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การกู้ภยั น้าท่วม 1: กรณี ศึกษา การใช้อินเทอร์เน็ตหลังภัยพิ บตั ิ
กรณี 1: เหตุแผ่นดิ นไหว ตุรกี ค.ศ. 1999
แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ของประเทศตุรกี ในวันที่ 17 สิงหาคม 1999 เมื่อ 12 ปีก่อน ทาให้
ประชาชนชาวเมืองอิซมิธ (Izmit) ประเทศตุรกี ต้องสูญเสียอย่างหนักยิง่ มีคนเสียชีว ิตถึง 15,000
ราย แผ่นดินไหวซ้าครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ทีเ่ มืองดูซ (Duzce) ทาให้มคี น
เสียชีวติ เพิม่ อีก 1,000 ราย นอกจากผู้เสียชีวติ ยังมีผู้สูญหายอีกประมาณสองเท่า หรือประมาณ
32,000 ราย จากทัง้ สองเหตุการณ์รวมกัน บ้านเรือนจานวน 120,000 หลังคา ได้รบั ความเสียหาย
เกินกว่าจะซ่อมแซมได้ ขณะที่อีกประมาณ 50,000 หลังคา ได้รบั ความเสียหายบางส่วน เหตุ
แผ่นดินไหวทีเ่ มืองอิซมิธ การโทรคมนาคมสื่อสารได้รบั ความเสียหายจนประชาชนไม่สามารถติดต่อ
หน่วยกูภ้ ยั ฉุกเฉินได้ โทรศัพท์สาธารณะแทบจะใช้การไม่ได้ ในขณะทีส่ ญ
ั ญาณโทรศัพท์มอื ถือก็ถูก
จากัด เสาสัญญาณทีต่ งั ้ อยูบ่ นอพาร์ทเมนท์จานวนมากต่างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว
ในสถานการณ์น้ี อิ นเทอร์เน็ต กลายเป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ได้เพียงชนิดเดียว ทีท่ าให้พน้ื ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ แอพพลิเคชันต่
่ างๆของอินเตอร์เน็ตถูกใช้ในการจัดการ
หลังภัยพิบตั ิ ส่วนทีส่ าคัญที่สุด 2 รายการ ได้แก่ 1) การประสานความร่วมมือในการเบิ กจ่าย
ความช่วยเหลือต่างๆ และ 2) การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ ญ
ู หาย
เนื่อ งจากระบบต่ างๆถู ก ตัดในภัยพิบ ัติ ผู้บ ริจาคส่ ว นใหญ่ ได้กลายเป็ นผู้แจกจ่า ยความ
ช่วยเหลือต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่ งทาให้ พิสูจน์ ได้ ว่าอิ นเทอร์เน็ ตเป็ น “ทรัพยากรทรงคุณค่ าใน
วิ กฤต” องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทเป็ นศูนย์กลางในการประสานงานการบริจาค เพื่อทีผ่ บู้ ริจาค
จะทราบว่าใครกาลังจาเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือมากที่สุด พวกเขากาลังต้องการอะไร และใน
หลายกรณี อินเทอร์เน็ตยังช่วยให้ทราบว่าจะไปถึง ณ จุดนัน้ ได้อย่างไร
อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้เพื่อการให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับเบาะแสของสมาชิกครอบครัวที่สูญหายไป
ขณะเกิดภัยพิบตั ิ ยกตัวอย่างเช่น หลายองค์กรได้จดั ให้มสี ายด่ว น (message lines) ที่เป็ น
ฐานข้อมูลของบุคคลทีถ่ ูกค้นพบ รวมถึงสภาพของเขาหรือสถานะความบาดเจ็บ ไปยังทีอ่ ยู่ซง่ึ ญาติ
อาศัยอยู่ ในกรณีน้ีค วามส าคัญ ของ “ความปลอดภัยของข้อ มูล ” (information security) และ
“สถานะความเป็ นส่วนตัว” (privacy) จะต้องได้รบั ความใส่ใจอย่างถูกต้องโดยไม่ประมาทแม้แต่น้อย
ในระบบการให้ความช่วยเหลือ ด้านมนุ ษ ยธรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร (ICT)
เนื่องด้วยในกรณีเหล่านี้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (data privacy) ไม่ใช่เพียงเรื่องของการเข้ารหัส
(encryption) แต่สามารถจะหมายถึงการมีชวี ติ รอด หรือไม่รอดเลยทีเดียว ถ้าข้อมูลตกอยู่ในมือ
คนร้าย อาจหมายถึงอาจมีผู้ถูกข่มขืนกระทาชาเราทางเพศ การค้าเด็กและผู้หญิง การเกณฑ์เด็ก
เป็ นกองก าลังติดอาวุธ การค้าประเวณี และขัน้ รุนแรงที่สุ ดอาจหมายถึงการฆ่าล้างเผ่ าพันธุ์เลย
ทีเดียว กรณีเช่นนี้อาจเกิดเมื่อภัยพิบตั ไิ ด้เกิดในพื้นที่ซ่งึ กาลังมีความรุนแรงในด้านการเมือง-ชาติ
พันธุ์อยู่แล้ว ในพื้นทีเ่ หล่านี้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและกรอบความคิด ตลอดจนการนาไปปฏิบตั ิ
