
  

บทท่ี 5 
ภัยแล้ง 

                                                                                                                                        
* อาจารย์ พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์  

 
           ภัยแล้ง ท าให้เกิดทุพภิกขภัย ความอดอยาก ขาดแคลน เนื่องมาจากขาดน้ า ซึ่งเป็น
สิ่งหล่อเล้ียงชีวิตคน สัตว์ และพืช ความแห้งแล้ง ท าให้เกิดภัยแล้งได้ทุกปี  แตจ่ะมีความ
รุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆ ขาดฝนนานแค่ไหน  การขาดแคลนน้ าฝนและ
ขาดแคลนน้ าในดินซึ่งพืชต้องใช้ในการเจริญเติบโต ท าให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน สภาวะอากาศโดยท่ัวไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอด
ปี อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีของประเทศไทยมีค่าประมาณ 27   ซ. อย่างไรก็ตามอุณหภูมิจะมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และฤดูกาล พื้นที่ท่ีอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินบริเวณ
ตั้งแต่ภาคกลาง และภาคตะวันออกตอนบนขึ้นไปจนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกต่าง
กันมาก ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาว และระหว่างกลางวันกับกลางคืน โดยในช่วงฤดู
ร้อนอุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่าย ปกติจะสูงถึงเกือบ 40   ซ. หรือมากกว่านั้นในช่วงเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนจัดท่ีสุดในรอบ
ปี ส่วนฤดูหนาวอุณหภูมิต่ าสุดในตอนเช้ามืดจะลดลงอยู่ในเกณฑ์หนาวถึงหนาวจัด 
โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงมกราคมเป็นช่วงท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดในรอบปี ซึ่ง
ในช่วงดังกล่าวอุณหภูมิอาจลดลงต่ ากว่าจุดเยือกแข็งได้ในภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นเทือกเขาหรือบนยอดเขาสูง ส าหรับพื้นที่ซึ่งอยู่
ติดทะเลได้แก่ภาคตะวันออกตอนล่าง และภาคใต้ความผันแปรของอุณหภูมิในช่วงวัน
และฤดูกาลจะน้อยกว่า โดยฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดและฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดเท่า
พื้นที่ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน  

ประเทศไทยตอนบน จะมีช่วงท่ีอากาศแห้งแล้งมีฝนน้อย เป็นช่วงยาวตั้งแต่ฤดู
หนาวไปจรดฤดูร้อน ข้อสังเกต ถ้าช่วงฤดูฝนปีใดมีพายุหมุนเขตร้อนผ่านเข้ามาให้ฝนแก่
ประเทศไทยตรงๆเพียง 1 ตัว ช่วงแล้งปีนั้นจะขาดแคลนน้ าไม่พอท าการเกษตร ถ้าฤดูฝน



  

ปีใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อนผ่านเข้ามาใหฝ้นแก่ประเทศไทยตรงๆเลย ช่วงแล้งปีนั้นจะ
แห้งแล้งมาก 

 
1.  ลักษณะของภัยแล้ง 
              ความแห้งแล้ง   เนื่องจากขาดฝนเป็นระยะเวลายาวนานกว่าปกติ  หรือมีฝนตก
แต่ปริมาณน้ าฝน น้อยกว่าค่าปกติ อากาศร้อนและแห้งแล้งปกคลุมพื้นท่ีบริเวณกว้าง  มี
การระเหยของน้ าจากพื้นดินและพืชมาก ท าให้พชืขาดน้ า ผลผลิตลดลง พืช สัตว์และคน
อาจถงึตายได้เพราะอากาศร้อนและขาดแคลนอาหาร  องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  ได้
ก าหนดลักษณะของความแห้งแล้ง (Drought) ไว้ว่า เป็นสภาวะที่ปริมาณฝนเฉลี่ย  หรือ

ปริมาณน้ าใต้ดินเฉลี่ยมีค่าต่ ากว่าปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และได้ก าหนดว่าพื้นที่
ประสบภัยแล้ง  คือพ้ืนทีน่ั้นมีปริมาณฝนรวมรายปี ต่ ากว่า 60%  ของค่าปกติ  และมี
ความแห้งแล้งติดต่อกัน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป รวมทั้งพืน้ที่ที่เกิดความแห้งแล้งมากกว่า 50% 
ของพื้นที่ทั้งหมด 
 
การใช้ ค่าดัชนีฝน เป็น เกณฑ์ ชี้วัด ภัยแล้ง 
             ใช้วิธ ี Rainfall Decile ค านวณจากค่าดัชนีฝน (Decile Range) โดยใช้ปริมาณ
น้ าฝนรวมรายปี ณ ท่ีแห่งใดแห่งหนึ่ง ค่าดัชนีฝนท่ีค านวณได้ในแต่ละปีจะสามารถบอก
สภาวะฝน ได้ว่ามฝีนดีหรือฝนแล้งอย่างไร ตามเกณฑ์ดังนี้ 
ค่าดัชนีฝน 
(Decile Range)  ปริมาณฝนรวมรายปีสูง – ต่ ากว่าค่าปกติ (%) สภาวะฝน   
              1                   ถ้าฝนรวมต่ ากว่าค่าปกติมากว่า 25%  แล้งจัด 
    2  ถ้าฝนรวมต่ ากว่าปกติ 15.1 - 25.0%             แล้ง 
    3  ถ้าฝนรวมต่ ากว่าปกติ 5.1 – 15.0%  ค่อนข้างแล้ง 
               4 – 7  ถ้าฝนรวมสูงหรือต่ ากว่าค่าปกติไม่เกิน 5.0% ปานกลาง 
    8  ถ้าฝนรวมสูงกว่าค่าปกติ 5.1 – 15.0%              ค่อนข้างด ี
    9  ถ้าฝนรวมสูงกว่าค่าปกติ 15.1 - 25.0%   ด ี
               10  ถ้าฝนรวมสูงกว่าค่าปกติ 25.0%   ดีมาก 
 



  

 
    
การใช้ ปริมาณฝนรวมรายปี 1,200 มิลลิเมตร เป็นเกณฑ์  
             ถ้าบริเวณใดมีปริมาณฝนมากรวมรายปีต่ ากว่า 1,200 มิลลิเมตร จะถือว่าบริเวณ
นั้นมีปริมาณฝนรวมรายปีน้อย ได้แก่ บริเวณภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนสุดของภาคใต้ แต่เนื่องจาก ภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ตอนบนสุดของภาคมใต้ มีน้ าท่วมมาช่วยเสริมท าให้ความแห้งแล้งไม่ค่อยรุนแรง ส่วน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนอืช่วงท่ีแล้ง ปริมาณน้ าท่า และน้ าที่เก็บตามผิวดินจะ
เหือดแห้งไปด้วย ท าให้ความแห้งแล้งมีความรุนแรงมากกว่า อย่างไรก็ตามปริมาณฝน
รวมรายปีมิได้เป็นตังบ่งชี้ไปอย่างเด็ดขาดว่ามีความแห้งแล้งหรือไม่ ถึงแม้ว่าปริมาณฝน
รวมรายปีจะมีมากแต่อาจมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นได้ 
 
การใช้  จ านวนวันฝนตก เป็นเกณฑ์ 
             จ านวนวันฝนตกเป็นตัวแปรส าคัญตัวหนึ่งท่ีจะบอกว่าบริเวณนั้น ๆ ประสบ
ภาวะแห้งแล้งหรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้วจ านวนฝนตกต่อปีจะถือจ านวน 100 วันเป็นเกณฑ์ 
บริเวณใดท่ีมีจ านวนฝนตกต่ ากว่า 100 วันต่อปีจะถือว่าบริเวณนั้นมีความแห้งแล้งเกิดขึ้น 
ถึงแม้ปริมาณฝนรวมรายปีจะมีค่ามากก็ตาม เพราะนั่นจะหมายถึงว่าบริเวณนั้น ๆ ได้เกิด
สภาวะน้ าท่วมและฝนแลง้ขึ้นในช่วงระหว่างปีนั้น ๆ  
 ฝนทิ้งช่วง หมายถึงช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 
15 วัน การเกิดฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนจะส่งผลเสียต่อการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าว การ
เกิดฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนซึ่งถือว่าเป็นความแห้งแล้งลักษณะหนึ่งจะมีปัญหามากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะภูมิภาคนี้ไม่มแีหล่งน้ าท่ามากนักประกอบการชลประทานมี
น้อย เดือนท่ีมีโอกาสฝนท้ิงช่วงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม แต่โดยข้อเท็จจริง
แล้วยังมีตัวแปรอื่น ๆ ในท้องถ่ินอีกมากในการเกิดฝนทิ้งช่วง 
  ลักษณะฝนทิ้งช่วง ในฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ถ้า
หากมีฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มม. ติดต่อกันเกิน 15 วันถือว่าเป็นปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วง 
(dry spell)  การเกิดฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนจะส่งผลเสียต่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูก
ข้าว ต้นกล้าจะเหี่ยวเฉาแห้งตายปรากฏการณ์เช่นนี้สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเป็น



