การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยในรอบ 10 ป (2545-2554)
ป

พื้นที่ ภาค/จังหวัด

ประเภทภัยพิบัติ

จํานวนผูเสีย
ชีวิต (ราย)

จํานวนไดรบั ผลก
ระทบ (ราย)

นํ้าทวมฉับพลัน

6

200,000

ภาคเหนือ

แผนดินไหว

1

16

ภาคเหนือ

ภัยแลง

2554 ภาคใต

ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง

พายุโซนรอน “นกเต็น”

18

1,000,000

ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพปริมณฑล

นํ้าทวมฉับพลัน

813

9,500,000

2553 ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง
ภาคกลาง

ภัยแลง
258

8,970,653

2552 ภาคใตตอนลาง

นํ้าทวม

15

200,000

2551 ภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภัยแลง

10,000,000

พายุไซโคลน “นารกีส”

1,000

ภาคเหนือ ภาคกลาง

40,000

6,482,602

นํ้าทวม

ตาก

ความเสียหาย
(ลานเหรียญสหรัฐ)

332

นํ้าทวม

18

839,573

16

ภาคใต

นํ้าทวมฉับพลัน

21

732,584

12

2550 ยานตาขาว ตรัง

นํ้าทวมฉับพลัน

38

นํ้าทวม

15

183,000

2

ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต
2549 นราธิวาส นครศรีธรรมราช
ภาคเหนือ
2548 ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ
ลําปาง นาน
เชียงใหม เชียงราย แมฮอ งสอน นาน ลําปาง

นํ้าทวม
นํ้าทวม/นํ้าทวมฉับพลัน

2,000
280

2,555,308

35

ภัยแลง

8,013,011

420

พายุ

1,500

0

นํ้าทวม

21

119,310

121

พายุโซนรอน “ดอมเรย”

10

2,000

20

นํ้าทวมฉับพลัน

55

700,000

97

นํ้าทวม/ดินโคลนถลม

13

5,050

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือลาง

พายุดีเปรสชั่น “จันทู”

1

4,000

อ.นาดี ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี นครนายก

นํ้าทวม/นํ้าปาไหลหลาก

9

500,000

ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ

นํ้าทวมฉับพลัน

2

2,000

บานหวยนํ้าเขียว (กระบี่)

ดินโคลนถลม

3

110

สุคิริน (นราธิวาส), พัทลุง

นํ้าทวม

2

5,000

175

ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล

สึนามิ

8,345

67,007

1,000

ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ
สงขลา ยะลา สตูล ปตตานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ตรัง
2547 อ.แมระมาด จ.ตาก

2546 เชียงราย
เพชรบุรี ราชบุรี ภาคใตตอนบน
ภาคใต
2545 เชียงราย ภาคเหนือ
นครสวรรค อุดรธานี
สามเงา พบพระ จ.ตาก

พายุ

5,000

นํ้าทวม

3

3,000

25

นํ้าทวม/นํ้าทวมฉับพลัน

6

104,700

1

พายุ

1

27,704

2

ฝนแลง

5,000,000

2

พายุ

2,500

บานทาศาลา (แมฮองสอน)

ดินโคลนถลม

กาฬสินธุ

นํ้าทวมฉับพลัน

ตาก เชียงใหม เชียงราย

นํ้าทวมฉับพลัน

35

33,000
1,500

154

3,289,420

36

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

บทบรรณาธิการ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน 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
ประเทศไทยตองเผชิญกับภัยธรรมชาติทรี่ นุ แรง โดยเฉพาะเหตุการณ “สึนามิ” ในป 2547 และ
นํ้าทวมครั้งใหญในป 2554 ไดกอใหเกิดความเสียหายที่ไมสามารถประเมินคาได เปนบทเรียนใหทุกคน
ตระหนักวาการเตรียมพรอมรับมือ ทัง้ กอนเกิด ระหวางทีเ่ กิด และหลังจากการเกิดภัยพิบตั เิ ปนเรือ่ งสําคัญ
และมีความจําเปน เพื่อลดหรือบรรเทาความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และความตื่นตระหนก สับสน
ขณะเผชิญเหตุ ดังนั้น ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรตางๆ และประชาชนจะตองมีความรู
ความเขาใจในการเตรียมพรอมในสภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยเหลานี้ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงขอนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความ
พรอมในการรับมือกับภัยธรรมชาติ ตัง้ แตการเตรียมการกอนเกิดเหตุ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การวาง
ระบบเตือนภัย และการศึกษาเพื่อจัดทําแผนสํารองในภาวะฉุกเฉิน การประเมินความเสี่ยง แนวโนมการ
เกิดภัยธรรมชาติในอนาคตของประเทศไทยจากการสัมภาษณพิเศษ ดร. รอยล จิตรดอน ผูอํานวยการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร การประเมินการบริหารจัดการดานผังเมืองทั้ง กลไก
กฎหมายผังเมือง กฎหมายที่เกี่ยวของ และการบังคับใช รวมทั้งปญหาอุปสรรค เพื่อปองกันและบรรเทา
ภัยพิบัติในระยะยาว พรอมทั้งการบริหารจัดการภัยพิบัติในตางประเทศ เปนแนวทางการวางแผนการ
บริหารจัดการของไทย นอกจากนี้ จะชี้ใหเห็นถึงการรองรับภายหลังจากเกิดภัยพิบัติโดยระบบบริการ
การแพทยฉกุ เฉิน และระบบประกันภัยทีม่ บี ทบาทสําคัญในการชวยเหลือและบรรเทาความทุกขยากของ
ผูประสบภัย ติดตามรายละเอียดไดภายในเลม

วารสารเศรษฐกิจและสังคม
เม.ย.-มิ.ย. 55

1

คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการฯ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

สารบัญ

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

บทบรรณาธิการ

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

เรื่องเดนประจําฉบับ

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

สัมภาษณพิเศษ

3
6

ดร.รอยล จิตรดอน ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า
และการเกษตร

ระบบเตือนภัยลวงหนาเพื่อการปรับตัวและความอยูรอด

บทความประจําฉบับ

11 ระบบการแพทยฉุกเฉิน...เมื่อเผชิญภาวะภัยพิบัติ
15 กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ...แนวทางสูความยั่งยืนในอนาคต
19 ผังเมืองกับการปองกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ
25 ภัยพิบัติทางธรรมชาติในตางประเทศ

จิปาถะ

34 ตัวอยางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคที่สรางเมืองนาอยู

ขอมูลชวนรู

39 นวัตกรรมเพื่อเรียนรูสูภัยพิบัติ

แนะนําโครงการวิจัย

43 โครงการศึกษาแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง

ความเคลื่อนไหวของ สศช.

47 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ

ฝายศิลปกรรมและภาพ
นายเนาวฤทธิ์ ฤทธิแปลก

ปกหนาใน
การเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติของประเทศไทยในรอบ 10 ป (2545-2554)

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

ปกหลังใน
การเตรียมพรอมยามฉุกเฉินสําหรับประชาชน

วัตถุประสงค เพื่อเผยแพรความรูดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศแกสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนเปนสื่อกลางในการรายงานความเคลื่อนไหว
สถิติทางเศรษฐกิจและสังคมใหผูอานทราบขอเท็จจริงอยางถูกตองกับสถานการณ
โปรดทราบ บทความ ขอคิดเห็นและขอเขียนตางๆ ในวารสารเศรษฐกิจและสังคมเปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน มิใชเปนความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

2

วารสารเศรษฐกิจและสังคม
เม.ย.-มิ.ย. 55

สัมภาษณพิเศษ

ดร. รอยล จิตรดอน
ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร

รับมือภัยพิบัติในอนาคต

การเตรียมพรอม

นิสวันต พิชญดํารง* วัชรี พุมทอง**
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและทวีความ
รุนแรงทั่วโลก ในชวง 10 ปที่ผานมา มีประชากรไดรับผลกระทบ
ถึง 4,000 ลานคน และมีผูเสียชีวิตประมาณ 2 ลานคน โดยเฉพาะ
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ  ก ประชาชนได รั บ ผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติเฉลี่ยถึงปละกวา 200 ลานคน และมีผูเสียชีวิต
รวมกวา 700,000 คน การเตรียมพรอมรองรับในอนาคตจึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง ดร.รอยล จิตรดอน ผูอํานวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร ไดใหความเห็นในเรื่องนี้
อยางนาสนใจ ดังนี้

สาเหตุที่ทําใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ดร.รอยล กลาวถึงสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดภัยพิบตั วิ า แบงออก
เปน 2 กลุม ดังนี้
1. สาเหตุ จ ากธรรมชาติ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศสงผลใหเกิดปรากฎการณซงึ่ เปนสาเหตุสาํ คัญของการเกิด
ภั ย ธรรมชาติ ห ลายประการ ได แ ก ระดั บ นํ้ า ทะเลที่ สู ง ขึ้ น
ปรากฏการณเอลนิโญและลานิญา รวมทัง้ การเกิดโรคตางๆ แตยงั
มีปรากฏการณทไี่ ดรบั ความสําคัญนอยทัง้ ทีม่ แี นวโนมรุนแรงอยาง

ชัดเจน ไดแก ลมทีพ่ ดั รุนแรง และปริมาณนํา้ ฝนทีเ่ พิม่ ขึน้ เปนทีม่ า
ของคลืน่ พายุหมุนยกซัดฝง ซึง่ เกิดจากปรากฏการณโลกรอน ทําให
อุณหภูมแิ ละความกดอากาศบริเวณขัว้ โลกกับบริเวณอืน่ ๆ แตกตาง
กันมากขึ้น เปนสาเหตุใหเกิดลมพายุพัดรุนแรงถี่ขึ้นในมหาสมุทร
และเกิดคลื่นขนาดใหญสูง 6-10 เมตรเขาสูฝงบอยขึ้น1 สําหรับ
ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นพายุหมุนยกซัดฝงดานฝง
อันดามันมากกวาฝงตะวันออกเนื่องจากไมมีไหลทวีป2 ขณะที่ฝง
ตะวันออกมีไหลทวีปบริเวณประเทศเวียดนามทําหนาที่กันการ
กระแทกของคลื่น
“สําหรับภัยพิบัติอื่นๆ ที่สําคัญและไมไดเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก แผนดินไหว ซึ่งเกิดถี่ขึ้นและ
มีความรุนแรงเกิดจากการเคลือ่ นตัวของเปลือกโลกบริเวณรอยตอ
โดยเฉพาะสวนที่เกยกัน ซึ่งมีแนวโนมที่จะเกยกันมากขึ้น ใน
ปจจุบัน จุดที่มีความเสี่ยงตอแผนดินไหวอยูระหวางประเทศ
ฟลิปปนสกับไตหวัน ซึ่งมีเปลือกโลกเกยกันอยูเกือบ 40 นิ้ว”
2. สาเหตุทเี่ กิดจากมนุษย การทีป่ ระชากรเพิม่ ขึน้ แต
ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี น  อ ยลงและเสื่ อ มโทรมจากการจั ด การ
ทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพ การใชอิทธิพล และการทุจริต
คอรรัปชั่น ทําใหการกระจายผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไมเปน
ธรรม และสงผลกระทบตอประเด็นตางๆ อาทิ การศึกษา สุขภาพ
อนามัย การคุมครองทางสังคม และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย
จะเห็นไดจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติรนุ แรงทีเ่ กิดขึน้ ในระยะหลัง มี
สาเหตุสวนหนึ่งมาจากมนุษยทั้งสิ้น เชน นํ้าทวม ดินโคลนถลมที่

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1
ปจจัยสําคัญที่ทําใหลมพายุในมหาสมุทรมีความรุนแรงขึ้นอีกประการหนึ่ง ไดแก กระแสลมกรด (Jet Stream) ซึ่งเปนแถบกระแสลมแรงที่พัดโคง
ไปมาจากดานตะวันตกไปตะวันออกตามแนวการหมุนของโลก เกิดขึ้นที่ขอบของบริเวณอากาศรอนและอากาศเย็นที่มาปะทะกัน แกนกลางของลม
มีความเร็วเฉลี่ย 92-300 ไมลตอชั่วโมง อากาศบริเวณกระแสลมจะมีความแปรปรวนอยางมาก สงผลใหเกิดพายุฝนฟาคะนองรุนแรง
2
เปนสวนที่ตื้นที่สุดและอยูติดกับสวนที่เปนทวีป
วารสารเศรษฐกิ
วารส
รสารเศรษฐก
ฐกิิจและส
และสัสังคม
.ยย. 55
เม.ย.-มิ.ย.

3

คลืน่ พายุหมุนยกซัดฝง (Storm Surge)
คลืน่ พายุหมุนยกซัดฝง เกิดจากการยกตัวขึน้ ของนํา้ ทะเลนอกชายฝง ดวยอิทธิพลของ 1) ความกดอากาศ แกนของพายุหมุน
เขตรอนซึง่ มีความกดอากาศตํา่ จะทําใหระดับนํา้ ยกตัวสูงขึน้ ในอัตรา 10 มิลลิเมตร ตอความกดอากาศทีล่ ดลง 1 มิลลิบาร 2) ความ
แรงของลม ระดับคลืน่ จะยกสูงขึน้ ในทิศเดียวกับกระแสลมทีพ่ ดั เขาฝง และจะสูงขึน้ เมือ่ ความลึกของนํา้ ลดลง 3) การหมุนของโลก
ทิศทางกระแสนํา้ จะเบีย่ งโคงไปทางขวาในซีกโลกเหนือ และเบีย่ งโคงไปทางซายในซีกโลกใต เมือ่ โคงของกระแสนํา้ พุง ปะทะกับชายฝง
ในแนวตัง้ ฉาก จะเพิม่ ความสูงของคลืน่ 4) แนวปะทะของคลืน่ เมือ่ แนวคลืน่ ลูกแรกซัดตรงเขาสูฝ ง จะกระเซ็นสูงขึน้ ไปตามความชัน
ของหาดจนสูงเหนือระดับนํา้ ทะเล และทําใหคลืน่ ลูกตอๆ มาจะถูกซัดสูงขึน้ และ 5) ปริมาณนํา้ ฝนทีเ่ กิดจากพายุบริเวณปากอาว ทําให
นํา้ ไหลบาจากบริเวณสันปนนํา้ ระบายลงสูป ากอาวอยางรวดเร็ว ระดับนํา้ บริเวณปากอาวจึงสูงขึน้ และสงผลใหคลืน่ สูงขึน้
ทีม่ า www.wikipedia.org
เกิดจากการตัดไมทําลายปา และการถมคูคลองระบายนํ้าเพื่อผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจ เปนตน
“สิ่งที่เราไมเคยพูดถึงกันเลย เปนภัยพิบัติที่เกิดจาก
มนุษย โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ไดทรงรับสัง่ วา เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระองคทา นขึน้ ครองราชย
ประเทศไทยมีประชากร 10 ลานคน ถึงวันนี้เพิ่มเปน 65 ลานคน
พื้นที่ปาจากเดิมมีกวารอยละ 60 ปจจุบันเหลืออยูเพียงรอยละ 10
เทานั้น ดังนั้น การจัดการทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพ จะทําให
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ การอาศัยอยูในพื้นที่ปาอยาง
ผิดกฎหมาย ปจจุบันมีประมาณ 17
ลานคน การถมคลองเพื่อสรางถนน
หรือทีอ่ ยูอ าศัย การเปลีย่ นปาชายเลน
เปนบอกุง การถางปาปลูกพืชทําให
เกิดการพังทลายของดิน กลายเปน
ตะกอนสะสมและส ง ผลให แ หล ง
เก็ บ กั ก นํ้ า ตื้ น เขิ น ดั ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
บึงบอระเพ็ด มีตะกอนสะสมเพิ่มขึ้นถึง 2 ลานตันตอป สิ่งเหลานี้
ทําใหเหตุการณนํ้าทวมในป 2554 มีความรุนแรง
สําหรับประเทศไทย สาเหตุจากมนุษยมคี วามสําคัญกวา
สาเหตุจากธรรมชาติ เพราะมีอิทธิพลตอการเกิดภัยพิบัติ และไม
สามารถพยากรณไดลว งหนา ในปจจุบนั ความรูแ ละวิทยาการตางๆ
ทําใหสามารถพยากรณปรากฏการณทางธรรมชาติทเี่ กิดจากสาเหตุ
ทางธรรมชาติไดแมนยํามากขึ้น เนื่องจากธรรมชาติมีเหตุผล แต
การกระทํ า ของมนุ ษ ย บ างครั้ ง ไม มี เ หตุ ผ ล ทํ า ให ไ ม ส ามารถ
พยากรณภัยธรรมชาติที่เกิดจากมนุษยไดอยางถูกตองแมนยํา”

ความทาทายในการเตรียมความพรอม
ดร.รอยล กลาวถึงการรับมือกับภัยพิบตั ขิ องประเทศไทย
ทั้งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางธรรมชาติ และจากมนุษยวา มีความ
ทาทายที่จะตองเผชิญ ดังนี้

4

วารสารเศรษฐกิจและสังคมม
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1. แผนเตรียมพรอมรับภัยพิบตั ใิ นระยะยาวยังไมเปน
รูปธรรม ที่ผานมา ประเทศไทยเนนการจัดทําแผนปองกันหรือ
เตื อ นภั ย แต ข าดแผนการเตรี ย มพร อ มระยะยาว อาทิ
เมื่อเกิดอุทกภัย มีการวางแผน
เฉพาะในการปองกันนํ้าทวม แต
ขาดการวางแผนดานการผันนํ้า
ระบายนํ้ า การเก็ บ นํ้ า ไว ใช ใ น
ยามแลง หรือการแกปญหาการทําลายปา ที่เนนเพียงการปลูกปา
บนภูเขา แตละเลยการปลูกปาในเมือง ซึ่งลดสภาวะอากาศ
แปรปรวนที่ นํ า ไปสู  ก ารเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ และแม ใ นป จ จุ บั น
จะเริ่มมีการวางแผนแมบทเพื่อเปนกรอบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าในระยะยาว โดยคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวาง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) แตยังไมมีแผนที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
2. กลไกในการรับความชวยเหลือจากตางประเทศยัง
ไมชดั เจน เนือ่ งจากภัยพิบตั ใิ นอนาคตมีแนวโนมทีจ่ ะรุนแรง ดังนัน้
ระบบการรับความชวยเหลือจากตางประเทศที่มีประสิทธิภาพจึง
เปนสิง่ สําคัญ เพือ่ ไมใหเกิดเหตุการณดงั เชนประเทศพมา เมือ่ เผชิญ
กับพายุนารกิส และเกิดปญหาในการรับความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ ทําใหมีผูเสียชีวิต
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก และจาก
เหตุการณนํ้าทวมใหญในป 2554
ชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยยังขาด
หนวยงานที่จะทําหนาที่เปนกลไกประสานหลักในการรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ
3. ขอมูลและบุคลากรไมเพียงพอสําหรับการวางแผน
ประเทศไทยมีเทคโนโลยีสําหรับการจัดการกับขอมูลภัยพิบัติ
พอสมควร แตยังขาดขอมูลภัยพิบัติทั้งในและตางประเทศที่จะ
สามารถนําไปวิเคราะห รวมทั้งบุคลากรที่สามารถวิเคราะหขอมูล
เหลานี้

ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอม
ดร.รอยล ไดเสนอแนะแนวทางการเตรียมพรอมรับ
ภัยพิบัติของไทย ดังนี้
1. จั ด ทํ า แผนเตรี ย มพร อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ แ ห ง ชาติ
ที่กําหนดแนวทางในระยะยาว อาทิ ระบบโลจิสติกส การกระจาย
งบประมาณ เครื่องมือ บุคลากร และศูนยชวยเหลืออยางทั่วถึง
รวมทั้งการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติในรูปแบบที่ไมเคยเกิดขึ้น
มากอน
“สําหรับแผนพัฒนาประเทศ จะตองมีความชัดเจนใน
การเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ ใหสามารถนําแผนไปปฏิบัติไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได ผ ลตรงตามเป า หมาย และปรั บ แผนเมื่ อ
สถานการณ เ ปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ การจั ด สรร
งบประมาณ เช น หากมี ก ารวางแผนที่ เ น น ทรั พ ยากรนํ้ า ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะตองจัดสรรงบประมาณสูงใหแก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน นอกจากนี้ ภัยพิบัติทําใหเกิด
ผลกระทบตอการอพยพยายถิ่น เชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง และ
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มีผูอพยพออกโดยไมยายทะเบียน
บานกวารอยละ 50 ทําใหขาดขอมูลสําหรับใชในการวางแผนพัฒนา
ประเทศไดอยางเหมาะสมกับความเปนจริง”
2. จัดระบบประสานความรวมมือกับตางประเทศ
กําหนดหนวยงานทําหนาที่ประสานความรวมมือ เพื่อใหทิศทาง
การรับความชวยเหลือสอดคลองกับการแกปญหาของประเทศ
3. จัดตั้งระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งขอมูลใน
และตางประเทศ มีบุคลากรทําหนาที่วิเคราะหขอมูล และการ
ประเมินผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติ
“เมือ่ เกิดนํา้ ทวม จะตองประเมินไดอยางรวดเร็วถึงความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ และผลกระทบตอสาขาตางๆ อาศัยระบบบัญชี
ประชาชาติทแี่ มนยํา และทําความเขาใจกับผูบ ริหารทัง้ การกําหนด
นโยบายและการจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะหขอ มูลไมจาํ เปน
ตองสอดคลองไปในทางเดียวกันทั้งหมด สามารถแตกตางกันได
เพือ่ ใหเกิดมุมมองทีห่ ลากหลาย รอบดาน เกิดการระดมสมอง เห็น
ทางเลือกตางๆ และนําไปสูการตัดสินใจที่ใหขอสรุปที่ดีที่สุด”
4. สรางความรูค วามเขาใจในการเตรียมพรอมรับมือ
กับภัยธรรมชาติใหแกทกุ ภาคสวนอยางกวางขวาง ดวยการสือ่ สาร
ในรูปแบบทีเ่ ขาใจงายสําหรับคนทุกระดับผานสือ่ การประชุมในระดับ
ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางผูนําชุมชนเพื่อสาน
ต อ การรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ที่ เ หมาะสมกั บ แต ล ะชุ ม ชน รวมทั้ ง
ตัวอยางความสําเร็จของชุมชนในการปองกันภัยพิบตั หิ รือการฟน ฟู
เพื่อสรางแรงบันดาลใจ เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
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อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ
ราชดําริ เปนตัวอยางที่ดี
ของการฟ  น ฟู พื้ น ที่ ท าง
ธรรมชาติ
5. ส  ง เ ส ริ ม
เครือขายอาสาสมัครใหเขมแข็ง ใหแพทยและสื่อเปนแกนหลัก
จะไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนเปนอยางดี เนื่องจากแพทย
เปนผูท ไี่ ดรบั ความเชือ่ ถือในวงกวาง และสือ่ กระตุน ใหทกุ ภาคสวน
สนใจการเตรียมพรอมรับภัยธรรมชาติมากขึ้น
6. แกปญ
 หาเชิงบวกสําหรับภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากมนุษย
หลีกเลีย่ งการใชวธิ กี ารปราบปรามหรือบังคับ โดยสรางความพรอม
และแรงจูงใจในการแกปญ หาการเกิดภัยพิบตั จิ ากมนุษย อาทิ การ
สรางความเขมแข็งใหสมาคมวิชาชีพ เพื่อใหภาคเอกชนมีความ
พรอมและมีบทบาทมากขึ้นในการรับมือกับภัยพิบัติ ในปจจุบัน
ประเทศไทยมีการจางงานในภาครัฐถึงรอยละ 60 ขณะที่ประเทศ
พัฒนาแลวจะมีการจางงานในภาครัฐเพียงรอยละ 20-30 เทานั้น
แสดงใหเห็นวาภาคเอกชนยังมีบทบาทนอย หรือการสรางกิจการ
เพื่อสังคม เชน บรรษัทพัฒนา3 เพื่อแกปญหาคนบุกรุกปาโดยการ
กระจายผลประโยชนแกผูที่เกี่ยวของ เปนตน
กิจการเพือ่ สังคม
กิจการเพือ่ สังคม หมายถึง ธุรกิจทีเ่ ปนไดทงั้ ประเภททีห่ า
กําไรและไมหากําไร ยึดถือการตอบแทนประโยชนสูสังคม
เปนแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ เนนการกระจายรายไดสู
หนวยผลิตในกลุมสังคม คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ความเปนธรรม การเอือ้ เฟอ แบงปน และการกระจายขอมูล
ขาวสาร ความรูแ ละวิทยาการในหมูส มาชิก เปนธุรกิจทีน่ าํ
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเปนสวนประกอบในการลดตนทุน
การผลิตและใชทรัพยากรการผลิตตางๆ ใหเกิดความคุม คา
มากทีส่ ดุ
ทีม่ า www.socialenterprise.in.th และ www.wikipedia.org

บทสรุป

ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ทําใหเกิดความสูญเสียทัง้ ทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางมหาศาล และมีแนวโนมสูง
ขึ้นในอนาคต การสรางความเขาใจกับสาเหตุของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และแนวทางการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จะทํ า ให ป ระเทศไทยสามารถปรั บ ตั ว รั บ สถานการณ ไ ด อ ย า ง
ทันการณ และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ 

บรรษัทพัฒนา ตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ เพื่อดูแลการปลูกปาเพื่ออนุรักษปาตนนํ้า และมี
ผูถือหุน 4 ฝาย ไดแก รัฐบาล เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน/ประชาชน โดยถือหุนฝายละรอยละ 25 เทากัน
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เรื่องเดนประจําฉบับ

ระบบเตือนภัยลวงหนาเพือ่ การปรับตัวและความอยูร อด
นางชมพูนุท ชวงโชติ*
นายสิทธิกร มนตมธุรพจน** น.ส.จรียวิชญา ฮะทะโชติ**

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรางความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินอยางมหาศาล จากประสบการณที่ผานมา การปรับตัว
และแสวงหาทางออกเพือ่ รับมือและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
เปนเรื่องสําคัญ ดังนั้น การวางระบบการเตือนภัย ที่สามารถเตือน
ลวงหนาและมีประสิทธิภาพสูงจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะลดความเสี่ยง
ตอการสูญเสีย

การเตือนภัยลวงหนาอยางเปนระบบ

การเตือนภัยลวงหนาในอดีตใหความสําคัญกับการใช
เทคโนโลยีเพื่อการพยากรณการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ จาก
สถานการณภยั พิบตั ทิ รี่ นุ แรงในปลายศตวรรษที่ 20 ประชาคมโลก
ไดทุมเทความพยายามที่จะดําเนินการปรับปรุงระบบเตือนภัย
ลวงหนาสําหรับภัยธรรมชาติทมี่ คี วามรุนแรง ผูป ฏิบตั งิ านการเตือนภัย
ไดตรวจสอบจุดออน จุดแข็งอยางเปนระบบ มีการประชุมระดับโลก
เมื่อป 2548 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน ตามมาดวยการประชุม
ที่กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี ในป 2549 กอใหเกิดความเขาใจ
รวมกันวา การเตือนภัยลวงหนามิอาจอาศัยเพียงการพยากรณ
ที่แมนยําตามหลักวิชาการ แตตองการความรูความเขาใจถึง
ความเสีย่ งและการสือ่ สารขอมูลการเตือนภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่
ใหบรรลุเปาหมายในการบรรเทาและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
นําไปสูความกาวหนาในการเชื่อมโยงการเตือนภัยลวงหนากับ

มิตติ า งๆ ทีส่ นับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการเตือนภัย ระบบการ
เตือนภัยลวงหนาภายใตแนวคิดนี้ มีองคประกอบสําคัญ 4 สวนที่
เชื่อมโยงกัน ดังนี้
1. ความรูและขอมูลความเสี่ยง เปนการรวบรวม
ขอมูลอยางเปนระบบ การวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น และการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีในการ
คาดการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและพื้นที่เสี่ยงภัย
2. การติดตามตรวจสอบทางวิชาการ และการให
บริการเตือนภัย มุง พัฒนาระบบการเฝาระวังภัยพิบตั ิ การตรวจสอบ
ความแม น ยํ า ของการคาดการณ และการให บ ริ ก ารเตื อ นภั ย
ลวงหนา
3. การเผยแพร แ ละสื่ อ สารข อ มู ล สู  พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย
เปนการประชาสัมพันธขอ มูลความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ไปสูพ นื้ ทีเ่ สีย่ งภัย
การใหความรู และสรางความเขาใจในภัยพิบัติแกกลุมผูเสี่ยงภัย
4. ศักยภาพในการตอบสนองและการเตรียมพรอม
รับมือภัยพิบัติ ที่เปนการเสริมสรางศักยภาพการเตรียมพรอม
รับมือภัยพิบตั ใิ นทุกระดับ ตัง้ แตระดับชาติถงึ ชุมชน การจัดทําแผน
เตรียมความพรอมที่ไดทดสอบและปรับใหทันสมัย และการนํา
องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประโยชน
ความสําเร็จของการเตือนภัยในภาพรวมเกิดขึ้นเมื่อทุก
องคประกอบประสบผลสําเร็จ หากเกิดความลมเหลวขึน้ ในดานใด

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ **นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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ภาพที่ 1 องคประกอบของระบบเตือนภัย

ที่มา : IFRC. World Disaster Report 2009: Focus on early warning, early action, 2009.
ดานหนึ่ง ยอมสงผลตอประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย ตัวอยาง
ทีเ่ ห็นไดชดั เจนในกรณีของประเทศเมียนมารทไี่ ดรบั ความเสียหาย
อยางมหาศาลจากพายุไซโคลนนารกิสใน ป 2551 มิไดเปนผล
มาจากความลมเหลวทางวิชาการในการเตือนภัยลวงหนา แตเปน
เพราะการเผยแพรและสื่อสารขอมูลสูพื้นที่เสี่ยงภัย ศักยภาพใน
การตอบสนองและการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ เปนจุดออน
สําคัญทีต่ อ งปรับปรุง ดังนัน้ ระบบเตือนภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง จะ
ตองพิจารณาอยางรอบดาน ทั้งความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สังคม และจิตวิทยาของการเตือนภัยลวงหนา รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมการปองกันมากกวาการแกปญหา
เฉพาะหนาในระยะสั้น

ระบบเตือนภัยพิบัติหลายมิติ

การเตือนภัยพิบตั แิ บบหลายมิติ เปนแนวคิดทีเ่ นนความ
เชือ่ มโยงระบบการเตือนภัยในหลากหลายรูปแบบใหเหมาะสมกับ
สภาพภูมิภาคที่ออนไหวแตกตางกันตอภัยพิบัติ เปนการเชื่อมโยง
การแลกเปลี่ยนขอมูล และลดความซํ้าซอน ระบบการเตือนภัย
หลายมิติสามารถปรับใชไดทั้งระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และ
ทองถิน่ เชน นครเซีย่ งไฮของประเทศจีน พยายามบุกเบิกการใชวธิ เี ตือน
ภัยพิบตั หิ ลายมิติ เนือ่ งจากประสบภัยธรรมชาติหลายประเภท อาทิ
ไตฝุน ทอรนาโด กระแสลมและกระแสนํ้าที่รุนแรง รวมถึงความ
เสี่ ย งจากการรั่ ว ไหลของสารเคมี นิ ว เคลี ย ร และเหตุ ฉุ ก เฉิ น
ดานสุขภาพ จึงไดสรางระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับภัยพิบัติ

หลายมิตแิ บบบูรณาการ โดยดําเนินการบริหารจากบนลงลาง ผานการ
บูรณาการนโยบายใหมคี วามสอดคลองกัน มีระบบเก็บขอมูล และ
โครงสรางการสั่งการระหวางหนวยงาน พรอมทั้งใชวิธีบริหาร
จัดการจากลางขึ้นบน ที่เชื่อมั่นไดวาชุมชนตื่นตัวตอความเสี่ยง
มี ค วามเข า ใจ และสามารถตอบสนองต อ ภั ย พิ บั ติ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการรายงานขอมูลในสถานการณฉุกเฉินตอเจา
หนาที่รัฐ และรับขอมูลขาวสารที่สงผานจากเจาหนาที่ไดทันตอ
สถานการณ
อยางไรก็ตาม ระบบเตือนภัยพิบตั หิ ลายมิติ ไมสามารถ
ใชแทนระบบเตือนภัยเฉพาะดานได โดยเฉพาะบริเวณที่เกิด
ภัยพิบัติบอยครั้ง เนื่องจาก ตองใชหนวยงานเทคนิคหลายดาน
รวมปฏิบัติการใหเหมาะสมกับแตละสถานการณของภัยพิบัติที่
แตกตางกัน และมีความเปนไปไดที่รัฐบาลของแตละประเทศจะ
ลงทุนในระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับภัยพิบัติแตละประเภทใน
ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง แมวาภัยพิบัติที่มีลักษณะเฉพาะจะเกิดขึ้น
ไมบอยครั้งและการสรางระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับภัยพิบัติ
แตละประเภทมีคาใชจายสูงและอาจไมคุมคา ขณะที่ยังมิไดมีการ
ศึกษาถึงคาใชจายและผลตอบแทนของระบบเตือนภัยลวงหนา
อยางจริงจัง โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา จึงกลาวไดวา
ระบบเตือนภัยพิบตั หิ ลายมิติ เนนความเชือ่ มโยงระบบ
การเตือนภัยหลากหลายรูปแบบ การแบงปนขอมูล และ
การประสานงานเตือนภัยอยางบูรณาการ
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การพัฒนาระบบเตือนภัยพิบตั หิ ลายมิตไิ มใชการสรางระบบเตือนภัย
ขนาดใหญทกี่ าํ กับควบคุมระบบเตือนภัยเฉพาะดาน แตเปนระบบ
ที่ใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อมโยงสถานการณภัยพิบัติ
และการแบงปนขอมูล เพื่อขจัดความซํ้าซอน และทําใหการ
ประสานงานเปนไปอยางบูรณาการ

ความเชื่อมโยงของระบบการเตือนภัย

ภัยพิบัติธรรมชาติมีผลกระทบทั้งระดับประเทศและ
ภูมภิ าคใกลเคียง การรวมมือเชือ่ มโยงระบบเตือนภัยเปนเรือ่ งสําคัญ
เพื่อใหแตละประเทศไดรับขอมูลเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ระดับโลก การเตือนภัยลวงหนาที่มีประสิทธิภาพจะ
ตองมีเครือขายองคกรระดับโลกสนับสนุนการดําเนินงานในระดับ
ชาติและเชื่อมโยงกับระดับทองถิ่น เนื่องจากภัยพิบัติมิไดจํากัด
ขอบเขตอยูภายใตอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง ปจจุบัน
องค ก รที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ได แ ก World Meteorological
Organization (WMO) มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขาย
สารสนเทศระดับโลก และ UN International Strategy for
Disaster Reduction (UNISDR) สนับสนุนการทํางานเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร และโครงการพัฒนาในการลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ
ระดับชาติ การสรางความเชื่อมั่นของประชาชนดาน
ความปลอดภัยถือเปนความรับผิดชอบขัน้ พืน้ ฐานของรัฐบาล และ
เปนเงื่อนไขสําคัญของการเตือนภัยลวงหนา จึงตองสนับสนุนให
ภาคีการพัฒนาตางๆ ทั้งภาคประชาชน ชุมชน เอกชน การศึกษา
และสื่อมวลชน มีสวนรวมในการดําเนินการเตือนภัยลวงหนา โดย
กําหนดนโยบาย เครือขาย และโครงการที่เหมาะสมในการลด
ความเสี่ยงและเสริมสรางการพัฒนาระบบการเตือนภัยที่ยั่งยืน
ระดับทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่นและชุมชนมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
ภัยพิบัติและใกลชิดกับขอมูลเชิงพื้นที่ หากชุมชนมีความเขมแข็ง
และสามารถเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จะบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมาก
ในระดับทองถิ่นจะตองเริ่มจากการสรางความรูในเรื่องความเสี่ยง
การประเมินภัยพิบตั ิ และการจัดทําแผนทีค่ วามเสีย่ ง เพือ่ เชือ่ มโยง
ความรูด า นวิทยาศาสตรกบั ความรูใ นทองถิน่ เกีย่ วกับสัญญาณการ
เตือนภัยลวงหนา ที่ถูกละเลยในอดีต ใหการศึกษาและบูรณาการ
ความรูทองถิ่นไวในระบบเตือนภัยอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน
ประชาชนควรมีความสามารถในการเปรียบเทียบความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามตางๆ และสรางฐานขอมูลทองถิน่ เพือ่ ตรวจสอบแนวโนม
ผลกระทบ และประเมินสถานการณ อยางไรก็ตาม การสือ่ สารและ
กระจายขอมูลการเตือนภัย เปนประเด็นสําคัญที่ระดับทองถิ่น
ตองเตรียมพรอม เพื่อใหกลุมเสี่ยงภัยไดรับขอมูลที่ถูกตอง ทั่วถึง
และทันการณ
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การประเมินความกาวหนาและจุดออนของ
ระบบเตือนภัยทั่วโลก

การสํารวจขอมูลและรายงานจาก 122 ประเทศ พบวา
ระบบเตือนภัยลวงหนามีความกาวหนาอยางมากในการพัฒนา
เทคโนโลยีการเตือนภัยที่สามารถรองรับภัยพิบัติทุกชนิด และ
อุปกรณสําหรับประเมินความเสี่ยง โมเดลการพยากรณภัยพิบัติ
ลวงหนา ตลอดจนความรูความเขาใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุทาง
กายภาพของการเกิดภัยธรรมชาติเปนประโยชนตอการปรับปรุง
การเตือนภัยใหแมนยํา รวมถึงเทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารตางๆ
ผานโทรทัศน อินเตอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ
อยางไรก็ตาม การเตือนภัยลวงหนาในปจจุบันยังมี
ความผิดพลาด และลดความนาเชื่อถือของการเตือนภัย อาทิ
การเตือนภัยสึนามิผิดพลาดรอยละ 75 ของการเตือนภัยสึนามิ
ทัง้ หมดในมหาสมุทรแปซิฟก สาเหตุสาํ คัญเกิดจากความนาเชือ่ ถือ
ของขอมูลทีแ่ จงผานชองทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย ระบบเทคนิค
การติดตามประเมินผลภัยพิบัติทั้งระดับโลกและระดับประเทศมี
ลักษณะแบบบนสูล า ง และการยึดมัน่ ตอหลักการทางวิทยาศาสตร
เปนขอจํากัดการรับขอมูลเตือนภัยจากชุมชน นอกจากนี้ ระบบ
เตือนภัยลวงหนาทั้ง 4 องคประกอบ ยังไมไดรับการพัฒนาให
กาวหนาไปพรอมกัน พบวา หลายพืน้ ทีม่ ศี กั ยภาพในการแจงเตือนภัย
สวนองคประกอบอื่นตองพัฒนาตอเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียม
พรอมหรือตอบสนองทีม่ ปี ระสิทธิผล เปนสวนทีอ่ อ นดอยทีส่ ดุ ของ
ระบบเตือนภัยทั่วโลก อาจมาจากความมุงมั่นทางการเมือง ความ
ตื่นตัว ความรวมมือระหวางผูปฏิบัติงานในภาคสวนตางๆ และ
การมีสว นรวมของสาธารณะในการพัฒนาและดําเนินการเตือนภัย
ลวงหนา
“ในประเทศพัฒนาแลว การพัฒนาระบบเตือนภัยจะเนน
การพัฒนาศักยภาพของกลไก สถาบัน และการเชื่อมโยง
องคกร ชุมชน และประชาชน ขณะทีป่ ระเทศกําลังพัฒนาสวน
ใหญจะเนนทีก่ ารยกระดับความกาวหนาในการใชเทคโนโลยี
และการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานของระบบเตือนภัยเปนสําคัญ”

ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา
ไดแก การดําเนินการในลักษณะบูรณาการภายใตยุทธศาสตรการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ กําหนดภารกิจใหชัดเจน และจัดลําดับ
ความสําคัญ รวมทัง้ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานทัง้ ระดับชาติ
ภูมิภาค และนานาชาติ ระบบเตือนภัยระดับโลกตองการขอตกลง
ดานบทบาทและความรับผิดชอบของผูมีสวนรวม โดยเชื่อมโยง
ระหวางองคกรระหวางประเทศ และผูเกี่ยวของหลัก เชน องคกร
พัฒนาเอกชน อาสาสมัครภาคเอกชน และกลุมตางๆ ที่อยูใน

ภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค ความสัมพันธในทุกระดับจําเปนตองมีกลไก
การบริหารจัดการที่เขมแข็ง เพื่อสรางระบบที่มั่นคงในระยะยาว

ความทาทายในอนาคต

ความทาทายที่สําคัญของการพัฒนาระบบเตือนภัย
ลวงหนา ไดแก
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่เกิดจากสภาพภูมิ
อากาศและการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม เปนปจจัยสําคัญที่อาจ
ทําใหความถี่ ความรุนแรง และตําแหนงของภัยพิบัติเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง เมื่อผนวกกับการขยายตัวของเมือง ความ
ยากจน และการเติบโตของประชากร ทําใหผลกระทบของภัยพิบตั ิ
เกิดขึ้นในวงกวาง ความรูเรื่องความเสี่ยง ตองใหความสําคัญกับ
กระบวนการสรางความเขาใจธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอันเปน
สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
และการสรางแผนที่ความเสี่ยงที่มีตนทุนสูง
ศักยภาพของชุมชน การเตือนภัยและการเฝาระวังเปน
สิง่ สําคัญของการพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา จึงตองสรางความรู
และฐานขอมูลระดับชุมชนอยางเปนระบบ รวมทัง้ การสรางเครือขาย
กับชุมชนจะยกระดับใหชมุ ชนมีความสามารถในการวางแผนรับมือ
กับภัยพิบัติ และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
ความแมนยําของระบบเตือนภัย การพัฒนาระบบ
เตือนภัยมีจดุ หมายในการสรางความเชือ่ มัน่ ในการใชเทคโนโลยีเพือ่
ติดตามและเฝาระวังสถานการณ มีระบบขอมูลที่ทันสมัยสําหรับ
ภัยพิบัติตางๆ เพื่อใชในการเตือนภัยและลดความเสี่ยง
การเผยแพรและกระจายขาวสารการเตือนภัยอยาง
รวดเร็วและถูกตอง การเตือนภัยจําเปนตองสือ่ สารจากหนวยงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ไปสูผูรับขอมูลหลายระดับกอนจะไปถึง
กลุมเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัย ขอมูลขาวสารที่สงตอจึงอาจลาชาหรือ
ถูกบิดเบือน กรณีของอุทกภัย การเตือนภัยเริม่ จากหนวยงานดาน
อุตุนิยมวิทยาและผานไปสูสํานักงานการจัดการภัยพิบัติ หลังจาก
นัน้ จึงสงไปยังฝายการเมือง หรือสํานักงานจัดการภัยพิบตั ทิ อ งถิน่
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจเผยแพรผานสื่อ ทั้งวิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อทองถิ่น หรือเครือขายชุมชน แตการเผย
แพรขอมูลไปพื้นที่หางไกลเปนไปอยางยากลําบาก และตองการ
ความรวมมือในการแกปญ หาทีเ่ หมาะสม ทีต่ อ งปรับเปลีย่ นไปตาม
สภาพของแตละพื้นที่ และนําประสบการณมาประยุกตใช
ศั ก ยภาพในการตอบสนองต อ การเตื อ นภั ย และ
การเตรียมความพรอม ประชาชนมีแนวโนมทีจ่ ะสนใจการเตือนภัย
หากไดรบั ความรูด า นความเสีย่ งและการปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ตอง ดังนัน้
การรณรงคใหความรูความรู และการกระตุนใหเกิดการตื่นตัวตอ
ความเสีย่ งเมือ่ มีภยั พิบตั ิ รวมทัง้ บรรจุเรือ่ งภัยพิบตั ใิ นหลักสูตรของ
โรงเรียน ตลอดจนการจัดทําแผนเตรียมความพรอมที่กําหนด

บทบาทและความรับผิดชอบอยางชัดเจน และฝกซอมสถานการณ
จําลองอยางสมํ่าเสมอ จะเสริมสรางศักยภาพใหประชาชนมีความ
พรอมรับมือภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเตรียมความพรอมใหประชาชนกอนเกิดภัยพิบัติ
เป น ความท า ทายการพั ฒ นาระบบการเตื อ นภั ย ล ว งหน า ที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเทศยากจนทีม่ ที รัพยากรจํากัดทัง้ ดาน
การเงิน บุคลากร และความสามารถในการจัดการรวมถึงความรู
ระดับชุมชน และระบบฐานขอมูล ดังเชนกรณีพายุเฮอรริเคน
แคทรินา ผูประสบภัยจํานวนมากไมมีทรัพยากรที่จําเปนเพียงพอ
ตอการอพยพ เชน ยานพาหนะ และเงิน สวนประชาชนในหลาย
ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงตอพายุไซโคลนไมไดเอาใจใสการเตือนภัย
เพราะไมมเี สนทางหลบหนีหรือทีพ่ กั อืน่ จําเปนตองสรางศักยภาพ
เบื้องตนเพื่อใหมีทางเลือกเมื่อไดรับการเตือนภัย กลไกการจัดการ
ตองบูรณาการการทํางานและงบประมาณ ที่ใหความสําคัญทั้ง
การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัยพิบัติ และการตอบสนองหลัง
เกิดภัยพิบัติ

ขอเสนอแนะ

นับตั้งแตเหตุการณภัยพิบัติดินถลมในป 2531 ที่บาน
กระทูนเหนือ ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
การเกิดอุทกภัยในภาคกลางปลายป 2554 และบริเวณภาคใตเมื่อ
ตนป 2555 ทําใหหลายฝายเกิดความตระหนักถึงภัยและความเสีย
หายที่เกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม การบริหารจัดการภัยพิบัติจึงมีความจําเปน ดังนั้น
การแจงเตือนกอนหรือภายหลังการเกิดภัยพิบัติอยางรวดเร็วและ
ทันทวงที สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ประเทศไทยอาจ
พิจารณานําแนวคิดและขอเสนอแนะของหนวยงานกาชาดสากล
และองคการสหประชาชาติเพื่อการจัดการภัยพิบัติ มาประยุกต
ใชได ดังตอไปนี้
1. สรางระบบการเตือนภัยลวงหนาโดยมีประชาชน
เปนศูนยกลาง
ระบบการเตือนภัยลวงหนาทีด่ ี จําเปนตองออกแบบเพือ่
ตอบสนองตอการใหประชาชนเปนศูนยกลาง แนวทางการพัฒนา
ระบบเตือนภัยลวงหนา มีองคประกอบสําคัญไดแก
ความมุงมั่นและเจตนารมณทางการเมือง เพื่อสราง
ระบบเตือนภัยลวงหนาที่มีการปฏิบัติตอเนื่องในระยะยาว ทําให
การดําเนินงานเตือนภัยลวงหนาเปนภารกิจสําคัญระดับชาติ หา
แนวทางสนับสนุนและสรางความรวมมือระดับนานาชาติอยาง
จริงจัง โดยกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และ
สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และ
องคกรระดับภูมิภาค
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การประเมินความเสี่ยงและระบบเตือนภัยลวงหนา
ระดับชุมชน ที่กําหนดความรับผิดชอบของทองถิ่นในการลด
ความเสี่ยงและจัดการภาวะฉุกเฉิน สนับสนุนการอบรมและจัดหา
ขอมูลที่จําเปน ใชองคความรูและประสบการณจากภูมิปญญา
ทองถิ่นผสมผสานในการออกแบบระบบการเตือนภัย
การจัดทําแผนระยะยาว ที่มุงสรางระบบเตือนภัยลวง
หนาใหเขมแข็ง จัดทํายุทธศาสตรและมาตรฐานระดับประเทศ
สํ า หรั บ การเตื อ นภั ย ที่ ต อบสนองเป า หมายตามความจํ า เป น
สอดคลองกับความตองการของทองถิน่ ประชาชน และภาคเอกชน
โดยคํานึงถึงปจจัยทางสังคมและสถาบัน ศักยภาพของระบบทีม่ อี ยู
ชองวางและความสามารถในการทํางาน
การใหความรูแกประชาชน เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยว
กับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจจะประสบ วิธีการเตือนภัย
การตอบสนองที่เหมาะสมเมื่อประสบภัย รวมทั้งจัดใหมีการซอม
ระบบเตือนภัยระดับชาติ แผนการอพยพ การตอบสนองของ
สาธารณะ โดยเฉพาะในสวนที่มีความเสี่ยงอยางนอยปละครั้ง
การเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคสวนตางๆ ในการ
เตือนภัยลวงหนา เชน การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทําหนาที่
ประสานความรวมมือระหวางผูร บั ผิดชอบหลักในแตละหนวยงาน
ใหมีการดําเนินงานอยางบูรณาการ
2. สรางความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและขอมูล
พื้นฐานสําหรับการเตือนภัยลวงหนา
เผยแพรขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดาน
การเตือนภัยพิบัติ พรอมทั้งยกระดับการสื่อสารทางไกลเพื่อการ
เผยแพรขอมูลขาวสารการเตือนภัยพิบัติระดับโลก อาทิ ระบบ
อินเตอรเน็ตสําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางประเทศ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ด  า นการเตื อ นภั ย ล ว งหน า การ
วิเคราะหความเสี่ยงและการพัฒนาระบบเตือนภัย
พัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนาตามมาตรฐานขอตกลง
ระหว า งประเทศ กํ า หนดวิ ธี ก ารมาตรฐานตามข อ ตกลง
ระหวางชาติ สําหรับการเฝาระวังและจัดทําแผนภูมิเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความออนไหวทางสังคมที่เกี่ยวของ
ซึ่งประกอบดวยดัชนีชี้วัดสัมพันธกับภัยพิบัติ เสนทางการเกิดภัย
เครื่องมือสําหรับการเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินการของ
ประเทศตางๆ เตรียมรายการขอมูลสําคัญสําหรับภัยพิบัติรุนแรง
ทางธรณีวทิ ยา เชน ชวงเวลาและความรุนแรง ตําแหนงและลักษณะ
ของพื้นที่ที่ไมเสถียรซึ่งมีแนวโนมจะเกิดภัยพิบัติในอนาคต
ยกระดับระบบสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อ
สนับสนุนการเชื่อมโยงการสื่อสารความเร็วสูงในทุกประเทศ และ
รวมมือกับประเทศตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการ
ขอมูลและสื่อสารการเตือนภัยสําหรับภัยพิบัติทุกชนิด รวมทั้งจัด
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ทําแผนปองกันโครงสรางพื้นฐานทางดานสารสนเทศและการ
สื่อสารสําหรับการเตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพ
จัดทําขอตกลงในกรอบการปฏิบตั งิ านระหวางประเทศ
สําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลในระดับภูมิภาคที่จําเปนสําหรับการ
เตือนภัยลวงหนา ใหคําแนะนําสําหรับประเทศที่ไดรับผลกระทบ
โดยดําเนินการภายใตขอตกลงที่มีอยูแลว 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

ระบบการเตือนภัยลวงหนาเปนเพียงเครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะ
ลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบตั ิ ระบบการเตือนภัยลวงหนาที่
มีประสิทธิภาพ ตองเปนระบบที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง และมี
การเตรี ย มความพร อ มที่ ดี โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นา
องคความรูเ กีย่ วกับภัยพิบตั ิ การประเมินความเสีย่ ง เทคโนโลยีการ
คาดการณและการเตือนภัย การเผยแพรขอ มูลเตือนภัยสูพ นื้ ทีเ่ สีย่ ง
และศักยภาพการตอบสนองตอการเตือนภัยอยางเปนองครวม โดย
คํานึงถึงสถานการณการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ปนความทาทายการพัฒนา
ระบบเตือนภัยลวงหนา ไดแก การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก
ทําใหการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสถิติในอดีตไมสามารถ
เชื่อถือได และในความเปนจริง ระบบการเตือนภัยระบบเดียวไม
สามารถใชไดกับทุกภัยพิบัติ เนื่องจากแตละพื้นที่มีความเสี่ยง
แตกตางกัน ดังนัน้ ความรวมมือระดับประเทศจะเปนปจจัยสําคัญของ
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 capacities, gaps and
opportunities towards building a
comprehensive global early warning system
for all nat

บทความประจําฉบับ

ระบบการแพทยฉกุ เฉิน...
เมื่อเผชิญภาวะภัยพิบัติ
ผานิตดา ไสยรส*

ในชวงทศวรรษที่ผานมาไดเกิดเหตุการณภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่รุนแรงหลายครั้งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย อาทิ เหตุ
การณสึนามิทางภาคใต ดินโคลนถลมทางภาคเหนือ และลาสุด
เหตุการณมหาอุทกภัยที่สรางความเสียหายใน 65 จังหวัดของ
ประเทศ ปญหาความลาชา ความไมไดมาตรฐาน ความสับสนใน
การชวยเหลือผูประสบภัย ที่เกิดจากการขาดการประสานงานที่ดี
เปนสิง่ ทีพ่ บเห็นเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ บทเรียนเหลานีเ้ ปนสิง่ ยํา้ เตือนให
รูว า ในอนาคตตองเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบตั อิ ยางจริงจัง เพือ่
ลดความสูญเสียใหนอยลง

ทําความรูจักกับระบบการแพทยฉุกเฉิน

โรงพยาบาล ในป 2545 มีการจัดตัง้ สํานักงานระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินเปนหนวยงานภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และดําเนินงานดานการแพทยฉุกเฉินอยางตอเนื่อง จนกระทั่ง
ยกระดับเปนสถาบันการแพทยฉกุ เฉินแหงชาติ (สพฉ.) ตามพระราช
บัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มีหนาที่หลักในการบริหาร
จัดการและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
บทบาทในการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน1

กวาจะมาเปนสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหง
ประเทศไทย

อุปสรรคในการดําเนินการรองรับภัยพิบัติ

ระบบการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง ระบบการชวยเหลือ
และรักษาพยาบาลอยางถูกหลักมาตรฐานการแพทย สําหรับผูป ว ย
กะทันหัน หรือผูไดรับบาดเจ็บ ตั้งแตจุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล
ทุกขั้นตอนมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูประสบเหตุตองไดรับการ
ประเมิน จัดการ และบําบัดอยางถูกตองและทันทวงที เพือ่ ปองกัน
ความรุนแรงที่เกิดจากอาการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ และลดอัตรา
การเสียชีวิตหรือพิการ

ปฐมบทของการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยเริ่มจาก
มูลนิธิ ฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซียงตึ๊ง (มูลนิธิปอเต็กตึ๊งในปจจุบัน) ไดเริ่ม
ขนศพไมมีญาติในป 2480 ตอมาในป 2513 มูลนิธิรวมกตัญูได
เปดใหบริการในลักษณะเดียวกัน ขณะที่ภาครัฐเริ่มมีบทบาทเมื่อ
ป 2538 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้ง “ศูนยกูชีพนเรนทร”
ณ โรงพยาบาลราชวิถี ถือเปนตนแบบของการดูแลรักษากอนถึง

ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติเปนเหตุการณทสี่ รางความเสียหาย
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

* 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.
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เหตุการณภัยพิบัติหลายครั้ง เปนภาพความทุลักทุเลใน
การเคลือ่ นยายผูป ว ย ความไมเหมาะสมในการรักษาเบือ้ งตน ความ
สับสนในการประสานงาน ความไมทวั่ ถึงและไมเปนธรรมทีป่ รากฏ
ในสือ่ ตางๆ แสดงใหเห็นวาระบบการแพทยฉกุ เฉินของไทยในภาวะ
ภัยพิบตั ยิ งั คงมีปญ หาอีกมาก ชีใ้ หเห็นถึงอุปสรรคในการดําเนินงาน
แตละชวง ดังนี้
ชวงนาทีวิกฤต : อาสาสมัครขาดความชํานาญ และ
ประชาชนขาดความรูเ บือ้ งตนทีจ่ าํ เปน จากเหตุการณภยั พิบตั ทิ ี่
เกิดขึ้นเห็นไดวา ผูประสบภัยสวนใหญไดรับการชวยชีวิตจากคน
รอบขาง เพือ่ นบาน ญาติสนิท หรืออาสาสมัครตามมูลนิธติ า งๆ เปน
อันดับแรก ถือเปนชวงเวลาที่มีความสําคัญมากที่สุดในการกูชีวิต
ในกรณีทบี่ คุ คลเหลานีไ้ มไดผา นการฝกอบรมใหมคี วามรูแ ละทักษะ
ที่เพียงพอในการชวยเหลือ เคลื่อนยาย และลําเลียงผูปวยอยาง
ถูกวิถี การชวยเหลือจะเปนการเพิม่ ความเสีย่ งตอรางกายและชีวติ
ของผูปวย จึงมีความจําเปนที่ประชาชนตองมีความรูในการชวย
ชีวติ เบือ้ งตน ชุมชนตองมีความแข็งแกรง และวางแผนรับมือกับภัย
พิบัติกอนที่ทีมชวยเหลือจะมาถึง
ชวงชั่วโมงสําคัญภายใน 72 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ :
การบริการยังไมครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ขาดอุปกรณการแพทย และ
เจาหนาที่ที่เชี่ยวชาญ เปนชวงที่ทีมกูภัยและการแพทยฉุกเฉินจะ
มีบทบาทในการรักษาชีวิต และเคลื่อนยายผูประสบภัยใหอยูรอด
ภายใน 72 ชั่วโมง หากผานชวงเวลานี้ไปแลวจะเปนไปไดยาก โดย
เฉพาะอุบตั ภิ ยั ปจจุบนั ระบบปฏิบตั กิ ารแพทยฉกุ เฉินยังไมสามารถ
ใหบริการไดเต็มศักยภาพ เนื่องจากการชวยเหลือสวนใหญดําเนิน
การโดยอาสาสมัครที่ไมมีความชํานาญ ขาดอุปกรณชวยชีวิตและ
อุ ป กรณ ข นย า ยลํ า เลี ย งที่ ไ ด ม าตรฐานและทั น สมั ย รวมทั้ ง
รถพยาบาลที่มีการติดตั้งอุปกรณการรักษาทันที
ชวงหลังจาก 72 ชัว่ โมง การทํางานขาดการบูรณาการ
ตามหลักสากล เปนเวลาที่ทีมแพทยสนาม และผูเชี่ยวชาญดาน
3
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ตางๆ เดินทางมาถึงสถานทีเ่ กิดเหตุ ขณะทีร่ ะบบการแพทยฉกุ เฉิน
ยังไมมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะ
การทํางานที่บูรณาการอยางจริงจัง ในแผนหลักการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติป 2553 -2555 โครงสรางความรับผิดชอบหลักอยูที่
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเทานั้น
อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวา ระบบการแพทยฉุกเฉิน
ของไทยมีการรองรับภาวะภัยพิบัติเปนแบบแยกสวน โครงสราง
การปฏิบัติการมีความซํ้าซอน ขาดความชัดเจนในการบริหาร
จัดการ และการมีสว นรวมของทุกภาคสวน และเริม่ มีการจัดระบบ
อยางเปนทางการ โดยบรรจุยทุ ธศาสตรการพัฒนาระบบการแพทย
ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติไวในแผนหลักการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
ป 2553 -2555 ที่ตองใชเวลาในการนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป

เรียนรูเ พือ่ ปรับปรุง : ทีมแพทยฉกุ เฉินอเมริกา
กับการทํางานอยางบูรณาการ

ในแตละประเทศมีชื่อเรียกหนวยงานการแพทยฉุกเฉิน
แตกตางกันไป แตมหี ลักการสําคัญคลายคลึงกัน ไดแก 1) บทบาท
การสรางโรงพยาบาลสนามหากโรงพยาบาลในพื้นที่ไดรับความ
เสียหาย 2) บทบาทการเคลือ่ นยายผูป ว ยอยางถูกตอง และ 3) บทบาท
การเสริมกําลังแพทยพยาบาลในพื้นที่ จากตัวอยางระบบการ
จัดการภัยพิบตั ใิ นหลายประเทศ เปนทีน่ า สนใจวา ระบบการจัดการ
การแพทยฉกุ เฉินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการทํางานแบบองครวม และ
อาศัยหลายปจจัยรวมสนับสนุน ยกตัวอยาง เชน สหรัฐอเมริกา
มี ก ารบู ร ณาการหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การภั ย พิ บั ติ
ไวดวยกัน เพื่อความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการภายใตชื่อ
“FEMA”4 หรือ สํานักงานจัดการภัยพิบัติฉุกเฉินของอเมริกาทํา
หนาทีบ่ รู ณาการงานบรรเทาภัยพิบตั ทิ มี่ อี ยูห ลากหลาย โดยมีกลไก
การชวยเหลือแบบองครวมตั้งแตระดับทองถิ่น มีหนวยงานระดับ
มลรั ฐ ร ว มจั ด การเมื่ อ หน ว ยงานท อ งถิ่ น ไม ส ามารถควบคุ ม
สถานการณได และรวมมือกับหนวยงานระดับชาติในการจัดการ
ภัยพิบตั ขิ นาดใหญ สําหรับขอบเขตการใหความชวยเหลือตามแผน
รองรับภัยพิบตั ขิ อง FEMA5 ครอบคลุม 12 ดาน ดังนี้ 1) การขนสง
2) การสื่อสาร 3) การกอสรางและวิศวกรรม 4) ระบบดับเพลิง
5) ขอมูลและแผนปฏิบัติการ 6) การปกปองมวลชน 7) การ
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรด า นต า งๆ 8) บริ ก ารด า นสุ ข ภาพและ
การแพทย 9) หนวยคนหาและกูภ ยั 10) วัตถุอนั ตราย 11) อาหาร

Prasert Vasinanukorn M.D., Emergency Medicine In Disaster Planning, Department of Emergency Medicine Prince of
Songklanakarin University Hospital
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
FED. EMERGENCY MGMT. AGENCY, FEDERAL RESPONSE PLAN (2003), เขาถึงไดจาก http://www.fema.gov/rrr/frp/. สืบคนเมื่อวันที่
6 มีนาคม 2555
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ศักยภาพ หลังจากเหตุการณไดมีการทบทวนบทเรียน และจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร เพื่อปรับปรุงระบบการแพทยฉุกเฉินให
ดี ยิ่ ง ขึ้ น นั บ ว า เป น ตั ว อย า งที่ น  า ชื่ น ชมของการยอมรั บ ความ
ผิดพลาด เพื่อแกไขและพัฒนาตนเองตอไป

ความพรอมของการแพทยฉุกเฉินไทยเพื่อ
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต

และ 12) พลังงาน มีหนวยงานรับผิดชอบระดับชาติและองคกรใน
กํากับอีกจํานวนมากที่รวมประสานงานการจัดการพื้นที่ภัยพิบัติ
สําหรับดานสุขภาพและการแพทย มีระบบการแพทย
จัดการภัยพิบัติระดับชาติ เรียกวา NDMS: Natural Disaster
Medical Systems มีหนวยการแพทยฉุกเฉินชื่อ Disaster
Medical Assistance Team (DMAT) อยูภายใตกํากับ NDMS6
เปนระบบการแพทยของรัฐบาลกลางที่รองรับภาวะภัยพิบัติโดย
เฉพาะ มีทีมเจาหนาที่ที่พรอมปฏิบัติชวยเหลือผูประสบภัย โดย
แบงเปน ทีมแพทยฉกุ เฉิน DMAT กระจายอยูท วั่ ประเทศ ประกอบดวย
บุคคลากรดานตางๆ อาทิ แพทย พยาบาล เภสัชกร เจาหนาทีก่ ภู ยั
เจาหนาที่สื่อสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในทองถิ่น ทีมสัตวแพทย
ทีมควบคุมโรคระบาดและจัดการศพรวมสนับสนุน7 เมื่อมีภัยพิบัติ
เกิ ด ขึ้ น ที ม แพทย ฉุ ก เฉิ น DMAT จะลงพื้ น ที่ อ ย า งเร็ ว ที่ สุ ด
เขาประเมินสถานการณผูประสบเหตุ ใหการรักษาเบื้องตน และ
เตรียมเคลื่อนยายผูปวยสูโรงพยาบาล โดยจัดเตรียมอุปกรณและ
เครื่องมือ อาทิ เตนทขนาดใหญ เครื่องกําเนิดไฟฟาใหเพียงพอ
72 ชั่วโมง และอาจตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อโรงพยาบาลในพื้นที่
เกิดความเสียหาย8
เมือ่ ครัง้ ทีเ่ กิดเหตุการณพายุเฮอรรเิ คนแคทรินา ทีมดังกลาว
สามารถสงตอผูปวยกวา 2,900 คน จากสนามบินนิวออลีนไปยัง
สนามบินใกลเคียงไดอยางปลอดภัย อยางไรก็ตาม แมวาระบบ
การแพทยฉุกเฉินของสหรัฐจะมีการเตรียมการที่ดี แตจากความ
เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น เห็ น ได ว  า ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการประเมิ น
สถานการณที่ผิดพลาดทําใหมีการสั่งการลาชา ผูปวยที่ไดรับการ
เคลื่อนยายอีกหลายพันรายจากการชวยเหลือของหนวยงานอื่นๆ
ไมไดรับการประสานงาน ทําใหแตละทีมไมสามารถทํางานไดเต็ม
6
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วิกฤตนํา้ ทวมใหญทผี่ า นมา ภาพทีป่ ระชาชนไดเห็นการ
ปฏิบัติงานที่ยากลําบากและแขงกับเวลาของทีมการแพทยฉุกเฉิน
ทั้งแพทย พยาบาล เจาพนักงาน และอาสากูชีพในการลําเลียง
ผูปวยจากโรงพยาบาลที่ถูกนํ้าทวมไปยังโรงพยาบาลที่อยูในที่
ปลอดภัย ทําใหสังคมไทยเห็นความสําคัญของการแพทยฉุกเฉิน
เปนโอกาสและแรงผลักดันการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินใหเปน
ระบบบริการการแพทยที่เขมแข็ง ที่พึ่งอยางมั่นใจของสมาชิกของ
สังคมเมื่อเผชิญภัยพิบัติ เปนทีมงานที่มีการประสานกันอยางเปน
ระบบทุกครัง้ ทีม่ เี หตุฉกุ เฉินเกิดขึน้ สามารถรับขอมูลจากผูแ จงเหตุ
และประเมินสถานการณพรอมทั้งแยกความรุนแรงหรือความ
เรงดวนเพือ่ จัดสงบุคลากรทีเ่ หมาะสมกับเหตุและสถานการณทเี่ กิด
ไปปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับพรอมลงพื้นที่ทันทีที่ไดรับการ
ประสาน และมีความรูค วามสามารถเพียงพอในการแกปญ หาและ
ดูแลผูเคราะหราย9
เปนทีน่ า ยินดีวา ภาครัฐมีความตืน่ ตัวในการจัดระบบการ
แพทยฉุกเฉินใหมีความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติอยางเปน
ระบบ กระทรวงสาธารณสุขไดปรับปรุงกลไกการบริหารเชื่อมโยง
กับองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ สรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
ในการเตรี ย มพร อ มเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ตนเองในเบื้ อ งต น ก อ นที ม
ชวยเหลือมาถึงในปจจุบันมียุทธศาสตรที่เนนการดูแลรักษาผูปวย
ฉุกเฉิน หรือผูประสบอุบัติเหตุใหไดมาตรฐานทั้งในและนอก
โรงพยาบาลในภาวะปกติและภาวะภัยพิบตั ิ นอกจากนี้ สถาบันการ
แพทยฉกุ เฉินไดมโี ครงการตางๆ เพือ่ เตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบตั ิ
ในอนาคต อาทิ ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วโตตอบ
ภัยพิบัติ” (DMERT: Disaster Medical Emergency Response
Team) ประจําจังหวัด บริการสายดวน 1669 เครือขายปฏิบตั กิ าร
การแพทยฉกุ เฉิน การจัดทีมแพทยรว มกับทีมชวยเหลือผูป ว ยทีไ่ ด
รับการรองขอ บริการสงตอโดยไมตองเสียคาใชจาย และสงไป
โรงพยาบาลใดก็ได โดยไมจํากัดสิทธิและเงื่อนไข และ โครงการ

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
Public Health Emergency, Medical Assistance, เขาถึงไดจากhttp://www.phe.gov/preparedness/support/medicalassistance/
Pages/default.aspx . สืบคนเมื่อ 2 มีนาคม 2555
(เพิ่งอาง)
สกูปพิเศษ : ทรัพยากรดานการแพทยฉุกเฉินกับความฝนถึง ดร.เฮลิ เมืองไทย , ผีเสื้อขยับปก ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (20) 2554
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“ระบบการแพทยฉกุ เฉินทีเ่ ขมแข็ง มีการประสานงาน
อยางเปนระบบ ตองแยกความรุนแรงหรือความเรงดวนเพือ่
สงบุคลากรทีเ่ หมาะสมไปปฏิบตั งิ าน พรอมลงพืน้ ทีท่ นั ที และ
มีความรูค วามสามารถเพียงพอ”
“อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)”10 เพือ่ พัฒนาประชาชนทัว่ ไปใหมคี วามรู
ความสามารถดานการแพทยฉุกเฉิน สิ่งเหลานี้นับวาเปนการ
เตรียมพรอมทีด่ แี ละเปนเชิงรุก เพือ่ ใหผปู ระสบภัยไดรบั การชวยเหลือ
และบําบัดอยางทันทวงทีในภาวะภัยพิบัติในอนาคต
นอกจากนี้ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ มีแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนใน
การดูแลชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติตางๆ ในรูปแบบของ
การทําเว็ปไซตที่รวบรวมขอมูลดานตางๆ ที่ใชในการชวยเหลือ
ผูประสบภัย อาทิ จํานวนเตียงผูปวยในโรงพยาบาล ยานพาหนะ
การขนสงสิ่งของและคน เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่เปนขอมูล
ลาสุด และขอมูล ณ เหตุการณจริงที่ตองใชสังคมออนไลนเปน
เครื่องมือ เชน การถายภาพดวยมือถือที่สามารถสงเขาเว็ปไซตได
รวดเร็ว ทันเหตุการณ เพื่อพิจารณาสภาพที่เกิดขึ้นถึงความรุนแรง
ของภั ย พิ บั ติ รวมทั้ ง มี ค ณะทํ า งานพิ จ ารณาและวิ เ คราะห
สถานการณที่กําลังเกิดขึ้นใหถูกตอง แมนยํา สามารถสงความ
ชวยเหลือไปไดทันทวงที ขอมูลอีกสวนที่จําเปนตองจัดทําไวดวย
เปนขอมูลทีผ่ ใู ชสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนได อาทิ แผนที่
แสดงทีต่ งั้ ของโรงพยาบาล โรงเรียน และวัดในพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ
ที่ ส ามารถใช เ ป น ศู น ย อ พยพหรื อ แหล ง ช ว ยเหลื อ ในช ว งเกิ ด
เหตุการณ รวมถึงทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนและนํามาใชชวย
ผูประสบภัยได 

บทสรุปและขอเสนอแนะ

จะเห็นไดวา การพัฒนาการแพทยฉุกเฉินเพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติ จําเปนตองทําใหครบ ทั้งชวงนาทีวิกฤต ชั่วโมงสําคัญ
ภายใน 72 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ และชวงหลังจากนั้น ความตื่นตัว
ของภาคประชาชนและการปฏิรูประบบการแพทยฉุกเฉินที่กําลัง
เกิ ด ขึ้ น เป น นิ มิ ต หมายที่ ดี ใ นการปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และจําเปนอยางยิ่งที่ตองกระทําบน
ฐานความรูที่ถูกตอง พัฒนาอยางตอเนื่อง และบูรณาการการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติการชวยเหลือมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูประสบภัย 

เอกสารอางอิง

กองบรรณาธิการ , สกูปพิเศษ : ทรัพยากรดานการแพทยฉุกเฉิน
กับความฝนถึง ดร.เฮลิ เมืองไทย , ผีเสื้อขยับปก ปที่ 4
ฉบับที่ 2 (20) 2554
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บทความประจําฉบับ

กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ.....
แนวทางสูความยั่งยืนในอนาคต
ทองใหญ อัยยะวรากูล*
บทความนี้มุงวิเคราะหความเหมาะสมของโครงสราง
กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ และการกําหนดอัตราเบี้ย
ประกันโดยนําเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของ เทียบ
เคียงรูปแบบของกองทุนที่มีลักษณะคลายกันในตางประเทศ สรุป
บทเรี ย นและข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายสํ า หรั บ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสรางความยั่งยืนของกองทุน

จุดเริ่มตนของกองทุน
ในอดีต การประกันภัยพิบัติในประเทศไทยยังคงไม
แพรหลายเมื่อเปรียบเทียบกับการประกันประเภทอื่น อาทิ การ
ประกั น ชี วิ ต การประกั น สุ ข ภาพ และการประกั น รถยนต
เนื่ อ งจากประเทศไทยไม ไ ด ป ระสบป ญ หาภั ย พิ บั ติ บ  อ ยครั้ ง
อยางไรก็ตาม ในชวงสิบปที่ผานมา ประเทศไทยประสบภัยพิบัติ
หลายครั้งทั้งวาตภัย และอุทกภัย โดยเฉพาะวิกฤตการณอุทกภัย
ในป 2554 ซึง่ สงผลเสียหายในวงกวาง ประมาณ 1.4 ลานลานบาท1
หลังการเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ รัฐบาลไดเริ่มจัดทําแผนปองกันและ
มาตรการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติอยางเปนระบบ รวมทั้ง
จัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติเปนการเรงดวน เหตุผล
แนบทายพระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
พ.ศ. 2555 ซึ่งไดประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26
มกราคม 2555 ระบุไวอยางชัดเจนวา
“… โดยที่ปรากฏวา ในขณะนี้ ผูประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยประสบปญหาการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการรับ
ประกั น วิ น าศภั ย ที่ เ กิ ด จากภั ย พิ บั ติ ส ง ผลให ป ระชาชนและ

ผู  ป ระกอบการต อ งเสี ย เบี้ ย ประกั น เป น จํ า นวนสู ง มากหรื อ ไม
สามารถเอาประกันภัยได ดังนั้น เพื่อชวยเหลือประชาชนและ
ผูประกอบการใหไดรับความคุมครองทรัพยสินและกิจการของ
บุคคลดังกลาวที่อาจเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต และเพื่อให
เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศ สมควรใหมีกฎหมายวา
ดวยกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ …”
มาตรา 4 ไดระบุวัตถุประสงคการจายเงินของกองทุน
ใหครอบคลุม “การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการ
รับประกันภัยและการทําประกันภัยตอ และการใหความชวย
เหลือทางการเงินแกผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” ในวันที่ 1
มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกัน
ภัยพิบัตซิ ึ่งจัดตั้งโดยพระราชกําหนดฯ ไดขอสรุปเกี่ยวกับรูปแบบ
การประกั น ภั ย พิ บั ติ อั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย และการคุ  ม ครอง
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. กําหนดใหแยกประเภทผูเอาประกันเปน 3 กลุม
ไดแก ประชาชนรายบุคคลคิดเบี้ยประกันที่รอยละ 0.5 ของทุน
ประกันไมเกิน 1 แสนบาท ผูประกอบการรายเล็กและรายยอยคิด
เบี้ยประกันรอยละ 1 คุมครองความเสียหายรอยละ 30 และตอง
มีทุนประกันไมเกิน 50 ลานบาท และผูประกอบการรายใหญคิด
เบี้ยประกันรอยละ 1.25 คุมครองความเสียหายรอยละ 30 โดย
ไมจํากัดทุนประกัน
2. อั ต ราเบี้ ย ประกั น สํ า หรั บ ผู  เ อาประกั น ประเภท
เดียวกันจะใชอัตราเดียวสําหรับทุกพื้นที่ โดยไมขึ้นอยูกับความ
เสี่ยงของพื้นที่ตอการประสบภัยพิบัติ

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม
1
World Bank et al., 2011
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ความลมเหลวของตลาดการประกันภัยพิบัติ
การจัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัตินับไดวา
เปนการเขารวมของรัฐอยางจริงจังในตลาดการประกันภัยพิบัติ
มากกว า ให กํ า หนดโดยกลไกตลาดเสรี วั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
แทรกแซงเพื่อแกไขความลมเหลวของตลาดเปนสําคัญ กลาวคือ
หากปลอยใหการซื้อขายประกันภัยถูกกําหนดโดยกลไกตลาด
ทั้ ง หมด ก็ จ ะมี ร ะดั บ ดุ ล ยภาพของการซื้ อ ขายที่ ต  า งไปจาก
ดุลยภาพที่พึงประสงคของสังคม ปญหาความลมเหลวของตลาด
ที่มักเกิดขึ้นในตลาดการประกันภัยพิบัติสามารถจําแนกไดเปน
2 ประเภทที่สําคัญ ดังนี้ 1) ผลกระทบภายนอกเชิงบวกเนื่องจาก
การทํ า ประกั น มี ส  ว นส ง เสริ ม ความเชื่ อ มั่ น ของผู  ล งทุ น และ
สามารถสรางประโยชนทั้งเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดกับสังคมใน
วงกวาง นับเปนประโยชนทางออมนอกเหนือจากประโยชนที่เกิด
ขึ้นกับผูเอาประกันและบริษัทประกันภัย และ 2) การประเมิน
ความเสี่ยง เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติมักไม
สามารถใชวิธีทางสถิติไดเพราะมีอุบัติการณตํ่ากวาภัยประเภทอื่น
จึงจําเปนตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรในหลายสาขา อาทิ
ธรณีวิทยา และอุตุนิยมวิทยา ซึ่งตองเสียคาใชจายสูง นอกจากนี้
ความสู ญ เสี ย จากภั ย พิ บั ติ มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ มั ก เกิ ด ขึ้ น กั บ คน
จํานวนมากพรอมๆ กัน สงผลใหบริษัทประกันภัยจําเปนตองรับ
ภาระสูงหากเกิดภัยพิบัติและใชวิธีเพิ่มอัตราเบี้ยประกันใหสูงขึ้น
เพื่อปองกันปญหาการขาดทุน ทําใหประชาชนผูมีรายไดนอยและ
ธุรกิจรายยอยไมสามารถเขาถึงระบบประกันภัยพิบัติของเอกชน2

การกําหนดนโยบายของรัฐ
จากปญหาขางตน รัฐจึงไดเรงจัดตั้งกองทุนสงเสริมการ
ประกันภัยพิบัติที่มีขอดีในการสรางโอกาสการเขาถึงการประกัน

ภัยพิบตั ิ เนือ่ งจากอัตราเบีย้ ประกันทีต่ งั้ โดยบริษทั เอกชนสูงเกินไป
และการจัดการปญหาภัยพิบัติอยูบนหลักการแบงภาระระหวาง
ภาครัฐและเอกชน แทนการใหความชวยเหลือจากรัฐฝายเดียว
ดังเชนในปจจุบัน ขณะที่ภาครัฐเขาถึงทรัพยากรไดดวยตนทุนตํ่า
กวาภาคเอกชน จึงสามารถกําหนดเบี้ยประกันของกองทุนใน
อัตราที่ตํ่ากวาเอกชนได อยางไรก็ตาม การกําหนดนโยบายของ
รัฐก็มีปญหาที่อาจทําใหไมประสบผลสําเร็จ3 โดยเฉพาะโครงการ
และนโยบายของรั ฐ ที่ เ น น การช ว ยเหลื อ จนประชาชนขาด
แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ หรือการกําหนด
นโยบายที่คํานึงถึงผลกระทบตอฐานเสียงของรัฐบาลมากกวา
ประสิทธิภาพของนโยบาย เปนผลเสียอยางยิ่งกับสังคมในระยะ
ยาวและอาจสรางปญหาที่รุนแรงกวาความลมเหลวของกลไก
ตลาด
การออกแบบโครงสรางกองทุนที่เนนประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับบริบทของประเทศจึงเปนปจจัยสําคัญตอความ
สํ า เร็ จ และความยั่ ง ยื น ของกองทุ น การออกแบบโครงสร า ง
กองทุนภัยพิบัติที่เหมาะสม4 ควรคํานึงถึงผลกระทบของกองทุน
ในมิติสําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) ความเสี่ยงทางจริยธรรมของ
ผูเอาประกัน กลาวคือ เมื่อผูเอาประกันไดถายโอนความเสี่ยงบาง
สวนหรือทั้งหมดไปยังผูรับประกันแลว ก็มักไมเล็งเห็นความ
สําคัญที่จะปองกันภัยหรือพยายามบรรเทาความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น 2) การซื้อประกันของผูที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเปน
ผูไดประโยชนจากการทําประกัน5 3) ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ของกองทุน 4) ภาระเงินอุดหนุนของกองทุน และ 5) ภาระของ
ผูเอาประกัน โดยสามารถจําแนกรูปแบบของการจัดการประกัน
ภัยพิบัติที่พบไดบอย และผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 5 มิติ ดังนี้

จากการศึกษาของ Hogarth and Kunreuther (1989) พบวา ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงมีความไมแนนอนสูง บริษัทประกันภัยมักตั้งอัตรา
เบี้ยประกันที่สูงเพื่อลดโอกาสการขาดทุนในการดําเนินงานของบริษัท จากการสอบถามนักคณิตศาสตรประกันภัย 463 คนเสนอใหกําหนด
อัตราเบี้ยประกันเปนสองกรณี กรณีแรก เมื่อระดับความเสี่ยงถูกกําหนดไวคงที่ที่ความนาจะเปนเทากับ 0.001 และกรณีที่สองเมื่อระดับ
ความเสี่ยงไมแนนอน พบวา คามัธยฐานของเบี้ยประกันที่เสนอในกรณีที่สองสูงกวากรณีแรกถึง 5 เทา และหากเพิ่มขอสมมติใหมีโอกาส
สูญเสียพรอมกันไดมาก คามัธยฐานของเบี้ยประกันจะสูงกวากรณีแรกถึง 10 เทา
3
Stiglitz, 2000
4
Freeman, 2004
5
การที่ผูซื้อประกันมีความเสี่ยงสูง สงผลใหบริษัทจําเปนตองตั้งเบี้ยประกันในระดับที่สูงเพียงพอจะรองรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก
ผูมีความเสี่ยงสูงทําประกัน แตเมื่อเบี้ยประกันสูงขึ้น ก็จะมีเพียงผูมีความเสี่ยงสูงมากเทานั้นที่ทําประกัน ทําใหบริษัทประกันตองเพิ่มเบี้ยประกัน
ใหสูงขึ้นอีก เปนพลวัตของปญหาอยางตอเนื่อง การที่ผูซื้อประกันมีความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงทางจริยธรรมมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับ
ความยั่งยืนของกองทุน หากกองทุนการประกันภัยประสบปญหาทั้งสองสูง มักมีความเสี่ยงที่อาจจะลมละลาย
2
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ความเสี่ยงทาง การซื้อประกัน
รูปแบบการประกันภัยพิบัติ จริยธรรมของ ของผูที่มีความ
ผูเอาประกัน
เสีย่ งสูง

ภาระ
ผูเอาประกัน

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

การสรางความยั่งยืนของกองทุน
ในสวนของประเทศไทย ขอเสนอการจัดตั้งการประกัน
ภัยพิบัติแบบสมัครใจ อาจสงผลใหเกิดปญหาการที่ผูเอาประกันมี

7

ภาระกองทุน

บังคับใหซื้อประกันจากรัฐ

จากตารางขางตน การรับประกันหรือประกันตอแบบ
บังคับโดยภาครัฐเปนภาระกองทุนคอนขางมาก เนื่องจากรัฐมัก
กําหนดเบี้ยประกันในอัตราตํ่าและมีขอบังคับใหผูที่อยูในพื้นที่
เสี่ยง ตองซื้อประกัน แตมีขอดีที่ไมเปนภาระตอครัวเรือน และ
การที่ผูซื้อประกันมีความเสี่ยงสูงมีนอยเนื่องจากผูที่อยูทั้งในกลุม
เสี่ยงมากและนอยตองทําประกัน อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญที่
ควรระวังและอาจสงผลสําคัญตอความยั่งยืนของกองทุนประกัน
ภัยพิบัติทั้งของรัฐและเอกชนยังคงเปนปญหาความเสี่ยงทาง
จริยธรรม มักเกิดขึ้นในกรณีที่อัตราเบี้ยประกันที่กําหนดคงที่ ไม
เปลี่ยนแปลงไปตามประวัติการเรียกเอาเงินประกันในอดีต การ
จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติในประเทศอเมริกา6 สงผลใหประชาชนตั้ง
ถิ่นฐานในพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติสูงกวาเดิม ระหวาง
ป 2513 ถึง 2543 บริเวณชายฝงทางตะวันออกเฉียงใตของ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุเฮอริเคน มีความหนา
แนนของประชากรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 66 มากกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศที่อยูในระดับรอยละ 38 เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหมูลคา
ความสูญเสียในเรื่องชีวิตและทรัพยสินจากภัยพิบัติสูงมากกวา
ในอดีต

6

ความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้นกับกองทุน

ความเสี่ยงสูงคอนขางมาก เนื่องจากผูซื้อประกันมักเปนผูอยูใน
พื้นที่เสี่ยงสูงตอการเกิดภัยพิบัติ การประกาศใหอัตราเบี้ยประกัน
เปนอัตราเดียวโดยไมขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงของพื้นที่ตอภัย
พิบัติอาจกอใหเกิดปญหาความเสี่ยงทางจริยธรรม เพราะไมจูงใจ
ใหผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยยายถิ่น เนื่องจากมีกองทุนมาแบงรับ
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ และไมสะทอนสภาพ
ความเสี่ ย งที่ เ ป น จริ ง ให ผู  อ ยู  อ าศั ย ในแต ล ะพื้ น ที่ ไ ด รั บ รู  ก าร
กําหนดอัตราเบี้ยประกันที่เปลี่ยนไปตามระดับความเสี่ยงตอภัย
พิบัติของพื้นที่เปนการสื่อสารใหผูอยูอาศัยไดตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิผลกวาวิธีการประชาสัมพันธแบบ
ทั่ ว ไป 7 การเพิ่ ม ความเข ม แข็ ง และการเสริ ม สร า งความยั่ ง ยื น
ของกองทุนจึงจําเปนตองปรับโครงสรางของการทําประกันให
เปนแบบบังคับ ผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดตองทําประกัน และ
อั ต ราเบี้ ย ประกั น ต อ งขึ้ น อยู  กั บ ระดั บ ความเสี่ ย งของพื้ น ที่
นโยบายดังกลาวอาจมีผลกระทบในประเด็นความเปนธรรมตอ
ผูมีรายไดนอยที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและไมสามารถ
รับภาระเบี้ยประกันภัยพิบัติหรือไมอาจยายถิ่นได รัฐอาจจําเปน
ตองมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกลาว อาทิ การ
ใหเงินอุดหนุนแกผูมีรายไดนอยซึ่งอาศัยอยูในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
ก อ นการบั ง คั บ ให ทํ า ประกั น ภั ย พิ บั ติ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งาน
ของกองทุนเกิดประสิทธิภาพควบคูกับความเปนธรรม 

Kunreuther ,2006
Kunreuther, Novemsky, and Kahneman, 2000
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
เม.ย.-มิ.ย. 55

17

เอกสารอางอิง
Freeman, P.K. (2004), Government Natural
Catastrophe Insurance Programs, presented
at the Conference on Catastrophic Risk and
Insurance, 22-23 November 2004.
Hogarth, R. and H. Kunreuther (1989), ‘Risk, Ambiguity,
and Insurance’, Journal of Risk and
Uncertainty, 2: pp. 5-35.
Kunreuther, H. (2006), Reflections on U.S. Disaster
Insurance Policy for the 21st Century, in J.M.
Quigley and L.A. Rosenthal (eds.), Risking
House and Home: Disasters, Cities, Public
Policy, Berkeley: Berkeley Public Policy Press.

18
18

วารสารเศรษฐกิ
วา
ารส
รสารเศ
าารรเศ
เศรษ
ศรษ
รษฐก
ฐกิจแล
ฐก
แและสั
และ
ละส
ะสังคม
คม
เมเม.ย.-มิ
เม.ย
ม..ยย.-.-มิมิม..ยยย.. 55
55

Kunreuther, H., N. Novemskey, and D. Kahneman
(2001), ‘Making Low Probabilities Useful’,
Journal of Risk and Uncertainty, 23:2,
pp. 103-120.
Stiglitz, J. (2000), Economics of the Public Sector,
W.W. Norton & Company.
The World Bank, Ministry of Finance of Thailand, and
the Royal Thai Government Agencies (2011),
Rapid Assessment Resilience Recovery and
Reconstruction Planning, Preliminary report
on December 20, 2011.

บทความประจําฉบับ

ผังเมืองกับการปองกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ
กัญญาวีร ประยูรสิทธิ*

การขยายตัวของประชากรและการเติบโตของเมือง
ทําใหที่อยูอาศัยกระจายไปในพื้นที่โดยรอบของเมืองเพิ่มขึ้น และ
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจรุกเขาไปยังพื้นที่เสี่ยงตอ
ภัยพิบัติมากขึ้น อาทิ พื้นที่ราบลุม พื้นที่เชิงเขาที่เสี่ยงตอภาวะ
ดินถลม และพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว ดังนั้น การวางผังเมืองและ
การออกแบบอาคาร/สิ่งกอสรางจึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองสราง
ความรู ความเขาใจและความตระหนัก เพื่อปองกันและบรรเทา
ภั ย พิ บั ติ จ ากธรรมชาติ ซึ่ ง จะเกิ ด บ อ ยครั้ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการ
ขยายตัวของพื้นที่เมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

ความหมายของภัยพิบัติ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดใหความหมาย
ของภัยพิบัติไววา ภัย หมายถึง อันตรายที่เกิดจากธรรมชาติหรือ
จากการกระทํ า ของมนุ ษ ย นํ า มาซึ่ ง ความสู ญ เสี ย หรื อ ความ
เสียหาย แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก ภัยที่เกิดจากการกระทํา
ของมนุษย และภัยธรรมชาติ เชน นํ้าทวม วาตภัย ดินถลม
ภัยแลง ไฟปา และแผนดินไหว คลื่นใตนํ้า เปนตน
สํ า หรั บ ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย
สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินในวงกวางทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก นํ้าทวม
และคลื่นใตนํ้า (สึนามิ) ภัยพิบัติดังกลาวสามารถบริหารจัดการ
เพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดโดยมาตรการดาน
ผังเมือง

ความเปนมาของผังเมืองในประเทศไทย
ในยุคประวัติศาสตรผังเมืองของไทยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การปองกันภัยจากขาศึกศัตรูและภัยทางธรรมชาติเปนหลัก การ
ผังเมืองยุคใหมของประเทศไทยมีมา 75 ป1 เริ่มในป พ.ศ. 2478
มีการตัง้ แผนกผังเมืองขึน้ ในกรมโยธาเทศบาลทีเ่ ปนกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในปจจุบัน การผังเมืองในสมัยนั้นเปนลักษณะของ
การออกแบบชุมชนเมือง เชน ผังเมืองยะลา และผังเมืองลพบุรี
เปนตน
ในป พ.ศ. 2500 – 25032 รัฐบาลไทยไดวาจางบริษัท
ตางชาติ3 วางผังในเขตพื้นที่จังหวัดพระนคร 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”
หมายความว า การวาง จั ด ทํ า และดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตาม
ผั ง เมื อ งรวมและผั ง เมื อ งเฉพาะในบริ เวณเมื อ งและบริ เวณ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง หรือสวนของเมืองขึ้นใหม
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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การดําเนินงานดานผังเมืองของประเทศไทย

หรื อ ทํ า ให ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สุ ข ลั ก ษณะความสะดวกสบาย ความ
เป น ระเบี ย บ ความสวยงาม การใช ป ระโยชน ใ นทรั พ ย สิ น
ความปลอดภั ย ของประชาชน และสวั ส ดิ ภ าพของสั ง คม
เพือ่ สงเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอม เพือ่ ดํารงรักษา
หรื อ บู ร ณะสถานที่ แ ละวั ต ถุ ที่ มี ป ระโยชน ห รื อ คุ ณ ค า ในทาง
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือ
เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือ
มีคุณคาในทางธรรมชาติ

1. หนวยงานหลักในการวางและจัดทําผังเมืองของ
ไทย คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการดําเนินงานใน 3
ระดับ ดังนี้
1.1 ผั ง นโยบาย ได แ ก ผั ง ประเทศ ผั ง ภาค
ผังอนุภาค ผังลุมนํ้า เปนผังที่ชี้นําการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวม
ระดับประเทศ ภาค อนุภาคและลุมนํ้า สาระสําคัญประกอบดวย
การกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการพัฒนา
สําหรับใชเปนกรอบแนวการพัฒนาพื้นที่แบงตามประเภท ไดแก
พื้นที่เมืองและชนบท พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่
ทองเที่ยว พื้นที่ชายฝงทะเล พื้นที่ภัยพิบัติ พื้นที่อนุรักษ ที่ตั้ง
โครงสรางพื้นฐานและพลังงาน ใหเหมาะสมตามศักยภาพของ
พื้นที่ ผังประเทศเปนผังแมบทการวางผังเมืองระดับตางๆ สวน
ผังภาคเปนกรอบการพัฒนาพื้นที่และการวางผังเมืองของกลุม
จังหวัดและจังหวัด รวมถึงพื้นที่เมืองและชุมชน
1.2 ผั ง ที่ บั ง คั บ ใช ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
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 และผังจัดรูปที่ดินที่บังคับใช
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

“ผังเมืองรวม” หมายความวา แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทัง้ มาตรการควบคุม เพือ่ ใชเปนแนวทางในการพัฒนา และ
การดํารงรักษาเมืองและบริเวณทีเ่ กีย่ วของหรือชนบทในการใชประโยชนในทรัพยสนิ การคมนาคม การขนสง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะและสภาพแวดลอม เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคของการผังเมือง
“ผังเมืองเฉพาะ” หมายความวา แผนผัง และโครงการทีด่ าํ เนินการเพือ่ พัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง หรือกิจการทีเ่ กีย่ วของ
ในเมืองและบริเวณทีเ่ กีย่ วของหรือชนบทเพือ่ ประโยชนแกการผังเมือง
ทีม่ า: พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518
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ระดับการวางผังเมืองของประเทศไทย
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
ได แ ก ภาคใต ช ายแดน ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และภาคเหนือตอนลาง 2
4) ผั ง ลุ  ม นํ้ า 25 ลุ  ม นํ้ า ทํ า การศึ ก ษา
แลวเสร็จ 8 ลุมนํ้า กําลังดําเนินการ 17 ลุมนํ้า

2.2 ผังบังคับใช
1) ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ทํ า การศึ ก ษา
แลวเสร็จ 73 จังหวัด เนื่องจาก กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ
มีผังเมืองรวม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดอยูแลว ประกาศใชแลว
1 จั ง หวั ด ได แ ก ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต อี ก 72 จั ง หวั ด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยูระหวางการตรวจพิจารณา
2) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน พ.ศ. 2555 มีผัง
ที่ประกาศเปนกฎกระทรวงบังคับใช ทั้งหมด 156 ผัง เปนผังที่
ถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 117 ผัง
และยังไมถายโอนภารกิจ จํานวน 39 ผัง ผังเมืองรวมทั้งหมดนี้
เปนผังที่หมดอายุการบังคับใช จํานวน 91 ผัง และอยูระหวางการ
จัดทําเพื่อประกาศเปนกฎกระทรวงอีก 157 ผัง
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3) ผังเมืองเฉพาะ ไดเคยมีการวางและจัดทํา
2 แหง เมื่อ พ.ศ. 2530 ไดแก ผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองใหม
แหลมฉบัง และผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองใหมมาบตาพุด แตไมได
ประกาศเปนกฎหมายบังคับใช

การใชประโยชนที่ดินในผังเมือง
การกําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนหัวใจสําคัญของ
การวางผังเมือง เพราะจะสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้นๆ หากเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ จึงจําแนกประเภทของใชประโยชนที่ดินออกเปน
(1) ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (2) ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
(3) พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (4) อุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ (5) ชนบทและเกษตรกรรม (6) ที่สาธารณะเพื่อ
นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม (7) สถาบั น
การศึ ก ษา (8) สถาบั น ศาสนา และ (9) หน ว ยราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตามเกณฑและมาตรฐานการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2544 ของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง

ไดกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองไวทั้งหมด
22 ประเภท และทีด่ นิ แตละประเภทจะมีเกณฑกาํ หนดไว อาทิ ทีด่ นิ
เพื่อการอยูอาศัยตองมีความเอียงลาดระหวางรอยละ 0.5 - 6.0
และเปนบริเวณที่มีภูมิประเทศงดงาม จะสามารถพัฒนาใหเปน
ที่อยูอาศัยชั้นดีได หากความเอียงลาดสูงเกินกวารอยละ 6.0
ไมควรใชเปนพื้นที่เพื่อการอยูอาศัย สําหรับบริเวณที่อยูอาศัย
หนาแนนมากจะอยูใ กลยา นธุรกิจพาณิชยกรรม และมีความสะดวก
ในการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชน
นอกจากนี้ กฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวม/ชุ ม ชน
ไดกาํ หนดการใชประโยชนทดี่ นิ ริมฝง แมนาํ้ ลําคลอง หรือแหลงนํา้
สาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
เพื่อรักษาสภาพแวดลอมปองกันปญหานํ้าทวม และการกัดเซาะ
ชายฝง อาทิ ตองรนอาคารใหหางจากเขตแหลงนํ้าสาธารณะ
ตั้งแต 6 - 12 เมตร สําหรับอาคารที่กอสรางใกลทะเลสาบ 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
กฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518
จะบั ง คั บ ใช เ ฉพาะการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ ง
รวมเทานั้น ไมไดบังคับถึงอาคารหรือรูปแบบอาคาร ดังนั้น การ
ดั ด แปลงอาคารหากมิ ไ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงประเภทการใช
ประโยชนที่ดิน ก็สามารถดําเนินการไดเมื่อไมขัดตอกฎกระทรวง4

ปญหา/อุปสรรค

การดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองของประเทศไทย
นับจากอดีตถึงปจจุบนั พบวามีปญ หาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ดังนี้
1. กระบวนการและกฎหมายผังเมือง
1.1 การหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง
และไมบังคับใชกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัดทั้งหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการตางๆ อาทิ
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การสรางบานจัดสรร การกอสราง
อาคารขนาดใหญ และการรุกลํ้าพื้นที่สาธารณะ
1.2 กฎหมายผังเมืองไมไดกาํ หนดพืน้ ทีก่ ารพัฒนา
หรือระบุมาตรการกํากับการพัฒนามาใชกบั ผังเมืองทีว่ างไว อีกทัง้
ไมมีการกําหนดมาตรการทางดานการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และไมมีมาตรการจูงใจใหมีการพัฒนาตามผัง5
1.3 ป ญ หาผั ง เมื อ งขาดอายุ เป น ผลมาจาก
กระบวนการวางผังเมืองจนถึงการออกเปนกฎกระทรวงใชเวลา
นานและคาดการณระยะเวลาแลวเสร็จที่แนนอนไมได ในชวงที่
ผังเมืองหมดอายุจะเกิดชองวางตามกฎหมาย เพราะไมสามารถ
บังคับการใชที่ดินและการกอสรางอาคารใหเปนไปตามผังเมืองได
ในทางปฏิบัติบางทองถิ่นจะออกขอบัญญัติทองถิ่น ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารมาใชบังคับแทนจนกวากฎกระทรวงผังเมืองรวม
ฉบับใหมจะมีผลบังคับใช แตบางทองถิ่นก็ไมไดดําเนินการออก
ขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ดังกลาว6 เนือ่ งจากไมมกี ฎหรือระเบียบกํากับให
ดําเนินการ อยางไรก็ตาม ในการออกขอบัญญัติทองถิ่นทดแทน
กฎกระทรวงผังเมืองรวม ตองระมัดระวังไมใหขัดกับกฎหมายอื่น
ที่มีการบังคับใชในพื้นที่นั้น
1.4 ผั ง ระดั บ นโยบาย ได แ ก ผั ง ประเทศและ
ผั ง ภาค เป น ผั ง ชี้ นํ า การพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะดั บ ประเทศแต ไ ม มี
กฎหมายบังคับใช สวนผังเมืองรวมที่มีกฎหมายบังคับใชก็ไม
4
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ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่
มีกฎหมายบังคับใชกเ็ ปนผังทีห่ มดอายุการบังคับใชเกือบรอยละ 60
2. การถ า ยโอนภารกิ จ ด า นผั ง เมื อ งให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ไดบัญญัติใหรัฐตองดําเนินนโยบายการบริหารราชการแผนดิน
โดยกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเอง
และตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง และกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดถายโอนภารกิจดานการวางและจัดทําผังเมืองใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตป พ.ศ. 2548 และพบปญหา
การดําเนินงาน ดังนี้
2.1 ท อ งถิ่ น ขาดความพร อ มด า นบุ ค ลากรและ
งบประมาณในการรองรับภารกิจดานผังเมือง
2.2 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชน เห็นวา ผังเมืองลิดรอนสิทธิของเจาของที่ดิน ทําให
ไมไดรับความรวมมือจากประชาชน
2.3 ไม มี ก ฎหมายกํ า หนดให อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นตองเปนผูดําเนินการวาง หรือปรับปรุงผัง
โดยสรุป การวางผังเมืองของประเทศไทยไมไดเปน
เครื่ อ งมื อ ในการรองรั บ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ เห็ น ได จ ากผั ง
ประเทศและผังภาคที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศก็เปนเพียงผัง
นโยบายที่ไมมีกฎหมายบังคับใช สวนผังเมืองรวมที่มีกฎหมาย
บังคับใชและครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด มีเพียงสี่จังหวัดเทานั้น
นอกจากนี้ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ ง/ชุ ม ชนก็ ไ ม ค รบทุ ก พื้ น ที่ และ
บางสวนหมดอายุการบังคับใช

แนวทางการปรับใชผังเมืองเพื่อปองกันและ
บรรเทาภัยพิบัติในระยะยาว

บทเรียนจากเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติหลาย
กรณีที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา การบริหาร
จัดการเพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงการสูญเสียตองมีการเตรียมการ
รองรับ การผังเมืองเปนแนวทางหนึง่ ทีค่ วรนํามาปรับใชเพือ่ ปองกัน
และบรรเทาภัยพิบัติในระยะยาว มีแนวทางในการดําเนินงาน
ดังนี้
1. จั ด ทํ า ผั ง ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ ค รบทุ ก พื้ น ที่ แ ละได ม าตรฐานสากล โดยระบุ ถึ ง
มาตรการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติในระดับปฏิบัติ เชน
การออกแบบอาคารสิ่ ง ก อ สร า งที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย

นิพันธ วิเชียรนอย. การผังเมืองและการใชประโยชนที่ดินในประเทศไทย. วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง.
เฉลิม แกวกังวาล. ปจจัยที่ทําใหผังเมืองไทยแตกตางจากผังเมืองประเทศพัฒนาแลว (อเมริกา)
ขอมูลจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
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พรอมทั้งจัดทําระบบฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ที่มีการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง ในระยะยาวจะตองมีการประเมินสถานการณของ
ผังในภาพรวมเปนระยะ
2. แก ไ ขกฎหมายให ยั ง คงสามารถบั ง คั บ ใช
กฎกระทรวงผังเมืองเดิมได หากยังไมมีกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ฉบับใหม หรือพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น ภายใตกฎหมาย
ควบคุมอาคาร มาบังคับใชแทนในชวงที่ผังเมืองหมดอายุ ปจจุบัน
กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการแกไขปญหาในเรื่องนี้
3. พั ฒ นาบุ ค ลากร เช น สถาปนิ ก วิ ศ วกร และ
นักผังเมือง ในดานการวางแผนและบริหารจัดการภัยพิบัติเมือง
เพื่อปองกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีแนวโนมจะ
เกิดขึ้นบอยครั้งในอนาคต7
4. สนั บ สนุ น งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ให กั บ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ที่สอดคลองกับผังเมืองที่กําหนดไว เพื่อใหเกิดการพัฒนาตาม
ผังเมือง เปนมาตรการหนึ่งที่จูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมถึงหนวยงานภาครัฐในพื้นที่เห็นความสําคัญของงานผังเมือง
5. เคร ง ครั ด การใช ม าตรการด า นการจั ด รู ป ที่ ดิ น
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองและการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ ของเมือง อาทิ ถนน สวนสาธารณะ และสาธารณูปโภค
รวมทั้ ง เป น การจั ด แปลงที่ ดิ น ให ส ามารถใช ป ระโยชน ไ ด ต าม
ศักยภาพของพื้นที่
6. การบังคับใชกฎกระทรวงภายใตกฎหมายผังเมือง
ปจจุบนั อยางเครงครัด โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยพิบตั ใิ หใชประโยชน
ตามศักยภาพของพื้นที่ อาทิ การหามกอสรางในพื้นที่เสี่ยงภัย
อยางเครงครัด การเสนอแนะการใชวัสดุกอสราง รูปแบบอาคาร
ที่สอดคลองกับสภาพธรรมชาติ รวมทั้งมีมาตรการจูงใจใหมีการ
พัฒนาตามผังที่วางไว เชน การใชมาตรการทางดานภาษี เปนตน

สรุป

ภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนปรากฏการณที่ไมสามารถ
หลีกเลีย่ งได แตสามารถบริหารจัดการเพือ่ ลดหรือบรรเทาผลกระทบ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ผั ง เมื อ งเป น มาตรการหนึ่ ง ในการวางแผนเพื่ อ
รองรับการพัฒนาและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโนมจะเกิด
ขึ้ น บ อ ยครั้ ง ในอนาคต ถึ ง เวลาที่ ป ระเทศไทยจะต อ งมี
กระบวนการวางและจัดทําผังเมืองที่ไดมาตรฐานสากล มีการ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ปจจัยแรกที่จะทําใหการผังเมือง
ประสบความสําเร็จ เนนการสรางความรู ความเขาใจเรื่องพื้นที่
ราบลุมนํ้าทวม พื้นที่ทางนํ้าไหลผาน และพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ เพื่อ
ใหเกิดการยอมรับและสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
7
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ในพื้นที่ ใหเกิดความตระหนัก และประสานความรวมมือกันใน
ทุกภาคสวนทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน ในการปองกันและ
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ภาครัฐตองใหความสําคัญตั้งแต
ระดั บ นโยบายลงไปถึ ง ปฏิ บั ติ โดยบู ร ณาการการทํ า งานของ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเป น เอกภาพ ด ว ยการวางแผนไว
ลวงหนากอนที่ปญหาจะเกิด 
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บทความประจําฉบับ

ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในตางประเทศ
นิสวันต พิชญดํารง*

ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ ทัว่ โลก ทําใหเกิดการเสียชีวติ มากทีส่ ดุ 8 อันดับแรก1 ไดแก สึนามิ แผนดินไหว
อุณหภูมทิ สี่ งู /ตํา่ ผิดปกติ นํา้ ทวม พายุ ดินถลม ไฟปา และภูเขาไฟระเบิด การศึกษาวิธกี ารรับมือกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ของประเทศตางๆ สามารถเปนบทเรียนทีจ่ ะนําไปปรับใชในการเตรียมพรอมรับภัยพิบตั ขิ องประเทศไทยในอนาคต วารสาร
เศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงขอนําเสนอการวิเคราะหภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติขนาดใหญ 3 ประเภท ไดแก แผนดินไหว พายุ
และสึนามิ สรางความเสียหายอยางรุนแรงในชวง 10 ปทผี่ า นมา

แผนดินไหว
แผนดินไหวเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแผนเปลือก
โลกในบริเวณที่เปนรอยตอ อยูในชั้นหินลึกลงไปจากผิวโลก และ
สงตอพลังงานผานชั้นหินที่อยูติดกันขึ้นมาบนพื้นผิวโลกในรูปของ
การสั่นสะเทือน นักธรณีวิทยาประมาณวา มีแผนดินไหวเกิดขึ้น
เฉลีย่ วันละ 1,000 ครัง้ สวนใหญเปนการสัน่ สะเทือนเพียงเล็กนอย
ไมสามารถรูสึกได แผนดินไหวรุนแรงรอบ 10 ปที่ผานมา เกิดขึ้น
ในประเทศจีนเมื่อป 2551 และประเทศเฮติในป 2553
แผ น ดิ น ไหวที่ ป ระเทศจี น เกิ ด ขึ้ น ในวั น ที่ 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 ผูน าํ จีนใหความสําคัญสูงกับการชวยเหลือผูป ระสบภัย
ทันทีที่เกิดภัยพิบัติ ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาไดประกาศการจัดการ
ภัยพิบัติตองดําเนินการอยางเรงดวน นายกรัฐมนตรีเหวินเจียเปา
ไดเดินทางไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุภายใน 90 นาที กระทรวง
สาธารณสุขของจีนไดสงทีมแพทยฉุกเฉิน 10 ทีมตามไปยังที่เกิด
เหตุหลังจากนัน้ ไมนาน และกองทัพไดสง ทหารจํานวน 50,000 นาย

ไปช ว ยเหลื อ ในวั น เดี ย วกั น รวมทั้ ง ได ส  ง ที ม กู  ภั ย ตามไปอี ก
เปนจํานวนมาก สามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว
แมภูมิประเทศ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ฝนที่ตกลงมาอยางหนัก
และดินโคลนถลมเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหเขาถึงที่เกิดเหตุได
ยากลําบาก
แผนดินไหวครั้งนี้กอใหเกิดความเสียหายคิดเปนมูลคา
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 เปนการกําหนดตัวเลขเพือ่ บอกปริมาณของพลังงานแผนดินไหวทีป่ ลดปลอยออกมาจากแผนดินไหวครัง้ หนึง่ ไมมขี ดี จํากัดวามี
คาสูงสุดเทาใด แตโดยทั่วไปกําหนดไวในชวง 0 – 9 ทุกๆ 1 ริกเตอรที่เพิ่มขึ้น แสดงวาแผนดินไหวแรงขึ้น 10 เทา
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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
ตั้งของเมืองเนื่องจากที่เดิมมีความเสียหายอยางรุนแรง จํานวน
25 แหง และไดแกไขกฎระเบียบเพื่อชวยเหลือประชาชน เชน
การออกกฎระเบี ย บให ป ระชาชนที่ มี บุ ต รเพี ย งคนเดี ย วตาม
นโยบายสงเสริมของรัฐบาล และบุตรเสียชีวิตจากเหตุการณแผน
ดินไหว สามารถทําการแกหมันไดโดยไมเสียคาใชจายเพื่อใหมี
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
แรงสัน่ สะเทือนไดทาํ ลายสถานทีส่ าํ คัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี
อาคารรัฐสภา กระทรวงตางๆ สํานักงานใหญสหประชาชาติ และ
สถานทูต ทําใหไมสามารถใหความชวยเหลือประชาชนไดอยาง
เต็ ม ที่ ขณะที่ ป ระชาชนไม ส ามารถเข า ถึ ง อาหารและบริ ก าร
พื้นฐานตางๆ ได เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและ
โรงพยาบาลกวา 50 แหง ไดรับความเสียหายอยางหนัก รัฐบาล
จึงตองอาศัยความชวยเหลือจากตางประเทศเปนหลัก ตางกับ
ประเทศจีนที่รัฐบาลสามารถชวยเหลือประชาชนไดทันที
ประเทศต า งๆ ได เร ง ระดมความช ว ยเหลื อ มายั ง
เฮติ ส ว นใหญ เ ป น การขนส ง ทางเครื่ อ งบิ น แต ส นามบิ น
กรุงปอรโตแปรงซมีขนาดเล็ก ทําใหการจราจรทางอากาศคับคั่ง
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ประกอบกับเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการสื่อสารเสียหาย
อยางหนัก การจัดลําดับเทีย่ วบินเกิดความสับสน เครือ่ งบินชวยเหลือ
หลายลํ า ต อ งบิ น วนนานกว า 2 ชั่ ว โมงจึ ง สามารถลงจอดได
การลําเลียงของลงจากเครื่องบินเปนไปอยางลาชา สงผลใหมี
ผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น และมีการปลนสะดม แยงชิงอาหารและสินคา
เจาหนาที่ตองใชกําลังในการปราบปราม ทําใหประชาชนไดรับ
บาดเจ็บเปนจํานวนมาก
ความเสียหายจากแผนดินไหวมีสูง เนื่องจากเฮติเปน
ประเทศยากจน ประชากรถึ ง ร อ ยละ 67 มี ร ายได ตํ่ า กว า
2 ดอลลารสหรัฐตอวัน ธนาคารโลกประเมินวา มูลคาความเสียหาย
ทั้งหมดถึง 7,804 ลานดอลลารสหรัฐ ใกลเคียงกับมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศของเฮติในป 2552 จึงไมมีงบประมาณเพียง
พอในการฟ  น ฟู ป ระเทศ จํ า เป น ต อ งรั บ ความช ว ยเหลื อ จาก
ตางประเทศ3

พายุหมุน
ภัยพิบัติที่เกิดจากพายุ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก พายุ
หมุนเขตรอน พายุหมุนที่มีแหลงกําเนิดบนบกหรือทอรนาโด และ
พายุฝนฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอนเกิดจากการปะทะกันของ
มวลอากาศเย็นและมวลอากาศรอน เกิดลมหมุนรอบแกนกลาง มี
ความเร็วลมตั้งแต 118 กม./ชม. ขึ้นไป เรียกชื่อแตกตางกันไป
ตามถิ่ น ที่ เ กิ ด หากเกิ ด ในชายฝ  ง ตะวั น ตกของมหาสมุ ท ร
แอตแลนติก เรียกวา เฮอรริเคน ในอาวเบงกอลและมหาสมุทร
อินเดีย เรียกวา ไซโคลน แถบนิวซีแลนดและออสเตรเลีย เรียกวา
วิลลี-วิลลี ในมหาสมุทรแปซิฟก เรียกวา ไตฝุน และในหมูเกาะ
ฟลิปปนส เรียกวา บาเกียว พายุหมุนครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นในชวง
10 ปทผี่ า นมา ไดแก พายุเฮอรรเิ คนแคทรินาทีป่ ระเทศสหรัฐอมริกา
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 อ งอพยพไปอยู  ที่ ซุ ป เปอร โ ดม 5 ในเมื อ งนิ ว ออร ลี น ส ถึ ง

ธนาคารโลกไดใหความชวยเหลือในการฟนฟูหลังภัยพิบัติแกเฮติจํานวน 225 ลานเหรียญสหรัฐ แบงแผนการฟนฟูออกเปน 4 ระยะ ไดแก
ระยะสั้นมาก (6 เดือน) ระยะสั้น (18 เดือน) ระยะปานกลาง (3 ป) และระยะยาว (10 ป)
ระดับพายุเฮอรริเคนตามมาตรวัดของแซฟไฟร-ซิมปสัน (Saffir-Simpson Hurricane Scale : SSHS) เปนการจัดระดับพายุเฮอรริเคนตามความ
รุนแรงของแรงลมที่กอใหเกิดพายุ 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 ความเร็วลมตั้งแต 250 กม./ชม. ขึ้นไป
สนามกีฬารูปโดมที่ใหญที่สุดในโลก จุคนไดถึงกวา 70,000 คน

วารสารเศรษฐกิจและสังคม
เม.ย.-มิ.ย. 55

20,000-30,000 คน แต ค วามช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลสหรั ฐ
กลับลาชาในชวง 4 วันแรก ผูอพยพขาดแคลนอาหาร นํ้า และ
ยารักษาโรคทีจ่ าํ เปน รวมทัง้ การจัดการดานสุขอนามัย มีผเู สียชีวติ
จํานวนมาก เฉพาะในมลรัฐหลุยเซียนาถึง 1,577 คน
การติดตอสื่อสารที่ขัดของในชวงแรกหลังจากเกิดพายุ
ทําใหรัฐบาลกลางไมทราบขอมูลที่ถูกตอง และประเมินความ
เสียหายที่เกิดจากพายุตํ่าไป รวมทั้งการบริหารจัดการที่ขาด
ประสิทธิภาพ เกิดความลาชาในการใหความชวยเหลือ กอใหเกิด
เสี ย งวิ พ ากษ วิ จ ารณ ผ  า นสื่ อ อย า งกว า งขวาง โดยเฉพาะการ
เหยียดผิวซึ่งถือเปนเรื่องรายแรงมากในสหรัฐอเมริกา มีผูตั้งขอ
สังเกตวา รัฐบาลใหความชวยเหลือชาเพราะไมใหความสนใจตอ
คนผิวสี เนื่องจาก 2 ใน 3 ของประชากรเมืองนิวออรลีนสเปน
คนผิวสีทมี่ ฐี านะยากจน และหลังจากเกิดภัยพิบตั มิ ปี ระชาชนผิวสี
จํ า นวนมากไม ย อมย า ยกลั บ เข า ไปอาศั ย ในเมื อ งนิ ว ออร ลี น ส
เนื่องจากเกิดความรูสึกแบงแยกสีผิว แมวารัฐบาลจะพยายาม
ชี้แจงลบลางเสียงวิพากษวิจารณดังกลาว และประธานาธิบดี
จอรจ ดับเบิลยู บุช ออกแถลงการณยอมรับผิดในเรื่องการขาด
ประสิทธิภาพในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยหลังจากเกิด
ภัยพิบัติ 16 วัน และรัฐบาลกลางไดอนุมัติเงินชวยเหลือวา 105
พั น ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ แต ก ารดํ า เนิ น การที่ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ
ทํ า ให ก ารช ว ยเหลื อ ล า ช า ประชาชนจํ า นวนมากไม ไ ด รั บ
ความชวยเหลือที่จําเปนหลังจากภัยพิบตั ิผานไปถึง 1 ป เหตุการณ
เหลานี้เปนสาเหตุของความสั่นคลอนทางการเมืองของรัฐบาลใน
ระยะตอมา
พายุไซโคลนนารกิสที่ประเทศพมา มีความรุนแรงสูง
ระดับ 4 (SSHS) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 มีผูเสียชีวิต
146,000 คน สูญหายประมาณ 54,000 คน สรางความเสียหาย
10,100 ลานดอลลารสหรัฐ เมื่อพายุขึ้นฝง แมรัฐบาลทหารพมา
ได ป ระกาศให เ มื อ งย า งกุ  ง อิ ร วดี หงสาวดี รั ฐ มอญและรั ฐ
กะเหรี่ยงเปนเขตประสบภัยพิบัติ แตไมมีการดําเนินมาตรการ

ช ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภั ย และการจั ด การศพผู  เ สี ย ชี วิ ต ที่ มี เ ป น
จํานวนมาก และอาจกอใหเกิดโรคระบาดตามมา
หลังเกิดภัยพิบัติ 4 วัน ผูแทนรัฐบาลทหารพมาประจํา
กรุ ง นิ ว ยอร ค สหรั ฐ อมริ ก า ได ข อความช ว ยเหลื อ อย า งเป น
ทางการจากสหประชาชาติ และหลายประเทศไดจัดสงทีมแพทย
และพยาบาล รวมทั้งบริจาคเงิน เสบียงอาหาร ยา และสิ่งของ
จําเปนตางๆ แตเมื่อเดินทางไปถึงประเทศพมา รัฐบาลทหารพมา
กลับแสดงความประสงคที่จะไมรับความชวยเหลือจากนานาชาติ
หรือองคกรใด และไมอนุมัติบัตรผานแดนหรือวีซาใหแกบุคคล
เหลานั้น ทําใหคณะผูชวยเหลือรวมทั้งเสบียงอาหารและสิ่งของ
ตางๆ ตองติดคางอยูในประเทศไทยและสนามบินยางกุง
ตอมาอีก 3 วัน รัฐบาลทหารพมาจึงยินยอมรับความ
ชวยเหลือจากนานาชาติอยางเปนทางการเฉพาะเครื่องอุปโภค
บริโภคและเวชภัณฑตางๆ แตไมอนุญาตใหบุคลากรตางชาติ
เขาไปปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลือในประเทศพมา ทําใหการ
ชวยเหลือเปนไปดวยความลาชา ผูประสบภัยที่รอดชีวิตสวนใหญ
เปนผูที่ไดรับบาดเจ็บ เมื่อขาดการดูแลบาดแผลอยางถูกตอง
ทําใหเกิดการติดเชื้อและลุกลามมากขึ้น
ในที่สุด นานาประเทศไดกดดันใหรัฐบาลพมารับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศในการฟนฟูประเทศ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจดานมนุษยธรรมอาเซียนรับความชวยเหลือ
จากทั่วโลก จากนั้นไดจัดตั้งกลุมแกนกลางไตรภาคี ประกอบดวย
ตัวแทนรัฐบาลพมา อาเซียน และองคกรสหประชาชาติ เพื่อ
ประสานงานการใหความชวยเหลือในการฟนฟูทุกรูปแบบ

คลื่นยักษสึนามิ
สึนามิ เปนภาษาญี่ปุน แปลวา คลื่นที่ทาเรือ6 หมายถึง
คลื่นหรือกลุมคลื่นที่มีจุดกําเนิดอยูในเขตทะเลลึก มักปรากฏหลัง

คํานี้บัญญัติขึ้นโดยชาวประมงญี่ปุน ซึ่งแลนเรือกลับเขาฝงมายังทาเรือ และพบวาทุกสิ่งทุกอยางที่เคยอยูที่ทาเรือนั้นถูกคลื่นยักษทําลายพังพินาศไป
จนหมดสิ้น โดยในระหวางที่เขาลอยเรืออยูกลางทะเลกวางนั้น ไมรูสึกถึงความผิดปกติของคลื่นดังกลาวเลย เนื่องจากคลื่นสึนามิไมสามารถสังเกตเห็น
ไดขณะที่ลอยเรืออยูบนผิวนํ้ากลางทะเลลึก จะเห็นเปนเพียงแคเงาเนินตํ่าๆ อยูใตนํ้าเทานั้น
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แผนดินไหวขนาดใหญ แผนดินไหวใตทะเล ภูเขาไฟระเบิด ดินถลม
แผ น ดิ น ทรุ ด หรื อ อุ ก กาบาตขนาดใหญ ต กลงในทะเล สึ น ามิ
แตกตางจากคลื่นปกติเพราะตัวคลื่นสามารถเดินทางไดเปนระยะ
ทางไกลโดยไมสูญเสียพลังงาน เขาทําลายชายฝงที่อยูหางไกล
จากจุดกําเนิดหลายพันกิโลเมตร เมื่อเกิดขึ้นที่จุดกําเนิดในทะเล
ลึกจะเปนคลื่นขนาดเล็ก แตจะกลายเปนคลื่นขนาดยักษเมื่อถึง
ฝงเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล คลื่นยักษ
สึนามิในรอบ 10 ปที่ผานมา เกิดที่ประเทศไทยในป 2547 และ
ประเทศญี่ปุนในป 2554
คลื่นยักษสึนามิในประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2547 เนื่องจากแผนดินไหวนอกชายฝงดานตะวันตก
ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ระดับ 9.0 ริกเตอร ทําให
เกิดคลืน่ ยักษสนึ ามิในหลายประเทศ รวมทัง้ พืน้ ที่ 6 จังหวัดภาคใต
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
ทองเที่ยว คิดเปนมูลคา 14,934 ลานบาท หรือ 382.83 ลาน
ดอลลารสหรัฐ
พื้นที่ประสบภัยพิบัติ เปนแหลงทองเที่ยวชายทะเลที่
รูจักไปทั่วโลก ประกอบกับเวลาที่เกิดภัยพิบัติเปนชวงวันหยุด
คริ ส ต ม าสและป ใ หม จึ ง มี นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง คนไทยและชาว
ตางประเทศเปนจํานวนมาก เนื่องจากสึนามิเปนภัยพิบัติทาง
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ธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงที่ไมเคยเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยมาก อ น จึ ง ไม มี ร ะบบเตื อ นภั ย ล ว งหน า รวมทั้ ง
นั ก ท อ งเที่ ย วและคนในท อ งถิ่ น ส ว นใหญ ไ ม มี ค วามรู  แ ละ
ประสบการณเกี่ยวกับภัยสึนามิ ทําใหขาดความระมัดระวังและไม
สามารถหนีไดทัน จึงมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก เกิด
ความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสาร การชวย
เหลือผูประสบภัยจึงเปนไปอยางยากลําบากและลาชา โดยเฉพาะ
ในแหลงทองเที่ยวที่เปนเกาะหางจากฝง
ภาคเอกชน ประชาชน ได ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยอยางเขมแข็ง ทั้งการบริจาคเงินและสิ่งของ
โดยเฉพาะอาสาสมัครจํานวนมากที่ชวยเหลือทั้งการกูภัย ติดตอ
ประสานงานกับนักทองเที่ยวชาติตางๆ การพิสูจนเอกลักษณ
บุคคล ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเปนจุดเริ่มตนของขบวนการอาสาสมัครในประเทศไทย
หลังจากเหตุการณสึนามิ ประเทศไทยไดติดตั้งระบบ
เตือนภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ และเชื่อมโยงฐานขอมูลเกี่ยวกับการ
เกิดและการตั้งรับภัยสึนามิระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
เชน ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ศูนยปฏิบัติการของสํานักนายก
รัฐมนตรี ศูนยปฏิบัติการของหนวยงานทั้งในระดับกระทรวงและ
ระดับกรม รวมทั้งติดตั้งระบบเตือนภัยในทองถิ่น เชน การติดตั้ง
ปายบอกเสนทางหนีภัย การวางแผนและซอมการหนีภัย เปนตน
คลื่ น ยั ก ษ สึ น ามิ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ  น เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
11 มีนาคม 2554 จากแผนดินไหวนอกชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก
ประเทศญี่ปุน ศูนยกลางหางจากเกาะฮอนชู 150 กิโลเมตร

ความรุนแรง 9.0 ริกเตอร กอใหเกิดสึนามิทมี่ คี วามสูงถึง 40.5 เมตร
ในเขตมิยาโกะ อิวาเตะ และโทโฮะกุ บางพืน้ ทีค่ ลืน่ ไดพดั ลึกเขาไป
ในแผนดินถึง 14 กิโลเมตร นอกจากนี้ เหตุการณแผนดินไหวและ
สึนามิไดสรางความเสียหายใหแกโรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด
ฟูกูชิมะ มีสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลสูงกวาเดิมถึง 1,850 เทา
ระบบหลอเย็นของเตาปฏิกรณนิวเคลียรขัดของและเกิดระเบิดถึง
4 เตา ทําใหเกิดความหวาดกลัววาความรอนที่เพิ่มขึ้นจะทําใหเตา
ปฏิกรณนวิ เคลียรระเบิด รัฐบาลญีป่ นุ ไดสงั่ อพยพผูค นหลายแสนคน
ในรั ศ มี 20 กิ โ ลเมตรรอบโรงไฟฟ า จนสามารถควบคุ ม
สถานการณไดในวันที่ 6 หลังจากเกิดเหตุการณสึนามิ มูลคา
ความเสี ย หายจากภั ย แผ น ดิ น ไหวและคลื่ น สึ น ามิ ป ระมาณ
309,000 ลานดอลลารสหรัฐ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเปนลูกโซ ตั้งแตแผนดินไหว คลื่นยักษ
สึนามิ และการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี นับวามีความ
รุนแรงเปนอยางยิ่ง แตมีผูเสียชีวิตเพียง 15,373 คน บาดเจ็บ
5,364 คน และสูญหาย 8,198 คน เนื่องจากญี่ปุนมีระบบการ
เตือนภัยที่รวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้
ญี่ปุนมีระบบการหนีและปองกันภัยที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากได
รับการวางแผนและมีการซักซอมมาเปนอยางดี ประชาชนญี่ปุนมี
ระเบียบวินัยและสํานึกตอสวนรวม มีความเสียสละ ซื่อสัตย ไดรับ
การปลูกฝงตั้งแตเด็ก ทุกคนรวมมือกันแกไขปญหาที่กําลังเผชิญ
อยางเปนขั้นตอนตามที่ออกแบบวางแผนไว วัฒนธรรมเหลานี้จะ
สามารถนําพาประเทศไปสูการฟนฟูไดอยางเขมแข็งและรวดเร็ว
7

พื้ น ที่ ป ระสบภั ย เป น แหล ง ผลิ ต อาหารที่ สํ า คั ญ ของ
ญี่ปุน โดยเฉพาะการปลูกขาว คิดเปนรอยละ 20 ของปริมาณขาว
ทั้งหมดที่ผลิตไดในประเทศ ปญหากัมมันตภาพรังสีรั่วไหลทําให
ประเทศคูคาตางๆ สั่งระงับการนําเขาอาหารจากญี่ปุน สงผล
กระทบตอการสงออกของญี่ปุนอยางมาก นอกจากนี้ โรงไฟฟา
นิวเคลียรสงผลทางจิตวิทยาอยางรุนแรงตอทัศนคติที่มีตอการ
สรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประชาชนทั่วโลก หลายประเทศเริ่ม
ทบทวนหรือสั่งระงับโครงการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
สํ า หรั บ การฟ  น ฟู ป ระเทศ รั ฐ บาลญี่ ปุ  น มี คํ า สั่ ง ให
บริษัทพลังงานไฟฟาโตเกียว ซึ่งรับผิดชอบโรงไฟฟานิวเคลียรที่
ฟูกูชิมะ จายเงินชดเชยแกผูที่ตองอพยพครอบครัวละ 1 ลานเยน7
หากเปนรายบุคคล คนละ 750,000 เยน ธนาคารกลางญี่ปุน
อั ด ฉี ด เงิ น เข า สู  ร ะบบอย า งน อ ย 15 ล า นล า นเยน เมื่ อ วั น ที่
14 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อเรงฟนฟูตลาดใหกลับคืนสูสภาพปกติ
และดําเนินมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีการรั่วไหลของ
กัมมันตภาพรังสี อาทิ การยกเวนคาธรรมเนียมสนามบินสําหรับ
ผูที่เดินทางไปยังพื้นที่เหลานี้ และขอความรวมมือในการสงสินคา
เกษตรจากพื้นที่เหลานี้ไปขายทั่วโลก

การวิเคราะหเปรียบเทียบภัยพิบัติในประเทศ
ตางๆ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ มีประเด็นสําคัญที่
สามารถนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกันไดดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 1 ดอลลารสหรัฐ มีมูลคาเทากับ 80.5174 เยน
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1. การเตรี ย มความพร อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ โครงสร า ง
พื้นฐานในการรับภัยพิบัติของในประเทศญี่ปุนมีประสิทธิภาพสูง
บานทุกหลังมีระบบเซ็นเซอรที่หัวมิเตอรแกส หากเกิดแผนดินไหว
ที่ระดับความรุนแรงเกิน 5.0 ริกเตอร จะตัดการจายแกสโดย
อัตโนมัติ มีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับภัยพิบัติ
อาคารและสิ่งกอสรางถูกออกแบบใหมีความยืดหยุน สามารถเอน
ไปมาไดเมื่อเกิดแผนดินไหว และใชวัสดุทนไฟ ระบบรถไฟฟาจะ
หยุดวิง่ โดยอัตโนมัตทิ นั ทีทเี่ กิดแผนดินไหว มีการจัดหายานพาหนะ
และระบบการกูภัย กูชีพในสถานการณฉุกเฉิน สรางกําแพง
กั น คลื่ น ยั ก ษ สึ น ามิ เ พื่ อ ลดความแรงของคลื่ น จั ด หาสถานที่
หลบภัย สถานที่รองรับการอพยพ กําหนดเสนทางการอพยพ
รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหกับประชาชนในการรับมือกับ
ภัยพิบัติ กระตุนใหเกิดความตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นแก
คนทุกวัย ดวยการใหขอมูลความรู และการฝกซอมการหนีภัย
อยางเปนระบบอยางสมํ่าเสมอ โดยไดบรรจุเรื่องการปองกัน
ภัยพิบตั ไิ วในหลักสูตรของโรงเรียนและกิจกรรมของหนวยงานตางๆ
ดังนั้น เมื่อเกิดภัยสึนามิ ประชาชนที่อาศัยอยูใกลชายฝงสวนใหญ
สามารถอพยพไปสูที่สูงซึ่งกําหนดใหเปนที่หลบภัยสึนามิ โดยมี
ปายบอกทางอยางชัดเจน แมแตเด็กนักเรียนประถมก็สามารถ
อพยพไปสูที่ปลอดภัยไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถรักษาชีวิต
ประชาชนไดหลายหมื่นคนจากภัยสึนามิ ขณะที่ประเทศไทยไม
เคยประสบภัยสึนามิมากอน จึงไมมีความรูในเรื่องการเตรียมตัว
รับภัย และทําใหเกิดความเสียหายมหาศาล
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2. ระบบเตือนภัย ประเทศญี่ปุนมีระบบเตือนภัยที่ดี
ที่สุดในโลก ทั้งระบบการเตือนภัยแผนดินไหวที่ทํางานอัตโนมัติ
ภายใน 3 วินาทีหลังจากเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ศูนยกลาง คลื่น
แผนดินไหวจะใชเวลา 90 วินาทีในการเดินทางถึงกรุงโตเกียว
ขณะที่การเตือนภัยสึนามิใชเวลา 3 นาที หลังเกิดแผนดินไหว
คลื่นสึนามิใชเวลาเดินทาง 6 นาทีจึงถึงชายฝง ทุกพื้นที่ที่ประสบ
ภัยพิบัติไดรับการเตือนภัยลวงหนา พื้นที่ประสบภัยรุนแรงที่สุดมี
เวลาถึง 15 นาทีในการอพยพ จึงมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณแผน
ดินไหวและสึนามิรวมกันนอยกวากรณีแผนดินไหวในจีนและเฮติ
ขณะที่ ป ระเทศไทยในขณะนั้ น ยั ง ไม มี ร ะบบเตื อ นภั ย สึ น ามิ
เนื่องจากไมมีผูใดคาดคิดวาจะเกิดภัยชนิดนี้ขึ้นในประเทศไทย
จึงทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก
3. การใหความชวยเหลือผูประสบภัย เหตุการณ
แผ น ดิ น ไหวในเฮติ แ ละจี น มี ร ะดั บ ความรุ น แรงใกล เ คี ย งกั น
แตเฮติมีจํานวนผูเสียชีวิตสูงกวา เนื่องจากการชวยเหลือของจีนมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ขณะที่เฮติไดรับความชวยเหลือลาชา
เนือ่ งจากปญหาดานการจัดการรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
ทําใหเกิดการแยงชิงเครื่องอุปโภคบริโภค สงผลใหมีผูเสียชีวิต
และบาดเจ็บเพิม่ ขึน้ เปนจํานวนมาก สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
แม จ ะมี ค วามพร อ มในเรื่ อ งงบประมาณและอุ ป กรณ ต  า งๆ
สามารถช ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภั ย ได ดั ว ยตนเอง แต รั ฐ บาลให
ความชวยเหลือลาชาเชนกัน เนื่องจากขาดขอมูลที่ถูกตองใน
ชวงแรกที่ประสบภัยพิบัติ

ภาครัฐของไทยไดรับการสนับสนุนอยางเขมแข็งจาก
อาสาสมั ค รในการให ค วามช ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภั ย ทํ า ให ก าร
ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่การใหความชวย
เหลือในประเทศญี่ปุนสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น ทุกคน
ร ว มมื อ กั น แก ป  ญ หาที่ กํ า ลั ง เผชิ ญ โดยไม แ สดงออกถึ ง ความ
ตื่ น ตระหนก ประชาชนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ห ลาย
ลานคนยังเต็มใจเขาคิวซื้อของนานถึงสองชั่วโมง แทนที่จะไป
หยิ บ ฉวยมาจากร า นค า ที่ ไ ม มี ค นเฝ า ภายในศู น ย ผู  อ พยพ
ขาดแคลนทั้งนํ้า อาหาร และสุขภัณฑอยางมาก แตไมมีการ
เรียกรองหรือวิพากษวิจารณ ทั้งยังแสดงความเขาใจรัฐบาลและ
เจาหนาที่ รวมทั้งพรอมที่จะใหความรวมมือ
4. ปจจัยทางการเมือง พายุนารกิสในพมา มีความ
รุนแรงนอยกวาพายุแคทรินาในสหรัฐอเมริกา แตมีผูเสียชีวิตและ
สูญหายสูง เนื่องจากรัฐบาลใหความสําคัญกับปจจัยทางการเมือง
สูงกวาการใหความชวยเหลือผูประสบภัย และปฏิเสธความชวย
เหลือจากตางประเทศในระยะแรก รวมทั้งไมใหความสนใจในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยและคนหาผูสูญหายเทาที่ควร สงผลให
ประชาชนที่บาดเจ็บตองเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
5. ความเหลื่ อ มลํ้ า ระหว า งเมื อ งและชนบท
เหตุการณแผนดินไหวของจีน สะทอนใหเห็นถึงความไมเทา
เทียมกันระหวางเมืองและชนบทอยางชัดเจนในการใหบริการ
สาธารณสุขและการกอสรางอาคารที่ไมไดมาตรฐานในเขตชนบท

ที่ ไ ม ไ ด เ ป น ฐานการผลิ ต และการส ง ออกสํ า คั ญ ของประเทศ
สังเกตไดจากความเสียหายที่เกิดขึ้น สวนใหญมีสาเหตุมาจาก
อาคารถลม เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุเปนพื้นที่ชนบท และมีการ
กอสรางอาคารสวนใหญที่ไมไดมาตรฐาน โดยเฉพาะโรงเรียน
ทําใหมนี กั เรียนเสียชีวติ จากโรงเรียนถลมเปนจํานวนถึง 5,335 คน
และพิการ 546 คน นอกจากนี้ การรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ
เบื้องตนทําไดลําบาก เนื่องจากขาดแคลนบริการสาธารณสุข
ขณะที่ แ ผ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ ใ นญี่ ปุ  น เกิ ด ขึ้ น ในชนบทของ
ประเทศเชนกัน แตกลับมีระบบเตือนภัย โครงสรางพื้นฐาน และ
มาตรการปองกันภัยที่ดี ทําใหลดความเสียหายไดมาก
6. การฟน ฟูหลังภัยพิบตั ิ จากพายุเฮอรรเิ คนแคทรินา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนไปอยางลาชา เนื่องจากมีปญหาใน
เรื่องการบริหารจัดการ เปนแบบสั่งการจากบนลงลาง และขาด
การประสานงานระหว า งรั ฐ บาลกลางและรั ฐ บาลท อ งถิ่ น
ประกอบกับปญหาวิกฤติความเชื่อมั่นของประชาชนตอรัฐบาล
เนื่องจากการใหความชวยเหลือที่ไมตอเนื่องในชวงแรกที่เกิด
ภัยพิบัติ ขณะที่การฟนฟูหลังแผนดินไหวในประเทศจีน สามารถ
ทําไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูนําจีนใหความสําคัญกับการชวย
เหลือผูประสบภัยอยางมากตั้งแตเริ่มตนเกิดภัยพิบัติ และจัดสรร
งบประมาณในการฟนฟูประเทศอยางเต็มที่ ทําใหประชาชนมี
ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจดี พร อ มที่ จ ะให ค วามร ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ
การฟนฟูประเทศจึงสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว

ความรุนแรง

ตารางเปรียบเทียบภัยพิบตั ใิ นประเทศตางๆ
แผนดินไหวใน
ประเทศจีน
ป 2551

แผนดินไหวใน
ประเทศเฮติ
ป 2553

พายุเฮอรริเคน
แคทรินา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ป 2548

พายุไซโคลน
นารกิส
ประเทศพมา
ป 2551

คลืน่ ยักษสนึ ามิ
ประเทศไทย
ป 2547

คลืน่ ยักษสนึ ามิ
ประเทศญีป่ นุ
ป 2554

แผ น ดิ น ไหวระดั บ
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
มณฑลเสฉวน
ประเทศจีน

แผนดินไหวระดับ
7 . 3 ริ ก เ ต อ ร 
ศูนยกลางอยูหาง
จ า ก ก รุ ง
ปอร โ ตแปรงซ
เมืองหลวงของเฮ
ติไปทางทิศตะวัน
ต ก เ ฉี ย ง ใ ต 
ประมาณ 25
กิโลเมตร

พายุเฮอรริเคน ระดับ
5 (SSHS) ความเร็ ว
ลม 280 กิโลเมตรตอ
ชั่ ว โมง 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
ความเสี ย หายที่
เมื อ งย า งกุ  ง อิ
รวดี หงสาวดี รัฐ
ม อ ญ แ ล ะ รั ฐ
กะเหรี่ยง

แผ น ดิ น ไหวนอกชายฝ  ง
ด า นตะวั น ตกของเกาะ
สุ ม า ต ร า ป ร ะ เ ท ศ
อินโดนีเซีย ระดับ 9.0 ริก
เตอร ทําใหเกิดคลื่นยักษสึ
นามิในหลายประเทศ รวม
ทั้งพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต
ของประเทศไทย ได แ ก
ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่
ตรัง และสตูล

แผนดินไหวนอกชายฝงมหาสมุทร
แปซิ ฟ  ก ประเทศญี่ ปุ  น ความ
รุนแรง 9.0 ริกเตอร กอใหเกิด
คลื่นยักษสึนามิ มีความสูง 40.5
เมตร ในเขตมิ ย าโกะ อิ ว าเตะ
โทโฮะกุ และโรงไฟฟานิวเคลียรที่
จั ง หวั ด ฟู กู ชิ ม ะเสี ย หาย ทํ า ให มี
สารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล
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ความเสียหาย
การรับมือกับภัยพิบตั ิ
ผลกระทบตอประเทศ
การฟนฟูหลังภัยพิบัติ

แผนดินไหวใน
ประเทศจีน
ป 2551

แผนดินไหวใน
ประเทศเฮติ
ป 2553

พายุเฮอรริเคน
แคทรินา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ป 2548

พายุไซโคลน
นารกิส
ประเทศพมา
ป 2551

คลืน่ ยักษสนึ ามิ
ประเทศไทย
ป 2547

คลืน่ ยักษสนึ ามิ
ประเทศญีป่ นุ
ป 2554

จํ า นวนผู  เ สี ย ชี วิ ต
69,197 คน บาด
เจ็บ 374,176 คน
สู ญ หาย 18,222
คน ผู  ไ ร ที่ อ ยู  4.8
ล  า น ค น มู ล ค  า
ความเสียหายไมตํ่า
กวา 20,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐ

จํานวนผูเสียชีวิต
220,000 คน
บ า ด เ จ็ บ
300,000 คน ไร
ที่อยู 1.8 ลานคน
มู ล ค า ความเสี ย
หาย 7,804 ลาน
ดอลลารสหรัฐ

จํ า น ว น ผู  เ สี ย ชี วิ ต
1,836 คน บาดเจ็ บ
และสูญหาย 705 คน
ไร ที่ อ ยู  ป ระมาณ 8
แสนคน มูลคาความ
เสียหาย 90,900 ลาน
ดอลลารสหรัฐ

จํานวนผูเสียชีวิต
กว า 146,000
ค น สู ญ ห า ย
ประมาณ 54,000
คน มู ล ค า ความ
เสียหาย 10,100
ลานดอลลาร
สหรัฐ

จํานวนผูเสียชีวิต 5,309
คน เป น ชาวต า งชาติ
1,240 คน ไม ท ราบ
สั ญ ช า ติ 2 , 3 4 1 ค น
สูญหาย 3,370 คน ความ
เสียหายรวม คิดเปนมูลคา
382.83 ล า นดอลลาร
สหรัฐ

จํ า นวนผู  เ สี ย ชี วิ ต 15,373 คน
บาดเจ็บ 5,364 คน และสูญหาย
8,198 คน มูลคาความเสียหาย
ประมาณ 309,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ

รั ฐ บาลให ค วาม
ชวยเหลืออยางเต็มที่
รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ

ก า ร รั บ ค ว า ม
ช ว ยเหลื อ ขาด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ทําใหไดรับความ
ชวยเหลือลาชา

การใหความชวยเหลือ
ขาดความตอเนื่องใน
ช ว งแรก ทํ า ให มี
ผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

การใหความ
ช ว ยเหลื อ จาก
รั ฐ บาลและจาก
ต า งประเทศไม
เพียงพอ

ขาดระบบเตือนภัย และ
การใหความรูแ กประชาชน
เนื่ อ งจากไม เ คยเกิ ด ขึ้ น
ในประเทศไทยมากอน

ระบบการเตื อ นภั ย โครงสร า ง
พื้ น ฐาน และการเตรี ย มความ
พร อ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง คน
ญี่ ปุ  น มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และสํ า นึ ก
ตอสวนรวม

ส ง ผลกระทบต อ
เศรษฐกิจโดยรวมไม
รุนแรง เนื่องจาก
เกิดแผนดินไหวใน
พืน้ ทีช่ นบท

สงผลกระทบตอ
เศรษฐกิ จ อย า ง
รุนแรง เนือ่ งจาก
แผนดินไหวเกิด
ใกล เ มื อ งหลวง
และประชาชน
สวนใหญยากจน

ส ง ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจรุนแรงกวา
ที่คาดไว และสงผล
กระทบตอความมัน่ คง
ทางการเมื อ งของ
รัฐบาลเนื่องจากการ
ให ค วามช ว ยเหลื อ
ขาดประสิทธิภาพ

ส  ง ผ ล ก ร ะ ท บ ส ง ผลให เ กิ ด เครื อ ข า ย
อย า งรุ น แรงต อ อาสาสมัครที่เขมแข็งใน
ภาพพจน ข อง ประเทศไทยหลังภัยพิบัติ
รั ฐ บ า ล ด  า น
มนุ ษ ยธรรมใน
เวทีโลก

สงผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในดานการสงออกสินคา
เกษตรที่ อ าจปนเป  อ นสาร
กัมมันตรังสี และสงผลตอความ
เชื่อมั่นในอุตสาหกรรมนิวเคลียร
ของประเทศทัว่ โลก

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

การฟ  น ฟู ล  า ช า
เนื่ อ งจากต อ ง
อาศัยความชวย
เหลือจากองคกร
ระหวางประเทศ
เปนหลัก

การฟ   น ฟู เ ป น ไป
อยางลาชามาก
เนื่องจากการบริหาร
จั ด การของรั ฐ บาล
ขาดประสิทธิภาพ

ใชกลไกไตรภาคี
ประกอบดวย
ตั ว แทนรั ฐ บาล
พม า อาเซี ย น
และองคกร
สหประชาชาติ
เป น แกนกลาง
ประสานการให
ความชวยเหลือ

ติดตั้งระบบเตือนภัยและ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ฐ า น ข  อ มู ล
เกี่ยวกับการเกิดและการ
ตั้ ง รั บ ภั ย สึ น ามิ ร ะหว า ง
ห น  ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ที่
เกี่ยวของ

รั ฐ บาลให ค วามช ว ยเหลื อ ด า น
การฟนฟูแกผูประสบภัยอยาง
เต็มที่ และใชงบประมาณในดาน
การตลาดเพือ่ ฟน ฟูระบบเศรษฐกิจ

ประเด็นทาทายของประเทศไทย

บทเรียนภัยพิบัติในประเทศตางๆ ทั่วโลก ชี้ใหเห็นถึง
ประเด็ น ท า ทายสํ า หรั บ ประเทศไทยในการเตรี ย มรั บ มื อ กั บ
ภัยพิบัติ ดังนี้
1. การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ
1.1 เตรี ย มความ พร อ มของประชาชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับมือกับภัยพิบัติ ในเรื่องการให
ความรูค วามเขาใจในลักษณะของภัยพิบตั ติ า งๆ ตัง้ แตวยั เด็ก โดยการ
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สอดแทรกไวในหลักสูตรการเรียนการสอน มีการซักซอมขั้นตอน
ในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติอยางสมํ่าเสมอ กําหนดเสนทางหนี
ภัยโดยติดตั้งปายบอกทางอยางชัดเจน และนอกเหนือจากการให
ความรู  ใ นเรื่ อ งการเตรี ย มพร อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศไทยมาแลว ควรใหความรูใ นเรือ่ งการเตรียมรับภัยพิบตั ใิ หมๆ
ที่ไมเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากอนดวย อาทิ แผนดินไหว
รุนแรง พายุประเภทตางๆ เพื่อใหสามารถปรับตัวรับสถานการณ
ที่ไมคาดคิดไดอยางเหมาะสม รวมทั้งฝกระเบียบวินัยและปลูกฝง

สํานึกตอสวนรวมตั้งแตวัยเด็ก เพื่อใหประเทศมีภูมิคุมกันตอภัย
พิบัติ และสามารถฟนฟูหลังภัยพิบัติไดอยางรวดเร็ว
1.2 ติดตั้งระบบเตือนภัยและขอมูลดานภัยพิบัติ
ที่ถูกตองและรวดเร็ว สําหรับภัยพิบัติชนิดตางๆ ที่เคยเกิดขึ้น
แลวและยังไมเกิดขึ้นในประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่ ง แม จ ะทํ า ให เ ตื อ นภั ย เร็ ว ขึ้ น เพี ย งไม กี่ วิ น าที แต ใ นช ว ง
สถานการณวกิ ฤติ เวลาเหลานีอ้ าจทําใหสามารถชวยชีวติ ประชาชน
เพิม่ ขึน้ ไดอกี เปนจํานวนมาก รวมทัง้ สามารถรายงานความรุนแรงของ
ภัยพิบตั ไิ ดอยางถูกตอง เพื่อใหสามารถใหความชวยเหลือไดอยาง
รวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งในปจจุบัน ภาคเอกชนในหลายประเทศ
อาทิ ฟลิปปนส เม็กซิโก อินเดีย เกาหลี อินโดนีเซีย และไทย ไดมี
การจัดตั้งเครือขายทรัพยากรภัยพิบัติ (Disaster Resource
Network : DRN) เพือ่ เปนแหลงขอมูลในการสนับสนุนการจัดการ
ภัยพิบัติใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเปนแหลง
ทรัพยากรในการชวยเหลือดานการฟนฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติ
1.3 จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอสําหรับรับมือ
กับภัยพิบตั ทิ ไี่ มคาดคิด ทัง้ งบประมาณสําหรับการวางระบบเตือนภัย
ใหมีประสิทธิภาพ การจัดโครงสรางพื้นฐานหรือนวัตกรรมสําหรับ
รับมือกับภัยพิบัติ และการฟนฟูประเทศหลังภัยพิบัติ
1.4 ลดความเหลือ่ มลํา้ ของการพัฒนาระหวางเมือง
และชนบท โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณสุข
เพือ่ ลดความเสียหายและจํานวนผูเ สียชีวติ จากภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้
ในชนบท
2. การรับมือกับภัยพิบัติ
2.1 กํ า หนดระบบจั ด การให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหความชวยเหลือไปถึง
ผู  ป ระสบภั ย อย า งรวดเร็ ว อาทิ การจั ด ระบบการสื่ อ สารใน
ยามฉุกเฉิน การเตรียมอุปกรณใหความชวยเหลือใหอยูในสภาพ
พรอมใชอยูเสมอ และสงเสริมเครือขายอาสาสมัครที่สามารถเปน
กําลังสําคัญในการชวยเหลือผูประสบภัย
2.2 ใหความสําคัญกับการชวยเหลือผูประสบ
ภัยมากกวาเงื่อนไขทางการเมือง ทุกฝายควรยุติความขัดแยง
ทางการเมืองทัง้ ในระดับประเทศและระหวางประเทศ และรวมมือ
กันชวยเหลือผูประสบภัยยามที่เกิดภัยพิบัติอยางเปนนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในการสงความชวยเหลือ
ของประเทศตางๆ ใหมากที่สุด
3. การฟนฟูหลังภัยพิบัติ
3.1 ดําเนินการฟนฟูอยางเปนบูรณาการ การ
ฟนฟูประเทศหลังภัยพิบัติเปนเรื่องสําคัญเรงดวนที่ทุกฝายจะตอง
รวมมือกันดําเนินการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน

องคกรพัฒนาเอกชน อาสาสมัคร เพื่อใหการฟนฟูเปนไปอยาง
รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
3.2 สรางขวัญและกําลังใจใหแกทุกภาคสวน
ภาครั ฐ ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การฟ  น ฟู ป ระเทศหลั ง ภั ย พิ บั ติ
เปนอันดับแรก และกํากับดูแลอยางใกลชิด ปองกันการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อใหทุกภาคสวนเกิดความมั่นใจ และให
ความรวมมือกับภาครัฐอยางเต็มที่ในการฟนฟูประเทศ

บทสรุป

การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศตางๆ
มีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกันออกไป ประเทศไทยสามารถนํา
บทเรียนที่ไดจากการวิเคราะหกรณีเหลานี้ ไปใชในการเตรียมรับ
ภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดในอนาคตใหสามารถรับมือกับภัยพิบตั ทิ มี่ แี นวโนม
ที่จะทวีความรุนแรงและเกิดบอยครั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถฟน ฟูประเทศหลังประสบภัยพิบตั ไิ ดอยางรวดเร็ว 
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จิปาถะ

ตัวอยาง

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค
ที่สรางเมืองนาอยู

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*

ชุมชนบานหมอ ตําบลคูคาํ อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน
เปนชุมชนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เนื่องจากมี
ทุนทางเศรษฐกิจ เปนแหลงปลูกผักปลอดสารพิษที่ไดรับการ
ยอมรับจากผูบริโภคโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแกน ทุนทางสังคม
มีความเขมแข็งของชุมชนและภูมปิ ญ ญาดานสมุนไพรพืน้ บาน และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ มีแหลงนํ้าใตดินที่อุดมสมบูรณ สํานัก
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึง
ไดเลือกชุมชนบานหมอเปนกรณีตัวอยางที่จะพัฒนาใหเปนเมือง
นาอยูโดยประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค

ศักยภาพของชุมชนบานหมอ
ในระยะที่ผานมา หลายหนวยงานเขามาสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจทําใหชุมชนบานหมอ
สามารถทําเกษตรปลอดภัยประสบความสําเร็จ สงผลใหหลุดพน
จากความยากจน แต ชุ ม ชนยั ง มี ค วามเสี่ ย งหลายประการ
โดยเฉพาะดานสิง่ แวดลอมทีข่ าดการดูแลอยางจริงจัง ทัง้ ปาชุมชน
การบริหารจัดการนํา้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ปญหาดินเสือ่ มสภาพเนือ่ งจาก
เกษตรกรบางรายใชปุยเคมีเปนระยะเวลานาน ตนทุนการปลูกพืช
ผั ก ด ว ยวิ ธี เ กษตรปลอดภั ย ต อ งใช ต  น ทุ น สู ง ในระยะเริ่ ม แรก
โดยเฉพาะผักทีจ่ าํ เปนตองใชผา พลาสติกคลุม ภัยธรรมชาติทงั้ นํา้ ทวม

และภัยแลงทําใหพืชผักเสี่ยงตอความเสียหาย การดูแลสุขอนามัย
ของคนในชุมชน และสภาพแวดลอมชุมชนยังไมไดรับการพัฒนา
ใหเปนระเบียบ สวยงาม นาอยู และเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนทั้งโอกาสและขอจํากัดของ
ชุมชน ไดแก 1) ความตองการพืชพลังงานและอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่ว
โลก เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้น ขณะที่ความสามารถในการผลิตมี
จํากัดจากหลายสาเหตุ อาทิ พื้นที่ที่เหมาะสมตอการเพาะปลูก
เทคโนโลยี และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เกิดความขัดแยง
ในการใชพื้นที่ปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน ผลผลิตทางการ
เกษตรขาดแคลนและราคามีแนวโนมสูงขึน้ 2) การเขาสูส งั คมผูส งู
ชุมชนบานหมอ เปนพืน้ ทีใ่ นลุม นํา้ หวยสายบาตร เปนลุม
นํา้ ยอยของลุม นํา้ ชี อยูด า นตะวันออกของจังหวัดขอนแกน
ติดกับอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เปนชุมชนเกษตร
ในอดีตทํานาทําไรเปนหลัก ตอมาผูน าํ ชุมชนริเริม่ ปลูกพืชผัก
เพือ่ การบริโภค และพัฒนาเปนผักปลอดสารพิษตามแนวทาง
เกษตรปลอดภัย ตัง้ แตป 2537 ผักของชุมชนบานหมอมีชอื่
เสียงและสรางรายไดหลักใหกับชุมชน ภายใตตราสินคา
“ผั ก บ า นหม อ ” ที่ จํ า หน า ยในจั ง หวั ด ขอนแก น ทั้ ง ใน
หางสรรพสินคาและตลาดชุมชน

* สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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แนวคิดเมืองนาอยู ของ องคการสหประชาชาติ “เมืองทีด่ ตี อ งเปนสถานทีท่ ไี่ มเพียงแตเปนพืน้ ทีท่ เี่ หมาะแกการอยูอ าศัยเทานัน้
แตตอ งเขาถึงการจางงาน มีนาํ้ สะอาด อากาศบริสทุ ธิ์ และอาหารทีเ่ พียงพอ รักษาพยาบาล และการบริหารทีร่ บั ผิดชอบ จึงจะทําให
เมืองนัน้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ”ี
อายุและผลกระทบทางสังคม ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้น
อีกกวา 81 ลานคน ประเทศไทยจะเขาสูส งั คมผูส งู อายุโดยสมบูรณ
ในป 2568 ทําใหประเทศตองมีมาตรการรองรับการขาดแคลน
แรงงานและค า รั ก ษาพยาบาลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต 3) การ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลกและผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม ทําใหเกิดภาวะนํา้ ทวมและภัยแลงหลายพืน้ ทีแ่ บบ
ซํา้ ซากทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทย ในป 2553 เกิดภาวะนํา้ ทวมและ
ภัยแลงรุนแรงในปเดียวกันโดยเฉพาะในภาคอีสาน ภาคกลางและ
ภาคเหนือ 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน กําหนด
วิสยั ทัศนวา ขอนแกนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางเชือ่ มโยงเครือขาย
การคา การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนสงในภูมภิ าคสูส ากล
ใหความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจใหมนั่ คงและสามารถแขงขัน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรโดยใชองคความรูและความ
คิดสรางสรรคในการพัฒนาผลผลิต เชน เมล็ดพันธุ และพืชผัก การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน การเสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
ผลการประเมินสถานการณแวดลอม พบวา หากพัฒนา
ชุมชนบานหมอใหเขมแข็ง เปนเมืองนาอยู และมีโอกาสพัฒนา
คุณภาพชีวติ ใหดยี งิ่ ขึน้ ควรเนนการเพิม่ รายไดของเกษตรกรชุมชน
บานหมอ โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคมาสนับสนุนการเพิ่ม
มูลคาสินคาเกษตรดวยการสรางเอกลักษณ การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตผักจากมาตรฐานผักปลอดภัยไปสูผักมาตรฐานอินทรีย
การสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดูแลรักษาสุขภาพดวยตนเอง และ
การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและปรับสภาพแวดลอมชุมชน

การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ สร า งสรรค ใ น
บานหมอ

ปรับปรุงวิถกี ารดําเนินชีวติ บนพืน้ ฐานของการพึง่ ตนเอง ประกอบ
ดวยกิจกรรมหลัก ไดแก การตอยอดการเกษตรดานการปลูกผัก
ปลอดภัยไปสูเกษตรอินทรีย การยกระดับภูมิปญญาชุมชนดาน
สมุนไพรพื้นบานไปสูการดูแลสุขภาพดวยแพทยทางเลือกวิถีพุทธ
และการปรับสภาพแวดลอมใหนาอยู ทั้ง 3 กิจกรรมสามารถ
เชือ่ มโยงกันทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม กอใหเกิดการ
พัฒนาในลักษณะหวงโซคณ
ุ คา ตัง้ แตตน นํา้ กลางนํา้ จนถึงปลายนํา้
ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ จ ะยกระดั บ รายได ข องชุ ม ชน การดู แ ล
สุขภาวะ และการปรับสภาพแวดลอมชุมชนใหนา อยู นํามาสูค วาม
อยูดีมีสุขของชุมชน ดังนี้
1. ดานสังคม : การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นดาน
การแพทยแผนไทย ชุมชนบานหมอมีทุนทางสังคมดานแพทย
แผนไทยอยูแ ลว การนําผูน าํ และสมาชิกชุมชนไปฝกปฏิบตั แิ ละแลก
เปลี่ยนเรียนรูเพื่อตอยอดองคความรูดานการแพทยแผนไทย
พื้นบานกับคายสุขภาพพึ่งตนเองแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก
แพทยทางเลือกวิถีธรรม ณ ศูนยเรียนรูสุขภาพพึ่งตนเอง ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสวนปานาบุญ ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ที่มี “หมอเขียว” หรือนายใจเพชร กลาจน
หัวหนางานแพทยวิถีธรรม กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
อํานาจเจริญรับผิดชอบ ที่ประสบความสําเร็จในการดูแลสุขภาพ
และการรักษาดวยวิธีการตามหลักแพทยแผนไทย และสมุนไพร
พื้นบานผสมผสานองคความรูจากการแพทยแผนปจจุบัน การ
แพทยทางเลือก และการบริโภคอาหารที่ปรับสมดุลของรางกาย
รวมทัง้ ตระหนักถึงการอนุรกั ษ ฟน ฟูองคความรูใ นการดูแลสุขภาพ
และความรูเกี่ยวกับสมุนไพร การถายทอดองคความรูที่เปน
ภูมิปญญาทองถิ่นใหกับคนรุนหลัง โดยจัดหาพื้นที่ในการอนุรักษ
สมุนไพรของชุมชนเพื่อใชศึกษาเรียนรู และทดลองผลิตผลิตภัณฑ
สมุนไพรใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ

กระบวนการการขับเคลือ่ นเริม่ จากการสรางสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการสรางนวัตกรรมชุมชนผานกิจกรรมที่สรางโอกาสให
ผูแทนชุมชนและเกษตรกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูประสบความ
สําเร็จและปราชญชุมชนที่มีผลงานเชิงประจักษในดานเศรษฐกิจ
สรางสรรค การแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั สมาชิกของชุมชนอืน่ ทีป่ ระสบ
ความสําเร็จ และการจัดเวทีระดมความคิดภายในชุมชน ใหคนใน
ชุมชนและเกษตรกรเกิดความคิดสรางสรรคที่จะนํามาตอยอด

เศรษฐกิจสรางสรรค ตามความหมายของสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหมายถึง
แนวคิ ด การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานของการใช
องคความรู การศึกษา การสรางสรรคงาน และการใช
ทรัพยสนิ ทางปญญา ทีเ่ ชือ่ มโยงกับพืน้ ฐานทางวัฒนธรรม การ
สัง่ สมความรูข องสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม
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แผนภูมิที่ 1 ภาพรวมโครงการตัวอยางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคใหชุมชนซําสูง เปนเมืองนาอยู

2. ดานเศรษฐกิจ : การตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดาน
การปลูกผักปลอดภัยใหเปนผักอินทรีย ปจจุบนั ผักปลอดสารพิษ
ของชุมชนบานหมอยังไมไดมาตรฐานอินทรีย การศึกษานี้จึงจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติ ณ สวนผักอินทรีย ของ
บริษทั สุวรรณภูมอิ อรกานิค อําเภอนํา้ หนาว จังหวัดเพชรบูรณ เพือ่
ตอยอดองคความรูด า นเกษตรอินทรียท เี่ ปนมาตรฐานสากล ตัง้ แต
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การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก การเตรียมตัวและการปฏิบตั ติ นของเกษตรกร
การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกีย่ วผลผลิต การบรรจุ การตลาด
โอกาสทางการตลาดในอนาคต และผลตอบแทนทั้งทางตรงที่เปน
เงินและผลตอบแทนทางดานจิตใจที่เปนสวนหนึ่งในการอนุรักษ
ฟน ฟูสงิ่ แวดลอมใหอดุ มสมบูรณ กิจกรรมนีไ้ ดรบั ความรวมมือเปน
อยางดีจากองคการบริหารสวนตําบลคูคาํ ในการรวมพัฒนาชุมชน
แตละมิติ และสนับสนุนการยกระดับการผลิตผักปลอดภัยใหเปน
ผักอินทรียที่ไดมาตรฐาน พรอมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย การจัดเตรียมพืน้ ทีป่ ลูกใหได
มาตรฐาน การรวมกลุมเกษตรกร และการตลาด
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับปราชญชาวบานในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ จาก 2 เวที ไดแก 1) ดานเกษตรปราณีต ที่
ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินชีวิต โดยนําผูแทนชุมชน
ของอําเภอซําสูงเดินทางไปศึกษาจากแปลงเกษตร ณ ศูนยเรียนรู
ชุมชนพอคําเดื่อง ภาษี1 บานโนนเขวา ตําบลหัวฝาย อําเภอ

ปราชญชาวบานภาคอีสาน มีผลงานเปนทีป่ ระจักษในการฟน ฟูความอุดมสมบูรณใหผนื แผนดินอีสาน ไดรบั การรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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สรุปผลและขอเสนอแนะ

แคนดง จังหวัดบุรีรัมย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเริ่มจาก
การใหผูเขารับการอบรมตระหนักและตัดสินใจเลือกที่จะมีชีวิต
อยางมีความสุขและมีศกั ดิศ์ รีของความเปนมนุษยแทนความมัง่ คัง่
และเงินตรา โดยปรับวิธคี ดิ เพือ่ ความอยูร อด เริม่ ทีต่ นเอง ดวยการ
ปลูกตนไมทุกชนิดทั้งไมผล ไมยืนตน ใหพืชแตละชนิดเกื้อกูลกัน
ทําใหมที รัพยากรธรรมชาติทสี่ มบูรณและมีความอุดมสมบูรณ และ
เกษตรกรมีรายไดหมุนเวียนตลอดป 2 ) ดานการจัดการสิง่ แวดลอม
ชุมชนใหสวยงาม ณ บานเหลาโพธิ์ หมูที่ 5 ตําบลหนองกุงสวรรค
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ประสบผลสําเร็จในการ
จัดการสิง่ แวดลอมชุมชนใหนา อยู เปนชุมชนปลอดขยะ ไมมบี ริการ
เก็บขยะ โดยใหชุมชนรูจักการรีไซเคิล คัดแยกขยะ การจัดทํา
ปุยหมัก และการฝงกลบ ชุมชนแหงนี้ไดรับรางวัลการพัฒนาดาน
การรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยูและสงผลใหชุมชน
บานเหลาโพธิ์เปนสถานที่ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ทําให
ชุมชนมีขอตกลงรวมกันในการรักษาปาชุมชนและเพิ่มพื้นที่ปา
ในไรนาใหสมบูรณตอไป

2

ผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางชุมชน
บานหมอเปนเมืองนาอยู พบวา กระบวนการพัฒนาที่จะนําชุมชน
ใดชุมชนหนึง่ กาวไปสูค วามเปนเมืองนาอยูไ ดอยางสมบูรณ สามารถ
นํากรอบแนวคิดของเศรษฐกิจสรางสรรคมาขับเคลื่อนการพัฒนา
ได บนความสอดคลองกับศักยภาพ โอกาส และสภาพภูมสิ งั คมของ
ชุมชนโดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงและความสมดุลระหวางมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
รายได สุขภาวะ และสภาพแวดลอมของชุมชนในทิศทางทีด่ ขี นึ้ นํา
ไปสูความอยูดีมีสุขที่ยั่งยืน อยางไรก็ตาม การพัฒนาชุมชนจะ
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ ไดแก
1) ผูนําตนแบบทั้งดานความคิดริเริ่มและเปนตัวอยางสรางความ
เชือ่ มัน่ ใหกบั ชุมชน 2) สมาชิกในชุมชนตองมีความรัก ความสามัคคี
พรอมทีจ่ ะชวยเหลือซึง่ กันและกัน มีความขยัน อดทนตอการพัฒนา
โดยไมยอทอ 3) ความรวมมือของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาค
รัฐตองใหการสนับสนุน แนะแนวทางการพัฒนาหรือสรางโอกาส
การเรียนรู เพื่อใหชุมชนสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง รูจัก
แสวงหาความรูจ ากภาคีเครือขายทีป่ ระสบความสําเร็จในดานตางๆ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนํามาพัฒนาตอยอดงานในชุมชนอยาง
สมํา่ เสมอ สอดคลองกับผลการศึกษาสถานภาพของชุมชนดวยดัชนี
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยระดับหมูบาน2 พบวา
ชุมชนตองสรางโอกาสในการเรียนรูเ ปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
ในอนาคตสามารถใชเปนดัชนีชวี้ ดั ความสําเร็จของโครงการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิ จ สร า งสรรค ที่ ส ร า งเมื อ งน า อยู  และเป น ตั ว อย า งใน
การขยายผลไปสูชุมชนอื่นตอไป

ใชกรอบแนวคิดดัชนีความอยูเ ย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดศกึ ษาไวแลว
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สําหรับแนวทางการผลักดันในอนาคตของการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนบานหมอและพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู
ภาคสวนตางๆ ควรรวมมือกัน ดังนี้
องคการปกครองสวนทองถิ่น
1. สนับสนุนใหบานหมอเปน “แหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรนิเวศ” ระดับตําบล/อําเภอ และมีนโยบายสงเสริม “อาหาร
ปลอดภัยจากสารพิษ” เปนวาระแหงตําบลที่จะตองดําเนินการ
อยางเรงดวน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพดานรายได และสงเสริมสุขภาวะให
แกคนชุมชนมากขึ้น
2. พัฒนาแหลงทุนในชุมชนอยางเปนรูปธรรม ให
กาวหนาและยกระดับเปนสถาบันการเงินชุมชนตอไป
3. ส ง เสริ ม กิ จ กรรมรณรงค ลด ละเลิ ก อบายมุ ข
เปนการสรางจิตสํานึกใหประชาชนใสใจการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัวอยางตอเนื่อง
4. สงเสริมใหทุกกลุมอาชีพไดรับการฝกอบรม และ
สัมมนารวมกับหนวยงานภาครัฐใหมากขึน้ เพือ่ สรางเครือขายการ
พัฒนาระดับกลุมใหมีความเขมแข็ง
5. สรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนพึ่งตนเองใหมากที่สุด
อาทิ การทําปุยชีวภาพไวใชเอง เพื่อลดภาระตนทุนการผลิตที่สูง
6. บูรณาการหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบการพัฒนา
หมูบ า นใหไปในทิศทางเดียวกัน และให อบต. มีสว นรวมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชนรวมกับคนในหมูบาน เพื่อใหแผนชุมชนเปน
แผนแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ ตอบสนองศักยภาพและ
ความตองการที่แทจริง
ภาคเอกชน
1. มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยเฉพาะ
ดานเศรษฐกิจ นําความรูม าใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
การตลาด ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจของชุมชน
2. สร า งเครื อ ข า ยองค ก รเอกชนในการขั บ เคลื่ อ น
ความรับผิดชอบตอสังคมสูพื้นที่ เพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนฐานราก
ใหเขมแข็ง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง
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ภาคชุมชน
1. ชุมชนเลือกผูนําชุมชนตนแบบที่มีวิสัยทัศนในการ
พัฒนา มีความคิดริเริม่ สรางสรรค มีความเสียสละ และลงมือปฏิบตั ิ
ใหชุมชนเห็นเปนตัวอยาง เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชน
พรอมทั้งสรางเครือขายและผูนําในรุนตอไป
2. สมาชิกในชุมชนตองมีความรักความสามัคคีพรอม
ทีจ่ ะใหความรวมมือชวยเหลือซึง่ กันและกัน มีความขยันและอดทน
ตอการพัฒนาจนกระทั่งเห็นความสําเร็จโดยไมยอทอ
3. ชุ ม ชนต อ งแสวงหาความรู  จ ากภาคี เ ครื อ ข า ยที่
ประสบความสําเร็จในดานตางๆ แลกเปลีย่ นเรียนรูอ ยางสมํา่ เสมอ
เพื่อตอยอดการพัฒนาในชุมชน 
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นวัตกรรมเพือ
่ เรียนรู

ปภานัน วรวัฒนสกุล/ หฤทัย สายทินกร*
ภัยพิบัติธรรมชาติไดสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมแกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
จึงเกิดความพยายามหาแนวทางการบริหารจัดการ รวมทัง้ ลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพัฒนา
องค ค วามรู  แ ละสร า งสรรค น วั ต กรรมเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ
ที่สามารถใชงานไดจริง

นวัตกรรมตางประเทศ
หลายประเทศคิดคนนวัตกรรมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
ประเภทตางๆ ในหลากหลายรูปแบบที่นาสนใจและประเทศไทย
สามารถนํามาปรับใช ดังนี้
เทคโนโลยีคันกั้นนํ้าตางประเทศ
Floodstop ในประเทศอังกฤษ เปนแผงกั้นพลาสติก
คลายตัวตอเลโก นํามาประกอบเปนแนวยาว ระหวางรอยตอแตละอัน
และดานลางจะมียางปองกันไมใหนํ้าซึมเขาได ใชวิธีการใสนํ้า
ดานในเพื่อถวงนํ้าหนัก
ใชงานไดสะดวก รวดเร็ว
ไมสกปรก เก็บรักษางาย
มี ข นาดความสู ง 0.5
เมตร และ 0.9 เมตร
Water Inflated Property Protectors (WIPP)
Flood Barriers ของบริษทั Hydrological Solutions ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รูปรางคลายบอลลูนยาว ใชวิธีการถวงนํ้าหนัก โดย
ใสน้ําเขาไปในบอลลูน อาศัย 3 องคประกอบหลักในการทํางาน
ได แ ก ผนั ง เหนื อ นํ้ า ควรมี ค วามสู ง จากระดั บ ผิ ว นํ้ า มากกว า
รอยละ 25 เพื่อรองรับคลื่นที่อาจเกิดขึ้น อาทิ บอลลูนมีความสูง
1 เมตร จะสามารถกัน้ นํา้ ไดดที รี่ ะดับนํา้ ทวมตํา่ กวา 75 เซนติเมตร
แรงเสียดทานของพื้นผิว เปนแรงระหวางบอลลูนกับพื้นผิวสัมผัส
เปนแรงสําคัญที่ทําใหนํ้าไมสามารถรั่วดานลางไดถาพื้นผิวสัมผัส
ไมเรียบ อาจเพิม่ แรงดังกลาวโดยมี Freeboard มากขึน้ ระบบแผน

ปะทะดานใน เพื่อปองกันแรงดันของนํ้า ดานในบอลลูนแบงเปน
2 ชองตามยาว แตละชองสามารถยุบหรือพองตัวไดโดยอิสระตอกัน
เปนการรักษาสมดุล ใชงานไดในบริเวณกวาง ไมจาํ เปนตองวางบน
พื้นเรียบ บอลลูนมีความสูง 2.4 เมตรสามารถกันนํ้าไดเปนอยางดี
ที่ระดับนํ้าไมเกิน 1.8 เมตร
Geodesign Barriers คันกัน้ นํา้ ของบริษทั Geodesign
ประเทศสวีเดน เปนคันกั้นนํ้าที่ไดรับความนิยมใชกันแพรหลาย
มากทีส่ ดุ หลักการสราง และวิธกี ารทํางานไมซบั ซอน มีฐานรองรับเอียง
อยูที่ 45 องศา หลังจากนั้นนําแผนอะลูมิเนียม หรือแผนพลาสติก

แบบแข็ง มาตั้งบนฐานรองรับ และนําพลาสติกที่กั้นนํ้าไดมาคลุม
อีกชั้นเพื่อปองกันนํ้าซึม สามารถเสริมความสูงไดสูงสุด 2.4 เมตร
SOSAVE sandbag “กระสอบทรายอัจฉริยะ” ของ
ประเทศจีน มีลักษณะคลายผากระสอบธรรมดา นํ้าหนักประมาณ
400 กรัม เมื่อนํามาใชงาน ใหนําผากระสอบใสไปในนํ้าประมาณ

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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3-5 นาที จากนัน้ จะขยายตัว และมีนาํ้ หนักเพิม่ ขึน้ เปน 15 กิโลกรัม
ใช วั ส ดุ พิ เ ศษที่ ส ามารถดู ด ซั บ นํ้ า เก็ บ ไว จะพองตั ว ออกเมื่ อ
ทําปฏิกริ ยิ ากับนํา้ ทําใหกระสอบทรายมีนาํ้ หนักเพิม่ ขึน้ จนเหมือน
กระสอบทรายทัว่ ไป และยังสามารถกลับคืนรูปเดิมไดโดยการทําให
แหงภายใน 2-3 สัปดาห
ลูกบอลหลบแผนดินไหว สึนามิ : โนอาห เปนลูกบอล
สําหรับใชหลบภัยพิบตั ฉิ กุ เฉินทัง้ แผนดินไหว และสึนามิ โดย บริษทั
คอสโม เพาเวอร เมื อ งฮิ ร าสึ ก ะ ประเทศญี่ ปุ  น ตั้ ง ชื่ อ ตาม
“เรือโนอาห” ที่ชวยมนุษยและ
สัตวโลกบางสวนใหมีชีวิตรอด
อยูไดในวันที่พระเจาทรงทําให

ทางดานแผนดินไหว Hyogo เมืองมิกิ ประเทศญี่ปุน มีทีมนักวิจัย
ที่รวมกัน 5 มหาวิทยาลัย โดยการวางคอนโดมีเนียมที่ทําจากไม
สูง 7 ชั้นไวบน E-Defense shake table ซึ่งเปนเครื่องเขยาที่มี
ขนาดใหญที่สุดในโลก เพื่อจําลองการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
ขนาด 7.5 ริกเตอร หลังการทดลองปรากฏวาตึกยังคงตั้งอยูใน
สภาพดี มีเพียงกระจกบางสวนเทานั้นที่เสียหาย

นวัตกรรมในประเทศ
บทเรียนจากวิกฤตนํ้าทวมครั้งใหญที่ผานมา ทําให
คนไทยตืน่ ตัวตอภัยพิบตั ทิ ตี่ อ งเผชิญในอนาคตมากยิง่ ขึน้ สงผลให
เกิดการพัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อปองกันและ
รับมือกับภัยพิบัติ มีนวัตกรรมที่นาสนใจ ดังนี้
ที่อยูอาศัย
บานไทย นาโน เฮาส

นํ้าทวม มีลักษณะกลมคลายลูกเทนนิสขนาดใหญสีเหลือง ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 4 ฟุต โครงสรางแข็งแรงทําจากไฟเบอรกลาสชนิด
พิเศษ ติดตัง้ กระจกและมีทอ รับอากาศ ลอยนํา้ ได สามารถหลบภัย
ไดพรอมกัน 4 คน
ทอประปาทนแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหว คูโบตาได
พัฒนาทอประปาที่มีความยืดหยุนเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหว จากเหตุการณแผนดินไหวที่เมืองนิงาตะ เมื่อป
พ.ศ.2517 สาเหตุทอ ประปาใตดนิ แตกมักเกิดขึน้ บริเวณขอตอทีไ่ ดรบั
แรงกระแทกรุนแรง คูโบตาจึงพัฒนาทอประปาใหสามารถรับแรง
ฉุดไดสูงถึง 450 กิโลนิวตัน หรือเทียบเทารถยนต 30 คัน และได
พิสูจนความทนทานจากเหตุการณแผนดินไหวที่เมืองโกเบเมื่อ
ป พ.ศ.2538 รวมทัง้ เหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในเขตโทโฮกุ
ของเกาะฮอนชู เมือ่ ป พ.ศ.2554 ทีผ่ า นมา ทอประปานีย้ งั สามารถ
จายนํ้าไดตามปกติ ทําใหไดรับความนิยมจนถึงปจจุบัน
ตึกไมปองกันแผนดินไหว ประเทศญี่ปุนพัฒนาตึกที่
สรางจากไม สามารถทนทานตอแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหวไดถึง
7.5 ริ ก เตอร เป น การรั บ มื อ ป ญ หาแผ น ดิ น ไหวที่ เ ป น มิ ต ร
กั บ สิ่ ง แวดล อ ม ไม มี ค วามแข็ ง แรง เบา มี ค วามยื ด หยุ  น สู ง
แ ล ะ ไ ม  เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ
คาร บ อนไดออกไซด
เหมือนกับคอนกรีตทีผ่ ลิต
คารบอนไดออกไซดเขาสู
บรรยากาศ ดําเนินการ
ทดลองโดยศูนยการวิจัย
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บ า นทรงกลม
ประหยั ด พลั ง งานและ
ตานทานภัยพิบตั ิ พัฒนาขึน้
จากวัสดุที่มีความแข็งแรง
ทนทาน โครงสรางเปนวัสดุชิ้นเดียวกันทั้งหมด ไมมีรอยเชื่อมตอ
ไมมมี มุ เหลีย่ มกระแทก มีความคงทนเทียบเทาบังเกอรกระสอบทราย
เปนทีห่ ลบภัยเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ รูปทรงกลมทําใหกระจายแรงบีบและ
แรงลม จึงปองกันแผนดินไหวได 7-8 ริกเตอร รวมถึงการตานทาน
แรงพายุไดถงึ ระดับ 5 เปนระดับทีส่ งู สุด เทคโนโลยีไทยนาโน เปน
ระบบการกอสรางแบบใหมทใี่ ชโครงสรางเปนคอนกรีตเสริ ม เหล็ ก
แบบโครงสรางเปลือกบาง สามารถรองรับภัยพิบตั แิ ผนดินไหว ไฟไหม
และสึนามิ รวมทั้งประหยัดพลังงานเนื่องจากระบบการกอสราง
ภายนอกใชฉนวนกันความรอนหรือ พียูโฟม (Polyurethane
Foam) หนา 2.5 นิ้ว เปนความหนาที่สามารถกันความรอนไดถึง
รอยละ 95 ผสมนํา้ ยากันการลามไฟ หากติดไฟจะดับไดเองภายใน
10 วินาที อาคารมีความแข็งแรงมากกวาอาคารทั่วไป ใชวัสดุนอย
และก อ สร า งรวดเร็ ว สามารถลอยนํ้ า ได ห ากเกิ ด อุ ท กภั ย
ผ า นมาตรฐานการ
ทดสอบจากต า ง
ประเทศและเป น
มิตรตอสิ่งแวดลอม

Cement Bunker ที่อยูอาศัยทรงกระบอกแบบปด
สรางจากปูนซีเมนตที่ทนตอแรงกระแทก แรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหว แรงระเบิด รวมถึง
ท น ต  อ ก า ร กั ด เซ า ะ ข อ ง
คลื่ น ทะเลและลมพายุ เป น
นวั ต กรรมที่ เ อสซี จี ไ ด คิ ด ค น
และพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ รองรั บ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนของธรรมชาติ
บานตานแผนดินไหว : SCG HEIM สามารถตาน
แผนดินไหวไดมากกวา 7 ริกเตอร กอสรางดวยระบบ “โมดูลาร” ซึ่ง

เปนเทคโนโลยีการกอสรางบานที่ทันสมัย เชื่อมั่นไดในความ
แข็งแรง เนือ่ งจากโครงสรางเสาและคานเหล็กใชเทคนิคการเชือ่ มตอ
ดวยจอยตพีซ ใชโครงสรางเหล็กที่มีคุณสมบัติในการทนแรงดึง
ไดถงึ 4,000km/cm2 เปนเหล็กทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษทีเ่ คลือบสังกะสี
อะลูมิเนียม และแมกนีเซียม ปองกันสนิมไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงทําใหบานแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานยืนยาวกวาบาน
ทั่วไปที่ใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งฉนวนกันความรอน
ทีฝ่ า เพดาน ระหวางผนังภายในและภายนอกบานเพือ่ ลดความรอน
ภายในบาน หนาตางใชกระจก 2 ชั้น เคลือบฟลมลามิเนตพรอม
ชองวางอากาศตรงกลาง ปองกันความรอนไดดีกวากระจกทั่วไป
ทําใหอณุ หภูมภิ ายในบานไมรอ น
และลดการใช พ ลั ง งานจาก
การเปดเครื่องปรับอากาศได
มากถึงรอยละ 30-45 ผานการ
ทดสอบความแข็ ง แกร ง ของ
โครงสรางโดยใหโครงสรางเหล็กตกลงมาจากที่สูงในระยะ 6 เมตร
ผานการทดสอบแรงสั่นสะเทือนเหมือนแผนดินไหวจริงในหอง
ทดลอง พบว า โครงสร า งเหล็ ก และจุ ด เชื่ อ มต อ ต า งๆ ยั ง คง
สภาพเดิม
บานผูส งู อายุ : เอสซีจแี คร บานทีอ่ อกแบบสําหรับผูส งู
อายุใหดํารงชีวิตไดอยางอิสระ พึ่งพาผูอื่นนอยที่สุด และมีความ
ปลอดภัยสูง เลือกใชวัสดุและออกแบบใหเหมาะกับการอยูอาศัย
ของผูส งู อายุ รองรับแผนดินไหว และสามารถปรับใหเขากับภัยพิบตั ิ
ทุกชนิด เชน การติดตั้งชั้นวางของที่ระดับ 90 เซนติเมตร และ

ออกแบบใหเปนราวสําหรับจับไดดวย ใชเฟอรนิเจอรที่มีพื้นผิว
โคงมนเพื่อลดอุบัติเหตุ ใชประตูบานเลื่อนแทนลูกบิดเพื่อเปดปด
ไดงาย เพิ่มความกวางของประตูทางเขาเปน 110 เซนติเมตร จาก
ปกติ 70-75 เซนติเมตร รองรับผูส งู อายุทตี่ อ งนัง่ รถเข็น ติดตัง้ เกาอี้
นัง่ อาบนํา้ ทีป่ รับระดับความสูงไดในหองนํา้ โถสุขภัณฑทมี่ คี วามสูง
พอเหมาะกับการพยุงตัวจากรถเข็น เปนตน
บานตานแผนดินไหว : คูลเฮาส สามารถตานแรง
สั่นสะเทือนแผนดินไหวได 8.5 ริกเตอร และทนไฟได 2 ชั่วโมง
โครงสรางเปนชิ้นเดียวกันทั้งหลัง อาทิ ผนัง หลังคา เสาคาน
ฐานราก ผนังบานเปน
คอนกรีตเสริมเหล็กทัง้
สองด า น ตรงกลาง
เป น ฉนวนกั น ความ
ร อ นพร อ มเสาและ
คานในตั ว ทํ า ให
โครงสรางมีความแนน
และแข็งแกรง ผานการทดสอบโครงสรางโดยจําลองเปนโมเดล
โครงสรางบานขึ้นมาในคอมพิวเตอรจากสถานการณตางๆ ทั้งแรง
สั่นสะเทือนที่เกิดจากแผนดินไหวและแรงลม สามารถทํางาน
รวมกันไดดี และมีคุณสมบัติเกินมาตรฐานกําหนดถึงรอยละ 33
ชุดชวยหายใจขณะหนีไฟและกาซพิษ ชวยเหลือ
ผูประสบเพลิงไหม นักวิจัยจากเอ็มเทคไดพัฒนาชิ้นสวนควบคุม
การปล อ ยออกซิ เ จนในอุ ป กรณ เ ก็ บ อากาศสํ า หรั บ หายใจ
ยามฉุกเฉินใหใชงานไดงายขึ้นและลดขั้นตอนในขณะใชงาน ทําให
ผูป ระสบภัยมีอากาศหายใจเพิม่ ขึน้ ในชวงเวลาหาทางออกจากพืน้ ที่
ประสบภัย
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กระสอบพลาสติกปองกันดินถลม ผลิตภัณฑกระสอบ
พลาสติกแบบมีปก โดยบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
เปนการทอพลาสติกสองชนิดเขาดวยกัน ซึง่ ใชพอลิเอทิลนี เปนเสน
แนวขวาง และพอลิโพรพิลีนเปนเสนแนวตั้ง เพื่อลดการฉีกขาด
และเพิ่มปกที่ดานขางของกระสอบ เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวเมื่อ
นํามาวางซอนทับกัน รวมทัง้ เติมสารปองกันแสงอัลตราไวโอเลตเพือ่
เพิ่มอายุการใชงานไดนานยิ่งขึ้น ถุงกระสอบแบบมีปกจะมีความ
หนาแนนสูงและแข็งแรงสามารถใชสําหรับงานบรรเทาอุทกภัย
ไดดีเมื่อเทียบกับกระสอบทั่วไป ใชเปนวัสดุกอแนวกําแพงปองกัน
ดินถลมจากเหตุการณนาํ้ ปาไหลหลากหรือชะลอความเสียหายในพืน้ ที่
ประสบภัยนํ้าทวม และสามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังใชสรางพนังกันนํ้า หรือฝายชะลอนํ้าเพื่อ
ปองกันการกัดเซาะของตลิง่ และชายฝง ในอนาคตอาจมีการพัฒนา
ถุงกระสอบที่สามารถปลูกตนไม มีชองวางใหตนไมทะลุผาน
ชองพลาสติกเพือ่ ปลูกหญาแฝก เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพปองกัน
ดินถลม ชะลางพังทลายหนาดินและแนวตลิ่ง

สารชีวบําบัดภัณฑ : KEEEN ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาด
ขจัดคราบนํา้ มันทีส่ ามารถอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม เกิดจากความรวมมือ
ระหวางบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด รีเสิรช จํากัด
กับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)
และสํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิ ท ย า ศ า ส ต ร  แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห  ง ช า ติ
(สวทช.) นํ า นวั ต กรรม
ไบโอเทคโนโลยี จ าก
เยอรมันมาตอยอดพัฒนา
จ น ไ ด  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษในการ
ขจั ด คราบนํ้ า มั น และ
คราบสิ่งสกปรกที่กําจัด
ยากในอุตสาหกรรม ไมมี
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ผลเสียตอสิ่งแวดลอม และสามารถลดคาใชจายสิ่งแวดลอมที่แฝง
อยูในอุตสาหกรรม เชน ลดคาความสกปรกของนํ้าเสียกอนเขา
ระบบบําบัดรวม ทําใหใชเวลาในการบริหารจัดการของเสียลดลง
ปองกันปญหานํ้ามันปนเปอนในระหวางกระบวนการผลิตและ
ปญหาคราบนํ้ามันในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งแกปญหากลิ่นที่
เกิ ด จากระบบบํ า บั ด ของเสี ย ในห อ งนํ้ า ในอาคารสํ า นั ก งาน
คอนโดมิเนียม เปนตน
แมวาประเทศไทยจะมีการพัฒนางานวิจัยและคิดคน
นวัตกรรม เพื่อปองกันและรับมือกับภัยพิบัติ แตตองดําเนินการ
ตอเนื่อง ทั้งการคิดริเริ่มและการพัฒนาตอยอด รวมถึงการนํา
ประสบการณ จ ากต า งประเทศมาประยุ ก ต ใช ใ ห เ หมาะสม
นวัตกรรมที่ไดกลาวมาบางประเภทมีตนทุนการผลิตที่คอนขางสูง
จึงตองมีการพัฒนาและตอยอดโดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ลด
ตนทุนและเกิดประโยชนกับการรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยในอนาคต 
เอกสารอางอิง
http://keeen-opportunity.com/
Science and Technology for Thai People : เทคโนโลยี
คั น กั้ น นํ้ า ของต า งประเทศ. http://boy-nano.
blogspot.com/2011/10/blog-post_31.html 27
กุมภาพันธ 2555
บานไทย นาโนเฮาส. http://www.thainanohouse.com/
about-us

แนะนําโครงการวิจัย

โครงการศึกษาแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
ศศิธร พลัตถเดช*
ศวรรณรัตน จิตรเกษมสําราญ**

“แผนการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan หรือ BCP) หมายถึง แผนที่ระบุขั้นตอน การดําเนินกิจกรรมหรือ
ธุรกิจเพื่อตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินและปกปองผลประโยชนของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทําใหกิจกรรมสําคัญสามารถดําเนินได
อยางตอเนื่อง”

ปจจุบันประเทศไทยเผชิญกับความเสี่ยงและภัยพิบัติ
หลากหลายรูปแบบทีม่ แี นวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง สงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจขององคกรตาง ๆ สรางความเสียหายแก
ประเทศทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และชีวติ ประชาชน คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ดําเนินโครงการ
ศึ ก ษาแผนดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ต อ เนื่ อ ง สศช. ได จั ด จ า งบริ ษั ท
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอเอส จํากัด เปนที่ปรึกษาทําการ
ศึกษาแนวทางการจัดทําแผนธุรกิจตอเนือ่ งในระดับองคกรภาครัฐ
และเอกชนทีเ่ ปนมาตรฐานสากล เชือ่ มโยงกับแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ สําหรับเตรียมการรองรับกรณีเกิด
เหตุการณฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ รวมถึงปองกัน ลดผลกระทบและ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ

ขอบเขตและวิธีการศึกษา

ขอบเขตการศึกษา ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก
ส ว นที่ 1 การศึ ก ษาแผนดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ต อ เนื่ อ งของไทย

ทั้งแผนระดับชาติ องคกรภาครัฐและเอกชน โดยศึกษาประเภท
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย และผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน/ธุรกิจของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแนวทางปองกัน
แกไข สวนที่ 2 การศึกษาแผนดําเนินธุรกิจตอเนือ่ งของตางประเทศ
ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย มาเลเซีย และ
สิงคโปร เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด และหลักการในการจัดทําแผน
ดําเนินธุรกิจตอเนื่องขององคกรธุรกิจ

ผลการศึกษาแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่องของ
ประเทศไทย

ระดับชาติ ประเทศไทยมีหนวยงานที่ทําหนาที่บริหาร
จั ด การภายใต ภ าวะฉุ ก เฉิ น ได แ ก กรมป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ภายใตกระทรวงมหาดไทย และมีคณะกรรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายในการจัดทําแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ภายใตพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
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การดําเนินการของ ปภ. ปจจุบันมุงการบริหารและ
จั ด การกั บ ภั ย พิ บั ติ ที่ มี ผ ลกระทบต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของ
ประชาชนเปนหลัก ไมครอบคลุมการปกปองโครงสรางพื้นฐานที่
สําคัญของประเทศ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการทีส่ าํ คัญ
ไดแก การขาดงบประมาณ บุคลากรทีม่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ และ
ความรวมมือจากองคกรตางๆ เนื่องจากไมมีอํานาจในการสั่งการ
หนวยงานในกระทรวงอื่นได
ระดับหนวยงานกํากับดูแล (องคกรภาครัฐ) กลุม
สถาบันการเงินไดรับการผลักดันและกํากับดูแลจากธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยมีการออกกฎ ระเบียบที่บังคับใหมีการจัดทํา
แผน BCP มีการตรวจสอบ และฝกซอมแผนอยางตอเนื่อง จึงเปน
กลุมที่มีความพรอมมากที่สุดในการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง สําหรับ

หนวยงานกํากับดูแลองคกรดานโครงสรางพืน้ ฐานในกลุม อืน่ ๆ ไมมี
การผลักดันอยางจริงจัง เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญ และขาดมาตรฐานกลางในการจัดทําแผน BCP
ระดับองคกรธุรกิจ มีธุรกิจขนาดใหญที่จัดการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ และมีการออกกฎ ระเบียบรองรับการ
บริหารจัดการเปนการเฉพาะ เชน กลุมการเงิน กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน แตขาดความเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกับ
ระดับชาติ สําหรับองคกรขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญไมมี
การจัดทําแผน BCP เนื่องจากขาดความตระหนักถึงความสําคัญ
และองคความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผน รวมถึงงบประมาณในการ
ดําเนินการ

ผลการศึกษาแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่องของตางประเทศ

ระดับชาติ กลุมประเทศตนแบบสวนใหญจัดทําแผน BCP ครอบคลุมผลกระทบตอสาธารณชนในการปกปองโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศ และสนับสนุนใหองคกรโครงสรางพื้นฐานจัดทําแผน BCP รวมทั้งออกกฎหมายการบริหารจัดการภัยพิบัติและ
สถานการณฉกุ เฉิน และจัดตัง้ หนวยงานหลักทําหนาทีบ่ ริหารจัดการภายใตภาวะฉุกเฉินเปนการเฉพาะโดยเนนการกําหนดองคกร
บทบาท และลําดับการสั่งการเพี่อบริหารจัดการภายใตภาวะภัยพิบัติไวอยางชัดเจน
ระดับหนวยงานกํากับดูแล กําหนดนิยามเกี่ยวกับแผน BCP ไวอยางชัดเจน อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย
กําหนดนิยามแผน BCP เฉพาะกลุมการเงินและธนาคารเทานั้น นอกจากนี้ ไดจัดตั้งองคกรในรูปแบบของคณะกรรมการหรือ
หนวยงานกํากับ ดูแล และออกกฎระเบียบ ขอบังคับใหมกี ารจัดทําแผน BCP ตามประเภทโครงสรางพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญของประเทศ
หลายประเทศใหความสําคัญกับกลุมการเงินและธนาคาร สําหรับการจัดทําแผน BCP ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลีย อางอิงจากมาตรฐานสากล BS 25999 และแนวปฏิบัติสากลของ Business Continuity Institute สวนประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปรใชมาตรฐานที่กําหนดขึ้นเอง
ระดับองคกรธุรกิจ ในสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ออกกฎหมาย และระเบียบขอบังคับ กําหนดใหองคกรธุรกิจตองมี
การจัดทําแผน BCP สวนใหญจะอางอิงจากมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน BS 25999
แนวทางการรับมือเหตุการณฉกุ เฉิน แบงเปน 6 แนวทาง ไดแก การปองกันขอมูลหรือเอกสารสําคัญ การปองกันทรัพยสนิ องคกร
การรักษาความปลอดภัย การจัดเตรียมและจัดการยามฉุกเฉิน การติดตอสื่อสาร และการอพยพ
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ประเภทภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติและความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย

ภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ แบงเปนดานความมั่นคง
2 ประเภท และดานสาธารณภัย 14 ประเภท ความเสียหายคิด
เปนจํานวนครั้งที่เกิดรวมมากกวา 1 ลานครั้ง มูลคาความเสียหาย
รวมประมาณ 4.4 แสนลานบาท และมีผเู สียชีวติ มากกวา 1 แสนคน
ประเภทความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับประเทศไทยจากการ
ศึกษาที่ประเมินจากความปลอดภัยเปนหลัก แบงเปน 1) ระดับ
ความเสี่ยงสูง ไดแก ภัยจากการคมนาคมและขนสง เทคโนโลยี
สารสนเทศ อัคคีภัย และพายุหมุนเขตรอนหรือวาตภัย 2) ระดับ
ความเสีย่ งปานกลาง ไดแก อุทกภัยและดินโคลนถลม สารเคมีและ
วัตถุอันตราย การขาดแหลงพลังงานหรือระบบสาธารณูปโภค
ถูกทําลาย 3 ) ระดับความเสี่ยงตํ่า เชน ภัยแลง ภัยจากโรคระบาด
ในมนุษยและสัตว ภัยจากสึนามิ เปนตน อยางไรก็ตาม เมือ่ วิเคราะห

ขอมูลความเสี่ยงดานอุทกภัยและสึนามิเพิ่มเติม เห็นวาเปนภัยที่มี
ผลกระทบเปนวงกวางตอองคกรทุกประเภทและมีแนวโนมระดับ
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก
จึงควรจัดภัยพิบัติดานอุทกภัยเปนความเสี่ยงระดับสูง และสึนามิ
จัดเปนความเสี่ยงระดับกลางเนื่องจากโอกาสเกิดอยูในระดับตํ่า

Â£µ¡ ´Ê °Âªµo°´Â¨³¨¨¦³
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ขอเสนอแนวทางการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจ
ตอเนื่องของไทย

1. การจัดทําแผนดําเนินธุรกิจตอเนือ่ งตามมาตรฐาน
สากล ประกอบดวย1) กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค และ
กําหนดบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของอยางชัดเจน 2) ประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบทางธุรกิจ โดยระบุภัยอันตราย ประเมิน
ความเปนไปไดในการเกิด ประเมินความเสียหาย ระบุกระบวนการ
ที่อาจทําใหเกิดภัยนั้น ๆ และทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง
3) กําหนดกลยุทธความตอเนือ่ งทางธุรกิจ โดยกําหนดแนวทางการ
ฟน ฟูสาํ หรับกิจกรรมทีส่ าํ คัญและแนวทางการประสานกับผูม สี ว น
ไดสวนเสียหลัก และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 4) จัดทํา
รายละเอียดวิธีการที่จะใชจัดการกับภัยพิบัติ การกูคืนหรือรักษา
กระบวนการสําคัญตางๆ ใหอยูในระดับที่กําหนดไว พรอมทั้ง
กําหนดวิธกี ารกลับสูส ภาวะปกติ 5) ทดสอบและทบทวนแผนธุรกิจ
ตอเนือ่ ง โดยมีแผนการทดสอบอยางชัดเจนและสมํา่ เสมอ วางแผน
การทดสอบรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และจัดทํารายงานผลการ
ทดสอบ และ 6) สรางใหเปนวัฒนธรรมองคกร โดยจัดฝกอบรมดาน
การบริหารความตอเนือ่ งธุรกิจใหกบั ผูบ ริหารและพนักงาน พัฒนา
แหลงขอมูลที่เขาถึงงาย และสรางแรงจูงใจเพื่อใหตระหนักถึง
ความสําคัญ
2. แนวทางการบริ ห ารจั ด การ ประกอบด ว ย
3 ยุทธศาสตร ดังนี้ (1) การสรางความรวมมือ (2) การพัฒนา
เครือ่ งมือทีใ่ ชสนับสนุนในการบริหารความตอเนือ่ งทางธุรกิจ และ
(3) การสรางความตระหนักและเผยแพรความรูสูสาธารณชน
3. กลไกการกํากับดูแล มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบ
โดยตรง เสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการปกปองโครงสรางพื้นฐาน
และประชาชน ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และให ปภ. เปนฝาย
เลขานุ ก าร องค ป ระกอบคณะกรรมการมาจาก ผู  แ ทนจาก
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หนวยงานกํากับดูแลโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปน และผูเ ชีย่ วชาญใน
แตละภัยพิบัติเปนกรรมการ รวมทั้งจัดใหมีศูนยรับแจงเหตุเพื่อ
ประมวลสถานการณ และหนวยสือ่ สารและประชาสัมพันธเพือ่ แจง
ขอมูล ขาวสารแกสาธารณชน ตลอดจนกําหนดบทบาทหนาที่ ทั้ง
ระดับชาติ หนวยงานกํากับดูแล ปฏิบัติการ รวมถึงประชาชน
อยางไรก็ตาม สศช. มีขอเสนอแนะใหศึกษาเชิงลึก
เพิ่มเติมในประเด็น 1) ศึกษาความเหมาะสมของกลไกการกํากับ
ดูแลใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ อาทิ การกําหนดนิยามของ
แผนดําเนินธุรกิจตอเนือ่ งทีช่ ดั เจน การขยายขอบเขตการดําเนินงาน
ใหครอบคลุมการปกปองโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมการมี
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.

รายงานความเคลื่อนไหวของ สศช.

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11สูการปฏิบัติ
ตฤตณัย นพคุณ*

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ สศช. ทรงรับฟงบรรยาย
สรุปแผนฯ 11 และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสุริยานุวัตรฯ1
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงรับฟงบรรยายสรุปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555–2559) และทอดพระเนตรพิพธิ ภัณฑสรุ ยิ านุวตั รเพือ่ การพัฒนาประเทศ ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 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,สืบคนเมื่อ,มีนาคม 2555
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สศช. ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11
ผานเครือขายวุฒิอาสาฯ2
สศช.จัดประชุมการสรางเครือขายวุฒิอาสาธนาคาร
สมองในการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระหวางวันที่ 16-18
กุมภาพันธ 2555 ณ หองราชา 2 โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค
กรุงเทพฯ วุฒอิ าสาไดหารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูพ นื้ ทีโ่ ดยใชจงั หวัดเปนจุด
ประสาน และเห็นรวมกันวา วุฒิอาสาตองทําหนาที่เปนผูให
คําปรึกษา แนะนําใหความรู และผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปน
แนวทางขับเคลือ่ นในจังหวัดของตนเอง ดวยการนํากรอบสาระและ
แนวทางการพัฒนาของแผนฯ ไปประกอบการจัดทําแผนชุมชน
กอนจะเชื่อมโยงเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ  ม จั ง หวั ด นอกจากนี้ วุ ฒิ อ าสาสามารถร ว มขั บ เคลื่ อ น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ผานการชี้แจงสรางความเขาใจกับภาคี
เครือขาย อาทิ สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ องคกรปกครองสวนทองถิน่
สถาบันศาสนา องคกรชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ปราชญชาวบาน
นางสุวรรณี คํามั่น รองเลขาธิการ สศช. กลาววา สศช.
ไดใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาผานแผนชุมชนมา
อยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนแผนที่ชุมชนรวมกันคนหา วิเคราะห
ขอมูล กําหนดแนวทางและกิจกรรมในการแกปญหาและพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง ที่ผานมา ไดสงเสริมใหวุฒิอาสารวมกับ
เครือขายตางๆ ในจังหวัดขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการแผนชุมชน
วุฒิอาสาและชุมชน/ทองถิ่นจึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ใช
ความรูและประสบการณของทั้งสองฝายมาประยุกตใชใหเหมาะ
สมกับสภาพปญหาและความตองการของแตละพื้นที่ ตามสภาพ
ภูมสิ งั คม นอกจากนี้ เกิดความเชือ่ มโยงการทํางานระหวางวุฒอิ าสา
กับชุมชน อปท. และหนวยราชการในจังหวัด ทําใหภาคสวนตางๆ
ยอมรับในความรูความสามารถของวุฒิอาสาและยินดีรวมเปน
ภาคีเครือขายในการพัฒนา
สําหรับการทํางานรวมกันระหวางวุฒอิ าสากับเครือขาย
ในระยะตอไป จะมุงขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดย
(1) นําองคความรูและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในเวที
ประชาคมเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แผนชุ ม ชนให มี คุ ณ ภาพ (2) ส ง เสริ ม
วุฒิอาสาที่มีความรูและสนใจการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเขารวมในการทําประชาคม โดยเฉพาะวุฒอิ าสา
ที่เปนปราชญชาวบานและมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงในแตละภาค
(3) สนับสนุนใหวุฒิอาสามีบทบาทในการทํางานรวมกับชุมชน
ทองถิ่น และเชื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับ
จังหวัดใหมากขึ้น และ (4) เสริมสรางเครือขายการทํางานของ
วุฒิอาสาระดับจังหวัด และเชื่อมโยงการทํางานกับภาคสวนตางๆ
ในพืน้ ที่ นําไปสูก ารพัฒนาทองถิน่ และสรางความเขมแข็งของชุมชน
ตอไป 

การเตรียมพรอมยามฉุกเฉินสําหรับประชาชน
NASA ได อ อกประกาศเตื อ นเกี่ ย วกั บ
การเตรียมชุดอุปกรณฉุกเฉินไวทั้งในบาน
และในรถ เพื่อใชในยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
ดังนี้
นํ้า
- นํา้ คนละ 1 แกลลอนตอ 1 วัน (สําหรับ
ดื่ม ประกอบอาหาร และชําระลาง
รางกาย
- นํ้าไวบริโภค 3 วัน
- เครื่องกรองนํ้า
อาหาร
สมาชิกทุกคนในบานควรเตรียมอาหาร
แหงสําหรับบริโภคอยางนอย 3 วัน เลือก
อาหารที่เก็บไวไดนาน ไมตองแชเย็น และ
ทานไดงา ย เตรียมปริมาณอาหารใหเพียงพอ
อาหารที่แพ็คไวใชยามฉุกเฉิน ควรมีขนาด
กะทัดรัดและมีนํ้าหนักเบา และหากยังไมมี
เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นควรเปลี่ยนอาหารในชุด
อุปกรณทุก 6 เดือน
- อาหารกระปอง
- นํ้าผลไมกระปอง หรือผงชงนํ้าผลไม
- ซุปหมูหรือไกกอน ผงปรุงรสอาหาร
- อาหารตากแหง เชน ปลาหมึก เนื้อ
แดดเดียว
- อาหารทีใ่ หพลังงานสูง เชน โปรตีนบาร
ชุดอุปกรณปฐมพยาบาล
ควรเตรียมชุดอุปกรณปฐมพยาบาลไว 2
ชุด สําหรับในบาน 1 ชุด และในรถยนตอีก
1 ชุด ชุดอุปกรณปฐมพยาบาลประกอบดวย
สิ่งของดังตอไปนี้
- ผาพันแผล สําลีปดแผล
- พลาสเตอรปดแผล ชนิดที่ไมกอใหเกิด
การแพ
- ผากอซแบบสามเหลี่ยม และแบบมวน
- กรรไกร เข็ม
- ปากคีบ
- สบูกอน
- ผาเช็ดทําความสะอาดแบบเปยกหรือ
ผาเย็น
- สเปรยฆาเชื้อโรค
- เทอรโมมิเตอรแบบหลอดพลาสติก
- ไมกดลิ้น
- ปโตรเลียมเจลลี่ หรือเจลหลอลื่น
- เข็มกลัด

- นํ้ายาทําความสะอาด
- ถุงมือยาง
ยาสามัญประจําบาน
- ยาพาราเซตามอล หรื อ ยาบรรเทา
อาการปวดตางๆ
- ยาแกทองเสีย
- ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
- ยาขับเสมหะ วิตามินตางๆ
- ยาระบาย
- นํ้ายาลางตา/ยาหยอดตา
- แอลกอฮอล
- ยาฆาเชื้อ
อุปกรณอํานวยความสะดวก
- แกว ชาม ชอน ที่เปนกระดาษหรือ
พลาสติก
- แผนการฉุกเฉินที่บันทึกไว
- วิ ท ยุ แ ละแบตเตอรี่ ห รื อ ถ า นสํ า หรั บ
วิทยุ
- ไฟฉายพรอมถานไฟฉาย
- เงิน และคาเงินประเทศใกลเคียง (ไวใช
กรณีตองอพยพไปประเทศใกลเคียง)
- มีดพับเอนกประสงค
- ที่เปดขวดและกระปอง
- แผนที่
- อุ ป กรณ ช าร จ แบตโทรศั พ ท แ ละ
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
อุปกรณเพื่อสุขอนามัย
- ผาขนหนู
- สบู
- ผาอนามัย
- อุปกรณแตงตัวตางๆ
- ถุงขยะและเชือก
- พลั่วสําหรับขุดหลุมขนาดกะทัดรัด
- ถังนํ้าพรอมฝาปด
- ยาฆ า เชื้ อ โรคสํ า หรั บ พื้ น และเครื่ อ ง
สุขภัณฑ ผงซักฟอก หรือนํ้ายาซักผา
เสื้อผาและเครื่องนอน
- เสื้อผาและถุงเทาอยางนอย 1 ชุด
- รองเทาที่แข็งแรง
- เสื้อกันฝน
- ผาหม หรือถุงนอน
- หมวกและถุงมือ
- ชุดชั้นใน
- แวนกันแดด
สิ่งของจําเปนสําหรับผูใหญ
- ยารักษาโรค
- ฟนปลอม กาวติดฟนปลอม
- คอนแท็คเลนส และอุปกรณสาํ หรับลาง
คอนแท็คเลนส
- แวนตา
- อุปกรณสําหรับฟง
- อุปกรณทางการแพทยที่จําเปนอื่นๆ
สิ่งของจําเปนสําหรับสัตวเลี้ยง
- อาหารสัตว
- หีบ หรือลัง
- นํ้า
- ยารักษาโรค
- เชือกจูงสุนัข/แมว
- ถาดอาหารพับได
- เอกสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของสัตว

