บทที่ 1
“ภาวะโลกร้ อน” กับการดาเนินชีวติ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั เป็ นสิ่ งที่คนในสังคมโลกยังให้
ความสนใจไม่มากนักและที่สาคัญ คือ ยังมีคนจานวนมากขาดความเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนในโลก มีส่วน
ร่ วมกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพียงแต่จะมากหรื อน้อยนั้นย่อมแตกต่างกันไปตามพฤติกรรม และ
รู ปแบบการ ดาเนิ นชีวติ ของแต่ละบุคคลเช่น การอุปโภค บริ โภค การใช้ยพาหนะรวมถึงการใช้เครื่ องอานวย
ความสะดวกประเภทต่าง ๆ ยิง่ บุคคลใดอุปโภค บริ โภคมากหรื อใช้ชีวิตพึ่งพาสิ่ งอานวยความสะดวกมาก
บุคคลผูน้ ้ นั ก็มีส่วนทาให้เกิด“ภาวะโลกร้ อน”มากขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่ งอุปโภค บริ โภค และสิ่ งอานวยความ
สะดวกทุกชนิดล้วนแล้วแต่ตอ้ งผ่านกระบวนการผลิตทั้งสิ้ น และในกระบวนการผลิตก็ยอ่ มก่อให้เกิดก๊าซ
พิษชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะก๊าซเรื อนกระจกที่เป็ นตัวการสาคัญที่ทาให้เกิด “ภาวะโลกร้ อน”
จึงอาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การใช้ชีวติ ที่เน้นการบริ โภค และเน้นความสะดวกสบายมีส่วน
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “ภาวะโลกร้อน”
หากกล่าวถึง “ภาวะโลกร้ อน” อาจกล่าวอธิ บายปรากฏการณ์ดงั กล่าวเพิม่ เติมได้วา่
ขณะที่กระบวนการผลิตทางานจะก่อให้เกิดก๊าซเรื อนกระจกลอยขึ้นไปสะสมตัวในชั้นบรรยากาศและเมื่อ
การสะสมตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเกิดปฏิกิริยาที่ทาให้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องทะลุผา่ น
ชั้นบรรยากาศเข้ามา สะท้อนกลับออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้นอ้ ยลง พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์จึง
ถูกกักเก็บเอาไว้ใต้ช้ นั บรรยากาศมากขึ้นอันเป็ นเหตุให้อุณหภูมิของโลกสู งขึ้น ซึ่ งนักวิชาการเรี ยกภาวะ
ดังกล่าวว่า “ภาวะโลกร้ อน”
ปรากฏการณ์ “ภาวะโลกร้ อน” ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็ นภัยกับมนุษย์หลายประการ เช่น น้ าท่วม
ความแห้งแล้ง ลมพายุ
อุณหภูมิที่สูงขึ้น ระดับน้ าทะเลสู งขึ้นและรุ กตัวเข้ามาในแผ่นดิน โดยช่วงเวลาที่ผา่ นมา “ภาวะโลกร้อน”ได้
ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นในหลายพื้นที่ของโลก ดังข้อมูลที่สามารถรวบรวมสรุ ปได้ดงั นี้
1.ภาวะโลกร้ อน ส่ งผลให้น้ าแข็งบริ เวณขั้วโลกเหนื อละลายครั้งใหญ่ ทาให้ระดับน้ าทะเลเพิ่ม
สู งขึ้น และรุ กตัวเข้าไปสู่ แผ่นดิน
ในหลายพื้นที่ของโลก ทาให้ผคู ้ นจานวนมากต้องอพยพย้ายถิ่น และสู ญเสี ยที่ดินทากินด้วย ซึ่ งหากเป็ น
เช่นนี้ ต่อไป ในอนาคตสัดส่ วนของพื้นที่น้ า 3 ส่ วน ต่อแผ่นดิน 1 ส่ วน อาจมีการเปลี่ยนแปลง
2. ภาวะโลกร้ อน ทาให้มวลน้ าแข็งของมหาสมุทรอาร์ กติกบางลง ส่ งผลกระทบต่อวิถีการล่าสัตว์
เช่น หมีข้ วั โลกแมวน้ า และกวางคาริ บู เพื่อการดารงชีพของ พรานชาวอินูอิตหรื อชาวเอสกิโมเนื่องจากแผ่น
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น้ าแข็งที่บางลงเกิดการแตกหักได้ง่ายทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการล่าสัตว์นอกจากนี้สัตว์ดงั กล่าวก็เริ่ มมีจานวน
ลดลงตามธรรมชาติเพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้
3. ภาวะโลกร้ อน ส่ งผลให้หิมะที่ปกคลุมภูเขาหลายแห่งในทวีปยุโรปลดน้อยลงจนไม่สามารถเล่น
สกีได้ ซึ่ งทาให้รูปแบบวัฒนธรรมการพักผ่อนของคนในทวีปยุโรปเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง
4. ภาวะโลกร้ อน ทาให้อุณหภูมิในฤดูหนาว ของหลายประเทศในทวีปยุโรปสู งกว่าปกติ เช่น ในปี
2007 ประเทศเนเธอร์ แลนด์ประสบกับอากาศร้อนที่สุดในรอบ 300 ปี ส่ วนประเทศรัสเซี ยและอังกฤษเผชิญ
กับฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ของประเทศ
5. ภาวะโลกร้ อน ส่ งผลให้ในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผา่ นมาผูส้ ู งอายุในหลายประเทศของทวีปยุโรป
เสี ยชีวติ ไปจานวนมากในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อน เนื่ องจากไม่สามารถปรับตัวได้กบั อุณหภูมิที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ยงั มีอีกหลายเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในรอบทศวรรษนี้ เช่น เกิดพายุเฮอริ เคนแครี นา
พัดเข้าสู่ ชายฝั่งประเทศบราซิ ลเมื่อปี 2004 ซึ่ งนับเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่เกิดพายุเฮอริ เคนในตอนใต้
ของมหาสมุทรแอตแลนติก กรุ งกาฏมาณฑุเมืองหลวงของประเทศเนปาล มีหิมะตกเป็ นครั้งแรกในรอบ 62
ปี อุณหภูมิในมณฑลเสฉวน และมหานครจุงกิง ของประเทศจีนสู งเป็ นประวัติการณ์ถึง 38 องศาเซลเซียส
เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ ที่ประสบกับอุณหภูมิช่วงเทศกาลคริ สต์มาสในปี 2006 สู งที่สุดในรอบ 100 ปี

จากตัวอย่างข้างต้น เป็ นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริ ง และเกิดขึ้นแล้วในหลายภูมิภาคของโลก แต่
เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ยังไม่ได้รับความสนใจจากคนไทยมากนัก อาจเนื่ องมาจากเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้
เกิดขึ้นในประเทศไทย
หากกล่าวสาหรับประเทศไทย นักวิชาการจากหลายหน่วยงานได้สรุ ปผลจากการศึกษาใกล้เคียงกัน
ว่า “ภาวะโลกร้ อน” มีความสัมพันธ์กบั ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั แม้ปัญหาการกัดเซาะ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นมาต่อเนื่องอยูก่ ่อนแล้ว แต่ในช่วงหลังปั ญหาดังกล่าวได้เพิ่มระดับความรุ นแรงขึ้นอย่าง
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มาก ดังตัวอย่างเช่น ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้ าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ ซึ่ งจาก
การศึกษาของนักวิชาการประกอบกับคาบอกเล่าของคนในพื้นที่ สามารถสรุ ปในเบื้องต้นได้วา่ ปั ญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งในบริ เวณดังกล่าวทาให้พ้นื ที่ซ่ ึ งเคยเป็ นแผ่นดินหายไปหลายหมื่นไร่ โดยบริ เวณที่เคยเป็ น
ชุมชนมีบา้ นพักอาศัยของชาวบ้านถูกน้ าทะเลกลืนกินพื้นที่เข้ามาโดยตลอด ซึ่ งปั จจุบนั ยังเหลือร่ องรอยเป็ น
หลักฐาน คือ เสาไฟฟ้ าจานวนมากที่ปัจจุบนั ต้องกลายเป็ นเสากลางทะเลจากที่กล่าวมา เป็ นเพียงตัวอย่าง
หนึ่งของชุมชนในประเทศไทยเท่านั้น ที่ประสบกับปั ญหาน้ าทะเลรุ กเข้ามากลืนกินที่อยูอ่ าศัยของประชาชน
เพราะแท้จริ งแล้วยังมีอีกหลายพื้นที่ของประเทศไทย ที่ตอ้ งประสบชะตากรรมเดียวกันกับชุมชนบ้านขุน
สมุทรจีน

ดังนั้นการบรรเทาภัยรุ นแรงจาก “ภาวะโลกร้ อน”จึงเป็ นสิ่ งที่ทุกคนในสังคมไทยควรตระหนักและ
ให้ความร่ วมมือในการปรับและเปลี่ ยนพฤติกรรมบางประการในการใช้ชีวิต ประจาวัน เพื่อลดปริ มาณก๊าซ
เรื อนกระจกดังเช่นการปรับอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศให้อยูใ่ นอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงานที่
เกินความจาเป็ นรวมถึงการเช็คลมยางและดูแลรักษาสภาพเครื่ องยนต์ของยานพาหนะอย่างสม่าเสมอเพื่อลด
การเผาผลาญน้ ามันโดยไม่จาเป็ น และการขับยานพาหนะด้วยความเร็ วที่พอเหมาะก็สามารถช่ วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ดว้ ยเช่ นกันตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกเนื่ องจากการเผาทาลายถุ งพลาสติกที่
กลายเป็ นขยะทาให้เกิดการสะสมตัวของสารพิษในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ การเดินให้มากขึ้นแทนการใช้
ยานพาหนะในระยะทางไม่ไกลนักจะช่วยลดการเผาผลาญพลังงานเชื้ อเพลิงได้จานวนมาก รวมถึงการปลูก
ต้นไม้ในบริ เวณที่พกั อาศัยสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ไม่ให้ไปสะสมตัวในชั้นบรรยากาศ
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มาตรการดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะช่วยบรรเทาภัยรุ นแรงจาก “ภาวะโลกร้อน” แล้ว ยังเกิด
ประโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรมต่อตัวผูป้ ฏิบตั เองด้วย เช่น การการปรับอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศให้อยูใ่ น
อุณหภูมิที่เหมาะสม หรื อการเช็คลมยางและดูแลรักษาสภาพเครื่ องยนต์ของยานพาหนะอย่างสม่าเสมอ ช่วย
ให้ประหยัดค่าไฟและค่าซ่อมบารุ งเครื่ องปรับอากาศและยานพาหนะ ส่ วนการขับยานพาหนะด้วยความเร็ ว
ที่พอเหมาะก็ช่วยประหยัดค่าน้ ามันและช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุของผูข้ บั ขี่ดว้ ย ตลอดจนการ
เดินให้มากขึ้นแทนการใช้ยานพาหนะในระยะทางไม่ไกล ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น และนอกจากนี้การ
ปลูกต้นไม้ในบริ เวณที่พกั อาศัย ก็จะช่วยเพิ่มอากาศที่บริ สุทธิ์ ให้กบั ผูท้ ี่พกั อาศัยด้วยเช่นกัน
จากที่กล่าวทั้งหมดนี้ จึงเห็นควรให้ภาครัฐเร่ งส่ งเสริ มความรู ้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ
ถึงภัยทางธรรมชาติที่เกิดถี่ข้ ึน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั “ภาวะโลกร้อน” โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
ภาครัฐกากับ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและยินดีที่จะมีส่วนร่ วมในการบรรเทา ป้ องกัน และแก้ไข
ปัญหา “ภาวะโลกร้อน” ตามมาตรการที่ภาครัฐกาหนด

ผลจากสภาวะโลกร้ อน (Global Warming)
คือระดับคาร์ บอนไดออกไซด์สูงขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น ธารน้ าแข็งละลาย มหาสมุทรร้อนขึ้น
ระดับน้ าทะเลสู งขึ้น น้ าแข็งทะเลบางลง ชั้นดินเย็นแข็งคงตัวละลาย เกิดไฟป่ าบ่อยขึ้น ทะเลสาบเล็กลง หิ้ง
น้ าแข็งพังทลาย ทะเลสาบจับตัวเป็ นน้ าแข็งช้าลง แห้งแล้งยาวนาน ธารน้ าในเขตภูเขาเหื อดแห้ง ปริ มาณ
หยาดน้ าฟ้ าเพิ่มขึ้น ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูใบไม้ผลิมาถึงเร็ วขึ้น ฤดูใบไม้ร่วงมาถึงช้าลง ต้นไม้ออกดอก
เร็ วขึ้น ช่วงเวลาอพยพเปลี่ยนแปลง ถิ่นอาศัยเปลี่ยนไป นกทารังเร็ วขึ้น โรคภัยไข้เจ็บลุกลาม ปะการังฟอก
ขาว การทับถมของหิ มะลดลง สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกหายไป พืชและสัตว์ต่างถิ่นรุ กราน แนวชายฝั่งสึ ก
กร่ อน ป่ าในเขตภูเขาสู งแห้งแล้ง อุณหภูมิในเขตละติจูดสู งพุง่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ขณะที่ในปั จจุบนั อุณหภูมิเฉลี่ยได้สูงขึ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว 0.8 องศา และมีแนวโน้มที่จะ
สู งขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งผลที่จะเกิดตามมาจากการเพิ่มขึ้นต่าง ๆ เหล่านี้อาจรวมถึงความล้มเหลวทางการเกษตร
ความแห้งแล้งครั้งใหญ่ ตลอดจนโรคระบาดชุกชุม ระดับน้ าทะเลสู งขึ้น และป่ าไม้แห้งตาย ผนวกกับข่าว
ร้าย พืดน้ าแข็ง (ice sheet) ขนาดมหึ มาในด้านตะวันตกของแอนตาร์ กติก มีมวลน้ าแข็งถึง 3.2 ล้านลูกบาศก์
กิโลเมตร ที่กาลังสู ญเสี ยเสถียรภาพ ซึ่ งหากละลายทั้งหมด จะยกระดับน้ าทะเลทัว่ โลกให้สูงขึ้นอีก 16 ฟุต
หรื อ 4.8 เมตร และหากรวมกับน้ าแข็งที่กรี นแลนด์และขั้วโลกเหนื อที่กาลังหลอมละลายอย่างรวดเร็ ว จะทา
ให้น้ าทะเลสู งขึ้นอีก 20 ฟุต หรื อ 5-6 เมตร รวมเหนื อใต้แล้วอาจทาให้น้ าทะเลสู งขึ้น 12 เมตร
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ไปดูไกลๆตัวก่ อนทีต่ ่ างประเทศ ดูนะว่ าภาวะโลกร้ อนทาให้ ภูมิประเทศเปลีย่ นไปขนาดไหน
(( ภาพเก่า เปรียบเทียบ ภาพใหม่ ))
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เสาหลักบอกจุดสิ้นสุ ดเขตกรุงเทพมหานคร ( มันไปอยู่ในทะเลเรียบร้ อยแล้ ว )

เสาไฟฟ้าริมนา้ ? ทีบ่ างขุนเทียน บ่ งบอกถึงปริมาณนา้ ในทะเลทีส่ ู งขึน้
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ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นตัวการสาคัญกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่
บรรยากาศการเผาผลาญเชื้อเพลงฟอสซิ ลต่างๆ เช่น ถ่านหิ น น้ ามันเชื้อเพลิง และการตัดไม้ทาลายป่ าเหล่านี้
ส่ งผลให้ปริ มาณ คาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
อันส่ งผลกระทบต่ างๆมากมายไม่ ว่าจะเป็ นอุณหภูมิของโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่ อเนื่อง ภัยธรรมชาติ
ต่ างๆเกิดบ่ อยขึน้ และนี่คือสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ หลังจากนีค้ ือ...
1. จานวนพายุ Hurricane Category 4 และ 5 เพิ่มขึ้นสองเท่า ในสามสิ บปี ที่ผา่ นมา
2. เชื้อมาลาเรี ยได้แพร่ กระจายไปในที่สูงขึ้น แม้แต่ใน Columbian, Andes ที่สูง 7000 ฟุตเหนื อระดับน้ าทะเล
3. น้ าแข็ง ใน ธารน้ าแข็ง เขตกรี นแลนด์ ละลายเพิ่มมากขึ้นเป็ นสองเท่าในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา
4. สัตว์ต่างๆ อย่างน้อย 279 สปี ชี่ส์กาลังตอบสนองต่อ ภาวะโลกร้อน โดยพยายามย้ายถิ่นที่อยู่ หากเรายัง
เพิกเฉยต่อสิ่ งที่เกิดขึ้น รับรองได้เลยว่าจะเกิดเรื่ องอย่างนี้แน่
5. อัตรา ผูเ้ สี ยชีวติ จาก โลกร้อน จะพุง่ ไปอยูท่ ี่ 300000 คนต่อปี ใน 25 ปี ต่อจากนี้
6. ระดับน้ าทะเลสู งขึ้น 20 ฟุต
7. คลื่นความร้อน จะมาบ่อยขึ้นและรุ นแรงขึ้น
8. ภาวะฝนแล้ง และไฟป่ าจะเกิดบ่อยขึ้น
9. มหาสมุทรอาร์ กติกจะไม่เหลือน้ าแข็ง ภายในฤดูร้อน 2050
10.สิ่ งมีชีวติ กว่าล้านสปี ชี่ส์เสี่ ยงที่จะสู ญพันธุ์

เอาล่ะ..แล้วเราจะช่ วยลดปัญหาโลกร้ อนได้ อย่ างไร ?
1. เปลีย่ นหลอดไฟ
การเปลี่ยนหลอดไปจากหลอดไส้เป็ นฟลูออเรสเซนต์หนึ่งดวง จะช่วยลด คาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ 150
ปอนด์ต่อปี
2. ขับรถให้ น้อยลง
หากเป็ นระยะทางใกล้ๆ สามารถเดินหรื อขี่จกั รยานแทนได้ การขับรถยนตร์ เป็ นระยะทาง 1 ไมล์จะปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ 1 ปอนด์
3. รีไซเคิลให้ มากขึน้
ลดขยะของบ้านคุณให้ได้ครึ่ งนึงจะช่วยลด คาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 2400 ปอนด์ต่อปี
4. เช็คลมยาง
การขับรถโดยที่ยางมีลมน้อย อาจทาให้เปลืองน้ ามันขึ้นได้ถึง 3% จากปกติ
น้ ามันๆทุกๆแกลลอนที่ประหยัดได้ จะลด คาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ 20 ปอนด์
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5. ใช้ นา้ ร้ อนให้ น้อยลง
ในการทาน้ าร้อน ใช้พลังงานในการต้มสู งมาก การปรับเครื่ องทาน้ าอุ่น ให้มีอุณหภูมิและแรงน้ าให้นอ้ ยลง
จะลด คาร์ บอนไดออกไซด ์์ได้ 350 ปอนด์ต่อปี หรื อการซักผ้าในน้ าเย็น จะลด คาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ปี
ละ 500 ปอนด์
6. หลีกเลีย่ งผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีบรรจุภัณฑ์ เยอะ
เพียงแค่ลดขยะของคุณเอง 10 % จะลด คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1200 ปอนด์ต่อปี
7. ปรับอุณหภูมิห้องของคุณ(สาหรับเมืองนอก)
ในฤดูหนาว ปรับอุณหภูมิของ heater ให้ต่าลง 2 องศา และในฤดูร้อน ปรับให้สูงขึ้น 2 องศา จะลด
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 2000 ปอนด์ต่อปี
8. ปลูกต้ นไม้
การ ปลูกต้นไม้ หนึ่งต้น จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตัน ตลอดอายุของมัน
9. ปิ ดเครื่องใช้ ไฟฟ้าทีไ่ ม่ ใช่
ปิ ดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่ องเสี ยง และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ เมื่อไม่ใช้ จะลดคาร์ บอนไดออกไซด์ได้นบั พัน
ปอนด์ต่อปี

ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็ นปรากฏการณ์อนั เนื่องจากการที่โลกไม่
สามารถระบายความร้อนออกไปได้ จึงทาให้อุณหภูมิสูงขึ้น ปั จจุบนั โลกของเรากาลัง ถูกปกคลุมด้วยก๊าซ
เรื อนกระจก (Greenhouse Gases) ที่มากเกินสมดุลของธรรมชาติ ซึ่ งก๊าซเรื อนกระจกจะทาการเก็บกักความ
ร้อนไม่ให้สะท้อนออกนอกผิวโลก ทาให้อุณหภูมิพ้นื ผิวโลกเพิ่มสู งขึ้น องค์การสหประชาชาติ ได้ประมาณ
การว่า อุณหภูมิของโลก จะสู งขึ้นโดยเฉลี่ย 2-4 oC ส่ งผลให้ระดับน้ าทะเลสู งขึ้น 20-50 cm. ในเวลาอีก 1050 ปี นับจากปั จจุบนั โดยสาเหตุหลักที่ทาให้อุณหภูมิโลกสู งขึ้น ประกอบด้วยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(CO2) , ก๊าซมีเทน (CH4) , ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) , คลอโรฟลูโอโร คาร์บอน (CFC3) และ โอโซน (O3)
ซึ่ งมาจากการดาเนิ นกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ไฟฟ้ า การใช้น้ ามันเชื้ อเพลิงในการขนส่ ง และภาพ
อุตสาหกรรม เป็ นต้น
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บทที่ 2
ภัยธรรมชาติ (Natural Disasters)
ดร. ภูเวียง ประคามินทร์*
ภัยธรรมชาติ หมายถึ ง ภัยอันตรายต่า งๆที่ เกิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ และมี ผลกระทบต่อชี วิต ความ
เป็ นอยู่ ของมนุ ษย์ นับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วที่ มนุ ษย์ ผจญกับความยิ่งใหญ่ของภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
ยาวนานปานใดที่ มนุ ษย์พยายามเรี ยนรู ้ และเอาชนะภัยธรรมชาติ ตราบจนปั จจุ บนั มนุ ษย์ยงั ไม่สามารถ
เอาชนะได้เลย นอกจากนี้ ยงั ไม่มีใครที่ เข้าใจถึ งลักษณะกระบวนการและปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่
ละเอียดลึกซึ้ ง ปั จจุบนั มนุษย์มี เทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เดินทางไปในอวกาศได้ แต่สาหรับธรรมชาติอนั
ยิง่ ใหญ่ในโลกที่มนุษย์อาศัยอยูน่ ้ ี ความรู ้ที่มีอยูน่ ้ นั นับว่าน้อยมาก การเกิดปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติไม่
ว่าจะเป็ น แผ่นดินไหว ภัยร้อน ภัย หนาวฯลฯ เหล่านี้ แต่ละครั้งนามาซึ่ งความสู ญเสี ยทั้งชี วิตและทรัพย์สิน
ของมนุ ษย์เป็ นอย่างมาก ยิ่งมนุ ษย์พยายาม ที่จะเรี ยนรู ้ ศึกษาถึ งปรากฏการณ์ ธรรมชาติมากเท่าใด ยิ่งพบว่า
ธรรมชาติน้ นั ยิ่งมีความยิ่งใหญ่ สุ ดที่มนุ ษย์จะ สามารถควบคุมได้ หนทางเดียวที่ดีที่สุด พึงกระทาตอนนี้ คือ
พยายามเรี ย นรู ้ ธ รรมชาติ ข องภัย ต่ า งๆเหล่ า นี้ แล้ว หาทางป้ องกันและลดความเสี ย หายที่ จะเกิ ด จากภัย
ธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ให้มากที่สุด
ประเภทของภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติสามารถแบ่งเป็ น 8 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดงั นี้
1.วาตภัย
2. อุทกภัย
3.ความแห้งแล้ง
4.พายุฝนฟ้ าคะนอง
5. คลื่นพายุซดั ฝั่ง
6. แผ่นดินไหว
7. แผ่นดินถล่ม
8.ไฟป่ า
9.สึ นามิ
1. วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจาก พายุลมแรง แบ่งได้ 2 ชนิด
1.1 วาตภัยจากพายุฤดูร้อน จะเกิ ดขึ้ นในช่ วงฤดูร้อน เกิ ดจากกระแสอากาศร้ อนยกขึ้ นเบื้องบน
อย่าง รุ นแรงและเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ วจนสามารถกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ าหรื อเป็ นน้ าแข็งแล้วตกลงมา บางครั้ง
จะเกิดพายุ ฝนฟ้ าคะนองและอาจมีลูกเห็บทาความเสี ยหายได้ในบริ เวณเล็กๆ ช่วงเวลาสั้นๆ ความเร็ วลมที่
เกิดขึ้นในขณะนั้น ประมาณ 50 กม./ชม. ทาให้สิ่งก่อสร้าง บ้านเรื อน พืชผลทางการเกษตรเสี ยหาย ฝนตก
หนัก ฟ้ าแลบ ฟ้ าผ่า เป็ น อันตรายแก่ชีวติ มนุษย์และสัตว์ได้
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ข้ อสั งเกตก่อน/ขณะ/หลัง พายุฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม)
ก่อนเกิด
~ อากาศร้อนอบอ้าว ติดต่อกันหลายวัน
~ ลมสงบ แม้ใบไม้ก็ไม่สั่นไหว
~ ความชื้นในอากาศสู ง จนรู ้สึกเหนียวตามร่ างกาย
* ผูอ้ านวยการ , ส่ วนตรวจวัดและเตือนภัยแผ่นดินไหวทัว่ โลก สานักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
~ ท้องฟ้ ามัว ทัศนะวิสัยการมองเห็นระยะไกลไม่ชดั เจน (อากาศมัว)
~ เมฆทวีมากขึ้น ท้องฟ้ ามืดครึ้ ม อากาศร้อนอบอ้าว
ขณะเกิด
~ พายุลมแรง 15-20 นาที ความเร็ วมากกว่า 50 กม./ชม.
~ เมฆทวีข้ ึนอย่างรวดเร็ ว ลมกระโชกแรงเป็ นครั้งคราว ในช่วง 1-2 นาทีแรกความเร็ วลมอาจสู งถึง
60-70 กม/ชม. บางครั้งมีฝนตกหนัก อาจจะมีลูกเห็บตกได้ในบางครั้ง มีฟ้าคะนอง ฟ้ าแลบถ้านับในใจ 1-2-3
แล้ว ได้ยนิ เสี ยงฟ้ าร้อง และพายุจะห่างไปประมาณ 1 กม. ถ้าเห็นฟ้ าแลบและฟ้ าร้องพร้อมกัน พายุจะอยูใ่ กล้
มาก
~ สภาวะนี้จะอยูป่ ระมาณ 1 ชม.
หลังเกิด
~ พายุสลายไปแล้วอากาศจะเย็นลง รู ้สึกสดชื่นขึ้น ท้องฟ้ าแจ่มใส ทัศนะวิสัยชัดเจน
การป้องกัน พายุฤดูร้อน
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
* สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้าย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ชัว่ โมง
* ติดตั้งสายล่อฟ้ าสาหรับอาคารสู งๆ
* ปลูกสร้าง ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรี ยมป้ องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผล
การเกษตรเมือย่างเข้าฤดูร้อน
* ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิ ด ขณะมีฟ้าคะนอง
* ไม่ใส่ เครื่ องประดับโลหะ และอยูก่ ลางแจ้ง ขณะมีฝนฟ้ าคะนอง
1.2 วาตภัยจากพายุหมุนเขตร้ อน จะเกิ ดขึ้นในช่ วงฤดูฝน เป็ นพายุที่เกิ ดขึ้นเหนื อทะเลจีนใต้ และ
มหาสมุทรแปซิ ฟิกในเขตร้อน มีศูนย์กลางประมาณ 200 กม.หรื อมากกว่า มีลมพัดเวียนรอบศูนย์กลางทิศ
ทวนเข็ม นาฬิกา (ในซี กโลกเหนื อ) หากมีความแรงถึงขั้นพายุไต้ฝุ่นจะมีศูนย์กลางเป็ นวงกลมประมาณ 1560 กม. เรี ยกว่า ตาพายุ มองเห็นได้จากภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียม เมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งจะทา
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ความเสี ยหายให้ บริ เวณที่เคลื่อนผ่าน เป็ นอย่างมาก
ความรุ นแรง ของพายุหมุนเขตร้อนแบ่งตามความเร็ วลมสู งสุ ดใกล้จุดศูนย์กลางได้ดงั นี้
* พายุดีเปรสชัน่ มีกาลังอ่อน ความเร็ วลมใกล้ศูนย์กลาง ไม่เกิน 63 กม /ชม
* พายุโซนร้อน มีกาลังปานกลาง ความเร็ วลมใกล้ศูนย์กลาง 63-117 กม/ชม.
* พายุไต้ฝนุ่ มีกาลังแรง ความเร็ วลมใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 118 กม/ชม. ขึ้นไป
ข้ อสั งเกตก่อน/ขณะ/หลังเกิด สภาวะอากาศของพายุหมุนเขตร้อน (กรกฎาคม-ตุลาคม)
ก่อนเกิด
~ อากาศดี ลมตะวันออกเฉี ยงเหนื อพัดผ่าน
~ เมฆทวีข้ ึนเป็ นลาดับ
~ ฝนตกเป็ นระยะๆ
ขณะเกิด
~ เมฆเต็มท้องฟ้ า ฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดเวลา ลมพัดจัดและแน่ทิศ
~ เมื่อตาพายุผา่ นมา ลมสงบ ท้องฟ้ าแจ่มใส แต่ยงั จะมีลมรุ นแรงตามมาอีกครั้งในระยะเวลาสั้นๆ
~ เมฆเต็มท้องฟ้ า ฝนตกเกือบตลอดเวลา ลมพัดกลับทิศ
หลังเกิด
~ พายุสลายไปแล้วจะทิ้งความเสี ยหายไว้ตามทางผ่าน อากาศดีข้ ึนเป็ นลาดับ

รู ปที่ 1 ความเสี ยหายจากพายุไต้ฝนเกย์
ุ่
ที่จงั หวัดชุมพร วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2532
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วาตภัยครั้งสาคัญในประเทศไทยเกิดขึน้ ทีใ่ ดและเมื่อไร
1. วาตภัยจากพายุโซนร้อน “แฮเรี ยต” ที่แหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 มีผเู้ สี ยชีวติ 870 คน สู ญหาย 160 คน บาดเจ็บ 422 คน ประชาชนไร้ที่อยูอ่ าศัย
16,170 คน ทรัพย์สิน สู ญเสี ยราว 960 ล้านบาท
2. วาตภัยจากพายุไต้ฝนุ่ “เกย์” ที่พดั เข้าสู่ จงั หวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ความเร็ วของ
ลมวัดได้ 120 กม./ชม. ประชาชนเสี ยชีวติ 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน บ้านเรื อนเสี ยหาย 61,258 หลัง
ทรัพย์สินสู ญเสี ยราว 11,739,595,265 บาท
3. วาตภัยจากพายุไต้ฝนลิ
ุ่ นดา ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน ถึง 4 พฤศจิกายน 2540 ทาให้เกิดความ
เสี ยหายจากวาตภัย อุทกภัย และคลื่นซัดฝั่งในพื้นที่ 11 จังหวัดของภาคใต้และภาคตะวันออกเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2532
อันตรายทีเ่ กิดจากพายุและลมแรงจัด ส่ งผลความเสี ยหายดังนี้
บนบก
ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทบั บ้านเรื อนพัง ผูค้ นได้รับบาดเจ็บถึงตาย เรื อกสวนไร่ นา เสี ยหาย
หนักมาก บ้านเรื อนที่ไม่แข็งแรง ไม่สามารถต้านทานความรุ นแรงของลมได้พงั ระเนระนาด หลังคาบ้านที่
ทาด้วยสังกะสี จะ ถูกพัดเปิ ด กระเบื้องหลังคาปลิวว่อน เป็ นอันตรายต่อผูท้ ี่อยูใ่ นที่โล่งแจ้ง เสาไฟฟ้ า เสาโทร
เลข เสาโทรศัพท์ลม้ สายไฟฟ้ าขาด ไฟฟ้ าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ ผูค้ นเสี ยชีวติ จากไฟฟ้ าดูดได้ ผูค้ นที่พกั อยู่
ริ มทะเล จะถูกคลื่นซัดท่วม บ้านเรื อน และกวาดลงทะเล ผูค้ นอาจจมน้ าตายในทะเลได้ ฝนตกหนักมากทั้ง
วันและทั้งคืน อุทกภัยจะตามมา น้ าป่ าจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่าง รุ นแรง ท่วมบ้านเรื อน ถนน และเรื อน
สวนไร่ นา เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ สะพาน และถนนถูกตัดขาด
ในทะเล
มีลมพัดแรงจัดมาก คลื่นใหญ่ เรื อขนาดใหญ่อาจถูกพัดพาไปเกยฝั่งหรื อชนหิ นโสโครกทาให้จมได้
เรื อทุกชนิดควรงดออกจากฝั่งหรื อหลีกเลี่ยงการเดินเรื อเข้าใกล้ศูนย์กลางพายุ มีคลื่นใหญ่ซดั ฝั่งทาให้ระดับ
น้ าสู ง ท่วม อาคารบ้านเรื อนบริ เวณริ มทะเล และอาจกวาด สิ่ งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงลงทะเลได้ เรื อประมง
บริ เวณชายฝั่ง จะถูกทาลาย
การเตรียมการและป้องกันอันตราย พายุหมุนเขตร้ อน
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
* สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้าย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ชัว่ โมง
* ฝึ กซ้อมการป้ องกันภัยพิบตั ิ เตรี ยมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจาเป็ น
* เตรี ยมเครื่ องอุปโภค บริ โภค ยารักษาโรค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋ าหิ้ วติดตามข่าวสาร และ
ยานพาหนะ
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* ซ่อมแซมอาคารให้แข็งแรง เตรี ยมป้ องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร
* เตรี ยมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ
2. อุทกภัย หมายถึง ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ าท่วมหรื อน้ าท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิด
ฝนตกหนักหรื อฝน ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน มีสาเหตุจาก เนื่ องมาจาก
2.1 หย่อมความกดอากาศต่า
2.2 พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ พายุดีเปรสชัน่ , พายุโซนร้อน, พายุใต้ฝนุ่
2.3 ร่ องมรสุ มหรื อร่ องความกดอากาศต่ากาลังแรง
2.4 ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ กาลังแรง
2.5 ลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือ
2.6 เขื่อนพัง (อาจมีสาเหตุจากแผ่นดินไหว และอื่นๆ)
ภัยจากนา้ ท่ วมหรืออุทกภัยสามารถแบ่ งได้ ดังนี้
- อุทกภัยจากน้ าป่ าไหลหลากและน้ าท่วมฉับพลัน มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่าหรื อที่ราบลุ่มบริ เวณใกล้
ภูเขาต้นน้ า เมื่อมีฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็ นเวลานาน จะทาให้จานวนน้ าสะสมมีปริ มาณมากจน
พื้นดิน และต้นไม้ดูด ซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ ที่ราบต่า เบื้องล่างอย่างรวดเร็ ว มีอานาจทาลายร้างรุ นแรงระดับ
หนึ่ง ที่ทาให้บา้ นเรื อน พังทลายเสี ยหาย และอาจทาให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้ ความแรงของน้ าสามารถ
ทาลายต้นไม้ อาคาร ถนน สะพาน ชีวติ และทรัพย์สิน
- อุทกภัยจากน้ าท่วมขังและน้ าเอ่อท้น เกิดจากน้ าในแม่น้ าลาธารล้นตลิ่ง หรื อมีระดับสู งจากปกติ
เอ่อท่วมล้นไหล บ่าออกจากระดับตลิ่งในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่าเข้าท่วมอาคารบ้านเรื อน เรื อกสวน
ไร่ นาได้รับความ เสี ยหาย หรื อเป็ นสภาพน้ าท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่องเป็ น
เวลานาน มีสาเหตุมาจาก ระบบการระบายน้ าไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ าหรื อเกิดน้ าทะเล
หนุนสู งกรณี พ้นื ที่อยูใ่ กล้ชายฝั่ง ทะเลทาให้การคมนาคมชะงักเกิดโรคระบาดทาลายสาธารณูปโภคและ
พืชผลการเกษตร
เมื่อเกิดอุทกภัยอันตรายและความเสี ยหายทีเ่ กิดขึน้ มีอะไรบ้ าง
สามารถแบ่งอันตรายและความเสี ยหายที่เกิดจากอุทกภัย ได้ดงั นี้ ความเสี ยหายโดยตรง
1. น้ าท่วมอาคารบ้านเรื อน สิ่ งก่อสร้างและสาธารณสถาน ซึ่ งจะทาให้เกิดความเสี ยหายทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก บ้านเรื อนหรื ออาคารสิ่ งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน้ าที่ไกลเชี่ยวพังทลายได้ คน
และสัตว์พาหนะและสัตว์ เลี้ยงอาจได้รับอันตรายถึงชีวติ จากการจมน้ าตาย
2. เส้นทางคมนาคมและการขนส่ ง อาจจะถูกตัดเป็ นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน้ า ถนน และ
สะพานอาจจะ ถูกกระแสน้ าพัดให้พงั ทลายได้สินค้าพัสดุอยูร่ ะหว่างการขนส่ งจะได้รับความเสี ยหายมาก
3. ระบบสาธารณูปโภค จะได้รับความเสี ยหาย เช่น โทรศัพท์ โทรเลข ไฟฟ้ า และประปา ฯลฯ
4. พื้นที่การเกษตรและการปศุสัตว์จะได้รับความเสี ยหาย เช่น พืชผล ไร่ นา ทุกประการที่กาลังผลิ
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ดอกออกผล อาจ ถูกน้ าท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บกักตุน หรื อมีไว้
เพื่อทาพันธุ์จะได้รับ ความเสี ยหาย ความเสี ยหายทางอ้อม จะส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป เกิดโรค
ระบาด สุ ขภาพจิตเสื่ อม และ สู ญเสี ยความปลอดภัยเป็ นต้น

