
	 หลังจาก เกิดเหตุแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่	

บริเวณนอกฝั่งเกาะสุมาตรา	 ประเทศอินโดนีเซีย	 เมื่อวัน

ที่	 ๒๖	ธันวาคม	๒๕๔๗	 เกิดคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าชุมชน

ริมทะเล	 ท�าให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจ�านวนมาก	

ในหลายประเทศ	รวมทัง้ประเทศไทยด้วย	ต่อมาหน่วยงาน	

ของรัฐต่างเร ่งจัดท�าโครงการมากมายเพื่อเตรียมรับ	

ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

	 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสัมมนาเร่ือง	

แผ่นดินไหวเมื่อวันที่	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๐	 โดยเชิญ	

ผูเ้ชีย่วชาญด้านแผ่นดนิไหวจากหลายหน่วยงาน	ร่วมแลกเปลีย่น	

ข้อคิดเห็นและข้อมูล	 โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่ไม่อาจ	

ปฏิเสธได้ว่า	 หลังปี	 ๒๕๔๗	 สามารถตรวจพบการเกิด	

แผ่นดินไหวขนาดกลางบ่อยครั้ง	ถี่มากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่มีผู้เชี่ยวชาญท่านใด

สามารถระบุได้ว่า	 แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปจะเกิด

ขึน้ทีไ่หน	เกดิเมือ่ไร	และจะมคีวามรนุแรงมากน้อยเพียงใด	

ท�าให้เกดิค�าถามมากมายในกลุม่นกัวชิาการถงึแนวทางทีร่ฐั

จ�าเป็นต้องด�าเนินการ

	 ในขณะเดียวกัน	 สังคมไทยโดยทั่วไปดูเหมือน	

ไม่ให้ความส�าคัญหรือสนใจเรื่องราวของภัยแผ่นดินไหว		

ส่วนใหญ่ยงัเห็นเป็นเรือ่งไกลตวั	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปัญหา	

เศรษฐกิจ	 ปัญหาปากท้องประจ�าวัน	 หรือปัญหาอื่นรอบ	

ข้างตนเองมากกว่า	จนบางครั้งมองข้ามข่าวสารจากหน่วย

ราชการบางแห่งที่เริ่มเผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์และ	

สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ	ถึงภัยแผ่นดินไหว

๑
เอกสารประกอบการบรรยาย	วันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๑	ที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง	ครั้งที่	๒	วันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๕๑	ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 นักวิชาการบางกลุ่มให้ความส�าคัญ	และก�าหนด

ยุทธศาสตร์การเตรียมรับภัยแผ่นดินไหวด้วยการก�าหนด

มาตรฐานการออกแบบอาคารสร้างใหม่ให้มีความแข็งแรง

มากขึน้	สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทอืนจากเหตแุผ่นดนิไหว		

โดยเชื่อว่าโอกาสการเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน

ประเทศไทยครัง้ต่อไป	อาจเป็นระยะเวลาอกีนานหลายสบิปี	

หรือถึงร้อยปี	 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีอาคารสร้างใหม่มีความ

แข็งแรงเพียงพอ	 ทดแทนอาคารเก่าที่ควรรื้อถอนหรือ

สร้างทดแทนอาคารเดมิ	จนสามารถลดอตัราความเส่ียงภยั	

แผ่นดินไหวได้

	 ปัจจุบัน	 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประกาศ

ขยายพื้นที่ เสี่ยงภัยแผ ่นดินไหวในอีกหลายจังหวัด		

มีผลบังคับให้อาคารสร้างใหม่ในจังหวัดเหล่านี้	 ซ่ึงรวมถึง

กรุงเทพมหานครให้เพ่ิมความแข็งแรงปลอดภัย	 สามารถ	

ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาดกลางได้		

โดยมีค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตามลักษณะและขนาด	

ของอาคาร	 หากปรากฏข้อมูลและผลการศึกษาถึงภัย	

แผ่นดินไหวที่ชัดเจน	มาตรการและข้อก�าหนดการก่อสร้าง

อาคารในอนาคตอาจจ�าเป็นต้องขยายพ้ืนที่และเพิ่ม

มาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

	 นอกจากนัน้	ส�านกัผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ		

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอตั้งศูนย์ศึกษาและ

ติดตามภัยแผ่นดินไหว	 เพื่อพัฒนาและเร่งรัดหามาตรการ

ด้านผังเมือง	 เตรียมรับภัยแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้น	

