
  

เราพร้อมก่อนภัยพิบัติมาเยือน   
                                                           

ท าอย่างไรชุมชนของเราจึงจะพร้อม ก่อนภัยพิบัติ มาเยือน 
สองพันกว่าปีมาแล้ว ซุนวู่  ว่า "รู้เขา  รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง" เขา ใน

ท านองเดียวกัน เมื่อเราจะอยู่กับภัยพิบัติ เราก็ต้องรู้จักภัยพิบัติ  ต้องรู้ลักษณะของภัยแต่
ละชนิด ต้องรู้ผลกระทบ รู้ปัญหาท่ีจะเกิด  รวมท้ังเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติ
ในอดีต  ท้ังหมดนี้  เพื่อใช้เป็นตัวช่วย ในการวางแผนป้องกันและลดความสูญเสียจากภัย
พิบัติในต าบลหมู่บ้านของเรา หลักส าคัญก็คือ พี่น้องในพื้นท่ีเสี่ยงภัยต้องเรียนรู้ลักษณะ 
รูปแบบ ช่วงเวลาของภัยพิบัติท่ีเสี่ยงเป็นประจ า  รู้วิธีชะลอโอกาสเกิดภัย รู้วิธีป้องกัน
ไม่ให้ภัยเกิดขึ้น รู้วิธีระงับไม่ให้ภัยลุกลามใหญ่โต รู้วิธีช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นโดย
ตนเองปลอดภัย  มีความสามัคคี ร่วมกันใช้ความรู้ความช านาญและประสบการณ์มา
วางแผนเตือนภัย แผนอพยบ ช่วยเหลือ แผนฟื้นฟ ูหลังประสบภัย รวมท้ังหมั่นทบทวน
ความรู้ ฝึกซ้อมปรับปรุงแผนให้ทันสมัยอยู่เสมอ  แม้จะยังไม่เกิดภัยพิบัติ โดยการเรียนรู้
อดีต เฝ้าระวังปัจจุบัน ลดความสูญเสียในอนาคต  

สามสิบกว่าปีมานี้ อาจารย์พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์ ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับภัยพิบัติว่า  
“ ภยัพิบัติ แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็พอ คือ ภัยจากธรรมชาติ และภัยจากมนุษย ์

แต่ต้องรับรู้ไว้ว่า ภัยทั้งสองกลุ่ม  สามารถกระตุ้น กันและกัน ให้อุบัติขึ้น รวมทั้ง 
สามารถส่งเสริมอ านาจการท าลายล้าง ให้รุนแรงขึ้น  ”   

นอกจากนี้แล้ว อาจารย์พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์ ยังเน้นลักษณะส าคัญไว้อีกอย่างคือ
“ภัยธรรมชาติเป็นภัยที่มีลักษณะซ้ า ซ่ึงจะอุบัติขึ้น ซ้ าๆพื้นที่ ซ้ าๆช่วงเวลา ซ้ าๆรูปแบบ 
ทั้งลักษณะการเกิดและการท าลาย  แตกต่างกันตรงที่จะมีความรุนแรงมากหรือน้อยกว่า 
ครั้งที่ผ่านมา  ท าให้เราสามารถเตรียมพร้อม ใช้ผลส ารวจ ตรวจวัด เฝ้าระวงั มาวางแผน
จัดการเพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย ได้ก่อนถึงฤดูกาลที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ยกเว้นในปีที่มี
ปรากฏการณ ์ เอลนิโญ หรือ ลานิญา เพราะจะเกิดภัยธรรมชาตินอกฤดูกาล ส่วนภัยจาก
มนุษย์ เป็นภัยที่ไม่มีรูปแบบหรือลักษณะประจ า ไม่มีแม้กระทั่งช่วงเวลา ที่จะอุบัติขึ้น 

เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาจิตใจผู้ก่อการได้  จึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อม 



  

