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สวัสดีคะสมาชิก FOT ทุกทาน... ในที่สุดตอนนี้ก็เขาสูหนาฝนโดยสมบูรณ เดี๋ยวตกตอนเชา ตอนสาย หรือบางทีก็ตกตอน

เย็นๆ ในชวงเวลาที่กําลังกลับบานกันก็มี ไปไหนมาไหนอยาลืมพกรม พรอมทั้งดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจใหดีพรอมนะคะ  
เมื่อถึงฤดูฝน สิ่งที่ทุกคนมักจะไดยินตามการรายงานขาว ไมวาจะเปนทางโทรทัศน ขาวทางวิทยุ หรือแมแตหนังสือพิมพ 

ก็คงหนีไมพนเรื่องของ อุทกภัย (น้าํทวม) วาตภัย (พายุ) ภัยจากธรรมชาติเหลานี้ บางก็เกิดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล และบางก็เกิดมาจากน้าํมือของมนุษยที่ชวยกันทํารายสิ่งแวดลมทั้งทางตรงและทางออมดวยเชนกัน 

 
"ภยัธรรมชาติ" นี้ เปนเหตุการณที่ทําใหเกิดการสูญเสียทั้งจากที่ธรรมชาติสรางข้ึน ไมวาจะทาง ดิน น้าํ ฟา อากาศ รวม

ไปถึงท่ีเกิดขึ้นไดโดยมีการกระทําของมนุษยเขาไปเกี่ยวของ 
อุทกภยั หรอื น้าํทวม (flood) นั้นเกิดขึ้นเมื่อน้ําเออลนทวมพื้นที่ และเมื่อผานไประยะเวลาหนึ่งน้ําจึงลดทําใหทุกอยาง

กลับคืนสูสภาวะปกติ  "น้าํทวม" เปนภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นอยูบอยครั้ง และยังเกิดอยู รวมไปถึงมีแนวโนมวาอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต  โดยสามารถแบงออกเปนสาเหตุหลักๆ ได 6 ประการ 

 

ทาํไมน้าํจงึทวม? 
สาเหตุหลักๆ ที่ทําใหน้ําทวม แบงออกไดเปน 6 อยางดวยกัน ดังนี้  

1. ฝนตกหนัก : ชวงเวลาที่มีลมพายุหรือลมมรสุมพัดผานเขามาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ทําใหเกิดฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน จน
ปริมาณน้ําสะสมเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ สงผลใหน้ําเออลนทวมขังขึ้นมาได ยิ่งลมพายุมีความรุนแรงมากถึงชั้นพายุโซนรอนหรือไตฝุน 
โอกาสที่จะเกิดน้าํทวมหนักยอมสูงขึ้นตามไปดวย ดังนั้นจังหวัดที่อยูตามแนวลมมรสุมพัดผานยอมมีโอกาสเสี่ยงตอภัยพิบัติจากน้าํ
ทวมขังมากกวาพื้นที่ปลอดลมมรสุม 
 
2. หมิะหรอืน้ําแข็งละลาย : ในเขตหนาวทางตอนเหนือของโลก ทั้งทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ตามเทือกเขาสูงจะมีหิมะ
หรือน้ําแข็งปกคลุมตลอดปและสะสมมากขึ้นในฤดูหนาว ครั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในฤดูรอน หิมะหรือน้ําแข็งบางสวนจะละลาย 
บางครั้งละลายมากจนทําใหน้าํทวมได อยางเชนที่เคยเกิดทางตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย แคนาดา และรัสเซีย 
 
3. สรางชมุชนขวางทางไหลของน้าํ : ปกติน้าํยอมไหลจากที่สูงลงสูที่ต่าํ และไหลไปตามแมน้ําลําคลองระบายออกสูทะเล แตเมื่อ
บานเมืองมีประชากรมากขึ้น สงผลใหมีการขยายเมืองหรือชุมชน บางชุมชนรุกล้าํเขาไปตั้งขวางทางไหลของน้ําตามธรรมชาติ รวม
ไปถึงสรางถนนขวางทางน้าํดวย ดังนั้นเมื่อน้ําไมสามารถไหลระบายไปไดก็ยอมเออลนทวมขังใหแกชุมชน การวางผังเมืองและการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดจึงเปนเรื่องสําคัญมาก 
 
