
 

 

ผานพนมาแลวกวาขวบปสําหรับมหาวิกฤติอุทกภัยที่คนไทยตองเผชิญ 

1 ปทีผ่านมา ฝนรายที่มาเยือนถึงตัวบานถูกนํามาเปนบทเรียนสําคญัในการเตรียมความพรอม เพ่ือรับมือกับภัยทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต 

แมวาไมมีอะไรท่ีจะฝนธรรมชาตไิด แตยังมีความหวังวาจะสามารถผอนหนกัเปนเบา  

รายการเรื่องจริงผานจอ รวมกับสํานักขาวออนไลนไทยพับลิกา จัดงานเสวนา เรื่อง “2012! 18 ภัยพบิัติ ความเส่ียงท่ีคนไทยตองเจอ!!”

เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2555 ท่ีเคทีซีปอบ อาคารสมัชชาวาณิช 2  



โดยมีวิทยากรในแวดวง “น้ําและภัยพิบัติ” รวมเสวนา ประกอบดวย นางสาววิไลพร ทวีลาภพันทอง หุนสวนดูแลสายงาน Information 

Technology Services บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส ประเทศไทย จํากัด, ดร.ชวลิต จันทรรตัน กรรมการผูจัดการ บรษิัท ทีม คอน

ซัลติ้ง เอนจเินียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด, ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองคณบดีฝายวิชาการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูเช่ียวชาญดานการบริหารจดัการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของประเทศไทย และนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน ผูอํานวยการสํานัก

นโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินรายการโดยนายคงกระพัน แสงสุริยะ พิธีกรรายการ

เรื่องจรงิผานจอ 

พิธีกร : สวัสดีครับ ขอตอนรับเขาสูงานสัมมนา “2012! 18 ภัยพิบตัิความเส่ียงทีค่นไทยตองเจอ!!” จากปญหาโลกรอนทําใหเราเจอภัย

พิบัติมากมาย ถือเปนโอกาสดีที่เราจะไดเรียนรูรวมกันเรื่องภัยพิบตั ิเพ่ือใหคนไทยไดตระหนัก ไมตื่นตระหนกตกใจกับส่ิงทีเ่กิดขึน้ใน

โลกใบนี้ เพราะเราตองอยูบนโลกใบนี้ไปอีกนาน กอนอ่ืนตองถามทาง PwC ซ่ึงทําการวิจัยเรื่องภัยพิบัติวาทําอะไรบาง 

วิไลพร : บริษทั PwC เปนธุรกิจทีป่รึกษาทีใ่หคําปรึกษาทั่วโลก เพราะบริษทัมีสาขาอยูทุกประเทศทัว่โลก สําหรับประเทศไทยมีมานาน 

50 ปแลว สวนงานใหคําปรึกษาคอืดานการศึกษาภัยพิบัติตางๆ ใหคําแนะนําในการเตรียมความพรอมไมวาเกิดภัยอะไรขึ้นก็ตาม และ

ใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรบัปรงุการทํางาน และการบริหารความเส่ียง ทีต่องศึกษาความเส่ียงก็เพ่ือใหเราทราบวา

จะตองประสบพบภัยประเภทไหนบาง ภัยแตละประเภทก็จะมีวิธีการรับมือตางกัน มีการจัดทํากรอบการรับมือซ่ึงเปนศาสตรแขนงหนึ่ง 

วาทานตองพรอมกับภัยทุกประเภท  

ในตางประเทศมีศาสตรแขนงนี้มานานแลวเพ่ือเตรียมความพรอมในระดบัรัฐบาล ระดบับคุลากร ระดับหางราน เอกชน และพวกเราทกุ

คนก็ตองปกปองบานตัวเองเชนกัน สําหรับประเทศไทยในชวง 2-3 ปทีผ่านมานั้น เจอภัยอยู 2 อยาง คือ ภัยจากน้ําและภัยจากความไม

สงบทางการเมือง เพราะฉะนั้นก็ตองเตรียมพรอมเพ่ือใหเรามีผลกระทบนอยที่สุด และแตละองคกรตองการใหธุรกิจดําเนินตอไปได 

พิธีกร : กระบวนการศึกษากอนทีจ่ะมาเปน 18 ความเส่ียง 18 ภัยพิบัตินั้นมีวิธีการศึกษาอยางไร  

วิไลพร : เรานําขอมูลเบื้องตนจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่ศึกษาไวระดบัหนึ่งแลว แลวก็เปรียบเทียบกับภัยทีเ่กิดใน

ตางประเทศ ที่หลายๆ ประเทศไดวิเคราะหไววาจะเกิดขึน้หรือเกิดขึ้นแลว แลวสงผลกระทบเสียหายในระดบัสูง หลังจากนั้นก็วิเคราะห 

รวมถึงดูสถิติยอนหลัง 10 ป วาบานเราเกิดอะไรถ่ีเปนพิเศษ แลวสงผลทั้งดานจํานวนผูเสียชีวิต หรอืผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางไร 

ทั้งหมดนีค้ือตัวตั้งตน แลวก็เอามาวิเคราะห กลายเปน 18 ความเส่ียงโดยแบงเปน 2 ประเภท คือ ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ซ่ึงเราควบคุมได

นอย และภัยจากมนุษย ซ่ึงชวงหลังก็มีภัยประเภทนีเ้กิดขึ้นมาก เปนการรวบรวมมาเพ่ือใหทุกคนเตรียมพรอมรับมือไมวาจะเกิดหรือไม 

ซ่ึงจริงๆ ก็ไมอยากใหเกิด แตถาเกิดขึ้นเราจะพรอมรบัมือ 

พิธีกร : ทั้ง 18 ความเส่ียงก็เปนภัยที่อาจเกิดขึ้นได แลวส่ิงไหนที่ตองระวังมากที่สุด 

วิไลพร : ภัยทั้ง 18 ประเภท ประกอบไปดวย  

ความเส่ียงภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติ 

1. อุกทกภัย ซ่ึงเปนภัยที่เกิดขึ้นทกุปในประเทศ เพียงแตอาจจะเกิดในบางสวนเทานั้น เชน ภาคใต สําหรับปที่ผานมาถือเปนมหาอุทกภัย

ที่เกิดขึ้น ซ่ึงก็หวังวาจะไมเกิดขึ้นอีก 



2. ภัยจากดินโคลนถลม เปนภัยทีเ่กิดบอยเชนกันถาดจูากสถิติที่ผานมา โดยจะเกิดขึน้ในบางภาคของไทยเทานั้น ดังนั้น คนหรือบริษทั

ตางๆ ที่อยูในพ้ืนทีน่ั้นจะตองระมัดระวังและเตรียมความพรอมเปนพิเศษ 

3. ภัยจากพายุเขตรอนหรือวาตภัย ซ่ึงเกิดถ่ีเชนกัน 

4. ภัยจากคล่ืนสึนามิ แมวาจะเกิดขึ้นไมบอย แตเกิดแคครั้งเดียวก็สรางความเสียหายมหาศาลอยางทีป่ระเทศเคยเจอเม่ือป 2547 หรือ

แมแตประเทศญ่ีปุนก็มีการเตรียมพรอมไวระดับหนึ่ง เรียกวามีโอกาสเกิดต่ํา แตถาเกิดแลวมีผลกระทบสูงมากๆ  

5. ภัยจากแผนดินไหว อาคารถลม จริงๆ แลวประเทศไทยมีสถิติแผนดินไหวอยูเนืองๆ แตเราแทบไมทราบผลกระทบ แตจากที่กรม

ทรัพยากรทางธรณีเคยทําแผนทีค่วามเส่ียงนั้น พบวาประเทศไทยฝงที่ติดประเทศพมามีความเส่ียงสูง ซ่ึงนับวันเริ่มมีความรุนแรงมาก

ขึ้น เชน แผนดินไหวทางภาคเหนอืแตคนในกรุงเทพฯ ที่อยูบนตึกสูงจะรูสึกมึนหัว ดังนั้น ตอไปการวางแผนสรางตึก โรงงาน หรือทีอ่ยู

อาศัย จะตองคํานึงดวยวากอสรางในเขตพ้ืนที่แผนดินไหว รวมถึงวัสดุในการกอสรางก็ตองเหมาะสมดวย 

6. ภัยแลง สวนใหญเกิดบอยในภาคอีสาน ซ่ึงสรางความเสียหายตอการเพราะปลูก และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจตามมา 

7. ภัยหนาว เริ่มมีความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวาสภาพอากาศโลกเปล่ียน ชวงหลังๆ จึงมีคนตาย มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ

เพราะเพาะปลูกไมได  

8. อัคคีภัย ภัยจากไฟปา 

9. ภัยหมอกควัน 

10. โรคระบาดในมนษุย เชน เม่ือ 5 ปที่ผานมา เกิดโรคไขหวัดนกขึ้นหลายรุนดวยกัน และพัฒนาขึน้เรื่อยๆ ซ่ึงโรคภัยเหลานีเ้ปนส่ิงที่

ตองระวังเพราะสงผลกระทบตอคนโดยตรง  

11. ภัยจากโรคแมลง ศตัรูพืชระบาด 

12. ภัยจากโรคระบาดในสัตวน้ํา 

เหลานี้เปนความเส่ียงที่เราตองรูไว จะไดรูวาแลวธุรกิจเรา หรือบานเรา หรือคนทีเ่รารูจักนัน้มีความเส่ียงตอภัยเหลานีห้รือไม จะได

เตรียมความพรอม 



 

สวนความเส่ียงภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย 

1. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย บริเวณที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปจจุบนั หากเกิดการรั่วไหลก็จะสงผลกระทบตอคนในโรงงาน

และชาวบานที่อาศัยอยูโดยรอบ 

2. ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนภัยใหมที่เกิดในคนไทย แมวาจะจบัตองไมไดแตสรางผลกระทบเสียหายระดบัสูง แมวาทานจะ

ไมไดเปนแฮกเกอรเอง แตก็อาจถูกใชเปนฐานเพ่ือไปแฮกคนอ่ืนได หรือถูกหลอกโอนเงนิ หรือการถูกขโมยพาสเวิรดไป ซ่ึงการขโมยนี้

อาจไมไดเกิดจากคนที่เกงเทคโนโลยี แตเกิดจาดคนที่อัธยาศัยดีมาหลอกถามก็ได 

3. ภัยจากคมนาคมการขนสง เชน อุบัติเหตุ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลที่เราจะจับจองดูตัวเลขจํานวนผูเสียชีวิตหรือบาดเจบ็ ซ่ึงเราก็

คาดหวังใหมีจํานวนลดลงทุกป 

4. ภาวะฉุกเฉิน ภัยรายแรงตอประเทศ ซ่ึงอาจเกิดจากเหตุการณเล็กๆ เชน แทนจุดเจาะน้ํามันของอเมริกาที่อาวเม็กซิโกระเบิด กลายเปน

มหาภัยจากน้ํามันที่รั่วไหล สงผลตอคุณภาพน้ํา เศรษฐกิจ เพราะไมมีใครเขาใกลทีน่ั่นเลย รานคาบานเรือนตองปดตัว ไมสามารถอยูได 

ก็เปนเหตุการณที่เกิดจากมนษุยทีส่งผลกระทบรนุแรงเปนปๆ  

5. การแผกระจายของกัมมันตภาพรังสี  

6. การชุมนุม การประทวง และการกอจลาจล ซ่ึงบานเรามีคอนขางเยอะ 

พิธีกร : เรียนถามอาจารยชวลิตวา ทําไมน้ําถึงสรางปญหาใหกับประเทศไทยมาทุกยุคทุกสมัยไมจบส้ิน เดี๋ยวแลงเดี๋ยวทวม 



ชวลิต : มันเปนเรื่องของธรรมชาติ สําหรับภัยพิบัติจากน้ํา เนื่องจากประเทศไทยอยูในเขตเสนศูนยสูตร ดังนั้นจึงเกิดสภาวะภูมิอากาศที่

รุนแรง ในชวง 25 ปทีผ่านมาก็จะเกิดฝนมากๆ ครั้งหนึ่ง เกิดฝนนอยครั้งหนึ่ง เปนเพราะวาสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก็เปนที่

ยอมรับกันแลววาเปนผลมาจากสภาวะโลกรอน โดยคาดคะเนไววา อีก 90 ปขางหนาโลกจะรอนขึน้อีก 2-4 องศาเซลเซียส นั่นก็คือ 

ปจจุบนัที่กรุงเทพฯ รอนสุดที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ในอนาคตจะเพ่ิมเปน 46 องศาเซลเซียส ซ่ึงเราก็คงจะแย  

สวนที่ 2 ก็มาจากระดับน้ําทะเล เกิดจากหิมะหรือน้ําแขง็ทีข่ั้วโลกละลายมากขึ้น เม่ือละลายแลวก็จะกลับไปแขง็เหมือนเดิมไดนอยลง 

จึงทําใหระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นอีก 20-30 เซนตเิมตรในอีก 90 ป เพราะฉะนั้น ลูกหลานของเราจะสรางอะไรริมทะเลก็ควรจะยกสูงขึ้น

อีก 60 เซนติเมตร เปนตน นอกจากนี้ก็ยังมีอิทธิพลเขามายังลําน้ําเจาพระยาและลําน้ําทาจีนดวย ดังนัน้ ส่ิงกอสรางตางๆ ที่อยูริมลําน้ํา

เหลานี้ ตั้งแตปากน้ําจนถึงปทุมธานีในลําน้ําเจาพระยาและลําน้ําทาจีนก็จะขึ้นไปถึงบางเลน ลําน้ําแมกลองก็จะขึน้ไปถึงทามวง  

ทั้งหมดนี้เกิดจากธรรมชาติที่ในอนาคตเราตองเจอภาวะน้ําขึ้นสูง ทีน่าเปนหวงคือ จากการวิเคราะหของหลายที่ พบวาวงจรการเกิดภัย