รู ปที่ 2 อุทกภัยที่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2543
การป้องกัน อุทกภัย
สามารถกล่าวโดยย่อพอสังเขป ได้ดงั นี้
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
* สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้าย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ชัว่ โมง
* ฝึ กซ้อมการป้ องกันภัยพิบตั ิ เตรี ยมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจาเป็ น
* เตรี ยมน้ าดื่ม เครื่ องอุปโภค บริ โภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋ าหิ้วติดตามข่าวสาร
* ซ่อมแซมอาคารให้แข็งแรง เตรี ยมป้ องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร
* เตรี ยมพร้อมเสมอเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพไปที่สูง เมื่ออยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงภัย และฝนตกหนักต่อเนื่ อง
* ไม่ลงเล่นน้ า ไม่ขบั รถผ่านน้ าหลากแม้อยูบ่ นถนน ถ้าอยูใ่ กล้น้ า เตรี ยมเรื อเพื่อการคมนาคม
* หากอยูใ่ นพื้นที่น้ าท่วมขัง ป้ องกันโรคระบาด ระวังเรื่ องน้ าและอาหาร ต้องสุ ก และสะอาดก่อน
บริ โภค
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รู ปที่ 3 ความเสี ยหายจากพายุไต้ฝนลิ
ุ่ นดาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540
เมื่อได้ รับคาเตือน เรื่ อง อุทกภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา ควรปฏิบตั ิตนอย่างไร
ก่อนเกิด ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. เชื่อฟังคาเตือนอย่างเคร่ งครัด
2. ติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่ อง
3. เคลื่อนย้ายคน สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย และสิ่ งของไปอยูใ่ นที่สูง ซึ่ งเป็ นที่พน้ ระดับน้ าที่เคยท่วม
มาก่อน
4. ทาคันดินหรื อกาแพงกั้นน้ าโดยรอบ
5. เคลื่อนย้ายพาหนะ เช่น รถยนต์หรื อล้อเลื่อนไปอยูท่ ี่สูง หรื อทาแพสาหรับที่พกั รถยนต์ อาจจะใช้
ถังน้ าขนาด 200 ลิตร ผูกติดกันแล้วใช้กระดานปูก็ได้
6. เตรี ยมกระสอบใส่ ดินหรื อทราย เพื่อเสริ มคันดินที่ก้ นั น้ าให้สูงขึ้น เมื่อระดับน้ าขึ้นสู งท่วมคันดิน
ที่สร้างอยู่
7. ควรเตรี ยมเรื อไม้ เรื อยาง หรื อแพไม้ไว้ใช้ดว้ ย เพื่อใช้เป็ นพาหนะในขณะน้ าท่วมเป็ นเวลานาน
เรื อเหล่านี้ สามารถช่วยชีวิตได้เมื่ออุทกภัยคุกคาม
8. เตรี ยมเครื่ องมือช่างไม้ ไม้กระดาน และเชือกไว้บา้ งสาหรับต่อแพ เพื่อช่วยชีวติ ในยามคับขัน เมื่อ
น้ าท่วมมากขึ้น จะได้ใช้เครื่ องมือช่างไม้เปิ ดหลังคารื้ อฝาไม้ เพื่อใช้ช่วยพยุงตัวในน้ าได้
9. เตรี ยมอาหารกระป๋ อง หรื ออาหารสารองไว้บา้ ง พอที่จะมีอาหารรับประทานเมื่อน้ าท่วมเป็ น
ระยะเวลาหลาย ๆ วัน อาหารย่อมขาดแคลนและไม่มีที่หุงต้ม
10. เตรี ยมน้ าดื่มเก็บไว้ในขวดและภาชนะที่ปิดแน่น ๆ ไว้บา้ ง เพราะน้ าที่สะอาดที่ใช้ตามปกติขาด
แคลนลง ระบบ การส่ งน้ าประปาอาจจะหยุดชะงักเป็ นเวลานาน
11. เตรี ยมเครื่ องเวชภัณฑ์ไว้บา้ งพอสมควร เช่น ยาแก้พิษกัดต่อยแมลงป่ อง ตะขาบ งู และสัตว์อื่น
ๆ เพราะเมื่อเกิด น้ าท่วมพวกสัตว์มีพิษ เหล่านี้จะหนี น้ าขึ้นมาอยูบ่ นบ้านและหลังคาเรื อน
12. เตรี ยมเชือกมนิลามีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร ใช้ปลายหนึ่งผูกมัดกับต้นไม้เป็ นที่ยดึ เหนี่ยว
ในกรณี ที่ กระแสน้ าเชี่ยว และคลื่นลูกใหญ่ซดั มากวาดผูค้ นลงทะเล จะช่วยไม่ให้ไหลลอยไปตามกระแสน้ า
13. เตรี ยมวิทยุที่ใช้ถ่านไฟฉาย เพื่อไว้ติดตามฟังรายงานข่าวลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
14. เตรี ยมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และเทียนไข เพื่อไว้ใช้เมื่อไฟฟ้ าดับ
ขณะเกิด ควรตั้งสติให้มนั่ คง อย่าตื่นกลัวหรื อตกใจ ควรเตรี ยมพร้อมที่จะเผชิ ญเหตุการณ์ดว้ ยความ
สุ ขมุ รอบคอบ และควรปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ตัดสะพานไฟ และปิ ดแก๊สหุ งต้มให้เรี ยบร้อย
2. จงอยูใ่ นอาคารที่แข็งแรง และอยูใ่ นที่สูงพ้นระดับน้ าที่เคยท่วมมาก่อน
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3. จงทาให้ร่างกายอบอุ่นอยูเ่ สมอ
4. ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะฝ่ าลงไปในกระแสน้ าหลาก
5. ไม่ควรเล่นน้ าหรื อว่ายน้ าเล่นในขณะน้ าท่วม
6. ระวังสัตว์มีพิษที่หนีน้ าท่วมขึ้นมาอยูบ่ นบ้าน และหลังคาเรื อนกัดต่อย เช่น งู แมลงป่ อง ตะขาบ
เป็ นต้น
7. ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตลมฟ้ าอากาศ และติดตามคาเตือนเกี่ยวกับ ลักษณะ
อากาศจากกรม อุตุนิยมวิทยา
8. เตรี ยมพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณ์จวนตัว หรื อปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ
ทางราชการ
9. เมื่อจวนตัวให้คานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าห่วงทรัพย์สมบัติ
หลังเกิด เมื่อระดับน้ าลดลงจนเป็ นปกติ การบูรณะซ่อมแซมสิ่ งต่าง ๆ จะต้องเริ่ มต้นทันที่งาน
บูรณะต่าง ๆ เหล่านี้ จะประกอบด้วย
1. การขนส่ งคนอพยพกลับยังภูมิลาเนาเดิม
2. การช่วยเหลือในการรื้ อสิ่ งปรักหักพัง ซ่อมแซมบ้านเรื อนที่หกั พัง และถ้าบ้านเรื อนที่ถูกทาลาย
สิ้ น ก็ให้ได้รับ ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พกั อาศัยและการดารงชีพชัว่ ระยะหนึ่ง
3. การกวาดเก็บขนสิ่ งปรักหักพังทัว่ ไป การทาความสะอาดบ้านเรื อน ถนนหนทางที่เต็มไปด้วย
โคลนตม และสิ่ ง ชารุ ดเสี ยหายที่เกลื่อนกลาดอยูท่ วั่ ไปกลับสู่ สภาพปกติโดยเร็ ว
4. ซ่อมแซมบ้านเรื อนอาคาร โรงเรี ยนที่พกั อาศัย สะพานที่หกั พังชารุ ดเสี ยหาย และที่เสี ยหายมาก
จนไม่อาจ ซ่ อมแซมได้ ก็ให้ร้ื อถอนเพราะจะเป็ นอันตรายได้
5. จัดซ่อมทาเครื่ องสาธารณู ปโภค ให้กลับคืนสู่ สภาพปกติโดยเร็ วที่สุด เช่น การไฟฟ้ า ประปา โทร
เลข โทรศัพท์
6. ภายหลังน้ าท่วมจะมีซากสัตว์ตาย ปรากฏในที่ต่าง ๆ ซึ่ งจะต้องจัดการเก็บฝังโดยเร็ ว สัตว์ที่มีชีวติ
อยูซ่ ่ ึ งอด อาหารเป็ นเวลานาน ให้รีบให้อาหารและนากลับคืนให้เจ้าของ
7. ซ่อมถนน สะพาน และทางรถไฟที่ขาดตอนชารุ ดเสี ยหายให้กลับสู่ สภาพเดิม เพื่อใช้ในการ
คมนาคมได้โดยเร็ ว ที่สุด
8. สร้างอาคารชัว่ คราวสาหรับผูท้ ี่อาศัย เนื่ องจากถูกอุทกภัยทาลายให้อยูอ่ าศัยเป็ นการชัว่ คราว
9. การสงเคราะห์ผปู ้ ระสบอุทกภัย มีการแจกเสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ม และอาหารแก่ผปู ้ ระสบภัย ความ
อดอยาก ความ ขาดแคลนจะมีอยูร่ ะยะหนึ่ง ซึ่ งควรจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยบรรเทาทุกข์หรื อ
มูลนิธิ และอีกประการ หนึ่ง
10. ภายหลังอุทกภัย เนื่ องจากสิ่ งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จะทาให้เกิดเจ็บไข้และโรค
ระบาดได้
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3. ความแห้ งแล้ง หรือภัยแล้ง
ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็ นเวลานาน ฝนแล้งไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล จน ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่ งผลกระทบต่อชุมชน มีสาเหตุจาก พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน
ประเทศไทยน้อย หรื อไม่มีผา่ นเข้ามาเลย ร่ องความกดอากาศต่ามีกาลังอ่อน มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้มีกาลัง
อ่อน เกิดสภาวะฝนทิ้ง ช่วงเป็ นเวลานาน หรื อเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญรุ นแรง ทาให้ฝนน้อยกว่าปกติ ทา
ให้ผลผลิตการเกษตรเสี ยหาย ขาดน้ า เหี่ ยวเฉา แห้งตายในที่สุด โรคพืชระบาด คุณภาพด้อยลง อุตสาหกรรม
เกษตรเสี ยหาย ขาดแคลนอุปโภค บริ โภค กระทบกับการผลิตไฟฟ้ าพลังน้ า
สภาวะอากาศของฝนแล้ ง
- มักเกิดช่วงครึ่ งหลังเดือนตุลาคม-กลางพฤษภาคม สิ้ นฤดูฝน -ฤดูร้อน ฝนน้อยกว่าปกติในฤดูฝน
- ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กลาง กรกฎาคม ฝนทิ้งช่วงมากกว่า 2 สัปดาห์
3.1 สาเหตุของการเกิดภัยแล้ งมีอะไรบ้ าง
1. โดยธรรมชาติ
1.1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
1.2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.3. การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเล เช่นปรากฏการณ์เอลนิ โญ
1.4. ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย แผ่นดินไหว ซึ่ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ
2. โดยการกระทาของมนุษย์
2.1 การทาลายชั้นโอโซน
2.2 ผลกระทบของภาวะเรื อนกระจก
2.3 การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
2.4 การตัดไม้ทาลายป่ า
สาหรับภัยแล้งในประเทศไทย ส่ วนใหญ่เกิดจากฝนแล้งและทิ้งช่วง ซึ่ งฝนแล้งเป็ นภาวะปริ มาณฝน
ตกน้อยกว่า ปกติหรื อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล กับการเคลื่อนผ่านของพายุหมุนเขตร้อนที่นอ้ ยกว่าปกติ
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รู ปที่ 4 สภาพดินแตกระแหง เมื่อเกิดภัยแล้ง
ที่มา : http://media.thaigov.go.th/Sitedirectory/471/1790/17457_ภัยแล้ง.jpg
3.2 ฝนแล้งมีความหมายอย่างไร ด้านอุตุนิยมวิทยา :
ฝนแล้งหมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรื อไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่ งตามปกติควรจะต้องมี ฝน
โดยขึ้นอยูก่ บั สถานที่และฤดูกาล ณ ที่น้ นั ๆ ด้วย
ด้ านการเกษตร : ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน้ าของพืช
ด้ านอุทกวิทยา : ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะที่ระดับน้ าผิวดินและใต้ดินลดลง หรื อน้ าในแม่น้ าลา
คลองลดลง
ด้ านเศรษฐศาสตร์ : ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน้ า ซึ่ งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค
3.3 ฝนทิง้ ช่ วงคืออะไร หมายถึง ช่วงที่มีปริ มาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วัน ในช่วง
ฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝน ทิ้งช่วงสู งคือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
3.4 ภัยแล้งในประเทศไทยสามารถเกิดช่ วงเวลาใดบ้ าง ภัยแล้งในประเทศไทยจะเกิดใน 2 ช่วง ได้แก่
1. ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน ซึ่ งเริ่ มจากครึ่ งหลังของเดือนตุลาคมเป็ นต้นไป บริ เวณประเทศ
ไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก) จะมีปริ มาณฝนลดลงเป็ น
ลาดับ จนกระทัง่ เข้า สู่ ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของ ปี ถัดไป ซึ่ งภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็ น
ประจาทุกปี
2. ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิง้ ช่วงเกิดขึ้น ภัยแล้ง
ลักษณะนี้จะ เกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหรื อบางบริ เวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้างเกือบทัว่
ประเทศ
3.5 พืน้ ทีใ่ ดในประเทศไทยที่ได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ ง
ภัยแล้งในประเทศไทยส่ วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม โดยเป็ นภัยแล้งที่เกิดจากขาดฝน
หรื อ ฝนแล้ง ในช่วงฤดูฝน และเกิด ฝนทิง้ ช่วง ในเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม พื้นที่ที่ได้รับ
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ผลกระทบจากภัยแล้ง มาก ได้แก่บริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนกลาง เพราะเป็ นบริ เวณที่อิทธิ พลของ
มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้เข้า ไปไม่ถึง และถ้าปี ใดไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในแนว ดังกล่าวแล้วจะ
ก่อให้เกิดภัยแล้งรุ นแรงมากขึ้น นอกจากพื้นที่ดงั กล่าวแล้ว ยังมีพ้นื ที่อื่น ๆ ที่มกั จะประสบปั ญหาภัยแล้งเป็ น
ประจาอีกดังตารางข้างล่าง
ภาค/เดือน เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง

ตะวันออก

ใต้
ฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก

ม.ค.

ฝนแล้ง

ก.พ.

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

มี.ค.

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

เม.ย.

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง

พ.ค.

ฝนแล้ง

ฝนแล้ง
ฝนแล้ง
ฝนแล้ง

มิ.ย.

ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง

ก.ค.

ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง

3.6 ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยส่ งผลกระทบอย่างไรบ้ าง กับการดารงชีวติ ของประชาชน
ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ า เนื่องจากประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ ภัยแล้งจึงส่ งผลเสี ยหายต่อกิจกรรมทาง
การเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มชื้น พืชขาดน้ า พืชชะงักการเจริ ญเติบโต ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่า
รวมถึงปริ มาณลดลง ส่ วน ใหญ่ภยั แล้งที่มีผลต่อการเกษตร มักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วงเป็ นเวลานาน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบ ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ สิ้ นเปลืองและสู ญเสี ยผลผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ ป่ าไม้ การประมง เศรษฐกิจ
ทัว่ ไป เช่น ราคา ที่ดินลดลง โรงงานผลิตเสี ยหาย การว่างงาน สู ญเสี ยอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว พลังงาน
อุตสาหกรรมขนส่ ง
2. ด้านสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ทาให้ขาดแคลนน้ า เกิดโรคกับสัตว์ สู ญเสี ยความ
หลากหลายพันธุ์ รวมถึงผลกระทบด้านอุทกวิทยา ทาให้ระดับและปริ มาณน้ าลดลง พื้นที่ชุ่มน้ าลดลง ความ
เค็มของน้ าเปลี่ยนแปลง ระดับน้ าในดินเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน ไฟป่ า
เพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อคุณภาพ อากาศและสู ญเสี ยทัศนียภาพเป็ นต้น
3. ด้านสังคม เกิดผลกระทบในด้านสุ ขภาพอนามัย เกิดความขัดแย้งในการใช้น้ าและการจัดการ
คุณภาพชีวติ ลดลง
3.7 วิธีการแก้ปัญหาภัยแล้งทาได้ อย่างไร วิธีการแก้ปัญหาภัยแล้วสามารถกระทาได้ดงั นี้
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1. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น แจกน้ าให้ประชาชน ขุดเจาะน้ าบาดาล สร้างศูนย์จ่ายน้ า จัดทาฝนเทียม
2. การแก้ปัญหาระยะยาว โดยพัฒนาลุ่มน้ า เช่น สร้างฝาย เขื่อน ขุดลอกแหล่งน้ า รักษาป่ าและปลูกป่ า ให้
ความ ร่ วมมือและมีส่วนร่ วมมือในการจัดทาและพัฒนาชลประทาน

4. พายุฝนฟ้าคะนอง
พายุฝนฟ้ าคะนอง เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็ นประจาทุกวันเหนื อ พื้นผิวโลก โดย
การก่อตัวที่ เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่จะเป็ นไปตามฤดูกาล ในบริ เวณใกล้เส้นศูนย์สูตร มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝน
ฟ้ าคะนองได้ ตลอดปี เนื่ องจากมีสภาพอากาศในเขตร้อนจึงมีอากาศร้อน อบอ้าว ซึ่ งเอื้อต่อการก่อตัวของ
พายุฝนฟ้ าคะนองได้ ตลอดปี โดยอากาศร้อนในระดับต่าลอยสู งขึ้น อากาศข้างเคียงที่เย็นกว่าไหลเข้ามา
แทนที่ อากาศร้อนที่มีไอน้ าเมื่อ ลอยตัวสู งขึ้นกระทบกับความเย็นในระดับสู ง ไอน้ าจะกลัน่ ตัวเป็ นเมฆ ทวี
ความสู งมากขึ้น มองเห็นคล้ายทัง่ ตี เหล็กสี เทาเข้ม มีฟ้าแลบ ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า เกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ลมกระโชก
แรง บางครั้งมีลูกเห็บ หากตกต่อเนื่อง หลายชัว่ โมง อาจเกิดน้ าป่ าไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลัน อาจ เกิดพายุ
ลมหมุนหรื อ พายุงวงช้างมีลมแรงมาก ทาความเสี ยหายบริ เวณที่เคลื่อนผ่านโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม พายุฝนฟ้ าคะนองที่เกิดขึ้นจะมี ความรุ นแรงกว่าปกติ จนเกิดเป็ นลักษณะที่เรี ยกว่า “พายุฤดู
ร้อน” ส่ วนบริ เวณขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ที่อยูใ่ น ละติจูดที่สูงขึ้นไป มักจะเกิดขึ้นในฤดูร้อน
ข้ อสั งเกตก่อน/ขณะ/หลัง สภาวะอากาศของพายุฝนฟ้ าคะนอง (มีนาคม-พฤษภาคม)
ก่อนเกิด
~ อากาศร้อนอบอ้าว
~ ลมสงบ หรื อลมสงบ
~ ความชื้นในอากาศสู ง จนรู ้สึกเหนียวตามร่ างกาย
~ เมฆก่อตัวเป็ นรู ปทัง่ สี เทาเข้ม ยอดเมฆสู งกว่า 10 กม.
ขณะเกิด
~ ฟ้ าแลบ ฟ้ าร้อง และฟ้ าผ่า ลมกระโชกแรง
~ ฝนตกหนักถึงหนักมาก บางครั้งมีลูกเห็บ
หลังเกิด
~พายุสลายไปแล้วอากาศจะเย็นลง รู้สึกสดชื่นขึ้น ท้องฟ้ าแจ่มใส
สาเหตุการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
พายุฝนฟ้ าคะนอง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้ง (แนวดิ่ง) ขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่า เมมคิวมูโลนิมบัส
(Cumulonimbus) หรื อเมฆรู ปทัง่ ซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดลักษณะอากาศร้ายชนิดต่าง เช่น ลม
กระโชก ฟ้ า แลบ และฟ้ าผ่า ฝนตกหนัก อากาศปั่ นป่ วนรุ นแรง ทาให้มีลูกเห็บตกและอาจเกิดน้ าแข็ง เกาะ
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จับเครื่ องบินที่บิน รุ นแรง ฯลฯ นอกจากนี้ เมมคิวมูโลนิมบัสที่ก่อตัวขึ้นในบริ เวณพื้นที่ระบบกว้างใหญ่ เช่น
ทางตะวันออกของภูเขา รอกกี้ในสหรัฐอเมริ กา เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดพายุทอร์ นาโดหรื อพายุลมงวง
เมฆพายุฝนฟ้ าคะนองดังกล่าว จะมีฐานเมฆต่า และมีกระแสอากาศไหลลงรุ นแรง (Downdraft) จนทาให้เกิด
เมฆเป็ นลาคล้ายงวงช้าง ยืน่ จากใต้ ฐานเมฆหนาทึบลงมายังพื้นดิน โดยที่ภายในของลาเมฆที่หมุนวนนี้จะมี
ความกดอากาศต่ามาก จนเกือบเป็ น สุ ญญากาศจึงสามารถดูดสิ่ งต่าง ๆให้ลอยขึ้นสู่ อากาศเบื้องบนได้
ลาดับชั้ นการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
1. ระยะเจริ ญเติบโต
โดยเริ่ มจากการที่อากาศร้อนลอยตัวขึ้นสู่ บรรยากาศ พร้อมกับการมีแรงมากระทา หรื อผลักดันให้
มวลอากาศยก ตัวขึ้นไปสู่ ความสู งระดับหนึ่ง โดยมวลอากาศจะเย็นลงเมื่อลอยสู งขึ้น และเริ่ มที่จะเคลื่อนตัว
เป็ นละอองน้ าเล็ก ๆ เป็ นการก่อตัวของเมมคิวมูลสั ในขณะที่ความร้อนแฝงจากการกลัน่ ตัว ของไอน้ าจะช่วย
ให้อตั ราการลอยตัว ของ กระแสอากาศภายในก้อนเมฆเร็ วมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้ขนาดของ เมฆ
คิวมูลสั มีขนาดใหญ่ข้ ึน และยอดเมฆ สู งเพิม่ ขึ้นเป็ นลาดับ จนเคลื่อนที่ข้ ึนถึงระดับบนสุ ดแล้ว (จุดอิ่มตัว)
จนพัฒนามาเป็ นเมฆคิวมูโลนิมบัส กระแส อากาศบางส่ วนก็จะเริ่ มเคลื่อนที่ลง และจะเพิ่มมากขึ้นจน
กลายเป็ น กระแสอากาศที่เคลื่อนที่ลงอย่างเดียว
2. ระยะเจริ ญเติบโตเต็มที่
เป็ นช่วงที่กระแสอากาศมีท้ งั ไหลขึ้นและไหลลง ปริ มาณความร้อนแฝงที่เกิดขึ้นจากการกลัน่ ตัวลด
น้อยลง ซึ่ งมี สาเหตุมาจากการที่หยาดน้ าฟ้ า ที่ตกลงมามีอุณหภูมิต่า ช่วยทาให้อุณหภูมิของกลุ่มอากาศเย็น
กว่าอากาศแวดล้อม ดังนั้นอัตราการเคลื่อนที่ลงของกระแสอากาศจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ กระแสอากาศที่
เคลื่อนที่ลงมา จะแผ่ ขยายตัวออกด้านข้าง ก่อให้เกิดลมกระโชกรุ นแรง อุณหภูมิจะลดลงทันทีทนั ใด และ
ความกดอากาศจะเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ วและยาวนาน แผ่ออกไปไกลถึง 60 กิโลเมตรได้ โดยเฉพาะส่ วนที่อยู่
ด้านหน้าของทิศทาง การเคลื่อนที่ ของพายุฝนฟ้ าคะนอง พร้อมกันนั้นการที่กระแสอากาศเคลื่อนที่ข้ ึน และ
เคลื่อนที่ลงจะก่อให้เกิดลมเชี ยร์ รุนแรง และเกิดอากาศปั่ นป่ วนโดยรอบ
3. ระยะสลายตัว
เป็ นระยะที่พายุฝนฟ้ าคะนองมีกระแสอากาศเคลื่อนที่ลงเพียงอย่างเดียว หยาด น้ าฟ้ าตกลงมาอย่าง
รวดเร็ วและ หมดไป พร้อม ๆ กับกระแสอากาศที่ไหลลงก็จะเบาบางลง
ลักษณะอากาศร้ ายเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนอง
1. พายุทอร์นาโด (TORNADO) หรื อพายุลมงวง เป็ นอากาศร้ายรุ นแรงที่สุด ซึ่ งเกิดจากพายุฝนฟ้ า
คะนอง มีลกั ษณะ เป็ นลาเหมือนงวงช้างยืน่ ออกมาจากฐานเมฆ มีลกั ษณะการหมุนวนบิดเป็ นเกลียว มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1,000 ฟุต มักจะเกิดในที่ราบกว้างใหญ่ เช่น พื้นที่ราบในทวีปออสเตรเลีย ที่งาน
ทางตะวันออก ของเทือกเขารอกกี้ที่ในสหรัฐอเมริ กา สาหรับในประเทศไทยจะมีลกั ษณะเป็ นพายุลมงวง
ขนาดเล็ก ซึ่ งเกิดจากเมฆพายุฝนฟ้ าคะนอง รุ นแรงที่มีฐานเมฆต่า และมีกระแสอากาศไหลลงรุ นแรง จนเกิด
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เมฆเป็ นลาพวย พุง่ ลงมาจนใกล้พ้นื ดินดูดเอา อากาศ และเศษวัสดุหมุนวนเป็ นลาพุง่ ขึ้นไปในอากาศ ความ
รุ นแรงของลาพวยอากาศนี้สามารถ บิดให้ตน้ ไม้ ขนาดใหญ่หกั ขาดได้ ในขณะที่บา้ นเปี ยกและสิ่ งก่อสร้าง ก็
จะได้รับความเสี ยหายตามแนวที่พาลมงวงเคลื่อนที่ ผ่าน
2. อากาศปั่ นป่ วน กระแสอากาศที่ปั่นป่ วนและลมกระโชกที่รุนแรง ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ บนพื้นดิน ซึ่ งบางครั้งพบห่างออกไปกว่า 30 กิโลเมตร จากกลุ่มเมฆพายุฝนฟ้ าคะนอง
3. พายุลูกเห็บ ลูกเห็บที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับอากาศที่ปั่นป่ วนรุ นแรง มักจะเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้ า
คะนองที่มีออกเมฆ สู งมาก กระแสอากาศที่เคลื่อนที่ข้ ึนไปในระดับสู งมาก ทาให้หยดน้ าเริ่ มแข็งตัวเป็ นหยด
น้ าแข็ง มีหยดน้ าอื่น ๆ รวมเข้าด้วยกันสะสมจนมีขนาดโตขึ้น และในที่สุดเมื่อกระแสอากาศพยุงรับทั้ง
หน้าที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ ก็จะตกลงมา เป็ นลูกเห็บ ทาความเสี ยหายไปพื้นที่ การเกษตรได้
4. ฟ้ าแลบ ฟ้ าผ่า ฟ้ าแลบและฟ้ าผ่าเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดควบคู่กนั นับเป็ นภัยธรรมชาติที่
มีอนั ตรายต่อ ชีวติ มนุษย์มากกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่น ฟ้ าแลบและฟ้ าผ่าเกิดขึ้น จากการปล่อยประจุ
อิเล็กตรอน ระหว่าง ก้อนเมฆกับก้อนเมฆ หรื อภายในกลุ่มเมฆเดียวกัน หรื อเกิดขึ้นระหว่างก้อนเมฆกับ
พื้นดิน เมื่อเกิดความต่าง ศักย์ไฟฟ้ าระหว่างตาแหน่งทั้งสองที่มีค่าระดับหนึ่ง ซึ่ งเกิดจากปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิด
สนามไฟฟ้ าขนาดใหญ่ โดย ประจุไฟฟ้ าบวกจะอยูท่ างด้านบนของเมฆ และประจุไฟฟ้ าลบจะอยูท่ าง
ตอนล่างของเมฆ ประจุไฟฟ้ าลบนี้จะชัก น้ าให้ประจุไฟฟ้ า พวกที่อยูด่ า้ นบนก้อนเมฆ และประจุไฟฟ้ าบวกที่
อยูใ่ ต้พ้นื ผิวโลก เคลื่อนที่เข้าหาประจุไฟฟ้ า ลบบริ เวณใต้กลุ่มเมฆ โดยมีอากาศทาหน้าที่เป็ นฉนวน ป้ องกัน
การถ่ายเทของประจุไฟฟ้ าทั้งสองกาลังแรงพอ ก็ จะทาให้เกิดเป็ นกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน อากาศทาให้เกิดฟ้ า
แลบในก้อนเมฆ หรื อระหว่างภัยเมฆและเกิด กระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน อากาศอย่างเฉี ยบพลันจากเมฆถึงทาให้
เกิดฟ้ าผ่า
5. ฝนตกหนัก พายุฝนฟ้ าคะนองสามารถก่อให้เกิดฝนตกหนัก และน้ าท่วมฉับพลันได้ในพื้นที่ซ่ ึ ง
เป็ นที่ราบลุ่ม หรื อที่ต่าและพื้นที่ตามบริ เวณเชิงเขา
การเตรียมการและหลบเลีย่ งจากพายุฝนฟ้าคะนอง
เนื่องจากพายุฝนฟ้ าคะนองสามารถทาให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและอันตราย ต่อชีวติ ของ
มนุษย์ได้ จึงควร หลบเหลี่ยงจากสาเหตุดงั กล่าว คือ - ในขณะปรากฏพายุฝนฟ้ าคะนอง หากอยูใ่ กล้อาคาร
หรื อบ้านเรื อนที่แข็งแรงและปลอดภัยจากน้ าท่วม ควรอยูแ่ ต่ ภายในอาคารจนกว่าพายุฝนฟ้ าคะนองจะยุติลง
ซึ่ งใช้เวลาไม่นานนัก - การอยูใ่ นรถยนต์จะเป็ นวิธีการที่ปลอดภัยวิธีหนึ่ง แต่ควรจอดรถให้อยูห่ ่างไกลจาก
บริ เวณที่น้ าอาจท่วมได้ - อยูห่ ่างจากบริ เวณที่เป็ นน้ า ขึ้นจากเรื อ ออกห่างจากชายหาดเมื่อปรากฏพายุฝนฟ้ า
คะนอง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ าท่วมและฟ้ าผ่า
- ในกรณี ที่อยูใ่ นป่ า ในทุ่งราบ หรื อในที่โล่ง ควรคุกเข่าและโน้มตัวไปข้างหน้าแต่ไม่ควรนอนราบ
กับพื้น เนื่องจากพื้นเปี ยกเป็ นสื่ อไฟฟ้ า และไม่ควรอยูใ่ นที่ต่า ซึ่ งอาจเกิดน้ าท่วมฉับพลันได้ ไม่ควรอยูใ่ นที่
โดดเดี่ยวหรื อ อยูส่ ู งกว่าสภาพสิ่ งแวดล้อม
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- ออกห่างจากวัตถุที่เป็ นสื่ อไฟฟ้ าทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน้ า แนวรั้วบ้าน รถแทรกเตอร์
จักรยานยนต์ เครื่ องมืออุปกรณ์ทาสวนทุกชนิด รางรถไฟ ต้นไม้สูง ต้นไม้โดดเดี่ยวในที่แจ้ง
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น โทรทัศน์ ฯลฯ และควรงดใช้โทรศัพท์ชวั่ คราว นอกจากกรณี ฉุกเฉิ น
- ไม่ควรใส่ เครื่ องประดับโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ ในที่แจ้งหรื อถือวัตถุโลหะ เช่น ร่ ม
ฯลฯ ในขณะ ปรากฏพายุฝนฟ้ าคะนอง
นอกจากนี้ ควรดูแลสิ่ งของต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยอยูเ่ สมอโดยเฉพาะสิ่ งของที่อาจจะ
หัก โค่นได้ เช่น หลังคาบ้าน ต้นไม้ ป้ ายโฆษณา เสาไฟฟ้ า ฯลฯ

รู ปที่ 5 ฝนฟ้ าคะนองทาให้เกิดฟ้ าแลบและฟ้ าผ่า ในเดือนมิถุนายน รัฐฟลอริ ดา สหรัฐอเมริ กา
การป้องกัน พายุฝนฟ้าคะนอง
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
* สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้าย โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ชัว่ โมง
* ติดตั้งสายล่อฟ้ าสาหรับอาคารสู งๆ
* ปลูกสร้าง ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรี ยมป้ องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร
* ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิ ด ขณะมีฟ้าคะนอง
* ไม่ใส่ เครื่ องประดับโลหะ และอยูก่ ลางแจ้ง ขณะมีฝนฟ้ าคะนอง
5.คลืน่ พายุซัดฝั่ง
ภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าหาฝั่ง ความสู งของคลื่นขึ้นกับความแรงของ
พายุ ส่ วน ความหมายของคลื่นพายุซดั ฝั่ง คือคลื่นซัดชายฝั่งขนาดใหญ่อนั เนื่ องมาจากความแรงของลมที่
เกิดขึ้นจากพายุหมุน เขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าหาฝั่ง โดยปกติมีความรุ นแรงมากในรัศมีประมาณ 100
กิโลเมตร แต่บางครั้งอาจเกิดได้เมื่อ ศูนย์กลางพายุอยูห่ ่างมากกว่า 100 กิโลเมตร ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความรุ นแรง
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ของพายุ และสภาพภูมิศาสตร์ ของพื้นที่ ชายฝั่งทะเล ตลอดจนบางครั้งยังได้รับอิทธิ พล เสริ มความรุ นแรง
จากลมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ ทาให้เกิด อันตรายมากขึ้น
อะไรเป็ นสาเหตุของคลืน่ พายุซัดฝั่ง
คลื่นพายุซดั ฝั่ง ส่ วนใหญ่มีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไป
ทาให้เกิดคลื่น ขนาดใหญ่ซดั เข้าหาฝั่ง เช่น พายุโซนร้อน HARRIET ที่เกิดในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม
2505 ซึ่ งได้ทาลายบริ เวณ ชายฝั่งแหลมตะลุมพุก จ.นครศรี ธรรมราชอย่างรุ นแรง