ตลอดเวลา ที่ยังมีชีวิต ”   ต่อจากนี้ไปจะกล่าวถึงภัยพิบัติเฉพาะที่เกิดบ่อยๆในประเทศ
ไทย  เร่ิมตั้งแต่ความรู้เก่ียวกับภัยพิบัติ อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ไฟป่า และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื้อหาต่อไปนี้อนุญาตให้ท่านผู้อ่านเผยแพร่ได ้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ 
ไม่ว่าจะเอาไปพิมพแ์จกจ่าย หรือ เอาไปออกกระจายเสียงตามสายเป็นตอนๆ ก็ได้ อ้างอิง
ข้อมูลให้เครดิตอาจารย์พงศ์กฤษณ์ บ้าง ก็จะเป็นคุณอย่างสูง ขอเพียงอย่าลอกเอาไปขาย   

ในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าพวกเราทุกๆคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภัยพิบัติ
มากๆ ชุมชนของเราย่อมมีความพร้อม ในการป้องกันและช่วยเหลือ ครอบครัว ของเรา
ได้มากเท่านั้น  เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น พวกเราทั้งหมดย่อมปลอดภัย ความเสียหายย่อมลด
น้อยลง งบประมาณที่จะต้องน ามาใช้กับการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ในการฟื้นฟูก็
ลดลง เมื่อการใช้งบประมาณลดลง ภาครัฐก็สามารถน างบประมาณไปพัฒนา
ประเทศชาติในด้านอื่นๆได้ 

ก่อนจะเข้าเรียนรู้ลักษณะของภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นบ่อยๆใน
ประเทศไทย ได้แก่ อุทกภัย  วาตภัย  ภัยหนาว ภัยแล้ง  ไฟป่า และ แผ่นดินไหว (ส่วนภัย
จากฝีมือมนุษย์จะแยกเขียนไว้ในเล่มต่อไป) เราจ าเป็นต้องเรียนรู้ความแตกต่างของภัย
พิบัติ     อาจารย์พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์ กล่าวว่า  ภัยจากธรรมชาติท่ีว่ายากๆนั้นยังเข้าใจ 
และติดตามเฝ้าระวังได้ง่ายกว่าภัยจากฝีมือมนุษย์  เพราะ “ภัยจากมนุษย์  เปน็ภัยซ่ึงยาก
ที่จะเฝ้าระวัง คาดหมาย ท านาย หรือพยากรณ์ล่วงหน้า เพราะสามารถอุบัติขึ้นเมื่อไหร่ก็
ได้ ขึ้นอยู่กับผู้กระท า   ส่วน   ภัยธรรมชาติ เป็นภัยที่สามารถเฝ้าระวัง คาดหมาย ท านาย 
หรือพยากรณ์ล่วงหน้า เพราะจะอุบัติขึ้นซ้ าๆช่วงเวลา  ซ้ าๆพื้นที่ ซ้ าๆทั้งรูปแบบการเกิด
และลักษณะการท าลาย จะแตกต่าง ก็เพียง จะรุนแรงหรือเบาบางกว่า เหตุการณ์ครั้งที่
แล้วมา เท่านั้น   แม้ในปีที่มีปรากฏการณ์ เอลนิโญ หรือ ลานิญา จะเกิดภัยธรรมชาตินอก
ฤดูกาล ก็ยังสามารถ เฝ้าระวัง ตรวจวัด และเตือนภัยได้ล่วงหน้า เสมอ    ”  

 
 

                   * พงศ์กฤษณ์   เสนีวงศ์   นักวิจัยแห่งชาติ  วิทยากรอิสระ  
                     มือถือ 089-779-0811 โทร. 02-393-7213โทรสาร 02-745-2315 

 
 



  

บทท่ี 1 
 

ความรู้เก่ียวกับภัยพิบัติ 
                             * อาจารย์ พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์                               
 
            ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา ท่ีท าความ
เสียหายบ่อยครั้ง แต่ที่ท าเสียหายจ านวนมากคือ ภัยจากมนุษย์ อันเกิดจากอุบัติเหตุจาก
การจราจร แบ่งออกเป็น 5 ทาง  ได้แก่ ทางบก(อุบัติเหตุทางถนน มีทุกวัน เสียหายมาก
ท่ีสุด)  ทางน้ า(อุบัติเหตุทางเรือ) ทางอากาศ(อากาศยาน) ทางราง(รถไฟ รถไฟฟ้า ) และ
ทางใต้ดิน(รถไฟฟ้าใต้ดิน ) ภัยอันเกิดจากอัคคีภัย จะมีทุกชั่วโมงเพียงแต่ผู้ประสบภัยดับ
ไฟได้เอง ไฟไม่ลุกลามใหญ่โตมาก ไม่ได้แจ้งความเป็นทางการ และ ภัยจากอุบัติเหตุใน
โรงงาน ภัยในท่ีท างาน ท่ีพักอาศัย ในโรงเรียน ภัยจากการ ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ภัยจากการก่อ
การร้าย ก่อวินาศกรรม ในพื้นท่ีสาธารณะต่างๆ รวมไปถึง ภัยทางเศรษฐกิจ การพนัน ยา
เสพติด โรคระบาดในคน ในสัตว์และอาหารเป็นพิษ เป็นต้น 

ส่วนภัยจากธรรมชาติในประเทศไทย มีน้อย ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน  แต่
เมื่ออุบัติขึ้นครั้งใดจะมีความเสียหายมากและท าลายพื้นที่กว้างขวาง เพราะไมไ่ด้น าสถิติ 
ประวัติการเกิดในอดีตมาศึกษาปรากฏการณ์ ช่วงเวลา ช่วงซ้ า รูปแบบการอุบัติ ลักษณะ
การท าลาย ผลกระทบ และภัยพิบัติซ้ าซ้อน มาศึกษาหาปัญหาในอดีต เพื่อหาวิธีป้องกัน
และลดความสูญเสียในอนาคต เช่น ภัยท่ีเกิดจากฝนตกหนักต่อเน่ืองจนเกิดน้ าป่าไหล
หลาก แผ่นดินเลื่อนถล่ม น้ าท่วมไหลเชี่ยว  น้ าท่วมสูงเป็นเวลานาน  ภัยจากลมพายุ  
ตลอดจนภัยที่เกิดจากสภาวะของอากาศร้อนจัด ความแห้งแล้งของอากาศ  ที่ท าให้
ผู้ประสบภัยต้องได้รับบาดเจ็บพลัดพรากจากกัน ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ  บางครั้งเกิดการขาดแคลนอาหารที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  และ
สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพ  เราจึงควรจะสนใจศึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวกับภัยพิบัติให้มากขึ้น 
เพื่อให้เกิดความรู้และแนวความคิดในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เพื่อลดอันตราย  
และความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติดังกล่าว         
           เพื่อให้เกิดความรู้และแนวความคิดในการร่วมกันลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ 
ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ โดยทั่ว ๆ ไปดังต่อไปนี้คือ 



  

           -  ภัยพิบัติคืออะไร 
           -  ภัยพิบัติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 
           -  ผลกระทบจากภัยพิบัติมีอะไรบ้าง     
           -  ระยะของภัยพิบัติ 
 
           1.  ภัยพิบัติคืออะไร 

               ภัยพิบัติ (Disaster) เป็นภัยท่ีเกิดขึ้นแก่สาธารณชน  ซึ่งมี
ความหมายตาม มาตรา 4  ของ พระราชบัญญัติป้องกันฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2550   ค า
นิยาม   
    “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ 
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมี
ผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น
ใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรม   
 
           ค าว่า  สาธารณภัยท่ีกล่าวมานั้น ประกอบด้วยลักษณะส าคัญต่าง ๆ ดังนี้คือ.- 
           1.1  เป็นภัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมแก่กลุ่มชนหลายกลุ่ม 
           1.2  เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี อาจเกิดอย่างฉับพลัน หรือค่อย ๆ เกิดขึ้น 
           1.3  เป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 
           1.4  ท าความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ 
           1.5  เกิดความต้องการในสิ่งจ าเป็นในการครองชีพอย่างรีบด่วนส าหรับ
ผู้ประสบภัย 
 
           2.  ภัยพิบัติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 
               พิจารณาตามลักษณะการเกิดภัยพิบัติ แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ เกิดจาก
ธรรมชาติและเกิดจากกระท าของมนุษย์ ถ้าพิจารณาตามสถานการณ์จะแบ่งเป็นภัยพิบัติ
ท่ีเกิดขึ้นในสภาวะปกติ สภาวะฉุกเฉิน และสภาวะสงคราม 



