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คํานํา
ภาคใตของประเทศไทยตองประสบกับภัยพิบั ติทางธรรมชาติในหลายรูปแบบ ทั้งที่เกิดขึ้นตาม
ฤดูกาลหรือที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน เชน สึนามิจากแผนดินไหวในทะเล ภัยพิบัติจากน้ําทวม ดินถลมจาก
ฝนตกหนัก พายุรุนแรงจากวาตภัย คลื่นกัดเซาะชายฝงจากลมมรสุม บานเรือนเสียหายจากแผนดินไหว
ดินยุบตัว หรือดินถลมจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก เปนตน
เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ใด ประชาชน ชุมชน และองคกรการปกครองทองถิ่นในพื้นที่นั้น ไดทํา
การป องกันและช วยเหลื อประชาชนอยางเต็มความสามารถ และกระทํามาอย างตอเนื่ องและยาวนาน
จนในแตละพื้นที่ ในแตละชุมชน ไดสั่งสมประสบการณ จนเกิดเปนองคความรูในการปองกันและชวยเหลือ
ประชาชนจากภัยพิบัติธรรมชาติของพื้นที่ตนเองในรูปแบบตางๆ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทั ศน และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ (กสทช.)
ร วมกั บมู ลนิธิ การศึ กษาทางไกลผ านดาวเที ยม เห็ นว าแตละภู มิภาคของประเทศไทยตางก็ ประสบกั บ
ภัยพิบัติธรรมชาติในรูปแบบตางๆ หลายครั้งหลายหน มากบาง นอยบาง ทําใหประชาชน ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น หน วยราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาในภู มิภาคตางๆ มีองคความรู จากการ
ที่ตองประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติ ทําใหรูถึงวิธีการที่จะทําการปองกัน บรรเทา หรือใหความชวยเหลือ
ดูแลเยียวยาแกผูประสบภัยพิบัติดังกลาว
องคกรทั้งสองจึงไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย จัดระดมสมองโดยการ
เชิ ญนั กวิ ชาการ ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ของมหาวิ ทยาลั ย ผู นําชุ มชน ผู นําท องถิ่ น หั วหน าหน วยราชการ และ
ประชาชนทั่วไป เขารวมประชุมวิชาการเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติใน 4 ภูมิภาคขึ้น โดยคาดหวัง
ว าประเทศไทยจะมีชุ ดความรู เรื่ องการจั ดการภั ยพิ บั ติ ธรรมชาติ เผยแพร แก ประชาชนและจั ดทําเป น
บทเรี ยนสําหรั บการเรียนการสอนในสถาบันการศึ กษาระดั บต างๆ มหาวิ ทยาลั ยที่ ร วมมื อจัดประชุ ม
วิชาการดังกลาวมี 4 มหาวิทยาลัย ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดในภาคกลาง มหาวิทยาลัย
เชียงใหม จัดในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร จัดในภาคใต

การจัดประชุมทางวิชาการเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใตของประเทศไทย จัดที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ระหวางวันที่ 12-13 ตุลาคม 2554 โดยในวันแรกเปนการบรรยาย
ของวิทยากรซึ่ งเป นนั กวิ จัยที่ มีการศึ กษาวิจั ยเกี่ ยวกั บภั ยพิ บัติ ธรรมชาติดานตางๆ เริ่ มจากภั ยพิบัติ การ
กั ดเซาะชายฝ งและแนวทางแก ไข ภั ยพิ บั ติจากน้ําท วม แผนดิ นไหว หลุมยุบและดินถลม วันที่ สอง
เปนการนําเสนอ Best Practice เพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู ของตัวแทนชุมชนหรือองคการปกครองทองถิ่ น
ที่มีองคความรูจากการที่ตองประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติอยูเสมอ ทําใหรูถึงวิธีการที่จะปองกัน บรรเทา
หรือใหความชวยเหลือ ดูแล เยี ยวยาแกผูประสบภัย โดยมี คณะกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุติช วยให
ขอเสนอแนะ
เนื้อหาในชุดความรูเลมนี้ ไดมาจากการถอดเทปการบรรยายโดยวิทยากรในวันแรก และจากการ
นําเสนอ Best Practice ของ 3 ชุมชน ที่คณะกรรมการเห็นวามีการนําเสนอคอนขางสมบูรณ สามารถ
นําไปเปนแบบอยางการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติได เมื่อนําประสบการณจาก Best Practice ไปบูรณาการ
กับองคความรูของวิทยากรก็จะไดชุดความรูในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใตขึ้น
และเมื่ อนําชุดความรู เรื่ องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ จาก 4 ภูมิภาคที่ ไดจากการจัดประชุม
ครั้งนี้มาบูรณาการก็จะไดชุดความรูการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของประเทศไทยที่สามารถนําไปประยุกต
ใชในการปองกันบรรเทาภัยพิบัติ และสามารถนําไปเปนแบบเรียนสําหรับเยาวชนของชาติ เพื่อจะได
ตระหนักรูเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติไดตอไป
บรรณาธิการ
หมายเหตุ
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ภัยพิบัติจากคลื่นกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย
ผศ.พยอม รัตนมนี

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สวัสดีครับ ยินดีตอนรับสูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เวทีนี้เปนเวทีที่เราจะมารวมดวยชวยกัน
เพื่ อทุเลาเบาบางปญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้ นในภาคใตของเรา จากหนักใหเบาลง ในสวนของผมจะนําเสนอ
ภัยพิบัติเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝงวานักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดทําอะไรบาง เรามีงาน
วิจัยที่ไดชวยบรรเทาความเดือนรอนของชาวบานไดบางหรือไม สามารถจะทําใหปญหาของชาวบานได
ทุเลาเบาบางลงหรือไม หรือทําให จากหนักใหเหลือนอยลง หรือจากที่ มีบางจะได ไมมีเลย หัวขอที่ผม
จะนําเสนอมี 3 ประเด็น คือ
1. เรื่อง “เมื่อทะเลคืนแผนดิน” นําเสนอใหเห็นวาทุกพื้นที่จังหวัดของประเทศไทยที่อยูติดทะเล
ลวนก็มีปญหาการกัดเซาะชายฝงทั้งนั้น และทุกประเทศในโลกนี้ที่มีพื้นที่ติดชายฝงก็มีปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงเชนกัน
2. เรื่ อง “สรางบานใหปลารักษาหาดทราย” นําเสนอตัวอยางงานวิจัยที่เราไดทดลองมา 5 ป
เพื่อที่จะบรรเทาปญหาการกัดเซาะชายฝง
3. เรื่อง “หาดทรายสิงหนคร กูแผนดินใหลูกหลาน” นําเสนอใหดูตัวอยางเล็กๆ วาการกูแผนดิน
กลับคืนมา เราควรทําใหได
กอนอื่นใครขอกราบขอบคุณผูมีอุปการะ ศ.ดร.สุภัทท วงศวิเศษสมใจ จาก Asian Institute of
Technology, Prof. Dr. Klaus Schwarzer จาก Kiel University, Prof. Dr. Lee Harris จาก Florida
Institute of Technology กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะแลและชายฝง กรมเจาทา การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และทีมวิจัย “ปะการังเทียมกันคลื่น” ทุกทาน
ที่ไดอุทิศเวลา ปญญา และกําลังกาย โดยไมไดรับคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
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วาระที่หนึ่ง เรื่องเมื่อทะเลคืนแผนดิน ดังที่ไดทราบโดยทั่วกันวาทุกจังหวัดของประเทศไทยที่อยู
ติ ดชายฝ งทะเลล วนมี ป ญ หาการกั ดเซาะชายฝ งทั้ งสิ้ น และไม ใช เกิ ดขึ้ นในเฉพาะประเทศไทยเท า นั้ น
ประเทศอื่นก็มีปญหาเชนเดียวกับประเทศไทย
ประเทศไทยของเรามีชายฝงยาวเกือบ 3,000 กิโลเมตร (รูปที่ 1) ประสบกับปญหาการกัดเซาะ
รุนแรงมากประมาณ 600 กิโลเมตร (รูปที่ 2) ปญหาการกัดเซาะสวนใหญเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต ชายฝง

รูปที่ 1 ชายฝงของประเทศไทย

รูปที่ 2 การกัดเซาะชายฝงทะเลของประเทศไทย

2
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ทะเลของฝ งอ าวไทย ตั้ งแต จั งหวั ดตราด จั นทบุ รี ระยอง ชลบุ รี สมุ ทรปราการ กรุ งเทพมหานคร
สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และ
นราธิวาส ทุกจังหวัดมีรายงานการศึกษายืนยันชัดเจนวามีปญหาการกัดเซาะชายฝงทุกพื้นที่ (รูปที่ 3-16)

รูปที่ 3 การกัดเซาะบริเวณบานเขาจิก ตราด

รูปที่ 4 การกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลมหญา
จังหวัดจั นทบุรี

รูปที่ 5 การกัดเซาะบริเวณชายฝงมาบตาพุด
จั งหวัดระยอง

รูปที่ 6 การกัดเซาะบริเวณหาดแสงจันทร
จังหวัดชลบุรี

รูปที่ 8 การกัดเซาะบริเวณบานเสาธง
จั งหวั ดสมุทรปราการ

รูปที่ 9 การกัดเซาะบริเวณชายฝงบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
การจัดการ
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รูปที่ 10 การกัดเซาะบริเวณบานหนองเกาบานหนองเสือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

รูปที่ 11 การกัดเซาะบริเวณอาวชุมพร
จังหวัดชุมพร

รูปที่ 12 การกัดเซาะบริเวณชายฝงบานพอดบานปากคลองคราว จังหวัดสุราษฎรธานี

รูปที่ 13 การกัดเซาะบริเวณหาดในเพลา
จั งหวัดนครศรี ธรรมราช

รูปที่ 14 การกัดเซาะบริเวณชายฝงทะเลอูตะเภาบานปากแตระ จังหวัดสงขลา

รูปที่ 15 การกัดเซาะบริเวณแหลมตาชี
จังหวั ดป ตตานี

การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

สวนชายฝงทะเลอันดามัน (รูปที่ 17-22) ตั้งแตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ที่บริเวณสุสานหอย
แหลมโพธิ์ คลื่นลม กระแสน้ํา และภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดการสึกกรอนและแตกหัก อาจ
สงผลใหสุสานหอยเกิดการพังทลายลงในที่ สุด ซึ่งกําลังจะกลายเปนอดีต ใครอยากไปเที่ยวก็ควรรีบไป

รูปที่ 16 การกัดเซาะบริเวณหาดนราทัศน
จังหวัดนราธิ วาส

รูปที่ 17 การกัดเซาะบริเวณบานทะเลนอก
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง

รูปที่ 18 การกัดเซาะบริเวณหาดทับตะวัน
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

รูปที่ 19 การกัดเซาะบริเวณหาดเลพัง
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 20 การกัดเซาะบริเวณบานคลองประสงค
จังหวัดกระบี่

รูปที่ 21 การกัดเซาะบริเวณสุสานหอยแหลมโพธิ์
จังหวัดกระบี่
การจัดการ
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รูปที่ 22 การกัดเซาะบริเวณหาดปากเม็ง จังหวัดตรัง

กอนที่ทรุดตัวพังลง สวนจังหวัดตรังและสตูลก็เชนเดียวกัน จะเห็นวาทุกพื้นที่ก็มีปญหาเหมือนกัน ไมวา
จะดวยสาเหตุอันใดก็แลวแต หนาที่ มนุษยก็ตองเรียนรู เขาใจ และปรับตัว เพื่อใหลูกหลานของเราอยู
ตอไปได ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับปญหาการกัดเซาะชายฝ งคือตัวอยางที่อยู หนาบานผมเอง
บานเกิ ดผมอยู สิ งหนคร แล วป ญหาก็เกิดขึ้ นที่ นั้น ผมเรี ยนที่ สถาบัน AIT เรียนเรื่ องวิศวกรรมชายฝ ง
แลวก็กลับมาเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลวก็คิดวา ถึงเวลาแลวที่ จะตองทําการศึกษา
เรื่ องนี้ อยางจริงจัง
กรณีของธรรมสถานหาดทรายแกว อ.สิงหนคร จ.สงขลา (รูปที่ 23) เปนกรณีที่ชัดเจนที่สุด เนื่อง
จากว าป ญหานั้ นหนักจริงๆ ใช เวลาแค เพียง 2 ป มั นก็ กลืนกินธรรมสถานหายไปในทะเล ธรรมสถาน
หาดทรายแกวอยูที่ปากทะเลสาบสงขลา ตําแหนงของธรรมสถานหาดทรายแกวอยูที่รูปดาวสีแดง (รูปที่
24) ณ ตอนนั้นยังไมมีการกอสรางโครงการใดๆ วัดระยะความกวางแหลมสนออนไดประมาณ 290 เมตร
โดยเห็นแนวสันทรายใตน้ํา ปากทะเลสาบตอจากปลายแหลมสนออนไปทางหาดทรายแกว บางบริเวณมี
สันทรายโผลพนน้ํา ภายหลังการกอสรางเขื่อนกันทรายปากทะเลสาบบริเวณแหลมสนออน เมื่อป 2511
การเคลื่ อนตัวของทรายจากทางทิศใตถูกเขื่อนกั้ นไว กลายเปนหาดทรายสะสมตัวบริเวณแหลมสนออน
วัดระยะจากภาพถายไดประมาณ 350 เมตร โดยตะกอนทรายเริ่ มก อตั วชั ดเจนขึ้ น กลายเปนพื้ นที่
หาดทรายแก ว (รู ปที่ 25) ภายหลั งการสร างแนวเขื่ อนกั นทรายบริ เวณแหลมสนอ อนต อจากแนวเดิ ม
พรอมกับการสรางทาเรือน้ําลึ กและเขื่ อนกั นคลื่ น ทําให การเคลื่ อนตั วของทรายจากทางทิ ศใต ถูกเขื่ อน
กั้นไว และมีการสะสมตัวของหาดทรายบริเวณแหลมสนออนเพิ่มมากขึ้ น 500 เมตร ในขณะที่ สันทราย
บริเวณหาดทรายแกวเริ่ มก อตั วเปนพื้ นที่ หาดทรายใหม อย างชัดเจน และมีการก อตั้ งสถานปฏิบั ติธรรม
หาดทรายแกวขึ้ นมาในป 2519 (รูปที่ 26) ภาพถายทางอากาศ ป 2538 (รูปที่ 27) มีการสะสมตัว
วัดระยะไดประมาณ 520 เมตร ในขณะที่สันทรายบริเวณหาดทรายแกวเริ่ มมีตนไมขึ้ นปกคลุม โดย
บางสวนทางดานทิศเหนือเริ่มมีการกัดเซาะปรากฏใหเห็น
จากภาพถายทางอากาศป 2545 (รูปที่ 28) มีการสะสมตัวของหาดทรายบริเวณแหลมสนออน
เพิ่ มมากขึ้ นวั ดระยะได ประมาณ 600 เมตร โดยเริ่ มมีการกั ดเซาะชายฝ งบริ เวณหาดสมิหลาทางด าน
ทิศตะวันตกของนางเงือก ในขณะที่ สันทรายบริเวณหาดทรายแกวเริ่ มมีตนไมขึ้ นปกคลุมหนาแนน และ
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รูปที่ 23 แผนที่ตั้งของธรรมสถานหาดทรายแกว

รูปที่ 24 ภาพถายทางอากาศ 2509 ยังไมมีการกอสรางโครงการใด ๆ
การจัดการ
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รูปที่ 25 ภาพถายทางอากาศ 2517

รูปที่ 26 ภาพถายทางอากาศ 2532
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รูปที่ 27 ภาพถายทางอากาศ 2538

รูปที่ 28 ภาพถายทางอากาศ 2545
การจัดการ
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บางสวนทางดานทิศเหนือยังคงมีรองรอยการกัดเซาะปรากฏใหเห็นอยางตอเนื่อง ภาพถายทางอากาศป
2550 (รู ปที่ 29) บริ เวณแหลมสนอ อนมี การสะสมตั วเพิ่ มมากขึ้ น วั ด ระยะได ป ระมาณ 640 เมตร
สันทรายบริเวณหาดทรายแกวเริ่ มมีการกัดเซาะรุนแรงมากยิ่งขึ้ น ทําใหอาคารบางสวนของสถานปฏิบัติ
ธรรมหาดทรายแกวไดรั บความเสี ยหาย รวมทั้ งชายหาดเกื อบทั้ งหมดตั้ งแต สถานปฏิ บัติ ธรรมไปจนถึง
โรงแรมหาดแกววิลลา
ภาพถายเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 (รูปที่ 30) ในตอนนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวาอีกหนึ่งสัปดาห
พายุจะเขามาบริเวณนี้ ผมเลยไปถายภาพนี้มา และแลวคําทํานายของกรมอุตุนิยมวิทยาเปนจริง ผานไป
หนึ่งสัปดาห เกิดการกัดเซาะชายฝงขึ้นเปนระยะ 25 เมตร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ป 2550 (รูปที่ 31)
ผานไปแคเดือนเดียวเปนวันที่ 20 มกราคม 2551 (รูปที่ 32) ปรากฏวาตัวอาคารแปดเหลี่ยมของธรรมสถาน
หายไปครึ่งหลัง และในวันที่ 18 มกราคม 2551 เกือบหนึ่งปปรากฏวาชายฝงถูกกัดเซาะไปแทบทั้งหมด
(รูปที่ 33) เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และเราตองปรับตัวใหเขากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้
สภาพที่คอนขางปจจุบันของธรรมสถานหาดทรายแกว (รูปที่ 34-37) บัดนี้กลับกลายเปนสถานที่ที่ไมนา
พิสมั ยซะแล ว ต อไปคงเหลื อไว แต ชื่ อ เนื่ องจากมีขยะริ มชายหาดเต็ มไปหมด แม กระทั่ งแหลมสมิ หลา
แหลมที่สวยที่สุดของจังหวัดสงขลา หาดทรายที่มีสวยงาม มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเยอะแยะมากมาย ณ
ตอนนี้การกัดเซาะชายฝงไดลุกลามกลืนกินชายฝงไปเกือบหมดแลว (รูปที่ 38)
สาเหตุการกั ดเซาะชายฝ งอาจเกิ ดมาจากหลายสาเหตุ ไม วาจะเกิ ดเนื่ องจากภูมิอากาศ สมดุ ล
ตะกอน เรื่ องของการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําขึ้นน้ําลง ระดับน้ําทะเลเปลี่ ยนแปลงสูงขึ้ น หรือ

รูปที่ 29 ภาพถายทางอากาศ 2550
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รูปที่ 30 ครั้งที่ 1 รูปถายเมื่อวันที่
20 ธันวาคม พ.ศ. 2250

รูปที่ 31 ครั้งที่ 2 รูปถายเมื่อวันที่
26 ธันวาคม พ.ศ. 2250

รูปที่ 32 ครั้งที่ 3 รูปถายเมื่อวันที่
19 มกราคม พ.ศ. 2251

รูปที่ 33 ครั้งที่ 4 รูปถายเมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ. 2252

รูปที่ 34 สภาพพื้นที่ในป 2552

รูปที่ 35 สภาพพื้นที่ในปลายป 2552

การจัดการ
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รูปที่ 36 สภาพพื้นที่เมื่อเดือนมิถุนายน 2553

รูปที่ 37 สภาพพื้นที่เมื่อตนป 2554

รูปที่ 38 การกัดเซาะชายฝงหาดสมิหลา

กิจกรรมของมนุษย ทุกอยางลวนแลวแตมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เราจึงตองรวมมือกันไขปญหาตางๆ
เหลานี้ แตอยูที่วาเราจะชวยกันแกปญหากันอยางไร (รูปที่ 39)
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกมีหลักฐานยืนยันชัดเจนวาอุณหภูมิของโลกในอีก 30 ปขางหนา
จะสูงขึ้นเฉลี่ย 2 องศาเซลเซียส (รายงานของเลขาธิการ สผ. รูปที่ 40) โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
อย างมากโดยเฉพาะเรื่ องของปะการั ง และระดั บน้ํา ทะเลที่ สู งขึ้ น (Sea Level Rise) โดยภาพรวม
แมประเทศไทยจะไดรับผลกระทบนอย แตโดยภาพรวมรายงานเกือบทั่วโลกยืนยันวาน้ําทะเลสูงขึ้นจริงๆ
(รูปที่ 41) กรุงเทพมหานครและปริมลฑล ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น แผนดินทรุดตัว ซึ่งการตัวทรุดตัวปหนึ่งๆ
มากกว า 10 เซนติเมตร (รูปที่ 42) ฉะนั้นลองจินตนาการวาอีก 10 ป จะทรุ ดลงไปเทาไหร ปจจุบัน
น้ํา ท วมกรุ งเทพมหานครและปริ มลฑล แล วอี ก 10 ป อะไรจะเกิ ดขึ้ น แล วก็ เรื่ องของมนุ ษย ที่ มีการ
กอสรางไมหยุดไมหยอน (รูปที่ 43) เปนอีกสาเหตุหนึ่ งที่ทําใหเกิดการกัดเซาะ นี้ ก็เปนโครงสรางตางๆ
เชน ทาเทียบเรือบาง นิคมอุตสาหกรรมบาง
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รูปที่ 39 สาเหตุการกัดเซาะชายฝงที่เชื่อมโยงกัน

รูปที่ 40 การเปลี่ยนแปลงของอากาศ (Climatic Change)

การจัดการ
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รูปที่ 41 ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น และผลกระทบชายฝงเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 42 แผนดินทรุดตัวบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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รูปที่ 43 กิจกรรมของมนุษยที่มีผลตอการกัดเซาะชายฝง

วาระที่ สอง เปนงานวิ จัยที่ ใช ชื่อว า “สร างบ านให ปลา รักษาหาดทราย” เนื่ องจากว าปญหา
การกัดเซาะชายฝงไดเกิดขึ้นแลวในภาคใต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตั้งอยูในภาคใต ที่มีพื้นที่การ
กั ดเซาะทั้ งสองฝ งทะเล ท านอธิการบดี จึงให นักวิจั ยของมหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร ทําการวิ จั ยเพื่ อ
ชวยเหลือชาวบานที่อยูในพื้นที่ดังกลาว โดยยึดแนวคิดใหสถาบันการศึกษา “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”
เปนที่พึ่งทางปญญาใหกับชาวบาน จากแนวความคิดนี้จึงเกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น
เราไดกลั บไปทบทวนวาเราเคยทําอะไรกับชายทะเลบ าง ชายหาดบ าง แลวตอไปเราควรดําเนิน
การแกไข ปองกันอยางไรเพื่อไมใหชายฝงถูกทําลายไปมากกวานี้ จึงเปนแรงขับเคลื่ อนสูการแกปญหา
“สรางบานใหปลา รักษาหาดทราย” มาตรการที่ใชในการปองกันการกัดเซาะชายฝง (รูปที่ 44) มาตรการ
การปองกันการกัดเซาะแบบแข็ง เชน การทําเขื่อนกันคลื่น (Breakwater) เปนโครงสรางที่ใชหินขนาด
ตางๆ กัน ตามขนาดที่ออกแบบมากอ เพื่อยับยั้งความเร็วของคลื่นที่เขาปะทะฝง รอดักทราย (Groin)
เปนโครงสรางที่ มีลั กษณะยื่ นตั้ งฉากออกไปจากชายฝ งเพื่อใหตะกอนสะสมตัวอยู ระหวางโครงสรางรอ
แตละแนว ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบตัวไอ ตัวที ตัววาย กําแพงกันคลื่น (Seawall) เปนโครงสรางที่ใช
ปองกันพื้ นที่ ชายฝ ง สิ่งปลูกสราง อาจกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอกเข็มพืดเปนแนว จัดเรียง
ดวยหินทิ้ง แทงคอนกรีต หรือตาขายหอหุม ไสกรอกทราย (Sand Sausage) เปนโครงสรางที่ใชแผน
ใยสังเคราะห บรรจุทรายเขาไปเพื่อใชลดความรุนแรงของคลื่น (รูปที่ 45-50)
การจัดการ
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รูปที่ 44 มาตรการปองกันการกัดเซาะชายฝง
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รูปที่ 45 เขื่อนกันคลื่น

รูปที่ 46 รอดักทรายแบบหินทิ้งรูปตัว T

รูปที่ 47 กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้ง

รูปที่ 48 ไสกรอกทราย

การจัดการ
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รูปที่ 49 การเสริมทรายชายหาด

รูปที่ 50 การปลูกพืชชายฝง

มาตรการปองกันการกัดเซาะชายฝงโครงสรางแบบออน ไดแก การเสริมหาดทราย (Beach
Nourishment) เปนการดูดทรายหรือนําทรายมาถมในบริเวณที่ ถูกกั ดเซาะ วิ ธีนี้จะสิ้ นเปลืองค าใชจาย
คาบํารุงรักษาสูงมาก แตหาดทรายจะสวยงาม การสรางเนินทราย (Dune Nourishment) เปนการนํา
ทรายมาถมใหสูงเลียนแบบเนินทรายที่ถูกทําลายไป และนําพืชบางชนิดมาปลูกเสริม การปลูกปาชายเลน
(Mangrove Afforestation) ทําในพื้ นที่ที่ มีลักษณะราบน้ําขึ้ นถึงป าชายเลน ทางฝ งอาวไทยไดมีการนํา
กลาไมปาชายเลนมาปลูกขึ้นใหมในบริเวณที่ถูกทําลายไป
การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงแบบบูรณาการ โดยใชปะการังเทียมปองกันการกัดเซาะชายฝง
จากแนวความคิดที่วาแนวปะการังเปนแนวคลื่นตามธรรมชาติมีสวนชวยในการปองกันการกัดเซาะชายฝง
โดยสามารถลดพลั งงานคลื่ นไดระดับหนึ่ งกอนถึงชายฝง และใชปะการังเที ยมเพื่ อเปนที่ อยูอาศัยของ
สัตวน้ํา การลงเกาะตัวออนของปะการัง และอาศัยหลักการทํางานของเขื่อนกันคลื่นใตน้ําที่ผนวกความรู
ทางดานวิศวกรรมชายฝงมาออกแบบแทงปะการังเทียมเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง (รูปที่ 51)

รูปที่ 51 หลักการทํางานของปะการังเทียมปองกันชายหาด
การจัดการ
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ทางเราไดทําการศึกษาการวิจัยอยางจริงจัง โดยจําลองสถานการณคลื่นแมจะไมสามารถเหมือน
ทั้งหมด แตเราดําเนินการในวิธีหลักๆ ได การทําศึกษาโดยใชแบบจําลองคลื่นทะเลนั้นตองใชอางจําลอง
คลื่นซึ่งมีราคาแพงมากกวา 25 ลานบาท แตเราไมมีงบประมาณมากพอขนาดนั้น จึงตองอาศัยกําลังจาก
นักศึกษาบาง บุคลากรบาง อาจารยบาง ญาติพี่นองบาง มากอสรางอางจําลองคลื่น หองจําลองอยูที่
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร (รูปที่ 52-54) จากนั้ นเราก็ทําศึกษางานวิจัยของ
ตางประเทศวาปะการังรูปแบบใดที่สามารถลดความแรงของคลื่นไดมากที่สุด

รูปที่ 52 แบบจําลองหองปฏิบัติการคลื่น

รูปที่ 53 ดําเนินการกอสรางอางจําลองคลื่น

รูปที่ 54 ดําเนินการกอสรางอางจําลองคลื่น

จากการศึกษางานวิจัยลักษณะ และรูปแบบของปะการังเทียมจะมีความหลากหลายและมากกวา
30 รูปแบบ จากนั้นทําการคัดเลือกมาเพื่อพัฒนาตอใหเหลือ 6 รูปแบบ (รูปที่ 55-60) ดังนั้นเราจึงเลือกมา
เพียง 1 รูปแบบ เพื่อเปนแบบปะการังเทียมที่เราจะใชตอไป รูปแบบปะการังเทียมที่เราไดศึกษามาแลว
และเห็นวามีคุณสมบัติที่ชวยในการปองกันการกัเซาะได นั่นคือเปนรูปแบบโดมมาปรับแกใสถาดหกเหลี่ยม
เพื่อเพิ่มน้ําหนักใหแบนไปตามแรงคลื่นของบานเรา จากนั้นออกแบบรายละเอียด แมกระทั่งขนาดชอง
ขนาดรู ทางเขาออกของปลา มิฉะนั้ นระยะยาวโดมอาจจะตัน เมื่อเราได รูปแบบเราก็มาทําการศึ กษาใน
หองปฏิบัติการมาออกแบบใหสามารถสลายพลังแรงคลื่นได (รูปที่ 61-62) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัย
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การจัดการ
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รูปที่ 55 แบบที่ 1 รูปโดมฐานเปด

รูปที่ 56 แบบที่ 2 รูปโดมหลังเตา

รูปที่ 57 แบบที่ 3 รูปทรงสี่เหลี่ยม

รูปที่ 58 แบบที่ 4 ทรงคอนโดปลา

รูปที่ 59 แบบที่ 5 รูปบล็อค

รูปที่ 60 แบบที่ 6 ทรงปรามิด

รูปที่ 61 แบบปะการังเทียมที่ใชในโครงการ

รูปที่ 62 แบบปะการังเทียมที่ใชในโครงการ
การจัดการ
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ดวยแบบจําลองกายภาพของขนาดของปะการังเทียมที่ ใชในโครงการ (รูปที่ 63-64) สังเกต ตรวจวัด
และบันทึกลักษณะการไหลผานแทงปะการังเทียม (รูปที่ 65-66)
เมื่ อเราก็ไดรูปแบบปะการังเทียมแลว นํามาทดลองที่ หาดสมิหลา หาดชลาทัศน (รูปที่ 67) ซึ่ง
เดิมใชหินไปวาง เมื่อวางหินเสร็จ เอาหินใสตะกราปองกันคลื่น แตปญหาการกัดเซาะยังเกิดขึ้นอยูอยาง
ตอเนื่อง ชาวบานจึงใชกระสอบทรายมาทําเปนแนวกันคลื่ น ปรากฏวาเมื่ อโดนแสงแดดกระสอบก็เป อย
ผุพัง จึงเปลี่ยนมาจากกระสอบธรรมดามาเปนกระสอบใยสังเคราะห ใครมียางรถยนตก็เอามาวาง ใครมี
ไมก็เอามาปก หาดชลาทัศนจึงกลายเปนพื้นที่ที่ไมนามอง (รูปที่ 68-70) ทีมผูวิจัยเขาไปพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิ ดเห็นกับชาวบ าน มีปรั บแกการทดลอง แลวก็ไปออกแบบ ทีมวิ จัยเสนอวาถาจะแก ปญหาการ
กัดเซาะชายฝ งที่ หาดชลาทัศน ให ทําการจั ดวางปะการังเทียมกั นคลื่ นไว นอกฝ งเพื่ อชะลอความรุ นแรง
ของคลื่นลม โดยมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1) ปรับพื้นที่ทองทะเลใหเรียบ
2) ปูใยสังเคราะห
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รูปที่ 63 แบบปะการังเทียมขนาดจริง
ที่ใชในโครงการ

รูปที่ 64 ปะการังเทียมขนาดตางๆ
เพื่อการศึกษาวิจัยดวยแบบจําลองกายภาพ

รูปที่ 65 สังเกต ตรวจวัด และบันทึก
ลักษณะการไหลผานแทงปะการั งเทียม

รูปที่ 66 ลักษณะการไหลของคลื่น
ผานแนวปะการั งเทียม

การจัดการ
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รูปที่ 67 การใชปะการังเทียมปองกันชายฝง

รูปที่ 68 การกัดเซาะทางทิศเหนือยังเกิดขึ้น
อย างต อเนื่ อง

รูปที่ 69 ใชกระสอบทรายใยสังเคราะห (ป 2551)

