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• ปภ. บูรณาการแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน
ระดมสรรพกำลังสนับสนุนแกไขปญหาไฟปาและ
ฝุนควันภาคเหนือ
• ปภ. รวมสงตอความชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่แมฮองสอน-นาน
• ปภ. ขับเคลื่อนการปองกันและลดอุบัติเหตุ
คุมเขมมาตรการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 64
• ปภ. ประสานอาเซียนรวมใจชวยไทยสูโควิด-19
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เรื่องเลาเตือนภัย
วิพากษ...ภัยแลง

โดย พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผานเขามาสูชวงหนารอนกันแลวนะคะ สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19
ยังคงมีแตถือวาสามารถควบคุมได ทำใหเริม่ มีมาตรการผอนคลายกันบางแลว สถานทีต่ าง ๆ
เริม่ กลับมาเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบกันแลว แตก็ยงั เปนวิถแี บบ New Normal ตอเนือ่ ง
กันไปอีกระยะหนึง่ จึงตองรวมมือกันเพือ่ ใหตัวเองและคนรอบขางปลอดภัยจาก COVID-19
และหวังวาเราจะไดกลับเขาสูการใชชีวิตโหมดปกติกันในเร็ววัน
@DISASTER ฉบับนี้ มีสาระนารูมานำเสนอเชนเคย เปดเลมมาพูดคุยกันในประเด็น
บทบาทของทองถิ่นกับการเปนดานหนาในการเผชิญเหตุสาธารณภัยระดับพื้นที่ในคอลัมน
Special Talk แลวก็จะพาไปรูจักกับทรัพยากรเครือ่ งจักรกลสาธารณภัยบางสวนที่ ปภ. ไดนำ
ออกมาสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยในชวงฤดูรอน-ฤดูแลงนีก้ นั คะ
คอลัมนเรื่องเลาเตือนภัยฉบับนี้เรามีประเด็นเรื่อง “วิพากษ...ภัยแลง” ชวนมาคุยกัน
เรื่องของแนวโนมภัยแลงที่เกิดขึ้นในชวงฤดูรอน สวน Journey เจอนั่น พาไปเที่ยวดับรอน
กันที่ทะเลจังหวัดจันทบุรี และยังมีสาระนารูอื่นๆ ใหติดตามกันในเลมคะ
ทายเลม เรามีคำถามฝากไวใหรวมสนุก อาน @DISASTER กันจบแลว สงคำตอบเพื่อรับ
ของรางวัลมาที่ Facebook กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM นะคะ
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นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรางศักยภาพ 'ทองถิ่น'

ดานการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ เสริมความเขมแข็งชุมชนปลอดภัย
นับวันสาธารณภัยมีแนวโนมเกิดขึ้นบอยครั้ง ขยายวงกวาง และมีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น ความรวมไมรวมมือของทุกภาคสวนถือเปนกลไกสำคัญที่ชวยลดความเสี่ยง
และผลกระทบจากสาธารณภัยได โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิน่ ถือเปนดานหนา
ของการจัดการสาธารณภัยในระดับพืน้ ที่ ทีผ่ านมา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไดเสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการรับมือ
สาธารณภัยครอบคลุมทั้งกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังภัยสิ้นสุด
วารสาร @Disaster คอลัมน Special Talk จึงขอหยิบยกบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานการจัดการสาธารณภัยดีเดน มาบอกเลาผานมุมมองของ นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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มีหนาที่เปนผูอำนวยการทองถิ่นรับผิดชอบ ที่ตองการเตรียมความพรอมและยกระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหสามารถรับมือ
ในการจัดสาธารณภัยระดับพื้นที่
ซึ ่ ง บทบาทหรื อ อำนาจหนาที ่ ข อง สาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ผูอำนวยการทองถิน่ มีอะไรบาง มีหนาทีด่ าน เพือ่ เปนการยกยองเชิดชูเกียรติองคกรปกครอง
การจั ด การสาธารณภั ย ในประเด็ น หลั ก สวนทองถิน่ ทีป่ ฏิบตั งิ านไดดีเยีย่ ม เปนเกียรติ
4 เรื่อง เรื่องแรก การจัดใหมีวัสดุอุปกรณ และเปนศักดิศ์ รีกบั ผูบริหารทองถิน่ สรางขวัญ
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่มีความจำเปน และกำลังใจใหกับเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงาน

ในการปองกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ในพื้นที่ของตัวเอง เรื่องที่สอง การจัดใหมี
การแจงเตือนใหประชาชนไดรับทราบวา
จะเกิ ด ภั ย ขึ ้ น หรื อ วาเกิ ด ภั ย ขึ ้ น แลวใน
พื้นที่ เรื่องที่สาม การปฏิบัติการเมื่อเกิดภัย
ซึ่งผูอำนวยการทองถิ่นมีอำนาจกวางขวาง
กวายามปกติ อาทิ การสั่งใชคน สามารถ
จะสั่งใชเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
การสัง่ ใชอาคารสถานที่ อุปกรณ ยานพาหนะ
และเครื่องมืออุปกรณสื่อสารทุกระบบที่อยู
ในพืน้ ที่ รวมถึงการหามเขาหรือใหออกจาก
พื ้ น ที ่ ท ี ่ เ ปนอั น ตราย และการขอความ
ชวยเหลือจากทองถิ่นหรือหนวยงานอื่น
สวนเรื่องที่สี่ การสงเคราะหเบื้องตนแก
ผูประสบภัย ซึ่งกฎหมายใหอำนาจทองถิ่น
ใหการสงเคราะหอยางทั่วถึงและรวดเร็ว
่อเกิดภัยอะไรขึ้นก็ตาม คนที่จะทราบ
Q : บทบาทขององคกรปกครอง เมื
คนแรกคือผูอำนวยการทองถิน่ กฎหมายจึงให
สวนทองถิ่นกับหนาที่การปองกัน อำนาจทองถิ่นทำหนาที่เปนดานแรกในการ
และบรรเทาสาธารณภัย
จัดการสาธารณภัย ซึ่งที่ผ านมาทองถิ่น
A : ในภาพรวมของการจัดการสาธารณภัย หลายแหงสามารถทำหนาที่ไดเปนอยางดี
เปนไปตามกฎหมายปองกันและบรรเทา Q : โครงการประกวดองค กร
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 แบงระดับการบริหาร ปกครองสวนทองถิน
่ ดานการจัดการ
จัดการไว 3 ระดับใหญ ๆ ระดับแรก ระดับชาติ
สาธารณภัยดีเดน ประจำป พ.ศ. 2564
มีรัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยเปน
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแนวทางดำเนินการอยางไร
แหงชาติ ระดับที่สอง ระดับจังหวัด มีผูวา A : โครงการประกวดองคกรปกครอง
ราชการจังหวัดเปนผูอำนวยการจังหวัด ดูแล สวนทองถิ่นดานการจัดการสาธารณภัย
ในภาพรวมของจังหวัด สุดทายระดับที่สาม ดีเดน ประจำป 2564 เกิดขึ้นจากแนวคิด
ระดั บ ทองถิ ่ น มี น ายกเทศมนตรี นายก ของ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรม
เมืองพัทยา นายกองคการบริหารสวนตำบล ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยคนปจจุบัน
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Q : การประกวดองคกรปกครอง
ส วนท องถิ ่ น ในครั ้ ง นี ้ จะช วย
เสริ ม สรางความเขมแข็ ง ในการ
จัดการสาธารณภัยเชิงพืน้ ทีอ่ ยางไร
A : ความเขมแข็งของทองถิน่ ในการจัดการ

ประกอบกับป พ.ศ. 2564 มีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ จึงจัดประกวด
องคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบเทศบาล
เปนลําดับแรก โดยแบงการประกวดเปน
3 ประเภทใหญ ๆ คือ กลุมที่ 1 เทศบาลนคร
และเมืองพัทยา กลุ มที่ 2 เทศบาลเมือง
กลุมที่ 3 เทศบาลตำบล สวนองคการบริหาร
สวนตำบลจะจัดประกวดระยะตอไป รูปแบบ
การประกวดแบงเปน 2 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก
การสมัครเขาประกวด โดยใหเทศบาลที่มี
ความพรอมตามหลักเกณฑที่กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกำหนด สามารถ
สมัครเขาประกวดไดที่สำนักงานปองกัน
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สาธารณภัยเปนสิง่ ทีเ่ ราอยากใหเกิดขึน้ โครงการ
ประกวดฯ ถือเปนการแขงขันเชิงสรางสรรค
เพือ่ สะทอนใหเห็นศักยภาพวาแตละทองถิน่
มีความพรอมและความเขมแข็งในการจัดการ
สาธารณภั ย ในระดั บ ไหน โดยพิ จ ารณา
ประเด็นหลัก 2 สวน สวนแรกขอมูลเชิงวิชาการ
เชน การจั ด ทำแผนปองกั น และบรรเทา
สาธารณภัย การวางระบบเฝาระวังและแจง
เตือนภัย การจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม
การจัดเตรียมบุคลากรและเครือ่ งมืออุปกรณ
ที่มีความสอดคลองกับสภาพความเสี่ยงภัย
การวางแนวทางการปฏิบตั อิ ยางเปนขัน้ เปนตอน
ในสวนที่ 2 ดูความพรอมและความเขมแข็ง
ของทองถิน่ ดานการปฏิบตั กิ าร เชน ระบบการ
เผชิญเหตุ ความพรอมปฏิบตั งิ าน ยานพาหนะ
อุ ป กรณตาง ๆ มี ค วามพรอมขนาดไหน
การแจงเหตุมเี จาหนาทีป่ ฏิบตั งิ าน 24 ชัว่ โมง
หรือไม เมื่อรับแจงเหตุแลวมีการรายงาน
ตอผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามกฎหมายอยางไร
และออกไปเผชิญเหตุอยางไร เรื่องอุปกรณ
เครื่องมือยานพาหนะ สามารถใชงานได
หรือชำรุด เก็บและบำรุงรักษาอยางไร

