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 บทนำ

 ปญหาภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโนมทวีความรุนแรง ถือเปนภัยอุบัติ 

ใหมที่คุกคามทุกประเทศในโลกและอาจกอใหเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น  

ดังน้ัน ความพยายามในการปองกันอันตรายจากภัยพิบัติธรรมชาตินับไดวา 

มีความสำคัญมากข้ึนในทุกประเทศท่ัวโลก เพ่ือลดความสูญเสียท้ังชีวิตและ 

ทรัพยสินอันเกิดจากความผันผวนทางธรรมชาติ ซึ่งความพยายามดังกลาว 

ปรากฏภาพใหเห็นชัดเจนในรูปของแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

ธรรมชาติซ่ึงอาจเปนเร่ืองท่ีเกินความสามารถของมนุษยในอดีต แตกลับเปน 

เรื่องที่เปนไปไดในปจจุบัน ดวยการนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา 

ประยุกตใชอยางเปนระบบ นำไปสูองคความรูที่สามารถใชงานไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ ผานความรวมมือกันในทุกระดับ

 อยางไรก็ตาม การรับมือกับอันตรายจากภัยพิบัติธรรมชาติยังคง 

เปนประเด็นความทาทายสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ในขณะท่ีเราไมสามารถหยุดยัง้การเกิดแผนดนิไหว พายุ หรอืภเูขาไฟระเบิด 

แตเรายังสามารถประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ 
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วิธีทางเทคนิคที่เราไดสั่งสมมา นำมาใชในการเพิ่มความตานทานของ 

อาคารบานเรือนและส่ิงกอสรางตอแผนดินไหวและลมพายุเหลานั้น รวมถึง 

สามารถแจงเตือนภัยลวงหนาเกี่ยวกับภัยภูเขาไฟระเบิดและพายุที่กำลังจะ 

เกิดขึ้น ซึ่งทำใหเราสามารถจัดระเบียบสังคมและชุมชนตอบสนองตาม 

คำเตือนไดอยางเหมาะสม ทำใหสามารถชวยชีวิตผูคนและปกปองสินทรัพย 

ไดอยางมีนัยสำคัญ

 จึงไม่เป็นที ่แปลกใจว่าในช่วงกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมานี้  

องคความรูทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับการศึกษาปรากฏการณและอันตราย 

จากภัยพิบัติธรรมชาติ และวิธีการดานเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 

รับมือไดขยายตัวอยางมาก ซึ่งความกาวหนาอยางรวดเร็วนี้ ชวยสราง 

ความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุและปจจัยของปรากฏการณทางธรรมชาติ และ 

ในแงของเทคนิคในการตานทานภัยพิบัติเหลานั้น จนเปนเหตุผลสำคัญ 

ใหเกิดแนวคิดการริเริ่มทศวรรษสากลของการลดผลกระทบจากอันตราย 

จากภัยพิบัติ โดย The Resolution of the United Nations General 

Assembly ประกาศใหชวงเวลานับแตทศวรรษท่ี 1990 เปนตนมา เปน 

ทศวรรษสากลในการลดภัยพิบัติธรรมชาติ รวมถึงเรียกรองความพยายาม 

จากทั่วโลกในการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีอยู 

รวมท้ังองคความรูใหมที่จำเปน เพื่อใชในการสนับสนุนการการดำเนินการ

เชิงนโยบายสาธารณะในการบริหารจัดการภัยพิบัติ  

 นอกจากนี้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมไดถูกพัฒนาขึ้น  

เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายทางธรรมชาติ และชวยสรางสภาพแวดลอม

และองคประกอบอื่นๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมกับความเส่ียง

จากธรรมชาติเหลานั้น เชน ความกาวหนาเกี่ยวกับวิศวกรรมการออกแบบ 

และกอสราง อาทิ การออกแบบโครงสรางอาคารสูงที่สามารถทนทานตอ 

แผนดินไหว ซึ่งจุดเดนและความทาทายของนวัตกรรมเพื่อการลดภัยพิบัติ 



9วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

เหลานี้ก็คือ ความสามารถในการเพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมหรือ 

รับมือกับเหตุการณภัยพิบัติไดโดยอัตโนมัติ โดยไมสงผลกระทบหรือแพร 

ความเสียหายขยายไปสูมิติดานเศรษฐกิจและสังคมนั่นเอง

 อยางไรก็ตาม แมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะสามารถประยุกตใช 

เพื่อแกปญหาที่ซับซอนของภัยพิบัติธรรมชาติ แตจากสภาพความเปนจริง 

ทางสังคมที่ประกอบจากองครวมพหุภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จึงเปนเพียงสวนหน่ึงของความตอเนื่องจากการวิจัยและพัฒนาแบบ 

สหวิทยาการ เพื่อสงผานนวัตกรรมไปสูกลุมผูใชงานในสังคมที่อาจไมใช 

ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร ดังนั้น นักวิทยาศาสตรจำเปนจะตองทำงาน 

เพื่อบูรณาการรวมกับหนวยงานผูเกี่ยวของแขนงอื่นๆ รวมถึงผูกำหนด 

นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สามารถนำวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีไปบูรณาการรวมกับองคความรูอื่นๆ ในสวนท่ีเกินกวาขอบเขต

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

 เอกสารฉบับนี้ แบงการนำเสนอเปน 2 สวน โดยในสวนท่ี 1  

เป็นการนำเสนอแนวคิด องค์ความรู้เชิงทฤษฎี และประสบการณ์ใน 

การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัต ิ

ของตางประเทศ รวมถึงการสังเคราะหจากแนวคิดและบทเรียนดังกลาว 

จัดทำเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ สวนท่ี 2 เปนการนำเสนอ 

ขอมูลและประสบการณภัยพิบัติตางๆ ท่ีประเทศไทยประสบ พรอมท้ังตัวอยาง 

งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีการสรางสรรคขึ้นในประเทศไทย ท้ังในสวนของ 

งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมาจากการดำเนินงานของ สวทช. และหนวยงาน 

อื่นๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงและ 

การรวบรวมนวัตกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชนอ่ืนๆ ในประเทศไทย





สวนที่ 1 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ
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1. ลักษณะและความสำคัญ     
 ของภัยพิบัติ

1.1 นิยามของการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ

 สำนักงานวาดวยกลยุทธระหวางประเทศเพ่ือการลดภัยพิบัติ 

แหงสหประชาชาติ  (United Nations International Strategy for Disaster  

Reduction: UNISDR; 2004) ใหความหมายของคำวา “การบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster risk management)” หมายถึง  

กระบวนการอยางเปนระบบในการใชแนวทางการบริหาร การจัดการ และ 

ทักษะและความสามารถในการดำเนินกลยุทธ นโยบาย และขีดความสามารถ 

ในการรับมือ เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ และยังใหความหมายของคำวา  

“ภัยพิบัติ (Disaster)” วาหมายถึง เหตุการณรุนแรงที่ขัดขวาง (disruption) 

การทำงานของสังคม ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายในวงกวางตอมนุษย 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม จนเกินกวากำลังความสามารถที่สังคมจะรับมือ 

ไดดวยทรัพยากรที่มีอยูของตนเอง (UNISDR, 2005) 

 อยางไรก็ตาม แมภัยพิบัติโดยท่ัวไปจะหมายรวมท้ังภัยพิบัติที่เกิด 

จากธรรมชาติเป็นสำคัญ เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภัยพิบัติได ้

สรางความเสียหายแกประเทศไทดยท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

รุนแรงจนไมอาจประเมินคาได อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรง 

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยภิบัติธรรมชาติท่าม

กลางความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน 
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1.2 ความสูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาติ

 นับตั ้งแต่กำเนิดโลกในบรรพกาล โลกของเราได้ประสบกับ 

วิกฤติการณความรุนแรงและการเปล่ียนแปลงอยางมากมายอันเน่ืองมาจาก 

ภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งปจจุบันทุกประเทศโลกก็ยังคงประสบอยู ทั้งนี้ เปนที่ 

ประจักษกันโดยทั่วไปแลววา ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นนับเปนภัยที่กอ 

ความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม อย่างมหาศาล 

นอกจากนี้ ทั้งภาครัฐและประชาชนยังตองใชทรัพยากรอีกเปนจำนวนมาก 

เพื่อชวยเหลือและบูรณะฟนฟูพื้นท่ีที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

ธรรมชาติหลังจากเหตุการณ

 ความสูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาติ เมื่อพิจารณาจากจำนวน 
ผูเสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติจะพบวา ภัยพิบัติธรรมชาติที่คราชีวิตเปน
จำนวนมาก มักจะเปนภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอดีตชวงศตวรรษที่ 20 
(ตารางที่ 1) โดยพบขอนาสังเกต ดังนี้

• ภยัพิบัติธรรมชาติท่ีคราชีวิตผูคนมากท่ีสุด คือ อุทกภัย ในขณะท่ี  
รองลงมาเปน แผนดินไหว วาตภัย และสึนามิ ตามลำดับ

• ประเทศท่ีสูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมากท่ีสุด คือ จีน  
รองลงมาเปน อินเดีย เฮติ และเวียตนาม ตามลำดับ (ไมนับรวม 
ภัยพิบัติแผนดินไหวในทะเลเมดิเตอรเรเนียนตะวันออก ในป 
พ.ศ. 1744 (ค.ศ. 1201) เน่ืองจากไมทราบประเทศแนชัด)
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ตารางที่ 1  ภัยพิบัติธรรมชาติที่คราชีวิตมนุษยมากที่สุด

    หนวย: พันคน

ลำดับ ประเภทภัยพิบัติ สถานที่ ปที่เกิด
(ค.ศ.)

จำนวน
ผูเสียชีวิต

1 อุทกภัย แมน้ำแยงซี และแมน้ำฮวงโห 1931 1,000-2,500

2 อุทกภัย แมน้ำฮวงโห 1887 900-2,000

3 แผนดินไหว ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ตะวันออก 

1201 1,100

4 พายุไซโคลน ปากแมน้ำคงคา 1970 500-1,000

5 แผนดินไหว มณฑลซานซี 1556 830

6 แผนดินไหว เมืองถังซาน มณฑลเหอเปย 1976 242-655

7 แผนดินไหว เมืองปอรโตแปรงซ เฮติ 2010 316

8 พายุไซโคลน เขตโคธาวารีตะวันออก 
รัฐอันตรประเทศอินเดีย 

1839 300

9 พายุไตฝุน เมืองไฮฟอง เวียดนาม 1881 300

10 อุทกภัย เมืองไคเฟง มณฑลเหอหนาน 1642 300

11 แผนดินไหว
และสึนามิ

มหาสมุทรอินเดีย 2004 225-275

ที่มา: wikipedia, List of natural disasters by death toll, December 2010. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters_by_death_toll

http://mrvop.wordpress.com/2011/04/05/themostdangerdiaster/

 http://www.armageddononline.org/Casualty-by-Natural/the-worst-disasters.html

 อยางไรก็ตาม แมภัยพิบัติธรรมชาติที่คราชีวิตมนุษยมากที่สุด 

สวนใหญ่เกิดในอดีต หากแต่เมื ่อพิจารณาความสูญเสียจากภัยพิบัติ 

ธรรมชาติจากมูลคาความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติแลวกลับ 

พบว่า ภัยพิบัติธรรมชาติที่สร้างความเสียหายในแง่ของมูลค่าเสียหาย 

มากที่สุด 20 อันดับแรก สวนใหญเกิดขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมานี้  

(ค.ศ. 2002-2011) (แผนภาพที่ 1)
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แผนภาพท่ี 1 ภัยพิบัติธรรมชาติที่สรางมูลคาความเสียหายมากที่สุด   

(หนวย: พันลานเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา: The Economist, March 2011

 ยิ่งไปกวาน้ัน สวิส รี (Swiss Re, December 2011) บริษัทประกันภัย 

รายใหญ่จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เปิดเผยว่า มูลค่าความเสียหาย 

จากภัยพิบัติธรรมชาติในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) จะสูงที่สุดเป็น 

ประวัติการณ จากเหตุการณแผนดินไหวในนิวซีแลนดและญี่ปุน อุทกภัย 

ในไทย ตลอดจนเฮอรริเคนรุนแรงหลายครั้งในสหรัฐฯ (ตารางที่ 2)  

โดยประมาณการณวา ความเสียหายทางเศรษฐกิจ (Economic loss) ซึ่ง

รวมทั้งความเสียหายท่ีทำประกันภัยและไมไดทำประกันภัยประมาณ 350  
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พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือมูลคาความเสียหายเฉพาะที่ประกันภัยเปน 

ผูรับผิดชอบ (Insured loss) ประมาณ 108 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ท่ีมีมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

(Economic loss) จากภัยพิบัติธรรมชาติเพียง 226 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

หรือมูลคาความเสียหายเฉพาะท่ีประกันภัยเปนผูรับผิดชอบ (Insured loss)  

ประมาณ 43 พันลานเหรียญสหรัฐฯ

ตารางที่ 2 ภัยพิบัติธรรมชาติที่มีมูลคาความเสียหายสูงสุด 

 10 อนัดับแรก ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)   
หนวย:  พันลานเหรียญสหรัฐฯ

ลำดับ ประเภทภัยพิบัติ สถานที่ วันเริ่มตน มูลคา
ความเสียหาย*

1 แผนดินไหว
และสึนามิ

ญี่ปุน 11 มี.ค. 2011 135

2 แผนดินไหว นิวซีแลนด 27 ก.ค. 2011 12

3 อุทกภัย ไทย 27 ก.ค. 2011 8.0 - 11.0

4 พายุทอรนาโด รัฐอลาบามา
สหรัฐฯ

22 เม.ย. 2011 7.3

5 พายุทอรนาโด รัฐมิสซูรี สหรัฐฯ 20 พ.ค. 2011 6.7

6 พายุเฮอริเคนไอริน สหรัฐฯ 22 ส.ค. 2011 4.9

7 อุทกภัย ออสเตรเลีย 9 ม.ค. 2011 2.3

8 พายุ สหรัฐฯ 3 เม.ย. 2011 300

9 พายุ สหรัฐฯ 8 เม.ย. 2011 1.5

10 พายุ สหรัฐฯ 14 เม.ย. 2011 1.4

*มูลคาความเสียหาย ประเมินจากตนทุนความเสียหายเฉพาะท่ีประกันภัยเปนผูรับผิดชอบ  

(Insured loss)

ที่มา: Swiss Re, December 2011
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2. บทบาทของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ

 แมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะไมใชกลไกหลักในการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติ แตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็เปนเคร่ืองมือท่ีมีความสำคัญ 

อยางย่ิง ในการเพ่ิมศักยภาพใหกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้นกว่าในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณูปการของ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการศึกษากระบวนการการเปลี่ยนแปลงท่ี 

สำคัญทางธรรมชาติ ซึ่งทำใหเราเขาใจถึงกระบวนการท่ีนำมาซ่ึงอันตราย 

สูมนุษย์ จากปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ รวมไปถึง 

การนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการ 

ภัยพิบัติในทุกขั้นตอน ตั้งแตการปองกันภัยพิบัติจนถึงการฟนฟูบูรณะ  

ตลอดจนการพัฒนาเพื่อสรางความยั่งยืน

 องคความรูทางวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงทาง 

ธรรมชาตินั้นถูกพัฒนาขึ้นเปนระบบอยางกวางขวาง ต้ังแตการคนควาหา 

ความจริงท่ีไดจากการศึกษาเรียนรู สังเกต และทดลอง เพ่ือศึกษาสาเหตุ 

ของการเกิดภัยพิบัติตางๆ เชน อุทกภัย ลมพายุ แผนดินไหว ดินถลม 

ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิ เปนตน เรื่อยไปจนถึงการศึกษาถึงผลกระทบ 

ของภัยพิบัติที่มีตอมนุษย โดยศึกษาผานองคความรูทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีแขนงตางๆ ทั้งวิทยาศาสตรพื้นฐาน และวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

ตลอดจนสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตดานสิ่งแวดลอม เชน อุทกศาสตร 

ธรณีวิทยา ภูมิศาสตรกายภาพวิทยา วิทยาแผนดินไหว วิทยาภูเขาไฟ 

อุตุนิยมวิทยา และชีววิทยา เปนตน ทั้งหมดก็เพ่ือมุงศึกษาเพ่ือไขความลับ

จากความซับซอนของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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 ยิ่งไปกวานี้ องคความรูทางวิทยาศาสตรยังพัฒนาไลเรียงไปถึง 

การประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการปรับตัวและพัฒนาระบบ 

นิเวศน์ เช่น เพื ่อการสร้างสภาพแวดล้อม อาทิ องค์ความรู ้ด้าน 

วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร และวัสดุศาสตร ควบคูไปกับ 

การสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบาย อาทิ วิทยาศาสตรการบริหารจัดการ 

รวมไปถึงความกาวหนาสำคัญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งอาจนับ 

ไดวาเปนการพลิกประวัติศาสตรหนาใหมของความพยายามในการเอา 

ชนะธรรมชาติในปจจุบัน ดวยการพัฒนาแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก  

และการประยุกตใชเพื่อการพยากรณอากาศขนาดใหญ ซึ่งเปนที่มาของ 

ขอมูลสำคัญในปจจุบันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

ผลกระทบตอสภาพแวดลอมของโลก ก็เปนผลท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวน้ี

2.1 การบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)

 การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่  

การเตรียมการก่อนเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ การรับมือในภาวะฉุกเฉิน  

การบรรเทาทุกข การชวยชีวิตผูประสบภัย และการฟนฟูบูรณะหลังเหตุการณ 

ภัยพิบัติ ในอดีตการบริหารจัดการภัยพิบัติมักเน้นเรื่องการช่วยเหลือ 

บรรเทาทุกขเปนหลัก แตแนวโนมของการบริหารจัดการภัยพิบัติสมัยใหม 

จะมีลักษณะของการเตรียมการเชิงรุกมากขึ้น โดยดำเนินการดวยวิธีการ 

ตางๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินท่ีจะเกิดข้ึนจากภัยพิบัติ รวมท้ัง 

มาตรการที่ครอบคลุมการแกไขปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเปน 

การวางแผนเพ่ือเผชิญหนากับสถานการณต้ังแตกอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ  

และหลังเกิดเหตุที่ตอเนื่องจนครบกระบวนการ เรียกวา วงจรการบริหาร 

จัดการสาธารณภัย ประกอบดวย
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2.1.1 การปองกัน (Prevention) คือ 

 การดำเนินการเพ่ือหลีกเล่ียงหรือขัดขวางมิใหภัยพิบัติและ 

ความสูญเสียเกิดขึ้นแกชีวิต ทรัพยสินและชุมชน 

 2.1.2 การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือ

 กิจกรรมที่มุงในการลดผลกระทบและความรุนแรงของภัยพิบัติ 

ที่กอใหเกิดอันตรายและความสูญเสียแกชุมชนและประเทศชาติ เนื่องจาก 

การปองกันและการบรรเทาผลกระทบมีความหมายใกลเคียงกันใน 

หลายประเทศจึงใชมาตรการท้ัง 2 ดานควบคูกัน การบรรเทาความสูญเสีย 

จากภัยพิบัติเปนเรื่องกวางขวางและครอบคลุมการดำเนินงานหลายดาน 

จึงตองการการประสานงานท่ีดี 

 2.1.3 การเตรียมพรอม (Preparedness) คือ

 การเตรียมการลวงหนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับรัฐบาล  

องคกรปฏิบัติ ชุมชน และปจเจกบุคคล ในการเผชิญกับภาวการณเกิดภัยพิ

บัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปองกันและบรรเทาตองการ 

ผลักดันในเชิงนโยบาย ขณะที่การเตรียมพรอมเปนบทบาทหนาที่ของ 

หนวยปฏิบัติจำนวนมากที่ตองประสานงานกัน  

 2.1.4 การรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ 

 การปฏิบัติอยางทันทีทันใดเม่ือภัยพิบัติเกิดข้ึนโดยมีมาตรการตางๆ  

เพื่อชวยชีวิต ปองกันอันตราย และความสูญเสียตางๆ 

 2.1.5 การฟนฟูบูรณะ (Recovery and Reconstruction) 

 การฟนฟูบูรณะเปนขั้นตอนที่ดำเนินการเมื่อเหตุการณภัยพิบัติ 

ผานพนไปแลว เพ่ือใหพ้ืนท่ีหรือชุมชนท่ีไดรับภัยพิบัติกลับคืนสูสภาพท่ีดีข้ึน 

ระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะตองใชระยะเวลา 5-10 ป 
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2.1.6 การพัฒนา (Development) 

 ขั้นตอนการพัฒนาภายหลังเหตุการณภัยพิบัติ ซึ่งมีขอบเขตกวาง 

กวาการพัฒนาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหาย โดยครอบคลุมถึงการทบทวน  

และศึกษาประสบการณการบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนแลวทำการปรับปรุง 

ระบบการดำเนินงานตางๆ ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความ 

สูญเสียใหนอยที่สุด 

2.2 บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการบริหาร
 จัดการและการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 แมวิทยาการเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติจะกาวหนาอยางมาก  

โดยเห็นไดจำนวนผูเสียชีวิตจากเหตุการณภัยพิบัติท่ีลดลงอยางมีนัยสำคัญ  

เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณภัยพิบัติในอดีต อยางไรก็ตาม ตนทุนและ 

ความสูญเสียจากภัยพิบัติในแงของมูลคาที่เปนตัวเงินกลับเพิ่มขึ้นมหาศาล  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสูงขึ้นของตนทุนในการรับมือสถานการณฉุกเฉิน  

(Emergency Response) และการฟื้นฟูบูรณะ (Recovery and  

Reconstruction) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความไรประสิทธิภาพของกลยุทธการ 

บริหารจัดการกอนเกิดภัยพิบัติ ในขั้นตอนของการปองกัน (Prevention) 

การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) และการเตรียมพรอม (Preparedness) 

ซึ่งท้ังหมดเปนหนาที่ของทุกภาคสวนที่เก่ียวของที่จะตองหาวิธีในการตัด 

วงจรความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะอยางการเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติดวยการประยุกตใชวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี

 คณะอนุกรรมการว าด วยการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ   

(Subcommittee on Disaster Reduction) แหงสหประชาชาติ ไดระบุ 

ถึงองคประกอบสำคัญในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ 4 ประการ ไดแก  

การสรางความตระหนักและเขาใจถึงอันตรายท่ีเกิดจากภัยพิบัติ การเขาถึง 
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ขอมูลความเสี่ยงเมื่อมีเหตุการณอันตรายเกิดขึ้น การสรางความปลอดภัย 

แกบุคคลภายในอาคารบานเรือนและสถานที่ทำงานใหรอดพนอันตราย 

จากภัยพิบัติ สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐฯ (National 

Science and Technology Council) ได้ให้ความสำคัญต่อการใช้วิทยา- 

ศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชวยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินจาก 

เหตุการณภัยพิบัติ โดยกลาวถึงแนวทางการพัฒนาและประยุกตวิทยา- 

ศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการลดผลกระทบจากภัยพิบัติไว 6 ประการ 

ดังนี้ 

 2.2.1 การเฝาระวังและการเตรียมพรอมดานขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับภัยพิบัติ

 การพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการเฝา

สังเกตการณ เพื่อการไดมาซึ่งขอมูลท่ีถูกตองครอบคลุม ตรงความตองการ 

และทันเวลา สามารถมาใชในการวางแผนและเตรียมการรับมือฉุกเฉินได 

อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนำขอมูลมาใชในการระบุ 

และเตรียมการรับมือกับอันตรายจากภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้น ซ่ึงจำเปน 

ตองรวบรวมและตีความขอมูลอยางทันการณ (real-time) เพื่อใชเปน 

ขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองใหแกผูเก่ียวของท้ังในภาคประชาชน  

นักวิทยาศาสตร หนวยงานรับมือและบริหารจัดการภัยฉุกเฉิน และผูกำหนด 

นโยบาย และสามารถใชประโยชนจากขอมูลไดทันที โดยมีแนวทางในการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ดังนี้

• การพัฒนาอุปกรณ์สำรวจโลก เครื่องมือสำรวจระยะไกล 

(remote sensing) และเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบทันการณ  

(real-time) นับไดวามีความสำคัญจำเปนอยางมากในการสราง 

ความเขาใจแบบทันการณ (real-time) เกี่ยวกับอันตรายจาก 

ธรรมชาติ และสามารถนำขอมูลไปใชประโยชนในการคาดการณ 

และเตือนภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความเขาใจ 
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ที่ถูกตองเกี่ยวกับอันตรายจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

การพัฒนาอุปกรณ์ประเภทเครือข่ายเซนเซอร์ (sensor  

networks) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม 

ทางธรรมชาติ ซึ่งการพัฒนาเครือข่ายเซนเซอร์ (sensor  

networks) ไมเพียงแตจะตองถูกตองและนาเช่ือถือแลว ยังจะตอง 

พัฒนาในมิติของความหลากหลายและรายละเอียดของสิ่งที่ 

ตองการตรวจสอบ

• การพัฒนาระบบจัดเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีเชิงกายภาพ โดยใช 

เทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศ เชน Geographic Information  

System (GIS) และ Global Positioning Systems (GPS)  

เขาสูระบบท่ีสามารถใหบริการแบบทันการณ (real-time) และ 

คุณภาพสูง รวมทั้งบูรณาการเขากับขอมูลดานเศรษฐกิจและ 

สังคม เพ่ือวัตถุประสงคในการรับสถานการณฉุกเฉิน

• การกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บ เผยแพร และวิเคราะห 

ขอมูล ใหเปนที่ยอมรับในทุกระดับ เพื่อเพ่ิมความรวดเร็วใน 

การถายโอนขอมูล สามารถใชประโยชนรวมกันจากขอมูล 

ระหวางหนวยงานตางๆ และสรางความนาเช่ือถือของขอมูล 

ทั้งนี้ ควรกำหนดเปนมาตรฐานกลางรวมกันสำหรับทุกระดับ 

เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกในการวิเคราะหและเผยแพร 

ขอมูลแบบบูรณาการ ใหสามารถใชประโยชนไดรวมกันทั้งใน

ระดับทองถิ่น ภูมิภาค ตลอดจนในระดับชาติ

 2.2.2 การพยากรณและคาดการณอันตรายจากภัยพิบัติ

 การพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ 

พยากรณและการคาดการณอันตรายจากธรรมชาติ โดยใหความสำคัญ 

กับการวิจัยขั้นพื้นฐานเก่ียวกับกระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติที่ 

อาจกอใหเกิดอันตรายตางๆแกมนุษย รวมถึงการทำความเขาใจถึงเหตุและ 
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ปจจัยของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเหลานั้น เพื่อสามารถ 

พยากรณ์และคาดการณ์รูปแบบ ลักษณะ และเวลาของอันตรายจาก 

ภัยพิบัติธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นไดลวงหนาอยางแมนยำ ซึ่งนอกเหนือจาก 

การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีทันการณ (real-time) แลว ยังจำเปนตองพัฒนา 

แบบจำลองที่สามารถสนับสนุนความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทาง 

ธรรมชาติที่ซับซอน และยกระดับความสามารถในการประเมินผลกระทบ

ที่เกิด โดยมีแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 

ดังนี้

• การพัฒนาแบบจำลอง ท้ังแบบจำลองคาดการณ (modeling)  

และแบบจำลองมโนภาพ (visualization) โดยการพัฒนา 

แบบจำลองใหครอบคลุมในทุกมิติของการศึกษาการเปล่ียนแปลง 

ทางธรรมชาติ ไดแก แบบจำลองอุตุนิยมวิทยา แบบจำลอง 

ธรณีวิทยา การจัดการทรัพยากร และแบบจำลองสังคม 

ศาสตร รวมไปถึงแบบจำลองกระบวนการเปล่ียนแปลงทาง 

กายภาพ เคมี และชีวภาพ ในระบบนิเวศน เพ่ือสรางความ 

เขาใจแจมชัดเก่ียวกับปจจัยหรือเงื่อนไขของการเกิดภัยพิบัติ  

รูปแบบการเกิดภัยธรรมชาติ ลักษณะของผลกระทบ และ 

การประเมินผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม 

ทั้งนี้ ประโยชนสำคัญของการสรางแบบจำลองชั้นสูง มีอาทิ 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

ตลอดเวลา เพ่ือระบุความผิดปกติที่อาจกอใหเกิดความเส่ียง 

ตอระบบนิเวศน์ เพื่อคาดการณ์และประเมินอันตรายจาก 

ภัยพิบัติ และเพ่ือใชในการวางแผนการจัดการกับเหตุการณ 

อนาคต นอกจากน้ี ยังรวมถึงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการ 

ไดมาซึ่งขอมูล ผลลัพธ และแนวทางเรงดวนเพ่ือลดผลกระทบ 

เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งถูกตอง แมนยำ และทันเวลา
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• การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ 

สำหรับการคาดการณและการวิจัย โดยการปรับปรุงการจัดเก็บ 

และการสำรวจขอมูลอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ

• การขยายและปรับปรุงเครือขายการเขาถึงทรัพยากรใน 

การพัฒนาแบบจำลอง ทั้งขอมูล เครื่องมือ อุปกรณ และ 

ทรัพยากรตางๆ ท่ีจำเปนในการคำนวณ จำลอง วิเคราะห 

และคาดการณ

 2.2.3 การปองกันและลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

 การพัฒนา และคิดคนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ทีส่ามารถลดอันตรายจากภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และสังคมสามารถ 

เขาถึงได รวมถึงการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือประกอบการ 

วางแผนการใชประโยชนที่ดิน และกฎหมายแบงเขตพื้นที่ความเสี่ยงจาก 

ภัยพิบัติ (zoning) นอกจากน้ี ยังรวมถึงเทคโนโลยี เชน การออกแบบ  

และการเลือกวัสดุและส่ิงปลูกสรางอัจฉริยะที่สามารถรองรับอันตรายจาก 

ภัยพิบัติ ซ่ึงสามารถตอบสนองตอเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 

ได โดยเทคโนโลยีดังกลาวนี้ จะตองถูกนำมาประยุกตใชในการกอสราง 

อาคารและโครงสรางพ้ืนฐานในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ซึ่งจะสามารถลด 

ความเสยีหายของสังคมจากความเปราะบางตอภัยพิบัติ โดยมีแนวทางใน

การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ดังนี้

• การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและส่ิงปลูกสราง ดวย 

เทคโนโลยีการกอสรางข้ันสูง พัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุกอสราง 

ที่สามารถทำใหสิ่งปลูกสรางมีความอัจฉริยะ สามารถปรับตัว 

และแกไขปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง เชน การติดตั้งระบบ 

อัจฉริยะตางๆ และการเลือกใชวัสดุกอสรางท่ีมีความยืดหยุนสูง  

นอกจากนี้ การออกแบบระบบโครงสรางสิ่งปลูกสรางจะตอง 

คำนึงถึงความสามารถในการรองรับภัยพิบัติ รวมทั้งการเลือก 
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ใชเทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหมที่สามารถรักษาความคงทน 

ถาวรไดแมในยามเกิดภัยพิบัติ เชน การประยุกตใชเทคโนโลยี 

สิ่งปลูกสรางอัจฉริยะ (smart building technologies) ซึ่ง 

ทำใหส่ิงปลูกสรางสามารถตรวจสอบความเสียหายและประเมิน 

ความมั่นคงเชิงโครงสราง ไดดวยตนเอง

• การสนับสนุนแนวทางการลดผลกระทบจากภัยพิบัติดวย 

แนวทางที่ไมใชดานโครงสรางทางวิศวกรรมควบคูไปดวย  

โดยนอกเหนือจากการใชประโยชนจากความกาวหนาทาง 

เทคโนโลยีการกอสรางแลว ยังจะตองควบคูไปกับการสนับสนุน 

การบังคับใชมาตรการลดผลกระทบจากภัยพิบัติในลักษณะอ่ืนๆ  

ที่นอกเหนือไปจากวิธีการดานโครงสรางทางวิศวกรรม เชน  

ขอกำหนดการใชประโยชนที่ดิน (land use) และระเบียบ 

การแบงเขตพ้ืนท่ี (zoning) ซ่ึงพิจารณาจากขอมูลดานธรณีวิทยา 

และสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการวางแผนกำหนดนโยบาย 

สาธารณะโดยพิจารณาถึ งแนวทางในการลดตนทุน 

ความเสียหายและการบูรณะฟนฟูที่ต่ำที่สุดรวมอยูดวย

• การประเมินผลประโยชนที่เปนตัวเงินจากการลดผลกระทบ 

จากภัยพิบัติดวยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร แบบจำลอง

ทางเศรษฐศาสตรมีความสำคัญอยางมากสำหรับใชเปนขอมูล 

สนับสนุนการตัดสินใจก่อนการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

เพ่ือใชในการประเมินความสามารถในการลดตนทุนคาใชจาย 

ที่จะไดรับจากนโยบายลดผลกระทบจากภัยพิบัติขององคกร  

ท้ังในระดับทองถ่ินและในระดับประเทศ กอนเร่ิมลงทุนโครงการ 

ลดผลกระทบจากภัยพิบัติดังกลาว อยางไรก็ตาม จำเปนตองมี 

ขอมูลท่ีนาเช่ือถือเพ่ือใชในแบบจำลองเศรษฐศาสตรเชิงประจักษ  

รวมท้ังควรคำนึงถึงปจจัยดานผลกระทบทางออมและผลกระทบ 

ภายนอก รวมไวในแบบจำลองดังกลาวดวย
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2.2.4 การลดความเปราะบางและเส่ียงตอความเสียหาย 

ของระบบโครงสรางพื้นฐานสำคัญยิ่งยวด (Reduce vulnerability of 

interdependent critical infrastructure)

 การปองกันระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน เปนสิ่ง 

จำเปนอยางมากในการพัฒนาความสามารถในการรองรับภัยพิบัติของ 

สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยามที่สังคมกำลังประสบกับภัยพิบัติรุนแรง  

โดยนักวิทยาศาสตรและประชาชนทั่วไปในสังคมจะตองตระหนักและ 

สามารถระบุถึงความเช่ือมโยงภายในระบบสาธารณูปโภคและโครงสราง

พื้นฐานสาธารณะ เชน ระบบบริการส่ือสาร ไฟฟา ประปา ระบบการเงิน 

พลังงาน การขนสง และสาธารณสุข ดวยการพัฒนาแบบจำลองที่แสดงให 

ถึงความเช่ือมโยงภายในระบบ รวมถึงระบุความลอแหลม ตลอดจนสามารถ 

ศึกษาแนวทางแกไขความลอแหลมเหลานั้นได ทั้งนี้ การปองกันระบบ 

สาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะเปรียบเสมือนการสราง 

รากฐานท่ีแข็งแกรง อันจะทำใหสังคมสามารถตอบสนองตออันตรายที่อาจ 

เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการพัฒนา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ดังนี้

• การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อปองกันความ 

เสียหายเช่ือมโยงภายในระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะ 

(Prevent cascading failures in public infrastructure 

systems) พัฒนาวิธีการ เคร่ืองมือ และแบบจำลอง สำหรับ 

การประเมินและวิเคราะหความเปราะบางและการเชื่อมโยง 

ภายในระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานสาธารณะ 

เพ่ือลดความเสียหายอันเกิดจากการลุกลามผานการเชื่อมโยง 

ภายในระบบ และเพิ่มศักยภาพของระบบสาธารณูปโภคและ 

โครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะใหสามารถดำเนินการใหบริการได 

อยางตอเนื่อง แมในยามเกิดภัยพิบัติ โดยระบบสาธารณูปโภค 

และโครงสรางพื้นฐานสาธารณะที่แข็งแกรงจะตองสามารถ 



27วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

ปองกันความเสียหายไดท้ังจากภัยพิบัติธรรมชาติจากฝมือมนุษย 

และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ซึ่งหมายรวมถึง 

ความสามารถในการจำแนกและซอมแซมความเสียหาย 

อยางรวดเร็ว โดยไมจำเปนตองหยุดใหบริการ และไมสงผล  

กระทบถึงสวนประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ ระบบสาธารณูปโภค 

และโครงสรางพื้นฐานสาธารณะตางๆ จะตองถูกออกแบบให 

สามารถปกปองและสงผลกระทบตอประชาชนให้น้อยที่สุด 

และควรทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อศึกษาผลกระทบจาก 

ดำเนินการตามแผนงาน เพื ่อพิจารณาหามาตรการที ่  

เหมาะสมที่สุดในการลดความเสี่ยงตอระบบสาธารณูปโภค 

และโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะจากภัยคุกคามตางๆ

• การยกระดับความสามารถในการปองกันระบบสาธารณสุข 

ทั้งกอนและหลังเกิดเหตุการณภัยพิบัติ เน่ืองจากการบริการ 

สุขภาพจะตองสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง และตองไม 

บกพรองดานประสิทธิภาพและความรวดเร็ว เพ่ือลดผลกระทบ 

ตอท้ังชีวิตมนุษย สัตว และส่ิงแวดลอม ใหนอยท่ีสุดเปนสำคัญ 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ในยามเกิดภัยพิบัติ ดังนั้น การประยุกต 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางความเขาใจและ 

