
 
3. ภัยธรรมชาติด้านไฟ 
ไฟป่า (Wildfire) หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจาก
มนุษย์เป็นส่วนมาก ได้แก่ การเผาหาของป่า เผาท าไร่
เลื่อนลอย เผาก าจัดวัชพืช ส่วนน้อยท่ีเกิดจากการเสียดสี
ของต้นไม้แห้ง ผลกระทบจากไฟป่าท าให้เกิดมลพิษใน
อากาศมากขึ้น ผงฝุ่น ควันไฟกระจายในอากาศท่ัวไป ไม่
สามารถลอยขึ้นเบื้องบนได้ มองเห็นไม่ชัดเจน สุขภาพ
เสื่อม พืชผลการเกษตรด้อยคุณภาพ แหล่งทรัพยากร
ลดลง (environnet , กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 
4. ภัยธรรมชาติด้านดิน 
4.1 แผ่นดินไหว (Earthquakes) หมายถึง การ
สั่นสะเทือนของพ้ืนดินอันเกิดขึ้นได้ท้ังจากการกระท าของ
ธรรมชาติและ มนุษย์ ส่วนท่ีเกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ 
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวขอบ
ของแผ่นเปลือกโลก หรือตามแนวรอยเลื่อน การระเบิด
ของภูเขาไฟ การยุบตัวของโพรงใต้ดิน แผ่นดินถล่ม อุกา
บาตขนาดใหญ่ตก เป็นต้น ส่วนท่ีเกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิดต่างๆ 
การท าเหมือง สร้างอ่างเก็บน้ าใกล้รอยเลื่อน การท างาน
ขอ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร กล  ก า ร จ ร า จ ร  เ ป็ นต้ น  ( ก ร ม
อุตุนิยมวิทยา) 
4.2 แผ่นดินถล่ม (land slides) เป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิดหนึ่ง ท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเป็นเนินสูงหรือภูเขาท่ีมีความ 
ลาดชันมาก เนื่องจากขาดความสมดุลในการทรงตัว
บริเวณดังกล่าว ท าให้เกิดการปรับตัวของพ้ืนดินต่อแรง
ดึงดูดของโลกและเกิดการเคลื่อนตัวของ องค์ประกอบ
ธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า แผ่นดินถล่มมักเกิด
ในกรณีท่ีมีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุ้มน้ า 
ไ ว้ จน เ กิ ดก ารอิ่ ม ตั ว  จนท า ให้ เ กิ ด ก าร พั งทล าย 
(environnet , กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) สามารถ
แบ่งประเภทของดินถล่มตามตามลักษณะการเคลื่อนตัวได้ 
3 ชนิดคือ 
 
 

 
1) แผ่นดินถล่มท่ีเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ เรียกว่า Creep 
เช่น Surficial Creep  
2) แผ่นดินถล่มท่ีเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเรียกว่า Slide 
หรือ Flow เช่น Surficial Slide  
3) แผ่นดินถล่มท่ีเคลื่อนตัวอย่างฉับพลัน เรียกว่า Fall 
Rock Fall 

แผ่นดินถล่มในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักเกิด
ภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ าล าธาร
บริเวณตอน บนของประเทศ ซึ่งมีปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
รุนแรงของแผ่นดินถล่ม ดังนี้ 
1) ปริมาณฝนท่ีตกบนภูเขา 
2) ความลาดชันของภูเขา 
3) ความสมบูรณ์ของป่าไม้ 
4) ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขา  
ล าดับเหตุการณ์ของการเกิดแผ่นดินถล่ม คือ เมื่อฝนตก
หนักน้ าซึมลงไปในดินอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีดิน อิ่มน้ า 
แรงยึดเกาะระหว่างมวลดินจะลดลง ระดับน้ าใต้ผิวดิน
สูงขึ้นจะท าให้แรงต้านทานการเลื่อนไหล ของดินลดลง 
เมื่อน้ าใต้ผิวดินมีระดับสูงก็จะไหลภายในช่องว่างของดิน 
ลงตามความชันของลาดเขา เมื่อมีการเปลี่ยนความชัน ก็
จะเกิดเป็นน้ าผุด และเป็นจุดแรกท่ีมีการเลื่อนไหลของดิน 
เมื่อเกิดดินเลื่อนไหลแล้วก็จะเกิดต่อเน่ืองขึ้นไปตามลาดเขา 
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ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง ภัยท่ีเกิดขึ้นแก่
สาธารณชน ได้ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย สึนามิ 
ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันเป็นสาธารณะ ไม่ว่าจะเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมีผู้กระท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย
แก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ (พ.ร.บ. ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอืน พ. ศ. 2522) ซึ่งภัยธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่ง
ของภัยพิบัติ 

ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) หมายถึง 
ภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ี เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมี
ผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ (environnet , 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม) สามารถแบ่งภัย
ธรรมชาติออกได้เป็น 4 ด้าน ดังนี ้
1.ภัยธรรมชาติด้านน  า 
1.1 อุทกภัย (Flood) หมาย ถึง อันตรายจากน้ าท่วม 
อันเกิดจากระดับน้ าในทะเล มหาสมุทร หรือแม่น้ าสูงมาก 
จนท่วมท้นล้นฝั่งและตลิ่ง ไหลท่วมบ้านเรือน ด้วยความ
รุนแรงของกระแสน้ า ท าความเสียหายแก่ชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รูปแบบของอุทกภัยจากธรรมชาติ 
(types of natural flood) สามารถสรุปรูปแบบของ
อุทกภัยจากธรรมชาติได้ 4 ชนิด คือ 
1) น้ าป่าไหลหลาก หรือน้ าท่วมฉับพลัน (flash flood) 
มักจะเกิดขึ้นในท่ีราบต่ าหรือท่ีราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้น
น้ า เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็น
เวลานาน ท าให้จ านวนน้ าสะสมมีปริมาณมากจนพ้ืนดิน 
และต้นไม้ดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ท่ีราบต่ า เบื้องล่างอย่าง
รวดเร็ว มีอ านาจท าลายร้างรุนแรงระดับหนึ่ง ท่ีท าให้
บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และอาจท าให้เกิดอันตรายถึง
ชีวิตได้ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
2) น้ าท่วมขัง (drainage flood) เป็นลักษณะของอุทกภัย
ท่ีเกิดขึ้นจากปริมาณน้ าสะสมจ านวนมาก ท่ีไหลบ่าในแนว
ระนาบ จากท่ีสูงไปยังท่ีต่ าเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน 
เรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหาย หรือเป็นสภาพน้ าท่วม
ขัง ในเขตเมืองใหญ่ท่ีเกิดจากฝนตกหนัก ต่อเนื่องเป็น
เวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายน้ าไม่ดีพอ มี 
 

สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ า หรือเกิดน้ าทะเลหนุนสูง
กรณีพ้ืนท่ีอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
3) น้ าล้นตลิ่ง (river flood) เกิดขึ้นจากปริมาณน้ า
จ านวนมากท่ีเกิดจากฝนหนักต่อเนื่อง ท่ีไหลลงสู่ล าน้ า 
หรือแม่น้ ามีปริมาณมาก จนระบายลงสู่ลุ่มน้ าด้านล่าง 
หรือออกสู่ปากน้ าไม่ทันท าให้เกิดสภาวะน้ าล้นตลิ่งเข้าท่วม
เรือกสวน ไร่นา และบ้านเรือนตามสองฝั่งน้ าจนได้รับ
ความเสียหาย ถนนหรือสะพานอาจช ารุด ทางคมนาคม
ถูกตัดขาดได้ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
4) คลื่นสึนามิ (tsunami) คือน้ าท่วมท่ีเกิดจากคลื่นท่ีซัด
เข้าสู่ฝั่งมีลักษณะเป็นคลื่นในทะเลท่ีมี ช่วงคลื่นยาว
ประมาณ 80 -200 กิโลเมตร เคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว
ประมาณ 600 – 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คลื่นสึนามิ
เกิดขึ้นได้ เนื่องจากความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิดท่ีพ้ืนท้องมหาสมุทร หรือ
อุกกาบาตพุ่งเข้าชนโลกก็ได้ ในขณะท่ีคลื่นสึนามิเคลื่อนท่ี
ข้ามมหาสมุทรจะดูเหมือนคลื่นปกติ เพราะมีความสูงของ
คลื่นประมาณ 30 เซนติเมตร แต่ถ้าคลื่นนี้เข้าสู่ชายฝั่ง
หรือท่ีตื้นเมื่อใดจะเ พ่ิมความสูงขึ้นอย่างรวด เร็วถึง
ประมาณ 15 เมตร หรือมากกว่านี้ พลังงานอันมหาศาล
ของคลื่นสึนามิ จะท าให้เกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณชายหาด หรือหมู่เกาะท่ีคลื่นสึ
นามิซัดเข้าหา 
1.2 ภัยแล้ง (Droughts) หมายถึงสภาวะท่ีมีฝนน้อย
หรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งตามปกติจะต้องมีฝน
โดยขึ้นอยู่กับสถานท่ีและฤดูกาล ณ ท่ีนั้นๆ หรือสภาวะท่ี
ระดับน้ า และใต้ดินลดลง หรือน้ าในแม่น้ าล าคลองลด
น้อยลง ท าให้ เกิดสภาวะขาดแคลนน้ าของพืช ณ 
ช่วงเวลาต่างๆ โดยการเกิดความแห้งแล้งมี 3 ลักษณะ 
คือ 
1) สภาวะอากาศแห้งแล้ง (Metrological drought) มี
ลักษณะส าคัญคือ เป็นสภาวะท่ีมีการระเหยของน้ าเกิน
จ านวนท่ีได้รับ กล่าวคือมีการระเหยจากไอน้ าของดินและ
พืชพรรณมากว่า ปริมาณน้ าฝนรายป ี
 
 

2) สภาวะการขาดน้ า (Hydrological drought) มีสาเหตุ
มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดจากการ
มีฝนตกน้อยเฉลี่ยต่ ากว่าปกติเป็นเวลา นานต่อเน่ืองกัน 
3) สภาวะความแห้งแล้งทางการเกษตร (Agricultural 
drought) เป็นสภาวะท่ีเกิดการขาดน้ าส าหรับการเกษตร
อันเนื่องมาจากการลดลงของปริมาณฝน ระดับน้ าใต้ดิน 
ความชื้นในดินลดลง จนพืชไม่สามารถดึงน้ ามาใช้ได้ 
2.ภัยธรรมชาตดิ้านลม 
วาตภัย (Storms) หมายถึง ภัยท่ีเกิดขึ้นจากพายุลมแรง 
จนท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และ
สิ่งก่อสร้าง ส าหรับในประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรง
มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (กรม
อุตุนิยมวิทยา) คือ 
1)พายุหมุนเขตร้อน (Tropical cyclone) ได้แก่ 
ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น 
2)พายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดื อน เมษายน โดยจะ เกิดถี่ ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก จะ
มีการเกิดน้อยครั้งกว่า ส าหรับภาคใต้ก็สามารถเกิดได้แต่
ไม่บ่อยนัก โดยพายุฤดูร้อนจะเกิดใน ช่วงท่ีมีลักษณะ
อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน แล้วมีกระแสอากาศ
เย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกัน 
ท าให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุลมแรง และอาจมีลูกเห็บตก
ได้จะท าความเสียหายในบริเวณท่ีไม่กว้างนัก ประมาณ 
20-30 ตารางกิโลเมตร 
3) ลมงวง (เทอร์นาโด) เป็นพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กท่ี
เกิดจากการหมุนเวียน ของลมภายใต้เมฆก่อตัวในทางตั้ง 
หรือเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง (เมฆคิวมูโลนิมบัส) ท่ีมีฐาน
เมฆต่ า ดูคล้ายกับงวงหรือปล่องยื่นลงมา ถ้าถึงพ้ืนดินก็
จะท าความเสียหายแก่บ้านเรือนต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างได้ 
ส าหรับในประเทศไทยมักจะเกิดกระแสลมวน ใกล้พ้ืนดิน
เป็นส่วนใหญ่ไม่ต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงใต้พ้ืนฐานเมฆ และจะ
เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง โดยจะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีแคบ ๆ และมี
ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จึงท าให้เกิดความเสียหายได้ในบาง
พ้ืนท่ี 
 


