
บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ         เรื่องที่  929  เจาะลึกภัยพิบัติ โดย 8 วิทยากร 

หนา 1 จาก  29  มงคล  กริชติทายาวุธ
   

 

 

มีทั้งนักวิทยาศาสตร และ อาจารยใหญสายวิปสสนากรรมฐาน ประมวล

นํามาเสนอโดย นายมงคล กริชติทายาวุธ  อดีต Senior Vice President  บมจ.

ธนาคารกรุงไทย  ผูอํานวยการหลักสูตรวิปสสนากรรมฐาน  เจาของเว็บไซต  

mongkoldham.com  และ ที่ปรึกษาสมาคมคนควาทางจิตแหงประเทศไทย ฯลฯ 

เนื้อหาในเอกสาร 17 หนานี้ สวนใหญนํามาจากการสัมมนา  เรื่อง  

เจาะลึกภัยพิบัติ.....พลิกวิกฤติใหเปนทางรอด ที่ดําเนินการจัดโดยทีมงานผูมีจติอาสา 

จากเว็บไซตพลังจิตดอทคอม  มลูนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  หนังสือพิมพ

เดลินิวส  และ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันอาทิตยที่ 19 ธันวาคม 2553  ต้ังแตเวลา 

09.00 น.- 17.00 น. ใชเวลาบรรยายในวันนั้น 7 ½ ชม. มีวิทยากรที่มีความรูและ

ประสบการณสูงถึง 8 ทาน 

• สําหรับการสัมมนาในวันนั้น   นอกจากเนื้อหาสาระที่ไดจากการ

บรรยายบนเวทีแลว  ไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากทานวิทยากรหลังลงจากเวทีดวย   

ดังนั้น  เนื้อหาที่ทานจะไดทราบในวันนี้  จึงเปนการประมวลขอมูลของขาพเจา  ที่

มากกวาที่ไดยินบนเวที เพื่อใหทานที่สนใจในเรื่องที่เก่ียวกับการเกิดภัยพิบัติใน

อนาคตไดรับทราบเหตุปจจัย และโอกาสเกิด  รวมทั้งไดแทรกขอแนะนําของขาพเจา  

ในการเตรียมการกอนเกิดภัยพิบัติ ที่ทานสามารถใชเปนแนวทางในการเตรียมตัว

กอนการเกิดภัยพิบัติ  และ การดําเนินชีวิตในชวงที่มีภยัพิบัติเกิดขึ้น ซึ่งหวังวา   

เจาะลึกภัยพิบัติ โดย 8 วิทยากร 
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หนา 2 จาก  29  มงคล  กริชติทายาวุธ
   

ทานทั้งหลายจะไดไมประมาทในการดําเนินชีวิต และ เริ่มฝกฝนเตรยีมความพรอม

ไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

• ในการสัมมนาในวันนั้น มีนักวิทยาศาสตรช้ันแนวหนามารวมใหขอมูล

และใหองคความรูหลายทาน  เปนระดับ  ดอกเตอร ถึง 5 ทาน  ใน 5 ทานนี้  เปน

นักวิทยาศาสตรดีเดนระดับโลก ขององคการนาซาถึง 2  ทาน  คือ  ศ.ดร.อาจอง 

ชุมสาย ณ อยุธยา  และ  ดร.กองภพ  อยูเย็น  อีก 3    ดอกเตอร คือ  ดร.สมิทธ  

ธรรมสโรช  ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแหงชาติ   ดร.เสรี  ศุกรา

ทิตย ผูอํานวยการศูนยพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอมฯสิรินธร  และ  ดร.วัฒนา  กันบัว  

ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาทะเล  สํานักตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ  กรม

อุตุนิยมวิทยา  

• มีพระอาจารยสายวิปสสนากรรมฐานระดับเจาอาวาส 1 ทาน ซึ่งเปน

อาจารยใหญสายวิปสสนากรรมฐานสายสมาธิหมุน  มารวมเปนวิทยากร คือ  ทาน

พระอาจารยรัตน  รัตนญาโณ  เจาอาวาสวัดดอยเก้ิง  อ.แมสะเรียง  จ.แมฮองสอน   

มีเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉิน  คือ  นายแพทยชาตรี  เจริญชีวะกุล   และ  มี

คนรุนใหมที่มีไฟแรง  ผูศึกษาวิเคราะหติดตามปญหาภัยพิบัติและเสนอแนวทางใน

การรับมือกับภัยพิบัติ  คือ  คุณคณานันท  ทวีโภค  หัวหนากลุมพลังจิตพิชิตภัยพิบัติ  

จากเว็บไซตพลังจิตดอทคอม  อีก 3 ทาน รวมทั้งหมด 8 ทาน มารวมเปนวิทยากรใน

การใหขอมูลและใหองคความรูตางๆ เปนเวลารวมถึง 7 ชม.ครึ่ง 

• ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ กลาววา 
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หนา 3 จาก  29  มงคล  กริชติทายาวุธ
   

ในปจจุบัน  โลกของเรายังไมมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีใดๆ  ที่จะยับยั้ง

ไมใหเกิดภัยธรรมชาติได  ดังนั้น  จึงตองทําความเขาใจใหไดวา  เราจะอยูรวมกับ

ธรรมชาติที่อยูแวดลอมตัวเราไดอยางไร  ทีจ่ะมีความปลอดภัยมากขึ้น  หรือ  มี

อันตรายนอยที่สุด  ก็ตองทําความเขาใจกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดในแตละพื้นที ่  

โดยเฉพาะในบริเวณที่เราอยูอาศัย   หากสามารถปองกันลวงหนาได  ความสูญเสียก็

จะลดลงไดอยางมาก  เพราะในปจจุบัน  มีทัง้ฝนตกหนัก  น้ําทวมไหลหลาก  โคลน

ถลม  และ  กําลังจะตามมาดวยภยัหนาว  และ  ภัยแลง 

ดาน ดร.กองภพ อยูเย็น วิศวกรคนไทยที่จบวิศวกรรมศาสตร  จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จบปริญญาโท และ เอก  ทางวิศวกรรมไฟฟา  จาก

จอรเจีย  สหรัฐอเมริกา  ปจจุบันทํางานในองคการนาซา  สหรัฐอเมริกา  บรรยายใน

หัวขอ “ความสัมพันธระหวางอวกาศกับการเปล่ียนแปลงบนโลก” วาขอมูลที่นํามา

พูดในวันนี้  เปนผลงานคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร  มทีี่มาทั้งหมด  มิใชความเห็น

สวนตัว  แตเปนความรูทางวิทยาศาสตรลวนๆ 

• ดร.กองภพฯ กลาววา  ตลอด 20 ปที่ผานมา ระบบ   สุริยจักรวาล

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก  

ดวงอาทิตยสงพลังงานตาง ๆ เขามาในระบบสุริยจักรวาล  และ  มี

ผลกระทบกับโลกของเรา  นาซาไดสงดาวเทียมขึ้นไปศึกษาดวงอาทิตยอยางใกลชิด 

จํานวน 4 ดวง   พบความเปล่ียนแปลงจากมวลลมสุริยะ   การเปล่ียนแปลงดังกลาว  

สงผลกระทบตอดาวเคราะหตาง ๆ  ในระบบสุริยจักรวาล 
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•  โดยองคกรการบินอวกาศ  ที่ทํางานเหมือนองคกรนาซาของ

สหรัฐอเมริกา  เพื่อใหเขาใจงายๆ  ขอเรียกยอๆวา  นาซาของรัสเซีย  และ  นาซา

ของยุโรป  ไดพบความจริงตรงกัน  โดยไดพบวา  ดวงอาทิตยไดแผพลังงาน  ทั้งรังสี

คอสมิค  และ อนุภาคขนาดเล็กในอวกาศ  ที่มีพลังงานทะลุทะลวงรูรั่วเขามาใน

สนามแมเหล็กรอบนอกที่หุมหอบรรยากาศของโลกจํานวนมาก  

• ในชวงที่ดวงอาทิตยปลอยพลังงานออกมามาก  จะสงผลใหมีการ

เปล่ียนแปลงใน DNA ของส่ิงที่มีชีวิตบนพ้ืนโลก  และ  อาจมีการกลายพันธุเกิดขึ้น  

จะมีการเปนมะเร็งมากขึ้น  อุกกาบาตไดตกลงมาบนโลกมากกวาเดิม  โดย

นักวิทยาศาสตรคาดวาในป 2013  จะมีอุกกาบาตตกลงมาบนโลกมากกวาสถิติใน

อดีตที่ผานมา  ประมาณ  3 เทาตัว  

• นักวิทยาศาสตรที่นาซา ไดพบวา  ในชวงเวลาท่ีดวงอาทิตยปลอย

พลังงานออกมามากนั้น  ปรากฏวามีผลกระทบตอดาวเคราะหบริวารของดวงอาทิตย  

เชน ดาวอังคารเกิดภาวะมีความรอนสูงมากขึ้น น้ําแข็งละลายมากขึ้น   มีการกอตัว

ของเมฆมากขึ้น   ดาวพุธ  สนามแมเหล็กบนดาวพุธมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนตัว  

ดาวพฤหัส  มีความสวางเพิ่ม 200% ความรอนสูงมากขึ้น  สวนดาวศุกร  มีความ

สวางมากขึ้นถึง 2,500 %   ดาวเสาร มีการเปล่ียนแปลงที่ออโรราที่ขั้วโลก และ 

สนามแมเหล็กของดาวเสารมีการเคลื่อนตัว   ความกดอากาศบนดาวพลูโต  เพิ่ม

สูงขึ้น 300% ดาวเนปจูน มีความสวางเพิ่มมากขึ้น 40%  ดาวยูเรนัส มีความสวาง

เพิ่มมากขึ้น และ เกิดการกลับขั้วของสนามแมเหล็กบนดาวยูเรนัส 
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• สวนโลกก็พบวา  มีปริมาณรังสีคอสมิกเขามามาก   มีปริมาณฝุน

ละอองจากอวกาศเขามาในโลกเพ่ิมสูงขึ้น และ  มีปริมาณฝนดาวตกมากกวาเดิม อีก

ทั้งมีปริมาณอุกกาบาตพุงเขามาในโลกมากขึ้นกวาเดิม  เพียงแต   ทางการสหรัฐ  ส่ัง

ปดขอมูลเก่ียวกับอุกาบาตที่ตกใสโลกจํานวนมาก  เพื่อมิใหต่ืนตระหนก  ตอไปจะมี

ผลทําใหดาวเทียมตกไดงายๆ  รวมถึง  ไดมีการตรวจพบวา  มีการเปล่ียนแปลงของ

ช้ันบรรยากาศที่หุมหอโลกคอนขางมากดวย  

• ดร.กองภพฯ กลาววา  “ช้ันบรรยากาศของโลกลดลง สงผลใหโลกมี

ความไวตอการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศนอกโลก  และ  แกนโลกมีการเคล่ือน

ตัวจากทิศเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกมากข้ึน  เคล่ือนตัวประมาณ 40  ไมลตอป   

ขั้วเหนือของแมเหล็กขณะนี้  เคล่ือนไปถึงไซบีเรียแลว  โดยในป  2010  นี ้ มี

รายงานทางธรณีวิทยาวา  เกิดแผนดินไหวในสถานที่ตางๆมากที่สุดเปน

ประวัติการณ  และในชวงปลายป 2012  ถึง ชวงตนป 2013 หรือปลายป  2555   ถึง  

ตนป 2556  ตองระวังเรื่องภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาจากพลังงานของดวง

อาทิตย    

• ที่จะสงผลกระทบตอโลก  ซึ่งจะเพิ่มระดับความรุนแรงมากกวาเดิม

ประมาณ 3 เทาของอดีต  เหตุการณในครั้งตอไป  อาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ของสนามแมเหล็กของโลกมากข้ึน  จนทําใหโลกเกิดความรอนเพ่ิมสูงมากขึ้น  และ  

อาจมีผลตอระบบการส่ือสารขัดของใชการไมได  มีผลตอหมอแปลงไฟฟาอาจ

ระเบิด  อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสในหลายพ้ืนที่บนโลก  อาจใชไมไดในชวงเวลา
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ดังกลาว  จึงเปนเรื่องที่ควรต่ืนตัวและ เตรียมการปองกัน  เพื่อลดความเสียหายใน

ชีวิตและทรัพยสิน  โดยเฉพาะการเดินทางดวยเครื่องบินในชวงเวลาดังกลาว 

• ปกติ  เมื่อไรที่ดวงอาทิตย  ปลอยพลังลมสุริยะออกมา  ระยะเวลาที่มี

ผลกระทบตอโลก  จะมีเวลาเพียง 3 วันเทานั้น  ดังนั้น  ทานใดที่มีกําหนดการบิน

ในชวงนี้ ขอแนะนําวา  ควรหาเหตุมากลาวอาง เพื่อเล่ือนการเดินทางดวยเครื่องบิน

ในชวงเวลาดังกลาวโดยเร็ว  เพราะถาทานบินขึ้นแลว  ทานอาจจะบินลงไมได  

เพราะระบบการสื่อสาร  ระบบการนํารอง  อาจจะเสียหายใชการไมได  อาจบินวน

จนน้ํามันหมด  ทานอาจโหมงโลกได  ดังนั้น  เราควรเตรียมความพรอมในการรับมือ

กับภัยพิบัติทางธรรมชาติตลอดเวลาในชวงปลายป 2012-ตนป 2013  

• ในการดําเนินชีวิตประจําวันนั้น  อยางนอยที่สุด  เราทุกคนตองมีถุงยัง

ชีพใสอาหารแหง น้ําด่ืม ยาประจําตัว  เครื่องนุงหม  ตองใหสามารถดํารงชีวิตอยูได

อยางนอยที่สุด 3-5 วัน หากมีภัยพิบัติในชวงส้ันๆ  จะไมไดรับความเดือดรอนมาก

นัก  แตถาในชวงใกลเวลาเกิดภัยพิบัติใหญรายแรง และ มีผลตอเนื่องยาวนาน  ทาน

อาจตองเตรียมเสบียงอาหาร  และปจจัย 4 ใหมากพอสําหรับทุกคนที่จะอยูรวมกัน

กับตัวทาน  ตองกักตุนเผ่ือไวสัก 3-4 เดือน  

• อนึ่ง  ดร. กองภพฯ  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา  ในวันที่ 24  กุมภาพันธ  

2553 ปรากฏวาดวงอาทิตยไดปลดปลอยพลังงานออกมามาก  และตอมา อีก 3 วัน  

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ   2553  ไดเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงขนาด 8.6  ริกเตอร ที่

ชิลี มีความเสียหายหนักซึ่งตามตําราสาขาธรณีพิบัติภัยนั้น  นักวิทยาศาสตร เช่ือวา  

สถานที่ใดที่เคยเกิดแผนดินไหวต้ังแต 9 ริกเตอรขึ้นไป  โอกาสจะเกิดครั้งใหมได  
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จะตองมีการสะสมพลังงานเปนเวลามากวา 600 ปขึ้นไป  จึงจะมีแผนดินไหวใน

บริเวณนั้นซ้ําขึ้นมาอีกครั้ง  แต ก็มีปรากฏการณแตกตางจากตําราของ

นักวิทยาศาสตรสาขาธรณีพิบัติภัยหลายครั้ง  เชน  กรณีที่ชิลีนี้  ก็เปนอีกแหงหนึ่ง  

ที่ตองฉีกตําราเรียนสาขาธรณีพิบัติภัยทิ้ง  เพราะในป 2503 หรือ  เมื่อ 50 ปกอน  ได

เคยเกิดแผนดินไหว  ขนาด 9.5 ริกเตอรมาแลวที่ชิลี  ผานมาเพียง 50 ปเทานั้น ในป 

2553  ก็เกิดแผนดินไหวขนาดใหญขึ้นมาอีกที่จุดเดิมดังกลาว  

• หลังจากเกิดแผนดินไหวที่ชิลีเมื่อตนป 2553 แลว  นักวิทยาศาสตร

พบวา  แกนโลกเกิดการเอียงตัวไปมากกวาเดิมอีก   และ  ในกรณีนี้  ก็เปนสัญญาณ

ใหทราบวา  หากมีการปลดปลอยพลังสุริยะออกมาเมื่อไร  ภายใน 3 วัน  จะมี

ผลกระทบตอส่ิงตางๆบนโลกของเรา  แตจะมีผลกระทบในบริเวณใดมากกวากันนั้น  

ยังไมสามารถสรุปไดชัดเจนเทานั้น     

• แตตองระวังใหมากในการเดินทางดวยเครื่องบินในชวงที่มีการ

ปลดปลอยพลังสุริยะออกมาเมื่อไร  ภายใน 3 วัน  จะมผีลกระทบตอระบบการนํา

รอง  ระบบการส่ือสารทางดาวเทียม ระบบคมนาคม  และ  เครื่องมือทาง

อิเล็คทรอนิคสตางๆรอบโลก   ซึ่งจะมีความเส่ียงสูงสําหรับทานที่ขึ้นเครื่องบินในชวง

นั้นๆ  อาจไมมีโอกาสบินลงสูพื้นดินตามปกติอีกเลยตลอดชีวิต  ก็มีความเปนไปได

สูง  จึงขอเตือนใหระวังในปญหาดังกลาวไวกอนดวย 

• ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนยอุตุนิยมวิทยาทะเล  สํานักตรวจและเฝาระวัง

สภาวะอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา  กลาววา ภัยพิบัตินั้น  อาจเกิดไดหลายรูปแบบ 

เชน  
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• พายุหมุนเขตรอน หรือ พายุโซนรอน  

