
บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึกษาการปองกันความเสียหายจากดินถลมในจังหวัดนานโดยศึกษาจากมุมมองการ
ทองเที่ยวทางรถยนต เพื่อศึกษาถึงการดําเนินการในการปองกันความเสียหายจากดิน ถลมของ
จังหวัดนาน และหาระดับการลงทุนที่เหมาะสมในการปองกันดินถลมบริเวณทางหลวงในจังหวัด
นาน รวมถึงการศึกษาแนวทางการปองกันภัยจากดินถลมในอนาคตเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเปนวัตถุประสงคของการศึกษาน้ี ผูศึกษาจึงไดทําการรวบรวมขอมูลจาก
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน แขวงการทางนานที่ 1 แขวงการทางนานที่ 2
และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยเปนการศึกษาจากขอมูลการดําเนินงานปองกันภัยดินถลม
จากหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดนาน ป พ.ศ. 2554 และรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการติดตอ
ประสานงานและสอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรงและขอมูลจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาคร้ังน้ี ซึ่งผลการศึกษาไดนําเสนอแบงเปน 3 สวน ดังน้ี

สวนที่ 1 การศึกษาการดําเนินการในการปองกันความเสียหายจากดินถลมของจังหวัดนาน
สวนที่ 2 การศึกษาตนทุนและผลประโยชนของการปองกันภัยดินถลมบริเวณทางหลวงใน

จังหวัดนานในมุมมองการทองเที่ยวทางรถยนตเพื่อหาระดับการลงทุนที่เหมาะสม
สวนที่ 3 การศึกษาแนวทางการปองกันภัยจากดินถลมเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศ

ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในเร่ืองดังกลาว

4.1 การศึกษาการดําเนินการในการปองกันความเสียหายจากดินถลมของจังหวัดนาน
4.1.1 สถานการณท่ัวไป
อุทกภัยและดินโคลนถลมเปนปญหาดานสาธารณภัยที่สําคัญของจังหวัดนาน ดวยในชวง

ฤดูฝนของทุกปคือระหวางเดือน พฤษภาคม – กันยายน หลายพื้นที่ในจังหวัดนานจะมีฝนตกชุกและ
ตกติดตอกันเปนระยะเวลานาน จนเกิดนํ้าปาไหลบามาตามผิวดินมากกวาปกติ จึงทําใหประสบ
อุทกภัยในหลายพื้นที่ มีนํ้าเออลนตลิ่ง นํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก และดินโคลนถลม สราง
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสิ่งสาธารณประโยชนเปนจํานวนมาก สําหรับ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถลมของจังหวัดนาน ประกอบดวยพื้นที่ 15 อําเภอ 97 ตําบล 659
หมูบาน ดังน้ันจังหวัดนานจึงมีการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาต-
ภัยและดินโคลนถลม และไดจัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและดิน
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โคลนถลมจังหวัดนานป 2554 ขึ้น เพื่อเปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
เน่ืองจากนับวันสถานการณภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถลมมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น และ
ทําใหสามารถดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยเปนไปไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลสูงสุด
รวมทั้งการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนานที่กําหนด เพื่อลดความเสี่ยง ปองกัน และบรรเทาความ
เสียหายใหเกิดขึ้นนอยที่สุด และฟนฟูผูประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว

4.1.2 ปจจัยการเกิดดินถลมในจังหวัดนาน
ธรณีพิบัติภัยดินถลมในจังหวัดนานเกิดจากปจจัยหลัก 4 ดาน ไดแก สภาพธรณีวิทยา

สภาพภูมิประเทศ ปริมาณนํ้าฝน และการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม
1. สภาพธรณีวิทยา
ลักษณะทางธรณีวิทยาที่มีผลตอการเกิดดินถลมน้ันขึ้นกับชนิดของหินและ

โครงสรางทางธรณีวิทยาซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี
1.) ชนิดของหิน หินตางชนิดกันจะมีอัตราการผุพังตางกัน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ

ทางกายภาพและทางเคมีที่ไมเหมือนกัน และเมื่อผุพังกลายเปนดินจะใหลักษณะดินที่แตกตางกัน
ดวยเชน หินแกรนิต มีอัตราการผุพังสูง เมื่อผุพังแลวจะไดชั้นดินทรายรวนหรือดินทรายปนดิน
เหนียว หินภูเขาไฟมีอัตราการผุพังสูงใกลเคียงกับหินแกรนิต เมื่อผุพังไดชั้นดินรวนปนดินเหนียว
หรือดินเหนียวหินดินดาน-หินโคลน เมื่อผุพังจะไดชั้นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายเปนตน
ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดนาน ดานตะวันออกที่เปนเทือกเขาหลวงพระบาง ติดชายแดนลาว
จะเปนหินตะกอนจําพวกหินกรวดมน หินทราย หินดินดาน และหินโคลน ตอนกลางของจังหวัด
จะเปนสวนผสมของหินตะกอนและหินอัคนี จําพวกหินทราย หินปูน หินดินดาน หินทัฟฟเน้ือไร
โอไลตผสมเน้ือแอนดีไซตที่ถูกแปรสภาพ ดานตะวันตกจะมีหินหลากหลายจําพวก ไดแก หินกรวด
มน หินทราย หินทรายแปง และหินโคลนบางสวน มีหินกลุมลําปาง ที่เปนหินโคลนปนหินปูนผสม
หินทราย และหินทรายแปง ปรากฏเปนบริเวณกวางในเขตอําเภอสองแคว ทาวังผา และบานหลวง
ภายในจังหวัดมีหินอัคนีจําพวกแอนดีไซต หินไรโอไลต และหินทัฟฟปรากฏแทรกอยูเปนแนวใน
เขตอําเภอบานหลวง นอกจากน้ียังมีหินอัคนีจําพวกหินแกรนิต และหินไพรอกซีไนต ปรากฏให
เห็นเปนหยอมๆในเขตอําเภอบอเกลือ สันติสุข และแมจริม

2.) โครงสรางทางธรณีวิทยา มีผลตอการผุพังของหิน โดยหินที่มีรอยแตกมาก
และอยูในเขตรอยเลื่อน โดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลังจะมีอัตราการผุพังสูง เน่ืองจากมีชองวางใหน้ํา
และอากาศผานเขาไปทําปฏิกิริยาทางเคมีไดงาย ชั้นหินจึงผุพังรวดเร็วกวาบริเวณอ่ืน ชั้นหินที่ถูก
แทรกดันดวย หินอัคนี หรือบริเวณที่มีนํ้าพุรอนและแหลงแรจากสายนํ้าแรรอน ทําใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงทางเคมี ในเน้ือหินจะทําใหชั้นหินมีอัตราการผุพังสูงยิ่งขึ้นธรณีวิทยาโครงสรางของ
จังหวัดนานมีลักษณะเปนชั้นหินคดโคงแบบประทุนคว่ําและประทุนหงายสลับกัน โดยมีแนวแกน
คดโคงอยูในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใตรอยแตกของหินสวนใหญจะมีทิศทาง
เดียวกับแนวแกนคดโคง นอกจากน้ียังมีกลุมรอยเลื่อนปวที่เปนรอยเลื่อนมีพลังและมีโอกาสเคลื่อน
ตัวอีกคร้ัง พาดผานในแนวเหนือ-ใต ทางดานตอนเหนือของจังหวัด สงผลใหชั้นหินในบริเวณ
ใกลเคียงรอยเลื่อนมีพลัง เชน ในอําเภอทุงชาง อําเภอปว และอําเภอบอเกลือ มีรอยแตกในทิศทาง
เหนือ-ใตเพิ่มขึ้นดวย

2. สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศที่ทําใหเกิดดินถลมไดงาย ไดแก พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง หรือมี

ทางนํ้า คดเคี้ยวจํานวนมาก นอกจากน้ี ยังพบวาลักษณะภูมิประเทศที่เปนรองเขาดานหนารับนํ้าฝน
และบริเวณที่เปนหุบเขากวางใหญสลับซับซอนแตมีลํานํ้าหลักเพียงสายเดียวจะมีโอกาสเกิดดินถลม
ไดงายกวาบริเวณอ่ืนๆ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดนาน สวนใหญประกอบดวยภูเขามี
ความสูง 600-1,200 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล มีความลาดชันเกินกวา 30 องศา โดยมีเน้ือที่ประมาณ
รอยละ 85 ของเน้ือที่จังหวัด ลักษณะเปนภูเขาลูกคลื่นลอนลาด และลูกคลื่นลอนชัน ภูเขาที่มีความ
สูงมากสวนใหญอยูบริเวณเทือกเขาหลวงพระบางเขตชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ภูเขาที่สําคัญ ไดแก ภูแว ต้ังอยูทางทิศเหนือของเขตอําเภอปว เปนตนภูเขาที่สูงที่สุด
ในจังหวัดนาน คือ ดอยภูคา มีความสูง 1,980 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลางต้ังอยูทาง ทิศ
ตะวันออกเฉียงใตในเขตทองที่อําเภอปว เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปนภูเขาสูงทําใหมีลุมน้ําและแหลง
นํ้าที่เปนตนกําเนิดของตนนํ้าลําธารสําคัญหลายสาย เชน แมนํ้านาน แมนํ้าสา แมนํ้าวาแมนํ้าสมุน
แมนํ้าหลง แมนํ้าปว แมนํ้ากอน เปนตน นอกจากน้ียังมีลําธารและลําหวยจํานวนมากชาวบานจึงมัก
ต้ังถิ่นฐานบานเรือนอยูใกลกับแหลงน้ํา ซึ่งอาจจะเปนพื้นที่เสี่ยงภัยตอดินโคลนถลมและน้ําปาไหล
หลาก สวนพื้นที่ราบลุมมีเปนสวนนอย ไดแก ที่ราบกวางใหญอยูในลุมน้ํานาน – สาตามลําน้ํานาน
และที่ราบลุมแคบๆ อยูแถบอําเภอนานอยตอนใต อําเภอทาวังผา อําเภอปว อําเภอเชียงกลาง และ
อําเภอทุงชาง

3. ปริมาณนํ้าฝน
ดินถลมจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักหรือตกติดตอกันเปนเวลานาน วัดปริมาณ นํ้าฝน

ไดมากกวา 100 มิลลิเมตรตอวัน และปริมาณสะสมเกิน 300 มิลลิเมตรตอสามวัน นํ้าฝนจะไหลซึม
ลงไปในชั้นดิน จนกระทั่งชั้นดินอ่ิมตัวดวยน้ํา ความดันของน้ําในดินเพิ่มขึ้นซึ่งเปนการเพิ่มความ
ดัน ในชองวางของเม็ดดิน โดยนํ้าจะเขาไปแทนที่ชองวางระหวางเม็ดดิน ทําใหแรงยึดเหน่ียว
ระหวางเม็ดดิน ลดนอยลง สงผลใหชั้นดินมีกําลังรับแรงเฉือนลดลง ถาหากปริมาณน้ําในมวลดิน
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เพิ่มขึ้นจนระดับน้ําในชั้นดินสูงขึ้นมาที่ระดับผิวดิน จะเกิดการไหลบนผิวดิน และกัดเซาะหนา ดิน
ทําใหลาดดินเร่ิมมีการเคลื่อนตัว และเกิดการถลมในที่สุด ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนาน ในฤดู
ฝนจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดพาเอาความชุมชื้นมาสูภูมิภาค ทําใหมีผลตก
ชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตรตอป ในชวง 10 ป
( 2543 - 2553 ) พบวาปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือน กันยายน พ.ศ.2545 เทากับ 358.5 มิลลิเมตร
และมีจํานวนวันที่ฝนตกมากที่สุดป 2551 จํานวน 139 วัน และนอยที่สุดในป 2546 จํานวน 91 วัน
นอกจากน้ี จังหวัดนาน ยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เปนหุบเขาและภูเขาสูงชันมาก ทิวเขาวางตัว
ในแนวเหนือใตทําใหบริเวณยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสูงที่แผมาจากประเทศจีนในฤดู
หนาว ไดอยางทั่วถึงและเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต ทําใหเสมือนกําแพงปดกั้นลม
มรสุมทางทิศตะวันออก รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขา กับความสูงเฉลี่ยที่ผิวแตกตาง
กันมากและยังมีระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล จากปจจัยทั้งหลายเหลาน้ี ในตอนกลางวัน ถูก
อิทธิพลของแสงแดดเผา ทําใหอุณหภูมิรอนมาก และในตอนกลางคืนจะไดรับอิทธิพลของลมภูเขา
พัดลงสูหุบเขา ทําใหอากาศเย็นในตอนกลางคืน