รูปที่ 70 สภาพเมื่อ 15 มีนาคม 2553

3) นําหินกอนเล็กๆ มาวางเรียงเพื่ อเปนหินชั้นฐานใหกับแนวปะการังเทียม โดยหินเหลานี้จะทํา
หนาที่ 3 ประการ คือ หนึ่งปองกันไมใหปะการังเทียมทรุดตัว สองชวยใหคลื่นยกตัวแลวเกิดการแตกตัว
ในแนวปะการังเทียม และสามฐานหินจะชวยยกระดับปะการังเทียมใหสูงขึ้น จะชวยปองกันไมใหตะกอน
ทรายเขาไปทับถมในแทงปะการังเทียม
ทีมวิจัยทําการศึกษาเมื่อป 2551 และตองชะลอโครงการเนื่องจากตองทํา EIA กอน ใชเวลาทํา
EIA มากกวา 1 ป โชคดีในขณะนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ทีมวิจัยของเราไดมีโอกาสถวายรายงาน ทําใหไดสานตองานวิจัยไปทดลองที่สถาบันวิจัยนานาชาติสิรินธร
(รูปที่ 71-72)
ทางทีมวิจัยไดทําการออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติม ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียมให
เหมาะสมขึ้น จากนั้นไดทําการทดลองเพิ่มเติมในแงมุมตางๆ เชน ถาเราทําปะการังดวยคอนกรีตผสม
เถาลอย (Fly Ash Concrete) จะสงผลกระทบตอปลาที่ อาศั ยอยู ในบริ เวณนั้ นหรื อไม (รูปที่ 73-75)
ทีมวิจัยใชเวลาในการทดลองประมาณ 1 ป ที่ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร พบว าโดยภาพรวมแล ว ปลามี การเจริญเติบโตเทียบเท ากับปลาที่ อยู นอกเขตปะการัง
และปลาทุกตัวไมมีโลหะหนักสะสมอยู
การจัดการ
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รูปที่ 71 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และผูติดตามเยี่ยมชมผลงานวิจัย

รูปที่ 72 ถวายรายงานผลการศึกษาวิจัยฯ ตอสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ
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รูปที่ 73 ทดลองเลี้ยงปลารวมกับปะการังเทียมผสมเถาลอยจากแหลงตางๆ

รูปที่ 74 ศึกษาการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา

รูปที่ 75 ศึกษาการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา

หลังการจากศึกษาวิจัยในหองปฏิบัติการเสร็จแลว ทีมวิจัยไดจัดสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาแก
ประชาชน สื่อมวลชน หนวยงานราชการ ในหลายครั้ง และเชิญชาวบานไปเสวนาในพื้นที่ที่มีปญหา แลว
เชิญทางกรมเจาท า ที่ มีภาระหน าที่ โดยตรงในการป องกั นการกัดเซาะชายฝ งทะเลมาเยี่ ยมชมงานวิ จัย
ไดมีการแลกเปลี่ ยนความรูกับตางประเทศ โดยไดรวมมือกับทางประเทศเยอรมันนี วามีงานวิจัยอะไรที่
เกี่ยวของกับเรื่องการกัดเซาะชายฝง และงานวิจัยของประเทศไทยอยูในระดับใด เพื่อที่จะไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความรู และไดชวยเหลือเกื้อกูลกัน สวนงานวิจัยเรื่องปะการังเทียมบูรณาการชายฝงทะเล
ที่เราทําอยูมีหลายหนวยงานเขามาเยี่ยมชมและอบรม ไมวาจะเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากการไฟฟา
ฝายผลิต ผูสนับสนุนการศึกษาวิจัยฯ คณะผูแทนจากกรมเจาทา กองทัพเรือสงขลา นักเรียนแลกเปลี่ยน
จากตางประเทศ มาดูงานวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร (รูปที่ 76-83)

การจัดการ
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รูปที่ 76 จัดสัมมนาประชาชน สื่อมวลชน
และหน วยงานราชการ

รูปที่ 77 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่ องการกัดเซาะชายฝง บานนาทับ

รูปที่ 78 เสวนากับประชาชนที่ไดผลกระทบ
จากการกัดเซาะ บริเวณเกาเสง

รูปที่ 79 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่ องการกัดเซาะชายฝง บานนาทับ

รูปที่ 80 จัดสัมมนาชาวบานที่หองปฏิบัติการ

รูปที่ 81 กองทัพเรือสงเจาหนาที่มาอบรมดูงาน
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รูปที่ 82 นักศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานวิจัย
ปะการั งเที ยมบู รณาการชายฝ งทะเล

รูปที่ 83 อดีตนายก ชวน หลีกภัย
เยี่ ยมชมงานวิ จัย

วาระที่ 3 กรณีศึกษา “หาดทรายเทียมสิงหนคร การกูแผนดินใหลูกหลาน” เปนการแกปญหา
การกัดเซาะชายฝงเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการจัดการตะกอนทาเทียบเรือน้ําลึกสงขลา
ความขัดแยงที่มีมายาวนานของทาเทียบเรือจังหวัดสงขลา เปนความขัดแยงทางสังคมมามากกวา
50 ป เกิดจากทาเทียบเรือน้ําลึกสงขลามากอสรางที่ปากรองน้ํา จุดนี้เปนจุดที่น้ําทวมน้ําหลากไหลลงทะเล
การกอสรางเชนนี้เปนอุปสรรคมากตอการไหลเวียนของกระแสน้ํา นอกจากนั้นตะกอนจากคลองทุกสาย
ในทะเลสาบสงขลาจะไหลรวมกั น และไหลออกอ าวไทยมาเจอแอ ง แน นอนว าตะกอนที่ ทาเที ยบเรื อ
น้ําลึกสงขลา ปหนึ่งไมต่ํากวา 1 ลานลูกบาศกเมตร ดังนั้นจึงมีการขุดลอกตะกอนที่ไหลจากทาเทียบเรือ
น้ําลึกจะมาทับถมแลวเกิดปญหาน้ําตื้นเขิน รัศมีใกลกับเกาะหนูเกาะแมวเกิดการฟุงกระจาย ทําใหเกิด
ผลเสียตอปะการังที่อยูในบริเวณนั้น ยังทําใหระบบนิเวศบริเวณเกาะหนูเกาะแมวเสื่อมสภาพโดยสิ้นเชิง

รูปที่ 84 ภาพถายทางอากาศกอทาเทียบเรือน้ําลึกเมื่อป พ.ศ. 2531
การจัดการ
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ตอไปเรามาดูการก อสรางท าเทียบเรือ ตั วแนวดักทรายจะทําให เกิ ดการทับถมของตะกอนทราย
แนวแหลมสนออน ตะกอนทรายจะทับถมทับถมหนาขึ้นทุกป เมื่อประมาณ 10 ปที่ผานมามีการตอเจ็ตติ้ง
ยาวออกไป ปจจุบันจะเต็มอยูแลว นี้คือปญหาตะกอนทรายทับถมมากเกินไป เพราะระยะยาวจะมาปด
ปากรองน้ํา (รูปที่ 84-86) ในขณะเดียวกันฝงตรงขามจะเปนฝงสิงหนครที่มีธรรมสถานหาดทรายแกว
ฝงนั้นตะกอนเหลือลน แตฝงนี้ไมมีตะกอน มีปญหาการกัดเซาะชายฝงก็ยังเกิดขึ้นอยูอยางตอเนื่องและ
ทวีความรุนแรง เราเลยคิดว าจะใชหองวิจัยของมหาวิทยาลัยไขปริศนาขอนี้ โดยตั้ งสมมุติฐานวานาจะ
เป นไปได ที่ จะนําตะกอนที่ เป นปญหาในท าเที ยบเรื อน้ําลึ กมาจั ดการมาทําคุณประโยชน โดยเราคิดว า
ตะกอนที่ นี้ นาจะมี คุ ณสมบั ติ บางประการที่ จะมาเติ มชายหาด เนื่ องจากกลไกธรรมชาติ แรกเริ่ มเดิ มที
การกัดเซาะไมเกิด เนื่องจากตะกอนที่มาหลอเลี้ยงธรรมสถานหาดทรายแกวมาหลอเลี้ยงพื้นที่ทางเหนือ
แตวันนี้ไมมีตะกอน

รูปที่ 85 ภาพถายทางอากาศเมื่อป 2554
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รูปที่ 86 ตะกอนทรายที่มาทับถมรองน้ํา

การแก ป ญหาการกั ดเซาะทางหาดทรายแก ว ลองคิ ดว า ถ าดู ดตะกอนที่ ท าเที ยบเรื อเอามาถม
เอามาเสริมที่แหลงชุมชนสลัม ในอดีตเรียกวาหาดปลาไก เปนสถานที่สําหรับชาวประมงใชในการขนถาย
ซื้อขายอาหารทะเล มีกลิ่นเหม็น ไมเปนระเบียบ เต็มไปดวยขยะ สงผลใหภาพลักษณและความเปนอยู
ไมเหมาะสม (รูปที่ 87) ทานนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร (นายกสมศักดิ์ จันทรสวาง) ขอใหชวยกัน
สะสาง จัดระเบียบชุมชนสลัมที่ นี้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน เพื่ อใหเปนแหลงทองเที่ยว แตกอนที่เราจะนํา
ตะกอนมาถมที่หาดเพื่อที่จะทําหาดเทียม เราไดเอาตะกอนนี้มาทําการศึกษาวิจัยที่ หองปฏิบัติการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เนื่องจากมีรายงานวิจัยยืนยันวาพอที่จะใชได จึงนํามา
ทดลองในหองปฏิบัติการ โดยการทดลองปลอยคลื่นทั้งวันทั้งคืน ปรากฏวาตะกอนในทาเทียบเรือน้ําลึก
สงขลาที่เปนปญหาน้ําตื้นเขิน เรามาทดลองในหองปฏิบัติการ 6 สัปดาห (รูปที่ 88) ธรรมชาติฉลาดกวา
ที่เราคิด มันจะผลัดตะกอนทรายที่ไมสวยมีสีดํา ปรากฏวาที่เปนสีดําขี้เลนนั้นคลื่นจะชะออกไปหมดเกลี้ยง
การจัดการ
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แลวก็กลายเปนหาดทรายสีขาวในหองปฏิบัติการใชเวลา 6 สัปดาห เราคิดวาจะเอามาวางเปนหาดทราย
จริงๆ เอามาเสริมหาดยาว 650 เมตร เอาตะกอนที่ทาเทียบเรือน้ําลึกที่เปนปญหา ทดลองดูปรากฏวา
ผานไป 4 สัปดาห ในพื้ นที่ จริ ง ตะกอนทรายที่ เปนปญหากับมนุษย กลายเป นหาดทรายที่ เปนแหลง
ทองเที่ยวที่ ดีมากของคนสิงหนครแลวก็คนสงขลา เนื่องจากที่นี้สามารถไปเที่ยวไดทุกฤดูกาล อยูในเขต
ท าเที ยบเรื อ แนวกั นคลื่ น ช วงฤดู มรสุ มก็ สามารถไปเที่ ยวได คลื่ นไม แรงมาก ชุ มชนบ านบนเมื องและ
บริเวณใกลเคียงมีรายไดเพิ่มขึ้น (รูปที่ 89-92)

28

รูปที่ 87 หาดปลาไกเดิมเปนที่ขนถายสินคา

รูปที่ 88 การทดลองในหองปฏิบัติการ
คณะวิ ศวกรรมศาสตร

รูปที่ 89 ดูดทรายเพื่อใหกลายเปนหาดทรายเทียม

รูปที่ 90 ดําเนินการดูดทรายเพื่อใหกลายเปน
หาดทรายเที ยม
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รูปที่ 91 ทัศนียภาพหาดทรายเทียมหลังการถมตะกอนเพียง 4 สัปดาห

รูปที่ 92 หาดทรายเทียมที่สวยงามและเต็มไปดวยผูคนในยามเย็น
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สุดทาย ขอสรุปวาการเตรียมรับภัยพิบัติดานการกัดเซาะแนวชายฝง มี 7 แนวทาง
1. ถาเราเริ่มตนจากการคิดดีทําดี เห็นใจเพื่อนมนุษยดวยกัน เราจะแกปญหานี้ไดครึ่งหนึ่ง
2. เปลี่ ยนทัศนะว า การกั ดเซาะชายฝ งไมใช ปญหา มั นเปนเรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ น มันเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ
3. ใหเห็นใจเพื่อนมนุษย เราตองรวมมือกันแกไข ถาเราจะไปตําหนิกรมเจาทา กรมทรัพยากรธรณี
ตําหนิผูวาราชการจังหวัด หรืออบต. อบจ. นั้นไมใชแนวทางการแกปญหา มีแตจะกอเกิดความแตกแยก
และปญหาการกัดเซาะชายฝงก็จะไมสามารถแกไขได
4. ปลอยวางจากการกลาวโทษเพื่อนมนุษย ควรวิจารณใหนอยลง เลิกยุแยง หันมาทํางานให
มากขึ้น
5. ใหเห็นประโยชนเพื่อนมนุษยเปนตัวตั้ง
6. ไม ค วรดู ดาย อย า คิ ดว าการกั ดเซาะชายฝ งทะเลนั้ นเป นป ญ หาของคนอื่ นที่ ไม เกี่ ยวกั บเรา
ปญหานั้นเปนปญหาของนายก อบต. ใหคิดวาปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเปนปญหาของพวกเรา ทุกคนตอง
ชวยกัน
7. สุดทาย ทําตนใหพนจากปริศนา หาความรูใหมาก ทําใหเยอะ ทดลองใหจริง แลวการแกปญหา
ก็จะคลี่คลาย

ขอเสนอแนะหรือปญหา (ถามตอบ)
ทานที่ 1
ในฐานะนั กวิ จั ยด วยกั น ขอชื่ นชมผลงานของอาจารย ที่ ได ทํามา ผมรู สึ กแปลกใจ ไม ได เงิ นทุ น
สนับสนุนซักเทาไหรนัก โครงการอยางนี้นาจะมีหนวยงานของรัฐ เชน สกว. หรือวช. ที่ใหการสนับสนุน
ได เพราะเปนผลงานที่ มีประโยชน ทํามาได ใช ได จริ งบางแล ว ที่ ทําในหองทดลองถ าไม ได ทําจริ งก็ คง
เชื่ อได ครึ่ งเดียว ผมขอชื่ นชมในความอุ ตสาหะ โดยเรียนรู จากธรรมชาติแกไขธรรมชาติเปนสิ่ งที่ เปน
ประโยชนมาก
อาจารยพยอม
การทําการศึกษาวิจัยของผม มีขอจํากัดดานงบประมาณมาก ผมประมาณการที่ใชทําการทดลอง
ทางทะเลนั้ นใช งบประมาณหลายสิ บล านบาท เพราะอุ ปกรณ แต ละตั วมี ราคาแพงมาก เนื่ องจากการ
ทดลองทางทะเลเราต องการอุ ปกรณ ที่ รวดเร็ ว แม นยํา และถู กตอง อุปกรณ พวกนี้ ในเมืองไทยไม มี
เราตองเดินสายไปบรรยายแนวคิด “สรางบานใหปลา รักษาหาดทราย” ใหกับกรมกองตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่ อระดมเงินวิ จั ย งบประมาณการวิ จัยก อนแรกได จากกรมทรั พยาธรธรณี ประมาณ 5,000,000 บาท
เพื่ อให ทํา การศึ กษาวิ จั ยการป องกั นการกั ดเซาะหาดชลาทั ศน จั งหวั ดสงขลา โดยจั ด ทําแบบจําลอง
กายภาพและแบบจําลองทางคณิตศาสตร ทางคณะวิจัยไดกอสร างหองปฏิ บัติการจําลองคลื่ น จากนั้ น
คณะวิจัยไดรับการสนับสนุนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อีกประมาณ 10,000,000 ลานบาท
ครั้ งเมื่ อสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาเสด็ จมาเยี่ ยมมหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร แล วทรงสนพระทั ย
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มีพระประสงคใหทีมวิจัยไดทําการทดลองเชิงประจักษ (Real Experiment) โดยการจัดวางแนวปะการัง
เทียมผสมเถาลอย ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
ทานที่ 2
1. การสรางหินทิ้งตลิ่งที่บริเวณหัวไทรที่ทอดยาว จะมีผลดีผลเสียอยางไร
2. ไดยินไดฟงมาก ในอนาคตอาวไทยจะไปอยูชัยภูมิ พิษณุโลก แมน้ําโขงจะเปนทะเล ก็อยาก
ถามวา ขอถามลวงหนาไปหนึ่งศตวรรษ
อาจารยพยอม
สําหรั บคําถามนี้ ต องกราบเรียนเชิญอาจารย สุภั ททช วยเติ มเต็ มใหด วย แต ขอมู ลที่ ผมมี ตอนนี้
คาดวาในอีกยี่ สิบปขางหนา ถาดัชนีการทรุดตัวของแผนดินยังเปนแบบนี้ ควบคู กับน้ําทะเลที่กําลังหนุน
สูงขึ้น กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสจะกลายเปนนครเวนิสแหงใหม คิดในเชิงบวกก็ถือวาดี ที่ตอไปนี้จะไม
จําเปนตองเดินทางไปดูงานตางประเทศอีกแลว เรามาดูงานที่กรุงเทพไดเลย
ทานที่ 3
อัตราการกัดเซาะ 5 เมตรตอป ไมทราบเก็บขอมูลกี่ป มีการเปรียบเทียบหรือไมวา ปที่กัดเซาะมาก
ปที่กัดเซาะนอยเปนอยางไร ในความคิดผมพอมันเขามามากๆ คงไมใช 5 เมตรตอป มันนาจะนอยลง
เรื่อยๆ เพราะพื้นที่เริ่มเขาสูจุดสมดุล
อาจารยพยอม
ถานําภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2538 2542 และ 2545 มาเปรียบเทียบกัน โดยทฤษฎี แนว
ชายหาดนาจะเขาสูสมดุลและการกัดเซาะก็ควรจะหยุด แตบอยครั้งที่พบวาสมดุลของการเปลี่ยนแปลง
ชายฝ งทะเล มั กเปนสมดุ ลพลวั ต (Dynamic Equilibrium) กลาวคือ เปน “สมดุ ลต อการเคลื่ อนที่ ”
ไมใช วาเมื่ อชายฝ งทะเลเกิดการเปลี่ ยนแปลงแล วจะหยุดเมื่อถึงจุดสมดุล การเปลี่ ยนแปลงแนวชายฝ ง
ทะเลที่จะเขาสูสมดุลแบบหยุดนิ่งไดนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองปลายของหาดทรายนั้นเปนโขดกอนหินแข็ง
หรือที่เรียกวา “กองหินหัวหาด” (Headland)
การกอสรางเขื่อนกั นคลื่น (Breakwaters) โดยทั่ วไปคากอสรางอยู ที่ประมาณ 60 ลานบาทตอ
ความยาวชายหาด 1 กิโลเมตร ฉะนั้นถาชายหาดที่มีปญหามีความยาวรวม 100 กิโลเมตร ก็คงจะใชเงิน
หลายพันลานบาท แนวปะการั งเทียมที่ ทีมวิจัยกําลั งทดลองที่ บานปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี ชายหาดยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ราคาอยูที่ ประมาณ 30 ลานบาทตอความยาวชายหาด 1
กิโลเมตร
ทานที่ 4
ที่ออกแบบมานี้ สามารถใชไดที่สมุทรปราการ หรือที่อื่นๆ ไดหรือเปลา
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อาจารยพยอม
ไมไดครับ ที่ จริ งแลวแตละจุดแตละที่ ของประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะที่ไมเหมือนกัน เชนวา
คลื่นลมก็ ไมเหมือนกัน ลั กษณะธรณี ฐานก็ ไม เหมือนกัน ในความหมายคือไมนาจะเอาปะการังไปใชที่
สมุทรปราการไดเนื่ องจากที่นั้นเปนดินโคลนดินเหนียว เพราะฉะนั้นถาเราวางปะการังที่นี่เสร็จเราคิดวา
เราจะทําอยางนี้ เนื่องจากวาหาดโคลนของฝงอันดามันก็มีหลายจังหวัด แลวก็อาวไทยตอนบนก็มีหลาย
จั งหวั ด ฉะนั้ นกรณี การแก ไขป ญหาหาดโคลน ก อนหน านี้ เราป กไม ไผ บ าง เราเอาเสาไฟฟ าไปป กบ าง
เราพยายามปลูกปาโกงกางบาง แตปรากฏวามันไมขึ้ น ในชวงหนาฝนน้ําทะเลสูง ชวงมรสุมคลื่ นก็แรง
โกงกางที่ ปลูกจะถอนรากถอนโคน ตนโกงกางจะไมสามารถเติ บโตตอไปได ผมไดมีโอกาสไปดู งานของ
ทาน Prof. Dr. Klaus ที่ ประเทศเยอรมันมี แมทางเยอรมันมีจะมีปาโกงกางสูไทยไมได แตปรากฏวา
งานวิจัยการใชแนวโกงกางกันสึนามิและกันคลื่น ที่เยอรมันนีไดศึกษาวิจัยกันอยางจริงจัง มีการทดลอง
เรื่ องการใช แนวโกงกางกันคลื่ น ที มวิจัยมี โอกาสไดไปดูแนวความคิ ดนั้ นแลวคิดว าควรพั ฒนาสานต อใน
เมืองไทย
แนวความคิ ดป าโกงกางกั นคลื่ นในประเทศไทยนั้ น คาดว า ป ญหาหลั กข อหนึ่ งที่ จะเกิ ดขึ้ นคื อ
ตนโกงกางถอนรากถอนโคนในหนามรสุม แลวต นโกงกางจะไมสามารถเติบโตและไมสามารถกั นคลื่นได
การวิจัยอีกสองปขางหนาหลังจาก “โครงการวิจัยการวางปะการังเทียมฟนฟูหาดทราย” ไดเสร็จ
เราจะทําการทดลองดังนี้ครับคือ สําหรับหาดโคลนหรือหาดเลนเราปองกันแกไขไดโดย “การเสริม
แรงโกงกางวัยออน” โดยพบวาตนออนของโกงกางวัยเยาวที่มีความสูงไมเกิน 3 เมตร ทรงพุมกวาง
ประมาณ 2 เมตร (รูปที่ 93) ผานไปซักหนึ่งประมาณ 5-6 ป ถึงวัยกลางมีความสูง 5 เมตร ทรงพุมกวาง
ประมาณ 3 เมตร และเมื่อผานไปกวา 5 ป ตนโกงกางเขาสูชวงโตเต็มวัย มีความสูงกวา 10 เมตร
ทรงพุมที่กวางขึ้น มีโครงรากที่แข็งแรงและมั่นคง สามารถใชเปนแนวโครงสรางสะลายพลังงานคลื่นได

รูปที่ 93 พัฒนาการของตนโกงกางในชวงอายุตางๆ
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เราคิ ดว าโกงกางวั ยเยาว มักไม สามารถต านทานคลื่ นในหน ามรสุ มได แต โกงกางวั ยกลางและ
โกงกางโตเต็มวัยนั้ นจะสามารถสะลายพลังงานคลื่ นได ถ าเราสังเกตโครงสรางของรากตนโกงกางก็จะ
พบว าโกงกางมี โครงสร างรากที่ หนาแนนมากๆ (รูปที่ 94) เชื่ อวามันสลายพลังงานคลื่ น และสามารถ
ชะลอความแรงของสึนามิไดบางสวน
เราทําแบบนี้ครับ ทีมวิจัยจะทําการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบกระถางขนาดใหญเพื่อปลูกตนโกงกาง
วัยออน โดยใหกระถางมีน้ําหนัก ขนาด และชองรูพรุนที่ เหมาะสม เพื่ อเปนการเสริมแรงสรางความ
มั่ นคงและปลอดภั ยให กับต นโกงกางวั ยอ อน ป องกั นไมให ต นโกงกางวั ยอ อนไดรั บความเสี ยหายจาก
คลื่นลมและกระแสน้ํา จากนั้นจะนําตนโกงกางมาปลูกเปนแถว 5-7 ชั้ น เพื่ อใหเปนแนวกันคลื่ นลมใน
อนาคต (รูปที่ 95) เมื่อเวลาผานไปประมาณอีก 3 ป ทรงพุมของตนโกงกางจะมีขนาดโตขึ้น (รูปที่ 96)
และเมื่ อผ านไปถึง 5 ป ก็จะเขาสู โกงกางโตเต็ มวัย ซึ่ งมีลําต นน าจะแข็ งแรง ตอนที่ เราปลู กจะใหมี

รูปที่ 94 โครงสรางรากตนโกงกางที่หนาแนน

รูปที่ 95 แนวกระถางโกงกางวัยออน

รูปที่ 96 แนวกระถางโกงกางวัยกลาง
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รูปที่ 97 แนวโกงกางโตเต็มวัยที่สามารถตานทาน
คลื่นลม ปองกันการกัดเซาะ และฟนฟูระบบ
นิเวศชายฝ งได

รูปที่ 98 รากตนโกงกางที่โตเต็มวัยจะปกปด
กระถางคอนกรีตแทบจะไมเห็ นร องรอย

พฤติกรรมคลายๆ เปนแนวฝงกันคลื่นใหเปนแนวสลายพลังงานคลื่ น (รูปที่ 97-98) ถาบังเอิญโครงการ
เชนนี้พอจะเปนไปได จะฟนฟูระบบนิเวศ ชะลอการกัดเซาะชายฝงได เรามีตนโกงกางที่อาจลดโลกรอน
ไดดวย อันนี้เปนจินตนาการที่คิดวาจะลองทําวิจัยตอไป
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ภัยพิบัติจากน้ําทวมบริเวณภาคใตของ
ประเทศไทย, กทม., และลุมน้ําเจาพระยา
ศ.ดร. สุภัทท วงศวิเศษสมใจ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียAIT

ประเด็นที่ 1 จะพูดเรื่องภัยพิบั ติจากพายุโซนรอนในอาวไทย ที่ เป นสาเหตุสําคัญของการเกิด
วาตภัยและอุทกภัย
ถิ่ นกําเนิ ดของพายุ โซนร อนที่ มีอิ ทธิ พลต อประเทศไทยจะอยู ในทะเลจี นใต อยู ใกล เส นศู นย สู ตร
บริเวณน้ําลึกฝงตะวันออกของประเทศฟลิปปนส ในฤดูรอนมวลอากาศรอนมากเหนือเสนศูนยสูตรเบา
กวามวลอากาศเย็นจะลอยตัวขึ้นสูง ความกดอากาศในบริเวณดังกลาวต่ําลง ดูดเอาอากาศเย็นโดยรอบ
เขามาแทนที่เพิ่มมากขึ้ น ความเร็วลมที่ถูกดูดเขาหาศูนยกลางเพิ่ มสูงขึ้น และการหมุนของลมทวีขึ้นจาก
อิ ทธิ พลการหมุ นของโลก ทําให เกิ ดแรงเหวี่ ย งหนี ศู นย กลางเหทิ ศไปทางขวา หมุ นทวนเข็ มนาฬิ กาใน
ซี กโลกตอนเหนื อของเสนศู นย สูตร หรื อหมุ นตามเข็มนาฬิกาในซี กโลกตอนใต เมื่ อมวลอากาศที่ เต็มไป
ดวยความชื้นจากไอน้ําที่ ระเหยจากทะเลเคลื่ อนตัวเขาสู ดานบนเริ่มเย็ นตัวลง ไอน้ําเริ่ มควบแน นรวมตัว
เขาเปนหยดน้ําและเปนฝนในที่สุด ทําใหเกิดน้ําทวม เสนทางพายุที่รุนแรงจะเคลื่ อนตัวไปทางเหนือและ
สรางความเสียหายใหกับประเทศฟลิปปนส เกาหลี และญี่ปุน ดังรูปที่ 1
รูปนี้จะมีเสนทางพายุ สีแดงเปนพายุที่เกิดในฤดูรอนเดือนเมษายน พฤษภาคม ชวงนั้นดวงอาทิตย
ก็ จะส องแสงไปยั งผิ วทะเล โดยเฉพาะใกลบริ เวณเสนศู นย สูตรจะมี พลั งงานของดวงอาทิตย มากที่ สุ ด
ทําใหพายุมีความรุนแรง ความเร็วลมสูง โดยจะเคลื่อนขึ้ นเหนือ เพราะเปนชวงหนารอน พอเขาฤดูฝน
จะเปนสีน้ําเงิน ชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม พายุเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือผานเวียดนาม ฮองกง นําฝนมาตกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย
เนื่ องจากพายุนี้ขึ้ นฝ งที่ ฮองกง เวียดนาม พลังงานความรอนจากทะเลถู กลดให นอยลง อํานาจการ
ทําลายนอยลงแตจะทําใหเกิดฝนซึ่ งเปนประโยชน แต ฝนที่ ตกลงมากเกิ นไปก็เกิดความเสียหาย พายุ ที่
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รูปที่ 1 เสนทางการเคลื่อนตัวของพายุโซนรอนในทะเลจีนใตและทะเลอันดามัน
(Crutcher and Qualyle, 1974 ว. สงขลานครินทร ฉบับวทท. 31(2), 213-227, มี.ค.-เม.ย. 2552)

เขาสูอาวไทยเปนสีเขียว เราโชคดีมากเพราะพายุสวนใหญที่เขามาเปนพายุที่เกือบจะหมดแรงแลว เพราะ
เปนช วงฤดู หนาวดือนตุลาคม พฤศจิกายน ช วงมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือกดพายุ ลงใต พายุ ที่ เขามา
เมื่ อเที ยบความรุ นแรงกั บสี แดงจะเที ยบกั นไม ได เลย ลมพายุ สี แดงสามารถทําให บ านปลิ วกระจาย
มีแรงทําลายมหาศาล ประเทศไทยนับวาโชคดีมากๆ แตพบวาทุก 10 ป พายุที่รุนแรง เชน พายุแฮเรียต
เกย ลินดา ก็ยังเขามาสรางความเสียหายอยางใหญหลวง
สําหรั บเส นทางความถี่ ของพายุ แสดงในรู ปที่ 2 จะเน นให เห็ นว าฟลิ ปป นส ที่ เป นแหล งเกิดพายุ
ตัวเลขจะเนนใหเห็นเปนตัวเลข 5.0, 4.0, 3.0, 2.0 และ 1.0 ตัวเลขดังกลาวคือจํานวนพายุที่รุนแรงใน
แตละป ถาเปนประทศไทยจะเปน 0.1-0.2 จะมีเพียง 0.1 เทานั้นซึ่งหมายความวา ใน 10 ปจะเกิดพายุ
รุนแรง 1 ครั้ง นี้เปนสถิติการเกิดพายุที่นาเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งไดมาจากกองทัพเรือสหรัฐ (รูปที่ 1 และ 2)
เขามีวิธีวิเคราะหที่ชัดเจน ถูกตอง ถาเราดูเสนพายุในทะเลอันดามันมันก็มีเสนพวกนี้ 0.2-1.4 เหมือนกัน
เราจะเห็นวาพายุที่เขาไปที่พมาเปน 0.2 ใน 1 ป หมายความวาพายุที่รุนแรงเขาไปในพมา 1 ครั้ง ใน 5 ป
เชน พายุนากีสที่เกิดเมื่อป 2551 ถาขยับไปทางตะวันตกหนอย ที่บังกลาเทศก็จะมีความรุนแรงเหมือน
กับที่ ฟลิปปนส พายุที่ รุนแรงจะโจมตีบั งกลาเทศปละ 1-2 ลูก ซึ่ งเปนเส นทางพายุในทะเลอันดามัน
สังเกตดูวาในทะเลอันดามันกับทะเลจีนใตมีสภาพเหมือนกัน พายุที่รุนแรงอยู ในบริเวณที่ น้ําลึกนอกฝ ง
ฟลิปปนสซึ่งน้ําลึก 4,000 เมตร ที่อาวเบงกอลนั้นก็เปนที่ที่น้ําลึกมากๆ แสงแดดที่สองลงมาแรงๆ ก็เปน
พายุในฤดูรอนเคลื่อนตัวไปทางเหนือ พอมีลมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวจะมีลมกดพายุใหต่ําลงมา
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รูปที่ 2 สถิติจํานวนพายุโซนรอนในแตละป (0.1 ในอาวไทยมีไตฝุน 1 ลูกใน 10 ป).
(Crutcher and Quayle, 1974)

