
 ๑ 

 

น.ส.นันทิยา ทองคณารักษ 
ผูชวยนักวิจัย ศูนยศึกษายุทธศาสตร  

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 

 

 
 

บทความแสดงขอคิดเห็นบทความแสดงขอคิดเห็น   ((CCOOMMMMEENNTTAARR IIEESS))  
   

บทเรียนจากสึนามิ 

สูวิกฤตมหาอุทกภัย 2554 
 

โดย 

 
  
  

 
 

 ภัยคุกคามของประเทศไดเปลี่ยนรูปแบบไปซ่ึง
ภัยคุกคามแบบดั้งเดิม ( Traditional Threat) เปน  
ภัยคุกคามอันเกิดจากปญหาภายนอกประเทศท่ีสงผล
กระทบตออํานาจอธิปไตย เอกราชและบูรณภาพเหนือ

ดินแดนของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยมักสง  
ผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ ดานการทหารเปน
หลัก เนื่องจากรูปแบบของการรุกรานจะมีความชัดเจน
ในเสนเขตแดนหรือพรมแดน ท้ังนี้ หลังจากยุคสงคราม
เย็นสิ้นสุดลง โลกไดเขาสูยุคโลกาภิวัตนท่ีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเชื่อมโยง แตละประเทศในโลก       
เขาดวยกัน ภัยคุกคามความม่ันคงของชาติจึงถูกเปลี่ยน
โครงสรางไปสูภัยคุกคามไมตามแบบ ( Non -
Traditional Threat : NTS) ท่ีสงผลกระทบตอความ
ม่ันคงของชาติ ในทุกดาน คือ ดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม-จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยภัยคุกคามไมตามแบบ     
ไดสรางปญหาความม่ันคงแกรัฐอยางหลากหลาย 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
ศูนยศึกษายุทธศาสตร 



 
 

- 2 - 

ดังนั้น จึงมีความพยายามในการถอดรหัสเพ่ือรองรับ      
การแกปญหาในรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในมิติปญหาดานความม่ันคงไมตามแบบท่ีมีความ
ครอบคลุมไมเพียงแตประเด็นความม่ันคงท่ีสงผลให
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งไมสามารถจัดการกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที และครอบคลุมได
เพียงลําพัง หรือตองใชกองกําลังทางทหารเทานั้น  
แตมิติปญหาความม่ันคงยังหมายรวมไปถึงความม่ันคง
ของมนุษย ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม  
ภัยพิบัติ ฯลฯ    อีกดวย 

เม่ือวันท่ี 26 ธั นวาคม พ.ศ. 2554 เกิด
เหตุการณ แผนดินไหวท่ีนอกชายฝงสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย และสงผลกระทบสูประเทศไทยบริเวณ
พ้ืนท่ีทองเท่ียวและชุมชนจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และ
พังงา ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนและนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งจากแถบยุโรป และใน
ขณะนั้นคนสวนใหญยังไมมีความรูเก่ียวกับสึนามิ 
ประกอบกับภัยพิบัติในครั้งนี้ไมมีผูใดคาดคิดวาจะ
เกิดข้ึนในประเทศไทยจึงไมมีการระมัดระวังและ
ปองกันไวลวงหนา 
 

ปญหาจากการบริหารจัดการในหวงสึนาม ิ
จากการท่ีสึนามิเปนภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนอยาง

รวดเร็วและไมเคยเกิดข้ึนมากอน ทําใหไมมีแผนแกไข
สถานการณไวลวงหนา สงผลใ หการชวยเหลือ
ผูรอดชีวิตและผูบาดเจ็บเปนไปอยางขลุกขลักและ
ลาชา  ท้ังนี้ ทามกลางความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน  
6 จังหวัด ท้ังทางสภาพภูมิศาสตร การคมนาคม ซาก
ปรักหักพัง การกูภัยผูท่ีรอดชีวิตและการจัดการกับศพ
ผูเสียชีวิต รวมท้ังระบบโทรคมนาคมสื่อสารท่ีขัดของ 
ทําใหเกิดความสับสนในดานการสั่งการและดานการให
ความชวยเหลือผูประสบภัย ซ่ึงการรับมือกับภัยพิบัติ
ครั้งนี้มากกวาความสามารถของ แตละ จังหวัดจะ
จัดการได นอกจากนี้ บุคลากรยังขาดทักษะความ
ชํานาญ และขาดประสบการณ ท้ังนี้ ภูเก็ตและพังงา
ปกครองดวยระบบจังหวัดภายใตรัฐบาลกลาง  
ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดไดรับการแตงตั้งจาก

กระทรวงมหาดไทยภายใตภาวะฉุกเฉินตาม
พระราชบัญญัติ ผูวาราชการจังหวัดจะกลายเปน
หัวหนาในการปฏิบัติการฉุกเฉินและรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเขารวมท้ังหมดในพ้ืนท่ี ซ่ึงระบบจังหวัด
เดียวไมสามารถตอบสนองตอเหตุการณหรือรวมมือกับ
ความชวยเหลือจากหนวยงานใกลเคียงจากจังหวัดอ่ืน
อีก 5 จังหวัดไดเนื่องจากประสบความเสียหายมาก
เชนเดียวกัน0

1 

1. การดําเนินงานของภาครัฐตอกรณีสึนามิ 
การลงพ้ืนท่ีและการบัญชาการของฝาย

บริหาร ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร  ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น ) รัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทย, 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง ทรัพยากรฯ,  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง สาธารณสุข,รั ฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวง มหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย  และ
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

การลงพ้ืนท่ีของผูเก่ียวของพรอมท้ังจัดตั้ง
ศูนยอํานวยการรวมชวยเหลือผูประสบภัย โดย
นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหจัดตั้งศูนยอํานวยการรวม
ชวยเหลือผูประสบภัยภาคใตข้ึนท่ีจังหวัดภูเก็ต โดย
มอบหมายให รัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทยเปน
ผูอํานวยการศูนยฯ/  ผูอํานวยการ ปองกันภัยฝายพล
เรือน และ มีรัฐมนตรี กระทรวงตางๆ ปลัดกระทรวง 
และหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของเปนกรรมการ   

                                                 
1 ทวิดา  กมลเวชช. การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤต
ของประเทศไทย 
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มีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน
กรรมการและเลขานุการ เพ่ือเปนศูนยกลาง
อํานวยการและประสานงานชวยเหลือแกผูประสบภัย
ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดภาคใต 

ขอสั่งการเพ่ือการระดมสรรพกําลัง โดย
นายกรัฐมนตรีไดประชุมผูเก่ียวของดําเนินการเบื้องตน 
อาทิ 

