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บทคัดยอ
ธรณีภัยเปนภัยที่ตองการหลายวิชาชีพในการเขามาชวย
ปองกันและลดผลกระทบรวมทั้งวิศวกรปฐพี บทความนีก้ ลาวถึงลักษณะ
ธรณีภัยในประเทศไทย โดยเนนภัยทีก่ ารจัดการในปจจุบันยังไมสมบูรณ
และยังไดเปดเผยขอมูลสถานการณความอันตรายของธรณีภัยบางประเภท
ที่อาจสงผลกระทบสูงในปจจุบนั และอนาคต
ภัยบางประเภทสามารถ
เกิดขึ้นไดอยางฉับพลันเชนการเกิด Liquefaction หรืออาจเปนภัยที่คอยๆ
เกิดเชนการทวมของแผนดินบริเวณแนวชายฝงตอนบนอาวไทยเปนตน
นอกจากนัน้ ยังไดกลาวถึงภัยที่เกิดจากงานวิศวกรรมปฐพี ซึ่งถือเปนธรณีภัย
เชนกัน เชนเขือ่ นแตกหรือการพิบัตขิ องฐานรากอาคารเปนตน
คําสําคัญ: ธรณีภยั , วิศวกรรปฐพี

Abstract

Geo-Hazard is the hazard that needs various fields
of study in helping to prevent and reduce the consequences.
Geotechnical engineering is also one of the filed that needed.
This paper discusses about the Geo-Hazard in Thailand in
which emphasize on the hazard that lack of management.
Furthermore, the present dangerous situation of Geo-hazard is
discussed. Some of the hazard can occur in flash such as
Liquefaction phenomenon. Some of the hazard might happen
slowly such as the flooding of the area near the shore line of
upper gulf of Thailand. Furthermore, this paper also discusses
about the hazard that come from the Geotechnical structures
such as dam break or foundation failure
Keywords: Geo-Hazard, Geotechnical Engineering

คํานํา
ธรณีภัยนั้นตางจากคําวาธรณีพิบัตภิ ัยตรงที่มีความหมาย
กวางขวางกวา คําวาธรณีภัยนั้นเกีย่ วของกับภัยที่มีผลขึ้นมาถึงพื้น
โลกทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษย ทัง้ ที่มีการพิบัติและไมพิบัติ แต
ทั้งหมดเปนภัยที่อาจสงผลสูญเสียตอมนุษยได เชน แผนดินไหว ดิน
ถลม เขื่อนพิบัติ และรวมถึงพื้นดินที่เปนพิษอันเนื่องมาจากแรใน
พื้นที่เปนตน ธรณีภยั นั้นเกี่ยวของกับศาสตรหลายศาสตรที่จะตอง
นํามาใชเพื่อปองกันและบรรเทาผลกระทบ
ศาสตรที่สําคัญสอง
ศาสตรที่มีการศึกษาใกลเคียงและเอื้ออํานวยกันคือศาสตรดาน
ธรณีวิทยาและวิศวกรรมปฐพี ศาสตรแรกแสดงภาพพฤติกรรมตาม
ความเปนจริงของภัยใหเห็นทั้งการกําเนิดและผล ศาสตรอยางหลัง
นั้นเนนการอธิบาลกลไกที่จะสงผลกระทบตอสิ่งปลูกสรางรวมทั้งการ
แนะนําโครงสรางทางวิศวกรรมที่เหมาะสมในการตานทานหรือ
ปองกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดกับชีวิตและทรัพยสิน ในบทความนี้

จะขออธิบายถึงศาสตรดานวิศวกรรมปฐพีที่มีบทบาทในการจัดการ
ธรณีภัยใหมีผลกระทบตอเราใหนอยที่สุด

ภาพรวมธรณีภัยในประเทศไทย
ธรณีภัยในประเทศไทยนั้นมีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ
จากมนุษย กรณีที่เกิดจากธรรมชาติไดแก ดินถลม น้ําทวม-ดินถลม
ตลิ่งพัง หลุมยุบ และแผนดินไหว เปนตน สําหรับกรณีที่เกิดจาก
มนุษยนั้นมักเกิดตองานทางวิศวกรรมไดแก การพิบัติของฐานราก
ถนนบนดินออน การพิบัติของลาดตัดไหลเขา ฐานรากอาคารพิบัติ
แผนดินทรุดจากการสูบน้ําบาดาล หลุมยุบจากการสูบเกลือ หรือ
แมกระทั่งแผนดินไหวจากการเก็บน้ําในอางเก็บน้ํา เปนตน ในชวง
ทศวรรษที่ผานมาการเกิดธรณีภัยในประเทศไทยนั้นดูเหมือนจะมี
แนวโนมที่เพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบวา ความถี่ของ
การเกิดธรณีภยั ตามสภาพธรรมชาตินั้นมีความถี่การเกิดที่ไมแตกตาง
จากในอดีต แตผลกระทบตอมนุษยนั้นกลับมีมากขึ้นเนื่องจากเกิด
การขยายการใชประโยชนที่ดินไปยังพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัย
ดวย
เหตุผลเดียวกันนั้นไดทําใหสถิติความถีข่ องธรณีภัยที่เกิดจากมนุษย
นั้นไดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
ความรุนแรงของภัยธรรมชาตินั้นขึ้นอยูก ับกฎความสมดุล
ระหวางขนาดความรุนแรงและความถี่การเกิด หากภัยใดมีความถี่
การเกิดสูง ความรุนแรงมักจะต่ํา แตภัยใดที่นานๆเกิดครั้ง ความ
รุนแรงมักจะสูง ทั้งนี้ประเด็นดังกลาวเกี่ยวของกับความสามารถใน
การปรับตัวใหเขากับธรณีภัยของมนุษยนั่นเอง เมื่อภัยใดเกิดบอยเรา
ยอมจะมีวิธจี ัดการที่เหมาะสมและยอมรับความสูญเสียไดในระดับ
หนึ่ง รูปที่ 1 แสดงรอบการเกิดของภัยธรรมชาติตางๆในประเทศไทย