เราโชคดีมากคือ 1. พายุที่เขาอาวไทยมีกําลังออน และนานถึง 10 ปถึงจะมีชนิดรุนแรงซักหนึ่งครั้ง 2. ใน
ทะเลอั นดามั น แม พายุ รุ นแรงจะเกิ ดใกล ประเทศไทย แตที่ ฝงอั นดามั นมี ภู เขารอบชายฝ งช วยกั นพายุ
และพายุเริ่มกอตัว ความรุนแรงก็ยังไมมาก ความรุนแรงจะมีที่ ชายฝ งบังกลาเทศ เมื่อไดรับพลังความ
รอนจากดวงอาทิตยเพิ่มขึ้น
พายุโซนรอนที่ สรางความเสียหายในภาคใตบริเวณอาวไทยที่ รวบรวมไวมี 5 ลูก ไดแก ป 2495
พายุเว เขาถลมอาวไทยตอนบน ป 2505 พายุแฮเรียต ถลมแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
ป 2513 พายุรูธ ถลมเกาะสมุยและชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานีและชุมพร ป 2532 พายุเกย ถลมอําเภอ
ปะทิวและทาแซะ จังหวัดชุมพร และป 2540 พายุลินดา ถลมอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เสนทางพายุ (รูปที่ 3) พายุสวนใหญเขาสูภาคใตในปลายเดือนตุลาคมถึงตนเดือนพฤศจิกายน พายุเกย
กับลินดาเขาชวงตนเดือนพฤศจิกายน ชวงตนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ทําไมพายุดั งกล าวข างต นจึงสามารถทําลายลางได อยางรุนแรง ก็ เนื่ องจากพายุ ดังกล าวเกิดใน
ฤดูหนาวจากหย อมความกดอากาศต่ําทําใหเกิดลมแรงพัดเขาสู ศูนยกลาง พายุ เปนกลุ มเมฆสีดํา เมื่ อ
ดวงอาทิตยที่สองแสงลงไปบนพื้นโลก บริเวณที่รอนมากๆ ลมจะลอยตัวขึ้ นเกิดเปนชองวาง ลมบริเวณ
ขางเคียงพัดเขามาในบริเวณที่อากาศมันลอยขึ้น เพราะฉะนั้นจึงเกิดเปนกอนเมฆ มีความชื้นเพิ่มมากขึ้น
มีขนาดใหญขึ้น ทําใหมีความรุนแรงขึ้น ความดันบรรยากาศ ความชื้นของพายุจะตกต่ําลงจากความดัน
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รูปที่ 3 เสนทางการเคลื่อนตัวของพายุโซนรอนที่รุนแรง 5 ลูกในอาวไทย

รูปที่ 4ก ความดันพายุโซนรอนที่ศูนยกลางลดลงจากความดันบรรยากาศ P ลงเหลือ P0
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รูปที่ 4ข ความเร็วลมของพายุโซนรอนมีคาสูงสุด V0 หรือ Umax ที่ขอบตาพายุ R

บรรยากาศ ความเร็วลมที่ขอบตาพายุก็จะมีความเร็วลมสูงสุด (รูปที่ 4) เปนเสนที่ แสดงถึงการเปลี่ ยน
แปลงของเสนความดันบรรยากาศที่ตาพายุไปถึงบริเวณรอบขาง และก็ความเร็วลมสูงสุดที่ขอบตาพายุ
นี้ เป นตัวอยางของคลื่นที่ เกิ ดจากพายุเกยในชวงวั นที่ 2-3 พฤศจิกายน 2540 บานเราโชคดีเนื่ องจาก
พายุไมรุ นแรงมากเพราะเปนฤดูหนาวทําใหเกิดคลื่ นสู งเพี ยง 1-2 เมตร ที่ ระยองและคลื่ นที่ ใหญที่ สุ ด
ที่อยูนอกฝงก็สูงประมาณ 3-4 เมตร เชน บังกลาเทศคลื่นสูงเปน 10 เมตร มีอํานาจการทําลายสูงมาก
ส วนของบ านเราที่ เกิดขึ้ นมีอํานาจการทําลายก็ ไม มากนัก สถิ ติพายุ ที่ เข าสู ประเทศไทยขึ้ นไปทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ปละประมาณ 12-13 ลูก พายุ พวกนี้ นําน้ําฝนที่เปน
ประโยชนต อการเพาะปลูกมาให พายุ ที่ เข าสู อาวไทยเป นเส นล างที่ เปนสี เขี ยว เฉลี่ ยป ละ 3 ลูก ซึ่ ง
สวนใหญเปนพายุที่กําลังออน ถาเปนพายุที่มีกําลังแรงตองใชเวลา 10 ปถึงจะเกิดหนึ่งครั้ง (รูปที่ 1)
สรุปว าพายุที่ รุนแรงในฤดู รอนไดสรางความเสียหายต อฟ ลิปป นส จีน เกาหลีและญี่ ปุ น พายุที่
รุ นแรงขนาดกลางในฤดู ฝนทําให เกิ ดน้ําท วมสร างความเสี ยหายต อ ฮ องกง ลาว เวี ยดนาม และไทย
ส วนพายุ ที่ ออนกําลั งในปลายป สร างความเสี ยหายระดั บปานกลางจากลมและคลื่ นที่ มีขนาดปานกลาง
เปนพายุที่ ไมรุนแรงมาก กรณี ภัยพิ บัติที่ เกิดกับประเทศไทย เราสามารถรู วาพายุจะเขากอน 2-4 วัน
คนที่ ภ าคใต มีวุฒิ ภาวะดี มาก รั บฟ งวิ ทยุ ร ายงานข าวเวลาพายุ เข ามา และเตรี ยมพร อมที่ จะรั บสภาพ
ลมแรง ฝนตกหนัก สมัยที่อยู AIT เมื่อกวา 20 ปที่แลว ที่ฝนตกหนักรอบเทือกเขาหลวง แผนดินถลม
ที่พิปูน คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผมกับคณะของศาสตราจารยปริญญา นุตาลัย ก็มาพูดที่คีรีวง
ใหความรูชาวบานเรื่องพายุที่ จะเขามาสรางความเสียหาย หลังจากนั้นทุกคนตื่นตัว รูวิธีที่จะปองกันภั ย
สามารถลดความเสียหายไดอยางมาก
ประเด็นที่ 2 จะพูดเรื่องภัยพิบัติน้ําทวมในภาคใตของประเทศไทย
ภาคใตมีน้ําทวมใหญถึง 3 ครั้งแรก เมื่อป 2531 ระหวางวันที่ 21-25 พฤศจิกายน เกิดเหตุการณ
แผนดิ นถล มรอบเทื อกเขาหลวงที่ พิปู น คี รีวง ลานสะกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช แล วก็ ตามมาเกิ ด
น้ําทวมที่คลองอูตะเภา ที่เมืองหาดใหญ น้ําทวมอยู 3 วัน ทวมทั้งเมืองสูงประมาณ 2 เมตร ครั้งที่ 2
ระหวางวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2543 ก็พอๆ กัน เปนฝนกระหน่ําที่อําเภอหาดใหญ เขาสูคลองอูตะเภา
ฝนตกหนักไลเลี่ ยกัน น้ําก็ทวมหาดใหญ 3 วัน สู งประมาณ 2 เมตรเช นกัน และเมื่ อป กอนครั้ งที่ 3
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ก็ทวมระหวางวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน โดยวันที่ 1 ตุลาคม ผมไปใหขาวกับสถานีโทรทัศนวา
ฝนจะเหมือนปกอนวันที่ 21 และก็เหมือน 10 ปกอน แตปกอนน้ําจะไมทวมหาดใหญรุนแรงเทากับ 2 ครั้ง
ก อน เพราะว าเรามี คลองระบายน้ํา ร.1 สร างเสร็จเรี ยบร อยและใช งานได พอวั นที่ 2 พฤศจิ กายน
น้ําทวมหาดใหญทั้ งวัน ทานอดีตนายกอภิสิทธิ์มาที่หาดใหญ ตกใจมาก น้ําสูงตั้ ง 3 เมตร แตน้ําทวม
วันครึ่ ง พอมาเชาวันที่ 3 น้ําแห ง เพราะคลองระบายน้ํา ร.1 คลองผันน้ําตามแนวพระราชดําริของ
ในหลวง ซึ่งผันน้ําในเมืองหาดใหญลงสูทะเลสาบสงขลาไดอยางรวดเร็ว
ในอดี ตน้ําท วมในเขตจั งหวัดชุ มพรเกือบทุ กป ชวงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน แต ในหลวงทรง
พระราชทานแนวพระราชดําริผันน้ํา ลงคลองอาวพะนั งตั ก จากนั้ นน้ํา ไม ท วมชุ มพรอี กเลย ทุกป ฝนตก
แตก็ไมท วม มั นระบายลงทะเลก อนเข าเมือง เพราะฉะนั้ นอั นนี้ ก็เปนแนวทางในการแก ไขปญหาคลอง
อูตะเภาใหสําเร็จลุลวงไปได เราจะไดเห็นขอมูลและเห็นแนวทางที่จะแกไขปญหาน้ําทวมในเมืองหาดใหญ
สงขลา คือ มีการศึกษาปญหาน้ําทวมเมืองหาดใหญตั้งแต 21 ปที่แลว
รูปที่ 5 เปนรูปสภาพน้ําฝน รูปดานบนเปนระดับน้ําที่สะเดา บานบางศาลา ที่หาดใหญ มันนาสนใจ
เมื่อ พ.ศ. 2524, 2527 รูปดานลางเปนระดับน้ําป 2529 และก็ 2531 ในอดีตทุกๆ 2 ป (รูปหางกัน 2 ป)
โดยจะมีน้ํา ทวมใหญ ในคลองอู ตะเภา ท านอาจจะไม รู ฝนตก 200, 400 ถอยหลังมา 300 เยอะแยะ
กอนนี้ เหมือนกั นมันกระชั้ นกวา น้ําในคลองอู ตะเภา เมื องหาดใหญ มี ทวมอยู ทุ กป สวนอิ ทธิพลของ
โลกรอนตอบานเราพบวามีนอยมาก มีขอมูลใหดู พวกนี้มันเปนวัฐจักรของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก
มันมีวัฐจักร 20 ป ทางกองทัพเรือ เขาทํานายน้ําในทะเล เขารูเรื่องนี้ดีมาก มันจะมีอิทธิพลของดวงอาทิตย
ดวงจันทร และโลก และทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้ น มันมีวัฎจักรวงจรประมาณ 19 ป คิดงายๆ 20 ป
ก็ ครึ่ งหนึ่ งของ 20 คื อ 10 ที่ พายุ รุนแรงจะเขาสู ประเทศไทย ทุกๆ 5 ป หนึ่ งสวนสี่ ของวั ฐจักรใหญ
มั นก็จะมี อิทธิ พลจากแอลนิ ลโย ลานีย าบ าง ซึ่ งมีอิทธิ พลต อประเทศไทย แต เป นสิ่ งที่ ไม รุ นแรงมาก
พวกนี้ถาเราศึกษาดีๆ จะเห็นสาเหตุที่แทจริง
รูปที่ 6 เปนสภาพน้ําทวมจากตนน้ํามาถึงปลายน้ํา ดานลางที่ต่ําเปนเมืองหาดใหญ เมื่อ 10 ปกอน
ดานลางจะเปนทองคลองที่มีเมืองหาดใหญเปนทองกระทะ มันจมลึกลงไป แผนดินทรุด เปนที่ราบต่ํากวา
แนวราบโดยซ้ําไป เพราะฉะนั้นที่ เมืองหาดใหญเปนที่ ลุมและก็เปนทองกระทะ น้ําทวมก็ออกไปไหนยาก
ก็ตองมาทวมที่นี้ เวลาที่น้ําไหลลงมาก็จะมาหยุดที่นี้ ทีนี้เราเห็นเสนระดับน้ําสูงขึ้ นไปจะอยูในระดั บที่สูง
กวาขางบน ถาน้ําไหลตอเนื่องจากขางบนลงสูทะเลสาบสงขลาเลยไมมาชะลอที่อยูที่เมืองหาดใหญ น้ําก็
จะออกเร็ว การระบายน้ําก็ดีขึ้น รูปที่ 7 แสดงใหเห็นวาน้ําที่เขามาทวมเมืองหาดใหญ มันเขามาแลวหยุด
มันไมไหลตอเนื่อง เพราะฉะนั้นแรงสงก็นอยลง ประสิทธิภาพของคลองผันน้ําที่ทําอยูก็ยังไมเต็มรอย
รูปที่ 8 เปนรูปคลองผันน้ํา ร.1 อยูทางดานตะวันตก ร.4 ร.5 อยูทางดานตะวันออก นี้ก็เปนขอมูลของ
กรมชลประทานที่แสดงใหเห็นวา คลองผันน้ํา ร.1 สามารถผันน้ําได 900 ลบ.ม. ตอวินาที ในขณะที่น้ําที่
เขามาประมาณ 1,500 หรือ 1,600 ร.3 ผันน้ําได 900 ถาเรามีคลองผันน้ํา ร.4 ร.5 มาเสริม มันก็จะ
สามารถผันน้ําไดใหทวมนอยลง
สําหรับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ําของเมืองหาดใหญแสดงในรูปที่ 7 สวนรูปที่
8 แสดงบริเวณปากคลองผันน้ํา ร.1 น้ําที่มาจากตนน้ําก็มาจากดานขางๆ แลวไหลเขาไปในคลองผันน้ํา
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รูปที่ 6 ระดับน้ําป 2543 ตามแนวคลองอูตะเภา

คลองระบายน้ํา ร.1 และไหลลงสู ทะเลสาบสงขลา น้ําที่ เขามามันมาตั้ งฉากกับคลองเลย แรงสงที่มา
จากดานบนตนน้ํามันถูกตัดขาด น้ํามันนิ่งกอนที่จะไหล มันไหลชากอนที่จะไหลเขาสูคลองระบาย เพราะ
ฉะนั้นถาเราทําคลองระบายน้ําเพิ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ําจากชวงบนใหตอเนื่องเขาสูคลองผันน้ํา
ให มีความต อเนื่ องให มีแรงสงจากด านบน ถามี การตอเชื่ อมดี แรงส งจากด านบนจะขั บเคลื่ อนน้ําออก
ทะเลสาบสงขลาได เร็ ว คือถาอยูที่ นี้มันหมดแรงเปนแรงสงระดับเดียวกั น มาอยู ที่ นี้กว าจะออกไดก็ชา
นอกจากชวงที่น้ําหลากมากๆ มันยกขึ้น อันนั้นมันจะชวยสง แตแรงมันไมเทากับพลังงานดานบนที่จะทํา
พวกนี้ เป นประสบการณ ที่ เราเห็ นจากการแก ไขป ญหาน้ํา ท วมในทุ งเจ าพระยา ซึ่ งผมจะได กล าวต อไป
เพราะฉะนั้นเราไมตองกังวลมาก เรามีแนวทางที่จะแกไข ก็ทําได ถาเราปรับปรุ งคลองผันน้ํา ร.3 ร.4
ร.5 ใหดีขึ้น ใหมีประสิทธิภาพตอการผันน้ํา ตอไปน้ําไมทวมเหมือนชุมพร สภาพเหมือนกัน ซึ่งที่นี้สภาพ
รุนแรงกวา ตองแกไขมากกวา แตทําแลวปญหาเดียวกัน เรามีความหวัง มีแนวทางที่จะทํา อยาไปกังวล
มาก น้ํากําลังจะมาปนี้ พวกเราก็เตรียมตัวไว คลองที่ จะระบายน้ําตางๆ พวกเราที่ เขาใจเรื่ องพวกนี้ ก็
ชวยกัน บอกชาวบาน คือปญหาจริงๆ คลอง ร.3 ร.4 ร.5 สรางแลวแตไมยอมใหเปด ผูที่อยูปลายคลอง
ก็กลัววาน้ําจะมาทวมบานเขา ถึงน้ํามันจะมา แตถาใหมันไหลดีๆ มันก็จะไหลลงทะเลสาบไดเร็วจึงทําให
ทวมไมนาน พวกเราจึ งตองช วยกั นทําความเขาใจกั บผู ที่ มาต อต านใหเห็ นกั บส วนรวม แลวทางราชการ

42

การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

รูปที่ 7 แผนที่แสดงการผันน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้ นที่เทศบาลนครหาดใหญ

รูปที่ 8 บริเวณทางรับน้ําเขาบริเวณรอยตอระหวางคลองอูตะเภา และ คลอง ร.1
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ตองชดเชยคนที่ไดรับความเสียหายใหเขาไปอยูที่ ปลอดภัย ใหความชวยเหลือ ก็จะทําใหโครงการตางๆ
ดําเนินการเกิดผลสําเร็จไดรวดเร็วขึ้น

ประเด็นที่ 3 จะพูดเรื่องผลกระทบภาวะโลกรอนตอน้ําทวมกรุงเทพฯ
ประเด็นนี้ จะแบงเป น 2 ส วน คือ โครงการปองกันน้ําทวมกรุงเทพฯ และผลกระทบจากภาวะ
โลกรอน
1. โครงการปองกันน้ําทวมกรุงเทพฯ
การปองกันน้ําทวม ในมาตรการบรรเทาอุทกภัยตางๆ หลังจากอุทกภัยเมื่อป 2526 ทําใหเกิด
น้ําทวมขังฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ เนื่องจากน้ําทวมทุงรังสิตนานถึง 4 เดือน พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวฯ จึงไดพระราชทานดําริในการสรางคันกั้นน้ําทางเหนือและทางตะวันออก ซึ่งกอสรางแลวเสร็จใน
ป 2527 คันกั้นน้ําตามแนวพระราชดําริ รวมถึงการควบคุมการระบายน้ําฝนภายในพื้นที่ปดลอม สามารถ
ควบคุมสภาพน้ําทวมไดระดับหนึ่ง และไดเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําใหดีขึ้นตามลําดับ ดาน สศช.
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ในป 2528 ไดมอบให AIT (Asian
Institute of Technology) ทําการศึกษาแนวทางการปองกันน้ําทวมลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง และ
AIT ไดเสนอ 4 มาตรการ ดังนี้คือ 1. ทําทางลัดน้ําที่อําเภอพระประแดง 2. ขุดคลองผันน้ําไปตามทุง
ตะวันออก 500, 750 และ 1,000 ลบ.ม./วินาที 3. สรางคันกั้นน้ําไปตามชายฝงทั้งสองแมน้ํา และ 4. ขุด
ลอกแมน้ําจากปากแมน้ําถึงปากเกร็ด (รูปที่ 9) สวน JICA (Japan International Cooperation Agency)
ในป 2529 ไดใหความชวยเหลือกรุงเทพฯ ในการออกแบบ ควบคุมการสูบน้ําฝนภายในพื้นที่ปดลอมที่ลุม
บริเวณกรุงเทพฝงตะวันออกลงสูแมน้ําและทะเล นอกจากนี้ AIT ไดศึกษาโครงการปองกันน้ําทวมฝง
ธนบุรี ไดแก 1. การปรับปรุงคลองหลักระบายน้ําตอเชื่ อมคลองทวีวัฒนากับคลองขุนราชพินิจใจ เพื่อ
ลดความเสียหายจากน้ําทวมในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา 2. แผนบรรเทาน้ําทวมฝงตะวันตก
โครงการเจาพระยาสอง 3. การจําลองแบบสองมิติของสภาพน้ําทวมบริเวณธนบุรี และสมุทรปราการ
โดย NEDECO (Netherlands Engineering Consultants) และ 4. การปองกันน้ําทวมกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดย Sverdrup & Parcel and Associates, Inc.
น้ําทวมกรุงเทพฯ สาเหตุหลักๆ เกิดจากธรรมชาติ ไดแก น้ําฝน น้ําทา และน้ําทะเลหนุน และ
จากการกระทําของมนุษย ไดแก การเปลี่ ยนพื้ นที่ เกษตรเปนพื้ นที่ ชุมชน และการสู บน้ําบาดาลบริ เวณ
หมูบานเสรี กรุงเทพฯ อุทกภัยในป 2538 ไดสรางความเสียหายอยางใหญหลวงรวมมูลคาถึง 30,000
ลานบาท ธนาคารโลกจึงไดมอบหมายให AIT, DHI (DHI Thailand เปนศูนยประสานงาน DHI ประจํา
ประเทศไทย ของบริ ษัท DHI Water & Environment ประเทศเดนมารก) และเอเคอร สอิ นเตอร
เนชั่ นแนล (Acres International) ร วมทบทวนมาตรการบริ หารจั ดการน้ํา ในทุ งเจ า พระยา เพื่ อช วย
รัฐบาลไทยในการจั ดลําดับความสําคัญของโครงการต างๆ สําหรั บบริหารจั ดการน้ําท วม รวมทั้ งจั ดทํา
แผนเบื้องตนสําหรับโครงการบริหารจัดการน้ําทวมทั่วที่ ราบลุม ผลการทบทวนถูกนํามาบรรจุไวในแผน
ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ราบลุมโดยรวมภายใตโครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแมน้ํา
เจาพระยา โดยทําการศึกษาตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2539 ถึง 30 พฤศจิกายน 2540 รวมเวลา 16 สัปดาห
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รูปที่ 9 มาตรการปองกันน้ําทวมแบบตางๆ สําหรับแมน้ําเจาพระยาตอนลาง (สศช., 2528)

โดยในเดื อนธันวาคมป 2540 JICA ไดให ความชวยเหลื อรัฐบาลไทยในการพัฒนาแผนบรรเทาน้ําทวม
แบบบู รณาการโดยอิงแผนการทํารายงานจากธนาคารโลกดั งกล าวข างต น มีกําหนดเวลาในการพัฒนา
แผนพัฒนาบูรณาการรวม 30 เดือน ในป 2543 นอกจากนี้สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย ไดรายงาน
กรอบการบริหารจัดการน้ํา ซึ่ งเสนอ 3 มาตรการในการแกปญหาการขาดแคลนน้ํา ปญหาน้ําทวมและ
ป ญหาน้ํ า เสี ย โดยใช หลั กการบริ หารจั ด การทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว แผนแม บทในการบรรเทา
อุทกภัยบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ระยะสั้น 5 ป ระยะกลาง 15 ป และระยะยาว 25 ป
สภาพน้ํา ทวมในทุ งเจ าพระยาจากเขื่ อนเจ าพระยา ที่ ชั ยนาท ไปสิงห บุ รี อ างทอง อยุธยา
บางไทร ถึงกรุงเทพฯ อัตราการไหลที่เขื่อนเจาพระยา และที่ประตูระบายน้ําพระราม 6 รวมถึงระดับน้ํา
(เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) และการสลายตัวของคลื่นน้ําหลาก จากตนน้ําเขื่ อนเจาพระยาถึง
ทายน้ําบางไทร ในป 2521 และ 2523 คลื่นน้ําหลากชวง 3 เดือน (ก.ย. - พ.ย.) มีความสูง 7 เมตร ที่
ชัยนาทสลายลงเหลือความสูง 4.5 เมตร ที่อางทองสลายลงไปอีกเหลือความสูง 3.5 เมตร ที่อยุธยา
และเหลือ 2 เมตร ที่บางไทรจะเห็นไดวาน้ําลนระดับตลิ่งที่ทุกสถานีวัดน้ํา (รูปที่ 10)
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รูปที่ 10 การสลายตัวของคลื่นน้ําหลากจากเขื่อนเจาพระยาถึงบางไทร ป พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2523

ดานเทคโนโลยี ในป 2548 กทม.ไดมอบหมายใหบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด
แมเนจเมนท จํากั ด จั ดทําระบบทํานายน้ําท วมเนื่ องจากฝนโดยใช เรดาร พื้ นที่ กรุ งเทพมหานครฝ ง
ตะวันออกภายในคันกั้ นน้ําพระราชดําริ ซึ่ งเปนระบบทํานายที่ทันสมัยที่ สุด และในเดือนตุลาคม 2548
ไดมอบให บริษั ทที มฯ ทําการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และจัดทําแผนแม บทระบายน้ําในพื้ นที่ ฝงธนบุรี
ปจจุบันกทม. ไดติดตั้ งเครื่ องสูบน้ําขนาดใหญ ซึ่งสามารถระบายน้ําในพื้นที่เศรษฐกิจและถนนสายหลัก
ไดอยางรวดเร็ว ความแปรปรวนของน้ําฝนซึ่ งเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดน้ําทวมในเขตกรุงเทพฯ และ
จากน้ําในแมน้ําเจาพระยา น้ําจากทุ งรังสิต น้ําฝนที่ตกในพื้ นที่ปดลอม และจากขอมูลตางๆ ที่ กลาวมา
จะเห็นไดวากรุงเทพฯ มีระบบปดลอมและการระบายน้ําที่ดี (รูปที่ 11ก และรูปที่ 11ข) ในปน้ําทวมใหญ
ในลุ มน้ําเจาพระยา ป 2538 และ 2549 น้ําจึงไมทวมกรุงเทพฯ และคันกั้นน้ําริ มแมน้ําจากสามเสนถึง
สะพานพุทธที่มีปญหากอสรางในอดีตก็จะสรางไดเปนชองปดลอมสุดทาย
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2. ผลกระทบจากภาวะโลกรอน
ปจจุบันความรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลดีขึ้นมาก จากขอมูลของการตรวจวัดระดับ
น้ําเดิม อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยทั่วโลกไดจากการตรวจวัดใน 5 ทศวรรษ หรือ 50 ป ที่ผานมามีคา
+1.8 ± 0.3 มม./ป สวนคาที่ไดจากดาวเทียมในทศวรรษที่ผานมามีคา +3.1 ± 0.4 มม./ป แตยังไมเปนที่แนชัด
ว าอั ตราการเปลี่ ยนแปลงที่ เพิ่ มขึ้ นในทศวรรษนี้ มีผลตอการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตอยางไร โดยเฉพาะ
บางพื้นที่ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นมากๆ มาจากหลายสาเหตุ ไดแก การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ การละลายของ
น้ําแข็งขั่วโลก และอิทธิพลภูมิอากาศโดยเฉพาะบริเวณที่มีลมแรง
การศึกษานี้พบวาระดับน้ําทะเลในอาวไทยใน 67 ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก สอด
คลองกับขอมูลดาวเทียม เพราะอาวไทยอยูในเขตรอนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนอยไมมีผลจากน้ําแข็งละลาย และ
ไมถูกผลกระทบจากกระแสน้ําเย็นและกระแสน้ํารอน

รูปที่ 11ก อาคารบังคับน้ําริมแมน้ําเจาพระยา
การจัดการ
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รูปที่ 11ข อุโมงคระบายน้ํากรุงเทพมหานคร
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การวัดระดับน้ําทะเลเปนสิ่งสําคัญในศตวรรษที่ผานมา เนื่องจากอิทธิพลโลกรอนมีผลกระทบ
ตอประชาชนที่อยูอาศัยบริเวณชายฝง เครื่องมือวัดระดับน้ําเปนขอมูลเดิมซึ่งมีอยูไมทั่วถึง และมีขอ เสีย
เมื่อสถานีตรวจวัดมีการทรุดตัว แตในทศวรรษที่ผานมาไดใชดาวเทียมชวยวัดระดับน้ําทะเลไดอยางทั่วถึง
และแสดงให เห็ นถึงการเพิ่ มค าระดั บน้ํา อย างมากบริ เวณที่ มีลมแรง แต มีข อมู ลเพียงทศวรรษนี้ และ
ไมสามารถทํานายคาอนาคตได จึงตองมีการตรวจวัดตอไป
ขอมูลดาวเทียม เมื่ อป 2535 ประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาไดสงดาวเทียม TOPEX/
Poseidon (T/P) ไปตรวจวัดระดับน้ําทะเล และ ป 2544 ไดสงดาวเทียม Jason-1 ที่มีเครื่องมือวัดที่
ทันสมัยใหคาถูกตอง 4-5 มม. และตรวจวัดทั่วโลกครบรอบใน 10 วัน ใหคาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
ในทศวรรษที่ผานมามีคา +3±0.4 มม./ป และคาที่ไดจากดาวเทียมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 5
เทาของคาเฉลี่ย ในบริเวณที่มีลมแรง เชน ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟค จากอิทธิพลของกระแส
น้ําเย็นกุโรชิโวในทะเลจีน และกระแสน้ํารอนบริเวณเสนศูนยสูตรจากลมสินคาที่เรือสําเภาใชเปนเสนทาง
เดินเรือในอดีต สวนทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก มีกระแสน้ําเย็น Gulf Stream และกระแส
น้ํารอนบริเวณศูนยสูตรที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากของระดับน้ําทะเลเชนกัน
A. Cazenave และ R.S. Nerem (2004)1 นําเสนอขอมูลเสนทางดาวเทียมที่วัดระดับน้ํา
รอบโลกใน 10 วัน (รูปที่ 12) และผลการวัดทุก 10 วัน เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 60 วัน (รูปที่ 13) คาระดับ
น้ําทะเลในพื้นที่ ตางๆ (รู ปที่ 14) แสดงให เห็นวาระดับน้ําทะเลในอาวไทยไมสูงขึ้ น เป นข อมูลที่ เหมือ น
และตรงกั บข อมู ล ของกรมอุ ทกศาสตร ท หารเรื อ ส วนอิ ทธิ พลของภู มิ อากาศลมแรงและความกดดั น
อากาศทําใหระดับน้ําทะเลมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเปน 5 เทาของการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยดังกลาวขางตน
เนื่องจากอาวไทยเปนที่ ที่มีคลื่นลมไมแรงเหมือนทะเลจีนใต เนื่องจากมีชายฝ งเวียตนามและแหลมญวน
ชวยป องกันไว และลมสินคาบริเวณเสนศูนย สูตรซึ่ งมี ผลกระทบตอประเทศออสเตรเลี ยก็ถูกบล็อคเปน
บางสวนจากประเทศฟ ลิ ปป นสและอิ นโดนิ เซี ย และสาเหตุ ที่ สําคั ญเนื่ องจากมี แหลมมลายู หรื อภาคใต
ของประเทศไทยเปนกําแพงปองกันอยางดีตออิทธิพลของเอลนินโญตอประเทศไทย
จากการวิเคราะหขอมูลสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล ทําใหพบวา (1) การเพิ่ม
อุณหภูมิทําใหน้ําทะเลขยายตัวและสูงขึ้ น มีอัตราการเปลี่ ยนแปลง 0.3-0.7 มม./ป และ (2) การเพิ่ ม
อุณหภูมิทําใหน้ําแข็งละลาย 0.2-0.4 มม./ป การเพิ่มอุณหภูมิทั้งสองสาเหตุดังกลาวมีผลตอบริเวณกวาง
และสอดคลองกับขอมูลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ําทะเลทั้งใน 5 ทศวรรษที่ผานมาและในทศวรรษนี้
ส วนอิ ทธิ พลของภู มิอากาศลมแรงและความกดดั นอากาศ ทําให ระดั บน้ํ า ทะเลมี อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงเปน 5 เทาของการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยดังกลาวขางตน เปนสาเหตุสําคัญของการเพิ่มขึ้นของ
น้ํา ทะเล ซึ่ งจะได วิเคราะหอย างละเอี ยดถึงอิ ทธิ พลของกระแสน้ํา เย็นบริ เวณทะเลจี นใต และกระแส
น้ํารอนบริเวณเสนศูนยสูตรในการเพิ่มของระดับน้ําทะเลในหัวขอตอไป

1

Present-day Sea Level Change : Observations and Causes. Reviews of Geophysics, 42, RG3001/
2004 American Geophysical Union.
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รูปที่ 12 เสนทางโคจรของดาวเทียม TOPEX/Poseidon (T/P) รอบโลกใน 10 วัน

รูปที่ 13 คาเฉลี่ยระดับน้ําทะเลทุก 10 วันจากดาวเทียม T/P

รูปที่ 14 ขอมูลระดับน้ําทะเลที่ไดจาก (ก) ดาวเทียม และ (ข) จากการสํารวจในป 1993-2001
(Church et al., 2005)
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ทางดานอิทธิพลลมแรง ทําใหเกิดกระแสน้ําและระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้น ขณะที่มีพายุโซนรอน
เคลื่ อนตัวเข าสู อาวไทย ลมแรงของพายุทําใหเกิดกระแสน้ําบริ เวณผิ วทะเลและระดั บน้ําทะเลบริเวณที่
ตื้ นใกล ฝ งจะยกตั วสู งขึ้ น ในทะเลจี นใต จะมี กระแสน้ํา เย็ นกู โรชิ โว และในมหาสมุ ทรแอตแลนติ กจะมี
กระแสน้ําเย็ น Gulf Stream สวนบริเวณเสนศูนย สูตรจะมี กระแสน้ําร อน (รูปที่ 15ก) กระแสน้ําเย็น
เชื่ อมกับกระแสน้ํารอนเปนแรงขับเคลื่อนกระแสน้ําไหลเวียนไปทั่ วโลก (รูปที่ 15ข) บริเวณที่มีกระแส
น้ําเย็นและรอนนี้จะเปนบริเวณที่ระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้นอยางมาก (รูปที่ 14)
จากการศึกษาอิทธิพลของลมและอุณหภูมิในการเพิ่มระดับน้ําในทะเลจีนใตของ G. Fang และ
คณะ (2006)2 ความลึกของทะเลจีนใตและอาวไทย (รูปที่ 16) ความเร็วลมเดือนมกราคมพาน้ําจากทะเล
จีนใตไหลเขาสูอาวไทย (รูปที่ 17ก) และเดือนกรกฎาคม น้ําจากทะเลจีนใตไหลออกจากอาวไทย (รูปที่
17ข) ระดับน้ําทะเลในอาวไทยจะยกตัวสูงขึ้นนอยกวาทะเลจีนใต (รูปที่ 18ก) ระดับน้ําทะเลในอาวไทย
ลดลงนอยกวาทะเลจีนใต (รูปที่ 18ข) และจากขอมูลของระดับน้ําทะเลในอาวไทยและทะเลอันดามัน
พลเรือโท คงวัฒน นีละศรี 3 กรมอุทกศาสตรทหารเรือ (รูปที่ 19 และรูปที่ 20) แสดงคาระดับน้ําทะเล
เฉลี่ ยรายปจํานวน 67 ปในอาวไทยที่ เกาะหลั ก สัตหีบและภูเก็ต ซึ่ งแสดงใหเห็นวาคาระดับน้ําทะเล
เฉลี่ ยรายปมีคาเปลี่ ยนแปลงนอยมากเมื่ อเปรียบเทียบกับระดับน้ําของมาเลเซีย ที่ นําเสนอโดย Malek
และ Hashim4 (รูปที่ 21ก และรูปที่ 21ข) ชี้ใหเห็นวาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยรายปของมาเลเซียก็มีคาเปลี่ยน
แปลงไมมากโดยมีคาสูงกวาประเทศไทยประมาณ 2 เทาเมื่อเทียบกับของประเทศจีนและญี่ปุน ซึ่งระดับ
น้ําทะเลสูงขึ้นมากที่สุด เพราะมาเลเซียอยูใกลเสนศูนยสูตรซึ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีความ
เร็วนอยจนเปนศูนย
“อิทธิพลของภูมิอากาศเปลี่ ยนแปลงตอประเทศไทยจึ งมี นอยมาก จากขอมูลดาวเทียมวัดระดับ
น้ําทะเลในทศวรรษที่ผานมาสอดคลองกับขอมูลตรวจวัดโดยกรมอุทกศาสตรทหารเรือ เพราะประเทศไทย
อยู ในเขตร อนอุ ณหภู มิเพิ่ มขึ้ นเล็ กน อย อาวไทยอยู ในที่ คลื่ นลมไม แรงเหมือนทะเลจี นใต เพราะชายฝ ง
เวี ยตนามและแหลมญวนช วยป องกั นไว และลมสิ นคาบริ เวณเส นศู นย สู ตรซึ่ งมี ผลกระทบต อประเทศ
ออสเตรเลี ย ก็ ถู กบล็ อกด วยประเทศฟ ล ลิ ปป นส และอิ นโดนี เซี ย และแหลมมาลายู หรื อภาคใต ข อง
ประเทศไทยเปนกําแพงปองกันอยางดีตออิทธิพลของเอลนินโญในประเทศไทย...”

