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บทคัดย่อ 
จากสถานการณ์ภัยพิบัติจากวาตภัยพายุโซนร้อนปาบึกส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งแหลมตะลมุพุก อำเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนได้รับผลกระทบเชิงพื้นที่ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคม การศึกษา
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จากวาตภัยและเสนอแนะแนวทางเพื่อการ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ผลการศึกษาพบว่าหลังเกิดวาตภัยส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงพื้นที่หลากหลาย ได้แก่ 
ตะกอนทรายจากทะเลขึ้นมาทับถมบริเวณชายหาดเป็นพื้นที่ 78,997 ตารางเมตร แนวเสาไฟฟ้าล้มเป็นระยะทาง 
3,978.54 เมตร หรือจำนวน 153 ต้น และความเสียหายของบ้านเรือนจำแนกได้ 5 ระดับ คือเสียหายระดับรุนแรง
มาก รุนแรง ปานกลางค่อนข้างน้อย และน้อย คิดเป็นร้อยละ 27, 20, 13, 8, และ 46 ตามลำดับ ลักษณะของพื้นที่
จัดเป็นพื้นที่ล่อแหลม (Exposure) และชุมชนมีความเปราะบาง (Vulnerability) ในด้านการสร้างที่อยู่อาศัยที่ไม่มี
โครงสร้างรองรับต่อกระแสลมและลมฝนที่มีความรุนแรง อีกทั้งชุมชนไม่มีมาตรการหรือขีดความสามารถในการ
รองรับ (Coping Capacity) หรือรับมือต่อภัยพิบัติ จึงสรุปได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความเสี่ยงสูงมากและไม่มีบริเวณใดที่
สามารถเป็นพื้นที่หลบภัยได้ ดังนั้นประชาชนจึงต้องอพยพออกจากพื้นที่กรณีเกิดวาตภัย 
คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่, พายุโซนร้อนปาบึก, แหลมตะลุมพุก 
 

Abstract 
The tropical storm “Pabuk” affected coastal areas such as Laem Talumpuk, Pak Phanang 

District, Nakhon Si Thammarat Province. People in the area affected by the physical, biological and 
society change. Therefore, this study aims to gather information to create a database of spatial 
changes from this windstorm and to formulate recommendations for disaster risk management. 
The results showed that there were various impacts including sand sediment from the sea up to 
the beach area of 78,997 square meters with pine trees falling along the road parallel to the total 
coastline 396,664 square meters or 153 trees. And damage of houses classified into 5 levels; very 
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severe, severe, moderate, relatively low, low damage amount 27, 20, 13, 8, and 46 percent, 
respectively. Based on the analysis of the risk of windstorm damage in the Laem Talumpuk area, 
it was found that the nature of the area classified as exposure and the community was vulnerability 
such as their house did not have a structure to support the wind and heavy rain. In addition, the 
community had no measures or coping capacities or to cope with disasters. Conclusion, this area 
had a very high risk. There was no area safe haven. Therefore, local people evacuated during a 
windstorm. 
Keyword: Spatial Effects, tropical storm, Laem Talumpuk Sub-district 
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1. บทนำ 
ประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการรับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนทั้งจากมหาสมุทร