  

           การแบ่งประเภทตามลักษณะการเกิดแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้คือ 
 
               2.1  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ( Natural Disaster ) เป็นภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน  
                    (1)  ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นตามฤดูกาล หรือจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ   
                         -  วาตภัย เป็นภัยท่ีเกิดจากความเร็วของลม เช่น พายุไต้ฝุ่น  พายุ   โซน
ร้อน พายุฤดูร้อน พายุฟ้าคะนอง 
                         -  อุทกภัย เป็นภัยท่ีเกิดจากฝนตกหนัก เช่น น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมใน
ฤดูฝน คลื่นจากพายุซัดฝั่ง เขื่อน ฝาย พัง 
                         -  คลื่นความร้อน เป็นลักษณะของอากาศท่ีมีอากาศร้อนจัด ผิดปกติ 
                         -  อากาศหนาวผิดปกติ เช่น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี
อากาศหนาวในบางปี ต่ ากว่าศูนย์องศาเซลเซียส 
                         -  ฝนแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
พืชพันธ์ทางการเกษตร เกิดความขาดแคลนอาหารและน้ า 
                    (2)  ภัยพิบัติท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก ท าให้เกิดภัยพิบัติ  
                         -  แผ่นดินเล่ือนหรือแผ่นดินถล่ม เป็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นดิน  ท า                                                        
ให้เกิดการไหวและการสั่นสะเทือน   หรือเมื่อมีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาที่มีพื้นดิน
ขาดต้นไม้หรือพืชคลุมดนิท่ีไม่มีการยึดเหนี่ยวของพื้นผิวดิน อาจท าให้พื้นผวิดิน
พังทลายลงมาทับบ้านเรือน ตามบริเวณเชิงเขา 
                         -  แผ่นดินไหว  เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการสั่นสะเทือนเป็น
คลื่นติดต่อกันจากจุดศูนย์กลางออกไปทุกทิศทางท าให้บ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง
พังทลาย ถ้าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงข้างใต้พื้นท้องทะเลอาจท าให้เกิด คลื่นใต้น้ า
(Tsunami)ซัดเข้าโจมตีฝั่งได้ 
                         -  ภูเขาไฟระเบิด(ผลกระทบมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่นอินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์) คือการระเบิดของแรงดันจากความร้อนภายใต้พื้นผิวโลกมีการพ่นลาวา
และเกิดการสั่นสะเทือนของภูเขาและพ่นควันที่เป็นพิษกระจายออกไปท่ัวอาเซียน 
 
 



  

                    (3)  ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นตามลักษณะสภาพของภูมิประเทศ  
                         -  อุทกภัย   เป็นภัยท่ีเกิดจากน้ าท่วมในบริเวณพื้นท่ีท่ีต่ ากว่า
ระดับน้ าทะเล มักจะมีน้ าท่วมเป็นประจ า และในบริเวณท่ีลุ่ม 
                         -  ดินถล่ม  หินถล่ม เป็นการถล่มทลายของก้อนหิน  ดินหรือโคลน  เมื่อ
ชุ่มน้ าฝนมีน้ าหนักมากอาจเล่ือนไหลลงมาทับบ้านเรือนและผู้คนบริเวณเชิงเขา 
                    (4)  ภัยพิบัติท่ีเกิดจากเชื้อโรคและภัยพิบัติท่ีเกิดจากสัตว์และแมลง ได้แก่ 
                         -  การระบาดของโรค เช่น  อหิวาตกโรค ไข้สมองอักเสบ  โรคเอดส์ เมื่อ
มีแหล่งแพร่เชื้อ หรือมีภูมิคุ้มกันต่ า 
                         -  ภัยจากสัตว์หรือแมลง เช่น หนูนา หรือตั๊กแตนที่มีจ านวนมากท าให้
เกิดความเสียหายแก่พืชไร่ อาจเกิดการขาดแคลนและอดอยาก 
               2.2  ภัยพิบัติท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ( Manmade Disaster )  เนื่องจาก
สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เพื่อความสุขสบาย หรือเพื่อการสงคราม  
                    (1)  ภัยจากอุบัติเหตุทางคมนาคม เช่น 
                         -  ทางบก เช่น รถชนกัน รถพลิกคว่ า รถตกเหว รถไฟตกราง 
                         -  ทางน้ า เช่น เรือล่ม หรือเรือชนกัน 
                         -  ทางอากาศ เช่น  เครื่องบินตก เครื่องบินชนกัน เครื่องบินระเบิด 
                    (2)  ภัยจากการก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างท่ีไม่ค านึงถึงความปลอดภัย การ
พังทลายของอาคารท่ีได้ก่อสร้างผิดแบบ ผิดเทศบัญญัติ มีการต่อเติมอาคารจนฐานราก
ไม่สามารถทานน้ าหนักได้ 
                    (3)  ภัยจากการประกอบอุตสาหกรรม เช่น  การระเบิดของท่อก๊าซหรือท่อ
แก๊สภายในโรงงาน  หม้อไอน้ าระเบิด สารเคมีลุกไหม้เกิดควันท่ีเป็นพิษ ปฏิกรปรมาณู
การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี ภัยจากขยะเคมี รังสี ท่ีไม่มีสัญชาติ 
                    (4)  ภัยจากการขัดแย้งทางลัทธิ หรือการก่ออาชญากรรม  ในที่สาธารณะ 
เช่น การวางระเบิดในสถานท่ีชุมชน ในสถานที่ราชการ และภัยจากอาชญากรข้ามชาติ                   

