
หนว่ยการเรยีนรูท้ ี ่5
วกิฤตการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย

ทวปีเอเชยี ออสเตรเลยี และโอเชยีเนยี
แบง่เป็น 3 เรือ่ง

วกิฤตการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ใน

ประเทศไทย 

ทวปีเอเชยี 

ออสเตรเลยี และ

โอเชยีเนยี

ภยัธรรมชาติ

ทีเ่กดิขึน้ใน
ประเทศไทย

ภัยธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ใน
ทวปีเอเชยี ออสเตรเลยี 

และโอเชยีเนยี

ความรว่มมอืทางดา้น
สิง่แวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติ
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แบบทดสอบกอ่นเรยีน

วกิฤตการณท์างธรรมชาตทิีเ่กดิข ึน้
ในทวปีเอเชยี 

ทวปีออสเตรเลยี และโอเชยีเนยี
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1. ปรากฏการณใ์ดทีส่่งผลกระทบต่อประเทศไทยทุกปี
ก น ำ้ทว่ม
ข ลำนีญำ
ค เอลนีโญ
ง แผน่ดินไหว

เลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีว
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2. พายุหมุนเขตร้อนเกดิขึน้บริเวณใด
ก ละติจดู 90 องศำ
ข ลองจิจดู 180 องศำ
ค มหำสมทุรในละติจดูต ่ำ
ง มหำสมทุรในละติจดูกลำง
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3. ข้อใดไม่ใชส่าเหตุทีท่ าให้เกดิน า้ท่วม
ก น ำ้ทะเลหนนุ
ข กำรสรำ้งเข่ือน
ค ฝนท่ีตกอย่ำงต่อเน่ือง
ง กำรสรำ้งถนนกีดขวำงทำงน ำ้ไหล
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4. ปัจจัยใดทีส่่งเสริมความรุนแรงของแผ่นดนิถล่ม
ก ชนิดของป่ำไม้
ข ควำมเรว็ของลม
ค ปรมิำณฝนท่ีตกลงมำ
ง ระดบัน ำ้ในล ำหว้ยสงูผิดปกติ
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5. ข้อใดเป็นผลมาจากปรากฏการณเ์อลนีโญ
ก ไฟป่ำในออสเตรเลีย
ข น ำ้ทว่มในประเทศไทย
ค ฝนตกหนกัในปำปัวนิวกินี
ง อำกำศรอ้นและแหง้แลง้บรเิวณแปซิฟิกตะวนัออก
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6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกับปรากฏการณล์านีญา
ก ลมคำ้ตะวนัออกเฉียงใตมี้ก ำลงัออ่นลง
ข ลมคำ้ตะวนัออกเฉียงใตเ้ปลี่ยนทิศทำงไปทำงเหนือ
ค อณุหภมูิของน ำ้บรเิวณแปซิฟิกตะวนัออกต ่ำกวำ่ปกติ
ง อณุหภมูิของน ำ้บรเิวณแปซิฟิกตะวนัออกสงูกวำ่ปกติ
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7. ข้อใดเป็นผลกระทบทีเ่กดิจากภัยแล้ง
ก ดินเสื่อมคณุภำพ
ข กำรเกิดพำยฤุดรูอ้น
ค ทรพัยำกรป่ำไมล้ดลง
ง อณุหภมูิของโลกลดลง
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8. โครงการในพระราชด าริโครงการใดทีช่่วยเหลอืประชาชน
ให้พ้นวกิฤตภิัยแล้ง
ก โครงกำรฝนหลวง
ข โครงกำรคลองลดัโพธ์ิ
ค โครงกำรกงัหนัน ำ้ชยัพฒันำ
ง ถกูทกุขอ้
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9. แผ่นดนิไหวเกดิขึน้จากสาเหตุใด
ก ภเูขำไฟระเบิด
ข กำรเคล่ือนตวัของแผน่เปลือกโลก
ค กำรระเบิดของระเบิดนิวเคลียรใ์ตด้ิน
ง ถกูทกุขอ้
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10. อนุสัญญาใดเกีย่วข้องกับการค้าสัตวป่์า
ก อนสุญัญำไซเตส
ข อนสุญัญำเวียนนำ
ค อนสุญัญำแรมซำร์
ง อนสุญัญำสหประชำชำติวำ่ดว้ยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศ
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ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิข ึน้ในประเทศไทย