Trends and interannual variability of the South China Sea surface winds, Surface height and
Surface temperature in the recent decade, J. of Geophysical Research, Vol. 111, C11S16.
3
สภาวะโลกร อนและการเปลี่ ยนแปลงระดั บน้ําในทะเลในน านน้ําไทย
4
Preliminary Study of the Response of the Malaysian Sea Level during the ENSO Events, U.
Tech. Malaysia.
2
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รูปที่ 15ก แสดงใหเห็นกระแสน้ําเย็น (หมายเลข 6 กูโรซิโว และ 21 Gulf Streem)
ดานบนและกระแสน้ํารอน (หมายเลข 1) บริเวณเสนศูนยสูตร (Bowditch, 1966)

รูปที่ 15ข แสดงกระแสน้ําเย็นเชื่อมกันกระแสน้ํารอนเปนแรงขับเคลื่อน กระแสน้ําไหลเวียนไปทั่วโลก
(Broecker, 1987)
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รูปที่ 16 แผนที่แสดงเสนความลึกของทะเลจีนใตเปนเมตร แสดงใหเห็นวาอาวไทยเปนที่ตื้น
ชายฝ งเวี ยดนามและแหลมญวนชวยกําบังลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อ
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รูปที่ 17 คาเฉลี่ยของลมในเดือนมกราคม (ก) และกรกฏาคม (ข) ในป 1993-2003

รูปที่ 18 คาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลในเดือนมกราคม (ก) และกรกฏาคม (ข)
ในป 1993-2003

รูปที่ 19 ระดับน้ําเฉลี่ยรายปในอาวไทยและภูเก็ต (1940-2006)
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รูปที่ 20 ระดับน้ําเฉลี่ยรายปในอาวไทยและภูเก็ต (1984-2002)
เพื่อใชเปรียบเทียบกั บระดั บน้ําของมาเลเซีย

รูปที่ 21ก สถานีวัดระดับน้ําในมาเลเซียและซาบา

รูปที่ 21ข คาเปลี่ ยนแปลงของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยรายปจากคาเฉลี่ยทั้งหมดของสถานีวัดน้ําในมาเลเซีย
การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

55

บทสรุป
เนื่ องจากความแตกตางอยางมากของสภาพทางสมุทรศาสตรและภูมิอากาศ ระหวางมหาสมุทร
แอตแลนติ กเหนือที่ แวดลอมดวยภู เขาน้ําแข็ งและอาวไทยที่ อยู ใกลเสนศูนยสู ตร การศึ กษานี้ แสดงให
เห็นวาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลสองบริเวณนี้มีความแตกตางกันมากจากผลกระทบภาวะโลกรอน
การวิเคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยาใน 6 ทศวรรษ พบวาประเทศไทยอยูในเขตรอน อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
เล็กนอย และน้ําฝนมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก อาวไทยมีคลื่นลมไมแรงเหมือนทะเลจีนใต เพราะชายฝง
เวี ยตนามและแหลมญวนช วยป องกั นไว และลมสิ นคาบริ เวณเส นศู นย สู ตรซึ่ งมี ผลกระทบต อประเทศ
ออสเตรเลี ย ก็ ถู กบล อกด วยประเทศฟ ลิ ป ป นส และอิ นโดนี เซี ย และแหลมมาลายู ห รื อภาคใต ข อง
ประเทศไทยเปนกําแพงปองกันอยางดีตออิทธิพลของเอลนินโญในประเทศไทย ผลกระทบภาวะโลกรอน
ต อประเทศไทยเรื่ องน้ํ า ท วมกรุ งเทพมหานครจึ งมี น อยมาก จากข อมู ล ดาวเที ยมวั ด ระดั บน้ํ า ทะเลใน
ทศวรรษที่ ผานมาสอดคลองกับขอมูลตรวจวัดโดยกรมอุทกศาสตรทหารเรือ นอกจากนี้ แผนดินทรุด
บริเวณหมูบานเสรีเกิดจากการสูบน้ําบาดาลในอดีต แตเมื่อมีกฏหมายหามการสูบน้ําบาดาลในพื้นที่วิกฤติ
การทรุดตัวก็ลดลงจนปจจุบันการทรุดตัวนอยมาก จาก Vongvisessomjai (2010)5 และหนังสือ “ปญหา
และการจัดการสิ่งแวดลอมชายฝงทะเลภาคใต” ปที่ 1 ฉบับที่ 1 หนา 99-1276.
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงและศูนยกลางความเจริญของประเทศไทย มีระบบปดลอมและ
การระบายน้ําที่ ดี ปจจุบันกรุงเทพฯ ไดติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญซึ่งสามารถระบายน้ําฝนในพื้ นที่
เศรษฐกิจและถนนสายหลักไดอยางรวดเร็ว น้ําไมทวมกรุงเทพฯ อยางแนนอน
ในปน้ําทวมใหญในลุมน้ําเจาพระยาป 2538 และป 2549 น้ําก็ไมทวมกรุงเทพฯ (ป 2485 ระดับน้ํา
ที่เสาวัดน้ําอยุธยาอยูที่ระดับ 5.2 ม.รทก. ดังแสดงในรูปที่ 22)

รูปที่ 22 กราฟระดับน้ําสูงสุดประจําปของแมน้ําเจาพระยา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแตป พ.ศ. 2374-2546
5
6
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Effect of global warming in Thailand, Songklanakarin J. Sci. Technol. 32(4), 431-444.
http://www2.envi.psu.ac.th/PSU_ERC/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Item=
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การเตรียมความพรอมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ
จากแผนดินไหว
ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธ

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยากรทานที่แลวได บรรยายเกี่ ยวกับภัยพิบัติจากน้ําทวม หั วขอบรรยายของผมเป นเรื่ องการ
เตรียมความพรอมเพื่ อบรรเทาภัยพิ บัติจากแผนดินไหว
ในหลักการแลว การจะรับภัยธรรมชาตินั้น
เหมือนกัน ภัยธรรมชาตินี้เปนกฎเลยวามีความไมแนนอนสูงมาก เราพบมาแลว เห็นมาแลวทั้งในประเทศ
และตางประเทศ อยางที่ประเทศนิวซีแลนด ญี่ปุน ซึ่งมีความสามารถในการรับมือแผนดินไหว แตก็ยัง
เกิดปญหาทั้งแผนดินไหวที่ Christchurch, New Zealand ในระดับตื้นมาก เมื่อตนปนี้ แลวปรากฏวาเกิด
ความเสียหายมากมาย และแผนดินไหวที่ญี่ปุนเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผานมา (พ.ศ. 2554) ก็เชนเดียวกัน
เขาคาดการณ เขาไดทําการศึ กษาไว นั กวิทยาศาสตรชั้ นยอดของญี่ ปุ นคาดการณ วาจะเกิดที่ ระดับ 8
ริ กเตอร นอกชายฝ งเซนไดน แต ปรากฏว าเกิ ดมาที่ ระดั บ 9 คือระดับที่ เพิ่ มขึ้ น เป นระดั บพลังงานที่
ปลดปลอยออกมาถึ ง 30 เท า เพราะฉะนั้ นมั นจึ งเป นสิ่ งที่ เหนือสิ่ งคาดหมายของนั กวิทยาศาสตร และ
วิศวกรของญี่ปุน และมันก็จะเปนอยางนี้มากขึ้นมากขึ้น เพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เรารูไมหมด
ผมก็ อยากจะย้ํา ว าภั ยธรรมชาติ เป นสิ่ งที่ เราไม สามารถคาดการณ ได ล วงหน า เพราะฉะนั้ นเดี๋ ย วนี้ ที่
ประเทศญี่ปุนมีปรัชญาเพื่อรับมือภัยธรรมชาติ ซึ่งเขาจะเตรียมการไวสําหรับเหตุการณที่เลวรายที่สุด
ผมจะพู ด เกี่ ย วกั บเรื่ องของการเตรี ยมความพร อมรั บมื อเกี่ ยวกั บแผ นดิ นไหว ศู นย เชี่ ย วชาญ
เฉพาะแผ นดินไหวได วิเคราะห วิจั ยตั้ งแต 20 ป ที่ แล ว ตั้ งแตคนรู จักน อยมากแล วก็ เริ่ มวิ จั ยทางด านนี้
มีรายการ VDO อยู สองชุดที่ ออกอากาศไปเมื่ อเดือนเมษายนที่ ผานมา ท านเขาไปในเวปไซท www.
evr.eng.gor.ac.th หรือคนหาตามหัวขอ “earthquake engineering research center” ก็สามารถเขาไป
พบได ในนั้นมี VDO ความยาว 20 นาที 2 ตอน ทานใดที่สนใจเขาไปดูได ภัยธรรมชาติแนนอนวาเรา
สามารถทํานายได ทุกครั้งยังนําความสูญเสียสูมนุษยชาติ ขณะเดียวกันเราตองเรียนรูจากมัน เอาความรู
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และบทเรียนอันล้ําคาเพื่ อเตรียมภัยในอนาคต และวิจัยพัฒนาเพื่ อปองกัน เมื่ อกี่ ผมพูดถึงเซนไดที่ญี่ ปุน
จะขอผานไป ทานรู อยู แลววามันเกิดปญหาหลายอยาง อาคารบานเรือนทนตอแผนดินไหวไดแมกระทั่ง
ระดับ 9 ที่ จริงเขาออกแบบไวระดั บ 8 แตเทคโนโลยีทางดานนี้ ออกแบบไวดี มากแต ปญหาอื่ นตามมา
ป ญหาสึ นามิ ทําให เกิดความเสียหายอย างใหญ หลวง และทําใหเกิ ดความเสี ยหายของระบบการจ ายไฟ
ของโรงไฟฟานิวเคลียรของ Fukushima Daiichi (รูปที่ 1) มันลมเหลวและยังทําลายระบบปนไฟฉุกเฉิน
ทําใหทํางานไมได ถึงแมโรงไฟฟาจะ shut down กอนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น แตกระบวนการผลิต
เกิดความรอนมาก ทําใหแทงเชื้อเพลิงมันตองการการหลอเย็นเปนเวลานาน และตองการน้ําปริมาณมาก
มันก็ไมสามารถทํางานไดในเมื่ อระบบป นไฟเสียหาย ทําให cooling system ที่ จะนําไปใช ลมเหลวดวย
อั นนี้ ก็เปนการเกิ ดป ญหา ปญหาไมได เกิ ดจากโครงสร างอย างเดียว ระบบที่ สนับสนุ น ระบบไฟฟ า
ลมเหลวก็ทําใหเกิดปญหาขึ้นมาได

รูปที่ 1 โรงงานไฟฟานิวเคลียร Fukushima Daiichi ปดลงอยางสมบูรณ เมื่อไดรับผลกระทบกระเทือน
จากแผนดินไหวระดับ 9 ริคเตอร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 อยางไรก็ตาม เหตุจากความลมเหลวของ
เครื่ องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินโดยสึนามินั้นนําไปสู ความลมเหลวของระบบทําความเย็น สงผลใหการหลอม
ละลายบางสวนของแทงเชื้ อเพลิงเกิดการแปรรู ปและการระเบิด
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ตารางที่ 1 สรุ ปเหตุ การณ แผ นดิ นไหวครั้ งสําคั ญของประเทศไทย แผนดิ นไหวทั้ งในอดี ตและ
ปจจุบันเคยเกิดขึ้นที่ ประเทศไทย มีจุดศูนยกลางอยูที่ ประเทศไทยและกอใหเกิดความเสียหายตออาคาร
บานเรือน เทาที่ ปรากฏเปนแผนดินไหวขนาดเล็ก 5.1 หนวยริ กเตอร แตก็ไมไดหมายความวาจะไมเกิด
ขนาดใหญ นักธรณีวิทยาไดทํานายวาอาจจะเกิดแผนดินไหวขนาด 7 หนวยริกเตอรไดตามรอยเลื่อนใหญๆ
ในประเทศไทย เชน รอยเลื่อนแมจันทร รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนดานเจดียสามองค จังหวัด
กาญจนบุรี เปนตน ถาเกิดในระดับนั้นความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นมากมาย
ผมใหดูตัวอยางความเสียหาย รูปที่ 2 และรูปที่ 3 เปนโรงพยาบาลพาน อําเภอพาน ที่จังหวัด
เชียงราย ซึ่ งเปนความเสียหายจากแผนดินไหว 5.1 หนวยริกเตอร ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ อเดือนกันยายน 2537
จุดศูนยกลางอยูหางออกไป 25 กิโลเมตร จากอาคารหลังนี้ ดูภายนอกไมเห็นความเสียหายมาก เมื่อดู
ภายใน พบว าเสาเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้ น เสาเกิดรอยแตกราวเปนแนวทแยงซึ่ งเปนรอย
แตกราวที่อันตรายในเสาที่สั้น และก็มีโรงเรียนที่สรางเสร็จใหมๆ ในตอนโนนก็เกิดความเสียหายขึ้นมา
เนื่องจากชั้นลางคอนขางโลง และมีโครงสรางแข็งที่มุม (รูปที่ 4)
ตารางที่ 1 เหตุการณแผนดินไหวครั้งสําคัญในประเทศไทย
วัน เดือน ป

ขนาด
(ริคเตอร)

ตําแหนง
(เมอรแคลลี)

พ.ศ. 2088
17 ก.พ. 2518
22 เม.ย. 2526
11 ก.ย. 2537
12 ก.ค. 2538
22 ธ.ค. 2539
22 ม.ค. 2546
22 ก.ย. 2546
26 ธ.ค. 2547
8 ต.ค. 2549

5.6
5.9
5.1
7.2
5.5
7.0
6.7
9.0
5.6

เชียงใหม
อ.ทาสองยาง จ. ตาก
กาญจนบุรี
อ.พาน จ.เชียงราย
ประเทศพมา
พรมแดนไทย-ลาว
สุมาตรา
พมา
สุมาตรา
พมา

13 ธ.ค. 2549
16 พ.ค. 2550
24 มี.ค. 2554

5.1
6.3
6.8

อ.แมริม จ.เชียงใหม
ประเทศลาว
พมา

บริเวณที่รูสึกสั่นไหว
ยอดเจดียหลวงในเชียงใหมหัก
ภาคเหนือ (VI) และภาคกลาง
จ.กาญจนบุรี และรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ (V-VI)
ภาคเหนือ (V-VI) และรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ (V-VI)
ภาคใต และรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
ภาคเหนือและรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
ภาคใตและรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี
สมุทรสงคราม
เชียงใหม เชียงราย
ภาคเหนือตอนบน และรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ รูสึกไดที่กรุงเทพฯ
อาคารเสียหายปานกลาง

การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

59

รูปที่ 2 ความเสียหายแผนดินไหวที่ตึกโรงพยาบาลพาน (จังหวัดเชียงราย) กันยายน 2537
ซึ่งมีความแรง 5.1 หนวยริกเตอร จุดศูนยกลางอยูหางออกไป 25 กิโลเมตร

รูปที่ 3 ลักษณะการแตกราวบางสวนจากแผนดินไหวระดับกลาง

รูปที่ 4 ความเสียหายที่ตึกใหมของโรงเรียนจากแผนดินไหวอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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รูปที่ 5-7 เปนอาคารอีกหนึ่งหลังที่มีความเสียหายเหมือนกัน เปนอาคารโรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย ความเสียหายจากเสาสั้นจากแผนดินไหวที่ลาว ขนาด 6.3 หนวยริกเตอร
เมื่อ พ.ศ. 2550

รูปที่ 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปที่ 6 ลักษณะการแตกราวของเสาตนที่ 1 และตนที่ 2 ตามลําดับ
ขนาดความกวางของรอยแตกราวประมาณ 10 มม.

การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

61

รูปที่ 7 ลักษณะรอยแตกราวตามแนวยาวของเสาอาคาร

ถาเกิดแผนดินไหวขนาดใหญที่ใกลกวานี้ อาคาร สิ่ งสาธารณูปโภค สิ่ งกอสรางพื้นฐานทั้งหลาย
มันสามารถใชงานไดดีหรือเปลา และถาเกิดความเสียหายสามารถซอมแซม กูกลับมาใหทํางานในเวลา
อันเร็วหรือไม
ทางหน วยงานของ UN ตระหนั กในเรื่ องนี้ ก็ บอกว าถึ งเวลาที่ ต องมี การเตรี ยมพรอมให เมื อง
มีความสามารถในการฟนตัวไดเร็ว ทําอยางไรใหเมืองฟนตัวไดเร็ว มาตรการบรรเทาภัยพิบัติจากภัยอะไร
ก็ตามจะตองทําใหอาคารและโครงสรางพื้นฐานตองมั่นคงแข็งแรง ถาน้ําทวมตองพนน้ํา น้ํามาแลวตอง
ไมสรางความเสียหาย เชน สึนามิ และถามีสิ่งที่ลอยมากับน้ําชนเสาตนเดียวตองไมทําใหอาคารพังหมด
ตองเตรียมระบบเพื่อการบรรเทาภัย ระบบไฟฟา ระบบโทรคมนาคม ระบบประปา และระบบสาธารณสุข
เปนตน มาตรการทางดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย การเสริมสรางศักยภาพทางปญญา การติด
อาวุธทางปญญาใหกับประชาชน และมาตรการบรรเทาภัย การจัดการในยามภาวะฉุกเฉิน
มีการประชุมที่เจียวโกะ ประเทศญี่ปุน มีขอตกลงระดับนานาชาติ เมื่อป 2005 เปนเวลา 10 ป
หลังจากแผนดินไหวที่ Kobe ประเทศญี่ปุ น ที่ ประชุมมีมติจะตองเนนในการปองกันภัยธรรมชาติและ
เสริมสรางความแข็งแรงใหอาคารสําคัญ อาคารสาธารณะ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ระบบคมนาคม
ระบบโทรคมนาคม โดยตองออกแบบและเสริมกําลัง เพื่ อทําให สิ่งเหลานี้ รับภั ยธรรมชาติได พอสมควร
และสามารถที่จะใชงานได หากเกิดเหตุการณขึ้นมาก็สามารถกูกลับมาไดในเวลาอันรวดเร็ว อาคารที่มี
อยูในประเทศไทยที่ตานแผนดินไหวมีนอย เพราะกฎหมายของประเทศเราพึ่ งออกมาเมื่ อป 2540 ฉบับ
แรกออกมาเพื่อบังคับใชใน 10 จังหวัด ใชกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ และ 1 จังหวัดบริเวณที่มีรอยเลื่อน
กาญจนบุรี และตอมาไดปรับปรุงใหครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใหเฝาระวัง 7 จังหวัด
ภาคใต รวมทั้งหาดใหญซึ่งจะตองพิจารณาในการออกแบบอาคารใหมีคุณลักษณะที่ดี วิศวกรโยธาจะ
ตองรู วาจะตองทําอยางไร มีกฎหมายอยู ถาจะใหใครออกแบบตองถามวา เขาไดพิจารณาตามแบบที่
กฎหมายบังคับไวหรือเปลา
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เนื่ องจากกฎหมายเพิ่ งออกมาได ไ ม นาน และมี อาคารเก าที่ สร างมาก อนหน ามากมาย และไม
สามารถรั บแรงแผนดิ นไหวที่ คาดว าจะเกิ ดขึ้ นได แตโชคดีที่ ภาพการเกิดซ้ํา ของแผ นดิ นขนาดใหญมาก
ที่อาจเกิดไดตามรอยเลื่ อนขนาดใหญ คาบมันยาวมากระดับพันป แตไมไดหมายความวา มันจะไมมาใน
เดือนหนาหรื อปหนา ไม มีใครรู ได เพียงแต วาระยะเวลาที่จะเกิดซ้ําอีกมันยาวนานมาก ทําใหเรามีเวลา
เตรียมตัว เพราะอาคารทั่วไปมีระยะเวลา 50-100 ป แตก็อยาประมาทเดินทางสายกลาง ในการรับมือ
ภัยพิบัติธรรมชาติ เนื่ องจากอาคารไมไดออกแบบใหตานทานแผนดินไหวเพียงพอมีจํานวนมาก ก็ตองมี
การวางโลจิสติกส การจัดลําดับกอนหลังของเสนทางคมนาคมไหนเสนหลัก เหมือนเสนเลือดใหญจะ
ตองดูแลอาคารตางๆ โครงสรางพื้นฐานในเสนทางนั้นๆ ใหมีความมั่นคงแข็งแรงที่ดี เพื่อเปนเสนทางที่
ปอนลําเลียงอาหาร ความชวยเหลือตางๆ ยามที่เกิดภัยพิบัติ ก็ตองมีการจัดการที่ดี
อาคารสําคัญในกรุงเทพมหานคร อาคารที่ใชบัญชาการทั้งหลาย เชน ทําเนียบรัฐบาล ศูนย
บั ญชาการตํารวจ ทหาร ศาลากลางจังหวั ด ที่ วาการอําเภอ ต องทําการประเมิ นความแข็งแรง
ตั้งงบประมาณใหสามารถดูแลสิ่งเหลานี้ และเสริมสรางสมรรถนะของอาคารเชนเดียวกัน ไมใชเฉพาะ
แผ นดิ นไหวรวมถึ งอาคารที่ เกิ ดน้ํา ท วมอยู ตอนนี้ มีเทคโนโลยี ที่ สามารถยกอาคารให มั นสู งขึ้ น ก็ ตั้ ง
งบประมาณในการยกตึกขึ้ นมา ตองมี การเตรียมพรอมไมใชภั ยมาแลวทําไมทั น ตัวอย างที่ เฮติ ซึ่ งไมมี
การเตรียมความพรอมทางดานแผนดินไหวไวเลย เมื่อเกิดแผนดินไหวตนปที่แลว อาคารบานเรือนพัง
มากมาย ไมเวนแมแตทําเนียบประธานาธิบดี ศูนยบัญชาการตางๆ เมื่อมันไมมีอาหารการกินก็เกิดปญหา
การปลนสะดมไปทั่ว ซึ่งก็เปนตัวอยางของตางประเทศที่ใหเราเรียนรูเพื่อเอามาประยุกตใช
บานเรารู แตเราไมทํา ไมตั้ งงบประมาณ การป องกันมั กจะจัดไว ในลําดั บหลั งๆ พอเวลาเกิดภัย
ก็เกิดความเสียหายใหญ หลวงขึ้ นทุ กที ดังนั้ นตองมี การเตรียมงบประมาณ โรงเรี ยนตองเสริ มความ
แข็งแรง หรือถาในถิ่นน้ําทวมตองทําระบบปองกันที่ดี โดยสามารถใชเปนที่ อพยพ ที่พักพิงชั่วคราวของ
ผูอพยพได ในตอนนี้เรามีอาคารพักพิงสําหรับผูอพยพนอยมากๆ ทุกอยางเปนไปตามยถากรรม อาคาร
อพยพจริ งๆ ต องมี ความมั่ นคงแข็ งแรงกว าอาคารทั่ วไป ดั งนั้ นต องมี การวิ เคราะห และประเมิ นดู วา
คนจํานวนมากๆ เข าไปอยู แลวจะปลอดภั ย นอกจากนี้ อาคารที่ เสาสั้ น อาคารโครงสราง ไมแข็งแรง
อาคารที่มีลักษณะไมดี อาคารสําเร็จรูปที่วางไวบนคานเฉยๆ ไมมีการยึดติดกับตัวอาคาร เชน ประเทศ
ที่ จี น เมื่ อเกิ ดภัยแผ นดิ นไหวรุ นแรงก็ งายที่ จะเกิดการพั งทลายลงมา สิ่ งเหล านี้ เป นอาคารที่ ไม มั่ นคง
แข็งแรง พื้นสะพานที่วางอยูบนตอหมอที่ใหญไมเพียงพอ ไมมีสิ่งยึดรั้งไว จํากัดการลื่นไถลของพื้น อันนี้
ก็อาจทําใหเกิดความเสียหายได จําเปนตองมีการแกไขซึ่งก็เปนหนาที่ของเจาหนาที่บานเมืองที่เกี่ยวของ
หรือบริษัทเอกชนที่ดูแลระบบขนสงมวลชน
ตัวอยางดังกลาวขางตนนั้น เปนการเตรียมพรอมทางดานอาคาร ถาอาคารแข็งแรงอยูแตระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ไมสามารถจะดําเนินการได ระบบไฟฟาไมมี อยางโรงงานไฟฟานิวเคลียร Fukushima
ในประเทศญี่ ปุ น มั นก็ ลมเหลว ก็เกิ ดวิ กฤตขึ้ นมาทันที ตอนนี้ เราก็ ไม รู ขาววาเขาสามารถควบคุ มสาร
กั มมั นตภาพรังสี ได มากน อยอย างไร ดังนั้ นหนวยงานที่ เกี่ ยวข องกั บสิ่ งสาธารณูปการ เกี่ ยวกับอาคาร
พื้นฐานจําเปนตองสํารวจ และเตรียมความพรอมของระบบบรรเทาภัย เชน สํารวจสภาพอุปกรณตางๆ
ไว ให ดี สิ่ งเหล านี้ เราตองมี การวางแผนและเตรียมไว ล วงหน า สํารวจอะไหล ที่ ตองซ อมแซมเมื่ อเกิ ด
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ความเสียหายจากภัยพิบัติ เรามีอะไหล อุปกรณที่จะซอมหรือเปลา ตองเตรียมเอาไว ทุกหนวยควรยาย
ระบบไฟฟาไปไวในที่สูง ตองใชงบประมาณ ตองมีการวางแผนขามป สิ่งเหลานี้ก็เปนปญหาที่เราสามารถ
เรียนรู ไดจากในอดีต ระบบโทรคมนาคมฉุ กเฉิน เรารู อยู แล วจากภัยสึนามิ มือถือใชไมได ตองมี วิทยุ
แบบพิ เศษ โดยเฉพาะหนวยงานที่ เกี่ ยวข องกั บโรงพยาบาล หรื อผู ที่ บรรเทาสาธารณภั ยก็ต องมี ระบบ
พวกนี้ไวใชในภาวะฉุกเฉิน
มาตรการการใชกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายก็สําคัญ เชน ตองมีการแกกฎหมายบางอยาง
เพื่อใหสามารถใชกฎหมายบางอยางได ในการสรางอาคารเพื่อตานแผนดินไหวก็ตองออกแบบโดยวิศวกร
ที่มีความรูและก็ตองกอสรางไปตามแบบ ตองออกแบบตามกฎกระทรวงตามป 2550 ตามฉบับปจจุบัน
และตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนจะทราบไดอยางไรวาอาคารสิ่งกอสราง
ที่ออกแบบวางขาย ไดกอสรางเปนไปตามแบบกฎกระทรวง ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเรื่องยากที่เราจะรู แตถามี
มาตรการทางกฎหมาย มีการกําหนดใหอาคารชุด อาคารสาธารณะตองเปดเผยแบบ ในสวนที่เกี่ยวของ
กับความมั่นคงของอาคาร จะทําใหผูประกอบการ วิศวกร ระมัดระวัง ปฏิบัติทําใหดี อันนี้เปนหลัก
ธรรมชาติ ถ าไมมีการตรวจสอบเป ดเผย ทุกอยางก็ จะทําแบบลับๆ แตถามี การเป ดเผยขั้ นตอนเหลานี้
จะมีการตรวจสอบระมัดระวังไปในตัวเชนกัน เหมือนการคอรัปชั่น เราบังคับใหนักการเมืองเปดเผย
ทรัพยสิน ฉันใดฉันนั้น แตตอนนี้ยังไมมีกฎหมายนี้
มาตรการ Emergency response หรือมาตรการเตื อนภัยฉุกเฉิ นกั บการบู รณาการหน วยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ หนวยงานทหาร ตํารวจ พลเรือน และเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัคร มีแผน
ปฏิบัติการรวมทั้งซอมแผนทุกขั้นตอน
มาตรการทางดานการเสริมปญญาเปนเรื่องสําคัญในระยะยาว ไมใชแกปญหาแบบวาไปที ในการ
แกปญหาระยะยาวตองเสริมปญญาใหกับเยาวชนรุนหลังและประชาชนดวย เรื่องการเตือนภัยอยากจะ
เรียนใหทราบ แมแตญี่ปุนที่มีวิทยากรกาวหนาที่สุดในโลก หรืออเมริกา ยังสามารถเตือนไดนอย คือจะถูก
เพียง 1-2 ครั้ งจาก 10 ครั้ ง เราต องอธิบายให ชาวบานเขาใจวาการเตื อนภัยทางวิทยาศาสตรยังไม
สามารถคิ ดค นในการเตื อนได ถูกตองชั ดเจน แม นยํา นอกจากภั ยบางอย าง มั นมี ความไม แน นอนมาก
ดังนั้นตองปลอดภัยไวกอน เตรียมการอพยพ เมื่อมีการเตือนภัย แตภัยยังไมมา ก็อยาไปวาใคร เขาตาง
หวังดี ไมเจตนาหลอกใคร เราควรดีใจที่ไมมีความเสียหาย ภัยไมมี เตือนภัยทุกครั้งเราตองทําตาม
คําแนะนําทุกครั้ง อันนี้เปนสิ่งที่ตองบอกประชาชนใหรูแลวก็เปนธรรมชาติของคน
สถาบั นการศึ กษา สมาคมวิ ชาชี พควรปลู กจิ ตสํานึ กของนั กศึ กษา สําหรั บวิ ศวกรให ยึ ดมั่ นใน
คุณธรรมจริยธรรมและความถูกตอง หนวยงานตางๆ รวมทั้งสื่อมวลชน ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมาก เรื่อง
ของจริยธรรมก็ เป นเรื่ องสําคั ญสําหรับผู เกี่ ยวของไม วาจะเป นวิ ศวกรหรื อผู ประกอบการ ถ าท านไม ยึด
ในหลักการที่ถูกตอง ไมปฏิบัติตามหลักวิชาการ ทําใหอาคารพัง ทําใหนักเรียนตาย ชาวบานตาย ครูเสีย
ชี วิตจากการช วยเหลื อเด็ ก วิ ศวกรควรออกแบบสิ่ งกอสรางใหสรางสรรค ให เปนการพั ฒนาประเทศ
ไมใชเปนหลุมฝงศพ
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ภัยพิบัติจากรอยเลื่อนและสถานการณ
แผนดินไหวในประทศไทย
ดร.ไพบูลย นวลนิล