        (5)  ภัยท่ีเกิดจากจราจล เป็นภัยท่ีเกิดจากการท่ีชุมชนมีการขัดแย้งกันอย่าง
รุนแรง  ท าให้เกิดการยกพวกปะทะกัน  หรือเผาอาคาร  บ้านเรือน สถานท่ีราชการ  เช่น  
การจราจล  เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 "วันมหาวิปโยค" วันท่ี 17  พฤษภาคม  2535 



  

"พฤษภาทมิฬ"และ วันที่ 19 พฤษภาคม   2554"วันทหารกระชับพื้นที่ราชประสงค์"
ความถีข่องการเกิดภัยและความรุนแรงมากขึ้นq 
                    (6)  ภัยจากการปะทะด้วยก าลังอาวุธ เช่น การก่อการร้าย  สงครามกองโจร 
สงครามเต็มรูปแบบ  เช่น  สงครามโลก  ครั้งท่ี  1 และ 2  สงครามในตะวันออกกลาง 
อาวุธชีวะ เคมี รังสี สารพษิและ เชื้อโรค 
           ภัยพิบัติบางอย่างอาจเกิดจากการกระท าของมนุษย์ หรือ เกิดจากธรรมชาติ หรือท ั้ง
ธรรมชาติและมนุษย์มีส่วนร่วมท าให้เกิดภัยรุนแรงขึ้น  เช่น 
               -  ไฟไหม้ป่า อาจเกิดจากการท่ีฟ้าผ่าต้นไม้ เกิดการลุกไหม้ป่า เกิดจากการเผา
ป่าเพื่อล่าสัตว์ หาของป่า ไฟจากความประมาทของนักท่องเท่ียว 
               -  อุทกภัย เกิดฝนตกหนักเหนือเขื่อนและการพังทลายของเขื่อนจากการก่อ
วินาศกรรม บริเวณใต้เขื่อน 
               -  อัคคีภัย เกิดการลุกไหม้ขึ้นได้เองของสารเคมี  ไฟฟา้ลัดวงจรหรือเกิดจากการ
ลอบวางเพลิง 
               -  การระบาดของโรคติดเชื้อ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากสงครามเชื้อโรค 
 
           3.  ผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัติ มีอะไรบ้าง 
               ภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์  ย่อมท าความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและของประเทศชาติ ความสูญเสียจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
               3.1  ประชาชนในชุมชนท่ีประสบภัยนั้นมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุม  
ป้องกันภัยมาก หรือน้อย 
               3.2  สภาพแวดลอ้มของชุมชนนั้นเอื้ออ านวยให้ภัยพิบัติมากหรือน้อย 
               3.3  ความรุนแรงของภัยมีมากหรือน้อย 
                    ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดพายุไต้ฝุ่นขึ้น ถ้าชมุชนนั้น ๆ  ไม่มีแนวทางหรือแผน
ในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ  รวมท้ังประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจและไม่เชื่อ
ฟังค าเตือนประกาศของทางราชการ  ไม่ได้ฟังค าเตือนจากทางราชการ ไม่ได้อพยพไปสู่
ท่ีปลอดภัย   กรณีพายุไต้ฝุ่นเกย์  เมื่อวันท่ี 3 - 4  พฤศจิกายน 2532 ประชาชนไม่อพยพ
ไปอยู่ในที่ปลอดภัย ชาวเรือ ชาวประมงไม่ฟังค าเตือนของทางราชการ ออกหาปลาใน



  

ระยะเวลาท่ีมีพายุลมแรง  จึงตกอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีถูกท าลายอย่างรุนแรง  เมื่อภัย
พิบัติเกิดขึ้นแล้ว ถ้าไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ความสูญเสียย่อมมีมากขึ้น
เป็นเงาตามตัว  และจะสร้างปัญหาให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ 
อย่างมากมาย ดังต่อไปนี้ 
                    (1)  ความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติ  มีดังต่อไปนี้ 
                         -  ความเสยีหายทางเศรษฐกิจ  เช่น  ภัยจากแผ่นดินไหว ท าให้ 
                            อาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรมถล่มทลาย  เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง ถนน ทางรถไฟ เสียหาย ท าให้การติดต่อขนส่งสินค้า    และการผลิตสินค้าหยุดลง 
เกิดความจ าเป็นในการด ารงชีพ  ประเทศต้องสูญเสียเงินไปฟื้นฟูบูรณะอย่างมากมายกว่า
จะกลับคืนสู่ภาพปกติ   จึงเกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ 
                         -  ความเสยีหายด้านเกษตรกรรม  เช่น  ท าให้ข้าวและพืชผลทางเกษตร
เสียหายเกิดความขาดแคลนและอดอยาก 
                         -  ความเสยีหายทางด้านอุตสาหกรรม เช่น เมื่อเกิดเพลิงไหม้ท าให้เกิด
การสูญเสีย วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต การหยุดกิจ  การท าให้คนว่างงาน 
สินค้าขาดตลาด 
                         -  ความเสยีหายต่อทรัพย์สิน  ความสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการ 
และของประชาชนขึ้นอยู่กับประเภทของภัยพิบัติ  ความรุนแรงของภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น 
                         -  ความเสยีหายต่อร่างกายและชีวิต เช่น ท าให้เกิดบาดเจ็บ  เจ็บป่วย และ
สูญเสียชีวิต 
                    (2)  ปัญหาท่ีเกิดจากภัยพิบัติ  มีดังต่อไปนี้ 
                         -  ทางเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  การท่ีโรงงานอุตสาหกรรมถูกไฟไหม้ 
คนว่างงานและท าให้สินคา้ขาดตลาด และราคาสินคา้แพงขึ้น 
                         -  ทางการเมืองและการปกครอง เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรง ถ้าทาง
ราชการท่ีเก่ียวข้องไม่รีบแก้ไขช่วยเหลือประชาชน  จะท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกท่ี
ไม่พอใจฝ่ายบริหาร และรัฐบาลจะถูกโจมตีจากฝ่ายค้าน  
                         -  ทางด้านสาธารณสุข เช่น เมื่อเกิดโรคระบาด รัฐต้องให้การ
รักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรค  



  

                         -  ทางด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม การขนส่ง  เมื่อภัยพิบัติได้ท าลาย
ระบบการประปา ระบบไฟฟ้า การบริการ  ทางด้านระบบสื่อสาร รวมท้ังการคมนาคม
ขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ จึงเป็นปัญหา   ในการบูรณะฟื้นฟูสิง่ท่ีถูก
ท าลายขึ้นมาใหม่ 
           4.  ระยะของภัยพิบัติ มีอะไรบ้าง 
               การเกิดภัยพิบัติต่าง  ๆ ย่อมมีระยะของภัยพิบัติ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย
และหลังจากภัยสงบแล้ว ดังนี้คือ 
 
               4.1  ก่อนเกิดภัย (Pre Disaster Phase)   เป็นระยะเตรียมการและเตรียมพร้อม
ก่อนจะเกิดภัยพิบัติ  ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  เครื่องมือ
สื่อสาร เครื่องอุปโภคบริโภค ยานพาหนะ และก าลังอาสาสมัครไว้ให้พร้อม  มีการ
ฝึกอบรมและทดลองปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการเตือนภัย 
                    -  ระยะเตือนภัย (Warning Phase)  เป็นช่วงระยะเวลาก่อนเกิดภัยจะมี
ระยะเวลาเตือนภัยสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับชนิดของภัยนั้น ๆ เช่น ในกรณีของพายุหมุนเขต
ร้อน สามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม. 
               4.2  ขณะเกิดภัย (Impact Phase)   เป็นระยะท าให้เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สิน บางครั้งเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น แผ่นดินไหว บางครั้งนานเป็นชั่วโมง เช่น  
พายุไต้ฝุ่น เป็นต้น 
               4.3  หลังจากภัยสงบแล้ว (Post Disaster Phase) แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะคือ  
                    -  ระยะกู้ภัย (Rescue Phase) เป็นระยะในการเข้าไปช่วยชีวิตและระงับภัย 
ต้องกระท าให้ภัยสงบลงโดยเร็วท่ีสุด เพื่อลดอันตรายและความสูญเสียให้น้อยท่ีสุด เช่น 
การดับเพลิง การค้นหาและการช่วยชีวิต 
                    -  ระยะช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Relief Phase)  เป็นระยะที่ภัยเริ่มสงบ หรือ
ผ่านพ้นไปแล้ว     
ต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการรักษาพยาบาล  แจกจ่ายเครื่องอุปโภค  
บริโภค  ท่ีจ าเป็นและดูแลความสงบเรียบร้อย 



  

                    -  ระยะฟื้นฟบููรณะ  (Rehabilitation Phase)  เป็นระยะหลังจากภัยสงบลง
แล้ว และได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนไปแล้ว เป็นการช่วยเหลือท่ีมีท้ังแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว   อย่างไรก็ตามในช่วงระยะของภัยพิบัติเหล่านี้อาจมีการปฏิบัติตามเกี่ยวกันได้ 
เช่น การขจัดสิ่งปรักหักพัง  การซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ สร้างถนน สร้าง
สะพาน สร้างบ้านพัก การจัดศูนย์ท่ีอยู่อาศัย การพัฒนาอาชีพ ฝึกอาชีพ รักษาสุขภาพกาย 
ฟื้นฟูสุขภาพจิต 

จากความจริงท่ีว่า “เจ้าของบ้านย่อมรู้ปัญหาของบ้านตนเอง ได้ดีท่ีสุด” การ
จัดการภัยพิบัตท่ัิวโลก จึงเน้นให้ชุมชนเป็นหลัก โดยมีโครงการท่ีเน้นการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนให้เป็นฐานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Community Based 
Disaster Risk Management: CBDRM) ให้คนในชมุชนตระหนักถึงศักยภาพของชุมชน 
มุ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งย่ิงขึ้น ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และ
ร่วมด าเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงภัย จากการเร่ิมต้นด้วยการสร้างเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกชุมชน ทั้งในระดับเดียวกับ และระดับอื่นๆ ไปถึง
การจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถจะเตือนภัยได้ล่วงหน้า จากการจัดท า
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ และฝึกซ้อมแผนฯ อย่างสม่ าเสมอ มีการ
จัดระบบ และมาตรการแจ้งเตือนภัย ประกอบกับการมีอาสาสมัครในพื้นที่เฝ้าระวังท่ี
ได้รับความรู้ และหลักการจัดการภัยพิบัติอย่างเหมาะสม เฝ้าระวังในจุดท่ีสามารถบ่งชี้ถึง
ความอันตรายของภัยได้ล่วงหน้า 
           ถึงแม้ว่าภัยพิบัติบางอย่างไม่สามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้  แต่ถ้าเรามคีวามรู้
เก่ียวกับภัยพิบัติ เราก็สามารถลดความสูญเสียลงได้ ถ้าเราพร้อมก่อนภัยพิบัติมาเยือน 
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