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กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 กรมทรัพยากรธรณี กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม มีภารกิจหลักในการอนุรักษ  คุมครอง กำกับดูแล และการฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทางน้ำทะเลและชายฝง ดินและแร 
รวมทั้งกำหนดกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานการอนุรักษและการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนประเมินผลและติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาต ิ
ของประเทศ

 วิสัยทัศน
 บริหารจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
เพื่อประโยชนสุขแกสังคมโดยรวม

 พันธกิจ 
 จัดการดานธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณีพิบัติภัย  
โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 ภารกิจหลัก 
 กรมทรัพยากรธรณี มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการ 
ดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยการสำรวจ ตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากร 
ธรณี การประเมินศักยภาพแหลงทรัพยากรธรณี การกำหนด และกำกับดูแลเขตฟนที่สงวน 
และอนุรักษทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม 

อยางยั่งยืน

 คานิยมรวมของกรมทรัพยากรธรณี
 คุณธรรมนำความรู (Moral Principle) 
 เชี่ยวชาญงานในหนาที่ (Specialist) 
 รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 
 เอกภาพและบูรณาภาพแหงองคกร (Unity Spiritual)    

 วัฒนธรรมองคกร
 “รับผิดชอบ ใฝเรียนรู สงเสริมคนดี เนนการมีสวนรวมและจิตวิญญาณแหงองคกร “

)    
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คำนำ
 ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ประเทศไทยไดเผชิญกับธรณีพิบัติภัยมาเปนจำนวนมาก บางครั้ง
สรางความเสียหายอยางใหญหลวงทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน ตัวอยางกรณีเหตุการณดินถลมที่
บานกะทูนเหนือ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 
ทำใหมีผูบาดเจ็บลมตายประมาณ 230 คน บานเรือนเสียหายมากกวา 1,500 หลัง 
คิดเปนมูลคาความเสียหายประมาณ 1,000 ลานบาท หรือเหตุการณแผนดินไหวขนาด 9.1 
ริกเตอร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่บริเวณนอกชายฝงดานตะวันตกเฉียงเหนือของ 
เกาะสุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย  ทำใหคนไทยไดรูจักกับพิบัติภัยทางธรรมชาติ 
อีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ “สึนามิ” ที่เขาทำลายและคราชีวิตผูคนหลายพันคนในพื้นที่ 6 
จังหวัดภาคใตของประเทศไทย
 กรมทรัพยากรธรณี มีภารกิจหลักทางดานสำรวจ ตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยา 
ในพื้นที่เสี่ยงภัยในประเทศ ไดเรงรัดในการสำรวจขอมูลและนำมาประมวลผลและทายสุดคือ 
การนำขอมูลที่ไดมาจัดทำเปนพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัย (แผนที่เสี่ยงภัยดินถลม แผนที่เสี่ยงภัย 
หลุมยุบ แผนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว) การดำเนินการเตรียมความพรอมใหกับประชาชน 
ในพื้นที่เสี่ยงภัย ไดแก การจัดตั้งเครือขายแจงเตือนภัยดินถลม การซักซอมแผนโดยการ 
จำลองเหตุการณดินถลม การฟนฟูสภาพพื้นที่เสี่ยงตอการดินถลม รายงานสถานการณการ 
เปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล รวมทั้งไดจัดพิมพเอกสารเผยแพร และเผยแพรความรูดาน 
ธรณีพิบัติภัยทั้งสื่อโทรทัศน และวิทยุ
 กรมทรัพยากรธรณี หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร “คูมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย” 

ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอทุกภาคสวน ที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผน 

ปองกันเพื่อลดธรณีพิบัติภัย ซึ่งการเตรียมพรอมและมีระบบการเฝาระวังที่ดีจะสามารถลด 
ความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยากรธรณีพิบัติภัยได

  
  (นางพรทิพย  ปนเจริญ)
  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
  มีนาคม 2554
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4 คูมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

  ดินถลม คือการเลื่อนไถลของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาดวยอิทธิพลของ 
แรงโนมถวงโลก มักเกิดเปนบริเวณกวาง เกิดรองรอยดินไหลหลายๆ แหง กอใหเกิดความ 
สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ดินถลมมักเกิดขึ้นตามมาหลังจากน้ำปาไหลหลาก 
เมื่อฝนตกหนักรุนแรงและตอเนื่องนานหลายวัน สวนดินไหลเกิดจากการไถลของมวลดิน 
เหมือนกัน แตดินไหลเกิดในบริเวณแคบๆ เชน ตามไหลเขาที่ถนนตัดผาน

ดินถลม Landslide

แสดงภาพจำลองของดินถลมประเภทตางๆ

3.หินรวง2.ดินไหล1.ดินถลม
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ปจจัยการเกิดดินถลม
  ดินถลมเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก ลักษณะธรณีวิทยา ลักษณะภูมิสัณฐาน ปริมาณฝน 
แผนดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟ และกิจกรรมของมนุษย (USGS, 2004) สำหรับสาเหตุดินถลม 
ในประเทศไทยมีจากหลายสาเหตุ ไดแก ลักษณะธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ สภาพสิ่งแวดลอม 
และปริมาณน้ำฝน
  1. สภาพธรณีวิทยา ลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีมีผลตอการเกิดดินถลมน้ันข้ึนกับชนิดของหิน 
โครงสรางทางธรณีวิทยา และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อหินและลักษณะกายภาพของชั้นหิน
   ชนิดของหิน หินตางชนิดกันจะมีอัตราการผุพังตางกัน ใหดินตางชนิดกันและความ 
หนาแตกตางกัน เชน หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูง เม่ือผุพังแลวจะใหช้ันดินทรายรวนหรือดินทราย 
ปนดินเหนียวและใหชั้นดินหนา หินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังสูงใกลเคียงกับหินแกรนิต เมื่อผุพังให  
ชั้นดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวและใหชั้นดินหนา หินดินดาน-หินโคลน เมื่อผุพังจะใหชั้น 
ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายและใหชั้นดินที่มีความหนานอยกวาหินแกรนิต เปนตน
   โครงสรางทางธรณีวิทยา มีผลตอการผุพังของหิน โดยหินที่มีรอยแตกมากและ 
อยูในเขตรอยเลื่อน โดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลังจะมีอัตราการผุพังสูง เนื่องจากมีชองวางใหน้ำและ 
อากาศผานเขาไปทำปฏิกิริยาทางเคมีไดงาย ชั้นหินจึงผุพังรวดเร็วกวาบริเวณอื่น รวมทั้งชั้นหินที่ 
ถูกกระทำจนเกิดการวางตัวในแนวดิ่งจะสงผลใหเกิดการผุพังไดเร็วขึ้น ชั้นหินที่ถูกแทรกดันดวย 
หินอัคนี หรือบริเวณที่มีพุน้ำรอนและแหลงแรจากสายน้ำแรรอน ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
เคมีในเนื้อหิน ทำใหชั้นหินมีอัตราการผุพังสูงยิ่งขึ้น
  2. สภาพภมูิประเทศ ลกัษณะการวางตัวของโครงสรางชั้นหินและจากการผุพงัที่แตกตาง
กันของชั้นหิน ทำใหแตละพื้นที่มีสภาพภูมิประเทศแตกตางกัน สภาพภูมิประเทศที่ทำใหเกิดดินถลม
ไดงาย ไดแก พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง หรือมีทางน้ำคดเคี้ยวจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบวา  
ลักษณะภูมิประเทศที่เปนรองเขาดานหนารับน้ำฝน และบริเวณที่เปนหุบเขากวางใหญสลับซับซอน
แตมีลำน้ำหลักเพียงสายเดียวจะมีโอกาสเกิดดินถลมไดงายกวาบริเวณอื่นๆ

เหตุการณดินถลมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2531 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตประมาณ 230 ราย บานเรือนเสียหาย 1,500 หลัง

บานกะทูนเหนือ  อำเภอพิปูน บานคีรีวง  อำเภอลานสกา
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  3. ปริมาณน้ำฝน ดินถลมจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักหรือตกติดตอกันเปนเวลานาน  
และน้ำฝนไหลซึมลงไปในชั้นดินจนกระท่ังชั้นดินอิ่มตัวดวยน้ำ ความดันของน้ำในดินเพิ่มขึ้น 
ซึ่งเปนการเพิ่มความดันในชองวางของเม็ดดิน โดยน้ำจะเขาไปแทนที่ชองวางระหวางเม็ดดิน  
ทำใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินลดนอยลง สงผลใหชั้นดินมีกำลังรับแรงเฉือนลดลง ถาหาก
ปริมาณน้ำในมวลดินเพิ่มขึ้นจนระดับน้ำในชั้นดินสูงขึ้นมาที่ระดับผิวดิน จะเกิดการไหล 
บนผิวดินและกัดเซาะหนาดิน ลาดดินจะเริ่มมีการเคลื่อนตัวและเกิดการถลมในที่สุด เชน  
เมื่อป พ.ศ.2551 เกิดดินไหลที่ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได  
189 มม./24 ชม. ป พ.ศ. 2552 เกิดดินไหลและน้ำปาไหลหลากที่ ต.แมพลู อ.ลบัแล จ.อตุรดิตถ 
วัดปริมาณน้ำฝนได 150 มม./24 ชม. และ  ดินไหลที่บานสุขสำราญ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ 
จ.ระนอง วัดปริมาณฝนได 210 มม./24 ชม.
  4. สภาพสิ่งแวดลอม พื้นที่เกิดดินถลมจะอยูในพื้นที่ภูเขาสูงชัน พบวาสวนใหญมี 
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ไดแก การทำการเกษตรในพื้นที่สูงหรือบริเวณเชิงเขา 
การตัดถนนผานไหลเขาสูงชัน การตัดไหลเขาสรางบานเรือนที่อยูอาศัยหรือการปลูกสราง 
สิ่งกอสราง กีดขวางทางน้ำ เปนตน

