ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

เตรียมรับมือภัยจาก “น้ํา” กอนธรรมชาติย้ําเตือน
ฟาครึ้มและกลิ่นฝน...
ขณะที่ชาวไรชาวนาเห็นวาสองสิ่งนี้เปนสัญญาณแหงความฉ่ําเย็น คนในเมืองใหญมีสายตาที่แตกตาง
ออกไป โดยมองเห็นเปนสัญญาณเตือนถึงความไมสะดวกสบายในรูปแบบตางๆ ที่จะตามมา ไมวาจะเปนรถติด
น้ําเจิ่งนอง...
แตสําหรับคนในพื้นที่ที่เคยเผชิญประสบการณน้ําทวมฉับพลัน หรือดินถลม ยามใดที่ไดเห็นฟาครึ้ม
และกลิ่นฝนโชยมาในยามลวงเลยเขาเดือนสิงหาคม คงอดหวาดวิตกในใจไมได
ในรอบ 20 ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบหายนะที่เกิดจากน้ําทวม น้ําปา และดินถลมหลายครั้ง แต
ละครั้งไดทิ้งรองรอยความบอบช้ําและการสูญเสียเอาไวอยางสาหัสสากรรจ กระทบตอชีวิตและสุขภาพของผูคน
นับหมื่น ดังกรณีตอไปนี้

ตารางที่ 1 ความเสียหายจากน้ําทวม น้ําปา และดินถลม ในรอบ 20 ปที่ผานมา
วันที่
สถานที่
22 พฤศจิกายน 2531 บ.กะทูนเหนือ อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช

ความเสียหาย
ผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ประมาณ 230 คน
บานเรือนเสียหายประมาณ 1,500 หลัง
พื้นที่การเกษตรเสียหาย 6,150 ไร คิดเปน
มูลคาประมาณ 1,000 ลานบาท

มีผูเสียชีวิต 10 คน สูญหาย 2 คน
11 กันยายน 2543 - บ.ธารทิพย อ.หลมสัก
- บ.โพธิ์เงิน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ บานเรือนเสียหาย 363 หลัง การปศุสัตว
และพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย
อ.วังชิ้น จ.แพร
4 พฤษภาคม 2544

มีผูเสียชีวิต 43 คน สูญหาย 4 คน
บานเรือนเสียหาย 18 หลัง คิดเปนมูลคา
ประมาณ 100 ลานบาท

11 สิงหาคม 2544 ต.น้ํากอ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ ผูบาดเจ็บ 109 คน เสียชีวิต 136 คน สูญ
หาย 4 คน บานเรือนเสียหาย 188 หลัง
เสียหายบางสวน 441 หลัง คิดเปนมูลคา
ประมาณ 645 ลานบาท
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20 พฤษภาคม 2547 ต.แมระมาด อ.แมระมาด จ.ตาก เดือนรอน 4 ตําบล 16 หมูบาน 8,846 คน
2,135 ครัวเรือน เสียชีวิต 5 ราย
บาดเจ็บ 391 ราย
23 พฤษภาคม 2549 - อ.ลับแล อ.ทาปลา อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ
- อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
- อ.เมือง จ.แพร
14 เมษายน 2550 อ.ยานตาขาว จ.ตรัง

ผูเสียชีวิต 83 คน สูญหาย 33 คน
บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 673 หลัง
พื้นที่การเกษตร 481,830 ไร
มูลคาความเสียหาย 308.6 ลานบาท
เกิดน้ําปาฉับพลันไหลหลากลงจาก
เทือกเขาบรรทัดสูน้ําตกสายรุง
น้ําตกไพรสวรรค และน้ําตกลําปลอก ทําให
มีผูเสียชีวติ มากถึง 37 คน และสูญหาย
อีก 1 คน

ที่มา: 1. ขาว: การประชุมครม วันที่ 25 พ.ค.47
อางใน http://www.dmr.go.th/news/26_05_47_7.html
2. น้ําปา-วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%
B8%B3%E0%B8%...
3. บันทึกเหตุการณดินถลมในประเทศไทย กองธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ

รูจุดเสี่ยงเพื่อเลี่ยงหลบภัย
ในปที่ผานมา กรมทรัพยากรธรณีไดรวบรวมขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม น้ําปา และดินถลม
และจัดทําเปนแผนที่หมูบานที่เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม น้ําปา และดินถลม เพื่อเตรียมพรอมปองกันและเฝาระวัง
ภัยไดอยางทันทวงที โดยแบงตามระดับความเสี่ยงภัยออกเปน 3 ระดับ ไดแก
ความเสี่ยงระดับที่ 1 คือ หมูบานที่ไดรับผลกระทบจากดินถลม
ความเสี่ยงระดับที่ 2 คือ หมูบานที่ไดรับผลกระทบจากน้ําปาไหลหลาก
ความเสี่ยงระดับที่ 3 คือ หมูบานที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม
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ตารางที่ 2 จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติจากน้ําจํานวนมากที่สุดของประเทศไทย
จังหวัด

ระดับความเสี่ยง
1
2
(ดินถลม)
(น้ําปา)
1. เชียงใหม
1054
145
2. เชียงราย
488
192
3. ตาก
380
210
4. ยะลา
373
128
5. นครศรีธรรมราช
211
71
6. นาน
206
142
7. ลําปาง
112
189
8. นราธิวาส
145
167
9. กระบี่
115
39
10. เลย
59
220
ที่มา http://www.dmr.go.th/geohazard/landslide/landslide_map_village.htm
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(น้ําทวม)
87
165
92
74
10
55
64
32
29
46

ถึงแมวาภัยพิบัติที่มาจาก "น้ํา" จะเปนภัยธรรมชาติซึ่งหลีกเลี่ยงไดยาก แตก็มิใชวาจะหาทางปองกัน
ไมไดเลย ดังที่ไดนําเสนอไปแลววาประเทศไทยก็มีขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงพื้นที่ที่มีการเสี่ยงภัยตอการเกิดน้ําทวม
น้ําปา และแผนดินถลม ซึ่งเราอาจนําขอมูลเหลานี้แจงเตือนกับประชาชนซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ดงั กลาวได
ตลอดจนสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในการวางแผนการควบคุมการใชที่ดินและการตั้งถิ่นฐานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ความรุนแรงจากภัยธรรมชาตินับวันจะทวีเพิ่มมากขึ้น สวนหนึ่งเพราะการทําลายธรรมชาติจาก
น้ํามือของมนุษย การตัดไมทําลายปาทําใหขีดความสามารถในการซับน้ํานอยลง จึงเกิดน้ําปาไหลหลากฉับพลัน
และบอยครั้งที่มีทอนซุงตามมาดวย ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ กิติมาภรณ 081-449-7479
“
ดังนั้นอนุรกั ษพื้นที่ปาก็นาจะเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยลดความรุนแรงที่เกิดจากปญหาน้ําทวม
น้ําปา และดินถลมไดอยางยั่งยืน
ขอมูลจาก ภัยพิบัติที่มาจากน้ํา ประสบการณความสูญเสียของประเทศไทย โดย ศิริพร เคาภูไทย สํานักงานพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ สืบคนไดจาก http://www.hiso.or.th/hiso/health_event/ghealth_event12.php

ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ กิติมาภรณ 081-449-7479
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