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บทบรรณาธิการ
 

 ในปีหนึ่ง ๆ  มีข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ  ให้เราได้รับรู้มาก
มายและหลาย ๆ เรื่อง บางเรื่องเป็นเรื่องราวที่ทุกคนไม่อยาก
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ซ่ึงท�าหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน 
 ผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย จึงมอบหมายให้ สถาบัน
ด�ารงราชานุภาพด�าเนินการถอดประสบการณ์ทางการบริหาร
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติส�าคัญ 
ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานบันทึก และเป็นแนวทางศึกษา 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

 ในเล่มได้น�าเสนอการถอดประสบการณ์การแก้ปัญหาในภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภัยที่เกิดขึ้น
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จังหวดัโดยตรง แต่มีการน�ามาเรยีบเรยีง เพิม่เติมข้อมูลรายละเอียดเพือ่สร้างอรรถรส รวมทัง้น�าเสนอ
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นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 “5 พฤษภาคม 2557
 คนเชียงรายจะไม่มีวันลืม”

 

  แผ ่นดินไหว  เป ็นภัยธรรมชาติ 

ที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นย�า  
ทั้งต�าแหน่ง ขนาด และเวลาเกิด แม้ว่าใน
ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยี เครื่องมือตรวจวัดที่ 
ทนัสมัยกต็าม การเกดิแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจาก  
2 สาเหตุใหญ่ คือหนึ่งเกิดจากการกระท�า 

ของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณ ู 
การกักเก็บน�้าในเขื่อน และแรงระเบิดจากการ
ท�าเหมืองแร่ ส่วนสาเหตุที่สองเป็นสาเหตุหลัก
ของการเกิดแผ่นดินไหว คือเกิดตามธรรมชาติ 
อันเนือ่งมาจากการเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลก 
และการคืนตัวของวัตถุ ซ่ึงเม่ือรอยเลื่อนเกิด 

การเคลือ่นตัวถงึจุดหนึง่วตัถจุะขาดออกจากกนั
และเสียรปูอย่างมาก พร้อมทัง้ปลดปล่อยพลังงาน
มหาศาลออกมาในรูปของคลื่นแผ่นดินไหว รูปถนนทรุดจากเหตุแผ่นดินไหว
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 ประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากการ
เกดิแผ่นดินไหวมาแล้วหลายครัง้ โดยส่วนใหญ่
มีผลกระทบเพียงแค่รู ้สึกสั่นไหว ไม่เคยมี
ปรากฏการณ์ทีมี่ขนาดรนุแรง สร้างความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น  
เม่ือเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย จึงสร้างความ
ตระหนกตกใจ ให้กับคนเชียงรายและผู ้คน 

ทั้งประเทศ การรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว 

ถอืเป็นเร่ืองใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงราย 

นายพงษ์ศักด์ิ วังเสมอ ต้องท�างานอย่างหนัก
เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที ท่ามกลาง
ความโกลาหล ในขณะเดียวกนั ท่านต้องบรหิาร
จัดการด้านความช่วยเหลือต่าง ๆ จากทุก
สารทิศที่เข้ามาให้มีประสิทธิภาพ นับเป็นเรื่อง 

ที่ท้าทายพ่อเมืองเชียงรายเป็นอย่างยิ่ง 

ปรากฏการณ์
 ตอนเยน็วนัจันทร์ ที ่5 พฤษภาคม 2557 
ขณะที่ผู ้คนเลิกงานและก�าลังทยอยกันกลับ
บ้าน บ้างก็เริ่มเตรียมหุงหาอาหาร ตะวันก็เริ่ม
คล้อยถอยลับเหลี่ยมเขา แต่โดยที่ไม่มีเค้าลาง
อะไรมาก่อน เวลาประมาณ 6 โมงเย็น จู่ๆก็เกิด
เสยีงพืน้บ้านลัน่ดังเอ๊ียดอ๊าด คนทีอ่ยูใ่กล้ตุ่มน�า้ 
ก็จะสังเกตว่าน�้าในตุ่มกระเพื่อมได้เองอย่าง
รุนแรง บางบ้านก็ข้าวของที่อยู ่บนช้ันบนหิ้ง 

ก็ตกโครมคราม หล่นลงกระจัดกระจาย คนที ่
ก�าลังเดินช้อปป้ิงหาซ้ือข้าวของในห้างสรรพสินค้า 

ก็ต้องวิ่งหนีกันให้อลหม่าน เพราะข้าวของบน
ช้ันถูกเทลงมากระจายเกลื่อน บ้างหลบไม่ทัน 

ก็โดนลูกหลงเข้าไปบ้าง เพียงช่ัวขณะที่ต่ืน
ตระหนกหลายคนก็รู ้ได้โดยสัญชาตญาณว่า 

ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง 

รูปประชาชนที่แตกตื่นออกมาจากห้างสรรพสินค้า ขณะเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย
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ทุกคนจึงวิ่ งหลบหนีออกมานอกอาคาร  
เพือ่ความปลอดภยั เพราะแม้แต่อาคารศาลากลาง
จังหวัดก็บ่งบอกความรุนแรงของแผ่นดินไหว 
รุนแรงขนาดที่ฝ้าอาคารศาลากลางจังหวัด
เชียงรายเอียงเทลงมาเกลื่อนกระจัดกระจาย 
แม้ว่าศูนย์กลางของแผ่นดินไหว จะเกดิที ่ต�าบล
ทรายขาว อ�าเภอพาน จังหวดัเชียงราย ทีอ่ยูห่่าง
จากศาลากลางจังหวัดไปถึงกว่า 50 กิโลเมตร 
แล้วพื้นที่ที่อยู ่ตรงจุดศูนย์กลางจะเสียหาย
มากมายขนาดไหน

สถิติการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุด
คร้ังแรกของประเทศไทย
 เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีจั่งหวดัเชียงราย 
นบัว่าเป็นครัง้ทีมี่ขนาดรนุแรงทีส่ดุ ครัง้แรกของ

ประเทศไทย คือมีขนาดถึง 6.3 ความลึก 7 
กิโลเมตร จัดว่าเป็นแผ่นดินไหวที่ประชาชน 

รู ้สึกถึงความสั่นไหวได ้ในหลายพื้นที่ของ 

ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน 
ล�าปาง น่าน พะเยา รวมถึงจังหวัดเลยและ
หนองคาย ในภาคอีสาน แม้แต่อาคารสูงใน
กรงุเทพมหานครกร็ูส้กึถงึความสัน่ไหวได้หลาย
แห่ง เนื่องจากพื้นดินเป็นช้ันดินอ่อน ซ่ึงมี
คุณลักษณะในการขยายแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวได้มากขึ้น 3 – 4 เท่า 
 ความเสียหายของอาคารสถานที ่
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย นับว่ามากมาย 

คณานับ ทั้งอาคารบ้านเรือน ศาสนสถาน 
อาคารเรยีน โรงงานอุตสาหกรรม หรอืแม้กระทัง่
เมรุเผาศพ เฉพาะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับ
ความเสียหาย ต้ังแต่เสียหายบางส่วนจน 

เสียหายทั้งหลังมากถึง 16,988 หลัง แต่ยัง
เคราะห์ดีที่มีผู ้เสียชีวิตเพียงรายเดียว เป็น 

คนชราอายุแปดสิบกว่า ที่ไม่สามารถออกมา
จากอาคารได้ทัน จึงถูกผนังบ้านพังทับเสียชีวิต 
 เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
ครัง้แรกของประเทศไทย จึงเกดิอาการทีเ่รยีกว่า 
“ไม่ทันต้ังตัว” ทั้งในส่วนของประชาชน และ 

ส่วนราชการ นอกจากไม่ทันได้ต้ังตัวแล้วยัง 

เกิดอาการต่ืนตระหนกกันไปทั่ว ความวุ่นวาย
โกลาหลก็ตามมา ในสภาวการณ์อย ่างนี้  
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเป็นหลัก
ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น ้อง
ประชาชนที่ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผูว่้าราชการจังหวดัได้บัญชาการเหตุการณ์ และ
สือ่สารกบัพีน้่องประชาชนตลอดเวลา เพือ่สร้าง
ความอบอุ่นและความม่ันใจในภาวะขับขัน

รูปเปรียบเทียบก่อนและหลังเกิดแผ่นดินไหว
ที่เกิดกับบ้านราษฎรหลังหนึ่ง
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การตอบโต้ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
 เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีจั่งหวดัเชียงราย 
ที่มีขนาด 6.3 ริกเตอร์ และมีอาฟเตอร์ช็อคตาม
มาอีกเกือบ 2,000 ครั้ง ได้สร้างความเสียหาย
ทั้งด้านกายภาพ และด้านจิตใจอย่างมากมาย 
รวมถึง 7 อ�าเภอ 50 ต�าบล 637 หมู่บ้าน คิดเป็น
มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท และชีวติของหญงิชรา
อีก 1 ชีวติ อีกทัง้ผูไ้ด้รบับาดเจ็บเลก็น้อย 23 คน
 ทนัททีีเ่กดิเหตแุผ่นดนิไหว แม้เหตกุารณ์
จะท�าให้ศาลากลางจังหวดักไ็ด้รบัความเสียหายด้วย 

แต่ผูว่้าราชการจังหวดัเชียงราย นายพงษ์ศกัดิ ์วงัเสมอ 

ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจแก้ไข
ปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
จังหวัดเชียงราย ขึ้นภายในศาลากลางจังหวัด 
พร้อมทั้งสั่งการให้อ�าเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทีมี่เหตแุผ่นดนิไหว ตัง้ศนูย์อ�านวยการ
เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่ม ระดับอ�าเภอและระดับท้องถิ่น  
เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที  
รายละเอียดปรากฏตามแผนผงัแสดงการตอบโต้
ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว

รูปบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จากเหตุแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย
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แผนผังโครงสร้างแสดงการตอบโต้ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวของจังหวัดเชียงราย

ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม
จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปภ. ๑๕ เชียงราย/
ศปภ.๑๐ ล�าปาง) ร.ร.บ้านห้วยล้านขาว,

ที่ว่าการอ�าเภอพาน

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ อ�าเภอ

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ
  ทต./อบต.

ศูนย์รับบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

ศูนย์บรรเทาภัยแผ่นดินไหว (หน่วยงาน
ทหาร/ต�ารวจ) ร.ร.แม่ลาววิทยาคม

ศูนย์ประสานงานตรวจสอบอาคาร
จากเหตุแผ่นดินไหว

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ภาคประชาชน มูลนิธิ สมาคม 

และ องค์กรการกุศล ฯลฯ

สัญลักษณ์
        การประสาน             การบังคับบัญชา
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รูปการให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดแผ่นดินไหว ของจังหวัดและมูลนิธิต่าง ๆ

ที่ รายการ
ความเสียหาย

จ�านวน มูลค่าการให้ความช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

(บาท)
หน่วยงานภาครัฐ

(บาท)
ภาคเอกชน

(บาท)

1. ประชาชนเสียชีวิต 1 ราย 30,000.- 15,000.- 45,000.-

2. ที่อยู่อาศัย 16,894 
หลัง

122,437,900.- 85,975,900.-
(สิ่งของอุปโภค-
บริโภคจ�านวนมาก)

178,413,800.-

3. ศาสนสถาน 160 แห่ง 163,175,700.- 39,358,539.-
(สิ่งของอุปโภค-
บริโภคจ�านวนมาก)

202,534,239.-

4. สถานศึกษา 126 แห่ง 57,137,700.- 97,180,881.75
(สิ่งของอุปโภค-
บริโภคจ�านวนมาก)

154,318,581.75

5. โรงงานอุตสาหกรรม 14 แห่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียม

6. สิ่งสาธารณประโยชน์ 12 แห่ง 16,462,300.- - 16,462,300.-

7. สถานที่ราชการ 57 แห่ง 59,122,070 - 59,122,070

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,365,670 192,530,320.75 610,895,990.75

สรุปความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือ
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มาตรการบรรเทาความเดือดร้อน
 เ ม่ือประชาชนเกิดความเดือดร ้อน  
ที่อยู ่อาศัยพังเสียหาย ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเป็นปกติ ต้องกังวลเรื่องอาหารการกิน  
ที่อยู่อาศัย ที่ส�าคัญคือรายได้ที่หดหาย อีกทั้ง
ต้องหาเงินมาซ่อมแซมบ้านเรือน
 ในภาวะเช่นนี้  ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
เชียงราย จึงได้ประกาศมาตรการเพื่อบรรเทา
ความเดือดร ้อนให ้แก ่ผู ้ประสบภัยพิ บั ติ 

แผ่นดินไหว ดังนี้
 1. มาตรการป้องกันการฉวยโอกาส 

ขึน้ราคาสนิค้าประเภทวสัดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง 
เนือ่งจากมีภาวะอุปสงค์ล้นอุปทาน ด้วยจ�านวน
อาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ วัดวาอาราม 
โรงเรยีน โรงงานอุตสาหกรรม ส่ิงสาธารณประโยชน์

ที่เสียหายกว่า 16,000 หลัง ความต้องการ
อุปกรณ์ก่อสร้างจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 2. มาตรการผ่อนปรนการช�าระหนี้ให้
ประชาชนผู้ประสบภัย เพราะแม้ภาวะปกติ 

ไม่มีภัย ทุกคนก็เป็นหนี้กันสารพัด ยิ่งเกิดภัย  
ภาวะหนี้ยิ่งซ�้าเติมประชาชนมากขึ้นทวีคูณ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเห็นว่าต้องมีมาตรการ 

ดังกล่าวมาช่วยเหลือประชาชน
 3. มาตรการลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า
แก่ผู ้ประสบภัยและยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า 

ให้แก่ประชาชนที่บ้านเรือนพังเสียหาย เพื่อลด
ภาระหนี้อีกทางหนึ่ง
 4. มาตรการลดค่าภาษี หรือปลอด 

ค ่าภาษี  ส� าหรับภาษีโรง เรือนและที่ ดิน 

และภาษีป้าย
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 5. มาตรการขอรับการสนับสนุนเงิน
ช่วยเหลอืบ้านเรอืนราษฎรทีไ่ด้รบัความเสยีหาย
เพิม่เติม จากกองทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบัิติ
ส�านักนายกรัฐมนตรี กรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง 
และเสียหายมีมูลค่าซ่อมแซมเกนิวงเงนิช่วยเหลือ
จากเงินทดรองราชการฯ ทีเ่กนิตามหลกัเกณฑ์ฯ 
33,000 บาท 

10 เดือนผ่านไป

มหาดไทย ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงราย  
หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในบริเวณ
ศาลากลาง ที่ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง  
จนไม่เห็นร่องรอยว่าเคยได้รับความเสียหาย
จากแผ ่นดินไหว ตลอดจนพื้นที่ โดยรอบ 

ก็ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
เพราะการด�าเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัด 
ภายใต้การบริหารของท่านผู้ว่า ฯ พงษ์ศักด์ิ  
วังเสมอ ด�าเนินการได้อย่างดียิ่ง แต่สิ่งที ่

 จากวันแรกที่เกิดแผ่นดินไหว นับถึง 

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 นับเป็นเวลากว่า 

สิบเ ดือนเ ม่ือคณะท�างานสัมภาษณ์จาก 

สถาบันด�ารงราชานภุาพ ส�านกังานปลัดกระทรวง

ชาวจังหวัดเชียงรายก�าลังเผชิญภัยอย่างใหม่ 
คือ ภยัจากหมอกควนั ซ่ึงกเ็ป็นภยัทีท้่าทายการ
แก้ไขปัญหาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
เช่นกัน ซ่ึงจะได้น�าเสนอในโอกาสต่อไป

รูปศาลากลางจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
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ปัญหาของปัญหา
 เม่ือเกิดเหตุแผ่นดินไหว ปัญหาของ 

ชาวบ้าน คือ การเผชิญกับภาวะไม่ปกติและ
ตนเองได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรง 
แต่ปัญหาของส่วนราชการก็คือ การบริหาร 

การแก้ไขปัญหา ซ่ึงก็มีความยุ่งยากไม่แพ้กัน 
เพราะเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ นับเป็นการเผชิญ
เหตุความรุนแรงครั้งแรกร่วมกัน อาคารของ 

ส่วนราชการเองก็ได้รับความเสียหาย แต่ก็ต้อง
เร่งรีบแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก่อน
 ปัญหาของส่วนราชการที่พบมี 4 
ประการหลักๆ คือ 
 ประการแรก ส่วนราชการบางหน่วยงาน
ไม่ทราบบทบาทของตนเองว่าหน่วยงานของ
ตนเอง มีหน้าที่อะไรบ้าง เม่ือเกิดภัยพิบัติ 

แผ่นดินไหว ประการหนึง่เพราะไม่เคยเผชิญเหตุ 
และอีกประการหนึ่งก็อาจเป็นเพราะไม่เคยมี
การซักซ้อมท�าความเข้าใจกัน เพราะไม่คาดว่า
จะเกิดเหตุ
 ประการสอง องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังไม่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ
เรื่อง สาธารณภัยหรือภัยพิบัติเท่าที่ควร ทั้งที่
เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดใน
ยามเกิดภัย กรณีท้องถิ่นไม่ทราบบทบาทของ
ตนเองตามพระราชบัญญติัป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ท�าให้การปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือราษฎรไม่รวดเร็ว ราบรื่นเท่าที่ควร
 ประการที่สาม  เป ็นเรื่องเกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ที่ก�าหนดวงเงินในอ�านาจ
ของผู ้ว่าราชการจังหวัดไว้ 20 ล้านบาทต่อ 

ทุกภัย หากวงเงินของผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

ไม่เพียงพอ ให้ขอขยายวงเงินไปยังกรมบัญชี
กลางซ่ึงต้องใช้เวลาพอสมควร บางครั้งก็ไม่ทัน
เหตุการณ์ จึงเห็นควรแก ้ไขทบทวนจาก  
20 ล้านต่อทุกภัย โดยแก้ไขเป็น 20 ล้านต่อภัย 
เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนให้ได้รับการ 

ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีมากขึ้น
 ประการที่ส่ี ปัญหาประการนี้ อันที่จริง
ไม่น่าเป็นปัญหา แต่กเ็ป็นปัญหาต่อการจัดการ
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน คือ เรื่อง
ของการบริจาคสิ่งของ นอกจากจังหวัดจะ 

ต้ังศูนย์รบับรจิาคช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแผ่นดิน
ไหวขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด และเปิดบัญชี 

รับบริจาคเงินช่วยเหลอืแล้ว การให้ความช่วยเหลือ
ยังมาจากแหล่งอ่ืนอีกอย่างมากมาย ทั้งที่
บริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคฯ และไม่ผ่านศูนย์ 
รับบริจาค ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นชัดเจนจากการ
บรจิาคช่วยเหลอืโดยไม่ผ่านศูนย์รบับรจิาคของ
จังหวัด ได้แก่
 (1)  เป็นการบรจิาคเฉพาะจุด เฉพาะที ่
อาจจะด้วยความรู ้จักคุ้นเคย หรือมีจ�านวน
สิง่ของไม่สามารถบรจิาคได้ทัว่ถงึ ท�าให้หมู่บ้าน
ใกล้เคียงเกิดความรู ้สึกเปรียบเทียบ หรือ 

เกดิความน้อยอกน้อยใจว่าหมู่บ้านตนเองท�าไม
ไม่ได้รับการบริจาคช่วยเหลือ
 (2)  ผลที่เกิดขึ้นกับส่วนราชการหรือ
จังหวัดก็คือ เกิดค�าถามว่า ท�าไมทางการไม่มี
การช่วยเหลือ แต่ให้เอกชน มูลนิธิเข้ามาช่วย
เหลือเพียงฝ่ายเดียว บางครั้งเช่ือมโยงไปถึง
ศักยภาพของผูน้�าท้องถิน่ว่าไม่สามารถแสวงหา
ความช่วยเหลือเข้ามาในหมู่บ้านได้
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 (3) การช่วยเหลือที่ไม่มีการวางแผน  
ส่งผลกระทบอีกอย่างหนึ่ง คือ ภาวะความช่วย
เหลือล้น หรือภาวะความช่วยเหลือขาด

แจ้งความประสงค์ผ่านศูนย์ให้ความช่วยเหลือ  
เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ
ในภาพรวม ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว  
กต้็องเป็นการจัดวางระบบและการปรบัทศันคติ

ให้ผู ้ได้รับความเสียหายช่วยเหลือ 

ซ่ึงกันและกันก่อนในเบ้ืองต้น

กรณีศกึษาเทยีบเคยีง “บทเรียน
จากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว 

ที่เมือง โกเบ ประเทศญี่ปุ่น”
   อันที่จริงเหตุการณ์แผ่นดิน
ไหว เกิดขึ้นเป็นประจ�าในพื้นที่ที่อยู่
บนรอยเลื่อนพาดผ่านโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ประเทศญีปุ่่น ทีมี่ภมิูประเทศ

เป็นเกาะ และมักเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่อนข้าง
บ่อย และประเทศญี่ปุ่นมีการเตรียมการรับมือ
ค่อนข้างดี แต่กมี็เหตุการณ์หนึง่ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่
ที่คิดว่ามีความปลอดภัย เม่ือเกิดแผ่นดินไหว 
และมีขนาดความรนุแรง จึงก่อให้เกดิความเสียหาย
อย่างมากมาย จึงขอยกมาเป็น กรณศึีกษาเทยีบ
เคียง คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองโกเบ 
ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 17 มกราคม 2538 เกิดเหตุ
แผ่นดินไหวที่เขตฮันชิน - อะวาจิ เมืองโกเบ 
ประเทศญี่ปุ่นขนาดความรุนแรง 7.3 ริกเตอร์ 
ขนาดความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนั้น นับว่ามี
ความเสียหายมหาศาล เพราะมีผู้เสียชีวิตถึง 
6,434 คน บ้านเรือนถูกท�าลายเสียหายถึง 
460,357 หลังคาเรือน
 ลักษณะการเกิดแผ ่นดินไหวที่ เขต 

ฮันชิน-อะวาจิ มีความคล้ายคลึงกันกับเหตุเกิด

 ในส่วนของภาระความช่วยเหลือล้น  
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น คือ ชาวบ้านไม่ใส่ใจจะ
ช่วยเหลือตนเอง บางบ้านข้ึนป้ายหน้าบ้าน
ขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นเรื่องเป็นราว
 ในส่วนของภาวะความช่วยเหลือขาด  
ก็จะเพ่งเล็งหรือเพ่งโทษไปที่ส ่วนราชการ  
อีกทั้งผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่นว่าไม่ดูแลทั่วถึง 

หรือขาดประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ
 ปัญหาลกัษณะนี ้มักจะเกดิขึน้ทกุครัง้ที่
เกิดอุบัติเหตุภัยครั้งใหญ่ ๆ เพราะขนาดของ
พืน้ทีท่ีไ่ด้รับผลกระทบกว้างขวาง ปรมิาณผูเ้สยี
หายจ�านวนมาก หน่วยงานราชการก็ก�าลังคน 

ไม่พอทีจ่ะดแูลได้ทัว่ถงึ การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น
คือ ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนมูลนิธ ิ

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.innnews.co.th/
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ทีจั่งหวดัเชียงรายประการเดียวคือ ไม่ได้
มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับ
การเกิดเหตุแผ่นดินไหว เพราะการคาด
การณ์ว่าเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่น่าจะเกดิเหตุแผ่น
ดินไหวรุนแรง แต่เม่ือเกิดเหตุแผ่นดิน
ไหวแล้ว  ในภาคประชาชนมีลกัษณะการ
ตอบโต้การเกิดภัยที่แตกต่างกัน คือ 
ชุมชนและประชาชนมีการช่วยเหลือ 

ซ่ึงกันและกันก่อน โดยไม่รอความช่วย
เหลอืจากแหล่งอ่ืน และหลงัจากเกดิเหตุ
แล้ว สิง่ส�าคัญทีช่าวโกเบด�าเนนิการกคื็อ 
การสื่อสารประสบการณ์และบทเรียน
จากแผ่นดินไหวส่งผ่านไปยงัคนรุน่ต่อไป 
โดยอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงวัยถ่ายทอด
ประสบการณ์แก่เด็กและเยาวชนคน
ทั่วไปตลอดถึงชาวต่างชาติ
 จากการถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล่าว 
บทเรียนอันมีค่าที่ได้เรียนรู ้จากแผ่นดินไหว  
ฮันชิน- อะวาจิ ได้ถูกรวบรวมเป็นองค์ความรู้ 
ชุดหนึ่งในด้านกิจกรรมสนับสนุนและรับมือ 

