บทที 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของปั ญหา
ภัยพิบตั ิประเภทคลืนซัดฝั ง (storm surge) คือ ปรากฏการณ์คลืนทีเกิดขึ 'นพร้ อมกับ
พายุหมุนโซนร้ อน ในวันทีท้องฟ้าปั นป่ วนไม่แจ่มใสสภาพอากาศเลวร้ าย เมฆฝนก่อตัว ฝนตกหนัก
ลมพัดแรง พื 'นทีชายฝั ง จะมีแรงกด ยกระดับนํ 'าทะเลให้ สูงกว่าปกติกลายเป็ นโดมนํ 'าขนาดใหญ่
ซัดจากทะเลเข้ าหาชายฝั ง อย่างรวดเร็ ว จนสร้ างความเสี ยหายต่อชี วิ ต อาคารบ้ านเรื อนและ
ทรัพย์สินบริ เวณพืน' ทีชายฝั ง การเกิดคลืนพายุซัดฝั งสําหรับประเทศไทยนัน' ไม่ใช่เรื องทีไกลตัว
สําหรับคนไทย ซึงในอดีตประเทศไทยเคยเกิดคลืนพายุซดั ฝั งมาแล้ วตังแต่
' ปี พ.ศ. 2505 ทีแหลม
ตะลุมพุก จังหวัดนครศรี ธรรมราชโดยพายุแฮเรี ยต ครั ง' ทีสองทีประเทศไทยประสบเกิดขึน' ในปี
พ.ศ. 2532 ทีจงั หวัดชลบุรีโดยพายุเกย์ และในปี พ.ศ. 2540 ทีจงั หวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
และจังหวัดเพชรบุรีโดยพายุลินดา (มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ, 2551)
การเปลียนแปลงทางสภาพอากาศหรื อผลจากปรากฎการณ์ ภาวะโลกร้ อนมีโอกาส
ส่ง ผลต่อ การเกิ ด คลื น พายุซัด ฝั ง ในบริ เ วณอ่า วไทย ในบริ เ วณจัง หวัด สมุท รปราการ จัง หวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และบางพืน> ทีของกรุ งเทพมหานคร ซึงได้ มีการคาดการณ์ ว่า
จังหวัดสมุทรปราการจะได้ รับผลกระทบจากคลืนพายุซดั ฝั งในระดับรุ นแรง โดยมีงานศึกษาโดย
นักวิชาการต่าง ๆ ในด้ านความเป็ นไปได้ ทีเกิดขึ >นของคลืนพายุซดั ฝั ง ดังนี >
ปั จ จัย หนึง ที มี ผ ลต่อภัยพิบัติธ รรมชาติ ได้ แก่ภ าวะโลกร้ อนที เ กิ ดจากสภาวะเรื อ น
กระจกทีทําให้ ภยั จากสิงแวดล้ อมจะเกิดขึ >นรุนแรงมากกว่าปกติ โอกาสในการเกิดคลืนพายุซดั ฝั ง
นันแม้
> ว่าอาจเกิดขึ >นน้ อยแต่ถือได้ ว่ามีโอกาสในการเกิด ซึงการเกิดคลืนพายุซดั ฝั งมีโอกาสเกิดขึ >น
ในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ซึง ถือได้ ว่าเป็ นช่วงทีมีความรุนแรงและอันตรายเป็ นอย่าง
ยิง จากความเร็ วของแรงลมที 118 กิโลเมตรต่อชัว โมงจะส่งผลให้ เกิดคลืนสูงเฉลียประมาณ 2.2
ถึง 4.5 เมตร ในกรณีของพื >นทีจงั หวัดสมุทรปราการนันมี
> การทรุดตัวของพื >นทีมาเป็ นระยะเวลา
ต่อเนืองอีกทังมี
> การกัดเซาะจากนํ >าทะเลทําให้ ลกั ษณะของพื >นทีชายฝั งเป็ นลักษณะลาดลงทะเลจึง
มีความเป็ นไปได้ วา่ จะเกิดความรุนแรงหากเกิดภัยคลืนพายุซดั ฝั งขึ >น (สมิทธ์ ธรรมสโรช, 2551)
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โอกาสทีทัวโลกจะประสบปั ญหาจากภัยพิบตั ิทางนํา> จะเกิดขึน> สูง และคลืนพายุไ ม่