ภัยแล้ ง
ไฟป่ า

นํ �าท่วม
ดินถล่ม
แผ่นดินไหวขนาดเล็ก-กลาง

แผ่นดินไหวขนาดกลาง

รูปที่ 1 รอบการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาธรณีภยั ประเภทตางๆในแตละภูมิภาคของ
ประเทศไทย จะพบวามีปจจัยที่เปนเหตุของความแตกตางกันหลาย
ปจจัยซึ่งหลักๆแลวประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้
1.

2.
3.
4.

ลักษณะภูมิประเทศและธรณีสัณฐาน
ไดแกระดับความสูง
ความลาดชันของพื้นที่
ลักษณะพื้นที่ราบหรือพื้นทีภ่ ูเขา
ประเภทตางๆ การแปรสัณฐานแผนธรณีภาค และลักษณะของ
พื้นที่รับน้ํา เปนตน
ลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกธรณี ไดแก ชนิดของหินและ
กลุมหิน ตําแหนงและการกระจายตัวของหิน โครงสรางทาง
ธรณีวิทยา และการไหลของน้ําใตดินเปนตน
สภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณฝนทั้งความเขมและระยะเวลา
การตก แนวรองมรสุม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปนตน
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินตะกอนไดแก ขนาดความลึก
และการกระจายตัวของชั้นดินตะกอนประเภทตางๆ
คุณสมบัติดานการรับแรง การไหลซึมในสภาวะตางๆ และการ
เปลี่ยนรูปเปนตน

รูปที่ 2 แสดง ธรณีภยั ประเภทตางๆเฉพาะที่มีโอกาส
เกิดขึ้นสูงที่มีอยูตามภูมภิ าคตางๆของประเทศไทยซึ่งประกอบดวย
ภาคเหนือไดแก แผนดินไหว ดินถลม น้ําทวม-ดินถลม การพิบัติของ
ตลิ่ง(ภาคเหนือตอนลาง) ภาคตะวันตกไดแก แผนดินไหวและหลุมยุบ
จากหินปูน ภาคกลางตอนบนไดแก ตลิง่ พัง ภาคกลางตอนลางไดแก
การพิบัติของฐานรากดินออน แผนดินทรุดจากการสูบน้ําบาดาล ตลิ่ง
พัง การทวมของน้ําทะเลบริเวณริมชายฝงทะเล การเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ําใตดินที่พื้นที่เมือง การกัดเซาะชายฝง ภาคตะวันออกไดแก
ดินถลม ตลิ่งพัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก ฐานรากดินกระจาย
ตัว ดินเค็ม หลุมยุบจากโพรงเกลือ ภาคใต สึนามิ แผนดินไหว การ
กัดเซาะชายฝง ดินถลม ฐานรากดินออน(เฉพาะบางพื้นที่) และหลุม
ยุบ(เฉพาะบางพื้นที)่

ลานคน โดยแผนดินไหวเปนภัยธรรมชาติที่ทําใหมีผูเสียชีวิตมากที่สุด
สําหรับในประเทศไทยลําดับการเสียชีวติ คงจะไมสามารถเรียงลําดับ
ตามตารางดังกลาวเพราะระดับความรุนแรงของภัยนั้นตางกัน
โดยเฉพาะภัยแผนดินไหวที่ที่ตั้งของประเทศไทยไมไดมีความรุนแรง
ดังในบางพื้นที่ในโลก ในประเทศไทยดูเหมือนวาภัยจากพายุและน้ํา
ทวมไดสรางความเสียหายอยางมากตลอดทุกปที่ผานมา อยางไรก็
ตามเมื่อพิจารณาเฉพาะธรณีภัยที่อาจสงผลกระทบในประเทศไทย
จะพบวาภัยดินถลมและแผนดินไหวเปนธรณีภัยที่มีนัยสําคัญที่ควร
กลาวถึงในบทความนี้
ตารางที่ 1 จํานวนผูเ สียชีวิตจากภัยพิบัตทิ ั่วโลกระหวางป ค.ศ. 19922012 (Science illustration, 2013)
ภัยธรรมชาติ
แผนดินไหว
เฮอรริเคน
อุณหภูมิรอ นจัดและหนาวจัด
น้ําทวม
แผนดิน-โคลนถลม
ภัยแลง
ไฟปา
ภูเขาไประเบิด

ความจริงปจจุบนั เกี่ยวกับแผนดินไหวในประเทศไทย
•

•
•
•

รูปที่ 2 ธรณีภัยที่สําคัญในแตละภูมิภาคของประเทศไทย

เมื่อพิจารณาสถิติการเสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติทั่ว
โลกตลอด 20 ปที่ผานมา (ค.ศ. 1992-2012) (Science
illustration, 2013) โดยกลาวถึงทุกประเภทของภัยพิบัติธรรมชาติ
ไมใชเฉพาะธรณีภัยพบวามีสถิติแสดงดังตารางที่ 1 จากสถิติดังกลาว
จะพบวามีผูเสียชีวิตทัว่ โลกจากภัยพิบัตธิ รรมชาติจํานวนกวา 1.3