วาตภยั

1. พายฤุดรูอ้น  
มักเกดิในชว่งฤดรูอ้นหรอืกอ่นเริม่ตน้ฤดฝูน 
เกดิจากลมใตห้รอืลมตะวนัออกเฉยีงใต ้
ซ ึง่พัดมาจากอา่วไทยและทะเลจนีใตพ้า
ความชืน้จากทะเลเขา้มา ถา้ในระยะนีม้ลีม
เหนอื ซึง่เป็นลมทีพั่ดพาอากาศเย็นเขา้มา
กระทบ อากาศจะแปรปรวนอยา่งรวดเร็ว

ท าใหเ้กดิพายฝุนฟ้าคะนอง 
ฟ้าแลบ ฟ้ารอ้ง และฟ้าผา่ 
ลมกระโชกแรง เกดิลกูเห็บ

ผลกระทบ จากฝนทีต่กหนักเป็นเวลานาน 

อาจท าใหเ้กดิน ้าทว่มฉับพลนั ลมกระโชกแรง
ลกูเห็บ ในบรเิวณทีร่าบลุม่ ทีต่ า่ และเชงิเขา

วาตภยัเป็นภยัทีเ่กดิจาก ลมพาย ุ
พายทุีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยม ี2 ลกัษณะ
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วาตภยั

2. พายหุมนุเขตรอ้นหรอืพายไุซโคลนเขตรอ้น
ลกัษณะพายมุเีสน้ผา่ศนูยก์ลางตัง้แต ่100 กโิลเมตรขึน้ไป

พายหุมนุเขตรอ้น  เป็นผลมาจาก
กระบวนการพาความรอ้น

แหลง่ก าเนดิพายเุกดิขึน้ในทะเล  
เมือ่ผวิน ้ารอ้นขึน้จากความรอ้น

ของดวงอาทติย ์ อากาศจะขยายตวัลอย
ขึน้สูเ่บือ้งบน อากาศเย็นเขา้มาแทนที ่
และอณุภมูขิองอากาศทีส่งูข ึน้ ท าให ้
ความกดอากาศคอ่ย ๆ ลดต า่ลงมา เป็น
ผลใหค้วามกดอากาศต า่ลอยตวัเขา้สู่

ศนูยก์ลาง มคีวามแรงและเคลือ่นตวัเร็ว
ขึน้ เกดิการกอ่ตวัของเมฆควิมโูลนมิบัส
ทีห่นาขึน้  เกดิพายฝุนฟ้าคะนอง เกดิ

คลืน่ขนาดใหญ ่มอีนัตรายตอ่
การเดนิเรอื  

ศนูยก์ลางของพายเุป็นรกูลวง

เรยีกวา่ ตาพาย ุ

การเคลือ่นทีข่องพายหุมนุ มทีศิทางเดยีวกบัการหมนุรอบตวัเองของโลก และเคลือ่นทีไ่ปทาง
ทศิตะวันตกตามแรงเหวีย่งของโลก  ความเร็ว 10-20 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง   315



วาตภยั

มหาสมทุรแปซฟิิกเหนอื
ดา้นตะวนัตก        

มหาสมทุรแอตแลนตกิเหนอื 
ทะเลแครบิเบยีน อา่วเม็กซโิก และ
มหาสมทุรแปซฟิิกฝ่ังทะเลดา้น

ตะวนัตกของเม็กซโิก 

เฮอรร์เิคน

มหาสมทุรอนิเดยีเหนอือา่วเบงกอล
ทะเลอาหรับ และมหาสมทุรอนิเดยีใต ้

พายไุซโคลน

มหาสมทุรอนิเดยีใต ้
ทางตะวนัตกเฉยีงเหนอื

ของออสเตรเลยี

วลิล ี- วลิลี

พายหุมนุเขตรอ้นมชีือ่เรยีกแตกตา่งตามแหลง่ก าเนดิ บอกไดห้รอืไมว่า่ 
พายหุมนุเขตรอ้นแตล่ะประเภท  มแีหลง่ก าเนดิเกดิขึน้บรเิวณทีใ่ดบา้ง

2. พายหุมนุเขตรอ้นหรอืพายไุซโคลนเขตรอ้น
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2. พายหุมนุเขตรอ้นหรอืพายไุซโคลนเขตรอ้น

