
 

 

บทท่ี  1 
“ภาวะโลกร้อน” กบัการด าเนินชีวติ 

ความเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ีคนในสังคมโลกยงัให้
ความสนใจไม่มากนกัและท่ีส าคญั คือ ยงัมีคนจ านวนมากขาดความเขา้ใจวา่มนุษยทุ์กคนในโลก มีส่วน
ร่วมกบัความเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพียงแต่จะมากหรือนอ้ยนั้นยอ่มแตกต่างกนัไปตามพฤติกรรม และ
รูปแบบการ ด าเนินชีวติของแต่ละบุคคลเช่น การอุปโภค บริโภค การใชย้พาหนะรวมถึงการใชเ้คร่ืองอ านวย
ความสะดวกประเภทต่าง ๆ ยิง่บุคคลใดอุปโภค บริโภคมากหรือใชชี้วิตพึ่งพาส่ิงอ านวยความสะดวกมาก 
บุคคลผูน้ั้นก็มีส่วนท าใหเ้กิด“ภาวะโลกร้อน”มากข้ึนเท่านั้นเพราะส่ิงอุปโภค บริโภค และส่ิงอ านวยความ
สะดวกทุกชนิดลว้นแลว้แต่ตอ้งผา่นกระบวนการผลิตทั้งส้ิน และในกระบวนการผลิตก็ยอ่มก่อใหเ้กิดก๊าซ
พิษชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นตวัการส าคญัท่ีท าใหเ้กิด “ภาวะโลกร้อน” 
          จึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่การใชชี้วติท่ีเนน้การบริโภค และเนน้ความสะดวกสบายมีส่วน 
ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์ “ภาวะโลกร้อน” 
        หากกล่าวถึง “ภาวะโลกร้อน” อาจกล่าวอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าวเพิ่มเติมไดว้า่ 
ขณะท่ีกระบวนการผลิตท างานจะก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกลอยข้ึนไปสะสมตวัในชั้นบรรยากาศและเม่ือ
การสะสมตวัเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจะเกิดปฏิกิริยาท่ีท าใหพ้ลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์ส่องทะลุผา่น
ชั้นบรรยากาศเขา้มา สะทอ้นกลบัออกไปนอกชั้นบรรยากาศไดน้อ้ยลง พลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยจึ์ง
ถูกกกัเก็บเอาไวใ้ตช้ั้นบรรยากาศมากข้ึนอนัเป็นเหตุใหอุ้ณหภูมิของโลกสูงข้ึน ซ่ึงนกัวชิาการเรียกภาวะ
ดงักล่าววา่ “ภาวะโลกร้อน” 

 ปรากฏการณ์ “ภาวะโลกร้อน” ไดก่้อใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีเป็นภยักบัมนุษยห์ลายประการ เช่น น ้าท่วม 
ความแหง้แลง้ ลมพาย ุ
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึนและรุกตวัเขา้มาในแผน่ดิน โดยช่วงเวลาท่ีผา่นมา “ภาวะโลกร้อน”ได้
ก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ต่างๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ในหลายพื้นท่ีของโลก ดงัขอ้มูลท่ีสามารถรวบรวมสรุปไดด้งัน้ี 

1.ภาวะโลกร้อน  ส่งผลใหน้ ้าแขง็บริเวณขั้วโลกเหนือละลายคร้ังใหญ่ ท าให้ระดบัน ้าทะเลเพิ่ม
สูงข้ึน และรุกตวัเขา้ไปสู่แผน่ดิน 
ในหลายพื้นท่ีของโลก ท าให้ผูค้นจ านวนมากตอ้งอพยพยา้ยถ่ิน และสูญเสียท่ีดินท ากินดว้ย ซ่ึงหากเป็น
เช่นน้ีต่อไป ในอนาคตสัดส่วนของพื้นท่ีน ้า 3 ส่วน ต่อแผน่ดิน 1 ส่วน อาจมีการเปล่ียนแปลง 

2. ภาวะโลกร้อน ท  าใหม้วลน ้ าแขง็ของมหาสมุทรอาร์กติกบางลง ส่งผลกระทบต่อวถีิการล่าสัตว ์
เช่น หมีขั้วโลกแมวน ้า และกวางคาริบู เพื่อการด ารงชีพของ พรานชาวอินูอิตหรือชาวเอสกิโมเน่ืองจากแผน่
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น ้าแขง็ท่ีบางลงเกิดการแตกหกัไดง่้ายท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการล่าสัตวน์อกจากน้ีสัตวด์งักล่าวก็เร่ิมมีจ านวน
ลดลงตามธรรมชาติเพราะไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนได ้

3. ภาวะโลกร้อน ส่งผลใหหิ้มะท่ีปกคลุมภูเขาหลายแห่งในทวปียโุรปลดนอ้ยลงจนไม่สามารถเล่น
สกีได ้ซ่ึงท าใหรู้ปแบบวฒันธรรมการพกัผอ่นของคนในทวปียโุรปเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง 

4. ภาวะโลกร้อน ท  าให้อุณหภูมิในฤดูหนาว ของหลายประเทศในทวปียโุรปสูงกวา่ปกติ เช่น ในปี 
2007 ประเทศเนเธอร์แลนดป์ระสบกบัอากาศร้อนท่ีสุดในรอบ 300 ปี ส่วนประเทศรัสเซียและองักฤษเผชิญ
กบัฤดูหนาวท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของประเทศ 

5. ภาวะโลกร้อน ส่งผลใหใ้นระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมาผูสู้งอายใุนหลายประเทศของทวีปยโุรป
เสียชีวติไปจ านวนมากในช่วงท่ีเกิดคล่ืนความร้อน เน่ืองจากไม่สามารถปรับตวัไดก้บัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 

นอกจากน้ียงัมีอีกหลายเหตุการณ์ไม่ปกติท่ีเกิดข้ึนในรอบทศวรรษน้ี เช่น เกิดพายเุฮอริเคนแครีนา 
พดัเขา้สู่ชายฝ่ังประเทศบราซิลเม่ือปี 2004 ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ท่ีเกิดพายเุฮอริเคนในตอนใต้
ของมหาสมุทรแอตแลนติก กรุงกาฏมาณฑุเมืองหลวงของประเทศเนปาล มีหิมะตกเป็นคร้ังแรกในรอบ 62 
ปี อุณหภูมิในมณฑลเสฉวน และมหานครจุงกิง ของประเทศจีนสูงเป็นประวติัการณ์ถึง 38 องศาเซลเซียส 
เช่นเดียวกบัประเทศเกาหลีใต ้ท่ีประสบกบัอุณหภูมิช่วงเทศกาลคริสตม์าสในปี 2006 สูงท่ีสุดในรอบ 100 ปี               

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริง และเกิดข้ึนแลว้ในหลายภูมิภาคของโลก แต่
เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ี ยงัไม่ไดรั้บความสนใจจากคนไทยมากนกั อาจเน่ืองมาจากเหตุการณ์ดงักล่าวมิได้
เกิดข้ึนในประเทศไทย 

หากกล่าวส าหรับประเทศไทย นกัวชิาการจากหลายหน่วยงานไดส้รุปผลจากการศึกษาใกลเ้คียงกนั
วา่ “ภาวะโลกร้อน” มีความสัมพนัธ์กบัปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั แมปั้ญหาการกดัเซาะ
ดงักล่าวจะเกิดข้ึนมาต่อเน่ืองอยูก่่อนแลว้ แต่ในช่วงหลงัปัญหาดงักล่าวไดเ้พิ่มระดบัความรุนแรงข้ึนอยา่ง
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มาก ดงัตวัอยา่งเช่น ชุมชนบา้นขนุสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ ซ่ึงจาก
การศึกษาของนกัวชิาการประกอบกบัค าบอกเล่าของคนในพื้นท่ี สามารถสรุปในเบ้ืองตน้ไดว้า่ ปัญหาการ
กดัเซาะชายฝ่ังในบริเวณดงักล่าวท าใหพ้ื้นท่ีซ่ึงเคยเป็นแผน่ดินหายไปหลายหม่ืนไร่โดยบริเวณท่ีเคยเป็น
ชุมชนมีบา้นพกัอาศยัของชาวบา้นถูกน ้าทะเลกลืนกินพื้นท่ีเขา้มาโดยตลอด ซ่ึงปัจจุบนัยงัเหลือร่องรอยเป็น
หลกัฐาน คือ เสาไฟฟ้าจ านวนมากท่ีปัจจุบนัตอ้งกลายเป็นเสากลางทะเลจากท่ีกล่าวมา เป็นเพียงตวัอยา่ง
หน่ึงของชุมชนในประเทศไทยเท่านั้น ท่ีประสบกบัปัญหาน ้าทะเลรุกเขา้มากลืนกินท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน 
เพราะแทจ้ริงแลว้ยงัมีอีกหลายพื้นท่ีของประเทศไทย ท่ีตอ้งประสบชะตากรรมเดียวกนักบัชุมชนบา้นขนุ
สมุทรจีน 

 

ดงันั้นการบรรเทาภยัรุนแรงจาก “ภาวะโลกร้อน”จึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนในสังคมไทยควรตระหนกัและ
ให้ความร่วมมือในการปรับและเปล่ียนพฤติกรรมบางประการในการใช้ชีวิต ประจ าวนั เพื่อลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกดงัเช่นการปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้อยูใ่นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเพื่อลดการใชพ้ลงังานท่ี
เกินความจ าเป็นรวมถึงการเช็คลมยางและดูแลรักษาสภาพเคร่ืองยนตข์องยานพาหนะอยา่งสม ่าเสมอเพื่อลด
การเผาผลาญน ้ ามนัโดยไม่จ  าเป็น และการขบัยานพาหนะด้วยความเร็วท่ีพอเหมาะก็สามารถช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดด้ว้ยเช่นกนัตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกเน่ืองจากการเผาท าลายถุงพลาสติกท่ี
กลายเป็นขยะท าให้เกิดการสะสมตวัของสารพิษในชั้นบรรยากาศ นอกจากน้ีการเดินให้มากข้ึนแทนการใช้
ยานพาหนะในระยะทางไม่ไกลนกัจะช่วยลดการเผาผลาญพลงังานเช้ือเพลิงไดจ้  านวนมาก รวมถึงการปลูก
ตน้ไมใ้นบริเวณท่ีพกัอาศยัสามารถช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ม่ใหไ้ปสะสมตวัในชั้นบรรยากาศ 
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มาตรการดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากจะช่วยบรรเทาภยัรุนแรงจาก “ภาวะโลกร้อน” แลว้ ยงัเกิด
ประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมต่อตวัผูป้ฏิบตัเองดว้ย เช่น การการปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใหอ้ยูใ่น
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม หรือการเช็คลมยางและดูแลรักษาสภาพเคร่ืองยนตข์องยานพาหนะอยา่งสม ่าเสมอ ช่วย
ใหป้ระหยดัค่าไฟและค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศและยานพาหนะ ส่วนการขบัยานพาหนะดว้ยความเร็ว
ท่ีพอเหมาะก็ช่วยประหยดัค่าน ้ามนัและช่วยลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุของผูข้บัข่ีดว้ย ตลอดจนการ
เดินใหม้ากข้ึนแทนการใชย้านพาหนะในระยะทางไม่ไกล ช่วยใหสุ้ขภาพแขง็แรงข้ึน และนอกจากน้ีการ
ปลูกตน้ไมใ้นบริเวณท่ีพกัอาศยั ก็จะช่วยเพิ่มอากาศท่ีบริสุทธ์ิใหก้บัผูท่ี้พกัอาศยัดว้ยเช่นกนั 

          จากท่ีกล่าวทั้งหมดน้ี จึงเห็นควรใหภ้าครัฐเร่งส่งเสริมความรู้ และประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้ใจ
ถึงภยัทางธรรมชาติท่ีเกิดถ่ีข้ึน วา่มีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบั “ภาวะโลกร้อน” โดยผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ี
ภาครัฐก ากบั เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกัและยนิดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการบรรเทา ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหา “ภาวะโลกร้อน” ตามมาตรการท่ีภาครัฐก าหนด  

ผลจากสภาวะโลกร้อน (Global Warming)   

คือระดบัคาร์บอนไดออกไซดสู์งข้ึน อุณหภูมิสูงข้ึน ธารน ้าแขง็ละลาย มหาสมุทรร้อนข้ึน
ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน น ้าแขง็ทะเลบางลง ชั้นดินเยน็แขง็คงตวัละลาย เกิดไฟป่าบ่อยข้ึน ทะเลสาบเล็กลง ห้ิง
น ้าแขง็พงัทลาย ทะเลสาบจบัตวัเป็นน ้าแขง็ชา้ลง แหง้แลง้ยาวนาน ธารน ้าในเขตภูเขาเหือดแหง้ ปริมาณ
หยาดน ้าฟ้าเพิ่มข้ึน ฤดูหนาวไม่หนาวจดั ฤดูใบไมผ้ลิมาถึงเร็วข้ึน ฤดูใบไมร่้วงมาถึงชา้ลง ตน้ไมอ้อกดอก
เร็วข้ึน ช่วงเวลาอพยพเปล่ียนแปลง ถ่ินอาศยัเปล่ียนไป นกท ารังเร็วข้ึน โรคภยัไขเ้จ็บลุกลาม ปะการังฟอก
ขาว การทบัถมของหิมะลดลง สัตวส์ะเทินน ้าสะเทินบกหายไป พืชและสัตวต่์างถ่ินรุกราน แนวชายฝ่ังสึก
กร่อน ป่าในเขตภูเขาสูงแหง้แลง้ อุณหภูมิในเขตละติจูดสูงพุง่ข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

ขณะท่ีในปัจจุบนั อุณหภูมิเฉล่ียไดสู้งข้ึนจากช่วงเวลาดงักล่าวแลว้ 0.8 องศา และมีแนวโนม้ท่ีจะ
สูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงผลท่ีจะเกิดตามมาจากการเพิ่มข้ึนต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจรวมถึงความลม้เหลวทางการเกษตร 
ความแหง้แลง้คร้ังใหญ่ ตลอดจนโรคระบาดชุกชุม ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน และป่าไมแ้หง้ตาย ผนวกกบัข่าว
ร้าย พืดน ้าแขง็ (ice sheet) ขนาดมหึมาในดา้นตะวนัตกของแอนตาร์กติก มีมวลน ้าแข็งถึง 3.2 ลา้นลูกบาศก์
กิโลเมตร ท่ีก าลงัสูญเสียเสถียรภาพ ซ่ึงหากละลายทั้งหมด จะยกระดบัน ้าทะเลทัว่โลกใหสู้งข้ึนอีก 16 ฟุต 
หรือ 4.8 เมตร และหากรวมกบัน ้าแขง็ท่ีกรีนแลนดแ์ละขั้วโลกเหนือท่ีก าลงัหลอมละลายอยา่งรวดเร็ว จะท า
ใหน้ ้าทะเลสูงข้ึนอีก 20 ฟุต หรือ 5-6 เมตร รวมเหนือใตแ้ลว้อาจท าใหน้ ้าทะเลสูงข้ึน 12 เมตร  
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ไปดูไกลๆตัวก่อนทีต่่างประเทศ ดูนะว่าภาวะโลกร้อนท าให้ภูมิประเทศเปลีย่นไปขนาดไหน 
(( ภาพเก่า เปรียบเทียบ ภาพใหม่ )) 
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เสาหลกับอกจุดส้ินสุดเขตกรุงเทพมหานคร ( มนัไปอยู่ในทะเลเรียบร้อยแล้ว ) 

 

เสาไฟฟ้าริมน า้ ? ทีบ่างขนุเทยีน บ่งบอกถึงปริมาณน า้ในทะเลทีสู่งขึน้ 
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เป็นตวัการส าคญักกัเก็บความร้อนจากแสงอาทิตยไ์วไ้ม่ใหค้ายออกไปสู่
บรรยากาศการเผาผลาญเช้ือเพลงฟอสซิลต่างๆ เช่น ถ่านหิน น ้ามนัเช้ือเพลิง และการตดัไมท้  าลายป่าเหล่าน้ี
ส่งผลใหป้ริมาณ คาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เพิ่มข้ึนอยา่งมหาศาล 

อนัส่งผลกระทบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของโลกทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ภัยธรรมชาติ
ต่างๆเกดิบ่อยขึน้ และน่ีคือส่ิงทีเ่กดิขึน้หลงัจากนีค้ือ... 

1. จ านวนพาย ุHurricane Category 4 และ 5 เพิ่มข้ึนสองเท่า ในสามสิบปีท่ีผา่นมา  
2. เช้ือมาลาเรียไดแ้พร่กระจายไปในท่ีสูงข้ึน แมแ้ต่ใน Columbian, Andes ท่ีสูง 7000 ฟุตเหนือระดบัน ้าทะเล  
3. น ้าแขง็ ใน ธารน ้าแขง็ เขตกรีนแลนด ์ละลายเพิ่มมากข้ึนเป็นสองเท่าในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา  
4. สัตวต่์างๆ อยา่งนอ้ย 279 สปีช่ีส์ก าลงัตอบสนองต่อ ภาวะโลกร้อน โดยพยายามยา้ยถ่ินท่ีอยู ่หากเรายงั
เพิกเฉยต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน รับรองไดเ้ลยวา่จะเกิดเร่ืองอยา่งน้ีแน่ 
5. อตัรา ผูเ้สียชีวติ จาก โลกร้อน จะพุง่ไปอยูท่ี่ 300000 คนต่อปี ใน 25 ปีต่อจากน้ี  
6. ระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน 20 ฟุต  
7. คล่ืนความร้อน จะมาบ่อยข้ึนและรุนแรงข้ึน  
8. ภาวะฝนแลง้ และไฟป่าจะเกิดบ่อยข้ึน  
9. มหาสมุทรอาร์กติกจะไม่เหลือน ้าแขง็ ภายในฤดูร้อน 2050  
10.ส่ิงมีชีวติกวา่ลา้นสปีช่ีส์เส่ียงท่ีจะสูญพนัธ์ุ  
 

เอาล่ะ..แล้วเราจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างไร ? 

1. เปลีย่นหลอดไฟ 
การเปล่ียนหลอดไปจากหลอดไส้เป็นฟลูออเรสเซนตห์น่ึงดวง จะช่วยลด คาร์บอนไดออกไซด ์ได ้150 
ปอนด์ต่อปี 

2. ขับรถให้น้อยลง 
หากเป็นระยะทางใกล้ๆ  สามารถเดินหรือข่ีจกัรยานแทนได ้การขบัรถยนตร์เป็นระยะทาง 1 ไมลจ์ะปล่อย 
คาร์บอนไดออกไซด ์1 ปอนด ์

3. รีไซเคิลให้มากขึน้ 
ลดขยะของบา้นคุณใหไ้ดค้ร่ึงนึงจะช่วยลด คาร์บอนไดออกไซด ์ไดถึ้ง 2400 ปอนด์ต่อปี 

4. เช็คลมยาง 
การขบัรถโดยท่ียางมีลมนอ้ย อาจท าใหเ้ปลืองน ้ามนัข้ึนไดถึ้ง 3% จากปกติ 
น ้ามนัๆทุกๆแกลลอนท่ีประหยดัได ้จะลด คาร์บอนไดออกไซด ์ได ้20 ปอนด์ 
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5. ใช้น า้ร้อนให้น้อยลง 
ในการท าน ้าร้อน ใชพ้ลงังานในการตม้สูงมาก การปรับเคร่ืองท าน ้าอุ่น ใหมี้อุณหภูมิและแรงน ้าใหน้อ้ยลง 
จะลด คาร์บอนไดออกไซด ์์ได ้350 ปอนด์ต่อปี หรือการซกัผา้ในน ้าเยน็ จะลด คาร์บอนไดออกไซด ์ไดปี้
ละ 500 ปอนด์ 

6. หลกีเลีย่งผลติภัณฑ์ทีม่ีบรรจุภัณฑ์เยอะ 
เพียงแค่ลดขยะของคุณเอง 10 % จะลด คาร์บอนไดออกไซด ์ได ้1200 ปอนด์ต่อปี 

7. ปรับอุณหภูมิห้องของคุณ(ส าหรับเมืองนอก) 
ในฤดูหนาว ปรับอุณหภูมิของ heater ใหต้ ่าลง 2 องศา และในฤดูร้อน ปรับใหสู้งข้ึน 2 องศา จะลด 
คาร์บอนไดออกไซด ์ได ้2000 ปอนด์ต่อปี 

8. ปลูกต้นไม้ 
การ ปลูกตน้ไม ้หน่ึงตน้ จะดูดซบัคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้1 ตนั ตลอดอายขุองมนั 

9. ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทีไ่ม่ใช่ 
ปิดทีว ีคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเสียง และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ เม่ือไม่ใช ้จะลดคาร์บอนไดออกไซดไ์ดน้บัพนั
ปอนด์ต่อปี 

 
 
 
 
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปรากฏการณ์อนัเน่ืองจากการท่ีโลกไม่

สามารถระบายความร้อนออกไปได ้ จึงท าใหอุ้ณหภูมิสูงข้ึน ปัจจุบนัโลกของเราก าลงั ถูกปกคลุมดว้ยก๊าซ
เรือนกระจก (Greenhouse Gases) ท่ีมากเกินสมดุลของธรรมชาติ ซ่ึงก๊าซเรือนกระจกจะท าการเก็บกกัความ
ร้อนไม่ใหส้ะทอ้นออกนอกผิวโลก ท าใหอุ้ณหภูมิพื้นผวิโลกเพิ่มสูงข้ึน องคก์ารสหประชาชาติ ไดป้ระมาณ
การวา่ อุณหภูมิของโลก จะสูงข้ึนโดยเฉล่ีย 2-4 oC ส่งผลใหร้ะดบัน ้าทะเลสูงข้ึน 20-50 cm. ในเวลาอีก 10-
50 ปีนบัจากปัจจุบนั โดยสาเหตุหลกัท่ีท าใหอุ้ณหภูมิโลกสูงข้ึน ประกอบดว้ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) , ก๊าซมีเทน (CH4) , ก๊าซไนตรัสออกไซด ์(N2O) , คลอโรฟลูโอโร คาร์บอน (CFC3) และ โอโซน (O3) 
ซ่ึงมาจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษย ์ ไดแ้ก่ การใชไ้ฟฟ้า การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงในการขนส่ง และภาพ
อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
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บทที ่ 2 
ภัยธรรมชาติ (Natural Disasters)  

ดร. ภูเวยีง ประค ามินทร์*  
ภยัธรรมชาติ หมายถึง ภยัอนัตรายต่างๆท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อชีวิต ความ

เป็นอยู่ ของมนุษย ์นบัตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วท่ีมนุษย ์ผจญกบัความยิ่งใหญ่ของภยัธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
ยาวนานปานใดท่ี มนุษยพ์ยายามเรียนรู้และเอาชนะภยัธรรมชาติ ตราบจนปัจจุบนั มนุษยย์งัไม่สามารถ
เอาชนะได้เลย นอกจากน้ียงั ไม่มีใครท่ีเขา้ใจถึงลกัษณะกระบวนการและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ี
ละเอียดลึกซ้ึง ปัจจุบนัมนุษยมี์ เทคโนโลยท่ีีสามารถช่วยใหเ้ดินทางไปในอวกาศได ้แต่ส าหรับธรรมชาติอนั
ยิง่ใหญ่ในโลกท่ีมนุษยอ์าศยัอยูน้ี่ ความรู้ท่ีมีอยูน่ั้นนบัวา่นอ้ยมาก การเกิดปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติไม่
วา่จะเป็น แผน่ดินไหว ภยัร้อน ภยั หนาวฯลฯ เหล่าน้ี แต่ละคร้ังน ามาซ่ึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น
ของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ยิ่งมนุษยพ์ยายาม ท่ีจะเรียนรู้ศึกษาถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติมากเท่าใด ยิ่งพบว่า
ธรรมชาตินั้นยิ่งมีความยิ่งใหญ่ สุดท่ีมนุษยจ์ะ สามารถควบคุมได ้หนทางเดียวท่ีดีท่ีสุด พึงกระท าตอนน้ีคือ
พยายามเรียนรู้ธรรมชาติของภัยต่างๆเหล่าน้ีแล้ว หาทางป้องกันและลดความเสียหายท่ีจะเกิดจากภัย
ธรรมชาติต่างๆเหล่าน้ีใหม้ากท่ีสุด  

ประเภทของภัยธรรมชาติ ภยัธรรมชาติสามารถแบ่งเป็น 8 ประเภทใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี  
1.วาตภยั  
2. อุทกภยั  
3.ความแหง้แลง้  
4.พายฝุนฟ้าคะนอง  
5. คล่ืนพายซุดัฝ่ัง  
6. แผน่ดินไหว  
7. แผน่ดินถล่ม  
8.ไฟป่า  
9.สึนามิ  

1. วาตภัย     หมายถึง ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจาก พายลุมแรง แบ่งได ้2 ชนิด  
  1.1 วาตภยัจากพายุฤดูร้อน    จะเกิดข้ึนในช่วงฤดูร้อน เกิดจากกระแสอากาศร้อนยกข้ึนเบ้ืองบน
อยา่ง รุนแรงและเยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็วจนสามารถกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ าหรือเป็นน ้ าแข็งแลว้ตกลงมา บางคร้ัง
จะเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและอาจมีลูกเห็บท าความเสียหายไดใ้นบริเวณเล็กๆ ช่วงเวลาสั้นๆ ความเร็วลมท่ี
เกิดข้ึนในขณะนั้น ประมาณ 50 กม./ชม. ท าใหส่ิ้งก่อสร้าง บา้นเรือน      พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ฝนตก
หนกั ฟ้าแลบ ฟ้าผา่ เป็น อนัตรายแก่ชีวติมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้
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ข้อสังเกตก่อน/ขณะ/หลงั    พายฤุดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม)  

ก่อนเกดิ  
~ อากาศร้อนอบอา้ว ติดต่อกนัหลายวนั  
 ~ ลมสงบ แมใ้บไมก้็ไมส่ั่นไหว  

  ~ ความช้ืนในอากาศสูง จนรู้สึกเหนียวตามร่างกาย  
* ผูอ้  านวยการ , ส่วนตรวจวดัและเตือนภยัแผน่ดินไหวทัว่โลก ส านกัแผน่ดินไหว กรมอุตุนิยมวทิยา  
  ~ ทอ้งฟ้ามวั ทศันะวสิัยการมองเห็นระยะไกลไม่ชดัเจน (อากาศมวั)  
  ~ เมฆทวมีากข้ึน ทอ้งฟ้ามืดคร้ึม อากาศร้อนอบอา้ว  

ขณะเกดิ 
 ~ พายลุมแรง 15-20 นาที ความเร็วมากกวา่ 50 กม./ชม.  

  ~ เมฆทวข้ึีนอยา่งรวดเร็ว ลมกระโชกแรงเป็นคร้ังคราว ในช่วง 1-2 นาทีแรกความเร็วลมอาจสูงถึง 
60-70 กม/ชม. บางคร้ังมีฝนตกหนกั อาจจะมีลูกเห็บตกไดใ้นบางคร้ัง มีฟ้าคะนอง ฟ้าแลบถา้นบัในใจ 1-2-3 
แลว้ ไดย้นิเสียงฟ้าร้อง และพายจุะห่างไปประมาณ 1 กม. ถา้เห็นฟ้าแลบและฟ้าร้องพร้อมกนั พายจุะอยูใ่กล้
มาก  
  ~ สภาวะน้ีจะอยูป่ระมาณ 1 ชม.  

หลงัเกดิ  
~ พายสุลายไปแลว้อากาศจะเยน็ลง รู้สึกสดช่ืนข้ึน ทอ้งฟ้าแจ่มใส ทศันะวสิัยชดัเจน  
การป้องกนั พายุฤดูร้อน  

* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวทิยา  
* สอบถาม แจง้สภาวะอากาศร้าย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ชัว่โมง  
* ติดตั้งสายล่อฟ้าส าหรับอาคารสูงๆ  
* ปลูกสร้าง ซ่อมแซม อาคารใหแ้ขง็แรง เตรียมป้องกนัภยัใหส้ัตวเ์ล้ียงและพืชผล

การเกษตรเมือยา่งเขา้ฤดูร้อน  
* ไม่ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ขณะมีฟ้าคะนอง  
* ไม่ใส่เคร่ืองประดบัโลหะ และอยูก่ลางแจง้ ขณะมีฝนฟ้าคะนอง  

 

  1.2 วาตภยัจากพายุหมุนเขตร้อน จะเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝน เป็นพายุท่ีเกิดข้ึนเหนือทะเลจีนใต ้และ 
มหาสมุทรแปซิฟิกในเขตร้อน มีศูนยก์ลางประมาณ 200 กม.หรือมากกว่า มีลมพดัเวียนรอบศูนยก์ลางทิศ
ทวนเข็ม นาฬิกา (ในซีกโลกเหนือ) หากมีความแรงถึงขั้นพายุไตฝุ้่ นจะมีศูนยก์ลางเป็นวงกลมประมาณ 15-
60 กม. เรียกวา่ ตาพาย ุมองเห็นไดจ้ากภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียม เม่ือพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนตวัข้ึนฝ่ังจะท า
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ความเสียหายให ้บริเวณท่ีเคล่ือนผา่น เป็นอยา่งมาก  
 

ความรุนแรง ของพายหุมุนเขตร้อนแบ่งตามความเร็วลมสูงสุดใกลจุ้ดศูนยก์ลางไดด้งัน้ี  
   * พายดีุเปรสชัน่ มีก าลงัอ่อน ความเร็วลมใกลศู้นยก์ลาง ไม่เกิน 63 กม /ชม  
   * พายโุซนร้อน มีก าลงัปานกลาง ความเร็วลมใกลศู้นยก์ลาง 63-117 กม/ชม.  

 * พายไุตฝุ้่ น มีก าลงัแรง ความเร็วลมใกลศู้นยก์ลางตั้งแต่ 118 กม/ชม. ข้ึนไป  
 
 

ข้อสังเกตก่อน/ขณะ/หลงัเกดิ สภาวะอากาศของพายหุมุนเขตร้อน (กรกฎาคม-ตุลาคม)  
ก่อนเกดิ 
 ~ อากาศดี ลมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผา่น  

  ~ เมฆทวข้ึีนเป็นล าดบั  
 ~ ฝนตกเป็นระยะๆ  
ขณะเกดิ  
~ เมฆเตม็ทอ้งฟ้า ฝนตกต่อเน่ืองเกือบตลอดเวลา ลมพดัจดัและแน่ทิศ  

  ~ เม่ือตาพายผุา่นมา ลมสงบ ทอ้งฟ้าแจ่มใส แต่ยงัจะมีลมรุนแรงตามมาอีกคร้ังในระยะเวลาสั้นๆ  
 ~ เมฆเตม็ทอ้งฟ้า ฝนตกเกือบตลอดเวลา ลมพดักลบัทิศ  

หลงัเกดิ 
 ~ พายสุลายไปแลว้จะทิ้งความเสียหายไวต้ามทางผา่น อากาศดีข้ึนเป็นล าดบั  

 

 
รูปท่ี 1 ความเสียหายจากพายไุตฝุ้่ นเกย ์ท่ีจงัหวดัชุมพร วนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 
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วาตภัยคร้ังส าคัญในประเทศไทยเกดิขึน้ทีใ่ดและเมื่อไร  
1. วาตภยัจากพายโุซนร้อน “แฮเรียต” ท่ีแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2505 มีผูเ้สียชีวติ 870 คน สูญหาย 160 คน บาดเจบ็ 422 คน ประชาชนไร้ท่ีอยูอ่าศยั 
16,170 คน ทรัพยสิ์น สูญเสียราว 960 ลา้นบาท  

2. วาตภยัจากพายไุตฝุ้่ น “เกย”์ ท่ีพดัเขา้สู่จงัหวดัชุมพร เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2532 ความเร็วของ
ลมวดัได ้120 กม./ชม. ประชาชนเสียชีวติ 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน บา้นเรือนเสียหาย 61,258 หลงั 
ทรัพยสิ์นสูญเสียราว 11,739,595,265 บาท  

3. วาตภยัจากพายไุตฝุ้่ นลินดา ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน ถึง 4 พฤศจิกายน 2540 ท  าใหเ้กิดความ
เสียหายจากวาตภยั อุทกภยั และคล่ืนซดัฝ่ังในพื้นท่ี 11 จงัหวดัของภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2532  
 

อนัตรายทีเ่กดิจากพายุและลมแรงจัด  ส่งผลความเสียหายดงัน้ี  
บนบก  

ตน้ไมถ้อนรากถอนโคน ตน้ไมท้บับา้นเรือนพงั ผูค้นไดรั้บบาดเจบ็ถึงตาย เรือกสวนไร่นา เสียหาย
หนกัมาก บา้นเรือนท่ีไม่แขง็แรง ไม่สามารถตา้นทานความรุนแรงของลมไดพ้งัระเนระนาด หลงัคาบา้นท่ี
ท าดว้ยสังกะสีจะ ถูกพดัเปิด กระเบ้ืองหลงัคาปลิววอ่น เป็นอนัตรายต่อผูท่ี้อยูใ่นท่ีโล่งแจง้ เสาไฟฟ้า เสาโทร
เลข เสาโทรศพัทล์ม้ สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าลดัวงจร เกิดเพลิงไหม ้ผูค้นเสียชีวติจากไฟฟ้าดูดได ้ผูค้นท่ีพกัอยู่
ริมทะเล จะถูกคล่ืนซดัท่วม บา้นเรือน และกวาดลงทะเล ผูค้นอาจจมน ้าตายในทะเลได ้ฝนตกหนกัมากทั้ง
วนัและทั้งคืน อุทกภยัจะตามมา น ้าป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาอยา่ง รุนแรง ท่วมบา้นเรือน ถนน และเรือน
สวนไร่นา เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ สะพาน และถนนถูกตดัขาด   
ในทะเล  

มีลมพดัแรงจดัมาก คล่ืนใหญ่ เรือขนาดใหญ่อาจถูกพดัพาไปเกยฝ่ังหรือชนหินโสโครกท าใหจ้มได ้
เรือทุกชนิดควรงดออกจากฝ่ังหรือหลีกเล่ียงการเดินเรือเขา้ใกลศู้นยก์ลางพาย ุมีคล่ืนใหญ่ซดัฝ่ังท าใหร้ะดบั
น ้าสูง ท่วม อาคารบา้นเรือนบริเวณริมทะเล และอาจกวาด ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่แขง็แรงลงทะเลได ้เรือประมง
บริเวณชายฝ่ัง จะถูกท าลาย  
การเตรียมการและป้องกนัอันตราย พายุหมุนเขตร้อน  

* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวทิยา  
* สอบถาม แจง้สภาวะอากาศร้าย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ชัว่โมง  
* ฝึกซอ้มการป้องกนัภยัพิบติั เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจ าเป็น  
* เตรียมเคร่ืองอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค ไฟฉาย แบตเตอร่ี วทิยกุระเป๋าห้ิวติดตามข่าวสาร และ

ยานพาหนะ  
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* ซ่อมแซมอาคารให้แขง็แรง เตรียมป้องกนัภยัใหส้ัตวเ์ล้ียงและพืชผลการเกษตร  
* เตรียมพร้อมอพยพเม่ือไดรั้บแจง้ใหอ้พยพ  

2. อุทกภัย    หมายถึง    ภยัและอนัตรายท่ีเกิดจากสภาวะน ้าท่วมหรือน ้าท่วมฉบัพลนั มีสาเหตุมาจากการเกิด
ฝนตกหนกัหรือฝน ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน มีสาเหตุจาก เน่ืองมาจาก  

2.1 หยอ่มความกดอากาศต ่า  
2.2 พายหุมุนเขตร้อน ไดแ้ก่ พายดีุเปรสชัน่, พายโุซนร้อน, พายใุตฝุ้่ น 
 2.3 ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต ่าก าลงัแรง  
2.4 ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ก าลงัแรง  
2.5 ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  
2.6 เข่ือนพงั (อาจมีสาเหตุจากแผน่ดินไหว และอ่ืนๆ)  

ภัยจากน า้ท่วมหรืออุทกภัยสามารถแบ่งได้ดังนี ้ 
- อุทกภยัจากน ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วมฉบัพลนั มกัจะเกิดข้ึนในท่ีราบต ่าหรือท่ีราบลุ่มบริเวณใกล้

ภูเขาตน้น ้า เม่ือมีฝนตกหนกัเหนือภูเขาต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จะท าใหจ้  านวนน ้าสะสมมีปริมาณมากจน
พื้นดิน และตน้ไมดู้ด ซบัไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ท่ีราบต ่า เบ้ืองล่างอยา่งรวดเร็ว มีอ านาจท าลายร้างรุนแรงระดบั
หน่ึง ท่ีท าใหบ้า้นเรือน พงัทลายเสียหาย และอาจท าใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติได ้ความแรงของน ้าสามารถ
ท าลายตน้ไม ้อาคาร ถนน สะพาน ชีวติและทรัพยสิ์น  

- อุทกภยัจากน ้าท่วมขงัและน ้าเอ่อทน้ เกิดจากน ้าในแม่น ้ าล าธารลน้ตล่ิง หรือมีระดบัสูงจากปกติ 
เอ่อท่วมลน้ไหล บ่าออกจากระดบัตล่ิงในแนวระนาบ จากท่ีสูงไปยงัท่ีต ่าเขา้ท่วมอาคารบา้นเรือน เรือกสวน
ไร่นาไดรั้บความ เสียหาย หรือเป็นสภาพน ้าท่วมขงั ในเขตเมืองใหญ่ท่ีเกิดจากฝนตกหนกั ต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน มีสาเหตุมาจาก ระบบการระบายน ้าไม่ดีพอ มีส่ิงก่อสร้างกีดขวางทางระบายน ้าหรือเกิดน ้าทะเล
หนุนสูงกรณีพื้นท่ีอยูใ่กลช้ายฝ่ัง ทะเลท าใหก้ารคมนาคมชะงกัเกิดโรคระบาดท าลายสาธารณูปโภคและ
พืชผลการเกษตร 

 เมื่อเกดิอุทกภัยอันตรายและความเสียหายทีเ่กดิขึน้มีอะไรบ้าง 
 สามารถแบ่งอนัตรายและความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภยั ไดด้งัน้ี ความเสียหายโดยตรง  
1. น ้าท่วมอาคารบา้นเรือน ส่ิงก่อสร้างและสาธารณสถาน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเสียหายทาง

เศรษฐกิจอยา่งมาก บา้นเรือนหรืออาคารส่ิงก่อสร้างท่ีไม่แขง็แรงจะถูกกระแสน ้าท่ีไกลเช่ียวพงัทลายได ้คน
และสัตวพ์าหนะและสัตว ์เล้ียงอาจไดรั้บอนัตรายถึงชีวติจากการจมน ้าตาย  

2. เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตดัเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน ้ า ถนน และ
สะพานอาจจะ ถูกกระแสน ้าพดัใหพ้งัทลายไดสิ้นคา้พสัดุอยูร่ะหวา่งการขนส่งจะไดรั้บความเสียหายมาก  

3. ระบบสาธารณูปโภค จะไดรั้บความเสียหาย เช่น โทรศพัท ์โทรเลข ไฟฟ้า และประปา ฯลฯ 
4. พื้นท่ีการเกษตรและการปศุสัตวจ์ะไดรั้บความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา ทุกประการท่ีก าลงัผลิ
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ดอกออกผล อาจ ถูกน ้าท่วมตายได ้สัตวพ์าหนะ ววั ควาย สัตวเ์ล้ียง ตลอดจนผลผลิตท่ีเก็บกกัตุน หรือมีไว้
เพื่อท าพนัธ์ุจะไดรั้บ ความเสียหาย ความเสียหายทางออ้ม จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทัว่ไป เกิดโรค
ระบาด สุขภาพจิตเส่ือม และ สูญเสียความปลอดภยัเป็นตน้  

 
รูปท่ี 2 อุทกภยัท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เม่ือเดือน พฤศจิกายน 2543 

 การป้องกนั อุทกภัย  
สามารถกล่าวโดยยอ่พอสังเขป ไดด้งัน้ี  

* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวทิยา  
* สอบถาม แจง้สภาวะอากาศร้าย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ชัว่โมง  
* ฝึกซอ้มการป้องกนัภยัพิบติั เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจ าเป็น  
* เตรียมน ้าด่ืม เคร่ืองอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอร่ี วิทยกุระเป๋าห้ิวติดตามข่าวสาร  
* ซ่อมแซมอาคารให้แขง็แรง เตรียมป้องกนัภยัใหส้ัตวเ์ล้ียงและพืชผลการเกษตร  
* เตรียมพร้อมเสมอเม่ือไดรั้บแจง้ใหอ้พยพไปท่ีสูง เม่ืออยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั และฝนตกหนกัต่อเน่ือง  
* ไม่ลงเล่นน ้า ไม่ขบัรถผา่นน ้าหลากแมอ้ยูบ่นถนน ถา้อยูใ่กลน้ ้า เตรียมเรือเพื่อการคมนาคม  
* หากอยูใ่นพื้นท่ีน ้าท่วมขงั ป้องกนัโรคระบาด ระวงัเร่ืองน ้าและอาหาร ตอ้งสุก และสะอาดก่อน

