉุกเฉินประจําอาคาร 
* เก็บวัสดุ อุปกรณไวไฟ สารเคมี ใหอยูในที่ปลอดภัย 
* ซักซอม วางแผนหนีไฟ และเตรียมพรอมเสมอ  
 

9. สึนามิ  
คล่ืนสึนามิ (TSUNAMI WAVE) และลักษณะการเกิด 

สึนามิ คืออะไร 

“สึนามิ” เปนช่ือคลื่นชนิดหน่ึงที่มีความยาวคลื่นหลายกิโลเมตร และชวงหางระยะเวลา ของแตละลูก
คล่ืนยาวนาน การเกิดคล่ืนสึนามิมีหลายสาเหตุ ที่สําคัญและเกิดบอยๆคือเกิดจากการเคล่ือนตัวของพ้ืนทะเลใน
แนวดิ่งจมตัวลงตรงแนวรอยเล่ือนเมื่อเกิดแผนดินไหว หรือการที่มวลของนํ้า ถูกแทนที่ทางแนวด่ิงของแผนดิน
หรือวัตถุ "Tsunami" สึนามิ เปนคํามาจากภาษาญี่ปุน ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา "harbor wave" หรือคลื่นในอาว 
ฝงหรือทาเรือ โดยที่คําวา "Tsu" หมายถึง "harbor" อาว, ฝง หรือทาเรือ สวนคําวา 'Nami' หมายถึง "คล่ืน" คล่ืนสึนามิ
น้ัน สามารถเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่ชายฝงในชวงเวลาสั้นๆ ใหเปลี่ยนแปลงไดอยางมหาศาล สวนสาเหตุอื่นๆ ที่ทําให
เกิดคล่ืนสึนามิไดน้ัน ไดแกการเกิดแผนดินถลม ทั้งท่ีริมฝงทะเล และใตทะเล เชนที่ ปาปวนิวกีนี หรือ ผลจาก
อุกกาบาตพุงลงทะเล ทําใหมวลนํ้าถูกแทนที่จึงเกิดปฏิกิริยาของแรงตอ เน่ืองทําใหเกิดคล่ืนยักษใตนํ้าขึ้น ซึ่งก็คือ 
คล่ืนสึนามิ น่ันเอง กรณีที่เมื่อเกิดแผนดินไหวขึ้นในมหาสมุทรหรือใกลชายฝงแผนดินไหวจะสรางคล่ืนขนาด
มหึมา จะแผออกทุกทิศทุกทางจากแหลงกําเนิดน่ันคือแผออกจากรอบศูนยกลางบริเวณที่เกิด คล่ืนสึนามิ เมื่ออยู
บริเวณนํ้าลึก จะมีความสูงของคล่ืนไมมากนัก และไมเปนอันตรายตอเรือเดินทะเล แตคล่ืนจะคอนขางใหญมาก
และอันตรายเมื่อเขาสูฝง สภาพที่เปนจริงในทะเลเปดนํ้าลึก จะเห็นคลายลูกคล่ืนไมสูงนักว่ิงไปตามผิวนํ้า ซึ่งเรือยัง
สามารถแลนอยูบนลูกคล่ืนน้ีไดแตเมื่อคลื่นน้ีเคล่ือนมาถึง บริเวณนํ้าต้ืน ใกลชายฝง มันจะเคล่ือนโถมเขาสูชายฝง
บางครั้งสูงถึง 40 เมตร ซึ่งคล่ืนสึนามิน้ี มีความเร็วสูงมากเมื่ออยูในทะเลลึก โดยมีความเร็วประมาณ 720 กม.ตอ
ช่ัวโมง ในบริเวณที่ทะเลมีความลึก 4,000 เมตร  
สาเหตุของการเกิดสึนามิ 

1) สึนามิสวนใหญเกิดจากการรบกวนโดยความส่ันสะเทือน( Seismic disturbances) ใตทะเล เชน
แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือแมแตดินถลม  การขยับที่ของเปลือกโลกไป 2-3 เมตรระหวางที่เกิดแผนดินไหว



ใตนํ้า น่ันคือสามารถครอบคลุมพ้ืนที่หลายหม่ืนตารางกิโลเมตร และยังสงถายพลังงานศักยมหาศาลไปสูนํ้าที่
ซอนทับอยูขางบน  สึนามิเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดยาก  เน่ืองจาก แผนดินไหวใตนํ้าสวนมากไมได
หมายความวาจะเกิดคลื่นสึนามิขึ้นมาทุกครั้งไป ดังเชนแผนดินไหวที่บริเวณชายฝงดานตะวันตกของเกาะสุมาตรา 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ซึ่งมีขนาด 8.7 ริกเตอร ก็ไมมีคล่ืนสึนามิเกิดขึ้นแตอยางใด  ระหวางป ค.ศ.1861 ถึง 
1948 มีสึนามิเกิดขึ้นเพียง 124 ครั้งจากแผนดินไหว 15,000 ครั้ง  (คิดเปนเพียง 0.826% เทาน้ัน) การเกิดคล่ืนสึนามิ 
เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ผลิตความถ่ีตํ่า ซึ่งปรากฏการณน้ีอาจสะทอนถึงความจริงที่วา สึนามิสวนมากมี
แอมปลิจูดนอย และมีขนาดเล็กจนสังเกตไมเห็น หรือ แผนดินไหวสวนมากที่ทําใหเกิดสึนามิน้ัน ตองการ

