
Attachment 1:  Hand-out for the Seminar in Chiangmai Province 
on Natural Disaster in the Northern Part of Thailand   

 
เตรียมตัว พรอมใจ สูภัยธรรมชาติ 

การซอมเตือนภัยและการสรางองคฺความรู 
เพื่อเตรียมพรอมเผชิญเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนอื 

"งานเตรียมตัว พรอมใจ สูภัยธรรมชาติ" 
วันพุธที ่24 - วันเสารที ่27 กันยายน 2551  

ณ ลานมวนใจ ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม แอรพอรต จังหวัดเชียงใหม 
 
 

แนวคิดและที่มา 
"ภัยพิบัติใกลตัว"...     จากเหตุการณธรรมชาติและภัยพิบัติตาง ๆ ในปจจุบันทําใหช้ีชัดไดวาสิ่งเหลานี้
ยิ่งนบัวันยิ่งทวีความรุนแรงและความถีม่ากขึ้นเรือ่ย ๆ เพื่อเปนการรักษาขวีิตและทรพัยสนิของ
ประชาชนจึงควรสรางความตระหนกัและความพรอมในการรับมอืภยัพบิตัติาง ๆจากเหตกุารณสูญเสยี
ที่เกิดขึน้แลวในอดีตและสรางประสบการณเสมอืนจรงิในสมัผัสถงึเหตกุารณอนไมอาจคาดหมายได
ลวงหนา 
คณะรฐัมนตร ีไดมีมตเิมือ่วนัที่ 22 กรกฎาคม 2551 เหน็ชอบใหมกีารฝกซอมระบบเตอืนภยั การอพยพ
หลบภยัและการจัดกิจกรรมในรูปแบบ การสรางองคความรูดานภยัพบิตัแิบบมีสวนรวมใหกบั
ประชาชน นักเรยีน นกัศึกษา ตลอดจนเจาหนาทีจ่ากหนวยงานตาง ๆที่มีสวนเกี่ยวของ กรณีเกิดภยั
พิบัตทิางธรรมชาตใินพืน้ที่ภาคเหนอืเพื่อเตรยีมความพรอมเผชิญเหตจุากภยัพิบัตทิางธรรมชาติ
นําเสนอในรปูแบบการจําลองสถานการณโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใหทราบถงึขั้นตอนการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเกดิแผนดนิถลมน้ําทวมฉับพลนั น้ําปาไหลหลาก และไฟปา 
ฯลฯการปฏิบัตตินเมื่อเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิทั้งกอนเกดิภยั ขณะเกดิภยัและหลงัเกดิภยั รวมทัง้ 
การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมตาง ๆจากหนวยราชการที่เกี่ยวของกับภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิณ 
จังหวดัเชียงใหมโดยมอบหมายให ศูนยเตอืนภัยพิบตัแิหงชาต ิกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยักรม
ประชาสัมพันธ กรมทรัพยากรธรณี และหนวยงานทีเ่กี่ยวของและ มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2551 รับทราบกําหนดวันดําเนินการฝกซอมระบบเตือนภัยอพยพหลบภัยและการสรางองค
ความรูเพื่อเตรยีมพรอมเผชิญเหตจุากภยัพบิตัทิางธรรมชาตใินพื้นที่ภาคเหนอื ณจงัหวดัเชียงใหม ใน
วันที ่24 – 27 กันยายน 2551 ตามที่ นายมั่น พัธโนทยัรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารรองประธานกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติเสนอ 
 



 

รายละเอียด 

การฝกซอมการเตือนภยัและการสรางองคความรูเพือ่เตรยีมพรอมเผชิญเหตจุากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
ภายใตคอนเซบ็การจัดงานเสมือนจรงิ (It's real) และใชช่ืองานวา"งานเตรียมตัว พรอมใจ สูภัย
ธรรมชาติ"จัดขึ้นระหวางวนัที่ 24 – 27 กันยายน 2551 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณลานมวนใจเซ็นทรัล
แอรพอรต จังหวัดเชียงใหมโดยจัดใหมีกจิกรรมและสื่อบนัเทิงเชิงวิชาการที่สรางสสีนัและความตื่นตา
ตื่นใจ ในบรรยากาศการใหความรู สรางประสบการณที่สัมผัสไดผานสื่อผสมมัลตมิเีดีย และการจําลอง
เหตกุารณเสมอืนจรงิดวยเทคโนโลยีทีท่นัสมัย 

วัตถุประสงคการจัดงาน 

1. เพื่อกระตุนใหประชาชนตระหนกัและตื่นตวัถงึความเสี่ยง และความเสยีหายอนัอาจเกิดขึน้จาก
แผนดินไหว และภัยธรรมชาติอื่น ๆ 

2. เพื่อใหความรูแกกลุมเปาหมายถงึภยัจากแผนดินไหว ภยัธรรมชาตอิื่นๆ และวิธีการปฏิบัตตินเมือ่เกดิ
เหตุการณ 

3. เพื่อใหประชาชนและนักทองเที่ยวมคีวามมั่นใจในความปลอดภัย 

รอบรูเร่ืองภัยพิบัติภัย 
ตอนที ่1 รอบรูเรื่องธรณีพิบัติภัย 

ธรณีพิบัติภัย (Geohazards) ถือเปนภยัธรรมชาตทิี่เกดิจากกระบวนการทางธรณวีิทยาที่เกิดขึ้นโดย
ฉับพลนัและรุนแรง กอใหเกิดความเสียหายแกบานเรือน ชีวิตและทรพัยสนิของประชาชนที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดแบงธรณี
พิบัตภิยัเปน 6 ประเภทคือ 1.ดินถลม (Landsilde) เปนการเลื่อนไถลตามแรงโนมถวงของโลกของมวล
ดินและหนิในพืน้ที่ทีม่ีความลาดชันสูง เชน แนวเขา หนาผานอกจากนี้ยงัเกดิในพืน้ที่ภเูขาสงูรองรบั
ดวยหนิแกรนิตและหนิดินดานเปนปาโปรงตามธรรมชาตแิละพบตนไผขึ้นอยูทัว่ไปสําหรบัดินถลมใน
ประเทศไทยมกัเกิดขึ้นพรอมกับน้ําปาไหลหลากเมื่อเกิดฝนตกหนกัรนุแรงและตอเนื่องหลายวนั มี
ปริมาณฝนมากกวา 200 มิลลิเมตร การปองกันดนิถลมอาจใชการปลกูหญาแฝกการใชลวดตาขายกัน้
ตามแนวถนน เปนตน 2.แผนดินไหว (Earthquake) เกิดจากการสั่นสะเทอืนของพืน้ดินอนัเนือ่งมาจาก
การปลดปลอยพลังงานเพือ่ระบายความเครยีดที่สะสมไวภายในโลกออกมาอยางฉับพลนัเพื่อปรับ