บริโภค  
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รูปท่ี 3  ความเสียหายจากพายไุตฝุ้่ นลินดาเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2540 
 

เมื่อได้รับค าเตือน เร่ือง อุทกภยัจากกรมอุตุนิยมวทิยา ควรปฏิบติัตนอยา่งไร  
ก่อนเกดิ ควรปฏิบติัดงัน้ี  
1. เช่ือฟังค าเตือนอยา่งเคร่งครัด  
2. ติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวทิยาอยา่งต่อเน่ือง 
 3. เคล่ือนยา้ยคน สัตวเ์ล้ียง เช่น ววั ควาย และส่ิงของไปอยูใ่นท่ีสูง ซ่ึงเป็นท่ีพน้ระดบัน ้าท่ีเคยท่วม

มาก่อน  
4. ท าคนัดินหรือก าแพงกั้นน ้ าโดยรอบ  
5. เคล่ือนยา้ยพาหนะ เช่น รถยนตห์รือลอ้เล่ือนไปอยูท่ี่สูง หรือท าแพส าหรับท่ีพกัรถยนต ์อาจจะใช้

ถงัน ้าขนาด 200 ลิตร ผกูติดกนัแลว้ใชก้ระดานปูก็ได ้ 
6. เตรียมกระสอบใส่ดินหรือทราย เพื่อเสริมคนัดินท่ีกั้นน ้ าใหสู้งข้ึน เม่ือระดบัน ้าข้ึนสูงท่วมคนัดิน

ท่ีสร้างอยู ่ 
7. ควรเตรียมเรือไม ้เรือยาง หรือแพไมไ้วใ้ชด้ว้ย เพื่อใชเ้ป็นพาหนะในขณะน ้าท่วมเป็นเวลานาน 

เรือเหล่าน้ี สามารถช่วยชีวิตไดเ้ม่ืออุทกภยัคุกคาม  
8. เตรียมเคร่ืองมือช่างไม ้ไมก้ระดาน และเชือกไวบ้า้งส าหรับต่อแพ เพื่อช่วยชีวติในยามคบัขนั เม่ือ

น ้าท่วมมากข้ึน จะไดใ้ชเ้คร่ืองมือช่างไมเ้ปิดหลงัคาร้ือฝาไม ้เพื่อใชช่้วยพยงุตวัในน ้าได ้ 
9. เตรียมอาหารกระป๋อง หรืออาหารส ารองไวบ้า้ง พอท่ีจะมีอาหารรับประทานเม่ือน ้าท่วมเป็น

ระยะเวลาหลาย ๆ วนั อาหารยอ่มขาดแคลนและไม่มีท่ีหุงตม้  
10. เตรียมน ้าด่ืมเก็บไวใ้นขวดและภาชนะท่ีปิดแน่น ๆ ไวบ้า้ง เพราะน ้าท่ีสะอาดท่ีใชต้ามปกติขาด

แคลนลง ระบบ การส่งน ้าประปาอาจจะหยดุชะงกัเป็นเวลานาน 
 11. เตรียมเคร่ืองเวชภณัฑไ์วบ้า้งพอสมควร เช่น ยาแกพ้ิษกดัต่อยแมลงป่อง ตะขาบ งู และสัตวอ่ื์น 

ๆ เพราะเม่ือเกิด น ้าท่วมพวกสัตวมี์พิษ เหล่าน้ีจะหนีน ้าข้ึนมาอยูบ่นบา้นและหลงัคาเรือน  
12. เตรียมเชือกมนิลามีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร ใชป้ลายหน่ึงผกูมดักบัตน้ไมเ้ป็นท่ียดึเหน่ียว 

ในกรณีท่ี กระแสน ้าเช่ียว และคล่ืนลูกใหญ่ซดัมากวาดผูค้นลงทะเล จะช่วยไม่ใหไ้หลลอยไปตามกระแสน ้า  
13. เตรียมวทิยท่ีุใชถ่้านไฟฉาย เพื่อไวติ้ดตามฟังรายงานข่าวลกัษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวทิยา  
14. เตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และเทียนไข เพื่อไวใ้ชเ้ม่ือไฟฟ้าดบั  
 ขณะเกดิ ควรตั้งสติใหม้ัน่คง อยา่ต่ืนกลวัหรือตกใจ ควรเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ดว้ยความ

สุขมุ รอบคอบ และควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
1. ตดัสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงตม้ใหเ้รียบร้อย  
2. จงอยูใ่นอาคารท่ีแขง็แรง และอยูใ่นท่ีสูงพน้ระดบัน ้าท่ีเคยท่วมมาก่อน  
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3. จงท าใหร่้างกายอบอุ่นอยูเ่สมอ  
4. ไม่ควรขบัข่ียานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน ้าหลาก  
5. ไม่ควรเล่นน ้าหรือวา่ยน ้าเล่นในขณะน ้าท่วม  
6. ระวงัสัตวมี์พิษท่ีหนีน ้าท่วมข้ึนมาอยูบ่นบา้น และหลงัคาเรือนกดัต่อย เช่น งู แมลงป่อง ตะขาบ 

เป็นตน้  
7. ติดตามเหตุการณ์อยา่งใกลชิ้ด เช่น สังเกตลมฟ้าอากาศ และติดตามค าเตือนเก่ียวกบั ลกัษณะ

อากาศจากกรม อุตุนิยมวทิยา  
8. เตรียมพร้อมท่ีจะอพยพไปในท่ีปลอดภยัเม่ือสถานการณ์จวนตวั หรือปฏิบติัตามค าแนะน าของ

ทางราชการ  
9. เม่ือจวนตวัใหค้  านึงถึงความปลอดภยัของชีวิตมากกวา่ห่วงทรัพยส์มบติั   
หลงัเกดิ เม่ือระดบัน ้าลดลงจนเป็นปกติ การบูรณะซ่อมแซมส่ิงต่าง ๆ  จะตอ้งเร่ิมตน้ทนัท่ีงาน

บูรณะต่าง ๆ เหล่าน้ี จะประกอบดว้ย  
1. การขนส่งคนอพยพกลบัยงัภูมิล าเนาเดิม  
2. การช่วยเหลือในการร้ือส่ิงปรักหกัพงั ซ่อมแซมบา้นเรือนท่ีหกัพงั และถา้บา้นเรือนท่ีถูกท าลาย

ส้ิน ก็ใหไ้ดรั้บ ความช่วยเหลือในการจดัหาท่ีพกัอาศยัและการด ารงชีพชัว่ระยะหน่ึง 
 3. การกวาดเก็บขนส่ิงปรักหกัพงัทัว่ไป การท าความสะอาดบา้นเรือน ถนนหนทางท่ีเต็มไปดว้ย

โคลนตม และส่ิง ช ารุดเสียหายท่ีเกล่ือนกลาดอยูท่ ัว่ไปกลบัสู่สภาพปกติโดยเร็ว  
4. ซ่อมแซมบา้นเรือนอาคาร โรงเรียนท่ีพกัอาศยั สะพานท่ีหกัพงัช ารุดเสียหาย และท่ีเสียหายมาก

จนไม่อาจ ซ่อมแซมได ้ก็ให้ร้ือถอนเพราะจะเป็นอนัตรายได ้
 5. จดัซ่อมท าเคร่ืองสาธารณูปโภค ใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วท่ีสุด เช่น การไฟฟ้า ประปา โทร

เลข โทรศพัท ์ 
6. ภายหลงัน ้าท่วมจะมีซากสัตวต์าย ปรากฏในท่ีต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งจดัการเก็บฝังโดยเร็ว สัตวท่ี์มีชีวติ

อยูซ่ึ่งอด อาหารเป็นเวลานาน ใหรี้บให้อาหารและน ากลบัคืนใหเ้จา้ของ  
7. ซ่อมถนน สะพาน และทางรถไฟท่ีขาดตอนช ารุดเสียหายใหก้ลบัสู่สภาพเดิม เพื่อใชใ้นการ

คมนาคมไดโ้ดยเร็ว ท่ีสุด  
8. สร้างอาคารชัว่คราวส าหรับผูท่ี้อาศยั เน่ืองจากถูกอุทกภยัท าลายใหอ้ยูอ่าศยัเป็นการชัว่คราว  
9. การสงเคราะห์ผูป้ระสบอุทกภยั มีการแจกเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม และอาหารแก่ผูป้ระสบภยั ความ

อดอยาก ความ ขาดแคลนจะมีอยูร่ะยะหน่ึง ซ่ึงควรจะไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยบรรเทาทุกขห์รือ
มูลนิธิ และอีกประการ หน่ึง  

10. ภายหลงัอุทกภยั เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก จะท าใหเ้กิดเจบ็ไขแ้ละโรค
ระบาดได ้ 
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3. ความแห้งแล้ง หรือภัยแล้ง  
ภยัแลง้ คือ ภยัท่ีเกิดจากการขาดแคลนน ้าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานาน ฝนแลง้ไม่ตกตอ้งตาม

ฤดูกาล จน ก่อใหเ้กิดความแหง้แลง้ และส่งผลกระทบต่อชุมชน มีสาเหตุจาก พายหุมุนเขตร้อนเคล่ือนผา่น
ประเทศไทยนอ้ย หรือไม่มีผา่นเขา้มาเลย ร่องความกดอากาศต ่ามีก าลงัอ่อน มรสุมตะวนัตกเฉียงใตมี้ก าลงั
อ่อน เกิดสภาวะฝนทิ้ง ช่วงเป็นเวลานาน หรือเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรง ท าให้ฝนนอ้ยกวา่ปกติ ท า
ใหผ้ลผลิตการเกษตรเสียหาย ขาดน ้า เห่ียวเฉา แหง้ตายในท่ีสุด โรคพืชระบาด คุณภาพดอ้ยลง อุตสาหกรรม
เกษตรเสียหาย ขาดแคลนอุปโภค บริโภค กระทบกบัการผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า  
 

สภาวะอากาศของฝนแล้ง  
- มกัเกิดช่วงคร่ึงหลงัเดือนตุลาคม-กลางพฤษภาคม ส้ินฤดูฝน -ฤดูร้อน ฝนนอ้ยกวา่ปกติในฤดูฝน  
- ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กลาง กรกฎาคม ฝนทิ้งช่วงมากกวา่ 2 สัปดาห์  

3.1 สาเหตุของการเกดิภัยแล้งมีอะไรบ้าง  
1.  โดยธรรมชาติ  

1.1. การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก  
1.2. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  1.3. การเปล่ียนแปลงของระดบัน ้าทะเล เช่นปรากฏการณ์เอลนิโญ 
1.4. ภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั แผน่ดินไหว ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภูมิประเทศ  

2. โดยการกระท าของมนุษย์  
2.1 การท าลายชั้นโอโซน  
2.2 ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก  
2.3 การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม  
2.4 การตดัไมท้  าลายป่า  

 

ส าหรับภยัแลง้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแลง้และทิ้งช่วง ซ่ึงฝนแลง้เป็นภาวะปริมาณฝน
ตกนอ้ยกวา่ ปกติหรือฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล กบัการเคล่ือนผา่นของพายหุมุนเขตร้อนท่ีนอ้ยกวา่ปกติ  
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รูปท่ี 4 สภาพดินแตกระแหง เม่ือเกิดภยัแลง้ 

ท่ีมา : http://media.thaigov.go.th/Sitedirectory/471/1790/17457_ภยัแลง้.jpg  
3.2 ฝนแล้งมีความหมายอย่างไร ดา้นอุตุนิยมวทิยา :  

ฝนแลง้หมายถึง สภาวะท่ีมีฝนนอ้ยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงตามปกติควรจะตอ้งมี ฝน 
โดยข้ึนอยูก่บัสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้น ๆ ดว้ย  

ด้านการเกษตร : ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน ้ าของพืช 
 ด้านอุทกวทิยา : ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะท่ีระดบัน ้าผวิดินและใตดิ้นลดลง หรือน ้าในแม่น ้าล า

คลองลดลง 
 ด้านเศรษฐศาสตร์ : ฝนแลง้ หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน ้า ซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค  
3.3 ฝนทิง้ช่วงคืออะไร   หมายถึง ช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ถึงวนัละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกนัเกิน 15 วนั ในช่วง
ฤดูฝน เดือนท่ีมีโอกาสเกิดฝน ทิ้งช่วงสูงคือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม  
3.4 ภัยแล้งในประเทศไทยสามารถเกดิช่วงเวลาใดบ้าง ภยัแลง้ในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ไดแ้ก่  

1. ช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อน ซ่ึงเร่ิมจากคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคมเป็นตน้ไป บริเวณประเทศ
ไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัออก) จะมีปริมาณฝนลดลงเป็น
ล าดบั จนกระทัง่เขา้ สู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของ ปีถดัไป ซ่ึงภยัแลง้ลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี  

2. ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วงเกิดข้ึน ภยัแลง้
ลกัษณะน้ีจะ เกิดข้ึนเฉพาะทอ้งถ่ินหรือบางบริเวณ บางคร้ังอาจครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้งเกือบทัว่
ประเทศ  
3.5 พืน้ทีใ่ดในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  

ภยัแลง้ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม โดยเป็นภยัแลง้ท่ีเกิดจากขาดฝน
หรือ ฝนแลง้ ในช่วงฤดูฝน และเกิด ฝนทิ้งช่วง ในเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองเดือนกรกฎาคม พื้นท่ีท่ีไดรั้บ

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
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ผลกระทบจากภยัแลง้ มาก ไดแ้ก่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเป็นบริเวณท่ีอิทธิพลของ
มรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ขา้ ไปไม่ถึง และถา้ปีใดไม่มีพายหุมุนเขตร้อนเคล่ือนผา่นในแนว ดงักล่าวแลว้จะ
ก่อใหเ้กิดภยัแลง้รุนแรงมากข้ึน นอกจากพื้นท่ีดงักล่าวแลว้ ยงัมีพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมกัจะประสบปัญหาภยัแลง้เป็น
ประจ าอีกดงัตารางขา้งล่าง  
 

ภาค/เดอืน  เหนือ   ตะวนัออกเฉียงเหนือ  กลาง  ตะวนัออก  ใต้ 

ฝ่ังตะวนัออก  ฝ่ังตะวนัตก  

ม.ค.                 ฝนแลง้  

ก.พ.     ฝนแลง้  ฝนแลง้        ฝนแลง้  

มี.ค.  ฝนแลง้  ฝนแลง้  ฝนแลง้  ฝนแลง้  ฝนแลง้  ฝนแลง้  

เม.ย.  ฝนแลง้  ฝนแลง้  ฝนแลง้  ฝนแลง้     ฝนแลง้  

พ.ค.                 ฝนแลง้  

มิ.ย.  ฝนทิ้งช่วง  ฝนทิ้งช่วง  ฝนทิ้งช่วง  ฝนทิ้งช่วง        

ก.ค.  ฝนทิ้งช่วง  ฝนทิ้งช่วง  ฝนทิ้งช่วง  ฝนทิ้งช่วง        

 
 

3.6 ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง กบัการด ารงชีวติของประชาชน  
ภยัแลง้ในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกบัการเกษตรและแหล่งน ้า  เน่ืองจากประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ี ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภยัแลง้จึงส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทาง
การเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มช้ืน พืชขาดน ้า พืชชะงกัการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพต ่า 
รวมถึงปริมาณลดลง ส่วน ใหญ่ภยัแลง้ท่ีมีผลต่อการเกษตร มกัเกิดในฤดูฝนท่ีมีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนรวมถึงผลกระทบ ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ดา้นเศรษฐกิจ ส้ินเปลืองและสูญเสียผลผลิตดา้นเกษตร ปศุสัตว ์ป่าไม ้การประมง เศรษฐกิจ
ทัว่ไป เช่น ราคา ท่ีดินลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การวา่งงาน สูญเสียอุตสาหกรรมการ ท่องเท่ียว พลงังาน 
อุตสาหกรรมขนส่ง  

2. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลกระทบต่อสัตวต่์าง ๆ ท าใหข้าดแคลนน ้า เกิดโรคกบัสัตว ์สูญเสียความ
หลากหลายพนัธ์ุ รวมถึงผลกระทบดา้นอุทกวทิยา ท าใหร้ะดบัและปริมาณน ้าลดลง พื้นท่ีชุ่มน ้าลดลง ความ
เคม็ของน ้าเปล่ียนแปลง ระดบัน ้าในดินเปล่ียนแปลง คุณภาพน ้าเปล่ียนแปลง เกิดการกดัเซาะของดิน ไฟป่า
เพิ่มข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพ อากาศและสูญเสียทศันียภาพเป็นตน้  

3. ดา้นสังคม เกิดผลกระทบในดา้นสุขภาพอนามยั เกิดความขดัแยง้ในการใชน้ ้าและการจดัการ
คุณภาพชีวติลดลง  
3.7 วธีิการแก้ปัญหาภัยแล้งท าได้อย่างไร วธีิการแกปั้ญหาภยัแลว้สามารถกระท าไดด้งัน้ี  
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1. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เช่น แจกน ้าใหป้ระชาชน ขดุเจาะน ้าบาดาล สร้างศูนยจ่์ายน ้า จดัท าฝนเทียม  
2. การแกปั้ญหาระยะยาว โดยพฒันาลุ่มน ้า เช่น สร้างฝาย เข่ือน ขุดลอกแหล่งน ้า รักษาป่าและปลูกป่า ให้
ความ ร่วมมือและมีส่วนร่วมมือในการจดัท าและพฒันาชลประทาน  
  

4. พายุฝนฟ้าคะนอง  
พายฝุนฟ้าคะนอง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกวนัเหนือ พื้นผวิโลก โดย

การก่อตวัท่ี เกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ีจะเป็นไปตามฤดูกาล ในบริเวณใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร มีโอกาสท่ีจะเกิดพายฝุน
ฟ้าคะนองได ้ตลอดปี เน่ืองจากมีสภาพอากาศในเขตร้อนจึงมีอากาศร้อน อบอา้ว ซ่ึงเอ้ือต่อการก่อตวัของ
พายฝุนฟ้าคะนองได ้ตลอดปี โดยอากาศร้อนในระดบัต ่าลอยสูงข้ึน อากาศขา้งเคียงท่ีเยน็กวา่ไหลเขา้มา
แทนท่ี อากาศร้อนท่ีมีไอน ้าเม่ือ ลอยตวัสูงข้ึนกระทบกบัความเยน็ในระดบัสูง ไอน ้าจะกลัน่ตวัเป็นเมฆ ทวี
ความสูงมากข้ึน มองเห็นคลา้ยทัง่ตี เหล็กสีเทาเขม้ มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ เกิดพายฝุนฟ้าคะนอง ลมกระโชก
แรง บางคร้ังมีลูกเห็บ หากตกต่อเน่ือง หลายชัว่โมง อาจเกิดน ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วมฉบัพลนั อาจ เกิดพายุ
ลมหมุนหรือ พายงุวงชา้งมีลมแรงมาก ท าความเสียหายบริเวณท่ีเคล่ือนผา่นโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม พายฝุนฟ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนจะมี ความรุนแรงกวา่ปกติ จนเกิดเป็นลกัษณะท่ีเรียกวา่ “พายฤุดู
ร้อน” ส่วนบริเวณขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใตท่ี้อยูใ่น ละติจูดท่ีสูงข้ึนไป มกัจะเกิดข้ึนในฤดูร้อน  
  
ข้อสังเกตก่อน/ขณะ/หลงั สภาวะอากาศของพายฝุนฟ้าคะนอง (มีนาคม-พฤษภาคม)  
ก่อนเกดิ  

~ อากาศร้อนอบอา้ว  
  ~ ลมสงบ หรือลมสงบ  
  ~ ความช้ืนในอากาศสูง จนรู้สึกเหนียวตามร่างกาย  
  ~ เมฆก่อตวัเป็นรูปทัง่สีเทาเขม้ ยอดเมฆสูงกวา่ 10 กม.  
ขณะเกดิ  

~ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผา่ ลมกระโชกแรง  
  ~ ฝนตกหนกัถึงหนกัมาก บางคร้ังมีลูกเห็บ  
หลงัเกดิ  

~พายสุลายไปแลว้อากาศจะเยน็ลง รู้สึกสดช่ืนข้ึน ทอ้งฟ้าแจ่มใส  
สาเหตุการเกดิพายุฝนฟ้าคะนอง  

พายฝุนฟ้าคะนอง เกิดจากเมฆท่ีก่อตวัข้ึนในทางตั้ง (แนวด่ิง) ขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ เมมคิวมูโลนิมบสั 
(Cumulonimbus) หรือเมฆรูปทัง่ ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะอากาศร้ายชนิดต่าง เช่น ลม
กระโชก ฟ้า แลบ และฟ้าผา่ ฝนตกหนกั อากาศป่ันป่วนรุนแรง ท าใหมี้ลูกเห็บตกและอาจเกิดน ้าแขง็ เกาะ
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จบัเคร่ืองบินท่ีบิน รุนแรง ฯลฯ นอกจากน้ีเมมคิวมูโลนิมบสัท่ีก่อตวัข้ึนในบริเวณพื้นท่ีระบบกวา้งใหญ่ เช่น 
ทางตะวนัออกของภูเขา รอกก้ีในสหรัฐอเมริกา เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดพายทุอร์นาโดหรือพายลุมงวง 
เมฆพายฝุนฟ้าคะนองดงักล่าว จะมีฐานเมฆต ่า และมีกระแสอากาศไหลลงรุนแรง (Downdraft) จนท าใหเ้กิด
เมฆเป็นล าคลา้ยงวงชา้ง ยืน่จากใต ้ฐานเมฆหนาทึบลงมายงัพื้นดิน โดยท่ีภายในของล าเมฆท่ีหมุนวนน้ีจะมี
ความกดอากาศต ่ามาก จนเกือบเป็น สุญญากาศจึงสามารถดูดส่ิงต่าง ๆใหล้อยข้ึนสู่อากาศเบ้ืองบนได ้  
ล าดับช้ันการเกดิพายุฝนฟ้าคะนอง  

1. ระยะเจริญเติบโต  
โดยเร่ิมจากการท่ีอากาศร้อนลอยตวัข้ึนสู่บรรยากาศ พร้อมกบัการมีแรงมากระท า หรือผลกัดนัให้

มวลอากาศยก ตวัข้ึนไปสู่ความสูงระดบัหน่ึง โดยมวลอากาศจะเยน็ลงเม่ือลอยสูงข้ึน และเร่ิมท่ีจะเคล่ือนตวั
เป็นละอองน ้าเล็ก ๆ เป็นการก่อตวัของเมมคิวมูลสั ในขณะท่ีความร้อนแฝงจากการกลัน่ตวั ของไอน ้าจะช่วย
ใหอ้ตัราการลอยตวั ของ กระแสอากาศภายในกอ้นเมฆเร็วมากยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุใหข้นาดของ เมฆ
คิวมูลสัมีขนาดใหญ่ข้ึน และยอดเมฆ สูงเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั จนเคล่ือนท่ีข้ึนถึงระดบับนสุดแลว้ (จุดอ่ิมตวั) 
จนพฒันามาเป็นเมฆคิวมูโลนิมบสั กระแส อากาศบางส่วนก็จะเร่ิมเคล่ือนท่ีลง และจะเพิ่มมากข้ึนจน
กลายเป็น กระแสอากาศท่ีเคล่ือนท่ีลงอยา่งเดียว  

2. ระยะเจริญเติบโตเตม็ท่ี  
เป็นช่วงท่ีกระแสอากาศมีทั้งไหลข้ึนและไหลลง ปริมาณความร้อนแฝงท่ีเกิดข้ึนจากการกลัน่ตวัลด

นอ้ยลง ซ่ึงมี สาเหตุมาจากการท่ีหยาดน ้าฟ้า ท่ีตกลงมามีอุณหภูมิต ่า ช่วยท าให้อุณหภูมิของกลุ่มอากาศเยน็
กวา่อากาศแวดลอ้ม ดงันั้นอตัราการเคล่ือนท่ีลงของกระแสอากาศจะมีค่าเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั กระแสอากาศท่ี
เคล่ือนท่ีลงมา จะแผ ่ขยายตวัออกดา้นขา้ง ก่อใหเ้กิดลมกระโชกรุนแรง อุณหภูมิจะลดลงทนัทีทนัใด และ
ความกดอากาศจะเพิ่มข้ึน อยา่งรวดเร็วและยาวนาน แผอ่อกไปไกลถึง 60 กิโลเมตรได ้โดยเฉพาะส่วนท่ีอยู่
ดา้นหนา้ของทิศทาง การเคล่ือนท่ี ของพายฝุนฟ้าคะนอง พร้อมกนันั้นการท่ีกระแสอากาศเคล่ือนท่ีข้ึน และ
เคล่ือนท่ีลงจะก่อให้เกิดลมเชียร์รุนแรง และเกิดอากาศป่ันป่วนโดยรอบ  

3. ระยะสลายตวั  
เป็นระยะท่ีพายฝุนฟ้าคะนองมีกระแสอากาศเคล่ือนท่ีลงเพียงอยา่งเดียว หยาด น ้าฟ้าตกลงมาอยา่ง

รวดเร็วและ หมดไป พร้อม ๆ กบักระแสอากาศท่ีไหลลงก็จะเบาบางลง  
ลกัษณะอากาศร้ายเน่ืองจากพายุฝนฟ้าคะนอง  

1. พายทุอร์นาโด (TORNADO) หรือพายลุมงวง เป็นอากาศร้ายรุนแรงท่ีสุด ซ่ึงเกิดจากพายฝุนฟ้า
คะนอง มีลกัษณะ เป็นล าเหมือนงวงชา้งยืน่ออกมาจากฐานเมฆ มีลกัษณะการหมุนวนบิดเป็นเกลียว มี
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1,000 ฟุต มกัจะเกิดในท่ีราบกวา้งใหญ่ เช่น พื้นท่ีราบในทวีปออสเตรเลีย ท่ีงาน
ทางตะวนัออก ของเทือกเขารอกก้ีท่ีในสหรัฐอเมริกา ส าหรับในประเทศไทยจะมีลกัษณะเป็นพายลุมงวง
ขนาดเล็ก ซ่ึงเกิดจากเมฆพายฝุนฟ้าคะนอง รุนแรงท่ีมีฐานเมฆต ่า และมีกระแสอากาศไหลลงรุนแรง จนเกิด
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เมฆเป็นล าพวย พุง่ลงมาจนใกลพ้ื้นดินดูดเอา อากาศ และเศษวสัดุหมุนวนเป็นล าพุง่ข้ึนไปในอากาศ ความ
รุนแรงของล าพวยอากาศน้ีสามารถ บิดใหต้น้ไม ้ขนาดใหญ่หกัขาดได ้ในขณะท่ีบา้นเปียกและส่ิงก่อสร้าง ก็
จะไดรั้บความเสียหายตามแนวท่ีพาลมงวงเคล่ือนท่ี ผา่น  

2. อากาศป่ันป่วน กระแสอากาศท่ีป่ันป่วนและลมกระโชกท่ีรุนแรง ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ บนพื้นดิน ซ่ึงบางคร้ังพบห่างออกไปกวา่ 30 กิโลเมตร จากกลุ่มเมฆพายฝุนฟ้าคะนอง  

3. พายลูุกเห็บ ลูกเห็บท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัอากาศท่ีป่ันป่วนรุนแรง มกัจะเกิดข้ึนจากพายฝุนฟ้า
คะนองท่ีมีออกเมฆ สูงมาก กระแสอากาศท่ีเคล่ือนท่ีข้ึนไปในระดบัสูงมาก ท าใหห้ยดน ้ าเร่ิมแขง็ตวัเป็นหยด
น ้าแขง็ มีหยดน ้าอ่ืน ๆ รวมเขา้ดว้ยกนัสะสมจนมีขนาดโตข้ึน และในท่ีสุดเม่ือกระแสอากาศพยงุรับทั้ง
หนา้ท่ีเพิ่มข้ึนไม่ได ้ก็จะตกลงมา เป็นลูกเห็บ ท าความเสียหายไปพื้นท่ี การเกษตรได ้ 

4. ฟ้าแลบ ฟ้าผา่ ฟ้าแลบและฟ้าผา่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดควบคู่กนั นบัเป็นภยัธรรมชาติท่ี
มีอนัตรายต่อ ชีวติมนุษยม์ากกวา่ปรากฏการณ์ธรรมชาติอ่ืน ฟ้าแลบและฟ้าผา่เกิดข้ึน จากการปล่อยประจุ
อิเล็กตรอน ระหวา่ง กอ้นเมฆกบักอ้นเมฆ หรือภายในกลุ่มเมฆเดียวกนั หรือเกิดข้ึนระหวา่งกอ้นเมฆกบั
พื้นดิน เม่ือเกิดความต่าง ศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งต าแหน่งทั้งสองท่ีมีค่าระดบัหน่ึง ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาท่ีก่อใหเ้กิด
สนามไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดย ประจุไฟฟ้าบวกจะอยูท่างดา้นบนของเมฆ และประจุไฟฟ้าลบจะอยูท่าง
ตอนล่างของเมฆ ประจุไฟฟ้าลบน้ีจะชกั น ้าใหป้ระจุไฟฟ้า พวกท่ีอยูด่า้นบนกอ้นเมฆ และประจุไฟฟ้าบวกท่ี
อยูใ่ตพ้ื้นผวิโลก เคล่ือนท่ีเขา้หาประจุไฟฟ้า ลบบริเวณใตก้ลุ่มเมฆ โดยมีอากาศท าหนา้ท่ีเป็นฉนวน ป้องกนั
การถ่ายเทของประจุไฟฟ้าทั้งสองก าลงัแรงพอ ก็ จะท าใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้าไหลผา่น อากาศท าใหเ้กิดฟ้า
แลบในกอ้นเมฆ หรือระหวา่งภยัเมฆและเกิด กระแสไฟฟ้าไหลผา่น อากาศอยา่งเฉียบพลนัจากเมฆถึงท าให้
เกิดฟ้าผา่  

5. ฝนตกหนกั พายฝุนฟ้าคะนองสามารถก่อให้เกิดฝนตกหนกั และน ้าท่วมฉบัพลนัไดใ้นพื้นท่ีซ่ึง
เป็นท่ีราบลุ่ม หรือท่ีต ่าและพื้นท่ีตามบริเวณเชิงเขา  
การเตรียมการและหลบเลีย่งจากพายุฝนฟ้าคะนอง  

เน่ืองจากพายฝุนฟ้าคะนองสามารถท าใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและอนัตราย ต่อชีวติของ
มนุษยไ์ด ้จึงควร หลบเหล่ียงจากสาเหตุดงักล่าว คือ - ในขณะปรากฏพายฝุนฟ้าคะนอง หากอยูใ่กลอ้าคาร
หรือบา้นเรือนท่ีแขง็แรงและปลอดภยัจากน ้าท่วม ควรอยูแ่ต่ ภายในอาคารจนกวา่พายฝุนฟ้าคะนองจะยติุลง 
ซ่ึงใชเ้วลาไม่นานนกั - การอยูใ่นรถยนตจ์ะเป็นวธีิการท่ีปลอดภยัวธีิหน่ึง แต่ควรจอดรถใหอ้ยูห่่างไกลจาก
บริเวณท่ีน ้าอาจท่วมได ้- อยูห่่างจากบริเวณท่ีเป็นน ้า ข้ึนจากเรือ ออกห่างจากชายหาดเม่ือปรากฏพายฝุนฟ้า
คะนอง เพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายจากน ้าท่วมและฟ้าผา่  

- ในกรณีท่ีอยูใ่นป่า ในทุ่งราบ หรือในท่ีโล่ง ควรคุกเข่าและโนม้ตวัไปขา้งหนา้แต่ไม่ควรนอนราบ
กบัพื้น เน่ืองจากพื้นเปียกเป็นส่ือไฟฟ้า และไม่ควรอยูใ่นท่ีต ่า ซ่ึงอาจเกิดน ้าท่วมฉบัพลนัได ้ไม่ควรอยูใ่นท่ี
โดดเด่ียวหรือ อยูสู่งกวา่สภาพส่ิงแวดลอ้ม  
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- ออกห่างจากวตัถุท่ีเป็นส่ือไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน ้า แนวร้ัวบา้น รถแทรกเตอร์ 
จกัรยานยนต ์เคร่ืองมืออุปกรณ์ท าสวนทุกชนิด รางรถไฟ ตน้ไมสู้ง ตน้ไมโ้ดดเด่ียวในท่ีแจง้  

- ไม่ควรใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทศัน์ ฯลฯ และควรงดใชโ้ทรศพัทช์ัว่คราว นอกจากกรณีฉุกเฉิน  
- ไม่ควรใส่เคร่ืองประดบัโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ ในท่ีแจง้หรือถือวตัถุโลหะ เช่น ร่ม 

ฯลฯ ในขณะ ปรากฏพายฝุนฟ้าคะนอง  
นอกจากน้ี ควรดูแลส่ิงของต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีแขง็แรงและปลอดภยัอยูเ่สมอโดยเฉพาะส่ิงของท่ีอาจจะ
หกั โค่นได ้เช่น หลงัคาบา้น ตน้ไม ้ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า ฯลฯ  
 

 
 

รูปท่ี 5 ฝนฟ้าคะนองท าใหเ้กิดฟ้าแลบและฟ้าผา่ ในเดือนมิถุนายน รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา  
  
การป้องกนั พายุฝนฟ้าคะนอง  

* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวทิยา  
* สอบถาม แจง้สภาวะอากาศร้าย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ชัว่โมง  
* ติดตั้งสายล่อฟ้าส าหรับอาคารสูงๆ  
* ปลูกสร้าง ซ่อมแซม อาคารใหแ้ขง็แรง เตรียมป้องกนัภยัใหส้ัตวเ์ล้ียงและพืชผลการเกษตร  
* ไม่ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ขณะมีฟ้าคะนอง  
* ไม่ใส่เคร่ืองประดบัโลหะ และอยูก่ลางแจง้ ขณะมีฝนฟ้าคะนอง  

   
5.คลืน่พายุซัดฝ่ัง  

ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายหุมุนเขตร้อนเคล่ือนท่ีเขา้หาฝ่ัง ความสูงของคล่ืนข้ึนกบัความแรงของ
พาย ุส่วน ความหมายของคล่ืนพายซุดัฝ่ัง คือคล่ืนซดัชายฝ่ังขนาดใหญ่อนัเน่ืองมาจากความแรงของลมท่ี
เกิดข้ึนจากพายหุมุน เขตร้อนท่ีเคล่ือนตวัเขา้หาฝ่ัง โดยปกติมีความรุนแรงมากในรัศมีประมาณ 100 
กิโลเมตร แต่บางคร้ังอาจเกิดไดเ้ม่ือ ศูนยก์ลางพายอุยูห่่างมากกวา่ 100 กิโลเมตร ไดข้ึ้นอยูก่บัความรุนแรง
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ของพาย ุและสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี ชายฝ่ังทะเล ตลอดจนบางคร้ังยงัไดรั้บอิทธิพล เสริมความรุนแรง
จากลมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้เกิด อนัตรายมากข้ึน  
อะไรเป็นสาเหตุของคลืน่พายุซัดฝ่ัง  

คล่ืนพายซุดัฝ่ัง ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพายหุมุนเขตร้อนท่ีมีความแรงในระดบัพายโุซนร้อนข้ึนไป 
ท าใหเ้กิดคล่ืน ขนาดใหญ่ซดัเขา้หาฝ่ัง เช่น พายโุซนร้อน HARRIET ท่ีเกิดในระหวา่งวนัท่ี 25-26 ตุลาคม 
2505 ซ่ึงไดท้  าลายบริเวณ ชายฝ่ังแหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราชอยา่งรุนแรง  
  
  

 
  

รูปท่ี 6 คล่ืนพายซุดัฝ่ัง จากพาย ุIsabel 
ท่ีมา : www.rambocam.com/ isabel03.html  
  
ฤดูกาลทีม่ักเกดิคลืน่พายุซัดฝ่ังในประเทศไทย  

เน่ืองจากคล่ืนพายซุดัฝ่ัง เกิดจากพายหุมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนตวัเขา้ใกลช้ายฝ่ังทะเล กรณีของประเทศ
ไทย พายหุมุน เขตร้อนอาจก่อตวัในทะเลจีนใตแ้ลว้เคล่ือนตวัผา่นปลายแหลมญวนเขา้สู่อ่าวไทย หรือก่อตวั
ในบริเวณอ่าวไทย ตอนล่างโดยตรง เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนธนัวาคม โดยมีพื้นท่ีท่ีมีโอกาส
การเกิดคล่ืนพายซุดัฝ่ัง ในช่วงเดือนต่าง ๆ ดงัน้ี  
เดือนตุลาคม บริเวณจงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี ระยอง 
จนัทบุรี และตราด เดือนพฤศจิกายน บริเวณจงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และชายฝ่ังภาค ตะวนัออก  

http://www.rambocam.com/isabel03.html
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พืน้ทีใ่ดทีม่ีความเส่ียงภัยต่อคลืน่พายุซัดฝ่ัง  
บริเวณท่ีมีความเส่ียง และมีโอกาสเกิดคล่ืนพายซุดัฝ่ังไดม้ากไดแ้ก่ บริเวณชายฝ่ังภาคใตฝ่ั้ง

ตะวนัออก ตั้งแต่ จงัหวดัเพชรบุรี จนถึงจงัหวดัสงขลา รวมทั้งภาคตะวนัออก ตั้งแต่จงัหวดัชลบุรี จนถึง
จงัหวดัตราด 
 ผลกระทบและความเสียหายเน่ืองจากคลืน่พายุซัดฝ่ังมีอะไรบ้าง  

สภาพพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลถูกท าลายอยา่งรุนแรง ป่าชายแลนและหาดทรายถูกท าลายเป็น
บริเวณกวา้ง ตน้ไม ้ขนาดใหญ่โค่นลม้ ถนนช ารุดเสียหาย ส่ิงปลูกสร้างบริเวณชายฝ่ัง เช่น ท่าเทียบเรือ และ
หมู่บา้นชาวประมง เป็นตน้ ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ชาวประมง นกัท่องเท่ียว เป็นตน้ แหล่ง
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังทั้งตามธรรมชาติ และมนุษยส์ร้างข้ึน ขวญัและก าลงัใจของชุมชน รวมทั้ง
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียว การเตรียมการป้องกนัและบรรเทาภยัจากคล่ืนซดัฝ่ังควรปฏิบติั
ดงัน้ี  

สร้างแนวเข่ือนกั้นคล่ืนพายซุดัฝ่ัง ใหมี้ความแขง็แรงและสูงพอสมควร โดยเฉพาะในพื้นท่ีเส่ียงภยั
มาก ๆ ต่อความ สูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน ส่ิงปลูกสร้างบริเวณชายฝ่ังควรเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีมัน่คง แขง็แรง และ
ถาวร ใหค้  าแนะน าความรู้เก่ียวกบัพายหุมุนเขตร้อน และคล่ืนพายซุดัฝ่ังใหก้บัประชาชนท่ีอาศยัประกอบ
กิจการอยูใ่น บริเวณชายฝ่ัง ตลอดทั้งแนวภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกและภาคตะวนัออก รวมทั้งประชาชน
โดยทัว่ไป เผยแพร่ความรู้ไปยงันกัท่องเท่ียว โดยผา่นหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศ ไทย และโรงแรมต่าง ๆ ตามสถานท่ีท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล ติดตามข่าวอากาศเตือนภยั
พายหุมุนเขตร้อนและเตือนภยัคล่ืนพายซุดัฝ่ังจากกรมอุตุนิยมวทิยาอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล
เกิดพายหุมุนเขตร้อนในทะเลจีนใตแ้ละอ่าวไทย ผูป้ระกอบกิจการท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเล และหมู่บา้น
ชาวประมง ควรเพิ่มมาตรการเสริมความปลอดภยัใหม้าก ยิง่ข้ึนในช่วงฤดูกาลเกิดคล่ืนพายซุดัฝ่ัง น าเรือไป
หลบคล่ืนในบริเวณท่ีอบัลมหรือท่ีปลอดภยั เคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นไปอยูใ่นท่ีท่ีห่างจากฝ่ังทะเลพอสมควร มี
การประสานงานติดต่ออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งผูป้ระกอบการท่องเท่ียวกบักรมอุตุนิยมวทิยา และหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้ราบถึงความรุนแรงของคล่ืนพายซุดัฝ่ังท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อวางแผนกิจกรรมการท่องเท่ียวและ 
มาตรการป้องกนัให้เหมาะสม มีมาตรการและแผนในการป้องกนัและลดภยัพิบติัจากคล่ืนพายซุดัฝ่ัง ท่ี
เหมาะสมทั้งระยะยาวและระยะสั้น  
   