คาดการณถึงผลกระทบจากภัยพิบัติท่ีจะมีตอระบบสาธารณสุข 

จะสามารถชวยปกปองและเตรียมการประชาชนจากอันตราย 

ไดทั้งในยามกอนและหลังเหตุการณภัยพิบัติ รวมไปถึง การ 

ประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อออกแบบระบบ 

สาธารณูปโภคดานสุขภาพใหสามารถรักษามาตรฐานสุขอนามัย 

และการปองกันการปนเปอนภายในระบบการส่งจ่ายน้ำ 

แม้ในยามหรือหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ นอกจากน้ี ควร 

พัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตรดานแบบจำลองท่ีใชใน 

การประเมินกระบวนการรับมือตอสถานการณฉุกเฉินเพื่อยก
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ระดับความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพในการจัดการ 

ภัยคุมคามตอบริการสุขภาพสาธารณะ และประการสุดทาย 

คือการนำความรูทางวิทยาศาสตรเ ก่ียวกับภัยคุกคามท่ี 

อาจกระทบตอระบบสาธารณสุขมาใชในการวางแผนรับมือ 

สถานการณฉุกเฉิน

 2.2.5 การเตือนภัยและเผยแพรแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

ภายใตความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 พัฒนาและประยุกตหลักการทางสังคมศาสตร ทั้งดานเศรษฐกิจ 

และพฤติกรรมมนุษย เพ่ือเสริมสรางกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมดาน 

ตางๆ ของประชากร เชน การส่ือสาร ความไววางใจ และความเขาใจ 

ซึ่งกันและกัน ในสังคม เพื่อเผยแพรและสงเสริมแนวทางการปฏิบัติภายใต 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ นอกจากน้ี ยังจะตองเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีมี 

ประสิทธิภาพเกี่ยวกับอันตรายจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูล 

การคาดการณและเตอืนภยัพบิตั ิทีถ่กูตองแมนยำ นาเชือ่ถอื และเขาถงึได เพือ่ 

สรางความเขาใจและความไววางใจของประชาชนตอขอมูลขาวสารตางๆ 

ท่ีหนวยงานกลางเผยแพร เพ่ือประชาชนจะสามารถปฏิบัติตัวในขณะเผชิญกับ 

ภัยพิบัติไดอยางเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางซึ่งหนวยงานกลาง 

คาดหวัง โดยกระบวนการเหลานี้ นับเปนความทาทายสำคัญในการ 

บูรณาการงานวิจัยดานสังคมศาสตรควบคูกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• การสรางจิตสำนึกของสาธารณชนจากภัยพิบัติ 

 โดยการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพรขอมูลท่ีเช่ือถือไดทุกดาน 

ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติแกประชาชนและผูกำหนดนโยบาย เพ่ือการ

วางแผนบริหารจัดการกับภัยพิบัติที่เหมาะสม
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• การแจงเตือนประชาชนดวยขอความท่ีชัดเจน เขาใจงาย และ 

สามารถดำเนินการไดทันที 

 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการส่ือสาร 

ยามฉุกเฉินท่ีมีความครอบคลุมทั้งในเชิงเนื้อหาและเชิงพ้ืนที่  

เพื่อใชแจงขอมูลเตือนภัยแกประชาชนและเพื่อประชาสัมพันธ 

แนวทางปฏิบัติที่จะตองดำเนินการในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  

โดยระบบสื่อสารฉุกเฉินดังกลาวควรครอบคลุมถึงสื่อและชอง

ทางการส่ือสารท่ีมีอยูทุกประเภท รวมไปถึงโทรศัพทเคลื่อนที่ 

เคเบิลทีวี และอินเทอรเน็ต และควรมีเครือขายท่ีครอบคลุม 

เพียงพอที่จะสงขอมูลเตือนภัยไปยังประชาชนในทุกสถานที่ 

ที่ตองการ แมจะอยูในพ้ืนที่หางไกล นอกจากน้ี ในดานของ 

ขอความที่ใชแจงเตือนภัยนั้น ก็ควรกำหนดขึ้นบนพื้นฐาน 

การรับรูและประชาชนสามารถเขาใจไดชัดเจนในแตละทองถ่ิน  

และควรเปนขอความท่ีถูกกำหนดข้ึนโดยผูมีสวนเก่ียวของโดยตรง 

และควรเปนบุคคลซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางดีในพ้ืนท่ี เชน การมอบหมาย 

ใหผูใหบริการสุขภาพชุมชนเปนผูกำหนดขอความเตือนภัยดาน 

สุขภาพในพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งขอความแจงเตือนภัยไมควรละเลยถึง 

การถายทอดใหประชาชนทราบถึงสภาพความรุนแรงของ 

ภัยพิบัติแบบทันการณที่ประชาชนจะเห็นถึงการเปล่ียนแปลง 

ไดดวย

• การพัฒนานโยบายการสงเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติที่  

เหมาะสมภายใตความเสี่ยง และสอดคลองกับองคความรู 

ดานสังคมศาสตร 

 เน่ืองจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจใหผูรับสาร 

ยอมปฏิบัติตามอยางเหมาะสมนั้น นอกจากจะใชองคความรู 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการสื่อสารแลว ยังจะตอง 
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บู รณาการร วมกับองคความรู ด านพฤติกรรมศาสตร  

ประชากรศาสตร และองคความรูทางสังคมศาสตรแขนงอื่นๆ 

ประกอบดวย ทั้งนี้ ก็เพื่อเปาประสงคสำคัญในการสรางความ 

เขาใจและความตระหนักรวมในสังคม ความมีประสิทธิภาพใน

แงของการปฏิบัติท่ีเหมาะสมท้ังในระดับบุคคลและระดับองคกร 

โดยเฉพาะอยางย่ิง การสรางความเขาใจใหประชาชนรับทราบ 

ถึงท่ีมาของเหตุการณภัยพิบัติ สามารถกระตุนใหประชาชน 

ปฏิบัติตามไดอยางเหมาะสม และอาจหมายรวมไปถึงการสราง 

แรงจูงใจใหประชาชนรวมปฏิบัติในแนวทางของการชวยลด 

ผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งกอนและในยามเกิดภัยพิบัติ  

 2.2.6 การประเมินความสามารถในการรองรับภัยพิบัติ

 หนวยงานกลางดานการรองรับผลกระทบจากภัยพิบัติจะตองทำงาน 

รวมกับมหาวิทยาลัย รัฐบาลทองถิ่น และภาคเอกชน เพ่ือรวมกันกำหนด 

ตัวช้ีวัดและมาตรฐานประสิทธิภาพในการประเมินความสามารถในการรองรับ 

ภัยพิบัติ ดวยปจจัยที่สอดประสานและตัวชี้วัดที่ไดรับการปรับปรุงอยาง 

สม่ำเสมอ เพื่อใหสามารถรับทราบถึงระดับของขีดความสามารถในการ 

รองรับภัยพิบัติของพื้นที่ ทั้งนี้ รวมถึงการสนับสนุนการเปรียบเทียบ 

ขีดความสามารถระหวางพื้นที่ และเรงดำเนินการเพื่อลดความแตกตางเชิง 

เปรียบเทียบระหวางพ้ืนที่นั้น นอกจากน้ีการตรวจสอบมาตรฐาน และตัว 

ชี้วัด มีความจำเปนอยางยิ่งใการประเมินความเสียหาย การฉายภาพ 

สะทอนของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและผลการดำเนินนโยบาย   

รวมถึงการตรวจสอบภาพรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการดำเนิน

การตามแผน โดยมีแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ 

เกี่ยวของ ดังนี้
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• การประเมินความเสี่ยงเพื่อใชประกอบการตัดสินใจใน 

การวางแผนและการลงทุน 

 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือประเมินโอกาสความนาจะเกิด 

(probability) และความรุนแรงตอความเสียหายจากเหตุการณ 

ภัยพิบัติ และเพ่ือใชระบุพื้นที่เสี่ยงภัย โดยผลการประเมินที่ 

สมบูรณจะสามารถใชเปนขอมูลประกอบการลงทุน และการ 

ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ในการปองกันชุมชนและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้  

เพ่ือการประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติท่ีชัดเจน นอกเหนือจาก  

องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว ยังตองอาศยั 

องคความรูดานพฤติกรรมมนุษย ซึ่งมีผลโดยตรงตอความ 

นาจะเปนของการเกิดเหตุการณความสูญเสียรุนแรงที่สืบเนื่อง

จากภัยพิบัติดวย

• การประเมินความความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ 

ของชุมชนและสิ่งแวดลอม 

 โดยครอบคลุมถึงการประเมินประสิทธิภาพในการรับมือกับ 

ผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจากฝมือ

มนุษย โดยอางอิงอยูบนพื้นฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

เพ่ือปองกันความสูญเสียของทรัพยากรทางธรรมชาติในระหวาง 

เกิดเหตุการณภัยพิบัติ

• การสรางการเรียนรูจากเหตุการณภัยพิบัติตางๆ 

 การศึกษาวิเคราะหเหตุการณภัยพิบัติในอดีตพรอมท้ังเผยแพร

ผลลัพธที่ไดจากการศึกษา เพื่อใชเปนแรงสนับสนุนการวิจัยที่

เกี่ยวกับภัยพิบัติใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และเพื่อใชเปนขอมูล

ในการวางแผนการลดผลกระทบจากภัยพิบัติในอนาคต โดย 

การวางแผนงานในชวงกอนการเกิดภัยพิบัติควรจะตองสามารถ 

ใชประโยชนไดทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ และควรผลักดันไปถึง 
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การวางแผนกิจกรรมในชวงของการรับมือสถานการณฉุกเฉิน

และการฟนฟูบูรณะในอนาคตไวลวงหนา

 จากทั้งหมดที่กลาวมา จะพบโดยประจักษวา ความกาวหนาดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการเพื่อลด 

ผลกระทบจากภัยพิบัติในทุกทุกมิติ อยางไรก็ดี เพียงการประยุกตใช 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาจยังไมเพียงพอที่จะใชลดผลกระทบจาก 

ภัยพิบัติได้ทั้งหมด หากแต่การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รวมกับงานวิจัยและองคความรูแขนงอื่นๆ ก็มีความสำคัญและจำเปนไม 

ยิ่งหยอนไปกวากัน

 อยางไรก็ตาม แมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเปนเครื่องมือที ่

สำคัญในการบริหารจัดการและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ แตเพ่ือการบริหาร 

จัดการและลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพสมบูรณอยางย่ังยืน 

นั้น สิ่งซึ่งสำคัญยิ่งกวาคือ ศักยภาพในการการตัดสินใจเชิงนโยบายดาน 

การบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพของหนวยงาน 

ผูกำหนดนโยบายสาธารณะในทุกระดับ และองคประกอบสุดทายท่ีสำคัญ 

ที่สุดคือ ความรวมมือจากภาคประชาชนและเอกชนในทุกแงมุม และทุก 

ระดับของสังคม เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงที่จะตองเกิดขึ้นทั้งในระดับ 

นโยบายควบคูไปพรอมระดับความรับรูของสังคม ดังนั้น ความเขาใจและ

การยอมรับจากสังคมจึงเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดอยางหลีกเลี่ยงไมได ภายใต 

บริบทของการบูรณาการเหลานี้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพรอมแลวท่ี 

จะเปนกลไกในการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการและลด 

ผลกระทบจากภัยพิบัติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ 

สรางความปลอดภัยแกทั้งชีวิตและทรัพยสินใหบังเกิดสืบไปอยางยั่งยืน
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3. การประยุกตใชวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ภัยพิบัติธรรมชาติ : กรณีศึกษา 
 ประสบการณตางประเทศ

 ปญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่มีแนวโนมทวีความรุนแรง และอาจกอ 

ใหเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้น ถือเปนภัยอุบัติใหมที่คุกคามทุกประเทศในโลก  

ซึ่งแมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อรองรับภัยพิบัติธรรมชาติ 

จะดำเนินการมาอยางตอเน่ือง แตก็ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรับมือ 

กับภัยพิบัติธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไดอยางสมบูรณ โดยในหลายประเทศ ไมเวน 

แมกระท่ังประเทศผูนำดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลก ตางก็ประสบ 

ปญหาความรุนแรงและความเสียหายมากกวาที่คาดการณไว จึงจำเปน 

ตองศึกษากรณีภัยพิบัติธรรมชาติตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในตางประเทศ เพื่อนำ 

บทเรียนและประสบการณจากตางประเทศมาใชเปนขอมูลและแนวทาง 

ในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร 

บริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไทยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ 

การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการปองกัน บรรเทาผลกระทบ  

และเตรียมพรอม กอนเกิดภัยพิบัติธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ 

ใหการชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางเปนระบบในยามเกิดภัยพิบัติ สามารถ 

บูรณะฟนฟูพื้นท่ีประสบภัยใหกลับสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็วหลังเกิด 

ภัยพิบัติ ตลอดจนสามารถบูรณาการแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

ธรรมชาติรวมกับกระบวนการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน 
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3.1 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 
 จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศญี่ปุน  

 กรณีศึกษาเหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในเมืองโกเบ จังหวัด 

เฮียวโกะ ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) และเหตุการณแผนดินไหวและคลื่น 

สึนามิ ในเขตโทโฮกุบนเกาะฮอนชู ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)

 ประเทศญี่ปุนอยูในเขตเสี่ยงภัยที่สุดของการเกิดแผนดินไหว  

มีภัยพิบัติขนาดใหญเกิดขึ้นบอยครั้ง ทำใหญี่ปุนมีการเตรียมการรองรับ  

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจนมีความกาวหนาและทันสมัย 

ที่สุดของโลกในปจจุบัน อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพของญ่ีปุนในปจจุบัน สวนหน่ึงมาจากบทเรียนของ 

การดำเนินการท่ีลมเหลวและขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

ของรัฐบาลญี่ปุนในกรณีแผนดินไหวฮันชิน พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)  

โดยเฉพาะอยางยิ่งจุดออนที่สำคัญคือ แนวทางปองกันภัยพิบัติที่เนน 

มาตรการดานโครงสรางและวิศวกรรมเปนหลัก นอกจากน้ัน ลักษณะที่ตั้ง 

ของเมืองโกเบซึ่งไดรับการประเมินวาเปนพ้ืนท่ีที่ไมนาจะเกิดแผนดินไหว 

จึงทำใหทั้งรัฐบาลทองถิ่นและประชาชนขาดการเตรียมพรอม อยางไรก็ดี 

ในอีกดานหนึ่ง เหตุแผนดนิไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) น้ีได 

กลายเปนจุดเปล่ียนสำคัญท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายดานการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติภายในประเทศและขยายไปสูการดำเนินนโยบายระหวาง 

ประเทศของญ่ีปุน เชน การกำหนดบทบาทเปนผูนำในภูมิภาคดานการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติ มีการริเริ ่มและผลักดันการจัดทำแผนงานป้องกันและ 

บรรเทาภัยพิบัติเฮียวโกะ เปนตน รวมท้ังไดยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติของประเทศญี่ปุนจนไดรับการยอมรับวาเปนระบบท่ีดีที่สุด 

ในโลกในปจจุบัน 

 โดยในดานการกำหนดนโยบายสาธารณะเก่ียวกับการบริหาร 

จดัการภัยพิบัติน้ัน รัฐบาลญ่ีปุนไดวางโครงสรางการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
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ด้วยการจัดตั้งสภาการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (Central Disaster  

Management Council) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทำหนาท่ีเปนองคกร 

ดานนโยบายและการสั่งการเมื่อเกิดภัยพิบัติระดับประเทศ โดยมีเครื่องมือ 

ที่สำคัญและไดรับการยอมรับวาเปนระบบท่ีดีที่สุดในโลก คือ ระบบการ 

คาดการณและระบบเตือนภัยท่ีทันการณท่ีรวดเร็ว แมนยำ และมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตาม เหตุการณภัยพิบัติแผนดินไหวและ คล่ืนสึนามิ ในป 

พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ที่เกิดขึ้นนับเปนภัยพิบัติที่สรางความเสียหาย 

ในเชิงมูลคาครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตรยุคปจจุบัน ซึ่งความรุนแร

งที่เกิดขึ้นเกินกวาระบบท่ีมีอยูจะปองกันความเสียหายไดท้ังหมด แตอยาง 

นอยท่ีสุดระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ ซ่ึงหมายรวมถึงการประยุกตใช 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพของญ่ีปุน ก็สามารถชวยชีวิต 

ผูประสบภัยชาวญ่ีปุนไวไดเปนจำนวนมากโดยประจักษ

 3.1.1 ลักษณะและผลกระทบของภัยพิบัติ

 เหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในเมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ  (The  

Great Hanshin Earthquake) ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) เกิดขึ้นเม่ือ 

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) เวลา 05.46 น. ตามเวลา 

ทองถิ่น โดยเปนแผนดินไหวความรุนแรงขนาด 7.2 แมกนิจูด-ตามมาตรา 

ริกเตอร บริเวณตอนใตของจังหวัดเฮียวโกะประเทศญ่ีปุน มีศูนยกลางอยูที่ 

ระดับ 16 กิโลเมตรใตจุดเหนือศูนยกลางแผนดินไหวบริเวณเกาะอาวาจิ  

ซึ่งอยูหางจากเมืองโกเบ 20 กิโลเมตร เปนเวลาประมาณ 20 วินาที

 ในดานความเสียหาย พบวา มีผูเสียชีวิตมากกวา 6,434 คน 

บานเรือนพังพลายกวา 200,000 หลัง โครงสรางยกระดับของทางดวนสาย 

ฮันชิน พังทลายเปนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ปนจั่นของทาเรือโกเบ 

เสียหายกวาหน่ึงรอยตัว มูลคาความเสียหายท้ังส้ินประมาณ 10 ลานลานเยน  

(ประมาณ 102.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) คิดเปนรอยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ

มวลรวมประชาชาติประเทศญ่ีปุนในปนั้น
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เหตุการณแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิ ในเขตโทโฮกุ บนเกาะฮอนชู  

(Tohoku Chiho Taiheiyo-oki Jishin) ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)  

เกิดขึ้นเม่ือวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เวลา 14.46 น. 

ตามเวลาทองถิ่น โดยเปนแผนดินไหวท่ีเกิดใตทะเลความรุนแรงขนาด 9.0 

แมกนิจูด-ตามมาตราริกเตอร นอกชายฝงประเทศญ่ีปุน จุดเหนือศูนยกลาง 

แผนดินไหวมีรายงานวา อยูนอกชายฝงตะวันออกของคาบสมุทรโอชิกะ  

โทโฮะกุ โดยมีจุดเกิดแผนดินไหวอยูลึกลงไปใตพ้ืนดิน 32 กิโลเมตร นับเปน 

เหตุการณแผนดินไหวครั้งรุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตรญี่ปุน และเปนหนึ่ง 

ในหาแผนดินไหวครั้งรุนแรงท่ีสุดของโลกเทาที่มีการบันทึกสมัยใหมมา 

ตั้งแต พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) และกอใหเกิดคลื่นสึนามิทำลายลางซึ่งสูง 

ที่สุดถึง 40.5 เมตร ในมิยาโกะ อิวาเตะ โทโฮะกุ บางพื้นที่พบวาคลื่นได

พัดพาลึกเขาไปในแผนดินลึกถึง 14 กิโลเมตร และมีคล่ืนท่ีเล็กกวาพัดไปยัง 

อีกหลายประเทศหลายช่ัวโมงหลังจากน้ัน ไดมีการประกาศเตือนภัยสึนามิ 

และคำส่ังอพยพตามชายฝงดานแปซิฟกของญ่ีปุนและอีกอยางนอย 20 ประเทศ  

รวมท้ังชายฝงแปซิฟกท้ังหมดของประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ซึ่ง 

นอกเหนือไปจากการสูญเสียชีวิตและการทำลายลางโครงสรางพ้ืนฐานของ 

ญี่ปุนแลว คลื่นสึนามิดังกลาวยังกอใหเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียรขึ้น ซึ่งหลักๆ  

เปนอุบัติเหตุแกนปฏิกรณปรมาณูหลอมละลายระดับ 7 ในโรงไฟฟานิวเคลียร 

ฟุกุชิมะไดอิชิ และการกำหนดพื้นที่อพยพได้มีผลกระทบถึงราษฎรนับ 

หลายแสนคน แผนดินไหวดังกลาวรุนแรงเสียจนทำใหเกาะฮอนชูเล่ือนไปทาง 

ตะวันออก 2.4 เมตร พรอมกับเคล่ือนแกนหมุนของโลกไปเกือบ 10 เซนติเมตร

 ในดานความเสียหายน้ัน สำนักงานตำรวจแหงชาติญี่ปุน ระบุวา  

มีผูเสียชีวิตกวา 15,729 ราย บาดเจ็บ 5,719 ราย และสูญหาย 4,539 ราย 

ในพ้ืนที่สิบแปดจังหวัด รวมถึงอาคารท่ีถูกทำลายหรือไดรับความเสียหาย 

กวา 125,000 หลัง อีกท้ังความเสียหายอยางหนักตอถนนและรางรถไฟ  

เชนเดียวกับเหตุเพลิงไหมในหลายพื้นที่ และเขื่อนแตก บานเรือนราว  

4.4 ลานหลังคาเรือนทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุนไมมีกระแสไฟฟา
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ใช และประชาชนอีกราว 1.5 ลานคนไมมีน้ำประปาใช เครื่องกำเนิดไฟฟา 

หลายเครื่องไมสามารถใชการได และเคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียรอยางนอย 

สามเครื่องไดรับความเสียหาย เนื่องจากแกสไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นในอาคาร 

คลุมเครื่องปฏิกรณชั้นนอก ย่ิงไปกวานั้น ยังไดมีการประกาศสถานการณ 

ฉุกเฉิน โรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะไดอิชิเกิดระเบิดขึ้นเกือบ 24 ชั่วโมง 

หลังเหตุแผนดินไหวคร้ังแรก อยางไรก็ตาม แรงระเบิดในพื้นที่ไมรวมสาร 

กัมมันตรังสีอยูดวย (กลาวคือ แรงระเบิดเกิดจากแกสไฮโดรเจน ไมใชเปน

แรงระเบิดที่เกิดจากผลของสารกัมมันตรังสี) ประชาชนซึ่งอยูอาศัยในรัศมี 

20 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิและรัศมี 10 กิโลเมตร

รอบโรงไฟฟ้านิวเคลียรฟุกุชิมะไดนิถูกส่ังอพยพ

 ประมาณการความเสียหายเบ้ืองตนเฉพาะท่ีเกิดข้ึนจากแผนดินไหว 

อยูระหวาง 14,500 ถึง 34,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยธนาคารกลางญ่ีปุน

อัดฉีดเงินเขาสูระบบอยางนอย 15 ลานลานเยน เม่ือวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 

2554 (ค.ศ. 2011) เพ่ือพยายามฟนฟูสภาพการตลาดใหกลับคืนสูสภาพปกติ  

และเม่ือวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ธนาคารโลกไดประมาณ 

การความเสียหายสูงถึงระหวาง 122,000 ถึง 235,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

และรัฐบาลญี่ปุนประกาศวามูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหว 

และคลื่นสึนามิอาจมีมูลคาสูงถึง 309,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทำให 

ภัยพิบัติคร้ังน้ีเปนภัยพิบัติท่ีสรางความเสียหายมากท่ีสุดเทาท่ีมีการบันทึกมา

 3.1.2 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในขั้นตอน 

การบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ

1)  การปองกัน (Prevention)

• เหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

 โครงสรางพื้นฐานเพื่อปองกันภัยแผนดินไหว: ประเทศญ่ีปุน 

มีการปรับปรุงมาตรฐานการกอสราง โครงสรางอาคาร โรงเรียน  

โรงพยาบาล ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ท้ังระบบคมนาคม  
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ระบบไฟฟา ระบบประปา โครงขายโทรศัพท สิ่งอำนวย 

ความสะดวก และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถป้องกัน 

ความสูญเสียจากภัยพิบัติโดยเฉพาะแผนดินไหวขนาดใหญ 

ได โดยในป พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) ไดมีการปรับปรุงมาตรฐาน 

การกอสรางโดยคำนึงถึงหลักวิทยาศาสตรเพื่อรองรับภัย 

แผนดินไหว

 อยางไรก็ตาม แมวาประเทศญ่ีปุนจะมีความพรอมในการปองกัน 

ความสูญเสียจากแผนดินไหว โดยเฉพาะอยางย่ิงส่ิงปลูกสราง 

ยุคใหมทั้ งอาคารและถนนมีการออกแบบเพื่อปองกัน 

ความเสียหายแผ่นดินไหว แต่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นยังม ี

อาคารเกาจำนวนมากท่ีกอสรางดวยเทคโนโลยีที่ลาสมัยไม 

สามารถตานทานความรุนแรงไดจึงพังถลมลงมาหรือไดรับ 

ความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม

• เหตุการณแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิ ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 

2011)

 โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือปองกันภัยแผนดินไหว: แมในป พ.ศ. 2524  

(ค.ศ. 1981) ประเทศญี่ปุนไดปรับปรุงมาตรฐานการกอสราง 

โดยคำนึงถึงหลักวิทยาศาสตรเพ่ือรองรับภัยแผนดินไหว  

สำหรับส่ิงกอสราง อาคาร โครงสรางพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

ตางๆ แตเมื่อเกิดแผนดินไหวฮันชินที่เมืองโกเบซึ่งมีผูเสียชีวิต 

มากกวาหกพันคน ย่ิงทำใหมีการวิจัยและพัฒนาวิธีการปองกัน 

แผ่นดินไหวที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การปรับปรุง 

มาตรฐานการก่อสร้างของประเทศอีกครั้งในปี พ.ศ. 2543  

(ค.ศ. 2000) ซ่ึงมีความเขมงวดและมีรายละเอียดเพ่ิมมากข้ึน

 ปจจุบัน อาคารและส่ิงกอสรางในประเทศญ่ีปุนไดรับการออกแบบ 

ให้มีความยืดหยุ่น มีระบบป้องกันภัยต่อแผ่นดินไหวได้ด ี 
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ใชวัสดุทนไฟ ลาสุดไดออกแบบใหอาคารท่ีสรางใหม โดย 

เฉพาะอาคารสูงทุกแหงเอนไปมาไดขณะแผนดินไหว นอกจากน้ี  

เทคโนโลยีอัจฉริยะ ทำใหระบบรถไฟฟาท้ังใตดินและบนดิน 

จะหยุดวิ่งทันทีขณะเกิดแผนดินไหว รวมถึงรัฐบาลญี่ปุนไดมี 

การเตรียมการปองกันเหตุแผนดินถลม

 โครงสรางพื้นฐานเพื่อปองกันภัยสึนามิ: 

 การปองกันสึนามิโดยใหความสำคัญกับการวางผังเมือง 

ชายฝงท่ัวประเทศฝงตะวันออกของประเทศซ่ึงตองเผชิญกับ 

ภัยจากคล่ืนสึนามิและแผนดินไหวบอยครั้ง จะมีการกอสราง 

สถานท่ีหลบภัย สถานท่ีรองรับการอพยพ และกำหนดเสนทาง 

การอพยพ สำหรับบริเวณดานหนาของชายฝงที่มีประชากร 

หนาแนน บางแหงไดมีการสรางกำแพงกันน้ำทวม และทาง 

ระบายน้ำเพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทางของคลื่นและลดแรงกระแทก 

ของคล่ืนมีการสรางกำแพงปองกันสึนามิหรือเข่ือนกั้นน้ำ ท่ีมี 

ความสูงตั้งแต 4-10 เมตร แมวาคลื่นสึนามิที่เขากระทบจะมี 

ความสูงมากกวาเครื่องกีดขวางที่ไดสรางขึ้น แตกำแพงเหลานี้

ยังอาจชวยลดความเร็วหรือความสูงของคลื่นได ในเขตมิยากิ 

ไดมีการกอสรางเขื่อนก้ันน้ำตามแนวชายฝงมีความสูง 5 เมตร  

รวมท้ังมีการปลูกปาสนท่ีมีความกวางต้ังแต 50 เมตร ไปจนถึง 

หลายร้อยเมตร เพื่อป้องกันความเสียหายจากคลื่นสึนาม ิ 

ซ่ึงเปนโครงการของรัฐบาลทองถ่ิน ซ่ึงคาดการณจากประสบการณ 

ในอดีตวาพื้นที่แถบนี้มีโอกาสไดรับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ

ความสูงประมาณ 3 เมตร อยางไรก็ตาม คล่ืนสึนามิที่พัดขึ้น

ฝงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) กลับมีความสูง

เกินกวาที่คาดการณไวถึง 2 เทา จึงไมสามารถปองกันความ 

เสียหายได
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2) การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation)

• เหตุการณแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิ ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 

2011)

 จากประสบการณและลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศ  

รัฐบาลญ่ีปุนไดประเมินวาอาจเกิดแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิ

รุนแรงขนาด 8.2-8.5 ริกเตอร และคล่ืนสึนามิสูง 38.2 เมตร 

ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น สภาการบริหารจัดการภัยพิบัต ิ

แหงชาติญี่ปุน (Central Disaster Management Council) 

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เปนองคกรดานนโยบาย และ 

การส่ังการเม่ือเกิดภัยพิบัติระดับประเทศ โดยมีเคร่ืองมือท่ีสำคัญ  

เชน ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ  

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ E-Japan Program โดยระบบขอมูล 

สารสนเทศนี้มีการวางระบบต้ังแตป พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

และเชื่อมตอดวยระบบส่ือสารไรสายเมื่อป พ.ศ. 2549 (ค.ศ.  

2006) เพ่ือการส่ือสารระหวางรัฐบาลกลาง เมืองใหญ เขตจังหวัด  

องคกรทองถิ่นจนถึงระดับหมูบานและประชาชน โดยเช่ือมตอ 

เขากับเครือขายการส่ือสารเพ่ือการปองกันภยัพิบัติ ผานระบบ 

ดาวเทียม และโทรศัพทเคล่ือนท่ี รวมท้ังมีหนวยงานรับผิดชอบ 

การกูภัยและการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินโดยตรง ไดแก 

Fire and Disaster Management Agency (FDMA) ซ่ึงอยู 

ภายใตกระทรวงกิจการภายในและการส่ือสารญี่ปุน

 นอกจากนี้ สภาการบริหารจัดการภัยพิบัติแหงชาติญี่ปุนได 

จัดทำแผนรองรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิบริเวณ 

ภาคเหนือของชายฝงทะเลแปซิฟค เมื่อป พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 

2006) และตอมาในป พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) สภาการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติแหงชาติญี่ปุนไดกำหนดยุทธศาสตรเพ่ือลด 

จำนวนผูเสียชีวิตจากภัยพิบัติขึ้น
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ระบบการเฝาระวังและการเตือนภัย: 

 ปจจุบันระบบการเฝาระวังและการเตือนภัยที่ญี่ปุนพัฒนาขึ้น  

เปนที่ยอมรับโดยท่ัวไปวาเปนระบบเตือนภัยที่รวดเร็ว แมนยำ  

และมีประสิทธิภาพที่สุดในโลก โดยหนวยงานหลักรับผิดชอบ  

ดานตรวจสอบ ติดตามและแจงเตือนภัย อันเกิดจากภัยธรรมชาติ  

คือศูนยอุตุนิยมวิทยาของญ่ีปุน (The Japanese Meteorological  

Agency: JMA) ซ่ึงในภาวะปกติ JMA จะทำหนาท่ีเปนศูนยบริการ 

ดานสภาพอากาศของรัฐบาลญ่ีปุน ทำหนาท่ีรวบรวมและรายงาน 

ขอมูลสภาพอากาศ รวมท้ังพยากรณอากาศสำหรับประเทศ 

ญี่ปุ่น มีฐานะเป็นหน่วยงานกึ่งอิสระสังกัดกระทรวงที่ดิน  

สาธารณูปโภคและการขนส่ง นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบ 

การสังเกตการณ การเตือนภัยแผนดินไหว คลื่นสึนามิ และ 

การปะทุของภูเขาไฟ โดยติดตั้งจุดตรวจวัดความรุนแรงของ 

แผนดินไหว 627 จุด ทั่วประเทศ JMA มีสำนักงานใหญอยูที่ 

กรุงโตเกียว และมีสำนักงาน 6 แหงในภูมิภาคตางๆ ของญี่ปุน  

นอกจากน้ี JMA ยังเปนศูนยกลางอุตุนิยมวิทยาสวนภูมิภาค 

แปซิฟกตะวันตกเฉียงเหนือ และทำหนาท่ีใหคำปรึกษาเก่ียวกับ 

ไซโคลนเขตรอนในภูมิภาคดวย

 ระบบแจงเตือนภัยแผนดินไหว:1

 ระบบเตือนภัยแผนดินไหวของประเทศญี่ปุนทำงานอัตโนมัติ 

ภายใน 3 วินาที หลังเกิดแรงส่ันสะเทือนที่ศูนยกลาง โดยคลื่น 

1 ระบบแจงเตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา ทำงานโดยรวบรวมขอมูลจากหนวยตรวจจับสัญญาณ 
แผนดินไหวที่มีมากกวา 1,000 แหงท่ัวประเทศ เมื่อเกิดแผนดินไหว เคร่ืองตรวจจับสัญญาณ 
จะเริ่มทำงานโดยจะหาจุดพิกัดของศูนยกลางการไหว ความรุนแรง และประเมินความเสี่ยงของพื้นท่ี 
โดยรอบจุดศูนยกลาง แลวสงคลื่นขนาดเล็กเรียกวา คลื่นปฐมภูมิ (P-wave: Preliminary Tremor) 
ออกมา เมื่อเครื่องตรวจจับสัญญาณจะประมวลผลต่างๆ แล้วส่งเข้าไปยังศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหว 
สวนกลาง คือ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน ภายในเวลาไมกี่วินาทีกอนท่ีคลื่นแผนดินไหวแบบ 
รุนแรง S-wave (Principal Motion) จะแผขยายออกมา ระบบนี้ไดมีการทดลองใชมานานและพัฒนา 
ขึ้นมาจนสามารถประกาศใชอยางเปนทางการเมื่อตนเดือนตุลาคมป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
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แผนดินไหวใชเวลา 90 วินาทีในการเดินทางถึงกรุงโตเกียว  

หรือประชาชนจะมีเวลาราว 1 นาที2 ในการหาท่ีกำบังภัยหลัง 

ไดรับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา  โดยเม่ือเกิดแผนดินไหว ระบบ 

ดังกลาวจะสงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติถึงประชาชนโดยตรง 

ทางโทรศัพทเคลื่อนที่ และผานสถานีโทรทัศน วิทยุ รวมทั้ง 

การแจงเตือนในสถานประกอบการ โรงงาน โรงพยาบาล และ 

โรงเรียน ผานระบบ Area Mail Disaster Information Service

 ระบบแจงเตือนภัยสึนามิ: 

 การเตือนภัยสึนามิของประเทศญี่ปุนใชเวลาทำงานอัตโนมัติ 

ภายใน 3 นาทีหลังเกิดแผนดินไหว โดยคล่ืนสึนามิใชเวลา 

เดินทาง 6 นาทีกอนพัดถลมชายฝงที่อยูใกลจุดศูนยกลาง 

แผนดินไหว ซึ่งพ้ืนที่ที่ถูกทำลายรุนแรงมากที่สุด ประชาชนมี 

เวลาราว 15 นาที ในการอพยพไปสูที่ปลอดภัย

 รฐับาลญ่ีปุนติดต้ังระบบเตือนภัยสึนามิแลวเสร็จ เม่ือป พ.ศ. 2495  

(ค.ศ. 1952) ประกอบดวย เซ็นเซอร 300 ตัว รอบพ้ืนผิวมหาสมุทร  

และเซ็นเซอรใตน้ำ 80 ตัว เพื่อตรวจจับแรงสั่นสะเทือน และ 

ติดตามความเปล่ียนแปลงปจจัยท่ีจำเปนในการพยากรณการเกิด 

สึนามิ ไดแก การเคล่ือนไหวของศูนยกลางใตพ้ืนผิวมหาสมุทร  

และระดับความรุนแรงของแผนดินไหว ซึ่งไดรับการคำนวณ 

โดยคอมพิวเตอรอัตโนมัติ มีการจัดทำแบบจำลองเพื่อชวย 

ในการคำนวณมากกว่า 100,000 แบบจำลอง ร่วมกับ 

การตรวจสอบรวมกันทั้งคนและเครื่องมือ เพื่อแสดงผลของ 

การเกิดสึนามิ โดยแสดงความสูง ความเร็ว ตำแหนง และ 

2 เหตุแผนดินไหวเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เกิดขึ้นเวลา 14 นาิกา 46 นาที 45 
วินาที ในขณะที่ ระบบเตือนภัยแผนดินไหว ทำงานอัตโนมัติเมื่อเวลา 14 นาิกา 46 นาที 48 วินาที 
โดยคลื่นแผนดินไหวใชเวลา 90 วินาทีในการเดินทางถึงกรุงโตเกียว
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ระยะเวลาที่จะซัดถึงชายฝง ศูนยเตือนภัยสึนามิภูมิภาคจะ 