จํานวนผูเสียชีวิต
759,708
237,268
156,770
155,799
17,688
2,472
1,549
821

ปจจุบันพื้นที่ของประเทศไทยตั้งอยูในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินไหวตั้งแตระดับต่ําถึงระดับปานกลาง (zone 0-2) ตาม
การจําแนกของ Universal Building Code (UBC) ซึ่งมีระดับ
ตั้งแต 0-4 โดยระดับ 3 และ 4 จะอยูในประเทศที่ตั้งอยูในเขต
ใกลรอยตอของแผนเปลือกโลก
ในรอบ 100 ปที่ผานหรืออาจมากกวา พบวามีผูเสียชีวิตจาก
แผนดินไหว 1 คน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยเกิด
จากกําแพงผนังลมทับ
มีหลักฐานการเกิดดินถลมจากเหตุแผนดินไหวในประเทศไทยที่
ยืนยันไดเพียง 1-2 เหตุการณ
ไมพบการพิบัติของเขื่อนเนื่องจากเหตุแผนดินไหวในประเทศ
ไทย และทัว่ โลกมีเขือ่ นที่พิบัติจากเหตุแผนดินไหวเพียงรอยละ
1 จากสถิติการพิบัติของเขื่อนทัว่ โลกจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ถาเปน
เขื่อนที่กอสรางโดยมาตรฐานการกอสรางสมัยใหมภายใน 50 ป
ที่ผานมา ยังไมพบวามีเขื่อนใดเลยที่พบิ ตั ิเพราะเหตุแผนดินไหว
นอกจากนั้น สุทธิศักดิ์และคณะ (2549) พบวาเขื่อนในประเทศ
ไทยที่ออกแบบลาดเขื่อนโดยวิธีเสมือนสถิตและกอสรางตาม
มาตรฐานกรมชลประทานนั้นมีความเพียงพอตอความมั่นคง
ของลาดเขื่อนและจะมีการเคลื่อนตัวต่ํา นอกจากนั้นยังพบวา
องคประกอบของคลื่นแผนดินไหวในดานระยะเวลาประสิทธิผล
(effective duration) ของความเรงแผนดินไหว จะมีผลใหเกิด
ความเสียหายตอเขื่อนมากกวาคาความเรงสูงสุดและความถี่
การสั่นพอง

ชั้นดินตะกอนสวนที่หนาที่สุด 70 ม. การที่แองกรุงเทพฯมีชั้น
ดินตะกอนที่หนากวาสงผลใหเกิดการหนวงและสลายพลังงาน
ไปไดมากกอนที่จะเกิดการขยายความถีอ่ ีกครั้งเมื่อเขาสูชั้นดิน
ออนดานบนสุด อยางไรก็ตามเมื่อเทียบความออนของชั้นดินจะ
พบวาดินออนที่เมือง Mexico มีความออนตัวมาก มีคา Vs
นอยกวา 75 เมตรตอวินาที ตลอดความลึก 30 ม. (รูปที่ 3,
ดัดแปลงจาก Warnitchai et al.,2001) และมีปริมาณน้ําใน
มวลดินสูงถึงรอยละ 400 ในขณะที่ชั้นดินเหนียวออนกรุงเทพฯ
มีความหนา 8-12 ม. มีคา Vs เฉลี่ยประมาณ 75-100 เมตรตอ
วินาที และมีปริมาณน้ําในมวลดินโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 80
อยางไรก็ตามแผนดินไหวระยะไกลจะสงผลใหอาคารที่มีความ
สูงตั้งแต 6 ชั้นขึ้นไปเกิดการสั่นไหวไดดังผลการวิเคราะหการ
ตอบสนองของชั้นดินกรุงเทพฯของอํานาจและสุทธิศักดิ์
(2553) ในรูปที่ 4
ชั้นดินเหนียวออนยิ่งหนาไมจาํ เปนตองเกิดการขยายความเรง
มากขึ้นเสมอไปดังแสดงในรูปที่ 5 ทั้งนี้เพราะเมื่อชั้นดินหนา
มากขึ้นถึงระดับหนึ่ง พฤติกรรมการสั่นของชั้นดินจะเปลี่ยน
จาก First mode ไปเปน Multi-mode

•

575000

675000

650000

625000

600000

Contour of Predominant period

S
#
Saraburi

Suphanburi

Point of analysis
Study area
Province

1600000

1600000

775000

750000

725000

700000

Ang Thong

River

Predominant period (sec)
#
S

Phra Nakhon
Si Ayudhya
#
S

1575000

#
S
#
S

Nakhon Nayok

1550000

10

0

10

#
S

#
#
S
S
Nonthaburi

Nakhon Pathom

#
S

#
S

#
S

Bangkok

#
S

#
S

#
S

#
S
#
S

Chachoengsao
#
S

#
S
#
S

Phachinburi

#
S

#
S

1525000

#
S

#
S

#
S

20

Kilometers

#
S

Pathum Thani

#
S

1525000

N

1550000

#
S

1.1 - 1.2
1.0 - 1.1
0.9 - 1.0
0.8 - 0.9
0.7 - 0.8
0.6 - 0.7
0.5 - 0.6
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3