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จาเป็ นต้องรูล้ กึ เท่าทันความเป็ นจริงในพื้นทีแ่ ละความตึงเครียดระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ (เช่น ไทย
พุทธ ไทยมุสลิม) การแบ่งฝกั ฝา่ ย และกลุ่มนักเคลือ่ นไหวนอกภาครัฐ เป็ นอย่างดีเยีย่ ม
กรณี 2: บทบาท UNOSAT ในการกู้ภยั พิ บตั ิ คลื่นยักษ์สึนามิ มหาสมุทรอิ นเดีย ค.ศ. 2004
UNOSAT (The United Nations Institute for training and Research Operational Satellite
Applications Program) หรือ โครงการสถาบันฝึ กอบรมและวิ จยั การใช้ ง านดาวเที ย ม
ปฏิ บตั ิ การ ในองค์การสหประชาชาติ เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการด้าน ภูมศิ าสตร์สารสนเทศ (GIS)
และ ภาพถ่ายดาวเทียม (satellite imagery) แก่ประชาคมนานาชาติและประเทศกาลังพัฒนา
เครื่องมือเหล่านี้จะถูกใช้ในการช่วยเหลือทางมนุ ษยธรรม (humanitarian relief) การป้องกันภัย
พิบตั ิ และการฟื้ นฟูหลังวิกฤตการณ์เป็ นหลักใหญ่ UNOSAT ยังจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมมาจากผู้
ให้บริการเชิงพาณิชย์อกี ด้วย บริการที่ UNOSAT ให้ครอบคลุมถึง 1) การถ่ายภาพดาวเทียม 2)
การจัดทาภาพถ่ายดาวเทียม 3) การให้คาแนะนาวิธกี าร 4) การช่วยเหลือทางเทคนิค และ 5) การ
ฝึกอบรม
ทีมงานหลักของ UNOSAT ประกอบด้วยทีมงาน UN ภาคสนาม และผูช้ านาญการด้านภาพถ่าย
ดาวเทียม นักภูมศิ าสตร์ โปรแกรมเมอร์ฐานข้อมูล และผู้ เชีย่ วชาญด้านการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
ด้วยทีมทีเ่ ป็นเอกภาพนี้ทาให้ UNOSAT สามารถเข้าใจความจาเป็นของผูใ้ ช้งานแผนที่ และสามารถ
สนองตอบด้วยทางแก้ไขปญั หาที่เหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงได้ UNOSAT ได้ลงปฏิบตั กิ ารใน
หลายภัยพิบตั ิ รวมถึงเหตุการณ์คลื่นยักษ์สนึ ามิทม่ี หาสมุทรอินเดีย ค.ศ. 2004 ในวันที่ 26 ธันวาคม
ซึ่ง UNOSAT ได้ใ ห้ภาพรวมของสถานการณ์ อ ย่างเร่งด่ว นที่สุ ด ก่ อ นที่อ งค์กร International
Charter Space and Major Disasters จะริเริม่ ในวันถัดมา ทันทีทเ่ี กิดเหตุการณ์ UNOSAT ได้ให้
ภาพผลกระทบที่อาจเป็ นได้ระดับภูมภิ าค รวมถึงแผนที่เฉพาะในพื้นที่ซ่งึ ได้รบั รายงานว่าได้รบั
ผลกระทบอย่างหนักในวันแรกๆของเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ แผนที่แรกถูกออนไลน์และแจกจ่ายไปยัง
ผูใ้ ช้งานในพืน้ ทีต่ งั ้ แต่วนั ที่ 29 ธันวาคม 2004 (3 วันจากเกิดเหตุ) ภาพถ่ายดาวเทียมได้วเิ คราะห์
และจัด ทาแผนที่ผ ลงานแก้ปญั หาของเจ้าหน้ าที่ UN องค์กรความช่ว ยเหลือ ด้านมนุ ษ ยธรรม
นานาชาติ พร้อ มทัง้ แผนที่ประเมิน ความเสีย หายทัง้ ระดับ ภูม ิภาคและระดับ ทัง้ ถิ่น โดยการใช้
ดาวเทียมกลุ่มใหญ่ ธนาคารภาพถ่ายดาวเทียมได้ถูกออนไลน์ ตงั ้ แต่ 14 มกราคม 2005 โดยให้
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมฟรีจานวนมา ทีไ่ ด้มาจากหน่ วยงานต่างๆ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในปจั จุบนั
มีภาพถ่ายดาวเทียมสดมากกว่า 670 ภาพ และแผนทีส่ นึ ามิมากกว่า 200,000 แผนที่ ออนไลน์บน
เว็บไซต์ http://unosat.web.cern.ch/unosat.
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หนึ่งในภาพถ่ายดาวเทียมทีค่ นไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดอยุธยาและรัฐบาลไทยควรให้ความสนใจ
อย่างยิง่ คือ พืน้ ทีน่ ้าท่วมเมืองอยุธยาเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2553
http://unosat-maps.web.cern.ch/unosatmaps/TH/FF20101029THA/UNOSAT_THA_FF2010_Ayutthaya_SPOT4_30Oct2010_v1_HR.
pdf

โดย ควรที่ จ ะดู เ ปรี ย บเที ย บกับ ในเว็ บ ไซต์ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย มของไทยเราเอง คื อ
http://flood.gistda.or.th/ ที่แสดงสถานการณ์ น้าท่วม ระหว่างวันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2554 นี้

