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หนังสือพิบัติภัยและภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่ เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้เขียนท่ี
ประสงค์จะให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับพิบัติภัยและภัยพิบัติประเภทต่างๆ 
ที่สามารถพบได้ในปัจจุบัน โดยเนื้อหาของหนังสือมีความสอดคล้องกับวิชาภัยพิบัติในโลก
สมัยใหม่ (154153) ที่เปิดสอนเป็นวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เขียนได้
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย 
แหล่งข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ และประสบการณ์
จากการท�าวิจัย การเข้าร่วมอบรมทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะให้หนังสือเล่มนี้ 
มเีน้ือหาท่ีครบสมบรูณ์ และยงัทนัต่อเหตกุารณ์พบิตัภิยัและภยัพบิตัต่ิางๆ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั 

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา จ�านวน 8 บท บทท่ี 1 บทน�า ส่วนรายละเอียด
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและสาเหตุของพิบัติภัยและภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆ อยู่
ในบทที่ 2-5 โดยบทที่ 2 พิบัติภัยและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากแผ่นเปลือกโลก เช่น 
แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ และภูเขาไฟระเบิด บทที่ 3 พิบัติภัยและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจาก
ภมูสัิณฐาน เช่น อทุกภยั ดนิถล่ม หมิะถล่ม และหลมุยบุ บทท่ี 4 พบิตัภิยัและภยัพบิตัธิรรมชาติ
ท่ีเกดิจากบรรยากาศ เช่น วาตภยั ภยัแล้ง คลืน่ความร้อน หมอกควนั ทอร์นาโด และพายหุมิะ 
บทที ่5 พบัิตภิยัและภยัพบิตัธิรรมชาตทิีเ่กดิจากระบบนิเวศ เช่น ไฟป่า และการกดัเซาะชายฝ่ัง 
บทที ่6 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัพบิตัภิยัและภยัพบิตัมินษุย์และเทคโนโลย ีเช่น ภยัจากวตัถรุะเบดิ 
ภัยก่อการร้าย ภัยจากสารกัมมันตรังสีและสารเคมี ภัยจากรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเรือ 
อคัคภียั และภยัพบิตัปิระเภทอ่ืนๆ บทที ่7 วัฏจักรภยัพบิตั ิจะมรีายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของภัยพิบัติ เช่น การป้องกันและบรรเทา การเตรียมความพร้อม 
สิ่งที่ควรท�าเมื่อเกิดภัย และ การฟื้นฟู และบทที่ 8 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 
ซึ่งจะกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ และ แบบจ�าลองโครงข่ายประสาทเทียม

สุดท้ายผู้เขียนขอขอบคุณ บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ที่เป็นก�าลังใจ ขอบคุณมิตรสหาย
ทุกท่านที่อนุเคราะห์ภาพถ่าย และคุณพิชญา ชัยพิมลผลิน ส�าหรับการวาดรูปภาพประกอบ
ในหนังสือเล่มนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี  ชัยพิมลผลิน
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1บทนำ� 

บทนำ�

1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ธรรมชาติและมนุษย์

ความเจริญด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปัจจุบันประกอบ
กับการเพิ่มขึ้นอยู่ประชากรบนโลก ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพ
แวดล้อมต่างๆ ซึ่งท�าให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ มีความรุนแรง
และความถี่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ยังท�าให้เกิดภัยพิบัติในรูปแบบใหม่ เช่น ภัยที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตหรือ 
ภัยลักษณะก่อการร้าย เช่น สามารถที่จะเรียนรู้วิธีการท�าระเบิดได้ง่าย
จากอินเทอร์เน็ตจึงท�าให้ปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับพิบัติภัยและภัยพิบัติ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

โดยปกติแล้วเหตุการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ เช่น ดินถล่ม น�้าท่วม ไฟป่า แผ่นดิน
ไหว ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเป็นปกติตามลักษณะพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวโลก โดยถ้าเหตุการณ์เกิดแล้ว 
ไม่มผีลกระทบหรอืสร้างความเสยีหายต่อมนษุย์กจ็ะเรยีกว่า “เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต”ิ 
แต่ถ้าเมื่อใดที่เกิดเหตุการณ์แล้วก่อให้เกิดความเสียหาย จะเรียกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ว่า “ภัยพิบัติ” (รูปที่ 1.1)
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ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ภัยพิบัติ ความเสี่ยง

ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 

(น้ำาท่วม ดินถล่ม
ไฟป่า ฯลฯ)

ความเสี่ยง 
(ประชาชน เศรษฐกิจ)

รูปที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ธรรมชาติและมนุษย์

ไม่เกิดภัยพิบัติ

เกิดภัยพิบัติ

ในอดตีมนษุย์มกีารสงัเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาตต่ิางๆ และได้ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติ
ให้สอดคล้องกบัธรรมชาต ิเช่น ปรากฏการณ์ลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ และตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ใช้ในการเดินเรือติดต่อค้าขาย หรือการเดินทางทางบก และการอพยพย้ายถ่ิน ก็จะสังเกต
ลักษณะลมฟ้าอากาศในการเดินทาง ซึ่งจากการที่มนุษย์ประสบภัยและได้รับผลกระทบจาก
ภัยพบิตัธิรรมชาตต่ิางๆ ท�าให้เกดิการค้นหาวธิกีารป้องกนั เตอืนภยั หรอืลดความสญูเสยีจาก
ภัยพิบัติธรรมชาติ โดยในยุคแรกๆ จะเริ่มจากการเรียนรู้จากประสบการณ์และสังเกต จนได้
พัฒนาเป็นเครือ่งมอื เครือ่งใช้ในชวีติประจ�าวนั และเครือ่งมือตดิต่อสือ่สารต่างๆ เช่น กาลเิลโอ 
คิดค้นเครื่องมือวัดอุณหภูมิในอากาศ (ปรอท) หรือ มีการใช้บอลลูนตรวจอากาศ วัดอุณหภูมิ 
ความกดอากาศ และความชืน้ในอากาศ หรอื ใช้ดาวเทยีมในการตรวจจบัพาย ุหรอืตรวจสอบ
สภาพอากาศ เป็นต้น

