
เหตุการณ์ตึกถล่ม จังหวัดปทุมธานี
นายพงศธร สัจจชลพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
ดร.ธเนศ วีระศิริ
เหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์
ศ.ดร.เป็นหนึ่ง  วานิชชัย
ดร.เสรี  ศุภราทิตย์
นางเตือนใจ  ดีเทศน์
การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศญี่ปุ่น
MR.NORITISHI  MAEHARA
(Ex-Leader of JICA experts team Thailand)

V
O

L.2
D

isa
st

er
 P

r
o
fi
le   สาระภ

ัย   กรกฎ
าคม

 2558

EXCLUSIVE INTERVIEW

ปีที่ 2 เล่มที่ 2. กรกฎาคม 2558

VOL.2กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย







 โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ก�าหนดให้กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ บทบาทที่ส�าคัญจึงเป็น 

การประสานงานกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน โดยผ่าน 

การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศให้ไปในทิศทางท่ีก�าหนด เพ่ือให้ประเทศไทย

สามารถลดความเสีย่งจากภยัพบิตัทิีม่ผีลกระทบต่อชวีติ เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม

 ในปี พ.ศ.2557 เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ตึกถล่มที่จังหวัดปทุมธานี 

และเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ได้สร้างความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้แก่

ประชาชนจ�านวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวให้บทเรียนในการท�างานและมุมมอง ทั้งจากผู้รับผิดชอบ นักวิชาการ และ

ผู้ได้รับผลกระทบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ท�าการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ถึงสาเหตุ ปัจจัย 

และแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาซึ่งองค์ความรู้ที่จะพัฒนา และใช้เป็น

หลักการในการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอฝากให้ทุกท่านได้อ่าน 

หนังสือวารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภัย) เล่มนี้ ซ่ึงได้ถอดบทเรียนเหตุการณ์ตามหลักวิชาการด้าน 

การวิจัยเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะน�าประโยชน์แก่ทุกท่านที่ตั้งใจศึกษา

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรกฎาคม 2558

สารจากอธิบดี
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 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารงานวิจัยเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่ 2 ที่ทางทีมงานวิจัย กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดท�าขึ้น เล่มนี้เรา
เปลี่ยนชื่อเป็น “วารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภัย)” ประกอบด้วยเนื้อหาสาระงานวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ 
เหตุการณ์ตึกถล่ม จังหวัดปทุมธานี และเหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีสกู๊ปพิเศษที่เพิ่ม
ขึ้นจากเล่มก่อน 2 สกู๊ป ได้แก่ เครื่องตรวจจับสัญญาณชีพ และหมู่บ้านดงลานโมเดล (Donglan Village Model) 
หมู่บ้านต้นแบบรับมือแผ่นดินไหว เพ่ืออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากเนื้อหางานวิจัยหลักทั้งสองเรื่อง รวมทั้ง 
การบรหิารจดัการสาธารณภัยของประเทศญีปุ่น่ ซึง่มักเกิดภยัพิบติัแผ่นดินไหวบ่อยครัง้ เพ่ือเปรยีบเทยีบโครงสร้างและ
การด�าเนินงานกับประเทศไทย 
 ส�าหรบัหนงัสอืวารสาร Disaster Profile (วารสารสาระภยั) เล่มนี ้ทางทีมงานได้ใช้เวลาและความทุม่เทมากขึน้
กว่าเดมิหลายเท่า เพือ่ให้ได้งานวจิยัท่ีมคีณุภาพ โดยได้ท�าการลงพืน้ทีส่มัภาษณ์บคุคลส�าคญัทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็หรือ 
ล้มเหลวของเหตุการณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ และบุคคลส�าคัญระดับประเทศ เช่น นายพงศธร สัจจชลพันธ ์ 
(ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย ดร.ธเนศ วีระศิริ ดร.เสรี ศุภราทิตย ์ 
พระมหาวฒุิชยั วชริเมธี (ว.วชิรเมธ)ี นายเฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน์ นางเตอืนใจ ดเีทศน์ ฯลฯ ท่านผู้อา่นสามารถตดิตาม
รายละเอียดได้ในหนังสอื ท้ังน้ี ผมและทีมงานขอขอบพระคณุทกุท่านทีก่รณุาสละเวลาให้เราสมัภาษณ์ ทัง้ทีก่ล่าวนาม
มาแล้ว และผู้ที่อยู่เบื้องหลัง หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จนท�าให้หนังสือเล่มนี้ส�าเร็จลงด้วยดี

 ท้ายนี้..หากท่านผู้อ่านท่านใด มีข้อติ ชม หรือแนะน�าเกี่ยวกับเนื้อหาสาระประการใด สามารถพูดคุยได้ที่  
โทร.0 2637 3650 หรือพูดคุยในวาระต่าง ๆ ที่ได้พบกัน ผมและทีมงานจะน�าไปปรับปรุงให้เป็นหนังสือที่มีคุณภาพ
ที่สุดครับ

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรกฎาคม 2558

บทบรรณาธกิาร

บทบรรณาธิการ



 “ดฉินัได้อา่นหนงัสือ Disaster Profile เลม่ท่ี 1 แล้วพบวา่ เป็นการถอดบทเรียนท่ีดี
มาก การ Introduction ดี ในเนือ้หามีภาพประกอบ มีตาราง มีแผนท่ีมีภาพถ่าย ในแตล่ะ 
Section ท�าให้ขยายค�าบรรยายให้ชดัเจนขึน้ 
 แต่อยากเสนอให้มีการปรับปรุงบางประเด็น เช่น ผลกระทบควรแยกให้เห็นใน
เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะควรแยกเป็นระดบัปฏิบตัิ
และระดบันโยบาย และควรปรับให้ Update ออกผลงานราย 3 เดือน 2 เร่ือง ถงึจะทนักบั
สถานการณ์ 
 ดงันัน้แม้วา่เป็นงานเลม่แรกและเป็นสิง่ท่ีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไมเ่คย
ท�ามาก่อน โดยภาพรวมถือวา่ดีมาก คะแนนเตม็ 10 ดฉินัให้ 9 คะแนน”

“ผมคดิวา่ การจดัท�าหนงัสือ Disaster Profile เลม่ท่ี 1 ควรน�ามาปรับปรุงให้ดีขึน้ 
ดงันี ้
 1. ควรมีบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ในชว่งต้นของงานวิจยั
แตล่ะเร่ือง เพ่ือให้เหน็ภาพรวม จะได้อา่นงา่ยขึน้
 2.  ควรใสง่านวิจยัเป็น PDF File เกร่ินน�าแล้ว Link เข้าสูเ่นือ้หาหลกั
 3.  ควรศกึษางานเขียนของหนงัสือต่าง ๆ เช่น เทศาภิบาล เอาสิ่งท่ีเป็น 
Benchmark ของหนงัสือแตล่ะเลม่มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
 4.  เม่ือมีงานวิจยัของ ปภ. ออกมาแล้ว ควรใช้ช่องทางหนงัสือนีเ้ผยแพร่  
ให้คน ปภ. ทราบตอ่ไป”

 Disaster Profi le เล่มท่ี 1  
เป็นหนงัสอืท่ีให้องค์ความรู้ในเร่ืองของ
สาธารณภยัจากประสบการณ์ ท่ีหลาก
หลายด้าน ภาษาท่ีใช้เข้าใจงา่ย ท�าให้ 
ผู้อา่นทกุระดบัสามารถน�าเนือ้หาสาระ
ไปปรับใช้ได้ ทัง้นี ้ หากมีประเด็นจาก 
การวิเคราะห์และวิจยัในแตล่ะสถานการณ์
มาประกอบเพ่ิมเติมด้วยเลย จะท�าให้ 
Disaster Profile เป็นเอกสารท่ีมีคณุคา่
ในตวัอยา่งสมบรูณ์ส�าหรับ ทกุภาคสว่น 
 อยา่งไรก็ดี เป็นงานเลม่แรกและ
เป็นเอกสารท่ีนา่ติดตามเลม่ตอ่ไป

 ในสายตาขอกระผม 
Disaster Profile In 2013 มี
รายละเอียดหลายมิติ ได้แก่ 
มิติความเป็นมาของการเกิด 
ภั ย พิ บั ติ  มิ ติ ก า ร บ ริ ห า ร 
การจัดการสถานการณ์ของ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มิติข้อ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาใน
อนาคต มิตกิารเตรียมควาพร้อม  
และมิตข้ิอกฎหมายและระเบียบ 
ตลอดจนผู้ เก่ียวข้อง

นางสาวศริิลักษณ์	ดวงแก้ว
อดตีผู้ตรวจราชการ	ปภ	และ

หวัหน้ากลุ่มงานวจิยัและพฒันา	ปภ.

นายประทปี	บริบรูณ์รัตน์
หวัหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวัดปทมุธานี

นางสาวชชฎาภร	บุญพรีะณัช
ผอ.ส่วนนโยบายภยัธรรมชาติ

ส�านักนโยบายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั	ปภ.

นายณรงค์	กล่อมใจ
ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั
เขต	2	สุพรรณบุรี

 จากการมองของกระผม หนงัสือเลม่นีน้�ามาใช้เป็น
บทเรียนในการเตรียมความพร้อม และแก้ไขปัญหาภยัพิบตัิ
ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ ทัง้นี ้ ความสนใจของบคุคลโดย
ปกตแิล้ว จะสนใจในเร่ืองท่ีเกิดขึน้ใหม ่ๆ ดงันัน้ การจดัท�า
ควรปรับปรุงให้ทนัตอ่สถานการณ์ กระผมหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่ 
ในโอกาสตอ่ไปคงจะได้เหน็ Disaster Profile in 2013 ท่ีมี
เนือ้หาภาพจ�าลองเหตกุารณ์ และทนัตอ่เหตกุารณ์

READER'S VOICE

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม 2558



เหตุการณ์ตึกถล่ม จังหวัดปทุมธานี
“อุบัติภัยที่สร้างความสะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศ”

เหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
“จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่..... จะรับมือครั้งต่อไปอย่างไร”

สัมภาษณ์นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือและใช้เงินทดรองราชการ
กรณีเหตุการณ์ตึกถล่ม จังหวัดปทุมธานี

สกู๊ปพิเศษ
เครื่องตรวจจับสัญญาณชีพ

สกู๊ปพิเศษ
หมู่บ้านดงลานโมเดล (Donglan Village Model)
“หมู่บ้านต้นแบบรับมือแผ่นดินไหว”

การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศญี่ปุ่น

ารบัญส

1

30

34

37

78

81

สารบัญ

7 5

39

74 82

49

76

3 75



1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม 2558

เหตุการณ์ตึกถล่ม จังหวัดปทุมธานี
อุบัติภัยที่สร้างความสะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศ“ ”

 ก่อน งานวันแม่แห่งชาติเพียง 1 วัน 

หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนทกุหมู่เหลา่ 

ทกุจงัหวดัคาดวา่ก�าลงัสาละวนกบัการตระเตรียมงาน 

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 

เหมือนเช่นทกุปี แต่ส�าหรับจงัหวดัปทมุธานีกลบัเกิด

เหตุการณ์สะเทือนขวัญขึน้ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 

2557 เวลาประมาณ 16.16 น. อาคารชดุ ช่ือ ยเูพลส  

คอนโดเทล (U Place Condotel) ความสงู 6 ชัน้ ตัง้อยู ่

หมูท่ี่ 2 ต�าบลคลองหก อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

เกิดการถลม่ลงมาทบัคนงานท่ีก�าลงัท�างานอยู ่ ซึง่มีทัง้ 

คนงานไทยและคนงานกมัพชูาเสยีชีวิต และ ตดิอยูใ่น

ซากตกึจ�านวนมาก หน่วยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 

หน่วยทหาร องค์กรสาธารณกศุล มลูนิธิ หน่วยกู้ภยั

ตา่งระดมสรรพก�าลงัเข้าชว่ยเหลือประชาชนกนัอยา่ง

จ้าละหวัน่ อะไรคือสาเหตท่ีุท�าให้ตกึถลม่ สถานการณ์

ท่ีโกลาหลจะคลี่คลายอย่างไร และกรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัได้รับบทเรียนอะไรจากเหตกุารณ์

ท่ีเกิดขึน้ ตดิตามได้ในรายงานวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 

ภาพจาก : ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
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สาเหตุ

 นายกมล ตรรกบตุร นายกสภาวิศวกร กลา่ววา่ 

 “อาคารประเภทนีมี้โครงสร้างประเภทพืน้ไร้คาน

แบบอดัแรงทีหลงั หรือพื้นโพสต์ ซ่ึงเป็นโครงสร้าง 

ทีไ่ดร้ับความนิยมอย่างมากส�าหรับ การก่อสร้างอาคาร  

5 ชัน้ข้ึนไป เนือ่งจากก่อสร้างไดร้วดเร็ว โดยปรกติตอ้งมี

การเสริมสลิงอดัแรงในพืน้เพือ่ให้สามารถรับน�้าหนกั

ได้อย่างปลอดภยั แต่เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ไม่มี

คาน จึงย่อมมีความอ่อนแอ โดยพืน้จะทะลผุ่านเสา 

ลงไปกระแทกพืน้ชัน้ล่างเหมือนกรณีทีเ่กิดข้ึน ซ่ึงเรียก

ว่า Pancake Collapse (แพนเคก้คอลแลปส์) หมายถึง 

การวิบติั เร่ิมเกิดข้ึน ที่จุดใดจุดหน่ึงแล้วลุกลามไป

ทัว่อาคาร จนท�าใหพ้งัถล่มทัง้หลงัมกัเกิดในระหว่าง

ท�าการก่อสร้าง ทีค่อนกรีตยงัไม่ไดอ้ายแุละไม่แข็งแรง

พอ และจะมีอนัตรายมากข้ึนหากมีการเร่งรีบหรือ 

ลดัขัน้ตอนการก่อสร้าง

 อย่างไรก็ตามการถล่มของอาคารที่จังหวัด 

ปทมุธานี อาจเกิดไดจ้าก 5 สาเหต ุคือ

 1. ขัน้ตอนการก่อสร้างไม่ถูกต้องหรือไม่ตรง 

ตามแบบ

 2. การก่อสร้างทีเ่ร่งรีบเกินไป

 3. การออกแบบทีผิ่ดพลาด

 4. การใชว้สัดกุ่อสร้างทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน

 5. ฐานอาคารไม่แข็งแรง

 ส�าหรับการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตัง้แต่ 

3 ชัน้ข้ึนไป ถือว่าเป็นงานวิศวกรรมควบคมุจะตอ้งมี

วิศวกรทีมี่ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  

ซ่ึงออกโดยสภาวิศวกร และวิศวกรผูค้วบคมุงานก่อสร้าง

จะตอ้งอยู่ประจ�าสถานทีก่่อสร้างตลอดเวลา หากวิศวกร

ท�างานผิดหลกัจรรยาบรรณจะมีโทษตัง้แต่ตกัเตือนไป

จนถึงการเพิกถอนใบอนญุาต และมีบทลงโทษสูงสดุ 

ปรบัไม่เกิน 30,000 บาท หรือจ�าคกุไม่เกิน 6 ปี หรือ

ทัง้จ�าทัง้ปรบั 

 นอกจากนีวิ้ศวกรยงัอาจไดร้บัโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 227, 238 และ 269 ซ่ึงเกีย่วขอ้ง

กบัการประกอบวิชาชีพอีกดว้ย” 
[อา้งอิงจาก : สภาวิศวกรเผย 5 สาเหตตึุกถล่มคลองหกปทมุธานี.

http//kapok.com,(วนัทีค่น้ขอ้มูล : 3 ธนัวาคม 2557)] 

หมายเหต ุ: ประมวลกฎหมายอาญา

 -  มาตรา 227 ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพใน การออกแบบ 

ควบคมุหรือท�าการก่อสร้าง ซอ่มแซมหรือรือ้ถอนอาคาร

หรือสิ่งปลกูสร้างใด ๆ ไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์หรือ 

วิธีการอนัพงึกระท�าการนัน้  ๆ  โดยประการท่ีนา่จะเป็นเหตุ

ให้เป็นอนัตรายแก่บคุคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ�าคกุไมเ่กิน 

5 ปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท หรือทัง้จ�าทัง้ปรับ

 - มาตรา 238 ถ้าการกระท�าผิดตามมาตรา 

226 ถงึมาตรา 237 เป็นเหตใุห้บคุคลอ่ืนถงึแก่ความตาย 

ผู้กระท�าต้องระวางโทษตลอดชีวิต หรือจ�าคกุตัง้แต ่5 ปี 

ถึง 20 ปี และปรับตัง้แตห่นึง่หม่ืนบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

ถ้าเป็นเหตใุห้บคุคลอ่ืนรับอนัตรายสาหสั ผู้กระท�าต้อง

ระวางโทษจ�าคกุตัง้แต ่1 ปี ถงึ 10 ปี และปรับตัง้แต ่

2,000 บาท ถงึ 20,000 บาท

สภาพอาคารถลม่แบบ Pancake Collapse 
และจดุท่ีมีการเทคอนกรีตชัน้หก (รูปบนขวา)
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 - มาตรา 269 ผู้ใดประกอบการงานในวิชาชีพ

แพทย์ กฎหมายบญัชีหรือวิชาชีพอ่ืนใดท�าค�ารับรอง

เป็นเอกสารอันเป็นเท็จโดยประการท่ีน่าจะเกิด 

ความเสยีหายแก่ผู้ อ่ืนหรือประชาชน  ต้องระวางโทษจ�าคกุ

ไมเ่กิน 2 ปี หรือปรับไมเ่กิน 4,000 บาท หรือทัง้จ�าทัง้ปรับ  

ผู้ ใดโดยทุจริตใช้ หรืออ้างค�ารับรอง อันเกิดจาก 

การกระท�าความผิดตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ 

เชน่เดียวกนั

 ดร.ธเนศ วีระศิริ ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ 

คลินิกช่างสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) กลา่ววา่

 “อาคารวิบติั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. สร้างเสร็จแล้วพงั คือ อาคารที่สร้างเสร็จ

แลว้คนอยู่แลว้พงั เราจะสงัเกตว่าประเภทแรกโอกาส

ทีพ่งัยากมาก คนทีอ่ยู่อาศยัก็อย่าตืน่ตระหนก เพียงแต่ 

สงัเกตอาคารว่ามีความผิดปรกติอะไรจากเดิมหรือไม่ 

เช่น ไม่เคยมีรอยร้าวก็มีรอยร้าว หรือมีรอยร้าวก็มี 

รอยร้าวเพ่ิมข้ึน หรืออาคารมีรูปทรงเอียงไปข้างใด 

ขา้งหน่ึง หรือมีการยบุตวัลง อาคารประเภทนีจ้ะพงัครืน

ลงมาทนัทีคงไม่มี และเป็นประเภททีซ่่อมได ้หากอาคาร

ประเภทนีพ้งัก็พงัทีข่อ้ต่อ คือ ขอ้ต่อหลดุ หากเป็นพืน้ 

ส�าเร็จรูปมาวางพาด เมื่อมีการพงัก็อาจเกิดจาก 

การวางพืน้หม่ินเหม่ ถ้าพืน้กบัคานต่อด้วยคอนกรีต

เมือ่มีการพงัจะเกิด สามเหลีย่มช่วยชีวิต

หมายเหตุ : สามเหลีย่มช่วยชีวิต คือ พืน้ที ่ ๆ ปลอดภยั

หากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง อาจจะไม่ได้ปลอดภยั 

100% แต่ ก็สามารถช่วยลดความรุนแรงจาก 

การถูกส่ิงของต่าง ๆ  หล่นทบัได ้หลกัส�าคญั คือ การหลบ 

อยู่ข้าง ๆ วตัถทีุ่มีความแข็งแรงเพียงพอ เนื่องจาก 

เมื่อมีส่ิงของช้ินใหญ่ตกลงมา วตัถุที่แข็งแรงนัน้จะ

สามารถสร้าง "สามเหลีย่มช่วยชีวิต" ซ่ึงจะช่วยชีวิตคณุได้

[อ้างอิงจาก : ทฤษฎีสามเหลี่ยมช่วยชีวิต.http//facebook.

com/Songparty, (วนัทีค่น้ขอ้มูล : 18 กมุภาพนัธ์ 2558)]

 2. ระหว่างก่อสร้างแล้วพงั คือ อาคารที่พงั

ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ยงัไม่มีคน 

เข้าไปอาศยั แต่มีคนเข้าไปท�างาน ข้อสนันิษฐาน 

การพงัอาจเกิดจาก

  2.1 การออกแบบไม่ไดม้าตรฐาน

  2.2 วสัดกุ่อสร้างไม่มีคณุภาพ

  2.3 กระบวนการก่อสร้างมีความผิดพลาด

 เหตกุารณ์ตึกถล่มทีค่ลองหกเกิดข้ึนขณะทีมี่การ

เทพืน้ทีช่ัน้ 6 ดงันัน้ ประเด็นทีค่วรพดูจึงเป็นประเด็น

เร่ืองกระบวนการก่อสร้างที่มีความผิดพลาด ไม่ได้

มาตรฐานมากกว่าเร่ืองของวสัด ุไดแ้ก่

 (1) ตอ้งมีการเอาแรงจ�านวนมากมาใส่กบัอาคาร

หลงันี ้วนัเกิดเหตผุมเขา้ไปช่วยชีวิตคนท�าใหม้องเห็นว่า 

ท�าไมเสาหลดุออกมาทัง้แผง เหล็กแต่ละเสน้หลดุออก

มาโดยไม่ได้ถูกดึง เหมือนกบัเชือกเวลาเราดึงเชือก 

จะเล็กลง ๆ  จนขาด แต่นีไ่ม่ใช่มนัรูดลงมา เหล็กทกุเสน้ 

มีความยาวเท่ากนัหมด สามารถดูรูปที่ชดัเจนได้ที่

ปล่องลิฟต์ ภาพดา้นล่างนีแ้ต่ละจดุ จะบอกต�าแหน่ง

ของพืน้ แสดงว่าคอนกรีตถูกรูดออกมา เพราะฉะนัน้

ไม่มีเหล็กเส้นไหนยาวไม่เท่ากนั มองข้ึนไปรู้เลยว่า

มนัรูด 

ดร.ธเนศ วีระศริิ
ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมการคลนิิกชา่ง

สภาวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์
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 (2) การค�้ายนันอ้ยเกินไป

  การเทพื้นมีการไต่ระดบัข้ึนไปจากชัน้ 1  

ไปถึงชัน้ 5 ก็ย่อมต้องมีการค�้ายนัไล่ข้ึนไป เมื่อเกิด 

การถล่ม ค�าถามคือ มีการค�้ายนัน้อยเกินไปหรือไม่ 

เมือ่ผมลงพืน้ทีไ่ปตรวจสอบมีคนเอารูปมาใหดู้ปรากฏว่า  

มีการค�้ายนัน้อยเกินไปจริง ๆ เพราะโดยปกติแล้ว 

ทกุ 50 เซนติเมตรตอ้งมีการค�้ายนัทกุ 1 เมตร ทีส่�าคญั

ตอ้งตรวจสอบก่อนว่า พืน้ชัน้ 5 รบัน�้าหนกัไหวหรือไม่  

เวลาเทพื้นชัน้ 5 ก็ต้องตรวจสอบพื้นชัน้ 4 ว่ารับ 

น�้าหนกัไหวหรือไม่ ถา้ไม่พอก็ตอ้งตรวจสอบชัน้ 3 หรือ

ชัน้ 2 ต่อไปตามล�าดบั 

 (3) เทคอนกรีตไม่ทนั

  ในวนัเกิดเหตมีุการเทคอนกรีตทีช่ัน้ 6 มี

การกองน�้าหนกัมากเกลี่ยไม่ทนั จากการสอบถาม  

ในทีเ่กิดเหตพุบว่า คนเกลีย่ก�าลงัเดินไปกินน�้า คนเกลีย่

ไม่พอ คนทีส่่ายงวงชา้ง คนทีป๊ั่มข้ึนไป พดูง่าย ๆ  ไม่ได้

พยายามฉีดสายยาง เพราะฉะนัน้น�้าหนกัจึงกองอยู่ที่

จดุ ๆ เดียว

ภาพจ�าลองรอยต่อพืน้กบัเสาอาคาร

 ทัง้ 3 ขอ้ ส่งผลใหพื้น้หลดุจากบ่า เมือ่มนัหลดุ 

แล้วท�าไมไม่ค้างที่ชัน้ 3 หรือชัน้ 4 เมื่อดูจากคลิป 

วีดิโอทีมี่คนถ่ายจากรถยนต์พบว่า เสามีการหกัทีบ่ริเวณ

ชัน้ 3 แสดงว่าดา้นนีมี้การเทคอนกรีต ต่อมาพบคนตาย 

โดนหุม้ดว้ยคอนกรีตทีม่มุนี ้น�้าหนกัทกุอย่างอยู่ตรงนี ้ 

การค�้ายันมีแค่ชั้นเดียว พอเสาหักก็อาศัยเสาต้น 

ถดัไปกลายเป็นการผลกัเสาตน้ริม อาคารจึงมีการเซ  

พืน้แต่ละผืนจึงมีการหลดุจากปล่องลิฟต์ แต่มีมมุเดียว

ทีค่นไม่ไดส้งัเกตมนักลายเป็นโพรง มมุนีมี้คนเสียชีวิต

ทัง้หมด จึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะมีการพงัลงไปแบบ

แนบเลย 

 อน่ึง เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับฐานราก 

เนือ่งจากดินอุม้น�้าเมือ่ครัง้เกิดมหาอทุกภยั ปี พ.ศ. 2554 

หากพบว่าฐานรากเอียงก็ไม่ไดมี้ผล ”

หลกัฐานเหล็กเสน้ทีติ่ดกบัปล่องลิฟต์
แสดงสาเหตขุองตึกถล่มเนือ่งจากการรูดของพืน้
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 จากข้อสันนิษฐานเบือ้งต้นท่ีท�าให้ตึกถล่ม  

3 ประเด็นดงัท่ีกล่าวมา ศ.ดร.สชุชัวีร์ สวุรรณสวสัดิ์ 

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม-

ราชปูถมัภ์ (วสท.) กลา่ววา่

 “การทีอ่าคารพงัทลายในรูปแบบ ๆ นีไ้ม่ไดเ้กิด

จากวินาศกรรม หรือเกิดจากภยัธรรมชาติ แผ่นดินไหว 

น�้าท่วมต่าง ๆ  อนัดบัแรก คือ เป็นมาตรฐานของอาชีพ

วิศวกร คือ เร่ืองการออกแบบ สองคือ วสัด ุปนู ทีใ่ช้

เวลาแข็งตวัใชเ้วลา 28 วนั อย่างนอ้ยสดุ 14 วนั ก็ยงั 

ต้องมีเหล็กค�้ายนั หรือเหล็กเส้นเข้าไปค�้ายนัหรือเปล่า  

การเชือ่มถา้เกิดเป็นหลงัคาโรงงานทีม่กัลม้ลงมา เวลา 

ฝนตกการเชื่อมดีหรือเปล่า การใส่หมดุไดม้าตรฐาน

การออกแบบหรือเปล่า รบัแรงเฉือนไดห้รือไม่ และสดุทา้ย 

ต่อให้ออกแบบวัสดุถูกต้องอย่างไร แต่ขั้นตอน 

การด�าเนินงานผิด ไม่ระมดัระวงั ก็มีการพงัทลายได ้ 

สามส่วนนี ้ผมมัน่ใจว่าตอ้งอยู่หน่ึงในสามส่วนนีแ้น่นอน 

ส่วนเร่ืองวสัดไุม่ว่าจะเป็นปนูเป็นเหล็กน�ามาทดสอบ

ค่อนข้างยาก แต่เท่าทีท่ดสอบดูก็ปกติ ผมใหวิ้ศวกร

ตรวจสอบก็ไม่มีอะไร จึงใหน้�้าหนกักบัเร่ืองที ่ 1 และ 

3 ซ่ึงเร่ืองที ่ 3 ดูมีน�้าหนกัมากทีส่ดุ ส่วนเร่ืองที ่ 1 ก็

รองลงมา 

 โดยสรุปการออกแบบดูเหมือนว่าจะออกแบบ 

ให้อยู่ได้ แต่อย่าไปกระทบกระทัง่ สงัเกตได้ว่าเขา  

เทคอนกรีตแค่ส่วนเดียว แล้วก็พงัลงมาหมดเลย  

ถา้เผือ่ทกุอย่างมนัแข็ง มนัก็จะพงัลงมาแค่ส่วนเดียว 

แสดงว่าการออกแบบในเร่ืองข้อต่อ ตรงเสากบัคาน 

มีปัญหา”

 อย่างไรก็ตาม ทา้ยสดุเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุป อย่างเป็น 

ทางการของสาเหตุการเกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี ้ 

ทีมงานวิจัยจึงได้สอบถามข้อมูลไปยัง ส�านกังาน  

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็น 

ผูร้บัผิดชอบตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้าง  และเขา้ไป

ตรวจสอบสถานทีเ่กิดเหต ุไดข้อ้สรุปทีส่�าคญัย่ิง ดงันี้

 

 จากการสมัภาษณ์นางอญัชล ี ริว้ธงชยั โยธาธิการ

และผงัเมืองจงัหวดัปทมุธานี กลา่ววา่

 “กรมโยธาธิการและผงัเมืองได้มีค�าสัง่แต่งตัง้ 

คณะท�างานตรวจสอบสาเหตุกรณีการพงัถล่มของ 

อาคาร 6 ชั้น ที่จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย  

นายเกียรติศกัด์ิ จนัทรา รองอธิบดี รกัษาการในต�าแหน่ง

ศ.ดร.สชุชัวีร์ สวุรรณสวสัดิ์ 
นายกวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

นางอญัชลี ริว้ธงชยั
โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัปทมุธานี
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วิศวกรใหญ่ เป็นประธานคณะท�างาน, โยธาธิการ

และผงัเมืองจงัหวดัปทมุธานี เป็นคณะท�างาน และ 

ผู้มีความรู้ความช�านาญด้านโยธาธิการและผงัเมือง 

รวม 12 ท่าน ตามค�าสัง่กรมโยธาธิการและผงัเมือง  

ที ่1737/2557 ลงวนัที ่15 สิงหาคม 2557 สรุปได ้ดงันี้

 1. อาคารหลงัที่ 1 และอาคารหลงัที่ 2 ใน 

แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างผนังคอนกรีต  

เสริมเหล็กบริเวณช่องลิฟต์มีจ�านวน 2 ช่อง แต่แบบ

แปลนที่ใช้ก่อสร้างมีเพียงช่องเดียว และฐานราก 

ช่องลิฟต์ก็มีขนาดที่แตกต่างกันด้วย รวมทั้งได้มี 

การแก้ไขพืน้คอนกรีตอดัแรงแบบไร้คานแบบมีแป้น

หวัเสา (drop panel) โดยบริษัท โพสเท็น เอ็นจิเนียร่ิง 

จ�ากดั ใหมี้รายละเอียดจากแบบแปลนทีไ่ดร้บัอนญุาต

 2. อาคารหลงัที ่3 และอาคารหลงัที ่4 ในแบบ

แปลนทีไ่ดร้บัอนญุาตก่อสร้างผนงัคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณช่องลิฟต์มีจ�านวน 2 ช่อง แต่แบบแปลน 

ที่ใช้ก่อสร้างมีเพียงช่องเดียว และฐานรากช่องลิฟต์ 

ก็มีขนาดที่แตกต่างกันด้วย รวมทั้งได้มีการแก้ไข 

พืน้คอนกรีตอดัแรงแบบไร้คาน โดยบริษัท พีซีซี โพสเทนชัน่ 

จ�ากดั จากเดิมเป็นแบบมีแป้นหวัเสา (drop panel) 

มาเป็นแบบไม่มีแป้นหวัเสา นอกจากนัน้บริเวณเสาตน้ 

ริมรอบนอกมีการแก้ไขแบบให้ร่นแนวของพืน้เข้าไป

ดา้นละ 13 เซนติเมตร เพือ่ติดตัง้ผนงัส�าเร็จรูปดว้ย

 
แผนภาพจาก : ส�านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวดั
ปทมุธานี (ดดัแปลงบางส่วน)

 จากการทีอ่าคารหลงัที ่1 หลงัที ่2 และอาคาร

หลงัที ่3 มีการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบทีไ่ดร้บัอนญุาต 

ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้อาคาร 

จึงแจ้งองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองหกในฐานะ 

เจ้าพนกังานทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุ 

อาคารออกค�าสั่งให้เจ้าของอาคารจัดหาสถาบัน  

ทีเ่ชือ่ถือไดต้ามกฏกระทรวง ฉบบัที ่ 6 (พ.ศ.2527)ฯ  

ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่48 (พ.ศ.2540)ฯ  

ด�าเนินการตรวจสอบการรบัน�้าหนกับรรทกุของอาคาร

และช้ินส่วนโครงสร้างต่าง ๆ  เช่น การรบัน�้าหนกับรรทกุ

ของเสา และคาน ความสามารถในการรบัแรงสัน่สะเทือน

จากแผ่นดินไหวของอาคาร เป็นตน้ หากพบว่าอาคาร

หรือช้ินส่วนโครงสร้างไม่สามารถรบัน�้าหนกับรรทกุได ้ 

ก็ให้ด�าเนินการแก้ไข หรือเสริมความมัน่คงแข็งแรง 

ของอาคารต่อไป พร้อมแจ้งผลการด�าเนินการให ้

กรมโยธาธิการและผงัเมืองทราบ”

 ดงันัน้ กลา่วโดยสรุปสาเหตกุารเกิดตกึถลม่ 

ท่ีจังหวัดปทุมธานีนักวิชาการส่วนใหญ่ให้น�า้หนัก

ท่ี กระบวนการก่อสร้างมีความผิดพลาด และ 

จากการสมัภาษณ์โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัปทมุธานี

ท�าให้ทราบวา่มีการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างด้วย 

ล�าดับเหตุการณ์
 1.	 การรับแจ้งเหตุ

  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ประชาชนสรุปได้วา่  

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 16.16 น.  

เกิดเหตอุาคารชดุยเูพลส คอนโดเทล (U Place Condotel) 

เป็นอาคารท่ีพกัอาศยั ซึง่ก�าลงัก่อสร้างเกิดการถล่ม 

ในขณะเทปนูชัน้ 6 ณ บริเวณ เลียบคลองหก หมูท่ี่ 2 

ต�าบลคลองหก อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

ประชาชนตกใจมากจงึรีบโทรศพัท์แจ้งเหตแุก่ เจ้าหน้าท่ี

ต�ารวจท่ี สภ.คลองห้า  ซึง่ทาง สภ.คลองห้าก็ได้แจ้งให้



7

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม 2558

ต�ารวจเวรท่ีป้อมยามหน้าหมู่บ้านให้ไปตรวจสอบ 

ท่ีเกิดเหต ุเม่ือต�ารวจมาถงึพบวา่เกิดเหตจุริง จงึแจ้งไป

ยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

 พ.ต.ท.รัชพล ชนะศรีขจร ผู้ ก�ากับการสถานี

ต�ารวจภธูรคลองหลวง กลา่ววา่

 “หน้า ที่หลักของต� ารวจ คือ การรักษา 

ความปลอดภยัสถานที่เกิดเหตกุบัการด�าเนินคดีกบั 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557  

เวลาประมาณ 16.00 น. สถานีต�ารวจภูธรคลองหา้ 

ไดร้บัแจ้งว่า มีเหตอุาคารถล่มทีบ่ริเวณหมู่บา้นบญุยกร  

ชือ่ตึกคอนโดยูเพลส จึงไดวิ้ทยใุหส้ายตรวจทีอ่ยู่บริเวณ

ใกล้เคียงเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีเหตุตึกถล่มจริง  

ส่ิงแรกทีต่�ารวจด�าเนินการ คือ 1) แจ้งมูลนิธิ เพือ่ช่วย

รบัเอาคนเจ็บทีบ่าดเจ็บไม่มากไปส่งโรงพยาบาลธญับรีุ

และโรงพยาบาลคลองหลวง และ 2) รายงานใหท่้าน

ผู้บังคบัการต�ารวจภูธรจังหวดัปทุมธานี และท่าน 

ผู้บังคบัการก็รายงานให้ท่านผู้บัญชาการต�ารวจ

แห่งชาติทราบ

 ขณะเดียวกนัต�ารวจก็แจ้ง นายก อบต.คลองหก 

ฝ่ายปกครอง ก�านนั ผูใ้หญ่บา้น อปพร. แลว้ประสาน

แจ้งไปยงันายอ�าเภอคลองหลวง คือ นายผาชยั โปรียานนท์ 

พอนายอ�าเภอทราบก็รายงานไปยงัผูว่้าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ทราบตามล�าดบั”

 

ขัน้ตอนการรับแจ้งเหตแุละการรายงานผู้บงัคบับญัชา

 2. การจดัตัง้ศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจ ป้องกนั

และชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัอาคารถลม่ จงัหวดัปทมุธานี

 เม่ือนายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้วา่ราชการ จงัหวดั 

ปทุมธานี ได้รับรายงานเหตุการณ์จึงได้มีค�าสั่ง 

ให้จดัตัง้ศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจป้องกนัและชว่ยเหลอื

ผู้ประสบภยัอาคารถลม่จงัหวดัปทมุธานีขึน้   บริเวณใกล้

กบัสถานท่ีเกิดเหตุ

พ.ต.ท.รัชพล ชนะศรีขจร 
ผู้ก�ากบัการสถานีต�ารวจภธูรคลองหลวง

นายพงศธร สจัจชลพนัธ์
ผู้วา่ราชการจงัหวดัปทมุธานี
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 โครงสร้างศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจป้องกนัและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาคารถล่มจังหวัดปทุมธานี 

มีผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นผู้บญัชาการเหตกุารณ์ (Incident 

Commander : IC) แบง่เป็น 3 สว่น ประกอบด้วย 

 1) ส่วนปฏิบตัิการ มอบหมายให้นายอ�าเภอ 

คลองหลวงเป็นหวัหน้า 

 2) สว่นวางแผน   มอบหมายให้หวัหน้าส�านกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัปทมุธานีเป็น

หวัหน้า 

 3) ส่วนสนับสนุนและการเงิน มอบหมายให้

นายกองค์การบริหารสว่นต�าบลคลองหกเป็นหวัหน้า 

 ทัง้นี ้ยงัมีหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมากมาย

มาร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชน ภายใต้กรอบ 

การด�าเนินงานของศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ ดงัรูป

ด้านลา่งซ้าย

 ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ ตัง้ขึน้เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางในการระดมสรรพก�าลังและทรัพยากร 

อ�านวยการประสานการปฏิบตัิกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ทัง้ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้อง ถ่ิน  และองค์กรการกุศลในการควบคุม 

สถานการณ์ให้มีเอกภาพ รวดเร็ว และทัว่ถงึ

 

ศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจป้องกนั
และชว่ยเหลือผู้ประสบภยัอาคารถลม่จงัหวดัปทมุธานี

โครงสร้างศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจป้องกนั
และชว่ยเหลือผู้ประสบภยัอาคารถลม่จงัหวดัปทมุธานี

ศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ 
เป็นศนูย์กลางในการระดมสรรพก�าลงัและทรัพยากร
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 นายประทีป บริบรูณ์รัตน์ หวัหน้าส�านกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัปทมุธานี กลา่ววา่

 “ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ ตอ้งเป็นศูนย์กลาง

ด้านการประมวลผลข้อมูลเพือ่ส่งต่อไปให้หน่วยงาน 

ต่าง ๆ ล�าดบัแรกเราจึงอยากรู้ว่า ใครเจ็บ ใครตาย 

ใครยงัอยู่ในซากตึกบ้าง จึงมีการน�าชื่อข้ึนบอร์ดเพือ่

อพัเดทสถานการณ์ตลอดเวลา

 

บอร์ดข้อมลูของศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ

  นอกจากนีบ้อร์ดขอ้มูลยงัมีการน�าเสนอขอ้มูล

ด้านเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล และหน่วยงานที่เข้ามาร่วม  

กู้ชีพกู้ภยัในครั้งนี้ว่ามีหน่วยงานใดบ้าง เพื่อจะได ้

มอบหมายภารกิจไดอ้ย่างเหมาะสม”

 

บอร์ดข้อมลูด้านเคร่ืองจกัรเคร่ืองกลและหนว่ยงาน
ของศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ

 เ ม่ือช่วยเหลือผู้ บาดเ จ็บส่ง โรงพยาบาล

เรียบร้อยแล้ว ผู้ ว่าราชการจงัหวดัปทุมธานีจึงเรียก

ประชมุหวัหน้าสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องเป็นการดว่นเพ่ือ

ก�าหนดแนวทางการชว่ยเหลือผู้รอดชีวิต

 
ผู้วา่ราชการจงัหวดัปทมุธานีเรียกประชมุหวัหน้าสว่นราชการ

เพ่ือก�าหนดแนวทางการชว่ยเหลือผู้รอดชีวิต

 ผู้วา่ราชการจงัหวดัปทมุธานีในฐานะผู้บญัชาการ 

เหตุการณ์ได้สั่งการและมอบหมายภารกิจให้แก่

หนว่ยงานตา่ง ๆ  โดยพิจารณาจากศกัยภาพ ความพร้อม 

นายประทีป บริบรูณ์รัตน์
หวัหน้าส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดัปทมุธานี
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ทกัษะความรู้ ความช�านาญในท่ีสดุจึงตดัสินใจให้มี 

การค้นหาผู้สญูหาย ด้วยการแบง่โซน A B C D ให้  

แตล่ะหนว่ยงานรับผิดชอบ  และมีสายการบงัคบับญัชา

ขึน้ตรงกบัผู้บญัชาการเหตกุารณ์

 3.	 การค้นหา/การกู้ชีพกู้ภยั

  หลังจากท่ีผู้ ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

เรียกประชมุหวัหน้าสว่นราชการเพ่ือก�าหนดแนวทาง 

การช่วยเหลือผู้ รอดชีวิต ปฏิบตัิการค้นหา/การกู้ ชีพ

กู้ภยัจงึเร่ิมขึน้ ตัง้แตว่นัท่ี 11 สงิหาคม 2557 และยตุิ

ในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2557 ดงันี ้

วันที่	11	สิงหาคม	2557

 