สมดุลของเปลอืกโลกใหคงที่และสัมพันธกับแนวเลือ่นทีม่ีพลงั 3.คลื่นสนึามิ (Tsunami) เปนคลื่นใต
น้ําที่เกิดจากการเกิดแผนดนิไหวใตมหาสมทุรมากกวา 7 ริกเตอรสวนใหญมักเกดิขึ้นบริเวณทีม่ีความ
เสี่ยงตอการเกดิแผนดนิไหว เชนพื้นที่รอบ ๆ มหาสมทุรแปซิฟก หรอื “วงแหวนไฟ” 4.หลมุยบุ 
(Sinkhole) เปนปรากฏการณที่ดนิยุบตวัลงเปนหลุมลึกและมเีสนผาศูนยกลางตั้งแต 1-200 เมตร ความ
ลึกตั้งแต 1-20 เมตรหรอืมากกวานั้นการเกิดหลมุยุบในตอนแรกปากหลมุจะมีลกัษณะเกอืบกลมและมี
น้ําขังอยูกนหลุมหลงัจากนั้นน้ําจะกัดเซาะกนหลุมใหกวางขึ้นในลกัษณะคลายรูปน้ําเตาจนปากหลมุ
พังลงมา 5.รอยดนิแยก (Creep) มักเกิดขึ้นบนทีล่าดภเูขาและมคีวามลาดชันสูงเมือ่เกดิฝนตกหนกัจะทํา
ใหดินอิม่ตวัแตยังไมมกีารเคลื่อนตวัลงมาเหมือนการเกิดดนิถลม 6.ตลิ่งทรุดตัว (Bank Erosion) เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในแมน้ําทําใหเกดิความแตกตางของระดบัน้ําใตดินกบัน้ําในแมน้ํา 
เชนระดับน้ําในแมน้ําลดลงเนือ่งจากเปนฤดแูลงหรอืเกดิจากความรนุแรงของกระแสน้ําในชวงที่เกิดน้ํา
หลากตามธรรมชาตกิารเกิดธรณพีบิัตภิยัของประเทศไทยในป 2550 สวนใหญเกิดดนิถลม ดินไหลหนิ
รวง รอบดินแยก หลมุยบุ ตลิ่งทรุดตวั และแผนดินไหวสวนภาคเหนอืเปนพื้นที่ที่เกดิธรณพีิบัติภัยมาก
ที่สุดโดยเฉพาะจังหวดัเชียงรายที่เกิดรอยดนิแยกจากการที่ภาคเหนอืเปนพืน้ที่เสีย่งตอการเกดิภยัพบิตัิ
ศูนยเตอืนภยัพบิตัแิหงชาตจิึงไดจัดงาน “เตรียมตัวพรอมใจ สูภัยธรรมชาต”ิ ระหวางวันที ่24-27 
กันยายน 2551 ณ ลานมวนใจเซน็ทรลัแอรพอรตพลาซา เชียงใหมตั้งแตเวลา 10.00-21.00 น.พรอมชม
นิทรรศการสื่อผสมที่สรางความตื่นตาตื่นใจ 5 โซน คือนิทรรศการความรูแผนดนิไหวสือ่ผสม
มัลตมิเีดียจําลองเหตกุารณแผนดินไหวเสมอืนจริง (4D Theater) นิทรรศการนารูของสวนราชการการ
สาธิตและการซอมหนีภยัแผนดนิไหวจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและการแสดงมนิิคอนเสริตอาภา
ภรณ นครสวรรค, มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต, จุน-กิตติคุณ เปล-ภารด ีวิน-ธาวิน และไอซ-ศรัณยู
นิทรรศการความรูแผนดินไหวเปนจุดเดนของงาน สวนที่ 1 “แผนดินไหวภัยใกลตัว” มีการแสดง Ring 
of Fire Globe โดยเปนการจําลองลูกโลกที่สามารถมองได 360 องศาและสรางภาพเคลื่อนไหวแสดงวง
แหวนไฟและยังมีการฉายภาพเคลือ่นไหวแสดงเสนทางแผนดินไหวในเขตประเทศไทยและภูมิภาค
ใกลเคยีงทีจ่ะผลกระทบตอประเทศไทยโดยเฉพาะพืน้ที่ภาคเหนอืดวยเทคนิคพเิศษ Interactive สวนที่ 
2 แผนดินไหว ไมใชแคสูญเสียชมภาพเหตกุารณแผนดินไหวครัง้ใหญเมอืงเสฉวน สาธารณรฐั
ประชาชนจีนและเมอืงโกเบ ประเทศญ่ีปุนพรอมสมัผัสความรูสึกของการสญูเสียจากแผนดนิไหวทั้ง
ทางเศรษฐกจิและจิตใจสวนที่ 3 แผนดินไหว อยาหวั่นไหวรับความรูในการเตรยีมความพรอมรบั
แผนดินไหวและสมัผัสกับฉากสถานการณจําลองกจิกรรมการใชชีวิตเมื่ออยูในอาคารและประสบเหตุ



แผนดินไหวสวนที่ 4 ชมวธีิการสังเกตและรบัมือภยัธรรมชาตติาง ๆ ทั้งดนิถลมน้ําปาไหลหลาก พายุ
หมนุ และไฟปาจากเทคนิคแสง สี เสียง ทีน่าตื่นตาตื่นใจสวนที่ 5 หองปฎบิัตกิารเตอืนภัยพบิตัแิหงชาติ
เปนการจําลองบรรยากาศและการปฏบิัตงิานของศูนยเตอืนภยัพบิตัแิหงชาตพิรอมรบัคูมอืการเตรียม
ความพรอมรับภยัพบิตัติาง ๆผูสนใจสามารถติดตอขอเขาชมงานไดโดยไมเสยีคาใชจาย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตอนที ่2 การเกิดดินถลม 

 
 

ธรณพีิบัตภิยัจากการเกิดดินถลมถือเปนภยัธรรมชาตทิี่เกิดขึน้อยางรวดเรว็และสามารถปองกันได
คอนขางยากสวนใหญมักเกิดขึน้หลงัจากที่มวลดนิและหนิที่ไหลมาตามลาดเขาไดเกิดการเคลือ่นที่
อยางรวดเรว็จากอิทธิพลของแรงโนมถวงของโลกซึง่ดนิถลมมักเกดิตามมาหลงัจากเกดิน้ําปาไหล
หลากในขณะทีเ่กิดพายุฝนตกหนกัรนุแรงตอเนือ่งหรอืหลงัจากเกดิฝนหนกัเมือ่ฝนตกหนกัน้ําจะซึมลง
ไปในดนิอยางรวดเรว็ทาํใหการอุมน้ําของดินจะมนีอยลงเพราะดนิอิม่ตวัจากน้ําในดนิที่มปีรมิาณ
เพิ่มขึน้ขณะเดยีวกันระดับน้ําใตผิวดนิจะมีสูงขึน้จนทําใหแรงตานทานการเลื่อนไหลของดนิลดลงเมือ่
น้ําใตผิวดินมรีะดับสูงขึ้นกจ็ะไหลภายในชองวางระหวางดนิลงไปตามความชันของลาดเขาเมือ่เปลี่ยน
ความชันกจ็ะเกิดเปนน้ําผุดซึ่งเปนจุดเริม่ตนทีม่ีการเลื่อนไหลของดนิพื้นทีท่ี่เสี่ยงตอการเกดิดนิถลมมกั
เปนพืน้ที่ทีอ่ยูตามทีล่าดเชิงเขาหรอืพืน้ที่ลุมที่อยูตดิกับภเูขาที่มกีารพังทลายของดนิสงูหรอืเปนแหลง
ตนน้ําที่มอีตัราในการทาํลายปาไมสงูเปนภเูขาหรอืหนาผาที่ผุพังงายโดยพืน้ที่เสีย่งภยัดงักลาวใน
ประเทศไทยมทีั้งสิน้ 51 จังหวัดกระจายอยูในทกุภาคของประเทศไทย สวนในพืน้ที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนอืตอนบนทั้งเชียงใหม เชียงราย ลําพนู ลําปาง พะเยา แพร นานและแมฮองสอน มีพืน้ที่ทีม่ี
โอกาสเกิดดนิถลม เมื่อมีปรมิาณฝนมากกวา 100-300 มิลลเิมตรและหนาดนิขาดรากไมยึดเหนีย่วและ
พื้นที่มคีวามลาดเอียงมากกวา 30 องศาในทกุอําเภอของพืน้ที่ภาคเหนอืตอนบนสญัญาณเตอืนภยัตาม
ธรรมชาตทิี่อาจสังเกตไดกอนเกิดเหตดุนิถลม เชนเกดิฝนตกหนกัตดิตอกนัหลายวนัจนดนิในพื้นที่ตน
น้ําหรอืทีล่าดเขาตองอุมน้ําในปรมิาณมาก น้ําในลําหวยมีสีแดงขุนจากตะกอนที่ไหลมาตามลาดเขามี
เสียงดังเหมอืนมนี้ําปามาหรอืเหมอืนเสียงตนไม กอนหนิกลิ้งดงัครืน ๆเปนตนหากเกดิเหตกุารณใน
กรณีดังกลาวเปนสิ่งเตอืนภยัตามธรรมชาตวิาอาจจะเกดิดนิถลมได ซึ่งการปองกนัอาจทาํไดโดยการ
อพยพขึน้ไปอยูบนที่สูง และรบีแจงตอๆ กันใหทราบอยางรวดเรว็แตหากพลดัตกลงไปในกระแสน้ํา
ใหหาตนไมใหญเกาะเอาไวและหามวายน้ําหนเีพราะอาจโดนซากตนไมหรอืกอนหนิทีไ่หลมากบั
โคลนกระแทกจนเสียชีวิตไดการแกไขปญหาดนิถลมในระยะยาวอาจทําไดโดยการปลูกตนไมเพื่อให
ชวยซับน้ําและปลูกปาในพื้นที่ตนน้ํา จะชวยปองกนัการเกดิดนิถลมไดและในหมูบานที่อาศัยอยูใกลที่
ราบเชิงเขาไมควรสรางบานหรือสิ่งปลูกสรางขวางทางน้ําหรอืลาํหวยมากเกินไปพรอมกบัจัดเวรยาม
เดินตรวจตราดูสถานการณรอบ ๆหมูบานเมือ่เกดิสิ่งผิดปกตแิละแจงเตอืนภัยใหผูอื่นทีอ่ยูใกลเคยีงได
ทราบทนัทยีังตองและตดิตามฟงขาวพยากรณอากาศอยางใกลชิดเพื่อใหทราบถงึสภาพอากาศดวย 

 

 



 

 

ตอนที ่3 ดินถลมในประเทศไทย 
 
 

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดบันทกึเหตกุารณดนิถลมใน
ประเทศไทย ตั้งแตป             2531 – 2549       มีดินถลมเกิดขึน้รวม 14 ครั้ง คือ ภาคใต จังหวัด
นครศรีธรรมราชอําเภอพปิูนและบานครีีวง อําเภอลานสกา, จังหวดักระบี่ ตาํบลอาวนางอําเภอเมอืง 
จังหวดัยะลา ตาํบลดาเนาะปเูตะ อําเภอบนันงัสตาร ภาคตะวนัออกจงัหวัดจันทบุรี กิ่งอําเภอเขาคชิกูฎ 
ภาคเหนอื จังหวัดเพชรบูรณบานธารทิพย อําเภอหลมสัก บานโพธ์ิเงิน อําเภอเมอืง ตาํบลน้ํากออาํเภอ
หลมสัก, จังหวัดแพร อําเภอวังช้ิน อําเภอเมือง, จังหวัดเชียงใหมบานน้ําแมแรก, บานกองบอด ตําบล
ปางหินฝน อําเภอแมแจม, ตําบลแมตื่น มอนจองและตาํบลยางเปยง อําเภออมกอย, จังหวัดตาก ตําบล
แมระมาด แมตื่น ขะเนจือ้และตําบลจะเรา อําเภอแมระมาด, จังหวดัแมฮองสอน บานสบโขง หมู 10 
ตําบลแมสวด อําเภอสบเมย, จังหวดัอุตรดติถ อําเภอลบัแล อําเภอทาปลาอาํเภอเมอืง, และจังหวัด
สุโขทัย ที่อําเภอศรีสัชนาลัยการเกิดดนิถลมดงักลาวมีเหตกุารณทีก่อใหเกิดความสญูเสียทัง้ชีวิตและ
ทรัพยสนิครั้งใหญในภาคใต คือ เหตกุารณดนิถลมเมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2531 ที่บานกะทนูเหนอื 
อาํเภอพปินู จังหวัดนครศรธีรรมราชซึ่งมีผูเสียชีวิตและบาดเจบ็ประมาณ 230 คน พื้นที่ทางการเกษตร
เสียหาย 6,150 ไร มลูคาความเสยีหายกวา 1,000 ลานบาท สวนในพืน้ที่ภาคเหนอื คือเหตกุารณดินถลม
ที่ตาํบลน้ํากอ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบรูณ เมื่อวันที ่11 สิงหาคม 2544 มีผูไดรับบาดเจ็บกวา 100 
คน เสียชีวิต 136 คนมลูคาความเสียหาย 645 ลานบาท และลาสดุยังมเีหตกุารณดินถลมเมื่อวันที ่23 
พฤษภาคม 2549 ที่อําเภอลบัแล อําเภอทาปลา อําเภอเมอืงจังหวดัอุตรดติถ, อําเภอศรสีัชนาลยั จงัหวดั
สุโขทัย และอําเภอเมือง จังหวดัแพรทําใหมีผูเสยีชีวติ 83 คน บานเรอืนเสียหายกวา 600 หลงัมลูคา
ความเสียหาย 308 ลานบาท 

 

 

 

 



 
 

ตอนที ่4 แผนดนิไหวและรอยเลือ่นที่มีพลงัในประเทศไทย 
 
 

