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ไม่่เช่ื่�อม่่�นร่ัฐบาล แก้้นำ�าท่่วม่ได้้ ผลโพลช้ื่� ชื่าวบ้านวอน
เร่ังช่ื่วยเหล่อ

สวนดุุสิตโพล สำ�รวจผลกระทบนำ��ท่วม ส่วนใหญ่่มอง
ปััญ่ห�อุปัสรรคเกิดุจ�กภััยธรรมช�ติท่�ไม่ส�ม�รถควบคุมไดุ้ ควร
ตระหนักให้คว�มสำ�คัญ่จัดุก�รนำ��อย่�งม่ปัระสิทธิภั�พ ช่�ม่ผลต่อ
ก�รดุำ�เนินช่วิต จ่� รบ.เร่งช่วยเหลอื แต่มองข�ดุคว�มเชื�อมั�นไม่น่� 
จะป้ัองกันไดุ้

วันน่� (10 ต.ค.) สวนดุุสิตโพล มห�วิทย�ลัยสวนดุุสิต 
สำ�รวจคว�มคิดุเห็นของปัระช�ชนต่อกรณ่ี “คนไทยท่�ไดุ้รับผลก
ระทบจ�ก นำ��ท่วม 2564” โดุยสำ�รวจเฉพ�ะผ้้ท่�ไดุ้รับผลกระ
ทบจ�กนำ��ท่วม จำ�นวนทั�งสิ�น 569 ครัวเรือน ระหว่�งวันท่� 4-7 
ตุล�คม 2564 พบว่� ปััญ่ห�และอุปัสรรคของนำ��ท่วมครั�งน่� คือ
 ภััยธรรมช�ติท่�ไม่ส�ม�รถควบคุมไดุ้ ร้อยละ 70.49 สิ�งท่�ควร
ตระหนัก และให้คว�มสำ�คัญ่ คือ ควรม่ก�รบริห�รจัดุก�รนำ��
อย่�งม่ปัระสิทธิภั�พ ร้อยละ 77.03 โดุยนำ��ท่วมส่งผลกระทบต่อ
ก�รดุำ�เนินช่วิตของปัระช�ชน ร้อยละ 86.62 รองลงม�คือ พืชผล
ท�งก�รเกษตรเส่ยห�ย ร้อยละ 83.10 สิ�งท่�รัฐบ�ลควรดุำ�เนินก�ร
เร่งดุ่วน คือ ช่วยเหลือปัระช�ชนท่�นำ��ท่วม ร้อยละ 87.35 และ
มองว่�รัฐบ�ลไม่น่�จะป้ัองกันนำ��ท่วมไดุ้ ร้อยละ 44.17

น�งส�วพรพรรณี บัวทอง นักวิจัยสวนดุุสิตโพล 
มห�วิทย�ลัยสวนดุุสิต เผย ก�รสำ�รวจครั�งน่�กลุ่มตัวอย่�งเป็ัน
ปัระช�ชนท่�ไดุ้รับผลกระทบจ�กนำ��ท่วม มองว่� นำ��ท่วมเป็ันภััย
ธรรมช�ติ และท่�ผ่�นม� ยังไม่ม่ก�รแก้ปััญ่ห�อย่�งจริงจัง บริห�ร
จัดุก�รนำ��ไม่ม่ปัระสิทธิภั�พ ปัระช�ชนจึงไดุ้รับคว�มเดืุอดุร้อน
บ้�นเรือน และพืชผลท�งก�รเกษตรเส่ยห�ย รัฐบ�ลจึงควรแก้
ปััญ่ห�ในระยะย�ว นำ�เทคโนโลย่ส�รสนเทศดุ้�นนำ��และข้อม้ล 

ท่�เก่�ยวข้องม�ใช้เพื�อแก้ปััญ่ห�อย่�งเป็ันระบบและคนไทยอย่้ร่วม
กับ “นำ��” ไดุ้โดุยไม่ลำ�บ�ก
 ผศ.ดุร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง อ�จ�รย์ปัระจำ�หลักส้ตร
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย่สิ�งแวดุล้อม และคณีะจัดุตั�งหลักส้ตร 
ส�ธ�รณีสุขเพื�อก�รท่องเท่�ยวและธุรกิจสุขภั�พ คณีะวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลย่มห�วิทย�ลัยสวนดุุสิตเผยปััญ่ห�นำ��ท่วมใน
ปััจจุบันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจก�รเกษตรสังคมและสิ�ง
แวดุล้อมส�เหตุของนำ��ท่วม เกิดุไดุ้จ�กภั�วะโลกร้อน ส่งผลต่อ
ปัริม�ตรนำ��ทะเลท่�ม�กขึ�น ก�รขัดุขว�งช่องท�งก�รระบ�ยนำ�� 
และก�รซึึมของนำ��ลงส่้ ผิวดิุน เช่น ก�รสร้�งสิ�งปัล้กสร้�ง  
ก�รตกตะกอนจ�กพื�นท่�ท่�ไม่ม่พืชปักคลมุ นอกจ�กน่� ปัระเทศไทย
ตั�งอย่้ในเขตศ้นย์ส้ตร ม่ผลกระทบจ�กลมมรสุมและพ�ยุ จึงทำ� 
ให้นำ��ท่วมทว่คว�มรุนแรง ก�รแก้ปััญ่ห�คือก�รว�งแผนในระยะย�ว
ก�รปั้องกัน คว�มพร้อมในก�รรับมือ คว�มแม่นยำ�ของข้อม้ล
เพื�อนำ�ม�ใช้ตัดุสินใจ รวมถึงก�รถอดุบทเร่ยนจ�กต่�งปัระเทศ
ม�เป็ันBest Practice ก�รร่วมมือกันในชุมชนและก�รปัระส�น
หน่วยง�นในก�รแก้ปััญ่ห� จะทำ�ให้ปััญ่ห�นำ��ท่วมไดุ้รับก�ร
บรรเท� ซึึ�งใช่ว่�นำ��ท่วมจะม่แต่ผลเส่ย ผลดุ่คือช่วยเติมระดัุบ
นำ��ใต้ดิุน ทำ�ให้ดิุนกลับม�อุดุมสมบ้รณ์ี รวมถึงก�รขย�ยพันธ์ุของ
สัตว์นำ�� ดัุงนั�น ก�รมองเชิงบวกและร่วมกันแก้ไขปััญ่ห� จะทำ�ให้
เร�ฝ่่�วิกฤตน่�ไปัไดุ้ในช่วงเวล�น่�และในอน�คต

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััยสวนดุสิตโพล
ผศ.ดร.พุทธิิธิร แสงรุ�งเรือง

อาจัารย์ประจัำาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม และคณะจััดตั�งหลักสูตร 
สาธิารณสุขเพื�อการท�องเที�ยวและธุิรกิจัสุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

คนไทยที่ได้รับผลกระทบ

วันอ�ทิตย์ท่� 10 ตุล�คม 2564

จากนำ�าท่วม 2564



ผูดำเนินรายการ :  นาง า พรพรรณ บั ทอง นัก ิจัย นดุ ิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล  : นาง า มุทิตา  รอยเพชร และทีมประม ลผล นดุ ิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูช ย า ตราจารย ดร. รัตต  อินท ระ อาจารยประจำคณะ ิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะ ผลโพล :  ผูช ย า ตราจารย ดร.พุทธิธร  แ งรุงเรือง อาจารยประจำ ลัก ูตร ิทยา า ตร
ประจำ ัปดา     และเทคโนโลยี ิ่งแ ดลอมและคณะจัดตั้ง ลัก ูตร าธารณ ุขเพื่อการทองเที่ย
  และธุรกิจ ุขภาพ คณะ ิทยา า ตรและเทคโนโลยี ม า ิทยาลัย นดุ ิต
ประ านงานการวิเคราะ  :  ผูช ย า ตราจารย ดร.จิตต ิมล  คลาย ุบรรณ 
โดยนักวิชาการ   ผูอำน ยการ ำนัก งเ ริม ิชาการและงานทะเบียน
ประ านงานออนไลน  : ผูช ย า ตราจารยทิพ ุดา คิดเลิ  
  รองผูอำน ยการ ำนัก ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท
ควบคุมการถายทำ : นายไพ าล คง ถิต ถาพร ผูอำน ยการกองประชา ัมพันธ
ตัดตอรายการ  : นาง า อลิ  พันธพร ม กองประชา ัมพันธ
ภาพ  :  นายพง ปภาพ  นาคเ ช นาง า นฤมล  พิเ กุญชร 
  และนายปย ัฒน  ุ รรณโยธี กองประชา ัมพันธ  
ถานที่  : อง Online Learning room 20 อาคาร 11 ชั้น 2 ม า ิทยาลัย นดุ ิต 

คนไทยที่ไดรับผลกระทบ
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	 จากอิิทธิิพลพายุ	ุ“เต้ี้�ยุนหมู่่�”	 ซ่ึ่�งเคล่�อินตัี้วเข้้าปกคลุมู่ภาคตี้ะวันอิอิกเฉ้ียุงเหน่อิและภาคกลางข้อิงประเทศไทยุในช่�วง
สััปดาห์ท้�ผ่�านมู่า	สั�งผ่ลให้หลายุพ่�นท้�มู้่ปริมู่าณฝนเพิ�มู่มู่ากข่้�นและมู้่ฝนตี้กหนักถ่ึงหนักมู่ากบางแห�ง	ตี้ลอิดจนเกิดนำ�าท�วมู่ฉัีบพลัน	
นำ�าป่าไหลหลากเป็นพ่�นท้�กว้างใน	32	จังหวัด	มู้่รายุงานตัี้วเลข้ผ้่่ท้�ได้รับผ่ลกระทบจากเหตุี้การณ์นำ�าท�วมู่ในครั�งน้�จำานวน	299,704	
ครัวเร่อิน	 มู้่ผ้่่เส้ัยุช้่วิตี้	 9	 รายุ	 แมู้่ว�าภาพรวมู่ในปัจจุบันบางพ่�นท้�เริ�มู่คล้�คลายุลงบ้างแล้ว	 แตี้�ในอ้ิกหลายุพ่�นท้�ยุังคงมู้่นำ�าท�วมู่ขั้ง 
อิยุ่�ระหว�างการเร�งระบายุนำ�าซ่ึ่�งต้ี้อิงเฝ้าระวังและติี้ดตี้ามู่สัถึานการณ์อิยุ�างใกล้ชิ่ด1	 เพ่�อิเป็นการสัะท้อินข้้อิมู่่ลความู่เด่อินร้อินข้อิง
ประช่าช่นท้�ได้รบัผ่ลกระทบจากสัถึาณการณ์นำ�าท�วมู่ดังกล�าว	สัวนดุสิัตี้โพล	มู่หาวิทยุาลัยุสัวนดุสัติี้	จ่งได้ทำาการสัำารวจความู่คิดเห็น
ข้อิงประช่าช่นท้�ได้รับผ่ลกระทบทั�งในทางตี้รงและทางอิอ้ิมู่จากปญัหานำ�าท�วมู่จำานวน	569	คน	ผ่�านระบบอิอินไลนใ์นระหว�างวันท้� 
4-7	ตุี้ลาคมู่	2564	ทั�งน้�	ในบทความู่น้�	Insight	poll	จะข้อิยุกมู่านำาเสันอิเฉีพาะในสั�วนข้อิงความู่คิดเห็นข้อิงประช่าช่นท้�ประสับปัญหา 
นำ�าท�วมู่โดยุตี้รง	ซ่ึ่�งคิดเป็นร้อิยุละ	24.96	ข้อิงผ้่่ตี้อิบแบบสัอิบถึามู่ทั�งหมู่ด	เพ่�อิเป็นข้้อิมู่่ลสัำาหรับภาครัฐและหน�วยุงานท้�เก้�ยุวข้้อิง
ในการนำาไปใช้่ประกอิบการดำาเนินการช่�วยุเหล่อิและเยุ้ยุวยุาอิยุ�างเร�งด�วนตี้�อิไป
	 เมู่่�อิสัอิบถึามู่ความู่คิดเห็นตี้�อิ	 “ปัญหาและอุิปสัรรค”	 ข้อิงนำ�าท�วมู่ในครั�งน้�	 ประช่าช่นท้�ประสับปัญหานำ�าท�วมู่โดยุตี้รง 
มู้่มุู่มู่มู่อิงว�า	มู้่สัาเหตุี้มู่าจาก	3	ประเด็นหลัก	ได้แก�	อัินดับท้�	1	ท้�ผ่�านมู่าไมู่�มู้่การแก้ปัญหาอิยุ�างจริงจัง	คิดเป็นร้อิยุละ	70.42	รอิงลงมู่า 
ค่อิ	เป็นภัยุธิรรมู่ช่าติี้ท้�ไมู่�สัามู่ารถึควบคุมู่ได้	ร้อิยุละ	69.72	และไมู่�มู้่ผ้่่เช้่�ยุวช่าญด้านอุิทกภัยุ	ร้อิยุละ	60.56	ตี้ามู่ลำาดับ	โดยุจะเห็น 
ได้ว�าสัาเหตี้ทุ้�เป็นปัญหาและอิปุสัรรคท้�ประช่าช่นคดิว�ามู้่ความู่สัำาคัญเป็นอัินดับ	1	นั�น	มู่าจากความู่บกพร�อิงในการทำางานข้อิงภาครฐั 
ท้�ไมู่�มู้่การแก้ไข้ปัญหาอิยุ�างจริงจัง	สั�งผ่ลให้มู่หาอุิทกภัยุกลายุมู่าเป็นฝันร้ายุท้�กลับมู่าหลอิกหลอินประช่าช่นช่าวไทยุทุกปี	เมู่่�อิฤด่ฝน 
มู่าเยุอ่ินในครั�งใด	ประช่าช่นตี้�างกังวลว�าสัถึานการณ์นำ�าท�วมู่ปีน้�จะรุนแรงเหมู่่อินในปี	54	หร่อิไมู่�?”	เน่�อิงจากท้�ผ่�านมู่าข้าดการแก้ไข้
ปัญหาอิยุ�างจริงจังโดยุภาครัฐ	 ดังเช่�นล�าสุัดกรณ้เหตุี้การณ์นำ�าท�วมู่ในจังหวัดเช้่ยุงรายุ	 ได้แสัดงให้เห็นถ่ึงความู่เพิกเฉียุภาครัฐบาล 
ตี้�อิการแก้ไข้ปัญหาข้อิงประช่าช่นในท้อิงถิึ�น	โดยุท้�กรมู่อุิตุี้นิยุมู่วิทยุาทำาได้เพ้ยุงแค�ประกาศเต่ี้อินให้ประช่าช่นท้�อิาศัยุอิยุ่�ในบริเวณ
พ่�นท้�เส้ั�ยุงให้ระมัู่ดระวังภัยุอัินตี้รายุจากนำ�าท�วมู่ฉัีบพลันและนำ�าป่าไหลหลากเท�านั�น	ในข้ณะท้�ชุ่มู่ช่นช่าวบ้านต้ี้อิงช่�วยุเหล่อิกันเอิง
แมู้่จะมู้่เจ้าหน้าท้�เร�งเข้้าไปช่�วยุเหล่อิในบางสั�วนภายุหลังจากเกิดเหตุี้	 แตี้�ด้วยุสัถึานการณ์ท้�ยุากลำาบากและเต็ี้มู่ไปด้วยุข้้อิจำากัด	
ทำาให้ช่าวบ้านไมู่�สัามู่ารถึรับมู่่อิกับอุิทกภัยุข้นาดใหญ�เอิงได้	สั�งผ่ลให้เกิดความู่เส้ัยุหายุมู่หาศาลตี้ามู่มู่า2

	 ภายุหลังจากการเกิดสัถึานการณ์นำ�าท�วมู่ประช่าช่นท้�ประสับปัญหานำ�าท�วมู่โดยุตี้รงมู่อิงว�า	ก�อิให้เกิดผ่ลกระทบท้�สัำาคัญ
ใน	3	ประเด็นหลัก	ท้�สัำาคัญ	ได้แก�	มู้่ผ่ลกระทบตี้�อิการดำาเนินช้่วิตี้ข้อิงประช่าช่นมู่ากเป็นอัินดับ	1	คิดเป็นร้อิยุละ	88.73	รอิงลงมู่า 
ค่อิ	 เดินทางไมู่�ได้	 เส้ันทางถ่ึกตัี้ดข้าด	ช่ำารุด	 ร้อิยุละ	83.10	และพ่ช่ผ่ลทางการเกษตี้รเส้ัยุหายุ	 ร้อิยุละ	82.39	ตี้ามู่ลำาดับ	 ทั�งน้�	 
จากผ่ลสัำารวจความู่เส้ัยุหายุข้อิงกรมู่ป้อิงกันและบรรเทาสัาธิารณภัยุ	 (ปภ.)	 อุิทกภัยุในปี	 2564	 จากอิิทธิิพลข้อิงพายุุเต้ี้�ยุนหมู่่� 



 

ในพ่�นท้�เกิดอุิทกภัยุ	30	จังหวัดทั�วประเทศพบว�า	ความู่เส้ัยุหายุและผ่ลกระทบท้�เกิดข่้�นในพ่�นท้�สั�วนใหญ�เกิดจากการท้�มู้่นำ�าท้�ท�วมู่ขั้ง 
บ้านเร่อินพ่�นท้�ทำาการเกษตี้รเป็นระยุะเวลานานโดยุท้�ไมู่�สัามู่ารถึระบายุอิอิกไปได้	ทำาให้การสััญจรไปมู่าถ่ึกตัี้ดข้าดหร่อิเป็นไปด้วยุ
ความู่ยุากลำาบาก	เจ้าหน้าท้�ต้ี้อิงทำาการตัี้ดกระแสัไฟฟ้าเพ่�อิความู่ปลอิดภยัุ	สั�งผ่ลให้ช่าวบ้านท้�อิยุ่�ในพ่�นท้�นำ�าท�วมู่ขั้งดังกล�าวต้ี้อิงใช้่
ช้่วิตี้ท�ามู่กลางความู่มู่่ดมิู่ด	โดยุอิาศยัุเพ้ยุงแค�แสังไฟจากเท้ยุนไข้เพ่�อิใหค้วามู่สัว�างในเวลาคำ�าค่นเท�านั�น	ในข้ณะท้�นำ�าประปาในพ่�นท้� 
ก็ไมู่�สัามู่ารถึใช้่ได้	 เน่�อิงจากสัถึาน้ผ่ลิตี้นำ�าประปาก็ได้รับผ่ลกระทบเช่�นเด้ยุวกัน	 จ่งไมู่�สัามู่ารถึทำาการเปิดเคร่�อิงเพ่�อิทำาการผ่ลิตี้
และจ�ายุนำ�าประปาได้3   
	 สัำาหรับสิั�งท้�ต้ี้อิงการให้รัฐบาลดำาเนินการเพ่�อิแก้ปัญหาอิยุ�างเร�งด�วน	ประช่าช่นท้�ประสับปัญหานำ�าท�วมู่โดยุตี้รงต้ี้อิงการมู่าก 
เป็นอัินดับ	1	ค่อิ	รัฐบาลควรใหข้้้อิมู่่ลท้�เป็นจริงกับประช่าช่น	แจ้งเต่ี้อินรวดเร็ว	คิดเป็นร้อิยุละ	87.32	รอิงลงมู่าค่อิ	ปอ้ิงกนัพ่�นท้�เส้ั�ยุง
นำ�าท�วมู่	เตี้ร้ยุมู่พร้อิมู่รบัมู่่อิ	รอ้ิยุละ	83.10	และมู้่ระบบการแจ้งเต่ี้อินท้�รวดเร็ว	ร้อิยุละ	74.65	ตี้ามู่ลำาดับ		ทั�งน้�	เมู่่�อิพิจารณาถึง่ความู่
ต้ี้อิงการใน	3	อัินดับแรกดงักล�าวจะเหน็ได้ว�า	สั�วนใหญ�เป็นความู่ตี้อ้ิงการในดา้นการใหข้้้อิมู่่ลท้�รวดเร็ว	สัามู่ารถึแจ้งเต่ี้อินอิยุ�างทนั
ท�วงท้	เพ่�อิให้เตี้ร้ยุมู่พร้อิมู่ในการรับมู่่อิกับสัถึานการณ์ท้�เกิดข่้�นได้ทันเวลา	ซ่ึ่�งในข้ณะน้�ก็พบว�าหน�วยุงานภาครัฐท้�เก้�ยุวข้้อิงตี้�าง	ๆ  
ก็ได้พยุายุามู่พัฒนาแอิพพลิเคชั่นมู่าใช้่เพ่�อิติี้ดตี้ามู่อิัปเดตี้สัถึานการณ์นำ�าอิยุ�างใกล้ชิ่ดได้ให้แก�ประช่าช่น	พร้อิมู่บริการแจ้งเต่ี้อิน 
ให้คำาแนะนำา	และรับแจ้งเหตุี้รับมู่่อินำ�าท�วมู่	เช่�น	ThaiWater	ติี้ดตี้ามู่สัถึานการณ์นำ�า	DPM	Reporter	เต่ี้อินสัาธิารณภัยุทุกร่ปแบบ 
WMSC	 รายุงานทั�งสัถึานกาณ์นำ�าประจำาวัน	 ข้้อิมู่่ลนำ�าในอิ�าง	 และ	 DWR4THAI	 ให้บริการข้้อิมู่่ลข้�าวสัาร	 เป็นต้ี้น4	 ทั�งน้� 
ยุังพบว�า	แอิพพลิเคชั่นเหล�าน้�มู้่ข้้อิจำากัดหลายุประการ	อิาทิเช่�น	พ่�นท้�ในการแจ้งเต่ี้อินค�อินข้้างกว้างไมู่�เจาะจง	และมู้่ประช่าช่น
อ้ิกจำานวนมู่ากท้�ไมู่�ได้รับข้้อิความู่เต่ี้อินภัยุเลยุ	 โดยุเฉีพาะประช่าช่นในพ่�นท้�เส้ั�ยุง	 เป็นต้ี้น	 อิยุ�างไรก็ตี้ามู่ในอินาคตี้	 หากภาครัฐ
สัามู่ารถึพฒันาระบบการแจ้งเต่ี้อินภัยุธิรรมู่ช่าตี้ผิ่�าน	SMS	ไปยุงัเบอิร์ข้อิงประช่าช่นท้�อิยุ่�ในพ่�นท้�เส้ั�ยุงได้อิยุ�างแมู่�นยุำา	กจ็ะสัามู่ารถึ
ช่�วยุให้ประช่าช่นมู้่การเตี้ร้ยุมู่ความู่พร้อิมู่เพ่�อิรับมู่่อิกับอุิทกภัยุนำ�าท�วมู่และลดการส่ัญเส้ัยุได้อิยุ�างมู้่ประสิัทธิิภาพได้อ้ิกทางหน่�ง5
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