 เร่ิมจากเจ้าหน้าท่ีชดุแรกของมลูนิธิร่วมกตญัญ ู

เข้าค้นหา/กู้ ชีพกู้ภยั และเคลือ่นย้ายผู้บาดเจ็บสง่ให้ทีม

แพทย์ฉกุเฉิน

 

ทีมแพทย์ฉกุเฉินรับผู้บาดเจ็บน�าสง่โรงพยาบาล

 ทีมแพทย์ฉกุเฉินน�าโดยส�านกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัปทมุธานีจะรับผู้บาดเจ็บรีบน�าสง่โรงพยาบาล 

ธญับรีุและโรงพยาบาลคลองหลวงซึง่เป็นโรงพยาบาล

ท่ีใกล้ท่ีสุด หากคนไข้ยังมีสติก็จะสอบถามประวัต ิ 

แล้วสง่ข้อมลูรายงานตอ่ศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ ทนัที 

เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ

 

 

 เม่ือใช้เคร่ืองตรวจสญัญาณชีพแล้วพบว่า ยงัมี 

ผู้ รอดชีวิตติดอยู่ใต้ซากตึกถล่ม ทีมแพทย์ฉุกเฉินก็จะ

เข้าไปช่วยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บ โดยการให้เลือด 

ออกซิเจน และน�า้เกลือ เพ่ือประคองอาการจนกว่า 

หนว่ยกู้ ชีพกู้ภยัจะเข้าไปชว่ยเหลืออยา่งปลอดภยั

 

มลูนิธิร่วมกตญัญเูข้าค้นหา/กู้ ชีพกู้ภยั
และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ทีมแพทย์ฉกุเฉินเข้าไปชว่ยเหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บ
ภาพจาก Face Book : Jaioon Nattawoot (ภาพลา่ง)



11

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม 2558

 นางสาวเพญ็สฐิ จนัทร์อยู ่นกัวิชาการสาธารณสขุ

ช�านาญการ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัปทมุธานี 

กลา่ววา่

 “เหตกุารณ์วนัตึกถล่มมีหน่วยงานดา้นการแพทย์ 

เข้ามาช่วยเหลือหลายหน่วยทัง้โรงพยาบาลของรัฐ  

โรงพยาบาลเอกชน และมูลนิธิ ซ่ึงจงัหวดัปทมุธานี  

มีมูลนิธิ 4 แห่ง ไดแ้ก่ มูลนิธิปอเต็กต้ึง มูลนิธิร่วมกตญัญู  

มูลนิธิบวัเพชร และมูลนิธิร่มไทร ทัง้นีไ้ด้ด�าเนินการ 

ร่วมกบัทีมเอฟอาร์”

หมายเหต ุทีมเอฟอาร์ มาจาก First Responders คือ หนว่ย

ปฏิบตัิการฉกุเฉินพืน้ฐาน ซึ่งเป็นหน่วยท่ีจะไปถึงท่ีเกิดเหต ุ

เร็วสดุ เน่ืองจากอยู่ในพืน้ท่ี ซึ่งระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ

จงัหวดัปทมุธานี ในยามปรกตหิรือมีภยัพิบตั ิมีหนว่ยเอฟอาร์ คือ  

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หน่วยบี คือ มูลนิธิ และ 

เอฟอาร์ คือ องค์การบริหารสว่นต�าบล (อบต.) มีจ�านวน 64 แหง่ 

ขึน้ทะเบียนไว้ และพร้อมท่ีจะท�างาน ใครไปถงึก่อน ก็จะเป็น

เอฟอาร์

ทีมแพทย์เตรียมพร้อมปฏิบตักิารทางการแพทย์

 นอกจากนีย้งัมีทีมแพทย์เตรียมพร้อมปฏิบตักิาร

ทางการแพทย์ เพ่ือสนบัสนนุการชว่ยเหลอื รักษาพยาบาล

ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านนอกซากตึกถล่ม ใกล้ศูนย์

อ�านวยการเฉพาะกิจฯ

นางสาวเพญ็สฐิ จนัทร์อยู่
นกัวิชาการสาธารณสขุช�านาญการ 

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัปทมุธานี
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มลูนิธิร่วมกตญัญเูก็บกู้ศพผู้ เสียชีวิต

 แตห่ากมลูนิธิร่วมกตญัญพูบผู้ เสยีชีวิตจะเก็บกู้

เพ่ือส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล  

ท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรต ิและเจ้าหน้าท่ี

จากศนูย์พิสจูน์หลกัฐาน 1 ร่วมกบัส�านกังานพิสจูน์

หลกัฐาน ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาต ิ

 นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสมทบ 

ในการกู้ ชีพกู้ภยัหลายหนว่ยงาน ดงันี ้

 ทีม Emergency Response Team : ERT และ

ทีม Incident Management Assistance : IMAT)  

ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัร่วมปฏิบตักิาร 

กู้ ชีพกู้ภยั น�าโดยนายอนสุรณ์ แก้วกงัวาล รองอธิบดี

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, นายธนะ พรหมดวง 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ ส�านกัสง่เสริม

การป้องกนัสาธารณภยั และนายสมบรูณ์ มาลาลกัษณ์ 

นายช่างโยธาอาวุโส วิทยาลัยป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั

 

 

 

 

 นายธนะ พรหมดวง นกัวิเคราะห์นโยบายและ

แผนเช่ียวชาญ ส�านกัสง่เสริมการป้องกนัสาธารณภยั

กลา่ววา่

 “ท่านอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

โทรศพัท์มาบอกประมาณ 1 ทุ่ม ใหผ้มเป็นหวัหนา้ชดุ  

น�า ERT ไปช่วยกู้ชีพกู้ภยัตึกถล่มทีจ่งัหวดัปทมุธานี 

เราน�าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไปด้วย ประกอบด้วย 

ชดุเคร่ืองช่วยหายใจ (SCBA) เคร่ืองไฟฟ้าส่องสว่าง

ชนิดกระเป๋าห้ิว ชดุกลอ้งคน้หาผูป้ระสบภยั (Search 

Camera) ไฟ Ballon Light เคร่ืองเจาะกระแทกแบบ 

ใช้มือ (Manual) เคร่ืองเจาะอดัอากาศ เลื่อยยนต์ 

แม่แรง ไฮดรอลิค เคร่ืองตดั-ถ่าง ฯลฯ

 พวกเราเดินทางมาถึงทีเ่กิดเหตปุระมาณ 2 ทุ่ม 

พบชุด ERT น�าโดยนายสมบูรณ์ มาลาลกัษณ์ ซ่ึง

ขณะนัน้เป็นครูฝึกอยู่ที่วิทยาลยัป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัอยู่ก่อนแล้ว ผมจึงเข้าไปรายงานตวักบั

ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ จากนัน้ได้มอบหมาย

ทีม Emergency Response Team : ERT
และทีม Incident Management Assistance : IMAT) ของ
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัร่วมปฏิบตักิารกู้ ชีพกู้ภยั

นายธนะ พรหมดวง
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ 
ส�านกัสง่เสริมการป้องกนัสาธารณภยั
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ภารกิจให้แก่เจ้าหนา้ที ่ ERT ทีย่งัไม่มีหนา้ทีใ่นพืน้ที่

ปฏิบัติการ และน�าก�าลังพลไปผลัดเปลี่ยนเวรผู้ที่

เหนือ่ยลา้”

 

 นายสมบรูณ์ มาลาลกัษณ์ นายชา่งโยธาอาวโุส 

วิทยาลยัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กลา่ววา่

 “พอถึงสถานที่เกิดเหตุคณะครูฝึกก็ช่วยกัน  

กั้นพื้นที่ด้วยอุปกรณ์ที่น�าไปด้วย จากนั้นได้เข้า

รายงานตวักบัผูว่้าราชการจงัหวดัเพือ่รอ Stand by ที่

จะถูกสัง่ใช”้

 มลูนิธิพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั สง่สนุขักู้ภยั 

K9 จ�านวน 3 ตวั เข้าร่วมปฏิบตัิการค้นหาผู้สญูหาย 

แตเ่น่ืองจากสถานท่ีเกิดเหตมีุคนพลกุพลา่นมาก ซากตกึ

มีความหนา กอปรกบัสนุขัมีความออ่นล้า เพราะเพ่ิง

เสร็จจากการฝึกร่วมกบัทีม Search And Rescue : 

USAR ท่ีจงัหวดัชยันาท จึงปฏิบตัิหน้าท่ีได้ไม่ดีเท่า 

ท่ีควร แตอ่ยา่งไรก็ตาม วนัตอ่ ๆ มาเม่ือสนุขัปรับตวัได้  

ท�าให้ประสทิธิภาพในการท�างานมีมากขึน้ การปฏิบตั ิ 

การค้นหาของสนุัขจึงใช้เป็นเคร่ืองยืนยนัการค้นหา  

ผู้สญูหายได้ในระดบัหนึง่

 

 นายสทุธิเกียรติ โสภณิก ผู้อ�านวยการมลูนิธิ  

พลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั กลา่ววา่

 “ขณะเกิดเหตกุารณ์ตึกถล่มเราร่วมฝึกอยู่กบั 

Ursar Search And Rescue : USAR ร่วมกบั ทาง ปภ. 

ทีจ่งัหวดัชยันาท พอไปถึงเห็นคนเยอะมาก เคร่ืองไม้

เคร่ืองมือ มนัสบัสนไปหมด ผูสู้ญหายคนสดุทา้ยอยู่ลึก 

เลยท�าใหก้ล่ินข้ึนมายากมาก วนัหลงั ๆ  กล่ินจะชดัเจน

ข้ึนเมือ่มีลมพดั ท�าใหส้นุขัมี Action ทีช่ดัเจน ปฏิกิริยา

เมือ่เจอผูสู้ญหายเขาจะเห่า เรียกว่า Alert

นายสมบรูณ์ มาลาลกัษณ์
นายชา่งโยธาอาวโุส

วิทยาลยัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

มลูนิธิพลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั
สง่สนุขักู้ภยั K 9 ร่วมปฏิบตักิารค้นหาผู้สญูหาย

นายสทุธิเกียรต ิโสภณิก
ผู้อ�านวยการมลูนิธิพลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั
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 วนัที ่13 สิงหาคม 2557 (วนัที ่3 ของเหตกุารณ์) 

ผมเข้าพืน้ที่อีกครั้งตอนหน่ึงทุ่ม ทางทหารก็บอกว่า  

ผูสู้ญหายน่าจะหมดแลว้เขาจะใชเ้คร่ืองจกัรใหญ่เคลียร์

พืน้ที ่เพราะพบคณุกลา้ณรงค์คาดว่าน่าจะเป็นผูร้อดชีวิต

คนสดุทา้ย แต่เพือ่ความสบายใจทหารจึงใหผ้มน�าสนุขั 

Check อีกครัง้ ซ่ึงผมสรุปใหไ้ม่ไดเ้พราะวนัที ่3 ของ

การเกิดเหต ุ ผูสู้ญหายยงัมีกล่ินคนอยู่ ถา้เป็นวนัที ่4  

จึงจะเร่ิมเป็นกล่ินศพ ดงันัน้หากสุนขัเห่าแสดงว่า  

มีส่ิงผิดปกติอยู่ แต่จะเสียชีวิตหรือไม่นัน้บอกไม่ได ้ 

มนั 50 : 50 เมือ่ตรวจแลว้ไม่มีการเห่า ทางทหารเขา

ก็เอาเคร่ืองจกัรเคลียร์พืน้ทีเ่ลย” 

หมายเหต ุ: ข้อมลูเพ่ิมเตมิจากมลูนิธิฯ 

 - สนุขัดมยาเสพตดิใช้เวลา 6 เดือนในการฝึก

สว่นการฝึกสนุขัเพ่ือ Search and Rescue ใช้เวลา  

ไมน้่อยกวา่ 2 ปี โอกาสผา่นมีไมถ่งึ 10% เพราะไมมี่

สนามฝึกให้เหมือนกบัเหตกุารณ์จริง 

 - สนุขัท่ีเข้ารับการฝึกให้กู้ ชีพกู้ภยัจะต้องใช้ 

สนุขัขนาดกลาง น�า้หนกัประมาณ 20-40 กิโลกรัม  

สนุขัพนัธุ์เลก็ก็ใช้ได้แตเ่หมาะส�าหรับพืน้ท่ีเลก็ ๆ 

 - สุนัขท่ีพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วจะสามารถ  

ฝึกได้ดีกวา่สนุขัพนัธุ์พืน้เมืองของไทย เน่ืองจากสนุขัไทย

หากินเองได้ กินอยู่ง่าย มีความเป็นตวัเองสงู แม้จะ

ฉลาดแตฝึ่กมาก ๆ จะไมรั่บค�าสัง่ สว่นสนุขัท่ีพฒันา 

สายพนัธุ์จะถกูพฒันาให้ใกล้ชิดกบัคนมากกว่า พึ่งพิง  

คนมากกว่า  เวลาออกค�าสัง่ถ้าท�าให้คนพอใจก็จะได้ 

อาหารหรือรางวัลเหมือนกับเด็กเล็ก ๆ แต่อย่างไร

ก็ตามสนุขัพนัธุ์พืน้เมืองอดทนตอ่สภาพแวดล้อมได้ดี

กวา่สนุขัท่ีพฒันาสายพนัธุ์

 

 พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผบ.ทบ. และหวัหน้า 

คสช. (ต�าแหนง่ในขณะนัน้) สัง่การให้ทกุหนว่ยเร่งให้ 

ความชว่ยเหลอืผู้ตดิอยูใ่ต้ซากอาคาร โดยให้หนว่ยทหาร

ท่ีรับผิดชอบในพืน้ท่ี ได้แก่ ปตอ.พนั.2, ม.พนั.2 และ 

ช.พนั.1.รอ.พร้อมทัง้รถเครน และรถแบคโฮ เร่งเข้าให้ 

การชว่ยเหลอืและค้นหาผู้ประสบภยัในทนัที ซึง่ฝ่ายทหาร

ดงักลา่ว และหน่วยสมทบภายหลงัเป็นก�าลงัหลกัใน

การช่วยกนัรือ้ซากปรักหกัพงัของตวัอาคาร เพ่ือเปิด

เส้นทางให้หน่วยกู้ ชีพกู้ภยัเข้าไปช่วยเหลือผู้สญูหาย 

การล�าเลยีงผู้บาดเจ็บ ผู้ เสยีชีวิต และการกนัประชาชน

ออกจากสถานท่ีเกิดเหตุ

 

พบนายกล้าณรงค์ ปราบภยั ตดิอยูใ่นซากอาคาร

 เม่ือเวลา 18.44 น. พบนายกล้าณรงค์ ปราบภยั  

ติดอยู่ในซากอาคารประมาณ 27 ชั่วโมง สามารถ 

ชว่ยเหลือได้ และรอดชีวิต

ฝ่ายทหารชว่ยกนัรือ้ซากปรักหกัพงัของตวัอาคาร
เพ่ือเปิดเส้นทางให้หนว่ยกู้ ชีพกู้ภยัเข้าไปชว่ยเหลือผู้สญูหาย



15

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม 2558

พบนายเชษฐา กมัพชูาต ิตดิอยูใ่นซากอาคาร

 เม่ือเวลา 20.00 น. พบนายเชษฐา กมัพชูาต ิ 

ติดอยูใ่นซากอาคาร แพทย์พยายามให้การช่วยเหลือ

โดยให้เลือดและน�า้เกลือ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้  

ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตลงเม่ือเวลา 19.00 น. ของวนัรุ่งขึน้

วันที่	12	สิงหาคม	2557

 - ช่วยเหลือผู้ รอดชีวิตได้ 1 ราย (รวมพบ 

ผู้ เสียชีวิตแล้ว 3 ราย)

ศนูย์พิสจูน์หลกัฐาน 1 ลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บพยานวตัถุ

 - เจ้าหน้าท่ีจากศนูย์พิสจูน์หลกัฐาน 1 ร่วมกบั

ส�านกังานพิสจูน์หลกัฐานต�ารวจ ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาต ิ 

น�าโดย พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี รอง ผบ.ตร.และ

พล.ต.ท.ค�ารบ ปัญญารัก ผบช.สพฐ.ตร. ได้ลงพืน้ท่ี

เม่ือวนัท่ี 12-14 สงิหาคม 2557 เพ่ือเก็บหลกัฐานเป็น

วตัถพุยาน ได้แก่ เหลก็เสา เหลก็เสริมรับแรง บริเวณ

หวัเสา/ปลอ่งลฟิต์ เหลก็เสาเลก็ เหลก็ปลอกเสา/คาน 

สลงิเหลก็ (ตีเกลียว 7 เส้น) ตะแกรงเหลก็พืน้ ฯลฯ

 นอกจากนีย้งัมีฝ่ายนิตวิิทยาศาสตร์เดนิทางเข้า

มาตรวจลายนิว้มือ โดยผู้ช�านาญการตรวจลายนิว้มือ

เปรียบเทียบลายนิว้มือจากข้อมลูทะเบียนราษฎร์กบั 

ลายนิว้มือของศพผู้ เสียชีวิต เพ่ือส่งศพให้กับญาติได้

อยา่งถกูต้อง

 พ.ต.ท.รัชพล ชนะศรีขจร ผู้ก�ากบัการสถานีต�ารวจ

ภธูรคลองหลวง กลา่ววา่

 “ศพที่อยู่ในตึกจะต้องมีการยืนยนัตวับุคคล  

ว่าเป็นศพของใคร ชือ่อะไร ญาติคือใคร ซ่ึงการพิสูจน์

เอกลกัษณ์บคุคลเป็นเร่ืองทีส่�าคญัมาก เพราะว่าถ้า 

ท�าไม่ดีอาจจะมีการส่งมอบศพไม่ถูกคน และอาจจะ

มีการแจ้งผิดในเร่ืองของตวับคุคล เช่น ศพเป็นผูช้าย

และญาติเคา้สูญหายไป เกิดไปทึกทกัว่าเป็นญาติของ

คนนีโ้ดยไม่มีการพิสูจน์เอกลกัษณ์บคุคลอย่างถูกตอ้ง 

อาจจะมีการเขา้ใจผิดเกิดข้ึนได ้เพราะอาจจะมีวนัหน่ึง

ทีญ่าติจริง ๆ  ของคน ๆ  นัน้ เขากลบัมา และชายคนนัน้

เป็นใคร หรือถา้มีการแจ้งคนสูญหาย 2 คน แต่พบแค่ 

1 ศพ จะเป็นศพของใครกนัแน่ 

 การพิสูจน์เอกลกัษณ์บคุคลจะเร่ิมตัง้แต่ดูจาก

ต�าหนิรูปพรรณภายนอก แต่ศพทีเ่อาออกมาส่วนใหญ่

จะเป็นวนัทีส่อง วนัทีส่าม หรือสี ่คือเร่ิมมีการเน่าเป่ือย 

เปลีย่นสภาพของศพแลว้ เราก็จะดูจาก 1) ลกัษณะ

ภายนอก การแต่งกาย เสือ้ผา้ ว่ามีใครทีอ่ยู่ดว้ยจ�าไดไ้หม 

แต่งกายอย่างไร ณ วนัเกิดเหต ุ2) ดูจากต�าหนิต่าง ๆ  
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เช่น รอยสกั แผลเป็น ลกัษณะผม ฟัน แต่บางศพ  

ถูกกดทบัจนรูปหนา้เสียไป หรือเร่ิมมีการเน่าอืด เราก็จะ 

ใช้วิธีการเก็บ DNA ของศพ เพือ่ยืนยนัในกรณีที่มี 

การโตแ้ยง้ และตรวจกบัญาติเขาว่า DNA ตรงกนัหรือไม่”

 - กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สบัเปลีย่น

ก�าลงัเวลา 19.00 น. พร้อมน�าเคร่ืองจกัรกลเข้าปฏิบตัิ

งานเพ่ิมเตมิ โดยมีนายอนสุรณ์ แก้วกงัวาน รองอธิบดี 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเข้าประจ�าการ

 - ก่อนจะยตุิการค้นหาพบกลิน่ศพและผมคน

บริเวณซากตึกถล่ม เจ้าหน้าท่ีจึงระดมก�าลงัค้นหา

ผู้ รอดชีวิตอีกครัง้ และยตุิการค้นหาเวลา 20.00 น. 

เน่ืองจากไมพ่บสญัญาณชีพ 

 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “เราท�างานหนกัมาตลอด จนกระทัง่จบหมดแลว้ 

กลบัมีกล่ินศพลอยมา และพบผมคนปอยหน่ึงจาก 

ซากตึก เพราะสนุขัเขีย่ข้ึนมา จึงคิดว่าหากมีคนติดอยู่

แลว้ไปร้ือซาก เราแย่แน่ เลยกลบัไป Double Check 

อีกรอบ”

วันที่	13	สิงหาคม	2557

 - พบผู้ เสียชีวิตเพ่ิมเตมิ 4 ราย(รวมผู้ เสียชีวิต 

แล้ว 7 ราย) 

 - ล้มปลอ่งลฟิต์เพ่ือป้องกนัการเกิดอบุตัเิหตซุ�า้ 

และค้นหาผู้ เสียชีวิตเพ่ิมเติม

 - ปฏิบตักิารตอ่เน่ืองทัง้กลางวนัและกลางคืน

 

วันที่	14	สิงหาคม	2557

 - พบผู้ เสียชีวิตเพ่ิมเตมิ 7 ราย (รวมผู้ เสียชีวิต

ทัง้สิน้ 14 ราย คนไทย 11 ราย คนกมัพชูา 3 ราย)

 - ผู้ ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประกาศยุต ิ

การค้นหาเวลา 23.30 น. และนดัหมายด�าเนินการ

ตรวจสอบรือ้ซากอาคารในวนัรุ่งขึน้

วันที่	15	สิงหาคม	2557

 - รือ้ถอนซากอาคาร

 - หนว่ยงานตา่ง ๆ ให้การชว่ยเหลือเยียวยา

 4.	 การอ�านวยการ

  สถานีต�ารวจภูธรคลองห้าได้น�ารถศูนย์

ปฏิบตักิาร เคลือ่นท่ีจงัหวดัปทมุธานี มาตัง้จดุบนัทกึภาพ

เพ่ือบนัทกึบรรยากาศ เหตกุารณ์ในบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ

และสามารถบนัทกึภาพบคุคลเพ่ือพิสจูน์พยานหลกัฐาน

นายพงศธร สจัจชลบพนัธ์ ผู้วา่ราชการจงัหวดัปทมุธานี
เรียกหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องประชมุหารือ

เพ่ือวางแผนในการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉิน

รถศนูย์ปฏิบตักิารเคลื่อนท่ีจงัหวดัปทมุธานี
ชว่ยสืบค้นข้อมลูทางทะเบียนราษฎร์
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 พ.ต.ท.รัชพล ชนะศรีขจร ผู้ก�ากบัการสถานีต�ารวจ

ภธูรคลองหลวง กลา่ววา่

 “สถานีต�ารวจภูธรคลองห้ารีบน�าเอารถ

ศูนย์ปฏิบติัการเคลื่อนที่ของจงัหวดัปทมุธานีตัง้เป็น 

ศูนย์บญัชาการของต�ารวจ ซ่ึงรถคนันีมี้ขีดความสามารถ

คือ มีระบบกล้องวงจรปิด มีระบบสืบค้นข้อมูลทาง

ทะเบียนราษฎร์ ระบบสืบค้นข้อมูลทางทะเบียนรถ 

ในสารบบของต�ารวจมาใหบ้ริการ”

 นายประทีป บริบรูณ์รัตน์ หวัหน้าส�านกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัปทมุธานี กลา่ววา่

 “รถศูนย์ปฏิบติัการเคลือ่นทีข่องจงัหวดัปทมุธานี

มีระบบทีดี่ คือ เมือ่เราไดชื้อ่คนมาแลว้ญาติเขาจะมา

ยืนยนัพิสูจน์เอกลกัษณ์บคุคล เราสามารถทีจ่ะใหเ้ขา 

ไปตรวจสอบจากระบบฐานขอ้มูลบตัรประจ�าตวัประชาชน 

และสามารถพิมพ์ออกมาไดเ้ลย จ�าไดว่้า ในวนัทา้ย ๆ  

ของเหตุการณ์ เราจะขอข้อมูลญาติผู้ประสบภัย 

ขอข้อมูลคนตายเพือ่จะไปรับเงินชดเชย ต�ารวจบอก 

ไม่ตอ้งไปอ�าเภอก็ได ้จดัการในรถไดเ้ลย”

การตอบโต้สถานการณ์
 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทุมธานีเรียกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อประชุมหารือเพ่ือ

วางแผนในการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉิน

 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “ผมสัง่การให้มีการแบ่งพืน้ที่ตามลกัษณะ A  

B C D จ�านวน 4 โซน ตามข้อเสนอของมูลนิธิ 

ร่วมกตญัญู คือ คืนนัน้เกิดฝนตกหนกั เราเช็คสญัญาณ 

ชีพหลายครั้ง เช็คเสร็จแล้วก็ยังมานั่งประชุมว่า  

หน่วย K9 หน่วยมูลนิธิคาดว่าคนตายหมดหรือยงั 

ตอนเชา้ก่อนวนัทีเ่ราจะร้ือใหญ่ เราก็เอากลอ้งตรวจวดั 

สัญญาณชีพสอดเข้าไปฟังสัญญาณชีพอีกครั้ง  

ใชหุ้น่ยนต์เขา้ไปตรวจสอบ เพราะเรากลวัว่าปล่องลิฟต์

จะมาทบัคน ทีร้ื่อชา้เพราะว่าเราดูคนเป็น พอคนเป็น

ไม่มี จากนีก็้ง่ายแลว้”

 

ฝ่ายทหารชว่ยอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีกู้ภยั
เพ่ือล�าเลียงผู้บาดเจ็บและผู้ เสียชีวิตออกนอกพืน้ท่ีเกิดเหตุ

เหลา่กาชาดจงัหวดัปทมุธานี, อบต.คลองหก 
และหนว่ยงานการกศุลตา่ง ๆ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ณ กองอ�านวยการ
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ผลกระทบ
 เหตกุารณ์ตกึถลม่จงัหวดัปทมุธานีสร้างความ

สญูเสยีทัง้ชีวิตและทรัพย์สนิให้แก่ประชาชน กลา่วคือ 

ในแง่ของทรัพย์สินอาคารพงัถลม่ต้องรือ้ถอนทัง้หมด 

แตย่งัไมส่�าคญัเทา่กบัความสญูเสียด้านชีวิต เพราะมี 

ผู้ประสบภยัจ�านวนมากท่ีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ในท่ีเกิดเหต ุซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1.	ความสูญเสียด้านชีวติ 

 1.1		มีผู้เสียชีวติ จ�านวน 14 ราย ได้แก่

  1) นางสาวณฐัมน โคกแปะ 

   อาย ุ15 ปี (สญัชาตไิทย)

  2)  ด.ช.สทิธิพนัธ์ โคกแปะ 

   อาย ุ2 ปี (สญัชาตไิทย) 

  3) นายเชษฐา ก�าพชูาต ิ

   อาย ุ39 ปี (สญัชาตไิทย)

  4)  นายใกล้รุ่ง ทบัครบรีุ

   อาย ุ36 ปี (สญัชาตไิทย)

  5) นางเพียบ มงคล 

   อาย ุ32 ปี (สญัชาตไิทย)

  6)  นายสทิธิโชค แกมมะณี 

   อาย ุ18 ปี (สญัชาตไิทย) 

  7)  นายธนากร ตรีเมฆ 

   อาย ุ16 ปี (สญัชาตไิทย)

  8)  นายดนยั สขุสม

   อาย ุ32 ปี (สญัชาตไิทย)

  9)  นางสนีุย์ เหลา่หว้าน

   อาย ุ26 ปี (สญัชาตไิทย)

  10) นายอิม พรือ

   อาย ุ30 ปี (สญัชาตกิมัพชูา)

  11)  นายยาด เพง (พี)

   อาย ุ20 ปี (สญัชาตกิมัพชูา)

  12)  นายอน อยุ (โอย)

   อาย ุ27 ปี (สญัชาตกิมัพชูา)

  13)  นายธวชัชยั สขุสม

   อาย ุ25 ปี (สญัชาตไิทย)

  14 นายพฒุ โคกแปะ

   อาย ุ45 ปี (สญัชาตไิทย)

การแบง่โซนค้นหา
ภาพจาก : www.google.co.th/รายการเร่ืองเลา่เช้านี ้

ผู้ เสียชีวิตจากเหตกุารณ์ตกึถลม่จงัหวดัปทมุธานี
ข้อมลูจาก : ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดัปทมุธานี
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 1.2 มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ ดงันี ้

  1) ผู้รอดชีวิต จ�านวน 5 ราย มีอาการบาดเจ็บ

เล็กน้อย ได้ รับการรักษาจากศูนย์พยาบาลแล้ว 

กลบับ้านได้ 

  2) ผู้ ได้รับบาดเจ็บถกูสง่ตวัไปรักษาแบบ 

ผู้ ป่วยนอก จ�านวน 21 ราย 

  3) ผู้ได้รับบาดเจ็บนอนรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล 

จ�านวน 6 ราย

2.	ความสูญเสียด้านทรัพย์สิน

 อาคารยเูพลส คอนโดเทล (U Place Condotel)

เป็นอาคารคอนโดมิเนียมสูง 6 ชัน้ พังทลายแต่

สาธารณปูโภคอ่ืนไมไ่ด้รับความเสียหายแตอ่ยา่งใด

การให้ความช่วยเหลือ
 

 

 ส�านกังานเหลา่กาชาดจงัหวดัปทมุธานีร่วมกบั

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จงัหวดัปทมุธานี ท�าหน้าท่ีในการจดัหาอาหารให้แก่

เจ้าหน้าท่ีและผู้ประสบภยั

 

 องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองหกรับผิดชอบ

ด้านการประสานงาน เตรียมสถานท่ี อาหาร เคร่ืองด่ืม 

รถสุขา ท�าความสะอาดสถานท่ีตลอดจนสนับสนุน

อปุกรณ์ในการฟืน้ฟผูู้บาดเจ็บ ได้แก่ รถเขน็ รองเท้าบทู 

หัดเดิน เสือ้พยุงร่างกาย การน�าผู้ ได้รับบาดเจ็บ 

ชาวตา่งชาตกิลบัสูภ่มิูล�าเนา เม่ือแพทย์จ�าหนา่ยออกจาก

โรงพยาบาลปทุมธานีและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลมิพระเกียรติ

 นายน�าศกัดิ์ อทุยัศรีสม นายกองค์การบริหาร

สว่นต�าบลคลองหก จงัหวดัปทมุธานี กลา่ววา่

 “เจ้าหนา้ทีข่อง อบต. เราไปทัง้หมด คอยสนบัสนนุ

น�้ามนั อาหาร รถสขุา รถดบัเพลิง แต่ทาง อบต. ไม่มี

เคร่ืองมือหนกั เราก็ไป Stand by ตรงนัน้ 4-5 วนั 

พวกค่าน�้ามนัที่ทางมูลนิธิน�ารถมาช่วยเหลือ ใช้งบ

ประมาณของ อบต. พอกลางคืนป๊ัมน�้ามนัทีเ่ราติดต่อ

ไวปิ้ด เราก็ตอ้งควกัเงินสดไปซ้ือ”

 

หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนร่วมแจกจา่ยสิง่ของบรรเทาทกุข์
ให้แก่ผู้ประสบภยั

นายน�าศกัดิ์ อทุยัศรีสม
นายกองค์การบริหารสว่นต�าบลคลองหกจงัหวดัปทมุธานี
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 นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหาร 

สว่นจงัหวดัปทมุธานี กลา่ววา่

 “ทาง อบจ. ช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองมือกลหนกั ก�าลงัคน ขา้วสารอาหารแหง้ น�้าดืม่ 

เราดูแลกนัตัง้แต่ตน้จนจบ”

 นางอัญชลี ริว้ธงชัย โยธาธิการและผังเมือง

จงัหวดัปทมุธานีกลา่ววา่

 “ส�านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัปทมุธานี

ได้จดัทีมไปช่วยเหลือส�านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดั

ปทุมธานี เพื่อดูแลเร่ืองอาหาร และท�างานร่วมกบั 

กองพิสูจน์หลกัฐาน ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ เพือ่เก็บ 

วสัดุช้ินส่วน เช่น เศษปูน เศษลูกปูน ลวดอดัแรง  
เหล็กเสริม คือ ตดัช้ินส่วนออกไปใหก้องพิสูจน์หลกัฐาน

เขต 1 เก็บ และส่งมาทางกรมโยธาธิการและผงัเมือง

เพือ่ทดสอบ”

การเยียวยา
 กองทนุเงินทดแทน หมายถงึ เป็นกองทนุ ท่ีจดั

ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นทนุในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลกูจ้าง 

เม่ือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือถึง 

แก่ความตาย หรือสญูหาย เน่ืองจากการท�างานให้นายจ้าง 

โดยนายจ้างเป็นผู้ มีหน้าท่ีจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทนุ

เพียงฝ่ายเดียว

[อา้งอิงจาก : กองทนุเงินทดแทน. http://www.mol.go.th,  

(วนัทีค่น้ขอ้มูล : 16 เมษายน 2558)]

 การประกนัสงัคม หมายถงึ การสร้างหลกัประกนั

ในการด�ารงชีวิตในกลุม่สมาชิกท่ีมีรายได้ และจา่ยเงิน 

สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพ่ือรับผิดชอบใน 

การเฉลี่ยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการเจ็บป่วย  

คลอดบตุร ทพุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บตุร ชราภาพ 

และการว่างงาน เพ่ือให้ได้รับการรักษาพยาบาลและ 

มีการทดแทนรายได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งผู้ประกนัตน คือ 

ลูกจ้างท่ีมีอายุไม่ต�่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  

60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าท�างานและท�างานอยู่ ใน 

สถานประกอบการท่ีมีลกูจ้างตัง้แต ่1 คนขึน้ไป 

[อา้งอิงจาก:การประกนัสงัคม. http://www.ckprofessional.co.th, 

(วนัทีค่น้ขอ้มูล : 16 เมษายน 2558)]

 หลกัในการให้ความชว่ยเหลอืต้องดวูา่ผู้ประสบภยั 

เป็นลกูจ้างท่ีประสบอนัตราย เจ็บป่วยถงึแก่ความตาย

หรือสูญหายเน่ืองจากการท�างานหรือไม่ หากเป็น

ลกูจ้างนายจ้างจะจ่ายผู้ เดียว แต่หากไม่เป็นลกูจ้าง

ต้องดวู่าผู้ประสบภยัเป็นผู้ประกนัตนหรือไม่ หากไม่

เป็นผู้ประกนัตนก็ตดัไป แตห่ากเป็นผู้ประกนัตน ถ้าตาย

ประกนัสงัคมจะจ่ายค่าท�าศพและจ่ายเงินให้ทายาท 

ทกุเดือนเป็นเวลา 8 ปี และหากได้รับบาดเจ็บจะตัง้เบกิ

จากประกนัสงัคมได้ขัน้ต�่า 45,000 บาท สงูสดุไมเ่กิน 

300,000 บาท หากเกิน 300,000 บาท มลูนิธิคณุากร 

จะเข้ามาดแูล กรณีท่ีลกูจ้างอยูใ่นชว่งฟืน้ฟ ูท�างานไมไ่ด้ 

จะถกูสง่ไปศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงาน ในระหวา่งนัน้ 

จะได้รับเงินเดือน 60% ของคา่จ้างเงินเดือน 

 ข้อมลูการจ่ายเงินแก่ผู้ประสบภยัในเหตกุารณ์ 

ตกึถล่มจงัหวดัปทมุธานีของส�านกังานประกนัสงัคม

จงัหวดัปทมุธานี (ข้อมลู ณ 18 สงิหาคม 2557) ระบวุา่  

มีหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนหลายหนว่ยงานน�าเงิน

มาชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั ได้แก่ ส�านกังานประกนัสงัคม

นายชาญ พวงเพช็ร์
นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัปทมุธานี
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จังหวดัปทุมธานี ส�านักงานพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย์จงัหวดัปทมุธานี ส�านกันายกรัฐมนตรี 

(ม.ล ปนดันา ดศิกลุ) มลูนิธิปอเตก็ตึง้ บริษัทยเูพลส 

(ต้อม) จ�ากดั และบริษัท ปลกูแปลง จ�ากดั (ผู้ รับเหมา) 

จ�านวนเงินทัง้สิน้ 8,054,643.24 บาท (รายละเอียด

ปรากฏตามตารางด้านหลงั)

 นางกรรณิการ์ พฤกษชาต ิประกนัสงัคมจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “การจ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมายชัดเจน 

กล่าวคือ ค่ารักษาเบื้องต้น 45,000 บาท ถ้ามี 

การบาดเจ็บมาก สมมติว่าแขนหกั แขนหกัท่อนบน 

ท่อนเดียวแลว้ มีการผ่าตดัใส่เหล็กจะให ้45,000 บาท 

แต่หากเกิด แขนข้างเดียวกนัหกัท่อนล่างด้วยถือว่า

มีการผ่าตดั 2 จดุ จะให ้100,000 บาท ถา้เป็นแผล 

ไฟไหม ้หรือตอ้งอยู่หอ้ง ICU จะให ้200,000 บาท ถึง 

300,000 บาท ถา้เกิน 300,000 บาท มูลนิธิคณุากร

ซ่ึงสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

เป็นองค์ประธาน ก็จะเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือได ้กรณี

ตึกถล่มทีจ่งัหวดัปทมุธานีทัง้หมดมีคนทีค่่ารกัษาเกิน 

300,000 บาท อยู่รายเดียว ซ่ึงเราพยายามจะไล่เบีย้

กบัผูร้ับเหมาชัน้ตน้ ดงันัน้การจ่ายเงินจึงไม่มีปัญหา

อะไร

 ส�าหรับศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวดั 

ปทมุธานี เป็นหน่วยงานในสงักดัของส�านกังานประกนั

สงัคมมีหนา้ทีส่่งเสริม ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟ ูทัง้ร่างกาย

และจิตใจ เช่น คนที่ฟ้ืนมาแล้วรู้สึกว่า ลูก/ภรรยา 

เสียชีวิต จิตใจเขาจะแย่ เพราะฉะนั้นต้องฟ้ืนฟ ู

ทางดา้นจิตใจแลว้ก็ทางดา้นร่างกายดว้ย เมือ่เขาแขน

ขาไม่มีก็จะท�าแขนเทียมขาเทียมให ้ เปลีย่นอาชีพให ้ 

ก็จะมีการฝึกอาชีพอยู่ในศูนย์ฟ้ืนฟ ูใหเ้ลือกตามความถนดั 

เพราะฉะนัน้คนงานก็จะตอ้งมาคน้หาจดุแข็งของตวัเอง

ว่าชอบอะไร ถนดัอะไร ก็สามารถไปประกอบอาชีพ

เลีย้งดูตวัเองไดไ้ม่เป็นปัญหาของสงัคม”

 

 

 ส�าหรับผู้ ท่ีเสยีชีวิตท่ีมีทัง้ชาวไทยและชาวกมัพชูา 

รวมทัง้สิน้ 14 ราย ประกนัสงัคมจา่ยคา่ท�าศพให้รายละ 

3,000 บาท (ยกเว้น 2 ราย เพราะไมใ่ชผู่้ประกนัตน) 

นอกจากนีผู้้วา่ราชการจงัหวดัปทมุธานียงัเป็นเจ้าภาพ

นางกรรณิการ์ พฤกษชาติ
ประกนัสงัคมจงัหวดัปทมุธานี

ผู้วา่ราชการจงัหวดัปทมุธานีจดัพิธีศพ
ให้แก่ผู้ เสียชีวิตจากกรณีตกึถลม่ จงัหวดัปทมุธานี
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จดังานศพให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึง่เจ้าหน้าท่ี

สถานทตูของกมัพชูาพอใจกบัการปฏิบตัขิองฝ่ายไทย

ท่ีปฏิบตักิบัผู้ เสยีชีวิต ชาวกมัพชูาเชน่เดียวกบัผู้ เสยีชีวิต

ของไทยทกุประการ

ปัญหาและอุปสรรค
 เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ทีมงานวิจัยจึงแยก

ปัญหาและอปุสรรค ข้อเสนอแนะ ออกเป็น 2 ระดบั 

ได้แก่ ระดบัปฏิบตั ิและระดบันโยบาย ดงันี ้

ระดบัปฏบิตัิ

1.	บุคลากรในการตรวจสอบอาคาร

 บคุลากรในการตรวจสอบอาคารมีไม่เพียงพอ 

นางอญัชลี ริว้ธงชยั โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “ส�านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัปทมุธานี

มีบคุลากรนอ้ย แต่อาคารมีเยอะมาก อาจจะดแูลไม่ทัว่ถึง 

เพราะขา้ราชการมีกนัอยู่ 3 คน ดูแลทัง้จงัหวดั”

2.	การแจ้งเหตุ/ข้อมูลข่าวสาร

 การแจ้งเหตุและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารล่าช้า

และไมไ่ด้รับรู้ข้อมลู/ขา่วสารจากหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ

โดยตรง

 นางอัญชลี ริว้ธงชัย โยธาธิการและผังเมือง 

จงัหวดัปทมุธานี กลา่ววา่

 “เราต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทาง 

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัปทมุธานี 

ใหร้วดเร็วกว่านี ้ในเร่ืองของการแจ้งเหตตุ่าง ๆ แมเ้รา

จะรู้จากหนา้หอ้งท่านผูว่้าฯ แต่เราก็ตอ้งประสานกบั

ทาง ปภ. ถา้ไดจ้ากทาง ปภ. โดยตรงก็จะดีกว่า เพราะ

ในเร่ืองของการบริหารจดัการภยั ปภ.น่าจะมีรายชื่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พอเกิดเหตุการณ์ก็สามารถ 

โทรแจ้งทกุหน่วยงานไดใ้นทนัที”

3.	การกัน้เขตพืน้ที่อันตราย

 การกัน้เขตพืน้ท่ีอันตรายมีหลายหน่วยงาน

ด�าเนินการกัน้เขต พอไปถึงท่ีเกิดเหตุต่างคนต่างท�า

นางสาวเพ็ญสิฐ จันทร์อยู่ นักวิชาการสาธารณสุข

ช�านาญการ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัปทมุธานี 

กลา่ววา่

 “ตามหลักการใครไปถึงก่อนต้องกั้นพื้นที ่ 

ทีต่ ัง้โซน แต่พืน้ทีต่รงนัน้ท�าไดย้ากมาก ตึกถล่มกองลงมา  

จะเหลือเพียงปล่องลิฟต์ยอดสูง พืน้ทีจ่�ากดัจริง ๆ”