ภัยพิบัติ ซ่ึงต่อมาได้น�าไปปรับใช้ในกรณีเกิด
แผ่นดินไหวในประเทศต่าง ๆ เช่น ตุรกี ไต้หวัน 
อินโดนีเซีย 

แนวทางในการรับมือกับแผ่นดินไหว
ของจังหวัดเชียงรายในอนาคต
 จังหวดัเชียงราย เป็นจังหวดัทีมี่รอยเล่ือน
พาดผ่าน ประกอบด้วย รอยเลื่อนแม่จัน  
รอยเลื่อนแม่อิง และกลุ ่มรอยเลื่อนพะเยา  
(รอยเลื่อนแขนงพาน รอยเลื่อนแขนงแม่ลาว 
และรอยเลื่อนแขนงแม่สรวย) ซ่ึงมีความเสี่ยง

ต ่อการเกิดแผ ่นดินไหวขึ้นได ้ตลอดเวลา  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาเหตุการณ์แผ่นดินไหวทีอ่าจจะเกดิขึน้
ในอนาคต จังหวัดเชียงรายจึงได้มีแนวทาง 

ในการรับมือกับแผ่นดินไหว ดังนี้
 (1)  ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสงัคม ภาคประชาชน ทัง้ในประเทศ
และนอกประเทศ สร้างองค์ความรูแ้ก่ประชาชน 
อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่และมีความต่อเนื่อง ในการ
รับมือกับแผ่นดินไหว
 (2)  ให้หน่วยงานราชการระดับจังหวดั 
อ�าเภอ และท้องถิ่น ให้ความส�าคัญกับภัยพิบัติ
จากแผ่นดินไหว โดยให้มีการจัดท�าแผนในการ

รูปอาคารในเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่น
ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการฝึกซ้อม
แผนฯ และการฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่ประชาชน
ในพื้นที่  ให้เข ้าใจและรู ้ทันภัยแผ่นดินไหว  
อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วน
 (3) ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาธารณภัย 
การอยู่กับภัยในชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา 
และกลุ ่มเยาวชน เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับ
สาธารณภัยพร้อมอยู่กับภัยได้อย่างปลอดภัย

บทสรุป
 แผ ่นดินไหว เป ็นภัยที่ ไม ่สามารถ 

คาดการณ์ได้ ดังนั้นการเตรียมพร้อมในการ
รับมือกับแผ่นดินไหวจึงเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก  

แต่อย่างไรก็ตาม ทันทีที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่

จังหวัดเชียงราย ท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัด
เชียงราย นายพงษ์ศักด์ิ วงัเสมอ ได้ใช้ความเป็น
นักปกครอง สามารถบริหารจัดการและระดม
สรรพก�าลงัจากทกุภาคส่วน ในการให้ความช่วย
เหลือประชาชนอย่างทันท่วงที และเป็นระบบ 
โดยมีการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาฯ  
ทั้งในระดับจังหวัด อ�าเภอ ลงไปถึงท้องถิ่น  
มีการก�าหนดมาตรการในการบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กบัประชาชน รวมทัง้ มีการวางแผน
การรับมือการเกิดภัยในอนาคต โดยสร้าง 

ความรู ้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนทราบถึง  
การปฏบัิติหากเกดิแผ่นดินไหว ถอืเป็นแนวทาง
ส�าคัญในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนหากเกิดภัยขึ้น 

ในอนาคต

G G G G G
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นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

(คร้ังด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ 1 ต.ค.53 – 23 พ.ย.54)

 จังหวดัศรสีะเกษติดกบัประเทศกมัพชูา 
โดยมี 3 อ�าเภอที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัด 

พระวหิาร และจังหวดัอุดรมีชัย ของประเทศกมัพชูา 

คือ อ�าเภอกันทรลักษ์ ระยะทาง 76 กิโลเมตร 
อ�าเภอภูสิงห์ ระยะทาง 33 กิโลเมตร และ 

อ�าเภอขุนหาญ ระยะทาง 
18 กิโลเมตร มีช่องทาง 

ที่สามารถสัญจรไปมา 

ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศกมัพชูา 16 ช่องทาง 
และจุดผ่อนปรน 2 ช่องทาง 
ได้แก่ จุดผ่อนปรนเขา 

พระวหิาร ชายแดนอ�าเภอ
กนัทรลกัษ์ และจุดผ่านแดน 

     ถาวรช่องสะง�า ชายแดน
อ�าเภอภูสิงห์ นอกจากนี้ยังมีช่องเขาที่สามารถ 

เดินไปมาหาสูก่นัได้อีก จ�านวน 3 ช่องทาง ได้แก่  
ด่านชายแดนช่องสะง�า อ�าเภอภสูงิห์ ช่องตาเฒ่า 
อ�าเภอกนัทรลกัษณ์ และช่องพระพะลยั อ�าเภอ
ขนุหาญ จากการทีมี่อาณาเขตติดต่อกนัจึงเป็น

 สมรภูมิเขาพระวิหาร
ภูมิศาสตร์ตามแนวชายแดน

รูปปราสาทเขาพระวิหาร
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ปัญหาที่น�าไปสู ่การสู ้รบกันในภาวะ 

ทีไ่ม่ปกติ แต่โดยสถานการณ์ทัว่ ๆ ไปแล้ว 

ชาวบ้านทัง้ 2 ประเทศ ได้เดินทางไปมาหาสู่
ซ้ือขายกนัมาเป็นเวลายาวนานแล้วโดยที่
ไม่มีเหตุการณ์ใดเกดิขึน้ 

เหตุการณ์ส�าคัญในอดีต 

 เดิมปราสาทเขาพระวิหารอยู่ใน
เขตปกครองของประเทศไทย แต่ฝ่าย
กัมพูชา ได ้ยื่นฟ ้องต ่อศาลยุติธรรม 

ระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ณ กรงุเฮก ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เม่ือวันที่  6 ตุลาคม 2502  
ว่าประเทศไทยรกุล�า้อธปิไตยกมัพชูา และศาลโลก
ได้ตัดสินเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2505 ให้ฝ่าย
กมัพชูาเป็นฝ่ายชนะคดี คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2505 ก�าหนดเส้นเขตแดน
ระหว่างประเทศไทยบริเวณเขาพระวิหาร ดังนี้
 “แนวเขตแดนตรงบันไดนาคห่างออกมา
ทางทิศเหนือ 20 เมตร แล้วลากเส้นต้ังฉาก 

กับแนวกึ่งกลางของบันไดนาค 100 เมตร  
ไปทางทิศใต้จนถึงหน้าผาใกล้กับเป้ยตาดี  
ส่วนทิศเหนือห่างจากบันไดนาค 20 เมตร  
ให้ลากเส้นโค้งไปจดหน้าผาตรงช่องบันไดหัก”
 

ข้อพิพาท 
“ปราสาทเขาพระวิหาร” 
 ระหว ่ า ง ไทย -กัมพู ชา 
ประเด็นข้อพิพาทส�าคัญ คอื พืน้ที่
ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัได้ 
เป็นพืน้ทีท่ีย่งัไม่มีความชัดเจน 4.6 
ตารางกโิลเมตร เนือ่งจากถอืแผนที่

คนละฉบับและการตีความค�าพิพากษาของ
ศาลโลกเม่ือปี 2505 ที่แตกต่างกัน จึงเป็น
ปัญหาใหญ่ทีต้่องเจรจากนัต่อไป แม้การเจรจา
หลายคร้ังจะไม่เป็นผลส�าเร็จแต่การที่ไม่มีการ 

สู้รบกันก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด 

ห้วงแห่งความขัดแย้ง
 ความขัดแย้งระหว่างทหารไทยกับ
ทหารกัมพูชาเร่ืองพื้นที่ บริเวณรอบปราสาท
เขาพระวิหาร นับต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 เป็นห้วงเดือนที่ประเทศไทย
และประเทศกมัพชูา มีประเด็นปัญหาและมีการ

รูปทหารไทยเสริมก�าลังตามแนวชายแดน
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หยิบยกเอาปัญหาเรื่องเขตแดนจากกรณีที่มี
ประชาชนคนไทยต้องการพสิจูน์ข้อเทจ็จรงิเกีย่ว
กับเรื่องเขตแดนและน�าไปสู่การถูกจับกุมโดย
กมัพชูา และขึน้ศาลกมัพชูา ท�าให้กมัพชูาหยบิยก
น�าเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัเขตแดน เช่น ตรงบรเิวณ
ปราสาทเขาพระวหิาร พืน้ที ่4.6 ตารางกโิลเมตร 
และพื้นที่อ่ืนๆ บริเวณชายแดนไทย ด้านจังหวดั
สรุนิทร์ ได้แก่ ปราสาทตาเมือนธม และปราสาท
ตาควาย มาตอบโต้ประเทศไทย โดยมีการแสดง
เจตนาทีจ่ะเข้ามายดึครองอย่างชัดเจน และน�าไป
สู ่การปะทะกันของกองก�าลังไทยและทหาร
กมัพชูา เม่ือวนัที ่4 - 7 กมุภาพนัธ์ 2554 ท�าให้
ราษฎรไทยหลายหม่ืนคนตามแนวชายแดนหนภียั
การสูร้บมาพกัพงิตามศูนย์อพยพ จ�านวน 41 ศูนย์ 

การเตรียมพร้อมรับภัย
 น า ย ส ม ศั ก ดิ์  สุ ว ร ร ณ สุ จ ริ ต  
ผูว่้าราชการจงัหวัดศรีสะเกษ ในขณะนัน้ มีความ
ห่วงใยราษฎร ทีอ่าศัยอยูต่ามแนวชายแดนไทย
กัมพูชาถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เตรยีมความพร้อมในการรองรบั

สถานการณ์ และได้แจ้งเตือนราษฎรไทย  
ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยมาโดยตลอด
ต้ังแต่เดือนมกราคม 2554 และเม่ือสถานการณ์
มีความตึงเครียดมากขึน้ จึงได้ให้มีการซักซ้อม
การปฏิบัติงานของอ�าเภอชายแดนอันประกอบ
ด้วย อ�าเภอกันทลักษ์ อ�าเภอขุนหาญ อ�าเภอ
ขุขันธ์ และอ�าเภอภูสิงห์ เพื่อให้มีการซักซ้อม
แผนพิทักษ ์พื้นที่ เขตหลังในระดับอ�าเภอ 

ทั้ง 4 อ�าเภอ 
 โดยต้ังสมมติฐานว่า เม่ือมีเหตุการณ์ 
สูร้บตามแนวชายแดนไทยกมัพชูา หวัหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องและนายอ�าเภอทั้ง 4 อ�าเภอ 
เตรียมด�าเนินการในด ้านต ่าง ๆ ให ้ เกิด 

ความพร้อม เช่น การแจ้งการเตอืนภยั การเข้าที่
หลุมหลบภัย การอพยพราษฎรไทยตามแนว
ชายแดนออกจากพืน้ทีอั่นตรายไปยงัจุดนดัหมาย 
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ผู ้อพยพตามสถานที่ต ่าง ๆ ที่ก�าหนดไว ้  
การประสานเส้นทางอพยพ และการให้ความ
ช่วยเหลอืผูอ้พยพ ณ จุดนดัหมาย การวางก�าลงั
พลเรือน อาสาสมัครพทิกัษ์พืน้ทีเ่ขตหลงัในการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน 
การเฝ้าระวังดูแลผู้อพยพ ณ ศูนย์อพยพต่าง ๆ 
รวมทั้งการประสานขอความช่วยเหลือสิ่งของ
เครือ่งใช้ ทีจ่�าเป็นให้แก่ราษฎรผูป้ระสบภยัพบัิติ 
โดยให้อ�าเภอทั้ง 4 อ�าเภอ ด�าเนินการซักซ้อม
แผนการอพยพราษฎร ในหมู่บ้านทีค่าดว่าจะได้
รับผลกระทบ โดยมีก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ร่วมประชุมและซักซ้อมก่อนทีจ่ะมีเหตุการณ์ปะทะ
กนัจรงิของทหารไทยกบัทหารกมัพชูา โดยผูว่้า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกตรวจเยี่ยม 

การซ้อมแผนการอพยพราษฎรไทย พร้อมให ้

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม เพื่อให้การด�าเนินการต่าง ๆ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 จากการประเมินสถานการณ์รอบด้าน
และเหตุปัจจัยที่จะน�าไปสู ่การสู ้รบ อ�าเภอ
กันทรลักษ์ ถือเป็นจุดเสี่ยงที่ล่อแหลมต่อการ
เกิดเหตุการณ์สู้รบมากที่สุด เพราะ
เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตพิพาท การอ้าง
สิทธิของไทยและกัมพูชาเหนือ 

ดินแดนพิพาท ในเนื้อที่ 4.6 ตาราง
กโิลเมตร ซ่ึงอยูบ่รเิวณด้านทศิตะวนัตก
ของปราสาทเขาพระวิหาร และมี
ความชัดเจนในด้านเตรียมก�าลังรบ
ของฝั่งกัมพูชาอย่างเต็มอัตราพร้อม
อาวุธสงครามปืนใหญ่และรถถัง
จ�านวนมากที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการเตรียม 

ความพร้อม ดังนี้ 
  1. ด้านการป้องกันและพิทักษ์พ้ืนที่
เขตหลัง ให ้ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และ 

ผู ้ บัง คับการต�ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 
ประสานการปฏิบัติและประสานงานกับทั้ง  
4 อ�าเภอ โดยเฉพาะอ�าเภอกันทรลักษ์ ให้แจ้ง
หมู่บ้านเตรียมพร้อมชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ป้องกนัตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) ในทกุต�าบลของ
อ�าเภอกนัทรลกัษ์ โดยให้ปลดัอ�าเภอทกุคนออก
ตรวจเยี่ยมชุด ชรบ. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน
หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่คาดว่ากระสุนตกที่ห่าง
จากชายแดนไม่เกิน 15 กิโลเมตร ที่เป็นเขต
อันตรายตามแนวชายแดน ได้เตรียมพร้อมเม่ือ
มีเหตุการณ์การสู้รบเกิดขึ้นจริง โดยให้มีการ 

เตรยีมความพร้อมท�าความสะอาดหลมุหลบภยั
ประจ�าหมู่บ้าน เตรยีมการจุดส�ารองในการหลบภยั 
เช่น ท่อน�้าตามถนนต่าง ๆ และการเตรียม 

ความพร ้อมการแจ้งเตือนภัย การเตรียม 

รูปผู้อพยพราษฎรจากภัยสงคราม
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ความพร้อมยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ทั้งในส่วน
ของเอกชนประจ�าหมู่บ้านและในส่วนของทาง
ราชการทีจ่ะให้การสนบัสนนุ ทีจ่ะใช้ส�าหรบัการ
อพยพราษฎรไทยในพื้นที่อันตรายให้สามารถ
อพยพออกจากพื้นที่อันตรายได้โดยรวดเร็ว  
รวมทั้งแจ้งให้ส�านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวดัศรสีะเกษ เตรยีมความพร้อม
ข้อมูลหมู่บ้าน ต�าบล ที่อยู ่ในพื้นที่อันตราย 

ให้สามารถประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อให้
ความช่วยเหลือราษฎรตามแนวชายแดนได้
อย่างทันท่วงที 

องค์กรการกุศลต่าง ๆ และหน่วยงานที่เข้าไป
ตรวจเยี่ยมและมอบส่งของช่วยเหลือ รวมทั้ง
การอ�านวยการแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์
การให้ความช่วยเหลือ 

 มีการเตรียมจัดต้ังศูนย์อ�านวยการ
เฉพาะกิจช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยที่ ได ้ รับ 

ผลกระทบจากการปะทะกันตามแนวชายแดน
จังหวดัศรสีะเกษ ณ ที่ว่าการอ�าเภอกันทรลักษ์ 
เพื่อให้เกิดเอกภาพในหลายด้าน ได้แก่ การ
รายงานข้อมูลความเสียหายและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ บ้านเรือน 
พืน้ทีเ่กษตร และด้านอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับความเสยีหาย 
การประสานงานและอ�านวยการต้อนรับคณะ 

 2. ด้านการสาธารณสุขและการรักษา
พยาบาล เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีความส�าคัญ 

โดยให้มีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ การ
ปฐมพยาบาลและการน�าส่งผู้ป่วยเข้ารับการ
รกัษาพยาบาล รวมทัง้การรกัษาพยาบาลผูป่้วย 
ผู้ได้รับบาดเจ็บเม่ือมีเหตุการณ์การสู้รบเกิดขึ้น
จริงโดยมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ วางแผนการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และการวางแผน เส้นทาง 

การน�าส่งผู ้ป่วยและการประสานการเตรียม
ส�ารองเลือดให้มีความพร้อมในทุกด้าน โดยใน
ระดับพืน้ทีใ่ห้นายอ�าเภอกนัทรลักษ์ เป็นผู้ประสาน
การปฏบัิติกบัหน่วยงานโรงพยาบาลกนัทรลกัษ์ 
สถานอีนามัยทกุแห่ง ได้มีการประสานการปฏบัิติ

รูปผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

รูปพังเกอร์ตามแนวที่มีวิถีกระสุน
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และการสื่อสารทั้งทางวิทยุสื่อสารและทาง
โทรศัพท์ให้ด�ารงการสื่อสารตลอดเวลา
  3. ด ้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั มอบหมายส�านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ
อ�าเภอกันทรลักษ์ และอีก 3 อ�าเภอ ได้แก่  
อ�าเภอขุนหาญ อ�าเภอขุขันธ์และอ�าเภอภูสิงห์ 
เตรียมความพร้อม ยานพาหนะและเครื่องมือ
เคร่ืองใช้ทีจ่�าเป็นในการอพยพ และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ดังนี้

ต�าบล เม่ือเกิดสถานการณ์การอพยพราษฎร  
ไปยังที่ปลอดภัยตามศูนย ์อพยพต ่าง  ๆ  
ที่ก�าหนด รวมทั้งการขอรับการสนับสนุน 

น�้ามันเช้ือเพลิง ในการอพยพราษฎรทั้งไปและ
กลับภูมิล�าเนาเม่ือภัยสงบลง
  (2) การเตรียมความพร้อมหลุม
หลบภยัประจ�าหมูบ้่าน หลุมหลบภยัประจ�า
สถานศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ และที่หลบภัย
ส�ารองตามสถานการณ์ทีจ่�าเป็น เช่น ท่อน�า้ลอด
ตามเส้นทางต่าง ๆ โดยส�าหรับหลุมหลบภัย
ประจ�าหมู่บ้าน หลมุหลบภยัประจ�าสถานศึกษา 
โรงเรียน ให้มีการประสานหมู่บ้าน และสถาน
ศึกษาร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมและท�าความ
สะอาดให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อรองรับ
สถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น และรองรบัผูอ้พยพ 

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ

  (1) การ เต รียมความพร ้อม 

ยานพาหนะ ทกุชนดิ โดยมอบหมายภารกจิให้ 

กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ�าเภอกันทรลักษ์ 
ที่ 9 เป็นเจ้าภาพหลัก ในการประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล เตรียม
พร้อมยานพาหนะ เช่น รถยนต์บรรทุก รถยนต์
บรรทกุเลก็ (ปิคอัพ) รถไถนาเดินตามทีมี่กระบะ
บรรทุกตอนท้าย รถจักรยานยนต์ ฯลฯ รวมทั้ง
รถยนต์ของส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อให้มีความ
พร้อมสามารถประสานการปฏิบัติ เม่ือมีการ
อพยพเคลื่อนย้ายราษฎร โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน 
ก�านัน เป็นผู้ประสานการปฏิบัติ ในหมู่บ้าน 

รูปการอพยพราษฎรหนีภัยสงคราม

รูปหลุมหลบภัยไทยประดิษฐ์
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  (3) การแจ้งเตอืนภยั เม่ือเกดิการ
ปะทะกนัของทหารของทัง้สองฝ่าย หรอืการสูร้บ
ที่ต่อเนื่องยาวนาน โดยมีการประชุมซักซ้อม 
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ท�าการก�านันทุกต�าบล 
ให้มีการเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนภัย
และข่าวสาร การเตรียมพร้อมรับสถานการณ ์

ที่ อาจจะเกิดขึ้ น  ส� า รวจ  ซ ่อมปรับปรุ ง  
หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้านให้มีสภาพพร้อมใช้ 
โดยหากเกดิเหตุการณ์สูร้บเกดิขึน้จรงิ ให้ผูใ้หญ่
บ้าน ก�านนั หรอืผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน สารวตัรก�านนั  
รวมถงึสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ใช้
หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้านในการแจ้งเตือน
ราษฎรให้เข้าหลุมหลบภัย เข้าที่ก�าบัง และแจ้ง
จุดนัดหมายในการเดินทาง ไปรวมกัน ณ  
จุดเตรยีมพร้อมในการเคลือ่นย้ายอพยพราษฎร
ประจ�าหมู่บ้าน เพื่ออพยพไปในที่ที่ปลอดภัย
จากวิถีกระสุน
  (4)  การเตรียมพร้อมจุดอพยพ
ราษฎร สถานที่ที่ปลอดภัย เบ้ืองต้นได้มีการ
ประสานสถานที่ราชการ เช่น ที่ว่าการอ�าเภอ
กนัทรลกัษ์ และทีว่่าการอ�าเภออีก 3 แห่ง ในการ
ใช้เป็นสถานที่รองรับผู้อพยพหลัก และเป็น 

ศูนย์อ�านวยการอพยพราษฎรประจ�าอ�าเภอ 
และหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ�าเภอกนัทรลกัษ์ รวมทัง้โรงเรียน สถานศกึษา
ในพื้นที่อ�าเภอกันทรลักษ์ เพื่อรองรับราษฎร 

ผู้อพยพเม่ือมีความจ�าเป็น
  (5) การส่ือสาร เป็นปัจจัยส�าคัญ
อีกประการหนึ่งของการบริหารงานเพื่อติดตาม
สถานการณ์และการสั่งการ ในการบริหาร
จัดการเกีย่วกบัปัญหาตามแนวชายแดน ดังนัน้ 

จึงได้ส่ังการให้อ�าเภอทกุแห่งของจังหวดัศรีสะเกษ  
ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของการติดต่อ
สื่อสารระหว่างจังหวัดกับอ�าเภอ ทางวิทยุ
สื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้งหมู ่บ ้าน 

ตามแนวชายแดน หมู่บ้าน อพป. หมู่บ้าน ปชด. 
โดยเฉพาะอ�าเภอตามแนวชายแดน 4 อ�าเภอ ให้มี
ความพร้อมและด�าเนินการสื่อสารตลอดเวลา 
อ�าเภอกันทรลักษ์ ให้ศูนย์วิทยุสื่อสารอ�าเภอ
กนัทรลกัษ์เป็นแม่ข่ายในการประสานเครอืข่าย 
ในระดับพื้นที่ ทั้งการประสานงานกับทหาร 
พลเรือน โรงพยาบาล และหมู่บ้านชายแดน

สงครามระอุ 

รูปการเสริมก�าลังเตรียมความพร้อม
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 จากที่ได้มีการประเมินสถานการณ  ์

ที่คาดว่าจะมีการปะทะกันของทหารไทยและ
ทหารกัมพูชา ตามแนวชายแดนไทยด้าน 

อ�าเภอกนัทรลกัษ์ จังหวดั ศรสีะเกษ ซ่ึงต่อมาได้
เกิดเหตุการณ์ปะทะกันของทหาร ทั้งสองฝ่ายที่
อยู่ในระดับรุนแรงด้วยอาวุธนานาชนิดที่ถึงขั้น
เรียกว่าเป็นการสู้รบของกองก�าลังทัง้สองประเทศ 

ในวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ที่มีการสู้รบกัน
อย่างดุเดือดของทหารไทยกับทหารกัมพูชา 
บริเวณรอบปราสาท และภมูะเขอื ด้านชายแดน
ไทยอ�าเภอกนัทรลกัษ์ซ่ึงท�าให้มีกระสนุปืนใหญ่
ของทหารกัมพูชาตกเข้ามาในเขตพลเรือน 
บรเิวณหมู่บ้านภมิูซรอล ต�าบลเสาธงชัย อ�าเภอ
กันทรลักษ์ และหมู่บ้านใกล้เคียงหลายหมู่บ้าน 
ท�าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ทัง้ฝ่ายทหาร พลเรอืน และราษฎรไทย ผูท้ีอ่าศัย
อยู ่ตามแนวชายแดน โดยท�าให้มีหมู ่บ ้าน 

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจ�านวน 76 หมู่บ้าน 8 ต�าบล  
ซ่ึงผูว่้าราชการจังหวดัศรีสะเกษ ได้ประกาศเป็นเขต 

ภัยพิบัติที่ราษฎรจะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ตามสทิธแิละกฎหมาย ทีเ่กีย่วข้องในการชดเชย
ค่าเสียหายให้กับราษฎร 
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อพยพหลบกระสุน

 จากเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดน
ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา บริเวณ 

รอบปราสาทเขาพระวิหาร บริเวณภูมะเขือ  
ที่ชายแดนอ�าเภอกันทรลักษ์ เม่ือบ่ายวันศุกร์ที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึงมีการปะทะกันของทหาร
ทัง้สองฝ่ายอย่างดเุดอืดรุนแรงและอย่างต่อเนือ่ง 

ท�าให ้กระสุนป ืนใหญ ่ของทหารกัมพูชา  
ตกเข้าในเขตพลเรือน ได้แก่ หมู่บ้านภูมิซรอล 
โรงเรียนภูมิซรอล ซ่ึงท�าให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือน
ราษฎร จ�านวน 7 หลัง มีผู ้เสียชีวิต 1 คน  
ซ่ึงเหตุการณ์ต่อเนื่องในวันนั้นท�าให้ราษฎร 

หลายหมู่บ้านหลายต�าบลตามแนวชายแดน  

ได ้อพยพออกจากหมู ่บ ้านอย ่างรีบด ่วน  
โดยยานพาหนะเท่าที่จะท�าได้ในหมู่บ้าน เช่น 
รถยนต์บรรทุก รถปิคอัพ และรถไถนาเดินตาม
ที่มีกระบะบรรทุกท้าย รถจักรยานยนต์ หรือ 

แม้กระทั่งการเดินเท้า เพื่อมุ่งหน้าเข้าเขตเมือง
ตอนใน โดยมีที่หมายหลักคือที่ว่าการอ�าเภอ
กนัทรลักษ์ ซ่ึงมีระยะทางห่างจากชายแดนไทย
มากกว่า 35 กิโลเมตร ซ่ึงถือว ่าเป็นพื้นที ่
ที่ปลอดภัย หรือที่หมายอ่ืน ๆ รองลงไปเท่าที ่
จะสามารถเดินทางไปได้โดยการนัดหมายกัน
ของราษฎรในหมู่บ้าน ตามวดัและโรงเรยีนต่าง ๆ 

เช่น โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ต�าบลโนนส�าราญ 

รูปชาวบ้าน อ.กันทรลักษ์ อพยพมาอยู่ศูนย์หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอกันทรลักษ์ 
ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www2.manager.co.th/
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อ�าเภอกนัทรลกัษ์ ซ่ึงระยะห่างจากชายแดนราว 
15 กโิลเมตร หรอืทีว่ทิยาลยัการอาชีพกนัทรลกัษ์ 
ต�าบลจานใหญ่ ที่มีระยะทางห่างจากชายแดน
ราว 50 กิโลเมตร โรงเรียน และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหลายแห่ง รวมถงึราษฎรผูท้ีมี่พาหนะ
ต่างได้อพยพไปตามสถานทีร่าชการต่างอ�าเภอ
หลายอ�าเภอ เช่น ที่ว ่าการอ�าเภอศรีรัตนะ  
ทีว่่าการอ�าเภอขขุนัธ์ ทีว่่าการอ�าเภอเบญจลกัษ์ 
ที่ว่าการอ�าเภอโนนคูณ ที่ว่าการอ�าเภอไพรบึง 
ทีว่่าการอ�าเภอพยห์ุ ทีใ่กล้กบัอ�าเภอกนัทรลกัษ์ 
หรือแม้กระทัง่ทีว่่าการอ�าเภอกนัทรารมย์ ซ่ึงอยู่
ห่างจากชายแดนไทยมากกว่า 150 กิโลเมตร 
แม ้กระทั่ งชายแดนอ�าเภอภูสิงห ์  ที่ ไม ่ มี
เหตุการณ์การปะทะกันของทหาร ก็มีราษฎรได้
อพยพหนภียัไปอาศัยอยู ่ณ ทีว่่าการอ�าเภอภสิูงห์
เป็นจ�านวนมาก ท�าให้มีผู ้อพยพในคืนวันที่  
4 กุมภาพันธ์ 2554 มากกว่าสองหม่ืนคน

 จุดอพยพราษฎรทีใ่หญ่ทีส่ดุคือ ทีว่่าการ
อ�าเภอกนัทรลกัษ์ มีราษฎรอพยพอยูร่วมกนัราว 
15,000 คน โดยมีสถานทีพ่กัพงิอาศัยส�าคัญอยู่ 
4 จุด ได้แก่ จุดอพยพหอประชุมอ�าเภอหลงัใหม่
จุคนได้ประมาณ 3,000 คน จุดอพยพหอประชุม
หลงัเก่าทางเข้าทีว่่าการอ�าเภอจุคนได้ประมาณ 
5,000 คน จุดอพยพลานคอนกรีตบริเวณเสาธง
หน้าที่ว ่าการอ�าเภอมีเต็นท์ส�าหรับผู ้อพยพ
ประมาณ 2,500 คน จุดอพยพสนามหญ้าหน้าที่
ว่าการอ�าเภอกันทรลักษ์ มีเต็นท์นอนส�าหรับ 

ผู้อพยพประมาณ 4,500 คน และจุดอพยพอ่ืน ๆ 
จ�านวนมาก รวมทั้งสิ้นประมาณ 40,000 คน 
โดยมีจุดอพยพทีเ่ป็นศูนย์อ�านวยการหลกัต้ังอยู่
ที่ที่ว ่าการอ�าเภอกันทรลักษ์และศูนย์อพยพ 

อ่ืน ๆ อีก 41 ศูนย์

รปูศูนย์หลบภยัช่ัวคราว
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ปฏิบัติการช่วยเหลือ
 จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสมศักด์ิ 
สุวรรณสุจริต ผู ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายพลเรือน ส�าหรับฝ่ายทหารได้แก่กองทัพ
ภาคที่  2 โดยแม่ทัพภาคที่  2 ในส่วนของ 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนั้นมีหลายหน่วยงาน 

ทีต้่องด�าเนนิการร่วมกัน สรุปได้ ดังนี้
 1. ด้านการพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง มีกอง
อ�านวยการศูนย์เฉพาะกจิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
ที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันตามแนว
ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ�าเภอกนัทรลักษ์ ร่วมกบัฝ่ายทหารและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องในการอ�านวยการบรหิารจัดการช่วยเหลือ 

ผู ้ อพยพเพื่ อป ้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ  
โดยผูว่้าราชการจังหวดัศรสีะเกษได้มอบหมายให้ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด 
ศรีสะเกษ เป็นผู ้อ�านวยการและประสาน 

การปฏิบัติ
 2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดลอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก ้ไขเพิ่มเติม  
โดยมอบให้หัวหน้าส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษและ 

จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ด�าเนินการ
 3.  การบ�ารุงซ ่อมแซมถนนหนทาง 

ทีเ่สียหาย การส�ารวจตรวจสอบหลุมหลบภยัและ 

การจัดสร้างหลมุหลบภยั มอบหมายโยธาธกิาร
และผงัเมืองจังหวดัศรสีะเกษ ร่วมกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เร่งส�ารวจและด�าเนินการ 
 4.  ก า ร แ จ ้ ง ข ่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ 
เม่ือมีการเกดิเหตุ มอบหมายนายอ�าเภอกนัทรลักษ์ 
ประสานงานกับหน่วยทหาร
 5.  การบรหิารจัดการศูนย์อพยพราษฎร
ทัง้ 41 แห่ง ได้แต่งต้ังให้นายอ�าเภอและหวัหน้า
ส่วนราชการจังหวัดออกตรวจเยี่ยมผู ้อพยพ 

ทุกวัน
 6.  ด้านการสาธารณสุขและการรักษา
พยาบาล ด้านสงัคมและการปฏบัิติการจิตวทิยา
ชุมชน มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบด�าเนินการ

รปูชาวบ้านทีอ่พยพหลบภยัส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรี
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 7. ด้านการฟื้นฟูจิตใจและบ�ารุงขวัญ
ของราษฎรผู้อพยพ มอบหมายให้ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ  
ผู ้อ�านวยส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ศรสีะเกษ วฒันธรรมจังหวดัศรสีะเกษ ผู้อ�านวยการ
ศนูย์การศกึษาพเิศษจังหวดัศรสีะเกษ ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
เขต 1 และ เขต 4 รับผิดชอบด�าเนินการ 

ผลกระทบหลังควันปืน
  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ น�าคณะข้าราชการและ 

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 
เดินทางไปตรวจเยีย่มพร้อมมอบสิง่ของอุปโภค
บริโภค ทั้งที่ศูนย์รับผู้อพยพต่าง ๆ และก�าลัง 

พลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของไทย 

บ ริ เ ว ณ ผ า ม อ อี แ ด ง  อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ 

เขาพระวิหาร รวมทั้งจุดตรวจการณ์ตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังจากการสู้รบได้สงบ
ลงแล้ว ผลกระทบโดยตรงคือราษฎร ผู้อพยพ
จ�านวนมากได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถ
อาศัยอยู่ที่บ้านเรือนตนเอง และไม่สามารถ
ประกอบอาชีพท�ามาหากินได้ตามปกติสุขเป็น
เวลานาน การด�ารงชีพจึงเป็นโดยความล�าบาก 
แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ 
อาทิ สภากาชาดไทย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  
ยามยาก กองบัญชาการกองทพัไทย หน่วยพฒันา 

การเคลือ่นที ่(นพค.43) การประปาส่วนภมิูภาค 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
ผลกระทบที่ตามมาอีก ได้แก่ การท่องเที่ยว 

ที่ซบเซา ท�าให้การค้าขายชายแดนของราษฎร
ไทยชะงักไป ขาดรายได้จากปกติที่เคยมีรายได้
จากการจ�าหน่ายสินค้า

 รปูนายแผน วรรณเมธ ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย นายสมศักด์ิ สุวรรณสุจรติ ผู้ว่าราชการจังหวดัศรสีะเกษ 
และนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด มอบถุงธาร
น�้าใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ศูนย์อพยพโรงเรียนสิริขุนหาญ 
อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
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ปัญหาของการอพยพหลบภัย
  ให ้ความช ่วยเหลือราษฎรผู ้ ได ้รับ 

ความเดือดร้อนจากการสู้รบตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา ที่ส�าคัญ ๆ ดังนี้ 
 1. ระยะทางการวิ่งไปที่หลุมหลบภัย 

ไกลมากบางแห่งห่างไกลเกินกว่า 500 เมตร  
จึงเป็นการเสีย่งต่อการถกูกระสนุปืนใหญ่ตกใส่ 
 2.  การแจ ้งเตือนราษฎรท�าได ้ไม ่
ครอบคลุมทั่วถึง เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็ว
มากและมีการใช้อาวธุหนกัเข้าปะทะกนั รวมทัง้
การแจ้งข่าวทางหอกระจายกไ็ม่สามารถกระท�า
ไ ด ้ เ นื่ อ ง จ า ก ทุ ก ค น อ ยู ่ ใ น ภ า ว ะ ต่ืน ก ลั ว 

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 3. ห้องสุขายังเป็นห้องรวมไม่ได้แยก
ชาย/หญงิ/เด็ก/คนชรา อาจเกดิความไม่สะดวก
และความไม่ปลอดภัย
 4. ขาดวัสดุสิ่งของที่จ�าเป็นในการด�ารง
ชีพของสตรีมีครรภ์ และเด็กทารกแรกเกิด  
ทีอ่พยพมากบัครอบครัวทีค่วรจะได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ
 5. ยงัขาดการประเมินขดีความสามารถ
การยงิอาวธุปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามให้ชัดเจน 
ท�าให้ศูนย์อพยพขาดความปลอดภัย บางศูนย์
อยู่ในพื้นที่อันตรายที่อยู่ในวิถีกระสุนปืนใหญ่

รปูกระสุนปืนใหญ่ทีพ่บบรเิวณแนวชายแดน
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ประเทศไทยรวมเลือดเนือ้ชาตเิช้ือไทย
  ปรากฏการณ์การปะทะของทหารไทย
กับทหารกัมพูชาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซ่ึงทั้งสอง
ประเทศมีความพยายามครอบครองพื้นที่ทับ
ซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บูรณภาพเหนือดินแดนดังกล่าว หรือที่เรียกว่า
อ�านาจอธิปไตย เป็นประเด็นแห่งความขัดแย้ง
ที่น�าไปสู ่การใช้ก�าลังทหารของกัมพูชาและ
ท�าให้เกิดการปะทะกับทหารไทย ระหว่าง 

วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2554 และน�าไปสู่ความ 

สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไทย  
ท�าให้มีผู้อพยพเป็นจ�านวนมากนับต้ังแต่วันที ่
มีการปะทะกันจนกระทั่งป ิดศูนย์ผู ้อพยพ  
เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 รวม 9 วัน 

 การบริหารสถานการณ์ในภาวะที่มี 

ภัยพิบัติ อันเกิดจากการสู้รบตามแนวชายแดน
ระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาเป็นเหตุการณ ์

ทางประวัติศาสตร์คร้ังส�าคัญของจังหวัดศรีสะเกษ 

ท�าให ้เห็นว ่าคนไทยทั้งประเทศมีการรวม 

จิตใจเป ็นหนึ่งเดียวของทุกภาคส ่วนและ
ประชาชนทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรตามแนว
ชายแดนผู้ได้รับผลกระทบ ท�าให้การช่วยเหลือ
ประชาชนและการพิทักษ์พื้นที่เขตหลังในเขต
ต�าบล และหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่ง

G G G G G
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  ...น�้าท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้ง
 พี่ว่าน�้าแห้งให้ฝนแล้งเสียยังดีกว่า... 

 คนรุ่นเก่า ๆ ถ้าเป็นประเภทคอเพลง 

ลูกทุ่ง คงไม่มีใคร ไม่เคยได้ยินเพลง “น�้าท่วม” 
ของนักร้องเสียงดี คุณศรคีรี ศรีประจวบ ที่ร้อง
ขับขานได้ไพเราะจับใจ อีกทั้งเนื้อหา ก็ลึกซ้ึง 

กินใจ คนที่เคยประสบภัยน�้าท่วมจะเข้าใจ และ
ซาบซ้ึงเป็นอย่างด ีแต่ไม่ว่าจะน�า้ท่วมหรือฝนแล้ง 

รูปบ้านม่วงตลอด ต.นาสาร อ�าเภอพระพรหม 
จ.นครศรีธรรมราช ช่วงน�้าท่วม

ก็ล ้วนเป็นภาวะที่ใครก็ไม่ปรารถนาทั้งสิ้น  
ไม่ว่าจะเป็นคนทีอ่ยูท่ีด่อนหรอืทีลุ่ม่ เพราะเวลา
เจอภัยธรรมชาติ ก็ต้องมีความทุกข์ด้วยกัน
ทั้งหมด มิหน�าซ�้าพอน�้าท่วมเสร็จ ก็ต่อด้วย 

ภยัแล้งเลย เรยีกว่าปรบัตัวปรบัใจกนัแทบไม่ทนั
อย ่างเช ่นที่บ ้านม่วงตลอด ต�าบลนาสาร  

รูปคณะท�างานฯ ลงพื้นที่บ้านม่วงตลอด ต.นาสาร 
อ�าเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า 
ผูว่้าราชการจงัหวัดนครศรีธรรมราช
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อ�าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่คณะท�างานของสถาบันด�ารงราชานุภาพ  
เดินทางไปดูสถานที่ภายหลังน�้าท่วมเพียงไม่
นาน กเ็ป็นหมู่บ้านโชคไม่ดีดังว่า คือ ถกูน�้าท่วม
เม่ือปลายปี 2557 พอต้นปี 2558 ก็เจอภัยแล้ง
เข้าเต็ม ๆ แต่แท้ที่จริง คงมีอีกหลายพื้นที่ใน
ประเทศไทยที่ต้องพบกับสภาพเช่นนี้
 เม่ือเกดิภยัธรรมชาติอะไรกต็าม คนทีไ่ด้
รับผลกระทบโดยตรงก็คือ ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่นั้น กรณีบ้านม่วงตลอด ก็เช่นกัน ที่มี 

น�า้หลากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านระดับอก ระดับเอว 
ชนิดว่าขนข้าวขนของกันโกลาหล ซ่ึงก็เป็น 

ช่วงเวลาทีผู่ว่้าราชการจังหวดักพ็ึง่เดินทางมารบั
ต�าแหน่งใหม่ได้ไม่นาน แต่ถงึจะมารบัต�าแหน่ง
ใหม่แต่ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัด มือใหม่ ดังนั้น
พอมารับต�าแหน่งและชาวบ้านประสบภัย 

ด้วยประสบการณ์และ จิตวญิญาณของนกัปกครอง 

ท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดได้ลงไปบัญชาการ 

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมถึงในพื้นที่ด้วยตนเอง 
ท�าให้ชาวบ้านมีขวัญและก�าลังใจที่ดี สามารถ
ผ่านพ้นวิกฤตไปได้แม้จะมีความเสียหายบ้าง 
แต่ก็มีขวัญก�าลังใจที่เห็น “พ่อเมือง” มาดูแล
ช่วยเหลือด้วยตนเอง

รูปนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บัญชาการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม
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รูปสถานการณ์การระบายน�้าทีบ่ริเวณสถานทีก่่อสร้าง
ห้างสรรพสินค้า โดยเบื้องต้นให้ มีการขุดลอกคลองที ่
เชือ่มต่อกบัคลองท่าเรือ ใหน้�้าไหลออกสู่ทะเลไดร้วดเร็วข้ึน 

ล�าดับเหตุการณ์
 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม 2557 
ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่บ้านคีรีวง ประมาณ  
200 มิลลิเมตร แต่ระดับน�้าที่ต้นน�้าลดระดับลง 
และน�า้ได้ไหลเข้าสูเ่ขตตัวเมืองนครศรธีรรมราช 
กรมชลประทานจึงได้ติดต้ังเครือ่งสบูน�า้ตามจุด
ต่าง ๆ เพื่อเร่งระบายน�้าออกจากเขตเทศบาล
นครนครศรธีรรมราชพืน้ทีท่ีมี่น�า้ท่วมซ�า้ซาก เช่น
ที่บ้านคีรีวง ประชาชนได้มีความพร้อมในการ 

ขนย้ายข้าวของไปไว้ในทีป่ลอดปลอดภยั ท�าให้
ทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตแต่อย่างใด 
 สถานการณ์น�้าที่สถานีตรวจวัดระดับ 

น�้าคลองท่าดี ที่วัดวังไทร หมู่ที่ 7 ต.ลานสกา  
อ.ก�าโลน ซ่ึงจุดดังกล่าว ถือเป็นสถานีแรกของ
การเฝ้าระวงัระดับน�า้ หากระดับน�า้สงูถงึระดับที่  
35 เมตร เหนือระดับน�้ าทะเลปานกลาง  
เจ้าหน้าที่จะรายงานไปยังพื้นที่ด้านล่างทันที  
ซ่ึงเวลาในการเตรยีมตัวเพือ่แจ้งเตือนประชาชน
ให้ขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง หรือ
อพยพ ก ่อนที่มวลน�้ าจะไหล 

ถึ ง ตั ว เ มืองนครศรี ธ ร รมราช
ประมาณ 10 ช่ัวโมง
 สถานการณ์น�้าที่บริเวณ
สะพานข้ามคลองนาป่า ต.ไชยมนตรี 
อ.เมือง ซ่ึงเป็นสถานีวัดระดับน�้า
ก ่ อ น ที่ ไ ห ล เ ข ้ า สู ่ ตั ว เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช ระดับน�้าต�่ากว่า
ระดับวิกฤติเล็กน้อย จุดดังกล่าว
สภาพล�าคลองแคบระบายน�้าได้ช้าท�าให้น�้า 

ไหลบ่าเข้าท่วมในบริเวณใกล้เคียง 

 สถานการณ์น�้าที่บริเวณบ้านมะม่วง
ตลอด ต.นาสาร อ.พระพรหม ซ่ึงพื้นที่ดังกล่าว
เป็นพื้นที่ รับน�้าจากคลองท่าดี มีน�้าท่วมขัง 

บางจุดสูงประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร 
ประชาชนได้รับความเดือดร ้อนประมาณ  
500 หลังคาเรือน โดยผู ้ว ่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้อ�าเภอและทาง
เทศบาลต�าบลนาสาร เร ่งขุดลอกล�าคลอง  
ล อ ก ผั ก ต บ ช ว า แ ล ะ สิ่ ง กี ด ข ว า ง ท า ง น�้ า  
เพื่อระบายน�้าได้สะดวก พร้อมทั้งให้อ�าเภอ 

เร่งรายงานความเสียหายให้จังหวัดเพื่อจะได้
ประกาศเป็นพืน้ทีป่ระสบภยัพบัิติเพือ่ช่วยเหลอื
ประชาชน ต่อไป
 ก า ร สู บ น�้ า จ า ก เ ข ต เ ท ศ บ า ล น ค ร
นครศรีธรรมราช ของส�านักชลประทานที่ 15 
บริเวณสี่แยกตลาดคูขวาง โดยจุดดังกล่าว 

ได้ติดต้ังเครื่องสูบน�้าขนาด 12 นิ้ว จ�านวน  
2 เครือ่ง ขณะนัน้กรมชลประทานได้ติดต้ังเครือ่ง
สูบน�้าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล้ว 
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จ�านวน 10 เครื่อง นอกจากนี้ได้ขอสนับสนุน
เครื่องสูบน�้าเคลื่อนที่หรือเครื่องพญานาค  
จากกรมชลประทานอีก 5 เครื่อง
 จากเหตุการณ์น�้าท่วมดังกล่าว มีพื้นที่
ประสบภัยทั้งหมดถึง 12 อ�าเภอ จากทั้งหมด  
23 อ�าเภอ ประชาชนได ้รับผลกระทบถึง 

แปดหม่ืนกว่าคน มีประชาชนเสียชีวิต 1 ราย 

วิธกีาร มาตรการ แนวทางการแก้ไขปัญหา
 1. การก่อสร้างคันกั้นน�้า เพื่อป้องกัน
น�้าท่วม ซ่ึงเป็นวิธีการด้ังเดิมแต่โบราณ โดย 

การก่อสร้างคันดินกั้นน�้าขนาดที่เหมาะสม
ขนานไปตามล�าน�า้ห่างจากขอบตลิง่พอสมควร 
เพื่อป้องกันมิให้น�้า
ล้นตลิ่งไปท่วมใน
พื้นที่ต่าง ๆ ด้านใน 

 2. การก่อสร้างทางผันน�้า เพื่อผันน�้า
ทัง้หมดหรอืบางส่วนทีล้่นตลิง่ท่วมท้นให้ออกไป 
โดยการก่อสร ้างทางผันน�้า หรือขุดคลอง 

สายใหม่เช่ือมต่อกับล�าน�้าที่มีปัญหาน�้าท่วม 
โดยให้น�า้ไหลไปตามทางผนัน�า้ทีข่ดุขึน้ใหม่ไปลง
ล�าน�า้สายอ่ืน หรือระบายออกสูท่ะเลตามความ
เหมาะสม 	 3.	การปรับปรุงและตกแต่งสภาพ
ล�าน�้า เพื่อให้น�้าที่ท่วมทะลัก สามารถไหลไป
ตามล�าน�้าได้สะดวกหรือช่วยให้กระแสน�้าไหล
เร็วยิง่ขึน้ อันเป็นการบรรเทาความเสยีหายจาก
น�้าท่วมขังได้ โดยใช้วิธีการดังนี ้

 แนวทางป้องกันน�้าท่วมด้วยการปรับปรุงทางเดินน�้า
 •  ขุดลอกล�าน�้าตื้นเขินให้น�้าไหลสะดวกขึ้น
 •  ตกแต่งดินตามลาดตล่ิงให้เรียบไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของน�้า
  •  ก�าจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อท�าลายสิ่งกีดขวางทางน�้าไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น
  •  หากล�าน�้าคดโค้งมาก ให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นล�าน�้าสายตรงให้น�้าไหลสะดวก
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ผลกระทบ/ผลข้างเคียง/ผลต่อเนื่องที่เกิด
จากการแก้ไขปัญหา
 1. อันตรายและความเสียหายต่อชีวิต 
ทรพัย์สนิ อาคาร บ้านเรอืน โดยตรง เกดิน�า้ท่วม
ในบ้านเมือง บ้านเรือนไม่แขง็แรง อาจถกูกระแส
น�า้ไหลเช่ียวพงัทลาย หรอืคลืน่ซัดลงทะเลไปได้ 
ผู ้คน สัตว์พาหนะ สัตว์เลี้ยง อาจจมน�า้ตาย  
หรอืถกูพดัพาไปกบักระแสน�า้ไหลเช่ียว
 2.  เส้นทางคมนาคมถกูตัดขาด ทัง้ทาง
ถนน ทางรถไฟ ช�ารดุเสยีหาย โดยทัว่ไป รวมทัง้
ยานพาหนะ วิ่งรับส่งสินค้าไม่ได้ เกิดความ 

