
 

 

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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