เหตุการณการเกิดแผนดินไหวที่มีโฟกัสต้ืน(Hypocenter) โดยขนาดท่ีผิวหนา( Ms ) มากกวา 6.5 ริกเตอรขึ้นไป 

2) แผนดินไหวใตทะเลมีศักยภาพในการทําใหเกิดแผนดินเล่ือน (landslides)  ไปตามความชันของลาด
ทวีป (continental slope)  ซึ่งอยูตามขอบฝงทะเลสวนมาก  นอกจากน้ีความลาดชันยังอยูบนดานขางของเหวทะเล
และรอบๆภูเขาไฟในมหาสมุทร ภูเขาทะเล (seamounts) เกาะปะการังที่อยูปริ่มนํ้าและใตนํ้า (atolls & guyots) 
มากมาย เน่ืองจากเราตรวจเหตุการณดังกลาวไดยาก  จึงถือไดวาแผนดินเลื่อนเปนสาเหตุสวนนอยของการทําให
เกิดสึนามิ แผนดินเลื่อนหรือแมแตแผนดินถลมเล็กๆมากมาย มีศักยภาพที่จะขยับที่มวลนํ้าเปนปริมาตรมหาศาล  
มีผูเคยทําแผนที่การเล่ือนของพื้นทะเลที่มีปริมาตรของมวลสาร 20,000 กม3 มาแลว  สึนามิที่เกิดดวยเหตุน้ีมีขนาด
ใหญกวาคล่ืนที่เกิดจากแผนดินไหว 

3) สึนามิเกิดมาจากภูเขาไฟระเบิด  มีหลักฐานวาสึนามิเพียง 92 ครั้ง เกิดจากภูเขาไฟระเบิด  
4)ไมมีบันทึกทางประวัติศาสตรเก่ียวกับสึนามิ ที่เกิดจากการตกกระทบของอุกาบาตมาท่ีมหาสมุทร  

อยางไรก็ตาม น่ีไมใชหมายความวามันเปนสิ่งที่ไมนาจะเกิดขึ้นได  อุกาบาตเล็กๆขนาดเสนผาศูนยกลาง 300 เมตร 
สามารถทําใหเกิดสึนามิสูงมากกวา 2 เมตร และทําลายฝงทะเลภายในรัศมี 1,000 กมจากจุดตกได  ความนาจะเปน
ของเหตุการณดังกลาวที่จะเกิดใน 50 ปขางหนา มีราว 1 % 

5) ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยาทําใหเกิดสึนามิขึ้นได  สึนามิพวกน้ีมักเกิดแถวเขต Temperate ที่ซึ่ง
การแปรเปล่ียนของความกดอากาศตอเวลามีคามาก   เหตุการณพวกน้ีมกัเกิดในทะเลสาบและเว้ิงอาวขนาดใหญ ที่
ซึ่งมี Resonance ของการเคล่ือนที่ของคล่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 11 ลักษณะทางกายภาพของคล่ืน 
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=267 

 

ลักษณะทางกายภาพของคล่ืนสึนามิ  
λ   ความยาวคลื่นคือระยะหางจากยอดคล่ืนหน่ึงไปยังยอดคล่ืนถัดไป 
P  คือคาบเวลาระหวางยอดคล่ืนหน่ึงเดินทางมาถึงที่ที่ยอดคล่ืนกอนหนาเพ่ิงผานไป 

http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=267


Amplitudeของคล่ืนคือความสูงของยอดคล่ืนนับจากระดับนํ้าทะเล 

ความเร็วของคล่ืน (velocity - V) คล่ืนทะเลทั่วๆไปมีความเร็วประมาณ 90 กม./ช่ัวโมง แต คล่ืน สึนามิ อาจจะมี
ความเร็วไดถึง 950 กม./ช่ัวโมง ซึ่งก็พอๆกับความเร็วของเครื่องบินพาณิชยทีเดียว โดยจะขึ้นอยูกับความลึกที่เกิด
แผนดินถลมใตทะเล ถาแผนดินไหวยิ่งเกิดที่กนทะเลลึกเทาไหร ความเร็วของ สึนามิ ก็จะสูงขึ้นมากเทาน้ัน เพราะ
ปริมาตรนํ้าที่ถูกเคลื่อนออกจากท่ีเดิม จะมีมากขึ้นไปตามความลึก คล่ืน สึนามิ จึงสามารถเคล่ือนที่ผานทองทะเล
อันกวางใหญไดภายในเวลาไมนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 คลื่นสึนามิ จะมีอํานาจทําลายลางสูงเมื่ออยูบริเวณน้ําต้ืน  
ที่มา: Prf. Stephen A. Nelson 