รู ปที่ 6 คลื่นพายุซดั ฝั่ง จากพายุ Isabel
ที่มา : www.rambocam.com/ isabel03.html
ฤดูกาลทีม่ ักเกิดคลืน่ พายุซัดฝั่งในประเทศไทย
เนื่องจากคลื่นพายุซดั ฝั่ง เกิดจากพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทะเล กรณี ของประเทศ
ไทย พายุหมุน เขตร้อนอาจก่อตัวในทะเลจีนใต้แล้วเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่ อ่าวไทย หรื อก่อตัว
ในบริ เวณอ่าวไทย ตอนล่างโดยตรง เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคม โดยมีพ้นื ที่ที่มีโอกาส
การเกิดคลื่นพายุซดั ฝั่ง ในช่วงเดือนต่าง ๆ ดังนี้
เดือนตุลาคม บริ เวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร สุ ราษฎร์ธานี นครศรี ธรรมราช ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด เดือนพฤศจิกายน บริ เวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร สุ ราษฎร์ธานี
นครศรี ธรรมราช และชายฝั่งภาค ตะวันออก
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พืน้ ทีใ่ ดทีม่ ีความเสี่ ยงภัยต่ อคลืน่ พายุซัดฝั่ง
บริ เวณที่มีความเสี่ ยง และมีโอกาสเกิดคลื่นพายุซดั ฝั่งได้มากได้แก่ บริ เวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ตั้งแต่ จังหวัดเพชรบุรี จนถึงจังหวัดสงขลา รวมทั้งภาคตะวันออก ตั้งแต่จงั หวัดชลบุรี จนถึง
จังหวัดตราด
ผลกระทบและความเสี ยหายเนื่องจากคลืน่ พายุซัดฝั่งมีอะไรบ้ าง
สภาพพื้นที่บริ เวณชายฝั่งทะเลถูกทาลายอย่างรุ นแรง ป่ าชายแลนและหาดทรายถูกทาลายเป็ น
บริ เวณกว้าง ต้นไม้ ขนาดใหญ่โค่นล้ม ถนนชารุ ดเสี ยหาย สิ่ งปลูกสร้างบริ เวณชายฝั่ง เช่น ท่าเทียบเรื อ และ
หมู่บา้ นชาวประมง เป็ นต้น ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน ชาวประมง นักท่องเที่ยว เป็ นต้น แหล่ง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งทั้งตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น ขวัญและกาลังใจของชุมชน รวมทั้ง
ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว การเตรี ยมการป้ องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นซัดฝั่งควรปฏิบตั ิ
ดังนี้
สร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นพายุซดั ฝั่ง ให้มีความแข็งแรงและสู งพอสมควร โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยงภัย
มาก ๆ ต่อความ สู ญเสี ยที่จะเกิดขึ้น สิ่ งปลูกสร้างบริ เวณชายฝั่งควรเป็ นสิ่ งปลูกสร้างที่มนั่ คง แข็งแรง และ
ถาวร ให้คาแนะนาความรู ้เกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อน และคลื่นพายุซดั ฝั่งให้กบั ประชาชนที่อาศัยประกอบ
กิจการอยูใ่ น บริ เวณชายฝั่ง ตลอดทั้งแนวภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออก รวมทั้งประชาชน
โดยทัว่ ไป เผยแพร่ ความรู ้ไปยังนักท่องเที่ยว โดยผ่านหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย และโรงแรมต่าง ๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ติดตามข่าวอากาศเตือนภัย
พายุหมุนเขตร้อนและเตือนภัยคลื่นพายุซดั ฝั่งจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล
เกิดพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ผูป้ ระกอบกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล และหมู่บา้ น
ชาวประมง ควรเพิ่มมาตรการเสริ มความปลอดภัยให้มาก ยิง่ ขึ้นในช่วงฤดูกาลเกิดคลื่นพายุซดั ฝั่ง นาเรื อไป
หลบคลื่นในบริ เวณที่อบั ลมหรื อที่ปลอดภัย เคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปอยูใ่ นที่ที่ห่างจากฝั่งทะเลพอสมควร มี
การประสานงานติดต่ออย่างใกล้ชิดระหว่างผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงความรุ นแรงของคลื่นพายุซดั ฝั่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
มาตรการป้ องกันให้เหมาะสม มีมาตรการและแผนในการป้ องกันและลดภัยพิบตั ิจากคลื่นพายุซดั ฝั่ง ที่
เหมาะสมทั้งระยะยาวและระยะสั้น
6. แผ่นดินไหว
หมายถึงภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ ทาให้แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน
อาจทาให้เกิด ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินเลื่อน ถล่ม สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว หรื อความสั่นสะเทือนของ
พื้นดินเกิดขึ้นได้ท้ งั จาก การกระทาของธรรมชาติและมนุ ษย์
- ส่ วนที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวขอบของแผ่น
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เปลือกโลก หรื อตามแนวรอยเลื่อน การระเบิดของภูเขาไฟ การยุบตัวของโพรงใต้ดิน แผ่นดินถล่ม อุกาบาต
ขนาดใหญ่ตก เป็ น ต้น
- ส่ วนที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิดต่างๆ การทาเหมือง
สร้างอ่างเก็บน้ าใกล้รอยเลื่อน การทางานของเครื่ องจักรกล การจราจร เป็ นต้น
แผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึน้ ได้ อย่างไร
1. แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกาเนิดจากภายนอกประเทศส่ งแรงสั่นสะเทือนมายังประเทศ
ไทย โดยมี แหล่งกาเนิดจากตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ทะเลอันดา มัน ตอนเหนื อของเกาะสุ มาตรา ส่ วนมากบริ เวณที่รู้สึกสั่นไหวได้แก่ บริ เวณภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและกรุ งเทพมหานคร
2. แผ่นดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยงั สามารถเคลื่อนตัวซึ่ งยูบ่ ริ เวณภาคเหนื อและภาคตะวันตก
ของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมยอุทยั ธานี
รอยเลื่อนศรี สวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดียส์ ามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุ ย เป็ นต้น
ภัยจากแผ่นดินไหวมีอะไรบ้ างและส่ งผลกระทบอย่างไร
ภัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมีท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เช่น พื้นดินแยก ภูเขาไฟระเบิด อาคาร
สิ่ งก่อสร้างพังทลาย เนื่องจากแรงสั่นไหว ไฟไหม้ ก๊าซรั่ว คลื่นสึ นามิ แผ่นดินถล่ม เส้นทางคมนาคมเสี ยหาย
เกิดโรคระบาด ปั ญหา ด้านสุ ขภาพจิตของผูป้ ระสบภัย ความสู ญเสี ยในชีวติ และทรัพย์สิน เกิดความสู ญเสี ย
ทางเศรษฐกิจ เช่น การสื่ อสาร โทรคมนาคมขาดช่วง เครื่ องคอมพิวเตอร์ หยุดหรื อขัดข้อง การคมนาคมทาง
บก ทางอากาศชะงัก ประชาชนตื่น ตระหนก มีผลต่อการลงทุนและการประกันภัย เป็ นต้น
บริเวณใดในประเทศไทยทีม่ ีความเสี่ ยงต่ อแผ่ นดินไหวสู งกว่ าบริเวณอืน่ บริ เวณที่มีความเสี่ ยงต่อภัย
แผ่นดินไหวสู งในประเทศไทยได้แก่
1. บริ เวณที่อยูใ่ กล้แหล่งกาเนิ ดแผ่นดินไหว ตามแนวรอยเลื่อนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่ วน
ใหญ่อยูบ่ ริ เวณ ภาคเหนือและตะวันตก ของประเทศไทย
2. บริ เวณที่เคยมีประวัติหรื อสถิติแผ่นดินไหวในอดีตและมีความเสี ยหายเกิดขึ้น จากนั้นเว้นช่วงการ
เกิด แผ่นดินไหว เป็ นระยะเวลานาน ๆ บริ เวณนั้นจะมีโอกาสการเกิดแผ่นดินไหว ที่มีขนาดใกล้เคียงกับสถิติ
เดิมได้อีก
3. บริ เวณที่เป็ นดินอ่อนซึ่ งสามารถขยายการสั่นสะเทือนได้ดี เช่น บริ เวณที่มีดินเหนียวอยูใ่ ต้พ้นื ดิน
เป็ นชั้นหนา เช่น บริ เวณที่ลุ่ม หรื ออยูใ่ กล้ปากแม่น้ า เป็ นต้น
4. บริ เวณ 6 จังหวัดในภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เป็ นบริ เวณ
ที่มีอตั ราเสี่ ยง ภัยสู งจากคลื่นสึ นามิ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวบริ เวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ในทะเลอันดามัน
หรื อมหาสมุทร อินเดีย
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องค์ ประกอบอะไรที่ทาให้ ความเสี่ ยงและอันตรายจากแผ่นดินไหวเพิม่ มากขึน้
มีองค์ประกอบหลายประการที่ทาให้บางบริ เวณมีความเสี่ ยงภัยแผ่นดินไหวหรื ออาจได้รับความ
เสี ยหายมากกว่า บริ เวณอื่น ได้แก่
1. บริ เวณที่อยูใ่ กล้แหล่งกาเนิ ดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่
2. บริ เวณที่เป็ นชุมชนหนาแน่น อยูใ่ กล้แหล่งกาเนิดแผ่นดินไหวซึ่ งมีศกั ยภาพพอเพียงที่จะทาเกิด
ความเสี ยหาย เช่น รอยเลื่อนขนาดใหญ่ ซึ่ งเคยมีประวัติการเกิดแผ่นดินไหว
3. ช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว หากเป็ นช่วงที่เหมาะสม บางครั้งในบริ เวณหนึ่งแผ่นดินไหว เกิดใน
เวลากลางวันจะ ทาความเสี ยหายมาก แต่บางบริ เวณแผ่นดินไหวที่เกิดในเวลากลางคืนอาจทาความเสี ยหาย
มากกว่า ขึ้นอยูก่ บั การ ทากิจกรรมหรื อการอยูอ่ าศัย ของมนุษย์ในช่วงเวลานั้นๆ
4. มีการวางแผน และประชาชนมีความรอบรู ้ในเรื่ องมาตรการป้ องกันและบรรเทาภัย แผ่นดินไหว
ของบริ เวณ ที่ ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว หากมีแผนที่ดี อาคาร สิ่ งก่อสร้าง สร้างได้แข็งแรงมี
มาตรฐาน โดยมีความ แข็งแรงสามารถ ป้ องกันได้ตามค่าอัตราเสี่ ยงภัยแผ่นดินไหวที่เหมาะสม ตลอดจน
รู ปร่ างที่ดีของสิ่ งก่อสร้าง จะ สามารถบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ลดความสู ญเสี ยในชีวติ และทรัพย์สิน
ของชุมชนนั้นได้เป็ นอย่างดี
5. ตาแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือน มีสภาพทางธรณี วทิ ยาเป็ นเช่นไร บริ เวณที่เป็ น
หิ นแข็งย่อมมี การดูดซับพลังงาน ความสั่นสะเทือนได้ดีกว่าบริ เวณที่เป็ นดินอ่อนซึ่ งมักจะขยายค่าความ
สัน่ สะเทือนได้ดี ดังนั้น อาคารสิ่ งก่อสร้างในบริ เวณ ที่เป็ นดินอ่อนจึงควรมีการพิจารณาในเรื่ องการก่อสร้าง
ที่เหมาะสมกับค่าแรง แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
6. ความยาวนานของการสั่นไหว ถ้ายิง่ มีช่วงเวลามาก ความเสี ยหายจะเพิ่มขึ้นมาก
7. ความลึกของแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวที่เกิดลึกๆ จะสร้างความเสี ยหายได้นอ้ ยกว่า แผ่นดินไหว
ตื้น
8. ทิศทางการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน จะมีผลต่อสิ่ งก่อสร้างที่อยูต่ รงหรื อรับแรงในทิศทางของการ
เคลื่อนตัว
หน่ วยงานใดทีม่ ีความรับผิดชอบหรือมีความเกีย่ วข้ องเรื่องแผ่นดินไหวในประเทศไทย
สาหรับการวางนโยบายในระดับประเทศ มีคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ ซึ่ งประกอบด้วย
หลายหน่วยงาน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหว วิศวกร รวมทั้งหน่วยงานที่อยูใ่ นภาครัฐและเอกชน ทา
หน้าที่ดาเนิน กิจกรรม ด้านแผ่นดินไหวของประเทศทางด้านวิชาการ โดยจัดตั้งโครงการ แผนงานต่าง ๆ
เพื่อการป้ องกัน และบรรเทาภัย แผ่นดินไหวของชาติ มีนายแพทย์สุพงศ์ สื บวงศ์ลี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็ น รองประธานฯ
สานักแผ่นดินไหวเป็ นฝ่ ายเลขานุการฯ
นอกจากนั้นมีหลายหน่วยงานที่ดาเนิ นการตรวจวัดแผ่นดินไหว ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่ งมีเครื อข่ายสถานี
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ตรวจ แผ่นดินไหวอยูท่ วั่ ประเทศ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดตั้งเครื อข่ายบริ เวณเขื่อน ต่างๆ กรม
อุทกศาสตร์ กองทัพเรื อ ติดตั้งเครื อข่าย แบบ ARRAY ที่จงั หวัดเชียงใหม่ และกรมชลประทาน ติดตั้ง
เครื อข่ายเล็กๆ บริ เวณ จังหวัดแพร่
เมื่อเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย จะเกิดแผ่ นดินไหวตามมา (After Shock) อีกหรือไม่
โดยปกติไม่วา่ จะเกิดแผ่นดินไหว ณ ที่ใด เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดในระดับ ปานกลาง ตั้งแต่ 5.0
ริ คเตอร์ ขึ้นไป มักเกิดแผ่นดินไหวตามมาอีก แต่ขนาดของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมักจะลดลง เช่น เกิด
แผ่นดินไหว ขนาด 6.0 ริ ค เตอร์ ขนาด แผ่นดินไหวตามมาจะเป็ นแผ่นดินไหว ขนาดโดยประมาณตั้งแต่
ระดับ 6 ริ คเตอร์ ลงไป เป็ นต้น
ขนาดแผ่นดินไหว (Magnitude)
เป็ นปริ มาณที่สัมพันธ์กบั พลังงานแผ่นดินไหว คานวณขนาดได้จากความสู งของคลื่นแผ่นดินไหว
ที่ตรวจวัดได้ ด้วยเครื่ องมือตรวจแผ่นดินไหว เพื่อบ่งบอกขนาดของแผ่นดินไหว ณ ตาแหน่งที่เกิดหรื อที่
เรี ยกกันว่า “ศูนย์กลาง แผ่นดินไหว” ขนาดแผ่นดินไหวในทางทฤษฏีไม่มีขีดจากัด แต่ในความเป็ นจริ งยังไม่
มีแผ่นดินไหวใดเกิดขึ้นเกิน กว่า 10.0 ริ คเตอร์
ความรุ นแรงแผ่ นดินไหวคืออะไร
ความรุ นแรงแผ่นดินไหว คือ อันดับความรุ นแรงของแผ่นดินไหว วัดโดยใช้ความรู ้สึกของการ
สั่นสะเทือน กับ ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว เป็ นสิ่ งกาหนดอันดับความรุ นแรง โดยมีตาราง
บรรยายเปรี ยบเทียบ เรี ยงลาดับจากความรู้สึก ความเสี ยหายจากน้อยไปมาก รวมถึงสภาพทางธรณี วทิ ยาที่
เปลี่ยนแปลง ในกรณี ของ ประเทศไทยใช้มาตราเมอร์ แคลลีซ่ ึ งแบ่งออกเป็ น 12 อันดับ
ประชาชนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้อยูอ่ ย่างสงบ มีสติ คิดหาหนทางที่ปลอดภัย หมอบอยูบ่ ริ เวณที่สามารถ
ป้ องกันสิ่ งของหล่น ใส่ เช่น บริ เวณใต้โต๊ะ ใต้เตียง หลีกเลี่ยงให้ห่างจากหน้าต่าง หากอยูน่ อกอาคารให้อยู่
ในที่โล่ง อยูใ่ ห้ห่างจากสิ่ ง ห้อยแขวนต่างๆ ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันตนเองจากภัยแผ่นดินไหว เป็ นต้น
ข้ อมูลแผ่ นดินไหวในอดีตของประเทศไทยเป็ นอย่ างไร
ข้อมูลแผ่นดินไหวในอดีตส่ วนใหญ่ บ่งบอกถึงความรุ นแรงแผ่นดินไหว ได้รับการบันทึกอยูใ่ น
เอกสารทาง ประวัติศาสตร์ เช่น ปูม พงศาวดาร ศิลาจารึ ก เป็ นต้น มีแผ่นดินไหวรู ้สึกได้โดยทัว่ ไป ส่ วนใหญ่
มีตาแหน่งบริ เวณ ภาคเหนื อ และภาคตะวันตกของประเทศ ข้อมูลแผ่นดินไหวต่างๆ สามารถค้นจากการ
บันทึกเหล่านี้ พบว่าเกิด เหตุการณ์แผ่นดินไหวรู ้สึกได้ในประเทศไทยเกิดขึ้น ตั้งแต่ 624 ปี ก่อนคริ สต
ศักราช บางครั้งเหตุการณ์รุนแรงจน ทาให้เมืองล่ม เช่น เหตุการณ์เมื่อ ปี พ.ศ. 1003 มีการบันทึกว่าเมือง
โยนกนครล่ม เนื่องจากการสั่นสะเทือน ส่ วนใหญ่เหตุการณ์ได้บนั ทึกถึงความรู ้สึกสั่นไหว ความเสี ยหาย
และความตื่นตระหนก ของผูค้ น ปั จจุบนั พบว่า แผ่นดินไหวรู ้สึกได้ในประเทศไทยเกิดขึ้นปี ละ 6-8 ครั้ง โดย
เป็ นแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีตาแหน่ง ศูนย์กลางทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ส่ วน
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สาเหตุที่ดูเหมือนว่า ความถี่ของการเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นนั้น แท้ที่จริ งแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเป็ นปกติเช่นนี้
ตั้งแต่อดีต แต่เนื่องจากการสื่ อสารในอดีตไม่รวดเร็ ว จึงทาให้การรับรู ้ เรื่ องความสั่นสะเทือนไม่แพร่ หลาย
ต่างจากปั จจุบนั ที่การสื่ อสารรวดเร็ ว เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแม้วา่ อยูห่ ่างไกลอีก มุมหนึ่งของโลก ก็สามารถ
ทราบข่าวได้ทนั ที อีกทั้งความเจริ ญทาให้เกิดชุมชนขยายตัวล้ าเข้าไป อยูใ่ กล้บริ เวณ แหล่งกาเนิด
แผ่นดินไหว ชุมชนรับรู ้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ง่ายขึ้น จึงทาให้ดูเหมือนว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กว่า
ในอดีต
กรมอุตุนิยมวิทยา บริ การข้ อมูลแผ่ นดินไหวและด้ านวิชาการแผ่ นดินไหวประเภทใด
กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริ การข้อมูลด้านการตรวจวัด ตาแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวทั้งในและ
ต่างประเทศ เวลาเกิด ขนาด สถิติแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและปั จจุบนั ความรู ้ วิชาการด้าน
แผ่นดินไหวและวิศวกรรม แผ่นดินไหวแผ่นดินไหว การดาเนินงานของคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
ความร่ วมมือด้านการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างประเทศ ความร่ วมมือด้านแผ่นดินไหว และวิศวกรรม
แผ่นดินไหวระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ อาเซี ยน เป็ น
ต้น
เครื่ องมือตรวจแผ่นดินไหวทางานอย่างไร รัศมีการตรวจวัดเท่าใด
เครื่ องมือตรวจแผ่นดินไหว เรี ยกว่า Seismograph มีหลักทางานอย่างง่ายๆ คือ เครื่ องมือจะประกอบด้วย
เครื่ องรับ ความสัน่ สะเทือน แปลงสัญญานความสั่นสะเทือนเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า จากนั้นถูกขยายด้วยระบบ
ขยายสัญญาณ และแปลงกลับมาเป็ นการสัน่ ไหว ของปากกาที่บนั ทึกบนแผ่นกระดาษ ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
โดยมีสัญญาณเวลา ปรากฏบนกระดาษบันทึกอย่างสม่าเสมอทุกนาที ทาให้ทราบว่าคลื่นแผ่นดินไหว ที่
เดินทางมาถึงสถานีเมื่อไร รัศมีการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว ของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถ ตรวจคลื่น
แผ่นดินไหวได้ทวั่ โลก แต่ส่วนใหญ่ การคานวณตาแหน่ง เวลาเกิด ขนาดแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาจะ
คานวณเฉพาะคลื่นแผ่นดินไหว ใกล้ซ่ ึ งอยู่ ห่างจากสถานีไม่เกิน 1,000 กิโลเมตร
เครือข่ ายสถานีตรวจแผ่ นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีกแี่ ห่ งทีไ่ หนบ้ าง
ปั จจุบนั กรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีตรวจแผ่นดินไหวอยู่ 2 ระบบ ได้แก่
1. ระบบ Analog ได้แก่ ที่ จังหวัด เชียงราย น่าน ตาก นครสวรรค์ เขื่อนเขาแหลม กาญจนบุรี เลย
อุบลราชธานี ขอนแก่น ประจวบคีรีขนั ธ์ ภูเก็ต สงขลา และจันทบุรี
2. ระบบ Digital ได้แก่ ที่ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ เลย ขอนแก่น
นครราชสี มา กาญจนบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ สุ ราษฏร์ ธานี และสงขลา นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาโดยสานัก
แผ่นดินไหว ยังได้รับอนุมตั ิงบประมาณในการปรับปรุ งและขยายสถานี ตรวจแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นใน
ปี งบประมาณ 2547-2548 อีก
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รู ปที่ 7 สถานีตรวจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ (ที่มา :สานักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา)
ในอดีตนั้นเคยมีแผ่นดินไหวในประเทศไทยซึ่ งทาความเสี ยหายกับสิ่ งก่อสร้างอย่างชัดเจน ที่ไหน เมื่อไร
แผ่นดินไหวที่เกิด บริ เวณอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 ขนาด 5.1 ริ คเตอร์ ทาให้
ความ เสี ยหายให้กบั โรงพยาบาลอาเภอพาน โรงเรี ยน และวัดต่าง ๆ นับสิ บ ๆ แห่ง บริ เวณใกล้ศูนย์กลาง
บางอาคาร ถึงกับขั้นใช้การไม่ได้
ทาไมจึงเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ๆ ในต่ างประเทศ แต่ ไม่ เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในประเทศไทย
การป้ องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวทาได้อย่างไร แผ่นดินไหวใหญ่ที่เกิดในต่างประเทศ เกิด
เนื่องจากประเทศ เหล่านั้นอยูใ่ นแนวของ แผ่นดินไหวโลก ซึ่ งเป็ นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ส่ วนประเทศ
ไทยนั้นไม่อยูย่ า่ น ดังกล่าว แต่มิใช่วา่ จะไม่มีความเสี่ ยงจากภัยแผ่นดินไหว นักธรณี วทิ ยาพบว่า ยังมี
แหล่งกาเนิดแผ่นดินไหวได้แก่ รอยเลื่อนใหญ่ๆ หลายแนวซึ่ งยังไม่มีการพิสูจน์ทราบถึง ลักษณะที่ก่อให้เกิด
แผ่นดินไหวใหญ่ได้หรื อไม่ โดยทัว่ ไป ในปั จจุบนั อันตรายที่เกิดขึ้นของภัยแผ่นดินไหว ในประเทศไทยมัก
เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดกลาง ส่ วนเรื่ องการป้ องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวนั้น จาเป็ นต้องมีการ
วางแผนทั้งในระยะสั้นระยะยาว ให้มีการ แบ่งเขตแผ่นดินไหวตามความเสี่ ยงที่เหมาะสม สร้างอาคาร
สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ตามความเสี่ ยงของแผ่นดินไหว ให้ ความรู ้ประชาชนในการป้ องกัน และบรรเทาภัย
เมื่อก่อนเกิด ขณะเกิด และภายหลังการเกิดแผ่นดินไหว เป็ นต้น
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นักวิทยาศาสตร์ สามารถพยากรณ์แผ่นดินไหว ได้ หรือไม่
เรื่ องของการพยากรณ์แผ่นดินไหวปั จจุบนั ยังไม่สามารถกระทาได้ให้ถูกต้องแม่นยา ทั้งด้านเวลา
และสถานที่ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ จึงยังจาเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมอีกใน
อนาคต การดาเนินการศึกษา เพื่อการพยากรณ์แผ่นดินไหวในปั จจุบนั มีการรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การตรวจวัดของค่า พารามิเตอร์ ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติก่อนเกิดแผ่นดินไหว เช่น วัดการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลก วัดค่า แรงเค้น (Stress) และความเครี ยด (Strain) ของเปลือกโลก วัดก๊าซเรดอน วัด
สนามแม่เหล็กโลก วัดค่าความโน้มถ่วงในพื้นที่ต่างๆ วัดคลื่นความถี่วทิ ยุ รวมถึงการสังเกตสิ่ งผิดปกติต่างๆ
ก่อนเกิดแผ่นดินไหว เช่น น้ าใต้ดิน พฤติกรรมของสัตว์ และอื่นๆ เป็ นต้น
แผ่ นดินไหวทีม่ ีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย อยู่บริเวณใด เกิดเมื่อไร ขนาดเท่ าใด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 จนถึงปั จจุบนั กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบแผ่นดินไหวที่มีขนาดสู งสุ ดที่บริ เวณ
อาเภอศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2526 ขนาด 5.9 ริ คเตอร์ มีความสั่นสะเทือนซึ่ งประชาชน
รู ้สึกถึงการสั่นสะเทือน ได้เกือบทั้งประเทศ

รู ปที่ 8 ความเสี ยหายจากแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ริ คเตอร์ ประเทศอินเดียเมื่อ มกราคม 2544
นอกจากนี้ภาคเหนื อส่ วนมากจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3-4 ริ กเตอร์ และเคยเกิดขนาดใหญ่สุดที่
บันทึกได้ 5.6 ริ ก เตอร์ ที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 17 ก.พ.2518
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ขนาดแผ่นดินไหว ผลกระทบ จานวนครั้ง/ปี (ริ กเตอร์ รัศมีและความลึกไม่เกิน 100 กม. รอบโลก )
ขนาดแผ่นดินไหว
ผลกระทบ
จานวนครั้ง/ปี
3.5-4.2
บางคนรู ้สึกสั้นสะเทือน
30000
4.3-4.8
หลายคนรู ้สึกสั่นสะเทือน
4800
4.9-5.4
เกือบทุกคนรู ้สึกสั่นสะเทือน
1400
5.5-6.1
อาคารเสี ยหายเล็กน้อย
500
6.2-6.9
อาคารเสี ยหายปานกลาง
100
7.0-7.3
อาคารเสี ยหายรุ นแรง
15
ตั้งแต่ 7.4
อาคารเสี ยหายรุ นแรง
4
ข้ อควรปฏิบัติ ก่อน/ขณะ/หลังแผ่นดินไหว
ก่อน
~ เตรี ยมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปโภค บริ โภค กรณี ฉุกเฉิ น
~ เตรี ยมพร้อม สมาชิกในครอบครัว วางแผนอพยพหากจาเป็ น
~ ไม่วางของหนักบนชั้นสู งๆ ยึดตูห้ นักไว้กบั ผนังห้อง
ขณะ
~ อยูใ่ นอาคารสู ง ควบคุมสติ หลบใต้โต๊ะแข็งแรง ไม่วงิ่ ลงกระได ลงลิฟต์
~ ขับรถให้หยุดรถ ควบคุมสติ อยูภ่ ายในรถจนการสั่นสะเทือนหยุดลง
~ อยูน่ อกอาคาร ห่างจากอาคารสู ง กาแพง เสาไฟฟ้ า ไปอยูท่ ี่โล่งแจ้ง
หลัง
~ ออกจากอาคารสู ง รถยนต์ สารวจผูป้ ระสบภัย ตรวจสอบความเสี ยหาย
~ ปฐมพยาบาลผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ ส่ งแพทย์หากเจ็บหนัก
~ ยกสะพานไฟ อยูห่ ่างจากสายไฟที่ไม่อยูก่ บั ที่ ซ่อมแซมสิ่ งที่สึกหรอทันที
7. แผ่นดินถล่ม
แผ่นดินถล่มเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ของการสึ กกร่ อนชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ต่อ
บริ เวณพื้นที่ที่ เป็ นเนินสู งหรื อภูเขาที่มีความลาดชันมาก เนื่องจากขาดความสมดุลในการทรงตัวบริ เวณ
ดังกล่าว ทาให้เกิดการ ปรับตัวของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลก และเกิดการเคลื่อนตัวขององค์ประกอบ
ธรณี วทิ ยาบริ เวณนั้นจากที่สูงลง สู่ ที่ต่า แผ่นดินถล่มมักเกิดในกรณี ที่มีฝนตกหนักมาก บริ เวณภูเขาและภูเขา
นั้นอุม้ น้ าไว้จนเกิดการอิ่มตัว โดยเฉพาะภูเขาหิ นแกรนิต มีพนั ธุ์ไม้ปกคลุมน้อย ต้นน้ าลาธารถูกทาลาย
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มักจะเกิดเมื่อมีฝนตกหนักหลายชัว่ โมง จนทาให้เกิดการพังทลายตามลักษณะการเคลื่อนตัวได้ 3 ชนิดคือ
1. แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างแผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ เรี ยกว่า Creep เช่น Surficial
Creep
2. แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ วเรี ยกว่า Slide หรื อ Flow เช่น Surficial Slide
3. แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างฉับพลัน เรี ยกว่า Fall Rock Fall นอกจากนี้ยงั สามารถแบ่งออกได้
ตามลักษณะของวัสดุที่ร่วงหล่นลงมาได้ 3 ชนิด คือ
แผ่นดินถล่มที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของผิวหน้าดินของภูเขา แผ่นดินถล่มที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ
วัตถุที่ยงั ไม่แข็งตัว แผ่นดินถล่มที่เกิดจาการเคลื่อนตัวของชั้นหิ น

รู ปที่ 9 แผ่นดินถล่ม
ที่มา: www4.ncsu.edu/eos/users/e/ elleitho/www/courses.ht
แผ่นดินถล่มในประเทศไทย มักเกิดขึน้ เมื่อไร และบริเวณใด
แผ่นดินถล่มในประเทศไทย ส่ วนใหญ่มกั เกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริ เวณภูเขาซึ่ งเป็ นต้นน้ าลา
ธาร บริ เวณ ตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีโอกาสเกิดแผ่นดิน
ถล่มเนื่องมาจาก พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิ งหาคม ในขณะที่ภาคใต้จะเกิด
ในช่วงฤดูมรสุ ม ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

ความรุ นแรงของแผ่นดินถล่ม มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
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1. ปริ มาณฝนที่ตกบนภูเขา
2. ความลาดชันของภูเขา
3. ความสมบูรณ์ของป่ าไม้
4. ลักษณะทางธรณี วทิ ยาของภูเขา
การป้องกัน แผ่นดินถล่ม
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
* สอบถาม โทร 0-2399-4012-3, 0-2398-9838 ตลอด 24 ชัว่ โมง
* อนุ รักษ์ตน้ น้ า ลาธาร ปลูกป่ าเพิ่มเติม
* สร้างแนวป้ องกันดินถล่ม โดยเฉพาะบริ เวณติดทางคมนาคม
* เตรี ยมอุปกรณ์ฉุกเฉิน
* ซักซ้อมและเตรี ยมพร้อมเสมอ หากต้องอพยพไปอยูท่ ี่สูงและปลอดภัย
8.ไฟป่ า
ภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากมนุษย์เป็ นส่ วนมาก ได้แก่การเผาหาของป่ า เผาทาไร่ เลื่อนลอย เผากาจัด
วัชพืช ส่ วนน้อยที่ เกิดจากการเสี ยดสี ของต้นไม้แห้ง ปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นพฤษภาคม ทาให้เกิดมลพิษ
ในอากาศมากขึ้น ผงฝุ่ น ควันไฟกระจายในอากาศทัว่ ไป ไม่สามารถลอยขึ้นเบื้องบนได้ มองเห็นไม่จดั เจน
สุ ขภาพเสื่ อม พืชผลการเกษตร ด้อยคุณภาพ แหล่งทรัพยากรลดลง

รู ปที่ 10 ไฟป่ า
ที่มา: http://www.mir.com.my/rb/photography/windows/images/forestfire.jpg
อันตรายของไฟป่ า
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อันตรายของไฟป่ า ส่ งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่ า ได้แก่
- การดารงชีวติ ของมนุษย์ทาให้เกิดทัศนะวิสัยไม่ดี เป็ นอุปสรรคต่อการคมนาคมเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
ทาให้เกิดโรค ทางเดินหายใจ ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพและจิตใจ
- ต้นไม้ นอกจากได้รับอันตรายหรื อถูกทาลายแล้วโดยตรง ยังมีผลกระทบทางอ้อม เช่น ทาให้เกิด
โรค และแมลง บางชนิดมีความรุ นแรงยิง่ ขึ้น
- สังคมพืชเปลี่ยนแปลง พืชบางชนิดจะหายไปมีชนิดอื่นมาทดแทน เช่น บริ เวณที่เกิดไฟไหม้ซ้ า ๆ
หลายครั้ง หญ้า คายิง่ ขึ้นหนาแน่น
- โครงสร้างของป่ าเปลี่ยนแปลง เช่น ไฟป่ าจะเป็ นตัวจัดชั้นอายุของลูกไม้ ให้กระจัดกระจายกัน
อย่างมีระเบียบ
- สัตว์ป่าลดลงมีการอพยพของสัตว์ป่า รวมทั้งทาลายแหล่งอาหารที่อยูอ่ าศัย ที่หลบภัยและแหล่งน้ า
- มีคุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านฟิ สิ กส์ เคมีและชีววิทยา เช่น ดินมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ความชื้นลดลง อินทรี ยวัตถุ และจุลินทรี ยใ์ นดินเปลี่ยนแปลงความสามารถในการดูดซึ มน้ าของดิน
ลดลง
- แหล่งน้ าถูกทาลาย คุณภาพของน้ าเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเถ้าถ่าน
- ภูมิอากาศท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิสูงสุ ดต่าสุ ด การหมุนเวียนของอากาศ ความชื้นใน
อากาศ เป็ นต้น รวมทั้งองค์ประกอบของอากาศเปลี่ยนไป เช่น คาร์ บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์ บอน เขม่า
และควันไฟเพิ่มขึ้น ส่ งผลเสี ยต่อร่ างกายมนุษย์
- สู ญเสี ยทัศนียภ์ าพที่สวยงาม ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
การป้องกัน ไฟป่ า
* ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
* สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้าย โทร 053-277919 ตลอด 24 ชัว่ โมง
* ดับไฟ บุหรี่ ธูป เทียน กองไฟให้ความอบอุ่น ทุกครั้ง ในบ้านหรื อกลางแจ้ง
* ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้ห่างจากเสาไฟฟ้ า หมัน่ ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ฟ้า
* ติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงฉุ กเฉิ นประจาอาคาร
* เก็บวัสดุ อุปกรณ์ไวไฟ สารเคมี ให้อยูใ่ นที่ปลอดภัย
* ซักซ้อม วางแผนหนีไฟ และเตรี ยมพร้อมเสมอ
9. สึ นามิ
คลืน่ สึ นามิ (TSUNAMI WAVE) และลักษณะการเกิด สึ นามิ คืออะไร “สึ นามิ” เป็ นชื่อคลื่นชนิด
หนึ่งที่มีความยาวคลื่นหลายกิโลเมตร และช่วงห่างระยะเวลา ของแต่ละลูก คลื่นยาวนาน การเกิดคลื่นสึ นามิ
มีหลายสาเหตุ ที่สาคัญและเกิดบ่อยๆคือเกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลใน แนวดิ่งจมตัวลงตรงแนวรอย
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เลื่อนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรื อการที่มวลของน้ า ถูกแทนที่ทางแนวดิ่งของแผ่นดิน หรื อวัตถุ "Tsunami" สึ นา
มิ เป็ นคามาจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่ งแปลเป็ นภาษาอังกฤษได้วา่ "harbor wave" หรื อคลื่นในอ่าว ฝั่งหรื อท่าเรื อ
โดยที่คาว่า "Tsu" หมายถึง "harbor" อ่าว, ฝั่ง หรื อท่าเรื อ ส่ วนคาว่า 'Nami' หมายถึง "คลื่น" คลื่นสึ นามิ นั้น
สามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่ชายฝั่งในช่วงเวลาสั้นๆ ให้เปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล ส่ วนสาเหตุอื่นๆ ที่ทา
ให้ เกิดคลื่นสึ นามิได้น้ นั ได้แก่การเกิดแผ่นดินถล่ม ทั้งที่ริมฝั่งทะเล และใต้ทะเล เช่นที่ ปาปั วนิวกีนี หรื อ
ผลจาก อุกกาบาตพุง่ ลงทะเล ทาให้มวลน้ าถูกแทนที่จึงเกิดปฏิกิริยาของแรงต่อ เนื่ องทาให้เกิดคลื่นยักษ์ใต้
น้ าขึ้น ซึ่ งก็คือ คลื่นสึ นามิ นัน่ เอง กรณี ที่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในมหาสมุทรหรื อใกล้ชายฝั่งแผ่นดินไหว
จะสร้างคลื่นขนาด มหึ มา จะแผ่ออกทุกทิศทุกทางจากแหล่งกาเนิดนัน่ คือแผ่ออกจากรอบศูนย์กลางบริ เวณที่
เกิด คลื่นสึ นามิ เมื่ออยู่ บริ เวณน้ าลึก จะมีความสู งของคลื่นไม่มากนัก และไม่เป็ นอันตรายต่อเรื อเดินทะเล
แต่คลื่นจะค่อนข้างใหญ่มาก และอันตรายเมื่อเข้าสู่ ฝั่ง สภาพที่เป็ นจริ งในทะเลเปิ ดน้ าลึก จะเห็นคล้ายลูก
คลื่นไม่สูงนักวิง่ ไปตามผิวน้ า ซึ่ งเรื อยัง สามารถแล่นอยูบ่ นลูกคลื่นนี้ได้แต่เมื่อคลื่นนี้ เคลื่อนมาถึง บริ เวณน้ า
ตื้น ใกล้ชายฝั่ง มันจะเคลื่อนโถมเข้าสู่ ชายฝั่ง บางครั้งสู งถึง 40 เมตร ซึ่ งคลื่นสึ นามิน้ ี มีความเร็ วสู งมากเมื่อ
อยูใ่ นทะเลลึก โดยมีความเร็ วประมาณ 720 กม.ต่อ ชัว่ โมง ในบริ เวณที่ทะเลมีความลึก 4,000 เมตร
สาเหตุของการเกิดสึ นามิ
1) สึ นามิส่วนใหญ่เกิดจากการรบกวนโดยความสั่นสะเทือน( Seismic disturbances) ใต้ทะเล เช่น
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรื อแม้แต่ดินถล่ม การขยับที่ของเปลือกโลกไป 2-3 เมตรระหว่างที่เกิด
แผ่นดินไหวใต้น้ า นัน่ คือสามารถครอบคลุมพื้นที่หลายหมื่นตารางกิโลเมตร และยังส่ งถ่ายพลังงานศักย์
มหาศาลไปสู่ น้ าที่ ซ้อนทับอยูข่ า้ งบน สึ นามิเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดยาก เนื่องจาก แผ่นดินไหว
ใต้น้ าส่ วนมากไม่ได้ หมายความว่าจะเกิดคลื่นสึ นามิข้ ึนมาทุกครั้งไป ดังเช่นแผ่นดินไหวที่บริ เวณชายฝั่ง
ด้านตะวันตกของเกาะสุ มาตรา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ซึ่งมีขนาด 8.7 ริ กเตอร์ ก็ไม่มีคลื่นสึ นามิเกิดขึ้นแต่
อย่างใด ระหว่างปี ค.ศ.1861 ถึง 1948 มีสึนามิเกิดขึ้นเพียง 124 ครั้งจากแผ่นดินไหว 15,000 ครั้ง (คิดเป็ น
เพียง 0.826% เท่านั้น) การเกิดคลื่นสึ นามิ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผลิตความถี่ต่า ซึ่ งปรากฏการณ์น้ ี
อาจสะท้อนถึงความจริ งที่วา่ สึ นามิส่วนมากมี แอมปลิจูดน้อย และมีขนาดเล็กจนสังเกตไม่เห็น หรื อ
แผ่นดินไหวส่ วนมากที่ทาให้ เกิดสึ นามิน้ ัน ต้องการ เหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวทีม่ ีโฟกัสตืน้
(Hypocenter) โดยขนาดทีผ่ ิวหน้ า( Ms ) มากกว่า 6.5 ริกเตอร์ ขนึ้ ไป
2) แผ่นดินไหวใต้ทะเลมีศกั ยภาพในการทาให้เกิดแผ่นดินเลือ่ น (landslides) ไปตามความชันของ
ลาด ทวีป (continental slope) ซึ่ งอยูต่ ามขอบฝั่งทะเลส่ วนมาก นอกจากนี้ความลาดชันยังอยูบ่ นด้านข้างของ
เหวทะเล และรอบๆภูเขาไฟในมหาสมุทร ภูเขาทะเล (seamounts) เกาะปะการังที่อยูป่ ริ่ มน้ าและใต้น้ า (atolls
& guyots) มากมาย เนื่องจากเราตรวจเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ยาก จึงถือได้วา่ แผ่นดินเลื่อนเป็ นสาเหตุส่วนน้อย
ของการทาให้ เกิดสึ นามิ แผ่นดินเลื่อนหรื อแม้แต่แผ่นดินถล่มเล็กๆมากมาย มีศกั ยภาพที่จะขยับที่มวลน้ า
เป็ นปริ มาตรมหาศาล มีผเู ้ คยทาแผนที่การเลื่อนของพื้นทะเลที่มีปริ มาตรของมวลสาร 20,000 กม3 มาแล้ว สึ
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นามิที่เกิดด้วยเหตุน้ ีมีขนาด ใหญ่กว่าคลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหว
3) สึ นามิเกิดมาจากภูเขาไฟระเบิด มีหลักฐานว่าสึ นามิเพียง 92 ครั้ง เกิดจากภูเขาไฟระเบิด
4)ไม่มีบนั ทึกทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสึ นามิ ที่เกิดจากการตกกระทบของอุกาบาตมาที่มหาสมุทร
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่หมายความว่ามันเป็ นสิ่ งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ อุกาบาตเล็กๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300
เมตร สามารถทาให้เกิดสึ นามิสูงมากกว่า 2 เมตร และทาลายฝั่งทะเลภายในรัศมี 1,000 กมจากจุดตกได้
ความน่าจะเป็ น ของเหตุการณ์ดงั กล่าวที่จะเกิดใน 50 ปี ข้างหน้า มีราว 1 %
5) ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาทาให้เกิดสึ นามิข้ ึนได้ สึ นามิพวกนี้มกั เกิดแถวเขต Temperate ที่
ซึ่ ง การแปรเปลี่ยนของความกดอากาศต่อเวลามีค่ามาก เหตุการณ์พวกนี้มกั เกิดในทะเลสาบและเวิง้ อ่าว
ขนาดใหญ่ ที่ ซึ่ งมี Resonance ของการเคลื่อนที่ของคลื่น

รู ปที่ 11 ลักษณะทางกายภาพของคลื่น
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=267
ลักษณะทางกายภาพของคลื่นสึ นามิ
ความยาวคลื่นคือระยะห่างจากยอดคลื่นหนึ่งไปยังยอดคลื่นถัดไป P คือคาบเวลาระหว่างยอดคลื่นหนึ่ง
เดินทางมาถึงที่ที่ยอดคลื่นก่อนหน้าเพิ่งผ่านไป Amplitudeของคลื่นคือความสู งของยอดคลื่นนับจาก
ระดับน้ าทะเล ความเร็ วของคลื่น (velocity - V) คลื่นทะเลทัว่ ๆไปมีความเร็ วประมาณ 90 กม./ชัว่ โมง แต่
คลื่น สึ นามิ อาจจะมี ความเร็ วได้ถึง 950 กม./ชัว่ โมง ซึ่ งก็พอๆกับความเร็ วของเครื่ องบินพาณิ ชย์ทีเดียว โดย
จะขึ้นอยูก่ บั ความลึกที่เกิด แผ่นดินถล่มใต้ทะเล ถ้าแผ่นดินไหวยิง่ เกิดที่กน้ ทะเลลึกเท่าไหร่ ความเร็ วของ สึ
นามิ ก็จะสู งขึ้นมากเท่านั้น เพราะ ปริ มาตรน้ าที่ถูกเคลื่อนออกจากที่เดิม จะมีมากขึ้นไปตามความลึก คลื่น สึ
นามิ จึงสามารถเคลื่อนที่ผา่ นท้องทะเล อันกว้างใหญ่ได้ภายในเวลาไม่นาน
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รู ปที่ 12 คลื่นสึ นามิ จะมีอานาจทาลายล้างสู งเมื่ออยูบ่ ริ เวณน้ าตื้น
ที่มา: Prf. Stephen A. Nelson
คลื่น สึ นามิ ต่างจากคลื่นทะเลทัว่ ๆไป คลื่นทะเลทัว่ ไปเกิดจากลมพัดผลักดันน้ าส่ วนที่อยูต่ ิดผิว จะ
มีคาบการ เดินทางเพียง 20-30 วินาทีจากยอดคลื่นหนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่ง และระยะห่างระหว่างยอดคลื่น
หรื อความยาวคลื่น มีเพียง 100-200 เมตร แต่คลื่น สึ นามิ มีคาบตั้งแต่ สิ บนาทีไปจนถึงสองชัว่ โมง และ
ความยาวคลื่นมากกว่า 500 กิโลเมตรขึ้นไป คลื่นสึ นามิ ถูกจัดว่า เป็ นคลื่นน้ าตื้น คลื่นที่ถูกจัดว่าเป็ น คลื่น น้ า
ตื้น คือ คลื่นที่ ค่าอัตราส่ วนระหว่าง ความลึกของน้ า และ ความยาวคลื่น ต่ามาก อัตราการสู ญเสี ยพลังงาน
ของคลื่น จะผกผันกับความยาวคลื่น(ระยะห่างระหว่างยอดคลื่น)ยกกาลังสอง เนื่องจาก สึ นามิ มี ความยาว
คลื่นมากๆ ยิง่ ยกกาลังสองเข้าไปอีก จึงสู ญเสี ย พลังงานไปน้อยมากๆในขณะที่มนั เคลื่อนตัวผ่านผืนสมุทร
และเนื่องจาก สึ นามิ เป็ น คลื่นน้ าตื้น จะมีความเร็ วเท่ากับ
V=
g คืออัตราเร่ งของแรงโน้มถ่วงโลก ซึ่ งมีค่า 9.8 m/s2 และ d คือ ความลึกของพื้นทะเล สมมติวา่ แผ่นดินไหว
เกิดที่ทอ้ งทะเลลึก 6,100 เมตร สึ นามิจะเดินทางด้วยความเร็ วประมาณ 880 กม./ชม. จะ สามารถเดินทาง
ข้ามฝั่งมหาสมุทรแปซิ ฟิค ด้วยเวลาน้อยกว่า 24 ชัว่ โมงเสี ยอีก
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เมื่อ สึ นามิ เดินทางมาถึงชายฝั่ง ก้นทะเลที่ต้ืนขึ้นก็จะทาให้ความเร็ วของคลื่นลดลง เพราะความเร็ วของคลื่น
สัมพันธ์กบั ค่าความลึกโดยตรง แต่คาบยังคงที่พลังงานรวมที่มีค่าคงที่ ก็ถูกถ่ายเทไปดันตัวให้คลื่นสู งขึ้น
จาก ค่าความเร็ ว V = /P
ค่า V ลดลง, P คงที่ ค่า ก็ตอ้ งลดลง ผลก็คือ น้ าทะเลถูกอัดเข้ามาทาให้คลื่นสู งขึ้น ขึ้นอยูก่ บั สภาพชายฝั่ง
ว่าเป็ น อ่าวแคบหรื อกว้าง ในชายฝั่งที่แคบ คลื่นสึ นามิ จะมีความสู งได้หลายๆเมตรทีเดียว ถ้ายอดคลื่นเข้าถึง
ฝั่งก่อน ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่า drag down คือดูเหมือนระดับน้ าจะลดลงอย่างกะทันหัน ขอบน้ าทะเล
จะหดตัวออกจากฝั่งไปเป็ นร้อยๆเมตรอย่างฉับพลัน และในทันที่ที่ยอดคลื่นต่อมาไล่มาถึง ก็จะเป็ น กาแพง
คลื่นสู งมาก ขึ้นอยูก่ บั โครงร่ างของชายหาด จะมีความสู งของคลื่นต่างกัน ดังนั้น คลื่นสึ นามิ จากแหล่ง
เดียวกัน จะเกิดผลที่ต่างกันกับชายหาดที่ไม่เหมือนกันได้ น้ าที่ท่วมเข้าฝั่งกะทันหัน อาจไปไกลได้ถึง ๓๐๐
เมตร แต่คลื่น สึ นามิ สามารถเดินทางขึ้นไปตามปากแม่น้ าหรื อลาคลองที่ไหลลงทะเลตรงนั้นได้ดว้ ย หาก
รู ้ตวั ว่าจะมี คลื่นสึ นามิ ผูค้ นเพียงแต่อพยพออกไปจากฝั่งเพียงแค่เดิน ๑๕ นาที และให้อยูห่ ่างจากแหล่งน้ าที่
ไหลลงทะเลเข้า ไว้ ก็จะปลอดภัยแล้ว
Reference
www.rambocam.com/ isabel03.html
www4.ncsu.edu
http://www.mir.com.my/
http://.www.tmd.go.th
สานักแผ่นดินไหว, สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
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บทที่ 3 แหล่งมลพิษ
มลพิษทางอากาศ
โลกของเรามีช้ นั ของบรรยากาศห่ อหุ ้มอยู่โดยรอบหนาประมาณ 15 กิ โลเมตร ชั้นของ
บรรยากาศดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน ออกซิ เจน ฝุ่ นละอองไอน้ า และเชื้ อจุลินทรี ยต์ ่าง ๆ ใน
จานวนก๊าซเหล่านี้ ก๊าซที่สาคัญที่สุดต่อการดารงอยู่ของ สิ่ งมีชีวิตในโลก คือ ก๊าซออกซิ เจนและชั้นของ
บรรยากาศที่มีก๊าซออกซิ เจนเพียงพอ ต่อการดารงชี วิตมีความหนาเพียง 5 - 6 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่ งปกติจะมี
ส่ วนประกอบ ของก๊าซต่าง ๆ ค่อนข้างคงที่ คื อ ก๊าซไนโตรเจน 78.09% ก๊าซออกซิ เจน 20.94% ก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์และก๊าซเฉื่อย 0.97%ในปริ มาณคงที่ของก๊าซดังกล่าวนี้ เราถือ ว่าเป็ นอากาศบริ สุทธิ์ แต่
เมื่อใดก็ตามที่ส่วนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไปมีปริ มาณ ของฝุ่ นละออง ก๊าซ กลิ่น หมอกควัน ไอ
ไอน้ า เขม่าและกัมมันตภาพรังสี อยูใ่ นบรรยา กาศมากเกินไป เราเรี ยกสภาวะดังกล่าวว่า “อากาศเสี ย” หรือ
“มลพิษทางอากาศ”
ความหมาย ของ มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยูใ่ นปริ มาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็ นเวลา นาน
พอที่จะทาให้เกิดอันตรายแก่มนุ ษย์ สัตว์ พืช หรื อทรัพย์สินต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่ น ฝุ่ น
ละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า ก๊าซธรรมชาติอากาศเสี ยที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติ
เป็ นอันตรายต่อมนุษย์นอ้ ยมาก เพราะแหล่งกาเนิ ดอยูไ่ กลและปริ มาณที่เข้าสู่ สภาพ แวดล้อมของมนุษย์และ
สัตว์มีน้อย กรณี ที่เกิ ดจากการกระทาของมนุ ษย์ ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสี ย ของรถยนต์จากโรงงาน
อุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรมด้านการเกษตรจากการระเหย ของก๊าซบางชนิ ด ซึ่ งเกิดจากขยะ
มูลฝอยและของเสี ย เป็ นต้น
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แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ
1. แหล่งกาเนิดตามธรรมชาติ
1.1 ภูเขาไฟระเบิด การที่เกิดภูเขาไฟระเบิดจะมีเขม่าพ้นออกมาในบรรยากาศจานวนมาก ชึ่ งเขม่า
เหล่ านั้นก็เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ ทาให้เกิ ดมลภาวะทางอากาศและเขม่าที่ เกิ ดจากภูเขาไฟระเบิ ดจะสามารถอยู่ใน
อากาศได้นานนับปี
1.2 ไฟป่ า เมื่อเกิดไฟป่ าแต่ละครั้งจะเกิดควันขึ้นมาจานวนมหาศาล ซึ่ งควัญที่เกิ ดจากไฟป่ านั้นก็
เป็ นส่ วนที่ทาให้เกิดมลพิษทางอากาศ
1.3 จุลินทรี ย ์ พวกจุลินทรี ยจ์ ะมีการย่อยสลายสิ่ งต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นซากพืชซากสัตว์ ซึ่ งในการย่อย
สลายจะทาให้เกิดก๊าชแอมโมเนีย (NH3) เป็ นก๊าชที่ทาในเกิดกลิ่นเหม็น
1.4 อนุภาคมวลสาร อนุภาคสารจะเป็ นอนุภาคขนาดเล็กซึ่งสามารถลอยไปตามอากาศซึ่ งเป็ นสาเหตุ
ในเกิดโรคต่าง ๆ มากมาย
2. แหล่ งกาเนิดทีเ่ กิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ตัวอย่ างการปล่ อยมลพิษจากการดาเนินกิจกรรมของมนุษย์

2.1 การคมนาคม ปั จจุ บนั มี การข้นส่ ง สิ นค้า การเดิ นทางเป็ นจานวนมากโดยการใช้ยานภาหนะต่า ง
โดยเฉพาะรถยนต์ซ่ ึงเป็ นต้นเหตุสาคัญที่สุด โดยที่รถยนต์จะปล่อยกาศพวกคาร์ บอน ไดออกไซด์ ก๊าชไนตริ
กออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมทั้งกาซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ซ่ ึ งก๊าชเหล่านี้ เป็ นต้นเหตุที่ทา
ให้เกิดมลพิษทางอากาศ
2.2 โรงไฟฟ้ า ในการที่จะผลิตการแสไฟฟ้ าจะมีการเผาไหม้พลังงานจานวนมหาศาลและในการเผาไหม้น้ นั
จะมีการปล่อยสารพวก ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และอนุ ภาคของมวลสาร ต่าง ๆ
ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาในเกิดมลพิษทางอากาศ
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2.3 การเผาไหม้ของเชื่ อเพลิง การเผาไหม้เชื้ อเพลิงเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการใช้ชีวิตประจาวันที่เราใช้ในการ
ดาเนิ นชี วิต แต่ในการเผาไหม้เหล่ านั้นก็จะทาให้มีการปล่ อยสารพวก ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์ ไฮโดคาร์ บอนและอนุภาคของมวลสารต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นสารที่ทาในเกิดมลพิษทางอากาศ
2.4 การเผาขยะสิ่ งปฏิกูล ปั จจุบนั มีขยะเกิดขึ้นมากมายซึ่ งก็นามาซึ่ งการทาลายและการทาลายวิธีหนึ่ งก็คือ
การเผาไหม้ซ่ ึ งการเผาไหม้จะมีการปล่อยสารพวก สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน
ออกไซด์ของกามะถัน คาร์ บอนมอนอกไซด์และคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นต้นซึ่ งเป็ นสาเหตุทาในเกิดมลพิษ
ทางอากาศ
2.5 โรงงานอุตสาหกรรม ปั จจุ บนั โลกมี การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วและที่ ตามมาพร้ อมกันก็คือการเกิ ด
โรงงานอุสาหกรรมขึ้นมาด้วยซึ่ งโรงงานอุสาหกรรมเหล่านี้จะมีการใช้พลังงานและการเผาถ่านเชื่อเพลิงเป็ น
จานวนมากซึ่ งจะทาในเกิ ดการปล่ อยสารจาพวก ฝุ่ นละออง เขม่ า ควัน ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ก๊า ซ
คาร์ บอนมอนออกไซด์ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซพิษอื่น ๆ อีกหลาย
ชนิด ก๊าซเหล่านี้ลว้ นเป็ นสาเหตุที่สาคัญในการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศนั้นได้ ส่งผลกระทบหลายด้ านดังสรุ ปในกราฟนั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ด้ านคือ
1. ผลต่อสุ ขภาพอนามัยของมนุ ษย์ :มนุ ษย์ได้รับผลทั้งทางตรงและทางอ้อมชึ่ งล้วนแล้วแต่ไม่ใช้
ผลดีต่อตัวมนุ ษย์เราทั้งสิ้ น ผลกระทบโดยตรงคือการที่เราได้หายใจเอาสารพิษเข้าไปในร่ างกายซึ่ งจะส่ งผล
เสี ยต่อสุ ขภาพ ทาให้นามาซึ่ งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมาย เช่นส่ งผลเสี ยต่อระบบหายใจและผิวหนัง ซึ่ งเกิด
การระคายเคืองเนื่องจากการทาปฏิกิริยาของสารเคมีที่มีอยูใ่ นอากาศ ถ้ามนุษย์อยูใ่ น สภาพแวดล้อมอย่างนี้ ก็
จะมีแต่ทาให้สุขภาพแย่ลอง
2. ผลต่อพืช : เนื่ องจากสารเคมี ที่มี อยู่ใ นธรรมชาติ ส่ง ผลกระทบต่อการเจริ ญเติ บ โตของพื ช
โครงสร้างของพืชเช่นเซลล์และระบบต่างๆถูกทาลาย และสารเคมีบางชนิ ดยังส่ งผลให้การเจริ ญเติบโต ของ
พืชถูกทาลายไป
3. ผลต่อสัตว์ :สัตว์นบั เป็ นสิ่ งมีชีวิตเปรี ยบได้เช่นเดี ยวกับคนการที่สารเคมีและมลพิษในอากาศมี
มากส่ งผลกระทบกับคนก็เหมือนกับมลพิษเหล่านั้นได้ส่งผลเสี ยต่อสัตว์ดว้ ย
4. ผลต่อวัตถุและทรัพย์สิน : วัตถุและทรัพย์สิน เช่นอาคารและตึกจะถูกทาลาย เกิดความสกปรกกับ
อาคารหรื อสิ่ งของ และการกัดกร่ อนด้วยสารเคมีที่ทาปฏิกิริยากัน เช่ น ฝนกรดมีผลทาให้ตึก ต่างๆสู ญเสี ย
รู ปทรง เพราะฝนกรดจะกัดกร่ อนสิ่ งต่างๆที่ที่เป็ นปูน นอกจากนี้ ฝุ่นและควันต่างๆทาให้สูญเสี ยการมองเห็น
กล่าวคือลดระยะการมองเห็นนัน่ เอง
การจัดการมลพิษทางอากาศ

การจัดการมลพิษทางอากาศมีหลายทางเช่น
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1.การควบคุมความสู งของปล่ องระบายอากาศ เพื่อให้ความเข้มข้นของสารพิษในอากาศได้เจือจาง
ก่อนตกลงสู่ พ้นื ดิน
2.การควบคุมคุณภาพอากาศเสี ยที่ระบายออกมา นั้นก็สามารถทาได้โดยการเลื อกใช้อุปกรณ์ ที่
สามารถกาจัดมลพิษได้ และควรใช้เชื้อเพลิงที่มีมลพิษต่า นอกจากนี้
3.การกาหนดมาตรฐานอากาศเสี ยของโรงงานอุตสาหกรรม ก็เป็ นอีกทางที่สามารถจัดการปั ญหา
มลพิษได้นอกจากนี้แล้วการออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะเรื่ องควันดา ก็เป็ นอีกทางที่เป็ นการป้ องกัน การ
เกิดมลพิษทางอากาศด้วย
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับมลพิษทางอากาศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเป็ นสิ่ งที่จดั ทาขึ้นหรื อกาหนดขึ้นมา เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การดารงค์กลยุทธและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ที่ได้วางไว้ ให้มีประสิ ทธิ ผลในทางปฏิบตั ิ ซึ่ งจะนาไปสู่ การ
ควบคุมและแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ เพื่อรักษาอากาศให้มีคุณภาพที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ
อนามัยและความผาสุ กของประชาชน ตลอดจนไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ่ งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย ที่ เกี่ ยวกับการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ ได้กระจายอยูใ่ นกฎหมายแม่บทหลายๆ ฉบับ โดยมี พระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
รักษาคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535[(http://www.school.net.th/library/snet6/envi6/kot/kot2.htm)]
เป็ นกฎหมายพื้นฐานที่มีขอบข่ายครอบคลุมการป้ องกันและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และการควบคุมภาวะ
มลพิ ษทุ ก ๆ ด้า น รวมถึ ง การป้ องกันและรั ก ษาคุ ณภาพอากาศและการควบคุ ม มลพิษ ทางอากาศด้วย
นอกจากนี้ ยงั มีกฎหมายอื่นๆอี กหลายบทบัญญัติและข้อกาหนดที่ สามารถใช้ควบคุม และป้ องกันภาวะ
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)]และพระราชบัญ ญัติ โ รงงาน พ.ศ.
2535[(http://www.school.net.th/library/snet6/envi6/kot/kot4.htm)] เป็ นต้น

มลพิษทางเสี ยง
มลพิษทางเสี ยง(Noise Pollution)
มลพิษทางเสี ยง (noise pollution) เสี ยงดัง (loud noise) หรื อเสี ยงรบกวน (noise) หมายถึงสภาวะที่มี
เสี ยงดังเกินปกติหรื อเสี ยงดังต่อเนื่ องยาวนานจนก่อให้เกิดความราคาญหรื อเกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน
ของมนุษย์และหมายรวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีเสี ยงสร้างความรบกวน ทาให้เกิดความเครี ยดทั้งทางร่ างกาย
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และ จิตใจ ทาให้ตกใจ หรื อบาดหู ได้เช่นเสี ยงดังมากเสี ยงต่อเนื่ องยาวนานไม่จบสิ้ นเป็ นต้นมลพิษทางเสี ยง
เป็ นหนึ่ งในปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของเมืองใหญ่ที่เกิ ดพร้ อมกับการเปลี่ ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวัฒนธรรมรวมถึ งการเติบโตทางเศรษฐกิ จไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงดังจากยานพาหนะที่ใช้เครื่ องยนต์เสี ยงดัง
จากเครื่ องจักรเสี ยงดังจากการก่อสร้างเสี ยงดังจากเครื่ อง ขยายเสี ยง โทรทัศน์ วิทยุ และอุปกรณ์สื่อสาร เสี ยง
เรี ยกเข้าโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเสี ยงสนทนาที่ดงั เกินควรและไม่ถูก กาลเทศะ
ผลกระทบจากมลพิษทางเสี ยง
1) การได้ยนิ : การสู ญเสี ยการได้ยนิ เสี ยงดังรบกวน เกิดเสี ยงหวีดก้องในหูหรื อในสมอง
2) สุ ขภาพกาย: ความดันโลหิ ตสู ง ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ ว มือเท้าเย็น การไหลเวียนกระแสโลหิ ต
บกพร่ อง จนถึงโรคหัวใจ
3) สุ ขภาพจิต: การรบกวนการพักผ่อน เกิดความเครี ยด และสภาวะตื่นตระหนก ซึ่ งพัฒนาไปสู่
อาการเจ็บป่ วยเศร้าซึมและโรคจิตประสาทได้
4) สมาธิ ความคิด และการเรี ยนรู้ : การรบกวนสมาธิ การคิดค้น วิเคราะห์ขอ้ มูล และการลด
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ และการตั้งใจรับฟัง
5) ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการทางาน: การรบกวนระบบและความต่อเนื่ องของการ
ทางาน และทาให้งานล่าช้า ลดทั้งคุณภาพและปริ มาณ
6) การติดต่อสื่ อสาร: ขัดขวางการได้ยนิ และทาให้ตอ้ งตะโกนสื่ อสารกัน ทาให้การสื่ อสารบกพร่ อง
เกิดความเพี้ยนในการได้ยนิ ในเด็กเล็กที่กาลังเรี ยนพูด จะถ่วงพัฒนาการในการฟัง การพูด และการออกเสี ยง
ในผูใ้ หญ่จะเป็ นอุปสรรคต่อการรับฟังสัญญาณเตือนภัยอันอาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุและอันตราย
7) การกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว: เสี ยงดังเร้าอารมณ์ให้สร้างความรุ นแรง ทาร้ายผูอ้ ื่น
8) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม: กระตุน้ ให้เกิดค่านิ ยมในความรุ นแรง ไม่เคารพสิ ทธิ ในความ
สงบสุ ขของผูอ้ ื่นและสังคมโดยรวม และการขาดมารยาทสังคมที่ดีงาม
การป้องกันมลพิษทางเสี ยง
1. หมัน่ สังเกตเสี ยงรอบตัวเป็ นประจา หากไม่สามารถพูดคุยด้วยระดับเสี ยงปกติในระยะห่ าง 1 ช่วงแขนได้
แสดงว่า เสี ยงในสถานที่น้ นั ดังเกินไป
2. ควบคุมระดับเสี ยงโทรทัศน์ เครื่ องเสี ยง และโทรศัพท์ไม่ให้ดงั เกินไป
3. ไม่พดู โทรศัพท์หรื อส่ งเสี ยงดังรบกวนความสงบของผูอ้ ื่นทั้งในบ้านและในที่สาธารณะ
4. ตรวจสภาพเครื่ องยนต์ของยานพาหนะให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ ไม่ปรับแต่งท่อไอเสี ยให้เกิดเสี ยงดัง กด
แตรเมื่อฉุ กเฉิ นและจาเป็ นเท่านั้น และลดความเร็ วเมื่อขับขี่ยานพาหนะผ่านย่านที่พกั อาศัย โรงเรี ยน ศาสน
สถาน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ หรื อชุมชน
5. แจ้งเพื่อนบ้านล่วงหน้าหากต้องซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน หรื อทากิจกรรมที่มีเสี ยงดังรบกวน
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6. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสี ยงดัง
7. ช่ วยกันดู แลสถานที่ ท างานและสถานที่ สาธารณะ ได้แก่ โรงเรี ยน ศาสนสถาน โรงพยาบาล และ
สวนสาธารณะ รวมถึงผูป้ ระกอบการศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ให้ควบคุม
ระดับเสี ยงไม่ให้ดงั เกินควร
8. ตรวจความสามารถการได้ยนิ เป็ นประจาทุกปี
9. เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการต้านภัยเสี ยงแก่เพื่อนและญาติ
10. ร้องเรี ยนเหตุเสี ยงดังที่ โทร. 1555 (กทม.) หรื อ โทร. 1650 (คพ.)

มลพิษทางนา้

ภาวะมลพิษทางน้ า ( Water Pollution ) หมายถึง สภาวะที่น้ ามีคุณภาพเปลี่ยนไปจากธรรมชาติเดิม จนมี
สภาพที่เลวลง และส่ งผลต่อการดารงชี วติ ของมนุษย์และสิ่ งมีชีวติ ในน้ า
ลักษณะของภาวะมลพิษทางน้ า
1. น้ าที่มีสารอินทรี ยป์ นอยูม่ าก จุลินทรี ยท์ ี่มีอยูก่ ็จะมีการเพิ่มปริ มาณอย่างรวดเร็ วโดยมีการใช้ออกซิ เจน
จึงมีผลทาให้ปริ มาณออกซิ เจนละลายอยูใ่ นน้ าเหลือน้อย ในบางครั้งจะเห็นน้ ามีสีดาคล้ า และส่ งกลิ่นเหม็น
เนื่องจากการย่อยสลายของแบคทีเรี ยชนิดที่ไม่ใช้ออกซิ เจนมีการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรื อก๊าซ
ไข่เน่าออกมา
2. น้ าที่มีเชื้อโรคหรื อจุลินทรี ย ์ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรี ย ไวรัส พยาธิ โปรโตซัว เชื้ อรา ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้เกิด
โรคต่างๆ เช่น โรคทางเดินอาหาร โรคตับ โรคพยาธิและโรคผิวหนัง เป็ นต้น
3. น้ าที่มีคราบน้ ามันหรื อไขมันเจือปนในปริ มาณมากจะเป็ นอุปสรรคต่อการถ่ายเทออกซิ เจนลงสู่ แหล่ง
น้ า หรื อการดารงชีวิตของสัตว์และพืชน้ า
4. น้ าที่มีเกลือละลาย ซึ่ งอาจละลายจากดินลงมาหรื อน้ าทะเลไหลซึ มเข้ามาเจือปนจนน้ าเสื่ อมคุณภาพ
ไม่เหมาะในการใช้อุปโภค บริ โภคหรื อการเกษตรกรรม
5. น้ าที่มีสารพิษเจือปน เช่น สารประกอบของปรอท ตะกัว่ แคดเมียม สารหนู เมื่ออยูใ่ นระดับอันตราย
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จะส่ งผลต่อสัตว์น้ าและคนได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เช่น บริ โภคพืชผัก สัตว์น้ า
6. น้ าที่มีสารกัมมันตภาพรังสี เจือปน อาจเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติจากการสลายตัวของแร่ หินหรื อเกิด
จากโรงงานนิวเคลียร์ ปล่อยน้ าเสี ยลงสู่ แหล่งน้ า
7. น้ าที่มีสารแขวนลอย ได้แก่ น้ าที่มีสิ่งต่างๆ แขวนลอยอยูจ่ านวนมาก ทาให้น้ ามีสภาพเปลี่ยนไปจาก
เดิม เกี่ยวกับความโปร่ งแสง สี เป็ นต้น
8. น้ าที่มีอุณหภูมิสูง ส่ วนใหญ่เกิดจากการระบายน้ าหล่อเย็นจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่ แหล่งน้ า ซึ่ง
อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อการดารงชี วติ และการแพร่ พนั ธุ์ของสิ่ งมีชีวิตในน้ า
แหล่งกาเนิดภาวะมลพิษทางน้ า
1. ชุมชน แหล่งน้ าเสี ยประเภทนี้ได้แก่ แหล่งพักอาศัย อาคารชุด โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงฆ่าสัตว์
โดยมีน้ าเสี ยเกิดจากการชาระร่ างกาย การซักเสื้ อผ้า การประกอบอาหาร
2. อุตสาหกรรม เกิดจากกระบวนการในการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น น้ าหล่อเย็น น้ าล้าง น้ าทิง้ จาก
กระบวนการผลิต การทิ้งของเสี ยจากการผลิตสู่ แหล่งน้ า รวมถึงการทาเหมืองแร่
3. เกษตรกรรม น้ าเสี ยมาจากการล้างภาชนะที่บรรจุหรื ออุปกรณ์ฉีดพ่น และการระบายของเสี ยจากมูล
สัตว์ลงแหล่งน้ า เช่น ฟาร์ มสุ กร นากุง้ บ่อเลี้ยงปลา การฉี ดพ่นสารเคมี การชะล้างหน้าดิน เป็ นต้น
4. อื่นๆ เช่น ภาวะมลพิษจากน้ ามันที่ใช้กบั เครื่ องจักรกลของเรื อ การเกิดอุบตั ิเหตุของเรื อขนส่ งน้ ามัน
และการขับถ่ายสิ่ งปฏิกลู ของผูโ้ ดยสารบนเรื อ การก่อสร้าง การล้างถนน น้ าเสี ยจากแพปลา ท่าเทียบ
เรื อประมง เป็ นต้น
ผลกระทบจากภาวะมลพิษทางน้ า
1. เป็ นแหล่งแพร่ ระบาดของเชื้ อโรค เช่น อหิ วาตกโรค บิด และท้องเสี ย
2. ทาให้เกิดปั ญหามลพิษต่อดิน น้ า และอากาศ
3. ทาให้เกิดความราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น
4. ทาให้สูญเสี ยทัศนียภาพและเกิดความไม่น่าดู
5. ทาให้สัตว์น้ าหลายชนิ ดเกิดการตาย ย้ายถิ่น หรื ออาจสู ญพันธุ์ในที่สุด
การป้ องกันและบาบัดภาวะมลพิษทางน้ า
1. ดาเนินการป้ องกันและแก้ไขอย่างเป็ นระบบทั้งพื้นที่ลุ่มน้ า จากต้นน้ าถึงปากแม่น้ าโดยมีการจัดลาดับ
ความสาคัญของปั ญหาและการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
2. ควบคุมภาวะมลพิษจากแหล่งกาเนิดประเภทต่างๆ ได้แก่ ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยการควบคุมน้ า
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ทิ้งให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
3. การลดภาวะมลพิษจากแหล่งกาเนิด ได้แก่ การส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีหรื อการผลิตที่สะอาดและ
นาของเสี ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ควบคุมการใช้ที่ดินที่ใกล้แหล่งน้ า ได้แก่ กาหนดแหล่งน้ าดิบเพื่อควบคุมและฟื้ นฟู และจัดเขตที่ดิน
สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ
5. ใช้มาตรการให้ผกู ้ ่อมลพิษต้องเป็ นผูจ้ ่ายค่าบาบัด โดยการส่ งเสริ มให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัด
น้ าเสี ยจากชุมชน
6. ส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมและสนับสนุนในการก่อสร้างระบบบาบัดน้ าเสี ย
7. ปรับปรุ งกฎหมายและเข้มงวดกับมาตรการที่ให้ภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมพาณิ ชยกรรมนาน้ าเสี ย
เข้าสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ยรวม ก่อนปล่อยน้ าเสี ยลงสู่ แหล่งน้ า
8. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผแู ้ ทนชุมชน ประชาคม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในพื้นที่
9. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู ้และเกิดจิตสานึกเกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาภาวะมลพิษทางน้ าอย่างต่อเนื่อง
10. กาหนดให้มีการสร้างระบบบาบัดน้ าเสี ยรวมของชุมชน โดยต้องสามารถรวบรวมน้ าเสี ยเข้าสู่ ระบบ
ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของน้ าเสี ยที่เกิดขึ้น

มลพิษจากขยะ

ขยะมูลฝอย( Solid Waste ) หมายถึง เศษสิ่ งเหลือใช้และสิ่ งปฏิกลู ต่างๆ ซึ่ งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และ
สัตว์ รวมถึงสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรื อที่อื่นๆ ทั้งจากการผลิต การบริ โภค การขับถ่าย การ
ดารงชีวิต และอื่นๆ
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ประเภทของขยะ
1. ขยะเปี ยก หมายถึง ขยะที่ยอ่ ยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็ นต้น
2. ขยะแห้ง หมายถึง ขยะที่ยอ่ ยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็ นต้น
3. ขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และขยะติดเชื้ อจากสถานพยาบาล
แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย
1. ชุมชนพักอาศัย เช่น บ้านเรื อน และอาคารชุด
2. ย่านการค้าและบริ การ เช่น ตลาด ร้านค้า ธนาคาร ห้างสรรพสิ นค้า
3. สถานที่ราชการ ศาสนสถาน โรงเรี ยน
4. โรงพยาบาล
5. โรงงานอุตสาหกรรม
ผลกระทบของขยะมูลฝอย

1. ปั ญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความราคาญให้แก่ชุมชนพักอาศัย
2. แหล่งน้ าเน่าเสี ยจากการที่ขยะมูลฝอยมีอินทรี ยส์ ารเน่าเปื่ อยปะปนอยู่ เป็ นอันตรายต่อการดารงชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์น้ า รวมทั้งผลเสี ยในด้านการใช้แหล่งน้ าเพื่อการนันทนาการ
3. เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้ อโรคและสัตว์นาโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน เป็ นต้น
4. การกาจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการจะสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผทู ้ ี่อาศัยข้างเคียง รวมทั้ง
ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพของประชาชน
5. ทาให้ชุมชนขาดความสะอาด สวยงามและเป็ นระเบียบ และไม่น่าอยู่
6. การสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกาจัดขยะ มูลฝอย
ค่าชดเชยความเสี ยหายในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้ และค่ารักษาพยาบาลหากประชาชนได้รับโรคภัยไข้เจ็บจาก
พิษของขยะมูลฝอย
แนวทางจัดการขยะมูลฝอย
1. กาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอย่างถูกสุ ขลักษณะ
และการหมักทาปุ๋ ย เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันในด้านต้นทุนการดาเนิ นงาน ความพร้อมของ
องค์กร ปริ มาณและประเภทของขยะ เป็ นต้น
2. จัดการขยะ โดยอาศัยหลัก 5 R คือ
- Reduce การลดปริ มาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภณั ฑ์สิ้นเปลือง
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- Reuse การนามาใช้ซ้ า เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็ นต้น
- Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่ งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้
- Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ
- Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนากลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนาไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีก
ครั้ง
3. การแยกขยะ เพื่อลดขยะที่ตอ้ งนาไปกาจัดจริ งๆ ให้เหลือน้อยที่สุด เช่น
- ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพนามากลับมาใช้ได้อีก ได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก
- ขยะเปี ยกสามารถนามาหมักทาปุ๋ ยน้ าชีวภาพ
- ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋ องฉี ดสเปรย์ ต้องมีวธิ ี กาจัดที่ปลอดภัย
4. ส่ งเสริ มการผลิตที่สะอาดในภาคการผลิต โดยลดการใช้วสั ดุ ลดพลังงาน และลดมลพิษ เพิม่ ศักยภาพ
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การนาของเสี ยกลับมาใช้ประโยชน์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้
งานได้นานขึ้น
5. ส่ งเสริ มให้ภาคธุ รกิจเอกชนมีส่วนรวมลงทุนและดาเนินการจัดการขยะ
6. ให้ความรู ้แก่ประชาชนในเรื่ องการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ
7. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็ นภาระหน้าที่ของ
ตนเอง ในการร่ วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน

มลพิษจากของเสี ยอันตราย

ของเสี ยอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึง ของเสี ยใดๆ ที่มีองค์ประกอบหรื อปนเปื้ อนวัตถุอนั ตรายชนิด
ต่างๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรื อสิ่ งตกค้างที่อยูใ่ นสภาพทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
ประเภทของของเสี ยอันตราย
ของเสี ยอันตรายแบ่งออกเป็ น 8 ประเภท ตามคุณสมบัติของของเสี ยอันตราย ได้แก่
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1. ประเภทติดไฟง่าย เช่น ตะกอนน้ ามัน ตะกอนสี เป็ นต้น
2. ประเภทสารกัดกร่ อน เช่น น้ ายาฟอกขาว น้ ายาขัดพื้น เป็ นต้น
3. ประเภทที่ทาให้เกิดปฏิกิริยาระเบิดเมื่อสัมผัสกับน้ าหรื ออากาศ เช่น สารเคมีที่เสื่ อมสภาพ
4. ประเภทสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง สารปราบศัตรู พืช เป็ นต้น
5. ประเภทวัตถุระเบิด เช่น พลุ ดอกไม้ไฟ ดินประสิ ว เป็ นต้น
6. ประเภทสารที่สามารถชะล้างได้ เป็ นสารที่ไม่ใช้แล้ว มีปริ มาณโลหะหนักหรื อวัตถุมีพิษปนเปื้ อน
อยูใ่ นน้ าสกัดนั้น เท่ากับหรื อมากกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ เช่น ตะกัว่ ปรอท เป็ นต้น
7. ประเภทกากกัมมันตรังสี เป็ นวัตถุที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว อาจอยูใ่ นรู ปของแข็งหรื อของเหลวที่มี
การเปรอะเปื้ อนด้วยสารกัมมันตรังสี ในระดับความแรงของรังสี สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
8. ประเภทที่ทาให้เกิดโรค เช่น เชื้ อไวรัส แบคทีเรี ย หรื อจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรคต่างๆ
ผลกระทบจากของเสี ยอันตราย
1. สารบางชนิดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุ กรรม
2. ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย
3. ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของมนุษย์ เช่น การเกิดโรคภัยไข้เจ็บอันเนื่ องมาจากโลหะหนัก
4. การทาปฏิกิริยาสารต่างๆ จะสร้างความเสี ยหายและเป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม
การจัดการของเสี ยอันตราย
1. ชุมชนควรแยกของเสี ยอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น และนาไปทิ้งในที่หน่วยงานภาครัฐจัดไว้ให้
เฉพาะ
2. เร่ งจัดทาศูนย์กาจัดของเสี ยอันตรายจากชุมชน
3. ผูท้ ี่มีหน้าที่กาจัดของเสี ยอันตราย ควรมีระบบการขนส่ งและเคลื่อนย้ายของเสี ยอันตรายที่ปลอดภัย
ไม่มีการรั่วไหลระหว่างทาง
4. ของเสี ยจากภาคอุตสาหกรรมควรนาไปกาจัดในสถานที่กาจัดของเสี ยอันตรายโดยเฉพาะ เช่น ศูนย์
กาจัดของเสี ยอันตรายที่ดาเนิ นการโดยภาคเอกชน ปั จจุบนั มีอยู่ 2 แห่ง คือ ศูนย์บริ การกาจัดกาก
อุตสาหกรรมแสมดา กรุ งเทพฯ และศูนย์บริ การกาจัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
5. เข้มงวดกับมาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอื่นๆ มี
กระบวนการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และกาจัดของเสี ยอันตรายอย่างถูกสุ ขลักษณะ
6. ของเสี ยอันตรายจากสถานพยาบาล ควรมีวธิ ี เก็บขนที่ควบคุมการแพร่ กระจายของเชื้อโรค เช่น ใช้รถ
เก็บขนที่ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส และนาไปเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ
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7. ให้ความรู ้แก่ประชาชนให้มีความเข้าใจในอันตรายจากของเสี ยอันตรายประเภทต่างๆ รวมถึงวิธีการ
จัดเก็บของเสี ยเหล่านั้นให้ปลอดภัย
8. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดของเสี ยอันตราย เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ง่าย
และสามารถนากลับมาใช้ได้อีก
9. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากของเสี ยอันตราย และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ

มลพิษทางอาหาร

อาหารเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่สุดอย่างหนึ่งในการดารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ตอ้ งบริ โภคอาหารวันละ
หลายๆ มื้อ ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายเกิดพลังงานสามารถเคลื่อนไหวไปมา และกระทากิจกรรมต่างๆ ได้ ทั้งนี้
อาหารที่มนุษย์บริ โภคเข้าไปนั้นต้องสะอาด ปราศจากเชื้ อโรค และสิ่ งเจือปนที่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย หาก
ในอาหารมีสิ่งแปลกปลอมเจอปน ร่ างกายจะเกิดปฏิกริ ยาต่อต้านขึ้น เราสามารถแบ่งสารแปลกปลอม
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. พิษที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของอาหารเอง เช่น เห็ดพิษ ผักหวานป่ า ปลาบางชนิด หอย แมงดา
ทะเล เป็ นต้น
2. พิษที่เกิดจากการเจือปน แบ่งเป็ นประเภทย่อยๆ ได้ดงั นี้
2.1 สิ่ งเจือปนในอาหารที่ไม่เจตนา ได้แก่
- จุลินทรี ยใ์ นอาหาร ที่อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ กัน เช่น จากแหล่งกาเนิดที่ไม่สะอาด วัตถุดิบมี
คุณภาพต่า กรรมวิธีการผลิตไม่ถูกสุ ขลักษณะ การรักษาความสะอาดของผูป้ รุ งอาหาร ตลอดจนภาชนะที่
ใช้ในการบรรจุอาหาร ซึ่งพิษจากจุกลินทรี ยม์ ีหลายชนิด เช่น แบคทีเรี ย เชื้อรา เชื้อไวรัส
- โลหะเป็ นพิษในอาหาร มนุษย์อาจได้รับพิษโลหะทางอ้อมจากพืชและสัตว์ที่รับประทาน โดย
กระบวนการของห่วงโซ่อาหาร คือ โรงงานอุตสาหกรรมถ่ายเทของเสี ยที่เป็ นโลหะลงสู่ แหล่งน้ า โลหะ
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เหล่านี้จะสะสมอยูใ่ นพืชและสัตว์ที่อาศัยในแหล่งน้ า เมื่อเราบริ โภคพืชหรื อสัตว์เหล่านั้น เราก็จะได้รับ
สารพิษดังกล่าว
- พิษจากยาฆ่าแมลงตกค้าง ปั จจุบนั ยาฆ่าแมลง หรื อยาปราบศัตรู พืช ซึ่งสังเคราะห์มาจากสารเคมี
เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ในด้านการเกษตร และการสาธารณสุ ข บางชนิดสลายตัวได้ยาก และตกค้างกระจัด
กระจายอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อม ทาให้พืชดูดรับสารพิษเหล่านั้นมาสะสมไว้ เมื่อเรานามาปรุ งอาหาร จึงมีโอกาส
ได้รับสารตกค้างเหล่านั้นด้วย
2.2 สิ่ งเจือปนในอาหารโดยเจตนา อาหารที่บริ โภคบางอย่างอาจใส่ สิ่งปรุ งแต่งลงไปโดยมี
วัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น รักษาคุณภาพอาหารให้เก็บไว้ได้นาน สารบางอย่างใส่ ให้เกิดรส สี กลิ่น ตาม
ความต้องการหรื ออาจทาให้อาหารกรอบน่ารับประทาน ทั้งนี้เพื่อหวังผลทางการค้าเป็ นสาคัญ สารเจือปนที่
สาคัญ ได้แก่
2.2.1 สารปรุ งแต่งสี สี สังเคราะห์ทุกชนิด ถือเป็ นสารสังเคราะห์ที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
และเมื่อสะสมอยูใ่ นปริ มาณมากทาให้เกิดอันตราย จึงจาเป็ นต้องใช้ในปริ มาณที่จากัด นอกจากนี้ ต้องไม่มี
สารที่ทาให้เกิดพิษ หรื อมีโลหะต่างๆ เจือปน ควรใช้สีสังเคราะห์ที่กระทรวงสาธารณสุ ขอนุญาต หรื อ เป็ นสี
จากธรรมชาติ เช่น สี ดาจากผงถ่าน สี แดงจากครั่ง สี เหลืองจากขมิน้ สี เขียวจากใบเตย เป็ นต้น
2.2.2 สารปรุ งแต่งรส ได้แก่
- สารสังเคราะห์รสหวาน หรื อ น้ าตาลเทียม เป็ นสารอนินทรี ยท์ ี่สังเคราะห์ข้ ึน มีความ
หวานกว่าน้ าตาลมาก รู ้จกั กันทัว่ ไปว่า ขัณฑสกร สารเหล่านี้ไม่มีคุณค่าในการให้พลังงานแต่อย่างใด อาจทา
ให้ทอ้ งเสี ยได้
- สารชูรส มีผนู ้ ิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ทาให้อาหารอร่ อย บดบังกลิ่นที่ไม่ตอ้ งการ เรามัก
เรี ยกว่า ผงชูรส ในอดีตวัตถุดิบราคาแพงจึงมีการปลอมปนกันมาก แต่ปัจจุบนั ราคาถูการปลอมปนจึงลดลง
บางคนที่แพ้ผงชูรสอาจมีอาการมึนงง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เป็ นต้น
- น้ าส้มสายชู ในท้องตลาดเป็ นน้ าส้มสายชูเทียม บางแห่ งมีการปลอมปนโดยใช้กรด
กามะถันเจือจาง ซึ่ งมีอนั ตรายต่อกระเพาะอาหารและลาไส้มาก
- น้ าปลา เนื่องจากผูผ้ ลิตบางรายพยายามลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เกลือต้มและเจือปน
วัตถุบางอย่าง ทาให้คุณภาพลดลง และอาจเป็ นอันตรายได้
2.2.3 สารปรุ งแต่งลักษณะหรื อสารที่เกิดจากกระบวนการผลิตอาหาร
- ผงบอแรกซ์ หรื อน้ าประสานทอง หรื อผงกรอบ เป็ นสารที่หา้ มใช้เพราะปกติใช้เป็ นยา
ฆ่าเชื้อ ผูท้ ี่รับประทานเข้าไปอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ้ารับประทานมากอาจเกิดโรคมะเร็ ง มัก
พบในอาหารที่กรุ บกรอบ เช่น ลูกชิ้นเนื้อเด้ง ทอดมันปลากราย มะม่วงดอง เป็ นต้น
- สารเพิ่มความคงตัว ใส่ ในอาหารเพื่อให้รวมตัวเป็ นเนื้ อเดียวกัน มีอความอยูต่ วั เป็ นก้อน
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หรื อแท่ง เช่น ไอศครี ม ขนมอบ เป็ นต้น
2.2.4 สารปรุ งแต่งกลิ่น เป็ นสารกลุ่มใหญ่ที่สุด โดยมีท้ งั กลิ่นจากธรรมชาติและจากสาร
สังเคราะห์ คณะกรรมการอาหารและยายังไม่สามารถบอกความเป็ นพิษได้หมดทุกชนิ ด
2.2.5 สารกันบูด ในการถนอมอาหารมักใส่ สารที่เรี ยกว่าวัตถุกนั เสี ยลงไป เพื่อป้ องกัน
การเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย ยีสต์และเชื้อรา เพื่อให้อาหาร ยาหรื อเครื่ องสาอางเก็บไว้ได้นาน วัตถุกนั เสี ยที่
นิยมใช้และไม่เป็ นอันตราย คือ โซเดียมเบนโซเอต หรื อกรดเบนโซอิต ถ้ารับประทานมากเกินไปจะทาให้
กระเพาะอาหาร และระบบทางเดินอาหารผิดปกติได้
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บทที่ 4
การเกิดฝนกรด (Acid rain)
ฝนกรด (acid rain) หมายถึงน้ าฝนที่มีค่าความเป็ นกรด-เบส (pH value) ต่ากว่าระดับ ๕.๖ กรดใน
น้ าฝนเกิดจากการละลายน้ าของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และไนทริ กออกไซด์ ที่มีอยู่
ในบรรยากาศซึ่ งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการกระทาของมนุ ษย์ และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างซี ก
โลกเหนือและใต้ ประเทศอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่อยูใ่ นบริ เวณเหนือเส้นศูนย์สูตร จึงใช้เชื้ อเพลิงมากกว่าซี ก
โลกใต้ประมาณ ๑๖ เท่า จึงทาให้เกิดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกไซด์ของกามะถัน และออกไซด์ของ
ไนโตรเจนมากกว่าปกติ เมื่อฝนตกลงมาจึงละลายก๊าซเหล่านั้นทาให้น้ าฝนมีค่าความเป็ นกรดสู งขึ้น สาหรับ
ธาตุไนโตรเจนซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของสิ่ งที่มีชีวิตทั้งหลายเมื่อตายไป ซากพืชและสัตว์จะเน่าสลายมีก๊าซ
แอมโมเนียเกิดขึ้น จุลินทรี ยบ์ างกลุ่มจะเปลี่ยนก๊าซแอมโมเนียให้เป็ นสารจาพวกไนไทรต์และไนเทรต และ
จุลินทรี ยก์ ลุ่มอื่ นก็อาจจะแปลงสารดังกล่ าวย้อนกลับไป เป็ นก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศได้ ส่ วนพืช
จาพวกถัว่ มีความสามารถต่างจากพืชอื่นคือ ดึงก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศมาใช้ได้โดยตรง แล้วทาให้เกิด
ปุ๋ ยในดินเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นปรากฏการณ์ฟ้าผ่าจะทาให้ก๊าซไนโตรเจนกลายเป็ นสารประกอบไนโตรเจน
ได้จากการทางานของเครื่ องยนต์ของรถ เรื อ และเครื่ องบิน ก็ทาให้เกิดก๊าซไนทริ กออกไซด์ได้เช่นกันและ
เมื่อไปทาปฏิกิริยากับโอโซนต่อไป ก็จะทาให้เกิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เมื่อเกิดฝนจะละลายน้ าทาให้
เกิดกรดไนทรัสและกรดไนทริ กที่กล่าวมานี้ เป็ นตัวอย่างแสดงความแปรปรวนของสารประกอบไนโตรเจน
ดังนั้นจึงคาดเดาปริ มาณของสารประกอบไนโตรเจนในบรรยากาศได้ค่อนข้างยาก แต่พอที่จะเห็ นได้ว่า
ออกไซด์ของไนโตรเจนเกิดจากตามวิถีธรรมชาติมากกว่าที่จะเกิดจากการกระทาของมนุษย์นบั สิ บเท่า

ความเสี ยหายเกิดจากฝนกรด
ด้วยเหตุที่สารมลพิษต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่เกิดจากการกระทาของมนุ ษย์เหล่านี้ อยู่
ในสภาวะที่เป็ นก๊าซ นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมแต่ละแห่ งยังทาให้ก๊าซบางชนิ ดเกิดการแปรปรวนเปลี่ยน
รู ปไปได้อย่างสลับซับซ้อน ดังนั้นจึ งไม่อาจคาดคะเน การเกิ ดและสถานที่ ที่จะมี ฝนกรดเกิ ดขึ้ นได้อย่าง
ชัดเจน เช่น ในสหรัฐอเมริ กามีปล่องควันของโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ระบายมลพิษออกสู่ บรรยากาศในชั้นสู ง
เป็ นจานวนมาก แต่ไม่เกิ ดปั ญหาฝนกรดในท้องถิ่ นของอเมริ กา แต่กลับไปเกิ ดฝนกรดข้ามพรมแดนใน
ประเทศแคนาดาเป็ นต้น ดังนั้นการศึกษาหาสาเหตุเพื่อวางแนวทางควบคุม และป้ องกัน จึงมีความยุง่ ยากมาก
ยิ่งขึ้นนอกจากนั้นกรดในอากาศมิใช่วา่ จะลงสู่ พ้ืนดินโดยละลายปนมากับน้ าฝนแต่ทางเดียวเท่านั้น แต่อาจ
สัมผัสกับพืชหรื อพื้นดินได้โดยตรงในลักษณะที่แห้ง (dry deposition) ก็ได้ ซึ่ งก็เป็ นอันตรายได้เช่นกัน 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 ที่ มี หิ ม ะ ป ก ค ลุ ม ก็ ต า ม
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ความเสี ยหายทีเ่ กิดจากฝนกรดหรือจากกรดในบรรยากาศมีหลายประการดังนี้
๑. ทาให้ดินเปรี้ ยวและขาดธาตุอาหารสาคัญของพืช เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมและ
โซเดียม แต่ถา้ ดินและหิ นที่น้ าฝนไหลผ่านมีสารประกอบพวกคาร์ บอเนตหรื อหิ นปูนอยูบ่ า้ งก็จะช่วยลด
ความเป็ นกรดลงได้บา้ งเช่นกัน
๒. ถ้าในดินมีโลหะหนัก เช่น อะลูมิเนียมและปรอท ฝนกรดก็จะทาให้สารอะลูมิเนียมซัลเฟตออกจาก
เนื้อดินเข้าไปละลายอยูใ่ นน้ าใต้ดิน แล้วระงับการแตกรากของพืช ในที่สุดพืชจะหยุดโตและอาจจะตาย หาก
รับเชื้ อโรคต่างๆ หรื อแม้แต่เผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรื อฤดูกาลแต่เพียงน้อย ดังเช่น ป่ า
Black forest ในประเทศเยอรมนี เป็ นต้น
๓. ลดความอุดมสมบูรณ์ตามปกติของเนื้ อดิน เพราะกรดในดินไปยับยั้งการทางานของจุลินทรี ยบ์ าง
กลุ่มที่ควบคุมการแปลงซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็ นแอมโมเนียมไนไทรต์และไนเทรตซึ่ งเป็ นปุ๋ ยของพืช
๔. ถ้าน้ าฝนมีค่าความเป็ นกรด-เบสต่ากว่า ๕.๖ จนถึง ๓ แล้วจะทาให้เกิดริ้ วรอยเป็ นจุด หรื อเป็ นลาย
บนพืชบางชนิดเช่นมะเขือเทศ ผักขมและทาให้ราคาพืชตกต่า
๕. เมื่อกรดในบรรยากาศ หรื อฝนกรดลงสู่ น้ าในทะเลสาบและลาธารหลายแห่งในสวีเดน นอรเว และ
แคนาดา ปรากฏว่ามีมอส (moss) ขึ้น ปกคลุมพื้นทะเลสาบ เช่น ในประเทศสวีเดน และมีสาหร่ ายเส้นและ
มอสขึ้นในลาธารของประเทศนอร์ เวย์ มีผลทาให้สัตว์น้ าขนาดเล็กซึ่ งอาศัยอยูต่ ามท้องน้ าบางชนิดหาย
สาบสู ญไป และเมื่อฝนกรดปลดปล่อยอะลูมิเนียมในดินออกมาเจือปนอยูใ่ นน้ าใต้ดินและไหลลงสู่ แหล่งน้ า
ก็จะทาให้เหงือกปลา เกิดความระคายเคือง ปลาจะยิง่ สร้างเมือกห่อหุ ม้ ส่ วนที่ระคายเคืองนั้น ทาให้การ
ถ่ายเทออกซิ เจนที่เหงือกไม่สะดวก ในที่สุดปลาจะขาดอากาศหายใจเพราะปลาหายใจทางเหงือก
ปลาแซลมอนและปลาเทราต์ในทะเลสาบและลาธารของประเทศนอร์ เวย์มีจานวนลดลงอย่างเห็นได้ชดั และ
ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ระหว่างที่หิมะละลายในฤดูใบไม้ผลิ มีปลาในแม่น้ าแห่งหนึ่งตายเป็ นจานวนมาก มีผู้
สันนิษฐานว่าเป็ นเพราะปลาสู ญเสี ยสมดุลของเกลือแร่ ในเลือด ส่ วนทากและหอยทากซึ่งทนกรดได้นอ้ ย
ที่สุด ไม่ปรากฏว่ามีหลงเหลืออยูใ่ นทะเลสาบของนอร์ เวย์เลย เมื่อน้ ามีค่าความเป็ นกรด-เบสต่ากว่า ๕.๒
ส่ วนปลาบางชนิด เช่น ปลาซาลา-มานเดอร์ และสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า เช่น กบซึ่ งเป็ นสัตว์ที่ทนได้ดีที่สุด ยัง
พบว่าถ้าน้ าเป็ นกรดสู งจะยับยั้งการแพร่ พนั ธุ์ของปลาและกบได้ ดังนั้นนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่ งกิน
สัตว์น้ าต่างๆเป็ นอาหารจึงได้รับผลกระทบไปด้วย และในขณะที่ปลาในน้ าลดน้อยลง แมลงในน้ าก็มีจานวน
เพิ่มมากขึ้น และจะเป็ นแมลงที่มีความสามารถทนกรดได้ดี และอาจมีสารพิษพวกอะลูมิเนียมอยูใ่ นแมลง
ดังนั้นเมื่อนกกินแมลงอะลูมิเนียมจึงสะสมในกระดูกนก ทาให้เปลือกไข่ของนกบางลง โอกาสที่ลูกนกจะ
รอดเป็ นตัวก็ลดน้อยลง จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าเมื่อเกิดฝนกรดขึ้นจะมีผลกระทบตั้งแต่พืช สัตว์ช้ นั ต่า
ต่อเนื่องกันมาจนถึงสัตว์ปีกและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
๖. น้ าที่เป็ นกรดอาจส่ งผลต่อน้ าดื่มของประชาชน บางแห่งในประเทศสวีเดนยังคงใช้ท่อทองแดงส่ ง
น้ า จึงอาจทาให้ท่อผุกร่ อน และน้ าเจือทองแดงมากขึ้น หากเป็ นท่อเหล็กก็อาจเกิดผลคล้ายคลึงกัน ผมของ
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สตรี ชาวสวีเดนผูห้ นึ่งเปลี่ยนจากสี ทองเป็ นสี เขียวเมื่อสระผมด้วยน้ าบ่อซึ่ งมีทองแดงซัลเฟต
๗. น้ าฝนกรดอาจกัดกร่ อนสิ่ งก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โบราณวัตถุหรื อสิ่ งที่มีคุณค่าทางศิลปะ
วิหารพาเธนอน ในกรุ งเอเธนส์ประเทศกรี ก และเสาทราจัน ในกรุ งโรมประเทศอิตาลี ถูกกรดกัดกร่ อนอย่าง
เห็นได้ชดั
การควบคุมการเกิดฝนกรด
การควบคุมฝนกรด ก็คือ การควบคุมกาเนิดสารประกอบของซัลเฟอร์ และไนโตรเจนนัน่ เองซึ่ งอาจมี
วิธีการหลายวิธีเช่น
๑. การเลือกใช้เชื้ อเพลิงที่มีการปนเปื้ อนของซัลเฟอร์ นอ้ ย
๒. ปรับปรุ งการสันดาปเพื่อควบคุมการเกิดสารประกอบออกไซด์ไนโตรเจนด้วยการลดอุณหภูมิให้
ต่าลงกว่า๑๕๐๐องศาเซลเซียส
๓. ควบคุมปริ มาณออกซิเจนที่ใช้ในการสันดาป
๔. การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อกาจัดมลพิษก่อนระบายออกสู่ บรรยากาศ ซึ่ งจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู งและเพิ่ม
ความยุง่ ยากในการบารุ งรักษาอีกไม่นอ้ ยการสร้างปล่องควันสู งลิบลิ่วไม่สามารถแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ
ได้ แต่เป็ นการผลักภาระปั ญหาจากสถานที่ใกล้เคียงไปยังแหล่งที่อยูห่ ่างไกลมากกว่าเท่านั้น

Before

แบบทดสอบท้ ายบทเรียน

Afte

ค าสั่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาเลือ กค าตอบที่ ถู ก ต้ อ ง ที่สุ ด
1. ฝนกรดหมายถึงฝนที่มีค่าความเป็ นกรด – เบส
เท่าใด
ก. ต่ากว่า 1
ข. ต่ากว่า 1.5
ค. ต่ากว่า 2.5
ง. ต่ากว่า 4.5
จ. ต่ากว่า 5.6
2. ก๊าชชนิดใดเป็ นก๊าชที่ก่อให้เกิดฝนกรด
ก. ก๊าชไนโตรเจน
ข. ก๊าชอ๊อกซิ เจน
ค. ก๊าชคาร์ บอนไดอ๊อกไซด์
ง. ก๊าชคาร์ บอนมอนน๊อกไซด์
จ. ก๊าชแอมโมเนีย
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความเสี ยหายที่เกิดจากฝน
กรด
ก. หน้าดินพังทะลาย
ข. ทาให้ดินเปลี้ยว
ค. ลดความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน
ง. ทาให้หน้าดินปนเปื้ อนด้วยอลูมิเนียมและ
ปรอท
จ. ทาให้เป็ นริ้ วรอยหรื อจุดลายบนพืช

จ. ติดตั้งอุปกรณ์กาจัดมลพิษ
5. เมื่อน้ าแปรสภาพเป็ นกรดสู งขึ้นจะมีผลกระทบ
ต่อสัตว์น้ าอย่างไร
ก. สัตว์ขาดอากาศหายใจ
ข. สัตว์น้ าขยายพันธุ์ได้ดี
ค. สัตว์น้ าจะต่อสู่ กนั เอง
ง. เกิดการยับยั้งการขยายพันธุ์
จ. ข้อ ก และข้อ ง ถูกต้อง
6. ฝนกรดมีผลต่อโลหะอย่างไร
ก. ช่วยทาความสะอาดโลหะ
ข. ช่วยทาให้โลหะเงางาม
ค. ป้ องกันสนิมจากความชื้น
ง. กัดกร่ อนเนื้ อโลหะ
จ. ทาให้โลหะทนทานแข็งแรง
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากฝนกรด
กับสัตว์ประเภทปลา
ก. เงือกเกิดการระคายเคือง
ข. ปลาจะสร้างเมือกห่ อหุ ม้ ส่ วนที่ระคายเคือง
ค. ปลาจะพัฒนาการป้ องกันตัวเอง
ง. การถ่ายเทอากาศที่เงือกไม่สะดวก
จ. ปลาไม่สามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้

4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วธิ ี การควบคุมการเกิดฝน
กรด
ก. เลือกเชื้อเพลิงที่มีการปนเปื้ อนของ
ซัลเฟอร์นอ้ ย
ข. เพิม่ อุณหภูมิในการเผาไหม้
ค. การควบคุมปริ มาณอ๊อกซิเจน
ง. การปรับปรุ งการสันดาป

8. เมื่อเกิดฝนกรดจะทาให้ดินเปรี้ ยวและขาดธาตุ
อาหารที่สาคัญต่อพืชคือ
ก. ไนโตรเจน
ข. โพแทสเซียม
ค. ฟอสฟอรัส
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ง. อลูมิเนียม
จ. เกลือแร่ บารุ งใบ

บทที่ 5
มนุษย์กบั ทรัพยากรธรรมชาติ
มนุษย์ + ทรัพยากร
มนุ ษย์ในฐานะที่ เป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึ่ งของระบบนิ เวศน์
มนุ ษย์จะอยู่รอดได้ก็
ต่อเมื่อมีองค์ประกอบอื่นๆ อยู่อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งองค์ประกอบต่างๆนั้น ต่างก็มีหน้าที่เฉพาะ
ของตน มีการไหลผ่านพลังงานอยูต่ ลอดเวลา มนุษย์จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆทั้งในด้าน
คุณภาพ หรื อ ปริ มาณ ไม่ว่าจะเป็ นการนามาใช้โดยตรงหรื อใช้ทางอ้อมโดยการนามาแปรรู ป
ต่างๆ เพื่อเป็ นปั จจัยสี่
แต่พฤติกรรมต่างๆ ที่มนุ ษย์กาลังทาอยูใ่ นขณะนี้ กลับเป็ นสิ่ งที่ทาลาย
ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะตั้งใจหรื อ ไม่ต้ งั ใจก็ตาม อาจจะ เกิ ดจากความรู ้ เท่าไม่ทนั การณ์ หรื อ
อาจจะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตน โดยไม่ได้คานึงถึงผลเสี ยที่จะตามมา เช่น การทาลาย
ดิน น้ า อากาศ ป่ าไม้ จับสัตว์ป่า ทาให้สัตว์สูญพันธุ์ที่เกิดขึ้นนี้ ได้ลุกลามไปทัว่
มิได้เพียง
แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็ นปั ญหาที่ระบาดไปทัว่ โลกแล้ว ซึ่ งก็อาจมีสาเหตุมาจาก การ
เพิ่มจานวนของมนุษย์ และ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีผลใน
การท าลายสภาพแวดล้ อ มเป็ นอย่ า งมาก รวมทั้ งผู ้ ที่ น าสิ่ งต่ า งๆ มาใช้ น้ ี ก็ ใ ช้ อ ย่ า ง
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ นาไปใช้อย่างผิดๆ อย่างขาดความระมัดระวัง ความรอบคอบ ทาให้ปริ มาณ
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงโดยที่มนุ ษย์ไม่ได้ต้ งั ใจ หรื อ อาจจะคิดว่าสิ่ งเหล่านั้นจะไม่ส่งผลมาถึง
ตัวเอง ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านั้น มีผลต่อตัว เราโดยตรง หรื อ อาจจะมีผลต่อคนในรุ่ นลูกหลานของเรา
ฉะนั้น ปั ญหาทรัพยากรเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ทุกคนควรที่จะใส่ ใจเป็ นอย่างมาก ควรที่จะ
ศึกษา เกี่ยวกับความสาคัญ ประโยชน์ต่างๆ ของทรัพยากรเหล่านี้ เพื่อที่จะได้เห็นคุณค่า และรู้
ว่าควรที่จะดูแลรักษาทรี พยากรเหล่านั้นให้คงอยูต่ ่อไป ตราบรุ่ นลูกรุ่ นหลานของตน

ทรัพยากรนา้
ทรัพยากรนา้ : การใช้ ประโยชน์ ปัญหา และ การจัดการ
พื้นที่ ชุ่มน้ า หมายถึ ง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ ลุ่มชื้ นแฉะ พรุ แหล่งน้ าต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่มีน้ าขังหรื อท่วมอยูถ่ าวรหรื อชัว่ คราว ทั้งที่เป็ นแหล่งน้ านิ่ งและ
น้ าไหล น้ าจืด น้ ากร่ อยและน้ าเค็มรวมไปถึงชายฝั่งทะเลและที่ในทะเล ในบริ เวณซึ่ งเมื่อน้ าลดลง
ต่าสุ ด มีความลึกของระดับน้ าไม่เกิน 6 เมตร

2

ดัชนีคุณภาพนา้
1. ออกซิ เจนที่ละลายในน้ า ( DO = Dissolved oxygen ) ปริ มาณออกซิ เจนใน
น้ า ออกซิ เจนที่ละลายในน้ ามาจากบรรยากาศ หรื อ จากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของ
พืชน้ า นอกจากนี้ยงั ขึ้นอยูก่ บั ความกดดันของออกซิ เจนในบรรยากาศสู งออกเจนก็จะละลายในน้ า
ได้มาก แต่จะเป็ นปฏิ ภาคกับอุณหภูมิของน้ าและออกซิ เจนละลายในน้ าน้อยลง
โดยทัว่ ไป
ปริ มาณออกซิ เจนในน้ าที่เหมาะสมต่อการดารงชี วิตของสิ่ งมีชีวิตในน้ า คือ 5 มิลลิกรัม/ลิตร หาก
ปริ มารออกซิ เ จนในน้ า มี ค่ า ต่ า กว่ า 3 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร จะเป็ นอัน ตรายต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ในน้ า
2. บีโอดี ( BOD = Bichemical Oxygen Demand ) คือปริ มาณออกซิ เจนที่ถูกจินทรี ยใ์ ช้ไปใน
ส าหรั บ การย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ ชนิ ด ที่ ย่ อ ยสลายได้ สั ม พัน ธ์ ก ับ เวลาและอุ ณ หภู มิ ตาม
มาตรฐานสากลจึงวัดค่าบีโอดีท้ งั หมดในเวลา 5 วันที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซี ยส ค่าบีโอดี ใช้เป็ น
ดัชนี วดั ความสกปรกของน้ าเสี ยหรื อน้ าทิ้งจากแหล่งชุ มชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม
และใช้กาหนดลักษณะน้ าที่ทิง้ ลงสู่ แม่น้ า
แหล่ งทีม่ าของนา้ เสี ย
1. จากธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวของพืช สิ่ งปฏิกลู ของสัตว์ในรู ปของสารอินทรี ยเ์ มื่อลง
สู่ แหล่งน้ าค่อยๆ สลายตัวโดยจุลินทรี ย ์ ทาให้ปริ มาณออกซิ เจนในน้ าต่าลง
2. จากแหล่งชุมชน ได้แก่น้ าเสี ยจากที่พกั อาศัยแหล่งต่างๆ
3. จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นน้ าเสี ยที่มาจากกระบวนการต่างๆ
4. จากการเกษตร ของเสี ยจากกาเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
5. กรดและเบส น้ าจะสะอาดมีค่า ph ความเป็ นกรด - เบสเท่ากับ 7
กระบวนการบาบัดนา้ เสี ยทัว่ ไป
1. ด้วยวิธีทางกายภาพ เป็ นวิธีการที่ใช้บาบัดน้ าเสี ย ได้แก่ การดักด้วยตะแกรง 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 เป็ นการบาบัดน้ าเสี ยโดยการเติมสารเคมีลงไปหรื อโดยปฏิกิริยาเคมีอื่น
ๆ
ได้ แ ก่ การท าให้ เ กิ ด ตะกอน การเติ ม หรื อลดออกซิ เ จน
การฆ่ า เชื้ อ โรค
3. โดยวิธี ท างชี ว วิท ยา
เป็ นการใช้ใ นการบ าบัด น้ า เสี ย โดยการก าจัด พวกสาร
อินทรี ย ์์ซ่ ึ งสามารถย่อยสลายได้โดยพวกจุลินทรี ย ์ คือ กระบวนการกาจัดแบบใช้ออกซิ เจน และ
กะบวนการก าจัดแบบไม่ ใ ช้ออกซิ เจน หรื อการใช้พื ช น้ า ชนิ ดต่ า ง ๆ ช่ วยในบ าบัดน้ า เสี ย เช่ น
ผักตบชวา บัว จอก
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ทรัพยากรป่ าไม้
ป่ าไม้ : การใช้ ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ
ป่ า เป็ นระบบนิ เวศที่มีรวบรวมความหลากหลายทางชี วภาพ ในป่ ามีสิ่งชี วิตที่สาคัญอยู่ 3กลุ่ม
กลุ่ ม แรกเป็ นกลุ่ ม ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ พื ช ต้ น ไม้ ใ หญ่ น้ อ ยและเถาวั ล ย์ ไม้ เ ลื้ อย กลุ่ ม ที่
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 ที่ ส า ม
ไ ด้ แ ก่ สั ต ว์ ป่ า
ป่ าดิ บชื้ น ลักษณะเป็ นป่ าทึบเขียวชอุ่มอยู่ในเขตฝนตกชุ กตลอดปี พบมากที่สุดทางภาคใต้
ชายฝั่งใต้ ชายฝั่ งทะเลตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น จันทบุรีภาคเหนื อมีตามลาห้วยหุ บเขา และไหล่เขาที่
ชุ่ ม ชื้ น พรรณไม้ ใ นป่ า ได้ แ ก่ ยางขาว ยางแดง ตะเคี ย น สยา ตาเสื อ ตะแบก มะม่ ว งป่ า
ป่ าดิ บ แล้ง
เป็ นป่ าไม่ ผ ลัดใบ ป่ ามี ล ัก ษณะโปร่ ง ชื้ น ขนาดไม้เล็ ก กว่า พื้ นที่ ป่ าสู ง กว่า
ระดับน้ าทะเล 500 เมตร พบในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พรรณไม้ในป่ า ได้แก่ ยาง
แดง ตะเคียนหิ น มะค่า โมง กะบาก เคี่ยม หลุมพอ

อากาศ
อากาศ : คุณภาพอากาศ ปัญหา และการจัดการ
โลกที่ เราอาศัยอยู่น้ ี มีช้ นั บรรยากาศห่ อหุ ้มอยู่ มีความหนาประมาณ 1,000 กิ โลเมตรแต่ช้ ัน
บรรยากาศที่มีออกซิ เจนเพียงพอสาหรับสิ่ งมีชีวิตนั้นจะมีความหนาเพียง 5 – 6 กิโลเมตรเท่านั้น
บรรยากาศชั้นนี้มีแก๊สต่าง ๆ เป็ นองค์ประกอบในสัดส่ วนที่ค่อนข้างคงที่ คือ ไนโตรเจน ประมาณ
ร้อยละ 78 ออกซิเจนประมาณร้อยละ 21 คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 0.03 ไอน้ าและแก๊สอื่น ๆ
ในปริ มาณเล็กน้อย
แหล่งทีม่ าของอากาศเสี ย
การคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ทาให้มีสารที่เกิดจากการ
กระบวนการเผาไหม้ของเครื่ องยนต์ปล่อยสู่ บรรยากาศ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนอ
นอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ออกไซด์ของไนโตรเจน
สารทีก่ ่อให้ เกิดมลภาวะของอากาศ
1. อนุภาคสาร อาจเป็ นของแข็ง เช่น ฝุ่ นละออง หรื อของเหลว เช่น ละอองกรด
กามะถัน ฝุ่ นละออง เขม่า ควัน เป็ นมลพิษทางอากาศที่รุนแตงที่สุดในกรุ งเทพมหานคร ฝุ่ นและ
เขม่าเหล่านี้จะปลิวฟุ้ งมาจากพื้นถนน และกองหิ นดินทรายในบริ เวณที่มีกาก่อสร้าง ยานพาหนะ
หลายประเภทก็ปล่อยควันดาออกมา โดยเฉพาะรถที่ใช้น้ ามันดีเซล โรงงานอุตสาหกรรมและ
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โรงงานผลิตไฟฟ้ าที่ไม่มีการสกัดฝุ่ นและเขม่าก่อนปล่อยออกสู่ ภายนอก
2. คาร์บอนไดออกไซด์ ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5
% ต่อปี ปริ มาณที่เพิ่มขึ้นนี้ มาจากสาเหตุใหญ่ 2 ประการ ประการแรกคือ การเผาผลาญสาร
อินทรย์และเชื้ อเพลิงฟอสซิ ลทาให้เกิดแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นจานวนมาก อีกประการ
หนึ่ง คือ การที่มนุษย์ทาลายป่ า
3. คาร์บอนมอนออกไซด์ การเผาไหม้ในเครื่ องยนต์ทวั่ ไปที่เกิดอย่างไม่สมบูรณ์ ทาให้
มีแก๊สคาร์ บอนมอนอกไซด์ออกมา เครื่ องยนต์เบนซิ นมีการระบายออกของแก๊สนี้มากกว่า
เครื่ องยนต์ดีเซล คาร์ บอนมอนอกไซด์ สามารถรวมตัวกับเฮโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงได้
ดีกว่าออกซิ เจน 200-250 เท่า ทาให้เลือดที่ถูกนาไปสู่ ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายขาดออกซิเจน ถ้า
ได้รับคาร์ บอนมอนอกไซด์ปริ มาณน้อย ๆ จะเป็ นผลให้เกิดอาการหน้ามือ วิงเวียน อ่อนเพลีย ถ้า
ได้รับเข้าไปมากทาให้ถึงตายได้
4. ซัลเฟอร์ออกไซด์ เป็ นแก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อภูเขาไฟระเบิด แต่ในปั จจุบนั
แก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศเกือบทั้งหมดเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ การเผาไหม้น้ ามัน
เชื้อเพลิง จากโรงงานไฟฟ้ าที่ใช้ถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิง แก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์มีกลิ่นฉุ นแสบ
จมูก และจะมีอนั ตรายมากขึ้นเกาะตัวกับฝุ่ นละอองคือทาให้แสบตา ระคายคอ แน่น
หน้าอก ความชื้นและออกซิ เจนในอากาศทาให้ซลั เฟอร์ไดออกไซด์กลายเป็ นละอองกรด
ซัลฟิ วริ ก ซึ่ งเป็ นฝนกรดที่เป็ นอันตรายร้ายแรงต่อเนื้ อเยื่อบุผวิ ของร่ างกาย
5. ออกไซด์ของไนโตรเจน ได้แก่ ไนตริ กออกไซด์ ( NO ) ไนโตรเจนไดออกไซด์ ( NO )
และไนตรัสออกไซด์ ( N O ) ออกไซด์ของไนโตรเจนเกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงในเครื่ องยนต์
เมื่อมีออกซิเจนมาก และการเผาไหม้เกิดอย่างสมบูรณ์ และเมื่อออกไซด์ของไนโตรเจนทาปฏิกิริยา
กับน้ าฝนก็กลายเป็ นกรดไนตริ ก ซึ่งหากมีความเข้มข้นมาก คือมีค่าความเป็ นกรดเบส
ต่า เรี ยกว่า ฝนกรด ก็จะเป็ นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และพืช ออกไซด์ของไนโตรเจนยังเกิดจาก
การเผาไหม้ของถ่านหิ น น้ ามันปิ โตรเลียม และแก๊สธรรมชาติที่อุณหภูมิสูง ซึ่งมักจะเป็ น
กระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โรงงานแยกหรื อแปรสภาพแก๊สธรรมชาติ โรงงาน
แก้ว ปูนซีเมนต์ และโรงไฟฟ้ า เป็ นต้น แก๊สไตริ กออกไซด์ไม่จดั เป็ นแก๊สพิษ แต่ทาปฏิกิริยา
กับออกซิ เจนเปลี่ยนไปเป็ นไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่ งมีสีน้ าตาลแดง มีกลิ่นฉุ น เป็ นแก๊สพิษ มี
อันตรายร้ายแรงต่อปอดและหลอดลม นอกจากนี้ยงั ทาให้พืชเติบโตช้ากว่าปกติ
6. สารตะกัว่ ตะกัว่ เป็ นโบหะหนัก มีความทนทานและสามารถอ่อนตัวได้ เมื่อได้รับ
ความร้อนจึงทาให้เป็ นรู ปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย
7. สารอินทรี ยท์ ี่ระเหยง่าย เช่น ไฮโดรคาร์บอน ฟอร์มาลดีไฮด์ และสารอินทรี ยค์ ลอ
ไรด์ เป็ นต้น ส่ วนใหญ่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่ องยนต์โดยเฉพาะที่เห็นเป็ นควันขาวจากท่อไอเสี ย
รถจักรยานยนต์และโรงงานอะตสาหกรรมเคมี
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8. เขม่าและขี้เถ้า ฝุ่ นละออง เขม่าและขี้เถ้าเกิดจากการเผาไหม้อย่างไม่สมบูรณ์ของสารที่มี
คาร์บอนเป็ นองค์ประกอบ เขม่าและขี้เถ้าจะแขวนลอยฟุ้ งกระจายอยูใ่ นอากาศ
แสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกประกอบด้วยรังสี อลั ตราไวโอเลต( UV ) ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 3 ช่วง
คลื่น คือ A B และ C
รังสี UVA มีช่วงคลื่นยาว พลังงานต่า ไม่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ อีกทั้งยังช่วยในการสร้าง
วิตามินในสิ่ งมีชีวติ
รังสี UVC มีช่วงคลื่นสั้นที่สุด มีพลังงานสู งเป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ อย่างมาก
ยิง่ ชั้นโอโซนถูกทาลายไปมากเท่าใด รังสี UVB และ UVC ก็สามารถส่ องลงมาถึงผิวโลกได้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตรจะได้รัะบรังสี ในระยะเวลามากกว่ารังสี อลั ตราไวโอแลต
ช่วงคลื่นสั้น
ทาให้เกิดมะเร็ งในผิวหนัง ทาลายระบบภูมิคุม้ กันโรค ทาลายสารพันธุกรรม โปรตีนในร่ างกาย
รวมทั้งดวงตา และทาให้สิ่งมีชีวติ ขนาดเล็กตายได้ ผละกระทบที่มีต่อพืชนั้นพบว่า การ
เจริ ญเติบโตจะช้าลง ผลผลิตทางการเกษตรและป่ าไม้ลดลง ทาให้เกิดการขาดแคลนอาหาร