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขัน้ ตอนทีส่ อง
การคั ด เลื อ ก แบงเปน 3 รอบ รอบแรก
เปนการประกวดระดับจังหวัด รอบที่สอง
เป นระดั บ ภาค รอบที ่ ส ามเป นระดั บ
ประเทศ โดยจะคั ด เลื อ กเทศบาลที ่ ผ าน
เขารอบใหเหลื อ ประเภทละ 4 รางวั ล
ประกอบด วย รางวั ล ชนะเลิ ศ รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 รางวัลชมเชย ซึง่ จะไดรับโลรางวัล
และประกาศเกียรติคุณ โครงการนี้จึงเปน
รูปแบบหนึง่ ทีน่ ำไปสูการพัฒนาและยกระดับ
กลาวไดวา ทัง้ ในสวนของภาควิชาการ
มาตรฐานการจัดการสาธารณภัยขององคกร และภาคปฏิบตั ิ เปนการชีเ้ ปาใหทองถิน่ มีการ
ปกครองสวนทองถิ่น
พัฒนาตนเองใหมีความเขมแข็งและพรอม

จัดการสาธารณภัย เชน ระบบการแจงเตือนภัย การสนับสนุนเครือ่ งมือ
ที่ทันสมัยในการจัดการสาธารณภัย และประเด็นที่ 3 การสานพลัง
ระหวางสวนกลาง สวนภูมภิ าค และสวนทองถิน่ ในรูปแบบหุนสวน
การจัดการสาธารณภัย โดยภัยประเภทหนึง่ ๆ การจัดการจะเริม่ ตัง้ แต
ทองถิน่ ถึงระดับชาติ ขึน้ อยูกับระดับความรุนแรงของภัย ถาเปนภัยเล็ก
ทองถิน่ จัดการเองได ปภ.จะสนับสนุนในเชิงวิชาการ อบรมเจาหนาที่
ดูแลเรื่องระบบให ถาเปนภัยขนาดใหญจนถึงระดับชาติ ซึ่งมีหลาย
หนวยงานเขามารวมปฏิบตั กิ าร ปภ. จะวางระบบการจัดการสาธารณภัย
และเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคสวนกับทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่น
มีความเขมแข็งในการสาธารณภัยในเชิงพื้นที่มีความพรอมในการ
ปฏิบตั งิ านดานการจัดการปองกันบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรฐานสากล
รวมถึงสรางความมัน่ ใจความเชือ่ ถือใหกับประชาชนวา ถาเกิดภัยขึน้
ประชาชนจะไดรับการปกปองดูแลและปลอดภัยจากสาธารณภัย
รับมือสาธารณภัยในพืน้ ทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เชือ่ มัน่ วา
โครงการประกวดองคกรปกครองทองถิ ่ น ดานการจั ด การ
สาธารณภัยดีเดน ประจำป พ.ศ. 2564 เปนการจูงใจใหทองถิ่น
พั ฒ นาและยกระดั บ การจั ด การสาธารณภั ย ในระดั บ พื ้ น ที ่
ใหเทียบเทามาตรฐานสากลไดเปนอยางดี

Q : ทิศทางการพัฒนาและแนวทางการสงเสริม
ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดการสาธารณภัย
A : ในอนาคตมีหลากหลายปจจัยที่สงผลกระทบการจัดการ

สาธารณภั ย ทั ้ ง ประเด็ น สภาพภู ม ิ อ ากาศที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป
(Climate change) ประเด็ น การขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ ง
(urbanization) ประเด็นการเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)
และประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งลวนเปน
ประเด็ น ทาทายในการจั ด การสาธารณภั ย ใหสามารถรองรั บ
ความเปลี่ยนแปลงไดทุกรูปแบบ ในภาพใหญรัฐบาลไดวางระบบ
ราชการ 4.0 โดยหนวยราชการ ทั ้ ง สวนกลาง สวนภู ม ิ ภ าค
สวนทองถิ่นตองเปนที่พึ่งเปนที่เชื่อถือและไววางใจของประชาชน
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ในระดับทองถิ่น ปภ.
ไดเชื ่ อ มโยงแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การสาธารณภั ย ของ
ทองถิ่นใหมีความเขมแข็งผานกลไกหลัก 3 ประเด็น ประเด็นที่ 1
คือ การพัฒนาระบบจัดการสาธารณภัยใหเขาสู ระบบดิจิทัล
โดยใหสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลสาธารณภัย ระหวางสวนกลาง
สวนภู ม ิ ภ าค และสวนทองถิ ่ น ใหเปนไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ประเด็นที่ 2 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ในการ

“เปาหมายการจัดการสาธารณภัยของ
ปภ. มุ งเนนการปองกั น ภั ย เชิ ง รุ ก
การบรรเทาทุกขเมือ่ เกิดภัย สิง่ ตาง ๆ
เหลานี้จะเกิดขึ้นไมไดเลย ถาไมมี
ความรวมมืออยางแนนแฟนระหวาง
ทองถิ่นกับทุกภาคสวน”

@DISASTER 07

เครื่องจักรกลสาธารณภัย
ทรัพยากรหลักเพิ่มศักยภาพ
การปองกัน - เผชิญเหตุ – ชวยเหลือประชาชน

ในชวงฤดูร อนที่มีสภาพอากาศรอนและแหงแลง พื้นที่
ตอนบนของประเทศมักประสบปญหาไฟปา - หมอกควันรุนแรง
ไมเพียงแตสรางความสูญเสียตอทรัพยากรทางธรรมชาติเทานั้น
แตฝุ นควันจากการเผาปาและการเผาไหมของเชื้อเพลิงตาง ๆ
ยังสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนในพื้นที่อยางหลีกเลี่ยงไมได
ขณะเดียวกันในบางพืน้ ทีข่ องประเทศก็ตองเผชิญกับปญหาภัยแลง
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งสราง
ความเสียหาย และสงผลกระทบตอการดำเนินชีวติ ของประชาชน

เฮลิคอปเตอรบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไดติดตั้งอุปกรณ
พิเศษเพิ่มเติม ไดแก ปนฉีดน้ำและสารเคมีดับเพลิง ซึ่งฉีดไดไกล
ในระยะ 50 เมตร ถังบรรจุน้ำได 3,000 ลิตร สามารถเติมน้ำและ
ปลอยน้ำไดโดยไมตองลงจอด ถังโฟมขนาดบรรจุ 150 ลิตร กระเชา
ตักน้ำความจุ 5,000 ลิตร รวมถึงมีรอกกูภัยไฟฟาทีร่ บั น้ำหนักไดถึง
300 กิ โ ลกรั ม มาพรอมเปลพยาบาลสำหรั บ ผู ประสบภั ย และ
อุปกรณทางการแพทย จึงนับไดวาเปนหนึ่งในทรัพยากรดาน
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหนวยงานกลาง การบรรเทาสาธารณภัยทีม่ ขี ดี ความสามารถสูงในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ของภาครัฐดานการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ไดใหความสำคัญ ชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของผู ประสบภัยไดอยาง
กับการเสริมประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ มีประสิทธิภาพ
โดยไดบริหารจัดการทรัพยากรเครือ่ งจักรกลสาธารณภัยประจำอยู
ณ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 แหงทั่วประเทศ
ใหพรอมในการเขาเผชิญเหตุ และชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย
ไดอยางรวดเร็วและทัว่ ถึงในทุกพืน้ ที่ รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการ
ทำงานของเจาหนาที่ โดยใชในการฝกอบรมแกเจาหนาที่ ปภ. และ
หนวยงานภาคีเครือขาย ซึ่งตอบโจทยการแกไขปญหาและใหการ
ชวยเหลือบรรเทาทุกขแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ คอลัมน
Innovation & Technology ฉบั บ นี ้ จะพามารู จั ก กั บ
เครือ่ งจักรกลสาธารณภัยบางสวนที่ ปภ. ไดนำออกปฏิบตั ภิ ารกิจ
ปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย ในชวงฤดูรอน-ฤดูแลงนีก้ นั คะ
นอกเหนื อ จากการปฏิ บ ั ต ิ ก ารดั บ ไฟปาทางอากาศแลว
ในชวงที่เกิดปญหาไฟปาหมอกควัน หลายคนอาจจะเคย ยังมีเครือ่ งจักรกลทีใ่ ชในการสนับสนุนปฏิบตั กิ ารดับไฟปา – หมอกควัน
ไดพบเห็นโฉมหนาเฮลิคอปเตอรบรรเทาสาธารณภัย KA -32 ทางภาคพืน้ ดิน อาทิ รถดับไฟปาพรอมอุปกรณใชในการดับเพลิง
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือในนามเรียกขาน หรือควบคุมเพลิงทีล่ กุ ไหมปาไม โดยตัวรถติดตัง้ ถังน้ำบรรจุนำ้ ขนาด
“The Guardian” ที่หมายถึงอัศวินผูปกปองผองภัย บินเหนือ 3,000 ลิตร และถังโฟมขนาด 750 ลิตร พรอมระบบเครื่องสูบน้ำ
นานฟาพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อปฏิบัติภารกิจดับไฟปาทางอากาศ ดับเพลิง ระบบผสมโฟม และติดตัง้ แทนปนฉีดน้ำ/โฟม ทำใหสามารถ
ในพื ้ น ที ่ ภ ู เขาสู ง ชั น ซึ ่ ง ไมสามารถใชการดั บ ไฟปาทางภาค ฉีดน้ำดับไฟปาขณะรถเคลื่อนที่ได นอกจากนี้ ยังมีชุดยานยนต
พื้นดินได เฮลิคอปเตอร KA-32 เปนเฮลิคอปเตอรสำหรับการ ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ/โฟมดวยระบบควบคุมระยะไกล (LUF) ซึง่ ใช
กูภัย/ดับเพลิง มีสมรรถนะในการทรงตัวสูง เขาพื้นที่แคบไดดี ในการลดอุณหภูมิ ระบายอากาศ และระบายความรอนจากการ
สามารถบินชา ๆ และลอยตัวนิ่ง ๆ ไดนาน ทนตอสภาวะอากาศ ลุกไหมดวยระบบการควบคุมระยะไกล โดยมีอัตราการฉีดน้ำ
เลวราย สามารถปรับใชในภารกิจตาง ๆ ไดในหลายรูปแบบ เชน 400 – 3,000 ลิตรตอนาที ระยะฉีด 60 เมตร ซึ่งประสิทธิภาพ
การดับเพลิงในอาคารสูง การดับไฟปาในพืน้ ทีท่ เ่ี ขาถึงยาก ภารกิจ ของหุนยนต LUF นี้ ไดถูกนำมาใชในการฉีดพนละอองน้ำในอากาศ
การคนหาและชวยชีวติ การขนยายบุคคลและสิง่ อุปกรณเพือ่ การ เพื่อลดปริมาณและลดผลกระทบจากปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก
PM2.5 และ PM10 ไดอี ก ทางหนึ ่ ง ดวย ซึ ่ ง ตองใชควบคู กั บ
บรรเทาสาธารณภัย เปนตน
08 @DISASTER

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

รถบรรทุกน้ำชวยดับเพลิง ขนาดความจุ
10,000 ลิตร ใชในการสนับสนุนการดับเพลิง
หรือสาธารณภัยอื่น ๆ สามารถใชดับเพลิง
ไดดวยตั ว เอง ติ ด ตั ้ ง ถั ง บรรจุ น ้ ำ ขนาด
10,000 ลิตร และปนฉีดน้ำสามารถฉีดน้ำได
2,900 ลิตรตอนาที พรอมระบบฉีดปองกัน
ตัวเอง ซึ่งภายในรถมีอุปกรณดับเพลิงและ
กูภัยที่พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากปญหาไฟปาหมอกควันทีม่ กั
จะเกิดขึ้นในชวงหนารอนแลว หลายพื้นที่
ของประเทศยังประสบปญหาการขาดแคลน
น้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
ซึ่ง ปภ. ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการแกไขปญหาและลดผลกระทบ
จากการขาดแคลนน้ำ โดยระดมทรัพยากร
เครื่องจักรกลสาธารณภัยลงพื้นที่ใหการ
ชวยเหลือประชาชนในชวงฤดูแลง อาทิ
รถบรรทุก ติด ตั้ง เครื่องสูบน้ำ ระยะไกล
ใชเมื่อตองการสูบสงน้ำจากแหลงน้ำที่อยู
หางไกลออกไปในระยะทาง 3 กิโลเมตร
ไมวาจะเปนการสูบน้ำจากแหลงน้ำเขาพืน้ ที่
การเกษตร หรือการสูบเติมน้ำดิบเขาสูระบบ
ผลิตน้ำประปาและน้ำอุปโภคบริโภค พรอม
เครือ่ งสูบน้ำแบบทุนลอยน้ำขับดวยมอเตอร
ไฮดรอลิก อัตราสูบอยูที่ 8,500 ลิตรตอนาที
มีท อสงน้ำขนาด 6 นิ้ว ยาว 3 กิโลเมตร
สามารถใชรวมกับเครื่องสูบน้ำขับดวย
เครือ่ งยนตดีเซล อัตราการสูบ 28,000 ลิตร
ตอนาที สามารถระบายน้ำหรือเรงอัตรา
การสูบสงน้ำใหเร็วขึน้ รวมถึงยังมีรถบรรทุกน้ำ
ทีใ่ ชในการจัดสงน้ำเขาถึงประชาชนในพืน้ ที่
ตาง ๆ ถึงระดับครัวเรือน เพื่อใหประชาชน
มีน้ำกินน้ำใชอยางเพียงพอ รวมไปถึงรถ
ผลิตน้ำดื่ม ใชในการผลิตน้ำสะอาดสำหรับ
อุปโภคบริโภคไดทัง้ ระบบน้ำรอนและน้ำเย็น
ดวยระบบกรองตะกอน ฝุนผง ระบบฆาเชือ้ โรค
ดวยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) และระบบ
Reverse Osmosis (RO) ซึง่ พรอมใหบริการ
แกประชาชนในพืน้ ทีต่ าง ๆ ตลอดชวงฤดูแลง

พรอมชวยเหลือทุกสถานการณ
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1 เฮลิคอปเตอรบรรเทาสาธารณภัย KA-32

4 รถบรรทุกน้ำชวยดับเพลิง ความจุ 10,000 ลิตร

2 รถดับไฟปาพรอมอุปกรณ

5 รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล

3 ชุดยานยนตดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ/โฟม
ดวยระบบควบคุมระยะไกล (LUF)

6 เครื่องสูบน้ำขับดวยเครื่องยนตดีเซล
7 รถผลิตน้ำดื่ม

นี่เปนเพียงสวนหนึ่งของเครื่องจักรกลดานสาธารณภัยที่ไดนำออกสนับสนุน
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารแกไขปญหาไฟปาและภั ย แลง เพื ่ อ ดู แ ลประชาชนในทุ ก พื ้ น ที ่ ต ลอด
ชวงฤดูรอน-ฤดูแลงนี้ ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเตรียมความพรอม
ของทรัพยากรเครือ่ งจักรกลและมุงพัฒนานวัตกรรมเครือ่ งมืออุปกรณดานสาธารณภัย
ใหสามารถรองรับปฏิบตั กิ ารจัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบ ทัง้ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั
อุบัติเหตุทางถนน แผนดินไหว ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเผชิญเหตุ
และชวยเหลือผู ประสบภัยใหเปนไปดวยความรวดเร็ว ประชาชนมีความปลอดภัย
และไดรับการดูแลอยางดีที่สุด...
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วิพากษ...ภัยแลง
โดย พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หากแลงยาวนานและรุนแรงจะเกิด
ความเสียหายตอพืชพันธุธญ
ั ญาหาร
ในนาในไร เกิดปญหาตอสัตวเลี้ยง
ที่เปนสัตวเศรษฐกิจ อันจะเขาไปสู
คำนิยามวา “ภัยแลง” ...
ฤดู ร อนมาถึง แลวตั้งแตกลางเดือ นกุมภาพัน ธไปจนถึง
กลางเดือนพฤษภาคม เมื่อถึงฤดูรอนก็จะมีคำถาม ตามมาวา
จะ “แลง” ไหม เพราะเปนทีร่ กัู นดีวาจะไมมีฝนหรือฝนนอยในชวง
หนาแลง จะมีมาบางก็เปนฝนเล็ก ๆ นอย ๆ ในบางโอกาสทีเ่ รียก
กันวา “ฝนชะลาน” บาง “ฝนชอมะมวง” บาง ดังนี้เปนตน
ถาจะวากันตามศัพท คำวาแลงก็คอื ฤดูไมมีฝนหรือหนาน้ำแหง
เมือ่ เปนดังนีฤ้ ดูรอนของทุกปจะแลงแน ๆ เพราะไมมีฝน แตใน
ความเปนจริง ฝนก็ไมใชเปนตัวชี้ถึงความแหงแลงแตเพียง
ประการเดียว ตามภาษาชาวบานคำวาแลงมีความหมายกวาง
ไปถึงการขาดน้ำใชในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพ
การเกษตร หากแลงยาวนานและรุนแรงจะเกิดความเสียหาย
ตอพืชพันธุธัญญาหารในนาในไร เกิดปญหาตอสัตวเลีย้ งทีเ่ ปน
สัตวเศรษฐกิจ อันจะเขาไปสูคำนิยามวา “ภัยแลง”
แลวปนี้จะมีภัยแลงไหมละ ... ก็น าคิด
ถาสังเกตใหดี ๆ จะเห็นวาเมื่อพูดถึงคำวาแลง ก็จะมีฝน
และน้ำเปนตัวตั้งที่จะตั้งโจทยตอไปวา เพราะไมมีฝน หรือเพราะ
น้ำแหง หรือทั้งสองอยางพรอมกัน

