
http://4.bp.blogspot.com/ http://www.howmanypeopledied.nethttp://www.isnhotnews.com

ประเทศไทยในสถานการณ์ 
ภัยธรรมชาติพิบัติ

715 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ค�ากล่าวที่ ว่า “ประเทศไทยนับว่ายังโชคดีกว่าหลายๆ ประเทศในแถบเดียวกัน เพราะ 

ภยัธรรมชาตทิี่เกดิขึน้ไมว่า่จะเกดิจากสภาวะอากาศ หรอืจากธรรมชาตเิองกต็าม มกัไมใ่คร่เกดิ 

บ่อยนัก และแม้จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รุนแรง”1 นัน่คือ ความรู้พื้นฐานที่คนไทยรับรู้และบอกต่อกัน
มาจากรุ่นสู่รุ่น... แต่มาวันนี้ วันที่โลกได้รับผลกระทบหนักหน่วงจากการเปลี่ยนแปลงทาง 

สภาพภูมิอากาศ ทัง้อุณหภูมิสูงขึ้น ระดับน�้าทะเลเพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น จาก “ภาวะ 

โลกรอ้น” ซ่ึงมนษุยม์สีว่นส�าคญัที่ท�าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง เมื่อ “โลกป่วย” ทกุประเทศทัว่โลก
รวมทัง้ประเทศไทยก็ป่วยตามไปด้วย 

เมื่อธรรมชาติก�าลัง “แผลงฤทธิ์” วิกฤติการณ์ที่หลายคนพูดตรงกันว่า “เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น” จึงส่งผล ให้ประเทศไทยต้องหันกลับมาทบทวนตัวเองว่า...พร้อมแค่ไหนในการรับมือภัยพิบัติที่ “มาเยือน” อย่างรุนแรง 

บ่อยครั้งยิ่งขึ้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และในอนาคตข้างหน้าจากนี้ไป
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72 สุขภาพคนไทย 2556

ตารางแสดงสถิติภัยพิบัติย้อนหลัง 10-20 ปี ของภัยแต่ละประเภทในประเทศไทย

ประเภทภัยพิบัติ
(ช่วงเวลา)

จ�านวนครั้ง
ความเสียหาย

บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) มูลค่า (ล้านบาท)

อุทกภัย (2532 - 2554)ก มากกว่า 40,000 มากกว่า 2,000 มากกว่า 2,000 12,591,810

สึนามิ (2547)ข 1 11,775 5,401 44,491

ดินโคลนถล่ม (2531 - 2555)ค 35 มากกว่า 500 541 มากกว่า 2,053

วาตภัย (2532 - 2552)ง 36,024 1,367 842 505,155

อัคคีภัย (2532 - 2552)ง 46,986 3,775 1,635 2,441,861

ภัยแล้ง (2532 - 2552)ง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1,331,474

ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 
(2532 - 2552)จ

1,771,018 1,135,923 248,357 39,762

ภัยจากไฟป่า (2541 - 2552)ฉ 60,307
กินพื้นที่ประมาณ 60 จังหวัด  

มีพื้นที่เสียหายรวม 1,027,288 ไร่

ที่มา: โครงการสุขภาพคนไทย. 2556. ปรับจาก 18 ภัยพิบัติ ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเจอ และวิธีบริหารความเสี่ยง. 12 ตุลาคม 2555. ค้นเมื่อ  

27 มกราคม 2556, จาก ส�านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา เว็บไซต์: http://thaipublica.org/2012/10/18-disaster-risk
 ก ตัวเลขจากศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ โครงการสุขภาพคนไทย. 2555. มหาอุทกภัยในรอบ 

100 ปี สัญญาณเตือนให้ปรับตัว. สุขภาพคนไทย 2555 (หน้า34-40). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,  

หน้า 38.
 ข ตัวเลขจากกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
 ค ไม่ได้เกิดทุกปี ดูรายละเอียดใน ส�านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี. 30 มีนาคม 2555. บันทึกเหตุการณ์ดินถล่ม. ค้นเมื่อ  

27 มกราคม 2556, จาก เว็บไซต์: http://www.dmr.go.th/download/Landslide/event_landslide1.htm
 ง ตัวเลขจากศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
 จ ตัวเลขจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ.
 ฉ ตัวเลขจากส�านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

รู้จักภัยพิบัติในบ้านเรา
กรมอุตุนิยมวิทยาจ�าแนกภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ 8 ชนิด คือ 

(1) พายุหมุนเขตร้อน (2) แผ่นดินไหว (3) อุทกภัย  

(4) พายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน (5) แผ่นดินถล่ม 

(6) คล่ืนพายุซัดฝั ่ง (7) ไฟป่า และ (8) ฝนแล้ง2  

ภัยธรรมชาติท้ัง 8 ประเภทข้างต้นนี้ ส่วนใหญ่เป็นภัย 

ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า และบางประเภทนานๆ เกิดขึ้น 

ครั้งหนึ่ง เช่น แผ่นดินไหว 

แต่ภยัธรรมชาตบิางชนดิหลายร้อยหรอืหลายพนัปี 

ถงึจะเกดิสักครัง้ ได้แก่ ภยัทีเ่กดิจากอกุกาบาตพุง่ชนโลก 

ดงัเหตกุารณ์ครัง้ล่าสดุเมือ่ 15 กมุภาพนัธ์ 2556 อกุกาบาต 

ดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กชนิดหินล้วน มีน�้าหนักราว 

7,000 ตัน ตกท่ีเมืองเชเลียบินสก์ เทือกเขาอูราล ทาง

ตอนกลางของประเทศรัสเซีย และเกิดการระเบิดเหนือ

พื้นดินราว 30 - 50 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 

เป็นบรเิวณกว้างถึง 1 แสนตารางเมตร ท�าให้อาคารกว่า  

3 พันหลังเสียหาย ประชาชนราว 1,100 คน ได้รับ 

บาดเจ็บจากกระจกบาด3 

ภัยจากเทหวัตถุในอวกาศพุ ่งชนโลกคร้ังนี้  

เตือนว่าถึงเวลาแล้วทีต้่องมียุทธศาสตร์ระดบัโลกเพือ่รบัมอื

กับอันตรายระดับมหันตภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจาก 

ดาวเคราะห์น้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 กิโลเมตร 

ขึน้ไป โลกต้องตรวจตราว่ามอียู่มากน้อยเท่าใด วงโคจร 

ยาวนานแค่ไหน และอยู่ที่ไหนบ้าง เนื่องจากถ้าชนโลก

เมือ่ใด โลกกอ็าจถงึกาลอวสานได้ อย่างทีเ่คยเกดิขึน้กบั

ไดโนเสาร์เม่ือหลายล้านปีก่อน ไม่นับดาวเคราะห์น้อย 

ขนาดเลก็และสะเกด็ดาว ทีผู่เ้ชีย่วชาญด้านดาราศาสตร์

ยังมีความรู้ไม่มากนัก4 
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735 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ในทางสากลแล้ว ภัยพิบัติสามารถเกิดได้ทั้ง 