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

มนุษย์อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานแสนนาน ซึ่งมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต
ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม เช่น ในแถบขัว้โลก ถูกปกคลมุด้วยหมิะเกอืบท้ังปี อากาศหนาว
เย็น ต้นไม้ขนาดใหญ่หาได้น้อยมาก ดังนั้นในการหาวัสดุสร้างบ้าน จึงมีการใช้น�้าแข็งมาสร้าง
บ้าน ซึ่งเรียกว่า “Igloo” ซึ่งสามารถป้องกันลมและเก็บความร้อนได้ (รูปที่ 1.2)
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รูปที่ 1.2 Igloo
รูปโดยคุณพิชญา ชัยพิมลผลิน

โดยในแต่ละช่วงยุคสมัยแนวคิดการด�าเนิน
ชีวิตของมนุษย์หรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
โดย มนัส สุวรรณ (2555) ได้แบ่งช่วงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไว้ 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1
มนุษย์อาศัยอยู ่ในธรรมชาติ คือ ในยุคเริ่มต้น
วิวัฒนาการของมนุษย์ มนุษย์ด�ารงชีวิตอยู่ได้โดย
อาศัยธรรมชาติจากการเก็บของป่า และล่าสัตว์ ช่วงที่ 2 มนุษย์ถูกควบคุมโดยธรรมชาติ คือ 
เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้ไฟ การ สร้างที่อยู่อาศัยและการท�าเครื่องนุ่งห่ม โดยมีการเริ่ม
เลี้ยงสัตว์ และเพาะปลูก ซึ่งขึ้นอยู่กับส ภาพอากาศเป็นตัวควบคุมก�าหนดช่วงระยะเวลาที่
ปลูก หรือ ประเภทสัตว์ที่เล้ียงให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อม ช่วงที่ 3 มนุษย์เริ่มเอาชนะ
และท�าลายธรรมชาติ คือ ยุคที่จ�านวนประชากรเ ริ่มมีจ�านวนมาก ท�าให้มีความต้องการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติส�าหรับการอุปโภคและบริโภ คเพิ่มมากข้ึน โดยมีการท�าเกษตรเชิง
อุตสาหกรรม และฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต มีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น จนเกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และช่วงที่ 4 มนุษย์ก�าลังถูกท�าลายโดยธรรมชาติ คือ ในยุคปัจจุบันโดยมีเหตุการณ์ภาวะโลก
ร้อน ภยัพบัิตธิรรมชาตต่ิางๆ ทีม่คีวามถี ่และความรนุแรงเพิม่มากขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอดตี 
เช่น ภยัแล้ง อุทกภยั หรอื วาตภยั ต่างๆ ซึง่เกดิจากสาเหตสุ�าคญัคอื มลพษิ จากกจิกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์ที่ปลดปล่อยสู่ธรรมชาติ และการตัดไม้ท�าลายป่า ท�าให้ระบบธรรมชาติเสียสมดุล

ภัยพิบัติธรรมชาติ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเกิดมานานนับล้านๆ ปี ก่อนที่จะ
มีอารยธรรมมนุษย์ โดยไม่ว่ายุคสมัยใด ภัยพิบัติธรรมชาติมีผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของ
มนุษย์ในอดีต ดังข้อมูลที่พบเห็นในภาพวาดตามผนังถ�้า บันทึกต่างๆ รวมถึงเรื่องเล่าเกีย่วกบั
เทพพระเจ้าต่างๆ (Zeus-เทพเจ้าสายฟ้า, Hermes-เทพเจ้าแห่งฝน, Apollo-เทพเจ้าพระอาทิตย์ 
Éole-เทพเจ้าแห่งลม และ Poseidon-เทพเจ้าแห่งทะเล) โดยมีการผสมผสานจินตนาการกับ
ความเชื่อ ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ รวมถึง พิธีกรรมทางศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังตัวอย่าง 

ปรากฏการณ์ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าฝ่า ยคุก่อนประวตัศิาสตร์เช่ือว่าเกดิจากหนิหรอืขวาน 
ตกมาจากสวรรค์ หรือท้องฟ้า ส่วนในยุคอียิปต์ กรีก และโรมัน เชื่อว่า ฟ้าแลบ คือความโกรธ 
ของเทพเจ้า ฟ้าฝ่าคือ แสงอาวุธของพระเจ้าซีอุส และส�าหรับประเทศไทยเชื่อว่าฟ้าร้องเกิด
จากเทพรามสูรขว้างขวาน ส่วนฟ้าแลบเกิดจากลูกแก้วของนางเมขลา
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ปรากฏการณ์แผ่นดนิไหว ประเทศญีปุ่น่ เชือ่ว่าปลาดกุยกัษ์หนนุเกาะญีปุ่น่ไว้ เมือ่ปลาดกุ
ขยบัตวั กจ็ะเกดิแผ่นดินไหว ประเทศอินเดยี ชาวฮินด ูเชือ่ว่า โลกตัง้อยูบ่นถาดทองค�า ซึง่ถาด
ทองค�าวางอยู่บนหลังช้าง เมื่อช้างขยับตัว ก็จะเกิดแผ่นดินไหว และประเทศไทย เชื่อว่าปลา
อานนท์แห่งมหานทีสีทันดร หนุนโลกเอาไว้ เมื่อปลาขยับ ก็จะเกิดแผ่นดินไหว

ปรากฏการณ์ฝนแล้ง ส่วนใหญ่จะเกีย่วกบัความเช่ือเทพเจ้าแห่งฝน เช่น มังกร พญานาค 
โดยประเทศญี่ปุ่น จะเอากระดูกวัว ควาย ไปทิ้งในทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ เพื่อให้เทพเจ้า
โกรธและจะบันดาลให้ฝนตก หรือประเทศไทย จะมีประเพณีขอฝน คือ แห่นางแมว