ตอเดือนกรกฎาคม แลวจากนั้นจะมีฝนหนักอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งใน
ชวงเวลานั้นอาจจะมีอุทกภัยเกิดขึ้นได นี่...เขาวาไวอยางนี้ ซึ่งคง
ตองรอดูกนั ไป เพราะการพยากรณลวงหนานาน ๆ โอกาสผิดพลาด
มีสงู หากเปนเชนนีจ้ ริง หนาแลงปนีค้ งจะไมแลงมาก คงจะมีฝนตกมา
ใหความชุมชืน้ แกผืนดินไดบาง ตรงนีเ้ ราฝากความหวังไวกับธรรมชาติ
สวนโจทยที่วาแลงเพราะน้ำแหงนั้น พูดไปก็เหมือนกำปน
ทุบดิน ถูกวันยังค่ำ ทีว่ าน้ำแหงนัน้ แหงเพราะอะไร แหงเพราะเรามี
น ้ำ เก็บไวนอยแลวไมมีน้ำมาเติมใหเพียงพอ หรือน้ำแหงเพราะเรา
ใชมากเกินไป ไมสมดุลกับน้ำทีม่ อี ยู ตรงนีก้ เ็ กีย่ วของกับการบริหาร
จัดการน้ำโดยตรง จากขอมูลของหนวยงานที่บริหารจัดการน้ำ
ปรากฏวา น้ำในแหลงน้ำ เชนเขือ่ นหรืออางเก็บน้ำสวนใหญมีปริมาณ
น้ำไมมาก อยูในพืน้ ทีข่ องใครของมันเอามาเฉลีย่ กันทัว่ ประเทศไมได
ที่ไหนมีน้ำกักเก็บนอยก็เสี่ยงตอความแหงแลง ที่ไหนมีน้ำเก็บ
เปนปกติกพ็ อเบาใจได สำหรับน้ำในแมน้ำลำคลองนัน้ ไมตองพูดถึง
เพราะสวนใหญมีน้ำนอยเกือบทั้งนั้น บางสายแหงจนเดินขามกัน
ไดแลว โดยเฉพาะแมน้ำโขงที่แหงขอด สถานการณน้ำในปจจุบัน
มีแนวโนมโดยตรงที่จะกระทบตอการเกษตร การปลูกพืชที่ตองใช
น้ำมากก็อาจตองเดือดรอน จะใหเปลี่ยนไปปลูกพืชอยางอื่นที่ใช
น้ำนอยก็จะตองเตรียมการ ทั้งการใหความรู แกเกษตรกรและ
การตลาดรองรับ จะเปลี่ยนทันทีทันใดคงลำบาก หนทางเดียวที่จะ
ใหเกษตรกรอยู ไดก็คือหาน้ำมาให...แตจะเอาน้ำมาจากไหน ?

เรือ่ งฝน ... สำหรับปนีห้ ลายสำนักทีเ่ กีย่ วของกับการพยากรณ
อากาศบอกตรงกันวา ลานิญญายังมีอิทธิพลสูง (ลานิญญาคือ
ปรากฏการณธรรมชาติทท่ี ำใหฝนตกมากกวาปกติ) อยูตอไปจนถึง
อีกประการหนึง่ ความเดือดรอนมาก ๆ ก็คอื การขาดน้ำอุปโภค
เลยกลางปไปแลว หมายความวาฝนจะมาเร็วขึ้นหรือจะมาแทรก
ฤดูรอนถีข่ น้ึ แลวก็จะตกมากเมือ่ ถึงฤดูฝน (สูงกวาคาเฉลีย่ ของฝน บริโภค แตโบราณมาเราก็พึ่งน้ำฝนกัน แตเดี๋ยวนี้พึ่งไมคอยจะได
ทีต่ กในรอบ 30 ป) แตจะเกิดฝนทิง้ ชวงในชวงปลายเดือนมิถนุ ายน เพราะอาจมีมลพิษปนเปอน และคนสวนมากก็ไมคอยจะเก็บน้ำฝน
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ไวใช พึง่ น้ำประปาเสียจนเคยชิน พอแลงมาถึงก็ขาดน้ำทีจ่ ะมาผลิต
น้ำประปา เมือ่ ขาดน้ำประปาก็หนั ไปพึง่ น้ำบาดาล ซึง่ ก็จะตองเจาะ
บอกัน ตืน้ บาง ลึกบาง ไดน้ำคุณภาพดีบางไมดีบาง กรอยบาง เค็มบาง
ก็พอประทังกันไป แตก็ไมสามารถทีจ่ ะเจาะบอบาดาลไดทุกหมูบาน
ทุกตำบล เพราะมีคาใชจายพอประมาณ ที่ใดมีบอบาดาลอยูแลว
ก็ตองเปาบอ ตองลางบอ...เสียเงินอีก
อนึง่ น้ำบาดาลทีไ่ ดมาแตละบอ ก็มปี ริมาณไมมาก เมือ่ เทียบกับ
การที่จะไปใชในการเกษตรขนาดใหญ การใชน้ำบาดาลแกปญหา
การเกษตรคงหวังไมไดมาก
การแกปญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคคือการนำน้ำไปแจกจาย
ดวยการขนเอาไปสงยังพืน้ ที.่ .. คายานพาหนะ…คาน้ำมัน...คาเบีย้ เลีย้ ง
เจาหนาที.่ ..และความสะอาดของน้ำทีล่ ำเลียงไป ไมทราบวาเคยมี
การคำนวณในภาพรวมไวหรือเปลาวา ตกลงน้ำที่นำไปแจกนั้น
มีตนทุนในการดำเนินการคิวละกี่บาท ซึ่งตองทำกันอยูเชนนี้ทุกป
แตกอนมา เรือ่ งน้ำแหงเชนนีไ้ มคอยจะรุนแรงมาก เพราะตนน้ำ
ยังมีปาสมบูรณ ปาไดซับน้ำไว แลวน้ำจะคอย ๆ ไหลลงมาตามแมน้ำ
ลำหวย แมจะมีนำ้ ไมมากแตก็จะไมแหง ปา...นอกจากเก็บน้ำแลว
ยังกลั่นน้ำจากไอดิน เปนหยาดน้ำเกาะตามใบไมใบหญาในตอน
กลางคืน แลวหยาดหยดรวมกันเปนทางน้ำเล็ก ๆ ทัว่ ทัง้ ปาและแผนดิน
แลวไหลซึมไปรวมกันในลำหวยอยูตลอดป น้ำจึงไมคอยแหง เดีย๋ วนี้
คงมีน อย เวนบริเวณปาที่ประชาชนชวยกันอนุรักษและรักษา
ความชุมชื้นเอาไวจนกระทั่งมีน้ำไหลอยูมิไดขาด

: ถามอีกทีแลวปนีจ้ ะแลงน้ำไหม? …แลงแนนอนเพราะอยูใน
ฤดูรอน...น้ำแหงแน โดยเฉพาะลำหวย ลำธารตนน้ำในที่สูง
ที่ปาถูกทำลาย
: น้ำที่กักเก็บไวจะแกปญหาไดหรือไมอยูทีก่ ารบริหารจัดการ
: การลำเลียงน้ำไปชวยเหลือคงตองดำเนิ น การกั น ตอไป
เตรียมอุปกรณยานพาหนะและแหลงน้ำไวใหดี ๆ
: ความหวังจากฝนตามฤดูกาลหรือจากลานิญญาคงหวังได
ไมทัว่ ทุกพืน้ ที่ ทีใ่ ดไดฝนก็นบั วาโชคดีไป สวนพืน้ ทีอ่ บั ฝนก็คง
ตองลำบากหนอย
ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ไมวาจะมีฝนมากอนฤดูอยางไร จะเพิม่ ปริมาณ
อยางไร จะจัดการบริหารน้ำอยางไร เราคงตองจัดการกับตัวเราเอง
ใหดีทส่ี ดุ ใชน้ำประกอบอาชีพใหสอดคลองกับภาวะแลงน้ำ ใชน้ำ
อุปโภคบริโภคใหประหยัดสอดคลองกับน้ำตนทุนที่มีอยู ชวยกัน
สรางความชุ มชื้นใหปา ปาจะไดสรางตัวเองเปนปาธรรมชาติ
ในเวลาไมนาน เพราะอยางไรเสีย น้ำแหง..แลงจะตองมา...มันเปน
ไปตามธรรมชาติครับ...