แผ่นดินไหว 

ภัยเงียบที่ไม่ควรประมาท๑

ดร.ธงชัย	โรจนกนันท์๒

สถาปนิกช�านาญการพิเศษ ส�านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ในประเทศไทยในอนาคต	 โดยเริ่มด�าเนินการอย่างไม่เป็น

ทางการมาตั้งแต่ปลายปี	๒๕๔๗	หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว	

คร้ังใหญ่นอกชายฝ่ังเกาะสมุาตรา	และเริม่งานอย่างจรงิจงั	

ในงบประมาณปี	 ๒๕๕๑	 ด้วยการศึกษาข้อมูลและจัดท�า	

ฐานข้อมูลเฉพาะเพื่อใช้งานด้านผังเมือง	 ศึกษาและ

วิเคราะห์ผลกระทบของภัยแผ่นดินไหวต่อชุมชนเมือง

ส�าคัญ	 โดยมิให ้การท�างานทับซ ้อนกับหน่วยงานท่ี	

ด�าเนินการอยู่แล้ว

รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
	 การเกดิแผ่นดนิไหวมคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบั

รอยเลือ่นมพีลงั	(Active	Faults)	แม้ว่าทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์

ของประเทศไทยมไิด้อยูบ่นรอยแยกของเปลอืกโลก	(Plate	

Tectonics)	 โดยตรงเหมือนประเทศอื่นอย่างตุรกี	 ญี่ปุ่น	

อินโดนีเซีย	 หรือประเทศแถบอเมริกาใต้	 แต่ประเทศไทย

ตั้งอยู่ไม่ห่างจากแนววงแหวนอัคนี	(Ring	of	Fire)	ซึ่งเป็น

แนวที่มีภูเขาไฟที่ยังคงประทุอยู่	 มีแนวยาวพาดผ่านรอบ

มหาสมุทรแปซิฟิค	ดังภาพที่	๑

	 หากพิจารณาสถิติการเกิดแผ่นดินไหว	 บริเวณ

ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง	 หรือเกิดอยู ่เป็นประจ�านั้น	

สอดคล้องกับแนวภูเขาไฟ	หรือวงแหวนอัคนี	โดยรอยแยก	

ของเปลือกโลกที่ส�าคัญใกล้ประเทศไทยเป็นแนวผ่าน

ประเทศพม่าลงไปถึงประเทศอินโดนีเซีย	ดังภาพที่	๒

ภาพที่ ๑ วงแหวนอัคนี (Ring of Fire)

ภาพที่ ๒ บริเวณเกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจ�า

	 นักวชิาการได้ศกึษารอยเล่ือนมีพลังในประเทศไทย		

ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่อยูท่างด้านตะวนัตก	จากจังหวดัเชยีงราย	

เชยีงใหม่	ตาก	กาญจนบรุ	ีประจวบครีขีนัธ์	ระนอง	และภเูกต็	

รอยเลือ่นเหลา่นี้มชีื่อเรยีก	เชน่	รอยเลือ่นเชยีงแสน		

และรอยเล่ือนแม่ทา	ในภาคเหนอื	รอยเล่ือนศรสีวสัดิ	์	

และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ในจังหวัดกาญจนบุรี	

การศึกษารอยเลื่อนเหล่านี้ยังคงด�าเนินต่อไป

ส�าหรับนักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่า	 ยังมีรอยเลื่อน	