 

การกัน้เขตพืน้ท่ีห้ามเข้า

4.	การตัง้จุดบญัชาการ

 การตัง้จดุบญัชาการมีความเสีย่งตอ่การเกิดภยัซ�า้ 

นางสาวเพ็ญสิฐ จันทร์อยู่ นักวิชาการสาธารณสุข

ช�านาญการ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัปทมุธานี 

กลา่ววา่

 “จดุบญัชาการอยู่ในจดุทีเ่สีย่งต่อการเกิดภยัซ�้า 

เพราะตึกดา้นหนา้ถล่มแลว้ ตึกดา้นหลงัก็พร้อมทีจ่ะถล่ม”

5.	การบญัชาการเหตุการณ์

 การบัญชาการเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามหลัก 

การบญัชาการเหตกุารณ์สากล เชน่ ความสบัสนในตวั 

ผู้บญัชาการเหตกุารณ์ ขัน้ตอนการปฏิบตัแิละการสง่ตอ่

ค�าสัง่การ

 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรม 

สถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) 

กลา่ววา่

 “ทีมงานไม่มีโครงสร้างการท�างาน (Flow) มา

ก่อน ฝรั่งเขายงัมี Flow ทีเ่ขาเรียกว่า Guide Line 

พอมาถึงก็ท�าตาม Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แต่เรา

มาถึงใชส้ญัชาตญาณ และฟังคนเสียงดงัสัง่ได ้ นีคื่อ

ลกัษณะของสงัคมไทย เหมือนกบัหนงัเร่ืองหน่ึงชื่อ 
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The Day After Tomorrow ใครเสียงใหญ่ ตวัใหญ่  

มีพลงัคนจะเชือ่ แต่ถา้เป็นคนตวัเล็ก เสียงเบา ขีอ้าย 

แต่มีความรู้เร่ืองภยัพิบติักลบัไม่เชือ่คน ๆ นัน้”

6. การบริหารงานภายในศนูย์อ�านวยการเฉพาะกจิฯ 

 ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ เป็นศูนย์ท่ีต้อง

ประสานงานกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ยงัมี

การบริหารจดัการท่ีต้องได้รับการแก้ไขหลายประการ

นายธนะ พรหมดวง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน

เช่ียวชาญ ส�านักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย 

กลา่ววา่

 “เมือ่ผูว่้าราชการจงัหวดัแบ่งโซน เพือ่กระจาย

ก�าลงักนัคน้หาผูสู้ญหาย การบริหารงานมนัอิสระเกินไป 

ต่างคนต่างท�างาน ไม่มีการควบคมุสัง่การจากศูนย์ 

อ�านวยการเฉพาะกิจฯ ที่ชัดเจน ศูนย์อ�านวยการ 

เฉพาะกิจฯ ก็ไม่ค่อยมีคนอยู่”

 นายสทุธิเกียรติ โสภณิก ผู้อ�านวยการมลูนิธิ  

พลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั กลา่ววา่

 “เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ผมไปรายงานตัวกับ  

ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ รายงานตวัเสร็จก็ไม่รู้ว่า 

จะท�าอะไร เขาไม่มอบภารกิจให ้เพราะคนรบัรายงาน

ตวัยงัไม่รู้เลยว่า คณุมารายงานตวักบัผมท�าไม เขาตัง้

เป็นเต็นท์อ�านวยการ ก็ไม่ทราบว่า คนไหนผูว่้าฯ คนไหน

นายอ�าเภอ เสมียนรบัรายงานเป็น อบต. ถามอะไรก็

ไม่รู้เร่ือง”

7.	เคร่ืองมือ/อุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภยั

 เคร่ืองมือ/อปุกรณ์การกู้ ชีพกู้ภยัไมอ่ยูใ่นสภาพ

พร้อมใช้งาน ภยับางประเภทควรมีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์ 

ท่ีทนัสมยัเป็นการเฉพาะ คนและเคร่ืองมือ/อปุกรณ์

ต้องอยูใ่นท่ีเดียวกนั 

 นายสมบรูณ์ มาลาลกัษณ์ นายชา่งโยธาอาวโุส 

วิทยาลยัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กลา่ววา่

 “กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมีความพร้อม 

แต่ใชค้นไม่ถูกกบังาน ท�าใหก้ารช่วยเหลือไม่ทนัท่วงที 

บางทีคนพร้อมแต่อุปกรณ์ไม่พร้อม คนอยู่ที่หน่ึง

อปุกรณ์อยู่ทีห่น่ึง”

 พ.ต.ท.รัชพล ชนะศรีขจร ผู้ก�ากบัการสถานีต�ารวจ

ภธูรคลองหลวง กลา่ววา่

 “เร่ืองเคร่ืองมือที่จะมาช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

บางครั้งหน่วยงานราชการมีไม่เพียงพอ เพราะเป็น

เหตกุารณ์ใหญ่ ตอ้งมีเคร่ืองมือหนกั ตัง้แต่รถแบคโฮ

ทีม่ายก ตกั เจาะ รถเครนทีจ่ะตอ้งมายกวตัถใุหญ่ ๆ ข้ึน 

บางครั้งต้องอาศยัความร่วมมือจากเอกชน เวลาน�า

เคร่ืองมือมาแต่ละครัง้ก็มีค่าใชจ่้ายสูง”

8.	การเกบ็วัตถุพยาน/พยานในคดี

 การท่ีทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการช่วยเหลือชีวิต

ผู้ประสบภยัให้ทนัท่วงที จึงขาดความระมดัระวงัต่อ

หลกัฐานทางคดี สง่ผลกระทบต่อการเก็บวตัถพุยาน

ในท่ีเกิดเหตุ

 พ.ต.ท.รัชพล ชนะศรีขจร ผู้ก�ากบัการสถานีต�ารวจ

ภธูรคลองหลวง กลา่ววา่ 

 “การเก็บวัตถุพยานมีปัญหามาก สาเหต ุ

เนือ่งจากว่า ขณะเกิดเหตหุน่วยงานต่าง ๆ มุ่งเนน้ไปที่

การช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บทีติ่ดอยู่ในซากอาคาร และการน�า

ร่างของผู้เสียชีวิตในอาคารออกมา วิธีการคือต้อง 

ร้ือซากอาคารออก การร้ือซากอาคารออกเท่ากบัเป็น 

การเคลือ่นยา้ยวตัถพุยาน ภาษาง่าย ๆ  คือ การท�าลาย

วตัถุพยาน ต�ารวจเองไม่มีเคร่ืองมือในการเก็บโดย

เฉพาะดา้นนี ้ เคร่ืองเจาะปนู เคร่ืองเก็บแท่งปนู จะมี

เฉพาะหน่วยงานของส�านกังานโยธาธิการจงัหวดั ก็ตอ้ง

ประสานขอไปทางหน่วยงานดงักล่าว แต่กว่าหน่วยงาน

เหล่านีจ้ะเขา้มาเก็บวตัถพุยานได ้ก็ล่วงเลยไปถึงวนัทีสี่ ่

ซ่ึงตอนนัน้แมไ้ม่มีการร้ือ ก็ยงัมีการเปลีย่นสภาพของ

สถานทีเ่กิดเหต ุไปเกือบ 80-90% แลว้ จากเดิมตึกที่

ถล่มจะซ้อนกนัเป็นชัน้ ๆ แต่พอมีการร้ือซากอาคาร

เพือ่ช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ/ผูเ้สียชีวิตออกมาจากตวัตึก 

ท�าใหว้ตัถพุยานเปลีย่นแปลงพอสมควร”

 ส่วนพยานในคดีก็มักปฏิเสธการเป็นพยาน 

เพราะท�าให้เขาเสียเวลา

 พ.ต.ท.รัชพล ชนะศรีขจร ผู้ก�ากบัการสถานีต�ารวจ

ภธูรคลองหลวง กลา่ววา่ 
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 “เป็นธรรมชาติของทกุคดี เวลาเกิดเหต ุ คนให้

ความร่วมมือดี แต่พอต�ารวจจะไปสอบสวน เพือ่ขอ

มาเป็นพยานในส�านวน ส่วนใหญ่มกัจะบ่ายเบี่ยง 

ปฏิเสธ เพราะไม่อยากมาเป็นพยานในคดีอาญา อาจ

ท�าให้เขาต้องเสียเวลาในการไปข้ึนศาล ด้านพยาน 

ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะต้องมาให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะชี้ชดั 

เช่น สาเหตทีุเ่กิดข้ึนเกิดจากอะไร บางครัง้หน่วยงาน

ยงัไม่พร้อมและไม่อยากเป็นพยานในศาล”

9.	การประชาสัมพนัธ์

 การประชาสมัพนัธ์ไมเ่ป็นระบบ ท�าให้เกิดความ

สบัสนจากการแยง่ชิงขา่วสารของสือ่มวลชน ท่ีไปท�าขา่ว 

ณ จดุเกิดเหตุ

 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั 

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “มนัโกลาหลอย่างเดียว คือ การประชาสมัพนัธ์ 

ซ่ึงหน่วยงานประชาสัมพนัธ์มืออาชีพจะต้องเข้า

มาเป็น Back Office ในการประชาสมัพนัธ์ให้เรา

ประชาสมัพนัธ์จงัหวดัไม่ไดท้�าหนา้ที ่ไม่เขา้ไปเลย จริง ๆ  

ต้องมาก�าหนดประเด็นการประชาสมัพนัธ์ตลอดจน

จบงาน จะตอ้งออกข่าวอย่างไรใหเ้กิดภาพลกัษณ์ทีดี่ 

ไม่สบัสน เพราะหากท่านนึกถึงภาพว่ากลอ้งโทรทศัน์ 

20 ตวั มาจ่อหน้า มีไมค์จ่อปากผู้ว่าฯ อยู่คนเดียว  
เดินไปไหนก็เจอ เดินตามตลอดเวลา ไม่รู้กี่ส�านกั  

ต่างประเทศก็มี โทรศพัท์เขา้มาตลอดทกุเวลา ผูว่้าฯ 

จะรู้สึกอย่างไร”

ระดบันโยบาย

1.	การใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “ปัญหาของเรา คือ ใชป้ากประสานทัง้นัน้ มีเงิน 

ก็ใช้ไม่ได้ งบกลางก็ยังไม่อนุมัติ จึงใช้อะไรไม่ได ้ 

ตอ้งถามทกุหน่วยว่าคณุสนบัสนนุอะไร ผมพดูในฐานะ 

คนท�างานนะ การที่กระทรวงการคลังเห็นว่าเร่ือง 

การใชจ่้ายเงินตรงนีไ้ม่สามารถจ่ายเงินทดรองราชการ  

ไดคื้อปัญหา  เนือ่งจากสาเหตเุกิดจากความประมาทของ

เอกชน แต่มนัมีคนติดอยู่ขา้งในเยอะ ผูว่้าฯ มีเงินอยู่ 
ในมือไม่สามารถใช้จ่ายได้ทัง้ ๆ ที่รถ ลา ม้า ช้าง  

ตอ้งใชน้�้ามนั ตอ้งมีอะไรทีเ่ตรียมพร้อม”

2.	 การสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครให้มี 

ส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของ

ประเทศ

 อาสาสมคัรเป็นก�าลงัส�าคญัในการป้องกนั และ 

บรรเทาสาธารณภยั อย่างไรก็ตามมีหลายฝ่ายแสดง 

ความคดิเหน็เร่ืองคณุภาพและบทบาทของอาสาสมคัรวา่

ควรได้รับการฝึกฝนด้านความรู้และประสบการณ์

เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบตัิงานและบทบาท

ในสังคมในฐานะผู้ มีส่วนส�าคัญในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

 พ.ต.ท.รัชพล ชนะศรีขจร ผู้ก�ากบัการสถานีต�ารวจ

ภธูรคลองหลวง กลา่ววา่

 “การจดัการจราจรมีปัญหา คือ ในทีเ่กิดเหตอุยู่

ในหมู่บ้าน เมื่ออยู่ในหมู่บ้านก็จะมีถนนเข้าหมู่บ้าน

เพียงเสน้เดียว แต่ยงัดีทีเ่ป็นถนนกวา้ง กลุ่มทีม่าก่อน

เลยคือพวกมูลนิธิ น�ารถมากนัเป็นร้อยคนั จอดเต็ม

ไปหมด ต�ารวจก็ตอ้งไปบอกว่าใหจ้อดดา้นเดียว เราตอ้ง

พยายามประชาสมัพนัธ์ให้พีน่อ้งมูลนิธิ อาสาสมคัร 

ต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ บางครั้งคนจ�านวนมาก 

ก็ควบคมุยาก”

ข้อเสนอแนะ

ระดบัปฏบิตัิ

1.	บุคลากรในการตรวจสอบอาคาร

 นางอัญชลี ริว้ธงชัย โยธาธิการและผังเมือง 

จงัหวดัปทมุธานี ให้ข้อเสนอแนะวา่

 “ส�านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัปทมุธานี 

ก็ไดเ้ทศบาล และ อบต.ช่วย โดยก�าชบัว่าเวลามีการขอ

อนญุาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ นอกจากอนญุาต

ถูกตอ้งตามกฎหมายแล้วในขัน้ตอนของการก่อสร้าง

ก็จะตอ้งเขา้ไปตรวจสอบเป็นระยะ ๆ  ดว้ย และหากพบ
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เหตกุารณ์ทีก่�้าก่ึงว่าถูกต้องตามหลกัวิชาการหรือไม่ 

ซ่ึงบคุลากรของเทศบาลและ อบต. อาจมีศกัยภาพไม่

เพียงพอ ก็ขอความร่วมมือมาทางเราได ้ส่วนทางเราก็จะ

สุม่เขา้ไปดูบา้งบางอาคารทีมี่ขนาดใหญ่  และอาจเกิด

ความสุ่มเสีย่ง ขณะนีท้างกรมโยธาธิการและผงัเมือง

ก�าลังเร่งรัดให้บุคลากรของเรามีใบอนุญาตเป็น

ผูต้รวจสอบ ปรกติถา้ไม่มีบตัรผูต้รวจสอบจะไม่อนญุาต

ใหเ้ขา้ไปในอาคาร ทีก่�าลงัก่อสร้าง ถึงแมเ้ป็นขา้ราชการ

ก็ไม่ไดมี้สิทธ์ิเขา้ไปดูอาคาร  เพราะถา้เกิดเหตกุารณ์ข้ึน 

จะหมายถึงความสูญเสีย”

2.	การแจ้งเหตุ/ข้อมูลข่าวสาร

 นางอัญชลี ริว้ธงชัย โยธาธิการและผังเมือง

จงัหวดัปทมุธานี กลา่ววา่

 “เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ึน ถ้าไม่สามารถติดต่อ  

ทีมผูร้บัผิดชอบไดก็้ตอ้งติดต่ออีกทีม เช่น ทีมหนา้หอ้ง

ผูว่้าราชการจงัหวดั ส�านกังานโยธาฯ จงัหวดัปทมุธานี 

มีวิศวกรที่คอยประสาน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ 

ภาวะวิกฤต ภาวะฉกุเฉิน ไฟไหม ้อาคารถล่ม แต่ส่วนใหญ่

จะเป็นดิฉนัเองทีจ่ะไดร้บัแจ้งก่อน ตอนนีเ้ราก็มี LINE  

ไดใ้หเ้จ้าหนา้ทีแ่ละดิฉนัเองเขา้ไปในหอ้งกองอ�านวยการ 

ปภ.จงัหวดั ช่วยกนัดูเวลามีเหตกุารณ์และรีบรายงาน 

ความเคลือ่นไหวต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ 

รวดเร็ว แต่ทางโยธาจะไม่มีทีมฉุกเฉินอะไรแบบนัน้  

เรามองว่าในระดับจังหวัดก็จะมี ปภ.เป็น Unity  

ไม่อย่างนัน้ จะกระจายกนัไปหมด”

3.	การกัน้เขตพืน้ที่อันตราย

 การกัน้เขตพืน้ท่ีอันตราย แม้หน่วยงานท่ีไป 

ถงึก่อนจะต้องรีบด�าเนินการ แตก็่ควรหารือกนัระหวา่ง

หน่วยงานผู้ รับผิดชอบในล�าดับแรก เพ่ือกันบุคคล  

ผู้ ไมเ่ก่ียวข้องออกจากพืน้ท่ีเกิดเหต ุ การหารือจะช่วย

ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ลดความเห็นท่ีขัดแย้ง 

อนัเกิดจากความเหน็ท่ีไมต่รงกนัออกไป ซึง่กรณีตกึถลม่

จังหวัดปทุมธานี หลายหน่วยงานมีความกังวลต่อ 

การกัน้เขตพืน้ท่ีอนัตรายวา่อาจไมเ่หมาะสม ควรขยาย

พืน้ท่ีออกไปอีกเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเกิดภยัซ�า้ 

อยา่งไรก็ตามก็ควรเคารพการตดัสนิใจของผู้บญัชาการ

เหตกุารณ์ท่ีเหน็วา่เร่ืองนีเ้ป็นประเดน็ส�าคญัหรือไม ่

 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “ระยะกัน้เขตพืน้ทีห่า้มเขา้มนัเป็นรายละเอียด

ปลีกย่อย หลายหน่วยงานวิจารณ์ในส่ิงทีย่งัไม่เกิดข้ึนเลย 

เพียงแต่ว่า ถา้มนัผิดพลาดจะเกิดอะไรข้ึน ผมก็รบัฟังไว”้

4.	การตัง้จุดบญัชาการ

 การตัง้จดุบญัชาการควรเป็นจดุท่ีมีความปลอดภยั

 นางสาวเพญ็สฐิ จนัทร์อยู ่นกัวิชาการสาธารณสขุ

ช�านาญการ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัปทมุธานี 

กลา่ววา่

 “ควรขยายพื้นที่ตรงจุดบญัชาการออกไปอีก 

เพราะมีพืน้ทีน่อ้ยมาก หากมีการถล่มอีกจะมีผลกระทบ

ทัง้จดุพยาบาลหมดเลย”

 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “เมือ่มีการวิจารณ์เร่ืองการตัง้โต๊ะศูนย์อ�านวยการ

เฉพาะกิจฯ ว่าใกลเ้กินไป เราก็ยา้ย ยา้ยวนันัน้เลยดว้ย 

เวลานัน้จะใหม้นัเป๊ะอย่างรูปแบบก็ไม่ได”้

5.	การบญัชาการเหตุการณ์

 การบญัชาการเหตกุารณ์ควรมีการปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และควรมีการก�าหนดขัน้ตอน

การปฏิบตัใินภาวะวิกฤตให้ชดัเจน

 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “รูปแบบเราก็ไม่พร้อม ขัน้ตอนการบญัชาการ

เหตกุารณ์มนัก็ตอ้งรวบรดัไป ไม่ใช่ว่าทอ้งถ่ินรายงาน 

นายอ�าเภอ นายอ�าเภอมาผูว่้าฯ”

 ศ.ดร.สชุชัวีร์ สวุรรณสวสัดิ ์นายกวิศวกรรมสถาน

แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) กลา่ววา่

 “การท�าโครงสร้าง (Flow) การท�า Guide Line 

จ�าเป็นทีส่ดุส�าหรบัหน่วยงานทีต่อ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤต 

เพราะถา้วิกฤตมา สญัชาตญาณตวัเองมาก่อน เห็น

ปล่องลิฟต์โผล่มาอย่างนัน้ อเมริกาบอกเข้าไปไม่ได้



เหตุการณ์ตึกถล่ม จังหวัดปทุมธานี

26

เข้าไปเดี๋ยวมีคนตายเพ่ิม อนัดบัแรกต้องค�้ายนัก่อน 

แต่คนไทยบอกเราลยุก่อน ฉะนัน้ ขัน้ตอน Procedure 

และการมีคนมีความรู้มารวมตวักนัในวินาทีแรก ๆ  

ดีทีส่ดุ ทีมงานคนไทยเก่งดีมีหวัใจสิงโตจริง ๆ  คือ ไม่กลวั 

ควรมีการฝึกร่วมกนัดีอยู่แล้ว แต่ที่ส�าคญัที่สุด คือ 

Command Line กบั Procedure ในวนันัน้ก็ถือว่าท�า OK 

แต่มนัท�าใหดี้ข้ึนไดส้�าหรบัความปลอดภยัของทีมงาน 

ผมประทบัใจหวัใจพวกเขา คือ เขาท�าเหมือนญาติเขาเลย 

ผมเห็นสภาพนี ้ประเทศไทยไม่ล่มจมแน่ ขอใหมี้ผูน้�า

และกระบวนการทีดี่ก็จะดีกว่านี”้

 ดร.ธเนศ วีระศิริ ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ 

คลินิกช่าง สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชปูถมัภ์ กลา่ววา่

 “ผมว่า Command Line เป็นเร่ืองที่ส�าคญั  

ถ้าเกิดเหตุลักษณะแบบนี้มีล�าดับขั้นตอนอย่างไร  

ใครไม่เกีย่วขอ้งไม่ตอ้งเขา้ไป คนทีเ่ขา้ไปจะตอ้งมีส่วน

ทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ไปหาใคร ถา้มีก็จะง่าย” 

6. การบริหารงานภายในศนูย์อ�านวยการเฉพาะกจิฯ

 นายธนะ พรหมดวง นกัวิเคราะห์นโยบายและ

แผนเช่ียวชาญ ส�านกัสง่เสริมการป้องกนัสาธารณภยั 

กลา่ววา่

 “กองอ�านวยการเป็นส่ิงส�าคญั เพราะมนัคุม  

ทัง้ระบบสื่อสาร ทัง้ผู้แทนหน่วยงาน ทัง้การสัง่การ 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวดัไม่ได้อยู่ที่ศูนย์อ�านวยการ 
เฉพาะกิจฯ แลว้ ตอ้งมอบหมายใหมี้ผูส้ ัง่การแทน เพือ่

ใหศู้นย์ฯ ด�ารงอยู่ตลอดเวลา”

 นอกจากนีบ้คุคลส�าคญัในการบญัชาการเหตกุารณ์

ควรมีสญัลกัษณ์เพ่ือแสดงตน เพ่ือให้หนว่ยงาน และ

ประชาชนทราบ

 ดร.ธเนศ วีระศิริ ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ  

คลินิกช่าง สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชปูถมัภ์ กลา่ววา่

 “เมือ่เกิดเหตกุารณ์ตึกถล่ม ผมเขา้ไป ประสาน 

ก็เขา้ไปเจอท่านรอง อปภ. นายอนสุรณ์ แกว้กงัวาล 

ท่านก็บอกว่าตอนนีมี้เต็นท์อ�านวยการอยู่ ผูว่้าราชการ

จงัหวดัปทมุธานีท่านก็แข็งขนัมาก กบัท่านนายอ�าเภอ 

คลองหลวงอยู่กับผมตลอด ท่านนายอ�าเภอผมก็ 

ไม่รู้จกัท่าน ท่านก็ไม่รู้จกัผม ช่วงแรกขอ้เสีย คือ ผมเขา้ไป

ไม่ไดแ้นะน�าตวั ผมไม่รู้จกัว่าใครเป็นใคร ข้อแนะน�า

ของผมก็คือ ต่อไปตอ้งมีสญัลกัษณ์แสดงตนใหช้ดัเจน”

7.	เคร่ืองมือ/อุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภยั

 การเตรียมความพร้อมด้าน เคร่ืองมืออปุกรณ์

เป็นสิ่งท่ีส�าคญัต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภยั ซึ่งเร่ืองนี ้

ดร.ธเนศ วีระศริิ ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมการคลนิิกชา่ง  

สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม-

ราชปูถมัภ์ กลา่ววา่

 “ถา้ผมมีโอกาสไดป้ระชมุกบัทาง ปภ. ผมจะเสนอ

ใหมี้การซ้ือเคร่ืองมือเพ่ิมเติม คือ แฟลตแจ็ค (Flat Jack) 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือตวัเล็ก ๆ  สามารถสอดเขา้ไปในรูเล็ก ๆ  

แลว้ดนัข้ึนไดดี้กว่าถงุลมอีก ถดัมา คือ กลอ้งเลเซอร์

ประเภททียิ่งแลว้สามารถบอกค่าระดบัได ้ในระดบัว่า

มีการขยบัหรือไม่ขยบั โดยทีม่นัสะทอ้นบอกระยะทาง 

ผมคิดว่าควรซ้ืออปุกรณ์พวกนีม้าช่วยเราในการฝึกอบรม

การกูภ้ยัซากอาคาร และควรท�าศูนย์ฝึกจ�าลองอาคารถล่ม 

หรืออคัคีภยัใหไ้ดม้าตรฐาน เพือ่จะไดฝึ้กการใชเ้คร่ืองมือ/

อปุกรณ์ไดอ้ย่างถูกวิธี”

8.	การเกบ็วัตถุพยาน/พยานในคดี

 ควรมีการประชมุท�าความเข้าใจกบัหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องไม่ให้มีส่วนในการท�าลายวตัถพุยานขณะ 

ปฏิบตัิงาน การด�าเนินการใด ๆ ท่ีอาจท�าลายวตัถุ

พยานหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้รีบ

เก็บวตัถพุยานขณะนัน้ให้ได้มากท่ีสดุ และรีบท�าส�านวน

สอบสวนก่อนท่ีพยานจะเปลีย่นใจไมร่่วมมือเป็นพยาน

ในคดี

9.	การประชาสัมพนัธ์

 ควรมีการจัดระเบียบการให้สัมภาษณ์กับ

สือ่มวลชนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือน�าเสนอขา่วสาร ท่ีถกูต้อง 

ตรงกบัความเป็นจริงและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั

การท�างานทัง้ระบบ
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 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “วนัที ่2 ผมท�าใหม่แลว้ ผมจดัแถลงข่าว 3 เวลา 

เป็นรอบ ๆ เราจดัโต๊ะแถลงเอง คราวนีก็้จะไม่มัว่”

ระดบันโยบาย

1.	การใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

 เหตกุารณ์ตกึถลม่ จงัหวดัปทมุธานีไมส่ามารถ

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัยได้ 

เน่ืองจากไมใ่ชส่าธารณภยั จงึท�าให้ผู้วา่ราชการจงัหวดั

ไม่สามารถใช้เงินทดรองราชการได้ ซึ่งในขณะนัน้มี

ความจ�าเป็น เพราะมีผู้ ได้รับผลกระทบมากมาย

นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้วา่ราชการจงัหวดัปทมุธานี 

กลา่ววา่

 “ประเด็นเร่ืองงบประมาณนี้ ได้คุยกับท่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนพุงษ์ 

เผ่าจินดา) แลว้ ท่านก็รบัไปประสานให”้ 

2.	 การสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครให้มี 

ส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของประเทศ

 มูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิต่าง ๆ ในพืน้ท่ี

ได้รับเสียงช่ืนชมจากคนรอบข้างมากว่า มีความรู้ 

ความช�านาญในการปฏิบตัิงานภาคสนาม ควรเสนอ 

ให้มีบทบาทอ�านาจหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั พ.ศ. 2550

 นายผาชยั โปรียานนท์ นายอ�าเภอคลองหลวง 

กลา่ววา่

 “จากเหตกุารณ์ตึกถล่ม ผมเกาะติด สถานการณ์

กบัมูลนิธิ แกไ้ขปัญหาร่วมกนัตลอดเวลา ซ่ึงจริง ๆ  แลว้

มูลนิธิเป็นผู้ประมวลผลทัง้ส้ิน กรณีรถตกน�้าก็เช่นกนั  

ใครจะเอาข้ึนมาได ้มูลนิธิทัง้นัน้ทีเ่อาข้ึนมาได ้ขา้ราชการ

ก็ท�าไม่ไหว แลว้กรณีเกิดอบุติัเหตทุางถนน มีคนติด

ต้องงดัคนเจ็บ คนตายออกจากรถ ถามว่าปัจจุบนั 

ใครจะมีประสบการณ์มากกว่ามูลนิธิ ดงันัน้ในแผน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัตอ้งน�าพวกเขา

เขา้มาร่วมดว้ย”

 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “การปฏิบติังานติดต่อกนัหลายคืน หลายวนั  

มนัเกิดอาการเหนือ่ยล้าตามธรรมชาตินะ ใครไม่ไหว  

ก็ไปพกั ฉะนัน้ควรจะเอามูลนิธิเข้ามาในกฎหมายนี ้

ใหเ้ป็นเร่ืองเป็นราว คือ จะท�ายงัไงใหมู้ลนิธิเขา้มาอยู่ 
ในสายงานเลย มีทียื่นอยู่ในระบบ แลว้เราจะไดอ้าศยั

งบประมาณจากเขา เขามีงบประมาณ ถา้เราประสาน 

เขาดี ๆ  เช่นเหตกุารณ์ตึกถล่ม ไฟไหมเ้ขาก็มา แลว้จริง ๆ   

ไม่ใช่หนา้ที่ของเขา แต่เขามาช่วยเร็วกว่าหน่วยงาน

ภาครฐั”

3.	การเอาใจใส่ของหน่วยงานภาครัฐ

 ศ.ดร.สชุชัวีร์ สวุรรณสวสัดิ ์นายกวิศวกรรมสถาน

แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) กลา่ววา่

 “รฐัควรมีความใส่ใจเร่ืองความปลอดภยัมากข้ึน 

ไม่ใช่แค่เร่ืองตึกถล่มอย่างเดียว มีหลาย ๆ เหตกุารณ์ 

ที่เกิดข้ึนกับคนไทยแล้วเราไม่ได้ใส่ใจ เร่ืองความ

ปลอดภยั เช่น เดินอยู่ตามถนน สายไฟฟ้าเกือบจะหอ้ย 

เกี่ยวหวัอยู่แล้ว ฝาท่อไม่ได้ปิด หรือถ้าจะก่อสร้าง 

ตอนกลางคืน ต้องท�าเร็วข้ึนบ้างได้หรือไม่ มนัเป็น

อะไรทีเ่ราเห็นกนัอยู่ทกุวนั แลว้ก็คิดว่าเคยชิน เพราะ 

ทกุคนคิดว่าจะไม่เกิดกบัตวัเอง  หรือเกิดกบัครอบครวั

ตวัเอง ใครจะว่ิงมาชนเราหรือคนที่เรารักเมื่อไหร่  

เราจะอยู่บริเวณที่เกิดเหตหุรือเปล่า วสท. ก็เลยถือ

หลกัการไวว่้าชีวิตคนไทยมีความเสีย่ง 365 วนั ไม่ใช่ 

10 วนัอนัตราย คนไทย คือ 365 วนัอนัตราย ไม่รู้เลย

ว่าเราจะเจออะไรบ้าง เวลาออกมาจากบ้าน นี่คือ 

ส่ิงทีผ่มอยากจะฝากไว”้

4.	การจดัการภยัพบิตัใินอนาคต

 ศ.ดร.สชุชัวีร์ สวุรรณสวสัดิ ์นายกวิศวกรรมสถาน

แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) กลา่ววา่

 “นโยบายต่อไปนอกจากการสร้างบคุลากรแลว้

ทีมงานทางวิศวกรรมสถานฯ มีนโยบายที่จะรับมือ

กบัภยัพิบติั คือ การใหค้วามรู้ ตอนเกิดมหาอทุกภยั 

พ.ศ.2554 ประชาชนไปแย่งกนัซ้ือน�้าทีร้่านสะดวกซ้ือ
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มากกัตนุ บางคนไปจอดรถตามทางด่วนเต็มไปหมด  

พวกนีส้ะทอ้นถึงสงัคมไทยว่าขาดความรู้ ถ้าท่านจะ

ปลูกบ้านในลกัษณะอย่างนีจ้ะต้องท�ายงัไง เมื่อเกิด

อะไรข้ึน จะตอ้งมีวิธีเอาตวัรอดอย่างไร

 เร่ืองทีส่อง คือ การศึกษา ซ่ึงการศึกษารฐับาล

ตอ้งรีบด�าเนินการ หลายครัง้ประชาชนไม่เชือ่มัน่และ

ไม่ไวว้างใจ หน่วยงานของรฐัตอ้งท�าหนา้ทีนี่ ้

 และส่วนสดุทา้ยทางเร่ืองวิศวกรรม ถา้สองอย่าง 

ที่กล่าวมาดีแล้ว ทางวิศวกรรมก็จะมาเป็นอุปกรณ์  

ตวัหน่ึงในการช่วยเท่านัน้เอง”

สรุป

 ทีมงานวิจัยได้วิเคราะห์เหตุการณ์ครัง้นี ้

จากการเก็บข้อมูลในพืน้ท่ีพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความส�าเร็จหรือล้มเหลว (Key Success Factors) ของ

การแก้ไขปัญหาเหตกุารณ์ตกึถล่ม จงัหวดัปทมุธานี  

มีดงันี ้

1. ความรู้/ประสบการณ์/คุณสมบตัพิเิศษเฉพาะคน  

(Charisma)	 ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพราะ  

หากผู้บญัชาการเหตุการณ์ ไม่สามารถตดัสินใจได้ 

อยา่งทนัทว่งที เหตกุารณ์อาจบานปลายออกไป 

 ทีมงานวิจยัได้สอบถามหนว่ยงานตา่ง ๆ  พบวา่ 

ทา่นผู้วา่ราชการจงัหวดัปทมุธานีเป็นผู้น�าท่ีท�างานจริงจงั  

เด็ดขาด แต่ก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเสมอ  

จากกรณีตกึถล่มท่านรับฟังความคิดเห็นของทกุฝ่าย 

รวมทัง้องค์กรมลูนิธิ เชน่ ค�าแนะน�า การแบง่โซนจาก

มลูนิธิร่วมกตญัญมูาพิจารณาสัง่การ

 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “มูลนิธิเขาเก่ง เขาพดูมนัมีเหต ุมีผล แลว้เขาก็มา

ขออนญุาต เช่น จะหยดุการคน้หา เพราะว่าสญัญาณ

ชีพหมดแลว้ ส่วนทางเทคนิค เราก็ฟังวิศวกรเป็นหลกั 

คือ ดร.ธเนศ วีระศิริ ท่านมาในนามของวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.)”

2.	ความเสียสละของผู้ปฏบิตังิาน

 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “หน่วยงานภายในจงัหวดัทกุหน่วยรู้ว่าเงินผูว่้าฯ 

ไม่มี เขาก็ยงัท�างาน อย่าง อบจ. เขาท�าแบบไม่คิดชีวิตเลย  

แลว้ถา้ไม่เกิดทีจ่งัหวดัปทมุธานี ก็อาจจะล�าบากนิดหน่ึง 

การประสานงานดีเยีย่ม ไม่มีอะไรติดขดั ภาคเอกชน 

ถ้าไม่ได้อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีจะพร้อมแบบนี้ไหม  

ทอ้งถ่ินจ้างรถมาเต็มที ่ รถเครนเอกชนมาช่วย เขาไม่

คิดอะไร ผมเลยสัง่ใหจ้ดชือ่เอกชนพวกนีเ้อาไว ้ใหเ้ขา

เป็นคนดีเด่นของจงัหวดัภายหลงัหากมีเงินก็ใหเ้ขาไป 

สงสารเขา พวกเราช่วยกันดีแล้ว ต้องชมเชยท่าน 

นายอ�าเภอคลองหลวงอยู่ตลอด 24 ชัว่โมง ไม่นอนเลย 

เพราะจะมีคนมาขอโน่นขอนีต่ลอดหลายคืน”

3.	การบญัชาการเหตุการณ์

 การบญัชาการเหตกุารณ์ท่ีดี นอกจากด�าเนินการ

ตามขัน้ตอนแล้ว ควรมีความยืดหยุน่ด้วย

 นายพงศธร สจัจชลพนัธ์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ปทมุธานี กลา่ววา่

 “มูลนิธิร่วมกตญัญูและมูลนิธิอืน่ ๆ  เขาช�านาญ

ด้านการปฏิบติั ภาคสนามเขาเก่งมาก ดงันัน้ตาม 

ขัน้ตอนหรือหลกัการเผชิญเหต ุตอ้งมีการปรบัเปลีย่น 

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์”

 การคลีค่ลายความโกลาหลจากเหตกุารณ์

ท่ีเกิดขึน้ยอ่มแฝงไว้ด้วยไหวพริบและความสามารถของ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในทกุระดบั หากทา่นได้อา่นและวิเคราะห์ 

เร่ืองราวทัง้หมดก็จะพบค�าตอบท่ีเป็นประโยชน์ย่ิง 

ต่อการน�าไปใช้เป็นแนวทางการเผชิญเหตุการณ์ใน

ภาวะวิกฤต 

กลุม่งานวิจยัและพฒันา

ส�านกัวิจยัและความร่วมมือระหวา่งประเทศ

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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 กรณีเหตกุารณ์ตกึถลม่ จงัหวดัปทมุธานีครัง้นี ้ ใช้งบประมาณขององค์การบริหารสว่นต�าบลคลองหก 

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัและหนว่ยงานราชการในจงัหวดัปทมุธานี มาใช้ในการบริหารจดัการ เชน่ คา่อาหาร  

ค่าน�า้มนัเชือ้เพลิง ค่าเบีย้เลีย้ง เน่ืองจากไม่สามารถใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ  

ผา่นทางส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัปทมุธานีได้ เพราะเหตกุารณ์ดงักลา่วไมเ่ข้าขา่ยภยัพิบตัิ

ตามระเบียบฯ จงึไมส่ามารถประกาศเขตการให้ความชว่ยเหลือได้ ซึง่นายเธียรชยั ชกิูตตวิิบลูย์ เลขานกุารกรม

ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้อ�านวยการสว่นช่วยเหลือผู้ประสบภยัภมิูภาค ให้สมัภาษณ์กรณีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

และใช้เงินทดรองราชการ ดงันี ้

 b กรณีเหตุการณ์ตกึถล่ม	จงัหวัดปทมุธานี	เหตุใดจงึไม่สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือได้

    ในระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยเงินทดรองราชการฯ ก�าหนดนิยาม “ภยัพิบตั”ิ หมายความวา่  

  สาธารณภยั ซึง่หมายถงึ ภยัท่ีเกิดขึน้กบัคนหมูม่าก มีผลกระทบตอ่คนหมูม่าก กระทบตอ่ชมุชน มิใช ่

  เกิดแก่บคุคลหนึง่บคุคลใด อีกทัง้ภยัดงักลา่วจะต้องรุนแรงถงึขนาด ท่ีประชาชนหรือชมุชนไมส่ามารถ 

  ป้องกนัหรือจดัการแก้ไขกบัภยัพิบตัท่ีิเกิดขึน้ได้ด้วยตนเอง

 

การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือและใช้เงินทดรองราชการ
กรณีเหตุการณ์ตึกถล่ม จังหวัดปทุมธานี

นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์
เลขานุการกรมปฏิบัติหน้าที่

ผู้อ�านวยการส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค

INTERVIEW
สัมภาษณ์
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ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม 2558

    ดงันัน้ กรณีอาคารถลม่ จงัหวดัปทมุธานีจงึไมใ่ชภ่ยัพิบตั ิเพราะตามนยัของระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

  ไมไ่ด้เกิดตอ่สาธารณะ จงึใช้จา่ยเงินทดรองราชการตามระเบียบดงักลา่วไมไ่ด้ จงัหวดัปทมุธานีจงึใช้ 

  งบประมาณขององค์การบริหารสว่นต�าบลคลองหกและหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในการบริหารจดัการกรณีตกึถลม่ 

  ในครัง้นี ้

 b โดยทั่วไปหากไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ	 สามารถใช้งบประมาณขององค์กร 

	 	 ปกครองท้องถิ่นในการบริหารจดัการสาธารณภยัได้หรือไม่

    หากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ด�าเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ระเบียบกระทรวง

  มหาดไทยวา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย 

  การรับเงิน การเบกิจา่ยเงินฯ และหลกัเกณฑ์วา่ด้วยการตัง้งบประมาณเพ่ือการชว่ยเหลอืประชาชนตาม 

  อ�านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารสว่นต�าบลแล้ว ก็สามารถ 

  ใช้งบประมาณของตนเองไปชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัได้ตามอ�านาจหน้าท่ี โดยไมจ่�าเป็นต้องอาศยัประกาศ 

  ของภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน (ปัจจบุนั คือ ประกาศเขตการให้ความชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน)  

  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัแตอ่ยา่งใด (หนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.2/14272  

  ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2551) จงึอาจยืนยนัได้วา่ในหลกัเกณฑ์วา่ด้วยการตัง้งบประมาณเพ่ือการชว่ยเหลอื 

  ประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหารสว่นต�าบล  

  พ.ศ.2543 ท่ีก�าหนดให้ถือปฏิบตัิตามแนวทางการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนท่ีหน่วยงานของรัฐ 

  ถือปฏิบตัอิยู ่เชน่ แนวทางปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือ 

  ผู้ประสบภยัพิบตักิรณีฉกุเฉิน เป็นการก�าหนดให้ถือปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามระเบียบกระทรวง 

  การคลงัฯ มิใชใ่ห้ถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ เน่ืองจากระเบียบกระทรวงการคลงัใช้กบั  

  เงินทดรองราชการ ไมใ่ชง่บปกตขิองท้องถ่ิน

 b ในเม่ือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัง้งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่	 

  ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด	เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.2543	ครอบคลุมถงึ  

	 	 อบจ.ด้วย	อบจ.ปทมุธานีจะสามารถจ่ายเงนิเพื่อช่วยเหลือกรณีตกึถล่มได้หรือไม่

    พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 มาตรา 18 บญัญตัวิา่ “ให้นายกองค์การบริหาร 

  ส่วนจงัหวดัเป็นรองผู้อ�านวยการจงัหวดั มีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อ�านวยการจงัหวดัในการป้องกันและ 

  บรรเทาสาธารณภยั และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้อ�านวยการจงัหวดัมอบหมาย” อบจ. มีพืน้ท่ีในการบริหาร  

  คือ นอกเขตเทศบาล/อบต. เพราะฉะนัน้หากเกิดภยัพิบตัิ พืน้ท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ คือ ท้องถ่ินในพืน้ท่ี 

  รับผิดชอบก่อน ซึง่ พ.ร.บ. ปภ. พ.ศ.2550 มาตรา 21 บญัญตัวิา่

    “เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัขึน้ในเขตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแห่งพืน้ท่ีใด  

  ให้ผู้อ�านวยการท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ีนัน้มีหน้าท่ีเข้าด�าเนินการป้องกนัและ

  บรรเทาสาธารณภยัโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ�านวยการอ�าเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพืน้ท่ีนัน้และผู้อ�านวยการ 

  จงัหวดัทราบทนัทีในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามวรรคหนึง่ ให้ผู้อ�านวยการท้องถ่ินมีอ�านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
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  (๑) สัง่ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนกังานส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนกังาน  

   อาสาสมคัร และบคุคลใด ๆ  ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่พืน้ท่ีท่ีเกิด สาธารณภยัให้ปฏิบตักิาร 

   อยา่งหนึง่อยา่งใดตามความจ�าเป็นในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

  (๒) ใช้อาคาร สถานท่ี วสัด ุ อปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐและ 

   เอกชนท่ีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพืน้ท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยเท่าท่ีจ�าเป็น เพ่ือ 

   การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

  (๓) ใช้เคร่ืองมือสือ่สารของหนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนทกุระบบท่ีอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

   แหง่พืน้ท่ีท่ีเกิดสาธารณภยัหรือท้องท่ีท่ีเก่ียวเน่ือง

  (๔) ขอความชว่ยเหลือจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

  (๕) สัง่ห้ามเข้าหรือให้ออกจากพืน้ท่ี อาคารหรือสถานท่ีท่ีก�าหนด

  (๖) จดัให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภยัโดยทัว่ถงึและรวดเร็ว”

  ดงันัน้ กลา่วโดยสรุป อบจ. จงึเป็นหนว่ยปฏิบตัใินกรณี อบต.ร้องขอ และเป็นหนว่ยสนบัสนนุการปฏิบตัิ

ในฐานะรองผู้อ�านวยการจงัหวดั มีหน้าท่ีชว่ยเหลือผู้อ�านวยการจงัหวดัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

 b ขอใช้งบกลางในกรณีใดได้บ้างและจงัหวัดปทมุธานีขอรับการสนับสนุนงบกลางได้หรือไม่

    งบกลางเป็นงบประมาณรายจา่ยประจ�าปีท่ีแยกตา่งหากจากงบประมาณรายจา่ยของสว่นราชการ  

  ซึง่จะก�าหนดให้มีรายการเงินส�ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ�าเป็น เพ่ือน�ามาใช้จา่ยในกรณีท่ีประเทศ 

  เกิดความจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้จา่ยเงินในรายการท่ีไมไ่ด้คาดหมายไว้ลว่งหน้า เชน่ เกิดภยัพิบตั ิสว่นราชการ 

  ท่ีมีความจ�าเป็นเร่งดว่นต้องขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินส�ารองจา่ย เพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ�าเป็น จะต้อง 

  เสนอเร่ืองต่อรัฐมนตรีเจ้าสงักดัพิจารณาก่อน โดยผู้อ�านวยการส�านกังบประมาณจะเป็นผู้ พิจารณา 

  อนมุตัภิายในวงเงิน 10 ล้านบาท กรณีท่ีมีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท ส�านกังบประมาณจะพิจารณาน�าเสนอ 

  นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบ โดยหากนายกรัฐมนตรีเหน็สมควรจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี 

  อนมุตัิหลกัการก่อนก็ได้ แต่ในกรณีท่ีมีวงเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท จะต้องน�าเสนอคณะรัฐมนตรี 

  พิจารณาอนมุตัหิลกัการก่อน 

    ส�าหรับกรณีตกึถลม่ท่ีจงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัเสนอของบกลางผา่นมายงัส�านกัชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั  

  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ�านวน 2 ล้านกวา่บาท

 

 b ผู้ว่าราชการจงัหวัดปทมุธานีสามารถใช้งบประมาณของหน่วยราชการในจงัหวัดได้หรือไม่

    ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้บงัคบับญัชาและก�ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานในจงัหวดั 

  ให้ตอบสนองยทุธศาสตร์ของจงัหวดัและของประเทศ หากหนว่ยงานมีอ�านาจและหน้าท่ีในเร่ืองนีส้ามารถ 

  ใช้งบประมาณเพ่ือการนีไ้ด้
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  การใช้เงินทดรองราชการเป็นเร่ืองส�าคญัของชาว ปภ. เพราะหน่วยงานราชการต่าง ๆ มกัคิดว่า  

เกิดภยัพิบตัิทกุครัง้ต้องใช้เงินของ ปภ. เท่านัน้ โดยไม่พิจารณาก่อนว่า “ภยัพิบตัินัน้เป็นสาธารณภยัหรือไม่”  

หากไมใ่ชแ่ล้วมีชอ่งทางในการใช้เงินจากแหลง่ใดได้บ้าง อยา่งไรก็ตามเงินทดรองราชการเป็นเร่ืองละเอียดออ่น

ยากแก่การเข้าใจ แตที่มงานวิจยัจะพยายามน�าเร่ืองเงินทดรองราชการมาน�าเสนอในแงม่มุตา่ง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่การปฏิบตังิานของทกุทา่นตอ่ไป

กลุม่งานวิจยัและพฒันา
ส�านกัวิจยัและความร่วมมือระหวา่งประเทศ

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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 ในการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ ประสบภัยใน 

แตล่ะครัง้ ปัจจยัท่ีต้องค�านงึถงึมากท่ีสดุในการปฏิบตัิ

งานของหนว่ยกู้ ชีพกู้ภยั คือ “เวลาและความปลอดภยั

ของผู้ประสบภยั” เพราะการค้นหาผู้ประสบภยัต้องแขง่

กับเวลา เพ่ือให้ผู้ประสบภยัหรือผู้บาดเจ็ดรอดจาก 

การเสยีชีวิต บางครัง้บางเหตกุารณ์เราไมส่ามารถมองเหน็

ผู้ประสบภยัได้ด้วยตาเปลา่ เชน่ ผู้ประสบภยัท่ีตดิอยู่

ในซากตกึในเหตกุารณ์แผ่นดินไหว หรือผู้ประสบภยั

จากเหตเุพลิงไหม้ซึง่อยูใ่นเขมา่ควนัด�า ดงันัน้จงึต้อง

อาศยัเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีทนัสมยัเพ่ือค้นหาและ

ชว่ยเหลอืผู้บาดเจ็บหรือผู้ประสบภยัได้อยา่งทนัทว่งที

 

 จากเหตกุารณ์อาคารชดุยเูพลส คอนโดมิเนียม

ถลม่ ระหวา่งการก่อสร้างท่ีคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2557 ก็ได้เคร่ืองตรวจจับ

สญัญาณชีพ (Acoustic Sensor Detector) หรือเคร่ือง

ฟังเสียงค้นหาผู้ประสบภยั (Life Detector) ซึง่เป็นชดุ

อปุกรณ์ค้นหาผู้ประสบภยัเข้ามาชว่ยในการกู้ ชีพกู้ภยั

ดงักลา่ว 

 หลายทา่นยงัไมท่ราบหรือไมเ่คยเหน็เคร่ืองตรวจจบั

สญัญาณชีพวา่มีรูปร่างหน้าตาและมีระบบการท�างาน

อยา่งไร ทีมงานวิจยัจงึขอน�าเสนอรายละเอียดให้ทราบ 

โดยการจดัท�าเป็นสกู๊ปพิเศษ (Special Scoop) ดงันี ้

ลักษณะของเคร่ืองมือ 

 

 เคร่ืองตรวจจับสัญญาณชีพเป็นเคร่ืองมือ

ตรวจจบัสญัญาณชีพของมนษุย์โดยใช้สญัญาณเสยีง

สัน่สะเทือนความไวสงู (Ultra Sensitivity Vibration 

Sensors) ประกอบด้วย เคร่ืองรับสญัญาณ ไมโครโฟน 

ตวัเซนเซอร์จบัสญัญาณ หฟัูง และกล้องตดิไมโครโฟน

เครื่องตรวจจับสัญญาณชีพ

Special Scoop
ส กู๊ ป พิ เ ศ ษ
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 นายสุริยชัย รวิวรรณ หวัหน้าสถานีดบัเพลิง

บางแค กรุงเทพมหานคร กลา่ววา่

 “กรณีอาคารถลม่ ซึง่อาจมีเร่ืองอคัคีภยัหรือสาร

เคมีร่ัวไหลด้วย การท่ีเจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือผู้

ประสบภยัต้องตรวจสอบก่อนวา่ อากาศในบริเวณท่ีจะ

เข้าไปมีออกซเิจนเพียงพอหรือไม ่จงึต้องใช้เคร่ือง Gas 

Detector วดัก่อน เคร่ืองมือนีว้ดัได้ทัง้ก๊าซออกซิเจน 

คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไข่เน่า การไวไฟ คือ มีช่วง

ระยะเวลาการติดไฟหรือไม่ ถ้ามีต้องใส่ถังอากาศ 

SCBA ท่ีต้องเข้าไปช่วยเหลือ ถ้าพืน้ท่ีอากาศปรกต ิ

อาจใช้ชดุป้องกนัแบบธรรมดา เร่ิมแรกต้องใช้เคร่ืองตรวจ

จบัสญัญาณชีพ (Acoustic Sensor Detector) หรือ

เคร่ืองฟังเสียงค้นหาผู้ประสบภยั (Life Detector)”

ระบบการท�างาน

 เ มื่ อ เกิดเหตุการณ์ อันดับแรกจะต้อง 

กัน้พืน้ก่อน เพ่ือก�าจดัเสยีงรบกวนอ่ืนๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องออก 

และก�าหนดพืน้ท่ีเป็นโซน  โดยการตีตารางให้เตม็พืน้ท่ี

เกิดเหตจุากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะเดนิเคาะวสัดตุวัเซนเซอร์จบั

สญัญาณ ซึง่มีอยู ่5-6 ตวั กระจายให้เตม็พืน้ท่ีท่ีก�าหนด 

แล้วหยดุฟังวา่มีสญัญาณชีพหรือไมจ่ากหฟัูงและเคร่ือง

รับสญัญาณ

 

เคร่ืองรับสญัญาณ

 สญัญาณชีพ หมายถงึ หากผู้ประสบภยัยงัมีชีวิต

อยูก็่จะตอบกลบัมา โดยผู้ประสบภยัจะเคาะปนู เหลก็ 

ไม้หรือสง่เสยีงออกมา ตวัเซนเซอร์จะจบัสญัญาณจาก

การสัน่สะเทือน แล้วสง่สญัญาณมาท่ีตวัรับสญัญาณ 

อนึง่ สญัญาณชีพคนตา่งกบัสตัว์ตรงท่ีสตัว์จะมีสญัญาณ

ตอบโต้ไมเ่ป็นจงัหวะ แตค่นเป็นจงัหวะ 

 

นายสริุยชยั รวิวรรณ
หวัหน้าสถานีดบัเพลงิบางแค กรุงเทพมหานคร

ตวัเซนเซอร์จบัสญัญาณ

เจ้าหน้าท่ีสาธิตการใช้ไมโครโฟนตดิกล้อง
ปฏิบตักิารในพืน้ท่ีประสบภยั



เหตุการณ์ตึกถล่ม จังหวัดปทุมธานี

36

 รอบท่ีสองจะวัดความลึกซึ่งมีความละเอียด 

มากขึน้ เพ่ือยืนยนัวา่มีคนตดิอยูจ่ริง 

 รอบท่ีสามจะหยอ่นไมโครโฟนลงไป ไมโครโฟน

สามารถได้ยินไกลกวา่ 5 เมตร ซึง่ตรงปลายไมโครโฟน

จะมีกล้อง ท�าให้สามารถมองเห็นลักษณะท่าทาง

อาการของผู้ ประสบภัย เ พ่ือน�ามาประเมินใน 

การให้ความชว่ยเหลือได้ เม่ือมีการตอบกลบัมาก็จะท�า

เคร่ืองหมายไว้ พอเสร็จตารางนีแ้ล้วก็ท�าในตารางถดัไป

จนครบ ซึ่งเคร่ืองตรวจจับสญัญาณชีพ (Acoustic 

Sensor Detector) หรือเคร่ืองฟังเสียงค้นหาผู้ประสบภยั 

(Life Detector) สามารถท�างานได้ในขณะท่ีฝนตก  

แตไ่มส่ามารถท�างานใต้น�า้ได้

 ท้ายนี ้ ทีมงานวิจยัขอขอบคณุข้าราชการ

และพนักงานของสถานีดับเพลิงบางแคทุกท่าน  

เป็นอยา่งสงูท่ีให้ข้อมลูรายละเอียด พร้อมกบัการสาธิต

เคร่ืองตรวจจบัสญัญาณชีพในครัง้นี ้
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 เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล  

เม่ือวนัที ่25 เมษายน พ.ศ. 2558 ขนาด 7.8 แมกนจิดู นบัว่า 

เป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงท่ีสุดของประเทศเนปาล  

นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2477 

แผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนัก กล่าวคือ 

เกิดหมิะถล่มบนยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ส่งผลให้มผีูเ้สยีชีวติ

อย่างน้อย 17 คน อาคารเก่าแก่ซึง่เป็นมรดกโลกของยเูนสโก

ในหบุเขากาฐมาณฑถุกูท�าลาย มปีระชาชนเสยีชวีติกว่า 

8,000 คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 16,000 คน 

 ส�าหรบัประเทศไทยเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวทีน่บัว่า

มีความรุนแรงที่สุด เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 

มีศูนย์กลางอยู่ที่อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วัดแรง

สั่นสะเทือนได้ขนาด 6.3 ริกเตอร์ ความลึก 7 กิโลเมตร 

ส่งผลกระทบทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ล�าปาง และก�าแพงเพชร 

มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และอาคารบ้านเรือน วัด โรงเรียน 

สาธารณูปโภคได้รับความเสียหายจ�านวนมาก

 

เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
จังหวัดเชียงราย

จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่..... จะรับมือครั้งต่อไปอย่างไร

ภาพจาก : https://www.google.co.th/เหตุการณ์แผ่นดินไหว เชียงราย

“ ”
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 อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน
ประเทศไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ไม่รุนแรง แต่หากเกิด
และรุนแรงขึ้นเมื่อใด ก็มักจะส่งผลกระทบในวงกว้าง 
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีประสบการณ์ในการเผชิญเหต ุ
ทั้งในส่วนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ 
งานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยรวบรวมแนวคิดของทุกภาคส่วนที ่
เกี่ยวข ้อง เพื่อน�าไปสู ่ข ้อสรุปที่ เป ็นประโยชน์ใน 
การเตรยีมความพร้อมเพ่ือรบัมอืกบัเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว
ในครั้งต่อไป 

สาเหตุ

 

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 
18.08 น. เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย 
มีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณบ้านดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย วัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 6.3 ริกเตอร ์
รศัม ี30 กโิลเมตร เกดิจากการเคล่ือนตวัของกลุ่มรอยเลือ่น 
พะเยา ซ่ึงเป็นหน่ึงในรอยเลื่อนท่ีมีพลังในภาคเหนือ  
การเกิดเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวดงักล่าวส่งผลกระทบทัง้หมด 
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน 

แพร่ ล�าปาง และก�าแพงเพชร 
[อ้างอิงจาก : ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยามวิทยา 
: รายงานแผ่นดินไหว. http://www.seismology.tmd.
go.th,(วันที่ค้นข้อมูล : 26 พฤษภาคม 2558)]

หมายเหตุ : แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557 
เกิดข้ึนเมื่อเวลา 18.08.43 น. ตามเวลาท้องถ่ินของ
ประเทศไทย (UTC+7) ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2557 
ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า  
จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในต�าบลทรายขาว  
อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ต่อมากรมทรัพยากรธรณี
ระบุว่า จากการใช้เครื่องมือตรวจวัดได้ข้อสรุปใหม่ว่า 
ศนูย์กลางการเกดิแผ่นดนิไหวอยูท่ีต่�าบลดงมะดะ อ�าเภอ
แม่ลาว จังหวดัเชยีงราย เนือ่งจากพบแนวรอยแยกปรากฏ
อยูจ่�านวนมากส่วน USGS รายงานว่า จุดเหนือศูนย์กลาง
เกิดแผ่นดินไหวอยู ่ห่างจากอ�าเภอแม่ลาวไปทางใต้  
9 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย 
ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 27 กิโลเมตร
[อ้างอิงจาก : แผ่นดินไหวที่อ�าเภอพาน พ.ศ.2557. http://
www.th.wikipedia.org,(วันที่ค้นข้อมูล : 5 มิถุนายน 2558)]

 

 

หมายเหตุ : ข ้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีระบุว ่า 
ประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด 14 รอยเลื่อน 
แต่ไม่ใช่รอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแบบทีเ่ป็นสภาพทาง

ภาพจาก : https://www.google.co.th/ 
รอยเลื่อนภาคเหนือของประเทศไทย

14 รอยเลื่อนของประเทศไทย 
ภาพจาก : กรมทรัพยากรธรณี
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ธรณีของเนปาลที่เกิดการเคลื่อนชนกัน โดยสามารถจัด
กลุ่มรอยเลื่อนที่ส�าคัญได้ 3 แนว ตามทิศทางการวางตัว 
และการเคลื่อนที่ คือ กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนที่
วางตวัในทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื-ตะวันออกเฉียงใต้ และ
กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งกระจายอยู่
ใน 22 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้
1) รอยเลื่อนแม่จัน - จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ 
2) รอยเลื่อนแม่อิง - จ.เชียงราย
3) รอยเลื่อนรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน - จ.ตาก
4) รอยเลื่อนเมย - จ.ตาก และ จ.ก�าแพงเพชร
5) รอยเลือ่นแม่ทา - จ.เชยีงใหม่ , จ.ล�าพนู และ จ.เชียงราย
6) รอยเลื่อนเถิน - จ.ล�าปาง และ จ.แพร่
7) รอยเลือ่นพะเยา - จ.พะเยา , จ.เชยีงราย และ จ.ล�าปาง
8) รอยเลื่อนปัว - จ.น่าน
9) รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ - จ.อุตรดิตถ์
10) รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ - จ.กาญจนบุรี
11) รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ - จ.กาญจนบุรี , จ.สุพรรณบุรี  
 จ.อุทัยธานี และ จ.ตาก
12) รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ - จ.เพชรบูรณ์
13) รอยเลือ่นระนอง - จ.ระนอง , จ.ชมุพร จ.ประจวบครีขีนัธ์  
 และ จ.พังงา
14) รอยเล่ือนคลองมะรุ่ย - จ.สรุาษฎร์ธาน ี, จ.กระบี ่และ  
 จ.พังงา
[อ้างอิงจาก : กรมทรัพยากรธรณีชี้เหตุ แผ่นดินไหวเนปาล 
ไม่กระทบ 14 รอยเลื่อนไทย http://www.news.sanook.com,  
(วันที่ค้นข้อมูล : 26 พฤษภาคม 2558)]

 ทั้งนี้ รอยเลื่อนที่มีพลังพาดผ่านจังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย
 1) รอยเลือ่นแม่จัน พาดผ่านอ�าเภอแม่จนั อ�าเภอ
เชียงแสน และอ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนว
ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื – ตะวนัตกเฉยีงใต้ มีความยาว
ประมาณ 101 กิโลเมตร
 2) รอยเลื่อนแม่อิง พาดผ่านอ�าเภอเทิง อ�าเภอ
ขุนตาล และอ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนว

ทศิตะวนัออกเฉียงเหนอื – ตะวนัตกเฉียงใต้ มีความยาว
ประมาณ 57 กิโลเมตร
 3) รอยเลื่อนพะเยา พาดผ่านอ�าเภองาว จังหวัด
ล�าปาง และอ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านทิศเหนือของ

รอยเลื่อนท่าสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร

 4) รอยเลือ่นแม่ทา พาดผ่านอ�าเภอแม่ทา จังหวดั

ล�าพูน และอ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในแนวโค้ง

ไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร

 
ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

อาจารย์ประจ�าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(Asian Institute of Technology : AIT)

 ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย อาจารย์ประจ�าสถาบัน

เทคโนโลยแีห่งเอเชยี (Asian Institute of Technology 

: AIT) กล่าวว่า

 “แผ่นดนิไหวเกดิท่ีลาวบ้าง พม่าบ้าง และมาเกิดท่ี

เชยีงราย ถ้าเรามาดู 3 เหตุการณ์มนัอยูว่งใกล้ ๆ  กันเลย 

มันเฉียดไปเฉียดมาเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น เหตุการณ์ 

ที่เชียงรายไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ที่มันเป็นพื้นที่ที่เกิด 

แผ่นดินไหวขนาดนี้ได้ มันเคยเกิดขึ้นหลายคร้ังแล้ว  

เพยีงแต่เกดินอกประเทศ เรากไ็ม่ได้นบัเท่าน้ัน พอเกิดที่

เมอืงไทยเลยนบัว่ารนุแรงทีส่ดุทีเ่ราเคยมมีา ถ้าเราดสูถติิ

รวมไปถึงต่างประเทศด้วย แผ่นดินไหวไม่ได้เกิดยากนัก 

ผมมั่นใจว่ามันต้องเกิดแบบนี้อีกแน่นอน
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 อ�าเภอแม่ลาวมทุ่ีงนาเยอะ หมูบ้่านกระจกุอยูบ่าง
บรเิวณ ส่วนใหญ่กเ็ป็นบ้าน/ทีพ่กัอาศยัชัน้เดยีว สองชัน้ 
พวกอาคารสามชั้น สี่ชั้น ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียน แต่มี
จ�านวนน้อยและตั้งอยู่ห่างกัน 
 พืน้ทีท่ีเ่กิดแผ่นดนิไหวรนุแรงบางครัง้มีรศัมปีระมาณ 
15 – 20 กม. มันก็ขึ้นอยู่กับรัศมีความรุนแรง วงรัศมี
การท�าลายมันจะไปทับพื้นที่อะไรบ้าง แต่บังเอิญคร้ังนี้ 
ทับพื้นที่แม่ลาวและแม่สรวยมีประชากรไม่ค่อยหนาแน่น  
มีอาคารน้อย ความเสียหายจึงน้อย ถ้าย้ายไปทับ 
อ�าเภอเมือง เทศบาลเมือง ตรงนั้นจะมีอาคาร 4 - 5 ชั้น 
7 - 8 ชั้น และอาคารก็อยู่ใกล้ ๆ  กัน ประชากรเยอะกว่า 

ความเสียหายก็จะรุนแรงกว่านี้”

ล�าดับเหตุการณ์
 ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั
เชียงรายได้รับแจ้งเหตุว่ามีแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 18.08 น. มีศูนย์กลาง
ที่อ�าเภอแม่ลาว ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิต
และทรพัย์สนิจ�านวนมาก จงึน�าเสนอผูว่้าราชการจังหวดั
ให้มกีารจดัตัง้ศนูย์อ�านวยการเฉพาะกจิระดบัจงัหวดั และ
จัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้า เพื่อเป็นศูนย์กลางใน 
การให้ความช่วยเหลือและประสานงานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจระดับจังหวัด 
มอบหมายให้ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงรายออกตรวจสอบความเสียหายของอาคาร/ 
บ้านเรอืนประชาชน พร้อมท้ังให้ความช่วยเหลอืเบือ้งต้น
 หลังจากนั้นได้มีการประชุมทุกวัน เพื่อวางแผน
การให้ความช่วยเหลอืโดยเฉพาะการลงพืน้ทีเ่พือ่แจกจ่าย
สิง่ของบรรเทาทกุข์และการพจิารณาซ่อมแซม/สร้างบ้าน
หลังใหม่ให้กับประชาชน เนื่องจากมีภาครัฐและเอกชน
ให้ความช่วยเหลือจ�านวนมาก 
 ระหว่างที่มีการให้ความช่วยเหลือ ปรากฎว่ามี 
Aftershock ตามมาอกีกว่า 1,200 ครัง้ สร้างความตกใจ
ให้แก่ประชาชนหลายระลอก และประมาณ 2 เดอืนหลัง

จากเกิดภัยจึงกลับคืนสู่ภาวะปรกติ

นายสว่าง ม่อมดี
หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงราย

 นายสว่าง ม่อมดี หัวหน้าส�านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า

 “มกีารจดัต้ังศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหา

ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม จังหวัดเชียงราย  

มกีารจัดต้ังศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจอ�าเภอและท้องถิน่ โดย

มีวัตถุประสงค์ คือ หากคนมาติดต่อเพื่อบริจาคข้าวของ

ต่าง ๆ ก็จะบอกให้น�าไปยังศูนย์อ�าเภอหรือศูนย์ท้องถิ่น

เพื่อจะได้แจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนได้รวดเร็ว เพราะ

ถ้ามาที่จังหวัดจะเสียเวลา 

 ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัดเชียงราย

มอบหมายให้ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

เชยีงรายออกส�ารวจตรวจสอบความเสยีหายของอาคาร/

บ้านเรือนประชาชน พร้อมทั้งออกมาตรการในเรื่อง 

ค่าวัสดุก่อสร้างให้มีราคาถูก มาตรการลดกระแสไฟฟ้า 

เร่งส�ารวจวัตถุดิบกับส�านักงานโยธาฯ ฯลฯ”
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การตอบโต้สถานการณ์

แผนผังแสดงการตอบโต้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

 เหตุการณ์แผ่นดินไหววันที่ 5 พฤษภาคม 2557 

เวลา 18.08 น. จงัหวดัเชยีงรายได้ด�าเนนิการตอบโต้ภยั 

พิบัติแผ ่นดินไหวที่ เกิดขึ้น เพื่อให ้ผู ้ประภัยได ้ รับ 

การช่วยเหลอืเยยีวยาให้กลบัคนืสูส่ภาวะปรกตโิดยเรว็ทีส่ดุ 

โดยได้ด�าเนินการดังนี้

 1. จดัตัง้ศนูย์อ�านวยการเฉพาะกจิแก้ไขปัญหาภัย

จากแผ่นดนิไหวและอาคารถล่ม จังหวดัเชยีงราย ต้ังอยูท่ี่

ศาลากลางจงัหวดัเชียงราย ช้ัน 3 (ส�านักงานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชยีงราย) โทรศพัท์ 0-5317-

7318-23 พร้อมสั่งการให้อ�าเภอ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวจัดตั้งศูนย์อ�านวยการ

เฉพาะกจิแก้ไขปัญหาภยัจากแผ่นดนิไหวและอาคารถล่ม  

ระดับอ�าเภอและระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลาง 

ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว 

ที่เกิดขึ้น (ค�าสั่งกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ที่ 1520/2557 ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2557)

 2. ประสานศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

เขต 15 เชยีงราย และเขต 10 ล�าปาง จดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิาร

ส่วนหน้า ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว ต�าบลดงมะดะ 

อ�าเภอแม่ลาว และที่ว่าการอ�าเภอพาน ประกอบด้วย 

เจ้าหน้าทีจ่ากศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 15  

เชียงราย และเขต 10 ล�าปาง เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขา

เวียงป่าเป้า และสาขาเชียงของ พร้อมรถไฟฟ้า ส่องสว่าง 

รถผลิตน�้าดื่ม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์

ในการจดัตัง้ศนูย์พกัพงิชัว่คราวฯ และรือ้ถอนปรบัสภาพ

พื้นที่

 
นายชรินทร์ สุวรรณภูเต

ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 15 เชียงราย

 นายชรนิทร์ สวุรรณภเูต ผู้อ�านวยการศนูย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงรายกล่าวว่า

 “ศนูย์ปฏบิตักิารส่วนหน้ามีลกัษณะศนูย์ประสาน

งานส่วนหน้า สนบัสนนุน�า้ด่ืม ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบประปา 

มีชุด ERT (Emergency Response Team) เพื่อกู้ชีพ

กู้ภัย สถาปนาระบบสื่อสารของ TOT โดยเอาเสาไฟฟ้า

ไปด้วย และวศิวกรของเราและของส�านักมาตรการป้องกนั 

สาธารณภัยจากกรมส่วนกลางอยู่ในพื้นที่ 2 คน เพื่อให้

ค�าแนะน�าประชาชน

 พอไปถึงเราก็ยึดตามแผนรับมือแผ่นดินไหวที่เรา

ได้มกีารฝึกซ้อมกนัเมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2557 ก่อนหน้าที่

จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ถึง 2 เดือน เราตั้งศูนย์

อยู่ที่บ้านห้วยส้านยาว ส่วนทหารก็ออกไปเหมือนกัน  

แต่พวกเขาอยู่ที่อ�าเภอแม่ลาว ใกล้ ๆ กับเรา

 ศนูย์ ปภ.เขต 15 เชยีงรายได้เข้าให้การช่วยเหลือ

ประชาชนในการรื้อถอนบ้านเรือน เมื่อมีการตรวจสอบ

จากวศิวกรแล้วพบว่า บ้านไม่สามารถอยูอ่าศยัได้อกีต่อไป 

ต้องรื้อถอน และถูกพ่นสีแดงไว้ เราจะบริการรื้อถอนให้ฟรี
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อีกหน้าที่หนึ่ง คือ การประสานข้อมูลกับศูนย์อ�านวย
การเฉพาะกิจฯ จังหวัดเชียงรายว่า วันนี้มีรัฐมนตรี  
มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ห้างร้านบริษัทเอกชนรายใดเข้า
มาในพื้นที่เกิดภัยบ้าง และเราจะเป็นคนพาพวกเขาไป
ยังพื้นที่เกิดเหตุ”
 3. ประสานจังหวัดทหารบกเชียงราย จัดตั้งศูนย์
บรรเทาภยัจากแผ่นดนิไหวข้ึน ณ โรงเรียนแม่ลาววทิยาคม 
ต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว ก�าลังพลประกอบด้วย  
เจ้าหน้าที่จาก จทบ.ชร. , นพค.35 นทพ. , ร.17 , ร.17 
พัน 3 , ฉก.ม.3 , ฉก.ทพ พร้อมรถผลิตน�้าดื่ม เครื่องจักรกล 
และยานพาหนะในการกู้ชีพกู้ภัย
 4. ประสานส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จงัหวดัเชียงราย จดัตัง้ศนูย์ประสานงานตรวจสอบอาคาร
จากเหตุแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย (ศปอ.) ขึ้น  
ณ ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 
ต�าบลรอบเวียง อ�าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมี
คณะท�างานจากทีมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ 1, สมาคม
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
ทมีวศิวกรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย, 
เชียงใหม่, ชมรมช่างโยธา อปท.จังหวัดเชียงรายและ
เชยีงใหม่ และวศิวกรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เข้าตรวจสอบอาคารบ้านเรือนผู้ประสบภัย 
 5. ประสานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจัดตั้ง 
หน่วยแพทย์เคล่ือนที่และชุดฟื ้นฟูสภาพจิตใจ  
ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลค่ายเม็งราย
มหาราช, โรงพยาบาลสวนปรุง, สถาบันพัฒนาการ 
เดก็ราชนครนิทร์ และศนูย์สุขภาพจติเชยีงใหม่ เข้าฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจผู้ประสบภัย
 6. จัดต้ังศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงรายขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด
เชยีงราย และเปิดบญัชรีบับรจิาคเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
แผ่นดนิไหวจงัหวดัเชยีงราย ชือ่บญัช ี“ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภัยแผ่นดนิไหว จังหวดัเชยีงราย” เลขทีบ่ญัชี 

9823625786 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
 7. ประสานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ภาคประชาชน มูลนธิ ิสมาคม 
และองค์กรการกุศล ในเขตพื้นที่จังหวัดและนอกพื้นที่
จังหวัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว
 อย่างไรก็ตาม ภัยจากแผ่นดินไหวยังคงเป็น 
ภยัธรรมชาติทีย่งัไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกนัและ
บรรเทาภัยแผ่นดินไหวท่ีมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี 
และความรู้ในปัจจุบันจ�าเป็นต้องการข้อมูลความสั่น 
สะเทอืนของพืน้ดินทีถ่กูต้องจากระบบตรวจวดัทีม่มีาตรฐาน 
ส�าหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว 
ปัจจบุนัหน่วยงานทีมี่ระบบเครือ่ข่ายตรวจความสัน่สะเทือน
ในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ ส�านักเฝ้า
ระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ท�าหน้าที่ในการ
ตรวจและวเิคราะห์แผ่นดนิไหวทัง้ภายในและต่างประเทศ 
โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ, 
สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน, สถานีวัดการเคลื่อน
ตวัของเปลอืกโลก และสถานวีดัระดบัน�า้ทะเล ตดิตัง้อยู่ 
ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวังและให้บริการ
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองภัยแผ่นดินไหวในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับ
พื้นที่เสี่ยงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
[อ้างอิงจาก : รายงานแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงราย.

http://www.seismology.tmd.go.th, (วันที่ค้นข้อมูล : 25 

พฤษภาคม 2558)]

หมายเหต ุ: ระบบเครอืข่ายตรวจแผ่นดินไหวระดับประเทศ 
ส�านักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย
1) สถานีตรวจแผ่นดินไหวหลักแบบอัตโนมัติส�าหรบั 
 การหาต�าแหน่งศนูย์กลาง ขนาดเวลาเกิด และตรวจวดั 
 อัตราเร่งของพื้นดิน  เพื่องานวิศวกรรมแผ่นดินไหว 
 ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว จ�านวน 40 แห่งติดตั้ง 
 ทั่วประเทศ
2) สถานีวัดอัตราเร่งของพื้นดินแบบดิจิตอล 27 สถานี
3) สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 4 แห่ง 
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ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม 2558

จ.เชียงราย, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.น่าน และ จ.กาญจนบุรี
4) สถานีวัดระดับน�้าทะเล 9 แห่ง ฝั่งอันดามัน 4 แห่ง 
เกาะสตอร์ค จ.พังงา, เกาะเมียง จ.พังงา, เกาะราชาน้อย  
จ.ภูเก็ต, เกาะปะลัย จ.สตูล ฝั ่งอ่าวไทย 5 แห่ง 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด, อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์,  
เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี, อ.ระโนด จ.สงขลา และ 
อ.เทพา จ.สงขลา 
[อ้างอิงจาก : ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา.

ww.seismology.tmd.go.th, (วนัทีค้่นข้อมลู : 26 พฤษภาคม 2558)]

ผลกระทบ
 1. ผลกระทบต่อชีวิต
  1.1 มีผู้เสียชีวิต จ�านวน 1 ราย
   ชือ่นางแสง รนิค�า อาย ุ83 ปี อยู่บ้านเลขท่ี  
136 หมูท่ี ่8 ต�าบลโป่งแพร่ อ�าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย 
สาเหตุเกิดจากฝาผนังพังทับร่าง
  1.2 มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็เลก็น้อย จ�านวน 23 ราย 
แพทย์ได้ตรวจดอูาการและปฐมพยาบาลในเบือ้งต้น และ
อนุญาตให้กลับบ้านได้

 
ทพ.โคสิต อบสุวรรณ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

 ทพ.โคสิต อบสุวรรณ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า
 “ส่วนใหญ่ผูไ้ด้รบับาดเจบ็เกดิจากการมขีองหล่น
ใส่หรอืมแีผลถลอก ท�าแผลเลก็น้อยกก็ลบับ้านได้ มเีพยีง
รายเดยีวทีต้่องน�าส่งห้อง ICU ของ โรงพยาบาลเชยีงราย
ประชานุเคราะห์ น่าจะได้รับบาดเจ็บในจุดส�าคัญ เช่น 
ศีรษะ บวกกับอายุเยอะ แพทย์ช่วยชีวิตไว้ไม่ได้” 
 2. ผลกระทบต่อทรัพย์สิน
  2.1 ทรัพย์สินของประชาชน
   1) อาคาร/บ ้านเรือนประชาชน  
มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จ�านวน 
16,988 หลัง

 
 

นายนรินทร์ กวางทอง 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

 นายนรินทร์ กวางทอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
ส�านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย กล่าวว่า
 “หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เบื้องต้นเรา
ต้ังทีมงานส�ารวจออกเป็น 4 ทีม พอวันรุ่งข้ึน คือวันที่  
6 พฤษภาคม 2557 เราก็เดินทางออกไปส�ารวจ ขณะนั้น 
ภารกิจเรา คือ ดูอาคารสาธารณะอย่างเดียว เช่น  
โรงพยาบาล สนามบิน โรงเรียน และโบราณสถานที่
ส�าคัญๆ ทีมหนึ่งประมาณ 3 คน รวมคนขับรถอีก 1 คน
เป็น 4 คน ไปเก็บข้อมูลและรูปถ่าย ส่งกรมโยธาธิการ
และผังเมืองส่วนกลาง
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 ต ่ อ ม า เ ร า ไ ด ้ รั บ โ จ ท ย ์ อี ก ข ้ อ ห นึ่ ง  คื อ  
บ้านเรือนประชาชนยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไป 
ตรวจสอบเลย ประมาณ 10,369 หลัง จึงจ�าเป็นต้อง 
ตัง้ศูนย์ขึน้มาเรียกว่า “ศนูย์ประสานงานเพือ่ตรวจสอบ
อาคารเนื่องจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย 
(ศปอ.)” ขึ้น” ประกอบด้วย
 - ชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
 - ชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 - ทีมช่างและวิศวกรอาสา
 - กลุ่มมูลนิธิมดชนะภัย
 - กลุ่มวิศวกรอาสา
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 - ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองภาคเหนือ 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง (ส�านักวิศวกรรม 
  โครงสร้างและงานระบบ ส�านักควบคุมและ 
  ตรวจสอบอาคาร กองวิเคราะห์วิจัยและ 
  ทดสอบวัสดุ)
 - สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 - สถาบนัการศกึษา เช่น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
  ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานฯ ได้ก�าหนดมาตรฐาน 
การทดสอบและท�าหน้าท่ีบริหารจัดการแผนการตรวจ
เพื่อส�ารวจ โดยใช้สีเป็นตัวก�าหนดระดับความเสียหาย
ของอาคาร ดังนี้
 1) สีเขียว  คือ  อาคารสามารถใช้งานได้
     โดยปลอดภัย
 2) สีเหลือง คือ อาคารได้รับความ
     เสียหายบางส่วน รอ
     ซ่อมแซม สามารถใช้งาน
     ได้ในบริเวณพื้นที่ก�าหนด
     (เช่น ห้องครัวหลุดจาก
     ตัวบ้าน แต่ส่วนอื่นใช้งานได้)
 3) สีแดง คือ  อาคารที่เสียหายรุนแรง
     และเป็นอันตราย 
     ไม่สามารถใช้งานอาคารได้

 ขั้นตอนในการด�าเนินการตรวจสอบอาคาร 
แผ่นดินไหว มีดังนี้
 1) จดัทีมตรวจสอบโดยอย่างน้อยต้องมหีวัหน้าทมี 
  เป็นวิศวกร
 2) ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมตรวจสอบอาคารกับ 
  ศนูย์ประสานงานฯ และรับฟังค�าชีแ้จงข้ันตอน 
  การตรวจสอบ
 3) รับบัตรประจ�าตัว พร้อมระบุรหัสประจ�าทีม
 4) รับเอกสารประกอบการด�าเนินการ เช่น  
  แบบประเมินความปลอดภัยของอาคาร  
  หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสียหาย 
  ในเสาและคาน ใบสรุปผลการตรวจอาคาร
 5) รับข้อมูลพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายด�าเนินการ 
  ตรวจสอบเป็นรายต�าบล/หมู่บ้าน
 6) ศูนย์ประสานงานฯ จะมีเจ้าหน้าที่น�าทีม 
  ตรวจสอบเพ่ือไปพบผู้น�าต�าบล/ชุมชน และ 
  เข้าตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหาย
 7) พ่นสีท่ีเสา/หรือท่ีท่ีสามารถมองเห็นชัดเจน 
  ของตัวอาคาร ตามระดับความเสียหายที ่
  ประเมินไว้
 8) เมือ่เสรจ็ส้ินการส�ารวจในแต่ละวนั ให้รวบรวม 
  และน�าส่งแบบบันทึก ใบสรุปความเสียหาย 
  ประจ�าวัน และเอกสารทั้งหมดคืนกลับศูนย์ 
  ประสานงานฯ 
 9) ศูนย์ประสานงานฯ รวบรวมจัดท�าแบบสรุป 
  รายงานความเสียหาย รายงานให้จังหวดัทราบ 
  และประชุมแผนปฏิบัติการทุกวัน
 สรุปผลการส�ารวจ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 
มีดังนี้
 1) อาคารบ้านเรอืนประชาชน จ�านวน 10,369 หลงั 
แยกเป็น
  - สีแดง   475  หลัง
  - สีเหลือง  2,180  หลัง
  - สีเขียว 7,714 หลัง
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 2) อาคารภาครัฐและศาสนสถาน (วัด โรงเรียน 
สถานที่ราชการ และสถานพยาบาล) จ�านวน 494 หลัง 
แยกเป็น
  - สีแดง   119  หลัง
  - สีเหลือง   196  หลัง
  - สีเขียว   179  หลัง
[อ้างอิงจาก : ศูนย์ประสานงานเพื่อตรวจสอบอาคารเนื่องจาก
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง.www.http://
eservices.dpt.go.th, (วันที่ค้นข้อมูล : 11 มิถุนายน 2558)]

 นายนรินทร์ กวางทอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
ส�านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย กล่าวว่า
 “อาคาร/บ้านเรือน ที่เสียหาย มีทั้งชั้นเดียว  
สองชั้น และสามชั้น ปัจจัยที่ท�าให้อาคาร/บ้านเรือนพัง
เพราะแผ่นดินไหว อยู่ที่ว่าอาคาร/บ้านเรือนหลังนั้นมี
โครงสร้างกับความถี่แผ่นดินไหวสอดคล้องกันมากน้อย
แค่ไหน มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาคารเตี้ย อาคารสูง หรือ
อาคารสูงปานกลาง คือ อาคารที่จะทนต่อแรงแผ่นดินไหว 
ซึ่งโดยสรุปมีปัจจัย (Factors) หลายประการ ดังนี้
 1) วัสดุไม่ได้มาตรฐาน 
  - ปนูไม่ได้มาตรฐาน ผมได้เข้าไปดเูอามอืไป
บดิปูนยงัออกเลย ซึง่มนัไม่ใช่คอนกรตี ผสมปนูไม่ถกูต้อง 
  - เหล็กไม่ได้มาตรฐาน เหล็กก็ไม่เต็ม 
  - เหล็กปลอกห่างมาก เหล็กปลอกปรกติ
แผ่นดนิไหวต้องถี ่ๆ  เป็นเท่าหนึง่ของมาตรฐานของกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืง ถ้าห่างจะรบัแรงเฉอืนทีเ่สาไม่ได้ 
  - ใช้เสาส�าเรจ็รปู ซึง่มนัไม่เหมาะกบัส�าหรบั
อาคาร/บ้านเรอืนในโซนแผ่นดนิไหวเลย เสาส�าเร็จรูปซ้ือ
ตามตลาด ชาวบ้านจะฝังลงไป และข้างบนกเ็อาไม้มาต่อ 
เสาส�าเร็จรูปมันก็มีเหล็กเล็ก ๆ  คอนกรีตอัดแรงเส้นเล็ก ๆ  
เป็นลวดโผล่ขึน้มานดิเดยีว แล้วเอาไม้ไปวาง ไม้หลุดมนั
ก็เสียหาย
 2) แบบไม่ได้มาตรฐาน ได้แก่
  - ไม ่ มี เสถียรภาพด ้านโครงสร ้าง คือ 
โครงสร้างไม่เหมาะสม หนกัไปด้านใดด้านหนึง่ เช่น เสาสัน้ 
กับเสายาวอยู่ด้วยกัน สลับกันไปมา เวลาแผ่นดินไหว 
มันก็เหมือนลูกตุม้ มนัจะเหวีย่งไปเรือ่ย ๆ  จะเป็นอาคาร 