ขอบคุณภาพประกอบจาก www.mitrpholmodernfarm.com
@DISASTER

11

อาสาสมั
ค
ร
พลังภาคประชาชน...

ชวยสรางสังคมปลอดภัย
เมื่อพูดถึง ‘อาสาสมัคร’ เราคงไดยินคำนี้กันมาอยางคุนหู
โดยเฉพาะเมือ่ เกิดเหตุการณวิกฤตภัยตาง ๆ ไมวาจะเปน น้ำทวม
ดินถลม ไฟไหม หรืออุบัติภัยตาง ๆ หลายตอหลายเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นจะมีคนกลุ มหนึ่งที่อาสาเขามาใหการชวยเหลือ ดวย
จุดมุ งหมายเดียวกันคือตองการชวยเหลือผู ซึ่งกำลังประสบกับ
ปญหาและความยากลำบาก ใหพนจากวิกฤติและความเดือดรอน
ไปไดดวยดี คอลัมน Community Sharing ฉบับนี้เราจะพามา
พูดคุยกับ ‘อาสาสมัครภาคประชาชน’ ที่หลายคนนาจะคุนหนา
คุ นตาในภารกิจการชวยเหลือประชาชนในหลาย ๆ เหตุการณ
ทีผ่ านมา ‘ฝนเดน จรรยาธนากร’ จากทีมใจถึงใจคนไทยไมทิง้ กัน

@DISASTER : ใจถึงใจคนไทยไมทิ้งกันเกิดขึ้นไดอยางไร
ตั้งแต 6 ปที่แลว ประมาณป 2558 ตอนนั้นไดสนับสนุน
กระเปายาเวชภัณฑใหกับอาสาสมัครในพืน้ ทีต่ าง ๆ ซึง่ ทำมาเปนปกติ
พอเกิดเหตุการณระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนใตถือเปนจุดเริ่มตน
ของการ ‘ให’ นอกพื้นที่กรุงเทพฯ จากที่ไดทราบขาวมีผูบาดเจ็บ
เสียชีวติ การชวยเหลือทางการกูชีพกูภัยมีความยากลำบาก เลยไดคุย
กับใหญ (ฝนดี จรรยาธนากร) วาทำยังไงถึงจะชวยสนับสนุนรถพยาบาล
ที่ไวใชในการชวยเหลือผูบาดเจ็บได นั่นเปนจุดเริ่มตนของความคิด
ก็เริ่มมีเพื่อนฝูงคนใกลชิดใหการสนับสนุน ระดมเงินจากกลุมเพื่อน
จนในที่สุดก็สามารถจัดหารถพยาบาลมาได 1 คัน รวมถึงไดซื้อ
บอลลูนไลท และมอบเงินสดใหกับทางการแพทยทีน่ น่ั ในชวงที่ใหญ
โพสตเฟซบุกสวนตัวเพือ่ ระดมความชวยเหลือตอนนั้นก็มีคอมเมนต
หนึ่งใหกำลังใจมา ซึ่งเปนประโยคที่ดีมาก เลยนำมาปรับเปนชื่อ
ของโครงการนี้ ‘ใจถึงใจคนไทยไมทิ้งกัน’

@DISASTER : การสรางที ม งานและทั ก ษะการทำงาน
ของเครือขาย

@DISASTER : ทำไมถึงไดมาทำงานเปน ‘อาสาสมัคร’
เริ่มตนมาตั้งแตป 2537 ดวยการทำงานตอนนั้นไดเดินทาง
คอนขางเยอะ ก็ไดพบเจออุบตั เิ หตุมากมาย ปกติเวลาเกิดอุบตั เิ หตุ
คนที่ลงไปชวยเหลือมักจะถูกเคลมวาเปนคูกรณี เลยคิดวาจะทำ
อยางไรที่จะแกไขความเชื่อนี้ และทำใหเราสามารถเขาไปชวยเหลือ
ผูประสบเหตุไดอยางเต็มที่ ตอนนั้นก็ไดเขาไปสมัครทำงานกับ
มูลนิธิร วมกตัญ ูไดรวมทำงานชวยเหลือประชาชนในหลาย ๆ
สถานการณ ทัง้ สึนามิ เหตุการณตึกถลม เหตุไฟไหม ใชเวลาสักพัก
ก็เริม่ มองเห็นวาจากบทบาทตรงนีเ้ ราสามารถเปลีย่ นแปลง พัฒนา
และสงเสริมใหดีขน้ึ ได เชน มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
อุปกรณเครื่องแตงกายที่ตอง Safety
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จากวันทีเ่ ริม่ ตนภารกิจการจัดหารถพยาบาลในเหตุการณภาคใต
ครัง้ นัน้ มาจนถึงวันนี้ ใจถึงใจคนไทยไมทิง้ กัน ไดสนับสนุนรถพยาบาล
ให 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงเครือขายทางภาคอีสานดวย
ประมาณ 8 คัน ซึง่ เครือขายเปนคนกลุมเล็ก ๆ ทีไ่ มไดอยูในรูปแบบ
มูลนิธิ เปนนอง ๆ อาสาทำงานในพื้นที่ จากนั้นเริ่มคิดวาอุปกรณ
อยางเดียวไมได ตองพัฒนาองคความรูใหกับนอง ๆ อาสาดวย เพราะ
การทำงานของอาสาสมัครนัน้ บางเหตุการณอยูบนความเสีย่ งทัง้ ดาน
ชีวติ และความปลอดภัย เลยตัง้ เปนกลุมขึน้ มา ชือ่ “กลุมใจถึงใจคนไทย
ไมทิง้ กัน อาสาสมัครภาคประชาชน” และเริม่ จัดการฝกอบรมใหกับ
อาสาสมัครเครือขายในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อที่จะพัฒนา เพิ่มเติม
เสริมสรางความรูทีถ่ กู ตองตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะหลักทางการ
แพทย ใหเครือขายอาสาสมัครมีศกั ยภาพและทักษะการปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชนไดอยางถูกตองตามมาตรฐานความปลอดภัย
ซึง่ มีกลุมอาสาเขามารับการฝกอบรมปละกวา 500 คน ผานมา 6 ป
มีพ่ี ๆ นอง ๆ เครือขายอาสาสมัครทีผ่ านการอบรมรวมกวา 3,000 คน
ทัว่ ประเทศ จากเดิมการเรียนรูจะเปนไปในลักษณะพีส่ อนนอง และ
มีผเชี
ู ย่ วชาญในดานนัน้ ๆ มาถายทอดความรู ก็ไดพัฒนามาเปนการ
จัดฝกอบรมเปนหลักสูตรตาง ๆ รวมไปถึงการเขาไปรวมฝกซอมกับ
หนวยงานตาง ๆ เชน กองทัพ (ทหารเรือ) ดับเพลิง กทม. สิ่งที่ได
กลับมาจากการทำตรงนี้ คือ มิตรภาพ กำลังใจ ประสิทธิภาพ
และคุณภาพของอาสา เพือ่ ใหมัน่ ใจวาเราจะสามารถใหการชวยเหลือ
ดูแลประชาชนที่เดือดรอนไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

@DISASTER : เลาใหฟงถึงภารกิจ ที่ประทับใจ
ประทับใจทุกภารกิจทีไ่ ดทำมา ทุกอันมีผลกระทบตอความรูสึก
หมดเลย ทุกเคสมีความหมาย อยางเคสถ้ำหลวง เราไดเห็นระบบการ
บริหารจัดการ การทำงานกับทีมทีไ่ มสามารถเปดเผยได เราไดบทเรียน
ทีม่ คี ามาก อยางเคสน้ำทวม ก็ไดมีโอกาสไปชวยทีอ่ ำเภอพะโตะ ชุมพร
เราเปนที ม แรกที ่ เขาไปในพื ้ น ที ่ ขั บ รถวนในเมื อ งตอนกลางคื น
แลวแจงใหชาวบานอพยพ จากนัน้ ไมเกิน 2 ชัว่ โมงน้ำก็มา การทำงาน
ตรงนีท้ ำใหเรียนรูประสบการณหลายอยาง ทำอยางไรใหเราจะตอบโต
ภัยพิบตั ไิ ดดี เรียกวาเปนความประทับใจทีไ่ ดเรียนรูจากเหตุการณทีเ่ รา
มีโอกาสไดเขาไปมีสวนรวมทำงาน เราอาจจะเปนคนเริม่ แตความสำเร็จ
สุดทายเกิดจากทีม เราเปนเพียงสวนหนึ่งในความสำเร็จนั้น

@DISASTER : มุมมองเกี่ยวกับ ‘อาสาสมัคร’
วันหนึง่ พออายุเยอะขึน้ กาลเวลาเรานอยลง จะรูวาทีผ่ านมา
เราโชคดีมากที่ไดเขาไปชวยเหลือในเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จนมาถึงวันนี้ก็เชนกัน ตราบใดที่ยังไมหมดลมหายใจ ยังมีแรงอยู
ถามีโอกาสไดทำก็จะทำ ดีใจที่ไดชวย และเชื่อวา ‘อาสาสมัคร’
คนอืน่ ๆ ก็คงมีความรูสึกคลายกัน จุดแข็งของงานอาสาคือ ทำงาน
ดวยใจ ไมหวังสิ่งตอบแทนที่เรียกวาลาภ ยศ สรรเสริญ เงินทอง
เบีย้ เลีย้ ง เราทุมเทแรงกายแรงใจไปจนถึงทรัพยสินเงินทองของตัวเอง
ในขอบเขตทีเ่ ราทำได เพือ่ ใหภารกิจสำเร็จ ในฐานะอาสา คือ ดีใจ
ทีไ่ ดเปนสวนหนึง่ ในการชวยเหลือผูประสบภัยในหลาย ๆ เหตุการณ
และมีความสุขที่ไดทำ

‘เปนแคคนธรรมดา
ที่เมื่อมีเวลาและโอกาส
ที่ไดชวยคนไปเรื่อย ๆ
แบบนี้ดีและสุขที่สุดแลว’
บทสัมภาษณในครัง้ นี้ สะทอนภาพ ‘ความตัง้ ใจ’ และ ‘พลัง’
ของอาสาสมัครที่ไดเสียสละและมีความมุ งมั่นในการเขามา
ชวยเหลือกันและกัน หลายครั้งที่เราไดเห็นภาพการทำงาน
ดวยความเหน็ดเหนือ่ ย สละแรงกาย แรงใจ เวลา เปนความรักในสิง่
ทีท่ ำดวยจิตอาสา ทีห่ วังเพียงใหเกิดรอยยิม้ และไดรับความสุขใจ
ความภาคภูมิใจเปนสิ่งตอบแทน เชื่อวาพลังของอาสาสมัคร
ที ่ ไ มเคยหยุ ด นิ ่ ง และพรอมที ่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเองเพื ่ อ
ประสิทธิภาพในการทำงาน จะเปนกำลังสำคัญทีส่ รางความปลอดภัย
ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย....
@DISASTER
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บานหัวแหลม
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
หวยตาโบ
เกาะเปริด

Journey เจอนั่น ฉบับหนารอนนี้ ขออาสาขับรถ

พาไปเที่ยวพักผอนใกล ๆ กรุงเทพฯ กัน เราจะพาไปสัมผัสกับ
ธรรมชาติ แ ละรั บ ลมทะเลกั น ที ่ จ ั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี ที ่ เ ที ่ ย วได
ตลอดทั้งป มีจุดทองเที่ยวครบครัน ไมวาจะเปนบรรยากาศ
จุดชมวิวทะเลแสนสวยขึ้นชื่อของเมืองจันท ความสมบูรณ
ของธรรมชาติปาไมทีแ่ สนโรแมนติก และกลิน่ อายความคลาสสิค
ของชุมชนเกาแก เทีย่ วกันแบบปลอดภัย อยาลืมหนากากอนามัย
กับเจลแอลกอฮอลลางมือ พรอมแลวออกเดินทางกันเลย
ภาพ : เอกพงษ อัศวมาศบันลือ

เริ่มตนทริปดวยความชุ มชื่นใจกับธรรมชาติอันสวยงามที่
“อางเก็บน้ำหวยตาโบ” ตั้งอยูใจกลางตนไมนอยใหญสีเขียวชอุม
สบายตา บรรยากาศสดชื่นทามกลางธรรมชาติ ทำใหเราเหมือน
ไดขึ้นเหนือไปเที่ยวที่ปางอุง จังหวัดแมฮองสอนกันเลย ที่นี่จึงได
ชื่อวาเปน “ปางอุ งแหงเมืองจันท” ดวยวิวทิวทัศนที่สวยงาม
รมรืน่ กลางปาไม และสายหมอกจาง ๆ ทีล่ อยเหนือผิวน้ำในยามเชา
นอกจากธรรมชาติที่สวยสบายตาแลว บริเวณอางเก็บน้ำนี้ยังมี
นกเปดแดงจำนวนมากมาอาศัยอยู และยังเปดใหนักทองเที่ยว
ไดเดิ น ปา - ดู น ก – ศึ ก ษาธรรมชาติ อ ี ก ดวย ที ่ ส ำคั ญ ยั ง เปน
จุดกางเต็นททีเ่ ริ่มไดรับความนิยมอีกจุดหนึ่ง ซึ่งอุทยานฯ มีเต็นท
ใหเชาและมีบริการหองน้ำใหอีกดวย อากาศดีววิ สวยแบบนี้ สายชิล
สายธรรมชาติตองหามพลาด
อีกจุดหนึ่งที่อยากแนะนำคือจุดชมวิวแสนสวยของจันทบุรี
มีบรรยากาศดี ติดทะเล และเหมาะเปนโลเคชั่นในการถายรูป
“ราน Sky View Cafe เกาะเปริด” ตั้งอยู ที่ตำบลเกาะเปริด
อำเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี เรียกไดวาเปนทีส่ ดุ แหงวิวรานกาแฟ
ในประเทศไทย มีไฮไลทอยูที่จุดชมวิวซันชายนและผาสุขนิรันดร
หนาผาริมทะเลที่มองเห็นวิวทะเล 180 องศา กวางไกลสุดลูกตา
มีบันไดเลียบริมหนาผาที่ทอดยาวลงสู ทะเล หากมาชวงเย็น ๆ
ยามพระอาทิตยตก แสงสีทองจะตองกับผิวน้ำทะเลระยิบระยับ
สวยงามโรแมนติกมาก ๆ ราน Sky View Cafe จึงเปนมุมถายรูป
ยอดนิยมของนักทองเที่ยว นอกจากจะไดพักคลายเหนื่อยกับ
เครือ่ งดืม่ และขนมอรอย ๆ แลว ยังไดชืน่ ชมความงดงามของทองทะเล
อยางจุใจอีกดวย

อางเก็บน้ำหวยตาโบ
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เกาะเปริด

SKY VIEW CAFE

เจดียวัดบานแหลม

จุดชมวิวเจดียวัดบานแหลม

จุดชมวิวเนินนางพญา

เดินทางกันตอ ไปที่บ านหัวแหลม
ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม ซึ่งเปน
หมู บานชาวประมงชายฝง จะอยู บริเวณ
ปลายแหลม อาวคุงกระเบน และเปนที่ตั้ง
ของ “จุดชมวิวเจดียบานหัวแหลม” โดยมี
ไฮไลทอยู ที่สะพานไมที่ทอดตัวยาวกลาง
น้ำทะเล สรางขึน้ จากพลังศรัทธาของชาวบาน
ใหเปนทางเดินเพื่อไปสักการะ “เจดียบาน
หัวแหลม” เจดียสีขาวเกาแกที่มีอายุกวา
200 ป สะพานไมจะทอดยาวออกไปในทะเล
เปนทางเดินเพื่อใหเราไปสักการะองคเจดีย
กลางน้ำ ระหวางเดินบนสะพานไมเราก็จะ
ไดชมวิวทะเลแบบใกลชิด หากมาชวงเย็น ๆ
พระอาทิตยตกดิน บรรยากาศของที่นี่ก็จะ
สวยงามไมแพจุดชมวิวจุดอืน่ เชนกัน ไมไกล
จากตรงนี ้ เราไปกั น ตอที ่ จ ุ ด ชมวิ ว เนิ น
นางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เปนถนน
เลี ย บทะเลเมื อ งจั น ทบุ ร ี ท ี ่ ย าวที ่ ส ุ ด ใน
ประเทศไทย ตั้งแตชายทะเลดานเหนือสุด
ไปยังชายทะเลดานใตสุดของจังหวัดจันทบุรี
จากจุ ด นี ้ เ ราจะมองเห็ น วิ ว ทะเลแบบ
พานอรามา วิวภูเขา และถนนทีโ่ คงสวยงาม
เรี ย กไดวาเปนจุ ด ชมวิ ว ที ่ ส วยที ่ ส ุ ด ของ
จังหวัดจันทบุรีกันเลยทีเดียว

รัชกาลที่ 5 ดวยความเปนชุมชนที่มีความ
เจริญรุงเรืองทางการคาทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศที ่ ส ำคั ญ ของภาค
ตะวันออก จึงทำใหมีวฒ
ั นธรรมทีห่ ลากหลาย
ทั้งจีน ญวน ไทย และฝรั่งที่เขามาคาขาย
ในสมัยกอน ปจจุบันยังคงมีความดั้งเดิม
หลงเหลื อ อยู มาก โดยเฉพาะอาคาร
สถาปตยกรรม บานเรือนของผูคน เราจะ
ไดสัมผัสถึงบรรยากาศทีส่ บายและเรียบงาย
ภายในชุมชนจะมีที่พักอาศัย รานคาชุมชน
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ ศาลเจา เกสตเฮาส รวมถึ ง
ร านอาหาร ร านขนม และร านกาแฟ

นารัก ๆ ใหเลือกนั่งหลายราน ที่สำคัญ
ที่แหงนี้ มีบ านพักเกาแกที่ไดรับรางวัล
Asia-Paciﬁc Heritage Award จาก UNESCO
อีกดวย เรียกไดวาเปนอีกหนึ่งที่น าเที่ยว
ที่พลาดไมไดเลย
ทริปสัน้ ๆ จบลงดวยความอิม่ เอมใจ
จันทบุรีเปนความลงตัวของวัฒนธรรม
ความศรัทธา และธรรมชาติทง่ี ดงาม แถมยัง
เดินทางงาย สะดวก ไมไกลจากกรุงเทพฯ
มากนัก เปนอีกแหงที่เราจะกลับไปเยือน
อีกแนนอน...

กอนเดินทางกลับ แวะเทีย่ วในตัวเมือง
จันทบุรีกันสักนิด มากันที่ “ชุมชนริมน้ำ
จันทบูร” สถานทีท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดจันทบุรี ถือเปนชุมชนเกาแกตัง้ แตสมัย ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

ชุมชนริมน้ำจันทบูร
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วิกฤตไฟปา...

ปญหาที่เราตองชวยกัน “แก”
ในชวง 2 ทศวรรษทีผ่ านมา ทัว่ โลกไดเกิดเหตุไฟปารุนแรงหลายครัง้ สรางความ
เสียหายตอพื้นที่ปา สัตวปา สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ และยังสงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน สาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษยที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ
ของโลกอยางเกินพอดีในชวงหลายปที่ผานมา และทุกนาทีโดยเฉลี่ยจะมีพื้นที่ปาไม
ถูกโคนทำลาย แมวาในชวงหลายปทีผ่ านมาจะมีการพยายามของหลายประเทศในการ
เรงเพิ่มพื้นที่สีเขียว แตการสูญเสียพื้นที่ป าก็มีตัวเลขสูงและพื้นที่ป าก็ยังคงลดลง
อยางตอเนื่อง
เหตุการณไฟปาครัง้ ใหญทีค่ งจำกันได ชวงประมาณกลางป 2562 เกิดเหตุการณ
ไฟไหมปา Amazon ครัง้ รุนแรง ผูใชโซเชียลมีเดียทัว่ โลกตางใหความสนใจ ติดแฮชแท็ก
#PrayforAmazonia จนติดอันดับยอดนิยมในทวิตเตอร ปา Amazon เรียกไดวาเปน
“ปอดของโลก” เปนปาดิบชืน้ เขตรอนขนาดใหญทีส่ ดุ มีความอุดมสมบูรณ และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก กินพื้นที่กวางถึง 2 ใน 5 ของทวีปอเมริกาใต
มีพน้ื ทีป่ ารวมกวา 5.5 ลานตารางกิโลเมตร โดยพืน้ ทีส่ วนใหญกวา 60 % อยูในประเทศ
บราซิล ซึ่งที่ผานมาปา Amazon ไดเกิดไฟปามาอยางตอเนื่อง โดยจากขอมูลพบวา
ชวงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 เกิดไฟไหมปาในเขตประเทศบราซิลกวา 75,300 จุด
เพิม่ ขึน้ กวา 85% เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 รวมถึงพืน้ ทีป่ าในเขตประเทศ
อืน่ ๆ ก็ตรวจพบการเกิดไฟปาเพิม่ ขึน้ เชนเดียวกัน ซึง่ มีสาเหตุมาจากธรรมชาติและฝมือ
มนุษย โดยเฉพาะการรุกปาทำพื้นที่เกษตรและปศุสัตว
จากนัน้ เมือ่ ชวงตนป 2563 ก็ไดเกิดวิกฤตไฟปารุนแรงทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่ นัน่ คือเหตุการณ
ไฟปาในออสเตรเลีย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โดยตรง เนือ่ งจากป 2562 ออสเตรเลียมีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ ถึง 40 องศาเซลเซียส เรียกไดวา
แหงแลงและรอนที่สุด ไฟปาในออสเตรเลียจึงเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่รอนติดตอกัน
ยาวนาน สงผลใหเชื้อเพลิงธรรมชาติสูญเสียความชื้น จึงเกิดการสะสมเชื้อเพลิง
จำนวนมาก และเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมปารุนแรง เหตุการณดังกลาวทำใหสูญเสีย
พืน้ ทีป่ ากวา 63.25 ลานไร ผูเสียชีวติ ราว 28 คน ทีอ่ ยูอาศัยถูกไฟไหมกวา 3,000 หลัง
คาดการณวาสัตวปาตายไปกวา 1 พันลานตัว (เริ่มตั ้ งแตไฟไหมปาในเดือนกันยายน
2562) รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นตอโครงสรางพื้นฐานสาธารณะและผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจที่มีมูลคามหาศาล
16 @DISASTER

จากการศึกษาและเก็บขอมูลเกีย่ วกับ
สาเหตุของการเกิดไฟปาพบวากวา 75%
มีสาเหตุจากมนุษย เชน การเผาปา การบุกรุก
พื้นที่ป าเพื่อทำแปลงเกษตรและปศุสัตว
ซึง่ เปนปจจัยหลักของการเกิดไฟปา โดยมีการ
เผาตอซัง การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร
การตัดและเผาทำลายปาทำเกษตรเชิงเดีย่ ว
โดยการเกิดไฟปามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจาก
3 ตัวชี้วัด คือ พื้นที่ที่ถูกเผาไหม ความถี่
ในการเกิด และความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกป และมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ
การเปลี ่ ย นแปลงของสภาพภู ม ิ อ ากาศ
โดยตรง ไฟปาไดกลายเปนประเด็นสำคัญ
ทีท่ ว่ั โลกเริม่ ใหความสนใจ เพราะความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในแตละครั้งนั้นสงผลกระทบอยาง
ประเมินคาไมได
สำหรับประเทศไทย ไฟปาหมอกควัน
ยังคงเปนปญหาทีเ่ กิดขึน้ ตอเนือ่ งและรุนแรง
มากขึ ้ น ประเทศไทยมี พ ื ้ น ที ่ เ สี ่ ย งไฟปา
65 จังหวัด บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก
ถือเปนพืน้ ทีเ่ สีย่ งตอการเกิดไฟปาสูง โดยมัก
เกิดในชวงฤดูหนาวตอเนือ่ งฤดูรอนชวงเดือน
พฤศจิกายน - เมษายนของทุกป มีปจจัยสำคัญ
ทางธรรมชาติคือสภาพอากาศแหง ตนไม
ผลั ด ใบและหญ าแห งตายจำนวนมาก
ประกอบกับลมพัดแรงจึงทำใหไฟลุกลาม
อยางรวดเร็วและยากตอการควบคุม จากการ
ศึกษาขอมูลพบวาในป 2563 พบจุดความรอน
(Hotspot) สะสมทั้งประเทศจำนวนกวา
26,000 จุด สวนใหญเกิดความรอนสะสมสูงสุด

ภาพแสดงพื้นที่ไฟปาอเมซอน

ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ และเมือ่ วิเคราะหขอมูลก็พบจุดความรอนสะสม
สูงสุดในพืน้ ทีป่ าอนุรกั ษมากทีส่ ดุ รองลงมาเปนพืน้ ทีก่ ารเกษตร พืน้ ที่
ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่น ๆ และพื้นที่ริมทางหลวง

รวมมือประชาชนงดเวนการเผาทุกรูปแบบ รณรงคการเตรียมพืน้ ที่
เกษตรโดยการไถกลบแทนการเผา รวมถึงการสนธิกำลังจัดชุด
ลาดตระเวนปองกันและดับไฟปา และการบังคับใชกฎหมายคุมเขม
การเผาในพื้นที่ตาง ๆ อยางเครงครัด ตลอดจนเพิ่มความเขมงวด
ในการควบคุมแหลงกำเนิดฝุนละอองทุกประเภท เพือ่ ลดผลกระทบ
แมไฟปาจะถูกเรียกวาเปนภัยธรรมชาติ แตสาเหตุสวนใหญ ที่จะเกิดขึ้นตอประชาชน
ลวนเกิดจากมนุษย ทัง้ จากความประมาท การบุกรุกพืน้ ที่ และการ
เผาปา ซึ่งสงผลกระทบตอพื้นที่ปาไม พื้นที่ชุมชนใกลเคียง ระบบ
นิเวศ รวมถึงหลายชีวติ ตองสูญเสียไปเมือ่ เกิดไฟปาขึน้ ในแตละครัง้
นอกจากนี้ ปญหาไฟปายังกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ มีการ
กระจายตัวของฝุนควันไปยังพื้นที่ตาง ๆ สงผลกระทบตอสุขภาพ
และการดำเนิ น ชี ว ิ ต ประจำวั น ของประชาชน ซึ ่ ง หนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดบูรณาการแกไขปญหาอยางจริงจัง ทั้งการขอความ

แลวเราจะชวยกันไดอยางไรบาง ? …ตองเริ่มตระหนักกัน
อยางจริงจังวาสาเหตุของไฟปาเกิดขึ้นไดจากฝมือของมนุษยเรา
เหตุการณไฟปาทีเ่ กิดขึน้ ในแตละปก็มีความรุนแรงและสงผลกระทบ
มากขึน้ ทุกป สิง่ สำคัญในการแกไขปญหาไฟปาจึงเปนเรือ่ งทีต่ องอาศัย
ความรวมมือของทุกภาคสวนในการดูแลทรัพยากรปาไมและเฝา
ระวังการเกิดไฟปา รวมถึงตองตระหนักถึงการลดภาวะโลกรอน
อยางจริงจัง เพราะปามีความสำคัญที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือวิกฤตโลกรอน เริ่มตั้งแตวันนี้..ก็จะชวยใหเกิด
ความเปลี ่ ย นแปลง และนำไปสู การแกไขปญหาในอนาคตได
อยางยั่งยืน...

รูจักไฟปา

ไฟปา (Wildﬁre) หมายถึง ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แลวลุกลามไปได
โดยอิสระปราศจากการควบคุม ไมวาไฟนัน้ จะเกิดขึน้ ในปาธรรมชาติหรือสวนปา ซึง่ จะ
เกิดขึน้ ไดตองมีองคประกอบทีจ่ ำเปน 3 ประการ คือ เชือ้ เพลิง ความรอน และออกซิเจน
ทั้งนี้ ไฟปาที่เกิดขึ้นบริเวณภูเขาจะมีความรุนแรง และขยายพื้นที่ไดเร็วกวาพื้นราบ
จุดความรอน (Hotspot) คือ จุดที่มีคาความรอนมากผิดปกติที่เกิดขึ้นผิวโลก
ซึง่ สามารถตรวจวัดไดโดยใชอุปกรณตรวจวัดคาความรอน (Thermal sensor) ทีต่ ดิ ตัง้
อยูบนดาวเทียมสำรวจโลก โดยจุดความรอนสามารถบอกความรุนแรงของการเผาไหม
และยังสามารถระบุตำแหนงของเปลวไฟหรือบริเวณที่ยังมีไฟคุกรุน

ขอบคุณขอมูลจาก กรมทรัพยากรธรณี ,www.gistda.or.th ,www.wwf.or.th, www.bbc.com,
www.greenpeace.org, www.thestandard.com
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ปภ.บูรณาการแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน
ระดมสรรพกําลังสนับสนุนแกไขปญหาไฟปาและ
ฝุนควันภาคเหนือ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พรอมคณะ ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม ติดตามการปฏิบตั งิ าน
ของเจาหนาทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารและความพรอมของทรัพยากรเครือ่ งจักรกล
ดานสาธารณภัยที่ไดสงขึ้นไปสนับสนุนภารกิจการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาหมอกควันในพืน้ ที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึง่ กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรวมกับกองทัพบก กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และอาสาสมัครบูรณาการการทํางานในระดับ
พื้นที่อยางเขมขน เพื่อรวมกันปองกันและลดปญหาไฟปา หมอกควัน
และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชน ทั้งนี้ ปภ. ไดรวมกับ
กองทัพบกสงเฮลิคอปเตอรบรรเทาสาธารณภัย KA-32 จํานวน 2 ลํา
เขาประจําการ ณ จังหวัดเชียงใหม เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการขึ้นบิน
ดับไฟปาในพื้นที่ภูเขาสูงและเขาถึงยากในจังหวัดภาคเหนือ รวมถึง
ไดระดมกําลังเจาหนาทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารพรอมเครือ่ งจักรกลดานสาธารณภัย
จากศู น ย ป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขตในภาคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ หุนยนตดับเพลิง (LUF60) รถบรรทุกน้ำ
ชวยดับเพลิง 10,000 ลิตร และรถดับไฟปารวมปฏิบัติการสนับสนุน
การดับไฟปาทางภาคพื้นดินและลดฝุนละอองในพื้นที่

ปภ.รวมสงตอความชวยเหลือผูประสบภัย
ในพื้นที่แมฮองสอน-นาน

นายเธียรชัย ชูกติ ติวบิ ลู ย รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมพิธมี อบ
และปลอยขบวนรถบรรทุกถังชวยภัยแลงและกลองพลาสติกบรรจุสิ่งของยังชีพเพื่อมอบ
ใหแกผูประสบภัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแมฮองสอนและจังหวัดนาน โดยมี นายสมาน คุณากรไพบูลยศิริ
กรรมการผูจัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร จํากัด รวมพิธีฯ ทั้งนี้ กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ไดสงมอบถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 400 ถัง กลองบรรจุ
สิ่งของยังชีพ จํานวน 400 ชุด และเกาอี้สุขา จํานวน 200 ชุด เพื่อใหจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปแจกจายมอบแกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมพรอม
รับมือและบรรเทาความเดือดรอนจากสถานการณภัยที่อาจเกิดขึ้น
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ปภ.ขับเคลือ่ นการปองกันและลดอุบตั เิ หตุ
คุมเขมมาตรการความปลอดภัยทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต 64
พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแหงชาติ (นปถ.) ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ มีผแทนจากกระทรวง
ู
คมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม เพื่อ
ขับเคลื่อนกลไกการเสริมประสิทธิภาพในการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน โดยไดมอบนโยบายใหหนวยปฏิบัติเขมขนดูแล
ความปลอดภัยทางถนนแกประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต
2564 และดําเนินการตอเนือ่ งตลอดทัง้ ป มุงเนนการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัดควบคูกับการสรางการรับรูอยางจริงจัง ทัง้ นี้ เพือ่ ลด
ปจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามา
มีส วนรวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสราง
มาตรฐานการสัญจรของประเทศไทยใหมีความปลอดภัยอยางยัง่ ยืน

ปภ. ขอถาม

ปภ.ประสานอาเซียนรวมใจ
ชวยไทยสูโควิด-19
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในฐานะผูประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียน
ดานการจัดการภัยพิบัติ เปนประธานสงมอบสิ่งของชวยเหลือจาก
คลังเก็บสิ่งของทางไกลของอาเซียน (DELSA) จากคณะกรรมการ
บริหารศูนยประสานงานสําหรับการชวยเหลือดานมนุษยธรรมการ
จัดการภัยพิบัติ (AHA Center) ประกอบดวย ชุดสุขอนามัยสวน
บุคคล จํานวน 2,100 ชุด เต็นทสําหรับจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม
จํานวน 230 หลัง ใหแกกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดนนทบุรี และศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 แหง
ทัว่ ประเทศ เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริหารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปภ. มีศูนยปองกัน
มีส�ทธิ์รับ

และบรรเทาสาธารณภัยกี่แหง
แบงเปนกี่ภาค ?
สงคำตอบที่ถูกตองมาทาง Inbox หนาเพจ
Facebook กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

พัดลม USB
SUMMER COOL
จำนวน

10 รางวัล
สงคำตอบ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
หร�อจนกวาของรางวัลจะหมด
@DISASTER 19

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
มุงสรางความเขมแข็งดานการจัดการสาธารณภัยผานกลไกศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 แหง และสำนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาคเหนือ 4 แหง
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก กำแพงเพชร นครสวรรค พิจิตร ตาก
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก ลำปาง เชียงใหม แมฮองสอน ลำพูน
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก เชียงราย นาน แพร พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แหง
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแกน
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู

ภาคใต 4 แหง

• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎรธานี
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
ดูแล 5 จังหวัด ไดแก สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
ดูแล 5 จังหวัด ไดแก ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง

ภาคกลางและภาคตะวันออก 5 แหง
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี
ดูแล 5 จังหวัด ไดแก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา อางทอง
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ดูแล 5 จังหวัด ไดแก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว นครนายก สระบุรี
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อุทัยธานี
• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
ดูแล 4 จังหวัด ไดแก จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด

