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 ตามทีไ่ดเกดิเหตกุารณนํา้ทวมขงัหลายจงัหวดั   ในพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ในหวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผานมา กช. ในนามของ ทบ. ไดจัดชุดปฏิบัติการเขาชวยเหลือประชาชน

ในเขตพื้นที่   จ.นครราชสีมา  จ.ชัยภูมิ  และ จ.พระนครศรีอยุธยา มีผลการปฏิบัติงานที่ดีมาก 

เปนที่ยอมรับและชื่นชมจากประชาชนและหนวยที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ตาม  การปฏิบัติงานตองไดรับ

การปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากภัยจากนํ้าทวมขังนั้นหากเกิดขึ้นแลวสามารถทําลายชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน  การชวยเหลือที่รวดเร็ว ทันเวลา  และมีประสิทธิภาพ จะทําใหประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากยิ่งขึ้น  การจัดทําบทเรียนการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนี้ 

จะทําใหการปฏิบัติงานในครั้งตอไปดีขึ้น  ซึ่งจะทําให  ทบ. ไดรับความไววางใจและศรัทธาจากประชาชน

และหนวยงานที่เกี่ยวของมากขึ้นดวย สมดังปณิธาน ทบ. “เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย และประชาชน”

 ลักษณะนํ้าทวมขัง มีสาเหตุจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ  ทําใหเกิดฝนตกชุกในหลาย

พื้นที่ของประเทศไทย   ลักษณะดังกลาวทําใหมีนํ้าไหลสูแมนํ้าจํานวนมากและเขื่อนไมสามารถกักเก็บนํ้า

ไวได   โดยเฉพาะเขื่อนลําพระเพลิง เขื่อนลําตะคอง เขื่อนปาสักชลสิทธิ์   ทําใหตองรีบเรงระบายนํ้า 

เพือ่ปองกนัเขือ่นเสยีหาย   ผลดงักลาวทาํใหพืน้ทีใ่ตเขือ่นมปีรมิาณนํา้เพิม่ขึน้อยางรวดเรว็   ซึง่สงัเกตไดจาก

ปริมาณนํ้าที่ทวมอยางรวดเร็ว  จนประชาชนในพื้นที่ไมสามารถยายรถและสิ่งของหนีนํ้าไดทันเวลา

ประกอบกับการวางแผนระบายนํ้าทั้งระบบในพื้นที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เชน แนวถนนที่สูง

ซึ่งเปนเขื่อนกั้นนํ้าอยางดี   ทําใหนํ้าทวมขังระบายไดชา   สังเกตไดจากบางพื้นที่นํ้าทวมและบางพื้นที่

นํ้าไมทวม เนื่องจากแนวถนนกั้นนํ้าไว

 โดยเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา พื้นที่ระหวางเขื่อนลําตะคองและถนนมิตรภาพ เปนพื้นที่

นํ้าทวมขัง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โรงพยาบาลมหาราช  นํ้าทวมเสียหายหนัก  อาคารจอดรถยังมีรถหลายคัน

ติดอยูในอาคาร  ในขณะที่อีกดานหนึ่งของถนนมิตรภาพ  เชน คายสุรนารี  ไมเกิดเหตุการณนํ้าทวมขัง

บทเรียนการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนํ้าทวม หวง ต.ค. ๕๓
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ทั้งที่ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของ จ.นครราชสีมา เปนพื้นที่ราบสูง   เปนรอยตอระหวางภาคกลาง

และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื   ตามลกัษณะความลาดชนัของพืน้ทีแ่ลว นํา้สามารถไหลสูแมนํา้ไดอยางรวดเรว็ 

แตเนื่องจากสิ่งกีดขวางทางนํ้าที่มนุษยสรางขึ้น  และการระบายนํ้าที่รวดเร็วของเขื่อนทําใหเกิดนํ้าทวม

ฉบัพลนัได   ซึง่ในแงมมุนีห้ลกัการวางแผนการระบายนํา้ตองนาํมาใชอยางเปนระบบและครอบคลมุทัง้พืน้ที่

 สวนในพื้นที่ภาคกลาง เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเปนที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยา ปริมาณนํ้า