4.เขือ่นพงั : เขื่อน จริงอยูวามนุษยเราสรางเพื่อเก็บกักน้ําสําหรับการชลประทาน หรือผลิตกระแสไฟฟา แตน้ํามีปริมาณมาก
จนเกินไปที่เขื่อนจะรองรับน้ําไดก็จําเปนตองปลอยน้าํออกมา และถาเขื่อนไมสามารถทนรับปริมาณน้าํที่เพิ่มข้ึนอยางฉับพลันได 
หรือเกิดแผนดินไหวรุนแรง ภูเขาไฟระเบิด ก็ยอมทําใหเขื่อนแตกและพังทลายลงได 
 
5. นโยบายของรัฐ : อยางเชนรัฐกําหนดนโยบายใหบางพื้นที่เปนเขตรองรับน้ําเพื่อปองกันไมใหอีกพื้นที่ที่คิดวาสําคัญตองประสบ
ปญหา ก็จะทําใหพื้นที่ผูถูกเลือกใหรับเคราะหตองจมอยูในน้าํทวมไปโดยปริยาย อยางเชนน้าํทวมขังพื้นที่โดยรอบกรุงเทพฯ ก็เปน
ผลมาจากนโยบายปองกันกรุงเทพฯที่เปนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ 
 
6. การตดัไมทาํลายปา : ตนไมคอยชวยดูดซับน้ําฝนเอาไว ขณะที่รากไมและตนไมคอยขวางกั้นกระแสน้าํใหคอยๆ ลดความรุนแรง
ลงกอนจะไหลลงมาสูพื้นที่ราบ จนมาถึง ณ ยุคปจจุบัน เมื่อภูเขาที่เคยมีปาไมปกคลุมเขียวขจีตองกลายเปนภูเขาหัวโลนจากการตัด
ตนไมและถางทําลายปา ทําใหไมมีตัวชวยปองกันความรุนแรงของกระแสน้าํ ปญหาน้าํปาจึงเกิดขึ้นบอยครั้ง ทั้งยังสรางความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  
 ฝนที่ตกบนภูเขาหัวโลนยังชะลางเอาดิน หิน และกรวดทราย ไหลตามน้าํลงมาดวย เมื่อมาตกตะกอนอยูตามแหลงน้าํ
ธรรมขาติ พลอยทําใหแมน้ําลําคลองตื้นเขิน จนไมสามารถรองรับและระบายน้าํไดมากเหมือนเชนเดิม และเปนเหตุสืบเนื่องใหน้ํา
ลนตลิ่งข้ึนมาทวมสองฝงตามมาในที่สุด 
 ซึ่งจะเห็นไดวา สาเหตุหลัก 6 ขอที่กลาวมานั้นU  ธรรมชาติเปนผูกระทํา 2 ขอ สวนที่เหลือ มาจากน้าํมือมนุษยทั้งสิ้นU 

 
สาํหรับการตัดไมทําลายปา นอกจากจะทาํใหเกดิน้าํทวมซึง่ถอืวาเปนเหตกุารณหายนะทางธรรมชาติ

อยางรนุแรง และเปนอกีสาเหตหุนึง่ทีท่าํใหเกิดภาวะโลกรอน และกอใหเกดิสภาพภมูอิากาศเปลี่ยนแปลงอยางผดิ



ธรรมชาต ิ ซึง่จะผลใหเกดิ ไฟปา ดนิถลม แผนดนิไหว สนึาม ิภเูขาไฟระเบดิ ตามๆ กันมา ลวนแลวแตภัยพบัิติที่
เราไมสามารถหลกีเลีย่งได. 

Tขอมูลอางอิงจาก : หนังสือ “รูทันภัยพิบัติ” โดยคุณ กฤษดา เกิดดี  สนพ. วงกลมT 

 