วาตภยั

“ชนดิ” ของพายตุามความเร็วรอบศนูยก์ลางของการหมนุ

1. ความเร็วรอบศนูยก์ลางสงูสดุไมถ่งึ 
34 นอต หรอื 63 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

2. ความเร็วรอบศนูยก์ลางสงูสดุ 34 นอต
หรอื 63 กโิลเมตร/ชัว่โมงขึน้ไป แตไ่มถ่งึ
63 นอต หรอื 117 กโิลเมตร/ชัว่โมง

3. ความเร็วรอบศนูยก์ลางสงูสดุตัง้แต่
64 นอต หรอื 118 กโิลเมตร/ชัว่โมงขึน้ไป

ประเทศไทย ตัง้อยูร่ะหวา่งแหลง่ก าเนดิพายหุมนุ  คอื แหลง่ก าเนดิในมหาสมทุรแปซฟิิก 
ทะเลจนีใต ้และแหลง่ก าเนดิในอา่วเบงกอล ท าใหไ้ดรั้บอทิธพิลจากพายหุมนุแตม่ักไมร่นุแรง

พายดุเีปรสชนั 

พายโุซนรอ้น

พายไุตฝุ้่ น
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วาตภยัคร ัง้ส าคญัในประเทศไทย

พายโุซนรอ้น “แฮเรยีต” 
ทีแ่หลมตะลมุพกุ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช
มผีูเ้สยีชวีติ 870 คน สญูหาย 160 คน บาดเจ็บ 422 คน 
ประชาชนไรท้ีอ่ยูอ่าศยั 16,170 คน 
ทรัพยส์นิสญูเสยีราว 960 ลา้นบาท

พายไุตฝุ้่ น “เกย”์
ทีพั่ดเขา้สูจั่งหวัดชมุพร 
ความเร็วของลมวัดได ้120 กโิลเมตร/ชัว่โมง
ประชาชนเสยีชวีติ 602 คน บาดเจ็บ 5,495 
คน บา้นเรอืนเสยีหาย 61,258 หลงั 
ทรัพยส์นิสญูเสยีราว 11,739,595,265 บาท

พายไุตฝุ้่ น “ลนิดา”
เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2532 คลืน่ซดั
ฝ่ังในพืน้ที ่11 จังหวัดภาคใต ้ และภาค
ตะวันออกของประเทศไทย  และวันที ่
2–4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2540 พายลุนิดา
ท าใหเ้กดิวาตภัยและอทุกภัย 

25 ตลุาคม พ.ศ. 2505 

4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2532 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2532, พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2540
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อทุกภยัแบง่ออกเป็น 2 ชนดิ

อทุกภยั

1. น า้ป่าไหลหลากและน า้ทว่มฉบัพลนั

อทุกภยั  เป็นภยัทีเ่กดิจากน ้า 

ปจัจยัส าคญั ทีท่ าใหอ้ทุกภยัมคีวามรนุแรง คอื
ลกัษณะภมูปิระเทศและส ิง่แวดลอ้มของพืน้ที่

มักเกดิขึน้บรเิวณทีร่าบระหวา่งภเูขา 
ฝนทีต่กหนักอยา่งตอ่เนือ่ง ท าใหด้นิ
ดดูซบัน ้าไมท่ัน น ้าฝนจงึไหลลงสูท่ีร่าบ
อยา่งรวดเร็ว 

ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของลกัษณะ
ภมูปิระเทศ เชน่ การเปลีย่นทศิทาง
ของแมน่ ้า ล าธาร
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อทุกภยั

2. น า้ทว่มขงั

มักเกดิในบรเิวณทีร่าบน ้าทว่มถงึ อาจเกดิจาก 
ฝนตกหนักตอ่เนือ่ง น ้าทะเลหนุน การสรา้ง
อาคารบา้นเรอืนกดีขวางทางน ้าไหล 

แนวทางการป้องกนัอทุกภยั   ท าไดโ้ดยการ
จัดการทีด่นิไมใ่หก้ดีขวางทางน ้าไหล ตดิตาม
สภาวะอากาศเป็นประจ า หรอืการออกแบบ
อาคารใหส้งูจากระดบัน ้าทีเ่คยทว่ม

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงมโีครงการในพระราชด ารเิกีย่วกับ
การแกไ้ขพืน้ทีท่ีเ่กดิน ้าทว่ม อาท ิโครงการในพระราชด ารกิารสรา้งเขือ่น อา่งเก็บน ้า 
การสรา้งพืน้ทีร่องรับน ้า การสรา้งคนักัน้น ้าและประตรูะบายน ้า เชน่ โครงการแกม้ลงิ
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โครงการแกม้ลงิ