นอกจากจะมตี�านาน นทิาน ของแต่ละประเทศ แต่ละภมูภิาคทีเ่กีย่วข้องกบัภยัพบิตัิ
ธรรมชาต ิบางพืน้ทีเ่กดิการอพยพย้ายถิน่เพือ่หลบหนภียัพบิตัธิรรมชาต ิแต่บางพืน้ทีไ่ม่สามารถ
ทีจ่ะอพยพย้ายหนไีปได้ มนษุย์จงึมกีารปรบัเปลีย่น ปรบัตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและ
ภายใต้เงื่อนไขของผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น ในประเทศญี่ปุ่น เกิดแผ่นดินไหว
ค่อนข้างบ่อยและกระจายเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ คนญี่ปุ่นจึงมีการปรับตัวโดยการ
สร้างบ้านที่ใช้วัสดุที่มีน�้าหนักไม่หนักมากนัก และใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เมื่อเกิด
ความเสยีหาย กส็ามารถหาวสัดทุดแทนได้ง่ายและประหยดัค่าใช้จ่าย เช่น ประตหูน้าต่างจะ
ท�าจากไม้และกระดาษเพือ่ทีจ่ะให้มนี�า้หนกัเบาทีส่ดุ เวลาเกดิแผ่นดนิไหว ประต ูหน้าต่างทีอ่าจ
จะล้มทบั กจ็ะท�าอันตรายแก่คนในบ้านน้อยทีสุ่ด หรอืแม้แต่การออกแบบประตเูป็นแบบบาน
เลือ่น ก็เพื่อท่ีจะลดความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหว เพราะถ้าเป็นประตูบานเปิด/ปิด จะไม่
สามารถเปิดออกไปได้ถ้ามีเศษวัสดุปิดขวางประตู หรือการออกแบบหลังคาทรงหน้าจั่วที่มี
ความลาดชันมากก็เพื่อที่จะไม่ให้หิมะเกาะบนหลังคาบ้านมากเกินไป ไม่เช่นนั้น หลังคาอาจ
จะถล่มลงมาได้เนือ่งจากแบกรบัน�า้หนกัของหมิะไม่ไหว ในปัจจุบันยงัมีพืน้ท่ีท่ีเสีย่งต่อภยัพบัิติ
ธรรมชาติแต่ยังเป็นพืน้ทีส่�าคัญทางเศรษฐกจิ เช่น รฐัแคลฟิอร์เนยี ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ที่
อยูใ่กล้กบัรอยเลือ่น San Andreas ไม่มีการอพยพย้ายหนีไปไหน แต่มีการย้ายเข้ามาเพิ่มขึ้น
ทุกๆ ปี เนื่องมาจากประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยง และปรับตัว เข้าใจธรรมชาติ และมี
เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้

1.3 นิยามความหมาย

ภัยพิบัติ (Disaster) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระท�าของมนุษย์หรือธรรมชาติ 
โดยอาจเกดิขึน้ทนัท ีหรอื ค่อยๆ เกดิขึน้ และขยายตามความรนุแรงจนท�าให้เกดิความเสยีหาย 
และมีผลกระทบต่อมนุษย์ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมมากเกินกว่าความสามารถของชุมชนที่จะ
รับมือกับเหตุการณ์นั้นได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) 
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1.4 การจำาแนกประเภทของพิบัติภัย 

พบัิตภิยัและภยัพบิตัใินโลกสมยัใหม่สามารถจ�าแนกได้เป็น 3 ประเภท คอื ภยัธรรมชาติ 
ภัยเทคโนโลยี (ภัยทางถนน ภัยทางน�้า และอัคคีภัยภายในบ้าน) และภัยซับซ้อน (ภัยจากวัตถุ
ระเบิด ภัยก่อการร้าย ภัยจากกัมมันตรังสี ภัยจากสารเคมี ภัยจากอินเทอร์เน็ต) แต่อย่างไร
ก็ตามในสภาวะปัจจุบัน ท�าให้ภัยต่างๆ เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ปัญหาหมอกควันไฟ 
ซึ่งเดิมมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล แต่เมื่อมีประชากรมากขึ้น ท�าให้
เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ มีการแอบเผาป่าเพื่อท�าพื้นที่การเกษตร แอบเผาป่าเพื่อหาของป่า
จึงท�าให้ปัญหาหมอกควันไฟ ไม่ได้เกิดมาจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อน 
นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น มีการท�าการเกษตร

ภัยพิบัติธรรมชาติ (Natural Disaster) คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท�าของ
ธรรมชาติ โดยอาจเกิดขึ้นทันที หรือเกิดขึ้นทีละน้อย และขยายความรุนแรงจนท�าให้เกิด
ความเสยีหาย และมผีลกระทบต่อมนษุย์ หรอื เหตกุารณ์ทีม่โีอกาสเกดิขึน้เองตามธรรมชาตใิน
พืน้ท่ีใดพืน้ทีห่นึง่ และมศีกัยภาพทีจ่ะก่อให้เกดิความสญูเสยีต่อชีวิตและทรพัย์สนิ รวมถึงการเกดิ
ผลกระทบต่อชวีติของประชาชนและต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการเสยีสมดลุเชิงนเิวศวทิยา

พิบัติภัย (Hazard) มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า “Hasard” ซึ่งมีความหมาย
ว่า ลูกเต๋า เพื่อใช้โยงกับค�าว่า “โอกาส” เพราะฉะน้ัน พิบัติภัย จึงมีความหมายว่า พื้นท่ี
ที่มีโอกาสจะเกิดสาธารณภัยหรือโอกาสที่จะได้รับความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ (เศกสิน 
ศรีวัฒนานุกูลกิจ, 2553) 

รูปที่ 1.3 เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่าง ภัยพิบัติ และพิบัติภัย โดย (ภาพซ้าย) แสดงบริเวณที่มีหน้าผา
หินอยู่ใกล้เมือง โดยบริเวณนี้มีศักยภาพหรือโอกาสในการถล่มลงมาแต่ยังไม่เกิดขึ้น จะเรียกช่วงเหตุการณ์น้ี
ว่า “พิบัติภัย (Hazard)” แต่ถ้าเมื่อใดท่ีหินร่วงหล่นลงมาแต่ไม่มีผลกระทบมนุษย์ ก็จะเรียกช่วงเหตุการณ์นี้ว่า 
“ปรากฏการณ์ธรรมชาต”ิ (ภาพกลาง) แต่ถ้าหากหนิทีร่่วงหล่นลงมาไหลไปสูต่วัเมอืงและมนษุย์ได้รบัผลกระทบ 
ก็จะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “ภัยพิบัติ (Disaster)” (ภาพขวา) ดัดแปลงจาก Western (2005)ตัว
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แบบพันธะสัญญา เช่น ข้าวโพด และเกษตรกรจะเผาเศษตอ ซากข้าวโพด เมื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเสรจ็ จงึท�าให้เกดิปัญหาหมอกควันไฟทีม่คีวามถีม่ากขึน้ ความรนุแรงเพิม่มากขึน้ และ
ยาวนานขึ้น นอกจากนั้นปัญหาหมอกควันยังถูกพัดพามาจากประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย 