6. แผ่นดินไหว  

หมายถึงภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการปลดปล่อยพลงังานใตพ้ิภพ ท าใหแ้ผน่ดินเกิดการสั่นสะเทือน 
อาจท าใหเ้กิด ภูเขาไฟระเบิด แผน่ดินเล่ือน ถล่ม สาเหตุการเกิดแผน่ดินไหว หรือความสั่นสะเทือนของ
พื้นดินเกิดข้ึนไดท้ั้งจาก การกระท าของธรรมชาติและมนุษย ์ 

- ส่วนท่ีเกิดจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ การเคล่ือนตวัของเปลือกโลกโดยฉบัพลนั ตามแนวขอบของแผน่
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เปลือกโลก หรือตามแนวรอยเล่ือน การระเบิดของภูเขาไฟ การยบุตวัของโพรงใตดิ้น แผน่ดินถล่ม อุกาบาต
ขนาดใหญ่ตก เป็น ตน้  

- ส่วนท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การระเบิดต่างๆ การท าเหมือง 
สร้างอ่างเก็บน ้าใกลร้อยเล่ือน การท างานของเคร่ืองจกัรกล การจราจร เป็นตน้  
แผ่นดินไหวในประเทศไทยเกดิขึน้ได้อย่างไร  

1. แผน่ดินไหวขนาดใหญ่ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากภายนอกประเทศส่งแรงสั่นสะเทือนมายงัประเทศ
ไทย โดยมี แหล่งก าเนิดจากตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ทะเลอนัดา มนั ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ส่วนมากบริเวณท่ีรู้สึกสั่นไหวไดแ้ก่ บริเวณภาคเหนือ 
ภาคใต ้ภาคตะวนัตก ภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร  

2. แผน่ดินไหวเกิดจากแนวรอยเล่ือนท่ียงัสามารถเคล่ือนตวัซ่ึงยูบ่ริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัตก
ของประเทศ เช่น รอยเล่ือนเชียงแสน รอยเล่ือนแม่ทา รอยเล่ือนแพร่ รอยเล่ือนเถิน รอยเล่ือนเมยอุทยัธานี 
รอยเล่ือนศรีสวสัด์ิ รอยเล่ือนเจดียส์ามองค ์รอยเล่ือนคลองมะรุย เป็นตน้  
ภัยจากแผ่นดินไหวมีอะไรบ้างและส่งผลกระทบอย่างไร  

ภยัแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนมีทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น พื้นดินแยก ภูเขาไฟระเบิด อาคาร
ส่ิงก่อสร้างพงัทลาย เน่ืองจากแรงสั่นไหว ไฟไหม ้ก๊าซร่ัว คล่ืนสึนามิ แผน่ดินถล่ม เส้นทางคมนาคมเสียหาย 
เกิดโรคระบาด ปัญหา ดา้นสุขภาพจิตของผูป้ระสบภยั ความสูญเสียในชีวติและทรัพยสิ์น เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ เช่น การส่ือสาร โทรคมนาคมขาดช่วง เคร่ืองคอมพิวเตอร์หยดุหรือขดัขอ้ง การคมนาคมทาง
บก ทางอากาศชะงกั ประชาชนต่ืน ตระหนก มีผลต่อการลงทุนและการประกนัภยั เป็นตน้  

บริเวณใดในประเทศไทยทีม่ีความเส่ียงต่อแผ่นดินไหวสูงกว่าบริเวณอืน่ บริเวณท่ีมีความเส่ียงต่อภยั
แผน่ดินไหวสูงในประเทศไทยไดแ้ก่  

1. บริเวณท่ีอยูใ่กลแ้หล่งก าเนิดแผน่ดินไหว ตามแนวรอยเล่ือนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่วน
ใหญ่อยูบ่ริเวณ ภาคเหนือและตะวนัตก ของประเทศไทย  

2. บริเวณท่ีเคยมีประวติัหรือสถิติแผน่ดินไหวในอดีตและมีความเสียหายเกิดข้ึน จากนั้นเวน้ช่วงการ
เกิด แผน่ดินไหว เป็นระยะเวลานาน ๆ บริเวณนั้นจะมีโอกาสการเกิดแผน่ดินไหว ท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบัสถิติ
เดิมไดอี้ก  

3. บริเวณท่ีเป็นดินอ่อนซ่ึงสามารถขยายการสั่นสะเทือนไดดี้ เช่น บริเวณท่ีมีดินเหนียวอยูใ่ตพ้ื้นดิน
เป็นชั้นหนา เช่น บริเวณท่ีลุ่ม หรืออยูใ่กลป้ากแม่น ้า เป็นตน้  

4. บริเวณ 6 จงัหวดัในภาคใต ้อนัไดแ้ก่ จงัหวดั ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล เป็นบริเวณ
ท่ีมีอตัราเส่ียง ภยัสูงจากคล่ืนสึนามิ เม่ือเกิดแผน่ดินไหวบริเวณรอยต่อของแผน่เปลือกโลก ในทะเลอนัดามนั 
หรือมหาสมุทร อินเดีย  
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องค์ประกอบอะไรที่ท าให้ความเส่ียงและอนัตรายจากแผ่นดินไหวเพิม่มากขึน้  
มีองคป์ระกอบหลายประการท่ีท าใหบ้างบริเวณมีความเส่ียงภยัแผน่ดินไหวหรืออาจไดรั้บความ

เสียหายมากกวา่ บริเวณอ่ืน ไดแ้ก่  
1. บริเวณท่ีอยูใ่กลแ้หล่งก าเนิดแผน่ดินไหวท่ีมีขนาดใหญ่  
2. บริเวณท่ีเป็นชุมชนหนาแน่น อยูใ่กลแ้หล่งก าเนิดแผน่ดินไหวซ่ึงมีศกัยภาพพอเพียงท่ีจะท าเกิด

ความเสียหาย เช่น รอยเล่ือนขนาดใหญ่ ซ่ึงเคยมีประวติัการเกิดแผน่ดินไหว  
3. ช่วงเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหว หากเป็นช่วงท่ีเหมาะสม บางคร้ังในบริเวณหน่ึงแผน่ดินไหว เกิดใน

เวลากลางวนัจะ ท าความเสียหายมาก แต่บางบริเวณแผน่ดินไหวท่ีเกิดในเวลากลางคืนอาจท าความเสียหาย
มากกวา่ ข้ึนอยูก่บัการ ท ากิจกรรมหรือการอยูอ่าศยั ของมนุษยใ์นช่วงเวลานั้นๆ  

4. มีการวางแผน และประชาชนมีความรอบรู้ในเร่ืองมาตรการป้องกนัและบรรเทาภยั แผน่ดินไหว
ของบริเวณ ท่ี ไดรั้บผลกระทบจากแผน่ดินไหว หากมีแผนท่ีดี อาคาร ส่ิงก่อสร้าง สร้างไดแ้ขง็แรงมี
มาตรฐาน โดยมีความ แขง็แรงสามารถ ป้องกนัไดต้ามค่าอตัราเส่ียงภยัแผน่ดินไหวท่ีเหมาะสม ตลอดจน
รูปร่างท่ีดีของส่ิงก่อสร้าง จะ สามารถบรรเทาภยัแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึน ลดความสูญเสียในชีวติ และทรัพยสิ์น
ของชุมชนนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี  

5. ต าแหน่งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการสั่นสะเทือน มีสภาพทางธรณีวทิยาเป็นเช่นไร บริเวณท่ีเป็น
หินแขง็ยอ่มมี การดูดซบัพลงังาน ความสั่นสะเทือนไดดี้กวา่บริเวณท่ีเป็นดินอ่อนซ่ึงมกัจะขยายค่าความ
สั่นสะเทือนไดดี้ ดงันั้น อาคารส่ิงก่อสร้างในบริเวณ ท่ีเป็นดินอ่อนจึงควรมีการพิจารณาในเร่ืองการก่อสร้าง
ท่ีเหมาะสมกบัค่าแรง แผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึน  

6. ความยาวนานของการสั่นไหว ถา้ยิง่มีช่วงเวลามาก ความเสียหายจะเพิ่มข้ึนมาก  
7. ความลึกของแผน่ดินไหว แผน่ดินไหวท่ีเกิดลึกๆ จะสร้างความเสียหายไดน้อ้ยกวา่ แผน่ดินไหว

ต้ืน  
8. ทิศทางการเคล่ือนตวัของรอยเล่ือน จะมีผลต่อส่ิงก่อสร้างท่ีอยูต่รงหรือรับแรงในทิศทางของการ

เคล่ือนตวั  
หน่วยงานใดทีม่ีความรับผดิชอบหรือมีความเกีย่วข้องเร่ืองแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

 ส าหรับการวางนโยบายในระดบัประเทศ มีคณะกรรมการแผน่ดินไหวแห่งชาติ ซ่ึงประกอบดว้ย
หลายหน่วยงาน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นแผน่ดินไหว วศิวกร รวมทั้งหน่วยงานท่ีอยูใ่นภาครัฐและเอกชน ท า
หนา้ท่ีด าเนิน กิจกรรม ดา้นแผน่ดินไหวของประเทศทางดา้นวชิาการ โดยจดัตั้งโครงการ แผนงานต่าง ๆ 
เพื่อการป้องกนั และบรรเทาภยั แผน่ดินไหวของชาติ มีนายแพทยสุ์พงศ ์สืบวงศลี์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมอุตุนิยมวทิยาเป็น รองประธานฯ  
ส านกัแผน่ดินไหวเป็นฝ่ายเลขานุการฯ  
นอกจากนั้นมีหลายหน่วยงานท่ีด าเนินการตรวจวดัแผน่ดินไหว ไดแ้ก่ กรมอุตุนิยมวทิยา ซ่ึงมีเครือข่ายสถานี
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ตรวจ แผน่ดินไหวอยูท่ ัว่ประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จดัตั้งเครือข่ายบริเวณเข่ือน ต่างๆ กรม
อุทกศาสตร์ กองทพัเรือ ติดตั้งเครือข่าย แบบ ARRAY ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และกรมชลประทาน ติดตั้ง
เครือข่ายเล็กๆ บริเวณ จงัหวดัแพร่  
เมื่อเกดิแผ่นดินไหวในประเทศไทย จะเกดิแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) อกีหรือไม่  

โดยปกติไม่วา่จะเกิดแผน่ดินไหว ณ ท่ีใด เม่ือเกิดแผน่ดินไหวขนาดในระดบั ปานกลาง ตั้งแต่ 5.0 
ริคเตอร์ ข้ึนไป มกัเกิดแผน่ดินไหวตามมาอีก แต่ขนาดของแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนมกัจะลดลง เช่น เกิด
แผน่ดินไหว ขนาด 6.0 ริค เตอร์ ขนาด แผน่ดินไหวตามมาจะเป็นแผน่ดินไหว ขนาดโดยประมาณตั้งแต่
ระดบั 6 ริคเตอร์ ลงไป เป็นตน้  
ขนาดแผ่นดินไหว (Magnitude)  

เป็นปริมาณท่ีสัมพนัธ์กบัพลงังานแผน่ดินไหว ค านวณขนาดไดจ้ากความสูงของคล่ืนแผน่ดินไหว 
ท่ีตรวจวดัได ้ดว้ยเคร่ืองมือตรวจแผน่ดินไหว เพื่อบ่งบอกขนาดของแผน่ดินไหว ณ ต าแหน่งท่ีเกิดหรือท่ี
เรียกกนัวา่ “ศูนยก์ลาง แผน่ดินไหว” ขนาดแผน่ดินไหวในทางทฤษฏีไม่มีขีดจ ากดั แต่ในความเป็นจริงยงัไม่
มีแผน่ดินไหวใดเกิดข้ึนเกิน กวา่ 10.0 ริคเตอร์  
ความรุนแรงแผ่นดินไหวคืออะไร  

ความรุนแรงแผน่ดินไหว คือ อนัดบัความรุนแรงของแผน่ดินไหว วดัโดยใชค้วามรู้สึกของการ
สั่นสะเทือน กบั ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากแผน่ดินไหว เป็นส่ิงก าหนดอนัดบัความรุนแรง โดยมีตาราง
บรรยายเปรียบเทียบ เรียงล าดบัจากความรู้สึก ความเสียหายจากนอ้ยไปมาก รวมถึงสภาพทางธรณีวทิยาท่ี
เปล่ียนแปลง ในกรณีของ ประเทศไทยใชม้าตราเมอร์แคลลีซ่ึงแบ่งออกเป็น 12 อนัดบั  
ประชาชนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกดิแผ่นดินไหว  

เม่ือเกิดแผน่ดินไหว ให้อยูอ่ยา่งสงบ มีสติ คิดหาหนทางท่ีปลอดภยั หมอบอยูบ่ริเวณท่ีสามารถ
ป้องกนัส่ิงของหล่น ใส่ เช่น บริเวณใตโ้ตะ๊ ใตเ้ตียง หลีกเล่ียงใหห่้างจากหนา้ต่าง หากอยูน่อกอาคารให้อยู่
ในท่ีโล่ง อยูใ่หห่้างจากส่ิง ห้อยแขวนต่างๆ ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัตนเองจากภยัแผน่ดินไหว เป็นตน้  
ข้อมูลแผ่นดินไหวในอดีตของประเทศไทยเป็นอย่างไร  

ขอ้มูลแผน่ดินไหวในอดีตส่วนใหญ่ บ่งบอกถึงความรุนแรงแผน่ดินไหว ไดรั้บการบนัทึกอยูใ่น
เอกสารทาง ประวติัศาสตร์ เช่น ปูม พงศาวดาร ศิลาจารึก เป็นตน้ มีแผน่ดินไหวรู้สึกไดโ้ดยทัว่ไป ส่วนใหญ่
มีต าแหน่งบริเวณ ภาคเหนือ และภาคตะวนัตกของประเทศ ขอ้มูลแผน่ดินไหวต่างๆ สามารถคน้จากการ
บนัทึกเหล่าน้ี พบวา่เกิด เหตุการณ์แผน่ดินไหวรู้สึกไดใ้นประเทศไทยเกิดข้ึน ตั้งแต่ 624 ปี ก่อนคริสต
ศกัราช บางคร้ังเหตุการณ์รุนแรงจน ท าใหเ้มืองล่ม เช่น เหตุการณ์เม่ือ ปี พ.ศ. 1003 มีการบนัทึกวา่เมือง
โยนกนครล่ม เน่ืองจากการสั่นสะเทือน ส่วนใหญ่เหตุการณ์ไดบ้นัทึกถึงความรู้สึกสั่นไหว ความเสียหาย 
และความต่ืนตระหนก ของผูค้น ปัจจุบนัพบวา่ แผน่ดินไหวรู้สึกไดใ้นประเทศไทยเกิดข้ึนปีละ 6-8 คร้ัง โดย
เป็นแผน่ดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีต าแหน่ง ศูนยก์ลางทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ส่วน
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สาเหตุท่ีดูเหมือนวา่ ความถ่ีของการเกิดแผน่ดินไหวเพิ่มข้ึนนั้น แทท่ี้จริงแผน่ดินไหวเกิดข้ึนเป็นปกติเช่นน้ี
ตั้งแต่อดีต แต่เน่ืองจากการส่ือสารในอดีตไม่รวดเร็ว จึงท าใหก้ารรับรู้ เร่ืองความสั่นสะเทือนไม่แพร่หลาย 
ต่างจากปัจจุบนัท่ีการส่ือสารรวดเร็ว เม่ือเกิดแผน่ดินไหวแมว้า่อยูห่่างไกลอีก มุมหน่ึงของโลก ก็สามารถ
ทราบข่าวไดท้นัที อีกทั้งความเจริญท าใหเ้กิดชุมชนขยายตวัล ้าเขา้ไป อยูใ่กลบ้ริเวณ แหล่งก าเนิด
แผน่ดินไหว ชุมชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนไดง่้ายข้ึน จึงท าใหดู้เหมือนวา่แผน่ดินไหวเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง กวา่
ในอดีต  
กรมอุตุนิยมวิทยา บริการข้อมูลแผ่นดินไหวและด้านวชิาการแผ่นดินไหวประเภทใด  

กรมอุตุนิยมวทิยาใหบ้ริการขอ้มูลดา้นการตรวจวดั ต าแหน่งศูนยก์ลางแผน่ดินไหวทั้งในและ
ต่างประเทศ เวลาเกิด ขนาด สถิติแผน่ดินไหวท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตและปัจจุบนั ความรู้ วิชาการดา้น
แผน่ดินไหวและวศิวกรรม แผน่ดินไหวแผน่ดินไหว การด าเนินงานของคณะกรรมการแผน่ดินไหวแห่งชาติ 
ความร่วมมือดา้นการแลกเปล่ียน ขอ้มูลระหวา่งประเทศ ความร่วมมือดา้นแผน่ดินไหว และวศิวกรรม
แผน่ดินไหวระหวา่งประเทศไทยกบั สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ อาเซียน เป็น
ตน้  

เคร่ืองมือตรวจแผน่ดินไหวท างานอยา่งไร รัศมีการตรวจวดัเท่าใด  
เคร่ืองมือตรวจแผน่ดินไหว เรียกวา่ Seismograph มีหลกัท างานอยา่งง่ายๆ คือ เคร่ืองมือจะประกอบดว้ย 
เคร่ืองรับ ความสัน่สะเทือน แปลงสัญญานความสั่นสะเทือนเป็นสัญญาณไฟฟ้า จากนั้นถูกขยายดว้ยระบบ
ขยายสัญญาณ และแปลงกลบัมาเป็นการสั่นไหว ของปากกาท่ีบนัทึกบนแผน่กระดาษ ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 
โดยมีสัญญาณเวลา ปรากฏบนกระดาษบนัทึกอยา่งสม ่าเสมอทุกนาที ท าใหท้ราบวา่คล่ืนแผน่ดินไหว ท่ี
เดินทางมาถึงสถานีเม่ือไร รัศมีการตรวจวดัคล่ืนแผน่ดินไหว ของกรมอุตุนิยมวทิยาสามารถ ตรวจคล่ืน
แผน่ดินไหวไดท้ัว่โลก แต่ส่วนใหญ่ การค านวณต าแหน่ง เวลาเกิด ขนาดแผน่ดินไหว กรมอุตุนิยมวทิยาจะ
ค านวณเฉพาะคล่ืนแผน่ดินไหว ใกลซ่ึ้งอยู ่ห่างจากสถานีไม่เกิน 1,000 กิโลเมตร  
เครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวทิยามีกีแ่ห่งทีไ่หนบ้าง  

ปัจจุบนักรมอุตุนิยมวทิยามีสถานีตรวจแผน่ดินไหวอยู ่2 ระบบ ไดแ้ก่  
1. ระบบ Analog ไดแ้ก่ ท่ี จงัหวดั เชียงราย น่าน ตาก นครสวรรค ์เข่ือนเขาแหลม กาญจนบุรี เลย 

อุบลราชธานี ขอนแก่น ประจวบคีรีขนัธ์ ภูเก็ต สงขลา และจนัทบุรี  
2. ระบบ Digital ไดแ้ก่ ท่ี จงัหวดั เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ เลย ขอนแก่น 

นครราชสีมา กาญจนบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ สุราษฏร์ธานี และสงขลา นอกจากน้ีกรมอุตุนิยมวทิยาโดยส านกั
แผน่ดินไหว ยงัไดรั้บอนุมติังบประมาณในการปรับปรุงและขยายสถานี ตรวจแผน่ดินไหวเพิ่มข้ึนใน
ปีงบประมาณ 2547-2548 อีก  
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รูปท่ี 7 สถานีตรวจแผน่ดินไหวจงัหวดัเชียงใหม่ (ท่ีมา :ส านกัแผน่ดินไหว กรมอุตุนิยมวทิยา)  

 
ในอดีตนั้นเคยมีแผน่ดินไหวในประเทศไทยซ่ึงท าความเสียหายกบัส่ิงก่อสร้างอยา่งชดัเจน ท่ีไหน เม่ือไร 
แผน่ดินไหวท่ีเกิด บริเวณอ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2537 ขนาด 5.1 ริคเตอร์ ท าให้
ความ เสียหายใหก้บัโรงพยาบาลอ าเภอพาน โรงเรียน และวดัต่าง ๆ นบัสิบ ๆ แห่ง บริเวณใกลศู้นยก์ลาง 
บางอาคาร ถึงกบัขั้นใชก้ารไม่ได ้ 
 

ท าไมจึงเกดิแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ๆ ในต่างประเทศ แต่ไม่เกดิแผ่นดินไหวใหญ่ในประเทศไทย  
การป้องกนัและบรรเทาภยัแผน่ดินไหวท าไดอ้ยา่งไร แผน่ดินไหวใหญ่ท่ีเกิดในต่างประเทศ เกิด

เน่ืองจากประเทศ เหล่านั้นอยูใ่นแนวของ แผน่ดินไหวโลก ซ่ึงเป็นรอยต่อของแผน่เปลือกโลก ส่วนประเทศ
ไทยนั้นไม่อยูย่า่น ดงักล่าว แต่มิใช่วา่จะไม่มีความเส่ียงจากภยัแผน่ดินไหว นกัธรณีวทิยาพบวา่ ยงัมี
แหล่งก าเนิดแผน่ดินไหวไดแ้ก่ รอยเล่ือนใหญ่ๆ หลายแนวซ่ึงยงัไม่มีการพิสูจน์ทราบถึง ลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิด
แผน่ดินไหวใหญ่ไดห้รือไม่ โดยทัว่ไป ในปัจจุบนัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนของภยัแผน่ดินไหว ในประเทศไทยมกั
เกิดจากแผน่ดินไหวขนาดกลาง ส่วนเร่ืองการป้องกนัและบรรเทาภยัแผน่ดินไหวนั้น จ  าเป็นตอ้งมีการ
วางแผนทั้งในระยะสั้นระยะยาว ใหมี้การ แบ่งเขตแผน่ดินไหวตามความเส่ียงท่ีเหมาะสม สร้างอาคาร
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ตามความเส่ียงของแผน่ดินไหว ให ้ความรู้ประชาชนในการป้องกนั และบรรเทาภยั
เม่ือก่อนเกิด ขณะเกิด และภายหลงัการเกิดแผน่ดินไหว เป็นตน้ 
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 นักวทิยาศาสตร์สามารถพยากรณ์แผ่นดินไหว ได้หรือไม่  
เร่ืองของการพยากรณ์แผน่ดินไหวปัจจุบนัยงัไม่สามารถกระท าไดใ้หถู้กตอ้งแม่นย  า ทั้งดา้นเวลา

และสถานท่ี ให ้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์างวทิยาศาสตร์ จึงยงัจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาวจิยัเพิ่มเติมอีกใน
อนาคต การด าเนินการศึกษา เพื่อการพยากรณ์แผน่ดินไหวในปัจจุบนัมีการรวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
การตรวจวดัของค่า พารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงผดิปกติก่อนเกิดแผน่ดินไหว เช่น วดัการเคล่ือนตวัของ
เปลือกโลก วดัค่า แรงเคน้ (Stress) และความเครียด (Strain) ของเปลือกโลก วดัก๊าซเรดอน วดั
สนามแม่เหล็กโลก วดัค่าความโนม้ถ่วงในพื้นท่ีต่างๆ วดัคล่ืนความถ่ีวทิย ุรวมถึงการสังเกตส่ิงผดิปกติต่างๆ 
ก่อนเกิดแผน่ดินไหว เช่น น ้าใตดิ้น พฤติกรรมของสัตว ์และอ่ืนๆ เป็นตน้  
แผ่นดินไหวทีม่ีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่บริเวณใด เกดิเมื่อไร ขนาดเท่าใด  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 จนถึงปัจจุบนักรมอุตุนิยมวทิยาตรวจพบแผน่ดินไหวท่ีมีขนาดสูงสุดท่ีบริเวณ
อ าเภอศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2526 ขนาด 5.9 ริคเตอร์ มีความสั่นสะเทือนซ่ึงประชาชน 
รู้สึกถึงการสั่นสะเทือน ไดเ้กือบทั้งประเทศ  

 
 รูปท่ี 8 ความเสียหายจากแผน่ดินไหวขนาด 7.9 ริคเตอร์ ประเทศอินเดียเม่ือ มกราคม 2544   
 

นอกจากน้ีภาคเหนือส่วนมากจะเกิดแผน่ดินไหวขนาด 3-4 ริกเตอร์ และเคยเกิดขนาดใหญ่สุดท่ี
บนัทึกได ้5.6 ริก เตอร์ ท่ี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วนัท่ี 17 ก.พ.2518 
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 ขนาดแผ่นดินไหว ผลกระทบ จ านวนคร้ัง/ปี  (ริกเตอร์ รัศมีและความลึกไม่เกิน 100 กม. รอบโลก ) 
ขนาดแผน่ดินไหว ผลกระทบ จ านวนคร้ัง/ปี 

3.5-4.2 บางคนรู้สึกสั้นสะเทือน 30000 
4.3-4.8 หลายคนรู้สึกสั่นสะเทือน 4800 
4.9-5.4 เกือบทุกคนรู้สึกสั่นสะเทือน 1400 
5.5-6.1 อาคารเสียหายเล็กนอ้ย 500 
6.2-6.9 อาคารเสียหายปานกลาง 100 
7.0-7.3 อาคารเสียหายรุนแรง 15 
ตั้งแต่ 7.4 อาคารเสียหายรุนแรง 4 

 

ข้อควรปฏิบัติ ก่อน/ขณะ/หลงัแผน่ดินไหว  
ก่อน 
  ~ เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปโภค บริโภค กรณีฉุกเฉิน  
  ~ เตรียมพร้อม สมาชิกในครอบครัว วางแผนอพยพหากจ าเป็น  

 ~ ไม่วางของหนกับนชั้นสูงๆ ยดึตูห้นกัไวก้บัผนงัห้อง  
ขณะ  

~ อยูใ่นอาคารสูง ควบคุมสติ หลบใตโ้ตะ๊แขง็แรง ไม่วิง่ลงกระได ลงลิฟต ์ 
  ~ ขบัรถใหห้ยดุรถ ควบคุมสติ อยูภ่ายในรถจนการสั่นสะเทือนหยดุลง  

 ~ อยูน่อกอาคาร ห่างจากอาคารสูง ก าแพง เสาไฟฟ้า ไปอยูท่ี่โล่งแจง้  
หลงั 
  ~ ออกจากอาคารสูง รถยนต ์ส ารวจผูป้ระสบภยั ตรวจสอบความเสียหาย  

 ~ ปฐมพยาบาลผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ ส่งแพทยห์ากเจบ็หนกั  
  ~ ยกสะพานไฟ อยูห่่างจากสายไฟท่ีไม่อยูก่บัท่ี ซ่อมแซมส่ิงท่ีสึกหรอทนัที  
   
7. แผ่นดินถล่ม  

แผน่ดินถล่มเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ของการสึกกร่อนชนิดหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย ต่อ
บริเวณพื้นท่ีท่ี เป็นเนินสูงหรือภูเขาท่ีมีความลาดชนัมาก เน่ืองจากขาดความสมดุลในการทรงตวับริเวณ
ดงักล่าว ท าใหเ้กิดการ ปรับตวัของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลก และเกิดการเคล่ือนตวัขององคป์ระกอบ
ธรณีวทิยาบริเวณนั้นจากท่ีสูงลง สู่ท่ีต ่า แผน่ดินถล่มมกัเกิดในกรณีท่ีมีฝนตกหนกัมาก บริเวณภูเขาและภูเขา
นั้นอุม้น ้าไวจ้นเกิดการอ่ิมตวั โดยเฉพาะภูเขาหินแกรนิต มีพนัธ์ุไมป้กคลุมนอ้ย ตน้น ้าล าธารถูกท าลาย 
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มกัจะเกิดเม่ือมีฝนตกหนกัหลายชัว่โมง จนท าใหเ้กิดการพงัทลายตามลกัษณะการเคล่ือนตวัได ้3 ชนิดคือ  
1. แผน่ดินถล่มท่ีเคล่ือนตวัอยา่งแผน่ดินถล่มท่ีเคล่ือนตวัอยา่งชา้ๆ เรียกวา่ Creep เช่น Surficial 

Creep  
2. แผน่ดินถล่มท่ีเคล่ือนตวัอยา่งรวดเร็วเรียกวา่ Slide หรือ Flow เช่น Surficial Slide  
3. แผน่ดินถล่มท่ีเคล่ือนตวัอยา่งฉบัพลนั เรียกวา่ Fall Rock Fall นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งออกได้

ตามลกัษณะของวสัดุท่ีร่วงหล่นลงมาได ้3 ชนิด คือ  
แผน่ดินถล่มท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของผวิหนา้ดินของภูเขา แผน่ดินถล่มท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของ

วตัถุท่ียงัไม่แขง็ตวั แผน่ดินถล่มท่ีเกิดจาการเคล่ือนตวัของชั้นหิน  

 
รูปท่ี 9 แผน่ดินถล่ม 

ท่ีมา: www4.ncsu.edu/eos/users/e/ elleitho/www/courses.ht  
แผ่นดินถล่มในประเทศไทย มักเกดิขึน้เมื่อไร และบริเวณใด  

แผน่ดินถล่มในประเทศไทย ส่วนใหญ่มกัเกิดภายหลงัฝนตกหนกัมากบริเวณภูเขาซ่ึงเป็นตน้น ้าล า
ธาร บริเวณ ตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีโอกาสเกิดแผน่ดิน
ถล่มเน่ืองมาจาก พายหุมุนเขตร้อนเคล่ือนผา่นในระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ในขณะท่ีภาคใตจ้ะเกิด
ในช่วงฤดูมรสุม ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม  
 
 
 
 
 

ความรุนแรงของแผน่ดินถล่ม มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง  

http://www4.ncsu.edu/eos/users/e/elleitho/www/courses.htm
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1. ปริมาณฝนท่ีตกบนภูเขา  
2. ความลาดชนัของภูเขา  
3. ความสมบูรณ์ของป่าไม ้ 
4. ลกัษณะทางธรณีวทิยาของภูเขา  

 

การป้องกนั แผ่นดินถล่ม  
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวทิยา  
* สอบถาม โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ชัว่โมง  
* อนุรักษต์น้น ้า ล าธาร ปลูกป่าเพิ่มเติม  
* สร้างแนวป้องกนัดินถล่ม โดยเฉพาะบริเวณติดทางคมนาคม  
* เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน  
* ซกัซอ้มและเตรียมพร้อมเสมอ หากตอ้งอพยพไปอยูท่ี่สูงและปลอดภยั  

   
8.ไฟป่า  

ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากมนุษยเ์ป็นส่วนมาก ไดแ้ก่การเผาหาของป่า เผาท าไร่เล่ือนลอย เผาก าจดั
วชัพืช ส่วนนอ้ยท่ี เกิดจากการเสียดสีของตน้ไมแ้หง้ ปลายเดือนกุมภาพนัธ์-ตน้พฤษภาคม ท าใหเ้กิดมลพิษ
ในอากาศมากข้ึน ผงฝุ่ น ควนัไฟกระจายในอากาศทัว่ไป ไม่สามารถลอยข้ึนเบ้ืองบนได ้มองเห็นไม่จดัเจน 
สุขภาพเส่ือม พืชผลการเกษตร ดอ้ยคุณภาพ แหล่งทรัพยากรลดลง  

 
รูปท่ี 10 ไฟป่า 

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

 อนัตรายของไฟป่า 

http://www.mir.com.my/rb/photography/windows/images/forestfire.jpg
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อนัตรายของไฟป่า ส่งผลกระทบอยา่งไรต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากไฟป่า ไดแ้ก่  

- การด ารงชีวติของมนุษยท์  าใหเ้กิดทศันะวสิัยไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย 
ท าใหเ้กิดโรค ทางเดินหายใจ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจ  

- ตน้ไม ้นอกจากไดรั้บอนัตรายหรือถูกท าลายแลว้โดยตรง ยงัมีผลกระทบทางออ้ม เช่น ท าใหเ้กิด
โรค และแมลง บางชนิดมีความรุนแรงยิง่ข้ึน  

- สังคมพืชเปล่ียนแปลง พืชบางชนิดจะหายไปมีชนิดอ่ืนมาทดแทน เช่น บริเวณท่ีเกิดไฟไหมซ้ ้ า ๆ 
หลายคร้ัง หญา้ คายิง่ข้ึนหนาแน่น  

- โครงสร้างของป่าเปล่ียนแปลง เช่น ไฟป่าจะเป็นตวัจดัชั้นอายขุองลูกไม ้ใหก้ระจดักระจายกนั
อยา่งมีระเบียบ  

- สัตวป่์าลดลงมีการอพยพของสัตวป่์า รวมทั้งท าลายแหล่งอาหารท่ีอยูอ่าศยั ท่ีหลบภยัและแหล่งน ้า  
- มีคุณสมบติัของดินเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นฟิสิกส์ เคมีและชีววทิยา เช่น ดินมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
ความช้ืนลดลง อินทรียวตัถุ และจุลินทรียใ์นดินเปล่ียนแปลงความสามารถในการดูดซึมน ้าของดิน
ลดลง  
- แหล่งน ้าถูกท าลาย คุณภาพของน ้าเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเถา้ถ่าน  
- ภูมิอากาศทอ้งถ่ินเปล่ียนแปลง เช่น อุณหภูมิสูงสุดต ่าสุด การหมุนเวยีนของอากาศ ความช้ืนใน

อากาศ เป็นตน้ รวมทั้งองคป์ระกอบของอากาศเปล่ียนไป เช่น คาร์บอนมอนอกไซด ์ไฮโดรคาร์บอน เขม่า
และควนัไฟเพิ่มข้ึน ส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย ์ 

- สูญเสียทศันียภ์าพท่ีสวยงาม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว  
การป้องกนั ไฟป่า  

* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังค าเตือนจากกรมอุตุนิยมวทิยา  
* สอบถาม แจง้สภาวะอากาศร้าย โทร 053-277919 ตลอด 24 ชัว่โมง  
* ดบัไฟ บุหร่ี ธูป เทียน กองไฟใหค้วามอบอุ่น ทุกคร้ัง ในบา้นหรือกลางแจง้  
* ตดัแต่งก่ิงไม ้ใหห่้างจากเสาไฟฟ้า หมัน่ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ฟ้า  
* ติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงฉุกเฉินประจ าอาคาร  
* เก็บวสัดุ อุปกรณ์ไวไฟ สารเคมี ให้อยูใ่นท่ีปลอดภยั  
* ซกัซอ้ม วางแผนหนีไฟ และเตรียมพร้อมเสมอ  

9. สึนามิ   
คลืน่สึนามิ (TSUNAMI WAVE) และลกัษณะการเกดิ สึนามิ คืออะไร  “สึนามิ” เป็นช่ือคล่ืนชนิด

หน่ึงท่ีมีความยาวคล่ืนหลายกิโลเมตร และช่วงห่างระยะเวลา ของแต่ละลูก คล่ืนยาวนาน การเกิดคล่ืนสึนามิ
มีหลายสาเหตุ ท่ีส าคญัและเกิดบ่อยๆคือเกิดจากการเคล่ือนตวัของพื้นทะเลใน แนวด่ิงจมตวัลงตรงแนวรอย
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เล่ือนเม่ือเกิดแผน่ดินไหว หรือการท่ีมวลของน ้า ถูกแทนท่ีทางแนวด่ิงของแผน่ดิน หรือวตัถุ "Tsunami" สึนา
มิ เป็นค ามาจากภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงแปลเป็นภาษาองักฤษไดว้า่ "harbor wave" หรือคล่ืนในอ่าว ฝ่ังหรือท่าเรือ 
โดยท่ีค าวา่ "Tsu" หมายถึง "harbor" อ่าว, ฝ่ัง หรือท่าเรือ ส่วนค าวา่ 'Nami' หมายถึง "คล่ืน" คล่ืนสึนามิ นั้น 
สามารถเปล่ียนสภาพพื้นท่ีชายฝ่ังในช่วงเวลาสั้นๆ ใหเ้ปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมหาศาล ส่วนสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีท า
ให ้เกิดคล่ืนสึนามิไดน้ั้น ไดแ้ก่การเกิดแผน่ดินถล่ม ทั้งท่ีริมฝ่ังทะเล และใตท้ะเล เช่นท่ี ปาปัวนิวกีนี หรือ 
ผลจาก อุกกาบาตพุง่ลงทะเล ท าใหม้วลน ้าถูกแทนท่ีจึงเกิดปฏิกิริยาของแรงต่อ เน่ืองท าใหเ้กิดคล่ืนยกัษใ์ต้
น ้าข้ึน ซ่ึงก็คือ คล่ืนสึนามิ นัน่เอง กรณีท่ีเม่ือเกิดแผน่ดินไหวข้ึนในมหาสมุทรหรือใกลช้ายฝ่ังแผน่ดินไหว
จะสร้างคล่ืนขนาด มหึมา จะแผอ่อกทุกทิศทุกทางจากแหล่งก าเนิดนัน่คือแผอ่อกจากรอบศูนยก์ลางบริเวณท่ี
เกิด คล่ืนสึนามิ เม่ืออยู ่บริเวณน ้าลึก จะมีความสูงของคล่ืนไม่มากนกั และไม่เป็นอนัตรายต่อเรือเดินทะเล 
แต่คล่ืนจะค่อนขา้งใหญ่มาก และอนัตรายเม่ือเขา้สู่ฝ่ัง สภาพท่ีเป็นจริงในทะเลเปิดน ้าลึก จะเห็นคลา้ยลูก
คล่ืนไม่สูงนกัวิง่ไปตามผวิน ้ า ซ่ึงเรือยงั สามารถแล่นอยูบ่นลูกคล่ืนน้ีไดแ้ต่เม่ือคล่ืนน้ีเคล่ือนมาถึง บริเวณน ้า
ต้ืน ใกลช้ายฝ่ัง มนัจะเคล่ือนโถมเขา้สู่ชายฝ่ัง บางคร้ังสูงถึง 40 เมตร ซ่ึงคล่ืนสึนามิน้ี มีความเร็วสูงมากเม่ือ
อยูใ่นทะเลลึก โดยมีความเร็วประมาณ 720 กม.ต่อ ชัว่โมง ในบริเวณท่ีทะเลมีความลึก 4,000 เมตร  
สาเหตุของการเกดิสึนามิ  

1) สึนามิส่วนใหญ่เกิดจากการรบกวนโดยความสั่นสะเทือน( Seismic disturbances) ใตท้ะเล เช่น 
แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือแมแ้ต่ดินถล่ม การขยบัท่ีของเปลือกโลกไป 2-3 เมตรระหวา่งท่ีเกิด
แผน่ดินไหวใตน้ ้า นัน่คือสามารถครอบคลุมพื้นท่ีหลายหม่ืนตารางกิโลเมตร และยงัส่งถ่ายพลงังานศกัย์
มหาศาลไปสู่น ้าท่ี ซอ้นทบัอยูข่า้งบน สึนามิเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดยาก เน่ืองจาก แผน่ดินไหว
ใตน้ ้าส่วนมากไม่ได ้หมายความวา่จะเกิดคล่ืนสึนามิข้ึนมาทุกคร้ังไป ดงัเช่นแผน่ดินไหวท่ีบริเวณชายฝ่ัง
ดา้นตะวนัตกของเกาะสุมาตรา เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2548 ซ่ึงมีขนาด 8.7 ริกเตอร์ ก็ไม่มีคล่ืนสึนามิเกิดข้ึนแต่
อยา่งใด ระหวา่งปี ค.ศ.1861 ถึง 1948 มีสึนามิเกิดข้ึนเพียง 124 คร้ังจากแผน่ดินไหว 15,000 คร้ัง (คิดเป็น
เพียง 0.826% เท่านั้น) การเกิดคล่ืนสึนามิ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีผลิตความถ่ีต ่า ซ่ึงปรากฏการณ์น้ี
อาจสะทอ้นถึงความจริงท่ีวา่ สึนามิส่วนมากมี แอมปลิจูดนอ้ย และมีขนาดเล็กจนสังเกตไม่เห็น หรือ 
แผ่นดินไหวส่วนมากที่ท าให้เกดิสึนามิน้ัน ตอ้งการ เหตุการณ์การเกดิแผ่นดินไหวทีม่ีโฟกสัตืน้
(Hypocenter) โดยขนาดทีผ่ิวหน้า( Ms ) มากกว่า 6.5 ริกเตอร์ขึน้ไป  

