


การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยในรอบ 10 ป (2545-2554)

ป พื้นที่ ภาค/จังหวัด ประเภทภัยพิบัติ จํานวนผูเสีย

ชีวิต (ราย)

จํานวนไดรับผลก

ระทบ (ราย)

ความเสียหาย 

(ลานเหรียญสหรัฐ)

2554 ภาคใต นํ้าทวมฉับพลัน 6 200,000

ภาคเหนือ แผนดินไหว 1 16

ภาคเหนือ ภัยแลง

ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง พายุโซนรอน “นกเต็น” 18 1,000,000

  ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพปริมณฑล น้ําทวมฉับพลัน 813 9,500,000 40,000

2553 ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ภัยแลง 6,482,602

  ภาคกลาง นํ้าทวม 258 8,970,653 332

2552 ภาคใตตอนลาง น้ําทวม 15 200,000  

2551 ภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภัยแลง 10,000,000

ตาก พายุไซโคลน “นารกีส” 1,000

ภาคเหนือ ภาคกลาง นํ้าทวม 18 839,573 16

  ภาคใต นํ้าทวมฉับพลัน 21 732,584 12

2550 ยานตาขาว ตรัง นํ้าทวมฉับพลัน 38

ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต นํ้าทวม 15 183,000 2

2549 นราธิวาส นครศรีธรรมราช นํ้าทวม 2,000

ภาคเหนือ น้ําทวม/นํ้าทวมฉับพลัน 280 2,555,308 35

2548 ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ภัยแลง  8,013,011 420

ลําปาง นาน พายุ 1,500 0

เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน นาน ลําปาง น้ําทวม 21 119,310 121

ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ พายุโซนรอน “ดอมเรย” 10 2,000 20

  สงขลา ยะลา สตูล ปตตานี นครศรีธรรมราช 

พัทลุง ตรัง 

นํ้าทวมฉับพลัน 55 700,000 97

2547  อ.แมระมาด จ.ตาก นํ้าทวม/ดินโคลนถลม 13 5,050

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือลาง พายุดีเปรสชั่น “จันทู” 1 4,000

อ.นาดี ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี นครนายก นํ้าทวม/นํ้าปาไหลหลาก 9 500,000

ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ น้ําทวมฉับพลัน 2 2,000

บานหวยนํ้าเขียว (กระบี่) ดินโคลนถลม 3 110

สุคิริน (นราธิวาส), พัทลุง นํ้าทวม 2 5,000 175

ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบ่ี ตรัง สตูล สึนามิ 8,345 67,007 1,000

2546 เชียงราย พายุ 5,000

เพชรบุรี ราชบุรี ภาคใตตอนบน นํ้าทวม 3 3,000 25

ภาคใต นํ้าทวม/นํ้าทวมฉับพลัน 6 104,700 1

2545 เชียงราย ภาคเหนือ พายุ 1 27,704 2

นครสวรรค อุดรธานี ฝนแลง 5,000,000 2

สามเงา พบพระ จ.ตาก พายุ 2,500

บานทาศาลา (แมฮองสอน) ดินโคลนถลม 35 33,000

กาฬสินธุ นํ้าทวมฉับพลัน 1,500

ตาก เชียงใหม เชียงราย นํ้าทวมฉับพลัน 154 3,289,420 36

ที่มา : EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database เขาถึงไดจาก www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Belgium
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บทบรรณาธิการ
 การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน ความแปรปรวนของฤดูกาล 

การขยายตัวของประชากรและเมือง การขาดความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม สงผลใหการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรง มีความซับซอน และ

เกิดขึ้นบอยครั้ง ไมวาจะเปนแผนดินไหว พายุ ฝนตกหนัก นํ้าทวม และโคลนถลม เปนภัยธรรมชาติที่

หลายประเทศทั่วโลกตองเผชิญ กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม แมวาจะไมสามารถหยุดยั้งได แตทุกคนสามารถเรียนรูจากภัยพิบัติที่

เกิดขึ้นในอดีต เพื่อใหเกิดความเขาใจในปญหาและนําไปสูการจัดทําแนวทางบริหารจัดการ

  ประเทศไทยตองเผชิญกบัภยัธรรมชาติทีร่นุแรง โดยเฉพาะเหตกุารณ “สนึาม”ิ ในป 2547 และ

นํ้าทวมครั้งใหญในป 2554 ไดกอใหเกิดความเสียหายที่ไมสามารถประเมินคาได เปนบทเรียนใหทุกคน

ตระหนักวาการเตรียมพรอมรับมอื ทัง้กอนเกิด ระหวางท่ีเกดิ และหลังจากการเกิดภยัพบิตัเิปนเร่ืองสําคญั 

และมีความจําเปน เพื่อลดหรือบรรเทาความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และความตื่นตระหนก สับสน

ขณะเผชิญเหตุ  ดังนั้น ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรตางๆ และประชาชนจะตองมีความรู 

ความเขาใจในการเตรียมพรอมในสภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยเหลานี้ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงขอนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความ

พรอมในการรบัมอืกบัภยัธรรมชาต ิตัง้แตการเตรยีมการกอนเกดิเหต ุการจดัการในภาวะฉกุเฉนิ การวาง

ระบบเตือนภัย และการศึกษาเพื่อจัดทําแผนสํารองในภาวะฉุกเฉิน การประเมินความเสี่ยง แนวโนมการ

เกิดภัยธรรมชาติในอนาคตของประเทศไทยจากการสัมภาษณพิเศษ ดร. รอยล  จิตรดอน ผูอํานวยการ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร การประเมินการบริหารจัดการดานผังเมืองทั้ง กลไก 

กฎหมายผังเมือง กฎหมายที่เกี่ยวของ และการบังคับใช รวมทั้งปญหาอุปสรรค เพื่อปองกันและบรรเทา

ภัยพิบัติในระยะยาว พรอมท้ังการบริหารจัดการภัยพิบัติในตางประเทศ เปนแนวทางการวางแผนการ

บริหารจัดการของไทย  นอกจากน้ี จะชี้ใหเห็นถึงการรองรับภายหลังจากเกิดภัยพิบัติโดยระบบบริการ

การแพทยฉกุเฉนิ และระบบประกันภยัทีม่บีทบาทสาํคญัในการชวยเหลอืและบรรเทาความทุกขยากของ

ผูประสบภัย ติดตามรายละเอียดไดภายในเลม
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คณะท่ีปรึกษา

เลขาธิการฯ
 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ

รองเลขาธิการฯ
 นางเพ็ญจา  ออนชิต
 นางสุวรรณี  คํามั่น
 นายปรเมธี  วิมลศิริ
 นายชาญวิทย  อมตะมาทุชาติ
 นายธานินทร  ผะเอม
 นางสาวลดาวัลย  คําภา

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
 นางนิตยา  กมลวัทนนิศา
 นางชุตินาฏ  วงศสุบรรณ
 นายสมชาย  ศักดาเวคีอิศร
 นายภูมิใจ  อัตตะนันทน
 นางวนิดา  มหากิจ
 นางสาวสุมาลี  เดชานุรักษนุกูล
 นายไพโรจน  โพธิวงศ 

บรรณาธิการบริหาร
 นางสาวภารณี  วัฒนา

บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา
 นางภาณี ชนาธิปกรณ

กองบรรณาธิการ
 นางสาวประสพศรี รักความสุข
 นางสาววีณา เตชะพนาดร 
 นางภาณี ชนาธิปกรณ
 นางนิสวันต พิชญดํารง 
 นายธีระพงษ มาลัยทอง
 นางสาววัชรี พุมทอง 
 นายสุรพล สวนขยัน
 
ฝายจัดการ
 นายธีระพงษ มาลัยทอง

ฝายศิลปกรรมและภาพ
 นายเนาวฤทธ์ิ  ฤทธิแปลก

ออกแบบและพิมพที่
 บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 
 โทร.0-2272-1169-72

วัตถุประสงค เพ่ือเผยแพรความรูดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศแกสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนเปนสื่อกลางในการรายงานความเคลื่อนไหว 
สถิติทางเศรษฐกิจและสังคมใหผูอานทราบขอเท็จจริงอยางถูกตองกับสถานการณ 
โปรดทราบ บทความ ขอคิดเห็นและขอเขียนตางๆ ในวารสารเศรษฐกิจและสังคมเปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน  มิใชเปนความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สารบัญ

บทบรรณาธิการ 

                                                                   

สัมภาษณพิเศษ
 3 ดร.รอยล จิตรดอน ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า

   และการเกษตร        

                                  

เรื่องเดนประจําฉบับ
 6 ระบบเตือนภัยลวงหนาเพื่อการปรับตัวและความอยูรอด

                                     

บทความประจําฉบับ
 11 ระบบการแพทยฉุกเฉิน...เมื่อเผชิญภาวะภัยพิบัติ                                                     

 15 กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ...แนวทางสูความยั่งยืนในอนาคต  

 19 ผังเมืองกับการปองกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ                                                     

 25 ภัยพิบัติทางธรรมชาติในตางประเทศ

                                                   

จิปาถะ
 34 ตัวอยางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคที่สรางเมืองนาอยู    

                      

ขอมูลชวนรู
 39 นวัตกรรมเพ่ือเรียนรูสูภัยพิบัติ

                                                        

แนะนําโครงการวิจัย
 43 โครงการศึกษาแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง

                                                 

ความเคล่ือนไหวของ สศช.
 47 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ
                       

ปกหนาใน 

 การเกิดภยัพบิตัทิางธรรมชาติของประเทศไทยในรอบ 10 ป (2545-2554)
              

ปกหลังใน

 การเตรียมพรอมยามฉุกเฉินสําหรับประชาชน                                                         
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การเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติในอนาคต
นิสวันต  พิชญดํารง*  วัชรี พุมทอง**

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา  สํานักงาน
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1 ปจจัยสําคัญที่ทําใหลมพายุในมหาสมุทรมีความรุนแรงขึ้นอีกประการหนึ่ง ไดแก กระแสลมกรด (Jet Stream) ซึ่งเปนแถบกระแสลมแรงที่พัดโคง
 ไปมาจากดานตะวันตกไปตะวันออกตามแนวการหมุนของโลก เกิดขึ้นที่ขอบของบริเวณอากาศรอนและอากาศเย็นที่มาปะทะกัน แกนกลางของลม
 มีความเร็วเฉลี่ย 92-300 ไมลตอชั่วโมง อากาศบริเวณกระแสลมจะมีความแปรปรวนอยางมาก สงผลใหเกิดพายุฝนฟาคะนองรุนแรง
2 เปนสวนที่ตื้นที่สุดและอยูติดกับสวนที่เปนทวีป

ดร. รอยล จิตรดอน 
ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและทวีความ

รุนแรงท่ัวโลก ในชวง 10 ปที่ผานมา มีประชากรไดรับผลกระทบ

ถึง 4,000 ลานคน และมีผูเสียชีวิตประมาณ 2 ลานคน โดยเฉพาะ

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ ก ประชาชนได รับผลกระทบจาก

ภัยธรรมชาติเฉล่ียถึงปละกวา 200 ลานคน และมีผู เสียชีวิต

รวมกวา 700,000 คน การเตรียมพรอมรองรับในอนาคตจึงเปน

สิ่งจําเปนอยางย่ิง ดร.รอยล จิตรดอน ผู อํานวยการสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร ไดใหความเห็นในเรื่องนี้

อยางนาสนใจ ดังนี้

สาเหตุที่ทําใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 ดร.รอยล กลาวถึงสาเหตุทีท่าํใหเกิดภยัพบิตัวิา แบงออก

เปน 2 กลุม ดังนี้ 

 1. สาเหตุจากธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศสงผลใหเกดิปรากฎการณซึง่เปนสาเหตสุาํคัญของการเกดิ

ภัยธรรมชาติหลายประการ ได แก  ระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น 

ปรากฏการณเอลนิโญและลานิญา  รวมท้ังการเกิดโรคตางๆ แตยงั

มปีรากฏการณทีไ่ดรบัความสาํคญันอยทัง้ทีม่แีนวโนมรนุแรงอยาง

ชดัเจน ไดแก ลมทีพ่ดัรนุแรง และปริมาณน้ําฝนท่ีเพิม่ขึน้ เปนทีม่า

ของคล่ืนพายหุมุนยกซัดฝง ซึง่เกิดจากปรากฏการณโลกรอน ทาํให

อณุหภมูแิละความกดอากาศบริเวณข้ัวโลกกับบริเวณอ่ืนๆ แตกตาง

กันมากข้ึน เปนสาเหตุใหเกิดลมพายุพัดรุนแรงถ่ีขึ้นในมหาสมุทร 

และเกิดคลื่นขนาดใหญสูง 6-10 เมตรเขาสูฝงบอยขึ้น1 สําหรับ

ประเทศไทยมีความเส่ียงท่ีจะเกิดคล่ืนพายุหมุนยกซัดฝงดานฝง

อันดามันมากกวาฝงตะวันออกเนื่องจากไมมีไหลทวีป2 ขณะที่ฝง

ตะวันออกมีไหลทวีปบริเวณประเทศเวียดนามทําหนาที่กันการ

กระแทกของคลื่น 

 “สําหรับภัยพิบัติอื่นๆ ที่สําคัญและไมไดเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก แผนดินไหว ซึ่งเกิดถี่ขึ้นและ

มคีวามรนุแรงเกดิจากการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกบรเิวณรอยตอ 

โดยเฉพาะสวนที่เกยกัน ซึ่งมีแนวโนมที่จะเกยกันมากข้ึน ใน

ปจจุบัน จุดที่มีความเส่ียงตอแผนดินไหวอยูระหวางประเทศ

ฟลิปปนสกับไตหวัน ซึ่งมีเปลือกโลกเกยกันอยูเกือบ 40 นิ้ว”

 2. สาเหตุทีเ่กดิจากมนุษย การทีป่ระชากรเพิม่ขึน้ แต

ทรัพยากรธรรมชาติมีนอยลงและเสื่อมโทรมจากการจัดการ

ทรัพยากรท่ีไมมีประสิทธิภาพ การใชอิทธิพล และการทุจริต

คอรรัปชั่น ทําใหการกระจายผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไมเปน

ธรรม และสงผลกระทบตอประเด็นตางๆ อาทิ การศึกษา สุขภาพ

อนามัย การคุมครองทางสังคม และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย 

จะเหน็ไดจากภยัพิบตัทิางธรรมชาตรินุแรงท่ีเกดิขึน้ในระยะหลัง มี

สาเหตุสวนหนึ่งมาจากมนุษยทั้งสิ้น เชน นํ้าทวม ดินโคลนถลมที่

สัมภาษณพิเศษ
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เกิดจากการตัดไมทําลายปา และการถมคูคลองระบายนํ้าเพื่อผล

ประโยชนทางเศรษฐกิจ เปนตน 

“สิ่งที่เราไมเคยพูดถึงกันเลย เปนภัยพิบัติที่เกิดจาก

มนุษย โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัไดทรงรบัสัง่วา เม่ือครัง้ทีพ่ระองคทานขึน้ครองราชย 

ประเทศไทยมีประชากร 10 ลานคน ถึงวันนี้เพิ่มเปน 65 ลานคน 

พื้นที่ปาจากเดิมมีกวารอยละ 60 ปจจุบันเหลืออยูเพียงรอยละ 10 

เทานั้น ดังนั้น การจัดการทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพ จะทําให

เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ การอาศัยอยูในพื้นที่ปาอยาง

ผิดกฎหมาย ปจจุบันมีประมาณ 17 

ลานคน การถมคลองเพื่อสรางถนน

หรอืทีอ่ยูอาศยั การเปลีย่นปาชายเลน

เปนบอกุง การถางปาปลูกพืชทําให

เกิดการพังทลายของดิน กลายเปน

ตะกอนสะสมและสงผลใหแหลง

เก็บกักนํ้าตื้นเขิน ดังที่ เกิดข้ึนใน

บึงบอระเพ็ด มีตะกอนสะสมเพิ่มข้ึนถึง 2 ลานตันตอป สิ่งเหลานี้

ทําใหเหตุการณนํ้าทวมในป 2554 มีความรนุแรง

 สาํหรับประเทศไทย สาเหตุจากมนุษยมคีวามสําคญักวา

สาเหตุจากธรรมชาติ เพราะมีอิทธิพลตอการเกิดภัยพิบัติ และไม

สามารถพยากรณไดลวงหนา ในปจจุบนั ความรูและวิทยาการตางๆ 

ทาํใหสามารถพยากรณปรากฏการณทางธรรมชาตทิีเ่กิดจากสาเหตุ

ทางธรรมชาติไดแมนยํามากข้ึน เนื่องจากธรรมชาติมีเหตุผล แต

การกระทําของมนุษยบางคร้ังไมมีเหตุผล ทําใหไมสามารถ

พยากรณภัยธรรมชาติที่เกิดจากมนุษยไดอยางถูกตองแมนยํา” 

ความทาทายในการเตรียมความพรอม
 ดร.รอยล กลาวถึงการรบัมอืกบัภยัพบิตัขิองประเทศไทย 

ทั้งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางธรรมชาติ และจากมนุษยวา มีความ

ทาทายที่จะตองเผชิญ ดังนี้

 1. แผนเตรียมพรอมรับภยัพบิตัใินระยะยาวยังไมเปน

รูปธรรม ที่ผานมา ประเทศไทยเนนการจัดทําแผนปองกันหรือ

เตือนภัย  แต ขาดแผนการเตรียมพร อมระยะยาว  อาทิ 

เมื่อเกิดอุทกภัย มีการวางแผน

เฉพาะในการปองกันนํ้าทวม แต

ขาดการวางแผนดานการผันนํ้า 

ระบายนํ้า การเก็บนํ้าไวใชใน

ยามแลง หรือการแกปญหาการทําลายปา ที่เนนเพียงการปลูกปา

บนภูเขา แตละเลยการปลูกปาในเมือง ซึ่งลดสภาวะอากาศ

แปรปรวนที่นําไปสู การเกิดภัยธรรมชาติ และแมในปจจุบัน

จะเริ่มมีการวางแผนแมบทเพื่อเปนกรอบในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําในระยะยาว โดยคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวาง

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) แตยังไมมีแผนท่ี

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

 2. กลไกในการรบัความชวยเหลอืจากตางประเทศยงั

ไมชดัเจน เนือ่งจากภัยพบิตัใินอนาคตมีแนวโนมทีจ่ะรุนแรง ดงันัน้ 

ระบบการรับความชวยเหลือจากตางประเทศที่มีประสิทธิภาพจึง

เปนสิง่สาํคญั เพือ่ไมใหเกดิเหตกุารณดงัเชนประเทศพมา เม่ือเผชญิ

กับพายุนารกิส และเกิดปญหาในการรับความชวยเหลือจาก

ตางประเทศ ทําใหมีผู เสียชีวิต

เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก และจาก

เหตุการณนํ้าทวมใหญในป 2554 

ชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยยังขาด

หนวยงานที่จะทําหนาที่เปนกลไกประสานหลักในการรับความ

ชวยเหลือจากตางประเทศ 

 3. ขอมลูและบคุลากรไมเพยีงพอสาํหรบัการวางแผน 

ประเทศไทยมีเทคโนโลยีสําหรับการจัดการกับขอมูลภัยพิบัติ

พอสมควร แตยังขาดขอมูลภัยพิบัติทั้งในและตางประเทศที่จะ

สามารถนําไปวิเคราะห รวมทั้งบุคลากรที่สามารถวิเคราะหขอมูล

เหลานี้ 

คลืน่พายหุมุนยกซดัฝง (Storm Surge)
  คลืน่พายหุมนุยกซดัฝง เกดิจากการยกตวัขึน้ของนํา้ทะเลนอกชายฝงดวยอทิธพิลของ 1) ความกดอากาศ แกนของพายหุมนุ
เขตรอนซึง่มคีวามกดอากาศต่ําจะทาํใหระดบันํา้ยกตวัสงูขึน้ ในอตัรา 10 มลิลเิมตร ตอความกดอากาศท่ีลดลง 1 มลิลบิาร  2) ความ
แรงของลม ระดบัคลืน่จะยกสงูขึน้ในทศิเดยีวกบักระแสลมทีพ่ดัเขาฝง และจะสงูขึน้เมือ่ความลกึของนํา้ลดลง  3) การหมนุของโลก 
ทศิทางกระแสน้ําจะเบีย่งโคงไปทางขวาในซีกโลกเหนือ และเบ่ียงโคงไปทางซายในซกีโลกใต เมือ่โคงของกระแสน้ําพุงปะทะกบัชายฝง
ในแนวต้ังฉาก จะเพิม่ความสงูของคล่ืน  4) แนวปะทะของคล่ืน เมือ่แนวคลืน่ลกูแรกซดัตรงเขาสูฝง จะกระเซ็นสงูขึน้ไปตามความชัน
ของหาดจนสูงเหนือระดับนํา้ทะเล และทําใหคลืน่ลูกตอๆ มาจะถูกซดัสงูขึน้  และ 5) ปรมิาณน้ําฝนท่ีเกดิจากพายุบรเิวณปากอาว ทาํให
นํา้ไหลบาจากบรเิวณสนัปนนํา้ ระบายลงสูปากอาวอยางรวดเร็ว ระดบันํา้บรเิวณปากอาวจงึสงูขึน้ และสงผลใหคลืน่สงูขึน้

ทีม่า  www.wikipedia.org
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ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอม
 ดร.รอยล ไดเสนอแนะแนวทางการเตรียมพรอมรับ

ภัยพิบัติของไทย ดังนี้

1. จัดทําแผนเตรียมพรอมรับภัยพิบัติแหงชาติ 

ที่กําหนดแนวทางในระยะยาว อาทิ ระบบโลจิสติกส การกระจาย

งบประมาณ เครื่องมือ บุคลากร และศูนยชวยเหลืออยางทั่วถึง 

รวมทั้งการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติในรูปแบบที่ไมเคยเกิดขึ้น

มากอน

“สําหรับแผนพัฒนาประเทศ จะตองมีความชัดเจนใน

การเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ ใหสามารถนําแผนไปปฏิบัติไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ไดผลตรงตามเปาหมาย และปรับแผนเม่ือ

สถานการณเปลี่ยนแปลง รวมท้ังสอดคลองกับการจัดสรร

งบประมาณ เชน หากมีการวางแผนท่ีเนนทรัพยากรน้ําใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะตองจัดสรรงบประมาณสูงใหแก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน นอกจากนี้ ภัยพิบัติทําใหเกิด

ผลกระทบตอการอพยพยายถิ่น เชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง และ

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มีผูอพยพออกโดยไมยายทะเบียน

บานกวารอยละ 50 ทาํใหขาดขอมูลสําหรบัใชในการวางแผนพฒันา

ประเทศไดอยางเหมาะสมกับความเปนจริง”

2. จัดระบบประสานความรวมมือกับตางประเทศ 

กําหนดหนวยงานทําหนาท่ีประสานความรวมมือ เพื่อใหทิศทาง

การรับความชวยเหลือสอดคลองกับการแกปญหาของประเทศ

3. จัดต้ังระบบขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งขอมูลใน

และตางประเทศ มีบุคลากรทําหนาที่วิเคราะหขอมูล และการ

ประเมินผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

“เมือ่เกดินํา้ทวม จะตองประเมินไดอยางรวดเร็วถึงความ

เสยีหายทางเศรษฐกจิ และผลกระทบตอสาขาตางๆ อาศยัระบบบญัชี 

ประชาชาตทิีแ่มนยาํ และทาํความเขาใจกบัผูบรหิารท้ังการกาํหนด

นโยบายและการจดัสรรงบประมาณ การวิเคราะหขอมลูไมจาํเปน

ตองสอดคลองไปในทางเดียวกันทั้งหมด สามารถแตกตางกันได 

เพือ่ใหเกดิมมุมองทีห่ลากหลาย รอบดาน เกดิการระดมสมอง เห็น

ทางเลือกตางๆ และนําไปสูการตัดสินใจที่ใหขอสรุปที่ดีที่สุด”
 4. สรางความรูความเขาใจในการเตรียมพรอมรับมอื
กบัภยัธรรมชาติใหแกทกุภาคสวนอยางกวางขวาง ดวยการสือ่สาร
ในรปูแบบทีเ่ขาใจงายสาํหรบัคนทกุระดบัผานสือ่ การประชมุในระดับ
ชุมชน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสรางผูนําชุมชนเพื่อสาน
ตอการรับมือกับภัยพิบัติที่เหมาะสมกับแตละชุมชน รวมทั้ง 
ตวัอยางความสําเรจ็ของชมุชนในการปองกนัภยัพบิตัหิรอืการฟนฟู 
เพื่อสรางแรงบันดาลใจ เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อั น เ นื่ อ ง ม า จ า กพ ร ะ

ราชดําริ เปนตัวอยางท่ีดี

ของการฟ นฟูพื้นที่ทาง

ธรรมชาติ

 5. ส  ง เ ส ริ ม

เครือขายอาสาสมัครใหเขมแข็ง ใหแพทยและสื่อเปนแกนหลัก 

จะไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนเปนอยางดี เนื่องจากแพทย

เปนผูทีไ่ดรบัความเชือ่ถือในวงกวาง และสือ่กระตุนใหทกุภาคสวน

สนใจการเตรียมพรอมรับภัยธรรมชาติมากขึ้น

 6. แกปญหาเชงิบวกสาํหรบัภยัพบิตัทิีเ่กดิจากมนษุย 

หลกีเลีย่งการใชวธิกีารปราบปรามหรอืบงัคบั โดยสรางความพรอม

และแรงจูงใจในการแกปญหาการเกิดภยัพบิตัจิากมนุษย อาทิ การ

สรางความเขมแข็งใหสมาคมวิชาชีพ เพ่ือใหภาคเอกชนมีความ

พรอมและมีบทบาทมากข้ึนในการรับมือกับภัยพิบัติ ในปจจุบัน 

ประเทศไทยมีการจางงานในภาครัฐถึงรอยละ 60 ขณะที่ประเทศ

พฒันาแลวจะมีการจางงานในภาครัฐเพียงรอยละ 20-30 เทานั้น 

แสดงใหเห็นวาภาคเอกชนยังมีบทบาทนอย หรือการสรางกิจการ

เพื่อสังคม เชน บรรษัทพัฒนา3 เพื่อแกปญหาคนบุกรุกปาโดยการ

กระจายผลประโยชนแกผูที่เกี่ยวของ เปนตน

บทสรุป
 ภยัพบิตัทิางธรรมชาติ ทาํใหเกดิความสูญเสียทัง้ทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางมหาศาล และมีแนวโนมสูง
ขึ้นในอนาคต การสรางความเขาใจกับสาเหตุของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และแนวทางการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
จะทําใหประเทศไทยสามารถปรับตัวรับสถานการณไดอยาง

ทันการณ และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภยัพิบัติ 

กจิการเพือ่สงัคม
 กจิการเพือ่สงัคม หมายถงึ ธรุกจิทีเ่ปนไดทัง้ประเภททีห่า
กําไรและไมหากําไร ยึดถือการตอบแทนประโยชนสูสังคม
เปนแนวทางการขับเคล่ือนธุรกิจ เนนการกระจายรายไดสู
หนวยผลิตในกลุมสังคม คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
ความเปนธรรม การเอ้ือเฟอแบงปน และการกระจายขอมลู
ขาวสาร ความรูและวิทยาการในหมูสมาชกิ เปนธรุกจิทีน่าํ
เทคโนโลยสีมัยใหมเขามาเปนสวนประกอบในการลดตนทนุ
การผลติและใชทรพัยากรการผลติตางๆ ใหเกดิความคุมคา
มากทีส่ดุ
ทีม่า www.socialenterprise.in.th และ www.wikipedia.org

3 บรรษัทพัฒนา ตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ เพื่อดูแลการปลูกปาเพื่ออนุรักษปาตนนํ้า และมี
 ผูถือหุน 4 ฝาย ไดแก รัฐบาล เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน/ประชาชน โดยถือหุนฝายละรอยละ 25 เทากัน
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ระบบเตอืนภยัลวงหนาเพือ่การปรบัตวัและความอยูรอด
นางชมพูนุท ชวงโชติ*  

นายสิทธิกร มนตมธุรพจน** น.ส.จรียวิชญา ฮะทะโชติ** 

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  **นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรางความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินอยางมหาศาล จากประสบการณที่ผานมา การปรับตัว
และแสวงหาทางออกเพือ่รบัมือและบรรเทาผลกระทบจากภยัพบิตัิ
เปนเรื่องสําคัญ ดังนั้น การวางระบบการเตือนภัย ที่สามารถเตือน
ลวงหนาและมีประสิทธิภาพสูงจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะลดความเสี่ยง
ตอการสูญเสีย 

การเตือนภัยลวงหนาอยางเปนระบบ 
 การเตือนภัยลวงหนาในอดีตใหความสําคัญกับการใช
เทคโนโลยีเพื่อการพยากรณการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ จาก
สถานการณภยัพิบตัทิีร่นุแรงในปลายศตวรรษที ่20 ประชาคมโลก
ไดทุมเทความพยายามท่ีจะดําเนินการปรับปรุงระบบเตือนภัย
ลวงหนาสาํหรบัภยัธรรมชาตทิีม่คีวามรนุแรง ผูปฏบิตังิานการเตอืนภยั
ไดตรวจสอบจุดออน จดุแข็งอยางเปนระบบ มกีารประชุมระดบัโลก
เมื่อป 2548 ณ เมืองโกเบ ประเทศญ่ีปุน ตามมาดวยการประชุม
ที่กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี ในป 2549 กอใหเกิดความเขาใจ
รวมกันวา การเตือนภัยลวงหนามิอาจอาศัยเพียงการพยากรณ
ที่แมนยําตามหลักวิชาการ แตตองการความรู ความเขาใจถึง
ความเส่ียงและการส่ือสารขอมูลการเตือนภัยทีม่ปีระสิทธภิาพ เพ่ือ
ใหบรรลุเปาหมายในการบรรเทาและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ 
นําไปสูความกาวหนาในการเช่ือมโยงการเตือนภัยลวงหนากับ

มติติางๆ ทีส่นบัสนนุการเพิม่ประสทิธิภาพการเตือนภยั  ระบบการ
เตือนภัยลวงหนาภายใตแนวคิดนี้ มีองคประกอบสําคัญ 4 สวนที่
เชื่อมโยงกัน ดังนี้
 1. ความรูและขอมูลความเสี่ยง เปนการรวบรวม
ขอมูลอยางเปนระบบ การวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น และการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีในการ
คาดการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและพื้นที่เสี่ยงภัย
 2. การติดตามตรวจสอบทางวิชาการ และการให
บริการเตือนภัย มุงพฒันาระบบการเฝาระวงัภยัพบิตั ิการตรวจสอบ
ความแมนยําของการคาดการณ และการใหบริการเตือนภัย
ลวงหนา
 3. การเผยแพรและส่ือสารขอมูลสู พื้นที่เสี่ยงภัย
เปนการประชาสมัพนัธขอมลูความเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึนไปสูพืน้ทีเ่สีย่งภยั 
การใหความรู และสรางความเขาใจในภัยพิบัติแกกลุมผูเสี่ยงภัย
 4. ศักยภาพในการตอบสนองและการเตรียมพรอม
รับมือภัยพิบัติ ที่เปนการเสริมสรางศักยภาพการเตรียมพรอม
รบัมอืภยัพบิตัใินทกุระดบั ตัง้แตระดบัชาติถงึชมุชน การจัดทาํแผน
เตรียมความพรอมที่ไดทดสอบและปรับใหทันสมัย และการนํา
องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประโยชน
 ความสําเร็จของการเตือนภัยในภาพรวมเกิดขึ้นเมื่อทุก
องคประกอบประสบผลสาํเรจ็ หากเกดิความลมเหลวขึน้ในดานใด

เรื่องเดนประจําฉบับ
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ดานหนึ่ง ยอมสงผลตอประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย ตัวอยาง
ทีเ่ห็นไดชดัเจนในกรณีของประเทศเมียนมารทีไ่ดรบัความเสียหาย
อยางมหาศาลจากพายุไซโคลนนารกิสใน ป 2551 มิไดเปนผล
มาจากความลมเหลวทางวิชาการในการเตือนภัยลวงหนา แตเปน
เพราะการเผยแพรและสื่อสารขอมูลสูพื้นที่เสี่ยงภัย ศักยภาพใน
การตอบสนองและการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ เปนจุดออน
สาํคญัทีต่องปรับปรงุ ดงันัน้ ระบบเตือนภยัทีม่ปีระสิทธภิาพสูง จะ
ตองพิจารณาอยางรอบดาน ทั้งความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สังคม และจิตวิทยาของการเตือนภัยลวงหนา รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมการปองกันมากกวาการแกปญหา
เฉพาะหนาในระยะสั้น

ระบบเตือนภัยพิบัติหลายมิติ
 การเตือนภัยพบิตัแิบบหลายมิต ิเปนแนวคิดทีเ่นนความ
เช่ือมโยงระบบการเตือนภัยในหลากหลายรูปแบบใหเหมาะสมกับ
สภาพภูมิภาคที่ออนไหวแตกตางกันตอภัยพิบัติ เปนการเชื่อมโยง 
การแลกเปลี่ยนขอมูล และลดความซํ้าซอน ระบบการเตือนภัย
หลายมิติสามารถปรับใชไดทั้งระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และ
ทองถ่ิน เชน นครเซีย่งไฮของประเทศจนี พยายามบกุเบกิการใชวธิเีตอืน
ภยัพบิตัหิลายมติ ิเนือ่งจากประสบภยัธรรมชาตหิลายประเภท อาทิ 
ไตฝุน ทอรนาโด กระแสลมและกระแสนํ้าที่รุนแรง รวมถึงความ
เสี่ยงจากการร่ัวไหลของสารเคมี นิวเคลียร และเหตุฉุกเฉิน
ดานสุขภาพ จึงไดสรางระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับภัยพิบัติ

หลายมิตแิบบบูรณาการ โดยดําเนินการบริหารจากบนลงลาง ผานการ
บรูณาการนโยบายใหมคีวามสอดคลองกนั มรีะบบเก็บขอมลู และ
โครงสรางการส่ังการระหวางหนวยงาน  พรอมทั้งใชวิธีบริหาร
จัดการจากลางข้ึนบน ท่ีเชื่อมั่นไดวาชุมชนต่ืนตัวตอความเส่ียง 
มีความเข าใจ และสามารถตอบสนองต อภัยพิบัติอย างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการรายงานขอมูลในสถานการณฉุกเฉินตอเจา
หนาที่รัฐ และรับขอมูลขาวสารที่สงผานจากเจาหนาที่ไดทันตอ
สถานการณ 
 อยางไรกต็าม  ระบบเตอืนภยัพบิตัหิลายมติ ิไมสามารถ
ใชแทนระบบเตือนภัยเฉพาะดานได โดยเฉพาะบริเวณที่เกิด
ภัยพิบัติบอยครั้ง เนื่องจาก ตองใชหนวยงานเทคนิคหลายดาน
รวมปฏิบัติการใหเหมาะสมกับแตละสถานการณของภัยพิบัติที่
แตกตางกัน และมีความเปนไปไดที่รัฐบาลของแตละประเทศจะ
ลงทุนในระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับภัยพิบัติแตละประเภทใน
ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง แมวาภัยพิบัติที่มีลักษณะเฉพาะจะเกิดขึ้น
ไมบอยคร้ังและการสรางระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับภัยพิบัติ
แตละประเภทมีคาใชจายสูงและอาจไมคุมคา ขณะที่ยังมิไดมีการ
ศึกษาถึงคาใชจายและผลตอบแทนของระบบเตือนภัยลวงหนา
อยางจริงจัง โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา จึงกลาวไดวา 

ภาพที่ 1 องคประกอบของระบบเตือนภัย

ที่มา : IFRC. World Disaster Report 2009: Focus on early warning, early action, 2009.

ระบบเตอืนภยัพบิตัหิลายมติ ิ เนนความเชือ่มโยงระบบ
การเตือนภัยหลากหลายรูปแบบ การแบงปนขอมูล และ
การประสานงานเตือนภยัอยางบรูณาการ
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การพัฒนาระบบเตือนภัยพบิตัหิลายมิตไิมใชการสรางระบบเตือนภัย
ขนาดใหญทีก่าํกบัควบคุมระบบเตือนภยัเฉพาะดาน แตเปนระบบ
ที่ใหความสําคัญกับการสรางความเช่ือมโยงสถานการณภัยพิบัติ
และการแบงปนขอมูล เพื่อขจัดความซ้ําซอน และทําใหการ
ประสานงานเปนไปอยางบูรณาการ 

ความเช่ือมโยงของระบบการเตือนภัย 
 ภัยพิบัติธรรมชาติมีผลกระทบทั้งระดับประเทศและ
ภมูภิาคใกลเคยีง การรวมมือเช่ือมโยงระบบเตือนภัยเปนเร่ืองสําคญั 
เพ่ือใหแตละประเทศไดรับขอมูลเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระดับโลก  การเตือนภัยลวงหนาท่ีมีประสิทธิภาพจะ
ตองมีเครือขายองคกรระดับโลกสนับสนุนการดําเนินงานในระดับ
ชาติและเชื่อมโยงกับระดับทองถิ่น เนื่องจากภัยพิบัติมิไดจํากัด
ขอบเขตอยูภายใตอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง ปจจุบัน
องคกรท่ีมีบทบาทสําคัญ ไดแก World Meteorological 
Organization (WMO) มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขาย
สารสนเทศระดับโลก และ UN International Strategy for 
Disaster Reduction (UNISDR) สนบัสนนุการทาํงานเชงินโยบาย 
ยุทธศาสตร และโครงการพัฒนาในการลดความเส่ียงของภัยพิบัติ

ระดับชาติ  การสรางความเช่ือมั่นของประชาชนดาน
ความปลอดภยัถอืเปนความรบัผิดชอบขัน้พืน้ฐานของรฐับาล และ
เปนเง่ือนไขสําคัญของการเตือนภัยลวงหนา จึงตองสนับสนุนให
ภาคีการพัฒนาตางๆ ทั้งภาคประชาชน ชุมชน เอกชน การศึกษา 
และสื่อมวลชน มีสวนรวมในการดําเนินการเตือนภัยลวงหนา โดย
กําหนดนโยบาย เครือขาย และโครงการท่ีเหมาะสมในการลด
ความเสี่ยงและเสริมสรางการพัฒนาระบบการเตือนภัยที่ยั่งยืน
 ระดับทองถ่ิน  เจาหนาที่ทองถ่ินและชุมชนมีบทบาท
สําคัญอยางย่ิง เนื่องจากเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
ภัยพิบัติและใกลชิดกับขอมูลเชิงพื้นที่ หากชุมชนมีความเขมแข็ง
และสามารถเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จะบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมาก 
ในระดับทองถิ่นจะตองเริ่มจากการสรางความรูในเรื่องความเสี่ยง 
การประเมินภยัพิบตั ิและการจัดทาํแผนทีค่วามเส่ียง เพ่ือเชือ่มโยง
ความรูดานวทิยาศาสตรกบัความรูในทองถิน่ เกีย่วกบัสัญญาณการ
เตือนภัยลวงหนา ที่ถูกละเลยในอดีต ใหการศึกษาและบูรณาการ
ความรูทองถิ่นไวในระบบเตือนภัยอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน 
ประชาชนควรมีความสามารถในการเปรียบเทียบความเสี่ยงจาก
ภยัคกุคามตางๆ และสรางฐานขอมูลทองถิน่เพือ่ตรวจสอบแนวโนม 
ผลกระทบ และประเมนิสถานการณ อยางไรกต็าม การสือ่สารและ
กระจายขอมูลการเตือนภัย เปนประเด็นสําคัญที่ระดับทองถิ่น
ตองเตรียมพรอม เพื่อใหกลุมเสี่ยงภัยไดรับขอมูลที่ถูกตอง ทั่วถึง 
และทันการณ 

การประเมินความกาวหนาและจุดออนของ
ระบบเตือนภัยทั่วโลก
 การสํารวจขอมูลและรายงานจาก 122 ประเทศ พบวา
ระบบเตือนภัยลวงหนามีความกาวหนาอยางมากในการพัฒนา
เทคโนโลยีการเตือนภัยที่สามารถรองรับภัยพิบัติทุกชนิด และ
อุปกรณสําหรับประเมินความเสี่ยง โมเดลการพยากรณภัยพิบัติ
ลวงหนา ตลอดจนความรูความเขาใจท่ีดีขึ้นเก่ียวกับสาเหตุทาง
กายภาพของการเกิดภัยธรรมชาติเปนประโยชนตอการปรับปรุง
การเตือนภัยใหแมนยํา รวมถึงเทคโนโลยีและวิธีการส่ือสารตางๆ 
ผานโทรทัศน อินเตอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ 
 อยางไรก็ตาม การเตือนภัยลวงหนาในปจจุบันยังมี
ความผิดพลาด และลดความนาเชื่อถือของการเตือนภัย อาทิ 
การเตือนภัยสึนามิผิดพลาดรอยละ 75 ของการเตือนภัยสึนามิ
ทัง้หมดในมหาสมทุรแปซฟิก สาเหตสุาํคญัเกดิจากความนาเช่ือถอื
ของขอมูลทีแ่จงผานชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ระบบเทคนิค
การติดตามประเมินผลภัยพิบัติทั้งระดับโลกและระดับประเทศมี
ลกัษณะแบบบนสูลาง และการยึดม่ันตอหลักการทางวิทยาศาสตร 
เปนขอจํากัดการรับขอมูลเตือนภัยจากชุมชน นอกจากนี้ ระบบ
เตือนภัยลวงหนาท้ัง 4 องคประกอบ ยังไมไดรับการพัฒนาให
กาวหนาไปพรอมกนั พบวา หลายพืน้ทีม่ศีกัยภาพในการแจงเตอืนภัย 
สวนองคประกอบอ่ืนตองพัฒนาตอเน่ือง โดยเฉพาะการเตรียม
พรอมหรอืตอบสนองทีม่ปีระสทิธผิล เปนสวนทีอ่อนดอยทีส่ดุของ
ระบบเตือนภัยทั่วโลก อาจมาจากความมุงมั่นทางการเมือง ความ
ตื่นตัว ความรวมมือระหวางผูปฏิบัติงานในภาคสวนตางๆ และ
การมสีวนรวมของสาธารณะในการพฒันาและดาํเนนิการเตอืนภยั
ลวงหนา 

“ในประเทศพฒันาแลว การพฒันาระบบเตอืนภยัจะเนน
การพัฒนาศักยภาพของกลไก สถาบัน และการเชื่อมโยง
องคกร ชมุชน และประชาชน ขณะทีป่ระเทศกาํลงัพฒันาสวน
ใหญจะเนนทีก่ารยกระดบัความกาวหนาในการใชเทคโนโลยี 
และการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานของระบบเตือนภัยเปนสาํคญั”

 ปจจยัความสาํเรจ็ของการพฒันาระบบเตอืนภยัลวงหนา 
ไดแก การดําเนินการในลักษณะบูรณาการภายใตยุทธศาสตรการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ กําหนดภารกิจใหชัดเจน และจัดลําดับ
ความสําคญั รวมท้ังตดิตามประเมินผลการดําเนินงานท้ังระดับชาติ 
ภูมิภาค และนานาชาติ ระบบเตือนภัยระดับโลกตองการขอตกลง
ดานบทบาทและความรับผิดชอบของผูมีสวนรวม โดยเช่ือมโยง
ระหวางองคกรระหวางประเทศ และผูเกี่ยวของหลัก เชน องคกร
พัฒนาเอกชน อาสาสมัครภาคเอกชน และกลุมตางๆ ที่อยูใน
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ภมูภิาคและอนุภมูภิาค ความสัมพนัธในทกุระดับจาํเปนตองมีกลไก
การบริหารจัดการที่เขมแข็ง เพื่อสรางระบบที่มั่นคงในระยะยาว

ความทาทายในอนาคต
 ความทาทายท่ีสําคัญของการพัฒนาระบบเตือนภัย
ลวงหนา ไดแก 

การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ  ที่เกิดจากสภาพภูมิ
อากาศและการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม เปนปจจัยสําคัญที่อาจ
ทําใหความถี่ ความรุนแรง และตําแหนงของภัยพิบัติเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตโดยส้ินเชิง เม่ือผนวกกับการขยายตัวของเมือง ความ
ยากจน และการเติบโตของประชากร ทาํใหผลกระทบของภัยพิบตัิ
เกิดขึ้นในวงกวาง ความรูเรื่องความเส่ียง ตองใหความสําคัญกับ
กระบวนการสรางความเขาใจธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอันเปน
สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง
และการสรางแผนที่ความเส่ียงที่มีตนทุนสูง

ศกัยภาพของชุมชน  การเตือนภยัและการเฝาระวงัเปน
สิง่สาํคญัของการพัฒนาระบบเตือนภยัลวงหนา จงึตองสรางความรู
และฐานขอมลูระดบัชมุชนอยางเปนระบบ รวมทัง้การสรางเครอืขาย
กบัชุมชนจะยกระดับใหชมุชนมีความสามารถในการวางแผนรับมอื
กับภัยพิบัติ และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 

ความแมนยําของระบบเตือนภัย  การพัฒนาระบบ
เตือนภัยมจีดุหมายในการสรางความเช่ือมัน่ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
ติดตามและเฝาระวังสถานการณ มีระบบขอมูลที่ทันสมัยสําหรับ
ภัยพิบัติตางๆ  เพื่อใชในการเตือนภัยและลดความเส่ียง 

การเผยแพรและกระจายขาวสารการเตือนภัยอยาง
รวดเรว็และถกูตอง  การเตอืนภยัจาํเปนตองสือ่สารจากหนวยงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ไปสูผูรับขอมูลหลายระดับกอนจะไปถึง
กลุมเส่ียงในพื้นท่ีเสี่ยงภัย ขอมูลขาวสารท่ีสงตอจึงอาจลาชาหรือ
ถกูบดิเบือน  กรณีของอุทกภัย การเตือนภัยเร่ิมจากหนวยงานดาน
อุตุนิยมวิทยาและผานไปสูสํานักงานการจัดการภัยพิบัติ หลังจาก
นัน้ จงึสงไปยงัฝายการเมือง หรอืสํานกังานจัดการภัยพิบตัทิองถิน่ 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อาจเผยแพรผานสื่อ ทั้งวิทยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อทองถิ่น หรือเครือขายชุมชน แตการเผย
แพรขอมูลไปพื้นที่หางไกลเปนไปอยางยากลําบาก และตองการ
ความรวมมอืในการแกปญหาทีเ่หมาะสม ทีต่องปรบัเปลีย่นไปตาม
สภาพของแตละพื้นที่ และนําประสบการณมาประยุกตใช 
 ศักยภาพในการตอบสนองตอการเตือนภัยและ
การเตรยีมความพรอม  ประชาชนมแีนวโนมทีจ่ะสนใจการเตอืนภยั
หากไดรบัความรูดานความเส่ียงและการปฏิบตัตินทีถ่กูตอง  ดงันัน้ 
การรณรงคใหความรูความรู และการกระตุนใหเกิดการตื่นตัวตอ
ความเสีย่งเมือ่มภียัพบิตั ิรวมทัง้บรรจเุรือ่งภยัพบิตัใินหลกัสตูรของ
โรงเรียน ตลอดจนการจัดทําแผนเตรียมความพรอมที่กําหนด

บทบาทและความรบัผดิชอบอยางชดัเจน และฝกซอมสถานการณ
จําลองอยางสมํ่าเสมอ จะเสริมสรางศักยภาพใหประชาชนมีความ
พรอมรับมือภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
 การเตรียมความพรอมใหประชาชนกอนเกิดภัยพิบัติ  
เปนความทาทายการพัฒนาระบบการเตือนภัยลวงหนาที่มี
ประสิทธภิาพ โดยเฉพาะประเทศยากจนท่ีมทีรพัยากรจํากดัทัง้ดาน
การเงิน บุคลากร และความสามารถในการจัดการรวมถึงความรู
ระดับชุมชน และระบบฐานขอมูล ดังเชนกรณีพายุเฮอรริเคน
แคทรินา ผูประสบภัยจํานวนมากไมมีทรัพยากรที่จําเปนเพียงพอ
ตอการอพยพ เชน ยานพาหนะ และเงิน  สวนประชาชนในหลาย
ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงตอพายุไซโคลนไมไดเอาใจใสการเตือนภัย
เพราะไมมเีสนทางหลบหนหีรอืทีพ่กัอืน่ จาํเปนตองสรางศกัยภาพ
เบื้องตนเพ่ือใหมีทางเลือกเม่ือไดรับการเตือนภัย กลไกการจัดการ
ตองบูรณาการการทํางานและงบประมาณ ที่ใหความสําคัญท้ัง
การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัยพิบัติ และการตอบสนองหลัง
เกิดภัยพิบัติ

ขอเสนอแนะ
 นับตั้งแตเหตุการณภัยพิบัติดินถลมในป 2531 ที่บาน
กระทูนเหนือ ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การเกิดอุทกภัยในภาคกลางปลายป 2554 และบริเวณภาคใตเมื่อ
ตนป 2555  ทาํใหหลายฝายเกดิความตระหนกัถงึภยัและความเสยี
หายที่เกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม  การบริหารจัดการภัยพิบัติจึงมีความจําเปน ดังนั้น 
การแจงเตือนกอนหรือภายหลังการเกิดภัยพิบัติอยางรวดเร็วและ
ทันทวงที สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ประเทศไทยอาจ
พิจารณานําแนวคิดและขอเสนอแนะของหนวยงานกาชาดสากล 
และองคการสหประชาชาติเพื่อการจัดการภัยพิบัติ มาประยุกต
ใชได ดังตอไปนี้
 1. สรางระบบการเตือนภัยลวงหนาโดยมีประชาชน
เปนศูนยกลาง
 ระบบการเตือนภยัลวงหนาทีด่ ีจาํเปนตองออกแบบเพ่ือ
ตอบสนองตอการใหประชาชนเปนศูนยกลาง แนวทางการพัฒนา
ระบบเตือนภัยลวงหนา มีองคประกอบสําคัญไดแก   
 ความมุงม่ันและเจตนารมณทางการเมือง  เพื่อสราง
ระบบเตือนภัยลวงหนาที่มีการปฏิบัติตอเน่ืองในระยะยาว ทําให
การดําเนินงานเตือนภัยลวงหนาเปนภารกิจสําคัญระดับชาติ หา
แนวทางสนับสนุนและสรางความรวมมือระดับนานาชาติอยาง
จริงจัง โดยกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และ
สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และ
องคกรระดับภูมิภาค
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การประเมินความเส่ียงและระบบเตือนภัยลวงหนา
ระดับชุมชน  ที่กําหนดความรับผิดชอบของทองถิ่นในการลด
ความเสี่ยงและจัดการภาวะฉุกเฉิน สนับสนุนการอบรมและจัดหา
ขอมูลที่จําเปน ใชองคความรูและประสบการณจากภูมิปญญา
ทองถิ่นผสมผสานในการออกแบบระบบการเตือนภัย

การจัดทําแผนระยะยาว  ที่มุงสรางระบบเตือนภัยลวง
หนาใหเขมแข็ง จัดทํายุทธศาสตรและมาตรฐานระดับประเทศ
สําหรับการเตือนภัยที่ตอบสนองเปาหมายตามความจําเปน 
สอดคลองกบัความตองการของทองถิน่ ประชาชน และภาคเอกชน 
โดยคาํนงึถงึปจจยัทางสงัคมและสถาบนั ศกัยภาพของระบบทีม่อียู 
ชองวางและความสามารถในการทํางาน  
 การใหความรูแกประชาชน เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยว
กับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจจะประสบ วิธีการเตือนภัย 
การตอบสนองที่เหมาะสมเมื่อประสบภัย รวมทั้งจัดใหมีการซอม
ระบบเตือนภัยระดับชาติ แผนการอพยพ การตอบสนองของ
สาธารณะ โดยเฉพาะในสวนที่มีความเส่ียงอยางนอยปละครั้ง

การเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคสวนตางๆ ในการ
เตือนภัยลวงหนา เชน การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือทําหนาที่
ประสานความรวมมือระหวางผูรบัผดิชอบหลักในแตละหนวยงาน
ใหมีการดําเนินงานอยางบูรณาการ
 2. สรางความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและขอมูล
พื้นฐานสําหรับการเตือนภัยลวงหนา
 เผยแพรขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดาน
การเตือนภัยพิบัติ พรอมทั้งยกระดับการส่ือสารทางไกลเพ่ือการ
เผยแพรขอมูลขาวสารการเตือนภัยพิบัติระดับโลก อาทิ ระบบ
อินเตอรเน็ตสําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางประเทศ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการเตือนภัยลวงหนา การ
วิเคราะหความเสี่ยงและการพัฒนาระบบเตือนภัย
 พฒันาระบบเตอืนภยัลวงหนาตามมาตรฐานขอตกลง
ระหว างประเทศ กําหนดวิธีการมาตรฐานตามข อตกลง
ระหวางชาติ  สําหรับการเฝาระวังและจัดทําแผนภูมิเก่ียวกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความออนไหวทางสังคมที่เกี่ยวของ 
ซึ่งประกอบดวยดัชนีชี้วัดสัมพันธกับภัยพิบัติ เสนทางการเกิดภัย 
เครื่องมือสําหรับการเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินการของ
ประเทศตางๆ เตรียมรายการขอมูลสําคัญสําหรับภัยพิบัติรุนแรง
ทางธรณีวทิยา เชน ชวงเวลาและความรุนแรง ตาํแหนงและลักษณะ
ของพื้นที่ที่ไมเสถียรซึ่งมีแนวโนมจะเกิดภัยพิบัติในอนาคต
 ยกระดับระบบสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา  เพื่อ
สนับสนุนการเช่ือมโยงการส่ือสารความเร็วสูงในทุกประเทศ และ
รวมมือกับประเทศตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการ
ขอมูลและส่ือสารการเตือนภัยสําหรับภัยพิบัติทุกชนิด รวมท้ังจัด

ทําแผนปองกันโครงสรางพ้ืนฐานทางดานสารสนเทศและการ
สื่อสารสําหรับการเตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 จดัทําขอตกลงในกรอบการปฏิบตังิานระหวางประเทศ  
สําหรับการแลกเปล่ียนขอมูลในระดับภูมิภาคท่ีจําเปนสําหรับการ
เตือนภัยลวงหนา ใหคําแนะนําสําหรับประเทศที่ไดรับผลกระทบ 
โดยดําเนินการภายใตขอตกลงท่ีมีอยูแลว เชน ปฏิญญาเฮียวโกะ 
มติขอ 40 ของ the World Meteorological Organization 
Congress – XII 
 3. พัฒนากลไกและสถาบันเกี่ยวกับระบบการเตือน
ภัยลวงหนา ภาครัฐควรวางนโยบาย แผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
และมีแผนงาน/โครงการดานการเตือนภัยลวงหนาในทุกระดับ 
พรอมทั้งจัดตั้งกลไกการดําเนินงานระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ระดับโลก เพื่อสนับสนุน ใหความรวมมือ และใหความชวยเหลือ
ทันตอเหตุการณ

บทสรุป
 ระบบการเตอืนภยัลวงหนาเปนเพยีงเครือ่งมอืหนึง่ ทีจ่ะ
ลดความเสยีหายอนัเกดิจากภยัพบิตั ิระบบการเตือนภยัลวงหนาที่
มีประสิทธิภาพ ตองเปนระบบท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง และมี
การเตรียมความพรอมที่ดี โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
องคความรูเกีย่วกบัภยัพบิตั ิการประเมนิความเสีย่ง เทคโนโลยกีาร
คาดการณและการเตือนภัย การเผยแพรขอมลูเตือนภัยสูพืน้ทีเ่สีย่ง 
และศักยภาพการตอบสนองตอการเตือนภัยอยางเปนองครวม โดย
คาํนงึถงึสถานการณการเปลีย่นแปลงท่ีเปนความทาทายการพฒันา
ระบบเตือนภัยลวงหนา ไดแก การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก
ทําใหการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสถิติในอดีตไมสามารถ
เชื่อถือได และในความเปนจริง ระบบการเตือนภัยระบบเดียวไม
สามารถใชไดกับทุกภัยพิบัติ เนื่องจากแตละพื้นที่มีความเสี่ยง
แตกตางกัน ดงันัน้ ความรวมมือระดับประเทศจะเปนปจจยัสาํคญัของ

การพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนาที่มีประสิทธิภาพได 
   
เอกสารอางอิง 
International Federation of Red Cross and Red Crescent 
 Societies. World Disasters Report 2009: 
 Focus on early warning, early action. 2009.
United Nations Inter-Agency Secretariat of the 
 International Strategy for Disaster Reduction. 
 Global Survey of Early Warning Systems: An 
 assessment of capacit ies, gaps and 
 oppor tun i t i e s  towards  bu i ld ing  a 
 comprehensive global early warning system 
 for all nat
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ระบบการแพทยฉกุเฉนิ...
     เมื่อเผชิญภาวะภัยพิบัติ

ผานิตดา ไสยรส*

บทความประจําฉบับ

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม
1 สถาบันการแพทยฉุกเฉิน, ประวัติองคกร เขาถึงไดจาก http://www.emit.go.th/main/Business/Page.aspx?v=22112553050312. สืบคน
 วันที่ 1 มีนาคม 2555 
3 นพ.วิวัฒน คีตมาโนชญ , ทางออกการแพทยฉุกเฉินตอสาธารณภัย.

 ในชวงทศวรรษที่ผานมาไดเกิดเหตุการณภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่รุนแรงหลายครั้งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย อาทิ เหตุ
การณสึนามิทางภาคใต ดินโคลนถลมทางภาคเหนือ และลาสุด
เหตุการณมหาอุทกภัยที่สรางความเสียหายใน 65 จังหวัดของ
ประเทศ ปญหาความลาชา ความไมไดมาตรฐาน ความสับสนใน
การชวยเหลือผูประสบภัย ที่เกิดจากการขาดการประสานงานที่ดี 
เปนสิง่ทีพ่บเห็นเม่ือเกิดภยัพบิตั ิบทเรียนเหลานีเ้ปนสิง่ยํา้เตือนให
รูวา ในอนาคตตองเตรยีมพรอมรบัมอืกับภยัพบิตัอิยางจรงิจงั เพือ่
ลดความสูญเสียใหนอยลง 

ทําความรูจักกับระบบการแพทยฉุกเฉิน
 ระบบการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง ระบบการชวยเหลือ
และรักษาพยาบาลอยางถูกหลกัมาตรฐานการแพทย สาํหรบัผูปวย
กะทันหัน หรือผูไดรับบาดเจ็บ ตั้งแตจุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล 
ทุกขั้นตอนมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีผูประสบเหตุตองไดรับการ
ประเมนิ จดัการ และบาํบดัอยางถูกตองและทนัทวงท ีเพือ่ปองกนั
ความรุนแรงที่เกิดจากอาการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ และลดอัตรา
การเสียชีวิตหรือพิการ

กวาจะมาเปนสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหง
ประเทศไทย 
 ปฐมบทของการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยเร่ิมจาก
มูลนิธิ ฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซียงต๊ึง (มูลนิธิปอเต็กตึ๊งในปจจุบัน) ไดเริ่ม
ขนศพไมมีญาติในป 2480 ตอมาในป 2513  มูลนิธิรวมกตัญูได
เปดใหบริการในลักษณะเดียวกัน ขณะที่ภาครัฐเริ่มมีบทบาทเมื่อ
ป 2538  กระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้ง “ศูนยกูชีพนเรนทร” 
ณ โรงพยาบาลราชวิถี ถือเปนตนแบบของการดูแลรักษากอนถึง

โรงพยาบาล ในป 2545 มกีารจดัตัง้สาํนกังานระบบบรกิารการแพทย
ฉุกเฉินเปนหนวยงานภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และดําเนินงานดานการแพทยฉุกเฉินอยางตอเนื่อง จนกระทั่ง
ยกระดบัเปนสถาบนัการแพทยฉกุเฉนิแหงชาต ิ(สพฉ.) ตามพระราช
บัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  มีหนาที่หลักในการบริหาร
จัดการและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 
และเอกชน รวมถึงการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
บทบาทในการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน1

อุปสรรคในการดําเนินการรองรับภัยพิบัติ 
 ภยัพบิตัจิากธรรมชาติเปนเหตุการณทีส่รางความเสียหาย
เกินกวาเจาหนาที่ในพื้นที่จะรับมือได ตองอาศัยความชวยเหลือ
จากภายนอกที่มีขั้นตอนการชวยเหลือ2  แบงเปน 3 ชวง ดังนี้  
1) นาทีวิกฤต เปนชวงเวลาของความเปนความตาย ในชวง 15-20 
นาทีนับตั้งแตเกิดเหตุ  2) ชั่วโมงสําคัญ ภายใน 72 ชั่วโมงหลัง
เกิดเหตุ  และ 3) ชวงหลังจากนั้น3 เปนชวงบําบัดจิตใจและใหการ
รักษาที่ซับซอนขึ้น 
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 เหตุการณภัยพิบัติหลายครั้ง เปนภาพความทุลักทุเลใน
การเคล่ือนยายผูปวย ความไมเหมาะสมในการรักษาเบ้ืองตน ความ
สบัสนในการประสานงาน ความไมทัว่ถงึและไมเปนธรรมท่ีปรากฏ
ในส่ือตางๆ แสดงใหเห็นวาระบบการแพทยฉกุเฉินของไทยในภาวะ
ภยัพบิตัยิงัคงมีปญหาอีกมาก ชีใ้หเห็นถึงอุปสรรคในการดําเนินงาน
แตละชวง ดังนี้

ชวงนาทีวิกฤต : อาสาสมัครขาดความชํานาญ  และ
ประชาชนขาดความรูเบ้ืองตนทีจ่าํเปน  จากเหตกุารณภยัพบิตัทิี่
เกิดขึ้นเห็นไดวา ผูประสบภัยสวนใหญไดรับการชวยชีวิตจากคน
รอบขาง เพือ่นบาน ญาตสินทิ หรอือาสาสมคัรตามมลูนธิติางๆ เปน
อันดับแรก ถือเปนชวงเวลาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการกูชีวิต 
ในกรณีทีบ่คุคลเหลานีไ้มไดผานการฝกอบรมใหมคีวามรูและทักษะ
ที่เพียงพอในการชวยเหลือ เคล่ือนยาย และลําเลียงผูปวยอยาง
ถกูวถิ ีการชวยเหลอืจะเปนการเพิม่ความเสีย่งตอรางกายและชวีติ
ของผูปวย จึงมีความจําเปนที่ประชาชนตองมีความรูในการชวย
ชวีติเบือ้งตน ชมุชนตองมีความแขง็แกรง และวางแผนรบัมอืกบัภยั
พิบัติกอนที่ทีมชวยเหลือจะมาถึง

ชวงชั่วโมงสําคัญภายใน 72 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ : 
การบรกิารยงัไมครอบคลมุทกุพืน้ที ่ขาดอปุกรณการแพทย และ
เจาหนาที่ที่เช่ียวชาญ เปนชวงที่ทีมกูภัยและการแพทยฉุกเฉินจะ
มีบทบาทในการรักษาชีวิต และเคล่ือนยายผูประสบภัยใหอยูรอด
ภายใน 72 ชั่วโมง หากผานชวงเวลาน้ีไปแลวจะเปนไปไดยาก โดย
เฉพาะอบุตัภิยั  ปจจุบนัระบบปฏบิตักิารแพทยฉกุเฉนิยงัไมสามารถ
ใหบริการไดเต็มศักยภาพ เนื่องจากการชวยเหลือสวนใหญดําเนิน
การโดยอาสาสมัครที่ไมมีความชํานาญ ขาดอุปกรณชวยชีวิตและ
อุปกรณขนยายลําเลียงที่ได มาตรฐานและทันสมัย รวมทั้ง
รถพยาบาลที่มีการติดตั้งอุปกรณการรักษาทันที 

ชวงหลงัจาก 72 ชัว่โมง การทาํงานขาดการบรูณาการ 
ตามหลักสากล เปนเวลาท่ีทีมแพทยสนาม และผูเช่ียวชาญดาน

ตางๆ เดนิทางมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุ ขณะท่ีระบบการแพทยฉกุเฉิน
ยังไมมีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในลักษณะ
การทํางานที่บูรณาการอยางจริงจัง ในแผนหลักการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติป 2553 -2555 โครงสรางความรับผิดชอบหลักอยูที่
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเทานั้น 
 อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวา ระบบการแพทยฉุกเฉิน
ของไทยมีการรองรับภาวะภัยพิบัติเปนแบบแยกสวน โครงสราง
การปฏิบัติการมีความซํ้าซอน ขาดความชัดเจนในการบริหาร
จดัการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และเร่ิมมกีารจัดระบบ
อยางเปนทางการ โดยบรรจุยทุธศาสตรการพัฒนาระบบการแพทย
ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติไวในแผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
ป 2553 -2555 ที่ตองใชเวลาในการนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป

เรียนรูเพือ่ปรับปรุง : ทมีแพทยฉกุเฉินอเมริกา
กับการทํางานอยางบูรณาการ
 ในแตละประเทศมีชื่อเรียกหนวยงานการแพทยฉุกเฉิน
แตกตางกันไป แตมหีลกัการสําคญัคลายคลึงกนั ไดแก  1) บทบาท
การสรางโรงพยาบาลสนามหากโรงพยาบาลในพื้นที่ไดรับความ
เสยีหาย  2) บทบาทการเคลือ่นยายผูปวยอยางถกูตอง  และ 3)  บทบาท
การเสริมกําลังแพทยพยาบาลในพ้ืนที่  จากตัวอยางระบบการ
จดัการภยัพบิตัใินหลายประเทศ เปนทีน่าสนใจวา ระบบการจดัการ
การแพทยฉกุเฉนิทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารทาํงานแบบองครวม และ
อาศัยหลายปจจัยรวมสนับสนุน  ยกตัวอยาง เชน  สหรัฐอเมริกา 
มีการบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ
ไวดวยกัน เพื่อความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการภายใตชื่อ 
“FEMA”4 หรือ สํานักงานจัดการภัยพิบัติฉุกเฉินของอเมริกาทํา
หนาทีบ่รูณาการงานบรรเทาภัยพบิตัทิีม่อียูหลากหลาย โดยมีกลไก
การชวยเหลือแบบองครวมตั้งแตระดับทองถิ่น มีหนวยงานระดับ
มลรัฐร วมจัดการเม่ือหนวยงานทองถ่ินไมสามารถควบคุม
สถานการณได และรวมมือกับหนวยงานระดับชาติในการจัดการ
ภยัพบิตัขินาดใหญ สาํหรบัขอบเขตการใหความชวยเหลือตามแผน
รองรบัภยัพบิตัขิอง FEMA5 ครอบคลมุ 12 ดาน ดงันี ้ 1) การขนสง  
2) การสื่อสาร  3) การกอสรางและวิศวกรรม  4) ระบบดับเพลิง  
5) ขอมูลและแผนปฏิบัติการ  6) การปกปองมวลชน  7) การ
สนับสนุนทรัพยากรดานตางๆ  8) บริการดานสุขภาพและ
การแพทย  9) หนวยคนหาและกูภยั  10) วตัถอุนัตราย  11) อาหาร  

3 Prasert  Vasinanukorn M.D., Emergency Medicine In Disaster Planning, Department of Emergency Medicine Prince of 
 Songklanakarin University Hospital  
4 Rabin, Robert L. and Bratis, Suzanne A., Financial Compensation for Catastrophic Loss in the United States , A COMPARATIVE 
 LEGAL APPROACH, M. Faure, T. Hartlief, eds., Springer, 2006
5 FED. EMERGENCY MGMT. AGENCY, FEDERAL RESPONSE PLAN (2003), เขาถึงไดจาก http://www.fema.gov/rrr/frp/.  สืบคนเมื่อวันที่ 
 6 มีนาคม 2555
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และ 12) พลงังาน  มหีนวยงานรับผดิชอบระดับชาติและองคกรใน
กํากับอีกจํานวนมากที่รวมประสานงานการจัดการพ้ืนที่ภัยพิบัติ 
 สําหรับดานสุขภาพและการแพทย มีระบบการแพทย
จัดการภัยพิบัติระดับชาติ เรียกวา NDMS: Natural Disaster 
Medical Systems  มีหนวยการแพทยฉุกเฉินชื่อ Disaster 
Medical Assistance Team (DMAT) อยูภายใตกํากับ NDMS6 

เปนระบบการแพทยของรัฐบาลกลางที่รองรับภาวะภัยพิบัติโดย
เฉพาะ มีทีมเจาหนาที่ที่พรอมปฏิบัติชวยเหลือผูประสบภัย โดย
แบงเปน ทมีแพทยฉกุเฉิน DMAT กระจายอยูทัว่ประเทศ ประกอบดวย 
บคุคลากรดานตางๆ อาท ิแพทย พยาบาล เภสชักร เจาหนาทีกู่ภยั 
เจาหนาที่สื่อสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในทองถิ่น ทีมสัตวแพทย  
ทีมควบคุมโรคระบาดและจัดการศพรวมสนับสนุน7 เมื่อมีภัยพิบัติ
เกิดขึ้น ทีมแพทยฉุกเฉิน DMAT จะลงพื้นที่อยางเร็วที่สุด 
เขาประเมินสถานการณผูประสบเหตุ ใหการรักษาเบื้องตน และ
เตรียมเคลื่อนยายผูปวยสูโรงพยาบาล  โดยจัดเตรียมอุปกรณและ
เคร่ืองมือ อาทิ เตนทขนาดใหญ เครื่องกําเนิดไฟฟาใหเพียงพอ 
72 ชั่วโมง และอาจตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อโรงพยาบาลในพื้นที่
เกิดความเสียหาย8  
 เมือ่ครัง้ทีเ่กดิเหตกุารณพายเุฮอรรเิคนแคทรนิา ทมีดงักลาว
สามารถสงตอผูปวยกวา 2,900 คน จากสนามบินนิวออลีนไปยัง
สนามบินใกลเคียงไดอยางปลอดภัย อยางไรก็ตาม แมวาระบบ
การแพทยฉุกเฉินของสหรัฐจะมีการเตรียมการที่ดี แตจากความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้น  เห็นไดว าปญหาที่ เกิดจากการประเมิน
สถานการณที่ผิดพลาดทําใหมีการส่ังการลาชา ผูปวยท่ีไดรับการ
เคล่ือนยายอีกหลายพันรายจากการชวยเหลือของหนวยงานอ่ืนๆ 
ไมไดรับการประสานงาน ทําใหแตละทีมไมสามารถทํางานไดเต็ม

ศักยภาพ หลังจากเหตุการณไดมีการทบทวนบทเรียน และจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร เพื่อปรับปรุงระบบการแพทยฉุกเฉินให
ดียิ่งขึ้น นับวาเปนตัวอยางที่นาชื่นชมของการยอมรับความ
ผิดพลาด เพื่อแกไขและพัฒนาตนเองตอไป 

ความพรอมของการแพทยฉุกเฉินไทยเพื่อ
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต
 วกิฤตน้ําทวมใหญทีผ่านมา ภาพท่ีประชาชนไดเหน็การ
ปฏิบัติงานที่ยากลําบากและแขงกับเวลาของทีมการแพทยฉุกเฉิน 
ทั้งแพทย พยาบาล เจาพนักงาน และอาสากูชีพในการลําเลียง
ผูปวยจากโรงพยาบาลท่ีถูกนํ้าทวมไปยังโรงพยาบาลท่ีอยูในท่ี
ปลอดภัย ทําใหสังคมไทยเห็นความสําคัญของการแพทยฉุกเฉิน 
เปนโอกาสและแรงผลักดันการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินใหเปน
ระบบบริการการแพทยที่เขมแข็ง ที่พึ่งอยางมั่นใจของสมาชิกของ
สังคมเมื่อเผชิญภัยพิบัติ เปนทีมงานที่มีการประสานกันอยางเปน
ระบบทุกคร้ังทีม่เีหตุฉกุเฉินเกิดขึน้ สามารถรับขอมูลจากผูแจงเหตุ
และประเมินสถานการณพรอมทั้งแยกความรุนแรงหรือความ
เรงดวนเพือ่จดัสงบุคลากรทีเ่หมาะสมกบัเหตแุละสถานการณทีเ่กดิ
ไปปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับพรอมลงพื้นที่ทันทีที่ไดรับการ
ประสาน และมคีวามรูความสามารถเพยีงพอในการแกปญหาและ
ดูแลผูเคราะหราย9

 เปนทีน่ายนิดวีาภาครฐัมีความตืน่ตวัในการจัดระบบการ
แพทยฉุกเฉินใหมีความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติอยางเปน
ระบบ กระทรวงสาธารณสุขไดปรับปรุงกลไกการบริหารเชื่อมโยง
กบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่สรางความเขมแข็งใหกบัชมุชน
ในการเตรียมพรอมเพ่ือชวยเหลือตนเองในเบ้ืองตนกอนทีม
ชวยเหลือมาถึงในปจจุบันมียุทธศาสตรที่เนนการดูแลรักษาผูปวย
ฉุกเฉิน หรือผู ประสบอุบัติเหตุใหไดมาตรฐานทั้งในและนอก
โรงพยาบาลในภาวะปกตแิละภาวะภยัพบิตั ินอกจากนี ้สถาบนัการ
แพทยฉกุเฉนิไดมโีครงการตางๆ เพือ่เตรยีมพรอมรบัมือกบัภัยพิบตัิ
ในอนาคต  อาทิ  ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วโตตอบ
ภัยพิบัติ” (DMERT: Disaster Medical Emergency Response 
Team) ประจาํจงัหวดั บรกิารสายดวน 1669  เครอืขายปฏบิตักิาร
การแพทยฉกุเฉนิ  การจดัทมีแพทยรวมกบัทีมชวยเหลอืผูปวยทีไ่ด
รับการรองขอ  บริการสงตอโดยไมตองเสียคาใชจาย และสงไป
โรงพยาบาลใดก็ได โดยไมจํากัดสิทธิและเงื่อนไข และ โครงการ 

6 Crystal Franco, Eric Toner, Richard Waldhorn, Thomas V. Inglesby, and Tara O’Toole THE NATIONAL DISASTER MEDICAL 
 SYSTEM: PAST, PRESENT, AND SUGGESTIONS FOR THE FUTURE
7 Public Health Emergency, Medical Assistance, เขาถึงไดจากhttp://www.phe.gov/preparedness/support/medicalassistance/
 Pages/default.aspx . สืบคนเม่ือ 2 มีนาคม 2555
8 (เพิ่งอาง)
9 สกูปพิเศษ : ทรัพยากรดานการแพทยฉุกเฉินกับความฝนถึง ดร.เฮลิ เมืองไทย , ผีเสื้อขยับปก ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (20) 2554
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“อาสาฉกุเฉนิชมุชน (อฉช.)”10 เพือ่พฒันาประชาชนท่ัวไปใหมคีวามรู
ความสามารถดานการแพทยฉุกเฉิน  สิ่งเหลานี้นับวาเปนการ
เตรยีมพรอมทีด่แีละเปนเชงิรกุ เพือ่ใหผูประสบภัยไดรบัการชวยเหลอื
และบําบัดอยางทันทวงทีในภาวะภัยพิบัติในอนาคต
 นอกจากนี ้ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาต ิมีแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนใน
การดูแลชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติตางๆ ในรูปแบบของ
การทําเว็ปไซตที่รวบรวมขอมูลดานตางๆ ที่ใชในการชวยเหลือ
ผูประสบภัย อาทิ จํานวนเตียงผูปวยในโรงพยาบาล ยานพาหนะ 
การขนสงสิ่งของและคน เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่เปนขอมูล
ลาสุด และขอมูล ณ เหตุการณจริงที่ตองใชสังคมออนไลนเปน
เครื่องมือ เชน การถายภาพดวยมือถือที่สามารถสงเขาเว็ปไซตได
รวดเร็ว ทันเหตุการณ เพื่อพิจารณาสภาพที่เกิดขึ้นถึงความรุนแรง
ของภัยพิบัติ รวมท้ังมีคณะทํางานพิจารณาและวิเคราะห
สถานการณที่กําลังเกิดขึ้นใหถูกตอง แมนยํา สามารถสงความ
ชวยเหลือไปไดทันทวงที ขอมูลอีกสวนที่จําเปนตองจัดทําไวดวย 
เปนขอมลูท่ีผูใชสามารถเขาถงึและนาํไปใชประโยชนได อาท ิแผนที่
แสดงทีต่ัง้ของโรงพยาบาล โรงเรยีน และวดัในพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตัิ
ที่สามารถใชเปนศูนยอพยพหรือแหลงชวยเหลือในชวงเกิด
เหตุการณ รวมถึงทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนและนํามาใชชวย

ผูประสบภัยได 

บทสรุปและขอเสนอแนะ  
 จะเห็นไดวา การพัฒนาการแพทยฉุกเฉินเพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติ จําเปนตองทําใหครบ ทั้งชวงนาทีวิกฤต ชั่วโมงสําคัญ
ภายใน 72 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ และชวงหลังจากน้ัน  ความตื่นตัว
ของภาคประชาชนและการปฏิรูประบบการแพทยฉุกเฉินที่กําลัง
เกิดขึ้นเปนนิมิตหมายที่ดีในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และจําเปนอยางยิ่งที่ตองกระทําบน
ฐานความรูที่ถูกตอง พัฒนาอยางตอเนื่อง และบูรณาการการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติการชวยเหลือมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูประสบภัย   
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กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ..... 
   แนวทางสูความยั่งยืนในอนาคต

ทองใหญ อัยยะวรากูล*

บทความประจําฉบับ

 บทความนี้มุงวิเคราะหความเหมาะสมของโครงสราง

กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ และการกําหนดอัตราเบ้ีย

ประกันโดยนําเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่เก่ียวของ เทียบ

เคียงรูปแบบของกองทุนที่มีลักษณะคลายกันในตางประเทศ สรุป

บท เรี ยนและข  อ เ สนอแนะ เชิ งน โยบายสํ าหรั บพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสรางความย่ังยืนของกองทุน

จุดเริ่มตนของกองทุน
 ในอดีต การประกันภัยพิบัติในประเทศไทยยังคงไม

แพรหลายเมื่อเปรียบเทียบกับการประกันประเภทอื่น อาทิ การ

ประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการประกันรถยนต 

เนื่องจากประเทศไทยไมไดประสบปญหาภัยพิบัติบ อยคร้ัง 

อยางไรก็ตาม ในชวงสิบปที่ผานมา ประเทศไทยประสบภัยพิบัติ

หลายคร้ังทั้งวาตภัย และอุทกภัย โดยเฉพาะวิกฤตการณอุทกภัย

ในป 2554 ซึง่สงผลเสยีหายในวงกวาง ประมาณ 1.4 ลานลานบาท1  

หลังการเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ รัฐบาลไดเริ่มจัดทําแผนปองกันและ

มาตรการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติอยางเปนระบบ รวมทั้ง

จัดต้ังกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติเปนการเรงดวน เหตุผล

แนบทายพระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ 

พ.ศ. 2555 ซึ่งไดประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 

มกราคม 2555 ระบุไวอยางชัดเจนวา

“… โดยที่ปรากฏวา ในขณะนี้ ผูประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัยประสบปญหาการบริหารจัดการความเส่ียงจากการรับ

ประกันวินาศภัยที่เกิดจากภัยพิบัติ สงผลใหประชาชนและ

ผู ประกอบการตองเสียเบ้ียประกันเปนจํานวนสูงมากหรือไม

สามารถเอาประกันภัยได ดังนั้น เพื่อชวยเหลือประชาชนและ

ผูประกอบการใหไดรับความคุมครองทรัพยสินและกิจการของ

บุคคลดังกลาวที่อาจเกิดความเสียหายข้ึนในอนาคต และเพื่อให

เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศ สมควรใหมีกฎหมายวา

ดวยกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ …”

 มาตรา 4 ไดระบุวัตถุประสงคการจายเงินของกองทุน

ใหครอบคลุม “การบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยการ

รับประกันภัยและการทําประกันภัยตอ และการใหความชวย

เหลือทางการเงินแกผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” ในวันที่ 1 

มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกัน

ภัยพิบัตซิึ่งจัดตั้งโดยพระราชกําหนดฯ ไดขอสรุปเกี่ยวกับรูปแบบ

การประกันภัยพิบัติ อัตราเบี้ยประกันภัย และการคุ มครอง 

มีสาระสําคัญ  ดังนี้

 1. กําหนดใหแยกประเภทผูเอาประกันเปน 3 กลุม 

ไดแก ประชาชนรายบุคคลคิดเบ้ียประกันที่รอยละ 0.5 ของทุน

ประกันไมเกิน 1 แสนบาท ผูประกอบการรายเล็กและรายยอยคิด

เบี้ยประกันรอยละ 1 คุมครองความเสียหายรอยละ 30 และตอง

มีทุนประกันไมเกิน 50 ลานบาท และผูประกอบการรายใหญคิด

เบ้ียประกันรอยละ 1.25 คุมครองความเสียหายรอยละ 30 โดย

ไมจํากัดทุนประกัน

 2. อัตราเบ้ียประกันสําหรับผู เอาประกันประเภท

เดียวกันจะใชอัตราเดียวสําหรับทุกพื้นที่ โดยไมข้ึนอยูกับความ

เสี่ยงของพื้นที่ตอการประสบภัยพิบัติ

*  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม
1 World Bank et al., 2011
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ความลมเหลวของตลาดการประกันภัยพิบัติ
 การจัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัตินับไดวา

เปนการเขารวมของรัฐอยางจริงจังในตลาดการประกันภัยพิบัติ

มากกวาใหกําหนดโดยกลไกตลาดเสรีวัตถุประสงคของการ

แทรกแซงเพ่ือแกไขความลมเหลวของตลาดเปนสําคัญ กลาวคือ 

หากปลอยใหการซื้อขายประกันภัยถูกกําหนดโดยกลไกตลาด

ทั้งหมด ก็จะมีระดับดุลยภาพของการซ้ือขายท่ีตางไปจาก

ดุลยภาพท่ีพึงประสงคของสังคม ปญหาความลมเหลวของตลาด

ที่มักเกิดขึ้นในตลาดการประกันภัยพิบัติสามารถจําแนกไดเปน 

2 ประเภทท่ีสําคัญ ดังนี้  1) ผลกระทบภายนอกเชิงบวกเน่ืองจาก

การทําประกันมีส วนสงเสริมความเชื่อม่ันของผู ลงทุน และ

สามารถสรางประโยชนทั้งเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดกับสังคมใน

วงกวาง นับเปนประโยชนทางออมนอกเหนือจากประโยชนที่เกิด

ขึ้นกับผูเอาประกันและบริษัทประกันภัย  และ 2) การประเมิน

ความเส่ียง เนื่องจากการประเมินความเส่ียงจากภัยพิบัติมักไม

สามารถใชวิธีทางสถิติไดเพราะมีอุบัติการณตํ่ากวาภัยประเภทอื่น 

จึงจําเปนตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรในหลายสาขา อาทิ 

ธรณีวิทยา และอุตุนิยมวิทยา ซึ่งตองเสียคาใชจายสูง  นอกจากน้ี 

ความสูญเสียจากภัยพิบัติมีลักษณะเฉพาะที่มักเกิดขึ้นกับคน

จํานวนมากพรอมๆ กัน สงผลใหบริษัทประกันภัยจําเปนตองรับ

ภาระสูงหากเกิดภัยพิบัติและใชวิธีเพิ่มอัตราเบี้ยประกันใหสูงข้ึน

เพื่อปองกันปญหาการขาดทุน ทําใหประชาชนผูมีรายไดนอยและ

ธุรกิจรายยอยไมสามารถเขาถึงระบบประกันภัยพิบัติของเอกชน2

การกําหนดนโยบายของรัฐ
 จากปญหาขางตน รัฐจึงไดเรงจัดตั้งกองทุนสงเสริมการ

ประกันภัยพิบัติที่มีขอดีในการสรางโอกาสการเขาถึงการประกัน

ภยัพบิตั ิ เนือ่งจากอัตราเบ้ียประกันทีต่ัง้โดยบริษทัเอกชนสูงเกินไป 

และการจัดการปญหาภัยพิบัติอยูบนหลักการแบงภาระระหวาง

ภาครัฐและเอกชน แทนการใหความชวยเหลือจากรัฐฝายเดียว

ดังเชนในปจจุบัน ขณะท่ีภาครัฐเขาถึงทรัพยากรไดดวยตนทุนตํ่า

กวาภาคเอกชน จึงสามารถกําหนดเบ้ียประกันของกองทุนใน

อัตราที่ตํ่ากวาเอกชนได อยางไรก็ตาม การกําหนดนโยบายของ

รัฐก็มีปญหาที่อาจทําใหไมประสบผลสําเร็จ3 โดยเฉพาะโครงการ

และนโยบายของรัฐที่ เน นการชวยเหลือจนประชาชนขาด

แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ หรือการกําหนด

นโยบายท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอฐานเสียงของรัฐบาลมากกวา

ประสิทธิภาพของนโยบาย เปนผลเสียอยางยิ่งกับสังคมในระยะ

ยาวและอาจสรางปญหาที่รุนแรงกวาความลมเหลวของกลไก

ตลาด 

 การออกแบบโครงสรางกองทุนที่เนนประสิทธิภาพ

และสอดคลองกับบริบทของประเทศจึงเปนปจจัยสําคัญตอความ

สําเร็จและความย่ังยืนของกองทุน  การออกแบบโครงสราง

กองทุนภัยพิบัติที่เหมาะสม4 ควรคํานึงถึงผลกระทบของกองทุน

ในมิติสําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) ความเสี่ยงทางจริยธรรมของ

ผูเอาประกัน กลาวคือ เมื่อผูเอาประกันไดถายโอนความเสี่ยงบาง

สวนหรือทั้งหมดไปยังผู รับประกันแลว ก็มักไมเล็งเห็นความ

สําคัญที่จะปองกันภัยหรือพยายามบรรเทาความเสียหายที่อาจ

เกิดข้ึน  2) การซ้ือประกันของผูที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเปน

ผูไดประโยชนจากการทําประกัน5 3) ความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น

ของกองทุน  4) ภาระเงินอุดหนุนของกองทุน  และ 5) ภาระของ

ผูเอาประกัน โดยสามารถจําแนกรูปแบบของการจัดการประกัน

ภัยพิบัติที่พบไดบอย และผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 5 มิติ ดังนี้

2 จากการศึกษาของ Hogarth and Kunreuther (1989) พบวา ในกรณีที่ระดับความเส่ียงมีความไมแนนอนสูง บริษัทประกันภัยมักตั้งอัตรา

 เบี้ยประกันที่สูงเพื่อลดโอกาสการขาดทุนในการดําเนินงานของบริษัท จากการสอบถามนักคณิตศาสตรประกันภัย 463 คนเสนอใหกําหนด

 อัตราเบี้ยประกันเปนสองกรณี กรณีแรก เมื่อระดับความเส่ียงถูกกําหนดไวคงท่ีที่ความนาจะเปนเทากับ 0.001 และกรณีที่สองเม่ือระดับ

 ความเส่ียงไมแนนอน พบวา คามัธยฐานของเบ้ียประกันที่เสนอในกรณีที่สองสูงกวากรณีแรกถึง 5 เทา และหากเพ่ิมขอสมมติใหมีโอกาส 

 สูญเสียพรอมกันไดมาก คามัธยฐานของเบ้ียประกันจะสูงกวากรณีแรกถงึ 10 เทา
3 Stiglitz, 2000
4 Freeman, 2004
5 การท่ีผูซื้อประกันมีความเส่ียงสูง สงผลใหบริษัทจําเปนตองต้ังเบ้ียประกันในระดับท่ีสูงเพียงพอจะรองรับความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน เน่ืองจาก

 ผูมีความเสี่ยงสูงทําประกัน แตเมื่อเบี้ยประกันสูงข้ึน ก็จะมีเพียงผูมีความเส่ียงสูงมากเทานั้นที่ทําประกัน ทําใหบริษัทประกันตองเพิ่มเบี้ยประกัน

 ใหสูงขึ้นอีก เปนพลวัตของปญหาอยางตอเนื่อง การที่ผูซื้อประกันมีความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงทางจริยธรรมมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับ

 ความยั่งยืนของกองทุน หากกองทุนการประกันภัยประสบปญหาทั้งสองสูง มักมีความเส่ียงที่อาจจะลมละลาย
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รูปแบบการประกันภัยพิบัติ

ความเสี่ยงทาง

จริยธรรมของ

ผูเอาประกัน

การซ้ือประกัน

ของผูที่มีความ

เส่ียงสูง

ความสูญเสียที่อาจ

เกิดขึ้นกับกองทุน
ภาระกองทุน

ภาระ

ผูเอาประกัน

บังคับใหซื้อประกันจากรัฐ สูง ตํ่า สูง สูง ตํ่า

บังคับใหซื้อประกันจาก

เอกชน (อังกฤษ)
สูง ตํ่า สูง กลาง กลาง

บังคับใหซื้อประกันตอจากรัฐ 

(ฝรั่งเศส)
สูง ตํ่า สูง สูง ตํ่า

บังคับใหซื้อประกันตอจากรัฐ

โดยใช graduated 

premium1 (สเปน)

กลาง ตํ่า กลาง กลาง กลาง

ใหซื้อประกันโดยสมัครใจโดย

ใช graduated premium 
ตํ่า สูง กลาง ตํ่า สูง

 จากตารางขางตน การรับประกันหรือประกันตอแบบ

บังคับโดยภาครัฐเปนภาระกองทุนคอนขางมาก เนื่องจากรัฐมัก

กําหนดเบี้ยประกันในอัตราตํ่าและมีขอบังคับใหผูที่อยูในพื้นท่ี

เสี่ยง ตองซ้ือประกัน แตมีขอดีที่ไมเปนภาระตอครัวเรือน และ

การที่ผูซื้อประกันมีความเสี่ยงสูงมีนอยเนื่องจากผูที่อยูทั้งในกลุม

เสี่ยงมากและนอยตองทําประกัน อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญท่ี

ควรระวังและอาจสงผลสําคัญตอความยั่งยืนของกองทุนประกัน

ภัยพิบัติทั้งของรัฐและเอกชนยังคงเปนปญหาความเส่ียงทาง

จริยธรรม มักเกิดข้ึนในกรณีที่อัตราเบ้ียประกันที่กําหนดคงท่ี ไม

เปลี่ยนแปลงไปตามประวัติการเรียกเอาเงินประกันในอดีต การ

จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติในประเทศอเมริกา6 สงผลใหประชาชนตั้ง

ถิ่นฐานในพ้ืนท่ีที่เปนจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติสูงกวาเดิม ระหวาง

ป 2513 ถึง 2543 บริเวณชายฝงทางตะวันออกเฉียงใตของ

สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุเฮอริเคน มีความหนา

แนนของประชากรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 66 มากกวาคาเฉลี่ยของ

ประเทศที่อยูในระดับรอยละ 38 เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหมูลคา

ความสูญเสียในเร่ืองชีวิตและทรัพยสินจากภัยพิบัติสูงมากกวา

ในอดีต 

การสรางความยั่งยืนของกองทุน
 ในสวนของประเทศไทย ขอเสนอการจัดตั้งการประกัน

ภัยพิบัติแบบสมัครใจ อาจสงผลใหเกิดปญหาการท่ีผูเอาประกันมี

ความเสี่ยงสูงคอนขางมาก เนื่องจากผูซื้อประกันมักเปนผูอยูใน

พื้นที่เสี่ยงสูงตอการเกิดภัยพิบัติ การประกาศใหอัตราเบี้ยประกัน

เปนอัตราเดียวโดยไมขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่ตอภัย

พิบัติอาจกอใหเกิดปญหาความเส่ียงทางจริยธรรม เพราะไมจูงใจ

ใหผูที่อยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยยายถ่ิน เนื่องจากมีกองทุนมาแบงรับ

ความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนจากภัยพิบัติ และไมสะทอนสภาพ

ความเส่ียงท่ีเปนจริงใหผู อยู อาศัยในแตละพ้ืนที่ไดรับรู การ

กําหนดอัตราเบี้ยประกันที่เปลี่ยนไปตามระดับความเสี่ยงตอภัย

พิบัติของพื้นที่เปนการสื่อสารใหผูอยูอาศัยไดตระหนักถึงความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิผลกวาวิธีการประชาสัมพันธแบบ

ทั่วไป7 การเพ่ิมความเขมแข็งและการเสริมสรางความยั่งยืน

ของกองทุนจึงจําเปนตองปรับโครงสรางของการทําประกันให

เปนแบบบังคับ ผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดตองทําประกัน และ

อัตราเบ้ียประกันต องข้ึนอยู กับระดับความเส่ียงของพ้ืนที่ 

นโยบายดังกลาวอาจมีผลกระทบในประเด็นความเปนธรรมตอ

ผูมีรายไดนอยท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงสูงและไมสามารถ

รับภาระเบี้ยประกันภัยพิบัติหรือไมอาจยายถิ่นได รัฐอาจจําเปน

ตองมีมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือบรรเทาผลกระทบดังกลาว อาทิ การ

ใหเงินอุดหนุนแกผูมีรายไดนอยซ่ึงอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่เส่ียงภัย

กอนการบังคับใหทําประกันภัยพิบัติ เพื่อใหการดําเนินงาน

ของกองทุนเกิดประสิทธิภาพควบคูกับความเปนธรรม 

6 Kunreuther ,2006  
7 Kunreuther, Novemsky, and Kahneman, 2000
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ผังเมืองกับการปองกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ
กัญญาวีร ประยูรสิทธิ*

บทความประจําฉบับ

 การขยายตัวของประชากรและการเติบโตของเมือง 

ทําใหที่อยูอาศัยกระจายไปในพ้ืนที่โดยรอบของเมืองเพิ่มขึ้น และ

การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจรุกเขาไปยังพื้นที่เสี่ยงตอ

ภัยพิบัติมากขึ้น อาทิ พื้นท่ีราบลุม พื้นท่ีเชิงเขาที่เสี่ยงตอภาวะ

ดินถลม และพื้นที่เส่ียงภัยแผนดินไหว ดังนั้น การวางผังเมืองและ

การออกแบบอาคาร/สิ่งกอสรางจึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองสราง

ความรู ความเขาใจและความตระหนัก เพื่อปองกันและบรรเทา

ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ซึ่งจะเกิดบอยครั้งขึ้น เน่ืองจากการ

ขยายตัวของพื้นที่เมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

ความหมายของภัยพิบัติ
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดใหความหมาย

ของภัยพิบัติไววา ภัย หมายถึง อันตรายที่เกิดจากธรรมชาติหรือ

จากการกระทําของมนุษย นํามาซึ่งความสูญเสีย หรือความ

เสียหาย แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก ภัยที่เกิดจากการกระทํา

ของมนุษย และภัยธรรมชาติ เชน นํ้าทวม วาตภัย ดินถลม 

ภัยแลง ไฟปา และแผนดินไหว คลื่นใตนํ้า เปนตน

 สําหรับภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดข้ึนในประเทศไทย

สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินในวงกวางท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก นํ้าทวม 

และคล่ืนใตนํ้า (สึนามิ) ภัยพิบัติดังกลาวสามารถบริหารจัดการ

เพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นไดโดยมาตรการดาน

ผังเมือง

ความเปนมาของผังเมืองในประเทศไทย
 ในยุคประวัติศาสตรผังเมืองของไทยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

การปองกันภัยจากขาศึกศัตรูและภัยทางธรรมชาติเปนหลัก  การ

ผังเมืองยุคใหมของประเทศไทยมีมา 75 ป1  เริ่มในป พ.ศ. 2478 

มกีารต้ังแผนกผังเมืองข้ึนในกรมโยธาเทศบาลท่ีเปนกรมโยธาธิการ

และผังเมืองในปจจุบัน การผังเมืองในสมัยนั้นเปนลักษณะของ

การออกแบบชุมชนเมือง เชน ผังเมืองยะลา และผังเมืองลพบุรี 

เปนตน

 ในป พ.ศ. 2500 – 25032 รัฐบาลไทยไดวาจางบริษัท

ตางชาติ3 วางผังในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนคร ธนบุรี นนทบุรี และ

สมุทรปราการ เรียกวา ผังนครหลวง 2533 มีลักษณะเปนผังเมือง

รวมผังแรกที่วางและจัดทําตามหลักวิชาการผังเมืองสมัยใหม 

ครอบคลุมทุกประเด็นของการพัฒนาเมือง ซึ่งเปนผลใหในวันที่ 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2505 มีการตั้งสํานักผังเมืองขึ้น  มีฐานะเทียบเทา

กรมภายใตกระทรวงมหาดไทย และไดออกพระราชบัญญัติการ

ผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งใชมาจนถึงปจจุบัน 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 “การผังเมือง” 

หมายความวา การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตาม

ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณ

ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง หรือสวนของเมืองข้ึนใหม 

หรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหายเพื่อใหมี

*  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่
1 เฉลิม แกวกังวาล : ปจจัยที่ทําใหผังเมืองไทยแตกตางจากผังเมืองประเทศพัฒนาแลว (อเมริกา) ; วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 นพนันท ตาปนานนท : การผังเมืองของประเทศไทย : ปญหาและการแกไข
3 บริษัท Litchfield Whiting, Bowne and Associates
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หรือทําให ดียิ่ งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความ

เปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน 

ความปลอดภัยของประชาชน  และสวัสดิภาพของสังคม 

เพือ่สงเสริมการเศรษฐกิจสงัคม และสภาพแวดลอม เพือ่ดาํรงรกัษา

หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทาง

ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือ

เพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือ

มีคุณคาในทางธรรมชาติ

การดําเนินงานดานผังเมืองของประเทศไทย
 1. หนวยงานหลักในการวางและจัดทําผังเมืองของ

ไทย คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการดําเนินงานใน 3 

ระดับ ดังนี้

  1.1 ผังนโยบาย ได แก  ผังประเทศ ผังภาค 

ผังอนุภาค ผังลุมนํ้า เปนผังที่ชี้นําการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวม

ระดับประเทศ ภาค อนุภาคและลุมนํ้า สาระสําคัญประกอบดวย 

การกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการพัฒนา

สําหรับใชเปนกรอบแนวการพัฒนาพ้ืนที่แบงตามประเภท ไดแก 

พื้นที่เมืองและชนบท พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่

ทองเที่ยว พื้นที่ชายฝงทะเล พื้นที่ภัยพิบัติ พื้นที่อนุรักษ ที่ตั้ง

โครงสรางพื้นฐานและพลังงาน ใหเหมาะสมตามศักยภาพของ

พื้นที่  ผังประเทศเปนผังแมบทการวางผังเมืองระดับตางๆ สวน

ผังภาคเปนกรอบการพัฒนาพ้ืนท่ีและการวางผังเมืองของกลุม

จังหวัดและจังหวัด รวมถึงพื้นที่เมืองและชุมชน

  1.2 ผังที่บังคับใช ตามพระราชบัญญัติการ

ผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดแก ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

สําหรับผังเมืองรวม แบงเปน  1) ผังเมืองรวมจังหวัดที่ครอบคลุม

พื้นที่ทั้งจังหวัด  2) ผังเมืองรวมที่ครอบคลุมเฉพาะเขตเมือง อาทิ 

เขตเทศบาลและบริเวณที่ตอเนื่อง และ 3) ผังเมืองรวมชุมชนจะ

ครอบคลุมชุมชนเมืองในเขตชนบท อาทิ เขตองคการบริหารสวน

ตําบล 

 ในสวนผังเมืองเฉพาะ ไดแก ผังพัฒนาในรายละเอียด

เฉพาะพื้นที่ ซึ่งยังไมมีการประกาศใชผังเมืองเฉพาะตามกฎหมาย

การผังเมือง พ.ศ. 2518

  1.3 ผังเสนอแนะ ไดแก ผังชุมชน ผังพื้นที่เฉพาะ 

เปนผังเสนอแนะแนวทางระดับปฏิบัติ สําหรับพื้นที่ขนาดเล็ก 

ซึ่งไมมีการบังคับใชตามกฎหมาย และผังจัดรูปท่ีดินท่ีบังคับใช

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 

“ผงัเมอืงรวม” หมายความวา แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทัง้มาตรการควบคุม เพือ่ใชเปนแนวทางในการพัฒนา และ
การดาํรงรกัษาเมอืงและบรเิวณทีเ่กีย่วของหรอืชนบทในการใชประโยชนในทรพัยสนิ การคมนาคม การขนสง การสาธารณูปโภค บรกิาร
สาธารณะและสภาพแวดลอม เพือ่บรรลวุตัถุประสงคของการผังเมอืง
 “ผงัเมอืงเฉพาะ” หมายความวา แผนผัง และโครงการทีด่าํเนนิการเพือ่พฒันาหรอืดาํรงรกัษาบรเิวณเฉพาะแหง หรอืกจิการทีเ่กีย่วของ
ในเมืองและบรเิวณทีเ่กีย่วของหรอืชนบทเพ่ือประโยชนแกการผงัเมอืง

ทีม่า: พระราชบัญญัตกิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518
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2. ผลการดําเนินงาน

  2.1 ผังนโยบาย

   1) ผังประเทศ พ.ศ. 2600 ทําการศึกษา

แลวเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2549 

   2) ผังภาค ทําการศึกษาแลวเสร็จทั้ง 6 ภาค 

เมื่อ พ.ศ. 2549 ประกอบดวย ผังภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

   3) ผังอนุภาค 17 กลุมจังหวัด ทําการศึกษา

แลวเสร็จ 13 กลุมจังหวัด อยูระหวางดําเนินการ 4 กลุมจังหวัด 

ไดแก ภาคใตชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และภาคเหนือตอนลาง 2

   4) ผังลุ มนํ้ า  25 ลุ มนํ้ า  ทําการศึกษา

แลวเสร็จ 8 ลุมนํ้า กําลังดําเนินการ 17 ลุมนํ้า

  2.2 ผังบังคับใช

   1) ผั ง เมื อ งรวม จังหวั ด  ทํ าการศึ กษา

แลวเสร็จ 73 จังหวัด เนื่องจาก กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ

มีผังเมืองรวม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดอยูแลว ประกาศใชแลว 

1 จังหวัด ไดแก ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต อีก 72 จังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยูระหวางการตรวจพิจารณา

   2) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน พ.ศ. 2555 มีผัง

ที่ประกาศเปนกฎกระทรวงบังคับใช ทั้งหมด 156 ผัง เปนผังท่ี

ถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 117 ผัง 

และยังไมถายโอนภารกิจ จํานวน 39 ผัง ผังเมืองรวมทั้งหมดนี้

เปนผังที่หมดอายุการบังคับใช จํานวน 91 ผัง และอยูระหวางการ

จัดทําเพื่อประกาศเปนกฎกระทรวงอีก 157 ผัง 

ระดับการวางผังเมืองของประเทศไทย

/  2555 
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   3) ผังเมืองเฉพาะ ไดเคยมีการวางและจัดทํา 

2 แหง เมื่อ พ.ศ. 2530 ไดแก ผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองใหม

แหลมฉบัง และผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองใหมมาบตาพุด แตไมได

ประกาศเปนกฎหมายบังคับใช

การใชประโยชนที่ดินในผังเมือง
 การกําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนหัวใจสําคัญของ

การวางผังเมือง  เพราะจะสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่นั้นๆ หากเกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ จึงจําแนกประเภทของใชประโยชนที่ดินออกเปน  

(1) ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  (2) ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

(3) พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  (4) อุตสาหกรรม

เฉพาะกิจ  (5) ชนบทและเกษตรกรรม (6) ที่สาธารณะเพ่ือ

นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (7) สถาบัน

การศึกษา (8) สถาบันศาสนา  และ (9) หนวยราชการ 

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 ตามเกณฑและมาตรฐานการวางและจัดทาํผงัเมอืงรวม 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ไดกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองไวทั้งหมด 

22 ประเภท และทีด่นิแตละประเภทจะมีเกณฑกาํหนดไว อาท ิทีด่นิ

เพื่อการอยูอาศัยตองมีความเอียงลาดระหวางรอยละ 0.5 - 6.0 

และเปนบริเวณท่ีมีภูมิประเทศงดงาม จะสามารถพัฒนาใหเปน

ที่อยู อาศัยชั้นดีได หากความเอียงลาดสูงเกินกวารอยละ 6.0 

ไมควรใชเปนพื้นที่เพื่อการอยูอาศัย สําหรับบริเวณที่อยูอาศัย

หนาแนนมากจะอยูใกลยานธรุกจิพาณชิยกรรม และมีความสะดวก

ในการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชน  

 นอกจากนี้  กฎกระทรวงผั ง เมื อ ง รวม /ชุ มชน 

ไดกาํหนดการใชประโยชนทีด่นิรมิฝงแมนํา้ ลาํคลอง หรอืแหลงนํา้

สาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ 

เพื่อรักษาสภาพแวดลอมปองกันปญหานํ้าทวม และการกัดเซาะ

ชายฝง อาทิ ตองรนอาคารใหหางจากเขตแหลงนํ้าสาธารณะ

ตั้งแต  6 - 12 เมตร สําหรับอาคารท่ีกอสรางใกลทะเลสาบ หรือ

ทะเล  ตองรนอาคารใหหางจากเขตแหลงนํ้าสาธารณะไมนอย

กวา 12 เมตร 

ตัวอยางแผนผังการใชประโยชนที่ดิน   ผังเมืองรวมเมืองยะลา พ.ศ. 2554
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การบังคับใชผังเมือง
 การบังคับใชผังเมืองรวม ดําเนินการโดยกฎกระทรวง 
มีอายุบังคับใช 5 ป และขยายอายุไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป  
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญตักิารผังเมอืง พ.ศ. 2518 
จะบังคับใชเฉพาะการใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมือง
รวมเทานั้น ไมไดบังคับถึงอาคารหรือรูปแบบอาคาร ดังนั้น การ
ดัดแปลงอาคารหากมิไดมีการเปล่ียนแปลงประเภทการใช
ประโยชนที่ดิน ก็สามารถดําเนินการไดเม่ือไมขัดตอกฎกระทรวง4 

ปญหา/อุปสรรค 
 การดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองของประเทศไทย
นบัจากอดตีถงึปจจุบนั พบวามีปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิงาน 
ดังนี้
 1. กระบวนการและกฎหมายผังเมือง
  1.1 การหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง 
และไมบังคับใชกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัดท้ังหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการตางๆ อาทิ 
การต้ังโรงงานอุตสาหกรรม การสรางบานจัดสรร การกอสราง
อาคารขนาดใหญ และการรุกล้ําพื้นที่สาธารณะ
  1.2 กฎหมายผังเมืองไมไดกาํหนดพืน้ทีก่ารพฒันา 
หรอืระบมุาตรการกาํกบัการพฒันามาใชกบัผงัเมอืงทีว่างไว อกีทัง้
ไมมีการกําหนดมาตรการทางดานการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
และไมมีมาตรการจูงใจใหมีการพัฒนาตามผัง5 
  1.3 ปญหาผังเมืองขาดอายุ เป นผลมาจาก
กระบวนการวางผังเมืองจนถึงการออกเปนกฎกระทรวงใชเวลา
นานและคาดการณระยะเวลาแลวเสร็จที่แนนอนไมได ในชวงท่ี
ผังเมืองหมดอายุจะเกิดชองวางตามกฎหมาย เพราะไมสามารถ
บังคับการใชที่ดินและการกอสรางอาคารใหเปนไปตามผังเมืองได  
ในทางปฏิบัติบางทองถ่ินจะออกขอบัญญัติทองถ่ิน ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารมาใชบังคับแทนจนกวากฎกระทรวงผังเมืองรวม
ฉบับใหมจะมีผลบังคับใช แตบางทองถ่ินก็ไมไดดําเนินการออก
ขอบญัญัตทิองถ่ินดงักลาว6 เน่ืองจากไมมกีฎหรือระเบียบกํากับให
ดําเนินการ  อยางไรก็ตาม ในการออกขอบัญญัติทองถิ่นทดแทน
กฎกระทรวงผังเมืองรวม ตองระมัดระวังไมใหขัดกับกฎหมายอ่ืน
ที่มีการบังคับใชในพื้นที่นั้น
  1.4 ผังระดับนโยบาย ไดแก ผังประเทศและ
ผังภาค เป นผังชี้นําการพัฒนาพื้นที่ระดับประเทศแตไม มี
กฎหมายบังคับใช สวนผังเมืองรวมที่มีกฎหมายบังคับใชก็ไม

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่
มกีฎหมายบังคบัใชกเ็ปนผงัทีห่มดอายกุารบงัคบัใชเกอืบรอยละ 60
 2. การถายโอนภารกิจดานผังเมืองใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ไดบัญญัติใหรัฐตองดําเนินนโยบายการบริหารราชการแผนดิน 
โดยกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งตนเอง
และตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง และกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดถายโอนภารกิจดานการวางและจัดทําผังเมืองใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นต้ังแตป พ.ศ. 2548 และพบปญหา
การดําเนินงาน ดังนี้
  2.1 ทองถ่ินขาดความพรอมดานบุคลากรและ
งบประมาณในการรองรับภารกิจดานผังเมือง
  2.2 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ประชาชน เห็นวา ผังเมืองลิดรอนสิทธิของเจาของที่ดิน ทําให
ไมไดรับความรวมมือจากประชาชน
  2.3 ไม มีกฎหมายกําหนดใหองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นตองเปนผูดําเนินการวาง หรือปรับปรุงผัง
 โดยสรุป การวางผังเมืองของประเทศไทยไมไดเปน
เครื่องมือในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เห็นไดจากผัง
ประเทศและผังภาคท่ีครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศก็เปนเพียงผัง
นโยบายที่ไมมีกฎหมายบังคับใช สวนผังเมืองรวมที่มีกฎหมาย
บังคับใชและครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด มีเพียงสี่จังหวัดเทานั้น  
นอกจากน้ี ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนก็ไมครบทุกพื้นที่ และ
บางสวนหมดอายุการบังคับใช

แนวทางการปรับใชผังเมืองเพื่อปองกันและ
บรรเทาภัยพิบัติในระยะยาว
 บทเรียนจากเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติหลาย
กรณีที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา การบริหาร
จัดการเพื่อปองกันและหลีกเล่ียงการสูญเสียตองมีการเตรียมการ
รองรับ การผังเมอืงเปนแนวทางหน่ึงทีค่วรนํามาปรับใชเพือ่ปองกัน 
และบรรเทาภัยพิบัติในระยะยาว มีแนวทางในการดําเนินงาน 
ดังนี้
 1. จัดทําผั งที่ครอบคลุมพื้นที่ เสี่ ยงภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติครบทุกพื้นที่และได มาตรฐานสากล โดยระบุถึง
มาตรการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติในระดับปฏิบัติ เชน 
การออกแบบอาคารสิ่งกอสรางที่เหมาะสมกับพื้นที่เสี่ยงภัย  

4 นิพันธ วิเชียรนอย. การผังเมืองและการใชประโยชนที่ดินในประเทศไทย. วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง.
5 เฉลิม  แกวกังวาล. ปจจัยที่ทําใหผังเมืองไทยแตกตางจากผังเมืองประเทศพัฒนาแลว (อเมริกา)
6 ขอมูลจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
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พรอมทั้งจัดทําระบบฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ที่มีการปรับปรุง
อยางตอเน่ือง ในระยะยาวจะตองมีการประเมินสถานการณของ
ผังในภาพรวมเปนระยะ
 2. แก  ไขกฎหมาย ให  ยั ง ค งสามารถบั ง คั บ ใช 
กฎกระทรวงผังเมืองเดิมได หากยังไมมีกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ฉบับใหม หรือพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน ภายใตกฎหมาย
ควบคุมอาคาร มาบังคับใชแทนในชวงที่ผังเมืองหมดอายุ ปจจุบัน
กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการแกไขปญหาในเรื่องนี้
 3. พัฒนาบุคลากร เช น สถาปนิก วิศวกร และ
นักผังเมือง ในดานการวางแผนและบริหารจัดการภัยพิบัติเมือง 
เพื่อปองกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโนมจะ
เกิดขึ้นบอยครั้งในอนาคต7

 4. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให กับองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ที่สอดคลองกับผังเมืองที่กําหนดไว เพื่อใหเกิดการพัฒนาตาม
ผังเมือง เปนมาตรการหนึ่งที่จูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
รวมถึงหนวยงานภาครัฐในพื้นที่เห็นความสําคัญของงานผังเมือง  
 5. เคร งครัดการใชมาตรการดานการจัดรูปที่ดิน 
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองและการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆ ของเมือง อาทิ ถนน สวนสาธารณะ และสาธารณูปโภค 
รวมท้ังเปนการจัดแปลงท่ีดินใหสามารถใชประโยชนไดตาม
ศักยภาพของพื้นที่
 6. การบังคับใชกฎกระทรวงภายใตกฎหมายผังเมือง
ปจจบุนัอยางเครงครดั โดยเฉพาะในพ้ืนทีเ่สีย่งภยัพบิตัใิหใชประโยชน
ตามศักยภาพของพื้นที่ อาทิ การหามกอสรางในพื้นที่เสี่ยงภัย
อยางเครงครัด การเสนอแนะการใชวัสดุกอสราง รูปแบบอาคาร
ที่สอดคลองกับสภาพธรรมชาติ รวมท้ังมีมาตรการจูงใจใหมีการ
พัฒนาตามผังท่ีวางไว เชน การใชมาตรการทางดานภาษี เปนตน

สรุป
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนปรากฏการณที่ไมสามารถ
หลกีเลีย่งได แตสามารถบรหิารจัดการเพ่ือลดหรอืบรรเทาผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น  ผังเมืองเปนมาตรการหนึ่งในการวางแผนเพื่อ
รองรับการพัฒนาและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโนมจะเกิด
ขึ้นบ อยคร้ังในอนาคต   ถึง เวลาท่ีประเทศไทยจะต องมี
กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองที่ไดมาตรฐานสากล มีการ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ปจจัยแรกที่จะทําใหการผังเมือง
ประสบความสําเร็จ เนนการสรางความรู ความเขาใจเรื่องพื้นที่
ราบลุมนํ้าทวม พื้นที่ทางนํ้าไหลผาน และพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ เพื่อ
ใหเกิดการยอมรับและสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

ในพื้นที่ ใหเกิดความตระหนัก และประสานความรวมมือกันใน
ทุกภาคสวนทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน ในการปองกันและ
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ภาครัฐตองใหความสําคัญตั้งแต
ระดับนโยบายลงไปถึงปฏิบัติ โดยบูรณาการการทํางานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนเอกภาพ ดวยการวางแผนไว

ลวงหนากอนที่ปญหาจะเกิด  
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 ประเทศไทย. วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง. เขาถงึ
 ไดจาก http://www.dpt.go.th (26 มกราคม 2555)

นายนพนันท ตาปนานนท : การผงัเมืองของประเทศไทย : ปญหา

 และการแกไข.

นายสานใจ สานพลัง ผังเมืองที่เสี่ยงตอภัยพิบัติ. เขาถึงไดจาก 

 http://www.healthstation.in.th/news/news.

 php (13 กุมภาพันธ 2555) 

7 ธงชัย โรจนกนันท. แผนดินไหวในญ่ีปุน : เรียนรูเพื่อเตรียมพรอมสําหรับประเทศไทย. วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
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ภยัพบิตัทิางธรรมชาตใินตางประเทศ
นิสวันต  พิชญดํารง*

บทความประจําฉบับ

แผนดินไหว 
 แผนดินไหวเกิดขึ้นจากการเคล่ือนตัวของแผนเปลือก

โลกในบริเวณที่เปนรอยตอ อยูในชั้นหินลึกลงไปจากผิวโลก และ

สงตอพลังงานผานชั้นหินที่อยูติดกันขึ้นมาบนพื้นผิวโลกในรูปของ

การส่ันสะเทือน นักธรณีวิทยาประมาณวา มีแผนดินไหวเกิดขึ้น

เฉล่ียวนัละ 1,000 ครัง้ สวนใหญเปนการสัน่สะเทอืนเพยีงเลก็นอย 

ไมสามารถรูสึกได แผนดินไหวรุนแรงรอบ 10 ปที่ผานมา เกิดขึ้น

ในประเทศจีนเม่ือป 2551 และประเทศเฮติในป 2553

แผ นดินไหวที่ประเทศจีน  เ กิด ข้ึนในวันที่  12 

พฤษภาคม 2551 มีระดับความรุนแรง 7.9  ริกเตอร2 ศูนยกลาง

อยูที่เมืองเหวินฉวน มณฑลเสฉวน หางจากกรุงปกกิ่ง 1,500 

กิโลเมตร มีผูเสียชีวิต 69,197 คน บาดเจ็บ 374,176 คน สูญหาย 

18,222 คน ผูนาํจนีใหความสาํคญัสงูกับการชวยเหลอืผูประสบภยั 

ทันทีที่เกิดภัยพิบัติ ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาไดประกาศการจัดการ

ภัยพิบัติตองดําเนินการอยางเรงดวน นายกรัฐมนตรีเหวินเจียเปา

ไดเดินทางไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุภายใน 90 นาที กระทรวง

สาธารณสุขของจีนไดสงทีมแพทยฉุกเฉิน 10 ทีมตามไปยังท่ีเกิด

เหตุหลงัจากน้ันไมนาน และกองทัพไดสงทหารจํานวน 50,000 นาย

ไปชวยเหลือในวันเดียวกัน รวมทั้งไดส งทีมกู ภัยตามไปอีก

เปนจํานวนมาก สามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว 

แมภูมิประเทศ ความเสียหายที่เกิดข้ึน ฝนที่ตกลงมาอยางหนัก 

และดินโคลนถลมเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหเขาถึงที่เกิดเหตุได

ยากลําบาก 

 แผนดินไหวคร้ังนี้กอใหเกิดความเสียหายคิดเปนมูลคา

ไมตํ่ากวา 20,000 ลานดอลลารสหรัฐ แตเมื่อเทียบกับทั้งประเทศ

มีมูลคาการผลิตและการสงออกนอย ทําใหเกิดผลกระทบในวง

*  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
1 จากบทความ “ชางมัน ฉันไมแคร!” โดย สุรชาติ บํารุงสุข คอลัมน ยุทธบทความ ในมติชนสุดสัปดาห ฉบับวันศุกรที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 
 ปที่ 31 ฉบับที่ 1589 หนา 36
2 มาตราริกเตอร เปนการกาํหนดตวัเลขเพือ่บอกปรมิาณของพลงังานแผนดนิไหวท่ีปลดปลอยออกมาจากแผนดนิไหวคร้ังหน่ึง ไมมขีดีจาํกดัวามี
 คาสูงสุดเทาใด แตโดยท่ัวไปกําหนดไวในชวง 0 – 9 ทุกๆ 1 ริกเตอรที่เพิ่มขึ้น แสดงวาแผนดินไหวแรงข้ึน 10 เทา

  ภยัพบิตัทิางธรรมชาติทีเ่กดิข้ึนทัว่โลก ทาํใหเกดิการเสียชวีติมากท่ีสดุ 8 อนัดับแรก1 ไดแก สนึาม ิแผนดนิไหว 

อณุหภมูทิีส่งู/ตํา่ผดิปกต ินํา้ทวม พาย ุดนิถลม ไฟปา และภเูขาไฟระเบิด การศึกษาวิธกีารรับมอืกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

ของประเทศตางๆ สามารถเปนบทเรยีนทีจ่ะนําไปปรับใชในการเตรียมพรอมรับภยัพบิตัขิองประเทศไทยในอนาคต วารสาร

เศรษฐกิจและสงัคมฉบบัน้ี จงึขอนําเสนอการวิเคราะหภยัพบิตัทิางธรรมชาติขนาดใหญ 3 ประเภท ไดแก แผนดนิไหว พายุ 

และสนึาม ิสรางความเสียหายอยางรนุแรงในชวง 10 ปทีผ่านมา
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จํากัดตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และเปนเพียงชั่วคราว
เทานั้น รัฐบาลจีนใชงบประมาณ 441 พันลานดอลลารสหรัฐใน
การฟนฟูหลังภัยพิบัติ และรับความชวยเหลือจากตางประเทศอีก
จํานวนมาก ภายใน 6 เดือนหลังเกิดภัยพิบัติ รัฐบาลจีนสามารถ
สรางบานใหมใหแกประชาชนได 200,000 หลัง กําลังอยูระหวาง
การกอสราง 685,000 หลัง สรางโรงเรียนใหม 1,300 แหง ยายที่
ตั้งของเมืองเน่ืองจากท่ีเดิมมีความเสียหายอยางรุนแรง จํานวน 
25 แหง และไดแกไขกฎระเบียบเพื่อชวยเหลือประชาชน เชน 
การออกกฎระเบียบใหประชาชนที่มีบุตรเพียงคนเดียวตาม
นโยบายสงเสริมของรัฐบาล และบุตรเสียชีวิตจากเหตุการณแผน
ดินไหว สามารถทําการแกหมันไดโดยไมเสียคาใชจายเพ่ือใหมี
บุตรไดอีก เปนตน 

แผนดินไหวที่ประเทศเฮติ เกิดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 
2553 มีระดับความรุนแรง 7.3 ริกเตอร ศูนยกลางอยูใกลกรุง
ปอรโตแปรงซ เมืองหลวงของเฮติ เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และการบริหารของประเทศ จึงกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรง มีผูเสียชีวิตถึง 220,000 คน  บาดเจ็บ 300,000 คน 
แรงสัน่สะเทอืนไดทาํลายสถานทีส่าํคญั อาท ิทาํเนียบประธานาธบิดี 
อาคารรัฐสภา กระทรวงตางๆ สํานักงานใหญสหประชาชาติ และ
สถานทูต ทําใหไมสามารถใหความชวยเหลือประชาชนไดอยาง
เต็มท่ี ขณะที่ประชาชนไมสามารถเขาถึงอาหารและบริการ
พื้นฐานตางๆ ได เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและ
โรงพยาบาลกวา 50 แหง ไดรับความเสียหายอยางหนัก รัฐบาล
จึงตองอาศัยความชวยเหลือจากตางประเทศเปนหลัก ตางกับ
ประเทศจีนที่รัฐบาลสามารถชวยเหลือประชาชนไดทันที
 ประเทศตางๆ ได เร งระดมความชวยเหลือมายัง
เฮติ ส วนใหญเป นการขนส งทางเครื่องบิน แต สนามบิน
กรุงปอรโตแปรงซมีขนาดเล็ก ทําใหการจราจรทางอากาศคับคั่ง 

ประกอบกับเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการสื่อสารเสียหาย
อยางหนกั การจดัลาํดบัเทีย่วบินเกดิความสบัสน เครือ่งบนิชวยเหลือ
หลายลําตองบินวนนานกวา 2 ชั่วโมงจึงสามารถลงจอดได 
การลําเลียงของลงจากเคร่ืองบินเปนไปอยางลาชา สงผลใหมี
ผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน และมีการปลนสะดม แยงชิงอาหารและสินคา 
เจาหนาท่ีตองใชกําลังในการปราบปราม ทําใหประชาชนไดรับ
บาดเจ็บเปนจํานวนมาก
 ความเสียหายจากแผนดินไหวมีสูง เนื่องจากเฮติเปน
ประเทศยากจน ประชากรถึงร อยละ 67 มีรายได ตํ่ากว า 
2 ดอลลารสหรฐัตอวนั ธนาคารโลกประเมินวา มลูคาความเสยีหาย
ทั้งหมดถึง 7,804 ลานดอลลารสหรัฐ ใกลเคียงกับมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศของเฮติในป 2552 จึงไมมีงบประมาณเพียง
พอในการฟ นฟูประเทศ จําเปนตองรับความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ3 

พายุหมุน
 ภัยพิบัติที่เกิดจากพายุ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก พายุ
หมุนเขตรอน พายุหมุนที่มีแหลงกําเนิดบนบกหรือทอรนาโด และ
พายุฝนฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอนเกิดจากการปะทะกันของ
มวลอากาศเย็นและมวลอากาศรอน เกิดลมหมุนรอบแกนกลาง มี
ความเร็วลมตั้งแต 118 กม./ชม. ขึ้นไป เรียกช่ือแตกตางกันไป
ตามถิ่นที่ เกิด หากเกิดในชายฝ   งตะวันตกของมหาสมุทร
แอตแลนติก เรียกวา เฮอรริเคน ในอาวเบงกอลและมหาสมุทร
อินเดีย เรียกวา ไซโคลน แถบนิวซีแลนดและออสเตรเลีย เรียกวา 
วิลลี-วิลลี ในมหาสมุทรแปซิฟก เรียกวา ไตฝุน และในหมูเกาะ
ฟลิปปนส เรียกวา บาเกียว พายุหมุนคร้ังสําคัญที่เกิดข้ึนในชวง 
10 ปทีผ่านมา ไดแก พายุเฮอรรเิคนแคทรินาท่ีประเทศสหรัฐอมริกา 
ป 2548 และพายุไซโคลนนากิสในประเทศพมา ป 2551 
 พายุเฮอรริเคนแคทรินาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ความรุนแรงสูงสุดระดับ 5 (SSHS4) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2548 
มีผูเสียชีวิต 1,836 คน บาดเจ็บและสูญหาย 705 คน สรางความ
เสียหายเปนมูลคา 90,900 ลานดอลลารสหรัฐ หลังจากพายุ
ขึ้นฝง ไดเกิดนํ้าทวมอยางรุนแรง โดยเฉพาะในเมืองนิวออรลีนส 
มลรัฐหลุยเซียนา มีนํ้าทวมรอยละ 80 ของพื้นที่ และสูงถึง 20 ฟุต 
ระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปาใชการไมได ประชาชน
ต องอพยพไปอยู ที่ซุปเปอร  โดม5 ในเมืองนิวออร ลีนส ถึง 

3 ธนาคารโลกไดใหความชวยเหลือในการฟนฟูหลังภัยพิบัติแกเฮติจํานวน 225 ลานเหรียญสหรัฐ แบงแผนการฟนฟูออกเปน 4 ระยะ ไดแก 
 ระยะสั้นมาก (6 เดือน) ระยะส้ัน (18 เดือน) ระยะปานกลาง (3 ป) และระยะยาว (10 ป) 
4 ระดับพายุเฮอรริเคนตามมาตรวัดของแซฟไฟร-ซิมปสัน (Saffir-Simpson Hurricane Scale : SSHS) เปนการจัดระดับพายุเฮอรริเคนตามความ
 รุนแรงของแรงลมท่ีกอใหเกิดพายุ แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 ความเร็วลม 118-153 กม./ชม. ระดับ 2 ความเร็วลม 154-177 กม./ชม. 
 ระดับ 3 ความเร็วลม 178-209 กม./ชม. ระดับ 4 ความเร็วลม 210-249 กม.ชม และระดับ 5 ความเรว็ลมต้ังแต 250 กม./ชม. ขึ้นไป
5 สนามกีฬารูปโดมที่ใหญที่สุดในโลก จุคนไดถึงกวา 70,000 คน
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20,000-30,000 คน แตความชวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ

กลับลาชาในชวง 4 วันแรก ผูอพยพขาดแคลนอาหาร นํ้า และ

ยารักษาโรคท่ีจาํเปน รวมท้ังการจัดการดานสุขอนามัย มผีูเสยีชวีติ

จํานวนมาก เฉพาะในมลรัฐหลุยเซียนาถึง 1,577 คน 

 การติดตอสื่อสารท่ีขัดของในชวงแรกหลังจากเกิดพายุ 

ทําใหรัฐบาลกลางไมทราบขอมูลที่ถูกตอง และประเมินความ

เสียหายท่ีเกิดจากพายุตํ่าไป รวมทั้งการบริหารจัดการที่ขาด

ประสิทธิภาพ เกิดความลาชาในการใหความชวยเหลือ กอใหเกิด

เสียงวิพากษวิจารณผานส่ืออยางกวางขวาง โดยเฉพาะการ

เหยียดผิวซึ่งถือเปนเรื่องรายแรงมากในสหรัฐอเมริกา มีผูตั้งขอ

สังเกตวา รัฐบาลใหความชวยเหลือชาเพราะไมใหความสนใจตอ

คนผิวสี เนื่องจาก 2 ใน 3 ของประชากรเมืองนิวออรลีนสเปน

คนผวิสทีีม่ฐีานะยากจน และหลังจากเกดิภยัพบิตัมิปีระชาชนผวิสี

จํานวนมากไมยอมยายกลับเขาไปอาศัยในเมืองนิวออรลีนส 

เนื่องจากเกิดความรูสึกแบงแยกสีผิว แมวารัฐบาลจะพยายาม

ชี้แจงลบลางเสียงวิพากษวิจารณดังกลาว และประธานาธิบดี

จอรจ ดับเบิลยู บุช ออกแถลงการณยอมรับผิดในเร่ืองการขาด

ประสิทธิภาพในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยหลังจากเกิด

ภัยพิบัติ 16 วัน และรัฐบาลกลางไดอนุมัติเงินชวยเหลือวา 105 

พันลานเหรียญสหรัฐ แตการดําเนินการที่ขาดประสิทธิภาพ

ทําให การช วยเหลือลาช า ประชาชนจํานวนมากไมได รับ

ความชวยเหลือที่จําเปนหลังจากภัยพิบตัิผานไปถึง 1 ป เหตุการณ

เหลานี้เปนสาเหตุของความส่ันคลอนทางการเมืองของรัฐบาลใน

ระยะตอมา  

พายุไซโคลนนารกิสที่ประเทศพมา มีความรุนแรงสูง

ระดับ 4 (SSHS) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 มีผู เสียชีวิต 

146,000 คน สูญหายประมาณ 54,000 คน สรางความเสียหาย 

10,100 ลานดอลลารสหรัฐ เม่ือพายุขึ้นฝง แมรัฐบาลทหารพมา

ไดประกาศใหเมืองยางกุ ง อิรวดี หงสาวดี รัฐมอญและรัฐ

กะเหร่ียงเปนเขตประสบภัยพิบัติ แตไมมีการดําเนินมาตรการ

ชวยเหลือผู ประสบภัย และการจัดการศพผูเสียชีวิตที่มีเปน

จํานวนมาก และอาจกอใหเกิดโรคระบาดตามมา 

 หลงัเกิดภัยพิบัติ 4 วัน ผูแทนรัฐบาลทหารพมาประจํา

กรุงนิวยอรค สหรัฐอมริกา ไดขอความชวยเหลืออยางเปน

ทางการจากสหประชาชาติ และหลายประเทศไดจัดสงทีมแพทย

และพยาบาล รวมท้ังบริจาคเงิน เสบียงอาหาร ยา และส่ิงของ

จําเปนตางๆ แตเมื่อเดินทางไปถึงประเทศพมา รัฐบาลทหารพมา

กลับแสดงความประสงคที่จะไมรับความชวยเหลือจากนานาชาติ

หรือองคกรใด และไมอนุมัติบัตรผานแดนหรือวีซาใหแกบุคคล

เหลานั้น ทําใหคณะผูชวยเหลือรวมท้ังเสบียงอาหารและส่ิงของ

ตางๆ ตองติดคางอยูในประเทศไทยและสนามบินยางกุง 

 ตอมาอีก 3 วัน รัฐบาลทหารพมาจึงยินยอมรับความ

ชวยเหลือจากนานาชาติอยางเปนทางการเฉพาะเคร่ืองอุปโภค

บริโภคและเวชภัณฑตางๆ แตไมอนุญาตใหบุคลากรตางชาติ

เขาไปปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลือในประเทศพมา ทําใหการ

ชวยเหลือเปนไปดวยความลาชา ผูประสบภัยท่ีรอดชีวิตสวนใหญ

เปนผู ที่ไดรับบาดเจ็บ เมื่อขาดการดูแลบาดแผลอยางถูกตอง 

ทําใหเกิดการติดเชื้อและลุกลามมากขึ้น 

 ในที่สุด นานาประเทศไดกดดันใหรัฐบาลพมารับความ

ชวยเหลือจากตางประเทศในการฟนฟูประเทศ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดตั้ง

คณะทํางานเฉพาะกิจดานมนุษยธรรมอาเซียนรับความชวยเหลือ

จากทั่วโลก จากนั้นไดจัดตั้งกลุมแกนกลางไตรภาคี ประกอบดวย

ตัวแทนรัฐบาลพมา อาเซียน และองคกรสหประชาชาติ เพ่ือ

ประสานงานการใหความชวยเหลือในการฟนฟูทุกรูปแบบ

คลื่นยักษสึนามิ 
 สึนามิ เปนภาษาญี่ปุน แปลวา คลื่นที่ทาเรือ6 หมายถึง 

คลื่นหรือกลุมคลื่นที่มีจุดกําเนิดอยูในเขตทะเลลึก มักปรากฏหลัง

6 คํานี้บัญญัติขึ้นโดยชาวประมงญ่ีปุน ซึ่งแลนเรือกลับเขาฝงมายังทาเรือ และพบวาทุกสิ่งทุกอยางท่ีเคยอยูที่ทาเรือนั้นถูกคลื่นยักษทําลายพังพินาศไป
จนหมดสิ้น โดยในระหวางที่เขาลอยเรืออยูกลางทะเลกวางน้ัน ไมรูสึกถึงความผิดปกติของคล่ืนดังกลาวเลย เนื่องจากคล่ืนสึนามิไมสามารถสังเกตเห็น
ไดขณะท่ีลอยเรืออยูบนผิวนํ้ากลางทะเลลึก จะเห็นเปนเพียงแคเงาเนินตํ่าๆ อยูใตนํ้าเทานั้น
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แผนดินไหวขนาดใหญ แผนดนิไหวใตทะเล ภเูขาไฟระเบิด ดนิถลม 

แผนดินทรุด หรืออุกกาบาตขนาดใหญตกลงในทะเล สึนามิ

แตกตางจากคลื่นปกติเพราะตัวคลื่นสามารถเดินทางไดเปนระยะ

ทางไกลโดยไมสูญเสียพลังงาน เขาทําลายชายฝงที่อยูหางไกล

จากจุดกําเนิดหลายพันกิโลเมตร เม่ือเกิดข้ึนท่ีจุดกําเนิดในทะเล

ลึกจะเปนคล่ืนขนาดเล็ก แตจะกลายเปนคล่ืนขนาดยักษเม่ือถึง

ฝงเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล คลื่นยักษ

สึนามิในรอบ 10 ปที่ผานมา เกิดที่ประเทศไทยในป 2547 และ

ประเทศญี่ปุนในป 2554 

คลื่นยักษสึนามิในประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม 2547 เนื่องจากแผนดินไหวนอกชายฝงดานตะวันตก

ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ระดับ 9.0 ริกเตอร ทําให

เกดิคลืน่ยักษสนึามใินหลายประเทศ รวมทัง้พืน้ที ่6 จงัหวัดภาคใต

ของประเทศไทย ไดแก ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล 

กระทรวงมหาดไทยไดรายงานตอคณะรัฐมนตรีถึงความเสียหาย 

มีผูเสียชีวิต 5,309 คน เปนชาวตางชาติ 1,240 คน ไมทราบ

สัญชาติ 2,341 คน ผูสูญหาย 3,370 คน ความเสียหายเกิดกับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากที่สุด และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการ

ทองเท่ียว คิดเปนมูลคา 14,934 ลานบาท หรือ 382.83 ลาน

ดอลลารสหรัฐ

 พื้นท่ีประสบภัยพิบัติ เปนแหลงทองเที่ยวชายทะเลที่

รู จักไปทั่วโลก ประกอบกับเวลาที่เกิดภัยพิบัติเปนชวงวันหยุด

คริสตมาสและปใหม จึงมีนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและชาว

ตางประเทศเปนจํานวนมาก เนื่องจากสึนามิเปนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงท่ีไมเคยเกิดขึ้นใน

ประเทศไทยมากอน จึงไมมีระบบเตือนภัยลวงหนา รวมทั้ง

นักท องเที่ยวและคนในทองถิ่นส วนใหญไม มีความรู และ

ประสบการณเกี่ยวกับภัยสึนามิ ทําใหขาดความระมัดระวังและไม

สามารถหนีไดทัน จึงมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก เกิด

ความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภคและการส่ือสาร การชวย

เหลือผูประสบภัยจึงเปนไปอยางยากลําบากและลาชา โดยเฉพาะ

ในแหลงทองเที่ยวที่เปนเกาะหางจากฝง 

 ภาคเอกชน ประชาชน ไดใหความรวมมือในการ

ชวยเหลือผูประสบภัยอยางเขมแข็ง ทั้งการบริจาคเงินและส่ิงของ 

โดยเฉพาะอาสาสมัครจํานวนมากที่ชวยเหลือทั้งการกูภัย ติดตอ

ประสานงานกับนักทองเที่ยวชาติตางๆ การพิสูจนเอกลักษณ

บุคคล ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และเปนจุดเริ่มตนของขบวนการอาสาสมัครในประเทศไทย

 หลังจากเหตุการณสึนามิ ประเทศไทยไดติดตั้งระบบ

เตือนภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ และเช่ือมโยงฐานขอมูลเกี่ยวกับการ

เกิดและการต้ังรับภัยสึนามิระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

เชน ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ศูนยปฏิบัติการของสํานักนายก

รัฐมนตรี ศูนยปฏิบัติการของหนวยงานท้ังในระดับกระทรวงและ

ระดับกรม รวมท้ังติดตั้งระบบเตือนภัยในทองถ่ิน เชน การติดต้ัง

ปายบอกเสนทางหนีภัย การวางแผนและซอมการหนีภัย เปนตน

 คล่ืนยักษสึนามิที่ประเทศญ่ีปุ น เกิดขึ้นเม่ือวันที่ 

11 มีนาคม 2554 จากแผนดินไหวนอกชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก

ประเทศญี่ปุ น ศูนยกลางหางจากเกาะฮอนชู 150 กิโลเมตร 
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ความรุนแรง 9.0 รกิเตอร กอใหเกดิสึนามทิีม่คีวามสงูถงึ 40.5 เมตร 

ในเขตมยิาโกะ อวิาเตะ และโทโฮะก ุบางพืน้ทีค่ลืน่ไดพดัลกึเขาไป

ในแผนดินถึง 14 กิโลเมตร นอกจากน้ี เหตุการณแผนดินไหวและ

สึนามิไดสรางความเสียหายใหแกโรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด

ฟูกูชิมะ มีสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลสูงกวาเดิมถึง 1,850 เทา 

ระบบหลอเย็นของเตาปฏิกรณนิวเคลียรขัดของและเกิดระเบิดถึง 

4 เตา ทําใหเกิดความหวาดกลัววาความรอนที่เพิ่มข้ึนจะทําใหเตา

ปฏกิรณนวิเคลยีรระเบดิ รฐับาลญีปุ่นไดสัง่อพยพผูคนหลายแสนคน

ในรัศมี 20 กิ โลเมตรรอบโรงไฟฟ า จนสามารถควบคุม

สถานการณไดในวันท่ี 6 หลังจากเกิดเหตุการณสึนามิ  มูลคา

ความเสียหายจากภัยแผนดินไหวและคลื่นสึนามิประมาณ 

309,000 ลานดอลลารสหรัฐ 

 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเปนลูกโซ ตั้งแตแผนดินไหว คลื่นยักษ

สึนามิ และการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี นับวามีความ

รุนแรงเปนอยางย่ิง แตมีผูเสียชีวิตเพียง 15,373 คน บาดเจ็บ 

5,364 คน และสูญหาย 8,198 คน เนื่องจากญี่ปุนมีระบบการ

เตือนภัยท่ีรวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพสูง นอกจากน้ี 

ญี่ปุนมีระบบการหนีและปองกันภัยที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากได

รับการวางแผนและมีการซักซอมมาเปนอยางดี ประชาชนญี่ปุนมี

ระเบียบวินัยและสํานึกตอสวนรวม มีความเสียสละ ซื่อสัตย ไดรับ

การปลูกฝงต้ังแตเด็ก ทุกคนรวมมือกันแกไขปญหาที่กําลังเผชิญ

อยางเปนขั้นตอนตามที่ออกแบบวางแผนไว วัฒนธรรมเหลานี้จะ

สามารถนําพาประเทศไปสูการฟนฟูไดอยางเขมแข็งและรวดเร็ว   

 พื้นที่ประสบภัยเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของ

ญี่ปุน โดยเฉพาะการปลูกขาว คิดเปนรอยละ 20 ของปริมาณขาว

ทั้งหมดที่ผลิตไดในประเทศ ปญหากัมมันตภาพรังสีรั่วไหลทําให

ประเทศคูคาตางๆ  สั่งระงับการนําเขาอาหารจากญี่ปุน  สงผล

กระทบตอการสงออกของญ่ีปุนอยางมาก นอกจากน้ี โรงไฟฟา

นิวเคลียรสงผลทางจิตวิทยาอยางรุนแรงตอทัศนคติที่มีตอการ

สรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประชาชนทั่วโลก หลายประเทศเริ่ม

ทบทวนหรือสั่งระงับโครงการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

 สําหรับการฟ นฟูประเทศ  รัฐบาลญ่ีปุ นมีคําส่ังให

บริษัทพลังงานไฟฟาโตเกียว ซึ่งรับผิดชอบโรงไฟฟานิวเคลียรที่

ฟูกูชิมะ จายเงินชดเชยแกผูที่ตองอพยพครอบครัวละ 1 ลานเยน7 

หากเปนรายบุคคล คนละ 750,000 เยน ธนาคารกลางญ่ีปุน

อัดฉีดเงินเขาสู ระบบอยางนอย 15 ลานลานเยน เมื่อวันที่ 

14 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อเรงฟนฟูตลาดใหกลับคืนสูสภาพปกติ 

และดําเนินมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีการร่ัวไหลของ

กัมมันตภาพรังสี อาทิ การยกเวนคาธรรมเนียมสนามบินสําหรับ

ผูที่เดินทางไปยังพื้นท่ีเหลานี้ และขอความรวมมือในการสงสินคา

เกษตรจากพื้นที่เหลานี้ไปขายทั่วโลก

การวิเคราะหเปรียบเทียบภัยพิบัติในประเทศ
ตางๆ
 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ มีประเด็นสําคัญที่

สามารถนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกันไดดังนี้

7 อัตราแลกเปล่ียนเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 1 ดอลลารสหรัฐ มีมูลคาเทากับ 80.5174 เยน 
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1. การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ โครงสราง

พื้นฐานในการรับภัยพิบัติของในประเทศญ่ีปุนมีประสิทธิภาพสูง 

บานทุกหลังมีระบบเซ็นเซอรที่หัวมิเตอรแกส หากเกิดแผนดินไหว

ที่ระดับความรุนแรงเกิน 5.0 ริกเตอร จะตัดการจายแกสโดย

อัตโนมัติ มีการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับภัยพิบัติ 

อาคารและสิ่งกอสรางถูกออกแบบใหมีความยืดหยุน สามารถเอน

ไปมาไดเมื่อเกิดแผนดินไหว และใชวัสดุทนไฟ ระบบรถไฟฟาจะ

หยดุวิง่โดยอัตโนมัตทินัททีีเ่กดิแผนดนิไหว มกีารจัดหายานพาหนะ

และระบบการกู ภัย กู ชีพในสถานการณฉุกเฉิน สรางกําแพง

กันคล่ืนยักษสึนามิเพื่อลดความแรงของคล่ืน จัดหาสถานท่ี

หลบภัย สถานที่รองรับการอพยพ กําหนดเสนทางการอพยพ 

รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหกับประชาชนในการรับมือกับ

ภัยพิบัติ กระตุนใหเกิดความตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนแก

คนทุกวัย ดวยการใหขอมูลความรู และการฝกซอมการหนีภัย

อยางเปนระบบอยางสม่ําเสมอ โดยไดบรรจุเรื่องการปองกัน

ภยัพบิตัไิวในหลักสูตรของโรงเรียนและกิจกรรมของหนวยงานตางๆ 

ดังนั้น เมื่อเกิดภัยสึนามิ ประชาชนที่อาศัยอยูใกลชายฝงสวนใหญ

สามารถอพยพไปสูที่สูงซึ่งกําหนดใหเปนที่หลบภัยสึนามิ โดยมี

ปายบอกทางอยางชัดเจน แมแตเด็กนักเรียนประถมก็สามารถ

อพยพไปสูที่ปลอดภัยไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถรักษาชีวิต

ประชาชนไดหลายหม่ืนคนจากภัยสึนามิ ขณะท่ีประเทศไทยไม

เคยประสบภัยสึนามิมากอน จึงไมมีความรูในเรื่องการเตรียมตัว

รับภัย และทําใหเกิดความเสียหายมหาศาล

 2. ระบบเตือนภัย  ประเทศญี่ปุนมีระบบเตือนภัยท่ีดี

ที่สุดในโลก ทั้งระบบการเตือนภัยแผนดินไหวท่ีทํางานอัตโนมัติ

ภายใน 3 วินาทีหลังจากเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ศูนยกลาง คลื่น

แผนดินไหวจะใชเวลา 90 วินาทีในการเดินทางถึงกรุงโตเกียว 

ขณะที่การเตือนภัยสึนามิใชเวลา 3 นาที หลังเกิดแผนดินไหว 

คลื่นสึนามิใชเวลาเดินทาง 6 นาทีจึงถึงชายฝง ทุกพื้นท่ีที่ประสบ

ภัยพิบัติไดรับการเตือนภัยลวงหนา พื้นที่ประสบภัยรุนแรงท่ีสุดมี

เวลาถึง 15 นาทีในการอพยพ จึงมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณแผน

ดินไหวและสึนามิรวมกันนอยกวากรณีแผนดินไหวในจีนและเฮติ 

ขณะที่ประเทศไทยในขณะนั้นยังไม มีระบบเตือนภัยสึนามิ 

เนื่องจากไมมีผูใดคาดคิดวาจะเกิดภัยชนิดนี้ขึ้นในประเทศไทย 

จึงทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก 

 3. การใหความชวยเหลือผู ประสบภัย เหตุการณ

แผนดินไหวในเฮติและจีน มีระดับความรุนแรงใกลเคียงกัน 

แตเฮติมีจํานวนผูเสียชีวิตสูงกวา เนื่องจากการชวยเหลือของจีนมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ขณะท่ีเฮติไดรับความชวยเหลือลาชา

เนือ่งจากปญหาดานการจัดการรับความชวยเหลือจากตางประเทศ 

ทําใหเกิดการแยงชิงเครื่องอุปโภคบริโภค สงผลใหมีผูเสียชีวิต

และบาดเจบ็เพิม่ขึน้เปนจํานวนมาก สาํหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิา

แมจะมีความพรอมในเร่ืองงบประมาณและอุปกรณต างๆ  

สามารถชวยเหลือผู ประสบภัยไดดัวยตนเอง แตรัฐบาลให

ความชวยเหลือลาชาเชนกัน เนื่องจากขาดขอมูลที่ถูกตองใน

ชวงแรกที่ประสบภัยพิบัติ 
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 ภาครัฐของไทยไดรับการสนับสนุนอยางเขมแข็งจาก

อาสาสมัครในการใหความชวยเหลือผู ประสบภัย ทําใหการ

ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีการใหความชวย

เหลือในประเทศญ่ีปุนสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ทุกคน

รวมมือกันแกปญหาที่กําลังเผชิญ โดยไมแสดงออกถึงความ

ตื่นตระหนก ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหลาย

ลานคนยังเต็มใจเขาคิวซื้อของนานถึงสองชั่วโมง แทนที่จะไป

หยิบฉวยมาจากรานคาที่ ไม มีคนเฝ า ภายในศูนยผู อพยพ

ขาดแคลนทั้งนํ้า อาหาร และสุขภัณฑอยางมาก แตไมมีการ

เรียกรองหรือวิพากษวิจารณ ทั้งยังแสดงความเขาใจรัฐบาลและ

เจาหนาที่ รวมทั้งพรอมที่จะใหความรวมมือ 

4. ปจจัยทางการเมือง พายุนารกิสในพมา มีความ

รุนแรงนอยกวาพายุแคทรินาในสหรัฐอเมริกา แตมีผูเสียชีวิตและ

สูญหายสูง เนื่องจากรัฐบาลใหความสําคัญกับปจจัยทางการเมือง

สูงกวาการใหความชวยเหลือผูประสบภัย และปฏิเสธความชวย

เหลือจากตางประเทศในระยะแรก รวมทั้งไมใหความสนใจในการ

ชวยเหลือผูประสบภัยและคนหาผูสูญหายเทาท่ีควร สงผลให

ประชาชนที่บาดเจ็บตองเสียชีวิตเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก 

 5. ความเห ล่ือม ล้ําระหว  าง เ มืองและชนบท 

เหตุการณแผนดินไหวของจีน  สะทอนใหเห็นถึงความไมเทา

เทียมกันระหวางเมืองและชนบทอยางชัดเจนในการใหบริการ

สาธารณสุขและการกอสรางอาคารที่ไมไดมาตรฐานในเขตชนบท

ที่ไมไดเปนฐานการผลิตและการสงออกสําคัญของประเทศ 

สังเกตไดจากความเสียหายที่เกิดขึ้น สวนใหญมีสาเหตุมาจาก

อาคารถลม เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุเปนพื้นที่ชนบท และมีการ

กอสรางอาคารสวนใหญที่ไมไดมาตรฐาน โดยเฉพาะโรงเรียน 

ทาํใหมนีกัเรียนเสยีชวีติจากโรงเรียนถลมเปนจาํนวนถงึ 5,335 คน 

และพิการ 546 คน นอกจากนี้ การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ

เบ้ืองตนทําไดลําบาก เนื่องจากขาดแคลนบริการสาธารณสุข 

ขณะท่ีแผนดินไหวและสึนามิในญ่ีปุ น เกิดขึ้นในชนบทของ

ประเทศเชนกัน แตกลับมีระบบเตือนภัย โครงสรางพื้นฐาน และ

มาตรการปองกันภัยที่ดี ทําใหลดความเสียหายไดมาก

 6. การฟนฟหูลังภยัพิบตั ิจากพายเุฮอรรเิคนแคทรนิา

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนไปอยางลาชา เนื่องจากมีปญหาใน

เรื่องการบริหารจัดการ เปนแบบสั่งการจากบนลงลาง และขาด

การประสานงานระหว างรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น 

ประกอบกับปญหาวิกฤติความเชื่อมั่นของประชาชนตอรัฐบาล

เนื่องจากการใหความชวยเหลือที่ไมตอเน่ืองในชวงแรกที่เกิด

ภัยพิบัติ ขณะท่ีการฟนฟูหลังแผนดินไหวในประเทศจีน สามารถ

ทําไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูนําจีนใหความสําคัญกับการชวย

เหลือผูประสบภัยอยางมากต้ังแตเริ่มตนเกิดภัยพิบัติ และจัดสรร

งบประมาณในการฟนฟูประเทศอยางเต็มที่ ทําใหประชาชนมี

ขวัญและกําลังใจดี พรอมที่จะให ความร วมมือกับภาครัฐ 

การฟนฟูประเทศจึงสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว

ตารางเปรียบเทียบภัยพิบัติในประเทศตางๆ

แผนดินไหวใน
ประเทศจีน
ป 2551

แผนดินไหวใน
ประเทศเฮติ 
ป 2553

พายุเฮอรริเคน
แคทรินา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

 ป 2548

พายุไซโคลน
นารกิส 

ประเทศพมา 
ป 2551

คลืน่ยกัษสนึามิ
ประเทศไทย
 ป 2547

คลืน่ยกัษสนึามิ 
ประเทศญ่ีปุน 

ป 2554

คว
าม

รุน
แร

ง

แผนดินไหวระดับ 
7 . 9  ริ ก เ ต อ ร  
ศู น ย  ก ล า ง อ ยู  ที่
เ มื อ ง เ ห วิ น ฉ ว น 
ม ณ ฑ ล เ ส ฉ ว น 
ประเทศจีน 

แผนดินไหวระดับ 
7 . 3  ริ ก เ ต อ ร  
ศูนยกลางอยูหาง
จ า ก ก รุ ง
ปอร  โตแปรงซ  
เมืองหลวงของเฮ
ติไปทางทิศตะวัน
ต ก เ ฉี ย ง ใ ต 
ป ร ะ ม าณ  2 5 
กิโลเมตร 

พายุเฮอรริเคน ระดับ 
5 (SSHS) ความเร็ว
ลม 280 กิโลเมตรตอ
ชั่ ว โ ม ง  พายุ ส ร  า ง
ความเสียหายที่มลรัฐ
ฟลอริดา หลุยเซียนา 
( โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ มื อ ง
นิ ว อ อ ร  ลี น ส  ) 
มิ ส ซิ ส ซิ ป ป   แ ล ะ
อลาบามา

พ า ยุ ไ ซ โ ค ล น 
ระดับ 4 (SSHS) 
ความเร็วลม 215 
กิ โ ล เ ม ต ร ต  อ
ชั่วโมง พายุสราง
ความเสียหายที่
เมืองย  าง กุ  ง  อิ
รวดี หงสาวดี รัฐ
ม อ ญ  แ ล ะ รั ฐ
กะเหรี่ยง

แผนดินไหวนอกชายฝ ง
ด านตะวันตกของเกาะ
สุ ม า ต ร า  ป ร ะ เ ท ศ
อินโดนีเซีย ระดับ 9.0 ริก
เตอร ทําใหเกิดคล่ืนยักษสึ
นามิในหลายประเทศ รวม
ทั้งพ้ืนที่ 6 จังหวัดภาคใต
ของประเทศไทย ไดแก 
ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ 
ตรัง และสตูล

แผนดินไหวนอกชายฝงมหาสมุทร
แปซิฟ กประเทศญี่ปุ น  ความ
รุนแรง 9.0 ริกเตอร กอใหเกิด
คลื่นยักษสึนามิ มีความสูง 40.5 
เมตร ในเขตมิยาโกะ อิวาเตะ 
โทโฮะกุ และโรงไฟฟานิวเคลียรที่
จังหวัดฟูกูชิมะเสียหาย ทําใหมี
สารกัมมันตภาพรังสรีั่วไหล
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ประเด็นทาทายของประเทศไทย 
 บทเรียนภัยพิบัติในประเทศตางๆ ทั่วโลก ชี้ใหเห็นถึง
ประเด็นทาทายสําหรับประเทศไทยในการเตรียมรับมือกับ
ภัยพิบัติ ดังนี้

1. การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ
  1.1 เตรียมความ พรอมของประชาชนและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรับมือกับภัยพิบัติ ในเรื่องการให
ความรูความเขาใจในลกัษณะของภัยพบิตัติางๆ ตัง้แตวยัเดก็ โดยการ

แผนดินไหวใน
ประเทศจีน
ป 2551

แผนดินไหวใน
ประเทศเฮติ 
ป 2553

พายุเฮอรริเคน
แคทรินา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

 ป 2548

พายุไซโคลน
นารกิส 

ประเทศพมา 
ป 2551

คลืน่ยกัษสนึามิ
ประเทศไทย
 ป 2547

คลืน่ยกัษสนึามิ 
ประเทศญ่ีปุน 

ป 2554

คว
าม

เส
ียห

าย

จํานวนผู  เสียชีวิต 
69,197 คน บาด
เจ็บ 374,176 คน 
สูญหาย 18,222 
คน ผู ไรที่อยู  4.8 
ล  า นคน  มู ล ค  า
ความเสียหายไมตํ่า
กวา 20,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐ

จํานวนผูเสียชีวิต 
2 2 0 , 0 0 0  คน  
บ า ด เ จ็ บ 
300,000 คน ไร
ที่อยู 1.8 ลานคน 
มูลค าความเสีย
หาย 7,804 ลาน
ดอลลารสหรัฐ

จํ า น วนผู  เ สี ย ชี วิ ต 
1,836 คน บาดเจ็บ
และสูญหาย 705 คน 
ไร ที่อยู ประมาณ 8 
แสนคน มูลคาความ
เสียหาย 90,900 ลาน
ดอลลารสหรัฐ

จํานวนผูเสียชีวิต 
กว  า  146 ,000 
ค น  สู ญ ห า ย
ประมาณ 54,000 
คน มูลคาความ
เสียหาย 10,100 
ล  า น ด อ ล ล า ร 
สหรัฐ 

จํานวนผู เสียชีวิต 5,309 
คน  เป  นชาวต  า งชาติ 
1 , 2 40  คน  ไ ม  ท ร าบ
สั ญ ช า ติ  2 , 3 4 1  ค น 
สูญหาย 3,370 คน ความ
เสียหายรวม คิดเปนมูลคา 
382.83 ล านดอลลาร 
สหรัฐ

จํานวนผู เสียชีวิต 15,373 คน 
บาดเจ็บ 5,364 คน และสูญหาย 
8,198 คน มูลคาความเสียหาย
ประมาณ 309,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ

กา
รรั
บม

อืก
บัภ

ยัพิ
บตั

ิ รั ฐบาลให ความ
ชวยเหลอือยางเต็มท่ี 
รวด เ ร็ ว  และ มี
ประสิทธิภาพ

ก า ร รั บ ค ว า ม
ช วยเหลือขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ 
ทําใหไดรับความ
ชวยเหลือลาชา

การใหความชวยเหลือ
ขาดความตอเนื่องใน
ช  ว งแรก  ทํ า ให  มี
ผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

ก า ร ใ ห  ค ว า ม
ช  วย เหลือจาก
รัฐบาลและจาก
ตางประเทศไม
เพียงพอ 

ขาดระบบเตือนภัย และ
การใหความรูแกประชาชน 
เนื่องจากไมเคยเกิดขึ้น
ในประเทศไทยมากอน 

ระบบการเตือนภัย โครงสราง
พื้นฐาน และการเตรียมความ
พรอม มีประสิทธิภาพสูง คน
ญี่ปุ นมีระเบียบวินัยและสํานึก
ตอสวนรวม 

ผล
กร

ะท
บต

อป
ระ

เท
ศ

ส งผลกระทบตอ
เศรษฐกจิโดยรวมไม
รุนแรง เนื่องจาก
เกิดแผนดินไหวใน
พืน้ทีช่นบท 

สงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจอยาง
รนุแรง เนือ่งจาก 
แผนดินไหวเกิด
ใกลเมืองหลวง 
และประชาชน
สวนใหญยากจน  

ส  งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจรุนแรงกวา
ที่คาดไว และสงผล
กระทบตอความม่ันคง
ทางการเมืองของ
รัฐบาลเนื่องจากการ
ให ความชวยเหลือ
ขาดประสิทธิภาพ

ส  ง ผ ลก ร ะทบ
อยางรุนแรงตอ
ภาพพจน  ขอ ง
รั ฐ บ า ล ด  า น
มนุษยธรรมใน
เวทีโลก 

สงผลใหเกิดเครือข าย
อาสาสมัครที่เขมแข็งใน
ประเทศไทยหลังภัยพิบัติ

สงผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในดานการสงออกสนิคา
เกษตรที่ อ าจปน เป   อนสาร
กัมมันตรังสี และสงผลตอความ
เชื่อมั่นในอุตสาหกรรมนิวเคลียร
ของประเทศท่ัวโลก

กา
รฟ

นฟู
หล

ังภั
ยพ

ิบัต
ิ

รัฐบาลดําเนินการ
ฟ   น ฟู ป ร ะ เ ท ศ
อยางรวดเร็วและ
จริงจัง

การฟ นฟูลาชา  
เนื่ อ งจากต อง
อาศัยความชวย
เหลือจากองคกร
ระหวางประเทศ
เปนหลัก

ก า รฟ   น ฟู เ ป  น ไป
อ ย  า ง ล  า ช  า ม า ก 
เนื่องจากการบริหาร
จัดการของรัฐบาล
ขาดประสิทธิภาพ

ใชกลไกไตรภาคี 
ประกอบด  ว ย
ตัวแทนรัฐบาล
พม  า  อาเซียน 
แ ล ะ อ ง ค  ก ร
สหประชาชาติ 
เป นแกนกลาง
ประสานการให
ความชวยเหลือ

ติดตั้งระบบเตือนภัยและ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ฐ านข  อ มู ล
เกี่ยวกับการเกิดและการ
ตั้งรับภัยสึนามิระหวาง
ห น  ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ที่
เกี่ยวของ 

รัฐบาลใหความชวยเหลือดาน
การฟ นฟูแกผู ประสบภัยอยาง
เต็มที่ และใชงบประมาณในดาน
การตลาดเพ่ือฟนฟรูะบบเศรษฐกิจ

สอดแทรกไวในหลักสูตรการเรียนการสอน มีการซักซอมข้ันตอน
ในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติอยางสมํ่าเสมอ กําหนดเสนทางหนี
ภัยโดยติดตั้งปายบอกทางอยางชัดเจน และนอกเหนือจากการให
ความรู ในเร่ืองการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติที่ เคยเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยมาแลว ควรใหความรูในเรือ่งการเตรยีมรบัภยัพบิตัใิหมๆ  
ที่ไมเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากอนดวย อาทิ แผนดินไหว
รุนแรง พายุประเภทตางๆ เพื่อใหสามารถปรับตัวรับสถานการณ
ที่ไมคาดคิดไดอยางเหมาะสม รวมทั้งฝกระเบียบวินัยและปลูกฝง

วารสารเศรษฐกิจและสังคม
เม.ย.-มิ.ย. 55

32



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
เม.ย.-มิ.ย. 55

33วารสารเศรษฐกิจและสังคม
เม.ย.-ม.ิย. 55

33

องคกรพัฒนาเอกชน อาสาสมัคร เพื่อใหการฟนฟูเปนไปอยาง
รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
  3.2 สรางขวัญและกําลังใจใหแกทุกภาคสวน
ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการฟ นฟูประเทศหลังภัยพิบัติ
เปนอันดับแรก และกํากับดูแลอยางใกลชิด ปองกันการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อใหทุกภาคสวนเกิดความม่ันใจ และให
ความรวมมือกับภาครัฐอยางเต็มที่ในการฟนฟูประเทศ 

บทสรุป
 การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศตางๆ 
มีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกันออกไป  ประเทศไทยสามารถนํา
บทเรียนที่ไดจากการวิเคราะหกรณีเหลานี้ ไปใชในการเตรียมรับ
ภยัพบิตัทิีอ่าจเกิดในอนาคตใหสามารถรับมือกับภัยพบิตัทิีม่แีนวโนม
ที่จะทวีความรุนแรงและเกิดบอยครั้งไดอยางมปีระสิทธิภาพ และ
สามารถฟนฟปูระเทศหลังประสบภัยพบิตัไิดอยางรวดเร็ว 
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สํานึกตอสวนรวมตั้งแตวัยเด็ก เพื่อใหประเทศมีภูมิคุมกันตอภัย
พิบัติ และสามารถฟนฟูหลังภัยพิบัติไดอยางรวดเร็ว 
  1.2 ติดตั้งระบบเตือนภัยและขอมูลดานภัยพิบัติ
ที่ถูกตองและรวดเร็ว สําหรับภัยพิบัติชนิดตางๆ ที่เคยเกิดขึ้น
แลวและยังไมเกิดข้ึนในประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ซึ่งแม จะทําให  เตือนภัยเร็ว ข้ึนเพียงไม กี่วินาที แต ในช วง
สถานการณวกิฤต ิเวลาเหลานีอ้าจทาํใหสามารถชวยชวีติประชาชน
เพิม่ขึน้ไดอกีเปนจํานวนมาก รวมทัง้สามารถรายงานความรุนแรงของ
ภยัพบิตัไิดอยางถูกตอง เพื่อใหสามารถใหความชวยเหลือไดอยาง
รวดเร็วและท่ัวถึง ซึ่งในปจจุบัน ภาคเอกชนในหลายประเทศ 
อาทิ ฟลิปปนส เม็กซิโก อินเดีย เกาหลี อินโดนีเซีย และไทย ไดมี
การจัดต้ังเครือขายทรัพยากรภัยพิบัติ (Disaster Resource 
Network : DRN) เพ่ือเปนแหลงขอมูลในการสนับสนุนการจัดการ
ภัยพิบัติใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเปนแหลง
ทรัพยากรในการชวยเหลือดานการฟนฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติ
  1.3 จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอสําหรับรับมือ
กบัภยัพบิตัทิีไ่มคาดคิด ทัง้งบประมาณสาํหรบัการวางระบบเตอืนภยั 
ใหมีประสิทธิภาพ การจัดโครงสรางพื้นฐานหรือนวัตกรรมสําหรับ
รับมือกับภัยพิบัติ และการฟนฟูประเทศหลังภัยพิบัติ
  1.4 ลดความเหลือ่มลํา้ของการพฒันาระหวางเมอืง
และชนบท โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณสุข 
เพือ่ลดความเสียหายและจาํนวนผูเสยีชวีติจากภัยพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้
ในชนบท 

2. การรับมือกับภัยพิบัติ
  2.1 กําหนดระบบจัดการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหความชวยเหลือไปถึง
ผู ประสบภัยอยางรวดเร็ว อาทิ การจัดระบบการสื่อสารใน
ยามฉุกเฉิน การเตรียมอุปกรณใหความชวยเหลือใหอยูในสภาพ
พรอมใชอยูเสมอ และสงเสริมเครือขายอาสาสมัครท่ีสามารถเปน
กําลังสําคัญในการชวยเหลือผูประสบภัย 
  2.2 ใหความสําคัญกับการชวยเหลือผูประสบ
ภัยมากกวาเงื่อนไขทางการเมือง ทุกฝายควรยุติความขัดแยง
ทางการเมอืงทัง้ในระดบัประเทศและระหวางประเทศ และรวมมอื
กันชวยเหลือผู ประสบภัยยามที่เกิดภัยพิบัติอยางเปนนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในการสงความชวยเหลือ
ของประเทศตางๆ ใหมากท่ีสุด

3. การฟนฟูหลังภัยพิบัติ
  3.1 ดําเนินการฟนฟูอยางเปนบูรณาการ การ
ฟนฟูประเทศหลังภัยพิบัติเปนเร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีทุกฝายจะตอง
รวมมือกันดําเนินการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน 
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ตัวอยาง
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค

ที่สรางเมืองนาอยู
สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*

* สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 ชมุชนบานหมอ ตาํบลคคูาํ อาํเภอซาํสงู จงัหวดัขอนแกน 

เปนชุมชนท่ีมีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เนื่องจากมี

ทุนทางเศรษฐกิจ เปนแหลงปลูกผักปลอดสารพิษที่ไดรับการ

ยอมรับจากผูบริโภคโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแกน ทุนทางสังคม 

มคีวามเขมแขง็ของชมุชนและภมูปิญญาดานสมนุไพรพืน้บาน และ

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ มีแหลงนํ้าใตดินที่อุดมสมบูรณ สํานัก

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึง

ไดเลือกชุมชนบานหมอเปนกรณีตัวอยางที่จะพัฒนาใหเปนเมือง

นาอยูโดยประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค

ศักยภาพของชุมชนบานหมอ
 ในระยะที่ผานมา หลายหนวยงานเขามาสนับสนุน

การพัฒนาพ้ืนที่ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจทําใหชุมชนบานหมอ

สามารถทําเกษตรปลอดภัยประสบความสําเร็จ สงผลใหหลุดพน

จากความยากจน แตชุมชนยังมีความเสี่ยงหลายประการ 

โดยเฉพาะดานสิง่แวดลอมทีข่าดการดูแลอยางจรงิจงั ทัง้ปาชมุชน 

การบรหิารจดัการนํา้ทีม่ปีระสิทธิภาพ  ปญหาดินเสือ่มสภาพเนือ่งจาก

เกษตรกรบางรายใชปุยเคมีเปนระยะเวลานาน ตนทุนการปลูกพืช

ผักดวยวิธีเกษตรปลอดภัยตองใชต นทุนสูงในระยะเร่ิมแรก

โดยเฉพาะผักทีจ่าํเปนตองใชผาพลาสติกคลุม ภยัธรรมชาติทัง้นํา้ทวม

และภัยแลงทําใหพืชผักเสี่ยงตอความเสียหาย การดูแลสุขอนามยั

ของคนในชุมชน และสภาพแวดลอมชุมชนยังไมไดรับการพัฒนา

ใหเปนระเบียบ สวยงาม นาอยู และเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว

นอกจากนี้  การเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนท้ังโอกาสและขอจํากัดของ

ชุมชน ไดแก 1) ความตองการพืชพลังงานและอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่ว

โลก เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้น ขณะที่ความสามารถในการผลิตมี

จํากัดจากหลายสาเหตุ อาทิ พื้นท่ีที่เหมาะสมตอการเพาะปลูก 

เทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ เกิดความขัดแยง

ในการใชพื้นที่ปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน ผลผลิตทางการ

เกษตรขาดแคลนและราคามีแนวโนมสงูขึน้  2) การเขาสูสงัคมผูสงู

จิปาถะ

ชมุชนบานหมอ เปนพืน้ทีใ่นลุมนํา้หวยสายบาตร เปนลุม
นํา้ยอยของลุมนํา้ช ีอยูดานตะวันออกของจังหวัดขอนแกน 
ตดิกบัอาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม เปนชมุชนเกษตร 
ในอดตีทาํนาทาํไรเปนหลกั ตอมาผูนาํชมุชนรเิริม่ปลกูพชืผกั
เพือ่การบริโภค และพัฒนาเปนผกัปลอดสารพษิตามแนวทาง
เกษตรปลอดภัย ตัง้แตป 2537 ผกัของชมุชนบานหมอมชีือ่
เสียงและสรางรายไดหลักใหกับชุมชน ภายใตตราสินคา 
“ผักบานหมอ” ที่จําหนายในจังหวัดขอนแกนทั้งใน
หางสรรพสนิคาและตลาดชุมชน
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อายุและผลกระทบทางสังคม   ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้น

อกีกวา 81 ลานคน ประเทศไทยจะเขาสูสงัคมผูสงูอายุโดยสมบูรณ

ในป 2568 ทําใหประเทศตองมีมาตรการรองรับการขาดแคลน

แรงงานและคารักษาพยาบาลที่ เพิ่มขึ้นในอนาคต 3) การ

เปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลกและผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม ทาํใหเกดิภาวะนํา้ทวมและภยัแลงหลายพืน้ทีแ่บบ

ซํา้ซากท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย ในป 2553 เกดิภาวะนํา้ทวมและ

ภัยแลงรุนแรงในปเดียวกันโดยเฉพาะในภาคอีสาน ภาคกลางและ

ภาคเหนือ  4) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน กําหนด

วสิยัทศันวา ขอนแกนเมอืงนาอยู เปนศนูยกลางเช่ือมโยงเครือขาย

การคา การลงทนุ การบรกิาร และการคมนาคมขนสงในภมูภิาคสูสากล 

ใหความสําคญัในการพัฒนาเศรษฐกิจใหมัน่คงและสามารถแขงขนั 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรโดยใชองคความรูและความ

คดิสรางสรรคในการพัฒนาผลผลิต เชน เมล็ดพันธุ และพืชผัก การ

พฒันาคุณภาพคนและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน การเสริมสรางความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน

 ผลการประเมินสถานการณแวดลอม พบวา หากพัฒนา

ชุมชนบานหมอใหเขมแข็ง เปนเมืองนาอยู และมีโอกาสพัฒนา

คณุภาพชีวติใหดยีิง่ขึน้ ควรเนนการเพ่ิมรายไดของเกษตรกรชุมชน

บานหมอ โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคมาสนับสนุนการเพิ่ม

มูลคาสนิคาเกษตรดวยการสรางเอกลกัษณ การยกระดบัมาตรฐาน

การผลิตผักจากมาตรฐานผักปลอดภัยไปสูผักมาตรฐานอินทรีย 

การสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดูแลรักษาสุขภาพดวยตนเอง และ

การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและปรับสภาพแวดลอมชุมชน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร างสรรค  ใน
บานหมอ 
 กระบวนการการขับเคลือ่นเริม่จากการสรางสภาพแวดลอม

ใหเอื้อตอการสรางนวัตกรรมชุมชนผานกิจกรรมท่ีสรางโอกาสให

ผูแทนชุมชนและเกษตรกรไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูประสบความ

สําเร็จและปราชญชุมชนท่ีมีผลงานเชิงประจักษในดานเศรษฐกิจ

สรางสรรค การแลกเปล่ียนเรียนรูกบัสมาชิกของชุมชนอ่ืนทีป่ระสบ

ความสําเร็จ และการจัดเวทีระดมความคิดภายในชุมชน ใหคนใน

ชุมชนและเกษตรกรเกิดความคิดสรางสรรคที่จะนํามาตอยอด

ปรบัปรงุวถิกีารดาํเนนิชวีติบนพืน้ฐานของการพึง่ตนเอง ประกอบ

ดวยกิจกรรมหลัก ไดแก การตอยอดการเกษตรดานการปลูกผัก

ปลอดภัยไปสูเกษตรอินทรีย การยกระดับภูมิปญญาชุมชนดาน

สมุนไพรพื้นบานไปสูการดูแลสุขภาพดวยแพทยทางเลือกวิถีพุทธ 

และการปรับสภาพแวดลอมใหนาอยู ทั้ง 3 กิจกรรมสามารถ

เชือ่มโยงกนัทัง้ในมติเิศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอม กอใหเกดิการ

พฒันาในลกัษณะหวงโซคณุคา ตัง้แตตนนํา้ กลางนํา้ จนถงึปลายน้ํา 

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีจะยกระดับรายไดของชุมชน การดูแล

สขุภาวะ และการปรับสภาพแวดลอมชุมชนใหนาอยู นาํมาสูความ

อยูดีมีสุขของชุมชน ดังนี้

 1. ดานสังคม :  การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นดาน

การแพทยแผนไทย ชุมชนบานหมอมีทุนทางสังคมดานแพทย

แผนไทยอยูแลว การนาํผูนาํและสมาชกิชมุชนไปฝกปฏบิตัแิละแลก

เปลี่ยนเรียนรู เพื่อตอยอดองคความรู ดานการแพทยแผนไทย

พื้นบานกับคายสุขภาพพ่ึงตนเองแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก

แพทยทางเลือกวิถีธรรม ณ ศูนยเรียนรูสุขภาพพึ่งตนเอง ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงสวนปานาบุญ ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล 

จังหวัดมุกดาหาร ที่มี “หมอเขียว” หรือนายใจเพชร กลาจน 

หัวหนางานแพทยวิถีธรรม กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล

อํานาจเจริญรับผิดชอบ ที่ประสบความสําเร็จในการดูแลสุขภาพ 

และการรักษาดวยวิธีการตามหลักแพทยแผนไทย และสมุนไพร

พื้นบานผสมผสานองคความรูจากการแพทยแผนปจจุบัน การ

แพทยทางเลือก และการบริโภคอาหารท่ีปรับสมดุลของรางกาย 

รวมท้ังตระหนักถงึการอนุรกัษ ฟนฟอูงคความรูในการดูแลสุขภาพ

และความรูเกี่ยวกับสมุนไพร การถายทอดองคความรูที่เปน

ภูมิปญญาทองถิ่นใหกับคนรุนหลัง โดยจัดหาพ้ืนที่ในการอนุรักษ

สมุนไพรของชุมชนเพื่อใชศึกษาเรียนรู และทดลองผลิตผลิตภัณฑ

สมุนไพรใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ 

เศรษฐกิจสรางสรรค ตามความหมายของสํานกังานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหมายถึง 
แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช
องคความรู การศึกษา  การสรางสรรคงาน และการใช
ทรพัยสนิทางปญญา ทีเ่ชือ่มโยงกบัพืน้ฐานทางวฒันธรรม การ
สัง่สมความรูของสงัคม และเทคโนโลย/ีนวตักรรมสมัยใหม 

แนวคดิเมอืงนาอยู ของ องคการสหประชาชาต ิ “เมอืงทีด่ตีองเปนสถานท่ีทีไ่มเพยีงแตเปนพืน้ทีท่ีเ่หมาะแกการอยูอาศยัเทาน้ัน 
แตตองเขาถงึการจางงาน  มนีํา้สะอาด อากาศบริสทุธิ ์และอาหารท่ีเพยีงพอ รกัษาพยาบาล และการบริหารทีร่บัผดิชอบ จงึจะทาํให
เมอืงนัน้มคีณุภาพชวีติทีด่”ี
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2. ดานเศรษฐกจิ : การตอยอดภมูปิญญาทองถิน่ดาน

การปลูกผักปลอดภัยใหเปนผกัอนิทรีย ปจจุบนั ผกัปลอดสารพิษ

ของชุมชนบานหมอยังไมไดมาตรฐานอินทรีย การศึกษานี้จึงจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติ ณ สวนผักอินทรีย ของ

บรษิทัสวุรรณภูมอิอรกานิค อาํเภอน้ําหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ เพือ่

ตอยอดองคความรูดานเกษตรอนิทรยีทีเ่ปนมาตรฐานสากล ตัง้แต

การเตรยีมพืน้ทีป่ลกู การเตรยีมตวัและการปฏบิตัตินของเกษตรกร 

การปลกูและดแูลรกัษา การเกบ็เกีย่วผลผลติ การบรรจ ุการตลาด 

โอกาสทางการตลาดในอนาคต และผลตอบแทนทั้งทางตรงที่เปน

เงินและผลตอบแทนทางดานจิตใจท่ีเปนสวนหน่ึงในการอนุรักษ

ฟนฟสูิง่แวดลอมใหอดุมสมบรูณ กจิกรรมนีไ้ดรบัความรวมมอืเปน

อยางดีจากองคการบริหารสวนตําบลคูคาํ ในการรวมพัฒนาชุมชน

แตละมิติ และสนับสนุนการยกระดับการผลิตผักปลอดภัยใหเปน

ผักอินทรียที่ไดมาตรฐาน พรอมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการ

ตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี การจัดเตรียมพืน้ทีป่ลกูใหได

มาตรฐาน การรวมกลุมเกษตรกร และการตลาด 

 3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : การ

แลกเปล่ียนเรียนรูกับปราชญชาวบานในการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ จาก 2 เวที ไดแก 1) ดานเกษตรปราณีต ที่

ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินชีวิต โดยนําผูแทนชุมชน

ของอําเภอซําสูงเดินทางไปศึกษาจากแปลงเกษตร ณ ศูนยเรียนรู

ชุมชนพอคําเด่ือง ภาษี1 บานโนนเขวา ตําบลหัวฝาย อําเภอ

แผนภูมิที่ 1 ภาพรวมโครงการตัวอยางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคใหชุมชนซําสูง เปนเมืองนาอยู

1 ปราชญชาวบานภาคอีสาน มีผลงานเปนท่ีประจักษในการฟนฟูความอุดมสมบูรณใหผืนแผนดินอีสาน ไดรับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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แคนดง จังหวัดบุรีรัมย กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ิมจาก

การใหผูเขารับการอบรมตระหนักและตัดสินใจเลือกท่ีจะมีชีวิต

อยางมีความสุขและมีศกัดิศ์รีของความเปนมนุษยแทนความม่ังค่ัง

และเงนิตรา โดยปรบัวธิคีดิเพ่ือความอยูรอด เริม่ทีต่นเอง ดวยการ

ปลูกตนไมทุกชนิดทั้งไมผล ไมยืนตน ใหพืชแตละชนิดเกื้อกูลกัน 

ทาํใหมทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณและมคีวามอดุมสมบรูณ และ

เกษตรกรมรีายไดหมนุเวียนตลอดป 2 ) ดานการจัดการส่ิงแวดลอม

ชุมชนใหสวยงาม ณ บานเหลาโพธ์ิ หมูที่ 5 ตําบลหนองกุงสวรรค 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ประสบผลสําเร็จในการ

จดัการส่ิงแวดลอมชุมชนใหนาอยู เปนชมุชนปลอดขยะ ไมมบีริการ

เก็บขยะ โดยใหชุมชนรูจักการรีไซเคิล คัดแยกขยะ การจัดทํา

ปุยหมัก และการฝงกลบ ชุมชนแหงนี้ไดรับรางวัลการพัฒนาดาน

การรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยูและสงผลใหชุมชน

บานเหลาโพธ์ิเปนสถานท่ีศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู ทําให

ชุมชนมีขอตกลงรวมกันในการรักษาปาชุมชนและเพ่ิมพื้นที่ปา

ในไรนาใหสมบูรณตอไป 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 ผลการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางชุมชน

บานหมอเปนเมืองนาอยู พบวา กระบวนการพัฒนาที่จะนําชุมชน

ใดชมุชนหนึง่กาวไปสูความเปนเมอืงนาอยูไดอยางสมบรูณ สามารถ

นํากรอบแนวคิดของเศรษฐกิจสรางสรรคมาขับเคลื่อนการพัฒนา

ได บนความสอดคลองกบัศกัยภาพ โอกาส และสภาพภมูสิงัคมของ

ชุมชนโดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงและความสมดุลระหวางมิติ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน

รายได สขุภาวะ และสภาพแวดลอมของชุมชนในทิศทางท่ีดขีึน้ นาํ

ไปสูความอยูดีมีสุขที่ยั่งยืน อยางไรก็ตาม การพัฒนาชุมชนจะ

ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ ไดแก

1) ผูนําตนแบบทั้งดานความคิดริเริ่มและเปนตัวอยางสรางความ

เช่ือมัน่ใหกบัชมุชน 2) สมาชิกในชุมชนตองมีความรัก ความสามัคคี 

พรอมทีจ่ะชวยเหลอืซึง่กนัและกนั มคีวามขยนั อดทนตอการพฒันา

โดยไมยอทอ 3) ความรวมมือของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาค

รัฐตองใหการสนับสนุน แนะแนวทางการพัฒนาหรือสรางโอกาส

การเรียนรู เพื่อใหชุมชนสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง รูจัก

แสวงหาความรูจากภาคเีครอืขายทีป่ระสบความสาํเรจ็ในดานตางๆ 

และแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อนํามาพัฒนาตอยอดงานในชุมชนอยาง

สมํา่เสมอ สอดคลองกับผลการศึกษาสถานภาพของชุมชนดวยดัชนี

ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยระดับหมูบาน2 พบวา 

ชมุชนตองสรางโอกาสในการเรยีนรูเปนปจจยัสาํคญัตอการพฒันา 

ในอนาคตสามารถใชเปนดชันชีีว้ดัความสําเรจ็ของโครงการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจสรางสรรคที่สรางเมืองนาอยู  และเปนตัวอยางใน

การขยายผลไปสูชุมชนอื่นตอไป

2  ใชกรอบแนวคิดดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดศึกษาไวแลว
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 สาํหรบัแนวทางการผลกัดนัในอนาคตของการเสรมิสราง

ความเขมแข็งของชุมชนบานหมอและพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู 

ภาคสวนตางๆ ควรรวมมือกัน ดังนี้ 

องคการปกครองสวนทองถิ่น 

 1. สนับสนุนใหบานหมอเปน “แหลงทองเท่ียวเชิง

เกษตรนเิวศ” ระดบัตําบล/อาํเภอ และมนีโยบายสงเสรมิ “อาหาร

ปลอดภัยจากสารพิษ” เปนวาระแหงตําบลท่ีจะตองดําเนินการ

อยางเรงดวน เพือ่เพิม่ศกัยภาพดานรายได และสงเสรมิสขุภาวะให

แกคนชุมชนมากขึ้น 

 2. พัฒนาแหลงทุนในชุมชนอยางเปนรูปธรรม ให

กาวหนาและยกระดับเปนสถาบันการเงินชุมชนตอไป 

 3. สงเสริมกิจกรรมรณรงค ลด ละเลิกอบายมุข 

เปนการสรางจิตสํานึกใหประชาชนใสใจการดูแลสุขภาพตนเอง 

และครอบครัวอยางตอเนื่อง

 4. สงเสริมใหทุกกลุมอาชีพไดรับการฝกอบรม และ

สมัมนารวมกับหนวยงานภาครัฐใหมากข้ึน เพ่ือสรางเครือขายการ

พัฒนาระดับกลุมใหมีความเขมแข็ง

 5. สรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนพึ่งตนเองใหมากที่สุด 

อาทิ การทําปุยชีวภาพไวใชเอง เพื่อลดภาระตนทุนการผลิตที่สูง 

 6. บูรณาการหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบการพัฒนา

หมูบานใหไปในทศิทางเดยีวกัน และให อบต. มสีวนรวมสนบัสนนุ

การจัดทําแผนชุมชนรวมกับคนในหมูบาน เพื่อใหแผนชุมชนเปน

แผนแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ ตอบสนองศักยภาพและ

ความตองการที่แทจริง

ภาคเอกชน

 1. มีบทบาทในการขับเคล่ือนการพัฒนาโดยเฉพาะ

ดานเศรษฐกิจ นาํความรูมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

การตลาด ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอการ

ตัดสินใจของชุมชน

 2. สรางเครือขายองคกรเอกชนในการขับเคล่ือน

ความรับผิดชอบตอสังคมสูพื้นที่ เพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนฐานราก

ใหเขมแข็ง บนพื้นฐานของการพ่ึงตนเอง

 ภาคชุมชน

 1. ชุมชนเลือกผูนําชุมชนตนแบบท่ีมีวิสัยทัศนในการ

พฒันา มคีวามคดิรเิริม่สรางสรรค มคีวามเสยีสละ และลงมอืปฏบิตัิ

ใหชุมชนเห็นเปนตัวอยาง เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชน 

พรอมทั้งสรางเครือขายและผูนําในรุนตอไป 

 2. สมาชิกในชุมชนตองมีความรักความสามัคคีพรอม

ทีจ่ะใหความรวมมอืชวยเหลอืซึง่กนัและกนั มคีวามขยนัและอดทน

ตอการพัฒนาจนกระทั่งเห็นความสําเร็จโดยไมยอทอ   

 3. ชุมชนตองแสวงหาความรูจากภาคีเครือขายที่

ประสบความสําเร็จในดานตางๆ แลกเปล่ียนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ

เพื่อตอยอดการพัฒนาในชุมชน 
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นวตักรรมเพือ่เรยีนรูสูภยัพบิตัิ
ปภานัน วรวัฒนสกุล/ หฤทัย สายทินกร*

 ภัยพิบัติธรรมชาติไดสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอมแกประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย 

จงึเกิดความพยายามหาแนวทางการบริหารจัดการ รวมท้ังลดความ

สูญเสียที่จะเกิดข้ึน โดยนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพัฒนา

องคความรู และสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ

ที่สามารถใชงานไดจริง 

นวัตกรรมตางประเทศ 
 หลายประเทศคิดคนนวัตกรรมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ

ประเภทตางๆ ในหลากหลายรูปแบบท่ีนาสนใจและประเทศไทย

สามารถนํามาปรับใช ดังนี้

 เทคโนโลยีคันกั้นนํ้าตางประเทศ 

Floodstop ในประเทศอังกฤษ เปนแผงกั้นพลาสติก

คลายตวัตอเลโก นาํมาประกอบเปนแนวยาว ระหวางรอยตอแตละอนั

และดานลางจะมียางปองกันไมใหนํ้าซึมเขาได ใชวิธีการใสนํ้า

ดานในเพื่อถวงนํ้าหนัก 

ใชงานไดสะดวก รวดเรว็ 

ไมสกปรก เก็บรักษางาย 

มีขนาดความสูง 0.5 

เมตร และ 0.9 เมตร 

 Water Inflated Property Protectors (WIPP) 

Flood Barriers ของบรษิทั Hydrological Solutions ประเทศ

สหรัฐอเมริกา รูปรางคลายบอลลูนยาว ใชวิธีการถวงนํ้าหนัก โดย

ใสนํ้าเขาไปในบอลลูน อาศัย 3 องคประกอบหลักในการทํางาน 

ไดแก ผนังเหนือนํ้า ควรมีความสูงจากระดับผิวนํ้ามากกวา

รอยละ 25 เพื่อรองรับคลื่นที่อาจเกิดขึ้น อาทิ บอลลูนมีความสูง 

1 เมตร จะสามารถกัน้นํา้ไดดทีีร่ะดบันํา้ทวมตํา่กวา 75 เซนตเิมตร 

แรงเสียดทานของพื้นผิว เปนแรงระหวางบอลลูนกับพ้ืนผิวสัมผัส 

เปนแรงสําคัญที่ทําใหนํ้าไมสามารถรั่วดานลางไดถาพื้นผิวสัมผัส

ไมเรยีบ อาจเพ่ิมแรงดังกลาวโดยมี Freeboard มากข้ึน ระบบแผน

ปะทะดานใน เพื่อปองกันแรงดันของนํ้า ดานในบอลลูนแบงเปน 

2 ชองตามยาว แตละชองสามารถยุบหรอืพองตวัไดโดยอสิระตอกนั 

เปนการรักษาสมดุล ใชงานไดในบริเวณกวาง ไมจาํเปนตองวางบน

พื้นเรียบ บอลลูนมีความสูง 2.4 เมตรสามารถกันนํ้าไดเปนอยางดี

ที่ระดับนํ้าไมเกิน 1.8 เมตร 

 Geodesign Barriers คนักัน้นํา้ของบรษิทั Geodesign 

ประเทศสวีเดน เปนคันกั้นนํ้าที่ไดรับความนิยมใชกันแพรหลาย

มากท่ีสดุ หลกัการสราง และวิธกีารทํางานไมซบัซอน มฐีานรองรับเอียง

อยูที่ 45 องศา หลังจากนั้นนําแผนอะลูมิเนียม หรือแผนพลาสติก

แบบแข็ง มาตั้งบนฐานรองรับ และนําพลาสติกที่กั้นนํ้าไดมาคลุม

อีกชั้นเพื่อปองกันนํ้าซึม สามารถเสริมความสูงไดสูงสุด 2.4 เมตร

 SOSAVE sandbag “กระสอบทรายอัจฉริยะ” ของ

ประเทศจีน มีลักษณะคลายผากระสอบธรรมดา นํ้าหนักประมาณ 

400 กรัม เมื่อนํามาใชงาน ใหนําผากระสอบใสไปในน้ําประมาณ 

ขอมูลชวนรู

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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3-5 นาที จากน้ันจะขยายตัว และมีนํา้หนักเพ่ิมขึน้เปน 15 กโิลกรัม 

ใชวัสดุพิเศษที่สามารถดูดซับนํ้าเก็บไว  จะพองตัวออกเม่ือ

ทาํปฏิกริยิากับนํา้ ทาํใหกระสอบทรายมีนํา้หนักเพ่ิมขึน้ จนเหมือน

กระสอบทรายทัว่ไป และยงัสามารถกลบัคนืรปูเดมิไดโดยการทาํให

แหงภายใน 2-3 สัปดาห 

ลูกบอลหลบแผนดินไหว สึนามิ : โนอาห เปนลูกบอล

สาํหรบัใชหลบภยัพบิตัฉิกุเฉนิทัง้แผนดนิไหว และสนึาม ิโดย บรษิทั

คอสโม เพาเวอร เมืองฮิราสึกะ ประเทศญี่ปุ น ตั้งชื่อตาม 

“เรือโนอาห” ที่ชวยมนุษยและ

สัตวโลกบางสวนใหมีชีวิตรอด

อยูไดในวันที่พระเจาทรงทําให

นํ้าทวม มีลักษณะกลมคลายลูกเทนนิสขนาดใหญสีเหลือง ขนาด

เสนผาศนูยกลาง 4 ฟตุ โครงสรางแขง็แรงทาํจากไฟเบอรกลาสชนดิ

พเิศษ ตดิตัง้กระจกและมีทอรบัอากาศ ลอยน้ําได สามารถหลบภัย

ไดพรอมกัน 4 คน 

ทอประปาทนแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหว คูโบตาได

พัฒนาทอประปาที่มีความยืดหยุนเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจาก

แผนดินไหว จากเหตุการณแผนดินไหวที่เมืองนิงาตะ เม่ือป 

พ.ศ.2517 สาเหตทุอประปาใตดนิแตกมกัเกดิขึน้บรเิวณขอตอทีไ่ดรบั

แรงกระแทกรุนแรง คูโบตาจึงพัฒนาทอประปาใหสามารถรับแรง

ฉุดไดสูงถึง 450 กิโลนิวตัน หรือเทียบเทารถยนต 30 คัน และได

พิสูจนความทนทานจากเหตุการณแผนดินไหวท่ีเมืองโกเบเม่ือ

ป พ.ศ.2538 รวมทัง้เหตุการณแผนดนิไหวและสึนามใินเขตโทโฮกุ

ของเกาะฮอนช ูเมือ่ป พ.ศ.2554 ทีผ่านมา ทอประปานีย้งัสามารถ

จายนํ้าไดตามปกติ ทําใหไดรับความนิยมจนถึงปจจุบัน 

ตึกไมปองกันแผนดินไหว ประเทศญี่ปุนพัฒนาตึกที่

สรางจากไม สามารถทนทานตอแรงส่ันสะเทือนแผนดินไหวไดถึง 

7.5 ริกเตอร เป นการรับมือปญหาแผนดินไหวที่ เป นมิตร

กับสิ่งแวดลอม ไมมีความแข็งแรง เบา มีความยืดหยุ นสูง 

แ ล ะ ไ ม  เ พิ่ ม ป ริ ม าณ

คาร บอนไดออกไซด 

เหมอืนกับคอนกรตีทีผ่ลติ

คารบอนไดออกไซดเขาสู

บรรยากาศ ดําเนินการ

ทดลองโดยศูนยการวิจัย

ทางดานแผนดินไหว Hyogo เมืองมิกิ ประเทศญี่ปุน มีทีมนักวิจัย

ที่รวมกัน 5 มหาวิทยาลัย โดยการวางคอนโดมีเนียมที่ทําจากไม

สูง 7 ชั้นไวบน E-Defense shake table ซึ่งเปนเครื่องเขยาที่มี

ขนาดใหญที่สุดในโลก เพื่อจําลองการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว

ขนาด 7.5  ริกเตอร หลังการทดลองปรากฏวาตึกยังคงต้ังอยูใน

สภาพดี มีเพียงกระจกบางสวนเทานั้นที่เสียหาย 

นวัตกรรมในประเทศ  
 บทเรียนจากวิกฤตน้ําทวมครั้งใหญที่ผานมา ทําให

คนไทยต่ืนตวัตอภยัพบิตัทิีต่องเผชิญในอนาคตมากย่ิงขึน้ สงผลให

เกิดการพัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อปองกันและ

รับมือกับภัยพิบัติ มีนวัตกรรมที่นาสนใจ ดังนี้

 ที่อยูอาศัย

 บานไทย นาโน เฮาส 

 บ  านทรงกลม 

ประห ยัดพ ลั ง ง านและ

ตานทานภยัพบิตั ิพฒันาขึน้

จากวัสดุที่มีความแข็งแรง 

ทนทาน โครงสรางเปนวัสดุชิ้นเดียวกันทั้งหมด ไมมีรอยเชื่อมตอ 

ไมมมีมุเหล่ียมกระแทก มคีวามคงทนเทียบเทาบงัเกอรกระสอบทราย 

เปนทีห่ลบภยัเมือ่เกดิภยัพบิตั ิรปูทรงกลมทาํใหกระจายแรงบบีและ

แรงลม จึงปองกันแผนดินไหวได 7-8 ริกเตอร รวมถึงการตานทาน

แรงพายไุดถงึระดบั 5 เปนระดบัทีส่งูสดุ เทคโนโลยไีทยนาโน เปน

ระบบการกอสรางแบบใหมทีใ่ชโครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบโครงสรางเปลอืกบาง สามารถรองรับภยัพบิตัแิผนดนิไหว ไฟไหม 

และสึนามิ รวมท้ังประหยัดพลังงานเน่ืองจากระบบการกอสราง

ภายนอกใชฉนวนกันความรอนหรือ พียูโฟม (Polyurethane 

Foam) หนา 2.5 นิ้ว เปนความหนาที่สามารถกันความรอนไดถึง

รอยละ 95 ผสมนํา้ยากันการลามไฟ  หากติดไฟจะดับไดเองภายใน 

10 วินาที อาคารมีความแข็งแรงมากกวาอาคารทั่วไป ใชวัสดุนอย

และก อสร างรวดเร็ว สามารถลอยนํ้าได หากเกิดอุทกภัย 

ผานมาตรฐานการ

ทดสอบจากต  า ง

ประเทศและเป น

มิตรตอสิ่งแวดลอม 
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Cement Bunker ที่อยูอาศัยทรงกระบอกแบบปด

สรางจากปูนซีเมนตที่ทนตอแรงกระแทก แรงสั่นสะเทือนจาก

แผนดินไหว แรงระเบิด รวมถึง

ท น ต  อ ก า ร กั ด เ ซ า ะ ข อ ง

คลื่นทะเลและลมพายุ เปน

นวัตกรรมที่เอสซีจีไดคิดคน

และพัฒนาข้ึน เ พ่ือรองรับ

ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนของธรรมชาติ 

 บานตานแผนดินไหว : SCG HEIM สามารถตาน

แผนดินไหวไดมากกวา 7 รกิเตอร กอสรางดวยระบบ “โมดลูาร” ซึ่ง

เปนเทคโนโลยีการกอสรางบานที่ทันสมัย เชื่อมั่นไดในความ

แขง็แรง เนือ่งจากโครงสรางเสาและคานเหล็กใชเทคนิคการเช่ือมตอ

ดวยจอยตพีซ ใชโครงสรางเหล็กที่มีคุณสมบัติในการทนแรงดึง

ไดถงึ 4,000km/cm2 เปนเหล็กทีม่คีณุสมบัตพิเิศษท่ีเคลอืบสงักะสี 

อะลูมิเนียม และแมกนีเซียม ปองกันสนิมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงทําใหบานแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานยืนยาวกวาบาน

ทั่วไปที่ใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งฉนวนกันความรอน

ทีฝ่าเพดาน ระหวางผนังภายในและภายนอกบานเพ่ือลดความรอน

ภายในบาน หนาตางใชกระจก 2 ชั้น เคลือบฟลมลามิเนตพรอม

ชองวางอากาศตรงกลาง ปองกันความรอนไดดีกวากระจกทั่วไป 

ทาํใหอณุหภมูภิายในบานไมรอน 

และลดการใช พลังงานจาก

การเปดเครื่องปรับอากาศได

มากถึงรอยละ 30-45 ผานการ

ทดสอบความแข็งแกรงของ

โครงสรางโดยใหโครงสรางเหล็กตกลงมาจากที่สูงในระยะ 6 เมตร 

ผานการทดสอบแรงส่ันสะเทือนเหมือนแผนดินไหวจริงในหอง

ทดลอง พบวาโครงสรางเหล็กและจุดเชื่อมตอตางๆ ยังคง

สภาพเดิม

บานผูสงูอาย ุ: เอสซจีแีคร บานทีอ่อกแบบสาํหรบัผูสงู

อายุใหดํารงชีวิตไดอยางอิสระ พึ่งพาผูอื่นนอยที่สุด และมีความ

ปลอดภัยสูง เลือกใชวัสดุและออกแบบใหเหมาะกับการอยูอาศัย

ของผูสงูอายุ รองรับแผนดินไหว และสามารถปรับใหเขากบัภยัพบิตัิ

ทุกชนิด เชน การติดตั้งชั้นวางของท่ีระดับ 90 เซนติเมตร และ

ออกแบบใหเปนราวสําหรับจับไดดวย ใชเฟอรนิเจอรที่มีพื้นผิว

โคงมนเพื่อลดอุบัติเหตุ ใชประตูบานเลื่อนแทนลูกบิดเพื่อเปดปด

ไดงาย เพิ่มความกวางของประตูทางเขาเปน 110 เซนติเมตร จาก

ปกต ิ70-75 เซนตเิมตร รองรบัผูสงูอายทุีต่องนัง่รถเขน็ ตดิตัง้เกาอ้ี

นัง่อาบนํา้ทีป่รับระดับความสงูไดในหองนํา้ โถสขุภัณฑทีม่คีวามสงู

พอเหมาะกับการพยุงตัวจากรถเข็น เปนตน 

 บานตานแผนดินไหว : คูลเฮาส สามารถตานแรง

สั่นสะเทือนแผนดินไหวได 8.5 ริกเตอร และทนไฟได 2 ชั่วโมง 

โครงสรางเปนชิ้นเดียวกันทั้งหลัง อาทิ ผนัง หลังคา เสาคาน 

ฐานราก ผนังบานเปน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ทัง้

สองดาน ตรงกลาง

เป นฉนวนกันความ

ร อนพร อมเสาและ

คาน ในตั ว  ทํ า ใ ห 

โครงสรางมคีวามแนน

และแข็งแกรง ผานการทดสอบโครงสรางโดยจําลองเปนโมเดล

โครงสรางบานขึ้นมาในคอมพิวเตอรจากสถานการณตางๆ ทั้งแรง

สั่นสะเทือนที่เกิดจากแผนดินไหวและแรงลม สามารถทํางาน

รวมกันไดดี และมีคุณสมบัติเกินมาตรฐานกําหนดถึงรอยละ 33 

 ชุดชวยหายใจขณะหนีไฟและกาซพิษ ชวยเหลือ

ผูประสบเพลิงไหม นักวิจัยจากเอ็มเทคไดพัฒนาชิ้นสวนควบคุม

การปล อยออกซิเจนในอุปกรณเก็บอากาศสําหรับหายใจ

ยามฉุกเฉินใหใชงานไดงายขึ้นและลดขั้นตอนในขณะใชงาน ทําให

ผูประสบภัยมอีากาศหายใจเพ่ิมขึน้ในชวงเวลาหาทางออกจากพ้ืนที่

ประสบภัย

วารสารเศรษฐกิจและสังคม
เม.ย.-มิ.ย. 55

41



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
เม.ย.-มิ.ย. 55

42 วารสารเศรษฐกิจและสังคม
เม.ย.-มิ.ย. 55

42

กระสอบพลาสติกปองกันดินถลม ผลิตภัณฑกระสอบ

พลาสติกแบบมีปก โดยบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

เปนการทอพลาสตกิสองชนดิเขาดวยกนั ซึง่ใชพอลเิอทลินีเปนเสน

แนวขวาง และพอลิโพรพิลีนเปนเสนแนวต้ัง เพื่อลดการฉีกขาด 

และเพ่ิมปกท่ีดานขางของกระสอบ เพ่ือเพ่ิมแรงยึดเหน่ียวเม่ือ

นาํมาวางซอนทับกัน รวมท้ังเติมสารปองกันแสงอัลตราไวโอเลตเพ่ือ

เพิ่มอายุการใชงานไดนานย่ิงขึ้น ถุงกระสอบแบบมีปกจะมีความ

หนาแนนสูงและแข็งแรงสามารถใชสําหรับงานบรรเทาอุทกภัย

ไดดีเมื่อเทียบกับกระสอบทั่วไป ใชเปนวัสดุกอแนวกําแพงปองกัน

ดนิถลมจากเหตุการณน้ําปาไหลหลากหรือชะลอความเสียหายในพ้ืนที่

ประสบภัยนํ้าทวม และสามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังใชสรางพนังกันนํ้า หรือฝายชะลอนํ้าเพื่อ

ปองกนัการกดัเซาะของตลิง่และชายฝง ในอนาคตอาจมกีารพฒันา

ถุงกระสอบที่สามารถปลูกตนไม มีชองวางใหตนไมทะลุผาน

ชองพลาสติกเพ่ือปลูกหญาแฝก เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพปองกัน

ดินถลม ชะลางพังทลายหนาดินและแนวตล่ิง 

สารชีวบาํบดัภณัฑ : KEEEN ผลิตภณัฑทาํความสะอาด 

ขจัดคราบนํา้มนัทีส่ามารถอนรุกัษสิง่แวดลอม เกดิจากความรวมมือ

ระหวางบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด รีเสิรช จํากัด 

กับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) 

และสํานักงานพัฒนา

วิ ท ย า ศ า ส ต ร  แ ล ะ

เ ทค โ น โ ล ยี แห  ง ช า ติ 

(สวทช.) นํานวัตกรรม

ไบ โอ เทค โน โลยี จ าก

เยอรมนัมาตอยอดพฒันา

จ น ไ ด  ผ ลิ ต ภั ณฑ  ที่ มี

คุณสมบัติพิเศษในการ

ขจัดคราบนํ้ามัน และ

คราบสิ่งสกปรกที่กําจัด

ยากในอุตสาหกรรม ไมมี

ผลเสียตอสิ่งแวดลอม และสามารถลดคาใชจายสิ่งแวดลอมที่แฝง

อยูในอุตสาหกรรม เชน ลดคาความสกปรกของนํ้าเสียกอนเขา

ระบบบําบัดรวม ทําใหใชเวลาในการบริหารจัดการของเสียลดลง 

ปองกันปญหานํ้ามันปนเปอนในระหวางกระบวนการผลิตและ

ปญหาคราบน้ํามันในภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังแกปญหากล่ินที่

เกิดจากระบบบําบัดของเสียในหองน้ําในอาคารสํานักงาน 

คอนโดมิเนียม เปนตน

 แมวาประเทศไทยจะมีการพัฒนางานวิจัยและคิดคน

นวัตกรรม เพื่อปองกันและรับมือกับภัยพิบัติ แตตองดําเนินการ

ตอเนื่อง ทั้งการคิดริเริ่มและการพัฒนาตอยอด รวมถึงการนํา

ประสบการณจากตางประเทศมาประยุกตใช ให เหมาะสม  

นวัตกรรมที่ไดกลาวมาบางประเภทมีตนทุนการผลิตที่คอนขางสูง 

จึงตองมีการพัฒนาและตอยอดโดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ลด

ตนทุนและเกิดประโยชนกับการรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับ

ประเทศไทยในอนาคต 

เอกสารอางอิง

http://keeen-opportunity.com/ 

Science and Technology for Thai People : เทคโนโลยี

 คันกั้นน้ําของตางประเทศ. http://boy-nano.

 blogspot.com/2011/10/blog-post_31.html 27 

 กุมภาพันธ 2555

บานไทย นาโนเฮาส. http://www.thainanohouse.com/

 about-us
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โครงการศึกษาแผนดําเนนิธุรกิจตอเนื่อง

“แผนการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan หรือ BCP) หมายถึง แผนที่ระบุขั้นตอน การดําเนินกิจกรรมหรือ

ธุรกิจเพื่อตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินและปกปองผลประโยชนของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทําใหกิจกรรมสําคัญสามารถดําเนินได

อยางตอเนื่อง”

 ปจจุบันประเทศไทยเผชิญกับความเสี่ยงและภัยพิบัติ
หลากหลายรูปแบบทีม่แีนวโนมเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง สงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจขององคกรตาง ๆ สรางความเสียหายแก
ประเทศทัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคม และชวีติประชาชน  คณะรฐัมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ดําเนินโครงการ
ศึกษาแผนดําเนินธุรกิจต อเนื่อง สศช .  ได จัดจ างบริษัท 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอเอส จํากัด เปนที่ปรึกษาทําการ
ศกึษาแนวทางการจดัทาํแผนธรุกจิตอเนือ่งในระดบัองคกรภาครฐั
และเอกชนท่ีเปนมาตรฐานสากล เช่ือมโยงกับแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ สําหรับเตรียมการรองรับกรณีเกิด
เหตุการณฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ รวมถึงปองกัน ลดผลกระทบและ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ 

ขอบเขตและวิธีการศึกษา
 ขอบเขตการศึกษา ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก 
ส วน ท่ี  1 การศึกษาแผนดําเนิน ธุรกิจต อ เนื่ องของไทย

แนะนําโครงการวิจัย

ศศิธร  พลัตถเดช*

ศวรรณรัตน จิตรเกษมสําราญ** 

ทั้งแผนระดับชาติ องคกรภาครัฐและเอกชน โดยศึกษาประเภท
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับประเทศไทย และผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน/ธุรกิจของภาครัฐและเอกชน รวมท้ังแนวทางปองกัน 
แกไข สวนที ่2 การศึกษาแผนดาํเนินธรุกจิตอเน่ืองของตางประเทศ 
ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย มาเลเซีย และ
สิงคโปร เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด และหลักการในการจัดทําแผน
ดําเนินธุรกิจตอเนื่องขององคกรธุรกิจ

ผลการศึกษาแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่องของ
ประเทศไทย
 ระดับชาติ ประเทศไทยมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริหาร
จัดการภายใตภาวะฉุกเฉิน ไดแก กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั (ปภ.) ภายใตกระทรวงมหาดไทย และมคีณะกรรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายในการจัดทําแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ภายใตพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
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 การดําเนินการของ ปภ. ปจจุบันมุงการบริหารและ
จัดการกับภัยพิบัติที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนเปนหลัก ไมครอบคลุมการปกปองโครงสรางพื้นฐานท่ี
สาํคญัของประเทศ  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการท่ีสาํคญั 
ไดแก การขาดงบประมาณ บคุลากรทีม่คีวามรูความเชีย่วชาญ และ
ความรวมมือจากองคกรตางๆ เนื่องจากไมมีอํานาจในการส่ังการ
หนวยงานในกระทรวงอื่นได 

ระดับหนวยงานกํากับดูแล (องคกรภาครัฐ) กลุม
สถาบันการเงินไดรับการผลักดันและกํากับดูแลจากธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยมีการออกกฎ ระเบียบที่บังคับใหมีการจัดทํา
แผน BCP มีการตรวจสอบ และฝกซอมแผนอยางตอเนื่อง จึงเปน
กลุมที่มีความพรอมมากที่สุดในการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง สําหรับ

หนวยงานกาํกบัดแูลองคกรดานโครงสรางพืน้ฐานในกลุมอืน่ๆ ไมมี
การผลักดันอยางจริงจัง เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมีความรูความ
เช่ียวชาญ และขาดมาตรฐานกลางในการจัดทําแผน BCP
 ระดับองคกรธุรกิจ มีธุรกิจขนาดใหญที่จัดการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ และมีการออกกฎ ระเบียบรองรับการ
บริหารจัดการเปนการเฉพาะ เชน กลุมการเงิน กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน แตขาดความเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกับ
ระดับชาติ สําหรับองคกรขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญไมมี
การจัดทําแผน BCP เนื่องจากขาดความตระหนักถึงความสําคัญ
และองคความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผน รวมถึงงบประมาณในการ
ดําเนินการ 

ระดับชาติ  กลุมประเทศตนแบบสวนใหญจัดทําแผน BCP ครอบคลุมผลกระทบตอสาธารณชนในการปกปองโครงสรางพื้นฐาน

ของประเทศ และสนับสนุนใหองคกรโครงสรางพ้ืนฐานจัดทําแผน BCP รวมท้ังออกกฎหมายการบริหารจัดการภัยพิบัติและ

สถานการณฉกุเฉนิ และจดัตัง้หนวยงานหลกัทาํหนาทีบ่ริหารจดัการภายใตภาวะฉกุเฉนิเปนการเฉพาะโดยเนนการกาํหนดองคกร 

บทบาท และลําดับการส่ังการเพี่อบริหารจัดการภายใตภาวะภัยพิบัติไวอยางชัดเจน 

ระดับหนวยงานกํากับดูแล กําหนดนิยามเกี่ยวกับแผน BCP ไวอยางชัดเจน อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย 

กําหนดนิยามแผน BCP เฉพาะกลุมการเงินและธนาคารเทานั้น  นอกจากนี้ ไดจัดตั้งองคกรในรูปแบบของคณะกรรมการหรือ

หนวยงานกาํกบั ดแูล และออกกฎระเบยีบ ขอบงัคับใหมกีารจัดทาํแผน BCP ตามประเภทโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสาํคัญของประเทศ  

หลายประเทศใหความสําคัญกับกลุมการเงินและธนาคาร สําหรับการจัดทําแผน BCP ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ

ออสเตรเลีย อางอิงจากมาตรฐานสากล BS 25999 และแนวปฏิบัติสากลของ Business Continuity Institute สวนประเทศ

มาเลเซียและสิงคโปรใชมาตรฐานท่ีกําหนดขึ้นเอง  

ระดับองคกรธุรกิจ ในสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ออกกฎหมาย และระเบียบขอบังคับ กําหนดใหองคกรธุรกิจตองมี

การจัดทําแผน  BCP สวนใหญจะอางอิงจากมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน BS 25999 

แนวทางการรบัมอืเหตกุารณฉกุเฉนิ แบงเปน 6 แนวทาง ไดแก การปองกนัขอมลูหรอืเอกสารสาํคญั การปองกนัทรพัยสนิองคกร 

การรักษาความปลอดภัย การจัดเตรียมและจัดการยามฉุกเฉิน การติดตอสื่อสาร และการอพยพ

ผลการศึกษาแผนดําเนินธุรกิจตอเน่ืองของตางประเทศ

 
:  

 . .2550  

 . .2553-2557  
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ประเภทภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติและความ
เส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย
 ภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ แบงเปนดานความมั่นคง 
2 ประเภท และดานสาธารณภัย 14 ประเภท ความเสียหายคิด
เปนจํานวนครั้งที่เกิดรวมมากกวา 1 ลานครั้ง มูลคาความเสียหาย
รวมประมาณ 4.4 แสนลานบาท และมผีูเสยีชีวติมากกวา 1 แสนคน
 ประเภทความเส่ียงท่ีอาจเกดิข้ึนกับประเทศไทยจากการ
ศึกษาที่ประเมินจากความปลอดภัยเปนหลัก แบงเปน 1) ระดับ
ความเส่ียงสูง ไดแก ภัยจากการคมนาคมและขนสง เทคโนโลยี
สารสนเทศ อัคคีภัย และพายุหมุนเขตรอนหรือวาตภัย 2) ระดับ
ความเส่ียงปานกลาง ไดแก อทุกภยัและดนิโคลนถลม สารเคมีและ
วัตถุอันตราย การขาดแหลงพลังงานหรือระบบสาธารณูปโภค
ถูกทําลาย  3 ) ระดับความเส่ียงตํ่า เชน ภัยแลง ภัยจากโรคระบาด
ในมนุษยและสตัว ภยัจากสนึาม ิเปนตน อยางไรกต็าม เมือ่วเิคราะห

ขอมูลความเสี่ยงดานอุทกภัยและสึนามิเพิ่มเติม เห็นวาเปนภัยที่มี
ผลกระทบเปนวงกวางตอองคกรทุกประเภทและมีแนวโนมระดับ
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก 
จึงควรจัดภัยพิบัติดานอุทกภยัเปนความเสี่ยงระดับสูง และสึนามิ
จัดเปนความเสี่ยงระดับกลางเนื่องจากโอกาสเกิดอยูในระดับตํ่า
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ขอเสนอแนวทางการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจ
ตอเนื่องของไทย 

1. การจดัทาํแผนดาํเนนิธรุกจิตอเนือ่งตามมาตรฐาน
สากล ประกอบดวย1) กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค และ
กําหนดบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของอยางชัดเจน 2) ประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบทางธุรกิจ โดยระบุภัยอันตราย ประเมิน
ความเปนไปไดในการเกิด ประเมินความเสียหาย ระบุกระบวนการ
ที่อาจทําใหเกิดภัยนั้น ๆ และทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง 
3) กาํหนดกลยุทธความตอเน่ืองทางธุรกิจ โดยกําหนดแนวทางการ
ฟนฟสูาํหรบักจิกรรมทีส่าํคญัและแนวทางการประสานกบัผูมสีวน
ไดสวนเสียหลัก และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 4) จัดทํา
รายละเอียดวิธีการที่จะใชจัดการกับภัยพิบัติ การกูคืนหรือรักษา
กระบวนการสําคัญตางๆ ใหอยูในระดับที่กําหนดไว พรอมทั้ง
กาํหนดวิธกีารกลับสูสภาวะปกติ 5) ทดสอบและทบทวนแผนธุรกจิ
ตอเน่ือง โดยมีแผนการทดสอบอยางชัดเจนและสม่ําเสมอ วางแผน
การทดสอบรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ และจดัทาํรายงานผลการ
ทดสอบ และ 6) สรางใหเปนวัฒนธรรมองคกร โดยจัดฝกอบรมดาน
การบริหารความตอเนือ่งธุรกิจใหกบัผูบรหิารและพนกังาน พฒันา
แหลงขอมูลที่เขาถึงงาย และสรางแรงจูงใจเพ่ือใหตระหนักถึง
ความสําคัญ

2. แนวทางการบริหารจัดการ  ประกอบด วย 
3 ยุทธศาสตร ดังนี้ (1) การสรางความรวมมือ (2) การพัฒนา
เครือ่งมอืทีใ่ชสนบัสนนุในการบรหิารความตอเนือ่งทางธรุกจิ และ 
(3) การสรางความตระหนักและเผยแพรความรูสูสาธารณชน 

3. กลไกการกํากับดูแล มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบ
โดยตรง เสนอใหจัดต้ังคณะกรรมการปกปองโครงสรางพ้ืนฐาน
และประชาชน ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และให ปภ. เปนฝาย
เลขานุการ องคประกอบคณะกรรมการมาจาก ผู แทนจาก

หนวยงานกาํกบัดแูลโครงสรางพืน้ฐานทีจ่าํเปน และผูเชีย่วชาญใน
แตละภัยพิบัติเปนกรรมการ รวมท้ังจัดใหมีศูนยรับแจงเหตุเพ่ือ
ประมวลสถานการณ และหนวยสือ่สารและประชาสมัพนัธเพ่ือแจง
ขอมูล ขาวสารแกสาธารณชน ตลอดจนกําหนดบทบาทหนาที่ ทั้ง
ระดับชาติ หนวยงานกํากับดูแล ปฏิบัติการ รวมถึงประชาชน
 อยางไรก็ตาม สศช. มีขอเสนอแนะใหศึกษาเชิงลึก
เพิ่มเติมในประเด็น  1) ศึกษาความเหมาะสมของกลไกการกํากับ
ดูแลใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ อาทิ การกําหนดนิยามของ
แผนดําเนินธุรกิจตอเน่ืองท่ีชดัเจน การขยายขอบเขตการดําเนินงาน
ใหครอบคลุมการปกปองโครงสรางพ้ืนฐานและสงเสริมการมี
สวนรวมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น  และ 2) ศึกษาทบทวน
บทบาทหนาที่ของ ปภ. โดยวิเคราะหรูปแบบ แนวทาง โครงสราง
องคกรที่เหมาะสมและสอดคลองตอการดําเนินภารกิจที่ตองมี
ความเปนอิสระและคลองตัวเพียงพอตอการบริหารจัดการทั้งชวง
ภาวะปกติเพื่อเตรียมความพรอม และชวงเกิดภาวะฉุกเฉิน

บทสรุป
 ประเทศไทยสามารถปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ แต
การดําเนินการยังไมมีประสิทธิภาพมากในการปองกันและแกไข
ปญหาทั้งระบบ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย  รวมถึงกําหนดใหหนวยงาน

ตางๆ ตองจัดทําแผน BCP ที่ไดมาตรฐานสากล 

เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
 โครงการศึกษาแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง. กันยายน 
 2554.
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การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11สูการปฏิบัติ
ตฤตณัย นพคุณ*

รายงานความเคลื่อนไหวของ สศช.

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ สศช. ทรงรับฟงบรรยาย
สรุปแผนฯ 11 และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสุริยานุวัตรฯ1

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงรับฟงบรรยายสรุปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555–2559) และทอดพระเนตรพพิธิภณัฑสรุยิานวุตัรเพือ่การพฒันาประเทศ ณ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาติ (สศช.) เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2555  เวลา 17.00 น. โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  นายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พรอมคณะผูบริหาร อดีตผูบริหาร และเจาหนาที่ สศช. 

เฝาฯ รับเสด็จอยางพรอมเพรียงกัน 

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการฯ  บรรยายสรุปวา สศช. ไดจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนแนวทางสูการปฏิบัติ  สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวาง ยึดคนเปนศูนยกลางของ

การพัฒนา ใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ อยางบูรณาการและเปนองครวม จากนั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสุริยานุวัตร

เพื่อการพัฒนาประเทศ ที่เปนบานของมหาอํามาตยเอก พระยาสุริยานุวัตร  ผูเขียน “ทรัพยศาสตร” ตําราเศรษฐศาสตรเลมแรกของไทย 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ฉายพระฉายาลักษณรวมกับคณะผูบริหารและเจาหนาที่ สศช. รวมทั้งเสวยพระกระยาหารคํ่ากอนเสด็จ

พระราชดําเนินกลับ

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
1 เรียบเรียงจาก  www//nesdb.go.th,สืบคนเม่ือ,มีนาคม 2555
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สศช .  ขับ เคลื่ อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11 
ผานเครือขายวุฒิอาสาฯ2

 สศช.จัดประชุมการสรางเครือขายวุฒิอาสาธนาคาร

สมองในการขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 ระหวางวนัที ่16-18 

กุมภาพันธ 2555  ณ หองราชา 2 โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค 

กรงุเทพฯ  วฒุอิาสาไดหารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบั

การขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 สูพืน้ทีโ่ดยใชจงัหวดัเปนจดุ

ประสาน และเห็นรวมกันวา วุฒิอาสาตองทําหนาที่เปนผู ให

คาํปรกึษา แนะนาํใหความรู และผลกัดนัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 เปน

แนวทางขบัเคลือ่นในจงัหวดัของตนเอง ดวยการนาํกรอบสาระและ

แนวทางการพัฒนาของแผนฯ ไปประกอบการจัดทําแผนชุมชน 

กอนจะเชื่อมโยงเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ มจังหวัด นอกจากนี้ วุฒิอาสาสามารถร วมขับเคลื่อน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ผานการชี้แจงสรางความเขาใจกับภาคี

เครอืขาย อาท ิสถาบนัการศกึษาในพ้ืนที ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สถาบันศาสนา องคกรชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน รวมถึง

ปราชญชาวบาน 

 นางสุวรรณี คําม่ัน รองเลขาธิการ สศช. กลาววา สศช. 

ไดใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาผานแผนชุมชนมา

อยางตอเนื่อง  เนื่องจากเปนแผนที่ชุมชนรวมกันคนหา วิเคราะห

ขอมูล กําหนดแนวทางและกิจกรรมในการแกปญหาและพัฒนา

ทองถิ่นของตนเอง  ที่ผานมา ไดสงเสริมใหวุฒิอาสารวมกับ

เครือขายตางๆ ในจังหวัดขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการแผนชุมชน 

วุฒิอาสาและชุมชน/ทองถิ่นจึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ใช

ความรูและประสบการณของท้ังสองฝายมาประยุกตใชใหเหมาะ

สมกับสภาพปญหาและความตองการของแตละพื้นที่ ตามสภาพ

ภมูสิงัคม นอกจากน้ี เกดิความเช่ือมโยงการทํางานระหวางวุฒอิาสา

กับชุมชน อปท. และหนวยราชการในจังหวัด ทําใหภาคสวนตางๆ 

ยอมรับในความรูความสามารถของวุฒิอาสาและยินดีรวมเปน

ภาคีเครือขายในการพัฒนา 

 สาํหรบัการทาํงานรวมกนัระหวางวฒุอิาสากบัเครอืขาย

ในระยะตอไป จะมุงขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดย 

(1) นําองคความรูและกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูมาใชในเวที

ประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนชุมชนใหมีคุณภาพ (2) สงเสริม

วุฒิอาสาท่ีมีความรูและสนใจการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเขารวมในการทําประชาคม โดยเฉพาะวุฒิอาสา

ที่เปนปราชญชาวบานและมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงในแตละภาค 

(3) สนับสนุนใหวุฒิอาสามีบทบาทในการทํางานรวมกับชุมชน 

ทองถิ่น และเชื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับ

จังหวัดใหมากขึ้น  และ (4) เสริมสรางเครือขายการทํางานของ

วุฒิอาสาระดับจังหวัด และเช่ือมโยงการทํางานกับภาคสวนตางๆ 

ในพ้ืนที ่นาํไปสูการพฒันาทองถิน่และสรางความเขมแขง็ของชมุชน

ตอไป 

วารสารเศรษฐกิจและสังคม
เม.ย.-มิ.ย. 55
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 NASA ไดออกประกาศเตือนเกี่ยวกับ
การเตรียมชุดอุปกรณฉุกเฉินไวทั้งในบาน
และในรถ เพื่อใชในยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน 
ดังนี้
นํ้า
 - นํา้คนละ 1 แกลลอนตอ 1 วนั (สาํหรับ
  ดื่ม ประกอบอาหาร และชําระลาง
  รางกาย
 - นํ้าไวบริโภค 3 วัน
 - เครื่องกรองน้ํา
อาหาร
 สมาชิกทุกคนในบานควรเตรียมอาหาร
แหงสําหรับบริโภคอยางนอย 3 วัน เลือก
อาหารที่เก็บไวไดนาน ไมตองแชเย็น และ
ทานไดงาย เตรียมปรมิาณอาหารใหเพยีงพอ 
อาหารท่ีแพ็คไวใชยามฉุกเฉิน ควรมีขนาด
กะทัดรัดและมีนํ้าหนักเบา และหากยังไมมี
เหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนควรเปลี่ยนอาหารในชุด
อุปกรณทุก 6 เดือน
 - อาหารกระปอง
 - นํ้าผลไมกระปอง หรือผงชงนํ้าผลไม
 - ซุปหมูหรือไกกอน ผงปรุงรสอาหาร
 - อาหารตากแหง เชน ปลาหมึก เนื้อ
  แดดเดียว
 - อาหารทีใ่หพลงังานสงู เชน โปรตนีบาร
ชุดอุปกรณปฐมพยาบาล
 ควรเตรียมชุดอุปกรณปฐมพยาบาลไว 2 
ชุด สําหรับในบาน 1 ชุด และในรถยนตอีก 
1 ชดุ ชดุอุปกรณปฐมพยาบาลประกอบดวย
สิ่งของดังตอไปนี้
 - ผาพันแผล สําลีปดแผล 
 - พลาสเตอรปดแผล ชนิดที่ไมกอใหเกิด
  การแพ
 - ผากอซแบบสามเหล่ียม และแบบมวน
 - กรรไกร เข็ม
 - ปากคีบ 
 - สบูกอน 
 - ผาเช็ดทําความสะอาดแบบเปยกหรือ
  ผาเย็น
 - สเปรยฆาเชื้อโรค
 - เทอรโมมิเตอรแบบหลอดพลาสติก
 - ไมกดลิ้น
 - ปโตรเลียมเจลลี่ หรือเจลหลอลื่น
 - เข็มกลัด

 - นํ้ายาทําความสะอาด 
 - ถุงมือยาง
ยาสามัญประจําบาน
 - ยาพาราเซตามอล หรือยาบรรเทา
  อาการปวดตางๆ
 - ยาแกทองเสีย
 - ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
 - ยาขับเสมหะ วิตามินตางๆ
 - ยาระบาย
 - นํ้ายาลางตา/ยาหยอดตา
 - แอลกอฮอล
 - ยาฆาเชื้อ
อุปกรณอํานวยความสะดวก
 - แกว ชาม ชอน ที่เปนกระดาษหรือ
  พลาสติก
 - แผนการฉุกเฉินที่บันทึกไว
 - วิทยุและแบตเตอร่ีหรือถานสําหรับ
  วิทยุ
 - ไฟฉายพรอมถานไฟฉาย
 - เงนิ และคาเงนิประเทศใกลเคยีง (ไวใช
  กรณีตองอพยพไปประเทศใกลเคียง)
 - มีดพับเอนกประสงค
 - ที่เปดขวดและกระปอง
 - แผนที่
 - อุปกรณ ชาร จแบตโทรศัพท และ
  เครื่องมือสื่อสารตางๆ
 - อุปกรณดับเพลิงขนาดพกพา
 - คีมคีบหรือคีมตัดลวด
 - เทปพันสายไฟ หรือเทปกาว
 - กระเปากันนํ้า หรือกลองพลาสติก
 - แผนฟอยล
 - พลุสัญญาณขอความชวยเหลือ
 - ดินสอและกระดาษ
 - อุปกรณเย็บผาแบบพกพา
 - หลอดหยดยา
 - ประแจสําหรับขันเกลียวและปลดล็อก
อุปกรณตางๆ
 - นกหวีด
 - พลาสติกมวน หรือถุงพลาสติก
 - หนากากปองกันฝุนและถุงมือ
สิ่งของจําเปนสําหรับเด็ก
 - นมผง อาหารผง
 - ผาออม
 - ขวดนม

 - ยารักษาโรค
 - ผาหม
อุปกรณเพ่ือสุขอนามัย
 - ผาขนหนู
 - สบู
 - ผาอนามัย
 - อุปกรณแตงตัวตางๆ
 - ถุงขยะและเชือก
 - พล่ัวสําหรับขุดหลุมขนาดกะทัดรัด
 - ถังนํ้าพรอมฝาปด
 - ยาฆาเชื้อโรคสําหรับพ้ืนและเครื่อง
  สุขภัณฑ ผงซักฟอก หรือนํ้ายาซักผา
เสื้อผาและเครื่องนอน
 - เสื้อผาและถุงเทาอยางนอย 1 ชุด
 - รองเทาท่ีแข็งแรง
 - เสื้อกันฝน
 - ผาหม หรือถุงนอน
 - หมวกและถุงมือ
 - ชุดชั้นใน
 - แวนกันแดด
สิ่งของจําเปนสําหรับผูใหญ
 - ยารักษาโรค
 - ฟนปลอม กาวติดฟนปลอม
 - คอนแทค็เลนส และอปุกรณสาํหรับลาง
  คอนแท็คเลนส
 - แวนตา
 - อุปกรณสําหรับฟง
 - อุปกรณทางการแพทยที่จําเปนอื่นๆ
สิ่งของจําเปนสําหรับสัตวเลี้ยง
 - อาหารสัตว
 - หีบ หรือลัง
 - นํ้า
 - ยารักษาโรค
 - เชือกจูงสุนัข/แมว
 - ถาดอาหารพับได
 - เอกสารเก่ียวกับการฉีดวัคซีนของสัตว

การเตรียมพรอมยามฉุกเฉินสําหรับประชาชน