• ปกติจะพัดเขาไทย ในภาคเหนือ  ประมาณเดือนสิงหา-กันยา 

• พัดเขาภาคกลาง/อีสาน  ประมาณเดือนตุลา-พฤศจิกา 

• พัดเขาภาคใต  ประมาณเดือน พฤศจิกา-ธันวา 

• พายุโซนรอน  เกิดที่ประเทศไทยมักเรียกวา พายุไตฝุน  

• คล่ืนพายุซัดฝง  หรือ  สตอรมเซิรจ  ปกติจะมีน้ําทวมบริเวณชายฝง

กอน  จากนั้นจะเกิดคล่ืนสูงใหญซัดที่อยูอาศัยที่อยูชายฝงอยางรุนแรง  แลวดึงเอา

ทรัพยสินตางๆพังทลายลงทะเลไป  ความเร็วลมประมาณ 100 กม.ตอ ช่ัวโมง  ก็เกิด

คล่ืนพายุซัดฝง  หรือ  สตอรมเซิรจแลว  พื้นที่ชายหาดแบบบางแสน และ พัทยา  

หากมี คล่ืนพายุซัดฝง  หรือ  สตอรมเซิรจแลว  ยอมเกิดความเสียหายมาก  

• คล่ืนกระฉอก (Seiche) มีลักษณะคลายนําน้ําไปใสในอาง  แลวแกวงไป

มา  จะเกิดสภาวะน้ํากระฉอก  เคยเกิดขึ้นที่ชายทะเลแถวปตตานี  จะเกิดอยาง

ฉับพลัน  และทําความเสียหายใหแกทรัพยสินที่อยูบนชายฝง  แตจะไมมีน้ําทวมนํา

กอน  ไมเหมือนคล่ืนพายุซัดฝง  หรือ  สตอรมเซิรจ  

• น้ําทวม   อาจเกิดไดจาก  มีฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน  มีน้ําปา  น้ํา

ทะเลหนุน  น้ําเหนือบาลงมา  เขื่อน ทํานบ หรือฝายก้ันน้ํา พังทลาย  และ/หรือ เกิด

จากแผนดินไหวใตทะเล  ทําใหเกิดคล่ืนยักษสึนามิ  หรือ  เกิดจากรอยเล่ือนของ

แผนเปลือกโลกใตดิน  ทําใหเขื่อนแตก  ซึ่งมีผลตอเนื่องทําใหเกิดน้ําทวมก็ได   

• แทรกขอแนะนําเพิ่ม :  สําหรับสถานที่อยูอาศัยที่อยูในจังหวัดแถบแถว

ที่สูง เชน ทางภาคเหนือ หรือ ทางภาคอีสาน โปรดอยาประมาท ไมวา แมฮองสอน  
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เชียงราย  เชียงใหม  เพชรบูรณ  อุบลราชธานี  นครราชสีมา  ฯลฯ ที่ใดก็ตาม  หาก

สถานที่ปลูกสรางบานพักอยูอาศัยนั้น   ถาไปปลูก หรือ กอสราง  ในบริเวณที่ราบลุม  

หรือ ในบริเวณที่เปนแองกระทะ  ของพ้ืนที่โดยรอบบริเวณนั้น   แมจังหวัดนัน้  จะ

เปนที่สูงกวาระดับน้ําทะเลมากกวา  1,000  เมตร หรือ พื้นที่นั้นจะสูงกวา

ระดับน้ําทะเลเพียงใดก็ตาม  ทานยอมตองยอมรับในชะตากรรมวา  เมื่อมีฝนตก

หนักในพ้ืนที่บริเวณใกลที่ทานอยูอาศัย 7 วัน 7 คืน ทานตองถูกน้ําทวมแนๆ  เพราะ

สถานที่อยูอาศัยของทานนั้น  เปนแองรับน้ํานั่นเอง ทานจะละเลยเพิกเฉยไมใสใจใน

การสรางที่อยู หรือ ไปพักอาศัยในสถานที่ใดก็ตาม  โดยไมมองใหรอบทิศทาง เพื่อ

ปองกันภัยธรรมชาติไวลวงหนาไมได – มงคลฯ  

• การหลีกเล่ียง หรือไมเผชิญกับภัยพิบัติตางๆโดยตรง 

• 1.  เราตองเรียนรูที่จะอยูกับภัยพิบัติใหได   

• ที่สําคัญที่สุดนั้น ตองรับฟงคําเตือนภัย และ  ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน

ที่เคยฝกซอมมาในทันที  มิใชคอยดูจากทีวี  ตองเปล่ียนจากการดู มาเปนการฟง

วิทยุใชถานแทน  ทํากิจสําคัญเรงดวนไปพรอมกับการรับฟงขาวสาร  ก็สามารรับฟง

ขาวสารคําเตือนภัยพิบัติไดพรอมกับการอพยพขนยายไดโดยตลอด   

• 2. ตองจัดลําดับขั้นตอนกอนหลังไวลวงหนา  การขนยายคน  การขน

ยายทรัพยสินสําคัญๆที่มีความจําเปน และมีมูลคาสูง  ก็ตองจัดลําดับความสําคัญ

กอนหลัง  เปนตน  ตองจัดระบบที่ไมขัดแยงกัน      
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• 3. ตองจัดใหมีระบบการกระจายคําเตือนการเกิดภัยพิบัติอยางรวดเร็ว  

เพื่อเตือนทุกคนภายในครอบครัว และ เพื่อนบานใหเรงมือดําเนินการปองกัน  เพื่อ

ลดความเสียหายลง  

• 4. ตองมีการลงมือกอสรางที่หลบภัยในพ้ืนที ่ภายในบาน  และ  ใน

หมูบาน  เมื่อเกิดภัยพิบัติจะไดลดความเสียหายลงได  และ   

• 5. ตองมีการซอมอพยพหนีภัยพิบัติอยางจริงจังเปนครั้งคราว  

โดยเฉพาะในปจจุบัน  ปริมาณน้ําในทะเลสูงมากขึ้น  ประชาชนอยูกันแออัดมากขึ้น  

ฝนตกหนักมากขึ้น  และ แผนดินทรุดตัวมากขึ้น  มีการสรางส่ิงกีดขวางทางระบาย

น้ํามากขึ้น น้ําจึงยอมตองทวม 

• นอกจากนั้น  ส่ิงที่ ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนยอุตุนิยมวิทยาทะเล  

สํานักตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศฯ กังวลใจคือ  

ถารอยเล่ือนสะแกง  ในพมาเกิดแผนดินไหวเพียงขนาด 8 ริคเตอรเทานั้น  

เขื่อนศรีนครินทร  และ  เขื่อนวชิราลงกรณ  ที่กาญจนบุรี  จะไมสามารถทนอยูใน

สภาพปจจุบันแน  บริเวณใตเขื่อนจากกาญจนบุรีลงมา  ถึงกรุงเทพฯและปริมณฑล

ยอมจมอยูในน้ํา  

• ในปจจุบันนี้  ตามขอมูลทางธรณีวิทยา  บริเวณรอยเล่ือนสะแกง  เกิด

แผนดินไหวประมาณปละ 200  ครั้ง  แตแผนดินไหวในขนาด 5-6  ริคเตอรเทานั้น  

หากวันใดมีขนาดแผนดินไหวถึง  8  ริคเตอร  ความเสียหายในชีวิตและทรัพยสิน

ของคนไทยจะมีจํานวนมหาศาลทีเดียว  เพราะอาจสงผลทําใหเขื่อนในจังหวัด

กาญจนบุรีแตกได  
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• อนึ่ง ดร.วัฒนา กันบัว กลาววา หากในทะเลใกลฟลิปปนส  มีการเกิด

แผนดินไหวใตทะเลขนาด ประมาณ 8.5 ริคเตอร  ยอมเกิดสึนามิ  และ  สึนามิจะเขา

มาทําลายลางส่ิงปลูกสรางชายฝงทะเลในประเทศไทย  โดยคล่ืนสึนามิจะใชเวลา

เดินทางประมาณ  14-16  ช่ัวโมง  ก็จะมาถึงที่สมุย และ ภูเก็ต  และตอจากนั้นอีก 2 

ช่ัวโมง ก็จะมาถึงพัทยา  หากคนไทยเตรียมความพรอมไวลวงหนา  ยอมลดความ

เสียหายในชีวิตและทรัพยสินไดในปริมาณมาก  

• สําหรับแผนรับมือปองกันปญหาน้ําทวมนั้น  ดร.วัฒนาฯวา เดิม

นักวิชาการ  เคยวางแผนสําหรับรับมือในอนาคตไดถึง 200  ปลวงหนา  แตเวลาผาน

มาเพียง 15  ป  ปรากฏวาถึงจุดต้ังรับ 200  ปดังกลาวแลว  ดังนั้น  คาดหมายไดวา  

ภายใน 10 ปขางหนา  กทม. จะถกูน้ําทวมแน  

• สําหรับในชวงเวลานี้  เรื่องการสรางอางเก็บน้ําความจุ 500  ลาน

ลูกบาศกเมตร  หรือ  ขุดแมน้ําเจาพระยาสายใหม  ที่ตองใชงบประมาณถึง 200,000  

ลานบาทน้ัน  ดร.วัฒนาฯ กลาววา  ไมมรีัฐบาลใดกลาลงทุน  ดังนั้น  จึงเหลืออีก 3  

กิจกรรม  ที่รัฐบาลสามารถทําได โดยใชงบประมาณไมมากนัก  แต รัฐบาลตองลง

มือทําในทันที มีอยู  3  เรื่อง  คือ 

• 1. สรางคันก้ันน้ําที่แข็งแรง และ ถาวรในบริเวณทุกจุดสําคัญ  ที่จะไม

ทําใหน้ําทะลักเขาสูพื้นที่ช้ันใน อันเปนเขตเศรษฐกิจ 

• 2. สรางที่พักน้ํา  หรือ  แกมลิง ใหมากแหง  ต้ังแต  นครสวรรค  

สิงหบุรี  อางทอง  ลงมาจนถึง สมทุรปราการ มีที่พักในชวงน้ําทะเลหนุน  และใช

ระบายน้ําลงทะเลในชวง น้ําทะเลลดต่ําลง  
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• 3. ทําการขุดลอกคูคลองทุกแหง   ในทุกจังหวัดที่มีความเส่ียงในการ

