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Abstract
A Study of Flood Situation and Flood Recovery in the Government Democrat Party and Thai Party
The flood victims in the year 2010 and 2011 in both the roles in the implementation of prevention and
mitigation. Government Floods Problems and obstacles in implementation. Include the effectiveness of the
action. This is a guideline for the government. To bring the results of the study to integrate the direction of
prevention and mitigation of flood disaster in Thailand. Qualitative research was used to collect data from
16 informants. To solve the problem. Both the party and academic officials have checked the information
in accordance with the guidelines.
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บทคัดย่อ
การศึกษาสถานการณ์ด้านอุทกภัยและการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านอุทกภัยของรัฐบาล พรรค
ประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย ที่ได้ประสบปัญหาสาธารณภัยด้านอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554
ทั้ง 2 ช่วง ในด้านบทบาทการดาเนินการในการปูองกันและบรรเทาปัญหา สาธารณภัยด้านอุทกภัยของรัฐบาล
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ รวมถึงประสิทธิผลของการดาเนินการ จึงเป็นแนวทางสาหรับรัฐบาล
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ต่อๆ มาในการที่จะนาผลการศึกษามาบูรณาการเพื่อกาหนดทิศทางการปูองกันและบรรเทาปัญหาสาธารณภัย
ด้านอุทกภัยในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถาม จากผู้ให้ขอ้ มูลจานวน 16 ที่เป็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหา สาธารณภัย ของทั้งสองพรรค และข้าราชการ นักวิชาการ มีการตรวจสอบข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์
คาสาคัญ: สาธารณภัย, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคเพื่อไทย
สถานการณ์สาธารณภัยด้านอุทกภัย
เหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ.2553
เหตุการณ์สาธารณภัยด้านอุทกภัยเมื่อปี
พ.ศ.2553 ของประเทศไทย ซึ่งเกิดอยูใ่ นช่วงของ
รัฐบาลพรรคประชาธิปปัตย์ ซึ่งมีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เป็นนายกรัฐมนตรีนับว่าเป็นเหตุการณ์การเกิดน้า
ท่วมในประเทศไทยที่หนักที่สุดในรอบหลายสิบปี ซึ่ง
สาธารณภัยด้านอุทกภัยครัง้ นี้ เริ่มขึน้ ตั้งแต่วันที่ 10
ตุลาคม พ.ศ.2553 และสถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลาย
เมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ.2553 เหตุการณ์อุทกภัยครัง้ นี้
เกิดจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่าพาดผ่าน
ภาคใต้ตอนบน ภาคกลางและภาคตะวันออก และ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้ประเทศไทยมีฝนตกชุก
หนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก หลายพื้นที่เกิด
น้าท่วมฉับพลัน น้าปุาไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎรและพื้นที่การเกษตร ร่องมรสุมกาลังแรง
ดังกล่าวมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ ลานิญา (La Nina)
ที่มาเร็วกว่าปกติ ประกอบกับความแปรปรวนของร่อง
ฝนทาให้ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าหลายแห่งมีปริมาณ
น้าเกินกว่าระดับกักเก็บ โดยเฉพาะเขื่อนลาพระเพลิง
เขื่อนลาตะคองและเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ จนต้องเร่ง

ระบายน้าออกสู่พ้นื ที่ท้ายเขื่อน ซึ่งทาให้หลายพืน้ ที่
เกิดอุทกภัยอย่างหนัก น้าไหลหลาก เข้าท่วม
บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร
สาหรับ การเตรียมการป้องกัน เหตุการณ์
รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้มกี ารประกาศแจ้งเตือน
ให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูง รวมถึงสั่งการให้ประชาชน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อพยพออกนอกคันกัน
น้า ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยา มีการเตือนภัยจาก
ปริมาณน้าฝน พายุ และบอกตาแหน่งที่จะเกิดฝนตก
ชุกและฝนตกหนาแน่น รวมถึงบอกปริมาณน้าฝน ที่
จะทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันเพื่อให้หน่วยงานส่วน
ต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานส่วนต่างๆ ทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และ
ส่วนท้องถิ่น กลับไม่ได้ใส่ใจถึงข้อมูลที่ได้ จึงทาให้ขาด
การเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้ ได้ จน
เป็นสาเหตุ ที่นามาสู่ความเสียหายจากเหตุการณ์สา
ธารณภัยจนเป็นวงกว้าง
สาธารณภัยด้านอุทกภัยครัง้ นี้ ได้สร้างความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ ของประชาชนและทางราชการ
จานวนมาก โดยเฉพาะภาคการเกษตรนัน้ เบือ้ งต้น
พบว่า มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 20 ,666 ล้าน
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บาท พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 2.4
ล้านไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 150 ,000 ราย
นาข้าวได้รับผลกระทบมากที่สุด คิดเป็น 1.7 ล้านไร่
ด้านปศุสัตว์และด้านประมงได้รับผลกระทบกว่า
100,000 ราย ซึ่งเมื่อนับรวมกับความเสียหายจาก สา
ธารณภัยด้านอุทกภัยนับตัง้ แต่เดือนสิงหาคมเป็นต้น
มา พบว่าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเกือบ 4
ล้านไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนประมาณ
290,000 ราย สถานการณ์ สาธารณภัยด้านอุทกภัย
ในภาคใต้ส่งผลกระทบต่อการผลิตยางธรรมชาติ โดย
ปริมาณการผลิตลดลงถึงร้อยละ 4.1 นอกจากนี้ยังมี
ความเสียหายที่เกิดกับการทานากุ้ง ฟาร์มหอยนางรม
และหอยแครง ในพืน้ ที่ชายฝั่ง ที่ถูกกระแสน้าพัดพาไป
ด้วยความเสียหายของเส้นทางคมนาคมและสะพาน
ชารุดไป 13 จังหวัด จานวน 70 สายทาง (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554, หน้า 68-70)
เมื่อเกิดเหตุการณ์นาท่วมระยะแรก
ทางด้านเอกชนโดยเฉพาะสื่อมวลชน มีความตื่นต่อ
เหตุการณ์มากกว่าภาครัฐ โดยได้มีการระดมทุน
เรียกร้องให้สาธารณะช่วยกันบริจาคสิ่งของและทรัพย์
และเร่งรุดเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย โดยไม่
รอคาแถลงจากรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างใด
หลังจากเหตุการณ์ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น พร้อม
กับถูกกดดันจากภาคเอกชนและประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การ
นาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้สั่ง

ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553
มีมติที่สาคัญคือ ให้คณะรัฐมนตรีออกเยี่ยมเยียนและ
เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยด้าน
อุทกภัยในพืน้ ที่จังหวัดต่างๆ อย่างเร่งด่วน และได้มี
การจัดตัง้ ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ
คือ
“คณะกรรมการอานวยการกากับติดตามการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ” หรือ คอช. ขึน้ โดยมี
บทบาทหน้าที่ในการอานวยการ กากับ ติดตามผล
การดาเนินการ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่น ในการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ประสบ
ภัยและประชาชนผู้ประสบภัย อีกทัง้ มีการกาหนด
แผนการร่วมกับกระทรวงต่างๆ ซึ่งมีบทบาทการ
ดาเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน (สานัก
บริหารงานสารสนเทศ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
, 2554, หน้า 1-12)
นอกจากนี้แล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้กาหนด มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยหลังภาวะนาลด (รัฐบาลไทย , 2553 และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ , 2554 , หน้า 72-74) ดังนี้ 1)
มาตรการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน คือให้ความ
ช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกกลุ่ม ทุก
พื้นที่ในทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้

[162]
วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 25 มกราคม-เมษายน 2561 TCI กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

Rajapark Journal Vol.12 No. 25 January-April 2018

“ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสานึก”
ในช่วงที่เกิดวิกฤต 2) มาตรการฟื้นฟูเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปหลังภาวะน้าลด คือ การให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัยให้สามารถดาเนิน
ชีวติ และประกอบอาชีพได้ ภายหลังจากเหตุการณ์
กลับเข้าสูภ่ าวะปกติ และ3) มาตรการปูองกันและ
บรรเทาปัญหาภัยพิบัตใิ นระยะยาว คือ เร่งจัดทา
ระบบการเตือนภัย ระบบปูองกันอุทกภัยและระบบ
บริหารจัดการน้าที่มเี อกภาพ รวมทั้งกาหนดแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีขนั้ ตอนการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบตลอดจนเร่ง
พัฒนากลไกประกันความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
เหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มปี
พ.ศ. 2554
ภายหลังการเกิดอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ.
2553 หลายพืน้ ที่ภาคใต้ของประเทศไทยกาลังอยู่
ระหว่างการฟื้นฟูความเสียหาย ก็เกิดภัยซ้าขึ้นอีกที่มี
ลักษณะคล้ายพายุดีเปรสชัน หลายพื้นที่ในจังหวัด
ภาคใต้เกิดฝนตกอย่างหนัก เริ่มตัง้ แต่วันที่ 21-25
มีนาคม พ.ศ.2554 จังหวัด สุราษฎร์ธานีถึงจังหวัด
พัทลุง มีฝนตกหนัก ทาให้นาปุ
้ าจากเทือกเขาบรรทัด
ไหลเข้าท่วมพื้นที่ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี 7 อาเภอ
และพัทลุง 10 อาเภอ โดยจังหวัดได้ออก ประกาศ
เตือนให้ประชาชน ริมทะเลสาบสงขลาเตรียมอพยพ
ทรัพย์สนิ เนื่องจากจะมีฝนตกหนัก ทาให้มนี าท่
้ วม
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 18,000 ครัวเรือน
เกิดโคลนถล่มริมปุาเทือกเขาบรรทัด สาธารณภัยได้
ขยายวงกว้างกระจายไปในจังหวัดต่างๆ ในพืน้ ที่

ภาคใต้เกือบทุกจังหวัดส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และทรัพย์สนิ ของประชาชน พื้นที่การเกษตร และ
ผลผลิตทางการเกษตรถูกทาลาย ระบบคมนาคม
ขนส่งถูกตัดขาดทาให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการเข้า
ช่วยเหลือ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554, หน้า 75-77)
สาหรับการช่วยเหลือของทางภาครัฐ เนื่องจากมี
คณะกรรมการอานวยการกากับติดตามการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) ที่จัดตัง้ ขึน้ เมื่อคราวที่ประสบ
เหตุการณ์อุทกภัยปลายปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา เป็น
ศูนย์อานวยการ ทาให้เหตุการณ์ครั้งนี้ หน่วยงานส่วน
ราชการสามารถดาเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่าง
รวดเร็ว
เมื่อ สถานการณ์ภัยพิบัตไิ ด้สินสุดลง
รัฐบาลได้กาหนดมาตรการดาเนินการช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูประชาชนและพื้นที่ที่ประสบภัย ซึ่งสามารถสรุป
สาระสาคัญได้ ดังนี้ 1) รัฐบาลอนุมัติ งบกลางเพื่อให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพืน้ ที่
ภาคใต้ปี พ.ศ. 2554 จานวน 1,632.40 ล้านบาทและ
อนุมัตใิ ห้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้กรอบวงเงิน
เหลือจากอุทกภัยปี พ.ศ.2553 จานวน 1,605.48
ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกร และ 2) รัฐบาลอนุมัติ
ในหลักการการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณ
ภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท รวม 10 จังหวัด จานวน
579,062 ครัวเรือน รวม 2,895,310,000 บาท
เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
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สมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งมีนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทยได้ประสบเหตุการณ์อุทกภัยครัง้ รุนแรง
ที่สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ ตัง้ แต่กลางปีจนถึงปลายปี
และมีพนื้ ที่ประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของ
ประเทศ โดยเฉพาะพืน้ ที่ภาคเหนือและภาคกลางที่
เกิดน้าท่วมหนักเป็นระยะเวลานาน ยิ่งไปกว่านัน้ พื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นพืน้ ที่หนึ่งซึ่งเกิด
น้าท่วมหนักในรอบ 70 ปี อุทกภัยครัง้ นี้ ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายอย่างหนัก ทั้งทางภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบเป็น
ลูกโซ่ไปยังภาคส่วนอื่นอีกเป็นจานวนมาก
สาหรับ การเตรียมการเพื่อป้องกันและ
รับมือกับสถานการณ์นาท่วม ของหน่วยงาน ส่วน
ราชการ ในระยะเบือ้ งต้น รัฐบาลซึ่งนาโดยนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่
เพื่อติดตามความพร้อมการแก้ปัญหาน้าท่วมที่มีการ
เตรียมการโดยการขุดคลองระบายน้า และประตู
ระบายน้า พร้อมกันนั้น ก็ได้วางแนวทางในการ
ปูองกันและบรรเทาปัญหาน้าท่วม ตามแนวทางแบบ
2P2R ได้แก่ (1) การปูองกัน (Prevention) โดยพืน้ ที่ต้น
น้า จะเน้นการชะลอการไหลของน้าด้วยการปลูกปุา
สร้างฝาย การปลูกหญ้าแฝก ส่วนพื้นที่กลางน้า มีทั้ง
การบริหารน้าในเขื่อนให้เหมาะสม ปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูระบายน้า ขณะที่พนื้ ที่ปลายน้า เน้นการขุดลอก
คูคลองเพื่อให้นาไหลลงสู
้
ท่ ะเลเร็วขึน้ เสริมถนนเพิ่ม
แนวคันกั้นน้าเป็น 3 ชัน้ เพื่อปกปูองนิคมอุตสาหกรรม

และเขตเศรษฐกิจ (2) การเตรียมพร้อม ( Preparation)
บูรณาการสร้างคลังข้อมูลแห่งชาติ ให้สั่งการจุดเดียว
ทาแบบจาลอง วิเคราะห์ขอ้ มูล และวางระบบขั้นตอน
การเตือนภัยทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ (3) การรับมือ
(Response) มีการยกระดับและเตรียมแผนเผชิญเหตุ
ทั้งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ (4) การฟื้นฟู ( Recovery)
โดยกาหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยทุกกรณี ทั้งนี้ ได้มีการเชื่อมโยงการ
ทางานกับทางกระทรวง และรัฐบาลเพื่อแก้ไขน้าท่วม
อย่างเป็นระบบ โดยมีกรมปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการ
ทางานแบบบูรณาการจากระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด
กระทรวง จนถึงระดับประเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน และปูองกันแก้ไขปัญหา
อุทกภัยของประเทศไทยได้อย่างตรงจุด อย่างไรก็ตาม
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน ได้แก่ การเตรียมการ
ด้านสถานที่พบว่า สถานที่ที่ควรเป็นทางผ่านของน้า
ถูกรุกล้า มีส่งิ ก่อสร้างกีดขวางทางน้า และการไหล
ของน้าตามธรรมชาติ อีกทัง้ พบว่า บางพื้นมีปัญหา
เกี่ยวกับการเมืองเข้ามาแทรกแซง ด้วยนักการเมืองใน
พื้นที่ไม่ยอมผันน้าให้ไหลผ่านท้องถิ่นของตน ด้วยเกรง
ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานเสียงของตนได้
นอกจากนี้ ยังปัญหาในหน่วยงานส่วนราชการ
เนื่องจากพบไม่มีการปฏิบัตติ ามนโยบายที่ได้วางไว้ ไม่
สามารถนาแผนการปูองกันปัญหา น้าท่วมไปปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพได้ แม้จะมีแผน 2P2R ก็ตาม ขาด
การบูรณาการร่วมกัน จากหน่วยงานหลายฝุาย อีก
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ทั้งยังขาดการจัดทาข้อมูล การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศด้านอุทกภัย การสารวจข้อมูลความ
เสียหายจากอุทกภัย การเชื่อมโยงข้อมูล ส่งผลให้เกิด
ความผิดพลาดในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประเมินระดับ
ความรุนแรงและผลกระทบจากอุทกภัยได้ เมื่อไม่มี
การเตรียมการปูองกันที่ดี ทาให้สถานการณ์น้าท่วม
ได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถควบคุม
ปริมาณน้าไว้ได้ โดยที่หน่วยงานส่วนกลางได้แก่
รัฐบาล กระทรวงต่างๆ ราชการภูมิภาค รวมถึง
ภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุน ทาได้แต่แก้ไขบรรเทา
เฉพาะหน้าอย่างเดียวเท่านัน้
ภายหลังจากเหตุการณ์นาท่วมคลี่คลายลง
แล้ว รัฐบาลได้มมี าตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย มีรายละเอียดสาคัญ ดังนี้ (สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง, 2554, หน้า 8-9; ยุทธภูมิ จารุเศร์นี
และกาญจนา จันทรชิต, 2554, หน้า 10-11)
1. มาตรการด้านการเงิน มีมาตรการ
ช่วยเหลือ ได้แก่ 1) มาตรการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 8 แห่งใน
การให้ความช่วยเหลือในเรื่องการพักชาระหนี้ ขยาย
ระยะเวลาการชาระหนี้ และลดดอกเบีย้ 2) การปล่อย
สินเชื่อเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟู
วงเงิน 325 ,000ล้านบาท 3) การจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครัวเรือน
ละ 5,000 บาท จานวนเงิน 3 ,106,775,000 บาทใน
ส่วนพืน้ ที่ภูมภิ าคจะดูแลซ่อมแซมบ้านให้ ในกรณีที่
เสียหายบางส่วนไม่เกิน 20 ,000 บาท และบ้านที่

เสียหายทั้งหลังไม่เกิน 30 ,000 บาท และ 4) การ
ช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา สาหรับผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 4 โครงการ วงเงิน
147 ล้านบาท (ยุทธภูมิ จารุเศร์นี และกาญจนา
จันทรชิต, 2554, หน้า 10-11)
2. มาตรการด้านภาษี มีมาตรการช่วยเหลือ
ดังนี้ 1) การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินชดเชยที่ผู้
ประสบอุทกภัยได้รับจากภาครัฐ 2) การยกเว้นภาษี
เงินได้เป็นจานวนเท่ากับจานวนความเสียหายที่ได้รับ
3) การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้
ประสบอุทกภัยได้รับจากการประกันภัย และ 4) ขยาย
เวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากรสาหรับ
ผู้ประกอบการในพืน้ ที่ที่ประสบอุทกภัยรุนแรงตาม
ความจาเป็นและสมควร
3. มาตรการด้านงบประมาณและการ
เบิกจ่าย มีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้ 1) มาตรการการ
สนับสนุนจังหวัดและส่วนราชการในการใช้จา่ ย
เงินทดลองราชการ จากเดิมที่มีสทิ ธิใช้ได้ 50 ล้าน
บาท เป็น 250 ล้านบาท 2) มาตรการด้านที่ราชพัสดุ
โดยการยกเว้นการเก็บค่าเช่า และด้านการประกันภัย
จะเร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ประสบภัย อย่างรวดเร็ว
อนึ่ง สาหรับมาตรการในระยะยาว รัฐบาลมี
แนวคิดในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าให้เป็นระบบ เพื่อปูองกันปัญหาอุทกภัย
ในอนาคต (ยุทธภูมิ จารุเศร์นี และ กาญจนา จันทร
ชิต, 2554, หน้า 11) ดังนี้ 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่ง
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กักเก็บน้า เขื่อน ฝาย และแก้มลิง เพื่อใช้เก็บกักน้า ไว้
ใช้ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก 2) พัฒนาฐานข้อมูลเรื่อง
น้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีการแจ้ง
เตือนประชาชนให้ได้ทราบปัญหาน้าไหลหลาก
ล่วงหน้า 3) จัดการผังเมืองให้มปี ระสิทธิภาพ ไม่
อนุญาตให้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการขีด
ขวางระบายน้า 4) ก่อสร้างระบบปูองกันน้าท่วม
บริเวณรอบเมือง เช่น ทาคูรอบบริเวณเมือง 5) ดูแล
ระบบระบายน้าต่างๆ ในพืน้ ที่วิกฤตรวมทั้งพัฒนา
แหล่งน้าชุมชนและแหล่งน้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน และในเขตชลประทาน และ 6) เพิ่ม
มาตรการการรักษาดูแลพืน้ ที่ปุาไม้ไม่ให้มีการบุกรุก
รวมทั้งปลูกปุาใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งน้าที่ยั่งยืน
บทบาทของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และ
พรรคเพื่อไทยกับการแก้ปัญหาสาธารณภัยรัฐบาล
พรรคประชาธิปัตย์
ในช่วงการบริหารประเทศของรัฐบาลพรรค
ประชาธิปัตย์ ได้เกิดเหตุการณ์สาธารณภัย 2
เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์อุทกภัย อันเนื่องมาจาก
อิทธิพลของร่องความกดอากาศต่าพาดผ่านภาคใต้
ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.
2553 และ เหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มใน
พื้นที่ภาคใต้เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2554
เหตุการณ์อุทกภัยปลายปี พ.ศ.2553
พบว่า รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้มบี ทบาท การ
ดาเนินการอยู่ 3 ระยะ คือ

1. ระยะก่อนเกิดภัย กรมอุตุนิยมวิทยาได้
ออกประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับ สภาพภูมอิ ากาศ
รวมถึงให้รายละเอียดเกี่ยวกับพืน้ ที่ที่มีฝนตกหนัก
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และกรมชลประทานได้มกี าร
ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพออกนอก
พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
2. ระยะเกิดภัย รัฐบาลนาโดยนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีคาสั่งให้คณะรัฐมนตรีลง
พื้นที่เพื่อช่วยเหลือเป็นการด่วน และได้ จัดตั้งศูนย์
ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ทา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดการระบบข้อมูลสถานการณ์
สาธารณภัยด้านอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ โดยให้ความ
ร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลาง รวมถึง
หน่วยงานราชการส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ในการติดตาม
ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งการฟื้นฟู
บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนมีการติดตาม
ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินงาน ตาม
แนวทางแผนงานและโครงการในการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(สานักบริหารงานสารสนเทศ สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2554)
3. ระยะหลังเกิดภัย รัฐบาลได้กาหนด
มาตรการดาเนินงานการช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประสบ
เหตุสาธารณภัยด้านอุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย และสามารถ
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ฟื้นฟูให้สามารถกลับเข้าสูภ่ าวะปกติโดยเร็วที่สุด
ได้แก่ (1) มาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน ให้ความ
ช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกกลุ่ม ทุก
พื้นที่ในทันที โดยการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยและ
ทรัพย์สนิ (2) มาตรการฟื้นฟูเกษตรกรและประชาชน
ทั่วไป โดยให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านค่าชดเชยพืชผล
เสียหาย การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้สินเชื่อเพื่อการ
ประกอบอาชีพและที่อยูอ่ าศัย (3) มาตรการปูองกัน
และบรรเทาปัญหาภัยพิบัตใิ นระยะยาว โดยมีการ
จัดทาระบบการเตือนภัย ระบบปูองกันอุทกภัย และ
ระบบบริหารจัดการน้าที่มเี อกภาพ รวมถึงการ
กาหนดแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ขั้นตอนการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
(รัฐบาลไทย , 2553 และ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
เหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
ได้มีการดาเนินการอยู่ 2 ระยะ คือ
1. ระยะเกิดภัย รัฐบาลที่ผ่านการรับมือกับ
เหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2553 อีกทัง้ ยังมี
คณะกรรมการอานวยการกากับติดตามการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) ที่จัดตัง้ ขึน้ แล้ว ทาให้บทบาท
ของรัฐบาลในเหตุการณ์สาธารณภัยครั้งนี้ เป็นการ
ดาเนินการอย่างทันเหตุการณ์ หลังจากเกิดเหตุการณ์
ขึน้ 1 วัน รัฐบาลได้มีการประชุมพิจารณาปัญหาภัย
พิบัตเิ ป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการ

บังคับบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางานได้อย่าง
รวดเร็ว โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการโดยตรง
พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัตติ ัวขณะเกิด
ภัยพิบัติ
2. ระยะหลังเกิดภัย รัฐบาลนาโดยนาย
อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ได้อนุมัติแผนการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย โดยการสนับสนุนงบกลางเพื่อให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ด้านอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่ม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ใน 10 จังหวัด
ที่ประสบภัย
รัฐบาลพรรคเพื่อไทย
ในช่วงการบริหารประเทศของรัฐบาลพรรค
เพื่อไทย ภายใต้การนาของนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ได้เกิดเหตุการณ์สาธารณภัยคือ มหา
อุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์
ร้ายแรงที่สุดครัง้ หนึ่งของประเทศไทย อุทกภัยครัง้ นี้
เริ่มขึน้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2554 และ
สถานการณ์คลี่คลายทั้งหมดเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ.
2555 ทั้งนี้ รัฐบาลได้มกี ารดาเนินการอยู่ 3 ระยะ คือ
1. ระยะก่อนเกิดภัย รัฐบาลภายใต้การนา
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีการ
ทาโครงการขยายสิ่งปลูกสร้างได้แก่ ฝาย เขื่อน เพื่อ
รองรับน้า อีกทัง้ ใช้แนวทางการปูองกันและบรรเทา
ปัญหาสาธารณภัยตามแนวทาง 2P2R คือ ปูองกัน
เตรียมความพร้อม รับมือ และฟื้นฟู โดยเน้นการ
บริหารแบบบูรณาการคือ ให้หน่วยงานส่วนราชการ
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ต่างๆ ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนการทางานทุก
ภาคส่วน (สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง, 2554)
2. ระยะเกิดภัย รัฐบาลภายใต้การนาของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศ
จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทางานเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์
อานวยเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาต
ภัย และดินโคลนถล่ม คณะกรรมการอานวยการและ
บริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
(ศอส.) คณะทางานบริหารจัดการน้าและการเตือนภัย
ในพืน้ ที่ 25 ลุ่มน้า คณะกรรมการบูรณาการแผน
บริหารจัดการน้า และคณะกรรมการกลุม่ จังหวัดใน
การระบายน้า (ผู้จัดการออนไลน์ , 2554) โดยมีการ
ดาเนินการประสานงานกับกระทรวงต่างๆ และกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งมีการออก
นโยบายเชิงปฏิบัตกิ ารในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่ง
เป็นมาตรการที่เห็นผลทันที 9 มาตรการ (คมชัดลึก
ออนไลน์, 2554) ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ต้องเร่ง
ระบายน้าท่วมออกทะเลให้หมดโดยเร็วที่สุด
มาตรการที่ 2 ต้องใช้แรงดันเรือหรือเครื่องในการดัน
น้าให้หมดโดยฉับไว มาตรการที่ 3 ใช้การบริหารทาง
เทคนิคด้วยการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 4 โดยเพิ่มบทบาทให้กองทัพมาช่วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบอุทกภัย มาตรการที่ 5 ให้ขอ้ มูล
ข่าวสารกับประชาชนทั่วประเทศตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง มาตรการที่ 6 การรักษาเขตตัวเมืองด้วย
การตรวจติดตามสภาพคันกั้นน้าที่ทาจากดินให้มี

สภาพแข็งแรง มาตรการที่ 7 กรมชลประทาน
ปฏิบัตกิ ารขุดลอกคันกั้นน้าพร้อมการดันน้าลงทะเล
อย่างฉับพลัน มาตรการที่ 8 การริเริ่มโครงการ
ประชาอาสา โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมแรงร่วมใจ
กัน ใช้เรือของตนเองที่มีอยู่ ในการดันน้าลงทะเล และ
มาตรการที่ 9 ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้า รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัตกิ ารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
3. ระยะหลังเกิดภัย รัฐบาลมีมาตรการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีมาตรการช่วยเหลือ
ในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ประกอบด้วย (1)
มาตรการด้านการเงิน ในการให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องการพักชาระหนี้ ขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ลด
ดอกเบีย้ (2) มาตรการด้านภาษี ในการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ และมีการพิจารณาการขยายเวลาในการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีสรรพากร สาหรับผู้ประกอบการที่
ประสบอุทกภัยรุนแรง (3) มาตรการด้านงบประมาณ
และการเบิกจ่าย ซึ่งจังหวัดสามารถที่จะขอขยาย
วงเงินจากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท
มาตรการในระยะยาว เน้นไปที่การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าให้เป็นระบบ ได้แก่ (1)
การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้า เขื่อน ฝาย และแก้มลิง
(2) การพัฒนาฐานข้อมูลเรื่องน้า รวมไปถึงมีการแจ้ง
เตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้า (3) การจัดผังเมือง
ให้มีประสิทธิภาพ (4) การก่อสร้างระบบปูองกันน้า
ท่วมบริเวณรอบเมือง (5) การดูแลระบบระบายน้า
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และ (6) เพิ่มการรักษาดูแลพืน้ ที่ปุาไม้ ไม่ให้มีการบุก
รุก รวมทั้งปลูกปุาใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งน้าที่ยั่งยืน

ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในระยะก่อนเกิดภัย
พบว่า มีการดาเนินการที่แตกต่างรัฐบาลจากพรรค
ประชาธิปัตย์ โดยมีการตระเตรียมแผนการตามวงจร
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ( disaster risk
วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
และพรรคเพื่อไทยกับการแก้ปัญหาสาธารณภัย management cycle) 4 ขั้นตอน ได้แก่ การปูองกัน
จากบทบาทการดาเนินการของรัฐบาลพรรค การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยในการแก้ไขปัญหาสา และการฟื้นฟู หรือที่เรียกว่า 2P2R เพื่อนามาบูรณา
การใช้เป็นแผนปูองกันสาธารณภัยที่จะเกิดขึน้ รวมถึง
ธารณภัยด้านอุทกภัย แนวคิดการปูองกันและแก้ไข
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใน
ปัญหาสาธารณภัย มีการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 4
ระยะก่อนเกิดภัย ตามขัน้ ตอนการปูองกันและลด
ขั้นตอน คือ ระยะก่อนเกิดภัย 2 ขั้นตอน
ผลกระทบ นั่นคือการเตรียมการปูองกันด้าน
ประกอบด้วย การปูองกันและลดผลกระทบ
(prevention and mitigation) และการเตรียมความ โครงสร้าง เช่น เขื่อนกักเก็บน้า กาแพงกั้นน้า ฝาย
พร้อม (preparedness) ในระยะเกิดภัย มีขั้นตอนการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพรรคเพื่อไทยรวมถึง
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ( response) และในระยะหลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการบริหารจัดการหรือไม่
เกิดภัย เป็นขัน้ ตอนของการฟื้นฟู ( recovery) (กรม มีการดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ร่วมด้วย กล่าวคือ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2553) ซึ่ง บทบาท ขั้นตอนการปูองกันและลดผลกระทบ ยังขาดการ
ประเมินความเสี่ยงจาก สาธารณภัย เพื่อกาหนด
ของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในระยะก่อนเกิด
แนวทางที่เหมาะสมในการปูองกันและลดผลกระทบ
ภัย จะพบว่า มีการดาเนินการจากหน่วยงานทาง
ภาครัฐคือ มีการประกาศพยากรณ์และประกาศแจ้ง การจัดการด้านฐานข้อมูลที่จาเป็น การพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานให้มี
เตือน ในขณะที่การดาเนินการตามขัน้ ตอนการ
ประสิทธิภาพและสามารถใช้ร่วมกันได้ การกระจาย
ปูองกันและ ลดผลกระทบ และการเตรียมความ
ข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่
พร้อม ซึ่งเป็นขัน้ ตอนหลักของการจัดการก่อนที่จะ
ปฏิบัตกิ ารตามแผนงาน ดังนัน้ บทบาทการบริหาร
เกิดภัย รัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มกี าร
ดาเนินการไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น บทบาทรัฐบาล จัดการกับสาธารณภัยของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย
พรรคประชาธิปัตย์ถอื ว่ายังขาดประสิทธิภาพใน ในระยะก่อนเกิดภัย โดยภาพรวม ยังไม่มี
ขันตอนระยะก่อนเกิดภัย ในส่วน การดาเนินการ
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ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงนามา สู่เหตุการณ์ภัย
พิบัตริ ุนแรงที่เกิดขึ้น
สาหรับระยะเกิดภัย บทบาทการ
ดาเนินการของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และ
รัฐบาลพรรคเพื่อไทย มีบทบาทลักษณะการ
ดาเนินการที่คล้ายกัน คือ มีการดาเนินการตาม
แผนการปูองกันการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ที่เป็นแผนแม่บทใน
ขณะนั้นเป็นหลัก โดยเริ่มต้นมีการจัดตัง้ ศูนย์
อานวยการเฉพาะกิจ เป็นศูนย์กลางในการอานวยการ
เพื่อเผชิญเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ( response) โดย
เน้นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
และส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน องค์กรอิสระ
ฝุายทหารและฝุายพลเรือน ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและ สามารถรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะ
หน้า อย่างไรก็ตาม จากการที่ขาดการเตรียมการที่ดี
ในระยะก่อนเกิดภัย ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการ
ให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาสาคัญที่เป็นนาทีทอง
หรือที่เรียกว่า “ Golden Time” คือภายใน 2 อาทิตย์
หลังจากเกิดภัยพิบัติ จึงทาให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นไปในลักษณะที่ลา่ ช้า การช่วยเหลือใน
ระยะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของการฟื้นฟูเป็นหลัก
สาหรับ ระยะหลังเกิดภัย บทบาทการ
ดาเนินการของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และ
รัฐบาลพรรคเพื่อไทย พบว่า มีการดาเนินการตาม

ขั้นตอนการฟื้นฟูในระยะเร่งด่วนที่เหมือนกัน ตาม
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(disaster risk management) และตามแผนแม่บทการ
ปูองกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย
และดินโคลนถล่ม ได้แก่ การฟื้นฟูบูรณะโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่ประสบภัย ฟื้นฟูสภาพจิตใจและ
คุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัย โดยการเยียวยาทาง
การเงิน นอกจากนี้ ยังจัดให้มกี ารศึกษาวิเคราะห์แผน
ฟื้นฟูบูรณะ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นมาตรการ
บริหารจัดการภัยพิบัตใิ นระยะยาวต่อไป ซึ่งในส่วนนี้
รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ มีการใช้มาตรการที่
มุ่งเน้นการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
( non-structural
measures) เป็นหลัก คือ เป็นแนวคิดการปูองกัน
ความเสียหายอันประกอบด้วยการวางระบบผังเมือง
ปรับปรุงระบบการพยากรณ์และการเตือนภัยน้าท่วม
การให้ความรู้ขอ้ มูลสาธารณะ การใช้แผนรับมือน้า
ท่วม แผนบรรเทาทุกข์ การประกันภัยน้าท่วม ในขณะ
ที่ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยกลับมุ่งเน้นมาตรการใช้
สิ่งก่อสร้าง (Structural measures) เป็นหลัก อัน
ได้แก่ การสร้างเขื่อนและพนังกั้นน้า ปรับปรุงสภาพ
ลาน้า เส้นทางน้ารอบเมือง พื้นที่ชะลอน้าและเก็บกัก
น้าท่วม อ่างเก็บน้า และระบบระบายน้า เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จากมาตรการในระยะยาวของพรรค
ประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยที่แตกต่างกันนี้
โดยทั่วไปแล้ว ควรใช้มาตรการทั้ง 2 อย่างควบคู่กัน
ไป เพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัตทิ ี่ดยี ่งิ ขึน้
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จะสามารถปูองกันและลดผลกระทบความเสียหาย
จากภัยพิบัตแิ บบยั่งยืนต่อไป
ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และ
พรรคเพื่อไทยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
(1) ขาดการนานโยบายการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัยไปปฏิบัติ
ส่งผลให้
หน่วยงานต่างๆ ขาดการบูรณาการ
ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขาด การเฝ้าระวังและการ
ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการ
ป้องกันและการเตรียมการอพยพประชาชน ใน
พื้นที่เสี่ยงภัย เมื่อเกิดอุทกภัยขึน้ จึงไม่สามารถแก้ไข
สถานการณ์ได้ทันการณ์จนเกิดความเสียหายตามมา
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการในลักษณะตัง
รับเพียงอย่างเดียว โดยมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหลังเกิดภัย ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหา
ที่ปลายเหตุ
(2) ปัญหาความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ
คือ หน่วยงานราชการขาดความรับผิดชอบในการสั่ง
การเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัยอย่างเร่งด่วน ทาให้
การช่วยเหลือของภาครัฐในระยะแรกเป็นไปอย่าง
ล่าช้า ทาให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะสื่อมวลชน และ
อาสาสมัครต้องลงสู่พนื้ ที่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
แก่ผู้ประสบภัยในระยะแรก ก่อนที่ความช่วยเหลือของ
ทางราชการจะมาถึงซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชใี้ ห้เห็น
ถึงความบกพร่องของระบบราชการ

(3) การขาดเอกภาพในการปฏิบัตแิ ละใน
การบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบหลักมีอานาจสั่งการไม่
ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน ทาให้การประสานงานและ
การผนึกกาลังจากหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ ในภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กองทัพ หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร มีลักษณะต่างฝุายต่าง
ดาเนินการซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะเพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มอี งค์กรที่มีอานาจในการ
จัดการทรัพยากรน้าในภาพรวมได้อย่างเบ็ดเสร็จ
(4) ปัญหาด้านขีดความสามารถของ
หน่วยงานภาคปฏิบัติ การขาดแคลนงบประมาณ
บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ที่
เหมาะสมและจาเป็นในเบืองต้น รวมทั้งเครื่องมือ
พิเศษที่จาเป็นต้องใช้กับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่
ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่วน
กาลังคนที่มอี ยู่ก็ยังขาดความรูแ้ ละความชานาญใน
เชิงเทคนิค เนื่องจากการไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณที่เพียงพอ ทาให้เกิดความสับสนและ
ล่าช้าในการปฏิบัตกิ ารช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อมีภัย
พิบัตเิ กิดขึ้น
(5) ปัญหาด้านการฟื้นฟู โดยเฉพาะการมี
ระเบียบการใช้เงินงบประมาณที่บรรเทา ฟื้นฟู
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่มีขนั้ ตอนซับซ้อน
และขาดการติดตามผลทาให้ การช่วยเหลือในการ
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ฟื้นฟู พื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้
ประสบอุทกภัย
(6) ปัญหาด้านโครงสร้างพืนฐาน
หน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องทบทวนและติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
เช่น ระบบโครงข่ายถนน คูคลองและสาธารณูปโภค
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ไม่กีดขวางทางไหลของ
น้าหรือลดความเสี่ยงจากพิบัตติ า่ งๆ
(7) ปัญหาด้านการเตรียมการด้านพัฒนา
พืนที่ เนื่องจาก หลายพืนที่มีการใช้ที่ดินอย่างไม่
เหมาะสม มีการรุกล้าพื้นปุาไม้ และพืน้ ที่กักเก็บน้า
เพื่อทาการเกษตร หรือการสร้างสิ่งปลูกสร้างทับ
เส้นทางน้า จึงทาให้ประสบอุทกภัยเป็นประจา ทั้งนี้
ภาครัฐต้องมีความเคร่งครัดในการควบคุมการใช้ที่ดนิ
ให้เป็นไปตามที่กาหนดอย่างเหมาะสมตาม มาตรการ
ทางผังเมืองและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(8) ปัญหาด้านการเตรียมพร้อมของ
ประชาชน การเตรียมพร้อมของประชาชน เป็น
ประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญ โดยสามารถจัดทาเป็น
คู่มอื ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทาง
ปฏิบัตใิ นสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดเตรียมจุด
อพยพในที่ปลอดภัยในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัย โดย
จัดเตรียมเครื่องยังชีพเบือ้ งต้นให้เพียงพอก่อนการ

ช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าถึง ทั้งนี้ ต้องมีการฝึกซ้อม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองเบือ้ งต้นได้อย่างปลอดภัย
รัฐบาลพรรคเพื่อไทย
(1) ปัญหาการเตรียมการเพื่อป้องกันภัย
ของหน่วยงานส่วนราชการยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการ ขาดการ
จัดทาข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับน้าท่วม ขาดการ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านอุทกภัยให้มีความเข้าใจ
และเข้าถึงง่าย รวดเร็วและมีคุณภาพ ขาดการจัดทา
ระบบประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบจาก
อุทกภัย
(2) ปัญหาการเมือง ที่มกี ารทางานแบบ
เลือกปฏิบัติเพื่อรักษาฐานเสียงของตนเอง ทาให้
การดาเนินงานจึงไม่เป็นไปตามแผนงานที่ควรเป็น
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในสังกัด และ
นักการเมืองใหญ่ในพื้นที่ ที่ไม่ยอมให้ผันน้าไหลผ่าน
เพราะเกรงว่าจะไปกระทบพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงสาคัญ
สุดท้าย น้าได้เอ่อล้นท่วมนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง
ส่งผลให้เกิดค่าเสียหายหลายแสนล้านบาท
(3) ปัญหาองค์กรในการบริหารจัดการ
สาธารณภัยมีโครงสร้างซับซ้อน มีขั้นตอนการ
บังคับบัญชาหลายขั้นตอน ขาดความคล่องตัว ทาให้มี
แนวโน้มที่การบรรเทาสาธารณภัยที่ลา่ ช้าไม่ทันต่อ
การต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย และที่
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สาคัญไม่ได้ให้ความสาคัญในการเปิดโอกาสให้มีการ
เข้ามามีส่วนร่วมจากทางภาคเอกชนและองค์กรอิสระ
(4) ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการ
สั่งการของรัฐบาล การเชื่อมโยงประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสั่งการข้าม
กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ สาธารณภัย
อีกทัง้ มีการทางานที่ยัง ขาดเอกภาพ ขาดความ
ต่อเนื่อง มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งอยู่เป็น
ประจา จึงทาให้ไม่สามารถบริหารงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(5) ปัญหาการวางผังเมือง ขาดรูปแบบ
การวางผังเมืองอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นปัญหาที่ยดื เยื้อ
มานาน พื้นที่สว่ นใหญ่นั้นถูกรุกล้าและถูกแปรสภาพ
ไปเป็นที่อยูอ่ าศัย รีสอร์ท สถานที่พักผ่อน จึง
ก่อให้เกิดอุปสรรคทาให้การจัดการปัญหาสาธารณ
ภัยด้านน้าท่วมเป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากถูกรุกล้า
พื้นที่ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางการไหลของน้าตาม
ธรรมชาติ
(6) ปัญหาเรื่องบุคลากรที่มีศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่มีจานวนจากัดไม่เพียงพอ ต่อ
การรับมือและบรรเทาปัญหาอุทกภัย เมื่อเกิด
เหตุการณ์อุทกภัยขึน้ ทาให้ตอ้ งพึ่งกาลังบุคคลจาก
หน่วยงานอย่างกองทัพ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่กองทัพ
อ้างความชอบธรรมในการเข้ามาแทรกแซงบทบาท
ของรัฐบาลและการเมืองได้ ดังนัน้ รัฐบาลควรจะ
เสริมสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการ

ปูองกันและบรรเทาปัญหาสาธารณภัย ให้มีปริมาณ
เพิ่มมากขึน้ เพื่อให้มอี ัตรากาลังมากพอที่สามารถ
ทางานได้หลายรูปแบบ ทัง้ ในเวลาที่เกิดภัยและใน
เหตุการณ์ปกติ
(7) ปัญหาหน่วยงานต่างๆ เข้าไป
ช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง กล่าวคือ หน่วยงานส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค รวมถึงหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็นไปอย่างล่าช้ากว่าที่ควร ทัง้ ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจาก
จานวนพื้นที่ๆ ประสบภัยและผู้ประสบภัยมีมากส่งผล
กระทบที่ตามมาคือประชาชนเกิดความรู้สกึ ว่าถูก
รัฐบาลทอดทิง้ จึงแสดงออกถึงความไม่พอใจและ
อาจจะไปต่อต้านการทางานของรัฐบาลได้
จากปัญหาที่ได้กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นถึง
การประสบปัญหาทัง้ 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนเกิดภัย
ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยระยะก่อนเกิดภัย
รัฐบาลทั้ง 2 พรรค มีปัญหาเรื่องของการเตรียมการ
เพื่อรองรับที่เหมือนกัน ไม่มกี ารบูรณาการกัน ทาให้
ขาดความพร้อมในการเตรียมการเพื่อรับมือ ดังนัน้
เมื่อเกิดภัยพิบัตขิ นึ้ จึงไม่สามารถรับมือและแก้ไข
ปัญหาได้ทัน ในระยะเกิดภัย รัฐบาลทั้ง 2 พรรค มี
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ส่วนกลางขาด
ความรับผิดชอบในการสั่งการ หน่วยงานมีโครงสร้าง
การบริหารที่ซับซ้อน ขาดการทางานร่วมกัน การ
ประสานงาน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะ รวมถึงขาด
แคลนทรัพยากรอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการ
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ช่วยเหลือ ในส่วนระยะหลังเกิดภัย รัฐบาลทั้ง 2 พรรค
มีปัญหาในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา โดยเฉพาะ
การจ่ายเงินชดเชย มีระเบียบการจัดการที่ซับซ้อน
หลายขัน้ ตอน ทาให้เกิดปัญหาการจ่ายเงินที่ลา่ ช้า
จากปัญหาที่กล่าวมานี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาระบบ
ราชการที่มีความบกพร่องที่สะสมมานาน ทาให้การ
บริหารจัดการภาครัฐไม่มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร

ประสิทธิผลในการแก้ปัญหาสาธารณภัยของ
รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย
รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
การดาเนินงานแก้ปัญหาสาธารณภัยที่มี
ประสิทธิผล ได้แก่ การกาหนดนโยบาย วางมาตรการ
โดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายด้านการช่วยเหลือและ
บรรเทาผู้ประสบอุทกภัย ในระหว่างเกิดภัยและหลัง
เกิดภัย ซึ่งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้มกี ารกาหนด
นโยบายและมาตรการอย่างชัดเจน กล่าวคือ ในขณะ
เกิดอุทกภัย ได้มีการจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ
เพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ช่วยเหลือบรรเทาและเยียวยาประชาชนและพื้นที่ที่
ประสบอุทกภัย ในขณะเดียวกัน พบว่า การ
ดาเนินงานของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ยังขาด
ประสิทธิผลในการเตรียมการ ซึ่งมีเพียงการประกาศ
แจ้งเตือน โดยหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนในพื้นที่

เสี่ยงอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เท่านัน้ ซึ่งเป็น
การแจ้งเตือนของหน่วยงานราชการประจาตามปกติ
ประจาวันอยูแ่ ล้ว อีกทัง้ ยังพบว่า มีความบกพร่องใน
เรื่องของการนานโยบายไปปฏิบัตขิ องหน่วยงานส่วน
ราชการในระหว่างการเกิดภัยและหลังเกิดภัย การ
ขาดการประสานงาน ขาดการสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยอย่างเร่งด่วน รวมถึงขาดการติดตามผล
การดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังเกิด
อุทกภัยเกิดปัญหาจากการช่วยเหลือ เยียวยาและ
ฟื้นฟู โดยเฉพาะมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างล่าช้า

รัฐบาลพรรคเพื่อไทย
ในส่วนของการดาเนินการที่มีประสิทธิผลคือ
รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ปฏิบัตติ ามแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทั้ง 3 ระยะ
ประกอบด้วย ระยะก่อนเกิดภัยมีการ ดาไห
แกผผผผผผผผปปปปปปปวางแผนการบริหารจัดการ
น้าของรัฐบาล ตามแนวทางแบบ
2P2R ที่แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ การปูองกัน ( prevention) การ
เตรียมพร้อม ( preparation) การรับมือ ( response)
และการฟื้นฟูเยียวยา ( recovery) ในระหว่างเกิด
อุทกภัยได้มีการจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเพื่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาอุทกภัย สาหรับมาตรการให้
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ความช่วยเหลือหลังเกิดอุทกภัย รัฐบาลมีการกาหนด
แผนการให้ความช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาวไว้
อย่างชัดเจน คือ มาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงิน
ด้านภาษี และเน้นการบริหารจัดการแบบใช้
สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้า เขื่อน
ฝาย แก้มลิง และก่อสร้างระบบปูองกันน้าท่วมรอบ
เมือง รวมถึงการการเพิ่มมาตรการรักษาดูและปุาไม้
ไม่ให้มีการบุกรุกร่วมกับเพิ่มพื้นที่ปุาใหม่ อย่างไรก็
ตาม การดาเนินการหลายอย่างยังไม่มปี ระสิทธิผล
เท่าที่ควรในเรื่องของการนานโยบายไปปฏิบัติ ขาด
การบูรณาการแผน 2P2R ให้ปฏิบัตไิ ด้จริงในระยะการ
เตรียมการ ไม่สามารถปูองกันและจัดการกับปริมาณ
น้าที่มมี ากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่จะนามาใช้ในการวางแผน เตรียมการเพื่อ
ปูองกันปัญหาอุทกภัย ทาให้เกิดความผิดพลาดในการ
คาดคะเนปริมาณน้า โดยปริมาณน้านัน้ มีมากกว่าที่
คาดการณ์ไว้และในระหว่างเกิดภัย ขาดการ
ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ องค์กรที่
เกี่ยวข้องมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ทาให้ขาดความ
คล่องตัว และภายหลังเกิดภัย มาตรการการ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยด้วยการจ่ายเงิน
เยียวยามีความล่าช้า
สรุป จากการศึกษาบทบาทของรัฐบาล
พรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาลพรรคเพื่อไทย กับการ
แก้ปัญหาสาธารณภัย รัฐบาลทั้ง 2 พรรค มีบทบาท
ในการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัยด้านอุทกภัย
ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เริ่มต้นการดาเนินการด้วย

ลักษณะ เชิงตัง้ รับ เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีมาตรการ
ปฏิบัตกิ ับภัยพิบัตเิ ชิงรุก มาตรการในการปูองกันและ
บรรเทาปัญหาภัยพิบัตใิ นระยะยาว พรรค
ประชาธิปัตย์นั้น เน้นการบริหารจัดการแบบไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง ( non-structural measure) เป็นหลัก
ในขณะที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย มุง่ เน้นการบริหาร
จัดการแบบใช้สิ่งก่อสร้าง ( structural measure) เป็น
หลัก สาหรับปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์และพรรค
เพื่อไทย ส่วนใหญ่แล้ว มีปัญหาที่เป็นลักษณะเดียวกัน
คือ มีปัญหาเรื่องของการเตรียมการเพื่อปูองกันภัย
ไม่มกี ารบูรณาการกันในระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ทาให้ขาดความพร้อมในการเตรียมการเพื่อ
รับมือกับภัยพิบัติ ปัญหาต่อมาคือ ปัญหาการบริหาร
จัดการในระยะเกิดภัย ขาดการสั่งการขาดการบูรณา
การและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงานหลายหน่วยงานมีโครงสร้างการ
บริหารที่ซับซ้อน ขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากร
อุปกรณ์ที่จาเป็น ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ต่อมาในระยะการฟื้นฟู
รัฐบาลทั้ง 2 พรรค มีปัญหาในเรื่องของการช่วยเหลือ
เยียวยา โดยเฉพาะมาตรการจ่ายเงินชดเชย มีความ
บกพร่องในการบริหารจัดการ ทาให้เกิดปัญหาการ
จ่ายเงินที่ลา่ ช้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของระบบ
ราชการไทย ที่บกพร่องและขาดประสิทธิภาพ
ในส่วนของประสิทธิผลของการแก้ปัญหาสา
ธารณภัย ทางด้านรัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์ มีการ
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ดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ได้แก่ การกาหนดนโยบาย
ด้านการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบอุทกภัยใน
ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยอย่างชัดเจน มีการจัด
ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเพื่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้านรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมี
ประสิทธิผลในการดาเนินการตามแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทั้ง 3 ระยะ
ประกอบด้วย ระยะก่อนเกิดภัยมีการวางแผนในการ
บริหารจัดการสาธารณภัย ตามแนวทางแบบ 2P2R
ในระหว่างเกิดอุทกภัยได้มีการจัดศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิจเพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาอุทกภัย
หลังเกิดอุทกภัย รัฐบาลมีการกาหนดแผนการให้
ความช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาวไว้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามทั้งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์
และรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ขาดประสิทธิผลในเรื่องของ
การนานโยบายไปปฏิบัติ ในระหว่างเกิดภัยและหลัง

เกิดภัย หน่วยงานส่วนต่างๆ ที่รับผิดชอบไม่มกี าร
การบูรณาการ ขาดการประสานงานร่วมกัน
การ
จ่ายเงินเยียวยามีความล่าช้า สาหรับข้อเสนอแนะมี
ดังนี้ : 1) ให้ความสาคัญกับนโยบายการบริหาร
จัดการสาธารณภัยด้านน้า เพื่อต่อยอดเป็นแผนงาน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 2) ทาให้ปัญหาสาธารณภัย
ด้านอุทกภัย ให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องดาเนินการ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3)กาหนดมาตรการเรื่องสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ในการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และกว้างขวาง
4) ให้
ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น และ 5)
ปรับปรุงกลไกของระบบราชการไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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