  

อย่างมาก การเกิดฝนท้ิงช่วงในฤดูฝนซึ่งถือว่าเป็นความแห้งแล้งลักษณะหนึ่งจะมีปัญหา
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะภูมิภาคนี้ไมม่ีแหล่งน้ าท่ามากนักประกอบกับการ
ชลประทานมีน้อย เมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนจะท าให้เกษตรกรละทิ้งไร่นา อพยพไปหา
งานในที่ต่าง ๆ เพื่อหารายได้ทดแทนการเพาะปลูกท่ีเสียหายไปเดือนท่ีมีโอกาสฝนท้ิง
ช่วงสูง คือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม แต่มีเดือนท่ีมีโอกาสฝนทิ้งช่วงสูงคือเดือน 
มิถุนายนและกรกฎาคม แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไรทุก ๆ เดือนของฤดูฝน ไรทางทฤษฏี
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคมดวงอาทิตย์ไปตั้งฉากบริเวณเหนือของประเทศไทยท าให้
แนวยกตัวของมวลอากาศเล่ือนขึ้นไปทางหรือท าให้ฝนบริเวณภาคกลางลดลงท้ัง ๆ ท่ี
ความชื้นในอากาศมีอยู่มาก แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วยังมีตัวแปรอื่น ๆ ในท้องถ่ินอิ่มมาก
ในการเกิดฝน จากการวิเคราะห์โอกาสฝนท้ิงช่วงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า
บริเวณท่ีอาจเกิดฝนท้ิงช่วงค่อนข้างสูง 
 

2.  ช่วงเวลาและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
โดยปกติจะเกิดขึ้น 2 ช่วง ได้แก่ 

               2.1  ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน คือช่วงสิ้นสุดของฤดูฝน  ซึ่งเร่ิมจากครึ่ง
หลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป   บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงเป็น
ล าดับและมีฝนน้อย  จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ของปีถัดไป   ซึ่งลักษณะความแห้งแล้งนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ปริมาณฝนท่ีตก
ในช่วงนี้จะน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับฝนที่ตกในฤดูฝน 
               2.2  ช่วงกลางฤดูฝน ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม จะมีฝนท้ิงช่วง
เกิดขึ้นประมาณ 1-2 สัปดาห์ ปริมาณฝนในช่วงนี้จะลดลงและมีผลกระทบต่อการเกษตร
มาก เพราะถ้าฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานานในขณะท่ีพืชก าลังเจริญเติบโต พืชจะขาดน้ าเหี่ยว
เฉาและแห้งตายไปในท่ีสุดท าให้เสียเวลาและงบประมาณในการเพาะปลูก ฝนแล้งใน
ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณและมีบางครั้งครอบคลุมพื้นท่ีเป็น
บริเวณกว้างเกือบท่ัวประเทศ 

 
           3.  สาเหตุของภัยแล้ง 
               3.1  สาเหตุโดยธรรมชาติ ได้แก่ 



  

                    -  เนื่องจากสภาวะอากาศในฤดูร้อนท่ีร้อนมากกว่าปกติ 
                    -  เนื่องจากการพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
                    -  ความผิดปกติของต าแหน่งร่องมรสุม ท าให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง 
                    -  ความผิดปกติเนื่องจากมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยน้อย
กว่าปกติ 
 
               3.2  สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ 
                    -  การท าลายชั้นโอโซน เนื่องจากการเผาพลาสติก น้ ามันและถ่านหิน  ท า
ให้เกิดรูโอโซน     
เนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เคลือบชั้นล่างของโอโซน ท าให้ความร้อนสะสมอยู่
ในอากาศใกล้ผิวโลกมากขึ้น อากาศจึงร้อนผิดปกติ 
                    -  ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก 
                    -  การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ 
                    -  การตัดไม้ท าลายป่า 
 