ปัญหาทรัพยากรดิน
ในทางปฐพีวทิ ยา ดิน ( Soil ) เป็ นเทหวัตถุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหิ นและแร่
ธาตุต่างๆ ผสมคลุกเคล้ากับอินทรี ยวัตถุ ปกคลุมผิวโลกอยูเ่ ป็ นชั้นบางๆ เป็ นวัตถุที่ค้ าจุนการ
เจริ ญเติบโตและการทรงตัวของพืช
ปัญหาทีเ่ กี่ยวกับทรัพยากรดิน
ปั ญหาเกี่ยวกับดินที่พบในแต่ละพื้นที่ มีหลายประการ เช่น (ราตรี ภารา, 2538)
1. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เช่น การเพาะปลูกพืชแบบซ้ าซาก การ
เพาะปลูกและเตรี ยมดินอย่างไม่ถูกวิธี ดินเกิดกษัยการ หรื อการพังทลายของดิน ( Soil Erosion )
2. ดินมีสภาพเป็ นกรด ด่ าง หรือเกลือ
ดินกรดหรื อดินที่มีสภาพเป็ นกรด ( Acid Soil ) หมายถึงดินที่มีปฏิกิริยาทางเคมีเป็ นกรดทัว่
ๆ ไป หรื อมีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง
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( pH ) ต่ากว่า 7ดินด่าง หรื อดินที่มีสภาพเป็ นด่าง ( Alkaline Soils ) หมายถึงดินที่มีปฏิกิริยาทางเคมี
เป็ นด่าง มีความเป็ นกรดเป็ นด่างมากกว่า 7
3. ดินอินทรีย์หรือดินพรุ
ดินอินทรี ย ์ ( Organic Soils )

หมายถึงดินที่เกิ ดจากการสลายตัวเน่าเปื่ อยผุพงั ของพืช

พรรณไม้ตามธรรมชาติที่ข้ ึนอยูใ่ นแอ่งที่ลุ่มน้ าแช่ขงั ล้มตายทับถมกันเป็ นเวลานานนับพันปี จน เป็ น
ชั้นหนา ซากพื ช ที่ เ กิ ดจากการทับ ถมกันนี้ จะมี สี น้ า ตาลแดงเข้ม หรื อสี น้ า ตาลคล้ า จนถึ ง ด า มี
อินทรี ยวัตถุ เป็ นองค์ประกอบอยู่มากกว่า 20 % ดิ นชั้นล่ าง เป็ นดิ นเหนี ยวมีสภาพเป็ นกรดจัด
สาหรับคาว่า ” พรุ ” จะหมายถึงบริ เวณที่ลุ่มมีน้ าขังอยูต่ ลอดปี มีพืชพรรณขึ้นอยูแ่ ละตายทับถมกัน
เป็ นเวลานานหลายพันปี เกิดเป็ นชั้นดินที่มีอินทรี ยวัตถุ ล้วนๆ ความหนาของชั้นดินไม่แน่นอน แต่
ใจกลางพรุ จะหนามากที่สุด
4. ดินทรายจัด ( Sandy Soils )
หมายถึงดินที่มีเนื้ อดินเป็ นดินทรายหรื อดินทรายปนดินร่ วนเกิดเป็ นชั้นหนามากกว่า 50
เซ็นติเมตร เนื้ อดินประกอบด้วยเม็ดทรายล้วน ๆ มีขนาดค่อนข้างหยาบ มีความโปร่ งตัว น้ าไหลซึ ม
ผ่านลงไปในดินล่างได้สะดวก ไม่สามารถอุม้ น้ า
หรื อเก็บความชื้นไว้ในดินได้ ธาตุอาหารพืชถูกชะล้างไปได้ง่ายจึงทาให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่า
ปลูกพืชไม่ค่อยจะได้ผล
5. ดินตืน้
ดินตื้น ( Shallow Soils ) หมายถึงดินที่มีลูกรัง ศิลาแลงก้อนกรวดหรื อเศษหิ นเป็ นจานวน
มากอยูใ่ นดินตื้นกว่า 50 เซนติเมตร หรื อเป็ นชั้นของหิ น ที่กีดขวางการชอนไชของรากพืช ทาให้
ปริ มาณของเนื้ อดินน้อยลง จนขาดแหล่งเก็บความชื้ นและธาตุอาหารสาหรับพืชเป็ นอุปสรรคไม่
เหมาะสมกับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ
6. มลพิษในดินมลพิษในดิน หมายถึงภาวะที่ดินได้รับสารปนเปื้ อนในปริ มาณที่มากกว่าอัตราการ
สลายตัวหรื อการเสื่ อมฤทธิ์ ของสารนั้นจนทาให้เกิดการสะสมของสารพิษหรื อเชื้อโรคต่าง ๆซึ่ ง
ก่อให้เกิดอันตรายต่อการ เจริ ญเติบโตและการเจริ ญพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศนี้

7

ปัญหาทรัพยากรนา้
น้ า ( Water ) เป็ นสารประกอบที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน ( Hydrogen ) 2 อะตอม และ
ออกซิเจน ( Oxygen ) 1 อะตอม คิดเป็ นอัตราส่ วน 1 ต่อ 8 โดยน้ าหนักพบได้ 3 สถานะ คือของเหลว
ของแข็ง และก๊าซ (น้ าในบรรยากาศ) สู ตรทางเคมี คือ H 2 O น้ าที่บริ สุทธิ์ จะเป็ นของเหลวใส ไหล
เทได้ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น
น้ ามีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของสิ่ งมีชีวติ
โดยเฉพาะมนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ าใน
ชีวติ ประจาวันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งการอุปโภคบริ โภค การเกษตร อุตสาหกรรม การ
คมนาคม และพักผ่อนหย่อนใจ และถึงแม้วา่ น้ าจะเป็ นทรัพยากรที่ไม่หมดไปจากโลก เพราะมีวฏั
จักรของน้ า วัฏจักรของน้ าก่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ าในโลกต่อเนื่องกันอย่างไม่จบสิ้ น แต่น้ า
โดยเฉพาะน้ าจืดก็ ไม่ได้มีอยูท่ ุกหนทุกแห่งและตลอดเวลา เพราะน้ าส่ วนใหญ่อยูใ่ นมหาสมุทรซึ่ ง
เป็ นน้ าเค็ม มนุษย์ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง การจะมีน้ าจืดผิวดินและน้ าบาดาล
หรื อไม่มีข้ ึนอยูก่ บั หลายปั จจัยได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ โครงสร้างทางธรณี วทิ ยา ชนิด
ของพืชที่ปกคลุมในเขตพื้นที่ นั้นๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มีผลต่อสภาพสมดุลทาง
ธรรมชาติของน้ า และส่ งผลถึง วงจรของน้ าในพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่ งจะมีผลต่อเนื่ องจนเป็ นผลกระทบต่อ
วงจรน้ าของโลก เช่น การทาการเกษตร การตัดไม้ทาลายป่ า การปล่อยแก๊สเรื อนกระจก การสร้าง
เขื่อน การขุดบ่อบาดาล เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการดารงอยูข่ องคนเรา ดังนั้นเรา
จาเป็ นต้องศึกษาและสร้างสมดุลของน้ าเหล่านี้ให้อยูใ่ นสภาวะที่พอเหมาะ เพื่อให้สิ่งมีชีวติ ทั้งหลาย
รวมถึงคนเราสามารถ อยูอ่ าศัยบนโลกนี้นานเท่านาน
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ปั ญหาที่เกิดกับทรัพยากรน้ าในประเทศไทย แหล่งน้ าที่มีอยู่ ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย มี
ปั ญหาที่กาลังทวีความรุ นแรงขึ้นอยูห่ ลายด้านดังนี้
1. นา้ เสี ย น้ าเสี ยในปั จจุบนั มีสาเหตุมาจากหลายปั จจัย ซึ่ งพอจะแยกแหล่งของน้ าเสี ยได้ 3
แหล่งใหญ่ๆ คือน้ าเสี ยจากภาคการเกษตรทั้ง
จาก การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ น้ าเสี ยจากอุตสาหกรรม และ น้ าเสี ยจากชุมชน
2. การขาดแคลนนา้ ในหน้าแล้ง ประชากรไทยจะขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้จานวน 13,000 24,000 หมู่บา้ น ประชากรประมาณ 6 - 10 ล้านคน ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่าง การขาดแคลนน้ าในระดับวิกฤตจะเกิดเป็ นระยะๆ และรุ นแรงขึ้น
3. คุณภาพนา้ ปั จจุบนั แหล่งน้ าจานวนมากมีปัญหาด้านคุณภาพน้ า ถึงแม่วา่ จะยังไม่ใช่น้ า
เสี ย แต่ก็เป็ นน้ าที่มีคุณภาพต่า ปั ญหาที่พบคือ น้ ามีความขุ่นสู ง ค่า pH ต่า มีการปนเปื้ อนของสารพิษ
4. การรุ กลา้ ของนา้ เค็ม เนื่องจากบริ เวณปากแม่น้ ามีปริ มาณน้ าจืดที่จะไปผลักดันน้ าเค็มมี
น้อย ซึ่ งเกิดจากหลายสาเหตุท้ งั ฝนแล้ง การใช้น้ าจานวนมากในกิจกรรมต่างๆ
5. การชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากผิวดินถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็ นพื้นที่การเกษตร
จานวนมากทาให้หน้าดินเปิ ดโล่งเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
จึงก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย
6. การเกิดอุทกภัย เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นแถบทุกปี ในช่วงฤดูมรสุ ม เกิดจากฝนตกหนักหรื อ
ตกติดต่อกันเป็ นเวลานานๆ เนื่องจากการตัดไม้ทาลายป่ า แหล่งน้ าตื้นเขินทาให้รองรับน้ าได้นอ้ ยลง
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การก่อสร้างที่ทาให้น้ าไหลได้นอ้ ยลง เช่น การก่อสร้างสะพาน นอกจากนี้ น้ าท่วมอาจเกิดจากน้ า
ทะเลหนุนสู งขึ้น พื้นดินทรุ ดตัวเนื่ องจากการสู บน้ าใต้ดินไปใช้มากเกินไป พื้นที่เป็ นที่ต่าและการ
ระบายน้ าไม่ดี และการสู ญเสี ยพื้นที่น้ าท่วมขัง ตัวอย่างได้แก่ การถมคลองเพื่อก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย
เป็ นต้น
7. ความขัดแย้งในเรื่องการใช้ นา้ เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามีมากขึ้น
ในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ าสู ง จึงเป็ นที่ที่มีความขัดแย้ง หรื อแม้แต่ความ
ต้องการใช้น้ าที่ต่างกัน เช่น กรณี ของเขื่อนปากมูล ชาวบ้านต้องการใช้น้ าเพื่อ
การ ทาประมงและรักษาสมดุลธรรมชาติแต่หน่วยงานราชการต้องการน้ า
เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้ า
8. การสู บนา้ ใต้ ดินไปใช้ มากจนแผ่ นดินทรุ ดตัว ชาวกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลทั้ง 6
จังหวัดใช้น้ าบาดาลจานวนมาก เมื่อปี 2538 พบว่า ใช้ประมาณวันละ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุ รกิจใช้ประมาณวันละ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ทาให้ดินทรุ ดตัวลงทีละ
น้อยและทาให้เกิดน้ าท่วมขังได้ง่ายขึ้น
9. ปัญหาการใช้ ทรัพยากรนา้ อย่างไม่ เหมาะสม เช่น ใช้มากเกินความจาเป็ น
โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนน้ า โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเจริ ญจะมีการใช้น้ าสู งและใช้น้ าอย่าง
ฟุ่ มเฟื อย

10. ปัญหาความเปลีย่ นแปลงของฟ้าอากาศ มีผลทาให้ปริ มาณน้ าจืดมีการเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณ์ที่สาคัญคือปรากฏการณ์เอล นิโน ( El Nino ) และลา นินา ( La Nina )
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ปัญหาทรัพยากรป่ าไม้
ป่ าไม้เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาล เป็ นหัวใจของสิ่ งแวดล้อม ถือเป็ นแหล่งรวบรวม
พันธุ กรรมของสิ่ งมีชีวิตที่สาคัญที่สุด สิ่ งมีชีวติ ดังกล่าวอาจจะมีค่าโดยเป็ นแหล่งวัตถุดิบในการผลิต
ยารักษาโรคและสารเคมีตามธรรมชาติ ช่วยรักษาความสมดุล ของสภาพแวดล้อมอื่นๆ เป็ นแหล่ง
ปัจจัยในการดารงชีวิตของมวลมนุษย์ ป่ าไม้เป็ นทรัพยากรที่ทดแทนได้ มนุษย์สามารถ ใช้
ประโยชน์ได้นานัปการ ชนิดของป่ าไม้ ในประเทศไทย ป่ าในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่
ๆ คือ ป่ าไม่ผลัดใบ และป่ าผลัดใบ ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยป่ าชนิดต่าง ๆ ดังนี้
ป่ าไม่ ผลัดใบ ( Evergreen Forest ) ประกอบด้วย
- ป่ าชายเลน ( Mangrove Forest )
- ป่ าพรุ ( Swam Forest or Marshland ) - ป่ าชายหาด ( Beach Forest )
-ป่ าดิบชื้น ( Moist Evergreen of tropical Rain Forest )
- ป่ าดิบแล้ง ( Dry Evergreen Forest )
- ป่ าดิบเขา ( Hill Evergreen Forest )
- ป่ าสนเขา ( Tropical Pine Forest
ป่ าผลัดใบ ( Deciduous Forest ) ประกอบด้วย
- ป่ าเบญจพรรณ ( Mixed Deciduous Forest )
- ป่ าเต็งรัง ( Deciduous Dipterocarp Forest )
- ป่ าทุ่ง ( Savanna )
- ป่ าหญ้าเขตร้อน ( Tropical Grassland
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สาเหตุของปั ญหาทรัพยากรป่ าไม้ ในประเทศไทย
สาเหตุการสู ญเสี ยพื้นที่ป่าหรื อพื้นที่ป่าไม้เสื่ อมโทรมลง เป็ นผลงานร่ วมกันระหว่างรัฐบาล
และราษฎร ดังนี้ (ราตรี ภารา, 2538)
1. การทาไม้ ความต้องการไม้เพื่อกิจการต่าง ๆ เช่น เพื่อทาอุตสาหกรรมโรงเลื่อย โรงงาน
กระดาษ สร้างที่อยูอ่ าศัยหรื อการค้า ทาให้ตน้ ไม้ถูกลอบตัดและตัดถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นผลให้
เกิดภัยพิบตั ิข้ ึน
2. การเพิม่ จานวนประชากรของประเทศ ทาให้ความต้องการจากภาคเกษตรกรรมมากขึ้น
ความจาเป็ นที่ตอ้ งการขยาย พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น พื้นที่ป่าไม้ในเขตภูเขาจึงเป็ นเป้ าหมายของการ
ขยายพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก
3. การส่ งเสริมการปลูกพืชหรือเลีย้ งสั ตว์เศรษฐกิจเพือ่ การส่ งออก เช่นมันสาปะหลัง ปอ
ฯลฯ โดยไม่ส่งเสริ มการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ทั้ง ๆ ที่พ้นื ที่ป่าบางแห่งไม่เหมาะที่จะ
นามาใช้ในการเกษตรกรรมเพาะปลูก
4. การกาหนดแนวเขตพืน้ ที่ป่า กระทาไม่ชดั เจนหรื อไม่กระทาเลยในหลาย ๆ ป่ าทาให้
ราษฎรเกิดความสับสนทั้งโดยเจตนาและ ไม่เจตนา
5. การจัดสร้ างสาธารณูปโภคของรั ฐ อาทิ เขื่อน อ่างเก็บน้ า เส้นทางคมนาคม การสร้าง
เขื่อนขวางลาน้ าจะ ทาให้พ้นื ที่เก็บน้ า หน้าเขื่อน ที่อุดมสมบูรณ์ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์ ส่ วน
ต้นไม้ขนาดเล็กหรื อที่ทาการย้ายออกมาไม่ทนั จะถูกน้ าท่วมยืนต้นตาย
6. ไฟไหม้ ป่า ประเทศไทยมักเกิดไฟไหม้ป่าในฤดูร้อนเป็ นประจาทุกปี เพราะในฤดูร้อน
พวกวัชพืชในป่ าหรื อจากการผลัดใบของต้นไม้ ใบไม้จะแห้งแล้งและติดไฟง่าย
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7. การทาเหมืองแร่ แหล่งแร่ ที่พบในบริ เวณที่มีป่าไม้ปกคลุมอยู่ มีความจาเป็ นที่จะต้องเปิ ด
หน้าดินก่อน จึงทาให้ป่าไม้ที่ข้ ึนปกคลุม ถูกทาลายลง เส้นทางขนย้ายแร่ ในบางครั้งต้องทาลายป่ า
ไม้ลงเป็ นจานวนมาก เพื่อสร้างถนนหนทาง การระเบิดหน้าดินเพื่อให้ได้มาซึ่ ง แร่ ธาตุเกิดผลทาลาย
ป่ าไม้บริ เวณใกล้เคียงโดยไม่รู้ตวั
8. การทาลายของสั ตว์ป่าและสั ตว์เลีย้ ง สัตว์ทาลายป่ าไม้โดย
(1) กัดกิน ใบ กิ่ง รากเหง้าหรื อหน่อของพืช
(2) การเหยียบย่าจะทาให้ตน้ อ่อนของพืชถูกทาลาย ดินบริ เวณโคนต้นไม้ถูกย่าจนแน่น โครงสร้าง
ของดินเสี ยไป ทาให้พืชเจริ ญเติบโตช้า ความเสี ยหายในประเทศไทยในข้อนี้มีไม่มากนัก จะมีอยู่
บ้างเล็กน้อยในบริ เวณจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งมีการเลี้ยง สัตว์เป็ นจานวนมาก
9. การทาลายของเชื้อโรคและแมลง ต้นไม้ในป่ าเป็ นจานวนมากที่ถูกทาลายโดยเชื้อโรค
และแมลง จะเกิดการเหี่ ยวเฉาแคระแกร็ น ไม่เจริ ญเติบโต บางชนิดต้องสู ญพันธุ์
10. ความตระหนักและความร่ วมมือของของประชาชนต่ อการอนุรักษ์ ยงั มีน้อย ส่ วนใหญ่
จะอ้างว่าเป็ นภาระของทางราชการ การนิยมเครื่ องเรื อนที่ผลิตจากไม้สัก ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน ทาให้
ผูผ้ ลิตต้องเร่ งแสวงหาไม้เพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ผูซ้ ้ื อมากยิง่ ขึ้น
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ปัญหาทรัพยากรแร่ ธาตุ

แร่ ธาตุเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่จดั อยูใ่ นประเภทใช้แล้วสิ้ นเปลือง หรื อหมดไป คือเมื่อ
นามาใช้แล้วจะค่อย ๆ หมดไป บางชนิดเมื่อใช้แล้วสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกเช่น แร่ โลหะ
ต่าง ๆ แร่ ธาตุบางอย่างหมดไปพร้อม ๆ กับการใช้ เช่นถ่านหิ น ปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ แร่
ธาตุต่าง ๆ จะปรากฏอยูภ่ ายใต้พ้นื ผิวของเปลือกโลก แต่ส่วนใหญ่ ์่ไม่ได้กระจายอยูท่ วั่ ไป ทุกหน
ทุกแห่งบนพื้นโลกเหมือน ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ แต่จะปรากฏเฉพาะบริ เวณเท่านั้น ทาให้แต่ละ
พื้นที่แต่ละประเทศมีแร่ ธาตุไม่เหมือนกัน เช่น ประเทศไทยมีแร่ ดีบุกอุดมสมบูรณ์ กลุ่มประเทศ ผู ้
ส่ งน้ ามันออกจาหน่าย ( OPEC ) จะมีน้ ามันอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เป็ นต้น
ประเภทของแร่ ธาตุ แร่ ธาตุสามารถจาแนกออกได้เป็ น3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (ราตรี ภารา, 2538)
1. กลุ่มแร่ โลหะ ( Metalliferous Mineral )
2. กลุ่มแร่ อโลหะ ( Non - Metalliferous Mineral )
3. แร่ พลังงาน ( Energy Mineral )
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่
โดยทัว่ ไปการทาเหมืองแร่ ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 2 ประการ ดังนี้
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1. ผลกระทบทีเ่ กิดจากตัวแร่ (Indigenous effects)
ปกติแล้วแร่ ธาตุต่าง ๆ ที่นามาใช้ประโยชน์จะอยูภ่ ายใต้เปลือกโลกในรู ปของสารประกอบ
เมื่อมีการทาเหมืองแร่ เพือ่ นาแร่ ธาตุต่าง ๆ มาใช้ ในสายแร่ บางชนิด เช่น ตะกัว่ สังกะสี มังกานีส
โครเมี่ยม ขณะที่ทาการขุดแร่ เหล่านี้อาจปะปนลงในแหล่งน้ าในแหล่งดิน ซึ่ งพืชที่กาลังเจริ ญเติบโต
อยูน่ ้ นั เกิดการสะสมแร่ ธาตุดงั กล่าว จนสามารถถ่ายทอดมายังคนโดยตรงหรื อการห่วงโซ่อาหาร
เช่น การทาเหมืองแร่ ปรอท ทาให้คนงานและสิ่ งมีชีวติ ในบริ เวณเหมืองและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
สารพิษไปด้วย
2. ผลกระทบทีเ่ กิดจากการดาเนินการ ( Operation effects )
เหมืองแร่ ทุกชนิ ดทุกประเภทจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิง่ แวดล้อมอันมีสาเหตุมาจากการ
ดาเนินการ เช่น การเปิ ดหน้าดินก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลาย น้ าขุ่นข้นในทะเลบริ เวณใกล้เคียง
กับการขุดแร่ ในทะเล เป็ นต้น การทาเหมืองแร่ จึงเป็ นอุปสรรคสาคัญในการอนุ รักษ์ทรัพยากรอื่น
เนื่องจากมีผลกระทบต่อทรัพยากรต่อไปนี้
ทรัพยากรดิน
การทาเหมืองแร่ จาเป็ นต้องมีการขุดระเบิดหรื อฉี ดน้ า เพื่อนาแร่ ซ่ ึ งมักอยูใ่ ต้ดินออกมา ดิน
ที่เกิดจากการทาเหมืองแร่ จะไหลลงไปพร้อมกับน้ าลงสู่ แม่น้ าลาคลอง ทาให้ดินเกิดความสู ญเสี ย
ความอุดมสมบูรณ์ ดินที่ผา่ นการทาเหมืองแร่ แล้ว จึงขาดความอุดมสมบูรณ์อย่างเด่นชัด นอกจากนี้
พื้นที่ที่ผา่ นการทาเหมืองแล้วจะเป็ นหลุม เป็ นบ่อ ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
ทรัพยากรนา้ และสั ตว์นา้
เนื่องจากน้ าขุ่นข้นจากการฉี ดน้ าแยกแร่ ออกจากดินหรื อโคลน เกิดจากการแพร่ กระจาย
ออกไป หากเป็ นพื้นที่ในทะเลตะกอนขุ่นข้นจะกระจายไปตามอิทธิ พลของกระแสน้ า คลื่น และลม
ซึ่ งยากแก่การควบคุม ทาให้คุณภาพของน้ าทะเลเสี ยหาย นอกจากนี้ยงั ทาน้ าน้ าธรรมชาติเกิดการตื้น
เขินมีผลต่อสัตว์น้ า คือ ทาลายแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร ที่อยูอ่ าศัย
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ทรัพยากรป่ าไม้
การทาลายทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อความสะดวกคล่องตัว ตั้งแต่สารวจจนกระทัง่ ขุดเจาะได้แล้ว
นาไปส่ งยังผูร้ ับซื้ อ ป่ าจะถูกถากถางเพื่อการสารวจ เมื่อพบแร่ แล้วป่ าจะถูกทาลายอย่างถาวร
ทรัพยากรอากาศ
การทาเหมืองแร่ โดยเฉพาะเหมืองบนบกจะต้องมีการระเบิด ทุบ บด หรื อป่ นหิ น การขนส่ ง
เลียงลาเลียงแร่ จากเหมืองแร่ ทาให้เกิดฝุ่ นละอองมาก ฝุ่ นเหล่านี้กระจายและถูกพัดพาไปในอากาศ
ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชที่อยูใ่ กล้เคียงได้
ปัญหาทรัพยากรสั ตว์ป่า
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของสัตว์ป่าของ
สัตว์ป่าเอาไว้วา่ หมายถึงสัตว์ทุกชนิดไม่วา่ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก แมลงหรื อแมง ซึ่ งสภาพ
ธรรมชาติยอ่ มเกิด และดารงชีวติ อยูใ่ นป่ าหรื อในน้ า และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่า
เหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทาตัว๋ รู ปพรรณตาม
กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสื บพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว
ประเภทของสั ตว์ป่า ประเภทของสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้ 1. สัตว์ป่าสงวน 2. สัตว์ป่าคุม้ ครอง 3. สัตว์ป่านอกประเภท
สั ตว์ป่าสงวน หมายถึงสัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ(พ.ศ. 2535 )นี้มี 15 ชนิด ได้แก่

1. นกเจ้าฟ้ าหญิงสิ รินธร ( Pseudochelidon sirintarae )
2. แรด ( Rhinoceros sondaicus )
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3. กระซู่ ( Didermocerus sumatraensis )
4. กูปรี ( Bos sauvell )
5. ควายป่ า ( Bubalus bubalis )
6. ละอง หรื อละมัง่ ( Cervus eldi )
7. เลียงผา ( Capricornis sumatraensis )
8. สมัน ( Cervus schomburgki )
9. กวางผา ( Naemorhedus griseus ) 10. นกแต้วแล้วท้องดา ( Pitta gurneyi ) 11. นกกระเรี ยน (
Grus antigone )
12. แมวลายหิ นอ่อน ( Pardofelis marmorata )
13. สมเสร็ จ ( Tapirus indicus )
14. เก้งหม้อ ( Muntiacus feai )
15. พะยูน ( Dugong dugon )
สั ตว์ ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงกาหนดให้เป็ นสัตว์ป่าคุม้ ครอง กาหนดไว้ 293
ชนิด เช่น
สั ตว์ ป่าเลีย้ งลูกด้ วยนม ได้แก่ กระทิง กระจง กระรอกบิน กระต่ายป่ า กวาง เก้ง ค่าง ฯ นก ได้แก่ ไก่
ป่ า ไก่ฟ้า นกกางเขนดง นกแร้ง นกยูงไทย นกเงือก นกแก้ว นกเขา ฯ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น เห่าช้าง งู
สิ ง เหี้ ย งูหลาม งูเหลือม เต่าตะนุ ฯ
สั ตว์ครึ่งบกครึ่งนา้ ได้แก่ กบทูต คางคกขายาว โจงโคร่ ง ฯ
สั ตว์ ทไี่ ม่ มีกระดูกสั นหลัง ได้แก่ ปูเจ้าฟ้ า
สัตว์ป่าคุม้ ครองเป็ นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่ไม่ได้จาแนกเป็ น สัตว์ป่าคุม้ ครองประเภทที่ 1 หรื อ
ประเภทที่ 2 เพราะตามหลักกฎหมายใหม่ ไม่อนุญาต ให้ล่าทั้งสัตว์ป่าสงวนและคุม้ ครอง เว้นแต่
กระทาโดยทางราชการ เพื่อการศึกษาและวิจยั ทางวิชาการ การเพาะพันธุ์ หรื อเพื่อกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ และหากผูใ้ ดมีสัตว์ป่าไว้ในครอบครองแต่เดิมให้นามาขึ้นทะเบียนต่อป่ าไม้อาเภอภายใน
90 วัน นับแต่วนั ประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้
สั ตว์ป่านอกประเภท หมายถึงสัตว์ป่าที่ไม่ปรากฏในบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่ปรากฏในบัญชีทา้ ยกฎกระทรวงซึ่ งกาหนดชนิดของสัตว์ป่าคุม้ ครอง
(เป็ นสัตว์ป่าที่ไม่สงวนและคุม้ ครอง) ได้แก่ หนู หนูผี หมูป่า นกกระจอก นกกระจิบนกคุ่มอืด แย้
กบ อึ่ง เขียด เป็ นต้น
สาเหตุปัญหาของทรัพยากรสั ตว์ ป่า
สาเหตุของการสู ญพันธุ์หรื อลดจานวนลงของสัตว์ป่า มีดงั นี้
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1. การทาลายที่อยูอ่ าศัย การขยายพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่อยูอ่ าศัยเพื่อการดารงชีพของมนุ ษย์
ได้ทาลายที่อยูอ่ าศัยและที่ดารงชีพ ของสัตว์ป่าไปอย่างไม่รู้ตวั
2. สภาพธรรมชาติ การลดลงหรื อสู ญพันธุ์ไปตามธรรมชาติ ของสัตว์ป่า เนื่องจากการ
ปรับตัวของสัตว์ป่าให้เข้ากับ การดารงชี วติ ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา สัตว์ป่า
ชนิดที่ปรับตัวได้ก็จะมีชีวิตรอด หากปรับตัวไม่ได้จะล้มตายไป ทาให้มีจานวนลดลงและสู ญพันธุ์
ในที่สุด
3.การล่าโดยตรง หากเป็ นการล่าโดยสัตว์ป่าด้วยกันเอง สัตว์ป่าจะไม่ลดลงหรื อสู ญพันธุ์
อย่างรวดเร็ ว เช่น เสื อโคร่ ง เสื อดาว หมาไน หมาจิ้งจอกล่ากวางและเก้ง ซึ่ งสัตว์ที่ถูกล่าสองชนิดนี้
อาจจะตายลงไปบ้างแต่จะไม่หมดไปเสี ยทีเดียว เพราะในธรรมชาติแล้วจะเกิดความ สมดุลอยูเ่ สมอ
ระหว่างผูล้ ่าและผูถ้ ูกล่า แต่ถา้ ถูกล่าโดยมนุษย์ไม่วา่ จะเป็ นการล่าเพื่อเป็ นอาหาร เพื่อการกีฬา หรื อ
เพื่ออาชีพ สัตว์ป่าจะลดลงอย่างมาก
4. เนื่องจากสารพิษ เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เช่น ยาปราบศัตรู พืช จะทา
ให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้การสาธารณสุ ขบางครั้งจาเป็ นต้องกาจัดหนูและ
แมลงเช่นกัน สารเคมีที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ มีหลายชนิดที่มีพิษตกค้าง ซึ่ งสัตว์ป่า จะได้รับ
พิษตามห่วงโซ่อาหาร ทาให้สารพิษไปสะสมในสัตว์ป่ามาก หากสารพิษมีจานวนมากพออาจจะตาย
ลงได้หรื อมีผลต่อ ลูกหลาน เช่น ร่ างกายไม่สมบูรณ์ ไม่สมประกอบ ประสิ ทธิ ภาพการให้กาเนิด
หลานเหลนต่อไปมีจากัดขึ้น ในที่สุดจะมีปริ มาณลดลง และสู ญพันธุ์ไป
5.การนาสัตว์จากถิ่นอื่นเข้ามา ตัวอย่างนี้ยงั ปรากฏไม่เด่นชัดในประเทศไทย แต่ในบาง
ประเทศจะพบปั ญหานี้ เช่น การนาพังพอนเข้าไปเพื่อกาจัดหนู ต่อมาเมื่อหนูมีจานวนลดลงพังพอน
กลับทาลายพืชผลที่ปลูกไว้แทน เป็ นต้น

การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประชา อินทร์ แก้ว ( 2542 ) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์เอาไว้วา่ การอนุ รักษ์ (
Conservation ) หมายถึง การรู ้จกั ใช้ทรัพยากร อย่างชาญฉลาด ให้เป็ นประโยชน์ต่อมหาชนมาก
ที่สุด และใช้ได้เป็ นเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ตอ้ งให้สูญเสี ยทรัพยากรโดยเปล่า ประโยชน์นอ้ ยที่สุด
และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทัว่ ถึงกันด้วย ฉะนั้น การอนุรักษ์จึงไม่ได้
หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ แต่ตอ้ งนา
ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกาละ เทศะ ( Time and Space ) อีกด้วย หลักการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้ นั มีหลัก
3 ประการ คือ (ชัชพล ทรงสุ นทรวงศ์ , 2546)
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1. ต้ องใช้ ทรัพยากรอย่างฉลาด กล่าวคือ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลได้ผลเสี ยจาก
การใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐศาสตร์ และเมื่อใช้แล้ว จะเกิดการขาดแคลนในอนาคตหรื อไม่
2. ประหยัดของที่หายาก หมายความว่าทรัพยากรใดที่มีนอ้ ยหรื อหายากก็ควรเก็บรักษา
หรื อสงวนเอาไว้ไม่ให้สูญหายไป ของบางอย่างถ้าอยูใ่ นสภาพที่พอจะใช้ได้ก็ควรจะใช้ต่อไป และ
ใช้อย่างประหยัดอย่าฟุ่ มเฟื อย
3. หาวิธีฟื้นฟูสิ่งแวดล้ อมทีไ่ ม่ ดีหรือเสื่ อมโทรมให้ ดีขนึ้ กล่าวคือ ทรัพยากรใดที่มีสภาพ
ล่อแหลมต่อการสู ญเปล่าหรื อหมดไป ก็ควรที่จะซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภาพที่ดีข้ ึน
แนวทางในการดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในการดาเนินการเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้ นั มีแนวทาง
ดาเนินการตามวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ ( ชัชพล ทรงสุ นทรวงศ์, 2546)
1. ให้ การศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน การศึกษาจะช่วยให้คนเข้าใจ เกิดความตระหนัก
เกิด จริ ยธรรมที่ดีและไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การดาเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะ
มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น ดังนั้นการจัดการศึกษาในเรื่ องการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควรมีการ
สอดแทรกเข้าไปในบทเรี ยนทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ออกกฎหมายควบคุม เนื่องจากกฎหมายเป็ นข้อบังคับที่ทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตาม การนา
ข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาช่วยควบคุม หรื อบังคับให้ผกู ้ ่อให้เกิดมลพิษจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตาม ถือ
ว่าได้ผลเป็ นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง หากมีผฝู ้ ่ าฝื นกฎหมายก็จะได้รับโทษปรับหรื อจาคุก กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้แก่
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ . ศ . 2535 พระราชบัญญัติสงวน
และคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
3. การแบ่ งเขต เป็ นการแบ่งเขตพื้นที่ตามประเภทของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ สาเหตุที่
ใช้การอนุ รักษ์แบบแบ่งเขต เนื่องจากวิธีการให้ความรู ้และการใช้กฎหมายไม่ได้ผล หรื อต้องการจะ
แบ่งเขตให้ชดั เจนเพื่อให้การอนุรักษ์ได้ผล และจะต้องมีการสร้างมาตรการกากับในเขตที่แบ่งนั้น
ด้วย เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมืองควบคุมมลพิษ
4. การใช้ วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ ามาช่ วย เนื่องจากการใช้ทรัพยากรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์จาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีและทาให้มีมลพิษเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเรา
สามารถใช้เทคโนโลยีในการบาบัดหรื อกาจัดของเสี ยที่เกิดขึ้นได้ แต่ตอ้ งเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการกาจัดมลพิษแต่ละชนิด
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5. จัดตั้งชมรมหรือสมาคมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติขนึ้ ใน
สถานศึกษา โดยมีกลุ่มนักศึกษาที่สนใจร่ วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยกันอนุ รักษ์และฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่ อมโทรม ซึ่ งจัดว่าเป็ นกลุ่มที่บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่ วนรวม
6. การโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และสื่ อมวลชนต่ าง ๆ เพราะการดาเนินการ
ผ่านสื่ อมวลชน จะทาให้ประชาชนทราบข่าวอย่าง
กว้างขวางและเข้ามามีส่วนร่ วมได้มาก และยังเป็ นการกระตุน้ ให้ประชาชนเห็นความสาคัญและ
ความจาเป็ นที่จะต้องช่วยอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้
ตลอดจนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
รวมทั้งทราบถึงกฎหมาย พระราชบัญญัติ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ถ้า
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะทาให้ประชาชนทุกคนในประเทศ มี
คุณภาพชีวติ ที่ดี
7. การตั้งหน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบโดยตรง ทาหน้าที่ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการอิสระในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด นอกจากนี้ยงั เป็ นการกระตุน้ ให้
หน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบได้ดาเนินการตามนโยบายของรัฐ หรื อตามกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป
วิธีการอนุรักษ์ ทรัพยากรต่ าง ๆ
วิธีการอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน
การอนุ รักษ์ดินมีอยู่ 2 วิธีการใหญ่ ๆ คือ โดยวิธีการปลูกพืช ( Agronomic Methods ) และ
โดยวิธีกล ( Mechanical Methods ) ( ราตรี ภารา , 2540)
การอนุรักษ์ โดยวิธีการปลูกพืช
วิธีการนี้พืชจะทาหน้าที่เป็ นตัวสกัดกั้นพลังงานของเม็ดฝนที่ตกลงมาก่อนที่จะกระทบกับ
ผิวดินช่วยลดความเร็ วของน้ าที่ไหลบ่าและลดอานาจการกัดเซาะของน้ าและยังช่วยให้ดินมีความ
พรุ นมากขึ้น น้ าสามารถซึ มลงไปในดินได้ดีข้ ึน การควบคุม การเกิดกษัยการของกิน โดยอาศัยพืชมี
อยูห่ ลายวิธีคือ

1. การปลูกพืชคลุมดิน
2. การปลูกพืชหมุนเวียน
3. การปลูกพืชสลับเป็ นแถบ ซึ่ งเป็ นการปลูกพืชต่างชนิดกันสลับกันเป็ นแถบตาม
ความลาดชันของพื้นที่
4. การคลุมดิน
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5. การปลูกพืชแบบนวเกษตร
การอนุรักษ์ โดยวิธีกล
การอนุ รักษ์ดินโดยวิธีกล หมายถึง วิธีการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายดินและสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ
เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการพังทลายของดิน การเคลื่อนย้ายดินเป็ นการดัดแปลงลักษณะภูมิ
ประเทศของผิวดินในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อทาให้พลังงานที่จะก่อให้เกิดการพังทลายของดินลดลง การ
ป้ องกันการพังทลายของดินโดยวิธีกลจะเสี ยค่าใช้จ่ายสู งต้องมีการออกแบบอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในวิธีการนั้น ๆ และต้องปฏิบตั ิร่วมกับ วิธีที่ใช้พืชในการป้ องกันการพังทลายของดิน การ
อนุรักษ์ดินและน้ าโดยวิธีกลที่ใช้กนั อยูม่ ีหลายวิธีคือ การปลูกพืชตามแนวระดับ คูเบนน้ า ทางน้ า
ไหลและทางระบายน้ าออก การทาขั้นบันได การไถพรวนแบบอนุ รักษ์ เป็ นต้น
วิธีการอนุรักษ์ ทรัพยากรนา้
การอนุ รักษ์น้ า หมายถึงการป้ องกันปั ญหาที่พึงจะเกิดขึ้นกับน้ า และการนาน้ ามาใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการดารงชีพของมนุษย์ การอนุ รักษ์น้ าสามารถดาเนินการได้ดงั นี้
1.การปลูกป่ า
โดยเฉพาะการปลูกป่ าบริ เวณพื้นที่ตน้ น้ า หรื อบริ เวณพื้นที่ภูเขา เพื่อให้ตน้ ไม้เป็ น
ตัวกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใต้ดิน แล้วปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี
2.การพัฒนาแหล่งนา้
เนื่องจากปั จจุบนั แหล่งน้ าธรรมชาติต่าง ๆ เกิดสภาพตื้นเขินเป็ นส่ วนใหญ่ ทาให้ปริ มาณน้ า
ที่จะกักขังไว้มีปริ มาณลดลง การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อให้มีน้ าเพียงพอจึงจาเป็ นต้องทาการขุดลอก
แหล่งน้ าให้กว้างและลึกใกล้เคียงกับสภาพเดิมหรื อมากกว่า ตลอดจนการจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม
อาจจะกระทาโดยการขุดเจาะน้ าบาดาลมาใช้ ซึ่ งต้องระวังปั ญหาการเกิดแผ่นดินทรุ ด หรื อการขุด
เจาะแหล่งน้ าผิวดินเพิ่มเติม
3.การสงวนนา้ ไว้ใช้
เป็ นการวางแผนการใช้น้ าเพื่อให้มีปริ มาณน้ าที่มีคุณภาพมาใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปี
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทาบ่อหรื อสระเก็บน้ า การหาภาชนะขนาดใหญ่
เพื่อกักเก็บน้ าฝน (เช่น โอ่งหรื อแท็งก์น้ า) รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ า และระบบชลประทาน
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4.การใช้ นา้ อย่างประหยัด
เป็ นการนาน้ ามาใช้ประโยชน์หลายอย่างอย่างต่อเนื่ องและเกิดประโยชน์สูงสู ด ทั้งด้านการ
อนุรักษ์น้ าและตัวผูใ้ ช้น้ าเอง กล่าวคือ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ าลงได้ ปริ มาณน้ าเสี ยที่จะ
ทิ้งลงแหล่งน้ ามีปริ มาณน้อยลง และป้ องกันปั ญหาการขาดแคลนน้ า
5.การป้องกันการเกิดมลพิษของนา้
ปั ญหาส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ ๆ ซึ่ งมีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น หรื อย่าน
อุตสาหกรรม การป้ องกันปั ญหามลพิษของน้ า จะต้องอาศัยกฎหมายเป็ นเครื่ องมือ และเจ้าหน้าที่
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ าอย่างเคร่ งครัด
6.การนานา้ ทีใ่ ช้ แล้วกลับไปใช้ ใหม่
น้ าที่ถูกนาไปใช้แล้ว ในบางครั้งยังมีสภาพที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นอื่นได้ เช่น น้ า
จากการล้างภาชนะอาหารสามารถนาไปใช้รดน้ าต้นไม้ หรื อน้ าจากการซักผ้าสามารถนาไปถูบา้ น
สุ ดท้ายนาไปใช้รดน้ าต้นไม้ เป็ นต้น
วิธีอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้
การอนุ รักษ์ป่าไม้สามารถกระทาได้ดงั นี้ (ราตรี ภารา, 2540 )
1. การกาหนดนโยบายป่ าไม้ แห่ งชาติ
นโยบายป่ าไม้แห่งชาติ มีอยู่ 20 ข้อที่สาคัญ คือ การกาหนดให้มีพ้นื ที่ป่าไม้ทวั่ ประเทศอย่าง
น้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ เป็ นการกาหนดแนวทางการจัดการและ การพัฒนาป่ าไม้
ในระยะยาว

2. การปลูกป่ า
เป็ นการดาเนิ นงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างหนึ่ง เมื่อป่ าไม้ในพื้นที่ถูกตัดฟันลงไม่วา่
กรณี ใดก็ตาม นโยบายการรักษาป่ าไม้จะกาหนดให้มีการปลูกป่ าขึ้นทดแทนและส่ งเสริ มให้มีการ
ปลูกสร้างสวนป่ าทุกรู ปแบบ
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3. การป้องกันไฟไหม้ ป่า
ไฟไหม้ป่าถือว่าเป็ นอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับป่ าไม้การฟื้ นฟูกระทาได้ยากมาก ไฟไหม้
ป่ าเกิดจากการกระทาของมนุ ษย์ จากความประมาทเลินเล่อ ทาให้ตน้ ไม้บางส่ วนอาจตาย บางส่ วน
อาจชะงักการเจริ ญเติบโต และบางแห่งอาจตายหมด หากเกิดซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนพืชหมดโอกาสแพร่
พันธุ์ได้
4. การป้องกันการบุกรุ กทาลายป่ า
การบุกรุ กการทาลายป่ าไม้ในปั จจุบนั จะเพิม่ ความรุ นแรงมากขึ้น การป้ องกันทาได้โดย
การทาหลักเขตป้ ายหรื อเครื่ องหมายให้ชดั เจนเพื่อบอกให้รู้วา่ เป็ นเขตป่ าประเภทใด การแก้ปัญหานี้
สาคัญที่สุดอยูท่ ี่ การปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็ นไปด้วยความเที่ยงตรง เอาจริ งเอาจัง และมี
ความซื่ อสัตย์ต่ออาชีพและหน้าที่ปฏิบตั ิตามตัวบทกฎหมายและพระราชบัญญัติป่าไม้อย่าง
เคร่ งครัดจะสามารถป้ องกันการทาลายป่ าในทุกรู ปแบบได้
5. การใช้ วสั ดุทดแทนไม้
ในการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นบ้านเรื อน หรื อสิ่ งก่อสร้างอื่นที่เคยใช้ไม้ด้ งั เดิม เช่น การ
สร้างสะพานเพื่อทดแทนสะพานเก่าที่ชารุ ด ควรจะใช้เหล็กทาสะพานให้รถวิง่ ชัว่ คราว ก่อนจะมี
สะพานใหม่ที่ถาวรและสร้างได้ดว้ ยวัสดุอื่นแทนไม้
6. การใช้ ไม้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ / ประหยัด
เป็ นการนาเนื้ อไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยใช้ทุกส่ วนของต้น เช่น ไม้ที่เหลือ
จากการแปรรู ป นามาใช้เป็ นวัสดุก่อสร้างแล้วสามารถนา ไปเป็ นวัตถุดิบทาไม้อดั ไม้ปาร์ เก้ชิ้นไม้
สับ (Chip board) ไม้ประสาน (Particle board) ทาเครื่ องใช้ขนาดเล็ก เช่น แจกัน ที่เขี่ยบุหรี่ ของ
ชาร่ วย เป็ นต้น ส่ วนไม้ที่นามาแปรรู ปเพื่อใช้ในการก่อสร้างหรื อเพื่อการอื่น ควรปรับปรุ ง คุณภาพ
ไม้ ก่อนนามาใช้ประโยชน์ เช่น การอาบน้ ายาไม้อบให้แห้งเพื่อยึด อายุการใช้งานให้ยาวนาน
ออกไป
7. การพยายามนาไม้ ทไี่ ม่ เคยใช้ ประโยชน์ มาใช้
ไม้ที่ไม่เคยนามาใช้ประโยชน์มาก่อน เช่น ไม้มะพร้าว ต้นตาล ไม้ยางพารา นามาทา
เครื่ องใช้ในครัวเรื อนได้หลายชนิด อาทิ ตู ้ เตียง โต๊ะ ก่อนนามาใช้ประโยชน์ ควรปรับปรุ งคุณภาพ
ไม้ก่อน
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8. ส่ งเสริม ประชาสั มพันธ์ ให้ การศึกษา
ให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของป่ าไม้ สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ และช่วยกันดูแลในการรักษาทรัพยากรป่ าไม้ เหมือนกับที่เรารักษาและหวงแหนสิ่ งของที่
เป็ นสมบัติของเราเอง
วิธีอนุรักษ์ ทรัพยากรสั ตว์ ป่า
สัตว์ป่ามีคุณค่าต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องมีการป้ องกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าลดจานวนหรื อสู ญพันธุ์ไปด้วยการอนุ รักษ์สัตว์ป่า ดังนี้
(ราตรี ภารา, 2540 )
1. การอนุรักษ์ พนื้ ที่
สัตว์ป่าที่ลดจานวนลงในปั จจุบนั เนื่ องจากถิ่นที่อยูอ่ าศัยและแหล่งอาหารถูกทาลายลงอย่าง
มาก การจัดหาแหล่งที่อยูอ่ าศัยที่ปลอดภัยสาหรับสัตว์ป่า จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญและจาเป็ นมาก วิธีการ
อนุรักษ์พ้นื ที่หรื อถิ่นที่อยูข่ องสัตว์ป่าทาได้โดยประกาศเป็ นพื้นที่อนุ รักษ์ ดังต่อไปนี้
1.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็ นพื้นที่ที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยที่ปลอดภัยของสัตว์ป่า ปัจจุบนั มี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทัว่ ประเทศ 34 แห่ง เนื้อที่ 17,251,575 ไร่ และกาลังจะประกาศเพิ่มเติมอีก 5
แห่ง เนื้ อที่ 1,425,087 ไร่
1.2 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็ นสถานที่ที่ทางราชการได้กาหนดขึ้นเป็ นที่อยูอ่ าศัยที่ปลอดภัยของสัตว์ป่า
บางชนิด
1.3 อุทยานสัตว์ป่า เป็ นสถานที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะซาฟารี ซึ่ งจะอานวย
ประโยชน์ทางด้านการศึกษา การวิจยั และขยายพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนเป็ นแหล่งที่อยูท่ ี่ปลอดภัยของ
สัตว์ป่าชัว่ คราวก่อนนาไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไป
2. การอนุรักษ์ สัตว์ ป่าทางวิชาการ
การค้นคว้าวิจยั ทางวิชาการนับว่าเป็ นพื้นฐานสาคัญในการจัดการและอนุ รักษ์สัตว์ป่า ด้วย
เพราะสัตว์ป่าเป็ น สิ่ งมีชีวติ จึงจาเป็ นต้องกินอาหาร ต้องการความแข็งแกร่ งทางร่ างกายเพื่อต่อสู ้
โรคภัยไข้เจ็บและการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สัตว์ป่า บางชนิดต้องการที่อยูอ่ าศัย เพื่อ
เป็ นแหล่งผสมพันธุ์หรื อเพาะพันธุ์รวมถึงการออกลูก อภิบาลตัวอ่อน การค้นคว้าทางวิชาการ

24

สามารถรู ้ขอ้ มูลพฤติกรรม ของสัตว์ป่าแต่ละชนิด แล้วนามาใช้ในการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่กาลังจะ
สู ญพันธุ์หรื อมีจานวนน้อยลงได้
การอนุรักษ์สัตว์ป่าทางวิชาการ กระทาโดยสารวจสัตว์ป่า ซึ่งกรมป่ าไม้มีการปฏิบตั ิงาน
ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานโดยตรง ดังนี้
2.1 การตั้งสถานีวจิ ยั สัตว์ป่า
2.2 จัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า
2.3 การจัดตั้งศูนย์การศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เพื่อใช้เป็ นแหล่งศึกษาหาความรู ้ของ
ประชาชนในเรื่ องการอนุรักษ์สัตว์ป่า
3. การป้องกันและปราบปราม ทาได้โดย
3.1 การออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่า
3.2 ควบคุมการค้าสัตว์ป่า
3.3 การประชาสัมพันธ์ เป็ นการส่ งเสริ มเผยแพร่ ดา้ นความรู ้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าของสัตว์ป่า และให้ความร่ วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ป่า
วิธีอนุรักษ์ ทรัพยากรแร่ ธาตุ
การอนุ รักษ์ทรัพยากรแร่ จะแตกต่างกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น ๆ บ้างแต่
อย่างไรก็ตามยังคงต้องยึดหลักการอนุ รักษ์ คือ การนามาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและคุม้ ค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด มิใช่หา้ มขุด ห้ามนามาใช้ การอนุรักษ์แร่ ในปั จจุบนั มีหลายวิธี ดังนี้
(ราตรี ภารา, 2540 )
1. การดาเนินงานทางวิชาการ เป็ นวิธีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการขุด การนาแร่ ออกจากแหล่งแร่
รวมไปถึงการตกแต่งหรื อแยกแร่ ตลอดจนการถลุงแร่ ให้บริ สุทธิ์ ในกรณี แร่ โลหะ การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพจะหมายถึง การพยายามสกัดเอาแร่ ออกมาให้หมดหรื อมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ แม้วา่
การกระทาดังกล่าวจะต้องเพิ่มรายจ่ายหรื อมีผลกาไรลดลงก็ตาม
2. การใช้ แร่ ธาตุอย่ างมีประสิ ทธิภาพ คือการใช้แร่ ธาตุอย่างประหยัด โดยให้เกิดการสิ้ นเปลืองน้อย
ที่สุด แต่ได้ผลงานมากและใช้ได้นานที่สุด
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3. การนาแร่ ทใี่ ช้ ประโยชน์ แล้ วกลับมาใช้ ได้ อกี ปั จจุบนั เริ่ มนิยมกระทากันมากในวงการ
อุตสาหกรรม ด้วยการนาเศษวัสดุที่เป็ นทั้งโลหะและอโลหะประเภทต่าง ๆ มาแยกประเภท แล้ว
นามาแปรรู ปหรื อเข้ากระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง
4. การใช้ สิ่งอืน่ ทดแทน การนาสิ่ งอื่นหรื อแร่ ธาตุอื่นมาใช้ นับว่าเป็ นการลดปริ มาณของแร่ ที่จะ
นามาใช้ให้ลดน้อยลง และจะเพิ่มอายุการใช้งานของแร่ ธาตุเหล่านั้นออกไป เช่น แร่ เหล็ก ถูก
นามาใช้มากที่สุดในบรรดาแร่ โลหะทั้งหลาย จนทาให้ปริ มาณของแร่ เหล็ก ลดน้อยลง ปั จจุบนั ได้
นาแร่ ชนิดอื่นมาทดแทนแร่ เหล็ก แร่ ธาตุที่เข้ามาแทนที่เหล็กมากขึ้น คือ อะลูมิเนียม นามาใช้ทา
วัสดุเครื่ องใช้ ภาชนะต่าง ๆ
5. การยืดอายุการใช้ งานแร่ ธาตุให้ ยาวนาน จัดว่าเป็ นวิธีการใช้ประโยชน์จากแร่ ธาตุอย่างถนอมและ
ประหยัดอีกวิธีหนึ่ง เช่น ปั ญหาการเกิดสนิมของเหล็กกล้า เนื่องจากเหล็กเกิดปฏิกิริยาเคมีกบั อากาศ
ได้ง่ายในที่ที่มีอากาศชื้น วิธีการป้ องกันเหล็กเป็ นสนิมอาจทาได้โดย
(1) ใช้สีทาผิวฉาบไว้
(2) การนาแร่ โลหะบางชนิดผสมลงไปกับเหล็กหลอมให้เป็ นเนื้ อเดียวกัน จะช่วยลดอัตรา
การเกิดสนิมของเหล็กได้บา้ ง ที่รู้จกั กันดี ได้แก่ โลหะสแตนเลส (Stainless Steel) ซึ่ งเกิดจากการ
นาเอานิเกิล และโครเมี่ยมมาหลอมละลายปนกับเหล็ก
6. การตรึงราคา เป็ นการอนุ รักษ์แร่ โดยหลักเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากปริ มาณที่มีจากัดและความไม่
สม่าเสมอของการกระจายตัว ตลอดจนเป็ นทรัพยากรที่ใช้แล้วสิ้ นเปลืองไป ถ้าหากมีการควบคุม
การผลิตให้สมดุลกับอัตราการใช้สอย จะลดความสิ้ นเปลืองในการใช้แร่ ลงได้
7. การควบคุมราคา เป็ นการกาหนดให้มีราคาเดียวคงตัว มิให้มีการขึ้น ๆ ลง ๆ ตามสภาวะของ
ตลาด จุดประสงค์ของการควบคุมราคา คือ
(1) ป้ องกันการขาดแคลนแร่ ธาตุที่นามาใช้
(2) สงวนเงินตราต่างประเทศ เอาไว้ในกรณี แร่ ธาตุชนิดนั้นต้องซื้ อมาจากต่างประเทศ(3)
ป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อระบบการผลิตและบริ การอื่น ๆ
8. การสารวจแหล่ งแร่ ธาตุเพิ่มเติม แหล่งแร่ ได้ถูกสารวจและทาเหมืองเพิ่มมากขึ้นจนสามารถ
นามาใช้งานอย่างไม่มีจากัด ทาให้เกิดการ วิตกกังวล ในเรื่ องการขาดแคลนแร่ ธาตุในหมู่ประชาชน
ทัว่ ไป การสารวจค้นหาแหล่งแร่ ที่คาดว่ายังคงหลงเหลืออยูภ่ ายใต้ผวิ โลก ด้วยเครื่ องมือทันสมัย เกิด
ความ สะดวกและรวดเร็ ว เช่น การใช้เครื่ องตรวจสอบรังสี (Geiger Counter) ในการสารวจแร่
ยูเรเนียม การใช้เครื่ องแมกนีโตมิเตอร์ (Magneto meter) สารวจเหล็ก การใช้ระบบคลื่นแผ่นดินไหว
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เทียมเพื่อสารวจน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการสารวจคาดว่า
อนาคต จะได้ทรัพยากรแร่ จากทะเลและมหาสมุทรมากขึ้น
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บทที่ 6
นา้ มันแก๊สโซฮอล์
น้ ามันแก๊สโซฮอล์คืออะไร
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ คือ น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ ที่ใช้สาหรับทดแทนน้ ามันเบนซิ น
(น้ ามันแก๊สโซลีน) ที่มีส่วนผสมระหว่างเอทานอลหรื อเอทิลแอลกอฮอล์ มีความบริ สุทธิ์ 99.5%
ผสมกับน้ ามันเบนซิ น ในอัตราส่ วน น้ ามัน 9 ส่ วน เอทานอล 1 ส่ วน ได้เป็ นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่ งมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานที่กาหนด และสามารถใช้ทดแทนน้ ามันเบนซิ น 95 ธรรมดาได้ โดยเติมได้
ทันที ไม่ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ใดๆ เพิม่ เติม และสามารถเติมสลับหรื อผสมกับเบนซิน โดยไม่ ต้องรอให้
น้ามันหมดถัง
นา้ มันแก๊สโซฮอล์ 95 แตกต่ างจากนา้ มันเบนซิน 95 อย่างไร
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ผลิตจากน้ ามันเบนซิ นออกเทน 91 ผสมกับเอทานอลซึ่ งเป็ นตัวเพิ่ม
ค่าออกเทน ทาให้ได้แก๊สโซฮอล์ที่มีออกเทนเท่ากับน้ ามันเบนซิ น 95 ที่ใช้สาร MTBE (Methyl
Tertiary Butyl Ether) เป็ นสารเพิ่มค่าออกเทน สาร MTBE มีขอ้ เสี ยคือ ทาให้เกิดการปนเปื้ อนกับน้ า
ใต้ดินและน้ าดื่ม หลายๆ ประเทศจึงมีนโยบายเลิกใช้สาร MTBE นอกจากนี้แก๊สโซฮอล์ ยังมีการเผา
ไหม้สมบูรณ์กว่าน้ ามันเบนซิ น เนื่ องจากมีส่วนผสมของเอทานอล ซึ่ งมีโมเลกุลของออกซิ เจนใน
เนื้อน้ ามันมาก ส่ งผลให้เกิดมลพิษน้อยกว่า น้ ามันเบนซิ น และพบว่าทาให้สมรรถนะของเครื่ องยนต์
ดีข้ ึน หรื อเท่ากับการใช้น้ ามันเบนซิ นปกติ
ความแตกต่ างระหว่างนา้ มันเบนซินออกเทน 95 ทัว่ ไป กับนา้ มันแก๊สโซฮอล์ 95
น้ ามันเบนซิ นออกเทน 95 ทัว่ ไป = น้ ามันเบนซิ น + สาร MTBE
(สาร MTBE นาเข้าจากต่างประเทศ)
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 = น้ ามันเบนซิ น+เอทานอล
(เอทานอลผลิตจากพืชเกษตร เช่น มันสาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด)

28

นา้ มันแก๊สโซฮอล์มีข้อดีอย่างไร
ผลดีต่อเครื่องยนต์
o

o

o

ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะเครื่ องยนต์และอัตราการเร่ งไม่แตกต่างจาก
น้ ามันเบนซิ น 95
สามารถเติมผสมกับน้ ามันที่เหลืออยูใ่ นถังได้เลยโดยไม่ตอ้ งรอให้น้ ามันที่
มีอยูใ่ นถังหมด
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปรับแต่งเครื่ องยนต์

ผลดีต่อประเทศ
o

o

o

o

o
o

ช่วยลดการนาเข้าน้ ามันเชื้ อเพลิงจากต่างประเทศ ลดการขาดดุลทาง
การค้า
ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนาเข้าสาร MTBE ถึงปี ละ 3,000
ล้านบาท
ใช้ประโยชน์จากพืชผลทางการเกษตรสู งสุ ดและยกระดับราคาพืชผลทาง
การเกษตร สร้างรายได้ให้เกษตรกร
เครื่ องยนต์มีการเผาไหม้ที่ดีข้ ึน ทาให้ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และแก้ไข
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมโดยสามารถลดปริ มาณไฮโดรคาร์ บอนและคาร์ บอน
มอนนอกไซด์ลง 20 - 25 % ทาให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุ ขภาพของ
ประชาชน
ทาให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
เป็ นพลังงานหมุนเวียนจึงถือเป็ นการอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก ซึ่งเป็ น
แนวทางพัฒนาประเทศที่ยงั่ ยืน