เก่าหรือใหม่พังเหมือนกัน แต่ถ้าท่านท�าเป็นอาคารที่ 
มันมีเสถียรภาพ มีสมมาตร แรงแผ่นดินไหวมาตรงไหน 
แรงต้านจากโครงสร้างทางอาคารมันอยู่ใกล้เคียงกัน  
ไม่เกิดแรงบิด มันก็เสียหายน้อย
 3) ทิศทางของอาคาร 
  1) สถานท่ีต้ัง (Location) เช่น อาคารที่ 
เสียหายบางหลงัไปสร้างตัง้ 3 ช้ัน อยูม่มุ Slope ทีต่นีเขา 
เสาทีอ่ยูข้่างล่างเป็นเสายาว เสาทีอ่ยูติ่ดขอบข้างบนเป็น
เสาสั้น เวลาเกิดแผ่นดินไหวอาคารมันบิด จะไปบอกว่า
อาคารนี้เป็นอาคารใหม่ แต่อาคารเก่าข้าง ๆ ของเขายัง
อยู่ดีเฉย ไม่เป็นอะไร มันก็ตอบได้ว่า เพราะบางอาคาร
มันไม่แข็งแรง 
 4) ระยะทาง จากจุดท่ีเกดิแผ่นดินไหว ถึงตัวอาคาร
ห่างกันหรือไม่ ยิ่งห่างแรงแผ่นดินไหวก็จะอ่อนลง 
 5) มีชั้นอ่อนแอ (Soft Story) ได้แก่ โรงเรียน
ท่ัวประเทศ ซึ่งเสียหายมากท่ีสุด” (ส�าหรับโรงเรียนจะ
อธิบายโดยละเอียดต่อไป)
 ตัวอย่างบ้านเรือนประชาชนทีไ่ด้รับความเสยีหาย
จากแผ่นดินไหวมีดังนี้ 
 - บ้านนางวลัย์ลดา วรีนนท์บรุภทัร เลขที ่293 
หมู่ที่ 13 ต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 
ก่อนเกิดแผ่นดินไหว (ซ้ายบน) , หลังเกิดแผ่นดินไหว (ขวาบน) ,

ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ช่วยรื้อถอน (ล่างซ้าย),
โครงการบ้านน�้าใจไทย ช่วยเหลือภัยแผ่นดินไหว จังหวัด
เชียงราย โดยเงินบริจาคของคนไทย ผ่านครอบครัวข่าว 3 

สร้างบ้านหลังใหม่ให้ (ล่างขวา)
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 บ้านนางวัลย์ลดา วีรนนท์บุรภัทร ก่อนเกิด 
แผ่นดนิไหวอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นบ้านสองชัน้ยกพืน้ 
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ท�าให้บ้านทั้งหลังพังลง ไม่สามารถ
เข้าพักอาศัยได้ และได้รับความช่วยเหลือจากศูนย ์
ปภ.เขต 15 เชียงราย ใช้รถแบคโฮช่วย รื้อถอนบ้าน  
เจ้าของบ้านได้รบัความเดอืดร้อนมากจากภาระหนีส้นิทีไ่ด้ 
กู้ยืมเงินมาสร้างบ้าน แต่ต่อมาโครงการบ้านน�้าใจไทย 
ช่วยเหลอืภัยแผ่นดนิไหว จงัหวดัเชยีงราย โดยเงนิบริจาค
ของคนไทย ผ่านครอบครัวข่าว 3 สร้างบ้านหลังใหม่ให้
 - บ้านนายสมบูรณ์ มาราช เลขท่ี 165 ม.6 
ต�าบลทรายขาว อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 
เกิดปรากฎการณ์ทรายพุที่บ้านนายสมบูรณ์ มาราช

 บ้านนายสมบูรณ์ มาราช เมื่อเกิดเหตุการณ์ 
แผ่นดนิไหวมีทรายเลก็ ๆ  ละเอยีด ส่งกลิน่เหมน็ผดุขึน้ที่
บ่อน�า้จ�านวนมาก ท�าให้บ่อน�า้กนิน�า้ใช้อดุตนัใช้การไม่ได้  
ปรากฎการณ์นี้เรียกว่า “ปรากฎการณ์ทรายพุ” และ
ยังเกิดขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น ลานวัด โรงเรียนบ้านท่าฮ้อ 
และกลางบ้านเรือนประชาชน
หมายเหตุ : ปรากฏการณ์ทรายพุ (Liquefaction)  
เกิดขึ้นเน่ืองจากการบีบอัดตัวของชั้นดิน ท�าให้ดินที่อิ่มตัว  
(ดินที่อุ ้มน�้าที่มีความชุ่มชื้น) หรือดินอิ่มตัวบางส่วน 
สูญเสียความแข็งแรงและความมั่นคงในการตอบสนอง
ต่อแรงความเครียด ในกรณีนี้คือแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดนิไหวหรอืการเปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลนัในสภาพ
แรงเครียด ท�าให้ดินที่อิ่มตัวมั่นคงประพฤติตัวเหมือน

ของเหลว แล้วท�าให้ทั้งน�้าและดินถูกดันข้ึนมาหลังเกิด
แผ่นดินไหว

 
[อ้างอิงจาก : แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย.www. seismology.
tmd.go.th, (วันที่ค้นข้อมูล : 16 มิถุนายน 2558)]

 
นายทินกร ทาทอง

ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 ล�าปาง

 นายทินกร ทาทอง ผู ้อ�านวยการส�านักงาน
ทรัพยากรธรณีเขต 1 ล�าปาง กล่าวว่า
 “องค์ประกอบของทรายพุมี ดังนี้
 (1) ต้องมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (5 - 6 ริกเตอร์
ขึ้นไป) 
 (2) มีลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีเหมาะสม คือ  
ใต้พื้นดินไปไม่ลึกมีชั้นทรายอยู่ และชั้นทรายต้องมีน�้า
หรือว่าชุม่น�า้ คอื มนี�า้ใต้ดนิหรอืน�า้บาดาล พอเกดิการเขย่า
พร้อมกบัทรายทีม่นี�า้ ทรายจะปรบัตัวเอง เหมอืนเวลาเรา
เอาทรายมาเทใส่ภาชนะไว้ มันจะมีช่องว่างอยู่ในเม็ดทราย 
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ถ้าเขย่าก็จะเกิดการทรุดตัว มันเป็นลักษณะโดยปรกติ
ของมนัอยูแ่ล้ว แต่พอมนัทรดุตวัในธรรมชาต ิมนัมนี�า้ด้วย
ทรดุตวัด้วย มนักไ็ม่รูจ้ะไปไหน เพราะมนัโดนข้างบนมดิีน 
ปิดอัดอยู่ พอมันมีช่องว่างท่ีมันเป็นรอยแตกของผิวดิน 
มันก็หาทางที่จะออก ก็พุ่งขึ้นมาบนพื้นที่ดิน
 ตอนที่มันเขย่า คือ ตัวทรายจะสูญเสียการรับ 
น�้าหนัก จะกลายเป็นของเหลว จากทรายแน่น ๆ ก็จะ
ไม่แน่น ฐานรากตกึทีม่นัไปวางตวัอยู ่ชัน้ทรายกจ็ะสญูเสยี
การรับน�้าหนัก มันก็จะท�าให้ตึกจมลง

 
ปรากฎการณ์ทรายพุ

ภาพจาก : https://www.google.co.th

 แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายที่บ่อน�้ามีทรายพุ
เกิดขึ้นมากมาย เพราะบ่อน�้ามีรูอยู่แล้ว ไม่ต้องรอให้ดิน 
มันแยก มันก็พุ่งข้ึนมา หากเราเอาทรายออก บ่อก็ใช ้
การได้เหมอืนเดมิ ส่วนกลิน่เหมน็ทีค่ล้ายกบัก�ามะถนัเกดิขึน้
ได้อย่างน้อย 2 กรณี คือ
 (1) การหมักหมมของสารอินทรีย์ในภาวะที่ไม่มี
ออกซิเจนอยู่ใต้ดิน
 (2) เกิดบริเวณที่มีน�้าพุร้อน
 ก�ามะถนัไม่อนัตรายอะไร มนัเกดิข้ึนโดยธรรมชาติ 
เมื่อทรายยังไม่ไปไหน ทรายพุจึงมีโอกาสเกิดขึ้นที่เดิมได ้
เราไปส�ารวจดแูล้วใต้ดนิไม่มโีพรง มนัเป็นรอยแตกร้าวทีอ่ยู่
ในระดับตื้น ทรายกลบ ดินกลบก็หาย ชาวบ้านสามารถ 

สร้างบ้านที่เดิมได้แต่หากสร้างใหม่ขอให้พิจารณา 
ความแข็งแรงของตัวบ้าน เพิ่มค่าใช้จ่ายอีกเล็กน้อย 
ก็สบายใจ
 กรมทรัพยากรธรณีขณะนี้ก�าลังศึกษารอยเลื่อน 
มีพลัง เพ่ือท�าให้ทราบว่าตรงไหนท่ีเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว และจัดท�าแผนท่ีเส่ียงภัยแผ่นดินไหว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถบอกเป็นรายหมู่บ้าน และ
สามารถประเมินว่าเสี่ยงภัยระดับใด มีประโยชน์มาก
ในการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อน
ถ้าเราบอกว่าพื้นที่เสี่ยงระดับ 6 เขาก็ต้องสร้างเขื่อน
ให้ต้านทานระดับ 7 ขึ้นไป เป็นต้น ส่วนแผนที่เสี่ยงภัย
ทรายพุก�าลงัด�าเนนิการคาดว่าจะแล้วเสรจ็ปลายปี 2558
 แผ่นดนิไหวครัง้ทีแ่ล้วถอืว่าประเทศไทยโชคดกีว่า
ประเทศจีนทีเ่กดิแผ่นดินไหวถดัจากเราหนึง่เดือนระดบั 
6.2 ริกเตอร์ กล่าวคือ 
 (1) แผ่นดินไหวประเทศไทยเกิดในหน้าแล้ง  
ดินมนัยงัไม่ชุม่น�า้ ระดับน�า้ใต้ดินต�า่ มนัอยูลึ่ก เพราะหาก 
ดินชุ่มน�้าจะเกิด Liquefaction แต่ประเทศจีนเกิด 
ดินไหลตามภูเขา และทรายพุมโหฬาร
 (2) แผ่นดนิไหวประเทศไทยเกดิตอนเยน็ ชาวบ้าน
ออกไปหากับข้าว และเป็นวันอาทิตย์นักเรียนไม่ได้ไป
โรงเรียน
 ประเทศไทยความรุนแรงสูงสุดคงอยู่ที่ประมาณ 
7 ริกเตอร์” 
 ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย อาจารย์ประจ�าสถาบัน
เทคโนโลยแีห่งเอเชยี (Asian Institute of Technology 
: AIT) กล่าวว่า
 “ปรากฏการณ์ l iquefact ion แก ้ ไขได ้  
หลายแนวทาง แต่ว่ามันจะแพง เช่น อัดทรายลงไปเป็น
ระยะ ๆ เป็นโซนคอลัมภ์ เวลาเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมา 
ชัน้ทรายจะยงัไม่เหลว เพราะน�า้มกีารระบาย เขาแก้กนัใน
ต่างประเทศ เมืองไทยไม่มีใครท�า และถึงรู้ก็คงจะไม่ท�า
เพราะมนัแพง หรือไม่กท็บุ อดัทรายให้มนัแน่นขึน้ มันก็
แก้ได้ หรอืไม่กอ็ดัปนูลงไปข้างใต้ท�าให้ทรายมนัมซีเีมนต์
อยูข้่างในมนักท็�าได้ เป็นเร่ืองของวศิวกรรม แต่ละวธิไีม่มี



เหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

48

วิธีที่มันถูก ๆ มันแพงมาก แต่มันมีวิธีหนึ่งที่ถูกที่สุด คือ 
หาต�าแหน่งพวกนีใ้ห้เจอแต่เนิน่ ๆ  ก่อนจะสร้างแล้วหลีก
เลี่ยงการสร้างตรงนั้น” 
   2) โรงแรมเชียงรุ่ง

 
ความเสียหายจากแผ่นดินไหวของโรงแรมเชียงรุ่ง

ภาพจาก : ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย

 เหตุการณ์แผ่นดินไหวส่งผลให้โรงแรมเชียงรุ่ง  
เลขที่ 1265 ต�าบลเมืองพาน อ�าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย อาคารได้รับความเสียหาย ผนังด้านนอกร้าว 
และส่งผลทางธุรกิจ

 

นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์ 
เจ้าของโรงแรมเชียงรุ่ง

 นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์ เจ้าของโรงแรมเชียงรุ่ง
กล่าวว่า
 “ส�าหรบัความเสยีหาย ส่วนใหญ่เป็นทีผ่นงัปนูฉาบ 
แต่โครงสร้างไม่ได้เป็นอะไร มีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบ 
และแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว ช่วงเกดิเหตุเป็นช่วงหวัค�า่ 
ยงัไม่มแีขกมาพกัเยอะ มปีระมาณ 3 ห้อง แขกจะเข้ามา
ก็ประมาณ 2 ทุ่มไปแล้ว แขกที่อยู่ก็ตกใจเพราะแผ่นดิน
ไหวแรงมาก จะมผีนงัภายนอกท่ีร่วงลงมาเมือ่ดูจากภาพ 
ส่วนภายในมไีม่มาก โครงสร้างฝ้าเพดานไม่เสยีหาย และ
ไม่มกีระจกแตก ข่าวออกไปทัว่โลก ท�าให้ประชาชนไม่กล้า
เข้ามาพัก”
  2.2 สาธารณประโยชน์
   1) ศาสนสถาน
วัดได้รับความเสียหาย จ�านวน 151 แห่ง และโบสถ์ 
คริสตจักรได้รับความเสียหาย จ�านวน 9 แห่ง 
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    (1) วัดร่องขุ่น

 
ภาพความเสียหายของกระเบื้องหลังคา

และยอดฉัตรวัดร่องขุ่น

 วัดร ่องขุ ่น หรือวัดขาว (White Temple)  
ตัง้อยูท่ีต่�าบลป่าอ้อดอนชัย อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงราย 
ศาสนสถานที่ส�าคัญของจังหวัดเชียงราย ออกแบบและ
ก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาติ  
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับผล 
กระทบจากแผ่นดนิไหว โดยเฉพาะพระอโุบสถซ่ึงมภีาพ
ฝาผนังที่งดงามระดับโลก

 
 

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2554

 อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กล่าวว่า
 “สิ่งที่เสียหาย คือ โครงสร้างด้านบนของวัด
มากกว่า กระเบื้อง คาน ด้ังค�้า (เสาค�้าอกไก่) ช่วงบน
จะร้าวและแตกหัก เราก็ต้องซ่อมข้างบน ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของกระเบื้อง โครงสร้างข้างบนอาจจะคอคอดเล็ก
ไปหน่อยเพราะเราลืมคิดถึงเรื่องแผ่นดินไหว เพราะว่า
งานศิลปะไทยหรืองานสถาปัตยกรรมไทยจะเป็นทรง
เรียวสูงขึ้นไป ดังนั้นจึงหักเยอะเพราะว่ายิ่งสูงยิ่งหัก

 
ภาพจาก : คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้าง

อาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

ภาพความเสียหายของผนังปูนปั้นวัดร่องขุ่น
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 ด้านล่างไม่มีปัญหา เพราะเราระวังเร่ืองนี้อยู่แล้ว 
เราไม่ข้ีเหนียวเรื่องปูน หิน ทราย โครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งหมดของข้างล่างไม่เป็นไร หลังคาทั้งหมดที่เสียหาย 
ยอดแหลมของทุกหลังไม่ว่าจะเป็นเมรุ หอพระธาตุ หรือ
หอธรรมที่เราก�าลังสร้างอยู่ 3 ชั้น มีปัญหาทั้งชั้น 2 และ
ชั้น 3 จะมีเสาที่วางผิด เป็นแต่เพียงว่า ความงามบางครั้ง
เราไม่สามารถให้มีเสาเยอะซึ่งมันเกะกะ งานศิลปะ คือ 
ความงาม บางอย่างเราต้องลดทอนให้มีช่องว่างบ้าง 
ปัญหาของเรา คือ การสร้างความงามซึ่งมันไม่สามารถ
รับแผ่นดินไหวได้ ถ้าสร้างให้รับแผ่นดินไหวได้ก็จะไม่สวย 
ตอนนีเ้ราจ�าเป็นท่ีจะต้องเลือกแบบรบัแผ่นดนิไหวดีกว่า 
ข้ีเหร่หน่อยไม่เป็นไร เราต้องไปเสรมิเสาและเสรมิทกุอย่าง
ทีเ่ราคดิว่ามันจะท�าให้เราแข็งแรงข้ึน ดงัน้ันประเมนิแล้ว 
เราน่าจะเสียหายประมาณ 35%

 
ภาพความเสียหายของจิตรกรรมฝาผนังวัดร่องขุ่น

 ส่วนส�าคัญมากที่สุด คือ จิตรกรรมฝาผนัง ส่วนนี้ 
ใช้เวลามาก เสียหายเยอะ ถอืว่าเสยีหายมากกว่าการซ่อม
โครงสร้าง การซ่อมโครงสร้างไม่ใช่เรือ่งใหญ่ เราสามารถ
ซ่อมโครงสร้างได้สบาย ๆ แต่จิตรกรรมฝาผนังเสียหาย
เยอะ และซ่อมให้กลับไปเป็นสภาพเดิมยากมาก เพราะ
ฉะนั้นฝาผนังที่เป็นทางเข้าของโบสถ์คือปัญหา เพราะว่า 
ช่องว่างมันมาก ช่องว่างของเรามีตั้ง 3 หรือ 4 ช่อง  
รับแรงสั่นสะเทือนไม่ไหว”

    (2) วัดแม่สรวยหลวง
 วัดแม่สรวยหลวง ต้ังอยู่บ้านสันกลาง หมู่ที่ 2 
ต�าบลแม่สรวย อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สร้าง
เมือ่วนัที ่15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2221 ได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ท�าให้ สิงโต
ปูนปั้นทางเข้าวัดล้มลง ก�าแพงวัดได้รับความเสียหาย 
เสาของพระอุโบสถหักและต่อมาพระพุทธรูปเชียงแสน
องค์ใหญ่ล้มลง 

 
พระพุทธรูปเชียงแสนองค์ใหญ่ได้รับความเสียหาย (บน)
กระเบื้องบนหลังคาโบสถุ์และฝาผนังหลุดลอก (ล่าง)

พระครูสุนทร ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดแม่สรวยหลวง
นายบุญยัง จันทร์สวย ก�านันต�าบลแม่สรวย (กลาง)
นายฉลอง มหาวุฒิ มัคทายกวัดแม่สรวยหลวง (ขวา)
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 พระครสูนุทร ศลิปาคม เจ้าอาวาสวัด แม่สรวยหลวง 
กล่าวว่า
 “วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 18.08 น. 
เกิดแผ่นดนิไหวขึน้เสยีงดงัมาก แรงมาก อาตมาก�าลงัท�าวตัร 
อยู่ในโบสถ์ พวกพระหนุ่ม เณรน้อยก็วิ่งออกมาหมด  
แต่เราลกุไม่ได้ วิง่ไม่ได้เพราะว่ามนัแรงมาก ขนาดอายขุนาด
เราลุกขึ้นก็ล้ม ก็ต้องนั่งอยู่ในนั้น แผ่นดินไหวอยู่ 3 ครั้ง 
อาตมาก็เดนิออกมาจากโบสถ์ อนัดบัแรก คอื เป็นห่วงพระ 
พระทีส่ร้างขึน้เป็นพระองค์ใหญ่ อาตมากเ็รยีกพระออก 
ไปดู พระบอกว่าไม่เป็นอะไร เดินมาที่หน้าประตูวัด 
พบก�าแพงพัง สิงห์ก็ล้มลง จากนั้นก็เกิด Aftershock 
หลายครั้ง ทุก ๆ 5 นาที 10 นาที 
 วิศวกรมาสแกนพระอุโบสถบอกว่า เสาหักไป 2 ต้น  
หากบูรณะใหม่ใช ้งบประมาณราว 13 ล ้านบาท  
ทุบสร้างใหม่ 35 ล้านบาท เขาก็ให้เราไปอบรมที่จังหวัด
เรือ่งโครงสร้าง เกีย่วกบัคาน เสา การใส่เหลก็ ระยะห่าง 
อาตมาก�าลังสร้างศาลากับกุฏิก็ท�าตามนั้น”
 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา
ประมาณ 21.00 น. พระพุทธรูปเชียงแสน องค์ใหญ่ล้ม
ลงหลังจากมีลมและฝนตกอย่างหนักช่วงเย็น
   2) สถานศึกษา
   สถานศึกษาได้รบัความเสยีหาย 126 แห่ง 
ตัวอย่างความเสียหายมีดังนี้
    (1) โรงเรียนพานพิทยาคม

 

 
ภาพจาก : ศูนย์ประสานเพื่อตรวจสอบอาคาร
เนื่องจากแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย (ศปอ.) 

www. http://thaipublica.org

 โรงเรียนพานพิทยาคม ประเด็นที่น ่าสนใจ 
คือ อ�าเภอพาน อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว 
ค่อนข้างมาก (ประมาณ 25 กม.) แต่ยังมีความเสียหาย
ต่ออาคารคอนกรีต 4 ช้ัน ซึ่งบางพื้นท่ีที่อยู่ใกล้เคียง 
ต�าแหน่งศูนย์กลางมากกว่า เช่น ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ประมาณ 10 - 15 กม.) 
อาคารคอนกรีต 3 - 4 ชั้น เสียหายน้อยมาก ปัจจัยหนึ่ง 
คอื ลกัษณะของชัน้ดนิในแต่ละพืน้ท่ีมผีลต่อระดบัความ
รุนแรงของแผ่นดินไหว
อ้างอิงจาก : ลักษณะการกระจายตัวของอาคารที่เสียหายจาก
แผ่นดินไหว.www. http://thaipublica.org, (วันที่ค้นข้อมูล : 
13 มิถุนายน 2558)]

 
นายเอกสิทธิ์ สุทธนะ

รองผู้อ�านวยการโรงเรียนพานพิทยาคม ฝ่ายอ�านวยการ

 นายเอกสิทธิ์ สุทธนะ รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
พานพิทยาคม ฝ่ายอ�านวยการ กล่าวว่า
 “เหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2557 เราได้รับผลกระทบทุกอาคารรวมท้ังหมด 5 
อาคาร อาคารที่มีปัญหาและหนักที่สุด คือ อาคาร 4 
(324/27) ค�าว่ามีปัญหาที่สุดหมายความว่า ในส่วนของ 
พื้นชั้นที่ 1 ซึ่งเดิมเป็นลักษณะมีขาสูง คือ ความสูงของเสา 
4.20 เมตร เคยเป็นอาคารโล่ง และต่อเติมภายหลังเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2544 – 2545 โดยต่อเติมทุกอย่าง 
เช่น ผนงักัน้ห้อง จากเดมิท่ีโล่งกก้ั็นเป็นห้องสมดุ เป็นต้น 
ทัง้หมดรวมพ้ืนทีแ่ล้วม ี6 - 7 ห้อง และกม็ห้ีองอ�านวยการ 
ห้องผูอ้�านวยการ จะเสยีหายในส่วนข้างล่าง เสาทัง้หมด 
เสียหายด้านหน้า 17 ต้น ด้านหลัง 17 ต้น รวมเป็น 34 ต้น 
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มีลักษณะ Crack หรือแตกรอบเสาทั้งหมด มี 7 ต้นที่ 
กะเทาะเห็นเหล็กไส้ในปูดออกมาแล้วหักงอ อาคารที่ 
พังเป็นอาคาร 4 ชั้น แต่จริงๆ แล้วเป็น 3 ชั้น ใต้ถุนสูงโล่ง 
ข้างล่างและก็เสริมข้ึนมาใหม่ อายุประมาณ 19 ปี  
ก็ถือว่ามาก 
 แต่หลังจากนั้นมีการไหวเพิ่มมาอีกจะเห็นเหล็ก
ปูดออกมาหมด ไม่กะเทาะแต่ปูดแล้วห้อยงอออกมา ที่บิด 
คือ จะเฉียงไปทางด้านตะวันออกตะวันตก นอกจาก 
Crack ก็จะมีร้าว แตก กะเทาะ ถัดไปก็จะเป็นลักษณะ
แบบผนังตึกแตกร้าวและทรุดลงมา โดยเฉพาะในส่วน
ของบันไดท่ีต่อเชื่อมกับตัวอาคาร เท่าที่คุยกับสมาคม
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
(วสท.) บนัไดจะดงึขณะทีตั่วตกึสัน่ พอดึงกเ็ลยไปหมดเลย 
วสท.มาตรวจสอบประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 
บอกว่าให้รื้อไปเลย เขาบอกว่าสภาพอาคารอันตราย”

 
นายสนอง สุจริต

ผู้อ�านวยการโรงเรียนพานพิทยาคม

 นายสนอง สุจริต ผู ้อ�านวยการโรงเรียนพาน
พิทยาคม กล่าวว่า
 “หลงัเกิดเหตไุด้รบัอาคารนอ็คดาวน์งบประมาณ
ของ สพฐ. มาช่วยเหลือ มีทั้งหมด 12 หลัง 24 หน่วย 
ท่ีเห็นนักเรียนก�าลังนั่งเรียนอยู ่ตอนนี้ ส่วนอาคาร
พระราชทานทีเ่ราได้รบัมสีญัญา 400 วนั คาดว่าจะเสร็จ
ประมาณ มกราคม 2559 นักเรียนขวัญไม่เสีย เพราะว่า
เป็นภัยธรรมชาต ิชมุชน/หมูบ้่านต่าง ๆ  ได้รบัผลกระทบ
ทั้งหมด”

    (2) โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

ภาพจาก : ศูนย์ประสานเพื่อตรวจสอบอาคาร
เนื่องจากแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย (ศปอ.) 

www. http://thaipublica.org

 โรงเรยีนแม่ลาววทิยาคมอาคารคอนกรตี จ�านวน 
3 หลัง ได้รับความเสียหายรุนแรง และต้องถูกรื้อทิ้ง 
เพ่ือสร้างใหม่ทดแทน ถึงแม้อาคารไม่พังถล่มท้ังหลัง  
แต่บางส่วนของอาคาร คือ ผนังอิฐก่อ ที่ชั้นบนสุดร่วง
ตกลงมาทั้งแผง ซึ่งเป็นอันตรายมากหากมีคนอยู่ใน
บริเวณนั้น
อ้างอิงจาก : ลักษณะการกระจายตัวของอาคารที่เสียหายจาก
แผ่นดินไหว.www. http://thaipublica.org, (วันที่ค้นข้อมูล : 
13 มิถุนายน 2558)]

นายไชยยา วงค์เวียน
รองผู้อ�านวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
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 นายไชยยา วงค์เวียน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
แม่ลาววิทยาคม กล่าวว่า
 “ความเสียหายที่โรงเรียนได้รับ คือ อาคารเรียน 
3 หลัง กล่าวคือ อาคารเรียน 216 ค. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 
2537 อาคาร CS 213 สร้างเมื่อปี 2527 และอาคาร 
216 ค. สร้างเมื่อปี 2521 คอเสาแต่ละต้นหักหมดเลย 
ทางวศิวกรของทหารกบ็อกว่าใช้ไม่ได้อกีต่อไป แต่อาคาร
ประกอบ เช่น โรงหนัง ไม่เป็นอะไร
 เราจะเปิดเรยีนวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 จงึต้อง
เร่งสร้างห้องเรียนชั่วคราวขึ้นมา ทั้งหมด 22 ห้องเรียน 
ได้รับความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ท�าให้
สามารถเปิดเรียนได้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557”
    (3) โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

 

 
ภาพจาก : ศูนย์ประสานเพื่อตรวจสอบอาคาร

เนื่องจากแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย (ศปอ.) 

www. http://thaipublica.org

 โรงเรียนโป ่งแพร ่วิทยา อาคารเรียนแบบ
มาตรฐาน 2 ชั้น ได้รับความเสียหายรุนแรง อาคาร 
แบบน้ีใช้ก่อสร้างทัว่ไป และอาคารแบบใกล้เคยีงกนัเช่น 
โรงเรียนบ้านป่ากอด�า และโรงเรียนบ้านดอยช้างได้รับ
ความเสียหายเช่นกัน
อ้างอิงจาก : ลักษณะการกระจายตัวของอาคารที่เสียหายจาก
แผ่นดินไหว.www. http://thaipublica.org, (วันที่ค้นข้อมูล : 
13 มิถุนายน 2558)]

    (4) โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
 

 
นายพสุ ประมวน (ขวา)

นายจักราวุธ ราชรองเมือง (ซ้าย)
ครูช�านาญการ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

 นายพสุ ประมวน ครูช�านาญการ โรงเรียน 
แม่สรวยวิทยาคม กล่าวว่า
 “ผลกระทบหลังจากแผ่นดินไหว ส่วนใหญ่เป็น
อาคาร 3 ชั้น ลักษณะอาคารใต้ถุนโล่ง ต่อเติมทีหลัง  
มีช่องเอาไว้ส�าหรับเดิน เสาที่หักส่วนใหญ่เกิดจากดิน
เป็นจุดที่แข็งเกินไป ไม่ยืดหยุ่น ส่วนไหนที่โยกตัวได้ไม่มี
ปัญหา มันสามารถที่จะสลายแรงได้ แต่ส่วนไหนที่เรา 
ก่อขึ้นไปชนเพดาน ส่วนใหญ่จะมีบางจุดที่มันแข็งมาก
เกินไป แล้วมันไม่ยอมอ่อนตัว
 หัวเสามีการบิด คือ แกนของเสาก็จะโยกงอ 
ไปเลย เหล็กมันงอ ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ประกอบกบั
อาคารอาย ุ30 ปีแล้ว และตรงช่วงบนัไดทีย่ืน่ออกมาเป็น
ส่วนที่มีปัญหาที่สุด คือ ช่วงบันไดแข็งที่สุด เป็นช่วงที ่
ตัวอาคารมนัสามารถขยบัไปมาได้ แต่ช่วงบนัไดมันขยบั
ไม่ได้ บริเวณหัวเสาบริเวณบันไดตรงนั้นจะหัก”
 



เหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

54

 ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย 
โดยนายนรินทร์ กวางทอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย สรุป
สาเหตุแห่งความเสียหายของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด
เชียงราย ดังนี้
 “โรงเรียนเสียหายมากที่สุด เพราะมีชั้นอ่อนแอ 
(Soft Story) เนือ่งจากโรงเรยีนส่วนใหญ่ท่ัวประเทศเป็น
แบบมาตรฐาน คือ 
 (1) ใต้ถุนโล่ง 
 (2) ข้างบนมีผนังเต็มไปหมดเลย 
  เวลาใต้ถนุโล่ง แผ่นดนิไหวมา มันเกิดการโยก  
แทนที่มันจะโยกไปพร้อมกัน พอมันโยกไปแล้วชั้น 2  
ชั้น 3 มีผนังดันไว ้ เหมือนคนขาลีบ ข้างบนแข็ง  
ข้างล่างอ่อน ข้างล่างงอหกัหมด ผู้เชีย่วชาญเขากแ็นะน�า
กระทรวงศึกษาว่า อาคารพวกนี้มันไม่เหมาะสมท่ีจะ
สร้างอยู่ในกลุ่มของพื้นท่ีแผ่นดินไหว ถ้าไปสร้างแถว 
ภาคอีสาน บริเวณที่ไม่ใช่โซนแผ่นดินไหวสร้างได้ ถามว่า
โซนน้ีท�าได้ไหม ท�าได้แต่ต้องออกแบบใหม่ เช่น ต้องขยาย
หน้าตักเสา หรือออกแบบก�าแพงให้มีแรงรับแรงเฉือน 
หรอืใส่เหลก็เพิม่เข้าไป ใส่โครงสร้างเพิม่เข้าไป ใส่ข้อต่อ
เสาเพิ่มเข้าไปก่อนเสาอาคารจะหลุด 
 (3) มบีนัไดขึน้ข้างเดยีว อกีข้างหน่ึงโล่งยาว เวลา
แผ่นดินไหวมันจะโยก เสาตอนปลายเสียหายมาก”
หมายเหตุ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี มอบทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคาร
เรียน จ�านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพานพิทยาคม 
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา และ
โรงเรียนธารทองวิทยา 
   3) โรงพยาบาล
 ทพ.โคสิต อบสุวรรณ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า
 “ขณะเกิดเหตุการณ์แผ ่นดินไหว ผมอยู ่ที ่
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์ ผมโทรศพัท์รายงาน
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเชยีงรายฯ เป็นอนัดบัแรก และ
โทรศัพท์บอกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งเดินทาง

ไปราชการกรงุเทพฯ ก�าลังกลับจังหวดัเชียงราย รอขึน้เครือ่ง
ที่สนามบินดอนเมืองในล�าดับต่อมา
 รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ จึงท�า
หน้าที่สั่งการแทนผู้อ�านวยการให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุท่ีเคยฝึกซ้อมกัน แต่อย่างไร
ก็ตาม ยังเกิดความโกลาหลอยู่ เนื่องจากเวลาเกิดเหตุ
เป็นเวลาประมาณ 6 โมงเย็น ยังมีญาติผู้ป่วยจ�านวน
มากบนอาคาร ความชุลมุนจึงเกิดจากความตกใจของ
ญาติผู้ป่วย และของเจ้าหน้าที่เองบางส่วน พอตั้งสติได้
จึงได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปรวมกันที่จุดรวมพล 
ซึ่งก�าหนดไว้ที่หน้าอาคารอ�านวยการ
 ผู้ป่วยที่ไม่มีสายระโยงระยาง ญาติผู้ป่วยก็ช่วย
กันพยุงลงมาจากตึก ส่วนผู้ป่วยที่นอนติดเตียงและใน 
ห้อง ICU จะมีพยาบาลดูแล หลังจากนั้น 10 กว่านาที 
เจ้าหน้าทีกู่ช้พีกูภ้ยั ซึง่ทางโรงพยาบาลมกีารประสานงาน
กันอยู่แล้วได้เข้ามาช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับขึ้นอาคารจะยังไม่เกิดขึ้น 
จนกว่าทางโรงพยาบาลจะมกีารประชมุในห้อง War room 
ประเมินสถานการณ์กัน ซึ่งต้องประสานข้อมูลจากทาง
ศนูย์อ�านวยการเฉพาะกจิฯ ของจงัหวดัก่อนว่าปลอดภยั 
เราจึงประชาสัมพันธ์ให้เคล่ือนย้ายผู้ป่วยกลับจนถึงเวลา
เกอืบเทีย่งคนื ยกเว้นอาคารผูป่้วยเดก็ เนือ่งจากพบว่ามี
ร่องรอยความเสียหายด้านโครงสร้างและลิฟต์ หากเกิด 
Aftershock อาจมีปัญหา
 ส�าหรับความเสียหายพบว่า มีโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลชุมชน เสียหาย 10 แห่ง โรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) เสยีหาย 37 แห่ง ต้องรือ้
สร้างใหม่ จ�านวน 3 แห่ง เนื่องจากโครงสร้างมีรอยแตก 
วิศวกรบอกว่าโครงสร้างพัง ใช้ไม่ได้ รอยต่อคานกับเสา
มีรอยบิด บางที่เห็นเหล็กข้างใน บ้านพักของเจ้าหน้าที่
เสียหายรวมทั้งสิ้น 200 หลังคาเรือน
 ส�าหรับแผนเผชิญเหตุของทางโรงพยาบาล ต้องมี
การประเมินสถานการณ์ว่า หน่วยบริการของเราได้รับ
ผลกระทบหรือไม่ ก�าหนดไว้ 2 ระดับ
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 - ระดบัแรก หากได้รบัผลกระทบ หน่วยบรกิาร
ข้างเคียงต้องมารองรับ 
 - ระดับที่สอง หากไม่ได้รับผลกระเทบหรือ 
ได้รบัผลกระทบอยูบ้่าง ให้อพยพผูป่้วยไว้ทีจ่ดุปลอดภยั
 ผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไทย เช่น คนพม่า คนลาว ที่มา
รกัษาตัวทีอ่�าเภอเชยีงของ , อ�าเภอเชยีงแสน และอ�าเภอ
แม่สาย ส่วนใหญ่พวกเขาจะคุ้นเคยสื่อสารภาษาไทยได้ 
เพราะอยู่กันมานาน เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบางท่านก็
สามารถพูดภาษาเขาได้ จึงไม่มีปัญหา”
   4) ถนน
    (1) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

 
นายสุรศักดิ์ ดาวลาม

รองผู้อ�านวยการแขวงการทางเชียงราย ฝ่ายปฏิบัติการ

 นายสุรศักดิ์ ดาวลาม รองผู้อ�านวยการแขวง
ทางหลวงเชียงรายที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการกล่าวว่า

 
แผนที่เส้นทางสาย 118 และ 1211

 “ถนนที่เสียหายหนักมีอยู่ 2 สาย คือ สาย 118 
จากเชียงใหม่ – เชียงราย และสาย 1211 จากในเมือง
เด่นห้าเข้าไปเส้นดงมะดะ โดยถนนสาย 1211 เกดิบรเิวณ
หลังท่อ ซึ่งจุดอ่อนของท่อ คือ มันจะมีโพรง และชั้นดิน
จะบาง ส่วนถนนสาย 118 ได้รับความเสยีหายมาก เกดิจาก 
การเคล่ือนตัวของชั้นดิน เราได้ท�าการซ่อมแซมโดย 
การเสรมิตาข่าย (Geogrids) เข้าไปชัน้ละ 30 เซนตเิมตร 
เสรมิขึน้มา 11 ชัน้ ลกึลงไป 4 เมตรกว่า เพือ่กนัแรงฉกีขาด

 
(ก่อนซ่อม) (หลังซ่อม)

ทล.118 กม.151+000 – 152+000
บ้านห้วยส้านยาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 

ห่างจาก อ.เมืองเชียงราย 31 กม.