เสียหายและชะงักงันทางเศรษฐกิจ 
 3.  กิ จ ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ไ ด ้ รั บ 

ความเสียหาย เช่น กิจการโทรเลข โทรศัพท์  
การไฟฟ้า การประปา และระบบการระบายน�้า 
เป็นต้น ท่าอากาศยาน สวนสาธารณะ โรงเรียน 
 4. สิ่ ง ก ่ อ ส ร ้ า ง  ส า ธ า ร ณ ส ถ า น  
เกดิความเสียหาย เช่น สถานขีนส่ง ท่าอากาศยาน 

สวนสาธารณะ โรงเรียน วัด สถาปัตยกรรม  
และศิลปกรรมต่าง ๆ
 5. ความเสยีหายของแหล่งเกษตรกรรม 
ได้แก่ สวนยาง ไร่นา สัตว์เลี้ยง สัตว์พาหนะ 
ตลอดจนแหล่งเก็บเมล็ดพันธ์พืช

รูปความเสียหายจากน�้าท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช
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 6. ความเสียหายทางเศรษฐกิจ รายได้
ลดลง ผลก�าไรจากภารกิจต่าง ๆ ถูกกระทบ
กระเทือน รัฐต้องมีรายจ่ายสูงขึ้นจากการซ่อม
บูรณะซ่อมแซม และช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั 
และเกิดข้าวยากหมากแพงทั่วไป
 7. ความเสียหายทางด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ขาดแคลนน�้าในการ
อุปโภคบริโภค ขาดความสะดวกด้านห้องน�้า 
ห้องส้วม ท�าให้เกดิโรคระบาด เช่น โรคน�า้กดัเท้า 
โรคอหิวาตกโรค รวมทั้งโรคเครียด มีความ 

วิตกกังวลสูง โรคประสาทตามมา 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการ
แก้ไขปัญหา 
 การเกิดน�้าท่วมขังในที่ราบลุ่ม เนื่อง
มาจากความไม่สมดุลระหว่าง ปริมาณน�้าฝน  
ทีซึ่มลงสูใ่ต้ดิน และปรมิาณน�า้ผวิดินทีไ่หลหรอื
ระบายออกจากพื้นที่นั้น ถ้าปริมาณน�้าฝน 

มากกว่าปริมาณน�้าฝนที่ซึมลงสู ่ใต้ดิน และ
ปรมิาณน�า้ผวิดินทีไ่หลหรอืระบายออกจากพืน้ที่
รวมกัน ก็จะเกิดการท่วมขัง ความรุนแรงของ
การท่วมขังไม่มากนัก ค่อยเป็นค่อยไป แต่อาจ
กินเวลานานกว่าจะระบายน�้าออกได้หมด 
 ปัจจัยที่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการ
ระบายน�้าจากพื้นที่ เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
 (1)  การสร้างถนน การวางผังเมือง 

ไม่เหมาะสม สร้างเป็นแหล่งชุมชน แหล่ง
อุตสาหกรรม ฯลฯ ขวางทางน�้าไหลหรือพื้นที่
ระบายน�้าตามธรรมชาติ แล้วไม่สร้างอาคาร
ระบายน�้า เช่น ท่อระบายน�้า คูหรือคลอง 

ระบายน�า้ทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัการระบายน�้า
 (2)  แผ่นดินทรุด หรือหน้าดินถูกกัด
เซาะชะล้าง ท�าให้พื้นที่ยิ่งต�่าลงไปกว่าเดิม 
ท�าให้เกิดน�้าท่วมขังมากและนานขึ้น เพราะ 

การระบายน�้าออกไปจากพื้นที่ ไม ่สะดวก 

เหมือนแต่ก่อน

รูปน�้าท่วมบ้านม่วงตลอด ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
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 (3)  น�้าทะเลหนุน โดยระดับน�้าทะเล 

ยกตวัสูงในช่วงน�า้ขึน้แล้วเข้าท่วมพืน้ทีริ่มฝ่ังหรือ
ปากอ่าวโดยตรง หรือเกิดน�้าทะเลไหลย้อน 

เข้าสูล่�าน�า้ท�าให้ระดบัน�้าในล�าน�า้เพิม่สงูขึน้จน
เอ่อออกท่วมพืน้ทีส่องฝ่ัง ถ้าน�า้ในล�าน�า้ทีไ่หลลงมา
ปะทะมีปรมิาณมากและรนุแรง จะเป็นการเพิม่
ระดับน�้าด้านเหนือน�้าอย่างมากและเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว ยิง่ถ้าเป็นตรงจุดคอขวดของล�าน�า้
แล้วน�า้ท่วมจากสาเหตนุีก้จ็ะมีความรนุแรง และ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว สภาพของความเสียหาย 

จะเป ็นไปอย่างกว ้างขวาง และมากมาย 
นอกจากนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการระบายน�้า 

ของพืน้ทีลุ่ม่น�า้ตอนบนขึน้ไป ซ่ึงหากเกดิน�า้ท่วม
ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้วก็จะยิ่งท่วมนานยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้องกบั
การด�าเนินการแก้ไขปัญหา  

 (1)  ต้องวางผงัเมืองให้เหมาะสม รกัษา
ระบบระบายน�้าตามธรรมชาติให้คงไว้เพื่อใช้
ระบายน�้าจากพื้นที่ แต่หากมีความจ�าเป็นต้อง
พฒันาพืน้ทีเ่ป็นแหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม 
ฯลฯ ขวางทางน�้าไหลหรือพื้นที่ระบายน�้าตาม
ธรรมชาติ จะต้องก่อสร้างระบบระบายน�า้ทดแทน
ส่วนทีส่ญูไป
 (2)  การก่อสร้างถนนจะต้องวางระบบ
การระบายน�้า 
 (3)  ในพื้นที่ที่มีการทรุดต้องไม่สูบน�้า
ใต้ดินมาใช้โดยปราศจากการควบคุม ต้องมีการ
ป้องกนัการกดัเซาะชะล้างหน้าดินออกจากพืน้ที่
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

 (4) ต้องมีระบบควบคุมน�้าทะเลหนุน 
ได ้แก ่  ประตูระบายน�้ าที่ มีประสิทธิภาพ  
และมีการบริหารจัดการน�้าที่ดี
 (5)  การก่อสร้างแหล่งน�า้ เพือ่รองรบัน�า้
ทีร่ะบายจากลุม่น�า้ตอนบนในช่วงน�า้ทะเลหนนุ
ไว้ก่อนที่จะระบายออกสู่ทะเล (แก้มลิง)

ประสบการณ์นักบริหาร
 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนที่ท่านจะมาด�ารง
ต�าแหน่งที่นี่ท ่านผ่านการเป็นผู ้ว ่าราชการ
จังหวดัมาแล้วถงึ 4 จังหวดั ดังนัน้ ถงึแม้ท่านจะ
มาถึงนครศรีธรรมราชเพียงเดือนเศษ ๆ ท่านก็
สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมให้
ส�าเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี

ปัญหาน�้าท่วม ฝนแล้ง เป็นภัยที่คาด
การณ์ได้
 จากการสัมภาษณ์ท่านผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดท่านพีระศักด์ิ หินเมืองเก่า เพื่อกรุณา
ถ่ายทอดประสบการณ์แก้ไขปัญหาน�้าท่วมของ
จังหวัดในช่วงหนึ่งท่านได้กล่าวถึง สิ่งที่พบจาก
การลงไปแก้ไขปัญหาในพืน้ที ่ กคื็อปัญหาของ
ระบบราชการทีมั่กจะไม่สามารถท�างานตามแผน
หรอืระบบทีก่�าหนดไว้ ความหมายคือ ราชการมี
การจัดท�าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือ แผนเผชิญเหตุแต่เม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติ  
ก็มักจะเป็นการแก้ไขไปตามสถานการณ์ หรือ
แบบคนละที สองที ทันตรงไหน ท�าตรงนั้น  
แต่ไม่เป็นระบบหรอืไม่เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้ 
ประเด็นนี้ท่านฝากไว้ให้เป็นข้อคิดและข้อต้อง
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น�าไปแก้ไข ส�าหรับหน่วยงานที่จะต้องประสาน
การปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหา
 ท่านผูว่้า ฯ บอกอีกว่า ภยัพบัิติทีเ่กดิจาก
สภาพภมิูอากาศเป็นภยัทีส่ามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า นอกจากนั้น การรับมือก็มีแผนเผชิญ
เหตุการณ์อยู่แล้ว ดังนั้น ตัวแปรที่เป็นอยู่ก็คือ 
ความเอาใจใส่อย่างจรงิจัง ทีจ่ะด�าเนนิการแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทีจ่ะต้องเตรยีม
การรับมือก่อนเกิดเหตุ การเผชิญเหตุและการ
บูรณะหลังการเกิดเหตุ ต้องด�าเนินการอย่าง 

ต่อเนือ่งเป็นระบบ ไม่ท�าแบบต�าข้าวสารกรอกหม้อ
 การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่  
ก็เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะจะเป็นฐานข้อมูล หรือ
ฐานความรู ้ ให้กับผู ้ที่มารับหน้าที่ปฏิบัติต่อ 

ในภายหลังได้น�าไปบริหารจัดการได้ถูกต้อง  
หรือน�าไปต่อยอดได้ ประเด็นนี้ของท่านผู้ว่าฯ  
ก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ (Knowledge  
Management) นั่นเอง
 จะว่าไปแล้ว การท�างานของราชการ 

จะขาดเรื่องการจัดการความรู้นี้อยู่มาก เท่านั้น
ยังไม่พอการหมุนเวียนโยกย้าย
ข ้าราชการก็ เกิดขึ้นเป ็นประจ�า 
เพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจใน
การแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ก็มักจะ
ติดตัวคนไป คนมาใหม่ก็มาศึกษา
กนัใหม่ มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากนั
ใหม่ เป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไป  
จึงเป็นการเกดิปัญหาอย่างทีท่่านผู้ว่า ฯ 

ว่าเป็นการต�าข้าวสารกรอกหม้อ  
ซ่ึงคงไม่เป็นเรือ่งทีเ่กนิเลยจนเกนิไป

เทคนิคเฉพาะตัว 
  กล่าวได้ว่า การถอดประสบการณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนใหญ่จึงเป็นการ
ศึกษาถึงเทคนิคเฉพาะตัวที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหา ท่านผู้ว่า ฯ ยังบอกอีกว่า ถ้าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องใดก็แล้วแต่ 
ด�าเนินการไปตามระบบ เป็นไปตามแผนงาน 
ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลง เช่น เรื่องภัยแล้ง 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้กส็่วนหนึง่ โดยการ
จัดสรรแจกจ่ายน�้า จัดท�าฝนเทยีม แต่การแก้ไข
ปัญหาระยะยาว กต้็องมีการศึกษาระบบ ศึกษา
บริบทของพื้นที่ หาแนวทางกักเก็บน�้า โดยการ
ประสานแผนงานทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
และส่วนกลาง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างยั่งยืน

ถอดหลักคิดหลักการท�างานของผู้ว่าฯ 
เมืองนครศรีธรรมราช
 “ถ้าชาวบ้านถูกน�้าท่วม ผู้ว่า ฯ ก็ต้อง
อยู่กับน�้าท่วมเหมือนชาวบ้าน”

รูปผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสภาพน�้าท่วม
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 หลักคิดการท�างานของ 

ท่านผู้ว่า ฯ พีระศักด์ิ หินเมืองเก่า 
สะท้อนมาจากประโยคสัน้ ๆ  ข้างต้น 
ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องอะไร
ก็ตาม คนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

ก็ต้องร่วมทุกข์ และหาทางบ�าบัด
ปัดเป่าทุกข์ของชาวบ้าน ดังเช่นที่
ท่านได้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข
ปัญหาน�า้ท่วมกคื็อ ลงไปบัญชาการ
ในพื้นที่ ที่น�้าท่วม หรือ ถ้าศาลา
กลางจังหวัดอยู่ในพื้นที่น�้าท่วม ก็
ต้องให้ท่วม เหมือนบ้านชาวบ้าน ไม่ใช่มัวห่วง
ป้องกันแต่ศาลากลางจังหวัด หรือแม้แต่จวน 

ผูว่้าราชการจังหวดั กน็�า้ท่วมได้เหมือนชาวบ้าน

สร้างความเช่ือถือศรัทธา
 ท่านผู้ว่า ฯ ให้หลักคิดการท�างานใน
ฐานะเป็นผู้น�าว่า ต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

เช่ือถอื ประชาชนศรัทธา โดยการส่ือสารท�าความ
เข้าใจซ่ึงกันและกัน เข้าใจความต้องการของ
ประชาชน คือ ประชาชนต้องการชีวิตที่ดีกว่า 

ชีวิตที่สงบสุข และต้องการความเป็นธรรม  
การเอาความต้องการของประชาชนมาเป็น 

เป้าหมายในการท�างานจะท�าให้ต�าแหน่งหรือ
สถาบันผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ยอมรับและ 

ได้รับความเช่ือถือ ศรัทธา จากประชาชน

หัวมังกุ ท้ายมังกร
 ส�านวนไทยนี้  มักจะเขียนผิดเป ็น  
หัวมงกุฎ ท้ายมังกร แต่ถ้าจินตนาการหรือแปล
ความหมาย ก็จะออกท�านองเดียวกัน คือ เป็น

ลักษณะทีไ่ม่เข้ากนั ไม่กลมกลืนกนั 

มี ห ล า ย อ ย ่ า ง ป น เ ป กั น จ น 

หมดงาม (พจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) 
  การท�างานในต�าแหน ่ง 

ผูว่้าราชการจังหวดันัน้ คนส่วนใหญ่
มองว ่ าผู ้ ว ่ า ราชการ จั งหวั ด
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ในข้อเท็จจริง 
จะเห็นว่าระบบบริหารในปัจจุบันรูปผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมแจกจ่ายสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย

รูปผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสภาพน�้าท่วม
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ยังไม ่ เ อ้ือต ่อการท�างานแก้ไขป ัญหาของ
ประชาชนของผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงาน
ส่วนกลางส่วนใหญ่ยงัไม่มอบอ�านาจถงึจังหวดั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
หลัก ในขณะที่ผู ้ว ่าราชการจังหวัดต้องเป็น 

ผูแ้ทนของรฐับาลกลางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
 ท่านผูว่้า ฯ มองว่าระบบบรหิารงานของ
ผูว่้าราชการจังหวดัปัจจุบันเปรยีบไปกค็ล้ายกบั
ส�านวนที่ว ่า “หัวมังกุ  ท ้ายมังกร” ท ่านมี 

ความเหน็ว่า ควรก�าหนดเรือ่งอ�านาจการบรหิาร
งานภมิูภาคให้มีความชัดเจน และควรแจกแจง
ภารกจิหน้าทีข่องผูว่้าราชการจังหวดัให้มีความ
ชัดเจนกว่าในปัจจุบัน
 อีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นความคาดหวังว่า 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดคือผู ้แทนของรัฐบาล 

ในส่วนภูมิภาค แต่แท้ที่จริงอ�านาจการตัดสินใจ 

ในการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวดักลับมี
ข้อจ�ากดัอยูม่าก ท่านยกตัวอย่างเช่น การจะท�า 

MOU มอบทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนกับ 

ประเทศบ้านพีเ่มืองน้อง ผูว่้าราชการจังหวดัไทย 
ไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะอ�านาจตัดสินใจ 

อยู ่ที่ผู ้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนั้นเอง  
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดของประเทศเพื่อนบ้าน
สามารถตอบรับได้เลยอย่างนี้ เป็นต้น

นักการเมืองไม่ใช่ปัญหา
 ท่านฝากแง่คิดถงึนกัปกครองรุน่หลงั ๆ  ว่า 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดกับนักการเมืองต้องอยู ่ 
ด้วยกันได้ด้วยมิตรจิตร มิตรใจ หรือให้เกียรติ 

ซ่ึงกันและกัน และผู ้ว ่าราชการจังหวัดต้อง 

ยึดหลักการ คือ การบริหารใช้กับการท�างาน 
แต่การปกครองใช้กับคน การปกครองที่ดี 
คือผู้ถูกปกครองไม่รู้ว่าตนเองถูกปกครอง 
นั้นคือ เอาใจเขา มาใส่ใจเรา ไม่หักหาญ 
ข่มเหง ด้วยการใช้อ�านาจปกครองแต่เพียง
อย่างเดียว

G G G G G
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 ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า 

ในเมืองและชุมชนใหญ่ ๆ มีปัญหา
ปรมิาณขยะทีเ่พิม่มากขึน้ ตามจ�านวน
ประชากร วิถีการด�าเนินชีวิตและ
ความเจริญที่เข้ามา ส่งผลให้การ
บริหารจัดการขยะมีความยุ ่งยาก  
ซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็น
เมืองอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
มีจ�านวนประชากรหนาแน่น และมี
การขยายตัวของความเป็นเมืองในอัตราทีส่งู ประกอบกบัการเป็นพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ด้านคมนาคมขนส่ง 
และโลจิสติกส์ที่ส�าคัญของประเทศ ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการต้องเผชิญกับปัญหาขยะมูลฝอย
ทีเ่กดิจากกจิกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ  สะสมมาอย่างต่อเนือ่งและยาวนาน โดยในแต่ละวนัมีปรมิาณ

นายพินิจ หาญพาณิชย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ขุมทรัพย์จากกองขยะของเมืองปากน�้า 
“สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม
คนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย”

รูปไฟไหม้กองขยะบ้านแพรกษา จ.สมุทรปราการ
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ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 
1,910.73 ตัน / วนั แต่จังหวดัมีขดีความสามารถ
ในการก�าจัดเพียง 1,550.45 ตัน / วัน ส่งผลให้
มีปริมาณขยะตกค้างจ�านวน 360 ตัน / วัน  
ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาที่ส�าคัญจ�าเป็น เร่งด่วน 

และท ้าทายความสามารถของผู ้บริหาร 

เป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะบริหารจัดการขยะ 

ให ้ เป ็นไปอย ่างมีประสิทธิภาพ เป ็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน

ปรากฏการณ์ 
 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2557 จังหวัด
สมุทรปราการ ตกเป็นข่าวโด่งดังครกึโครมไปทัว่
ประเทศ จากข่าวไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา ท�าให้
เกิดกลุ่มควันลอยไปไกลในรัศมีหลายกิโลเมตร 
สร้างความเสียหายในวงกว้าง ส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน ซ่ึงปัญหาในลักษณะดังกล่าว 

ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในคราวนั้น นายพินิจ 
หาญพาณชิย์ ผูว่้าราชการจังหวดัสมุทรปราการ
ได้แก้ไขปัญหา โดยการระดมสรรพก�าลังจาก 

ทุกภาคส่วน ทั้งทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องใช้ 
รวมทัง้บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 2,500 นาย 
ช่วยกันท�างานอย่างหามรุ่งหามค�่าไม่เห็นแก่
ความเหน็ดเหนื่อย โดยใช ้เวลาถึง 7 วัน  
จึงสามารถท�าให้เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ 

สงบลงได้
 ก่อนหน้านั้น คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะ
เกดิไฟไหม้บ่อขยะและเม่ือไหม้เสรจ็แล้วจะเกดิ

ผลกระทบมากมายเพยีงใด และคงไม่ใช่เฉพาะ
ที่เมืองสมุทรปราการที่เป็นเมืองอุตสาหกรรม
ด้ังเดิมของประเทศ ปัจจุบันการจัดเก็บขยะ  
(ที่จริงคือการทิ้งขยะ) ของพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ก็
ยังเป็นลักษณะคล้ายคลึงกัน คือขบวนการไป
จบลง ณ หลุมขยะมหึมา แล้วปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของธรรมชาติ ในการบ�าบัดรักษาตัวเอง 
ต่อเม่ือมีการสะสมและหมักหมมเป็นระยะเวลา
นาน กจ็ะเกดิกระบวนการเกดิแก๊สมีเทนอยูภ่าย
ใต้กองขยะมหึมานั้น แล้ววันหนึ่งเม่ือมีปัจจัย
อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ที่ พ อ ดี ก็ เ กิ ด ป ร ะ ก า ย ไ ฟ 

โดยธรรมชาติ เกดิการลกุไหม้และเกดิกลุม่ควนั
มากมายมหาศาลขึ้น เหมือนจะบอกว่าถึงเวลา
ที่ต้องจัดการกับปัญหากันได้แล้ว

สองคนยลตามช่อง
 เ ม่ือวันจันทร ์ที่  16 มีนาคม 2558  
คณะท�างานของสถาบันด�ารงราชานุภาพ 
ส�านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดนิทางไป
จังหวดัสมุทรปราการ เพือ่ขออนญุาตสมัภาษณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ขยะของจังหวัด ซ่ึงบังเอิญเป็นวันที่ครบรอบ 

การเกดิเหตุการณ์ไฟไหม้กองขยะครบ 1 ปีพอดี
 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติคณะท�างาน
เข้าพบ เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ
จากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ซ่ึงเม่ือฟังจบ  
ก็ท�าให้นึกถึงกาพย์กลอนที่ว ่า “สองคนยล 

ตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่ง 

ตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย” ซ่ึง
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แปลมาจากภาษาอังกฤษ คือ “Two folks  

look through same hole, one sees mud, 

one sees stars” โดย Frere Helaire บาทหลวง
ชาวฝรั่งเศส
 เหตุทีคิ่ดถงึกาพย์กลอนดังกล่าว เพราะ
ท่านผูว่้าราชการจังหวดัได้พดูให้ฟังถงึแนวทาง
การแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดในปัจจุบัน  
ฟังแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกว่า มุมมองต่อปัญหา
ที่แตกต่างกันก็ท�าให้แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ที่ต่างกัน คือท่านผู้ว่า ฯ ก�าลังจะบอกว่าภูเขา
ขยะนี้คือ “ขุมทรัพย์”
 “ขยะ” ที่ผู ้คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น 

สิง่ไม่มีประโยชน์ น่ารงัเกยีจและถกูทิง้ทบัถมกนั 
วนัแล้ว วนัเล่า จนสงูเป็นภเูขาเลากามองไกล ๆ  
ให ้คิดว ่า สมุทรปราการนี้ก็ มีลูกเนินภูเขา 

เหมือนกัน แต่ใครคงไม่คาดคิดว่า เนินเขาขยะ
ขนาดใหญ่นั้น คือขุมทรัพย์ ใช่ครับคือขุมทรัพย์ 
ไม่ได้เขียนผิด

เนินขุมทรัพย์ 
 หลังอาหารกลางวัน คณะท�างานของ
สถาบันด�ารงราชานุภาพได้เดินทางไปยังเนิน
เขาขยะในพื้นที่ต�าบลแพรกษาใหม่ แรกเห็นก็
ดังที่ว่า คือ นี่มันเนินเขาชัด ๆ  มองไกล ๆ  ไม่เห็น
ว่าจะมีขยะอะไรเลย เห็นแต่รถบรรทุกวิ่งขึ้นลง
ตามถนนทีค่ดเค้ียวไปตามลกูเนนิ ต่อเม่ือเข้าไป

รูปภูเขาขยะของจังหวัดสมุทรปราการ ที่สะสมมาเกือบ 20 ปี

รูปป้ายห้ามทิ้งขยะที่ปักอยู่บนเนินเขาขยะ
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ใกล้ ๆ จึงเห็นว่าเป็นภูเขาขยะที่เต็มไปด้วย
พลาสติกมากมายในขนาดที่ว่า ค�านวณไม่ถูก 
คือมหาศาลจรงิๆ ภายหลงัจึงรูว่้า ทีน่ีคื่อบ่อขยะ
ทีมี่การทิง้ทบัถมกนัมาแล้วกว่า 20 ปี ทบัถมกนั
สงูมากกว่าตึกสบิกว่าช้ัน เม่ืออยูด้่านบนจะมอง
เห็นวิวทิวทัศน์ข้างล่างราวกับเป็นจุดชมวิว 

ของเมือง
 ท�าไมถึงบอกว ่า เนินเขาขยะนี้ คือ 
ขุมทรัพย์ (ขณะที่หลายๆ คนเห็นว่าเป็นบ่อขยะ
น่ารงัเกยีจ) เพราะปัจจุบันภายใต้การบรหิารการ
แก้ไขปัญหาขยะของผูว่้าฯ พนิจิ หาญพาณชิย์ 
ท่านได้ส่งเสรมิให้ภาคเอกชนทีมี่ศักยภาพพร้อม
ทั้งเทคโนโลยีและทุน ที่ส�าคัญคือความมุ่งหวัง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัด  
เข้าพจิารณาแปรขยะเป็นเงิน ทีจ่รงิในเบ้ืองต้นนี้  