1575000

#
S

#
S

#
S

#
S
#
S

#
S

Ratchaburi

#
S

Samut Sakhon

#
S

Samut Prakarn
#
S

1500000

1500000

•

โดยทั่วไปวัสดุดินถมหรือหินถมบดอัดจะมีคากําลังรับแรงคง
คางที่สูง (Residual strength) ทําใหความเสียหายของ
โครงสรางดินหรือหินถมเมื่อรับแรงแผนดินไหวจึงอยูในรูปแบบ
ของการเคลื่อนตัวที่สรางรอยแตกของดินถมมากกวาทีจ่ ะเกิด
การพิบัติแบบทันทีทันใด (ยกเวนในกรณีที่เกิด Liquefaction)
ระยะเวลาประสิทธิผลจึงมีความสําคัญมากกวาคาสูงสุดของ
ความเรง ทั้งนี้ตางจากวัสดุคอนกรีตหรือเหล็กไมมีคากําลังคง
คาง
ในมุมมองทางวิศวกรรมปฐพี กรุงเทพมหานครฯไมไดมีความ
เสี่ยงจากแผนดินไหวที่รุนแรงเทากรุง Mexico City ทั้งนี้
เนื่องจากรูปรางลักษณะธรณีสัณฐานของแองตะกอนที่ราบลุม
แมน้ําเจาพระยาตอนลางที่มีดินเหนียวออนในยุค Holocene
มีลักษณะภายออกไปทางอาวไทยทําใหไมเกิดการสะทอนคลื่น
แผนดินไหวในแอง ซึ่งแตกตางจากแองตะกอนดินเถาภูเขาไฟ
ของเมือง Mexico ที่มีลักษณะเปนแองปดคลายถวยทําใหเกิด
การสะทอนของพลังงานอยูภายใน นอกจากนั้นความหนาและ
คุณสมบัติของขั้นดินของทั้งสองที่นั้นแตกตางกันมาก
เชนเดียวกัน
โดยแองตะกอนกรุงเทพฯมีความหนาเฉลี่ย
ประมาณ 1-1.5 กม ในขณะที่เมือง Mexico มีความหนาของ
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รูปที่ 4 คาบการสั่นไหวของชัน้ ดินกรุงเทพฯจากแผนดินไหว
ระยะไกล (อํานาจและสุทธิศกั ดิ,์ 2553)

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางการขยายความเรงกับความหนาของชั้นดินดินออน (อํานาจและสุทธิศกั ดิ,์ 2553)

ความจริงปจจุบนั เกี่ยวกับดินถลมในประเทศไทย
•

•
•

•

•

•

ดินถลมในประเทศไทยมีสองประเภท (จําแนกตามลักษณะการ
เกิดและศักยภาพของผลกระทบ)
คือดินถลมขนาดใหญที่มา
พรอมน้ําปาไหลหลากและดินถลมขนาดจํากัดที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงความลาดชันของพื้นที่เชนการตัดไหลเขา ดินถลม
ขนาดใหญมักเกิดจากเหตุการณฝนตกหนักเกินปกติ โดยสถิติแลว
จะเกิดทุกๆรอบ 5 ปตางๆพื้นที่กันไป ดินถลมลักษณะนี้เมื่อเกิด
การถลมไปแลว หนาดินหรือหินผุจะถูกชะลางไปทําใหตองรอการ
สะสมตัวอีกเปนเวลานาน ดังนั้นจะเห็นวาดินถลมมักจะไมเกิดซ้ํา
บริเวณรองพื้นที่รับน้ําเดิม แตจะมีแนวโนมที่จะเกิดน้ําปาไหล
หลากซ้ําเติมและเพิ่มขึ้นไดในหนาฝนของทุกๆปถัดๆไป อยางไรก็
ตาม ในพื้นที่เดียวกันพบวาในหนาแลง จะมีโอกาสเกิดภัยแลงได
มากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะในชวงปแรกๆหลังภัยพิบัติ ทั้งนี้
เนื่องจากรองน้ําไดถูกขยายใหไหลออกจากลุมน้ําเร็วขึ้นและพืช
ซับน้ําไดถูกทําลาย
พื้นที่หินแกรนิตภาคใตมีความถี่ตอหนวยพื้นที่สูงสุดในการเกิดดิน
ถลม ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยคุณสมบัติของดินผุ สภาพธรณีสัณฐาน
และแนวรองมรสุมและพายุทพี่ าดผาน
จากขอมูลสถิติพบวาดินถลมที่เกิดจากการตัดไหลเขานั้นสามารถ
เกิดไดกับทุกประเภทของชนิดหินในอัตราที่เทาๆกัน และสามารถ
เกิดไดดวยปริมาณฝนที่นอยกวากรณีดินถลมตามธรรมชาติมาก
(รูปที่ 6)
จากการศึกษาของผูเขียนและคณะพบวาตําแหนงดินถลมมี
ความสัมพันธกับตําแหนงของรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย ดัง
แสดงในรูปที่ 7 ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะใชตําแหนงดินถลม
ในการทํานายตําแหนงรอยเลื่อนมีพลัง แตประเด็นนี้ยังตองการ
การวิจยั เพิ่มเติมอีกมาก
การจัดการดินถลมที่มาพรอมน้าํ ปาไหลหลากโดยการจัดระบบ
Zoning หามประชาชนอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่โอกาสเกิด
ดินถลมนั้น ยังไมประสบความสําเร็จในประเทศไทย ดังนั้นการ
เตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงเปนสิ่งที่จําเปน
ไหลเขาที่ถูกตัดเพื่อกอสรางถนนหรือวางอาคารโดยไมมีระบบ
ปองกันดิน ถึงแมวา จะถูกออกแบบลาดชันตามหลักวิศวกรรม
พบวาจะมีอายุการใชงานที่จํากัด ไมถาวร โดยจะมีโอกาสเกิดการ
พิบัติไดมากเมื่อมีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก
งบประมาณในการกอสรางรวมทั้งพื้นทีก่ ารกอสรางมีจาํ กัด ดังนั้น
ปญหาการพิบัติของดินไหลเขาลงมาปดถนนหรือทับบานเรือน
ยังคงจะมีใหเห็นตอไป