           4.  ผลกระทบจากภัยแล้ง 
               4.1  มีการระเหยของน้ าจากดินและพืชมาก พื้นดินขาดน้ า พืชมีผลผลิตลดลง 
และอาจท าให้พืชตายได ้
               4.2  มนุษย์และสัตว์  ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค  อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
และอนามัย เช่น โรคท้องร่วง โรคลมแดด  เพราะร่างกายสูญเสียน้ าและเกลือมากเกินไป 
ท าให้เหนื่อยง่ายร่างกายอ่อนแอ                    

4.3  การขาดแคลนน้ าในการอุตสาหกรรม และพลังน้ าที่ใช้ผลิตไฟฟ้า  ท าให้
อุตสาหกรรมหยุดชะงัก 
               4.4  ผลผลิตการเกษตรลดน้อยลง ท าให้สินค้าบางอย่างขาดแคลน ราคาสินค้า
สูงขึ้น  รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมาณช่วยผู้ประสบภัยแล้งมากขึ้น 
               4.5  เกษตรกรไม่มีงานท า จึงเข้ามาหางานท าในเมืองใหญ่ๆ ท าให้เกิดปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ  และสังคม เช่น ปัญหาชุมชนและมีปัญหาอาชญากรรม  เนื่องจากการ
ว่างงาน                



  

4.6  พืชและสัตว์  จะชะงักการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ์  เช่น  สัตว์เลี้ยง ไก่
เนื้อจะร้อนตายจ านวนมากในตอนบ่ายของวันท่ีอากาศร้อนจัด  ส่วนไก่ไข่จะออกไข่
น้อยลง 
               4.7  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงผลผลิตต่ า และประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง 
 
           5.  การเตรียมพร้อมป้องกันเพื่อลดความสูญเสียจากภัยแล้ง 
               5.1  สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้ ส่งเสริมโครงการปลูกป่าทดแทน ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้จะเป็นการอนุรักษ์ความชื้นในดินและในอากาศ และช่วยชะลอการไหลของน้ าให้
ไหลช้าลง อนุรักษ์น้ า การใช้น้ าอย่างประหยัด  
เพื่อการเกษตร 
               5.2  สร้างแหล่งเก็บกักน้ า เช่น เขื่อน ฝาย ในบริเวณท่ีเหมาะสม 
               5.3  ออกกฎหมายควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อชั้น
บรรยากาศ 
               5.4  การจัดการเกี่ยวกับการใช้น้ าในเขื่อนและฝายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และส ารองน้ าดื่ม น้ าใช้ตามความจ าเป็น 
               5.5  ช่วยกันดูแลรักษา สวน ไร่ นาและป่าไม้  อย่าให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้เพราะ
ในช่วงท่ีเกิดความแห้งแล้งจะมีหญ้าแห้ง และเศษพืชแห้งมาก ซึ่งอาจเกิดไฟไหม้ขึ้นได้  
การป้องกันต้องหาทางส ารองน้ าและอุปกรณ์ 
ดับเพลิงไว้ให้พร้อม  ข้อส าคัญควรงดเว้นการเผาหญ้าและเศษพืชแห้ง เพราะการเผา
หญ้า  และเศษพืชแห้ง 
จะท าให้ดนิสูญเสียความชุ่มชื้นและอินทรีวัตถุท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ท าให้แมลงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมตายไปด้วย นอกจากนี้ไฟอาจลุกลามออกไป    และท าให้เขม่า
ควันละอองขี้เถ้าฟุ้งกระจายไปตามถนนหนทางอันเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม 
               5.6  จัดเตรียมอาหาร (Food Stuffs) ส ารองไว้ให้เพียงพอเพื่อมิให้เกิดความขาด
แคลนอาหาร (Food Shortages) ในยามท่ีเกิดภัยแล้ง 
               5.7  จัดเตรียมหาเมล็ดพันธ์พืช  (Seeds)  ส ารองไว้ให้แก่เกษตรกรให้เพียงพอ  
เพื่อใช้ในฤดูเพาะปลูกปีต่อไป 



  