 ส่วนสะพานมรีอยแตก (Crack) สะพานลอยก็โยก
เคลือ่นตวั ต้องยกมาซ่อม เนือ่งจากคานบดิ จ�านวน 2 แห่ง 
สะพานข้ามแม่น�้ารื้อสกัดและยกขยับเข้าที่ใหม่ 

 
สะพานเคลื่อนตัว
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 ถ้าไม่ติดหน้าฝนก็สามารถท่ีจะซ่อมแซมท้ังหมด
ได้ภายใน 1 เดือน แต่ถ้าติดหน้าฝนก็จะใช้ระยะเวลาใน
การซ่อมประมาณ 1 เดือนครึ่ง 
 ปัญหาและอุปสรรคส�าคัญไม่ได้อยู่ที่งบประมาณ 
ในการซ่อม เพราะงบประมาณอนุมัติมาค่อนข้างเร็ว 
เมื่ออนุมัติมาเรามีเครื่องจักรกลอยู่แล้ว สามารถลงมือ 
ซ่อมแซมได้เลย ไม่ต้องมีขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง  
ครั้งที่แล้วไม่เกิน 3 วัน น�าเครื่องจักรเข้าท�างานก่อน 
เคลียร์เส้นทาง เคลียร์การจราจร เมื่อมีงบประมาณ
มาจะซ่อมทีหลังอีกครั้ง เรื่องคนก็ไม่ใช่ปัญหา เมื่อเกิด
เหตุการณ์เร่งด่วนเราสามารถระดมคนจากหน่วยงาน 
ของเราทั้ง 8 หน่วยงานมาช่วยกันท�างานได้ รวมท้ัง 
ขอความช่วยเหลือจากศูนย์สร้างทางล�าปาง” 
    (2) ส�านกังานทางหลวงชนบท ที ่17 
(เชียงราย)

 
นายอุดม ตุ้ยเต็มวงค์
นายช่างโยธาอาวุโส 

ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)

 นายอุดม ตุ ้ยเต็มวงค์ นายช่างโยธาอาวุโส 
ส�านักงานทางหลวงชนบทเชียงรายกล่าวว่า

 
ถนนพหลโยธินหมายเลข 1 - บ้านห้วยส้านพลับพลา

กม. 1+450 และ กม. 3+000

 “จริง ๆ แล้วถนนของทางหลวงชนบทแทบจะ
ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย มีประมาณ 2 สายเท่านั้นที่
เป็นรอยร้าวเล็ก ๆ มีรอยปริไม่ถึง 10 เซนติเมตร ชาวบ้าน
ไม่ตกใจ เพราะมันเล็กน้อยมาก คล้ายกับถนนทรุดตาม
ปรกติ แต่เกิดจากแผ่นดินไหวแน่นอน เพราะมีทรายพแุละ
น�้าขึ้นมาบนพื้นถนนด้วย ลักษณะจะเป็นทรายละเอียด
สีขาวๆ พุ่งขึ้นมา โครงสร้างถนนไม่ได้รับความเสียหาย 
เราท�าการอดุผวิใหม่ ลกึกว่าเก่านดิหนึง่ แต่กร้ื็อแล้วปะใหม่ 
ซ่อมภายในสองวันก็ใช้การได้”
   5) ประปาหมู่บ้าน

 
ประปาหมู่บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 13

ต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 นายบพิตร กินาวงค์ ก�านนัต�าบลดงมะดะ กล่าวว่า
 “ประปาหมู่บ้านห้วยส้านยาวซ่ึงก่อสร้างตั้งแต ่
ปี 2540 มีการเอียงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและ 
Aftershock มีการช�ารุดที่ฐานและตรงกลางของฐาน
ด้านในจนเหน็เหล็กเส้น วศิวกรมาดูแล้วบอกว่าซ่อมแซม
ยากมาก ต้องทุบท้ิงสร้างใหม่ เทศบาลต�าบลดงมะดะ
ได้ท�าเรื่องเสนอของบประมาณไปแล้ว คาดว่าจะใช้ 
งบประมาณจ�านวน 1.8 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้งบประมาณมา 
ขณะนี้จะใช้งานเต็มที่ไม่ได้ เกรงจะพังลงมา” 
 3. ผลกระทบด้านจิตใจ
  1) ความหวาดระแวงของประชาชน
  นายบุญยัง จันทร์สวย ก�านันต�าบลแม่สรวย
กล่าวว่า
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 “ชาวบ้านตกใจกบัเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว บ้านปนู 
บ้านทีไ่ม่แขง็แรงก็อยูไ่ม่ได้ แล้วกย้็ายไปอยูห่ลายท่ี ไปตัง้
เต็นท์บ้าง ไปอยู่ในที่สูงบ้าง
 ชาวบ้านไม่มัน่ใจเขือ่นแม่สรวย สมยัก่อนเรียงหนิ
แต่ข้างล่าง แต่ไม่ได้เรยีงหนิข้าง ๆ  ทีเ่ป็นดนิ เวลาชาวบ้าน
ถามเขาตอบว่า เขารับรองเขื่อน 100% แต่ข้าง ๆ เขา
ไม่มั่นใจ ขณะนี้มีทหารเข้ามาดูแลปรับปรุงเขื่อนแล้ว มี
แบบแปลนที่ปรับปรุงใหม่ใช้งบประมาณปี 2559 ล่าสุด
บอกว่าซ่อมแน่ แต่ยังไม่มีงบประมาณ”

 
นายฉลอง มหาวุฒิ มัคทายกวัดแม่สรวยหลวง

ชี้ให้ดูรอยแตกของเขื่อนซึ่งได้มีการน�าปูนมาซ่อมแซม

 นายฉลอง มหาวุฒิ มัคทายกวัดแม่สรวยหลวง 
อดีต ส.จ.เชียงราย กล่าวว่า
 “ที่น่ีเหมือนถูกวางระเบิดไว้ ข้างบนเป็นเขื่อน  
ข้างล่างเกิดแผ่นดินไหว ถ้าแผ่นดินไหวเราก็อยู่นอก
บ้านได้ แต่เขื่อนนี่ซิ ถ้าเกิดเขื่อนพังขึ้นมาแล้ว มันก ็
น�้าท่วมหมด 
 ตอนเกิดแผ่นดินไหวทุกคนก็หนีขึ้นไปอยู่ที่สูง 
ประมาณสัก 3 คืน บ้างก็ย้ายไปอยู่บ้านญาติ กลางวัน
ก็กลับมา ทางก�านันก็ให้ อปพร. ส�ารวจตรวจตราและ
ก็เฝ้าระวังเขื่อน เพราะแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางมัน
อยู่ตรงนี้ Aftershock ด้วย 60% สมมติเกิดที่อ�าเภอ
แม่สรวย 2 ครั้ง เกิดที่อ�าเภอพาน 1 ครั้ง กลับมาเกิด

ที่อ�าเภอแม่สรวย 2 ครั้ง ไปเกิดที่อ�าเภอแม่ลาว 1 ครั้ง 
อย่างนี้ ทุกคนมันก็กลัวใช่ไหม กลัวก็หนีไปอยู่ข้างบน”
 พระครูสุนทร ศลิปาคม เจ้าอาวาสวัด แม่สรวยหลวง 
กล่าวว่า
 “ช่วงนั้นชาวบ้านก็เหมือนกับตกนรกนะ ไหนจะ
กลัวแผ่นดินไหว ไหนจะกลัวเขื่อน คือ มันบอกไม่ถูก 
พอกลางคนืกเ็งียบ ชาวบ้านไม่มใีครอยูบ้่าน การไปอยูท่ี่
สูงมันเหมือนกับตกนรกทั้งเป็น พวกคุณอยู่ที่อื่นอาจจะ 
ไม่รู้สึกเท่าไหร่ แต่ถ้าคุณมาอยู่ที่นี่จะรู้ว่าเป็นอย่างไร  
แต่อาตมากไ็ม่รู้สกึอะไร ก็อยูต่ามปรกติถอืว่าเป็นธรรมดา
ของโลก แต่ชาวบ้านบางคนเขาท�าอย่างนี้ไม่ได้ เขากลัว 
กว่าจะหายกลวัก็เดอืนสองเดอืน เฉพาะเวยีนหัวก็ 7 วนัแล้ว
 สาเหตุที่ชาวบ้านไม่เชื่อมั่นเขื่อนแม่สรวย เพราะ
เขาสร้างไม่ได้มาตรฐาน ชาวบ้านเห็นตอนเขาก่อสร้าง 
ชาวบ้านไม่ได้กลัวน�้าท่วมอย่างเดียว เขากลัวโคลนด้วย 
ถ้าเขื่อนพัง โคลนจะไหลมาทับถมบ้านเรือน รวมทั้ง 
วัดด้วย มิดหลังคาเลย”

  2) เขื่อนแม่สรวย

 
นายอนุรักษ์ ชูเชิญ

ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ลาว 
ส�านักชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
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 นายอนุรักษ์ ชูเชิญ ผู ้อ�านวยการโครงการ  
ส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ลาว ส�านักชลประทานท่ี 2 
กรมชลประทาน กล่าวว่า
 “โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาแม่ลาวต้ังอยูใ่นเขต
หรือแนวแผ่นดินไหว ส�าหรับเขื่อนแม่สรวยอยู่ในความ
ดูแลของเราด้วย เป็นต้นน�้าของแหล่งน�้าต้นทุนของฝาย
แม่ลาว อยูห่่างจากจดุศนูย์กลางแผ่นดนิไหวประมาณ 25 
กิโลเมตร 
 เขื่อนแม่สรวยความจริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร 
ความมั่งคงของเขื่อนก็ยังดี แต่เป็นเรื่องของการสื่อสาร 
ชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนเกิดความกังวลใจว่าเขื่อนจะพัง 
พอเกดิแผ่นดนิไหวจงึเกดิข่าวลอื รวมทัง้ Social Media 
สื่อสารมวลชน โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  ลือว่าเขื่อน
จะแตก เขือ่นจะร้าว เขือ่นจะพงั เราออกแบบดไีซน์เขือ่น
แม่สรวยให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์ 
หมายความว่ามันต้องเกิดตรงจุดใต้เข่ือน 7 ริกเตอร์ 
เขื่อนจึงจะมีผลกระทบ แต่ครั้งนี้เกิดแผ่นดินไหว 6.3 
ริกเตอร์ ระยะห่างประมาณ 30 กิโลเมตร พอมาถึงเรา
ก็อ่อนแรง เราตรวจเช็คด้วยเครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ ของ
เขื่อน มีการทดสอบ เช่น แรงดัน จึงค่อนข้างมั่นใจว่า
เขื่อนมั่นคงและแข็งแรง
 เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2557 เราได้ด�าเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
 - ขั้นตอนแรก คือ การตรวจสอบความเสียหาย
ในเบือ้งต้น โดยการส่งเจ้าหน้าทีไ่ปดฝูาย ดเูขือ่น ดบูนบก
และระบบส่งน�้าต่าง ๆ  มีความเสียหายอะไรบ้าง หากได้
รับความเสียหายก็ต้องซ่อม
 - ขัน้ตอนท่ีสอง คือ การเข้าไปตรวจให้ละเอยีดข้ึน
โดยใช้เครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเข่ือน มีคณุสิรภพ แท่นมณี 
หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 ซึ่งจบสถาบัน AIT 
เป็นผู้อ่านค่า
 - ขัน้ตอนสดุท้าย คอื การประชาสมัพันธ์เพ่ือให้
ประชาชนทราบว่า เขื่อนแม่สรวยมีความมั่นคงแข็งแรง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�า Road Map ขึ้นมาเพื่อชี้แจง 
ผู้ที่อยู่ท้ายเขื่อน สื่อมวลชน และโลก Social Media ต่าง ๆ  
ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้

 - ระยะท่ี 1 แต่งต้ังคณะท�างานแก้ไขปัญหาเขือ่น
แม่สรวย โดยให้ภาคราชการ ภาคประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมตรวจสอบความปลอดภัยของ
เขือ่นเดอืนละ 1 คร้ัง ทกุวนัที ่10 ของเดือน ให้เดนิดดู้วย
สายตาก่อน และเข้าไปในอุโมงค์ยาว 400 เมตร ลึก 59 เมตร 
  - ระยะที่ 2 วางแผนบริหารจัดการน�้า วางแผน
ปรบัปรงุเขือ่นแม่สรวย โดยเมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2557 
มีมติให้เก็บน�้าในเขื่อนแม่สรวย 60% (44 ล้าน ลบ.ม.) 
ซ่อมแซมรอยแตกร้าวตัวเขื่อน Guide Wall และผนัง 
คอนกรีตตัวเขื่อน walk way ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
เคร่ืองป่ันไฟฟ้าส�ารอง สัญญาณเตือนภัย ระบบอนิเตอร์เนต็ 
ตรวจสอบมวลดินบนลาดไหล่เขารอบเขื่อนแม่สรวย
 - ระยะที่ 3 ด�าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง
ตามแผนงานที่วางไว้
 สรุปว่าสิ่งที่ชาวบ้านบอกว่าเขื่อนแตกเป็นเพียง 
ตอหม้อรองรับสะพานที่จะข้ามไป Spring Way มีรอยแตก
เท่านั้น”
 4. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
  1) เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์ เจ้าของโรงแรมเชียงรุ่ง 
กล่าวว่า
 “เหตุการณ์แผ่นดินไหวส่งผลกระทบอย่างน้อย
ประมาณ 3 ถึง 6 เดือนกว่าจะฟื้นตัว เพราะนอกจาก 
เกดิเหตกุารแผ่นดินไหวแล้ว ยงัเกดิเหตกุารณ์ Aftershock 
ตามมาอีกหลายครั้ง ความเชื่อมั่นลูกค้าอย่างน้อย  
2 เดือนแรกของการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงรายแย่มาก 
โรงแรมไม่มีคนมาพักเลย”
  2) ราคาที่ดิน
  นายสัมฤทธิ์ สวามิภักด์ิ นายอ�าเภอพาน 
กล่าวว่า
  “เหตุการณ์แผ่นดินไหวท�าให้ราคาที่ดินได้รับ
ผลกระทบ เพราะเมื่อก่อนมีความคึกคักในการซื้อขาย 
กันมาก ตอนนี้ประกาศขายก็ไม่มีใครซื้อ”
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การให้ความช่วยเหลือ
 1. การให้ความช่วยเหลอืด้านชวีติของประชาชน 
  1.1 หน่วยงานภาครัฐ ให้ความช่วยเหลือ 
เป็นเงิน 30,000 บาท แบ่งเป็น 
   (1) จ่ายเงินทดรองราชการฯ ช่วยเหลือ
เป็นค่าจัดงานศพแก่ผู้เสียชีวิตตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เป็นเงิน 
25,000 บาท
   (2) กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์ จ่ายเงนิสงเคราะห์แก่ญาตผิูป้ระสบภยั เป็นเงนิ 
5,000 บาท
  1.2 หน่วยงานภาคเอกชน มลูนิธ ิสมาคม และ
องค์กรการกุศล ให้ความช่วยเหลอื เป็นเงิน 15,000 บาท 
ดังนี้
   (1) มลูนธิิสาธารณกศุลเชยีงราย มอบเงิน
ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็นเงิน 15,000 บาท 
 2. การให้ความช่วยเหลือด้านทรัพย์สินของ
ประชาชน
  2.1 หน่วยงานภาครัฐ ให้ความช่วยเหลือ 
เป็นเงิน 122,437,900 บาท ดังนี้
   (1) จ่ายเงินทดรองราชการฯ ให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นเงิน 92,530,900 บาท แบ่งเป็น
    (1.1) ค่าซ่อมแซมหรอืก่อสร้างทีอ่ยู่
อาศัย จ�านวน 16,894 หลัง เป็นเงิน 87,030,900 บาท
    (1.2) ค่าถงุยังชพี จ�านวน 2,000 ชุด 
เป็นเงิน 1,100,000 บาท
    (1.3) ค่าผ้าใบบูลชที กนัฝน จ�านวน 
5,000 ผืน เป็นเงิน 4,000,000 บาท
   (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ความ
ช่วยเหลือบ้านพังเสียหาย จ�านวน 94 หลัง เป็นเงิน 
177,000 บาท
   (3) ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตรช่วยเหลือบ้านเรือนเสียหายต้องรื้อถอน จ�านวน 
117 หลัง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 2,340,000 บาท 

   (4) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรช่วยเหลอืบ้านเรอืนเสยีหายบางส่วน จ�านวน 
8,170 หลงั ๆ  ละ 2,000 บาท เป็นเงนิ 16,340,000 บาท
   (5) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสร้างทีอ่ยู่อาศยัทัง้หลังให้ผู้ประสบภยัแผ่นดนิไหว 
จากเงินทอดผ้าป่าของพนักงานประชาชน ทั้งประเทศ 
และเงินจากสลากออกทรัพย์ทวีสิน จ�านวน 26 หลัง 
มูลค่า 9,100,000 บาท
   (6) จังหวัดเชียงราย ร่วมกับส�านักงาน
แรงงานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมระดมสรรพก�าลัง
ช่วยเหลือก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหว ในเขตพ้ืนที่อ�าเภอแม่ลาว ประกอบด้วย 
ต�าบลป่าก่อด�า 84 หลัง  ต�าบลแม่ลาว 30 หลัง ต�าบลดง
มะดะ 27 หลัง ต�าบลโป่งแพร่ 56 หลัง ต�าบลจอมหมอกแก้ว 
21 หลัง และอ�าเภอพาน และในเขตอ�าเภอพาน 78 หลัง 
ประกอบด้วย ต�าบลป่าหุง่ 21 หลงั ต�าบลทรายขาว 4 หลัง 
ต�าบลธารทอง 3 หลัง มูลค่า 1,950,000 บาท
  2.2 หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ภาคประชาชน มูลนิธิ สมาคม และองค์กรการกุศลให้
ความช่วยเหลือ เป็นเงิน 55,975,900 บาท ดังนี้
   (1) สร้างที่อยู ่อาศัยให้ผู ้ประสบภัย 
จ�านวน 91 หลงั แบ่งเป็น มลูนธิิครอบครวัข่าว 3 จ�านวน 
43 หลัง สมาคมประกันวินาศภัย จ�านวน 5 หลัง มูลนิธิ
ปิยมหาราชานสุรณ์ จ�านวน 3 หลัง มลูนธิอิชิตัิน จ�านวน 
2 หลัง คุณยศวีร์ สิริคุณานันท์ จ�านวน 2 หลัง การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิต จ�านวน 3 หลัง คปภ. จ�านวน 10 หลัง  
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�านวน  
9 หลงั ทมีมดชนะภยั 10 หลงั วดัแม่พระบงัเกดิเชยีงราย 
ร้านอาหารภูแล และหอการค้าจังหวัดเชียงราย 1 หลัง  
มูลนิธิ Thai PBS ศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ เครือข่ายภาค
ประชาชนจังหวัดเชียงราย 3 หลัง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 
22,810,000 บาท
   (2) ช่วยเหลือเป็นเงินสด จ�านวนเงิน 
15,782,100 บาท
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   (3) ชุดยังชีพพระราชทาน จ�านวน 
12,500 ชุด มูลค่า 10,000,000 บาท
   (4) ถุงยังชีพ จ�านวน 660 ชุด มูลค่า 
198,800 บาท
   (5) กระเบ้ืองมงุหลงัคา จ�านวน 17,500 
แผ่น มูลค่า 875,000 บาท
   (6) หลังคาเขียว จ�านวน 2,000 แผ่น 
มูลค่า 800,000 บาท
   (7) วสัดซุ่อมแซมบ้าน จ�านวน 200 หลงั 
มูลค่า 3,000,000 บาท
   (8) กาวซีเมนต์ จ�านวน 350 ถุง มูลค่า 
100,000 บาท 
   (9) เต็นท์นอน ส�าหรับ 2 คน จ�านวน 
100 เต็นท์ มูลค่า 100,000 บาท
   (10) กระเบื้องหลังคา อิฐบล็อกมวลเบา 
อิฐบล็อกแก้ว ประตูไม้ ประตูอลูมิเนียม ปูน กระเบื้อง
และสี มูลค่ารวม 1,015,000 บาท
   (11) มุง้นาโน จ�านวน 3,500 หลงั มลูค่า 
1,295,000 บาท
   (12) เครือ่งของอปุโภค -บริโภค จ�านวนมาก 
 3. การให้ความช่วยเหลือศาสนสถาน
  3.1 วดั ได้รบัความเสยีหาย จ�านวน 151 แห่ง 
ได้รับการช่วยเหลือ ดังนี้
   (1) หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลอื 
ดังนี้
    (1.1) ส�านกัพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 
อนุมัติจัดสรรงบประมาณบูรณะซ่อมแซมวัด (งวดแรก) 
จ�านวน 113 วัด เป็นเงิน 64,771,600 บาท และอนุมัติ
จดัสรรงบประมาณบูรณะซ่อมแซมวัด (งวดสอง) จ�านวน 
94 วัด/ส�านักสงฆ์ เป็นเงิน 37,002,100 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 101,773,700 บาท
    (1.2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ มอบเงินบูรณะบูรณะศาสนสถาน และสมทบ
เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัด
เชียงราย (กชร.) จ�านวน 30 ล้านบาท 

   (2) หน่วยงานภาคเอกชน มลูนธิ ิสมาคม 
และองค์กรการกุศล ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
    (2.1) ช่วยเหลือเป็นเงนิสด จ�านวน
เงิน 35,004,539 บาท   
    (2.2) ปูนซีเมนต์ จ�านวน 40 ตัน 
มูลค่า 100,000 บาท
    (2.3) ถงุยงัชพีพระราชทาน จ�านวน 
205 ถุง มูลค่า 164,000 บาท
    (2.4) บูรณะซ่อมแซมวัด จ�านวน  
2 แห่ง คือ วัดดงมะเฟือง และวัดแม่ลาววนาราม  
(วดัดอยหม้อ) อ�าเภอแม่ลาว รวมเป็นเงนิ 2,000,000 บาท
    (2.5) สมทบทุนในการก่อสร้างกุฎิ
พระที่เสียหายให้แก่วัดในเขตอ�าเภอแม่สรวย 2 แห่ง  
ประกอบด้วย วัดแม่สรวยหลวงและวัดพระธาตุจอมแจ้ง 
วัดในเขตอ�าเภอแม่ลาว 1 แห่ง คือ วัดสันมะแฟน และ
วัดในเขตอ�าเภอพาน 1 แห่ง คือ วัดอูปแก้ว มูลค่า 
2,000,000 บาท 
    (2.6) มอบวสัดุก่อสร้างเมร ุ2 หมูบ้่าน 
มูลค่า 90,000 บาท 
    (2.7) สิ่ งของอุปโภค-บริ โภค 
จ�านวนมาก
  3.2 โบสถ์คริสตจักร ได้รับความเสียหาย 
จ�านวน 9 แห่ง ได้รับการช่วยเหลือ ดังนี้ 
   (1) หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลอื 
โดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจสอบ
โบสถ์คริสตจักรที่ได้รับความเสียหาย และประมาณการ
ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากกระทรวงวฒันธรรม 
จ�านวน 8 แห่ง เป็นเงนิ 2,142,000 บาท อกี 1 แห่ง อยูใ่น
ดลุยพนิจิของกรมศลิปากรที ่8 และกระทรวงวฒันธรรม
อนมุตัจิดัสรรบรูณะซ่อมแซมโบสถ์ครสิตจกัร จ�านวน 8 แห่ง 
เป็นเงิน 1,402,000 บาท
 4. การให้ความช่วยเหลือด้านสถานศึกษา
  4.1 หน่วยงานภาครัฐ
   (1) ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาเชยีงราย เขต 1 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
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ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติเงินงบประมาณซ่อมแซม
อาคารเรียน จ�านวน 9 แห่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
และก่อสร้างอาคารชั่วคราว (อาคารน๊อคดาวน์) จ�านวน 
2 แห่ง เป็นเงนิ 1,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,200,000 บาท
   (2) ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 
ศึกษาเชียงราย เขต 2 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) อนุมตัเิงนิงบประมาณซ่อมแซม
อาคารเรียน จ�านวน 56 แห่ง เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
ก่อสร้างอาคารชัว่คราว (อาคารน๊อคดาวน์) จ�านวน 14 แห่ง 
เป็นเงนิ 8,100,000 บาท รวมเป็นเงนิ 10,100,000 บาท
   (3) ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 
ศึกษาเชียงราย เขต 3 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) อนมุตัเิงนิงบประมาณซ่อมแซม
อาคารเรียน จ�านวน 7 แห่ง เป็นเงิน 7,006,600 บาท 
และ ส�านกังานสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจงัหวดัเชยีงราย ให้ความช่วยเหลอืเป็นเงนิ 
56,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,062,600 บาท
   (4) ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 
ศึกษาเชียงราย เขต 4 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) อนมุตัเิงนิงบประมาณซ่อมแซม
อาคารเรยีน จ�านวน 7 แห่ง รวมเป็นเงนิ 8,599,100 บาท
   (5) ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 36 กระทรวงศกึษาธกิารอนมุตังิบประมาณ 
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบโครงสร้างเหล็ก และก่อสร้าง
อาคารชั่วคราว (อาคารน๊อคดาวน์) จ�านวน 3 แห่ง  
รวมเป็นเงิน 9,176,000 บาท
   (6) ส�านกังานอาชวีศกึษาจงัหวดัเชยีงราย 
กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติซ ่อมแซม อาคารเรียน 
จ�านวน 6 แห่ง รวมเป็นเงิน 20,000,000 บาท
   (7) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย ได้รับ
ความเสียหายเล็กน้อยได้ด�าเนินการซ่อมแซมใช้การได้
ตามปกติแล้ว 
  4.2 หน่วยงานภาคเอกชน
   (1) ช่วยเหลือเป็นเงินสด จ�านวนเงิน 
9,352,881.75 บาท 

   (2) ปูนซีเมนต์ จ�านวน 58 ตัน มูลค่า 
150,000 บาท 
   (3) สมาร์ทบอร์ด จ�านวน 300 แผ่น 
มูลค่า 30,000 บาท
   (4) ไวด์เมช จ�านวน 4 ม้วน มูลค่า 
25,000 บาท 
   (5) นักศึกษา จ�านวน 110 คน ช่วย
ก่อสร้างอาคารชั่วคราวให้โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
   (6) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี มอบทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง 
อาคารเรยีน จ�านวน 4 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนพานพทิยาคม 
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา และ
โรงเรียนธารทองวิทยา มูลค่า 61,000,000 บาท 
   (7) นายส�าเริง เอี่ยมสะอาด รองราช
เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ�านวน 
40 เครื่อง โปรเจคเตอร์พร้อมขาตั้ง จ�านวน 10 เครื่อง 
และเต็นท์ผ้าใบจ�านวน 20 หลัง ให้แก่ โรงเรียนพาน
พิทยาคม โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนมอญ
วทิยาคม โรงเรียนเจริญเมอืงวทิยาคม โรงเรียนดงมะดะ
วทิยาคม และโรงเรยีนบ้านศาลา มลูค่า 2,500,000 บาท
   (8) ตาข่ายกรองแสงพร้อมอปุกรณ์ตดิตัง้ 
จ�านวน 2 ชุด มูลค่า 295,000 บาท 
   (9) เต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร จ�านวน 
60 หลัง มูลค่า 1,700,000 บาท
   (10) เคร่ืองท�าน�้าเย็น ชนิด 3 ก๊อก 
พร้อมเครือ่งกรอง จ�านวน 17 เครือ่ง มูลค่า 408,000 บาท
   (11) ตู้เย็น จ�านวน 30 เคร่ือง มูลค่า 
120,000 บาท
   (12) อาคารเรยีนชัว่คราวให้แก่โรงเรยีน 
จ�านวน 9 แห่ง มูลค่า 13,500,000 บาท
   (13) มอบอาคารเรียน จ�านวน 6 
ห้องเรียน มูลค่า 500,000 บาท
   (14) สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จ�านวน 
9 หลัง มูลค่า 7,000,000 บาท
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   (15) มอบสื่อการสอน 1,000 ชุด  
มูลราคา 600,000 บาท
   (16) สิง่ของอปุโภค-บริโภค จ�านวนมาก
 5. การให้ความช่วยเหลือด้านโรงงาน
อุตสาหกรรม ได้รับความเสียหาย จ�านวน 14 แห่ง 
  หน่วยงานภาครัฐให ้ความช ่วยเหลือ  
โดยจังหวัดเชียงรายได้ประสานส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงรายตรวจสอบโรงงานที่ได้รับความเสียหาย 
และส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายได ้
ประมาณการขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกระทรวง
อุตสาหกรรม จ�านวนเงิน 16,462,000 บาท ซึ่งจังหวัด
เชียงรายได้รับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายว่า การให้ความช่วยเหลือ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
เป็นการให้ความช่วยเหลอืในเรือ่งการยกเว้นค่าธรรมเนยีม 
ซึ่งต้องรอให้กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ 
 สรุปมูลค่าการให้ความช่วยเหลือด้านโรงงาน
อตุสาหกรรม เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนยีมให้แก่โรงงาน
ที่ได้รับความเสียหาย
 6. การให้ความช่วยเหลอืด้านสาธารณประโยชน์ 
ได้รับความเสียหาย จ�านวน 12 แห่ง ดังนี้
  หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือ โดยแขวง
การทางเชียงรายที่ 1 ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก 
กระทรวงต้นสังกัดซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ 
ในความรับผิดชอบ เป็นเงิน 15,444,300 บาท และ 
ส�านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงรายได้รับ
การอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงต้นสังกัดซ่อมแซม
สิ่งสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบ เป็นเงิน 
1,018,000 บาท ซึ่งแขวงการทางเชียงรายท่ี 1 และ
ส�านกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัเชยีงรายได้ด�าเนนิการ
ซ่อมแซมให้การสัญจรผ่านได้สะดวกเรียบร้อยแล้ว 
 7. การให้ความช่วยเหลือด้านสถานที่ราชการ 
ได้รับความเสียหาย จ�านวน 57 แห่ง ซึ่งจังหวัดเชียงราย 
ได ้แจ ้งให ้หน ่วยงานที่รับผิดชอบสถานที่ราชการ 
ประมาณการความเสียหาย เพื่อขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณซ ่อมแซมจากต ้นสังกัด จ�านวนเงิน 
59,122,070 บาท และได้รับการประสานจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบสถานที่ราชการ รายละเอียด ดังนี้
  (1) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสขุได้อนมุตังิบประมาณซ่อมแซม
สถานบรกิารสาธารณสขุเป็นค่าซ่อมแซมอาคาร จ�านวน
เงิน 46,419,600 บาท และค่าด�าเนินการส�าหรับหน่วย
แพทย์เคลือ่นทีข่องสถานบรกิารสาธารณสขุ จ�านวนเงนิ 
3,580,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท 
อยู่ระหว่างด�าเนินการซ่อมแซม
  (2) ส�านกังานจงัหวดัเชยีงรายแจ้งว่า ได้ด�าเนนิ
ซ่อมแซมหลงัคาศาลากลางจงัหวดั เป็นเงนิ 2,000,000 บาท 
ได้ด�าเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
  (3) แขวงทางหลวงเชียงรายที่  1 และ
ส�านักงานหมวดการทางแม่ลาว ได้รับงบประมาณจาก
กระทรวงต้นสังกัด เป็นเงิน 405,400 บาท อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ 
  (4) ส�าหรบัสถานทีอ่ืน่ ๆ  ได้รบัแจ้งว่า อยูร่ะหว่าง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงต้นสังกัด 
รวมเป็นเงิน 6,716,670 บาท
 ทีมงานวิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายอ�าเภอผู้น�า
ชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลและก�านัน ที่ท�า
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
 1. อ�าเภอพาน

 
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ 

นายอ�าเภอพาน
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 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ นายอ�าเภอพาน กล่าวว่า
 “เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวข้ึน สักพักหนึ่ง
ไฟฟ้าดับ เพราะว่ามีการตัดไฟ เราเอะใจ เพราะปรกติ
ถ้าแผ่นดนิไหวเลก็น้อยจะไม่ตดัไฟ เลยเชค็ข่าวไปปรากฏ
ว่า เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรง อ�าเภอพานจึงได้
ด�าเนินการช่วยเหลือ ดังนี้
 (1) ตดิต่อก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน และ อปท. ว่า ท่ีไหน
ได้รับผลกระทบบ้าง 
 (2) ประสานงานกบัการไฟฟ้า ขอให้เขาช่วยเชค็ว่า 
ไฟฟ้าดับเพราะอะไร เขาก็บอกว่าเขามีการตัดไฟ  
เพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวรนุแรง เป็นห่วงว่าจะเกดิอนัตราย 
พอดช่ีวงนัน้เดือนพฤษภาคมยงัมดืช้าจงึมีเวลาเตรยีมตัว 
การไฟฟ้าก็ไล่เชค็สายให้ ถ้าสายไหนเปิดไฟได้ ไม่อนัตราย 
ก็จะทยอยเปิดให้ 
 (3) เชค็ข่าวชาวบ้านว่าเป็นอย่างไรบ้าง ปรากฏว่า 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าบ้าน อยู่นอกบ้าน จึงได้รับ
รายงานในช่วยแรกว่า ยงัไม่มคีนเสยีชวีติ และคนทีไ่ด้รบั 
บาดเจ็บตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับการยืนยัน จึงแนะน�าให้
ชาวบ้านทีอ่ยูใ่นบ้านออกมานอกบ้านเผือ่ม ีAftershock
 (4) ตัง้ศนูย์อพยพ แต่ชาวบ้านเขาไม่อยากเข้าไป
อยู่ในศูนย์ เพราะไกลบ้าน จึงให้แต่ละหมู่บ้านตั้งเต็นท์
ช่วยตัวเอง โดยมีเสาเต็นท์แค่สองเสาให้ตั้งอยู่ใกล้บ้าน
ตัวเอง ถ้ายังไม่มั่นใจก็มานอนข้างนอกก่อน 
 (5) ออกส�ารวจความเสียหายพบว่า ประสบภัย
ทัง้อ�าเภอ 15 ต�าบล 234 หมูบ้่าน บ้านพงัทัง้หลงั มี 3 หลัง 
รนุแรง 9 หลงั รนุแรงมาก 12 หลงั และอกี 4,000 กว่าหลงั
มีการแตกร้าวที่เสา
 ส�าหรับโรงเรียนเสียหายประมาณ 26 แห่ง ได้รับ
ผลกระทบหนักสดุ คอื โรงเรยีนพานพทิยาคมและป่ารวก
วิทยา 
 (6) จังหวัดประสานมาว่า จะระดมช่างจาก
สมาคมวิศวกรรมสถานฯ เข้าไปประเมินเพื่อจ่ายเงิน
ชดเชย ผมจึงเสนอให้มีการแยกความเสียหายของบ้าน
ตามสี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว เนื่องจาก
ทางอ�าเภอไปพดูเขาไม่เชือ่ หากเป็นสเีขยีวกใ็ห้ชาวบ้าน

เข้าไปอาศยัในบ้านได้ จงึตดัตัวเลขความเสยีหายได้เยอะ 
ลดความโกลาหล คนเดือดร้อนจริง ๆ ก็น้อยลง จึงไม่ได้
ต้ังศูนย์อพยพ เพราะต้ังศูนย์กต้็องดูแลข้าวปลาอาหารอกี
 (7) ท�าความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่องการจ่ายเงิน
ค่าชดเชย เน่ืองจากม ีAftershock รนุแรง ตามมาอกี 4 คร้ัง 
จึงต้องแยกความเสียหายของบ้านออกเป็นเสียหายเพิ่ม
และเสียหายใหม่ หากเสียหายเพิ่ม เช่น ครั้งท่ีแล้วรับ
เงินไป 10,000 บาท ครั้งที่สองเราก็ให้แค่ 23,000 บาท 
คือ ไม่เกินวงเงิน 33,000 บาท ถ้าเสียหายใหม่เราก็จะ
ค�านวณใหม่ ชาวบ้านก็เข้าใจ
 (8) แจกจ่ายสิ่งของบริจาคให้แก่ผู ้ประสบภัย  
โดยเน้นที่คนเป็นตัวตั้ง ผู้ประสบภัยทุกคนต้องได้รับ ไม่ได้
เน้นที่สิ่งของเป็นตัวตั้ง หากเป็นเอกชนจะชี้เป้าให้ว่าให้
ไปแจกท่ีใด เพื่อลดค�าครหา เลือกที่รักมักที่ชัง เพราะ
สิ่งของที่น�ามาไม่เพียงพอ และหากเป็นเงินบริจาคจะให้
ไปบริจาคที่บัญชีของจังหวัด”
 2. เทศบาลต�าบลดงมะดะ

 
นายบิน ดวงยานะ

ปลัดเทศบาลต�าบลดงมะดะ

 นายบิน ดวงยานะ ปลัดเทศบาลต�าบลดงมะดะ 
กล่าวว่า
 “ช่วงแผ่นดินไหวเป็นช่วงที่นายกเทศบาลต�าบล
ดงมะดะต�าแหน่งว่างลง เนือ่งจากหมดวาระ เมือ่วนัที ่23 
เมษายน 2557 จึงเป็นหน้าที่ของปลัดเทศบาลที่จะต้อง
มาดูแลแทน 
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 ในส่วนของเทศบาลต�าบลดงมะดะได้รบัมอบหมาย
ให้จัดท�าข้อมูลบ้านเรือนท่ีได้รับความเสียหาย จังหวัด
แจกแบบส�ารวจมาเพยีงชดุเดยีว ทางเทศบาลจงึต้องน�า
ไปถ่ายส�าเนาเองประมาณ 2,000 ชุด ระดมคนทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่เข้าไปในพื้นที่ ปัญหาที่พบก็คือ เป็นช่วงเวลา
รบีเร่ง เจ้าหน้าทีข่องเราความรูค้วามเข้าใจมากน้อยต่าง
กัน และเป็นการท�างานเฉพาะกิจ ข้อมูลไม่ดีก็ต้องเรียก
มาท�าใหม่ เบื้องต้นได้รับข้อมูลว่าเสียหาย 1,794 หลัง 
 จากนั้นก็มีการแยกประเภทตามความเสียหาย  
สเีขยีว สเีหลอืง และสแีดง ช่างเรามแีค่ 2 คน จงึขอความ
ร่วมมือช่างจาก อปท. จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  
โดยให้สมาคมวศิวกรรมสถานฯ มาอบรมให้ ความรบีร้อน
ท�าให้เกิดความผิดพลาด เกิดการร้องเรียนว่าท�าไมบ้าน
เขาได้น้อย จึงประเมินใหม่ 2 - 3 รอบ
 ส่วนใหญ่ประชาชนจะมายื่นเอกสารท่ีเทศบาล 
ผมต้องอยู่ต้อนรับและอธิบายหลักเกณฑ์ เพราะผมไม่มี
รองปลัดเป็นผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ก็มีน้อยและบ้านของเขา
ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน จึงไม่ได้ไปประจ�าที่ศูนย์
ส่วนหน้าที่ตั้งขึ้น”

 3. องค์การบริหารส่วนต�าบลทรายขาว

 
นายทรงเพชร ใจทน

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลทรายขาว

 นายทรงเพชร ใจทน นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลทรายขาว กล่าวว่า

 “ส�าหรับความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน 
ครั้งแรกส�ารวจได้ 7 – 8 หลัง หลังจากมี Aftershock 
ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 17 – 18 หลัง ช่างเรามีแค่ 2 คน เราได้
ตั้งศูนย์บริการประชาชนที่หน้า อบต. มีหน่วยงานมา 
บริจาคสิ่งของ เราก็แจ้งให้ชาวบ้านมารับ ปัญหาที่พบ
คือ ชาวบ้านขวัญเสียและสิ่งของบริจาคก็ไม่ครบคน เรา
ต้องกระจายไปยงัจดุทีเ่สยีหายมาก ๆ  ก่อน และชาวบ้าน
ไม่มีที่นอน จึงต้องการซ่อมบ้านให้เขาได้กลับเข้าไปอยู่
โดยเร็ว แต่ก็ท�าไม่ได้ จึงต้องแก้ไขปัญหาโดยสร้างบ้าน
หลังคามุงจาก มุงหญ้าคา ให้เป็นที่พักชั่วคราวก่อน
 แนวทางในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ 
แผ่นดินไหวในครั้งต่อไป ทาง อบต.ก็ได้จัดเตรียม 
งบประมาณเป็นงบส�ารองจ่ายไว้แล้ว ปีที่แล้วตั้งไว้  
4 แสนบาท ปีนี้ตั้งไว้ 1 ล้านบาท แต่เป็นงบช่วยเหลือ
ทุกประเภทภัย
 อบต.ทรายขาวเป็นท่ีตัง้ของศนูย์ถ่ายทอดความรู้
ธรณีพิบัติภยัแผ่นดินไหว ของกรมทรพัยากรธรณี มอบให้ 
อบต.ทรายขาวเป็นผู้ดูแล
 และหลังจาก ปภ.จังหวัดหมดระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือตามประกาศภยัพิบติัแล้ว อบต.กต้็องให้
ความช่วยเหลือแทน ตรงนี้ไม่หนักใจเพราะงบประมาณ
เราพอจะมีอยู่”

 
ศูนย์การเรียนรู้ร่วมต้านแผ่นดินไหว

ภาพจาก : http://eit.or.th
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หมายเหตุ
 อบต.ทรายขาวยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมต้าน
แผ่นดินไหวด้วย ซึ่งท�าพิธีเปิดเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2558 โดยได้รบัการสนบัสนนุจากสมาคมวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นศนูย์
ถ่ายทอดความรูเ้รือ่งแผ่นดนิไหวให้แก่ประชาชน เพือ่ให้
ประชาชนอยูก่บัแผ่นดนิไหวได้อย่างเข้าใจ คอื ต้องสร้าง
บ้านให้แข็งแรงขึ้น
[อ้างอิงจาก : ศนูย์การเรียนรูร่้วมต้านแผ่นดินไหว.www. http://
eit.or.th, (วันที่ค้นข้อมูล : 22 มิถุนายน 2558)]

 4. ต�าบลดงมะดะ

 
นายบพิตร กินาวงค์
ก�านันต�าบลดงมะดะ

 นายบพิตร กินาวงค์ ก�านันต�าบลดงมะดะ กล่าวว่า
 “มกีารจดัตัง้ศนูย์บญัชาการส่วนหน้าตัง้ทีโ่รงเรียน 
ห้วยส้านยาว ต�าบลดงมะดะ ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของผม อาทิตย์แรกผมและทีมงานได้ท�าครัวกลางส่ง
อาหารให้ประชาชนและเจ้าหน้าที ่ซึง่งบประมาณมาจาก
เงินบริจาคของคนที่ผ่านไปมา เช่น กลุ่มซูซูกิ ประมาณ  
1 อาทติย์ประชาชนกเ็ริม่ทยอยกลบัไปอยูบ้่าน แต่โรงครัว
ก็ยงัท�าต่อไปเป็นเดอืน เพราะเจ้าหน้าทีย่งัปฏบิตังิานอยู่ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ บ้านเสียหาย 
ทั้งหลังได้รับเงินชดเชย 33,000 บาท ขอเรียนว่าในความ

เป็นจริงแทบจะท�าอะไรไม่ได้เลย แค่ซ้ือเสากับหลังคา 
ก็ไม่พอแล้ว ควรจะช่วยเหลือให้เขาได้ตั้งตัวสักนิดก็ยังดี  
เราไม่ได้เสียหายจนไม่สามารถท่ีจะท�ามาหากินได้ แต ่
สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุด คือ ซ่อมแซมบ้านเรือน 
 ส�าหรบัผมเป็นฝ่ายอ�านวยการในหมูบ้่านล�าบากใจ
ที่เราต้องคัดบ้านที่สมควรได้รับความช่วยเหลือให้แก ่
ทางราชการ ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก เช่น  
เป็นครอบครัวที่ยากจน และให้ความร่วมมือกับชุมชน
เป็นอย่างดี
 หน่วยงานต่าง ๆ ควรบูรณาการในการบริหาร
จัดการการให้ความช่วยเหลือประชาชนร่วมกัน เช่น 
ทหาร ส่วนราชการและเอกชน ส�าหรับส่วนราชการควร
จะส่งเจ้าหน้าทีม่าประจ�าศูนย์ทีเ่ดยีวกนั เพ่ือรบัข้อมลูใน
พ้ืนท่ีชดุเดียวกนั เราเป็นคนส่งข้อมลูจะได้ส่งท่ีเดียวจบ” 

 5. ต�าบลทรายขาว

 
นายธานี นามะณีวรรณ์
ก�านันต�าบลทรายขาว

 นายธานี นามะณีวรรณ์ ก�านันต�าบลทรายขาว
กล่าวว่า
 “ต�าบลทรายขาวได้รับผลกระทบ 1,834 ครัวเรอืน 
เสียหายท้ังหลัง 14 หลัง ได้รับเงินช่วยเหลือจาก ปภ. 
ประมาณ 8.5 ล้านบาท เราไม่ได้ต้ังศูนย์อพยพ แต่กางเตน็ท์
นอนกัน
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 มหีลายหน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลอืโดยตรง
กับชาวบ้านเป็นค่าซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ ซ่ึงถ้า 
ชาวบ้านรับเงินของหน่วยใดหน่วยหนึ่งแล้วไม่สามารถ
รบัเงินอีกได้ ชาวบ้านจึงตดัสนิใจไม่ได้ว่าจะเอาหรอืไม่เอา 
ผมก็พยายามบอกว่าให้รับไว้ก่อน เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้า
จะมีอีกหรือไม่ เพราะการช่วยเหลือมาแบบกระปริบ
กระปรอย
 สือ่มวลชนบางครัง้เสนอข่าวเกนิความเป็นจริง เช่น 
ไปถ่ายตลาดตอนกลางวนักย่็อมไม่มใีคร แล้วไปออกข่าวว่า 
ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแล อีกปัญหาที่ถือว่าส�าคัญ คือ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์มูลนิธิต่าง ๆ ก็เข้ามาเปิดบัญชีแล้วให้ 
ผู้บริจาคโอนเงิน โดยที่ทางเราไม่ได้เข้าเป็นกรรมการ  
จงึไม่ทราบว่าเงินเข้า-ออกเท่าไหร่ ให้ใครไปบ้าง เหมอืนเอา
ชื่อชาวบ้านมาหาเงิน ฉวยโอกาสก็ว่าได้”

ปัญหาและอุปสรรค

ระดับปฏิบัติ
 1. ประชาชนไม่มคีวามรูว่้าจะต้องปฏิบติัตนอย่างไร
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว จึงตกใจ วิ่งเอาชีวิตรอด
 ทพ.โคสิต อบสุวรรณ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า
 “ปรกติถ้าแผ่นดนิไหวเราต้องหลบอยู่ในทีป่ลอดภยั  
เช่น โต๊ะ หรือมีอะไรปิดบังตัว ผมอยู ่ในเหตุการณ์ 
แผ่นดินไหวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์
เหน็เลยว่า ญาตผู้ิป่วยว่ิงอย่างเดยีว จงึเกดิความโกลาหล 
คนที่อยู่นิ่งจึงไม่แน่ใจว่า ตนเองต้องวิ่งด้วยหรือเปล่า”
 2. โครงสร้างบ้านเรอืนของประชาชนยงัไม่สามารถ
ต้านแรงแผ่นดินไหว โดยเฉพาะบ้านที่ท�าจากปูน และ
บ้านที่ชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูน จะมีปัญหาเรื่องรอยต่อ 
ส�าหรับศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์คริสต์ มักจะได้
รับความเสียหายด้วย เนื่องจากโครงสร้างไม่สามารถ
ต้านทานแรงแผ่นดนิไหว ไม่มีวศิวกรควบคมุการก่อสร้าง
 อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กล่าวว่า

 “วัดวาอารามส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาด้านทางเข้า  
คือ แตกร้าวทั้งหมด เพราะว่ามีช่องประตู 4 ประตู  
ซ่ึงท�าให้รับแผ่นดินไหวไม่ได้ ดังนั้นการท�าโครงสร้างที่
เป็นประตูใหญ่ไม่ดี มนัไม่สามารถท่ีท�าให้มนัยดึและให้มนั
แขง็แรงได้ เพราะฉะนัน้วดั โบสถ์จงึมีปัญหาช่องต่าง ๆ  เยอะ 
ช่องประตูเยอะกม็ปัีญหาโบสถ์วหิารของเราไม่ได้สร้างมา
เพ่ือแผ่นดินไหว โครงสร้างของบ้านทรงไทยที่เป็นแบบ
โบราณเป็นไม้ก็จะไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นปูน ยิ่งวัดโบราณ 
เขาไม่ได้ใส่เหล็กอะไรมากนัน้ ข้อต่อระหว่างคานกบัเสา 
มปัีญหาเยอะ เพราะว่าเราอาจจะรบัปล้องอ้อยน้อยไปหน่อย
หรือห่างไปหน่อย”
 พระครูสุนทร ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัด แม่สรวย
หลวง กล่าวว่า
 “สังเกตไหม ท�าไมวัดจึงเสียหายเยอะ เพราะ
วัดเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และสูง คุณอาจจะถามว่า  
วัดมีวิศวกรไหม มันเป็นไปไม่ได้ วัดจะหาวิศวกรท่ีไหน 
วัดไม่มีงบประมาณ”
 3. เกดิความสบัสนด้านการแจ้งเหต ุและหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบการปฏบิติัโดยตรง ถกูแทรกแซงการท�างาน
โดยหน่วยงานอื่นที่มีบทบาทเป็นภารกิจรอง
 นายสุรศักดิ์ ดาวลาม รองผู้อ�านวยการแขวง
ทางหลวงเชียงรายที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า
 “เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ถนนได้รับความ
เสยีหายหลายแห่ง มกีารแจ้งข่าวสารมามากมายทัง้ทาง
โทรศพัท์และทางโลกออนไลน์ ถกูบ้างไม่ถกูบ้าง เราต้อง
ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ และ
ปัญหาส�าคัญที่สุด คือ เมื่อไปถึงหน้างานแล้วไม่มีใครสั่ง
การสงูสดุ การซ่อมแซมถนนควรให้เรารบัผดิชอบ แต่เม่ือ
มีหน่วยงานอื่นเข้ามา เราสั่งงานเขาไม่ได้ เขาเองก็ไม่ฟัง
เรา ฟังแต่คนของเขา ทัง้ ๆ  ทีไ่ม่ใช่หน้าทีข่องเขาโดยตรง 
มันเลยขัดกัน”
 4. เมือ่เกิดเหตุแผ่นดินไหวทกุหน่วยงานต้องการ
ได้ข้อมูลความเสียหายของอาคาร/บ้านเรือนประชาชน 
เพ่ือจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ให้เร็วท่ีสุด แต่ไม่มศีนูย์กลาง
ในการรวบรวมข้อมูลเป็นการเฉพาะ



67

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม 2558

 นายนรินทร์ กวางทอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
ส�านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย กล่าวว่า
 “ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญ่ีปุ่นเขามาบรรยาย
บอกว่า ที่ประเทศญี่ปุ่นมีศูนย์ข้อมูลอาคาร/บ้านเรือน
ประชาชนทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวโดยเฉพาะ 
เป็นศูนย์ที่สั่งการเบ็ดเสร็จ เป็น Single Command 
งบประมาณก็ส่งตรงมาโดยไม่ผ่านหน่วยงานใด แต่ของ
ประเทศไทยไม่มี” 
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่เข้มงวดในการใช้
กฎหมายควบคุมอาคารในการออกแบบอาคารต้านแรง 
แผ่นดินไหว ซึ่งมีต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 อย่างจริงจัง  
(กฎกระทรวงก�าหนดการรับน�้าหนัก ความต้านทาน 
ความคงทนของอาคารและพื้นดินท่ี รองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550)  
และไม่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหวและ 
การซักซ้อมการหนีภัยแผ่นดินไหวเท่าที่ควร
 นายจักราวุธ ราชรองเมือง ครูช�านาญการ 
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกล่าวว่า
 “หน้าที่ของการซักซ้อมการหนีภัยแผ่นดินไหว 
เป็นหน้าทีข่องท้องถิน่ทีเ่ขาจะต้องเข้ามาสนบัสนุนปรากฏว่า
มแีต่ค�าสัง่มา แต่ก็ยงัไม่ได้เข้ามาช่วยเหลอือะไร ทัง้ อบต. , 
อบจ. และเทศบาล คือ ส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเราเป็น
โรงเรียนใหญ่ เขามาดูว่ามันเสียหายแค่ไหน แต่ในเรื่อง
ของการซักซ้อมภัย เขาไม่ได้มาดูเลย”
หมายเหตุ :
 ปัจจบุนักฎหมายและมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้องกบัการ
ออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดนิไหวในประเทศไทยมอียู่ 
3 เอกสารหลัก คือ 
 (1) กฎกระทรวงก�าหนดการรับน�้าหนักความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่ รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2550 
 

กฎกระทรวงก�าหนดการรับน�้าหนัก ความต้านทาน ความ
คงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน

แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550

 กฎกระทรวงปี 2550 เป็นกฎหมายที่ก�าหนดราย
ละเอียดเกี่ยวกับบริเวณที่ต้องออกแบบอาคารต้านทาน
แผ่นดินไหว วิธีการออกแบบ และสูตรการค�านวณแรง
สถิตเทียบเท่า ซ่ึงมท่ีีมาจากมาตรฐาน UBC ปี ค.ศ.1985 
 (2) มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อ
ต้านทานการสัน่สะเทอืนของแผ่นดินไหว มยผ. 1301-50 

 
มยผ. 1301-50

 มยผ. 1301-50 เป็นมาตรฐานที่ให้รายละเอียด
เก่ียวกับความสม�า่เสมอและความไม่สม�า่เสมอของโครงสร้าง 
และการก�าหนดรายละเอยีดการเสรมิเหลก็ เพ่ือให้อาคาร
มีความเหนียวปานกลาง (หรือมีความเหนียวจ�ากัด) 
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 (3) มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ. 1302-52

 
มยผ.1302-52

 มยผ. 1302-52 เป็นเอกสารการออกแบบอาคาร
ต้านทานแผ่นดินไหวท่ีมีความสมบูรณ์มากขึ้น มีราย
ละเอียดต่างๆ ที่ครบถ้วนและทันสมัย และมีท่ีมาจาก
มาตรฐาน ASCE7-05 Minimum Design Loads for 
Buildings and Other Structures
[อ้างอิงจาก : การออกแบบแผ่นพื้นหรือฐานรากด้วยโปรแกรม 
FEM. http://www.coe.or.th, (วนัทีค้่นข้อมูล : 12 มถินุายน 2558)]

 6. การแจกจ่ายส่ิงของบรรเทาทุกข์ การแจกจ่าย
เงินซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ไม่ทั่วถึง
 นายสว่าง ม่อมดี หัวหน้าส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า
 “จุดบกพร่องของการให้ความช่วยเหลอื คอื เมือ่มี
การประชาสมัพนัธ์ออกไป ผูท้ีต้่องการให้ความช่วยเหลอื 
จะมาที่เกิดเหตุด้วยตัวเอง เพราะต้องการมาดูความ
เสียหายของชาวบ้าน ท�าให้เกิดความโกลาหลเป็นบางช่วง 
เนื่องจากการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ไม่ทั่วถึง คนที่
ได้รับแล้วก็จะได้รับอีก ชาวบ้านบางคนมีการร้องเรียนว่า  
บ้านของตนเองได้รับไม่เหมือนบ้านข้าง ๆ และเงิน 
ช่วยเหลือมาช้า” 
 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณภยัน้อย ไม่แสดงบทบาทการเป็น
ผู้ประสานงานในพื้นที่เท่าที่ควร

 นายชรินทร์ สวุรรณภเูต ผู้อ�านวยการ ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย กล่าวว่า
 “พอศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงรายจัดต้ังเป็นศูนย์
บัญชาการส่วนหน้าทุกส่ิงทุกอย่างก็จะมาลงที่เรา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกไ็ม่ได้ออกมาเป็นผู้ประสาน
ในพื้นที่เลย เหตุเกิดในหลายพื้นที่และกว้างถึง 4 - 5 
อ�าเภอ ยากแก่การดูแลให้ทั่วถึง” 

ระดับนโยบาย
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2556 ก�าหนดวงเงินในอ�านาจผู้ว่าราชการจังหวัด 
20 ล้านบาทต่อทกุภยั หากวงเงินของผู้ว่าราชการจังหวดั
ไม่เพียงพอให้ขอขยายวงเงนิไปยงักรมบญัชกีลาง ซ่ึงต้อง
ใช้เวลาพอสมควร บางครั้งไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 2. กฎกระทรวงก�าหนดการรับน�้าหนัก ความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2550 ควบคุมแต่อาคารสาธารณะโดยข้อ 3 (ฉ) 
อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป ไม่ครอบคลุม
อาคารที่มีความสูงต�่ากว่า 15 เมตร และบ้านเรือนของ
ประชาชน
 ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย อาจารย์ประจ�าสถาบัน
เทคโนโลยแีห่งเอเชยี (Asian Institute of Technology 
: AIT) กล่าวว่า
 “การออกกฎหมายอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว 
เรือ่งพวกนีไ้ม่ใช่เป็นหน้าทีข่องกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง
เท่านั้น กรมโยธาฯ ออกกฎหมายก็จริง แต่คนท่ีเอา
กฎหมายไปบังคับใช้เป็นท้องถิ่น เรามี พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร และมกีฎกระทรวงว่าด้วยเรือ่งแผ่นดินไหวโดยเฉพาะ 
เรามกีารบงัคบัให้อาคารในพ้ืนท่ีเสีย่งภยั มกีารออกแบบ
ต้านทานแผ่นดินไหว แต่อาคารต�่ากว่า 15 เมตร ไม่ได้
บังคับ 
 ในต่างประเทศพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้อย ก็ไม่บังคับ 
พื้นที่เสี่ยงภัยพอสมควรก็บังคับ วิธีการบังคับ เขาบังคับ
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ทุกอาคาร เขาบังคับหมดเลย ประเทศไทยเราจะบังคับ
เฉพาะอาคารเกิน 15 เมตรขึ้นไป ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้เป็น
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมแต่อย่างใด 
แต่เป็นเหตุผลด้านทางสังคมและด้านการเมืองมากกว่า 
คือตอนแรกบังคับหมด และก็โดนปฏิเสธ (Reject) โดย
คณะรัฐมนตรีสมัยนั้นที่ให้ค�าปรึกษาทางด้านกฎหมาย 
ส่งไปบอกว่าให้ไปทบทวน แต่ไม่ได้บอกว่าให้ไปทบทวน
อะไร สิ่งที่เขาท�าก็คือ เอาพื้นที่ กทม. ออก ควบคุม
อาคารระดับ 15 เมตรขึ้นไป ส่วนอาคาร 15 เมตรลงมา
ไม่เอา และควบคมุเฉพาะอาคารสาธารณะ เพราะฉะนัน้
อาคารไม่ใช่สาธารณะแล้วต�่ากว่า 15 เมตรจึงไม่ได้รับ
การควบคุม
 จะเห็นว่ามีจุดอ่อนเยอะแยะ กฎหมายที่มีอยู่ก็
ค่อนข้างจะอ่อนแอ ไม่ได้มีการควบคุมในระดับที่จ�าเป็น
ต้องควบคมุ การน�ากฎหมายไปบังคบัใช้ก็หละหลวมมาก 
คนในพื้นที่ก็ไม่ได้เข้าใจในความเสี่ยงแผ่นดินไหว”
 3. ธรุกิจของผูป้ระกอบการในจังหวดัเชยีงรายได้
รบัผลกระทบ เนือ่งจากความเชือ่มัน่ของลกูค้าลดน้อยลง 
เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม รีสอร์ท
 นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์ เจ้าของโรงแรมเชียงรุ่ง
กล่าวว่า
 “ข่าวท่ีออกไปไม่ค่อยเป็นไปตามข้อเท็จจริง  
สือ่มาถ่ายแต่ผนังท่ีแตก เสรจ็แล้วกเ็อาไปออกข่าว ท�าให้
คนโทรศัพท์มากันมากมาย กลายเป็นข่าวที่น่ากลัว  
สองเดือนแรกมีผลกระทบมาก ความเชื่อมั่นของลูกค้า
น้อยลง การที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบก็ยาก 
เพราะสือ่ไม่ได้ลงอะไรให้เรา จะมแีต่หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั
และเดอะเนช่ัน ทีม่าดตูดิตามผลงานแล้วออกข่าวให้ ทวีี
ช่องหลัก ๆ  กจ็ะเป็นช่อง 3 และ Thai PBS ก็เป็นอกีช่อง
หนึ่งที่ค่อนข้างจะมาท�าข่าวให้ แก้ไขข่าวให้โดยละเอียด 
แต่ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่”
 4. เครอืข่ายภาคประชาชนในการจัดการภยัพิบตัิ
ในพื้นที่เสี่ยงภัยยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 5. ภาครัฐยังให้ความส�าคัญกับภัยแผ่นดินไหว
น้อยเมื่อเทียบกับภัยด้านอื่นๆ เนื่องจากนาน ๆ ครั้งจึง

จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศไทย ท�าให้
ทกุฝ่ายยงัขาดความกระตอืรอืร้น ขาดความรูแ้ละทักษะ
ในการป้องกันอันตรายจากภัยแผ่นดินไหว 

ข้อเสนอแนะ

ระดับปฏิบัติ
 1. ควรให้ความรูแ้ก่ประชาชนในทกุระดบัให้ทราบ
ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
 ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย อาจารย์ประจ�าสถาบัน
เทคโนโลยแีห่งเอเชยี (Asian Institute of Technology 
: AIT) กล่าวว่า
 “บางทเีราสอนกนัว่า เกดิแผ่นดินไหวให้มุดใต้โต๊ะ 
ถ้าอาคารพังลงมาโต๊ะจะช่วยได้หรือไม่ วธิกีารมดุใต้โต๊ะ
ใช้ได้กบัพืน้ทีท่ีมี่การเตรยีมความพร้อมระดบัหนึง่ หมายถงึ
เรามกีารออกแบบอาคารให้ต้านแผ่นดนิไหวแล้วเท่านัน้ 
ถ้าเราไปเน้นการสอนผิดทาง เราจะแก้ไขไม่ถูกจุด” 
 ทพ.โคสิต อบสุวรรณ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า
 “ส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลหลงัเหตกุารณ์
แผ่นดินไหวได้ชีแ้จงท�าความเข้าใจกไ็ม่มอีะไร แต่ส�าหรบั
ชาวบ้านค่อนข้างยากนิดหนึ่ง เพราะชาวบ้านที่มา 
โรงพยาบาลสบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัมา คงต้องให้จังหวดั
ให้ความรู้ผ่านผู้น�าหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น�าท้องถิ่น ส่วนใหญ่
ต้องเน้นให้ความรูว่้าธรรมชาติของแผ่นดินไหวเป็นอย่างไร 
การปฏิบัติตัว ณ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ควรท�า
อย่างไร”
 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จงัหวดัเชยีงรายได้ให้เสนอแนะแนวทางในการรบัมือกับ
แผ่นดินไหวของจังหวัดเชียงรายในอนาคต เพื่อเป็นการ
เตรยีมความพร้อมในการป้องกนัและบรรเทาเหตกุารณ์
แผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
 1) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ภาคราชการ รฐัวิสาหกจิ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมและ  
ภาคประชาชน ทั้ งในประเทศและต ่างประเทศ  
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สร้างองค์ความรูแ้ก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึทกุพืน้ที ่และมี
ความต่อเนื่องในการรับมือกับแผ่นดินไหว
 2) ให้หน่วยงานราชการระดับจงัหวดั อ�าเภอ และ
ท้องถิน่ ให้ความส�าคญักบัภยัพบิตัจิากแผ่นดนิไหว โดยให้
มีการจัดท�าแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผ่นดินไหว มีการฝึกซ้อมแผนฯ และการฝึกอบรม 
ให้ความรู ้แก่ประชาชนในพื้นที่ให ้เข ้าใจและรู ้ ทัน 
ภัยแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน
 3) ให้ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งสาธารณภยั การอยูก่บั 
ภัยในชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา และกลุ่มเยาวชน  
เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสาธารณภัยพร้อมอยู่กับภัยได ้
อย่างปลอดภัย
 นายไชยยา วงค์เวียน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
แม่ลาววิทยาคม กล่าวว่า
 “นักเรียนมีการส่งความรู้ไปสู่ผู ้ปกครองโดยมี
โครงการหนึ่งให้เด็ก ๆ เขียนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้ว
ให้ผู้ปกครองอ่าน ผู้ปกครองก็เซ็นว่าได้รับทราบข้อมูล
แล้ว อาจจะเล่าให้ผู้ปกครองฟังหรือผู้ปกครองอ่านกลับ
มา ถือว่าเป็นหลักฐานที่เราได้สื่อสารกับผู้ปกครอง และ
หน่วยงานของรฐัเองกไ็ด้ให้ความรูก้ับผู้ปกครองในพื้นที่
ด้วยเช่นกัน”
 2. ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในการซ่อมแซม
และสร้างบ้านให้สามารถต้านแรงแผ่นดินไหว รวมทั้ง
วัด/อารามและศาสนสถานต่างๆ 
 ส�านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย  
แจ้งว่าได้จัดท�าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“การสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัด้านการใช้อาคาร
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว” เพื่อ
ให้ความรูด้้านการก่อสร้างอาคารท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ผูน้�าชมุชน ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน พระภิกษ ุและ
ช่างพื้นบ้านในพื้นที่ทั้ง 18 อ�าเภอของจังหวัดเชียงราย 
อ�าเภอละ 200 - 300 คน รวมท้ังสิน้ประมาณ 4,000 คน  
รวมทั้งช่วยเหลือประสานผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กร 

การกศุลในด้านวชิาการและเทคนคิการก่อสร้าง ปรบัปรงุ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมแก่องค์กรภาครัฐและ 
เอกชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความ 
พึงพอใจแก่ประชาชนในการให้บริการด้านช่างของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
[อ้างอิงจาก : ศูนย์ประสานงานเพ่ือตรวจสอบอาคารเนื่องจาก
ภัยพิบัติแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง.www.http://
eservices.dpt.go.th, (วันที่ค้นข้อมูล : 11 มิถุนายน 2558)]

 นายนรินทร์ กวางทอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
ส�านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย กล่าวว่า

 
คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคาร ในพื้นที่

เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

 “กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดท�าคู่มือปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคาร ในพื้นที ่
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน แจกจ่ายให้กับ
ประชาชน เล่มใหม่จะใหญ่กว่านี้ จะมีรายละเอียดของ
การเสริมอาคาร เสริมเหล็กที่ถูกต้องด้วย”
 ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย อาจารย์ประจ�าสถาบัน
เทคโนโลยแีห่งเอเชยี (Asian Institute of Technology 
: AIT) กล่าวว่า
 “ส�าหรับโบราณสถาน วัด อาราม ศาสนสถาน
ต่างๆ ควรเสริมโครงสร้างให้มีความแข็งแรงมากขึ้น”
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 อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กล่าวว่า
 “เรากต้็องแก้ปัญหาว่าเวลาเราจะสร้างอะไรขึน้มา 
สิ่งที่เราจะต้องท�าคือเพิ่มเหล็กให้มากขึ้น เพิ่มปล้องอ้อย
ระหว่างรอยต่อของคานกับเสาให้ มากขึ้น เพราะว่า
ปัญหาของมันจะเกิดตรงนั้นกับช่องว่างเยอะ ๆ เสาห่าง
ในช่วงบน”
 3. ควรมีการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน มีคนสัง่การชดัเจน และเคารพในหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติโดยตรง
 นายสุรศักดิ์ ดาวลาม รองผู้อ�านวยการแขวง
ทางหลวงเชียงรายที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า
 “เท่าที่คุยกันหลายรอบ งานถนนต้องยกให้ผม  
ถูกต้องไหม แต่ถ้างานหลักของคุณ ผมไปเสริมก็จะ 
ถกูต้องกว่า เช่น คร้ังทีแ่ล้วเกดิเหตไุฟไหม้ทีห้่างสรรพสินค้า
ในเมือง ผมเอารถน�้าไปสนับสนุน 3 คัน ผมยกให้ ปภ. 
เป็นผู้น�า น�้าหมดผมไปเอามาส่งให้คุณ ไม่ใช่ผมเอารถ
น�้ามาแล้วไปฉีด ต่างคนต่างฉีด พวกกู้ชีพกู้ภัย พวก ปภ. 
เขาถนัดงานกว่าก็ต้องยกให้เขา หลักการควรเป็นเช่นนี้
 ดังนั้นจึงควรมีการบูรณาการค�าสั่งร่วมกันของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเจ้าภาพที่สั่งการได้ และ 
ให้เกียรติหน่วยงานหลักท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง ซ่ึงถือ
เป็นมารยาทในการท�างาน แต่ส�าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับเราไม่มีปัญหานะ จะมีปัญหากับหน่วยงาน
ใหญ่ ๆ บางหน่วยงานที่มาพร้อมกับสื่อมวลชนชนิดติดแจ
เท่านั้น”
 4. ควรจดัตัง้ศูนย์ข้อมลูอาคาร/บ้านเรอืนประชาชน
ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวโดยเฉพาะ
 นายนรินทร์ กวางทอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย  กล่าวว่า
 “ควรจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูอาคาร/บ้านเรอืนประชาชน
ทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวโดยเฉพาะแยกจาก
ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกจิฯ ของจงัหวดั ผมเคยไปคยุกบั
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.) ว่าตอนนี้ก�าลังท�าเรื่องเสนอรัฐบาล 
ควรตั้งที่หน่วยงานใดสักแห่งให้เป็นศูนย์ข้อมูลอาคาร/

บ้านเรือนประชาชนทีไ่ด้รับความเสยีหายจากแผ่นดนิไหว
โดยเฉพาะ ในเบ้ืองต้นให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงดแูล
ไปก่อนในภาพรวมว่า หากเกิดภยัให้ใช้ Model นีไ้ปก่อน
 ส�าหรบัเรือ่งของข้อมลู ผมขอเสนอแนะว่า ถ้า ปภ. 
จะสกรีนบ้านที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อย แต่สามารถเข้า
พกัอาศยัได้ (สเีขยีว) ออกไปให้เราได้จะดมีาก เพราะสเีขยีว
สามารถดไูด้ด้วยตาเปล่า ไม่ต้องใช้วชิาการอะไรมาตรวจ
สอบ ที่เหลือเราจะใช้ทีมวิศวกรที่มาจากกรุงเทพฯ มาดู
อาคารทีเ่ขาเสยีหายจรงิ ๆ  คือ แยกระหว่างสเีหลอืงและ
สีแดง เพื่อความรวดเร็ว เราจะท�างานง่ายขึ้น”
 ทีมงานวิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร.สุชัชวีร ์ 
สุวรรณสวัสด์ิ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในงาน
วิศวกรรมแห่งชาติ 2557 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2557 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ เกี่ยวกับอาคารเรียนพระราชทาน สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีต้นแบบอาคาร
ต้านแรงแผ่นดินไหว 

 
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 ศ.ดร.สุชัชวีร ์ สุวรรณสวัสดิ์  นายกสมาคม
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
(วสท.) กล่าวโดยสรุปว่า
 “วสท. ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุาฯ ให้ออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวให้กับ
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โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 
5 พฤษภาคม 2557 จ�านวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนพาน
พิทยาคม โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนโป่งแพร่
วิทยา และโรงเรียนธารทองวิทยา ซึ่ง วสท. ได้ออกแบบ 
อาคารดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้น�าแนวคิด 
การสร้างอาคารต้านแผ่นดนิไหวของประเทศญีปุ่น่มาปรบัใช้ 
เช่น การเสรมิเสาและคาน รายละเอยีดปรากฏตามแบบ
จ�าลอง (Model) ที่แสดงไว้ในงานนี้” 

 

 
 

อาคารเรียนพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ต้นแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว

 5. ควรก�าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้มงวดในการใช้กฎหมายควบคมุอาคารในการออกแบบ
อาคารต้านแรงแผ่นดินไหว (กฎกระทรวงก�าหนดการ 
รับน�้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและ
พื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550) และให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ
ภัยแผ่นดินไหวและการซักซ้อมการหนีภัยแผ่นดินไหว
 นายนรินทร์ กวางทอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
ส�านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย กล่าวว่า
 “มาตรการของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดย
นายมณฑล สดุประเสริฐ อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้ ท่านกล่าวว่าอาคารโดยส่วนใหญ่ 
ของเรามกีฎหมายควบคมุอาคารในการออกแบบอาคาร
ต้านแรงแผ่นดินไหว ตั้งแต่ปี 2550 แล้ว แต่ก็ต้อง
ก�าชับให้ท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มันจะมี
มาตรฐานในการออกแบบสร้างอาคารเลยว่าจงัหวดัไหน
อยู่โซนแผ่นดินไหว”
 นายจักราวุธ ราชรองเมือง ครูช�านาญการ 
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กล่าวว่า
 “เราอยากได้ท้องถิน่สนบัสนนุเรือ่งของการซกัซ้อม 
แผนแผ่นดนิไหว มาตดิตัง้อปุกรณ์ดแูลรกัษาความปลอดภัย
ในกรณฉีกุเฉนิ ทีผ่มไปอบรมมา เรยีกว่าม ี“จดุปลอดภยั” 
ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ครบ มันไม่ใช่อุปกรณ์ของโรงเรียน 
ต้องได้รบัการสนบัสนนุมาจากท้องถิน่ทีจ่ะต้องสนบัสนนุ
ให้สถานศึกษา เพราะว่ามันอยู่ในแผนของเขา”
 6. การบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ บริจาคเงิน
หรอืส่ิงอืน่ใดก็ตาม ควรตดิต่อศนูย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ 
ระดับใดก็ได้ เพ่ือมิให้เกิดความซ�้าซ้อนของผู้รับบริจาค 
และควรชี้แจงประชาชนเมื่อมีเหตุร้องเรียนว่าไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมในการช่วยเหลือ 
 นายสว่าง ม่อมดี หัวหน้าส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า
 “การติดต่อขอบริจาคทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ควรมาทีศ่นูย์อ�านวยการเฉพาะกจิฯ จงัหวัด ศนูย์อ�าเภอ 
หรือศูนย์ท้องถิ่น เพื่อจะได้กระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์
ได้อย่างทั่วถึง
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 หากมกีารร้องเรยีนเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลอื
ทีไ่ม่เป็นธรรม ควรรบีชีแ้จงประชาชนให้ทราบทนัท ีเช่น 
บางรายบอกว่าบ้านเขาเสียหาย มีรั้ว ฝ้า เพดาน ก็ต้อง
ชี้แจงว่างบของรัฐบาลช่วยเหลือได้เฉพาะที่อยู่อาศัย 
ส่วนประกอบ เช่น รั้วบ้านไม่สามารถช่วยได้ และจะได้
รับเงินมากหรือน้อยอยู่ที่ช่างประเมินมา
 ส่วนการเรื่องการขยายวงเงินที่อาจได้รับช้าบ้าง 
ก็อาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านอ�าเภอให้ช่วยชี้แจงอีก
ทางหนึ่ง”
 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีส่วนใน 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยมากขึ้น 
และแสดงบทบาทการเป็นผูป้ระสานงานในพืน้ทีเ่บือ้งต้น
อย่างจริงจัง
 นายชรนิทร์ สวุรรณภเูต ผู้อ�านวยการศนูย์ป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย กล่าวว่า
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเข้าไปดูแล 
ช่วยเหลอืในเบือ้งต้น ถ้าจะรอให้ศนูย์ ปภ.เขตหรือแม้แต่
ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัดเข้าไป คงเป็นไปได้ยาก 
ที่จะให้ทั่วถึงและรวดเร็ว ท้องถิ่นเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว 
เขาก็ย่อมจะทราบว่าตรงไหนท่ีเป็นพื้นท่ีวิกฤต จะให้
ทางศูนย์ ปภ.เขต หรือ ปภ.จังหวัดออกไปตระเวรดู
ทั้งหมดคงจะยาก แม้จะมี ปภ.สาขาเวียงป่าเป้าและ
สาขาเชียงของไปช่วย ก็ตาม เขาก็มีคนแค่ 2 - 3 คนเอง 
ผมมองว่าท้องถ่ินได้ท�าตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 หรือยัง บางครั้งเครื่องมืออาจ
จะหาได้ในพ้ืนท่ี แต่มาท่ีนี่หมดเลยก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วย
อะไรได้ทั้งหมด 4 - 5 อ�าเภอ ความจริงท้องถิ่นเขาใช้
เงินของเขาได้เลย เพราะถือว่าเป็นเรื่องฉุกเฉิน ไม่ใช่
แค่ท�าหนังสือขอความช่วยเหลือมา และอย่ามองว่า 
สาธารณภัยต้องเป็นเรื่องของ ปภ. เท่านั้น ความจริงมัน
เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยเหลือกัน”

ระดับนโยบาย
 1. ควรผลักดันให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ทบทวนวงเงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

พิบัติกรณีฉุกเฉินในอ�านาจผู ้ว ่าราชการจังหวัดจาก 
20 ล้านบาทต่อทุกภัย เป็น 20 ล้านบาทต่อภัยหรือต่อ
เหตุการณ์
 2. ควรแก้ไขกฎกระทรวงก�าหนดการรับน�า้หนกั 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินทีร่องรบั
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2550 ข้อ 3 (ฉ) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร
ขึ้นไป ให้ครอบคลุมอาคารที่มีความสูงต�่ากว่า 15 เมตร 
รวมทัง้บ้านเรือนของประชาชน และมีการจัดผังเมอืงใน
อนาคต 
 นายนรินทร์ กวางทอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัเชยีงราย  กล่าวว่า
 “กฎหมายควบคุมอาคารในการออกแบบอาคาร
ต้านแรงแผ่นดินไหวบังคับกับอาคารสาธารณะ เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาล และอาคารที่มีความสูงเกิน  
15 เมตรขึ้นไป ไม่บังคับบ้านเรือนประชาชน ดังนั้น 
บ้านชาวบ้านทีไ่ม่ใช่อาคารสาธารณะเขาก็เลยไม่ออกแบบ
ต้านแรงแผ่นดินไหว ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง
ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ก�าลังร่วมกันแก้ไขกฎหมาย
ให้ครอบคลมุอาคารทีม่คีวามสงูต�า่กว่า 15 เมตร รวมท้ัง
บ้านเรอืนของประชาชนในเขตเสีย่งภยัแผ่นดนิไหวด้วย”
 ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย อาจารย์ประจ�าสถาบัน
เทคโนโลยแีห่งเอเชยี (Asian Institute of Technology 
: AIT) กล่าวว่า
 “ภาครัฐควรผลักดันให้มีมาตรการเตรียมพร้อม 
เช่น มกีารออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว มกีารจดั
ผังเมืองในอนาคต พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีรอยเลื่อน
ความเสี่ยงสูง ๆ เรื่องพวกนี้จ�าเป็นต้องท�า 
 ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ประเทศนิวซีแลนด์และ
เขตเมอืงแคนเทอเบอรี ่เมอืงนีม้สีภาพลกูผ ีลกูคน เม่ือปี 
ค.ศ.2010 เกดิแผ่นดนิไหว อาคารถล่ม คนตายอาจจะไม่
เยอะ ประมาณ 200 คน แต่อาคารเสียหายรุนแรงมาก 
เขาร้ืออาคารทิง้ สร้างใหม่ ในอตัราส่วน 50 : 50 เปลีย่น
รูปร่างเมืองไปเลย
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 รวมทั้งออกกฎหมายให้ประเทศไทยมี ผู้ควบคุม
แบบ (Design Checker) จะเป็นเอกชนก็ได้ โดยจะเป็น
ผู้ตรวจสอบว่า ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ท�าตามแบบหรือไม่  
ป้องกนัการอนมุตัแิบบอย่างหนึง่ ก่อสร้างจรงิอีกอย่างหน่ึง 
ท�าให้อาคารไม่ตรงตามแบบ”
 3. รัฐควรมีนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพ่ือ 
ช่วยเหลือผู้ประกอบการและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให ้
ฟื้นตัวโดยเร็ว 
 นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์ เจ้าของโรงแรมเชียงรุ่ง
กล่าวว่า
 “ภาครัฐน่าจะมีมาตรการช่วยให้ตรงกับความ 
เป็นจรงิ กรมสรรพากรน่าจะให้ความช่วยเหลอื กล่าวคอื  
ลูกค้าได้รับความเสียหายจากผลกระทบแผ่นดินไหว  
แต่ภาษีก็ยังเก็บเท่าเดิม 
 หอการค้าจังหวัดก็ได้เข้ามาช่วยดูแลสอบถาม 
แต่ว่ามาตรการการช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ 
การประชาสัมพันธ์แก้ไขข่าวมากกว่า ดงันัน้ ถ้ารฐับาลจะช่วย
กค็งเป็นเรือ่งของการกระตุน้การท่องเทีย่ว การลดหย่อน 
ภาษีหรือมาตรการบางอย่าง เช่น การส่งเอกสาร 
ด้านภาษี ปีหนึ่งๆ ต้องส่งให้ 4 - 5 หน่วยงาน ซึ่งเป็น
เอกสารชนิดเดียวกัน แบบเดียวกัน ตรงนี้ขอให้กระชับ 
โดยการส่งเอกสารชุดเดียวได้หรือไม่ ทั้งภาษีของ 
กรมสรรพากร เทศบาล และ อบจ.”
 4. ภาครัฐควรสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วน  
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์รับมือกับภัยแผ่นดินไหวและ
สร้างองค์กรภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 
 ซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ท่ีจังหวัด
เชยีงราย เม่ือวนัที ่5 พฤษภาคม 2557 ทีผ่่านมา จงัหวดั
เชยีงรายได้มีการรวมกลุม่กนัเป็นเครอืข่ายการจดัการภยั
พบัิติภาคประชาชนเพ่ือเชือ่มต่อกบัชมุชนทีเ่กิดภยัพบิตัิ 
และส่งเสริมชุมชนให้มีการบริหารจัดการสาธารณภัย 
ที่เข้มแข็ง โดยใช้ต้นแบบของหมู่บ้านดงลาน เรียกว่า  
ดงลานโมเดล 

 

นางเตือนใจ ดีเทศน์
ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

 นางเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามูลนิธิ
พัฒนาชุมชนและเขตภูเขากล่าวว่า
 “จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมือ่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 
2557 ทาง NGOs กว่า 10 องค์กรก็คุยกันว่า เราต้อง 
รวมตวักนัเพ่ือเข้ามาเชือ่มโยงประสานกบัภาคส่วนต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน ปรากฏ 
ว่าไปตรงกับ Thai PBS จึงให้ Thai PBS ช่วยใน 
การประชาสัมพันธ์ระดมทนุ แต่ว่ามลูนธิพัิฒนาชมุชนและ
เขตภูเขาของพ่ีเองรับอาสาเป็นผู้เปิดบัญชี เพราะเป็น
องค์กรท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ ล�าดับที่ 292 ผู้บริจาคสามารถท่ี
จะเอาใบเสร็จนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ จึงเป็นจุดเร่ิมต้น
ของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน ซึ่งมี 
พี่เป็นประธาน
 เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน 
เป็นการเชื่อมการด�าเนินงานด้านภัยพิบัติกับชุมชนที ่
เกิดภัยทั้งผู้ใหญ่บ้าน อบต. และก็ยังมีสภาองค์กรชุมชน 
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเข้ามาช่วยด้วย
 พ้ืนท่ีน�าร่องของจังหวดัเชยีงราย เราใช้แบบอย่าง
การบริหารจัดการภัยพิบัติของหมู่บ้านดงลาน ต�าบล
ทรายขาว อ�าเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย เรยีกว่า “ดงลาน
โมเดล” ซึ่งเป็นชุมชนช่างพื้นบ้าน ปรกติพวกเขาซ่อม/
สร้างบ้านกันเอง เมือ่เกดิภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวขึน้ พวกเขาจงึ
ต้องการความช่วยเหลอืเพยีงแค่วสัดกุารก่อสร้างเท่านัน้ 
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เพื่อจะซ่อมบ้านของพวกเขาให้กลับสู่สภาพเดิม และยัง
มคีวามรูก้ารเสรมิโครงสร้างบ้านให้ต้านแผ่นดนิไหวจาก
นักวิชาการที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ความรู้เหล่านี้จะ
ขยายไปสู่พื้นท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวใน 20 ต�าบลของ
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
 เพราะเมือ่เกดิแผ่นดนิไหว การช่วยเหลอืก็หลัง่ไหล 
เข้ามาสู่ชุมชน ผู้ให้ความช่วยเหลือมี แบบบ้านของ 
ตัวเองมา เช่น แบบบ้านทีใ่ช้กบัพืน้ทีน่�า้ท่วมต้องยกพืน้สงู 
แต่พอมาสร้างในพืน้ทีเ่สีย่งภยัแผ่นดนิไหว ชาวบ้านกลวั
บ้านสงู ๆ  เขาต้องการบ้านทีไ่ม่ถล่มมาทบัเขา และกค็วร
มศีนูย์บญัชาการ เพือ่มใิห้ผูท้ีเ่ข้ามาช่วยเหลอืต่างคนต่างมา 
ต่างคนต่างช่วย เช่น แจกปนูบ้านละถงุสองถงุหารกนัไป 
ท�าอะไรไม่ได้จนปูนแข็ง มันไม่เกิดประโยชน์”
 5. ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับเหตุการณ ์
แผ่นดนิไหว โดยสร้างความตระหนกัรูภ้ยัแผ่นดนิไหวจาก
บทเรยีนทีผ่่านมาให้แก่ประชาชน เพือ่น�ามารบัมอืกบัภยั
แผ่นดินไหวในครั้งต่อไป เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์ หรือ
การสร้างหอศิลป์แผ่นดินไหว ฯลฯ 
 อาจารย์เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์มแีนวคดิในการน�า
ซากปรักหักพังของวัดร่องขุ่นมาจัดท�าเป็นพิพิธภัณฑ์ 
เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
 อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กล่าวว่า
 “เศษซากปรกัหกัพงัเราเก็บถ่ายรูปไว้ทัง้หมด และ
จะท�าพพิธิภัณฑ์ให้คนเข้าชมในอนาคตข้างหน้าให้เหน็ว่า
เคยเกิดแผ่นดินไหว”
 พระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี(พระอาจารย์ ว.วชริเมธ)ี  
ผู ้ก ่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันก็มีแนวคิด 
คล้ายกนั โดยท่านจะสร้างหอศิลป์แผ่นดนิไหวให้ประชาชน
ทัว่ไปได้ศกึษาหาความรูเ้ก่ียวกับภัยแผ่นดนิไหว แต่ต้อง
เป็นการสร้างหอศลิป์ให้ดึงดูดใจ และท�าเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ควบคู่ไปกับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี)
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือพระอาจารย์  
ว.วชิรเมธี ผู ้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า
 “พระอาจารย์มีแนวคิดที่จะจัดท�าหอศิลป์
แผ่นดินไหว ตัวอาคารเป็นรูปปลาอานนท์ตามคต ิ
ความเชื่อของไทย มันจะต้องเห็นแล้วช็อคตั้งแต่ตัว 
สถาปัตย์ จะสร้างเป็นอาคารขึ้นมาทื่อ ๆ  มันไม่มีที่มาที่ไป  
ไม่มีอะไรให้เล่น คนไทยไม่ชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู ้
ห้องสมุดก็ไม่ได้รับความสนใจ จะต้องสร้างหอศิลป์พ่วง
กับการท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ง่ายว่า เป็นของ
พระอาจารย์เอง ให้ไปดูนะ เป็นจุดที่แขกไปใครมาเยอะ 
จะเก็บค่าเข้าชมเล็กน้อย แต่เน้นการขายของที่ระลึก 
ภายในมห้ีองแสดงการเกดิแผ่นดนิไหวทัง้ทีเ่กดิทีจั่งหวดั 
เชียงราย และของต่างประเทศที่ส�าคัญ ๆ รวมทั้งสึนามิ
เพราะก็เป็นแผ่นดินไหวชนิดหนึ่งที่เกิดในทะเล 