รูปที่ 6 คาปริมาณน้ําฝนรายวันและน้ําฝนสะสมสําหรับดินถลมของลาดดินตัด

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางตําแหนงดินถลมกับรอยเลือ่ นมีพลังในประเทศ
ไทย (สุทธิศักดิ,์ 2555)

สถานการณอันตรายของประเทศไทยจากธรณีภัย
ในปจจุบันสถานการณของธรณีภยั หลายประเภทไดถูก
จัดการและพัฒนาการรับมือไดเปนอยางดี
ทั้งนี้มีทั้งงานวิจัยและ
มาตรฐานที่รองรับปญหาที่จะมาจากจากธรณีภัยในสถานการณตางๆ
อยางไรก็ตามผูเขียนพบวายังมีธรณีภยั อีกหลายประการที่ยังไมมีการ
จัดการที่เหมาะสมและเพียงพอตอความปลอดภัยของสาธารณะ และมี
ความสุมเสี่ยงสูงตอความสูญเสีย ดังนั้นจึงขอนําเสนอเนื้อหาที่เกีย่ วของ
กับสถานการณอันตรายของประเทศไทยจากธรณีภยั ที่วิศวกรปฐพี
สามารถที่จะยื่นมือเขามาชวยแกไขหรือระวังภัย
ดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. Liquefaction: เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไดเกิด
แผนดินไหวขนาด 6.8 ริกเตอรขึ้นที่ประเทศพมาหางจาก
พรมแดนไทยที่อําเภอแมสายประมาณ 30 กิโลเมตร เหตุการณ
ครั้งนั้นไดกอใหเกิดปรากฏการณ Liquefaction ที่มีหลักฐาน
ชัดเจนขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย บริเวณอําเภอแมสายนั่นเอง
(รูปที่ 8) (สุทธิศักดิ,์ 2555) Liquefaction นั้นเกิดจาก
ปรากฏการณที่ชั้นทรายหลวมที่อิ่มตัวดวยน้ําเกิดการยุบตัวขึ้น
พรอมกันจากแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว สงผลทําใหเกิด
แรงดันน้ําสวนเกินที่ทําใหชั้นดินทรายมีกําลังรับแรงเฉือนลดลง
อยางฉับพลัน จนมีสภาพคลายของเหลว พฤติกรรมดังกลาว
สามารถสงผลที่รุนแรงอยางมากตออาคารและสิ่งปลูกสราง ทําให
อาคารเกิดการเอียงหรือลมลงเนื่องจากดินฐานรากไมสามารถรับ
น้ําหนักได โชคดีที่ครั้งนั้น Liquefaction ไดเกิดที่ทุงนาเปนสวน
ใหญทําใหไมมีความเสียหาย อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณามาตรฐาน
หรือ

รูปที่ 8 ปรากฏการณ Liquefaction ที่ อ.แมสาย จ.เชียงราย จากแผนดินไหว ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 (สุทธิศักดิ,์ 2555)

รูปที่ 9 การเปลี่ยนแปลงแผนทีเ่ สี่ยงภัยแผนดินไหวในรอบทศวรรษที่ผานมา (กรมทรัพยากรธรณี, 2546, 2548)

กฎหมายที่เกีย่ วของกับการออกแบบฐานรากเพื่อตานทานการ
เกิด Liquefaction พบวายังไมมีขอบังคับหรือมาตรฐานที่ชัดเจน
ที่ทาทายมากกวานั้นคือการหาวิธีที่จะปรับปรุงดินฐานรากของ
อาคารที่กอสรางไปแลวใหสามารถตานทานการพิบัตจิ ากการเกิด
Liquefaction ได
2. การจัดทําแผนที่ zone เสี่ยงภัยแผนดินไหวและการสํารวจรอย
เลื่อนมีพลัง: รูปที่ 9 แสดงการเปลี่ยนแปลง zone ความเสี่ยงภัย
ของแผนดินไหวในรอบกวา 20 ปที่ผานมา ทั้งนี้ zone พื้นที่เสี่ยง
ภัยแผนดินไหวนั้นเปลีย่ นแปลงไปตามตําแหนงและขนาดของ
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นและตําแหนงรอยเลือ่ นมีพลังที่สํารวจพบใหม
การที่ zone ความเสี่ยงภัยเปลีย่ นแปลงไปเชนนี้จะทําใหสิ่งปลูก
สรางที่สรางไปแลวตาม zone เดิมอาจจะมีความเสีย่ งมากขึ้นถา
พื้นที่นั้นมี zone แผนดินไหวที่รุนแรงขึ้น กรณีนี้วิศวกรจะตอง
รวมกันสนับสนุนใหมีการสํารวจรอยเลื่อนมีพลังใหครบถวนใหเร็ว
ที่สุด โดยวิศวกรปฐพีจะตองนําขอมูลดังกลาวมาประเมินผลของ
ขั้นดินที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่นสะเทือนที่ผวิ
ดิน
3. น้ําทวมชายฝงอาวไทยตอนบน: จากขอมูลการเพิ่มระดับน้ําทะเล
และการทรุดตัวของชายฝงทะเลบริเวณอาวไทยตอนบน ซึ่งเปน
การศึกษาของหลายหนวยงานรวมทั้งลาสุดโดยกรมทรัพยากร
ธรณี พบวาในอีก 50 ปขา งหนาจะเกิดระดับน้ําทวมสัมพัทธที่
เพิ่มขึ้น 1.914 เมตร (กรมทรัพยากรธรณี, 2554) จากระดับ

