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ภัยพิบัติธรรมชาติ
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ประเภทภัยพิบัติธรรมชาติ

ภัยพิบัติธรรมชาติ
ผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากกวาปกติ ซึง่ กอใหเกิด
ความเสียหายแกสิ่งแวดลอม ชีวิตมนุษย สังคมและเศรษฐกิจ
ภัยธรรมชาติเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Disaster) เปนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล
เชน วาตภัย (พายุฝนฟาคะนองหรือพายุฤดูรอน พายุหมุนเขตรอน / สภาวะอากาศที่หนาวเย็น
ผิดปกติ /คลื่นความรอน/ภัยแลง)
ภัยธรรมชาติตามสภาพภูมิประเทศ ( Topological Disaster) เปนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตาม
ลักษณะของภูมิประเทศ ไดแก อุทกภัย (น้ําลนตลิ่ง น้ําทวมฉับพลัน คลื่นพายุซัดฝง น้ําทวมขัง
คลื่นสึนามิ หิมะถลม
ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลก (Tectonic Disaster) เปนการเปลี่ยนแปลงของ
ผิวโลกทีท่ ําใหเกิดแผนดินเลื่อน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เปนตน
ภัยธรรมชาติทางชีวภาพ (Biological Disaster) เปนภัยธรรมชาติที่มีสาเหตุเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิต
เชน เชื้อโรคตางๆทีทาํ ใหเกิดโรคระบาด (ภัยธรรมชาติเหลานี้ หากเกิดขึ้นแลวมิไดสงผลกระทบและ
ความเสียหายตอทรัพยสิน สิ่งแวดลอม ชีวิตมนุษย สังคมและเศรษฐกิจ จะไมถือเปนภัยพิบัติ แตจะ
นับเปนเพียงปรากฏการณทางธรรมชาติเทานั้น)

ภัยพิบัติเกี่ยวกับมนุษย
เปนผลของการกระทํา ความประมาท หรือความผิดพลาดของผูค น รวมทั้งการลมเหลวของระบบตาง
ๆ ที่ผคู นจัดทําขึ้นมา การลมเหลวของระบบวิศวกรรม การลมเหลวของระบบขนสง จลาจล สงคราม

เหตุการณที่ไมเคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยางผิดปกติ จากการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศน ซึง่ มีความรุนแรงเกินขนาดที่ชุมชนจะสามารถรับมือได อันกอให
เกิดการบาดเจ็บ ลมตายของผูคน การสูญเสียทรัพยสิน และธรรมชาติ
สรางความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอมอยางใหญหลวง
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อุทกภัย (Flood)
อันตรายจากน้ําทวม อันเกิดจากระดับน้ําในทะเล มหาสมุทร หรือแมน้ําสูงมาก จน
ทวมทนลนฝงและตลิ่ง ไหลทวมบานเรือน ดวยความรุนแรงของกระแสน้ํา ทําความ
เสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รูปแบบของอุทกภัยจากธรรมชาติ
(types of natural flood) สามารถสรุปรูปแบบของอุทกภัยจากธรรมชาติได 4 ชนิดคือ

น้ําปาไหลหลาก หรือน้ําทวมฉับพลัน (flash flood) มักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่าํ หรือทีร่ าบลุม
บริเวณใกลภูเขาตนน้ํา เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหจาํ นวนน้ํา
สะสมมีปริมาณมากจนพื้นดิน และตนไมดูดซับไมไหวไหลบาลงสูที่ราบต่ํา เบื้องลางอยางรวดเร็ว มี
อํานาจทําลายรางรุนแรงระดับหนึ่ง ที่ทาํ ใหบานเรือนพังทลายเสียหาย และอาจทําใหเกิดอันตรายถึง
ชีวิตได (กรมอุตุนิยมวิทยา)
น้ําทวมขัง (drainage flood) เปนลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้าํ สะสมจํานวน
มาก ที่ไหลบาในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ตา่ํ เขาทวมอาคารบานเรือน เรือกสวนไรนาไดรับความ
เสียหาย หรือเปนสภาพน้ําทวมขัง ในเขตเมืองใหญที่เกิดจากฝนตกหนัก ตอเนื่องเปนเวลานาน มี
สาเหตุมาจากระบบการระบายน้ําไมดีพอ มีสิ่งกอสรางกีดขวางทางระบายน้ํา หรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูง
กรณีพื้นที่อยูใกลชายฝงทะเล (กรมอุตุนยิ มวิทยา)
น้ําลนตลิ่ง (river flood) เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําจํานวนมากที่เกิดจากฝนหนักตอเนื่อง ที่ไหล
ลงสูลําน้ํา หรือแมน้ํามีปริมาณมาก จนระบายลงสูลุมน้ําดานลาง หรือออกสูปากน้ําไมทันทําใหเกิด
สภาวะน้ําลนตลิ่งเขาทวมเรือกสวน ไรนา และบานเรือนตามสองฝงน้ําจนไดรับความเสียหาย ถนน
หรือสะพานอาจชํารุด ทางคมนาคมถูกตัดขาดได (กรมอุตุนิยมวิทยา)
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น้ําปา หรือ น้ําทวมฉับพลัน ( flash flood )
น้ําทวมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมากในบริเวณที่ลุมต่าํ ในแมน้ํา ลําธารหรือรองน้ําที่เกิดจากฝน
ที่ตกหนักติดตอกันหรือจากพายุฝนที่เกิดซ้ําที่หลายครั้ง หรือเกิดจากเขื่อนหรือฝายที่พังทลาย
การกําหนดพืน้ ที่บริเวณทางน้ําปาและน้าํ หลากทีร่ ุนแรงจากระดับมากถึงนอยเปนสิ่งที่ทําไดงาย
ชัดเจน แมนยํา โดยการใชเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร(จีไอเอส)

เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นจากน้ําปาไหลหลาก
"ลับแล" วิกฤติ-น้ําปาถลม จากภาวะฝนตกหนักติดตอกันนานกวา 3 วันในพื้นที่
สงผลใหน้ําในแมน้ํานานและน้ําฝนเออเขาทวมพื้นที่ 9 อําเภอของจังหวัด โดยเฉพาะที่
อ.ลับแล และเขตเทศบาลเมือง อ.เมือง ระดับน้าํ ที่เขาทวม ซึ่งเปนน้ําปาสูงกวา 1 เมตร สงผลให
บางพื้นที่ทางภาคเหนือเกิดน้ําปาไหลหลากเขาทวมพื้นที่ จนสงผลใหมีผูเสียชีวิตและสูญหาย จ.
อุตรดิตถ กลายเปนพื้นทีท่ ี่ไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุด

“ ในสวนของแผนที่เสี่ยงภัยจะบูรณาการ
แผนตั้งแตตน น้ํา คือกรมปาไม กรม
อุทยานฯ สวนกรมทรัพยากรธรณี
รับผิดชอบกลางน้ํา และมุงเนนหมูบาน
เสี่ยงภัยที่ตั้งอยูในเขตเสีย่ งภัยที่ลาดชันหุบ
เขา และปจจุบันมีการสํารวจหมูบานเสีย่ ง
เอาไว 2,370 หมูบาน และมีการทํา
รายละเอียดแผนที่แลวเสร็จ 1,100
หมูบาน ขณะที่กรมทรัพยากรน้ําจะ
รับผิดชอบในทายน้ําที่อาจจะเสียงตอ
อุทกภัย น้าํ แลง เปนตน ทั้งนี้ถือเปนการบูร
ณาการแผนรับมือตอภัยพิบัติรวมกันเปน
ครั้งแรก ”
นายอภิชัย ชวเจริญพันธ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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แผนดินถลม (land slides)
ปรากฏการณธรรมชาติของการสึกกรอนชนิดหนึ่งที่กอใหเกิดความเสียหายตอบริเวณพื้นที่ที่
เปนเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เนื่องจากขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณดังกลาว ทํา
ใหเกิดการปรับตัวของพื้นดินตอแรงดึงดูดของโลกและเกิดการเคลื่อนตัวขององคประกอบธรณีวิทยา
บริเวณนั้นจากที่สูงลงสูที่ตา่ํ

แผนดินถลมมักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุมน้ําไวจน
เกิดการอิ่มตัว จนทําใหเกิดการพังทลาย (environnet , กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม)
สามารถแบงประเภทของดินถลมตามตามลักษณะการเคลื่อนตัวได 3 ชนิดคือ
1) แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางชาๆ
2) แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางรวดเร็ว
3) แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางฉับพลัน

แผนดินถลมในประเทศไทย สวนใหญมักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่ง
เปนตนน้ําลําธารบริเวณตอนบนของประเทศ ซึ่งมีปจจัยที่สงเสริมความรุนแรงของแผนดิน
ถลมดังนี้คือ ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขา ความลาดชันของภูเขา ความสมบูรณของปาไม ลักษณะ
ทางธรณีวิทยาของภูเขา
การเกิดแผนดินถลม คือเมื่อฝนตกหนักน้ําซึมลงไปในดินอยางรวดเร็ว ในขณะที่ดิน อิ่มน้าํ
แรงยึดเกาะระหวางมวลดินจะลดลง ระดับน้ําใตผิวดินสูงขึ้นจะทําใหแรงตานทานการเลื่อนไหล ของดิน
ลดลง เมื่อน้ําใตผิวดินมีระดับสูงก็จะไหลภายในชองวางของดิน ลงตามความชันของลาดเขา เมื่อมีการ
เปลี่ยนความชัน

สาเหตุการเกิดดินหรือโคลนถลม
หลังจากฝนตกหนัก น้ําจะซึมลงไปในดินอยางรวดเร็ว จนดินอุมน้ําเกิดการอิ่มตัวทําใหแรงยึด
เกาะระหวางมวลดินลดลง สวนระดับน้ําใตผิวดินก็สูงขึน้ และไหลมาตามชองวางระหวางดินตามความ
ลาดชันของภูเขา และเมื่อมีการเปลี่ยนความชันจนเกิดเปนน้ําผุด จะเปนจุดแรกที่มกี ารเลื่อนไหลของ
ดิน หลังจากนั้นดินจะเลื่อนไหลตอเนื่องไปตามลาดเขา
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แผนดินไหว (Earthquakes)
การเกิดแผนดินไหวมีสองแบบคือ แผนดินไหวที่มศี ูนยกลางในประเทศ บริเวณรอยเลื่อนที่ยัง
เคลื่อนตัวอยู เชน รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี รอยเลื่อนแมทา ฯลฯ และแผนดินไหวที่
มีศูนยกลางนอกประเทศ

เขตพื้นที่เสียงภัยแผนดินไหวในประเทศไทย ไดแก เชียงราย เชียงใหม
แมฮองสอน แพร นาน พะเยา ลําปาง ลําพูน ตาก กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถิติการเกิดแผนดินไหว
ขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี ระบุวา สถิติการเกิดแผนดินไหวขนาดตั้งแต 5 ริกเตอรขนึ้ ไป ที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย ระหวางป 2518—2549 รวม 8 ครั้ง
17 กุมภาพันธ 2518 แผนดินไหวขนาด 5.6 ริกเตอร ศูนยกลางที่ อ.ทาสองยาง จ.ตาก
15 เมษายน 2526 แผนดินไหวขนาด 5.5 ริกเตอร ศูนยกลางที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รูสึก
แผนดินไหวชัดเจนในกรุงเทพฯ
22 เมษายน 2526 แผนดินไหวขนาด 5.2 ริกเตอร ศูนยกลางที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
แผนดินไหวเกิดภายหลังของเหตุการณแรก วันที่ 11 กันยายน 2537 แผนดินไหวขนาด 5.1 ริกเตอร
ศูนยกลางที่อาํ เภอพาน จ.เชียงราย รูสึกไดที่ อ.สรวย อ.พาน จ.เชียงราย
9 ธันวาคม 2538 แผนดินไหวขนาด 5.0 ริกเตอร ศูนยกลางที่อาํ เภอรองกวาง จ.แพร รูสึกไดที่ จ.
เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร อุตรดิตถ และนาน
21 ธ.ค.2538 แผนดินไหวขนาด 5.2 ริกเตอร ศูนยกลางที่อําเภอพราว จ.เชียงใหม รูสึกไดที่ จ.
เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา และแมฮองสอน
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“ การเกิดแผนดินไหวในจีนและพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้งในชวงที่ผานมา นาจะเกี่ยวของกับการที่
แกนของโลกบิดตัวนอยลง อยางทีท่ ราบกันดีวา โลกเรามีสัณฐานเหมือนผลสมและแกนเอียง 23.5
องศา แตตอนนี้กําลังขยับเขาใกล 22 องศา อันเปนกลไกการปรับตัวของโลก ดังนัน้ คาดวานาจะเกิด
แผนดินไหวทัว่ โลกไดอีกมากขึ้น โดยตองจับตารอยเลื่อนขนาดใหญทนี่ ักวิทยาศาสตรจับตามองอยู เชน
รอยเลื่อนในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ไตหวัน และ จีน ”
รศ.ดร.ธนวัฒน จารุพงษสกุล
ภาคธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

“ การเกิดแผนดินไหวครั้งใหญในจีน วา รอยเลื่อนในประเทศไทยมีทงั้ หมด 14 แหง การเกิด
แผนดินไหวในประเทศจีน อาจะสงผลกระทบบาง เปรียบเหมือนแกวที่เกิดรอยราว รอยแตก หากมี
อะไรไปกระทบกระเทือน แกวก็จะยิ่งแตกมากขึ้น
โดยเฉพาะการเกิดแผนดินไหวใหญในทะเลและเกิดสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2547 ทําใหรอย
เลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยมีปฏิกิริยาตอการเกิดแผนดินไหวมากขึน้ สามารถวัดรอยเลื่อนที่เชียงใหม
และเชียงรายได เชน ที่ อ.แมริม แผนดินไหวที่เกิดมีขนาดและความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงเหตุ
แผนดินไหวรอยเลื่อนสะแกงในพมา ทีม่ ีขนาด 8.0 ริกเตอร ซึ่งรอยเลื่อนสะแกงมีแขนงเขามาในไทย
คือ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่อาจมีผลกระทบตอเขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ และถึง
กรุงเทพมหานคร ”
นายสมิทธ ธรรมสโรช
ประธานอํานวยการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

สาเหตุของการเกิดแผนดินไหว
เปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวอยางฉับพลันเนื่องจากพลังงานความรอนภายในโลกทําใหเกิดแรง
เครียดซึ่งทําใหเกิดการแตกหักของหินเปลือกโลก แผนดินไหวมักเกิดบริเวณของขอบแผนเปลือกโลก
การเคลื่อนตัวดังกลาวเกิดขึน้ เนื่องจากชัน้ หินหลอมละลายที่อยูภ ายใตแผนเปลือกโลกไดรับความรอน
จากแกนโลกและลอยตัวดันเปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทําใหเปลือกโลกแตละชิ้นมีทิศทางลอยตัวที่
แตกตางกันพรอมกับสะสมพลังงานไวภายใน เมื่อพลังงานดังกลาวสูงขึ้นและสงผานไปยังบริเวณรอย
ราวของหินใตเปลือกโลกซึ่งเรียกวารอยเลื่อน เมื่อระนาบราวที่ประกบกันอยูรับแรงอัดมากขึ้นจึงเกิด
การเคลื่อนตัวอยางฉับพลัน เรียกวาแผนดินไหว
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วาตภัย หรือ พายุลมแรง (Storms)
ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งกอสราง
สําหรับในประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฎการณทางธรรมชาติ (กรม
อุตุนิยมวิทยา) คือ
พายุหมุนเขตรอน (Tropical cyclone) ไดแก ดีเปรสชั่น พายุโซนรอน พายุใตฝุน
พายุฤดูรอน สวนมากจะเกิดระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดถี่ในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีการเกิดนอยครั้งกวา สําหรับภาคใตก็
สามารถเกิดไดแตไมบอยนัก โดยพายุฤดูรอนจะเกิดใน ชวงที่มีลักษณะอากาศรอนอบอาวติดตอกัน
หลายวัน แลวมีกระแสอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกัน ทําใหเกิดฝนฟา
คะนองมีพายุลมแรง และอาจมีลูกเห็บตกไดจะทําความเสียหายในบริเวณที่ไมกวางนัก ประมาณ 2030 ตารางกิโลเมตร
ลมงวง (เทอรนาโด) เปนพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กที่เกิดจากการหมุนเวียน ของลมภายใตเมฆ
กอตัวในทางตั้ง หรือเมฆพายุฝนฟาคะนอง (เมฆคิวมูโลนิมบัส) ที่มีฐานเมฆต่ํา กระแสลมวนที่มี
ความเร็วลมสูงนี้จะ ทําใหกระแสอากาศเปนลําพุงขึ้นสูทองฟา หรือยอยลงมาจากฐานเมฆดูคลายกับ
สถิติพายุไซโคลนเขาสูประเทศ
สถิติพายุไซโคลนเขาสูประเทศไทย เฉลีย่ ปละ 3 ลูก เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม จนกระทั่งถึง
เดือนธันวาคม ชวงที่มีโอกาสเขามากที่สุดเดือนกันยายน-ตุลาคม

ในระยะเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน พายุหมุนในโซนรอนจะมีแนวทาง เขาสู
บริเวณอาวไทย...ภาคใตของประเทศไทย มีกําลังคอนขางแรงระดับพายุโซนรอน
ตุลาคม 2505 พายุหมุนในโซนรอน กําลังขนาดพายุโซนรอนชือ่ ... แฮเรียต เคลื่อนตัวเขา
อาวไทย แลวขึ้นฝง บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช ผานภาคใตลงสูอาวมะตะบันไปลง
อาวเบงกอล พายุลูกนี้ ทําใหมีผูเสียชีวิตเกือบ 1,000 คน บานเรือนเสียหาย 40,000 หลัง
คาเสียหายราว 100 ลานบาท
ธันวาคม ป 2513 พายุโซนรอนรูธ เคลื่อนตัวเขาสูอ าวไทย ขึ้นฝงระหวางจังหวัดชุมพรและ
ประจวบคีรีขนั ธ ลงสูอาวมะตะบัน แลววก ขึ้นไปทางเหนือเลียบฝงประเทศพมา ทําใหฝนตกหนักทั่วไป
น้ําทวมถนนขาดหลายชวง
ตุลาคม ป 2532...ไตฝุนเกย ถลมจังหวัดชุมพรและใกลเคียง ระดับความรุนแรงเทียบเทา
พายุไซโคลน ไตฝุนเกยกอตัวจากหยอมความกดอากาศต่าํ กําลังแรง ในทะเลจีนใตตอนลาง ทวีกําลัง
แรงขึ้นเปนดีเปรสชัน และทวีกําลังแรงเปนพายุโซนรอน เมื่อรวมกับกระแสลมฝายตะวันตกพาดผาน
ดานตะวันตกและภาคเหนือก็เพิ่มกําลังเปนพายุไตฝุน ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางตั้งแต 118
กิโลเมตรตอชัว่ โมง
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ปริมาณฝนเฉลี่ย 10%
ขณะที่อุณหภูมิในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเปลีย่ นแปลง
3 องศาเซลเซียส แตมีแนวโนมที่
จะเผชิญกับความแปรปรวนมากขึน้

“ ขณะนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถือวากําลังอยูในชวงของไคลแมกซแบบเอ็กซตรีม
แมวาจากแบบจําลองภาวะโลกรอนในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใตนนั้ อาจจะนอยกวาในแถบเอเชีย
ทั้งหมด แตจะเห็นภาพชัดในปลายศตวรรษนี้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนเฉลี่ย 10% ขณะที่
อุณหภูมิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปลี่ยนแปลง 3 องศาเซลเซียส แตมีแนวโนมที่จะเผชิญกับ
ความแปรปรวนมากขึ้น
โดยเฉพาะกรณีพายุนารกิส ที่พัดเขาถลมประเทศพมานั้น จากขอมูลยอนหลังในรอบ 30 ป ที่มี
การบันทึกขอมูลพายุที่เกิดในฝงมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟก มีพายุทงั้ หมด 3,000 ลูก ไมมีพายุไหน
ที่จะรุนแรงและเบี่ยงเสนทางพัดเขาตรงประเทศพมา โอกาสจะเกิดพายุใหญและวิ่งตรงไปยังพมาก็
อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งถาถามวามาจากภาวะโลกรอนหรือไมนั้น ยังไมฟนธงแตมีประเด็นที่นาสนใจวา
ชวงเวลานั้นอุณหภูมิผิวน้ําทะเลรอนกวาปกติ ประมาณ 1 องศา มาเปนเวลานาน
ประกอบกับแผนดินในเอเชียเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย มีอากาศรอนจัด จนทําใหแผนดิน
สะสมความรอนเอาไวมาก ทําใหพายุถูกชักนําเบี่ยงเบนไปทางทิศตะวันออกมากกวา ทั้งนี้จากการ
ติดตามจากภาพถายทางอากาศพบวาเสนทางที่พายุขนึ้ นั้นอยูบริเวณปากแมน้ําอิรวดี และเปนพื้นที่ลุม
ชายฝง ทําใหพื้นที่ริมฝงน้ําถูกกัดเซาะอยางรุนแรง และมีตะกอนมากกวา 1 ลานตัน
ประเด็นที่สําคัญ คือ อุณหภูมิของน้ําทะเล ทีล่ อมรอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ทั้งสองฝงคือ ระหวางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก ทําใหภมู ิภาคนี้มีคณ
ุ สมบัติที่
แตกตางกันในแตละชวง ถาอีกซีกหนึ่งอุณหภูมผิ ิวน้ําทะเลเย็น และอีกซีกหนึ่งของ
มหาสมุทรอุน ขึ้น ก็จะทําใหเกิดผลกระทบแบบที่ไมคาดการณ และความแปรปรวนที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตทําใหการรับมือตองใชอีกรูปแบบหนึ่งที่ตองเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับมากขึ้น เพราะไมสามารถลอกเลียนแบบการรับมือแบบเดียวกับในภูมภิ าคอื่นได ”
ดร.อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา
กรรมการศูนยวิจัยภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร ผูอ ํานวยการศูนยเครือขายงานวิเคราะหวิจัย
และฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (START)
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ไฟปา (Wildfire)
สาเหตุหลักของการเกิดไฟไหมปา คือเกิดจากฝมือของมนุษย จากสถิติพบวา สาเหตุเกิดจากการหา
ของปามีความถี่สูงสุดถึง 570 ครั้ง และสรางความเสียหายตอพื้นที่ถึง 8,543 ไร รองลงมา คือ
การลาสัตว การเผาไร เลี้ยงสัตว กลุมนักทองเที่ยว การลักลอบทําไม และอุบัติเหตุหรือประมาท
นอกจากนี้ยังพบวามีไฟปาเกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุ สูงถึง 268 ครั้ง มีพื้นที่เสียหายถึง 4,517 ไร

จากสถิติการเกิดไฟไหมปาทั่วประเทศ
รายงานระหวางเดือนตุลาคม 2549 ถึง
เดือนกุมภาพันธปนี้ พบวาไฟปาเกิดขึ้น
สูงถึง 1,071 ครั้ง มีพื้นปาที่เสียหาย
สูงสุด 18,500 ไร เมื่อเทียบกับป 49
ในชวงเวลาเดียวกัน พบวา มีสถิติการ
เกิดไฟปา เพียง 690 ครั้ง พื้นที่ปา
เสียหาย 10,900 ไร
ภัยแลง (Droughts)
สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมฝี นเลยในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งตามปกติจะตองมีฝนโดยขึน้ อยูกับสถานที่
และฤดูกาล ณ ที่นั้นๆ หรือสภาวะทีร่ ะดับน้ํา และใตดินลดลง หรือน้ําในแมน้ําลําคลองลดนอยลง
ป 2551 พบวา ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแลงรวม 55 จังหวัด 487 อําเภอ 3,138

ตําบล 24,936 หมูบาน คิดเปนรอยละ 33.5 ของจํานวนหมูบานทั้งประเทศ
ราษฎรไดรับความเดือดรอน จํานวน 10,359,806 คน 2,582,492 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร
ไดรับความเสียหาย 150,077 ไร งบประมาณในการชวยเหลือผูประสบภัยแลงไปแลวจํานวน
396,860,606.68 บาท

สาเหตุของการเกิดภัยแลง
ระบบหมุนเวียนของบรรยากาศ เกิดการการเปลี่ยนแปลงสวนผสมของบรรยากาศ การ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางบรรยากาศกับน้ําทะเล หรือมหาสมุทร อันเนื่องมาจาก การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการลดลงของพืน้ ที่ปา
ความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตรอน และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล
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หากระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอีกอยางนอย 1 เมตรภายในทศวรรษหนา

หาดทรายและพื้นที่ชายฝงในประเทศไทยจะลดนอยลง

การกัดเซาะชายฝงทะเล
บริเวณอาวไทย มีการกัดเซาะชายฝง อยูในขั้นรุนแรง (เฉลี่ยมากวา 5.0 เมตรตอป)
ไดแก จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ
สงขลา ปตตานี นราธิวาส ระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 10.9 ของแนว
ชายฝง ทะเลอาวไทย
บริเวณชายฝงอันดามัน มีพื้นที่เกาะเซาะรุนแรงใน 5 จังหวัด ไดแก ระนอง ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง สตูล รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร รอยละ 2.4 ของแนวชายฝงทะเลอันดามัน และมี
พื้นที่กัดเซาะปานกลางประมาณรอยละ 9.5 ของแนวชายฝงทะเลอันดามัน
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ภาวะโลกรอน ...ภัยพิบัตธิ รรมชาติ
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ภาวะโลกรอน ...ภัยพิบัตธิ รรมชาติ

ผลกระทบบางอยางของภาวะโลกรอน เชน การละลายของน้ําแข็งขั้วโลก ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น
ความแหงแลงอยางรุนแรง การแพรระบาดของโรครายตางๆ อุทกภัย ปะการังเปลี่ยนสี และ
การเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน โดยผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ไดแก ประเทศตามแนวชายฝง
ประเทศที่เปนเกาะ และภูมิภาคที่กาํ ลังพัฒนาอยางเอเชียอาคเนย
มนุษยกอใหเกิดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นมาเปนเวลานาน แลว
จากการเผาเชือ้ เพลิงฟอสซิล เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ และ น้ํามัน ปรากฏการณนี้เองที่ไดเพิ่ม
ปริมาณกาซทีป่ กคลุมโลก จนนําไปอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง
และคาดการณไมได
ภาวะโลกรอนภายในชวง 10 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2533 จนถึงปจจุบัน ไดมีการบันทึกปที่มี
อากาศรอนทีส่ ุดถึง 3 ปคือ ป พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2540 แมวาพยากรณการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีความไมแนนอนหลายประการ สภาพภูมิอากาศไมไดเปลี่ยนแปลงไป
ทีละเล็กทีละนอย แตเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและบอยครั้ง และรุนแรงมากขึ้นเรือ่ ยๆ ตัวอยางที่เห็นได
ชัด ไดแก ความแหงแลงอยางรุนแรง วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง พายุทอรนาโด แผนดิน
ถลม และ การเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะอันตรายเหลานีพ้ บวา ผูที่อาศัยอยูใ นเขตพื้นที่ที่
เสี่ยงกับการเกิดเหตุการณดังกลาว ซึ่งไดรับผลกระทบมากกวาพื้นที่สวนอื่นๆ ยังไมไดรับการเอาใจใส
และชวยเหลือเทาทีค่ วร
การเปลี่ยนแปลงของฝนที่ไมตกตามฤดูกาล และปริมาณน้ําฝนทีต่ กในแตละชวงไดเปลี่ยนแปลง
ไป การบุกรุกและทําลายปาไมที่อดุ มสมบูรณ ระดับน้ําทะเลและอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งสงผล
กระทบอยางมากตอระบบนิเวศตามแนวชายฝง และการที่อุณหภูมิของน้ําทะเลสูงขึ้น ไดทําใหน้ําทะเล
เปลี่ยนสี ดังนั้น แนวปะการังตางๆ จึงไดรบั ผลกระทบและถูกทําลายเชนกัน
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีชายฝงทะเลยาวประมาณ 2,490 กิโลเมตร และเปนแหลงที่สําคัญ
มากตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมี
ฤดูกาลที่ไมแนนอนที่สงผลกระทบตอการทําเกษตรกรรม มีผูคาดการณวา หากระดับน้าํ ทะเล
สูงขึ้นอีกอยางนอย 1 เมตรภายในทศวรรษหนา หาดทรายและพื้นที่ชายฝงในประเทศไทยจะลด
นอยลง
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ภาวะโลกรอน:ผลกระทบตอประเทศไทย
ระดับน้ําทะเลขึ้นสูง
นักวิทยาศาสตรคาดการณวาระดับน้ําทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง 90 เซนติเมตรในอีกหนึ่งรอยป
ขางหนา ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบทั้งทางดานกายภาพและชีวภาพตางๆหลาย
ประการ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยประเมินไวในรายงานการศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฎิบัติการแหงชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทย วา มีสิ่งชี้ชัดในเรื่องความเปนไปไดของภาวะการ
ขาดแคลนน้าํ ในพื้นที่ลุมน้ําที่ใหญที่สุดของประเทศและอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่
ราบลุม เมื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของระดับน้าํ ในมหาสมุทรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณ
ชายฝง ของกรุงเทพฯ ซึ่งเปนเมืองหลวงและศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ทั้งยังมีความหนาแนนของ
ประชากรสูง และอยูเหนือระดับน้ําทะเลเพียง 1 เมตรเทานั้น
ระดับการรุกของน้ําเค็มจะเขามาในพื้นทีแ่ มน้ําเจาพระยาถึง 40 กิโลเมตร สงผลกระทบรุนแรง
ตอพื้นที่เกษตรกรรมที่มคี วามออนไหวตอความสมดุลของน้ําจืดและน้ําเค็มในพื้นที่ นอกจากนี้
กรุงเทพฯยังมีความเสี่ยงตอความเสียหายจากเหตุการณน้ําลนตลิ่งและอุทกภัย ทีจ่ ะกอความเสียหาย
กับระบบสาธารณูปโภค ทีอ่ ยูอาศัยของคนจํานวนมาก รวมถึงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจทีจ่ ะตามมา
สวนพื้นที่ชายฝงจะไดรับผลกระทบดวยเชนกัน ประเทศไทยมีแนวชายฝงยาวประมาณ 2,490
กิโลเมตร อันประกอบไปดวยพื้นที่เกษตรกรรม แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว
และที่อยูอ าศัย ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอพื้นที่ชายฝงแตกตางกันไป
เปนกรณี เนือ่ งจากประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝงหลายแบบ เชน พื้นที่ชายฝงทีเ่ ปนหนาผา อาจจะมี
การยุบตัวเกิดขึ้นกับหินที่ไมแข็งตัวพอ แตกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอยางชาๆ สวนชายหาดจากเพชรบุรี
ถึงสงขลาซึ่งมีลักษณะชายฝง ที่แคบจะหายไป และชายหาดจะถูกรนเขามาถึงพื้นทีร่ าบริมทะเล
สวนพื้นที่ปาชายเลนจะมีความหนาลดลงและอาจถูกแทนที่ดวยหาดเลน เนือ่ งจากพืชตาย
จากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น แองน้ําเค็มลดลงและถูกแทนที่ดวยหาดเลน ในขณะที่ปากแมน้ําจะจมลง
ใตน้ําทําใหเกิดการชะลาง พังทลายของพื้นที่ลุมน้ําขางเคียง ทะเลสาบสงขลาซึ่งเปนแหลงน้ํา
ชายฝงจะมีพนื้ ที่เพิ่มขึ้นและอาจมีน้ําเค็มรุกเขามามากขึ้น
ตัวอยางอื่นๆของพื้นที่ที่จะไดรับความเสียหาย คือ จ.สุราษฎรธานี หากระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอีก
1 เมตร พื้นที่รอยละ 34 ของจังหวัดจะถูกกัดกรอนและพังทลาย กอใหเกิดความเสียหายกับพื้นที่
การเกษตรและนากุงในบริเวณดังกลาวดวย
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ผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จะทําใหการระเหยของน้ําทะเลในมหาสมุทร แมน้ํา ลําธาร
และทะเลสาบเพิ่มมากขึ้นยิ่งจะทําใหฝนตกมากขึ้น และกระจุกตัวอยูในบางบริเวณทําใหเกิดอุทกภัย
สวนบริเวณอื่นๆก็จะเกิดปญหาแหงแลง เนื่องจากฝนตกนอยลง กลาวคือ พื้นที่ภาคใตจะมีฝนตกชุก
และเกิดอุทกภัยบอยครั้งขึ้น ในขณะที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ตองเผชิญกับภัยแลง
มากขึ้น
การประเมินอยางเปนระบบในดานผลกระทบปาไมและทรัพยากรน้าํ ในการศึกษาลาสุด
ชี้ใหเห็นวาทรัพยากรเหลานี้ประสบกับอัตราเสี่ยงในระดับสูง ปาไมในภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสที่จะประสบความแหงแลงขึ้น สอดคลองกับการพยากรณปริมาณ
น้ําฝนที่นอยลง แตฝนจะตกเพิ่มขึ้นในภาคใต ซึ่งมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของ
ประเภทของปาไมของประเทศและการคุกคามของระบบนิเวศ
รูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหวัฏจักรของน้ําเปลี่ยนแปลง ลักษณะการไหล
ของระบบน้ําผิวดิน และระดับน้ําใตดินก็จะไดรับผลกระทบดวย ทั้งพืชและสัตวจึงตองปรับปรุงตัวเอง
เขาสูระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกอาจจะมีผลกระทบที่ตอเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงชนิดและ
การแพรกระจาย รวมถึงความสมบูรณของปาไมไทยในอนาคตดวย ยกตัวอยางเชน ปาแลงเขตรอน มี
แนวโนมวาจะลุกเขาไปในปาชื้นใกลเขตรอน นั่นคือพื้นที่ปาชื้นมีแนวโนมลดลง และพื้นที่ปาแลงมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น
ระบบนิเวศทางทะเล ก็นับเปนอีกระบบนิเวศหนึ่งทีจ่ ะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน
เนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น และอุณหภูมิผิวน้ําที่เพิ่มขึ้นสงผลใหพืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญ
พันธุ รวมถึงการเกิดปรากฏการณปะการังฟอกสีทงั้ ในอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน

เหตุการณสภาพอากาศรุนแรง
จากสภาพภูมอิ ากาศที่เปลีย่ นแปลงจะทําใหภยั ธรรมชาติตา งๆเกิดบอยครั้งและรุนแรงมากขึ้น
อากาศทีร่ อนขึ้น และความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นจะทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนองบอยครัง้ ขึ้น ภาคใตของ
ประเทศซึ่งเคยมีพายุไตฝุนพัดผานจะเกิดพายุมากขึ้น และความรุนแรงของพายุไตฝุนก็จะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของแนวโนมอุทกภัยแบบฉับพลันดวย
เชนเดียวกัน สงผลใหประชาชนจํานวนมากไรที่อยูอาศัย และกอใหเกิดความเสียหายกับระบบนิเวศน

ผลกระทบตอการเกษตรและแหลงน้ํา
ประเทศไทยมีแนวโนมวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําใหปริมาณน้ําลดลง (ประมาณ
5 - 10 เปอรเซ็นต) ซึ่งจะมีผลตอผลผลิตดานการเกษตร โดยเฉพาะขาว
ผลกระทบที่มตี อสวน
อื่นๆ เชน ระดับน้ําทะเลทีส่ ูงขึ้น จะทําใหการระบายน้ําลงสูทะเลของที่ราบลุมภาคกลางชาลง รวมถึง
การรุกของน้ําทะเลเขามาในแมน้ํา ซึ่งจะทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง
นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณในแหลงน้ําแถบลุม แมน้ําโขงใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงอยางตอเนื่อง หากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงดําเนิน
ตอไป
17

ผลกระทบตอประชาชนและสุขภาวะ
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ผลกระทบตอประชาชน
เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นจึงกอใหเกิดความเสื่อมโทรมในความสัมพันธระหวางประชาชน
และสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู สืบเนื่องจากวาเกิดปรากฏการณธรรมชาติซึ่งสงผลใหสิ่งแวดลอมอยาง
รวดเร็วและรุนแรง ถึงระดับวาประชาชนที่อาศัยอยูใ นพื้นทีนั้นไมสามารถรับมือได เปนการ
เปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมระดับใหญจนมนุษยไมสามารถรับมือได และสงผลกระทบในเชิงลบใน
หลายๆดาน เพื่อจะไดวางแผนและเตรียมความพรอม เพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพนับวาสําคัญ ถาสรางความเขาใจอยางชัดเจนวาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรบาง
หลายองคกรไดพยายามชี้วดั ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติและรวบรวมเปน
ประเด็น ตอจากนี้จะเสนอรูปแบบหนึ่งในการรวบรวมผลกระทบทีอาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและ
แยกออกดังนี้

ดานสังคม
คงชัดเจนอยูแลวาภัยพิบัติธรรมชาติสงผลกระทบอยางรุนแรงตอมนุษย เมื่อเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติสวนใหญแลวจะมีคนบาดเจ็บและลมตายจํานวนมากและหลายๆครั้ง จะมีประชาชนจํานวน
หนึ่งสูญหาย และบางครั้งก็หายสาบสูญ แตนอกจากนีก้ ็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนและสังคมอยาง
หลากหลาย เชน ผลกระทบตอการศึกษา และวัฒนธรรม
•
บาดเจ็บลมตายและหายสาบสูญ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมอยางกระทันหันและ
รุนแรงพรอมๆกับภัยธรรมชาติในเกือบทุกกรณีจะกอใหเกิดคนบาดเจ็บและลมตายจํานวน
มาก การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในบางครั้งรุนแรงและสงผลกระทบตอชีวติ คนในระยะยาว เชน
บางคนอาจบาดเจ็บจนถึงพิการได ผลกระทบอีกอยางหนึ่งคือคนสูญหาย ซึ่งการรอรับ
ขอมูลเกี่ยวกับคนที่สูญหายนั้นเปนประสบการณที่เลวรายสําหรับครอบครัวและเครือญาติ
และตองยอมรับวาหลายคนหายสาบสูญก็จะกลายเปนผูเสียชีวิตไปในที่สุด
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•

สูญเสียที่อยูอาศัย นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับมนุษย สิ่งตอไปที่อาจนึกถึงคือ
ผลกระทบตอที่อยูอาศัย ภัยพิบัติธรรมชาติในหลายประเภทสงผลใหบางทีอ่ ยูอาศัยเสียหาย
และพัง หลายครั้งผูประสบภัยจําเปนตองใชระยะเวลาในทีห่ ลบภัย เตนทชั่วคราวหรือที่อยู
อาศัยชั่วคราวอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้เปนอุปสรรคในการฟนฟูใหกลับสภาพดังเดิมได นอกจากนี้
สามารถทําใหเกิดปญหาในการกอสรางทีอ่ ยุอาศัยอยางถาวรสําหรับผูประสบภัย เชน พื้นที่
ที่อยูอาศัยเดิมอาจถูกประกาศเปนพื้นที่เสี่ยงภัยสูง ซึ่งทางการจะไมอนุญาตใหเขาไปในอยู
ในพื้นที่นั้น
•
การศึกษาและวัฒนธรรม ภัยพิบัติธรรมชาติไมไดสงผลกระทบตอทีอ่ ยูอาศัยเพียงอยาง
เดียว โรงเรียนและอาคารสาธารณะอื่นๆ ก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน ซึ่งอาจจะเปน
อันตราย ความสูญเสียที่อาจเกิดกับโรงเรียนเปนปญหาใหญเพราะวาภัยพิบัติธรรมชาติจะ
สงผลกระทบตอสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนมากเปนพิเศษ และการกลับไปเรียนเปน
ปจจัยสําคัญในการชวยใหเด็กและเยาวชนไมอาจรับมือได นอกจากนี้ตองใหความสําคัญวา
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนไมไดสงผลกระทบตอการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ประสบภัยในระยะยาว นอกจากโรงเรียนหรือสถานที่อื่นๆที่มคี วามสําคัญดานสังคม
หรือวัฒนธรรมก็ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติดวยเชนกัน ยกตัวอยางเชน วัด
มัสยิด ฯลฯ สวนสาธารณะสถานที่ทีมีความสําคัญดานวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร หรือ
เพียงแครา นอาหารและสถานบันเทิง การสูญเสียดังกลาวจะสงผลกระทบทั้งดานจิตใจและ
ดานสังคม ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการชวยเหลือและการฟนฟูแกผูประสบภัย
ดานสาธารณูปโภค
เราไมอาจเขาใจวา สาธารณูปโภคมีความสําคัญมากนอยแคไหนในชีวิตประจําวันของเรา
เพราะวาระบบตางๆมีการบริหารทีด่ ีและไมคอยเกิดปญหาขึ้น อยางไรก็ตามชุมชนไมวาเล็กหรือใหญ
ไมสามารถอยูไ ด ถาไมมีสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน เชน ไฟฟา น้ําประปา การจัดการน้ําเสีย การสื่อสาร
การโทรนาคม การขนสง แตสาธารณูปโภคที่เราตองพึ่งพาอาศัยทีไ่ ดรับผลกระทบอยางมากเมื่อเกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติ
•
ไฟฟาและน้ําสะอาด ซึ่งเปนสาธารณูปโภคที่จะไดรบผลกระทบอยางมากเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ถาไมมีน้ําสะอาดจะกอใหเกิดปญหาใหญสาํ หรับผูประสบภัยภายหลังสถานการณ
เริ่มคลี่คลาย ซึ่งอาจไมมีน้ําสะอาดดื่มและไมอาจรักษาสุขอนามัยได ซึ่งจะทําใหเกิดโรค
ระบาดได ถามีปญหากับระบบไฟฟาก็เปนปญหาใหญกับผูประสบภัยเชนเดียวกัน อาจจะ
ประสบในการใหความชวยเหลือเพื่อการดํารงชีพ
•
การจัดการน้าํ เสีย ในครัวเรือนและในชุมชมเปนเรื่องที่สําคัญมากในการควบคุมโรคระบาด
หลังจากที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ แตระบบการจัดการน้ําเสียก็สวนหนึ่งที่ไดผลกระทบอยาง
มากจากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและบางครัง้ จําเปนอาจตองใชเวลานานในการซอมแซม
บํารุง
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•