เมืองเหนือที่ทําใหหลายคนหลงเสนหนอกเหนือไปจาก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ก็ยังมีอีกหนึ่งเมือง นั่นคือ เมืองนาน  ใน
ฉบับนี้ทาง FOT ก็ขอ แนะนํา . . . เมืองที่ไดรับ “รางวัลเทศบาลนาอยูอยางยัง่ยนื”  
 เมอืงนานเปนชุมชนเมืองเล็กๆ ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของกลางแมน้าํนาน บริเวณกลางเมืองนานมีสถานที่สําคัญๆ 
เกาแกและทรงคุณคาหลายแหง อาทิเชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดนานซึ่งเคยเปนคุมเจาผูปกครองนครนาน วัดภูมินทรที่มี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเลื่องชื่อและกําแพงเมืองเกา เปนตน การจัดการที่เขมแข็งของชุมชนชาวนาน ทําใหบริเวณนี้ไดรับการ
ประกาศเปน U“เขตอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา”U เมื่อป 2548 ดวยเหตุนี้เราจึงไมพบเห็นอาคารสูงและสายไฟฟาระเกะระกะสายตา
เนื่องจากถูกนําลงใตดิน และยังพบเห็นรั้วรูปไขของหนวยงานราชการตางๆ ที่ไดรับการสงเสริมใหอนุรักษไว 
 จากการพัฒนาเมืองที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และสังคมแหงการเรียนรู โดยการมีสวนรวมจากฝายตางๆ ทั้ง
ชุมชม ประชาสังคม ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน มีคณะกรรมการและกลุมตางๆ เขามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองอยางแข็งขัน 
ซึ่งแมจะมีการผลัดเปลี่ยนคณะผูบริหารเมือง แตกลุมตางๆ ก็ยังยึดมั่นและสืบสานงานตอไป 
 ความสะอาดของเมืองนานตั้งแตถนนสายหลักจนถึงกนซอย โดยไมมีเจาหนาที่เทศกิจกวาดถนนในตอนเชาอยางเมือง
อ่ืนๆ เพราะที่นี่เขาใหชุมชนตางๆ ชวยกันดูแลรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองนานจะเปนผูคอยสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 
มีจัดกิจกรรม U“ขวงเมือง” Uอยูเสมอ  
 เมืองนานแหงนี้ยังเปนหองรับแขกใหนักทองเที่ยวจากทั่วสารทิศไดมาตั้งหลักและมีขอมูลกอนที่จะเดินทางไปเยือนแหลง
ทองเที่ยวตางๆ นอกเมือง โดยมี U“ศูนยบริการนักทองเที่ยว”U ตั้งอยูใจกลางเมือง หากตองการชมเมืองนานก็จะมีรถรางชมเมืองไว
บริการ.T 

ขอมูลอางอิงจาก : http://www.tei.or.th/review/110124-review-muangnan.pdf 

. . . .กิจกรรมขาวสารของสถาบันฯ. . .  กิจกรรมรวมสนุก กับ FOT!  
 บทความตางๆ ของสถาบันฯ ทีล่งตีพิมพในหนงัสือพิมพเดลนิิวส 

สามารถเขาชมไดทีH่TUhttp://www.tei.or.th/th_main.htmUTH 

 เอกสารโหลดฟรีและขาวสารการอบรม  
เขาชมไดที่ HTUhttp://www.tei.or.th/th_main.htmUTH  

 งานสมัมนาการจัดอาคารใหไดประหยัดพลังงาน (ครั้ง2) 
สามารถเขาชมไดที่ 
HTUhttp://www.tei.or.th/carbonreductionbuilding/news/20110426
-pr.htmlUTH 

กิจกรรมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “นาน” รายละเอียดจะแจงให
ทราบในโอกาสตอไป. 

  ผูโชคดีไดรับหนังสือ UCreative 
Thailand สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคดิ
สรางสรรค จาก TCDC U  
ไดแก 

1. คุณโอฬาร ประทุมรัตน 
2. คุณสุทธา ทองกาํเหนดิ 

ขอขอบคุณ ขอเสนอแนะ และคาํตชิม ที่มี
ตอ Friends of TEI. 
*เปดรบัความคดิเหน็และขอต-ิชม ของทกุ
ทานนะคะ ของรางวลัยงัมมีอบใหอกีนะคะ.   
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ชําระคาบริการเปนเงินเชื่อ 
ใบอนุญาตพิเศษเลขที่ 01/2546 

ไปรษณียปากเกร็ด 
เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได

1.□  จาหนาซองไมชดัเจน 

2.□  ไมมีเลขที่บานตามจาหนา 

3.□  ไมยอมรับ 

4.□  ไมมีผูรับตามจาหนา 

5.□  ไมมารับภายในกําหนด 

6.□   เลิกกิจการ 

7.□   ยายไมทราบที่อยูใหม 

8.□   อ่ืนๆ........................... 
ลงชื่อ ..................................... 

ชื่อที่อยูผูฝาก: 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 16/151 เมืองทองธานี 
ตําบลบางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

 

 
 