 
คล่ืน สึนามิ ตางจากคลื่นทะเลท่ัวๆไป คล่ืนทะเลท่ัวไปเกิดจากลมพัดผลักดันนํ้าสวนที่อยูติดผิว จะมีคาบการ
เดินทางเพียง 20-30 วินาทีจากยอดคล่ืนหน่ึงไปยังอีกยอดหน่ึง และระยะหางระหวางยอดคล่ืน หรือความยาวคล่ืน 
มีเพียง  100-200 เมตร 

 

แตคล่ืน สึนามิ มีคาบต้ังแต สิบนาทีไปจนถึงสองช่ัวโมง และ ความยาวคล่ืนมากกวา 500 กิโลเมตรขึ้นไป     
คล่ืนสึนามิ ถูกจัดวา เปนคล่ืนนํ้าต้ืน คล่ืนที่ถูกจัดวาเปน คล่ืน
นํ้าต้ืน คือ คล่ืนที่ คาอัตราสวนระหวาง ความลึกของนํ้า และ 
ความยาวคลื่น ตํ่ามาก  

 

อัตราการสูญเสียพลังงานของคลื่น จะผกผันกับความยาวคล่ืน
(ระยะหางระหวางยอดคล่ืน)ยกกําลังสอง เน่ืองจาก สึนามิ มี
ความยาวคลื่นมากๆ ยิ่งยกกําลังสองเขาไปอีก จึงสูญเสีย
พลังงานไปนอยมากๆในขณะที่มันเคล่ือนตัวผานผืนสมุทร 

และเน่ืองจาก สึนามิ เปน คล่ืนนํ้าต้ืน จะมีความเร็วเทากับ  

V = gd  

g คืออัตราเรงของแรงโนมถวงโลก ซึ่งมีคา 9.8 m/s2 และ d คือ
ความลึกของพื้นทะเล 

สมมติวา แผนดินไหวเกิดที่ทองทะเลลึก 6,100 เมตร     สึนามิจะเดินทางดวยความเร็วประมาณ 880 กม./ชม.    จะ
สามารถเดินทางขามฝงมหาสมุทรแปซิฟค ดวยเวลานอยกวา 24 ช่ัวโมงเสียอีก 



เมื่อ สึนามิ เดินทางมาถึงชายฝง กนทะเลที่ต้ืนขึ้นก็จะทําใหความเร็วของคล่ืนลดลง เพราะความเร็วของคล่ืน 
สัมพันธกับคาความลึกโดยตรง แตคาบยังคงที่พลังงานรวมท่ีมีคาคงที่ ก็ถูกถายเทไปดันตัวใหคล่ืนสูงขึ้น  

จาก คาความเร็ว V = /P λ
คา V ลดลง, P คงที่ คา  ก็ตองลดลง ผลก็คือ นํ้าทะเลถูกอัดเขามาทําใหคล่ืนสูงขึ้น ขึ้นอยูกับสภาพชายฝงวาเปน
อาวแคบหรือกวาง ในชายฝงที่แคบ คล่ืนสึนามิ จะมีความสูงไดหลายๆเมตรทีเดียว  
ถายอดคล่ืนเขาถึงฝงกอน ก็จะเกิดปรากฏการณที่เรียกวา drag down คือดูเหมือนระดับนํ้าจะลดลงอยางกะทันหัน 
ขอบนํ้าทะเลจะหดตัวออกจากฝงไปเปนรอยๆเมตรอยางฉับพลัน และในทันที่ที่ยอดคลื่นตอมาไลมาถึง ก็จะเปน
กําแพงคล่ืนสูงมาก ขึ้นอยูกับโครงรางของชายหาด จะมีความสูงของคล่ืนตางกัน ดังน้ัน คล่ืนสึนามิ     จากแหลง
เดียวกัน จะเกิดผลที่ตางกันกับชายหาดที่ไมเหมือนกันได นํ้าที่ทวมเขาฝงกะทันหัน อาจไปไกลไดถึง ๓๐๐ เมตร 
แตคล่ืน สึนามิ สามารถเดินทางขึ้นไปตามปากแมนํ้าหรือลําคลองที่ไหลลงทะเลตรงน้ันไดดวย หากรูตัววาจะมี
คล่ืนสึนามิ ผูคนเพียงแตอพยพออกไปจากฝงเพียงแคเดิน ๑๕ นาที และใหอยูหางจากแหลงนํ้าที่ไหลลงทะเลเขา
ไว ก็จะปลอดภัยแลว 

λ

 

Reference 
www.rambocam.com/ isabel03.html 
www4.ncsu.edu 
http://www.mir.com.my/ 
http://.www.tmd.go.th 

สํานักแผนดินไหว, สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

http://www.rambocam.com/isabel03.html
http://www.mir.com.my/
http://.www.tmd.go.th/