การขนสงและการสื่อสาร ระบบขนสงไมวาจะเปนแมน้ํา ถนนและทางรถไฟจะไดรบั ผลกระทบ
จากภัยพิบัติธรรมชาติอยางเลี่ยงได ซึ่งจะเปนปญหาอยางมากตอชุมชน เพราะไมสามารถ
ติดตอสื่อสารกับภายนอกได หนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนที่ประสงคทจี่ ะใหความ
ชวยเหลือก็ไมอาจเขาไปถึงพื้นที่ได สถานการณเชนนีจ้ ะทําใหแยลงกวาเดิม ถามีปญหากับระบบ
การสื่อสาร โดยเฉพาะถาเกิดปญหากับระบบโทรศัพทบานและโทรศัพทมือถือ ภัยพิบัติ
ธรรมชาติบางประเภท เชน ดินหรือโคลนถลมอาจสงผลตอแคหนึ่งชุมชน เพราะฉะนั้นคนที่อยู
ภายนอกชุมชนคงไมไดขาววาเกิดอะไรขึน้ แตคนในชุมชนก็ไมสามารถเดินทางออกนอกชุมชน
และไมอาจสื่อสารกับภายนอกได นั่นหมายถึงวา ไมสามารถแจงเหตุที่เกิดขึ้นและขอความ
ชวยเหลือจากภายนอกได

ดานเศรษฐกิจ
หลังที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติจําเปนตองใสใจกับผลกระทบดานสังคมและสาธารณูปโภคเปน
อันดับแรก เพื่อจะควบคุมสถานการณและจัดการกับปจจัยสี่และบริการพื้นฐานทัว่ ไป อยางไรก็ตาม
ชุมชนไมสามารถพึงพาความชวยเหลือจากภายนอกไดในระยะยาว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพึ่งพา
ตนเองในการดํารงชีวติ แตในเรื่องนี้ชุมชนอาจพบกับอุปสรรคมากมาย เนื่องจากผลกระทบดาน
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามมาจากภัยพิบัตธิ รรมชาติ
•
ภาคเกษตรกรรม ภัยพิบัติธรรมชาติสามารถกอใหเกิดความสูญเสียตอพื้นที่เพาะปลูก พืชและ
สัตวเลี้ยง สัตวเลี้ยงอาจเสียชีวิตเปนจํานวนมากหรือสัตวเลี้ยงโดยไมรสู าเหตุ สวนพืชผลทางการ
ผลิตก็สูญเสียทั้งหมด นอกจากนี้พื้นที่การผลิตอาจจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจาก
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลในระยะยาวในระยะสั้น เชน น้ําทะเลหนุนที่สงผลให
ดินเค็ม หรือดิน โคลนถลมก็จะสงใหสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไมสามารถทําการเพาะปลูกได
•
การคาและอุตสาหกรรม ธุรกิจ หางรานขนาดเล็กและขนาดใหญจะไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติธรรมชาติและอาจจะไมสามารถทํากิจการคาขายและสงผลใหตอ งปดกิจการ โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจนไมสามารถทีจ่ ะซอมแซมได และบางธุรกิจอาจตัดสินใจยาย
ธุรกิจไปที่อื่น เพราะตองประสบกับปญหาในดานการขนสงและการสื่อสาร ที่มีสว นตอผลกําไร
ของธุรกิจนั้นๆ
•
การทองเที่ยว ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติจะสงผลกระทบอยางมากตอการ
ทองเทีย่ ว เนื่องจากนักทองเที่ยวจะไมสามารถเดินทางทองเทีย่ วในพื้นที่ประสบภัยไดใน
ระยะแรก สภาพสิ่งแวดลอมอาจจะเปลี่ยนไปและทําใหสภาพพื้นทีท่ องเทีย่ วไมเหมือนเดิม
นอกจากนี้นักทองเทีย่ วอาจจะไมสนใจที่เดินทางมาทองเที่ยวอีก เพราะกลัววาจะเกิดเหตุการณ
ขึ้นอีก หรือไมแนใจวาจะสภาพพื้นที่ไดรับการฟนฟูหรือไม
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ดานอื่นๆ
ยังคงมีผลกระทบอีกในหลายอยางที่ยงั คงเปนปญหาเหมือนที่กลาวไวขางตน ซึ่งมีตัวอยางดังตอไปนี้
•
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการเกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติอาจสงผลในระยะยาว เชน สึนามิที่กอใหเกิดสภาพแวดลอมของชายฝง
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม น้ําปาไหลหลากอาจจะทําใหเสนทางของเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดิน
ถลมอาจทําใหปดการไหลของทางน้าํ หรือสงผลกระทบตอคุณภาพดิน ไฟปาจะสงผลกระทบ
ตอสภาพปาทีส่ มบูรณ ผลกระทบทั้งหมดนี้จะกอใหเกิดปญหาใหญสาํ หรับชุมชนชนบทที่ใช
ชีวิตรวมทรัพยากรสิ่งแวดลอม
•
ผลกระทบตอผูหญิง หลังจากที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติจําเปนตองใสใจเปนพิเศษในเรื่อง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูหญิง ผูหญิงกับผูชายแตกตางกันทั้งในดานกายภาพ สังคม วัฒนธรรม
และในแงการใชชีวิต และการดํารงชีพ ผูห ญิงที่ตั้งครรภตองการการดูแลเปนพิเศษ ซึ่งของใช
บางอยางจําเปนตองใชเจาหนาที่เปนผูหญิงชวยในการแจก เพื่อไมใหเกิดความอาย อยางเชน
ผาอนามัย กางเกงใน ชุดชัน้ ใน ยาคุมกําเนิด สวนในเรื่องความปลอดภัยของผูห ญิงตองใสใจ
เปนพิเศษโดยเฉพาะในระยะเวลาที่ผูประสบภัยอาศัยอยูในพื้นที่หลบภัย เตนทชั่วคราว ใน
ระยะยาวจําเปนตองมีกระบวนการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของผูหญิง เพื่อเปนหลักประกัน
วา ประเด็นปญหาของผูหญิงจะไดรับการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
•
ผูเปราะบางและคนชายขอบ เชน เด็ก ผูสูงอายุและคนพิการ ทั้งรางกายและจิตใจ จะไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมากกวาคนอื่นๆ เพราะวาไมสามารถเขาไปถึงขอมูลและ
อาจจะไมเขาในระบบเตือนภัย หรือไมสามารถอพยพเคลื่อนยายไดในชวงที่เกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ หลังจากที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติแลวคนกลุมนี้จะประสบปญหาในการเขาถึงความ
ชวยเหลือและในการมีบทบาทในการฟนฟูในระยะยาว คนชายขอบ เชน คนชนเผา หรือ
แรงงานตางดาว คงตองประสบปญหาคลายๆกัน นอกจากนี้จะประสบปญหาในดานการ
ชวยเหลือและการฟนฟู เพราะวาไมอยูใ นเงื่อนไขของความชวยเหลือ
•
การจางงานและรายได ความสูญเสียและวุนวายที่เกิดขึ้นกับการดํารงชีวติ และการทําธุรกิจ
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญจะสงผลตอการจางงานและรายได
•
เศรษฐกิจระดับชาติ ถาหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอยางรุนแรงหรือเกิดภัยพิบัตธิ รรมชาติ
บอยครั้งมาก ความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจเปนผลจากปญหาของบุคลากรและระบบธุรกิจ
อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหการชวยเหลือและการฟนฟูแกผปู ระสบภัยอาจสงผลตอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศได
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ผลกระทบของภัยพิบตั ิธรรมชาติตอสุขภาวะ
พิบัติธรรมชาติกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงในทางลบ สงผลใหผูคน
บาดเจ็บ ลมตาย และทําใหชุมชนตองเผชิญกับสถานการณทอี่ ันตรายตอสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต
ประเด็นหลักของผลกระทบของภัยพิบตั ิธรรมชาติตอ สุขภาวะชุมชนมีดังตอไปนี้
คนปวย บาดเจ็บ ลมตาย
ความเสียหายตอโครงสรางพื้นฐานดานสุขภาพ และระบบอนามัยของทองถิ่น
การยายทีอ่ ยูอ าศัยของประชาชนจํานวนมาก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน
โอกาสที่จะเกิดการเปลีย่ นแปลงกับสิง่ แวดลอม วิถีชีวิต และงานอาชีพ
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การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
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ภัยธรรมชาติอันตราย ภัยพิบัติธรรมชาติ ความเปราะบางและความเข็มแข็ง
หากปรากฎการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นสงผลกระทบในเชิงลบตอประชาชน ทรัพยสิน หรือ
สิ่งแวดลอม เราเรียกวา ภัยธรรมชาติอนั ตราย เชน น้ําทวม ดินถลม พายุ ฝนแลง ไฟปา แผนดินไหว
และสึนามิ แตภัยธรรมชาติอันตรายบางประเภทก็จะเกิดผลกระทบที่สัมพันธกัน อยางเชน การเกิด
แผนดินไหวก็กอใหเกิดสึนามิ และบางครัง้ ฝนแลงก็ทําใหเกิดความอดอยากและโรคระบาด
ภัยธรรมชาติอันตรายที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบในเชิงลบตอประชาชน ทรัพยสนิ และสิ่งแวดลอม
เราเรียกวา ภัยพิบัติธรรมชาติ กรณีอยางเชน การเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงในพื้นที่ทะเลทรายที่
ไมมีคนอาศัยอยู เราจะเรียกวา ภัยธรรมชาติอันตราย แตถาการเกิดแผนดินไหว Great Hanshin ที่
เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน ในป 2538 สงผลใหประชาชนเสียชีวิตมากกวา 6,000 เราเรียกวาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
ขณะเดียวกันเมื่อเกิดภัยธรรมชาติอันตรายเปนเรื่องของความเปราะบาง และบางครั้งการ
เตรียมความพรอมและการจัดการกับกรณีฉุกเฉินที่ไมเพียงพอ ทําใหเกิดความสูญเสียที่สูงมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเราสามารถเรียกไดวาเปนภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งอันตรายและสงผลกระทบตอพื้นทีท่ ี่มี
ความเปราะบาง
ระดับความสูญเสียที่เกิดขึน้ ภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นอยูก บั ศักยภาพของประชาชน ทรัพยสินและ
สิ่งแวดลอม ทีจ่ ะรับมือและตานทานตอภัยธรรมชาติอนั ตรายที่เกิดขึ้น ความสามารถนี้ที่จะรับมือและ
ตานทานกับภัยธรรมชาติอนั ตราย เราเรียกวา ความเข็มแข็ง
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การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ คือกระบวนการลดความเปราะบางและเพิ่มความเขมแข็ง
เพื่อไมใหเกิดภัยพิบัติธรรมชาติหรือเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติตอประชาชน ทรัพยสิน
และสิ่งแวดลอม ใหนอยที่สดุ เทาที่เปนไปได ทั้งหมดนีจ้ ะสามารถทําไดโดยการจัดตั้งบุคคลและกลุม
กระบวนการและกลไก ศักยภาพและทักษะ แผนและกิจกรรม

วัตถุประสงคของการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
•

•

•

เพื่อไมใหเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ (ในกรณีที่เปนไปได) หมายความวา เพื่อไมใหภยั ธรรมชาติ
อันตรายสงผลกระทบในเชิงลบตอประชาชน ทรัพยสนิ และสิ่งแวดลอม
เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตอประชาชน ทรัพยสินและสิ่งแวดลอมใหเกิดนอย
ที่สุด
เพื่อใหประชาชน ทรัพยสินและสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติสามารถ
ฟนฟูและกลับไปสูสภาพปกติหรือสภาพทีด่ ีกวาเดิมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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สวนประกอบและรูปแบบในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติสามารถแยกออกมาเปนสวนประกอบได ซึ่งการทีจ่ ะแยกออกมา
แบบนี้จะชวยใหเราเขาใจวาจะตองทําอยางไร เพื่อใหเกิดมีการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการพิจารณาวา มาตรการอยางเปนรูปธรรมทีจําเปนจะตองดําเนินการ เพื่อใหเกิด
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติมีอะไรบาง (มาตรการ) เราจะตองดําเนินกิจกรรมอะไรบางในระยะเวลา
กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังจากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ (ชวงเวลา) และจะพิจารณาวา การ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติทมี่ ีประสิทธิภาพจําเปนตองครอบคลุมดานอะไรบาง (รูปแบบในดานการ
บริหารจัดการ)

รูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบตามที่แสดงในตารางตอไปนี้

รูปแบบมาตรการ

ชวงเวลาปฏิบัติการ

ดานบริหารจัดการ

การปองกันภัย

บุคคลและกลุม

กอนเกิดภัย
การบรรเทา
กระบวนการและกลไก
ขณะเกิดภัย

การรับมือ

ศักยภาพและทักษะ
การชวยเหลือ
หลังการเกิดภัย
แผนและกิจกรรม

การฟนฟู
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รูปแบบของมาตรการ
รูปแบบนี้ชวยใหเราคิดวามีมาตรการอยางเปนรูปธรรมอะไรบาง ที่ตอ งดําเนินการ เพื่อใหเกิด
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบนี้จะเนนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น หมายความวา หลังจากที่มีการจัดการภัยพิบัตธิ รรมชาติเกิดขึ้นแลว มีอะไรบางที่เราไดจัดตั้ง
หรือพัฒนาขึน้ มาที่ไมเคยมีมากอน รูปแบบนี้มีสวนประกอบสี่สวน
บุคคลและกลุม
จะตองมีการคัดสรรบุคคลและจัดตั้งกลุมองคกรที่จะรับผิดชอบในการพัฒนาการดําเนินการและ
การทบทวนปรับปรุงแผนในกิจกรรมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ บุคคลในกลุมองคกรนี้จะ
รับผิดชอบในการใหเกิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเบื้องตนและนอกจากนี้จะรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่องในอนาคต ตัวอยางเชน การจัดตั้งคณะกรรมการ หรือกลุมองคกรที่
รับผิดชอบโดยรวมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ หรือการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครเพื่อชวยให
ชุมชนเตรียมความพรอมรับมือและฟนฟูจากภัยพิบัติธรรมชาติ
กระบวนการและกลไก
มีบางกระบวนการทีจ่ ําเปนตองดําเนินการเพื่อใหเกิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอยาง
ตอเนื่องเชน กระบวนการเพื่อสรางความตระหนักของสมาชิกในชุมชนในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติและกระบวนการทบทวนปจจัยเสี่ยงในระดับทองถิ่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงหรือผลกระทบที่
จะไดรับจากภัยพิบัติธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีบางกลไกที่จาํ เปนตองจัดตั้งขึ้นมา เพื่อจะมีการจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติอยางตอเนื่องในอนาคตและเพื่อจะมีการรับมือและตอบสนองอยางทันทีและมี
ประสิทธิภาพ ถาหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติจริงๆ ตัวอยางเชน การจัดประชุมอยางเปนประจํา เพื่อ
เกิดความตอเนื่องในการตระหนักของสมาชิกชุมชนเกีย่ วกับแผนและกิจกรรมที่กาํ ลังดําเนินการในเรื่อง
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติและการฝกซอมหรือการฝกหัดอยางเปนประจํา เชนในเรื่องกระบวนการ
อพยพและเทคนิคกูชีพ
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ศักยภาพและทักษะ
เพื่อใหเกิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่บคุ คลและกลุม
องคกรทีรับผิดชอบมีศักยภาพและทักษะที่เพียงพอตอบทบาทหนาที่ใหเกิดมั่นใจและประสิทธิภาพใน
การปฎิบติงาน นอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งทีส่ ําคัญคือ สมาชิกชุมชนที่ไมมีบทบาทโดยตรงในการจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติควรพัฒนาความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการเตรียมความพรอม การรับมือและการ
ฟนฟูจากภัยพิบัติธรรมชาติ
ตัวอยางกิจกรรมที่อาจจะดําเนินการภายใตหัวขอนี้คือ การศึกษาเก็บขอมูลอยางมีสวนรวม เพื่อ
เปนพื้นฐานในการพัฒนาแผนและกิจกรรมตอการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ หรือการศึกษาเรียนรูอยาง
มีสวนรวมเกี่ยวกับการรับมือตอบสนองและบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

แผนและกิจกรรม
เหตุผลทีต่ องมีแผนคือ จําเปนตองมีแผนเพื่อชวยใหเราสามารถเสริมสรางการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติในระยะสั้นและเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการตระหนักและการปฏิบัติงานในระยะยาว
นอกจากนี้จาํ เปนตองมีแผนเพื่อใหทุกคนไดรับรูวิธีการเตรียมความพรอม ถาหากเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
วิธีการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบตั ิและวิธีการชวยเหลือและฟน ฟูหลังจากไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ยกตัวอยาง อาจจะมีแผนเกี่ยวกับผังเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเตือนภัย
หรือกระบวนการอพยพในแงของกิจกรรมก็สามารถแยกออกมาเปนสองลักษณะ ไดแก กิจกรรมทีมี
วัตถุประสงคเพื่อไมใหเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติใหเกิดนอย
ที่สุดและมีกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนเตรียมความพรอมที่จะรับมือและฟนฟูเมื่อเกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ
ตัวอยางกิจกรรม เชน การปรับปรุงบานเรือนเพื่อใหแข็งแรงขึ้นและสามารถตานทานตอภัยพิบัติ
ธรรมชาติ การสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อปองกันภัยพิบัติธรรมชาติในประเภทตาง ๆ เชน การสราง
ทํานบกั้นน้ํา หรือคลองระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวม การจัดตั้งหอกระจายขาว เพื่อใชสื่อสารในกรณี
ฉุกเฉิน การสรางอาคารสาธารณะเพื่อเปนที่หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัตธิ รรมชาติ