แปซิฟิกและทะเลจีนใต้ (ฝั่งตะวันออก) และมหาสมุทรอินเดีย (ตะวันตก) แต่พายุมีโอกาสเคลื่อนมาจากฝั่งตะวันออก
มากกว่าตะวันตก ปกติประเทศไทยจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาได้โดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 4 ลูกต่อปี ระหว่างเดือน
มกราคมถึงมีนาคมจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยปลอดจากอิทธิพลของพายุ สำหรับช่วงเวลาที่มีโอกาสรับผลกระทบจาก
พายุหมุนเขตร้อนมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนพายุหมุน
จะเคลื่อนมาจากด้านตะวันตกเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พายุ
ส่วนใหญ่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันออก ได้แก่ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเดือน
กันยายนถึงเดือนมกราคมสถิติเคลื่อนเข้ามามากที่สุดในรอบปีและเข้าทางภาคใต้ของประเทศไทย (ศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, ม.ป.ป.) สำหรับวาตภัยครั้งสำคัญที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ 1) วาตภัย
จากพายุโซนร้อน “แฮเรียต” ที่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 
พบผู้เสียชีวิต 870 คน สูญหาย 160 คน บาดเจ็บ 422 คน ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย 16,170 คน ทรัพย์สินสูญเสีย
ประมาณ 960 ล้านบาท 2) วาตภัยจากพายุไต้ฝุ่น “เกย์” ที่พัดเข้าสู่จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 
ความเร็วของลมวัดได้ 120 กม. / ชม. พบผู้เสียชีวิต 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน บ้านเรือนเสียหาย 61,258 หลัง 
ทรัพย์สินสูญเสียราว 11,739,595,265 บาท 3) วาตภัยจากพายุไต้ฝุ ่น “ลินดา” วันที ่ 2 พฤศจิกายน ถึง 4 
พฤศจิกายน 2540 ทำให้เกิดความเสียหายจากวาตภัย อุทกภัย และคลื่นซัดฝั่งในพื้นที่ 11 จังหวัดของภาคใต้และ
ภาคตะวันออก (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) และในปี พ.ศ. 2562 ทางภาคใต้ได้ประสบกับภัยพิบัติอีกครั้งจากพายุ
โซนร้อนปาบึก ระหว่างวันที ่ 3 - 5 มกราคม 2562  และพายุได้เคลื ่อนตัวขึ ้นฝั ่งที่อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบจากวาตภัยโซนร้อนปาบึกมากที่สุดหากเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ใน
บริเวณใกล้เคียง โดยมีพื้นท่ีประสบภัยรวม 23 อำเภอ 165 ตำบล 1,553 หมู่บ้าน 118 ชุมชน หลังจากพายุโซนร้อน
ได้ผ่านพ้นไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นพบว่า ประชาชนได้รับผลกระทบ 199,864 ครัวเรือน 679,257 คน มีผู้เสียชีวิต 
3 ราย บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายทั้งหลัง 244 หลัง และพังเสียหายบางส่วน จำนวน 43,897 หลัง (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2562) ความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการขึ้นฝั่งของพายุโซนร้อน
ได้รับความเสียหายมากกว่าบริเวณอื่น ๆ และมีการอพยพประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 

ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็น
พื้นที่เสี่ยงภัยสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นทีท่ั้งทางกายภาพ ชีวภาพและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลความเสียหายหลังเกิดวาตภัย 
และเสนอมาตรการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้กับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
วางแผนป้องภัยภัยพิบัติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จากผลกระทบวาตภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่ ตำบลแหลม

ตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูและแผนการป้องกันภัยเพื่อรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติประเภทวาตภัยในพื้นที่ 

ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี้ แสดงดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

จากรูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ การจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่แสดง
ตำแหน่งและขอบเขตพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จากผลกระทบวาตภัย และเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูและ
แผนการป้องกันภัยเพื่อรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติประเภทวาตภัย โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 

1) เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
พาย ุในตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2) เก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ ตำแหน่งพิกัด บ้านเรือน เสาไฟฟ้า ต้นไม้ และแนว
ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบคลื่นซัดฝั่ง ในตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้
แบบสอบถามและการสังเกต 

3) นำเข้าข้อมูลและจัดทำเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ พิกัด บ้านเรือน เสาไฟฟ้า ต้นไม้ 
และแนวชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบคลื่นซัดฝั่ง ที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลแผนท่ีเชิงตัวเลข 
(Digital Map) พร้อมด้วยทำฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Database) ได้แก่ ประเภทชื ่อ ที ่ตั ้ง และ
เปอร์เซ็นต์ที่เสียหายของตำแหน่งท่ีได้รับผลกระทบโดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

4) แปลภาพถ่ายดาวเทียมประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินและนำไปทำการซอ้นทับกับ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประเมินผลกระทบทางกายภาพ ชีวภาพและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  

เก็บข้อมูลภาคสนาม 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เชิงพื้นที่จากผลกระทบวาตภัยพายุ

โซนร้อน “ปาบึก”  

เสนอแนะแนวทางการฟ้ืนฟู 
และแผนการป้องกันภัยเพ่ือรับมือกรณี

เกิดภัยพิบัติประเภทวาตภัย 

นำเข้าข้อมูล ฐานข้อมูลและแผนที่แสดงตำแหน่งและขอบเขตพ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่จากผลกระทบวาตภัยพายุโซนร้อน “ปา