เผยแพร่ข้อมูลเตือนภัย โดยสายการติดต่อภาคพื้นดินและ 

ดาวเทียม ตอไปยังองคกรและสาธารณะ สวนประชาชนท่ีอาศัย 

อยูนอกพ้ืนที่ดังกลาวก็จะมีการแจงใหเตรียมพรอม และคอย 

เฝาติดตามสถานการณจากศูนยเตือนภัย

 เทคโนโลยีในการวัดการเกิดแผนดินไหวและการประเมินระดับ 

ความรุนแรงของสึนามิของญี่ปุน ไดรับการพัฒนามาตลอด  

ทำใหมีความรวดเร็วแมนยำข้ึนเร่ือยๆ โดยมีเปาหมายระยะเวลา 

การเตือนภัยลดลงทุกปี จาก 20 นาที ในปี พ.ศ. 2508  

(ค.ศ. 1965) ลดมาเปน 13 นาทีในป พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979)  

และ 3 นาที ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ตามลำดับ  

เมื่อเกิดเหตุการณวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ข้ึน 

การแจงเตือนภัยท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำใหเด็กนักเรียน 

ประถมสามารถอพยพไปสูท่ีปลอดภัยไดอยางรวดเร็ว ประชาชน 

สวนใหญสามารถอพยพข้ึนที่สูงหรืออาคารสูงที่อยูใกลชายฝง 

ที่ถูกกำหนดใหเปนสถานท่ีรองรับกรณีสึนามิโดยติดตั้งปาย 

สัญลักษณอยางชัดเจนบนผนังดานบนของอาคาร ในขณะที่ 

บานทุกหลังมีระบบเซนเซอรติดตั้งที่มิเตอรแกส หากตรวจจับ 

แผนดินไหวที่มีความรุนแรงเกิน 5 ริกเตอร จะตัดการจายแกส 

โดยอัตโนมัติ ทำใหชวยลดโอกาสการเกิดเพลิงไหมเมื่อเกิด 

แผนดินไหว

3) การเตรียมพรอม (Preparedness)

• เหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

 แผนดินไหวฮันชินทำใหเห็นจุดออนหลายประการของการเตรียม 

พรอมของภาครัฐญี่ปุน โดยเฉพาะอยางยิ่งจุดออนที่สำคัญคือ  

แนวทางปองกันภัยพิบัติที่เนนมาตรการดานโครงสรางและ 
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วิศวกรรมมากเกินไป นอกจากน้ี เนื่องจากลักษณะที่ตั้งของ 

เมืองโกเบซึ่งไดรับการประเมินวาเปนพื้นที่ที่ไมนาจะเกิด 

แผนดินไหว จึงมีประชาชนสวนหนึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานใน 

เมืองโกเบ เพราะเห็นว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยกว่าเมืองอื่น  

จึงทำใหทั้งรัฐบาลทองถิ่นและประชาชนขาดการเตรียมพรอม

• เหตุการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามิ ในป พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011)

 การเตรียมพรอมใหกับประชาชน: 

 ประเทศญี่ปุนถือวาปจจัยสำคัญในการรับมือกับภัยพิบัติ คือ 

การสรางความรู ความเขาใจ และการกระตุนใหประชาชน

เกิดความตระหนักรูถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 

โรงเรียนและหนวยงานตางๆ มีการบรรจุหลักสูตรและกิจกรรม

ตางๆเก่ียวกับภัยพิบัติ และการเตรียมพรอม กำหนดวิธีปฏิบัติ

และมีการฝกซอมกรณีเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะแผนดินไหวเปน

ประจำ3 

3 นอกจากน้ี ญ่ีปุนกำหนดใหวันที่ 1 กันยายน ของทุกป เปนวันปองกันภัยพิบัติแหงชาติ เพื่อ 
รำลึกถึงเหตุการณแผนดินไหวรุนแรงที่สุดที่คันโต ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2496  
(ค.ศ. 1953) มีผูเสียชีวิต กวา 140,000 คน เหตุการณครั้งนั้นทำใหเมืองโตเกียวและโยโกฮามาถูก 
ทำลายไปทั้งหมด ในวันปองกันภัยพิบัติแหงชาติของทุกป โรงเรียน สถานีดับเพลิง และภาคเอกชน  
ไดรวมกันฝกซอมแผนรับมือแผนดินไหวและเหตุเพลิงไหม รวมถึงการสอนเด็กอนุบาลใหจัดแถวอยาง 
เปนระเบียบ สวมสิ่งปองกันศีรษะกระแทก ซึ่งปกติใชเปนที่นั่งในหองเรียน นอกจากนี้ ในทองถิ่นท่ีมี 
ความเสี่ยงมากก็มีการเตรียมพรอมในระดับทองถิ่น เชน ท่ีเมืองชิซูโอกะ ในเขตโตไกจะจัดสัปดาห 
ของการปองกันภัยพิบัติและอาสาสมัครปองกันภัยพิบัติ และมีการฝกซอมอพยพหนีภัยสึนามิตามแนว 
ชายฝง  การฝกซอมเพื่อรับมือตอภัยแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิที่รัฐบาลญี่ปุนดำเนินการมีขอบเขตท่ี 
ครอบคลุมครบทุกดานและทุกคน แมคณะรัฐมนตรีญ่ีปุนก็มีการซอมจัดประชุมฉุกเฉิน โดยมีการฝกซอม 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นทั้งทางอากาศและทางน้ำ รวมทั้ง 
การฝกซอมการใหความชวยเหลือทางการแพทยที่เตรียมการเพื่อการกูภัยหรือชวยเหลือฉุกเฉิน  
การเตรียมพรอมของรัฐบาลและประชาชน รวมถึงการฝกฝนอยางสม่ำเสมอ
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4) การรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response)

• เหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

 การรับสถานการณในสภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลญี่ปุนในกรณี 

แผนดินไหวที่โกเบยังดำเนินการอยางขาดประสิทธิภาพ  

เน่ืองจากแผนดินไหวโกเบเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีการพัฒนาระบบ 

โทรคมนาคมยังไมกาวหนามากนักโทรศัพทเคลื่อนที่และ 

การส่ือสารทางอินเทอรเน็ตยังไมแพรหลาย เม่ือเกิดแผนดินไหว  

ระบบไฟฟาและระบบโทรศัพทพ้ืนฐานถูกทำลาย พ้ืนท่ีประสบภัย 

ภัยพิบัติจึงถูกตัดขาดจากรัฐบาลกลาง ในขณะท่ีคณะรัฐมนตรี 

ไดรับรายงานที่ผิดพลาดวาแผนดินไหวเกิดขึ้นที่เมืองเกียวโต  

ซึ่งหางจากโกเบถึง 50 กิโลเมตร รัฐบาลกลางจึงไมมีขอมูล 

และการประเมินสถานการณอยางถูกตองและทันทวงที

 ความชวยเหลือของภาครัฐ เปนไปอยางลาชาและยากลำบาก 

เน่ืองจากเสนทางคมนาคมถูกตัดขาด การเดินทางเขาสูพื้นที่ 

ตองใชถนนสายยอยท่ีอยูระดับพื้นดิน แตเสนทางก็ถูกปดทับ 

ดวยเศษซากปรักหักพังตางๆ ท่ีทับถมกัน ทำใหไมสามารถ 

ใชสัญจรได

• เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011)

 ถาไมนับรวมภัยพิบัติซ้ำซอนจากเหตุการณความเสียหายของ 

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟุกุชิมะแลว การใหความชวยเหลือ 

จากเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามิโดยเฉพาะรัฐบาล 

ทองถิ่นเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันเปนผล 

จากการเตรียมการท่ีดี อยางไรก็ตาม เน่ืองจากพ้ืนท่ีประสบภัย 

เปน พ้ืนที่ที่มีประชากรเปนผูอยูอาศัย เปนจำนวนมาก  

การหลบหนีหรือการชวยเหลือไปยังที่ปลอดภัยจึงไมอาจ 
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ดำเนินการไดทันท้ังหมด นอกจากน้ีเน่ืองจากโรงพยาบาลและ 

เวชภัณฑถูกทำลายเสียหาย จึงมีประชาชนท่ีอพยพไปอยูใน 

ศูนยหลบภัยเสียชีวิตเพิ่มภายหลังอีกหลายรายโดยเฉพาะ 

ผูสูงอายุ

 นอกจากนี้ จากความเสียหายของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

ฟุกุชิมะ ท่ีเกิดการร่ัวไหลของสารกัมมันตภาพรังสี สงผลใหเกิด 

ความลาชาตอการใหความชวยเหลือและฟนฟูพื้นที่ประสบภัย

จากคลื่นสึนามิ เจาหนาที่ไมสามารถนำรางผูเสียชีวิตในระยะ 

อันตรายรอบโรงไฟฟานิวเคลียรออกมาไดจำนวนมาก

 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดที่พักพร้อมอาหาร น้ำดื่ม ผ้าห่ม และ 

สิ่งอำนวยความสะดวกใหผูประสบภัย ทั้งกรณีบานเรือนถูก

ทำลายจากคลื่นสึนามิและกรณีตองอพยพ เนื่องจากอยูใน 

พื้นที่ใกลเคียงโรงไฟฟานิวเคลียรที่เสียหาย โดย ณ วันที่ 29 

มีนาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) มีประชากรในญี่ปุนจำนวน 

175,020 คน ยังพักอยูในศูนยชวยเหลือท่ัวประเทศ รวมท้ังในท่ี 

พักพิงชั่วคราว 2,367 แหงโดยรัฐบาลญี่ปุนไดกำหนดใหพื้นที่ 

ในรัศมี 20 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟุกุชิมะ  

ซึ่งมีประชากรประมาณ 177,500 คน เปนเขตอพยพ 

5) การฟนฟูบูรณะ (Recovery and Reconstruction)

• เหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

 รัฐสภาญ่ีปุนตองใชงบประมาณจำนวนมหาศาล เพ่ือใชจาย 

ในการบูรณะและฟนฟูพื้นที่ประสบภัยในโกเบ โดยหนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐานและการขนสง  

ซึ่งทำงานรวมกับองคกรและหนวยงานทองถิ่น ในการบูรณะ 

ซอมแซมสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ จนสามารถ 
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ใชการได โดยการฟนฟูบูรณะสวนใหญแลวเสร็จกลับสูสภาพ 

เดิม ตองใชระยะเวลาถึงกวา 7 ป

-- การใหบริการน้ำประปา ไฟฟา แกสและโทรศัพทใชงาน

ไดทั้งระบบเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) 

หรือหลังเกิดแผนดินไหว 6 เดือน

-- ระบบคมนาคมและขนสงทางรางเปดใชงานไดในเดือน 

สิงหาคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) หรือหลังเกิดแผนดินไหว 

7 เดือน

-- ทาเรือสวนใหญเปดใหบริการแตระบบทางดวนยังไม 

สามารถใหบริการได หลังเกิดแผนดินไหวหนึ่งป

-- ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) หรือ 4 ป 

หลังเกิดแผนดินไหว บานพักอาศัยจำนวน 134,000 หลัง 

ไดรับการกอสรางใหม แตยังมีผูประสบภัยสวนหนึ่งยังคง

ตองอาศัยอยูในที่พักฉุกเฉิน

• เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011)

 หลังจากการเกิดภัยพิบัติจากเหตุแผนดินไหวและคลื่นสึนามิ  

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) รัฐบาลญี่ปุน 

ไดพิจารณาแนวทางเพ่ือตั้งใหพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุ

แผนดินไหวและคล่ืนสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 

(ค.ศ. 2011) เปนเขตฟนฟูพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกใน

การฟนฟูบานเมือง โดยจะมีมาตรการชวยเหลอืตางๆ เชน 

การจัดเก็บภาษีอัตราพิเศษ และการยกเวนกฎระเบียบตางๆ 

ที่เปนอุปสรรคตอการฟนฟู
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6) การพัฒนา (Development)

• เหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

 หนวยงานทองถิ่นไดปรับการวางผังเมืองซึ่งชวยปองกัน 

แผนดินไหว กำหนดแนวปองกันไฟ สรางถนนและสิ่งกอสราง 

ที่มีมาตรฐานสูง สามารถตานทานแรงส่ันสะเทือนแผนดินไหว  

รวมท้ังสงเสริมใหมีการใชวัสดุกันไฟในการกอสรางบานและที่

อยูอาศัย

 รัฐบาลญ่ีปุน ไดรณรงคและใหความรูแกประชาชนถึงการปฏิบัติตน 

ในบาน ในโรงเรียนและสถานท่ีทำงาน ทำใหชาวญ่ีปุนตระหนัก 

ในขั้นตอนการปฏิบัติตนอยางขึ้นใจ เชน การปดทอแกส  

การตัดไฟฟากอนอพยพไปสูท่ีกำบังท่ีม่ันคง เม่ือเกิดแผนดินไหว  

เด็กนักเรียน จะอพยพไปอยูในสนามหญาเปดโลง ในขณะที่ 

หนวยกูภัยที่พรอมจะออกใหความชวยเหลืออยางเปนขั้นตอน  

ซึ่งเปนมาตรการรับมือแผนดินไหวที่ชาวญี่ปุนไดถายทอด 

ความรูตอกัน

 รัฐบาลมีการจัดทำคูมือเรื่องภัยแผนดินไหว รวบรวมลำดับ 

ขั้นตอนตั้งแตกอนเกิดระหวางเกิด และหลังเกิด เพื่องาย 

ตอการศึกษาและการปองกันที่สามารถใชไดจริง ในป พ.ศ. 

2550 (ค.ศ. 2007) รัฐบาลญี่ปุนไดผานกฎหมายซึ่งเพิ่ม 

ความเขมงวดกับระเบียบกอสรางอาคาร ตลอดจนกำหนดให 

ส่ิงปลูกสรางใหมจะตองตานทานแรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหว  

อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ ยังไม่ครอบคลุมถึงอาคารเก่า 

จำนวนมากที่ยังเสี่ยงตอความเสียหายจากแผนดินไหวใน 

อนาคต
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 ภายหลังการเกิดภัยพิบัติ รัฐสภาญี่ปุนไดพิจารณาประเด็น 

การบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศ โดยไดเรียกรองใหรัฐบาล 

ยกระดับขีดความสามารถในการประเมินสถานการณ ปรับปรุง 

มาตรฐานการกอสรางอาคาร ส่ิงปลูกสรางถนน และระบบ 

สาธารณูปโภค เพ่ือใหโครงสรางพ้ืนฐานเหลาน้ีมีความแข็งแรง 

และยืดหยุนพอท่ีจะรับมือกับแรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวได  

รวมท้ังการเตรียมความพรอมใหกับรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถ่ิน  

และชุมชนอยางจริงจัง

 หน่วยงานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาของญี่ปุ ่น (Official  

Development Assistance) สรุปบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ 

แผนดินไหวฮันชินวา หนวยงานของรัฐมีขีดความสามารถจำกัด 

ในการรักษาชีวิตของประชาชน ชุมชนจึงเปนกลไกที่มีบทบาท 

สำคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนขอสรุปน้ีไดนำไปสู 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงนโยบายดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

จากเดิมที่เนนวิศวกรรมปองกัน (Engineer-Oriented) ไปสู 

แนวทางบริหารจัดการแบบบูรณาการซึ่งรวมถึงการจัดการ 

ภัยพิบัติท่ีเนนบทบาทของชุมชน และการตระหนักถึงความจำเปน 

ในการจดัตั้งหนวยงานจัดการภาวะฉุกเฉินระดับชาติ

 นอกจากน้ี จากแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) 

เปนจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติภายในประเทศและขยายไปสู 

การดำเนินนโยบายระหวางประเทศของญ่ีปุนเชน การกำหนด 

บทบาทเปนผูนำในภูมิภาคดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ  

มีการริเร่ิมและผลักดันการจัดทำแผนงานปองกันและบรรเทา 

ภัยพิบัติเฮียวโกะ เปนตน รวมทั้งไดยกระดับประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศญ่ีปุนจนไดรับการยอมรับ 

วาเปนระบบที่ดีที่สุดในโลก
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3.1.3 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการลด

ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ

1) การเฝาระวังและการเตรียมพรอมดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 

ภัยพิบัติ

• เหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

 ระบบการเฝาระวังภัยพิบัติท่ีขาดความถูกตองของขอมูล เปนผล 

ใหคณะรัฐมนตรีไดรับรายงานท่ีผิดพลาดวา แผนดินไหวเกิดข้ึน 

ที่เมืองเกียวโต ซ่ึงหางจากโกเบถึง 50 กิโลเมตร จึงทำให 

รัฐบาลกลางไมสามารถใหความชวยเหลือตอสถานการณที่ 

เกิดขึ้นไดทันทวงที

• เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011)

 การเฝาระวังเหตุการณแผนดินไหว: 

 รัฐบาลญ่ีปุนติดต้ังจุดตรวจวัดความรุนแรงของแผนดินไหวไวถึง  

627 จุดทั่วประเทศ โดยมีศูนยอุตุนิยมวิทยาของญ่ีปุน (The  

Japanese Meteorological Agency: JMA) เปนหนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ซึ่งเป็นศูนย์บริการด้านสภาพอากาศของ 

รัฐบาลญ่ีปุน ทำหนาท่ีรวบรวมและรายงานขอมูลสภาพอากาศ  

พยากรณอากาศสำหรับประเทศญี่ปุน ตลอดจนตรวจสอบ  

ติดตามและแจงเตือนภัยจากภัยธรรมชาติ มีฐานะเปนหนวยงาน 

กึ่งอิสระสังกัดกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภคและการขนสง  

นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบการสังเกตการณ์ การเตือนภัย 

แผนดินไหว คล่ืนสึนามิ และการปะทุของภูเขาไฟ
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การเฝาระวังเหตุการณคลื่นสึนามิ: 

 รัฐบาลญี่ปุนติดตั้งระบบเฝาระวังภัยสึนามิแลวเสร็จ เมื่อป  

พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) ซ่ึงประกอบดวยเซ็นเซอร 300 ตัว 

รอบพื้นผิวมหาสมุทร และเซ็นเซอรใตน้ำ 80 ตัว เพ่ือตรวจจับ 

แรงส่ันสะเทือนและติดตามความเปล่ียนแปลงปจจัยท่ีจำเปน 

ในการพยากรณการเกิดสึนามิ

2) การพยากรณและคาดการณอันตรายจากภัยพิบัติ

• เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011)

 การพยากรณและคาดการณแผนดินไหว: 

 แมญี่ปุนรวมถึงทุกประเทศในโลกยังไมสามารถคาดการณ 

การเกิดแผนดินไหวได แตดวยขอมูลจากระบบเฝาระวังภัย 

แผนดินไหวในญ่ีปุนที่มีประสิทธิภาพ ทำใหญี่ปุนสามารถรับรู 

ถึงภัยแผนดินไหวที่เกิดขึ้นไดอยางทันการณ (realtime) และ 

สามารถแจงเตือนภัยไดโดยอัตโนมัติภายใน 3 วินาที หลังเกิด

แรงส่ันสะเทือนที่ศูนยกลาง

 การพยากรณและคาดการณคลื่นสึนามิ: 

 ดวยขอมูลจากระบบเฝาระวังภัยสึนามิ การเคลื่อนไหวของ 

ศูนย์กลางใต้พื้นผิวมหาสมุทร และระดับความรุนแรงของ 

แผ่นดินไหว จะถูกคำนวณโดยคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ที่มี 

การจัดทำแบบจำลองเพื่อชวยในการคำนวณมากกวา  

100,000 แบบจำลอง รวมกับการตรวจสอบรวมกันทั้งคนและ 

เครื่องมือ เพื่อแสดงผลของการเกิดสึนามิ โดยจะแสดงความสูง 

ความเร็ว ตำแหนง และระยะเวลาที่จะซัดถึงชายฝง
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3) การปองกันและลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

• เหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

 แมประเทศญี่ปุนปรับปรุงมาตรฐานการกอสรางโดยคำนึงถึง

หลักวิทยาศาสตรเพื่อรองรับภัยแผนดินไหว ในป พ.ศ. 2524  

(ค.ศ. 1981) เพื่อความพร้อมและการเตรียมการรับมือกับ 

แผ่นดินไหว โดยสิ่งปลูกสร้างยุคใหม่ทั้งอาคารและถนนม ี

การออกแบบเพื่อรองรับแผนดินไหว แตเม่ือเกิดแผนดินไหว 

ข้ึนยังมีอาคารเกาจำนวนมากท่ีกอสรางดวยเทคโนโลยีท่ีลาสมัย 

ไมสามารถตานทานความรุนแรงไดจึงพังถลมลงมาหรือไดรับ

ความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม

 ภายหลังเหตุการณภัยพิบัติ หนวยงานทองถิ่นไดปรับการวาง 

ผังเมืองซึ่งชวยปองกันแผนดินไหว กำหนดแนวปองกันไฟ  

สรางถนนและส่ิงกอสรางที่มีมาตรฐานสูง สามารถตานทาน 

แรงสั่นสะเทือนแผนดินไหว รวมทั้งสงเสริมใหมีการใชวัสดุกัน

ไฟในการกอสรางบานและท่ีอยูอาศยั

 ยิ่งไปกวานั้น ในป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) รัฐบาลญี่ปุนได 

ผานกฎหมาย ซึ่งเพิ่มความเขมงวดกับระเบียบกอสรางอาคาร 

ตลอดจนกำหนดใหสิ่งปลูกสรางใหมจะตองตานทานแรงส่ัน 

สะเทือนจากแผนดินไหว แตกฎหมายนี้ยังไมครอบคลุมถึง 

อาคารเกาจำนวนมากท่ียังเส่ียงตอความเสียหายจากแผนดินไหว 

ในอนาคต

 อยางไรก็ตาม หนวยงานที่ปรึกษาดานการพัฒนาของญี่ปุน  

(Official Development Assistance) เสนอใหรัฐบาลญี่ปุน 

เปลี่ยนแปลงนโยบายดานการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิม

ที่เนนวิศวกรรมปองกัน (Engineer-Oriented) ไปสูแนวทาง 

บริหารจัดการแบบบูรณาการซ่ึงรวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
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ท่ีเนนบทบาทของชุมชนเปนสำคัญ เน่ืองจากหนวยงานท่ีปรึกษา 

ดานการพัฒนาของญ่ีปุน พบวาหนวยงานของรัฐมีขีดความ 

สามารถจำกัดในการรักษาชีวิตของประชาชน ดังนั้นชุมชนจึง

ควรเปนกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการบริหารจัดการภัยพิบัติ

ที่เกิดขึ้น

 ภายหลังเหตุการณแผนดินไหวท่ีเมืองโกเบ พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 

1995) ซึ่งมีผูเสียชีวิตถึงกวาหกพันคน นำไปสูการปรับปรุง 

มาตรฐานการกอสรางของประเทศในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)  

ซึ่งมีความเขมงวดและมีรายละเอียดเพ่ิมมากข้ึน

• เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011)

 ภายหลังการปรับปรุงมาตรฐานการกอสรางของประเทศในป  

พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ซึ่งมีความเขมงวดและมีรายละเอียด 

เพิ่มมากขึ้นดังกลาว ทำใหปจจุบัน อาคารและสิ่งกอสรางใน 

ประเทศญี่ปุนไดรับการออกแบบใหมีความยืดหยุน มีระบบ 

ปองกันภัยท่ีรับมือแผนดินไหวไดดี ใชวัสดุทนไฟ ย่ิงไปกวานั้น  

ลาสุดไดออกแบบใหอาคารท่ีสรางใหม โดยเฉพาะอาคารสูง 

ทุกแห่งสามารถเอนไปมาได้ขณะแผ่นดินไหว นอกจากนี้  

เทคโนโลยีอัจฉริยะทำใหระบบรถไฟฟาทั้งใตดินและบนดิน 

จะหยุดวิ่งทันทีขณะเกิดแผนดินไหว และย่ิงไปกวานั้น อาคาร 

บานเรือนทุกหลังจะมีระบบเซนเซอรติดตั้งที่มิเตอรแกส หาก 

ตรวจจับแผนดินไหวท่ีมีความรุนแรงเกิน 5 แมกนิจูด-ตาม 

มาตราริกเตอร จะตัดการจายแกสโดยอัตโนมัติ ทำใหชวยลด 

โอกาสการเกิดเพลิงไหมเมื่อเกิดแผนดินไหว
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4) การลดความเปราะบางและเสี่ยงตอความเสียหายของระบบ

โครงสรางพื้นฐานสำคัญยิ่งยวด (Reduce vulnerability of 

interdependent critical infrastructure)

• เหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

 เนื่องจากแผนดินไหวโกเบเกิดขึ้นในชวงเวลาที่การพัฒนา 

ระบบโทรคมนาคมยังไมกาวหนามากนัก โทรศัพทเคลื่อนที่ 

และการส่ือสารทางอินเทอรเน็ตยังไมแพรหลาย ดังน้ัน เม่ือเกิด 

แผนดินไหว ซึ่งทำใหระบบไฟฟาและระบบโทรศัพทพื้นฐาน 

ถูกทำลายท้ังระบบ ความเสียหายดังกลาวเช่ือมโยงลุกลามจน

เปนเหตุใหพื้นที่ประสบภัยพิบัติถูกตัดขาดจากรัฐบาลกลาง

• เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011)

 ประเทศญ่ีปุนไดมีการปรับปรุงมาตรฐานและจัดเตรียมระบบ 

บริการสาธารณะพ้ืนฐาน ท้ังสถานพยาบาล ระบบสาธารณูปโภค 

พื้นฐาน ทั ้งระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

โครงขายโทรศัพท ส่ิงอำนวยความสะดวก และอุปกรณตางๆ  

ในการดำรงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินและสามารถ 

ให้บริการได้แม้ในยามเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง 

แผนดินไหวขนาดใหญ

5) การเตือนภัยและเผยแพรแนวทางการปฎิบัติที่เหมาะสม 

ภายใตความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

• เหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

 การรายงานสถานการณท่ีลาชาและคลาดเคล่ือน ทำใหผูประสบภัย 

ตองดำรงชีวิตอยางยากลำบากในที่พักฉุกเฉินที่มีที่วางไม 

เพียงพอตอจำนวนผูประสบภัย รวมทั้งการขาดแคลนอาหาร 

น้ำดื่ม ผาหมและเคร่ืองใชตางๆ
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 อย่างไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ รัฐบาลญี่ปุ่น  

ไดรณรงคและใหความรูแกประชาชนถึงการปฏิบัติตนในบาน  

ในโรงเรียนและสถานที่ทำงาน ทำใหชาวญี่ปุนตระหนักใน 

ขั้นตอนการปฏิบัติตนอยางขึ้นใจ เชน การปดทอแกส การตัด 

ไฟฟากอนอพยพไปสูที่กำบังที่มั่นคง เด็กนักเรียนจะอพยพ 

ไปอยูในสนามหญาเปดโลงเม่ือเกิดแผนดินไหว รวมถึงจัดเตรียม 

ความพรอมของหนวยกูภัยที่พรอมใหความชวยเหลืออยาง 

เป็นขั้นตอน ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรับมือ 

แผนดินไหวท่ีชาวญี่ปุนไดถายทอดความรูตอกัน โดยรัฐบาล

มีการจัดทำคูมือเรื่องภัยแผนดินไหว รวบรวมลำดับขั้นตอน 

ตั้งแตกอนเกิด ระหวางเกิด และหลังเกดิ เพ่ืองายตอการศึกษา

และการปองกันที่สามารถใชไดจริง

• เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011)

 ปจจุบันระบบการปองกันและการเตือนภัยที่ญี่ปุนพัฒนาขึ้น 

ถือวาที่ดีที่สุดในโลก แมเหตุภัยพิบัติครั้งนี้จะสรางความสูญ

เสียท่ีไมสามารถประเมินคาได แตเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไปวา 

ญี่ปุนมีระบบเตือนภัยท่ีรวดเร็ว แมนยำ และมีประสิทธิภาพ  

และเปนประจักษแลววาสามารถรักษาชีวิตของประชาชนไวได

นับหมื่นคนจากเหตุการณภัยพิบัติครั้งนี้

 โดยระบบเตือนภัยแผนดินไหวของประเทศญี่ปุนสามารถ

ทำงานอัตโนมัติภายใน 3 วินาที หลังเกิดแรงสั่นสะเทือน 

ที่ศูนยกลาง โดยคล่ืนแผนดินไหวใชเวลา 90 วินาทีในการ 

เดินทางถึงกรุงโตเกียว หรือประชาชนจะมีเวลาราว 1 นาที  

ในการหาที่กำบังภัยหลังไดรับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา  

โดยเมื่อเกิดแผนดินไหว ระบบจะสงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ 
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ถึงประชาชนโดยตรงทางโทรศัพทเคลื่อนที่ และผานสถานี 

โทรทัศน์ วิทยุ รวมทั้งการแจ้งเตือนในสถานประกอบการ  

โรงงาน โรงพยาบาล และโรงเรียน ผานระบบ Area Mail  

Information Service แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของระบบ

การเตือนภัยท่ีชวยรักษาชีวิตประชาชนไวไดเปนจำนวนมาก

 ในขณะท่ี การเตือนภัยสึนามิใชเวลา 3 นาที หลังเกิดแผนดินไหว  

โดยคลื่นสึนามิใชเวลาเดินทาง 6 นาทีกอนพัดถลมชายฝงที่

อยูใกลจุดศูนยกลางแผนดินไหว หรือประชาชนจะมีเวลาราว  

15 นาที ในการอพยพไปสูท่ีปลอดภัยหลังไดรับสัญญาณเตือนภัย 

ลวงหนา ซึ่งชวยปองกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตามมาเปน 

อันมาก ท้ังนี้ การเตือนภัยสึนามิครั้งแรกเกิดขึ้นเม่ือป 2484 

(ค.ศ. 1941) ในเวลานั้น เปนเพียงระบบการเตือนภัยในระดับ 

ทองถิ่น โดยใชสถานีกระจายเสียงของทองถิ่น และการติดตอ 

ผานโทรศัพทถึงสถานีตำรวจ โดยใชเวลาประมาณ 10-20 นาที  

หลังการเกิดแผนดินไหว ทั้งนี้ ในการแจงเตือนภัยสึนามินั้น  

ศูนยเตือนภัยสึนามิภูมิภาคจะเผยแพรขอมูลเตือนภัย ดวยสาย 

การติดตอภาคพ้ืนดิน และดาวเทียม สงตอไปยังองคกรและ 

สาธารณะ สวนประชาชนที่อาศัยอยูนอกพื้นที่ดังกลาวก็จะมี 

การแจงใหเตรียมพรอม และคอยเฝาติดตามสถานการณจาก

ศูนยเตือนภัยทองถิ่นที่

 นอกจากนี้ เนื่องจากหลักการสำคัญในการเตือนภัย คือ 

ความรวดเร็วและความแมนยำ รัฐบาลญี่ปุนสามารถลดระยะ 

เวลาเป้าหมายที่ใช้ในการเตือนภัยได้สำเร็จจาก 20 นาที  

ในป พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) มาเปน 13 นาทีในป พ.ศ. 2522  

(ค.ศ. 1979) และ 3 นาที ในป พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) 

ตามลำดับ
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 อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากส่ิงซ่ึงไดกลาวมาแลวน้ัน ส่ิงท่ีปรากฏ 

แกสายตาชาวโลกและมีความโดดเดนท่ีสุดในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

เหตุการณแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิ ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ของ 

ญี่ปุน หาใชความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการรับมือ 

กับภัยพิบัติไม หากแตเปนอัตลักษณของคนญ่ีปุน ที่มีระเบียบวินัย อดทน  

มุงมั่น ทุกคนรวมมือกันแกไขปญหาที่กำลังเผชิญอยูอยางเปนขั้นตอน ตาม 

ระบบท่ีออกแบบและวางไวลวงหนา โดยปราศจากความวุนวาย ต่ืนตระหนก  

แมในชวงเวลาที่วิกฤติอยางยิ่ง แมกระท่ัง ผูอพยพก็ตางแสดงความเขาใจ 

ตอความยากลำบากของรัฐบาลและเจาหนาที่ และพรอมท่ีจะรวมมือ หรือ

ชวยกันแกไขสถานการณดวยการรวมแรงรวมใจ

3.2 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 กรณีศึกษาเหตุการณเฮอรริเคนแคทรีนา (Hurricane Katrina) 

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

 สหรัฐฯ มีการจัดตั้งหนวยงานที่ทำหนาที่ในการบริหารจัดการ 

ภัยพิบัติโดยตรงอยาง สำนักงานบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแหงชาติ 

สหรัฐฯ (Federal Emergency Management Agency: FEMA) และ 

หนวยงานปองกันภัยของรัฐบาลทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาท่ีในการเตรียมพรอมรับมือ 

กบัภัยพิบัติอยางเปนระบบ นอกจากน้ี ยังมีหนวยงานท่ีทำงานสอดประสาน 

กันเก่ียวกับการพยากรณคาดการณและการเตือนภัยพิบัติ ไดแก สำนักบริการ 

สภาพอากาศแหงชาติสหรัฐฯ (National Weather Service: NWS) ศูนย 

เฮอรริเคนแหงชาติสหรัฐฯ (National Hurricane: NHC) และหนวยปองกันภัย 

ชายฝงสหรัฐฯ (United States Coast Guard: USCG)

 โดยในกรณีของเฮอรริเคนแคทรินานั้น มีการติดตามเฝาระวังและ 

แจงเตือนภัยอยางตอเนื่องนับสัปดาหกอนที่พายุจะพัดเขาสูฝง ซึ่งรัฐบาล 
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ทองถ่ินมีบทบาทสำคัญท่ีจะตองเรงเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันภัย รวมถึง 

อพยพประชากรไปสูท่ีพ้ืนท่ีปลอดภัย อยางไรก็ตาม เน่ืองจากพายุเฮอรริเคน 

แคทรินาเปนภัยพิบัติขนาดใหญเกินกวาท่ีรัฐบาลกลางจะคาดถึง ประกอบกับ 

รัฐบาลกลางไมไดรับรายงานขอมูลขาวสารอยางเพียงพอและทัน 

สถานการณ ดังนั้น การบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งนี้จึงไมมีประสิทธิภาพ 

เทาท่ีควร ทำใหประธานาธิบดีและรัฐบาลกลางถูกวิจารณถึงความลมเหลว 

ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและตอบสนองตอเหตุการณ 

ชาเกินไป นับตั้งแตการเตรียมการปองกัน จนไปถึงการฟนฟูและชดเชย 

ใหแกผูประสบภัย สงผลใหผูอำนวยการสำนักงานบริหารจัดการภาวะ 

ฉุกเฉินกลางแหงสหรัฐฯ (FEMA) และผูบังคับบัญชาระดับสูงของกรมตำรวจ 

เมืองนิวออรลีนส ตองแสดงความรับผิดชอบดวยการลาออกในเวลาตอมา

 ในทางกลับกัน สำนักบริการสภาพอากาศแหงชาติสหรัฐฯ (NWS) 

ศูนยเฮอรริเคนแหงชาติสหรัฐฯ (NHC) และหนวยปองกันภัยชายฝงสหรัฐฯ  

(USCG) กลับไดรับคำชื่นชมอยางมาก จากการคาดการณและเตือนภัยที่ 

รวดเร็วและแมนยำ

 สุดทายแลว ความลมเหลวในการบริหารจัดการภัยพิบัติเฮอรริเคน 

แคทรินาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ทำใหภายหลังจากเหตุการณภัยพิบัติ 

เฮอรริเคนแคทรินา สหรัฐฯตองชดใชวามผิดพลาดคร้ังนี้ดวยงบประมาณ 

มหาศาลเพื่อใชในการบูรณะฟนฟูพื้นที่ประสบภัย ตามมาตรการซึ่งถูก 

บัญญัติข้ึนเปนกฎหมายเฉพาะท่ีเรียกวา พระราชบัญญัติเพ่ือการฟนฟูเศรษฐกิจ 

และบรรเทาภัยพิบัติเฮอรริเคนแคทรินา (Hurricane Katrina Disaster 

Relief and Economic Recovery Act) ซ่ึงประกาศเม่ือวันที่ 22 กันยายน 

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เพื่อกำหนดมาตรการฟนฟูและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยพิบัติ ซึ่งครอบคลุมทั้งทางดานที่อยูอาศัย สังคม เศรษฐกิจ การคา 

การเกษตร และส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการดำเนินการดังกลาว 

เปนการสั่งการจากรัฐบาลกลางสหรัฐฯ สงผลใหเกิดความลาชาและไม 

สามารถตอบสนองความตองการของผูประสบภัยในพื้นที่ไดทันทวงที  
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เห็นไดจากวาแมเวลาลวงเลยมากวาคร่ึงทศวรรษหลังเหตุการณภัยพิบัติ  

ทวาก็ยังพบเห็นประชาชนอีกนับพันคนในรัฐหลุยเซียนา และรัฐมิสซิสซิปป 

ท่ียังตองอาศัยอยูในท่ีพักช่ัวคราว โดยผูประสบภัยยังไมสามารถเขาไปอาศัย 

ในพ้ืนท่ีเดิมของตนและยังไมมีการระบุพ้ืนท่ีท่ีจะกอสรางท่ีพักถาวรแหงใหม

 3.2.1 ลักษณะและผลกระทบของภัยพิบัติ

 เหตุการณเฮอรริเคนแคทรีนา (Hurricane Katrina) พ.ศ. 2548 

(ค.ศ. 2005) เปนพายุเฮอรริเคนที่รุนแรง และสรางความเสียหายท่ีสุด 

ในประวัติศาสตรของสหรัฐฯ ถูกจัดความรุนแรงตาม มาตราเฮอรริเคน 

ในประเภทท่ี 5 (ตามมาตราของ Saffir-Simpson Hurricane Scale) 

ซึ่งถือวารุนแรงที่สุด และมีพายุเฮอรริเคนที่อยูในประเภทนี้มากอนเพียง  

3 ลูกเทานั้น ไดแก เฮอรริเคนเลเบอรเดย (Hurricane Labor Day)  

ในป พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935) เฮอรริเคนคามิลล (Hurricane Camille) ในป 

พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) และเฮอรริเคนแอนดรูว (Hurricane Andrew) ในป 

พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) กอนท่ีจะถูกลดระดับความรุนแรงใหอยูในประเภทท่ี  

4 เฮอรริเคนแคทรีนามีลักษณะเปนพายุหมุนที่มีแหลงกำเนิดในมหาสมุทร 

แอตแลนติกบริเวณเสน Tropics4  นอกจากน้ี เม่ือเกิดพายุเฮอรริเคนแคทรินา 

ทำใหเกิดปรากฏการณคลื่นพายุหมุนยกซัดฝง (storm surge) คือ คลื่นที่ 

เกิดจากการยกตัวขึ้นของน้ำทะเลนอกชายฝงดวยอิทธิพลของความกด 

อากาศและอิทธิพลของพายุหมุนเขตรอน ซึ่งคลื่นพายุหมุนยกซัดฝงขณะ 

เกิดเฮอรริเคนแคทรินาสามารถวัดความสูงของยอดคล่ืนไดถึง 7.6 เมตร

4 เมื่ออากาศเหนือผิวน้ำในมหาสมุทรใกล เสนศูนยสูตรมีอุณหภูมิสูงขึ้นและลอยตัวขึ้นสู 
ทองฟา จะเคลื่อนที่มาปะทะมวลอากาศเย็นจากบริเวณเสนรุงกอใหเกิด Warm Front (มวลอากาศ 
รอนดันมวลอากาศเย็นใหเคลื่อนที่) และ Cold Front (มวลอากาศเย็นดันมวลอากาศรอนใหเคลื่อนท่ี) 
หมุนรอบแกนกลาง (Low-Pressure Center) แลวเคลื่อนที่เขาสูแผนดิน ซึ่งปกติพายุหมุนประเภทน้ี 
จะมีขนาดใหญ บางลูกมีเสนผานศูนยกลางหลายรอยกิโลเมตร และอาจมีความเร็วลมใกลจุดศูนย 
กลางถึง 100-150 กิโลเมตรตอชั่วโมง หากเกดิในฝงมหาสมุทรแปซิฟค เรียกวา พายุไตฝุน (Typhoon) 
และหากเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติค เรียกวา พายุเฮอรริเคน (Hurricane) เมื่อเกิดขึ้นจะสราง 
ความเสียหายจากพายุลมและฝน และการเกิดอุทกภัยในบริเวณกวาง แตละปพายุหมุนประเภทนี้  
เกิดขึ้นบอยครั้งขึ้นและสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินมากมาย
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 โดยพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเฮอรริเคนแคทรีนามากที่สุด  

ไดแก บริเวณชายฝงดานตะวันออกและทางตอนใตของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ 

อยางย่ิง ในเมืองนิวออรลีนส มลรัฐหลุยเซียนา ซ่ึงตามแถลงการณของทางการ 

สหรัฐฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) พายุดังกลาวกิน 

เน้ือท่ีความเสียหายประมาณ 90,000 ตารางไมล (233,000 ตารางกิโลเมตร)  

ซึ่งกวางเกือบเทาเกาะบริเตนใหญ (Great Britain) ท้ังเกาะ

 เฮอรริเคนแคทรีนา นับเปนพายุที่มีความรุนแรงเปนอันดับ 6  

ในมหาสมุทรแอตแลนติกท่ีมีการบันทึกไว มีผูไดรับผลกระทบกวา 1.5 ลานคน  

และมีผูเสียชีวิต 1,836 คน ระหวางการเกิดพายุและน้ำทวม การประเมิน 

มูลคาความเสียหายกวา 81 พันลานเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงประชากรกวา 

800,000 คน ไมมีที่อยูอาศัย ซ่ึงเปนจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร 

สหรัฐฯนับแตกรณี Dust Bowl5 รวมถึงทำใหประชากรอเมริกันกวาหาลาน

คนไมมีไฟฟาใช

 3.2.2 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ

1) การปองกัน และการบรรเทาผลกระทบ (Prevention and 

Mitigation)

 แผนการดำเนินงานดานภัยพิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ:

 ในภาพรวม มีการจัดต้ังหนวยงานกลางเพ่ือรับผิดชอบการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติในระดับประเทศขึ้นโดยเฉพาะ คือ Federal 

Emergency Management Agency (FEMA) โดยประธานาธิบดี 

เปนผูมีอำนาจแตงตั้งผูอำนวยการ FEMA

5 Dust Bowl เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) เกิดพายุฝุนท่ีเกิดจากความแหงแลงสราง 
ความเสียหายให้กับสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาคการเกษตร และสร้างความเจ็บป่วยให้กับประชาชน 
จำนวนมาก โดยคาดวาในชวงเวลาประชากรสหรัฐฯ กวา 3 ลานคนตองอพยพทิ้งที่อยูโดยเฉพาะใน 
มลรัฐแคลิฟอรเนีย โอกลาโฮมา และอารคันซัส
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กลไกการเฝาระวังและเตือนภัย: 

 ศูนยบริการดานอากาศแหงชาติสหรัฐฯ (National Weather 

Service: NWS) ศูนยเฮอรริเคนแหงชาติสหรัฐฯ (National  

Hurricane Center: NHC) เปน 2 หนวยงานหลักภายใตศูนย 

บริหารจัดการชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรแหงชาติสหรัฐฯ 

(National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) 

ที่ทำหนาที่ตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง 

ดวยเครื่องมือภูมิสารสนเทศท่ีทันสมัย ท้ังเรดารตรวจอากาศ 

เคร่ืองบินลาดตระเวน และดาวเทียมสำรวจทรัพยากร และแจง 

ไปยังพ้ืนที่ที่เปนเสนทางผานของพายุ โดยหนวยปองกันภัย 

ชายฝงของสหรัฐจะเปนผูเตือนภัยตามพื้นที่ที่คาดหมายวาจะ

ไดรับผลกระทบ รวมไปถึงการทำงานของหนวยงานอ่ืนๆ เชน 

ศูนยฝกอบรมการบินจะมีการบินเพ่ือทำการสำรวจและชวยเหลือ

2) การเตรียมพรอม (Preparedness)

 กลไกการเตรียมพรอมการประสานงานระหวางหนวยงาน 

กลางและหนวยงานทองถิ่น: 

 เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ หนวยงานทองถิ่นของรัฐ 

(State) จะเข้ารับผิดชอบดำเนินการเป็นอันดับแรก โดย 

ผูวาการรัฐจะพิจารณาประกาศเขตภัยพิบัติ หากหนวยงาน 

ทองถ่ินระดับรัฐไมสามารถชวยเหลือแกไขปญหาได รัฐบาลกลาง  

(Federal) จะเขาควบคุมสถานการณ ประธานาธิบดีจะประกาศ 

ใหพื้นที่นั้นๆ เปนพื้นเขตภัยพิบัติ และรัฐบาลกลางจะจัดสรร 

งบประมาณสนับสนุน เพ่ือแกไขปญหา โดยมีระบบการจัดการ 

เรียกวา National Incident Management System: NIMS  

ซึ่งมีผูที่รับผิดชอบส่ังการอยางมีเอกภาพ (unified command) 

เรียกวา Incident Commander (IC) โดยประสานการสนับสนุน 
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และนโยบายจากหนวยงานระดับชาติทุกแหงที่เกี่ยวของไปสู

หนวยงานในพ้ืนที่ตามระบบการส่ังการ (Incident Command 

System) ใหสามารถรวมกันปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 การจัดตั้งหนวยปองกันภัยระดับทองถิ่น: 

 รัฐบาลทองถ่ินจะจัดต้ังหนวยปองกันภัยของตนเอง เพ่ือเตรียม 

พรอมรับการขึ้นฝงของเฮอรริเคนแคทรินาและรัฐบาลแหงรัฐ 

ไดต้ังศูนยฉุกเฉินข้ึน โดยรัฐบาลทองถ่ินจะรับผิดชอบการปฏิบัติ 

หากมีคำสั่งอพยพ และไดเตรียมการโดยสรางที่พักชั่วคราว 

ฉุกเฉินในชุมชนแถบชายฝง รวมทั้งมีที่พักชั่วคราวที่เตรียม 

สำรองไว้ โดยที่พักชั ่วคราวที ่เตรียมไว้ได้แก่สนามกีฬา 

ซุปเปอรโดม ซึ่งรองรับคนได 26,000 คน และมีการจัดเตรียม

น้ำและอาหารสำรองไว

 แผนการอพยพประชาชน: 

 เพื่อใหรัฐบาลทองถิ่นทำการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ 

โดยแบงเปน 3 ชวง เริ่มจาก 50 ชั่วโมง 40 ชั่วโมง และ 30 

ชั่วโมงกอนพายุเขาฝง ซ่ึงอาสาสมัครและเจาหนาท่ีไดอพยพ 

ประชาชนในพื้นที่สวนใหญทางตะวันออกเฉียงใตของ 

หลุยเซียนา ชายฝงมิสซิสซิปปและอลาบามา โดยในแผน 

ฉุกเฉินของรัฐบาลทองถิ่นไดกำหนดใหใชรถประจำทาง  

รถโรงเรียน รถพยาบาลและขนสงสาธารณะอ่ืนๆ เพ่ือการอพยพ  

อยางไรก็ตาม รัฐบาลทองถ่ินไมสามารถทำการอพยพประชาชน 

ไดทัน แมวาจะมียานพาหนะจำนวนมากแตก็ไมมีคนขับรถที่ 

เพียงพอ

3) การรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response)

 แมจะมีการวางแผนเตรียมการรับมือทั้งในระดับรัฐบาลกลาง 

และรัฐบาลทองถิ่น แตเมื่อเกิดเหตุเฮอรริเคนแคทรีนาพัดถลม 
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พื้นที่ประสบภัยขึ้นจริง การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินและ 

การชวยเหลือของรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาล 

ทองถิ่นกลับชาเกินไป ประกอบกับการประเมินสถานการณที่

ผิดพลาดและการรายงานสถานการณที่คลาดเคลื่อน ทำให 

ประธานาธิบดีและรัฐบาลกลางส่ังการใหความชวยเหลือใหกับ 

ผูประสบภัยลาชา ผูประสบภัยตองประสบปญหาการดำเนิน 

ชีวิตหลังพิบัติภัยอีกระยะหน่ึง ประชาชนในซุปเปอรโดมตอง 

รอคอยเปนเวลาหลายวันกวาจะไดรับการชวยเหลือ ท้ังปญหา 

การขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ และส่ิงของ 

จำเปน สงผลใหเกิดปญหาการปลนจ้ีและลักขโมยจำนวนมาก  

กองกำลังทหารจำนวนมากท่ีเขาไปในพื้นที่ใหความสำคัญ 

กับการคุมครองทรัพยสินมากกวาการใหความชวยเหลือ 

ประชาชน แมวาจะมีทั้งรถยนต อาหาร และสิ่งของที่จำเปน 

อยูในพ้ืนท่ี แตไมมีการนำมาบริจาคแจกจายใหกับผูประสบภัย  

ซึ่งเปนผลใหรัฐบาลสหรัฐฯ ถูกประชาชน และประเทศตางๆ  

วิจารณถึงความไรประสิทธิภาพในภาวะฉุกเฉินและตอบสนอง 

ตอเหตุการณชาเกินไป

4) การฟนฟูบูรณะ (Recovery and Reconstruction)

 เฮอรริเคนแคทรินาไดทำลายทุนทางเศรษฐกิจ โครงสรางทาง 

สังคม และทรัพยากรของประเทศสหรัฐฯไปมหาศาล ดังนั้น  

การฟนฟูบูรณะจึงจำเปนตองเรงดำเนินการโดยดวน และใช 

งบประมาณมหาศาล เพื่อชวยเหลือผูไดรับผลกระทบในภาวะ 

ฉุกเฉินใหกลับมาดำรงชีวิตในสภาวะปกติ รวมท้ัง การฟนฟู 

ประเทศในภาพรวม ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนา 

เศรษฐกิจ การจัดการดานประชากร สังคม และสิ่งแวดลอม

 อยางไรก็ตาม แมรัฐบาลสหรัฐและรัฐสภาไดอนุมัติงบประมาณ 

กวา 110 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับฟนฟูชวยเหลือผูไดรับ 
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ผลกระทบจากเฮอรริเคนแคทรินา แตการฟนฟูบูรณะเปนไปชามาก 

โดยภายหลังภัยพิบัติผานไปแลว 1 ป ก็ยังไมสามารถคนหา

ผูเสียชีวิตและสูญหายไดครบ ประชาชนชาวนิวออรลีนสกวา 

750,000 คน ยังไมสามารถกลับไปอยูที่บานเดิมได ระบบ 

น้ำประปาในหลายพื้นที่ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ การฟื้นฟู 

ที่ใชจายงบประมาณไปจำนวนมากไมสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้มีผู้ที ่ตัดสินใจ 

อพยพยายถิ่นฐานกวา 10 ลานคน จากพ้ืนที่ประสบพิบัติภัย 

ไปสูพื้นที่อื่นทั่วสหรัฐฯ ย่ิงไปกวานั้น แมภัยพิบัติเฮอรริเคน 

แคทรินาจะผานไปกวา 5 ป แตกลับยังพบผูประสบภัยที่ไรที่ 

อยูนับพันคนยังตองอาศัยอยูในที่พักชั่วคราว

5) การพัฒนา (Development)

 มาตรการเพิ่มความแข็งแรงของระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน  

ฟนฟูเครือขายคมนาคม ระบบขนสง ทาเรือ และอาคารสถานท่ี 

สาธารณะ โดย U.S. Army Corps of Engineers (Corps) 

เปนหนวยงานหลักในการซอมแซมกำแพงปองกันน้ำทวม 

ยาวกวา 220 ไมล และซอมบำรุงระบบปองกันพายุเฮอรริเคน 

ของเมืองนิวออร์ลีนส์ ไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำและประต ู

ระบายน้ำ ซ่ึงมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตางๆ  

ใหมีความแข็งแรง สามารถปองกันน้ำทวมและพายุไดถึง 100 ป 

ขางหนา

 นอกจากฟนฟูฟนฟูระบบการสื่อสารโทรคมนาคมใหกลับมา 

ใชงานไดดังเดิมแลว U.S. Department of Commerce (DOC)  

ยังใชงบประมาณกวา 1.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสราง 

สถานีกระจายเสียงเตือนภัยจากพายุเฮอรริ เคนเพ่ิมเติม 

รวมท้ังประสานงานกับ Federal Communication Commission  

ในการอนุญาตใหใชระบบการส่ือสารผานดาวเทียมเอกชน 
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Ultra-wideband และคล่ืนไมโครเวฟ ระหวางการกูภัยและ     

การชวยเหลือฟนฟูในเขตพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ

 3.2.3 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการลด

ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ

1) การเฝาระวังและการเตรียมพรอมดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 

ภัยพิบัติ

 ศูนยบริการดานอากาศแหงชาติสหรัฐฯ (National Weather  

Service: NWS) ศูนยเฮอรริเคนแหงชาติสหรัฐฯ (National  

Hurricane Center: NHC) เปน 2 หนวยงานหลักภายใต 

ศูนยบริหารจัดการช้ันบรรยากาศและมหาสมุทรแหงชาติสหรัฐฯ  

(National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) 

ที่ทำหนาที่ตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง 

ดวยเครื่องมือภูมิสารสนเทศท่ีทันสมัย ท้ังเรดารตรวจอากาศ 

เคร่ืองบินลาดตระเวน และดาวเทียมสำรวจทรัพยากร

2) การพยากรณและคาดการณอันตรายจากภัยพิบัติ

 ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของศูนยบริการดานอากาศ 

แหงชาติสหรัฐฯ (NWS) และศูนยเฮอรริเคนแหงชาติสหรัฐฯ  

(NHC) จะถูกนำมาพยากรณคาดการณโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะ 

จากท้ัง 2 หนวยงานแบบทันการณ (real-time) ซึ่งทำให 

สามารถเฝาระวังและคาดการณระดับความรุนแรงของพายุ  

ประเมินสถานการณและผลกระทบ รวมถึงคาดการณความกวาง 

ของพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบไดอยางแมนยำ และสามารถ 

ประกาศยกระดับสถานการณจากระดับการเฝาระวังเปนระดับ 

การแจงเตือนภัยกอนที่พายุเฮอรริเคนแคทรินาจะขึ้นฝงใน 

พื้นที่นิวออรลีนส หลุยเซียนา อลาบามา และมิสซิสซิปป 

ไดกอนเวลาถึง 2 วัน อีกท้ังสามารถคาดการณพายุโซนรอน 
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และปรากฏการณคลื่นพายุหมุนยกซัดฝง (storm surge)  

ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝงสวนใหญของอาวเม็กซิโกในเวลา 

ตอมาไดถูกตอง

3) การลดความเปราะบางและเสี่ยงตอความเสียหายของระบบ

โครงสรางพื้นฐานสำคัญยิ่งยวด (Reduce vulnerability of 

interdependent critical infrastructure)

 เมื่อเฮอรริเคนแคทรินามีความรุนแรงข้ึนและพัดเขาสูชายฝง 

ไดกอใหเกิดฝนตกหนัก เกิดคล่ืนลูกใหญโถมทำลายบานเรือน 

บริเวณชายฝง ทำใหเกิดน้ำทวมเปนบริเวณกวาง เสนทาง 

คมนาคมหลักถูกทำลาย ผนวกกับความเสียหายจากความ 

เปราะบางของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จนเปนเหตุใหเม่ือ 

พายุพัดผานพื้นที่ประสบภัยแลว เกิดภาวะสูญญากาศ โดย 

ความชวยเหลือไมสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีประสบภัยและหยุดชะงัก 

ไปชวงเวลาหน่ึง ทำใหเกิดปญหากับผูประสบภัยในพ้ืนท่ีหลบภัย  

เช่น ในช่วงสี่วันแรก ผู้อพยพในซุปเปอร์โดมนับหมื่นคน  

ขาดอาหาร และน้ำ

 เฉกเช่นเดียวกับโครงสร้างสิ ่งปลูกสร้างพื ้นฐาน ระบบ 

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเปราะบางตอภัยพิบัติขนาดใหญ เมื่อ 

เฮอรริเคนแคทรินาพัดถลมชายฝง ระบบบริการสาธารณูปโภค 

พืน้ฐานเสียหายลุกลามท้ังระบบ โดยระบบจายไฟฟาหยุดทำงาน  

น้ำประปาไมไหล เครือขายโทรศัพทเสียหายจนใชการไมได  

ยิ่งไปกวานั้น ยังขาดความพรอมในการใหบริการสาธารณสุข 

ในยามฉุกเฉิน จนเปนเหตุใหผูสูงอายุไมไดรับยาท่ีจำเปน ไมมี 

การจัดการสุขอนามัยท่ีเหมาะสม ขาดแคลนน้ำสะอาด และ 

หองน้ำไมเพียงพอ
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4) การเตือนภัยและเผยแพรแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม 

ภายใตความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 หลังจากที่ศูนย์เฮอร์ริเคนแห่งชาติสหรัฐฯ (NHC) ประกาศ 

ยกระดับสถานการณจากระดับการเฝาระวังเปนระดับการ 

แจงเตือนภัย หนวยปองกันภัยชายฝงสหรัฐฯ (USCG) ระบบ 

กำลังทหารกองหนุนกวา 400 นาย เพ่ือดำเนินการแจง 

เตือนภัยพิบัติในพ้ืนที่ที่คาดวาจะเปนเสนทางผานของพายุ 

ไดอยางรวดเร็ว นำมาซึ่งคำชื่นชมจากการคาดการณ และ 

เตือนภัยท่ีรวดเร็วและแมนยำ

 อยางไรก็ตาม ระบบการสือ่สารภาครัฐทีล่าชาและคลาดเคล่ือน  

ทำใหรัฐบาลกลางไมไดรับขอมูลที่ถูกตองแมนยำ และประเมิน 

ระดับความรุนแรงของความหายนะที่เกิดขึ้นต่ำกวาที่เกิดจริง 

ทำใหประธานาธิบดีและรัฐบาลกลางถูกตั้งขอสังเกตถึงความ 

ไรประสิทธิภาพในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีผลตอความมั่นคงของ 

รัฐบาลและทำใหเกิดความสั่นคลอนทางการเมืองตอมา

 อยางไปกวานั้น การส่ือสารมวลชนท่ีไมมีประสิทธิภาพ จึงไม 

สามารถสรางแรงจูงใจให เ กิดความรวมมือรวมใจและ 

ความเสียสละในชุมชน จนเป็นเหตุให้รัฐบาลท้องถิ ่นไม่ 

สามารถแกไขหรือจัดการกับปญหาท่ีไมควรเกิดข้ึนบางประการ  

เช่น ไม่สามารถเพื่อขอความร่วมมือจากบริษัทรถโดยสาร 

เพื่อนำประชาชนอพยพออกจากพ้ืนที่ ไมสามารถระงับความ 

รุนแรงและการปลนชิงทรัพยสินในพ้ืนที่ประสบภัย เปนตน
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3.3 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 
 จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไตหวัน 

กรณีศึกษาแนวทางเชิงนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศไตหวัน

 เนื่องจากประเทศไตหวันอยูในเขตภูมิประเทศที่ตองเผชิญกับ 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติเปนประจำอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งพายุ 

ไตฝุนและแผนดินไหว ซึ่งโดยเฉล่ียแลวไตหวันจะตองเผชิญกับพายุไตฝุน 

เฉลี่ย 3.6 ลูกตอป และเกิดแผนดินไหวอยูบอยคร้ัง เนื่องจากภูมิประเทศ 

ที่ตั้งอยูบนรอยตอของแผนเปลือกโลก ดังนั้น ภาครัฐบาลและประชาชน 

จะตองพยายามหาวิธีการเพื่อลดอันตรายจากภัยธรรมชาติเหลานี้ใหได 

มากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการมุงมั่นพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อยางจริงจัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยแผนงาน 

สำคัญของรัฐบาลไตหวันซึ่งประสบผลและเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน ไดแก  

การริเริ่มใชแผนพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตั้งแตป พ.ศ. 

2525 (ค.ศ. 1982) ซ่ึงเปนผลใหเกิดผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 

หลังจากเริ่มบังคับใชแผนฯดังกลาว และการริเริ่มจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพื่อลดภัยพิบัติแหงชาติไตหวัน (National Science and 

Technology Center for Disaster Reduction: NCDR) หรือ แผนงาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือลดภัยพิบัติแหงชาติไตหวัน (National Science  

and Technology Program for Hazards Mitigation: NAPHM) ในอดีต  

ซึ่งทำหนาท่ีเปนกลไกสำคัญในการบูรณาการและแปลงผลงานวิจัยไปสู 

การนำเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใชงาน

 3.3.1 แผนวิจัยแหงชาติเพื่อการปองกันภัยพิบัติ

 โครงการวิจัยขนาดใหญเพ่ือการปองกันภัยพิบัติในไตหวันนี้ 

ประกอบดวย แผนพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการภัยพิบัติตอเนื่อง 

จำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 5 ป รวมชวงเวลาในการดำเนินการตามแผนฯ 

ทั้งสิ้น 15 ป โดยสาขาวิจัยและพัฒนาที่แผนฯ ฉบับแรกใหความสำคัญ ไดแก  



69วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) การปองกันอุทกภัย (Flood Protection) 

วิทยาการแผนดินไหว (Seismology) วิศวกรรมแผนดินไหว (Earthquake  

Engineering) และวิศวกรรมเทคนิคเชิงภูมิศาสตร (Geotechnic Engineering) 

ซึ่งแตละสาขาจะแตกตางกันเพื่อใหครอบคลุมองคความรูดานวิทยาศาสตร 

รวมทั้งครอบคลุม ทั้งในบริบทของการปฏิบัตลักษณะเฉพาะของแตละ 

ทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ในขณะที่แผนฯ ฉบับตอมา   

นอกจากจะครอบคลุมทุกสาขาท่ีมุงเนนในแผนฯ ฉบับแรกทั้งหมดแลว ยัง 

ผนวกรวมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และประเด็น  

ดานเศรษฐกิจและสังคมในการปองกันภัยพิบัติรวมอยูดวย อยางไรก็ตาม 

สำหรับในแผนฯ ฉบับที่ 3 ซึ่งเปนฉบับสุดทายน้ัน ไมระบุการพัฒนา     

บุคลากรเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ เนื่องจากปญหาการขาดแคลน 

กำลังคนในการผลิตผลงานการวิจัยและพัฒนาตามแผนท่ีวางไว

 โดยภาพรวมแลว การดำเนินการตามแผนฯ ตอเน่ืองท้ัง 3 ฉบับน้ัน  

นบัไดวา มีผลลัพธเปนท่ีนาพอใจอยางย่ิง เห็นไดจากจำนวนโครงการวิจัย 

และพัฒนาที่ถูกผลิตขึ้นมากกวา 1,000 โครงการ ทั้งจากหนวยงานรัฐบาล 

ที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ัวประเทศ ภายในระยะเวลา 15 ป 

นอกจากนี ้ ภายใต้โครงการวิจัยจำนวนมากดังกล่าว ย่อมส่งผลถึง 

การพัฒนาขีดความสามารถและจำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 

พรอมกันไปดวยในเวลาเดียวกัน และยอมหมายรวมไปถึงการผลิตผลงาน 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจำนวนมาก อยางไรก็ตาม จากจำนวน 

ผลงานวิจัยนับพันโครงการดังกลาว กลับมีผลงานวิจัยไมมากนักที่ถูกนำ 

ไปประยุกตในขั้นของการปฏิบัติ ดวยเหตุผลสำคัญหลายประการ ไดแก

• การขาดชองทางเชิงระบบในการสงผานผลงานวิจัยไปสู 

การประยุกตใชงาน

• การสงผานงานวิจัยไปสูการประยุกตใชงานจริงตองใชระยะ 

เวลายาวนานกวาการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปของสิ่งตีพิมพ  

นอกจากน้ี ยังเปนเรื่องยากท่ีจะกำหนดเกณฑสำหรับประเมิน 
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ประสิทธิภาพของโครงการตางๆ ที่มีความหลากหลายและ 

แตกตางกันมาก

• ความยากลำบากในการโนมนาวใหสถาบันการศึกษาตางๆ  

รับภาระในการนำผลงานวิจัยไปประยุกตใช เน่ืองจากนักวิจัย 

ในสถาบันการศึกษาสวนใหญเห็นความสำคัญของการเผยแพร 

ผลงานวิจัยในวารสารมากกวาการตอยอดงานวิจัยสูการปฏิบัติ

• ความยากลำบากในการประสานงานและติดตอสื่อสารกัน 

ระหวางหนวยงานราชการ เพ่ือจากแตละหนวยงานมักจะมี 

กรอบความคิดและภาระหนาที่ในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่

แตกตางกัน

 3.3.2 การจัดต้ังศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือลดภัยพิบัติ 

แหงชาติไตหวัน (National Science and Technology Center for  

Disaster Reduction: NCDR)

 ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือลดภัยพิบัติแหงชาติไตหวัน 

(National Science and Technology Center for Disaster Reduction: 

NCDR) หรือ แผนงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือลดภัยพิบัติแหงชาติ 

ไตหวัน (National Science and Technology Program for Hazards 

Mitigation: NAPHM) ในอดีต ศูนยฯ ดังกลาวเริ่มตนจากการเปนเพียง 

แผนงานหรือโครงการพัฒนาที่ริเริ่มครั้งแรกในป พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)  

เพื่อเสริมสรางการประสานและบูรณาการระหวางกระทรวงและหนวยงาน

ภาครัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ รวม 12 กระทรวง 

ครอบคลุม 19 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ไตหวัน (National Science Council: NSC) จะเปนแกนกลางในการประสานงาน 

กับหนวยงานตางๆ เพ่ือดำเนินงานดานการสนับสนุน ปฏิบัติการ และ 

บูรณาการ แนวทางท่ีจะสงผานผลงานวิจัยไปสูการนำไปใชบริหารจัดการ

ภัยพิบัติในภาคการปฏิบัติในทายที่สุด
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 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง ภัยพิบัติธรรมชาติจากพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหว แผนงาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อลดภัยพิบัติแหงชาติไตหวัน (NAPHM) ระยะ 

ที่หนึ่ง ในป พ.ศ. 2542-2544 (ค.ศ. 1999-2001) จึงถูกออกแบบใหเปน 

กลไกในการพัฒนาวิธีการวิเคราะหความรุนแรง ประเมินความเส่ียง และ 

จำลองสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่มีความเหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้กับ 

แผนการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่นำร่อง ซึ่งเมื่อวิธีการดังกล่าว 

ถูกปรับแตงใหเหมาะสมเชิงพื้นที่แลว ก็จะถูกนำเสนอตอรัฐบาลทองถิ่น 

เพ่ือพิจารณานำไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

ตามแผนงานในพื้นที่นั้นๆ (แผนภาพท่ี 2)

แผนภาพท่ี 2   กรอบการทำงานของแผนงานวิทยาศาสตรและ 

  เทคโนโลยีเพื่อลดภัยพิบตัิแหงชาติไตหวัน ระยะท่ี 1  

  (NAPHM Phase I) ในป พ.ศ. 2542-2544 (ค.ศ. 1999- 

  2001)

 

ที่มา: Chin Hin-Lien Yen et al, (2006) 
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 ผลงานที่สำคัญของแผนงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อลด 

ภัยพิบัติแหงชาติไตหวัน (NAPHM) ระยะท่ี 1 ท่ีสำเร็จเปนรูปธรรม ไดแก

• การปรับปรุงความถูกตองของการพยากรณอุทกภัยและ 

แผนดินถลม และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 

ดานการอพยพและการใหความชวยเหลือ โดยใชประโยชนจาก 

ขอมูลรายละเอียดระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับข้อมูลกระแสลม 

การเกิดการตกตะกอน และการคาดการณสภาพภูมิอากาศ

• การจัดทำแผนที่รับน้ำ (inundation potential maps) บนเกาะ 

ไตหวัน

• การพัฒนาวิธีการประเมินอันตรายจากอุทกภัย ซึ่งพิจารณา 

ความสัมพันธระหวางระดับความสูงของน้ำท่ีทวมกับระดับ 

ความเสียหาย

• การริเร่ิมจัดทำฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดแบงเขต 

พื้นที่อันตรายจากอุทกภัย

• การศึกษารวบรวมรูปแบบการเกิดแผนดินไหวในไตหวัน

• การศึกษาความสัมพันธระหวางความเสียหายจากภัยแผนดินไหว 

กับลักษณะการเคลื่อนที่ของแผนดินในเขตพื้นที่เจียหนาน 

(Chia-Nan) และลุมน้ำไทเป (Taipei Basin)

• การพัฒนาแบบจำลองประเมินความเสียหายจากแผนดินไหว 

ที่ชื่อวา ฮาซ-ไตหวัน (Haz-Taiwan) เพ่ือใชกับการจำลอง 

สถานการณภัยพิบัติแผนดินไหวในพ้ืนท่ีที่ตองการศึกษา

• การศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมสำหรับการประเมินความเส่ียง 

จากอันตรายของแผนดินไหวในเขตเมืองและการจำลองสถาน  

การณอันตรายจากเหตุเพลิงไหมในเขตเมือง การอพยพและชวย 

เหลือผูประสบภัยและความเสียหายดานเศรษฐกิจ
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• การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision-support  

system) ซึ่งบูรณาการวิธีการจำลองสถานการณ์อันตราย 

ภายในบริบทของขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เพ่ือการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติ

• การพัฒนาแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติสำหรับเมืองไทเป  

(Taipei) และเมืองเจียย่ี (Chiayi) ซ่ึงเปนโครงการศึกษาตนแบบ 

เพื่อการประยุกตใชเทคโนโลยีบริหารจัดการภัยพิบัติ

 อยางไรก็ตาม แมผลการดำเนินงานของแผนงานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อลดภัยพิบัติแหงชาติไตหวัน (NAPHM) ระยะท่ี 1 จะสำเร็จเปน

รูปธรรมและสามารถใชประโยชนไดอยางชัดเจน แตผูเก่ียวของใน NAPHM  

ทุกกระทรวงและทุกหนวยงานตางใหความตระหนักและเห็นพองตรงกัน 

วา การบริหารจัดการภัยพิบัติเปนภารกิจท่ีจะตองดำเนินการตอเน่ืองใน 

ระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ 

ความรุนแรงของภัยพิบัติ การประเมินความเส่ียง การวางแผนและการบริหาร 

จัดการในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริหารจัดการองค์กร  

การศึกษา สาธารณะ การสนับสนุนดานการเงิน การจัดเก็บภาษี การประเมิน 

การจัดการภัยพิบัติและการประกันภัย ซึ่งประเด็นต่างๆทั้งหมดนี้ล้วน 

แลวแตเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้น 

คณะที่ปรึกษาภายใตแผนงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อลดภัยพิบัต ิ

แหงชาติไตหวัน (NAPHM) จึงเสนอใหตออายุและดำเนินงานแผนงาน 

ดังกลาวตอไปอีกเปนเวลา 5 ป ภายใตแผนงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพื่อลดภัยพิบัติแหงชาติไตหวัน (NAPHM) ระยะท่ี 2

 โดยแผนงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อลดภัยพิบัติแหงชาติ 

ไตหวัน (NAPHM) ระยะท่ี 2 ในป พ.ศ. 2545-2549 (ค.ศ. 2002-2006) น้ี  

ตองการเรงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการบริหารจัดการภัยพิบัติ  

และเพิ่มความเขมขนในการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชบริหารจัดการ 
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ภัยพิบัติ โดยการวางแผนงานที่ระบุและอนุมัติโดยสภาวิทยาศาสตร ์

แห่งชาติไต้หวัน (NSC) ครอบคลุมประเด็นหลักๆ ได้แก่ การประเมิน 

ความเสี่ยงและการวิเคราะหความรุนแรงของภัยธรรมชาติ นโยบายและ 

กฎระเบียบ การประยุกตใชและการดำเนินงานดานการจัดการภัยพิบัติ  

ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ขอมูลและ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สถาบันเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัต ิ 

การฝกซอมรับมือกับสถานการณภัยพิบัติ (แผนภาพท่ี 3)

แผนภาพท่ี 3 กรอบการทำงานของแผนงานวิทยาศาสตรและ 

  เทคโนโลยีเพื่อลดภัยพิบัติแหงชาติไตหวัน ระยะท่ี 2  

  (NAPHM Phase II) ในป พ.ศ. 2545-2549 (ค.ศ.  