พื้นดินปจจุบัน
โดยพื้นที่ที่คาดวาจะเกิดน้ําทวมไดแกจังหวัด
ชายฝงทะเลดังแสดงดังรูปที่ 10 ซึ่งการประเมินดังกลาวเปนกรณี
ที่แยที่สุดของการศึกษา จากผลการศึกษาดังกลาวทําใหผูเขียน
และคณะผูวิจัยรวมกับกรมทรัพยากรธรณีไดทําการศึกษาตอยอด
และพบวาปจจุบันระดับน้ําทวมไดเริ่มสงผลใหเห็นอยางชัดเจนขึ้น
โดยเฉพาะในชวงเวลาที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุด สงผลใหน้ําไหลขาม
ประตูระบายน้าํ ของกรมชลประทาน
เกิดน้ําทะเลทวมถนน
พระราม 2 และถนนสุขุมวิทในบางชวงที่อยูใกลทะเล ทั้งนี้คณะผู
ศึกษาไดเสนอแนวทางการปองกันในเชิงวิศวกรรมโดยเนน
โครงสรางทางวิศวกรรมปฐพีโดยประกอบดวย (รูปที่ 11) การ
ยกระดับถนนริมชายฝงใหทําหนาที่เปนคันกั้นน้ํา การถมทะเล
กลับตามแนวชายฝงโดยสรางเปน Super levees และการสราง
ประตูระบายน้าํ ปดกั้นปากอาวไทย อยางไรก็ตามผลกระทบจาก
กรณีนี้จะคอยๆเกิดแทนทีจ่ ะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหอาจจะไม
ชัดเจนพอที่จะผลักดันการปองกันไดทันเวลา เพราะทุกแนวทาง
จําเปนตองการเวลาในการศึกษาและกอสรางโดยเฉพาะ
การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
4. การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําใตดินในพื้นทีก่ รุงเทพมหานครฯ: ในอดีต
พื้นที่กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑลมีการใชน้ําบาดาลมากทํา
ใหระดับน้ําบาดาลลดลง สงผลใหหนวยแรงประสิทธิผลในชั้นดิน
มีคามากขึ้น ทําใหชั้นดินเกิดการทรุดตัวและเกิดน้ําทวมขังรวมถึง

รูปที่ 10 แผนที่พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึน้ ของระดับน้ําทะเลสัมพัทธ (กรมทรัพยากรธรณี, 2554)
90 กม.

ถนนพระรามที่ 2

จ จ

1

แมน้ําเจาพระยา

แมน้ําบางปะกง

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20

-20

-25

-25

-30

-30

-35

-35

.

L.L. = 1.00 t/m2

2

แมน้ําทาจีน

72 กม. ถนนสุขุมวิท

2

1
2

-40

-40

Very Soft to Soft Clay

Stiff to Very Stiff Clay

Very Loose to Loose Sand

Medium Stiff Clay

Hard Clay

Medium Dense to Very Dense Sand

ข.) ลักษณะชัน้ ดินตลอดแนวการยก

ก.) แนวการยกถนนเปนคันกัน้ น้ํา

ค.) Super Levees

ง.) ประตน้ําปดกั้นอาวไทย
รูปที่ 11 แนวทางทางวิศวกรรมเพือ่ ปองกันการเกิดน้ําทวมพืน้ ทีอ่ าวไทยตอนบน

not to scale

ความลึก (เมตร)

ความลึก (เมตร)

แมน้ําแมกลอง

ถนนกาญจนาภิเษกดานใต
(บางพลี-บางขุนเทียน)