สมาชิกชุมชนที่ไมมีบทบาทโดยตรงในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
ควรพัฒนาความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการเตรียมความพรอม การรับมือและการฟนฟู
จากภัยพิบัติธรรมชาติ
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กอนเกิดภัย
ระบบเตือนภัยและระบบแจงภัย เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เสียงภัยมีโอกาสและมีเวลาในการเตรียม
ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้น
การติดตั้ง ดูแลและรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการสื่อสารใหอยูใ นสภาพพรอมใชงาน เชน หอ
เตือนภัย ระบบเสียงตามสาย ไซเรนมือหมุนและโทรโขง นกหวีด วิทยุสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท
พื้นฐานและหมายเลขโทรศัพทมือถือ
การจัดตั้งทีมคนหาและชวยชีวิตของชุมชน ควรมีอยางนอย 1-2ทีมเพื่อรับผิดชอบแตละพื้นที่
การเตรียมการ จัดทํารายการวัสดุ อุปกรณและเครือ่ งมือ โดยระบุผูรับผิดชอบและสถานที่เก็บรักษา
พรอมวิธีการนํามาใชเมื่อเกิดภัย, จัดทํารายการยานพาหนะในชุมชนที่จะใชในการอพยพ ,จัดทําบัญชี
รายชือ่ คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติของชุมชนพรอมหมาเลขโทรศัพท, จัดทําบัญชีรายชื่อหนวยงาน
และสวนราชการที่เกี่ยวของในชุมชน อําเภอ และจังหวัด พรอมหมายเลขโทรศัพท, กําหนดตารางใน
การฝกอบรมและการซอมแผนอพยพหนีภัย, กําหนดเวลาในการปรับปรุงแผน, กําหนดหนาที่หลักของ
สมาชิก แตละกลุมแตละคน, กําหนดจุดรวมพล, กําหนดจุดที่แตละทีมตองเขาประจําการเพื่อเตรียม
ชวยเหลือ,กําหนดจุดปลอดภัย .กําหนดตัวแทนแตละภาระหนาที่
การปองกันเพื่อลดผลกระทบ โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางเสนทางพิเศษเพื่อ
เปนเสนทางอพยพ, การกอสรางอาคารหรือสถานที่หลบภัยของชุมชน,การติดตั้งสายลอฟาบนอาคาร
สูง,ทําการขุดรอกคลอง หนองน้ํา ทอระบายน้ํา ,การอพยพประชาชนที่อยูร ิมน้ําขึ้นไปอยูบนที่สูงเปน
การชั่วคราว,ประสานงานโครงการชลประทานจัดทําเขื่อนดินหรืออื่นๆเพื่อความเหมาะสม, รวมกัน
ปลูกปาเพื่อปองกันและลดผลกระทบจากน้ําทวม,ตัดกิ่งไมหรือยายกองกิ่งไมที่ขวางทางเดินของน้ํา
ฯลฯ
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การใหขอ มูลขาวสารแกชมุ ชน เพื่อสรางความรูเกีย่ วกับภัยประเภทตางๆ การปองกัน การลดความ
เสี่ยง การปฏิบัติที่ถูกตอง เชน การแจงเตือนใหมีการสํารองน้ําดื่ม อาหาร อุปกรณที่จาํ เปนเพื่อเตรียม
ความพรอม
การเฝาระวังภัยโดยชุมชนและเครือขาย โดยการสังเกตสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ, ติดตาม
ขอมูลขาวสารจากศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กรมอุตนุ ิยมวิทยา กรมชลประทานและกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
การแจงเตือนภัยและการกระจายขาวสาร โดยการสงสัญญาณเตือนภัยผานหอเตือนภัย และการ
จัดตั้งเครือขายวิทยุชุมชน การแจงขาวผานโทรศัพท
การฝกซอมแผนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประชุมเตรียมความพรอม จัดทําสถานการณ
สมมุติ ฝกซอมยอยตามขั้นตอนและวิธีการฝกปฏิบัติภาคสนาม ฝกซอมใหญ ฝกซอมจริง

การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในระดับชุมชน และโดยชุมชนเปนฐาน
ในประเทศไทยมีหนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
เชน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย สภากาดชาดไทย เปนตน
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ขณะเกิดภัย
การเตรียมการอพยพ ทีมงานกูภัยและชวยชีวิต ทีมอพยพผูประสบภัย ทีมรักษาพยาบาลเขาประจํา
ตามจุดที่กาํ หนด ผูที่ไดรับหนาที่มอบหมายทําหนาทีป่ ระกาศขาวฉุกเฉินและการแจงเตือนภัยให
ประชาชนอพยพไปทีจุดปลอดภัยที่กาํ หนดไว
การอพยพหนีภัย เมื่อมีประกาศเตือนภัยใหเตรียมถุงยังชีพและสิ่งของจําเปนเทานั้น , ติดตามฟง
ประกาศทุกระยะ,ปดเครื่องใชไฟฟา แกสและวาลวน้ํา ,ผูกมัดขาวของใหญเชน ตู เตียง เฟอรนิเจอรให
หนาแนน, ใหปฏิบัติตามแผนและเสนทางอพยพหนีภัยที่เตรียมไวอยางเครงครัด, ลําดับการอพยพตาม
ความสําคัญเรงดวนตามประเภทของบุคคล เชน เด็ก คนปวย คนชรา ผูพิการ ตามรายชื่อที่มกี าร
จัดทําบัญชีไวลวงหนา,หากไมสามารถอพยพไดดวยตัวเองควรประสานงานไปยังศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, เมื่ออพยพถึงจุดปลอดภัยใหเช็ครายชื่อจํานวนผูอพยพวาครบตามรายการที่
จัดทําไวลวงหนาหรือไม
ชองทางติดตอสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ขอมูลสําหรับติดตอทีมกูภ ัยและชวยชีวิตของชุมชน ขอมูล
ติดตอหนวยงานภายนอก
แจกจายคูมอื และขั้นตอนสําหรับปฏิบตั ิในภาวะฉุกเฉินใหกับชุมชน ในคูมือควรระบุรายละเอียด
ติดตอสมาชิกแตละคน แตละกลุม รวมทัง้ หนวยงานและองคกรที่เกีย่ วของ,ควรจัดทําแผนที่จุด
ปลอดภัย
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หลังเกิดภัย
การจัดตัง้ ศูนยบรรเทาทุกข เลือกสถานที่ที่เหมาะสมตามสถานการณในขณะนั้น ซึ่งจะเปนศูนยกลาง
ในการรับแจงความเสียหายของชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งประชาสัมพันธรายชื่อผูป ระสบภัยและความ
เสียหาย ในสวนนี้ฝายบรรเทาทุกขจะจัดหาและจัดการดานอาหาร น้ําและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหมและ
ปจจัยทีจ่ ําเปนเบื้องตนในชีวิตประจําวันใหแกผูประสบภัย นอกจากนี้การจัดตั้งศูนยฟนฟูสุขภาพจิต
ผูประสบภัยโดยจะประสานขอความชวยเหลือไปยังนักสงเคราะห กรมสุขภาพจิต
การคนหาและชวยชีวิต ทีมกูภัยและชวยชีวิตจะดําเนินการคนหาและชวยเหลือผูป ระสบภัยรวมกับ
สมาชิกในชุมชนและหนวยงานอื่นๆที่เขามาชวยเหลือ ทีมปฐมพยาบาลจะชวยเหลือผูประสบภัย
เบื้องตนกอนสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาล
การตรวจนับจํานวนผูเสียหายและจํานวนผูเสียชีวิต คณะกรรมการฝายจัดการในภาวะฉุกเฉินจะทํา
การนับจํานวนผูเสียหายและผูเสียชีวิต พรอมทั้งจัดทํารายงานใหแกนายอําเอเพื่อดําเนินการตอไป ซึ่ง
จะจัดทําการสํารวจและจัดทําบัญชีรายชื่อประสบภัย ผูเสียชีวิตและความเสียหายทางทรัพยสินและ
นําไปติดประกาศไวที่ศูนยบรรเทาทุกข รวมทั้งจะทําการซอมแซมเรงดวนเทาที่จะทําได เพื่อใหการ
คมนาคม การติดตอสื่อสารและการบริการทางสาธารณูปโภคตางๆใหใชการไดชวั่ คราว
การอพยพกลับ หลังจากที่มีการประกาศจากองคกรหลักที่เกีย่ วของในการจัดการภัยพิบัติ ไดแก ศูนย
เตือนภัยพิบัตแิ หงชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองอํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัดและอําเภอวาสถานการณไดคลีค่ ลายสูภาวะปกติแลว อีกทั้งจะตองทํา
การประเมินความเสียหายเบื้องตน เพื่อประเมินความปลอดภัยและตรวจสอบสถานการณวา สามารถ
อพยพกลับถิ่นฐานไดหรือไม
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การจัดการภัยพิบัติโดยการมีสวนรวม
ภัยพิบัติธรรมชาติเปนเหตุการณที่มนุษยไมอาจควบคุมไดและเปนเหตุการณทจี่ ะสงผลกระทบ
โดยตรงกับมนุษยที่ไมอาจหลีกเลี่ยง ขณะเดียวกันภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นนับวันยิ่งรุนแรงและ
เกิดขึ้นบอยครั้ง สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงอันเปนผลที่เกี่ยวของกับปญหา
สภาวะโลกรอน คาดการณวา ประชากรโลกจะตองเผชิญหนากับปญหาตางๆ ที่เปนผลมาจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ปจจุบันประเทศตางๆ ทั่วโลกไดพยายามหาวิธีและมาตรการรับมือกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจําเปนจะตองมีการวางแผน บริหารจัดการเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให
ผูประสบภัยสามารถชวยเหลือตนเองไดในเบื้องตน
จากการประชุมวาดวย “การลดภัยพิบัติ” ที่ประเทศญีป่ ุน เมื่อป 2549 ที่ผานมา มี
สาระสําคัญในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งทุกประเทศจะตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก,
รูถึงความเสี่ยงและวิธีจัดการกับความเสี่ยง, สรางความเขาใจและความตระหนักถึงภัยแกสาธารณชน,
มีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง, เตรียมความพรอม ซึ่งสามารถนําไปปฎิบัติไดทันที
สาระการประชุมดังกลาวสงผลใหทั่วโลกและประเทศไทยเริ่มหันมาปรับแนวคิดในการจัดการ
ภัยพิบัติจากรูปแบบและวิธีการเดิม คือการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) ซึ่ง
เนนที่การรับมือ การบรรเทาและใหการชวยเหลือหลังการเกิดภัย (Response and Relife) มาเปน
การจัดการภัยพิบัติ โดยเนนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management)
ประเทศไทยเกิดภัยพิบติธรรมชาติมาโดยตลอด จากขอมูลสถิติการเกิดภัยพิบัติธรรมใน
ประเทศไทย ไมวาจะเปนวาตภัย อุทกภัย ซึ่งเปนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบอยและเปนประจําทุกปพบวา
การเกิดภัยธรรมชาติไดเพิ่มขึ้นทุกป มูลคาความเสียหายจากภัยพิบัตธิ รรมชาติในประเทศไทย ป
2498 – 2549 รวม 6,021,757,000 เหรียญสหรัฐ โดยสัดสวนของการเกิดภัยธรรมชาติดังนี้ น้ํา
ทวม 75% วาตภัย 11.2% ภัยแลง 7% สึนามิ 6.8% จากการเกิดสึนามึในบริเวณชายฝงทะเลอันดา
มันถือเปนเหตุการณครั้งสําคัญใหเราไดตระหนักถึงปญหาจากภัยธรรมชาติ เห็นปญหาความพรอมใน
การรับภัย และความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งเปนบทเรียนครัง้ สําคัญที่นับจากนี้ เราควรจะตอง
เตรียมการเรือ่ งภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตไดอยางมีความพรอมที่มากขึ้น
จากสถานการณที่เกิดขึ้นนี้จึงนํามาสูแนวคิดของการจัดการภัยพิบัตโิ ดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน ซึ่งในแนวคิดนี้เกิดเปนวิธีการปฏิบัติการในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเปนฐาน ซึ่ง
เกี่ยวของกับภัยพิบัติธรรมชาติทุกประเภท
วันนี้ภัยพิบัติธรรมชาติกลายเปนโจทยสําคัญที่สังคมตองหันหนามารวมกันในการแกปญหาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตและเปนเรื่องราวสําคัญทีจ่ ะตองมีการดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อความพรอมใน
การรับมือกับสถานการณทจี่ ะเกิดขึ้นและเพื่อเปนการลดผลกระทบ ความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึ้นในแตละ
พื้นที่ แตละชุมชนนั้น รวมทั้งมูลคาเสียหายในดานเศรษฐกิจ
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การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเปนฐาน

การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเปนฐาน นับเปนเรื่องใหมในการบริหารจัดการดานภัยพิบัติ
ธรรมในระดับชุมชน เปนกระบวนการที่ไดรับการยอมรับและถือปฏิบัติอยางแพรหลาย เนื่องจากเปน
ระบบทีมีขอมูลการบริหารทรัพยากร การวางแผนการมีสวนรวมและการจัดองคกรระดับทองถิ่นที่
ชัดเจน มีกระบวนการเปนขั้นเปนตอนและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยที่องคกรปกครองทองถิ่น อําเภอ
จังหวัด และหนวยงานตางๆ ทุกระดับใหการสนับสนุน แตประชาชนในชุมชนเปนศูนยกลางและมีสวน
รวมทุกขั้นตอน นับตั้งแตวางแผน การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบจนถึงขั้นประเมินผล
กลาวไดวา การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเปนฐาน นับเปนสิ่งสําคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานภัยพิบัติ ซึ่งจะชวยลดความเสีย่ งและจะนําไปสูการสรางความ
ปลอดภัยใหแกชุมชน
จากปญหาและการเผชิญหนากับภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นนําไปสูแนวคิดในการจัดการภัยบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชน เหตุทชี่ ุมชนตองเปนฐานสําคัญในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ก็วาเพราะชุมชน
คือผูทจี่ ะเขาใจสถานการณและขอจํากัดไดดีที่สุด รวมทั้งวาชุมชนตองการอะไร และการดําเนินการโดย
รัฐหรือองคกรนอกชุมชนไมเพียงพอและไมตรงกับสิ่งชุมชนตองการและมีความจําเปน ขณะเดียวกัน
ทางภาครัฐก็ตองดําเนินการรวมกับชุมชน เพราะชุมชนเองก็ตองการคําแนะนํา ความชวยเหลือจาก
ภายนอกทั้งจากสวนภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินงานจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งบางอยางก็เกิน
ขีดความสามารถของชุมชนที่สามารถจะจัดการได
ชุมชน หมายถึงกลุมคน บานเรือน ที่อยูอ าศัย องคกรและองคการตางๆ ในเขตทีต่ ั้งตามพื้นที่
ทางภูมิศาสตร เชน หมูบาน ตําบล เมือง ซึ่งตั้งอยูในภูมิศาสตรที่เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติธรรมชาติ หรือมีประสบการณในการเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติรวมกัน แตอาจจะเผชิญกับความ
เสี่ยงแตกตางกันโดยสาระสําคัญในการจัดการภัยพิบัตธิ รรมชาติจะครอบคลุมทั้งหมดจากภัยทีเ่ กิดขึ้น
เองตามธรรมชาติและเกิดมาจากการกระทําของมนุษย
กลาวสรุปไดวา ความหมายของการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเปนฐาน
หมายความถึง กระบวนการบริหารจัดการที่เปนระบบครบวงจร มุง เนนการมีสวนรวมของชุมชน เปน
เรื่องที่ตองอาศัยการประสานความรวมมืออยางใกลชิดระหวางชุมชน องคกรและองคการตางๆ ทุก
ระดับ โดยทางภาครัฐและองคการตางๆ จะใหการชวยเหลือ แนะนําชุมชนในเรื่องที่จําเปนและเกินขีด
ความสามารถของชุมชนในการดําเนินการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติไดดวยตัวเอง
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แนวคิดการจัดการภัยพิบตั ิธรรมชาติโดยชุมชนเปนฐาน เนนเรื่องการปองกันและการลด
ความเสี่ยงและการมีสวนรวมของชุมชน
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเปนฐานเปนความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองนํามาปฏิบัติการอยาง
จริงจังและจะเปนแนวทางการทํางานรวมระหวางภาครัฐ เอกชนและชุมชน ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการ
ดําเนินงานทีจ่ ะกอใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชนอยางตอเนื่องจะเปนประโยชนตอ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติตางๆ
ในการบริหารจัดการนั้นจะมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมคิด รวมตัดสินใจและ
รวมในการดําเนินการทุกขัน้ ตอน เริ่มตั้งแตการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
เพื่อที่จะนําขอมูลไปวางแผน เตรียมความพรอมและหาแนวทางในการปองกันและลดผลกระทบจาก
ความเสียงอันอาจเกิดจากภัยพิบัติ การวางแผนจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเตรียมแผนการฟนฟูหลัง
เกิดภัย และมีการติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุง แกไข
การใหชุมชนเขามามีสวนรวมคิด วางแผน วิเคราะหและแกไขปญหาจะชวยใหชุมชน
เขาใจโอกาสขอจํากัด และสภาพแวดลอม ซึ่งชุมชนเองจะมีโอกาสไดรับความรูแ ละทักษะที่สามารถ
นําไปใชเพื่อพัฒนาชุมชน และสามารถนําความรู ความเขาใจและทักษะมาใชในการจัดการลดความ
เสี่ยง ซึ่งจะทําใหเกิดความพรอมในการรับภัยและการเผชิญหนากับภัย ซึ่งจะชวยใหชุมชนสามารถ
ชวยเหลือตนเองได
เปาหมายของการจัดการภัยพิบัตธิ รรมโดยชุมชนเปนฐาน
•
เพื่อลดความเสี่ยงของชุมชนจากผลกระทบจากภัยพิบตั ิธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ
•
เพื่อสรางความเขมแข็งและเสริมสรางขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนใน
การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติและประเมิน
ความสามารถของตนเองในการรับมือ
•
เพื่อใหชุมชนสามารถปองกัน รักษาชีวติ ทรัพยสิน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของตน
รวมทั้งเพื่อความเปนอยูและการดําเนินชีวิตที่ปลอดภัยของชุมชน
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•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน มักจะเริม่ ดําเนินการในพื้นที่ที่มี
การเกิดภัยพิบัติมากอนหรือพื้นที่ที่มีความเสียงสูง
ชุมชนเปนศูนยกลางและเปนกลไกสําคัญในการลดหรือควบคุมผลกระทบจากความเสี่ยงอัน
เกิดจากภัยพิบัติ
ชุมชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
มุงเนนกลยุทธในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถแกชุมชน
ชุมชนเปนผูรวมกันคิดและดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่จะเอื้อประโยชนแกชุมชน
ขั้นตอนและกระบวนการมีความหลากหลายโดยเปนรูปแบบการประสานความรวมมือจาก
หนวยงานทุกระดับ ตั้งแตระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ
รัฐและองคกรภายนอกเปนเพียงผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในสิ่งที่เกินกวาขีด
ความสามารถของชุมชน
แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารและความรูระหวางชุมชนตางๆ ซี่งจะเปนความรวมมือและขยาย
ฐานการใชทรัพยากรรวมกันระหวางชุมชนหรือหมูบาน
จัดลําดับความสําคัญโดยคํานึงถึงผูที่อยูใ นสภาวะที่มคี วามเสี่ยงจากผลกระทบของภัยมาก
ที่สุด
ชุมชนเปนผูประเมินและกําหนดมาตรการในการลดความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน มีเปาหมายเพื่อลดความเสี่ยง
และเพิ่มขีดความสามารถแกชุมชน
ตระหนักถึงความแตกตางในการรับรูของบุคคลตอความเสี่ยง ซึ่งมีผลมาจากระดับความรู
ความเขาใจ หรือความไมรู ในสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ สภาพความเปนอยูที่
ลอแหลมและการรับทราบสภาวะความเสี่ยงของแตละบุคคล รวมทัง้ ความสามารถในการ
ปรับตัวรับสถานการณ
คํานึงถึงความสามารถทีแ่ ตกตางกันของคนในชุมชน รวมทั้งทรัพยากรและการบริการใน
ชุมชนในการจัดการความเสี่ยง การปองกัน การรับมือและฟนฟู กําลังความสามารถเหลานี้
ขึ้นอยูกับเพศ ประสบการณ วัย อาชีพ การศึกษา ศาสนา ภาษา ทีต่ งั้ ทางภูมิศาสตร
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ
ตระหนักถึงความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและการแกปญหา
ความยากจน โดยเนนการแกปญหาที่สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติและนําไปสูการปรับปรุง
ดานคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอม
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•
การมีสวนรวมวิเคราะห วางแผน วิเคราะหและแกไขปญหาจะชวยใหชุมชนเขาใจโอกาส ขอจํากัด
และสภาพแวดลอมของตนดีขึ้น
•
ชุมชนมีโอกาสไดรับความรูแ ละทักษะใหมๆ ซึ่งจะนําไปสูการปรับประยุกตใชในการพัฒนา
ปรับปรุงชุมชน
•
ชุมชนสามารถนําความรู ความเขาใจและทักษะที่ไดมาใชในการจัดการลดความเสี่ยงและความ
ลอแหลม รวมทั้งการรูจกั เตรียมพรอมรับภัยและการเผชิญภัยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะชวยใหชุมชน
สามารถยืนอยูไดดวยตัวเอง
•
การทํางานรวมกัน การแบงหนาที่และความรับผิดชอบในชุมชน เพื่อมุงบรรลุเปาหมายเดียวกัน
จะนําไปสูการทํางานเปนกลุมและความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ปจจัยหลักในการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
•
ชุมชน เครือขายและอาสาสมัคร เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
•
แผนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติประจําปของชุมชน
•
กระบวนการเสริมสรางขีดความสามารถ การฝกอบรมและการฝกซอมแผนในการจัดการความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
•
การเฝาระวัง การแจงขอมูลขาวสารและสถานการณเกีย่ วกับภัยพิบัตธิ รรมชาติ
•
กฎ ระเบียบ กติกาและขอตกลงในการรวมมือกันในชุมชน ซึ่งควรสอดคลองและไมขัดตอ
กฎหมายและนโยบายของประเทศ
•
กระบวนการติดตามการทํางานและการประเมินผล