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เปนที่ทราบกันดี เรื่องภัยพิบัติจากแผนดินไหวเปนภัยพิบัติที่เราไมสามารถหลบหนีไดพน ภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดจากพายุ หิมะ ฝน น้ําทวมเกิดเปนฤดูกาล แตแผนดินไหวไมมีฤดูกาล สามารถเกิดได
ทุกวัน และเกิดไดวันละหลายๆ ครั้ง ซึ่งเปนสิ่งที่เราไมสามารถทราบได และที่สําคัญภัยแผนดินไหวถือวา
เปนภัยของประชาคมโลก เชน ถาเกิดแผนดินไหวในพมา หรือลาว หรือเวียดนาม แมแตจีน จะสามารถ
กระทบในประเทศไทยดวย แผนดิ นไหวมาไดเลยไมตองขอวีซา ภัยแผนดินไหวจะเกิ ดในที่ ที่ เป นรอยตอ
ของแผนทวีป แผนทวีปแบงออกเปนแผนประมาณ 15 แผน เปนแผนใหญจํานวน 12 แผน บานเราอยู
บนแผนใหญ เรียกวา ยูเรเชียนเพลส หรือแผนยูเรเชีย หรือแผนอินเดียนเพลส ที่อยูติดๆ กัน เปนตน
และมีแผนเล็กๆ อีก 3 แผน แผนดินไหวเปนภัยธรรมชาติที่ รายแรงที่สุดกับมวลมนุษยชาติ เหตุการณ
ภัยพิบัติน้ําทวมที่บานเรา ประมาณการณไวแสนลานบาท สวนแผนดินไหวที่โกเบ ประเทศญี่ปุน เมื่อ 17
มกราคม 2538 ไดสรางความเสียหายมีมูลคามากถึง 4.5 ลานลานบาท โดยเปนแผนดินไหวแคครั้งเดียว
และแผนดินไหวใชเวลาแคชั่วพริบตาที่จะทําลายอาคารบานเรือน ชีวิตผูคน สวนน้ําทวมบานเราเคลื่อน
ลงมาจากเชี ยงใหม ลงมาเรื่ อยๆ ซึ่ งสามารถคาดการณ ได วาจะถึ งนั่ นถึ งนี้ ใกล จะถึ งกรุงเทพ เป นต น
แตแผนดินไหวแคช็อคเดียว ทุกอยางเสียหายหมด เชน แผนดินไหวที่เมืองถังชาน ประเทศจีน ในป 1970
ขนาด Mw 7.5 เมืองถังชานเทาเมืองหาดใหญ ทุกอยางราบเปนหนากลองทั้งเมือง ใชเวลาบูรณะ 20
กวาป น้ําทวมหาดใหญ แปบเดียวบูรณะฟนคืนชีพได แตแผนดินไหวใชเวลานานมาก ที่ประเทศเฮติใช
เวลาไมนอยกวา 15 ป แผนดินไหวไครสเชิรต ประเทศนิวซีแลนด ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ดี และการออกแบบ
ปองกันไวแลว ก็ยังตองใชเวลาอยางนอยๆ ก็ 4-5 ป ซึ่งเปนความเสียหายมหาศาล แผนดินไหวขนาด
เกิน 5 สามารถบันทึกไดทั่วโลก แผนดินไหวโกเบ เสียชีวิต 6,400 คน บาดเจ็บ 150,000 คน มูลคาความ
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เสียหาย 4.5 ลานล านบาท มั นเปนตัวเลขที่ ไม นอย แตเราก็โชคดีแผนดินไหวเกิ ดตามรอยตอของแผน
เปลือกโลก (plate)
รูปที่ 1 เปนแผนที่ตําแหนงการเกิดแผนดินไหวขนาด M>5 ทั่วโลกชวงป 2525-2552 ในชวง 38 ป
ที่ผานมา ชัดเจนวาบริเวณที่เกิดแผนดินไหวก็อยูตรงรอยตอของแผนเปลือก ที่เกิดมากๆ ก็ตรงวงแหวนไฟ
ที่เราไดยินจากขาวหรือเรียนรูมา ซึ่งเปนบริเวณแนวภูเขาไฟหรือวงแหวนไฟ (ring of fire) ที่อยูรอบๆ
มหาสมุทรแปซิฟก

รูปที่ 1 แผนที่ตําแหนงการเกิดแผนดินไหวขนาด M>5 ทั่วโลกชวงป 2525-2552 (ขอมูลจาก USGS)

เรามาดูสถิติขอมูลที่บอกวาแผนดินไหวทุกวัน ขนาดเทาไหร มันไหวกี่ครั้ง แผนดินไหวทั่วโลกในรอบ
38 ปที่ผานมา ระหวางป 2516- 2553 ซึ่งมีคาเฉลี่ยดังนี้
ขนาดใหญมากคือ M>9 ริคเตอร มี 2 ครั้ง หรือเฉลี่ย 19 ปตอครั้ง
ขนาด M 8-8.9 มี 28 ครั้ง เฉลี่ย 1.35 ปตอครั้ง
ขนาด M 7-7.9 เฉลี่ยเดือนละครั้ง
ขนาด M 6-6.9 เฉลี่ยเดือนละ 10 ครั้ง
ขนาด M 5-5.9 เฉลี่ยวันละ 4 ครั้ง
แตถาขนาดเกิน M>2 ริคเตอร ที่เรียกวา microearthquake เกิดขึ้นบอยมากคือ นาทีละ 2 ครั้ง
เพราะฉะนั้นอยากทําความเขาใจวา แผนดินไหวเกิดขึ้นในโลกนี้ไดทุกนาที คลื่นแผนดินไหวที่เดินทางจาก
จุดศูนยกลางแผนดินไหวไปไดทั่วโลก แผนดินไหวที่สุมาตราเหนือเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ขนาด Mw=
9.1 หรือ 11 มีนาคม 25554 ที่ญี่ปุน คลื่นแผนดินไหวสามารถเดินทางไดทั่วโลก 7 รอบ เนื่องจากพลังงาน
ของมันมากมายมหาศาล
ปจจุบันเราไดยินขาวแผนดินไหวเกิดบอยๆ มันเปนความผิดปกติหรือไม? เนื่ องจากบานเรามี
ขบวนการสรางขาวลือ ลาสุด 30 ธันวาคม 2553 มีขาวลือวาจะเกิดสึนามิทั้งอาวไทยและอันดามัน เวลา
เที่ยงคืนสามสิบนาที พรอมกันและจะเสียหายมหาศาล คลื่นน้ําทะเลจะบุกมาถึงที่คอหงส ผมไดแจงขาว
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วาอยาไปเชื่อ ตองตอสูกับขาวลืออย างโดดเดี่ ยว หาเวทีมาพบสื่ อมวลชนเอง สําหรับสื่ อ ถาขาวราย
ลงใหฟรี ถาข าวดี ต องจางลง หมายความว าตองเชิ ญสื่ อมวลชนมาเพื่ อจะแจ งข าว จากกรณี ข าวลื อ
ดั งกล าวทําให จั งหวั ดสตู ลเสี ยหายถึ ง 40 ล าน เนื่ องจากนั กท องเที่ ยวยกเลิ กทั วรทั้ งหมด หน วยงาน
ความมั่นคงควรมาปราบขบวนการขาวลือ แต ณ ตอนนั้นยุงอยูกับการปราบเสื้อแดง ไมมีความสนใจ
เรื่องนี้ ทําใหภาคใตเสียหาย ปญหาจะเกิดกับชาวบานที่หากินกับวงจรทองเที่ยว ยังไงตองชวยชาวบาน
ขอขอบคุณสื่อหลายๆ สํานักที่คอยชวยเหลือใหทํางานงายขึ้น
เราจะมาดูขอเท็จจริง แผนดินไหวที่เกิดที่เกาะสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 26 ธันวาคม
2547 ขนาด Mw = 9.1 หรือ 11 มีนาคม 2554 ที่ญี่ปุนและที่ชิลีเมื่อปที่แลว แผนดินไหวขนาดนี้เราเรียก
Giant earthquake (แผนดินไหวขนาดยักษ) ซึ่งทําใหเกิดแผนดินไหวตาม (aftershocks) เฉพาะในอันดามันสุมาตรา 5,000 กวาครั้ง ญี่ปุนก็ยังไมจบ มีกันมาเรื่อยๆ ที่พมาเกิด 200-300 ครั้ง
วิทยาการเรื่องแผนดินไหว ตองมีความรวมมือ ความตระหนักจากรัฐบาลของทุกๆ ประเทศ จึงมี
การสรางสถานีเครือขายตรวจวัดแผนดินไหวไวใชเปนขอมูลในการคาดการณตรวจวัดแผนดินไหว ในญี่ปุน
สถานีตรวจวัดแผนดินไหวกับ Seven-11 มีอัตราสวน 1 ตอ 7 หมายความวา ถาทานเจอราน Seven-11
จํานวน 7 ราน ทานจะเจอสถานีตรวจวัดแผนดินไหว 1 สถานี ซึ่งในญี่ ปุนมีทั้ งหมด 1,500 กวาสถานี
สวนบานเราตอนนี้มี 40 สถานี กรมอุตินิยมวิทยา ทาน ผอ.เฝาระวังแผนดินไหว กลาววา รัฐบาลใหงบมา
ซ อมบํารุง 15 สถานี อีก 25 สถานีไม มีงบประมาณซ อมบํารุ งจึ งปลอยไว สรุปวารั ฐลงทุ น 400-500
ลานไมไดใชอะไร อันนี้คือปญหาของบานเรา เราไมไดเอาขอมูลมาใชในเชิงวิชาการ การเก็บขอมูลก็ไมมี
ความตอเนื่อง เอาขอมูลมาใชเฉพาะการรายงานการเกิดแผนดินอยางเดียว
มาดูสถิติแผนดินไหวที่มีขนาดสูงสุด 5 อันดับของโลก คือ
1. แผนดินไหวที่ชิลี วันที่ 22 พฤษภาคม 2503 ขนาด Mw9.5
2. แผนดินไหวที่อลาสกา อเมริกา วันที่ 25 มีนาคม 2507 ขนาด Mw 9.2
3. แผนดินไหวที่สุมาตราเหนือ อินโดนีเซีย วันที่ 26 ธันวาคม 2547 ขนาด Mw 9.1
4. แผนดินไหวที่ญี่ปุน วันที่ 11 มีนาคม 2554 ขนาด Mw 9.0
5. แผนดินไหวที่ชิลี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2553 ขนาด Mw 8.8
เพราะฉะนั้นขาวลือที่บอกวาแผนดินไหวที่จะเกิดมากกวาขนาด 9.5 จึงเชื่อถือไมได เพราะวาสถิติ
โลกแผนดินไหวที่ ใหญที่สุด มีขนาด 9.5 ริคเตอร พลังงานของแผนดินไหว ที่มีขนาดตางกัน 1 หนวย
ไมวา 4 กับ 5 หรือ 5 กับ 6 ที่ตางกัน 1 หนวย จะมีพลังงานตางกัน 33 เทา ถาตางกันที่ 2 หนวย
ก็ตางกันเปนพันเทา ดังนั้นที่สุมาตราเหนือขนาด Mw 9.1 แลวถามันจะเกิด 10 พลัง จะตางกัน 30 กวาเทา
รับรองไดวาไมมีเหลือ ธรรมชาติมันสามารถปรับตัวไดตามธรรมชาติของมัน เปลือกโลกไมสามารถสะสม
พลังความเคนไดไปมากกวานั้น หมายความวา มันจะปลอยพลังงานออกมากอน กอนที่จะสะสมพลังงาน
ไดมากกวานั้น ขนาดใหญในรอบสิบปเกิน Mw 8 เฉลี่ยในโลกนี้ จะเกิดปละครั้งเทานั้น
จากการศึกษาพบวาแผนดินไหวเกิดจากรอยเลื่ อนของแผนเปลือกโลก รูปที่ 2 นี้ เป นขอมูลจาก
กรมทรั พยากรธรณี ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ ศึกษาในประเทศไทย ซึ่ งพบ 13 รอยเลื่อนที่มีพลัง สวน
ภาคใตของเราพบ 2 รอยเลื่อน คือ รอยเลื่อนระนอง และรอยเลื่อนคลองมะรุย และรอยเลื่อนอื่นที่มี
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ประวัติของแผนดินไหว คือ รอยเลื่อนปว รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ เมื่อวานนี้ก็เกิดแผนดินไหวที่รอยเลื่อนเมย
ขนาด ML 3.1 ที่อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
เมื่ อไหร แผ นดิ นไหวรุ นแรงมั นจะเกิ ดและมี ข นาดรุ นแรงสุ ดซั กเท าไหร ? ถ าดู จ ากตารางที่ 1
คาบอุบัติซ้ําก็เปนพันป นอยที่สุด 1,300 ป สําหรับรอยเลื่อนแมยม หลักฐานทางธรณีวิทยาที่ไดจากการ
ขุดรองสํารวจ มันเลื่อนไปเทาไหร แลวคํานวณมาจากขนาดแผนดินไหวที่เคยเกิดมาแลว รอยเลื่อนมีพลัง
หมายความวา รอยเลื่อนไหนมีพลังอยูหรือไม คําจํากัดความวามันเคยเกิดแผนดินไหวในรอบ 10,000 ป
หรือไม? ถารอยเลื่อนนั้นเคยเกิดแผนดินไหวในรอบ 10,000 ป แสดงวารอยเลื่อนนั้นมีพลัง ตารางที่ 1

รูปที่ 2 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี
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นี้ เปนขอมูลจากการขุดรองสํารวจและคํานวณ แตผมยังไมเชื่อเทาไหร เพราะวาโอกาสที่ เกิดการสะสม
ของการเคลื่ อนตัวจากการเกิดแผนดินไหวหลายครั้งก็เปนไปได ผมพยายามถามนักธรณีวิทยาวาเปนไป
ไดหรือไม เพราะบางทีครั้งแรกอาจเกิด M=5 ขยับไป 5 ซม. และพอเกิดอีกครั้ง M=6 ขยับไป 20 ซม.
แตพอเราไปขุดรองสํารวจวัดได 25 ซม. ทีเดียวแลวมาคํานวณวาได M=7 เปนตน อันนี้ก็ยังเปนคําถาม
กันอยู เพราะหากสังเกตจากขอมูลในตารางที่ 1 ขนาดของแผนดินไหวของรอยเลื่ อนมีขนาดที่ เคยเกิด
M>7 ทั้งนั้น ไมวารอยเลื่อนจะยาวกี่กิโล ก็ยังหาขอสรุปกันอยู
ตารางที่ 1 แสดงขนาดสูงสุดและคาบเวลาอุบัติซ้ําของรอยเลื่อนหลักในประเทศไทย
(Petersen et al., 2007)
Name

Length
(km)

M

Annual
Recurrence
probability interval (yr)

Khlong Marui fault
Long fault
Mae Chan fault

348
63
154

7.51
7.17
7.51

7.8494E-06
6.84 64E-05
2.4319E-04

127,398
14,606
4,112

Mae Kuang fault
Mae Yom fault

34
27

6.86
6.74

2.6250E-04
7.6717E-04

3,809
1,303

Moei fault
Nam Pat fault
Phayao fault
Phrae Basin fault
Phrae fault

226
38
30
65
73

7.51
6.91
6.80
7.18
7.24

1.8383E-04
1.1574E-04
1.3075E-04
6.9868E-05
4.7533E-05

5,439
8,640
7,648
14,312
21,037

Pua fault
Ranong fault
Sri Sawat fault

80
523
209

7.29
7.51
7.51

3.6844E-04
1.x1801E-04
2.8216E-04

2,714
8,473
3,544

Thoen fault

107

7.43

9.2634E-05

10,795

Three Pagodas fault

380

7.51

4.7944E-04

2,085

Reference
Wong and others, 2005
Fenton and others, 2003
Kosuwan and others,
2003
Rhodes and others, 2004
Charusiri and others,
2006
Saithong and others, 2005
Fenton and others, 2003
Fenton and others, 2003
Fenton and others, 2003
Udchachun and others,
2005
Fenton and others, 2003
Wong and others, 2005
Kosuwan and others,
2006
Charusiri and others,
2004; Pailoplee, 2004
Charusiri and others,
2004; Kosuwan and
others, 2006
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สําหรับประเทศไทยและบริเวณใกลเคียง ที่ตองบอกวาบริเวณใกลเคียงเนื่องจากคลื่นแผนดินไหว
สามารถไปไดเกือบทุกที่ ขนาด 4.5 ริคเตอร มี 252 ครั้ง เฉพาะในพื้นที่บริเวณนี้ ขนาด M=5 ขึ้นไป มี
84 ครั้ง (รูปที่ 3) อันนี้เปนสถิติขอมูลจาก USGS หรือสํานักวิจัยธรณีของอเมริกา ซึ่งเปนขอมูลที่บันทึก
ไดในระยะไกล เครือขายของ USGS ที่กระจายอยูทั่ วโลก โดยขอเท็จจริง ขอมูลแผนดินไหวที่ เกิดที่
ประเทศไทยนอยกวา 4<M จะถูกบันทึกดวยเครือขายทองถิ่นของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเรามีอยู 40 สถานี
ตอนนี้ พอเอาขอมูลของทุกสํานักมารวมกันจะไดรูปวงสีมวงๆ คือทั้งหมด มันจะเพิ่มขึ้นมากมาย ในพื้นที่
นี้ก็จะเปนหมื่นๆ ครั้ง ประมาณเปน 12,000 ครั้ง หัก aftershock จะเหลือ 6,000 กวาครั้ง เพราะวา
aftershock ไมเอามาคิดในขอมูลเชิงสถิติ นี้ก็แบงเปนโซนๆ ขอมูลจาก ISC, USGS และ TMD 3 แหง
มารวมกันในเหตุการณที่ไมซ้ํากัน แลวก็มาคํานวณในเชิงสถิติ (รูปที่ 4) เปนวิธีการที่เปนที่ยอมรับในปจจุบัน
ในแตละโซนวา ความนาจะเชื่อถือไดวามันจะเกิดแผนดินไหวขนาดแรงสุดซักเทาไรในแตละโซน (ตารางที่
2) เริ่มจากโซน 11 ทางภาคเหนือ ขนาดสูงสุดที่เคยบันทึกได M=6.7 (maximum observed magnitude
M=6.7) อยางโซนนี้ (โซน 10) เคยเกิดมาแลว M=6.1 แตคาดการณวาจะเกิด M=6.5 เปนตน หรือวาโซน
T1 เคยเกิดมาแลว M=6.7 คาดการณวาจะเกิด M=7.3 อันนี้ที่คาดการณวาขนาดของแผนดินไหวในโซน
นั้ นๆ จะเกิ ดเทาไหร ใช จากสถิ ติที่ เคยเกิ ดมาเมื่ อรอยป ที่ ผานมา ไมได ใชข อมูลการขุดร องสํารวจ
ก็พยายามเอามาดูกันวาจะไปไดดวยกันหรือไม

รูปที่ 3 ซาย: Mณ 4.5 (252 events, USGS) และ ขวา: Mณ 5 (84 events), USGS
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รูปที่ 4 Seismicity of Thailand and Surrounding Areas 1900-2007, Data: ISC, USGS andTMD

ตอไปเราจะมาดูในเรื่ องคาบอุบัติซ้ํา อยางถ าเชื่อขอมูลของการขุดรองสํารวจก็รอบอุบัติซ้ําเปน
1,000 ปขึ้นไป แตโดยขอเท็จจริงถาเอามาพลอต (รูปที่ 5) ในพื้นที่ที่แสดงขนาด Mw 9.1 ริคเตอร มีคาบ
อุบัติซ้ํา 120 ป ± 15 ป ขนาด Mw 8 มีคาบอุบัติซ้ํา 10 ป ขนาด Mw 7 มีคาบอุบัติซ้ํา 1.5 ป ขนาด
Mw 6 มีคาบอุบัติซ้ําครึ่งป ขนาด Mw 5 มีคาบอุบัติซ้ํา 0.1 ปหรือประมาณเดือนละ 1 ครั้ง อันนี้เปน
ขอมูลทางสถิติ ที่ผมเอาขอมูลในแผนที่มาพลอตในเชิงสถิติมันบอกวาอยางนี้ ทีนี้มาดูของกรมทรัพยากร
ธรณี (รูปที่ 6) รายงานหลังจากแผนดินไหวที่พมา เขาไดรวบรวมจากกรมอุตินิยมวิทยาที่จุดดําๆ ขาวๆ คือ
ตําแหนงแผนดินไหวที่รายงานโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ฝายเฝาระวังแผนดินไหว เนื่องจากกรมทรัพยฯ มี
ขอมูลรอยเลื่อนแขนงตางๆ สีแดง แตขอสังเกต เมื่อกรมอุตุและกรมทรัพยฯ บรรยายเวทีเดียวกัน เอา
รูปนี้ (รูปที่ 7) ไปแสดง แลวถามกรมทรัพยฯ วาตําแหนงรอยเลื่อนถูกตองหรือไม ผอ.สุวิทย ฝายเฝา
ติดตามแผนดินไหวของประเทศไทย บอกวาชัดเจนเพราะมองเห็น สังเกตุจาก GPS แลวก็ไปถาม ผอ.
บุรินทร จากขอสงสัยที่วาเราเขาใจวาแผนดินไหวเกิดบริเวณรอยเลื่อน แตรูปนี้ไมไดเกิดตรงบริเวณรอย
เลื่อนเลย ปญหาอยูตรงไหน การหาตําแหนงคลาดเคลื่อน ทานใชโมเดลของความเร็วคลื่นอยางไร เลย
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ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

71

ตารางที่ 2 The Maximum Credible Earthquake (Mw): Parameters of seismic source
zones, T1-T13 and the whole region (TTH).
Source zone
(event number)

B-value

Mc

Maximum observed
obs
magnitude ( mmax
)

Maximum
magnitude (mmax)

T1 (38)
T2 (842)
T3 (208)
T4 (125)
T5 (48)
T6 (255)
T7 (21)
T8 (274)
T9 (232)
T10 (34)
T11 (445)
T12 (310)
T13 (535)
TTH (3,367)

0.91±0.1
0.89±0.05
0.90±0.09
0.91±0.1
0.84±0.1
0.77±0.04
1.07±0.1
0.92±0.06
0.85±0.06
1.21±0.3
1.26±0.06
1.15±0.1
1.17±0.1
0.74±0.01

4.8
4.8
4.8
4.8
4.2
4.2
4.2
4.5
4.2
4.2
4.2
4.5
4.5
4.2

6.7
9.0
8.6
6.8
5.6
6.2
6.3
7.0
7.2
6.1
6.7
6.9
6.2
9.1

7.3
9.3
8.9
7.1
6.2
6.3
6.7
7.3
7.5
6.5
6.7
7.4
6.9
9.3

รูปที่ 5 คาบอุบัติซ้ํา (Return Period) ของแผนดินไหวขนาดตางๆ
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รูปที่ 6 แผนดินไหวพมาและ aftershocks
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี 2554

รูปที่ 7 แผนดินไหวเกิดในบริเวณแนวรอยเลื่อน (Al-Damegh et al., 2004)
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ถึ งบางอ อที่ วา การกําหนดตํา แหน งของแผ นดิ นไหวของกรมอุ ตุ ฯ จะสั้ นกว าปกติ อยู 10% 100 กม.
ผิดพลาด 10 กม. หมายความวา จากแผนดินไหวที่ตรัง คลาดเคลื่อน 10-20 กม. คืออาจอยูคนละอําเภอ
ผมเอารู ปสองรู ปมาแสดง จากเครื อข ายที่ เขาหาตําแหน ง (Located) ได ค อนข างจะถู กต อง
แนวเสนนี้คือ เสนรอยเลื่ อน (ตางสเกลกันนิดเดียว) มันชัดเจนวาตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหวอยูตรง
แนวรอยเลื่อน แตของเรามันคลาดเคลื่อนอยู ปญหาอยูที่ วาคนที่ เอาขอมูลแผนดินไหวไปใชแลวคํานวณ
เปนค าความสั่ นสะเทือน หรือที่ เรียกว า Seismic Hazard Map หรือพื้ นที่เสี่ ยงภัยแผนดินไหว ถามัน
คลาดเคลื่อนทําใหประชาชนเดือดรอน ถาออกเปนกฎหมายมาแลว ประชาชนตองปฏิบัติตาม เชน บานผม
อยูนาหมอม ผมออกแบบ 0.05 g ไดแตกฎหมายมาบังคับ 0.1 g ผมตองสรางบานแพงกวาคนอื่น ปญหา
จะเกิดตรงนั้ น ป ญหามั นจะเกิ ดถ าคํานวณออกมาคลาดเคลื่ อนทําให ชาวบานจะเดื อนร อน ตอนนี้ กรม
อุตุนิยมวิทยายอมรับมาแลววาเขาคํานวณตําแหนงคลาดเคลื่อน แมแตการคํานวณขนาดก็คลาดเคลื่ อน
เชนกัน ผมไปพิสูจนใหเขาเห็น เขาก็ยอมรับวาในสวนนี้ก็กําลังหาทางปรับปรุงกันอยู
รูปที่ 8 นี้เปนแผนดินไหวที่เกิดจากการกระตุนของมนุษย ไมไดเกิดจากธรรมชาติ เขื่อนสองเขื่อน
คือ เขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนวชิราลงกรณ ที่จังหวัดกาญจนบุรี แผนดินไหวเมื่อ 22 เมษายน 2524 เกิด
5.9 ริคเตอร ที่ บริเวณนี้ หลังจากนั้นก็เกิดแผนดินไหวตามหลังอีกหลายครั้ง มีการบอกวาเกิดจากการ
เก็บกักน้ําในเขื่อน แตมาพลอตตําแหนงมันไมไดลงในเขื่อน มันหลุดไปนอกเขื่อน แลวสรุปวาอยางไร และ
งานวิจัยของชาวญี่ปุนเรื่อง กลไกการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมันก็ไมสอดคลองกับ lineation เสนของ
แนวรอยเลื่อนอันนี้ก็ไปคนละทาง เขาเลยสรุปวาแผนดินไหว M=5.9 ที่เกิดในวันนั้นคือแผนดินไหวที่เกิด
จากการเก็บกักน้ําในเขื่อน แต aftershock ไมไดอยูในเขื่อน แลวจะสรุปวาอยางไร เชน เกิด main shock
ในเขื่อน aftershcok ก็ควรจะเกิดในเขื่อน เพราะน้ําบนเปลือกโลกบริเวณนั้น มันทําใหรับน้ําหนักเพิ่มขึ้น
อันที่สองคือแรงเสียดทางของมันลดลง เหมือนเอาน้ํามันเครื่องไปหยอดทําใหความแข็งแรงของน้ําลดลง
แผ นดินไหวตามหลั งควรเกิ ดในบริ เวณใต น้ํา อันนี้ ถาเราเชื่ อว าเป นแผ นดิ นไหวที่ เกิ ดจากน้ํา ในเขื่ อน
ตําแหนงมันควรอยูที่แถวน้ํา จึงคิดวาตําแหนงที่รายงานนาจะคลาดเคลื่อน
รูปที่ 9 เปนแผนที่ที่แสดงคาสั่นสะเทือน หรือที่เรียกวา Seismic Hazard Map แลวแตเราจะคิด
ในรอบกี่ป เราจะคิด 10% ในรอบ 50 ป เนื่องจากสิ่งกอสรางมีอายุ 50-100 ป ซึ่ง10% ในรอบ 50 ป
จะมีคาเทียบเทากับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในรอบอุบัติซ้ํา 475 ป เพราะฉะนั้นไดแผนที่ออกมา เมืองไทย
ปลอดภัยตรงไหน ก็ดูตรงบริเวณสีน้ําเงินอยูที่ 0.05 g ทีนี้ยกตัวอยางของศรีนครินทร ดูจากโมเดลที่
เอามาคํานวณ ถาเกิดแผนดินไหวขนาด M=7 ที่สันเขื่อนก็เปนประเด็นถกเถียง ทายที่สุดฝายการไฟฟา
ฝายผลิต ออกมาบอกวาเขื่อนศรีนครินทร (รูปที่ 10) ออกแบบไวทนแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวขนาด
M=7 ผมเลยถามวา 7 ที่ไหน ในพมา สันเขื่อน หรือเชียงใหม เพราะตองบอกวาทนแรงสั่นสะเทือน M=7
ตองบอกวาที่ไหน เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนจะลดลงตามระยะทาง 20 กม. ลดลงจาก 0.8 g มา 0.1 g
50 กม. ลดลงจาก 0.1 g มาเปน 0.05 g เพราะฉะนั้นมันลดลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นการที่ จะบอกวา
ทนแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่ระดับ 7 ตองบอกใหไดวาที่ ไหน รอยเลื่อนสแกง หรือรอยเลื่อน
ศรีสวัสดิ์ หรือ M=7 ที่สันเขื่อน ถาที่ตรงสันเขื่อนเราก็สบายใจเพราะรอดแน ในขณะที่ยังไมรู ลองนํามา
คํานวณใหดู หากเกิดที่สันเขื่อน แรงสั่นสะเทือนสูงสุดที่สันเขื่อนประมาณ 0.36 g เมื่อ g คือ คาความ

74

การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

รูปที่ 8 แผนดินไหวที่บริเวณเขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนวชิราลงกรณ
(Reservoir induced earthquakes)

เรงของโลก 1 g = 9.8 m/s2 สภาพของการเกิดเมื่อ 22 เมษายน 2526 ขนาด M=6 ผมคํานวณมาแลว
วาเกิดในตําแหนงที่แผนดินไหวเกิดในวันนั้นที่สันเขื่อนไดประมาณ 0.05 g ซึ่งตรงกับขอมูลของการไฟฟา
ฝายผลิต ซึ่ง รองผอ.วีรชัย บอกวาที่วัดไดจริงๆ ก็คาประมาณนี้
ตามกฎมาตรฐานการออกแบบเขื่อนก็จะมีองคกรนานาชาติบังคับ (ICOLD) ใหทนแรงสั่นสะเทือน
ไดอยางนอย 0.1 g ถาโรงไฟฟานิวเคลียรก็ 0.1 g เหมือนกันแตเปนขอบังคับ คือ ทบวงการปรมาณู
ระหวางประเทศ หรือ IAEA เหมื อนกัน เพราะฉะนั้ นผมเชื่อวาเขื่ อนศรีนครินทรออกแบบไวที่ 0.1 g
เปนอยางนอย ถาเกิดแผนดินไหวขนาด M=6 ที่แนวสันเขื่อนไมวา บริเวณไหนรอดแนนอน หรือวา M=7
ที่เหนือใตเขื่ อนไป 20-30 กิโลเมตรก็ไมมีปญหา ขออยางเดียวอยาเกิดที่ สันเขื่อนเพราะไมรูมันจะทนได
หรือไมเทานั้นเอง ก็ตองภาวนาแตบานเรานั้นโชคดีที่ไมนาจะเกิดปญหาอะไร
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PGA (g)
รูปที่ 9 Seismic Hazard Map 10% probability of exceedance in 50 years,
corresponding to a return period of 475 years

รูปที่ 10 PGA Estimation for Srinagarind EQ

76

การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

ที่นี้เรามาดูแผนดินไหวที่จังหวัดตรังเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 (รูปที่ 11 และ 12) ตอนนั้นผมอยู
สวีเดนไปทําวิจัยเรื่องแผนดินไหว ก็ไดขาววาเกิดแผนดินไหวขนาด 3.5 ริคเตอรที่กิ่งอําเภอหาดสําราญ
พอกลางคื นไปเช็คขาว ผู วาฯ ตรังบอกวาไปสํารวจความเสี ยหายในอําเภอกันตังและยานตาขาว ผมได