ท่ีมพีลงัในประเทศไทยท่ียังส�ารวจไม่พบอกีหลายแนว		

รอคอยการค้นคว้าและค้นหาในอนาคต

	 รอยเลื่อนมีพลังที่อาจมีผลกระทบต่อ

ประเทศไทยและได้รับการกล่าวถึงมากได้แก่		

รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์

ในจังหวัดกาญจนบุรี	 ซึ่งเป็นสาขาของรอยเลื่อน	

สะแกงในพม่าทีเ่ป็นรอยเลือ่นมพีลงัขนาดใหญ่และ	

มีความเคลื่อนไหวที่ต ้องติดตามตลอดเวลา	

ข้อสังเกตส�าคัญคือ	 รอยเลื่อนเหล่านี้อยู ่ใกล้

กรงุเทพมหานคร	พืน้ทีท่ีม่ปีระชากรอาศัยหนาแน่น	

และมีอาคารประเภทต่างๆ	 ทั้งบ้านพักอาศัยและ

อาคารสูงรวมกันมากกว่าล้านหลัง
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	 ปัจจบุนัมทีฤษฏทีีก่ล่าวถงึเหตแุผ่นดนิไหวหลาย

ทฤษฏี	 เกี่ยวข้องโดยตรงกับปรากฏการณ์ภูเขาไฟ	 มีการ

ส�ารวจค้นคว้าถงึเหตแุผ่นดนิไหวในอดตี	ศกึษาวเิคราะห์เพือ่

คาดการณ์เหตแุผ่นดนิไหวทีจ่ะเกดิครัง้ต่อไปด้วยสมมติุฐาน

ต่างๆ	 ในขณะที่นักวิชาการกลุ่มอื่นศึกษาการบริหารความ

เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	 (Earthquake	Risk	Management)	

ส�าหรับด้านผังเมือง	 นักวิชาการให้ความส�าคัญการลด

ประชากรในพื้นที่เสี่ยงภัย	 ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติสากล	

ด้วยการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม

	 ส�าหรบั	Mustafa	Erdik	กล่าวไว้ถงึความเส่ียงภยั	

แผ่นดนิไหวของเมอืง	(Urban	Earthquake	Risk)	ในระยะ

หลายสบิปีทีผ่่านมา	แผ่นดนิไหวสร้างความเสยีหายทัง้ชวีติ	

และทรัพย์สินในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น	 จากการขยายตัว	

ของชุมชนเมืองมากข้ึนในบริเวณท่ีเกิดแผ ่นดินไหว	

อยู่เป็นประจ�า	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	

ในชุมชนเมืองเป็นการวิเคราะห์เชิงซ้อน	 (Complex)		

ต้องอาศยัองค์ประกอบจ�านวนมากเพือ่วเิคราะห์ความเส่ียง	

ด้านต่างๆ	เช่น	วเิคราะห์ความเสีย่งทางกายภาพ	(Physical	

Vulnerabilities)	 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	 แต่ละประเทศ

อาจมีกระบวนการที่แตกต่างกัน	 เพื่อประเมินผลเสียหาย	

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว	ส�าหรับแผนการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ

	 หลกัการเหล่านีส้ามารถตดิตามและศกึษาได้จาก

แหล่งความรูท้ีม่อียู่มากมาย	ความสญูเสยีด้านชวีติจากเหตุ

แผ่นดินไหวที่ปรากฏตัวเลขนับพันนับหมื่น	 ส่วนใหญ่มัก

เป็นประเทศก�าลังพัฒนาและยากจน	บ้านพักอาศัยปลูก

สร้างไม่แข็งแรง	 ไม่ได้มาตรฐาน	 หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว	

ต้องใช้เวลาฟื้นฟูยาวนานหลายปี	 ประเด็นที่น่าห่วงมาก

ท่ีสดุได้แก่	ประชากรเหล่านีย้งัคงอาศยัอยูท่ีเ่ดมิ	และมเีพียง

ส่วนน้อยทีก่่อสร้างบ้านหลงัใหม่อย่างแขง็แรงได้มาตรฐาน	

ในขณะที่รุ่นลูกรุ่นหลานต้องรอคอยหายนะที่จะมาเยือน

ครั้งต่อไป	โดยไม่รู้ว่าเมื่อไร

ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว
	 นักวิชาการบางกลุ่มพยายามศึกษาค้นคว้า	เพื่อ