  2002-2006)

 

ที่มา: Chin Hin-Lien Yen et al, (2006)

3.3.3 ประเด็นดานกฎหมาย

 สภานิติบัญญัติแหงชาติไตหวันไดผานพระราชบัญญัติการลด 

ภัยพิบัติ (Disaster Reduction Act) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543  

(ค.ศ. 2000) และเริ่มมีผลบังคับใชเดือนถัดมา โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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ครอบคลุมและริ เริ่มขอบเขตของการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรที่ 

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภัยพิบัติอยางชัดเจน เชน ประเด็นการ 

เสริมสรางศักยภาพการนำผลงานวิจัยมาประยุกตใช พระราชบัญญัติฉบับ

นี้กลาวชัดเจนวา ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

ภัยพิบัติตองถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติ รวบไปถงึ การแตงตั้งคณะที่ปรึกษา ซ่ึงประกอบดวย 

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อเปนผูใหคำปรึกษาเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการภัยพิบัติแกรัฐบาลในทุกระดับ และยังมีประเด็นอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการภัยพิบัติ เชน รัฐบาลใน

ทุกระดับควรเสริมสรางการประยุกตเทคโนโลยีการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

การดำเนินการดานการสำรวจและการวิเคราะหความรุนแรงของภัยพิบัติ  

และการจำลองสถานการณดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร และเผยแพรผล

การสำรวจและการวิเคราะหอยางทันการณ

 นอกจากนี้  ในมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้ 

บัญญัติวา “องคกรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งในระดับ 

เทศบาลเมืองและในระดับประเทศ ควรกำหนดแผนงานการใหความชวยเหลือ 

ผูประสบภัย ในระดับที่สอดคลองกับศกัยภาพของพ้ืนที่นั้นๆ”

 ซึ่งท้ังหมดนี้ลวนแสดงใหเห็นถึง ความจริงจังของประเทศไตหวัน 

ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี ตลอดจนการนำผลงานวิจัยท่ีไดมาประยุกตใชเพ่ือการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติอยางเปนรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแตในระดับทองถิ่นจน 

กระทั่งถึงในระดับประเทศ
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ

 การศึกษาประสบการณการบริหารจัดการภัยพิบัติของตางประเทศ 

จากเหตุการณภัยพิบัติธรรมชาติในอดีต แมไมมีเจตนาใหเกิดปรากฏการณ 

ทำซ้ำการบริหารจัดการภัยพิบัติตามแนวทางที่ตางประเทศเคยดำเนินการ  

เนื่องจากทุกภัยพิบัติที่เกิดซ้ำรอยยอมมีเงื่อนไขใหมเกิดขึ้นควบคูเสมอ  

ซึ่งเง่ือนไขใหมที่ปฏิสัมพันธกับการกระทำแบบเกายอมนำไปสูผลลัพธที่ 

แตกตางจากเดิมอยางแนนอน หากแตการศึกษาประวัติศาสตรการบริหาร 

จัดการภัยพิบัตินี้ เพียงตองการศึกษาแนวคิดและแรงบันดาลใจจาก 

การตอสูกับภัยพิบัติในอดีตตามแนวทางในตางประเทศ แลวนำมาปรับ 

ทำความเขาใจเปรียบเทียบกับสถานการณภัยพิบัติของไทยในปจจุบัน  

โดยเฉาะอยางย่ิง ในประเด็นแนวทางการประยุกตใชและพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้

ตองการมุงเนนเปนสำคัญ

4.1 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในข้ันตอน 
 การบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศกรณีศึกษา  
 กับกรณีภัยพิบัติของไทย

1) การปองกัน และการบรรเทาผลกระทบ (Prevention and 

Mitigation)

 กรณีแผนดินไหวและคลื่นสึนามิในเขตโทโฮกุของเกาะฮอนชู  

ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) รัฐบาลญี่ปุ่นมี 

โครงสรางการบริหารบริหารจัดการภัยพิบัติโดยมีสภาการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติแหงชาติ เปนองคกรดานนโยบาย และการ 

สั่งการเมื่อเกิดภัยพิบัติระดับประเทศ โดยมีเครื่องมือที่สำคัญ 
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เชน ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ และ 

เชื่อมต่อด้วยระบบสื่อสารไร้สาย เพื่อการสื่อสารระหว่าง 

รัฐบาลกลาง องคกรทองถิ่น จนถึงระดับหมูบานและประชาชน  

โดยเช่ือมตอเขากับเครือขายการส่ือสารเพ่ือการปองกันภัยพิบัติ  

ผานระบบดาวเทียม และโทรศัพทเคล่ือนท่ี รวมท้ังมีหนวยงาน 

รับผิดชอบการกูภัยและการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

โดยตรง ไดแก Fire and Disaster Management Agency 

(FDMA) ซ่ึงอยูภายใตกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร 

ญี่ปุน

 กรณีพายุเฮอรริเคนแคทรินา ประเทศสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2548 

(ค.ศ. 2005) แม้ว่าจะมีการวางแผนและจัดตั้งหน่วยงาน 

รับผิดชอบขึ ้นโดยเฉพาะ เพื ่อเป็นกลไกดำเนินการต่างๆ  

ในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย แตยังคงประสบปญหา 

การพิจารณาตัดสินใจท่ีไมรวดเร็วเพียงพอ ทำใหการตอบสนอง 

เปนไปอยางลาชาและไรประสิทธิภาพ ท้ังในระดับรัฐบาลกลาง 

และรัฐบาลทองถิ่น

 กรณีคล่ืนยักษสึนามิในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  

แมการบริหารจัดการภัยพิบัติของไทย ไดมีการตราพระราชบัญญัติ 

ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) และแผน 

ปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  

แตการดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณคลื่น 

สึนามิ กลับดำเนินการโดยการออกประกาศของกระทรวง 

มหาดไทยและประกาศศูนยชวยเหลือผูประสบภัย ซึ่งไดจัดตั้ง

ขึ้นอยางเรงดวนในชวงเวลาวิกฤติ

 กรณีเหตุการณมหาอุทกภัยในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2554 

(ค.ศ. 2011) แมคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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แหงชาติจะจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แหงชาติ พ.ศ. 2553-2557 ที่มีกรอบยุทธศาสตรครอบคลุม 

ตั้งแตระยะกอนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัยขึ้น  

และคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) แลว แตยังประสบปญหาความชัดเจน 

ในทางปฏิบัติ ทำใหไมสามารถนำมาใชดำเนินการไดอยาง 

เปนรูปธรรมเมื่อเกิดภัยพิบัติ

2) การเตรียมพรอม (Preparedness)

 จุดมุงหมายสำคัญประการหนึ่งของการเตรียมความพรอม  

(Preparedness) คือ เพ่ือยกระดับความสามารถในการตัดสินใจ 

และการตอบสนองท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด 

เหตุวิกฤต ซึ่งยอมจะสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนวา  

ภาครัฐและฝายบริหารจะมีความพรอมในการเขาชวยเหลือ 

หากเกิดพิบัติภัยในพ้ืนที่ ซึ่งจะสามารถลดความสูญเสียชีวิต 

และทรัพยสินในพ้ืนที่ภัยพิบัติได

 กรณีแผนดินไหวฮันชินที่โกเบ ประเทศญี่ปุน ในป พ.ศ. 2538 

(ค.ศ. 1995) รัฐบาลญี่ปุนตอบสนองตอสถานการณอยางลาชา 

เนื่องจากพ้ืนที่ประสบภัยถูกตัดขาด ประกอบกับการรายงาน 

สถานการณท่ีลาชาและคลาดเคล่ือน ทำใหผูประสบภัยตองดำรง 

ชีวิตอยางยากลำบากในที่พักฉุกเฉินที่มีที่วางไมเพียงพอตอ 

จำนวนผูประสบภัย รวมทั้งการขาดแคลนอาหาร น้ำด่ืม และ 

เครื่องใช้ต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากการขาดการเตรียมการที่ม ี

ประสิทธิภาพและการประเมินความเส่ียงท่ีต่ำกวาความเปนจริง  

แมวาในพื้นที่ใกลเคียงจะมีประสบการณการเกิดแผนดินไหว 

อยางรุนแรงมากอน จึงทำใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและ 

ทรัพยสินจำนวนมาก
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 กรณีแผนดินไหวและคลื่นสึนามิในเขตโทโฮกุของเกาะฮอนชู  

ประเทศญ่ีปุน ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) รัฐบาลญี่ปุน 

มีการเตรียมการรับมือภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการ 

เตรียมการดานระบบเตือนภัย โครงสรางพื้นฐาน วัสดุอุปกรณ 

และบุคลากร รวมท้ังการใหความรูแกประชาชนเพ่ือเตรียมรับ 

ภัยพิบัติธรรมชาติมาโดยตลอด เมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติ  

ประชาชนจึงสามารถหลบภัยไดอยางรวดเร็ว และชวยรักษาชีวิต 

ผูคนไดเปนจำนวนมาก

 กรณีพายุเฮอรริเคนแคทรินา ประเทศสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2548 

(ค.ศ. 2005) แมวาศูนยเฮอรริเคนแหงชาติ (National Hurricane  

Center: NHC) จะมีการติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 

ตอเนื่องหลายสัปดาหกอนพายุจะพัดเขาสูฝง แตการเฝาระวัง 

และการประเมินสถานการณท่ีผิดพลาดและข้ันตอนการส่ังการ 

ที่ลาชา ทำใหรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถ่ินและ FEMA ไมสามารถ 

เตรียมการที่ดีพอและไมมีการส่ังการใดๆ เพ่ือทำการอพยพ 

ประชาชนไปสูที่ปลอดภัยไดอยางทันเวลา

 กรณีคลื่นสึนามิในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  

ประชาชนไมไดรับการแจงเตือนภัยอยางทันทวงที เน่ืองจาก 

เปนภัยพิบัติรูปแบบใหมที่ไมเคยเกิดขึ้นในประเทศมากอน  

หนวยงานราชการที่ เ ก่ียวของจึงไมสามารถคาดการณ 

ความรุนแรงหรือเตรียมการรองรับใดกอนเกิดเหตุภัยพิบัติได  

อยางไรก็ตาม การที่รัฐบาลใหการตอบสนองตอเหตุการณ  

ลงพื้นที่สั่งการและประสานงาน และใหความชวยเหลือได 

อยางรวดเร็ว ประกอบกับความรวมมือของภาคเอกชนและกลุม 

อาสาสมัครต่างๆ ที่ระดมกำลังให้ความช่วยเหลือ ทำให้ 

สถานการณคลี่คลายลงในภาพรวม ผูประสบภัยทั้งชาวไทย 

และชาวตางชาติชื่นชมในการตอบสนองตอภัยพิบัติของ 

ประเทศไทย
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 กรณีเหตุการณมหาอุทกภัยในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011) รัฐบาลกลางประสบปญหาการประเมินสถานการณ 

และการตัดสินใจผิดพลาด ทำใหการชวยเหลือของภาครัฐ 

เปนไปอยางลาชาและดอยประสิทธิภาพ แตดวยความรวมมือ 

ของหนวยงานเอกชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่นำเสนอภาพ 

ความรุนแรงของอุทกภัยอยางตอเนื่อง ทำใหภาคเอกชนและ 

อาสาสมัครลงสูพื้นที่เพื่อชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย  

ทำใหเห็นจุดออนในการบริหารจัดการ การคาดการณ และ 

ประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการบูรณาการเพื่อช่วยเหลือ 

ผูประสบภัยพิบัติขนาดใหญของหนวยงานภาครัฐซ่ึงควรไดรับ 

การปรับปรุงใหดีขึ้น

3) การรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response)

 ปญหาหลักในการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน คือ ในชวง 

เกิดวิกฤติได เ กิดชวงสูญญากาศกอนท่ีความชวยเหลือ 

จะเขาสูพ้ืนท่ีประสบภัย โดยพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหายรายแรง  

สาธารณูปโภค และเสนทางคมนาคมสวนใหญจะถูกทำลาย 

จนไมสามารถใชการได ทำใหเกิดปญหาการอพยพประชาชน 

ท่ีติดอยูในเหตุการณ ซ่ึงกอใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 

ตามมา ทั้งนี้ ระบบการส่ือสารขอมูลขาวสารในภาวะฉุกเฉิน 

และการกูภัยจึงมีความสำคัญมากตอการตัดสินใจ ทำใหจำเปน 

ตองมีการวางระบบท่ีดี ทั้งดานกฎระเบียบและการมอบหมาย 

หนวยงานรับผิดชอบในการอำนวยการ เพื่อใหเกิดการจัดการ 

กับสถานการณอยางถูกตอง ท้ังการส่ังการและอุปกรณสนับสนุน  

เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน อาสาสมัคร และหนวยกูภัยตางๆ  

เขาใจสถานการณและสามารถบูรณาการการใหความชวยเหลือ 

ผูประสบภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
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 นอกจากน้ี การเขาใหความชวยเหลือในสถานการณฉุกเฉิน 

เปนเร่ืองของการจัดการบนพ้ืนฐานของขอมูลและทรัพยากร 

ที่มีอยูจริง โดยตองทำการประเมินและรายงานสถานการณ 

ที่เกิดขึ้นตอผูมีอำนาจตัดสินใจ โดยจัดระบบฐานขอมูลทั้งที่มี 

อยูแลว (แผนที่ภูมิประเทศพ้ืนที่ประสบภัย จำนวนประชากร 

ในพื้นที่ และสถิติขอมูลท่ีจำเปน เชน เด็ก ผูสูงอายุ และ 

คนพิการ) ใหสามารถเขาถึงไดทันที และผนวกเขากับขอมูล 

สถานการณแบบทันการณ (real-time) ซ่ึงจะมีผลในการพิจารณา 

การสงความชวยเหลือเขาสูพื้นที่

 กรณีแผนดินไหวฮันชินที่โกเบ ประเทศญ่ีปุน ในป พ.ศ. 2538 

(ค.ศ. 1995) การตอบสนองของรัฐบาลที่ลาชาประกอบกับกา

รเขาสูพื้นที่เปนไปอยางยากลำบากทำใหเกิดความเสียหาย 

กระจายเปนวงกวาง ผูที่เขาชวยเหลือและบรรเทาทุกขกลุม 

แรกเปนกลุมเอกชนในพ้ืนที่

 กรณีแผนดินไหวและคลื่นสึนามิในเขตโทโฮกุของเกาะฮอนชู 

ประเทศญ่ีปุน ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) การใหความชวยเหลือ 

โดยเฉพาะรัฐบาลทองถ่ินเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เมื่อเปรียบเทียบกับการตอบสนองในภาวะฉุกเฉินในกรณีอื่นๆ 

ซึ่งเปนผลจากการเตรียมการที่ดี

 กรณีพายุเฮอรริเคนแคทรินา ประเทศสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2548  

(ค.ศ. 2005) การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินและการชวยเหลือ  

เป็นการดำเนินงานของฝ่ายรัฐเป็นหลัก ประชาชนในศูนย์ 

หลบภัยตองรอคอยเปนเวลาหลายวันกวาจะไดรับการชวยเหลือ  

กองกำลังทหารจำนวนมากที่เขาไปในพื้นที่ทำหนาที่คุมครอง 

ทรัพยสินมากกวาการใหความชวยเหลือประชาชน แมวาจะมี 

ทรัพยากร เชน รถยนต อาหาร และสิ่งของที่จำเปนอยูใน 

พื้นที่ แตไมมีการนำมาบริจาคแจกจายใหกับผูประสบภัย
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 กรณีคลื่นสึนามิในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  

ภายในเวลาไมกี่ชั่วโมงหลังภัยพิบัติ มีการแจกจายน้ำ อาหาร  

และส่ิงของบริจาค รวมทั้งมีอาสาสมัครจำนวนมากหลั่งไหล 

เข้ามาสู่พื้นที่ประสบภัย การตอบสนองและการช่วยเหลือ 

ในภาวะฉุกเฉินเปนการรวมพลังของหนวยงานรัฐ องคกรพัฒนา 

เอกชน ภาคเอกชน และการรวมพลังของชุมชน

4) การฟนฟูบูรณะ และการพัฒนา (Recovery Reconstruction  

and Development)

 รัฐบาลสวนใหญจะเนนการจัดทำโครงการเพ่ือฟนฟูและพัฒนา 

ขึ้นเปนกรณีพเิศษ ซึ่งมักประกอบดวยโครงการปรับปรุงดาน 

โครงสร้าง ทั้งที่เป็น Hard Structure (เช่น อาคาร  

ระบบส่ือสาร) และ Soft Structure (เชน มาตรฐานส่ิงกอสราง)   

โดยการปรับปรุงหรือการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีเนน 

การปองกันภัยพิบัติ เชน การกอสรางเขื่อนกั้นน้ำ ซึ่งตองมี 

ระบบบำรุงรักษา และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ไมใหเกิดปญหาการลงทุนสูญเปลา

 กรณีแผนดินไหวฮันชินที่โกเบ ประเทศญี่ปุน ในป พ.ศ. 2538  

(ค.ศ. 1995) การฟนฟูบูรณะพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานใน 

พืน้ท่ีประสบภัยใชเวลาตอเน่ืองหลายป แมวาระบบไฟฟา ประปา  

และโทรคมนาคมจะกลับมาใชไดหลังเหตุการณ แตการฟนฟู 

ระบบทางดวนและการปลูกสรางอาคาร บานพักอาศัยที่ไดรับ

ความเสียหายยังตองใชเวลานานกวา 4 ป นอกจากน้ี รัฐบาล 

ญี่ปุนไดใชโอกาสน้ีในการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ 

ภัยพิบัติขนาดใหญ่ เช่น การออกกฎหมายและปรับปรุง 

กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเตรียมพรอม ปองกนัและ 

รับมือกับภัยพิบัติเปนจำนวนมาก รวมถึงกำหนดแผนปองกัน 
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ภัยพิบัติไว้ล่วงหน้า รวมไปถึง รัฐบาลญี่ปุ ่นยังมีแผน 

ประสานงานภายหลังการเกิดภัย โดยสงเสริมใหภาคเอกชน  

องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปเผชิญภัยพิบัติด้วยหลัก 

ความรับผิดชอบ สามารถพึ่งตนเองและชวยเหลือกันอยางมี 

ประสิทธิภาพ ซึ่งสรางคุณูปการในการบริหารจัดการภัยพิบัติ

ของญ่ีปุนอยางมากในเวลาตอมา

 กรณีแผนดินไหวและคลื่นสึนามิในเขตโทโฮกุของเกาะฮอนชู 

ประเทศญี่ปุน ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ถึงแมรัฐบาลจะมี

ความพรอมทั้งกำลังคนและเครื่องมือแตเนื่องจากผลกระทบ 

จากความเสียหายที่โรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะไดอิชิจึงทำให 

รัฐบาลญี่ปุน ไมสามารถดำเนินการฟนฟูพื้นที่ประสบภัยได 

อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที ่

โรงไฟฟานิวเคลียรใหสำเร็จกอน

 กรณีพายุเฮอรริเคนแคทรินา ประเทศสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2548  

(ค.ศ. 2005) ภายหลังภัยพิบัติผานไปแลว 1 ป ก็ยังไมสามารถ 

คนหาผูเสียชีวิตและสูญหายไดครบ ประชาชนชาวนิวออรลีนส 

กวา 750,000 คน ยังไมสามารถกลับไปอยูที่บานเดิมได  

ระบบน้ำประปาในหลายพ้ืนท่ียังไมกลับสูสภาพปกติ การฟนฟู 

ที่ใชจายงบประมาณไปจำนวนมากยังไมสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้มีผู้ที ่ตัดสินใจ 

อพยพยายถิ่นฐานจำนวนมาก

 กรณีคลื่นสึนามิในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  

กระบวนการฟนฟูเปนการทำงานรวมกันของหลายฝาย กลุม 

อาสาสมัครจำนวนมากทำงานบนพื้นฐานความตองการที่ 

แทจริงของชุมชน หลายชุมชนในพื้นที่ใชวิกฤติดังกลาวเปน 

โอกาส ทำใหเกิดกระบวนการพัฒนา การสรางจิตสำนึกและ 

ความเขมแข็งของชุมชนอยางตอเนื่อง
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 กรณีเหตุการณมหาอุทกภัยในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011) ปจจุบันยังอยูในระยะกำหนดมาตรการดำเนินการ  

ซึ่งรัฐบาลใชโอกาสนี้ในการทบทวนและกำหนดมาตรการที่ 

เหมาะสมชัดเจนในการบริหารจัดการอุทกภัยอยางย่ังยืนตอไป

4.2 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 
 จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศกรณีศึกษาจากเหตุ   
 การณภัยพิบัติของไทย

1) การเฝาระวังและการเตรียมพรอมดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 

ภัยพิบัติ

 จากระบบการเฝาระวังภัยพิบัติที่ขาดความถูกตองของขอมูล  

ในเหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)  

ทำใหผูประสบภัยตองดำรงชีวิตอยางยากลำบากในท่ีพัก 

ฉุกเฉินที่มีที่วางไมเพียงพอตอจำนวนผูประสบภัย รวมทั้ง 

การขาดแคลนอาหาร น้ำดื ่ม ผ้าห่มและเครื ่องใช้ต่างๆ  

อยางไรก็ตาม จากความผิดพลาดดังกลาว ทำใหรัฐบาลญี่ปุน 

ตัดสินใจลงทุนเพื่อการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง 

ภัยพิบัตินับเปนมูลคามหาศาล จนปจจุบันนับไดวา ญ่ีปุน 

เปนประเทศท่ีมีระบบการเฝาระวังภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

ที่สุดในโลก

 ในขณะที่ ในกรณีของภัยพิบัติพายุเฮอร์ริเคนแคทรินาใน 

ประเทศสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) น้ัน แมเหตุการณ 

ภัยพิบัติดังกลาวจะจบลงดวยโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร  

แตหนวยงานที่ไดรับการเชิดชูอยางย่ิง คือ หนวยงานดาน 

การเก็บขอมูลภูมิอากาศและภัยพิบัติของสหรัฐฯ ท้ังศูนยบริการ 

ดานอากาศแหงชาติสหรัฐฯ (NWS) และศูนยเฮอรริเคนแหงชาติ 

สหรัฐฯ (NHC) ท่ีสามารถประสานงานรวมกันในการตรวจสอบ  
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ติดตาม และเฝ้าระวัง จนสามารถคาดการณ์การเกิดพายุ 

เฮอรริเคนแคทรินาไดกอนพายุจะพัดเขาสูฝงตอเน่ืองนับสัปดาห

 สวนในกรณีของประเทศไทยน้ัน จากเหตุการณภัยพิบัติคลื่น 

สึนามิ ในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) เน่ืองจากบริเวณทะเล 

อันดามันไมเคยปรากฏภัยพิบัติจากคล่ืนสึนามิมากอน จึงขาด 

การเตรียมความพรอมในการเก็บขอมูล ตรวจสอบ ติดตาม  

และเฝาระวังภัยพิบัติประเภทนี้  ในขณะที่ เหตุการณภัยพิบัติ 

มหาอุทกภัยของไทย ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ปญหา 

สำคัญประการหนึ่งคือการขาดการบูรณาการขอมูลระหวาง 

หนวยงาน ทั้งในและระหวางประเทศ โดยในระดับหนวยงาน 

ในประเทศนั้น เราควรบูรณาการขอมูลที่เก่ียวของกับอุทกภัย

ทั้งหมด อาทิ ขอมูลปริมาณน้ำฝน ขอมูลปริมาณน้ำในเขื่อน  

ตลอดจนขอมูลระดับความสูงของพ้ืนที่ เปนตน นอกจากน้ี  

ในระดับระหวางประเทศน้ัน แมไทยจะมีการเก็บขอมูลปริมาณ 

น้ำฝนโดยกรมอุตุนิยมวิทยามาโดยตลอด แตการคาดการณ 

ปริมาณน้ำฝนลวงหนาไดอยางแมนยำยังตองอาศัยขอมูลจาก 

องคกรอุตนุิยมวิทยาโลก ท้ังจากสถาบันตรวจสภาพอากาศ 

สหรัฐฯ ญี่ปุน และจีน แลวนำมาสรางแบบจำลองคาดการณที่

เหมาะสมกับกรณีของไทย

2) การพยากรณและคาดการณอันตรายจากภัยพิบัติ

 จากขอมูลท่ีคาดเคล่ือนทำใหรัฐบาลญ่ีปุนประเมินความเส่ียงต่ำ 

กวาความเปนจริง ในเหตุการณแผนดินไหวฮันชิน ในป พ.ศ. 

2538 (ค.ศ. 1995) จึงทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ 

ทรัพยสินจำนวนมาก อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับโดยท่ัวไป 

ในปจจุบันวาเปนระบบคาดการณและเตือนภัยท่ีรวดเร็ว แมนยำ  

และมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ช่วยรักษาชีวิตของประชาชนใน 
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เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในปี พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011) ไวไดนับหมื่นคน โดยในปจจุบัน ญ่ีปุนสามารถ 

รับรูถึงภัยแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นไดอยางทันการณ (real-time) 

และสามารถแจงเตือนภัยไดโดยอัตโนมัติภายใน 3 วินาที  

หลังเกิดแรงส่ันสะเทือนที่ศูนยกลาง รวมถึงสามารถคาดการณ 

และแสดงผลของการเกิดสึนามิ ไดทั้งระดับความสูง ความเร็ว 

ตำแหนง และระยะเวลาท่ีจะซัดถึงชายฝง

 ดังท่ีกลาวไปแลว ศูนยบริการดานอากาศแหงชาติสหรัฐฯ (NWS)  

และศูนยเฮอรริเคนแหงชาติสหรัฐฯ (NHC) สามารถคาดการณ 

การเกิดพายุเฮอรริเคนแคทรินาไดกอนท่ีจะพัดเขาสูฝงนับ 

สัปดาห รวมไปถึงสามารถประเมินระดับความรุนแรงของพายุ  

สถานการณและผลกระทบ คาดการณความกวางของพื้นที่ 

ที่จะไดรับผลกระทบไดอยางแมนยำ และสามารถประกาศ 

ยกระดับสถานการณจากระดับการเฝาระวังเปนระดับการแจง 

เตือนภัยกอนที่พายุเฮอรริเคนแคทรินาจะขึ้นฝงในพื้นที่  

นิวออรลีนส หลุยสเซียนา อลาบามา และมิสซิสซิปปไดกอน 

เวลาถึง 2 วัน อยางไรก็ตาม การประเมินสถานการณท่ีผิดพลาด 

ของรัฐบาลกลาง สงผลใหการส่ังการชวยเหลือผูประสบภัยลาชา

 ในกรณีของประเทศไทยน้ัน จากเหตุการณภัยพิบัติคลื่นสึนามิ  

ในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) แมกรมอุตุนิยมวิทยาจะสามารถ 

ตรวจจับความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ แต่การขาด 

ความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ จึงไมสามารถ 

คาดการณการเกิดภัยพิบัติได ในขณะท่ีจากเหตุการณภัยพิบัติ 

มหาอุทกภัยของไทย ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) การขาด 

การบูรณาการขอมูลกอใหเกิดความผิดพลาดในการคาดการณ 

และประเมินสถานการณ ซึ่งนำมาสูความเสียหายจำนวนมาก

ตามมา
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3) การปองกันและลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

 จากความเสียหายในเหตุการณเหตุการณแผนดินไหวฮันชิน  

ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ทำใหญี่ปุนใหความสำคัญ 

อยางจริงจังกับการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสรางใหสามารถ 

รองรับภัยแผนดินไหวได ไมวาจะเปนการกำหนดมาตรฐานการ 

กอสรางที่เขมงวดในการบังคับใหสิ่งปลูกสรางใหมทั้งอาคาร 

และถนนตองมีการออกแบบเพ่ือรองรับแผนดินไหว ใหสามารถ 

ตานทานแรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวได โดยเฉพาะอยางย่ิง 

อาคารสูงทุกแหงตองสามารถเอนไปมาไดขณะแผนดินไหว  

รวมไปถึงหนวยงานทองถิ่นวางแผนปรับการวางผังเมืองซึ่ง 

ชวยปองกันแผนดินไหว กำหนดแนวปองกันไฟ รวมท้ังสงเสริม 

ใหมีการใชวัสดุกันไฟในการกอสรางบานและที่อยูอาศัย

 นอกจากน้ี การประยุกตใชเทคโนโลยีอัจฉริยะท่ีสามารถทำให 

ระบบรถไฟฟาทั้งใตดินและบนดินหยุดวิ่งทันทีขณะเกิด 

แผนดินไหว และย่ิงไปวานั้น อาคารบานเรือนทุกหลังจะมี 

ระบบเซนเซอรติดตั้งที่มิเตอรแกส หากตรวจจับแผนดินไหวที่มี 

ความรุนแรงเกิน 5 แมกนิจูด-ตามมาตราริกเตอร จะตัด 

การจายแกสโดยอัตโนมัติ ทำใหชวยลดโอกาสการเกิดเพลิงไหม 

เมื่อเกิดแผนดินไหว

 ในกรณีเหตุการณภัยพิบัติมหาอุทกภัยของไทย ในป พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011) ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการวางผังเมืองที่ไม ่

คำนึงถึงการรับมือกับภัยพิบัติจากอุทกภัย ดังเห็นไดจากการ 

ขยายเมืองในเขตกรุงเทพฯ จะขยายตัวออกดานขางเปนรูป 

ผีเสื้อ มีการกอสรางโรงงาน บานจัดสรร ถมและตัดถนนเพ่ือ 

ทำให้เกิดเมืองใหม่ในเขตพื้นที่ที่ทับทางน้ำ (floodway)  

ในขณะที่ผังเมืองในเขตพื้นที่ปริมณฑลก็ไมสอดคลองกัน  
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บางพื้นที่เชนบริเวณใตคลองรังสิต จนบัดนี้ยังไมมีการวาง 

ผังเมืองที่ชัดเจน รวมไปถึงการออกแบบส่ิงกอสรางไมคำนึงถึง 

ความสามารถในการรองรับอุทกภัย เชน ไมนิยมออกแบบ 

บานเรือนใหมีเสาสูงเพื่อรับมืออุทกภัย

4) การลดความเปราะบางและเสี่ยงตอความเสียหายของระบบ

โครงสรางพื้นฐานสำคัญยิ่งยวด (Reduce vulnerability of 

interdependent critical infrastructure)

 ท้ังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวฮันชิน ในปี พ.ศ. 2538  

(ค.ศ. 1995) และเหตุการณภัยพิบัติพายุเฮอรริเคนแคทรินาใน

ประเทศสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) การวางระบบ 

สาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะที่ไมสามารถ 

รับมือกับภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหเมื่อเกิดเหตุ 

ภัยพิบัติขนาดใหญขึ้นแลว เสนทางคมนาคมหลักถูกทำลาย  

ระบบบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเสียหายลุกลามท้ังระบบ  

โดยระบบจายไฟฟาหยุดทำงาน น้ำประปาไมไหล เครือขาย 

โทรศัพทเสียหายจนใชการไมได จนเกิดเปนภาวะสูญญากาศ 

ขึน้ทันที ทำใหความชวยเหลือเปนไปไดอยางลาชา ไมสามารถ 

เขาถึงพื้นที่ประสบภัยไดทันทวงที และสงผลตอผูประสบภัย 

ในพื้นที่โดยตรงท้ังตอชีวิตและทรัพยสิน

 ในขณะท่ี เหตุการณแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิ ในป พ.ศ. 2554  

(ค.ศ. 2011) ถาไมนับรวมถึงเหตุการณภัยพิบัติซ้ำซอนจาก 

ความเสียหายของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรแลว จะเห็นไดวา 

ประเทศญ่ีปุนไดมีการปรับปรุงมาตรฐานและจัดเตรียมระบบ 

บริการสาธารณะพ้ืนฐาน ท้ังสถานพยาบาล ระบบสาธารณูปโภค 
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พื้นฐาน ทั ้งระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  

โครงขายโทรศัพท สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณตางๆ 

ในการดำรงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน ใหสามารถ 

ใชงานไดแมในยามเกิดภัยพิบัติ ดังเชนความสามารถในการ 

รองรับเหตุการณแผนดินไหวขนาดใหญเชนนี้

5) การเตือนภัยและเผยแพรแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม 

ภายใตความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 ปจจุบันระบบการเตือนภัยของญ่ีปุนนับไดวา มีประสิทธิภาพ 

ที่สุดในโลก สามารถแจงเตือนภัยไดอยางรวดเร็ว และแมนยำ  

ทั้งจากภัยพิบัติแผนดินไหวและภัยพิบัติคลื่นสึนามิ โดยระบบ 

เตือนภัยแผนดินไหวของญ่ีปุนสามารถทำงานอัตโนมัติภายใน  

3 วินาที หลังเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ศูนย์กลาง ซึ่งทำให้ 

ผูประสบภัยจะมีเวลาราว 1 นาที ในการหาที่กำบังภัยหลัง 

ได้รับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านระบบส่งสัญญาณ 

เตือนภัยอัตโนมัติที่จะสงตรงถึงประชาชนโดยตรงท้ังทาง 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี และผานสถานีโทรทัศน วิทยุ รวมท้ัง 

การแจงเตือนในสถานประกอบการ โรงงาน โรงพยาบาล และ 

โรงเรียน ผานระบบ Area Mail Disaster Information Service  

ในขณะที่ การเตือนภัยสึนามิจะใชเวลา 3 นาทีหลังเกิด 

แผนดินไหว ซ่ึงประชาชนจะมีเวลาราว 15 นาที ในการอพยพ 

ไปสูที่ปลอดภัยหลังไดรับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา

 กรณีคลื่นสึนามิในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  

ประชาชนไมไดรับการแจงเตือนภัยอยางทันทวงที เน่ืองจาก 

เปนพิบัติภัยรูปแบบใหมที่ไมเคยเกิดขึ้นในประเทศมากอน  

อยางไรก็ตาม รัฐบาลไทยสามารถใหการตอบสนองตอเหตุการณ 

อย่างรวดเร็ว โดยลงพื้นที่สั ่งการและประสานงานการให ้

ความชวยเหลืออยางรวดเร็ว ประกอบกับการสื่อสารมวลชนท่ี 
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มีประสิทธิภาพของไทย สามารถสรางความรวมมือของภาค 

เอกชนและกลุมอาสาสมัครตางๆ ท่ีระดมกำลังใหความชวยเหลือ 

ไดอยางรวดเร็ว ทำใหสถานการณคลี่คลายลงในภาพรวม  

ผูประสบภัยทั้งชาวไทยและชาวตางชาติตางชื่นชมในการ 

ตอบสนองตอภัยพิบัติของไทย

 ในขณะท่ี ในกรณีมหาอุทกภัยไทย ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)  

การขาดความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ และประสบการณ์ของ 

รัฐบาลไทย ทำให้ประสบปัญหาการประเมินสถานการณ ์

ผิดพลาด การบูรณาการระหวางรัฐบาลกลางกับหนวยงาน 

ดานการเฝาระวังและคาดการณอุทกภัยเปนไปอยางไมมี 

ประสิทธิภาพ ดังนั้น การแจงเตือนภัยแกประชาชนจึงลาชา 

และขาดความน่าเชื่อถืออย่างมากในระยะแรก กอปรกับ 

ผูประสบภัยจำนวนมากไมปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยและ 

อพยพ เนื่องจากประชาชนในหลายพื้นที่ไมมั่นใจในความ 

ปลอดภัยของทรัพยสิน เพราะพบวาเมื่อมีการอพยพออกจาก 

พื้นที่แลว กลับมีการโจรกรรมทรัพยสินเกิดขึ้นจำนวนมาก  

อยางไรก็ตาม นับเปนความสำเร็จอีกครั้งของสื่อสารมวลชน 

ไทยที่สามารถสรางความตระหนัก และระดมความรวมมือ 

จากหนวยงานเอกชน และกลุมอาสาสมัครตางๆ ที่ระดมกำลัง 

ใหความชวยเหลือ ทำใหสถานการณคลี่คลายไปไดระดับหนึ่ง

4.3 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
 เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ

 จากกรณีศึกษาแนวทางเชิงนโยบายดานการวิจัยและพัฒนา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศไตหวัน  

สะทอนใหเห็นถึง ความมุงมั่นจริงจังของรัฐบาลไตหวันที่เห็นความสำคัญ 

ของการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ ดังเห็นไดจากความสำเร็จในการ 

วางแผนวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 

ภัยพิบัติระดับชาติ รวมไปถึงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพื่อลดภัยพิบัติแหงชาติไตหวัน และการออกกฎหมายเพื่อควบคุมและ 

บังคับใชเพื่อการประยุกตผลงานวิจัยและพัฒนาที่ไดใหสามารถสัมฤทธิ์ผล 

ในทางปฏิบัติ อันนำมาซึ่งคุณูปการมากมายในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะทองถิ่นของไตหวัน โดยมีขอสังเกตนาสนใจ 

ที่คลายคลึงกับปญหาการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในไทย  

ดังนี้

• แมรัฐบาลไตหวันจะพยายามใหการสนับสนุนการวิจัยและ 

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจัง จนไดมาซึ่ง 

ผลงานวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จำนวนมาก แตถาไมมีกลไกอ่ืนๆ ประกอบ ผลงานวิจัยเหลาน้ัน 