ถูกน้ําทวม  หรือ เคยถูกน้ําทวมมากอน เพื่อขยายเสนทางว่ิงของน้ําใหคลองตัวมาก

ขึ้น 

• สวน ดร.เสรี ศุกราทิตย ผอ. ศูนยพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม อุทยาน

ส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร กลาววา ประเทศไทยมีขอมูลมากมาย  แตยังขาดการ

นํามาบริหารจัดการ  ถาสามารถบริหารจัดการได  ก็จะเปนประโยชนอยางมาก   

• ขอมูลที่มีอยูปจจุบันคาดการณวา  ในป 2554 จะเกิดลานินญา  ฝนจะ

ไมตก  จะเกิดความแหงแลงอยางมาก  และในระยะยาวชวง 10  ปตอจากนี้  ปที่เปน

หนาแลง ก็จะแลงหนัก  ปที่มีฝน ก็จะมีฝนตกมาก  ถาอนาคต  หากเกิดน้ําทวมอีก  

กรุงเทพฯ จะรับมือไมได  รวมทั้งพระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  ซึ่งจากการ

วิเคราะห มีความเส่ียงที่จะเกิดน้ําทวมในอนาคตในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  

• เหตุการณน้ําทวมที่ผานมาในปนี้   คนกรุงเทพฯรอดพน  ดวยความ

บังเอิญที่คันก้ันน้ําต้ังแต  สิงคบุรี  อางทอง  อยุธยา  ปทุมธานี  หลายแหงพังทลาย  

ทําใหปริมาณน้ําทะลักเขาไปทวมพ้ืนที่ดังกลาวกอนน้ําจะลงมาถึงกรุงเทพฯ   ทั้งนี้ 

เพราะ  ปริมาณน้ําที่ปลอยออกมาจากเขื่อนเจาพระยา 3,200 ลานลูกบาศกเมตร ตอ

วินาที  

• กับปริมาณน้ําที่ทะลักลนจากเขื่อนปาสัก  อีก 1,200  ลานลูกบาศก

เมตร ตอวินาที  รวมกัน  4,400 ลานลูกบาศกเมตร ตอวินาที   แต ปริมาณนํ้า

ทั้งหมด  มิไดไหลเขามาในกรุงเทพฯท้ังหมด   เพราะปริมาณน้ําทะลักคันก้ันน้ํา
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ออกไปประมาณ 1,100  ลานลูกบาศกเมตร ตอวินาที  เลยทําใหป 2553  น้ําไมทวม

กรุงเทพฯ    

• น้ําไมทวม กทม.ในป 2553 เรียกวา  โชคชวยไวจริงๆ  ไมใชฝมือของ 

กทม. ขอยืนยัน  เพราะถาคันก้ันน้ําต้ังแต  สิงคบุรี  อางทอง  อยุธยา  ปทุมธานี  ไมมี

การพังทลาย  ในป 2553 ที่ผานมา  กรุงเทพฯนํ้าทวมแนนอน 

• แตปตอๆไป  หากจังหวัดตางๆท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดน้ําทวม  เรง

สรางคันก้ันน้ําถาวร  ที่มีความมั่นคงแข็งแรง  ปริมาณน้ํา หากปใดมีจํานวนมาก   เช่ือ

วามีความเส่ียงสูงในการเกิดน้ําทวมกรุงเทพฯแน 

• เทาที่ผานมา  รัฐบาลมักพอใจในการใชงบประมาณ  เพื่อการซอมแซม  

หรือ  ใชในการแกปญหาเฉพาะหนา  มากกวาการนํางบฯมาใชในการปองกันภัยพิบัติ  

ดร.เสรี กลาวอีกวา  การเกิดสึนามิในประเทศไทย  ในคร้ังตอไป จะเกิดเมื่อไหรยัง

คาดการณไมได  ตองรอคํานวณจากการเกิดแผนดินไหวกอน   แตขณะนี้ไดทํา

แบบจําลองการเกิดสึนามิวาจะเคล่ือนตัวไปท่ีไหนบาง    

• เมื่อเกิดแผนดินไหว ซึ่งสามารถระบุเวลาจะเคล่ือนเขาฝง  เพื่อใชใน

การหลบหนีภัยสึนามิได  

• สวน  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ปจจุบัน  ทานเปน ผูบริหารสูงสุด

ของโรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี   ซึ่งไดทุมเทใหกับการสรางเด็กใหมี

คุณภาพในดานความดีสูง  ดวยการเนนใหเติบโตเปนผูใหญที่ดี  ไมเนนในการเปนคน

เกง   แตเด็กที่จบจากโรงเรียนสัตยาไส  นั้น  สามารถเขาเรียนตอในระดับ

มหาวิทยาลัยหมดทุกคน (แบบนี้สิเรียกวา  เปนทั้งคนดี และคนเกง) 
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• ดร.อาจองฯ  ไดกลาวถึง “วิกฤติน้ําทวม” วา ขณะนี้ประชากรโลก

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  และใชพื้นที่  ตลอดจนทรัพยากรตางๆอยางไมระมัดระวัง  ทํา

ใหปจจุบันโลกเล็กเกินไปสําหรับประชากรท้ังโลก ซึ่งมีคนในแอฟริกาตายไปปละ

ประมาณ  1 ลานคน   เพราะไมมีอาหารกิน  และถาจะใหประชากรโลกอยูกันอยาง

เพียงพอในวันนี้ ป 2010 ตองใชโลกถึงหนึ่งใบครึ่ง 

• ในทุกวันนี้   โลกไมมีทรพัยากรท่ีเพียงพอสําหรับจํานวนมนุษยทั้งหมด

ทุกคนบนโลกแลว  ปจจุบัน อุณหภูมิภายในโลก สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดผล

กระทบ อากาศแปรปรวน  มีทั้งรอนจัด  หนาวจัด แหงแลง  ปะการังมีการเปล่ียนสี

และฟอกสี  และมีพายุที่รุนแรงเพิม่ขึ้น   รวมทั้ง  เริ่มมีการขาดแคลนน้ําจืดในหลาย

ประเทศมากขึ้นแลว 

• ดร.อาจองฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา นอกจากนั้น  นักวิทยาศาสตรได

พบวา  ประเทศไทย  ต้ังอยูบนแผนเปลือกโลก ยูเรเซีย  และ  มีแผนเปลือกโลกแป

ซิฟคซึ่งอยูดานขวาของประเทศไทย  กําลังเคลื่อนตัวเขามาชนกัน  ซึ่งในอนาคตอัน

ใกล  จะเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง  และ  อาจมีผลทําใหเกาะญี่ปุน  ไตหวัน  

ฟลิปปนส  จมหายไปได 

• สําหรับภัยพิบัติที่เคยเกิดในรอบพันปนั้น  ในปจจุบันภยัพิบัติเชนวา

นั้น  จะเกิดขึ้นซ้ําโดยใชเวลาทิ้งหางไมนานเหมือนเดิมอีกตอไปแลว  ในชวงชีวิตของ

คนเราในปจจุบัน  อาจไดพบเห็นมากกวา 1 ครั้ง  ในสถานที่เดิมที่เคยเกิดขึ้น  ใน

อนาคตจะมีสึนามิเขามาในไทยแน   หากเขามาในอาวไทย  เราพอมีเวลาหนีทัน  

เพราะจะใชเวลาประมาณ 16  ช่ัวโมง  หลังการเกิดแผนดินไหวในทะเล  และ  จะมี
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เวลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 ช่ัวโมง สําหรับคนในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  สําหรับ