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติชุมชนจึงจําเปนตองเปนศูนยกลาง
ในการจัดการภัยพิบัตธิ รรมชาติ ตองตระหนักถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
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การดําเนินงานการจัดการภัยพิบตั ิธรรมชาติโดยชุมชนเปนฐาน
การดําเนินการจะเริ่มในพื้นที่ที่มีการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติมากอนหรือพื้นที่ที่มคี วามเสี่ยงตอ
การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแลวขยายผลไปยังพื้นที่ที่ไมเคยประสบภัยพิบัติธรรมชาติมากอน แตอาจจะ
ตองเผชิญหนากับภัยพิบัติธรรมชาติในอนาคต
การมีสวนรวมของชุมชน คือสวนสําคัญในการปฏิบัตกิ าร ซึ่งมีบทบาทในการรวมของชุมชนใน
การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหชุมชนไดรับรูถ งึ สภาพปญหา ภัยและความเสี่ยงของตนเอง
เขาใจถึงลักษณะ รูปแบบ ความรุนแรง ความถี่ ความสูญเสียจากการเกิดภัย ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนเขาใจ
ในขอมูลพื้นฐาน สภาพและสถานการณในชุมชนของตน ซึ่งขอมูลที่ไดมาก็จะชวยใหสามารถประเมิน
ความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติและสามารถนําไปกําหนดแผนการจัดการภัย
พิบัติฯ เชน แผนปองกันและลดผลกระทบ แผนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน แผนเตรียมการฟนฟู
เมื่อทําการประเมินโดยการวิเคราะหความเปนไปไดของภัยพิบัติธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะ
นําไปสูหนทางในการลดผลกระทบและความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึ้นแกชุมชน ทรัพยสิน สิ่งแวดลอม

ขั้นตอนในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเปนฐาน
ความเหมาะสมของชุมชน ซึ่งตองคํานึงถึงปจจัยในเรื่องสภาพพื้นที่และประวัตกิ ารเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ (ควรจะเปนพื้นที่ที่มคี วามเสีย่ งสูง มีจํานวนผูไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
สูง) ขนาดของชุมชน ความพรอมของชุมชน
การทํามวลชนสัมพันธและการสรางความเขาใจกับชุมชน
การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก การประเมินภัย
ธรรมชาติ การวิเคราะหความลอแหลมตอความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ การ
ประเมินกําลังความสามารถ (ขีดความสามารถและกลยุทธของชุมชน) การรับรูข องชุมชนเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง
การจัดองคกรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ การกําหนดโครงสรางคณะกรรมการชุมชนจะ
แตกตางกันไปตามสถานการณ โครงสรางและจํานวนประชากรของแตละพื้นที่ ซึง่ การเขามาเปนสวน
รวมดวยความสมัครใจ
การจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชน เปน
กระบวนการในชุมชนรวมกันระดมความคิดเพื่อกําหนดแผนงาน กิจกรรม ตลอดจนมาตรการตางๆ ใน
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ
การเสริมสรางขีดความสามารถใหแกชุมชน โดยอาจจะใชรูปแบบการประชุม สัมมนา เพื่อให
ขาวสาร ปูพื้นฐานความเขาใจในเปาหมาย วัตถุประสงค
การติดตามการทํางาน การรายงานและการปรับปรุงแกไข โดยตองมีการขอรับความรวมมือและ
ความคิดเห็นจากองคกรอืน่ ๆ ดวย
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การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
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การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชน

เปนขั้นตอนในการสรางใหชุมชนตระหนักถึงภัยและความลอแหลมที่จะนําไปสูความเสี่ยงในการ
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ โดยใชกระบวนการในการมีสวนรวมของชุมชนในการสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อใหชุมชนรับรูสภาพปญหาภัยและความลอแหลมดวยตัวเอง แลวทําการประเมินความเสี่ยง
โดยการวิเคราะหหาโอกาสและความเปนไปไดที่จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจนํามา ซึ่งผลกระทบ
ในทางลบตอชุมชน เพื่อเตรียมแผนและวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง ลดผลกระทบและ
ความสูญเสียที่อาจเกิดแกชมุ ชน ทรัพยสนิ สิ่งแวดลอมและการบริการดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน
•
•

•

•

•

•

เพื่อสํารวจ รวบรวมและจัดเก็บขอมูลโดยชุมชนมีสวนรวม
เพื่อใหชุมชนทราบและเขาใจถึงลักษณะ รูปแบบ ความรุนแรง ความถี่ ความสูญเสียและ
ความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในชุมชนนัน้
เพื่อใหชุมชนและผูปฏิบัตงิ านภาคสนามทราบและเขาใจขอมูลพืน้ ฐานตางๆ รวมทั้งสภาพ
และสถานการณในชุมชนของตน
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติและ
นําไปกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิธรรมชาติได (แผนปองกันและลด
ผลกระทบ + แผนเตรียมการฟนฟูบรู ณะ)
เพื่อใหชุมชนเกิดความเขาใจตรงกันเกีย่ วกับการประเมินความเสี่ยง (ภัย ความลอแหลม
และความสามารถในการรับมือ)
เพื่อประเมินขีดความสามารถ ศักยภาพและทรัพยากรของชุมชนในการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งสรางขีดความสามารถของชุมชนและทรัพยากร ซึ่งจะทําใหสามารถนําไปวางแผนและหา
วิธีการรับมือและลดความเสี่ยง โดยคํานึงถึงขีดความสามารถและทรัพยากรของชุมชนเปนหลัก
ตลอดจนการสนับสนุนที่ตองการขอรับจากภายนอก
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องคประกอบในการประเมินความเสี่ยงแบบมีสวนรวม
•

•

•

•

การประเมินภัย (Hazard Assessment) คือการประเมินธรรมชาติและพฤติกรรมของภัย เพื่อ
ชี้ใหลักษณะของภัยที่เกิดขึน้ และมีผลทางลบตอชุมชนนั้น
การวิเคราะหความลอแหลม (Vulnerability Analysis) เพื่อระบุวาสิ่งใดบางทีม่ ีความ
ลอแหลมตอความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ เพราะสาเหตุใด สิ่งตางๆ ที่
เปนความลอแหลมตอทรัพยสิน สิ่งสาธารณะประโยชน สถานที่ราชการ สถานทีส่ ําคัญทาง
ศาสนา การประกอบการ/อาชีพ สิ่งแวดลอม
การประเมินกําลังความสามารถ (Capacity Assessment) การประเมินขีดความสามารถและ
กลยุทธของชุมชนในการเตรียมปองกันภัยและผลกระทบจากภัย ทรัพยากรใดบางที่สามารถ
นํามาใชในกิจกรรมในการจัดการความเสีย่ งไดบาง ทั้งกอนเกิดเหตุ ระหวางและหลังการเกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ
การรับรูของชุมชนเกีย่ วกับความเสี่ยง (People’s Perception of Risk) ประชาชนในแตละ
พื้นที่จะรับรูและมองภาพของภัยพิบัติในระดับและแงมุมที่ตางกันทัง้ นี้ขึ้นอยูกับอายุ เพศ
การศึกษา ภูมิหลัง ประสบการณ วิถีชีวิต หนาที่การงาน ประเพณี วัฒนธรรม ความรูและความ
ไมรูในสภาพความเปนอยูแ ละสิ่งแวดลอมที่เสี่ยงตอภัย
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ปจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงและการสูญเสีย

การบริหารจัดการทองถิ่นที่ไมเหมาะสม
การประสานความรวมมือในการรับมือกับภัยพิบัติที่ไมเพียงพอ
งานวิจัยและการปฏิบัตกิ ารในการลดความเสี่ยงและการเตรียม
ความพรอมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติมีความผิดพลาดและไมเหมาะสม
การวางผังเมือง การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมถึงการบํารุงรักษา และการปรับปรุง
ใหทันสมัย ยังไมเพียงพอ
การขยายตัวของเมืองที่ไมเหมาะสม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม
องคกรปกครองทองถิ่นและประชาสังคมที่ไมเขมแข็งเพียงพอ
กิจกรรมผิดกฎหมายและการกระทําทีผ่ ิดกฎหมายอันมีสาเหตุจากการหลีกเลีย่ งกฎหมายและไมรู
กฎหมาย

นโยบายที่ไมพรอมพอ
การลดความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ควรเปนสวนหนึ่งของแผนบริหารจัดการในทุก
ระดับ
การไมมีแผนจัดการและแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงตอภัยพิบัติธรรมชาติในขณะเกิด
เหตุ หรือในชวงวิกฤต
นโยบายที่เนนเรื่องการแกปญหา มากกวาการปองกันกอนเกิดเหตุ
การขาดความรวมมือกันจากผูเชีย่ วชาญในหลายฝาย ทีต่ างฝายตางปฏิบัติการ

ทรัพยากรที่จํากัด
ความรูและทักษะที่ไมเพียงพอ ในเรื่องขนาดของปญหา ปจจัยเสี่ยงของชุมชน และการเชื่อมโยง
ระหวางปจจัยตางๆ และวิธกี ารในการแกไขปญหา
ขาดการนําประสบการณจากพื้นที่อื่นๆ มาประยุกตใชกับพื้นที่ของตน
ทรัพยากรในการสรางบานเรือน และการบํารุงรักษา ที่ไมเพียงพอ
ทรัพยากรชุมชนมีจํากัด เชน คณะกรรมการและเครือขายชุมชน ทรัพยสิน อาชีพทางเลือก เสียงของ
ชุมชน
ขอจํากัดเรือ่ งงบประมาณและเทคโนโลยี

ปจจัยเพิ่มความเสี่ยงอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนําไปสูการเพิ่มความถี่ของปรากฏการณผิดปกติของอากาศ
สาธารณสุขทีม่ ีคุณภาพต่ําจะลดศักยภาพของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ ชุมชนแออัด
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การปองกัน บรรเทา และรับมือ
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การปองกัน บรรเทา และรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ

การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติสามารถแยกออกมาเปนเรื่องที่แตกตางกันไป คือ การปองกัน การ
บรรเทา การรับมือ การชวยเหลือในระยะสั้น และการฟนฟูในระยะยาว ซึ่งในสามหัวขอแรกเกีย่ วของ
กับการลดความเปราะบางของชุมชนตอภัยพิบัติธรรมชาติ และในขณะเดียวกันการเสริมสรางศักยภาพ
เพื่อรับมืออยางมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
วัตถุประสงคโดยรวมของแผนและกิจกรรมในการปองกัน บรรเทาและการรับมือ คือ การลด
ความเจ็บปวยและการเสียชีวิต การสูญเสียของทรัพยสินและทรัพยากรและเพื่อใหเกิดความวุนวาย
อยางนอยที่สดุ ตอชีวิตและอาชีพของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

การปองกัน การบรรเทา และการรับมือ คืออะไร
กิจกรรมและแผนในการปองกันภัยพิบัตธิ รรมชาติพยายามลดโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
หรือโอกาสที่เกิดขึ้นนั้นจะสงผลตอชุมชนหรือทรัพยสินและทรัพยากรของชุมชนในกรณีที่ไมสามารถ
ปองกันภัยพิบัติธรรมชาติหรือผลกระทบตอชุมชน กิจกรรมและแผนในการบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
พยายามที่จะลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตอชุมชน ทรัพยสินและทรัพยากร สิ่งแวดลอม
กิจกรมและแผนในการรับมือพยายามทีจ่ ะเสริมสรางศักยภาพและความพรอมของชุมชนที่จะ
ตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบตั ิธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนใหชุมชนสามารถตัง้ รับ
สถานการณทวี่ ิกฤตไดในขณะที่กําลังเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น และสามารถกลับไปสูสภาพปกติอยาง
รวดเร็วหลังจากผานการเกิดภัย
เราจะพัฒนาแผนและดําเนินกิจการในการปองกันการบรรเทาและการรับมือไดอยางไร มี
มาตรการอยางเปนรูปธรรมอยางไรบาง ซึง่ เราสามารถศึกษา เรียนรูจ ากสองรูปแบบ เพื่อชวยใหเรา
พัฒนาความคิดเกี่ยวกับการปอง บรรเทาและการรับมือ
รูปแบบแรก เปนรูปแบบโดยรวม ซึ่งจะชี้ใหเห็นวามีเรื่องอะไรบาง ที่จะตองพิจารณาทบทวนใน
การปองกัน บรรเทาและการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
รูปแบบที่สอง เปนรูปแบบที่ละเอียดกวา ซึ่งอาจเหมาะสมกับการจัดการภัยพิบัตธิ รรมชาติโดย
ชุมชน มากกวารูปแบบทีห่ นึ่ง
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รูปแบบโดยรวมในการปองกัน บรรเทาและการรับมือ

สามารถระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนในการปองกัน การบรรเทาและการรับมือ
โดยการพิจารณา 5 วิธีการในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ และการระดมสมองเกี่ยวกับกิจกรรมและ
แผนทีจ่ ําเปนตองทําภายใตวิธีการดังกลาว 5 วิธีการนั้นคือ

มาตรการการกอสรางและโครงสรางวิศวกรรม
เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการสราง.โครงสรางใหมหรือการปรับปรุงโครงสราง
ที่มีอยูแ ลว ซึ่งมีหัวขอยอยดังนี้
•

การพัฒนาโครงสรางและอาคารเพื่อใหสามารถตานทานภัยพิบัติธรรมชาติได

•

การสรางโครงสรางเพื่อชวยควบคุมภัยธรรมชาติอันตรายในประเภทตางๆ เชน ทํานบกั้นน้ํา
คลองระบายน้ํา เขื่อน

มาตรการของการจัดการรูปแบบผังชุมชนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
เพื่อทบทวนการวางแผนผังชุมขนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประเมินวามีการวางแผน
ทีเหมาะสมหรือไม ซึ่งมีสวนในการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ หรือในการเพิ่มความรุนแรงของ
ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตอชุมชน ทรัพยสินและทรัพยากร
•

การกําหนดปจจัยเสี่ยง เพื่อที่ลดปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน
• การทบทวน สาธารณูปโภค (เชน น้ําประปา ไฟฟา โทรคมนาคม )และโครงสรางพื้นฐานที่สาํ คัญ
(เชน ถนน สถานีอนามัยและโรงเรียน) เพื่อประเมินการบริหารจัดการและประเมินผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น ถามีภยั พิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น
• การทบทวนการใชและการจัดการทีด
่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพือประเมินวา
รูปแบบการใชและการจัดการในปจจุบันกําลังเพิ่มความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติหรือไม นอกจากนี้ควร
ทบทวนวาการใชและการจัดการนั้นจะเปลี่ยนแปลงอยางไร ถาหากเกิดภัยพิบัตธิ รรมชาติขึ้น
• การทบทวนการขยายตัวของชุมชน การขยายตัวนั้นอยูภ
 ายใตการควบคุมของชุมชนหรือไม การ
ขยายตัวนั้นกําลังสรางความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติตอสมาชิกชุมชนบางสวน หรือ
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มาตรการการบริหารจัดการและการจัดตั้งกลุม องคกร
เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกลุม และองคกรรวมทั้งกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการ เพือ่
ชวยพัฒนาความพรอมในระดับชุมชนและเพื่อรับผิดชอบในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติทจี่ ะเกิดขึ้น
• การจัดตั้งกลุม
 และองคกรในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาความพรอมของชุมชน
• การจัดตั้งกลุม
 อาสาสมัครเพื่อรับมือและชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
• การเสริมสรางศักยภาพของผูที่เกี่ยวชองภายนอกชุมชน เชน องคกรบริหารสวนทองถิ่น เพื่อจะได
สนับสนุนการเตรียมความพรอมและการรับมือชองชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
• การศึกษาเรียนรูจากสถานการณในระดับทองถิ่นและการเก็บขอมูลเพื่อพัฒนาความเขาใจที่เพิ่ม
มากขึ้นในแงของปจจัยเสี่ยง ที่กําลังเพิ่มโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นหรืออาจจะเพิ่มความ
รุนแรงของผลกระทบตอชุมชน ถาหากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
• การศึกษาเรียนรูและการฝกอบรม เพื่อเสริมสรางศักยภาพของสมาชิกชุมชนและผูที่เกี่ยวของอื่นๆ
เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคตางๆ ในการเสริมสรางความพรอมของชุมชน การรับมือกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและการใหการชวยเหลืออยางทันถวงทีหลังจากที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

มาตรการดานสังคม
เพื่อเสริมสรางความตระหนักและศักยภาพใหกับสมาชิกชุมชนในวงกวาง หมายความวาสมาชิก
ในชุมชน นอกจากกลุมองคกร อาสาสมัคร ทีร่ ับผิดชอบในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยตรง
• การลดระดับความกลัว ความตื่นตระหนก ในกลุมสมาชิกชุมชนจากภัยพิบัติธรรมชาติและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอชุมชน โดยการนําเอาขอมูลที่ถูกตอง การประเมินความเสี่ยงที่สะทอน
สถานการณจริงและการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมเพื่อเพิ่มความพรอมและสรางความมั่นใจใหกับ
ชุมชน
• มีการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขอมูลอยางตอเนือ
่ ง เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติและวิธีการ
ปองกัน บรรเทาและรับมือ
• โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจและศักยภาพ ของทุกสวนและสมาชิกทุกคน
ในชุมชนในเรือ่ งภัยพิบัติธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อใหทุกคนในชุมชนสามารถ
รับมืออยางมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นโดยไมจาํ เปนตองพึ่งพากลุมองคกรและ
อาสาสมัครทีร่ ับผิดชอบในเรื่องดังกลาว
• การจัดการการมีสวนรวมของทุกสวนและสมาชิกทุกคนในชุมชน รวมทั้งสตรี เยาวชนผูส
 ูงอายุ
คนพิการ ทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้งกลุม คนที่ตา งศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ภายในชุมชน เพื่อ
แนใจวาขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติสามารถเขาถึงทุกคนในชุมชนและเพื่อแนใจ
วาทุกคนในชุมชนสามารถมีบทบาทในการเตรียมความพรอมและการรับมือตอภัยพิบัติธรรมชาติ
การฝกซอมกระบวนการตางๆ และการฝกหัด ทักษะ จนคุนเคย มีความเขาใจอยางดีและเปนสิ่งที่ทุก
คนในชมุชนสามารถนําไปปรับใชไดตามสถานการณ ยกตัวอยางเชน การฝกซอมกระบวนการอพยพ
และหลบภัย การฝกหัดเทคนิคกูภ ัย กูชพี
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มาตรการดานเศรษฐกิจ
เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหสมาชิกชุมชนไดเตรียมความพรอมลวงหนาตอภัยพิบัติธรรมชาติและ
นอกจากนี้เพื่อทําใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง และจะไดฟนตัวอยางรวดเร็วหลังจากเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
• สงเสริม สนับสนุน ใหสมาชิกชุมชนไดเตรียมความพรอมลวงหนาตอภัยพิบัติธรรมชาติ เชน
สนับสนุนกองทุน ใหสมาชิกกูเงิน เพื่อจะนําปรับปรุงที่อยูอาศัยของตนเอง ใหสามารถตานทานภัย
พิบัติธรรมชาติได หรือการลดหยอนภาษีสําหรับสมาชิกชุมชนที่ปรับปรุงที่อยูอาศัยเอง หรือสมาชิก
ชุมชนที่เปนอาสาสมัครใหบริการกับสมาชิกชุมชนอื่นๆในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
• การเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมดานเศรษฐกิจภายในชุมชน เชน การพัฒนาอาชีพ
ทางเลือก ถาเกิดภัยพิบัติขนึ้ ที่สงผลกระทบอยางมากตออาชีพชุมชนประเภทใดประเภทหนึ่ง สมาชิก
ชุมชนจะยังมีอาชีพทางเลือกอีกหลายประเภทที่สามารถพึ่งพาได ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจชุมชนนั้นเข็ม
แข็งขึ้น
• การจัดตัง้ กลุม
 ออมทรัพยชุมชนและมีสวัสดิการชุมชนใหแกผูประสบภัยอาจเปนระดับครัวเรือน
ชุมชน เพื่อจะมีกองทุนที่สามารถนําไปใชอยางทันที เพื่อครอบคลุมกิจกรรมการชวยเหลือในระยะสั้น
และกิจกรรมการฟนฟูในระยะยาว
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รูปแบบที่ละเอียดในการปองกัน บรรเทาและรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนในการปองกัน การบรรเทาและการรับมือ คือ
การพิจารณาขั้นตอนตางๆ ที่ตองดําเนินการที่กอใหเกิดการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพในระดับชุมชน รูปแบบนี้จะเนนขั้นตอนงายๆ อยางเปนรูปธรรม ซึ่งแตกตางจากรูปแบบ
โดยรวมดังที่กลาวขางตน เพราะฉะนั้นรูปแบบนี้นาจะเปนรูปแบบที่เปนประโยชนในการทํางานใน
ระดับชุมชน เพราะวาขั้นตอนตางๆ ภายใตรูปแบบนี้สามารถเขาใจและทบทวนความกาวหนาไดงายๆ
ขั้นตอนตางๆ ภายใตรูปแบบนี้จะชวยใหสมาชิกชุมชนเชาใจอยางชัดเจนในสิ่งทีตอ งดําเนินการ
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอนสามารถยกตัวอยาง
กิจกรรมที่ชุมชนจะไดนําไปพิจารณาสําหรับการดําเนินการในชุมชนของเขาเอง และขั้นตอนตางๆนั้น
ยังมีลําดับเปนธรรมชาติซงึ่ จะชวยใหชุมชนเขาใจวากิจกรรมไหนทีควรจัดการกอนและกิจกรรมไหนที่
ควรทําทีหลัง ขึ้นอยูกับกิจกรรมทีไ่ ดทาํ ไปแลวในระดับหนึ่ง
ทั้งหมดมีสิบขั้นตอนซึ่งไดระบุดังตอไปนี้ตามลําดับที่ชมุ ชนควรจัดการหรือควรดําเนินการ

การจัดการและการวางแผน
เปนการสงเสริมใหสมาชิกชุมชนไดรวมมือกันในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติไดมีโอกาส
ทบทวนการบริหารจัดการที่ผานมา ในแงของการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติและในวงกวาง เพื่อรวมกัน
วางแผนในการเสริมสรางในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติใหดีขึ้นในอนาคต ตัวอยางกิจกรรมมี
ดังตอไปนี้
• ประชุมชุมชนเพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจ
• ประชุมชุมชนเพื่อประเมินปจจัยเสี่ยงในระดับทองถิ่น
• การทบทวนการบริหารจัดการในดานอืน
่ ๆ นอกจากการจัดภัยพิบัติธรรมชาติ เชน การจัดการวาง
ผังชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
• การทบทวนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่ผา นมาและการพิจารณาวาจะเสริมสรางใหดีขึ้นใน
อนาคตไดอยางไร
• ประชุมชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนากิจกรรมและแผนตอเรือ
่ งการจัดการภัยพิบัติธรรมขาติ
• ประชุมชุมชนเพื่อรวมกันติดตามและประเมินผลในการดําเนินการกิจกรรมตามแผนการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติ
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การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ของชุมชน ควรจะใสรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชน
ใหชัดเจนและใหไดรายละเอียดมากทีส่ ุด เพื่อ
ประโยชนของชุมชนเองในการเตรียมพรอมปองกัน

การศึกษาและการเสริมสรางศักยภาพ
การศึกษาสถานการณในระดับชุมชนในแงของความเสี่ยงและการจัดการของภัยพิบัติธรรมชาติ การ
เสริมสรางศักยภาพของสมาชิกชุมชนและผูที่เกี่ยวของอื่น ๆผานการศึกษาและการฝกอบรม เพื่อให
ความรูค วามเขาใจและทักษะที่จําเปนในการจัดตั้งระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในชุมชนของเขา
ตัวอยางกิจกรรมมีดังตอไปนี้
• การศึกษา เก็บขอมูลเพื่อนําไปใชเปนพื้นฐานในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
• การศึกษา เรียนรูอยางมีสวนรวมในเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติและผลกระทบตอชุมชน
• การศึกษา เรียนรูอยางมีสวนรวมเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
• การศึกษา เรียนรูอยางมีสวนรวมเกี่ยวกับการรับมือจัดการกับสถานการณวิกฤต
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บุคคลและกลไก
การกําหนดบุคคลและกลุมที่จะรับผิดชอบในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในระดับชุมชนและการจัดตั้ง
กระบวนการและกลไกเพื่อใหการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติเปนกิจกรรมที่มกี ารดําเนินการอยาง
ตอเนื่องในอนาคต ตัวอยางกิจกรรมมีดังตอไปนี้
• การจัดตั้งกลุม
 องคกรหรือคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในระดับ
ชุมชน
• การจัดตั้งกลุม
 อาสาสมัครเพื่อใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ในกิจกรรมและแผน
ดานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
• การจัดประชุมชุมชนอยางเปนประจําเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการตระหนักถึงกิจกรรมและแผน
ดานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
• การฝกซอมและการฝกหัดอยางเปนประจําเชน กระบวนการอพยพและเทคนิค กูชีพ
• ประชุมชุมชนเพื่อประเมินกิจกรรมและแผนในดานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติและเพื่อปรับปรุง
แผนและกิจกรรมนั้นไดดีขนึ้ ในอนาคต

การประสานงานและความรวมมือ
การสรางความสัมพันธระหวางชุมชน ใกลเคียงและเครือขายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสรางความสัมพันธ
ของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทหนาทีใ่ นการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาเครือขาย ซึ่งสามารถใหการสนับสนุนและการชวยเหลือในการเตรียมความพรอม
และการรับมือกับภัยพิบัตธิ รรมชาติ ตัวอยางกิจกรรมมีดังตอไปนี้
• การคนหาองคกรภาคีรวมมือและเครือขายที่สามารถชวยสรางระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
หรือสามารถใหการชวยเหลือเมือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น
• การพัฒนาการประสานงานและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน
และหนวยงานภาครัฐเพื่อทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
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ที่อยูอาศัยและบานเรือน
คือการประเมินทบทวนสถานที่ทีอยูอาศัยของชุมชนและสภาพ ความเข็มแข็งของบานเรือน เพื่อ
กําหนดระดับความเสี่ยงและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อกําหนดมาตรการ
ที่ควรดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตัวอยางกิจกรรมมีดังตอไปนี้
• การยายครอบครัวออกจากพื้นที่ทีมีความเสี่ยงสูงไปยังพื้นทีปลอดภัย
• การสรางบานเรือนใหมที่สามารถตานทานภัยพิบัติธรรมชาติได
• การปรับปรุงบานเรือนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสามารถทีจ่ ะตานทานภัยพิบัติธรรมชาติได

มาตรการเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติประเภทตางๆ
สําหรับภัยพิบัติธรรมชาติในประเภทตางๆ จะมีมาตรการตางๆที่จะชวยลดความเสีย่ งจากภัย
พิบัติธรรมชาตินั้น หรือจะลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับชุมชนจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้น
เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เปนเรืองของการดําเนินมาตรการเพื่อชวยปองกัน บรรเทา ภัยพิบัติธรรมชาติใน
ประเภทตางๆ ตัวอยางกิจกรรมมีดังตอไปนี้
สึนามิ- การสรางกําแพงกันคลื่นยักษหรือการปลูกปาชายเลนบริเวณชายฝง
น้ําปาไหลหลาก และดินหรือโคลนถลม การสรางเขื่อนหรือทํานบกัน้ น้ํา คลองระบายน้ํา
ภัยแลง การจัดสรางระบบชลประทาน อางเก็บนา หรือวิธีการเก็บน้ําอื่น
ไฟปา การจัดสรางแนวกันไฟ หรือการฝกใชเครือ่ งมือดับเพลิง
พายุและน้ําทะเลหนุน การสรางกําแพงกั้นน้ําทะเล หรือที่หลบภัย
น้ําทวมฉับพลัน การขุดคลองหรือการสรางทํานบกั้นน้ําตามตลิ่ง
แผนดินไหว การเสริมสรางความแข็งแรงของบานเรือนหรืออาคารสาธารณะ เพื่อ
ตานทานตอแผนดินไหว

มาตรการเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติประเภทตางๆ
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ระบบเตือนภัย
การติดตั้งอุปกรณและการพัฒนากลไกในระดับทองถิน่ เพื่อติดตามเฝาระวังสถานการณและให
การเตือนลวงเมื่อกําลังจะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ตัวอยางกิจกรรมมีดังตอไปนี้
• การติดตั้งอุปกรณเฝาระวัง
• การเชื่อมโยงกับระบบเตือนภัยของภาครัฐ
• การพัฒนาวิธีการเพื่อติดตามและใชประโยชนจากแหลงขอมูล การเตือนภัยที่ไมเปนทางการ เชน
ขอมูลจากสื่อตางๆ อยางเชน สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ท หรือจากกลุมคนภายนอกทีรูจักซึ่ง
อาจจะใชโทรศัพทมือถือในการสงขาวสาร
• การพัฒนาวิธีการเพื่อติดตามและใชประโยชนจากสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติ ทีเ่ ราสังเกตไดจาก
ปรากฏการณทางธรรมชาติ

การสื่อสารและการเผยแพรขอมูล
การติดตั้งอุปกรณหรือการพัฒนากลไกเพื่อเผยแพรขอ มูล หรืออํานวยการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้เพือ่ ใหการเตือนวากําลังจะเกิดภัยพิบัติธรรมขาติหรือเพือชวยในการ
ประสานงานในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเพือประสานงานการชวยเหลือในระยะสั้น ใน
สถานการณฉกุ เฉินหลังเกิดภัยพิบัติธรรมชาติตัวอยางกิจกรรมมีดังตอไปนี้
• ไซเรนมือหมุน
• การติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัย
• การติดตั้งหอกระจายขาวชุมชน
• การฝกใชวิทยุสื่อสาร

การอพยพ
การกําหนดกระบวนการทีจ่ ะชวยใหสมาชิกชุมชนสามารถเคลื่อนยายไดอยางรวดเร็วและพรอม
เพรียง จากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ที่ชุมชนไดรวมกันกําหนดในพื้นทีท่ ี่ปลอดภัย ตัวอยางกิจกรรมมี
ดังตอไปนี้
• การกําหนดพืน
้ ที่ปลอดภัยรวมกันในระดับชุมชน
• การกําหนดเสนทางอพยพรวมกันในระดับชุมชน
• การติดตั้งปายบอกทางอพยพ

การหลบภัย
การสรางหรือปรับปรุงอาคารเพื่อใหสามารถตานทานภัยพิบัติธรรมชาติไดและเพื่อใหสมาขิกชมุ
ชขนใชเปนพื้นที่หลบภัยไดอยางปลอดภัยในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้น และไมสามารถอพพยออกจากพื้นที
อยางทันเวลา
• การสรางทีห
่ ลบภัยสาธารณะ
• การปรับปรุงอาคารสาธารณะใหสามารถตานทานภัยพิบัติธรรมขาติไดและสามารถใชเปฯทีห
่ ลบ
ภัยได
• การเตรียมอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหมเพื่อใชในชวงเวลาหลังเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
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การชวยเหลือและการฟนฟู
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แนวทางการจัดการผูป ระสบภัยและชุมชนในสถานการณภัยพิบัติในมิติหญิงชาย

การเสริมสรางศักยภาพ เพื่อการสรางหลักประกันการมีสวนรวมและมีมิติหญิงชายตลอด
ระยะเวลาการฟนฟู
ผูประสบภัยควรไดรับโอกาสในการมีสวนรวมในการกําหนด วางแผน จัดทํา ควบคุม ดูแลและ
การประเมินผล แผนงานชวยเหลือ ซึ่งสะทอนจากการที่หญิงและชายในทุกชวงอายุจากประชากรที่
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบตั ิธรรมชาติและประชากรในพื้นที่รวมทั้งกลุมเสี่ยงภัย ไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการชวยเหลือและมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตอองคกรที่เขามาชวยเหลือ ตลอดทุกขั้นตอน
ของโครงการ
การนําหลักการมีสวนรวมของผูหญิงใหเกิดผลในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นตอเมื่อเจาหนาที่
รับผิดชอบในการชวยเหลือผูประสบภัยตระหนักและมองเห็นถึงศักยภาพและบทบาทของผูหญิง หาก
เปนเชนนั้นแลวจะสงผลถึงการพัฒนากลไกทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการทีจ่ ะเอื้อใหเกิดการ
เขาถึงผูประสบภัยที่มคี วามแตกตางหลากหลายในแงการดํารงชีพ วัฒนธรรม และกลุมชาติพันธุ ทั้งนี้
ยังสามารถเขาถึงความตองการเฉพาะผูห ญิง เด็ก และกลุมเปราะบางอื่นๆ
การสงเสริมการมีสวนรวมของผูหญิงในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติสามารถทําไดโดยการเสริม
ศักยภาพและสนับสนุนใหมีมาตรการทางบวกรูปแบบและวิธีการตางๆ เพื่อใหผหู ญิงไดมีสวนรวมใน
การกําหนด ตัดสินใจในการดําเนินงานตางๆ ซึ่งจะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของ
ผูประสบภัยในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใหผูหญิงไดรับประโยชนและไดถือครองกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินตางๆ ไดรับการชวยเหลือจากรัฐ เอกชน เชน บานถาวร เรือและอุปกรณในการประกอบ
อาชีพ เปนตน อยางชอบธรรมตามหลักความเทาเทียมและเปนธรรม
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แผนงานทีจ่ ัดทําขึ้นจะตองสอดคลองกับความตองการของผูประสบภัยและชัดเจนเขาใจงาย ทัง้ นี้
ขั้นตอนการจัดทําแผนดังกลาวควรเริ่มจากการประเมินขั้นตนโดยการวิเคราะหธรรมชาติของภัยพิบัติ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูประสบภัย ควรคนหาศักยภาพของชุมชนที่ไดรับผลกระทบ จัดทําขอมูล
พื้นฐานและประเมินความตองการและความเสี่ยง พรอมกําหนดชองวางของความชวยเหลือที่ได
ดําเนินการมาแลว
ทั้งนี้การประเมินสภาพพื้นที่และชุมชนทีป่ ระสบภัยจะตองมองแบบภาพเชิงองครวมโดยไมแยก
แตละสวนออกจากกัน อยางเชน เศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณี สังคม การเมือง และปจจัยดานความ
ปลอดภัย กลไกของการแกไขหรือความคาดหวังตอการฟนชุมชน
ขั้นตอนนี้เปนหลักปฏิบัติทสี่ ําคัญมากเนือ่ งจากหากไมเขาใจชุมชนและพื้นที่ประสบภัยอยางทอ
แทแลวจะไมสามารถดําเนินการแกไขและฟนฟูชุมชนไดอยางสมบูรณ

หลักปฏิบัติในการประเมินสถานการณพื้นที่ประสบภัย เพื่อการวางแผน
•
•

•

•

•

•

ระบุเปาหมายการประเมินทีช่ ัดเจน
แจงและสรางความเขาใจกับชุมชน รวมถึงผูนําชุมชนที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อให
ชุมชนทราบถึงการประเมินที่จะเกิดขึ้น เปดโอกาสใหมีการซักถาม การแสดงความคิดเห็นจาก
ชุมชนกอนการดําเนินงาน
จัดทีมงานของหนวยงานรับผิดชอบการชวยเหลือผูประสบภัย กําหนดใหกลุมบุคลากร รวมถึง
ทีมงานรับแจงภัย หรือทีมปฏิบัติงานในพื้นที่องคกรประกอบของหญิงชายในสัดสวนเทาเทียม
กัน
คํานึงถึงความเหมาะสมของวิธีการเก็บขอมูล อยางเชน พื้นที่ที่ตองการครอบคลุม การใชเวลา
ดําเนินการโดยคํานึงถึงขอจํากัด และขอดีของวิธีการเก็บขอมูลแตละประเภท เชน การจัดทํา
สํารวจ สัมภาษณ กลุมยอย ทั้งนี้กําหนดใหมีสมาชิกคณะสํารวจ จัดทําขอมูลผูประสบภัย
ครึ่งหนึ่งเปนผูหญิง
จัดทําขอมูลพื้นฐานของกลุม ผูเปราะบางตางๆ รวมถึงรายชือ่ และทีอ่ ยู ตลอดจนถึงสัดสวนของ
กลุมเปราะบางที่คณะประเมินตองเขาไปทําการ
ศึกษากิจกรรมที่องคกรหรือหนวยงานอืน่ อยางเชน องคกรพัฒนาเอกชน หนวยงานภาครัฐ ที่
ไดดําเนินการในพื้นที่ประสบภัยไปแลวหรืออยูใ นระหวางการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ทํางานซ้ําซอนและพัฒนากลไกความรวมมือที่เกื้อกูลตอการดําเนินงานในอนาคต จัดทํารายงาน
ประเมินเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ
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เมื่อประเมินสถานการณพื้นที่ประสบภัย
•
•
•

•

•

•

แนะนําสมาชิกและชี้แจงบทบาทของแตละบุคคลที่อยูใ นทีมประเมินใหชัดเจน
กําหนดชวงระยะเวลาดําเนินการ เพื่อใหภารกิจเสร็จสิน้ ตามกรอบเวลาที่วางไว
เชิญตัวแทนผูป ระสบภัยโดยสนับสนุนใหผูหญิง เด็กและเยาวชน และกลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ เขา
มามีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอการประเมินอยางเสรี
จัดใหมีการสัมภาษณแบบกลุมยอยกับผูป ระสบภัยที่เปนเฉพาะ อยางเชน ผูหญิง เยาวชน เด็ก
และเจาหนาทีร่ ัฐ เพื่อใหโอกาสแตละกลุม ไดพูดหรือสะทอนประสบการณโดยเฉพาะในกรณีที่
กลุมดังกลาวไมกลาแสดงความคิดเห็นในทีสาธารณะ
สอบถามถึงความตองการเรงดวนของแตละกลุม และแจงใหผูประสบภัยทราบถึงขอมูลและ
ขอสรุปทีไดจากการเก็บขอมูล
กลับไปพูดคุยกับกลุมที่ตกคาง ซึ่งเปนกลุมที่ไมสามารถเขารวมเวทีการประเมินที่ดําเนินการไป

เมื่อออกแบบโครงการ และแผนการทํางาน
•

•

•
•

•

นําเสนอผลการประเมินใหแกชุมชนโดยจัดเวทีนําเสนอขอมูลอยางเปนทางการ โดยคํานึงถึง
รูปแบบการนําเสนอขอมูลที่ทุกกลุมเขาใจงาย ไมซับซอน จัดใหมกี ารวิเคราะห แลกเปลี่ยน และ
สรางความเขาใจถึงความหมายของขอมูลที่สะทอนออกมาจากการประเมิน
เชิญตัวแทนผูป ระสบภัยเขารวมการออกแบบโครงการ โดยสรางหลักประกันใหผหู ญิงเขามามี
สวนรวมในการออกแบบโครงการ อยางเชน การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการจัดการประชุมที่ไม
ตรงกับเวลาทีก่ ลุมผูหญิงทํางานหรือดําเนินกิจกรรมอื่นๆ เลือกสถานที่ที่สะดวกตอการเดินทาง
หรือการจัดใหมีเจาหนาทีค่ อยเลี้ยงดูเด็กในขณะทีผ่ ูหญิงเขารวมประชุมหรือจัดสถานที่สําหรับให
นมในที่ประชุม
อธิบายใหผูประสบภัยทราบถึงสิทธิของตนเองในฐานะผูประสบภัย
สงเสริมใหคณะกรรมการหมูบานในพื้นที่ประสบภัยมีสวนรวมในการวางแผนดานการใช
งบประมาณโดยประกันการมีสวนรวมของผูหญิงทีห่ ลากหลายวัย เชน เด็ก วัยรุนหญิงและ
คนชรา ทั้งในรูปแบบของกลุมและรายบุคคลในพื้นทีป่ ระสบภัย
ออกแบบกลไกการรับคํารองทุกขและวิธีการดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองทุกข โดยให
ความสําคัญกับการสรางกลไกที่สามารถประกันโอกาสใหผหู ญิงสามารถเขาถึงกลไกรองทุกขได
โดยไมเกรงกลัว
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เมื่อดําเนินกิจกรรมโครงการ
•

•

•

•
•

เชิญตัวแทนชุมชน คณะกรรมการหมูบาน องคกรชุมชนตางๆ ในสัดสวนชายหญิงที่เทาเทียมกัน
มากําหนดเงื่อนไข และเกณฑการคัดเลือกผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
ชี้แจงเงื่อนไขและเกณฑการคัดเลือกผูท ี่ไดรับประโยชนจากโครงการที่ไดกําหนดไวแลวในที่
สาธารณ เพื่อใหสมาชิกชุมชนเขาใจรวมกัน หรือใชวิธีการสื่อสารเชิงบวกที่ชวยลดอุปสรรคใน
การรับขอมูลขาวสารของผูห ญิง เนื่องจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมบางแหงไมเอื้อ
ประโยชนใหผหู ญิงสามารถสื่อสารดวยตัวหนังสือ หรือเอกสารทางการตางๆ ได
เชิญตัวแทนชุมชน คณะกรรมการหมูบาน องคกรชุมชนตางๆ ในสัดสวนชายหญิงที่เทาเทียมกัน
มาพิจารณาผูไ ดรับผลประโยชนตามเกณฑที่ไดตกลงรวมกัน
ประกาศรายชือ่ ผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการที่ไดกําหนดไวแลวในที่สาธารณะ
ประกาศใชกลไกการรับคํารองทุกขและวิธีการดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองทุกข โดยให
ความสําคัญกับการสรางกลไกที่สรางเงื่อนไขใหผหู ญิงสามารถเขาถึงกลไกการรองทุกขไดโดยไม
เกรงกลัว กลไกการรับเรื่องรองทุกข

การติดตามประเมินผลการทํางาน
•

•

จัดตั้งคณะประเมินผลที่มีองคประกอบ ไดแก กลุมผูมสี วนไดสวนเสียในพื้นที่ ตัวแทนจากองคกร
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประเมินผลการดําเนินงานและ
แผนงาน โดยคํานึงถึงสัดสวน และบทบาทชายหญิงทีเ่ ทาเทียมกันในคณะทํางาน
แบงปนขอมูลผลการประเมินอยางทั่วถึงและเทาเทียมทุกฝาย โดยคํานึงถึงขอจํากัดทางภาษาที่
กลุมผูหญิงในบางบริบททางสังคม วัฒนธรรม และศาสนา
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การบรรเทาทุกขและการตอบสนองภายหลังภัยพิบัติ
ในกรอบความตองการเฉพาะหนาหลังภัยพิบัติ

หลักปฏิบัติการใหแจกอาหาร น้ํา ยา และของใชจําเปน
อาหาร
อาหารและน้ําอุปโภคและบริโภคที่สะอาดเปนสิ่งที่ผหู ญิงตองการเปนอันดับแรก เนื่องจากผูหญิง
ดูแลและรับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัวโดยรวม โดยเฉพาะความหวงใยที่ผหู ญิงมีตอบุตรและ
ผูสูงอายุ การแจกอาหารและปจจัย 4 ตางๆ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหการดูแลแกผูหญิงมีครรภ
ผูหญิงที่อยูใ นชวงตองใหนมลูกเล็ก โดยยึดหลักปฏิบัตทิ ี่ไมทาํ ใหผูประสบภัยปฏิบัติที่ไมทําให
ผูประสบภัยไมรูสึกเหมือนถูกซ้ําเติมหรือเปนทุกขมากขึ้น เพราะความหิวโหยจากการขาดแคลนอาหาร
และน้ําและเกิดภาวะทุโภชนาการและตั้งอยูบนฐานการเคารพศักดิศ์ รีของความเปนมนุษยของ
ผูประสบภัย ไมทําใหผูมารับของเกิดความรูสึกวากลายมาเปนขอทาน หรือตองแกงแยงอาหารที่นํามา
แจกจาย
การจัดหาอาหารและน้ําดืม่ ใหแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาผูประสบภัยจะสามารถกลับ
เขาสูการทํางานอาชีพ มีรายไดของตัวเอง แมวาการจัดหาจะตอเนือ่ งเปนเวลายาวนาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูหญิงที่ตั้งครรภ และผูหญิงทีมีลูกออนที่ยังตองใหนมลูก หญิงหมาย ผูสูงอายุ เด็กกําพรา และ
ผูพิการชวยตัวเองไมได ควรจะไดรับการชวยเหลือดานอาหารอยางตอเนื่องจนกวาบุคคลเหลานี้จะมี
หลักประกันดานอาหารที่มนั่ คงภายหลัง

น้ํา
น้ําเปนสิ่งจําเปนตอชีวิตและสุขภาพของคน ในสถานการณฉุกเฉินหรือหลังภัยพิบัติ น้ําอาจจะไม
พอเพียงตอความตองการพื้นฐานของมนุษย และในบางกรณี ดังนั้นการจัดหาน้ําดื่มที่ปลอดภัยใน
ระดับทีจะดํารงชีวิตอยูไดเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง สวนใหญแลวปญหาสุขภาพหลักๆ เกิดจากการขาด
สุขลักษณะทีด่ ี เพราะขาดแคลนน้ําและการบริโภคน้ําที่มีไมสะอาด

ยารักษาโรค
•
•
•
•

หลักการปฏิบัติในการจัดการเรื่องยารักษาโรคใหแกผูประสบภัยคือ
ยาบํารุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ อาหารเสริม
อาหารและยาบํารุงสุขภาพ เชน วิตามินรวม ธาตุเหล็ก เปนตน
ยาคุมกําเนิด
ยาสําหรับผูตดิ เชื้อ อยางเชน ยาตานไวรัสสําหรับผูที่อยูรวมกับเชื้อเอชไอวีใหเพียงพอตอความ
ตองการ โดยคํานึงหลักการเก็บขอมูลที่เปนความลับสําหรับผูที่อยูรว มกับเชื้อเอชไอวี
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เครื่องใชสําหรับสตรี
การแจกของใชสตรีเปนเรื่องที่ตองใสใจเปนพิเศษ การชวยเหลือผูประสบภัยสวนใหญมองขาม
มิติที่เกี่ยวของกับความตองการของผูห ญิง โดยเฉพาะเรื่องทางกายภาพ จําเปนตองมีการจัดการอยาง
เหมาะสม โดยที่ไมทําใหผหู ญิงรูสึกอายและลําบากใจหรือกระดากใจที่จะรับของใชสวนตัว เชน
ผาอนามัย ชุดชั้นในและกางเกงใน จําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองจัดใหเจาหนาทีผ่ ูหญิงเปนผูแจกของ

ระบบการดูแลเด็กออน
•
•
•

จัดบริการวัคซีนใหแกเด็กออน
อุปกรณเลี้ยงเด็กออน ไดแก ขวดนม ผาออมและอุปกรณทําความสะอาด
บริการที่ตมน้าํ น้ําสะอาดเปนพิเศษ หรืออุปกรณสําหรับการชงนมหรือสถานที่สว นตัวใหแมลูก
ออน

หลักปฏิบัติในการแจกของใชอื่นๆ และสิ่งยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจหรือชวยผอน
สิ่งของใชอื่นๆ ที่มีคามจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวันเปนสิ่งที่ตองใหความสนใจและจัดหา
ใหผูประสบภัย เพื่อเปนการบรรเทาความเครียด และชวยใหเกิดความผอนคลายโดยไมจาํ เปนตอง
พึ่งพายาคลายความเครียด และสงเสริมการนําแนวทางตามหลักธรรมะเปนเครือ่ งบรรเทาใจ

สาธารณูปโภค
การจัดหาหองน้ํา หองสวนที่สะอาดและเพียงพอมีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากเรือ่ งดังกลาวมี
ผลตอสุขภาพอนามัยของผูห ญิง ผูใช (โดยเฉพาะผูหญิง) ดังนั้นการจัดการเรื่องหองสุขาตองไดรับการ
ออกแบบการกอสรางที่เหมาะสม โดยผูประสบภัยจะตองมีสวนรวมในการใหคาํ ปรึกษาและเห็นดวยกับ
การออกแบบและสถานที่ตงั้ หองสุข (แหลงขอมูล SPHERE, APWLP)

หลักปฏิบัติในการใหการชวยเหลือเรื่องที่พักชั่วคราวและบาน

ผูที่ประสบภัยที่สูญเสียบานและที่อยูอ าศัยจะตองไดรับการชวยเหลือโดยจัดหาที่พกั ใหอยาง
เหมาะสม
ในบางกรณีผรู อดจากภัยพิบัติบางคนไมสามารถเขาถึงการชวยเหลือดังกลาวเพราะไม
สามารถแสดงหลักฐาน (ทะเบียนบาน) วาเปนเจาของบานกอนเกิดภัยพิบัตไิ ด ทั้งนี้การใหความ
ชวยเหลือดานที่อยูอาศัยตองสรางหลักประกันวาผูหญิงและครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เปนผู
พิการ ผูสูงอายุ ทุพลภาพ มีที่อยูอาศัยทีเ่ หมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ถูกสุขลักษณะ
ทั้งในระยะฉุกเฉินและระยะยาว
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หลักปฏิบัติในใหการชวยเหลือดานสุขภาพรางกายในอนามัยเจริญพันธุ
การบริหารดานสุขภาพตามหลักการมนุษยธรรมแกผูประสบภัย ใหคาํ นึงถึงความเชื่อ
วัฒนธรรม ศาสนา กระบวนการเลี้ยงดูทางสังคม ซึ่งเปนตัวกําหนดความสัมพันธเชิงอํานาจ และ
บทบาททางสังคมของ หญิง ชาย และมีผลตอการสรางระบบคุณคา และพฤติกรรมทางสังคมในชุมชน
ของผูประสบภัย ซึ่งจะมีความแตกตาง หลากหลายกันไป เชน หญิงในชุมชนชาวมอกน มอแกลน และ
หญิงในชุมชนมุสลิม ภาวการณทผี่ ูหญิงชาดโอกาสทางการศึกษาไมรหู นังสือ การไมมีสัญชาติ สภาพ
การตั้งทองและมีลูกออนในชวงประสบภัยพิบัติ ทําใหผูหญิงเขาไมถงึ บริการดานสุขภาพ ดังนั้นจึง
จําเปนตองสรางหลักประกันใหผหู ญิงกลุม ดังกลาวสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพ

หลักปฏิบัติเพื่อการปองกนการคุกคามทางเพศ
•

•

•
•

•

•

•

จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศทัง้ ในที่พักชั่วคราว และใน
ชุมชน
จัดใหมีอาสาสมัครผูหญิงเขารวมเปนกรรมการและทําหนาที่ติดตามผลการทํางานปองกันและ
ชวยเหลือผูเดือนรอนจากความรุนแรงทางเพศ
จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในชวงเวลากลางคืน
จัดใหมีเจาหนาที่ตาํ รวจเขาตรวจตามความจําเปน และหามเลนการพนัน การใชสารเสพติด การ
ขายเหลาในบริเวณที่พักชั่วคราวและในชุมชน
มีการใหความรูเรื่องการปองกันภัยความรุนแรงทางเพศ บทบาทหญิงชายและอนามัยเจริญพันธุ
สําหรับวัยรุนหญิงชาย ใหสามรถปองกันภัยทางเพศ
จัดใหเด็กและวัยรุนหญิงมีสว นในการออกแบบ วางแผนผังของที่พักชั่วคราว เชน หองพัก
หองครัว หองน้ํา และ โรงเรียนชั่วคราว ใหตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวก มีความปลอดภัยหรับเด็ก
และวันรุนสําหญิง
จัดทําคูมือการปองกันการคุกคามทางเพศสําหรับเด็กและผูหญิง
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•

•

•

•

•

•

จัดใหมีนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยาหญิงมาใหบริการคําปรึกษาสําหรับผูประสบปญหาความ
รุนแรงทางเพศ ทั้งหญิงและชาย
ใหความชวยเหลือทางดานสังคม การตรวจและรักษาสุขภาพรางกาย จิตใจ สําหรับผูประสบ
ปญหาความรุนแรงทางเพศ ทั้งหญิง ชาย และใหการคุม ครองตามกระบวนการทางกฎหมาย ัด
หาที่พักที่ปลอดภัยจากการกระทําความรุนแรง
จัดใหมีนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยาหญิง บริการใหคาํ ปรึกษาสําหรับผูประสบปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว
จัดใหความชวยเหลือและการคุมครองตามกระบวนการทางกฎหมายสําหรับผูหญิง เด็ก ที่
ประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว
มีการใหความรูสําหรับผูประสบภัยหญิง ชาย ในเรื่องการปองกันและชวยเหลือผูห ญิง และเด็กที่
ประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว
จัดใหมีอาสาสมัครผูหญิง เยาวชนทํางานรวมกับนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยาหญิงในการให
คําปรึกษาและความชวยเหลือผูหญิง และเด็กที่เดือดรอนจากการคุกคามทางเพศและความ
รุนแรงในครอบครัว
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ภาคผนวก
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เกมสตลาด...เพื่อเตรียมพรอม ปองกัน รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ
คืออะไร
ผูเขารวมปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมชุมชน เพื่อใชงบประมาณทีจ่ ัดสรรไวในการซื้อสินคาจาก
ตลาดจําลอง สินคาดังกลาวนั้นทีมชุมชนตองนําไปใชในการปองกัน บรรเทาและการรับมือกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติในชุมชนของตนเอง
การเลมเกมสตลาดนี้แตละชุมชนจะไดศกึ ษาเรียนรูเกีย่ วกับขอดีขอเสียของวิธีการตางๆใน
การปองกัน บรรเทาและรับมือ รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดที่อาจใชไดอยางสําเร็จในชุมชน
ตนเอง

ใชเพื่ออะไร
•

•

•

เพื่อใหความรูแ ละพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคตางๆในการปองกัน บรรเทาและ
รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติในระดับชุมชน
เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอดีขอเสียของวิธีการและเทคนิคดังกลาวและเพื่อสงเสริม
การอภิปรายแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิกในชุมชน
เพื่อสมาชิกในชุมชนจะไดมีโอกาสทบทวนและประเมินวิธีการและเทคนิคตางๆในการปองกัน
บรรเทาและรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อจะไดเริ่มมีการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวคิดที่มคี วาม
เปนไปไดและอาจเปนประโยชนตอชุมชนของตนเอง

ควรไดขอมูลอะไรบาง
•

•

•

แตละชุมชนทีไ่ ดมีสวนรวมในการเลนเกมสนี้ ควรจะจดบันทึกรายละเอียดของวิธีการปองกัน
บรรเทาและรับมือที่มีความเปนไปไดและอาจเปนประโยชนตอชุมชนตนเอง
นอกจากสินคาที่สามารถหาซื้อไดในตลาดจําลองนั้นสมาชิกชุมชนเองคงมีความคิดดีๆ เกี่ยวกับ
วิธีการอื่นๆในการปอง บรรเทาและรับมือ ที่อาจเหมาะสมและนาพิจารณาสําหรับการใชใน
ชุมชนของตนเอง
สินคาบางอยางในตลาดจําลองนั้น คณะวิทยากรกําหนดราคาใหสูงและเกินงบประมาณทีจ่ ัดสรร
ไวสําหรับแตละชุมชน
ซึ่งสมาชิกชุมชนจึงจําเปนตองระดมความคิดเกีย่ วกับแหลงทุนอื่นๆที่
สามารถขอการสนับสนุนได เพราะฉะนั้นผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการเลนเกมสนี้อีกอยางหนึ่งคือ
ขอเสนอจากแตละชุมชนเกี่ยวกับแหลงทุนทางเลือก

66

ทําอยางไร
คณะวิทยากรจะขอใหผูเขารวมเปนทํางานเปนทีมในกลุมของชุมชน ซึ่งหนึ่งชุมชนตอหนึ่งทีม
โดยกําหนดจัดตั้งรานคาหลายรานใหเปนสถานที่จะเลนเกมส ซึ่งแตละรานจะมีรายชื่อของสินคาที่
จําหนาย รวมทั้งราคาของสินคาแตละประเภท แตละรานจะมีสินคาที่ครอบคลุมดานใดดานหนึง่ ของ
การปองกัน บรรเทา และรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ โดยที่สินคาแตละอยางจะเปนรูปแบบวิธีการหรือ
เทคนิคในการปองกัน บรรเทาและรับมือ
ทีมชุมชนแตละทีมจะไดรับงบประมาณในจํานวนทีค่ ณะวิทยากรไดกาํ หนด รวมทัง้ จะกําหนด
ชวงเวลาในการซื้อสินคา ซึ่งจะตองคิดวาสินคาที่ซื้อมานั้นจะมีสวนชวยในการปองกัน บรรเทาและ
รับมือของชุมชนตนเองไดอยางไร ขณะเดียวกันสินคาบางอยางในตลาดจําลองอาจจะมีราคาแพงเกิน
กวางบประมาณที่ไดจัดสรรไว ซึ่งแตละทีมชุมชนสามารถซื้อสินคาราคาแพงได แตจะตองระบุแหลงทุน
งบประมาณสมทบ ใหชดั เจนและมีความเปนไปได
เมื่อหมดเวลาในการซือ้ สินคา แตละทีมชุมชนจะตองนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาที่ซื้อมา
ซึ่งจะตองอธิบายไดวา จะมีประโยชนตอชุมชนอยางไรและตองชี้ใหเห็นถึงความเปนไปไดในการ
นําไปใชในชุมชนของตนเอง
คณะวิทยากรจะทบทวนการนําเสนอใหแตละทีมชุมชนและจะใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอดีและ
ขอเสียของวิธีการและเทคนิคตางๆ ในการปองกัน บรรเทาและรับมือ

ขั้นเตรียมการ
•

•

ตองพัฒนาตารางเปนรายชือ่ สินคาทีจ่ ะจําหนายในตลาดจําลอง (คือวิธีการและเทคนิคตางๆใน
การปองกัน บรรเทา และรับมือ) ซึ่งในตารางนั้นตองจัดกลุมสินคาทีจ่ ะเปนรานตางๆในตลาด
จําลอง (คือดานตางๆของการปองกัน บรรเทาและรับมือ)
กําหนดราคาของสินคาแตละประเภท ราคาที่กาํ หนดไวไมจําเปนตองถูกตอง แตควรสะทอน
ความจริงในแงของการประเมินราคา วิเคราะหและเปรียบเทียบสินคาแตละประเภท เชน การ
ดําเนินการตามวิธีการใดวิธกี ารหนึ่ง อาจจะมีราคาแพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอีกวิธีการหนึ่ง
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ตารางตัวอยางแสดงรานคาและสินคาตางๆ รวมทั้งราคาของสินคาแตละชนิด
ซึ่งตารางนีส้ ามารถนําไปใชไดเลยในการเลมเกมสตลาด
รานการจัดการ และวางแผน
•
•
•

•

•

•

การประชุมในชุมชน เพื่อเสริมสรางความตระหนักและความเขาใจ 25,000 บาท
การประชุมในชุมชน เพื่อประเมินปจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 25,000บาท
การประเมินทบทวนการบริหารจัดการในดานอื่นๆ เชน ผังเมือง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 20,000 บาท
การประเมินทบทวนการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติทผี่ านมา และการระดมขอคิดเห็น
เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการในอนาคต 20,000 บาท
การประชุมในระดับชุมชน เพื่อพัฒนากิจกรรมและวางแผนในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติ รวมกัน 25,000บาท
การประชุมในระดับชุมชนเพื่อติดตามและประเมินผลของการดําเนินกิจกรรมในเรือ่ งการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 25,000บาท

รานการศึกษาและการเสริมสรางศักยภาพ
•
•

•

การศึกษาเก็บขอมูล เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 20,000บาท
การศึกษาเรียนรูอยางมีสวนรวมในเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติและผลกระทบที่เกิดขึน้ กับชุมชน
40,000บาท
การศึกษาเรียนรูในเรื่องวิธีการและเทคนิคเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 40,000 บาท

รานกลุมองคกรและกลไก
•

•

•

•

•

การจัดตั้งกลุม องคกรหรือคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติใน
ระดับชุมชน 25,000บาท
การจัดตั้งกลุม อาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในเรือ่ งการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติอยางตอเนื่อง 40,000บาท
การจัดการประชุมในระดับชุมชนอยางเปนประจําเพื่อเกิดเปนกิจกรรมอยางตอเนื่องในเรื่อง
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 25,000 บาท
การฝกซอมและการฝกหัดอยางเปนประจําเชน การฝกซอมการอพยพหลบภัย การฝกหัดดาน
เทคนิคกูช ีพ 120,000บาท
การประชุมในระดับชุมชนเพื่อประเมินทบทวนกิจกรรมและแผนในเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติและ
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 25,000บาท
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รานการประสานงานและความรวมมือ
•

•

คนหาองคกรภาคีความรวมมือและเครือขาย ซึ่งสามารถชวยในการจัดการระบบการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติหรือสามารถใหการชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 30,000บาท
การพัฒนาการประสานงานและความรวมมือระหวางชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อทํางานรวมกันในเรือ่ งการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 30,000บาท

รานบานเรือนและที่อยูอาศัย
•
•
•

การยายครอบครัวออกจากพื้นที่ทีมีความเสียงอยางสุงไปยังพื้นที่ปลอดภัย 5,000,000บาท
การสรางบานใหมที่ตานทานภัยพิบัติได 5,000,000บาท
การปรับปรุงบานเดิมเพื่อใหแข็งแรงขึ้นและสามารถตานทานภัยพิบัติธรรมชาติได
1,500,000บาท

รานมาตรการเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติในประเภทตางๆ
สึนามิ
•
•
•

กําแพงกันคลืน่ ยักษ 1,000,000บาท
แนวปะการังเทียม 150,000บาท
การปลูกปาชายเลน 75,000บาท

น้ําปาไหลหลากและดินถลม
•
•
•
•

เขื่อน 1,000,000บาท
ฝายกั้นน้ําชุมชน 75,000บาท
ทํานบกั้นน้ําและโคลน 300,000บาท
ขุดคลองเพื่อใหเปนทางน้ําหรือโคลนไหลผาน 600,000บาท

ภัยแลง
•
•
•
•

สรางระบบชลประทาน 750,000บาท
สรางระบบชลประทานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 250,000บาท
อางเก็บน้ํา 2,500,000บาท
บอเก็บกักน้ําระดับชุมชน ครัวเรือน 250,000 บาท

ไฟปา
•
•
•
•

ทําแนวกันไฟในพื้นที่รอบชุมชนของตัวเอง 75,000บาท
ทําแนวกันไฟในหลายพื้นทีโ่ ดยรอบ 250,000บาท
เครื่องดับไฟของชุมชน 50,000บาท
อุปกรณดับเพลิงของทองถิ่น 500,000บาท
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พายุและน้ําทะเลหนุน
•
•
•
•

กําแพงน้ํา 750,000บาท
สรางทาเรือแบบถาวร 2,500,000บาท
ที่หลบภัยจากพายุสาธารณะ 750,000บาท
ที่หลบภัยจากพายุในบริเวณพื้นที่บานของตนเอง 1,500,000บาท

น้ําทวมแบบซ้ําซาก
•
•
•
•

สรางระบบระบายน้ํา 750,000บาท
ปรับปรุง รักษาระบบระบายน้ํา 250,000บาท
ขุดรอกคลองและลําน้ํา 450,000บาท
ทํานบกั้นน้ํา 600,000บาท

แผนดินไหว
•
•

ปรับโครงสรางของที่อยูอาศัยใหพรอมรับกับภัยพิบัติ 750,000บาท
ปรับโครงสรางอาคารสาธารณะ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ 1,000,000บาท

รานระบบเตือนภัย
•
•
•
•

การจัดตั้งอุปกรณเฝาระวัง 100,000บาท
การเชื่อมโยงกับระบบเตือนภัยของทางการ 100,000บาท
การพัฒนากลไกเพื่อที่จะติดตามแหลงขอมูลจากทีต่ างๆ 50,000บาท
การพัฒนาการทํางานเพื่อจะติดตามสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ 50,000บาท

รานการสื่อสารและการเผยแพรขอ มูล ขาวสาร
•
•
•
•

หวอหรือไซเลน (มือหมุน) 20,000บาท
การติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยของรัฐ 150,000บาท
การจัดตั้งหอกระจายขาว 150,000บาท
วิทยุสื่อสาร 50,000บาท

รานอพยพ
•
•
•

รวมกันกําหนดพื้นที่ปลอดภัย 25,000บาท
รวมกันกําหนดเสนทางอพยพภัย 25,000บาท
ติดตั้งปายเสนทางอพยพ 50,000บาท

รานหลบภัย
•
•
•

สรางหอหลบภัยของชุมชน 750,000บาท
ปรับปรุงอาคารสาธารณะที่สามารถใชเปนที่หลบภัยได 350,000บาท
การเตรียมน้ําดื่ม ยา อาหาร เครื่องนุงหม 150,000บาท
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•

•

•

กําหนดจํานวนงบประมาณที่จะจัดสรรใหกับทีมชุมชน งบประมาณทีก่ ําหนดไวควรเพียงพอ
เพื่อใหแตละทีมสามารถซื้อสินคาทีห่ ลากหลายได แตในขณะเดียวกันจํานวนเงินอาจจะนอย
เกินไปที่จะซื้อสินคาไดหมดตามความตองการ และนอยเกินไปที่จะซือ้ สินคาบางชนิดที่มีราคา
แพงมากได
พัฒนาชุดโปสเตอรหนึ่งแผนตอหนึ่งงาน แตละแผนจําเปนตองแสดงชื่อของรานคาและระบุ
สินคาที่จดั จําหนาย รวมทั้งราคาของแตละชนิด นอกจากนี้อาจจะใชการตูนหรือรูปภาพเพื่อชวย
แสดงลักษณะของสินคาทีใ่ หซื้อ ควรคิดดีๆ เกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอรนั้น เพราะวาถา
โปสเตอรมีความนาสนใจ ผูเ ขารวมเลนเกมสก็จะรูสึกสนุกกับเกมสที่เลน
ในวันที่จะเลนเกมสจําเปนมีคณะวิทยากรที่จะทบทวนและประเมินการนําเสนอแตละทีมชุมชน
ไดรวมทั้งใหความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีและขอเสียของวิธีการตางๆในการปองกัน บรรเทาและ
รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งความคิดเห็นจากคณะวิทยากรนับเปนสวนสําคัญในการเลนเกมส
นี้มาก

ขั้นดําเนินการ
•

•

•

•

•

•

คณะวิทยากรอธิบายวา ผูเขารวมจะรวมเลมเกมสตลาด ผูเขารวมจะตองจับจายซื้อสินคาใน
ตลาดจําลองซึ่งสินคานั้นจะชวยใหชุมชนปองกัน บรรเทาและรับมือกับภัยพิบัตธิ รรมชาติ
คณะวิทยากรอธิบายวา ในตลาดจําลองจะมีรานคาทีห่ ลากหลายและแตละรานจะจําหนายสินคา
ที่เกี่ยวของกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งของการปองกัน บรรเทาและรับมือ แตละรานคาจะมีรายชือ่ สินคา
รวมทั้งราคาของสินคาแตละชนิด
คณะวิทยากรอธิบายวา ผูเขารวมจะเปนกลุมทีมชุมชน หนึ่งชุมชนคือหนึ่งทีม และแตละทีม
ชุมชนจะไดรบั งบประมาณที่คณะวิทยากรกําหนดไวแลว ไมสามารถของบประมาณเพิ่มเติมได
คณะวิทยากรอธิบายวา จําวนงบประมาณทีจ่ ัดสรรไวใหแตละทีมชุมชนจะไมเพียงพอในการซือ้
สินคาที่พวกเขาตองการ
เพราะฉะนั้นแตละทีมชุมชนจึงจําเปนตองคิดใหดีวาจะตองการซื้อ
อะไรบาง
คณะวิทยากรอธิบายวา สินคาบางชนิดจะมีราคาแพงมากและละทีมชุมชนจะไมสามารถซื้อได
จากงบประมาณที่กาํ หนดไว ถาทีมชุมชนอยากจะซื้อสินคาราคาแพงนั้นจําเปนตองเสนอแหลง
ทุนทางเลือกหรือแผนในการระดมทุนโดยชุมชนเองหรือจากที่อื่นๆ)
คณะวิทยากรอธิบายวา จะกําหนดเวลาในการซื้อสินคา ซึ่งระยะเวลาจะมีนอยและไมสามารถขอ
เพิ่มเวลาได ในชวงเวลานั้นนอกจากการซื้อสินคาแตละทีมชุมชนจะตองเตรียมนําเสนอใหกับผู
รวมเขาประชุมดวย
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•

•

•

•

คณะวิทยากรอธิบายวา การนําเสนอแตละทีมชุมชนตองระบุสินคาที่เขาตัดสินใจซื้อและตอง
อธิบายประโยชนและความเปนไปไดที่จะนําไปใชในชุมชนของตนเอง นอกจากนี้การนําเสนอ
จะตองอธิบายแหลงทุนทางเลือกและแผนในการระดมทุนเพิ่มเติม (ถามี)
ผูเขารวมในกิจกรรมนี้ถูกจัดเปนกลุมทีมชุมชนและคณะวิทยากรจัดสรรงบประมาณใหแตละทีม
(คณะวิทยากรอาจตัดสินใจกําหนดงบประมาณใหแตละทีมชุมชนในจํานวนที่เทากันหรืออาจ
ตัดสินใจที่จะในจัดงบประมาณใหแตละทีมไมเทากันก็ได เพื่อจะไดมีแนวคิดที่แตกตางกันไปใน
การเลนเกมสของแตละทีมชุมชน)
จะใหกาํ หนดเวลากับแตละทีมชุมชนในการซื้อสินคาในตลาดจําลองและในการเตรียมนําเสนอ
ทีมชุมชนแตละทีมจะตองนําเสนอตอผูรวมประชุม หลังจากแตละทีมชุมชนไดนําเสนอแลว
คณะวิทยากรจะใหความคิดเห็นตอขอดีและขอเสียของแผนการใชงบประมาณของทีมชุมชนนั้น
รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับขอดีขอเสียของวิธีการตางๆ ในการปองกันบรรเทาและรับมือ (ถาหาก
วาคณะวิทยากรสนใจที่จะใหเกิดการแขงขันในแตละทีมชุมชน
ซึ่งจะใชวิธีการใหคะแนนตาม
ประโยชนและความเปนไปไดของแผนโดยรวมของแตละชุมชน)

หลังการดําเนินการ
•

•

•

คณะวิทยากรจําเปนตองสรุปประเด็นและบทเรียนเกี่ยวกับการปองกันบรรเทาและรับมือกับภัย
พิบัติธรรมชาติและนําเสนอตอผูเขารวมประชุมทั้งหมดนี้ควรเนนประเด็นและบทเรียนโดยรวม
ไมใชที่เกีย่ วของกับวิธีการหรือเทคนิคตางๆ
คณะวิทยากรควรอธิบายวา แผนกิจกรรมที่ละทีมชุมชนไดพัฒนาขึ้นมาในขณะทีเ่ ลนเกมสตลาด
นับเปนแหลงขอมูลหนึ่งที่สามารถนําไปใชไดในการเริม่ พัฒนาแผนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
รวมกับสมาชิกอื่นในชุมชน
คณะวิทยากรควรแนะนําใหชุมชนไปศึกษาวิจยั และพิจารณาวิธีการและเทคนิคอืนๆ นอกจากที่
ไดนําเสนอในเกมสตลาด คณะวิทยากรควรใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงขอมูลที่สามารถนําไปศึกษา
เรียนรูได
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จะทําใหเครื่องมือนี้มปี ระสิทธิภาพไดอยางไร
•

•

•

•

•

•

ควรพิจารณาใหดีเกี่ยวกับสินคาทีจ่ ําหนายในตลาดจําลอง โดยอาศัยงานวิจัยลวงหนาเพื่อให
แนใจวาวิธีการและเทคนิคตางๆที่เลือกเปนวิธีการที่สะทอนความเปนจริงและสามารถนําไปใช
ในระดับชุมชนไดจริง นอกจากนี้ควรพยายามรวบรวมวิธีการทีจ่ ะครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติ
ในทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เปาหมาย
ควรพิจารณาใหดีในการกําหนดราคาของสินคาแตละประเภทหรือแตละอยาง
ในวงเงิน
งบประมาณทีจะจัดสรรใหแตละทีมชุมชน วัตถุประสงคเพื่อที่จะบังคับใหแตละทีมชุมชนจะตอง
คํานึงรายละเอียดของการใชงบประมาณที่ไมเพียงพอ
รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับแหลงทุนและ
วิธีการระดมทุนอื่นๆ
ควรคิดดีๆ เกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอรนั้น เพราะวาถาโปสเตอรมีความนาสนใจ ผูเขารวม
เลนเกมสก็จะรูสึกสนุกกับเกมสที่เลน
คณะวิทยากรควรอธิบายทุกขั้นตอนของการเลมเกมสตลาดแกทีมชุมชนและประเมินความเขาใจ
ของแตละทีมกอนที่จะเริ่มเลนเกมส ควรเนนในเรือ่ งของงบประมาณและระยะเวลาในการซื้อ
สินคาที่กาํ หนดไว (ซึ่งไมสามารถเพิ่มวงเงินการเพิ่มเวลาได
คณะวิทยากรควรเนนใหแตละทีมชุมชนตองแสดงเหตุผลในการซื้อสินคาตางๆและตองนําเสนอ
แผนตอผูเขารวมประชุม เพื่อใหเกิดความเขาใจในการซือ้ สินคา
สิ่งสําคัญคือตองเตรียมคณะวิทยากรที่มคี วามรู และมีความเหมาะสม เพื่อใหการเกมสตลาด
บรรลุผลตามเปาหมาย ซึ่งคณะวิทยากรจะตองใหความรูเกี่ยวกับแผนโดยรวมของแตละชุมชน
รวมทั้งขอดีและขอเสียของวิธีการตางๆ ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากในการบรรลุวัตถุประสงคการ
เรียนรูของการเลนเกมสตลาด
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รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของ
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เฝาระวังภัยพิบัติ
กรมอุตุนิยมวิทยา ฝายภูมิฟสิกส สํานักเฝาระวังและตรวจสภาวะอากาศ (แผนดินไหว)
0-2399-4547,0-2399-0973,0-2399-4547,0-2399-0973
กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักพยากรณอากาศ (วาตภัย)
0-2398-9830,0-2399-4433,0-2398-9836,0-2398-9816,0-2399-4012-3,1182

ความชวยเหลือบรรเทาทุกข
สภากาชาดไทย ผอ. กองบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ
0-2251-7853-6,0-2251-7080,0-2252-7976
มูลนิธิราชประชานุเคราะหฯ เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห
0-2282-5180,0-2282-9596,0-2281-1902,0-2281-1423
สภาสังคมสงเคราะห
0-2247-6279 ,0-2246-1457-61 ตอ 308, 507
มูลนิธิรวมกตัญู
0-2249-4821,0-2751-0944,0-2751-0944-49 ตอ 2101
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
0-2225-3271,0-2225-0020,0-2226-2567

สายดวน
หนวยงานทีม่ ีผูเชี่ยวชาญดานสาธารณภัย
• กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784
• ศูนยอุบัติภยั กรุงเทพมหานคร 1555
• กรมควบคุมมลพิษ 1650
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564
• ตํารวจทางหลวง 1193
• ตํารวจทางดวน 1543
• ศูนยนเรนทร 1669
• สถานีตํารวจ ( เหตุดวนเหตุราย ) 191
• สถานีดับเพลิง 199
• ศูนยบริการขาวอากาศ 182
• ศูนยปลอดภัยคมนาคม 1356
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แหลงขอมูลภัยพิบัติ
องคกรและเว็บไซตที่เกี่ยวของในการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ http://www.ndwc.or.th
ศูนยเตรียมความพรอม ปองกันภัยพิบัติ แหงเอเซีย http://www.adpc.ait.ac.th
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย http://www.disaster.go.th
กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th
กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
กรมทรัพยากรน้ํา http://www.dwr.go.th
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม http://www.deqp.go.th และ www.environnet.in.th
กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th
กรมชลประทาน http://www.rid.go.th
ศูนยวทิ ยาศาสตรเพื่อการศึกษา http://www.sci-educ.nfe.go.th
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช http://www.dnp.go.th

รับแจงเหตุประสานหนวยงานเกี่ยวของ
ศูนยรับรองทุกขและปองกันภัย สํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2246-0317-20,0-2221-0413,15550-2246-0270

สนับสนุนอุปกรณปองกันภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท 0-2243-2208-9 และ 0-4425-4193
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ขอมูลอางอิง
•

เอกสาร “แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานภาคสนามในการจัดการความเสี่ยงจากภัย
พิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐานในประเทศไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

•

Pan America Health Organization
international Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
G. Bankoff, G. Frerks, D. Hilhorst – Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People
B. Wisner, P. Blaikie, T. Cannon, I. Davis, – At Risk: Natural hazards, People's
Vulnerability and Disasters
http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster
Handbook for Estimating the Socio-economic and Environmental Effects of
Disasters – Economic Commission for Latin America and the Caribbean,
United Nations, and International Bank for Reconstruction and Development
ศูนยสาธารณสุขและภัยพิบัติแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแองเจลลิส

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Factors Supporting Risk Accumulation (sourced from conference proceedings)
– African Urban Risk Analysis Network, Bureau for Crisis Prevention and Recovery of the United Nations Development Programme
Kofi Annan – Facing the Humanitarian Challenge: Towards a Culture of Prevention
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_hazard
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster
http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm
Concern Worldwide (U.S.) Inc – Emergency Unit, September 2005, Approaches to Disaster Risk Reduction http://www.concernusa.org/media/
pdf/2007/10/Concern_ApproachestoDRR%20paper%20-%20final.pdf
http://www.preventionweb.net/english/
European Commission Humanitarian Aid / International Strategy for Disaster
Reduction, Disaster Risk Reduction – 20 Examples of Good Practice from
Central Asia (http://www.unisdr-wana.org/eng/resources/wanapublications/20-Good-Examples-of-Good-Practice.pdf)
WHO/EHA/EHTP Emergency Health Training Programme for Africa, Pan African Emergency Training Centre, Addis Ababa, July 1998 (http://www.who.int/
disasters/repo/5514.pdf)
www.disaster.go.th
www.dmr.go.th
www.adpc.ait.ac.th
www.ndwc.or.th
www.greenpeace.org
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บันทึกเรื่องราว
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บันทึกเรื่องราว
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โครงการการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน

เสริมสรางความตระหนัก ความเขาใจ ความรู และศักยภาพ ในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนเปนฐาน เพื่อนําไปสูพัฒนาแผนงานและโครงการในระดับทองถิ่น เพื่อใหเกิดการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนอยางเปนรูปธรรม

พัฒนาองคความรู และสื่อในประเภทตาง ๆ และจัดเวทีสาธารณะ ในเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากภัย
พิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเปนฐาน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
86 ซอยลาดพราว 110 (สนธิวัฒนาแยก2) ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2935-3560-62 โทรสาร 0-2935-2721
อีเมล : preecha@mozart.inet.co.th
www. sdfthai.org
Www.sdfthai.net
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