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คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและ

ความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://natt.leelawat.com

เมื่อ
เดือนตุลาคม 2562 ได้เกิดเหตุภัยพิบัติพายุไต้ฝุ ่น 

ฮากีบิส (Hagibis) หรือพายุไต้ฝุ่นลูกที่ 19 ของปี 2562 

(令和元年台風第19号) ณ ประเทศญีปุ่น่ ผูเ้ขยีนเชื่อว่าท่านผูอ้่าน

ก็คงได้ทราบเร่ืองราวการเตรียมความพร้อมในหลากหลายมุมมองที่

น่าสนใจทัง้ด้านเทคโนโลยี ด้านนโยบาย ด้านความพร้อมเพรยีง ด้วย

ประสบการณ์ท่ีประเทศญีปุ่น่เคยประสบมาก่อนหน้า ส�าหรบับทความ

นี้ผู้เขียนอยากจะน�าเสนอในอีกมุมมองหน่ึง เน่ืองด้วยการจัดการ 

ภัยพิบัตินั้นไม่ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมมากเพียงใด ก็ยังคงม ี

จุดที่เราจะได้เรียนรู้และน�าบทเรียนท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขในช่วงการ

ป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยงภัยพิบัติในอนาคตต่อไปได้ จึงขอ 

น�าประเด็นที่น่าสนใจจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ท้ังจากผล 

กระทบด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้าน

เกษตรกรรม ในอีกมุมมองหนึ่งให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกันนะครับ

ไต้ฝุ่นลูกที่ 19 ของปีเรวะที่ 1

ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสพดูคยุกบั Professor Dr. Kenji Watanabe 

จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งนาโงยะ อาจารย์ Watanabe เล่าให้ฟังว่า

พายุลูกน้ีเปรียบเสมือน “Double Impact” ที่ประเทศญี่ปุ่นประสบ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ภูมิภาคคันโตเพิ่งจะได้รับผลกระทบจากพายุ 

ฟ้าใส (Faxai) มาก่อนหน้าเพียงไม่นาน และหลายพื้นที่ก็ยังฟื้นฟ ู

ไม่เรียบร้อยดี (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2562) แถมพายุลูกนี้ยังถือเป็นพายุลูกท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีเข้าโจมตีพื้นที่

ในบริเวณนี้ในรอบ 60 ปีเลยทีเดียว (Taylor, 2019)

ก่อนท่ีพายุลูกนี้จะเดินทางมาถึงได้มีการแจ้งประกาศเตือน

ภยัโดยส�านกัอตุนิุยมวทิยาแห่งประเทศญีปุ่น่ (気象庁) โดยทางการ

เน้นให้ทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเตือนภัยให้อพยพ

ในบางพื้นที่ เนื่องจากแม้จะเป็นกรณีท่ีฝนตกไม่มากในบางพื้นที่แต่

กม็คีวามเป็นไปได้ทีจ่ะเกิดภัยน�า้ท่วม และดนิโคลนถล่มในหลายเมอืง

อยู่ดี (Kyodo, 2019) หลังเกิดเหตุทางการได้มีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย

กว่าแสนชีวิตเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว 

(Taylor, 2019)

พายุลูกนี้เดินทางผ่านทั้งภูมิภาคคันโต และภูมิภาคโทโฮคุ 

สร้างความเสียหายแก่สองภมูภิาคนีไ้ปถึง 10 จงัหวัด (Kyodo, 2019) 

มีรายงานว่าพบปริมาณน�้าฝนที่วัดได้ในช่วง 2 ชั่วโมงสูงถึง 120 

มิลลิเมตรในจังหวัดชิซูโอกะ (静岡県), 100 มิลลิเมตรในพื้นที่ 

คนัโต-โคชนิ (関東甲信越) ซึง่ครอบคลมุกรงุโตเกยีว (東京都) และ

จงัหวัดนงีาตะ (新潟県), และ 50 มลิลเิมตรทางตะวันออกเฉยีงเหนอื

ของภูมิภาคโทโฮคุ (Kyodo, 2019) 

ผลกระทบที่ได้รับจากพายุฮากิบิสส่วนใหญ่เป็นผลจาก 

น�า้ท่วมซึง่เกดิจากคันก้ันน�า้ในแม่น�า้หลายสายแตก และมมีวลน�า้ล้น

ทะลัก โดยสรุปพบว่ามีแม่น�้ากว่า 20 สายในตอนกลาง และภูมิภาค

โทโฮคุที่คันก้ันน�้าแตก และสร้างความเสียหายกับกว่าพันครัวเรือน 

(Freedman, 2019) และมีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายถึง 

2,400 หลังคา (Kyodo, 2019)

บทเรียนที่ได้รับ: ข้อมูลสารสนเทศ

แม้จะมคีวามเพยีบพร้อมของข้อมลูในการแจ้งข่าวสาร แต่ยงั

พบว่ามคีวามสบัสนของประชาชนจากเรือ่งของข้อมลูข่าวสารเช่นกนั 

โดยเฉพาะเมือ่เหตกุารณ์นีก่้อให้เกดิน�้าท่วมขึน้พร้อมกนัในหลายพืน้ที่ 

ณ ช่วงเวลาเดยีวกนั บางพืน้ทีม่กีารประกาศอพยพกป็ระกาศช้าเกนิไป 

หรอืเป็นการประกาศแจ้งเตือนภยัภายหลังจากทีคั่นก้ันน�า้ตามแม่น�า้

ต่างๆ แตกและได้มีน�้าทะลักออกมาแล้ว

อาจารย์ Watanabe ยงัเล่าให้ฟังถงึหนึง่ในหลายเหตกุารณ์ที่

เกิดขึ้น คือ การตัดสินใจอพยพด้วยรถยนต์ในเวลานั้นของคนญี่ปุ่นที่

พยายามขับรถฝ่ามวลน�้าท่วม ที่ท้ายที่สุดก็ไม่ส�าเร็จ และกลายเป็น

กรณีที่ถูกน�าเสนอในข่าวต่างๆ ให้เห็น

เมื่อมีน�้าทะลักแล้ว แน่นอนว่าการอพยพในเวลานั้นจะท�าได้

ยาก และมีความอันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้นในบางครั้งเวลาที่ทางการ

จ�าเป็นต้องตดัสนิใจประกาศเตอืนภยักจ็�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องค�านงึ

ถึงความเป็นไปได้ในทุกกรณี ในมุมมองของประชาชนก็เช่นกันควร

เชื่อฟังค�าประกาศเตือนภัยของทางการ และควรเลือกแนวทางการ

ปฏิบัติที่ปลอดภัยที่สุด โดยควรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติแต่

เนิ่นๆ มิใช่เริ่มปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแล้ว

บทเรียนที่ได้รับ: ระบบคมนาคมขนส่ง

ตั้งแต่ก่อนพายุลูกนี้เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น ระบบการ

คมนาคมขนส่งหลายระบบ เช่น รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น ได้ประกาศ

บทเรียน (อีกมุม)จากพายุไต้ฝุ่นฮากีบิส



40 TPA news

Risk Reduction

December 2019 ●  No. 276

บทสรุป

แม้จะมีการเตรียมความพร้อมมากมายแต่ก็ยังมีความเป็น
ไปได้ทีอ่าจจะยงัมช่ีองว่าง ปัญหาหรอืความท้าทายให้พวกเราได้ร่วม
คดิร่วมลงมอืเพือ่ลดผลกระทบจากภยัธรรมชาตใินอนาคตต่อไป รวม
ทั้งประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่าการเตรียม
รบัมอืจ�าเป็นต้องมกีารเฝ้าระวงัไปจนกว่าการประกาศเตอืนภยัจะได้
รับการยกเลิก และสิ้นสุดลงแล้ว 

ผู้เขียนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลประเทศญี่ปุ่นจะมุ่งมั่นศึกษาหาวิธี
การรบัมอืเพือ่ปิดช่องว่างเหล่านี ้และพร้อมรบัมอืกบัภยัธรรมชาตใิน
อนาคตต่อไป

ผู้เขียนขอขอบคุณ Science and Technology Research 
Partnership for Sustainable Development (SATREPS) in col-
laboration between Japan Science and Technology Agency 
(JST, JPMJSA1708) และ Japan International Cooperation 
Agency (JICA) ครับ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2562, 5 พฤศจิกายน). การรับมือ

ทางภัยพิบัติด้วยกหลักการทางวิศวกรรมกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น [รายการ

วิทยุ]. รายการพูดจาประสาช่าง. กรุงเทพฯ: FM 101.5 MHz.

หยุดการให้บริการเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ดี เราจะเห็นได้ว่ามี
ความเสียหายเกิดข้ึน อย่างเช่น เหตุการณ์รถไฟชินคันเซ็นโฮะคุริคุ  
(北陸新幹線) เสียหายจากการจมน�้า แม้ว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัว
รถรวมทั้งมอเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ถูกผลิตมาให้กันน�้าได้ แต่ด้วย
การจมอยูใ่นน�า้เป็นเวลานานท�าให้อุปกรณ์ต่างๆ เสียหาย และใช้งาน
ไม่ได้ (Jiji, 2019a) ความเสียหายนี้เกิดขึ้นกับรถไฟชินคันเซ็นโฮะคุริ
คุ จ�านวน 10 ขบวน รวม 120 คัน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับบริษัท
ทั้งเรื่องของตัวขบวนและตัวธุรกิจถึง 15 พันล้านเยน (Jiji, 2019a; 
2019c) 

เมื่อผู้เขียนได้ลองถามถึงสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้ อาจารย์ 
Watanabe เล่าให้ฟังว่ารถไฟทัง้ 10 ขบวนนีจ้อดอยู่ทีส่ถานซ่ีอมบ�ารงุ
เพื่อเตรียมการซ่อมบ�ารุงตามกระบวนการ เมื่อมีการประกาศเตือน
ภัยจากทางการว่าจะมีน�้าท่วมจากพายุในบริเวณดังกล่าวเพราะว่า
บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังแต่พบ
ว่าหลังจากพายุผ่านไปก็ไม่ได้เกิดน�้าท่วมตามประกาศเตือนภัยแต่
อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงคิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้ว แต่แล้วก็เกิด
เหตกุารณ์มวลน�า้เข้าท่วมสถานีซ่อมบ�ารงุในช่วงเวลาหลังจากนัน้ อนั
เนือ่งมาจากการเกดิน�า้ท่วมจากทีค่นักัน้น�า้ตามแม่น�า้สายต่างๆ แตก 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562)

เหตุการณ์นี้อาจจะบอกได้ว่าแม้ว่าสถานการณ์จะดูเหมือน
ปลอดภัยแต่เราก็ควรจะเฝ้าระวัง เพราะภัยที่เป็นผลมาจากอีกภัย
หนึง่ เช่น กรณเีกดิน�้าท่วมจากพายุน้ันไม่ได้หมายความว่าน�้าท่วมจะ
ต้องเกดิทันทีเพราะฝนตกหนกัในพืน้ทีเ่ท่านัน้ แต่เป็นไปได้ว่ามวลน�า้
อาจจะเดินทางมาจากพื้นท่ีอ่ืน หรือจากปัจจัยอ่ืนอย่างเช่นกรณีนี้ก็
เป็นได้

บทเรียนที่ได้รับ: เกษตรกรรม

ในด้านการเกษตรพบว่า พายดุงักล่าวได้สร้างความเสยีหาย
ให้กับภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมงถึง 100 พันล้านเยน 
เนื่องจากพายุได้สร้างความเสียหายกับอุปกรณ์ เครื่องมือทางการ
เกษตร รวมทั้งช่องทางชลประทานในพื้นตะวันออก และตอนกลาง
ของประเทศญี่ปุ่น (Jiji, 2019b) 

ผลดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อเนือ่งถึงภมูภิาคอืน่ๆ ในห่วงโซ่
อุปทานด้วย โดยเราสามารถเห็นได้จากการขึ้นราคาของแตงกวาถึง 
80% และการขึ้นราคาของมะเขือม่วงถึง 30% ในภูมิภาคคันโตเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาก่อนหน้า (Jiji, 2019b)

จะเหน็ได้ว่านอกจากตวัลมพายุจะสร้างความเสยีหายได้แล้ว 
เกษตรกรยงัต้องเฝ้าระวงัผลกระทบจากตวัระบบชลประทานซึง่ส่งผล
โดยตรงกับภาคเกษตรกรรม อีกท้ังผลกระทบในด้านน้ีมิได้เกิดขึ้น
เฉพาะกับพื้นที่ประสบภัยแต่ยังส่งผลกับพื้นที่อื่นๆ ด้วยเนื่องจากมี
การรับสินค้าเข้าไปขายในพื้นที่ของตนเอง
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