ปญหาฐานรากอื่นๆ ดังนั้นตลอดหลายทศวรรษที่ผานมาหลาย
หนวยงานโดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงไดพยายาม
แกปญหาโดยทําการควบคุมการใชน้ําบาดาลและทดแทนดวยการ
ขยายการใหบริการน้ําประปา
จากการดําเนินการดังกลาวได
สงผลใหระดับน้ําบาดาลหยุดลดระดับลงและปรับตัวสูงขึ้นดัง
แสดงในรูปที่ 12 (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2555) ผลดังกลาวทํา
ใหการทรุดตัวหยุดลง แตอาจสงผลใหเกิดการทรุดตัวของฐานราก
เสาเข็มหรือเกิดการยกตัวขึ้นของโครงสรางใตดิน โดยเฉพาะที่
ออกแบบและกอสรางในชวงเวลาที่ระดับน้ําลดต่ําลง ผูออกแบบ
ฐานรากในขณะนั้นหากวิเคราะหกําลังรับแรงของเสาเข็มโดยวิธี
หนวยแรงประสิทธิผลและใชประโยชนจากการที่ระดับน้ําลด
ต่ําลงจะไดคากําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับการคํานวณกรณีที่ระดับน้ําใตดินอยูส ูงหรือคํานวณดวยวิธี
หนวยแรงรวม นอกจากนั้นผูรับเหมาที่ประเมินกําลังรับแรงของ
เสาเข็มตอกโดยวิธคี ํานวณจากคาการทรุดตัวและจํานวนครั้งการ
ตอกเสาเข็ม
จะไดคากําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มที่สูงเชนกัน
อยางไรก็ตามการที่ระดับน้ําบาดาลสูงขึน้ อาจจะไมสงผลดานลบ
ดังที่กลาวมาก็ได เนื่องจากเมื่อเสาเข็มเริ่มรับน้ําหนักของอาคาร
หลังการกอสรางเสร็จแรงดันน้ําสวนเกินในดินรอบเสาเข็มจะ
เพิ่มขึ้น เมื่อเวลาผานไปแรงดันน้ําสวนเกินนี้จะลดลง และจะ
สงผลใหกําลังรับน้ําหนักของดินรอบเสาเข็มเพิ่มมากขึ้น
เชนเดียวกัน กรณีปญหานีย้ ังตองอาศัยการวิจยั และเก็บขอมูลอีก
มากเพื่อใหเกิดความชัดเจนตอไป อยางไรก็ตามในปจจุบันการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ําบาดาลไดเริ่มสงผลแลว
ซึ่งดูไดจากการ
กอสรางโครงสรางใตดินระดับลึกในกรุงเทพฯที่เริ่มดําเนินการยาก
เพราะจะมีน้ําใตดินไหลเขามาในบอกอสราง
5. ปญหาการจัดการภัยดินถลม: ดินถลมที่เกิดจากฝนตกหนักมักจะ
เกิดเปนบริเวณกวางและมักจะมาพรอมกับน้ําปาไหลหลาก การ
จัดการภัยดินถลมที่ดีที่สุดวิธหี นึ่งคือการจัด zoning เพื่อจํากัด
การอยูอ าศัยในพื้นที่ทอี่ าจไดรับผลกระทบจากดินถลม อยางไรก็
ตามปจจุบันตองยอมรับวาเราไมสามารถที่จะ zone พื้นที่เสี่ยง
ดังกลาวได เนื่องจากขอจํากัดทางกฎหมายและการเมือง ดังนั้น
หลายหนวยงานจึงเนนการเตือนภัยเพือ่ อพยพประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงออกเมื่อถึงเวลาวิกฤติ โดยอาศัยการติดตั้งอุปกรณการเตือน

ภัยตางๆในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ขบวนการการจัดการดินถลมดังกลาว
ถือวาเริ่มมีแนวโนมที่ดี
เวนแตการพัฒนาที่สวนทางกับความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจใน
พื้นที่ไหลเขาหรือบนที่สูงชันโดยไมมีการควบคุม ประเด็นนี้เปน
ประเด็นที่อันตรายยิ่งเพราะการดําเนินการดังกลาวยอมสวน
ทางการปองกันภัยดินถลมและน้ําปาไหลหลาก
ทําใหความ
พยายามในการเตือนภัยจะตองแผกวางตามออกไปใหทัน ซึ่งดู
เหมือนเปนไปไมได ดังนั้นการใชระบบเศรษฐศาสตรและระบบ
ภาษีมาควบคุมหรือมาใชในการจํากัดการขยายตัวหรือการชดเชย
ที่ถูกจุดจึงนาจะเปนงานวิจยั ที่ควรทําควบคูไปกับการศึกษาของ
วิศวกรปฐพีเพื่อเตือนภัยและปองกันภัยดินถลม
6. ความเขาใจในเรื่องการจัดสรรงบประมาณสําหรับการเจาะ
สํารวจ: ความเขาใจเรื่องการจัดสรรงบประมาณเปนประเด็นหนึ่ง
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของโครงสรางทางวิศวกรรมปฐพี
ประเด็นที่สําคัญที่ขอยกมาในที่นี้คือ เรือ่ งงบประมาณในการเจาะ
สํารวจ
ทั้งนี้การเจาะสํารวจถือเปนหัวใจสําคัญของความ
ปลอดภัยของโครงสราง
แตพบวาหลายหนวยงานไมไดมี
งบประมาณในการเจาะสํารวจดิน
ทั้งๆที่ราคาของการเจาะ
สํารวจนั้นต่ํามากเมื่อเทียบกับราคาโครงการ ในการดําเนินงาน
ดานวิศวกรรมโยธานั้นเราจะหลีกขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังที่จะกลาว
นี้ไปไมได ไดแก การสํารวจ ออกแบบ กอสราง และใชงาน
ขั้นตอนไหนบกพรองจะทําใหเกิดความเสี่ยงตอโครงการ ทั้งนี้จะ
เห็นวา การสํารวจนั้นเปนขั้นตอนแรกที่ตองใหความใสใจ ความ
อันตรายในประเด็นนี้ในปจจุบันพบวาหลายหนวยงานโดยเฉพาะ
หนวยงานราชการ
ไมมีงบการเจาะสํารวจดินใหสําหรับการ
ออกแบบ ทําใหผูออกแบบตองออกแบบไปโดยความประมาท
หลายหนวยงานแกไขโดยการไปเจาะสํารวจภายหลังโดยใช
งบประมาณในสวนของผูรับจางหลังจากไดผูรับจางแลว เพื่อดูวา
ผลการเจาะสํารวจดินสอดคลองกับที่ใชในการออกแบบหรือไม
ถาไมสอดคลองในทางไมปลอดภัยก็จะทําการปรับแบบ ทําใหเกิด
ความลาชาและหลายกรณีเกิดการเสียงบประมาณที่ซ้ําซอน บาง
หนวยงานไมมีการปรับแบบเพราะระเบียบไมเอื้อใหทําได ทําให
เกิดความเสี่ยงตอการพิบัติโดยไมจําเปน