จําเป็ นต้ องเข้ ามาถึงทีปากอ่าวไทยก็สามารถสร้ างความเสียหายให้ แก่ผ้ ทู ีอยู่อาศัยในพื >นทีชายฝั ง
อ่าวไทย โดยเฉพาะผู้ทีอาศัยอยู่ในกรุงเทพได้ หากนํ >าทะเลท่วมไปถึงแม่นํ >าสายหลักจะทําให้ การ
ผลิตนํ >าประปานันไม่
> สามารถกระทําได้ แม้ วา่ โอกาสในการเกิดคลืนพายุซดั ฝั งมีโอกาสเพียงร้ อยละ
2 แต่สามารถเกิดขึ >นได้ ทกุ เมือ ถือได้ วา่ ควรเตรี ยมรับมือภัยได้ แล้ ว ในหลายประเทศ ได้ แก่ ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ ประเทศญี ปุ่น ประเทศสิง ค์โปร์ ได้ ทําการวางแผนเพื อเตรี ยมรั บมื อแล้ วแม้ จ ะมี
โอกาสเกิดเพียง 1 ในหนึง หมืน (เสรี ศุภราทิตย์, 2551)
อย่างไรก็ตาม พายุสามารถลดความรุนแรงได้ เมือพัดเข้ าสู่ฝัง ดังนันความรุ
>
นแรงอาจ
ไม่สงู อย่างทีหลายคนหวาดกลัว นอกจากนี >ทางกรมอุตนุ ิยมวิทยาสามารถแจ้ งเผ้ าระวังภัยได้ อย่าง
น้ อย 5 วันก่อนเกิดเหตุ ซึง สามารถอพยพย้ ายผู้คนได้ ซึง จะต้ องมีการซ้ อมหลบภัย ซึงถือเป็ นปั จจัย
สําคัญในการรับมือต่อภัยพิบตั ิ (วัฒนา กันบัว, 2551)
ในด้ านของแผนรับมือเมือเกิดอุทกภัยทีทางหน่วยงานภาครัฐได้ มีการจัดการทําแผน
นัน' ไม่ได้ มีการจัดทําแผนอพยพทีออกเป็ นแผนที หรื อแผนผัง รวมถึงยังไม่ได้ มีการกํ าหนดพื 'นที
ปลอดภัย เพือเป็ นการรองรับผู้ประสบภัยในกรณีทีเกิดปั ญหาอุทกภัย ซึงในการจัดการภัยทีเกิดขึ 'น
จากปั ญ หาอุทกภัยนัน' สามารถจํ าแนกออกได้ เ ป็ นสองวิธีการ ได้ แก่ การบรรเทาภัยเชิง การใช้
โครงสร้ าง และการบรรเทาภัยเชิงไม่ใช้ โครงสร้ าง ซึงในแต่ละลักษณะของการบรรเทาในแต่ละ
รูปแบบต่างก็มีข้อดีและข้ อด้ อยต่างกันไป โดยหนึงในแผนทีได้ วางไว้ เพือช่วยเหลือและรักษาชีวิต
ของประชาชนคือ การอพยพประชาชนเข้ าสู่พื น' ที หลบภัยชัวคราว ซึง ในหลาย ๆ ประเทศได้ มี
แนวคิดในการจัดการเรื องนี '
แนวคิดในการวางแผนพื 'นทีหลบภัยนันได้
' เริ มมีมาอย่างจริ งจังในช่วง คศ. 1990 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อในประเทศญี ปุ่นทีประสบภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหว ได้ มีหน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัย เช่น Federal Emergency Management Agency (FEMA) หรื อ American
Red Cross (ARC) และหน่วยงานอืน ๆ เข้ ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพื 'นทีหลบภัย นอกจากนี 'ยัง
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ทําการวิเคราะห์และหาศักยภาพของพื 'นทีเพือใช้ กําหนดให้ เป็ นพื 'นทีหลบ
ภัย ซึงลักษณะของพื 'นทีหลบภัยนันมี
' ด้วยกันหลายระดับ ตังแต่
' พื 'นทีหลบภัยระดับชัวคราวจนถึง
พื 'นทีหลบภัยขนาดใหญ่ทีจะต้ องอพยพเพือให้ ประชาชนทีอาศัยอยู่ในพื 'นทีประสบภัยขนาดใหญ่เข้ า
มาหลบภัยซึงอาจกินระยะเวลาทีนาน แต่อย่างไรก็ตาม ในการกําหนดพื 'นทีเพือการอพยพชัว คราว
นันจะต้
' องมีการคํานึงถึงองค์ประกอบด้ วยกันทังสิ
' 'น 3 ปั จจัยหลัก คือ ความสามารถในการอยู่รอด
ความสามารถในการใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน และความสําคัญต่อชีวิต (Wei Xu, 2006)
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การศึ ก ษาศัก ยภาพของพื น' ที เ พื อ ใช้ ในการหลบภั ย ในกรณี ที เ กิ ด คลื น พายุ ซัด ฝั ง
กรณีศึกษาพื 'นทีจงั หวัดสมุทรปราการ นัน' ได้ ทําการศึกษาเพือใช้ ในการวางแผนในกรณี ทีมีความ
จําเป็ นที จะต้ องอพยพประชาชนในพื น' ที เสี ยงอย่างเร่ งด่วนและใช้ ระยะเวลาอันสัน' โดยทํ าการ
ประเมินจากปั จจัยต่าง ๆ ทีมีผลต่อการวางแผนการจัดการทีหลบภัยชัว คราว โดยใช้ เทคนิควิธีการ
วิเคราะห์ของนักผังเมือง การศึกษาโดยใช้ การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทีตอ่ การวางแผน
พื 'นทีหลบภัย การเตรี ยมความพร้ อม รวมไปถึงทัศนคติของประชาชนในด้ านภัยพิบตั ิคลืนพายุซดั ฝั ง
ซึงการสอบถามประชาชนนันมี
' ความสําคัญในฐานะของการให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
วางแผน เพือใช้ ในการวางแผนและเป็ นฐานข้ อมูลในการทําวิจยั ในอนาคตต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพือศึกษา วิเคราะห์พื >นทีปลอดภัย โดยใช้ การวิเคราะห์ด้วยข้ อมูลด้ วยเครื องมือทาง
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศ
2) เพือศึกษาพฤติกรรมของประชาชนต่อการรับรู้ และการเตรี ยมความพร้ อมในการ
อพยพไปยังพื >นทีปลอดภัย
3) เพือเสนอแนวทางในการอพยพของประชาชนและการเตรี ยมความพร้ อม
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1) ขอบเขตพื 'นทีศกึ ษา
พื น' ที ศึ ก ษาในการศึ ก ษาครั ง' นี ' คื อ อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ มีเนื 'อทีประมาณ 190.557 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อพื 'นทีข้างเคียง
ดังนี '
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้
ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอบางพลีและอําเภอหนองบ่อ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอพระสมุทรเจดีย์และอําเภอพระประแดง
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ภาพที 1.1
ขอบเขตของพื 'นทีศกึ ษา