2) แผน่ดินไหวใตท้ะเลมีศกัยภาพในการท าใหเ้กิดแผ่นดินเลือ่น (landslides) ไปตามความชนัของ
ลาด ทวปี (continental slope) ซ่ึงอยูต่ามขอบฝ่ังทะเลส่วนมาก นอกจากน้ีความลาดชนัยงัอยูบ่นดา้นขา้งของ
เหวทะเล และรอบๆภูเขาไฟในมหาสมุทร ภูเขาทะเล (seamounts) เกาะปะการังท่ีอยูป่ร่ิมน ้าและใตน้ ้า (atolls 
& guyots) มากมาย เน่ืองจากเราตรวจเหตุการณ์ดงักล่าวไดย้าก จึงถือไดว้า่แผน่ดินเล่ือนเป็นสาเหตุส่วนนอ้ย
ของการท าให ้เกิดสึนามิ แผน่ดินเล่ือนหรือแมแ้ต่แผน่ดินถล่มเล็กๆมากมาย มีศกัยภาพท่ีจะขยบัท่ีมวลน ้า
เป็นปริมาตรมหาศาล มีผูเ้คยท าแผนท่ีการเล่ือนของพื้นทะเลท่ีมีปริมาตรของมวลสาร 20,000 กม3 มาแลว้ สึ
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นามิท่ีเกิดดว้ยเหตุน้ีมีขนาด ใหญ่กวา่คล่ืนท่ีเกิดจากแผน่ดินไหว  
3) สึนามิเกิดมาจากภูเขาไฟระเบิด มีหลกัฐานวา่สึนามิเพียง 92 คร้ัง เกิดจากภูเขาไฟระเบิด  
4)ไม่มีบนัทึกทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัสึนามิ ท่ีเกิดจากการตกกระทบของอุกาบาตมาท่ีมหาสมุทร 

อยา่งไรก็ตาม น่ีไม่ใช่หมายความวา่มนัเป็นส่ิงท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึนได ้อุกาบาตเล็กๆขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 300 
เมตร สามารถท าใหเ้กิดสึนามิสูงมากกวา่ 2 เมตร และท าลายฝ่ังทะเลภายในรัศมี 1,000 กมจากจุดตกได ้
ความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์ดงักล่าวท่ีจะเกิดใน 50 ปีขา้งหนา้ มีราว 1 %  

5) ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาท าใหเ้กิดสึนามิข้ึนได ้สึนามิพวกน้ีมกัเกิดแถวเขต Temperate ท่ี
ซ่ึง การแปรเปล่ียนของความกดอากาศต่อเวลามีค่ามาก เหตุการณ์พวกน้ีมกัเกิดในทะเลสาบและเวิง้อ่าว
ขนาดใหญ่ ท่ี ซ่ึงมี Resonance ของการเคล่ือนท่ีของคล่ืน  

 
 

รูปท่ี 11 ลกัษณะทางกายภาพของคล่ืน 
ท่ีมา : http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=267  
 
ลกัษณะทางกายภาพของคลื่นสึนามิ  
   ความยาวคล่ืนคือระยะห่างจากยอดคล่ืนหน่ึงไปยงัยอดคล่ืนถดัไป P คือคาบเวลาระหวา่งยอดคล่ืนหน่ึง

เดินทางมาถึงท่ีท่ียอดคล่ืนก่อนหนา้เพิ่งผา่นไป Amplitudeของคล่ืนคือความสูงของยอดคล่ืนนบัจาก
ระดบัน ้าทะเล ความเร็วของคล่ืน (velocity - V) คล่ืนทะเลทัว่ๆไปมีความเร็วประมาณ 90 กม./ชัว่โมง แต่ 
คล่ืน สึนามิ อาจจะมี ความเร็วไดถึ้ง 950 กม./ชัว่โมง ซ่ึงก็พอๆกบัความเร็วของเคร่ืองบินพาณิชยที์เดียว โดย
จะข้ึนอยูก่บัความลึกท่ีเกิด แผน่ดินถล่มใตท้ะเล ถา้แผน่ดินไหวยิง่เกิดท่ีกน้ทะเลลึกเท่าไหร่ ความเร็วของ สึ
นามิ ก็จะสูงข้ึนมากเท่านั้น เพราะ ปริมาตรน ้าท่ีถูกเคล่ือนออกจากท่ีเดิม จะมีมากข้ึนไปตามความลึก คล่ืน สึ
นามิ จึงสามารถเคล่ือนท่ีผา่นทอ้งทะเล อนักวา้งใหญ่ไดภ้ายในเวลาไม่นาน  

 

http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=267
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รูปท่ี 12 คล่ืนสึนามิ จะมีอ านาจท าลายลา้งสูงเม่ืออยูบ่ริเวณน ้าต้ืน  
ท่ีมา: Prf. Stephen A. Nelson  

คล่ืน สึนามิ ต่างจากคล่ืนทะเลทัว่ๆไป คล่ืนทะเลทัว่ไปเกิดจากลมพดัผลกัดนัน ้าส่วนท่ีอยูติ่ดผวิ จะ
มีคาบการ เดินทางเพียง 20-30 วนิาทีจากยอดคล่ืนหน่ึงไปยงัอีกยอดหน่ึง และระยะห่างระหวา่งยอดคล่ืน 
หรือความยาวคล่ืน มีเพียง 100-200 เมตร แต่คล่ืน สึนามิ มีคาบตั้งแต่ สิบนาทีไปจนถึงสองชัว่โมง และ 
ความยาวคล่ืนมากกวา่ 500 กิโลเมตรข้ึนไป คล่ืนสึนามิ ถูกจดัวา่ เป็นคล่ืนน ้าต้ืน คล่ืนท่ีถูกจดัวา่เป็น คล่ืน น ้า
ต้ืน คือ คล่ืนท่ี ค่าอตัราส่วนระหวา่ง ความลึกของน ้า และ ความยาวคล่ืน ต ่ามาก อตัราการสูญเสียพลงังาน
ของคล่ืน จะผกผนักบัความยาวคล่ืน(ระยะห่างระหวา่งยอดคล่ืน)ยกก าลงัสอง เน่ืองจาก สึนามิ มี ความยาว
คล่ืนมากๆ ยิง่ยกก าลงัสองเขา้ไปอีก จึงสูญเสีย พลงังานไปนอ้ยมากๆในขณะท่ีมนัเคล่ือนตวัผา่นผนืสมุทร 
และเน่ืองจาก สึนามิ เป็น คล่ืนน ้าต้ืน จะมีความเร็วเท่ากบั   

V =    
g คืออตัราเร่งของแรงโนม้ถ่วงโลก ซ่ึงมีค่า 9.8 m/s2 และ d คือ ความลึกของพื้นทะเล สมมติวา่ แผน่ดินไหว
เกิดท่ีทอ้งทะเลลึก 6,100 เมตร  สึนามิจะเดินทางดว้ยความเร็วประมาณ 880 กม./ชม. จะ สามารถเดินทาง
ขา้มฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิค ดว้ยเวลานอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมงเสียอีก  

 



97 

 

 
เม่ือ สึนามิ เดินทางมาถึงชายฝ่ัง กน้ทะเลท่ีต้ืนข้ึนก็จะท าใหค้วามเร็วของคล่ืนลดลง เพราะความเร็วของคล่ืน 
สัมพนัธ์กบัค่าความลึกโดยตรง แต่คาบยงัคงท่ีพลงังานรวมท่ีมีค่าคงท่ี ก็ถูกถ่ายเทไปดนัตวัใหค้ล่ืนสูงข้ึน  

จาก ค่าความเร็ว V =  /P  
ค่า V ลดลง, P คงท่ี ค่า   ก็ตอ้งลดลง ผลก็คือ น ้าทะเลถูกอดัเขา้มาท าใหค้ล่ืนสูงข้ึน ข้ึนอยูก่บัสภาพชายฝ่ัง
วา่เป็น อ่าวแคบหรือกวา้ง ในชายฝ่ังท่ีแคบ คล่ืนสึนามิ จะมีความสูงไดห้ลายๆเมตรทีเดียว ถา้ยอดคล่ืนเขา้ถึง
ฝ่ังก่อน ก็จะเกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ drag down คือดูเหมือนระดบัน ้าจะลดลงอยา่งกะทนัหนั ขอบน ้าทะเล
จะหดตวัออกจากฝ่ังไปเป็นร้อยๆเมตรอยา่งฉบัพลนั และในทนัท่ีท่ียอดคล่ืนต่อมาไล่มาถึง ก็จะเป็น ก าแพง
คล่ืนสูงมาก ข้ึนอยูก่บัโครงร่างของชายหาด จะมีความสูงของคล่ืนต่างกนั ดงันั้น คล่ืนสึนามิ จากแหล่ง 
เดียวกนั จะเกิดผลท่ีต่างกนักบัชายหาดท่ีไม่เหมือนกนัได ้น ้าท่ีท่วมเขา้ฝ่ังกะทนัหนั อาจไปไกลไดถึ้ง ๓๐๐ 
เมตร แต่คล่ืน สึนามิ สามารถเดินทางข้ึนไปตามปากแม่น ้าหรือล าคลองท่ีไหลลงทะเลตรงนั้นไดด้ว้ย หาก
รู้ตวัวา่จะมี คล่ืนสึนามิ ผูค้นเพียงแต่อพยพออกไปจากฝ่ังเพียงแค่เดิน ๑๕ นาที และใหอ้ยูห่่างจากแหล่งน ้าท่ี
ไหลลงทะเลเขา้ ไว ้ก็จะปลอดภยัแลว้  
Reference  
www.rambocam.com/ isabel03.html  
www4.ncsu.edu  
http://www.mir.com.my/  
http://.www.tmd.go.th  
ส านกัแผน่ดินไหว, ส านกัพฒันาอุตุนิยมวทิยา กรมอุตุนิยมวทิยา  

 
 
 
 
 

http://www.rambocam.com/isabel03.html
http://www.mir.com.my/
http://.www.tmd.go.th/
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 บทที ่3  แหล่งมลพษิ 
มลพษิทางอากาศ 

โลกของเรามีชั้นของบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบหนาประมาณ 15 กิโลเมตร ชั้นของ
บรรยากาศดงักล่าวน้ีประกอบดว้ย ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน ฝุ่ นละอองไอน ้ า และเช้ือจุลินทรียต่์าง ๆ ใน
จ านวนก๊าซเหล่าน้ี ก๊าซท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการด ารงอยู่ของ ส่ิงมีชีวิตในโลก คือ ก๊าซออกซิเจนและชั้นของ
บรรยากาศท่ีมีก๊าซออกซิเจนเพียงพอ ต่อการด ารงชีวิตมีความหนาเพียง 5 - 6 กิโลเมตรเท่านั้น ซ่ึงปกติจะมี
ส่วนประกอบ ของก๊าซต่าง ๆ ค่อนขา้งคงท่ี คือ ก๊าซไนโตรเจน 78.09% ก๊าซออกซิเจน 20.94% ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซเฉ่ือย 0.97%ในปริมาณคงท่ีของก๊าซดงักล่าวน้ี เราถือ วา่เป็นอากาศบริสุทธ์ิแต่
เม่ือใดก็ตามท่ีส่วนประกอบของอากาศเปล่ียนแปลงไปมีปริมาณ ของฝุ่ นละออง ก๊าซ กล่ิน หมอกควนั ไอ 
ไอน ้ า เขม่าและกมัมนัตภาพรังสีอยูใ่นบรรยา กาศมากเกินไป เราเรียกสภาวะดงักล่าววา่ “อากาศเสีย” หรือ 
“มลพษิทางอากาศ”  

ความหมาย ของ มลพษิทางอากาศ  
มลพษิทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศท่ีมีสารเจือปนอยูใ่นปริมาณท่ีสูงกวา่ระดบัปกติเป็นเวลา นาน

พอท่ีจะท าให้เกิดอนัตรายแก่มนุษย ์ สัตว ์พืช หรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่ น
ละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผน่ดินไหว ไฟไหมป่้า ก๊าซธรรมชาติอากาศเสียท่ีเกิดข้ึน โดยธรรมชาติ
เป็นอนัตรายต่อมนุษยน์อ้ยมาก เพราะแหล่งก าเนิดอยูไ่กลและปริมาณท่ีเขา้สู่สภาพ แวดลอ้มของมนุษยแ์ละ
สัตวมี์น้อย กรณีท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ ไดแ้ก่ มลพิษจากท่อไอเสีย ของรถยนต์จากโรงงาน
อุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรมดา้นการเกษตรจากการระเหย ของก๊าซบางชนิด ซ่ึงเกิดจากขยะ
มูลฝอยและของเสีย เป็นตน้  
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แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ  

1. แหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ  

1.1 ภูเขาไฟระเบิด การท่ีเกิดภูเขาไฟระเบิดจะมีเขม่าพน้ออกมาในบรรยากาศจ านวนมาก ช่ึงเขม่า
เหล่านั้นก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศและเขม่าท่ีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดจะสามารถอยู่ใน
อากาศไดน้านนบัปี  

1.2 ไฟป่า เม่ือเกิดไฟป่าแต่ละคร้ังจะเกิดควนัข้ึนมาจ านวนมหาศาล ซ่ึงควญัท่ีเกิดจากไฟป่านั้นก็
เป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ  

1.3 จุลินทรีย ์พวกจุลินทรียจ์ะมีการยอ่ยสลายส่ิงต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นซากพืชซากสัตว ์ซ่ึงในการยอ่ย
สลายจะท าใหเ้กิดก๊าชแอมโมเนีย (NH3) เป็นก๊าชท่ีท าในเกิดกล่ินเหมน็  

1.4 อนุภาคมวลสาร อนุภาคสารจะเป็นอนุภาคขนาดเล็กซ่ึงสามารถลอยไปตามอากาศซ่ึงเป็นสาเหตุ
ในเกิดโรคต่าง ๆ มากมาย  
2. แหล่งก าเนิดทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนุษย์  

ตัวอย่างการปล่อยมลพษิจากการด าเนินกจิกรรมของมนุษย์  

 

2.1 การคมนาคม ปัจจุบนัมีการข้นส่งสินค้า การเดินทางเป็นจ านวนมากโดยการใช้ยานภาหนะต่าง
โดยเฉพาะรถยนตซ่ึ์งเป็นตน้เหตุส าคญัท่ีสุด โดยท่ีรถยนตจ์ะปล่อยกาศพวกคาร์บอน ไดออกไซด์ ก๊าชไนตริ
กออกไซดแ์ละก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมทั้งกาซคาร์บอนมอนนอกไซด์ซ่ึงก๊าชเหล่าน้ีเป็นตน้เหตุท่ีท า
ใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ  

2.2 โรงไฟฟ้า ในการท่ีจะผลิตการแสไฟฟ้าจะมีการเผาไหมพ้ลงังานจ านวนมหาศาลและในการเผาไหมน้ั้น
จะมีการปล่อยสารพวก ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และอนุภาคของมวลสาร ต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นสาเหตุท าในเกิดมลพิษทางอากาศ  

http://cpe.kmutt.ac.th/wiki/index.php/Image:%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%98.jpg
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2.3 การเผาไหมข้องเช่ือเพลิง การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีเราใช้ในการ
ด าเนินชีวิต แต่ในการเผาไหมเ้หล่านั้นก็จะท าให้มีการปล่อยสารพวก ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด ์ไฮโดคาร์บอนและอนุภาคของมวลสารต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสารท่ีท าในเกิดมลพิษทางอากาศ  

2.4 การเผาขยะส่ิงปฏิกูล ปัจจุบนัมีขยะเกิดข้ึนมากมายซ่ึงก็น ามาซ่ึงการท าลายและการท าลายวิธีหน่ึงก็คือ
การเผาไหมซ่ึ้งการเผาไหมจ้ะมีการปล่อยสารพวก สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน 
ออกไซดข์องก ามะถนั คาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตน้ซ่ึงเป็นสาเหตุท าในเกิดมลพิษ
ทางอากาศ  

2.5 โรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบนัโลกมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็วและท่ีตามมาพร้อมกนัก็คือการเกิด
โรงงานอุสาหกรรมข้ึนมาดว้ยซ่ึงโรงงานอุสาหกรรมเหล่าน้ีจะมีการใชพ้ลงังานและการเผาถ่านเช่ือเพลิงเป็น
จ านวนมากซ่ึงจะท าในเกิดการปล่อยสารจ าพวก ฝุ่ นละออง เขม่า ควนั ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
คาร์บอนมอนออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซพิษอ่ืน ๆ อีกหลาย
ชนิด ก๊าซเหล่าน้ีลว้นเป็นสาเหตุท่ีส าคญัในการก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ  

มลพษิทางอากาศน้ันได้ส่งผลกระทบหลายด้านดังสรุปในกราฟน้ันมีอยู่ด้วยกนั 4 ด้านคือ  

1. ผลต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์:มนุษยไ์ดรั้บผลทั้งทางตรงและทางออ้มช่ึงลว้นแลว้แต่ไม่ใช้
ผลดีต่อตวัมนุษยเ์ราทั้งส้ิน ผลกระทบโดยตรงคือการท่ีเราไดห้ายใจเอาสารพิษเขา้ไปในร่างกายซ่ึงจะส่งผล
เสียต่อสุขภาพ ท าให้น ามาซ่ึงโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆมากมาย เช่นส่งผลเสียต่อระบบหายใจและผิวหนงั ซ่ึงเกิด
การระคายเคืองเน่ืองจากการท าปฏิกิริยาของสารเคมีท่ีมีอยูใ่นอากาศ ถา้มนุษยอ์ยูใ่น สภาพแวดลอ้มอยา่งน้ีก็
จะมีแต่ท าใหสุ้ขภาพแยล่อง  

2. ผลต่อพืช : เน่ืองจากสารเคมีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 
โครงสร้างของพืชเช่นเซลลแ์ละระบบต่างๆถูกท าลาย และสารเคมีบางชนิดยงัส่งผลให้การเจริญเติบโต ของ
พืชถูกท าลายไป  

3. ผลต่อสัตว ์:สัตวน์บัเป็นส่ิงมีชีวิตเปรียบไดเ้ช่นเดียวกบัคนการท่ีสารเคมีและมลพิษในอากาศมี
มากส่งผลกระทบกบัคนก็เหมือนกบัมลพิษเหล่านั้นไดส่้งผลเสียต่อสัตวด์ว้ย  

4. ผลต่อวตัถุและทรัพยสิ์น : วตัถุและทรัพยสิ์น เช่นอาคารและตึกจะถูกท าลาย เกิดความสกปรกกบั
อาคารหรือส่ิงของ และการกดักร่อนดว้ยสารเคมีท่ีท าปฏิกิริยากนั เช่น ฝนกรดมีผลท าให้ตึก ต่างๆสูญเสีย
รูปทรง เพราะฝนกรดจะกดักร่อนส่ิงต่างๆท่ีท่ีเป็นปูน นอกจากน้ีฝุ่ นและควนัต่างๆท าให้สูญเสียการมองเห็น 
กล่าวคือลดระยะการมองเห็นนัน่เอง  

การจัดการมลพษิทางอากาศ       การจดัการมลพิษทางอากาศมีหลายทางเช่น  
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1.การควบคุมความสูงของปล่องระบายอากาศ    เพื่อใหค้วามเขม้ขน้ของสารพิษในอากาศไดเ้จือจาง 
ก่อนตกลงสู่พื้นดิน  

2.การควบคุมคุณภาพอากาศเสียที่ระบายออกมา   นั้นก็สามารถท าไดโ้ดยการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ี
สามารถก าจดัมลพิษได ้และควรใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีมลพิษต ่า นอกจากน้ี  

3.การก าหนดมาตรฐานอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรม   ก็เป็นอีกทางท่ีสามารถจดัการปัญหา
มลพิษไดน้อกจากน้ีแลว้การออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะเร่ืองควนัด า ก็เป็นอีกทางท่ีเป็นการป้องกนั การ
เกิดมลพิษทางอากาศดว้ย  

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัมลพิษทางอากาศ 

        กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศเป็นส่ิงท่ีจดัท าข้ึนหรือก าหนดข้ึนมา เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การด ารงคก์ลยทุธและบงัคบัใชม้าตรการต่างๆ ท่ีไดว้างไว ้ให้มีประสิทธิผลในทางปฏิบติั ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ควบคุมและแกไ้ขภาวะมลพิษทางอากาศ เพื่อรักษาอากาศให้มีคุณภาพท่ีดี ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัและความผาสุกของประชาชน ตลอดจนไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอ้ม
ต่างๆ  

        กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ท่ีเก่ียวกบัการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ ไดก้ระจายอยูใ่นกฎหมายแม่บทหลายๆ ฉบบั โดยมี พระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535[(http://www.school.net.th/library/snet6/envi6/kot/kot2.htm)]
เป็นกฎหมายพื้นฐานท่ีมีขอบข่ายครอบคลุมการป้องกนัและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และการควบคุมภาวะ
มลพิษทุกๆ ด้าน รวมถึงการป้องกนัและรักษาคุณภาพอากาศและการควบคุม มลพิษทางอากาศด้วย 
นอกจากน้ียงัมีกฎหมายอ่ืนๆอีกหลายบทบญัญติัและขอ้ก าหนดท่ีสามารถใช้ควบคุม และป้องกนัภาวะ
ม ล พิ ษ ท า ง อ า ก า ศ ไ ด้  เ ช่ น  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  พ . ศ . 
2535[(http://www.school.net.th/library/snet6/envi6/kot/kot3.htm)]และพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.
2535[(http://www.school.net.th/library/snet6/envi6/kot/kot4.htm)] เป็นตน้  

มลพิษทางเสียง 

มลพิษทางเสียง(Noise Pollution) 
 

มลพิษทางเสียง (noise pollution) เสียงดงั (loud noise) หรือเสียงรบกวน (noise) หมายถึงสภาวะท่ีมี
เสียงดงัเกินปกติหรือเสียงดงัต่อเน่ืองยาวนานจนก่อให้เกิดความร าคาญหรือเกิดอนัตรายต่อระบบการไดย้ิน
ของมนุษยแ์ละหมายรวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีมีเสียงสร้างความรบกวน ท าให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกาย

http://www.school.net.th/library/snet6/envi6/kot/kot2.htm
http://www.school.net.th/library/snet6/envi6/kot/kot3.htm
http://www.school.net.th/library/snet6/envi6/kot/kot4.htm
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และ จิตใจ ท าให้ตกใจ หรือบาดหูไดเ้ช่นเสียงดงัมากเสียงต่อเน่ืองยาวนานไม่จบส้ินเป็นตน้มลพิษทางเสียง
เป็นหน่ึงในปัญหาส่ิงแวดลอ้มของเมืองใหญ่ท่ีเกิดพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวฒันธรรมรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่วา่จะเป็นเสียงดงัจากยานพาหนะท่ีใช้เคร่ืองยนต์เสียงดงั
จากเคร่ืองจกัรเสียงดงัจากการก่อสร้างเสียงดงัจากเคร่ือง ขยายเสียง โทรทศัน์ วิทยุ และอุปกรณ์ส่ือสาร เสียง
เรียกเขา้โทรศพัทมื์อถือ รวมทั้งเสียงสนทนาท่ีดงัเกินควรและไม่ถูก กาลเทศะ 

 
ผลกระทบจากมลพษิทางเสียง 

1) การไดย้นิ: การสูญเสียการไดย้นิ เสียงดงัรบกวน เกิดเสียงหวดีกอ้งในหูหรือในสมอง 
2) สุขภาพกาย: ความดนัโลหิตสูง ใจสั่น หัวใจเตน้เร็ว มือเทา้เยน็ การไหลเวียนกระแสโลหิต

บกพร่อง จนถึงโรคหวัใจ  
3) สุขภาพจิต: การรบกวนการพกัผอ่น เกิดความเครียด และสภาวะต่ืนตระหนก ซ่ึงพฒันาไปสู่

อาการเจบ็ป่วยเศร้าซึมและโรคจิตประสาทได ้
4) สมาธิ ความคิด และการเรียนรู้: การรบกวนสมาธิ  การคิดคน้ วิเคราะห์ขอ้มูล และการลด

ประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการตั้งใจรับฟัง  
5) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน: การรบกวนระบบและความต่อเน่ืองของการ

ท างาน และท าใหง้านล่าชา้ ลดทั้งคุณภาพและปริมาณ 
6) การติดต่อส่ือสาร: ขดัขวางการไดย้นิ และท าใหต้อ้งตะโกนส่ือสารกนั ท าให้การส่ือสารบกพร่อง 

เกิดความเพี้ยนในการไดย้นิ ในเด็กเล็กท่ีก าลงัเรียนพดู จะถ่วงพฒันาการในการฟัง การพดู และการออกเสียง 
ในผูใ้หญ่จะเป็นอุปสรรคต่อการรับฟังสัญญาณเตือนภยัอนัอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุและอนัตราย  

7) การกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วร้าว: เสียงดงัเร้าอารมณ์ใหส้ร้างความรุนแรง ท าร้ายผูอ่ื้น 
8) การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม: กระตุน้ให้เกิดค่านิยมในความรุนแรง ไม่เคารพสิทธิในความ

สงบสุขของผูอ่ื้นและสังคมโดยรวม และการขาดมารยาทสังคมท่ีดีงาม 

การป้องกนัมลพษิทางเสียง 
1. หมัน่สังเกตเสียงรอบตวัเป็นประจ า หากไม่สามารถพูดคุยดว้ยระดบัเสียงปกติในระยะห่าง 1 ช่วงแขนได ้
แสดงวา่ เสียงในสถานท่ีนั้นดงัเกินไป 
2. ควบคุมระดบัเสียงโทรทศัน์ เคร่ืองเสียง และโทรศพัทไ์ม่ใหด้งัเกินไป 
3. ไม่พดูโทรศพัทห์รือส่งเสียงดงัรบกวนความสงบของผูอ่ื้นทั้งในบา้นและในท่ีสาธารณะ 
4. ตรวจสภาพเคร่ืองยนตข์องยานพาหนะให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ ไม่ปรับแต่งท่อไอเสียให้เกิดเสียงดงั กด
แตรเม่ือฉุกเฉินและจ าเป็นเท่านั้น และลดความเร็วเม่ือขบัข่ียานพาหนะผา่นยา่นท่ีพกัอาศยั โรงเรียน ศาสน
สถาน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ หรือชุมชน 
5. แจง้เพื่อนบา้นล่วงหนา้หากตอ้งซ่อมแซม ต่อเติมบา้น หรือท ากิจกรรมท่ีมีเสียงดงัรบกวน 
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6. หลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีมีเสียงดงั 
7. ช่วยกันดูแลสถานท่ีท างานและสถานท่ีสาธารณะ ได้แก่ โรงเรียน ศาสนสถาน โรงพยาบาล และ
สวนสาธารณะ รวมถึงผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร และสถานบนัเทิง ให้ควบคุม
ระดบัเสียงไม่ใหด้งัเกินควร 
8. ตรวจความสามารถการไดย้นิเป็นประจ าทุกปี 
9. เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการตา้นภยัเสียงแก่เพื่อนและญาติ 
10. ร้องเรียนเหตุเสียงดงัท่ี โทร. 1555 (กทม.) หรือ โทร. 1650 (คพ.) 
 

มลพษิทางน า้ 

 

  ภาวะมลพิษทางน ้า ( Water Pollution ) หมายถึง สภาวะท่ีน ้ามีคุณภาพเปล่ียนไปจากธรรมชาติเดิม จนมี

สภาพท่ีเลวลง และส่งผลต่อการด ารงชีวติของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติในน ้า 

ลกัษณะของภาวะมลพิษทางน ้า 

       1. น ้าท่ีมีสารอินทรียป์นอยูม่าก จุลินทรียท่ี์มีอยูก่็จะมีการเพิ่มปริมาณอยา่งรวดเร็วโดยมีการใชอ้อกซิเจน 

จึงมีผลท าใหป้ริมาณออกซิเจนละลายอยูใ่นน ้าเหลือนอ้ย ในบางคร้ังจะเห็นน ้ามีสีด าคล ้า และส่งกล่ินเหมน็ 

เน่ืองจากการยอ่ยสลายของแบคทีเรียชนิดท่ีไม่ใชอ้อกซิเจนมีการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์หรือก๊าซ

ไข่เน่าออกมา 

       2. น ้าท่ีมีเช้ือโรคหรือจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ เช้ือแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ โปรโตซวั เช้ือรา ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิด

โรคต่างๆ เช่น โรคทางเดินอาหาร โรคตบั โรคพยาธิและโรคผวิหนงั เป็นตน้ 

       3. น ้าท่ีมีคราบน ้ามนัหรือไขมนัเจือปนในปริมาณมากจะเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายเทออกซิเจนลงสู่แหล่ง

น ้า หรือการด ารงชีวิตของสัตวแ์ละพืชน ้า 

       4. น ้าท่ีมีเกลือละลาย ซ่ึงอาจละลายจากดินลงมาหรือน ้าทะเลไหลซึมเขา้มาเจือปนจนน ้าเส่ือมคุณภาพ

ไม่เหมาะในการใชอุ้ปโภค บริโภคหรือการเกษตรกรรม 

       5. น ้าท่ีมีสารพิษเจือปน เช่น สารประกอบของปรอท ตะกัว่ แคดเมียม สารหนู เม่ืออยูใ่นระดบัอนัตราย
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จะส่งผลต่อสัตวน์ ้าและคนไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น บริโภคพืชผกั สัตวน์ ้า 

       6. น ้าท่ีมีสารกมัมนัตภาพรังสีเจือปน อาจเกิดข้ึนไดจ้ากธรรมชาติจากการสลายตวัของแร่หินหรือเกิด

จากโรงงานนิวเคลียร์ปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้า 

       7. น ้าท่ีมีสารแขวนลอย ไดแ้ก่ น ้าท่ีมีส่ิงต่างๆ แขวนลอยอยูจ่  านวนมาก ท าใหน้ ้ามีสภาพเปล่ียนไปจาก

เดิม เก่ียวกบัความโปร่งแสง สี เป็นตน้ 

       8. น ้าท่ีมีอุณหภูมิสูง ส่วนใหญ่เกิดจากการระบายน ้าหล่อเยน็จากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน ้า ซ่ึง

อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวติ และการแพร่พนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตในน ้า 

 แหล่งก าเนิดภาวะมลพิษทางน ้า 

       1. ชุมชน แหล่งน ้าเสียประเภทน้ีไดแ้ก่ แหล่งพกัอาศยั อาคารชุด โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงฆ่าสัตว ์

โดยมีน ้าเสียเกิดจากการช าระร่างกาย การซกัเส้ือผา้ การประกอบอาหาร 

       2. อุตสาหกรรม เกิดจากกระบวนการในการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น น ้าหล่อเยน็ น ้าลา้ง น ้าทิ้งจาก

กระบวนการผลิต การทิ้งของเสียจากการผลิตสู่แหล่งน ้า รวมถึงการท าเหมืองแร่ 

       3. เกษตรกรรม น ้าเสียมาจากการลา้งภาชนะท่ีบรรจุหรืออุปกรณ์ฉีดพน่ และการระบายของเสียจากมูล

สัตวล์งแหล่งน ้า เช่น ฟาร์มสุกร นากุง้ บ่อเล้ียงปลา การฉีดพน่สารเคมี การชะลา้งหนา้ดิน เป็นตน้ 

       4. อ่ืนๆ เช่น ภาวะมลพิษจากน ้ามนัท่ีใชก้บัเคร่ืองจกัรกลของเรือ การเกิดอุบติัเหตุของเรือขนส่งน ้ามนั 

และการขบัถ่ายส่ิงปฏิกลูของผูโ้ดยสารบนเรือ การก่อสร้าง การลา้งถนน น ้าเสียจากแพปลา ท่าเทียบ

เรือประมง เป็นตน้   

 ผลกระทบจากภาวะมลพิษทางน ้า 
       1. เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเช้ือโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด และทอ้งเสีย 
       2. ท าใหเ้กิดปัญหามลพิษต่อดิน น ้า และอากาศ 
       3. ท าใหเ้กิดความร าคาญ เช่น กล่ินเหมน็ 
       4. ท าใหสู้ญเสียทศันียภาพและเกิดความไม่น่าดู 
       5. ท าใหส้ัตวน์ ้าหลายชนิดเกิดการตาย ยา้ยถ่ิน หรืออาจสูญพนัธ์ุในท่ีสุด   

การป้องกนัและบ าบดัภาวะมลพิษทางน ้า 
       1. ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขอยา่งเป็นระบบทั้งพื้นท่ีลุ่มน ้า จากตน้น ้าถึงปากแม่น ้าโดยมีการจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหาและการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
       2. ควบคุมภาวะมลพิษจากแหล่งก าเนิดประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยการควบคุมน ้า
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ทิ้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
       3. การลดภาวะมลพิษจากแหล่งก าเนิด ไดแ้ก่ การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยหีรือการผลิตท่ีสะอาดและ
น าของเสียไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
       4. ควบคุมการใชท่ี้ดินท่ีใกลแ้หล่งน ้า ไดแ้ก่ ก าหนดแหล่งน ้าดิบเพื่อควบคุมและฟ้ืนฟู และจดัเขตท่ีดิน
ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีก่อมลพิษ 
       5. ใชม้าตรการให้ผูก่้อมลพิษตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าบ าบดั โดยการส่งเสริมใหมี้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมบ าบดั
น ้าเสียจากชุมชน 
       6. ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมและสนบัสนุนในการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย 
       7. ปรับปรุงกฎหมายและเขม้งวดกบัมาตรการท่ีให้ภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมพาณิชยกรรมน าน ้าเสีย
เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม ก่อนปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้า 
       8. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้แ้ทนชุมชน ประชาคม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 
       9. รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรั้บความรู้และเกิดจิตส านึกเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภาวะมลพิษทางน ้าอยา่งต่อเน่ือง 
       10. ก าหนดใหมี้การสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของชุมชน โดยตอ้งสามารถรวบรวมน ้าเสียเขา้สู่ระบบ
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน 

มลพิษจากขยะ 

 

ขยะมูลฝอย( Solid Waste ) หมายถึง เศษส่ิงเหลือใชแ้ละส่ิงปฏิกลูต่างๆ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษยแ์ละ

สัตว ์รวมถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือท่ีอ่ืนๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขบัถ่าย การ

ด ารงชีวิต และอ่ืนๆ 
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ประเภทของขยะ 

       1. ขยะเปียก หมายถึง ขยะท่ียอ่ยสลายไดง่้าย เช่น เศษอาหาร พืชผกั เปลือกผลไม ้เป็นตน้ 

       2. ขยะแหง้ หมายถึง ขยะท่ียอ่ยสลายไดย้าก เช่น กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ เศษผา้ ไม ้ยาง เป็นตน้ 

       3. ขยะอนัตราย ไดแ้ก่ สารเคมี วตัถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และขยะติดเช้ือจากสถานพยาบาล 

แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 

       1. ชุมชนพกัอาศยั เช่น บา้นเรือน และอาคารชุด 

       2. ยา่นการคา้และบริการ เช่น ตลาด ร้านคา้ ธนาคาร หา้งสรรพสินคา้ 

       3. สถานท่ีราชการ ศาสนสถาน โรงเรียน 

       4. โรงพยาบาล 

       5. โรงงานอุตสาหกรรม 

ผลกระทบของขยะมูลฝอย 

       1. ปัญหากล่ินเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความร าคาญใหแ้ก่ชุมชนพกัอาศยั 

       2. แหล่งน ้าเน่าเสียจากการท่ีขยะมูลฝอยมีอินทรียส์ารเน่าเป่ือยปะปนอยู ่เป็นอนัตรายต่อการด ารงชีวิต

ของมนุษยแ์ละสัตวน์ ้า รวมทั้งผลเสียในดา้นการใชแ้หล่งน ้าเพื่อการนนัทนาการ 

       3. เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรคและสัตวน์ าโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวนั เป็นตน้ 

       4. การก าจดัมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัวชิาการจะสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูท่ี้อาศยัขา้งเคียง รวมทั้ง

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน 

       5. ท าใหชุ้มชนขาดความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ และไม่น่าอยู ่

       6. การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเก็บขนและก าจดัขยะ มูลฝอย 

ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม ้และค่ารักษาพยาบาลหากประชาชนไดรั้บโรคภยัไขเ้จบ็จาก

พิษของขยะมูลฝอย  

แนวทางจดัการขยะมูลฝอย 
        1. ก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวชิาการ เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ 
และการหมกัท าปุ๋ย เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละวธีิมีความแตกต่างกนัในดา้นตน้ทุนการด าเนินงาน ความพร้อมของ
องคก์ร ปริมาณและประเภทของขยะ เป็นตน้  
       2. จดัการขยะ โดยอาศยัหลกั 5 R คือ 
           - Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีบรรจุภณัฑส้ิ์นเปลือง 
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           - Reuse การน ามาใชซ้ ้ า เช่น ขวดแกว้ กล่องกระดาษ กระดาษพิมพห์นา้หลงั เป็นตน้ 
           - Repair การซ่อมแซมแกไ้ขส่ิงของต่างๆ ใหส้ามารถใชง้านต่อได ้ 
           - Reject การหลีกเล่ียงใชส่ิ้งท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ  
           - Recycle การแปรสภาพและหมุนเวยีนน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ โดยน าไปผา่นกระบวนการผลิตใหม่อีก
คร้ัง 
       3. การแยกขยะ เพื่อลดขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดัจริงๆ ให้เหลือนอ้ยท่ีสุด เช่น 
           - ขยะแหง้บางชนิดท่ีสามารถแปรสภาพน ามากลบัมาใชไ้ดอี้ก ไดแ้ก่ ขวดแกว้ โลหะ พลาสติก 
           - ขยะเปียกสามารถน ามาหมกัท าปุ๋ยน ้าชีวภาพ  
           - ขยะอนัตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดสเปรย ์ตอ้งมีวธีิก าจดัท่ีปลอดภยั 
       4. ส่งเสริมการผลิตท่ีสะอาดในภาคการผลิต โดยลดการใชว้สัดุ ลดพลงังาน และลดมลพิษ เพิ่มศกัยภาพ
การใชท้รัพยากรหมุนเวยีน การน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ และการออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้อายกุารใช้
งานไดน้านข้ึน 
       5. ส่งเสริมใหภ้าคธุรกิจเอกชนมีส่วนรวมลงทุนและด าเนินการจดัการขยะ 
       6. ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเร่ืองการจดัการขยะอยา่งถูกหลกัวชิาการ 
       7. รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนเขา้ใจและยอมรับวา่เป็นภาระหนา้ท่ีของ
ตนเอง ในการร่วมมือกนัจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

มลพษิจากของเสียอนัตราย 

 

ของเสียอนัตราย (Hazardous Waste) หมายถึง ของเสียใดๆ ท่ีมีองคป์ระกอบหรือปนเป้ือนวตัถุอนัตรายชนิด

ต่างๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงตกคา้งท่ีอยูใ่นสภาพทั้งของแขง็ ของเหลว และก๊าซ  

ประเภทของของเสียอนัตราย 
       ของเสียอนัตรายแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ตามคุณสมบติัของของเสียอนัตราย ไดแ้ก่  
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           1. ประเภทติดไฟง่าย เช่น ตะกอนน ้ามนั ตะกอนสี เป็นตน้ 
           2. ประเภทสารกดักร่อน เช่น น ้ายาฟอกขาว น ้ายาขดัพื้น เป็นตน้ 
           3. ประเภทท่ีท าใหเ้กิดปฏิกิริยาระเบิดเม่ือสัมผสักบัน ้าหรืออากาศ เช่น สารเคมีท่ีเส่ือมสภาพ 
           4. ประเภทสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง สารปราบศตัรูพืช เป็นตน้ 
           5. ประเภทวตัถุระเบิด เช่น พลุ ดอกไมไ้ฟ ดินประสิว เป็นตน้ 
           6. ประเภทสารท่ีสามารถชะลา้งได ้เป็นสารท่ีไม่ใชแ้ลว้ มีปริมาณโลหะหนกัหรือวตัถุมีพิษปนเป้ือน
อยูใ่นน ้าสกดันั้น เท่ากบัหรือมากกวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้เช่น ตะกัว่ ปรอท เป็นตน้ 
           7. ประเภทกากกมัมนัตรังสี เป็นวตัถุท่ีไม่ใชป้ระโยชน์แลว้ อาจอยูใ่นรูปของแข็งหรือของเหลวท่ีมี
การเปรอะเป้ือนดว้ยสารกมัมนัตรังสีในระดบัความแรงของรังสีสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
           8. ประเภทท่ีท าใหเ้กิดโรค เช่น เช้ือไวรัส แบคทีเรีย หรือจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรคต่างๆ  

ผลกระทบจากของเสียอนัตราย 
       1. สารบางชนิดก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม 
       2. ท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนงัและอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย 
       3. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์เช่น การเกิดโรคภยัไขเ้จบ็อนัเน่ืองมาจากโลหะหนกั 
       4. การท าปฏิกิริยาสารต่างๆ จะสร้างความเสียหายและเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม  

การจดัการของเสียอนัตราย 

       1. ชุมชนควรแยกของเสียอนัตรายออกจากขยะประเภทอ่ืน และน าไปทิ้งในท่ีหน่วยงานภาครัฐจดัไวใ้ห้

เฉพาะ 

       2. เร่งจดัท าศูนยก์  าจดัของเสียอนัตรายจากชุมชน 

       3. ผูท่ี้มีหนา้ท่ีก าจดัของเสียอนัตราย ควรมีระบบการขนส่งและเคล่ือนยา้ยของเสียอนัตรายท่ีปลอดภยั 