ในแมนํา้สะสมมาจากพืน้ทีท่างตอนเหนอื  ประกอบกบัฝนตกชกุในพืน้ทีภ่าคกลาง ทาํใหปรมิาณนํา้ในแมนํา้

เจาพระยา  แมนํ้าปาสัก  และแมนํ้าทาจีนสูงขึ้นเออลนทวมบานเรือน โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีระดับ

พื้นที่ตํ่า เชน  ลพบุรี  สิงหบุรี และพระนครศรีอยุธยา และถาหากมีกรณีนํ้าทะเลหนุน  การระบายนํ้า

จากแมนํ้าสูทะเลจะชาลงนํ้าจะทวมขังนานขึ้น

 ผลกระทบจากนํ้าทวมขัง คือ ประชาชน

ติดอยูในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ประชาชนขาดนํ้า

และอาหาร  มีการแพรของโรคระบาด  เสนทาง

การคมนาคมถกูตดัขาด  ไมมรีะบบสาธารณปูโภค 

ทรัพยสินไดรับความเสียหายและอื่นๆ

 หนวย/เหลา ช. ถือวามีความเหมาะสม

ในการดําเนินการชวยเหลือและบรรเทาอุทกภัย

เนื่องจากหนวย/เหลา ช. มีเรือ ยานพาหนะ

ทางนํ้า เครื่องมือชาง และระบบผลิตนํ้าประปา 

ที่เหมาะสม ซึ่งมีพลประจําที่มีขีดความสามารถ

ในการใชยทุโธปกรณขางตนเปนอยางด ี ทีส่าํคญั

ทีส่ดุ ดวยประสบการณดานงานชางและงานกอสราง

ของหนวย/เหลา ช. และกําลังพล  สามารถ

ปฏิบัติงานดวยความรู  ทักษะ การแกปญหา

เฉพาะหนา ตลอดจนการใหข อเสนอแนะ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี

 ขั้นการดําเนินการ เมื่อเกิดเหตุการณนํ้าทวมขัง ไดแก การบรรเทาผลกระทบในขั้นตน 

การชวยเหลือ  และหากมีงบประมาณและเวลาที่เพียงพอ  การดําเนินการขั้นตอไป คือ การฟนฟูพื้นที่

ที่เสียหาย  ซึ่งแตละขั้นมีลักษณะและวิธีการดังนี้
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 ๑. การบรรเทาผลกระทบในขั้นตน การดําเนินการ

ในขั้นนี้ เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ 

หนวยงานพลเรือนในพื้นที่สามารถเขาถึงประชาชนได 

โดยมากแลวในขั้นนี้  นํ้าที่ท วมขังอยู ในระดับสูง และ 

เกิดขึ้นในวันแรกๆ หนวย/เหลา ช. ใชเรือชนิดตางๆ 

รถสายพานอเนกประสงค ขนยายประชาชนและทรัพยสิน 

การแจกจายอาหารและนํ้าดื่ม ซึ่งหนวย/เหลา ช. มีขีด

ความสามารถในการผลิตนํ้าประปา  โดยการนํานํ้าดิบ

ในพื้นที่มากรองและฆาเชื้อ  จนเปนนํ้าที่สะอาดและดื่มได 

ในขั้นนี้หนวย/เหลา ช. สามารถสนับสนุนการทํางานของ

ชุดพยาบาลได

 ๒. การชวยเหลือ การดําเนินการในขั้นนี้ เพื่อให

ประชาชนสามารถดํารงชีวิตภายใตสภาพที่ไม ปกติได  

และหนวยงานพลเรือนในพื้นที่สามารถกระจายการบริการ

ใหกับประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึง ในขั้นนี้นํ้าเริ่มลดระดับ

ลงแลว หนวย/เหลา ช. เริม่ซอมแซมถนนและสะพานในลกัษณะ

ชัว่คราว  เชน  การวางสะพานเครือ่งหนนุมัน่ ทดแทนสะพานเดมิ

หรือทดแทนถนนชวงที่ขาด แจกจายอาหาร  นํ้าดื่ม  และ

เครื่องอุปโภค
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 ๓. การฟนฟูพื้นที่ที่เสียหาย การดําเนินการในขั้นนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถดํารงชีวิต

อยางปกติ และหนวยงานพลเรือนในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางปกติ ในขั้นนี้นํ้าไดถูกระบาย

ออกหมดแลว  หากมงีบประมาณ หนวย/เหลา ช. สามารถใชขดีความสามารถดานการกอสรางและซอมแซม

สิ่งกอสราง  สนับสนุนการฟนฟูอาคาร  บานเรือน  ถนน และระบบสาธารณูปโภคได แตโดยปกติแลว 

ขัน้นีเ้ปนขัน้ทีใ่ชงบประมาณสงู  ซึง่ตองรอการดาํเนนิการดานงบประมาณใหเรยีบรอยกอน หนวย/เหลา ช. 

มักจะไมมีโอกาสมากนัก

 แตอยางไรกต็ามสิง่อนัพงึปรารถนาสงูสดุ คอื การไมใหเกดิเหตกุารณนํา้ทวมขงั ซึง่ในหลายกรณี  

สามารถปองกันได หนวย/เหลา ช. มีความรูและเชี่ยวชาญดานการระบายนํ้า และการใชเครื่องมือชาง 

ในการกอสราง หนวย/เหลา ช. จะศกึษาผลกระทบของการปดกัน้ทางนํา้ไหลและวางแผนปองกนัโดยการเปด

หรือเบี่ยงทางนํ้าไหล เปนตน นอกจากนี้ ในชวงที่เกิดเหตุการณนํ้าทวมขัง หนวย/เหลา ช. ไดรับการรองขอ

จากหนวยงานพลเรือนในพื้นที่ใหดําเนินการเปดทางระบายนํ้าเพื่อปองกันนํ้าทวม  ซึ่งก็สามารถ

ดําเนินการได  และปองกันนํ้าทวมขังไดสําเร็จ  ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมขัง

 ในชวงนํ้าทวมขังในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กช. ไดจัดชุดชวยเหลือและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยประกอบกําลังจากกําลังพลของ นขต.กช. ในพื้นที่ จ.ราชบุรี ยุทโธปกรณที่นํามาใช 

ไดแก  รถสายพานอเนกประสงค  เรอืชนดิตาง ๆ  ประกอบเครือ่งยนตตดิทาย  ชดุประปาสนาม  ยานพาหนะ

ขนยายเรือ  พรอมกับไดรับการสนับสนุนรถครัวสนามจาก พธ.ทบ. มีการดําเนินการในภาพรวม ไดแก

 ๑. การขนยายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยใชรถสายพานอเนกประสงค และ

 เรอืชนดิตางๆ ประกอบเครือ่งยนตตดิทาย    รวมทัง้การขนยายชดุพยาบาลและการสงกลบัสายแพทยเขาพืน้ที่

 ๒. การกระจายนํ้าดื่ม  อาหาร  และเวชภัณฑ โดยเรือชนิดตาง ๆ ประกอบเครื่องยนตติดทาย
 ๓. การผลิตนํ้าประปาแจกจายประชาชน

 ๔. การผลติอาหารกลองแจกจายประชาชน  โดยรวมกบั

ชุดครัวสนามของ พธ.ทบ.

 ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ กช. ไดจัดนายทหาร จํานวน 

๓ นาย  คือ พ.อ.บุญญฤทธิ์  เลิศวัฒนเรืองชัย  พ.ท.กัญชาญ  

พจนสภุาพ  และ ร.อ.สรุชยั  อยูแกว  เปนนายทหารประสานงาน

นํากําลังพลและยุทโธปกรณปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย 

มีประสิทธิภาพ และไดรับความชื่นชมศรัทธาจากประชาชน

และหนวยงานที่ เกี่ยวของอยู  เสมอ ซึ่งเมื่อจบภารกิจแลว 

หนวยงานตาง ๆ  ไดมีหนังสือขอบคุณและชมเชยการปฏิบัติงาน

มายัง กช. อีกดวย

 จากประสบการณการชวยเหลือและบรรเทาภัย

นํา้ทวมขงัของหนวย/เหลา ช. ในพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออก
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เฉียงเหนือขางตนมีปญหา  ขอขัดของ และขอเสนอแนะ

ที่สําคัญ ดังนี้

 ๑. การแจงเตอืนประชาชนใหระมดัระวงันํา้ทวมขงั

เฉยีบพลนัยงัไมทัว่ถงึ  ซึง่ควรแกปญหาโดยการศกึษาการระบายนํา้

ในพื้นที่  และการคาดการณปริมาณนํ้าฝนที่พื้นที่สามารถรับได

โดยไมทวมขัง  และหากมีปริมาณนํ้าฝนมากถึงระดับที่พื้นที่

ไมอาจจะรบัได   ควรตองแจงเตอืนประชาชนดวยวธิตีาง ๆ  โดยเฉพาะประชาชนในพืน้ทีใ่กลแมนํา้  พืน้ทีลุ่ม

และพื้นที่ใตเขื่อน  และควรดําเนินการอพยพประชาชนแตเนิ่นๆ

 ๒. การแจงเตือนหนวย/เหลา ช. เพื่อเตรียมการดานกําลังพลและยุทโธปกรณ  ยังไมรวดเร็ว

มากนัก โดยเฉพาะหนวย/เหลา ช. ที่อยูนอกพื้นที่นํ้าทวมขัง ทําใหการเดินทางเขาไปชวยเหลือมักอยู

ในชวงวนัหลงั ๆ   ซึง่ควรดาํเนนิการใหสมัพนัธกบัการคาดการณปรมิาณนํา้ฝนและการแจงเตอืนประชาชน 

ทั้งนี้ ศบภ.ทบ. ตองแจงกําหนดการใหหนวย/เหลา ช. เคลื่อนยายกําลังพลและยุทโธปกรณ เพื่อพรอมรับ

สถานการณในพื้นที่

 ๓. การจดัชดุชวยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั  ควรมลีกัษณะบรูณาการจากหลาย ๆ  หนวยงาน

ใน ทบ. และภาคพลเรอืน  รวมทัง้การประชาสมัพนัธทัง้ตอประชาชนผูรบัการชวยเหลอืและประชาชนอืน่ ๆ

 เพือ่ใหเกดิความเขาใจทีด่ ี และรวมมอืกบัการดาํเนนิการตาง ๆ   ซึง่ควรใหหนวย/เหลา ช. จดัตัง้กองบงัคบัการ/

กองอาํนวยการเคลือ่นที ่ เพือ่ทาํหนาทีใ่นการประสานงานกบัหนวยตาง ๆ   รวมทัง้การวางแผนและดาํเนนิการ

ประชาสัมพันธดวยเครื่องมือและสื่อตาง ๆ ที่มีอยู

 ๔. ขาดงบประมาณในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากหนวย/เหลา ช. ไมมีงบประมาณสําหรับ

การทดรองราชการ  การปฏิบัติงานไมเต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งควรแกปญหาใหสัมพันธกับขอแรก เมื่อใกล

เกิดเหตกุารณตองแจงเตือนหนวย/เหลา ช. ลวงหนา  พรอมอนุมัตงิบประมาณจํานวนหนึ่งเปนงบประมาณ

สาํหรบัการทดรองราชการ  ทัง้นีส้ามารถดาํเนนิการไดโดยการทาํขอตกลงกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของลวงหนา 

และที่สําคัญที่สุด  แตละสวนที่เกี่ยวของตองมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นในกันและกัน

 ๕. จากการปฏิบัติงาน ทําใหทราบวายุทโธปกรณที่มีใชอยูในหนวย/เหลา ช. มีบางรายการ

เทานั้นที่ เหมาะสมตอการปฏิบัติงานชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยนํ้าทวมขัง  เชน ในกรณี



นิตยสารทหารชาง ๙

นํ้าตื้น  เรือที่เหมาะสมคือเรือพลาสติกทองแบน  เนื่องจากทองนํ้ามีสิ่งกีดขวางมาก  โดยเฉพาะวัสดุ

แหลมคม ซึ่งหากใชเรือทุนยางลมอัดเรืออาจจะเสียหายได หรือเครื่องยนตติดทายเรือตองมีขนาดที่

พอเหมาะกับเรือและความเร็วกระแสนํ้า  รวมทั้งใบพัดเครื่องยนตติดทายมักชํารุดจํานวนมาก  เนื่องจาก

สิ่งกีดขวางใตทองนํ้า ซึ่งตองการซอมบํารุงคอนขางสูง  การแกปญหาในดานนี้ ควรให กช. ซึ่งเปนหนวย/

เหลาสายวิทยาการดานยุทโธปกรณที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในลักษณะที่คลายกัน ไดเปนหนวย/เหลา

สายวิทยาการดานการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย   ซึ่งจะทําใหการจัดหาและซอมบํารุงยุทโธปกรณ

ดานการชวยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั เปนไปอยางเหมาะสมกบัการปฏบิตังิาน  และมคีวามพรอมตลอดเวลา

 ๖. กําลังพลและยุทโธปกรณมักปฏิบัติงานในพื้นที่หางไกล และมีความเสี่ยงในการถูกตัดขาด

จากหนวยใหการสนับสนุน ซึ่งกําลังพลควรมีความพรอมในการชวยเหลือตนเองได ทั้งนี้ในระหวาง

ปฏิบัติงานนี้ กช. ไดใหกําลังพลเตรียมอุปกรณตาง ๆ ประจําตัว ไดแก ไฟฉาย เชือก ยาสามัญ ยาทากันยุง 

นกหวีด และอื่น ๆ รวมทั้งชุดที่สวมใสปฏิบัติงานที่ตองมีความสะดวกสบาย  สามารถชวยเหลือตนเอง

เมื่อตกนํ้าได เชน เสื้อยืดแขนยาว  กางเกงขายาว  รองเทาผาใบ  และตองมีคําวา  “กองทัพบก”  ติดใหเห็น

เดนชัด เพื่อประชาสัมพันธ ทบ. และปองกันการเขาใจผิดดวย  หากเปนไปได  อุปกรณประจําตัวตางๆ 

ควรจัดเตรียมโดยหนวย/เหลา ช. แตเนิ่น เพื่อใหพรอมแจกจายกําลังพลที่ออกปฏิบัติงานทุกนายไดในทันที

 ๗. ปญหาอีกประการหนึ่ง ซึ่งอาจจะทําลายภาพลักษณของ ทบ. ได คือ การแอบอางโดยผู

ไมหวงัดหีรอืหวงัผลประโยชน เขาไปชวยเหลอืประชาชนแลวฉกชงิทรพัยสนิมคีา   หรอืเรยีกรบัผลประโยชน 

ซึ่งควรแกไขโดยการประชาสัมพันธใหทราบถึงคุณลักษณะการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ. 

ตั้งแตเนิ่น  รวมทั้งการใชตราสัญลักษณที่ชัดเจนและประชาชนสามารถจดจําได

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา กช. ในฐานะที่เปนหนวย/เหลาสายวิทยาการดานทหารชาง 

มีความเชี่ยวชาญดานงานชาง  อาทิ การระบายนํ้า  การขามลํานํ้า  การใชเครื่องมือชางตาง ๆ เปนตน 

สามารถนําความเชี่ยวชาญของหนวย/เหลา ช. มาวางแผนการระบายนํ้าเพื่อปองกันนํ้าทวม  การใชเรือและ

เครื่องมือชางในการชวยเหลือประชาชนทั้งการอพยพประชาชน  การขนสงเครื่องอุปโภคบริโภค 

และการนําความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น ๆ  เขาสูพื้นที่ เชน  แพทย  พยาบาล เปนตน ที่สําคัญที่สุด 

คือ การคาดการณและการวางแผนลวงหนา  ซึ่งตองใชความรูรวมถึงประสบการณตาง ๆ มาประกอบกัน

 การชวยเหลือหากสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ก็หมายถึง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง กช. นั้น พรอมที่จะเปนหนวย/

เหลาสายวิทยาการในการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้เพื่อประชาชนอันเปนที่รัก  และภาพพจน 

ความศรัทธาที่มีตอ ทบ.

 หวงัเปนอยางยิง่วา ทกุทานคงเหน็ถงึความพรอมและศกัยภาพของหนวย/เหลา ช. ในการปฏบิตัิ

ภารกิจที่หลากหลาย  เพื่อสรางความสุขสงบใหกับประเทศไทยในทุกโอกาส และขอทานจงภาคภูมิใจ

ที่หนวย/เหลา ช. มีความเชี่ยวชาญดานงานชางและพรอมที่จะประยุกตความรูความสามารถเพื่อภารกิจ

ที่ไดรับมอบใหประสพความสําเร็จอยางที่มุงหวัง   ขอสุขสวัสดีจงมีแดทานผูอานทุกประการ สวัสดี