จาก “ภัยธรรมชาติ” “ภัยจากการระบาดของโรค” และ 

“ภัยจากน�้ามือมนุษย์” เช่น การก่อสงคราม การก่อ 

การจลาจล และการท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ ส�าหรับ

ประเทศไทย ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรม 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

จ�าแนกภัยพิบัติธรรมชาติเหมือนกับกรมอุตุนิยมวิทยา  

และรวมภัยพิบัติอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�าไว้ด้วย คือ 

ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง ภัยจากโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่และโรคอุบัติซ�้า ภัยจากโรคแมลง สัตว์ ศัตรูพืช

ระบาด อัคคีภัยทั่วไป ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ตลอดจนภัยแล้งและภัยหนาว 

จากสถิติภัยพิบัติแต่ละประเภทในรอบ 20 ปี 

ต่างๆ (ดตูาราง) พบว่าภยัพบิตัทิีส่ร้างความเสยีหายมาก

ทีส่ดุ คอื ภยัจากน�า้ท่วม โดยเฉพาะมหาอทุกภยัทีเ่กดิขึน้ 

เมื่อปี 2554 แต่ภัยพิบัติท่ีคร่าชีวิตคนและมีผู้บาดเจ็บ

มากทีส่ดุ คอื ภยัจากถนน หรอืภยัจากการคมนาคมและ 

ขนส่ง ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่ส�าคัญในล�าดับ

ต้นๆ ของประชากรในประเทศ ไม่นับรวมความสูญเสีย 

ด้านอื่นๆ เช่น ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม 

การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ การสูญเสีย

แรงงานของชาต ิและเกดิผลกระทบด้านจติใจและเศรษฐกจิ 

ของครอบครัว ฯลฯ ซึ่งร้อยละ 90 ของภัยนี้เกิดจาก 

การใช้รถใช้ถนนอย่างประมาท การท�าผดิกฎจราจร และ

การเมาสุรา

ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหาไฟป่า 

ท่ีสร้างปัญหาหมอกควัน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งเป็น

ประจ�าทุกปี และนับจากปี 2550 ก็ทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นายแพทย์พงศ์เทพ  

วิวรรธนะเดช ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพ

อากาศ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เปิดเผยว่า ศนูย์ทะเบียน

มะเรง็เชยีงใหม่ปี 2550 พบว่า “คนเชยีงใหม่มคีวามเสีย่ง

ต่อการเป็นมะเรง็ปอดมากกว่าคนไทยทัว่ไปถงึเกอืบ 7 เท่า 

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”5

อย่างไรกต็าม แม้ภยัธรรมชาตจิะเป็นปรากฏการณ์

ท่ีเกิดขึน้เอง แต่บ่อยครัง้พบว่าการกระท�าของมนุษย์กลบั 

กลายเป็นส่วนหนึง่ทีย่ิง่ “ซ�า้เตมิ” ให้ภยัธรรมชาตรินุแรง

และเสียหายมากขึ้น เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ดินโคลน

และซุงถล่มหลังฝนตกหนักที่บ้านกะทูนเหนือ อ.พิปูน 

จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2531 ทั้งยัง 

สร้างความเสียหายครอบคลุมถึงหมู่บ้านคีรีวง ต.ก�าโลน 

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ทั้งสองพื้นที่มีลักษณะ

เป็นทีร่าบหบุเขา มภูีเขาล้อมรอบ ท�าให้มผีูบ้าดเจบ็และ 

เสียชีวิตประมาณ 230 คน บ้านเรือนเสียหายประมาณ 

1,500 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 6,150 ไร่ คิดเป็น

มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท6

หรอืเหตกุารณ์ฝนตกหนกัเมือ่วนัที ่10 - 11 สงิหาคม  

2544 ที่บ้านน�้าก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จนเกิด 

ดนิถล่มน�า้ป่าบนภเูขาสงูไหลทะลกัเข้าใส่หมูบ้่านทีอ่ยูใ่น

รัศมีทางน�้า หอบเอาทั้งดินโคลน และซากต้นไม้หลาก

ลงมาพร้อมกระแสน�า้รนุแรง ซัดเอาบ้านเรอืนจ�านวนมาก

หายไปในพริบตากลางดึก และคร่าชีวิตชาวบ้านไปอีก 

147 คน7

ทั้งสองเหตุการณ์ล้วนเป็นผลมาจากการลักลอบ 

ตัดไม้ท�าลายป่า เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง  

หน้าดินจึงอุ ้มน�้าไม่ไหวและพังทลาย จนกลายเป็น

โศกนาฏกรรมที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่

อีกหนึ่ ง เหตุการณ ์ที่ สะท ้อนพลังแห ่งการ  

“ซ�้าเติม” ให้ภัยธรรมชาติในบ้านของเรารุนแรงมากขึ้น 

นั่นคือ การก่อสร้างโครงการพัฒนาต่างๆ ที่กีดขวาง 

เส้นทางเดนิของน�า้ จนน�าไปสูเ่หตอุทุกภยัครัง้ร้ายแรงใน 

อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จากเหตกุารณ์ฝนตกหนกั

ระหว่างวนัที ่21 - 23 พฤศจกิายน 2543 เส้นทางระบายน�า้ 

ทีเ่คยผ่านคลองอู่ตะเภา ผ่านเขต อ.หาดใหญ่ ก่อนไหล

ลงสูอ่่าวไทยท่ีบรเิวณทะเลสาบสงขลา ถกูแทนทีด้่วยถนน

ลพบรุรีาเมศวร์ทีส่ร้างเสรจ็เมือ่ปี 2533 ถนนสายสนามบนิ -  

ควนลัง และทางรถไฟ อีกทั้งคูคลองก็ตื้นเขิน พื้นที่ลุ่ม

แอ่งกระทะของหาดใหญ่จึงจมอยู่ใต้น�้าทันที สร้างความ

เสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาท ทางการประกาศ 

ผูเ้สยีชวีติ 35 คน แต่ข้อมลูไม่เป็นทางการสงูถงึ 233 คน 

ไม่รวมชาวต่างประเทศ8 
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ดูเหมือนว่า ประเทศไทย ‘เคยชิน’ กับภัย

ธรรมชาติข้างต้น การเผชิญกับภัยเหล่านั้นปีแล้วปีเล่า 

ไม่ได้ส่งผลสะเทือนให้ตระหนักถึงการรับมือกับภัยพิบัติ

ลกัษณะต่างๆ มากนกั จนกระทัง่เกดิเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 

ใต้ทะเลนอกฝ่ังด้านตะวนัตกของหวัเกาะสมุาตรา ประเทศ

อนิโดนเีซยี และก่อให้เกดิคลืน่ยกัษ์สนึามถิล่ม 6 จงัหวดั

ชายฝั่งอันดามันในเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2547

สึนามิ...สัญญาณเตือนภัย  
ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม

คนไทยส่วนใหญ่อาจรูส้กึว่าเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 

เป็นเรื่องไกลตัว แต่ที่จริงแล้ว ผู้คนที่เคยตั้งถิ่นฐานใน

บริเวณประเทศไทยปัจจุบันต่างเคยเผชิญกับเหตุการณ์

แผ่นดินไหวมานานแล้ว ดังที่ปรากฏในต�านาน จารึก 

ประวัติศาสตร์ พงศาวดารต่างๆ เช่น พงศาวดารเมือง

เงนิยางเชยีงแสน กล่าวถงึแผ่นดนิไหว ณ เมอืงโยนกนคร

หลายครั้ง จนท�าให้เวียงล่มลงกลายเป็นหนองน�้า 

ขนาดใหญ่ใน พ.ศ. 1558 พงศาวดารเมืองน่านก็บันทึก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในดินแดนล้านนาหลาย

พื้นที่ ทั้งน่าน เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แพร่ พะเยา  

จนท�าให้ยอดพระธาตุและวิหารหลายหลังช�ารุดหักพัง 

ลงมาในปี 2344 หรือในบันทึกของหมอบรัดเลย์ก็เคย

กล่าวถงึแผ่นดินไหวทีรู่สึ้กส่ันสะเทอืนในกรงุเทพมหานคร

ทั้งที่มีจุดเริ่มต้นของแผ่นดินไหวในพม่าเมื่อ พ.ศ. 2382 

ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้น9 

บันทึกประวัติศาสตร์เหล่านี้ ไม่เคยถูกน�ามาใช้ 

เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้และการรับมือกับเหตุการณ์

แผ่นดินไหวในสังคมไทยสมัยใหม่แต่อย่างใด ดูเหมือน

ว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้จักแผ่นดินไหวผ่านทางความรู้เรื่อง 

รอยเลือ่น 14 กลุม่ ทีอ่ยูใ่น 22 จงัหวดัของประเทศไทย10 

กับความรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ด้วยความที่แผ่นดินไหวเป็นเรื่องไกลตัว และ 

ยิ่งไม่มีความรู้ว่าแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ ก่อให้เกิดอะไร 

ได้บ้าง เมือ่เกดิเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวขนาด 9.3 รกิเตอร์ 

ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเล 28.6 กิโลเมตร 

ศูนย์กลางอยู ่ในทะเลนอกชายฝั ่งด้านตะวันตกของ 

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียเมื่อ 26 

ธันวาคม 2547 ส่งพลังงานมหาศาลเทียบเท่าระเบิด

ปรมาณท่ีูเมอืงฮโิรชิมา 23,000 ลกู11 ก่อให้เกดิการสัน่ไหว 

รุนแรงของแผ่นดิน และเกิดสึนามิตามมาในมหาสมุทร 

อนิเดยี เข้าถล่มชายฝ่ังประเทศต่างๆ ทีอ่ยูโ่ดยรอบ ได้แก่ 

อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย โซมาเลีย มัลดีฟส์ 

พม่า แทนซาเนีย บังคลาเทศ และเคนยา ประเทศไทย 

โดยเฉพาะพ้ืนที ่6 จงัหวดัของชายฝ่ังอนัดามนั คอื ภเูกต็ 

พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล จึงเผชิญหน้า 

กับคล่ืนยักษ์สึนามิครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในทะเล

อันดามัน โดยปราศจากการป้องกันหรือรับมือใดๆ 

กว่าคนไทยจะรู้ว่า นี่คือพิบัติภัยทางธรรมชาติที่

เรียกว่า สึนามิ ก็ต้องผ่านความสูญเสียชีวิตของผู้คน

จ�านวนมาก ดังตัวเลขจากส�านักวิจัยและความร่วมมือ

http://news.voicetv.co.th
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ระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 5,401 คน บาดเจ็บ 11,775 คน 

สูญหาย 2,921 คน มูลค่าความเสียหายรวม 44,491 

ล้านบาท แยกเป็นความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 

14,491 ล้านบาท ความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 30,000 ล้านบาท12 

พร้อมๆ กบัการท่องเทีย่วทีพ่งัพนิาศ การประมงพืน้บ้าน

พังทลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณ

ชายฝั่งย่อยยับ 

คลื่นยักษ์สึนามิในปี 2547 นี้ ถือเป็นธรณีพิบัติ

ครั้งรุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่  

คร่าชวีติผูค้นใน 14 ประเทศ รวมมากกว่า 2.3 แสนคน  

และสูญหายอีก 4.4 หมื่นคน ประเทศท่ีได้รับความ 

เสยีหายมากทีส่ดุเรยีงตามล�าดบั คอื อินโดนีเซยี ศรลีงักา 

อนิเดยี และไทย มลูค่าความเสยีหายรวมประมาณ 2,800 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 840,000 ล้านบาท13 

ผลพวงจากเหตกุารณ์ครัง้นัน้ ท�าให้ประเทศไทย

เริ่มหันมาเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติอย่าง

คลืน่ยกัษ์สนึามใินหลายระดบั โดยเฉพาะการสร้างระบบ

เตือนภัยทั้งระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความรู้

แก่ประชาชน พร้อมกับมีการซักซ้อมแผนการอพยพ  

เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง

หากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิคือหลักไมล์แรก

ของการส่งสัญญาณเตือนให้คนไทยที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่ง 