ไม่มีการร่ัวไหลระหวา่งทาง 

       4. ของเสียจากภาคอุตสาหกรรมควรน าไปก าจดัในสถานท่ีก าจดัของเสียอนัตรายโดยเฉพาะ เช่น ศูนย์

ก าจดัของเสียอนัตรายท่ีด าเนินการโดยภาคเอกชน ปัจจุบนัมีอยู ่2 แห่ง คือ ศูนยบ์ริการก าจดักาก

อุตสาหกรรมแสมด า กรุงเทพฯ และศูนยบ์ริการก าจดักากอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 

       5. เขม้งวดกบัมาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่างๆ ใหภ้าคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอ่ืนๆ มี

กระบวนการจดัเก็บ เคล่ือนยา้ย และก าจดัของเสียอนัตรายอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

       6. ของเสียอนัตรายจากสถานพยาบาล ควรมีวธีิเก็บขนท่ีควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือโรค เช่น ใชร้ถ

เก็บขนท่ีควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส และน าไปเผาในเตาเผาขยะติดเช้ือโดยเฉพาะ 
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       7. ใหค้วามรู้แก่ประชาชนใหมี้ความเขา้ใจในอนัตรายจากของเสียอนัตรายประเภทต่างๆ รวมถึงวธีิการ

จดัเก็บของเสียเหล่านั้นใหป้ลอดภยั 

       8. รณรงคใ์หป้ระชาชนลดการใชสิ้นคา้ท่ีก่อใหเ้กิดของเสียอนัตราย เช่น ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ยอ่ยสลายไดง่้าย 

และสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 

       9. จดัตั้งศูนยช่์วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอนัเน่ืองมาจากของเสียอนัตราย และประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนทราบ  

 มลพษิทางอาหาร 

  

อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดอยา่งหน่ึงในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ มนุษยต์อ้งบริโภคอาหารวนัละ

หลายๆ ม้ือ ทั้งน้ีเพื่อให้ร่างกายเกิดพลงังานสามารถเคล่ือนไหวไปมา และกระท ากิจกรรมต่างๆ ได ้  ทั้งน้ี

อาหารท่ีมนุษยบ์ริโภคเขา้ไปนั้นตอ้งสะอาด ปราศจากเช้ือโรค และส่ิงเจือปนท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย  หาก

ในอาหารมีส่ิงแปลกปลอมเจอปน  ร่างกายจะเกิดปฏิกริยาต่อตา้นข้ึน เราสามารถแบ่งสารแปลกปลอม

ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

       1. พิษท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของอาหารเอง  เช่น  เห็ดพิษ  ผกัหวานป่า  ปลาบางชนิด  หอย  แมงดา

ทะเล  เป็นตน้ 

       2. พิษท่ีเกิดจากการเจือปน  แบ่งเป็นประเภทยอ่ยๆ ไดด้งัน้ี 

 2.1 ส่ิงเจือปนในอาหารท่ีไม่เจตนา ไดแ้ก่              

               - จุลินทรียใ์นอาหาร  ท่ีอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ กนั เช่น จากแหล่งก าเนิดท่ีไม่สะอาด  วตัถุดิบมี

คุณภาพต ่า  กรรมวธีิการผลิตไม่ถูกสุขลกัษณะ  การรักษาความสะอาดของผูป้รุงอาหาร    ตลอดจนภาชนะท่ี

ใชใ้นการบรรจุอาหาร  ซ่ึงพิษจากจุกลินทรียมี์หลายชนิด  เช่น  แบคทีเรีย  เช้ือรา  เช้ือไวรัส   

               - โลหะเป็นพิษในอาหาร  มนุษยอ์าจไดรั้บพิษโลหะทางออ้มจากพืชและสัตวท่ี์รับประทาน โดย

กระบวนการของห่วงโซ่อาหาร  คือ  โรงงานอุตสาหกรรมถ่ายเทของเสียท่ีเป็นโลหะลงสู่แหล่งน ้า  โลหะ
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เหล่าน้ีจะสะสมอยูใ่นพืชและสัตวท่ี์อาศยัในแหล่งน ้า เม่ือเราบริโภคพืชหรือสัตวเ์หล่านั้น  เราก็จะไดรั้บ

สารพิษดงักล่าว   

               - พิษจากยาฆ่าแมลงตกคา้ง  ปัจจุบนัยาฆ่าแมลง หรือยาปราบศตัรูพืช ซ่ึงสังเคราะห์มาจากสารเคมี 

เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ในดา้นการเกษตร  และการสาธารณสุข  บางชนิดสลายตวัไดย้าก และตกคา้งกระจดั

กระจายอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม  ท าใหพ้ืชดูดรับสารพิษเหล่านั้นมาสะสมไว ้ เม่ือเราน ามาปรุงอาหาร  จึงมีโอกาส

ไดรั้บสารตกคา้งเหล่านั้นดว้ย 

 2.2 ส่ิงเจือปนในอาหารโดยเจตนา  อาหารท่ีบริโภคบางอยา่งอาจใส่ส่ิงปรุงแต่งลงไปโดยมี
วตัถุประสงคห์ลายอยา่ง เช่น รักษาคุณภาพอาหารใหเ้ก็บไวไ้ดน้าน สารบางอยา่งใส่ใหเ้กิดรส สี กล่ิน ตาม
ความตอ้งการหรืออาจท าให้อาหารกรอบน่ารับประทาน ทั้งน้ีเพื่อหวงัผลทางการคา้เป็นส าคญั  สารเจือปนท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ 
                2.2.1 สารปรุงแต่งสี สีสังเคราะห์ทุกชนิด ถือเป็นสารสังเคราะห์ท่ีไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
และเม่ือสะสมอยูใ่นปริมาณมากท าใหเ้กิดอนัตราย จึงจ าเป็นตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีจ ากดั นอกจากน้ี ตอ้งไม่มี
สารท่ีท าใหเ้กิดพิษ หรือมีโลหะต่างๆ เจือปน ควรใชสี้สังเคราะห์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขอนุญาต หรือ เป็นสี
จากธรรมชาติ เช่น สีด าจากผงถ่าน สีแดงจากคร่ัง สีเหลืองจากขมิ้น สีเขียวจากใบเตย เป็นตน้                    
                2.2.2 สารปรุงแต่งรส   ไดแ้ก่ 
                    - สารสังเคราะห์รสหวาน หรือ น ้าตาลเทียม เป็นสารอนินทรียท่ี์สังเคราะห์ข้ึน มีความ
หวานกวา่น ้าตาลมาก รู้จกักนัทัว่ไปวา่ ขณัฑสกร สารเหล่าน้ีไม่มีคุณค่าในการใหพ้ลงังานแต่อยา่งใด อาจท า
ใหท้อ้งเสียได ้
                    - สารชูรส มีผูนิ้ยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ท าใหอ้าหารอร่อย บดบงักล่ินท่ีไม่ตอ้งการ เรามกั
เรียกวา่ ผงชูรส ในอดีตวตัถุดิบราคาแพงจึงมีการปลอมปนกนัมาก แต่ปัจจุบนัราคาถูการปลอมปนจึงลดลง 
บางคนท่ีแพผ้งชูรสอาจมีอาการมึนงง คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เป็นตน้ 
                    - น ้าส้มสายชู ในทอ้งตลาดเป็นน ้าส้มสายชูเทียม บางแห่งมีการปลอมปนโดยใชก้รด
ก ามะถนัเจือจาง ซ่ึงมีอนัตรายต่อกระเพาะอาหารและล าไส้มาก  
                    - น ้าปลา  เน่ืองจากผูผ้ลิตบางรายพยายามลดตน้ทุนการผลิต โดยใชเ้กลือตม้และเจือปน
วตัถุบางอยา่ง ท าใหคุ้ณภาพลดลง และอาจเป็นอนัตรายได ้
             2.2.3 สารปรุงแต่งลกัษณะหรือสารท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตอาหาร 
                     - ผงบอแรกซ์ หรือน ้าประสานทอง หรือผงกรอบ เป็นสารท่ีหา้มใชเ้พราะปกติใชเ้ป็นยา
ฆ่าเช้ือ ผูท่ี้รับประทานเขา้ไปอาจมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ปวดทอ้ง ถา้รับประทานมากอาจเกิดโรคมะเร็ง มกั
พบในอาหารท่ีกรุบกรอบ เช่น ลูกช้ินเน้ือเดง้ ทอดมนัปลากราย มะม่วงดอง เป็นตน้ 
                     - สารเพิ่มความคงตวั ใส่ในอาหารเพื่อให้รวมตวัเป็นเน้ือเดียวกนั มีอความอยูต่วัเป็นกอ้น
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หรือแท่ง เช่น ไอศครีม ขนมอบ เป็นตน้ 
                 2.2.4 สารปรุงแต่งกล่ิน เป็นสารกลุ่มใหญ่ท่ีสุด โดยมีทั้งกล่ินจากธรรมชาติและจากสาร
สังเคราะห์ คณะกรรมการอาหารและยายงัไม่สามารถบอกความเป็นพิษไดห้มดทุกชนิด  
                 2.2.5 สารกนับูด  ในการถนอมอาหารมกัใส่สารท่ีเรียกวา่วตัถุกนัเสียลงไป เพื่อป้องกนั
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ยสีตแ์ละเช้ือรา เพื่อใหอ้าหาร ยาหรือเคร่ืองส าอางเก็บไวไ้ดน้าน วตัถุกนัเสียท่ี
นิยมใชแ้ละไม่เป็นอนัตราย คือ โซเดียมเบนโซเอต หรือกรดเบนโซอิต ถา้รับประทานมากเกินไปจะท าให้
กระเพาะอาหาร และระบบทางเดินอาหารผดิปกติได ้   
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บทที ่ 4 
การเกดิฝนกรด (Acid rain) 

            ฝนกรด (acid rain) หมายถึงน ้าฝนท่ีมีค่าความเป็นกรด-เบส (pH value) ต ่ากวา่ระดบั ๕.๖ กรดใน
น ้าฝนเกิดจากการละลายน ้าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และไนทริกออกไซด์ ท่ีมีอยู่
ในบรรยากาศซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และจากการกระท าของมนุษย ์และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างซีก
โลกเหนือและใต ้ ประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยูใ่นบริเวณเหนือเส้นศูนยสู์ตร จึงใชเ้ช้ือเพลิงมากกวา่ซีก
โลกใตป้ระมาณ ๑๖ เท่า จึงท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์ของก ามะถนั และออกไซด์ของ
ไนโตรเจนมากกวา่ปกติ เม่ือฝนตกลงมาจึงละลายก๊าซเหล่านั้นท าให้น ้ าฝนมีค่าความเป็นกรดสูงข้ึน ส าหรับ
ธาตุไนโตรเจนซ่ึงเป็นส่วนประกอบของส่ิงท่ีมีชีวิตทั้งหลายเม่ือตายไป ซากพืชและสัตวจ์ะเน่าสลายมีก๊าซ
แอมโมเนียเกิดข้ึน จุลินทรียบ์างกลุ่มจะเปล่ียนก๊าซแอมโมเนียให้เป็นสารจ าพวกไนไทรตแ์ละไนเทรต และ
จุลินทรียก์ลุ่มอ่ืนก็อาจจะแปลงสารดงักล่าวยอ้นกลบัไป เป็นก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศได้ ส่วนพืช
จ าพวกถัว่มีความสามารถต่างจากพืชอ่ืนคือ ดึงก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศมาใชไ้ดโ้ดยตรง แลว้ท าให้เกิด
ปุ๋ยในดินเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นปรากฏการณ์ฟ้าผา่จะท าให้ก๊าซไนโตรเจนกลายเป็นสารประกอบไนโตรเจน
ไดจ้ากการท างานของเคร่ืองยนตข์องรถ เรือ และเคร่ืองบิน ก็ท าให้เกิดก๊าซไนทริกออกไซด์ไดเ้ช่นกนัและ
เม่ือไปท าปฏิกิริยากบัโอโซนต่อไป ก็จะท าให้เกิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เม่ือเกิดฝนจะละลายน ้ าท าให้
เกิดกรดไนทรัสและกรดไนทริกท่ีกล่าวมาน้ีเป็นตวัอยา่งแสดงความแปรปรวนของสารประกอบไนโตรเจน 
ดงันั้นจึงคาดเดาปริมาณของสารประกอบไนโตรเจนในบรรยากาศไดค้่อนขา้งยาก แต่พอท่ีจะเห็นไดว้่า 
ออกไซดข์องไนโตรเจนเกิดจากตามวถีิธรรมชาติมากกวา่ท่ีจะเกิดจากการกระท าของมนุษยน์บัสิบเท่า  

ความเสียหายเกดิจากฝนกรด  

          ดว้ยเหตุท่ีสารมลพิษต่างๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยเ์หล่าน้ีอยู่
ในสภาวะท่ีเป็นก๊าซ นอกจากนั้นสภาพแวดลอ้มแต่ละแห่งยงัท าให้ก๊าซบางชนิดเกิดการแปรปรวนเปล่ียน
รูปไปไดอ้ย่างสลบัซับซ้อน ดงันั้นจึงไม่อาจคาดคะเน การเกิดและสถานท่ีท่ีจะมีฝนกรดเกิดข้ึนได้อย่าง
ชดัเจน เช่น ในสหรัฐอเมริกามีปล่องควนัของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศในชั้นสูง
เป็นจ านวนมาก แต่ไม่เกิดปัญหาฝนกรดในทอ้งถ่ินของอเมริกา แต่กลบัไปเกิดฝนกรดขา้มพรมแดนใน
ประเทศแคนาดาเป็นตน้ ดงันั้นการศึกษาหาสาเหตุเพื่อวางแนวทางควบคุม และป้องกนั จึงมีความยุง่ยากมาก
ยิ่งข้ึนนอกจากนั้นกรดในอากาศมิใช่วา่จะลงสู่พื้นดินโดยละลายปนมากบัน ้ าฝนแต่ทางเดียวเท่านั้น แต่อาจ
สัมผสักบัพืชหรือพื้นดินไดโ้ดยตรงในลกัษณะท่ีแห้ง (dry deposition) ก็ได ้ซ่ึงก็เป็นอนัตรายไดเ้ช่นกนั ไม่
ว่ า ก๊ า ซ เ ห ล่ า นั้ น จ ะ ล ง สู่ บ ริ เ ว ณ พื้ น ดิ น ห รื อ แ ห ล่ ง ท่ี มี หิ ม ะ ป ก ค ลุ ม ก็ ต า ม 
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ความเสียหายทีเ่กดิจากฝนกรดหรือจากกรดในบรรยากาศมีหลายประการดังนี้ 
          ๑. ท าใหดิ้นเปร้ียวและขาดธาตุอาหารส าคญัของพืช เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมและ
โซเดียม แต่ถา้ดินและหินท่ีน ้ าฝนไหลผา่นมีสารประกอบพวกคาร์บอเนตหรือหินปูนอยูบ่า้งก็จะช่วยลด
ความเป็นกรดลงไดบ้า้งเช่นกนั 
          ๒. ถา้ในดินมีโลหะหนกั เช่น อะลูมิเนียมและปรอท ฝนกรดก็จะท าใหส้ารอะลูมิเนียมซลัเฟตออกจาก
เน้ือดินเขา้ไปละลายอยูใ่นน ้าใตดิ้น แลว้ระงบัการแตกรากของพืช ในท่ีสุดพืชจะหยดุโตและอาจจะตาย หาก
รับเช้ือโรคต่างๆ หรือแมแ้ต่เผชิญต่อการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศหรือฤดูกาลแต่เพียงนอ้ย ดงัเช่น ป่า 
Black forest ในประเทศเยอรมนี เป็นตน้ 

          ๓. ลดความอุดมสมบูรณ์ตามปกติของเน้ือดิน เพราะกรดในดินไปยบัย ั้งการท างานของจุลินทรียบ์าง
กลุ่มท่ีควบคุมการแปลงซากพืชซากสัตวใ์หก้ลายเป็นแอมโมเนียมไนไทรตแ์ละไนเทรตซ่ึงเป็นปุ๋ยของพืช 
          ๔. ถา้น ้าฝนมีค่าความเป็นกรด-เบสต ่ากวา่ ๕.๖ จนถึง ๓ แลว้จะท าใหเ้กิดร้ิวรอยเป็นจุด หรือเป็นลาย
บนพืชบางชนิดเช่นมะเขือเทศ ผกัขมและท าใหร้าคาพืชตกต ่า 
          ๕. เม่ือกรดในบรรยากาศ หรือฝนกรดลงสู่น ้าในทะเลสาบและล าธารหลายแห่งในสวเีดน นอรเว และ
แคนาดา ปรากฏวา่มีมอส (moss) ข้ึน ปกคลุมพื้นทะเลสาบ เช่น ในประเทศสวเีดน และมีสาหร่ายเส้นและ
มอสข้ึนในล าธารของประเทศนอร์เวย ์มีผลท าใหส้ัตวน์ ้าขนาดเล็กซ่ึงอาศยัอยูต่ามทอ้งน ้าบางชนิดหาย
สาบสูญไป และเม่ือฝนกรดปลดปล่อยอะลูมิเนียมในดินออกมาเจือปนอยูใ่นน ้าใตดิ้นและไหลลงสู่แหล่งน ้า 
ก็จะท าใหเ้หงือกปลา เกิดความระคายเคือง ปลาจะยิง่สร้างเมือกห่อหุม้ส่วนท่ีระคายเคืองนั้น ท าใหก้าร
ถ่ายเทออกซิเจนท่ีเหงือกไม่สะดวก ในท่ีสุดปลาจะขาดอากาศหายใจเพราะปลาหายใจทางเหงือก 
ปลาแซลมอนและปลาเทราตใ์นทะเลสาบและล าธารของประเทศนอร์เวยมี์จ านวนลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั และ
ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ระหวา่งท่ีหิมะละลายในฤดูใบไมผ้ลิ มีปลาในแม่น ้าแห่งหน่ึงตายเป็นจ านวนมาก มีผู ้
สันนิษฐานวา่เป็นเพราะปลาสูญเสียสมดุลของเกลือแร่ในเลือด ส่วนทากและหอยทากซ่ึงทนกรดไดน้อ้ย
ท่ีสุด ไม่ปรากฏวา่มีหลงเหลืออยูใ่นทะเลสาบของนอร์เวยเ์ลย เม่ือน ้ามีค่าความเป็นกรด-เบสต ่ากวา่ ๕.๒ 
ส่วนปลาบางชนิด เช่น ปลาซาลา-มานเดอร์ และสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า เช่น กบซ่ึงเป็นสัตวท่ี์ทนไดดี้ท่ีสุด ยงั
พบวา่ถา้น ้าเป็นกรดสูงจะยบัย ั้งการแพร่พนัธ์ุของปลาและกบได ้ ดงันั้นนกและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ซ่ึงกิน
สัตวน์ ้าต่างๆเป็นอาหารจึงไดรั้บผลกระทบไปดว้ย และในขณะท่ีปลาในน ้าลดนอ้ยลง แมลงในน ้าก็มีจ  านวน
เพิ่มมากข้ึน และจะเป็นแมลงท่ีมีความสามารถทนกรดไดดี้ และอาจมีสารพิษพวกอะลูมิเนียมอยูใ่นแมลง
ดงันั้นเม่ือนกกินแมลงอะลูมิเนียมจึงสะสมในกระดูกนก ท าใหเ้ปลือกไข่ของนกบางลง โอกาสท่ีลูกนกจะ
รอดเป็นตวัก็ลดนอ้ยลง จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นวา่เม่ือเกิดฝนกรดข้ึนจะมีผลกระทบตั้งแต่พืช สัตวช์ั้นต ่า 
ต่อเน่ืองกนัมาจนถึงสัตวปี์กและสัตวท่ี์เล้ียงลูกดว้ยนม 
          ๖. น ้าท่ีเป็นกรดอาจส่งผลต่อน ้าด่ืมของประชาชน บางแห่งในประเทศสวีเดนยงัคงใชท้่อทองแดงส่ง
น ้า จึงอาจท าใหท้่อผกุร่อน และน ้าเจือทองแดงมากข้ึน หากเป็นท่อเหล็กก็อาจเกิดผลคลา้ยคลึงกนั ผมของ
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สตรีชาวสวเีดนผูห้น่ึงเปล่ียนจากสีทองเป็นสีเขียวเม่ือสระผมดว้ยน ้าบ่อซ่ึงมีทองแดงซลัเฟต 
          ๗. น ้าฝนกรดอาจกดักร่อนส่ิงก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โบราณวตัถุหรือส่ิงท่ีมีคุณค่าทางศิลปะ 
วหิารพาเธนอน ในกรุงเอเธนส์ประเทศกรีก และเสาทราจนั ในกรุงโรมประเทศอิตาลี ถูกกรดกดักร่อนอยา่ง
เห็นไดช้ดั  

 
การควบคุมการเกดิฝนกรด  

          การควบคุมฝนกรด ก็คือ การควบคุมก าเนิดสารประกอบของซลัเฟอร์และไนโตรเจนนัน่เองซ่ึงอาจมี
วธีิการหลายวธีิเช่น 
         ๑. การเลือกใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีการปนเป้ือนของซลัเฟอร์นอ้ย 
         ๒. ปรับปรุงการสันดาปเพื่อควบคุมการเกิดสารประกอบออกไซดไ์นโตรเจนดว้ยการลดอุณหภูมิให้
ต ่าลงกวา่๑๕๐๐องศาเซลเซียส 
         ๓. ควบคุมปริมาณออกซิเจนท่ีใชใ้นการสันดาป 
         ๔. การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อก าจดัมลพิษก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ ซ่ึงจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงและเพิ่ม
ความยุง่ยากในการบ ารุงรักษาอีกไม่นอ้ยการสร้างปล่องควนัสูงลิบล่ิวไม่สามารถแกปั้ญหามลพิษทางอากาศ
ได ้แต่เป็นการผลกัภาระปัญหาจากสถานท่ีใกลเ้คียงไปยงัแหล่งท่ีอยูห่่างไกลมากกวา่เท่านั้น  

 

 

   Before                                                        Afte 

แบบทดสอบท้ายบทเรียน 



 

 

ค าส่ัง  ให้นักศึกษาเลือกค าตอบที่ถูกต้อง ที่สุด
1. ฝนกรดหมายถึงฝนท่ีมีค่าความเป็นกรด – เบส

เท่าใด 
 ก. ต ่ากวา่  1 
 ข. ต ่ากวา่  1.5 
 ค. ต ่ากวา่  2.5 
 ง. ต ่ากวา่  4.5   
 จ. ต ่ากวา่  5.6 
2. ก๊าชชนิดใดเป็นก๊าชท่ีก่อใหเ้กิดฝนกรด 
 ก. ก๊าชไนโตรเจน 
 ข. ก๊าชออ๊กซิเจน 
 ค. ก๊าชคาร์บอนไดอ๊อกไซด ์
 ง. ก๊าชคาร์บอนมอนน๊อกไซด ์
 จ. ก๊าชแอมโมเนีย 
3. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ความเสียหายท่ีเกิดจากฝน

กรด 
 ก. หนา้ดินพงัทะลาย 
 ข. ท าใหดิ้นเปล้ียว 
 ค. ลดความอุดมสมบูรณ์ของหนา้ดิน 
 ง. ท าใหห้นา้ดินปนเป้ือนดว้ยอลูมิเนียมและ

ปรอท 
 จ. ท าใหเ้ป็นร้ิวรอยหรือจุดลายบนพืช 
 
4. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่วธีิการควบคุมการเกิดฝน

กรด 
 ก. เลือกเช้ือเพลิงท่ีมีการปนเป้ือนของ

ซลัเฟอร์นอ้ย 
 ข. เพิ่มอุณหภูมิในการเผาไหม ้
 ค. การควบคุมปริมาณอ๊อกซิเจน 
 ง. การปรับปรุงการสันดาป 

 จ. ติดตั้งอุปกรณ์ก าจดัมลพิษ 
5. เม่ือน ้าแปรสภาพเป็นกรดสูงข้ึนจะมีผลกระทบ

ต่อสัตวน์ ้าอยา่งไร 
 ก. สัตวข์าดอากาศหายใจ 
 ข. สัตวน์ ้าขยายพนัธ์ุไดดี้ 
 ค. สัตวน์ ้าจะต่อสู่กนัเอง 
 ง. เกิดการยบัย ั้งการขยายพนัธ์ุ 
 จ.  ขอ้  ก  และขอ้  ง  ถูกตอ้ง 
6. ฝนกรดมีผลต่อโลหะอยา่งไร 
 ก. ช่วยท าความสะอาดโลหะ 

ข. ช่วยท าใหโ้ลหะเงางาม 
ค. ป้องกนัสนิมจากความช้ืน 
ง. กดักร่อนเน้ือโลหะ 
จ. ท าใหโ้ลหะทนทานแขง็แรง 

7. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ผลกระทบท่ีเกิดจากฝนกรด
กบัสัตวป์ระเภทปลา 
 ก. เงือกเกิดการระคายเคือง 
 ข. ปลาจะสร้างเมือกห่อหุม้ส่วนท่ีระคายเคือง 
 ค. ปลาจะพฒันาการป้องกนัตวัเอง 
 ง. การถ่ายเทอากาศท่ีเงือกไม่สะดวก 
 จ. ปลาไม่สามารถมีชีวติอยูไ่ด ้
 
 
 
8. เม่ือเกิดฝนกรดจะท าใหดิ้นเปร้ียวและขาดธาตุ

อาหารท่ีส าคญัต่อพืชคือ 
 ก. ไนโตรเจน 
 ข. โพแทสเซียม 
 ค. ฟอสฟอรัส 
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 ง. อลูมิเนียม     
จ. เกลือแร่บ ารุงใบ



 

 

บทที ่5 
มนุษย์กบัทรัพยากรธรรมชาต ิ

    มนุษย์  +   ทรัพยากร 

            มนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงของระบบนิเวศน์       มนุษยจ์ะอยู่รอดได้ก็
ต่อเม่ือมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ   อยู่อยา่งสมบูรณ์     ซ่ึงองค์ประกอบต่างๆนั้น    ต่างก็มีหน้าท่ีเฉพาะ
ของตน  มีการไหลผา่นพลงังานอยูต่ลอดเวลา   มนุษยจ์ะใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรต่างๆทั้งในดา้น
คุณภาพ  หรือ ปริมาณ    ไม่ว่าจะเป็นการน ามาใช้โดยตรงหรือใช้ทางออ้มโดยการน ามาแปรรูป
ต่างๆ เพื่อเป็นปัจจยัส่ี          แต่พฤติกรรมต่างๆ ท่ีมนุษยก์ าลงัท าอยูใ่นขณะน้ี  กลบัเป็นส่ิงท่ีท าลาย
ทรัพยากรต่างๆ   ไม่ว่าจะตั้งใจหรือ ไม่ตั้งใจก็ตาม   อาจจะ เกิดจากความรู้เท่าไม่ทนัการณ์  หรือ
อาจจะเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตน     โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลเสียท่ีจะตามมา  เช่น การท าลาย
ดิน  น ้ า  อากาศ  ป่าไม ้  จบัสัตวป่์า    ท าให้สัตวสู์ญพนัธ์ุท่ีเกิดข้ึนน้ี ไดลุ้กลามไปทัว่       มิไดเ้พียง
แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นปัญหาท่ีระบาดไปทัว่ โลกแลว้       ซ่ึงก็อาจมีสาเหตุมาจาก  การ
เพิ่มจ านวนของมนุษย ์    และ  การขยายตวัทางเศรษฐกิจ   ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ    ท่ีมีผลใน
การท าลายสภาพแวดล้อม เป็นอย่างมาก       รวมทั้ งผู ้ ท่ีน า ส่ิ ง ต่างๆ  มาใช้ น้ี  ก็ ใช้อย่า ง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์      น าไปใชอ้ยา่งผดิๆ   อยา่งขาดความระมดัระวงั   ความรอบคอบ   ท าให้ปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงโดยท่ีมนุษยไ์ม่ไดต้ั้งใจ   หรือ  อาจจะคิดวา่ส่ิงเหล่านั้นจะไม่ส่งผลมาถึง
ตวัเอง   ทั้งๆ ท่ีส่ิงเหล่านั้น    มีผลต่อตวั เราโดยตรง  หรือ อาจจะมีผลต่อคนในรุ่นลูกหลานของเรา 

           ฉะนั้น     ปัญหาทรัพยากรเหล่าน้ี   เป็นส่ิงท่ีทุกคนควรท่ีจะใส่ใจเป็นอยา่งมาก     ควรท่ีจะ
ศึกษา เก่ียวกบัความส าคญั  ประโยชน์ต่างๆ ของทรัพยากรเหล่าน้ี      เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นคุณค่า  และรู้
วา่ควรท่ีจะดูแลรักษาทรีพยากรเหล่านั้นใหค้งอยูต่่อไป ตราบรุ่นลูกรุ่นหลานของตน 

ทรัพยากรน า้ 

ทรัพยากรน า้    :     การใช้ประโยชน์     ปัญหา    และ  การจัดการ    

        พื้นท่ีชุ่มน ้ า  หมายถึง  ท่ีลุ่ม  ท่ีราบลุ่ม  ท่ีลุ่มช้ืนแฉะ  พรุ  แหล่งน ้ าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนทั้งท่ีมีน ้าขงัหรือท่วมอยูถ่าวรหรือชัว่คราว  ทั้งท่ีเป็นแหล่งน ้ าน่ิงและ
น ้าไหล น ้าจืด  น ้ากร่อยและน ้ าเค็มรวมไปถึงชายฝ่ังทะเลและท่ีในทะเล   ในบริเวณซ่ึงเม่ือน ้ าลดลง
ต ่าสุด  มีความลึกของระดบัน ้าไม่เกิน  6  เมตร    
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ดัชนีคุณภาพน า้ 

        1.  ออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า   ( DO = Dissolved   oxygen )  ปริมาณออกซิเจนใน
น ้ า        ออกซิเจนท่ีละลายในน ้ ามาจากบรรยากาศ  หรือ จากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของ
พืชน ้า    นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัความกดดนัของออกซิเจนในบรรยากาศสูงออกเจนก็จะละลายในน ้ า
ไดม้าก  แต่จะเป็นปฏิภาคกบัอุณหภูมิของน ้ าและออกซิเจนละลายในน ้ าน้อยลง        โดยทัว่ไป
ปริมาณออกซิเจนในน ้ าท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในน ้ า    คือ 5 มิลลิกรัม/ลิตร หาก
ปริมารออกซิเจนในน ้ ามีค่าต ่ ากว่า  3 มิลลิกรัม/ลิตร จะเป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน ้ า  
        2.  บีโอดี ( BOD = Bichemical Oxygen Demand ) คือปริมาณออกซิเจนท่ีถูกจินทรียใ์ชไ้ปใน
ส าหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์ ชนิดท่ีย่อยสลายได้  สัมพันธ์กับเวลาและอุณหภูมิ ตาม
มาตรฐานสากลจึงวดัค่าบีโอดีทั้งหมดในเวลา 5 วนัท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส    ค่าบีโอดี ใชเ้ป็น
ดชันีวดัความสกปรกของน ้ าเสียหรือน ้ าทิ้งจากแหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม
และใชก้ าหนดลกัษณะน ้าท่ีทิ้งลงสู่แม่น ้า 

แหล่งทีม่าของน า้เสีย 

        1. จากธรรมชาติ     เกิดจากการสลายตวัของพืช ส่ิงปฏิกลูของสัตวใ์นรูปของสารอินทรียเ์ม่ือลง
สู่แหล่งน ้าค่อยๆ สลายตวัโดยจุลินทรีย ์ ท าใหป้ริมาณออกซิเจนในน ้าต ่าลง 
       2. จากแหล่งชุมชน    ไดแ้ก่น ้าเสียจากท่ีพกัอาศยัแหล่งต่างๆ 
       3. จากโรงงานอุตสาหกรรม    เป็นน ้าเสียท่ีมาจากกระบวนการต่างๆ 
       4. จากการเกษตร    ของเสียจากกาเพาะปลูกและเล้ียงสัตว ์
       5. กรดและเบส  น ้าจะสะอาดมีค่า  ph  ความเป็นกรด - เบสเท่ากบั  7 

กระบวนการบ าบัดน า้เสียทัว่ไป 

        1. ดว้ยวิธีทางกายภาพ    เป็นวิธีการท่ีใช้บ าบดัน ้ าเสีย  ไดแ้ก่      การดกัด้วยตะแกรง  การ
ต ก ต ะ ก อ น  ก า ร ท า ใ ห้ ล อ ย  ก า ร ก ร อ ง  ก า ร แ ย ก ตั ว โ ด ย ก า ร เ ห วี่ ย ง 
        2. โดยวิธีทางเคมี     เป็นการบ าบดัน ้ าเสียโดยการเติมสารเคมีลงไปหรือโดยปฏิกิริยาเคมีอ่ืน 
ๆ      ได้แก่     การท าให้เ กิดตะกอน  การเติมหรือลดออกซิเจน   การฆ่าเ ช้ือโรค 
        3.  โดยวิธีทางชีววิทยา      เป็นการใช้ในการบ าบัดน ้ าเสีย     โดยการก าจัดพวกสาร
อินทรีย ์์ซ่ึงสามารถยอ่ยสลายไดโ้ดยพวกจุลินทรีย ์คือ กระบวนการก าจดัแบบใช้ออกซิเจน และ 
กะบวนการก าจัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน หรือการใช้พืชน ้ าชนิดต่าง ๆ ช่วยในบ าบดัน ้ าเสีย เช่น 
ผกัตบชวา บวั จอก 
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ทรัพยากรป่าไม้ 

ป่าไม้   :     การใช้ประโยชน์  ปัญหาและการจัดการ 

        ป่า  เป็นระบบนิเวศท่ีมีรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่ามีส่ิงชีวิตท่ีส าคญัอยู ่3กลุ่ม 
ก ลุ่มแรก เ ป็นก ลุ่ม ท่ีส าคัญได้แ ก่  พื ช  ต้นไม้ใหญ่น้อยและ เถ าว ัล ย์  ไม้ เ ล้ื อย     ก ลุ่ม ท่ี
ส อ ง    ไ ด้ แ ก่   จุ ลิ น ท รี ย์   ไ ส้ เ ดื อ น  แ ม ล ง   ก ลุ่ ม ท่ี ส า ม   ไ ด้ แ ก่   สั ต ว์ ป่ า 
        ป่าดิบช้ืน     ลกัษณะเป็นป่าทึบเขียวชอุ่มอยู่ในเขตฝนตกชุกตลอดปี พบมากท่ีสุดทางภาคใต ้
ชายฝ่ังใต ้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น จนัทบุรีภาคเหนือมีตามล าห้วยหุบเขา และไหล่เขาท่ี
ชุ่มช้ืน พรรณไม้ในป่า ได้แก่  ยางขาว ยางแดง ตะเคียน สยา ตาเสือ ตะแบก มะม่วงป่า 
        ป่าดิบแล้ง     เป็นป่าไม่ผลัดใบ ป่ามีลักษณะโปร่งช้ืน ขนาดไม้เล็กกว่า พื้นท่ีป่าสูงกว่า
ระดบัน ้าทะเล 500 เมตร พบในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พรรณไมใ้นป่า ไดแ้ก่ ยาง
แดง ตะเคียนหิน มะค่า โมง กะบาก เค่ียม หลุมพอ 

อากาศ 

อากาศ  :  คุณภาพอากาศ  ปัญหา  และการจัดการ 

โลกท่ีเราอาศยัอยู่น้ีมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่  มีความหนาประมาณ  1,000  กิโลเมตรแต่ชั้น
บรรยากาศท่ีมีออกซิเจนเพียงพอส าหรับส่ิงมีชีวิตนั้นจะมีความหนาเพียง 5 – 6   กิโลเมตรเท่านั้น
บรรยากาศชั้นน้ีมีแก๊สต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งคงท่ี  คือ  ไนโตรเจน  ประมาณ
ร้อยละ  78  ออกซิเจนประมาณร้อยละ  21  คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ  0.03  ไอน ้ าและแก๊สอ่ืน  ๆ 
ในปริมาณเล็กนอ้ย 

แหล่งทีม่าของอากาศเสีย 
             การคมนาคม  ทั้งทางบก   ทางน ้า    และทางอากาศ     ท าใหมี้สารท่ีเกิดจากการ
กระบวนการเผาไหมข้องเคร่ืองยนตป์ล่อยสู่บรรยากาศ  ไดแ้ก่  คาร์บอนไดออกไซด ์ คาร์บอนอ
นอกไซด ์ ไฮโดรคาร์บอน  ออกไซดข์องซลัเฟอร์  ออกไซดข์องไนโตรเจน   

สารทีก่่อให้เกดิมลภาวะของอากาศ 
            1. อนุภาคสาร         อาจเป็นของแขง็  เช่น  ฝุ่ นละออง หรือของเหลว  เช่น  ละอองกรด
ก ามะถนั  ฝุ่ นละออง  เขม่า  ควนั  เป็นมลพิษทางอากาศท่ีรุนแตงท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร  ฝุ่ นและ
เขม่าเหล่าน้ีจะปลิวฟุ้งมาจากพื้นถนน     และกองหินดินทรายในบริเวณท่ีมีกาก่อสร้าง  ยานพาหนะ
หลายประเภทก็ปล่อยควนัด าออกมา  โดยเฉพาะรถท่ีใชน้ ้ามนัดีเซล  โรงงานอุตสาหกรรมและ
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โรงงานผลิตไฟฟ้าท่ีไม่มีการสกดัฝุ่ นและเขม่าก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 
            2. คาร์บอนไดออกไซด ์      ปริมาณคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิ่มข้ึนประมาณ  0.5 
%  ต่อปี   ปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนน้ีมาจากสาเหตุใหญ่ 2 ประการ   ประการแรกคือ การเผาผลาญสาร
อินทรยแ์ละเช้ือเพลิงฟอสซิลท าใหเ้กิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นจ านวนมาก  อีกประการ
หน่ึง  คือ  การท่ีมนุษยท์  าลายป่า 
           3. คาร์บอนมอนออกไซด์       การเผาไหมใ้นเคร่ืองยนตท์ัว่ไปท่ีเกิดอยา่งไม่สมบูรณ์   ท าให้
มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซดอ์อกมา เคร่ืองยนตเ์บนซินมีการระบายออกของแก๊สน้ีมากกวา่
เคร่ืองยนตดี์เซล  คาร์บอนมอนอกไซด ์สามารถรวมตวักบัเฮโมโกลบินในเซลลเ์มด็เลือดแดงได้
ดีกวา่ออกซิเจน  200-250  เท่า  ท าใหเ้ลือดท่ีถูกน าไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายขาดออกซิเจน   ถา้
ไดรั้บคาร์บอนมอนอกไซดป์ริมาณนอ้ย ๆ จะเป็นผลใหเ้กิดอาการหนา้มือ  วงิเวยีน  อ่อนเพลีย  ถา้
ไดรั้บเขา้ไปมากท าใหถึ้งตายได ้
           4. ซลัเฟอร์ออกไซด์     เป็นแก๊สท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเม่ือภูเขาไฟระเบิด  แต่ในปัจจุบนั
แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศเกือบทั้งหมดเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์ การเผาไหมน้ ้ามนั
เช้ือเพลิง     จากโรงงานไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง     แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซดมี์กล่ินฉุนแสบ
จมูก      และจะมีอนัตรายมากข้ึนเกาะตวักบัฝุ่ นละอองคือท าใหแ้สบตา  ระคายคอ  แน่น
หนา้อก  ความช้ืนและออกซิเจนในอากาศท าใหซ้ลัเฟอร์ไดออกไซดก์ลายเป็นละอองกรด
ซลัฟิวริก      ซ่ึงเป็นฝนกรดท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อเน้ือเยื่อบุผวิของร่างกาย 
           5.  ออกไซดข์องไนโตรเจน  ไดแ้ก่  ไนตริกออกไซด ์( NO )  ไนโตรเจนไดออกไซด ์ ( NO ) 
และไนตรัสออกไซด ์( N O ) ออกไซดข์องไนโตรเจนเกิดข้ึนจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงในเคร่ืองยนต์
เม่ือมีออกซิเจนมาก  และการเผาไหมเ้กิดอยา่งสมบูรณ์  และเม่ือออกไซดข์องไนโตรเจนท าปฏิกิริยา
กบัน ้าฝนก็กลายเป็นกรดไนตริก  ซ่ึงหากมีความเขม้ขน้มาก   คือมีค่าความเป็นกรดเบส
ต ่า  เรียกวา่  ฝนกรด ก็จะเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สัตวแ์ละพืช     ออกไซดข์องไนโตรเจนยงัเกิดจาก
การเผาไหมข้องถ่านหิน  น ้ามนัปิโตรเลียม  และแก๊สธรรมชาติท่ีอุณหภูมิสูง      ซ่ึงมกัจะเป็น
กระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  โรงงานแยกหรือแปรสภาพแก๊สธรรมชาติ  โรงงาน
แกว้  ปูนซีเมนต ์ และโรงไฟฟ้า  เป็นตน้       แก๊สไตริกออกไซดไ์ม่จดัเป็นแก๊สพิษ  แต่ท าปฏิกิริยา
กบัออกซิเจนเปล่ียนไปเป็นไนโตรเจนไดออกไซด ์ ซ่ึงมีสีน ้าตาลแดง  มีกล่ินฉุน  เป็นแก๊สพิษ  มี
อนัตรายร้ายแรงต่อปอดและหลอดลม  นอกจากน้ียงัท าใหพ้ืชเติบโตชา้กวา่ปกติ 
          6.  สารตะกัว่  ตะกัว่เป็นโบหะหนกั  มีความทนทานและสามารถอ่อนตวัได ้    เม่ือไดรั้บ
ความร้อนจึงท าให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ไดง่้าย 
          7.  สารอินทรียท่ี์ระเหยง่าย  เช่น   ไฮโดรคาร์บอน  ฟอร์มาลดีไฮด์  และสารอินทรียค์ลอ
ไรด ์ เป็นตน้  ส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกมาจากเคร่ืองยนตโ์ดยเฉพาะท่ีเห็นเป็นควนัขาวจากท่อไอเสีย
รถจกัรยานยนตแ์ละโรงงานอะตสาหกรรมเคมี 
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          8.  เขม่าและข้ีเถา้  ฝุ่ นละออง  เขม่าและข้ีเถา้เกิดจากการเผาไหมอ้ยา่งไม่สมบูรณ์ของสารท่ีมี
คาร์บอนเป็นองคป์ระกอบ  เขม่าและข้ีเถา้จะแขวนลอยฟุ้งกระจายอยูใ่นอากาศ 