น่าจะเรียกว่า แปรขยะเป็นทุนเพราะในการ
แก้ไขปัญหาขยะนั้น ไม่ใช่เรื่องขยะ ๆ แต่เป็น
เรื่องที่ต้องเอาหัวใจเข้าสู้ เพราะการที่จะเข้าไป
จัดการกบัภเูขาขยะขนาดมหมึานัน้ ไม่ได้สูด้้วย
มือเปล่า แต่ต้องลงทุนด้วยทุนจ�านวนมหึมา 

พอ ๆ  กบักองขยะเช่นกนั เท่าทีท่ราบในเบ้ืองต้น
เอกชนที่กล้าอาสาเข้ามาจัดการกับเนินขยะนี้ 
ลงทุนไปแล้วอย่างต�่าที่สุดประมาณ 2,000  
ล้านบาท เม่ือได้ฟังแล้วอยากอุทานเป็นภาษา
วัยรุ่นว่า “O M G” นี่แค่ทุนเริ่มต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดรบกับขยะ
 ลองมาดูว่าผูว่้าราชการจังหวดัสมุทรปราการ 
จัดการอย่างไรกับกองขยะที่กองเป็นภูเขา 

และ ทับถมกันมากว่า 20 ปี 

รูปผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมคณะกรรมการจัดท�าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการ
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 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญ จ�าเป็น และเร่งด่วนในการหา
มาตรการแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างหลักประกันในการ
พัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้าน และยั่งยืนในพื้นที่ 
ต่อไปในอนาคต โดยท่านได้แต่งต้ัง “คณะ
กรรมการจัดท�าแผนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการ” หรือ 

อาจเรยีกง่าย ๆ  ว่า บอร์ดขยะ (Waste solutions 
board) ขึ้น เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2557 และ 

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าว
เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อหารือแนวทาง 

การปฏิบัติ  และมอบหมายให ้หน ่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องรบัไปปฏบัิติ โดยให้ด�าเนนิการให้เป็น
ไปตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการ
จัดการระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ.2557 และแนวทางการบริหาร
จัดการ 10 ประการตามที่กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก�าหนดไว้
 ส�าหรับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการอย่าง
เป็นรปูธรรมและเป็นระบบนัน้ 
แม้ว่าจังหวดัสมุทรปราการจะ
เป็นหนึ่งในพื้นที่ ซ่ึงประสบ
ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในระดับที่น ่า 

เป็นห่วงเป็นล�าดับต้น ๆ ของ

ประเทศ ซ่ึงจะต้องด�าเนินการตาม Road Map 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดย
เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายตามแนวทางการด�าเนนิงาน
ระยะเร่งด่วน 6 เดือน จ�านวน 6 จังหวัด ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครปฐม สระบุรี 
ปทมุธาน ีและสมุทรปราการ แต่การด�าเนนิการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวจังหวัด ไม ่ได ้รับงบ
ประมาณในการด�าเนินการแก้ไขและบริหาร
จัดการจากภาครัฐแต่อย่างใด ดังนั้น จังหวัด 

จึงได้ก�าหนดมาตรการการจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่จังหวัด โดยการประยุกต์รูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

ที่เหมาะสมตาม Road Map รูปแบบ Model L 

ดังนี้
 1. เน ้นการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
 ในการประชุมคณะกรรมการจัดท�า
แผนการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของ 

จังหวัดสมุทรปราการหรือบอร์ดขยะ เม่ือวันที่  

รูปถังเก็บขยะชนิดแยกประเภท
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1 ตลุาคม 2557 ผูว่้าราชการจังหวดัสมุทรปราการ
ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ�านวน 48 แห่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งพื้นที่ จังหวัด
สมุทรปราการ ต้องก�าหนดให้มีมาตรการในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทางทีมี่การจัดเกบ็ 
รวมถึงต้องมีการคัดแยกขยะพิษหรือของเสียที่
เป็นอันตรายต่อชุมชนออกจากขยะมูลฝอย
ทั่วไป
 2. การจัดการขยะแบบศูนย์รวม
 โดยท�าการตรวจสอบสถานทีท่ีส่ามารถ
ด�าเนนิการจัดเกบ็หรอืฝังกลบขยะในพืน้ทีท่ีย่งัมี
สถานภาพการด�าเนินการที่ถูกต้อง และระงับ
การด�าเนนิการในพืน้ทีท่ีมี่การด�าเนนิการไม่เป็น

ไปตามระเบียบมาตรฐาน เพื่อคัดเลือกและ
ก�าหนดเป็นพื้นที่ส�าหรับการด�าเนินการในการ
ก�าจัดหรือจัดเก็บขยะ ที่มีความชัดเจน โดยใน
ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ในการจัดเก็บและก�าจัด
ขยะแบบฝังกลบเพียงแห่งเดียวในจังหวัด
สมุทรปราการ ได้แก่พื้นที่ของ บริษัท อีสเทิร์น 
เอ็นเนอร์ยีพ่ลสั จ�ากดั ขนาดพืน้ที ่161 ไร่ ต้ังอยู่ 
ณ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 
ศักยภาพรองรับขยะปริมาณ 1,300 ตัน ในการ
รองรับขยะมูลฝอยทั้ง 6 อ�าเภอภายในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยขยะส่วนเกินจ�านวนกว่า  
300 ตันต่อวัน จากพื้นที่อ�าเภอบางบ่อ จังหวัด
ได้ด�าเนินการจัดส่งไปท�าลายโดยวิธีฝังกลบ  
ณ บ่อขยะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปรถขนขยะที่เสริมอุปกรณ์แยกขยะแบบไทยๆ
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 3. การก�าจดัโดยเทคโนโลยแีบบผสม
ผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือ
ท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ส�าหรับมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะ
ยาวนั้น ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
พิจารณาเห็นว่ากรณีปัญหาด้านขยะมูลฝอย
และสิง่แวดล้อม เป็นปัญหาใหญ่ซ่ึงในระยะยาว
จ�าเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน ซ่ึงการลงทุนดังกล่าวจ�าเป็น
ต้องใช้งบประมาณในการด�าเนินการที่สูงมาก 
และหากรวมถึงต้นทุนในการบริหารจัดการ
ระบบแล้วย่อมต้องเป็นภาระทางงบประมาณ
ผูกพันที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 

 ดังนั้น จังหวัดจึงได้พิจารณาแนวทาง
การแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้า
เป็นแนวร่วมในการบริหารจัดการปัญหาขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผลักดันให้
มีการจัดต้ังโครงการสร้างศูนย์บริหารจดัการ
ขยะครบวงจร โดยมีเอกชนผูส้นใจเข้าลงทนุใน
พื้นที่จังหวัดฯ จ�านวน 3 ราย ได้แก่ พื้นที่ต�าบล
แพรกษาใหม่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ บริษัท 
อิสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่พลัส จ�ากัด และพื้นที่ต�าบล
บางปลา อ�าเภอบางพลี จ�านวน 2 ราย ได้แก่ 
บริษัท อินทาเนีย กรีนพาวเวอร์ จ�ากัด และ 
บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบ้ิล เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ากัด ซ่ึงทั้ง 3 บริษัทได้ให้ความสนใจที่จะ

แผนภาพกระบวนการก�าจัดขยะมูลฝอย
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ด�าเนนิการจัดสร้างโรงงานคัดแยกขยะเพือ่ผลติ
เช้ือเพลงิ RDF ( Refuse Derived Fuel), โรงงาน
ผลิตน�้ามันจากพลาสติก ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพ, 
โรงงานบ�าบัดน�้าเสียจากขยะ และโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลงิ RDF โดยในรายของ
บรษัิท อิสเทร์ิน เอ็นเนอร์ยีพ่ลสั จ�ากดั ได้รบัการ
อนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว อยูร่ะหว่างการท�าสญัญาเทรดเดอร์กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต และอยู่ระหว่างการขออนุญาต
ก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเริม่ด�าเนนิการได้ใน
ช่วงปลายปี 2559 โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน

โครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่วนอีก  
2 บริ ษัท อยู ่ ระหว ่างการขอใบอนุญาต 

การด�าเนนิการจากคณะกรรมการก�ากบักจิการ
พลังงานในการน�าขยะมาเป็นเช้ือเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า 
 ทัง้นี ้ระบบการก�าจัดและบรหิารจัดการ
ขยะมูลฝอย ตามโครงการดังกล่าวต้องด�าเนิน
การให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายด้าน
มลพษิและสิ่งแวดล้อมก�าหนด และตาม Road 
Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย รูปแบบ Model L ดังกล่าวข้างต้น

แผนภาพอาคารโรงงานส�าหรับการก�าจัดขยะอย่างเป็นระบบ
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ขยะที่ไม่ใช่ขยะ
 กล่าวได้ว่า แท้จริงแล้ว ขยะหาใช่ของ
เหลือทิ้งที่ไร้ค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่
ราคาน�้ามันเช้ือเพลิงสูงขึ้นเรื่อยๆ และเช้ือเพลิง
ที่ผลิตจากฟอสซิลหาได้ยากข้ึนในอนาคต  
การแปลงขยะให้เป็นพลังงานจึงเป็นช่องทาง 

ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบหลัก คือ
 1. การใช้เป็นเช้ือเพลิงแข็งโดยตรง
 2. การใช้เป็นเช้ือเพลิงแขง็โดยตรงโดยผ่าน
การแปรสภาพ (Refuse Derived Fuel : RDF) 

รูปขยะที่แปรสภาพเป็นเช้ือเพลิงอัดแท่ง

แผนภาพหลักการเปลี่ยนขยะให้เป็นเช้ือเพลิงก๊าซ



46  < วารสารดำารงราชานุภาพ

 3.  การเปลีย่นขยะให้เป็นเช้ือเพลงิก๊าซ 
ตามกระบวนการแก๊สซิฟิเคช่ัน (Gasiication)
 4.  การเปลีย่นขยะให้เป็นเช้ือเพลงิเหลว 
โดยผ่านกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis)
 ในด้านกระบวนการสร้างมูลค่าให้ขยะ
กลายเป็นทรัพย์ มีกระบวนการขั้นตอนที่น่า
สนใจมาก ซ่ึงเราจะพบว่า ขยะนี้มีคุณค่าที่เป็น
มูลค่าตลอดกระบวนการ ในที่นี้ ขอน�าเสนอ
มูลค่าหลัก ๆ ที่ด�าเนินการได้ คือ 
 1. ขยะที่เป็นพลาสติก ยางรถยนต์เก่า 
สามารถน�าไปผลิตเป ็นน�้ า มันไพโลไรซิส  
ซ่ึงกระบวนการขัน้แรกจะมีองค์ประกอบทัง้น�า้มัน 

รูปเครื่องผลิตน�้ามัน/ไฟฟ้าจากขยะพลาสติกและชีวมวล

แก๊สเช้ือเพลงิ และคาร์บอนแบลค็ ในส่วนทีเ่ป็น
น�้ามันก็จะมีองค์ประกอบทั้งน�้ามันเบนซิน  
ดีเซล น�้ามันก๊าด และน�้ามันเตา
 2. เปลี่ยนขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ให้เป็น
พลังงานความร้อนหรือเช้ือเพลิงของ RDF  
ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
 3. ผลิตเม็ดสารปรับปรุงสภาพดินจาก
ขยะชีวภาพ ส�าหรับต้นไม้ประเภทไม้ดอกไม้
ประดับ หรือต้นไม้ที่ใช้บริโภค
 4. ผลติก๊าชทีใ่ช้ประโยชน์ในการหงุต้ม 
(ก๊าชมีเทน) 
 5.  ผลิตน�้ายาจุลินทรีย์ ชีวภาพ (EM)
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แก้ปัญหา “ขยะ” อย่าง “ยั่งยืน”
 การแก้ไขปัญหาขยะ มีความจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการโดยเร่งด่วน เนื่องจากในทุก ๆ วัน  
จะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ขยะเก่าก็ยัง
ไม่สามารถก�าจัดให้หมดไป ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหา จึงต้องด�าเนนิการในแบบบูรณาการและ
ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งการบริหารจัดการ 
การวางกฎ ระเบียบ รวมทั้ง การสร้างจิตส�านึก
ให ้กับประชาชน เพื่อให ้ เกิดความยั่ งยืน  
โดยด�าเนินการ ดังนี้

 1.  การก�าจัด“ขยะเก่า” 
  1)  ส�ารวจ ประเมิน เพื่อปิดบ่อขยะ
หรือจัดท�าแผนงานฟื ้นฟูสถานที่ก�าจัดขยะ
มูลฝอย
  2)  ฟื้นฟูสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย
เดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับ 

ขยะมูลฝอยใหม่
  3) ก ร ณี ส ถ า น ที่ ก� า จั ด ข ย ะ
มูลฝอยเป็นสถานที่ของเอกชน ให้บังคับใช้
กฎหมายอย่างถูกต้อง

แผนภาพการก�าจัดขยะที่ถูกวิธี
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 2.  สร ้างรูปแบบการบริหารจัดการ  
“ขยะใหม่” 
  1) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ทั่วไปที่ต้นทาง
   2) คัดแยกของเสียอันตรายออก
จากขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม  
ณ สถานทีเ่กบ็รวบรวมของจังหวดั และส่งไปก�าจัด
ยังสถานที่ก�าจัดของเอกชน
  3) จัดระบบการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน และแปรรปูไปเป็น
พลังงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  4)  ปรับปรุงบ่อฝังกลบให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน
 3.  วางระเบียบ มาตรการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
  1)  ออกระเบียบ กฎหมาย ทีเ่กีย่วข้อง
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
  2) จัดท�าแผนแม่บทในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
 4.  สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัย
ให้กบัประชาชน โดยการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ 
ให้ความรู้ ปลกูจิตส�านกึ สร้างความตระหนกัให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
ตั้งแต่การลด คัดแยกที่ต้นทาง จนถึงการก�าจัด
ขั้นสุดท้าย ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกและ
หันมาใช้วัสดุอ่ืนแทน ซ่ึงต้องมีการด�าเนินการ
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และโดยสม�่าเสมอ

ผลการแก้ไขปัญหา “ประชาชนมคีณุภาพ
ชีวิตดี มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 หลังจากที่ท่านผู้ว่า ฯ ได้ท�างานอย่าง
หนกั ร่วมกบัทกุภาคส่วน เพือ่แก้ไขปัญหาภเูขา
ขยะ ซ่ึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา 

ได้ทั้งหมด แต่ถือว่าท่านได้ให้ความส�าคัญใน
การขบัเคลือ่นแก้ไขปัญหาด้วยความมุ่งม่ัน โดยมี
การก�าหนดนโยบาย แนวทาง และรูปแบบใน
การบรหิารจัดการเพือ่ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสทิธภิาพ และยัง่ยนื ซ่ึงส่งผลให้เกดิ
ผลดีต่อชุมชน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1. ขยะตกค้างในพื้นที่ฝังกลบซ่ึงเป็นที่
ต้ังของโครงการฯ จะมีปริมาณลดลงอย่าง 

ต่อเนื่องในระยะยาวเนื่องจากได้รับการทยอย
ด�าเนินการก�าจัดอย่างถาวรจากการน�าไป
เปลี่ยนสภาพเป็นเช้ือเพลิงและพลังงานงาน
ไฟฟ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 2. จังหวัดสมุทรปราการมีหลักประกัน
ในการแก้ไขและบริหารจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ ในระยะยาว โดยคาดว ่า
ศักยภาพการด�า เนินงานของโครงการฯ  
จะสามารถรองรบัการก�าจัดขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้
ต่อวันภายในจังหวัดสมุทรปราการ ในอัตรา
ปัจจุบัน (ประมาณ 1,900 ตัน/วนั) ได้อีกไม่น้อย
กว่า 5 ปี
 3. ผลิตภัณฑ ์มวลรวมของจังหวัด 
(GPP) ของจังหวดัเพิม่ขึน้จากอัตราการจ้างงาน
และการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากโครงการ ฯ
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 4.  คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนและชุมชนโดยรอบพื้นที่ฝังกลบขยะ 

ดีขึ้นเนื่องจากปัญหามลพิษของบ่อขยะได้รับ
การบรรเทาลง จากกระบวนการก�าจัดขยะ 

ของโครงการ ฯ ที่ใช้วิธีการเปลี่ยนรูปของขยะ
ทดแทนวิธีการฝังกลบ รวมถึงมาตรฐานการ
บริหารจัดการที่จะดีขึ้นตามข้อก�าหนดและ
กฎหมายควบคุมการด�าเนินงานของบริษัท ฯ  
ผู้ด�าเนินโครงการที่จะต้องปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้องกบั
การด�าเนินการแก้ไขปัญหา
 1. ภาครฐัควรปรบัมาตรการ
ด้านกฎหมายให้มีความยืดหยุ ่น 

ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น รวมถึง
ให้การสนับสนุนมาตรการด้านภาษี
หรือการส ่ ง เสริมการลงทุนแก ่ 
ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการซ่ึงมี
ลักษณะเป็นคุณหรือส่งผลดีต่อการ
แก้ไขหรอืลดภาระปัญหาด้านมลพษิ
และสิ่ งแวดล ้อมเพื่ อ จูงใจและ 

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุน 

ในกิจการประเภทดังกล่าวมากขึ้น  
ซ่ึงจะสามารถแบ่งเบาภาระทาง 

งบประมาณในการแก้ไขปัญหา 

สิ่งแวดล้อมของภาครัฐได้มากยิง่ขึ้น

 2. ควรมีข้อก�าหนดหรือหลักเกณฑ  ์

ในการจัดท�าโครงการเพื่อใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ ในลักษณะที่ เป ็นการอุดหนุนหรือ
สนบัสนนุการด�าเนนิการลกัษณะต่าง ๆ  ร่วมกบั
ภาคเอกชน
   ทัง้นีเ้พือ่ร่วมด�าเนนิโครงการทีส่่งผลดี
ต่อพื้นที่และประชาชนในภาพรวมควบคู่ไปกับ 
การสร ้างผลก�าไรในส ่วนของเอกชนได  ้

เพือ่ให้การบรหิารจัดการปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

เป ็นไปโดยการบูรณาการความร ่วมมือ 

จากทกุภาคส่วนอย่างแท้จริง และมีความยัง่ยนื



50  < วารสารดำารงราชานุภาพ

บทสรุป
 จังหวัดสมุทรปราการ ถือว่าเป็น 1 ใน  
6 จังหวัดที่ เป ็นพื้นที่วิกฤติในเรื่องป ัญหา 

ขยะมูลฝอย ที่สะสมกันมายาวนาน และแก้ไข
ได้ยาก ดังนัน้ ผูบ้รหิารจึงต้องเป็นผูท้ีมี่วสิยัทศัน์
กว้างไกล มีความมุ่งม่ัน และทุ่มเท ในการ 

เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหา ซ่ึงท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ นายพินิจ หาญพาณิชย์ 
ได้ใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยเม่ือ 

เกิดภัยพิบัติขึ้นเฉพาะหน้า ท ่านได ้ระดม 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือ 
ทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ และประชาชน  
ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให ้

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงไปได้รวดเร็ว  
และเม่ือหลังจากเกิดภัยพิบัติแล้ว ท่านก็ได้

ก�าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อช ่วยกัน 

ในการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน และความเป็นอยู ่ของประชาชน  
โดยได้ให้ความส�าคญักบัการบรหิารจัดการขยะทีมี่
ประสทิธภิาพและยัง่ยนืมากทีส่ดุ คือการรณรงค์ 
สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบัประชาชนในการ
ลดปรมิาณขยะ การใช้ซ�า้ การแยกประเภทขยะ 
ณ แหล่งก�าเนิด รวมทั้ง การแยกประเภทขยะ
เพื่อน�ากลับไปใช้ใหม่ ซ่ึงจะสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้ขยะกลายเป็นทรัพย์มหาศาลได้ไม่ยาก  
หากทุกคนเริ่มต้ังแต่วันนี้ จากขยะกลายเป็น
ขุมทรัพย์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริงอีกต่อไป 

G G G G G

รูปเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ท�าการฉีดน�้าดับเพลิงที่ลุกไหม้กองขยะขนาดใหญ่
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 เหตุการณ์เรือน�้ามันล ่มที่ปากอ ่าว
มหาชัย เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงเย็น ๆ ของ 

วนัจันทร์ ที ่7 เมษายน 2557 ก่อนจะถงึสงกรานต์
ไม่กี่วัน ถ้าล�าพังเรือล่มจมทะเล ค�าถามก็คงจะ
มีเพยีงแค่ “...แล้วมีใครเป็นอะไรบ้าง” แต่เหตกุารณ์
เรือล่มในคร้ังนี้เป็นเรือบรรทุกน�้ามันเครื่องเก่า 

ร้อยต�ารวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร*

นวัตกรรมกู้เรือน�้ามันล่มที่มหาชัย

ซ่ึงเม่ือล่มแล้วก็มีคราบน�้ามันทะลักออกมา  
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของ 

ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ตลอดจนความ
กงัวลไกลไปถึงความปลอดภยัของอาหารทะเล 
จากอ่าวมหาชัย เหตุการณ์นี้จึงเป็นประเด็นที่
สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจ

รูปเจ้าหน้าที่ตรวจดูการกู้เรือนภสินธุ์

*ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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 วนันัน้บรเิวณปากอ่าวมหาชัย เป็นวนัที่
มีคลื่นลมแรง เรือประมงหลายล�าที่ลอยล�าอยู่
กลางทะเลใกล้ชายฝ่ังมหาชัย ต่างมุ่งหน้าเข้าหาฝ่ัง
เพื่อหลบพายุ เช่นเดียวกับ “เรือนภสินธุ ์”  
ซ่ึงเป็นเรือเหล็กบรรทุกน�้ามันเครื่องใช้แล้ว
ประมาณ 8,000 ลติร ซ่ึงตัวเรอืเองก�าลงัมีปัญหา
เรือ่งวาล์วของเครือ่งยนต์ จึงเร่งรบีมุ่งหน้าเข้าฝ่ัง
มหาชัย เพื่อซ่อมวาล์วที่ขัดข้องของเรือ แต่โดย
ไม่คาดคิดกระแสลมแรงได้ซัดคลื่น น�้าทะเลได้
เข้าสูท้่ายเครือ่ง ลกูเรอืได้พยายามสบู
น�า้ออก แต่กไ็ม่ทนัการณ์  เรือค่อย ๆ  จม
ลงบรเิวณปากอ่าวมหาชัย ห่างจากทุน่
ปากร่องน�้าท่าจีนไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 2 ไมล์ หรือที่ละติจูด 13 
องศา 29.1 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 100 
องศา 21.4 ลิปดาตะวันออก แต่โชคดี
ที่ลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยจากการ 

ช่วยเหลือของเรือประมงด้วยกัน 

 เม่ือเรือจมลงน�้ามันเครื่องเก่าที่บรรทุก
มาได้ทะลักล้นออกจากตัวเรือลอยขึ้นมาเหนือ
ผวิน�า้ เพราะการปิดฝาถงัเกบ็น�า้มันไม่แน่นหนา
พอ ท�าให้คราบน�้ามันแผ่กระจายออกจาก 

จุดที่เรือล่มและแพร่ขยายออกไปไกลเร่ือย ๆ 
ตามกระแสลมที่พัดแรง นั่นหมายความว่ามี 

งานใหญ่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที ่
ผูเ้กีย่วข้อง ต้องรบีเข้าไปด�าเนนิการแก้ไขปัญหา
เพื่อไม่ให้ลุกลามบานปลาย 

รูปเจ้าหน้าที่ช้ีจุดที่เรือจม และมีถังน�้ามันลอยโผล่ขึ้นมา

รูปบริเวณที่เกิดคราบน�้ามัน
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เหตุเกิดที่ปากอ่าว
 แม้ว่าเหตุการณ์เรอืน�า้มันล่มทีป่ากอ่าว
มหาชัย ถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์น�้ามัน 

รั่วไหลออกจากท่อของเรือขนถ่ายน�้ามันที่
จังหวัดระยอง เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2556  
ที่ท�าให้น�้ามันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเลถึง 50 ตัน  
แพร่กระจายเป็นวงกว้าง กว่า 9 ตารางกโิลเมตร 
เหตุการณ์ปากอ่าวมหาชัยก็ดูจะเป็นเรื่องเล็ก 
แต่ถึงกระนั้นก็ส่งผลกระทบได้ไม่
น้อย อีกทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาก็
แตกต่างกนั เพราะขนาดของปัญหา
แตกต่างกัน และที่เห็นชัดเจนก็คือ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
เพราะเรอืนภสนิธุท์ีล่่มทีส่มุทรสาคร
เป็นเรือประมงขนาดเล็ก ดัดแปลง
เป็นเรือบรรทุกกากน�้ามัน ที่มีความ
ยาวเพียง 16 เมตร กว้าง 4.5 เมตร 
ความลึกของเรือ 1.8 เมตร และ
ความลึกที่จมลงไปในทะเลประมาณ 6.5 เมตร 