- กองทัพภาคท่ี 4 สงรถสื่อสาร
ดาวเทียมสนับสนุนการติดตอสื่อสารในพ้ืนท่ี จังหวัด
ภูเก็ต 

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ. ) ประสานกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง รวมกตัญู และ
อาสาสมัครอ่ืนทําการคนหา กูภัย โดยให
กองทัพอากาศจัดเครื่องบิน C-130 สนับสนุน 

- กองทัพเรือจัดสงเรือลาดตระเวน  
ใชเฮลิคอปเตอรสงเสบียงอาหาร อพยพประชาชน 

- มอบหมายพ้ืนท่ีให รัฐมนตรีดูแลและ
อํานวยการ สั่งการ แกปญหา ในแตละจังหวัด 

- ทุกจังหวัดท่ีประสบภัยตั้งศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจ และศูนยประสานงานการรับแจง
คนหาและชวยเหลือผูประสบภัย ณ ศาลากลาง  
ทุกจังหวัด 

- จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ 
สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน เปนผูจัดทํา
แถลงการณเพ่ือใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถานการณ
แกสื่อมวลชน ประชาชนจนกวาจะเขาสูภาวะปกติ 12 

                                                 
2 รายงานการศึกษาเบ้ืองตน การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟู
บูรณะหลังการเกิดภัย : กรณีศึกษาประเทศไทยและ  
ตางประเทศ  . สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ . กรกฎาคม 2554 

2. การดําเนินงานดวยระบบอาสาสมัคร
และกลุมเอกชน  จากภัยพิบัติขนาดใหญครั้งนี้ ทําให
การทํางานในระบบจังหวัดมีขอจํากัด สงผลใหรัฐบาล
ตองสงทีมกูและบรรเทาภัยระดับชาติ บุคลากรทาง
การแพทย กําลังคน และเครื่องมือ เขาไปในพ้ืนท่ี  
แตไมมีการประสานงานท่ีดีระหวางรัฐบาลและจังหวัด  
ทําใหเกิดความซํ้าซอนและลาชา ในการชวยเหลือ  
ซ่ึงภายหลังมีองคการเอกชนกูภัยระหวางประเทศ เชน 
เกาหลี ฮองกง ฯลฯ เขามา รวม ทํางานด วยการ
ประสานกับพ้ืนท่ีโดยตรง  อันเปนการดําเนินงานอยาง
มีอิสระมากกวา  ทําใหเกิดความคลองตัวมากข้ึน
เนื่องจาก เปนลักษณะเครือขายขนาดเล็กขององคการ
ระหวางประเทศและเอกชนเพ่ือหลีกเลี่ยงระบบ
ราชการท่ีลาชา โดยไดใชศักยภาพ เครื่องมือตางๆ  
ท่ีตนมีประสานกับกองทัพเรือและยามฝงในการกูภัย 
เปนตน ท้ังนี้ บุคลากร ท่ีทําหนาท่ี ตอบสนอง ตอภาวะ
ฉุกเฉิน ไดแก หนวยงานจากกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในศูนยตั้งแตระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด 
และศูนยสั่งการใหญท่ีกรุงเทพฯ มูลนิธิกูภัยเอกชน 
และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตางมีการ
ตอบสนอง ท่ี ลาชา เนื่องจากการขาดขอมูล 
ประสบการณและความเขาใจในภัยพิบัติ นอกจากนี้ 
ยังมีอีกหลายหนวยงานในพ้ืนท่ีพยายามจะท่ีจะทํางาน
ในกระบวนการคนหาและกูภัยโดยไมมีความเขาใจ  
ซ่ึงกอใหเกิดปญหาความซํ้าซอน ความลาชา และ  
ขอนาสังเกต คือ หนวยงานระดับชาติมีการทํางาน
รวมกับจังหวัดนอยกวาการทํางานของจังหวัดกับ  
ทีมกูภัยของเอกชน 

3. การบริหารจัดการในวงจรของภัยพิบัติ 
ใน 3 ชวง คือ กอน ระหวาง หลัง 

ชวงกอน – ไมมีระบบเตือนภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ จาก เหตุการณ สึนามิทําใหเห็นวา
เทคโนโลยีข้ันสูงไมสามารถใชการได อาทิ อินเตอรเน็ต 
ระบบสื่อสารลม เปนตน ในขณะท่ีโทรศัพทพ้ืนฐาน
และวิทยุกระจายเสียงในทองถ่ินสามารถเขาถึงได
มากกวา 

ชวงระหวาง – มีปญหาในการประสาน
ระหวางหนวยงาน ระบบสื่อสาร (จากการท่ีเทคโนโลยี
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และเครือขายลม)  เจาภาพหลัก ในความรับผิดชอบ  
ความลาชาจากสายการบังคับบัญชา 

ชวงหลัง – การกอบกูและฟนฟู ชุมชนยัง
เปนชวงสั้นๆ ไมมีการพัฒนาตอเนื่อง 

 ซ่ึงหลังเกิดสึนามิ ทําใหประเทศไทยเริ่ม
ตระหนักถึงการบูรณาการในการจัดการภัยพิบัติ โดยมี
การปรับกฎหมายและนโยบาย การเขียนแผนแมบท 
แผนปฏิบัติการ แผนการใชงบประมาณ กําหนด
โครงสรางหนวยงาน และมีการฝกซอมแผนอยูเปน
ระยะ อยางไรก็ตาม ความเขาใจในคําวาการบูรณาการ
ไมใชเพียงการนําแผนของแตละหนวยงานมาตอกัน
หรือการเรียกทุกหนวยงานมารวมกันและมีแผนงาน
ลักษณะเดียวกัน โดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช 
นักวิชาการดานบริหารภัยพิบัติไดกลาวถึงความหมาย
ของบูรณาการไววา “ บูรณาการ หมายถึง ความเปน
เอกภาพและการประสานงาน เนื่องจากในการ
จัดการภัยพิบัติมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก 
การประสานงานอยางชัดเจน แมนยํา จึงเปนเรื่อง
สําคัญ เพ่ือใหการจัดการดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกันหรือมีเอกภาพ” แตการมีเอกภาพไมใชการ
รวมศูนยอํานาจ การทําใหเกิดเอกภาพคือการควบคุม
การทํางานใหมีทิศทางเดียวกัน ซ่ึงตองใหน้ําหนักกับ
ภาวะผูนําและการสื่อสารท่ีดี ซ่ึงหลักการจัดการภัย
พิบัติท่ัวโลกเรียกวา Incident Command System 
(ICS) เปนระบบท่ีออกแบบมาใหหนวยท่ีตองเผชิญ
สถานการณวิกฤตปฏิบัติการอยูในระบบเดียวกันหมด 
ใครจะเปนคนสั่งการ มีกองกําลังอะไรหนุน จะโอน
อํานาจใหใครจะทําอยางไร ICS เปนระบบท่ีถูก
ออกแบบมาใหมีผูบัญชาการในการประสานงาน
ระหวางหนวยยอยกับสวนกลางเพ่ือควบคุมทิศทาง 
โดยเอกภาพในการทํางานตองอาศัยภาวะผูนํา ตองรู
วาการตัดสินใจท่ีสําคัญยิ่งยวด ตองอาศัยภาพรวม  
ซ่ึงเปนการประสานงานหนวยยอยซ่ึงมีภาพของตัวเอง 
พ้ืนท่ีใครพ้ืนท่ีมัน ดังนั้น หนวยยอยจะมีขอจํากัด 
หนวยใหญซ่ึงมีขอมูลท้ังหมดจะตองประมวลผลใหเร็ว

ท่ีสุดและเสนอแนวทางรวมกันใหเร็วท่ีสุด นี่คือวิธีการ
ทําใหเกิดเอกภาพ”3 
 

การปรับปรุงโครงสรางองคกรและกลไกการ
บริหารจัดการภัยพิบัติหลังเหตุการณสึนามิ 

สึนามิเปนเปนภัยพิบัติใหมท่ีไมเคยเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยมากอน รวมท้ังการสูญเสียชีวิตและความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนมีความรายแรงมากภายในระยะเวลา
ท่ีรวดเร็ว จึงกอใหเกิดความสับสน วุนวาย โดยเฉพาะ
ในระยะแรกท่ีไมสามารถหาผูรับผิดชอบสั่งการได ทํา
ใหการสั่งการ ข้ันตอน ระเบียบตางๆ รวมท้ังการ
เบิกจายงบประมาณไมมีผูมีอํานาจบังคับบัญชาสั่งการ 
อีกท้ังยังขาดผูเชี่ยวชาญ ลามแปลภาษา เจาหนาท่ีไม
เพียงพอ อยางไรก็ดี ประเทศไทยไดเรียนรูจากการ
ประสบสึนามิ โดยนับจากนั้นเปนตนมา  ไทยมีความ
ตื่นตัวและใหความสําคัญตอการปองกันภัยพิบัติ  ดวย
การออกพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในป 2550 (พ.ร.บ.ปภ. 50)  ซ่ึงคณะรัฐมนตรียังได
เห็นชอบแผนแมบทในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ.2553-2557 ดวย  

ท้ังนี้ พ.ร.บ.ปภ. 50 เปนกฎหมายหลักในการ
บริหารจัดการ กําหนดกรอบการบริหารจัดการ   
สาธารณภัย ท้ังแนวนโยบาย การปฏิบัติ รวมท้ังกรอบ
การประสานการปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการระดับชาติ
ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการบริหารจัดการสาธารณภัย
ของประเทศ และมีกรมปองกันและบรรเทาสาธารภัย 
กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานกลางของรัฐ ซ่ึงได
กําหนดใหมีการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 3 ระดับ คือ แผนระดับชาติ ระดับจังหวัด 
และแผนของกรุงเทพมหานคร3

4 

                                                 
3 "ทวิดา" นักวิชาการดานการจัดการภัยพิบัติ  วิพากษ ศปภ. 
เริ่มตนชา  ขอมูลสับสน  ทิศทางไมชัด (ออนไลน)
http://www.tcijthai.com/investigative-story/944  
4 การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัยพิบัติ 
กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ. สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.). 
เมษายน 2554 

http://www.tcijthai.com/investigative-story/944
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นอกจากนี้จากเหตุการณสึนามิท่ีประเทศไทย
ประสบเปนครั้งแรกยังไดสงผลใหมีการซอมอพยพ  
เม่ือเกิดเหตุสึนามิและภัยพิบัติอ่ืนๆ เปนประจําทุกป  
ในระดับทองถ่ินแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได
พัฒนาและมีผลบังคับใช  สําหรับในระดับสากลนั้นไดมี
การจัดหาความรวมมือกับตางชาติ รวมถึง Asian 
Disaster Preparedness Center (ADPC) เพ่ือ
แบงปนประสบการณเรียนรูในการจัดการกับภัยพิบัติ
ตางๆ รวมกัน  ท้ังนี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีความเสี่ยง
ตอการประสบภัยพิบัติท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย
เปนวงกวางไดในอนาคตอยางคาดไมถึง โดย ADPC ได
มีการทํางานรวมมือกับไทยอยางเขมแข็ง เชน ในชวงท่ี
พมารับผลกระทบจากพายุไตฝุนนารกีส เปนตน 
 

วิกฤตอุทกภัย 2554  

อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เปนอุทกภัย
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหวางฤดูมรสุมในประเทศไทย สงผล
กระทบตอบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําโขง  
เริ่มตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม 2554 มีพายุถึง 38 ลูกท่ี
พัดผานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และมี 5 ลูกท่ีสงผล
ตอประเทศไทยโดยตรงในภาคเหนือและภาคอีสาน  
ซ่ึงสงผลใหปริมาณน้ํามีมากเกินไปจนลนเข่ือน
ประกอบกับแตละจังหวัดริมแมน้ําท่ีเคยไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวม เชน นครสวรรค อยุธยา และ
ปทุมธานี มีการ สรางพนังก้ันน้ําสูงข้ึนแทนท่ีจะปลอย
ใหน้ํากระจายตัวไปตามธรรมชาติ จึงยิ่งทําใหเปนการ
บีบใหกระแสน้ําไหลแรงข้ึน มีแรงดันน้ําสูงข้ึน  
ซ่ึงสุดทายเม่ือตานแรงท่ีมีมากไมไหว  พนังก้ันน้ําในแต
ละจังหวัด จึงพังลงและสงผลใหกระแสน้ําไหลเขาสู

กรุงเทพฯ   โดยกินพ้ืนท่ีท้ังภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมตั้งแตจังหวัดเชียงใหม สุโขทัย ตาก 
พิษณุโลก กําแพงเพชร ทางภาคเหนือ ไปจนถึง พิจิตร 
นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี 
อางทอง สุพรรณบุรี ปทุมธานี นครนายก นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในท่ีราบลุม
ภาคกลาง ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด สุรินทร ศรี
สะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ นครราชสีมา ในบริเวณท่ี
ราบลุมแมน้ําโขง ซ่ึงธนาคารโลกประเมินมูลคาความ
เสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาท5   

นอกจากนี้ ปริมาณฝนในเดือนมีนาคมในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือของประเทศไทยอยูท่ี 344% มากกวาคาเฉลี่ย 
ซ่ึงไมปกติ โดยเฉพาะเข่ือนภูมิพลไดรับปริมาณน้ําฝน 
242.8 มิลลิเมตร มากกวาปกติ 25.2 มิลลิเมตร ตั้งแต
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนมา เข่ือนไดสะสมน้ํา
แลว 245.9 มิลลิเ มตร หรือ 186% มากกวาคาปกติ 6 
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมรสุม
จากพายุและสามารถเกิดน้ําทวมไดทุกป ถึงแมวา
ประเทศไทยมีระบบควบคุมการระบายน้ํา รวมถึงเข่ือน
หลายแหง คลองชลประทาน และแองยับยั้งน้ําทวม หรือ
แกมลิง  (flood detention basin)7 นอกจากนี้ 
กรุงเทพมหานครยังสรางร ะบบอุโมงคระบายน้ําซ่ึงเริ่ม

                                                 
5 AP (December 2, 2011). Thailand cleans up; Areas 
remain flooded. Time. 
6 Bangkok Pundit. "The Thai floods, rain, and water 
going into the dams – Part 2", Nov 03, 2011 
7 Govt to build 190 'Monkey Cheeks'", 
http://www.nationmultimedia.com/home/Govt-to-
build-190-Monkey-Cheeks--30137230.html  

http://www.nationmultimedia.com/home/Govt-to-build-190-Monkey-Cheeks--30137230.html
http://www.nationmultimedia.com/home/Govt-to-build-190-Monkey-Cheeks--30137230.html
http://www.nationmultimedia.com/home/Govt-to-build-190-Monkey-Cheeks--30137230.html
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ดําเนินการจัดสรางตั้งแต  พ.ศ. 2544 สําหรับปองกัน
อุทกภัยในกรุงเทพ ฯ ซ่ึงอุโมงคดังกลาว นับเปน
ความสําเร็จ ท่ีสําคัญ โดย จะเห็นไดวา กรุงเทพ ฯ จะ
ประสบ อุทกภัยเพียงเล็กนอยและกินเวลาไมนาน
นับตั้งแตอุทกภัยครั้งใหญเม่ือ พ.ศ. 2538 แตระบบ
ชลประทานท้ังหมดนี้ยังไมเพียงพอตอการปองกันความ
เสียหายอันเกิดจากอุทกภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ี
ชนบท  
 

การบริหารจัดการอุทกภัย 2554 บททดสอบ
รัฐบาล 
 การดําเนินงาน
ของรัฐบาลใหมภายใต
การนําของนางสาวยิ่ง
ลักษณ ชินวัตร หลังชนะ
การเลือกตั้งเม่ือ 4 
กรกฎาคม 25 54 แต
อุบัติเหตุน้ําทวมตั้งแต
ชวงเดือนสิงหาคม 2554 
ซ่ึงเปนชวงท่ีเกิดน้ําทวมระยะแรกนั้นเปนชวงท่ีรัฐบาล
ยังไมไดมีอํานาจหนาท่ีครบถวน หรือยังเปน ปญหา
สุญญากาศทางการเมืองระหวางอํานาจหนาท่ีของ
รัฐบาลรักษาการ และรัฐบาลใหมท่ีจะเขามาบริหาร
จัดการ  8 อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมา รัฐบาล ไดตั้ง 
“ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ” (ศปภ.) 
เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนอยางเรงดวน แตให 
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมเปนประธาน แทนท่ีจะเปนนายยงยุทธ 
วิชัยดิษฐ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  

จากชวงสึนามิ (2547) จนปจจุบัน นับไดวาเปน
ระยะเวลาชวงหนึ่งซ่ึงเปนบทเรียนใหรัฐตระหนักถึงความ
จําเปนในการบริหารงานชวงวิกฤตและเปนท่ีมาของ 
                                                 
8 สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Post-Flood Thai 
Politics : What New for Reconciliation” เมื่อวันศุกรท่ี 
16 ธ.ค. 54 เวลา 1400 – 1600 ณ หองประชุมจุมภฎ-
พันธุทิพย ช้ัน 4 อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณ 

พ.ร.บ.ปภ. 50 ท่ีระบุโครงสรางองคกรรับผิดชอบไวหลาย
ระดับ และมีหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวยงาน  
แตปญหาท่ีพบในวิกฤตมหาอุทกภัย 2554 คือ การขาด
เอกภาพในการปฏิบัติท่ีผูรับผิดชอบหลักหรือหนวยงาน
ท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีโดยตรงคือ กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  กลับไม มีบทบาทท่ี
ชัดเจนใน  ศปภ. แสดงใหเห็นวา ปญหาการบริหาร
จัดการภัยพิบัติถูกแทรกดวยการเมือง  

ท้ังนี้ วัฏจักร ของการบริหารจัดการภัยพิบัติ
สามารถแบงเปน 4 ข้ันตอน คือ  

1. การปองกันและลดผลกระทบ  
2. การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ  
3. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ 
4. การจัดการหลังจากเกิดภัย  
แนนอนวาประเทศไทยยังคงขาดข้ันท่ี 1 และ 2 

ทําใหการรับมือกับน้ําทวมครั้งนี้เปนแบบเฉพาะหนา  
อีกเชนเคย นอกจาก นี้ รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวของยังขาดการ ใหขอมูลท่ีชัดเจนและ ถูกตองแก
ประชาชน  ซ่ึง เปนภาวะท่ีรัฐตองกลับไปทบทวนถึง  
การสื่อสารความเสี่ยง ( Risk communication)  
ในสถานการณวิกฤตหากไมใชแคน้ําทวมแตเปน  
ภัยพิบัติอยางอ่ืนท่ีรายแรงกวา อาทิ แผนดินไหว  
ดินถลม หรือสึนามิ รัฐจะจัดการอยางไร  เพราะความ
ไมชัดเจนในการสื่อสารนํามาสูความขัดแยงในชุมชน 
ระหวางชุมชนท่ีแหงกับชุมชนท่ีน้ําทวม ระหวาง
หนวยงานรัฐท่ีดูแลเรื่องประตูระบายน้ํากับชุมชน อาทิ 
จากกรณีการใช Big Bag เพ่ือก้ันน้ําโดยไมมีการเจรจา
หรือวางมาตรการชดเชยแกพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบใน
การวางแนว big bag ซ่ึงพ้ืนท่ีเหนือ big bag จะเปน
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ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากระดับน้ําท่ีสูงและทวมขัง 
ในขณะท่ีชุมชนดานลาง big bag ระดับน้ําจะลดลง 
รวมถึงกรณีการเปดประตูระบายน้ําตางๆ ท่ีภาครัฐไม
สามารถอธิบายเหตุผลถึงระดับการเปดประตูระบาย
น้ําท่ีชัดเจนแกชุมชนท่ีไดรับความเดือดรอน  
จึงกอใหเกิดความขัดแยงตามมา นอกจากความ
ผิดพลาดลาชาในการดําเนินงานของภาครัฐแลวยังมี
ความขัดแยงทางการเมืองเขามาเปนตัวแปรสําคัญ
ระหวาง กทม.กับ ศปภ. ท่ีปรากฏใหเห็นชัดอีกดวย  
 

มาตรการแกไขปญหาอุทกภัย 2554 
 ตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ 

รัฐบาลไดมีมาตรการเพ่ือเยียวยาผูประสบ
อุทกภัยโดยไดตั้งคณะกรรมการข้ึนมา 2 คณะ8

9 คือ  
1. คณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือการฟนฟู

และสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) (แตงตั้ง 8 พ.ย. 

2554) โดย กยอ. ทํางานใต "ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยยุทธศาสตรเพ่ือการฟนฟูและ

สรางอนาคตประเทศ พ.ศ. 2554" โดยมีชื่อ

ภาษาอังกฤษวา Strategic Committee for 

Reconstruction and Future Development 

(SCRF) มีอํานาจหนาท่ีโดยรวมคือ ระดมความคิดเห็น

และความรูเพ่ือจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน

การกําหนดยุทธศาสตรประเทศในระยะยาว  เสนอแก

รัฐบาล รวมถึงขอเสนอในการจัดตั้งองคกรถาวร 

วิธีการบริหารจัดการ  การบริหารการเงิน การสราง

ความเขาใจแกประชาชน การเสนอแนวทางการปฏิบัติ

ราชการแผนดินในการฟนฟูและพัฒนา และอ่ืน ๆ  อัน

จะเปนประโยชนตอการแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ

จากภัยธรรมชาติในระยะยาวและวางอนาคตการ

พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

2. คณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.)  โดยมีชื่อ
                                                 
9 ศูนยขอมูลการเมืองไทย .  
http://politicalbase.in.th/index.php/  

ภาษาอังกฤษวา  Strategic Committee for Water 

Resources Management (SCWRM) มีอํานาจ

หนาท่ีโดยรวมในการทบทวนนโยบาย แผนงานและ

แผนปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ํา 

ระดมความคิดเห็นและความรูเพ่ือจัดทําเปน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกปญหาและวาง

ระบบการบริหารจัดการน้ําของประเทศ รวมท้ังจัดทํา

แผนแมบทการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและ

วางกรอบการลงทุนดานการบริหารทรัพยากรน้ําของ

ประเทศ เสนอแกรัฐบาล ท้ังนี้ ใหสอดรับกับ

ยุทธศาสตรเพ่ือการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ 

ท้ังนี้ ดร.วีรพงษ รามางกูร  ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรเพ่ือการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ 

(กยอ.)  ยังชี้ใหเห็น ถึงการ มุงใหความเชื่อม่ัน แกนัก

ลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนชาวตางประเทศท่ีอาจจะ

ทบทวนการลงทุนในประเทศไทยและยายฐานการผลิต

จากประเทศไทยไปท่ีอ่ืน  

  อยางไรก็ตาม โครงสรางของ กยอ.ยังขาดภาค

ประชาชนท่ีควรตองเขามามีสวนรวมในการกําหนด

อนาคตของตนดวย ในขณะท่ี กยน. ไดมีการวาง

แผนการจัดการเรงดวนในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ

ปองกันน้ําทวมซํ้าจากฤดูฝนในป 2555 ท่ีคาดการณจะ

มีน้ําหลากอีกเชนกัน โดยไดมีมาตรการ อาทิ การปรับ

แผนการบริหารน้ําในเข่ือน การกําหนดพ้ืนท่ีรับน้ํา 

การปรับปรุงบานเรือนใหมีความแข็งแรง ฯลฯ โดยเปน

การทํางานรวมกันของหลายหนวยงาน  

การดําเนินงานของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการภัยพิบัติไมควรมีฝายการเมืองเขา
มาแทรกแซง แต ควรจะ เปนคณะกรรมการท่ีมาจาก
นักวิชาการ หนวยงานและผูเก่ียวของในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
ควรลดจํานวนของผูบริหารจัดการลงเพ่ือลดความ
ขัดแยง และเพ่ิมสัดสวนของนักวิชาการ ขาราชการให   
มากข้ึน และควรมีการทบทวนภารกิจของหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับภัยพิบัติ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

http://politicalbase.in.th/index.php/
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สามารถจัดโครงสรางองคกรใหเหมาะสม ท้ังนี้ควรมี
การระดมความคิดจากนักวิชาการ หนวยงานท่ี
เก่ียวของ และภาคประชาชน รวมท้ังการใช Model 
ของทองถ่ินท่ีมีความเขมแข็งและสามารถจัดการ
ตนเองไดยามวิกฤตมาเปนบทเรียนในการเตรียมรับมือ
ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ควบคูไปกับการ
ฝกซอมแผนปฏิบัติรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ  
เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติอยางยั่งยืน
ในอนาคต 
 

มาตรการชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัยป 
2554 ทุกภาคสวน 

นอกจากนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีและศูนย
ปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) ไดออก
เอกสารชี้แจงมาตรการชวยเหลือเยียวยาผูประสบ
อุทกภัยป 2554 ทุกภาคสวน 10 โดยมีสาระสําคัญสรุป
ไดดังนี้ 

 

ผูประกอบการอุตสาหรรม 
- การใหสิทธิประโยชนการลงทุนและผอน

ผันเง่ือนไข เชน การสงเครื่องจักรและวัตถุดิบออกนอก
พ้ืนท่ีได  การ ยกเวนภาษีน้ําเขาเครื่องใหมท่ีนํามา
ทดแทนของเดิมท่ีไดรับความเสียหาย  

- การพักชําระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ย หรือ
ท้ังเงินตนและดอกเบี้ยเปนการชั่วคราว  การใหสินเชื่อ
หมุนเวียนเพ่ือการสงออก  การใหสินเชื่อธุรกิจและเงิน
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หมุนเวียน  การ พักชําระคาธรรมเนียมคํ้าประกัน   
การใหสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบปองกันอุทกภัย 

- การใหสินเชื่อดอกเบี้ยคงท่ี 3% นาน 3 ป 
จากกองทุนประกันสังคมเพ่ือซอมแซมความเสียหาย
รายละไมเกิน 1 ลานบาท และยกเวนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมและนิติบุคคลในสวนของผูท่ีลงทะเบียนกับ
ภาครัฐ ยกเวนภาษีเงินไดจากบริษัทประกันภัย  และ
สามารถใช เงินท่ีบริจาคนําไปหักภาษีได 1.5 เทา  การ
ยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมใหผูประกอบการท่ีนําสิ่งของไป
บริจาคชวยผูประสบภัย  รวมท้ัง ขยายเวลายื่นแบบ
แสดงรายการภาษีประจําปและขยายเวลายื่นชําระ
ภาษี 

- การขยายเวลาสงออกของท่ีขอคืนภาษีตาม
มาตรา 19 ทวิ ออกไปอีก 6 เดือน , งดเวนเก็บ
คาธรรมเนียมผานพิธีการศุลกากรเปนการชั่วคราว ,  
ลดคาสาธารณูปโภค ผอนผันการชําระคาไฟฟา 
ประปา 3-6 เดือน 

  

ผูประกอบการรายยอย SMEs 
- การ พัก

หนี้เงินตนและ
ดอกเบี้ยชั่วคราว  
การ ใหสินเชื่อ
หมุนเวียนเพ่ือ
ดําเนินธุรกิจและการสงออก การใหสินเชื่อฉุกเฉินฟนฟู
กิจการ การคํ้าประกันสินเชื่อเพ่ือฟนฟูธุรกิจ  

- การใหสิทธิกูเงินจากกองทุนประกันสังคม
เพ่ือซอมแซมความเสียหายไมเกิน 1 ลานบาท  การใช
เงินบริจาค นําไปหักภาษีได 1.5 เทา  การ งดเวนภาษี
จากสินคาท่ีนําไปบริจาคชวยน้ําทวม  การงดเวนภาษี
คาสินไหมทดแทนท่ีรับจากประกันภัย  

- การ ขยายเวลายื่นแบบและชําระภาษี
ประจําป  และจายคาจางแรงงาน 75% รัฐสมทบให
รายละ 2,000 บาท แตตองทํา MOU ไมเลิกจาง 
 

ผูใชแรงงาน 
- กรณีถูกเลิกจางไดรับเงินชดเชยตาม

กฎหมายแรงงาน  โดยผูประกันตนถูกเลิกจางไดรับเงิน

http://www.internetfreedom.ws/node/2763
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ทดแทนการวางงาน 50% ของคาจาง แตไมเกินเดือน
ละ 7,500 บาท เปนเวลา 6 เดือน คงสิทธิ
รักษาพยาบาล คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตอไปอีก 6 
เดือน 

- การ จางทํางานเรงดวนเพ่ือประโยชน
สาธารณะในพ้ืนท่ีน้ําทวม 20 วัน คาจางวันละ 150 
บาท และจัดหาตําแหนงงานวางรองรับ  

- การ ลดดอกเบี้ยเงินกูยืมเพ่ือพัฒนาฝมือ
แรงงานจาก 1% เปน 0.1% นาน 1 ป  รวมท้ัง ลด
ดอกเบี้ยผูประกอบการฝกอบรม ทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานจาก 3% เหลือ 0.1% 

- การ ใหสินเชื่อผูประกันตนเพ่ือประกอบ
อาชีพ ซอมแซมท่ีอยูอาศัย รายละไมเกิน 50,000 บาท 
คิดดอกเบี้ย 2.5% ระยะเวลาผอนชําระ 2 ป  และจัด
ฝกอบรมเพ่ือยกระดับฝมือแรงงานโดยไดรับเบี้ยเลี้ยง
วันละ 120 บาท นาน 10 วัน  รวมท้ังการ ใหท่ีพักพิง
กรณีไมมีท่ีอยูอาศัยชั่วคราว 
 

เกษตรกร 
- จายชดเชยขาวไรละ 2,222 บาท พืชไร  

ไรละ 3,150 บาท พืชสวนไรละ 5,098 บาท กรณี  
พืชสวนท่ีสามารถฟนฟูไดไรละ 2,549 บาท,  

- พ้ืนท่ีทางการเกษตรถูกดินถลมทับไดรับ
ความเสียหายไรละ 7,500 บาท รายละไมเกิน 5 ไร , 
ปลาทุกชนิดไรละ 4,225 บาท รายละไมเกิน 5 ไร,  

- กุง ปู หอย ไรละ 10,920 บาท รายละไม
เกิน 5 ไร, กระชัง บอซีเมนต ตารางเมตรละ 315 บาท 
รายละไมเกิน 80 ตารางเมตร,  

- โค-กระบือตัวละ 3,600-15,800 บาท  
รายละไมเกิน 2 ตัว , สุกร แพะ แกะ นกกระจอกเทศ 
ตัวละ 12,000-25,000 บาท รายละไมเกิน 10 ตัว ,  
ไกพ้ืนเมืองตัวละ 20-40 บาท หานตัวละ 50 บาท ราย
ละไมเกิน 300 ตัว , เปดเนื้อ ไข ตัวละ 15-40 บาท ไก
เนื้อ ไข ตัวละ 15-60 บาท นกกระทาตัวละ 5-10 
บาท รายละไมเกิน 1,000 ตัว,  

- แปลงปลูกหญาหรือพืชอาหารสัตว
ชวยเหลือเปนเมล็ดพันธุรายละไมเกิน 20 ไร ไรละ 20 

กิโลกรัม, ทอนพันธุพืชอาหารสัตวรายละไมเกิน 20 ไร 
ไรละไมเกิน 250 กิโลกรัม,  

- ผูปลูกขาวนาปชวงเดือน ส.ค.-ก.ย. 2554 
ชดเชยไรละ 1,437 บาท ชวยเหลือพันธุขาวไรละ 10 
กิโลกรัม ไมเกินรายละ 10 ไร,  

- พักชําระหนี้เงินกูและงดดอกเบี้ยนาน 3 ป 
พรอมปรับโครงสรางหนี้, ใหสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายละไมเกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย MRR (ปจุบัน 
7%ตอป) งดเวนเก็บคาเชาท่ีดินราชพัสดุนาน 1 ป 
 

ประชาชนทั่วไป 
- ชดเชยท่ีอยูอาศัยเสียหายรายละไมเกิน 

5,000 บาท  กรณี บานเสียหายท้ังหลังจายเทาท่ี
เสียหายจริง แตไมเกินหลังละ 30,000 บาท ชวยคา
วัสดุกอสรางหลังละไมเกิน 240,000 บาท  บาน
เสียหายบางสวนหลังละไมเกิน 20,000 บาท 

-  ผูเชาอาศัยท่ีบานเสียหายไมอาจอาศัยได
ชวยคาเชารายละ 1,500 บาท ไมเกิน 2 เดือน 

-  ทรัพยสินเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
เสียหายชวยเหลือตามท่ีเสียหายจริง แตรายละไมเกิน
รายละ 10,000 บาท  ชวยซอมแซมรถยนต 
รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟาใหกลับมาใชงานได 

- กรณีเสียชีวิตไดคาทําศพรายละไมเกิน 
25,000 บาท หากเปนหัวหนาครอบครัว ผูหาเลี้ยง
ครอบครัว ไดรับ 100,000 บาท  ผูพิการท่ีหัวหนา
ครอบครัวเสียชีวิต บาดเจ็บ จนไมสามารถดํารงชีวิตได
ตามปรกติไดรับเงินชวยเหลือเพ่ือดํารงชีพครอบครัวละ
ไมเกิน 5,000 บาท  นักเรียน นักศึกษา ท่ีผูอุปการะ
เสียชีวิตรับคาอุปกรณการเรียนไมเกินรายละ 3,000 
บาท คายานพาหนะรายละ 500 บาท 

- ผอนผันชําระคาไฟฟานาน 3 เดือน  ขยาย
เวลาชําระคาน้ําประปาโดยไมตัดน้ําจนกวาสถานการณ
เปนปกต ิ

- กรณีมีสินเชื่อสวนบุคคลกับธนาคารของรัฐ
พักชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย งดคิดดอกเบี้ย
ชั่วคราว ปรับลดคางวด ยืดเวลาผอนชําระ ใหกูเพ่ิม
อัตราดอกเบี้ยต่ํา ท้ังนี้ แลวแตกรณี 
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- ใหกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือซอมแซมท่ีอยูอาศัย  
การงดเวนภาษีเงินไดสําหรับผูท่ีลงทะเบียนกับภาครัฐ  
ท่ีอยูอาศัยท่ีเชาท่ีราชพัสดุเสียหายบางสวนงดเก็บ  
คาเชา 1 ป เสียหายท้ังหลังงดเก็บคาเชา 2 ป 

โดยเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 25 54  
น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเปนประธาน
แถลงขาวเปดตัวโครงการชวยเหลือดานพลังงานแก
ประชาชนและผูประกอบการท่ีประสบอุทกภัย  
ป พ.ศ. 2554  โดยมีมาตรการ เยียวยาฟนฟูท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน อาทิ ในสวนของ
กระทรวงพลังงานไดจัดทํานโยบายฟนฟูและเยียวยา  
ผูประสบอุทกภัยใน 2 ดานคือ ภาคอุตสาหกรรม 
แบงเปน 3 เรื่อง คือ  

1.มาตรการความชวยเหลือทางดานการเงิน 
โดยมีโครงการสงเสริมประสิทธิภาพพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ โดยเปนลักษณะของ
การใหเงินชวยเปลา 30 %   เพ่ืออุดหนุนในการ
ซอมแซมอุปกรณเครื่องจักร  

2.มาตรการเยียวยาและฟนฟู โดยการ
สนับสนุนหรือปรับเปลี่ยนและสงเสริมการใชอุปกรณท่ี
มีคุณภาพสูงข้ึน เพ่ือใหคุณภาพการผลิตดีข้ึน ถือเปน
การแกปญหาระยะยาว และ  

3.การใหคําปรึกษา การประชาสัมพันธ และ
เผยแพรความรูเพ่ือใหสภาพโรงงานตาง ๆกลับคืนสู
สภาพเดิม รวมท้ังสงเสริมและอนุรักษพลังงานทดแทน
เพ่ือใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวย  สวนในภาค
ครัวเรือนนั้น ไดจัดมหกรรมสินคาเบอร 5 ชวยเยียวยา
ผูประสบอุทกภัย ในทุกพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยรวม  
28 จังหวัด ระหวางวันท่ี 27 ธันวาคม - 4 มกราคม   
ท่ีศูนยแสดงสินคาไบเทค บางนา สวนตางจังหวัด  
จะจัดข้ึนท่ีศาลากลางทุกจังหวัด  ซ่ึงจะจัดนิทรรศการ
และจําหนายเครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชในครัวเรือนท่ี
มีประสิทธิภาพสูงของกระทรวงพลังงานในราคา
ยอมเยา รวมท้ังยังมีการแจกคูปองมูลคา 2 ,000 บาท 
โดย ใหผูประสบอุทกภัยท่ีมาลงทะเบียนในงาน  
ซ่ึงสามารถนําไปซ้ือสินคาแตละชิ้นรวมกันไดไมเกิน
วงเงิน 1 0,000 บาท รวมท้ังการแจกคูปองมูลคา 

2,000 บาท ใหกับผูประสบอุทกภัย เพ่ือนําไปแลกซ้ือ
เครื่องใชไฟฟาประหยัดพลังงาน11  

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

จากสถานการณภัยพิบัติท่ีผานมา หลายครั้ง
กอใหเกิดการรวมตัวของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในการใหความชวยเหลือกันเองมากข้ึนใน
รูปแบบอาสาสมัครท้ังดานการจัดการขอมูลและการ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน โดยการรวมตัว
ของภาคประชาชนท่ีเขมแข็งนี้เปนลักษณะการเกิด
แบบธรรมชาติ ไมมีการสั่งการ ใชความรูความชํานาญ
ของแตละบุคคลทําใหสามารถดําเนินการไดอยาง
รวดเร็ว รวมท้ังบทบาทของกองทัพท่ีมีศักยภาพมากใน
การชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนและสามารถ
เขาถึงประชาชน ไดอยางทันทวงที  ท้ังนี้ แนวทางการ
บริหารจัดการสถานการณอุทกภัยในอนาคต  ควรมี

การจัดระบบนิเวศน
ชุมชนโดยให
ความสําคัญในการใช
ชุมชนเปนฐานมากข้ึน 
(Area Approach) 
และมีการสนับสนุนใน

ดานขอมูลจากนักวิชาการ สื่อมวลชน องคกรอิสระ
ตางๆ และมหาวิทยาลัย เปนตน เพ่ือรวมกันจัดทํา
แผนชุมชนท่ีครอบคลุมคูขนานไปกับการวางผังเมือง 
ท้ังนี้ ควรมีการดําเนินงานในลักษณะเครือขาย และมี
การสื่อสารขอมูลท่ีเปนสาธารณะ ประชาชนท่ัวไป
สามารถเขาถึงและเขาใจไดงาย 11

12 
ซ่ึงการตระหนักถึงแนวคิดการใชชุมชนเปน

ฐาน (Community Base Disaster Risk 
Management : CBDRM ) จากเดิมท่ีชุมชนอยู

                                                 
11รัฐบาลลุยแจกคูปอง 2พันใหผูประสบอุทกภัย .เดลินิวส 
ออนไลน  http://www.dailynews.co.th/politics/4061 
วันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554 
12 สรุปผลการสนทนาปญหายุทธศาสตร ครั้งท่ี 1/55 เรื่อง 
“แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของชาติอยางยั่งยืนใน
มุมมองของภาคประชาชน ” เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 22 ธ.ค.54 
เวลา 1330 – 1530 ณ หองประชุม ศศย.สปท. 

http://www.dailynews.co.th/politics/4061
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นอกเหนือการวางแผนหรือนโยบายใดใดจากภาครัฐ  
แตจากกรณีสึนามิทําใหเห็นความสําคัญของชุมชนในการ
จัดการตัวเอง ซ่ึง จากกรณีตัวอยางของชุมชน  
บานน้ําเค็ม จังหวัดพังงา ท่ีหลังจากเหตุการณสึนามิ
เม่ือป พ.ศ.2547 นั้น ชุมชนบานน้ําเค็มจากท่ีเคยเปน
ชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร
ดีบุกในชุมชนและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง ซ่ึง
ความสัมพันธทางสังคมของชุมชนในยุคเหมืองแรนั้น
เต็มไปดวยเรื่องของผลประโยชนและความขัดแยง 
ดังนั้นชุมชนจึงไมสามารถท่ีจะรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรม
สาธารณะประโยชนตางๆ ได แตเหตุการณสึนามิ  
เปนเหตุการณท่ีเปนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญท่ีทําใหคนใน
ชุมชนไดลุกข้ึนมารวม กอบกู ฟนฟู และรับมือกับ  
ภัยสึนามิอีกครั้ง โดยหลังจากท่ีชุมชนผานชวงของการ
ฟนฟูท้ังดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ 
มาแลวนั้น ชาวบานในชุมชน สวนใหญสามารถกลับมา
ประกอบอาชีพไดอยางเดิม  

กรณีตัวอยาง ชุมชนบานน้ําเค็มรวมกับ
องคกรพัฒนาเอกชนท่ีเปนภาคีในการชวยเหลือชุมชน
บานน้ําเค็มมาตั้งแตในชวงแรกนั้นมีความคิดในการ
จัดทําแผนเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติสึนามิข้ึน 
ประกอบกับสถานการณการเกิดแผนดินไหวในทะเล
อันดามันนั้นยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหชุมชน
บานน้ําเค็มยังคงเปนชุมชนท่ีอยูในเขตท่ีเสี่ยงตอการ
ไดรับภัยพิบัติสึนามิอยู ดังนั้น ศูนยประสานงานชุมชน
บานน้ําเค็มจึงรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนและภาคี  
อีกหลายองคกร จัดกิจกรรมการประชุมและ
กระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพ่ือ
รับมือภัยพิบัติสึนามิโดยไดรับความรวมมือจากภาคี
กลาวคือ 

  ภาครัฐ  ประกอบดวย สํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา อําเภอ ตะก่ัวปา 
องคการบริหารสวนตําบลบางมวง  

 ชุมชน  ประกอบดวย ผูนําชุมชน แกนนํา

ชุมชน ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําเค็ม หัวหนาสถานี
อนามัยบานบานน้ําเค็ม อาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน (อ.ส.ม.) หัวหนาสหกรณเคหสถานบานน้ําเค็ม 
จํากัด หัวหนาซอยหรือตัวแทนซอยในชุมชน กรรมการ

ชมรมผูสูงอายุ ตํารวจสายตรวจชุมชน ตัวแทนจาก
แรงงานตางดาวชาวพมาคือ พนักงานตรวจสุขภาพ
แรงงานตางดาว (พ.ส.ต.) อาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนตางชาวดาว (อ.ส.ต.) และชาวบานในชุมชน
ท่ัวไป  

 องคกรพัฒนาเอกชน  ประกอบดวย 

ตัวแทนจากมูลนิธิรักษไทย เครือขายความรวมมือฟนฟู
ชุมชนชายฝงอันดามัน ( Save Andaman Network) 
ศูนยกฎหมายและสิทธิชุมชนอันดามัน มูลนิธิดวง
ประทีป องคการแอคชั่นเอด ประเทศไทย องคการ
ระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถ่ินฐาน ( IOM) 
เจาหนาท่ีศูนยพัฒนาชุมชนบานน้ําเค็ม และมูลนิธิ
ชุมชนไท ฯลฯ 
 โดยผูมีสวนเก่ียวของเหลานี้จะเขามามีสวน
รวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือสรุปปญหาและการ
ดําเนินงานในอนาคต โดยใชขอมูลท่ีเกิดจากการเรียนรู
จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ประสบการณของ แตละคนท่ี
เคยไดรับผนวกกับสถานการณปญหาท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน จนสรุปเปนการสรางแผนเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติสึนามิของชุมชนบานน้ําเค็มได ท้ังนี้  
การดําเนินงานของชาวหมูบานน้ําเค็ม จึงเปนตัวอยาง
ท่ีดีของการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนซ่ึงเกิดจากความ
ตองการชุมชนเองและการสนับสนุนการทํางานของ
ชุมชนขององคกรภาคีตางๆ จนสามารถสรางแผน
เตรียมความพรอมเพ่ือรับมือภัยพิบัติสึนามิของชุมชน
ไดและเปนตัวอยางใหกับชุมชนอ่ืนๆ และสามารถ
ขยายเครือขายความรวมมือได อีกดวย13   

------------------------------------ 
ศศย.สปท. 

 16 ม.ค.55 

                                                 
13 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ
โดยชุมชนเปนฐานจากภาคประชาสังคม : กรณีศึกษา 
ชุมชนบานนํ้าเค็ม ต.บางมวง อ.ตะกั่วปา จ.พังงา ศิรินันต สุวรรณ
โมลี   สุรพงษ ชูเดช  และ มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ  ,  
[ออนไลน] เขาถึงโดย 
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1679 (เขาถึง
เม่ือ 7 กรกฎาคม 2554) 

http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1679