อธบิายความรนุแรงจากภยัแผ่นดนิ	ทีป่รากฏในรายงานข่าว

เป็นมาตราส่วนรกิเตอร์	(Ritcher)	ซึง่อาจเข้าใจยากส�าหรับ	

คนทัว่ไป	โดยจดัท�าตารางกราฟ	ดังแสดงในภาพท่ี	๓	ซึง่อธบิาย

ถึงการเกิดแผ่นดินไหวครั้งส�าคัญในอดีตที่เกิดขึ้นในโลกว่า		

ส่วนใหญ่เป็นการเกดิแผ่นดนิไหวขนาดเลก็ต�า่กว่า	๕	รกิเตอร์		

แสดงปีทีเ่กดิแผ่นดนิไหว	เมอืงและประเทศทีเ่กดิ	คูกั่บการ

เปรียบเทียบกับปริมาณการระเบิดของ	TNT	เป็นกิโลกรัม

กรณีเปรียบเทียบกรุงเทพมหานครกับ 
Mexico City
	 ประเด็นส�าคัญและน ่าเป ็นห ่วงมากที่สุด	

ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวในประเทศไทย	 คือ		

กรณีมหานคร	Mexico	City	ซึ่งเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่		

มีประชากรอยู่อาศัยกว่าสิบล้านคน	 ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มี

ลักษณะธรณีวิทยาเป็นดินอ่อนหนาประมาณ	๓๐	 เมตร		

อยู่ห่างจากรอยเลื่อนมีพลังประมาณ	 ๓-๔๐๐	 กิโลเมตร		

เมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานครซ่ึงต้ังอยู ่บนดินอ ่อน	

ปากแม่น�้าหนาประมาณ	 ๒๐-๒๕	 เมตร	 ในขณะที่พื้นที	่

บางแห่งของสมุทรปราการมีความหนาของชั้นดินอ่อน	

๒๘-๓๐	 เมตร	 และอยู่ห่างจากรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัด

กาญจนบุรีประมาณ	 ๓๐๐	 กิโลเมตร	 สภาพโดยทั่วไป	

ทั้งสองมหานครไม่แตกต่างกันมากนัก

	 ในปี	 ๑๙๘๕	 เกิดแผ่นดินไหวที่	 Mexico	 City	

ความรุนแรงประมาณ	๘	ริกเตอร์	เกดิความเสียหายรนุแรง	

มีผู ้เสียชีวิตประมาณ	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 และบาดเจ็บราว	

๕๐,๐๐๐	คน	อาคารจ�านวนมากเสียหาย	เนื่องจากสภาพ

ดินอ่อนมีผลท�าให้มีแรงสั่นสะเทือนมากขึ้น

ภาพที่ ๓ ความรุนแรงของแผ่นดินไหว
เปรียบเทียบกับระเบิด TNT
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	 ค�าถามส�าคัญได้แก่	 หากเกิดแผ่นดินไหวใน

จังหวัดกาญจนบุรีขนาดกลางค่อนข้างแรงเหมือนท่ีเกิดใน	

Mexico	City	กรงุเทพมหานครจะได้ผลกระทบอย่างไรบ้าง	

	 ข้อเท็จจริงที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธ	นั่นคือ	อาคารใหญ่

น้อยเกือบทั้งหมดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 มิได้

ออกแบบให้แข็งแรงส�าหรับต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่น

ดินไหว	 อาคารจ�านวนไม่น้อยโดยเฉพาะอาคารพาณิชย์

และ	 Townhouse	 ก่อสร้างและต่อเติมผิดกฎหมาย		

ไม่ได้มาตรฐาน	วัสดุไม่ได้คุณภาพ	ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงอาคาร

พักอาศัยราคาถูกที่หลีกเลี่ยงข้อก�าหนดและกฎหมาย	

อีกจ�านวนมาก	 บ้างช�ารุดทรุดโทรม	 ซึ่งอาจทรุดตัวพัง	

ลงมาเองโดยไม่ต้องรอให้เกิดแผ่นดินไหว

	 อย่างไรกต็าม	มใิช่เพยีงกรงุเทพมหานครเท่านัน้

ที่นักวิชาการกล่าวถึง	นครเชียงใหม่และชุมชนเมืองส�าคัญ

อีกหลายแห่งที่อยู ่ในพื้นที่ภาวะเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	

เจ้าของอาคารขนาดใหญ่บางหลังได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ศกึษาความแขง็แรงของอาคารของตนเพือ่เตรยีมมาตรการ

ป้องกันบรรเทาเบื้องต้น	 เท่าที่ทราบ	 องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีเ่สีย่งภยัส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ด�าเนนิการใดๆ		

เพื่อเตรียมการรับภัยแผ่นดินไหว

	 น อ ก จ า ก นั้ น 	 ก ร ณี ส ภ า พ ดิ น อ่อน ใ น

กรุงเทพมหานคร	 ท่ีเอื้ออ�านวยต่อการสั่นสะเทือน	

เป็นปัญหาส�าหรับอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานาน	โดยเฉพาะ	

อาคารทีก่่อสร้างในยคุทีย่งัไม่มกีารพฒันาเสาเขม็คอนกรตียาว	

ท่อนเดียว	๒๑.๐๐	เมตร	จ�าเป็นต้องใช้เสาเข็มคอนกรีตสั้น	

ยาว	๗.๐๐	เมตร	สามท่อนต่อ	หากรอยเชื่อมต่อเสาเข็มสั้น

เหล่านีไ้ม่มัน่คง	หากเกดิแผ่นดนิไหวขนาดกลางค่อนข้างแรง		

อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานรากอาคารนั้น

	 ส�าหรับมหานครใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร	

นอกจากอาคารประเภทต่างๆ	จ�านวนมากแล้ว	สิง่ก่อสร้าง

อื่น	 ทั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	 สาธารณูปโภคส�าคัญโดย

เฉพาะสะพานคอนกรีตส�าหรับคนข้ามถนน	 พบว่าหลาย

แห่งมีลักษณะเป็นคานคอนกรีตพาดเสา	 ควรได้รับการ

ตรวจสอบ	เพราะจะเป็นปัญหากดีขวางการสัญจร	หากเกดิ

แผ่นดินไหว

การศึกษาและติดตามภัยแผ่นดินไหว
	 ด้วยเหตุที่ภัยแผ่นดินไหวเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่

ในประเทศไทย	ประการส�าคญันกัวชิาการระดับผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านแผ่นดินไหวมีน้อย	 ส่วนใหญ่ท�างานในมหาวิทยาลัย		

และบางกลุ่มอยู่ในหน่วยราชการที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง	

อาจมบีางกลุม่นอกจากนีท้ีส่นใจเร่ืองราวของภยัแผ่นดนิไหว		

ข้อมูลจึงไม่แพร่หลายเท่าที่ควร	 ในขณะที่ผลกระทบของ

ภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมทั่วทั้งสังคมไทย

	 ส�านกัผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ	กรมโยธาธกิาร	

และผังเมืองให้ความส�าคัญและได้ติดตามเรื่องแผ่นดินไหว

มาตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	โดยรวบรวมข้อมูลด้านแผ่นดินไหวจาก

ทุกแหล่งเท่าท่ีสามารถค้นหาได้	 เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ	

กับการผังเมือง	 และเป็นการสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้งาน	