  ขอสังเกต  พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลม
   -  พื้นที่เปนภูเขาสูงชัน ที่ลาดเชิงเขา หุบเขา 
   -  มีชั้นดินหนา
   -  ไมมีตนไมหรือพืชคลุมดิน (หรือตนไมในพื้นที่ตนน้ำถูกทำลาย)
   -  การใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสม หรือสรางสิ่งปลูกสรางขวางทางน้ำ 
  ขอสังเกต หมูบานเสี่ยงภัยดินถลม
   -  อยูติดภูเขา หรือใกลลำหวย 
   -  พบหลักฐานที่บงชี้วาพื้นที่ดังกลาวเคยเกิดดินถลมมาแลวในอดีต เชน 
     - พบกองหิน เนินดิน หรือทรายปนโคลนและตนไม
     - พบกอนหินหลากหลายขนาดปะปนกันตลอดทองน้ำ
     - มีรองรอยดินไหล หรือดินแยกบนภูเขา 
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มาตรการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากดินถลม
   ใหความรูทางดานธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม ใหมีความรู ความเขาใจเรื่องดินถลม และ 
การวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อการแจงเตือนภัยดินถลม พรอมทั้งจัดหาพื้นที่ปลอดภัยในการสราง 
ที่อยูอาศัย  และการพัฒนาพื้นที่ของชุมชน รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานใหม
   กำหนดใหการตัดถนนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม ตองมีการออกแบบเพื่อปองกัน 
แกไขปญหาการเคลือ่นตวัของลาดดินอยางถกูตองตามหลกัวิชาการ เชน ใชกลองตาขายใสหิน 
(gabion)
   จัดทำแผนที่บริเวณน้ำปาไหลหลาก แผนที่รายละเอียดลานตะพักลำน้ำระดับลาง  
เพื่อประกาศเปนเขตภัยพิบัติดินถลมและน้ำปาไหลหลาก
   ดำเนินการจัดทำแผนที่ และศึกษาวิจัยพื้นที่ที่เคยเกิดดินถลมโบราณ เพื่อกำหนด 
พื้นที่หมูบานเสี่ยงภัยดินถลมขั้นรายละเอียด และระดับการเสี่ยงภัยดินถลมที่ถูกตองแมนยำ
   ใหความรูทางดานการฟนฟูรองรอยดินถลม ลำน้ำ และพื้นที่การเกษตร เชน บาง 
พ้ืนทีไ่มสามารถปลูกพืชไดอีกตอไป และบางพื้นที่ควรปลูกพืชที่มีระบบรากแกวเพื่อยึดหนาดิน 
เปนการเรงดวน หรือบางพื้นที่ไมยืนตนถูกปดทับดวยดินโคลนตองแกไขใหมีการระบายน้ำไดดี
อยางรวดเร็ว ตนไมจึงจะไมตาย

ฝกอบรมการเฝาระวังฯ

สำรวจตรวจสอบพื้นที่ดินถลม จัดทำแผนที่และออกประกาศฯ

รวมฟนฟูและใหคำแนะนำ

เผยแพรความรูสูประชาชน้้้ ่่่

 ใ
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8 คูมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

การจัดตั้งเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย
  กรมทรัพยากรธรณีไดจัดตั้งเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย โดยเนนการ 
มีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ประสบภัย ใหมีการเฝาระวังและตัดสินใจแจงเตือนภัยดวยตนเอง 
ทั้งนี้เนื่องจากเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ยอมมีความรูความเขาใจใน 
สภาพพื้นที่ของตนเองไดเปนอยางดี ซึ่งจะทำใหการแจงเตือนภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รูปแบบ
ขั้นตอนการเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัยของชุมชน

ผังแสดงขั้นตอนการเฝาระวังภัยดินถลมโดยเครือขาย 
เฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัยของชุมชน

เครือขายฯ

พบสิ่งบอกเหตุดินถลม

ผูใหญบาน แจงเตือนภัย
ประกาศ

เฝาระวังภัย
ขออนุญาตแจง
เตือนและอพยพ แจง

แจง

หอกระจายขาว ฯลฯ

กรมทรัพยากรธรณี

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ขอความชวยเหลือ

บานทายน้ำนายก อบต. หรือ
นายกเทศบาล

นายอำเภอ และ     
ผูวาราชการจังหวัด

ตรวจวัดปริมาณฝน

ตรวจวัดปริมาณน้ำ
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การซักซอมแผนการเฝาระวังแจงเตือนภัยดินถลม
  การซักซอมแผนการเฝาระวังแจงเตือนภัยดินถลมเปนการเตรียมความพรอมใหกับ 
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมที่เคยไดรับการอบรมเครือขายฯ ไปแลว ใหไดรับความรูและ
การปฏิบตัิตวัเมื่อเกิดเหตกุารณข้ึนจริง โดยการจำลองสถานการณเหมือนจริง คือกอนเกิดเหตุ 
ระหวางเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยเนนการบูรณาการรวมกันของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
และหนวยงานในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วของ เชน องคการบรหิารสวนตำบล ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
หนวยแพทย เปนตน

ภาพจำลองเหตุการณซักซอมแผนฯ กรณีเกิดน้ำปาไหลหลากและดินถลมขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัย

ทำการซักซอมกอนปฏิบัติงานของเครือขายฯ
(จ.ลำปาง : 25 มีนาคม 2553)

หนวยงานที่เกี่ยวของเขาชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยตามภาระหนาที่

(จ.เชียงใหม : 27 กุมภาพันธ 2552)

ประชาชนอพยพไปในพื้นที่ปลอดภัย
(จ.สุโขทัย : 24 กรกฎาคม 2551)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือขายฯ
(จ.สุราษฎรธานี : 15 ธันวาคม 2552)

ุุ

้
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10 คูมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลม
  ประเทศไทยมพีืน้ที่ทีม่โีอกาสเกดิดนิถลมและนำ้ปาไหลหลากทัง้สิน้ 51 จงัหวัด ครอบคลมุ 
435 อำเภอ 1,186 ตำบล 3,941 หมูบาน โดยใชปจจัยของชนิดหิน โครงสรางทางธรณีวิทยา  
และความชันมาเปนเกณฑในการจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมดังกลาว
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ตารางบัญชีรายชื่อหมูบานเสี่ยงภัย
ดินถลมและน้ำปาไหลหลากในประเทศไทย

หมายเหตุ  * หมายถึง ยังไมไดดำเนินการจัดตั้งเครือขาย  *2 หมายถึง กรมทรัพยากรธรณี (มกราคม 2553)

 *1 หมายถึง กรมทรัพยากรธรณี (มีนาคม 2553) *3 หมายถึง กรมทรัพยากรธรณี (กรกฎาคม 2553)

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน
1 กระบี่ * 1 4 9 37 27 ลำพูน * 2 6 22 107

2 ชุมพร * 1 8 30 137 28 สุโขทัย * 2 5 18 119

3 ตรัง * 1 5 12 52 29 อุตรดิตถ * 2 6 20 121

4 นครศรีธรรมราช * 1 15 39 180 30 ขอนแกน * 3 4 7 24

5 นราธิวาส * 8 30 257 31 ชัยภูมิ * 3 9 18 38

6 ปตตานี * 4 9 24 32 นครราชสีมา * 3 6 16 44

7 พังงา * 1 6 29 75 33 เลย * 3 10 41 128

8 พัทลุง * 1 5 9 40 34 ศรีสะเกษ * 3 2 3 25

9 ภูเก็ต * 3 3 9 14 35 หนองคาย * 3 1 4 18

10 ยะลา * 8 26 392 36 หนองบัวลำภู * 3 1 2 18

11 ระนอง * 1 5 24 81 37 อุดรธานี * 3 2 7 28

12 สตูล * 1 5 9 38 38 อุบลราชธานี * 3 4 7 43

13 สงขลา * 1 10 34 217 39 จันทบุรี * 3 5 13 48

14 สุราษฎรธานี * 1 12 26 84 40 ชลบุรี * 3 2 3 7

15 กำแพงเพชร * 2 6 12 35 41 ตราด * 3 3 6 25

16 เชียงราย * 2 16 56 625 42 ปราจีนบุรี * 3 3 5 7

17 เชียงใหม * 2 21 96 1,156 43 ระยอง * 3 5 18 65

18 ตาก * 2 9 50 570 44 สระแกว * 3 6 12 27

19 นครสวรรค * 2 2 2 16 45 กาญจนบุรี * 3 8 16 43

20 นาน * 2 15 70 348 46 ประจวบคีรีขันธ * 3 8 20 73

21 พะเยา * 2 5 17 93 47 เพชรบุรี * 3 4 9 39

22 พิษณุโลก * 2 5 20 109 48 ราชบุรี * 3 3 4 21

23 เพชรบูรณ * 2 6 16 67 49 ลพบุรี  *3 4 8 11

24 แพร * 2 8 28 137 50 สุพรรณบุรี *  3 1 4 10

25 แมฮองสอน * 2 7 45 296 51 อุทัยธานี * 3 5 18 115

26 ลำปาง * 2 12 48 166 รวม 323 1,056 6,450
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12 คูมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

  โดยทั่วไปหลุมยุบ (Sinkhole) จะพบเปนหลุม 
หรือแองบนพื้นดิน ซึ่งมีลักษณะรูปรางคลายกรวย  
หรือ ลึกชันเปนเหวลึก หรือคลายปลอง ปากหลุม 
เกือบกลม สาเหตุของหลุมยุบเกิดจากมีโพรงใตดิน 
อยูดานลาง ตอมาเพดานโพรงมีการพงัทลายยุบตวัลง 
อาจเนื่องจากการสูบน้ำใตดินทำใหขาดแรงพยุง 
เพดานโพรงหรือแรงสั่ นสะ เทือนจากการที่มี  
ยานพาหนะสัญจรไปมาในบริเวณใกลเคียงหรือ 
แรงสะเทือนจากแผนดินไหวจึงทำใหเพดานโพรง 
พังทลายลงเกิดเปนหลุมยุบขึ้น ซึ่งโดยท่ัวไปตำแหนง 
หลุมยุบมักพัฒนาในบริเวณที่มีรอยแตก และเกิดขึ้น 
งายในบริเวณท่ีมีรอยแตกตดักัน (กรมทรพัยากรธรณี, 
2544)

สาเหตุการเกิดโพรงใตดิน
โพรงใตดินเกิดไดจากหลายสาเหตุดวยกันคือ 
  1) มีเกลือหินรองรับอยูดานลาง เมื่อมีการสูบ 
น้ำเค็มเพื่อผลิตเกลือสินเธาว จึงเกิดการละลายของ 
เกลือหินทำใหเกิดโพรงเกลือขึ้น 
  2) มีน้ำฝนที่มีความเปนกรดอยางออนละลาย 
เอาหินจำพวกคารบอเนต ไดแก หินปูน หินโดโลไมต 
ที่รองรับอยูดานลางออกไป จากนั้นจึงพัฒนาเกิดเปน 
โพรงหรือถ้ำใตดิน 
  3) น้ำใตดินพัดพาเอาตะกอนทรายที่รองรับ 
ดานลางออกไป เนื่องจากปริมาณและแรงพัดพาของ 
น้ำใตดินเพิ่มขึ้น

หลุมยุบ Sinkhole

ที่มา: Hydrology of Central Florida Lakesีีี่่่่่ l l l
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พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
  หลุมยุบเปนปรากฏการณที่สามารถเกิดขึ้นไดทั้งตามธรรมชาติ และโดยการ 
กระทำของมนุษย หลุมยุบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาจใชเวลาหลายลานปหรือในเวลา 
อันรวดเร็ว เชน กรณีที่เกิดแผนดินไหวขนาด 9.1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กอใหเกิด
หลุมยุบในหลายพื้นที่ทางภาคใตของประเทศไทย สวนหลุมยุบที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของ 
มนุษยมักเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว สาเหตุดังกลาว ไดแก การสูบน้ำใตดิน และการสูบน้ำเค็ม 
เพื่อผลิตเกลือสินเธาว เปนตน  

พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดหลุมยุบ
  พื้นที่ถูกรองรับดวยชั้นหินปูน
   ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบอันเนื่องมาจากมีชั้นหินปูนรองรับอยูขางใต  
ทั้งสิ้น 49 จังหวัด  287 อำเภอ 1,108 ตำบล 
  พื้นที่ถูกรองรับดวยชั้นเกลือหิน
   พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชั้นเกลือหินรองรับอยูดานลางชั้นเกลือหิน 
มีคุณสมบัติละลายน้ำไดงายทำใหเกิดโพรงใตดิน มีโอกาสเกิดหลุมได ประกอบดวยพื้นที่ 
จังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา เปนตน 
  พื้นที่ราบที่มีชั้นทรายรวน และใกลแมน้ำลำธาร
   พื้นที่มีชั้นทรายรองรับอยู ซึ่งเปนตะกอนที่จับตัวยังไมแนน อาจถูกน้ำใตดินกัดเซาะ   
พัดพาไปทำใหเกิดโพรงใตดิน ทำใหเกิดหลุมยุบได แตจะมีขนาดไมใหญมาก        

หลุมยุบที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือมาทำนาเกลือ 
อ.บานมวง จ.สกลนคร

หลุมยุบ อ.ละงู จ.สตูล
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แผนที่เสี่ยงภัยหลุมยุบประเทศไทย
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พื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบประเทศไทย
ลำดับ รายชื่อจังหวัด อำเภอ (จำนวน) ลำดับ รายชื่อจังหวัด อำเภอ(จำนวน)

1 กำแพงเพชร 3 26  เพชรบุรี  7

2 เชียงราย 9 27 ราชบุรี 4

3 เชียงใหม 17 28 ลพบุรี 9

4 ตาก 8 29 สุพรรณบุรี 3

5 นครสวรรค 9 30 สระบุรี 7

6 นาน 11 31 จันทบุรี 4

7 พะเยา 6 32 ฉะเชิงเทรา 1

8 พิษณุโลก 1 33 ชลบุรี 4

9 เพชรบูรณ 12 34 ปราจีนบุรี 1

10 แพร 6 35 ระยอง 3

11 แมฮองสอน 8 36 สระแกว 2

12 ลำปาง 9 37 กระบี่ 7

13 ลำพูน 5 38 ชุมพร 7

14 สุโขทัย 4 39 ตรัง 9

15 อุตรดิตถ 3 40 นครศรีธรรมราช 14

16 ขอนแกน 2 41 นราธิวาส 1

17 ชัยภูมิ 4 42 ปตตานี 3

18 นครราชสีมา 2 43 พังงา 3

19 อุดรธานี 1 44 พัทลุง 9

20 เลย 9 45 ยะลา 5

21 หนองบัวลำภู 4 46 ระนอง 2

22 กาญจนบุรี 12 47 สงขลา 4

23 ชัยนาท 3 48 สตูล 6

24 อุทัยธานี 7 49 สุราษฎรธานี 14

25 ประจวบคีรีขันธ 8 รวม 49 292
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ขอปฏิบัติเกี่ยวกับหลุมยุบ
ขอสังเกตกอนเกิดหลุมยุบ
   เกิดเสียงดังคลายเสียงฟารองจากใตดิน ซึ่งเปนผลมาจากการถลมของเพดาน 
โพรงหินปูนใตดินหลนลงมากระแทกพื้นถ้ำใตดิน กอนที่จะเกิดการยุบตัวของหลุมในเวลา 
ตอมา ซึ่งอาจจะหลายนาที หลายชั่วโมงหรือเปนวันก็ได  
   บางกรณีจะมีน้ำทะลักพุงขึ้นมาจากพื้นดินภายหลังการเกิดเสียงดังจากใตดิน  
เนื่องจากเกิดการยุบถลมของเพดานถ้ำที่มีน้ำอยูในโพรงใตดิน
   กอนเกดิการยบุตวัพืน้ดนิรอบขางจะมรีอยแตกราวอยางผดิสงัเกต โดยสวนใหญจะม ี
ลักษณะเปนวงกลมหรือวงรี คลายรางแหหรือใยแมงมุม ขนาดของพื้นที่ที่พบรอยแตกราวจะ 
ใกลเคียงกับขนาดโพรงหรือถ้ำที่อยูใตดิน
   ส่ิงกอสรางท่ีหย่ังลึกลงใตดิน เชน ทอ เสา ร้ัว จะมีลักษณะคดโคงหรือเล่ือนตัว 
ผิดสังเกต
   บางครั้งจะพบวาน้ำตามบอบาดาลหรือบอน้ำที่อยูใกลเคียง จะมีสีขุนขนหรือ 
เปนโคลน อันเนื่องจากการพังทลายของผนังถ้ำ

ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดหลุมยุบ
   เมื่อไดยินเสียงดัง หรือพบสิ่งบอกเหตุขางตน ใหรีบออกจากบริเวณนั้นทันที หรือ 
ถาเปนเขตที่อยูอาศัย ใหอพยพออกไปจากจุดนั้นอยางนอย 100 เมตร และรีบแจงผูใหญบาน 
กำนัน หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยดวน เพื่อทำการกันเขต 
   สงัเกตเบื้องตนถึงขนาด และทิศทางการขยายตวัของส่ิงบอกเหตุเกิดหลมุยุบ ถาเปน 
ลักษณะวงกลมหรือวงรี ใหกันแนวหามเขาใกลอยางนอย 10-15 เมตร แตถาเปนแนวยาว 
ใหกันเขตบริเวณปลายทั้งสองเพิ่มกวาปกติ เนื่องจากการขยายตัวของหลุมจะอยูในแนวยาว
   ทำรั้วกันพื้นที่รอบทิศ และติดปายประกาศเตือนภัยตามแบบประกาศเตือนภัย 
หลุมยุบของกรมทรัพยากรธรณี หรือปายเตือนอื่นๆ ที่มองเห็นไดชัดเจนในระยะไมต่ำกวา  
50 เมตร อยางนอย 4 ดาน
   หลังจากเกิดสิ่งบอกเหตุ อาจจะเกิดหลุมยุบภายในระยะเวลาไมกี่นาทีหรือ 
อาจขยายไปถึงหลายวัน ดังนั้นพึงระวังไววาไมควรเขาใกลพื้นที่ดังกลาว  ถึงแมวาจะไมเกิด 
หลุมยุบตัวก็ตาม ทั้งนี้ควรแจงใหเจาหนาที่จากกรมทรัพยากรธรณ ีหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
เขาตรวจสอบ  
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การแกไขและฟนฟู
  ก.  กรณีที่หลุมเกิดจากโพรงหินปูน
  ใหทำการขุดตะกอนออกจากหลุมจนถึงชั้นหิน (ถาเปนไปได) จากนั้นใสหินกอนใหญ 
ขนาดลูกตะกรอลงในกนหลุม ตามดวยหินกอนขนาดกำปน และกรวดขนาดใหญ ตามลำดับ 
ปดทับดวยแผนใยสังเคราะห (Geotextile) จากนั้นถมดวยชั้นทราย และปดทับดวยแผนใย 
สังเคราะหอีกครั้ง และถมดวยชั้นดินในขั้นสุดทาย

ลำดับการกลบหลุมที่เกิดจากหลุมยุบ

  ข.  หลุมยุบที่เกิดจากมีเกลือหินอยูดานใต
  สามารถกลบหลุมไดเชนเดียวกับพื้นที่เกิดจากโพรงหินปูน อยางไรก็ตาม กอน 
การกลบหลุม แจงใหกรมทรัพยากรธรณีเขาทำการตรวจสอบ เพื่อปองกันปญหาการขยายตัว
ของหลุม

  ค. กรณีที่หลุมยุบที่เกิดจากน้ำใตดินกัดเซาะ 
  ใหทำการกลบหลมุไดโดยเร่ิมจากการถมกอนหินขนาดใหญเทาท่ีจะหาไดในทองทีล่งไป
กอน จากนั้นถมดินลูกรังอัดตามลงไปจนเต็มหลุม พรอมกดทับใหแนน ในขณะที่ถมดินลงไป 
ใหฉีดน้ำเขาไปทุกระยะ ทั้งนี้ เพื่อใหดินเขาไปอุดชองวางของหินที่รองรับพื้นที่และตามซอกมุม
ตางๆ ภายในของหลุม หลุมยุบประเภทนี้มักมีขนาดเล็กและไมขยายตัวสามารถดำเนินการ 
กลบหลุมไดทันที
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การแกไขและฟนฟู
ทำรั้วกึ่งถาวร
  รั้วกึ่งถาวรอาจเปนรั้วลวดหนาม เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการเขาไปใช 
ประโยชน ในพื้นที่ จนกวาจะแนใจวาชั้นดินจะไมทรุดลงไปอีก โดยทำการกันพื้นที่รอบนอก 
ในระยะไมต่ำกวา 15 เมตร พรอมทำปายประกาศเตือนภัยหลุมยุบ

ตัวอยางรั้วกึ่งถาวรบริเวณบานหัวทาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

พืน้ทีห่ลมุยบุ บ.ตนพง หมู 3 ต.หนาเขา อ.เขาพนม จ.กระบี ่(ซาย) และ บ.ถำ้ทะลุ ต.ควนโดน อ.ควนโดน 
จ.สตูล (ขวา)

้้้

ขอเสนอแนะ
หากเจาหนาที่ตรวจสอบและพบวาเปนพื้นที่อันตรายมาก จำเปนตองระงับการใช 
ประโยชนพื้นที่ และใหประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่ออพยพประชาชนให 
ออกนอกเขตพื้นที่อันตรายโดยดวน!!!

้ ้
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เหตุการณหลุมยุบ

บานราชพัฒนา ตำบลบานเสด็จ จังหวัดสุราษฎรธานี ัั ำำ  ็็ ัั ัั  ีี

บานหนองราง ตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

บานโนนถาวร ตำบลดานชาง อำเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลำภู

บานพะละใหม ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก

อำเภออาวลึก จังหวัดกระบี่
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  เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปลอยพลังงานเพื่อระบาย
ความเครียดที่สะสมไวภายในโลกออกมาอยางฉับพลัน เพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกใหคงที่

สาเหตุการเกิดแผนดินไหว
  การเกิดแผนดินไหวมี 2 สาเหตุใหญ สาเหตุแรก เกิดจากการกระทำของมนุษย ไดแก 
การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร สวน 
สาเหตุที่สองเปนสาเหตุหลักของการเกิดแผนดินไหว โดยเปนการเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ 
อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก ทั้งนี้ทฤษฎีกลไกของการเกิดแผนดินไหวที่ 
ยอมรับกันในปจจุบันมี 2 ทฤษฎี นอกเหนือจากแผนดินไหวจากการไหลของแมกมาในภูเขาไฟ 
คือ
  ทฤษฎีวาดวยการขยายตัวของเปลือกโลก โดยแผนดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลก
เกิดคดโคงโกงตัวอยางฉับพลัน และขาดออกจากกันจึงปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปคลื่น 
แผนดินไหว
  ทฤษฎีวาดวยการคืนตัวของวัตถุ โดยแผนดินไหวมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน 
กลาวคือ เมื่อรอยเลื่อนเกิดการเคลื่อนที่ถึงจุดหนึ่งวัตถุจะขาดออกจากกันและเสียรูปอยาง 
มากพรอมทั้งปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแผนดินไหว และหลังจากนั้นวัตถุ 
ก็คืนตัวกลับสูรูปเดิม

แผนดินไหว Earthquake
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ความรายแรงของแผนดินไหว
  ความรายแรงอันเนื่องมาจากแผนดินไหวสามารถบอกไดในรูปของความรุนแรง 
และขนาดของแผนดินไหว ซึ่งทั้งสองคานี้แตกตางกัน และมักจะใชคอนขางสับสน
  ขนาดของแผนดินไหว (Magnitude) เกี่ยวของกับปริมาณของพลังงานที่ถูกปลดปลอย 
ออกมา ณ ตำแหนงศูนยเกิดแผนดินไหว (Hypocenter) คาขนาดแผนดินไหวนี้ ผันแปรโดยตรง
กับคาความสูงของคลื่นแผนดินไหว (Amplitude) ที่บันทึกไดดวยเครื่องวัดแผนดินไหว  
(Seismometer) คูณกับคาปจจัยของระยะทางระหวางศูนยเกิดกับสถานีวัดแผนดินไหว ดังนั้น 
ขนาดแผนดินไหวแตละครั้งจึงมีไดเฉพาะคาเดียวเทานั้น
  มาตราวัดขนาดแผนดินไหวใชหนวยเปน “ริกเตอร” (Richter) เปนตัวเลขที่ใชแทน 
หนวยวัดของพลังงาน และสามารถเปรียบเทียบขนาดของแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในแตละ 
เหตุการณไดงายไมไดเปนหนวยวัดเพื่อแสดงผลของความเสียหาย

ขนาด (ตามมาตราริกเตอร) ระดับแผนดินไหว
นอยกวา 3.0 แผนดินไหวขนาดเล็กมาก

3.0-4.9 แผนดินไหวขนาดเล็ก
5.0-5.9 แผนดินไหวขนาดปานกลาง
6.0-7.9 แผนดินไหวขนาดใหญ

มากกวา 8.0 แผนดินไหวขนาดใหญมาก

  ความรุนแรงของแผนดินไหว (Intensity) เปนมาตราวัดท่ีแสดงผลกระทบของแผนดินไหวที่
มีตอความรูสึกของคน ตอความเสียหายของอาคารและสิ่งกอสราง และตอสิ่งตางๆ ของ 
ธรรมชาติ ความรุนแรงจะมากนอยแตกตางกันไปในแตละแหงที่ไดรับผลกระทบโดยขึ้นอยูกับ 
ระยะทาง สภาพธรณีวิทยา ธรณีโครงสราง และภูมิประเทศ จากตำแหนงเหนือศูนยกลาง 
แผนดินไหว (Epicenter) มากนอยเพียงใด 
  มาตราวัดความรุนแรงของแผนดินไหวกำหนดไดจากความรูสึกของอาการตอบสนอง      
ของผูคน การเคลื่อนที่ของเครื่องเรือน เครื่องใชในบาน ความเสียหายจากปลองไฟ จนถึงขั้นที่
ทุกสิ่งทุกอยางพังพินาศ มาตราวัดความรุนแรงของแผนดินไหวเรียกวา “มาตราเมอรคัลลี่ 
ปรบัปรุง” (Modified Mercalli Intensity Scale (MMI) ม ี12 ระดบั จากระดบัความรนุแรงที่นอยมาก 
จนไมสามารถรูสกึไดซึ่งตองตรวจวดัไดดวยเครื่องมอืวัดแผนดนิไหวเทานัน้ จนถงึขัน้รนุแรงทีส่ดุ  
จนทุกสิ่งทุกอยางพังพินาศ และใชหนวยระดับเปนตัวเลขโรมัน
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ความรายแรงของแผนดินไหว

แสดงระดับความรุนแรงของแผนดินไหวตามมาตราเมอรคัลลี่ปรับปรุง 

ความรุนแรง สภาพของแผนดินไหว สภาพของแผนดินไหว ความรุนแรง 

 I ออน 
  คนธรรมดาจะไมรูสึก 
  แตเครื่องวัดสามารถ 
  ตรวจจับได 

 VII แรงมาก 
  ฝาหองแยก ราว  
  กรุเพดานรวง 

 II ออนมาก 
  คนที่มีความรูสึกไว 
  จะรูสึกวาแผนดินไหว 
  เล็กนอย 

 VIII ทำลาย  
  ตองหยุดขับรถยนต 
  ตึกราว ปลองไฟพัง 

 III เบา 
  คนที่อยูกับที่ 
  รูสึกวาพื้นสั่น 

 IX ทำลายสูญเสีย 
  บานพังตามแถบ 
  รอยแยกของแผนดิน 
  ทอน้ำ ทอกาซ 
  ขาดเปนทอนๆ  

 IV พอประมาณ 
  คนที่สัญจรไปมา 
  รูสึกได 

 X วินาศภัย 
  แผนดินแตกอา 
  ตึกแข็งแรงพัง 
  รางรถไฟคดโคง  
  ดินลาดเขาเคลื่อนตัว 
  หรือถลมลงมา 

 V คอนขางแรง 
  คนธรรมดาจะไมรูสึก 
  แตเครื่องวัดสามารถ 
  ตรวจจับได 

 XI วินาศภัยใหญ 
  ตึกถลม สะพานขาด  
  ทางรถไฟ ทอน้ำและ 
  สายไฟใตดินเสียหาย 
  แผนดินถลม น้ำทวม 

 VI แรง 
  ตนไมสั่น บานแกวง 
  สิ่งปลูกสราง 
  บางชนิดพัง 

 XII มหาวิบัติ 
  ทุกสิ่งทุกอยาง 
  บนพื้นถนนแถบนั้น 
  เสียหายโดยสิ้นเชิง 
  พื้นดินเคลื่อนตัว       
  เปนลูกคลื่น 
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แผนดินไหวในประเทศไทย
  ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของแผนเปลือกโลกยูเรเซียน (Eurasian Plate) ซึ่งลอมรอบ 
ดวยแผนเปลือกโลกอีก 2 แผน คือแผนเปลือกโลกอินเดีย-ออสเตรเลีย (Indian-Australian 
Plate) และแผนมหาสมุทรแปซิฟก (Pacific Plate) ซึ่งตำแหนงดังกลาวอยูในเขตที่ถือวา 
คอนขางปลอดแผนดินไหวพอสมควร แตจากการบันทึกทางประวัติศาสตรและพงศาวดาร 
ระบุวาในป พ.ศ. 1003 เกิดแผนดินไหวขนาดใหญ ทำใหบริเวณโยนกนครยุบจมลงเกิดเปน 
หนองน้ำใหญ และป พ.ศ. 2088 ก็เกิดแผนดินไหวใหญที่นครเชียงใหม จนยอดเจดียหลวง 
สูง 86 เมตร หักพังลงมาเหลือ 60 เมตร

แผนเปลือกโลกอินเดีย-ออสเตรเลีย มุดเขาหาแผนเปลือกโลกยูเรเซียนดวยอัตรา 70 มิลลิเมตรตอป

แผนดินไหวขนาดตั้งแต 5 ริกเตอรขึ้นไปในประเทศไทย
ลำดับ วันเกิดเหตุการณ ศูนยเกิดแผนดินไหว ขนาดแผนดินไหว (ริกเตอร)

1 17 กุมภาพันธ 2518 ตาก 5.6

2 15 เมษายน 2526 กาญจนบุรี 5.3

3 22 เมษายน 2526 กาญจนบุรี 5.9

4 22 เมษายน 2526 กาญจนบุรี 5.2

5 11 เมษายน 2526 เชียงราย 5.1

6 9 ธันวาคม 2538 แพร 5.0

7 21 ธันวาคม 2538 เชียงใหม 5.2

8 13 ธันวาคม 2549 เชียงใหม 5.1
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รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
  กรมทรัพยากรธรณีไดสำรวจขอมูลรอยเลื่อนมีพลังพบวา ประเทศไทยมีกลุมรอยเลื่อน 
ทีส่ำคญัจำนวน 3 แนว ตามทศิทางการวางตวัและการเลือ่นตวั คอื กลุมรอยเลือ่นทีว่างตวัในแนว 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต กลุมรอยเล่ือนท่ีวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ- 
ตะวันออกเฉียงใต และกลุมรอยเลื่อนที่วางตัวอยูในทิศเหนือ-ใต ประกอบดวย 13 กลุม 
รอยเลื่อน
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บริเวณเสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย
  กรมทรพัยากรธรณไีดจดัทำแผนที่บรเิวณทีม่คีวามเสี่ยงภยัแผนดนิไหว (Seismic Hazard 
Map) ฉบบัปรับปรุงครัง้ที ่2 พ.ศ. 2548 ซึง่วเิคราะหจากแนวรอยเลื่อนมพีลงั ลกัษณะธรณวีทิยา 
ความถี่และขนาดแผนดินไหวที่เกิดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน

_11-0594.indd   25 5/14/11   10:10:07 AM



26 คูมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

เหตุการณแผนดินไหวในประเทศไทย

พ.ศ. 2088
เจดียหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม 
ยอดเจดียหักลงมาเหลือ 60 ม. 

จาก 86 ม.

16 พฤษภาคม 2550 
พระธาตุจอมกิติ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 

ยอดฉัตรหัก และองคพระเจดียแตกราว 
ขนาดแผนดินไหวคือ 6.3 (ศูนยกลางใน สปป.ลาว)

28 กันยายน 2549 
บานบางปู หมู 8 ต.สามรอยยอด   
อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 
ผนังบานราวและกระเบื้องหลังคา

หลน ขนาดแผนดินไหวคือ 
4.2, 4.8, 5.0

พ.ศ. 2537 
โรงพยาบาลพาน อ.พาน จ.เชียงราย อาคารแตกราว 
ขนาดแผนดินไหวคือ 5.2 (ศูนยกลางในดอยหลวง)
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การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับแผนดินไหว

  ศึกษาหาความรู เกี่ยวกับ 
แผนดินไหวไวลวงหนา เพื่อเตรียม
ความพรอมรับมือกับเหตุการณที่ 
จะเกิดขั้น

ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผนดินไหว

  ติดตามขาวสาร ความคืบหนาของ 
เหตุการณแผนดินไหว

  หากเกิดเหตุการณแผนดินไหวตั้งสติ 
ใหมั่นคง อยาตกใจ (แผนดินไหวที่รูสึกได     
ในประเทศไทย มักมีความรุนแรงไมมาก)
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หากทานอยูภายในอาคารควรปฏิบัติดังนี้

  รีบมุดลงไปอยูใตโตะที่แข็งแรง 
  ใหอยูหางจากประตู หนาตาง
โดยเฉพาะที่เปนกระจก
  ใหอยูหางจากสายไฟฟาสิ่งหอยแขวน 
   หามใชลิฟตโดยเด็ดขาด

  หลีกเลี่ยงสิ่งของที่อาจโคนลมลงมา 
ทำอันตราย เชน ตู เสาไฟฟา ปายโฆษณา 
กำแพง อาคารสูง
  วิ่งสูที่โลงแจงและรีบออกจากอาคาร 
ชำรุดโดยดวน

หากทานอยูใกลชายฝง
ควรปฏิบัติดังนี้

 ห า ก ไ ด รั บ แ จ ง เ ตื อ น ภั ย เ กี่ ย ว กั บ 
แผนดินไหว หรือรูสึกไดถึงแรงสั่นสะเทือน 
ของแผนดินไหว ใหรีบอพยพออกจากบริเวณ
ชายฝงและริมแมน้ำลำคลองที่เชื่อมตอกับ 
ทะเลโดยดวน เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ ได

_11-0594.indd   28 5/14/11   10:10:19 AM



คูมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย 29

  สึนามิ (Tsunami) เปนภาษาญี่ปุน แปลวา “คลื่นทาเรือ” เปนคลื่นใตน้ำ ซึ่งสวนใหญ 
เกิดจากแผนดินไหวใตมหาสมุทรที่มีระดับความรุนแรงสูง  มักเกิดขึ้นบริเวณที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิดแผนดินไหว เชน พื้นที่รอบๆ มหาสมุทรแปซิฟกที่เรียกกันวา “วงแหวนไฟ” คลื่นสึนามิ
นั้นมีความยาวคลื่นหรือระยะระหวางสันคลื่นยาวมาก ในระหวางที่คลื่นสึนามิเคลื่อนที่อยูใน 
มหาสมุทรชวงที่เปนทะเลลึก คลื่นจะมีลักษณะเปนคลื่นใตน้ำ ที่เห็นเปนเพียงระลอกคลื่นสูง 
ราว 30 เซนติเมตร  ถึง 1 เมตรเทานั้น บางครั้งผูที่อยูบนเรือเดินสมุทรอาจไมรูสึกหรือสังเกต 
ถึงการเคลื่อนตัวของคลื่นได แตเมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เขาหาฝงสู เขตน้ำตื้นคลื่นจะ 
เคลื่อนที่ชาลง ในขณะที่ความสูงของยอดคลื่นกลับยิ่งทวีสูงขึ้น และมีพลังทำลายลางสูง
  คลื่นสึนามิ มีลักษณะตางจากคลื่นที่เกิดจากกระแสลมจะมีลักษณะเปนคลื่นแบบ 
มวนตัวตามกระแสลม สวนคลื่นสึนามิจะเปนคลื่นแบบแนวตรงยาวและไมมีความสัมพันธกับ 
ทิศทางของกระแสลม คลื่นสึนามิที่เกิดจากแผนดินไหวในทะเลอาจจะเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 
ระหวาง 500-800 กิโลเมตรตอชัว่โมง ขึ้นอยูกบัขนาดของแผนดินไหว ลกัษณะการขยบัตวัของ 
รอยเลื่อน และความลึกของมหาสมุทร เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนที่เขาสูบริเวณชายฝงระยะหาง 
ระหวางยอดคลื่นจะลดลง ในขณะที่ความสูงของยอดคลื่นจะสูงมากขึ้น ในบริเวณที่มีความลึก
ของนำ้นอยกวา 50 เมตร ความเรว็ของคลืน่ประมาณ 80 กโิลเมตรตอชัว่โมง และความลกึของนำ้ 
10 เมตร ความเร็วของคลื่นประมาณ 35 กิโลเมตรตอชั่วโมง ที่ชายฝงคลื่นอาจสูงถึง 30 เมตร 
และมีพลังการทำลายลางสูง ในบริเวณแนวการมุดตัวของแผนเปลือกโลก เชน เกาะสุมาตรา 
หมูเกาะนิโคบาร และหมูเกาะอันดามัน เกาะญี่ปุน เปนตน

สึนามิ  Tsunami

คลื่นสึนามิเขาปะทะฝงประเทศญี่ปุนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 (http://www.matichon.co.th่่   ่่ ่่ ่่
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สาเหตุการเกิดสึนามิ
  1) แผนดินไหว ; คลื่นสึนามิสวนใหญมักเกิดจาก 
แผนดินไหวในทะเลที่มีขนาดมากกวา 7.5 ริกเตอร ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นทองทะเลและสรางคลื่นที่มีพลัง  
สามารถเคลื่อนที่ไปไดไกลหลายพันกิโลเมตรโดยปกติ 
แผนดินไหวที่กอใหเกิดคลื่นสึนามินั้น มักเกิดจากการเลื่อนตัว
ของรอยเลื่อนยอนมุมต่ำ (thrust fault) ในบริเวณรอยตอ 
แผนเปลือกโลก
  2) ภูเขาไฟระเบิด ; ภูเขาไฟที่ระเบิดขึ้นในทะเลก็อาจ
เปนสาเหตุที่สงผลใหพื้นสมุทรสั่นสะเทือนและเกิดคลื่นสึนามิ
ขึ้นได นอกจากนั้น การระเบิดของภูเขาไฟอาจทำใหเกิดการ 
ถลมของปากปลองภูเขาไฟ สงผลใหเกิดคลื่นสูง
  3) ดินถลม ; ดินและหินที่มีมวลขนาดใหญถลมจาก 
ภูเขาใกลชายฝงทะเลลงในอาว สามารถทำใหน้ำถูกแทนที่ 
และเกิดเปนคลื่นได นอกจากนั้นเมื่อเกิดแผนดินไหว อาจ 
ทำใหเกิดดินถลมใตทะเล มวลดินที่ยังไมแข็งตัว ถลมลงมา 
แทนที่น้ำกอใหเกิดคลื่นสึนามิที่มีพลังรุนแรงได
  4) ดาวเคราะหนอยหรืออุกาบาตรพุงชนโลก ;  
คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นไดถาดาวเคราะหนอยมีขนาดเสนผาน 
ศูนยกลางตั้งแต  5-6 กิโลเมตรขึ้นไป ตกลงสูมหาสมุทร

(บน  :  ภาพจาก  National  
Geographic Magazine  ซาย : 
แผนที่แสดงตำแหนงทุนลอยที่ 
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของ 
ระดับน้ำทะเลที่ทำเกิดจากคลื่น
สึนามิ (http:// sciblogs.co.nz)
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เหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547
  สึนามิที่เขาปะทะฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 
เกิดจากแผนดินไหวขนาด 9.1 ที่มีศูนยกลางอยูในทะเลที่ระดับความลึกประมาณ 30 กม.  
บริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (USGS, 2004) ซึ่ง 
เกิดจากการที่แผนเปลือกโลกอินเดียมุดตัวลงใตแผนเปลือกโลกยูเรเซีย ในอัตราประมาณ  
6 ชั่วโมงตอป ทำใหมีการสะสมพลังงานไว จนแรงเสียดทานตานไมไหว  จึงเกิดการเลื่อนตัว 
ของพื้นทะเลในลักษณะรอยเลื่อนยอนมุมต่ำ (thrust fault) ทำใหเกิดการยุบตัวของทองทะเล  
ขณะเดียวกันอีกสวนของพ้ืนทองทะเลก็จะถูกยกตัวข้ึน ตามแนวรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก 
ทั้งสอง เปนระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร ตั้งแตทางตะวันตกเฉียงเหนือนอกชายฝง 
เกาะสุมาตราไปทางเหนือจนถึงหมูเกาะอันดามัน การเลื่อนตัวดังกลาวทำใหเกิดแผนดินไหว 
ขนาดใหญ และสึนามิตามมา

ประเทศที่ไดรับผลกระทบจากคลื่นสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 (บน, http://www.educationworld.com) 
และภาพคลื่นสึนามิเขาปะทะฝง (ลาง, www.geophys.washington.edu/)

ญ

_11-0594.indd   31 5/14/11   10:10:30 AM



32 คูมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

ลักษณะของสึนามิที่เขาปะทะประเทศไทย
  สึนามิเคลื่อนตัวเขาปะทะกับชายฝงทะเลอันดามัน ซึ่งอยูฝงตะวันตกของภาคใตของ 
ประเทศไทย ทำใหพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด ไดแก ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และสตูล 
ไดรับความเสียหายอยางมาก ลักษณะของคลื่นที่เขาปะทะชายฝงอันดามันสรุปไดดังนี้
   คลืน่สนึามเิดนิทางจากเกาะสุมาตราถงึหมูเกาะอนัดามนัใชเวลา 17 นาท ีและใชเวลา 
100 นาทีเคลื่อนเขาปะทะตามแนวชายฝงดานตะวันตกของประเทศไทย
   ความสูงของคลื่นประมาณ 5-15 เมตร
   คลื่นเมื่ออยูใกลฝงจะเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 36-54 กิโลเมตรตอชั่วโมง
   คลื่นสึนามิพัดพาน้ำทะเลเขาทวมพื้นที่ชายฝงเปนระยะทางประมาณ 10-20 เมตร 
จากหนาหาดเดิม
  ในหลายพื้นที่สภาพภูมิประเทศหนาหาดเปลี่ยนไป เนื่องจากตะกอนทรายถูกคลื่น 
กัดเซาะหายไป การกัดเซาะของคลื่นนั้นไมไดเกิดขึ้นเฉพาะหนาหาดเทานั้น แตยังคลอบคลุม 
ถึงตลิ่งของฝงคลองอีกดวย เชน บริเวณแหลมปะการัง จังหวัดพังงา

เกาะปู จังหวัดกระบี่ ไดผลกระทบจากคลื่นสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547
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สิ่งบอกเหตุกอนเกิดสึนามิ
   รูสกึถงึแผนดนิไหว แรงสัน่สะเทอืน 
ของแผนดิน หรือสิ่งที่อยูรอบตัว หรือไดรับ 
แจงขาวจากวทิย ุโทรทัศน เกี่ยวกบัแผนดนิไหว 
ในพื้นที่ใกลเคียง
   ระดับน้ำทะเลลดลงอยางผิดปกติ 
กอนเกิดคลื่นสึนามิ
   มอง เห็ นสั นคลื่ น เป นกำแพง 
ขนาดใหญ

ขอปฏิบัติตน
เพื่อรับมือกับสึนามิ
  1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสึนามิ 
เสนทางอพยพ ตลอดจนทำความเขาใจ 
เกี่ยวกับปายเตือนภัยตางๆ
  2. จดจำสิ่งบอกเหตุกอนเกิดคลื่น     
สึนามิ เชน แผนดินไหว น้ำทะเลลดลงอยาง 
ผิดปกติมองเห็นสันคลื่นเปนกำแพง เปนตน
  3. เมื่อคุณอยู ใกลกับทะเล  ควร 
ระลึกไวเสมอวาถาเกิดคลื่นสึนามิควรทำ 
อยางไร และที่ไหนคือที่ปลอดภัย
  4.  ติ ด ต า ม ข า ว ส า ร เ กี่ ย ว กั บ 
แผนดินไหวและสึนามิทั้งในประเทศและพื้นที่
ใกลเคียง เมื่อตองไปทะเล 
  5. ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยควร 
เตรียมตัวและอุปกรณใหพรอมอยู เสมอ 
อุปกรณ ไดแก ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุ 
อปุกรณปฐมพยาบาลเบือ้งตน นำ้ และอาหาร 
เปนตน

ก) ภาพสูงแสดงลักษณะคลื่นสึนามิที่เขาปะทะ 
ประเทศศรีลังกา ข) ระดับน้ำลดอยางผิดปกติ 
บงชี้วาจะเกิดสึนามิตามมา ค) คลึ่นสึนามิที่เขา 
ปะทะเกาะภูเก็ต
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ขอปฏิบัติตัวขณะเกิดสึนามิ
ถาทานอยูบนบก
  1.  หากทานอยูบรเิวณชายหาดแลวรูสกึถงึความสัน่สะเทอืน หรอืไดยนิสญัญาณเตอืนภยั    
ใหออกจากพื้นที่ชายหาดทันที และวิ่งไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถไปไดงาย เชน ตึกสูงตั้งแต   
สามชั้นขึ้นไป สถานที่รวมตัวผูหลบภัย และตองอยูหางจากลำคลองหรือแมน้ำ 
  2.  อยาอยูรอเพื่อบอกคนอื่น หรือรอดูคลื่น 
  3.  ไมควรหลบอยูในรถยนต เนื่องจากสึนามิสามารถพัดพาเอารถยนตไปกับคลื่นได
  4.  อยูในท่ีปลอดภัยจนกวาจะไดรับแจงจากทางการ และพึงระลึกไวเสมอวาคล่ืนสึนามิ 
สามารถเกิดขึ้นไดมากกวา 1 ลูก
  5.  ในกรณีที่ทานวายน้ำอยูในทะเลพยายามวายน้ำไวเทาที่จะทำได และใหมองหาสิ่งที่
สามารถยึดเกาะได 
  6.  หากทานอยูบานและไดยินประกาศเตือนภัยสึนามิ ทานตองแจงขาวสารแก เพื่อน 
ญาติมิตร และสมาชิกในครอบครัวของทานทราบโดยทันที

ถาทานอยูบนเรือ
  1.  ถาทานอยูบนเรือในทะเลระหวางเกิดสึนามิ ใหลอยเรืออยูกลางทะเล อยานำเรือ 
เทียบทาจนกวาจะไดรับแจงจากทางการวาปลอดภัย
  2.  ถาทานอยูบนเรือที่จอดอยูที่ทาเทียบเรือ ถามีเวลาใหนำเรือออกไปบริเวณน้ำลึก 
หากไมมีเวลาพอ ใหทิ้งเรือไวที่ทาเรือและรีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็ว
  3.  ติดตอสอบถามขอมูลจากทาเรือถึงความปลอดภัยกอนที่จะเดินทางกลับทาเรือ  
เนื่องจากสึนามิอาจสงผลกระทบเปนระยะเวลานาน

ขอปฏิบัติตัวหลังเกิดสึนามิ
  1.  ชวยเหลือผูบาดเจ็บ แตอยาเคลื่อนยายผูบาดเจ็บสาหัส รีบขอความชวยเหลือจาก 
หนวยงานที่เกี่ยวของ
  2.  หลีกเลี่ยงจากอาคารที่ไมปลอดภัย เชน อาคารราว
  3.  ตรวจสอบ ไฟรั่ว กาซรั่ว และหามจุดไฟ
  4.  ตรวจสอบปริมาณน้ำดื่มและอาหาร รวมถึงคุณภาพที่อาจมีการเจือปนของ 
สารปนเปอน
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ระบบเตือนภัยและเสนทางหนีภัยสึนามิ
ระบบเตือนภัย
  จากเหตุการณคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใตของประเทศไทย เมื่อวันที่ 
26 ธนัวาคม 2547 กอใหเกิดความสญูเสียครั้งยิง่ใหญตอชีวิตและทรพัยสิน รฐับาลไดตระหนัก 
ถึงความสญูเสียดงักลาว และไดจดัตั้งศูนยเตือนภยัพิบตัิแหงชาต ิจดัตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา 
ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยจัดทำหอกระจายขาวสำหรับการเตือนภัย ในระยะแรกจัดทำ 
ครอบคลุมพื้นที่ภาคใตฝงตะวันตกทั้งหมดรวม 6 จังหวัด ไดแก กระบี่ ระนอง พังงา ตรัง สตูล 
และภูเก็ต และจะดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตางๆ  ตอมารัฐบาลไทยและรัฐบาล 
สหรัฐอเมริกาไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพื่อติดตั้งระบบตรวจวัด 
คลื่นสึนามิ (Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami - DART II) 
เปนครั้งแรกในมหาสมุทรอินเดีย โดยจะทำการติดตั้งระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิแบบทุนลอย 
(Buoy) ในนานน้ำสากลที่ ละติจูด 9 องศาเหนือ ลองจิจูด 89 องศาตะวันออก หางจากเกาะ 
ภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกประมาณ 600 ไมลทะเล เมื่อวันที่ 1- 7 ธันวาคม 2549 
และเมื่อเดือนธันวาคม 2553 ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติไดดำเนินการติดตั้งทุนลอยเพิ่ม 2 จุด
ที่ฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย โดยทุนที่ 1 จะถูกติดตั้งบริเวณหางจากหมูเกาะสุรินทร 
ประมาณ 130 ไมลทะเล และทุนที่ 2 หางจากเกาะภูเก็ตประมาณ 124 ไมลทะเล
  การติดตั้งระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิแบบทุนลอย ทำใหประเทศไทยสามารถรับขอมูล 
การเกิดคลื่นสึนามิตามเวลาจริง (Real Time) ผานระบบ Global Telecommunication System 
(GTS) ทำใหสามารถแจงเตือนภัยสึนามิไดอยางรวดเร็วถูกตอง เปนการเพิ่มหลักประกัน 
ความปลอดภัยของชีวิตประชาชนไทยรวมทั้ง นักทองเที่ยว บริเวณชายฝงทะเลอันดามัน และ 
ประชาชนโดยรอบมหาสมุทรอินเดีย

เสนทางหนีภัยสึนามิ
  คลื่นสึนามิ เปนภัยที่ไมสามารถยับยั้งได แตสามารถที่จะบรรเทาความเสียหายที่ 
เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชนได โดยการใหความรู กำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติใน 
การปองกันภัยแกประชาชนทั่วไป ตลอดจนจัดทำแผนการเตือนภัยลวงหนา และแผนอพยพ 
ประชาชนไปยังที่ปลอดภัยกอนที่เหตุการณจะเกิดขึ้น 
  กรมทรัพยากรธรณี ในฐานะหนวยงานราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาและ 
วจิยัดานธรณพีบัิตภิยั ไดจดัทำแผนทีเ่สนทางหนภียัคลื่นสนึาม ิสำหรบัใหประชาชนและหนวยงาน 
ราชการ ไดใชเปนแนวทางในการวางแผนอพยพ โดยดำเนินการจัดทำแผนที่เสนทางหนีภัยของ
พื้นที่ที่ไดรับความเสียหายอยางรุนแรง ซึ่งไดแก พื้นที่หาดปาตอง หาดกมลา อำเภอกะทู 
จังหวัดภูเก็ต พื้นที่เขาหลัก อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา และเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เปนตน
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ระบบเตือนภัยจากดาวเทียมในพื้นที่เสี่ยงภัย
เพื่อสงใหหอกระจายขาว

(www.ndwc.or.th)
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แผนที่เสนทางหนีภัยคลื่นสึนามิมาตราสวน 1:10,000 
พื้นที่หาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต

(กรมทรัพยากรธรณี, 2548)
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แบบจำลองการเกิดคลื่นสึนามิ
  จากการเกิดแผนดินไหวขนาดใหญที่เคยเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
พบวาพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดแผนดินไหวขนาดใหญและกอเกิดใหเกิดคล่ืนสึนามิไดน้ันประกอบดวย 
พืน้ที ่4 พืน้ที ่คอื 1) พืน้ที่เกาะนโิคบาร 2) พืน้ที่เกาะสมุาตราตอนกลาง 3) พืน้ทีเ่กาะสมุาตราตอนใต 
และ 4) พื้นที่ตอนใตของประเทศเวียดนาม กรมทรัพยากรธรณี ไดดำเนินการจัดทำแบบ 
จำลองทางคณิตศาสตร (WIN ITDB) ของการเกิดแผนดินไหวขนาดใหญที่กอใหเกิดคลื่นสึนามิ
ในพื้นที่ 1 (วงรีสีชมพู) พบวาหากเกิดแผนดินไหวขนาด 8.0 ริกเตอร คลื่นสึนามิจะพัดเขาฝง 
ประเทศไทย พื้นที่แรกที่เกาะเมี่ยง จังหวัดพังงา ใชเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที ที่จังหวัดภูเก็ต 
ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ดังนั้นจะเห็นไดวา เมื่อเกิดแผนดินไหวขนาดใหญที่กอใหเกิด 
คลื่นสึนามินั้น สามารถแจงเตือนภัยไดลวงหนา ขอใหประชาชนรับฝงขาวสารจากประกาศของ
ทางราชการใหดี อยาไดตื่นตะหนกกับกระแสขาวลือตางๆ
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  ธรณีสัณฐานชายฝง เปนการศึกษาลักษณะรูปราง การกำเนิด วิวัฒนาการและ 
กระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ชายฝงตั้งแตอดีตจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น 
ในปจจุบัน ดังนั้น ธรณีสัณฐานชายฝงจึงเปนลักษณะรูปรางของพื้นที่ที่อยูระหวางทะเลกับ 
แผนดิน ลม คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำเปนตัวการหลักที่รวมกันทำใหเกิดพื้นที่ชายฝง 
ชนิดตางๆ ในขณะเดียวกันก็เปนตัวการที่ทำใหเกิดการเปลีย่นแปลงชายฝงดวย 
  การเปล่ียนแปลงชายฝง หมายถึง การเปล่ียนรปูแบบทางกายภาพของพื้นท่ีชายฝง หรือ    
การเปลี่ยนรูปลักษณของพื้นที่ชายฝงจากเดิมที่เคยปรากฏใหเห็นเปนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง 
แตกตางออกไป(สิน สินสกุล และคณะ, 2546)

ลักษณะของธรณีสัณฐานชายฝงทะเล

การเปลี่ยนแปลงชายฝง
Coastal Change
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สาเหตุการเปลี่ยนแปลงชายฝงประเทศไทย
  ปจจยัทีท่ำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝงจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ สำหรบัชายฝง
ทะเลอันดามันและอาวไทยมีปจจัยที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝงดังนี้
  1. ธรณีแปรสัณฐานในระดับภูมิภาค
   หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนที่ของผิวโลกหรือเปลือกโลกที่ประกอบ 
กันขึ้นเปนทะเลอันดามัน จากวิวัฒนาการจะเห็นวาพื้นผิวโลกสวนที่เปนมหาสมุทรอินเดีย และ
ทะเลอันดามัน(อยูบริเวณขอบของแผนซุนดา) มีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเปนบริเวณกวาง 
และสงผลกระทบตอการทรุดตัวของแผนดิน ทำใหพื้นที่ชายฝงมีระดับต่ำลง จึงเกิดการ 
กัดเซาะชายฝงไดงายขึ้น

  2.  ระดับน้ำทะเล 
   การข้ึนลงของระดับน้ำทะเลในแตละแหงจะไมเทาน้ันข้ึนกับลักษณะธรณีแปรสัณฐาน 
ในปจจัยเชื่อกันวาระดับน้ำทะเลสูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ

  3. กระบวนการชายฝง 
   ลม คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำเปนกระบวนการธรรมชาติที่ประกอบกันขึ้น 
เปนพื้นที่ชายฝง  คลื่นและการขึ้นลงของน้ำจะสัมพันธกันคือ ถาน้ำขึ้นสูงคลื่นจะกระทบฝง 
มากขึ้น แตถาน้ำลงคลื่นก็จะเคลื่อนตัวอยูดานหนาชายฝง จึงสงผลกระทบตอพื้นที่ชายฝง 
นอยลง คลื่นโดยทั่วไปจะสลายตัวไดตามธรรมชาติเมื่อเคลื่อนตัวเขากระทบฝง แตคลื่นจาก 
พายุจะมีพลังงานสูงจึงทำใหชายฝงถูกกัดเซาะไป เปนตัวอยางของการกัดเซาะชายฝงอยาง 
รุนแรง บริเวณ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

การกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง บริเวณ อ.เทพา จ.สงขลา

30 พ.ค. 254714 ก.ค. 2546
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  4.  ปริมาณตะกอนที่สะสมตัวบนชายฝง 
   ตามปกติชายฝงแตละพื้นที่จะมีแหลงตะกอนพัดพามาสะสมตัวโดยกระบวนการ 
ตามธรรมชาติ แตชายฝงอันดามันมีการพัดพาตะกอนจากแมน้ำลงสูทะเลคอนขางนอย 
ตะกอนมักสะสมตัวดานในแมน้ำ เนื่องจากตนน้ำถูกทำลาย และพื้นที่ชายฝงที่รองรับตะกอน 
จากแมน้ำตื้นเขิน หลายกิจกรรมของมนุษยทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแมน้ำและ      
ลดปริมาณตะกอนที่สะสม เชน การตักหรือดูดทรายเพื่อใชเปนวัสดุกอสราง การสรางเขื่อน 
กักเก็บน้ำ เปนตน

  5. กิจกรรมของมนุษย
   กิจกรรมของมนุษยในชายฝงทะเลอันดามันสวนมากจะเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 
การทองเที่ยวและประมง

การเปลี่ยนแปลงชายฝงประเทศไทย
  ประเทศไทยมีชายฝงทะเลยาว 2,614 กิโลเมตร ประกอบดวยพื้นที่ชายฝงจังหวัดตางๆ 
23 จังหวัด สามารถแบงพื้นที่ชายฝงประเทศไทยออกเปน 2 ฝง ไดแก ชายฝงดานอาวไทย 
และชายฝงดานอันดามัน ชายฝงประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากและพบในทุกจังหวัด 
ระยะทางการกัดเซาะทั้งสิ้น 599.5 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 23 ของพื้นที่ชายฝงทั้งหมด โดย
ชายฝงดานอาวไทยซึ่งประกอบดวยพื้นที่ชายฝง 17 จังหวัด มีความยาวทั้งสิ้น 1,660 กิโลเมตร 
มีชายฝงท่ีถูกกัดเซาะ 486 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 29.3 ของพ้ืนท่ีชายฝงดานอาวไทยท้ังหมด  
สวนชายฝงดานอันดามันประกอบดวยพื้นที่ชายฝง 6 จังหวัด มีความยาว 954 กิโลเมตร 
มีชายฝงที่ถูกกัดเซาะยาว 113.5 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 11.9 ของพื้นที่ชายฝงดานอันดามัน 
ทั้งหมด สำหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลนอกจากเกิดกระบวนการกัดเซาะ 
ขางตนแลว บางแหงยังสามารถพบการทับถมของตะกอนทำใหพื้นที่ชายฝงงอกออกไปและ 
เกิดการตื้นเขิน โดยพบวาพื้นที่ชายฝงทะเลดานอาวไทยเกิดการทับถมของตะกอนรวม 127.3 
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 7.49 ของความยาวชายฝงทั้งหมด และพื้นที่ชายทะเลดานอันดามัน 
เกิดการทับถมของตะกอนรวม 35 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.7 ของความยาวชายฝงทั้งหมด 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2551) 
 การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล เกิดจากกระบวนการทางธรณีสันฐาน ซึ่งในแตละแหง 
จะแตกตางกันไปตามลักษณะการกำเนิด การแปรสัณฐานเปลือกโลก และกระบวนการปรับ 
ระดับชายฝงทะเลเหลานี้มีลักษณะเปนพื้นพลวัตร กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ทั้งในรูปแบบของการกัดเซาะ และการสะสมของตะกอน โดยกระบวนการของลม คลื่น 
น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
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1. การเปลี่ยนแปลงชายฝงดานอาวไทย
  ชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และ 
สมทุรปราการ ชายฝงบางขนุเทยีนเปนบรเิวณหนึ่งทีป่ระสบปญหาการกดัเซาะ บรเิวณนีเ้ปนทีร่าบ 
น้ำขึ้นถึง ตะกอนทองน้ำสวนใหญประกอบดวยโคลนและมีทรายปนเล็กนอย การกัดเซาะ 
ชายฝงเกิดข้ึนมานานและเปนไปอยางรนุแรง มีการถอยรนของชายฝงเขาไปประมาณ 700 เมตร 
อัตราการกัดเซาะประมาณ 12 เมตรตอปทำใหสูญเสียพื้นที่ชายฝงไปกวา 1,000 ไร 
  สาเหตุการกัดเซาะที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้  เกิดจากการทรุดตัวของแผนดินเนื่องจากการ
สูบน้ำบาดาล โดยในชวงป 2535-2543 ที่มีการทรุดตัวของแผนดินมากกวา 20 เซนติเมตร    
สงผลใหระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝงสูงขึ้นประมาณ 2-4 ชั่วโมงตอป ทำใหมีการกัดเซาะใน 
บริเวณดังกลาวรุนแรงมากกวาเดิม ในปจจุบันการทรุดตัวยังคงเกิดขึ้นอยู หากการทรุดตัว 
ยังคงเกิดตอเนื่องตอไป ในอนาคตอีก 50 ป จะเกิดการทรุดตัวมากกวา 1 เมตร ซึ่งสงผลให 
น้ำทะเลทวม เขาไปในแผนดินมากกวา 1 กิโลเมตร การทรุดตัวของพื้นที่ที่ทำใหระดับน้ำลึกขึ้น 
สงผลใหคลื่นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งสงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาชายเลน ทำใหเกิด 
การกดัเซาะชายฝงมากขึน้ ประกอบกับกจิกรรมการใชประโยชนที่ดนิของมนษุย เชน การทำนากุง 
บอเลี้ยงปลา ยังเปนตัวเรงใหเกิดการรุกล้ำของน้ำทะเลเขามาในแผนดินรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้
การลดลงของตะกอนจากแมน้ำ เนื่องจากปริมาณตะกอนถูกกักเก็บไว ตามเขื่อนเก็บน้ำ 
บริเวณตนน้ำ และการดูดตะกอนทรายในแมน้ำไปใชประโยชนในกิจกรรมอื่น ก็อาจมีสวน 
เกี่ยวของกับการกัดเซาะชายฝง ทั้งนี้เพราะกิจกรรมดังกลาวสงผลใหตะกอนที่จะมาสะสมตัว 
บริเวณชายฝงลดลง

2. การเปลี่ยนแปลงชายฝงดานอันดามัน
  ชายฝงอนัดามนัประสบปญหาการกดัเซาะชายฝงนอยกวาชายฝงดานอาวไทย เนือ่งจาก 
ชายฝงทั้งสองดานมีลักษณะธรณีวิทยาตางกัน จากการศึกษาโดย สมศักดิ์ วัฒนปฤดา 
และวราภรณ  จิตสุวรรณ (2549) พบวาชายฝงดานทะเลอันดามันมีหนาผาและเกาะแกงมาก 
มีหาดทรายสั้นและแคบอยูระหวางหวัแหลม และมีพื้นที่ปาชายเลนมาก แตตะกอนทรายสะสม
ตวับนหนิแขง็คอนขางบางกวาทางดานอาวไทย อยางไรกต็ามหลงัจากเหตกุารณสนึาม ิเมือ่วนัที ่
26 ธันวาคม 2547 ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ชายฝงในหลายพื้นที่ เชน ชายฝงบาน 
บางเนียงและบานบางหลาโอน อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 
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  ชายฝงบริเวณนี้กอนเกิดสึนามิ พบวามีการกัดเซาะอยูบางบริเวณแนวหาดทราย 
ปจจบุนัดานนอกสดุ การกดัเซาะเกดิเปนระยะทางยาวประมาณ 1.5 กโิลเมตร อตัราการกดัเซาะ 
ประมาณ 1 เมตรตอป จากการสำรวจภายหลังจากเหตกุารณสึนาม ิพบวาชายฝงบานบางเนียง 
ไดรับความเสียหายมากเนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ราบ สึนามิซัดเขาสูฝงมีความสูงประมาณ  
11 เมตร คลื่นดังกลาวทำใหน้ำทะเลทวมเขาไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากชายฝงเดิม
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ระยะทางการกัดเซาะชายฝง
ในพื้นที่อาวไทยและอันดามัน

พื้นที่กัดเซาะชายฝง ระยะทางชายฝง 
(กม.)

ระยะทางทีถ่กูกดัเซาะ 
(กม.)

พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ 
(%)

ชายฝงทะเลอาวไทย 1,701.50 457.14 22.14

ชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน
(สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา

รวม 121.5 82  67.5

ชายฝงทะเลภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

รวม 485 62 12.7

ชายฝงทะเลภาคตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร)

รวม 450 75.46 16.8

ชายฝงทะเลภาคใตตอนบน (สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา)

รวม 475 159.18 33.5

ชายฝงทะเลภาคใตตอนลาง (ปตตานี นราธิวาส)

รวม 170 78.5 46.2

ชายฝงทะเลอัดดามัน (ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล)

รวม 946 111.4 11.8
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สภาพพื้นที่การกัดเซาะชายฝงทะเล

สภาพพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายจากการกัดเซาะชายฝง
ก) หาดทับทิม ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
ข) หาดบริเวณคายนเรศวร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ค)  ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
ง)   วัดแหลมตะลุมพุก ต. อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
จ)  บานบอตรุ ต.บอตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา
ฉ)  วัดแหลมตะลุมพุก ต. อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
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แนวทางและมาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงชายฝง

  ก) การสรางสิ่งปองกัน (Protection Works) 
   วิธีนี้เปนการสรางโครงสรางปองกันการเปลี่ยนแปลงชายฝงโดยตรง โดยอาศยัหลกั
การลดแรงปะทะของคลื่นกับชายฝง โครงสรางปองกันแบงเปน 2 แบบ ไดแก
    โครงสรางแบบแข็ง สวนมากจะเปนสิ่งกอสรางที่เปนคอนกรีต คอนกรีต 
เสริมเหล็ก และหิน เชน กำแพงกันคลื่น (Sea wall) รอหินกันคลื่น (Groins) กองหินกันคลื่น 
(Offshore breakwater) เปนตน
    โครงสรางแบบออน  เปนสิ่งกอสรางเลียนแบบธรรมชาติ โดยการสราง 
สิ่งใหมเลียนแบบของเดิมและใหอยูในสภาพแวดลอมเดิม เชน การสรางหาดทราย (Beach 
nourishment) การสรางเนินทราย (Dune restoration) การปลูกปาชายเลน (Afforestation)

  ข) ก า รป รั บ ส ภ าพห รื อ ก า ร ย อมป รั บ ส ภ าพต ามค ว า ม เ หม า ะ สม  
(Accommodation)
   เมื่อพื้นที่ที่เคยเปนพื้นดินถูกแปรสภาพเปนที่ลุมน้ำขัง หรือน้ำทะเลทวมเขามา     
ตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต สภาพสังคมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน 
จากการทำไร ทำนา เปลี่ยนเปนการทำประมง เปนตน

  ค)  การอพยพ โยกยาย (Relocation)
   การอพยพโยกยาย เชน การยายถิ่นที่อยูอาศัย และการโยกยายสถานที่สำคัญ จาก
พ้ืนทีเ่ดิมทีถ่กูน้ำทะเลทวมหรือชายฝงถกูกดัเซาะถอยรนเขาไปอยูที่ใหม แตวิธีการนี้มีขอจำกดั
ในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

  ง) การจัดการชายฝง (Coastal Zone Management) 
   การจัดการชายฝง เชน การจัดทำแผนแมบท ยุทธศาสตร การจัดการปองกันแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝง ซึ่งประกอบดวย การจำแนกพื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะ การ 
ดำเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหา การจัดทำระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
สถานการณการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝงอยางยั่งยืน เปนตน
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โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง
ก) กำแพงริมชายฝงแบบหินทิ้ง บริเวณ บ.สีลง ต.คลองดาน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 
ข) การปูพ้ืนหาดดวยหินหรือแผนคอนกรีต บ.ชายทะเลรางจันทร ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ค)  กำแพงกรงหินปองกันคลื่น บริเวณหาดนพรัตนธารา ต.อาวนาง อ. มือง จ.กระบี่
ง) การวางกระสอบทรายกันคลื่น บ.กลางอาว ต.บางมะพราว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
จ) การปกไมไผกับยางรถยนตในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ต. บางหญาแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ฉ)  เขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากคลองแกลง อ.เมือง จ.ระยอง

_11-0594.indd   47 5/14/11   10:11:27 AM

เ



กรมทรัพยากรธรณี
(Department of Mineral Resources)

ที่ปรึกษา
นางพรทิพย ปนเจริญ   อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี                       
นายนพพล ศรีสุข      รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
นายทศพร นุชอนงค รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ ผูอำนวยการสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณีพิบัติภัย

คณะผูจัดทำ
นายสมชาย รุจาจรัสวงศ ผูอำนวยการสวนธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม
นายสุวิทย โคสุวรรรณ  ผูอำนวยการสวนวิจัยรอยเลื่อนมีพลัง
นายสุวิทย เจียระมั่นคง  ผูอำนวยการสวนแผนและประมวลผล
นายสมใจ เย็นสบาย  ผูอำนวยการสวนธรณีพิบัติภัย
นายทินกร ทาทอง    ผูอำนวยการสวนการมีสวนรวมของชุมชน
นายปรีชา สายทอง  นักธรณีวิทยาชำนาญการ
นางสาวญาดารักษ วิลุนกิจ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการญ ุุ ฏฏ

กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2621-9703-05, 0-2621-9801 โทรสาร 0-2621-9795 

www.dmr.go.th

_11-0594.indd   48 5/14/11   10:11:30 AM


	_11-0594.p0001.pdf
	_11-0594.p0002
	_11-0594.p0003
	_11-0594.p0004
	_11-0594.p0005
	_11-0594.p0006
	_11-0594.p0007
	_11-0594.p0008
	_11-0594.p0009
	_11-0594.p0010
	_11-0594.p0011
	_11-0594.p0012
	_11-0594.p0013
	_11-0594.p0014
	_11-0594.p0015
	_11-0594.p0016
	_11-0594.p0017
	_11-0594.p0018
	_11-0594.p0019
	_11-0594.p0020
	_11-0594.p0021
	_11-0594.p0022
	_11-0594.p0023
	_11-0594.p0024
	_11-0594.p0025
	_11-0594.p0026
	_11-0594.p0027
	_11-0594.p0028
	_11-0594.p0029
	_11-0594.p0030
	_11-0594.p0031
	_11-0594.p0032
	_11-0594.p0033
	_11-0594.p0034
	_11-0594.p0035
	_11-0594.p0036
	_11-0594.p0037
	_11-0594.p0038
	_11-0594.p0039
	_11-0594.p0040
	_11-0594.p0041
	_11-0594.p0042
	_11-0594.p0043
	_11-0594.p0044
	_11-0594.p0045
	_11-0594.p0046
	_11-0594.p0047
	_11-0594.p0048