แผนดินไหวเปนปรากฏการณตามธรรมชาตทิี่เกิดจากเคลือ่นตวัโดยฉับพลนัของเปลอืกโลกบริเวณ
ขอบของแผนเปลือกโลกที่แนวแผนดินไหวเพราะหนิในช้ันหลอมละลายที่อยูใตเปลอืกโลกไดรับ
ความรอนจากแกนโลกและลอยตวัผลักดนัใหเปลอืกโลกแตละช้ินมกีารเคลือ่นที่ไปในทศิทางตาง ๆที่
มีการสะสมพลังงานไวเมื่อพลงังานมมีากจึงชนและเสียดสีกันหรอืแยกออกจากกนัโดยการสะสมของ
พลังงานที่เปลือกโลกจะถกูสงผานไปยงัเปลอืกพืน้โลกของทวปีรอยราวของหนิใตพื้นโลกเรยีกวา 
“รอยเลื่อน” และหากรอยเลื่อนที่มอียูไดรับแรงอัดมาก ๆก็จะทําใหเกิดแผนดนิไหวไดเชนเดยีวกนัโดย
รอยเลื่อนที่จะสงผลใหเกิดผลกระทบจากการเกดิแผนดินไหวในประเทศไทยไดแก แนวในมหาสมุทร
อินเดยี สุมาตรา พมา และรอยเลือ่นในประเทศพมาจนีตอนใต สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
รอยเลื่อนภายในประเทศสวนใหญจะอยูในภาคเหนอืและภาคตะวนัตกโดยรอยเลือ่นทีม่ีความสัมพนัธ
กับการเกดิแผนดินไหวในประเทศไทยมีทั้งสิน้ 9 แหง เชน รอยเลื่อนแพร รอยเลื่อนแมทา รอยเลือ่นศรี
สวัสดิ์และรอยเลื่อนระนอง 1.รอยเลื่อนเชียงแสน วางตวัในแนวตะวนัออกเฉียงเหนอื ตอนบนสดุของ
ประเทศมีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตรโดยเริม่ตนจากแนวรองน้ําแมจนัไปทางทศิตะวนัออก ผาน
อําเภอแมจันจงัหวดัเชียงราย แลวขามดานใตของอําเภอเชียงแสนจงัหวดัเชียงรายไปทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนอืตามแนวลาํน้ําเงนิทางดานเหนอืของอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ตั้งแต ป 
พ.ศ. 2521 มีแผนดินไหวขนาดใหญกวา 3 ริคเตอร เกิดตามแนว รอยเลื่อนนี้ 10 ครั้ง และ 3 ครั้งมขีนาด
ใหญกวา 4.5 ริคเตอรและเปนแผนดินไหวที่เกดิในระดับตื้นกวา 10 กิโลเมตร 2. รอยเลือ่นแพร อยู
ทางดานตะวนัออกของแองแพรและวางตวัในแนวตะวันออกเฉียงเหนอืโดยเริม่ตนจากดานตะวนัตก
เฉียงใตของอําเภอ เดนชัยผานไปทางดานตะวนัออกของอาํเภอสงูเมน และจงัหวดัแพรไปจนถึงดาน
ตะวนัออกเฉียงเหนอืของอําเภอรองกวาง รวมความยาวทั้งสิน้ประมาณ 115 กิโลเมตร มีแผนดินไหว
ขนาด 3-4 ริคเตอร เกิดตามแนวรอยเลือ่นนี้กวา 20 ครั้ง ในรอบ 10 ปที่ผานมา สวนแผน ดินไหวขนาด 
3 ริคเตอรซึ่งเกิดเมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2533 ที่ผานมา เกิดตามแนวรอยเลื่อนซึ่งแยกจากรอยเลือ่นแพร
ไปทางทิศเหนือ 3. รอยเลือ่นแมทา มีแนวเปนรูปโคงตามแนวลาํน้ําแมวองและแนวลาํน้ําแมทาในเขต
จังหวดัเชียงใหมและลําพูน มีความยาวทั้งสิน้ประมาณ 55 กิโลเมตร 4. รอยเลื่อนเถิน อยูทางทิศตะตก
ของรอยเลื่อนแพรโดยตั้งตนจากดานตะวนัตกของอาํเภอเถนิ จงัหวดัลาํปางไปทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนอืขนานกบัรอยเลื่อนแพรไปทางดานเหนอืของอําเภอเถนิไปทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนอืขนานกบัรอยเลื่อนแพรไปทางดานเหนอืของอําเภอวงัช้ิน และอําเภอลอง จงัหวดั



แพรรวมความยาวทั้งหมดประมาณ 90 กิโลเมตร เคยมีรายงานการเกิดแผนดินไหวขนาด 3.7 ริคเตอร 
บนรอยเลื่อนนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2521 5. รอยเลือ่นเมย-อุทัยธาน ีวางตัวในแนวตะวันตกเฉียง
เหนอืตัง้ตนจากลําน้ําเมย ชายแดนไทยพมา ดานจังหวดัตาก บริเวณหวยแมทอและลาํน้ําปงใต ผาน
จังหวดักําแพงเพชร และนครสวรรคจนถึงเขตจังหวดัอทุัยธานี รวม 250 กิโลเมตรมรีายงาน
แผนดินไหวเกิดตามรอยเลื่อนนี ้2 ครั้ง คือ เมือ่วนัที่ 23 กันยายน 2476 ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
และเมือ่วนัที่ 23 กุมภาพันธ 2518 ที่อําเภอ ทาสองยาง จังหวดัตาก แผนดินไหวครัง้หลงันี้มขีนาด 5.6 
ริคเตอร 6. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ ์อยูทางดานตะวันตกของรอยเลื่อนเมย-อทุัยธานีโดยมีทิศทางเกอืบขนาน
กับแนวของรอยเลือ่น อยูในรองน้ําแมกลองและแควใหญตลอดขึน้ไปจนถงึเขตแดนพมา รวมความ
ยาวกวา 500 กิโลเมตรบรเิวณนี้มรีายงานแผนดนิไหวขนาดเลก็หลายรอยครั้ง ตามแนวรอยเลือ่นนี้เคย
เกิดแผนดินไหวขนาดใหญที่สุด ขนาด 5.9 ริคเตอร เมื่อป 2526 7. รอยเลื่อนเจดียสามองค อยูในลําน้ํา
แควนอยตลอดสายและตอไปจนถึงรอยเลื่อนสะแกง (Sakaing Fault) ในประเทศพมาความยาวของ
รอยเลื่อนชวงที่อยูในประเทศไทยยาวกวา 250 กิโลเมตรมรีายงานแผนดนิไหวจากรอยเลือ่นนี้หลายพนั
ครั้ง 8. รอยเลื่อนระนองวางตวัตามแนวรองน้ําของแมน้ํากระบุรมีีความยาวทั้งสิน้ประมาณ 270 
กิโลเมตร มรีายงานแผนดนิไหวเมือ่วนัที่ 30 กันยายน 2521 มีขนาด 5.6 ริคเตอร 9. รอยเลื่อนคลองมะ
รุยตดัผานดานตะวนัออกของเกาะภูเก็ต เขาไปในอาวพังงาและตามแนวคลองมะรยุ คลองชะอนุ และ
คลองพุมดวงทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนอืจนถงึอาวบานดอน ระหวางอําเภอพนุพินกบัอาํเภอทาฉาง 
จังหวดัสรุาษฎรธานีรวม 150 กิโลเมตร บรเิวณนี้เคยเกิดแผนดินไหวในป 2476 ที่จังหวัดพังงาและ
ทางดานตะวันตกเฉียงใต นอกฝงภูเก็ต เมื่อป 2519 และ 2542 แผนดินไหวถอืเปนภยัพบิตัทิีม่นษุยเรา
ไมสามารถพยากรณไดอยางถกูตองแตสิ่งที่จําเปนในการเผชิญหนากบัแผนดินไหวคอืการเตรียมความ
พรอมรับการเกิดแผนดนิไหว การใหความรูแกประชาชนพรอมกับการออกกฎหมายควบคมุ
สิ่งกอสรางตาง ๆใหสามารถรองรบัแรงแผนดินไหวตามสภาพพื้นที่และตองมกีารวางแผนการจดัการ
ที่ดีหากเกดิความเสียหายรายแรงหลงัจากเกดิเหตแุผนดินไหว เพื่อลดความสญูเสียทีม่นุษยเราไม
สามารถคาดการณได 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที ่5 ความรุนแรงของแผนดนิไหว 
 