เป็นของตนเอง	 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต

	 อาจเป็นเร่ืองปกติส�าหรับแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน	

น�าเสนอข้อมลูทีไ่ม่เหมอืนกนั	แต่ข้อสรุปทีไ่ม่ต่างกันมากนกั

ได้แก่	ชุมชนเมืองและพื้นที่หลายแห่งในประเทศไทย	ระบุ

ชดัเป็นพืน้ทีเ่สีย่งภยัแผ่นดนิไหว	และพืน้ทีเ่หล่านี	้ตรวจพบ

ข้อมลูท่ีน่าสนใจว่า	มแีนวโน้มขยายครอบคลุมพืน้ทีม่ากขึน้	

ตามข้อมูลใหม่และรายงานการศึกษาในระยะหลัง
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	 นอกจากการจดัท�าฐานข้อมลูเพือ่ใช้งานเป็นของ

ตนเองแล้ว	 ส�านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะได้จัดส่ง

เจ้าหน้าที่ส�ารวจภาคสนาม	 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก

ผลกระทบของแผ่นดนิไหวในบรเิวณทีป่รากฏข้อมลูชดัเจน

ว่าเป็นพื้นที่ที่บริเวณรอยเลื่อนมีพลัง	 เช่น	 การตรวจพบ

อาคารและสิ่งก่อสร้างบางหลังได้รับผลกระทบจากการ

สั่นสะเทือนในรอบสิบปีท่ีผ่านมา	 แม้ว่าอาคารบางหลัง

ได้รับการซ่อมแซมแล้ว	 แต่ลักษณะการโก่งงอของพื้น	

คอนกรตีเสรมิเหลก็และการแตกหลดุร่อนของกระเบือ้งปพูืน้	

บ่งชดัถงึผลกระทบแผ่นดนิไหวอย่างชดัเจน	อาคารบางหลัง

ตรวจพบการซ่อมแซมหลายครั้ง	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล	

จากการสนทนาประชาชนท่ีอาศยัในบรเิวณใกล้เคยีงถงึการ

เกิดแผ่นไหวที่สามารถรู้สึกได้หลายครั้ง	และถี่มากขึ้นหลัง	

เดือนธันวาคม	๒๕๔๗	

	 ประการส�าคัญ	 การส�ารวจภาคสนามท�าให้เกิด	

ความเข้าใจ	 และภาพที่ชัดเจนของผลกระทบจากภัย	

แผ่นดินไหว	 อาคารบางหลังเสียหายมีลักษณะแตกร้าว	

ที่น่าจักเกิดจากแผ่นดินไหว	 แต่เจ้าของอาคารไม่ทราบ		

ในขณะที่	อาคารของทางราชการบางแห่งเสียหายเมื่อครั้ง

เกิดแผ่นดินไหว	แต่หน่วยราชการนั้นมิได้รายงานให้ทราบ	

และข้อมูลเหล่านี้จ�านวนไม่น้อย	ที่ไม่ปรากฏต่อสาธารณะ	

ดงันัน้	การส�ารวจภาคสนามจงึมคีวามส�าคญั	ท�าให้รวบรวม

ข้อเท็จจริงและสามารถทยอยจัดเก็บข้อมูล	 จ�าแนกกลุ่ม

เมืองที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวได้ในเบื้องต้น	

	 อย่างไรกต็าม	การศึกษาและติดตามภัยแผ่นดนิไหว	

เป็นงานต่อเนื่องที่ไม่อาจสิ้นสุดเหมือนบางโครงการ		

การคาดหวังผลที่ส�าคัญได้แก่	 การน�าเสนอขั้นตอนและ

รายละเอียดในสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุ	 เมื่อเกิดเหต	ุ	

และหลงัเกดิเหตแุผ่นดนิไหว	รายละเอยีดเหล่านีค้รอบคลมุ	

ถึงการจ�าลองสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย	

ที่มีลักษณะกายภาพ	โครงสร้างของเมือง	รูปทรงของเมือง	

ความหนาแน่นของประชากรเมืองที่แตกต่างกัน	 ดังกรณี

ชุมชนเมืองส�าคัญอย่าง	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 พะเยา	 แพร่	