แนวคดิของโครงการแกม้ลงิ 
เกดิจากการทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-
มหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระราชด ารถิงึลงิ
ทีอ่มกลว้ยไวใ้นกระพุง้แกม้ไดค้ราวละมาก ๆ 
จงึมพีระราชกระแสอธบิายวา่…

"ลงิโดยท ัว่ไปถา้เราสง่กลว้ยให ้ลงิจะรบีปอกเปลอืก 
เอาเขา้ปากเคีย้ว แลว้น าไปเก็บไวท้ ีแ่กม้กอ่น

ลงิจะท าอยา่งนีจ้นกลว้ยหมดหวหีรอืเต็มกระพุง้แกม้ 
จากน ัน้จะคอ่ย ๆ น าออกมาเคีย้วและกลนืกนิภายหลงั"
ดว้ยแนวพระราชด ารนิีจ้งึเกดิเป็น "โครงการแกม้ลงิ" ขึน้ 

เพือ่สรา้งพืน้ทีก่กัเก็บน ้าไวร้อการระบาย
เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นภายหลงั
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แผน่ดนิถลม่

สาเหต ุการเกดิแผน่ดนิถลม่ในประเทศไทย 
มักเกดิจาก

• พายหุมนุเขตรอ้น เกดิฝนตกหนักตอ่เนือ่ง
เป็นเวลานาน

• การท าลายป่าไม ้เพือ่น าดนิไปใชใ้นการเกษตร 
และสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั ท าใหไ้มม่ตีน้ไมด้ดูซบัน ้า

ปจัจยัส าคญั ทีส่ง่เสรมิความรนุแรง
ของแผน่ดนิถลม่ คอื ปรมิาณฝนทีต่กลงมา 
ลกัษณะทางธรณีวทิยา เชน่ ชนดิของหนิ 
รอยแตก รอยเลือ่น ความลาดชนั ความ
สมบรูณ์ของป่าไม ้

เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากแผน่ดนิถลม่ ควรหลกีเลีย่งการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัในบรเิวณ 
หบุเขา ลาดเขา ตดิตามพยากรณ์อากาศ และการแจง้เตอืนภยัอยา่งสม ่าเสมอ
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1. ปัจจัยส าคญัในขอ้ใดทีท่ าใหอ้ทุกภยัทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้

2. มักเกดิขึน้บรเิวณทีร่าบระหวา่งภเูขา  ฝนทีต่กหนักอยา่งตอ่เนือ่ง 
ดนิดดูซบัน ้าไมท่ัน น ้าฝนจงึไหลสูท่ีร่าบอยา่งรวดเร็ว คอื อทุกภยัชนดิใด 

3. เกดิในบรเิวณทีร่าบน ้าทว่มถงึ อาจเกดิจากฝนตกหนักตอ่เนือ่ง น ้าทะเลหนุน 
การสรา้งอาคารบา้นเรอืนกดีขวางทางน ้าไหล คอื อทุกภยัชนดิใด

4. ปัจจัยส าคญัทีท่ าใหเ้กดิแผน่ดนิถลม่คอือะไร

5. สาเหตทุีท่ าใหเ้กดิแผน่ดนิถลม่ในประเทศไทยมอีะไรบา้ง

323

จงตอบค าถามใหถ้กูตอ้ง



สรปุ

ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย

วาตภยั อทุกภยั แผน่ดนิถลม่

พายฤุดรูอ้น

พายหุมนุเขตรอ้น

ผลกระทบจากภยัพบิตัทิางธรรมชาติ
- เกดิการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   - เกดิปัญหาทางสงัคมและเศรษฐกจิ    
- เกดิการสญูเสยีตอ่ชวีติและทรัพยส์นิ                     - ผลผลติทางการเกษตรเสยีหาย
- เกดิความเสยีหายตอ่อาคารบา้นเรอืนและสิง่กอ่สรา้ง

น า้ป่าไหลหลาก
และน า้ทว่มฉบัพลนั

น า้ทว่มขงั

เกดิขึน้บอ่ยในฤดฝูน

บรเิวณบนภเูขาสงู 
ลาดเขา หรอืเชงิเขา
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