ธรรมชาติเริ่มถ่ีมากขึ้นเรื่อยๆ จากภาวะโลกรอน จาก 10-15 ป เหลือเพียง 4-6 ป เทานั้นเอง ดังนัน้เราตองเริ่มทําส่ิงปองกันความรุนแรง

ตางๆ แลว เชน น้ําทวมที่ผานมารนุแรงที่สุดในรอบ 100 ป แตไมใชอีก 100 ป แลวจะเกิดซํ้าเพราะสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงไป  

เรื่องน้ํามากน้ํานอยขึน้อยูกับธรรมชาติ เชน ปริมาณน้ําฝนตั้งแตวันที่ 15-27 กันยายน 2555 ที่ผานมาฝนตกมากใน กทม. ซ่ึงตองยอมรับ

วาใน กทม. มีบานเยอะ มีการพัฒนาเยอะ เกณฑที่ใชระบายน้ําคือ ถาฝนตก 50 มิลลิเมตร ใชเวลาระบายน้ํา 3 ช่ัวโมง ถาตก 100 

มิลลิเมตร ใชเวลาระบายน้ํา 6 ช่ัวโมง เพราะฉะนั้นก็เปนปกตคิรับ เวลาฝนตกมาขนาด 60 มิลลิเมตร ก็จะทําใหระบายน้ําไมทนัในบาง

พ้ืนที่  

 

โดยเฉพาะที่ลุม เชน แถวสามเหล่ียมดินแดง รามคําแหง ศรนีครนิทร เพราะฉะนัน้ ในพ้ืนที่นั้นก็ตองยอมรับวาใชเวลาระบายน้ํา 3 

ช่ัวโมง เชนเดียวกับการระบายรถยนต ก็ประมาณ 3-5 ช่ัวโมง ดังนัน้ ถาฝนตก 60 มิลลิเมตร รถจะตดิ 3 ช่ัวโมง เราตองยอมรับ  



สวนที่ 3 คือ บานเมืองจะตองเจรญิเติบโต เราสรางอาคาร สรางอะไรเยอะแยะ ทรัพยสินเราก็มีมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงเกิดความเสียหาย

เพ่ิมขึ้น สมัยกอนสรางบานอาจราคา 3-5 แสนบาท แตบานในปจจบุันราคาเปนลานบาท ดังนั้นความเสียหายจึงเพ่ิมเปน 10 เทาจากเม่ือ 

30 ปที่แลว 

สาเหตุการเกิดน้ําทวม เชน  

1. คลองตื้นเขนิ ทําใหการกักเก็บน้ํานอกแหลงน้ําเพ่ิมขึ้น และปริมาณฝนก็มากขึ้นดวย ในแตละพ้ืนที่ก็มีปริมาณฝนตางกัน เชน สาทร

ตก 100 มิลลิเมตร ที่คลองเตยตก 50 มิลลิเมตร เปนตน ซ่ึงความแตกตางนี้ก็เพราะภาวะโลกรอน  

นอกจากนี้ การพัฒนาของไทยอยางการผังเมืองก็ไมเปนไปตามที่กําหนดไว เชน พ้ืนทีห่นองจอก มีนบุรี ลาดกระบงั ตามผังเมืองซ่ึง

ประกาศตั้งแต 7 ปที่แลวคือพ้ืนทีสี่ขาวคาดเขียว หมายความวาเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมเทานั้น ส่ิงกอสรางตองเปนแบบที่สามารถรับน้ํา

ผานไดหรือทางน้ําผาน แตปจจบุนันี้ไมมีแลวครับ หายหมด กลายเปนอาคารสูง ยกถนน มีโรงงาน ตั้งนิคมอุตสาหกรรม สนามบิน

หนองงเูหาในพ้ืนที่ ทําใหทางน้ําผานมีจํานวนลดลง  

2. การสรางส่ิงกีดขวางทางน้ํา  

3. ส่ิงกอสรางมีราคาแพงขึ้นๆ ทําใหเกิดความรูสึกเสียหายมากขึ้น ดังนั้น การคดิคาธรรมเนียมประกันภัยตางๆ จึงสูงขึ้น  

พิธีกร : ปนีเ้ราหลุดพนชวงกังวลใจวาน้ําจะทวมหรือไมไดหรือยังครับ  

ชวลิต : ถาคนที่อยูในภาคเหนือและภาคกลางก็หมดไปแลว พายุสุดทายทีจ่ะเขาภาคกลางคือแกมีทีพั่ดมาจากทะเลจีนใตตรงสู กทม. แต

โชคดีทีห่มดแรงที่กัมพูชาเสียกอน ทําใหความรุนแรงทีเ่กิดในกรุงเทพฯ นอยลง คือ ฝนตกไมถึง 60 มิลลิเมตร ซ่ึงผานไปแลว ที่เหลือ

คือภาคใต จากพายุพระพิรุณที่เกิดแถวๆ ฟลิปปนสกับไตหวัน จังหวัดทีจ่ะโดนนาจะเปนชุมพร ตอนนี้พายุแรง 100 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

เปนใตฝุนแลว บรเิวณตะวันออกของฟลิปปนส ทิศทางยังไมแนนอน จากที่อยูทศิตะวันออกเฉียงเหนือ แตถูกความหนาวจากจีนกดลง

มาไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต การเดินทางก็คงจะใชเวลาถึงวันที่ 20 

พิธีกร: ถามอาจารยทวิดาวา จากทั้ง 18 ความเส่ียงนี้ คนไทยพรอมที่จะรบัมือกับเรื่องเหลานี้มากนอยแคไหน  

ทวิดา : ปกติแลวเวลาเรามองประเทศหนึง่ๆ เม่ือพูดถึงภัยพิบตัิเราตองมอง 3 ส่ิงดานการเตรียมความพรอม คือ ความรู ขอมูล และการ

เตรียม อยางวันนี้ดีมากเลย เพราะมีขอมูลความเส่ียงมาใหเหน็วาเปน 18 ภัย ซ่ึงจัดลําดบัความเส่ียงมาใหแลว แลวขอมูลนี้มันดียังไง โดย

ปกติขอมูลความเส่ียงเบื้องตนจะมีโอกาสเกิดและผลกระทบทีจ่ะเกิดเทานั้น แตวาในการคํานวณความเส่ียง เราจะทบทวนเรื่องความ

ลอแหลมในพ้ืนที่ดวย เพราะความเส่ียงจะไมมีผลหากเราไมรูลักษณะของพ้ืนที่ เพราะฉะนัน้ ขอมูลตองรูทั้งขอมูลใหมๆ ทีเ่ขาทําวิจัย

และตรวจสอบใหเรา ซ่ึงประชาชนอยางเราอ้ึงมากแลววามีคนใสใจ มีคนเอามาวางไวใหเราแลว  

ขั้นตอไปคือ แลวแตละอันเปนอยางไร ความรูที่เราควรจะไดจากการจัดลําดบันี้คืออะไร มาตรการขัน้หนึ่งที่รัฐวางไวใหชวยอะไรเราได

บาง แลวเราชวยหรือเตรียมอะไร เรามีขอมูลเรามีความรู เราตองรูดวยวาทั้งความรูทั้งขอมูลที่มีเราจะเตรียมอยางไร ซ่ึงความเขาใจแบบ