จะเปนเพียงเอกสารทางวิชาการที่ไมถูกนำไปประยุกตใชให 

เกิดประโยชนหรือเปนเพียงงานวิจัยขึ้นหิ้ง

• นอกเหนือไปจาก กระบวนการวิจัยและพัฒนาแลว การจัดการ 

การประสานงาน และวางแผนการบูรณาการงานวิจัย ก็มี 

ความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโดยธรรมชาติของ 

ขอบเขตองคความรูในการวิจัยและพัฒนาการจัดการภัยพิบัติ| 

นั้น มีความเป็นสหวิทยาการและมีความเชื่อมโยงระหว่าง 

หลายหนวยงาน

• การดำเนินการและการประยุกตใชผลงานวิจัยใหเกิดประโยชน 

ในภาคการปฏิบัตินั้น มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองให 

ความสำคัญกับการถายทอดเทคโนโลยี การสนับสนุนทางเทคนิค  

และการทำงานรวมกันระหวางหลายหนวยงาน ยิ่งไปกวานั้น 

อาจจะตองหมายรวมไปถึง การตรากฎหมายใหหนวยงาน 
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ปกครองในทุกระดับดำเนินการวางแผนการประยุกตใช 

เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

รับผิดชอบของตน ก็เปนอีกวิธีการหน่ึงในการกระตุนใหเกิด 

การประยุกตใชเทคโนโลยีการบริหารจัดการภัยพิบัติ

 นอกจากน้ี ประเด็นการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ประเทศไทยควรใหความสำคัญเรงดวน 

มีดังน้ี

1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ  

(National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ท่ีเชื่อมโยง 

กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System:  

DSS) 

 ในปัจจุบัน มีฐานข้อมูลจำนวนมากที่ถูกเก็บรวบรวมโดย 

หนวยงานภาครัฐตางๆ ซ่ึงสามารถนำมาประโยชนในการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติไดอยางดี แตขอมูลเหลาน้ัน กลับถูกเก็บรวบรวม 

อยางกระจายกระจายและซ้ำซอน จนยากท่ีจะนำมาบูรณาการ 

รวมกันได นอกจากน้ี ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

ภัยพิบัติที่นิยมใชกันอยูในปจจุบัน ยังคงอางอิงอยูบนฐาน 

ขอมูลที่จัดทำโดยหนวยงานบริหารจัดการภัยพิบัติหนวยงาน 

นั้นๆ จึงทำใหระบบที่มีดังกลาวยังไมถูกนำมาใชประโยชน 

อยางเต็มท่ีในการบริหารจัดการภัยพิบัติในภาพรวมระดับ 

ประเทศ ดังนั้น การบูรณาการฐานขอมูลจากหนวยงานตางๆ  

ท่ีเก่ียวของใหเกิดเปนโครงสรางพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ  

(NSDI) ท่ีเชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ที่ถูก 

จัดทำข้ึนบนฐานองคความรูสหวิทยาการและความรวมมือ 

จากหนวยงานตางๆในทุกระดับที่เกี่ยวของ จึงเปนสิ่งจำเปน  
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โดยเทคโนโลยีเหลานี้จะสามารถใชประโยชนในภาพรวมได 

อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ผู ้กำหนดนโยบาย 

สาธารณะจำเปนจะตองกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ 

ภัยพิบัติในสถานการณฉุกเฉิน

2) การพัฒนาระบบการเฝาระวังและการพยากรณภัยพิบัติ  

(Disaster Monitoring and Forecasting System)

 การประยุกตใชเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing  

Technology) ทำใหสามารถไดขอมูลการเฝาระวังการเกิด 

ภัยพิบัติชนิดตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใชไดทั้ง

เพื่อการเฝาระวังติดตามสถานการณภัยพิบัติ รวมถึงสามารถ 

ใชประโยชนในการประเมินความเสียหายในพ้ืนที่ขนาดใหญ  

โดยขอมูลที่ไดยังสามารถนำไปใชรวมกับขอมูลภูมิสารสนเทศ  

(GIS) เพ่ือการตัดสินใจภายใตสถานการณตางๆ ทามกลาง 

ภัยพิบัติ นอกจากน้ี การพยากรณเหตุการณภัยพิบัติท่ีแมนยำ  

จะทำใหสามารถลำดับข้ันตอนการเกิดภัยพิบัติไดลวงหนา 

ท้ังชวงเวลาของการเกิด และอัตราความรุนแรงของภัยพิบัติที่ 

จะเกิด เพื่อประโยชนในการเตรียมพรอมรับมือและลดความ 

เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได

3) การปรับปรุงการบริหารจัดการการใชที่ดินอยางยั่งยืน 

(Sustainable Land Use Management) 

 ดวยลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรของประเทศไทย ที่พื้นที่ 

สวนใหญเปนพื้นที่ราบซึ่งน้ำทวมถึง และภูมิอากาศแบบมรสุม 

เขตรอน ทำใหประเทศไทยมีความเสี่ยงกับการเกิดอุทกภัย 

บอยคร้ัง ดังนั้น วิธีการในการลดความเส่ียงจากอุทกภัย คือ 

การหลีกเลี่ยงการใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสม สงเสริม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสรางการเฝาระวังและ 
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การเตือนภัยลวงหนาในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง และวางแผน 

การบริหารจัดการการใชที่ดินอยางเขมงวด รวมทั้งมีขอมูล 

เพียงพอในการแนะนำแกประชาชนเพื่อใหสามารถใชที่ดิน

ไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่เก่ียวกับ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยตรง เชน การสรางระบบ 

การประเมินความเส่ียงจากภัยพิบัติเพ่ือการวางแผนการใชท่ีดิน   

การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนที่ดินและการใชองค 

ความรูดานวิศวกรรมศาสตรเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติใน

พื้นที่ อาทิ การวางผังเมือง การควบคุมวัสดุและที่ตั้งของสิ่ง 

ปลูกสราง การสรางทางระบายน้ำ เปนตน

4) การใหความรูดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster  

Management Education) 

 ท้ังในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค 

หลักเพื่อสรางความตระหนักใหกับประชาชนเกี่ยวกับภัยพิบัติ 

ธรรมชาติ เพ่ิมความสามารถในการลดและหลีกเล่ียงความเส่ียง 

ที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหความรู 

เพ่ือการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติในสถานการณฉุกเฉิน  

ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยตรง เชน  

การเสริมสรางความตระหนักแกประชาชนดวยเทคโนโลยี 

การเรียนรู้สมัยใหม่ การขยายช่องทางการเรียนรู้ อาทิ  

การศึกษาผานอินเทอรเน็ต รวมถึงพัฒนาระบบการประเมินผล 

การเรียนรู เปนตน

 ดังท้ังหมดที่กลาวมาแลวจะพบวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นับไดวามีบทบาทสำคัญอยางมากในกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

ธรรมชาติ อยางไรก็ตาม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือ 

สำคัญชิ้นหนึ่งในการบริหารจัดการภัยพิบัติเทานั้น ดังนั้น ความพยายาม 
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ในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

จึงเปนเพียงความพยายามในการทลายภูเขาน้ำแข็งสวนบน หากแตสิ่งซึ่ง 

สำคัญกวาการพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ 

การบริหารจัดการภัยพิบัติ คือ การบูรณาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใหสามารถนำมาใชประโยชนรวมกับการระดมสรรพกำลังจากทุกฝายที่ม ี

สวนเกี่ยวของเพื่อการบริการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งจากภาควิชาการ  

การเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
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สวนที่ 2 

การเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและ 
ตัวอยางผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ที่เกี่ยวของ
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1.  สถานการณดานภัยพิบัติ
 ในประเทศไทย

 เนื้อหาในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอสถานการณทางดาน 

ภัยพิบัติท่ีประเทศไทยประสบอยู ณ ปจจุบัน รวมถึงความสามารถของภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมภายในประเทศ ในการสรางและใช 

ประโยชนจากองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการ 

บริหารจัดการภัยพิบัติดังกลาว 

 พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2550 ใหความหมาย 

ของคำวา “สาธารณภัย” วาหมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง  

โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดในสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของ 

ศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจาก 

ธรรมชาติ มีผูทำใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซ่ึงกอใหเกิดอันตราย 

แกชีวิตรางกายของประชาชนหรือความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของ 

ประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ 

วินาศกรรมดวย อยางไรก็ดี การศึกษานี้ จะกลาวถึงเฉพาะภัยพิบัติจาก 

ธรรมชาติ เพื่อใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดที่นำเสนอในสวนท่ี 1 

 จากแผนภาพท่ี 4 แสดงใหเห็นชัดเจนวา ภัยพิบัติไดกอใหเกิด 

ความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมาก โดยภัยพิบัติ 

ที่กอใหเกิดความเสียหายสูงสุดคือ อุทกภัย ซึ่งก็เปนภัยพิบัติครั้งลาสุดท่ี 

ประชาชนคนไทยในหลากหลายจังหวัดตองเผชิญในป 2554 ท่ีผานมา  
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แผนภาพท่ี 4 มูลคาความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติที่สำคัญใน 

  ประเทศไทย ป พ.ศ. 2545-2554

หนวย: ลานบาท

หมายเหตุ: ขอมูลอัคคีภัย ไมสามารถแยกแยะภัยพิบัติจากธรรมชาติและภัยพิบัติจาก 
การกระทำของมนุษย

ที่มา: ดัดแปลงจากขอมูลกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.1 อุทกภัย

 ปญหาอุทกภัยในประเทศไทยเกิดข้ึนเปนประจำทุกป อุทกภัยนับเปน 

ภัยพิบัติที่กอใหเกิดความเสียหายใหแกประเทศมากท่ีสุด โดยมีสาเหตุจาก

อิทธิพลของรองความกดอากาศต่ำกำลังแรงพาดผานภาคเหนือ ภาคกลาง 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัด 

ปกคลุมทะเลอันดามันและอาวไทย ทำใหมีฝนตกหนักและเกิดน้ำทวมใน 

หลายจังหวัด ประชาชนไดรับความเดือดรอน สาธารณประโยชนและ 

ทรัพยสินของประชาชนไดรบัความเสียหาย รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สถิติสถานการณอุทกภัย ระหวางป พ.ศ. 2545-2553

หมายเหตุ: ขอมูลรวมของป 2554 ยังอยูระหวางจัดทำ

ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 สำหรับปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย 

อยางรุนแรง มีรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สามารถสรุปตามลำดับเวลาท่ีเกิดขึ้น 

ดังนี้ 

• เดือนมีนาคม อยูในชวงฤดูรอน แตในปนี้บริเวณประเทศไทยตอนบน 

มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดเดือน และมีฝนตก 

ในบางชวง เน่ืองจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศ 

สูงจากประเทศจีนที่แผลงมาปกคลุมประเทศไทย 

ตอนบนเปนระยะๆ ในขณะเดียวกันมีหยอมความกด 

อากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใตตอนกลาง  

ทำใหบริเวณภาคใตมีฝนตกชุกหนาแนนเกือบตลอด 

เดือน โดยมีฝนหนักถึงหนักมากตอเน่ืองในหลายพื้นที่  

กอใหเกิดอุทกภัยเปนบริเวณกวางและรุนแรงเปน 

ประวัติการณ์ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี  

ป พ.ศ.
จำนวน
(ครั้ง)

จำนวน
(จังหวัด)

ความเสียหาย

บาดเจ็บ 
(คน)

เสียชีวิต 
(คน)

มูลคา
(ลานบาท)

2545 5 72 0 216 13,385.31

2546 17 66 10 44 2,050.26

2547 12 59 3 28 850.65

2548 12 63 0 75 5,982.28

2549 6 58 1,462 446 9,627.41

2550 13 54 17 36 1,687.86

2551 6 65 0 113 7,601.79

2552 5 64 22 53 5,252.61

2553 7 74 1,665 266 16,338.77
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นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง นราธิวาส ยะลา ตรัง  

พังงา กระบ่ี และสตูล นอกจากน้ียังมีรายงานดินโคลน 

ถลมในจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี ตรังและกระบี่ โดย 

ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศของเดือนมีนาคมปนี้มาก 

ที่สุดในรอบ 36 ป (พ.ศ.2519-2554) และหลายพ้ืนที่มี 

ปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง 

  ตอมาในช่วงฤดูฝนปี 2554 นี ้หลายพื้นที ่ของ 

ประเทศไทยมีฝนตกสม่ำเสมอ หลายพื้นที่ปริมาณฝน 

มากกวาคาปกติ 40-50% และในปนี้ไมมีฝนทิ้งชวง 

อยางท่ีเคยปรากฏ ในภาพรวมแลวประเทศไทยตอนบน 

มีฝนมากเกินความตองการโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากอิทธิพลของมรสุม 

ตะวันตกเฉียงใต รองความกดอากาศต่ำ พายุหมุนเขตรอน 

ที่เคลื่อนผานและท่ีเคลื่อนเขามาใกลมีอยางตอเน่ือง

• เดือนมิถุนายน ไดรับ อิทธิพลจากพายุโซนรอน “ไหหมา” (HAIMA) ท่ี

เคลื่อนขึ้นฝงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเม่ือวันที ่ 

24 แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนผ่าน 

ประเทศลาวและออนกำลังลงเปนหยอมความกด 

อากาศต่ำ กำลังแรงบริเวณประเทศลาว เม่ือวันที่ 26  

จากนั้นไดเคล่ือนเขาปกคลุมบริเวณจังหวัดนานแลว 

สลายตัวไปในวันเดียวกัน พายุลูกนี้สงผลใหหลาย 

จังหวัดบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือ 

มีฝนตกหนักถึงหนักมากตอเนื่องและบางพื้นที่มี 

ปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ช่ัวโมง สูงกวาสถิติเดิม 

ที่เคยตรวจวัดไดของเดือนเดียวกันโดยปริมาณฝน 

สูงสุดใน 24 ชั่วโมงวัดได 335.2 มิลลิเมตรที่อุทยาน 

แหงชาติดอยภูคา อาเภอปว จังหวัดนาน เม่ือวันท่ี 25  



102

และมีรายงานน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก และดินถลม 

ในบริเวณจังหวัดแพร เชียงราย พะเยา นาน ตาก  

และสุโขทัย มีผูเสียชีวิตรวม 3 ราย ประชาชนไดรับ 

ความเดือดรอน 105,703 ครัวเรือน 411,573 คน  

พื ้นที ่เกษตรเสียหาย 159,598 ไร่ (กรมปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย ขอมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 

2554) 

• เดือนกรกฎาคม ชวงปลายเดือนประเทศไทยไดรับอิทธิพลจาก พายุ 

โซนรอน “นกเตน” (NOCK-TEN) ซ่ึงเคลื่อนตัวขึ้นฝง 

บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ผ่านประเทศลาว 

แลวออนกำลังลงเปนพายุดีเปรสชันกอนเคล่ือนเขาสู 

ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนานในวันที่ 31 และออน 

กำลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ำและปกคลุม 

ภาคเหนือของประเทศไทยบริเวณจังหวัดเชียงใหม 

และแม่ฮ่องสอนในเวลาต่อมา ทำให้ประเทศไทยมี 

ฝนตกชุกหนาแนนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง 

พื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบนมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่  

ปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง วัดไดที่อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 30 สูงถึง 405.9 มิลลิเมตร  

ซึ่งทำลายสถิติเดิมในรอบปของจังหวัดหนองคาย และ 

มีรายงานน้ำทวมบริเวณจังหวัดแมฮองสอน นาน แพร  

อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร หนองคาย เลย อุดรธานี  

สกลนคร และนครพนม 

• เดือนสิงหาคม ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต  

และรองความกดอากาศต่ำกำลังคอนขางแรงท่ีพาดผาน 

ประเทศไทยตอนบน ทำใหมีฝนตกชุกหนาแนนเกือบ 
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ตลอดเดือนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายงานฝนหนักถึงหนักมากเปน

ระยะๆ จนเกิดน้ำทวมตอเนื่องในหลายพื้นที่ 

• เดือนกันยายน นอกเหนือจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต และรองความกด 

อากาศต่ำแลว ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากพายุหมุน 

เขตรอนอีก 2 ลูก คือพายุโซนรอน “ไหถาง” (HAITANG)  

โดยพายุน้ีไดเคล่ือนข้ึนฝงบริเวณเมืองเว ประเทศเวียดนาม 

ในวันที่ 27 แลวออนกำลังลงเปนพายุดีเปรสชันกอน 

เคล่ือนตัวผานประเทศลาวแลวออนกำลังลงเปนหยอม 

ความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเขาปกคลุมภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย 

ในวันที่ 28 นอกจากน้ีไตฝุน “เนสาด” (NESAT) ได 

เคลื่อนตัวผานอาวตังเกี๋ยขึ้นฝงเมืองฮาลอง ประเทศ 

เวียดนามในขณะมีกำลังแรงเปนพายุโซนรอนในวันที่  

30 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากพายุทั้ง 2 ลูก สงผลให 

ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแนนโดยมี  

รายงานฝนหนักถึงหนักมากเป็นระยะๆ ต่อเนื ่อง 

จากเดือนท่ีผานมา และมีรายงานน้ำทวมเปนบริเวณ 

กว้างและต่อเนื่องในหลายพื้นที่ บางพื้นที่น้ำท่วม 

อยางไมเคยปรากฏมากอน

• เดือนตุลาคม จากฝนท่ีตกตอเนื่อง สงผลใหปริมาณฝนสะสมของ 

ประเทศไทยต้ังแตวันที่ 1 มกราคม-31 ตุลาคม 2554 

มีปริมาณฝนรวม 1,822.4 มิลลิเมตร สูงกวาคาปกติ 28  

เปอรเซนต โดยบริเวณภาคเหนือมีปริมาณฝน 1674.5  

มลิลิเมตรสูงกวาคาปกติถึง 42 เปอรเซนต สวนภาคกลาง 

มีปริมาณฝน 1,508.6 มิลลิเมตรสูงกวาคาปกติ 26 

เปอรเซ็นต
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 จากปริมาณฝนสะสมขางตนทำใหเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรง สงผลกระทบ 

ตอบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยาและลุมน้ำโขง เร่ิมต้ังแตปลายเดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2554 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 มีราษฎรไดรับ 

ผลกระทบแลวมากกวา 12.8 ลานคน อุทกภัยดังกลาวทำใหพื้นดินกวา  

150 ลานไร (6 ลานเฮกตาร) ซ่ึงในจำนวนน้ีเปนทั้งพื้นที่เกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรมใน 65 จังหวัด 684 อำเภอ ราษฎรไดรับความเดือดรอน  

4,086,138 ครัวเรือน 13,595,192 คน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 2,329 หลัง  

บานเรือนเสียหายบางสวน 96,833 หลัง พื้นที่การเกษตรคาดวาจะไดรับ 

ความเสียหาย 11.20 ลานไร ถนน 13,961 สาย ทอระบายน้ำ 777 แหง ฝาย 

982 แหง ทำนบ 142 แหง สะพาน/คอสะพาน 724 แหง บอปลา/บอกุง/ 

หอย 231,919 ไร   ปศุสัตว 13.41 ลานตัว มีผูเสียชีวิต 813 ราย (44 จังหวัด) 

สูญหาย 3 คน (ขอมูลกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

1.2 วาตภัย

 วาตภัยมีผลกระทบตอพ้ืนท่ีกวางนับรอยตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งอาณาบริเวณท่ีศูนยกลางของพายุเคลื่อนที่ผานจะไดรับผลกระทบ 

มากที่สุด ซึ่งความเสียหายมักผันแปรไปตามความรุนแรง เม่ือพายุมีกำลัง 

แรงในชั้นดีเปรสชั่นจะทำใหเกิดฝนตกหนัก และมักมีอุทกภัยตามมา หาก 

พายุมีกำลังแรงข้ึนเปนพายุโซนรอน หรือพายุไตฝุน จะกอใหเกิดภัยหลาย 

อยางพรอมกัน ทั้งวาตภัย อุทกภัย และคล่ืนพายุซัดฝงเปนอันตราย และ 

อาจก่อให้เกิดความเสียหายถึงขั้นรุนแรง ทำให้ประชาชนเสียชีวิตเป็น 

จำนวนมากได สำหรับประเทศไทยไดเกิดภัยพิบัติจากวาตภัยหลายครั้ง  

ตามสถิติการเกิดวาตภัย ตามตารางท่ี 4
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ตารางที่ 4  สถิติสถานการณวาตภัย ระหวางป พ.ศ. 2545-2553

ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.3 ภัยจากดินโคลนถลม 

 ภัยจากดินโคลนถลมมักเกิดขึ้นพรอมกับหรือเกิดตามมาหลังจาก 

เกิดน้ำปาไหลหลาก อันเนื่องมาจากพายุฝนที่ทำใหเกิดฝนตกหนักอยาง 

ตอเนื่องรุนแรง สงผลใหมวลดินและหินไมสามารถรองรับการอุมน้ำได  

จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโนมถวงของโลก ปจจุบันปญหา 

ดินโคลนถลมเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยบอยมากขึ้นและมีความรุนแรงเพ่ิม 

มากขึ้น อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย เชน การตัดไมทำลายปา 

การทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันการทำลายหนาดิน เปนตน สงผลให 

การเกิดปญหาดินโคลนถลมเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากสถิติในตารางที่ 

5 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความถี่ของปญหาที่เกิดขึ้นในแตละชวงทศวรรษ 

ป พ.ศ.
จำนวน
(ครั้ง)

จำนวน
(จังหวัด)

ความเสียหาย

บาดเจ็บ 
(คน)

เสียชีวิต 
(คน)

มูลคา
(ลานบาท)

2545 594 67 11 18 213.33

2546 3,213 76 434 74 457.42

2547 3,834 76 63 73 398.41

2548 1,313 57 0 13 148.87

2549 1,883 65 39 29 92.24

2550 2,233 67 71 10 234.54

2551 1,995 65 30 15 227.54

2552 1,348 68 26 24 207.37

2553 2,192 69 174 30 198.85
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ตารางท่ี 5  สถิติสถานการณภัยจากดินโคลนถลม ระหวางป พ.ศ. 2531-2554

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี

1.4 ภัยแลง 

 เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม การขาดแคลนน้ำ

จึงสงผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตร โดย 

เฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตกนอยลง สงผลให 

ป พ.ศ. จังหวัด

ความเสียหาย

บาดเจ็บ 
(คน)

เสียชีวิต 
(คน)

มูลคา
(ลานบาท)

22 พฤศจิกายน 2531 นครศรีธรรมราช NA 242 1,000

11 กันยายน 2543 เพชรบูรณ NA 10 NA

4 พฤษภาคม 2543 แพร NA 43 100

11 สิงหาคม 2544 เพชรบูรณ 109 136 645

20 พฤษภาคม 2547 ตาก 391 5 NA

23 พฤษภาคม 2549 แพร และอุตรดิตถ NA 83 308

15 สิงหาคม 2550 เพชรบูรณ NA 6 NA

11 ธันวาคม 2551 สุราษฎรธานี NA 2 NA

27 กรกฎาคม 2552 เชียงใหม NA NA NA

6  พฤศจิกายน 2552 ยะลา และนราธิวาส NA 12 NA

11 ตุลาคม 2553 ระยอง NA 2 NA

1 พฤศจิกายน 2553 สงขลา 3 5 NA

2, 9 พฤศจิกายน 2553 สุราษฎรธานี NA NA NA

4 พฤศจิกายน 2553 นครศรีธรรมราช NA NA NA

20 ธันวาคม 2553 พัทลุง NA NA NA

26, 29-30 มีนาคม 2554 นครศรีธรรมราช,กระบ่ี NA NA NA

3 สิงหาคม 2554 แมฮองสอน NA NA NA

9 กันยายน 2554 อุตรดิตถ NA NA NA

28 กันยายน 2554 เชียงราย NA NA NA
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ปริมาณน้ำในเขื่อนและอางเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณไมเพียงพอสำหรับ 

ประชาชนใชอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร ปญหาภัยแลงจะมีความรุนแรง 

มากข้ึนพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน ทำใหประชาชนตองประสบความเดือดรอน 

ในหลายพื้นที่ ตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สถิติสถานการณภัยแลง ระหวางป พ.ศ. 2545-2554

ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 ภัยจากคล่ืนสึนามิ

 ประไทยไมเคยมีปรากฏการณของภัยจากคลื่นสึนามิมากอน  

จนเมื่อวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2547 ไดเกิดคลื่นสึนามิอันเนื่องมา 

จากแผนดินไหวใตทะเลขนาด 9.3 ริกเตอรที่หมูเกาะสุมาตรา สงผลให 11 

ประเทศ ในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาใต ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง 

มีผูเสียชีวิตมากกวา 216,000 คน สำหรับประเทศไทยไดรับผลกระทบ 

ในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน คือจังหวดัพังงา กระบี่ ระนอง  

ป พ.ศ.
พื้นที่ประสบภัย

(จังหวัด)

ความเสียหาย

ราษฎร
เดือดรอน

(คน)

พื้นที่การเกษตร
เสียหาย 

(ไร)

มูลคา
(ลานบาท)

2545 66 12,841,110 2,071,560 508.78

2546 63 5,939,282 484,189 174.32

2547 64 8,388,728 1,480,209 190.66

2548 71 11,147,627 13,736,660 7,565.86

2549 61 11,862,358 578,753 495.27

2550 66 16,754,980 1,350,118 198.30

2551 61 3,531,570 524,999 103.90

2552 62 17,353,358 594,434 108.35

2553 64 15,740,824 1,716,853 1,415.223

2554 54 17,688,304 169,324 37.83
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ภูเก็ต ตรังและสตูล มีผูเสียชีวิตทั้งชาวไทยและตางประเทศ รวม 5,401 คน  

สูญหาย 2,921 คน และทำใหมีเด็กกำพรามากกวา 1,215 คน มูลคา 

ความเสียหายเบื้องตนประมาณ 14,491 ลานบาท กอใหเกิดความสูญเสีย 

ตอระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมากกวา 30,000 ลานบาท 

1.6 ภัยหนาว

 ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธของทุกป ความกดอากาศ 

สูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทย  

สงผลใหพื้นที่ดังกลาวเกิดความหนาวเย็นทั่วไปโดยเฉพาะในพื้นที่บน 

ภูเขาหรือยอดดอยสูงจะหนาวเย็นมาก ซึ่งสงผลตอการใชชีวิตประจำวัน  

อีกทั้งทำใหเกิดโรคระบาดที่มีสาเหตุมาจากสภาพความหนาวเย็น เชน  

โรคติดตอทางเดินหายใจ โรคไขหวัดใหญ และโรคระบาดสัตว เปนตน  

สงผลกระทบใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจำนวนมาก ตามตารางท่ี 7

ตารางที่ 7 สถิติสถานการณภัยหนาว ระหวางป พ.ศ. 2545-2554

หมายเหตุ: * ขอมูลระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 - 31 มีนาคม 2554
ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ป พ.ศ.
พื้นที่ประสบภัย

(จังหวัด)

ความเสียหาย

ราษฎรเดือดรอน (คน)
ราษฎรเดือดรอน 

(ครัวเรือน)

2545 42 1,913,021 871,229

2546 22 1,100,920 316,973

2547 32 1,246,112 521,225

2548 25 3,742,793 1,131,313

2549 47 2,303,703 821,999

2550 48 5,910,339 1,992,912

2551 49 9,554,992 3,780,051

2552 52 10,588,881 4,961,509

2553 52 10,609,301 4,961,525

2554* 49 28,930,295 8,723,421
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1.7 อัคคีภัย 

 อัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นไดจากการกระทำของมนุษยหรือเกิดขึ้น 

ไดเอง เชน ไฟปา อัคคีภัยสวนใหญมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาด 

ความระมัดระวังหรือพล้ังเผลอ เชน การเกิดไฟฟาลัดวงจร การลุกไหมจาก 

การระเบิดจากการปรุงอาหารหรือจากการลอบวางเพลิง รายงานด้าน 

อัคคีภัยของฮองกงพบวาประเภทส่ิงปลูกสรางหรือสถานที่เกิดเพลิงไหม 

สูงสุดเกิดในสถานที่ที่เปนที่อยูอาศัย เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาท่ี 

เพลิงไหมสวนใหญเกิดภายในบานเรือน

 สำหรับประเทศไทยการเก็บรายงานสถิติการเกิดเพลิงไหมไมได 

แยกประเภท สิ่งปลูกสรางและสาเหตุที่ทำใหเกิดอัคคีภัยไวชัดเจน แต 

อยางไรก็ตามการเกิดเพลิงไหมไดกอใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน 

ของประชาชนเปนจำนวนมาก ตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สถิติสถานการณอัคคีภัย ระหวางป พ.ศ. 2545-2554

ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ป พ.ศ.
จำนวน
(ครั้ง)

จำนวน
(จังหวัด)

ความเสียหาย

บาดเจ็บ 
(คน)

เสียชีวิต 
(คน)

มูลคา
(ลานบาท)

2545 1,135 67 150 24 805.81

2546 2,267 76 167 56 565.54

2547 1,727 76 69 31 487.02

2548 1,559 62 68 48 931.91

2549 1,734 66 66 37 1,083.84

2550 1,901 71 156 45 875.79

2551 1,696 61 92 30 1,424.89

2552 1,527 62 312 83 817.33

2553 1,903 66 83 29 1,283.79

2554 1,524 61 149 42 2,776.51
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 นอกจากนี้ยังมีการเกิดอัคคีภัยจากไฟป่า ส่วนใหญ่ไฟป่ามัก 

เกิดจากฝมือมนุษยท่ีกอข้ึนเพ่ือประโยชนของมนุษยเอง ท้ังจากการทำเกษตร  

ลาสัตว หรือจากความประมาท สถิติการเกิดไฟไหมปาในประเทศไทยในแตละป 

มีความถ่ีคอนขางสูง มีพ้ืนท่ีไดรับความเสียหายจำนวนมาก ดังตารางท่ี 9

ตารางที่ 9 สถิติสถานการณภัยจากไฟปา ระหวางป พ.ศ. 2545-2554

ที่มา: สำนักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช

1.8 ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม

 ประเทศไทยยังไมเคยเกิดแผนดินไหวขนาดใหญ แตไดมีการบันทึก 

แผนดินไหวขนาดปานกลางในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดตาก ขนาด 5.6 

ริกเตอร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2518 และไดเกิดแผนดินไหวในพื้นที่ 

ภาคตะวันตก ขนาด 5.9 ริกเตอร เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2526 บริเวณแนว 

รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากน้ันในบริเวณภาคตะวันตก 

และภาคเหนือ ยังมีแผนดินไหวที่สามารถรูสึกไดปละประมาณ 5-6 ครั้ง  

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากแผนดินไหวจะกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงกอสราง 

โดยเฉพาะอาคารและบานพักอาศัย การตกหลนของวัตถุในที่สูง ทั้งนี้  

ป พ.ศ. จำนวน(ครั้ง) จำนวน (จังหวัด) พื้นท่ีเสียหาย (ไร)

2545 11,974 64 253,391

2546 8,011 64 98,523

2547 10,544 64 201,758

2548 9,447 64 189,276

2549 4,711 64 55,885

2550 7,757 64 117,270

2551 5,569 60 70,811

2552 5,410 61 61,506

2553 6,763 61 80,659

2554 2,390 51 24,835
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การเกิดแผนดินไหวในประเทศใกลเคียงยอมสงผลกระทบตอประเทศไทย 

ดวยเชนกัน ตารางท่ี 10 นำเสนอ สถิติการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย 

และประเทศใกลเคียง 

ตารางที่ 10 สถิติการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง 

ระหวางป พ.ศ. 2549-2551
  

ที่มา: สำนักแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรธรณี

วันเกิดเหตุการณ จุดที่เกิดแผนดินไหว ขนาด 
(ริกเตอร) ขอมูลเพ่ิมเติม

24 มกราคม 2549 รัฐฉาน ประเทศพมา 
ละติจูด 20.53 องศา 
เหนือ ลองจิจูด 98.69 
องศาตะวันออก

5.7 รูสึกส่ันสะเทือนท่ี จ.เชียงใหม 
เชียงรายและแมฮองสอน

8 ตุลาคม 2549 ประเทศพมา ละติจูด  
12.02 องศาเหนือ ลองจิจูด  
99.17 องศาตะวันออก

5.6 รูสึกไดที่ จ.เพชรบุรี ราชบุรี  
ประจวบคีรีขันธ และสมุทรสาคร  
มีรายงานอาคารสิ่งกอสราง 
เสียหายเล็กนอยที่ 
จ.ประจวบคีรีขันธ

1 ธันวาคม 2549 ดานตะวันออกของเกาะ 
สุมาตรา ท่ีละติจูด 3.49 
องศาเหนือ ลองจิจูด 
99.2 องศาตะวันออก

6.5 รูสึกไดที่ จ,สงขลา 
และนราธิวาส

13 ธันวาคม 2549 จุดศูนยกลางอยูเชียงใหม 
ละติจูด 18.93 องศาเหนือ 
ลองจิจูด 98.97 องศา
ตะวันออก (รอยเล่ือน
แมทา)

5.1 กำแพงเมืองเชียงใหม 700 ป 
เกิดรอยราย วัดและโรงเรียน
หลายแหงเสียหายเกิดรอยราว

2 พฤศจิกายน 2550 พรมแดนพมา-ลาว-จีน 
หางจากจังหวัดเชียงราย 
200 กม.

5.7 รูสึกสั่นไหวที่บริเวณ
จังหวัดเชียงราย

28 ธันวาคม 2550 เกาะสุมาตราตอนเหนือ 
ประเทศอินโดนีเซีย 
หางจากจังหวัดภูเก็ต 
340 กม.

5.7 รูสึกสั่นไหวบนตึกสูงของ 
จ.ภูเก็ตและพังงา

12 พฤษภาคม 2551 มณฑลเสฉวน 
ประเทศจีน 

7.8 สรางความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพยสินเปนจำนวน 
620,000 ลานบาท

3 กันยายน 2551 - 5.1 ไมมีรายงานความเสียหาย
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 จากแนวโนมของการเกิดภัยพิบัติ ท้ังประเภทของภัยพิบัติ ความรุนแรง  

และความถ่ีท่ีเกิดข้ึน จะเห็นไดวา หากประเทศไทยยังไมตระหนักถึงภัยตางๆ  

เหลาน้ี และยังไมมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ท้ังการบริหารจัดการ 

ในภาพรวม และการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือนำมา 

ประยุกตในการเตรียมความพรอม การปองกัน การลดความเส่ียง การแกไข 

ปญหาทั้งในระยะยาวและภาวะฉุกเฉินแลว ประเทศไทยคงจะตองสูญเสีย 

ชีวิตของประชาชน ทรัพยสินของท้ังภาครัฐและภาพเอกชน และโอกาสใน 

การพัฒนาอยางไมสามารถประมาณมูลคาได 

2. ตัวอยางของงานวิจัยและนวัตกรรม
 เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติใน
 ประเทศไทย

 คงไมมีประเทศใดท่ีประสงคจะใหมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในประเทศตน  

แตภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นเปนสิ่งที่ยากตอคาดการณและหลีกเลี่ยง  

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือการเตรียมพรอม ปองกัน และหาทางรับมือและบรรเทา 

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดจากภัยพิบัติน้ันดวยองคความรูทางดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ดังที่ไดนำเสนอตัวอยางไวในสวนที่ 1 ของเอกสารฉบับนี้   

ประเทศไทยก็เชนกัน การเผชิญภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

อุทกภัยครั้งใหญในระยะเวลา 2-3 ปมานี้ ทำใหประชาชนคนไทย และ 

หนวยงานตางๆ ในประเทศมีความตื่นตัวตอภัยพิบัติที่ตนเองอาจตองเผชิญ 

ในอนาคตมากยิ่งขึ้น รวมถึงความตื่นตัวที่จะดำเนินงานวิจัยและพัฒนา  

สรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือนำมาใชปองกันและรับมือกับภัยพิบัติและผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้น
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 ในสวนตอไปนี้ เปนการนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนา  

และนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภัย 

พิบัติที่มีในประเทศ ที่ไดรวบรวมขึ้น โดยเปนผลงานจากหลากหลาย 

หนวยงานทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในการนำเสนอ  

ไดจัดกลุมผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกลาว ตามข้ันตอนการบริหารจัดการ 

ภัยพิบตัิ ดังที่ไดนำเสนอในสวนที่ 1 ซึ่งประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ  

การปองกัน การบรรเทาผลกระทบการเตรียมพรอม การรับสถานการณฉุกเฉิน  

การฟนฟูบูรณะ และการพัฒนา 

 เนื่องจากปญหาอุทกภัยเปนภัยพิบัติหลักที่ประเทศไทยประสบ  

รวมถึงผลกระทบอยางรุนแรงของอุทกภัยในป 2554 จึงไมนาแปลกใจที่เรา 

จะพบวา งานวิจัยและนวัตกรรมสวนใหญที่เกิดขึ้นในชวงนี้ จะมุงเนนไป 

ที่ประเด็นของ “อุทกภัย” มากกวาจะเปนงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่ 

ครอบคลุมภัยพิบัติหลากหลายดาน อนึ่ง การรวบรวมขอมูลในเอกสาร 

ฉบับนี้ เปนเพียงความพยายามเริ่มตนในการศึกษา รวบรวม และประมวล

ขอมูลการดำเนินงานของหลายหนวยงานในประเทศ โดยผลงานวิจัยและ/

หรือนวัตกรรมที่นำเสนอเปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งของความพยายามของ 

หนวยงานในประเทศไทย เพ่ือใหผูอาน หรือผูที่สนใจทั่วไปไดรับทราบ  

เพื่อนำไปใชประโยชนตามความเหมาะสมตอไป ทั้งนี้ อาจมีขอจำกัดดาน 

ข้อมูลในส่วนของนวัตกรรมในภาคเอกชน ที่จะเห็นว่ายังมีไม่มากนัก  

ซึ่งอาจเนื่องดวยขอจำกัดของเวลาในการรวบรวมขอมูล หรือดวยเหตุผล 

ทางธุรกิจที่อาจทำใหไมสามารถเปดเผยนวัตกรรมท่ีอยูระหวางการวิจัย 

และพัฒนา
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2.1 การปองกัน (Prevention) และการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) 

 งานวิจัยและนวัตกรรมในกลุมนี้ โดยรวมแลวเปนนวัตกรรมที่มี 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับขอมูลเชิงพื้นที่ เพ่ือ

ใชในการวางแผนเพื่อหลีกเล่ียงหรือบรรเทาผลกระทบและความรุนแรงของ

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  

(1) แผนท่ีน้ำทวม

พัฒนาโดย: สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)

สถาบันเอไอทีไดผลิตแผนที่ของพ้ืนที่ ท่ีประสบอุทกภัยในภาคกลาง 

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี 

เชียงรากนอย นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

สนามบินดอนเมือง จังหวัดอยุธยา จังหวัดนครสวรรค จังหวัด 

ชัยนาท และจังหวัดอุตรดิตถ แตที่นาสนใจคือ แผนที่ภาพของ 

ประเทศไทยทั้งกอนและหลังอุทกภัย และแผนที่ประเทศไทยในชวง 

ฤดูแลง อีกทั้งแผนท่ีของสถาบันเอไอที มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และวัดพระธรรมกาย ขณะน้ีมีการนำแผนดาวเทียมเหลานี้ไปใช โดย 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ UN-ESCAP
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(2) แผนที่ระวังภัยแหงชาติ

พัฒนาโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

เปนงานวิจัยเพ่ือจัดทำโปรแกรมจำลองน้ำทวม โดยไดคนควาและ 

ศึกษาในมุมท่ีกวางข้ึน ในเร่ืองของสมการคล่ืนน้ำต้ืน สมการการแพร 

และการไหลของน้ำ ดวยการออกแบบโมเดลท่ีหลากหลายและทดลอง 

ซ้ำๆ เพื่อดูความนาจะเปนที่อาจเกิดขึ้นในหลายๆ รูปแบบ โดยนำ 

ขอมูลเก่ียวกับลักษณะดิน ตนไม ปริมาณน้ำ ภาพถายดาวเทียม  

ภาพเรดาร มาใชประกอบการพัฒนาแบบจำลองเพื่อใหการจำลองมี 

ความละเอียดและเสมือนจริงมากข้ึน แตปจจุบันจำเปนจะตองมีขอมูล 

ความสูงต่ำของพื้นที่คอนขางละเอียดดวย เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ 

คคูลอง เนินสูงในพ้ืนท่ีตางๆ โดยโมเดลท่ีใชอยูปจจุบันมีความละเอียด 

ของระยะจุดขอมูลขนาด 92.5 เมตร ท้ังน้ี คณะผูวิจัยไดนำโปรแกรม 

จำลองน้ำทวมไปใชในวางแผนทางไหลของน้ำในระดับตำบลทั่ว 

ประเทศ โดยการเก็บขอมูลแตละพ้ืนที่มาวิเคราะห และเผยแพรให 

ความรูกับประชาชนในแบบที่เขาใจงาย รวมถึงสรางเครือขายให 

ทุกคนเปนแนวเฝาระวังภัยในพ้ืนที่ของตัวเอง และรับมือกับภัยพิบัติ

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
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(3) ระบบประเมินความเสี่ยงตอน้ำทวม 
 (Flood Risk Evaluation System for Thailand)

พัฒนาโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เปนแผนท่ีออนไลนที่ประชาชนสามารถใชเปนเครื่องมือ เพ่ือใหรับรู 

สภาพกายภาพที่ตั้งของที่อยูอาศัย ทรัพยสินของบุคคลและสถาน 

ประกอบการธุรกิจตางๆ รวมท้ังเสนทางน้ำและระบบระบายน้ำ ซ่ึง

สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลการปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมดวย

ระบบพื้นที่ปดลอมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสามารถใชประเมิน 

ระดับน้ำท่ีกำลังจะเขาทวมบริเวณใกลเคียงท่ีพัก เพ่ือตัดสินใจวางแผน 

การดำเนินการปองกันหรืออพยพดวยตนเอง ไมหวังพ่ึงทางการเพียง 

อยางเดียว โดยขณะน้ีมีขอมูลรองรับในสวนของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

และบางพื้นที่ของ จ.สมุทรปราการ โดยขอมูลที่ผูพัฒนาไดนำเขา 

ในระบบปจจุบัน ไดแก คาระดับพื้นดินบางสวนของเขตประเวศ  

กรุงเทพฯ บางสวนของ อ.บางพลี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ขอมูล 

จากโครงการศึกษาวิจัยการประยุกตใชไลดารสำหรับงานวิศวกรรม  

โครงการรวมมือระหวางกรมทางหลวง กรมแผนท่ีทหาร และแคนาดา 

ขอมูลบันทึกดวยเทคโนโลยีเลเซอรสแกนเนอร (ไลดาร) พ.ศ. 2548,  

คาระดับของผิวถนนสายหลักของกรุงเทพฯ สำรวจเม่ือ พ.ศ. 2550  

และพื้นที่ปดลอมเพื่อการระบายน้ำของกรุงเทพฯ
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(4) แผนที่สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยรายแรง

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 

(องคการมหาชน) (สสนก.)

สสนก. ได้จัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของลักษณะภูมิประเทศ  

เสนทางน้ำ เขื่อน ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ฯลฯ สนับสนุน 

การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) 

เพื่อใชในการวางแผนรับมือกับอุทกภัย โดยมีรายการดังนี้

1. แผนท่ีลักษณะภูมิประเทศ แสดงตำแหนงประตูระบายน้ำ ลุมแมน้ำ 

เจาพระยาฝงตะวันออก 

2. แผนท่ีลักษณะภูมิประเทศ แสดงตำแหนงประตูระบายน้ำ ลุมแมน้ำ 

เจาพระยาฝงตะวันตก 

3. แผนท่ีลักษณะภูมิประเทศ แสดงตำแหนงประตูระบายน้ำ ลุมแมน้ำ 

ทาจีน 

4. แผนท่ีแสดงถนน ทางน้ำ และตำแหนงประตูระบายน้ำ ลุมแมน้ำ

เจาพระยาฝงตะวันออกดานบน 

5. แผนท่ีแสดงถนน ทางน้ำ และตำแหนงประตูระบายน้ำ ลุมแมน้ำ

เจาพระยาฝงตะวันออกดานลาง 

6. แผนท่ีแสดงถนน ทางน้ำ และตำแหนงประตูระบายน้ำ ลุมแมน้ำ 

เจาพระยาฝงตะวันตก 

7. แผนที่แสดงถนน ทางน้ำ และตำแหนงประตูระบายน้ำ ลุมแมน้ำ 

ทาจีน 

8. แผนท่ีแสดงระดับความสูง ถนน ทางน้ำ ลุมแมน้ำเจาพระยา 

9. แผนท่ีแสดงระดับความสูง ถนน ทางน้ำ ลุมแมน้ำทาจีน 



118

10. แผนท่ีแสดงระดับความสูง พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

11. แผนท่ีแสดงแนวคันกั้นน้ำ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

12. แผนท่ีแสดงระดับความสูงและแนวคันกั้นน้ำ ลุมแมน้ำทาจีน 

13. แผนท่ีแสดงพ้ืนที่น้ำทวมขังรายวัน 8 บล็อค 

14. แผนท่ีแสดงเขตเส่ียงภัยน้ำทวมระดับตางๆ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

15. แผนท่ีแสดงเขตปลอดภัยจากน้ำทวม พื้นที่กรุงเทพมหานคร

(5) “เคยู-เทนซิโอมิเตอร” ระบบเตือนภัยดินถลม

พัฒนาโดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รวมกับ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (เอไอที) สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ และเครือขายนักวิจัยในตางประเทศ 

“เคยู-เทนซิโอมิเตอร” ประกอบดวยเซ็นเซอรวัดแรงดันน้ำในดินและ 

สวนรับน้ำปลายดินเผา โดยใช้ความรู้ด้านปฐพีวิทยาวิเคราะห ์

พฤติกรรมของดินจากความช้ืนและปริมาณน้ำในชองวางดิน ประยุกต 

ใชกับการทำนายภัยพิบัติ เพราะเมื่อนำขอมูลที่ไดไปรวมกับขอมูล 
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ทางธรณี ชนิดของดิน ปริมาณน้ำฝน และพืชคลุมดิน สรางแบบ 

จำลองทางคณิตศาสตร จะชวยแจงเตือนในหมูบานเส่ียงภัยดินโคลน 

ถลมไดอยางมีประสิทธิภาพ  เทคโนโลยีนี้ราคาถูกกวาในทองตลาด  

50% จากราคาปจจุบันอยูที่ 2 หมื่นบาทตอจุดท่ีตองการวัด โดยใช 

เซ็นเซอรท่ีไดมาตรฐาน ตลอดจนผานการสอบเทียบดานความแมนยำ  

ทำใหผูใชงานเกิดความมั่นใจ อีกท้ังใชงานงาย และมีความยืดหยุน

หากตองการปรับเปลี่ยนไปใชในงานที่มีรูปแบบเฉพาะ ซอมแซมและ

บำรุงรักษาไดงายกวาเครื่องมือนำเขา

2.2 การเตรียมพรอม (Preparedness)

 งานวิจัยและนวัตกรรมในกลุมนี้ ชวยเพ่ิมขีดความสามารถใหกับ 

รัฐบาล องคกรปฏิบัติ ชุมชนและปจเจกชน ในการเผชิญกับภาวการณที่เกิด 

ภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จะเห็นไดวา งานวิจัยและ 

นวัตกรรม ในสวนน้ี จะมีความสัมพันธกับการใชชีวิตประจำวันของประชาชน 

ทั่วไป เชนอาหาร/น้ำดื่มเพื่อการบริโภค เปนตน 
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กลุมที่เกี่ยวกับการเตรียมรับน้ำทวมและจัดการกับน้ำทวมขัง

(1) n-Sack

พัฒนาโดย: ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) สวทช.

กระสอบ n-Sack ถูกพัฒนาขึ้นมาทดแทนการใชถุงทราย ทำใหกอน 

การใชงานมีน้ำหนักเบา สามารถขนยายไดอยางรวดเร็ว ประหยัด 

พลังงานเช้ือเพลิง และสามารถใชงานไดทันทีโดยไมตองเสียเวลา 

ในการบรรจุกระสอบ  กระสอบ n-sack มีแนวคิดจากการพัฒนา 

พอลิเมอรดูดซึมน้ำที่ใชในผลิตภัณฑดูแลสวนบุคคล เชน ผาออม  

ผาอนามัย มาใชในการปองกันน้ำทวม สามารถดูดซึมน้ำไดไมนอยกวา  

100 เทา เมื่อเทียบกับน้ำหนักแหงเริ่มตน สามารถใชงานซ้ำได 

มากกวา 1 คร้ัง โดยวัสดุที่ใชสามารถแตกสลายดวยรังสียูวี และ 

น้ำหนักเบา
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(2) กระสอบพลาสติกแบบมีปก 

พฒันาโดย: ความรวมมือระหวางมูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันสารสนเทศ 

ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) กรมทรัพยากรธรณี 

และ บริษัท ปตท. เคมิคอล

กระสอบมีปกถูกออกแบบใหใชพอลิเมอร 2 ชนิดท่ีมีความหนาแนนสูง  

คือ พอลิเอทิลีนสานในดานขวาง ในขณะที่พอลิพรอพิลีน นำไปสาน 

ในแนวตั้ง เพื่อลดการฉีกขาด และยังทำใหตัวกระสอบมีความทนทาน 

พรอมเติมสารปองกันแสงยูวี เพิ่มอายุการใชงานนานถึง 15 ป ใน 

ขณะท่ีกระสอบธรรมดามีอายุการใชงานที่ 1 ปเทานั้น

ในสวนของปก 2 ดานซายและขวาของตัวกระสอบ ทำหนาท่ีเพ่ิมแรง 

ยดึเหน่ียวขณะวางกระสอบทับซอนกัน ทำใหโครงสรางของคันก้ันน้ำ 

หรือกันดินถลมแข็งแรงข้ึน ชะลอความเสียหายไดดี ซึ่งกระสอบมีปกนี้ 

ไดทำการจดสิทธิบัตรแลว
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(3)  เครื่องบรรจุทรายรุนที่ 2 

พัฒนาโดย: ทีมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (มทร.  

ธัญบุรี)

มทร. ธัญบุรีคิดเครื่องบรรจุทรายรุน 2 ซึ่งบรรจุไดไวกวาเดิม 2 เทา   

โดยสามารถกรอกทรายได 14 ถุงตอนาที จากรุนแรกที่ทำงานได  

7 ถุงตอนาที โดยอาศัยแรงงานคนเพียงแค 2 คน โดยตัวเครื่องบรรจุ 

ทรายประกอบดวยสองสวนคือ สวนสายพานลำเลียงทำจากยางยาว 

2 เมตร ปรับความเร็วดวยการควบคุมมอเตอรขับขนาด 1 แรงมา 

สามารถลำเลียงทรายได้ในอัตรา 60-140 กิโลกรัมต่อ 1 นาที  

และสวนควบคุมการบรรจุตัวเคร่ืองทรงกระบอกทำจากเหล็ก ดานใน 

มีชุดกวาดปองกันทรายติด ท่ีน้ำหนัก 17-20 กิโลกรัมตอถุง สามารถ 

บรรจุได 7-14 ถุงตอนาที ย่ิงกวาน้ันยังสามารถผลิตไดตอเน่ืองทำให 

ผลิตได้ทันต่อความต้องการ สามารถบรรจุได้ทั้งทรายเปียกและ 

ทรายแหง

นอกจากนั้นเพ่ืออำนวยความสะดวกในสภาพพื้นที่ที่ไมอำนวย 

ในการใชไฟฟา เครื่องน้ียังมีระบบผลิตไฟฟาดวยตนเอง จากชุด 

ผลิตไฟฟาเคร่ืองยนตเบนซิน ทำใหสามารถยายไปทำงานไดทุกท่ีแม 

|ไฟฟาดับหรือไมมีระบบไฟฟา หากคิดที่ความเร็วสูงสุด 7 ถุงตอนาที  

สามารถผลิตทรายบรรจุกระสอบได 420 ถุงตอช่ัวโมง เปรียบเทียบ 

กับการผลิตของคนท่ี 2 ถุงตอนาที ใชเวลา 1 ชั่วโมงไมหยุดพัก ผลิต 

ทรายบรรจุกระสอบได 120 ถุง พบวาเครื่องผลิตไดมากกวา 3.5 เทา
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(4) nCA :- “น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง” 

พัฒนาโดย: ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) สวทช.  

รวมกับกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

เปนนวัตกรรมแกปญหาน้ำทวมขังและเนาเสียใหกลายเปนน้ำดี ระบบ 

ดังกลาวประกอบดวย สารจับตะกอนเพื่อใหน้ำใส และเครื่องเติม 

อากาศด้วยปั๊มที่ออกแบบการใช้งานที่ง่าย ราคาประหยัด ทั้งนี้  

“สารจับตะกอนเพ่ือใหน้ำใส”น้ัน ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติและผงถาน  

ไมมีอะลูมิเนียมหรือโลหะหนักผสมอยู สามารถจับตะกอนในน้ำได 

อยางรวดเร็ว และสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ฉะน้ันจึงมี 

ความปลอดภัยในการนำไปใชงานและไมกอใหเกิดปญหามลพิษตอ 

สิ่งแวดลอม น้ำที่ไดหลังจากตกตะกอนและกรองตะกอนออก จะเปน 

น้ำใส กลิ่นไมเหม็น ดังนั้นหากตองการนำน้ำนี้ไปใชอุปโภค หรือ 

บริโภคจำเป็นต้องผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อโรคที่ถูกต้อง เช่น  

การฆาเช้ือดวยความรอนโดยการตม หรือการผสมสารคลอรีนเจือจาง  

เปนตน
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กลุมที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม

(5) ขาวขาวดอกมะลิทนน้ำทวม

พัฒนาโดย: ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

(ไบโอเทค) สวทช. รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมการขาว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา

ขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวสายพันธุที่ทนอยูใตน้ำไดประมาณ 

15-21 วัน โดยที่ตนขาวไมตาย ทนน้ำทวมฉับพลันไดทุกระยะของ 

การเจริญเติบโต ไวตอชวงแสง ปลูกไดเฉพาะนาป เหมาะสำหรับปลูก 

ในพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมี

ความเสี่ยงในการเกิดน้ำทวมฉับพลัน 

จดุเดนของเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำทวม 

ฉับพลัน คือชวยลดความเส่ียงจากการสูญเสียผลผลิตอันเน่ืองมาจาก 

การเกิดอุทกภัยในแตละป นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

(เครื่องหมายพันธุกรรม) ในการปรับปรุงพันธุดังกลาว ยังชวยเพ่ิม 

ความแมนยำในการคัดเลือก ลดระยะเวลาในการดำเนินการ อีกทั้ง

ประหยัดงบประมาณโดยสามารถทดแทนการทดสอบในสภาพจริง 
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(6) ชุดกรองน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย

พัฒนาโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปนการพัฒนาปรับแปลงเทคโนโลยีหรืออุปกรณที่มีอยูแลว นำมา 

ประยุกตใชใหเหมาะกับสถานการณ การทำงานของชุดกรองน้ำด่ืม 

พลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวยสองสวน คือ สวนท่ีใชกรองน้ำ 

กับสวนท่ีใหพลังงาน โดยสวนท่ีกรองน้ำน้ันใชเคร่ืองกรองน้ำท่ีหาซ้ือ 

ไดทั่วไป แตพิเศษคือเพ่ิมการกรองหยาบเขาไป ทำใหสามารถใชได 

กับน้ำที่มีคุณภาพดอยกวาน้ำประปา สวนดานหลังของชุดกรองน้ำ 

ประกอบดวยอินเวอรเตอรที่รับพลังงานจากโซลาเซลล เพื่อชารจ 

แบตเตอรี่ปมน้ำ อาศัยแรงดันทำใหเครื่องทำงาน การใชงานงาย ผูใช

เพียงกดสวิทซเครื่องก็จะทำการกรองน้ำได น้ำด่ืมที่สะอาดปลอดภัย

การออกแบบใหชุดกรองน้ำใชพลังงานจากโซลาเซลลแทนการ 

ใชไฟฟา เน่ืองจากในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยสวนใหญระบบไฟฟามักจะ 

มีปญหา ไมมีไฟฟาใช รวมถึงเรื่องความปลอดภัยจากไฟร่ัว ไฟช็อต  

สำหรับตนทุนการผลิตประมาณ 20,000 บาทตอชุด จึงเหมาะตอ 

การนำไปใชในกลุมชุมชนที่อยูรวมกันในหมูบาน ศูนยอพยพหรือ 

ศูนยพักพิง มีกำลังการผลิตในการกรองน้ำด่ืมได 120 ลิตรตอช่ัวโมง  

หรือประมาณถังน้ำขนาด 20 ลิตร จำนวน 6 ถัง ซึ่งเพียงพอตอ 

การบริโภคของคนในชุมชน นอกจากนี้ ชุดกรองน้ำถูกออกแบบ 

ใหมีขนาดเล็ก กะทัดรัด ใสในกระเปาเดินทางได เคลื่อนยายสะดวก 

สำหรับการนำไปใชงานในพ้ืนที่ประสบภัยตางๆ ได
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(7) ชุดน้ำประปาแบบพกพา

พัฒนาโดย: คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชุดน้ำประปาแบบพกพาประกอบดวย 1. ขวดกรองน้ำ 2. สารจับ 

ตะกอน (ในชุดเรียกวา สาร ก.) 3. คลอรีนฆาเช้ือ (ในชุดเรียกวา  

สาร ข.) 4. ถานกัมมันต (ชื่อทางการคาวาคารอาบอนหรือคารบอน 

แกทองเสีย) ขั้นตอนการผลิต เตรียมน้ำปริมาณ 2 ลิตรหรือน้ำ 

1 ขวดใหญ หยดสาร 1 ลงไปแลวกวนอยางรวดเร็วหรือเขยาเปน 

เวลา 2 นาที จากนั้น ตั้งทิ้งไว 10 นาที ใหตะกอนนอนกน แลวใช 

|ผาขาวบางกรอง จะไดน้ำที่สะอาดกอนหยดคลอรีน 5 หยด กวน 

หรือเขยาใหเขากันต้ังท้ิงไว 15 นาทีจะไดน้ำสะอาดเทียบเทาน้ำประปา 

ใช ในสวนของน้ำด่ืม จะกรองผานชุดกรอง ประกอบดวย ถานกัมมันต  

ซึ่งจะชวยกำจัดสารท่ีทำใหเกิดสีและกล่ิน รวมถึงกลิ่นคลอรีน และ 

กำจัดโลหะหนักบางชนิด ขั้นตอนคือ ตัดกนขวดพลาสติกเพื่อจะ 

ทำเปนภาชนะกรอง รองดวยสำลี และถานกัมมันตที่ลางแลว 3 ครั้ง  

จากนั้นปดจุกขวดดวยผากรอง ท้ังนี้ ในการผลิตน้ำด่ืมควรนำน้ำ 

ที่ไดไปตมกอนนำมาดื่มเพื่อความปลอดภัย  ในชุดผลิตน้ำประปา  

จะมีแอลกอฮอลแข็งขนาด 250 ซีซี บรรจุกระปอง จำนวน 4 กระปอง 

เพื่อใหนำไปใชตมน้ำหรือหุงขาวได โดย 1 กระปองใชติดไฟได 30 

นาที ตมน้ำได 1 ลิตร หรือใชหุงขาว 2 ½ ถวยตวง โดยใชหมอ 

สแตนเลส เพ่ือรับประทานได 3-4 คน
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(8) เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis (RO)

พัฒนาโดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  

(วว.)

เปนเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis (RO) ที่สามารถ 

ผลิตน้ำดื่มที่สะอาดจากน้ำที่ทวม หรือน้ำในแมน้ำลำคลองไดถึง 

ชั่วโมงละ 1,000 ลิตร 

(9) เครื่องกรองน้ำดื่มระดับชุมชน

พัฒนาโดย: กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

เทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำดื่มระดับชุมชน ที่มีกำลังการผลิต 1,000  

ลิตร/ชั่วโมง สำหรับการผลิตน้ำดื่มในชุมชน โดยเคร่ืองกรองน้ำด่ืม 

ดังกลาว สามารถแกไขปญหาของการขาดแคลนน้ำของผูประสบภัย  

ได ลักษณะเครื่องกรองน้ำดื่มระดับชุมชนนี้สามารถนำน้ำดิบจาก 

แหลงน้ำผิวดิน เชน แมน้ำ ลำคลอง หนองบึง บอ หรือน้ำจากบาดาล  

มาผานระบบกรอง 2 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนการกำจัดสารแขวนลอย 

การทำใหน้ำใส การฆาเชื้อโรค และข้ันตอนการปรับคุณภาพน้ำให 

เปนน้ำออน
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(10) ลำดีอินโนฟูดส

พัฒนาโดย: บริษัท เชียงใหมวนัสนันส จำกัด รวมกับ สำนักงาน 

นวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)

เปนอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน ผลิดขึ้นภายใตโครงการ 

นวัตกรรมเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม ท่ีบริษัทเชียงใหมวนัสนันส  

จำกัด รวมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) โดยเปน 

ผลิตภัณฑขาวเหนียวนึ่งพรอมเนื้อสัตว (ไกอบซอส) บรรจุถุงปดสนิท 

ผานการฆาเชื้อดวยกระบวนการสเตอริไรซเซชั่นที่อุณหภูมิสูงกวา  

100 องศาเซลเซียส และความดันมากกวา 15 ปอนดตอตารางนิ้ว 

จึงเก็บรักษาไดนาน 1 เดือน โดยไมตองแชเย็น เมื่อจะรับประทาน 

ก็สามารถฉีกซองรับประทานไดทันที หรือแชในน้ำรอน 3 นาที  

เพ่ืออุนใหอาหารนารับประทานย่ิงข้ึน จึงมีความสะดวกตอการขนสง  

และงายตอการรับประทาน ซ่ึงในโครงการดังกลาวเลือกใชขาวเหนียว 

และข้าวเหนียวดำ เนื่องจากช่วยทำให้รู ้สึกอิ่มได้นานกว่าปกต ิ 

นวัตกรรมน้ี ไดถูกนำมาใชในการผลิตอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน 

จำนวน 50,000 ซอง ไดทำการแจกจายประชาชนที่ประสบภัย 

น้ำทวม 
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(11) เมนูขาวผัดเก็บไดนาน

พัฒนาโดย: คณะอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

(ม.อ.)

เปนการศึกษาวิจัยการแปรรูปอาหารเพื่อรองรับสถานการณอุทกภัย 

ในเขตภาคใต โดยคณะผูวิจัยไดคิดคนเมนูขาวผัดท่ีลดสัดสวนของ 

องคประกอบประเภทเน้ือและไข ท่ีกอใหเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีมีผลทำให 

อาหารเนาเสีย มาบรรจุในภาชนะปดสนิท ผานการฆาเช้ือจุลินทรีย  

บรรจุลงในถุงยังชีพพรอมน้ำดื่มท่ีผลิตโดยคณะอุตสาหกรรม 

การเกษตร ที่มีการปดฉลากบอกวันหมดอายุ และขอควรระวังใน 

การบริโภคท่ีชัดเจน ทำใหงายตอการแจกจาย เพ่ือรองรับเหตุการณ 

อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถเก็บไดนาน 1 เดือน ใน 

อนาคตจะขอทุนสนับสนุนวิจัยเพ่ิมเติม เพื่อคิดสูตรอาหารใหมีความ 

หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาชนิดพันธุขาวท่ีเหมาะสม การศึกษา 

วิจัยเรื่องอายุการเก็บ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และบรรจุภัณฑ  

โดยมุงหวังใหสามารถเก็บอาหารไดนานมากข้ึน ไมเนาเสีย เพ่ือให 

ผูบริโภคหรือผูประสบภัยไดรับอาหารยังชีพท่ีมีรสชาติและคุณภาพ 

ที่ดีขึ้น
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นวัตกรรมที่ชวยในการใชชีวิตประจำวันภายใตภาวะน้ำทวม

(12) สุขาฉุกเฉินตนแบบสีเขียว

พัฒนาโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ กรมปาไม

เปนการศึกษาเร่ืองการใชประโยชน และการเพ่ิมมูลคาไมสวนปา เชน  

ไมยูคาลิปตัส โดยนำมาออกแบบและสรางเปนสุขาเคล่ือนที่ โดย 

สวนประกอบของสุขาจะใชไมสวนปาที่มีขนาดเล็กนำไปผานการอัด 

น้ำยาและอบแหงแลวเปนวัสดุหลักในการประกอบสุขา ในสวนของ 

ผนังใชไมแผนที่ทำจากวัสดุทดแทนไมมีน้ำหนักเบา นำมาตอกันใน 

ลักษณะสำเร็จรูป (Knockdown) ทำใหประหยัดเวลาในการกอสราง 

และลดคาใชจาย คาขนสง การดูแลซอมแซมบำรุงรักษางาย และ 

ในสวนของหลังคาหองสุขาจะใชแผงโซลาเซลลเพื่อเปลี่ยนพลังงาน 

แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา สำหรับใหแสงสวาง ชวยในการประหยัด 

พลังงาน และยังไดออกแบบน้ำใช น้ำทิ้ง และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล 

อยางเปนระบบภายใตหองสุขา
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(13) บานลอยน้ำ

พัฒนาโดย: สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (เอไอที) รวมกับบริษัท 

เมเจอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สวทช. 

เปนบานชั้นเดียวที่สามารถลอยน้ำไดเมื่อเกิดเหตุการณน้ำทวม

รอบบริเวณบาน โดยใชทุนดานลางของตัวบานที่สามารถยกให

บานลอยขึ้นมาบนน้ำได นอกจากน้ียังมีอุปกรณสำหรับผลิตกระแส

ไฟฟาโดยใชแผง Solar Cell ซ่ึงสามารถผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือใชใน

ระบบแสงสวางและประกอบอาหารได (บริษัทฯ มีความรวมมือกับเนคเทค 

สวทช.นำเทคโนโลยีหลอดสุญญากาศใชในการเก็บไฟจากแผง

โซลาเซลสเพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาใชกับ

หลอดไฟ/ปลั๊กไฟภายในบาน)



132

(14) กางเกงแกว

พัฒนาโดย: ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

กางเกงแกว หรือ Magic pants เปนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับ 

ผูใสใชลุยน้ำราคาประหยัด โดยผูใชสวมใสจากเทาขึ้นมาถึงเอวหรือ

ถึงอก เม่ือจะตองลุยน้ำทวมที่สกปรก เพ่ือปองกันโรคที่มากับน้ำทวม 

เชนเทาเปอย หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ อันจะชวยรักษาสุขอนามัยแก 

ประชาชนในภาวะน้ำทวม (คำวา “แกว” หมายถึงความใสหรือจะ 

แปลวาวิเศษก็ได) กางเกงแกวใชกรรมวิธีการผลิตเหมือนโรงงานผลิต

เสื้อกันฝนทั่วไป โดยมีขนาดกวางประมาณ 0.66 ม. ยาวประมาณ  

1.35 ม. ผากลาง เชื่อมตะเข็บดวยความรอนจนมีลักษณะเปนรูป 

กางเกงท่ีปลายขาเปนถุง  ดานปากถุง มีการติดเชือกเพ่ือใชทำหนาท่ี 

เปนสายรัดเอว โดยนักวิจัยจากเอ็มเทค ไดคัดเลือกชนิดของพลาสติก 

ที่เหมาะสมกับการใชงาน กลาวคือ มีคุณสมบัติเหนียว บาง และ 

เนื้อสัมผัสนิ่มคลายผา รวมทั้งศึกษาวิธีการ/รูปแบบของการเชื่อม 

พลาสติกแบบตางๆ เพื่อเปรียบเทียบ ความคงทนในการใชงาน 

ในระยะยาว
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(15) บีเอส 1593 ฆาลูกน้ำยุงรำคาญ

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

(สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมควบคุมโรค และ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

สารบีเอส 1593 เปนน้ำเชื้อชีวภาพ ผลิตจากเช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส 

สเฟยริคัส (Bacillus sphaericus) หรือบีเอสสายพันธุ 1593 (BS 1593) 

โดยจุลินทรียชุดนี้ถูกเก็บในชองแข็งนานกวา 20 ป เปนเช้ือที่ไดรับ 

การรับรองโดยองคการอนามัยโลก (WHO) วาปลอดภัย สารบีเอส 

สามารถฆาลูกน้ำยุงรำคาญตามน้ำทวมขังได 95-100% ภายใน  

1-2 วัน จากการทดสอบใช 8,000 ลิตรกับพื้นที่ 5,000 ไร ลูกน้ำ 

ที่กินผลึกแบคทีเรียเขาไปจะตายภายใน 24 ชั่วโมง แตขั้นตอน 

ผลิตตองเขมงวด ไมใหมีสารอ่ืนปนเปอน
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(16) หนูสะอาด

พัฒนาโดย: ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) สวทช.

เปนผาขนหนูกล่ินหอมสำหรับเช็ดทำความสะอาดผิวหนัง สามารถ 

ฆาเช้ือโรคท่ีทำใหเกิดโรคผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพ ยับย้ังเช้ือรา 

และแบคทีเรียท่ีมาจากการสัมผัสกับน้ำสกปรก ขาดน้ำสะอาดชำระ 

ลางรางกาย รวมทั้งความอับชื้นจากเส้ือผาหรือเครื่องแตงกายที่ไม 

สะอาด ผาขนหนูสะอาดใชนาโนเทคโนโลยีรวมกับสารสกัดจาก 

ธรรมชาติ อาทิ น้ำมันกานพลู น้ำมันยูคาลิปตัส เพื่อฆาเช้ือที่กอให 

เกิดโรคทางผิวหนัง พกพาสะดวกและใชงานไดงายในทุกสถานที่

(17) ป.ก.ย. 54 (แปงกันยุง) 

พัฒนาโดย: ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) สวทช.

เปนแปงทาตัวกันยุงท่ีผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ คือแปงขาวเจา และ 

ใชนาโนเทคโนโลยีผสานกับน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ เชน  

น้ำมันตะไครหอม น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันสม โดยเทคโนโลยี 

นาโนท่ีใชจะเพ่ิมประสิทธิภาพของยากันยุงในรูปผงแปงใหมีฤทธิ์ 

ไลยุงไดนาน 2.4 ชั่วโมง โดยแปง ป.ก.ย. 54 นี้จะไมมีสวนผสมของ 

ทัลคัมที่กอใหเกิดการระคายเคือง และเปนอันตรายตอสุขภาพหาก 

ใชในระยะยาว จึงเปนผลิตภัณฑกันยุงทางเลือกสำหรับผูบริโภคได



135วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

(18) มุงนาโน

พัฒนาโดย: ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) สวทช. 

เปนมุงกันยุงท่ีมีสารเดลตาเมธริน (Deltamethrin) ซ่ึงเปนสารสังเคราะห 

เลียนแบบสารสกัดจากดอกดาวเรืองและดอกเก็กฮวย และไดรับการ

รับรองจากองคการอนามัยโลก โดยเม่ือยุงสัมผัสกับมุงนี้จะบินชาลง

และตายในท่ีสุด มุงนี้จะผลิตจากเสนใยธรรมชาติที่ผานกระบวนการ

นาโนเทคโนโลยีในการเคลือบเสนใยหรือผสมสารนี้ในเม็ดพลาสติก 

เพื่อขึ้นรูปเปนเสนใย สงผลใหมีคุณสมบัติพิเศษในการปองกันและ 

กำจัดยุงไดภายใน 6 นาที มีอายุการใชงานประมาณ 2 ป และ 

สามารถซักทำความสะอาดมุงนี้ไดมากกวา 30 ครั้ง 
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(19) ชุดทดสอบเชื้อโรคฉี่หนู

พัฒนาโดย: ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค), มหาวิทยาลัย 

มหิดล, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชุดทดสอบเชื้อโรคฉี่หนูที่สามารถทดสอบไดโดยระยะเวลาอันสั้น  

ในตนทุนต่ำ อนุภาค พอลิเมอรขนาดนาโนเมตรสำหรับยึดตรึง 

โปรตีน แอนติบอดี และแอนติเจน จะมีการออกแบบและสังเคราะห 

อนุภาคนาโน ที่มีโครงสรางแบบ Core-shell เพ่ือประยุกตใชใน 

การผลิตเปน ‘ชุดทดสอบเชื่อโรคฉ่ีหนูสำเร็จรูป’ สามารถสังเกตผล 

การทดสอบไดดวยตาเปลาใชระยะเวลาสั้นกวาวิธีเดิมซึ่งตองใชระยะ 

เวลามากกวาหนึ่งวัน รวมถึงมีตนทุนการผลิตต่ำและสามารถนำไป 

ใชในการประยุกตใชตรวจวินิจฉัยโรคอ่ืนๆ ได 
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กลุมนวัตกรรมทางดานการเดินทาง/การขนสง

(20) วิธีทำรถยนตลอยน้ำ 

พัฒนาโดย: สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี จ.นครราชสีมา

เปนการนำตาขายและผาใบมาใชหอหุมตัวรถ เพ่ือปองกันน้ำไหลเขา 

ตัวรถซึ่งจะสรางความเสียหายใหกับระบบตางๆ ของรถยนต อีกทั้ง 

วิธีการดังกลาวนี้ยังสามารถที่จะทำใหรถยนตสามารถลอยน้ำ และ 

เคล่ือนยายรถยนตออกมาจากสถานท่ีท่ีถูกน้ำทวมได โดยใชอุปกรณ 

เพื่อดำเนินการเพียง 3 อยางในการใชหอหุมรถยนต ซึ่งไดมีการนำ 

รถยนตเกง น้ำหนักไมเกิน 1,200 กิโลกรัม มาทำการทดสอบใน 

เบื้องตน ประกอบดวย 1) ผาใบคลุมสินคาท่ีรถบรรทุกนิยมนำไปใช  

ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 2 มิลลิเมตร 2) 

ตาขายเชือกขนาดเดียวกัน และ 3) เชือกเพ่ือใชสำหรับยึดตาขาย 

และผาใบคลุมตัวรถยนตอีก 2 เสน



138

2.3 การรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response)

 งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีชวยในการปฏิบัติการเพ่ือปองกันอันตราย  

ความสูญเสียต่างๆ เช่นการช่วยชีวิต กู้ภัย การแจกจ่ายอาหารยา  

การปฐมพยาบาลเบื้องตน ซึ่งจะเห็นวางานวิจัยและนวัตกรรมสวนใหญ 

จะเก่ียวของกับการใหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแบบ real-time เพ่ือชวยในการตัดสินใจ/ 

ลดความเสี่ยงในการเดินทางในภาวะท่ีไมปกติ

(1) การนำระบบประเมินและรายงานสถานภาพ
 การจราจร (Traffy) มาประยุกตใชในการรายงาน
 สถานการณน้ำทวม 

พัฒนาโดย: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

(เนคเทค) สวทช.

การนำระบบประเมินและรายงานสภาพการจราจร หรือ Traffy มา 

ประยุกตใชรายงานสถานการณน้ำทวม โดยการดึงขอมูลการรายงาน 

สถานการณน้ำทวมตามจุดตางๆ จาก Social Media ดวยการ 

พัฒนาโปรแกรมใหมีการดึงขอมูลจากคำสำคัญที่เกี่ยวกับน้ำทวม 

โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะมีการคัดแยกข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับเรื่อง 

การจราจรและน้ำทวมเปนหลักและนำขอมูลมาคัดกรองและแยก 

ประเภท เชน ดานสถานการณน้ำทวม ดานปญหาจราจร ดานการขอ 

ความชวยเหลือ เปนตน ซึ่งวิธีการเลือกขอมูลจะเลือกจากขอมูลที่มี 

การทวิตเตอรซ้ำๆ หรือคลายๆ กัน จากนั้นนำขอมูลที่มีการทวิตเตอร 
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มาผูกกับพิกัดในพื้นที่นั้นๆ ว่ามีกล้องวงจรปิดของหน่วยงานใน 

เครือขายของ Traffy ติดตั้งอยูบริเวณดังกลาวหรือไม ถามีก็จะมีการ 

ถายทอดภาพในบริเวณน้ันๆ เลยวามีสถานการณน้ำทวมเปนอยางไร  

โดยเชื่อมตอขอมูลกลองผานเว็บ http://info.traffy.in.th ซ่ึงผูใช 

สามารถเช็คขอมูลผานโทรศัพทมือถือท่ี http://info.traffy.in.th/i  

เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น

(2) จาเฉยอัจฉริยะ 

พัฒนาโดย: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

(เนคเทค) สวทช. รวมกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และบริษัท 

เมเจอรเน็ทเวิรค จำกัด

จาเฉยคือหุนจำลองตำรวจท่ีติดตั้งเทคโนโลยี sensor อยูตามตัว 

เพื่อใชในการตรวจจับความเร็วของรถท่ีวิ่งผาน และตรวจการแซง 

ทับเสนขาว (จุดหามจอด หรือคอสะพาน) อยางไรก็ดี เพื่อตอบสนอง 

ตอการรับมืออุทกภัยท่ีเกิดขึ้น ไดมีการพัฒนาการตรวจสอบระดับน้ำ 

บนพื้นถนนเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถรายงานสถานภาพน้ำทวมบน 

พื้นถนนไดตามความเปนจริง โดยใชการประมวลภาพน้ำบนพ้ืนถนน  

เทียบกับถนนปกติ ทำใหผูใชถนนสามารถตรวจสอบขอมูลวาสามารถ 

ที่จะวิ่งผานถนนดังกลาวไดหรือไม 
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(3) Flood Sign และ Flood Sign Application 
 on Mobile Phone

พัฒนาโดย: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

(เนคเทค) สวทช. 

เปนเครื่องมือที่ใชในการรายงานระดับคราบน้ำทวมสูงสุดสำหรับ

อุทกภัยป 2554 หลักการท่ีใชในการพัฒนาคือเพ่ือสงเสริมการใช 

Crowd Sourcing (แหลงขอมูลจากประชาชน) ในการชวยรายงาน

ขอมูลที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ เพื่อใหขอมูลครอบคลุมทุกพื้นที่และมี 

ความทันสมัยหรือเปนปจจุบันมากที่สุด และเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูล 

ระดับคราบน้ำท่วมและนำไปทำการวิจัยต่อยอด เช่นการพัฒนา 

กระบวนการประมาณคาในชวงที่ไมมีผูรายงานขอมูลเขามา  

(interpo-lation) และการนำเสนอสถานการณน้ำทวมจริงท่ีประชาชน 

สามารถทำความเขาใจไดงาย โดยแสดงความสูง-ต่ำของระดับน้ำ 

เชิงพื้นที่
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(4) ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารสำหรับ
ผูบกพรองทางการไดยินและผูบกพรอง
ทางการพูดเพื่อแจงเหตุ/ขอรับการชวยเหลือ 

พัฒนาโดย: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

(เนคเทค) สวทช.

ในชวงมหาอุทกภัยป 2554 ที่ผานมา มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ  

รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย ศูนยเทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สวทช. โดยการ 

สนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดจัดตั้งศูนย

บริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย (เพ่ือคนหูหนวก) ข้ึน 

โดยไดเปดบริการพิเศษ เพื่อชวยเหลือคนหูหนวก ซึ่งเปนกลุมที่มี 

อุปสรรคในการติดตอส่ือสารและการรับรูขอมูล จึงทำใหไมสามารถ 

ไดรับทราบขอมูลขาวสารสถานการณน้ำทวม การชวยเหลือจากภาครัฐ  

รวมถึงสิทธิประโยชนที่ควรไดรับ และการรองขอความชวยเหลือเม่ือ 

มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยศูนย์ช่วยเหลือคนหูหนวกฯ ได้จัด 

เจาหนาที่ชวยรับแจงเหตุฉุก เฉิน (ลามภาษามือ) จำนวน 8 คน 

ประจำใน 2 ชวงคือ ชวงที่ 1 เวลา 08.30 – 15.30 น. และชวงที่ 2 เวลา 

15.30 – 21.00 น. พรอมทั้งมีทีมประชาสัมพันธ ทีมติดตอประสานงาน 

ทีมลงพื้นที่ ทีมงานกลาง เพ่ือดำเนินการชวยเหลือคนหูหนวกที่ 

ประสบอุทกภัย 

บริการของศูนยฯ ประกอบดวย

1. บริการรับแจงเหตุดวน การขอความชวยเหลือที่เกิดขึ้นในภาวะ 

น้ำทวมภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

2. ประสานงานเพ่ือใหความชวยเหลือหรือใหขอมูลแกคนหูหนวก 

ตามที่รองขอ
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3. ประสานงานใหความชวยเหลือกรณีคนหูหนวกตองการอพยพ  

โดยจัดหารถหรือเรือเขาไปรับพรอมเจาหนาที่ลามภาษามือ  

รวมทั้งการจัดหาศูนยพักพิงสำหรับคนหูหนวก

4. บริการแจงขอมูล ขาวสาร รวมท้ังการแจงเตือนภัยน้ำทวมใหกับ

คนหูหนวก

5. ประสานกับสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย เพ่ือจัดทำฐาน

ขอมูลเบอรโทรศัพทในการติดตอสื่อสารของสมาชิกคนหูหนวก  

และการปกหมุดที่อยูบนแผนท่ี เพื่อสามารถใหความชวยเหลอื 

คนหูหนวกไดทันทวงที

(5) Thai Flood Reporter

พัฒนาโดย: บริษัท Code App Co., Ltd.

เปนแอพพลิเคชั่นสำหรับชวยกันรายงานสถานการณน้ำทวมใน 

ประเทศไทยผานเครือขายสังคม โดยจะทำการสงตำแหนง ที่อยู  

และเวลาขณะรายงาน รวมถึงภาพถายไปยัง Twitter พรอมกับแท็ก  

#ThaiFlood ซ่ึงมีผูติดตามสถานการณผานชองทางน้ีอยูเปนจำนวนมาก  

รวมถึงผูมีบทบาทในการใหความชวยเหลือและเกาะติดสถานการณ  

นอกจากนี้ยังสามารถสง SMS ไปยังบริการ 4567892 ของกระทรวง  

ICT ได โดยแอพพลิเคชั่นจะชวยระบุตำแหนงของเพื่อนๆ ท่ีรายงาน 

เขามาดวย
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(6) ThaiFlood

พัฒนาโดย: สังคมนักพัฒนาแอนดรอยด (Droidsans)

เปนแอพพลิเคช่ันรายงานสถานการณน้ำทวมบน Android โดยไดบอก 

รายละเอียดเบอรโทรศัพทฉุกเฉิน ขอความรายงานสถานการณน้ำทวม 

จากชาวทวิตเตอรที่ทวิตพรอมใสแทก #Thaiflood และรวมภาพ  

Gallery แสดงสภาพน้ำทวมตามแทก #thaiflood บนทวิตเตอรดวย 

เชนกัน ผูสนใจสามารถ download มาเพ่ือติดตามขาวคราวและ 

ภาพสถานการณจาก twitter ท่ีมีการใช keyword thaiflood โดย 

สามารถติดตามจากหนาเว็บไดท่ี http://droidsans.com/ThaiFlood/

(7) I lert u - mobile application

พัฒนาโดย: Arunsawad dot com 

เปน Mobile application สำหรับผูประสบภัยหรือกลุมเส่ียง (i) สามารถ 

แจงเหตุใหอาสาสมัคร (u) ผานทาง mobile application ท่ีดาวโหลด 

ไดฟรี โดยผูใชสามารถกดปุมเลือกประเภทการแจงเหตุตางๆ บน 

application ได และอาสาสมัครจะรับขาวสารการขอความชวยเหลือ 

นำไปประสานงานกับ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สวพ 91 รวมถึง 

ติดตามจนผูประสบภัย ไดรับความชวยเหลือ
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(8) เครื่องบินติดอุปกรณถายภาพระบบเรดาร

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(สทอภ.) รวมกับองคการสำรวจอวกาศแหงประเทศญ่ีปุน (JAXA)

สทอภ. และ JAXA ไดรวมมือกันสงเคร่ืองบินติดอุปกรณถายภาพระบบ 

เรดาร ขึ้นบินสำรวจความเสียหายในพ้ืนที่ทำทวม 3 จังหวัด ไดแก 

จ.นครสวรรค ชัยนาท และอยุธยา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554  

โดยติดเรดาหไวที่ใตทองเคร่ือง สามารถบันทึกภาพถายทางอากาศ 

ดวยความละเอียดสูงไดอยางแมนยำ และเมื่อผนวกกับภาพจาก 

ดาวเทียมธีออสและดาวเทียมดวงอื่นๆ ที่ สทอภ. รับสัญญาณ  

จะชวยใหการวิเคราะหและประเมินพื้นที่เสียหายจากน้ำทวมเปนไป 

อยางแมนยำ โดย สทอภ. ไดเผยแพรภาพถายจากดาวเทียม แสดง 

พืน้ท่ีเส่ียงภัยในการเกิดน้ำทวมฉับพลัน ของ 13 เขตในกรุงเทพมหานคร  

ไดแก หนองคางพลู ทุงสองหอง สายไหม คลองถนน อนุสาวรีย  

จระเขบัว ลาดพราว คลองกุม คลองจั่น หัวหมาก สะพานสูง  

คลองสองตนนุน ลาดกระบัง และบริเวณปริมณฑล ไดแก จ.นนทบุรี  

จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ และจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมรับ 

สถานการณน้ำทวม และหลีกเลี่ยงเสนทางจราจรที่มีน้ำทวมขัง  

รวมทั้งติดตามขาวสถานการณน้ำทวม และระดับน้ำอยางใกลชิด 

เพื่อเตรียมอุปกรณปองกัน ตลอดจนเตรียมยายที่อยูชั่วคราว
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(9) ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำ
อัตโนมัติและระบบสงขอความสั้น  (SMS) แจงเตือนภัย
จากปริมาณน้ำฝน น้ำในเขื่อน และพายุ

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 

(องคการมหาชน) (สสนก.)

เปนระบบสำหรับตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ   

มีขนาดเล็ก ติดต้ังงาย สามารถเช่ือมโยงขอมูลอัตโนมัติผานระบบ GPRS  

และมีระบบแสดงผลขอมูลในรูปแบบของ Internet GIS ผานทาง 

เว็บไซต www.thaiweather.net รวมท้ังมีระบบสงขอความส้ัน (SMS)  

แจงเตือนภัย เมื่อตรวจพบขอมูลที่มีแนวโนมจะกอใหเกิดภัยจาก 

ปรมิาณฝนที่ตกหนัก และเตือนภัยปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ  

เพ่ือแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมชลประทาน กรมปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี ศูนยเตือนภัยพิบัติ 

แหงชาติ มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิ 

อาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำนักงานเทศบาล 

เมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเตรียมพรอมรับสถานการณ 

ไดทันที

 



146

(10) แผนภาพคาดการณฝนลวงหนา 7 วัน

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 

(องคการมหาชน) (สสนก.)

งานวิจัยและพัฒนาแบบจำลองลม (RAMS) และแบบจำลองสภาพอากาศ  

(WRF) สามารถคาดการณฝนและสภาพอากาศลวงหนาได 7 วัน  

โดยขอมูลดังกลาวจะถูกสงตอใหกรมชลประทาน กรมปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี 

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เพื่อสนับสนุนการ 

เตือนภัยและการบริหารจัดการน้ำ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะมีการวิจัยและพัฒนาตอยอดเร่ือง 

การคาดการณระยะกลางและระยะยาว (7 เดือน) เพื่อระบุชวงเวลาท่ี 

ฤดูกาลจะเปลี่ยน หรือฝนท้ิงชวงได และใชเปนขอมูลในการวางแผน 

การเพาะปลูก และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศตอไป  

โดยหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชประโยชนจากแบบจำลองลม 

และแบบจำลองสภาพอากาศ ในการวิเคราะห วิจัย ติดตาม และ 

เตือนภัย จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต ์

http://live1.haii.or.th/wrf_image/index.php
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(11) โทรมาตรติดตามระดับน้ำอัตโนมัติ
ในคลองรังสิตประยูรศักด์ิ

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 

(องคการมหาชน) (สสนก.)

ในชวงมหาอุทกภัยที่ผานมา สสนก. ไดติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำ 

อัตโนมัติที่สะพานขามคลองรังสิตประยูรศักด์ิบริเวณคลองหนึ่ง 

จ.ปทุมธานี เพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงระดับน้ำรายช่ัวโมงในคลอง 

รังสิตประยูรศักดิ์อยางตอเนื่อง และเปนขอมูลสนับสนุนการเตือนภยั  

ทั้งนี้สามารถติดตามขอมูลไดที่เว็บไซต http://telein.haii.or.th/ 

report/future.php 
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(12) ระบบติดตามการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำทวมขัง

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 

(องคการมหาชน) (สสนก.)

สสนก. ไดจัดทำชั้นขอมูลพ้ืนที่น้ำทวมจากภาพถายดาวเทียม ประตู 

ระบายน้ำ แนวคันกั้นน้ำ พื้นที่การระบายน้ำฝงตะวันตก พ้ืนที่การ 

ระบายน้ำฝงตะวันออก คลองตางๆ รวมถึงคลองลัด เพ่ือเปนขอมูล 

แกหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนที่สนใจ โดยสามารถเขาถึง 

ขอมูลผานเว็บไซต http://live1.haii.or.th/thaifloodwatch/igis/ 

index.php
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(13) ระบบขอมูลสำหรับติดตามและแกไขปญหาน้ำทวม

พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 

(องคการมหาชน) (สสนก.)

เปนระบบขอมูลสนับสนุนเพ่ือการติดตามและแกไขปญหาสถานการณ 

น้ำทวม โดยมีชั้นขอมูลพ้ืนที่น้ำทวมจากภาพถายดาวเทียม ประตู 

ระบายน้ำ แนวคันกั้นน้ำ พ้ืนที่การระบายน้ำฝงตะวันตก พ้ืนที่ 

การระบายน้ำฝงตะวันออก คลองตางๆ รวมถึงคลองลัด เพ่ือให 

หนวยงานที่เกี่ยวของใชประโยชนในการดำเนินการแกไขปญหา 

http://live1.haii.or.th/thaifloodwatch/igis/index.php

(14) การใชขอมูลจากดาวเทียมในการติดตามพ้ืนที่น้ำทวม

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคการมหาชน) (สสนก.)

การใชขอมูลจากดาวเทียม RADARSAT-1 ในการประเมินสถานการณ 

น้ำทวมเพื่อเปนเครื่องมือในการประมาณการพ้ืนที่ที่เสียหายจาก

น้ำทวม โดยจำแนกพื้นที่น้ำทวมตามการใชประโยชนที่ดิน (ไร) 
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แบงเปนพื้นที่ นาขาว พืชไร พืชสวนและไมยืนตน เพาะเล้ียง สัตวน้ำ 

ยางพารา อาคารและ สิ่งปลูกสราง อ่ืนๆ เผยแพรผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตที่เว็บไซต http://flood.gistda.or.th/

(15) การประมวลผลขอมูลภาพถายดาวเทียมระบบ 
 MODIS เพื่อติดตามสถานการณภัยพิบัติรายวัน

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคการมหาชน) (สทอภ.)

การใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียมระบบ MODIS ซึ่งเปนอุปกรณ 

ถายภาพที่ติดตั้งบนดาวเทียม TERRA และ AQUA เพื่อติดตาม 

สถานการณภัยพิบัติตางๆ ในประเทศและในภูมิภาครายวัน เน่ืองจาก 

ภาพถายจากดาวเทียมระบบ MODIS มีแถบการถายภาพที่กวาง  

ทำใหถายภาพครอบคลุมทั่วประเทศไทยเพียงครั้งเดียว และสามารถ 

ถายภาพไดวนัละ 2 ชวง คือ ชวงเชา (10:00 -11:00 น.) โดยดาวเทียม 

TERRA และชวงบาย (13:00-14:00 น.) โดยดาวเทียม AQUA รวมทั้ง 
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มีจำนวนชวงคล่ืน 36 ชวงคล่ืน (รายละเอียด 250 เมตร - 2 ชวงคลื่น, 

รายละเอียด 500 เมตร - 5 ชวงคล่ืน และรายละเอียด 1,000 เมตร - 29 

ชวงคลื่น) จึงทำใหสามารถวิเคราะหขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ และ 

สามารถติดตามภัยพิบัติทางธรรมชาติไดอยางตอเน่ือง โดยเผยแพร 

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซต http://modis.gistda.or.th

(16) การติดตามพายุดวยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคการมหาชน) (สทอภ.)

การใชขอมูลภาพถายดาวเทียมเพ่ือติดตามทิศทางการเกิดพายุและ 

รายงานสถานการณ เพ่ือการปองกันและเฝาระวัง โดยสามารถติดตาม 

สถานการณ ในระดับประเทศ และเอเซียตะวันออกเฉียงใต ผาน 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดที่เว็บไซต http://eo.gistda.or.th/

stormtracker/
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(17) การจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ และการจัดตั้ง 
 War Room เพื่อเกาะติดสถานการณน้ำทวม 
 เพื่อสนับสนุนภาครัฐแกปญหาอุทกภัย

พัฒนาโดย: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องคการมหาชน) (สทอภ.)

ศูนยปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศและขอมูลจาก

ดาวเทียม เพื่อสนับสนุนศูนยอำนวยการและบริหารสถานการณ 

อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม โดยใชเทคโนโลยีดาวเทียม  

ติดตามสถานการณน้ำทวมรายวัน โดยใชขอมูลทั้งจากดาวเทียม 

ระบบเรดาร์ (radar) ได้แก่ ดาวเทียม RADARSAT ซึ่งสามารถ 

ถายทะลุเมฆได เพื่อการประเมินน้ำทวมขังไดทันเหตุการณ และ 

ดาวเทียมระบบเชิงคลื่นแสง (Optical) ที่มีรายละเอียดสูง เชน 

ดาวเทียม THEOS, IKONOS, Quickbird, WorldView และ GeoEye  

เพื่อใชประเมินพื้นที่ที่ไดรับความเสียหาย ทั้งพื้นที่การเกษตรและ 

ผลกระทบในระดับครัวเรือน

2.4 การฟนฟูบูรณะ (Recovery and Reconstruction)

 เปนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือใหพื้นที่หรือชุมชนที่ไดรับภัยพิบัติ 

กลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง 

กอสรางท่ีอยูอาศัย นอกจากน้ี ยังมีนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการทำความ 

สะอาดที่พักอาศัยดวย 

(1) ไมตรวจกระแสไฟรั่ว

พัฒนาโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หลักการทำงาน “ไมวัดกระแสไฟฟารั่ว” มีหลักการแบบงายๆ เหมือน 
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กับการทำงานของ “ไขควงวัดกระแสไฟฟา” แตไขควงไมเหมาะท่ีจะ 

ใชในน้ำ ตองหาวัสดุที่มีความเหมาะสม ที่จะนำมาติดกับตัวตานทาน 

และหลอด ซ่ึงเม่ือพบกระแสไฟร่ัว ไฟก็จะว่ิงจากขางลางข้ึนมาขางบน  

ผานหลอดไฟตัวตานทานผานตัวเราลงดิน ถาหลอดไฟสวางแสดงวา 

มีไฟรั่ว 

(2) ผลิตภัณฑทำความสะอาด และบำบัดน้ำเสีย 
(KEEEN-Surface Cleaner/F.O.G Digester)

พัฒนาโดย: ความรวมมือระหวางบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล 

แอนด รีเสิรช จำกัด กับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

แหงชาติ (ไบโอเทค) สวทช.

เปนสารชีวบำบัดภัณฑ ซ่ึงประกอบไปดวยจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

เอนไซม และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติยอยสลายโมเลกุล 

น้ำมัน คราบน้ำมัน ส่ิงสกปรก และสารอินทรียตางๆ มีสภาวะ 

เปนกลาง ไมกัดกรอน ไมเปนอันตราย ปลอดภัยจากเคมีและเปนมิตร 

กับส่ิงแวดลอม ใชทำความสะอาดอเนกประสงค เชน ทำความสะอาด 

พื้นผิวท่ัวไป บริเวณท่ีทำงานในสวนการผลิตหรือในหองครัว ในขณะ 
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เดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมันที่สะสมอยูใน 

ทอระบายน้ำ หรือบอดักไขมัน อีกท้ังยังชวยบำบัดคาความสกปรก 

ของน้ำเสีย (คาBOD/COD/SS/FOG) กอนที่จะลงสูแหลงน้ำและเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

(3) ผลิตภัณฑฆาเชื้อและทำความสะอาดโรงเรือน 
 อุปกรณตางๆ (Bio Clean, Clean-up201, Power Clean) 

พัฒนาโดย: บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จำกัด ในเครือเบทาโกร

เปนเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอม (Bio Technology) ซึ่งเปน

ผลิตภัณฑน้ำหมักชีวภาพชนิดหนึ่งที่ผลิตจากกระบวนการหมัก  

โดยใชหัวเชื้อจุลินทรียชีวภาพประสิทธิภาพสูง เปนหัวเช้ือจุลินทรีย

กลุมหมักสังเคราะห เปนยาฆาเชื้อสำหรับทำความสะอาดโรงเรือน 

อุปกรณ หรือฆาเชื้อโรคตางๆ ใชฆาเชื้อแบคทีเรียบริเวณพ้ืน ฝาผนัง 

โดยใชไบโอคลีนผสมกับน้ำ แลวฉีดพน หรือลางพื้น ฝาผนัง ทิ้งไว 

10 นาทีจากนั้นจึงลางออก 
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(4) Silver Nano ฆาเชื้อแบคทีเรีย

พัฒนาโดย: ศูนยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สาร Silver Nano เปนอนุภาคขนาดนาโนของซิลเวอรหรือโลหะเงิน  

เปนสารที่มีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคที่เปนตนเหตุ ของอาการ 

เจ็บปวยไดมากกวา 650 ชนิด เชน

• E. Coli สาเหตุของโรคทองรวงในเด็กเล็ก 

• Pseudomonas สาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือด 

• Staphylococcus สาเหตุของโรคผิวหนังตางๆ 

• Salmonella สาเหตุของโรคไขไทฟอยด 

ศูนยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดผลิต  

Silver Nano ฆาเชื้อแบคทีเรียแบบบรรจุขวด เพื่อสเปรยหรือฉีด 

ฆาเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะพื้นไมปารเกต วอลลเปเปอร เบาะ  

ฟองน้ำและพรมซึ่งเปนแหลงสะสมเชื้อโรค และแหลงเจริญเติบโต 

ของแบคทีเรียที่กอโรคตกคางหลังน้ำลดและนอกจากนั้นยังใชสาร  

Silver Nano ผลิตแผนกรองน้ำด่ืมแบบงายในลักษณะไสกรองกระดาษ 

เคลือบ Silver Nano เพ่ือใชฆาเชื้อในน้ำดื่ม
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2.5 การพัฒนา (Development)

 งานวิจัยและนวัตกรรมกลุมน้ี จะมีขอบเขตกวางขวางกวาการพัฒนา 

เฉพาะพื้นที ่ ที ่ได้รับความเสียหาย และหมายรวมถึงการปรับปรุง 

กระบวนการดำเนินงานตางๆ โครงสรางการผลิต ฯลฯ ตางๆ ดังนั้น  

งานสวนใหญยังคงอยูระหวางศึกษาวิจัยมากกวาจะเห็นตนแบบนวัตกรรม  

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากโครงการท่ีหนวยงานใหทุนสนับสนุนการวิจัยและ 

หนวยงานดำเนินงานวจิัยและพัฒนาหลักของไทย (5 ส. และ วช.) มีแผน 

หรืออยูระหวางดำเนินการ พบวามีโครงการท่ีอาจจะสามารถจัดอยูในกลุม

นี้ไดพอสมควร ดังตัวอยางตอไปน้ี 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

• การวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสนับสนุน 

การฟนฟูภาคอุตสาหกรรม

• การศึกษาผลกระทบท่ีมีตอความหลากหลายทางชีวภาพ และ

พัฒนาวัคซีนใหครอบคลุมหลายสายพันธุ 

• การศึกษาแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของชายฝงอาวไทย  

รวมถึงการศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง 

ทางชายฝง ประกอบดวย

o การศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากการภาวะโลกรอน  

โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ำทะเล

o การศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากการรุกล้ำของคลื่น 

ทะเลอันเกิดจากพายุที่ตามแนวชายฝงที่เสี่ยงตอการเกิด 

น้ำทวม

ฯลฯ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

• การบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรท่ีเปนพ้ืนท่ีรับน้ำ 

และการจัดการน้ำเชิงพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ

 ฯลฯ
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สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

• โครงการวิจัย/การดำเนินการดานฟนฟูเยียวยาจิตใจหลังน้ำลด 

• การจัดการดานสาธารณสุข 

• การปกปองและกลไกการปรับตัวตอการเกิดปญหาสุขภาพจิต 

• การเฝาระวังอุทกภัย และโรคอุบัติใหม

ฯลฯ 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

• การพัฒนาพันธุขาวเพ่ือลดผลกระทบในระยะสืบพันธุและให 

ผลผลิต 

• การพัฒนาพันธุสัตวใหทนโรค และการจัดการฟารม

ฯลฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

• การบรรเทาน้ำทวมในลุมน้ำเจาพระยาตอนลางแบบบูรณการ

โดยใชแกมลิง และเติมน้ำสูระบบชั้นน้ำบาดาลกรุงเทพฯ 

• การจัดการทรัพยากรน้ำ

• การวางแผนการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 

ฯลฯ
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ภาคผนวก

บรรณานุกรม บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และบทความท่ัวไป

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

 นอกเหนือจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดนำเสนอในสวนท่ี 2 

ของเอกสารฉบับนี้แลว ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

ยังไดจัดทำฐานขอมูลบรรณานุกรมบทความวิจัย บทความทางวิชาการ  

และเอกสารเผยแพรทั่วไปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติ เผยแพรในรูปแบบของ CD-Offline และสื่อออนไลนที่ 

สามารถเขาถึงไดทางเว็บไซต http://technology.in.th/disaster/ เพ่ือให 

นักวิจัย นักวิชาการ และผูสนใจท่ัวไปสามารถไปสืบคนหรือศึกษาเพ่ือใช 

ประโยชนในการพัฒนาองคความรูในเรื่องน้ีหรือเพ่ือประโยชนอื่นๆ ตาม 

ความเหมาะสมตอไป

แผนภาพท่ี ผ-1 ตัวอยางรายการขอมูลทางบรรณานุกรมในฐานขอมูลฯ
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 โดยฐานขอมูลบรรณานุกรมฯ น้ี ครอบคลุมขอมูลทางบรรณานุกรม 

ของบทความวิจัย บทความทางวิชาการอันเปนผลงานของนักวิจัย นักวิชาการ 

ชาวไทยท่ีตีพิมพในวารสารและเผยแพรผานระบบฐานขอมูลออนไลน 

ชั้นนำทั้ง Scopus, Web of Science (จำนวน 83 รายการ) และบทความ 

วิจัย วิชาการ อันเปนผลงานของนักวิจัย และบุคลากรของ สวทช. พรอม 

ทั้งเอกสารสิ่งพิมพเผยแพรที่เก่ียวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยใน 

ชวงมหาอุทกภัยป 2554 (จำนวน 79 รายการ) ตั้งแตป ค.ศ. 2001-2012  

(2543-2554) รวมทั้งส้ิน 162 รายการ ทั้งนี้ บทความวิจัย/วิชาการจาก 

ฐานขอมูล Scopus และ Web of Science ที่นำเสนอ เปนการสืบคนโดย 

ใชคำคนที่ครอบคลุม “ภัยพิบัติ” รูปแบบตางๆ จำนวน 4 ชุด ดังนี้

คำคนชุดท่ี 1

(climate change) OR Atmospheric OR Avalanches OR Blizzards OR 

(Cold waves) OR Fog OR Frost OR Hailstorms OR Heat waves OR 

(Ice storms) OR Lightning OR Snowstorms OR Thunderstorms OR 

Tornadoes OR cyclones OR Windstorms)
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คำคนชุดท่ี 2

(Emerging Diseases) OR (Epidemics) OR (Viral infectious Disease) OR 

Famine OR Overpopulation OR Pandemics OR Extraterrestrial OR 

Asteroids OR Meteorites

คำคนชุดท่ี 3

Earthquake OR Landslide OR Mudflows OR Sinkholes OR  

Subsidence OR Tsunami OR Volcano OR hydrological OR Droughts 

OR Floods OR Wildfires

คำคนชุดท่ี 4

Weather OR Wildfire OR Drought OR Hurricane OR Thunderstorm OR 

Tornado OR explosive OR nuclear OR terrorism OR h1n1

แนวคิดในการสืบคน

 ในการจัดทำบรรณานุกรมของบทความวิจัย บทความทางวิชาการ 

อันเปนผลงานของนักวิจัย นักวิชาการชาวไทยน้ี ฝายบริการความรูทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS) ไดศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับภัยพิบัติ

จากหนวยงานที่ดูแลในดานนี้ของตางประเทศ 3 หนวยงาน ไดแก Centre  

for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) Université  

catholique de Louvain จาก The State of Florida (http://www. 

myflorida.com/) และ The Federal Emergency Management Agency, 

USA. เพื่อศึกษาในเบื้องตนถึงการจัดแบงหมวดหมูภัยพิบัติ ดังแผนภาพที่ 

ผ-2
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แผนภาพท่ี ผ-2 การแบงหมวดหมูประเภทของภัยพิบัติ

 และได้นำหมวดหมู่ที ่ศึกษามาสรุปโดยเผยแพร่ไว้ที ่ http:// 

technology.in.th/thesaurus ในการสืบคนไดนำหมวดหมูและคำสำคัญ 

ในหัวขอภัยพิบัติ ดังกลาว มากำหนดเปนคำคน ดวยการระบุเขตขอมูล 

(field) และ การเชื่อมคำคน 2 คำ (boolean search) ดวยการระบุเขตขอมูล 

Address = thailand, NSTDA, Biotec, Nectec, Mtec, Nanotec และเชื่อม 

ดวย AND กับ Keyword 4 ชุด ดังกลาว ซึ่งตองแยกเปน 4 ชุด เน่ืองจาก 

ขอจำกัดของตัวอักษร (คำคน) 

รายละเอียดทางบรรณานุกรม

 ขอมูลแตละรายการประกอบดวยรายละเอียดทางบรรณานุกรม  

เชน ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง (บทความ/ผลงาน) ชื่อวารสาร ปที่พิมพ ฉบับที่ 

และขอมูลอื่นๆ ตามประเภทของเอกสาร พรอมสาระสังเขป ดังแผนภาพที่ 

ผ-3
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แผนภาพท่ี ผ-3 รายละเอียดทางบรรณานุกรมของขอมูลบทความวิชาการ
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จำนวนรายการบรรณานุกรมจำแนกตามคำคน มีดังนี้

จำนวนรายการบรรณานุกรมจำแนกตามป

คำคน จำนวน
climate change 25
Atmospheric 13

fog 1

Cyclones 3

Emerging Diseases 12
Epidemics 3

Pandemics 2

Earthquake 5
Landslide 1
Tsunami 15

Hydrological 46

Droughts 3

Floods 50

Weather 5

H1n1 14

ป ค.ศ. จำนวน
2012 7
2011 89

2010 18

2009 7

2008 13
2007 11

2006 6

2005 4
2004 2
2003 4

2001 1

รวม 162
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 จากการรวบรวมบรรณานุกรมของผลงานวิจัย วิชาการของนักวิจัย  

นักวิชาการไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

ภัยพิบัตินี้ คณะผูจัดทำมีขอสังเกตวา ยังมีจำนวนไมมากนัก ทั้งนี้ อาจ 

เนื่องเพราะประเทศไทยยังมิไดมีการตื่นตัวหรือเตรียมการรับมือกับ 

ภัยพิบัติต่างๆ หรือประเทศไทยยังมิเคยประสบกับพิบัติภัยที่ก่อให้เกิด 

ความเสียหายมากหรือบอยครั้งเทากับประเทศอื่นๆ ที่สภาพภูมิประเทศ 

เอื้ออำนวยใหเกิดภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติไดบอยครั้งกวา แตในป 2554 

ที่ผานมาประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัย ทำใหมีเอกสารเผยแพรเรื่อง 

การเตรียมตัวกอนน้ำทวม การปองกันน้ำทวม รวมท้ังการฟนฟูหลังน้ำทวม  

ออกมาเปนจำนวนมาก รวมทั้งเริ่มมีความตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีมาชวยในการรับมือกับปญหาน้ำทวมและภัยพิบัติ 

ในภาพรวมมากข้ึน และนาจะเปนแนวโนมท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากเริ่มเปน

พิบัติภัยที่ใกลตัวของคนไทยมากข้ึนทุกขณะ 

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลทางบรรณานุกรมของ 

เอกสารวิจัย วิชาการและเอกสารเผยแพรอื่นๆ เหลานี้ นาจะเปนจุดเริ่มตน 

ของการรวบรวมองคความรูตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพื ่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื ่อจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน 

การอางอิงไดตอไป
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รายนามคณะผูจัดทำ

 เอกสารเผยแพรในการประชุมวิชาการประจำป 2555 สำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ (NSTDA Annual Conference 2012: 
NAC2012) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และ 
ตัวอยางงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย”

ที่ปรึกษา
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

บรรณาธิการ
2. ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
 รองผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

คณะผูจัดทำ
1. ดร.กษิติธร ภูภราดัย ฝายวิจัยนโยบาย สำนักงานกลาง
2. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ ฝายการตลาด
  ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
3. นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตร 

 และเทคโนโลยี สำนักงานกลาง
4. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตร 

 และเทคโนโลยี สำนักงานกลาง
5. นางสาวนรเพ็ญพร พรานไพร ฝายนโยบาย แผนงาน 
  และงบประมาณ สำนักงานกลาง
6. ดร.ชาญวิทย อุดมศักดิกุล ฝายวิจัยนโยบาย สำนักงานกลาง
7. นายบัญชา ดอกไม ฝายวิจัยนโยบาย สำนักงานกลาง
8. นางสาวปยะรัตน เซาซี้ ฝายวิจัยนโยบาย สำนักงานกลาง
9. นางสาวลัญจนา นิตยพัฒน  งานออกแบบ ฝายสื่อวิทยาศาสตร
10. นางเกิดศิริ ขันติกิตติกุล งานออกแบบ ฝายสื่อวิทยาศาสตร
11. นาวสาววีรวรรณ เจริญทรัพย งานออกแบบ ฝายสื่อวิทยาศาสตร