รูปที่ 11 ภาพความเสียหายของบานเรือนใน อ.กันตัง

รูปที่ 12 แผนที่แสดงระดับความรุนแรง (Isoseismal map) ที่เกิดจากแผนดินไหวตรัง ML 3.5
เมื่อ 24 มิถุนายน 2554
การจัดการ
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อีเมลมาบอกทางสํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา วา ถาศูนยกลางแผนดินไหวที่กิ่งอําเภอ
หาดสําราญ คนที่ จะได รับผลกระทบและความเสี ยหายควรเป นคนที่ กิ่งอําเภอหาดสําราญ เขาไม คอย
เชื่อผม ตองคุยอยูนาน ที่สุดเขายอมผมแลวไปหาตําแหนงใหมไดตําแหนงที่ยานตาขาว หางจากจุดเดิม
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ หางออกไป 10 กม. จากนั้นผมก็มาลงพื้นที่พบวาศูนยกลางแผนดินไหวที่กันตัง
เสียหายมากสุดที่เขาชีลอม (รูปที่ 13) ดาวนี้ คือ จุดแรกที่กรมอุตุนิยมประกาศที่ กิ่งอําเภอหาดสําราญ
คุ ยไปคุยมายายตําแหนงมาที่ ยานตาขาว ผมให นักศึ กษาปริญญาโทไปปกหมุดใช GPS ตรงตําแหน งนี้
อยางแมนยํา สอบถามชาวบานแถว 2-3 หลังคาเรือน เขาบอกไมคอยรูสึก ผมจึงสรุปวา จุดที่สองก็ไมใช
ตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหว ผมเลยขับรถไปตอที่กันตัง จากจุดนี้ถึงจุดนี้หางกัน 20 กม. จากจุดนี้ถึง
จุ ดนี้ หางกั น 10 กม. ก็มีความเชื่ อว าการคํานวณหาศู นยกลางตําแหนงแผ นดิ นไหวของสํานั กเฝ าระวั ง
มีความคลาดเคลื่อน ผมจึงไดเรียน ผอ.บุรินทร ทายที่ สุดทราบวาที่เกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขา
ไปใชโมเดลความเร็วคลื่นแผนดินไหวของคาเฉลี่ยทั่วโลก (Global Valocity Model) แตวาความเร็วของ
คลื่ นบนเปลือกโลกซึ่ งเปลือกโลกในแต ละพื้ นที่ ไมเหมื อนกั น บ านเรา โคราช เชี ยงใหม ก็ ไม เหมื อนกั น
โครงสรางทางธรณี สภาพหินไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นความเร็วคลื่นไมเทากันก็เชนกัน ผมไปพิสูจนให
เขาดู ทายที่สุดก็ตองมาหาตําแหนงใหม
การใหขาวที่ไมถูกตองของแผนดินไหวตามหลัง (aftershock) เชน บอกวาแผนดินไหวที่พมา Mw
6.8 วันที่ 24 มีนาคม 2554 นี้ นาจะเปน aftershock ของแผนดินไหวที่ญี่ปุน (รูปที่ 14) เรามาดูความ
ถูกตองกัน แผนดินไหวตามหลังตองเปนแผนดินไหวที่เกิดในบริเวณหรือรอยเลื่อนเดียวกันกับแผนดินไหว
หลัก (mainshock) ขนาดหรือรัศมีของแผนดินไหวตามหลังจะขึ้นอยูกับขนาดของ mainshock เชน
แผนดินไหวที่พมา Mw 6.8 จะมีรัศมีของแผนดินไหวตามหลัง 60 กิโลเมตร มีระยะเวลาอยูประมาณ 8

รูปที่ 13 ระดับความรุนแรง แผนดินไหวตรัง ML 3.5 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554
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รูปที่ 14 Mw = 9.0 Japan Earthquake Aftershocks Series (M>4.5)

เดือนถึงจะหมด และขนาดสูงสุดของแผนดินไหวตามหลังตองนอยกวา mainshock อยู 1.2 หนวย หรือ
ประมาณ 1 หนวย หมายความวา ถา main shock Mw 6.8 aftershock สูงสุดจะไปไดคือ Mw = 5.8
อันตรายที่เปนอยูจากบานที่ถูก mainshock แลวถูก aftershock ซ้ํา โอกาสที่จะพังเปนไปไดสูง แตถา
ในครั้งแรกบานไมมีรอยอะไรเกิดขึ้น เมื่อถูก aftershock ซ้ํา ก็วางใจไดวาจะไมเปนอะไรเพราะพลังงาน
จะนอยกวากันอยูถึง 30 เทา สําหรับแผนดินไหวที่ญี่ปุนมีรัศมีของบริเวณเกิด aftershock กวางถึง 670
กิโลเมตร
รูปที่ 15 รูปวงกลมเปนของ USGS รูปดาวเปนการกําหนดตําแหนง (Location) ของกรมอุตุนิยม
วิทยา สีชมพูทั้งหมดเปนบริเวณที่จะเกิด aftershock สีแดงคือ รอยเลื่อน USGU สามารถแสดงพื้นที่

รูปที่ 15 Aftershocks series of Myanmar Mw = 6.8, TMD Data
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ไดตรงกับรอยเลื่อน ถาเราเชื่อวานี้คือ aftershock มันควรขยับไปอีกเพราะมันต่ําอยูเล็กนอย จากรูปนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุตําแหนงสั้นกวาความเปนจริ ง มีความคลาดเคลื่ อน เพราะฉะนั้ นงานนี้ตองทํา
ตอไปเพื่อใหขอมูลแผนดินไหวมีความถูกตอง ถาไมอยางนั้นถาคนเอาขอมูลมาใช มันจะมีปญหา ถึงแม
กระบวนการจะถู กต องแต ข อมู ลผิ ด ก็ ไม สามารถนํา มาใช ได การทํานายแผ นดิ นไหวจะถู กต องเมื่ อ
สามารถบอกได 3 องคประกอบ คือ จะเกิดแผนดินไหวที่ใด เวลาที่เกิด และขนาดเทาไหร หากไมครบ
3 องคประกอบถือวาทํานายไมถูกตอง ไมสามารถเอาไปใชประโยชนได ในทางวิชาการ เทคโนโลยีการ
ทํานายแผ นดิ นไหวยั งไม สําเร็ จ แต เราใช สิ่ งบอกเหตุ ที่ เกิ ดขึ้ นกอนแผ นดินไหว เรี ยกว า earthquake
precursors เชน ระดับน้ําใตดิน ปริมาณกาซเรดอน คาสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก พฤติกรรมสัตว
การเปลี่ยนแปลงคา b-value
การเตื อนภั ยแผนดิ นไหวลวงหนา ไมได หมายความว า เตื อนภั ยกอนการเกิ ดแผ นดินไหวที่ สราง
ความเสียหายจะเดินทางไปถึง เพื่อใหผูที่อยูหางจากศูนยกลางแผนดินไหวออกไปไดหยุดกิจกรรมที่ดําเนิน
อยู เชน หยุดโรงไฟฟานิวเคลียร รถไฟฟา ที่ญี่ปุนสามารถเตือนไดภายใน 3 วินาที ในรูปที่ 16 จะเห็นไดวา
คลื่นพี คลื่นพื้ นผิวที่ทําใหเกิดแรงสั่นสะเทื อนไดมาก เปนตน สําหรับแผนดินไหวในพมา คลื่ นพื้ นผิวที่
สถานีเชียงใหมสามารถบันทึกไวได 30 วินาที และเดินทางมาถึงกรุงเทพในเวลา 4 นาที (รูปที่ 17) ดังนั้น
มีเวลา 3 นาทีที่ตองเตือนคนกรุงเทพใหหลบมาอยูในที่ที่ปลอดภัย แตกรมอุตุฯ รายงานจากนั้น 30 นาที
ลักษณะเชนนี้เปนการเตือนภัย แผนดินไหวที่ทําใหเกิดสึนามิจะเกิดขึ้นในทะเล ขนาด Mw > 7 ความลึก
ไมเกิน 30 กิโลเมตรถึง 50 กิโลเมตร กลไกการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใกลแนวดิ่ง เพราะหากเกิดใน
แนวนอนจะไมเปนปญหา เวลานี้บานเรายังไมสามารถหากลไกการเคลื่อนตัวได

รูปที่ 16 ระบบการเตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา
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รูปที่ 17 รูปคลื่นแผนดินไหวพมา Mw = 6.8 (กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศหลังแผนดินไหว 24 นาที)

สึนามิจากแผนดินไหวที่ญี่ปุนตอน 5 โมงเย็น สึนามิความสูง 10 เมตร กอนจะเคลื่อนตัวไปฟลิปปนส
แตหนวยงานของประเทศไทยเพิ่งมารายงานตอน 20:20 น. วาไมมีผลกระทบกับไทย หนวยงานของเรา
เตือนภัยสึนามิไมได เปนเพียงการรายงานการเกิดแผนดินไหว ภัยพวกนี้เกิดตามธรรมชาติแตเราสามารถ
เตรี ยมรับมือได การเตรี ยมรับมือแผ นดิ นไหวและสึนามิ ป จจุบั นประเทศไทยไมมีระบบการเตือนภัย
ลวงหนา (Earthquake Early Warning System) ความตองการในอนาคตตองเพิ่มสถานีเครือขายใน
จังหวัดที่เปนพื้นที่มีแผนดินไหว สํานักเฝาระวังแผนดินไหวไมสามารถเตือนภัยการเกิดแผนดินไหวไดทันที
ปจจุบันเร็วสุด 10-15 นาที ซึ่งตองเปลี่ยนเทคนิคการหาตําแหนงและขนาดแผนดินไหว
ขอเนนย้ําวา ขอมูลแผนดินไหวของประเทศ (Earthquake catalog) คือ ทรัพยสมบัติของชาติที่
ประเมิ นคาไม ได และอยู คู ประเทศไทยตลอดกาล (เพราะประเทศอื่ นไม มี) ไม วาจะเปลี่ ยนเจ าหนาที่ ที่
เกี่ยวของไปกี่ยุคกี่สมัย หรือกรมอุตุนิยมวิทยาไปขึ้นกับองคกรใด ตองทําใหขอมูลถูกตอง เพื่อประโยชน
สําหรับลูกหลานตอไป

การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

81

82

การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

ภัยพิบัติจากดินถลมและหลุมยุบ
รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดินถลม หรือ โคลนถลม เกิดจากการเคลื่อนตัวของมวลดินหินเพราะวัตถุอินทรียตางๆ ลงมาตาม
ทางลาดโดยใชแรงโนมถวงของโลก และมักจะมีน้ําเขามาเกี่ ยวข องอยู ดวย ซึ่ งพบวาดินถลมมักเกิ ดขึ้ น
ภายหลังจากมีน้ําปาไหลหลาก เกิดพายุรุนแรงตอเนื่อง หรือจากแผนดินไหว จากแผนที่ในรูปที่ 1 พบวา
อั นตรายจากป ญหาดินถล มในภาคใตของประเทศไทย มี 11 จุด สาเหตุ ที่ ทําใหเกิ ดแผนดิ นถลมใน
ภาคใตเกิดจาก 4 ปจจัย คือ
1. พายุฝนตกหนัก น้ําทวม
2. แผนดินไหว
3. ภูเขาไฟและเถา
4. สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง
รูปที่ 2-7 เปนภาพแผนดินถลมที่ เกิดขึ้นในตางประเทศและในภาคใตของประเทศไทย รูปที่ 2
แผนดินถลมในอางเก็บน้ําเขื่อน Aratozawa Dam เมื่อ 14 มิ.ย. 2551 เกิดขึ้นเนื่องจากแผนดินไหว สวน
รูปที่ 3 หินพังหนาผาชายฝงทางใตของเฮติใกลหมูบาน Nan Diamant เกิดขึ้นหลังแผนดินไหวขนาด 7
ริกเตอร เมื่อ 12 ม.ค. 2553 รูปที่ 4 ที่เกิดจากแผนดินไหว Christchurch New Zealand เมื่อ 22 ก.พ.
2554 ถนนบางสายใน Redcliff’s ถลมลงมา และรูปที่ 5 ทางหลวงสาย Gangtok-Mangan ในประเทศ
อิ นเดี ย ไดรั บความเสี ยหายจากแผนดิ นถล มจากแผ นดินไหวขนาด 6.9 ริ กเตอร ในพรมแดนสิกขิ มกั บ
อินเดีย เนปาล ทิเบต เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2554
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รูปที่ 1 อําเภอพื้นที่11 ที่เสี่ยงกับปญหาดินถลมในภาคใตของประเทศไทย
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รูปที่ 2 แผนดินถลมในอางเก็บน้ําเขื่อน
Aratozawa Dam ประเทศญึ่ปุน
เมื่อ 14 มิ.ย. 2551

รูปที่ 3 หินพังหนาผาชายฝงทางใตของเฮติใกล
หมูบาน Nan Diamant หลังแผนดินไหวขนาด 7
เมื่อ 12 ม.ค. 2553

รูปที่ 4 เมือง Christchurch ประเทศ
New Zealand เมื่อ 22 ก.พ. 2554
ถนนบางสายใน Redcliff’s ถลมลงมา

รูปที่ 5 ทางหลวงสาย Gangtok-Mangan ใน
ประเทศอินเดี ย ไดรับความเสียหายจากแผนดิน
ถลมจากแผนดินไหวขนาด 6.9 ในพรมแดนสิกขิม
กับอินเดีย เนปาล ทิเบต เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2554
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รูปที่ 6 แผนดินถลมบริเวณยอดเขาในเขต ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช บริเวณยอด
เขาเหล็ก ต.กรุงชิง ยอดเขาหวายชอ ต.นบพิตํา จะเห็นวามีดินเลื่อนลงมา ถาเกิดบริเวณเขาจะมีการ
ชะเฉพาะหนาดินเทานั้น และรูปที่ 7 เมื่อ 29 พ.ย. 53 ที่ภูเขาควนแพน บานทําผัง ม.4 ต.ลําสินธ
อ.ศรีนครินทร จ. พัทลุง ระยะทางยาว 800 ม. เปนการเลื่อนไถลของหนาดินเทานั้น

รูปที่ 6 แผนดินถลมบริเวณยอดเขาเหล็กในเขต
ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช

รูปที่ 7 เมื่อ 29 พ.ย. 53 ภูเขาควนแพน บานทําผัง
ม.4 ต.ลําสินธ อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง
ระยะทางยาว 800 ม.

ดินถลม สามารถจําแนกออกไดหลายชนิดแตกตางกัน เชน ถาจําแนกตามการเคลื่อนที่ และชนิด
ของวัสดุปะปนอยูดวยกันในมวลดินถลม ไมวาเปนหินหรือดินหรือทั้งคู ถาสวนใหญประกอบดวยอนุภาค
ขนาดเม็ดทรายหรือละเอียดกวานั้น ใหเรียกเปน ดิน (earth) และถาประกอบดวยเศษหัก หยาบกวา
เรียกวา กองเศษหิน (debris) ถาจําแนกตามแบบของการเคลื่อนที่อธิบายในแงเชิงภายในอยางแทจริง
ของมวลดินถลมอุบัติขึ้นแบบ พัง (fall) คะมํา (topple) ไถล (slide) ขยายขาง (spread) หรือ ไหล (flow)
(รูปที่ 8) เพราะฉะนั้นจังหวัดพัทลุง พังงา หรือจังหวัดกระบี่ และอื่นๆ ลักษณะที่ภูเขาเปนหิน จะเปน
ลักษณะของหินรวงลงมา
ดินถลมอธิบายโดยใช 2 คํา ถาอางตามวัสดุและการเคลื่อน เชน หินพัง (rockfall) กองเศษ
หินไหล (debris flow) และชนิดอื่นๆ ดินถลมยังอาจอยูในรูปการพิบัติซับซอนประกอบขึ้นการเคลื่อน
มากกวาหนึ่งชนิดดวย เชน หินถลมกับกองเศษหินไหล เชน ที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ
4 พ.ย. 2553 อัตราความเร็วที่เกิด ถาเปนน้ําปริมาณมากๆ จะเปนโคลนไหล ถามีความเร็วมากและมี
ปริ มาณน้ํ า น อยจะกลายเป นหิ นพั ง ถ าผสมทั้ งสองอย างจะกลายเป นดิ นถล มหรื อหิ นถล ม (รู ปที่ 9)
การคืบตัวจะชามาก ซึ่งภาคใตประเทศไทยไม ปรากฏ หรืออาจจะมีแตนอยมาก หรือโคลนไหล ตัวที่
สําคัญคือ ลักษณะทางธรณีวิทยาของหิน เชน แถวบริเวณอาวขนอมจะเปนหินปูน บางสวนแปรสภาพ
หิ นออน (รูปที่ 10 ก) เข ามาด านในขนอมเปนเทื อกเขาหินแกรนิตและไนส แปรสภาพจากหิ นแกรนิ ต
ภาคใตที่เผชิญอยูบอยสวนมากจะเปนปรากฏการณหินพัง (รูปที่ 10 ข) หินถลม โคลนไหล ดินไถล
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ก)
ข)
รูปที่ 8 ก) การจําแนกชนิดของแผนดินเลื่อนตามวัสดุ (จาก Varnes 1978 และ DoE 1990)
และ ข) หินถลมที่ขนอม 2553

รูปที่ 9 การจําแนกแผนดินถลมตามความเร็วในการเคลื่อนที่ แบงออกเปน 2 กลุม คือ
การเคลื่ อนที่อยางรวดเร็ว (กรอบเสนปะ) และการเคลื่อนที่อยางชาๆ
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ก)
ข)
รูปที่ 10 ก) หนาผาหินปูนบริเวณอาวขนอม จ. นครศรีธรรมราช และ ข) หินพังในสวนยาง จังหวัดพัทลุง

การถลมของดินมีผลกระทบตอสิ่งมีชิวิตและสิ่งกอสราง ถาเกิดหินพังบานจะเกิดการยุบตัวลงไป
อาการที่เกิดการพังมากระแทกตัวบาน ถาเกิดจากการเคลื่อนไถลจะยุบตัวเชนกันและเกิดการเซาะตัวของ
ฐานอาคารได และถาเกิดจากการไถลนั้นก็จะเกิดผลกระทบในลักษณะเดียวกัน (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 ผลกระทบตอสิ่งกอสรางและชีวิต

ตอไปมาดูชนิดของดินถลมในประเทศไทย สวนใหญรอยของดินถลมมีลักษณะเกิดรวมกันไดหลาย
แบบ เมื่อพิจารณาเฉพาะจุดบนภูเขาสูง พบวาบริเวณที่ชั้นดินหนาสวนใหญจะเปนรูปแบบ กองเศษหิน
ถลม (Debris avalanche) และการเลื่อนไถลรูปโคง (Rotational slide) สวนบริเวณที่ชั้นดินบางจะเปน
แบบการเลื่อนไถลผิวทาง (Translational slide)
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เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ผูสื่อขาวรายงานวาไดรับแจงจากชาวบานบางมา หมูที่ 2 ตําบล
ทุงคาโงก อ.เมือง จ.พังงา วา พบรอยแยกของดินที่บริเวณสวนยางพาราภายในหมูบาน ทําใหชาวบาน
รู สึกหวาดผวากลัววาจะเกิ ดดินถลมขึ้ นมา จึงรุดไปตรวจสอบที่ เกิดเหตุอยู หางจากถนนสายอําเภอเมือง
พังงา – อําเภอกะปง (สายใหม) ประมาณ 6 กิโลเมตร อยูบริเวณขางถนนซอยในหมูบานบางมา ลักษณะ
เปนเนินเขาดินหัวโลน เนื่ องจากเจาของที่ ดินเพิ่ งตัดโค นตนยางพาราเกาและปลูกพันธุ ยางพาราใหมลง
แทน ความสูงชันของเนินเขาดินประมาณ 60 องศา ซึ่ งแตละสํานักขาวจะนําเสนอขาวไมเหมือนกัน
แตผมเชื่อวานาจะเปน 60 องศา บริเวณพื้นดินกลางสวนยางสังเกตพบรอยแยกและรอยราวของดินเปน
ชวงๆ ความกวางประมาณ 10-20 ซ.ม. ลึกประมาณ 1 เมตร (รูปที่ 12) ความยาวตอเนื่องนับจากฐาน
ขึ้ นไปบนเนินเขาขางบนประมาณ 200 เมตร สวนพื้ นที่ ที่ติดกันเปนสวนยางพาราอายุตนยางประมาณ
10 ป ลักษณะผิ วดิ นเป นดินปนทรายหากฝนตกตอเนื่ องกั นหลายวันจนทําใหพื้ นดิ นชุ มน้ํา อาจเกิ ดเหตุ
ดินถลมขึ้ นไดทุกเวลา นอกจากนี้ ยังพบวาตลอดเสนทางเข าสู หมู บานบางมา ไดปรากฏรองรอยของดิน
เลื่อนไถลตามจุดตางๆ จํานวนหลายแหง บางแหงพบดินทรายลงมากองเต็มพื้นผิวถนน ถาหากเมื่ อไหร
เราพบว ามี รอยแยก มี รอยแตกขึ้ นบนเนิ นเขาข างบ านท าน แสดงว าท านอยู ในพื้ นที่ อันตราย อั นเป น
ลักษณะการเริ่ มของดินถลม หัวของดิ นถลมจะอยู ตรงนี้ จะมี ความเปนไปได สูงที่ดิ นจะเลื่ อนไดถามีฝน
ตกหนัก และถาไมเกิ ดป นี้ในปหน าก็ มีโอกาสสามารถเกิดได พื้ นที่ ที่ ทานพบใกล บาน หรื ออยู ในสวนยาง
ของทานก็นาจะอันตรายได

รูปที่ 12 พื้นดินแตกแยกกวาง 10-20 ซม. ลึก 1 เมตร ยาว 200 เมตร
ที่บานบางมา หมูที่ 2 ตําบลทุงคาโงก อ.เมือง จ.พังงา

รูปที่ 13 เปนเหตุดินถลมเกิดที่จังหวัดนาน เปนพื้นที่ที่มีความสูงต่ําไมเทากันประมาณเมตรกวาๆ
ที่จะเลื่อนไถลลงมาได รูปที่ 14 เปนสรีระทรวดทรงของดินถลม การตั้งชื่อเรียกแตละสวนของดินถลม
ซึ่งเปนการเลื่อนไถลของดิน สวนลางพรอมที่จะเลื่อนหลุดลงมาขางลางคลายชอนตักของ ปริมาณของ
ดินสามารถดันใหตัวบานเลื่อนไปได ยิ่งถาปริมาณน้ํามาก ทางที่ดีควรบันทึกรายงานเมื่อลงพื้นที่ขอตรวจ
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ก)
ข)
รูปที่ 13 ก) ภาพจําลองแสดงการเคลื่อนถลมลงมา และ
ข) บานหัวน้ํา หมูที่ 5 ต.ศิลาแลง จ.นาน ยาว 500 เมตร กวางกวา 10 ซม.

ก)
ข)
รูปที่ 14 ก) สรีระของดินเลื่อนไถล (Varnes, 1978) และ ข) ลักษณะเกิดจริง

จากขอมูลบั นทึกการเกิดภั ยพิบั ติธรรมชาติ สาเหตุจากดินถลมในทวีปเอเชียจนถึงป 2553 พบวา
มีมาก (รูปที่ 15) แผนที่ ดินถลมในภาคใตของประเทศไทย ที่ กรมทรัพยากรธรณีได วิเคราะหวาจะเกิด
แผนดินถลม (รูปที่ 16) พื้นที่สีแดงคือ บริเวณที่มีความเสี่ยงสูง ในรอบ 24 ป ของขอมูลที่ผมไปสืบคนมา

รูปที่ 15 กราฟแสดงความรุนแรงของภัยพิบัติมาจากดินถลม
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ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

89

พบวา ที่ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ป 2531 (รูปที่ 17 ก) ซึ่งเสียหายอยางใหญหลวง และปเดียวกัน
ที่ อ.ลานสกา มีผูเสียชิวิต 12 คน ป 2546 ที่ อ.กระทู จ.ภูเก็ต จากภาพก็ทําใหไดรับผลกระทบเสาไฟฟา
เสียหาย ทําใหหมูบานที่อยูขางในชวยตัวเองไมไดมาก (รูปที่ 17 ข) ในป 2547 ที่ อ.เมืองกระบี่ แลวก็ที่
ต.เขาความ อ.เมือง จ.กระบี่ และอ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งปนี้สถิติตรงตามที่ขอมูลตางชาติบันทึกไว ป 2548
อ.บันนังสตา จ.ยะลา ป 2551 ที่ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร ธานี ป 2552 ที่ ต.นบพิตํา
จ.นครศรีธรรมราช และ อ.พะโตะ จ.ชุมพร และ อ.มะนัง จ.สตูล และ อ.สะบายอย จ.สงขลา และ
อ.ปาบอน อ.เมือง จ.พัทลุง บนภูเขาจะเห็นเปนทางแตพื้นขางลางเปนเศษหิน อยางนี้เปนลูกผสมระหวาง
หินถลมและโคลนถลม ซึ่งเหมือนกับที่ อ.ขนอม เมื่อป 2553 ก็มี ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
(รูปที่ 18) และ 26 มี.ค. 2554 สํานักสงฆบานในเพลาหมูที่ 8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ทําให
พระสงฆมรณภาพ 2 รูป

รูปที่ 16 แผนที่ดินถลมของภาคใตประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี)

ก)
ข)
รูปที่ 17 แผนดินถลมที่ ก) อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช และ ข) หาดปาตอง อ. กะทู จ.ภูเก็ต
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เมื่อปลาสุด กรมทรัพยากรธรณีไดรายงานและทําแผนที่บริเวณที่เกิดดินถลมเมื่อป 53-54 ออกมา
เปนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงอันตรายระดับชุมชน (รูปที่ 18 จ และ ฉ) ที่เห็นเปนหินกลิ้งลงมาเปนทางน้ํา
ปจจุบันแตไดมีการเขาปลูกเปนสวนยางทําใหทางน้ําเล็กลง และเมื่อฝนตกน้ําไหลไมทันทําใหชะเอาขอบ
ตลิ่งและหินที่ติดคางลงมาดวย ดังนั้นหินที่กลิ้งลงมามี 2 ชุด คือหินชุดเกาและหินทองน้ําที่อายุออนกวา
จนเมื่อเกิดลมความกดดันต่ําพัดเขาในภาคใต ทําใหเกิดฝนตกหนั กเมื่อ 27 มี.ค. 2554 เกิดดินถลมพื้นที่

ก)

ข)

ค)

ง)

จ)
ฉ)
รูปที่ 18 หินถลมที่ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ป 2553
ก) สภาพหินตามรองธารน้ํา ข) แรในสายหินเพกมาไทต ค) หินกอนขนาดใหญคางตามรองธารน้ํา
ง) แนวแตกในหินมีผลใหแตกกอนหินรวงหลุดออกมา จ) แผนที่เกิดดินถลม ต.ควนทอง อ.ขนอม
(กรมทรัพยากรธรณี, 2554) และ ฉ) แผนที่เกิดดินถลม ต.ขนอม อ.ขนอม (กรมทรัพยากรธรณี, 2554)
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อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช ประสบภัยพิบัติรวม 25 ตําบล จํานวน 175 หมูบาน 4,745 ครัวเรือน (รูปที่
19 ก) ในชวง 30 มี.ค. ถึง 5 พ.ค. 2554 ดินถลมใน ต.เทพราช และ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
เสียชีวิต 3 ราย บานพังทั้งหลัง 3 หลัง สะพานขาดและคอสะพานขาดอยางละ 4 แหง และ 1 เม.ย. 2554
เกิดแผนดินแยกกวางประมาณ 50 ซ.ม. ที่เชิงเขาและดินถลมบนเขา ต.เขาขาว อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
(รูปที่ 19 ข)
รูปที่ 21 เปนภาพดินถลมที่ อ. นาโยง จังหวัดตรัง ที่มีเศษหินไหลลงมาพรอมกัน จังหวัดตรังเปน
จั งหวั ด ที่ มี น้ํา ตกเยอะและสวย ถ า มี ฝนตกหนั กจะเกิ ดความเสี่ ยง (รู ปที่ 22) หน าฝนที่ กํา ลั งจะมา

ก)
ข)
รูปที่ 19 ก) ดินถลมในนบพิตํา เมื่อ 28-31 มี.ค. 2554 และ ข) แผนดินแยก อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

ก)

ข)

ค)
ง)
รูปที่ 20 พื้นที่ ต.เทพราช อ.สิชล ก) สภาพทอนซุงที่เกลื่อนกลาดภายหลังดินถลมและ
น้ําพัดพากองขางลาง ข) สภาพหนาดินบนเขาที่ไดชะถลมลงมา
ค) รองธารน้ําที่พัดพาตะกอนและเศษหิน ง) ธารน้ําไดเต็มไปดวยเศษหินและดิน
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ก)

ข)
ค)
รูปที่ 21 ดินถลม ต.หนาเขา อ.นาโยง จ.ตรัง
ก) รองธารน้ําหินพังลงมา ข) ทองรองธารน้ํามองลง และ ค) รองดินไหลมองขึ้นไปตนทาง

ก)
ข)
รูปที่ 22 แผนที่ดินถลมระดับชุมชน จ.ตรัง ก) ต.อาวตง อ.วังวิเศษ และ ข) ต.ชอง อ.นาโยง

เหตุการณคอนขางรุนแรงโดยเฉพาะทางใต ดังนั้น อบต. อบจ. และวิศวกรที่ประจําอยู ตองดําเนินการ
อยางระมัดระวังดวย
เมื่อ 11 พ.ย. 2553 ที่ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี ถนนขาดกวา 10 แหง และมีดินถลม
ปดเสนทางเปนระยะทางยาวประมาณ 4 กม. (รูปที่ 23) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม
ไดมีการสรางถนน สะพาน ขนาดอาจรองรับขนาดปกติ ถาน้ํามามากผิดปกติ ทําใหเกิดการชะลางพัง
สะพานได มักใชคาเฉลี่ยที่ไมเผื่อมากในการสราง เมื่อน้ําไหลแรงเกิดความเสียหายขึ้น
สามารถเข าไปดาวน โหลดแผนที่ ที่ ท านอาศั ยได จากเวปไซต ของกรมทรั พยากรธรณี หน วยงาน
ของรัฐก็ไมไดนิ่งนอนใจ มีแผนที่เสี่ยงภัยออกมาใหเชนของจังหวัดสุราษฏรธานี (รูปที่ 24)
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ก)
ข)
ค)
รูปที่ 23 ดินถลมจากการฝนตกหนัก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี
ก) เสนทางขาด ข) สะพานขาด ค) ดินเลื่อนไถล และ ง) ดินถลมบานริมเชิงเขาพังทลายลง

ก) แผนที่แผนดินถลมที่ ต. คลองสระ อ. กาญจนดิษฐ ข) แผนที่แผนดินถลมที่ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ

ค) แผนที่แผนดินถลมที่ ต.ปากหมาก อ.ไชยา
ง) แผนที่แผนดินถลมที่ ต.ปารอน อ.กาญจนดิษฐ
รูปที่ 24 แผนที่ดินถลมระดับชุมชนในจังหวัดสุราษฏรธานี
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เมื่อ 27 มี.ค. 2554 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร พื้นที่ประสบภัยพิบัติรวม 25 ตําบล จํานวน
175 หมูบาน 4,745 ครัวเรือน ภาพความเสียหายแสดงในรูปที่ 25ก และหินถลมจากภูเขา ต.เขาคาย
อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อ 31 มี.ค. 2554 รูปที่ 25ข บานเรือนตั้งติดเชิงเขาพัง

ก)
ข)
รูปที่ 25 ดินถลมที่ ก) ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร และ ข) ใน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อ 31 มี.ค. 2554

ก) ต.ละแม อ.ละแม

ข) ต. ทุงคาวัด อ.ละแมต.คลองหิน อ.อาวลึก

ค) ต.หาดยาย อ.หลังสวน
รูปที่ 26 แผนที่แผนดินถลมในระดับชุมชนจังหวัดชุมพร (กรมทรัพยากรธรณี, 2554)
การจัดการ
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เมื่อ 30 มี.ค. 2554 เกิดดินถลมที่ ต.หนาเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ (รูปที่ 27) 8 อําเภอ 49 ตําบล
343 หมูบาน เสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บ 112 คน พืชผลเสียหาย 1,293,075 ไร ประมาณ 71,905,531 บาท
บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 140 หลัง เสียหายบางสวน 578 หลัง แผนที่ดินถลมครั้งนี้แสดงในรูปที่ 28