ความสูงของน้ําทะเลที่จะเขามาในกรุงเทพฯและปริมณฑลนั้น  ก็ประมาณ 2-3 เมตร  

ดร.อาจองฯกลาววา  ทุกคนตองไมประมาท  อยามัวแตฟงขาวสารแลวไมทําอะไร  

แตตองรีบทําการอพยพโดยทันทีที่ทราบวาเกิดภัยพิบัติขึ้น  และ เวลาที่วามากพอนี ้ 

หมายถึงบุคคลที่เตรียมพรอมในการรับมือเทานั้น  ถาหากประมาท  เวลาที่มากกวา

นี้อีก 2 เทา ก็มีเวลาไมพอ และ ไมรอดจากภัยพิบัติ 

• สําหรับชายฝงอันดามันนั้น  ในคราวหนา  สึนามิจะขึ้นฝงไทยใชเวลา

ส้ันกวาเดิมมาก  คือ  อาจมีเวลาหนีภัยพิบัติดังกลาวเพียง 2-3 ช่ัวโมง  หลังการเกิด

แผนดินไหวในทะเลเทานั้น 

• สวนจะเกิดภัยพิบัติดังกลาวเมื่อไรนั้น ดร.อาจองฯ บอกวาไมทราบ

กําหนดการแนนอน  แต ณ  วันนี้  บอกไดวา โลกของเราพรอมที่จะเกิดแผนดินไหว

ที่มีความรนุแรงมากแลว 

• และ  ไดแนะนําวา  ผูใดมีญาติพี่นองเพื่อนฝูงที่ไปทํามาหากินอยูที่

แคลิฟอรเนียร  สหรัฐอเมริกา  ขอใหเขาเดินทางกลับมาเมืองไทยไดแลว  เพราะ

บริเวณที่ต้ังแคลิฟอรเนียรนั้น  ต้ังอยูบนรอยตอของเปลือกโลกซึ่งกําลังจะแตกหัก

และยุบตัว   มีโอกาสทําใหพื้นแผนดินบริเวณนั้นจมหายไป  มีโอกาสเกิดขึ้นได

คอนขางมาก  โดยเมืองไทยยังเปนบริเวณที่มีความปลอดภัยมากกวา 

• ดร.อาจองฯ  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา  ตอไปในชวงหนารอน  บางเดือน  

น้ําในแมน้ําโขงจะแหงจนสามารถเดินขามไปประเทศลาวได  เพราะน้ําแข็งบน

เทือกเขาหิมาลัย  ตนกําเนิดของแมน้ําโขงไดละลายหมดไปในปริมาณที่มาก  จน
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หมดไปในบางพ้ืนที่บนภูเขาหิมาลัย   และ ส่ิงที่อันตรายที่สุด คือ น้ําแข็งที่ขั้วโลกใต  

ที่สะสมมาหลายพันปไดเริ่มละลาย  และเริ่มไหลออกจากบริเวณแอนตารกติคแลว 

• อีกทั้งยังมีปฏิกิริยาเรงจากบริเวณขั้วโลกเหนือ  เมื่อน้ําแข็งที่หนาหลาย

กิโลเมตรละลาย  ปรากฏวา  นักวิทยาศาสตรไดพบ  ปริมาณแกสมีเทนจํานวนมาก

ผุดขึ้นมาจากพ้ืนโลก   ปริมาณของแกสมีเทนมีผลทําใหเกิดภาวะโลกรอนเร็วกวา

กาซคารบอนไดออกไซดถึง 21 เทา  และ  ถาเมื่อไร  ที่น้ําแข็งบริเวณขั้วโลก และ 

ภูเขาสูงละลายมากขึ้น  อาจทําใหระดับน้ําในทะเลสูงขึ้นถึง  6-7 เมตร ได  ผล

เสียหายอยางใหญหลวงที่จะติดตามมา คือ เมืองที่อยูติดทะเล เชน  ฟลอริดา  ไมอา

มี่  เซี่ยงไฮ  รวมถึงกรุงเทพฯดวย   ยอมจะถูกน้ําทวมถาวร  จังหวัดตางๆในแถบ

ภาคกลางตอนลาง   ก็จะมีความเส่ียงที่จะจมอยูใตน้ํา เชน สมุทรปราการ   

สมุทรสาคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  กรุงเทพฯ  และ  อยุธยา เปนตน ยอมอาจ

กลายเปนบริเวณผืนน้ําแหงใหมได 

• ในปจจุบัน  นักวิทยาศาสตรทางทะเล  พบวา  น้ําทะเลสูงขึ้นในบาง

พื้นที่ของโลกเทานั้น   เชน  ในมหาสมุทรแปซิฟค  ทําใหโลกขาดความสมดุล ซึ่ง

ปจจุบันแกนโลก มีการเคลื่อนที่เพื่อหาสมดุลใหม ขณะท่ีเปลือกโลกก็เคล่ือนไหวเร็ว

ขึ้น  เพื่อใหเกิดสมดุลเชนกัน สงผลใหเกิดแผนดินไหวบนรอยตอของเปลือกโลก

บอยมากขึ้น  

• ซึ่งประเทศไทยมีปญหาที่รอยตอและรอยราวของเปลือกโลกบางจุด  

โดยเฉพาะ  ที่อยูในประเทศพมา  บริเวณภาคเหนือ  และ ภาคตะวันตกของไทย  ทํา

ใหมีความเส่ียงที่จะเกิดแผนดินไหวมากขึ้น เชน จ.แมฮองสอน เชียงใหม พะเยา 
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นาน แพร  อุตรดิตถ  และ กาญจนบุรี  จึงควรสรางบานใหทนตอการเกิด

แผนดินไหวดวย   อยางนอยที่สุดต้ังแต  6 ริคเตอร” ขึ้นไป  ดร.อาจอง กลาว  

• สําหรับ นพ.ชาตรี เจรญิชีวะกุล   เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉิน 

กลาวถึงเรื่อง “การเตรียมการรองรับและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ” วา จุดออน

ของคนไทยจากเหตุการณสึนามิครั้งที่แลว  เมื่อ 6 ปกอน คือ  ทํางานที่ไมมีการ

ประสานงานกัน  ทํางานเอาหนา   ใหการชวยเหลือลาชา   ทํางานโดยขาดระบบที่ดี  

การใหความชวยเหลือไมมีคุณภาพ  ไมไดมาตรฐานสากล 

• แตเมืองไทยก็ยังมีคนดี ๆ อีกมาก   ที่ไดนําพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการเตรียมการแกปญหาในอนาคต   และ 

พยายามทําใหมีระบบการชวยเหลือฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงขึ้นมาใน

ประเทศไทย  และ  เปนที่มาของการกอกําเนิด  สถาบันการแพทยฉุกเฉินขึ้นมาใน

ประเทศไทย ในป 2551 

• สถาบันการแพทยฉุกเฉิน  จะเปนตัวประสานใหเกิดการชวยเหลือ โดย

ใชเบอร 1669 เปนเบอรรับแจงเหตุทั่วประเทศ  เพื่อส่ังการไปที่โรงพยาบาลประจํา

จังหวัดทุกจังหวัด  ซึ่งเปนบริการฟรีที่สถาบันฯ ใชเงินทุนจากภาษีอากรของ

ประชาชน  ปจจุบันมีรถในเครือขาย ทั้งสวนราชการ และ องคกรภาคเอกชน ที่

ลงทะเบียนเปนแนวรวม  เพื่อใหการชวยเหลือประมาณ 12,000 คัน มีเฮลิคอปเตอร

ที่พรอมใหการชวยเหลือประมาณ 100 ลํา  (ปกติเฮลิคอปเตอรจะมีคาใชจายในการ

ขึ้นบินช่ัวโมงละ 200,000 บาท  แตในภาคเอกชนท่ีมีเฮลิคอปเตอร  ตกลงรับ

คาตอบแทนชวยเหลือเพียงช่ัวโมงละ 40,000 บาท ตามงบประมาณที่รัฐบาล
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กําหนดใหจายได  ซึ่งก็ตองขอขอบคุณตอภาคเอกชนทุกแหงที่ใหการสนับสนุน  ใน

ภารกิจเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนดังกลาว) 

• สถาบันการแพทยฉุกเฉิน  มีแพทยพยาบาลประจํา 40 คน  มีบุคลากร

เครือขายพรอมรวมดวยชวยกันในการชวยเหลือผูประสบภัยตางๆในปจจุบัน

มากกวา 100,000 คน ทั่วประเทศ    

• “ถาเกิดภัยพิบัติใหญ ๆ เชน แผนดินไหว ดินโคลนถลม น้ําทวม และ

น้ําปาไหลหลาก  ทีมแพทยของสถาบันฯ พรอมรับมือ  และ  รวมประสานกับแพทย

ทุกจังหวัดไดในทันที  

• ในปจจุบัน ทีมแพทยและพยาบาลของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน ซอม

รับมือกันอยางหนัก   เช่ือวาถาเกิดสึนามิอีกครั้ง หรือ มภีัยพิบัติใหญเกิดขึ้นเมื่อไร  

ทีมแพทยและพยาบาลจะเขาชวยเหลือไดทันทวงที  และจะทําใหเกิดการสูญเสีย

นอยกวาในชวงที่ผานมา  เพราะมีกลไกการเตรียมพรอมรับมือระดับสากลมากขึ้น  

โดย  สถาบันการแพทยฉุกเฉิน เตรียมพรอมไว 4 ขั้นตอน  คือ  

• 1. เตรียมพรอมรับมือตลอดเวลา   โดยไดจัดเวรเฝาระวังภัย  โยง

ขอมูลทุกสวนเขาดวยกัน  ระบบการส่ือสารทุกระบบตองพรอมและทันการ  

นอกจากโทรศัพทมือถือแลว  มีวทิยุคล่ืน VHF  มาเสริมดวย  เพราะบางครั้งระบบ

มือถืออาจลม  อาจใชการไมได  ซึ่งเคยเกิดขึ้นแลวในหลายๆครั้งในชวงที่มีภยัพิบัติ

เกิดขึ้น 

• 2. ตอบสนองในทันทีเมื่อภัยพิบัติมา    ในการเกิดภัยพิบัติครั้งกอนๆนี้  

มูลนิธิ และองคกรการกุศลตางๆ  มีผูมีจิตอาสาจํานวนมาก  ไดเขามามีบทบาท
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สําคัญในการตอบสนอง  ทุกคนลวนทุมเทตั้งใจสูงมาก  ซึ่งสถาบันการแพทยฉุกเฉิน

ก็ไดขึ้นทะเบียนมูลนิธิ และองคกรการกุศลตางๆ  เพื่อใหเขามารวมเครือขาย ใน

ทีมงานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินในกรณีมีภัยพิบัติในทุกพ้ืนที่แลว 

• 3. การเยียวยาแกไข   งานน้ีรัฐบาล และ นักการเมืองทั้งสวนกลาง 

และ นักการเมืองทองถิ่นถนัด  เพราะงบประมาณที่ตองใชมีเปนจํานวนมาก และ

ทํางานเอาหนา สรางภาพ และหาคะแนนเสียงไดงาย  อีกทั้งมีโอกาสคอรัปช่ันใน

งบประมาณดังกลาวไดในหลายรูปแบบ  แต ในเรื่องการเยียวยาแกไขนั้น  ก็เปน

เรื่องสําคัญ และ จําเปนที่ตองกระทําโดยทันทีเชนเดียวกัน สถาบันฯพรอมในการ

ชวยเยียวยาแกไข 

• 4. ทบทวนบทเรียนเพื่อแกปญหาในอนาคต ใหดีกวาเดิม  เพราะภัย

พิบัติตองเกิดขึ้นอีกแนนอน  ทั้งนี้   ที่สําคัญที่สุด  ประชาชนตองเช่ือขอมูลการเตือน

ภัยจากหนวยงานตาง ๆ และ  หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกหนวยงาน   ก็ตองมีการ

เตรียมพรอมรับมือตลอดเวลา   ตองซอมเรื่องนี้อยางจริงจัง  จึงจะชวยลดความ

เสียหายจากภัยพิบัติลงได” นพ.ชาตรีฯ กลาว 

• อนึ่ง  นอกจากเรื่องภัยพิบัติแลว  ในกรณีปวยเจ็บกระทันหัน  เปน

โรคหัวใจ  เสนเลือดตีบ-ตันฉับพลัน  เสนโลหิตแตกในสมอง  ตกเขา  เกิดอุบัติเหตุ

รุนแรง  สถาบันการแพทยฉุกเฉิน  มีแพทยและพยาบาล  พรอมใหคําแนะนําในการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน  จากนั้น  ก็พรอมทําการเคล่ือนยายผูปวย  เพื่อไปทําการ

รักษาในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทันสมัยโดยทันที 
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• ในชวงที่ผานมา  สถาบันการแพทยฉุกเฉิน  ไดเคยสงเฮลิคอปเตอรไป

รับผูปวยซึ่งเปนชาวบานธรรมดา มาทําการรักษาจํานวนหลายสิบรายแลว  โดยไมมี

คาใชจายใดๆ  ไมวาทานจะอยูในพ้ืนที่ใดในประเทศไทย  หากมีเหตุฉุกเฉินจําเปน 

ใหเรียกใชบริการได  มีทั้งทางบก  ทางเรือ  และ  ทางอากาศ  อยาลืมวา  คาใชจาย

ทั้งหมดมาจากภาษีอากรของทานแลว   ประชาชนไมตองจายเพิ่มในบริการดังกลาว

นี้อีก 

• คนไทยทุกคนที่อยูในเมืองไทย  มสิีทธิใชบริการนี้ไดฟรีทุกคน  นพ.

ชาตรี เจริญชีวะกุล   เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉิน  กลาวทิ้งทาย และ  ให

ขอมูลสวนตัววา  ถาติดตอหมายเลข 1669  ไมไดจริงๆ  ยินดีใหติดตอที่โทรมือถือ

สวนตัวได  แตขอวาใหใชในคราวจําเปนจริงๆเทานั้น  คือหมายเลข  08-1992-1669 

หรือ  08-0444-1669   

• สําหรับทานพระอาจารยรัตน  รัตนญาโณ  เจาอาวาสวัดดอยเก้ิง  อ.

แมสะเรียง  จ.แมฮองสอน  ซึ่งเปนอาจารยใหญสายวิปสสนากรรมฐานท่ีสําคัญในยุค

ปจจุบันทานหนึ่ง  ในสายสมาธิหมุน  ทานศึกษารายละเอียดเชิงลึกจากสาสนของ

ชาวมายัน 

• ทานใหความรูวา  ชาวมายันนั้น สืบเช้ือสายมาจากชาวแอตแลนต๊ีส  

กอนที่แอตแลนต๊ีสจะลมสลาย  ชาวแอตแลนต๊ีสกลุมหนึ่งก็อพยพออกจากแอต

แลนต๊ีส  เมื่อประมาณ 13,000  ปกอน  ตอมาไดต้ังรกรากผสมชาติพันธุกับชาว

อียิปตโบราณ  เพื่อแสวงหาดินแดนใหม  และ  เผยแพรอารยธรรมของชาวแอต

แลนต๊ีส 
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• ในปจจุบัน  ตามปฏิทินชาวมายันนั้น  เขาสูปลายยุคที่ 5  ดิน น้ํา ลม 

ไฟ  จะแปรปรวนหนัก  จะมีแผนดินไหว  น้ําทวม  แหงแลง  เกิดลมพายุแปรปรวน

ผิดไปจากธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้น  รวมทั้งน้ํา  ทั้งลม และ ไฟ  ในรางกายมนุษย ก็

แปรปรวน  มนุษยจํานวนไมนอย  จะรูสึกหายใจไมทั่วทอง  เหนื่อยงาย  เจ็บปวย

งาย  ภูมิตานทานโรคลดลง  ธาตุน้ําในรางกายจะถูกดูดออกไป    

• เสนแมเหล็กโลกจะแปรปรวนมากขึ้น  ทองฟา  จะมีสีแดงปนมวง

บอยครั้งขึ้น นี่คือ  ปรากฏการณในชวง ปลายยุคที่ 5  ของปฏิทินชาวมายัน  ทานใด

ที่สงสัยวาตัวเอง ทําไม มีอาการหายใจไมทั่วทอง  เหนื่อยงาย  เจ็บปวยงาย ก็ไมตอง

สงสัยอีกแลว เพราะเปนอาการปกติของคนในยุคปจจุบันนั่นเอง  ขอใหคิดวา  ทาน

เปนคนท่ีทันยุคสมัยแลว  คือ  ภายในรางกายและจิตใจ  จะเสียสมดุลมากขึ้น 

• สําหรับ  สฟงคในอียิปต  พระอาจารยรัตนฯ  ทานวา  ผูที่สรางนั้น  

เช่ือกันวา  เปนคนท่ีออกมาจากเกาะแอตแลนต๊ีส นั่นเอง  และ  ณ  บริเวณเทาขวา

ของสฟงค  มีความลับที่สําคัญ  ที่จะมีผลตอการตีกลับของขั้วแมเหล็กโลก  ที่จะลด

ความรุนแรงของมหันตภัยใหลดลงได  อีกทั้งชวยปรับสมดุลในรางกายมนุษย   ชวย

ใหมีสุขภาพรางกายท่ีดีเกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน 

• โดยทุกคนสามารถพิสูจนไดดวยตนเอง  นั่นคือ  ในวันที่ 2 มกราคม 

ของทุกป  เวลา 19.00 น. หรือ 1 ทุมตรง  ใหยืนหลับตา  แลวนึกวา  เราไดยืนบนเทา

ขวาของสฟงค   ทุกคนจะรูสึกวา  “ตัวหมุน”  นั่นคือ  การชวยปรับสมดุลในรางกาย

ของตัวเรา  เพื่อชวยใหมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง  อีกทั้ง  เปนการปรับ

สมดุลของขั้วแมเหล็กโลกใหไปอยูในจุดเดิมดวย 
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• สําหรับส่ิงที่มีชีวิตนอกโลกนั้น พระอาจารยรัตน  รัตนญาโณ  เช่ือวามี

อยูจริง  และ การแสดงใหเห็นความมีอยูจริงเทาที่ผานมานั้น  คือ  การแสดงใหเห็น

ในรูปคล่ืนแสง  ที่อาจปรากฏมีลักษณะเปนยานอวกาศ  ที่วาบไปมา และ หักเหได

ในลักษณะหักศอก  หรือ  90 องศา  โดยไมตองตีโคงเหมือนอากาศยานในโลก

มนุษย    

• สวน ศ.ดร.อาจองฯ  ทานวา  ทานมีความเช่ือวา  มีส่ิงที่มชีีวิตอยูนอก

โลกจริงเพียงแต ไมเคยพบหนาหรือ พูดคุยกันโดยตรงเทานั้น  และ ในชวงที่ทานทํา

ปริญญาเอก  สาขาวิศวกรรมไฟฟา  ที่มหาวทิยาลัยอิมพีเรียล  ประเทศอังกฤษนั้น  

ทานและเพื่อนๆไดพบเห็นอากาศยานท่ีมีความเร็วในการบินสูงมาก  แบบปรูดปราด 

และ หักเหไดแบบ 90 องศา  จากน้ัน  จอดเรืองแสงอยูประมาณ 10 นาที    
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• แลวก็บินปรูดปราดหายลับตาไป  ในบางคราวที่ไปบรรยาย  ไดกําหนด

จิตส่ือสารไปในอากาศวา  หากมีส่ิงที่มีชีวิตนอกโลกจริง  ใหปรากฏอากาศยานให

เห็นดวย  ซึง่มีคนเปนสักขีพยานที่เห็นปรากฏการณดังกลาวพรอมกันจํานวนมาก  

แสดงความมีเทคโนโลยีในการบินที่สูงกวาเทคโนโลยีที่มนุษยในยุคปจจุบันจะสราง

ได   เพราะอากาศยานของโลกเรายังไมสามารถกระทําไดในลักษณะดังกลาว 

• ทั้งนี้  ดร.สมิทธิฯ  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา  ผูที่ติดตอและพูดคุยกับมนุษย

ตางดาวไดนั้น  คือ  ศ.ดร.นพ.เทพนม  เมืองแมน  ศิษยเกาฮาวารดดีเดน  อดีต

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 12 ป  ปจจุบันทานเปนนายกสมาคมคนควาทางจิต

แหงประเทศไทย ทานมีเพื่อนเปนมนุษยตางดาว  อยูที่ดาวอังคาร  ช่ือ พาราซิทัล  

ซึ่งมีการติดตอไดเปนครั้งคราวตลอดมา 

• สําหรับคุณคณานันท ทวีโภค หัวหนากลุมพลังจิตพิชิตภัยพิบัติ  จาก

เว็บไซตพลังจิตดอทคอม   ไดนําเสนอโครงการ บ ว ร  ใหเปนทางรอดจากภัยพิบัติ  

เพื่อรองรับและฟนฟูจากภัยพิบัติ  เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และ สังคม โดย

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต  ตอง อาศัย  ทั้ง บาน  วัด 

และ รัฐบาล  อันเปนที่มาของคําวา “บ ว ร”  

• สําหรับตัว ร.นั้น  ศ.ดร.อาจองฯเสนอวา  คงหวังพึ่งรัฐบาลไดยากมาก  

จึงเสนอขอเปล่ียนตัว ร. ใหหมายถึง โรงเรียน  จะทําไดงายกวา  โดยทานได

ยกตัวอยางของ  โรงเรยีนสัตยาไส ที่ทานเปนผูบริหารสูงสุดอยูในปจจุบัน  ทานเนน

การฝกใหเด็กสามารถมีชีวิตอยูรอดในอนาคตดวยความสุข  เนนเปนคนดี  ฝกทํา

สมาธิวันละ 9 เวลาทุกวัน 
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•   ทําการปลูกขาว  โดยปจจุบันที่โรงเรียนสัตยาไส  สามารถผลิตขาวได

ถึงปละ 30 ตัน ปลูกพืชผักผลไมไวกิน ไวขาย  โดยฝกใหอยูกินแบบมังสวิรัติ  โดย

นักเรียนทุกคน  เปนนักเรียนประจําทั้งหมด  มีการฝกซอมหนีภัยพิบัติ  หากมีปญหา

อุทกภัย  หรือ ภัยพิบัติใดๆ  ศูนยเตือนภัยที่ขอนแกนจะแจงใหประชาชนไดทราบ  

ซึ่งทางโรงเรียนสัตยาไสย  จะไดรับแจงลวงหนาประมาณ 8 นาที กอนภัยพิบัติจะ

มาถึง 

• ดังนั้น  จึงมีการฝกซอมใหเด็กนักเรียนที่โรงเรียนสัตยาไสยฝกซอมวิ่ง

หนีภัยขึ้นเขา  ใหไดภายใน 5 นาที  ทั้งนี้  เปนการโชคดี  ที่ทางโรงเรียนมีเนนิเขาอยู

ใกลๆ โรงเรียน  และ ไดผลสําเร็จในการฝกซอมอยางดี  โดยเด็กนักเรียนหญิง

สามารถวิ่งขึ้นเขาหนีภัยพิบัติ  โดยใชเวลาเพียง 3 นาทีเทานั้น  เร็วกวานักเรียนชาย

เสียอีก ซึ่งนักเรียนชายตองใชเวลาถึง 5 นาที 

• คุณคณานันทฯ ตกลงเห็นดีดวย  โดยได ใหความหมาย  แตละคําดังนี้ 

• “บ-บาน”  หมายถึง  ที่อยูอาศัยหลับนอน  รวมไปถึง ชุมชน  มูลนิธิ 

และ ผูมีจิตอาสาตองพรอมเสมอ  ในความมีสติในการเผชิญกับภัยพิบัติในทุก

รูปแบบ 

• “ว-วัด” หมายถึง  สถาบันทางศาสนา  สามารถใชเปนสถานที่พัก

ช่ัวคราว  แหลงสะสมเครื่องอุปโภค และ บริโภค โดยศาสนิกชนของศาสนานั้นๆ 

จะตองไปชวยสรางแทงคเก็บน้ําขนาดใหญ  เครื่องกรองนํ้า โรงทาน  โรงอาหาร  

ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในยามมีภัยพิบัติมาถึง  และสมุนไพรเพื่อใชรักษา

โรคเมื่อเจ็บปวย  จะไดไมตองพ่ึงพิงปจจัยนอกสถานที่ของวัดมากนัก และ ชุมชน
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ใกลเคียงก็จะไปอาศัยใบบุญได  นอกจากนั้น  ก็ยังใชเปนสถานท่ีถายทอดคุณธรรม  

เปนพ่ีเล้ียงของชุมชน  อีกทั้ง อาจใหความชวยเหลือชุมชนอ่ืนที่เกิดภัยพิบัติ  แตวัด

ตนนั้น  ยังอยูดีมีสุขอยู  เปนตน 

• “ร-โรงเรียน” เปนสถานท่ีใหองคความรูแกเด็กนักเรียน  เพื่อนําความรู

ไปถายทอดใหแกพอแมผูปกครอง  ในการเตรียมรับมอืกับภัยพิบัติในรูปแบบที่

แตกตางกันในแตละทองที่   อีกทั้ง  สามารถใชสถานที่ของโรงเรียน  เปนที่พึ่งพิงใน

ยามเกิดภัยพิบัติได  ทั้งใชเปนที่พักช่ัวคราว  แหลงสะสมเครื่องอุปโภค และ บริโภค  

โดยผูมีจิตศรัทธา  หรือ คนในชุมชนใกลเคียงนั้นๆตองมีสวนรวมแตตน 

• นั่นคือ  จะตองไปชวยสรางแทงคเก็บน้ําขนาดใหญ  เครื่องกรองน้ํา

ขนาดใหญ   โรงอาหาร  ใหเด็กนักเรียนทุกโรงเรียน ฝกปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการ

บริโภค และ ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใชรักษาโรคเมื่อเจ็บปวย ใหทําเปนปกติต้ังแตบัดนี้  

ในยามมีภยัพิบัติมาถึง  จะไดไมตองพ่ึงพิงปจจัยนอกโรงเรียนมากนัก และ ชุมชน

ใกลเคียงก็จะไปอาศัยใบบุญที่โรงเรียนที่อยูใกลเคียงได    

• นอกจากนั้น  ก็ใชโรงเรียนเปนสถานท่ีถายทอดคุณธรรมใหแกเด็ก

นักเรียน  อีกทั้ง อาจใหความชวยเหลือชุมชนอ่ืนที่เกิดภัยพิบัติ  แตพื้นที่ของ

โรงเรียนนัน้ๆ ยังอยูดีมีสุขอยู  เหมือนด่ังแนวทางดําเนินการของ โรงเรียนสัตยาไส 

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  ซึ่งเปนตนแบบที่ดีเยี่ยมในการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติใน

อนาคต 

• สําหรับระบบเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยปจจุบัน นั้น ดร.สมิทธ

ฯ ช้ีแจงวา  ถาจุดที่เกิดสึนามิอยูในทะเลอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดีย ถาอุปกรณ
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เตือนภัยไมทํางาน ประชาชนที่อยูอาศัยบริเวณ 6 จังหวัดภาคใต  จะมีเวลาหลบหนีสึ

นามิเพียง 10 กวานาทีเทานั้น  หากระบบเตือนภัยทํางาน  ก็จะมเีวลาหนีภัยพิบัติ

มากขึ้น  จึงฝากใหศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติชวยดูแลระบบและอุปกรณเตือนภัยให

พรอมใชงานตลอด 24 ช่ัวโมงดวย   

• สําหรับคําถามเก่ียวกับอุกกาบาตน้ัน  ดร.กองภพฯ  ช้ีแจงวา  

นักวิทยาศาสตรแหงกองทัพเรือสหรัฐ  ไดจัดทํารายงานในป 2010 (ป พ.ศ. 2553) วา  

ไดพบอุกกาบาตจํานวนมาก  ในอวกาศใกลโลก  แตยังไมมีการยืนยันจากองคกรการ

บินของประเทศใดๆในขณะนี้   ทั้งนี้  อาจเปนไปไดวา  หากตรวจพบครั้งตอไป  ก็

อาจพุงเขามาในวิถีโคจรของโลกแลวก็อาจเปนได    

• แตกตางจาก ศ.ชูเมคเกอร และ ภริยา  ซึ่งเปนนักดาราศาตรทั้งสองคน  

ที่ไดตรวจพบอุกาบาต  ที่มีวิถีโคจรไปชนดาวพฤหัสบดี  เมื่อหลายปกอน  และ 

ทํานายถูกตองวา  จะวิ่งเขาชนในวันเวลาใด  แตขนาดที่เขาชนน้ัน  ประมาณการวา  

ถาวิ่งมาชนโลก  อาจทําใหโลกแตกได  เพราะมีมวลขนาดใหญมากๆ    

• อยางไรก็ดี  มีรายงานการพบอุกกาบาตจํานวนไมนอย  ที่ทะลุช้ัน

บรรยากาศของโลกเขามาได  ในป 2010 ที่ผานมา  ปรากฏวามีจํานวนมากกวาทุกป

ที่ผานมา  เพียงแตเปนลูกเล็กๆเทานั้น  ถือวา  เริ่มมีสัญญาณที่ไมคอยจะดีนัก  

เพราะไมสามารถพบเห็นกอนลวงหนา  แตเห็นเมื่อเขามาในช้ันบรรยากาศของโลก

แลว 

• สวนคําถามที่ถามวา  แลวแตละคนควรเตรียมตัวอยางไรนั้น  พระ

อาจารยรัตน  รัตนญาโณ  ทานวา  ขอใหทุกคนจะทําอะไรก็ตาม  คิด  พูด  และ  ทํา
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แตส่ิงที่ดีๆ  และ ทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได  หากมีส่ิงที่ดีๆเรื่องใดยังไมไดทํา  ยัง

ไมไดแสดงความกตัูกตเวทีตอผูมีพระคุณ  อยาไดผลัดวันประกันพรุง  จงรีบลงมือ

กระทําในทันทีเทาที่สามารถกระทําได 

• ถาจะมีภัยพิบัติใดๆเกิดขึ้น  ซึ่งทานพระอาจารยทานวา  ตองเกิดขึ้น

แนนอน  เพียงแตวันเวลานั้น  ยังไมแนนอน  เมื่อวันเวลานั้นมาถึง  หากเกินกวาวิสัย

ที่จะปองกันได  หรือ  จวนตัวไมสามรถจะหนีได  หรือ ไมสามารถทําอยางอ่ืนไดแลว  

ก็ใหนึกถึง “มรณานุสติ” ไวตลอดเวลา 

• ขออนุญาตขยายความ  :  นั่นคือ  ณ  เวลาในขณะนั้น  ใหนึกถึงวา

ความตายเปนเรื่องธรรมดา  คนทุกคนที่เกิดมา ยอมตองตายทุกคน  ใหนึกถึงคุณ

ความดีที่เราเคยมีสวนรวมกระทํา หรือ ไดเคยลงมือกระทํา  เพื่อใชเปนพลวปจจัย  

เปนแรงอาสันนกรรมนําสงไปสูสุขคติภูมิ  ที่มีความสุขสมบูรณมากกวาในชาติภพ

ปจจุบัน  ตองพยายามควบคุมสติสัมปชัญญะใหไดมากท่ีสุดเทาที่จะมากได  ไมตอง

ไปวิตกกังวลเรื่องอ่ืนใดอีกแลว 

• ไมตองไปหวงทรัพยสมบัติใดๆ  แมแตคนทีเ่รารักที่สุด  เพราะ ณ  

เวลานั้น  เมื่อเราไมสามารถชวยตัวเองไดแลว  ความหวงใดๆก็ตาม  ไมวาทรพัยสิน 

หรือ  พอแม/สามีภรรยา/ลูกหลาน  มีแตจะทําใหจิตตกตํ่า  หากจิตตกตํ่า  มีความ

กระวนกระวาย  มีจิตฟุงซานกอนตาย  ทานตองไปทุกคติภูมิแน 

• ซึ่งเรื่องนี้  พระอาจารยมิตซูโอะ  คเวสโก ทานพร่ําเตือนผูที่ไปปฏิบัติ

ธรรมกับทานเปนประจําวา  ในยามวิกฤติ  เมื่อไมสามารถทําอะไรได  ใหรีบ

เขาสมาธิจิตใหได  ใหจิตจรดจอกับคําภาวนาอะไรก็ได  นึกอะไรไมออก  ก็ใชคํา
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ภาวนาวา “พุท-โธ” ทุกลมหายใจเขา-ออก  เพื่อใหจิตมีความสงบระงับ  ปลอยวางทุก

สรรพส่ิง  แลวทานจะไปดีแนนอน  ใหคิดวา  ทานกําลังจะไดไปในสถานที่ที่มี

ความสุขสมบูรณยิ่งกวาในชาติปจจุบัน 

• ทายที่สุดขอใหทุกทาน  อยาไดประมาทในภัยพิบัติที่จะตองเกิดขึ้นใน

อนาคต  ขอใหเตรียมความพรอมในทุกขณะ  หากปองกันเรื่องใดได  อยาไดละเลย

หรือ เพิกเฉย  ทรัพยสินเงินทอง  หลักทรัพยสําคัญ  จัดใหเปนหมวดหมู  สําหรับ

หยิบฉวยติดตัวไปไดโดยงาย ในยามเกิดภัยพิบัติ  จะไดไมตองเสียเวลาคนหาอีก 

กระจายเงินฝากใหอยูในหลายธนาคาร  เพราะหากมีปญหาในธนาคารที่เรามีเงิน

ฝากอยู  ธนาคารอ่ืนที่เรามีเงินฝากอยูดวย  จะชวยใหเราสามารถถอนเงินมาใชได   

อยาไดประมาทในส่ิงที่ยังไมเกิดขึ้น  

• บอกกลาวกันไวลวงหนา  ไมวา ลูกหลาน/ญาติมิตร/บิดามารดา/คู

สมรส  หากในเวลามีภัยพิบัติ  ไมตองกลับเขาไปในเขตภัยพิบัติ  แตใหทุกคนไปพบ

กันในสถานที่ที่นัดหมายท่ีอยูหางไกลกับจุดที่มีภัยพิบัติ  ตองหาจุดนัดพบที่มีความ

ปลอดภัยมากที่สุดของครอบครัวของทาน  จดุหมายปลายทางของครอบครัวใด  อยู

ที่ไหน  ใหไปยังสถานที่นั้นๆ เปนสําคัญ และ  สถานที่ดังกลาว  ที่จะใชเปนสถานที่

อยูอาศัยในชวงมีภัยพิบัตินั้น   ตองไมลืมเตรียมการสรางแทงคเก็บน้ํา   เครื่องกรอง

น้ํา   เสบียงอาหารอาหารกระปอง  อาหารแหง  ใหมากพอสําหรับทุกคนสัก 3-4 

เดือน  เครื่องนุงหม  ยารักษาโรค หรือ ยาประจําตัวของแตละคน  ตองเตรียมสํารอง

ไวรับประทานใหพอเพียงสัก 3-4 เดือนเชนเดียวกัน 



บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ         เรื่องที่  929  เจาะลึกภัยพิบัติ โดย 8 วิทยากร 

หนา 29 จาก  29  มงคล  กริชติทายาวุธ
   

• ตองสะสมเมล็ดพันธุพืชผักผลไมไวหลายสิบชนิด  เพื่อจะมีพืชผักและ

ผลไมที่หลากหลายไวบริโภคในยามมีภัยพิบัติ  อยาลืมเสริมดวยการปลูกพืช

สมุนไพร  ที่เปนตัวยาในการรักษาโรคตางๆดวย  

• โดยขอใหทานฝกฝน  ทําการทดลองปลูกใหเปนปกติต้ังแตบัดนี้  เพื่อ

การเรียนรู และ ปรับปรุงบํารุงรักษา  ในยามมีภัยพิบัติมาถึงในอนาคต  จะไดไมตอง

พึ่งพิงปจจยันอกที่อยูอาศัยมากนัก  ไมวาตลาด หรือ รานคา ก็อาจไมมีอาหารหรือ 

ปจจัย 4 จําหนายในชวงเวลานั้นๆ  แต ถาไมมีภัยพิบัติเกิดขึ้น  ทานก็ไมเสีย

ประโยชนจากส่ิงที่ทานปลูกไวบริโภค 

• ขอใหทุกทานมีความปลอดภัย  มีสุขและสวัสดี 

 

 

 

ดวยความปรารถนาดี   จาก   อ.มงคล  กริชติทายาวุธ 

                     