นี้จะทําใหประชาชนรูสึกวามีสิทธิที่จะเตรียมและคดิ และลดความตระหนกได ในแตละพ้ืนที่ก็จะมีความเส่ียงตางกัน เพราะฉะนัน้ การ

เตรียมจงึไมใชการเตรียมคนเดียวของภาคประชาชน รัฐบาลก็เหมือนกันดวย เม่ือประชาชนมีความรู มีขอมูล และเตรียมตัวแลว จะ



พรอมแคไหนไมไดขึ้นอยูแคประชาชนเทานั้น เวลาเกิดภัยขึน้มา ประชาชนโดนคนแรก ถาประชาชนรวมตัวกันชุมชนเขมแข็ง แปลวา

เขาใสใจเพ่ือนบาน ชุมชนกลายเปนหัวใจสําคัญ 

 

ภัยหรือภาวะฉุกเฉินจะเกิดในขอบเขตทีจ่ํากัดแลวรูกอนลวงหนา เชน พายุ เราก็สามารถเตรียมการได แตประชาชนเตรียมเองไดไมหมด 

ภาครัฐก็ตองเตรียมบางอยางใหดวย เชน ขอมูลตองไปในทศิทางเดียวกัน เพราะวาเวลาเจอเรื่องพวกนี้มันเหมือนโซสองอันคลองกันอยู 

ประชาชน ชุมชน เปนสวนที่ตองเขมแข็ง เพราะเขาตองเผชิญภาวะฉุกเฉินนั้นๆ เชน ภัยชอบมาตอนกลางคืนขณะหลับ บางครั้ง

มาตรการที่วางไวใชไดไมเต็มที่ มันก็จะขยายผลเปนภัยพิบัติในทีสุ่ด นี่คือเหตุผลท่ีชุมชนหรือทองถิ่นตองเปนหัวใจในการจัดการ แต

เม่ือเขาขยายผลไปเรื่อยๆ มันตองมีขอบเขต เพราะฉะนั้น โซที่สองตองงับมาพอดีกัน คือ รัฐเปนหนวยงานหลัก และหนวยงานอ่ืนๆ 

รวมมือกัน ซักซอมกันใหเขาใจ เตรียมความพรอมรวมกันในทุกๆ สวน และจะทําใหกระบวนการตางๆ ดีขึ้น 

พิธีกร : ในฐานะส่ือก็จะนําขอมูลตางๆ นี้เสนอสูประชาชนใหเขาใจโดยงายและรวดเร็ว 

ทวิดา : การส่ือสารเปนส่ิงสําคัญที่ส่ือมวลชนตองปรับใหประชาชนสามารถเขาใจไดโดยงายที่สุด เชนเดียวกับหลักการเตือนภัยที่ตอง

ทําใหเขาใจไดวาตองทําอะไร แตถาหาชองทางใหประชาชนรับรูขอมูลไดทั้งหมด เชน บรรจุไวในแบบเรียนไดจะดีมาก เพราะวาเรามี

การเรียนรูจากประสบการณซ่ึงดี แตบางครัง้การเรียนรูและขังตัวเองไวกับประสบการณนั้นเทานั้นอันนี้อันตรายมาก เพราะแมแต

นักวิทยาศาสตรก็พูดเองวามันไมไดอยางนี้แลวนะ เม่ือภัยมันเกิดขึน้ไมแนนอน เราก็ตองมีความรูทีม่ากกวาประสบการณ 

พิธีกร : แลวทางกรมปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยหรือ ปภ. มีหนาที่อะไรบาง 

มนตรี : ปภ. มีหนาที่ในการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยในภาพรวม แตวาการทํางานของเรารวมมือกับหนวยงานทุกภาค

สวน ประชาชนที่เปนรากแกว มูลนิธิที่เปนภาคเอกชน และหนวยราชการ ไมวาจะเปนทางกองทัพไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทกุ

กระทรวง ทบวง กรม โดยทํางานอยางบูรณาการภายใตกรอบที่เปนแผนที่เรารวมกัน ตรงนีเ้ปนหัวใจ เราจะม่ันใจไดอยางไรวาเราจะมา



ทํางานรวมกันไดอยางราบรืน่ เหตุการณจริงก็เปนเครื่องพิสูจนสวนหนึ่งวาผลงานการบูรณาการเปนอยางไร และผลออกมาแลว ผมเอง

เขาใจวาประชาชนตั้งความคาดหวังในการใหบริการของ ปภ. สูง  

เราไปถอดบทเรียนน้ําทวมใหญในปทีผ่านมา เราก็หันมาดูระบบของเราวาจะตองมีการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น ทีผ่านมาก็สําเร็จไปสวนหนึง่ 

สําเร็จนอยสวนหนึง่ เราก็จะมาดกัูน และจัดระบบวาจะมีการพัฒนาไปสูสากลไดอยางไร ตรงนี้เปนความทาทายท่ีเราเปนหนวยงาน

กลางท่ีรับหนาท่ีมาตามกฎหมาย และท่ีสําคัญท่ีสุด พี่นองประชาชนเอง ท่ีเปนลูกคาของระบบบรูณาการของเรา ก็ควรจะรูหนาท่ีของ

ตัวเอง วาตัวเองจะมีหนาท่ีปกปองตัวเองไดอยางไร จะมีหนาท่ีชวยชุมชนขางเคียงไดอยางไร และรูวิธีเอาตัวรอดกอนแลวคอยไปชวย

คนอื่น พอรูหนาท่ีแลวเราคอยมาดูสิทธิของเราวาสิทธิท่ีเราพึงมีพงึไดเปนอยางไร เราจะชวยภาครฐัอยางไร ใหความรวมมืออยางไร 

หรือเราจะนําทรัพยากรท่ีมอียูในบานเราไปบริจาคชวยชุมชนท่ีประสบภัยไดอยางไร ตรงนี้เราตองคิดเอาไว โดยภาครัฐเองจะเปนผูชวย 

คอยสนับสนุน คอยสงเสรมิ จัดระบบ 

ตอนนี้ ปภ.เองไดสรางชุมชนเขมแข็งขึน้มากวา 10 ปแลวตั้งแตตัง้กรมมา เราสรางชุมชนเขามาเกือบ 7,000 ชุมชน ที่เราจะสามารถให

ชุมชนชวยเหลือตัวเองได และเราจัดระบบใหหนวยงานเครือขายมารวมปฏิบัติงานกับเรา และในเคสที่ประเทศเราเจอภัยใหญๆ  

ประเทศเพ่ือนบานหรือโลกภายนอกจะเขาจะตองมาชวยประเทศเรา เราจะตองเปดชองใหเขามาชวยเราได 

ตามที่วิทยากรทั้ง 3 ทานพูดเรื่องภัยความเส่ียงตางๆ นั้น เราจะตองรูวาคูตอสูของเราเขาจะมาถ่ีมาแรงขนาดไหน เราจะเตรียมทรัพยากร

ในเชิงเตรียมความพรอม ซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลวาเราจะตองปรบัตัว เตรียมความพรอมที่จะตอสูกับสภาวะภูมิอากาศที่