ก)

ข)

ค)
ง)
รูปที่ 27 ดินถลม บ.หนาเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ก) สภาพความเสียหาย ข) แรงดินถลมพัดพารถยนต
ค) กองดินและหินปกคลุมสวนยาง และ ง) รองน้ําเดิมไดกวางขึ้นและเต็มไปดวยกอนหิน

นอกจากนี้ในบางพื้นที่ก็เกิดเชนกัน เมื่อ 20 เมย. 2554 หมู 2 บ.บางมา ต.ทุงคาโงก อ.เมือง
จ.พังงา รอยแยกยาวกวา 300 ม. บางชวงลึก 1-2 ม. บนสวนยางพารา แมวาไมเกิดเหตุการณเสียหาย
แต ลั กษณะดั งกล าวส งสัญญาณความเสี่ ยงภัยเกิ ดในอนาคตได หากไม ได รั บการป องกั นหรื อปรั บปรุ ง
ทันการ
โดยทั่วไปปจจัยที่ทําใหเกิดภัยพิบัติจากดินถลมในภาคใต พบวา มี 4 ปจจัย คือ
ปจจัยแรก เกิดจากสภาพทางธรณีวิทยา โดยปกติชั้นดินที่เกิดการถลมลงมาจากภูเขา เปนชั้นดิน
ที่ เกิดจากการผุกรอนของหิน ใหเกิดเปนดิน โดยหินแตละชนิดเวลาผุจะใหชนิดและความหนาของดินที่
แตกตางกันออกไป เนื่องจากชั้นหินแตละชนิดมีอัตราการผุพังไมเทากัน เชน
หิ นแกรนิตจะมี อัตราการผุ สูง แรองคประกอบเมื่ อผุแล วจะใหชั้ นดิ นทรายรวนหรือดินทรายปน
ดินเหนียว และใหชั้นดินหนา
หินดินดาน–หินโคลน เมื่อผุจะใหชั้นดินเปนดินเหนียวปนทราย และมีความหนานอยกวาหินแกรนิต
หินปูนมักผุกรอนเปนรูโพรง รวงหลุดเปนกอนลงมา
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ก) ต.เขาพนม อ.เขาพนม

ข) ต.คลองหิน อ.อาวลึก

ค) ต.หนาเขา อ.เขาพนม
ง) ต.ทับปริก อ.เมือง
รูปที่ 28 แผนที่ดินถลมระดับชุมชน จังหวัดกระบี่ (จาก กรมทรัพยากรธรณี, 2554)
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จากปจจัยดังกลาว พบวา ดินที่ผุพังมาจากหินตางชนิดกันจะใหดินตางชนิดเชนกัน และความหนา
ของดินต างกั น สมบั ติ ของดิ นในการยึดเกาะระหว างเม็ ดดินและค าแรงต านทานการไหลของดินก็ จะ
แตกตางกันตามชนิดของดินนั้นดวย พบวาที่ จ.พัทลุง จะเปนหินพัง ถาเปนนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี
กระบี่ จะเปนดินถลม โคลนไหล ขึ้นอยูกับลักษณะทางธรณีวิทยา เชน หินดินดาน – หินโคลน เมื่อผุจะให
ชั้ นดิ นเป นดิ นเหนี ย วปนทราย และมี ความหนาน อยกว า หิ นแกรนิ ต ทํา ให ง ายต อการไหลลื่ นของดิ น
สวนหินปูนมักผุกรอนเปนรูโพรง รวงหลุดเปนกอนลงมา บางโรงเรียนที่ จ.สตูล ดานหลังของโรงเรียน
เปนหินปูนวันดีคืนดีหินปูนรวงลงมา ดังนั้นเปนสิ่งที่พึงระวังไว ที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา เปนหินแกรนิต
สวนใหญ เวนแต อ.รั ตภู มิ เป นหิ นปูน ดังนั้ นในสงขลาหินถลมคงไม มี มีแตหินไถล แต เขาคอหงสที่ มี
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ ก็ไมแนใจวาเขาคํานึงถึงอะไรหรือเปลา ก็อาจถลมมาได ถามีการเปดหนาดินเมื่อ
เวลาฝนตกมั นอาจชะลงมาได แล วรอยเลื่ อนมี พลั งก็ ยั งมี ผลต อรอยเลื่ อนดิ นถล ม หลุ มยุ บ มั นส งผล
กระเทือนขึ้นมาได รอยแตกนั้นจะมีชองวางใหน้ําและอากาศผานเขาไปการแทรกดันทําใหพังลงมาได
นอกจากชนิดของหินแลว ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา เชน รอยเลื่อน แนวแยก และทิศทาง
การวางตั วของชั้ นหิ น จะมี ผลต อการผุ พั งโดยเฉพาะหิ นที่ มีรอยแตกมาก หิ นที่ อยู ในเขตรอยเลื่ อน
โดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลัง จะมีการผุพังสูง เนื่องจากมวลหินที่รอยแตกนั้นจะมีชองวางใหน้ําและอากาศ
ผ านเข าไปทําปฏิกิริ ยาทางเคมี ให หินผุ พั งไดงาย ชั้ นหิ นในบางบริ เวณหากมี การแทรกดั นของหิ นอั คนี
แทรกซอน หรือบริเวณที่มีน้ําพุรอน และแหลงแรจากสายน้ําแรรอน จะทําใหหินมีอัตราการผุพังยิ่งขึ้น
ไปอีกเพราะความรอนและสารละลายน้ําแรรอนที่มาจากหินอัคนีแทรกซอนจะไปทําปฏิกิริยากอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหิน เชน ที่ อ.ขนอม มี 2 รอยเลื่อนใหญคลองมะรุย และรอยเลื่อนที่ระนอง
เพราะยาวที่สุดเห็นชัดจากภาพถายทางอากาศ มีรอยเลื่อนมากในภาคใต เชน กระบุรี เขายอย ตะกั่วปา
อาวลึก ทําใหหินแยกออกมาได (รูปที่ 29)

รูปที่ 29 รอยเลื่อนมีพลังในภาคใตที่มีอิทธิพลตอการเกิดแผนดินถลมและหลุมยุบ
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ปจจัยที่ 2 เกิดจากสภาพลักษณะภูมิประเทศและผลพวงจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก การผุพังที่แตกตางกันของชั้นหิน เชน การเกิดดินถลมที่บานกระทูนเหนือ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2531 พบวารอยดินถลมสวนมากพบอยูในบริเวณที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 30
เชนเดียวกับเมื่อ พ.ย. 2553 ที่ อ.ขนอม และ มี.ค. 2554 ที่ อ.นพพิตํา และ อ.สิชล เพราะฉะนั้นที่เปนภูเขา
หรือไหลทางชัน ความเสี่ยงมีมาก

รูปที่ 30 สภาพความลาดชันของคลองเขาควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ปจจัยที่ 3 เปนปจจัยจากปริมาณน้ําฝนและพายุ ดินถลมที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย จะเกิดขึ้น
เมื่ อพายุหรื อฝนตกหนั กเปนเวลานาน โดยน้ําฝนจะไหลกัดเซาะผิ วหนาดิ น และไหลซึ มลงไปในชั้ นดิ น
จนกระทั่งชั้นดินชุมน้ํา แรงดันของน้ําในดินเพิ่มขึ้น (Piezometric head) เปนการเพิ่มความดันในชองวาง
ของเม็ดดิน (Pore pressure) ดันใหดินมีการเคลื่ อนที่ ลงมาตามลาดเขาไดงายขึ้ น และนอกจากนี้ น้ําที่
เขาไปแทนที่ ชองวางระหว างเม็ดดิ นทําใหแรงยึ ดเกาะระหวางเม็ดดินลดนอยลง สงผลใหดินกลิ้งลงมา
รูปที่ 31 ก) แสดงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบ 27 ป ระหวางป พ.ศ. 2547-2553 ของ จ.นครศรีธรรมราช
พบวาเดือนพฤศจิกายนที่มีปริมาณฝนตกมาก มีอุณหภูมิต่ําจึงเปนชวงที่อันตราย เปนชวงที่ตองเตรียมตัว
และถาคิดปริมาณน้ําฝนเฉพาะป 2553 (รูปที่ 31 ข) ก็สอดคลองกัน รูปที่ 32 เปนภาพแผนที่ดาวเทียม
ของสหรัฐอเมริกา เห็นมีกอนเมฆปกคลุมนครศรีธรรมราช สรุปวา หากฝนตกในปริมาณ 100 มม. ควร
ตองเตรียมตัวเพราะดินเริ่มมีอาการ หากปริมาณน้ําฝนมากกวา 150 มม. หลายๆ วัน ชั้นดินบางแหง
อาจเกิดดินไหลหรือดินถล ม นอกจากนี้ ปริ มาณน้ําฝนที่ ตกต อเนื่ องกันหลายวันสะสมมากกวา 300 มม.
บางแห งอาจเกิดดินไหลหรื อดินถลมไดเช นเดี ยวกั น เช น สองเส นทางของคลองอู ตะเภาที่ ค อนข างจะ
ไหลไดงาย
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ก)
ข)
รูปที่ 31 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ก) ในรอบ 27 ป ระหวางป พ.ศ. 2547-2553 และ ข) รายเดือนในรอบป
2553

รูปที่ 32 เปนแผนที่อุตุนิยมดวยดาวเทียมของอเมริกากลุมเมฆฝนคลุมพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

รูปที่ 33 คลองเปลี่ยนเสนทางและขนาดความกวางภายหลังฝนตกหนัก มี.ค. 2554
พื้นที่ อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช
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ปจจัยที่ 4 เปนปจจัยจากเรื่องของสภาพสิ่งแวดลอม จากรายงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อ ป 2540 พบพื้นที่ที่เกิดเหตุการณดินถลม ที่บานกระทูนเหนือ อ.พิปูน
จ.นครศรี ธรรมราช มีการเปลี่ ยนแปลงสภาพปาเป นสวนยางพารา โดยเฉพาะพวกต นยางที่ ยั งมีขนาด
เล็กอยู หรือที่บานคลองเหรียง ต.ควนทอง (รูปที่ 34 ก) และ ต.เทพราช มีการเปลี่ยนแปลงสภาพปา
เพื่ อทําสวนทําไรและทําการเกษตรบนที่สูง ปลูกพืชเชิงเดี่ ยว กีดขวางทางน้ํา (รูปที่ 34 ข) ไมสามารถ
ชะลอทางน้ํา ไมควรปลูกแนวตรง แตควรปลูกสลับฟนปลา หรือปลูกพืชชนิดอื่นๆ ขึ้นแซม การปลูกพืช
เชิงเดี่ยวจะกระตุนใหหนาดินพังทลายไดงาย

ก)
ข)
รูปที่ 34 ก) บริเวณรุกแนวรองลําธารน้ําเพื่อปลูกยางพารา ต.ควนทอง และ ข) ทอนซุงพัดพา
มาชนสะพานจนพังทลายลงที่ ต.เทพราช อันเปนหลักฐานวามีการบุกรุกปาเพื่ อทําสวนยาง

ก)

ข)

ค)
ง)
รูปที่ 35 ก) บานใกลริมเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ข) รอยแตกดินบนเชิงเขา อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน
ค) คลองอูตะเภาที่ลุมน้ําขังซ้ําซาก และ ง) ตลิ่งพังจากมีการกอสรางชิดติดคลองทาเคียน อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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ลักษณะพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม
สังเกตไดดังตอไปนี้
- อาศัยอยูติดภูเขาและใกลลําหวย
- มีรองรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา (รูปที่ 35 ก)
- มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา (รูปที่ 35 ข)
- อยูบนเนินหนาหุบเขาและเคยมีโคลนถลมมาบาง
- เปนบริเวณน้ําปาไหลหลากผานและทวมบอย (รูปที่ 35 ค)
- พื้นหวยมีกอนหินหลายขนาดทั้งขนาดเล็กใหญอยูตลอด
- มีสิ่งกีดขวางทางน้ําตลอดลําน้ํา เชน สะพาน ตอหมอชิดติดกันมาก กอสรางบุกรุกทางน้ํา
(รูปที่ 35 ง)
การปองกันและบรรเทาภัยดินถลมและกองเศษหินไหล
มีดวยกันหลายวิธี
- การปรับหนาดิน
- ถมกลับดวยวัสดุมวลเบา เชน ขี้เลื่อย ชิ้นสวนปกไม เศษชิ้นลอยาง ไปถมกลบ ประเทศที่
แผนดินไหวบอยๆจะใชอิฐมวลเบา เชน ตุรกี
- ปรับเปนขั้ นบันได ตัวอยางเช น ถนนไปจังหวัดตรัง มีการฉาบคอนกรี ต สรางฝายชะลอน้ํา
เทคนิคการระบายน้ํา คงหนีไมได ตองสูกับภัยพิบัติเหลานี้ เชน กลองโครงเหล็กใสหินซอนกัน
เปนกําแพงยันคลุมปดดวยใยมะพราว ใหน้ําหนักกดทับ ผมคิดวาไมอยู เจอที่เสนทางสายเบตง
ยะลา สายธารโต (รูปที่ 36 ก) หรือกองหินยันไวไหลทางขางลางหรือริมตลิ่งที่ลาดชัน (รูปที่
36 ข) ใสทอระบายน้ําแนวเอียงในหนาความลาดดินปนทราย เชน หลังดานศรีประจัน จ.สตูล
(รูปที่ 36 ค)

ก)
ข)
ค)
รูปที่ 36 วิธีการปองกันและบรรเทาภัยดินถลมและกองเศษหินไหล ก) ปรับหนาและเสริมโครงเหล็ก
ใสหิน อ.เบตง จ.ยะลา ข) กระสอบหรือถุงทรายผสมปูนซีเมนตวางซอนกันเหล็กเสนปกยึดไวดวยกัน
และ ค) ใสทอระบายแรงดันน้ําแนวเอียงในหนาความลาดดินปนทราย
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Best Practices การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ของ

เทศบาลเมืองทุงสง อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นําเสนอโดย นายพิเชษฐ อุษาสุมงคล

ปลัดเทศบาลเมืองทุงสง

ปญหาน้ําทวมเทศบาลเมืองทุงสง จ.นครศรีธรรมราช มีลักษณะคลายกับปญหาน้ําทวมเทศบาล
นครหาดใหญ เพราะสภาพทั่ วไปของเมื องทุ งสงเปนทองกระทะเหมื อนนครหาดใหญ มี ภูเขาล อมรอบ
มีลําคลอง 4 สายผานมาในตัวเมือง ทําใหน้ําทวมเมืองมาตลอดตั้งแตธันวาคม 2548 และเมื่ อวันที่
14 กุมภาพั นธ 2549 น้ําทวมเมืองเสียหายกว า 240 ลาน ซึ่งเปนขอมูลของธนาคารไมใช ของเทศบาล
ทานนายกเทศมนตรีเองมองวาถายังปลอยใหเปนอยางนี้ เทศบาลทุ งสงก็จะทํางานลําบาก น้ําก็จะทวม
ตลอด และถาเราทํางานตามลําพัง เทศบาลก็คงจะแกปญหาน้ําทวมเมืองไมได ก็คิดวาเราควรแกปญหา
โดยการบูรณาการทุกภาคสวน ก็จะสําเร็จ โดยนัดประชุมทุกภาคสวนที่หาดใหญมาประชุมเพื่อกําหนด
ยุทธศาสตรการแกปญหาเมืองอยางไรในรูปเครือขาย การประชุมระดมสมองทํานอกพื้ นที่ เพื่อปองกัน
ไมใหผูเขาประชุมหนีกลับบาน จึงจัดประชุมที่หาดใหญเปนเวลา 2 วัน โดยระดมความคิดจนไดยุทธศาสตร
ในการแก ป ญหาเมื องคื อ เราต องแกด านกายภาพและด านสั งคมแยกเปน 2 สวน ด านกายภาพ ให
เจาพนักงานที่ ดิ นทุ งสงเปนประธาน ด านสั งคมใหผูกํากับตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42 เปนประธาน
นําไปสูการขับเคลื่อนการปฏิบัติอยางจริงจัง เราทํายุทธศาสตร ทํา MOU ทุกภาคสวน แกปญหาใน 5
ประเด็น คือ
1. ปญหาน้ําทวมเมือง
2. ปญหาการจราจร
3. ปญหาสิ่งแวดลอม
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4. ปญหาผังเมือง
5. ปญหาการศึกษา
เรื่องปญหาน้ําท วม เราก็วิเคราะหวาน้ําทวมเมืองทุ งสงเกิดจากอะไร พบวามันเกิดจากตนน้ํา
ซึ่งมาจากภูเขาตนน้ําที่ อยูในเขต อบต. ถัดมาเทศบาลเมืองทุงสงรองรับน้ําอยู ตอจากนั้นเปน อบต.
และเทศบาลอีก เปน อบต. อีกสุดทายไปอยูที่จังหวัดตรัง ลุมน้ําตรัง มันจะเปนทอดๆ ไป ถาเราไมแก
ในเมืองของเรา ไมแกที่ตนน้ํา ไปแกที่ทายน้ํา ปญหาก็ยังเหมือนเดิม (รูปที่ 1) เพราะฉะนั้นเราตองมา
บูรณาการกันเพื่อตกผลึก ใหแกปญหารวมกัน ดังรูปที่ 2 ตอไปนี้เชื่อวาอยางที่นายกรัฐมนตรี (นางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร) พูดวาเราตองแกปญหาแบบบูรณาการ ซึ่งถูกตองแลว ถาแกปญหาเดี่ยวๆ คงไมสําเร็จ
เราเลยมากําหนดยุทธศาสตรการแกปญหาน้ําทวมกัน แบงการงานรวมกันรับผิดชอบรวมกันดังตัวอยาง
ในรูปที่ 3
ยกตัวอยางกิจกรรมที่ เทศบาลเมืองทุงสงไดดําเนินการ ทั้ งกอนเกิดเหตุน้ําทวม ขณะเกิดเหตุ
น้ําทวม และหลังเกิดเหตุน้ําทวม วาไดดําเนินการกันอยางไร ที่เราทําอยูเราเพียงแตตั้งรับจึงไดเจอวิกฤต
น้ําทวมที่หนักๆ อยางที่อาจารยหลายทานพูด น้ํามันมากลางคืนและมาวันเสารอาทิตย ถาขาราชการปด
มื อถื อ หน วยที่ รั บผิ ดชอบไม มาทํางาน ทําให บ านเมื องน้ํา ท วม การที่ เราตั้ งรั บอย างเดียว ทําให เรา
ไมสามารถปองกันน้ําทวมได เราจึงไดกําหนดกิจกรรมในการปองกัน ดังนี้
1. ในเดือนสิงหาคมของทุกป ใหไปทําการลอกคูคลองทั้งหมด ตั้งแตตนน้ํายันทายน้ํา (รูปที่ 4)
ตองไปทํานอกเขตดวย อยาคิดวานอกเขตไมใชเรื่องของเรา ถายังคิดแบบนี้บานเมืองไปไมรอด ตนน้ํา
เราก็ชวย ท ายน้ําก็จะช วย ขุดลอกคู คลองใหหมด โดยเราจางนักโทษเรือนจํามาขุดลอกคลองในเดือน

รูปที่ 1 จากการพบปะหารือทําใหเกิดการเรียนรูปญหาและสาเหตุเบื้องตนในเรื่องน้ําทวมรวมกัน
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รูปที่ 2 ผังเครือขายฯ สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ เมืองทุงสง แบบบูรณาการ

รูปที่ 3 เครือขายการแกปญหาน้ําทวม
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รูปที่ 4 เรื่องที่ดําเนินการแลว

สิ งหาคม เพราะภาคใตเราระหว างเดื อนตุ ลาคมถึ งธันวาคมเป นฤดู ฝน อย าไปขุ ดลอกเดือนตุ ลาคม
มันไมทันแลวน้ําจะมาแลว
2. ถ าเรารู วาพนั กงานเทศบาลของเราคนไหนบานอยู ใกล ริ มน้ํา น้ํา จะท วม เราก็ เตือนเขาไวให
เก็บของขึ้นที่ สูงทําใหน้ําไมทวมสิ่งของของเขา แลวเขาก็จะสามารถมาชวยเทศบาลได เราก็จะประชุม
อยางนี้ เตือนไป สั่งไป 2-3 ครั้งแลว
3. อีกเรื่อง ที่เราทําเปนประจําคือการเตรียมกระสอบทราย เราตองเตรียมไวแลว อยางนายก
ยิ่ งลั กษณเตือน เราตองซื้ อกระสอบทรายหนึ่ งลานสองแสนใบเพื่ อไปปองกันปทุ มธานีและนนทบุ รีไมให
น้ํ า ท วมกรุ งเทพมหานคร ไปเอาที่ ไหนตอนนี้ น้ํา ท วมหมดแล วจะเอากระสอบทรายที่ ไหน ทรายมี แต
ไมไดอยู ในกระสอบ ซื้ อก็ ซื้ อไมได เงินมีก็ไมมีประโยชน มันตองเตรียมกอนแลว ขอใหกรมปองกันภัย
ฝ ายพลเรื อนไปแก ระเบียบที่ ใชอยู เพราะเขาบอกว าให น้ําท วมกอนถึ งจะใช เงิ นได ถ าแบบนี้ ก็เสียหาย
ระเบียบนี้ ตองแกไข บางอยางตองป องกันน้ําท วมกอน เชน จะซื้ อทรายบรรจุ กระสอบ ปภ. บอกวา
เบิกเงินไมได ตองรอน้ํา ทวมกอน แตท องถิ่ นเทศบาล อบต. หรื ออบจ. เราไมยอม สตง. (สํานั กงาน
ตรวจเงินแผนดิน) จะตรวจสอบ เราก็ใหตรวจสอบ เราซื้อจริง เราบรรจุจริง ผมตั้งเปาหมายวาเจาหนาที่
ตองบรรจุกระสอบทรายได 10,000 กระสอบภายในสัปดาหนี้ บรรจุไปแลว 4,000 กระสอบ ขอความ
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รวมมือไปยังทหาร เราโชคดีที่มีคายทหารที่ทุงสง ทานใหความกรุณาชวยเทศบาลเราตลอด มีกองทหาร
3 กองพลที่นั่น นายพล 3 ทานพลัดกันมาชวย ผมดูแลเรื่องอาหารการกิน เจาหนาที่ก็ตองชวยบรรจุ
ใหได 40,000-50,000 ใบภายในเดื อนนี้ ให เสร็ จเพื่ อเตรี ยมรองรับน้ําที่ จะมา จะมาหรื อไม มาก็ แล วแต
เราตั้งรับไมได เราจะตองรุก
ที่ สําคั ญอี กประการหนึ่ งที่ เราละเลยและประมาท ได แก การเตรี ยมการเรื่ องรถ ยานพาหนะ
ของทางราชการ ท านได ซ อมเพื่ อพร อมจะใช งานหรื อไม ของผมเดื อนสิ งหาคมซ อมให เสร็ จ ใช การได
ท านสั งเกตว าคนขั บรถเราจะเอากุ ญแจกลั บ บ าน ดั งนั้ นต องทํากุ ญแจสํา รองทุ กคน เก็ บไว ในตู งาน
ป องกั นบรรเทาสาธารณภั ย เขาอยู เวร 24 ชั่ วโมง มี ตั วเลขเขียนไว ถ าเจ าหนาที่ เราที่ ขั บรถมาไมทั น
ก็ขอใหเจาหนาที่ ดับเพลิงขับไปกอน เอารถออกไปใหปลอดภัยเพื่ อช วยประชาชนใหได ไมใชรถราชการ
จมกอนแลวจะชวยใครได เรื่องเสียหายตางๆ ที่เกิดลักษณะแบบนี้เนื่องจากเราประมาทในการตั้งรับ
อีกเรื่องคือการอยูเวรยาม ตองตั้งเวรยามกอน ไมใชตอนที่น้ํามาแลวคอยตั้งแลวใครรับผิดชอบ
ถาน้ํามาทุกคนก็หายไปดูแลบานของตัวเอง ตองแบงเวรยามกอน กลางวันผูหญิงอยู กลางคืนผูชายอยู
โดยจัดทีวี วิทยุ ใหฟ งขาวสาร รับปญหาทางโทรศั พทที่ ประชาชนโทรมาแจงให เรารั บรู วาเราตองเขาไป
แกปญหาใหเขาอยางไร เราตองเตรียมสิ่งเหลานี้ใหกับประชาชน อยาเตรียมรอรับใหเขาบอก เราตอง
บอกเขา หลังจากนั้นผมจัดทําคูมือแจกประชาชนทุกครัวเรือนในเทศบาลเมืองทุงสงวาทานตองเตรียมตัว
กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยอยางไร ประการสําคัญเรื่องจุดอพยพของประชาชน เราตอง
เตรียมลวงหนา ทําหนังสือแจงหนวยงานราชการหรือสถานที่ที่ เราตองใช เชน ในค ายตํารวจตระเวร
ชายแดน สถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยแอสแทค เราทําเรื่องขอใชโดยวางแผนไวลวงหนาวา
ที่ไหนจะใชจอดรถ ที่ไหนใชอพยพ และที่ไหนสําหรับสัตวเลี้ยง นอกจากนี้ตองมีคนเฝา คนดูแลทรัพยสิน
ของประชาชนเหลานั้นดวย
สําหรับเรื่องของประชาสัมพันธวาภัยจะมาอยางไร ใหมีระบบเฝาเตือนภัย (รูปที่ 5) เราตอง
ประสานกับกรมอุตุ นิยมวิ ทยา ไมเพียงแต รู วาฝนจะตกตั้ งแตนครศรีธรรมราชถึงนราธิวาส 60% ของ
พื้นที่ เราก็จะไมทราบวาที่ไหน ผมเปนรองปลัดเทศบาลนครหาดใหญมา 7 ป ป 2543 น้ําทวม ทําใหรู
ปญหาน้ําทวมดี ผมเลยตองมาศึกษาเอง ผมดูจากอินเตอรเน็ต มี 2 สวน ดูอินเตอรเน็ตพื้นที่ ดูเรดารที่
สถานีสทิงพระ จ.สงขลา ทานสามารถรู ได วาวั นนี้ ฝนจะตกที่หาดใหญเท าไหร และดูที่ เรดารนาวีของ
อเมริกา สามารถพยากรณลวงหนาได 7 วัน นําเสนอ 4 เวลา คือ 7 โมงเชา บายโมง หนึ่งทุม และ
ตี สามตอนหั วรุ ง ว าอากาศจะมีการเปลี่ ยนแปลงรึเปล า ในโลกนี้ พายุจะอยู ตรงไหน สามารถดูไดหมด
สิ่ งเหล านี้ จะสามารถพยากรณอากาศบอกเขาได วาอะไรจะเกิ ดขึ้ นใน 2-3 วั น เราจะประกาศตลอด
กอนเกิดเหตุ เราก็ไดเตรียมการแบบนี้เพื่อใหสามารถรองรับสถานการณใหได
เราจะมี ธงเขียว เหลือง แดง สําหรับเตือนประชาชนว า ถาธงเขี ยว หมายความวา ปลอดภัย
ถาธงเหลือง หมายความวา เตรียมการณน้ําทวม และถาขึ้นธงแดง หมายความวา อีก 4 ชั่วโมงน้ําทวม
แนนอน เพราะฉะนั้นคนทุงสงจะรู โดยในคูมือจะบอกวาจุดเสี่ยงภัยมีกี่จุด จุดอพยพอยูที่ไหน และรายชื่อ
ผูสูงอายุ คนพิการ ทั้งเมืองเรารูหมด ชื่ออะไรอยูบานเลขที่เทาไหร อยูตรงไหน ตองมีการไปพูดคุยวา
ถาน้ําทวมจะยายไปอยู ที่ไหนมีชุดรับสงชัดเจน ไมสับสนวุนวาย ตัวอยางการกําหนดเสนทางเคลื่ อนยาย
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รูปที่ 5 ระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวมเทศบาลเมืองทุงสง

ผู ประสบภัย แสดงในรู ปที่ 6-9 ตอนนี้ ผมติ ดต อเครื่ องสู บน้ํา จากชลประทาน น้ํา ยั งไม มาฝนยั งไม ตก
ติดตั้งแลวจายเบี้ยเลี้ยงและคาน้ํามัน จัดการไวใหเรียบรอย สวนเรือทองแบบใชไมได ตองใชเรือหางยาว
ที่เทศบาลนครหาดใหญ ถนนนิพัทธอุทิศ 1-3 เรือทองแบนใชไมไดเพราะน้ําเชี่ยว ตองติดตอเรือหางยาว
ที่ อ.ระโนด ติดตอเครื่องสูบน้ําพญานาคที่สูบน้ําเขาบอกุงรางแลวที่ อ.ระโนด แตเครื่องสูบน้ํายังใชได
เราก็ติดตอไว ถาเราเปนเจาหนาที่แลวเตรียมการไวแบบนี้ จะทําใหประชาชนอุนใจได
ในเรื่องการเตรียมรับมือน้ําทวม ผมเปนคนคอนขางจะเห็นแกตัวคือวา ระหวางเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคม ผมขอรองนายกไมใหเจาหนาที่ลา ถาไมจําเปนจริง เชน ปวยไข ผมไมใหลา เพราะไมอยางนั้น
จะเหลือเพี ยงนายกเทศมนตรีและปลัด ช วยใครไมได บ านเมืองเสียหาย และเอกสาร คอมพิ วเตอร ที่
สํานั กงาน ถ าเสี ยหายต องตั้ งกรรมการสอบวิ นัย เพราะได เตื อนได ซั กซ อมไวแล ว จากการบูรณาการ
เราไปขุ ดคลองขยายลําคลอง เดี๋ ยวนี้ น้ํามาขึ้ นครึ่ งน องไม นานก็ ลด ไม สรางความเสี ยหายมาก ดั งนั้ น
เราตองบูรณาการกันใหบุคคลที่ เกี่ ยวของมาแกปญหารวมกัน แกจุดหนึ่ งไปติดอีกจุดหนึ่งไมได สุดทาย
ผมจะมี การซ อมแผนน้ํ า ท วมเป นอํา เภอแรกของประเทศไทย ผมจะเป ดศู นย น้ํา ท วม โดยเชิ ญ ผู ว า
ราชการจังหวัด วันที่ 20 นี้ จริงๆ ควรทําตั้งแตตน แตนายอําเภอไมวาง ผูวาก็ไมวาง ก็เลยไปซอมวันที่
20 ตุลาคม 2554 เปดศูนยน้ําทวมทั้งอําเภอ แลวซอมแผนน้ําทวมกันทั่วทั้งอําเภอ จากตนน้ํายันทายน้ํา
ในวันเดียวกันและพรอมกัน ทุกภาคสวนมารวมกัน
ขณะเกิ ดภั ยน้ําท วม เมื่ อเราเตรี ยมการมี ความพร อมอยู แลว เช น เตรี ยมข าวสาร อาหารแห ง
เราแบงงานสวนรับผิดชอบอยางชัดเจนแลววา โรงเรียนมีหนาที่ปรุงอาหาร โซนนี้มีใครรับผิดชอบ แบง
ออกเปน 3 เขต ก็แบงกันไปวาแตละเขตมีจํานวนประชากรเทาไหร เตรียมอาหารสดและน้ําดื่ม ผมขอ
ฝากไววา ควรติดตอเครื่องปนไฟไวกอน ติดตอไวลวงหนา เมื่อน้ําเขาเมือง ขอกําลังจากทหาร ตํารวจ
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รูปที่ 6 เสนทางเคลื่อนยายผูประสบภัย เขต 1 (ยายจวน)
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รูปที่ 8 เสนทางเคลื่อนยายผูประสบภัย เขต 2 (ยายเสงี่ยม)

รูปที่ 9 เสนทางเคลื่อนยายผูประสบภัย เขต 3 (ยายพิณ)
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รูปที่ 10 การบริหารจัดการสาธารณภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัย และฟนฟู

ตระเวนชายแดน อาสาสมัครเขาชวยเหลือ ยกของขึ้นที่สูงจากที่เคยประกาศไวกอน และชวยแจกขาว
แจกของ (รูปที่ 10) เมื่อน้ําแหง สิ่งที่ตองทําอยางแรกคือ สํารวจความเสียหาย ถายรูปไว แบงออกเปน
8 กอง วันเดียวจะกระจายทุกพื้นที่เพื่อเอาขอมูลมาใหครบวาตองชวยเหลืออะไรอยางไร ทหาร ตํารวจ
ตระเวนชายแดนก็เขาลางทําความสะอาด เก็บขยะใหหมดภายใน 1 วัน เพื่อใหพอคาแมคากลับมาขายของ
ฟนเมืองใหเร็วที่สุด เราตองรีบรับผิดชอบสิ่งเหลานี้ใหเร็วที่สุด
เราเสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติประจําทองถิ่น เนื่องจากมีปญหาวากวาจะสามารถเอาเงิน
ไปช วยประชาชนเกิดปญหามากมาย ติดที่ ระเบียบทางราชการ ผมเสนอวาควรจั ดตั้ งกองทุนนี้ โดยการ
นําเงินภาคธุรกิจที่ประกอบการในทองที่ ตอไปจะเสนอภาครัฐวาควรมีกองทุนเหลานี้ขึ้นมาใชจายในเรื่อง
ภัยพิบัติเพราะระบบราชการชามาก และมีระเบียบขั้ นตอนมาก สําหรับเรื่องอาสาสมัคร อภปร. หรือ
อาสาสมัครอื่นๆ สงสารเขา เขามีแตจิตอาสา สวนขาราชการมีเงินเดือนอยูแลว บานเขาน้ําก็ทวมดวย
เราควรมี กองทุ นนี้ เพื่ อช วยเหลื อเขาบ า ง เพราะใครจะอาสาช วยเราตลอด ไม ว าจะเป นเครื่ องแบบ
อาหารการกิ น เบี้ ยเลี้ ยงใหเขาบ าง ผมพู ดกั บผู ใหญ ในรั ฐบาล ท านให อสม. 500-600 บาทต อเดื อน
อาสาสมัครเหลานี้ทานไมใหเขาบางหรือ ที่เขาชวยอาสาจัดการจราจร ชวยจัดกิจกรรมตางๆ มีแตจิตอาสา
เราเคยดูแลหลังบานเขาบางหรือไม ตองชวยเหลือบางสังคมจึงจะอยู ได โดยกําหนดวาอําเภอนี้จําเปน
ต องใช อาสาสมั ครกี่ คนถึ งจะเพี ยงพอ แล วต องผ านการอบรมที่ จะช วยเหลื อประชาชนให ถูกต องตาม
หลั กวิ ชาการ ดั งนั้ นจึ งจํา เป นต องมี กองทุ นภั ยพิ บั ติ ไม เฉพาะภั ยน้ํา ท วมต องดู แลทุ กภั ยพิ บั ติ ต อง
ชวยเหลือตรงนี้
ที่สําคัญเราทําในเรื่องนี้เปนเครือขาย ที่ผมภูมิใจ world bank ไดเชิญเทศบาลของเรา โดยรัฐบาล
เนเธอร แลนด ร วมกั บรั ฐบาลไทยคั ดเลื อก 4 องค การบริ หารส วนท องถิ่ นที่ เป นโมเดลการศึกษาในการ
แกปญหาเมืองอยางจริงจัง มี อบจ. นาน เทศบาลเมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองทาขาม
สุ ราษฎร ธานี และเทศบาลเมื องทุ งสง นครศรี ธรรมราช ในบรรดา 4 องค การบริ หารสวนท องถิ่ น
เขาคอนขางภูมิใจของเรามาก
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ขอเสนอแนะจาก ศาตราจารย ดร.สุภัทท วิเศษสมใจ
เรื่ องน้ํ า ท วมหาดใหญ ผมศึ กษาเรื่ องนี้ ตั้ งแต ในหลวงออกแบบ เพราะว าผมเป นสถาปนิ ก
รู โครงการที่ ในหลวงออกแบบ เขาใจทุกอยาง ในหลวงทรงมีอัจฉริยภาพมากที่ จะเบนน้ํา ทําทออุ โมงค
ใหญๆ ผานภูเขา ลอดใตภูเขาคอหงสผานไปลงคลอง ร.1 ตามแบบที่ออกไวถูกตองแลว แตการกอสราง
ไมไปตรงตามแบบ มันก็มีปญหาอุปสรรคเขามาพัวพัน ไมใชออกแบบแลว มันจะสามารถลื่ นไหลไปตาม
แบบนั้นๆ ครั้งที่แลวก็เหมือนกัน คลอง ร.1 มันกระทบหลายฝาย เราก็โดนปกปองจากรอบขาง พอเรา
สูบน้ําออกไป น้ําไมทวมหาดใหญ หาดใหญเปนไขแดงจึงรอด แตที่อื่นๆ เปนไขขาวน้ําทวมหมด แตเมื่อ
ปที่แลวเปนไขเจียว ทุกคนก็พอใจเพราะเหมือนกันหมด น้ําทวมหาดใหญดวย หาดใหญมีทอสงน้ําใตดิน
ขนาดใหญอยูทั่วเมือง ถาจะบอกวาขุดเปนแกมลิงคงเจอตอหมอ เสาเข็มทั้งนั้น ฉะนั้นตองมีวิธีอื่นที่งาย
แตเราทําไมได ทําอุโมงคใหญๆ ลอดใตหาดใหญไปโผลทะเล น้ํามาจากสะเดาไหลลงไปไมมาที่หาดใหญ
เราแกแบบนั้นไมได คิดไดแตทําไมได อีกวิธีคือทําเขื่อนปองกันคลอง ร.1 เพิ่มจาก 60 เมตร ทางขาง
เปน 120 เมตร เพื่อรับน้ําไดอีกเยอะ แตอยางที่บอกเปนปญหาดานงบประมาณ เนื่องจากหาดใหญเปน
เสนทางน้ํา ตองแกทั้งระบบ แกมลิงธรรมชาติหมดแลว หาดใหญเปนที่ลุมไมเปนกระทะแลว เสมอกัน
หมดแลว พอน้ํามาถนนก็เปนทางระบายน้ํา โชคดีที่สามารถระบายน้ําไดเร็ว ปนี้ก็เหมือนกันถาน้ํามามาก
เหมือนปที่แลวก็ทวม เราก็ประเมินไดวาถาน้ําที่มาทุกที่ก็ตองผานหาดใหญ ผมพูดเสมอวาตองเตรียมตัว
รับน้ําทวม ญี่ปุนพูดเสมอวาแมโลกหวั่นไหว ใจคนญี่ปุนมิหวั่นไหว ผมอยากจะบอกประเทศไทยเหมือนกัน
วา ตัวอยางที่ทวมอยูทั่วประเทศมันหนักหนาสาหัส เราตองอยูกับมันใหได การแกปญหาเราตองเตรียม
พรอมเทานั้นเองโดย การเตรียมพรอมตัวเอง และบูรณาการทุกหนวยงาน
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Best Practices การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ของ

เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา
นําเสนอโดย นายสมพร เหมืองทองสน

นายชางสุขาภิบาล สํานักการชางเทศบาลนครหาดใหญ
ในการดําเนินการเพื่อรับมือกับอุทกภัยของนครหาดใหญ เราเองก็มีประสบการณจากการประสพ
ภัยที่ หนักๆ เมื่อป 2531, 2543, 2553 พบวา ในแตละป ลักษณะการเกิดภัยจากน้ําทวมที่ไมเหมือนกัน
ทําใหเราไดรับบทเรียนในการรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นไดมากขึ้นหลายรูปแบบ ถาเราดูแผนที่ในรูปที่ 1
หาดใหญก็มีที่ตั้งแบบเดียวกับกรุงเทพมหานคร คือเปนทุงรับน้ําหรือแองกระทะเหมือนกันนั่นเอง ดังนั้น
น้ํา ทุ กสารทิ ศไม วาจะเป นน้ํา จากอําเภอสะเดา อํา เภอคลองหอยโข ง อําเภอนาหม อม สายน้ํา ทุ กสาย
วิ่งเขามาสูหาดใหญ ถาเราดูกราฟในรูปที่ 1 เริ่มจากเทศบาลตําบลปริก ไลมาเรื่อยๆ จากสะเดา ปริก
บานพรุลงมา พื้นที่สีแดงๆ คือพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ เราจะเห็นวาหาดใหญเปนที่ลุม ดังนั้นน้ําจาก
ทางตนน้ําก็จะไหลอยางเร็ว มาชะลอที่จะลงทะเลสาบสงขลาที่บริเวณทุ งหาดใหญ ซึ่งก็เปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหเกิดอุทกภัยในหาดใหญทุกๆ ครั้งไป
สาเหตุสําคัญของน้ําทวมหาดใหญ แบงออกเปน 3 สาเหตุ ไดแก
1. ฝนตกหนักในพื้นที่ ถาฝนตกมากกวา 80 มิลลิเมตรภายใน 3 ชั่วโมง โอกาสที่จะเกิดน้ําทวมขัง
อาจมีบางพื้นที่ระบายไมทัน สวนใหญเปนที่ลุม (รูปที่ 2)
2. น้ําไหลบาจากลุ มน้ํายอย โดยจะได รับน้ําจากคลองเรียนเป นหลัก ไหลเขามาในตั วเมืองทาง
ทิศตะวันออก ถามีฝนเฉลี่ยมากกวา 100 มิลลิเมตรภายใน 6 ชั่วโมง จะเกิดน้ําทวมในบางจุด โดยเฉพาะ
พื้นที่ถนนสามสิบเมตร เปนตน (รูปที่ 3)
3. น้ํา ล นตลิ่ งจากคลองอู ตะเภา ถ ามี ฝนเฉลี่ ยมากกว า 120 มิ ลลิเมตรในลุ มน้ํา ภายใน 1 วั น
ก็จะทําใหเกิดน้ําทวม ซึ่งมากนอยก็ขึ้นอยูกับมวลน้ําแตละกอนที่เขามามากนอยแคไหน ในป 2553 กิน
พื้นที่ 80% ของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ (รูปที่ 4)
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รูปที่ 1 สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําคลองอูตะเภา
สภาพพื้นที่ลาดเทจากใตสูเหนือ/ตะวันออก และตะวันตก ลาดเทสูกลางพื้นที่

รูปที่ 2 สาเหตุของอุทกภัยนครหาดใหญ: ฝนตกหนักในพื้นที่
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รูปที่ 3 สาเหตุของอุทกภัยนครหาดใหญ: น้ําไหลบาจากลุมน้ํายอย

รูปที่ 4 สาเหตุของอุทกภัยนครหาดใหญ: น้ําลนตลิ่งจากคลองอูตะเภา

สําหรั บการป องกันและการลดผลกระทบในกรณี ที่ ฝนตกหนั กในพื้ นที่ เราก็ มีระบบท อขนส งน้ํา
นําน้ําทาจากระบบเดิ มลงสู คลองเตย และคลองอู ตะเภาเปนหลัก และเสริ มด วยสถานีสู บน้ําเพื่ อเร ง
ระบายน้ําจากท อสงน้ําตางๆ ให ไหลลงสู คลองตางๆ เร็วยิ่ งขึ้ น ปจจุบันเรามีสถานี สูบน้ําทั้ งหมด 11
สถานี ฝงตะวันออกของคลองอูตะเภาสามารถระบายน้ําได 83 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ฝงตะวันตก
ของคลองอูตะเภาระบายน้ําได 6 ลูกบาศกเมตรตอวินาที (รูปที่ 5) กรณีที่น้ําไหลบาจากลุมน้ํายอยจาก
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นอกพื้นที่ เรามีแกมลิงทั้งหมด 9 แหง อยูตรงเทือกเขาคอหงสทั้งหมด แกมลิงตัวใหญหนอยคือแกมลิง
คลองเรียนซึ่งจุน้ําไดกวา 5 แสนกวาลูกบาศกเมตร ทั้ง 9 แหงรวมกันจะได 1.3 ลานลูกบาศกเมตร
จะสามารถกักเก็บน้ําไวไดที่แกมลิงกอนที่น้ําจะเขาสูเมือง เมื่อเราระบายน้ําที่แกมลิง น้ําก็จะเขาสูเมือง
ดังนั้ นจึงตองเรงระบายน้ําออก โดยเฉพาะสถานีสูบน้ําปลายทางคลองเตย ซึ่งสามารถเรงระบายน้ําได
54 ลูกบาศกเมตรตอวินาที (รูปที่ 6) สําหรับกรณีน้ําไหลลนตลิ่งคลองอูตะเภา เมื่อฝนตกในพื้นที่มากกวา
120 มิลลิเมตร ในหนึ่งวัน ก็จะเกิดมวลน้ํามากกวา 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ขีดความสามารถของ
คลองอู ตะเภา และคลองระบายน้ําที่ 1 คือ 965 ลูกบาศกเมตรต อวินาที ดังนั้นถามีฝนมากกวา 120
มิลลิเมตรในหนึ่งวัน โอกาสที่น้ําจะทวมมีสูงขึ้น ลักษณะน้ําทวมก็จะแผเปนบริเวณกวางตั้งแตบานพะตง
เปนตนไป (รูปที่ 7)

รูปที่ 5 การปองกันและลดผลกระทบ: กรณีฝนตกหนักในพื้นที่

รูปที่ 6 แกมลิงบริเวณเขาคอหงส และสถานีสูบน้ําปลายคลองเตย
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รูปที่ 7 กรณีการปองกันและลดผลกระทบ: กรณีน้ําไหลลนตลิ่งคลองอูตะเภา

ในการป องกั น ขณะนี้ เราก อสรางคั นป องกั นน้ํา ทวมริ มคลองอู ตะเภา (รู ปที่ 8) ป ดลอมพื้ นที่
ฝงซายและฝ งขวาของคลองอูตะเภา มีคาระดับคันปองกันน้ําทวม 7.4 เมตร ปดลอมพื้นที่ ชุมชนเมือง
ทั้งหมด นอกจากนี้มีการกอสรางสถานีสูบน้ําเพื่อเรงระบายน้ําจากคลองอูตะเภา (รูปที่ 9) สําหรับการ
เตรี ยมการรั บสถานการณ กอนเกิ ดภั ย เราได สํารวจจุดอ อนน้ํา ทวมขั งทั้ งหมดว ามี จุดไหนบ าง และส ง
เจ าหน าที่ ของเราไปประจําแต ล ะจุ ด ทั้ งเจ าหน าที่ ของเทศบาลก็ จะมาคุ ยเขี่ ยขยะเพื่ อดู ว ามี ปริ มาณ
น้ําท วมขั งเท าไหร เพื่ อจะไดติ ดตั้ งสถานีสู บน้ําเคลื่ อนที่ ให สามารถระบายน้ํา ได นอกจากนี้ สํารวจพื้ นที่
เสี่ ยงภัยน้ําล นตลิ่ งคลองอู ตะเภา ที่ ผานมาแถวหมู บ านจั นทร วิโรจนที่ น้ําเขามาได หมู บานสิ นไพบู ลย
ประปาเก า คลองต่ํา มาบรรจบคลองอู ตะเภาหลั งวั ด หาดใหญ ใน บริ เวณหมู บ านเทษาพั ฒนา ซึ่ งเป น
สวนที่น้ําไหลยอนเขามาในระบบระบายน้ําเทศบาล จุดออนดังกลาวในปนี้เราเตรียมกระสอบทรายเพื่อ
จะไปบล็อกน้ํา เราบรรจุกระสอบทรายประมาณ 30,000 ลูก โดยตั้งเปาไว 60,000 ลูก
เราได จั ดตั้ งศู นย บรรเทาอุ ทกภั ยนครหาดใหญ ประจําป 2554 ทําการเป ดไปเมื่ อ 27 กันยายน
ที่ผานมา ในศูนยใหญเราก็จะมีศูนยยอยประจําไว 4 เขต แตละเขตก็มีปญหาน้ําทวมขัง จุดไหนบางเปน
ที่ อพยพ กําหนดจุดไหนสามารถจอดรถได และศูนยประสานงานเขตอยู ตรงไหน ตอนนี้ เราเสริมเขาไป
การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

117

รูปที่ 8 การกอสรางคันปองกันน้ําทวมริมคลองอูตะเภา

รูปที่ 9 การปองกันโดยการกอสรางสถานีสูบน้ํา 6 แหง

118

การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

คือบานพี่เลี้ยง เทศบาลนครหาดใหญมีทั้งหมด 102 ชุมชน แตละชุมชนจะมีบานพี่เลี้ยงอยูประจําแตละ
ซอย บานพี่เลี้ยงทําหนาที่รับขาวสารจากเทศบาลนครหาดใหญ โตตอบขาวลือที่เกิดขึ้นโดยมาขอขอมูล
จากทางเทศบาลโตตอบทางโทรศัพท วิทยุเครื่องแดง เมื่อมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นเทศบาลก็จะสง SMS
ไปบานพี่เลี้ยงเปนหลัก เชน เทศบาลจะยกธงแดง ก็จะแจง SMS ไปบอกบานพี่เลี้ยง และบานพี่เลี้ยง
จะกระจายบอกตอกันในชุมชน โดยมีรองนายกเทศมนตรีทั้ง 4 ทานเปน ผูอํานวยการเขต
สําหรั บการเตรี ยมตั วที่ ผานมา เราได ซ อมแซมเครื่ องมื ออุ ป กรณ ต างๆ (รู ปที่ 10) ที่ ผานมา
สถานีสูบน้ําจมน้ําทั้ง 14 สถานี ทั้งนี้เรากูได 11 สถานีแลว เราพรอมรับสถานการณอุทกภัยในเดือนที่จะ
ถึงนี้ เรือก็เตรียมไวแลว และไดติดตั้งสถานีสูบน้ําบริเวณจุดออนน้ําทวมขังบางสวน และจะทยอยติดตั้ง
ในสวนอื่นๆ ตอไป (รูปที่ 11) มีการเตรียมกระสอบทราย (รูปที่ 12) การเฝาระวังสถานีสูบน้ํา โดยมี
เจาหนาที่เก็บขยะออก นายชางดูปริมาณน้ํา เตรียมพรอมที่จะเดินเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ (รูปที่ 13
และ 14) เจาหนาที่สวนตางๆ ก็เฝารับขอมูลจากสวนกลางเพื่อดําเนินการปองน้ํา สูบน้ํา ใหมีการเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน เรามีการติดตามสภาพอากาศและน้ําทา เราดูขอมูลเวบไซด เราสามารถดูพยากรณอากาศ
ของสหรัฐอเมริกา ตอนนี้เราเห็นวามีกลุ มดีเปรสชั่ นที่ ฟลิปปนส เราก็ตามวามันจะขึ้ นที่ ไหน เรดารของ
สหรัฐอเมริกาจะบอกการเคลื่อนที่ วาพายุจะขึ้ นที่ เวียดนามตอนบน ทําใหหาดใหญก็รอดไป ใกลเขามา
เราจะดูของประเทศไทย 3 วันลวงหนา และจะดูน้ําทา โดยเปนการบูรณาการหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ปองกันอุทกภัย ไมวาจะเปนกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี เทศบาลนคร
หาดใหญ จะเฝาระวังปริมาณน้ําถึงมวงก็อง ซึ่งหางจากหาดใหญ 30-40 กิโลเมตร เปนจุดหลักที่เราตอง

รูปที่ 10 การสํารวจซอมแซมเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร อุปกรณกูภัย
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รูปที่ 11 การติดตั้งเครื่องสูบน้ําประจําจุดออนน้ําทวมขัง

รูปที่ 12 การจัดเตรียมกระสอบทรายจํานวน 60,000 กระสอบ

รูปที่ 13 การเฝาระวังจุดออนน้ําทวม
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รูปที่ 14 แสดงการเฝาระวังที่สถานีสูบน้ํา และแกมลิง

รูปที่ 15 การติดตามสภาพอากาศ

พยากรณใหไดวาน้ําที่ มวงก็ องเปนอยางไร เพราะที่ นี้สามารถเตือนหาดใหญได ลวงหนา 11-12 ชั่ วโมง
และอีกจุดคือ จุดบางศาลา ซึ่งหางจากหาดใหญ 12 กิโลเมตร ถาเกิดวิกฤตที่นี้น้ําจะเขาหาดใหญภายใน
1-2 ชั่วโมง (รูปที่ 15) เวปไซทที่เราดูทั้งกรมชลประทานและของเราเอง เราสามารถดูระดับน้ําได มี
รายงานทุกๆ วัน เปนสิ่งที่หนวยงานมาบูรณาการรวมกัน เราสามารถคํานวณและประเมินสถานการณได
เราจะสงเจาหนาที่ไปที่ชลประทานถึงแมที่ชลประทานจะมีเจาหนาที่อยูแลว และเรามีชุดเฉพาะกิจ มีรถ
เครื่องมือพรอมออกตรวจการตลอด 24 ชั่วโมง ถาเกิดภัยไมมากก็จะสงหนวยเทศกิจไปอํานวยการจราจร
การระบายน้ําทวมขังที่เล็กนอย แตถาเกิดภัยรุนแรงตองทํางานแข็งขันมากขึ้น
การสื่ อสารกั บชาวบ าน เราใช SMS เสี ยงตามสาย ไซเรนมื อหมุ น ใช ธงสี ต างๆ ช องทางที่
เราสื่อสารกับประชาชนคือ วิทยุ 96 วิทยุสมัครเลนเครื่องแดง มีบริการ SMS การแจงเตือนโดยใชธง
ใชทั้ งรถ เรามีรถกูภัย เรามีการปองกันบรรเทาสาธารณภัยของสงขลา สามารถสอบขอมูลได ทั้ ง
สายดวน 1559 นอกจากนี้ มีหนวยงานสาธารณสุข หนวยบริการประชาชน หนวยตรวจความเรียบรอย
แตละสวนงานก็สามารถปฏิบัติงานไดแลว เราตองสรางชุมชนใหมีกิจกรรม เราทําแผนที่ชุมชนใหวัด
การจัดการ
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รูปที่ 16 การจัดเจาหนาที่ติดตามสถานการณน้ําฝน น้ําทา

หาดใหญใน เราทําแผนที่จุดเปราะบาง จุดเสี่ยง เรามีขอมูลสวนชุมชนวัดหาดใหญในทั้ง เด็ก คนชรา
ผูปวย ผูพิการ มีการซักซอมแผนทั้งบนโตะและซักซอมจริง การสอนใสเสื้อชูชีพ การอพยพจริง การมัด
เชือกเพราะน้ําไหลเชี่ ยว อีกโครงการเป นโครงการบัณฑิ ตอาสาที่ มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทรร วมกับ
เทศบาลนครหาดใหญ จะเนนเด็กใหเกิดองคความรูกับเด็ก การทําสวม รองเทาบูทอยางงาย ทําอยางไร
ใหชุมชนสามารถอยูดวยตัวเองได ถาชุมชนมีขอมูลเองเขาก็สามารอพยพเองได ชวยเหลือตัวเองไดกอน
การเตือนภัยชุมชนก็จะไดประโยชนสูงสุด
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Best Practices การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ของ

องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา
จังหวัดสตูล
นําเสนอโดย นายฟยลศอล ปะดูกา

ปลัดอบต.นิคมพัฒนา

อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล เปนอําเภอที่อยูไกลจากหาดใหญรอยกวากิโลเมตร และพื้นที่สวนใหญ
จะติดกับเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง ตามแผนที่รูปที่ 1 ตําบลนิคมพัฒนา เปนตําบลนองใหม ตั้ง
ขึ้นเมื่อป 2538 โดยแยกออกมาเปน 2 ตําบล สวนหนึ่งแยกเปนตําบลปาลมพัฒนา มีแหลงทองเที่ยว

รูปที่ 1 แผนที่ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
การจัดการ
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ถ้ําปูปากเพชรที่เปนที่ รู จักดี มีประชากร 18,000 คน เหลืออยู ในนิคม 6,000 กวาคน เปนอบต. เล็กๆ
วิสัยทัศนของ อบต. นิคมพัฒนา คือ ชุมชนเขมแข็ง การสาธารณสุขกาวหนา การศึกษาทั่วถึง สงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตนตามหลักธรรมาภิบาล สูคุณภาพชีวิตที่ดีอยางพอเพียง
1. การเตรียมการกอนเกิดภัยพิบัติ พื้นที่หลักๆ ในการเกิดน้ําทวมดินถลมใน อบต. นิคมพัฒนา
มีอยู 3 จุด ไดแก ในเขตตําบลปาลมพัฒนา เมื่อกอนเจาหนาของตําบลปาลมพัฒนาก็ทํางานประสาน
ดวยกัน จุดที่สองในเขตตําบลนิคมพัฒนา เปนตําบลที่ไมใหญเทาไหร แตอยูติดภูเขา เมื่อเกิดฝนตกหนัก
จะทําใหเกิดดินถลม และตําบลคลองลําโลน โดยจะนําความเดือนรอนใหตําบลควนกาหลง เพราะตั้งอยู
แนวเขตนั้น จากแผนที่ รูปที่ 2 และ 3 เป นแผนที่ แสดงการประเมิ นบริเวณจุดเสี่ ยงภั ยที่ ไดกําหนดไว

รูปที่ 2 ประเมินความเสี่ยงของการเกิดสถานการณ

รูปที่ 3 จัดตั้งศูนยเตรียมความพรอมในจุดเสี่ยงภัย
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จากภัยหลักๆ ของนิคมมีทุกภัย ทั้งภัยแลง อุทกภัยหนักๆ ที่เปนสีฟาๆ ริมคลองละงูจะรุนแรงมาก และ
ดินโคลนถลมจะอยูบริเวณ หมู 1, 2 และ 9 ตําบลนิคมพัฒนาเปนตําบลขนาดเล็ก น้ําทวมก็เล็กมีอยู 4 จุด
คือ จุดแรกหมู 5 และ 6 แสดงเปนสีแดง จุดที่สองหมู 7 และ 8 จุดที่สามหมู 3 และ 4 และจุด
สุ ดท ายจะเสี่ ยงต อดิ นโคลนถล ม หมู 1, 2 และ 9 วงกลมที่ เห็ นเป นจุ ดอพยพชาวบ านและสถานที่
ประสานงาน เราไมตั้งศูนยอพยพอยูจุดเดียว เนื่องจากมีพื้นที่กวา 52 กิโลเมตร การเดินทางจาก อบต.
ไปหมู 5 และ 6 ใชเวลา 30 นาที จึงเห็นวาไมทันการ เราจึงแยกตั้งเปน 4 ศูนย แตละศูนยแยกใหประธาน
อบต. เจาหนาที่ไปคุม ที่นี้ก็จะมอบใหผูใหญบาน เชน หมู 5, 6 ซึ่งหมูไหนเดือดรอนมากกวาก็จะเปน
หัวหนา เรามีการประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอม (รูปที่ 4 และ 5) ภาพที่เห็นเปนการสง

รูปที่ 4 แสดงการประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอม

รูปที่ 5 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพรอมรับสถานการณ
การจัดการ
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เจาหนาที่ อภปร. พบปะประชาชนในพื้นที่ จัดประชุมเพื่อวางแผนแนวทางในการเตรียม รับปญหา ภาพนี้
แสดงใหเห็นวาประชาชนตระหนักเรื่องภัย โดยใหผูใหญบานลงพื้นที่เก็บขอมูล เชน การทําแผนที่ทําเอง
ถายภาพมาแปะ ในสวนของเจาหนาที่ก็มีการฝกซอม เตรียมพรอมใหมีความชํานาญอยูเสมอ (รูปที่ 6)
ภาพนี้เปนการซอมภัยของศูนยเด็กเล็ก เทอมละ 2 ครั้ง ตอไปเรื่องเครื่องมือทางทองถิ่นก็ไดใหความ
สําคัญในเรื่องนี้ (รูปที่ 7) มีการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร และการจัดอบรมใหผูที่เกี่ยวของมาใหความรู โดยมี
การแจงเตือนทุกวันๆ ละ 2 เวลา คือ 9 โมงเชา และ 3 ทุม และเรือสั่งซื้อมาเดือนเมษายน ซื้อขนาด
ใหญสุดและเล็กสุด ซื้อเรือทองแบบ 4 ลํา และอุปกรณอีกหลายอยาง
2. การให การชวยเหลื อขณะเกิ ดภั ย เราก็ จั ดกําลั งไปช วยขนของชาวบาน ถ ากําลั งไม พอก็ขอ
จากสวนราชการอื่นๆ ภาพที่เห็นดินโคลนถลมครั้งแรกเปนการขนของใหชาวบาน (รูปที่ 8) หนวยทหาร

รูปที่ 6 การสรางจิตสํานึกใหตระหนักเรื่องภัย

รูปที่ 7 จัดหาอุปกรณการสื่อสารและฝกอบรมใหเครือขายแจงเตือนภัย
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รูปที่ 8 ดําเนินการอพยพผูประสบภัย/คนพิการ/คนชราและเคลื่อนยายทรัพยสิน

ก็เขาชวยยายทรัพยสิน ถามีตนไมลมเรามีทักษะสามารถเคลียรไดอยางรวดเร็ว น้ําทวมที่นิคมถึงจะเปน
ตําบลเล็กๆ ก็ทวมหนักเหมือนกัน และมีการแจกขาวของ แจกอาหาร ป 2554 น้ําทวมหนักกวาป 2553
(รูปที่ 9-12) เปนรูปที่ ไดดําเนินการขณะเกิดภัยพิบัติ ดินโคลนถลม เมื่อมีดินมาปดถนน เจาหนาที่ ตอง
ระวังและเคลียรทางเพื่อใหชาวบานที่อยูในหมูบานไกลออกไป มีการนําอาหารมาแจกทั้งคนและสัตว
3. การฟนฟูหลังเกิดภัยพิบัติ เจาหนาที่ตองรีบเคลียรเสนทาง ตรวจสอบน้ําประปา รูปที่ 13
ถนนทรุดตัว น้ําทวมอยูไมทรุด แตหลังจากน้ําทวม 3 สัปดาห เกิดถนนทรุด ซึ่งตอนนี้ซอมบํารุงเรียบรอย
แลว รู ปที่ 14 เปนแนวกัดเซาะชายฝ ง ตอมาก็สํารวจถนน เพราะฝนตกทุ กครั้งน้ําทวมทุกครั้ ง ตอง
ซอมแซมทุกป น้ําทวมประมาณ 2-3 วัน ครั้งลาสุด 5 วัน หลังจากนั้นเปนการประชุมสรุปผลหาแนวทาง
ปองกันตอไป
ขอเสนอแนะ
- เรื่ อง ดินถลมและหินยุบ คอนขางมีมากแถวชายฝงทะเลอันดามัน ถามีระบบการเก็บขอมูล
ควรบันทึกเอาไว ขนาดความลึก ปริมาณดินที่ถลม ความซับซอนของพื้นที่เรายังมองไมถึง เชน ฝงตลิ่งพัง

รูปที่ 9 แสดงระดับน้ําที่ทวมป 2554 และ 2553
การจัดการ
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รูปที่ 10 ดินโคลนถลมที่บานผัง 9 หมูที่ 9

รูปที่ 11 เจาหนาที่กูภัยทุกคนตองสวมชูชีพเพื่อความปลอดภัย

รูปที่ 12 ปศุสัตวมาแปลก แจกทั้งของคนและของแพะ
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รูปที่ 13 ถนนที่ชํารุดเสียหายจากน้ําทวม

รูปที่ 14 บริเวณเสียหายจากภัยพิบัติน้ําทวม

ก็อยากใหเพิ่มระบบการเก็บขอมูล แสดงตําแหนงตางๆ การเขาชวยเหลือ ถาถนนเขาไมไดมีทางอื่นอีก
หรือไม
- การดําเนินงานของ อบต. นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เปนตัวแบบการจัดการแบบจิ๋วแตแจว
เห็นตัวแบบความเปราะบางของชุมชน เอาใจใสดูแลเด็กและคนชรา มีการแสดงจุดเสี่ ยงภัยไวชัดเจน
และกระบวนการการมี ส วนร วมที่ ชั ดเจนของชุ มชน เรื่ องของการวางรู ปแบบของการจั ดการกั นเอง
ฝากเรื่องเครือขายชุมชนในการเฝาระวังและคูมือ ทําไดดีในการสรุปผล นําไปสูมา 2 P 2 R Prevention
การปองกันเหตุการณลวงหนา และขอชื่นชมเรื่องการใชสิ่งที่มีอยู เชน เรือคะยัก การซอมบอบาดาลและ
ถนน เพราะเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของคนในชุมชน
- ขอชื่นชมกระบวนการจัดการ แตสิ่งที่อยากเห็นเรื่องมาตรการปองกันที่ถาวรในอนาคตที่ตอง
เผชิญ
การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

129

130

การจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในภาคใต