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม
พื้นที่ป าธรรมชาติในบริ เวณภู เขาสูงชันสวนใหญมีการบุก รุกทํ าลายป า

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ทําการเกษตรในพื้นที่สูงหรือบริเวณเชิงเขา การตัดถนนผาน
ไหลเขาสูงชัน การตัดไหลเขาเพื่อสรางบานเรือนที่อยูอาศัย หรือการปลูกสร างสิ่งกอสรางกีด
ขวางทางน้ํา เปนตน ในปจจุบันพื้นที่จังหวัดนานกําลังถูกบุกรุกทําลายพื้นที่ปาตนนํ้า เพื่อใชปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวและปลูกขาวไรแบบหมุนเวียน ซึ่งในชวง 2-3 ป ที่ผานมามีราคาสูง เน่ืองมาจาก
การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร และความตองการของตลาดโลก ทําใหเกษตรกรเพิ่มพื้นที่
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากขึ้น มีการทําไรขาวเลื่อนลอย ทําใหมีการบุกรุกแผวถางทําลายปาเพิ่มขึ้น
จากเดิมเปนบริเวณกวาง จนกลายเปนภูเขาหัวโลน ขาดตนไมใหญที่มีระบบรากยึดเหน่ียวหนาดิน
เมื่อมีฝนตกติดตอกันหลายวัน ดินอุมน้ําไมไหวก็จะเร่ิมคืบตัวเกิดเปนดินแยกและพังถลมลงมา
ตามลําดับ

จากปจจัยที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาปจจัยดานสภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ
และปริมาณนํ้าฝน เปนปจจัยที่ธรรมชาติเปนผูกําหนดและเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดดินถลมแต
ไมสามารถควบคุมได สวนปจจัยสภาพสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันมักเกิดจากการกระทําของ
มนุษย ซึ่งเปนสวนที่สามารถทําการปองกันและควบคุมได ดังน้ันการปองกันภัยจากดินโคลนถลม
ในการศึกษาน้ีจึงเปนไปทางดานการดําเนินการปองกันและแกไขในสวนที่สามารถกระทําไดคือ
เปนการกอสรางและซอมบํารุงถนนทางหลวงในจังหวัดนานที่เสียหายจากสาเหตุดินถลม
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4.1.3 พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถลมในจังหวัดนาน
ในป 2553 กรมทรัพยากรธรณีไดวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดดินถลมซึ่งไดแก

ลักษณะทางธรณีวิทยา ความลาดชัน และพืชพรรณที่ปกคลุม เพื่อจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาส
เกิดดินถลม (Landslide Hazard Map) โดยสามารถแบงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมออกเปน 3
อันดับ ไดแก

พื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมอันดับ 1 ดินมีโอกาสถลมเมื่อมีปริมาณฝน
มากกวา 100 มิลลิเมตร ตอวัน หนาดินหนา ขาดรากไมยึดเหน่ียวและความลาดเอียงของพื้นที่
มากกวา 30 องศา

พื้นที่สีเหลืองหรือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมอันดับ 2 ดินมีโอกาสถลมเมื่อมีปริมาณฝน
มากกวา 200 มิลลิเมตร ตอวัน หนาดินหนา ขาดรากไมยึดเหน่ียวและความลาดเอียงของพื้นที่
มากกวา 30 องศา

พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมอันดับ 3 ดินมีโอกาสถลมเมื่อมีปริมาณฝน
มากกวา 300 มิลลิเมตร ตอวัน หนาดินหนา ขาดรากไมยึดเหน่ียวและความลาดเอียงของพื้นที่
มากกวา 30 องศา

ผลจากการจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลม พบวา จังหวัดนาน มีพื้นที่ที่มี
โอกาสเกิดดินถลมสูง สวนใหญอยูในพื้นที่ที่เปนภูเขา บริเวณโดยรอบของอําเภอเวียงสา พื้นที่
ทางดานตะวันตกของอําเภอนานอยและอําเภอนาหมื่น พื้นที่ตอนกลางของอําเภอแมจริม และพื้นที่
ทางดานตะวันออกเฉียงใตของอําเภอทาวังผา โดยเฉพาะภูเขาที่เปนหินแกรนิต หินไรโอไลตหิน
โคลน หินทรายและหินทรายแปง และไดประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลมเบื้องตน
เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อหมูบานเสี่ยงภัยดินถลมระดับจังหวัด พบวา จังหวัดนาน มีพื้นที่เสี่ยงภัยดิน
ถลมอยูใน 15 อําเภอ 70 ตําบล 348 หมูบาน ดังแสดงในแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลมของ
จังหวัดนาน (ภาพ 1.4)

4.1.4 ประวัติการเกิดดินถลมและนํ้าปาไหลหลาก
ในชวงทศวรรษที่ผานมา จังหวัดนานมีพายุหมุนเขตรอนพัดผานและเคยมีรองความกด

อากาศตํ่าหรือรองฝนพาดผานนานหลายวันจํานวนหลายคร้ัง ทําใหเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัยดิน
ถลมและนํ้าปาไหลหลากขึ้น สรางความเสียหายตอทรัพยสิน พื้นที่เกษตรกรรมและผลิตผลทางการ
เกษตรเปนอยางมาก

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 เกิดเหตุการณดินถลมและนํ้าปาไหลหลากที่บานสบปนหมูที่ 2
ตําบลหวยโกน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองจากมีฝนตกติดตอกัน 4-5 วัน เกิดดินไหลจํานวนหลาย
แหง ดินโคลนพรอมตนไมไหลตามความลาดเอียงของไหลเขาที่ชันมากกวา 70 องศา ลงสูหวยน้ํา
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ปาด ทําใหบานเรือนเสียหายทั้งหลังจํานวน 1 หลัง และเสียหายบางสวนอีกหลายหลัง นอกจากน้ียัง
มีรอยดินแยกขนาดใหญบนภูเขา โดยรอยแยกกวางประมาณ 15 เซนติเมตร ลึกประมาณ 70
เซนติเมตร ยาวประมาณ 700 เมตร และมีการทรุดตัวของพื้นดินประมาณ 20 เซนติเมตร ทําให
ราษฎรที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม จํานวนประมาณ 35 หลังคาเรือน ตองอพยพยายบานเรือนไป
ต้ังอยูในสถานที่แหงใหมที่ปลอดภัยกวา

วันที่ 31 สิงหาคม 2549 มีฝนตกหนักติดตอกันหลายวันบริเวณ บานน้ําพิ ตําบลทุงชาง
อําเภอทุงชาง ทําใหเกิดดินดินไหลเกิดขึ้นมากกวา 50 แหง เปนขนาดใหญ 5 แหง โดยดินไหลที่ทํา
ความเสียหายตอบานมีความกวางตามแนวสันเขาประมาณ 300 เมตร และไหลลงไปถึงหวยนํ้าพิ ทํา
ใหบานเรือนเสียหายทั้งหลัง 2 หลัง วันที่ 5 กันยายน 2551 เวลาประมาณ 23.35 น. มีฝนตกหนักใน
พื้นที่อําเภอทาวังผา เปนเหตุใหมีสถานการณน้ําปาไหลหลากของแมน้ําสาย สงผลกระทบใหบาน
หวยธนู หมูที่ 9 ตําบลตาลชุม นํ้าพัดพาบานเรือนของราษฎรหายไป 9หลัง บานพังเสียหายบางสวน
45 หลังคาเรือน ถนนเสียหาย 2 สาย ฝาย 3แหง มีผูบาดเจ็บ 10ราย และมีผูเสียชีวิต 3 ราย บาน
น้ําปาก หมูที่ 7 ตําบลตาลชุม บานพังเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง บานเสียหายบางสวน 6 หลัง และบาน
มวง ตําบลศรีภูมิ บานพังเสียหายบางสวน 6 หลัง

วันที่ 12 กันยายน 2552 อิทธิพลของพายุโซนรอน “มูจิแก” ซึ่งออนกําลังลงกลายเปนพายุ
ดีเปรสชัน โดยมีศูนยกลางบริเวณเมืองทันหวา ประเทศเวียดนาม เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกทําให
เกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดนาน ซึ่งเปนพื้นที่ภูเขาสูงชันทําใหเกิดน้ํา
ปาไหลหลากอยางรวดเร็ว ในพื้นที่บานสองแคว หมู 5 และบานปางเปย หมู 6 ตําบลสะเนียน อําเภอ
เมือง ทําใหถนนเสียหาย 4 สาย ทอระบายนํ้า 2 แหง ราษฎรไดรับความเดือดรอนประมาณ 500
ครัวเรือน 2,500 คน และมีผูเสียชีวิต 4 ราย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2553 พายุโซนรอน “โกนเซิน” บริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง ทําใหรอง
มรสุมที่พาดผานประเทศไทยตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทย และอาวไทย มีกําลังแรงขึ้น ทําใหมีฝนตกชุกหนาแนนและฝนตกหนัก เกิดนํ้าปาไหล
หลากเขาทวมพื้นที่ 2 อําเภอ คือ อําเภอปว ในพื้นที่ 3 ตําบล 5 หมูบาน กระแสน้ําพัดพาเศษวัสดุกิ่ง
ไมลอยมาติดกับสะพาน และ อําเภอทาวังผา ในพื้นที่ 5 ตําบล 13 หมูบาน น้ําไหลบานําตนไมกิ่งไม
ไหลไปติดที่สะพานขามแมน้ํายาว และที่บานน้ํากิ หมู 5 บานสันเจริญ หมู 6 ตําบลผาทอง มีดินไหล
ลงมาเปนระยะตลอดเสนทาง บานเรือนราษฎรที่อยูติดทางน้ําเสียหายประมาณ 10 หลัง สัตวเลี้ยง
ถูกน้ําพัดพาเสียหาย พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจํานวนมาก

วันที่ 26 มิถุนายน 2554 “พายุโซนรอนไหหมา” บริเวณทะเลจีนใตตอนบน เคลื่อนผาน
ประเทศลาวและออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศตํ่า เคลื่อนผานจังหวัดนาน ทําใหเกิดฝนตก
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หนักตลอดทั้งวันทั้งคืน ติดตอกัน 2 วัน บริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัด ไดแก อําเภอบอ
เกลือ ทุงชาง ปว ทาวังผา ซึ่งมีลําหวยและแมน้ําสาขาตางๆ ไหลลงสูแมน้ํานานทําใหระดับนํ้า ใน
แมนํ้านานสูงขึ้นอยางรวดเร็วและไหลเขาทวมบานเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายในหลายอําเภอ
ไดแก อําเภอปว ทาวังผา เมือง ภูเพียง และเวียงสา บางพื้นที่ระดับนํ้าขึ้นสูงกวา 2 เมตร ชาวบานตอง
ขนของและสัตวเลี้ยงหนีขึ้นไปอยูชั้น 2 ของบาน และไมสามารถออกมาจากบานไดเน่ืองจาก
กระแสน้ําเชี่ยวกราก อีกทั้งน้ํายังทวมตามถนนสายตางๆ จนไมสามารถสัญจรได ในเขตเทศบาล
เมืองนานระดับนํ้าสูง 50-70 เซนติเมตร ชุมชนไดรับผลกระทบ 12 แหงกวา 2,000 หลังคาเรือน

สรุปยอดความเสียหายของบานเรือนประชาชนในจังหวัดนานที่เกิดจากดินโคลนถลมจาก
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนานในป พ.ศ. 2554 มีมูลคาความเสียหายถึง
3,430,000 บาท จํานวนบานที่เสียหายทั้งหลัง 12 หลังคา และไดรับความชวยเหลือจากทางราชการ
เปนจํานวนเงิน 3,240,000 บาท ดังแสดงในตาราง 4.1
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ตาราง 4.1 ขอมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําจังหวัดนาน

ขอมูลและความพรอมในการกอสรางบานเรือน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําจังหวัดนาน

ขอมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
ที่ ชื่อ - สกุล

ผูประสบภัย
ที่อยู ประเภท

ที่ดิน
มูลคา
ความ

เสียหาย
(บาท)

การ
ชวยเหลือ
จากทาง
ราชการ

(ปภ) ที่ได
ดําเนินการ
แลว (บาท)

หมายเหตุ
(เงิน

ชวยเหลือ
เพ่ิมเติม

จาก
รัฐบาล)บา

นเล
ขท

ี่

หม
ูที่

ตํา
บล

อํา
เภอ

1 นายบุญศรี
รกไพร

70 1 สกาด ปว ไมมีเอกสาร
สิทธิ

250,000 30,000 240,000

2 นายติ๊บ รกไพร 96 1 สกาด ปว ไมมีเอกสาร
สิทธิ

300,000 30,000 240,000

3 นางกัลยา
รกไพร

111 1 สกาด ปว ไมมีเอกสาร
สิทธิ

250,000 30,000 240,000

4 นายรุจน
กองเกียรติบูชา

122 1 สกาด ปว ไมมีเอกสาร
สิทธิ

300,000 30,000 240,000

5 นายสมชาย
รกไพร

131 1 สกาด ปว ไมมีเอกสาร
สิทธิ

250,000 30,000 240,000

6 นายคํานพ
รกไพร

113 4 สกาด ปว ไมมีเอกสาร
สิทธิ

250,000 30,000 240,000

7 นายแสวง
ถาวงค

ไมมี
เลขที่

10 ศิลาเพชร ปว มีเอกสาร
สิทธิ์

250,000 30,000 240,000

8 นายสมฤทธิ์
สุทธหลวง

ไมมี
เลขที่

7 วรนคร ปว มีเอกสาร
สิทธิ์

300,000 30,000 240,000

9 นายประเดช
ศรีโพธา

71 5 กลางเวียง เวียงสา มีเอกสาร
สิทธิ์

300,000 30,000 240,000

10 นางวราภรณ
สุทธเสนา

199 11 กองควาย เมืองนาน มีเอกสาร
สิทธิ์

400,000 30,000 240,000

11 นางณิชกมล
มานะกิจ

269 1 หวยโกน เฉลิมพระ
เกียรติ

ไมมีเอกสาร
สิทธิ

300,000 30,000 240,000

12 นายชื่น คําลือ 22 9 บอ เมืองนาน มีเอกสาร
สิทธิ์

280,000 30,000 240,000

รวม 3,430,000 360,000 2,880,000

ที่มา: สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน. (2554)
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4.1.5 การปฏิบัติการแกไขปญหาภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถลม ของจังหวัดนาน
ในการปฏิบัติการแกไขปญหาภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถลม โดยเฉพาะภัยธรรมชาติใน

ปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้น และมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและมีความซับซอนมากขึ้น
ทั้งน้ีเน่ืองจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมไทย จากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว
ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น สงผลใหความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรง
มากขึ้น สวนราชการ หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปตอง
ใหความรวมมือสนับสนุนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนานโดยจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ กําลังคน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ยานพาหนะและสิ่งของอํานวย ความสะดวก รวมทั้งการ
ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนแกการปองกันบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย วาตภัยและดิน
โคลนถลม ตลอดจนการอพยพ ขนยายผูประสบภัยและทรัพยสินของทางราชการไปยังพื้นที่ที่
ปลอดภัย และฟนฟูบูรณะสิ่งเสียหายเมื่อภัยสงบลงแลวใหกลับคืนสูสภาพที่ใชการไดโดยเร็ว โดย
ใหพิจารณาพื้นที่เคยประสบอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลมอยูเปนประจํา และพื้นที่ที่คาดวาจะ
ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลมอยางแนนอน โดยเฉพาะที่ราบลุมบริเวณริมฝงที่มีแมนํ้า
ลําธารไหลผานเปนอันดับแรก และพื้นที่อ่ืนๆ เปนอันดับรอง ซึ่งความรุนแรงของสาธารณภัยจะ
แบงออกเปน 4 ระดับ ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 และ
แบงผูรับผิดชอบตามระดับความรุนแรง ดังน้ี
ตาราง 4.2 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยและผูรับผิดชอบ
ระดับความรุนแรง

ของสาธารณภัย
ลักษณะภัยและความรุนแรง การจัดการสาธารณภัย

1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปหรือมี
ขนาดเล็ก

ผูอํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการอําเภอ สามารถ
ควบคุมสถานการณและจัดการระงับภัยไดโดยลําพัง

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการอําเภอ ไมสามารถ
ค ว บ คุ ม ส ถ า น ก า ร ณ แ ล ะ จั ด ก า ร ร ะ งั บ ภั ย ไ ด
ผูอํานวยการจังหวัดเขาควบคุมสถานการณ

3 สาธารณภัยขนาดใหญที่มีลกระทบ
รุนแรงกวางขวางหรือสาธารณภัย
ที่จําเปนตองอาศัยผูเช่ียวชาญหรือ
อุปกรณพิเศษ

ผูอํานวยการจังหวัด ไมสามารถควบคุมสถานการณ
ได ผูอํานวยการกลาง และ/หรือผูบัญชาการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  เข าควบคุม
สถานการณ

4 สาธารณภัยขนาดใหญที่มีลกระทบ
รายแรงอยางย่ิง

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุมสถานการณ

ที่มา: สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน. (2554)
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1. หนวยงานที่ปฏิบัติงาน
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน เปนองคกรปฏิบัติหลัก

ที่รับผิดชอบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด รับผิดชอบการอํานวยการ
ควบคุม กํากับ ดูแก สั่งการ และดําเนินการตางๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน
ตามศักยภาพของหนวยงานในเขตจังหวัด และขอความชวยเหลือจากหนวยงานขางเคี ยง เมื่อ
ประเมินวาไมสามารถควบคุมสถานการณได โดยองคกรระดับรองประกอบดวย

1.) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ มีนายอําเภอเปน
ผูอํานวยการ ปลัดอําเภอ หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบ
และปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอของตนเอง และทําหนาที่เปน
หนวยชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ไดรับมอบหมาย

2.) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มีนายกเทศมนตรี
เปนผูอํานวยการ ปลัดเทศบาลเปนผูชวย หัวหนาหนวยงาน และภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงาน
ในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตเทศบาล และทําหนาที่เปนหนวยชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ไดรับมอบหมาย

3.) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
มีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูอํานวยการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวย กํานัน
ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล และมีหนาที่
เปนหนวยชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตามที่ไดรับมอบหมาย

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน เตรียมพรอม

ปฏิบัติการรับสถานการณอุกภัยและดินโคลนถลม ดังน้ี
1.) กอนเกิดภัย

1.1 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน จัดต้ังศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลมจังหวัดนาน
แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลติดตาม และประเมินผลการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย วาตภัย และ



45

ดินโคลนถลมจังหวัดนาน เพื่อประสานการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดิน
โคลนถลมใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.2 ประสานงานกับสถานีอุตุนิยมวิทยา โครงการชลประทานนานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียง ตรวจสอบและติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณนํ้าไหลหลากใน
ลุมนํ้าสําคัญ เพื่อใหสามารถแจงเตือนประชาชนใหทราบเปนการลวงหนา เชน ขอมูลปริมาณนํ้าฝน
และระดับนํ้าลุมนํ้านาน (ในกรณีนํ้าทวม) /แผนผังแสดงสถานีสํารวจอุทกวิทยาลุมนํ้านาน/ขั้นตอน
การติดตามสภาวะนํ้าฝน – นํ้าทาของลุมนํ้านาน/การเตือนภัยนํ้าทวมเมืองนาน

1.3 ใหเตรียมการชวยเหลือประชาชน โดยการจัดทําแผนเฉพาะกิจและ
ซักซอมการปฏิบัติตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด อําเภอ และเทศบาล ที่
กําหนดไว รวมทั้งเตรียมการ ในดานบุคลากร เรือทองแบน พรอมอุปกรณชวยชีวิต รถกูภัยเคร่ือง
สูบนํ้าใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดทันที ตลอดจนจัดเตรียมสิ่งของชวยเหลือบรรเทาทุกข
เคร่ืองใชที่จําเปนตอการยังชีพ การสํารองอาหาร นํ้าด่ืม เวชภัณฑ การเตรียมสถานที่รักษาพยาบาล
และสถานที่รองรับการอพยพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

1.4 จัดใหมีขายการสื่อสารที่สามารถรับขาวสาร และแจงเตือนภัยให
ประชาชนทราบลวงหนาใหครอบคลุมถึงระดับตําบล หมูบาน โดยใชขายวิทยุสื่อสารของกรมการ
ปกครองเปน ขายหลักการสื่อสารอ่ืนเปนขายรอง และสามารถรายงานสถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง

1.5 เตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลม
ลวงหนา โดยสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยที่เปนจุดออนที่มีนํ้าทวมขังและนํ้าปาไหลหลาก หรือมีปญหาใน
การระบายนํ้า และกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลม
เฉพาะของแตละพื้นที่ โดยจัดสรางทํานบปองกันนํ้าทวม ขจัดสิ่งกีดขวางทางนํ้าธรรมชาติ และทาง
ระบายนํ้าในเขตชุมชน เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง ตลอดจนจัดเตรียมเคร่ืองสูบนํ้าเพื่อเรงการระบาย

1.6 อบรมใหความรูแกประชาชน และเครือขายอาสาสมัคร เพื่อใหเกิด
ความพรอมและความตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้น และสามารถดําเนินการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นที่ที่อยูในศักยภาพที่สามารถดําเนินการได

2.) ขณะเกิดภัย
2.1 จัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจทุกระดับ ไดแก ระดับจังหวัด อําเภอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ก. เมื่อเกิดภัยขึ้น ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย และดินโคลนถลม จัดเจาหนาที่เคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุเขาชวยเหลือ ระงับและบรรเทาภัย
ใหเปนไปอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ

ข. ดําเนินการควบคุมพื้นที่ประสบภัยและอํานวยการปฏิบัติทั้งปวงใน
พื้นที่

ค. ดําเนินการประกาศแนะนํา แจงเตือนประชาชนและเจาหนาที่ให
หลบภัย หรือเตรียมการปองกันเพื่อลดอันตรายและความเสียหาย หากจําเปนและ สมควรให
ผูอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทองที่สั่งการใหดําเนินการปองกันตามที่เตรียมการ
ไวลวงหนาตาม สมควรแกกรณี

2.2 จัดต้ังศูนยกูภัยขึ้นในศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ
ก. เตรียมพรอมประจํา ณ ที่ต้ังมีเจาหนาที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช อุปกรณ

เคร่ืองมือสื่อสาร และยานพาหนะใหพรอมที่จะระงับและบรรเทาภัย
ข. หนวยกูภัย ประกอบดวย

- ชุดเคลื่อนที่เร็ว สามารถเคลื่อนที่ออกไประงับและบรรเทาภัย
ไดทันที

- ชุดสนับสนุน เตรียมพรอม ณ ที่ต้ัง สามารถเคลื่อนที่ไปเสริม
กําลังชุดเคลื่อนที่เร็วไดทันทีเมื่อไดรับการรองขอ

- เมื่อภัยลุกลามจนเกินกําลังของหนวยจะระงับไดโดยลําพัง
หรือไมอาจระงับโดยรวดเร็วตามขีดความสามารถที่มีอยูใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเขตอําเภอ / เทศบาล แจงขอกําลังสมทบจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทองที่ติดตอหรือเขตที่อ่ืน ตามที่ไดมีการประสานกันไว

- เมื่อกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน
จําเปนตองประสานกับหนวยงานที่อ่ืนใหการสนับสนุนสงกําลังเจาหนาที่เคร่ืองมือเคร่ืองใช ไป
ชวยเหลือสนับสนุนในการระงับและบรรเทาภัย การบรรเทาทุกขและสงเคราะหผูประสบภัยทันที
หรือเตรียมการ เมื่อเกิดภัยขึ้นฝายชวยเหลือและบรรเทาภัย

- คนหา ขนยาย และเก็บรักษาทรัพยสินมีคาของผูประสบภัยออก
จากพื้นที่อันตรายไปเก็บรักษาไวที่ปลอดภัยที่ไดเตรียมไว โดยคนหาซากศพผูเสียชีวิต จากน้ัน
ชันสูตรศพ และเคลื่อนยายศพไปดําเนินการตามพิธีทางศาสนา รวมถึงควบคุมโรคระบาด และ
โรคติดตอรายแรงในพื้นที่เกิดภัยหรือในพื้นที่รับการอพยพ หรืออพยพประชาชนออกจากพื้นที่
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อันตรายไปยังพื้นที่การอพยพและนํากลับเมื่อภัยยุติลง อีกทั้งตัดหรืองดจายกระแสไฟฟาบริเวณที่
เกิดภัย

- ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่จําเปน
2.3 จัดชุดสนับสนุน โดยจัดเตรียมกําลังเจาหนาที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุ

อุปกรณ ที่จําเปน เตรียมพรอม ณ ที่ต้ังพรอมที่จะใหการสนับสนุนแกชุดเคลื่อนที่เร็ว (ชุดสนับสนุน
อาจจะมีหลายชุดไดในกรณีจําเปน)

2.4 ระหวางที่ยังคงมีสถานการณอุทกภัย วาตภัยและดินถลมใหติดตาม
สถานการณอยางใกลชิด และออกเยี่ยมผูประสบภัยตลอดเวลา รวมทั้งการแจกจายสิ่งของเคร่ืองใชที่
จําเปนสําหรับประชาชนใหเพียงพอในการดํารงชีพ

2.5 สวนราชการ หนวยงาน ต้ังศูนยประสานงานของหนวยงาน พรอม
เตรียมความพรอมเร่ืองบุคลากร อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ในการใหความชวยเหลือ หากมีการ
รองขอ พรอมมอบหมายภารกิจ หากสถานการณมีความรุนแรงใหหัวหนาสวนราชการไปรายงาน
ตัวตอผูบัญชาการเหตุการณ ณ ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจทันทีที่ไดรับแจง

3.) หลงัเกิดภัย
3.1 หลังเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลมใหเรงสํารวจความเสียหาย

ที่ เกิดขึ้นโดยละเ อียดครอบคลุม  ทุกด าน ทั้ งด านความเปนอยู  การประกอบอาชีพ สิ่ ง
สาธารณประโยชนที่ชํารุดเสียหายเพื่อใหความชวยเหลือวัสดุซอมแซมบานเรือนราษฎรที่เสียหาย
และใหความชวยเหลือดานการเกษตร ตลอดจนเรงฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนที่ไดรับความ
เสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว

3.2 การฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนที่เสียหายจากอุทกภัย และดิน
โคลนถลม จะตองดําเนินการใหใชการไดภายใน 7 – 15 วัน ภายหลังเกิดภัย โดยใชจายเงินทดรอง
ราชการ 1 ลานบาท ในอํานาจของนายอําเภอ และงบ 50 ลานบาท ในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
ตามลําดับ

3.3 ดําเนินการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย และดินโคลนถลมอยางตอเน่ือง
โดยดําเนินการ ดังน้ี

- จัดทําบัญชี สํารวจจํานวนผูประสบภัย
- แจกจายเคร่ืองอุปโภคบริโภค ขาวสาร อาหารแหง เคร่ืองนุงหม แก

ผูประสบอุทกภัย และดินโคลนถลมใหทั่วถึงตามลําดับความจําเปนเรงดวน ตามบัญชีที่ไดจัดทําไว
- ขจัดสิ่งปรักหักพัง ตนไม เศษขยะ ที่กีดขวางทางเดินกระแสนํ้าให

หมดสิ้นโดยเร็ว
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- จัดพื้นที่รับการอพยพตามสัดสวน และความเหมาะสม (กรณีภัย
ขนาดใหญ ไมสามารถอพยพกลับภูมิลําเนา)

- จัดหาวัสดุในการสราง ซอมแซมที่พักอาศัยใหแกผูประสบภัย
- จัดหาเมล็ดพันธุพืช พันธุปลา พันธุสัตวใหผูประสบภัย
- จัดหางาน และฝกอาชีพ ระยะสั้นใหแกผูประสบภัย
- ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่จําเปน

3.4 ฝายรักษาความสงบเรียบรอยและจราจร ดําเนินการทั้งในขณะเกิดภัย
และหลังเกิดภัย ดังน้ี

- ปดกั้นบริเวณใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของ เขาไปกีดขวางการทํางาน
ของเจาหนาที่

- ปดกั้นการจราจรในบริเวณเกิดภัย เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ไดสะดวก

- รักษาทรัพยสิน สิ่งของมีคาของผูประสบภัย
- รักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณที่เกิดภัย
- ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่จําเปน

สวนในการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาดินถลมบริเวณถนนทางหลวงในจังหวัด
นานที่ไดรับความเสียหายจากสาเหตุดินถลม จะเปนพื้นที่ที่อยูในเขตความรับผิดชอบของแขวงการ
ทางนานที่ 1 และ 2 โดยสวนมากดินถลมบริเวณทางหลวงจะมีลักษณะการเคลื่อนตัวของดินบริเวณ
เชิงลาดเหนือคันทาง (Back Slope) และบริเวณลาดคันทาง (Side Slope) ดังภาพ 4.1 ซึ่งฝนเปน
สาเหตุหลักของการเกิดเหตุการณดังกลาว เน่ืองจากเมื่อฝนตกติดตอกันเปนระยะเวลานาน ปริมาณ
นํ้าฝนเกิน 100 มิลลิเมตรตอวัน หรือสะสมเกิน 300 มิลลิเมตรตอ 3 วัน จะทําใหดินอุมนํ้ามากจนรับ
นํ้าหนักตัวเองไมไหว เปนเหตุใหมวลดินเกิดการเคลื่อนตัวลงสูที่ตํ่าบริเวณเชิงลาดโดยเฉพาะริม
ถนนที่มักจะมีการทําเชิงลาดขางทางเมื่อมีการตัดภูเขาเพื่อทําถนน ซึ่งสํานักวิจัยและพัฒนางานทาง
กรมทางหลวงไดระบุแนวทางการปฏิบัติการแกไขปญหาการชะลางพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิง
ลาดแบงตามประเภทของความเสียหาย 4 ประเภทใหญ คือ

1. แนวทางการแกไขนํ้าผิวดินกัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาดคันทาง (Erosion at Toe
Slope)

2. แนวทางแกไขนํ้ากัดเซาะผิวหนาเชิงลาดและไหลทางสาเหตุจากนํ้าผิวดินและนํ้า
ทวมทาง (Erosion on Back Slope and Side Slope caused by Surface Water and Overflow)
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3. แนวทางการแกไขการเคลื่อนตัวของมวลดินเน่ืองจากอิทธิพลของนํ้าและ/หรือการ
ขาดเสถียรภาพของเชิงลาด (Earth Slip caused by Water and/or Unstable Slope)

4. แนวทางการแกไขหินรวงและเชิงลาดดิน–หินเคลื่อนตัว (Rock Fall and Rock Slide)
การเคล่ือนตัวของดินบริเวณเชิงลาดเหนือคันทาง การเคล่ือนตัวของดินบริเวณลาดคันทาง

(Back Slope) (Side Slope)

ที่มา: แขวงการทางนานที่ 1. (2554)
ภาพ 4.1 ลักษณะการเคลื่อนตัวของดินบริเวณถนนทางหลวงในจังหวัดนาน

4.2 การศึกษาตนทุนและผลประโยชนของการปองกันภัยดินถลมบริเวณทางหลวงในจังหวัดนานใน
มุมมองการทองเท่ียวทางรถยนต

4.2.1 การวิเคราะหตนทุน
การศึกษาตนทุนของการปองกันภัยดินถลมบริเวณทางหลวงในจังหวัดนาน ไดทําการ

รวบรวมขอมูลจากแขวงการทางนานที่ 1 และแขวงการทางนานที่ 2 ซึ่งเปนหนวยงานของกรมทาง
หลวงที่มีหนาที่รับผิดชอบการปองกันและแกไขปญหาดินถลมบริเวณทางหลวงในจังหวัดนาน
และมีหนาที่ควบคุมและดําเนินการกอสรางบูรณะและบํารุงรักษาทางหลวงในสวนของเสนทางใน
ความควบคุม เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศในดานการคมนาคม การเศรษฐกิจ การศึกษา การ
ปกครองและปองกันประเทศ โดยคํานึงผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ
ตลอดจนอํานวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแกผูใชทางหลวง และควบคุมทางหลวงให
เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย เกี่ยวกับทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง ใหเปนไปโดย
ถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง ป พ.ศ.2535 โดยแบงพื้นที่
ทางหลวงตามเขตความรับผิดชอบดังน้ี แขวงการทางนานที่ 1 รับผิดชอบทางหลวงในเสนทางสาย
ใต ไดแก อําเภอเมือง อําเภอภูเพียง อําเภอสันติสุข อําเภอแมจริม อําเภอบานหลวง อําเภอเวียงสา
อําเภอนานอย และอําเภอนาหมื่น สวนแขวงการทางนานที่ 2 รับผิดชอบทางหลวงในเสนทางสาย
เหนือ ไดแก อําเภอทาวังผา อําเภอปว อําเภอเชียงกลาง อําเภอบอเกลือ อําเภอสองแคว อําภอทุงชาง
และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
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การปองกันภัยจากดินถลมบริเวณทางหลวงของจังหวัดนานไดมีการดําเนินการมาอยาง
ตอเน่ืองเพราะในทุกๆปจังหวัดนานจะเกิดเหตุการณดินโคลนถลมทับเสนทางการเดินทาง หรือคัน
ทางบริเวณขอบถนนสไลด ซึ่งเปนอันตรายตอคนที่เดินทางโดยใชรถ หรือนักทองเที่ยวที่ตองใช
ถนนทางหลวงในการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดนาน โดยสวนใหญแขวงการทางนานที่ 1 และ 2 มี
การดําเนินการแกไขปญหาดินถลมบริเวณทางหลวงซึ่งเปนการแกปญหาเฉพาะหนาเพื่อให
การจราจรสัญจรผานไดเปนปกติกอนซึ่งเปนการแกไขปญหาเบื้อตนในระยะสั้นหรือชั่วคราว ที่มี
อายุการใชงานไมเกิน 3 ป แตหากเปนความเสียหายขนาดใหญก็จะซอมบํารุงใหกลับสูสภาพเดิม
หรือดีกวาเดิมเพื่อเปนการลงทุนปองกันการเกิดเหตุการณดินถลมซ้ําในอนาคต ทั้งน้ีการดําเนินการ
แกไขหรือซอมแซมทางน้ันมีเทคนิควิธีการและคาใชจายที่แตกตางกันไปตามลักษณะความเสียหาย
และภูมิประเทศบริเวณน้ันๆ โดยจะตองใหผูเชียวชาญทางดานวิศวกรรมเขามาตรวจสอบและ
ออกแบบการกอสรางอยางละเอียดเปนกรณีไป เพื่อใหไดมาตรฐาน ประยุกตใชวัสดุที่มีอยูใน
ทองถิ่นเพื่อชวยลดงบประมาณในการซอมแซมแกไขในระยะยาว ทําใหเกิดความกลมกลืนกับ
สภาพธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินทั้ง
ของหนวยงานและของประชาชนที่ใชรถใชถนน ในการศึกษาน้ีจะใชขอมูลในสวนของตนทุนการ
แกไขและซอมบํารุงทางหลวงของจังหวัดนานในป พ.ศ. 2554 เฉพาะงานที่เกิดจากสาเหตุดินถลม
ซึ่งเปนขอมูลสรุปทางหลวงที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ป
พ.ศ. 2554 เสนอคณะกรรมการอํานวยการกํากับติดตามการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (คชอ.) เพื่อ
พิจารณาขอใชงบกลางจากรัฐบาล (รายละเอียดในภาคผนวก) โดยตนทุนที่ใชมีมูลคา 479,706,625
บาท ดังแสดงในตาราง 4.3

ตาราง 4.3 จํานวนเหตุการณและงบประมาณที่ใชในการแกไขและซอมบํารุงทางหลวงที่มีสาเหตุ
จากดินถลมในจังหวัดนาน

หนวยงานรับผิดชอบ จํานวนเหตุการณ (คร้ัง) งบประมาณที่ใช (บาท)
แขวงการทางนานที่ 1 43 56,452,500
แขวงการทางนานที่ 2 85 423,254,125

รวม 128 479,706,625
ที่มา: จากการรวบรวมขอมูลจากแขวงการทางนานที่1 และแขวงการทางนานที่ 2. (2554)

4.2.2 การวิเคราะหผลตอบแทน
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การวิเคราะหผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการปองกันภัยดินถลม
บริเวณทางหลวง ในการศึกษาน้ีกําหนดใหมีเพียง 2 สวน ไดแก ผลประโยชนทางตรง คือ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในการใชถนนของผูใชเสนทางหลวงในจังหวัดนานที่สามารถรักษา
ได และผลประโยชนทางออม คือ รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนาน

1. ผลประโยชนทางตรง คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในการใชถนน
ของผูใชเสนทางหลวงในจังหวัดนานที่สามารถรักษาได โดยจะใชแนวคิดเร่ืองมูลคาชีวิตเชิงสถิติ
(Value of Statistical Life: VSL) โดยใชวิธีการทุนมนุษยที่คํานวณมูลคาชีวิตจากความสามารถใน
การผลิตและหารายไดของมนุษย เพื่อใชในการคํานวณมูลคาผลประโยชนจากการมีการปองกันภัย
จากดินถลมแลวทําใหผูใชถนนปลอดภัย โดยอาศัยขอมูลสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เก็บรวบรวม
ไดจากแขวงการทางนานที่ 1 และ 2 กรมทางหลวง โดยในการศึกษาน้ีจะใชขอมูลสถิติอุบัติเหตุบน
ทางหลวงของเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมป พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนระยะเวลากอนการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาภัยจากดินถลมบริเวณขางทางหลวงจังหวัดนาน เปรียบเทียบกับจํานวน
อุบัติเหตุบนทางหลวงในชวงเดือนเดียวกันคือเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ของป พ.ศ. 2555
ซึ่งเปนระยะเวลาภายหลังการดําเนินการดังกลาว ทั้งน้ีการใชขอมูลสถิติอุบัติเหตุเพียง 5 เดือนกอน
และหลังจากการดําเนินการเน่ืองจากมีขอจํากัดทางระยะเวลาในการทําการศึกษาและการเก็บ
รวบรวมขอมูลของกรมทางหลวงมีขอมูลยังไมครบระยะเวลา 1 ปของป พ.ศ. 2555 ซึ่งจะทําการหา
จํานวนอุบัติเหตุที่ลดลงไดเมื่อมีการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดินถลมทับทางหลวงใน
จังหวัดนานดังน้ี

ตาราง 4.4 จํานวนผูประสบภัยจากอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงในจังหวัดนาน เดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม แยกตามพื้นที่รับผิดชอบ

หนวงงาน ป พ.ศ. จํานวนผูเสียชีวิต (คน) จํานวนผูบาดเจ็บ(คน) รวม(คน)
บ

แขวงการทางนานที่ 1
2554 14 29 43
2555 3 18 21

แขวงการทางนานที่ 2
2554 2 21 23

2555 1 14 15
ที่มา: จากการรวบรวมขอมูลของแขวงการทางนานที่ 1 และ 2. (2554)

ตาราง 4.5 เปรียบเทียบจํานวนผูประสบภัยจากอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงทั้งหมดในจังหวัดนานใน
เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2554 และ 2555
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ป พ.ศ. จํานวนผูเสียชีวิต(คน) จํานวนผูบาดเจ็บ(คน) รวม(คน)
2554 16 (24.24%) 50 (75.76%) 66 (100%)
2555 4 (11.11%) 32 (88.89%) 36 (100%)

จํานวนที่ลดลง 12 18 30
ที่มา: จากการคํานวณ

จากตาราง 4.5 แสดงถึงจํานวนผูประสบภัยจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบในชวงเวลาเดียวกันคือใน 5 เดือนแรกของป พ.ศ. 2554 กับ 2555 แตในการศึกษาน้ี
ตองการหาเฉพาะจํานวนผูประสบอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงที่มีสาเหตุเกิดจากดินถลมบริเวณถนน
ทางหลวง ดังน้ันจึงตองนําจํานวนผูประสบอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงในแตละปคูณกับความนาจะ
เปนของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณดินโคลนถลมจนทําใหสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน น่ันคือประมาณ
1/10,000 หรือ 0.01% ซึ่งเปนตัวเลขที่ใชในการประเมินมูลคาความเสียหายจากการสูญเสียชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยภัยนํ้าปาไหลหลากและดินโคลนถลมที่ปรากฏในงานวิจัยของสถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Zhai, 2006; Lee and Jones, 2004 อางถึงใน อัครพงศ อ้ันทอง และ
คณะ, 2552) เน่ืองจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเกิดจากความประมาทของผูขับขี่
เองและมีสวนนอยมากที่เกิดดินถลมบริเวณทางหลวงในขณะที่กําลังมีผูสัญจรผานจุดน้ันพอดี โดย
จํานวนผูประสบอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกิดจากดินถลม สามารถคํานวณได ดังน้ี

ตาราง 4.6 จํานวนผูประสบอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกิดจากดินถลม
ป พ.ศ. จํานวนผูประสบอุบติเหตุ

บนถนนทางหลวง(คน)
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ

ดินโคลนถลม
จํานวนผูประสบอุบัติเหตุ

บนถนนทางหลวงที่เกิดจาก
ดินถลม(คน)

2554 66 0.01% 0.66
2555 36 0.01% 0.36

จํานวนผูประสบภัยจากดินโคลนถลมบริเวณทางหลวงที่ลดลงได 0.30
ที่มา: จากการคํานวณ

จากตาราง 4.6 พบวาจํานวนผูประสบภัยจากดินโคลนถลมบริเวณทางหลวงที่ลดลงได คือ
0.30 คน ซึ่งจะนํามาคํานวณหามูลคาความเสียหายจากอุบัติเหตุที่สามารถลดลงไดจากการมีการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาภัยดินถลมบริเวณทางหลวงของจังหวัดนานในป พ.ศ. 2554 โดย
นําจํานวนผูประสบภัยจากดินโคลนถลมบริเวณทางหลวงที่ลดลงไดคูณกับมูลคาชีวิตเชิงสถิติที่เปน
มูลคาของชีวิตผูประสบภัยอุบัติเหตุจากการศึกษามูลคาอุบัติ เหตุของประเทศไทยในป พ.ศ. 2550
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ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยในการศึกษาน้ีจะนําคาเฉลี่ยของความสูญเสียจากการเกิด
อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยมาใชในการคํานวณมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบน
ถนนทางหลวงที่มีสาเหตุมาจากภัยดินถลม ซึ่งมูลคาความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่
นํามาใชในการคํานวณน้ีไดรวมเอามูลคาชีวิตของผูประสบภัยอุบัติเหตุที่สูญเสียไปโดยรวมเอา
องคประกอบตางๆของความสูญเสียของบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุมาคํานวณ ไดแก คาใชจายที่
เกี่ยวของกับมนุษย เชน คาการสูญเสียความสามารถในการผลิต คาความสูญเสียเชิงคุณภาพชีวิต อีก
ทั้งยังรวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินเสียหาย คาใชจายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการชน เชน
คาใชจายในการจัดการของประกันภัย ตํารวจ ศาล หนวยกูภัยฉุกเฉิน เปนตน

ตาราง 4.7 คาเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรจําแนกตามระดับความรุนแรงตอราย
ระดับความรุนแรง คาเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิด

อุบัติเหตุจราจร (บาท)

กรณีเสียชีวิต 3,959,387 – 4,658,004
กรณีพิการ 4,503,479 – 5,404,175

กรณีบาดเจ็บสาหัส 123,245 – 128,836
กรณีบาดเจ็บเล็กนอย 30,289 – 30,461

กรณีทรัพยสินเสียหายอยางเดียว 40,220
ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษามูลคาอุบัติเหตุแหงประเทศไทย. (2550)

ตาราง 4.8 ตัวอยางมูลคาความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากดินถลมบนถนนทางหลวงที่สามารถ
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ลดไดในแตละระดับความรุนแรง
ระดับความรุนแรง คาเฉล่ียความสูญเสียจาก

การเกิดอุบัติเหตุจราจร
(บาท/คน)

คากลาง
(บาท/คน)

จํานวนผูประสบ
อุบัติเหตุภัยจากดิน
ถลมบนถนนทาง
หลวงที่ลดลงได

(คน)

มูลคาความสูญเสีย
จากการเกิดอุบัติเหตุ
จากดินถลมบนถนน
ทางหลวงที่สามารถ

ลดได (บาท)
กรณีเสียชีวิต 3,959,387 – 4,658,004 4,308,695.5 0.30 1,292,608.65
กรณีพิการ 4,503,479 – 5,404,175 4,953,827.0 0.30 1,486,148.10

กรณีบาดเจ็บสาหัส 123,245 – 128,836 126,040.5 0.30 37,812.15
กรณีบาดเจ็บ

เล็กนอย
30,289 – 30,461 30,375.0 0.30 9,112.50

กรณีทรัพยสิน
เสียหายอยางเดียว

40,220 40,220.0 0.30 12,066.00

ที่มา: จากการคํานวณ

จากตาราง 4.8 ที่แสดงตัวอยางมูลคาความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากดินถลมบนถนน
ทางหลวงที่สามารถลดไดในแตละระดับความรุนแรง โดยมี จํานวนผูประสบอุบัติเหตุภัยจากดิน
ถลมบนถนนทางหลวงที่ลดลงไดคือ 0.30 คน ซึ่งเปนจํานวนที่นอยมาก แตในการศึกษาน้ีจะสมมุติ
ใหผูประสบอุบัติเหตุจากภัยดินถลมบนถนนทางหลวงในจังหวัดนานที่คํานวณไดอยูในระดับความ
รุนแรงที่เปนกรณีบาดเจ็บเล็กนอย เน่ืองจากในความเปนจริงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลม
บริเวณขางทางจะมีปายจราจรเตือนใหผูขับขี่ระวังหินรวงหรือดินรวงในระยะกอนที่จะถึงจุดเสี่ยง
ภัย และเมื่อมีเหตุการณดินถลมบริเวณขางทางขณะที่มีผูขับขี่รถผานพอดี ผูประสบภัยจะมีอาการ
ตกใจควบคุมยานพาหนะไมไดดีเทาที่ควรอาจทําใหยานพาหนะเสียหลัก หักหลบหรือเบรก
กะทันหัน ทําใหไดรับบาดเจ็บเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ดังน้ันประโยชนในดานมูลคาความสูญเสียจาก
การเกิดอุบัติเหตุจากดินถลมบนถนนทางหลวงที่สามารถลดไดจากการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาภัยจากดินถลมบริเวณขางถนนทางหลวงในการศึกษาน้ีจึงมีมูลคาเทากับ 9,112.50 บาท

2. ผลประโยชนทางออม คือ รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนานที่เพิ่มขึ้น
หลังจากมีการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาภัยจากดินถลมบริเวณริมถนนทางหลวง โดย
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รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนานกอนที่จะมีโครงการคือรายไดจากการคาดการณในเดือน
มกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2554 และรายไดหลังจากการมีโครงการคือเปนรายไดจากการ
คาดการณในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ป พ.ศ. 2555 จากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน หรือ อพท. (DASTA) ซึ่งเปนองคการมหาชนที่มีบทบาทหนาที่ในการ
ดําเนินงานดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เน่ืองจากในป พ.ศ. 2553 อพท.ไดมีการดําเนินงานการ
พัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวเมืองนานใหเปนพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ประเภทแหลง
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม โดย อพท. ไดทําแผนระยะยาว 5 ปเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวจังหวัดนานใหเกิดความยั่งยืน เนนการสรางกระบวนการมีสวนรวมและบูรณาการ
หนวยงานทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม โดยยึดหลักสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สูตนแบบ
พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งผูอํานวยการองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ไดแสดงเปาหมายของการประกาศเปน
พื้นที่พิเศษเมืองนาน กลาวคือ ชาวนานจะไดรับประโยชนดานเศรษฐกิจ ซึ่งคาดวาจะมีรายไดจาก
การทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นภายใน 3 ป จาก 547.36 ลานบาทตอปในป 2552 เปน 902 ลานบาทในป
2554 จํานวน 993 ลานบาทในป 2555 และจํานวน 1,092 ลานบาทในป 2556 ตามลําดับ และเนน
การกระจายรายไดไปสูพื้นที่ทองเที่ยวของเมืองนานเปนหลัก ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะไดรับการบํารุงรักษาและพัฒนาคุณภาพใหดียิ่งขึ้น
โดย จะไดรับการดูแลใหอยูในระดับมาตรฐานสากล
ตาราง 4.9 รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนาน

ป พ.ศ. รายไดที่คาดการณ (ลานบาท) รายไดที่แทจริง (ลานบาท)
2552 - 547.36
2553 - 632.77
2554 902 -
2555 993 -
2556 1,092 -

ที่มา: กรมการทองเที่ยว และองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน. (2554)
จากตาราง 4.9 ที่แสดงรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนานน้ัน ไดแบงขอมูลออกเปน

รายไดจากการทองเที่ยวที่คาดการณในอนาคตซึ่งเปนขอมูลที่รวบรวมมาจาก องคการบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และรายไดจากการทองเที่ยวที่แทจริงน้ันเปนขอมูลที่
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ไดรับการรับรองจากจากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งขอมูลรายไดจากการ
ทองเที่ยวป พ.ศ. 2553 เปนขอมูลปลาสุดที่ไดรับการรับรองและเผยแพรใหแกบุคคลทั่วไป
สวนขอมูลในปตอมาอยูในขั้นตอนการรวบรวมและรับรองเพื่อเผยแพร ดังน้ันในการศึกษา การ
ปองกันความเสียหายจากดินถลมในจังหวัดนานโดยศึกษาจากมุมมองการทองเที่ยวทางรถยนตน้ี
จําเปนตองใชขอมูลรายไดจากการทองเที่ยวจากการคาดการณของ อพท. โดยจะใชเฉพาะขอมูลใน
ป พ.ศ. 2554 และ 2555 เน่ืองจากโครงการที่ไดทําการดําเนินการแกไขปญหารวมถึงการปองกันภัย
ที่เกิดจากดินถลมบริเวณถนนทางหลวงในจังหวัดนานในการรับผิดชอบของกรมทางหลวง เปน
ขอมูลในสวนของตนทุนการดําเนินงานต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ป พ.ศ. 2554 ดังน้ันในสวน
ของผลประโยชนที่เกิดขึ้นน้ันจึงตองเปนผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการดําเนินการแกไข
และปองกันภัยที่เกิดจากดินถลมบริเวณถนนทางหลวงในจังหวัดนาน น่ันคือ เปนขอมูลรายไดจาก
การทองเที่ยวของจังหวัดนานที่เพิ่มขึ้น จากป พ.ศ. 2554 มูลคา 902 ลานบาท กับรายไดจากการ
ทองเที่ยวที่คาดการณไวในป พ.ศ. 2555 ซึ่งมีมูลคา 993 ลานบาท โดยจะใชขอมูลเพียง 5 เดือน ที่
คํานวณไดจากรายไดจากการทองเที่ยวเฉลี่ยตอเดือนของจังหวัดนาน ดังตาราง 4.10 น่ันคือรายได
จากการทองเที่ยวของจังหวัดนานเพิ่มขึ้นเทากับ 37.9 ลานบาท

ตาราง 4.10 รายไดจากการทองเที่ยวเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดนาน

ป พ.ศ. รายไดจากการ
คาดการณ (ลานบาท)

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
(ลานบาท)

รายไดเฉลี่ย 5 เดือน
(ลานบาท)

2554 902 902/12 = 75.17 75.17 x 5 = 375.85

2555 993 993/12 = 82.75 82.75 x 5 = 413.75

รายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน 413.75 – 375.85 = 37.9
ที่มา: จากการคํานวณ

ตาราง 4.11 ผลตอบแทนรวมจากการดําเนินการแกไขและปองกันภัยที่เกิดจากดินถลมบริเวณถนน
ทางหลวงในจังหวัดนาน

รายการ จํานวน (บาท)
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ผลตอบแทนทางตรง: มูลคาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนนของผูใชเสนทางหลวงในจังหวัดนาน
ที่สามารถรักษาได

9,112.50

ผลตอบแทนทางออม: รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
นานที่เพิ่มขึ้นหลังจากดําเนินการ

37,900,000.00

ผลประโยชนรวม (5 เดือน) 37,909,112.50

ผลประโยชนรวม (3 ป) 37,909,112.50 x 7.2 =
272,945,610

ที่มา: จากการคํานวณ

และในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาดินถลมบริเวณถนนทางหลวงของจังหวัดนานน้ี จะสมมติใหผลตอบแทนทั้งหมดคงที่
ตลอดอายุของโครงการคือระยะเวลา 3 ป เน่ืองจากวาผลตอบแทนทั้งหมดของโครงการน้ีทั้งใน
สวนของผลตอบแทนทางตรงน้ันแนวโนมของการเกิดอุบัติเหตุจากดินถลมบริเวณทางหลวงของ
จังหวัดนานน้ีไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะมีโอกาสการเกิดนอยมาก สวนผลตอบแทน
ทางออมน้ันก็เปนการคาดการณถึงรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนานจึงเปนการยากที่จะทํา
การประมาณวาในอนาคตน้ันแนวโนมของรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนานจะเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไร ดังน้ันผลประโยชนที่เกิดจากโครงการน้ีจะคํานวณโดยใชขอมูลผลประโยชนรวม
ระยะเวลา 5 เดือนหลังจากมีโครงการที่คํานวณไดมาใชเปนผลประโยชนขั้นตํ่าเน่ืองจากแนวโนม
การทองเที่ยวของจังหวัดนานในอนาคตจะมีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือนมากขึ้นจากการที่นาเปน
เมืองตนแบบในการดําเนินงานการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวเมืองนานใหเปนพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน ประเภทแหลงทองเที่ยวเชิงประวั ติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมโดย อพท.
ดังน้ันผลประโยชนขั้นตํ่าที่โครงการควรจะมีในระยะเวลา 3 ปจะมีมูลคา 272,945,610 บาท

4.2.3 การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางการเงินของโครงการ
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การวิเคราะหทางการเงินของโครงการ เปนการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนในการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดินถลมบริเวณถนนทางหลวงของจังหวัดนาน โดย เปนการ
วิเคราะหคาใชจายหรือเงินลงทุนและผลตอบแทนของโครงการหรือผลประโยชนของโครงการ
และแสดงการวิเคราะหคา NPV โดยไดจากการใชขอมูลงบประมาณการลงทุนและผลประโยชนที่
ไดรับที่ไดคํานวณไวประมาณการออกมา เพื่อเปนเกณฑในการตัดสินใจในการลงทุน และบอกถึง
ระดับการลงทุนที่เหมาะสมของการดําเนินงาน

การคาดคะเนกระแสตนทุนและผลตอบแทนของโครงการในการศึกษาการดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหาดินถลมบริเวณถนนทางหลวงของจังหวัดนานในคร้ังน้ีมีอายุโครงการ
ประมาณ 3 ป เน่ืองจากสวนใหญการแกไขปญหาดินถลมขางทางหลวงในจังหวัดนานจะทําโดย
วิธีการซอมแซมเบื้องตนเพื่อใหการจราจรผานไดหรือทําใหกลับสูสภาพเดิมเพราะมีขอจํากัด
ทางดานงบประมาณ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของมูลคาปจจุบันของตนทุนและผลประโยชน
ของโครงการ แสดงไดดังตาราง 4.12 โดยใชอัตราคิดลดเทากับ 3.65% ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
ของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป ที่เร่ิมจําหนายในป พ.ศ. 2554

ตาราง 4.12 มูลคาปจจุบันของทุนและผลประโยชนของการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดิน
ถลมบริเวณถนนทางหลวงในจังหวัดนาน ณ อัตราคิดลด 3.65% (0.0365)

ปที่ มูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชน(บาท)

มูลคาปจจุบันของ

ตนทุน(บาท)

มูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนสุทธิ(บาท)

0 0 479,706,625.00 -479,706,625.00

1 272,945,610.00 462,813,917.00 -189,868,307.00

2 263,333,921.90 446,516,080.10 -183,182,158.20

3 245,114,043.50 430,792,166.00 -185,678,123.00

รวม 781,393,575.40 1,819,828,788.10 -1,038,435,213.00

ที่มา: จากการคํานวณ

การคํานวณหามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของ
โครงการ คือ การคํานวณหาผลรวมมูลคาปจจุบันของการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดิน
ถลมบริเวณถนนทางหลวงของจังหวัดนานเพื่อหาผลตอบแทนสุทธิของโครงการ และใชเปนเกณฑ
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ในการวัดวาโครงการน้ันๆ จะใหผลตอบแทนที่คุมคาหรือไม ซึ่งจากการคํานวณหามูลคาปจจุบัน
ของผลตอบแทนและมูลคาปจจุบันของตนทุนในแตละปของการดําเนินงาน ตลอดระยะเวลา 3 ป ณ
อัตราสวนลดที่ 3.65% ตามตารางที่ 4.12 น้ันมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ มีคา
เทากับ -1,038,435,213 บาท ซึ่งมีคานอยกวาศูนยแสดงใหเห็นวาการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนทาง
การเงินที่อยูในระดับที่ไมคุมคาตอการการลงทุน แตหากคํานึงถึงผลตอบแทนทางดานอ่ืนๆที่ไม
สามารถนํามาคํานวณทางการเงินได เชน ความสะดวกในการคมนาคมขนสง การคา ความมั่นใจใน
การตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยวยังจังหวัดนาน รวมถึงความสูญเสียทางดานจิตใจจากการเกิด
อุบัติเหตุที่สามารถลดลงได เหลาน้ีอาจจะทําใหผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการเพิ่มขึ้นและทํา
ใหเห็นวาการลงทุนดําเนินการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับดินถลมบริเวณทางหลวงของจังหวัด
นานมีความคุมคาที่จะลงทุนมากขึ้น

ในการศึกษาน้ีมีขอจํากัดทางดานขอมูลของรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนาน ซึ่งใน
ความเปนจริงแลวผลประโยชนทางออมของโครงการในสวนของรายไดจากการทองเที่ยวของ
จังหวัดนานมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นจากการเขารวมโครงการของ อพท. ที่มีแผนดําเนินการพัฒนา
พื้นที่ทองเที่ยวเมืองนานใหเปนพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ประเภทแหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะชวยใหผลประโยชนสุทธิจากการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาดินถลมบริเวณทางหลวงของจังหวัดนานในอนาคตเปนบวกได จากการวิเคราะห
สถานการณในอนาคต (Scenario Analysis) เน่ืองจากจังหวัดนานมีชายแดนติดกับประเทศลาว
ประกอบกับในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกาวเขาสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประเทศไทยมีความไดเปรียบในเร่ืองการทองเที่ยวและการบริการ ดังน้ันจังหวัดนานซึ่งเปนจังหวัด
ที่กําลังมีการพัฒนาทางดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนอีกทั้งยังเปนเสนทางในการเดินทางขามไปยัง
ประเทศลาวและจีน อาจทําใหจังหวัดนานมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขามาเที่ยว
เพิ่มขึ้นและทําใหรายไดจากการทองเที่ยวสูงขึ้น ดังน้ันในการวิเคราะหสถานการณในอนาคตจะ
สมมุติใหรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนานเมื่อมีการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมี
มูลคาเพิ่มขึ้น 1 เทาตัวคือเปน 1,804 ลานบาทจาก 902 ลานบาทในป พ.ศ. 2554 น่ันคือจะทําให
รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 902 ลานบาท ดังน้ันจะทําใหผลประโยชนทางออมมีมูลคาสูงขึ้น
เปน 6,494,465,610 บาท ดังตาราง 4.13 โดยที่กําหนดใหตนทุนมีมูลคาเทาเดิม ดังน้ันจึงทําใหมูลคา
ปจจุบันของผลประโยชนสุทธิมีคาเปนบวกเทากับ 16,551,996,730 บาท น่ันคือเกิดความคุมคาใน
การลงทุนขึ้น ดังแสดงในตาราง 4.14

ตาราง 4.13 ผลตอบแทนรวมจากการดําเนินการแกไขและปองกันภัยที่เกิดจากดินถลมบริเวณถนน
ทางหลวงในจังหวัดนาน กรณีที่รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
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รายการ จํานวน (บาท)

ผลตอบแทนทางตรง: มูลคาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในการใชถนนของผูใชเสนทางหลวงในจังหวัดนาน
ที่สามารถรักษาได

9,112.50

ผลตอบแทนทางออม: รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
นานที่เพิ่มขึ้นหลังจากดําเนินการ

902,000,000.00

ผลประโยชนรวม (5 เดือน) 902,009,112.50

ผลประโยชนรวม (3 ป) 902,009,112.50 x 7.2 =
6,494,465,610

ที่มา: จากการคํานวณ

ตาราง 4.14 มูลคาปจจุบันของทุนและผลประโยชนของการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดิน
ถลมบริเวณถนนทางหลวงในจังหวัดนาน กรณีที่รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ณ อัตราคิดลด 3.65%

ปที่ มูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชน(บาท)

มูลคาปจจุบันของ

ตนทุน(บาท)

มูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนสุทธิ(บาท)

0 0 479,706,625.00 -479,706,625.00

1 6,494,465,610.00 462,813,917.00 6,031,651,693.00

2 6,045,118,361.00 446,516,080.10 5,598,602,280.90

3 5,832,241,544.00 430,792,166.00 5,401,449,378.00

รวม 18,371,825,520.00 1,819,828,788.10 16,551,996,730.00
ที่มา: จากการคํานวณ

อีกทั้งในอนาคตหากกรมทางหลวงมีการลดตนทุนในการดําเนินการซอมแซมหรือกอสราง
ถนนหางหลวงที่เกิดความเสียหายจากดินถลม เชน ใชวัสดุที่มีในพื้นที่ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปลูกหญาแฝกบริเวณพื้นที่ลาดชันขางทางเพื่อใหหญาแฝกยึดหนาดิน
ปองกันภัยดินถลมไดอีกทางหน่ึง จะชวยใหความเสี่ยงที่จะเกิดดินถลมบริเวณขางถนนทางหลวง
ลดลงอีกทั้งเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชถนนทางหลวงรวมถึงนักทองเที่ยวจะมี
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ความมั่นใจในการเดินทางเขามาเที่ยวจังหวัดนานมากขึ้น จากการวิเคราะหสถานการณในอนาคต
(Scenario Analysis) ในกรณีมีการลดตนทุนในการปองกันภัยดินถลมบริเวณทางหลวงดวยวิธีการ
ปลูกหญาแฝก ซึ่งแฝกเปนพืชที่มีระบบรากลึกทําใหชวยลดการพังทลายของหนาดินได อีกทั้งมี
ตนทุนตํ่าโดยตนทุนของกลาหญาแฝกประมาณ 1.65 บาท/กลา ซึ่งในการศึกษาน้ีจะสมมุติใหการ
ดําเนินการปองกันภัยดินถลมบริเวณถนนทางหลวงในจังหวัดนานดวยวิธีการปลูกหญาแฝกเทาน้ัน
มีตนทุนเทากับ 1,000,000 บาท และมีอายุอยูประมาณ 3 ปโดยปราศจากการบํารุงและกําจัดวัชพืช
โดยใหในสวนของผลประโยชนมีมูลคาเทาเดิม ดังน้ันเมื่อตนทุนมีคาลดลงจึงสามารถทําใหมูลคา
ปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเปนบวกคือมีคาเทากับ 777,599,946.80 บาท น่ันคือการปองกันดิน
ถลมโดยการปลูกหญาแฝกสามารถทําใหเกิดความคุมคาในการลงทุนขึ้นมาได ดังแสดงในตาราง
4.15

ตาราง 4.15 มูลคาปจจุบันของทุนและผลประโยชนของการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดิน
ถลมบริเวณถนนทางหลวงในจังหวัดนาน กรณีปลูกหญาแฝก ณ อัตราคิดลด 3.65%

ปที่ มูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชน(บาท)

มูลคาปจจุบันของ

ตนทุน(บาท)

มูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนสุทธิ(บาท)

0 0 1,000,000.00 -1,000,000.00

1 272,945,610.00 964,785.33 271,980,824.70

2 263,333,921.90 930,810.74 262,403,111.20

3 245,114,043.50 898,032.55 244,216,011.00

รวม 781,393,575.40 3,793,628.62 777,599,946.80
ที่มา: จากการคํานวณ

4.3 การศึกษาแนวทางการปองกันภัยจากดินถลมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศท่ี
เกิดข้ึนในอนาคต

การศึกษาแนวทางการปองกันภัยจากดินถลมเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทําใหความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดดินถลมในจังหวัดนานสูงขึ้น โดยได
ทําการศึกษาจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในเร่ืองการปองกันภัยจากดินถลมในสวนของการ
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ทองเที่ยวทางรถยนตในจังหวัดนาน อันประกอบไปดวย หนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยจังหวัดนาน กรมทางหลวงจังหวัดนาน องคการบริหารสวนจังหวัดนาน หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวจังหวัดนาน รวมถึงหนวยงานในสวนของการประกันภัย โดยคําถามที่จะใชในการ
สัมภาษณจะเปนคําถามปลายเปดซึ่งใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะถึงแนวทางปองกันภัย
จากดินถลมในจังหวัดนานเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
เน่ืองจากการเตรียมการเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่มีความไมแนนอนและไมสามารถควบคุมได ซึ่ง
ผลจากการสัมภาษณมีดังตอไปน้ี

1. การสัมภาษณ จาสิบเอกพิทักษ เสาวมาลย เจาพนักงานสื่อสารชํานาญงาน ฝายปองกัน
และปฏิบัติการ สํานักนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาน

ปจจุบันการแจงเตือนภัยนํ้าทวมดินโคลนถลมในจังหวัดนานจะดําเนินการโดยประกาศแจง
เตือนภัยจากศูนยเตือนภัยพิบัติแลวกระจายขาวจากจังหวัดไปตามสถานีวิทยุชุมชนในแตละอําเภอ
และเสียงตามสายในหมูบาน อีกทั้งมีมิสเตอรเตือนภัยของแตละหมูบานรายงานระดับนํ้าแลวแจง
กรมทรัพยากรนํ้า และสํานักงานปองกันภัยจังหวัดนาน โดยดําเนินการตาม แผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ซึ่งบอกถึงหนาที่ของแตละหนวยงาน ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน และเบอรโทรติดตอหนวยงานตางๆในจังหวัด และมีการแบงระดับความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติเปน 4 ระดับ หนวยงานราชการทุกหนวยงานในจังหวัดนานตองมีการบูรณาการเพื่อให
ความชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัย  เชนหากมีดินโคลนถลมลงมาทับทางก็จะเปนหนาที่ของแขวง
การทางที่จะตองมาดําเนินการแกไขใหรถสัญจรผานได แตถาเปนถนนในหมูบานองคการบริหาร
สวนตําบลก็จะตองเขาไปดูแลจัดการ งบประมาณที่ใชในการปองกันภัยในทองถิ่นจะถูกต้ังไวในแต
ละระดับการปกครอง เชน ในระดับอําเภออําเภอละ 2 ลานบาท ถาไมพอทางจังหวัดก็จะมี
งบประมาณชวยเหลือจากผูวาราชการสนับสนุนใหเพิ่มเติม ปจจุบันจังหวัดนานมีการดําเนินการใน
การปองกันนํ้าทวมระยะยาวโดยมีการวางแผนขุดลอกคูคลองและสรางเขื่อนเก็บนํ้า สรางฝาย เพื่อ
ชะลอนํ้าและทําใหนํ้าไหลลงไปยังพื้นที่ลุมนํ้าชาลง และในอนาคตการปองกันภัยจากดินโคลนถลม
ก็ยังคงจะใชแผนเดิมคือแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 โดยจะ
สามารถประยุกตใชไดกับสถานการณภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แตหากแผนน้ีใชไมไดผล
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แลวก็จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระดับชาติใหเหมาะกับสถานการณที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีทาง
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนานไดทําการเก็บรวบรวมรายละเอียดความ
เสียหายของทรัพยสินของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติตางๆ เพื่อดําเนินการ
ประเมินความเสียหายและของบประมาณในการชวยเหลือจากทางการ ซึ่งเหตุการณภัยธรรมชาติ
ตางๆที่เกิดขึ้นน้ันยอมสงผลกระทบตอการทองเที่ยวของจังหวัดนาน เน่ืองจากการที่ฝนตกมากขึ้น
จนเกิดอุทกภัยในจังหวัดนานบอยคร้ังทําใหการทองเที่ยวในจังหวัดนานไดรับผลกระทบ ยิ่งนํ้าทวม
หนักมากก็ตองใชเวลาในการฟนฟูสภาพบานเรือนรวมถึงแหลงทองเที่ยวเปนเวลานานซึ่งยอมมีผล
ตอการทองเที่ยวในจังหวัดนาน

2. การสัมภาษณ นายสุชาติ จันทรศรีเจริญ รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ แขวงการทาง
นานท่ี 1

การปองกันและแกไขภัยที่เกิดจากดินโคลนถลมบริเวณถนนทางหลวงของจังหวัดนานมี
เทคนิคในการแกไขที่แตกตางกันไปตามลักษณะและขนาดของความเสียหาย โดยภัยจากดินโคลน
ถลมบริเวณทางหลวงโดยเฉพาะสองปที่ผานมามีความเสียหายเปนจํานวนมากทําใหตองใช
งบประมาณในการซอมแซมถนนทางหลวงไปเปนจํานวนมาก สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดดินถลมคือ
สภาพนิเวศนของจังหวัดนานถูกทําลายและเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการที่ฝนตกนาน และ
ปริมาณนํ้าฝนมากขึ้น ทําใหนํ้าในดินมาก การระบายนํ้าไมดีพอ ดินอ่ิมตัวเปนเหตุใหเกิดดินโคลน
ถลมทับทาง รวมถึงเมื่อนํ้าทวมจะมีซากพืชไหลมากพรอมกับนํ้าแลวติดที่ใตสะพานเปนเหตุใหคอ
สะพานทรุดหรือชํารุดได ซึ่งเทคนิควิธีซอมแซมแกไขในแตละกรณีก็จะแตกตางกันออกไป สวน
วิธีการปองกันภัยดินถลมบริเวณทางหลวงสวนมากจะใชวิธีการปลูกหญาแฝก การวางกลองแก
เบี้ยน (Gabion) ที่เปนกลองลวดใสหินปองกันมวลดินบริเวณทางลาดขางทางถูกนํ้าเซาะ หรือการ
นําวัสดุดินถมและอัดใหแนนบริเวณไหลทางโดยการใชดินลูกรังหรือวัสดุที่หาไดในพื้นที่มาถมจะ
สามารถใชไดดีกวาและคาขนสงนอยกวา อีกทั้งมีการสรางทางระบายนํ้าใหดีขึ้นโดยการออกแบบ
กอสรางวางทอระบายนํ้าใหมีขนาดที่ใหญขึ้นบริเวณทางลาดบนภูเขา ซึ่งการปองกันภัยจากดินถลม
ขางทางทําใหสูญเสียงบประมาณไปเปนจํานวนมากและไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไดแทนที่จะนํ้า
เงินงบประมาณน้ันไปพัฒนาพื้นผิวจราจรใหเรียบและดียิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรเหมือน
ในภาคกลาง แตกลับตองมาทําการซอมแซมแกไขซ้ําในจุดเดิมที่มีเหตุการณดินถลมเน่ืองจาก
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จังหวัดนานมีภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชันและเปนแหลงตนนํ้าของแมนํ้านานจึงจําเปนตองมีการ
ปองกันและแกไขดินปญหาดินถลมขางทางเพื่อเปนประโยชนและความปลอดภัยแกประชาชน โดย
มีการซอมบํารุงใหกลับสูสภาพเดิม หรืออาจจะทําใหดีกวาเดิมในลักษณะเปนการปองกันไปในตัว
เพื่อไมใหเกิดดินถลมขึ้นมาอีกและยังสามารถลดคาใชจายที่จะตองกลับมาซอมซ้ําอีกทุกๆป โดย
ขอจํากัดในการดําเนินงานปองกันภัยจากดินถลมของแขวงการทางนานที่ 1 ก็คือขอกฎหมายในการ
ขออนุญาตพื้นที่ปาไมขางทางหลวงที่เปนเขตปาสงวนเพื่อเขาไปทําการกอสรางเชิงวิศวกรรม
บริเวณพื้นที่ทางลาดริมทางไมได สวนใหญการดําเนินงานในปจจุบันเปนไปในลักษณะการแกไข
ในเฉพาะจุดที่เกิดปญหาและถือเปนการปองกันภัยที่จะเกิดเหตุการณดินถลมซ้ําที่เดิมขึ้นในอนาคต
อีกทั้งไดมีการติดต้ังปายจราจรเตือนภัยระวังดินถลมทุกจุดบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลม และ
ผูใชรถใชถนนก็ควรที่จะปฏิบัติตามปายจราจรที่ติดไวตามขางทางหลวงเพื่อเปนการปองกันและ
ระวังตนเองใหไมประมาทในการขับรถเพื่อลดอุบัติเหตุ

3. การสัมภาษณ นายสกุลวิชญ อาภาวัณสงค นายชางโยธาปฏิบัติงาน รักษาการหมวดการ
ทางเฉลิมพระเกียตริ แขวงการทางนานท่ี 2

เหตุการณดินถลมบริเวณทางหลวงของจังหวัดนานในสวนพื้นที่ที่แขวงการทางนานที่ 2
รับผิดชอบน้ันสาเหตุพื้นฐานแลวเกิดจากประชาชนบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําเปนพื้นที่ทําการเกษตรตาม
ขางทาง เชน ถางปาและตัดตนไมบนภูเขาริมทางหลวงเพื่อเพาะปลูกพืช ทําใหไมมีตนไมหรือพืชยึด
หนาดิน เมื่อฝนตกทําใหดินไหลลงมาทับทางพรอมกับนํ้าฝน ดังน้ันการปองกันในระยะยาวจึงควร
ประชาสัมพันธใหปลูกพืชที่ยึดหนาดินเชนหญาแฝก หรือไมยืนตน จะชวยใหเกิดดินถลมลดลงได
แตการปลูกหญาแฝกน้ันควรที่จะตองปลูกกอนฤดูฝน เพราะหากปลูกในหนาแลงหญาแฝกจะไม
สามารถเจริญเติบโตไดเพราะไมมีนํ้า และเมื่อฝนตกหนักก็จะทําใหนํ้าไหลลงมาจากลาดชันขางทาง
ที่เกิดจากการตัดถนนทางหลวงบริเวณภูเขาและยังนําเอาซากพืชและดินไหลลงมาทับทางดวย หรือ
อุบัติเหตุขางทางมักจะทําใหเกิดรองนํ้าจากการลากรถขึ้นจากเหวขางไหลทาง ทําใหนํ้าฝนไหลลง
ตามรองที่เกิดขึ้นน้ันและเปนสาเหตุใหเกิดดินถลมบริเวณไหลทางได แนวทางปองกันในอนาคตที่ดี
ที่สุดก็คือการปลูกหญาแฝกบริเวณลาดชัน และขึ้นอยูกับนโยบายของกรมทางหลวงสวนกลางวาจะ
มีแผนในการดําเนินการและจะตองปฏิบัติตามอยางไร สวนการกอสรางทางวิศวกรรมในการ
ปองกันดินถลมขางทางหลวงมีขอจํากัดทางดานงบประมาณและทางดานกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่ปา
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ไมขางทางหลวงซึ่งไมสามารถขออนุญาตกอสรางไดยาก ในปจจุบันกรมทางหลวงมีการกอสราง
รางระบายนํ้ารองรับนํ้าฝนอยูแลวเพื่อปองกันการกัดเซาะของนํ้าฝน แตเมื่อเวลาผานไปหลายปทอ
ระบายนํ้าอาจเกิดอุดตัน ระบายนํ้าไดไมดีเทาที่ควร ดังน้ันการปองกันควรทําต้ังแตแรกเร่ิมในการ
กอสรางถนน เชนการวางโครงสรางคอนกรีตคลุมหนาดินบริเวณลาดชันขางทาง ซึ่งหากมาทํา
ภายหลังการกอสรางถนนแลวน้ันจะทําไดไมดีเทาที่ควรและไดงบประมาณนอย อีกทั้งจุดที่เกิดดิน
ถลมที่อยูในพื้นที่หางไกลจะทําใหคาขนสงวัสดุอุปกรณการกอสรางสูงหรือเปนวัสดุที่หายากใน
พื้นที่น้ัน สวนในดานดินถลมที่มีผลตอการทองเที่ยวของจังหวัดนานน้ัน คือทําใหการเดินทางไม
สะดวกโดยเฉพาะชวงฤดูฝนที่เกิดดินถลมหลายจุดบริเวณถนนที่ใชในการเดินทางไปยังสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ ทําใหเมื่อเขาสูฤดูหนาวที่เปนชวงฤดูของการทองเที่ยว นักทองเที่ยวก็จะพบกับการ
เดินทางที่ลําบากเสียเวลาในการเดินทาง  เน่ืองจากการดําเนินการซอมแซมแกไขทางหลวงบางจุด
ตองทําเร่ืองของบประมาณในการซอมแซมถนนที่พังจากการที่เกิดภัยดินถลมทับทางเปนระยะ
เวลานาน หากเหตุการณดินถลมทับทางมีขนาดเล็กก็จะแกไขเฉพาะหนาโดยการตักดินที่กีดขวาง
ออกเพื่อใหรถสัญจรผานไดเปนปกติ แตถามีขนาดใหญจะตองรอเวลาอนุมัติงบประมาณในการ
กอสรางเปนเวลานานทําใหมีผลตอการทองเที่ยวของจังหวัดนานเปนอยางมากโดยเฉพาะเสนทาง
สายเหนือ ในอําเภอปว ที่เปนทางขึ้นไปยังดอยภูคา และอําเภอบอเกลือ ที่เปนสถานที่ทองเที่ยวที่
ไดรับความนิยมในจังหวัดนาน

4. การสัมภาษณ นายชัยยันต   จันทะนะ หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน

ภัยพิบัติดินโคลนถลมในจังหวัดนานมีความสําคัญและเปนเหตุการณที่สรางความเสียหาย
ในระดับตนๆ ของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งปจจุบันการดําเนินการสวนใหญจะเปนไปในแนว
ทางการแกไข สวนการปองกันจําเปนตองมีการบูรณการกับหลายๆหนวยงานในจังหวัดนานที่
จะตองรวมมือกันวางแผนปองกันในระยะยาว อีกทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดนานไดใหการ
สนับสนุนชวยเหลือการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติตางๆในจังหวัดนานอยูแลว ซึ่งชุด
ปฏิบัติการกูภัยขององคการบริหารสวนจังหวัดนานมีความพรอมทั้งบุคลากรและเคร่ืองมือที่ใชใน
การกูภัย การปองกันภัยดินโคลนถลมถือเปนสิ่งที่สําคัญกวาการแกไขบรรเทาปญหาภายหลัง
เน่ืองจากเกิดความเสียหายกับทรัพยสินและชีวิตของประชาชนไปแลวเหมือนเชนคนปวยเปนโรค
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แลวคอยรักษา ซึ่งปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดนานไดถูกบุกรุกเสียหาย
เปนบริเวณกวาง ซึ่งจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาใหกลับสูสภาพเดิมและไมควรเขาไปรบกวน
ระบบนิเวศนของธรรมชาติ อีกทั้งควรจะรักษาสิ่งแวดลอมใหคงเดิมมากที่สุด ทั้งน้ีเพื่อเปน
ประโยชนในการทองเที่ยวสําหรับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนานที่เปนสิ่งดึงดูดใจ
นักทองเที่ยวใหเขามาชมความสวยงามของธรรมชาติในจังหวัดนาน

5. การสัมภาษณ นางรัญจวน   อุปนันท ผูจัดการการขายมาตรฐาน บริษัทเมืองไทยประกัน
ชีวิตสาขานาน

ภัยจากดินโคลนถลมในปจจุบันถือเปนภัยธรรมชาติหน่ึงที่ทวีความรุนแรงและมีการเกิดที่
บอยขึ้นในจังหวัดนาน ซึ่งทางดานการประกันภัยในปจจุบันไดรวมเอาภัยจากดินโคลนถลมเขาไว
ในเงื่อนไขการคุมครองชีวิตที่ผูซื้อประกันชีวิตจะไดรับในกรณีเกิด อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากภัย
ธรรมชาติ โดยเบี้ยประกันชีวิตที่รวมความคุมครองจากอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติจะยังคงอยูใน
ระดับเดียวกับอุบัติเหตุอ่ืนๆ เชน กรณีที่ขับรถบนเสนทางที่มีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลมหรือหิน
รวงแลวประสบเหตุพอดี ทําใหทรัพยสินคือรถไดรับความเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บ ทาง
บริษัทประกันชีวิตก็จะมีการชดใชคาเสียหายใหตามเงื่อนไขในสวนของของอุบัติเหตุที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ แตในอนาคตถาหากมีเหตุการณดินโคลนถลมเกิดบอยขึ้นทางบริษัทก็จะไดทําการ
พิจารณาในการปรับขึ้นคาเบี้ยประกันชีวิตเปนตัวเงินที่สูงขึ้น เน่ืองจากมีความนาจะเปนในการเกิด
เหตุที่สูงขึ้นจําเปนที่จึงจําเปนที่จะตองเพิ่มเบี้ยประกันภัย สวนมุมมองทางดานการทองเที่ยวเห็นวา
ภัยจากดินโคลนถลมน้ันมีผลตอการทองเที่ยวอยางมากเห็นไดจากเมื่อมีพายุ หรือฝนตกหนัก
นักทองเที่ยวก็จะไมกลาเดินทางไปทองเที่ยวยังสถานที่ตางๆ เชนบนภูเขาสูง โดยเฉพาะอุทยาน
แหงชาติหลายๆแหงในจังหวัดนานที่ตองใชความระมัดระวังในการเดินทางเปนอยางมาก ทั้งน้ี
นักทองเที่ยวก็จะมีความกังวลในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง และพยายาม
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการแจงเตือนภัยนํ้าทวม ดินโคลนถลม หรือแมกระทั่งพื้นที่ที่
มีรอยแยกของแผนดิน ทําใหสงผลตอการทองเที่ยวของจังหวัดนานคืออาจจะมีนักทองเที่ยวเขามา
จังหวัดนานลดลงและรายไดจากการทองเที่ยวลดลงไปดวย

6. การสัมภาษณ นายวีรยุทธ เทพนันท เจาหนาท่ีสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
นาน
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ปญหาดินถลมในจังหวัดนานเปนปญหาที่พบบอยคร้ังมาก โดยเฉพาะเวลาเขาฤดูฝนมักจะ
เจอ ดวยเหตุผลสําคัญอันดับตนๆที่เราก็พอรูกันก็คือ การที่หนาดินไมมีอะไรเปนสิ่งยึด น่ันก็คือ ไม
มีตนไม พอฝนตกก็เกิดดินถลมทับถนน ดังน้ันสิ่งที่เรารูก็คือเปนผลกระทบสําคัญตอการสัญจรไป
มาของชาวบาน การขนสงการคาขาย และที่สําคัญก็กระทบตอการทองเที่ยวดวย หลายคร้ังพบวา
เสนทางสําคัญที่เชื่อมตอระหวางอําเภอที่จะเดินทางไปน้ันถูกดินทับถม ทําใหการสัญจรลําบาก
นักทองเที่ยวที่เดินทางไปพักคางคืนก็ไมสามารถออกมาได จึงเปนปญหาทําใหนักทองเที่ยวไมกลา
มาเที่ยวบานเรา โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน หรือเมื่อมีขาวดินถลมทางเหนือ ซึ่งเปนผลทางจิตวิทยา พอ
เห็นขาวนักทองเที่ยวก็ไมไปเที่ยวทางภาคเหนือภูเขาเยอะ กลัววาจะเจอดินถลม สิ่งน้ีก็มีสวนสําคัญ
ที่มีทําใหกระทบตอการทองเที่ยวของนาน สวนการแกปญหา ก็ตองประสานงานกับทางจังหวัดที่จะ
พยายามเปดเสนทางจราจรใหเร็วที่สุด ซึ่งที่ผานมาเราก็ไดรับการชวยเหลืออยางดีจากหนวยงาน
ตางๆอยางทันทวงที เพื่อไมใหเปนขาวใหญโต หรือไมเชนน้ันก็ตองเช็คสภาพอากาศเสมอๆ วา
สภาพอากาศชวงน้ันจะเปนอยางไร เมื่อพบปญหามากๆเราก็ตองเตือนนักทองเที่ยวเหลาน้ัน อยาง
นอยก็สามารถสรางความเชื่อมั่นใหนักทองเที่ยวและเขาก็จะเห็นเราวาเอาใจใสดี ทําใหมีโอกาสที่จะ
กลับมาเที่ยวบานเราอีก