               5.8  จัดเตรียมสารเคมี   หรือยาปราบศัตรูพืช  ส ารองไว้ใช้ในยามที่เกิดภัยแล้ง  
เพราะอาจมีการระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืชเกิดขึ้นได้ 
               5.9  จัดท าแผนการปลูกพืช  (Cropping Pattern)  ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
และลมฟ้าอากาศ 
              5.10  ลดพื้นที่การเพาะปลูกพืชบางชนิดที่จ าเป็นต้องใช้น้ ามากในช่วงฤดู
แล้ง  เช่น ข้าวนาปรัง ฯลฯ  และแนะน าให้เกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชอย่างอื่น
ทดแทน ซึ่งอาจเป็นพืชท่ีทนต่อความแห้งแล้งหรือ 
พืชลม้ลุกท่ีให้ผลเร็วและใช้น้ าน้อย เช่น ข้าวโพด ข้าวฟาง และถั่วต่างๆ เป็นต้น 
              5.11  จัดหาเครื่องสูบน้ า  รวมท้ังซ่อมแซมและบ ารุงให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อ
ไว้ใช้ยามท่ีเกิดภัยแล้ง 
              5.12  ประสานงานกันระหว่างผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการเร่ืองความ
แห้งแล้ง เช่น  
นักอุตุนิยมวิทยา นักวิชาการเกษตร และวิศวกรชลประทาน เป็นต้น ในการท่ีจะพัฒนา
และวางแผนเพื่อต่อสู้กับความแห้งแล้ง 
              5.13  จัดท าฝนเทียมเพื่อช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง (การท าฝนเทียม คือ การเร่ง
ให้ฝนตกลงมา ดังนั้นจะต้องมีก้อนเมฆอยู่บนฟ้าแล้ว) 
              5.14  ส ารองน้ าดื่ม  น้ าใช้ท่ีจ าเป็นต่อการอุปโภค  บริโภค การเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม เช่น ในระดับชาวบ้าน อาจเก็บกักน้ าไว้ในตุ่ม  ถังเก็บน้ าหรือใช้วิธีการขุด
บ่อ  
              5.15  ช่วยกันประหยัดการใช้น้ าส าหรับการเกษตร อาจใช้วิธีคลุมดินเพื่อรักษา
ความชุ่มชื้นในดินและสงวนน้ าในดินให้มากและนานวันที่สุด เช่น การปลูกพืชคลุมดิน 
การใช้วัสดุคลุมดิน การใส่ปุ๋ยหมัก หรือวัสดุ 
ท่ีช่วยอุ้มน้ าในดิน  หรืออาจใช้วิธีปลูกพืชบังลม เพื่อลดอัตราการคายน้ าการระเหยของ
น้ าจากดินและพืช หรืออาจใช้น้ าแบบประหยัดแก่พืช  โดยการให้น้ าระบบหยด (วิธีนี้
ค่าใช้จ่ายสูง และจ าเป็นต้องรู้เทคนิควิชาการ) 
              5.16  ช่วยกันอนุรักษ์น้ า เช่น รักษาความสะอาดโดยไม่ทิ้งสิ่งของหรือเศษขยะ
มูลฝอย  หรือปล่อยน้ าเสียลงในแหล่งน้ า 
           6. ภัยซ้ าซ้อนที่เกิดจากภัยแล้ง 



  

              6.1  ช่วงท่ีมีอากาศร้อนจัดติดต่อกันหลาย ๆ วัน จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน
เพราะการสะสม 
ความร้อนในบริเวณหนึ่งไว้มาก ท าให้มวลอากาศลอยตัวขึ้นและมีมีมวลอากาศข้างเคียง
เข้าแทนท่ีอย่างรวดเร็วในบริเวณแคบ ๆ ท าให้เกิดพายุฤดูร้อน มีลมกระโชกแรงในตอน
บ่าย - เย็น  พบบ่อยมากบริเวณประเทศไทย 
ตอนบนในฤดูร้อน  บางครั้งก าลังลมท าให้อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน พืชผลการเกษตร
เสียหาย  อาจมีลูกเห็บตกและลมงวง (Tornadoes)  เกิดขึ้นด้วย 

6.2 เกิดไฟป่าซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น ต้นไฝ่เสียดสีกัน หรือฟ้าผ่าทุ่งหญ้า
แห้ง แต่ส่วนมากเกิดจากคนจุดเผาฟางข้าว  เผาหญา้แล้วเกิดลุกลาม
กว้างขวางขึ้น สิ่งท่ีเห็นชัดเจนในปัจจุบันคือ  นอกจากไฟลุกลามไหม้อาคาร
บ้านเรือน  ไร่นาเสียหายแล้ว  ควันไฟขา้งทางหลวงจะบดบังทัศนวิสัย  ท าให้
เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรรายใหญ่ ๆ ทุกปี 

6.3 เกิดดินเสื่อมโทรม ป่าเสื่อมโทรม พืชขาดน้ าหล่อเล้ียง ผลผลิตต่ า  
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