บึก” 

แผนท่ีแสดงผลกระทบจากพายุโซนร้อน
“ปาบึก”ต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

จำแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินด้วยภาพถ่าย

ดาวเทียม 

แบบสอบ
ถาม 

สังเกต 
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5) วิเคราะห์ผลกระทบโดยการซ้อนทับและหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับทรัพยากรทาง
กายภาพ ชีวภาพและการใช้ที่ดิน 

6) นำข้อมูลที่ได้มาจากการซ้อนทับมาจัดทำแผนที่แสดงผลกระทบเชิงพื้นที่จากวาตภัย 
7) สรุปผลและเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูและป้องกันภัยประเภทวาตภัยในพื้นที่

แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดสงขลา 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
วิธีดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้ จำแนกเป็น 4 หัวข้อ คือ 1) นิยามศัพท์เฉพาะ 2) ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  

3) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย และ 4) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.1 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ คือ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปจากสภาพปกติทั้งทางกายภาพ ชีวภาพและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น 

4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจำแนกเป็น 2 ข้อมูล คือ 
4.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดังนี ้

1) การสำรวจสภาพทั่วไป ลักษณะการกระจายตัวของบ้านเรือน ต้นไม้ พืชพรรณ
และภูมิประเทศของพื้นที ่

2) แบบสอบถามจำนวน 235 ชุด 
3) การส้มภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้มีส่วนส่วนได้ส่วน

เสียหลัก ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีที่ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินสูง และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
4.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และ

การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.3.1 ประชากรที ่ศ ึกษาครั ้งนี ้ ค ือ ครัวเร ือนในตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวน 610 ครัวเรือน (องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก, 2562) 

4.3.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้มาจากการอ่านค่าในตารางสำเร็จรูปเครจซี และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒ ิ เอกะกุล, 2543) ได้ตัวอย่างจำนวน 235 ครัวเรือน 

4.3.3 ทำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จากจำนวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ ้าน
จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 

4.3.4 การกำหนดสัดส่วน (Proportional) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษา 
ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนจากครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่ ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกหาร จำนวน 162 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ้านศาลาดวงจันทร์ จำนวน 46 ครัวเรือน และหมู่ที่ 3 บ้านโหล๊ะยาว
จำนวน 29 ครัวเรือน 



 

 

OR
AL

  4
58

 

4.4 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่ีได้รับความ
เสียหายจากผลกระทบพายโุซนร้อน “ปาบึก” กล้องถ่ายภาพ สำหรับการบันทึกภาพในระหว่างการสำรวจภาคสนาม 
และสมุดบันทึกภาคสนาม สำหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพ้ืนท่ีจริง 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำแหน่งบ้านเรือน เสาไฟฟ้า ต้นไม้ และแนวชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจาก

พายุโซนร้อนปาบึก โดยการสำรวจภาคสนามด้วยวิธีการสังเกต (Observation Survey) ตามแนวเส้นทางถนนและ
ซอยต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งหมดของแหลมตะลุมพุก ตำบลตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สำรวจตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบคลื่นซัดฝั่งหรือบริเวณที่น้ำทะเลพัดเข้ามา จากนั้นผู้วิจัยได้นำมาจัดทำฐานข้อมูล 
ได้ผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี ้

5.1 การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนทีจ่ากผลกระทบวาตภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก”  
จากการสำรวจตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่อันเป็นผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่

ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ บ้านเรือน เสาไฟฟ้า ต้นไม้ และตะกอนทราย 
/ ดินแนวชายฝั่ง จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย 139 หลังคาเรือน (รูปที่ 2 และตาราง 1) เสา
ไฟฟ้าล้ม 153 ต้น (รูปที่ 4 - 5 และตาราง 2) และต้นไม้ล้มคิดเป็นพื้นที่โดยประมาณ 396,664 ตารางเมตรหรือ 248 ไร่ 
(รูปที่ 6 และตาราง 3) 
 

ตารางที ่1 ระดับความเสียหายของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุโซนร้อนปาบึก แหลมตะลุมพุก 
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระดับความเสียหาย จำนวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
รุนแรงมาก (>80%)  27 27 
รุนแรง (61-80%)   47 20 
ปานกลาง (51-60%) 32 13 
เสียหายค่อนข้างน้อย (31-50%) 20 8 
เสียหายน้อย (<31%) 109 46 

รวม 235 100 
 

หมายเหตุ: รุนแรงมาก (>80%) คือ บ้านเรือนพังเสียหายจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ต้องซ่อมแซมใหม่ทั้งหมด 
รุนแรง (61 - 80%) คือ บ้านเรือนพังเสียหายมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับบ้านท้ังหลัง อาศัยอยู่ในบ้าน

ได้อย่างลำบาก 
ปานกลาง (51 - 60%) คือ บ้านเรือนพังเสียหายประมาณครึ่งเมื่อเทียบกับบ้านทั้งหลังแต่ยังคงอาศัยอยู่ได้ 
เสียหายค่อนข้างน้อย (31 - 50%) คือ บ้านเรือนพังเสียหายบางส่วน สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ แต่

จำเป็นต้องซ่อมแซม 
เสียหายน้อย (<31%) คือ บ้านเรือนพังเสียหายเล็กน้อย สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้  
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รูปที่ 2 ระดับความเสียหายของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุโซนร้อนปาบึก แหลมตะลุมพุก  

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รูปที่ 3 ความเสียหายของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุโซนร้อนปาบึก แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

จากรูปที่ 2 - 3 พบว่าความเสียหายของบ้านเรือนเสียหายทั้งหมดและเสียหายระดับรุนแรงมาก จำนวน 
27 ครัวเรือนหรือร้อยละ 4 เสียหายรุนแรงจำนวน 47 ครัวเรือนหรือร้อยละ 20 เสียหายปานกลางจำนวน 32 
ครัวเรือนหรือร้อยละ 13 เสียหายค่อนข้างน้อย จำนวน 20 ครัวเรือนหรือร้อยละ 8 และเสียหายน้อยจำนวน 109 
ครัวเรือน หรือร้อยละ 46  
 

 
รูปที่ 4 แนวเสาไฟฟ้าทีไ่ด้รบัผลกระทบจากวาตภัยพายโุซนร้อนปาบึก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รูปที่ 5 แนวเสาไฟฟ้าทีไ่ด้รบัผลกระทบจากวาตภัยพายโุซนร้อนปาบึก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

จากรูปที่ 4 - 5 จะเห็นได้ว่าความเสียหายของแนวเสาไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลตะลุมพุก อำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จากวาตภัยพายุโซนร้อนปาบึก พบว่าเสาไฟฟ้าล้มเป็นแนวยาวในบริเวณชายหาดขนาน
ชายฝั่งบริเวณปลายสุดของแหลมตะลุมพุกเป็นระยะทางรวม 3,978.54 เมตร และเป็นจำนวน 153 ต้น 

นอกจากบ้านเรือนและเสาไฟฟ้าเสียหายแล้ว ยังพบอีกว่าแนวต้นไม้ ได้แก่ ต้นสน โค่นล้มเป็นแนวยาวดัง
แสดงในรูปที่ 6 และ 7 
 

 
รูปที่ 6 ต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุโซนร้อนปาบึก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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จากรูปที่ 6 ต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุโซนร้อนปาบึก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวบรวมจากข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการลงไปสังเกตในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่าแนว
ต้นไม้โค่นล้มเป็นจำนวนมากในบริเวณเดียวกับที่เสาไฟฟ้าล้ม ซึ่งส่วนใหญ่พบบริเวณปลายแหลมตะลุมพุกที่ขนาบ
ด้วยน้ำทะเลและอ่าวปากพนัง จากการจับพิกัดและลากขอบเขตเชิงพื้นที่ที่พบการโค่นล้มของต้นไม้หลังจากที่พายุ
โซนร้อนปาบึกได้ผ่านไปแล้ว คิดเป็นพ้ืนท่ี 396,664 ตารางเมตรหรือ 248 ไร่ ส่วนผลกระทบจากการพัดพาดินตะกอน
ทรายแสดงดังรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 ตะกอนทรายที่ถูกพัดขึ้นมาจากคลื่นพายุซัดฝั่งวาตภัยพายุโซนร้อนปาบึก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

จากรูปที่ 7 ผลการศึกษาพบว่าหลังเกิดวาตภัย พายุโซนร้อนปาบึก ได้พบแนวตะกอนทรายกองเป็นเนิน
ทรายอยู่บริเวณชายหาดของแหลมตะลุมพุก คิดเป็นพ้ืนท่ี 78,997 ตารางเมตรหรือ 50 ไร่  

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและสอบถามการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน
แหลมตะลุมพุกด้วยแบบสอบถามทั้ง 235 ครัวเรือน เกี่ยวกับร่องรอยของน้ำทะเลที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนฝั่งทั้งใน
บ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ พบว่าน้ำทะเลได้ถูกคลื่นซัดขึ้นมาถึงบริเวณบ้านเรือน โดยมีร่องรอยความสูง
ของน้ำประมาณ 30-100 เซนติเมตรและสูงกว่าในบางพื้นที่ อีกทั้งพบร่องรอยการพัดพาตะกอนทรายจากพื้นทะเล
มาทับถมบริเวณบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพื้นที่ป่าสน ป่าชายเลนในบริเวณใกล้เคียง จากการสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน
คาดการณ์ว่าน้ำทะเลที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเข้ามาปกคลุมบริเวณแหลมตะลุมพุกร้อยละ 100 

จากวิกฤติภัยพิบัติและความเสี่ยงเชิงพื้นที่ของแหลมตะลุมพุกต่อการเกิดวาตภัย ทำให้ทุกหน่วยงานและชุมชน
ต้องมีความตระหนักต่อการวางแผนป้องกันสภาวะภัย ผลจากการสอบถามแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติใน
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ชุมชนและการวิเคราะห์เชิงเอกสาร ได้ข้อสรุปแนวทางการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่แหลม
ตะลุมพุก ดังแสดงในหัวข้อที่ 5.2  

5.2 เสนอแนะแนวทางการฟ้ืนฟูและแผนการป้องกันภัย 
แนวทางการป้องกันภัยจากวาตภยัในพ้ืนท่ีแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน

ระดับชุมชน / หมูบ่้าน จากการวเิคราะหเ์ชิงเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและผูร้ับผลกระทบ สรุปได้ดังนี ้
5.2.1 ต้องอพยพคนในชุมชนออกจากพ้ืนท่ีในกรณีที่มีวาตภัยในระดับดเีปรสช่ันท่ีมีความเร็วลมสูงและ

โซนร้อน เนื่องจากท้ังพื้นที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นพายซุัดฝั่ง มีแนวร่องรอยของน้ำทะเลขึ้นมาปรากฏในบ้านเรือน
และพื้นที่สูงโดยเฉลี่ยมากกว่า 60 เซนติเมตร 

5.2.2 ต้องจัดหาพื้นที่ปลอดภัยในระยะทีไ่ม่ห่างไกลเป็นทางเลือกที่ 1 2 และ 3 ไว้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้
คนในชุมชนอพยพหนีภัยกรณเีร่งด่วน จากผลการศึกษา พบว่าท้ังพื้นที่ตำบลตะลมุพุกจัดเป็นพื้นทีล่่อแหลมและอยู่
ใกล้แนวป่าชายเลนจึงไม่มตีำแหนง่ใดท่ีเหมาะสมต่อการอพยพหนีภยั ดังน้ันจึงต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่
ตำบลใกลเ้คียง หรือขุดทำอโุมงค์ใต้ดินที่มีความแข็งแรงทนทานไว้หนีภัยกรณีฉุกเฉิน 

5.2.3 ต้องส่งเสรมิให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการนำมาตรการระดบัชุมชนเพื่อลดและบรรเทาภัย
เบื้องต้น โดยหลักการการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตโิดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) กรณีภยัพิบัติทั่ว ๆ 
ไป ท่ีไมไ่ด้อยู่ในขั้นรุนแรงเพื่อลดและบรรเทาภัย 

5.2.4 ต้องจัดทำเส้นทางหนภีัยใหม่ท่ีไม่ใช่แนวถนนท่ีขนานชายฝั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากแนวถนนท่ี
มีอยู่มีความเสียงสูงมาก หากใช้เพื่อการหนีภัย 

5.2.5 ปลูกแนวต้นสนริมชายหาดเพื่อป้องกันการปะทะของแรงลมก่อนถึงแนวท่ีชุมชนอาศัย 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสำรวจข้อมูลความเสียหายเชิงพื้นที่จากพายุโซนร้อนปาบึกในตำบลตะลุมพุก อำเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้เห็นการกระจายของความเสียหายซึ่งพบว่าความเสียหายเกิดขึ้นร้อยละ 100 เทียบกับ
พื้นที่ทั้งหมดและหากนำหลักการด้านการการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มาพิจารณาถึงโอกาสและ
ความรุนแรงของผลกระทบเชิงพื้นที่ในแหลมตะลุมพุกจากพายุโซนร้อนปาบึกโดยวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญที่
เกี ่ยวข้องกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ได้แก่ ความล่อแหลม (Exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ
ศักยภาพ (Capacity) ทั้งสามปัจจัยเป็นตัวแปรที่กำหนดระดับความเสี่ยง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
2559)  และวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงเพื่อนำไปวางแผนป้องกันการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ตรง
ประเด็นและเชิงพื้นที่ ดังสมการ  

 

ความเสีย่งจากภัยพิบัติ (Disaster Risk) =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
     ศักยภาพ (Capacity) 

 

จากสมการ ในกรณีการเกิดวาตภัยโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่แหลมตะลุมพุก พายุโซนร้อนปาบึกจัดเป็น
สภาวะภัย (Hazards) ที่นำมาซึ่งความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบ และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
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ปัจจัยด้านความล่อแหลม (Exposure) คือ ความล่อแหลมคือสถานที่ตั้งของแหลมตะลุมพุก คุณลักษณะเชิง
สังคมของแหลมตะลุมพุก อยู่ภายในอาณาบริเวณพื้นที่ท่ีอาจจะเกิดภัยและมีโอกาสได้รับความเสียหายจากวาตภัย  

ปัจจัยด้านความเปราะบาง (Vulnerability) คือ ชุมชนหรือครัวเรือนมีความเปราะบางของวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและการสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย ของประชาชนในพื้นที่แหลมตะลุมพุกขาดความสามารถในการป้องกัน
ตนเอง ทั้งในด้านภูมิปัญญา การสร้างบ้านเรือนรวมถึงหรือไม่สามารถรับมือกับวาตภัยได้ หรือแม้กระทั่งไม่สามารถ
ฟื้นฟูชีวิต สังคม และสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้  

ปัจจัยด้านศักยภาพ (Capacity) คือ ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ ในชุมชน/ครัวเรือนใน
แหลมตะลุมพุก พบว่ายังไม่มีความรู้ในการช่วยเหลือตนเองและไม่สามารถรับมือกับภัยวาตภัยระดับโซนร้อนได้ อีก
ทั้งสภาวะภัยจากวาตภัยมีความรุนแรงเกินกว่าที่ชุมชนจะรับมือด้วยตนเองได้  เนื่องจากไม่มีสาธารณูปโภคที่ดีใน
ชุมชน ไม่มีความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในชุมชนที่จะเอาไว้ช่วยเหลือ 

ดังนั้นจากสมการพบว่าแหลมตะลุมพุกมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากวาตภัยสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่ล่อแหลม 
(Exposure) และความเปราะบาง (Vulnerability) สูง อีกทั้งชุมชนมีมาตรการหรือขีดความสามารถในการรองรับ 
(Coping Capacity) ต่ำ จึงสรุปได้ว่าเป็นพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติประเภทวาตภัยสูง  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถนำไปใช้

เป็นฐานข้อมูล รวบรวมความเสียหายและผลกระทบจากวาตภัยโซนร้อนปาบึก  และนำไปวางแผนป้องกันภัย
ประเภทต่าง ๆ ในระดับตำบล / หมู่บ้านและชุมชน 

7.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนควรนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนเพื่อ
รับมือและปรับตัวต่อการเกิดภัยประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมด้วยแนวคิดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ฐานชุมชนร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดการเสริมพลังอำนาจระดับชุมชน  

7.3 ควรมีการศึกษาวิจัยให้ครบทั้งหมดทุกครัวเรือนอีกทั้งขยายพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่ง ได้แก่ อำเภอหัวไทร 
อำเภอเมือง ท่าศาลาและสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
เชิงพื้นทีแ่ละเก็บเป็นฐานข้อมูลตลอดแนวชายฝั่ง 
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