รูปที่ 12 การลดและเพิ่มของระดับน้ําใตดนิ ในบริเวณแองตะกอนกรุงเทพฯ (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2555)

ปลอดภัยหรือตั้งภารกิจใหกับหนวยงานที่สามารถสราง
บุคคลากรที่จะตรวจสอบเขื่อนใหไดมีประสิทธิภาพ

บทสรุป

รูปที่ 13 การเอียงของอาคารเนื่องจากปลายเสาเข็มไมไดหยั่งถึงชัน้
ดินแข็ง

รูปที่ 13 แสดงการเอียงตัวของอาคารในโครงการหนึ่งที่
จ.พระนครศรีอยุธยา โดยในโครงการนี้มีบานทั้งหมด 103 หลัง
แตเกิดการเอียงถึง 34 หลัง สาเหตุนั้นมีหลลายประการ แตหนึ่ง
ในนั้นที่สําคัญคือการที่ไมไดมีการเจาะสํารวจดินกอนดําเนิน
โครงการ ทําใหความยาวของเสาเข็มที่กําหนดนั้นยาวไมถึงขั้น
ดินแข็ง บานจึงเอียงไปยังฐานที่มีน้ําหนักอาคารลงมาก กรณีนี้
ตองดําเนินการแกไขโดยการดีดบานทั้งหมดที่เอียง สงผลใหเสีย
งบประมาณอยางมาก
7. ความปลอดภัยเขื่อน: ในประเทศไทยมีเขื่อนกักเก็บน้ําทั้งสิ้น
จํานวนกวา 5000 เขื่อน ปจจุบันเขื่อนขนาดเล็กสวนใหญไดถูก
ถายโอนไปยังหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น เขื่อนขนาดกลาง
และขนาดใหญไดถูกดูแลโดย กรมชลประทาน การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ํา และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เขื่อนจํานวนมากดังกลาว
ตองการการดูแลดานความปลอดภัยอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยตอสาธารณะ จากขอมูลการพิบัติของเขื่อนทัว่
โลกพบวาการพิบัตินั้นเกิดจากสาเหตุหลักๆ 2 ประการอันไดแก
การไหลลนขาม และการเกิด piping กรณีแรกนั้นจะขึ้นอยูกบั
การบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ํา การออกแบบทางชลศาสตร
และการบํารุงรักษาอาคารบังคับน้ํา กรณีหลังนั้นขึ้นอยูกับการ
ออกแบบระบบกรองและการใชงาน แตทั้งนี้ความเขาใจในเรื่อง
pipingนั้นยังถือวายากตอการจําลองพฤติกรรมทําใหมีเขื่อน
จํานวนมากที่พิบัตหิ รือเสียหายจากกรณีดังกลาวไมเวนแมใน
ประเทศไทย สําหรับกรณีแผนดินไหวทีอ่ าจมีผลกระทบตอเขื่อน
นั้น พบวาเขือ่ นที่พิบัติเพราะเหตุดังกลาวมีเพียงรอยละ 1 ยิ่งถา
นับวาเปนเขื่อนที่สรางโดยมาตรฐานทางวิศวกรรมในยุคใหมนั้น
ถือวายังไมมีเขื่อนที่มีการพิบัติเกิดขึ้น ดังนั้นเราจะยังถือไดวา
เรื่องความปลอดภัยเขื่อนนั้นเปนเรื่องทีส่ ามารถควบคุมได
เพียงแตถาเรามีการตรวจสอบเขื่อนดวยการตรวจสอบโดย
สายตา
รวมกับการตรวจสอบขอมูลพฤติกรรมเขื่อนที่ติดตั้ง
ภายในตัวเขื่อน โดยปจจุบันหนวยงานที่เปนเจาของเขื่อนเปน
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน อยางไรก็ตามจะพบวายังมีอีก
หลายเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังขาด
การดูแลรักษาเนื่องดวยขอจํากัดของกําลังคน ภารกิจนโยบาย
และงบประมาณ เขื่อนดังกลาวเหมือนเปนระเบิดเวลาที่รอการ
พิบัติหากไมไดรับการดูแล ดังนั้นรัฐบาลจึงควรมีหนวยงานกลาง
ที่ไมใชเจาของเขื่อนเพียงฝายเดียวมาชวยในการดูแลความ

ในอนาคตการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานใน
ประเทศจะเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก
ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายการ
เจริญเติบโตของประเทศจากแหลงทุนภายนอกและการเจริญของ
เศรษฐกิจภายใน ดังนั้นการทราบถึงสถานการณดานธรณีภยั ที่แทจริง
จะชวยใหการพัฒนาประเทศเปนไปไดโดยปลอดภัยและมั่นคง เราคง
ไมสามารถหามการเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติได แตทําอยางไรที่เรา
จะสามารถฟนตัวไดเร็วหลังจากเกิดภัย หรือสามารถหลบหลีกภัย
พิบัติได
สิ่งสําคัญคือเราตองสามารถที่จะคาดการณไปลวงหนาได
เพื่อที่จะไดเตรียมจัดการไดอยางเหมาะสม
ทั้งนี้การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประหยัดจําเปนที่จะตองประเมินขนาดความรุนแรง
ความถี่ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากธรณีภัยไดอยางเหมาะสม
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