แผนดินไหวเปนปรากฏการณธรรมชาตทิี่สงแรงสัน่สะเทอืนและมีผลกระทบไปในบรเิวณกวางและ
ไกล ไมเฉพาะบรเิวณทีเ่ปนศูนยกลางการเกดิแผนดนิไหวและหากเปนแผนดินไหวขนาดใหญสามารถ
สงแรงสั่นสะเทอืนไปไดหลายพนักิโลเมตรดงันั้นหลายประเทศจึงไดมีการตรวจวัดแผนดินไหวใน
ระบบเครือขายทั้งในระดับประเทศและเครอืขายระดับโลก เพื่อวเิคราะหตาํแหนงขนาดและเวลาเกดิ
แผนดินไหว โดยประเทศไทยเริม่มีการตรวจแผนดนิไหวเมือ่ป 2526 และสถานีตรวจแผนดินไหวแหง
แรกของกรมอตุนุยิมวิทยา ณ จังหวดัเชียงใหมพรอมกบัเขารวมเปนเครอืขายระบบมาตรฐานโลก 
(Worldwide Standardized Seismograph Network: WWSSN) ซึ่งขนาดและความรุนแรงของการเกิด
แผนดินไหวจะมหีนวยเปน “มาตราริคเตอร” และ “มาตราเมอรแคลลี”่’  
ความรนุแรงของแผนดนิไหวสามารถวัดไดทั้งขณะเกดิและหลงัเกิดคนอาจจะรูสึกไดถึงการเกิด
แผนดินไหวมอีาคารเสยีหายหรอืมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที่เปลีย่นแปลงโดยขนาดและ
ความสัมพนัธโดยประมาณกบัความสัน่สะเทอืนใกลจุดศูนยกลางตามมาตรารคิเตอร แบงไดเปน 5 
ชวง คือ 

• ความรนุแรง 1.0-2.9 เกิดการสัน่ไหวเลก็นอย ผูคนเริม่รูสึกถึงอาการสัน่ไหว บางครั้งรูสึกเวยีนศีรษะ 
• ความรนุแรง 3.0-3.9 เกิดการสัน่ไหวเลก็นอย ผูคนทีอ่ยูในอาคารรูสึกเหมอืนรถไฟวิ่งผาน 
• ความรนุแรง 4.0-4.9 เกิดการสัน่ไหวปานกลางผูทีอ่าศัยอยูทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร รูสึกถงึการ

สั่นสะเทอืนวัตถทุี่หอยแขวนมกีารแกวงไปมา 
• ความรนุแรง 5.0-5.9 เกิดการสัน่ไหวรนุแรงเปนบรเิวณกวาง เครื่องเรอืน และวัตถมุกีารเคลื่อนที ่
• ความรนุแรง 6.0-6.9 เกิดการสัน่ไหวรนุแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย 
• ความรนุแรง 7.0 ขึ้นไป เกิดการสัน่ไหวอยางรายแรง อาคารสิ่งกอสรางไดรบัความเสยีหายอยางมาก 

แผนดินเกิดการแยกตวัวัตถทุีอ่ยูบนพื้นถกูเหวี่ยงกระเด็น 
สวนลกัษณะความรนุแรงโดยเปรยีบเทยีบตามมาตราแคลลี่อันดบัที่ แบงเปน 12 ระดับ ดังนี ้

• ความรนุแรงระดับ 1 เปนอนัดับออนมาก ความสัน่สะเทือนสามารถตรวจวัดไดดวยเครื่องมอื 
• ความรนุแรงระดับ 2 คนทีอ่ยูในอาคารสงูและอยูนิ่ง ๆ สามารถรูสึกได 
• ความรนุแรงระดับ 3 คนทีอ่ยูในบานสามารถรูสึกได 
• ความรนุแรงระดับ 4 ผูที่อยูในบานรูสกึวาบานสัน่ไหว 



• ความรนุแรงระดับ 5 รูสึกเกือบทุกคน ของในบานเริม่แกวงไกว 
• ความรนุแรงระดับ 6 ทุกคนรูสึกถึงการสัน่ไหว ของหนกัในบานเริ่มเคลื่อนไหว 
• ความรนุแรงระดับ 7 ผูคนตกใจ สิ่งกอสรางเริม่ปรากฏความเสียหาย 
• ความรนุแรงระดับ 8 อาคารธรรมดาไดรับความเสยีหายคอนขางมาก 
• ความรนุแรงระดับ 9 สิ่งกอสรางที่ไดรับการออกแบบไวเปนอยางดไีดรบัความเสยีหายมาก 
• ความรนุแรงระดับ 10 อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ 
• ความรนุแรงระดับ 11 อาคารสิ่งกอสรางพังทลายเกอืบทั้งหมด ผิวโลกปดูนนูและเลื่อนเปนคลื่นบน

พื้นดินออน 
 
การเกิดแผนดินไหวถอืเปนมหนัตภยัที่มนุษยยังไมสามารถปองกนัไดกอใหเกิดความเสยีหายตอ
ทรัพยสนิและชีวิตของผูคนจํานวนมากโดยลาสดุเพิง่เกดิขึน้ทีม่ณฑลเสฉวน สาธารณรฐัประชาชนจีน
และทําใหผูคนลมตายและสญูหายเปนจํานวนหลายหมื่นคนสวนในประเทศไทยกไ็ดรับผลกระทบ
เชนเดียวกนัโดยเฉพาะในพืน้ที่ภาคเหนอืตอนบนและภาคตะวนัตก เชน จงัหวดัเชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน ราชบุรีและกรณีของการเกิดแผนดินไหวที่มีศูนยกลางอยูในประเทศพมาสงผลใหเจดีย
ของพระธาตดุอยสุเทพ จงัหวดัเชียงใหมเกิดรอยราวและเจดยีวัดพระธาตจุอมกิตต ิอําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงรายหักเสียหายลงมา 
 

 



 

 



 

ตอนที ่6 เราตองทาํตัวอยางไรเมื่อเกดิแผนดนิไหว 
 
 

