ฉบับที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
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ทั้งระบบ
ให้ เ ป็ น จริ ง

บทบรรณาธิการ | “มหาอุทกภัย”
คำ�คำ�นีไ้ ด้จารึกอยูใ่ นประวัตศิ าสตร์ความเสียหายครัง้ รุนแรงทีส่ ดุ ทีเ่ กิดขึน้ กับประเทศไทยใน
ปี 2554 ประชาชนทุกภูมภิ าค ทุกระดับชัน้ ได้รบั ผลกระทบเท่าเทียมกัน ความเชือ่ มัน่ ต่อประเทศไทยใน
สายตาชาวต่างชาติถกู ลบเลือนไปกับกระแสนำ�้ เหลือไว้เพียงแค่รอ่ งรอยความเสียหาย และคราบนำ�ต้ า
ของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ แต่คนไทยทัง้ ชาติกส็ ามารถผนึกกำ�ลังร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตครัง้ นัน้ ไปได้
ภัยธรรมชาติเหล่านี้ เราไม่สามารถบังคับให้เกิด หรือไม่ให้เกิดได้ เราไม่สามารถกำ�หนดเวลา
มาของสิง่ เหล่านีไ้ ด้ แต่เราสามารถใช้ประสบการณ์ทเ่ี รามีเตรียมตัวให้พร้อมรับสถานการณ์ได้
สื่อสร้างสานฯ ฉบับนี้จึงนำ�เสนอสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน  ว่ามีความรุนแรงเพียงใด
ประชาชนกลุม่ ใดได้รบั ผลกระทบ วิธรี บั มือกับปัญหา  การเยียวยาหลังวิกฤตการณ์ และทีส่ �ำ คัญเพือ่
นำ�เสนอโครงการบริหารจัดการนำ�ท้ ง้ั ระบบในการรับมือกับวิกฤตการณ์อทุ กภัยในระยะยาว
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นวิธีเดียวที่เราสามารถ
ทำ�ได้ กองบรรณาธิการหวังว่าตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในสื่อสร้างสานฯ ฉบับนี้จะสามารถเป็นข้อมูล
ที่สำ�คัญ ทำ�ให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น และสามารถป้องกันตนเอง
จากวิกฤตการณ์อุทกภัยได้ไม่มากก็น้อย.

หลักเกณฑ์การเยียวยาผูป้ ระสบอุทกภัย
การประกอบอาชีพ

การซ่อมแซมท

- ค่ า วั ส ดุ ซ ่ อ
33,000 บ
- ค่าจัดหาส
3,000 บา
- ค่าจัดสร้าง
เฉลี่ยที่ละไ
- ค่าเช่าบ้าน
เวลาไม่เกิน

การช่วยเหลือเบื้องต้น

- ค่าอาหารจัดเลี้ยงผู้ประสบภัย วันละ
3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 30 บาทต่อคน
- ถุ ง ยั ง ชี พ ชุดละไม่ เ กิ น 550 บาท
ต่อครอบครัว

- ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและ/หรือ
เงิ น ทุ น ที ่ เป็นอาชี พ หลั ก ในการหา
เลี้ยงครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน
11,000 บาท

ด้านการด

ำ�รงชีพ

กรณีพชื ตายหรือเสียหายโดยสิน้ เชิง ให้ชว่ ยเหลือตามจำ�นวนพืน้ ทีเ่ พาะ
ปลูกเสียหายจริง รายละไม่เกิน 30 ไร่ ดังนี้
- นาข้าว 1,113 บาท ต่อไร่
- พืชไร่ 1,148 บาท ต่อไร่
- พืชสวนและอืน่ ๆ 1,690 บาท ต่อไร่
- กรณีดินโคลนถล่ม ไม่สามารถทำ�การเกษตรได้ จะได้รับ
เงินเยียวยาไร่ละ 7,000 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่

สัตว์นำ�้ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์หรือที่เลี้ยง
ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 315
บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร ดังนี้
- กุ้งก้ามกราม กุ ้ ง ทะเล ปู ท ะเล หอย
ทะเล ไร่ ล ะ 10,920 บาท ต่อไร่ ราย
ละไม่เกิน 5 ไร่
- ปลาหรือสัตว์นำ�้อื่นๆ ที่เลี้ยงในบ่อดิน
นาข้าว หรือร่องสวน ไร่ละ 4,225 บาท
ต่อไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่

การเยียวยา

า

ร

ด้านการเกษต

ปศุสัตว์

- ค่าพันธุส์ ตั ว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์
วัคซีน และวัชภัณฑ์รกั ษาสัตว์

เคร
ด้านสังคมสง

นักเรียน นักศึกษาที่บิดา ม
หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผ
ได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวเสี
จะได้ รั บ เงิ น สงเคราะห์ ค
500 บาท

สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 18 ต.ค. 56

ที่อยู่อาศัย

อมแซมและก่อ สร้ า งที ่ อยู ่ อ าศัยหลังละไม่เกิน
บาท กรณีบ้านเรือนเสียหาย
สิ่งของในการดำ�รงชีพเบื้องต้นครอบครัวละไม่เกิน
าท เฉพาะกรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง
งหรือจัดหาห้องนำ�้ ห้องส้วม 1 ห้อง ต่อ 10 คน
ไม่เกิน 1,500 บาท
นครอบครัวละไม่เกิน 1,700 บาท เป็ น ระยะ
น 2 เดือน กรณีเช่าบ้านพักอาศัยในระหว่างเกิดภัย

การช่วยเหลือด้านชีวิต

- เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงิน 3,000 บาท กรณีบาดเจ็บ
สาหัสต้องรักษาตัวในสถานพยาบาลตัง้ แต่ 3 วันขึน้ ไป
- เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงิน 10,000 บาท กรณีบาดเจ็บ
ถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้

ภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 ถึงปัจจุบัน ทำ�ให้
เกิดสถานการณ์อุทกภัยรวม 46 จังหวัด 359 อำ�เภอ 2,265 ตำ�บล
18,437 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,137,666 ครัวเรือน
3,731,674 คน คิดเป็นร้อยละ 5.79 ของจำ�นวนประชากรทั้ง
ประเทศ บ้านเรือนเสียหาย 31,523 หลัง ถนน 5,967 สาย พื้นที่
การเกษตรเสียหาย 3,571,038 ไร่ ปศุสตั ว์ 4,145,224 ตัว ผูเ้ สียชีวติ
65 ราย (จากการพลัดตกนำ�้ จมนำ�้)
ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 24 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน พะเยา  ลำ�ปาง กำ�แพงเพชร อุทัยธานี กาฬสินธุ์
มุกดาหาร อำ�นาจเจริญ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ยโสธร
นครสวรรค์ จันทบุรี ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบูรณ์ ชัยนาท
สิงห์บุรี สระแก้ว อุตรดิตถ์ และสุรินทร์
ทั้งนี้ ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 22 จังหวัด 95 อำ�เภอ 598
ตำ�บล 4,109 หมู่บ้าน 236,757 ครัวเรือน 704,952 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.09 ของจำ�นวนประชากรทั้งประเทศ อพยพ 3,616 ครัวเรือน
7,466 คน ในจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี แยกความรุนแรง
เป็น 3 ระดับดังรูป

ดา้ นบร
รเทาสา
ธารณภ
ยั

าะห์

มารดา
ผู้มีราย
ยชีวิต
คนละ

- สิ ่ ง สาธารณประโยชน์ ท ี ่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ น
ความรั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นราชการให้
ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน โดย
ห้ามมิให้ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่ถาวร
หรือก่อสร้างใหม่
- ในกรณี ที่มีสิ่งกีดขวางทางนำ�้ ให้ดำ�เนิ น
การจ้ า งเหมาเพื่ อ กำ � จั ด สิ่ ง กี ด ขวางทาง
นำ�้นั้นๆ

ระดับรุนแรง 3 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระดับปานกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ นครนายก อุบลราชธานี
บุรีรัมย์ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา  
ระดับเล็กน้อย 13 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ พิษณุโลก
พิจติ ร สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี
สมุทรปราการ เพชรบุรี นครปฐม และอ่างทอง

บู ร ณ า ก า ร
ก ล ไ ก รั ฐ
ฝ่าวิกฤตอุทกภัย

บทสัมภาษณ์ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยสำ�นักเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

สถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง
“ประเทศไทยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่วนั ที่ 17 กันยายน 2556
โดยเฉพาะภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ทำ�ให้เกิดอุทกภัยขึน้ ซึง่ มีจงั หวัด
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรวม 46 จังหวัด แต่ในขณะนีส้ ถานการณ์ได้คลีค่ ลายลงไปแล้ว 24
จังหวัด ใน 22 จังหวัดทีส่ ถานการณ์ยงั ไม่คลีค่ ลายนัน้ มีผเู้ ดือดร้อนคิดเป็น 1.26%
ของประชากรทัง้ ประเทศ…
“เราได้แบ่งระดับความรุนแรงของจังหวัดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย
ครัง้ นีเ้ ป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับรุนแรง ปานกลาง และเล็กน้อย โดย ณ วันที่ 18
ต.ค. 56 มี 3 จังหวัดทีอ่ ยูใ่ นระดับรุนแรง คือ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุร…ี
“แนวโน้มโดยรวมถือว่าเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้ว ซึ่งเราจะเห็นได้จาก
การที่ระดับนำ�้ได้ลดลงในหลายพื้นที่ แต่กย็ งั มีบางพืน้ ทีท่ ส่ี ถานการณ์ยงั น่าเป็น
ห่วงอยู่ เช่น พืน้ ทีล่ มุ่ ตำ� พืน้ ทีร่ มิ ฝัง่ แม่น�ำ ้ พืน้ ทีท่ า้ ยเขือ่ น ซึง่ พืน้ ทีเ่ หล่านีจ้ ะได้รบั
ผลกระทบจากการระบายนำ�อ้ ยูบ่ า้ ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีน่ �ำ ท้ ะเลหนุนสูง…
“พื้นที่ที่เราให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษในเวลานี้ ได้แก่ ปราจีนบุรีและ
ฉะเชิงเทรา เพราะเป็นจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าที่อื่นๆ ส่วนหนึ่ง
มาจากการที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ และนำ�้ระบายได้ช้า  เพราะแม่นำ�้บางปะกง
มีลักษณะที่คดเคี้ยวและเป็นแม่นำ�้สายเดียวที่รองรับนำ�้จาก 3 จังหวัด อีกทั้ง
ยังต้องระบายนำ�้ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงสู่อ่าวไทย…
ระบบการระบายนำ�้ในประเทศไทยในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากเพียงใด
“ก่อนอืน่ เราต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศไทยมีแต่ระบบชลประทาน ไม่ได้มี
ระบบระบายนำ�้ ระบบชลประทานนัน้ มีประโยชน์ดา้ นการเกษตรเพราะลักษณะ คือ
ต้นนำ�จ้ ะมีขนาดใหญ่แต่ปลายนำ�ม้ ขี นาดเล็ก ซึง่ ตรงข้ามกับการระบายนำ�้ ซึง่ ปลาย
นำ�ต้ อ้ งมีขนาดใหญ่ เราจึงไม่สามารถนำ�เอาระบบชลประทานมาระบายนำ�เ้ มือ่ เกิด
อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
“นอกเหนือจากนัน้ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการ
นำ�ใ้ นประเทศไทยไม่วา่ จะเป็นถนนหรือท่อระบายนำ�ม้ คี วามสามารถรองรับฝนที่
ตกไม่เกิน 60 มม. ซึง่ ก็มเี หตุผลเนือ่ งจากข้อมูลในอดีตระบุวา่ ใน  1 ปี มีจ�ำ นวน
วันทีฝ่ นตกเกิน 60 มม. เพียง 3-7 วัน ซึง่ ถ้าหากจะลงทุนเพือ่ ให้มรี ะบบบริหาร
จัดการนำ�ท้ ร่ี องรับนำ�ฝ้ นมากกว่า 60 มม. เช่น 100 มม. ได้จะต้องใช้งบประมาณ
จำ�นวนมากถึงหลายเท่าตัว…
รัฐบาลมีแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างไร
“สถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ขยายวงกว้าง และทำ�ให้บ้านเรือน พื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำ�นวน
มาก รัฐบาลภายใต้การนำ�ของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ห่วงใยและให้
ความสำ�คัญกับผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเดือดร้อนผู้ที่ต้องดำ�เนินชีวิตเต็มไป
ด้วยความยากลำ�บาก จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน
เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำ�ลังและสุดความสามารถ โดยเรา

จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด…
ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้นเป็นอย่างไร
“รัฐบาลได้มอบหมายให้รฐั มนตรีลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามสถานการณ์อทุ กภัยใน
พืน้ ทีป่ ระสบภัยและพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย เพือ่ ทีจ่ ะได้ดแู ลช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างใกล้ชดิ
อีกทัง้ ยังให้จงั หวัดรายงานสถานการณ์อทุ กภัย แผนการดำ�เนินงานและแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี สำ�หรับเป็นข้อมูลประกอบการสัง่ การแก้ไขปัญหาเชิง
นโยบาย และต่อคณะกรรมการบริหารจัดการนำ�แ้ ละอุทกภัย (กบอ.) และรายงาน
ต่อทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีทราบเพือ่ กำ�หนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม…
“เรายังได้ระดมกำ�ลังเจ้าหน้าทีก่ ว่า  25,000 คนจากหน่วยงานทุกภาค
ส่วน ทัง้ จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เป็นต้น นอกเหนือจาก
นั้น เรายังได้ทำ�งานบูรณาการกับกองทัพ โดยให้ทหารเป็นกำ�ลังสำ�คัญใน
การสนับสนุนผู้ประสบภัย และระดมยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของทหาร เพื่อให้
การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด…
“นอกจากนี้เรายังนำ�เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ถุงยังชีพ ข้าวกล่อง
นำ�้ดื่มและยารักษาโรค แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในขั้นต้นรวมทั้งเต็นท์พักชั่วคราว สุขาเคลื่อนที่ เรือท้องแบนและเรือพาย เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกให้กับประชาชน ส่วนการอพยพประชาชนในกรณีนำ�้ท่วม
สูงนั้น เราได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะเด็กและ
ผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ประสบภัยมาอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกด้วย...
หลังจากนำ�้ลดแล้ว รัฐบาลมีแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างไร
“กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ประสานจังหวัดต่างๆ เพือ่ จัดทำ�บัญชีความเสียหายของสิง่ สาธารณูปโภคไว้ลว่ งหน้า 
สำ�หรับการจัดทำ�แผนฟืน้ ฟูพน้ื ทีป่ ระสบภัย แต่ละจังหวัดต้องสำ�รวจและประเมิน
ความเสียหาย เพือ่ จัดทำ�ประมาณการใช้จา่ ยงบประมาณในการซ่อมแซมภายหลัง
นำ�ล้ ด สำ�หรับถนนทีเ่ สียหายนัน้ กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จะเร่งซ่อมถนน เพือ่ ให้กลับมาใช้ได้ให้รวดเร็วทีส่ ดุ แต่ถา้ เป็นสิง่
เร่งด่วน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดก็สามารถใช้เงินทดรองราชการในการซ่อมแซม และเพือ่
บรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้ งต้นได้…
รัฐบาลมีแนวทางในการชดเชยหรือเยียวยาสำ�หรับผู้ประสบอุทกภัยอย่างไร
“เราได้ยดึ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วย
เหลือผูป้ ระสบพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. 2556 โดยเราได้มอบหมายให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดสำ�รวจความเสียหายและประเมินความเดือด
ร้อนของประชาชน เพือ่ นำ�มาจัดทำ�ฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือให้สอดคล้อง
กับความเสียหายจริงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา ่ เราจะให้การเยียวยาประชาชนผู้
เดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทัว่ ถึง และเป็นธรรม โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ ดๆ ทัง้ สิน้ …
ถ้าเปรียบเทียบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในปี 54 กับผู้ประสบภัยในปี 56 จะ
ได้เท่ากันหรือไม่
“เงินชดเชยสำ�หรับประชาชนทีเ่ ดือดร้อนในครัง้ นี้ จะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังข้างต้น แต่ถามว่าถ้าเทียบกับการเยียวยาในปี 54 แล้วเป็น
อย่างไร ขอเรียนว่าในครัง้ นี้ การชดเชยความเสียหายด้านต่างๆ ได้ปรับเพิม่ ขึน้ จาก
การช่วยเหลือในปี 54 อีกทัง้ ยังมีความครอบคลุมมากขึน้ เราคาดว่าจะสามารถ
จ่ายเงินเยียวยาได้ภายใน 1-2 เดือน ภายหลังสถานการณ์คลีค่ ลายลง โดยการช่วย
เหลือเยียวยานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำ�รงชีพ
ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการเกษตรและด้านบรรเทาสาธารณภัย…
“แต่ต้องขอเรียนว่าในครั้งนี้เรายังไม่ได้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์
พิ เ ศษในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เหมื อ นปี 54 ซึ ่ ง ถ้ า หากมี ก ารกำ � หนด
หลักเกณฑ์นั้น ก็จะดำ�เนินเฉพาะพื้นที่ประสบภัยรุนแรงเท่านั้น”.