การเกิดภัยธรรมชาติ นอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้ว ยังก่อให้เกิดภัยทาง
เทคโนโลยีขึ้นด้วย เช่น ขณะเกิดพายุท�าให้กิ่งไม้หักร่วงใส่สายไฟฟ้า ท�าให้เกิดประกายไฟ
และเกดิอคัคภียัตามมา ส่งผลท�าให้กระแสไฟฟ้าดบั ถ้าดบัเป็นระยะเวลาหลายชัว่โมง กจ็ะส่ง
ผลกระทบแก่ชมุชนเป็นวงกว้าง ดังนัน้ จากตัวอย่างทีย่กมา จะท�าให้เหน็ว่าสภาพสงัคมปัจจบุนั
การด�ารงชีวิตของคนมีความซับซ้อนมาก จึงท�าให้ภัยประเภทหน่ึง สามารถก่อให้เกิดอีกภัย
อีกประเภทได้ และสามารถเกิดเป็นลูกโซ่ของภัยพิบัติได้ โดยเฉพาะในบริเวณเขตเมืองใหญ่ๆ

ภัยธรรมชาติสามารถใช้เกณฑ์จ�าแนกการเกิดโดยแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

การจ�าแนกภัยธรรมชาติ ประเภทที่ 1 สามารถจ�าแนกได้ 3 แบบ คือ 1) เกิดจาก
โครงสร้างโลก (แผ่นดนิไหวทัง้บนบกและใต้ทะเล ดนิถล่ม หนิถล่ม โคลนถล่ม หมิะถล่ม ภเูขาไฟ
ระเบิด และการเกิดก๊าซพิษธรรมชาติ) 2) เกิดจากน�้า (อุทกภัย และภัยแล้ง) และ 3) เกิดจาก
ลม (วาตภัย ภัยหนาว ภัยร้อน และไฟป่า) แต่ประเภทที่ 1 ภัยธรรมชาติบางภัยไม่สามารถ 
ที่จะจัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ เช่น โรคระบาดและความอดยาก

การจ�าแนกภัยธรรมชาติ ประเภทที่ 2 สามารถจ�าแนกได้ 4 แบบ คือ 1) เกิดจาก
แผ่นเปลือกโลก (แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิ) 2) เกิดจากภูมิสัณฐาน (อุทกภัย 
ดินถล่ม หิมะถล่ม) 3) เกิดจากบรรยากาศ (วาตภัย พายุหิมะ ภัยแล้ง ภัยร้อน ฟ้าผ่า หมอก 
และควัน) และ 4) เกิดจากระบบนิเวศ (ไฟป่า โรคระบาด ความอดยาก และแมลงระบาด) 

ภัยธรรมชาติที่เกิดจากแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ เมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ชนกัน
ในลักษณะต่างๆ จะเกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมา ท�าให้เกิดแผ่นดินไหว หรือถ้าใน
ลักษณะการชนกันของแผ่นเปลือกโลกเป็นการชนกันท่ีเกิดข้ึนในมหาสมุทรและมีการดันข้ึน
ในแนวดิ่งของแผ่นเปลือกโลกก็จะเกิดภัยสึนามิ และในการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
จะเกิดการถ่ายเทพลังงาน เกิดความเครียดของหินหนืดที่อยู่ใต้แผ่นเปลือกโลก เมื่อพลังงาน
สะสมดังกล่าวถึงขีดสุดก็จะถูกปลดปล่อยออกสู่พื้นผิวโลกจากช่องทางเช่ือมระหว่างใต้
แผ่นเปลือกโลกและบนพื้นผิวโลก คือปากปล่องภูเขาไฟ ซึ่งจะปลดปล่อยพลังงานจากใต้โลก
สู่ผิวโลกในแต่ละครั้งจะท�าให้เกิดภัยภูเขาไฟระเบิด
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ภัยที่เกิดจากภูมิสัณฐาน อุทกภัย ดินถล่ม และหิมะถล่ม มีปัจจัยส�าคัญคือลักษณะ
ความสูงต�่าของภูมิประเทศ เช่น อุทกภัยมักเกิดในบริเวณที่ราบลุ่ม ดินถล่มและหิมะถล่ม
มักเกิดในบริเวณที่มีความลาดชันสูง ส�าหรับหลุมยุบ ถึงแม้ว่าจะเป็นภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
ค่อนข้างจ�ากัดแต่ถ้าเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ จากแนวโน้มใน
ปัจจุบัน ภัยธรรมชาติในกลุ่มสัณฐานวิทยามีจ�านวนมากข้ึน เช่น ภัยน�้าท่วมท่ีรุนแรงหรือมี
ความถี่มากขึ้น จากเหตุการณ์ภาวะโลกร้อนหรือภัยดินถล่มเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนการใช้
ทีด่นิ บกุรกุทีด่นิ และการใช้พืน้ทีผ่ดิประเภท ภยัหลมุยบุอาจจะเกดิจากการสบูน�า้ใต้ดนิมาใช้
มากเกนิไป หรอืเป็นภยัทีเ่กิดจากผลพวงของอทุกภยั โดยในช่วงเกดิอทุกภยั น�้าได้กดัเซาะพืน้ที่
ใต้ดินจนเกิดเป็นโพรงแล้วค่อยยุบลงมาในภายหลัง นอกจากภัยธรรมชาติที่กล่าวมาแล้วน้ัน
ภยัจากอกุกาบาตนอกโลก อาจจะก่อให้เกดิภยัพบิตัทิีร่นุแรงได้ถ้าขนาดของอกุกาบาตมขีนาด
ท่ีใหญ่มาก จากหลักฐานที่พบ คือ หลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ ที่บาร์ริงเกอร์ รัฐแอริโซนา 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา หลุมมขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 กโิลเมตร โดยมกีารคาดว่าอกุกาบาต
ทีก่่อให้เกดิหลมุใหญ่ขนาดนีอ้าจมเีส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 30-50 เมตร และมาชนทีผ่วิโลก
เมื่อ 49,000 ปีที่แล้ว ท�าให้เกิดการระเบิดที่รุนแรง (Planetary Science Institute, 2018) 
หรือหลุมอุกกาบาต Chicxulub ที่คาบสมุทรยูกาตัน ประเทศเม็กซิโก ที่เกิดจากการชนของ
อุกกาบาตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-15 กิโลเมตร ที่เชื่อว่าเป็นอุกกาบาตที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดที่เคลื่อนที่มาชนโลก โดยอุกกาบาตมาชนโลกเมื่อประมาณ 66 ล้านปีที่แล้ว ท�าให้
เกิดหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 180 กิโลเมตร ลึก 20 กิโลเมตร ซึ่งเหตุการณ์ชน
กันครั้งน้ัน เชื่อว่าเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกในยุคน้ัน (NASA, 2003) 
โดยในสภาพปัจจุบันไม่พบร่องรอยที่เป็นหลุมจากการชนอย่างชัดเจนเหมือนหลุมอุกกาบาต
บาร์ริงเกอร์ เนื่องจากต�าแหน่งที่ชนเกิดในทะเลใกล้กับชายฝั่งของประเทศเม็กซิโก

ส�าหรับเหตุการณ์อุกกาบาตตกที่ถ่ายได้จากกล้องหน้ารถยนต์ และได้เผยแพร่ในข่าว 
BBC คอืเหตกุารณ์อกุกาบาตขนาดใหญ่ตกในประเทศรสัเซยี ในวนัที ่15 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2013 
โดยระหว่างทีอ่กุกาบาตเคลือ่นทีผ่่านบรรยากาศได้เกดิการลกุไหม้ และระเบดิขึน้ จากแรงระเบดิ
ท�าให้กระจกประต ูหน้าต่างตามบ้านเรอืนแตกกระจาย และโชคดทีีไ่ม่มผีูเ้สยีชวีติจากเหตกุารณ์
ครั้งนี้ (BBC, 2013) โดยผู้เขียนได้รวบรวมจุดพิกัดและค่าการปลดปล่อยพลังงาน จาก NASA 
(2019) แล้วน�ามาสร้างเป็นแผนที่ของอุกกาบาตที่ตกทั่วโลก ตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 
2531 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (31 ปี) และเหตุการณ์ที่รัสเซีย ปี ค.ศ. 2013 ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่อุกกาบาตเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่มีการปลดปล่อยพลังงานออกมามากที่สุดในรอบ 
31 ปี (NASA, 2019) (รูปที่ 1.4)
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Fireballs Reported by US Government Sensors 
(1988-Apr-15 to 2019-Apr-22)

รูปที่ 1.4 ต�าแหน่งการพบการตกของอุกกาบาต ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988-2019 (พ.ศ. 2531-2562) 
แผนที่สร้างโดยคุณพรรณปพร บุญแปง

จากรายงานของสมาคมดาราศาสตร์ไทย (2559) ที่มีรายงานว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีการค้นพบอุกกาบาตจ�านวน 3 ครั้ง คือ ปี พ.ศ. 2466 ที่อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ปี พ.ศ. 2524 อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และปี พ.ศ. 2536 บ้านร่องดู่ อ�าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (รูปที่ 1.5) แต่เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 มีการพบลูกไฟ
บนท้องฟ้าบรเิวณจงัหวดักาญจนบรุ ี โดยมกีล้องหน้ารถยนต์หลายคนัท่ีบันทึกเหตกุารณ์น้ันได้ 
ในปี ค.ศ. 1966 ลูกอุกกาบาตมีขนาดใหญ่ หนัก 12.4 ตัน ถูกค้นพบ โดยนักส�ารวจ 2 คน 
ซึ่งปัจจุบันตัวอย่างลูกอุกกาบาตแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Western Australia (รูปที่ 1.6) 

รูปที่ 1.5 ต�าแหน่งอุกกาบาตตกในประเทศไทย
ดัดแปลงจาก สมาคมดาราศาสตร์ไทย (2559)

รูปที่ 1.6 Mundrabilla iron meteorite, Nullarbor Plain
ถ่ายที่ Western Australin Museum
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รูปที่ 1.7 ผลที่เกิดจากการระเบิดของ Mont Pelee
ถ่ายที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ประเทศอังกฤษ

1.5 ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทางตรงจะเกิด
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนทางอ้อม คือ กระทบกระเทือนต่อจิตใจทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ท�าให้ขาดรายได้ ตกงานเนื่องจากได้รับบาดเจ็บไม่สามารถไปท�างานได้ตาม
ปกติ เกิดโรคระบาด และกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (โรงงานถูกท�าลาย
จึงหยุดการจ้างงาน หรือราคาอสังหาริมทรัพย์ลดลง กระทบต่อเงินตราต่างประเทศท่ี
หมุนเวียนในระบบ กระทบต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศ เป็นต้น) หรือ การด�ารงชีวิตจะ
เปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�าให้
คะแนนนิยม ในการท�างานของรัฐบาลลดลง ตัวอย่างผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ 
การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ดังรูปที่ 1.7 (ซ้าย) เป็นซากของสุนัขที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์
ภูเขาไฟ Pelee ระเบิด ร่างของสุนัขถูกขี้เถ้าและลาวาที่ร้อนห่อหุ้มร่างกาย เมื่อกาลเวลา
ผ่านไปร่างของสุนัขย่อยสลายและเกิดเป็นช่องว่างภายใน เม่ือนักโบราณคดีไปค้นพบ จึงใช้
ปูนปลาสเตอร์เทเข้าไปในช่องว่างและแกะตัวแบบออกมาเป็นร่างของสุนัขดังแสดงในรูป  
ส่วนรูปขวาเป็นวัตถุที่ถูกความร้อนหลอมจนท�าให้เสียรูปทรง 

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ เมื่อปี ค.ศ. 2011 เมืองโอนางาวะ (ขับรถจากเซนได ประมาณ 
2 ชั่วโมง) ถูกคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ พัดท�าลายบ้านเรือน โดยรูปท่ี 1.8 (ซ้าย) เป็นซาก
ของตึกที่ถูกพัดท�าลายหลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว 1 ปี และ รูปที่ 1.8 (ขวา) แสดงความสูง
ของระดับน�้าเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ ที่สนามบินเซนได ซึ่งมีระดับความสูง 3.02 เมตร

ตัว
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าง
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รูปที่ 1.8 เศษซากตึกที่ถูกท�าลายด้วยคลื่นสึนามิ และเสาแสดงระดับน�้า
ถ่ายโดย คุณทัตธนภรณ์ ค�าศรี ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 2012

ดัดแปลงจาก Bishop (2001) 

ตารางที่ 1.1 ชนิดพิบัติภัย ช่วงเวลาและขนาดผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติ

1.5.1 ความเร็วในการเกิดภัย
ช่วงความเร็วในการเกิดภัยธรรมชาติ มีผลต่อระยะเวลาการเตือนภัย และระยะเวลา

การเตอืนภยัมผีลต่อระดบัอันตรายหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากภยัธรรมชาต ิโดยแบ่งช่วงความเรว็
ในการเกดิภยัได้ 3 ช่วงคือ เรว็มาก (แผ่นดนิไหว ดนิถล่ม ทอร์นาโด น�า้ท่วมฉบัพลนั) ปานกลาง 
(สึนามิ เฮอริเคน น�า้ท่วม) และ ช้า (ภัยแล้ง) และยังสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาของการเกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติได้ 2 ประเภทคือ 1) เกิดขึ้นตามฤดูกาล (พายุต่างๆ น�า้ท่วม ดินถล่ม ไฟป่า 
ภัยแล้ง และโรคระบาด) และ 2) เกิดไม่แน่นอน (แผ่นดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟระเบิด) 
(ตารางที่ 1.1)

ชนิดภัยพิบัติ ช่วงเวลาผลกระทบ ช่วงเวลาการเตือนภัย ขนาดผลกระทบ

แผ่นดินไหว วินาที-นาที นาที-ปี ท้องถิ่น/ภูมิภาค

ภูเขาไฟระเบิด ชั่วโมง-ปี ชั่วโมง-ทศวรรษ ท้องถิ่น/ภูมิภาค/โลก

สึนามิ นาที-ชั่วโมง นาที-ชั่วโมง ท้องถิ่น/ภูมิภาค

นำ้าท่วม นาที-วัน นาที-วัน ท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระหว่างประเทศ

ภัยแล้ง วัน-เดือน วัน-อาทิตย์ ภูมิภาค/ระหว่างประเทศ

ทอร์นาโด วินาที-ชั่วโมง นาที ท้องถิ่น

เฮอริเคน ชั่วโมง ชั่วโมง ท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระหว่างประเทศ

ไฟป่า ชั่วโมง-วัน วินาที-วัน ท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระหว่างประเทศ

ดิน/โคลน/หิมะ ถล่ม วินาที-วัน วินาที-ปี ท้องถิ่น

(ซ้าย) (ขวา)

ตัว
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ดัดแปลงจาก Bryant (1993)

ตารางที่ 1.2 ระดับผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆ

ภัยแล้งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตมาก ครอบคลุมพื้นที่กว้าง เกิดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกจิมาก มผีลกระทบทางสงัคมมาก และยงัมรีะยะเวลาของผลกระทบยาวนานมาก 
ตวัอย่างผลกระทบจากภยัแล้งต่อการเกษตรท�าให้พชืขาดน�า้ ท�าให้ผลผลติลดลงหรอืถูกท�าลาย
ท�าให้ราคาสนิค้าในตลาดมรีาคาแพงขึน้ อกีตวัอย่าง ในประเทศท่ีผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงัน�า้
จากเขื่อนต่างๆ ถ้าน�้าในเขื่อนน้อยก็จะท�าให้ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ หรือในกรณี
ที่บรรยากาศมีความชื้นน้อยท�าให้อุณหภูมิในบรรยากาศสูงกว่าปกติ และท�าให้ผิวดินแห้ง 
เกิดการแตกระแหง และเพิ่มฝุ่นละอองในบรรยากาศ

Bryant (1993) ได้จ�าแนกลักษณะผลกระทบออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) ขนาดพื้นที่
เสียหาย 2) สญูเสยีชวีติ 3) สญูเสยีทางเศรษฐกจิ 4) ผลกระทบทางสงัคม และ 5) ความยาวนาน
ของผลกระทบ โดยระบุระดับความรุนแรง 1 (รุนแรงมาก) – 5 (รุนแรงน้อย) (ตารางที่ 1.2) 

ภัยพิบัติ ขนาดพื้นที่
เสียหาย สูญเสียชีวิต สูญเสียทาง

เศรษฐกิจ
ผลกระทบ
ทางสังคม

ความยาวนาน
ของผลกระทบ

ภัยแล้ง 1 1 1 1 1

นำ้าท่วมขัง 2 1 1 1 2

นำ้าท่วมฉับพลัน 4 4 4 4 5

แผ่นดินไหว 1 2 1 1 2

ภูเขาไฟระเบิด 4 2 2 2 1

พายุหมุนเขตร้อน 2 2 2 2 1

สึนามิ 1 2 2 2 3

ไฟป่า 3 3 3 3 3

พายุทราย 2 5 4 5 4

ดินถล่ม 2 4 4 4 5

กัดเซาะชายฝั่ง 2 5 4 4 4

ทอร์นาโด 3 4 4 4 5

พายุหิมะ 3 5 4 4 5

พายุฤดูร้อน 2 4 4 5 5ตัว
อย่
าง
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อทุกภยัแบ่งออกได้ 2 ประเภท คอื น�า้ท่วมขงั และท่วมฉบัพลนั โดยน�า้ท่วมขงั มขีนาด
พื้นที่เสียหายกว้างกว่า มีความยาวนานของผลกระทบนานกว่า จึงท�าให้เกิดการสูญเสียชีวิต
มากกว่า และสูญเสยีทางเศรษฐกจิและสงัคมมากกว่าส่วนของน�า้ท่วมฉบัพลนั ตวัอย่างผลกระทบ
จากอทุกภยั คอืเกดิการชะล้างผวิหน้าดนิไปกบัน�า้ ท�าให้ดนิขาดความอดุมสมบรูณ์ และสญูเสยี
ปริมาณเนื้อดิน หรือผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากน�า้ท่วมที่อยู่อาศัย หรือ การด�าเนินธุรกิจและ
โรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ หยดุชะงัก เกดิการว่างงาน หรอืเกดิการขาดแคลนน�า้ ส�าหรบัอปุโภค 
และบรโิภค เช่นเหตุการณ์น�า้ท่วมใหญ่ที ่กรงุเทพฯ เมือ่ พ.ศ. 2554 มวลน�า้ได้ไหลล้นเข้าไปใน
คลองน�า้ดบิ ส�าหรบัผลติน�า้ประปา ท�าให้น�า้ประปามีคณุภาพต�า่กว่ามาตรฐาน หรอือาจจะเกดิ
โรคระบาด เช่น อุจจาระร่วง ไข้หวัด ตาแดง และน�า้กัดเท้า จากเหตุการณ์น�า้ท่วม กรุงเทพฯ 
ปี 2554 มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 12.8 ล้านคน สูญเสียชีวิตประมาณ 800 คน 
มีพื้นที่เศรษฐกิจถูกน�้าท่วม เช่น นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และ
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นต้น โดยรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ 1.44 ล้าน
ล้านบาท (ไทยรัฐออนไลน์, 2555) 

ส�าหรับภัยแผ่นดินไหว สามารถก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพื้นที่ในวงกว้าง และมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่มากกว่า ซ่ึงต่างจากภูเขาไฟระเบิดที่เกิดผลกระทบ
ในพื้นที่ที่จ�ากัดกว่า แต่มีความยาวนานของผลกระทบนานกว่า เช่น เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด
ที่รุนแรงของภูเขาไฟปินาตูโบ (Pinatubo) ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 1991 หรือภูเขาไฟ
ตัมโบรา (Tambora) ที่เกาะซุมบาวา ที่ระเบิดในปี ค.ศ. 1815 ซึ่งระเบิดยาวนาน 3 เดือน 
ตัวอย่างผลกระทบจากภูเขาไฟระเบิด เช่น เกิดก๊าซพิษ และกลุ่มควันในบรรยากาศ ก่อให้
เกิดฝนกรดท�าให้ค่า pH ของดินเปล่ียนแปลง และยังมีผลกระทบต่อใบพืช ในบางครั้งอาจ
เกิดดินถล่มและลาวา ท�าลายพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย หรืออนุภาคของขี้เถาภูเขาไฟ
ที่มีขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ที่มีความคมเหมือนเศษแก้ว จะลอยสูงในชั้นบรรยากาศ ท�าให้
เป็นอนัตรายต่อเครือ่งบนิ ท�าให้เกดิการปิดน่านฟ้า งดการเดนิทางทางอากาศทุกชนิด ตวัอย่าง
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว เช่น ท่อน�า้ใต้ดิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้
รับความเสียหาย หรืออาจจะเกิดไฟไหม้ ดินถล่ม และสึนามิ ตามมาได้ (Bishop, 2001)

พายุหมุนเขตร้อน มีระดับความรุนแรงในแต่ละด้าน อยู่ในระดับ 2 แต่ความยาวนาน
ของผลกระทบอยู่ในระดับ 1 ที่ระดับรุนแรงมาก ตัวอย่างผลกระทบจากพายุเขตร้อน หรือ
วาตภัย ถ้าเกิดบริเวณชายทะเลก่อให้เกิดคลื่นสูง ลมแรง เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือ
ผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนได้รับอันตรายจากสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุต่างๆ หล่นทับท�าให้

ตัว
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ได้รับความบาดเจ็บ (ต้นไม้ล้มทับ หรือไฟฟ้าช็อต) สิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ขนส่ง และแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ถูกท�าลาย (เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟฟ้าขาด เกิดเพลิงไหม้ 
ฟ้าผ่า กิ่งไม้ ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มปิดช่องทางจราจร เช่น เหตุการณ์ พายุเกย์ ในปี พ.ศ. 2532 
หรอื พายลุนิดาในปี พ.ศ. 2540) หรอื บ้านเรอืนตามชายฝ่ัง ถกูคลืน่ซดัแรง (เหตกุารณ์ทีแ่หลม
ตะลุมพุก จากพายุโซนร้อนแฮเรียต ปี พ.ศ. 2505 ลูกเห็บท�าลายอาคารบ้านเรือน อันตราย
จากฟ้าผ่า และลมพัดหลังคาบ้าน)

ภัยไฟป่า เป็นภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง (ระดับ 3) ตัวอย่าง
ผลกระทบจากไฟป่า เช่น ท�าลายสภาพแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่ระบบโครงสร้างของป่า สัตว์ป่า 
ดิน น�้า และบรรยากาศ ท�าลายพื้นที่เกษตรกรรม และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือปัญหาหมอก
ควนัจากการเผาไหม้ ถ้ามปีรมิาณมากจะเกดิมลภาวะทางอากาศ ท�าให้เป็นโรคเกีย่วกบัระบบ
ทางเดนิหายใจ และลดความสามารถในการมองเหน็ เช่น เหตกุารณ์ปัญหาหมอกควนัในบรเิวณ
ภาคเหนอื ช่วงต้นปี พ.ศ. 2555 ทีม่คีนนบัพนัทีต้่องเข้าโรงพยาบาลเนือ่งจากปัญหาหมอกควนั 
และเที่ยวบินหลายเที่ยวบินไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

ภัยดินถล่มมีระดับความรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ค่อนข้างน้อย โดยระดับความ
รนุแรงจะขึน้อยูก่บั ปรมิาณฝนทีต่ก ความลาดชนัของภเูขา ความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้ และ
ชนิดหิน ตัวอย่างผลกระทบจากภัยดินถล่ม เช่น ซากหิน โคลน ต้นไม้ต่างๆ ทับถมบ้านเรือน 
และพืน้ทีเ่กษตรกรรม ท�าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ทีน้ั่นได้อกี ท�าให้ต้องเสยีค่าใช้จ่าย
ในการปรับสภาพพื้นที่ หรือเกิดการสูญเสียหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ออกจากพื้นที่ลงสู่
แหล่งน�า้ท�าให้แหล่งน�า้ ตืน้เขนิและอาจจะมผีลกระทบต่อคณุภาพน�า้เน่ืองจากปรมิาณตะกอน
ที่ไหลลงสู่แหล่งน�า้

ตวัอย่างผลกระทบจากภยัพบิตัธิรรมชาตต่ิอการคมนาคมขนส่ง ซึง่สามารถแบ่งประเภท
การขนส่งในปัจจุบันออกได้ 3 ประเภทคือ ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยผลกระทบ
ต่อการคมนาคมทางบกจากภัยพิบัติธรรมชาติ ได้แก่ น�า้กัดเซาะถนนเกิดความเสียหายเกือบ
ทุกปีในช่วงการเกิดอุทกภัย หรือ วาตภัย เกิดฝนตกหนัก น�้าท่วมฉับพลัน ดินถล่ม ปิดการ
คมนาคมต่างๆ หรือ แผ่นดินไหวท�าลายถนน รางรถไฟโค้งงอ หรือเกิดดินถล่มทับถนน ส่วน
ผลกระทบต่อการคมนาคมทางเรือ วาตภัยเป็นภัยอันดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบ โดยก่อให้เกิด
คลืน่ขนาดใหญ่ในทะเล ขนาดความเสยีหายขึน้อยูก่บัความสงูของคลืน่และขนาดเรอืขนสนิค้า 
ท�าให้ยากต่อการเดนิเรอื หรอืงดการเดนิเรอื ส่วนผลกระทบสดุท้ายคอืกระทบต่อการคมนาคม
ขนส่งทางอากาศเกิดจาก พายุต่างๆ ท�าให้อากาศแปรปรวน ลมแรง ท�าให้ยากต่อการควบคุม
อากาศยาน หรืออาจจะเป็นอันตรายท�าให้เครื่องบินขาดการติดต่อ 
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จากสถิติทั่วโลกระหว่างปี ค.ศ. 1968-1992 มีคนเสียชีวิตจากภัยพิบัติอดยากและ
ภัยแล้งมากที่สุด รองลงมาคือ จากวาตภัย และแผ่นดินไหว ส่วนจ�านวนคนได้รับบาดเจ็บ
มากที่สุด คือภัยแผ่นดินไหว ตามมาด้วย น�้าท่วมและวาตภัย ส่วนภัยที่ท�าให้คนไร้ที่อยู่อาศัย
มากที่สุด คือภัยน�้าท่วม ตามด้วยวาตภัยและแผ่นดินไหว และภัยที่มีผลกระทบต่อมนุษย์มาก
ที่สุดคือ ภัยแล้งและภัยอดอยาก ตามมาด้วยภัยน�้าท่วมและแผ่นดินไหว (รูปที่ 1.9)

เสียชีวิต

นำ้าท่วม

พายุ

ดินถล่ม

ภูเขาไฟระเบิด

แผ่นดินไหว

ภัยแล้งและอดอยาก

บาดเจ็บ ได้รับผลกระทบ ไร้ที่อยู่อาศัย

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 1960-1980) แนวโน้มการเกิดภัยธรรมชาติ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และ ภัยน�า้ท่วมเป็นภัยธรรมชาติ ที่มีจ�านวนมากที่สุด เช่น ในช่วงปี ค.ศ. 1960-1969 
มีเหตุการณ์น�า้ท่วม 142 เหตุการณ์ และเพิ่มขึ้นเป็น 356 และ 603 เหตุการณ์ในช่วงปี ค.ศ. 
1970-1979 และ 1980-1989 ตามล�าดับ ส่วนภัยแผ่นดินไหวเป็นภัยอันดับสอง และยังมี
แนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่า โดยช่วงปี ค.ศ. 1960-1969, 1970-1979 และ 1980-1989 
มีจ�านวน 89, 139 และ 392 เหตุการณ์ ตามล�าดับ (Bishop, 2011)

แต่อย่างไรก็ตาม จากรายงานของ International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (2016) มีข้อมูลบันทึก ภัยแล้ง แผ่นดินไหว น�้าท่วม ดินถล่ม พายุ 
ภเูขาไฟระเบดิ และไฟป่า ระหว่างปี ค.ศ. 2006-2015 ซึง่ภยัแล้งไม่ได้ระบวุ่ารวมถงึภยัอดยาก 
ซึง่แตกต่างจากของ Bishop ซึง่พบว่า ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้มากทีส่ดุในช่วง 10 ปี (2006-2015) 
คือ ภัยน�า้ท่วม (ร้อยละ 49) ล�าดับรองลงมาคือ ภัยจากพายุ (ร้อยละ 28) ส่วนภัยที่เกิดขึ้น
น้อยที่สุดคือ ภัยภูเขาไฟระเบิดและไฟป่า เกิดขึ้นภัยละประมาณ ร้อยละ 2

รูปที่ 1.9 สถิติการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ ทั่วโลก ระหว่างปี ค.ศ. 1968-1992
ดัดแปลงจาก Bishop (2001)
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Wind storm

จำานวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติ
ระหว่าง ค.ศ. 2006-2015

จำานวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ
 ระหว่าง ค.ศ. 2006-2015

ยอดจ�านวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติท่ัวโลก (ตารางท่ี 1.3) พบว่า
ประเทศจีน เป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตมากท่ีสุด คือ เหตุการณ์น�้าท่วมบริเวณแม่น�้า
ฮวงโห ในประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1931 (คนเสียชีวิต ประมาณ 1-2.5 ล้านคน) และเหตุการณ์
น�า้ท่วมบรเิวณแม่น�า้เหลอืง ในประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1887 (คนเสยีชีวติประมาณ 1-2 ล้านคน) 
และ เหตุการณ์แผ่นดินไหว ในประเทศจีน ปี ค.ศ. 1556 (เสียชีวิต 8 แสนคน) สาเหตุของ
ภัยอดอยากส่วนมากจะเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง และน�้าท่วม รวมถึงภัยสงคราม 
ซึ่งเหตุการณ์อดอยากครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นคือ ความอดอยาก ในประเทศเกาหลีเหนือ ระหว่าง
ปี ค.ศ. 1996-1998 ท�าให้มีคนประสบภัยอดอยาก 1.2-3.5 ล้านคน และในปี ค.ศ. 1988 ใน
ประเทศเอธิโอเปีย ผู้เสียชีวิต 1 ล้านคน 

รูปที่ 1.10 สถิติผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ ทั่วโลก ระหว่างปี ค.ศ. 2006-2015

ทั้งนี้พบว่าภัยแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติธรรมชาติท่ีมีคนเสียชีวิตมากท่ีสุด และภัยจาก
พายุเป็นภัยอันดับสองที่มีจ�านวนคนเสียชีวิตมากที่สุด (สอดคล้องกับ Bishop) ส�าหรับ
จ�านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมากที่สุดคือ ภัยน�้าท่วม และภัยแล้ง
ตามล�าดับ ซึง่ล�าดบัสลบักบัของ Bishop ทีอ่นัดบัหนึง่คอื ภยัแล้งและอดยาก ส่วนอนัดบัสอง
คอื ภยัน�า้ท่วม (รูปที่ 1.10)
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