แมวาการเกิดแผนดนิไหวเปนภยัธรรมชาตทิี่ไมสามารถพยากรณไดอยางแมนยํา แตนักวทิยาศาสตรก็
ไดมีความพยายามในการศึกษาวิเคราะหถึงลักษณะตาง ๆในบริเวณที่เกิดแผนดินไหว โดยศึกษา
คุณลกัษณะทางกายภาพของเปลอืกโลกการเปลีย่นแปลงสนามแมเหล็ก การเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก 
เปนตนสวนชาวจนีใชการสงัเกตจากน้ําใตดินจากบอน้ํากอนการเกิดแผนดินไหว เชนน้ําขุนขึน้ มีการ
หมุนวนของน้ํา ระดบัน้ําเปลี่ยนแปลง มฟีองอากาศ และมรีสขมนอกจากนี้ยงัอาจสังเกตไดจาก
พฤตกิรรมของสตัวหลายชนิดทีม่ีการรบัรูถงึภยักอนเกดิแผนดินไหว เชน มีจํานวนมากวิง่เพนพาน 
สุนัข เปด ไก ตื่นตกใจหน ูงวูิ่งออกมาจากรู ปลากระโดดขึ้นจากผิวน้ํา เปนตน 

สิ่งที่ตองปฏิบัติกอนการเกดิแผนดนิไหว 

• ควรมไีฟฉายพรอมถานและกระเปายาเตรียมไวในบานและใหทุกคนทราบวาอยูที่ไหน 
• ศึกษาการปฐมพยาบาลเบือ้งตน 
• เตรยีมเครือ่งมือดบัเพลงิไวในบาน เชน ถังดบัเพลงิ ถุงทราย 
• ควรทราบตาํแหนงของวาลวน้ํา วาลวปดแกส สะพานไฟฟา สําหรบัตดักระแสไฟฟา 
• อยาวางของหนกับนช้ันหรอืหิง้สูง ๆ เพราะเมือ่เกดิแผนดินไหวอาจตกลงมาเปนอนัตราย 
• ผูกเครื่องใชหนกั ๆ ใหแนนกับพืน้ผนังบาน 
• ควรมกีารวางแผนเรื่องจุดนัดหมายเมื่อเกิดการพลดัหลงกนั 
• สรางอาคารบานเรือนใหเปนไปตามกาํหนด สําหรบัพื้นที่เสีย่งภยัแผนดนิไหว 
• ผูกเครื่องใชหนัก ๆ ใหแนนกับพืน้ผนังบาน 
• ผูกเครื่องใชหนกั ๆ ใหแนนกับพืน้ผนังบาน 
• ผูกเครื่องใชหนกั ๆ ใหแนนกับพืน้ผนังบาน 

ระหวางเกิดแผนดินไหวตองทําอยางไร 

• อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสตใิหสงบ ถาอยูในบานก็ใหอยูในบานถาอยูนอกบานกใ็หอยูนอกบาน
เพราะสวนใหญไดรับบาดเจ็บเพราะวิ่งเขาออกบาน 

• ถาอยูในบานใหยนืหรอืหมอบอยูในสวนทีม่ีโครงสรางแขง็แรง และใหอยูหางจากประต ูระเบียง 
หนาตาง 

• ถาอยูในอาคารสูงควรรบีออกจากอาคารโดยเร็วและหนหีางจากสิ่งทีอ่าจจะลมทับได 



• ถาอยูในที่โลงแจงใหอยูหางจากเสาไฟฟาและสิ่งหอยแขวนตาง ๆ 
• หามใชเทยีน ไมขีดไฟ ไฟแชก หรอืสิง่ที่ทําใหเกดิประกายไฟ เพราะอาจมแีกสรั่วและทาํใหตดิไฟได 
• หากกาํลังขับรถอยูใหหยดุรถและอยูในรถ จนการสัน่สะเทอืนหยุด 
• หามใชลิฟตโดยเด็ดขาดในขณะทีเ่กิดแผนดินไหว 
• หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญซัดเขาหาฝง หลังจากเกิด

แผนดินไหวแลวตองปฏิบัตติวัอยางไร 
• หลงัเกดิแผนดนิไหวควรตรวจสอบดวูาตนเองและคนขางเคยีงไดรบับาดเจบ็หรอืไม 

หากบาดเจบ็ใหทําการปฐมพยาบาลในขั้นตนจากนัน้ใหนําตวัผูบาดเจบ็สงสถานพยาบาลหรอืหนวย
แพทยที่ใกลที่สุด 

• หากอยูในอาคารที่ไดรบัความเสียหายควรรบีออกจากอาคารทันทีเพราะหากเกดิแผนดินไหวตามมา
อาจทาํใหอาคารพังลงมาทบั ทําใหไดรับบาดเจบ็ได 

• ควรสวมใสรองเทาหุมสน เพราะอาจมีเศษแกวหรือวัตถแุหลมคมอืน่ ๆ ทําใหไดรับบาดเจบ็ 
• ตรวจสอบความเรยีบรอยของสายไฟ ทอน้ํา ทอแกส ถาแกสรั่วใหปดวาลวถังแกส ยกสะพานไฟ และ

อยาจุดไฟจนกวาจะแนใจวาไมมีแกสรัว่ 

หากแกสรั่วภายในบานใหเปดประตหูนาตางทกุบานเพือ่ระบายอากาศ 

• ใหออกจากบรเิวณทีม่ีสายไฟขาดหรอืสายไฟพาดถงึ 
• ใหเปดฟงวิทยเุพื่อฟงคําแนะนําฉุกเฉิน แตอยาใชโทรศัพทนอกจากมีความจาํเปน 
• สํารวจความเสยีหายของทอน้ํา ทอน้ําทิ้ง ทอสวม กอนใช 
• หามเขาไปมงุหรอืเขาไปในเขตทีม่ีความเสี่ยงหรอืมอีาคารพงั 
• หามเผยแพรขาวลอื 

การปฏิบัตติวัทั้งกอนและหลังการเกดิแผนดนิไหวเปนสิ่งสาํคญัที่จะชวยใหเรารอดพนจากอนัตรายที่มากับ
แผนดินไหวแตควรเตรยีมถงุยงัชีพและยาที่ใชในการปฐมพยาบาลในเบือ้งตนไวดวยเพื่อเอาไวในยามจําเปน 

 

 

 

 



 

 
ตอนที ่7 การปองกันภัยจากคลื่นสึนามิหลังเกิดแผนดินไหว 

 
 

หลงัจากเกิดแผนดินไหวแลวสิง่ทีม่ักตามมาคอืการเกดิแผนดินไหวเปนระลอกเลก็ ๆ แตหากอยู
ชายทะเลหรอืบรเิวณชายฝงมักเกิดสนึามิดังทีเ่คยเกิดแลวในประเทศไทยกบั 6 จังหวัดชายฝงทะเลอัน
ดามันของประเทศไทยประกอบดวย ระนอง พังงา ภเูก็ต กระบี่ ตรงั และสตลู เมือ่วนัที่ 26 ธันวาคม 
2547 ทําใหมีผูเสียชีวิตและสูญหายนับหมื่นคน 

 
หากไปเที่ยวชายทะเลแลวรูสกึวามกีารสั่นไหวเกดิขึน้ใหรีบออกไปจากบริเวณชายฝงไปยังที่สูงหรอืที่
ดอนโดยไมตองรอประกาศจากทางการเพราะคลื่นสนึามิจะเคลือ่นที่ดวยความเร็วสงูสญัญาณเตอืนภยั
ตามธรรมชาตขิองการเกดิสนึามิที่เราจะสงัเกตไดคอืทะเลจะมกีารลดระดบัของน้ําลงมากหลงัเกิด
แผนดินไหวใหสนันิษฐานไวกอนวาอาจเกิดสนึามิตามมาและใหอพยพไปอยูบนที่สูงทันทีแตถาอยูใน
เรอืทีจ่อดอยูในอาวหรอืทาเรือใหนําเรอืออกไปกลางทะเลเพราะสึนามิจะมีผลกระทบนอยเมื่ออยูหาง
จากฝงมาก ๆแตจะมีความรนุแรงมากขึน้เมือ่อยูใกลชายฝง 

 
สึนามิอาจเกดิขึน้ไดหลายระลอกจากการเกิดแผนดนิไหวเพยีงครั้งเดียวและอยาลงไปดูคลื่นสนึามิ
เพราะหากสนึามไิดพัดเขาหาชายฝงจะทําใหหลบหนไีมทนั 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

ตอนที ่8 อันตรายจากวาตภัย 

 

วาตภัยหรอืลมพายรุนุแรงเปนภยัธรรมชาตทิี่เกดิจากพายุลมแรงกอใหเกิดความเสยีหายแกบานเรือน
ตนไม สิ่งกอสรางโดยเกิดจากกระแสอากาศรอนที่ยกขึ้นเบื้องบนอยางรนุแรงและรวดเรว็ซึ่งการเกดิ
วาตภยัในประเทศไทยมีพายุหมุนรนุแรงสามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
วาตภัยจากพายุฤดูรอนมักเกิดขึน้ในชวงฤดรูอนโดยเกดิจากกระแสอากาศรอนที่ยกขึ้นเบื้องบนอยาง
รุนแรงและอาจมีลูกเหบ็ตกลงมาจากทองฟา กอใหเกดิความเสยีหายแกผลผลิตทางการเกษตร ฝนตก
หนัก ฟาแลบฟาผา 
กอนเกิดพายุฤดรูอนมกัมีสัญญาณเตอืนภยั ไดแกอากาศรอนอบอาวตดิตอกนัหลายวนั ลมสงบนิง่ 
ใบไมไมไหวตงิความช้ืนในอากาศสูง และอาจรูสึกเหนยีวตวั นอกจากนีท้องฟาจะมวั มีเมฆมาก
ทองฟามืดครึ้ม เกิดมเีมฆทวีขึ้นอยางรวดเร็วเกิดลมกระโชกแรงเปนครั้งคราว มีฝนตกหนัก ฟาคะนอง 
และมีลูกเหบ็ตกการคาดการณวาจะเกิดพายฤุดรูอนอาจทําไดโดยนับในใจ ตั้งแต 1-3 หากไดยินเสียง
ฟารองแสดงวาพายุอยูหางจากที่แหงนัน้ประมาณ 1 กิโลเมตรแตถาเหน็ฟาแลบและไดยินเสียงฟารอง
พรอมกัน แสดงวาพายุอยูใกลมากซึง่หลงัจากที่พายสุลายไปแลวอากาศจะเยน็ลง รูสึกสดช่ืนขึน้ 
ทองฟาแจมใส 
สําหรบัการปองกนัอันตรายจากพายุฤดรูอนตองตดิตามขาวพยากรณอากาศอยูเสมอแตหากมอีาคารสงู
ควรตดิตั้งสายลอฟาเพือ่ปองกนัฟาผานอกจากนี้ควรซอมแซมอาคาร สิ่งปลกูสรางใหแข็งแรงอยูเสมอ
เมื่อเกิดพายุควรงดใชเครือ่งใชไฟฟาทุกชนิดและไมควรสวมใสเครื่องประดบัโลหะหลกีเลี่ยงการอยูใน
ที่โลงแจงในขณะที่เกิดฝนฟาคะนอง 
วาตภัยจากพายุหมุนเขตรอนสวนใหญมกัเกดิในชวงฤดฝูนและมีพายุเกดิขึ้นเหนอืทะเลจนีใตและ
มหาสมทุรแปซฟิกเมื่อขึน้ฝงที่บริเวณประเทศเวยีดนามแลวจะทําความเสียหายใหแกบริเวณที่พายุพาด
ผาน พายุหมนุเขตรอนแบงไดเปน 3 ประเภทยอย คอื พายุดีเปรสช่ันพายุหมนุเขตรอน และพายุไตฝุน 
เปนตน 
กอนการเกิดพายุหมุนเขตรอนมักมีเมฆทวีขึน้เปนระยะ ๆจากนัน้ก็จะมีฝนตกตามมา เมือ่ฝนตกแลวจะ
มีเมฆเตม็ทองฟาและฝนตกตอเนื่องตลอดเวลา แตเมือ่ตาพายผุานมา ลมจะสงบทองฟาแจมใสและทิ้ง
รองรอยของความเสยีหายเมื่อพายพุดัผาน 



 
 

ตอนที ่9 การเตรียมตัวรับพายุหมุนเขตรอน 

 

พายหุมนุเขตรอนมกัใชเวลาในการกอตวัหลายวนัจงึจะเคลือ่นที่ไปยงัชายฝง สวนใหญพายุจะกอตวัขึ้น
ในมหาสมุทรแปซิฟกแตหากกอตวัขึน้ในบริเวณมหาสมทุรอนิเดียจะเรยีกวา“พายุไซโคลน”ซึ่งแมวา
พายุหมนุเขตรอนที่กอตวัในบริเวณมหาสมุทรอนิเดยีจะไมเคลือ่นที่เขาสูประเทศไทยโดยตรงแต
ประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลจากการเกิดพายุดงักลาวทําใหฝนตกหนกัและอาจเกดิน้ําทวมได ซึ่งการ
เตรียมตวัรับพายุหมนุเขตรอนอาจทําไดดังนี ้

• เมื่อเกิดพายฤุดูรอนควรตดิตามขาวพยากรณอากาศอยูเสมอหากอยูในทะเลตองนําเรือใหเขาสูชายฝง
โดยเรว็ที่สุดและไมควรหลบเขาไปในเกาะเพราะหากเกิดพายุรนุแรงมากจะไมปลอดภัย 

• เมื่อเขาถึงชายฝงแลวใหรีบออกหางจากชายฝงทันทแีละตองอพยพไปยังที่ที่ปลอดภยั เชน อาคารหรอื
สิ่งกอสรางที่แข็งแรง สามารถตานทานแรงลมไดและยังตองคํานึงถึงความปลอดภัยจากภัยที่จะมา
พรอมกับการเกดิพายุ เชนน้ําทวมหรอืดนิถลม เปนตน 

• หากพื้นที่ใดมคีําเตอืนใหอพยพ ตองอพยพไปยังที่ปลอดภัยทนัท ี
• ใหจัดเตรียมสิ่งของจาํเปนในการดํารงชีพ เชน อาหารแหง น้ําสะอาดยา ไฟฉายพรอมถาน วทิยุ ฯลฯ 

