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สกสว.จัดเวทีถอดบทเรียนการทรุดตัวของเจดีย์วัดศรีสุพรรณ หวังใช้ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยยกระดับการเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบติั และแก้ป�ญหาการอนุรักษ์โบราณสถานของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง สูก่ารพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งยั�งยืน
พร้อมดันการอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานบนฐาน ววน. เป�นวาระแห่งชาติ 

รศ.ดร.ป�ทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป�นประธาน
เป�ดงานเสวนา “การรับมือภัยพิบติัเพื�ออนุรักษ์โบราณสถาน ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ณ ห้องประชุม สกสว. เพื�อ
รายงานสถานการณป์�จจุบนัและแนวโน้มความเสียหายของโบราณสถานสําคัญในประเทศไทยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึง
การใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการสํารวจและอนุรักษ์โบราณสถาน ตลอดจนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใน
การเตรียมพร้อมรับมือและแก้ป�ญหาการอนุรักษ์โบราณสถานของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  

ผู้อํานวยการ สกสว. กล่าวว่า หลังการทรุดตัวของเจดีย์วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ จึงจําเป�นต้องถอดบทเรียนการบริหาร
จัดการสถานการณภั์ยพิบติัทางธรรมชาติที�เพิ�มสูงขึ�น และสง่ผลกระทบต่อโบราณสถาน ซึ�งเป�นหนึ�งในเรื�องสําคัญที�ควรอยูใ่น
แผนงานปรับตัวเพื�อรองรับภัยพิบติั หรือแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) นั�น
คือ การวางแผนอนุรักษ์และบาํรุงรักษาโบราณสถานที�มีผลกระทบตามความสําคัญเรง่ด่วนโดยใช้ ววน. อีกทั�งเตรียมองค์ความรู้
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และข้อมูลในการวางแผนการวิจัยและนวัตกรรม เพื�อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษ์โบราณสถานสูก่าร
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยั�งยืน 

นายทินกร ทาทอง ผู้อํานวยการกองธรณวิีทยาสิ�งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณีวิทยา เผยถึงการเฝ�าระวังสถานการณ์ดินถล่มใน
พื�นที�ภาคเหนือว่าจังหวัดเชียงใหม่มีพื�นที�เสี�ยงภัยดินถล่มหลายแห่ง แม้วัดศรีสุพรรณจะอยูน่อกพื�นที�เสี�ยงภัยดินถล่ม แต่เกิดถล่ม
ในชว่งฝนตกหนัก โดยมีรอยร้าวเกิดขึ�นนานแล้วและพระธาตุเอียง สว่นใหญเ่กิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของพื�นดิน และมีฝน
ตกหนักเป�นตัวกระตุ้น เพราะในอดีตไม่ได้ตอกเสาเข็ม คณุสมบัติของดินและการรับน�าหนักจะเกิดการเปลี�ยนแปลงเมื�อชุม่น�า
ทั�งนี�กรมทรัพยากรธรณไีด้จัดทําแผนที�ชี�เป�าเสี�ยงภัย สร้างความรู้ให้กับชาวบ้านในพื�นที� เพื�อให้หลีกเลี�ยงเมื�อมีสิ�งบอกเหตุและมี
เวลาเตรียมตัวหนี การทําแผนอพยพ การตั�งศูนย์ธรณีพิบัติภัยเพื�อเฝ�าระวัง น�าท่วมและดินถล่มมักจะเกิดในชว่งเดือนกันยายน
โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี�ยังอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์และแหล่งมรดกทางธรณี เชน่
ซอ่มแซมถ�านาคา อนุรักษ์ภูเวียงโกซอรัส สริินธรเน ไดโนเสาร์สายพันธุใ์หม่ โดยใช้วิทยาศาสตร์ในการตอบโจทย์ที�สามารถพิสูจน์
ได้ 

ขณะที� ศ. ดร.เป�นหนึ�ง วานิชชัย สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระบุว่าแผ่นดินไหวเป�นป�จจัยหนึ�งที�ทําลายโบราณสถาน นักวิจัยได้
นําข้อมูลแผน่ดินไหวมาแปลงเป�นแผนที�เสี�ยงภัยและเทียบกับแผนที�เสี�ยงภัยของต่างประเทศ เพื�อหามาตรการรองรับที�เหมาะสม
สว่นโบราณสถานสว่นใหญมี่โครงสร้างเป�นอิฐก่อที�อ่อนแอกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ้าเสริมกําลังจะชว่ยลดความเสียหายจาก
แผน่ดินไหวได้ ป�จจุบนัคณะนักวิจัยได้พัฒนาแบบจําลองเมืองเชียงใหม่และเชียงรายเพื�อประเมินผลกระทบและความเสียหาย
จากภัยพิบติัหลากหลายรูปแบบที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ�ง
จะนําข้อมูลความเสี�ยงแผน่ดินไหว ธรณวิีทยา ตําแหน่งและความอ่อนแอของสิ�งปลูกสร้างมาวิเคราะห์คํานวณความเสียหาย เพื�อ
วางแผนรับมือและมาตรการต่างๆ เพื�อลดความสูญเสีย 
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ชีวิตคุณภาพ

พม.จับมือ มธ.ยกระดับงานพัฒนาสังคม ตั้งศูนยช‹วยเหลือสังคมแห‹ง
แรกในมหา’ลัย 

พม.จับมอื มธ.ยกระดบังานพัฒนาสงัคม ตั �งศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคมแหง่แรก
ในมหา’ลยั 

นายอนุกลู ปีดแกว้ ปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์(พม.) กลา่วในการลงนาม
ในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) ทางวชิาการ ระหวา่งกระทรวง พม. กบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
(มธ.) ซึ�งม ีรศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบด ีมธ. รว่มลงนาม ณ หอ้งประชมุปรดี ีพนมยงค ์อาคารโดม
บรหิาร มธ. ศนูยรั์งสติ วา่ ความรว่มมอืนี�เพื�อรว่มสรา้งการเรยีนรู ้และการพัฒนาระบบดแูลผูใ้ชบ้รกิารที�
อยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวง พม. ทั �งงานพัฒนาคณุภาพชวีติคนไรท้ี�พึ�ง งานอาสาสมคัรพัฒนา
สงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์(อพม.) งานอาสาสมคัรเพื�อการพัฒนา

วนัที� 14 ตลุาคม 2565 - 14:38 น.
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เกาะตดิทกุสถานการณจ์าก 
Line @Matichon ไดท้ ี�น ี�

และงานสง่เสรมิความรับผดิชอบตอ่สงัคมของภาคธรุกจิและการพัฒนาที�ยั�งยนื ซึ�งสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสงัคม ที�มเีป้าหมายในการเสรมิพลงัทางสงัคมของภาคภีาคสว่นตา่ง ๆ ใหเ้ขา้มารว่มกนัขบั
เคลื�อนการพัฒนาประเทศ พัฒนาศกัยภาพและคณุภาพชวีติคนทกุชว่งวยั

ปลดั พม. กลา่วอกีวา่ โดยความรว่มมอืจะดําเนนิในกรอบสําคญั อาท ิขบัเคลื�อนการวจัิยเชงิปฏบิตักิาร
และการพัฒนานวตักรรม เพื�อการพัฒนาระบบงานคณุภาพชวีติกลุม่เปราะบางทางสงัคม, บรหิารงานและ
จัดระบบงานอาสาสมคัรและการสง่เสรมิความรับผดิชอบตอ่สงัคม อกีทั �งสง่เสรมิและผลกัดนัใหนั้กศกึษา
เป็น อพม. สูเ่ครอืขา่ยที�สําคญัในการชว่ยเหลอืสงัคมในอนาคต, รว่มจัดตั �งศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคมแหง่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ซึ�งศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคมในสถาบนัการศกึษาแหง่แรกของประเทศไทย โดย
กําหนดใหเ้ป็นพื�นที�นวตักรรม (Sandbox) และเป็นศนูยก์ลางในการใหค้วามชว่ยเหลอืสงัคมและบรกิาร
ดา้นสวสัดกิารสงัคมอยา่งครบวงจร (One stop service) แกป่ระชาชนทกุชว่งวยั เป็นตน้

นายอนุกลู ปีดแกว้ ปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย์
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