ผลดีต่อคุณ
o
o
o

o

ได้ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ในราคาที่ประหยัดลง 1.50 บาทต่อลิตร
ช่วยให้เครื่ องยนต์เผาไหม้สะอาด สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนร่ วมชาติให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่
สู งขึ้น
ได้ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ซึ่ งส่ งผลถึงชีวติ ตนเอง ลูกหลาน และเพื่อน
ร่ วมชาติ
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ราคานา้ มันแก๊ สโซฮอล์ ถูกหรื อแพงกว่ านา้ มันเบนซิน
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 มีราคาถูกกว่าน้ ามันเบนซิ น 95 ลิตรละ 1.50 บาท
นา้ มันแก๊สโซฮอล์สามารถใช้ กบั เครื่องยนต์ ประเภทใดบ้ าง
น้ ามันแก๊สโซฮอล์สามารถใช้ได้กบั รถยนต์เบนซิ นที่มีระบบเชื้อเพลิงแบบหัวฉี ด
นา้ มันก๊าซโซฮอล์ E 85 คือนา้ มันอะไร
หลายคนสงสัยว่าจะใช้แก้ปัญหาราคาน้ ามันแพงในระยะยาวได้อย่างไร คาตอบก็ง่ายมากครับ น้ า
มันอี 85 ก็คือ น้ ามันที่มีส่วนผสมของ "เอธานอล" 85 เปอร์เซ็นต์ (ผลิตได้เองในเมืองไทยจากอ้อย
และมันสาปะหลัง) และ ส่ วนผสมของ "น้ ามันเบนซิ น" 15 เปอร์เซ็นต์
แล้วจะช่ วยประหยัดนา้ มันได้ อย่างไร
คาตอบก็ง่ายมากอีก น้ ามันเบนซิ น 95 ราคาล่าสุ ดอยูท่ ี่ลิตรละ 39.59 บาท ตีเสี ยว่า ลิตรละ 40 บาท ก็
แล้วกัน ส่ วน ราคาเอธานอล อยูท่ ี่ประมาณลิตรละ 17-18 บาท ก็ตีเสี ยว่า ลิตรละ 20 บาท น้ ามันอี 85
หนึ่งลิตร ประกอบด้วย เอธานอล 85 เปอร์ เซ็นต์ ก็คิดเป็ นเงิน ลิตรละ 17 บาท (จากราคาเอธานอล
ลิตรละ 20 บาท) เบนซิน 15 เปอร์ เซ็นต์ ก็คิดเป็ นเงิน ลิตรละ 6 บาท (จากราคาเบนซิน 95 ลิตรละ 40
บาท)
ผสมกันออกมาเป็ นน้ ามันอี 85 ก็จะตกลิตรละ 23 บาท ถูกกว่าเบนซิ น 95 ลิตรละ 16.59 บาท ถูกกว่า
ก๊าซโซฮอล์ 95 ลิตรละ 12.59 บาท ที่สาคัญที่สุดก็คือ น้ ามันสู ตรอี 85 จะช่วยให้ไทยลดการใช้น้ ามัน
เบนซินลงถึงร้อยละ 85 ทาให้ ลดการใช้น้ ามันดิบ ที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ ถึงปี ละกว่า 97,000
ล้านบาท
ในทางตรงกันข้าม น้ ามันเบนซิ นที่ลดลงร้อยละ 85 ต่อลิตร และใช้เอธานอล ทดแทนนั้น จะ
ย้อนกลับมาเป็ นผลผลิตของเกษตรกรไทย และโรงงานผลิตเอธานอลในเมืองไทย คิดเป็ นมูลกว่า
82,000 ล้านบาทต่อปี ไปกลับประเทศไทยประหยัดเงินค่าน้ ามันได้อย่างต่าปี ละ 97,000 ล้านบาท
และเพิม่ รายได้เกษตรกรและโรงงานอีกปี ละ 82,000 ล้านบาท แถมยังไม่ตอ้ งเดือดร้อนจากราคา
น้ ามันแพงอีกด้วย ทีน้ ีน้ ามันดิบแขกโอเปกจะขึ้นไปบาร์ เรลละ 150 หรื อ 200 เหรี ยญ คนไทยก็ไม่
เดือดร้อนอีกต่อไปแล้ว
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ในอนาคตถ้ารัฐบาลสามารถบังคับให้บริ ษทั รถยนต์ผลิตรถที่ใช้ เอธานอล 100 เปอร์ เซ็นต์เหมือน
ประเทศบราซิ ลได้แล้ว เราก็แทบจะไม่ตอ้ งนาเข้าน้ ามันดิบเลย วัตถุดิบหลัก ที่ใช้ในการผลิต
เอธานอล ก็คือ "อ้อย"
ปัจจุบนั ไทยผลิตอ้อยได้ปีละ 70 ล้านตัน ทาเป็ นน้ าตาลให้คนไทยบริ โภคในประเทศแค่ 20 ล้านตัน
เท่านั้น ยังมีออ้ ยเหลืออีกปี ละ 50 ล้านตันที่จะนามาผลิตเป็ นเอธานอลได้อย่างสบาย และทาได้ทนั ที
เพราะโรงงานผลิตมีอยูแ่ ล้ว ประเทศที่ใช้เอธานอลแทนน้ ามัน 100% ในโลกวันนี้ก็มี บราซิ ล ซึ่ งเป็ น
ประเทศปลูกอ้อยมากที่สุดในโลก แม้แต่ สวีเดน ก็ใช้เอธานอลในรถยนต์เกือบ 100% เพื่อรักษา
สิ่ งแวดล้อม สหรัฐฯ ก็ใช้เอธานอลในรถยนต์ถึง 4-50% ถ้ารัฐบาลลดภาษีจูงใจสู งพอ อีก 3 เดือน
ค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่าง ฟอร์ ด, บีเอ็มดับเบิลยู และ วอลโว่ ก็สามารถจะนารถที่ใช้น้ ามันอี 85 เข้ามา
จาหน่ายได้ทนั ที อีกปี ครึ่ งค่อยผลิตในประเทศทุกยีห่ อ้
น้ ามันไบโอดีเซล (BIO DIESEL)
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ก๊าซแอลพีจี(LPG)
ก๊าซแอลพีจี คืออะไร?
ก๊าซแอลพีจี(Liquefied Petroleum Gas: LPG) หรื อ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว คือ พลังงาน
ธรรมชาติประเภทหนึ่งที่ชาวบ้านทัว่ ไปรู ้จกั กันในนาม "ก๊ าซหุงต้ ม" เป็ นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบา
กว่าน้ าแต่หนักกว่าอากาศจึงลอยอยูใ่ นระดับต่า มีการสะสมและลุกไหม้ได้ง่าย ดังนั้น เมื่อมีการ
นามาใช้ในเชิงพาณิ ชย์ จึงมีขอ้ กาหนดให้เติมสารมีกลิ่น เพื่อเป็ นการเตือนภัย หากเกิดการรั่วไหล
ขึ้น
ในบ้านเราก๊าซหุ งต้มหรื อแอลพีจี ได้มาจากการกลัน่ น้ ามันและบ่อก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่ วนที่
เท่าๆ กัน(ปตท. ยังมีเหลือจัดส่ งไปจาหน่ายยังต่างประเทศด้วยนะ) ก๊าซหุ งต้มมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
ที่สามารถนามาใช้แป็ นเชื้ อเพลิงในรถยนต์ได้ก็คือ เป็ นก๊าซที่มีค่าอ็อกเทนสู งโดยธรรมชาติ มีสอง
สถานะคือ มีสภาพเป็ นก๊าซและเป็ นของเหลว ซึ่ งก๊าซแอลพีจีจะถูกบรรจุเป็ นของเหลวใส่ ถงั ภายใต้
แรงดันสู ง (แต่ยงั ต่ากว่า เอ็นจีว)ี เพื่อให้ขนถ่ายง่าย เมื่อนาไปใช้งานจะกลายสภาพเป็ นไอ
นอกจากจะนิยมใช้แอลพีจีในครัวเรื อนแล้ว ปั จจุบนั ยังมีการนาก๊าซแอลพีจีมาใช้แทนน้ ามัน
เบนซิน ในรถยนต์ เนื่องจากราคาถูกกว่าและมีค่าออกเทนสู งถึง 105 ทาให้เมื่อนามาใช้กบั รถยนต์
แล้ว มีประสิ ทธิภาพสู ง สมรรถนะทัดเทียมกับรถที่ใช้ระบบน้ ามันเดิม จนผูข้ บั ขี่ไม่มีความรู ้สึก
แตกต่างระหว่างการใช้น้ ามันหรื อก๊าซแอลพีจี
คุณสมบัติของก๊ าซแอลพีจี
1. ก๊าซแอลพีจี อยูใ่ นรู ปของเหลว และมีความดันต่า ถังก๊าซแอลพีจีมีความหนาผนังมากกว่า
ถังน้ ามันเบนซิ นมาก ทาให้โอกาสที่จะเกิดการระเบิด จากถังเนื่องจากการชนเป็ นไปได้นอ้ ย
2. ก๊าซแอลพีจี ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างใด ทาให้การจุดระเบิดสะอาดหมดจด และยืดอายุการ
ใช้งานได้
3. ก๊าซแอลพีจี มีออกเทนสู งกว่าน้ ามันเบนซิ น จึงส่ งผลให้การสตาร์ ทและการทางานของ
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เครื่ องยนต์มีความสมบูรณ์มากขึ้น
4. ราคาค่าก๊าซถูกกว่าน้ ามันเบนซิ นหรื อดีเซล ทั้งปั จจุบนั และอนาคต
5. ช่วยป้ องกันปั ญหาที่เรี ยกว่ารถกินน้ ามันเครื่ อง เพราะการสึ กหรอของชิ้นส่ วน เมื่อใช้ก๊าซมี
น้อยกว่า
6. ยืดอายุการใช้งานของเครื่ องยนต์
7. เครื่ องยนต์เดินได้ราบเรี ยบกว่าในรอบที่ต่ากว่า ถ้าหากได้รับการติดตั้งอย่างถูกวิธี
ข้ อควรระวังสาหรับการใช้ LPG ในรถยนต์
1. ต้องรู ้วา่ ก๊าซหุ งต้มคือ ก๊าซ ที่หนักกว่าอากาศ เมื่อมีการรั่วซึ มจะเกาะกลุ่มกันอยูบ่ นพื้นใน
ระดับต่า
2. ควรจะต้องตรวจเช็คการรั่วซึ มตามจุดต่างๆ อย่างน้อยปี ละสองครั้ง
3. ก่อนที่จะมีการถอดชิ้นส่ วนอุปกรณ์ในระบบก๊าซจะต้องปิ ดวาวล์ที่ถงั ก๊าซให้สนิท
4. จะต้องไม่เติมก๊าซมากกว่าร้อยละแปดสิ บของความจุของถัง
5. ในการเติมก๊าซทุกครั้งอาจจะมีการรั่วซึ มออกมานิ ดหน่อยตรงหัวเติมก๊าซ ให้ระวังประกาย
ไฟในขณะนั้น
6. การจอดรถหลังเลิกใช้งานเมื่อจอดรถในที่จอด เช่น โรงรถ ควรจะปิ ดวาวล์ที่ถงั แกส
7. โรงจอดรถถ้าเป็ นไปได้ควรจะเป็ นที่ๆ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยเฉพาะในระดับพื้นดิน
ต้องโปร่ งโล่ง
8. ถ้าจะนารถที่ใช้ก๊าซเข้าตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามปกติ ควรจะให้มีก๊าซในถังเหลือน้อย
ที่สุด
9. ในรถรุ่ นที่ตอ้ งปรับตั้งลิ้นไอดีไอเสี ยแบบกลไก ก็จะต้องมีการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น
ตามปกติอย่างเข้มงวด
10. LPG จะถูกเผาไหม้ชา้ กว่าน้ ามันเบนซิ น การปรับตั้งไฟจุดระเบิดจึงต้องปรับตั้งล่วงหน้า
เพื่อจะเผาไหม้ได้หมดจด
11. LPG ต้องใช้ประกายไฟจากหัวเทียนเข้มข้นกว่าที่ใช้ในน้ ามันเบนซิ น จึงต้องเลือกใช้หวั
เทียนให้ถูกต้องกับค่าความร้อน
12. LPG มีค่าอ็อกเทนประมาณ 91ถึง125 รถที่จะติดตั้งก๊าซหุ งต้ม ควรจะมีอตั ราส่ วนกาลังอัด
ตั้งแต่ 10:1ขึ้นไป จึงจะใช้ประสิ ทธิ ภาพของก๊าซได้อย่างคุม้ ค่า
อย่างไรก็ตาม รถยนต์ที่ใช้ LPG ถ้าวิเคราะห์กนั ในเรื่ องของความปลอดภัยแล้ว มีความ
ปลอดภัยไม่นอ้ ยกว่ารถที่ใช้น้ ามันเบนซิ น โดยเฉพาะในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุจากการชนทั้งหน้าหรื อ
ท้ายรถ วาล์วนิรภัยจะทาการปิ ดล็อคทันทีโดยอัตโนมัติ เมื่อมีก๊าซรั่วไหลออกจากถังในอัตราที่
ผิดปกติจากการใช้งาน ในขณะที่ถงั น้ ามันเบนซิ น เมื่อถูกชนยังมีโอกาสแตกรั่วทาให้น้ ามันรั่วไหล
ลงพื้น
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ก่ อนนารถทีใ่ ช้ งานอยู่เป็ นประจาไปติดตั้งก๊ าซแอลพีจี ควรจะปรับปรุ งเครื่องยนต์ ให้ อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ทสี่ ุ ดเสี ยก่ อน รถยนต์ทุกวันนี้ แม้จะเป็ นรถยนต์ที่ถูกพัฒนาให้ทนั สมัยด้วยเทคโนโล
ที่สูง อุปกรณ์ในการติดตั้งก๊าซ และกรรมวิธีในการติดตั้งก็ได้รับการพัฒนาให้ตามทันกับการพัฒนา
ของรถยนต์ ไม่วา่ จะเป็ นการติดตั้งในระบบดูดหรื อในระบบฉี ด ก็ไม่มีปัญหาสาหรับการใช้งานอีก
ต่อไป การวิตกกังวลกับเรื่ องการสึ กหรอของเครื่ องยนต์เมื่อใช้ก๊าซนั้นในเทคโนโลยีของปั จจุบนั
ไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องนามาขบคิดกันอีกต่อไป
ในอารยะประเทศทุกภูมิภาคของโลกนี้ มีรถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ LPG ที่ใช้ร่วมกับน้ ามันเบนซิ น
มากเป็ นล้านๆ คันแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปที่เข้มงวดกวดขันในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อม
เพราะก๊าซ คือพลังงานที่สะอาด และประหยัด อย่ารี รอหรื อกริ่ งเกรงถ้าหากวันนี้ท่านคิดจะติดตั้ง
ก๊าซ LPG ในรถยนต์ของท่าน เพราะในภาวะที่ราคาของน้ ามันมีแต่ปรับราคาขึ้นเป็ นรายวัน
ทางเลือกทีด่ ีทสี่ ุ ดสาหรับวันนี้ ติดตั้งก๊ าซ น่ าจะเป็ นทางเลือกทีค่ ้ ุมค่ าแม้ ว่าจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายที่
เพิม่ ขึน้ จากการติดตั้งก็ตาม
ก๊าซเอ็นจีวี (NGV)
ก๊าซเอ็นจีวคี ืออะไร
ก๊าซเอ็นจีวี (Natural Gas for Vehicle: NGV) มีภาษาเชิงวิชาการว่า ก๊าซซี เอ็นจี (Compressed
Natural Gas: CNG) คือ ก๊าซธรรมชาติที่มี "มีเทน" เป็ นส่ วนประกอบหลักและถูกอัดจนมีความดัน
สู ง ซึ่ งในบางประเทศเรี ยกว่า "ก๊าซธรรมชาติอดั " (ซีเอ็นจี) ซึ่งถูกอัดที่แรงดัน 200 bar หรื อ 3,000
psi และถูกกักเก็บไว้ในถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอดั ที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็ นพิเศษให้สามารถรองรับ
แรงดันได้ โดยมีสภาพเป็ นก๊าซหรื อไอที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยมีค่าความถ่วงจาเพาะ
ต่ากว่าอากาศ จึงเบากว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะฟุ้ งกระจายไปตามบรรยากาศอย่างรวดเร็ ว จึง
ไม่มีการสะสมลุกไหม้บนพื้นราบ
คุณสมบัติของก๊ าซเอ็นจีวี
1. อุณหภูมิติดไฟของก๊าซเอ็นจีวีน้ นั สู งกว่าเชื้ อเพลิงอื่นๆ ติดไปยาก ทาให้ลดความเสี่ ยงของ
การเกิดไฟไหม้เมื่อก๊าซรั่วหรื ออุบตั ิเหตุ
2. ก๊าซเอ็นจีวี ถูกจัดเก็บอยูใ่ นรู ปไอ ซึ่ งมีแรงดันสู ง จึงทาให้ไม่มีอากาศเข้าไปผสม จึงไม่
ก่อให้เกิดการผสมกันระหว่างก๊าซ จึงลดโอกาสในการติดไฟและระเบิดได้
3. ก๊าซเอ็นจีวี ก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาดหมดจด และไม่ก่อให้เกิดการสกปรกของ
น้ ามันเครื่ อง จึงสามารถยืดอายุการใช้งานของน้ ามันเครื่ องได้
4. ก๊าซเอ็นจีวี ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างใด ทาให้การจุดระเบิดสะอาดหมดจด และยืดอายุการใช้
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งานได้
5. ก๊าซเอ็นจีวี ไม่ส่งผลเสี ยต่อลูกสู บและกระบอกสู บ ทาให้เกิดการหล่อลื่นที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จึงส่ งผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
6. ก๊าซเอ็นจีวี มีออกเทนสู งกว่าน้ ามันเบนซิ น จึงส่ งผลให้การสตาร์ ทและการทางานของ
เครื่ องยนต์มีความสมบูรณ์มากขึ้น
7. ก๊าซเอ็นจีวี ก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาดหมดจด ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น จึงช่วยลดมวลไอ
เสี ย และส่ งผลต่อการลดมลพิษในอากาศโดยตรง
8. มีสัดส่ วนของคาร์ บอนน้อยกว่าเชื้ อเพลิงชนิ ดอื่นและมีคุณสมบัติเป็ นก๊าซ ทาให้การเผาไหม้
สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และปริ มาณไอเสี ยที่ปล่อยออกจากเครื่ องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ มี
ปริ มาณต่ากว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น
9. เป็ นเชื้ อเพลิงที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดควันดาหรื อสารพิษที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของ
ประชาชน จึงสามารถลดปั ญหามลพิษทางอากาศ ซึ่ งนับวันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น
10. เป็ นเชื้ อเพลิงที่สามารถผลิตได้ในประเทศ จึงมีราคาถูกกว่าน้ ามัน และสามารถประหยัด
เงินตราต่างประเทศจากการลดการนาเข้าน้ ามันดิบ
11. เป็ นเชื้ อเพลิงรถยนต์ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด เพราะมีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ ดังนั้น
เมื่อเกิดรั่วไหล ก๊าซเอ็นจีวีจะไม่สะสมอยูบ่ นพื้นดินจนเกิดการลุกไหม้เหมือนเชื้ อเพลิงอื่นๆ และ
อุณหภูมิที่จะทาให้ก๊าซเอ็นจีวสี ามารถลุกติดไฟในอากาศเองได้ก็ตอ้ งสู งถึง 650 องศาเซลเซียส
อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของข้อด้อยนั้นรถยนต์ที่จะใช้ก๊าซเอ็นจีวไี ด้ตอ้ งเป็ นรถที่มีเครื่ องยนต์
ซึ่ งสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานก๊าซเอ็นจีวีโดยเฉพาะ หรื อไม่ก็ตอ้ งเป็ น "เครื่องยนต์ ระบบ
เชื้อเพลิงสองระบบ" หรื อ "เครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิงร่ วม" ที่ผา่ นการดัดแปลงและติดตั้งอุปกรณ์
พิเศษที่ทาให้เครื่ องยนต์ใช้ได้ท้ งั น้ ามันเบนซิ น น้ ามันดีเซล และก๊าซเอ็นจีวี
ปั จจุบนั อุปกรณ์สาหรับการดัดแปลงเครื่ องยนต์ดงั กล่าวต้องนาเข้าจากต่างประเทศ จึงมีราคา
ค่อนข้างสู ง ซึ่ งอุปกรณ์ใช้ก๊าซเอ็นจีวีระบบ "เครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิงร่ วม" (ดีเซล-เอ็นจีว)ี มีราคา
สู งถึง 400,000-500,000 บาท และอุปกรณ์ใช้ก๊าซเอ็นจีวรี ะบบ "เครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิงสอง
ระบบ" (เบนซิน-เอ็นจีว)ี มีราคา 30,000-50,000 บาท นอกจากนี้ รถเอ็นจีวีจะมีกาลัง "ต่า" กว่ารถ
ทัว่ ไปตามท้องตลาด แต่ถา้ วิง่ ในเมืองปั ญหาข้อนี้จะไม่มีผลกระทบมากนัก
รู้ จักก๊ าซธรรมชาติท้งั สองชนิดกันแล้ ว ทีนีเ้ ราจะมาเปรียบเทียบจุดเด่ นจุดด้ อยของก๊ าซทั้ง
สองชนิดให้ เห็นกันแบบชัดๆ เพือ่ ง่ ายต่ อการตัดสิ นใจค่ ะ...
จุดเด่ นของแอลพีจี
1. ค่าติดตั้งถูกกว่า ขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ ถ้าเป็ นระบบดูดก๊าซ(Mixer) มีค่าใช้จ่าย 15,000-28,000
บาท ส่ วนระบบฉี ดก๊าซ(Injection) มีค่าใช้จ่ายราวๆ 35,000-43,000 บาท
2. มีความจุก๊าซมากกว่า กล่าวคือ ถังก๊าซที่มีขนาดเท่ากัน แต่แอลพีจีสามารถบรรจุปริ มาณก๊าซ
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ได้มากกว่า
3. มีสถานีบริ การ จานวนแพร่ หลายมากกว่า
ข้ อด้ อยแอลพีจี
1. เป็ นก๊าซที่ติดไฟง่ายกว่าเอ็นจีวี มีราคาสู งกว่า
2. ภาครัฐมีแผนที่จะปล่อยราคาก๊าซให้ลอยตัวเป็ นไปตามกลไกตลาด ซึ่ งจะส่ งผลให้ก๊าซแอล
พีจี มีราคาสู งขึ้นอีกในอนาคต
จุดเด่ นของก๊ าซเอ็นจีวี
1. ภาครัฐให้การสนับสนุน มีนโยบายในเรื่ องของการกาหนดราคา ทาให้ราคาอยูใ่ นการ
ควบคุม
2. มีรถยนต์ที่ใช้เอ็นจีวี ประกอบจากโรงงานโดยตรง
3. ปลอดภัยกว่า ทั้งในแง่คุณสมบัติของมันเองที่เบากว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหล ก็จะฟุ้ ง
กระจายไปบนอากาศอย่างรวดเร็ ว และอู่ที่รับติดตั้งเอ็นจีวี ผ่านการรับรองจาก ปตท.
ข้ อด้ อยก๊าซเอ็นจีวี
1. เรื่ องสถานีบริ การมีจานวนน้อย โดยขณะนี้มีสถานีบริ การเอ็นจีวที ี่เปิ ดให้บริ การแล้วจานวน
176 แห่ง และกาลังจะเปิ ดอีก 59 แห่งในปี นี้
2. ค่าติดตั้งค่อนข้างสู ง โดยระบบดูดก๊าซจะมีค่าใช้จ่าย 38,000-43,000 บาท ส่ วนระบบฉี ด
ก๊าซ เป็ นระบบที่มีอีซียู ควบคุมกรจ่ายก๊าซตามลาดับการจุดระเบิดของเครื่ องยนต์ จะมีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ 58,000-63,000 บาท
ได้ รับข้ อมูลเบือ้ งต้ นกันไปแล้ ว ต่ อไปก็เป็ นหน้ าทีข่ องคุณๆ ทีจ่ ะต้ องตัดสิ นใจกันเองแล้วหละ
ค่ ะว่า จะเลือกพลังงานทางเลือกชนิดใด
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บทที่ 7
การใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
ในโลกปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ได้กา้ วเข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันอย่างกว้างขวาง ทั้ง
ในส่ วนของการใช้งานโดยตรงเช่น การใช้ในองค์กรธุ รกิ จต่างๆ การควบคุ มระบบการจราจรทั้ง
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ทั้ง ในระยะใกล้จ นถึ ง
ระยะไกลข้ามโลก รวมถึ งการใช้ในทางบันเทิ งทั้งเกมส์ คอมพิวเตอร์ หรื อภาพยนตร์ ที่สร้างด้วย
คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก โดยการท างานของอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และระบบไฟฟ้ าต่ า งๆใน
ชีวติ ประจาวันจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมด ผูใ้ ช้งานสามารถสั่งการทางานจากจุดใดๆใน
โลกก็ได้ โดยผ่านระบบเครื อข่ายของคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ คือ
1. ความเร็ ว (Speed) สามารถทางานได้ถึง 100 ล้านคาใน 1 นาที
2. ความเชื่อถือได้(Reliable) สามารถทางานได้ท้ งั กลางวันและกลางคืออย่างไม่มีขอ้ ผิดพลาด
ไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย
3. ความถูกต้องแม่นยา (Accurate) วงจรในคอมพิวเตอร์ ทางานได้ถูกต้องเสมอหากเกิด
ความผิดพลาดมักเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรม หรื อทางข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ โปรแกรม
4. เก็บข้อมูลจานวนมากๆได้ (Store massive of amouts of information)
สามารถเก็บข้อมูลได้ มากกว่า 1000ล้านตัวอักษร สาหรับคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ สามารถเก็บ
ข้อมูลได้ มากกว่า 1 ล้านๆ ตัวอักษร
5. ย้ายข้อมูลจากที่ หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่งได้อย่างรวดเร็ ว(Move information)
โดยใช้การติดต่อสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับบนนี้ จะให้นกั ศึกษาฝึ กการใช้งานโปรแกรมการใช้งานเบื้องต้น เช่น M-S Word,
EXCELL, Power Point ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่อยูใ่ น MS - Office ซึ่งใช้สากรับการใช้งาน
ทางด้านงานเอกสาร
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การใช้ งาน MICROSOFT WORD
1.เมนู แฟ้ม

1
2

3
4

5
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บันทึกเอกสาร = ใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารเดิมที่มีอยู่
บันทึกเป็ น = ใช้ในการบันทึกเอกสารลงใน Folder ต่างๆ
ตั้งค่าหน้ากระดาษ = ใช้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนเริ่ มต้นการใช้งาน
พิมพ์ = ใช้ในการตั้งค่าการพิมพ์และสั่งพิมพ์เอกสาร
จบการทางาน = ใช้เมื่อต้องการหยุดการใช้งานในโปรแกรมเอกสาร
Status Bar = เป็ นตัวบอกสถานการณ์ใช้งานของหน้าต่างเอกสารนั้นๆ
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2. เมนู แก้ ไข

1
2
3
4

1.
2.
3.
4.

เลิกทาการพิมพ์ = ยกเลิกหรื อย้อนกลับการพิมพ์เอกสาร
ตัด =ต้องการตัดข้อความที่เลือก
คัดลอก=ต้องการCopy ข้อความที่เลือก
วาง = วางเอกสารหลังจากการ CUT หรื อการ COPY

3. เมนู มุมมอง

ตังค่
้ าหัวกระดาษท้ าย
กระดาษ mhkp
ใช้ เพื่อต้ องการดูเอกสารเต็มจอ
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4. เมนูแทรก

ใช้ เพื่อต้ องการแทรกหมายเลขหน้ า
ใช้ เพื่อต้ องการแทรกวันที่และเวลา
แทรกสัญลักษณ์พิเศษลงในเอกสาร
แทรกรูปภาพลงในเอกสาร

5. เมนูรูปแบบ

ใช้ ในการเปลีย่ นรูปแบบตัวอักษร
ใช้ เพื่อแทรกสัญลักษณ์หน้ าย่อหน้ า
ใช้ เพื่อต้ องการแบ่งส่วนหน้ ากระดาษ
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6. เครื่องมือ

กาหนดเครื่ องมือต่างด้ วยตัวเอง
ตัวเลือกเครื่ องมือแสดงที่

Destop

ติกลงในช่องสีเ่ หลีย่ มเพื่อเลือกเครื่ องมือ

เลือกเครื่ องมือเข้ าใช้ งาน

เข้าที่กาหนดเอง และเข้าที่ คาสั่ง เพื่อเลือกเครื่ องมือเข้าใช้งาน
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7. ตาราง

1
2

1. ใช้เพื่อวาดตารางโดยใช้เครื่ องมือวาดตาราง
2. เป็ นเมนูที่แทรกตารางกากาหนด คอลัมน์และแถวตามความต้องการ
8. การตั้งค่ าการพิมพ์
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กาหนดเครื่ อง

Print

ที่ใช้ งาน

กาหนดชุดของการพิมพ์

กาหนดช่วงหน้ าการพิมพ์
เอกสาร

9. เมนูต้ งั ค่ าหน้ ากระดาษ

2
2

1

3
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1. ตั้งระยะขอบเอกสารตามความต้องการของผูใ้ ช้
2. ตั้งค่าการวางแนวเอกสาร
3. ตั้งค่าการนาไปใช้ซ่ ึ งสามารถเลือกใช้ได้ 2 แบบคือ
- ทั้งเอกสาร
- จากจุดนี้ เป็ นต้นไป
10. การแทรกสั ญลักษณ์ด้านหน้ าข้ อย่อย

เลือกรูปแบบเพื่อใช้ งาน

การใช้งานเข้าที่รูปแบบ และเลือกลัญลักษณะแสดงหน้าข้อย่อย
11. การแทรกรู ปภาพเข้ าเอกสาร

1

2
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การใช้งานเข้าที่เมนูแทรกและเลือก รู ปภาพซึ่ งมีอยู่ 2 แบบคือ
- ภาพตัดปะหรื อคลิปอาร์ ดที่อยูภ่ ายในเครื่ อง
- ภาพจากแฟ้ มเพื่อดึงมาใช้งาน
12. การสร้ างตารางโดยการกาหนดคอลัมน์ และแถว

กาหนดจานวนช่องในแนวตัง้
กาหนดจานวนช่องในแนวนอน

เลือกปรับความกว้ างของแถว

1.2 การสร้ างกราฟโดยใช้ MS- Word
กาหนดสัญลักษณ์ของสีให้
สอดคล้ องกับข้ อมูล
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กาหนดชื่อแกนที่เหมาะสม

กาหนดชื่อแกนที่เหมาะสม
ตัวอย่างกราฟที่ได้ จากการป้อนข้ อมูล

จากรู ปเป็ นหน้าต่างเมื่อเข้าเมนู กราฟ

ชนิดของกราฟได้ ตาม
ความเหมาะสม

เราสามารถเลือกชนิดของกราฟได้ โดยการคลิกเมาส์ขวาที่กราฟ แล้วเลือกที่ชนิดแผนภูมิ
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การกาหนดค่ าต่ างในแผนภูมิ

ตังชื
้ ่อแผนภูมิ

กาหนดชื่อแกน X และ

จากรู ปเป็ นการกาหนดค่าต่างในแผนภูมิ

การเปลีย่ นลักษณะตัวอักษรและลวดลายต่ างบนพืน้ แผนภูมิ
ตังค่
้ าขนาดตัวอักษร

แบบตัวอักษร
ตังค่
้ าลักษณะพิเศษตัวอักษร

การเข้าถึงทาได้โดยการคลิกเมาส์ขวาที่กราฟ และเลือกจัดรู ปแบบพื้นที่แผนภูม

Y
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1.3 การสร้ างผังองค์ กร
แทรก

ไดอะแกรม

ผังองค์กร

กดตกลง

จากนั้นก็จะแสดงผังองค์กรแบบมาตรฐานให้เห็น

ผังองค์กรพื ้นฐาน

เครื่ องมือต่างๆที่ชว่ ยในการสร้ าง
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รู ปแสดงผังองค์กรพื้นฐาน
Manager

ผู้ช่วย

ระดับย่อย

จากรู ปเป็ นการแสดงชื่ อตาแหน่งต่างของผังองค์กร
1.4 การพิมพ์ สูตรทางคณิตศาสตร์
ฟังชัน่



ที่ tool bar จะแสดงหน้าต่างดังดังรู ปจากนั้นเลือกใช้เครื่ องมือตามความต้องการ

สูตรที่ได้ จากการสร้ าง
กล่องพิมพ์สตู ร

เครื่ องมือต่างที่ใช้ ทงหมด
ั้
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ความรู้ เบือ้ งต้ นในการคานวณ
ด้ วยโปรแกรม EXCEL
หัวใจของ EXCEL คือ ความสามารถในการคานวณ ซึ่งเราจะทาการศึกษาวิธีการคานวณด้วย
EXCEL ในระดับเบื้องต้น เริ่ มตั้งแต่การสร้างสู ตรโดยใช้เครื่ องหมายทางคณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป
จนถึงการใช้
ฟังชันก์มาช่วยการคานวณที่ซบั ซ้อนขึ้นและปิ ดท้ายด้วยการแก้ปัญหาที่มกั พบในการใช้ EXCEL
คานวณ เพื่อ
เป็ นพื้นฐานในการศึกษาฟังชันก์ที่ยากต่อไป
จากที่คุณเคยได้ศึกษาโปรแกรม EXCEL มาบ้างจะพบว่าการใช้สูตร (Formula) ช่วย
ให้เรา
สามารถหาผลลัพธ์จากข้อมูลที่มีอยูไ่ ด้ เช่นคุณทราบราคาขายหน้าร้านและทราบต้นทุน คุณก็
สามารถหากา
ไรของการขายสิ นค้าได้
สู ตรใน EXCEL ยาวได้ แค่ ไหน
หากคุณต้องการสร้างสู ตรที่แสนยาว ก็อย่าเกินความยาวสู งสุ ดของสู ตร EXCEL
ซึ่ งเท่ากับ
1024 ตัวอักษรนะครับ
ความแตกต่ างระหว่างการคานวณด้ วย EXCEL กับการคานวณในชีวติ ประจาวัน
สู ตรใน EXCEL มีความแตกต่างกับการคานวณที่เราเคนเรี ยนมาดังนี้
1. สู ตรใน EXCEL จะเขียนในบรรทัดเดียว ดังนั้นการเขียนเลขยกกาลังจึงต้อง
เปลี่ยนวิธีการ
เขียนเล็กน้อย เช่น 22 จะเขียนเป็ น 2^2 แทน
2. สู ตรใน EXCEL ต้องเขียนในบรรทัดเดียว มาสามารถสร้างเป็ นเครื่ องหมาย
เศษส่ วนได้
ดังนั้นถ้าเขียน

2
3

ต้องเขียนเป็ น 2/3 แทน

4. ใน EXCEL มีการลาดับความสาคัญของเครื่ องหมาย โดยเครื่ องหมายที่มีลาดับแรกจะถูก
คานวณก่อน ดังนี้
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ลาดับของเครื่ องหมาย
1
2
3
4
5

เครื่ องหมาย
()
%
^
* และ /
+ และ -

คาอ่าน
วงเล็บ
เปอร์ เซ็นต์ เช่น 10 %
ยกกาลัง
คูณ และหาร
บวก และ ลบ

การคานวณต้องเรี ยงตามลาดับ เช่น 1+ 2* 3 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 7 เนื่องจาก *
( ลาดับที่ 4 ) มีลาดับมาก่อน + (ลาดับที่ 5 ) โปรแกรม EXCEL จึงทา 2 * 3 ก่อนเท่ากับ 6
แล้วจึงทา 1 + 6 จึงได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 7
4. คุณไม่สามารถใส่ สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ซบั ซ้อนเช่น
สู ตรของ EXCEL ได้
ตัวอย่ างการคานวณโดยใช้ สูตร

(Square root) ลงใน

การบวก ลบสมการ
ตัวอย่าง การคานวณ( การบวก)โดยป้ อนข้อมูลโดยตรงและการอ้างอิงเซล เพื่อหาผลรวมในการ
สอบของนักศึกษาจานวน
11 คน ได้ดงั นี้
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คาตอบ

G24=76+70+65

คาตอบ

G40= B1+C1+D1

จากตัวอย่างที่ 1 และ 2 จะเห็นได้วา่ วิธีที่ 2 (การอ้างอิงเซล) มีการนาไปใช้มากกว่าวิธีที่ 1
เพราะวิธีที่ 1 มีความล้าช้ามากในการหาผลลัพธ์
จากตัวอย่างที่ 2 นั้นมีวธิ ี ที่ง่ายและรวดเร็ วขึ้นโดยเราไม่จาเป็ นต้องพิมพ์ เซลลงไปแต่เราจะใช้
วิธีใช้เมาส์ไปคลิกที่เซล
นั้นแทนการพิมพ์เช่น (ในการคานวณต้องนาหน้าด้วยเครื่ องหมาย ( =) เสมอหน้าเซล เพื่อแสดง
การคานวณ
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แสดงเซลที่คลิกเพื่อคานวณ

ตาแหน่งคลิกเมาส์

ในการใช้เมาส์คลิกเซลยังยังคงต้องใส่ เครื่ องหมายแสดงการคานวณต่อเซลระว่างเซลต่าง
ตัวอย่างที่ 3 การหาผลรวมโดยการใช้ฟังชัน่ สาเร็ จของผลรวม (SUM)

ตาแหน่งแดรกเมาส์เพื่อ

ตาแหน่ง แดรกเมาส์

C29-E29

Copy

สูตร

53

การเขียนสู ตรในการคานวณในชีวติ ประจาวันเช่ น
จากตัวอย่างเป็ นการคานวหาราคาขายจริ งจากเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ต่างๆกันดังรู ป

สูตรการคานวณ

เทคนิคการบังคับไม่ให้ตาแหน่งอ้างอิงในสู ตรเปลี่ยนเมื่อทาการ COPY
การล็อกตาแหน่งอ้างอิงเซลไม่ให้เปลี่ยนเมื่อทาการ Coppy สู ตรไปใช้ที่อื่น สามารถทาได้
โดยการใส่
สัญลักษณ์ ( $ ) นาหน้าชื่ อแถวหรื อ คอลัมน์ของตาแหน่งอ้างอิงนั้น
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ตาแหน่งคัดลอกสูตร
เซลที่ถกู ล็อคตาแหน่ง

การใส่ เครื่ องหมาย $ หน้าเซลนั้นมีวธิ ี ที่ง่ายขึ้นคือ การคลิกหน้าเซลนั้น และทาการกด
ที่คีบอร์ ดจะปรากฏเครื่ องหมาย $ ด้านหน้าตาแหน่งแถว และคอลัมน์ตวั อย่างเช่น

มีเครื่ องหมาย $ หน้ าแถวและคอลัมน์

ตาแหน่งล็อคเซล

F4
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การใช้ฟังชัน่ IF
ตัวอย่างที่ 1
ร้านค้าแห่งหนึ่ง มีโปรโมชัน่ เมื่อซื้ อสิ นค้าที่มีราคาตั้งแต่ 5000 บาทขึ้น จะลดให้ 20% และเมื่อ
ซื้ อสิ นค้าในร้านที่ ราคาตั้งแต่ 1000 ถึง 4999 บาท จะลดให้ 15% แต้ถา้ ซื้ อน้อยกว่า 1000 บาท
จะลดให้เพียง 10% จงคานวณราคาขายจริ ง ของร้านนี้ โดย ใช้ ฟังชัน่ IF ช่วยในการคานวณ
A

B

ลูกค้ า

ราคา (บาท)

C

D

ส่ วนลด

ราคาขายจริง

(บาท)

(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

สูตรการคานวณ

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

สู ตรการคานวณ D2 = B2-C2
คาตอบแถวอื่นใช้วธิ ี การ แดรกเมาส์ลงด้านล่างจนครบทุกแถว
ตัวอย่างที่ 2
ในการสอบของโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง มีเกณฑ์วา่ ผูส้ อบต้องได้คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน เราสามารถ
นา Function IF มาช่วยตรวจสอบได้ดงั นี้
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การสอน

การใช้ สมการเงือ่ นไข

A

B

C

1

ชื่อ

คะแนน

ผลการสอบ

2

ก

40

ไม่ผา่ น

3

ข

70

ผ่าน

4

ค

76

ผ่าน

5

ง

56

ไม่ผา่ น

6

จ

87

ผ่าน

7

ฉ
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ไม่ผา่ น

สูตรการคานวณ

=IF(C2>=60,”ผ่าน”,”ไม่ผา่ น”)

คาตอบแถวอื่นใช้ วิธีการ แดรกเมาส์ลงด้ านล่างจนครบทุกแถว
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ตัวอย่างที่ 3
100- 80

ดีมาก

70-79

ดี

60-69

พอใช้

50-59

ควรปรับปรุง

น้อยกว่า 50

ควรปรับปรุงอย่ างยิง่

A

B

1

ลาดับที่

2

1

89

ดีมาก

3

2

48

ควรปรับปรุงอย่ างยิง่

4

3

67

พอใช้

5

4

74

ดี

6

5

57

ควรปรับปรุง

7

6

82

ดีมาก

8

7

68

พอใช้

9

8

86

ดีมาก

10

9

40

ควรปรับปรุงอย่ างยิง่

11

10

69

พอใช้

สูตรการคานวณ

C

D

คะแนน เกณฑ์การตัดสิ น

D2= IF(C2>=80,”ดีมาก”,IF(C2>=70,”ดี”,IF(C2>=60,”พอใช้ ”,IF(C2>=50,”ควรปรับปรุ ง”,

”ควรปรับปรุ งอย่างยิง่ ”))))
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ตัวอย่ างที่ 4 การหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Average)

A

รายงานยอดขายในไตรมาสแรก
B

C

D

E

F

G

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

รวม

ค่าเฉลี่ย

800,000

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

4

รวม

266,666.6667

สูตร
สูตร

ตัวอย่างที่ 5
A

G1=Average(C1:E1)

F1=SUM(C1:E1)

การหาค่า MAX,MIN (ค่ามากสุ ดและค่าน้อยสุ ดของข้อมูล)
รายงานยอดขายในไตรมาสแรก

B

C

D

E

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

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

สูตร

=MAX(C1:E1)

MAX

สูตร

MIN

=MIN (C1:E1)
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ตัวอย่างที่ 6 การใช้งานฟังชัน่ 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

จากตัวอย่างเป็ นการนับจานวนคนที่ได้คะแนนสอบ 76 ว่ามีจานวนกี่คน

=COUNTIF(C2:C10,”=76”)
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ตัวอย่ างที่ 7 การใช้ Function , COUNTIF
ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรี ยนมีผเู ้ ข้าสอบและคะแนนสอบดังตารางด้านล่าง
A

B

C

D

E

F
ลาดับ

ชื่อ- นามสกุล

คณิ ตศาสตร์ วิทยา

ภาษาอังกฤษ ผลรวม 1

สตร์
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

นายดนัย

31

29

24

6

6

นายวีระ

24

18

27

7

7

นายกอบเกียรติ

16

24

11

8

8

นายคมสัน

19

25

23

9

จานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนมากกว่า 60 คะแนน มีกี่คน = COUNTIF(F2:F9,>60)
ตัวอย่ างที่ 8
การบังคับไม่ให้ตาแหน่งอ้างอิงในสู ตรเปลี่ยนเมื่อทาการ Coppy
การล็อกตาแหน่งอ้างอิงเซลไม่ให้เปลี่ยนเมื่อทาการ Coppy สู ตรไปใช้ที่อื่น สามารถทาได้โดย
การใส่
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สัญลักษณ์ ( $ ) นาหน้าชื่ อแถวหรื อ คอลัมน์ของตาแหน่งอ้างอิงนั้น
ดังตัวอย่างด้านล่าง
A

B

C

D

E

F

G

1 การหาค่าคอมมิสชัข่ องยอดขายในแต่ละทีม (ค่าคอม ฯ 2 % ของยอดขาย )
2

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รวม

3

ทีมที่ 1

250000

300000

250000

4

ทีมที่ 2

500000

600000

650000 1750000

5

ทีมที่ 3

400000

500000

600000 1500000

6

รวม

800000

7
8

ค่ าคอมิสชั่น

G3=F3*$C$8

ค่าคอม
มิสชัน่

0.02

(ค่าคอมมิสชัน่ 2% ยอดขาย)
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ตัวอย่ างที่ 9

การใช้สัญลักษณ์ ( $ ) ต่อ

ลดราพิเศษสาหรับสมาชิก

20%
A

B

C

ราคา
1

ชื่อสิ นค้า

ป้ าย

2

ก้าวสู่โลกอินเตอร์ เน็ต

215

3

Window me ฉบับสมบูรณ์

250

4

เขี่ยนแบบเบื้องต้น

180

5

ซอฟแวร์

195

6

หุ่นยนต์เบื้องต้น

220

7

ลดราพิเศษสาหรับสมาชิก

20%

ราคาสมาชิก

C2=B2-(B2*$B$7)
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การใช้ งาน Microsoft -Power Point
1. หน้าต่างเริ่ มต้นใช้งาน

Tool Bar

Manu Bar

เค้ าร่างภาพนิ่ง
ลาดับภาพนิ่ง

ออกแบบพื ้นหลัง

Text Book

มุมมอง

บันทึกย่อ

มุมมอง หน้าที่ ใช้สาหรับดูรายละเอียดของเอกสาร ซึ่งมี 3 แบบให้เลือก
เค้าร่ างภาพนิ่ง หน้าที่ เป็ นค่าเริ่ มต้นในการวางรู ปแบบเอกสารว่าจะสร้างเอกสาร
รู ปแบบใด
เครื่ องมือ ออกแบบ หน้าที่ คือใช้ในการสร้างแบบพื้นหลังของแผ่นเอกสารเพื่อให้เกิด
ความสวยงาม
บันทึกย่อ หน้าที่ ใช้สาหรับบันทึกข้อความที่ตอ้ งการบรรยายหรื อต้องการขยายความ
นอกเหนือจากเนื้ อหา
Text Book หน้าที่ ใช้สาหรับพิมข้อความหรื อรายละเอียดต่าง
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2. หน้าต่างแบบพื้นหลัง
ใช้เมาส์ คลิก ที่ รู ปแบบ

ออกแบบภาพนิ่ง

กด ENTER

จะแสดงหน้าต่างดังรู ป

เค้ าร่างสี

แบบพื ้นหลัง

3. เค้าร่ างภาพนิ่ง
การเข้าถึงโดยการเข้าที่ รู ปแบบ

เค้าโครงภาพนิ่ง

กด ENTER

เค้ าร่างภาพนนิง่

จะแสดงหน้าต่างดังรู ปซึ่ งเราจะเป็ นคนเลือกรู ปแบบของ Sheet งานตามความเหมาะสมดังรู ป
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5. หน้าต่างการนาเสนอภาพนิ่ง
การนาเสนอภาพนิ่ง

การเคลื่อนไหวกาหนดเอง กด ENTER จะแสดงหน้าต่าง

ด้านล่างให้เห็น

เครื่ องมือลักษณะการเปลีย่ นภาพนิ่ง

เมนูนาเสนอภาพนิ่ง
เพิ่มลักษณะพิเศษ

หมายเหตุ
ในการเพิ่มลักษณะพิเศษต้องเลือกกล่องข้อความที่จะกาหนดการเคลื่อนไหวก่อนที่จะเลือก
ที่ การเพิ่มลักษณะพิเศษ
5. หน้าต่างการกาหนดค่าการนาเสนอภาพนิ่ง
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ตังค่
้ าต่าง(ความเร็ ว, การเริ่ มต้ น, คุณสมบัติ)
ต่างๆ

ยกเลิกการเคลือ่ นไหว

จัดลาดับการนาเสนอ
ลาดับการนาเสนอ
หมายเลขลาดับการเคลือ่ นไหว

ทดสอบการนาเสนอ

6. มุมมองเรี ยงลาดับภาพนิ่ง

มุมมองเรี ยงลาดับ

เพื่อต้องการดูภาพนิ่งทั้งหมด ในไฟล์น้ นั ๆ หรื อเพื่อสามารถแก้ไขข้อมูลหรื อนาเสนอภาพนิ่งที่
ต้องการอย่างเร่ งด่วน
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การเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่ าง Folder
ในการเชื่ อมโยงระหว่าง Folder ต้องมัน่ ใจว่าจะต้องมีขอ้ มูลให้เข้าถึงได้ เช่นอาจจะเป็ น
รู ปภาพ หรื อ File Text ต่างๆ หรื อ ต้องการเชื่อมโยงไปยัง WEB SIT ต่างๆก็สามารถทาได้
เช่นกันแต่ ต้องมัน่ ใจว่าเครื่ องกาลัง ON LINE อยู(่ ในการเชื่อมต่อ เข้า WEB SIT)
หน้าต่างการเชื่อมโยงหลายมิติ
แทรก

การเชื่อมโยงหลายมิติ กด ENTER จะปรากฏหน้าต่างด้านล่าง

เมนุการเชื่อมโยงหลายมิติ

หมายเหตุ
ในการเชื่อมโยงนั้นเราต้องกาหนดตัวเชื่ อมโยงก่อนเสมอเช่น ใช้ขอ้ ความเป็ นตัว
กาหนดการเชื่อมโยง
หรื ออาจจะสร้างเป็ นสัญลักษณ์ หรื อรู ปก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละงานๆไป

เครื่ องมือเชื่อมโยงหลายมิติ

Folder ที่จะเชื่อมโยง
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ในการเชื่อม เราสามารถเชื่อมโยงได้ท้ งั File เดี่ยวกันแต่อยูค่ นละ Sheet งาน หรื อเราสามารถ
เชื่อมโยงไปยัง File อื่นก็ได้ตามความต้องการ
การแทรกรู ปภาพเข้ าใน Work Sheet
แทรก

รู ปภาพ

จากแฟ้ม หรือภาพตัดปะ

ENTER

1
2

1. ภาพตัดปะเป็ นภาพคลิปอาร์ ตที่อยูใ่ น MS - Office
2. จากแฟ้ ม เป็ นข้อมูลภาพที่อยูใ่ นแฟ้ มข้อมูลต่างที่ได้บนั ทึกไว้ไนเครื่ องภายในเครื่ อง
ตัวอย่างการเข้าถึงคือ
แทรก
Collection กด ENTER

รู ปภาพ

ภาพตัดปะ

จัดระเบียบภาพตัดปะ

Office
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จัดระเบียบภาพตัดปะ

การแทรกภาพจากแฟ้ มข้อมูลต่าง
แทรก

รู ปภาพ

จากแฟ้ ม

กด ENTER

จะแสดง Folder ขึ้นมา จากนั้นเลือก ตาแหน่งรู ปภาพ และรู ปภาพที่ตอ้ งการ และกด แทรก
และจัดตาแหน่งของรู ปภาพตามความต้องการ
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การอัดเสี ยงลงใน Power Point
เข้า

แทรก

ภาพยนตร์และเสี ยง

บันทึกเสี ยง กด ENTER จะปรากฏหน้าต่าง

ด้านล่าง

กาหนดชื่อเสียง
หรือแผ่นงาน

บันทึกเสียง

ทดสอบเล่นเสียง

หยุดการบันทึก

ภาพแสดงหน้าต่างเครื่ องมือบันทึกเลียงลงใน sheet เอกสาร
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