 
รูปปลาอานนท์



เหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

76

หมายเหตุ : ที่มาของปลาอานนท์
 ในสมยัโบราณมคีวามเชือ่กนัว่า ใต้โลกทีเ่ราอาศยั
อยู่นี้มีปลาใหญ่ตัวหนึ่งหนุนโลกอยู่ชื่อว่า ปลาอานนท์ 
ปลาอานนท์ตัวยาวถึง 8 ล้านวา เมื่อใดก็ตามที่ปลา
อานนท์เคลือ่นไหวพลิกตวั เมือ่นัน้โลกจะเกดิแผ่นดนิไหว
[อ้างอิงจาก : ที่มาของปลาอานนท์.http://deklearning.
blogspot.com, (วันที่ค้นข้อมูล : 8 มิถุนายน 2558)]

 ถ้าเราไม่ท�า บ้านเราก็ต ้องอยู ่ กับความเชื่อ  
การสะเดาะเคราะห์ เพราะคดิว่าแผ่นดนิไหวเป็นเคราะห์ 
ท�าพิธีสืบชะตาเมืองกันไป เราไม่ได้ท�าให้คนเชียงราย  
คนไทยถ้าไปอยู่ท่ีไหน ถ้าคณุมภีมูคิวามรู้เร่ืองแผ่นดินไหว  
คุณก็รอดตายได ้ เพราะฉะนั้นการสร ้างหอศิลป ์
แผ่นดินไหวที่เชียงราย อย่าไปคิดในเชิงพื้นท่ีว่าคน
เชียงรายได้ประโยชน์ คนไทยต่างหากที่ได้ประโยชน์”
 ดร.เสร ีศภุราทติย์ ผูอ้�านวยการศนูย์การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิตได้มี
โอกาสไปดงูานทีป่ระเทศญีปุ่น่คดิว่าควรยดึหลักการจดัท�า
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวที่ดีด้วย

 
ดร.เสรี ศุภราทิตย์ 

ผู้อ�านวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ
มหาวิทยาลัยรังสิต

 ดร . เสรี  ศุ ภราทิ ตย ์  ผู ้ อ� านวยการศูนย  ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า
 “ผมได้มีโอกาสไปดูงานท่ีเมืองเซนได โกเบ 
และอีกหลายเมืองของประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น
แนะน�าว่าหลักการในการจัดท�าพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

มี 4 ประการ คือ (1) ต้องร�าลึกถึงเหตุการณ์ (2) ต้อง
แสดงความรู้สึกของคนในขณะนั้น (3) ต้องแสดงถึงพลัง
ธรรมชาติทีย่ิง่ใหญ่ ใครจะเหนอืพลงัธรรมชาติไม่ได้ และ 
(4) ต้องแสดงให้เห็นว่าเราจะอยู่กับเขาอย่างไร” 

สรุป

 ทีมงานวิจัยได้วิเคราะห์เหตุการณ์คร้ังนี้ 
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส�าเร็จหรือล้มเหลว (Key Success Factors) ของการ 
แก้ไขปัญหาเหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย  
มีดังนี้ 

 1. ความเข้มแขง็ขององค์กรภาคประชาชนของ
จังหวัดเชียงราย
 บคุคลทีม่ชีือ่เสียงของจังหวดัเชยีงรายหลายท่าน 
ทัง้ทีม่ถีิน่ก�าเนดิเป็นคนเชยีงราย และบคุคลทีม่อีดุมการณ์
เดียวกัน มีบทบาทส�าคญัในการผลักดันให้เกิด “เครอืข่าย
การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน” ให้การสนับสนุน
ทั้งงบประมาณ ความรู้ และระบบการบริหารงาน ท�าให้
ประชาชนจังหวดัเชยีงรายมคีวามเข้มแขง็ในการต่อสู้ภยั
ภัยแผ่นดินไหว และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชุมชนอื่น ๆ  
ใช้เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการภัยแบบยั่งยืน
 2. หน่วยงานทุกภาคส่วนระดมสรรพก�าลังให้
ความช่วยเหลือจ�านวนมาก
 หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
ทัว่ประเทศร่วมใจกนัช่วยเหลอืประชาชนจังหวดัเชยีงราย
ให้รอดพ้นจากภาวะวฤิติได้ในเวลาอนัรวดเร็ว แสดงให้เห็น
ชดัว่าคนไทยไม่แล้งน�า้ใจในยามทีเ่หน็คนตกทกุข์ได้ยาก 
และยังเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์
ความเข้มแข็งของคนในชาติให้คนทั่วโลกได้รับรู้



77

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม 2558

 In  the dark, it's also guiding light. 
Whether intellectual knowledge to help drive 
up to the point where success. (ในความมืดก็ยัง
มีแสงสว่างคอยน�าทาง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ สติปัญญา  
ทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้ขึน้ไปอยูใ่นจดุทีป่ระสบความส�าเรจ็ได้)
สถานการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงรายแม้จะเป็น
เหตุการณ์ที่เลวร้ายเพียงใด ก็สามารถเป็นบทเรียนที่มี
คุณค่าที่จะจุดประกายความคิดในการบริหารจัดการ
สาธารณภยัได้เป็นอย่างดี หากเราใช้ความรูแ้ละสติปัญญา
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 ใน ปี พ.ศ.2547 กรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยได้จัดท�าโครงการด้านการจัดการภัยพิบัติ

โดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน (Community Base Disaster 

Risk Management : CBDRM) ส่งเสริมให้หมู่บ้าน/

ชุมชน มีความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ การแจ้ง

เตือนภัยล่วงหน้า การจัดท�าแผนที่เสี่ยงภัย และการจัด

ท�าแผนอพยพ โดยส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันค้นหา

แนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เริ่มจากประวัติการเกิด

ภัยพิบัติของหมู่บ้านในรอบปี และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาในแต่ละประเภทภัย 

1. สภาพปัญหา 

 ส�าหรบัภัยพบัิตแิผ่นดนิไหว เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 

2557 หมู่บ้านดงลาน ต�าบลทรายขาว อ�าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ 

อย่างมาก กล่าวคือ บ้านเรือนของประชาชนได้รับความ

เสยีหายเกอืบทกุหลงัคาเรอืน ซึง่จ�าแนกสภาพบ้านเรือน

ของประชาชนท่ีได้รับความเสยีหายได้ใน 4 ลกัษณะ ดังนี้

 1) โครงสร้างเสาและคาน เช่น หัวเสาร้าวและ 

  คานหัก 

 2) ผนังแตกร้าวและล้มลงมา

 3) ส่วนต่อเติมพัง ได้แก่ ระเบียงบ้าน ห้องครัว  

  ห้องน�้า เป็นส่วนท่ีสร้างต่อจากตัวบ้าน ซ่ึงม ี

  ความแข็งแรงน้อยกว่าตัวบ้าน เมื่อเกิด 

  แผ่นดินไหวก็จะพังได้ง่าย

 4) บ้านยุบพังทั้งหลัง

 จากสภาพความยากจนและความเดือดร้อนจาก

การทีบ้่านเรอืนพงัเสยีหาย ท�าให้ประชาชนขวญัเสยี ไม่รู้

อนาคตตนเองว่าจะต้องจัดการต่อไปอย่างไร จะเอาเงิน

ที่ไหนมาซ่อม/สร้างบ้าน ใครจะบ้างท่ีจะช่วยเหลือได้ 

และการช่วยเหลือจะเพียงพอหรือไม่ ค�าถามเหล่านี้

หากไม่ได้หาค�าตอบอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ย่อมก่อ

ให้เกิดปัญหาตามมามากมายอย่างแน่นอน แต่มันกลับ

ถูกร้อยเรียงและจัดการอย่างมีระบบจนกลายเป็นแบบ

อย่างที่ดี

2. การบริหารจัดการภัย

 ด้วยสามารถด้านช่างพืน้บ้าน ความสามคัค ีความ

เอื้ออาทร เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน และการ

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชนทุกคน ท�าให้

หมู่บ้านดงลานกลายเป็น “หมู่บ้านต้นแบบรับมือแผ่น

ดินไหว”

 
นายสมบัติ ศรีอ้วน
ผู้ใหญ่บ้านดงลาน

หมู่บ้านดงลานโมเดล (Donglan Village Model)
หมู่บ้านต้นแบบรับมือแผ่นดินไหว

Special Scoop
ส กู๊ ป พิ เ ศ ษ

“ ”
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 นายสมบัติ ศรีอ้วน ผู้ใหญ่บ้านดงลาน กล่าวว่า

 “ภายหลงัเกดิแผ่นดนิไหวมคีวามช่วยเหลอืหลัง่ไหล

กันเข้ามาในหมู่บ้านมากมาย ในภาวะเช่นนั้นชาวบ้าน

ทุกคนต้องการได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วท้ังสิ้น แต่จะ

ท�าอย่างไรทีจ่ะท�าให้ทกุคนได้รบัประโยชน์โดยไม่ทะเลา 

เบาะแว้งกัน จึงมแีนวคิดว่า การบรหิารจดัการการช่วยเหลอื

ครั้งนี้ควรจัดท�าในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งเราก็แบ่ง

ออกเป็น 7 ฝ่าย 

 เม่ือได้รับเงนิบรจิาคมากจ็ะน�าไปซือ้วสัด ุเช่น อฐิ 

หิน ปูน ทราย มาไว้ที่กองกลาง แล้วให้คณะกรรมการ

พจิารณาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน โดยทีห่มูบ้่านของเรา

เป็นช่างพื้นบ้าน (สล่า) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่างปูนถึง 90% 

เมือ่มวีสัดมุากจ็ะสามารถซ่อมสร้างได้เลย และตกลงกนั

ว่าให้ค่าแรงคนที่มาช่วย 200 - 300 บาท/วัน พอให้ช่าง

อยูไ่ด้ เพราะเราต้องท�ากนัเป็นเดอืน ๆ  บ้านใครเดอืดร้อน

มากก็ซ่อม/สร้างก่อน ผมภูมิใจมากว่า ชาวบ้านดงลาน

ไม่ยือ้แย่งส่ิงของบรจิาคกนั ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงราย

มาตรวจเยีย่มหมูบ้่านของเรา ท่านชมว่า หมูบ้่านของเรา

เข้มแขง็มาก สกัวนัความดเีหล่านีต้้องปรากฏแก่คนท่ัวไป

อย่างแน่นอน ต่อมากเ็ป็นจริง เมือ่ Thai PBS เข้ามาท�าข่าว 

และยกย่องหมู่บ้านเราว่าเป็น “หมู่บ้านต้นแบบรับมือ

แผ่นดินไหว”

3. ตัวอย่างการการด�าเนินงาน

 นายสมบัติ ศรีอ้วน ผู้ใหญ่บ้านดงลาน กล่าวว่า

 “เราได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคม

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  

(วสท.) มาอบรมให้ความรู ้ด้านช่าง และจัดท�าเป็น  

“ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน” เพื่อเป็นต้นแบบในการ

ก่อสร้างบ้านต้านแผ่นดนิไหวให้ถกูต้องตามหลกัวิศวกรรม 

แบ่งตัวอย่างออกเป็น 4 แบบ คือ

 1. บ้านต้นแบบด้านผนัง 

 

 บ้านของนางหล้า แปงเมือง บ้านเลขที่ 528  

ซึ่งเป็นบ้านที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับการก่อสร้างก�าแพง  

การท�าหนวดกุ้ง และการดัดเหล็ก ว่าจะท�าอย่างไรให้

ก�าแพงแข็งแรง

 2. บ้านต้นแบบด้านเสา

 

 บ้านของนางอรดา ใจกุล บ้านเลขที่ 160 ซึ่งเป็น

บ้านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเสา เสริมเสา 

 3. บ้านต้นแบบเรื่องการต่อเติมบ้าน

 

 บ้านของนางบัวแก้ว แก้วกันทา บ้านเลขที่ 535 

นายบญุทัน แปงเมือง บ้านเลขที ่547 และนายเตงิ ต๋ันค�า  

บ้านเลขที่ 173 ซ่ึงเป็นบ้านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับส่วน 

ต่อเติม 
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 4. บ้านต้นแบบเรื่องคาน

 

  บ้านของนายบุญส่ง ตัน๋ค�า บ้านเลขที ่153 ซึง่เป็น

บ้านทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัการท�าคานเช่ือมต่อ กบัเสาบ้าน

 หมู่บ้านดงลานนบัว่าเป็นตวัอย่างของหมูบ้่าน

ทีม่กีารจดัการภยัพบัิตโิดยอาศยัชุมชน เป็นฐานท่ีดเียีย่ม 

สามารถสบืทอดความรูใ้ห้แก่ลกูหลานและหมูบ้่านข้างเคยีง 

เพือ่ซ่อม/สร้างบ้านต้านแผ่นดนิไหวในยามเกดิภัยได้อย่าง

มปีระสทิธิภาพ ภายใต้ความรูด้้านสล่า และความเข้มแขง็

ในจติใจทีเ่ป็นหนึง่เดยีวของทุกคนในหมูบ้่าน ผูใ้หญ่บ้าน

ฝากบอกมาว่ายินดีให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจทุกเวลา
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 ประเทศไทยก�าหนดให้พระราชบัญญัติป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายหลักใน 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มผีลบงัคบั

ใช้เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2550 โดยแบ่งการบริหาร

จัดการสาธารณภัยออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชาติ, ระดับ

จังหวัด และระดับท้องถิ่น ตามระดับความรุนแรงของ

ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น และมีแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

สาธารณภัย ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ.2550 ซึ่งแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัแห่งชาต ิก�าหนดให้กรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีหน้าที่ใน 

การประสาน การด�าเนนิงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ทาง

ด้านนโยบายและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่มี

ประโยชน์ในการน�าไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ทีมงานวิจัย 

ส�านกัวจัิยและความร่วมมอืระหว่างประเทศ กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย จึงน�าเสนอ การบริหารจัดการ

ของประเทศญี่ปุ่น เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและ 

ความแตกต่างด้านโครงสร้าง และแนวทางการบรหิารจดัการ

การบริหารจัดการสาธารณภัย
ของประเทศญี่ปุ่น

การประชุมสภาจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (Central Disaster Management Council)
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สาธารณภัย ซึ่งมาจากวัฒนธรรมของประเทศ โดยสรุป
ค�าสัมภาษณ์จาก Mr.Noritoshi Maehara หัวหน้า 
ผู ้ เชี่ยวชาญ JICA ที่เคยมาท�างานในประเทศไทย  
มีรายละเอียด ดังนี้

 เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บนรอยต่อของ 3 
แผ่นเปลือกโลก ได้แก่ แผ่นเปลือกโลก Pacific plate, 
แผ่นเปลือกโลก Eurasian plate และแผ่นเปลือกโลก 
Philippine sea plate ซึ่งแผ่นเปลือกโลก Philippine 
sea plate เคลื่อนที่ไปในทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วย
อัตราเร็ว 4.8 เซนติเมตร/ปี มุดเข้าไปใต้แผ่นเปลือกโลก 
Eurasian plate และขณะเดียวกันแผ่นเปลือกโลก 
Pacific plate เคลื่อนที่ไปในทิศตะวันตกด้วยอัตราเร็ว 
7-11 เซนตเิมตร/ปี และมดุเข้าไปใต้แผ่นเปลอืกโลกท้ังสอง
อีกที ด้วยสาเหตุนี้ จึงท�าให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
เป็นจ�านวนมากในประเทศญีปุ่่น ส�าหรบัประเทศไทยตัง้
อยูบ่นแผ่นเปลอืกโลก Eurasian plate และอยูห่่างจาก
รอยต่อของแผ่นเปลือกโลก Eurasian plate กับแผ่น
เปลอืกโลก Indo-Australian plate ประมาณ 960 km 
(วัดจาก กทม.ถึงรอยต่อแผ่นเปลือกโลกบริเวณหมู่เกาะ 
นิโคบาร์) ซึ่งประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่น
เปลือกโลก จึงท�าให้มีโอกาสเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ขนาดใหญ่ได้น้อยมาก แต่ประเทศไทย ไม่อาจจัดอยู่ใน
เขตทีป่ลอดจากภยัแผ่นดนิไหวได้ เนือ่งจากประเทศไทย
มรีอยเลือ่นมพีลงัจ�านวน 14 กลุม่รอยเลือ่น ซึง่การเลือ่น
ตัวของรอยเลือ่นเหล่านีอ้าจจะท�าให้เกดิแผ่นดินไหวขนาด
ปานกลางถึงรุนแรงได้ (ขนาดน้อยกว่า 7.0 ตามมาตรา
ริกเตอร์)

1. โครงสร้างการบริหารจัดการสาธารณภัยของ
ประเทศญี่ปุ่น

 

 ญีปุ่น่มกีารจดัต้ัง “สภาจดัการภยัพิบตัแิห่งชาต”ิ  
ที่เรียกว่า Central Disaster Management Council 
ซึง่อยูภ่ายใต้สงักดัส�านกันายกรัฐมนตร ีโดยมนีายกรฐัมนตรี
เป็นประธานและมีสมาชกิสภา ประกอบไปด้วย รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการบรหิารจดัการภยัพบิตั ิ(Minister of 
state for disaster Management) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าองค์กรภาครัฐ เช่น ผู้ว่าการ
ธนาคารญีปุ่น่ สภากาชาดญีปุ่น่ และบรษิทัโทรคมนาคม
แห่งชาติ สภาจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ มีหน้าท่ีก�าหนด
ยุทธศาสตร์จัดท�าแผนรองรับภัยพิบัติ ตลอดจนก�าหนด
ระบบจดัการภยัพบิติั ซ่ึงมหีลกัการ การจัดการพืน้ฐานใน 
การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ส�าคัญ ประกอบด้วย  
การป้องกนัและการเตรียมพร้อมรับมือภยัพบิตั ิการตอบสนอง
อย่างทันท่วงทีที่เกิดเหตุ และการฟื้นฟูความเสียหายให้
กลบัคนืสภาพปรกตโิดยเรว็ แผนการจัดการภยัพบิตันิีย้งั
เชื่อมโยงกับการท�างานของท้องถิ่นต่าง ๆ
 การสังเกตการณ์แผ่นดินไหวและการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวจะมี 
ส�านักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ ่นที่มีชื่อว่า The Japan 
Meteorological Agency (JMA) เป็นหน่วยงานหลัก 
ทีรั่บผดิชอบ ส�าหรบัการตอบโต้สถานการณ์ เขตเทศบาล 
รวมทัง้หน่วยดบัเพลงิเป็นหน่วยงานหลกัในการรบัมอืกับ 
สถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหว ในขณะเดียวกัน 
ทุกกระทรวงจะมีบทบาทของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Mr.Noritoshi Maehara
Ex-leader of JICA Experts 

Team Thailand
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง Overseas 

Engineering Division, IDEA 
Consultants, Inc.

2-2-2, Hayabuchi, Tsuzuki-ku, 
Yokohama 224-0025 Japan
Phone: +81-45-593-7637

Fax: +81-45-593-7636
Email: maehara@ideacon.co.jp

ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศญี่ปุ่น

(ระดับรัฐบาลกลาง)

นายกรัฐมนตรี

(ระดับจังหวัด)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(ระดับเทศบาล)

นายกรัฐมนตรี

ระดับประชาชน

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งเทศบาล

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งจังหวัด

หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่ก�าหนดไว้

องค์กรสาธารณะส่วนท้องถิ่นที่ก�าหนดไว้

จัดท� าและส ่ ง เส ริมการปฏิบัติการ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของจังหวัด

จัดท� าและส ่ ง เส ริมการปฏิบัติการ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของเทศบาล

หน่วยงานภาครัฐที่ก�าหนดไว้

องค์กรสาธารณะที่ก�าหนดไว้

หน่วยงานรัฐบาลที่ก�าหนดไว้

 หน่วยงานรัฐบาล 24 แห่ง ได้รับ

การก�าหนดไว้

องค์กรสาธารณะที่ก�าหนดไว้

 คือ หน่วยงานทั้งหมด 56 แห่ง ซึ่ง

ประกอบด้วยส่วนหนึง่ของ incorporated 

administrative agency 2 แห่ง องค์กร

สาธารณะ ได้แก่ ธนาคารแห่งญีปุ่่น, บริษัท 

NHK ฯลฯ และนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ

ด้านสาธารณประโยชน์ ได้รบัการก�าหนดไว้ 

ได้แก่ บรษิทัผลิตไฟฟ้า, บรษัิทแก๊ส, บริษทั 

NTT ฯลฯ

จัดท�าและส่งเสริมการปฏิบัติการแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดท�าและปฏิบัติการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กระทรวงทีด่นิ สาธารณูปโภค คมนาคม และการท่องเท่ียว 
มบีทบาทส�าคญัในการลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิผ่านการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
2. กฎหมายการให้ความช่วยเหลือในปัจจุบัน
 มีบทบัญญัติกฎหมาย 2 ข้อท่ีเก่ียวข้องกับ 
การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 1) พระราชบัญญัตกิารบรรเทาภัยพบัิต ิ(Disaster 
Relief Act) คือ กฎหมายการกู้ภัยพิบัติ
 2) กฎหมายการบรรเทาผู ้ประสบภัยจาก 
ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Victims Relief Law) 
คอื พระราชบญัญตัเิกีย่วกบัการได้รบัการสนับสนนุฟ้ืนฟู
การด�ารงชีวิตของผู้ประสบภัยพิบัติ 
 "พระราชบัญญัติการบรรเทาภัยพิบัติ Disaster 
Relief Act)" ถูกน�าไปใช้ส�าหรับมาตรการฉุกเฉินเพ่ือ
สนับสนุนผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น 
 1. การจัดตัง้สถานทีห่ลบภยัฉุกเฉนิและทีอ่ยูอ่าศยั
ชั่วคราว 
 2. การจัดหาอาหารและน�้า 
 3. การจัดหาเสื่อผ้าเครื่องนุ่งห่มและที่หลับนอน 
 4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 5. การซ่อมแซมบ้านอย่างฉุกเฉิน 
 6. การจัดหาอปุกรณ์การเรยีนและการจดัพธิฝัีงศพ 
 7. ค้นหาเหยื่อผู้เสียชีวิตและการรักษาร่างกาย 
 8. การก�าจัดเศษซากวัสดุและสิ่งกีดขวางอื่น ๆ 
ทั้งในและรอบ ๆ อาคารบ้านเรือน
 จากการตื่นตัวของเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
Hanshin-Awaji หรือมีอีกชื่อว่าโกเบ (Kobe) ใน ปี 1995 
กฎหมายการบรรเทาผู ้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ  
(พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนฟื้นฟู
การด�ารงชีวิตของผู้ประสบภัยพิบัติ) จึงได้มีการประกาศ 
ใช้การสนบัสนนุทางการเงนิส�าหรบัผูป้ระสบภัยทีส่ญูเสยี
บ้านและการด�ารงชวีิตอยู่จึงเป็นไปได้ตามกฎหมายที่ได้ 
เกิดขึ้น
 นอกจากนั้น ยังมีการสนับสนุนที่มีไว้ส�าหรับ  
ผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ อีก ดังนี้
 1. เงินเยียวยา
 2. การจ่ายเงินให้ทุพพลภาพกรณีภัยพิบัติ
 3. เงินกู้ดอกเบ้ียต�่าส�าหรับครัวเรือนที่ได้รับผล 
กระทบ

 4. เงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ส�าหรบัผูส้งูอายแุละคนพกิาร 
ในครัวเรือน
 5. เงินกู้ดอกเบี้ยต�่าส�าหรับครัวเรือนที่มีผู้หญิง
เป็นหัวหน้าครอบครัว
 6. เงินกู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อสนับสนุนการศึกษา
 7. ได้รับยกเว้นภาษีท้องถิ่น (ภาษีประชาชน, 
ภาษีสินทรัพย์ถาวร, ภาษีรถยนต์ ฯลฯ)
 8. ขยายเวลาการจ่ายจากวันที่ครบก�าหนดและ
การลดภาษีของประเทศ
 9. ขยายเวลาการจ่ายจากวันที่ครบก�าหนดและ
การลดราคาของการประกันสุขภาพ
 10. การลดราคาค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า, 
แก๊ส, โทรศัพท์)
 11. การฝึกอาชีพฟรี ฯลฯ
 มาตรการในการช่วยเหลอืประชาชนในการอพยพ
นัน้ เนือ่งมาจากผลการส�ารวจมอีตัราการตายสงูในผู้สูงวัย
และกลุ่มคนพิการในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมกะทรัสต ์
ที่เกิดขึ้นใต้ทะเล ขนาด 9.0 แมกนิจูด นอกชายฝั่งญี่ปุ่น
ใหญ่ตะวนัออกในปี 2011 นบัเป็นเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 
ครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ ่น และเป็นหนึ่ง 
ในห้าแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงทีสุ่ดของโลกเท่าทีมี่การบนัทกึ
ต้ังแต่ปี 1900 จากบทเรียนนี ้พระราชบญัญติัการรบัมือ
ภัยพิบัติขั้นพื้นฐาน (Disaster Counter measures 
Basic Act) ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม ในปี 2013 ก�าหนดว่า
ให้นายกเทศมนตรีของแต่ละเทศบาลได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบในการรวบรวมรายช่ือของผู้อยู ่อาศัยที ่
ต้องการความช่วยเหลือในการอพยพในเวลาที่เกิด 
ภัยพิบัติขึ้น ทั้งนี้รวมไปถึงการเพ่ิมบทบัญญัติที่จะต้อง  
มีภาระหน้าทีท่ีจ่ะท�าให้การบริหารงานน�าไปสู่การปรบัปรงุ
ที่ดีขึ้นของสภาพแวดล้อมที่อยู ่อาศัยของศูนย์อพยพ 
รวมไปถึงแหล่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และ
สิ่งของจ�าเป็นเบื้องต้นส�าหรับการด�ารงชีวิตที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ และการบริการด้านสาธารณสุข เมือ่เกิดภยัพบัิติ 
ที่มีขนาดที่ก�าหนดหรือมากกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จะท�าการเบิกจ่ายฉุกเฉินเพ่ือช่วยผู้ท่ีได้รับผลกระทบ  
ซึ่งรัฐบาลแห่งชาติจะช�าระเงินคืน 50% ถึง 90% ของ
การเบิกจ่ายดงักล่าว กฎหมายเกีย่วกบัการจ่ายเงนิเยยีวยา
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ให้แก่ผู้ประสบภัย คือ การก�าหนดเบิกจ่ายเงินเยียวยา
ไปยังครอบครัวที่สูญเสียสมาชิก มีทุนการรักษาฉุกเฉิน
ให้แก่ผู ้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
ทางร่างกายหรือจิตใจ และเงินกู้ยืมฉุกเฉินให้หัวหน้า
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
3. การส่งเสรมิให้ประชาชนตระหนกัและมส่ีวนร่วมใน
การบริหารจัดการแผ่นดินไหว
 การสร้างความตระหนักและการเผยแพร่ความรู ้
เกี่ยวกับการลดภัยพิบัติน้ัน รัฐบาลได้ก�าหนดให้วันที่ 1  
ของเดือนกันยายนเป็น "วันป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ 
(Disaster Preparedness Day)" และท้ังอาทิตย์นัน้เป็น 
สัปดาห์แห่งการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
และด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความตระหนักและ
ความพร้อมเก่ียวกบัภยัพบิตั ิมีการฝึกซ้อมรบัมอืภัยพิบติั
และ "นทิรรศการการลดภัยพบิติั (Disaster Reduction 
Fairs)" ที่จะมีขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น ม ี
การให้ความรู้การศึกษาเกี่ยวกับการลดผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเน้นความส�าคัญในการส่งเสริม
การศกึษาและการฝึกอบรมทีโ่รงเรียนและในชุมชนท้องถ่ิน  
เพื่อให้ผู ้คนได้ปฏิบัติอย่างเคยชิน และมีความเข้าใจ 
ทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการป้องกันและหลบหนีจากภัยพิบัติทีอ่าจ
จะเกิดขึ้น ฝ่ายดับเพลิงและส�านักงานจัดการภัยพิบัติได้ 
รวบรวมต�าราเรียน "ท้าทาย ลดภัยพิบตั ิ48 (Challenge 
Disaster Reduction 48)" เป็นต�าราให้ส�าหรบัครผููส้อน
และผู้บริหารโรงเรียน

 
 อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology;  

MEXT) ได้รวบรวมต�าราเรยีน "คูม่อืการสร้างคูม่อืการลด  
ภัยพิบัติส�าหรับโรงเรียน (แผ่นดินไหวและสึนามิ)" และ  
"การพฒันาการศกึษาการลดภยัพบิตัขิอง พลงัธรรมชาต ิ
ในการด�ารงชีวิต" แสดงให้เห็นถึงทิศทางการส่งเสริม
ความตระหนักและการปูพ้ืนฐานของการศึกษาของ
โรงเรียนในการลดภัยพิบัติ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการศึกษาการลดภัยพบิติัในชุมชนท้องถิน่ 
และโรงเรียนทั่วประเทศ ส�านักงานคณะรัฐมนตรีจะ
ด�าเนินการรณรงค์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีส�าหรับ 
การศึกษาการลดภัยพิบัติเชิงรุกให้มากข้ึน โดยให ้
การสนับสนุนเด็กนักเรียน และให้เผยแพร่ความส�าเร็จ 
(เนือ้หารวมถงึ: วธีิการศกึษา วัสดทุีใ่ช้ ข้อควรระวงั รายชือ่ 
ติดต่อ ฯลฯ) แนะน�าความส�าเร็จของพวกเขาให้กับ
ประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงานอีกด้วย

 

 นอกจากนัน้ญีปุ่น่ยังได้สร้างอนุสรณ์สถานร�าลกึถึง
เหตกุารณ์เมือ่วนัที ่17 มกราคม 1995 ทีเ่มอืงโกเบ ซึง่ได้
รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว “ฮนัชนิ-อะวาจ ิ(Hanshin 
Awaji)” คร้ังใหญ่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายที่สุด
ของเมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะท�าลายบ้านเมือง และ 
มีชีวิตผู้คน ไปมากกว่า 6,400 คน มีการสร้างพิพิธภัณฑ์
ร�าลกึแผ่นดนิไหวโกเบ "Kobe Earthquake Memorial 
Museum" รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ความเสียหายและการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย 
ในขณะเกิดแผ่นดินไหว ตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึง
ระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ให้ความรู ้แก่ผู ้ เข ้าชมเกี่ยวกับการเกิด
แผ่นดินไหว วิธีการเตรียมตัวภายในพิพิธภัณฑ์ยังม ี
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โรงละครทีฉ่ายภาพการท�าลายล้างของแผ่นดนิไหว และ
ภาพยนตร์สารคดเีกีย่วกบัขัน้ตอนการกูภ้ยั และห้องเกม
ทีใ่ช้เทคโนโลยใีห้เราฝึกป้องกนัตวัจากภยัพบิตั ิอกีทัง้ยงั
เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอย่างครบวงจร  
ทีพ่ร้อมจะถ่ายทอดความรู้แนวทางปฏิบัตใิห้กบัประชาชน
ผู้คนทัว่ไป จนถงึหน่วยงานระดบัท้องถิน่ ระดบัชาตแิละ
ระดับนานาชาติ
4. แผนการบริหารจัดการแผ่นดินไหวในอนาคต
 จากบทความ “The Japan Times” ในวันที่  
31 มีนาคม 2015 ญี่ปุ่นมีแผนการใหม่ มุ่งเป้าหมาย 
ทีจ่ะลดความเสยีหายและลดการเสยีชวีติจากแผ่นดินไหว 
ในโตเกียวและปริมณฑลลงครึ่งหนึ่งจากประมาณ 
23,000 ราย ถ้าหน่วยงานได้มีแผนงานใหม่แบบระยะ
เวลา 10 ปี น�ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง เจ้าหน้าที่
กล่าวว่าพวกเขายงัมุง่ม่ันท่ีจะลด 50% ของอาคารสงูจาก 
610,000 อาคารที่อาจจะถูกท�าลายในพื้นที่เสี่ยง 309 
เทศบาลใน 10 เมือง ประกอบด้วย โตเกียว (Tokyo),  
อิบารากิ (Ibaraki), โทจิกิ (Tochigi), กุมมะ (Gunma),  
ไซตามะ (Saitama), ชิบะ (Chiba), คานากาว่า 
(Kanagawa), ยามานาชิ (Yamanashi), นากาโนะ 
(Nagano) และชิซูโอกะ (Shizuoka) ท่ีอาจต้องเผชิญ
กับการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและจ�าเป็นที่จะต้องเร่ง
เตรียมการขั้นตอนในการบรรเทาความเสียหาย ซึ่งเป็น
สิ่งที่ส�าคัญและช่วยได้มาก ถ้าอาคารบ้านเรือนมีความ
ต้านทานแผ่นดินไหว มากขึ้น รัฐบาลมีเป้าหมายท่ีจะ
ยกสัดส่วนของอาคารท่ีมีคุณสมบัติทนต่อแผ่นดินไหว 
ถึงร้อยละ 95 ในปี 2020 จากประมาณร้อยละ 80  
ในปี 2008 รฐับาลยงัมเีป้าหมายท่ีจะเพิม่อตัราการติดตัง้ 
เคร่ืองจับสัญญาณแผ่นดินไหวแบบเบรกเกอร์ไฟฟ้า  
จากเกือบศูนย์ถงึร้อยละ 25 ภายในปีงบประมาณ 2024 
ซึง่จะหยดุการไหลของกระแสไฟฟ้าอัตโนมตัเิมือ่รูส้กึแรง
สั่นสะเทือนที่แรงมากจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพลิงไหม ้
ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
มากกว่าร้อยละ 60 เช่น การคว�่าหรือการตกลงของ
เครือ่งท�าความร้อนแบบไฟฟ้า แผนนีไ้ด้รวมถึงมาตรการ
ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ในพื้นที่ริมน�้าของจังหวัดชิบะ

และคานากา ซึ่งเป็นท่ีคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีขนาดใหญ่
ตั้งอยู ่ รัฐบาลและกระทรวงจะน�าแผนนี้ไปเผยแพร่
ให้เกิดระบบใหม่ภายในปี 2016 ซึ่งเป็นระบบส�าหรับ 
การรวบรวมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องท่ีเป็นระดับส่ังการ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
 รัฐบาลกล่าวว่าจะมีการส่งสมาชิก 142,600 คน 
ของทมีฉกุเฉนิภายใน 72 ชัว่โมงไปยงั 10 จงัหวดั ทีค่าดว่า 
จะได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในกรณีที่มีการเกิด 
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ทีมฉกุเฉนิจะรวมพล ประกอบด้วย 
สมาชิกกองก�าลังป้องกันตนเอง จ�านวน 110,000 คน 
เจ้าหน้าทีต่�ารวจ 16,000 คน และนกัดับเพลิง 16,600 คน  
ท้ังนี้คาดการณ์ไว้ท่ีร้อยละ 40 ของสมาชิกในทีมจะถูก 
ส่งไปยังภูมิภาค Chubu, ร้อยละ 20 ไป Kinki, ร้อยละ 
30 ไป Shikoku และร้อยละ 10 ไป Kyushu
 สภายงัได้มกีารก�าหนดเส้นทางการขนส่ง ในกรณี
ฉุกเฉิน เพื่อให้ความมั่นใจว่าสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ให้แก่
พืน้ท่ีทีม่ผีลกระทบทัง้หมด 10 จงัหวดั แม้ว่าถนนสายหลกั
จะหยุดชะงักก็ตาม รัฐบาลกลางจะส่งอุปกรณ์ที่จ�าเป็น 
เช่น อาหาร ผ้าห่ม ผ้าอ้อมเด็ก และยาส�าหรับเด็ก โดย
ไม่ต้องรอการร้องขอจากรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้สิ่งของ
เหล่านี้ถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยภายในสี่วัน 
 สภายังได้เรียกร้องให้รัฐบาลเสริมสร้างระบบ
การจัดหาน�้ามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะทรัพยากร และ
ส�านักงานพลังงานธรรมชาติได้รับมอบหมายให้จัดหา
น�้ามันเชื้อเพลิงที่ปั๊มน�้ามันบนเส้นทางฉุกเฉินโดยได้รับ
ความร่วมมือกับผู้จัดจ�าหน่ายน�้ามัน

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
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คณะที่ปรึกษา
 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล 
  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 นายพรพจน์ เพ็ญพาส 
  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ 
  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองบรรณาธิการ
 บรรณาธิการ
 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์  
  ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและความร่วมมือ
  ระหว่างประเทศ
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 นางนุชนาถ ประสพทรัพย์  
  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

ทีมวิจัย
 หัวหน้าผู้เรียบเรียง
 นางสาวจันทร์สิมา แสงสุริยา  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ 
 ผู้เรียบเรียง
 นางณัฐชา ปลิงกระโทก  
  นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ
 นายนวพัฒน์ รพิพันธุ์  
  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ถอดเทป
 นางณัฐชา ปลิงกระโทก  
  นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ
 นางสาวณัฐนันท์ เมธาเกษร  
  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 นายนวพัฒน์ รพิพันธุ์  
  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พิสูจน์อักษร
 นางขวัญทิชา กลีบประทุม 
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�านาญงาน
 นางสาวณัฐนันท์ เมธาเกษร 
  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช่างภาพ
 นางสาวณัฐนันท์ เมธาเกษร 
  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 นายนวพัฒน์ รพิพันธุ์  
  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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เหตุการณ์ตึกถล่ม : จังหวัดปทุมธานี

 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
  นายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
 ดร.ธเนศ วีระศิริ 
  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง
  สภาวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
 นายพงศธร สัจจชลพันธ์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 นางอัญชลี ริ้วธงชัย 
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
 พ.ต.ท.รัชพล ชนะศรีขจร
  ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี
 นายประทีป บริบูรณ์รัตน์
  หวัหน้าส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 
  ปทุมธานี
 นางสาวเพ็ญสิฐ จันทร์อยู่
  นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
  ส�านักงานสาธารณสุขังหวัดปทุมธานี
 นายธนะ พรหมดวง  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
  ส�านักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์
  นายช่างโยธาอาวุโส
  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 นายสุทธิเกียรติ โสภณิก
  ผู้อ�านวยการมูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
  มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ
 นายน�าศักดิ์ อุทัยศรีสม
  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองหก
  องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองหก อ�าเภอธัญญะ 
  จังหวัดปทุมธานี
 นายชาญ พวงเพ็ชร์  
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 นางกรรณิการ์ พฤกษชาติ  
  ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
  ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

 นายสุริยชัย รวิวรรณ
  หัวหน้าสถานีดับเพลิงบางแค กรุงเทพมหานคร
  สถานีดับเพลิงบางแค กรุงเทพมหานคร

เหตุการณ์แผ่นดินไหว : จังหวัดเชียงราย

 นายสุรศักดิ์ ดาวลาม
  รองผู้อ�านวยการแขวงการทางฝ่ายปฏิบัติการ
  ส�านักงานแขวงการทางจังหวัดเชียงราย
 นายสมบัติ ศรีอ้วน
  ผู้ใหญ่บ้านดงลาน ต�าบลทรายขาว อ�าเภอพาน 
  จังหวัดเชียงราย
 ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย
  อาจารย์ประจ�าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 นายทินกร ทาทอง
  ส�านักงานทรัพยากรธรณี จังหวัดล�าปาง
  ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ล�าปาง
 ดร.วีระชาติ วิเวกวิน
  นักธรณีวิทยาช�านาญการ
  ส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลัง ส�านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
  กรมทรัพยากรธรณี
 นายอุดม ตุ้ยเต็มวงค์
  ส�านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย
  นายช่างโยธาอาวุโส
 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์
  นายอ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 นายนรินทร์ กวางทอง
  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
  ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
 ครูพสุ ประมวน
  ครูช�านาญการ
  โรงเรียนแม่สรวย อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 ครูจักรวุธ ราชรองเมือง 
  ครูช�านาญการ
  โรงเรียนแม่สรวย อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิวิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
 พระครูสุนทร ศิลปาคม
  เจ้าอาวาสวัดแม่สรวยหลวง
  ต�าบลแม่สรวย อ�าเภอแม่สรวย
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 นายบุญยัง จันทร์สม
  ก�านันต�าบลแม่สรวยหลวง
  อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 นายฉลอง มหาวุฒิ
  อดีตสมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ทันตแพทย์ โคสิต อบสุวรรณ 
  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 ว่าที่ร้อยตรีบิน ดวงยานะ
  ปลัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนต�าบลดงมะดะ
  อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 นายทรงเพชร ใจทน
  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลทรายขาว
  อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์ 
  เจ้าของโรงแรมเชียงรุ่ง อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 นายสว่าง ม่อมดี
  หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  จังหวัดเชียงราย
 นายอนุรักษ์ ชูเชิญ 
  ผู้อ�านวยการโครงการบริหารจัดการน�้า
  โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ลาว 
  ส�านักชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
 นายศิรภพ แท่นมณี
  หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 
  โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ลาว 
  ส�านักชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
 อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
  ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์ (จติรกรรม) ปี พ.ศ. 2554  
  วัดร่องขุน จังหวัดเชียงราย
 นายธานี นามะณีวรรณ์
  ก�านันต�าบลทรายขาว อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 นายสนอง สุจริต 
  ผู้อ�านวยการโรงเรียนพานพิทยาคม อ�าเภอพาน 
  จังหวัดเชียงราย
 นายไชยา วงค์เวียน
  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
  อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 นายบพิตร กินาวงศ์
  ก�านันต�าบลดงมะดะ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 นายณัฐกร นันต๊ะรัตน์
  สารวัตรก�านันบ้านห้วยส้านยาว ต�าบลดงมะดะ 
  อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

การจัดการสาธารณภัยของประเทศญี่ปุ่น

 Mr.Noritoshi Maehara
  Ex-leader of JICA Experts Team Thailand
  Overseas Engineering Division, IDEA Consultants, Inc.
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