ล�าพนู	แม่ฮ่องสอน	ตาก	กาญจนบรุ	ีเพชรบรุ	ีชมุพร	ระนอง	

ภูเก็ต	และกรุงเทพมหานคร

	 หากปรากฏข้อมูลด้านแผ่นดินไหวที่ชัดเจนและ

ละเอียดมากขึ้น	 การวางแผนและการบริหารการจัดการ

ความเส่ียงภยัแผ่นดินไหว	นโยบายและแนวความคดิในการ

วางผงัเมอืงและพฒันาเมอืงในอนาคตอาจต้องปรบัเปลีย่น

ให้สอดคล้อง	 และตอบรับกับภัยธรรมชาติรูปใหม่ดังกรณี

ภยัแผ่นดนิไหว	เพือ่ลดอตัราความสญูเสยีทัง้ทรพัย์สนิและ

ชีวิตให้ได้มากที่สุด
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ทบทวนนโยบายการพัฒนาเมืองและท่ีอยู่
อาศัยในประเทศไทย
	 เมื่อประมวลข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะเสี่ยงภัย	

แผ่นดินไหวในภูมิภาค	 ที่ปรากฏชัดว่าเกิดแผ่นดินไหว	

บ่อยครั้งมากขึ้น	 และหลายครั้งเริ่มมีผลกระทบต่ออาคาร

ในประเทศไทย	 นโยบายการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย

ในประเทศไทยควรได้รับการทบทวน	 เพื่อเตรียมรับ

สถานการณ์ในอนาคตที่อาจคาดไม่ถึง	 หรือเปลี่ยนจาก

ความเชื่อเดิมว่า	“ไม่มีแผ่นดินไหวในประเทศไทย”

	 อาคารสร้างใหม่ทั้งอาคารสูง	อาคารขนาดใหญ่	

และอาคารทั่วไป	 จักต้องออกแบบเพิ่มความแข็งแรง	

ให้เพียงพอส�าหรับต้านภัยแผ่นดินไหว	 ซึ่งต ้องเพิ่ม	

ค่าก่อสร้างสูงข้ึน	 ในขณะท่ีนโยบายการก่อสร้างอาคาร

พักอาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	จ�าเป็นต้องพิจารณาความ

ปลอดภัยเป็นล�าดับแรก	 มิใช่การลดต้นทุนการก่อสร้าง	

ทกุวถิทีางทีท่�าได้	มใิช่เพกิเฉยหรอืละเลยมาตรฐานทีก่�าหนดไว้		

จนน�าชีวิตมนุษย์ทั้งผู้หญิง	 เด็ก	 และคนชราไปเสี่ยงกับ

ภัยธรรมชาติที่ไม่มีผู้ใดบอกได้ว่าจะเกิดเมื่อไร	 เกิดที่ไหน		

และรุนแรงเท่าใด	ความส�าคัญของชีวิตคนเหล่านี้ควรมีค่า

และมีความหมายมากกว่านโยบายทางการเมืองระยะสั้น	

ที่แปรเปลี่ยนไปตามสมัย

ข้อเสนอแนะและสรุป
	 แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นฉับพลัน	

คลื่นแผ่นดินไหวเดินทางด้วยความเร็ว	 ๑๘,๐๐๐	 ไมล์ต่อ

ชั่วโมง	 เทคโนโลยีก้าวหน้าที่สุดในโลกในปัจจุบันสามารถ

เตือนภยัล่วงหน้าได้เพยีง	๒๐	วนิาท	ีไม่สามารถสร้างระบบ	

เตือนภัยล่วงหน้าอย่างภัยธรรมชาติอื่น	 เช่นพายุและ	

น�า้ท่วม	ดงันัน้	สงัคมไทยควรเรยีนรูแ้ละเข้าใจภยัแผ่นดนิไหว	

มากขึ้น	

	 ภยัแผ่นดนิไหวสร้างความเสยีหายรนุแรง	เป็นภยัเงยีบ	

ที่น่ากลัวที่สุด	 ไม่ควรประมาท	 และควรเตรียมพร้อม	

อย่างมีสติ	 ไม่ตื่นตระหนก	 เตรียมรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิด

ขึ้นโดยไม่คาดคิด

๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๑
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