ไวในทีพ่กัเพราะพายุหมนุเขตรอนอาจกอใหเกดิความเสยีหายตอสาธารณปูโภคตาง ๆ เชนไฟฟา 
ประปา โทรศัพท ถนน ทําใหไมสามารถใชงานไดตามปกตแิละน้ําทีท่วมขังอาจกอใหเกิดการระบาด
ของโรคติดตอทางเดนิอาหาร เชนทองรวง เปนตน 

• หากไมสามารถหลบออกไปจากสถานที่เกิดเหตใุหอยูในที่พกัจนกวาเหตกุารณลมพายุจะสงบและ
ไดรับแจงวาเหตกุารณผานไปแลวเพราะเมือ่พายหุมนุเขตรอนผานเขามาลกัษณะอากาศจะเลวราย มี
พายุฝนฟาคะนอง แตหากตาพายุหมุนเขตรอนผานมา ทองฟาจะแจมใส อากาศดจีะเกิดขึน้ในชวงเวลา
สั้น ๆและเมือ่ดานหลงัของพายุมาถงึสภาพอากาศกจ็ะเลวรายลงไปอกีและมคีวามรนุแรงมากกวาเดิม 

สําหรบัการวางแผนและการปองกนัความสญูเสยีจากพายุหมนุเขตรอนควรจัดมาตรการปองกันและลด
ความสูญเสียโดยมกีารสงคําเตอืนใหผูเกี่ยวของทราบกอนการเกดิพายุหมนุเขตรอน พรอมกับซอมการ
อพยพคนในพื้นทีเ่สี่ยงภยัการเตรียมดานการรกัษาพยาบาล นอกจากนี้ยงัตองรักษาสภาพของปาไม
ปรับปรงุสภาพแมน้ําไมใหตื้นเขินและหากเกดิพายหุมนุแลวควรมมีาตรการชวยเหลอืดานอื่น ๆ เชน
การจายคาชดเชยความเสยีหาย และควรใหการชวยเหลืออยางตอเนื่อง 
 



 
 

ตอนที ่10 ไฟปาและฝนทิ้งชวง 
 

 
เมื่อเขาสูฤดูแลงภยัธรรมชาตทิี่จะตามมาในชวงนี้คอื ไฟปาที่มักจะเกดิขึน้ในภาคเหนอืและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืเกอืบทกุจังหวัดโดยจะเกิดในชวงเดอืนกมุภาพนัธถงึตนเดอืนพฤษภาคมซึง่จงัหวัดที่
ไดรับผลกระทบจากการเกดิไฟปาคอนขางมาก ไดแก จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอนเชียงราย และลาํปางซึ่ง
สงผลกระทบจนกระทั่งตองมกีารประกาศใหเปนพืน้ที่ภยัพบิตัเิพราะมีปรมิาณฝุนละอองในอากาศเกนิกวา
มาตรฐานและเปนอนัตรายกบัเด็ก ผูสูงอายุและสตัวเลี้ยง จนตองรณรงคไมไดมีการเผาขยะและเผาปา 
ไฟปามักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตแิตสงผลกระทบตอคนสิง่แวดลอมในวงกวางทาํใหเกิดทศันวิสัยทีไ่มดีใน
การขับขี่จนกอใหเกิดอุบัตเิหตแุละยงักอใหเกิดโรคทางเดินหายใจที่สงผลเสียตอทั้งรางกายและจติใจของผูที่
อยูอาศัยอยูในพืน้ที่ทีเ่กิดไฟปา ตนไมถูกทาํลายเกิดโรคระบาดทีม่ากับแมลง ทําใหพืชบางชนดิหายไปสงผลยงั
โครงสรางของปาเปลี่ยนแปลงไปขณะที่สัตวปาที่อาศัยอยูในปาลดปรมิาณลงจากความแหงแลงเพราะขาด
แคลนแหลงอาหารสวนโครงสรางของดนิเมือ่เกดิไฟปาจะทาํใหดินในบรเิวณนั้นมีความรอนเพิม่มากขึน้ 
ความช้ืนลดลงเมื่อความช้ืนลดลงทําใหความอุดมสมบูรณในดินเปลี่ยนแปลงไปความสามารถในการดดูซับน้ํา
ของดนิก็จะลดลงหากเปนพื้นที่ตนน้ําแหลงน้ํากจ็ะคอย ๆ ถกูทาํลายลงอยางชา ๆและเมื่อดนิมีความสามารถใน
การอุมน้ําลดลงเมือ่เขาสูฤดูฝนอาจทาํใหเกิดแผนดินถลมหรือดนิเลือ่นไหลในบริเวณนัน้ได 
สภาวะฝนแลงหรอืฝนทิ้งชวงเปนสาเหตสุําคัญในการเกิดไฟปาเพราะความแหงแลงของลมฟาอากาศทาํใหฝน
มีปรมิาณนอยกวาปกตแิละฝนไมตกตองตามฤดกูาล ผลที่ตามมาคอืการขาดแคลนน้ําใช พืชตาง ๆก็ขาดน้ํา
หลอเลี้ยง ขาดความชุมช้ืนหากทาํการเกษตรที่ตองอาศัยน้ําฝนจะทําใหผลผลิตที่ไดไมสมบรูณและไม
เจรญิเตบิโตเทาที่ควรความรุนแรงของฝนแลงโดยทัว่ไปจะขึ้นอยูกับระดบัความช้ืนทัง้ในอากาศและในดิน
หากมรีะยะเวลาที่ฝนทิ้งชวงยาวนานก็จะกอใหเกิดความเสยีหายอยางมากโดยเฉพาะเมือ่เกดิฝนแลงในชวงฤดู
ฝนจะทาํใหพืชไรตาง ๆที่ควรไดรับน้ําฝนขาดน้ํา ไดรับความเสยีหายและเกดิโรคระบาดภยัธรรมชาตทิี่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ภาคตาง ๆของประเทศไทยมทีั้งไฟปา พายฤุดรูอน ภยัแลง น้ําทวม แผนดินถลมพายุหมุนเขตรอน และ
พายุฝนฟาคะนองหมนุเวียนกันไปตลอดทั้งปสวนในภาคเหนอืภยัจากไฟปาจะเริ่มเกิดขึน้ในชวงเดอืน
กุมภาพนัธเปนตนไปจากนั้นประมาณเดอืนมีนาคมถึงเมษายนจะมทีัง้พายุฤดรูอน ไฟปาและฝนแลงเมือ่เขาสู
เดือนพฤษภาคมทีเ่ริม่เขาสูฤดูฝนก็จะเริม่มนี้ําทวมและพายุฤดรูอน สวนในเดือนมถิุนายน อาจเกดิน้ําทวมและ
ฝนทิ้งชวงสวนตัง้แตเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน เปนตนไปอาจเกดิพายุหมนุเขตรอนน้ําทวม และพายุฝนฟา
คะนองโดยภยัธรรมชาตทิี่อาจจะเกิดขึ้นเราตองเตรยีมพรอมเสมอในการที่จะรบัภยัธรรมชาตทิี่เราคาดไมถึง 
 