        แสงอาทิตยท่ี์ส่องมายงัโลกประกอบดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลต( UV ) ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง
คล่ืน  คือ  A  B  และ C 
        รังสี  UVA  มีช่วงคล่ืนยาว  พลงังานต ่า  ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ  อีกทั้งยงัช่วยในการสร้าง
วติามินในส่ิงมีชีวติ 
        รังสี  UVC  มีช่วงคล่ืนสั้นท่ีสุด  มีพลงังานสูงเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติอยา่งมาก 

ยิง่ชั้นโอโซนถูกท าลายไปมากเท่าใด  รังสี  UVB  และ UVC  ก็สามารถส่องลงมาถึงผวิโลกไดม้าก 
ข้ึน  โดยเฉพาะในเขตใกลเ้ส้นศูนยสู์ตรจะไดรั้ะบรังสีในระยะเวลามากกวา่รังสีอลัตราไวโอแลต
ช่วงคล่ืนสั้น  

 ท าใหเ้กิดมะเร็งในผวิหนงั  ท าลายระบบภูมิคุม้กนัโรค  ท าลายสารพนัธุกรรม  โปรตีนในร่างกาย
รวมทั้งดวงตา  และท าใหส่ิ้งมีชีวติขนาดเล็กตายได ้ ผละกระทบท่ีมีต่อพืชนั้นพบวา่  การ
เจริญเติบโตจะชา้ลง  ผลผลิตทางการเกษตรและป่าไมล้ดลง  ท าใหเ้กิดการขาดแคลนอาหาร 

ปัญหาทรัพยากรดิน  

      ในทางปฐพีวทิยา ดิน ( Soil ) เป็นเทหวตัถุธรรมชาติท่ีเกิดจากการสลายตวัของหินและแร่

ธาตุต่างๆ ผสมคลุกเคลา้กบัอินทรียวตัถุ ปกคลุมผวิโลกอยูเ่ป็นชั้นบางๆ เป็นวตัถุท่ีค  ้าจุนการ

เจริญเติบโตและการทรงตวัของพืช 

ปัญหาทีเ่กี่ยวกบัทรัพยากรดิน  

      ปัญหาเก่ียวกบัดินท่ีพบในแต่ละพื้นท่ี มีหลายประการ เช่น (ราตรี ภารา, 2538)  

    1. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

      สาเหตุส าคญัท่ีท าใหดิ้นขาดความอุดมสมบูรณ์ เช่น การเพาะปลูกพืชแบบซ ้ าซาก การ

เพาะปลูกและเตรียมดินอยา่งไม่ถูกวธีิ ดินเกิดกษยัการ หรือการพงัทลายของดิน ( Soil Erosion )  

    2. ดินมีสภาพเป็นกรด ด่าง หรือเกลอื 

     ดินกรดหรือดินท่ีมีสภาพเป็นกรด ( Acid Soil ) หมายถึงดินท่ีมีปฏิกิริยาทางเคมีเป็นกรดทัว่ 

ๆ ไป หรือมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
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( pH ) ต ่ากวา่ 7ดินด่าง หรือดินท่ีมีสภาพเป็นด่าง ( Alkaline Soils ) หมายถึงดินท่ีมีปฏิกิริยาทางเคมี

เป็นด่าง มีความเป็นกรดเป็นด่างมากกวา่ 7  

    3. ดินอนิทรีย์หรือดินพรุ  

ดินอินทรีย ์( Organic Soils )     หมายถึงดินท่ีเกิดจากการสลายตวัเน่าเป่ือยผุพงัของพืช

พรรณไมต้ามธรรมชาติท่ีข้ึนอยูใ่นแอ่งท่ีลุ่มน ้าแช่ขงั ลม้ตายทบัถมกนัเป็นเวลานานนบัพนัปีจน เป็น

ชั้นหนา ซากพืชท่ีเกิดจากการทบัถมกันน้ี จะมีสีน ้ าตาลแดงเข้ม หรือสีน ้ าตาลคล ้ าจนถึงด า มี

อินทรียวตัถุเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า 20 % ดินชั้นล่าง เป็นดินเหนียวมีสภาพเป็นกรดจดั  

  ส าหรับค าวา่ ” พรุ ” จะหมายถึงบริเวณท่ีลุ่มมีน ้ าขงัอยูต่ลอดปีมีพืชพรรณข้ึนอยูแ่ละตายทบัถมกนั

เป็นเวลานานหลายพนัปี เกิดเป็นชั้นดินท่ีมีอินทรียวตัถุ ลว้นๆ ความหนาของชั้นดินไม่แน่นอน แต่

ใจกลางพรุจะหนามากท่ีสุด 

  4. ดินทรายจัด ( Sandy Soils ) 

      หมายถึงดินท่ีมีเน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนเกิดเป็นชั้นหนามากกวา่ 50 

เซ็นติเมตร เน้ือดินประกอบดว้ยเมด็ทรายลว้น ๆ มีขนาดค่อนขา้งหยาบ มีความโปร่งตวั น ้าไหลซึม

ผา่นลงไปในดินล่างไดส้ะดวก ไม่สามารถอุม้น ้า 

หรือเก็บความช้ืนไวใ้นดินได ้ธาตุอาหารพืชถูกชะลา้งไปไดง่้ายจึงท าใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ต ่า 

ปลูกพืชไม่ค่อยจะไดผ้ล  

  5. ดินตืน้ 

      ดินต้ืน ( Shallow Soils ) หมายถึงดินท่ีมีลูกรัง ศิลาแลงกอ้นกรวดหรือเศษหินเป็นจ านวน

มากอยูใ่นดินต้ืนกวา่ 50 เซนติเมตร หรือเป็นชั้นของหิน ท่ีกีดขวางการชอนไชของรากพืช ท าให้

ปริมาณของเน้ือดินนอ้ยลง จนขาดแหล่งเก็บความช้ืนและธาตุอาหารส าหรับพืชเป็นอุปสรรคไม่

เหมาะสมกบัการ ปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ  

6. มลพษิในดินมลพิษในดิน หมายถึงภาวะท่ีดินไดรั้บสารปนเป้ือนในปริมาณท่ีมากกวา่อตัราการ

สลายตวัหรือการเส่ือมฤทธ์ิของสารนั้นจนท าให้เกิดการสะสมของสารพิษหรือเช้ือโรคต่าง ๆซ่ึง

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อการ เจริญเติบโตและการเจริญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศน้ี 
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ปัญหาทรัพยากรน า้ 

     น ้า ( Water ) เป็นสารประกอบท่ีประกอบดว้ยธาตุไฮโดรเจน ( Hydrogen ) 2 อะตอม และ

ออกซิเจน ( Oxygen ) 1 อะตอม คิดเป็นอตัราส่วน 1 ต่อ 8 โดยน ้าหนกัพบได ้3 สถานะ คือของเหลว 

ของแขง็ และก๊าซ (น ้าในบรรยากาศ) สูตรทางเคมี คือ H 2 O น ้าท่ีบริสุทธ์ิจะเป็นของเหลวใส ไหล

เทไดไ้ม่มีสีและไม่มีกล่ิน 

     น ้ามีความส าคญัต่อการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติ โดยเฉพาะมนุษยใ์ชป้ระโยชน์จากน ้าใน

ชีวติประจ าวนัทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม การ

คมนาคม และพกัผอ่นหยอ่นใจ และถึงแมว้า่น ้าจะเป็นทรัพยากรท่ีไม่หมดไปจากโลก เพราะมีวฏั

จกัรของน ้า วฏัจกัรของน ้าก่อใหเ้กิดการหมุนเวยีนของน ้ าในโลกต่อเน่ืองกนัอยา่งไม่จบส้ิน แต่น ้า

โดยเฉพาะน ้าจืดก็ ไม่ไดมี้อยูทุ่กหนทุกแห่งและตลอดเวลา เพราะน ้าส่วนใหญ่อยูใ่นมหาสมุทรซ่ึง

เป็นน ้าเคม็ มนุษยไ์ม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง การจะมีน ้าจืดผิวดินและน ้าบาดาล

หรือไม่มีข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ โครงสร้างทางธรณีวทิยา ชนิด

ของพืชท่ีปกคลุมในเขตพื้นท่ี นั้นๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของมนุษยท่ี์มีผลต่อสภาพสมดุลทาง

ธรรมชาติของน ้า และส่งผลถึง วงจรของน ้าในพื้นท่ีนั้นๆ ซ่ึงจะมีผลต่อเน่ืองจนเป็นผลกระทบต่อ

วงจรน ้าของโลก เช่น การท าการเกษตร การตดัไมท้  าลายป่า การปล่อยแก๊สเรือนกระจก การสร้าง

เข่ือน การขุดบ่อบาดาล เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงอยูข่องคนเรา ดงันั้นเรา

จ าเป็นตอ้งศึกษาและสร้างสมดุลของน ้าเหล่าน้ีใหอ้ยูใ่นสภาวะท่ีพอเหมาะ เพื่อใหส่ิ้งมีชีวติทั้งหลาย

รวมถึงคนเราสามารถ อยูอ่าศยับนโลกน้ีนานเท่านาน 
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ปัญหาท่ีเกิดกบัทรัพยากรน ้าในประเทศไทย แหล่งน ้าท่ีมีอยู ่ในพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศไทย มี

ปัญหาท่ีก าลงัทวคีวามรุนแรงข้ึนอยูห่ลายดา้นดงัน้ี  

1. น า้เสีย น ้าเสียในปัจจุบนัมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยั ซ่ึงพอจะแยกแหล่งของน ้าเสียได ้3 

แหล่งใหญ่ๆ คือน ้าเสียจากภาคการเกษตรทั้ง 

จาก การเพาะปลูกและเล้ียงสตัว ์น ้าเสียจากอุตสาหกรรม และ น ้าเสียจากชุมชน  

2. การขาดแคลนน า้ ในหนา้แลง้ ประชากรไทยจะขาดแคลนน ้าด่ืมน ้าใชจ้  านวน 13,000 - 
24,000 หมู่บา้น ประชากรประมาณ 6 - 10 ลา้นคน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง การขาดแคลนน ้าในระดบัวกิฤตจะเกิดเป็นระยะๆ และรุนแรงข้ึน  

3. คุณภาพน า้ ปัจจุบนัแหล่งน ้าจ  านวนมากมีปัญหาดา้นคุณภาพน ้า ถึงแม่วา่จะยงัไม่ใช่น ้า

เสีย แต่ก็เป็นน ้าท่ีมีคุณภาพต ่า ปัญหาท่ีพบคือ น ้ามีความขุ่นสูง ค่า pH ต ่า มีการปนเป้ือนของสารพิษ  

4. การรุกล า้ของน า้เค็ม เน่ืองจากบริเวณปากแม่น ้ามีปริมาณน ้าจืดท่ีจะไปผลกัดนัน ้าเค็มมี

นอ้ย ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุทั้งฝนแลง้ การใชน้ ้าจ  านวนมากในกิจกรรมต่างๆ  

5. การชะล้างพงัทลายของดิน เน่ืองจากผวิดินถูกเปล่ียนสภาพไปเป็นพื้นท่ีการเกษตร

จ านวนมากท าใหห้นา้ดินเปิดโล่งเม่ือมีฝนตกลงมาอยา่งหนกั 

จึงก่อใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายไดง่้าย  

6. การเกดิอุทกภัย เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนแถบทุกปีในช่วงฤดูมรสุม เกิดจากฝนตกหนกัหรือ

ตกติดต่อกนัเป็นเวลานานๆ เน่ืองจากการตดัไมท้  าลายป่า แหล่งน ้าต้ืนเขินท าให้รองรับน ้าไดน้อ้ยลง 
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การก่อสร้างท่ีท าใหน้ ้าไหลไดน้อ้ยลง เช่น การก่อสร้างสะพาน นอกจากน้ีน ้าท่วมอาจเกิดจากน ้า

ทะเลหนุนสูงข้ึน พื้นดินทรุดตวัเน่ืองจากการสูบน ้าใตดิ้นไปใชม้ากเกินไป พื้นท่ีเป็นท่ีต ่าและการ

ระบายน ้าไม่ดี และการสูญเสียพื้นท่ีน ้าท่วมขงั ตวัอยา่งไดแ้ก่ การถมคลองเพื่อก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

เป็นตน้  

7. ความขัดแย้งในเร่ืองการใช้น า้ เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ ้ามีมากข้ึน  

ในพื้นท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้ ้าสูง จึงเป็นท่ีท่ีมีความขดัแยง้ หรือแมแ้ต่ความ 

ตอ้งการใชน้ ้าท่ีต่างกนั เช่น กรณีของเข่ือนปากมูล ชาวบา้นตอ้งการใชน้ ้าเพื่อ 

การ ท าประมงและรักษาสมดุลธรรมชาติแต่หน่วยงานราชการตอ้งการน ้า 

เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า  

8. การสูบน า้ใต้ดินไปใช้มากจนแผ่นดินทรุดตัว ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 6 

จงัหวดัใชน้ ้าบาดาลจ านวนมาก เม่ือปี 2538 พบวา่ ใชป้ระมาณวนัละ 1.5 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจใชป้ระมาณวนัละ 1.2 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ท าใหดิ้นทรุดตวัลงทีละ

นอ้ยและท าใหเ้กิดน ้าท่วมขงัไดง่้ายข้ึน  

9. ปัญหาการใช้ทรัพยากรน า้อย่างไม่เหมาะสม เช่น ใชม้ากเกินความจ าเป็น 

โดยเฉพาะเม่ือเกิดภาวะขาดแคลนน ้า โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีความเจริญจะมีการใชน้ ้าสูงและใชน้ ้าอยา่ง

ฟุ่มเฟือย 

  

10. ปัญหาความเปลีย่นแปลงของฟ้าอากาศ มีผลท าใหป้ริมาณน ้าจืดมีการเปล่ียนแปลง 

ปรากฏการณ์ท่ีส าคญัคือปรากฏการณ์เอล นิโน ( El Nino ) และลา นินา ( La Nina ) 
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ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ 

       ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามหาศาล เป็นหวัใจของส่ิงแวดลอ้ม ถือเป็นแหล่งรวบรวม

พนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตท่ีส าคญัท่ีสุด ส่ิงมีชีวติดงักล่าวอาจจะมีค่าโดยเป็นแหล่งวตัถุดิบในการผลิต

ยารักษาโรคและสารเคมีตามธรรมชาติ ช่วยรักษาความสมดุล ของสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เป็นแหล่ง

ปัจจยัในการด ารงชีวิตของมวลมนุษย ์ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรท่ีทดแทนได ้มนุษยส์ามารถ ใช้

ประโยชน์ไดน้านปัการ ชนิดของป่าไม้ในประเทศไทย ป่าในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 

ๆ คือ ป่าไม่ผลดัใบ และป่าผลดัใบ ในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยป่าชนิดต่าง ๆ ดงัน้ี 

ป่าไม่ผลดัใบ ( Evergreen Forest ) ประกอบดว้ย  

- ป่าชายเลน ( Mangrove Forest ) 

- ป่าพรุ ( Swam Forest or Marshland ) - ป่าชายหาด ( Beach Forest )  

-ป่าดิบช้ืน ( Moist Evergreen of   tropical Rain Forest ) 

- ป่าดิบแลง้ ( Dry Evergreen Forest ) 

- ป่าดิบเขา ( Hill Evergreen Forest )  

- ป่าสนเขา ( Tropical Pine Forest 

ป่าผลดัใบ ( Deciduous Forest ) ประกอบดว้ย  

- ป่าเบญจพรรณ ( Mixed Deciduous Forest )  
- ป่าเตง็รัง ( Deciduous Dipterocarp Forest )  
- ป่าทุ่ง ( Savanna )  
- ป่าหญา้เขตร้อน ( Tropical Grassland 
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สาเหตุของปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย  

สาเหตุการสูญเสียพื้นท่ีป่าหรือพื้นท่ีป่าไมเ้ส่ือมโทรมลง เป็นผลงานร่วมกนัระหวา่งรัฐบาล

และราษฎร ดงัน้ี (ราตรี ภารา, 2538)  

1. การท าไม้ ความตอ้งการไมเ้พื่อกิจการต่าง ๆ เช่น เพื่อท าอุตสาหกรรมโรงเล่ือย โรงงาน
กระดาษ สร้างท่ีอยูอ่าศยัหรือการคา้ ท าใหต้น้ไมถู้กลอบตดัและตดัถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นผลให้
เกิดภยัพิบติัข้ึน  

2. การเพิม่จ านวนประชากรของประเทศ ท าใหค้วามตอ้งการจากภาคเกษตรกรรมมากข้ึน 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งการขยาย พื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึน พื้นท่ีป่าไมใ้นเขตภูเขาจึงเป็นเป้าหมายของการ
ขยายพื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูก  

3. การส่งเสริมการปลูกพชืหรือเลีย้งสัตว์เศรษฐกจิเพือ่การส่งออก เช่นมนัส าปะหลงั ปอ 
ฯลฯ โดยไม่ส่งเสริมการใชท่ี้ดินอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ทั้ง ๆ ท่ีพื้นท่ีป่าบางแห่งไม่เหมาะท่ีจะ
น ามาใชใ้นการเกษตรกรรมเพาะปลูก  

4. การก าหนดแนวเขตพืน้ที่ป่า กระท าไม่ชดัเจนหรือไม่กระท าเลยในหลาย ๆ ป่าท าให้
ราษฎรเกิดความสับสนทั้งโดยเจตนาและ ไม่เจตนา  

5. การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ อาทิ เข่ือน อ่างเก็บน ้า เส้นทางคมนาคม การสร้าง

เข่ือนขวางล าน ้าจะ ท าใหพ้ื้นท่ีเก็บน ้า หนา้เข่ือน ท่ีอุดมสมบูรณ์ถูกตดัโค่นมาใชป้ระโยชน์ ส่วน

ตน้ไมข้นาดเล็กหรือท่ีท าการยา้ยออกมาไม่ทนัจะถูกน ้าท่วมยนืตน้ตาย  

6. ไฟไหม้ป่า ประเทศไทยมกัเกิดไฟไหมป่้าในฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี เพราะในฤดูร้อน
พวกวชัพืชในป่าหรือจากการผลดัใบของตน้ไม ้ใบไมจ้ะแหง้แลง้และติดไฟง่าย  
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7. การท าเหมืองแร่ แหล่งแร่ท่ีพบในบริเวณท่ีมีป่าไมป้กคลุมอยู ่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิด

หนา้ดินก่อน จึงท าใหป่้าไมท่ี้ข้ึนปกคลุม ถูกท าลายลง เส้นทางขนยา้ยแร่ในบางคร้ังตอ้งท าลายป่า

ไมล้งเป็นจ านวนมาก เพื่อสร้างถนนหนทาง การระเบิดหนา้ดินเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง แร่ธาตุเกิดผลท าลาย

ป่าไมบ้ริเวณใกลเ้คียงโดยไม่รู้ตวั  

8. การท าลายของสัตว์ป่าและสัตว์เลีย้ง สัตวท์  าลายป่าไมโ้ดย  

(1) กดักิน ใบ ก่ิง รากเหงา้หรือหน่อของพืช  

(2) การเหยยีบย  ่าจะท าใหต้น้อ่อนของพืชถูกท าลาย ดินบริเวณโคนตน้ไมถู้กย  ่าจนแน่น โครงสร้าง

ของดินเสียไป ท าใหพ้ืชเจริญเติบโตชา้ ความเสียหายในประเทศไทยในขอ้น้ีมีไม่มากนกั จะมีอยู่

บา้งเล็กนอ้ยในบริเวณจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีการเล้ียง สัตวเ์ป็นจ านวนมาก  

9. การท าลายของเช้ือโรคและแมลง ตน้ไมใ้นป่าเป็นจ านวนมากท่ีถูกท าลายโดยเช้ือโรค
และแมลง จะเกิดการเห่ียวเฉาแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต บางชนิดตอ้งสูญพนัธ์ุ  

10. ความตระหนักและความร่วมมือของของประชาชนต่อการอนุรักษ์ยงัมีน้อย ส่วนใหญ่
จะอา้งวา่เป็นภาระของทางราชการ การนิยมเคร่ืองเรือนท่ีผลิตจากไมส้ัก ไมม้ะค่า ไมชิ้งชนั ท าให้
ผูผ้ลิตตอ้งเร่งแสวงหาไมเ้พื่อตอบสนองความ ตอ้งการของประชาชน ผูซ้ื้อมากยิง่ข้ึน 
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ปัญหาทรัพยากรแร่ธาตุ 

 

 

แร่ธาตุเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีจดัอยูใ่นประเภทใชแ้ลว้ส้ินเปลือง หรือหมดไป คือเม่ือ
น ามาใชแ้ลว้จะค่อย ๆ หมดไป บางชนิดเม่ือใชแ้ลว้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้กเช่น แร่โลหะ
ต่าง ๆ แร่ ธาตุบางอยา่งหมดไปพร้อม ๆ กบัการใช ้เช่นถ่านหิน ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ แร่
ธาตุต่าง ๆ จะปรากฏอยูภ่ายใตพ้ื้นผวิของเปลือกโลก แต่ส่วนใหญ่ ์่ไม่ไดก้ระจายอยูท่ ัว่ไป ทุกหน
ทุกแห่งบนพื้นโลกเหมือน ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ แต่จะปรากฏเฉพาะบริเวณเท่านั้น ท าใหแ้ต่ละ
พื้นท่ีแต่ละประเทศมีแร่ธาตุไม่เหมือนกนั เช่น ประเทศไทยมีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์ กลุ่มประเทศ ผู ้
ส่งน ้ามนัออกจ าหน่าย ( OPEC ) จะมีน ้ามนัอยูเ่ป็นจ านวนมาก เป็นตน้  
ประเภทของแร่ธาตุ แร่ธาตุสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ (ราตรี ภารา, 2538)  

 1. กลุ่มแร่โลหะ  ( Metalliferous Mineral )  
     2. กลุ่มแร่อโลหะ  ( Non - Metalliferous Mineral )  
     3. แร่พลงังาน  ( Energy Mineral ) 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่  

โดยทัว่ไปการท าเหมืองแร่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 2 ประการ ดงัน้ี  
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1. ผลกระทบทีเ่กดิจากตัวแร่ (Indigenous effects)  

ปกติแลว้แร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์จะอยูภ่ายใตเ้ปลือกโลกในรูปของสารประกอบ 
เม่ือมีการท าเหมืองแร่เพือ่น าแร่ธาตุต่าง ๆ มาใช ้ในสายแร่บางชนิด เช่น ตะกัว่ สังกะสี มงักานีส 
โครเม่ียม ขณะท่ีท าการขดุแร่เหล่าน้ีอาจปะปนลงในแหล่งน ้าในแหล่งดิน ซ่ึงพืชท่ีก าลงัเจริญเติบโต
อยูน่ั้นเกิดการสะสมแร่ธาตุดงักล่าว จนสามารถถ่ายทอดมายงัคนโดยตรงหรือการห่วงโซ่อาหาร 
เช่น การท าเหมืองแร่ปรอท ท าใหค้นงานและส่ิงมีชีวติในบริเวณเหมืองและพื้นท่ีใกลเ้คียงไดรั้บ
สารพิษไปดว้ย  

2. ผลกระทบทีเ่กดิจากการด าเนินการ ( Operation effects )  

เหมืองแร่ทุกชนิดทุกประเภทจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวิง่แวดลอ้มอนัมีสาเหตุมาจากการ
ด าเนินการ เช่น การเปิดหนา้ดินก่อใหเ้กิดการชะลา้งและพงัทลาย น ้าขุ่นขน้ในทะเลบริเวณใกลเ้คียง
กบัการขดุแร่ในทะเล เป็นตน้ การท าเหมืองแร่จึงเป็นอุปสรรคส าคญัในการอนุรักษท์รัพยากรอ่ืน 
เน่ืองจากมีผลกระทบต่อทรัพยากรต่อไปน้ี  
ทรัพยากรดิน 

 การท าเหมืองแร่จ าเป็นตอ้งมีการขดุระเบิดหรือฉีดน ้า เพื่อน าแร่ซ่ึงมกัอยูใ่ตดิ้นออกมา ดิน
ท่ีเกิดจากการท าเหมืองแร่จะไหลลงไปพร้อมกบัน ้าลงสู่แม่น ้าล าคลอง ท าใหดิ้นเกิดความสูญเสีย
ความอุดมสมบูรณ์ ดินท่ีผา่นการท าเหมืองแร่แลว้ จึงขาดความอุดมสมบูรณ์อยา่งเด่นชดั นอกจากน้ี
พื้นท่ีท่ีผา่นการท าเหมืองแลว้จะเป็นหลุม เป็นบ่อ ไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ 

ทรัพยากรน า้ และสัตว์น า้ 

 เน่ืองจากน ้าขุ่นขน้จากการฉีดน ้าแยกแร่ออกจากดินหรือโคลน เกิดจากการแพร่กระจาย
ออกไป หากเป็นพื้นท่ีในทะเลตะกอนขุ่นขน้จะกระจายไปตามอิทธิพลของกระแสน ้า คล่ืน และลม 
ซ่ึงยากแก่การควบคุม ท าใหคุ้ณภาพของน ้าทะเลเสียหาย นอกจากน้ียงัท าน ้าน ้าธรรมชาติเกิดการต้ืน
เขินมีผลต่อสัตวน์ ้า คือ ท าลายแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั  
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ทรัพยากรป่าไม้  
การท าลายทรัพยากรป่าไม ้เพื่อความสะดวกคล่องตวั ตั้งแต่ส ารวจจนกระทัง่ขดุเจาะไดแ้ลว้

น าไปส่งยงัผูรั้บซ้ือ ป่าจะถูกถากถางเพื่อการส ารวจ เม่ือพบแร่แลว้ป่าจะถูกท าลายอยา่งถาวร  
ทรัพยากรอากาศ  

การท าเหมืองแร่โดยเฉพาะเหมืองบนบกจะตอ้งมีการระเบิด ทุบ บด หรือป่นหิน การขนส่ง
เลียงล าเลียงแร่จากเหมืองแร่ท าใหเ้กิดฝุ่ นละอองมาก ฝุ่ นเหล่าน้ีกระจายและถูกพดัพาไปในอากาศ 
ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สัตว ์และพืชท่ีอยูใ่กลเ้คียงได ้
ปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า  
       พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ไดใ้หค้วามหมายของสัตวป่์าของ
สัตวป่์าเอาไวว้า่ หมายถึงสัตวทุ์กชนิดไม่วา่สัตวบ์ก สัตวน์ ้า สัตวปี์ก แมลงหรือแมง ซ่ึงสภาพ
ธรรมชาติยอ่มเกิด และด ารงชีวติอยูใ่นป่าหรือในน ้า และใหห้มายความรวมถึงไข่ของสัตวป่์า
เหล่านั้นทุกชนิดดว้ย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตวพ์าหนะท่ีไดจ้ดทะเบียนท าตัว๋รูปพรรณตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสัตวพ์าหนะแลว้ และสัตวพ์าหนะท่ีไดม้าจากการสืบพนัธ์ุของสัตวพ์าหนะดงักล่าว 
ประเภทของสัตว์ป่า ประเภทของสัตวป่์าตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 1. สตัวป่์าสงวน 2. สัตวป่์าคุม้ครอง 3. สัตวป่์านอกประเภท  
สัตว์ป่าสงวน หมายถึงสัตวป่์าท่ีหายากตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั(พ.ศ. 2535 )น้ีมี 15 ชนิด ไดแ้ก่ 

 

 

1. นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร ( Pseudochelidon sirintarae )  
2. แรด ( Rhinoceros sondaicus )  
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3. กระซู่ ( Didermocerus sumatraensis )  
4. กปูรี ( Bos sauvell )  
5. ควายป่า ( Bubalus bubalis )  
6. ละอง หรือละมัง่ ( Cervus eldi )  
7. เลียงผา ( Capricornis sumatraensis ) 
8. สมนั ( Cervus schomburgki ) 
9. กวางผา ( Naemorhedus griseus ) 10. นกแตว้แลว้ทอ้งด า ( Pitta gurneyi ) 11. นกกระเรียน ( 
Grus antigone )  
12. แมวลายหินอ่อน ( Pardofelis marmorata )  
13. สมเสร็จ ( Tapirus indicus ) 
14. เกง้หมอ้ ( Muntiacus feai )  
15. พะยนู ( Dugong dugon ) 
สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตวป่์าตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดใหเ้ป็นสัตวป่์าคุม้ครอง ก าหนดไว ้293 
ชนิด เช่น  
สัตว์ป่าเลีย้งลูกด้วยนม ไดแ้ก่ กระทิง กระจง กระรอกบิน กระต่ายป่า กวาง เกง้ ค่าง ฯ นก ไดแ้ก่ ไก่
ป่า ไก่ฟ้า นกกางเขนดง นกแร้ง นกยงูไทย นกเงือก นกแกว้ นกเขา ฯ สัตวเ์ล้ือยคลาน เช่น เห่าชา้ง งู
สิง เห้ีย งูหลาม งูเหลือม เต่าตะนุ ฯ  
สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน า้ ไดแ้ก่ กบทูต คางคกขายาว โจงโคร่ง ฯ  
สัตว์ทีไ่ม่มีกระดูกสันหลัง ไดแ้ก่ ปูเจา้ฟ้า  
       สัตวป่์าคุม้ครองเป็นสัตวป่์าชนิดหน่ึงท่ีไม่ไดจ้  าแนกเป็น สัตวป่์าคุม้ครองประเภทท่ี 1 หรือ
ประเภทท่ี 2 เพราะตามหลกักฎหมายใหม่ ไม่อนุญาต ใหล่้าทั้งสัตวป่์าสงวนและคุม้ครอง เวน้แต่
กระท าโดยทางราชการ เพื่อการศึกษาและวจิยัทางวชิาการ การเพาะพนัธ์ุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ และหากผูใ้ดมีสัตวป่์าไวใ้นครอบครองแต่เดิมใหน้ ามาข้ึนทะเบียนต่อป่าไมอ้ าเภอภายใน 
90 วนั นบัแต่วนัประกาศพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  
สัตว์ป่านอกประเภท หมายถึงสัตวป่์าท่ีไม่ปรากฏในบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครอง
สัตวป่์า พ.ศ. 2535 และไม่ปรากฏในบญัชีทา้ยกฎกระทรวงซ่ึงก าหนดชนิดของสัตวป่์าคุม้ครอง 
(เป็นสัตวป่์าท่ีไม่สงวนและคุม้ครอง) ไดแ้ก่ หนู หนูผ ีหมูป่า นกกระจอก นกกระจิบนกคุ่มอืด แย ้
กบ อ่ึง เขียด เป็นตน้  
 
สาเหตุปัญหาของทรัพยากรสัตว์ป่า  
สาเหตุของการสูญพนัธ์ุหรือลดจ านวนลงของสัตวป่์า มีดงัน้ี  
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       1. การท าลายท่ีอยูอ่าศยั การขยายพื้นท่ีเพาะปลูก พื้นท่ีอยูอ่าศยัเพื่อการด ารงชีพของมนุษย ์
ไดท้  าลายท่ีอยูอ่าศยัและท่ีด ารงชีพ ของสัตวป่์าไปอยา่งไม่รู้ตวั  
       2. สภาพธรรมชาติ การลดลงหรือสูญพนัธ์ุไปตามธรรมชาติ ของสัตวป่์า เน่ืองจากการ
ปรับตวัของสัตวป่์าให้เขา้กบั การด ารงชีวติในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา สัตวป่์า
ชนิดท่ีปรับตวัไดก้็จะมีชีวิตรอด หากปรับตวัไม่ไดจ้ะลม้ตายไป ท าใหมี้จ านวนลดลงและสูญพนัธ์ุ
ในท่ีสุด  

3.การล่าโดยตรง หากเป็นการล่าโดยสัตวป่์าดว้ยกนัเอง สัตวป่์าจะไม่ลดลงหรือสูญพนัธ์ุ
อยา่งรวดเร็ว เช่น เสือโคร่ง เสือดาว หมาไน หมาจ้ิงจอกล่ากวางและเกง้ ซ่ึงสัตวท่ี์ถูกล่าสองชนิดน้ี 
อาจจะตายลงไปบา้งแต่จะไม่หมดไปเสียทีเดียว เพราะในธรรมชาติแลว้จะเกิดความ สมดุลอยูเ่สมอ
ระหวา่งผูล่้าและผูถู้กล่า แต่ถา้ถูกล่าโดยมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นการล่าเพื่อเป็นอาหาร เพื่อการกีฬา หรือ
เพื่ออาชีพ สัตวป่์าจะลดลงอยา่งมาก  

  4. เน่ืองจากสารพิษ เม่ือเกษตรกรใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก เช่น ยาปราบศตัรูพืช จะท า
ใหเ้กิดสารพิษตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีการสาธารณสุขบางคร้ังจ าเป็นตอ้งก าจดัหนูและ
แมลงเช่นกนั สารเคมีท่ีใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี มีหลายชนิดท่ีมีพิษตกคา้ง ซ่ึงสัตวป่์า จะไดรั้บ
พิษตามห่วงโซ่อาหาร ท าให้สารพิษไปสะสมในสัตวป่์ามาก หากสารพิษมีจ านวนมากพออาจจะตาย 
ลงไดห้รือมีผลต่อ ลูกหลาน เช่น ร่างกายไม่สมบูรณ์ ไม่สมประกอบ ประสิทธิภาพการใหก้ าเนิด 
หลานเหลนต่อไปมีจ ากดัข้ึน ในท่ีสุดจะมีปริมาณลดลง และสูญพนัธ์ุไป  
      5.การน าสัตวจ์ากถ่ินอ่ืนเขา้มา ตวัอยา่งน้ียงัปรากฏไม่เด่นชดัในประเทศไทย แต่ในบาง
ประเทศจะพบปัญหาน้ี เช่น การน าพงัพอนเขา้ไปเพื่อก าจดัหนู ต่อมาเม่ือหนูมีจ านวนลดลงพงัพอน
กลบัท าลายพืชผลท่ีปลูกไวแ้ทน เป็นตน้ 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
      ประชา อินทร์แกว้ ( 2542 ) ไดใ้หค้วามหมายของการอนุรักษเ์อาไวว้า่ การอนุรักษ ์( 
Conservation ) หมายถึง การรู้จกัใชท้รัพยากร อยา่งชาญฉลาด ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อมหาชนมาก
ท่ีสุด และใชไ้ดเ้ป็นเวลายาวนานท่ีสุด ทั้งน้ีตอ้งใหสู้ญเสียทรัพยากรโดยเปล่า ประโยชน์นอ้ยท่ีสุด 
และจะตอ้งกระจายการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรโดยทัว่ถึงกนัดว้ย ฉะนั้น การอนุรักษจึ์งไม่ได้
หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเ้ฉย ๆ แต่ตอ้งน า 
ทรัพยากรมาใชป้ระโยชน์ให้ถูกตอ้งตามกาละ เทศะ ( Time and Space ) อีกดว้ย หลกัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีหลกั 
3 ประการ คือ (ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์, 2546) 
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1. ต้องใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด กล่าวคือ ตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ ถึงผลไดผ้ลเสียจาก
การใชท้รัพยากรตามหลกัเศรษฐศาสตร์ และเม่ือใชแ้ลว้ จะเกิดการขาดแคลนในอนาคตหรือไม่  

2. ประหยดัของที่หายาก หมายความวา่ทรัพยากรใดท่ีมีนอ้ยหรือหายากก็ควรเก็บรักษา
หรือสงวนเอาไวไ้ม่ใหสู้ญหายไป ของบางอยา่งถา้อยูใ่นสภาพท่ีพอจะใชไ้ดก้็ควรจะใชต่้อไป และ
ใชอ้ยา่งประหยดัอยา่ฟุ่มเฟือย  

3. หาวธีิฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมทีไ่ม่ดีหรือเส่ือมโทรมให้ดีขึน้ กล่าวคือ ทรัพยากรใดท่ีมีสภาพ
ล่อแหลมต่อการสูญเปล่าหรือหมดไป ก็ควรท่ีจะซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึน  
แนวทางในการด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ในการด าเนินการเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีแนวทาง
ด าเนินการตามวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี ( ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2546)  

1. ให้การศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน การศึกษาจะช่วยใหค้นเขา้ใจ เกิดความตระหนกั 
เกิด   จริยธรรมท่ีดีและไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การด าเนินการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติจะ
มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน ดงันั้นการจดัการศึกษาในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติควรมีการ
สอดแทรกเขา้ไปในบทเรียนทุกระดบัชั้น เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้ห็นคุณค่าและความส าคญัของการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  

2. ออกกฎหมายควบคุม เน่ืองจากกฎหมายเป็นขอ้บงัคบัท่ีทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตาม การน า
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายเขา้มาช่วยควบคุม หรือบงัคบัใหผู้ก่้อใหเ้กิดมลพิษจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตาม ถือ
วา่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจในระดบัหน่ึง หากมีผูฝ่้าฝืนกฎหมายก็จะไดรั้บโทษปรับหรือจ าคุก กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่  
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ . ศ . 2535 พระราชบญัญติัสงวน
และคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535  

3. การแบ่งเขต เป็นการแบ่งเขตพื้นท่ีตามประเภทของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่สาเหตุท่ี
ใชก้ารอนุรักษแ์บบแบ่งเขต เน่ืองจากวธีิการใหค้วามรู้และการใชก้ฎหมายไม่ไดผ้ล หรือตอ้งการจะ
แบ่งเขตใหช้ดัเจนเพื่อใหก้ารอนุรักษไ์ดผ้ล และจะตอ้งมีการสร้างมาตรการก ากบัในเขตท่ีแบ่งนั้น
ดว้ย เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เมืองควบคุมมลพิษ  

4. การใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีข้ามาช่วย เน่ืองจากการใชท้รัพยากรเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษยจ์  าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละท าใหมี้มลพิษเกิดข้ึน ในขณะเดียวกนัเรา
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการบ าบดัหรือก าจดัของเสียท่ีเกิดข้ึนได ้แต่ตอ้งเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมในการก าจดัมลพิษแต่ละชนิด  
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5. จัดตั้งชมรมหรือสมาคมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขึน้ใน
สถานศึกษา โดยมีกลุ่มนกัศึกษาท่ีสนใจร่วมกนัจดัตั้งข้ึน เพื่อช่วยกนัอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรม ซ่ึงจดัวา่เป็นกลุ่มท่ีบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม  

6. การโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพมิพ์และส่ือมวลชนต่าง ๆ เพราะการด าเนินการ
ผา่นส่ือมวลชน จะท าใหป้ระชาชนทราบข่าวอยา่ง 
กวา้งขวางและเขา้มามีส่วนร่วมไดม้าก และยงัเป็นการกระตุน้ใหป้ระชาชนเห็นความส าคญัและ
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งช่วยอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเอาไว ้
ตลอดจนเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 
รวมทั้งทราบถึงกฎหมาย พระราชบญัญติั และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและรับผดิชอบ ถา้
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มก็จะท าใหป้ระชาชนทุกคนในประเทศ มี
คุณภาพชีวติท่ีดี  

7. การตั้งหน่วยงานทีรั่บผดิชอบโดยตรง ท าหนา้ท่ีประสานงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ด าเนินการอิสระในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทุกชนิด นอกจากน้ียงัเป็นการกระตุน้ให้
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีรับผิดชอบไดด้ าเนินการตามนโยบายของรัฐ หรือตามกฎหมายเพื่อการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป  

 
วธีิการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ  
วธีิการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  

การอนุรักษดิ์นมีอยู ่2 วธีิการใหญ่ ๆ คือ โดยวธีิการปลูกพืช ( Agronomic Methods ) และ
โดยวธีิกล ( Mechanical Methods ) ( ราตรี ภารา , 2540)  
การอนุรักษ์โดยวธีิการปลูกพืช  

วธีิการน้ีพืชจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัสกดักั้นพลงังานของเมด็ฝนท่ีตกลงมาก่อนท่ีจะกระทบกบั
ผวิดินช่วยลดความเร็วของน ้าท่ีไหลบ่าและลดอ านาจการกดัเซาะของน ้าและยงัช่วยใหดิ้นมีความ
พรุนมากข้ึน น ้าสามารถซึมลงไปในดินไดดี้ข้ึน การควบคุม การเกิดกษยัการของกิน โดยอาศยัพืชมี
อยูห่ลายวธีิคือ  

 
 

1. การปลูกพืชคลุมดิน  
2. การปลูกพืชหมุนเวยีน  
3. การปลูกพืชสลบัเป็นแถบ ซ่ึงเป็นการปลูกพืชต่างชนิดกนัสลบักนัเป็นแถบตาม

ความลาดชนัของพื้นท่ี  
4. การคลุมดิน  
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5. การปลูกพืชแบบนวเกษตร  

การอนุรักษ์โดยวธีิกล 
        การอนุรักษดิ์นโดยวธีิกล หมายถึง วธีิการเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยดินและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ 
เพื่อใชป้้องกนัและควบคุมการพงัทลายของดิน การเคล่ือนยา้ยดินเป็นการดดัแปลงลกัษณะภูมิ
ประเทศของผิวดินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท าใหพ้ลงังานท่ีจะก่อใหเ้กิดการพงัทลายของดินลดลง การ
ป้องกนัการพงัทลายของดินโดยวธีิกลจะเสียค่าใชจ่้ายสูงตอ้งมีการออกแบบอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสมในวธีิการนั้น ๆ และตอ้งปฏิบติัร่วมกบั วธีิท่ีใชพ้ืชในการป้องกนัการพงัทลายของดิน การ
อนุรักษดิ์นและน ้าโดยวธีิกลท่ีใชก้นัอยูมี่หลายวธีิคือ การปลูกพืชตามแนวระดบั คูเบนน ้า ทางน ้า
ไหลและทางระบายน ้าออก การท าขั้นบนัได การไถพรวนแบบอนุรักษ ์เป็นตน้  

วธีิการอนุรักษ์ทรัพยากรน า้  

การอนุรักษน์ ้า หมายถึงการป้องกนัปัญหาท่ีพึงจะเกิดข้ึนกบัน ้า และการน าน ้ามาใชเ้พื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการด ารงชีพของมนุษย ์การอนุรักษน์ ้าสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี  

1.การปลูกป่า  

โดยเฉพาะการปลูกป่าบริเวณพื้นท่ีตน้น ้า หรือบริเวณพื้นท่ีภูเขา เพื่อใหต้น้ไมเ้ป็น
ตวักกัเก็บน ้าตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใตดิ้น แลว้ปลดปล่อยออกมาอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี  

2.การพฒันาแหล่งน า้  

เน่ืองจากปัจจุบนัแหล่งน ้าธรรมชาติต่าง ๆ เกิดสภาพต้ืนเขินเป็นส่วนใหญ่ ท าใหป้ริมาณน ้า
ท่ีจะกกัขงัไวมี้ปริมาณลดลง การพฒันาแหล่งน ้าเพื่อใหมี้น ้าเพียงพอจึงจ าเป็นตอ้งท าการขดุลอก
แหล่งน ้าใหก้วา้งและลึกใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมหรือมากกวา่ ตลอดจนการจดัหาแหล่งน ้ าเพิ่มเติม 
อาจจะกระท าโดยการขุดเจาะน ้าบาดาลมาใช ้ซ่ึงตอ้งระวงัปัญหาการเกิดแผน่ดินทรุด หรือการขดุ
เจาะแหล่งน ้าผวิดินเพิ่มเติม  

3.การสงวนน า้ไว้ใช้  

เป็นการวางแผนการใชน้ ้าเพื่อใหมี้ปริมาณน ้าท่ีมีคุณภาพมาใชป้ระโยชน์ตลอดทั้งปี 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ ดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การท าบ่อหรือสระเก็บน ้า การหาภาชนะขนาดใหญ่
เพื่อกกัเก็บน ้าฝน (เช่น โอ่งหรือแทง็ก์น ้า) รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน ้า และระบบชลประทาน  
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4.การใช้น า้อย่างประหยดั  

เป็นการน าน ้ามาใชป้ระโยชน์หลายอยา่งอยา่งต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์สูงสูด ทั้งดา้นการ
อนุรักษน์ ้าและตวัผูใ้ชน้ ้ าเอง กล่าวคือ สามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าน ้าลงได ้ปริมาณน ้าเสียท่ีจะ
ทิ้งลงแหล่งน ้ามีปริมาณนอ้ยลง และป้องกนัปัญหาการขาดแคลนน ้า  

5.การป้องกนัการเกดิมลพษิของน า้  

ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในเมืองใหญ่ ๆ ซ่ึงมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น หรือยา่น
อุตสาหกรรม การป้องกนัปัญหามลพิษของน ้า จะตอ้งอาศยักฎหมายเป็นเคร่ืองมือ และเจา้หนา้ท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรน ้าอยา่งเคร่งครัด  

6.การน าน า้ทีใ่ช้แล้วกลบัไปใช้ใหม่  

น ้าท่ีถูกน าไปใชแ้ลว้ ในบางคร้ังยงัมีสภาพท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนได ้เช่น น ้า
จากการลา้งภาชนะอาหารสามารถน าไปใชร้ดน ้าตน้ไม ้หรือน ้าจากการซกัผา้สามารถน าไปถูบา้น 
สุดทา้ยน าไปใชร้ดน ้าตน้ไม ้เป็นตน้ 

วธีิอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

การอนุรักษป่์าไมส้ามารถกระท าไดด้งัน้ี (ราตรี ภารา, 2540 )  

1. การก าหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  

นโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ มีอยู ่20 ขอ้ท่ีส าคญั คือ การก าหนดใหมี้พื้นท่ีป่าไมท้ัว่ประเทศอยา่ง
นอ้ยในอตัราร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ เป็นการก าหนดแนวทางการจดัการและ การพฒันาป่าไม้
ในระยะยาว  

 

2. การปลูกป่า  

เป็นการด าเนินงานดา้นการอนุรักษป่์าไมอ้ยา่งหน่ึง เม่ือป่าไมใ้นพื้นท่ีถูกตดัฟันลงไม่วา่
กรณีใดก็ตาม นโยบายการรักษาป่าไมจ้ะก าหนดใหมี้การปลูกป่าข้ึนทดแทนและส่งเสริมใหมี้การ
ปลูกสร้างสวนป่าทุกรูปแบบ  
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3. การป้องกนัไฟไหม้ป่า  

ไฟไหมป่้าถือวา่เป็นอนัตรายร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนกบัป่าไมก้ารฟ้ืนฟูกระท าไดย้ากมาก ไฟไหม้
ป่าเกิดจากการกระท าของมนุษย ์จากความประมาทเลินเล่อ ท าใหต้น้ไมบ้างส่วนอาจตาย บางส่วน
อาจชะงกัการเจริญเติบโต และบางแห่งอาจตายหมด หากเกิดซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าจนพืชหมดโอกาสแพร่
พนัธ์ุได ้ 

4. การป้องกนัการบุกรุกท าลายป่า  

การบุกรุกการท าลายป่าไมใ้นปัจจุบนั จะเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน การป้องกนัท าไดโ้ดย 
การท าหลกัเขตป้ายหรือเคร่ืองหมายให้ชดัเจนเพื่อบอกให้รู้วา่ เป็นเขตป่าประเภทใด การแกปั้ญหาน้ี
ส าคญัท่ีสุดอยูท่ี่ การปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นไปดว้ยความเท่ียงตรง เอาจริงเอาจงั และมี
ความซ่ือสัตยต่์ออาชีพและหนา้ท่ีปฏิบติัตามตวับทกฎหมายและพระราชบญัญติัป่าไมอ้ยา่ง 
เคร่งครัดจะสามารถป้องกนัการท าลายป่าในทุกรูปแบบได ้ 

5. การใช้วสัดุทดแทนไม้  

ในการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นบา้นเรือน หรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีเคยใชไ้มด้ั้งเดิม เช่น การ
สร้างสะพานเพื่อทดแทนสะพานเก่าท่ีช ารุด ควรจะใชเ้หล็กท าสะพานใหร้ถวิง่ชัว่คราว ก่อนจะมี
สะพานใหม่ท่ีถาวรและสร้างไดด้ว้ยวสัดุอ่ืนแทนไม ้ 

6. การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ / ประหยดั  

เป็นการน าเน้ือไมม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด โดยใชทุ้กส่วนของตน้ เช่น ไมท่ี้เหลือ
จากการแปรรูป น ามาใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้างแลว้สามารถน า ไปเป็นวตัถุดิบท าไมอ้ดั ไมป้าร์เกช้ิ้นไม้
สับ (Chip board) ไมป้ระสาน (Particle board) ท าเคร่ืองใชข้นาดเล็ก เช่น แจกนั ท่ีเข่ียบุหร่ี ของ
ช าร่วย เป็นตน้ ส่วนไมท่ี้น ามาแปรรูปเพื่อใชใ้นการก่อสร้างหรือเพื่อการอ่ืน ควรปรับปรุง คุณภาพ
ไม ้ก่อนน ามาใชป้ระโยชน์ เช่น การอาบน ้ายาไมอ้บใหแ้หง้เพื่อยดึ อายกุารใชง้านใหย้าวนาน
ออกไป  

7. การพยายามน าไม้ทีไ่ม่เคยใช้ประโยชน์มาใช้  

ไมท่ี้ไม่เคยน ามาใชป้ระโยชน์มาก่อน เช่น ไมม้ะพร้าว ตน้ตาล ไมย้างพารา น ามาท า
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนไดห้ลายชนิด อาทิ ตู ้เตียง โตะ๊ ก่อนน ามาใชป้ระโยชน์ ควรปรับปรุงคุณภาพ
ไมก่้อน  
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8. ส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์ ให้การศึกษา  

ใหเ้ยาวชนและประชาชนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของป่าไม ้สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ ์และช่วยกนัดูแลในการรักษาทรัพยากรป่าไม ้เหมือนกบัท่ีเรารักษาและหวงแหนส่ิงของท่ี
เป็นสมบติัของเราเอง  

วธีิอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า  

สัตวป่์ามีคุณค่าต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มทั้งโดยตรงและโดยออ้ม จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งมีการป้องกนัและแกไ้ขไม่ใหส้ัตวป่์าลดจ านวนหรือสูญพนัธ์ุไปดว้ยการอนุรักษส์ัตวป่์า ดงัน้ี
(ราตรี ภารา, 2540 )  

1. การอนุรักษ์พืน้ที ่ 

สัตวป่์าท่ีลดจ านวนลงในปัจจุบนั เน่ืองจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหารถูกท าลายลงอยา่ง
มาก การจดัหาแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีปลอดภยัส าหรับสัตวป่์า จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็นมาก วธีิการ
อนุรักษพ์ื้นท่ีหรือถ่ินท่ีอยูข่องสัตวป่์าท าไดโ้ดยประกาศเป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์ดงัต่อไปน้ี  

1.1 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นพื้นท่ีท่ีก าหนดข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีปลอดภยัของสัตวป่์า ปัจจุบนัมี
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทัว่ประเทศ 34 แห่ง เน้ือท่ี 17,251,575 ไร่ และก าลงัจะประกาศเพิ่มเติมอีก 5 
แห่ง เน้ือท่ี 1,425,087 ไร่  

1.2 เขตหา้มล่าสัตวป่์า เป็นสถานท่ีท่ีทางราชการไดก้ าหนดข้ึนเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีปลอดภยัของสัตวป่์า
บางชนิด  

1.3 อุทยานสัตวป่์า เป็นสถานท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวในลกัษณะซาฟารี ซ่ึงจะอ านวย
ประโยชน์ทางดา้นการศึกษา การวจิยั และขยายพนัธ์ุสัตวป่์า ตลอดจนเป็นแหล่งท่ีอยูท่ี่ปลอดภยัของ
สัตวป่์าชัว่คราวก่อนน าไปปล่อยในท่ีท่ีเหมาะสมต่อไป  

2. การอนุรักษ์สัตว์ป่าทางวชิาการ 

 การคน้ควา้วิจยัทางวชิาการนบัวา่เป็นพื้นฐานส าคญัในการจดัการและอนุรักษส์ัตวป่์า ดว้ย
เพราะสัตวป่์าเป็น ส่ิงมีชีวติ จึงจ าเป็นตอ้งกินอาหาร ตอ้งการความแขง็แกร่งทางร่างกายเพื่อต่อสู้
โรคภยัไขเ้จบ็และการเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ สัตวป่์า บางชนิดตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั เพื่อ
เป็นแหล่งผสมพนัธ์ุหรือเพาะพนัธ์ุรวมถึงการออกลูก อภิบาลตวัอ่อน การคน้ควา้ทางวชิาการ
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สามารถรู้ขอ้มูลพฤติกรรม ของสัตวป่์าแต่ละชนิด แลว้น ามาใชใ้นการช่วยเหลือสัตวป่์าท่ีก าลงัจะ
สูญพนัธ์ุหรือมีจ านวนนอ้ยลงได ้
        การอนุรักษส์ัตวป่์าทางวชิาการ กระท าโดยส ารวจสัตวป่์า ซ่ึงกรมป่าไมมี้การปฏิบติังาน
ดว้ยการจดัตั้งหน่วยงานโดยตรง ดงัน้ี  

2.1 การตั้งสถานีวจิยัสัตวป่์า  

2.2 จดัตั้งศูนยเ์พาะเล้ียงและขยายพนัธ์ุสัตวป่์า  

2.3 การจดัตั้งศูนยก์ารศึกษาธรรมชาติและสัตวป่์า เพื่อใชเ้ป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของ
ประชาชนในเร่ืองการอนุรักษส์ัตวป่์า  

3. การป้องกนัและปราบปราม ท าไดโ้ดย  

3.1 การออกกฎหมายหา้มล่าสัตวป่์า  

3.2 ควบคุมการคา้สัตวป่์า  

3.3 การประชาสัมพนัธ์ เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ดา้นความรู้เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึง
คุณค่าของสัตวป่์า และใหค้วามร่วมมือในการอนุรักษส์ัตวป่์า  

วธีิอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุ  

การอนุรักษท์รัพยากรแร่จะแตกต่างกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืน ๆ บา้งแต่
อยา่งไรก็ตามยงัคงตอ้งยดึหลกัการอนุรักษ ์คือ การน ามาใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสมและคุม้ค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุด มิใช่หา้มขดุ หา้มน ามาใช ้การอนุรักษแ์ร่ในปัจจุบนั มีหลายวธีิ ดงัน้ี  
(ราตรี ภารา, 2540 )  

1. การด าเนินงานทางวชิาการ เป็นวธีิการเพิ่มประสิทธิภาพของการขดุ การน าแร่ออกจากแหล่งแร่ 
รวมไปถึงการตกแต่งหรือแยกแร่ ตลอดจนการถลุงแร่ให้บริสุทธ์ิ ในกรณีแร่โลหะ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพจะหมายถึง การพยายามสกดัเอาแร่ออกมาใหห้มดหรือมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้แมว้า่
การกระท าดงักล่าวจะตอ้งเพิ่มรายจ่ายหรือมีผลก าไรลดลงก็ตาม  

2. การใช้แร่ธาตุอย่างมีประสิทธิภาพ คือการใชแ้ร่ธาตุอยา่งประหยดั โดยใหเ้กิดการส้ินเปลืองนอ้ย
ท่ีสุด แต่ไดผ้ลงานมากและใชไ้ดน้านท่ีสุด  
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3. การน าแร่ทีใ่ช้ประโยชน์แล้วกลบัมาใช้ได้อกี ปัจจุบนัเร่ิมนิยมกระท ากนัมากในวงการ
อุตสาหกรรม ดว้ยการน าเศษวสัดุท่ีเป็นทั้งโลหะและอโลหะประเภทต่าง ๆ มาแยกประเภท แลว้
น ามาแปรรูปหรือเขา้กระบวนการผลิตใหม่อีกคร้ัง  

4. การใช้ส่ิงอืน่ทดแทน การน าส่ิงอ่ืนหรือแร่ธาตุอ่ืนมาใช ้นบัวา่เป็นการลดปริมาณของแร่ท่ีจะ
น ามาใชใ้หล้ดนอ้ยลง และจะเพิ่มอายกุารใชง้านของแร่ธาตุเหล่านั้นออกไป เช่น แร่เหล็ก ถูก
น ามาใชม้ากท่ีสุดในบรรดาแร่โลหะทั้งหลาย จนท าใหป้ริมาณของแร่เหล็ก ลดนอ้ยลง ปัจจุบนัได้
น าแร่ชนิดอ่ืนมาทดแทนแร่เหล็ก แร่ธาตุท่ีเขา้มาแทนท่ีเหล็กมากข้ึน คือ อะลูมิเนียม น ามาใชท้  า
วสัดุเคร่ืองใช ้ภาชนะต่าง ๆ  

5. การยดือายุการใช้งานแร่ธาตุให้ยาวนาน จดัวา่เป็นวธีิการใชป้ระโยชน์จากแร่ธาตุอยา่งถนอมและ
ประหยดัอีกวธีิหน่ึง เช่น ปัญหาการเกิดสนิมของเหล็กกลา้ เน่ืองจากเหล็กเกิดปฏิกิริยาเคมีกบัอากาศ
ไดง่้ายในท่ีท่ีมีอากาศช้ืน วธีิการป้องกนัเหล็กเป็นสนิมอาจท าไดโ้ดย  

(1) ใชสี้ทาผวิฉาบไว ้ 
(2) การน าแร่โลหะบางชนิดผสมลงไปกบัเหล็กหลอมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั จะช่วยลดอตัรา

การเกิดสนิมของเหล็กไดบ้า้ง ท่ีรู้จกักนัดี ไดแ้ก่ โลหะสแตนเลส (Stainless Steel) ซ่ึงเกิดจากการ
น าเอานิเกิล และโครเม่ียมมาหลอมละลายปนกบัเหล็ก  

6. การตรึงราคา เป็นการอนุรักษแ์ร่โดยหลกัเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากปริมาณท่ีมีจ ากดัและความไม่
สม ่าเสมอของการกระจายตวั ตลอดจนเป็นทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้ส้ินเปลืองไป ถา้หากมีการควบคุม
การผลิตใหส้มดุลกบัอตัราการใชส้อย จะลดความส้ินเปลืองในการใชแ้ร่ลงได ้ 

7. การควบคุมราคา เป็นการก าหนดใหมี้ราคาเดียวคงตวั มิใหมี้การข้ึน ๆ ลง ๆ ตามสภาวะของ
ตลาด จุดประสงคข์องการควบคุมราคา คือ  

(1) ป้องกนัการขาดแคลนแร่ธาตุท่ีน ามาใช ้ 
(2) สงวนเงินตราต่างประเทศ เอาไวใ้นกรณีแร่ธาตุชนิดนั้นตอ้งซ้ือมาจากต่างประเทศ(3) 

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบกระเทือนต่อระบบการผลิตและบริการอ่ืน ๆ  
8. การส ารวจแหล่งแร่ธาตุเพิ่มเติม แหล่งแร่ไดถู้กส ารวจและท าเหมืองเพิ่มมากข้ึนจนสามารถ
น ามาใชง้านอยา่งไม่มีจ  ากดั ท าใหเ้กิดการ วิตกกงัวล ในเร่ืองการขาดแคลนแร่ธาตุในหมู่ประชาชน
ทัว่ไป การส ารวจคน้หาแหล่งแร่ท่ีคาดวา่ยงัคงหลงเหลืออยูภ่ายใตผ้วิโลก ดว้ยเคร่ืองมือทนัสมยั เกิด
ความ สะดวกและรวดเร็ว เช่น การใชเ้คร่ืองตรวจสอบรังสี (Geiger Counter) ในการส ารวจแร่
ยเูรเนียม การใชเ้คร่ืองแมกนีโตมิเตอร์ (Magneto meter) ส ารวจเหล็ก การใชร้ะบบคล่ืนแผน่ดินไหว
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เทียมเพื่อส ารวจน ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการส ารวจคาดวา่
อนาคต จะไดท้รัพยากรแร่จากทะเลและมหาสมุทรมากข้ึน     
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บทที ่6 
น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 

น ้ามนัแก๊สโซฮอลคื์ออะไร 

น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์คือ น ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต ์ท่ีใชส้ าหรับทดแทนน ้ามนัเบนซิน 
(น ้ามนัแก๊สโซลีน) ท่ีมีส่วนผสมระหวา่งเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล ์มีความบริสุทธ์ิ 99.5% 
ผสมกบัน ้ามนัเบนซิน ในอตัราส่วน น ้ามนั 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน ไดเ้ป็นน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ซ่ึงมี
คุณสมบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนด และสามารถใชท้ดแทนน ้ามนัเบนซิน 95 ธรรมดาได ้โดยเติมได้
ทนัที ไม่ต้องติดต้ังอุปกรณ์ใดๆ เพิม่เติม และสามารถเติมสลับหรือผสมกบัเบนซิน โดยไม่ต้องรอให้

น ้ามันหมดถงั 

น า้มันแก๊สโซฮอล์ 95 แตกต่างจากน า้มันเบนซิน 95 อย่างไร 

น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 ผลิตจากน ้ามนัเบนซินออกเทน 91 ผสมกบัเอทานอลซ่ึงเป็นตวัเพิ่ม
ค่าออกเทน ท าใหไ้ดแ้ก๊สโซฮอลท่ี์มีออกเทนเท่ากบัน ้ามนัเบนซิน 95 ท่ีใชส้าร MTBE (Methyl 
Tertiary Butyl Ether) เป็นสารเพิ่มค่าออกเทน สาร MTBE มีขอ้เสียคือ ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนกบัน ้า
ใตดิ้นและน ้าด่ืม หลายๆ ประเทศจึงมีนโยบายเลิกใชส้าร MTBE นอกจากน้ีแก๊สโซฮอล ์ยงัมีการเผา
ไหมส้มบูรณ์กวา่น ้ามนัเบนซิน เน่ืองจากมีส่วนผสมของเอทานอล ซ่ึงมีโมเลกุลของออกซิเจนใน
เน้ือน ้ามนัมาก ส่งผลใหเ้กิดมลพิษนอ้ยกวา่ น ้ามนัเบนซิน และพบวา่ท าใหส้มรรถนะของเคร่ืองยนต์
ดีข้ึน หรือเท่ากบัการใชน้ ้ามนัเบนซินปกติ 

ความแตกต่างระหว่างน า้มันเบนซินออกเทน 95 ทัว่ไป กบัน า้มันแก๊สโซฮอล์ 95 

น ้ามนัเบนซินออกเทน 95 ทัว่ไป = น ้ามนัเบนซิน + สาร MTBE 
(สาร MTBE น าเขา้จากต่างประเทศ) 

น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์95 = น ้ามนัเบนซิน+เอทานอล 
(เอทานอลผลิตจากพืชเกษตร เช่น มนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด) 
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น า้มันแก๊สโซฮอล์มีข้อดีอย่างไร 

ผลดีต่อเคร่ืองยนต์ 

o ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะเคร่ืองยนตแ์ละอตัราการเร่งไม่แตกต่างจาก
น ้ามนัเบนซิน 95  

o สามารถเติมผสมกบัน ้ามนัท่ีเหลืออยูใ่นถงัไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งรอใหน้ ้ามนัท่ี
มีอยูใ่นถงัหมด  

o ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ 

ผลดีต่อประเทศ 

o ช่วยลดการน าเขา้น ้ามนัเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ ลดการขาดดุลทาง
การคา้  

o ช่วยประหยดัเงินตราต่างประเทศในการน าเขา้สาร MTBE ถึงปีละ 3,000 
ลา้นบาท  

o ใชป้ระโยชน์จากพืชผลทางการเกษตรสูงสุดและยกระดบัราคาพืชผลทาง
การเกษตร สร้างรายไดใ้ห้เกษตรกร  

o เคร่ืองยนตมี์การเผาไหมท่ี้ดีข้ึน ท าใหช่้วยลดมลพิษทางอากาศ และแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยสามารถลดปริมาณไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอน
มอนนอกไซดล์ง 20 - 25 % ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสุขภาพของ
ประชาชน  

o ท าใหเ้กิดการลงทุนท่ีหลากหลายทั้งดา้นเกษตรและอุตสาหกรรม  
o เป็นพลงังานหมุนเวยีนจึงถือเป็นการอนุรักษท์รัพยากรของโลก ซ่ึงเป็น

แนวทางพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยืน  

ผลดีต่อคุณ 

o ไดใ้ชน้ ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ในราคาท่ีประหยดัลง 1.50 บาทต่อลิตร  
o ช่วยใหเ้คร่ืองยนตเ์ผาไหมส้ะอาด สมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
o ไดมี้ส่วนช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนร่วมชาติให้ขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ี

สูงข้ึน  
o ไดช่้วยลดมลพิษทางอากาศ ซ่ึงส่งผลถึงชีวติตนเอง ลูกหลาน และเพื่อน

ร่วมชาติ  
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ราคาน า้มันแก๊สโซฮอล์ถูกหรือแพงกว่าน า้มันเบนซิน 

น ้ามนัแกส๊โซฮอล ์95 มีราคาถูกกวา่น ้ามนัเบนซิน 95 ลิตรละ 1.50 บาท 

น า้มันแก๊สโซฮอล์สามารถใช้กบัเคร่ืองยนต์ประเภทใดบ้าง 

น ้ามนัแก๊สโซฮอลส์ามารถใชไ้ดก้บัรถยนตเ์บนซินท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบหวัฉีด 

น า้มันก๊าซโซฮอล์ E 85 คือน า้มันอะไร   

หลายคนสงสัยวา่จะใชแ้กปั้ญหาราคาน ้ามนัแพงในระยะยาวไดอ้ยา่งไร ค าตอบก็ง่ายมากครับ น ้า
มนัอี 85 ก็คือ น ้ามนัท่ีมีส่วนผสมของ "เอธานอล" 85 เปอร์เซ็นต ์(ผลิตไดเ้องในเมืองไทยจากออ้ย
และมนัส าปะหลงั) และ ส่วนผสมของ "น ้ามนัเบนซิน" 15 เปอร์เซ็นต ์  

แล้วจะช่วยประหยดัน า้มันได้อย่างไร   

ค าตอบก็ง่ายมากอีก น ้ามนัเบนซิน 95 ราคาล่าสุดอยูท่ี่ลิตรละ 39.59 บาท ตีเสียวา่ ลิตรละ 40 บาท ก็
แลว้กนั ส่วน ราคาเอธานอล อยูท่ี่ประมาณลิตรละ 17-18 บาท ก็ตีเสียวา่ ลิตรละ 20 บาท น ้ามนัอี 85 
หน่ึงลิตร ประกอบดว้ย เอธานอล 85 เปอร์เซ็นต ์ก็คิดเป็นเงิน ลิตรละ 17 บาท (จากราคาเอธานอล
ลิตรละ 20 บาท) เบนซิน 15 เปอร์เซ็นต ์ก็คิดเป็นเงิน ลิตรละ 6 บาท (จากราคาเบนซิน 95 ลิตรละ 40 
บาท) 

ผสมกนัออกมาเป็นน ้ามนัอี 85 ก็จะตกลิตรละ 23 บาท ถูกกวา่เบนซิน 95 ลิตรละ 16.59 บาท ถูกกวา่
ก๊าซโซฮอล ์95 ลิตรละ 12.59 บาท ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ น ้ามนัสูตรอี 85 จะช่วยใหไ้ทยลดการใชน้ ้ามนั
เบนซินลงถึงร้อยละ 85 ท าให ้ลดการใชน้ ้ามนัดิบ ท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ ถึงปีละกวา่ 97,000 
ลา้นบาท 

ในทางตรงกนัขา้ม น ้ามนัเบนซินท่ีลดลงร้อยละ 85 ต่อลิตร และใชเ้อธานอล ทดแทนนั้น จะ
ยอ้นกลบัมาเป็นผลผลิตของเกษตรกรไทย และโรงงานผลิตเอธานอลในเมืองไทย คิดเป็นมูลกวา่ 
82,000 ลา้นบาทต่อปี ไปกลบัประเทศไทยประหยดัเงินค่าน ้ามนัไดอ้ยา่งต ่าปีละ 97,000 ลา้นบาท 
และเพิ่มรายไดเ้กษตรกรและโรงงานอีกปีละ 82,000 ลา้นบาท แถมยงัไม่ตอ้งเดือดร้อนจากราคา
น ้ามนัแพงอีกดว้ย ทีน้ีน ้ามนัดิบแขกโอเปกจะข้ึนไปบาร์เรลละ 150 หรือ 200 เหรียญ คนไทยก็ไม่
เดือดร้อนอีกต่อไปแลว้ 
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ในอนาคตถา้รัฐบาลสามารถบงัคบัใหบ้ริษทัรถยนตผ์ลิตรถท่ีใช ้เอธานอล 100 เปอร์เซ็นตเ์หมือน
ประเทศบราซิลไดแ้ลว้ เราก็แทบจะไม่ตอ้งน าเขา้น ้ามนัดิบเลย วตัถุดิบหลกั ท่ีใชใ้นการผลิต 
เอธานอล ก็คือ "ออ้ย" 

ปัจจุบนัไทยผลิตออ้ยไดปี้ละ 70 ลา้นตนั ท าเป็นน ้าตาลให้คนไทยบริโภคในประเทศแค่ 20 ลา้นตนั
เท่านั้น ยงัมีออ้ยเหลืออีกปีละ 50 ลา้นตนัท่ีจะน ามาผลิตเป็นเอธานอลไดอ้ยา่งสบาย และท าไดท้นัที
เพราะโรงงานผลิตมีอยูแ่ลว้ ประเทศท่ีใชเ้อธานอลแทนน ้ ามนั 100% ในโลกวนัน้ีก็มี บราซิล ซ่ึงเป็น
ประเทศปลูกออ้ยมากท่ีสุดในโลก แมแ้ต่ สวีเดน ก็ใชเ้อธานอลในรถยนตเ์กือบ 100% เพื่อรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม สหรัฐฯ ก็ใชเ้อธานอลในรถยนตถึ์ง 4-50% ถา้รัฐบาลลดภาษีจูงใจสูงพอ อีก 3 เดือน 
ค่ายรถยกัษใ์หญ่อยา่ง ฟอร์ด, บีเอม็ดบัเบิลย ูและ วอลโว ่ก็สามารถจะน ารถท่ีใชน้ ้ามนัอี 85 เขา้มา
จ าหน่ายไดท้นัที อีกปีคร่ึงค่อยผลิตในประเทศทุกยีห่อ้  
  

น ้ามนัไบโอดีเซล (BIO DIESEL) 
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ก๊าซแอลพจีี(LPG) 
 
ก๊าซแอลพจีี คืออะไร?  
         ก๊าซแอลพีจี(Liquefied Petroleum Gas: LPG) หรือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว คือ พลงังาน
ธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีชาวบา้นทัว่ไปรู้จกักนัในนาม "ก๊าซหุงต้ม" เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน เบา
กวา่น ้าแต่หนกักวา่อากาศจึงลอยอยูใ่นระดบัต ่า มีการสะสมและลุกไหมไ้ดง่้าย ดงันั้น เม่ือมีการ
น ามาใชใ้นเชิงพาณิชย ์จึงมีขอ้ก าหนดให้เติมสารมีกล่ิน เพื่อเป็นการเตือนภยั หากเกิดการร่ัวไหล
ข้ึน   
         ในบา้นเราก๊าซหุงตม้หรือแอลพีจี ไดม้าจากการกลัน่น ้ามนัและบ่อก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนท่ี
เท่าๆ กนั(ปตท. ยงัมีเหลือจดัส่งไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศดว้ยนะ) ก๊าซหุงตม้มีคุณสมบติัอยา่งหน่ึง
ท่ีสามารถน ามาใชแ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตไ์ดก้็คือ เป็นก๊าซท่ีมีค่าออ็กเทนสูงโดยธรรมชาติ มีสอง
สถานะคือ มีสภาพเป็นก๊าซและเป็นของเหลว ซ่ึงก๊าซแอลพีจีจะถูกบรรจุเป็นของเหลวใส่ถงัภายใต้
แรงดนัสูง (แต่ยงัต ่ากวา่ เอ็นจีว)ี เพื่อใหข้นถ่ายง่าย เม่ือน าไปใชง้านจะกลายสภาพเป็นไอ   
         นอกจากจะนิยมใชแ้อลพีจีในครัวเรือนแลว้ ปัจจุบนัยงัมีการน าก๊าซแอลพีจีมาใชแ้ทนน ้ามนั
เบนซิน ในรถยนต ์เน่ืองจากราคาถูกกวา่และมีค่าออกเทนสูงถึง 105 ท าใหเ้ม่ือน ามาใชก้บัรถยนต์
แลว้ มีประสิทธิภาพสูง สมรรถนะทดัเทียมกบัรถท่ีใชร้ะบบน ้ามนัเดิม จนผูข้บัข่ีไม่มีความรู้สึก
แตกต่างระหวา่งการใชน้ ้ามนัหรือก๊าซแอลพีจี  
 
 คุณสมบัติของก๊าซแอลพจีี  
         1. ก๊าซแอลพีจี อยูใ่นรูปของเหลว และมีความดนัต ่า ถงัก๊าซแอลพีจีมีความหนาผนงัมากกวา่
ถงัน ้ามนัเบนซินมาก ท าใหโ้อกาสท่ีจะเกิดการระเบิด จากถงัเน่ืองจากการชนเป็นไปไดน้อ้ย  
         2. ก๊าซแอลพีจี ไม่ก่อใหเ้กิดสารตกคา้งใด ท าใหก้ารจุดระเบิดสะอาดหมดจด และยดือายกุาร
ใชง้านได ้ 
         3. ก๊าซแอลพีจี มีออกเทนสูงกวา่น ้ามนัเบนซิน จึงส่งผลใหก้ารสตาร์ทและการท างานของ
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เคร่ืองยนตมี์ความสมบูรณ์มากข้ึน  
         4. ราคาค่าก๊าซถูกกวา่น ้ามนัเบนซินหรือดีเซล ทั้งปัจจุบนัและอนาคต  
         5. ช่วยป้องกนัปัญหาท่ีเรียกวา่รถกินน ้ามนัเคร่ือง เพราะการสึกหรอของช้ินส่วน เม่ือใชก้๊าซมี
นอ้ยกวา่  
         6. ยดือายกุารใชง้านของเคร่ืองยนต์  
         7. เคร่ืองยนตเ์ดินไดร้าบเรียบกวา่ในรอบท่ีต ่ากวา่ ถา้หากไดรั้บการติดตั้งอยา่งถูกวธีิ  
 ข้อควรระวงัส าหรับการใช้ LPG ในรถยนต์  
         1. ตอ้งรู้วา่ก๊าซหุงตม้คือ ก๊าซ ท่ีหนกักวา่อากาศ เม่ือมีการร่ัวซึมจะเกาะกลุ่มกนัอยูบ่นพื้นใน
ระดบัต ่า  
         2. ควรจะตอ้งตรวจเช็คการร่ัวซึมตามจุดต่างๆ อยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง  
         3. ก่อนท่ีจะมีการถอดช้ินส่วนอุปกรณ์ในระบบก๊าซจะตอ้งปิดวาวลท่ี์ถงัก๊าซใหส้นิท  
         4. จะตอ้งไม่เติมก๊าซมากกวา่ร้อยละแปดสิบของความจุของถงั  
         5. ในการเติมก๊าซทุกคร้ังอาจจะมีการร่ัวซึมออกมานิดหน่อยตรงหวัเติมก๊าซ ใหร้ะวงัประกาย
ไฟในขณะนั้น  
         6. การจอดรถหลงัเลิกใชง้านเม่ือจอดรถในท่ีจอด เช่น โรงรถ ควรจะปิดวาวลท่ี์ถงัแกส  
         7. โรงจอดรถถา้เป็นไปไดค้วรจะเป็นท่ีๆ มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก โดยเฉพาะในระดบัพื้นดิน
ตอ้งโปร่งโล่ง  
         8. ถา้จะน ารถท่ีใชก้๊าซเขา้ตรวจเช็คสภาพรถยนตต์ามปกติ ควรจะใหมี้ก๊าซในถงัเหลือนอ้ย
ท่ีสุด  
         9. ในรถรุ่นท่ีตอ้งปรับตั้งล้ินไอดีไอเสียแบบกลไก ก็จะตอ้งมีการปรับตั้งระยะห่างของล้ิน
ตามปกติอยา่งเขม้งวด  
         10. LPG จะถูกเผาไหมช้า้กวา่น ้ามนัเบนซิน การปรับตั้งไฟจุดระเบิดจึงตอ้งปรับตั้งล่วงหนา้
เพื่อจะเผาไหมไ้ดห้มดจด   
         11. LPG ตอ้งใชป้ระกายไฟจากหวัเทียนเขม้ขน้กวา่ท่ีใชใ้นน ้ามนัเบนซิน จึงตอ้งเลือกใชห้วั
เทียนใหถู้กตอ้งกบัค่าความร้อน  
         12. LPG มีค่าอ็อกเทนประมาณ 91ถึง125 รถท่ีจะติดตั้งก๊าซหุงตม้ ควรจะมีอตัราส่วนก าลงัอดั
ตั้งแต่ 10:1ข้ึนไป จึงจะใชป้ระสิทธิภาพของก๊าซไดอ้ยา่งคุม้ค่า  
         อยา่งไรก็ตาม รถยนตท่ี์ใช ้LPG ถา้วเิคราะห์กนัในเร่ืองของความปลอดภยัแลว้ มีความ
ปลอดภยัไม่นอ้ยกวา่รถท่ีใชน้ ้ามนัเบนซิน โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุจากการชนทั้งหนา้หรือ
ทา้ยรถ วาลว์นิรภยัจะท าการปิดล็อคทนัทีโดยอตัโนมติั เม่ือมีก๊าซร่ัวไหลออกจากถงัในอตัราท่ี
ผดิปกติจากการใชง้าน ในขณะท่ีถงัน ้ามนัเบนซิน เม่ือถูกชนยงัมีโอกาสแตกร่ัวท าใหน้ ้ ามนัร่ัวไหล
ลงพื้น  
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         ก่อนน ารถทีใ่ช้งานอยู่เป็นประจ าไปติดตั้งก๊าซแอลพจีี ควรจะปรับปรุงเคร่ืองยนต์ให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ทีสุ่ดเสียก่อน รถยนตทุ์กวนัน้ีแมจ้ะเป็นรถยนตท่ี์ถูกพฒันาใหท้นัสมยัดว้ยเทคโนโล
ท่ีสูง อุปกรณ์ในการติดตั้งก๊าซ และกรรมวธีิในการติดตั้งก็ไดรั้บการพฒันาใหต้ามทนักบัการพฒันา
ของรถยนต ์ไม่วา่จะเป็นการติดตั้งในระบบดูดหรือในระบบฉีด ก็ไม่มีปัญหาส าหรับการใชง้านอีก
ต่อไป การวติกกงัวลกบัเร่ืองการสึกหรอของเคร่ืองยนตเ์ม่ือใชก้๊าซนั้นในเทคโนโลยขีองปัจจุบนั 

ไม่ใช่ปัญหาท่ีจะตอ้งน ามาขบคิดกนัอีกต่อไป  
         ในอารยะประเทศทุกภูมิภาคของโลกน้ี มีรถยนตท่ี์ติดตั้งก๊าซ LPG ท่ีใชร่้วมกบัน ้ามนัเบนซิน
มากเป็นลา้นๆ คนัแลว้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยโุรปท่ีเขม้งวดกวดขนัในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม 
เพราะก๊าซ คือพลงังานท่ีสะอาด และประหยดั อยา่รีรอหรือกร่ิงเกรงถา้หากวนัน้ีท่านคิดจะติดตั้ง
ก๊าซ LPG ในรถยนตข์องท่าน เพราะในภาวะท่ีราคาของน ้ามนัมีแต่ปรับราคาข้ึนเป็นรายวนั  

 
ทางเลอืกทีด่ีทีสุ่ดส าหรับวนันี ้ติดตั้งก๊าซ น่าจะเป็นทางเลือกทีคุ้่มค่าแม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่

เพิม่ขึน้จากการติดตั้งกต็าม  
ก๊าซเอน็จีวี (NGV) 

 
ก๊าซเอน็จีวคีืออะไร  
         ก๊าซเอน็จีว ี(Natural Gas for Vehicle: NGV) มีภาษาเชิงวชิาการวา่ ก๊าซซีเอน็จี (Compressed 
Natural Gas: CNG)  คือ ก๊าซธรรมชาติท่ีมี "มีเทน" เป็นส่วนประกอบหลกัและถูกอดัจนมีความดนั
สูง ซ่ึงในบางประเทศเรียกวา่ "ก๊าซธรรมชาติอดั" (ซีเอน็จี) ซ่ึงถูกอดัท่ีแรงดนั 200 bar หรือ 3,000 
psi และถูกกกัเก็บไวใ้นถงับรรจุก๊าซธรรมชาติอดัท่ีถูกผลิตข้ึนมาเป็นพิเศษใหส้ามารถรองรับ
แรงดนัได ้โดยมีสภาพเป็นก๊าซหรือไอท่ีอุณหภูมิและความดนับรรยากาศ โดยมีค่าความถ่วงจ าเพาะ
ต ่ากวา่อากาศ จึงเบากวา่อากาศ เม่ือเกิดการร่ัวไหลจะฟุ้งกระจายไปตามบรรยากาศอยา่งรวดเร็ว จึง
ไม่มีการสะสมลุกไหมบ้นพื้นราบ  
 คุณสมบัติของก๊าซเอน็จีว ี 
         1. อุณหภูมิติดไฟของก๊าซเอน็จีวีนั้นสูงกวา่เช้ือเพลิงอ่ืนๆ ติดไปยาก ท าใหล้ดความเส่ียงของ
การเกิดไฟไหมเ้ม่ือก๊าซร่ัวหรืออุบติัเหตุ  
         2. ก๊าซเอน็จีว ีถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปไอ ซ่ึงมีแรงดนัสูง จึงท าใหไ้ม่มีอากาศเขา้ไปผสม จึงไม่
ก่อใหเ้กิดการผสมกนัระหวา่งก๊าซ จึงลดโอกาสในการติดไฟและระเบิดได ้ 
         3. ก๊าซเอน็จีว ีก่อใหเ้กิดการเผาไหมท่ี้สะอาดหมดจด และไม่ก่อใหเ้กิดการสกปรกของ
น ้ามนัเคร่ือง จึงสามารถยดือายกุารใชง้านของน ้ามนัเคร่ืองได ้ 
         4. ก๊าซเอน็จีวี ไม่ก่อใหเ้กิดสารตกคา้งใด ท าใหก้ารจุดระเบิดสะอาดหมดจด และยดือายกุารใช้
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งานได ้ 
         5. ก๊าซเอน็จีว ีไม่ส่งผลเสียต่อลูกสูบและกระบอกสูบ ท าใหเ้กิดการหล่อล่ืนท่ีมีประสิทธิภาพ 
จึงส่งผลใหอ้ายกุารใชง้านยาวนานข้ึน  
         6. ก๊าซเอน็จีว ีมีออกเทนสูงกวา่น ้ามนัเบนซิน จึงส่งผลใหก้ารสตาร์ทและการท างานของ
เคร่ืองยนตมี์ความสมบูรณ์มากข้ึน  
         7. ก๊าซเอน็จีว ีก่อใหเ้กิดการเผาไหมท่ี้สะอาดหมดจด ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ จึงช่วยลดมวลไอ
เสีย และส่งผลต่อการลดมลพิษในอากาศโดยตรง  
         8. มีสัดส่วนของคาร์บอนนอ้ยกวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนและมีคุณสมบติัเป็นก๊าซ ท าใหก้ารเผาไหม้
สมบูรณ์มากกวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน และปริมาณไอเสียท่ีปล่อยออกจากเคร่ืองยนตใ์ชก้๊าซธรรมชาติ มี
ปริมาณต ่ากวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน  
         9. เป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาดไม่ก่อใหเ้กิดควนัด าหรือสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน จึงสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศ ซ่ึงนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึน  
         10. เป็นเช้ือเพลิงท่ีสามารถผลิตไดใ้นประเทศ จึงมีราคาถูกกวา่น ้ามนั และสามารถประหยดั
เงินตราต่างประเทศจากการลดการน าเขา้น ้ามนัดิบ   
         11. เป็นเช้ือเพลิงรถยนตท่ี์มีความปลอดภยัมากท่ีสุด เพราะมีคุณสมบติัเบากวา่อากาศ ดงันั้น
เม่ือเกิดร่ัวไหล ก๊าซเอน็จีวีจะไม่สะสมอยูบ่นพื้นดินจนเกิดการลุกไหมเ้หมือนเช้ือเพลิงอ่ืนๆ และ
อุณหภูมิท่ีจะท าใหก้๊าซเอน็จีวสีามารถลุกติดไฟในอากาศเองไดก้็ตอ้งสูงถึง 650 องศาเซลเซียส   
         อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของขอ้ดอ้ยนั้นรถยนตท่ี์จะใชก้๊าซเอน็จีวไีดต้อ้งเป็นรถท่ีมีเคร่ืองยนต ์
ซ่ึงสร้างข้ึนมาเพื่อรองรับการใชง้านก๊าซเอน็จีวีโดยเฉพาะ หรือไม่ก็ตอ้งเป็น "เคร่ืองยนต์ระบบ
เช้ือเพลงิสองระบบ" หรือ "เคร่ืองยนต์ระบบเช้ือเพลงิร่วม" ท่ีผา่นการดดัแปลงและติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษท่ีท าใหเ้คร่ืองยนตใ์ชไ้ดท้ั้งน ้ามนัเบนซิน น ้ามนัดีเซล และก๊าซเอน็จีวี  
         ปัจจุบนัอุปกรณ์ส าหรับการดดัแปลงเคร่ืองยนตด์งักล่าวตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ จึงมีราคา
ค่อนขา้งสูง ซ่ึงอุปกรณ์ใชก้๊าซเอน็จีวีระบบ "เคร่ืองยนต์ระบบเช้ือเพลงิร่วม" (ดีเซล-เอ็นจีว)ี มีราคา
สูงถึง 400,000-500,000 บาท และอุปกรณ์ใชก้๊าซเอน็จีวรีะบบ "เคร่ืองยนต์ระบบเช้ือเพลงิสอง
ระบบ" (เบนซิน-เอ็นจีว)ี มีราคา 30,000-50,000 บาท นอกจากน้ี รถเอ็นจีวีจะมีก าลงั "ต ่า" กวา่รถ
ทัว่ไปตามทอ้งตลาด แต่ถา้วิง่ในเมืองปัญหาขอ้น้ีจะไม่มีผลกระทบมากนกั  
         รู้จักก๊าซธรรมชาติทั้งสองชนิดกนัแล้ว ทนีีเ้ราจะมาเปรียบเทยีบจุดเด่นจุดด้อยของก๊าซทั้ง
สองชนิดให้เห็นกนัแบบชัดๆ เพือ่ง่ายต่อการตัดสินใจค่ะ...  
 จุดเด่นของแอลพจีี  
         1. ค่าติดตั้งถูกกวา่ ข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ ถา้เป็นระบบดูดก๊าซ(Mixer) มีค่าใชจ่้าย 15,000-28,000 
บาท ส่วนระบบฉีดก๊าซ(Injection) มีค่าใชจ่้ายราวๆ 35,000-43,000 บาท  
         2. มีความจุก๊าซมากกวา่ กล่าวคือ ถงัก๊าซท่ีมีขนาดเท่ากนั แต่แอลพีจีสามารถบรรจุปริมาณก๊าซ
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ไดม้ากกวา่  
         3. มีสถานีบริการ จ านวนแพร่หลายมากกวา่  
 ข้อด้อยแอลพจีี     
         1.  เป็นก๊าซท่ีติดไฟง่ายกวา่เอน็จีว ีมีราคาสูงกวา่   
         2. ภาครัฐมีแผนท่ีจะปล่อยราคาก๊าซใหล้อยตวัเป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงจะส่งผลใหก้๊าซแอล
พีจี มีราคาสูงข้ึนอีกในอนาคต  
 จุดเด่นของก๊าซเอน็จีว ี 
         1. ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน มีนโยบายในเร่ืองของการก าหนดราคา ท าให้ราคาอยูใ่นการ
ควบคุม  
         2. มีรถยนตท่ี์ใชเ้อน็จีว ีประกอบจากโรงงานโดยตรง  
         3. ปลอดภยักวา่ ทั้งในแง่คุณสมบติัของมนัเองท่ีเบากวา่อากาศ เม่ือเกิดการร่ัวไหล ก็จะฟุ้ง
กระจายไปบนอากาศอยา่งรวดเร็ว และอู่ท่ีรับติดตั้งเอน็จีว ีผา่นการรับรองจาก ปตท.  
 ข้อด้อยก๊าซเอน็จีวี    
         1. เร่ืองสถานีบริการมีจ านวนนอ้ย โดยขณะน้ีมีสถานีบริการเอ็นจีวท่ีีเปิดใหบ้ริการแลว้จ านวน 
176 แห่ง และก าลงัจะเปิดอีก 59 แห่งในปีน้ี  
         2. ค่าติดตั้งค่อนขา้งสูง โดยระบบดูดก๊าซจะมีค่าใชจ่้าย 38,000-43,000 บาท ส่วนระบบฉีด
ก๊าซ เป็นระบบท่ีมีอีซีย ูควบคุมกรจ่ายก๊าซตามล าดบัการจุดระเบิดของเคร่ืองยนต ์จะมีค่าใชจ่้าย
ตั้งแต่ 58,000-63,000 บาท   
         ได้รับข้อมูลเบือ้งต้นกันไปแล้ว ต่อไปกเ็ป็นหน้าทีข่องคุณๆ ทีจ่ะต้องตัดสินใจกนัเองแล้วหละ
ค่ะว่า จะเลอืกพลงังานทางเลือกชนิดใด 
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บทที ่ 7 
    การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 

 

ในโลกปัจจุบนั  คอมพิวเตอร์   ไดก้า้วเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัอยา่งกวา้งขวาง ทั้ง

ในส่วนของการใช้งานโดยตรงเช่น  การใชใ้นองค์กรธุรกิจต่างๆ  การควบคุมระบบการจราจรทั้ง

ทางบก   ทางน ้ า  และทางอากาศ  การติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลทั้ งในระยะใกล้จนถึง

ระยะไกลขา้มโลก  รวมถึงการใช้ในทางบนัเทิงทั้งเกมส์คอมพิวเตอร์ หรือภาพยนตร์ท่ีสร้างดว้ย

คอมพิวเตอร์กราฟิก   โดยการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบไฟฟ้าต่างๆใน

ชีวติประจ าวนัจะถูกควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  ผูใ้ชง้านสามารถสั่งการท างานจากจุดใดๆใน

โลกก็ได ้  โดยผา่นระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์  

คุณสมบัติของคอมพวิเตอร์  คือ 

1. ความเร็ว  (Speed) สามารถท างานไดถึ้ง 100 ลา้นค าใน 1 นาที  
2. ความเช่ือถือได(้Reliable) สามารถท างานไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืออยา่งไม่มีขอ้ผดิพลาด 

 ไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย 
3. ความถูกตอ้งแม่นย  า (Accurate) วงจรในคอมพิวเตอร์ท างานไดถู้กตอ้งเสมอหากเกิด 

      ความผดิพลาดมกัเกิดจากความผดิพลาดของโปรแกรม  หรือทางขอ้มูลท่ีป้อนเขา้สู่โปรแกรม 
4. เก็บขอ้มูลจ านวนมากๆได ้(Store   massive  of  amouts  of  information)    

      สามารถเก็บขอ้มูลได ้มากกวา่  1000ลา้นตวัอกัษร  ส าหรับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ สามารถเก็บ  
      ขอ้มูลได ้มากกวา่  1 ลา้นๆ  ตวัอกัษร  

5. ยา้ยขอ้มูลจากท่ี  หน่ึงไปยงัอีกท่ี  หน่ึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว(Move information) 
      โดยใชก้ารติดต่อส่ือสารผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับบนน้ีจะใหน้กัศึกษาฝึกการใชง้านโปรแกรมการใชง้านเบ้ืองตน้ เช่น  M-S Word, 
EXCELL,         Power  Point   ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีอยูใ่น  MS  - Office ซ่ึงใชส้ ากรับการใชง้าน
ทางดา้นงานเอกสาร 
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การใช้งาน   MICROSOFT    WORD 

1.เมนู แฟ้ม 

 

1. บนัทึกเอกสาร  =  ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลลงในเอกสารเดิมท่ีมีอยู ่
2. บนัทึกเป็น =  ใชใ้นการบนัทึกเอกสารลงใน  Folder  ต่างๆ 
3. ตั้งค่าหนา้กระดาษ =  ใชใ้นการตั้งค่าหนา้กระดาษก่อนเร่ิมตน้การใชง้าน 
4. พิมพ ์ =  ใชใ้นการตั้งค่าการพิมพแ์ละสั่งพิมพเ์อกสาร 
5. จบการท างาน  =  ใชเ้ม่ือตอ้งการหยดุการใชง้านในโปรแกรมเอกสาร 
6. Status  Bar =   เป็นตวับอกสถานการณ์ใชง้านของหนา้ต่างเอกสารนั้นๆ 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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      2.  เมนู  แก้ไข 

 

1. เลิกท าการพิมพ ์=  ยกเลิกหรือยอ้นกลบัการพิมพเ์อกสาร 
2. ตดั  =ตอ้งการตดัขอ้ความท่ีเลือก 
3. คดัลอก=ตอ้งการCopy  ขอ้ความท่ีเลือก 
4. วาง  =   วางเอกสารหลงัจากการ  CUT  หรือการ  COPY 

 

3.  เมนู  มุมมอง   

 

1 

2 

3 

4 

ตัง้คา่หวักระดาษท้าย

กระดาษ mhkp 

ใช้เพื่อต้องการดเูอกสารเต็มจอ 
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4.  เมนูแทรก 

 

 

5. เมนูรูปแบบ 

 

 

ใช้เพื่อต้องการแทรกหมายเลขหน้า 

ใช้เพื่อต้องการแทรกวนัท่ีและเวลา 

แทรกสญัลกัษณ์พิเศษลงในเอกสาร 

แทรกรูปภาพลงในเอกสาร 

ใช้ในการเปลีย่นรูปแบบตวัอกัษร 

ใช้เพื่อแทรกสญัลกัษณ์หน้ายอ่หน้า 

ใช้เพื่อต้องการแบง่สว่นหน้ากระดาษ 
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6. เคร่ืองมือ 

 

 

 

เขา้ท่ีก าหนดเอง  และเขา้ท่ี  ค  าสั่ง  เพื่อเลือกเคร่ืองมือเขา้ใชง้าน 

ก าหนดเคร่ืองมือตา่งด้วยตวัเอง 

ตวัเลอืกเคร่ืองมือแสดงที่  Destop 

ติกลงในช่องสีเ่หลีย่มเพื่อเลอืกเคร่ืองมือ 

เลอืกเคร่ืองมือเข้าใช้งาน 
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7. ตาราง 

 

 

1. ใชเ้พื่อวาดตารางโดยใชเ้คร่ืองมือวาดตาราง 
2. เป็นเมนูท่ีแทรกตารางก าก าหนด คอลมัน์และแถวตามความตอ้งการ 

 
8.  การตั้งค่าการพมิพ์ 

1 

2 
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9. เมนูตั้งค่าหน้ากระดาษ 

 

ก าหนดเคร่ือง  Print  ที่ใช้งาน 

ก าหนดช่วงหน้าการพิมพ์

เอกสาร 

ก าหนดชดุของการพิมพ์ 

1 2

2 

3 
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1. ตั้งระยะขอบเอกสารตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
2. ตั้งค่าการวางแนวเอกสาร 
3. ตั้งค่าการน าไปใชซ่ึ้งสามารถเลือกใชไ้ด ้ 2  แบบคือ 

- ทั้งเอกสาร 
- จากจุดน้ีเป็นตน้ไป 

10.  การแทรกสัญลกัษณ์ด้านหน้าข้อย่อย 

 

การใชง้านเขา้ท่ีรูปแบบ  และเลือกลญัลกัษณะแสดงหนา้ขอ้ยอ่ย 

11.  การแทรกรูปภาพเข้าเอกสาร 

 

เลอืกรูปแบบเพื่อใช้งาน 

1 
2 
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การใชง้านเขา้ท่ีเมนูแทรกและเลือก  รูปภาพซ่ึงมีอยู ่ 2  แบบคือ 

 -   ภาพตดัปะหรือคลิปอาร์ดท่ีอยูภ่ายในเคร่ือง 

 -   ภาพจากแฟ้มเพื่อดึงมาใชง้าน 

12.  การสร้างตารางโดยการก าหนดคอลมัน์  และแถว 

 

 

1.2    การสร้างกราฟโดยใช้  MS- Word 

 

ก าหนดจ านวนช่องในแนวตัง้ 

ก าหนดจ านวนช่องในแนวนอน 

เลอืกปรับความกว้างของแถว 

ก าหนดสญัลกัษณ์ของสใีห้

สอดคล้องกบัข้อมลู 
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จากรูปเป็นหนา้ต่างเม่ือเขา้เมนู  กราฟ 

 

 

 

เราสามารถเลือกชนิดของกราฟได ้โดยการคลิกเมาส์ขวาท่ีกราฟ  แลว้เลือกท่ีชนิดแผนภูมิ 

 

 

ตวัอยา่งกราฟท่ีได้จากการป้อนข้อมลู 

ก าหนดช่ือแกนที่เหมาะสม 

ก าหนดช่ือแกนที่เหมาะสม 

ชนิดของกราฟได้ตาม

ความเหมาะสม 
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การก าหนดค่าต่างในแผนภูมิ 

 

จากรูปเป็นการก าหนดค่าต่างในแผนภูมิ 

 

การเปลีย่นลกัษณะตัวอกัษรและลวดลายต่างบนพืน้แผนภูมิ 

 

 

การเขา้ถึงท าไดโ้ดยการคลิกเมาส์ขวาท่ีกราฟ    และเลือกจดัรูปแบบพื้นท่ีแผนภูม 

ตัง้ช่ือแผนภมูิ 

ก าหนดช่ือแกน  X และ  Y 

ตัง้คา่ขนาดตวัอกัษร 

แบบตวัอกัษร 

ตัง้คา่ลกัษณะพิเศษตวัอกัษร 
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1.3  การสร้างผังองค์กร    

   แทรก          ไดอะแกรม             ผงัองคก์ร           กดตกลง 

 

จากนั้นก็จะแสดงผงัองคก์รแบบมาตรฐานใหเ้ห็น 

 

 

 

 

เคร่ืองมือตา่งๆที่ชว่ยในการสร้าง 

ผงัองค์กรพืน้ฐาน 
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รูปแสดงผงัองคก์รพื้นฐาน 

 

จากรูปเป็นการแสดงช่ือต าแหน่งต่างของผงัองคก์ร 

1.4   การพมิพ์สูตรทางคณติศาสตร์    

ฟังชัน่        ท่ี tool   bar  จะแสดงหนา้ต่างดงัดงัรูปจากนั้นเลือกใชเ้คร่ืองมือตามความตอ้งการ 

 

 

 

 

ระดบัยอ่ย 

ผู้ช่วย 

Manager 

สตูรท่ีได้จากการสร้าง 

เคร่ืองมือตา่งที่ใช้ทัง้หมด 

กลอ่งพิมพ์สตูร 
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ความรู้เบือ้งต้นในการค านวณ 
ด้วยโปรแกรม   EXCEL 

 หวัใจของ  EXCEL คือ ความสามารถในการค านวณ ซ่ึงเราจะท าการศึกษาวธีิการค านวณดว้ย 
EXCEL ในระดบัเบ้ืองตน้ เร่ิมตั้งแต่การสร้างสูตรโดยใชเ้คร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ทัว่ไป        
จนถึงการใช ้
ฟังชนักม์าช่วยการค านวณท่ีซบัซอ้นข้ึนและปิดทา้ยดว้ยการแกปั้ญหาท่ีมกัพบในการใช ้ EXCEL 
ค านวณ เพื่อ 
เป็นพื้นฐานในการศึกษาฟังชนักท่ี์ยากต่อไป 
 จากท่ีคุณเคยไดศึ้กษาโปรแกรม  EXCEL มาบา้งจะพบวา่การใชสู้ตร (Formula) ช่วย
ใหเ้รา 
สามารถหาผลลพัธ์จากขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด ้  เช่นคุณทราบราคาขายหนา้ร้านและทราบตน้ทุน คุณก็
สามารถหาก า 
ไรของการขายสินคา้ได ้
         สูตรใน  EXCEL ยาวได้แค่ไหน 
 หากคุณตอ้งการสร้างสูตรท่ีแสนยาว    ก็อยา่เกินความยาวสูงสุดของสูตร    EXCEL   
ซ่ึงเท่ากบั 
1024   ตวัอกัษรนะครับ 
          ความแตกต่างระหว่างการค านวณด้วย  EXCEL กบัการค านวณในชีวติประจ าวัน 
สูตรใน  EXCEL  มีความแตกต่างกบัการค านวณท่ีเราเคนเรียนมาดงัน้ี 
 1. สูตรใน  EXCEL  จะเขียนในบรรทดัเดียว   ดงันั้นการเขียนเลขยกก าลงัจึงตอ้ง
เปล่ียนวธีิการ 
เขียนเล็กนอ้ย  เช่น   22  จะเขียนเป็น  2^2  แทน 
 2.  สูตรใน  EXCEL  ตอ้งเขียนในบรรทดัเดียว  มาสามารถสร้างเป็นเคร่ืองหมาย
เศษส่วนได ้

ดงันั้นถา้เขียน  
3

2   ตอ้งเขียนเป็น  2/3  แทน 

4. ใน EXCEL  มีการล าดบัความส าคญัของเคร่ืองหมาย  โดยเคร่ืองหมายท่ีมีล าดบัแรกจะถูก
ค านวณก่อน  ดงัน้ี 
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ล าดบัของเคร่ืองหมาย เคร่ืองหมาย ค าอ่าน 
1 (  ) วงเล็บ 
2 % เปอร์เซ็นต ์ เช่น  10 % 
3 ^ ยกก าลงั 
4 *  และ  / คูณ และหาร 
5 +  และ - บวก  และ ลบ 

 
 การค านวณตอ้งเรียงตามล าดบั เช่น  1+ 2*  3  จะไดผ้ลลพัธ์เท่ากบั  7   เน่ืองจาก   *   
( ล าดบัท่ี  4 )  มีล าดบัมาก่อน  +  (ล าดบัท่ี  5 ) โปรแกรม  EXCEL  จึงท า  2  *  3  ก่อนเท่ากบั  6   
แลว้จึงท า  1  +  6  จึงไดผ้ลลพัธ์  เท่ากบั  7   
 
4.  คุณไม่สามารถใส่สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีซบัซอ้นเช่น   (Square  root)  ลงใน 
สูตรของ  EXCEL  ได ้
ตัวอย่างการค านวณโดยใช้สูตร 

การบวก  ลบสมการ 
ตวัอยา่ง การค านวณ( การบวก)โดยป้อนขอ้มูลโดยตรงและการอา้งอิงเซล  เพื่อหาผลรวมในการ
สอบของนกัศึกษาจ านวน 
11  คน  ไดด้งัน้ี 
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จากตวัอยา่งท่ี  1   และ  2  จะเห็นไดว้า่วธีิท่ี  2 (การอา้งอิงเซล) มีการน าไปใชม้ากกวา่วธีิท่ี  1   

เพราะวธีิท่ี  1  มีความลา้ชา้มากในการหาผลลพัธ์ 

จากตวัอยา่งท่ี  2  นั้นมีวธีิท่ีง่ายและรวดเร็วข้ึนโดยเราไม่จ  าเป็นตอ้งพิมพ ์  เซลลงไปแต่เราจะใช้

วธีิใชเ้มาส์ไปคลิกท่ีเซล 

นั้นแทนการพิมพเ์ช่น (ในการค านวณตอ้งน าหนา้ดว้ยเคร่ืองหมาย  ( =)   เสมอหนา้เซล  เพื่อแสดง

การค านวณ 

ค าตอบ    G40= B1+C1+D1 

ค าตอบ    G24=76+70+65 
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ในการใชเ้มาส์คลิกเซลยงัยงัคงตอ้งใส่เคร่ืองหมายแสดงการค านวณต่อเซลระวา่งเซลต่าง 

ตวัอยา่งท่ี 3 การหาผลรวมโดยการใชฟั้งชัน่ส าเร็จของผลรวม (SUM) 

 

 

แสดงเซลที่คลกิเพื่อค านวณ 

ต าแหนง่คลกิเมาส์ 

ต าแหนง่  แดรกเมาส์   C29-E29 

ต าแหนง่แดรกเมาส์เพื่อ  Copy  สตูร 
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การเขยีนสูตรในการค านวณในชีวติประจ าวนัเช่น 

จากตวัอยา่งเป็นการค านวหาราคาขายจริงจากเปอร์เซ็นตส่์วนลดท่ีต่างๆกนัดงัรูป 

 

เทคนิคการบงัคบัไม่ใหต้  าแหน่งอา้งอิงในสูตรเปล่ียนเม่ือท าการ  COPY 

การล็อกต าแหน่งอา้งอิงเซลไม่ใหเ้ปล่ียนเม่ือท าการ  Coppy  สูตรไปใชท่ี้อ่ืน  สามารถท าได้

โดยการใส่ 

สัญลกัษณ์   (  $  )  น าหนา้ช่ือแถวหรือ   คอลมัน์ของต าแหน่งอา้งอิงนั้น 

    สตูรการค านวณ 
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        การใส่เคร่ืองหมาย  $    หนา้เซลนั้นมีวธีิท่ีง่ายข้ึนคือ  การคลิกหนา้เซลนั้น  และท าการกด  F4  

ท่ีคีบอร์ดจะปรากฏเคร่ืองหมาย  $  ดา้นหนา้ต าแหน่งแถว  และคอลมัน์ตวัอยา่งเช่น 

 

 

 

 

 

ต าแหนง่ลอ็คเซล 

มีเคร่ืองหมาย $ หน้าแถวและคอลมัน์ 

เซลที่ถกูลอ็คต าแหนง่ 

ต าแหนง่คดัลอกสตูร 
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  การใชฟั้งชัน่  IF       

ตวัอยา่งท่ี  1       
ร้านคา้แห่งหน่ึง  มีโปรโมชัน่เม่ือซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาตั้งแต่  5000 บาทข้ึน จะลดให ้ 20% และเม่ือ 
ซ้ือสินคา้ในร้านท่ี ราคาตั้งแต่  1000  ถึง    4999  บาท  จะลดให ้ 15%  แตถ้า้ซ้ือนอ้ยกวา่   1000  บาท 
จะลดใหเ้พียง   10% จงค านวณราคาขายจริง ของร้านน้ี   โดย  ใช ้ฟังชัน่  IF ช่วยในการค านวณ 

A B C D     

ลูกค้า ราคา (บาท) 
ส่วนลด 

(บาท) 

ราคาขายจริง

(บาท) 
1 

   

นาย  ก 1800 270 1530 2    

นาย  ข 2300 345 1955 3    

นาย  ค 6500 1300 5200 4    

นาย  จ 7800 1560 6240 5    

นาย  ฉ 3200 480 2720 6    

นาย  ช 4800 720 4080 7    

        8    

 

สูตรการค านวณ   C2  =  IF(B2>=5000,B2*20%,IF(B2>=1000,B2*15%,B2*10%)) 

สูตรการค านวณ    D2  = B2-C2 
ค าตอบแถวอ่ืนใชว้ธีิการ แดรกเมาส์ลงดา้นล่างจนครบทุกแถว 
ตวัอยา่งท่ี  2      

ในการสอบของโรงเรียนแห่งหน่ึง  มีเกณฑว์า่ผูส้อบตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่ 60  คะแนนข้ึนไปจึงจะถือวา่ผา่น  เราสามารถ  

น า  Function  IF มาช่วยตรวจสอบไดด้งัน้ี 
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 A B C    

1 ช่ือ คะแนน ผลการสอบ    

2 ก 40 ไม่ผา่น    

3 ข 70 ผา่น    

4 ค 76 ผา่น    

5 ง 56 ไม่ผา่น    

6 จ 87 ผา่น    

7 ฉ 54 ไม่ผา่น    

 

 

 

 

การสอน การใช้สมการเงือ่นไข   

สตูรการค านวณ      =IF(C2>=60,”ผา่น”,”ไมผ่า่น”) 

ค าตอบแถวอื่นใช้วิธีการ แดรกเมาส์ลงด้านลา่งจนครบทกุแถว 
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ตวัอยา่งท่ี    3 

 100- 80 ดมีาก  

 70-79 ด ี  

 60-69 พอใช้  

 50-59 ควรปรับปรุง  

 นอ้ยกวา่ 50 ควรปรับปรุงอย่างยิง่  

A B C D  

1 ล าดบัท่ี คะแนน เกณฑก์ารตดัสิน  

2 1 89 ดมีาก  

3 2 48 ควรปรับปรุงอย่างยิง่  

4 3 67 พอใช้  

5 4 74 ด ี  

6 5 57 ควรปรับปรุง  

7 6 82 ดมีาก  

8 7 68 พอใช้  

9 8 86 ดมีาก  

10 9 40 ควรปรับปรุงอย่างยิง่  

11 10 69 พอใช้  

     

สตูรการค านวณ    D2=   IF(C2>=80,”ดีมาก”,IF(C2>=70,”ดี”,IF(C2>=60,”พอใช้”,IF(C2>=50,”ควรปรับปรุง”, 

”ควรปรับปรุงอยา่งยิง่”)))) 
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ตัวอย่างที ่ 4   การหาค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Average)  

    

A  รายงานยอดขายในไตรมาสแรก   

B C D E F G 

   มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม รวม ค่าเฉล่ีย 

1 ทีมที่  1 250,000 300,000 250,000 800,000 266,666.6667 

2 ทีมที่  2 500,000 600,000 650,000     

3 ทีมที่  3 400,000 500,000 600,000     

4 รวม           

 

 

 

ตวัอยา่งท่ี   5   การหาค่า   MAX,MIN  (ค่ามากสุดและค่านอ้ยสุดของขอ้มูล) 

A  รายงานยอดขายในไตรมาสแรก 

B C D E 

          มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม MAX MIN 

1 ทีมที่  1 250,000 300,000 250,000   

2 ทีมที่  2 500,000 600,000 650,000   

3 ทีมที่  3 400,000 500,000 600,000   

 

 

 

 

สตูร   F1=SUM(C1:E1) 

สตูร   G1=Average(C1:E1) 

สตูร   =MAX(C1:E1) สตูร   =MIN  (C1:E1) 
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ตัวอย่างที ่ 6   การใชง้านฟังชัน่  COUNTIF  

            A       B           C 

1 Name test 1 

2 Somsak 76 

3 Somsi 76 

4 Somsong 90 

5 Somchai 80 

6 Somnuk 64 

7 Somruk 70 

8 Somchat 54 

9 Sombat 60 

10 Somsuk 72 

จากตวัอยา่งเป็นการนบัจ านวนคนท่ีไดค้ะแนนสอบ 76  วา่มีจ  านวนก่ีคน 

 

 

 

 

 

 

=COUNTIF(C2:C10,”=76”) 
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ตัวอย่างที ่ 7  การใช้    Function  ,  COUNTIF     

ในการสอบคดัเลือกนกัศึกษาเขา้เรียนมีผูเ้ขา้สอบและคะแนนสอบดงัตารางดา้นล่าง 

      A    B   C  D       E                 

F 

ล าดบั ช่ือ-    นามสกุล คณิตศาสตร์ วทิยา

สตร์ 

ภาษาองักฤษ ผลรวม 1 

1 นายสมพร 35 12 23  2 

2 นายชาติชาย 12 13 19  3 

3 นายรักเกียรติ 27 24 19  4 

4 นายอาคม 14 21 23  5 

5 นายดนยั 31 29 24  6 

6 นายวรีะ 24 18 27  7 

7 นายกอบเกียรติ 16 24 11  8 

8 นายคมสัน 19 25 23  9 

จ านวนนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนมากกวา่   60  คะแนน มีก่ีคน      =  COUNTIF(F2:F9,>60) 

ตัวอย่างที ่  8      

การบงัคบัไม่ใหต้  าแหน่งอา้งอิงในสูตรเปล่ียนเม่ือท าการ  Coppy 

 การล็อกต าแหน่งอา้งอิงเซลไม่ใหเ้ปล่ียนเม่ือท าการ  Coppy  สูตรไปใชท่ี้อ่ืน  สามารถท าไดโ้ดย

การใส่ 
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สัญลกัษณ์   (  $  )  น าหนา้ช่ือแถวหรือ   คอลมัน์ของต าแหน่งอา้งอิงนั้น 

ดงัตวัอยา่งดา้นล่าง     

A B C D E F G 

1 การหาค่าคอมมิสชัข่องยอดขายในแต่ละทีม (ค่าคอม ฯ 2 %  ของยอดขาย ) 

2   มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวม ค่าคอมิสช่ัน 

3 ทีมท่ี  1 250000 300000 250000 800000   

4 ทีมท่ี  2 500000 600000 650000 1750000   

5 ทีมท่ี  3 400000 500000 600000 1500000   

6 รวม           

7       

8 ค่าคอม

มิสชัน่ 0.02 (ค่าคอมมิสชัน่  2% ยอดขาย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

G3=F3*$C$8 
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ตัวอย่างที ่ 9         การใชส้ัญลกัษณ์   (  $  )   ต่อ 

     

ลดราพิเศษส าหรับสมาชิก    20%   

 A B C  

1 ช่ือสินคา้ 

ราคา

ป้าย ราคาสมาชิก  

2 กา้วสู่โลกอินเตอร์เน็ต 215   

3 Window  me  ฉบบัสมบูรณ์ 250   

4 เข่ียนแบบเบ้ืองตน้ 180   

5 ซอฟแวร์ 195   

6 หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ 220   

7 ลดราพิเศษส าหรับสมาชิก    20%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2=B2-(B2*$B$7) 
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การใช้งาน   Microsoft -Power   Point 

1. หนา้ต่างเร่ิมตน้ใชง้าน 

 

 

 มุมมอง    หนา้ท่ี    ใชส้ าหรับดูรายละเอียดของเอกสาร   ซ่ึงมี  3  แบบใหเ้ลือก 
 เคา้ร่างภาพน่ิง     หนา้ท่ี   เป็นค่าเร่ิมตน้ในการวางรูปแบบเอกสารวา่จะสร้างเอกสาร
รูปแบบใด 
 เคร่ืองมือ  ออกแบบ  หนา้ท่ี  คือใชใ้นการสร้างแบบพื้นหลงัของแผน่เอกสารเพื่อใหเ้กิด
ความสวยงาม 
 บนัทึกยอ่  หนา้ท่ี  ใชส้ าหรับบนัทึกขอ้ความท่ีตอ้งการบรรยายหรือตอ้งการขยายความ
นอกเหนือจากเน้ือหา 
 Text  Book   หนา้ท่ี  ใชส้ าหรับพิมขอ้ความหรือรายละเอียดต่าง 

 

 

     Manu Bar    Tool   Bar 

Text Book 

    มมุมอง 
     บนัทกึยอ่ 

      ล าดบัภาพน่ิง 
     ออกแบบพืน้หลงั 

     เค้าร่างภาพน่ิง 
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2. หนา้ต่างแบบพื้นหลงั 

ใชเ้มาส์ คลิก  ท่ี   รูปแบบ                 ออกแบบภาพน่ิง           กด  ENTER   

จะแสดงหนา้ต่างดงัรูป 

 

     3.  เคา้ร่างภาพน่ิง   

  การเขา้ถึงโดยการเขา้ท่ี    รูปแบบ               เคา้โครงภาพน่ิง              กด   ENTER 

 
จะแสดงหนา้ต่างดงัรูปซ่ึงเราจะเป็นคนเลือกรูปแบบของ  Sheet  งานตามความเหมาะสมดงัรูป 

 

 

     แบบพืน้หลงั      เค้าร่างส ี

     เค้าร่างภาพนนิง่ 
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5. หนา้ต่างการน าเสนอภาพน่ิง 
             การน าเสนอภาพน่ิง             การเคล่ือนไหวก าหนดเอง   กด ENTER  จะแสดงหนา้ต่าง

ดา้นล่างใหเ้ห็น 

 

หมายเหตุ 

ในการเพิ่มลกัษณะพิเศษตอ้งเลือกกล่องขอ้ความท่ีจะก าหนดการเคล่ือนไหวก่อนท่ีจะเลือก

ท่ี การเพิ่มลกัษณะพิเศษ 

5. หนา้ต่างการก าหนดค่าการน าเสนอภาพน่ิง 

เมนนู าเสนอภาพน่ิง 
เคร่ืองมือลกัษณะการเปลีย่นภาพน่ิง 

เพิ่มลกัษณะพิเศษ 



 66 

 

 

  6. มุมมองเรียงล าดบัภาพน่ิง 

 
เพื่อตอ้งการดูภาพน่ิงทั้งหมด  ในไฟลน์ั้นๆ  หรือเพื่อสามารถแกไ้ขขอ้มูลหรือน าเสนอภาพน่ิงท่ี

ตอ้งการอยา่งเร่งด่วน 

 

หมายเลขล าดบัการเคลือ่นไหว 

ตัง้คา่ตา่ง(ความเร็ว, การเร่ิมต้น, คณุสมบตัิ)

ตา่งๆ 
ยกเลกิการเคลือ่นไหว 

ล าดบัการน าเสนอ 

ทดสอบการน าเสนอ 

จดัล าดบัการน าเสนอ 

 

  มมุมองเรียงล าดบั 
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การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง  Folder 

        ในการเช่ือมโยงระหวา่ง  Folder ตอ้งมัน่ใจวา่จะตอ้งมีขอ้มูลใหเ้ขา้ถึงได ้เช่นอาจจะเป็น

รูปภาพ หรือ File    Text ต่างๆ  หรือ  ตอ้งการเช่ือมโยงไปยงั  WEB   SIT ต่างๆก็สามารถท าได้

เช่นกนัแต่ ตอ้งมัน่ใจวา่เคร่ืองก าลงั ON LINE อยู(่ในการเช่ือมต่อ  เขา้ WEB SIT) 

หนา้ต่างการเช่ือมโยงหลายมิติ 

            แทรก                 การเช่ือมโยงหลายมิติ    กด   ENTER จะปรากฏหนา้ต่างดา้นล่าง 

 

หมายเหตุ 

 ในการเช่ือมโยงนั้นเราตอ้งก าหนดตวัเช่ือมโยงก่อนเสมอเช่น  ใชข้อ้ความเป็นตวั

ก าหนดการเช่ือมโยง 

หรืออาจจะสร้างเป็นสัญลกัษณ์   หรือรูปก็ไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละงานๆไป 

 

Folder ที่จะเช่ือมโยง 

เคร่ืองมือเช่ือมโยงหลายมติิ 

เมนกุารเช่ือมโยงหลายมิติ 
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ในการเช่ือม  เราสามารถเช่ือมโยงไดท้ั้ง  File เด่ียวกนัแต่อยูค่นละ Sheet งาน หรือเราสามารถ

เช่ือมโยงไปยงั  File อ่ืนก็ไดต้ามความตอ้งการ 

การแทรกรูปภาพเข้าใน Work   Sheet 

         แทรก           รูปภาพ               จากแฟ้ม  หรือภาพตัดปะ            ENTER 

 

1. ภาพตดัปะเป็นภาพคลิปอาร์ตท่ีอยูใ่น  MS -  Office 
2. จากแฟ้ม  เป็นขอ้มูลภาพท่ีอยูใ่นแฟ้มขอ้มูลต่างท่ีไดบ้นัทึกไวไ้นเคร่ืองภายในเคร่ือง 

 
ตวัอยา่งการเขา้ถึงคือ     

               แทรก                รูปภาพ                 ภาพตดัปะ           จดัระเบียบภาพตดัปะ         Office  

Collection  กด  ENTER 

1 

2 
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การแทรกภาพจากแฟ้มขอ้มูลต่าง 

               แทรก                รูปภาพ                 จากแฟ้ม                 กด  ENTER 

จะแสดง Folder ข้ึนมา  จากนั้นเลือก  ต าแหน่งรูปภาพ  และรูปภาพท่ีตอ้งการ  และกด    แทรก 

และจดัต าแหน่งของรูปภาพตามความตอ้งการ 

 

 

จดัระเบยีบภาพตดัปะ 
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การอดัเสียงลงใน  Power Point 

เขา้             แทรก               ภาพยนตร์และเสียง          บนัทึกเสียง  กด   ENTER   จะปรากฏหนา้ต่าง

ดา้นล่าง 

    

 

 

 

ภาพแสดงหนา้ต่างเคร่ืองมือบนัทึกเลียงลงใน  sheet  เอกสาร 

 

บนัทกึเสียง 

หยดุการบนัทกึ 

ทดสอบเลน่เสียง 

ก าหนดชื่อเสียง

หรือแผ่นงาน 
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