เปล่ียนแปลง ซ่ึงทุกประเทศไดใหความสําคัญ และรัฐบาลไดกําหนดเปนนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงตอสภาเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม ป 2554 

ที่ผานมาวาหนวยงานที่เก่ียวของจะตองมีการบรูณาการกัน ลดความเส่ียงตรงนีใ้หได จัดวิธีการ ดําเนินการ แตในชวงทีผ่านมาจะเหน็วา 

การเตรียมความพรอมนั้น ในเรื่องการปองกันอยากใหมีน้ําหนักเรือ่งการใชทรัพยากรมาปองกันใหมากขึ้น จะดีกวาเวลาเกิดภัยขึ้นแลว

เราเขาไปแกฟนฟู ความสูญเสียตรงนี้ถาเรามีการปองกันที่ดีเราจะมีเงินเหลือไปพัฒนาประเทศเราในสวนอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ตรงนี้เปน

หลักการและวิธีการที่ ปภ. จะตองดําเนินการ

 



พิธีกร : ทาง ปภ. มีปญหาอะไรในการเตรียมความพรอมในการทํางาน เพราะตองใชงบประมาณมหาศาล รวมไปถึงการดําเนินการ

ติดตอกับหลายหนวยงานในหลายภาคสวน  

มนตรี : ในเรื่องของปญหาของหนวยงานภาครัฐจะมีคลายๆ กัน คอื ทรัพยากร โดยเฉพาะเม็ดเงินทีไ่ดรับมาอาจจะมีขอจํากัด แตวา

วิกฤติก็เปนโอกาสเชนเดียวกัน เพราะ ปภ. เองก็ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล จากคณะกรรมาธิการพิจารณารางงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2556 ก็ไดรบังบประมาณมากขึ้นในการเตรียมยานพาหนะทีจ่ะมาใชในวิกฤติ นี่ก็เปนสวนหนึ่งที่ตองมีในการใช

ตอสูกับภัยพิบัติ อีกสวนหนึ่งที่สําคัญคือ เราจะมีการเตรียมคน เตรยีมอาสาสมัคร เพราะเม่ือชวงวิกฤติจะตองมีกําลังสํารองมาสนับสนุน 

เชน การขับเรือ การรับสงอาหาร อะไรตางๆ ทีจ่ะมาชวยพ่ีนอง คือตองมีเครื่องมือ มีคน มีวิธีการที่ไดมาตรฐานสากล และตองมี

เทคโนโลยี เรื่องที่สําคัญคือส่ือจะตองมาชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการใหขอมูลกับประชาชน 

พิธีกร : ในภาคครัวเรือน เราควรจะมีการเตรียมความพรอมในการรับมืออยางไร 

ชวลิต : เริ่มจากภาครัฐกอน โดยเฉพาะเรื่องขอมูลขาวสารที่รัฐจะตองใหประชาชน รวมไปถึงเรื่องภาษา การส่ือสารที่ใชตองเปนภาษาที่

เขาใจงาย สวนเรื่องการพยากรณนั้น ที่เรามีการติดตามเรื่อง “พายุแกมี” (เขาประเทศไทยวันเสารที่ 6 ตุลาคม 2555) ที่เราติดตามอยูและ

ไดผานพนไปแลว “พายุพระพิรุณ” ที่จะมีโอกาสไปที่ไตหวันหรอืวาจะมาที่บานเรา เปนอีกเรื่องทีเ่ราจะตองพัฒนาเทคโนโลยีในการที่

จะคาดการณในอนาคตใหดีย่ิงขึน้ นั่นเปนเรื่องแรกที่รัฐบาลพัฒนา  

เปนสวนทีด่ีที่รัฐบาลกําลังปรับปรุงระบบไอทีโดยใชงบประมาณ 7,000 ลานบาท และนําขอมูลที่มีอยูในปจจบุันเอามาวิเคราะหวิจัย

และคาดการณในอนาคต นั่นเปนส่ิงสําคัญที่รัฐบาลจะตองทําเพ่ือใหมีความพรอมเรื่องการเตือนภัยประชาชนใหเปนไปดวยความ

แมนยํามากย่ิงขึ้น คิดวาภายใน 5 ปขางหนา เงินจํานวน 7,000 ลานบาทจะทําใหเรามีขอมูลดานไอที และการคาดการณตางๆ แมนยํา

มากย่ิงขึ้น 

ในสวนของประชาชนเอง ก็มีเรื่องการติดตามสถานการณอยางใกลชิด วาภัยที่จะมาถึงจะเปนในลักษณะอยางไรบาง ในสวนน้ํา ยังดทีี่

เรามีการพัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะมีการทํานายทายทักตางๆ ได ปจจบุันการคาดการณในระยะ 3 วัน จะไดผลที่ใกลเคียงความจริง

มาก ถา 7 วัน จะหางออกไป อยางพระพิรุณ 10 วัน หางออกไปนัน้จะมีความแมนยํานอยลงไปอีก แตส่ิงที่จะเกิดขึ้นคอือยางนี้ครับ เชน 

พระพิรุณเองก็ยังมีแนวโนมที่จะเดินทางไปยังตะวันตกเฉียงเหนือ อาจจะยังไปที่ไตหวันอยู เพราะฉะนั้น วันที่ 6-7 ทิศทางเปนอยางนี ้

แตถาเดินหนาไปถึงวันที่ 10-12 ถาจะเปนน้ํา 1 โถ มาตั้งอยูทางโตะ คิดอยูวาจะเดินไปทางไหนและจะเทไปทางไหนบาง ถามีแผนดิน

ใหเทลงน้ําก็จะคอยพรองไปแกวสองแกว แตถาไมมีทั้งโถอาจจะอยูที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดก็เปนได นี่เปนสวนทีดทีี่เราสามารถ

คาดการณได 

ส่ิงที่อยากจะบอกเม่ือสักครู (เชาวันที่ 10 ตุลาคม 2555) วามีแผนดนิไหวที่ทะเลแถวทางตอนใตของประเทศไทย แตหางออกไป

ประมาณ 1,000 กิโลเมตร อันนีค้งมีผลมาไมถึง อันนี้เปนรายงาน แตถาไหวแลวถึงรูมันเตรียมรบัมือไมได มาตราสวน 4.6 ริกเตอร ก็

คอนขางอยูในเกณฑที่แรง เพียงแตวาอยูหางจากประเทศไทย อันนีเ้ปนสวนทีเ่ปนภัยพิบัติอันหนึ่งทีน่าหวง แตเราพยากรณไมได ทําให

รับมือลําบาก 

ในสวนการรับมือของภาครัฐ ในสวนที่ตองใหขอมูลในการวิจัยวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานและการเตือนภัย ที่เหลือเปนระบบเรื่องการ

เตือนทีร่ัฐจะตองมี คิดวาในอนาคตที่ระบบเตือนภัยเปนเอสเอ็มเอสเปนโซนๆ คิดวาเครือขายไหนก็ตามที่อยูที่นั่นหรือไปเที่ยวอาจจะมี

การเตือนภัย 



อีกอันที่ประชาชนเองตองทําชุมชนใหแข็งแรงเพ่ือเตรียมรบัทีต่องชวยกันแกไขปญหา ส่ิงที่พวกเราทําใหเกิดความยุงยากลําบากกับทาง

ราชการ เชน ถาฝนตกหนักก็หยุด ไมออกจากบานเลย แตเรื่องระยะยาวที่เห็นชัดคือ ในเรื่องของทอระบายน้ําที่ยังปลอยใหขยะอยูในทอ 

จะเห็นวา ทอที่ลอกแลวมาลอกอีกครั้งหนึ่งใน 4-5 เดือน ก็ยังมีขยะอยู อีกอยาง เรื่องไขมัน บานใครที่ปลอยน้ําลงทอสูทอของเทศบาล

โดยที่ไมมีบอดักไขมัน อันนี้ชวยหนอยเถอะครบั เวลาไขมันไปรวมกับขยะมันจะเปนกอนๆ ไปดูกรมราชทัณฑเขาลอกทอมีแตพวกนี้

เต็มไปหมด เช่ือไหม ในทุกๆ 2 ช่ัวโมง รถหกลอของ กทม. จะตองมีขยะเต็มไปว่ิงออกจากโรงสูบน้าํสถานีพระรามเกาเปนเวลา 4-5 

ช่ัวโมง ถึงจะเอาขยะออกไดหมด แลวนั่นก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหทอระบายน้ําไหลไมสะดวก การสูบน้ํายังทําไดไมเต็มสูบ เปนสวน

หนึ่งที่เราตองชวยกัน 

พิธีกร : ภาคเอกชนควรมีแผนการรับมือการจัดการภัยพิบัติอยางไรเพ่ือปองกันความเสียหายไมใหเกิดขึ้นอยางรุนแรง  

วิไลพร : การเตรียมความพรอม หรือทีเ่รียกวาแผนฉุกเฉิน ซ่ึงเปนกรอบใหญ ในแผนจะบอก หนึ่ง เรื่องการติดตอส่ือสารพนักงานทกุ

คนใหเร็วที่สุดอยางไร เชน การสงเอสเอ็มเอส ซ่ึงพวกเราชอบใช สมมติวาพนักงาน 3,000 คน เอสเอ็มเอสตองมีเบอรมือถือที่อัพเดท

หมดทุกคน เคยเจอเคสในหนึ่งองคกรมี 3 เช้ือชาติ หลายภาษา ผูบรหิารเปนญ่ีปน ระดับกลางจะเปนฝรั่ง ขางลางจะเปนคนไทย และวัน

หนึ่งมีการถกกันวาเราจะสงภาษาอะไร เหลานี้ในแผนก็ตองมีการเขียนใหชัดเจนวาจะสงอยางไร และเม่ือกอนนีจ้ะสงเปนวันเวยวาวันนี้

ไมตองเขาออฟฟศ ทํางานทีบ่าน ในชวงหลังเริ่มเปนการส่ือสารสองทาง เชน สงปุบ ชวยตอบกลับดวยวาทานยังมีชีวิตอยูหรือไม สอง 

ตองการความชวยเหลืออะไรไหม ในกรณีที่เปนภัยบางประเภททีต่องการใหพนักงานตอบกลับ จะไดทราบวาพนักงานเรา 3,000 คน มี

ชีวิตอยูก่ีคน จุดไหนที่ตองการใหความชวยเหลือเปนพิเศษ 

 



อยางระดับประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุน เปนประเทศที่มีประชากรผูสูงอายุมากเปนพิเศษ ตอนที่กระจายขาววาสึนามิมาแลวใหรับมือนี่

ตองใชหลายส่ือมาก เพราะทุกคนไมมีสมารทโฟน ทุกคนไมไดมีมือถือ บางบานไมมีแมกระทัง่โทรทัศน และระบบเสียงตามสาย ตอง

เรียนวามันดัง แตคนไมไดยิน เพราะระหวางทีเ่กิดภัยพิบัตจิะมีเสียงรบกวนเยอะมาก  

ดังนั้น ตอไปเริ่มมีการดีไซนใหชัดเจนขึน้ตามอายุเลยวา อายุระดับ 10-20 ใชทางเฟซบุกอาจจะเร็วกวา อายุ 20-30 เปนระบบมือถือ สวน

คนแกที่ไมมีมือถือไมมีสมารทโฟน บางครั้งใชสถานีโทรทศันกับรายการวิทยุ บางครั้งการดีไซนการส่ือสารในองคกรเราตองดูวาเรามี

กลุมคนอายุเทาไหร 

สอง ถาพนักงานตองการขอมูล หรือตองการความชวยเหลือ จะตองโทรมาที่ไหน เปนเซ็นเตอรของบริษทัขึน้มา สาม ในเรื่องของยาย

ไมยาย เชนเดียวกับบานเรา องคกรก็เชนกัน เชน หาที่สํารอง ถาเรามีโรงงานผลิตเราจะไปผลิตที่ไหน หรือพนักงานจะไปทํางานที่ไหน 

อาจจะทํางานทีบ่านได เพราะระบบคอมพิวเตอรทีท่ันสมัย พนักงานบางคนอาจจะยังไมตองทําก็ได ใหรอเรียกเพ่ือมาทําหนาที่ หรอื

บางคนอาจจะใหไปทํางานที่สํารอง เพ่ือใชเกิดความชัดเจนตองเขยีนแผนไววาจะไปที่ไหนและไปอยางไร จะไดไมเกิดความสับสน จะ

ไดสงในเมสเสจเลยวาใครทําหนาที่ไหน อยางไร การทําแผนฉุกเฉินสามารถทําไดทุกขนาด ทั้งบรษิทัใหญ กลาง เล็ก หรือแมกระทั่ง

บานก็อาจจะตองมีแผนฉุกเฉิน  

พิธีกร : สมมุติเปนเรื่องของการส่ือสาร เชน การสงเอสเอ็มเอส ถามีการเกิดแผนดนิไหว เสาสัญญาณทุกอยางพังหมดแลวจะทําอยางไร 

วิไลพร : ตรงนี้เราเคยวิเคราะหเหมือนกัน และเกิดขึ้นจริงๆ ในเคสน้ําทวม ตอนนั้นน้ําทวมภาคใต และน้ําทวมไฟดับ มือถือใชไมได 

อันที่หนึ่ง คือ ใชส่ือใหเปนประโยชน ใชส่ือมวลชนชวยในการกระจายขาว หรือสอง แฟกซ โทรศพัทบาน ยังใชไดหรือไม และสาม 

ใชวิธีการบอกตอ ซ่ึงตองเรียนวาความไวอาจจะไมเทา แตตรงนัน้เปนแผนฉุกเฉินที่เราคิดไวกอนแลว 

ในแผนฉุกเฉินตองมีอะไรบางนัน้ คือ แผนฉุกเฉินตองส้ันกระชับ ในแผนจะตองมีประมาณ 3 สวน เปนหลัก 1. บริหารคนอยางไร 

บริหารช่ือเสียงอยางไร เพราะลูกคาอาจจะอยากทราบวาเราจะยังสามารถผลิตสินคาไดหรือไม 2. ในเรื่องของตึกองคกร และระบบงาน 

ในแผนแบงเปน หนึ่ง ระหวางเหตุการณวิกฤติตองทําอยางไร สอง พอเหตุการณเริ่มดขีึ้นจะทําอยางไร และสาม เม่ือกลับเขาสูภาวะ

ปกติตองทําอยางไรในระยะยาว เปรียบเทียบตอนน้ําทวม 

พิธีกร : ยกตัวอยางประเทศที่มีความพรอมในเรื่องนี้มากๆ 

วิไลพร : จากการทําการศึกษาพบวา ประเทศที่น้ําทวมบอยคืออังกฤษ เพราะฝนตกเยอะ ดวยภูมิประเทศเปนเกาะ ระบบที่อังกฤษ

พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ มีกรอบปฏบิัติวาถาน้ําทวมทําอยางไร และการทํางานภาครัฐนั้นตองเปนทุกภาคสวนที่จะตองประสานกัน ถาไม

ประสานกันก็จะสงผล 

สวนขอมูลสําหรับพวกเราจะเปนเว็บไซตที่ทนัสมัย เขาเอาแผนที่อังกฤษมากางเลยวาพ้ืนที่ไหนน้ํากําลังจะมา พ้ืนที่นัน้ๆ จะเตรียมความ

พรอม รวมไปถึงคําแนะนําวาอะไรที่ควรอยูในถุงยังชีพดวย เชน ไฟฉาย ถานไฟฉาย ยา คําแนะนําคอนขางละเอียดและคนเอาไปใชได

งาย อานแลวก็เขาใจ 



 

 

อีกเคสหนึง่เปนเคสของอินโดนเีซีย ที่มีภูเขาไฟที่ยังไมดับ และประสบปญหาในการที่ใหชาวบานยายแตเขาไมยอมยาย เพราะเกิดโตที่

นั่น เปนบานของปูยาตายาย พอแมพ่ีนอง ผูกพันกับทีน่ั่นถึงขนาดยอมตาย ตอนนั้นตองออกมาตรการเยอะมาก วาทําอยางไรใหยาย เรา

ก็ใชเทคนิค เชน การส่ือสารผานละครวิทยุ เพ่ือใหซึมเขาไปในละคร ใชเวลาเพียงพอที่ชาวบานเห็นถึงความจําเปน ถาไมยายจะเปน

อยางไร 

พิธีกร : คนไทยถามีภาวะแบบนี้ เราควรจะดีไซนการวางแผนอยางไรใหเขากับสังคมไทย ในการเตรยีมความพรอมรับมือกับความเส่ียง

ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ทวิดา : ปกตกิารจัดการภัยพิบัติจะมี 3 เสา คือ เสาแรก จะเปนส่ิงทีเ่ราเรียกวาพ้ืนฐาน หรือโครงสรางพ้ืนฐาน โครงสรางอาคาร ความ

แข็งแรง หรือแมกระทั่งการสรางส่ิงอํานวยความสะดวกสํารอง ระบบการส่ือสารสํารอง เสาที่สองเปนเรื่องของความยืดหยุนและ

ประสิทธิภาพของการปฏบิัติงานทั้งของรัฐและชุมชน ดังนัน้จึงเปนเรื่องของกฎหมายและระเบียบการประสานงานรูปแบบการทํางาน 

ความเปนมืออาชีพ ฝกซอมกันมากแคไหน คุยกันมากแคไหน เสาสุดทายสําคัญมาก และเปนตัวการทําใหคัมภีรการจัดการภัยพิบัติ

สามารถใชลักษณะเดียวกันไดทุกประเภท คือ วัฒนธรรมของสังคมและประเทศนั้นๆ เอง สามเสานี้มีผลอยางย่ิงตอการจัดการ 

เชน อยางสังคมไทย ศนูยอพยพเต็มรูปแบบ ฝรั่งก็ทํา ศูนยอพยพเปนอยางไร ไดมาตรฐานไหม ขาดอะไรหรือเปลา คําตอบคือได

มาตรฐาน เพราะเราตั้งตามคูมือฝรั่ง แตถามวาขาดเหลืออะไรนี่ตอบยาก ฝรั่งถามทําไมละ คนของเรายังไมไป เลยยังไมรูวาขาดอะไร 

(หัวเราะ) เพราะเรายังอยูบานเรา หรือเราอยูที่พักพิงช่ัวคราว คือไปรวมกันอยูที่ใดที่หนึง่แตขอใหเหน็หลังคาบาน อันนี้มันเปนความ

ผูกพัน วัฒนธรรมที่ไมละทิ้งถ่ินฐานที่คนไทยยึดม่ันมาก เพราะฉะนั้น ระหวางทางเราจะตองมีการปรับมาตรการใหเขากับเงื่อนไขของ

เราไปดวย ถาผูที่เดือดรอนนอยเราได แลวส่ือสารกันใหดีกับผูที่เดอืดรอนมาก ใหภาครัฐไดโอกาสชวยผูที่เดือดรอนมากกอน ระบบมัน



จะทํางานไดเร็วกวาการที่มาใหความชวยเหลือกับผูที่เดือดรอนนอยกอนคนที่เดือดรอนมาก ก็หมดเวลาเสียแลว เราภาคประชาชนก็ตอง

ปรับ วัฒนธรรมการทํางานของภาครัฐก็ตองเปล่ียน พอเกิดขึน้ทัง้หมดมันจะผสมกันออกมาแลวดขีึ้น 

พิธีกร : ในการส่ือสารทามกลางวิกฤติ ประชาชนควรจะเลือกรับฟงและเลือกเช่ือตรงไหนดี  

ทวิดา : มีคนวิเคราะหความเส่ียงที่ดีที่สุดวา เอาอยู (หัวเราะ) อีกคายหนึ่ง วิเคราะหสถานการณเลวรายที่สุดคือ 2 เมตร ทีนี้ถามวาเราเปน

ประชาชน วันนี้เรามีความรูแลว มันสามารถทําแผนเปนแผนหนึง่หรือแผนสองได เอาสถานการณแตละสถานการณมาลองจําลองดูวา

ถาน้ําแคนี้เกิดอะไร น้ําแคนีเ้กิดอะไร ก็ตองทําแผนรบั รับเปนภาคประชาชนก็ตองรับ อยางดิฉันบานอยูทางใต ถาบานที่อยูทางเหนือ

ดิฉันตองเตรียมขนของแลว 

ถาถามวาเราตองเลือกฟงใคร จริงๆ เราชอบวาภาครัฐวาเวลาเกิดเรื่องทีไรเว็บรัฐลม วาภาครัฐตลอด แตเรามามองอีกขางหนึ่ง ทําไมเว็บ

รัฐถึงลม แสดงวาประชาชนโดยสวนใหญเวลาเกิดเรื่องว่ิงขาวหาเว็บของหนวยงานรัฐกอน เพราะพรอมที่จะเช่ือ ดังนั้น การแกไมใช

การบังคับใหส่ือไมพูด การแกเปนชองทางหนึ่งทีใ่หขอมูลไดตลอดเวลาคือเว็บไมลม เพราะฉะนั้นอาจใชคราวนเนตเวิรกหรืออะไรก็

ตามที่เขามีไอพีทีใ่หญ นีค่ือสะทอนวาภาคประชาชนพรอมที่จะรบัขอมูลในลักษณะนี้ คือรัฐตองเปนฝายใหเรื่อยๆ อัพเดทเรื่อยๆ ใน

การจัดการภัยพิบัติ ผูที่เปนผูบรหิารจัดการเขาจะมีหมดเลย คือ หนึง่ การทํางานกับส่ือ เพราะส่ือมีความเร็วที่สุดในโลก เม่ือเร็ว เราจึง

ควรใชตรงนีใ้หเปนประโยชน ทกุๆ หนึ่งช่ัวโมงควรมีการบอกความคืบหนาสัก 10 เปอรเซ็นตของครั้งที่แลว แลวจะทําใหเอกภาพของ

ขอมูลเปนเรื่องเดียวกันทั้งหมด 

ในขณะเดียวกัน บังเอิญรูวามีการรวมระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนโดย กสทช. ในกรณีที่ถายทอดรายการอะไรอยู 

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศันเขาถึงประชาชนไดงาย ตอไปนีจ้ะตองมีการออกขาว ขอความถูกออกแบบมาใหออกมาจากแหลงๆ เดียว

ของภาครัฐ เปนการบังคับใหขอมูลไปในทศิทางเดียวกัน เริ่มจากการแกประสานงานของขอมูลลําบากมากนัก คลุมขอมูลใหเปนเซต

เดียว การออกแบบขอมูลจะตองเพ่ือไปถึงบุคคลพิเศษที่ไมสามารถมองเห็น ไดยิน หรือไมสามารถประมวลผลไดรวดเร็ว จะตองมีเชิง

สัญลักษณอ่ืนออกมาแทน ซ่ึงจะสามารถชวยเหลือเรื่องชองทางการส่ือสารกับประชาชนได

 



ชวลิต : ถาระบบมีความนาเช่ือถือ ทุกอยางจะเปนไปตามที่รัฐบาลไดวางแผนไว หนึ่ง ปภ.จะเปนผูตดัสินใจในการประกาศเตือนภัยใน

พ้ืนที่ตางๆ โดยใชกรมประชาสัมพันธ ถาขอมูลมีความนาเช่ือถือคนจะฟงและปฏบิัติตามแนนอน ทีผ่านมาปที่แลวมีความสับสนใน

เรื่องของขอมูล ฝงนั้นออกมาอยางนั้น ฝงนี้ออกมาอยางนี้ และนักวิชาการอยางผมก็ออกมาอีกอยางหนึ่ง อันนี้เลยทําใหเกิดความสับสน 

เนื่องจากนักวิชาการเวลาทํางานเรามีขอมูลและสมมติฐาน อะไรทีมี่ขอมูลเราใชขอมูลหมดเลย แตเม่ือขอมูลมีไมเพียงพอเราตองใช

สมมติฐาน ผมถึงบอกวาในสวนของรัฐ งบประมาณที่มีไว 7,000 ลาน เรื่องไอที หวังวาในอนาคตขอมูลจะมีมากขึ้นๆ จนกระทั่ง

นักวิชาการจะไดมีขอมูลพ้ืนฐานที่ดี ใชสมมุติฐานนอยๆ และการวิเคราะหที่ออกมาใหประชาชนจะไดแมนยํา และเปนทีน่าเช่ือถือ เช่ือ

ในแหลงเดียว และตามมาตรฐานของรัฐมีแหลงเดียวอยูแลวคือกรมประชาสัมพันธ 

ประเด็นสําคัญอันหนึ่ง ราชการตองทําระบบปองกันใน กทม. ปทุมธานี นนทบรุี อยุธยา ในอนาคตจะตองมีคลองระบายน้ํา ดังนั้น ใคร

ท่ีถูกเวนคืนตองรับภาระไปบาง อาจจะตองมีคลองระบายน้ําจากอยุธยาลงสูทะเล จากอางทองลงสูทะเล จากชัยนาทลงสูทะเล อันนัน้

เปนแผนงานท่ีรัฐเตรียมไว โดยใชงบประมาณ 1.2 หมื่นลานบาท ท่ีจะเคลียร  

พิธีกร : ปภ. มีแผนการการเตรียมความพรอมในการรับมือภัยพิบัตใินอนาคตอยางไร 

มนตรี : นโยบายของรัฐบาลที่ไดส่ังการให ปภ. ดําเนินการตางๆ ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ย่ังยืน จะตองนําผังเมืองมานําการพัฒนา 

ในอดีตที่ผานมาก็ผานมา แตเรามองไปขางหนา สวนหนึ่งก็คือการมีสวนรวมของประชาชนทีจ่ะมาทํางานรวมกัน และสวนที่สาม

จะตองมีระบบซิงเกิลคอมมานด อยางเม่ือวันศุกร (5ต.ค.) ทีผ่านมา นายกรัฐมนตรีไดมีขอส่ังการวาพายุจะเขาแลวนะ ใหตั้ง

กองบัญชาการขึ้นมา ปภ. ก็รับนโยบายมาดําเนินการ ทานปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปนประธานการประชุมทุกวันตั้งแตเชาวันเสาร

จนกระทั่งเชาวันนี้ เขาใจวามีการแถลงขาวและมีการพูดคุยกับผูวาราชการจังหวัดผานวิดีโอคอนเฟอรเรนซมารับทราบสถานการณ

ความเส่ียงภัย ทรัพยากรตางๆ ที่เปนเสนทางที่พายุผาน จะทํากันอยางไรพรอมไหม ตองการอะไรเพ่ิมไหม ที่จะให ปภ. หรือเหลาทพั

สนับสนุน เสร็จแลวตองใหขอมูลกับ ปภ. ตลอดเวลา เปนการส่ือสารรวมกันสองทาง และอยากใหประชาชนมีการสะทอนการ

ใหบริการของเราดวย วาทั่วถึงพอเพียงมีคุณภาพพอหรือไมอยางไร 

อีกสวน ทางรัฐบาลกําลังดําเนินการคือเรื่องระบบการเตือนภัย ทีเ่ราจะตองนําขอมูลทีเ่ราไดวิเคราะหสถานการณลงไปสูปลายทางใหได 

มองวาความทันสมัยก็เปนสวนจําเปนอยางหนึ่งสําหรบัชุมชน เพียงแตวาชุมชนที่อยูหางไกลจะตองผสมผสาน อาจจะใชสัญญาณธง

แบบที่เทศบาลนครหาดใหญใช หรือเสียงกลอง เสียงอะไรอ่ืนๆ ทีจ่ะมาเสริมนอกจากระบบเอสเอ็มเอส วิทยุ หรือโทรทัศน ตรงนี้ก็จะ

เปนส่ิงหนึ่งที่เราจะตองเดินและตอบสนองใหรวดเร็วทํางานแขงกับเวลา  

หมายเหตุ: สถิติภัยพิบัติของไทยยอนหลัง 10 ป 
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