พื 'นทีข้างเคียง
พื 'นทีศกึ ษา

ทีมา : กรมโยธิการและการผังเมือง, 2545
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2) ขอบเขตเชิงเนื 'อหา

(1) การศึกษาเชิงพื 'นทีเสียงภัยและพื 'นทีปลอดภัยในการทีจะอพยพประชากร นัน'
จะทําการพิจารณาจากปั จจัยได้ แก่ พื 'นทีเสียงภัยนํ 'าท่วมขัง พื 'นทีเสียงภัยนํ 'าล้ นตลิง พื 'นทีเสียงภัย
ดินถล่มและอุทกภัย พื 'นทีเสียงภัยจากคลืนพายุซดั ฝั งคาดการณ์ ระยะการให้ บริ การของถนนสาย
หลัก จุดอพยพซึงเป็ นสถานทีทีมีความเป็ นสาธารณะ ได้ แก่ โรงเรี ยน วัด สถานพยาบาล สถานที
ราชการ เป็ นต้ น และระยะการให้ บริการของถนนสายย่อยและถนนสายหลัก
(2) การศึกษาทัศนคติของประชาชนทีมีตอ่ ภัยคลืนพายุซดั ฝั งในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
เรื องของการรับรู้ ทัศนคติเกียวกับการอพยพ ความต้ องการพื 'นฐานในช่วงประสบภัย การเตรี ยมตัว
ของกลุ่มตัวอย่างในปั จจุบนั รวมถึงความพร้ อมของกลุ่มตัวอย่างในการอพยพเมือถึงคราวจําเป็ น
การเลือกจุดเป้าหมายในการอพยพของกลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างใน
การดําเนินงานของทางภาครัฐ
1.4 ระเบียบวิธีการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั นี 'มีจุดประสงค์ในการวิจยั โดยเน้ นการสํารวจเชิงภาคสนามเป็ นหลัก
โดยจะทําการศึกษาเพือวิเคราะห์ถึงลักษณะทางพฤติกรรมของผู้อพยพต่อพื 'นทีปลอดภัย รวมถึง
การสอบถามความต้ องการเบื 'องต้ นทีทางภาครัฐควรดําเนินการจัดหาเตรี ยมไว้ ให้ บริ การเชิงพื 'นที
ในยามฉุกเฉิน โดยในงานวิจยั ครัง' นี 'ประกอบด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณ (qualitative research) เพือ
ทําการตรวจสอบความต้ องการ ทัศนคติด้านต่าง ๆ ของประชาชน และงานวิจยั ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (spatial analysis) เป็ นการการวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงพืน' ที เพือทําการกํ าหนดจุด
อพยพเพือใช้ ในการอพยพในกรณีทีเกิดภัย (ดังภาพที 1.2)
1.5 ข้ อจํากัดในงานวิจยั
1) ข้ อจํากัดด้ านข้ อมูล
ในการศึกษาในครัง' นี 'จะอ้ างอิงจากระดับความสูงของคลืนทีได้ มีการพยากรณ์ไว้
โดยศูนย์วิจยั ภัยธรรมชาติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เนืองจากภัยพิบตั ิคลืน
พายุซดั ฝั งนันยั
' งไม่เคยเกิดขึ 'นในพื 'นทีศึกษา ดังนันในการที
'
จะวิเคราะห์พื 'นทีเสียงทีเกิดจากคลืน
พายุซดั ฝั งจะใช้ ข้อมูลนี 'ทําการวิเคราะห์และคาดการณ์พื 'นทีเสียงภัย
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ภาพที 1.2
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การระบุปัญหาและ
ความสําคัญของปั ญหา
ทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั
และการศึกษาอืนๆที
เกียวข้ อง

ปั จจัยเชิงพื 'นที

ปั จจัยทีได้ จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั

ปั จจัยเชิงสังคม
กําหนดตัวแปรในงานวิจยั และ
กําหนดสถิติทีใช้ ในงานวิจยั

ระเบียบวิธีวิจยั

การสํารวจพื 'นทีศกึ ษา
การสังเกตและวิเคราะห์เชิงพื 'นที

การสอบถามกลุม่ ตัวอย่าง

การศึกษาโดยใช้ การสํารวจ
ภาคสนาม

การศึกษาโดยใช้
แบบสอบถาม

การวิเคราะห์โดยใช้ เครื องมือ
ทางภูมิศาสตร์ สารสนเทศ

การวิเคราะห์โดยใช้
เครื องมือทางสถิติ

การกําหนดจุดอพยพชัว คราว
และเส้ นทางอพยพ

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร

การสรุปผลเชิงพื 'นที

การสรุปผลเชิงสังคม
สรุปผลโดยรวมของการศึกษา

เสนอแนะการศึกษาวิจยั ในขันต่
' อไป
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ในการวิเคราะห์เพือหาจํานวนรองรับของผู้อพยพในพื 'นทีศึกษานันจะใช้
'
เฉพาะข้ อมูล
ประชากรทีจดทะเบียนเท่านัน' เนืองจากในการหาข้ อมูลทีจะนํามาวิเคราะห์หาจํานวนประชากร
แฝงนันต้
' องใช้ ข้อมูลการใช้ ระบบสาธารณูปโภค อีกทังประชากรที
'
เป็ นประชากรแฝงเลือกทีจะไม่
เข้ ามายังพื 'นทีในกรณีทีเกิดภัย เนืองจากมีลกั ษณะของการเตือนภัยก่อนหน้ าทีจะเกิดภัยพิบตั ิคลืน
พายุซดั ฝั ง ทําให้ ประชากรแฝงทีเข้ ามาทํากิจกรรมในพื 'นทีเลือกทีจะไม่เข้ ามายังพื 'นทีในช่วงเกิดภัย
2) ข้ อจํากัดด้ านระยะเวลา
ในการศึกษาครั ง' นี 'มีระยะเวลาสันและงบประมาณมี
'
จํากัด หากเปรี ยบเทียบกับ
เนื อ' หาหรื อปั จ จัยต่าง ๆ ที ต้องศึกษามี ห ลายประเด็น ดัง นัน' งานวิ จัยนี จ' ะเน้ นเพี ยงการอพยพ
ชัว คราวทีมีระยะเวลาในการอพยพเพืออาศัยในพื 'นทีหลบภัยในระยะสัน' ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึง
ปั จจัยหรื อตัวแปรต่าง ๆ นันจะมี
' น้อยกว่าการทีจะต้ องอาศัยเพือหลบภัยในระยะเวลาทีนาน
1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ รับจากงานวิจยั
1) ประชาชนในพื >นทีมีความตระหนักในภัยพิบตั ิทีอาจเกิดขึ >น และสามารถจัดการ
ตนเองรวมไปถึงทรัพย์สินของตนเองได้ อย่างปลอดภัยและมีสติ
2) สามารถใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในการวิจยั ต่อไป
3) สามารถนําผลการศึกษาเป็ นข้ อมูลเพือพัฒนาหรื อวางแผนในด้ านการบรรเทาภัย
ต่อไปได้ ในอนาคต
1.7 นิยามศัพท์
1) คลืนพายุซดั ฝั ง (storm surge) คือลักษณะของการเกิดนํ 'าท่วมรุนแรงและฉับพลัน
อันเกิดมาจากความกดอากาศตํากดลงบนผิวนํ 'า ซึง มีอิทธิพลจากลมมรสุม
2) พื 'นทีปลอดภัย (safety area) คือพื 'นทีทีมีระดับความปลอดภัยกว่าพื 'นทีอืน ๆ ซึง
สามารถใช้ เป็ นทีพกั อาศัยในกรณีทีเกิดภัยชัว คราวหรื อใช้ เป็ นทีอพยพชัว คราวหรื อเป็ นจุดรวมพล
เพืออพยพไปสูพ่ ื 'นทีทีปลอดภัยสูงกว่าได้
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3) การวางแผน (planning) คือการจัดการเพือเตรี ยมความพร้ อม ซึงจําแนกออกได้ เป็ น
4 ขันตอนได้
'
แก่ การวางแผน การเตรี ยมความพร้ อม การลดผลกระทบ และการฟื น' ฟูเยียวยา โดย
ในงานศึกษานี 'จะเน้ นไปในด้ านการเตรี ยมความพร้ อมเป็ นสําคัญ
4) การอพยพ (evacuation) คือการนําผู้ทีอยูใ่ นพื 'นทีเสียงภัยออกจากพื 'นทีหนึงในกรณี
ที พื น' ที นัน' มี เ หตุจํ า เป็ นจนไม่ส ามารถที จ ะอาศัย หรื อ ประกอบกิ จ กรรมใด ๆ อัน เนื อ งมาจาก
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ เช่น การเกิดภัยพิบตั ิ เป็ นต้ น