แต ่คราบน�้ามันเ ม่ือกระจายออกสู ่สภาพ
แวดล้อม ที่มีน�้าเป็นตัวน�านั้น ก็สามารถส่งผล 

กระทบเชิงลบให้เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเม่ือเกิดขึ้นไม่ไกลจากชายฝั่ง กรณีนี้
เหตุเกิดจากชายฝั่งประมาณ 4 กิโลเมตร และ
เป็นช่วงทีล่มพดัขึน้จากใต้สูท่ศิเหนอื ดังนัน้พืน้ที่
ที่จะได้รับผลกระทบแน่นอนคือชายฝั่งมหาชัย
ซ่ึงอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด 

รูปคราบน�้ามันที่แพร่กระจายมาถึงชายฝั่ง

รูปร้อยต�ารวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร เดินทางตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
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 ทันทีที่ เกิด เหตุ  ได ้ มีการ
ร า ย ง า น เ ห ตุ ก า ร ณ ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น 

ตามสายงานของส�านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั เป็นไป
อย่างรวดเรว็ ผูว่้าราชการจังหวดัจึงได้
รดุไปดูสถานทีเ่กดิเหตุภายในวนัเดียวกนั 

เพื่อบัญชาการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิด
ผลกระทบลุกลาม แต ่ เนื่องจาก 

ช่วงเวลาดงักล่าวลมทะเลค่อนข้างแรง 

ท�าให้คราบน�้ามันกระจายตัวไปอย่าง
รวดเร็ว จนกระทั่งถึงชายฝั่งมีรัศมีกระจายตัว
จากจุดเกิดเหตุประมาณ 7 กิโลเมตร 
 ผลกระทบที่ เกิดในเวลาต่อมา คือ
บริเวณชายฝั่งมีคราบน�้ามันเกาะกระจายอยู่
บริเวณพื้นดิน เสาไม้และต้นไม้ กระจายอยู่
ทัว่ไป และบรเิวณเขือ่นกนัคลืน่ ส่วนทีล่กึเข้าไป
ในคลองพบการกระจายอยู ่ เพียงเล็กน้อย  
สัตว์น�้าบางชนิดที่อาศัยบริเวณป่าชายเลน  
มีความเสียหายบางส่วน และสัตว์น�้าบางชนิด 

ที่อาศัยบริเวณป่าชายเลน เช่น หอยแครง  

หอยแมลงภู่ และสัตว์น�้าที่อยู ่ในกระชังของ
เกษตรกรติดคราบน�า้มัน ท�าให้เคลือ่นไหวไม่ได้ 
ส่วนสัตว์อ่ืนที่เคลื่อนไหวได้ เช่น ปลา ไม่พบ
ความเสียหาย

ย้อนล�าดับการแก้ไขสถานการณ์ 
 • วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 ผู้ว่า
ราชการจังหวดัสมุทรสาคร ร้อยต�ารวจโทอาทติย์ 
บุญญะโสภตั ออกเดินทางตรวจจุดเกดิเหตุและ
ตดิตาม การท�างานของเจ้าหน้าที ่“เรือเด่นสุทธ”ิ 
ซ่ึงเป็นเรือขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน 

(Antipollution vessel) จากกรมเจ้าท่า
ในการด�าเนินการฉีดสารลดแรงตึงผิว 
(Oil Dispersant) ลงบนพื้นผิวทะเล 

ที่ มีคราบน�้ามันลอยอยู ่ เพื่อสลาย 

คราบน�้ามัน โดยสารลดแรงตึงผิวจะ
ช่วยท�าให้คราบน�า้มันทีจั่บตัวเป็นก้อน
สดี�า เกดิการแตกตัวเป็นโมเลกลุเลก็ ๆ  
และจะถูกย่อยสลายไปโดยแสงแดด 
การขจัดคราบน�้ามันบริเวณใกล้ฝั ่ง  
ทีเ่รอืไม่สามารถเข้าถึงได้ ใช้เรือยางรูปเรือเด่นสุทธิ

รูปปูทะเลเป้ือนคราบน�้ามัน
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ตรวจการณ์ท�าการฉีดพ่นน�้ายาล้าง
จานทีโพ (Teepo Dishwasher) เพื่อ
ท�าการขจัดคราบน�้ามันที่กระจายตัว
เป็นฟิล์มสีน�้าตาลในบริเวณใกล้ฝั่ง
 • ในการป้องกนัความเสียหาย
ของเกษตรกรผู ้ เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
ชายฝั่ง การเลี้ยงสัตว์น�้าในบ่อดินงด 
การถ่ายเทน�า้เข้าบ่อเพาะเลีย้งจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย กรณีจ�าเป็นต้อง 

ถ่ายน�้าเข้าบ่อเลี้ยงจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
คราบน�้ามันซ่ึงอยู่ด้านบน ไม่ให้ปนเป้ือนเข้ามา
ในบ่อเพาะเลีย้ง การเลีย้งสตัว์น�า้บรเิวณชายฝ่ัง
คราบน�า้มันอาจจับตามตัวต้องก�าจัดออกอย่าง
ถูกวิธี แต่ทั้งนี้ เกษตรกรยังมีข้อกังวลจึงไม่เปิด
ประตูน�้าเข้าบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
 • ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  
ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมเพือ่หารอืและก�าหนดมาตรการแนวทาง
แก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

และได้มีค�าสัง่ จัดต้ังศูนย์ประสานการช่วยเหลอื
ผู้ได้รับผลกระทบกรณีเรือบรรทุกน�้ามันอับปาง
บริเวณปากอ่าวมหาชัย โดยบูรณาการหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องจัดต้ังศูนย์ประสานการช่วยเหลือ 

ในระดับจังหวดัและมีส่วนรับเรือ่งการช่วยเหลอื
ตั้งขึ้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลพันท้ายนรสิงห ์

ซ่ึงอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ เพื่อรับการช่วยเหลือ
ประชาชน และผูไ้ด้รับความเดือดร้อนจากกรณี
เรือบรรทุกกากน�้ามันอับปาง
 • วนัที ่9 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 
14.00 น. เจ้าหน้าที่กู้เรือบรรทุกกากน�้ามันที่ล่ม 

ลากเข้าฝั่งได้ส�าเร็จ โดยวิธีการกู้เรือได้น�าเอา 

ถังเปล่า 200 ลิตร จ�านวน 24 ใบ ใส่ลงไปในตัว
เรือที่จมและเป่าลมเข้าไปในถังเพื่อไล่น�้าออก
มา จากนั้นจะท�าให้ตัวถังมีแต่อากาศ เกิดแรง
ลอยตัวท�าให้เรือยกตัวลอยขึ้นมา และเม่ือ 

รูปเรือที่กู้ขึ้นมาได้ส�าเร็จ แล้วท�าการถ่ายน�้ามันและดูดน�้าในห้องเครื่องออก

รูปเรือนภสินธุ์ ได้รับการกู้มาพ้นน�้า
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ตัวเรือโผล่จากน�้าก็จะท�าการถ่ายน�้ามันและ 

ดูดน�้าในห้องเครื่องออก และใช้เรือประกบลาก
เข้าสู่ปากแม่น�้าท่าจีน และส�านักงานเจ้าท่า
ภมิูภาคสาขาสมุทรสาคร ได้ด�าเนนิการร้องทกุข์
กล่าวโทษความผดิตามพระราชบัญญติัการเดิน
เรอืในน่านน�า้ไทย พ.ศ. 2465 ตามมาตรา 119  ทวิ 
(ห้ามมิให้ผู้ใด เท ทิ้ง หรือท�าด้วยประการใด ๆ 
ให้น�้ามันและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใด ๆ ลงใน 
แม่น�า้ล�าคลอง บึง อ่างเกบ็น�า้ หรอืทะเลภายใน
น่านน�า้ไทยอันอาจจะเป็นเหตุให้เกดิเป็นพษิต่อ
สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตราย)
 • คราบน�้ามันบริ เวณป่าชายเลน  
ได้ท�าความสะอาดโดยใช้น�า้ยาท�าความสะอาดฉีดพ่น
ร่วมกบัใช้แผ่นซับคราบน�า้มัน (Absorbent pad) 
ส�าหรบัคราบน�า้มันเพยีงเลก็น้อยได้ใช้วธิตัีกเกบ็
ท�าความสะอาดคราบน�้ามันที่ ติดอยู ่ริมฝั ่ง  
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสภาพความเป็นกรด  
เป็นด่างของน�า้ทะเล คุณภาพน�า้ พบว่าไม่มีปัญหา 
สามารถเปิดประตูระบายน�า้ได้ เพยีงแต่กัน้แผ่น
กระดานด้านบนคันน�า้เพือ่ไม่ให้ฟิล์มน�า้มันทีอ่ยู่
เหนอืน�า้เข้าไปในพืน้ทีเ่พาะเลีย้งสตัว์น�า้เท่านัน้

วิกฤตผ่านไปอย่างรวดเร็ว
 การบูรณาการและระดมสรรพก�าลงัของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�าให้การแก้ไขปัญหา 

เรอืล่มด�าเนนิการมาเพยีง 2 วนั พอวนัพฤหสับดี
ที่ 10 เมษายน 2557 ทุกอย่างก็เร่ิมคลี่คลาย 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ไปตรวจสอบ  พบว่า ไม่มี
คราบน�้ามัน แต่ในขณะปฏิบัติการ ก็มีปัญหา 

ในการด�าเนินการ คือ 
  1) ต้องหาวธิกีารทีท่�าให้คราบน�า้มัน
จ�ากัดอยู่ในวงแคบ พิจารณาสภาพของพื้นที่ 
ความเรว็ของกระแสน�า้ กระแสลม สภาพอากาศ 
และลักษณะทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
และค่อนข้างเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบ 

จากคราบน�้ามันลอยเข้าไป เพราะบริเวณนี้ 
เป็นหมู่บ้านประมง
  2) เหตุการณ์ในลักษณะนี้ กรณี
น�้ามันรั่วไหลลงสู ่ทะเล แม้จะมีปริมาณการ 

ร่ั ว ไหลของน�้ า มันไม ่มากแต ่ เป ็น เรื่ อ งที่
สื่อมวลชนให้ความสนใจสูง หากไม่มีการ 

เตรียมความพร้อมที่ดีเพียงพอ ข่าวสารที่ถูก 

เผยแพร ่ออกสู ่สาธารณะอาจท�าให ้ เกิด 

ความต่ืนตระหนกของผู ้รับฟังข่าวสาร 

ส่งผลกระทบต่อการท�าประมงชายฝั ่ง  
รวมทั้งเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
     เม่ือกรมควบคุมมลพษิได้ตรวจสอบ
การเกิดเหตุกรณีดังกล่าว และรายงาน 

ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและภาคประชาชน
ทราบ ว่าผลกระทบจากกรณีน�้ามันรั่ว 

จากเรือบรรทุกน�้ามันจมปากอ่าวมหาชัย 

รูปเรือเด่นสุทธิ กรมเจ้าท่า ด�าเนินการฉีดสารลดแรงตึงผิว
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จังหวัดสมุทรสาคร ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
น�้าทะเล ค่าที่ตรวจวัดได้ในตะกอนดินยังมี 

ค่าต�่ากว่าค่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 

ในแหล่งน�้าน้อยมาก และจากการติดตาม 

ตรวจสอบการปนเปื้อนในเนื้อเยื่อหอยแมลงภู่
และเพรียงหิน พบว่า ค่าปรอทในเนื้อเยื่อสัตว์น�้า
ไม่เกินมาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนของ
กระทรวงสาธารณสุข ค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
และค่าที่ เกี่ยวข้องมีค่าอยู ่ในช่วงเดียวกับ 

การศกึษาอ่ืน ๆ  ในประเทศไทยก่อนเกดิเหตกุารณ์

นวัตกรรมกู้เรือ
 ความน่าสนใจของการแก้ไขปัญหานี้  
มีอยู่ประเด็นหนึ่งคือ การกู้เรือให้ลอยขึ้นมา  
วธิกีารกูข้องจังหวดัสมุทรสาคร คือ ใช้ถงัน�า้มนั
เปล่าขนาด 200 ลิตร เพียง 24 ถงั กส็ามารถ
กู้วิกฤตเรือล่มไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการ
ของเรือด�าน�้า คือใช้ถังทั้ง 24 ใบ ใส่น�้าให้จม 

ลงไปผูกกับเรือที่จมอยู่ แล้วใช้ลมเป่าเข้าไปใน
ถังเพื่อไล่น�้าออกมา เม่ือถังทั้งหมดว่างเปล่า 

ก็จะมีแรงพยุงลอยตัวขึ้นเหนือน�้า จากนั้น 

จึงถ่ายน�า้มันและดดูน�า้ในห้องเคร่ืองออกแล้วเอา
เรือประกบลากเรือนภสินธุ์ กลับเข้าฝั่งบริเวณ

ปากแม่น�้าท่าจีน วิธีการนี้ไม่มีการจดลิขสิทธิ์ 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ 
อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้องกบั
การด�าเนินการแก้ไขปัญหา
 เม่ือเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว จังหวัด
สมุทรสาครได ้มีการทบทวนสรุปเรื่องการ 

แก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการป้องกันหรือเป็น 

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้มีประเด็นทีน่่าสนใจ ดังนี้
 1)  ควรให ้ผู ้ประกอบการแจ ้งการ 

ขนย้ายน�้ามันจากจังหวัดต้นทางถึงจังหวัด
ปลายทางให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบ
 2) ควรมีกฎหมายบังคับให้เจ้าของเรือ 
หรือผู ้รับจ้างกู ้เรือ ต้องเสนอแผนการกู ้เรือ 

ทีเ่หมาะสมให้พจิารณาอนญุาตก่อนด�าเนนิการ 
จะช่วยให้การกู้เรือท�าได้อย่างถูกต้องประหยัด
ปลอดภัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 3) ควรผลกัดัน สนบัสนนุ เพิม่ศักยภาพ
งานด้านการกู ้ เรือของประเทศไทย แม้ว ่า
ปัจจุบันจะมีบริษัทเอกชนรับจ้างด�าเนินการใน
เรื่องนี้หลายแห่ง แต่ศักยภาพในการกู ้เรือ 

ของประเทศไทย ยงัมีข้อจ�ากดัอีกมาก การกูเ้รอื
ขนาดใหญ่จ�าเป ็นต ้องว ่าจ ้างบริ ษัทจาก 

ต่างประเทศมาด�าเนนิการ ท�าให้การกูเ้รือล่าช้า 
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ  หากมี 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นแกนในการผลักดัน 

ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจด้านการกู้เรือ จะเป็น
ส่วนหนึง่ทีช่่วยให้การขนส่งทางน�า้ในประเทศไทย
มีการพัฒนายิ่งขึ้น

รูปอาหารทะเลในตลาดมหาชัย
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  4)  การให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นต่อสื่อมวลชนในพื้นที่เป็นเรื่องที่จ�าเป็น 

ไม่อาจเลี่ยงได้ ผู ้ให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูล 

ต่อสือ่มวลชนทีก่รณทีีเ่กดิเหตุในพืน้ที ่ควรได้รบั
การอบรมเทคนิคการให้สัมภาษณ์ หรือการให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง จะช่วยให้ข้อมูลที่ถูกน�าไป 

เผยแพร่ต่อมีความถูกต้อง เหมาะสม ตรงกับ
สถานการณ์ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย

ถอดหลักคดิการท�างาน
ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
ร้อยต�ารวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต

“ท�ำเร่ืองใหญ่ ให้เป็นเร่ืองเล็ก
ท�ำเร่ืองเล็ก ไม่ให้เป็นเร่ือง

ไม่ท�ำเร่ืองไม่เป็นเร่ือง ให้เป็นเร่ือง”

 ท่านผูว่้าฯ บอกว่าท่านมีหลกัคิดในการ
ท�างานง่าย ๆ และสามารถใช้ได้ผล ไม่เพียงแต่
ในเรือ่งของการท�างานเท่านัน้ ในชีวติประจ�าวนั
ของใครก็ตาม ถ้ายึดถือตามหลักดังกล่าว  
ก็จะท�าให้ชีวิตง่ายขึ้น แต่การจะถือปฏิบัติ 

อย่างท่านว่าได้ ก็คงต้องมีหลักธรรมอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย และต้องฝึกปฏิบัติกันพอสมควร
 ในชีวิตประจ�าวัน เราจะพบว่าปัญหา
หลายปัญหาในสงัคม บางเร่ืองกเ็ป็นเร่ืองเลก็ ๆ  
แต่ด้วยกระแสของ Social Network หรือการ 

น�าเสนอของสื่อท�าให้ปัญหาเล็ก ๆ กลายเป็น 

กระแสสงัคมทีมี่การวพิากษ์วจิารณ์กนัมากมาย 
แต่โดยเนื้อหาแล้วสังคมโดยส่วนรวม ไม่ได้
ประโยชน์อะไรจากประเด็นทีน่�าเสนอกนัใหญ่โต 
นอกจากต้องท�าเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก  
ท่านผู้ว่าฯ ยังเสนอข้อคิดว่า “ใครมีหน้าที่ก็ท�า
หน้าทีใ่ห้ด”ี คือทกุคนต้องรูห้น้าทีแ่ละท�าหน้าที่
ของตัวเองให้ดีให้ถูกต้อง ถ้าทุกคนท�าตาม
หน้าที่ การงานต่าง ๆ ก็จะขับเคลื่อนไปเหมือน
ฟันเฟืองเคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์ก็ท�างานไปได้
เป็นปกติ แต่กรณีที่เป็นปัญหามักจะเกิดเรื่อง
จากหน้าทีท่ีผู่ค้นคาดหวงั เพราะความคาดหวงั
กับข้อเท็จจริงของหน้าที่มักจะไม่สอดคล้องกัน 
โดยเฉพาะหน้าที่ของผู ้ว ่าราชการจังหวัด  
ที่กว ้างขวางมากมาย จนผู ้คนคาดหวังว ่า 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสามารถแก้ไขปัญหาได้
สารพัดเร่ือง แต่ในข้อเท็จจริง การท�างานของ 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดก็มีข ้อจ�ากัดอยู ่หลาย
ประการ จนบางครั้งท�าให้เกิดความเข้าใจผิด 

ทั้งจากสื่อมวลชนและสังคม 
G G G G G
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 เม่ือวันที่  3 พฤศจิกายน 
2556 เวลาประมาณ 17.00 น.  
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมา
ก่อน คือเรือโดยสาร ช่ือ เกาะล้าน 

ทราเวล 1 รับนักท่องเที่ยว จ�านวน 
209 คน จากเกาะล้าน เพื่อส่ง 

กลับพัทยา โดยขณะผ่านหน้าหาด
นางนวล ห่างจากชายฝ่ังเมืองพทัยา
ประมาณ 7 กิโลเมตร เรือเกิดชนเข้ากับหิน
โสโครก ในขณะที่ระดับน�้า ณ จุดเกิดเหตุ 

ค่อนข้างลึก ท�าให้เรือแตก และปั๊มน�้าในเรือ
ช�ารุด น�้าจึงรัว่เข้าเรอื ท�าให้เรอืเอียงและค่อย ๆ 
จม จนในทีส่ดุได้อัปปางลง ส่งผลให้มีนกัท่องเทีย่ว
เสยีชีวติรวม 7 ราย
 เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อภาพ
ลกัษณ์การท่องเทีย่วของประเทศไทยเป็นอย่างยิง่ 
เกิดค�าถามตามมามากมายถึงสาเหตุ และ

 นายคมสัน เอกชัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

บทเรียนเรือข้ามฟาก เกาะล้าน – พัทยา

มาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก  
ในขณะเดียวกัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
นายคมสัน เอกชัย ได ้ระดมสรรพก�าลัง 

จากทกุภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
รวมทัง้ได้วางแผนรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การป้องกันภัยทางทะเล เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาดังกล่าวในอนาคต

รูปเรือโดยสารข้ามฟากเกาะล้าน - พัทยา

ระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ* สัมภาษณ์และเรียบเรียง

*นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ สถาบันด�ารงราชานุภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



60  < วารสารดำารงราชานุภาพ

การป้องกนัภัยทางทะเลของจงัหวัดชลบุรี
 มุมมองของ  นายคมสัน  เอก ชัย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ก่อนพูดถึง
ปัจจัย สู่ความส�าเร็จต้องพูดถึงเป้าหมายของ
ความส�าเรจ็ก่อนว่า ต้องไม่เกดิภยั ฯ และถ้าเกดิ
ภัย จะต้องลดความรุนแรงให้เร็วที่สุด และมาก
ที่สุด เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของ พี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด  
ขณะที่ จังหวัดชลบุรี  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ มี 

ช่ือเสียงระดับต่างประเทศ และเป็นสถานที ่
พกัผ่อนทีน่ยิมอีกแห่งหนึง่ของชาวต่างชาติ และ
ชาวไทยที่ต่างก็มุ่งสู่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
ไม่พ้นที่จะต้องเดินทางไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ โดย
เฉพาะเกาะล้าน เนื่องจากเป็นจุดพักผ่อน 

ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การเดินทาง
สะดวกใช้เวลาไม่นานประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง 
และเดินทางโดยสารทางเรือต่อประมาณ 45 
นาท ีจึงเป็นสถานทีท่ีมี่นกัท่องเทีย่วไปแวะเวยีน
จ�านวนมากแห่งหนึ่ง ซ่ึงท่านผู้ว่าฯ ได้เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ การท�างานร่วมกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเอกชน เช่น  
บรษัิทเดินเรอื โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น และ
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในละแวกนั้น รวมถึง
ฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้แทนของ
รัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลงานส่วน
ภูมิภาคในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ด�าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  การท�างานให้ทกุส่วนทัง้ภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการดูแลความปลอดภัยทั่วไป ตามหน้าที่ 
ให้สอดคล้องกนัเพือ่เป็นการป้องกนัอุบัติเหตุภยั
ทางทะเล ได้แก่

  	ภาคราชการ เช่น ต�ารวจทางหลวง 

ต�ารวจท่องเที่ยว ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 
ต�ารวจน�้า ฝ่ายปกครอง นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
   ภาคเอกชน เช ่น  โรงแรม  
ที่พักทุกประเภท ร้านอาหาร ร้านค้า สถาน
บันเทิง โรงพยาบาล มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ  
ในจังหวัดชลบุรี ฯลฯ
    ภาคประชาชน เช่น พีน้่องชาวบ้าน 
 2.  การปลูกสร้างจิตส�านึกในความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้กับประชาชน 

ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นผูป้ระกอบการ รวมถงึการเฝ้าระวงั
สังเกตการณ์ในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
 3. การขอความร่วมมือและการใช้ 
ข้อบังคับทางกฎหมายในการติดต้ังโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ที่เป็นถนนสายหลัก จุดอับ  
จุดเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บริเวณข้างหน้าและภายในของสถานบริการ 
 4. การเสริมจุดไฟท้องถนนสาธารณะ
ให้มีไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึง
 5. การสร้างอาสาสมัคร อปพร. เพือ่เป็น
เครอืข่ายในการให้ความร่วมมือเข้มแขง็มากขึน้

รูปผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุเรือล่ม
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การแก้ไขปัญหาภัยทางทะเล
 ตามกฎหมายก�าหนดให้ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู ้อ�านวยการจังหวัด รับผิดชอบ 

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
จังหวัด ซ่ึงท่านมีภาวะผู้น�าในการตัดสินใจและ
การสั่งการที่เด็ดขาด ด้วยการใช้อ�านาจหน้าที ่
ที่มีอยู่ด�าเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้
 1. จัดต้ังศูนย์อ�านวยการช่วยเหลือ 

นักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือพัทยาใต้ (บาลีฮาย) 
เพื่อเป็นศูนย์การสั่งการ อ�านวยการ ประสาน
การปฏิบัติการ และรับแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อ
ติดตามผู้ที่สูญหาย 
 2.  มีการบูรณาการทกุภาคส่วน ทัง้ภาค
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และมูลนธิหิรอืสมาคม
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย การเยียวยาเบ้ืองต้น การพักรักษา
ดูแล และส่งกลับที่พัก
 3. อุบั ติ เหตุที่ เกิดขึ้นครั้ งนี้ท ่านได ้
วเิคราะห์ว่า เกดิจากการไม่จดัระเบียบของทะเล 

ความไม่รับผดิชอบของผูป้ระกอบการ อตัรา
ก�าลังของผู้รับผิดชอบ (เจ้าท่า) มีปริมาณ 

ไม่เพียงพอ นกัท่องเทีย่วไม่ได้ปฏบัิติตามมาตรการ 
ระเบียบข้อกฎหมายของกรมเจ้าท่า เพราะ 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย  
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2535 ที่ไม่เอ้ือต่อการท�างานในพื้นที่
ภูมิภาค จึงมีวิธีคิดว่าจะท�าอย่างไรให้เกิด 

ความร่วมมือร ่วมใจ สมัครใจอย่างยั่งยืน
มากกว่าบังคับ จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายของ 

ผู้ว่าราชการจังหวดัในการยกระดบัความปลอดภยั
ทางทะเล เช่น 

รูปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
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  	การจัดระเบียบพื้นที่ทางทะเล 
ด้วยการจัด Zoning แบ่งประเภทกิจกรรม 

ทางทะเล ได้แก่ พื้นที่ห ่างจากริมฝั ่งทะเล  
จะมีทุน่ล้อมรอบส�าหรบัว่ายน�า้ แล้วพืน้ทีต่่อไป
จะเป็น Banana Boat , Jet Ski แล้วถัดไป 

จึงเป็นเส้นทางเดินเรือ
  	การบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการ
ให้มีการติดตามและประเมินผลการท�างาน 

ของเจ้าท่า ด้วยการมีค�าสั่งมอบอ�านาจให้ 
เจ้าพนกังานปกครอง (นายอ�าเภอ) เป็นผูต้รวจตรา
ใบอนุญาตเดินเรือ และใบอนุญาตขับเรือ 
  	ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ส ร ้ า ง
จิตส�านกึกบัผูป้ระกอบการในการเดินเรอื ในการ
รักษาความปลอดภยัให้นกัท่องเทีย่วเป็นอันดับ
หนึ่ง ด้วยการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ 
   •  การจัดท�าประกันภัยกับเรือ
ทุกล�า และการเพิ่มค่าช่วยเหลือของประกันภัย
ให้กับผู้โดยสาร

   การเสนอแก้ไข พระราชบัญญัติ
การเดินเรอืในน่านน�้าไทย พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพิม่เติม (ฉบับที ่14) พ.ศ.2535 ในเร่ืองของการ
มอบอ�านาจ “เจ้าท่า” เพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยว
กับการสั่งห้ามการใช้เรือ การยึดใบอนุญาต 

ใช้เรือ การยึดใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ 
ให้กบัผูว่้าราชการจังหวดัชลบุร ีและนายอ�าเภอ
บางละมุง 
 4.  ยื่นค�าขาดว่า ถ้าไม่สามารถจับกุม
นายคัดท้ายเรอื หรอืผูค้วบคุมเรอืได้ ห้ามเรอืทกุ
ล�าข้ามฝากระหว่างเกาะล้าน – แหลมบาลีฮาย 
เด็ดขาด ผลปรากฎว่า เช้าในวันรุ่งขึ้นนายคัด
ท้ายเรือก็เดินทางเข้ามอบตัว
 5.  การเตรียมความพร้อมของท่าเทียบ
เรือโดยสารในเขตเมืองพัทยา เพื่อความ
ปลอดภัยทางน�้า

รูปการจัดระเบียบพื้นที่ทางน�้า (Zoning) บริเวณหาดพัทยา
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ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความส�าเร็จ 

ในการป้องกนัภัยทางทะเล
 1. ผู ้ประกอบการเรือขาดจิตส�านึก  
และไม่เอาใจใส่จริงจังในความปลอดภัยของ 

นักท่องเที่ยว เช่น น�้าหนักบรรทุกผู้โดยสารเกิน
ก�าหนด มาตรการป้องกันด้วยการใส่เสื้อชูชีพ 

ไม่เข้มงวด การไม่มีวนิยัของผู้คัดท้ายเรอื เป็นต้น
 2. หน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรง 

ในการโดยสารเรือทางทะเล คือ กรมเจ้าท่า  
มีอัตราก�าลังที่ขาดแคลน 
 3. การขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การตรวจตรา รวมทั้งกฎระเบียบที่ใช้ไม่ได้มี
ก�าหนดการก�ากับและควบคุมการท�างานของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน 
 4. นักท ่องเที่ยวไม ่ถือปฏิ บั ติตาม
มาตรการป้องกันภัยทางทะเลที่ก�าหนดไว้
 5. ความไม่เข้มงวดในการจัดระเบียบ 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุด

นโยบายและกลยุทธ์ในการป้องกันภัย
ทางทะเลของจังหวัดชลบุรี
 1. ยุทธศาสตร ์และมาตรการเพื่อ 

ยกระดับความปลอดภัยทางน�้า 
  1) มาตรการจัดระเบียบพืน้ทีท่างน�า้ 
การจัด Zoning ส�าหรับเรือประเภทต่าง ๆ 
  2) มาตรการบูรณาการความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน การบรูณาการร่วมของหน่วยงาน
เมืองพทัยา ส�านกังานเจ้าท่าภมิูภาคสาขาพทัยา 

และต�ารวจน�้าในการตรวจสอบเรือ และบังคับ
ใช้กฎหมาย
  3) มาตรการสร้างจิตส�านึกด้าน
ความปลอดภัย ด�าเนินการจัดอบรมผู้ประกอบ
การและผู ้ ขับขี่  เพื่ อร ่ วมสร ้ าง จิตส�านึก  
และค�านึงถึงความปลอดภัยผู้ใช้บริการ
  4) ม า ต ร ก า ร ป ฏิ รู ป ก ฎ ห ม า ย  
โดยกรมเจ้าท่าน�าเสนอเพื่อพิจารณาแก้ไข 

เป็นกฎกระทรวง ดังนี้
    การเปลี่ยนแปลงประเภท 

เรือเจ็ตสกี จากส�าราญกีฬา เป็นเพื่อการเช่า
   	การจัดท�าประกันภัยกับ 

เรือทุกล�าที่ประกอบการให้เช่า
   	การมอบอ�านาจของเจ้าท่า 

ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ก า ร พิ จ า ร ณ า อ า ยุ แ ล ะ
คุณสมบัติของผู้ที่ขออนุญาตเป็นนายท้ายเรือ

รูปเรือข้ามฟาก



64  < วารสารดำารงราชานุภาพ

  5) มาตรการก�ากับดูแล
ควบคุมจราจรทางน�้า  ตรวจสอบ 

ใบประกาศนียบัตรผู ้ ควบคุมเรือ  
ตรวจสภาพเรือและใบอนุญาตเดินเรือ
  6) มาตรการดูแลเตรียม
ความพร้อมท่าเทยีบเรอืโดยสารในเขต
เมืองพทัยา เพือ่ความปลอดภยัทางน�า้ 
เช่น การตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือ
ให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน การแยก  
ประเภทการใช้ท่าเทยีบเรอื การเพิม่เตมิ
โป๊ะเทียบเรือ เป็นต้น
 2.  ห้ามเรอืโดยสารออกเดินทาง
ตั้งแต่ 19.00 น. – 04.30 น. 
 3.  ประชาสัมพันธ์เพื่อช้ีแจงและความ
เข้าใจเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

กับผู้ประกอบการเรือ โรงแรม ร้านค้า สถาน
ประกอบการ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่
 4. การสร้างเครือข่าย / พันธมิตรในการ
บรรเทาเหตุการณ์เม่ือเกิดอุบัติเหตุ เช่น มูลนิธิ 

และสมาคมต่าง ๆ  ในจังหวดัชลบุร ีโรงพยาบาล
ภาครัฐและภาคเอกชน อาสาสมัคร อปพร. 
เป็นต้น
 5. ช่วงเทศกาลวันหยุดให้มีการออก 

ค�าสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการก�ากับ 
ตรวจตราดูแลป้องกันภัยทางทะเล ลักษณะ 

เช่นเดียวกับการป้องกันภัยทางถนน

รูปท่าเทียบเรือโดยสารในเขตเมืองพัทยา
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ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการป้องกันภัย
ทางทะเล
 ตามที่ท่านผู้ว่าฯ คมสัน มีมุมมองว่า 
ปัจจัยทีมี่ผลท�าให้การป้องกนัอุบัติภยัทางทะเล
ประสบความส�าเร็จ คือ จะต้องไม่เกิดภัย หรือ 

ที่เรียกว่าภัยเป็นศูนย์ (Zero Set) และถ้าเกิด
อุบัติภัยทางทะเลก็ต้องลดความรุนแรงให้เร็ว
ทีส่ดุ และบรรเทาความรนุแรงให้เหลอืน้อยทีส่ดุ 
และผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้หมดต้องท�างานและมีความ
รบัผดิชอบต่อนกัท่องเทีย่ว โดยเฉพาะเรือ่งความ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรก และให้มีมาตรฐาน 

ในความปลอดภัยสูงที่สุด 

 ปัจจัยที่ส่งผลการป้องกันฯ ให้ประสบ
ความส�าเร็จ อนัดับแรกเป็น รัฐต้องมหีน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ คือ เจ้าท่า รวมทั้งการมีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการท�างานที่รับผิดชอบครบครัน 
พร้อมใช้งานได้ อนัดับสองเป็น ตวัผูป้ระกอบการ 

จะต้องเพิม่การปลกูจิตส�านกึถงึความปลอดภยั
ของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง อย่านึกเฉพาะ
ถึงก�าไรอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้ว 

จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ และไม่คุ้มกับ 

ช่ือเสียงในการเดินเรืออีก อันดับสาม คือ  
นกัท่องเทีย่วเอง ก็ต้องให้ความร่วมมือในการ

รูปคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

รูปอุปกรณ์ส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือฯ รูปคณะเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือฯ
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เรียนรู้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
และการใส่ร ่มชูชีพที่ เตรียมไว้เพื่อป้องกัน  
ฝากทิ้งท้ายว่า การท�างานทุกอย่างต้องยึด 

ผลประโยชน์ส่วนรวม อย่าเห็นแก่ผู ้หยิบยื่น  
เป็นหลกัแบบอย่างของบ้านเมือง มีศักด์ิศรแีละ
มีมาตรฐานท�างานเดียวกันไม่เลือกปฏิบัติ  
ความประพฤติต้องยิ่งกว่าพระ คือ บริสุทธิ์ใจ  
ไม่รกั ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง แล้วทกุคนจะท�างาน
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หลักการท�างานของผูว่้าราชการจงัหวัด
ชลบุรี

ในการเข้ามาบริหารบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขให้กับ
ราษฎร การประสบความส�าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาให้กับชาวบ้าน คือความภูมิใจมากที่สุด
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงการแก้ปัญหานั้นจะ
ต้องดูว่าเรื่องใดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
หรือมองว่าเรื่องใดควรแก้ในอนาคตที่เป็น  
ระยะยาวโดยผู้ว่าฯ นั้น จะต้องเป็นผู้น�าที่มี
ศิลปะในการบริหารทั้งศาสตร์และศิลป์  
โดยไม่ยึดติดกับอีโก้ของความเป็นผู ้ว ่า
ราชการจังหวัด

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี
 1.  เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ทั้งพนักงานราชการ 
และลกูจ้าง ต่างร่วมมือร่วมใจกนั เสยีสละเวลา
ในการแก ้ป ัญหาความเ ดือดร ้อนให ้กับ
ประชาชน
 2. ภาคเอกชนโดยเฉพาะผูป้ระกอบการ
ธุรกิจมีส่วนส�าคัญมากในการสร้างวินัยและ
ตระหนกัถงึการมีจิตส�านกึในการดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในจังหวัด
 3. การสร้างเครือข่ายกับมูลนิธิต่าง ๆ  
ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซ่ึงสามารถช่วยเหลือ 
และอ�านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนให้กบัประชาชนได้อย่างรวดเรว็มากกว่า
หน่วยงาน ของภาครัฐที่ดูแลได้เฉพาะพื้นที ่
รับผิดชอบเท่านั้น  

 จังหวดัชลบุรีเป็นจังหวดัทีเ่ป็นศนูย์กลาง
ของการท ่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรม 

ทีส่�าคัญของประเทศ แต่ความเติบโตของจังหวดั
ก็มีปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ซ่ึงเป็น 

ภาระของผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องท�าหน้าที่
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน 

ทีเ่กดิขึน้กบัประชาชน เพราะผูว่้าราชการจังหวดั
ถือเป ็นตัวแทนของรัฐบาลจากส่วนกลาง  

G G G G G
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 จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ์ เ พื่ อ ถ อ ด
ประสบการณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง
ของการแก้ไขปัญหาส�าคัญ ๆของจังหวัด โดย
เน้นที่ปัญหาภัยพิบัติร้ายแรงเช่น แผ่นดินไหว 
มหาอุทกภัย เรือน�้ามันล่ม ขยะล้นเมือง เป็นต้น 
พบว่าเม่ือเกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาส�าคัญ ๆ  
ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันของ
ประชาชน หรือสังคมโดยส่วนรวม ในพื้นที่
จังหวัดหนึ่ง ๆ นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด จะเป็น
บุคคลแรกทีถ่กูคาดหมายว่าจะต้องรูเ้หตุการณ์
และเป็นคนแรกทีต้่องบัญชาเหตุการณ์ และโดย

ข้อเท็จจริงทางการบริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด
คือบุคคลส�าคัญที่จะมีบทบาทต่อการแก้ไข
ปัญหาในภาพรวม แต่ในทางเทคนิคเป็นการ
ด�าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

ปัญหาเดียวกันแก้ไขต่างกัน
 สมมติ  ถ ้ า เกิด เหตุภัยพิ บั ติ  เช ่น  
มหาอุทกภัยเกิดขึ้นใน 2 จังหวัดพร้อมกัน 
จังหวัดหนึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรและอีกจังหวัด
หนึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด
ย่อมมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างกัน

 บทสรุปจากการถอดประสบการณ์
 การแก้ไขปัญหาส�าคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด
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 ปัญหาเดียวกันแต่บริบททั้งหมดทั้งสิ้น
แตกต่างกัน นับต้ังแต่ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

มีพืน้ฐานประสบการณ์ทางการบรหิารแตกต่าง
กันมีมุมมอง ทัศนคติต่อการแก้ไขปัญหา 

ไม่เหมือนกัน อีกทั้งบริบทใหญ่ ๆ ของจังหวัด 

ก็แตกต ่างกัน  นอกจากความเป ็นพื้ นที่
เกษตรกรรม กับพื้นที่ อุตสาหกรรมแล ้ว  
ด้านประชากร ภูมิประเทศ วัฒนธรรมความคิด 
ความเช่ือกแ็ตกต่างกนั ดังนัน้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาของจังหวัดหนึ่ง อาจจะไม่ใช่ ตัวแบบ 
(Model) ส�าหรับอีกจังหวัดหนึ่งได้โดยทั้งหมด

ปัญหาเดยีวกนั แนวทางเดยีวกนั
 ถ้าอย่างนัน้การถอดประสบการณ์ 
การแก้ไขปัญหาส�าคัญของผูว่้าราชการ
จังหวดั จะเป็นเพยีงบันทกึประสบการณ์ 
หรือจดหมายเหตุเหตุการณ์อย่างนั้น
หรือ เพราะปัญหาเรื่องเดียวกันแก้ไข
ต่างกัน

 แต่ในความเป็นจรงิ ปัญหาส�าคัญต่าง ๆ  
หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ยกเว้นเรื่องแผ่นดินไหว  
ถ้าวิเคราะห์ให้ดีจะพบว่า เป็นเรื่องที่พอจะคาด
การณ์ได้ หรอืมีเค้าเง่ือนให้คาดหมายว่าอาจจะ
เกิดเหตุการณ์หรือปัญหาขึ้น ขึ้นอยู ่กับการ
วิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดว่าได้มีการจัดท�าไว้
หรอืไม่ มีความแม่นย�าในการคาดการณ์หรอืไม่ 
เช่น เหตุการณ์น�้าท่วมก็สามารถคาดการณ์ 
ได้จากพยากรณ์อากาศจากปริมาณน�้าฝน  
จากพืน้ทีเ่หนอืขึน้ไปหรอืสงูกว่า ฯลฯ การคาดการณ์
ต้องมีการเก็บข้อมูลหลายด้านและ มีเพียงพอ 

รูปน�้าท่วมในที่มีพื้นที่อุตสาหกรรม รูปน�้าท่วมในพื้นที่เกษตรกรรม

รปูการป้องกนัน�า้ท่วมโดยการใช้กระสอบทรายกัน้ตามแนวแม่น�า้
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ก็จะสามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์กับสภาพ
ภมิูศาสตร์หรอื ท�าเลทีต้ั่งของพืน้ที ่ทีน่�า้ไหลผ่าน 
เพื่อหาแนวทาง วิธีการป้องกันแก้ไขต่อไป
 ที่กล ่าวมาคือเรื่องป ัญหาเดียวกัน 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาก็
สามารถใช้แนวทางเดียวกันได้ เพราะวิธีการที่
กล่าวข้างต้น กไ็ด้มาจากการถอดประสบการณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เคยประสบเหตุการณ์
มาแล้ว

สรุปบทเรียนจากการถอดประสบการณ์
คิดก่อน ท�าก่อน ปัญหาเกิด
 โดยหลักการของการป ้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มี 3 ระยะ การด�าเนินการ
ส�าคัญ คือ ก่อนเกิดเหตุการณ์ ระหว่างเกิด
เหตุการณ์ และหลังเกิดเหตุการณ์
 ระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ ถือว่าเป็น 

ระยะที่ควรให้ความส�าคัญมากที่สุด ผู ้ว ่า
ราชการจังหวัดทุกคนที่เคยผ่านประสบการณ์
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ต่างยืนยันว่าการป้องกัน
คอื หวัใจส�าคญัของการบ�าบัดทกุข์ บ�ารุงสุข
ในเร่ืองของภยัพิบัต ิเพราะเป็นทัง้การป้องกนั
ไม่ให้เหตุเกดิและเป็นการบรรเทาความเสยีหาย 
กรณีเกิดเหตุการณ์จริง ดังนั้น การคิดก่อน  
ท�าก่อน ทีปั่ญหาจะเกดิจงึเป็นแนวทางทีด่ทีีสุ่ด

ขณะเกิดภัย ท�าอย่างไรบ้าง
 ขณะเกิดภัยท�าอย่างไรบ้าง หมายถึง 

ในบทบาทของผูว่้าราชการจังหวดั เพราะต้ังแต่ 

เริ่มเกิดเหตุ เกิดภัยใด ๆ ก็แล้วแต่ จนถึงระยะ

จบเหตุหรอืภยัสิน้สดุ มักต้องใช้ระยะเวลาระยะ
หนึ่ง เร็วหรือช้าแล้วแต่ประเภทของภัย แต่โดย
ทัว่ไปสิง่ส�าคัญ ๆ  ของการด�าเนนิการทีป่ระมวล
ได้ คือ 
 1.  กำรได้รับรำยงำนอย่ำงทันท่วงที 
คือ ทนัททีีเ่กดิเหตุ ผูว่้าราชการจังหวดัจะต้องได้
รับรายงานเหตุทันที เพราะโดยปกติสื่อมวลชน
จะรายงานเหตุการณ์ได้เร็วกว่าหน่วยงาน
ราชการ ดังนัน้ การวางระบบรายงานจึงเป็นเรือ่ง
ที่ต้องให้ความส�าคัญอันดับต้น ๆ
 2. กำรเข้ำถงึทีเ่กดิเหตทุนัเหตกุำรณ์ 

ถ้าผูว่้าราชการจังหวดัสามารถเดินทางถงึทีเ่กดิ
เหตุภัยพิบัติได้ทันท่วงที ก็จะเกิดผลทางด้าน
จิตวิทยาในลักษณะของก�าลังใจและความ
เอาใจใส่ และเกิดกระบวนการปฏิบัติการ
ตอบโต้ภัยได้ทันท่วงทีเช่นกัน
 3. ก ำ รบ ริหำรแผน เผ ชิญ เหต ุ 

โดยปกตใินเรือ่งของสาธารณภยัมีการจัดท�าแผน
เผชิญเหตุไว้อยู่แล้ว แต่เม่ือเกิดเหตุมักจะเกิด
เหตุการณ์ในลกัษณะชุลมุน ดังนัน้ ผูว่้าราชการ
จังหวัด ต้องพยายามบัญชาการเหตุการณ์  
โดยมีแผนเผชิญเหตเุป็นกรอบแนวทางด�าเนนิการ
 4. กำรบังคบัใช้กฎหมำย ในสถานการณ์
เกิดภัย การดูแล บังคับใช้กฎหมาย มักจะ 

ไม่สามารถด�าเนนิการได้เต็มที ่เพราะเป็นภาวะ
ไม่ปกติ แต่ผูว่้าราชการจังหวดั ต้องใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่ง เพื่อให ้เหตุการณ  ์

ไม่ลุกลามบานปลาย หรือเพื่อระงับยับยั้งเหตุ
แทรกซ้อนอ่ืน ๆ
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 5. ตัง้ศูนย์อ�ำนวยกำรช่วยเหลือ กรณี
นี้เป็นไปตามขั้นตอนและตามแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัอยูแ่ล้ว แต่จะมีรายละเอียด
แตกต่างกนัไปในแต่ละอุบัติภยั เช่น ภยัสงคราม 
กต้ั็งลกัษณะหนึง่ ภยัแผ่นดินไหวกต้็องต้ังในอีก
ลักษณะหนึ่ง เป็นต้น
 6. มีข้อมูลจริง ชัดเจน ทันเวลำ  

ในระหว่างเกดิเหต ุผู้ว่าราชการจังหวดั
จะต้องได้รับข้อมูลจากภาคสนาม  
ที่ เป ็นข ้อมูลจริง มีความชัดเจน  
และทนัเวลา เพือ่บัญชาการเหตุการณ์
ได้ถูกต้อง ทันท่วงที
 7. แปลงวิกฤติเป็นโอกำส 

จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ ์  ใ น บ า ง ค รั้ ง
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ห นึ่ ง อ า จ จ ะ เ อ้ื อ
ประโยชน์ให้อีกสถานการณ์หนึ่ง  

รูปศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพ

ในบรบิทการบรหิาร งานจังหวดัของผูว่้าราชการ
จังหวัด เพราะเม่ือเกิดภัย ประชาชนก็มักจะหัน
มาพึ่งพาและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
บางสถานการณ์ประชาชนทีเ่คยมีความขดัแย้ง
กัน ก็สามารถใช้สถานการณ์เปลี่ยนความคิด
เปลี่ยนมุมมองให้ประชาชนหันมาสามัคคีกัน 

ได้ อย่างนี้เป็นต้น

รูปศูนย์บริการตรวจสุขภาพประชาชน
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เมื่อภัยผ่านพ้น
 การบรหิารจัดการสาธารณภยัให้เป็นไป
ด้วยความเรยีบร้อย ถอืเป็นเรือ่งท้าทายผูบ้รหิาร 
โดยเฉพาะผูว่้าราชการจังหวดัเป็นอย่างยิง่ โดยใน
ขณะที่เม่ืออุบัติภัยต่าง ๆ จบสิ้นลง ไม่ได้
หมายความว่า หมดหน้าที่ส�าหรับผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพราะสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการ 

ช่วยเหลือ เยียวยา และการฟื้นฟู ซ่ึงบางครั้ง 

อาจมีปัญหามากกว่าขณะเกิดภัยก็อาจเป็นได้ 
โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือ ทีม่กัจะถกูมองว่า 

ไม่ทั่วถึง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เพียงพอ ดังนั้น  
การจัดระบบการให้ความช่วยเหลือให้เป็นไป
อย่างมีประสทิธภิาพ เพือ่ลดปัญหาการร้องเรยีน 
การฟ้องร้อง ที่จะตามมา จึงมีความส�าคัญ 

ไม่แพ้กับกระบวนการอ่ืน ๆ 

รูปทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเครื่องมือ ขอบคุณภาพประกอบจาก news.bbc.co.uk

 สิ่งส�าคัญประการหนึ่งที่ควรค�านึงถึง
เม่ือภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว ก็คือ เรื่องของการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ เพราะเป็นเร่ืองส�าคัญ 
เนื่องจากภัยพิบัติมักเกิดขึ้นอย ่างรวดเร็ว  
และควบคุมได้ยาก แต่เม่ือเกิดขึ้นแล้ว ผู้ที่มี
ประสบการณ์ จึงมีแนวโน ้มในการแก ้ไข
สถานการณ์ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่า  
ดังนั้น จึงควรมีการสรุปบทเรียนให้เป็นองค์
ความรู ้ และถ่ายทอด เผยแพร่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนต่อไป ตัวอย่างความส�าเร็จ คือ 
ประเทศญี่ปุ่นซ่ึงประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
บ่อยครัง้ ได้ให้ความส�าคัญกบัการการถ่ายทอด
ประสบการณ์เป็นอย่างมาก ท�าให้เม่ือเกดิภยัขึน้
ในแต่ละครั้ง มีความสูญเสียด้านชีวิตของ 