ทะเลอันดามัน ต้องเฝ้าระวังภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว 

หลักไมล์แห่งภัยพิบัติล�าดับต่อมา ก็พุ่งเป้าไปที่ผู้คนใน 

พืน้ทีร่าบลุม่เจ้าพระยา อูข้่าวอูน่�า้ของประเทศไทยตัง้แต่

สมยัโบราณ ด้วยเหตุการณ์มหาอทุกภยั เม่ือ พ.ศ. 2554

มหาอุทกภัย...ทุกข์ใหญ่หลวงของคนเมือง

ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระบุว่า ในช่วงระหว่างปี 2532 - 2553 ประเทศไทยได้รับ 

ความเสียหายจากน�้าท่วมรวมมูลค่า 1.3 แสนล้านบาท 

ปีที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือ พ.ศ. 2553 คิดเป็น 

มลูค่าความเสยีหาย 16,338 ล้านบาท14 แต่สถิติดงักล่าว

ถูกท�าลายลงอย่างรวดเร็ว ทันทีที่เกิดมหาอุทกภัยในป ี

ถัดมา เริ่มจากฝนที่ตกหนักและมาเร็วกว่าปกติ รวมทั้ง 

พายุหลายลูก ประเดิมด้วยพายุโซนร้อนไหหม่าในช่วง

ปลายเดือนมิถุนายน ตามมาด้วยพายุโซนร้อนนกเตน  

พายโุซนร้อนไห่ถาง พายไุต้ฝุน่เนสาด และพายโุซนร้อน

นาลแก15 ฤทธิ์เดชของพายุ 5 ลูก ที่โหมกระหน�่าไล่เลี่ย

กัน ท�าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่วิกฤติมหาอุทกภัยอย่าง

เหนือความคาดหมาย

น�้าที่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ภาคเหนือ แล้วค่อยๆ  

รุกไล่ลงสู่พื้นที่ภาคกลางในเวลาต่อมา การรับมือของ

รัฐบาลล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าเม่ือพบว่ามีปริมาณน�้า 

มากเกินกว่าจะรับมือไหว โดยเฉพาะตัวแปรส�าคัญ  

คือ เขื่อนใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อน

ป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งกักเก็บน�้าไว้มากเป็นประวัติการณ์ 

นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนมา จนต้องระบายน�้าออกจาก

เขือ่นทนัท ีซึง่หากกรมชลประทานได้เร่งพร่องน�า้ในจงัหวะ

อันเหมาะสมตอนต้นเดือนสิงหาคม 2554 เหตุวิกฤต ิ

จากน�้าจะล้นเขื่อนคงบรรเทาลงมากกว่านี้ 

ค�าถามติดตามมาทันที คือ มีการบริหารน�้า 

ในเขื่อนผิดพลาดหรือไม่? แม้ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ขณะนั้นยอมรับกลางสภาว่า  

“สั่งชะลอน�้าเพื่อให้พี่น้องชาวนาได้เกี่ยวข้าวก่อนปล่อย

น�า้เข้าทุง่”16 แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยกอ็อก 

มายืนยันว่า การระบายน�า้ของเขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิ์

ไม่ใช่สาเหตุน�้าท่วม17 จนถึงทุกวันนี้ เหตุการณ์ผ่านไป

เกือบ 2 ปีแล้ว ค�าถามเรื่องการบริหารน�้าข้างต้นก็ยังรอ

ค�าตอบอยู่ในสายลม 

มวลน�า้หลากจากเขือ่นท�าให้พืน้ทีลุ่ม่น�า้เจ้าพระยา 

ส�าลักน�้าอย่างสาหัสสากรรจ์มากที่สุด และหลังจาก 

พนังก้ันน�้าแตก ท�าให้พื้นที่เมืองนครสวรรค์จมอยู่ใต้ 

บาดาล ไม่ต่างอะไรกับการเป่านกหวีดเริ่มต้นนับหนึ่ง 

แห่งหายนะส�าหรับคนเมืองหลวงในเวลาต่อมา 

เมื่อมีน�้าปริมาณมหาศาล แต่ช่องทางระบายน�้า  

ไม่ว่าจะเป็นแม่น�้าและล�าคลองทุกสาย ล้วนมีสภาพ 

ไม่แตกต่างกนั นัน่คอื มสีิง่ก่อสร้างรกุล�า้กีดขวางเส้นทาง

น�า้ ท้ังบ้านเรอืนและสะพานต่างๆ อกีทัง้ยงัขาดการดแูล 

บ�ารุงรักษาขุดลอกคูคลองไม่ให้ตื้นเขิน ประกอบกับ 
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การบรหิารจดัการน�า้ทีไ่ม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานต่างๆ 

การระบายน�้าจึงยิ่งชุลมุน

เหน็ได้ชดัจากฝ่ังตะวันออกของกรงุเทพมหานคร  

ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ ผู้อ�านวยการส�านักผังเมือง

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าเดิมทีกรุงเทพฯ มีข้อบัญญัติ 

ปี 2525 ก�าหนดให้พืน้ทีน่อกแนวกัน้น�า้บรเิวณเขตมนีบรุี 

หนองจอก ลาดกระบัง และคลองสามวา ขนาด 72 

ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่รับน�้าก่อนระบายออกสู่ทะเล  

แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างขวาง 

ทางน�้า อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบัง ถนนมอเตอร์เวย์ ถนนบางนา - ตราด ท�าให้

เส้นทางระบายน�้าติดขัด และพื้นที่รับน�้ากลายเป็นพื้นที่

หน่วงน�้าแทน18

พร้อมๆ กับการเข้าโจมตีของน�้าที่แผ่อาณา 

บริเวณกว้างราวกับไฟลามทุ่ง ความโกลาหลก็เกิดขึ้น 

ทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงอย่างปทุมธานี 

และนนทบุรี พื้นที่สูงอย่างทางด่วนและสะพานลอย 

กลายสภาพเป็นลานจอดรถ จนไม่เหลือเส้นทางส�าหรับ

การอพยพ ค�าสัง่ให้อพยพถกูประกาศขึน้ครัง้แล้วครัง้เล่า 

แต่ผู้คนส่วนหนึ่งก็ไม่ยอมทิ้งบ้านแม้จะจมอยู่ใต้น�้าจน

เหลือเพียงช้ันบนหรือหลังคา เพราะเกรงว่าจะถูกขโมย 

ทรัพย์สิน ขณะที่อาหารและน�้าดื่มขาดแคลน ไฟฟ้า  

น�า้ประปาถกูตดัขาด ถงุยงัชพีจ�านวนมหาศาลถกูแจกจ่าย  

แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ

ด้วยขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตท่ามกลาง 

เว้ิงน�้า ท�ำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจำกกำรจมน�้ำพุ่งสูงขึ้นถึง 

1,085 ราย แต่ที่น่าตกใจก็คือ ในจ�านวนนี้มีผู้เสียชีวิต

จากการถกูไฟฟ้าดดูสงูถงึ 155 ราย หรอืประมาณร้อยละ  

14.3 ซ่ึงถอืว่าสงูมาก ผูเ้สยีชีวติส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรงุเทพฯ  

และปรมิณฑล ท�าให้ส�านกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ต้องท�าการศึกษารายละเอียดเพื่อ

หาทางป้องกันต่อไป ทั้งน้ี มาตรฐานตัวเลขผู้เสียชีวิต

จากไฟฟ้าดูดที่สัมพันธ์กับน�้าท่วมควรน้อยกว่าร้อยละ 3 

ของผู้ถูกไฟฟ้าดูดทั้งหมด19

เมือ่ต้องใช้ชวีติอยูก่บัน�า้วนัแล้ววนัเล่าโดยไม่มีทีท่า

ว่าน�้าจะลดลงเมื่อไหร่ ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น 

ศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม และใช้

สนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ก็จมอยู่ใต้น�า้ใน

เวลาต่อมา ทิ้งให้ของบริจาคลอยเกล่ือนอยู่กลางน�้า 

สถานการณ์ตึงเครียดจึงไปกระจุกตัวอยู่ที่ประตูก้ันน�้า 

จุดต่างๆ รอบกรุงเทพฯ 

ในทีส่ดุประตกูัน้น�า้หลายแห่งถกูเปิด - ปิดได้ด้วย 

มวลชน กระสอบทรายและพนังดินกั้นน�้ามีทั้งสร้างขึ้น

ใหม่ และถูกรื้อท�าลายมากขึ้นเร่ือยๆ แม้นายกรัฐมนตร ี

จะมีค�าส่ังท่ี 17/2554 (ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554) 

ก�าหนดให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง

ตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
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775 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

พ.ศ. 2550 พร้อมระบุอย่างชดัเจนว่า ให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

เข้าไปด�าเนินการรกัษาความสงบเรยีบร้อย และป้องกนัมใิห้ 

ประชาชนเข้าไปท�าลายประตรูะบายน�า้คลองสามวา อปุกรณ์

ส่วนควบ สิ่งก่อสร้าง พื้นดินและแนวกระสอบทราย20 

แต่การใช้ค�าสั่งหรือค�าประกาศใดๆ จากนายก 

รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ไม่ได้มีความหมาย เมื่อ 

เกดิเหตกุารณ์บกุเข้ารือ้พนงักัน้น�า้ในทีต่่างๆ โดยเฉพาะ 

การบุกเข้าร้ือก�าแพงก้ันน�า้ริมคลองประปาทีเ่ขตดอนเมือง

ของกลุ่มชาวบ้านที่น�าโดย ส.ส. ในพื้นที่อย่างการุณ  

โหสกลุ เมือ่ 20 ตลุาคม 2554 ท�าให้น�า้ทะลักเข้าคลอง

ประปา21 จนท�าให้คุณภาพน�้าประปาต�่ากว่ามาตรฐาน

ขององค์การอนามัยโลก22

ในทีส่ดุ การรบัมอืน�า้ปรมิาณมหาศาลด้วยความ 

วุ่นวายโกลาหลก็ปิดฉากลงเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนมกราคม 

2555 ท่ามกลางขยะกองโตกลางกรุงเทพฯ ถึงวันละ  

12,000 ตัน23 และตัวเลขความเสียหายที่สูงลิบลิ่ว 

ธนาคารโลกประเมินความเสียหายจากมหาอุทกภัยแห่ง 

ลุ่มน�า้เจ้าพระยาเมื่อปี 2554 เป็นตัวเลขสูงถึง 1.4 ล้าน

ล้านบาท24 ต้องใช้เงินฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสูงถึงกว่า 755,000 

ล้านบาท25 

ประชาชนได้รบัผลกระทบมากกว่า 13.5 ล้านคน  

ครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 150 ล้านไร่ ใน 65 จงัหวดั26 นคิม

อุตสาหกรรม 7 แห่งจมน�้า รวมความเสียหายของภาค

อตุสาหกรรมทัง้ทีอ่ยูใ่นและนอกนคิมอตุสาหกรรม 474,750  

ล้านบาท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 

ยานยนต์ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อกิจการเอสเอ็มอี

จ�านวน 285,000 ราย ภาคเกษตรกรรมได้รบัความเสียหาย 

2.7 หมื่นล้าน โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในส่วน 

การคมนาคมอีกกว่า 2.2 หมื่นล้าน27

รัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปภ.) ได้จ่ายเงนิช่วยเหลือเยยีวยาผูป้ระสบอทุกภยัภายใต้ 

หลกัเกณฑ์ 1. บ้านเรอืนเสยีหายทัง้หลงั ได้รบัเงนิ 30,000  

บาท 2. บ้านเรือนเสียหายบางส่วน ได้รับเงิน 20,000 

บาท 3. ค่าเสยีหายจากการประกอบอาชพี 10,000 บาท  

4. ค่าเช่าบ้าน 1,500 บาท 5. ค่าท�าศพ 25,000 บาท28 

แม้จะก้าวล่วงเข้าสู่ปีใหม่ 2555 ผ่านมาแล้วหลายเดือน 

แต่การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 ยังไม่

ครบทุกพื้นที่ หลายครอบครัวซ่อมแซมบ้านที่เสียหาย

เสร็จเรียบร้อย ขณะที่อีกหลายครอบครัวก็ปล่อยทิ้งไว้

เพราะยังไม่วางใจว่าน�า้จะกลับมาท่วมซ�้าอีกหรือไม่

ความหว่ันวิตกเรื่องน�้าท่วมหวนกลับคืนสู่ชาว 

กรุงเทพฯ อีกครั้ง แม้รัฐบาลจะสร้างความเชื่อมั่นด้วย

การทุ่มเงิน 12 ล้านบาท จัดงานนิทรรศการการบริหาร 

จดัการน�า้ท่ีใช้ชือ่ว่า “มุง่มัน่ท�างาน บรหิารจดัการน�า้เพือ่

ประชาชน” ระหว่าง 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555  

ตามมาด้วยการซักซ้อมแผนการระบายน�้าในพื้นที่ของ

กรุงเทพฯ เมื่อ 6 กันยายน 2555 แต่ก็ท�าได้เฉพาะฝั่ง

ตะวันตก และต้องยกเลิกการทดสอบฝั่งตะวันออกใน 

วันถัดมาอย่างกะทันหันหลังจากฝนตกหนัก

และแล้วเหตุการณ์พนังกั้นน�้าพังทลายและ 

ท�าให้เขตเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ต.ธานี  

อ.เมือง จ.สุโขทัย จมอยู ่ใต ้น�้าในช่วงค�่าของวันที่  

9 กันยายน 2555 ก็ท�าให้ความพยายามของรัฐบาล 

ในการบรหิารจดัการน�า้ทีเ่รยีกว่า “ยิง่ลกัษณ์โมเดล” ด้วย 

ปฏิบัติการที่เรียกว่า Single Command Center ซึ่ง

เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันตั้งแต่ต้นน�้า 

กลางน�้า และปลายน�า้29 หมดความน่าเชื่อถือลงทันที 

ภัยแล้ง...ของแสลงส�ำหรับเกษตรกร

ประเทศไทยเผชิญภัยที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและ

รับมือด้วยมาตรการบรรเทาภัยตามฤดูกาลมาตลอด  

ท้ังการแจกถงุยังชพีและอพยพเมือ่เกดิอทุกภยัในหน้าน�า้ 

การแจกผ้าห่มเมื่อเผชิญภัยหนาวในหน้าหนาว และการ

แจกจ่ายน�า้และท�าฝนเทยีมเพือ่บรรเทาภยัแล้งในหน้าร้อน  

และชาวนาชาวไร่ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมคือผู้เดือดร้อน

ตวัจรงิในยามขาดแคลนน�า้ จากสถติภิยัแล้งในประเทศไทย

ระหว่างปี 2535 - 2554 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจังหวัดที่ 

ได้รบัผลกระทบจากภยัแล้งในแต่ละปีนัน้อยูร่ะหว่าง 51 - 60  

จังหวัด ในปี 2548 เกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงมาก ได้รับ

ผลกระทบถงึ 71 จงัหวดั มลูค่าความเสียหายสูงถึง 7.5 

พันล้านบาท30 
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เดิมทีเดียวนั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ชื่อ 

ว่าถกูคกุคามจากภยัแล้งมากท่ีสดุ มชีาวบ้านจ�านวนมาก

เดือดร้อนจากทั้งปัญหาขาดน�้าในการเพาะปลูกและขาด 

น�า้กนิน�า้ใช้ และพชืผลทางการเกษตรได้รบัความเสยีหาย

เป็นพื้นที่มากท่ีสุดของประเทศ เนื่องจากอิทธิพลของ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง และถ้าปีใดไม่มีพายุ

หมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในแนวดังกล่าวด้วยแล้วก็จะ 

ก่อให้เกิดภัยแล้งรุนแรงมากขึ้น31 อีกท้ังสภาพดินที่เป็น

ดินทรายไม่อุ้มน�้า และพื้นที่ป่าไม้ต้นน�า้ถูกบุกรุกท�าลาย

อย่างกว้างขวาง

แต่ปัจจุบัน ภัยแล้งแผ่ขยายอาณาบริเวณกว้าง 

ขวางมากยิ่งขึ้น ไม่จ�ากัดเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานอีกต่อไป 

ที่ส�าคัญยังเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ถึงขั้นท�าให้ใน 

จงัหวดัล�าปางมีทัง้พืน้ทีภ่ยัแล้งรนุแรง และน�า้ท่วมรนุแรง 

เกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกัน32

ธวัชชัย ส�าโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

ระบุว่า ประเทศไทยมีโอกาสจะได้รับผลกระทบจาก 

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย เนือ่งจากความเสือ่มโทรม

ของดนิเป็นต้นเหต ุรวมถงึพืน้ทีป่่าลดลงอย่างรวดเรว็และ

ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 

ค่อนข้างสงู และยงัมีการขยายตวัของดนิเคม็ เมือ่ประกอบ

กบัปรมิาณน�า้ฝนต�า่กว่าเกณฑ์ปกติจากการเปล่ียนแปลง 

ของสภาพอากาศ ท�าให้ปัญหาความแห้งแล้งและดิน

เสื่อมโทรมทวีความรุนแรงขึ้น33

ขุดบ่อบาดาล ขุดสระ ระดมเครื่องสูบน�า้ แจก

โอ่งยกัษ์ แจกน�า้ ท�าฝนหลวง และพกัหนีเ้กษตรกร เหล่านี้ 

คือมาตรการท่ีทุกรัฐบาลน�ามาใช้เพื่อรับมือกับภัยแล้ง 

พร้อมๆ กับทยอยประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง ขณะที่ 

ชาวบ้านบางพืน้ทีก่ท็�าพธิแีห่นางแมวตามความเชือ่ท้องถิน่ 

เพราะมองไม่เห็นช่องทางใดที่ดีกว่านี้

เปิดแผนรับมือพิบัติภัย:  
สึนำมิ น�้ำท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ

ถึงแม้การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจาก 

คลืน่ยกัษ์สนึามจิะมคีวามก้าวหน้าอย่างเป็นรปูธรรม อกีทัง้ 

ยงัมกีารซกัซ้อมเพือ่อพยพอยูเ่ป็นประจ�าทกุปี แต่ก็ยังพบ

ว่า เมือ่เกดิเหตุแผ่นดนิไหวขนาด 8.6 รกิเตอร์ ทีบ่รเิวณ 

นอกชายฝ่ังทางด้านตะวนัตกเหนอืเกาะสุมาตรา ประเทศ

อินโดนีเซีย จนประชาชนแถบจังหวัดภาคใต้ รวมถึง 

ตึกสูงๆ ในกรุงเทพฯ รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ศูนย์เตือน

ภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือนภัยสึนามิในช่วงเย็นของ 

วนัที ่11 เมษายน 2555 แต่กลบัไม่มรีายการโทรทศัน์ใด 

ถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัยนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ

ถ่ายทอดสดรายการพเิศษของโทรทศัน์รวมการเฉพาะกจิ 

แห่งประเทศไทย (ทีวีพูล) ท�าให้คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ(กสทช.) เตรยีมจดัท�าประกาศเรือ่ง หลกัเกณฑ์

และวธิกีารปฏบิตังิานของผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์ ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

ขึ้น34

ขณะทีว่กิฤตหิมอกควนัในพืน้ทีภ่าคเหนอืทีร่นุแรง

เพิ่มมากขึ้น ก็ท�าให้ชาวเชียงใหม่ได้ออกมาเรียกร้อง 

ให้หน่วยงานของรัฐเลิกแก้ปัญหาหมอกควันเฉพาะหน้า

แบบปีต่อปี โดยเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา 

ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม การเตรียมรับมอืภยัพิบตัคิรัง้ไหนๆ  

ดูจะไม่เอิกเกริกเท่ากับเหตุการณ์มหาอุทกภัยของลุ่มน�้า

เจ้าพระยาเม่ือปี 2554 จากแรงกดดันจากภาคอตุสาหกรรม 

ที่ขู่ว่าจะย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศหากรัฐบาล 

ยังไม่มีแผนป้องกันน�้าท่วมอย่างชัดเจน ท�าให้รัฐบาล 

ยิ่งลักษณ์ต้องรีบประกาศแนวทางบริหารจัดการน�า้ โดย
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795 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ต้ังคณะกรรมการ 3 ชดุ คอื 1. คณะกรรมการยทุธศาสตร์

เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) เพื่อ 

พดูคยุเรียกความเชือ่มัน่กบัต่างประเทศ 2. คณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์เพือ่วางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 

(กยน.) เพื่อจัดท�าแผนระยะสั้นและระยะยาว 3. คณะ 

กรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.) เพ่ือน�า

แผนทั้งหมดไปปฏิบัติป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ในอนาคต

ตามมาด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 

2555 ตั้ง “องค์กรบริหารจัดการน�้า” แบบบูรณาการใน 

รูปแบบที่เรียกว่า “Single Command” และจัดตั้งเป็น

หน่วยงานถาวรและมพีระราชบญัญตัริองรับต่อไป องค์กร 

นี้จะมีการท�างานใน 3 ระดับ คือ 1. ระดับนโยบาย 

คณะกรรมการนโยบายน�า้และอทุกภัยแห่งชาต ิ(กนอช.) 

มหีน้าท่ีมอบหมายนโยบายให้ กบอ. 2. ระดับคณะท�างาน  

คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.)  

3. ระดับส�านักงานปฏิบัติงาน ส�านักงานนโยบายและ

บรหิารจดัการน�า้และอทุกภัยแห่งชาต ิ(สนอช.) มหีน้าที่

เป็นส�านักงานปฏิบัติหน้าที่ให้ กบอ.35

พร้อมกับออกพระราชก�าหนดกู้เงิน 3.5 แสน 

ล้านบาท เพือ่จดัท�าแผนบรหิารจดัการน�า้ในลุม่น�า้ภาคเหนอื 

ลุ่มน�า้ภาคกลาง ลุ่มน�้าอื่นๆ อีก 17 ลุ่มน�้าทั่วประเทศ  

และแหล่งน�า้ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ นัน่หมายรวมถงึการสร้าง

ระบบปล่อยน�้า พื้นที่แก้มลิง อ่างเก็บน�้าขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ รวมเป็นพื้นที่รับน�า้ไม่ต�่ากว่า 2 ล้านไร่

ขณะเดียวกัน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า 

และการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมอบอปุกรณ์ตดิตามสถานการณ์น�า้อตัโนมตัิ  

(Media Box) ให้กบัหน่วยงานท้องถิน่ ส�าหรบัใช้ตดิตาม

ข้อมูลน�้าและสนับสนุนการตัดสินใจส่ังการเตือนภัยจาก

ระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ36

ส่วนความช่วยเหลือนิคมอุตสาหกรรม รัฐบาลก็ 

มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 มิถุนายน 2555 อนุมัติงบ

ประมาณ 3,200 ล้านบาท เพื่อด�าเนินการสร้างเขื่อน 

ป้องกนันคิมอตุสาหกรรม 6 แห่ง ใช้เวลาก่อสร้างไม่เกนิ 

2 เดือน37

แม้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะยืนยัน 

ถึงแผนบริหารจัดการน�้า และออกเดินทางลงพื้นที่เพื่อดู

ระบบปฏิบัติการ Single Command Center ตั้งแต ่

ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ แต่ผลส�ารวจการบริหารจดัการ

น�้าของรัฐบาลในสายตาคนกรุงเทพฯ ของศูนย์วิจัย

มหาวทิยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพล) ยังพบว่าคนกรงุเทพฯ  

มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย

สูงถึงร้อยละ 6938

เมื่อภำคประชำชนลุกขึ้นมำช่วยตัวเอง

เม่ือเผชิญภัยพิบัติ ขณะที่การช่วยเหลือจาก 

ภาครัฐประสบปัญหาหลายประการ ทั้งเข้าไม่ถึง ล่าช้า 

ขั้นตอนยุ่งยาก มีหน่วยงานเกี่ยวข้องมากมายหลายส่วน  

ฯลฯ การช่วยเหลือตัวเองของภาคประชาชนและการ 

ร่วมมือกับภาคประชาสังคมจึงกลายเป็นทางออกหนึ่ง 

ตัวอย่างเช่น การเกิดเครือข่ายผู ้ประสบภัย 

สึนามิและสิทธิชุมชน ที่เข้าไปมีส่วนร่วมและประสาน 

กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดระบบเตือนภัยต่างๆ  

ไม่เฉพาะแผ่นดนิไหว สนึาม ิแต่ยงัรวมถงึน�า้หลากดนิถล่ม  

และยังเป็นอีกแรงหนึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอื่นๆ  

อีกด้วย

ในช่วงเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่ 2554 ก็ม ี

ความเคลือ่นไหวของภาคประชาชนทีฉ่บัไว น่าประทบัใจ  

และโดดเด่นมาก นัน่คอื การเปิดเวบ็ไซต์ของศูนย์ข้อมูล

เพือ่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยั www.thaiflood.com  

โดยรวบรวมข้อมลูส�าคญัไว้อย่างครบถ้วน อาท ิประกาศ

เตือนภัยพิบัติ รายงานสถานการณ์น�้าท่วมล่าสุด เบอร์ 

โทรสายด่วนของหน่วยงานต่างๆ ในยามฉุกเฉิน และ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน�้าท่วม ฯลฯ ซึ่งยังคงเปิดให้บริการ 

ถึงปัจจุบัน

เช่นเดียวกับการแจกจ่ายคู่มือการดูแลเด็กและ 

ครอบครัวด้วยกองทัพมด เพื่อเป็นแนวทางในการดูแล

และประเมินปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ 

ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีของแผนงานสุขภาวะเด็กและ

เยาวชน สสส. ร่วมกบัคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหิดล39
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80 สุขภาพคนไทย 2556

นอกจากน้ี หลายหน่วยงานภาครัฐกม็กีารจดัท�า 

แผนรับมือภัยพิบัติพร้อมกับมีการซักซ้อม โดยจ�าแนก

ความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติชนิดต่างๆ ตามแผนที่ 

ความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ ศูนย์

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) เช่น ศนูย์ป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 15 เชียงราย  

จดัให้มกีารซ้อมแผนกูช้พีกูภ้ยัช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั

และดินโคลนถล่ม, จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ร่วมกับ 

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องซ้อมแผนช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ

ทางอากาศ, ส�านักงานสาธารณสขุจังหวดัอ่างทอง ร่วมมอื 

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในพืน้ทีซ้่อมแผนรบัมือสารเคมโีรงงาน

น�้าแข็งรั่ว 

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

ระนอง ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิให้แก่ชาวบ้าน

บ้านบางเบน อ.กะเปอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

เมื่อปี 2547 การฝึกซ้อมร่วมการปฏิบัติการช่วยเหลือ 

ผูป้ระสบภยัพบิตัฉุิกเฉินภาคสนาม ระหว่างชุดแพทย์สนาม

ฉกุเฉนิระดบัตตยิภมู ิ(Medical Emergency Response  

Team: MERT) กบัทหารและเจ้าหน้าทีป้่องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัจงัหวดั ทีบ่รเิวณอ่างเกบ็น�า้จกัรพงษ์ (เขาอโีต้) 

อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ีซ่ึงกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจัดขึ้น 

เพือ่เตรยีมความพร้อมรองรบัภาวะภยัพิบตั ิเช่น น�้าท่วม 

น�้าป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม ให้สามารถรับมือกับ

ภัยพิบัติที่รุนแรงได้ดีขึ้น ฯลฯ

ท่ามกลางความพยายามรับมอืกบัพิบตัภิยัท่ีรนุแรง

มากขึ้นเรื่อยๆ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวในพิธ ี

เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “รับมือ

ภัยพิบัติ จัดการสุขภาวะ” เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ว่า

สงัคมไทยคงจะเผชญิกบัภยัพบิตัต่ิอไปในอนาคตข้างหน้า  

ท้ังท่ีเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติ และวิกฤติในด้านต่างๆ 

ทัง้วกิฤตเิศรษฐกจิ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และวกิฤตกิารเมอืง 

พร้อมเสนอ 6 แนวทาง คือ40 

1. คนไทยต้องเปลี่ยนโลกทัศน์ วิธีคิด และ 

จิตส�านึกใหม่ ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะการ

คดิว่าจะไม่ประสบภาวะวกิฤต ิจงึไม่มใีครเตรยีมตวั และ 

ต้องเพิ่มสมรรถนะ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในข้อมูล 

2. สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งทั่วประเทศ เพื่อ

รับภัยพิบัติและจัดการภัยสุขภาวะ ต้องส�ารวจข้อมูล 

ภัยพิบัติในพื้นที่จะเกิดจากอะไร จะป้องกันและรับมือ 

อย่างไร ต้องใช้เคร่ืองมืออะไรบ้าง จะส่ือสารให้รูท้ัว่ถงึกนั

อย่างไร ท�าการซักซ้อมภัยพิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

3. มหาวทิยาลยัทกุแห่งควรมศีนูย์ศกึษาภยัพบัิติ  

เพื่อศึกษาลักษณะภูมิประเทศและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น 

เพื่อน�าไปสู่ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและชุมชนอย่าง

ใกล้ชิด 

4. มรีะบบการสือ่สารทีใ่ห้รูค้วามจรงิอย่างทัว่ถงึกนั 

5. มเีครือ่งมอืตดัสนิใจทางนโยบายและยทุธศาสตร์ 

ระดบัชาติ ควรต้ังคณะกรรมการป้องกันภยัพบัิตแิห่งชาติ 

ซึ่งนอกจากมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และหัวหน้า 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเป็นกรรมการแล้ว ควรมคีณะกรรมการ

เสียงข้างมากที่มีความรู้ มาจากผู้น�าชุมชน นักวิชาการ 

และองค์กรอิสระ เพื่อสรรหาผู้มีความสามารถมาบริหาร

ยุทธศาสตร์และท�างานต่อเนื่อง 

6. ออกพระราชบัญญัติป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ  

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งหมดมาบัญญัติเป็น

กฎหมาย เพื่อก�าหนดอ�านาจหน้าที่ทุกภาคส่วน

แม้จะยังไม่รูว่้าพิบตัภิยัล�าดบัต่อไปทีค่นไทยต้อง

เผชิญคืออะไร แต่บทเรียนที่คนไทยควรต้องเรียนรู้เสียท ี

หลงัจากผ่านพ้นวกิฤตภิยัครัง้แล้วครัง้เล่ากค็อื ประเทศไทย

ไม่ได้ปลอดจากภยัพบิตั ิไม่ว่าจะน�า้ท่วม พายุฝนฟ้าคะนอง 

ดนิโคลนถล่ม อากาศหนาวเยน็ ภาวะฝนแล้งยาวนาน หรอื 

แม้กระทั่งแผ่นดินไหวและสึนามิ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ง

ของชวีติทีท่กุคนอาจพบเจอและต้องผ่านพ้น สิง่ทีด่ทีีส่ดุ

ในการเผชิญรับมือกับภัยต่างๆ เหล่านี้ก็คือ การยอมรับ

และเตรียมตัวให้พร้อม
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