ผูค้นน้อย และการให้ความช่วยเหลอืกเ็ป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว
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การถ่ายทอดประสบการณ์ของผู ้ว่าราชการ
จังหวดัในครัง้นี ้นบัว่ามีความส�าคัญ จ�าเป็นและ
ดียิ่งประการหนึ่ง เพราะสามารถน�าไปศึกษา 
ถอดบทเรียน เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ จึงหวัง
เป็นอย่างยิง่ว่า การถอดประสบการณ์ทีน่�าเสนอ
มาทั้งหมด จะเป็นประโยชน์และสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงต่อไป

G G G G G

แผนภาพการจัดการความรู้ 3 มุมมอง
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 ในช่วงที่ทุกฝ่ายอยู่บนเส้นทางสู่การ
ปฏิรูป ไม่ว่าประเด็นอะไรก็ตาม ย่อมต้องมี
กระบวนการและเครื่องมือมาช่วยในการตัดสิน
ใจและเดินหน้าต่อ ซ่ึงไม่พ ้น 3-4 เรื่องนี้  
ก็คือ การทบทวนบทเรียนและประสบการณ์ 
ทีผ่่านมา การเรยีนรูจ้ากกรณตัีวอย่างอ่ืน การใช้
ความรู้หรือเทคนิคเฉพาะเรื่อง และการก�าหนด
เป้าหมายส�าหรับอนาคต หลังจากนั้นแล้วค่อย
เข้าสู่กระบวนการท�าแผนและก�าหนดยทุธศาสตร์
กันต่อไป
 บทความนี้  ขอช ่วยมองเรื่ องการ
ก�าหนดเป้าหมายส�าหรับอนาคตอีกแง่มุมหนึ่ง 
ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการ
ด�าเนินงานในสถานการณ์ต่าง ๆ

 ใครอยำกเห็นอนำคต? ยกมือขึ้น  
เช่ือว่าทุกคนอยากเห็น ขอถามใหม่ มีใครมอง
เห็นภำพอนำคตบ้ำง ? คงมีคนยกมือน้อยลง
บางคนวาดภาพอนาคตทีตั่วเองอยากให้เกดิขึน้ 
บ้างก็เห็นภาพอนาคตจากการเอาข้อมูลมา
วิ เคราะห์โดยใช ้หลักสถิติและคาดการณ  ์

ความเป็นไปได้ บางคนเห็นภาพอนาคตจาก
สัญญาณบางอย่างที่เริ่มสัมผัสได้ แต่บางคน 

กย็อมรบัว่าภาพอนาคตเป็นภาพทีเ่ลอืนรางมาก 
เพราะทุกวันนี้เรื่องราวต่างๆ เข้ามาและผ่านไป
เร็วมาก จนยากที่จะคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

ในอนาคตจริง ๆ แล้วอนาคตมีหลายรูปแบบ  
ขึ้นอยู ่กับว ่าอนาคตของเรื่องอะไรดังภาพ 

ด้านล่าง 

ความหลากหลายของรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ชวนมองอนาคต จาก “ภาพอนาคต”
เบญจมาส โชติทอง 

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย
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Foresight ช่วยมองอนาคตทีไ่ม่แน่นอน
 เม่ือหลายปีก ่อน ผู ้ เขียนได้รับการ
ชักชวนจากส�านักงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
และสถาบันคลงัสมองของชาติ ให้เข้ามารูจั้กกบั
กระบวนการ Foresight ซ่ึงภาษาไทยเขาใช้กัน
ว่า “การมองอนาคต” จึงได้เริ่มศึกษาและปรับ
ใช้ต้ังแต่นัน้มา บนหลกัคิดทีว่่า อนาคตเป็นเรือ่ง
ไม่แน่นอน ไม่มีใครท�านายได้ ไม่ชัดเจนและซับซ้อน 

ท�าให้ไม่มีค�าตอบที่ถูกต้องเพียงค�าตอบเดียว
 การมองอนาคต ในแบบ Foresight 
เป ็นกระบวนการคาดการณ ์ เห ตุการณ ์ 
ในอนาคตอย่างเป็นระบบ โดยวเิคราะห์จากปัจจัย 

รอบด้านที่อาจมีผลต่ออนาคต ทั้งที่เป็นแรง 

ขับเคลื่อนให้เกิดเหตุการณ์ และเป็นอุปสรรค 

ขัดขวางไม่ให้เกิด และความไม่แน่นอนที่อาจ 

พลิกผันสถานการณ์ได้ กระบวนการนี้เน้นการ 

มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีและความกล้า
ที่จะคิดนอกกรอบ
 สิ่งจ�าเป็นในการมองอนาคต คือ การ
ชวนผู้เกี่ยวข้องซ่ึงมีอยู่จ�านวนมาก มีความคิด
เห็นแตกต่างกัน และมักมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กัน เข้ามาร่วมกันมอง จึงจะช่วยให้เข้าใจถึง
ภาพเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิได้หลากหลายแง่มุม 
และมีคุณค่าในการน�าไปใช้ที่แตกต่างจากเดิม
 อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ การ
ค้นหาสัญญาณ สิ่งที่จะช่วยให้การจับภาพ
อนาคตได้ปรากฏการณ์ออกมาเร็วขึ้นและ 

ชัดขึน้ สญัญาณนัน้อาจแตกต่างจากสิง่ทีส่นใจ

หรอืสิง่ทีช่อบ ลองคิดดูว่าหากเราเข้าสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดน เราเริ่ม เห็นสัญญาณ 

อะไรบ้างในปัจจุบัน หากจับทางสัญญาณได ้ 
ภาพอนาคตก็จะชัดมากขึ้น

Scenario เล่าเร่ืองอนาคต
 Scenario มีค�าภาษาไทยหลายค�า 

ที่ใช้กัน เช่น ฉากทัศน์ ทัศนภาพ ภาพฉาย
อนาคต ภาพจ�าลองอนาคต สถานการณ์จ�าลอง 
เป็นต้น ค�าเหล่านีมี้แนวคิดทีใ่กล้เคียงกนั ว่าเป็น
ภาพที่สะท้อนให้เห็นเร่ืองราวในอนาคตที่มี
โอกาสเกดิขึน้ได้ ในทีน่ีข้อใช้ค�าว่า “ภาพอนาคต”
 ภาพอนาคต เป็นภาพที่ มีเรื่องราว 

จากปฏสิมัพนัธ์ของแรงผลกัดัน (Drivers) ต่าง ๆ  
ที่น�าเราไปสู่อนาคตและช่วยให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความไม่แน่นอน รวมทั้งเตรียมพร้อมหาก 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการ
 ภาพอนาคตอาจเกิดได้หลาย ๆ ภาพ 
เพราะอนาคตเป็นเรือ่งไม่แน่นอน และขอเน้นว่า 
ภาพอนาคตเป็นเหตุการณ์ทีเ่ป็นไปได้ในอนาคต
เป็นเรื่องจริงได้ (Plausible) มิใช่เฉพาะภาพที่
คาดว่า จะเป็น (Expected) หรือที่อยากให้เป็น 
(Preferred)
 หากถามว่า เราจะเห็นภาพอนาคต 

ทีว่่านีไ้ด้อย่างไร ค�าตอบกคื็อ เราต้องช่วยกนัจัด
ท�าภาพอนาคตขึ้น หลายคนก็คงสงสัยต่อว่า  
จะท�าได้อย่างไร?
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 การจัดท�าภาพอนาคต (Scenario 
Building) เริม่จากการร่วมกนัวเิคราะห์เพือ่ระบุว่า
สิ่งใดเป็นแรงขับเคลื่อน ที่จะน�าไปสู ่อนาคต 
แน่นอนว่าคงมีหลาย ๆ สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นแรง
ขับเคลื่อน ดังนั้นก็ต้องมาคัดกรองกันว่าสิ่งใด
เป็นแรงขบัเคลือ่นทีไ่ม่แน่นอนและมีอิทธพิลสงู 

ท�าไมต้องเลือกแรงขับเคล่ือนทีม่คีวาม
ไม่แน่นอน???
 ก็เพราะเราอยากเห็นภาพที่เป็นไปได้
หลาย ๆ ภาพ จากความไม่แน่นอนเหล่านั้น  
เพื่อจะได้เตรียมรับมือหรือจัดการกับสิ่งต่าง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้น 
 คงอยากเห็นภาพอนาคตที่ว่านี้กันบ้าง
แล้ว ขอยกตัวอย่างภาพอนาคตทีมี่การจัดท�าขึน้

ในยุคแรก ๆ ซ่ึงเป็นที่กล่าวขานกันมาก ก็คือ 
ภาพอนาคตของประเทศแอฟริกาใต้ ที่ริเริ่มขึ้น
ในปี ค.ศ.1990 เป็นช่วงทีมี่ความขดัแย้งภายใน
ประเทศสะสมมานาน กระบวนการจัดท�า 

ภาพอนาคตภายใต้โครงการ The Mont Fleur 
Scenarios จึงได้จัดเวทีสาธารณะพูดคุยกัน 

นับสิบ ๆ ครั้ง เวทีหารือเฉพาะกลุ ่มอีกกว่า  
20 ครั้ง เพื่อค้นหาว่าจะท�าอย่างไรที่จะท�าให้
ประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งและก้าวเดินไป
ข้างหน้าได้ ในที่สุดก็ได้มีการจัดท�าภาพที่เป็น
ผลจากความไม่แน่นอนของแรงขับเคลื่อน
ส�าคัญ 2 ประการ คือ ผลการเจรจาข้อตกลง 
และการจัดต้ังรัฐบาล ออกมา 4 ภาพ ซ่ึงสะท้อน
เรื่องราวของประเทศแอฟริกาใต้ ที่จะเกิดขึ้น 

ในช่วงปี ค.ศ. 1992 - 2002 
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 ภำพแรก นกกระจอกเทศสัตว์พื้นถิ่น
ขนาดใหญ่ที่ก�าลังเอาหัวมุดทราย ไม่พร้อมรับ 

การเปลี่ยนแปลง เป็นภาพที่สะท้อนเหตุการณ ์

หากการเจรจาข้อตกลงไม่ประสบความส�าเรจ็ และ
ยงัขาดรฐับาลตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 ภำพที่สอง เป็ดพิการที่ก้าวเดินอย่าง
ทุลักทุเล หากมีการบรรลุข้อตกลงการเจรจา  
แต่มีการจัดตั้งรัฐบาลที่ไร้ความสามารถ
 ภำพที่สำม  เทพอิคารัสในต�านาน 

ซ่ึงปีกหกัเพราะบินเข้าใกล้พระอาทติย์ท�าให้ขีผ้ึง้
ยึดปีกละลาย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนผ่าน
ทีร่วดเร็วเกนิตวั รัฐบาลใหม่มุ่งนโยบายเศรษฐกจิ
แบบประชานิยมที่ไม่ยั่งยืน
 ภำพทีส่ี่ ฝงูนกฟลามิงโกเหนิทะยานไป
ข้างหน้า ด้วยรัฐบาลใหม่ที่มีนโยบายมุ่งการ
เติบโตที่ม่ันคงและสร้างประชาธิปไตย
 เม่ือจัดท�าภาพนีเ้สรจ็ ทมีงานได้ช่วยกนั
กระจายและสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
รายงานฉบับย่อใบแทรกหนงัสอืพมิพ์ การ์ตูนและ
เรือ่งสัน้ความยาว 30 นาท ีนอกจากนัน้ ยงัน�า
ภาพนีไ้ปสูว่งอภปิรายย่อย ๆ กว่า 50 กลุม่ ทัง้
นกัการเมือง นกัธรุกจิ ภาคการศึกษา ภาคประชา
สงัคม ผูป้ระกอบการขนาดย่อย เป็นต้น จึงท�าให้
ได้รับความสนใจและพูดถึงในวงกว้าง และ
แน่นอนว่าทกุฝ่ายอยากน�าพาประเทศไปข้างหน้า
ด้วยกนั อย่างภาพฝงูนกฟลามิงโก กระบวนการ
จัดท�าภาพอนาคตเหล่านี ้ จึงเป็นแรงกระตุ้นช่วย
ให้ทกุฝ่ายหนัหน้ามาคุยกนัและเข้าใจกนัมากข้ึน
 ก่อนหน้านั้น ประมาณปี ค.ศ.1970 
บรษัิทน�า้มันเชลล์กไ็ด้ทดลองการวางแผนแบบ 

Scenario Planning (Nishimura, 2003) เนือ่งจาก
เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่ยากจะคาดการณ์ได้  
จึงได้มีการจัดท�าภาพอนาคตขึน้ 6 ภาพ รวมถงึ
ภาพการเกดิวกิฤตน�า้มันด้วย หลายคนไม่ยอมรบั
ในขณะนัน้ เพราะเหน็ว่าบรษัิทน�า้มันขนาดใหญ่
ย่อมควบคุมตลาดได้ แต่บริษัทยังเดินหน้าฝึก
ปฏิบัติเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ ดังนั้นเม่ือ
เกิดวิกฤตน�้ามันในปี 1973 ขึ้น เร็วกว่าที่คิดไว้ 
บริษัทก็สามารถปรับกลยุทธ์และฝ่าวิกฤต 

ดังกล่าวไปได้ แนวคิดนีไ้ด้ถกูน�าไปใช้แพร่หลาย 
เนือ่งจากท�าให้พนกังานบรษัิทและผูท้ีเ่กีย่วข้อง
รู ้สึก เข้าใจ และปรับตัวกับสภาพแวดล้อม  
ทีเ่ปลีย่นแปลงได้ ปัจจุบัน บรษัิทเชลล์กย็งัคงใช้
วธิกีารมองอนาคตพลงังานเพือ่เตรยีมตัวกบัราคา
น�า้มันในระดับต่าง ๆ ภายใต้ภาพอนาคต “Shell 
Energy Scenarios to 2050”

ภาพอนาคตประเทศไทย มองจาก
ปัจจบัุนเมือ่ 5 ปีก่อน
 เม่ือปี พ.ศ. 2552 ก่อนเกิดเหตุการณ์
ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ได้มี
การต้ังวงคุยกนัเรือ่งภาพอนาคตประเทศไทย โดย
แยกกนัคุยระหว่างคน 3 วยั ทีม่าจากหลากหลาย
สาขาอาชีพผ่านการวเิคราะห์ข้อมูลและเวทรีบัฟัง
ความคิดเหน็ แล้วค่อยสรุปและน�าเสนอมาเป็น
ภาพอนาคต 3 ภาพ จากแรงขับเคลื่อน ที่ไม่
แน่นอนซ่ึงมีอิทธพิลสงู และได้เริม่ส่งสญัญาณ
แล้วในขณะนัน้ ได้แก่ ความเข้มแขง็ของสงัคม 
การแข่งขนักบัภายนอก และภาวะทางการเมือง
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ภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2562 (จัดท�าข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2552)

 ภาพทีส่าม ต้มย�ากุง้แม่น�า้โขง สะท้อน
ภาพการน�าพาประเทศไปท่ามกลางการแข่งขนั
กับภายนอก ด้วยความเข้มแข็งของสังคมไทย 
ด้วยความร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบ้าน สถาบัน
การศึกษาปรับตัวสู่ความเป็นนานาชาติ ตลาด
การค้ากว้างขึ้น ปัญหาชายแดนภาคใต้ได้รับ
การจัดการ 
 ณ ปัจจุบันปี พ.ศ.2557 หลายสิ่งที่แฝง
อยู่ในทั้งสามภาพได้เกิดขึ้นแล้ว แต่น่าเสียดาย
ว่าเราเตรียมความพร้อมกันน้อยเกินไป ที่จะ
รับมือกับความขัดแย้ง จึงได้เกิดความเสียหาย
ขึ้นมากมาย

ใครๆ ก็เร่ิมสนใจภาพอนาคต
 อย ่างที่ ได ้กล ่าวว ่าการจัดท�าภาพ
อนาคตของบริษัทเชลล์ ได้เป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวาง เป็นทีน่ยิม ในภาคธรุกจิเอกชน 
เนื่องจากต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ

 ภาพแรก น�า้พริกปลาทู สะท้อนสงัคม
ด้ังเดิมที่เข้มแข็ง เป็นอยู่เรียบง่าย การแข่งขัน
กับภายนอกยังน้อย มีการพัฒนาไปตามล�าดับ
ขั้นตอนพร้อมเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต อาทิ สังคมผู้สูงอายุ การจัดการ 

สิ่งแวดล้อมร่วมกับนานาประเทศ การต้ังเขต
ปกครองพิเศษ ในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ  
มุ่งเกษตรอินทรย์ีและส่งเสรมิเกษตรกรรายย่อย 
รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างทาง 

การเมือง
 ภาพที่สอง เกาเหลาไม่งอก เกิดจาก
ภาวะทางการเมืองที่อ่อนแอ เต็มไปด้วยการ
คอรัปช่ัน รัฐบาลไม่สามารถบริหารจัดการ
ประเทศได้ เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อสถาบัน
หลักของประเทศ สังคมกลียุค เกิดสงคราม 

กลางเมือง ระบบการศึกษาไร้การดูแลเอาใจใส่ 
คนต่างด้าวเรียกร้องสิทธิ เศรษฐกิจถดถอย
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กับการแข ่งขันและการผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจในระดับต่างๆ เม่ือสามารถสะท้อน 

ออกมาด้วยภาพแล้ว ก็จะท�าให้หลาย ๆ ฝ่าย 

มองเหน็สถานการณ์ร่วมกนัได้ชัดเจนขึน้ น�าไปสู่
การวางแผนเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่มี
โอกาสเกิดขึ้น ท�าให้มีขีดความสามารถในการ
ปรับตัวสูงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
 การจัดท�าภาพอนาคตของประเทศ
ต่างๆ หรือภาพอนาคตเรือ่งต่างๆ กเ็ช่นเดียวกนั 
อย่างกรณีภาพอนาคตสิ่งแวดล้อมโลก ซ่ึงเกิด
จากการป้อนข้อมูลของนักวิชาการสาขาต่าง ๆ 
จากทั่วโลก เนื่องในโอกาสเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ 
ป ี  ค.ศ.2000 มีการประเมินสถานการณ์ 
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาและมองไปข้างหน้าอีก  
50 ปี ผ่านภาพอนาคตส่ิงแวดล้อมโลก ค.ศ. 2050 

ซ่ึงได้ถูกจัดท�าขึ้นมา 4 ภาพ โดยเช่ือว่าแรง 

ขับเคลื่ อนที่ ไม ่แน ่นอนและมี อิทธิพลสูง  
มี 2 ประการ คือ การขยายของประชากร  
และภาวะทางเศรษฐกิจ 
 ภาพที่ น ่ าสนใจ อีกภาพหนึ่ งก็ คือ  
ภาพอนาคตเกษตรไทย พ.ศ.2563 จัดท�าขึน้โดย 

ผู ้ที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตรต้ังแต่นักศึกษา 

คณะเกษตร เกษตรกรผูผ้ลติ นกัธรุกจิการเกษตร
กลางน�้ าและปลายน�้ า  และนักวิชาการ  
ในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงสรปุร่วมกนัว่าแรงขบัเคลือ่น
ส�าคัญ คือ นโยบายประชานยิมของรฐับาล  และ
การแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยสะท้อน
ออกมาด้วยภาพอนาคต 3 ภาพ พร้อมกรอบการ
ด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้สิ่งที่ต้องการเกิดขึ้น
และรับมือกับสิ่งที่ไม่ต้องการ

ภาพอนาคตเกษตรไทย พ.ศ.2063
(จดัท�ำขึน้เม่ือปี พ.ศ.2553)
ดรูำยละเอียดเพ่ิมเตมิจำก

www.youtube.com/watch?v=cnGtc46pkJQ

ภาพอนาคตส่ิงแวดล้อมโลก ค.ศ.2050
(จดัท�ำขึน้เม่ือปี ค.ศ.2000)
ดรูำยละเอียดเพ่ิมเตมิจำก

www.onep.org/maweb/en/synthesis.aspx 
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 ส�าหรับภาพอนาคตที่ จัดท�าขึ้นโดย 

ภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคมไทยยังมีไม่มากนัก  
เท่าที่รวบรวมได้ ก็ยังมีภาพอนาคตเมืองล�าพูน 
พ.ศ.2570 ภาพอนาคตอุดมศึกษาด ้าน
การเกษตร พ.ศ. 2566 ภาพอนาคตสิง่แวดล้อม
ไทย พ.ศ. 2575 ภาพอนาคตเกษตรจังหวดัน่าน 
พ.ศ. 2565 ภาพอนาคตพลังงานไทย ซ่ึงจัดท�า
ขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2555 เป็นต้น

หากเปิดใจ ย่อมได้มากกว่า 
“ภาพอนาคต”
 อันที่จริงแล้ว การมองอนาคตยังมี 

เครื่องมือที่น่าสนใจอีกมาก อาทิ การส�ารวจ
แบบเดลฟี (Delphi survey) ด้วยการสอบถาม

ผู ้ เ ช่ียวชาญ และการสร ้างแผนที่น�าทาง  
(Road-mapping) ที่จะน�าไปสู ่การเตรียม 

ความพร้อมในอนาคตเช่นเดียวกัน
 ประเด็นส�าคัญไม่ได้อยูท่ีว่่า “อนาคตจะ
เป็นอย่างไร” แต่อยู่ที่ว่า “หากอนาคตที่คิดไว้
เกิดขึ้น แล้วจะท�าอย่างไร” จึงต้องค้นหาว่าใน
อนาคต สิ่งใดที่มีโอกาสจะเกิดบ้าง แล้วจะ
รับมือกับบางสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างไร
 ภาพอนาคตที่ได้รับการจัดท�าขึ้นนับ
ร้อยๆ เรื่องที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าจะมีคุณค่าได้ 
ก็ต่อเม่ือได้มีการสื่อสาร และการน�าไปสู่การ 

จัดท�าแผนและปฏิบัติ แต่ก็ไม่ควรมองข้าม
กระบวนการจัดท�าภาพอนาคต ซ่ึงย่อมมีการ
ทุ ่มเทและระดมสรรพก�าลังจากฝ่ายต่าง ๆ  
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เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น  
ซ่ึงได้ช่วยลดช่องว่างในการรบัรูแ้ละความเข้าใจ
ในเรื่องเดียวกันได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้  
ยงัช่วยกระชับความร่วมมือในการขบัเคลือ่นให้
ไปสู่สิ่งที่ต้องการด้วยกัน
 ค ง เ ห็ น แ ล ้ ว ว ่ า ก า ร ม อ ง อ น า ค ต 
(Foresight) ต่างจากการคาดการณ์ (Forecast) 
ทีมี่การวเิคราะห์ปัจจัยเดียวและช้ีไปข้างหน้าว่า
จะเกดิอะไรขึน้เพยีงภาพเดียว ส่วนภาพอนาคต 
(Scenarios) ก็ต่างจากวิสัยทัศน์ (Vision)  
ตรงที่ว่าไม่ได้พูดถึงเฉพาะอนาคตที่คาดหวัง 

ให้เกิดขึ้นเท่านั้น แต่มองครอบคลุมอนาคต 

ที่เป็นไปได้แม้จะไม่อยากได้

 การมองอนาคตอย่างครอบคลุมและ
ชัดเจนขึน้ ไม่ใช่เพยีงเพือ่ “รูล่้วงหน้า” แต่ยงัต้อง
ถูกน�ามาใช้เพื่อ “รู ้ทัน” และสร้างทางเลือก 

ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมหรือบรรเทา  
การมองอนาคตจึงต้องคิดอย่างเป็นระบบ  
โดยค�านงึถงึปัจจัยรอบด้าน ทัง้ทีเ่ป็นแรงขบัเคล่ือน
ให้เกิดเหตุการณ์ เป็นอุปสรรคไม่ให้เกิด และ
ความไม่แน่นอนที่อาจพลิกสถานการณ์ได้  
การมองอนาคตมีเทคนคิต่าง ๆ ซ่ึงมีข้อดีข้อด้อย
ต่างกนัไป ระยะหลงันีมั้กเน้นให้ผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี มาร่วมระดมความคิดภายใต้
กระบวนการจัดท�าภาพอนาคต ท�าให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างกัน  
และช่วยในการออกแบบอนาคตใหม่ร่วมกัน

G G G G G
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รายช่ือคณะท�างานสัมภาษณ์จัดเก็บและเรียบเรียง
สถาบันด�ารงราชานุภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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