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เรียน ผู้อ่านทุกท่าน

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ได้จัดทำาเอกสารชุด “พร้อมรับปรับตัวต่อภัยพิบัติอย่าง
สร้างสรรค์ เพิ่มพลังให้ชุมชน” หรือ Empowering Communities & Strengthening Resilience series โดย 
ทั้งชุดประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด 5 ฉบับ ซึ่งรวบรวมจากโครงการต่างๆ ของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบัติแห่งเอเชียเพื่อเสริมสร้างการพร้อมรับปรับตัวต่อภัยพิบัติใน 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐมัลดีฟ ราชอาณาจักรภูฏาน และประเทศไทย

การลดความเสี่ยงจากภัยและการเตรียมความพร้อมในระดับชุมชน เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้รู้เท่าทัน พร้อมรับ ปรับตัว และฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ศูนย์เตรียม
ความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียจึงได้ดำาเนินโครงการหลากหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถ
ช่วยลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชนมากมายในประเทศไทย และอีกหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชีย การจัดทำาเอกสารชุดนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนำาเสนอประสบการณ์ องค์ความรู้ และบทเรียน 
ที่ได้รับจากการทำางานดังกล่าว เพื่อสามารถนำาไปปรับใช้และพัฒนางานด้านบริหารจัดการภัยพิบัติให้ก้าวหน้า 
ยิ่งๆ ขึ้นไปภายใต้กรอบการดำาเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับสากล ซึ่งครอบคลุม
ระยะเวลาดำาเนินการนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไปจนถึงปี 2573

อนึ่ง การจัดทำาเอกสารชุดนี้เริ่มจากการทบทวนกิจกรรมในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผลสำาเร็จ และความท้าทาย 
ทั้งยังได้ประมวลองค์ความรู้ที่สั่งสมจากประสบการณ์ในการดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานระดับต่าง ๆ  ในหลาย
ภาคส่วน ตลอดจนชุมชนในหลายพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันตามบริบทของประเทศนั้นๆ นับเป็นการรวบรวม
บทเรียนสำาคัญเพื่อพิจารณาในการวางแนวทางดำาเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่ง
เอเชียร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั่วภูมิภาคต่อไปในอนาคต

สำาหรับในประเทศไทย ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียได้ดำาเนินกิจกรรมด้านการลด 
ความเสี่ยงภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐานมาเป็นระยะเวลายาวนานร่วมกับภาคีเครือข่าย และได้จัดทำาเอกสาร
พร้อมรับปรับตัวต่อภัยพิบัติอย่างสร้างสรรค์เพิ่มพลังให้ชุมชน ฉบับประเทศไทยขึ้นเป็นลำาดับแรก โดยหวังเป็น 
อย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้และเอกสารที่จะจัดทำาขึ้นในลำาดับถัดไปอีก 4 ประเทศ จะเป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญ 
เพื่อช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมเพิ่มพลังชุมชนให้สามารถพร้อมรับปรับตัวต่อภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในภูมิภาคเอเชียต่อไป

Mr. Shane Wright
ผู้อำานวยการบริหาร
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
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ในนามของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ผมมีความยินดีที่มีการถอดบทเรียนจาก 
การดำาเนินงานโครงการต่างๆ และเรียบเรียงขึ้นเป็นเอกสารพร้อมรับปรับตัวต่อภัยพิบัติอย่างสร้างสรรค์ 
เพิ่มพลังให้ชุมชน ฉบับประเทศไทย หรือ Empowering Communities & Strengthening Resilience: Thailand 
เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ และบทเรียนจากการดำาเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียที่ได้ทำางานร่วมกับเครือข่ายภาคีด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในประเทศไทย 
โดยเฉพาะงานด้านการลดความเสี่ยงอุทกภัยหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยนับจากปี 2554 เป็นต้นมา เอกสาร
ฉบับนี้ ยังนำาเสนอโครงการต่างๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนโดยอาศัยกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community-based Disaster Risk Management) 

ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการสร้างเสริม 
ความปลอดภัยของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำานึงถึงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ศูนย์ฯ จึงได้ดำาเนินโครงการและมาตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติอย่างรอบด้านร่วมกับ
ท้องถิ่นและชุมชนเพื่อบริหารจัดการภัยในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำามาซึ่งความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ลดผลกระทบต่อการดำารงชีพ ป้องกันความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคและสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อภาคเอกชนและธุรกิจ

เอกสารฉบับนี้ ยังนำาเสนอบทเรียนจากโครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติภายใต้ขอบข่ายงานที่หลากหลาย  
ทั้งด้านความปลอดภัยในโรงเรียน การสร้างเสริมศักยภาพด้านการโต้ตอบภัยในระดับท้องถิ่น การสร้างระบบ
เตือนภัย การพัฒนาการเตรียมความพร้อมระบบสาธารณสุข และการส่งเสริมความร่วมมือของภาคเอกชน 
ในการรับมือภัยพิบัติด้วย ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการ
สร้างเสริมศักยภาพของชุมชนให้มีความพร้อม และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง บทเรียน
และองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการต่างๆ นี้ จะสามารถนำามาใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาการลดความเสี่ยงภัย 
และสร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัติของชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าต่อไป

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุน 
ให้ชุมชนพร้อมรับปรับตัวต่อภัยพิบัติอย่างสร้างสรรค์และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีต่อไป  
ซึ่งความร่วมมือเช่นนี้เอง จักเป็นหัวใจสำาคัญให้การดำาเนินงานในประเทศไทยให้ประสบความสำาเร็จด้วยดี  

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
แห่งเอเชียด้วยดีเสมอมา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กระแส ชนะวงศ์ 
ประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย



ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยพิบัติ ได้แก่ ธรณีพิบัติภัยและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย 
ปี 2547 และมหาอุทกภัยปี 2554  ซึ่งยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำาของประชาชนชาวไทย ความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติดังกล่าวเป็นสาเหตุให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) พยายามอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย
เพื่อลดผลกระทบจากภัยต่างๆ ในระดับชุมชน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภาคีเครือข่ายในประเทศไทย ได้นำากระบวนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Reduction: CBDRR) มาปรับใช้ในพื้นที่ภาคใต้
ของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ โดยให้ความสำาคัญกับการสร้างคุณค่า
ในการทำางานในระดับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการรับรู้ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงภัย 

การให้องค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการกำาหนดความ 
เปราะบางของชุมชน กระบวนการนี้ได้นำาไปปรับใช้ทั่วประเทศในเวลาต่อมา โดยหน่วยงานจัดการภัยพิบัติ
หลักในประเทศไทย เช่น ปภ. และภาคีเครื่อข่าย เช่น ADPC ได้มีความร่วมมือกันในโครงการต่างๆ ภายหลัง
เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 

ในช่วงระยะเวลาของกรอบการดำาเนินงานเฮียวโกะ ( ปี 2548-2558) ประเทศไทยเป็นผู้นำาในงานด้านการ 
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ปัจจุบันประเทศไทยได้นำากรอบการดำาเนินการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเซนได 
เข้าบรรจุไว้ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความก้าวหน้าของ
กระบวนการทำางานระดับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับชาติและระดับภูมิภาค

ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพยายามที่จะเป็นแนวหน้าในการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
ตระหนักรู้ในความเสี่ยงภัย และเกิดการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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<< กิตติกรรมประก�ศ>>
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ขอขอบคุณทุกท่าน ดังรายนาม
ด้านล่างนี้ ที่ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาอันเป็นประโยชน์ 
ในการเรียบเรียงเอกสารฉบับนี้ตลอดมา 

น.ส. ชนิดาภา ยุกตะทัต

Mr. Atiq K. Ahmed 

นางสิริกาญจน์ คหัฎฐา

ดร. สรวิศ วิฑูรทัศน์

นายกิตติพงศ์ พงศาปาน

นายวีระพล ศรีพงษ์ชัย 

น.ส. วริฎฐา วรรณทอง

น.ส. สุนิสา สุดรัก

ศ. เกียรติคุณ ดร. กระแส ชนะวงศ์

ดร. พิจิตต รัตตกุล

Mr. Shane Wright

Mr. N.M.S.I. Arambepola

Mr. Sajedul Hasan

ดร. พีรนันท์ โตวชิราภรณ์

Mr. Frederic John Abo

Mr. Bill Ho



7

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย มีความซาบซึ้งใจในความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนของหน่วยงานต่างๆ  
ดังรายนามที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ 

หน่วยงานและองค์กรที่ร่วมดำาเนินโครงการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมชลประทาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมทรัพยากรน้ำา

สำานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำา
และอุทกภัยแห่งชาติ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สภากาชาดไทย

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนพื้นที่โครงการนำาร่อง

โรงเรียน

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 
โรงเรียนวัดไก่จ้น 
โรงเรียนวัดหัวหิน 
และโรงเรียนวัดจำาปา

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลชุมแสง  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
โรงพยาบาลปทุมธานี 
และโรงพยาบาลกลาง

องค์กรพัฒนาเอกชน

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล
เจแปนฟาวเดชั่น
เอ็นพีโอ พลัส อาร์ต
ดีไซน์ ฟอร์ ดีแซสเตอร์ (ดีฟอร์ดี)
และบริษัท คลับครีเอทีฟ จำากัด
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<< คว�มเป็นม�>>
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น 
อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม สึนามิ ภัยแล้ง และไฟป่า จากปัจจัยความเสี่ยง 
เหล่านี้ ประกอบกับความเปราะบางและการขาดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์
ต่างๆ เป็นสาเหตุนำาไปสู่การเกิดภัยพิบัติ สร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
รวมถึงความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภค เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

จะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีความไม่แน่นอน จึงทำาให้เกิดความสนใจ
และความต้องการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมและการสร้าง
ความสามารถในการลดความเสี่ยงภัยในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ดังเหตุการณ์สึนามิ 
ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2547 ซึ่งมีพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ได้รับความเสียหาย 
จากเหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าว นำามาซึ่งข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลกในการ
ประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 2  ที่จัดขึ้นในเดือนมกราคม
ปี 2548 ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น และกำาหนดข้อตกลงการดำาเนินงานด้านการลดความ
เสี่ยงภัยในกรอบการดำาเนินงานเฮียวโกะ เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 2548-2558 
ซึ่งถือเป็นกรอบปฏิบัติสากลเพื่อการลดความเสี่ยงภัยที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม

สำาหรับประเทศไทย ความสูญเสียและเสียหายครั้งรุนแรงที่เกิดจากเหตุการณ์สึนามิ รวมถึง
การต้องปฏิบัติตามกรอบการดำาเนินงานเฮียวโกะเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ได้นำา 
มาสู่การจัดทำาแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 
แผนปฏิบัติการฉบับนี้ มีรายละเอียดครอบคลุมถึงสถานการณ์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ในประเทศ การกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติ 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำาหนดดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ รวมถึงการติดตาม 
และประเมินผลในการดำาเนินงานของแผนงานต่างๆ แผนดังกล่าว แสดงถึงการยอมรับ
ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่ดำาเนินงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
ที่จะทำางานร่วมกันเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่จะเกิดในอนาคต 



9

สูง

สูง

กลาง

กลาง

กลาง

อุทกภัย
*ว�ตภัย

**แผ่นดินไหว
ภัยแล้ง

ดินโคลนถล่ม

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

                                                          * รวมถึงภัยจากพายุไต้ฝ่น 
                                                   ** รวมถึงเหตุการณ์สึนามิ 2547
ข้อมูลดัดแปลงจาก EM-DAT - The OFDA/CRED International Disaster Database (2015) for the period 1960-2015

ระดับความเสี่ยง

เหตุการณ์สึนามิปี 2547 ทำาให้เกิดการเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
จัดการภัยพิบัติให้กับหน่วยงานระดับชาติต่างๆ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นเดียวกับ
เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ
รวมถึงกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น 
ในการรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียและภาคีเครือข่ายต่างก็
ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าว จึงทำางานร่วมกันกับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้สามารถรับมือกับ 
ภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง 

เอกสารฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ 
แห่งเอเชียและภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในด้านการลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
และภัยอื่นๆ โดยเฉพาะบทเรียนสำาคัญจากการดำาเนินกิจกรรมภายหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 
ซึ่งกระบวนการทำางานที่หลากหลายเกี่ยวกับชุมชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวรับมือกับภัย
ในบริบทที่แตกต่างกัน รวมถึงได้เสนอแนะแนวทางในการสร้างศักยภาพแก่ชุมชนในการเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป
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กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา

การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข

ทั่วประเทศ 

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

กรุงเทพมหานคร นครพนม และพระนครศรีอยุธยา

การสร้างความปลอดภัยของโรงเรียน

พื้นที่ดำาเนินโครงการสร้างการเตรียมพร้อมปรับตัวของชุมชนในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2543

กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท ตรัง นครพนม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สมุทรปราการ สตูล สิงห์บุรี 

สงขลา อ่างทอง และอุทัยธานี  

การเตรียมความพร้อมของชุมชน
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<< กิจกรรมหลักที่ช่วยเสริมสร้�ง  

   ขีดคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัว

        ของชุมชนในประเทศไทย>>
ในส่วนนี้ เป็นการนำาเสนอภาพรวมของกิจกรรมที่ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ดำาเนินการในประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ว่า 
จะเป็น การลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน หรือการสร้างความสามารถในการปรับตัว
ของชุมมชน ฯลฯ ซึ่งโครงการต่างๆ มักจะเกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งสำาคัญ อาทิเช่น 
อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลหาดใหญ่ในปี 2543 เหตุการณ์สึนามิปี 2547 อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำาโขง  
และโครงการที่พัฒนาขึ้นหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ซึ่งมีทั้งหมด 6 โครงการคือ โครงการ
ลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย (Program for Reduction of Vulnerability to Floods in Thailand)  
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Program for Enhancement of 
Emergency Response) โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการลดความเสี่ยงอุทกภัยในประเทศไทย (Flood 
Risk Management Capacity Building in Thailand) โครงการบริหารจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน (Community-based Approaches to Flood Management) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ
โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย (Strengthening Capacity of Vulnerable Schools for 
Flood Preparedness and Response) และโครงการบทบาทของภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจด้วยการบริหารจัดการและวางแผน เพื่อรองรับ
การดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Private Sector Engagement in Natural Disaster Risk Reduction for 
Resilient Economies through Business Continuity Planning and Management)
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อุทกภัยหาดใหญ่ 
ปี 2543 

โครงการลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติในตัวเมือง

ในภูมิภาคเอเชีย
(AUDMP)

โครงการลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติในตัวเมือง

ในประเทศไทย
(TUDMP)

โครงการเพื่อบรรเทา
ภัยพิบัติจากสภาวะอากาศ
และอุทกภัยในเมืองรอง

ของประเทศในทวีปเอเชีย 
(PROMISE)

โครงการระดับภูมิภาค
เพื่อศึกษาตัวอย่างที่ดี

ของการเตือนภัยล่วงหน้า
จากเหตุดินถล่ม
อันเนื่องมาจาก

การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 

(RECLAIM)

กิจกรรมเพื่อสร้างความพร้อมรับปรับตัวต่อภัยพิบัติและฟื้นกลับอย่างรวดเร็ว
ให้กับชุมชนในประเทศไทย

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียได้ดำาเนินกิจกรรม
เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมความ
สำาเร็จและความท้าทายจากการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ไว้ ดังต่อไปนี้

ช่วงระยะเวลาก่อนปี 2554 เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในเดือนพฤศจิกายน 2543 ที่เทศบาลหาดใหญ่ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจและการท่องเที่ยวที่สำาคัญในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย  
นับเป็นเหตุการณ์อุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศ ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการด้านมาตรการเพื่อช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จาก
เหตุการณ์ครั้งนั้น ทำาให้เกิดโครงการลดผลกระทบจากภัยพิบัติในตัวเมืองในประเทศไทย (Thailand 
Urban Disaster Mitigation Project: TUDMP) ขึ้น ในปี 2545 โดยศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบัติแห่งเอเชียได้ทำางานร่วมกับร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิบัติการ 
เพื่อความยั่งยืนระดับเมืองในพื้นที่เป้าหมาย เทศบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงดำาเนินกิจกรรม
นำาร่องอื่นๆ ในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมโครงการลดผลกระทบจากภัยพิบัติในตัวเมืองในประเทศไทยดังกล่าว ดำาเนินการภายใต้
โครงการลดผลกระทบจากภัยพิบัติในตัวเมืองในภูมิภาคเอเชีย (the Asian Urban Disaster Mitigation 
Program: AUDMP)1 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการเพื่อการวางแผนงานบรรเทาภัยพิบัติและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งแผนงานดังกล่าวได้กำาหนดให้ประชาชนเป็นหัวใจสำาคัญในกระบวนการตัดสินใจ 
ในการกำาหนดมาตรการที่ผสมผสานระหว่างการใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้างเพื่อบรรเทาความเสี่ยง
จากภัยพิบัติในพื้นที่เป้าหมายต่างๆ มีการฝึกอบรมและจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะจากพื้นที่ 
มีการสร้างแผนบริหารจัดการและตอบโต้ในสภาวะฉุกเฉินระดับชุมชนซึ่งได้บูรณาการเข้ากับแผน
ของเทศบาลเป็นการช่วยส่งเสริมการกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกซ้อมหนีภัย การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การกู้ชีพกู้ภัย ความปลอดภัยจากอัคคีภัย เป็นต้น

ขณะดำาเนินโครงการลดผลกระทบจากภัยพิบัติในตัวเมืองในภูมิภาคเอเชีย ศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ตระหนักถึงความสำาคัญของการลดผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
ที่เกิดจากน้ำาและสภาพอากาศที่มีต่อชุมชนเมืองในพื้นที่เสี่ยงภัย ด้วยเหตุนี้ จึงได้เปิดตัวโครงการเพื่อ
บรรเทาภัยพิบัติจากสภาวะอากาศและอุทกภัยในเมืองรองของประเทศในทวีปเอเชีย (the Program 
for Hydro-Meteorological Disaster Mitigation in Secondary Cities in Asia: PROMISE)2 ขึ้น 
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ในพื้นที่เทศบาลเมือง
ป่าตอง ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต จากการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเมือง 
ที่ขาดการดูแลควบคุม ทำาให้ระดับความเสี่ยงภัยน้ำาท่วมและดินโคลนถล่มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น 
การประเมินความเสี่ยงและจัดทำาแผนที่เสี่ยงภัย ภายใต้โครงการระดับภูมิภาคเพื่อศึกษาตัวอย่างที่ดี
ของการเตือนภัยล่วงหน้าจากเหตุดินถล่มอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
(the Regional Capacity Enhancement for Landslide Impact Mitigation Project: RECLAIM) 
ช่วยกำาหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง ได้แก่ การปรับปรุงระบบระบายน้ำา รวมถึงโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมและการปลูกพืชเพื่อช่วยยึดเกาะหน้าดินบนพื้นที่ลาดชัน

โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชน สร้างจิตสำานึกและให้การสนับสนุนเครื่องมือ
เพื่อช่วยลดความล่อแหลมเปราะบางจากภัยที่พบได้บ่อยๆ ในพื้นที่ รวมถึงเสริมสร้างกระบวนการ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ นอกจากนั้น จากประสบการณ์ในการดำาเนินโครงการ
ในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง ยังทำาให้เห็นถึงความสำาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถาบันต่างๆ  
ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น

1 ดำาเนินโครงการในประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนามและประเทศไทย
2 สนับสนุนโครงการโดย สำานักงานความช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติในต่างประเทศแห่งองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  
 (USAID/OFDA) ระหว่างปี 2548-2553 ภายใต้โครงการนำาร่องในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยให้ความสำาคัญกับชุมชน 
 เมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและการบรรเทาภัยพิบัติ
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จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิบริเวณมหาสมุทรอินเดียในปี 2547 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
เป็นจำานวนมาก อาคารทรัพย์สิน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวง 
ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญและความต้องการระบบการแจ้งเตือนภัยและการโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยความร่วมมือจากโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ได้ดำาเนินโครงการการเตรียมความพร้อมและ
การเตือนภัยสึนามิและภัยธรรมชาติอื่นๆ อย่างครบวงจร (End-to-End Early Warning System 
and Preparedness for Tsunamis and Other Natural Hazards: EWSP)  มีพื้นที่ดำาเนินโครงการ
ในจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสตูล ระยะเวลาดำาเนินงาน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 จนถึงกลางปี 2549

โครงการนี้ ได้ทำาให้เห็นถึงความจำาเป็นในการสร้างความเข้มแข็งตามองค์กรประกอบสำาคัญของการ
เตือนภัยอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการสร้างศักยภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างระบบและ
กระบวนการเตือนภัยให้แก่ชุมชนที่มีความเปราะบาง ภายใต้โครงการดังกล่าว มีพื้นที่ชุมชนที่ถูก 
คัดเลือกเป็นพื้นที่โครงการนำาร่อง 3 จังหวัด คือ พังงา กระบี่ และภูเก็ต ซึ่งดำาเนินการโดยใช้หลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยอย่างครบวงจร นอกจากการดำาเนินโครงการในพื้นที่นำาร่องแล้ว 
โครงการนี้ ยังมีส่วนช่วยสร้างศักยภาพในการดำาเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ทั้งในส่วนของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน การบริหารจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉิน การประเมินความเสียหายและความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติ และการโต้ตอบสถานการณ์
ฉุกเฉินของหน่วยกู้ภัย ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูกนำาไปปรับใช้ในชุมชนอื่นๆ ของประเทศในเวลาต่อมา

อีกหนึ่งโครงการที่สำาคัญ คือ โครงการสร้างระบบเตือนภัยและลดผลกระทบจากสึนามิในมหาสมุทร
อินเดีย (Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System: IOTWS)3  ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ในระดับสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย และมีกิจกรรมสำาคัญ 
คือ การประเมินสภาวะชุมชนตามกรอบหลักคิดของชุมชนชายฝั่งที่ยืนหยัด (Coastal Community 
Resilience: CCR) เป็นการประเมินความเข้มแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในระดับชุมชน ทั้งด้าน
ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความรู้ด้านความเสี่ยงใน
ท้องถิ่น รวมถึงการเตือนภัยและการอพยพ เพื่อตอบคำาถามสำาคัญคือ “ชุมชนชายฝั่งของท่านมีความ
สามารถในการพร้อมรับปรับตัวและฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างไร?”4

เครื่องมือการประเมินดังกล่าวถูกนำาไปทดลองใช้โดย โครงการส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ที่ยั่งยืนหลังภัยพิบัติสึนามิ (Post-Tsunami Sustainable Coastal Livelihoods: SCL)5  ซึ่งสนันสนุน
การดำาเนินโครงการโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา  โครงการดังกล่าว 
ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือชุมชนชายฝั่งในการฟื้นฟูอาชีพ สร้างภูมิคุ้มกันในการปรับตัวต่อ 
ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต และปรับรูปแบบการประกอบอาชีพให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น 
โดยนำาแนวคิด “การสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม” หรือ “build back better” เป็นหลัก การนำาแนวทาง
การประเมินแบบ IOTWS มาใช้ในพื้นที่ตำาบลคำาพวน จังหวัดระนอง ได้ผ่านการหารือกับผู้แทนชุมชน 
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมประมง 
และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่

แผ่นดินไหวและ
คลื่นสึนามิบริเวณ
มหาสมุทรอินเดีย

ปี 2547

การเตรียมความพร้อม
และการเตือนภัยสึนามิ
และภัยธรรมชาติอื่นๆ 

อย่างครบวงจร
(EWSP)

โครงการสร้าง
ระบบเตือนภัยและ

ลดผลกระทบ
จากสึนามิ

ในมหาสมุทรอินเดีย
(IOTWS):

การประเมินสภาวะ
ชุมชนตามกรอบหลักคิด

ของชุมชนชายฝั่ง
ที่ยืนหยัด
(CCR)

โครงการส่งเสริม
ทางเลือก

ในการประกอบ
อาชีพที่ยั่งยืน

หลังภัยพิบัติสึนามิ
(SCL)

3 สนับสนุนโครงการโดยสำานักงานความช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติในต่างประเทศแห่งองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา:  
 USAID/OFDA)  มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ คือ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), IRG-Tetra Tech,  
 ADPC and the University of Rhode Island
4. ‘How Resilient is your Coastal Community?’ A Guide for Evaluating Coastal Community Resilience to Tsunamis and Other  
 Hazards ที่มา http://www.coast.noaa.gov/regions/pacific/resources/resilience/coastal_community_resilience_guide.pdf
5. ด้วยความร่วมมือจาก Coastal Resources Center, University of Rhode Island และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
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โครงการอื่นๆ ที่นำาแนวคิดชุมชนเป็นฐานมาใช้ในการดำาเนินโครงการคือ โครงการ 
เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการอุทกภัย (Flood Emergency Management 
Strengthening: FEMS) ภายใต้แผนงานบริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัย (Flood 
Managementand Mitigation Programme: FMMP) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง 
ซึ่งดำาเนินโครงการระหว่างปี 2547-2554 โครงการนี้มีส่วนสำาคัญในการลดความสูญเสีย 
ของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และประเทศไทย โดยได้ดำาเนิน
กิจกรรมโครงการในประเทศไทย ในพื้นที่อำาเภอเมืองนครพนม และอำาเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม ด้วยความร่วมมือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
คณะกรรมาธิการลุ่มแม่น้ำาโขงแห่งชาติ ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างขีดความ
สามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากอุทกภัย การเสริมสร้าง
จิตสำานึกของชุมชนต่อความเสี่ยงภัย และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและ
สตรีในการลดความเสี่ยงอุทกภัย

เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 

ในปี 2554 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
และภายหลังฤดูฝน ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคกลางในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำาโขง นับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน อุทกภัยครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 
หนึ่งล้านคน และธนาคารโลกได้คาดการณ์มูลค่าความความเสียหายและความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจมากกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ
กว่า 60,000 ตารางกิโลเมตร (มากกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกษตรกรรม) 
ในพื้นที่ 58 จังหวัด จากเชียงใหม่จนถึงกรุงเทพมหานคร โดยหลายจังหวัดเป็นพื้นที่เขต
อุตสาหกรรม นับเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงที่สุด

อุทกภัยในครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ระบบสาธารณูปโภค การดำารงชีวิตล้วนได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง การดำาเนินธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงมีเหตุการณ์ความสับสน 
วุ่นวายอื่นๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน อุทกภัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการรับมือ 
กับภัยขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงระดับชาติ และมีชุมชนจำานวนมากที่ขาดประสบการณ์
รับมือกับภัยพิบัติที่มีระดับความรุนแรงเช่นนี้ ทำาให้เห็นถึงความต้องการในการเพิ่ม
ศักยภาพในการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับภัยพิบัติ 

เนื่องจากชุมชนเป็นที่แรกที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบัติแห่งเอเชียจึงได้ดำาเนินโครงการต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสามารถ 
ของชุมชนให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการ
การสร้างความพร้อมในการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืนนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ลดความเปราะบางและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยกิจกรรมต่างๆ และประโยชน์
ที่เกิดขึ้น รวมถึงประสบการณ์และความท้าทายจากการทำางานทั้ง 6 โครงการ ได้ถูกนำา
มาเรียบเรียงในการนำาเสนอลำาดับถัดไป

อุทกภัยที่เกิดขึ้น
เป็นประจำาในพื้นที่

ลุ่มน้ำาโขง 

แผนงานบริหารจัดการและบรรเทา
อุทกภัย (FMMP): การสร้าง

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
อุทกภัยในภาวะฉุกเฉิน (FEMS)

มหาอุทกภัย 
ปี 2554

โครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัย
ในประเทศไทย

โครงการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน 
(PEER): การตอบโต้ของชุมชน

ในภาวะฉุกเฉิน (CADRE)/ 
การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล
ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(HOPE)

โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการ
ลดความเสี่ยงอุทกภัยในประเทศไทย

โครงการบริหารจัดการอุทกภัย
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการเตรียมความพร้อมและรับมือ

อุทกภัยในโรงเรียน

โครงการบทบาทของภาคเอกชนใน
การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจด้วยการบริหารจัดการ
และวางแผนเพื่อรองรับการดำาเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

6 สนับสนุนโครงการโดยสำานักงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งสหภาพยุโรป (ECHO) และองค์กรความร่วมมือระหว่าง 
 ประเทศของเยอรมัน (GIZ)
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ลักษณะรูปแบบการดำาเนินงานการสร้างความสามารถในการปรับตัว
ของชุมชนโดยชุมชนเป็นฐานของ ADPC

ความสามารถด้านเทคนิค
และวิทยาศาสตร์

ความสามารถ
ของกลไกสถาบัน

riverine 
flooding

flash 
flooding

coastal 
flooding

ความสามารถ
ของชุมชน

Urban 
flooding

โครงการของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย มีหลายโครงการที่เป็น
โครงการเพื่อลดความเสี่ยงของอุทกภัยประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยในเขตเมือง 
น้ำาป่าไหลหลาก น้ำาล้นตลิ่ง รวมถึงน้ำาท่วมชายฝั่ง (ในกรณีที่เกิดสึนามิ) ซึ่งศูนย์ฯ ใช้หลัก 
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานในการออกแบบและดำาเนิน
โครงการให้เหมาะกับภัยพิบัติแต่ละประเภทโดยเฉพาะ ซึ่งโครงการต่างๆ ล้วนมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพร้อมรับปรับตัวต่อภัยพิบัติของชุมชนเช่นเดียวกัน 

จะเห็นได้ว่า การทำางานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียจะให้ 
ความสำาคัญกับแนวทางการทำางาน 3 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างความสามารถให้แก่
ชุมชนโดยใช้ข้อมูลและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) การสร้างศักยภาพ
ให้กับสถาบันและองค์กรในระดับท้องถิ่น 3) การสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนในเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ และเสริมสร้างทักษะขั้นพื้นฐานเพื่อให้ชุมชนสามารถรับมือกับ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
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พื้นที่การดำาเนินโครงการ:
19 จังหวัดในลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ตั้งแต่นครสวรรค์ถึงสมุทรปราการ 
รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และมีพื้นที่โครงการสาธิตในระดับท้องถิ่น คือ 
องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ที่ได้รับการอบรมเรื่องมิสเตอร์เตือนภัยจากสภาวะน้ำาล้นตลิ่ง 4 พื้นที่ คือ
 • องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านโพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • องค์การบริหารส่วนตำาบลโผงเผง จังหวัดอ่างทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำาบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี 

ระยะเวลาดำาเนินโครงการ:
กุมภาพันธ์ 2555 – ธันวาคม 2559

ผู้สนับสนุนการดำาเนินโครงการ:
สำานักงานความช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติในต่างประเทศแห่งองค์การเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID/OFDA)

เครือข่ายภาคี:
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • กรมชลประทาน
 • กรมทรัพยากรน้ำา
 • สำานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำาและอุทกภัยแห่งชาติ
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงก�รลดคว�มเสี่ยง
ต่ออุทกภัย
ในประเทศไทย

กิจกรรมหลัก
ของโครงการ

การสร้างศักยภาพและการฝึกอบรม

• การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งการจัดฝึก 
 อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ 
 อุทกภัยอย่างบูรณาการ โดยการพัฒนาหลักสูตร
 ดังกล่าวนั้น คำานึงถึงบริบทของประเทศรวมทั้ง
 ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ในระยะที่ 1  
 พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมร่วมกับวิทยาลัย 
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• การพัฒนาคู่มือครูฝึกและการจัดฝึกอบรม 
 หลักสูตรครูฝึกมิสเตอร์เตือนภัยจากภาวะน้ำาล้น 
 ตลิ่ง
• การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ด้านอุทกภัยอย่างบูรณาการให้แก่หน่วยงานด้าน 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยของประเทศ 
 รวมทั้งจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ให้แก่ กรมทรัพยากร
 น้ำา กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา

กิจกรรมพื้นที่โครงการในพื้นที่สาธิต 

• ให้การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เชิงวิชาการ
 ในการพัฒนาแผนการเตรียมความพร้อม และ 
 แผนเผชิญเหตุขององค์การบริหารส่วนตำาบล 
 ท่าหลวง 
• ชุมชนในพื้นที่นำาร่องร่วมกำาหนดมาตรการลด 
 ความเสี่ยงอุทกภัยของตนเอง รวมถึง มาตรการ 
 เชิงโครงการและไม่ใช่โครงสร้างของชุมชน 
• การฝึกอบรมด้านการเตือนภัยและอพยพของ 
 ชุมชน โดยใช้กระบวนการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ  
 และการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติ รวมทั้ง  
 การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงจึงมีการจัดซ้อมแผนบน
 โต๊ะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5 แห่ง 
• การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ  
 เตือนภัยระดับท้องถิ่น ในพื้นที่ องค์การบริหาร 
 ส่วนตำาบลท่าหลวง องค์การบริหารส่วนตำาบล 
 บ้านโพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การ 
 บริหารส่วนตำาบลโผงเผง จังหวัดอ่างทอง
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ความสำาเร็จ
ของโครงการ

ประสบการณ์และ
ความท้าทายในการ

ดำาเนินโครงการ

เครือข่ายและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

• การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
 ส่งเสริมความร่วมมือในการดำาเนินการ 
 ด้านการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัย ของ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการแลกเปลี่ยน 
 ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม
• จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับชาติ 
 และระดับนานาชาติ 
• การจัดทำาเอกสารกรณีศึกษาเพื่อการ 
 เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ:  
 ได้แก่ “Striking Gender Balance to  
 Build a Flood-Resilient Community”;  
 “Building Flood Preparedness in  
 Community: Implementing early  
 warning systems in Ayutthaya”; และ  
 “Bringing Collaborative Governance in  
 Community Early Warning System for  
 Flood Risk Reduction”

• การทำางานร่วมกันและการสร้างความร่วมมือ 
 ในการดำาเนินโครงการกับหน่วยงานที่ 
 หลากหลายในเวลาเดียวกัน ต้องเข้าใจ 
 ความต้องการและบทบาทหน้าที่ของแต่ละ 
 หน่วยงานให้ชัดเจน  
• การสร้างความเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของ 
 ชุมชน รวมท้ังการสนับสนุนการทำางาน 
 ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 และชุมชนเป็นหัวใจสำาคัญที่สร้างการมี 
 ส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการในพื้นที่ 
 นำาร่อง
• การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ใน 
 ปัจจุบันประชาชนส่วนมากเข้าถึงข้อมูล 
 ข่าวสารได้ง่ายยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยี 
 เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายของ 
 หน่วยงานด้านอุทกภัยและชุมชน จะเป็น 
 ส่วนหนึ่งที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
 ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายยิ่งขึ้นและเป็นการ 
 ลดช่องว่างด้านการสื่อสารแจ้งเตือนภัย   
 เช่น การตั้งกลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก และ 
 อินเทอร์เน็ต
• การเข้าใจบริบททางเศรษฐกิจสังคมของ 
 ชุมชนหรือพื้นที่ที่ไปดำาเนินการจะช่วย 
 ให้การดำาเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น 
 มากยิ่งขึ้น
• การปรับปรุงและนำาใช้ระบบข้อมูลการ 
 แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและการประสานงาน 
 เพื่อรับมือกับอุทกภัยในปี 2556 ระหว่าง 
 ชุมชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น

• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรม 
 ทรัพยากรน้ำา กรมชลประทาน และกรม 
 อุตุนิยมวิทยา ร่วมพัฒนาหลักสูตรการ 
 บริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยอย่าง
 บูรณาการโดยมีเน้ือหาหลักสูตรตาม
 บริบทและความต้องการของหน่วยงาน
• ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชน ฝึกอบรม 
 เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการใช้ประโยชน์ 
 ของอุปกรณ์ รวมทั้งเป็นช่องทางการติดตาม 
 ข่าวสารเพิ่มมากยิ่งขึ้น
• จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและเตรียม 
 ความพร้อมอุทกภัยของชุมชน
• มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมิสเตอร์เตือนภัย
 จากสภาวะน้ำาล้นตลิ่ง มากกว่า 150 คน 
 ซึ่งจะเป็นตันแทนในการเฝ้าระวังและ 
 ติดตามสถานการณ์อุทกภัยของชุมชน  
• มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึก 
 มิสเตอร์เตือนภัยด้านอุทกภัยจากสภาวะ
 น้ำาล้นตลิ่ง จำานวน 26 คน โดยเป็นผู้แทน 
 จากหน่วยงานด้านการบริหารจัดการ 
 อุทกภัยของประเทศ 
• มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกศาสตร์และการ 
 บริหารจัดการอุทกภัยมากกว่า 10 ประเทศ  
 ในการระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขใน
 ประเด็นด้านการลดความเสี่ยงอุทกภัย 
 ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับชาติ
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประชุมเชิง 
 ปฏิบัติการ หรือ flood forum ที่จัดขึ้น 
 ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน 
 ต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจากชุมชน ภาค 
 ประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยน รวมถึง 
 ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
• ผู้นำาชุมชนเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยน 
 ประสบการณ์ด้านการลดความเสี่ยงต่อ
 อุทกภัยในระดับชุมชน ในการประชุม 
 ระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัย 
 ในระดับเอเชียครั้งที่ 6  
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กิจกรรมหลัก
ของโครงการ

การตอบโต้ของชุมชนในภาวะฉุกเฉิน (CADRE)

• จัดอบรมหลักสูตรระดับครูฝึกตามมาตรฐาน 
 โครงการการตอบโต้ของชุมชนในภาวะฉุกเฉิน 
• อบรมอาสาสมัครกู้ภัยระดับชุมชนในระดับตำาบล
 หรือเขตใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี 
 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 และกรุงเทพมหานคร 
• การส่งมอบอุปกรณ์ในการฝึกหลักสูตร CADRE 
 บางส่วนแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ภายหลังจากการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ในประเทศ  
 รวมทั้งส่งมอบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นและ 
 ชุดปฐมพยาบาลแก่พื้นที่ที่ร่วมโครงการ
• พัฒนาและปรับหลักสูตรการอบรมสำาหรับ 
 ประเทศไทย
• จัดการฝึกซ้อมสถานการณ์เสมือนจริงในพื้นที่  
 15 ชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าว โดยมี 
 ประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 500 คน

โครงก�รก�รตอบโต้
ในภ�วะฉุกเฉิน (PEER) 

พื้นที่การดำาเนินโครงการ:
การตอบโต้ของชุมชนในภาวะฉุกเฉิน (CADRE)

16 ชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ 
จังหวัดนครสวรรค์ (ตำาบลบางตาหงาย ตำาบลเกรียงไกร ตำาบลกรองทอง และตำาบล
ทับกฤช) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (องค์การบริหารส่วนตำาบลน้ำาเต้า องค์การ
บริหารส่วนตำาบลท่าหลวง องค์การบริหารส่วนตำาบลสำาเภาล่ม องค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลบ้านป้อม) จังหวัดปทุมธานี (เทศบาลตำาบลบางหลวง องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลหนองสามวัง องค์การบริหารส่วนตำาบลคลองห้า เทศบาลเมืองท่าโขลง) 
และกรุงเทพมหานคร (เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตบางแค และเขตหนองจอก) 

การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (HOPE)

4 โรงพยาบาลในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ โรงพยาบาลชุมแสง จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาดำาเนินโครงการ:
เมษายน 2552 - สิงหาคม 2557

ผู้สนับสนุนการดำาเนินโครงการ:
สำานักงานความช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติในต่างประเทศแห่งองค์การเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID/OFDA) และการสนับสนุนร่วมจาก
สภากาชาดอเมริกา

เครือข่ายภาคี:
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 • สภากาชาดไทย
 • กรุงเทพมหานคร 
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ความสำาเร็จ
ของโครงการ

ประสบการณ์และ
ความท้าทายในการ

ดำาเนินโครงการ

การจัดการโรงพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน (HOPE)

• การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบัน 
 การแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข  
 และกรุงเทพมหานคร  
• การปรับและพัฒนาหลักสูตรการอบรม
• การอบรมหลักสูตรนำาร่องสำาหรับเจ้าหน้าที่ 
 จากโรงพยาบาลในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ  
 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 จังหวัดนครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร 
• การอบรมหลักสูตรครูฝึกและการประชุม 
 เชิงปฏิบัติการสำาหรับครูฝึก
• การอบรมหลักสูตรการจัดการโรงพยาบาล 
 ในภาวะฉุกเฉินในระดับจังหวัด โดยมี 
 ผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงพยาบาลจังหวัด 
 และโรงพยาบาลอำาเภอ รวมทั้งหมด 32  
 โรงพยาบาล
• การสนับสนุนข้อมูลและแนวทางด้าน 
 วิชาการในการสร้างโรงพยาบาลนำาร่อง  
 คือ โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 
 พระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลกลาง  
 กรุงเทพมหานคร

• ควรส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมและทุกชุมชน 
 ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการบริหาร 
 จัดการภัยพิบัติ ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตร  
 CADRE มีเป้าหมายให้คนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ  
 ทุกเพศวัยเข้ามามีส่วนร่วม 
• การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้รับ 
 การส่งเสริมจากผู้นำาชุมชนและองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็งเห็นความสำาคัญ
 และประโยชน์ของโครงการ ช่วยให้โครงการ 
 ประสบความสำาเร็จและบรรลุเป้าหมาย  
 รวมทั้ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของ 
 เครือข่ายภาคีของโครงการด้วย 
• หากชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถ 
 รับมือกับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินใดๆ  
 โดยใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ของตนเอง 
 ได้อย่างเต็มที่แล้ว ก็จะสามารถช่วยเหลือ 
 ชุมชนข้างเคียง และช่วยบรรเทาผลกระทบ 
 จากภัยพิบัติต่างๆ ได้ 
• ควรมีการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
 ของโรงพยาบาลให้เป็นส่วนหนึ่งในแผน
 โต้ตอบภัยของโรงพยาบาล
• ควรมีการผลักดันเชิงนโยบายร่วมกับ 
 กาชาด กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน 
 ระดับประเทศอื่นๆ เพื่อให้ผู้มีอำานาจในการ
 ตัดสินใจ เข้าใจและให้การสนับสนุนโครงการ 
 ซึ่งอาจรวมถึง กิจกรรมที่มีความเหมาะสม 
 กับผู้บริหาร อาทิ การจัดทำาหลักสูตรอบรม 
 สำาหรับผู้บริหาร และจัดทำาเอกสารเชิง 
 นโยบาย เป็นต้น 
• การจะนำา CADRE เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 
 แผนการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 
 เป็นฐานได้นั้น ต้องได้รับการรับรองจาก 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กาชาด  
 และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  
 ที่มีบทบาทในการพัฒนาหน่วยกู้ภัยระดับ 
 ชุมชน ซึ่งในประเทศเวียดนาม กาชาด 
 เวียดนามได้นำา CADRE ไปใช้วางแผน 
 การจัดการภัยพิบัติทั่วประเทศแล้ว

การตอบโต้ของชุมชนในภาวะฉุกเฉิน (CADRE) 

• การเพิ่มศักยภาพการตอบโต้ภัยของชุมชน:  
 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึก CADRE 
 ตามมาตรฐานโครงการจำานวน 27 คน และ 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 
 ตามมาตรฐานโครงการในชุมชนทั้ง 4 จังหวัด  
 รวมจำานวนทั้งสิ้น 134 คน
• การจัดอบรมทั้งในระดับชาติและระดับ 
 จังหวัด โดยในระดับจังหวัดนั้น เป็น 
 การอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพชุมชนใน 
 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดปทุมธานี และ 
 กรุงเทพมหานคร โดยคนที่เข้าร่วมการ 
 อบรมไม่จำาเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ 
 ด้านการกู้ภัยมาก่อน 

การจัดการโรงพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน (HOPE)

• การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานด้าน 
 สาธารณสุขในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
 ให้สามารถปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือ 
 แก่ประชาชนในภาวะภัยพิบัติได้อย่าง
 ต่อเนื่อง โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
 พื้นฐานตามมาตรฐานโครงการ รวมทั้งหมด 
 151 คน ซึ่งในจำานวนนี้ มีผู้ผ่านการอบรม
 หลักสูตรครูฝึก HOPE ตามมาตรโครงการ 
 จำานวน 18 คน 
• ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์
 ร่วมเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงาน 
 ด้านสาธารณสุขในประเทศไทย และร่วม 
 ออกแบบรูปแบบแผนโต้ตอบภัยพิบัติ 
 ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
• สนับสนุนการจัดตั้งระบบการบัญชาการ 
 เหตุการณ์ของโรงพยาบาล และเตรียม 
 ความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ 
 ต่างๆ ให้ครอบคลุมองค์ประกอบสำาคัญ  
 4 อย่างของโรงพยาบาล รวมทั้งมีการ 
 จัดซ้อมสถานการณ์จำาลองที่อาจเกิดขึ้น 
 ในอนาคต
• การประเมินความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
 ตามดัชนีความปลอดภัยของโรงพยาบาล 
 ตามหลักการองค์การอนามัยโลก โดย 
 โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมิน มีดังนี้  
 โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลปทุมธานี   
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ  
 โรงพยาบาลชุมแสง
• การจัดซ้อมสถานการณ์เสมือนจริงแบบ 
 เต็มรูปแบบในโรงพยาบาลปทุมธานี และ 
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี 
 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมมากกว่า 100 คน 
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กิจกรรมหลัก
ของโครงการ

การฝึกอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัย 
ชุมชนเป็นฐาน  

• การทำางานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผน 
 เตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงของชุมชน

การฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึก (TFI)

• การฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกตลอดระยะเวลา  
 8 วัน จะแบ่งหลักสูตรเป็นการสอนเนื้อหา 
 ทฤษฎี และการฝึกซ้อมสถานการณ์จำาลอง โดย 
 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึกตามมาตรฐาน  
 CADRE จำานวน 12 คน จาก 48 คน ที่ผ่าน 
 การฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานแล้ว ซึ่งผู้ที่ 
 ผ่านหลักสูตรครูฝึกสามารถจัดอบรมหลักสูตรนี้
 ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ของประเทศได้ 

เครื่องมือตรวจสอบความพร้อมภัยพิบัติของชุมชน

• การพัฒนาเครื่องมือนี้ ได้ผ่านการทดลองใช้ 
 ในชุมชนพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการประเมินความ 
 พร้อมของชุมชนนั้นๆ

โครงก�รเพิ่มศักยภ�พชุมชน
ในก�รลดคว�มเสี่ยงอุทกภัย
ในประเทศไทย 

พื้นที่การดำาเนินโครงการ:
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดำาเนินโครงการ:
พฤษภาคม 2555 – มกราคม 2557 

ผู้สนับสนุนการดำาเนินโครงการ:
JTI Foundation

เครือข่ายภาคี:
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • สภากาชาดไทย
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ความสำาเร็จ
ของโครงการ

ประสบการณ์และ
ความท้าทายในการ

ดำาเนินโครงการ

การอบรมการเตรียมความพร้อมและการ
ตอบโต้ภัยของชุมชน  

• การอบรมหลักสูตรการเตรียมพร้อม 
 ตอบโต้ภัยในระดับชุมชน มีผู้เข้าร่วมการ 
 อบรมทั้งสิ้นจำานวน 48 คน ประกอบด้วย  
 ผู้แทนจากชุมชน อาสาสมัคร มูลนิธิ และ 
 เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• มอบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น และ
 ชุดปฐมพยาบาล ให้แก่พื้นที่ที่เข้าร่วม 
 โครงการ โดยอุปกรณ์เหล่านี้ กลุ่มอาสา
 สมัครที่ผ่านการอบรม ได้นำาไปช่วยเหลือ 
 ชุมชนที่ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2556  
 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

• การทำางานในระดับชุมชนนั้น ควรให้ความ 
 สำาคัญกับการประสานงานกับหน่วยงาน 
 ในระดับพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจ และ 
 สามารถทำางานร่วมกันได้ รวมทั้งการ 
 พัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาใน 
 ด้านใด การให้ข้อมูลที่เหมาะสมและให้ 
 ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ จะเป็นแนวทางที่นำา 
 ไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัย 
 ได้ด้วยตนเอง
• การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่นและชุมชน การเพิ่มศักยภาพและ 
 ความรู้ในการบริหารจัดการลดความเสี่ยง 
 อุทกภัย การสร้างความเห็นพ้องต้องกัน  
 และการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึง  
 จะเป็นการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
 ได้ให้แก่ชุมชน
• ควรส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่ทำางาน
 ด้านการลดความเสี่ยงภัย มีความเข้าใจ 
 ตรงกันในเรื่องหลักการเตือนภัยอย่าง 
 ครบวงจร เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไป 
 ในทิศทางเดียวกัน

• ชุมชนและกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ในจังหวัด 
 พระนครศรีอยุธยาที่เข้าอบรมหลักสูตร  
 CADRE มีศักยภาพและทักษะในการ 
 รับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้น
• ทีมกู้ภัยของชุมชนได้ถูกจัดตั้งขึ้น และ 
 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำางานได้อย่าง 
 เหมาะสม สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ 
 ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ได้
• ผู้แทนชุมชนและอาสาสมัครที่ผ่านการ 
 อบรมหลักสูตรครูฝึก สามารถจะจัดอบรม 
 หลักสูตรให้แก่คนในชุมชนได้
• จัดทำาร่างเครื่องมือตรวจสอบความพร้อม 
 รับมือภัยพิบัติในระดับชุมชน โดยคู่มือนี้ 
 มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดความพร้อมด้านระบบ
 การเตือนภัยของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งผ่าน
 การทดลองด้วยการทดสอบการใช้งาน 
 ในระดับพื้นที่โดยความร่วมมือของกรม 
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
 สภากาชาดไทย เพื่อนำาไปใช้งานด้านการ 
 ลดความเส่ียงภัยในชุมชนเป็นฐานใน 
 อนาคต 
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กิจกรรมหลัก
ของโครงการ

การสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการอุทกภัย
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐานในพื้นที่เป้าหมาย

• การประเมินความเสี่ยงอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม
• การสำารวจชุมชนเบื้องต้นในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อ 
 เข้าใจปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ศักยภาพ 
 ของชุมชน ความสามารถในการช่วยเหลือ 
 ตนเอง และความต้องการเพื่อลดความเสี่ยง 
 จากอุทกภัย
• การแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา 
 อุทกภัยของชุมชน
• การสร้างแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและ 
 การฝึกซ้อมแผน
• การเช่ือมโยงการทำางานของคณะกรรมการ 
 ชุมชนกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น 
 ถึงระดับชาติ รวมถึงด้านการพยากรณ์อากาศ 
 และการแจ้งเตือนภัย
• การจัดทำาคู่มือด้านการบริหารจัดการอุทกภัย 
 โดยอาศัยชุมชนเป็นฐานที่ได้จากประสบการณ์ 
 การดำาเนินโครงการ และการติดตามผลในพื้นที่

โครงก�รบริห�รจัดก�ร
อุทกภัยโดยอ�ศัย
ชุมชนเป็นฐ�น

พื้นที่การดำาเนินโครงการ:
น้ำาล้นตลิ่ง: 
 ชุมชนตลาดเก่า อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

น้ำาท่วมฉับพลัน: 
 บ้านบุพราหมณ์ อำาเภอนาดี จังหวดปราจีนบุรี

ระยะเวลาดำาเนินโครงการ:
พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2558 

ผู้สนับสนุนการดำาเนินโครงการ:
 • องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 

เครือข่ายภาคี:
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • กรมทรัพยากรน้ำา
 • สภากาชาดไทย
 • สำานักงานนโยบายบริหารจัดการน้ำาและอุทกภัยแห่งชาติ
 • สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • องค์การบริการส่วนตำาบลในพื้นที่เป้าหมาย
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ความสำาเร็จ
ของโครงการ

ประสบการณ์และ
ความท้าทายในการ

ดำาเนินโครงการ

ความยั่งยืนของกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการ 
อุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานในพ้ืนท่ี
ชุมชนเป้าหมายเมื่อโครงการสิ้นสุดลง

• ส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการ 
 อุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเข้าใน 
 แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการระดับ 
 ท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชาติ
• ส่งเสริมและอำานวยความสะดวกในการ 
 ก่อตั้งกองทุนเพื่อบริหารจัดการอุทกภัย/ 
 ภัยพิบัติระดับชุมชน
• เช่ือมโยงคณะกรรมการบริหารจัดการ 
 อุทกภัยเข้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
 ระดับท้องถิ่น ระดับอำาเภอ และระดับชาติ
• เชื่อมโยงแนวคิดและกิจกรรมด้านการ 
 บริหารจัดการอุทกภัยเข้ากับการปรับตัว 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ 
 อากาศ
• จัดสรรวัสดุอุปกรณ์สาธิต เพื่อลดความ 
 เสี่ยงจากอุทกภัยให้แก่ชุมชน

• ในการสร้างศักยภาพให้ชุมชน สิ่งที่สำาคัญ 
 คือต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ และ 
 ตรงประเด็น เน้นการทำากิจกรรมที่สนุก  
 สอดแทรกความรู้ มีสื่อและอุปกรณ์ที่ 
 น่าสนใจ หลีกเลี่ยงภาษาที่เป็นวิชาการ 
 และเป็นทางการ
• เมื่อชุมชนเข้าใจและเห็นถึงความสำาคัญ 
 ของกิจกรรมต่างๆ ชุมชนจะช่วยกันคิด  
 และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  
 ทำาให้ชุมชมเกิดความรู้สึกร่วม รู้สึกถึงการ 
 เป็นเจ้าของ และอยากที่จะเผยแพร่ความรู้ 
 ที่ได้ส่งต่อให้แก่ผู้อื่น
• ควรให้หน่วยงานในท้องถิ่นร่วมให้ความรู้ 
 กับชุมชนในเรื่องต่างๆ เพราะนอกจาก 
 จะได้ใกล้ชิดกับชุมชนแล้ว ยังได้ข้อมูลที่ 
 ตรงต่อความต้องการของคนในพื้นที่ อีกทั้ง 
 ยังช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ 
 ที่ดีระหว่างกัน นำาไปสู่ความร่วมมือซึ่งกัน 
 และกันต่อไปในอนาคต
• ควรศึกษาว่า มีกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นทำา 
 และสามารถนำามาเชื่อมโยงและต่อยอด 
 ในพื้นที่ได้หรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่เกิด 
 ความซ้ำาซ้อน และยังช่วยให้เกิดการสร้าง 
 เครือข่ายระหว่างกัน

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
 เป้าหมายในจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการ 
 สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ 
 ประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมและการ 
 วางแผนเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัย
• ชุมชนเป้าหมายจัดตั้งคณะกรรมการ 
 ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของชุมชน
• ชุมชนเป้าหมายพัฒนาและทดสอบแผน 
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 
 โดยการซ้อมแผน
• ศักยภาพของคณะกรรมการป้องกัน 
 และบรรเทาอุทกภัยของชุมชนเป้าหมาย 
 ด้านการเตรียมความพร้อมและการแจ้ง 
 เตือนภัยล่วงหน้ามีเพิ่มขึ้นจากการฝึก 
 อบรมและการซ้อมแผน
• การส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและ 
 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
 ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อ 
 สร้างศักยภาพแก่ชุมชนเป้าหมายด้านการ 
 เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
• ชุมชนตลาดเก่าได้งบประมาณสนับสนุน 
 ในการติดตั้งอุปกรณ์สาธิตเพื่อลดความ 
 เสี่ยงจากอุทกภัยในชุมชน (กล้องวงจรปิด  
 12 ตัว และสปอตไลท์ 3 ดวง)
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กิจกรรมหลัก
ของโครงการ

เสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและ 
การวางแผนรับมือกับอุทกภัย

• ดำาเนินโครงการร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์การ 
 บริหารส่วนตำาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ทั้ง 2 แห่ง เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่โรงเรียน 
 เป้าหมาย 4 โรง ด้านการประเมินความเสี่ยง 
 จากอุทกภัย การสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อ 
 เตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย และการ 
 สอดแทรกความรู้ด้านการลดความเสี่ยงจาก 
 ภัยพิบัติเข้าในกิจกรรมการเรียนการสอน

โครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พ
ในก�รเตรียมคว�มพร้อม
และรับมืออุทกภัยในโรงเรียน

พื้นที่การดำาเนินโครงการ:
อำาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าหลวง: โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 
  โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดหัวหิน
 • องค์การบริหารส่วนตำาบลจำาปา: โรงเรียนวัดจำาปา

ระยะเวลาดำาเนินโครงการ:
สิงหาคม 2556 – ตุลาคม 2557 

ผู้สนับสนุนการดำาเนินโครงการ:
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด ผ่านทาง Give2Asia 

เครือข่ายภาคี:
 • สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา
 • สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
 • องค์การบริหารส่วนตำาบลในพื้นที่เป้าหมาย
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ความสำาเร็จ
ของโครงการ

ประสบการณ์และ
ความท้าทายในการ

ดำาเนินโครงการ

การบูรณาการด้านการลดความเสี่ยงจาก
อุทกภัยเข้าในกิจกรรมการเรียนการสอน

• การสอดแทรกความรู้ด้านการลดความเสี่ยง 
 จากภัยพิบัติเข้าในเนื้อหาบทเรียนและ 
 กิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  
 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา  
 ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ  
 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ดนตรีและ 
 นาฏศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
• การจัดกิจกรรมปลุกจิตสำานึกและสร้าง 
 วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในโรงเรียน  
 โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ 
 การดำาเนินกิจกรรม ได้แก่ สื่อการเรียนรู้ 
 ต่างๆ ชุดปฐมพยาบาล โปสเตอร์ เอกสาร 
 ตัวอย่างกรณีศึกษา เกมส์ไพ่ และคู่มือ 
 ข้อแนะนำาเกี่ยวกับภัยพิบัติ

• สนับสนุนให้โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 4 โรง  
 สร้างแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม 
 ป้องกันอุทกภัยของโรงเรียน
• ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้าน 
 ความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยพิบัติ 
 ต่างๆ จากกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่  
 กิจกรรมปลุกจิตสำานึกด้านความปลอดภัย
 ในโรงเรียนและการซ้อมแผน
• ช่วยเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำานึกที่ดี 
 ด้านการเตรียมความพร้อมและรับมือกับ 
 อุทกภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ ครู นักเรียน  
 ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เพื่อให้เกิดการสานต่อกิจกรรมต่อไปใน 
 อนาคต
• ช่วยเผยแพร่เอกสารแนวทางในการจัดการ 
 เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
 และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพ 
 ภูมิอากาศ ซึ่งจัดทำาโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
 องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล องค์การ
 ช่วยเหลือเด็ก และองค์การยูนิเซฟ 
• ช่วยเผยแพร่และต่อยอดกิจกรรมการ 
 เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ซึ่งริเริ่มโดย มูลนิธิ 
 ญี่ปุ่น เอนพีโอ พลัส อาร์ต ดีไซน์ ฟอร์  
 ดีแซสเตอร์ (ดีฟอร์ดี) และบริษัท คลับ  
 ครีเอทีฟ จำากัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

• เนื่องจากโรงเรียนมีแผนการเรียนการสอน 
 และกิจกรรมตามหลักสูตรอยู่แล้ว อีกทั้ง 
 ยังต้องมีภาระงานและแผนตามตัวช้ีวัด  
 การทำากิจกรรมกับโรงเรียนจึงต้องมีความ 
 ระมัดระวังและมีความยืดหยุ่น เพราะเป็น 
 การเพิ่มภาระให้แก่ครูและเบียดบังเวลาใน 
 การเรียนการสอนของนักเรียน แต่หาก 
 โรงเรียนเห็นถึงความสำาคัญก็จะช่วยปรับ 
 แผนเพื่อให้ดำาเนินกิจกรรมโครงการได้ 
 เช่นกัน
• ในหลายกรณี การดำาเนินกิจกรรมเพื่อลด 
 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในโรงเรียนสามารถ 
 ทำาได้ง่ายกว่าในชุมชน เนื่องจากครูเป็น 
 ผู้มีความรู้ สามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ 
 และเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และมีทักษะที่ดี 
 ในการถ่ายทอดสอดแทรกความรู้ เมื่อครู
 เข้าใจและเห็นด้วยกับกิจกรรม เด็กก็พร้อม 
 ที่จะร่วมกิจกรรมด้วย
• การให้ความรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ ใน 
 โรงเรียน ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับวัย 
 ของเด็กที่ต่างกัน
• กิจกรรมที่ออกแบบสำาหรับนักเรียนควร 
 เป็นกิจกรรมที่สนุก สร้างสรรค์ สอดแทรก 
 ความรู้ และให้เด็กได้มีส่วนคิดและทำา เมื่อ 
 เด็กได้เรียนจากความสนุกและได้ปฏิบัติ 
 จริง ก็สามารถจำาได้ ช่วยเพิ่มทักษะ และ 
 อยากที่จะนำาไปบอกเล่าแก่ผู้ปกครอง และ 
 ชุมชน
• การดำาเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจาก 
 ภัยพิบัติในโรงเรียน ควรมุ่งหมายความยั่งยืน 
 ของผลลัพธ์กิจกรรม โดยการสร้างการมี
 ส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของกับโรงเรียน 
 เป้าหมาย เพื่อสอดแทรกความรู้และทักษะ 
 ต่างๆ ในการเรียนการสอน และสามารถ 
 ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ 
 พื้นที่
• โครงการที่มีระยะเวลาในการดำาเนิน 
 โครงการระยะยาว ควรคำานึงถึงการโยกย้าย 
 บุคลากรภายในโรงเรียน เช่น ผู้อำานวยการ 
 และครู เนื่องจากอาจส่งผลให้ขาดความ 
 ต่อเนื่องในการดำาเนินโครงการ
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กิจกรรมหลัก
ของโครงการ

จัดกิจกรรม และการอบรมในเรื่องของการวางแผน
การดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การประเมินความ
เสี่ยง และการการวิเคราะห์มูลค่าและผลประโยชน์
สำาหรับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ระดับท้องถิ่น รวมถึงองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

• การฝึกอบรมตามหลัก ISO22301
• เอกสาร และอุปกรณ์การฝึกอบรมด้าน BCP  
 สำาหรับ SME ซึ่งพัฒนามาจากคู่มือของทาง  
 APEC
• การให้การสนับสนุนแก่ SME โดยตรงในด้านที่ 
 เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ให้ความช่วยเหลือ สสว. และ ปภ. รวมถึงองค์กร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวย
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านภัยพิบัติของ 
ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• รายงานการสำารวจและการประเมินเก่ียวกับ 
 ความพร้อมของ SME ในการรับมือภัยพิบัติ
• รายงานการวิเคราะห์นโยบาย กฎหมายสถาบัน 
 ที่เกี่ยวข้อง และแรงกระตุ้นในการส่งเสริม SME  
 ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

โครงก�รบทบ�ทของภ�คเอกชน
ในก�รลดคว�มเสี่ยงจ�ก
ภัยธรรมช�ติ เพื่อเสริมสร้�ง
คว�มเข้มแข็งด้�นเศรษฐกิจ
ด้วยก�รบริห�รจัดก�ร
และว�งแผน เพื่อรองรับ
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง

พื้นที่การดำาเนินโครงการ:
ทั่วทั้งประเทศ

ระยะเวลาดำาเนินโครงการ:
มิถุนายน 2556 – ปัจจุบัน 

ผู้สนับสนุนการดำาเนินโครงการ:
 • JTI Foundation (2013-2014)
 • รัฐบาลแคนาดาผ่านทางกองทุน IIDRM ดูแลโดยธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
  (2015-2016)
 • รัฐบาลเยอรมนี ผ่านสำานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ)
  (2015-2016)

เครือข่ายภาคี:
 • สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ความสำาเร็จ
ของโครงการ

ประสบการณ์และ
ความท้าทายในการ

ดำาเนินโครงการ

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการสร้างความเข็มแข็ง 
ของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผ่านหลากหลายวิธี อาทิ การจัดงานสัมมนา 
เว็บไซต์ การตีพิมพ์กรณีศึกษา เป็นต้น

• การจัดสัมมนาระดับชาติ และระดับ 
 ภูมิภาคเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่อง 
 ความเข้มแข็งของ SME ด้านภัยพิบัติ
• รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับการเสริมสร้าง 
 ความเข้มแข็งด้านภัยพิบัตของ SME ใน 
 ประเทศไทย
• เอกสารแนวทางปฏิบัติท่ีดีจากประเทศ 
 กลุ่ม APEC เกี่ยวกับ BCP
• จดหมายข่าวฉบับพิเศษภายใต้หัวข้อ  
 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลด 
 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
• เว็บไซต์ iPrepareBusiness

• ภายหลังการเข้าร่วมการอบรม และกิจกรรม 
 ของโครงการ SME มีความเข้าใจและ
 เล็งเห็นความสำาคัญของการเตรียมความ 
 พร้อมรับมือกับภัยพิบัติมากยิ่งขึ้น 
• การให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และ 
 การฝึกปฏิบัติในการอบรม ทำาให้ SME มี
 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดำาเนิน 
 ธุรกิจอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
• SME ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีโอกาส 
 ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
 ผ่านการสัมมนา ทั้งระดับชาติและระดับ 
 ภูมิภาค 

• ประสบการณ์ทำางานและความท้าทายใน 
 การดำาเนินโครงการ 
• SME จำานวนมากมีมุมมองเกี่ยวกับแผน 
 การบริหารจัดการภัยพับิต เช่น การวางแผน 
 การดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่ม
 งบประมาณของตนเองไม่ใช่เป็นการลงทุน
• ช่องว่างระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ 
 มีผลทำาให้ขาดความเชื่อมั่นและการสื่อสาร 
 ที่ไม่ตรงกัน นั้นอาจนำาไปสู่การไม่ให้ 
 ความร่วมมือระหว่างกันได้  
• การสัมมนาหรือเวิร์คชอปที่ใช้เวลาเพียง  
 1 วัน ถือว่าเหมาะสมที่สุดในการสร้าง 
 ความตระหนักรู้แก่ SME เนื่องจาก 
 ผู้ประกอบการมักมีเวลาว่างน้อย
• ควรจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ เป็นภาษาไทย  
 เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสื่อมวลชน



28

คว
าม

ปลอ
ดภัยในโรงเรียน

กา
รเต

รีย

มค
วามพร้อมของชุมชน

การส

ร้า
งค

วา
มพ

ร้อ

มข
องหน่วยงานด้านสาธารณ

สุข 

กา
รมี

ส่ว
นร่ว

มของภาคเอกชน

พร้อมรับปรับตัว
ต่อภัยพิบัติ

อย่างสร้างสรรค์
เพิ่มพลังให้ชุมชน

หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554 ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  
ได้ดำาเนินการส่งเสริมการพร้อมรับปรับตัวในระดับท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อกำาหนดเป็นแนวทางในการสร้างความปลอดภัยและการมีความเป็นอยู่
ที่ดีของชุมชน นอกจากนี้ กิจกรรมที่ดำาเนินงานยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถ
พร้อมรับปรับตัวได้ด้วยตนเอง โครงการของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
ที่ดำาเนินงานมาตลอดภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยนั้น ครอบคลุมประเด็นในหลายมิติ โดยมีการทำางาน
ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ เพื่อกำาหนดมาตรการลดความเสี่ยงภัย แก้ปัญหาความเปราะบาง 
เและช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยอื่นๆ 

ภาพรวมของกิจกรรมและโครงการของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียที่ดำาเนินงาน 
ตลอดหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554 ในการสร้างการพร้อมรับปรับตัวในระดับชุมชน  
มีจุดเด่นในการดำาเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน ความปลอดภัยในโรงเรียน การสร้าง 
ความพร้อมของหน่วยงานด้านสาธารณสุข และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

เหุตก�รณ์มห�อุทกภัย ปี 2554: บทบ�ทศูนย์เตรียมคว�มพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
ในก�รสร้�งก�รพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน 
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- ชุมชนเป็นกลุ่มแรกที่ต้องมีการเตรียม
ความพร้อม การรับมือโต้ตอบภัย และมี
มาตรการในการลดผลกระทบของภัยพิบัติ 
เนื่องจากเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ประชาชนใน
ชุมชนจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ต้องเผชิญ และ
ต้องรับมือกับภัยนั้นๆ ก่อนที่บุคคลภายนอก
จะเข้าถึงพื้นที่ ดังนั้น การฝึกอบรมให้ความรู้ 
และการมีอุปกรณ์ฉุกเฉินที่เหมาะสม จึงเป็น
สิ่งสำาคัญที่ทุกชุมชนต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะและขีดความสามารถของประชาชนใน
พื้นที่ จึงเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วยให้เกิดการ
พร้อมรับปรับตัวในระดับชุมชน ในทำานอง
เดียวกัน การพัฒนาและนำาระบบเตือนภัย
อย่างครบวงจรไปใช้ในระดับท้องถิ่น เป็น 
สิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถรับมือ 
กับภัยได้ทันท่วงที 

- สถานพยาบาลที่มีความพร้อม เป็นองค์
ประกอบสำาคัญที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถ
รับมือกับภัยพิบัติได้ การสร้างความพร้อม
ให้สถานพยาบาลสามารถทำาได้โดยการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรให้สามารถจัดการกับภัยพิบัติ 
ขนาดใหญ่ได้โดยผ่านการอบรมเฉพาะทาง  
การมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม  
และสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้สถานพยาบาล
ดำาเนินงานได้ในภาวะภัยพิบัติ คือ ต้องมี
ความพร้อมของมาตรการเชิงโครงสร้าง 
และไม่ใช่โครงสร้าง รวมถึง การที่บุคลากร
มีความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
จะสามารถให้บริการแก่ประชาชนที่ประสบภัย 
ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ การพัฒนานโยบาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะช่วยให้การ
ประสานงานในภาวะภัยพิบัติได้ดีขึ้น การ 
เตรียมความพร้อมเช่นนี้ จะช่วยลดความ 
สูญเสียและเพิ่มจำานวนผู้รอดชีวิตในภาวะ
ภัยพิบัติได้ 

- การบูรณาการความรู้ด้านการลดความ
เสี่ยงภัยเข้าไปสู่ระบบการศึกษา จะเป็นการ
ช่วยให้เด็ก (ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางใน
ชุมชน) สามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติได้ โรงเรียนเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นใน
การสร้างการบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัย 
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน และเป็นศูนย์รวม
ในการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติของ
ชุมชน ครูซึ่งเป็น “บุคคลตัวอย่าง” สามารถ
ส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างความตระหนักใน
การลดความเสี่ยงภัยของชุมชนได้ และ 
จากประสบการณ์ทำางานของโครงการ ยังได้
เรียนรู้ว่า นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้และ 
ช่วยสร้างความตระหนักด้านการลดความ
เสี่ยงภัยในชุมชนของตนด้วย 

- การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการเตรียม 
ความพร้อมด้านภัยพิบัติ เป็นส่วนสำาคัญใน
การสร้างการพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชนได้ 
ในประเทศไทยมี SMEs อยู่มากถึง 95% 
ของภาคธุรกิจทั้งหมด ภาคธุรกิจเป็นภาคส่วน 
สำาคัญในการเชื่อมโยงอาชีพและการสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยทั่วไปแล้ว
ธุรกิจมักจะขาดการเตรียมพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติ และบ่อยครั้งที่ภาคธุรกิจจะได้รับ
ความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติ  
หน่วยงานในชุมชนควรให้ความสำาคัญกับ
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและการให้
ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในการประเมิน
ความเสี่ยง และการวางแผนการดำาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ได้แสดงให้เห็นถึงการก้าวผ่าน
วิธีการหรือแนวคิดเดิมในการบริหารจัดการภัยพิบัติของชุมชน เช่น การสร้างความปลอดภัย
ภายในโรงเรียน การสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนของอาชีพ และการสร้างระบบการเตือนภัย
อย่างครบวงจร (ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยังคงมีความสำาคัญในการสร้างการพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน) 
โดยศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ได้นำาแนวคิดแบบองค์รวมมาใช้ในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติของชุมชน เช่น การสร้างศักยภาพให้แก่สมาชิกในชุมชนให้สามารถรับมือ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ด้วยตนเอง (การเรียนรู้ทักษะการโต้ตอบภัย) และการช่วยเหลือภาค
เอกชนให้สามารถดำาเนินธุรกิจและฟื้นตัวได้ภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ

อีกทั้ง ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียยังได้นำาประสบการณ์ ความรู้ และบทเรียน
จากการทำางานในแต่ละพื้นที่มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพร้อมรับปรับตัวต่อภัยพิบัติ
อย่างสรา้งสรรค์ เพิ่มพลังให้ชุมชน ซึ่งลำาดับต่อไปของเอกสารฉบับบนี้ จะอธิบายและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบทเรียนต่างๆ ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียได้เรียนรู้ระหว่างการ
ทำางานโครงการตลอดมา บทเรียนเหล่านี้ จะเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้การ
ดำาเนินงานลดความเสี่ยงภัยของชุมชนมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
สร้างชุมชนให้มีความพร้อมรับปรับตัวทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปในอนาคต

มุ่งมั่นส่งเสริมก�รพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชนในประเทศไทย 
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ในส่วนนี้ จะกล่าวถึงบทเรียนที่ได้จากการทำางานและประสบการณ์การดำาเนินโครงการของ 
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย โดยแต่ละโครงการมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชนในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำาเนินการ 
มาตลอดภายหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 การถอดบทเรียนครั้งนี้ คำานึงถึงประเด็น
ด้านธรรมาภิบาลท้องถิ่น การพร้อมรับปรับตัวจากอุทกภัย การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
ประเมินความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการลดความเสี่ยงภัย การพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน การพัฒนาขีดความสามารถระบบเตือนภัย การพัฒนาสินทรัพย์ของชุมชน
เพื่อการลดความเสี่ยงจากอุทกภัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความปลอดภัยจาก
อุทกภัยของโรงเรียน และการสร้างพลังชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและเครือข่าย
ความร่วมมือ พร้อมทั้งตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ที่ดำาเนินงานด้านการสร้างความพร้อมรับปรับตัว
ให้ชุมชนในประเทศไทย โดยตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ได้มาจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยภาคี 
เครือข่ายซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมดำาเนินโครงการมาโดยตลอด รวมถึงผลลัพธ์ของแต่ละบทเรียนในการ
ช่วยเพิ่มพลังให้กับชุมชน 

<< บทเรียนสำ�คัญนำ�ไปสู่

           ก�รเพิ่มพลัง และ

       ก�รพร้อมรับปรับตัว>>
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นายลิขิต สากระแสร์ หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยา กบินทร์บุรี สาธิตการวัดปริมาณน้ำาฝน ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งในการอบรมหลักสูตร การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพร้อมรับปรับตัว 
ให้ชุมชน เพื่อให้การทำางานนั้นมีประสิทธิภาพ (รวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการพร้อมรับ 
ปรับตัวจากอุทกภัย) การทำาให้กิจกรรมสำาคัญต่างๆ ประสบความสำาเร็จได้นั้น ควรบูรณาการ 
กิจกรรมเข้ากับแผนในระดับที่สูงกว่า และสามารถที่จะระดมงบประมาณและทรัพยากร 
ที่จำาเป็นเพื่อใช้ดำาเนินการในกิจกรรมชุมชนได้ การมีส่วนร่วมของผู้มีอำานาจตัดสินใจ 
เป็นสิ่งสำาคัญของการทำางานในระดับท้องถิ่นในการสร้างการพร้อมรับปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

01 ธรรม�ภิบ�ลท้องถิ่นและก�รพร้อมรับ
ปรับตัวจ�กอุทกภัย
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 “พวกเราต้องการสร้างความรู้ให้กับชุมชนเพื่อให้

เขาสามารถมีข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า และเผยแพร่

ข้อมูลนี้ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย”

การทำางานกับชุมชนจำาเป็นที่จะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนภูมิภาคและระดับ
จังหวัดต่อการดำาเนินโครงการด้านการลดความเสี่ยงภัยในชุมชน ช่วยให้ประชาชนและตัวแทน
หน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งทราบถึงข้อจำากัดและข้อมูลที่จำาเป็น
จากหน่วยงานนั้นๆ ได้โดยตรง ซึ่งการแลกเปลี่ยนเช่นนี้ ทำาให้ตัวแทนภาครัฐเห็นปัญหาและได้รับ 
ข้อมูลที่ตรงประเด็นจากประชาชน โครงการที่ดำาเนินการในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าและองค์การ
บริหารส่วนตำาบลบุพราหมห์ ช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริหารจัดการ
อุทกภัยของชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนกลางให้เกิดเป็น 
เครือข่ายการทำางานร่วมกันมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ การพัฒนาแผนของชุมชนให้มี 
ความสอดคล้องกับแผนและแนวทางการพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชาติ 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การจัดอบรมความรู้เรื่องการแจ้งเตือนอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำาบลท่าหลวง โดยมีนายประสิทธิ ไต่ทัน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำาและปรับปรุงระบบชลประทาน 
เขื่อนพระราม 6 ร่วมเป็นวิทยากรด้วยนั้น เป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนจากชุมชนได้สอบถามและ
ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยน้ำาจากเขื่อนที่อยู่เหนือพื้นที่ขึ้นไป และทำาให้ทราบข้อมูลน้ำาที่ไหล 
มาจากพื้นที่เหนือเขื่อนว่ามีผลกับพื้นที่ของตนเองอย่างไร และใช้ระยะเวลาเท่าไรกว่าจะมาถึงพื้นที่  
ผลการอบรมนี้ ทำาให้ชุมชนสามารถวางแผนและกำาหนดแนวทางการรับมือสถานการณ์อุทกภัย
ได้ทันท่วงที อันนำามาซึ่งการฝึกทักษะเพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำาของชุมชน เช่น การคาดการณ์ระยะ
เวลาการเดินทางของน้ำา และการคาดการณ์ระดับความสูงของน้ำาที่จะกระทบกับพื้นที่ของตน 

นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำา 
สำานักงานชลประทานที่ 12 

ก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นในพื้นที่เป็นสิ่งสำ�คัญ
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จากการดำาเนินโครงการทำาให้เห็นว่า การสร้างชุมชนในการพร้อมรับปรับตัวอย่างมี 
ประสิทธภาพนั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือและการทำางานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียจากหลาย 
ระดับ ซึ่งจะทำาให้ชุมชนสามารถระดมทรัพยากรและมีการตัดสินใจร่วมกันอย่างเหมาะสม  
อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของชุมชนยังคงเป็นหัวใจสำาคัญ อีกทั้ง ต้องมีความเข้าใจ
และเข้าถึงบริบทของพื้นที่ชุมชนนั้นๆ

ผลของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากชุมชนในธรรมาภิบาลท้องถิ่น และการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่นๆ นั้น มีตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ เหตุการณ์
อุทกภัยปี 2556 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ 
โครงการมีความกระตือรือร้น มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง และ
มีการติดตามสถานการณ์น้ำาร่วมกัน จากตัวอย่างดังกล่าวทำาให้เห็นว่า การเพิ่มความ
สามารถของชุมชนโดยการให้ความรู้และความเข้าใจ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการทำางาน
ของหน่วยงานภาครัฐด้านการแจ้งเตือนอุทกภัยแก่ชุมชน ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

ก�รทำ�ง�นร่วมกันจะเป็นส่วนสำ�คัญในก�รสร้�งก�รพร้อมรับปรับตัวในชุมชน
อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำาชุมชน เข้าร่วมการซ้อมแผนบนโต๊ะด้านการเตือนภัย 
อย่างครบวงจร ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าหลวง  
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การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำาหนดมาตรฐานการลดความเสี่ยงภัย 
อย่างเหมาะสมนั้น เป็นสิ่งสำาคัญในการกำาหนดมาตรการการสร้างการพร้อมรับปรับตัว
ให้ชุมชนสามารถนำาไปปฏิบัติใช้ได้จริง จากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมดังกล่าว 
ช่วยให้ชุมชนสามารถกระจายทรัพยากรต่างๆ อย่างทั่วถึง สามารถนำาข้อมูลเกี่ยวกับ 
ความเสี่ยงในพื้นที่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น การยกของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำาเริ่ม
สูงขึ้น เป็นต้น รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านการขนส่งและด้านงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมและการทำางานร่วมกันดังกล่าว ยังทำาให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจในท้องถิ่น  
ได้ทราบถึงปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่ประชาชนประสบอยู่ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับ 
ความเสี่ยงภัยและความท้าทายด้านสังคม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
จะช่วยให้กิจกรรมโครงการเกิดความยั่งยืน

การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยอย่างบูรณาการ ที่จัดอบรม
ให้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำา และ 
กรมอุตุนิยมวิทยา ทำาให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาและมีความเข้าใจต่อแนวคิดการลด 
ความเสี่ยงอุทกภัยในภาพรวม จากการอบรมนี้ ทำาให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ สามารถ 
นำาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงสร้าง
ศักยภาพในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอุทกภัยตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง 
ได้ดียิ่งขึ้น

ชุมชนในพื้นที่โครงก�รได้รับก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ในก�รสร้�งก�รพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน 

เร�จะเพิ่มพลังให้ชุมชน ได้อย่�งไร 



36

02
ทุกชุมชนมีวิธีการและมาตรการในการรับมืออุทกภัยที่แตกต่างกัน นั่นหมายความว่า 
แต่ละพื้นที่มีปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และบ่อยครั้งที่ผลกระทบที่เกิดกับพื้นที่หนึ่ง 
จะส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ที่ใกล้เคียง กระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Risk Assessments: PRA) ถือเป็นเครื่องมือสำาคัญในการช่วยให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจปัจจัยความเสี่ยงของพื้นที่ตนเองได้ดียิ่งขึ้น เพราะกระบวนการ 
PRA เป็นกระบวนการที่ร่วมกันประเมินความเสี่ยงของทุกคนในชุมชน ร่วมกันคิด และ
สะท้อนความต้องการของตนเองได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังเป็นส่วนช่วยให้เกิดความเป็น
เจ้าของร่วมกัน อันนำาไปสู่กระบวนการวางแผนของชุมชน กระบวนการประเมินความเสี่ยง
ที่ครอบคลุมถึงการประเมินภัย การประเมินความเปราะบาง และการประเมินศักยภาพ 
โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม จะนำาการรับรู้เกี่ยวกับภัยของชุมชน
เข้ามาร่วมวิเคราะห์ ซึ่งวิเคราะห์จากฐานข้อมูลในพื้นที่ 2 ด้าน คือ ประวัติภัยของชุมชน 
และแผนที่ภัยของชุมชน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้ จะถูกนำาไปใช้ในการระบุและกำาหนด
แนวทางการลดความเสี่ยงอุทกภัยของชุมชนต่อไป 

ก�รพัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รประเมิน
คว�มเสี่ยงภัยของชุมชน

เด็กและเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงของชุมชน
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การดำาเนินโครงการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มี
การจัดฝึกอบรมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล และผู้แทนจาก 6 ชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้เข้าใจถึงภัยในพื้นที่ ความล่อแหลม 
เปราะบาง และความสามารถของตนเอง ผลจากการประเมินความเสี่ยงทำาให้ทราบว่า ชุมชน 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวหิน และหมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา มีความเสี่ยงต่ออุทกภัยมาก มีผู้นำาที่เข้มแข็ง 
สมาชิกในชุมชนมีการรวมตัวเพื่อทำากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ ในขณะที่หมู่ที่ 10 ซึ่งมีความเสี่ยง
มากเช่นกัน แต่ชุมชนมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าหลวง
จึงได้คัดเลือกชุมชนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 เป็นชุมชนเป้าหมายในการดำาเนินโครงการเพื่อลด 
ความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยา

การประเมินความเสี่ยงสามารถนำามาใช้เพื่อทำาความเข้าใจกับสภาพพื้นที่ ปัญหา และศักยภาพ
ในการบริหารจัดการกับอุทกภัยของชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มดำาเนินกิจกรรม
โครงการ การประเมินช่วยให้สามารถกำาหนดแผนงาน และวิธีการในการดำาเนินโครงการเพื่อช่วย
เสริมสร้างศักยภาพแก่ชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการดำาเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คณะทำางานโครงการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ใช้กระบวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อสำารวจชุมชนเบื้องต้นในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า  
ซึ่งได้รับผลกระทบซ้ำาซากจากน้ำาท่วมล้นตลิ่ง และบ้านบุพราหมณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงจากน้ำาป่า
ไหลหลาก จากการประเมินความเสี่ยงชุมชนตลาดเก่า ทำาให้ทราบว่า ผู้นำาและคณะกรรมการ
ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้านต่างๆ อยู่แล้ว และรวมตัว
ทำากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ ในส่วนของบ้านบุพราหมณ์ ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำาบลที่เข้มแข็ง 
มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในแง่ของการบริการจัดการ
อุทกภัย สามารถช่วยแนะนำาแนวทางที่เหมาะสมในการดำาเนินกิจกรรมโครงการได้ อีกทั้งยังมี
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการเตรียมพร้อมและรับมือกับ 
น้ำาท่วมฉับพลัน น้ำาป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนของทุกปี นอกจากนี้ ยังได้รับการสนุบสนุนจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินโครงการในชุมชนเป้าหมายอีกด้วย

ก�รใช้ผลจ�กก�รประเมินคว�มเสี่ยงเพื่อคัดเลือกชุมชนเป้�หม�ย

ก�รสำ�รวจชุมชนเบื้องต้นเพื่อกำ�หนดแนวท�งในก�รดำ�เนินโครงก�ร
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“ผมได้ความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจจากกิจกรรมโครงการ

หลายอย่าง ซึ่งสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้

ปรับไปใช้ในกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน

ได้ต่อไปในอนาคต”

ในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวดรุณี ธาราทิพยกุล ประธานชุมชน เป็นผู้นำา
ในการประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่บริเวณลานกิจกรรมของชุมชนริมแคว
หนุมานในการทำากิจกรรม และมีสมาชิกชุมชนทุกเพศทุกวัยแบ่งกลุ่มทำากิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน  
มีการวาดแผนที่ชุมชน แสดงจุดปลอดภัย จุดเสี่ยงภัยน้ำาท่วม โดยใช้สัญลักษณ์และสีต่างๆ  
มีการจัดทำาบัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดภัย ได้แก่ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก และยังจัดทำาบัญชีทรัพยากรที่มีในชุมชน บุคคลสำาคัญในชุมชนและ 
หน่วยงานที่สำาคัญในพื้นที่ รวมถึงรายละเอียดในการติดต่อ ประวัติการเกิดอุทกภัยและผลกระทบ  
นอกจากนี้ ตำาแหน่งที่อยู่ของผู้นำาชุมชน กลุ่มเปราะบาง และทรัพยากรต่างๆ ยังถูกกำาหนดลงบน 
แผนที่ชุมชนด้วย เพื่อให้รู้ว่า หากเกิดภัยจะต้องช่วยเหลือใคร ติดต่อใคร และช่วยเหลือที่ไหนก่อน 
ท้ายที่สุด เป็นการนำาเสนอผลจากการประเมินความเสี่ยงโดยเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ยอมรับผล
ร่วมกัน

โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญในชุมชน การประเมินความเสี่ยงภัยในโรงเรียนมีขั้นตอนคล้ายกับ 
การประเมินความเสี่ยงภัยในชุมชน เพียงแต่มีขอบเขตการประเมินที่มุ่งเน้นพื้นที่ในโรงเรียน 
และมีผู้บริหารและครูในโรงเรียนเป็นผู้ทำาการประเมิน โดยเริ่มจากการหารือกับครูแต่ละโรงเรียน
ถึงประวัติการเกิดอุทกภัย สาเหตุและผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นทั้งต่ออาคารและทรัพย์สินของ
โรงเรียน นักเรียนและบุคลากร การเรียนการสอน รวมถึงประสบการณ์ของโรงเรียนในการ 
เตรียมพร้อมและรับมือกับน้ำาท่วม จากนั้น จึงเดินสำารวจอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ เพื่อ
เข้าใจถึงทิศทางการไหลของน้ำา บริเวณที่ถูกน้ำาท่วม บริเวณที่ปลอดภัย ระดับความสูงของน้ำา 
จำานวนชั้นของอาคารเรียนและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ห้องเรียน และอุปกรณ์ที่เคยได้รับความ
เสียหายและลักษณะการซ่อมแซม จากนั้น จึงวาดเป็นแผนที่เสี่ยงภัยของโรงเรียน 

อาจารย์ธวัช สร้างตนเอง ครูโรงเรียนวัดจำาปา

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กอุทกภัยในชุมชน ควรนำ�โดยผู้นำ�ในพื้นที่

โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย ก็ส�ม�รถใช้กระบวนก�รประเมินคว�มเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมได้
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ก่อนเริ่มโครงการการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน (PEER) ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
แห่งเอเชียร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำาการประเมินความสามารถและ 
ความต้องการของชุมชน โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
ทำาให้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของ
โรงพยาบาลในการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน 

ในการวางแผนสำาหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่นั้น โครงการใช้วิธีการประชุม
เพื่อหารือร่วมกับทีมของโรงพยาบาล และดำาเนินการประเมินความเสี่ยงของโรงพยาบาลโดยใช้
ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยในโรงพยาบาลขององค์การอนามัยโลก มาประเมินความเสี่ยงภัยของ
โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียได้ร่วมมือ 
กับกระทรวงสาธารณสุขในการดำาเนินการดังกล่าว ซึ่งครูฝึก HOPE สามารถประเมินความเสี่ยง
เพื่อใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการเตรียม
ความพร้อม โต้ตอบกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติขนาดใหญ่ได้ การประเมินความเสี่ยงในโรงพยาบาล
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง (structural elements) ด้านส่วนประกอบที่ไม่ใช่โครงสร้าง  
(non-structural elements) การจัดระบบการทำางานและการให้บริการ (functional elements) 
และความพร้อมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ (human resource management) เพื่อประเมิน 
ผลกระทบจากภัยพิบัติต่อการให้บริการของโรงพยาบาล และพิจารณากำาหนดกิจกรรมที่จำาเป็น
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ดียิ่งขึ้น

คู่มือการวางแผนการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำาหรับ SMEs ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมใช้วางแผนดำาเนินธุรกิจในยามที่เกิดเหตุภัยพิบัติ โดยมีรูปแบบและ 
เนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะกับุคคลทั่วไป ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับทุกคน ซึ่งในเนื้อหา
มีการระบุขั้นตอนการวางแผนไว้ทั้งหมด 10 ขั้นตอน ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถทำา 
BCP ได้ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม การใช้คู่มือดังกล่าวต้องทำาความเข้าใจปัจจัยสำาคัญที่มีผล
ต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การประมาณมูลค่าความเสียหายและระยะเวลาการฟื้นฟู
โดยจะทราบข้อมูลดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น ซึ่งขั้นตอนสำาคัญ คือ เจ้าของธุรกิจ 
ต้องพิจารณาเปรียบเทียบโอกาสของการเกิดภัย ผลกระทบต่อบริษัท และการดำาเนินงานของ
บริษัท ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่า บริษัทควรลงทุนในด้านใด 

“ การประเมินโรงพยาบาลทำาให้

บุคลากรทางแพทย์เช่นเราตื่นตัวและคิดเกี่ยวกับ

ผลกระทบของภัยพิบัติของโรงพยาบาล”  

นายพีรพงศ์ แตงจิติเจริญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปทุมธานี 

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงโรงพย�บ�ลมีส่วนสำ�คัญในก�รระบุคว�มเปร�ะบ�ง และทำ�ให้รู้
คว�มต้องก�รของก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถในด้�นต่�งๆ 

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงภัยเบื้องต้น เป็นส่วนสำ�คัญของคู่มือก�รพัฒน� BCP สำ�หรับ SMEs 
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เครื่องมือประเมินความเสี่ยงอย่างง่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการวางแผน BCP ของ SMEs 

การจัดลำาดับ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ

สูง สูง เสียหายรุนแรง เป็นภัยต่อบริษัท 
เสียชีวิต และบาดเจ็บจำานวนมาก 

กลาง ปานกลาง ความเสียหายปานกลางกระทบการ
ปฏิบัติงาน บาดเจ็บจำานวนมาก 

ต่ำา น้อย เสียหายบ้าง บาดเจ็บเล็กน้อย 

การจัดลำาดับ  ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด  การจัดลำาดับ

แผ่นดินไหว ส ก ต ส ก ต 1

น้ำาท่วม ส ก ต ส ก ต 2

ส ก ต ส ก ต

ส ก ต ส ก ต

ต�ร�งแสดงโอก�สที่จะเกิดภัยและผลกระทบ

ตัวอย่างแสดง Risk Impact and Likelihood Comparison 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินความเสี่ยง เป็นการสร้างความตระหนักและ
ช่วยให้ประชาชนรับรู้ถึงพื้นที่ที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยงของชุมชนตนเอง ในการเก็บข้อมูล
การประเมินความเสี่ยงของชุมชน ควรนำาเอาภูมิปัญญาของชุมชนนั้นๆ มาใช้เป็นฐานข้อมูล 
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญใช้เป็นส่วนประกอบในการประเมินความเสี่ยงภัยต่อไป ซึ่งการประเมิน
ความเสี่ยง ควรมีกระบวนการหารือและหาแนวทางร่วมกันเพื่อนำาความรู้ของชุมชนนั้นๆ 
มาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ทั้งนี้ การดำาเนินการประเมินความเสี่ยงต้องใช้วิธีการ 
อย่างง่ายเพื่อประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ 

การประเมินความเสี่ยงรูปแบบนี้ จะช่วยให้ได้ข้อมูลของชุมชนมากยิ่งขึ้นและมีส่วนช่วย
ให้โครงการสามารถพัฒนารูปแบบการทำากิจกรรมให้มีความเหมาะสม จากโครงการที่ได้ 
ดำาเนินการในประเทศช่วยให้สามารถเพิ่มทักษะในการประเมินความเสี่ยงของชุมชน ครู
ในโรงเรียน บุคลากรของโรงพยาบาล และผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ของประเทศ  
สิ่งที่สำาคัญคือ การที่ท้องถิ่นให้การสนับสนุนจะช่วยให้เกิดการร่วมให้ข้อมูลของชุมชนมี
มากยิ่งขึ้น สมาชิกของชุมชนได้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและให้ข้อมูลเฉพาะๆ  
ที่จำาเป็นต่อพื้นที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี เช่น ข้อมูลภัย ความเปราะบางต่างๆ และ 
ขีดความสามารถของชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ประช�ชนในพื้นที่เป็นผู้ที่พัฒน�ประวัติภัยของชุมชน 

เร�จะเพิ่มพลังให้ชุมชน ได้อย่�งไร 
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03
การประเมินความเสี่ยงภัยของชุมชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุข ช่วยในการสร้าง 
ความเข้าใจปัญหาและความท้าทายที่ชุมชนมีอยู่ และเป็นส่วนสำาคัญในการช่วยกำาหนด 
มาตการแก้ปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม กล่าวคือ ผลการประเมินความเสี่ยง 
สามารถนำามาใช้ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการของชุมชนและแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน 
ของโรงพยาบาลได้ องค์ประกอบเฉพาะของการวางแผนความเสี่ยง คือ การกำาหนด
วัตถุประสงค์ การระบุทรัพยากรที่จำาเป็น การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของสมาชิก
ในชุมชน และ/หรือหน่วยงานภาคีต่างๆ และการกำาหนดแผนงานเพื่อให้ทราบถึงระยะเวลา 
ที่ต้องทำากิจกรรมต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ในการดำาเนินโครงการเพื่อสร้างการพร้อมรับปรับตัว
ให้ชุมชนนั้น สิ่งสำาคัญที่ต้องคำานึงถึง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพราะจะ
ทำาให้รู้ถึงความต้องการของชุมชนและระดับการยอมรับความเสี่ยง อันจะนำามาซึ่งการ
กำาหนดกิจกรรมและโครงการที่เหมาะสมกับความต้องการตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ 

ก�รว�งแผนก�รลดคว�มเสี่ยงภัย
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

สมาชิกหมู่ 2 บ้านหัวหิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีส่วนร่วมในการวางแผนการเตรียมความพร้อม
ลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
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วิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหาและประโยชน์ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข

• การสัญจรมีความยากลำาบาก • การสัญจรมีความยากลำาบาก • เตรียมยาเรือไว้ล่วงหน้าก่อนฤดูน้ำาหลาก

• ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
เช่น เรือขนส่ง

• บ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับ        
ความเสียหาย

• น้ำาท่วมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำาให้รับมือไม่ทัน
ท่วงทีโดยเฉพาะน้ำาป่า

• ติดตามสถานการณ์และขนของขึ้นที่สูง      
ล่วงหน้า

• ขอรับงบประมาณช่วยเหลือจากรัฐบาลในการ
ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ

• แหล่งซ่องสุมมิจฉาชีพ • ปัญหายาเสพติดในชุมชนและปัญหาทาง
กายภาพ เช่น ไม่มีแสงสว่างตามทาง

• ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยตรวจตราความ
ปลอดภัย

• ติดตั้งสปอตไลต์เพิ่มแสงสว่างในจุดมืด

• สัตว์ที่เป็นอันตรายเพิ่มมากขึ้น • น้ำาท่วมฉับพลันทำาให้สัตว์ต่างหนีน้ำาขึ้นมา 
เช่น งู ตะขาบ จระเข้ แมงป่อง

• เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น

• ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล • น้ำาท่วมพัดพาเอาขยะและสิ่งปฏิกูลมา ทำาให้
บ้านเรือนและชุมชนสกปรก

• น้ำาท่วมช่วยชะล้างสิ่งสกปรกไปกับน้ำา        
(ในบางบ้าน)

• คัดแยกขยะและทิ้งในบริเวณที่จัดเตรียมไว้

• ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในน้ำา

• สาธารณูปโภค (น้ำา ไฟฟ้า) ถูกตัดขาด • มิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำา เมื่อน้ำาท่วมจำาเป็น
ต้องยกให้อยู่เหนือน้ำา

• แจ้งการไฟฟ้าให้ทำาการย้ายมิเตอร์ขึ้นสู่ที่สูง
เหนือน้ำา

• การขับถ่ายไม่สะดวก • ห้องน้ำาอยู่ชั้นล่างถูกน้ำาท่วม

• ส้วมเต็มเนื่องจากน้ำาท่วม

• บางบ้านไม่มีปัญหาหากน้ำาท่วมไม่ถึงชั้น 2 
เนื่องจากมีห้องน้ำาชั้นบน

• มีความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน เช่น 
ส้วมกระดาษ สุขาลอยน้ำา

ต�ร�งแสดงม�ตรก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กอุทกภัย ที่ได้ดำ�เนินก�รเพื่อแก้ปัญห�และลดผลกระทบ

การวางแผนการบริหารจัดการภัย เป็นเครื่องที่จะช่วยให้ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมและรับมือ 
โต้ตอบภัยอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการให้คนในชุมชนร่วมกันทำาความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหา 
จุดอ่อน ช่องว่าง และขีดความสามารถ ซึ่งการที่จะรู้ถึงประเด็นเหล่านี้ สามารถทำาได้โดยการ
ประเมินความเสี่ยง เช่น การใช้การประเมินความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมดังที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้  
จากนั้น ให้นำาผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการของชุมชน โดยครอบคลุม 
ระยะเวลาก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดภัย รวมทั้ง การระบุตัวชี้วัดที่มีความเป็นไปได้ และ
กำาหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบในชุมชน จากการดำาเนินโครงการที่ผ่านมา ทำาให้เห็นว่า การ
พูดคุยและหารือร่วมกัน เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนร่วมคิดและทราบถึงต้นเหตุของ 
ปัญหาที่เกี่ยวกับภัยในชุมชนของตนเอง จากจุดนี้ ช่วยให้ชุมชนสามารถกำาหนดแนวทางการแก้
ปัญหา เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการปรับตัวของคนในชุมชน มากกว่าการคิดถึง
มาตรการเชิงโครงสร้างที่ต้องใช้งบประมาณจำานวนมาก นอกจากนั้น ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่ง
ที่เป็นเสมือนดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโครงการ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดเลือก
มาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ ด้วยชุมชนเอง ซึ่งช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบ
ต่อชุมชนของตนเอง

ก�รว�งแผนก�รบริห�รจัดก�รลดคคว�มเสี่ยงอุทกภัยของชุมชน ช่วยในก�รระบุม�ตรก�ร
ลดคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมอย่�งคุ้มค่�และยั่งยืน 
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หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในชุมชน มีความสำาคัญเป็นอย่างมาก 
เพราะต้องดูแลรักษาชีวิตของประชาชนในยามที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น การวางแผนเพื่อ 
ให้สถานพยาบาลสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะถ้าเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ต้องมั่นใจได้ว่าบุคคลากรด้านการแพทย์จะสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ทันที นั่นหมายความว่า โรงพยาบาลหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่นั้นๆ  
มีการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างทันท่วงที กิจกรรมการเตรียมความพร้อม 
โรงพยาบาลในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (HOPE) ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความ
สามารถในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (PEER) ช่วยสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการ 
ให้กับโรงพยาบาลนำาร่อง คือ โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาล 
จังหวัดปทุมธานี ในการสร้างแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในสถานพยาบาลของบุคลากร 
ตลอดทั้งกระบวนการ

การโต้ตอบกับสถานการณ์ฉุกเฉินของสถานพยาบาล จำาเป็นต้องประสานงานกับ 
สถานพยาบาลอื่นๆ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งต้องอาศัย
ความคิดเห็น ข้อมูลความรู้เฉพาะทางจากทุกฝ่ายงานในสถานพยาบาล เช่น ฝ่ายการรักษา
ความปลอดภัย ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายพยาธิวิทยา ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายอำานวยบริหาร และ
ฝ่ายการเงิน รวมถึงกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
เตรียมพร้อมของโรงพยาบาล ซึ่งประสบการณ์ที่ได้จากการดำาเนินกิจกรรมโครงการ
นำาร่อง แสดงให้เห็นว่า กระบวนการวางแผนของโรงพยาบาลช่วยให้คณะกรรมการรู้ถึง
จุดอ่อน จุดแข็ง และสามารถนำาไปใช้พัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำา การวางแผน
อย่างมีส่วนร่วมยังช่วยให้มีทางเลือกในการนำาทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า และช่วยให้
แผนมีความชัดเจนและนำาไปปฏิบัติได้จริง

ก�รว�งแผนโต้ตอบสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินของโรงพย�บ�ล ช่วยให้ส�ม�รถกำ�หนดกรอบ
และแนวท�งก�รรับมือกับสถ�นก�รณ์ รวมทั้งวิธีก�รปฏิบัติต่�งๆ

ทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินบัญชาการเหตุการณ์ระหว่างการซ้อมในที่บังคับการ ณ ศูนย์บัญชาการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา



45

“การถอดบทเรียน มีความหมายโดยนัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

ที่ต้องมีการระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางนั้นได้ถูก

ปฏิบัติจริง ซึ่งแนวทางนั้นสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ผ่านการฝึกปฏิบัติหรือผ่านประสบการณ์จริงที่บทเรียนนั้นถูก 

‘เรียนรู้’ ถ้าคุณสามารถตรวจสอบแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาได้

คุณถึงจะมีบทเรียนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพื่อไม่ให้กระทำาผิดซ้ำาอีก” 

Mr. John Abo, Deputy Chief of Party, PEER Program, ADPC

การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นกระบวนการที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ชุมชนและหน่วยงาน 
ด้านสาธารณสุขมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง ความเสี่ยงของภัยใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะ
การพัฒนาต่างๆ เหล่านั้น จึงต้องการมีทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในการวางแผนการ
โต้ตอบต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้การทำางานในสถานการณ์
จริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการมีแผนที่ดีแล้ว การฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอ การทบทวน
และซักซ้อมแผน ควรมีการปรับปรุงแผนภายหลังการฝึกซ้อม หรือภายหลังการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่ง 
การฝึกซ้อมนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินการเตรียมความพร้อม และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทราบถึง
ความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยจุดมุ่งหมายหลักของการจัดซ้อมสถานการณ์ คือ การประเมินขีด 
ความสามารถของหน่วยงาน ในการรับมือกับสถานการณ์จริง

เนื่องจากการรับมือภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินจะเป็นการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลที่แตกต่างจากสภาวะ
ปกติ และการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงพยาบาลก็แตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำา เพราะเป็นการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างจากสิ่งที่บุคลากรมีความถนัดและทำางานอยู่ภายใต้สภาวะที่กดดัน โครงการพัฒนาขีดความ
สามารถในการตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติ จึงมีกิจกรรมสำาคัญที่จะดำาเนินการในโรงพยาบาลที่ได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นโรงพยาบาลนำาร่อง คือ การจัดฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติในโรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสฝึกทักษะ 
การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นการประเมินโครงการในด้านความรู้ที่ได้รับ

ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แบ่งการฝึกซ้อมสถานการณ์ 
ของโรงพยาบาลออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยสามารถกำาหนดรูปแบบและในขั้นตอนการจัดฝึกซ้อมได้แตกต่างกัน   
ขั้นตอนที่ 1 คือ การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ โดยใช้แผนการโต้ตอบภัยที่มีอยู่ของโรงพยาบาลเป็นแนวทางในการฝึก
ซ้อม ซึ่งจะทำาให้ทราบถึงความต้องการในการปรับปรุงหรือพัฒนาแผนเพื่อรับมือกับภัยที่มีความเสี่ยงต่อตนเอง  
กระบวนการนี้จะช่วยทำาให้มั่นใจได้ว่า องค์ประกอบสำาคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งการ
บัญชาการเหตุการณ์ การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ การสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ การบริหารจัดการข้อมูล และ 
การประสานงานได้ถูกกำาหนดไว้และสามารถดำาเนินงานได้อย่างสอดคล้องกันในสถานการณ์จริง หากแผนของ 
โรงพยาบาลมีความสอดคล้องกับแผนการโต้ตอบภัยของชุมชนและท้องถิ่นจะเป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยให้การรับมือ
กับภัยพิบัติได้อย่างดียิ่งขึ้น 

ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ ซึ่งการฝึกซ้อมรูปแบบนี้จะช่วยให้ทีมบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลได้ฝึกซ้อมการทำางานในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของโรงพยาบาล และที่สำาคัญ การฝึกซ้อม
เฉพาะหน้าที่ไม่ต้องใช้บุคลากรหรือทรัพยากรในการฝึกซ้อมจำานวนมาก และขั้นตอนสุดท้าย คือ การฝึกซ้อม
แบบเต็มรูปแบบจะเป็นการซ้อมการทำางานร่วมกันของทีมการบริหารภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการจะเป็นการทำางาน
ร่วมกันของทีมบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและบุคลากรฝ่ายต่างๆ จะต้องไปให้บริการผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉิน  
ไปที่ฝ่ายฉุกเฉินของโรงพยาบาลจะร่วมกับฝ่าย รวมทั้งบุคลากรทุกฝ่ายของโรงพยาบาล ประกอบด้วยแพทย์ 
พยาบาล และผู้บริหารที่จะเข้าร่วมในการฝึกซ้อมนี้ การฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบเป็นการฝึกปฏิบัติและการทดสอบ
มาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านกลยุทธ์และยุทธวิธีด้านการป้องกัน การโต้ตอบ และการทดสอบ 
ขีดความสามารถในการฟื้นฟูในสภาวะปกติหรือปลอดภัย กระบวนการฝึกเช่นนี้ เป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนา 
การเตรียมความพร้อมและการลดความเสี่ยงต่อภัยที่จะเกิดขึ้นได้ 

ก�รฝึกซ้อมสถ�นก�รณ์สมมติของโรงพย�บ�ล ช่วยเสริมสร้�งคว�มมั่นใจในก�รทำ�ง�นร่วมกัน และทำ�ให้รู้ถึง
สิ่งที่ต้องก�รพัฒน�ต่อไป 
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การวางแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพนั้น ประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการวางแผนและการนำาแผนไปปฏิบัติ กิจกรรมการทดสอบแผนการบริหาร
จัดการอุทกภัยโดยชุมชนเป็นฐานในชุมชนตลาดเก่าและบ้านบุพราหมณ์ได้นำาประสบการณ์ 
การการเกิดอุทกภัยในพื้นที่มาใช้เป็นสถานการณ์ในการฝึกซ้อม ซึ่งการฝึกซ้อมสถานการณ์ 
เสมือนจริงทำาให้ชุมชนสามารถเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนได้ดียิ่งขึ้น โครงการการตอบโต้ 
ของชุมชนในภาวะฉุกเฉินฝึกซ้อมสถานการณ์เสมือนจริงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อให้อาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำา 
ได้อีกด้วย

การฝึกซ้อมนี้ จะช่วยให้การประสานงานภายในชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในการฝึกซ้อมทุกครั้งจะมีเงื่อนไขและปัจจัยที่ใช้เพื่อ
ทดสอบแผนของชุมชนที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถเห็นถึงประเด็นสำาคัญที่สามารถนำามา
ปรับปรุงแผนของชุมชนได้  การซ้อมแผนที่ดีต้องมีผู้นำาและคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วม
การฝึกซ้อมเพราะจะทำาให้สามารถทดสอบระบบการเตือนภัยที่ชุมชนกำาหนดขึ้นว่า 
มีประสิทธิภาพเพียงใด การทดสอบกระบวนการวางแผนภายใต้การจำาลองสถานการณ์
หรือสภาวะฉุกเฉิน เป็นส่วนสำาคัญในการทบทวนและประเมินแผน ทั้งช่วยเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนโดยการเปิดให้แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการ
ในการลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ในชุมชน

ก�รฝึกซ้อมสถ�นก�รณ์เสมือนจริงเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือ
กับอุทกภัยเพร�ะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกคนรู้บทบ�ทหน้�ที่ของตนเอง  

อาสาสมัครในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร CADRE ฝึกซ้อมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ำา  
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“วัดหัวหินถูกกำาหนดให้เป็นศูนย์พักพิง 

แต่ถ้าหากจำาเป็น ห้องสมุดอาคาร 3 

สามารถปรับเป็นศูนย์อพยพที่รองรับได้ 10 ครัวเรือน 

เพราะเราจะยกสิ่งของมีค่าไปอาคาร 1 และ 2 

ถ้าอพยพมาที่โรงเรียนประชาชนก็สามารถมองเห็น

บ้านของตัวเองได้ ก็จะช่วยลดความกังวล

ในการดูแลทรัพย์สินบ้านเรือนของเขาได้” 

เด็กและเยาวชนถือเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มหนึ่งของชุมชน การวางแผนลดความเสี่ยงอุทกภัย
ของชุมชนในอำาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยสร้างความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม
แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากร ในการออกแบบรูปแบบของแผนการเตรียมความพร้อม
ป้องกันอุทกภัย ได้ผ่านการหารือกับครูในโรงเรียนำาร่อง ในแต่ละโรงเรียนจะนำาข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงและข้อมูลจากแผนการลดความเสี่ยงอุทกภัยของชุมชน มาบูรณาการร่วมเป็นแผน
เตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยของโรงเรียนโดยเฉพาะ 

ในแผนยังมีข้อมูลรายชื่อครู นักเรียน และรายชื่อนักเรียนที่ว่ายน้ำาเป็นแยกตามระดับชั้น นอกจาก
ความสำาคัญของรูปแบบแผนและข้อมูลต่างๆ นั้น  การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการ 
เตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรก็มีความสำาคัญในการออกแบบ ขั้นตอนการบริหารจัดการ
สถานที่และการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ของโรงเรียนหากมีอุทกภัยเกิดขึ้น ซึ่งการวางแผน 
ล่วงหน้าเช่นนี้จะช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยของโรงเรียนได้ และการวางแผนของโรงเรียน
ควรมีความสอดคล้องกับแผนของชุมชนให้มากที่สุด อีกทั้ง คำานึงถึงการใช้ทรัพยากรและศักยภาพ 
ด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด ดังตัวอย่างของแผนการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนวัดหัวหินที่มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนการเตรียมความพร้อมอุทกภัยของหมู่ 2 บ้านหัวหิน และสอดคล้องกับแผน
ปฏิบัติการรับมืออุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำาบลท่าหลวง ในทำานองเดียวกันโรงเรียน 
วัดไก่จ้นและโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ได้ตกลงร่วมกันในการแบ่งปันทรัพยากรและการให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในช่วงของการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับสถานการณ์
อุทกภัย

นายนิรุทธฺ พิกุทพ ครูโรงเรียนวัดหัวหิน

แผนเตรียมคว�มพร้อมป้องกันภัยอุทกภัย จำ�เป็นต้องบูรณ�น�ก�รกับแผนก�รเตรียมพร้อม 
ภัยพิบัติของชุมชน 
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“การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงภัย

และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ให้กับผู้ลงทุนภาคเอกชนเป็นสิ่งที่สำาคัญ 

และต้องแสดงให้ผู้ลงทุนเหล่านั้นเล็งเห็นถึงวิธีการ

มีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม” 

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียความร่วมมือกับ  SMEs ให้ความสำาคัญกับการ
วางแผนและกลยุทธ์เพื่อช่วยให้องค์กรขนาดเล็กเหล่านี้ สามารถมีการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับภัยพิบัติได้ดีขึ้น ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คือ การช่วยเหลือให้ SMEs 
สามารถพัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของตนเอง โดยการวิเคราะห์และระบุงาน 
ที่สำาคัญ การคัดเลือกมาตรการที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสิ่งที่สำาคัญคือ การสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของ BCP คือ การจัดทำา BCP นั้น 
ไม่ได้ใช้งบประมาณจำานวนมาก แต่จะช่วยในการลดความสูญเสียได้ในระดับสูง

เจ้าของธุรกิจจ SMEs ได้เรียนรู้ว่าการมี BCP ช่วยให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
เป็นส่วนสำาคัญให้พนักงานมีความรู้สึกปลอดภัยในการทำางาน ขั้นตอนการทำา BCP เป็นการเสริม 
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยการเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การมีพันธสัญญา
ร่วมกัน ความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง คือ หากภาคธุรกิจสามารถดำาเนินงาน
ได้ในภาวะภัยพิบัติก็จะสามารถช่วยเหลือชุมชนให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว กล่าวคือ หากภาคธุรกิจ 
ยังคงมีการจ้างงาน การสร้างรายได้ และการคงไว้ซึ่งบริการต่างๆ จะช่วยลดผลกระทบระยะยาว
ของคนในชุมชน เพราะการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจะช่วยไม่ให้เกิดสภาวะการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่อุปทานในภาวะภัยพิบัติ

นอกจากการทำางานร่วมกับ SMEs แล้ว ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วมและทำางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อพัฒนา
ความเข้าใจและเล็งเห็นความสำาคัญของ BCP และการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของ
ภาคเอกชนในบริบทของประเทศไทยที่เหมือนกับการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ที่ต้องการ 
การสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในส่วนของการพัฒนานโยบายและการมีหน่วยงานที่สามารถให้ 
คำาปรึกษาในการทำา BCP กับ SMEs ได้ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
ร่วมกับ สสว. และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการพัฒนาและหาแนวทางส่งเสริมให้ 
SMEs เห็นความสำาคัญในการพัฒนา BCP ของตนเอง แนวทางการส่งเสริมที่ร่วมหารือกับภาครัฐ 
เช่น การสร้างความตระหนัก และการสร้างสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ SMEs เพื่อให้เกิด 
ความสนใจในการทำา BCP มากยิ่งขึ้น

Mr. AslamPerwaiz, Head of Disaster Risk Management Systems Department,
ADPC

ก�รส่งเสริมก�รพัฒน�แผนคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจของ SMEs เป็นส่วนสำ�คัญในก�ร
ส่งเสริมก�รพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชนโดยรวม
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การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างและกำาหนดแนวทางการพร้อมรับ
ปรับตัวให้ชุมชน จากการทำางานในหลายโครงการนั้น แสดงให้เห็นว่าชุมชนที่มีความ
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการเลือกมาตรการที่มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
และคุ้มค่า เป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้โครงการมีความยั่งยืนในระยะยาว การวางแผนอย่างมี
ส่วนร่วมและประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจในการกำาหนดแนวทางการทำางานทั้งก่อน ระหว่าง 
และหลังเกิดภัยพิบัติ จะช่วยให้ชุมชนเข้าใจและเข้าถึงความหมายของศักยภาพพร้อมรับ
ปรับตัวให้ชุมชนที่ต้องมีความชัดเจน สามารถทำาได้จริง ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความสามัคคี

สม�ชิกของชุมชนเป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�หนดม�ตรก�ร เพื่อให้ชุมชน

มีก�รพร้อมรับปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น

เร�จะเพิ่มพลังให้ชุมชน ได้อย่�งไร 
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04
โครงการดำาเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย มีส่วนช่วย 
ในการเสริมศักยภาพของชุมชนหลากหลายด้าน หลักสูตรอบรมต่างๆ ออกแบบมาเพื่อ 
เพิ่มทักษะและความรู้เฉพาะบุคคลในแต่ละบทบาทหน้าที่ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยของชุมชน

การพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัย เป็นหลักสูตร
ที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการพัฒนา การลด 
ความเสี่ยงของประเทศไทย มีการจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นและผู้แทน
ประชาชนจากพื้นที่ประสบอุทกภัยในลุ่มน้ำาเจ้าพระยา  ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว มีการ
พัฒนาและจัดทำาหนังสือการลดความเสี่ยงด้านอุทกภัยอย่างบูรณาการ เพื่อใช้เป็นคู่มือ 
ในการอบรมหลักสูตรนี้ และต่อมายังมีการจัดการอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
อุทกภัย โดยความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการอุทกภัยของประเทศไทย  
3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำา กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา นอกจากนั้น  
ยังมีการพัฒนาหลักสูตรมิสเตอร์เตือนภัยจากสภาวะน้ำาล้นตลิ่ง สำาหรับชุมชนให้สามารถ
ติดตาม เฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการนำา 
ไปสอนในชุมชนในลุ่มน้ำาเจ้าพระยา และนำามาปรับเพื่อสอนมิสเตอร์เตือนภัยจากน้ำาป่า 
ไหลหลากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 

ก�รพัฒน�ศักยภ�พของชุมชน 
ก�รอบรม และเพิ่มทักษะ

วิทยากรจากสำานักงานทรัพยากรน้ำาส่วนภูมิภาค เขต 6 บรรยายหัวข้อ การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
น้ำาป่าไหลหลาก ให้แก่ชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลบุพราหมณ์ จังหวัดปราจีนบุรี 
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การออกแบบหลักสูตรเพื่อเพิ่มความสามารถของโรงเรียนในการบริหารจัดการอุทกภัย เป็นส่วน
ในการเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับภัยของชุมชน กิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยจากอุทกภัย
มุ่งเน้นการเพิ่มความรู้ของครูและบุคลากรด้านการศึกษา เกี่ยวกับวิธีการวางแผนและบริหารจัดการ
อุทกภัย โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการลดความเสี่ยงภัย และ
พัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผนเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติ บุคลากรของ
โรงเรียนจะได้รับความรู้ในการสังเกตและประเมินปัจจัยเสี่ยง การจัดทำาแผนที่เสี่ยงภัยของโรงเรียน 
และวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน คณะกรรมการภายในโรงเรียน 
ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อกำาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายในโรงเรียนตามความสามารถของแต่ละคน 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดภัย รวมทั้งชี้แนะแนวทางการประสานงาน
หน่วยงานอื่นๆ หากต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนั้นแล้ว แต่ละโรงเรียนจะมีการซักซ้อม 
แผนในโรงเรียนโดยมีครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในช่วงเช้า และตามด้วยการฝึกซ้อม
สถานการณ์สมมติในช่วงบ่ายโดยมีนักเรียนเข้าร่วมการฝึก กิจกรรมการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็น 
การทบทวนและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ถูกระบุไว้ในแผน 
รวมทั้ง ทำาให้ทราบถึงจุดอ่อนของแผนหากเกิดสถานการณ์จริง ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
จะหลีกเลี่ยงการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียน โดยต้องคำานึงถึงตารางกิจกรรมของโรงเรียน
เป็นหลัก 

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการลดความเสี่ยงภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เป็น
วิธีการหลักของดำาเนินงานในหลายโครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชน และการทำางานอย่างใกล้ชิดช่วยให้สามารถพัฒนาแผนการลดความเสี่ยงและโต้ตอบภัย
ของชุมชนได้เป็นอย่างดี การสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับชุมชนนำามาซึ่งการจัดตั้ง 
คณะกรรมการบริหารจัดการอุทกภัยโดยชุมชนเป็นฐาน การพัฒนากรอบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการได้ถูกนำามาใช้ ประกอบด้วย การพัฒนาแผนการบริหารจัดการอุทกภัยของชุมชน
และการนำาแผนไปปฏิบัติ คู่มือการบริหารจัดอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานมีเนื้อหาครอบคลุม
ประเด็นมิติที่สำาคัญของกิจกรรมที่ควรทำา ก่อน ระหว่าง และหลังเหตุการณ์อุทกภัย คู่มือดังกล่าวนี้ 
เป็นเอกสารสำาคัญที่สามารถนำาไปใช้ในการบริหารจัดการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยโดยอาศัยชุมชน
เป็นฐานได้ในอนาคต 

ครูโรงเรียนวัดหัวหิน ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองตามที่ระบุไว้ในแผน ก่อนการดำาเนินการฝึกซ้อม
สถานการณ์สมมติของโรงเรียน
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“ผมเชื่อว่าการช่วยชีวิตเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด

ในภาวะภัยพิบัติ ตึกอาคารเราสามารถสร้างเมื่อไรก็ได้ 

แต่ชีวิตเราไม่สามารถสร้างใหม่ได้ 

การอบรมนี้ช่วยสร้างความตระหนักและย้ำาจริงเรื่องนี้ 

เราต้องให้ความสำาคัญกับชีวิตมนุษย์ก่อนวัตถุสิ่งของ 

ผมอยากให้มีการอบรมนี้อย่างต่อเนื่อง 

มีผู้คนจำานวนมากที่ต้องการความรู้เรื่องนี้ 

ผมหวังว่า จะมีชุมชนและประชาชน

ได้เรียนหลักสูตร CADRE เพิ่มมากขึ้น”  

หลักสูตรที่หลากหลายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับภาวะ 
ฉุกเฉิน หนึ่งในนั้นคือ หลักสูตรการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินของชุมชน (Community Action for 
Disaster Response: CADRE) ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน 
ซึ่งมีการจัดการอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ โดยจัดอบรมให้กับอาสาสมัคร
กู้ภัยของชุมชนในพื้นที่โครงการนำาร่อง 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
และกรุงเทพมหานคร และได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกอบรมให้กับสภากาชาด
ของแต่ละประเทศที่สำาเร็จหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรครูฝึกระดับประเทศ นอกจากนั้น ยังได้
แจกจ่ายกระเป๋าเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือปฐมพยาบาลสำาหรับการกู้ภัย
ให้กับชุมชน 

ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก JTI Foundation มีตัวแทนชุมชน อาสาสมัครกู้ภัย และ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการอบรมหลักสูตร CADRE ขั้นพื้นฐาน จำานวน 180   
คน รวมทั้งได้รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์สำาหรับชุมชนเพื่อใช้ในการทำางานในอนาคต  ในโครงการ
ดังกล่าว ยังมีผู้มีผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึกทั้งสิ้น 40 คน โดยหลักสูตร 8 วันนี้ ครอบคลุม
ถึงหลักการทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการซ้อมสถานการณ์ โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรครูฝึกจะสามารถ
อบรมให้แก่ชุมชนในประเทศต่อไป 

นายชวรัตน์ ศรีมุพัน ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร CADRE
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“ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

จะมีช่วงเวลาที่ชุมชนต้องช่วยเหลือตนเอง

ก่อนที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ”

ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ได้มีการให้ความรู้และ
พัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลจำานวนหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามกิจกรรม
หลักโครงการ คือ การเตรียมความพร้อมโต้ตอบภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยมี 
การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานภาคีอื่นๆ เพื่อกำาหนดแนวทางและกรอบความต้องการในการเตรียมความพร้อม
ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้ง ได้มีการแปลหลักสูตรและปรับคู่มือการอบรม
เป็นภาษาไทย ซึ่งได้ทำาการจัดอบรมในระดับประเทศให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลที่เข้า
ร่วมโครงการนำาร่องใน 4 พื้นที่ คือ นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ 
กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น ยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำาหรับครูฝึกและนำาไป
สู่การจัดอบรมหลักสูตรในพื้นที่จังหวัดนำาร่องให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลระดับจังหวัด
และอำาเภอ

Mr. sajedul Hasan, chief of Party, Peer Program, ADPc. 

นายแพทย์คมชิต ชวนัสพร (ทีมการประเมินความเสี่ยงของโรงพยาบาล กิจกรรม HOPE) 
ได้ตรวจสอบแผงควบคุมไฟ ซึ่งได้ถูกยกขึ้นให้สูงกว่าระดับน้ำา ในช่วงเหตุการณ์อุทกภัย 
ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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การที่ SMEs จะทำา BCP นั้น 

อาจต้องมีนโยบายจากภาครัฐ และภาคเอกชน กำากับ 

รวมถึงความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ อีกปัจจัยหนึ่ง

ที่สำาคัญในการจัดทำา  BCP โดย SMEs 

คือ ความประสงค์ของผู้ประกอบการเองด้วย”

ในมุมของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนนั้น มีกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยมุ่งหวังเพื่อสร้างศักยภาพ 
ให้แก่ SMEs ในประเทศไทยให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ โดยการจัดอบรมหลักสูตรครูฝึก
ตามหลักการ ISO 22301 ให้แก่ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สามารถส่งเสริม 
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ BCP ในประเทศไทยได้ ซึ่งในหลักสูตรนี้ ได้ให้ความรู้และแนวทาง
ที่สามารถนำาไปใช้ได้จริง ภายหลังจากการอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรมเข้าทดสอบวัดระดับและได้รับ
ประกาศนียบัตรตามหลักการ ISO 22301 ด้วย  นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาเอกสารและอุปกรณ์
การฝึกอบรมด้าน BCP สำาหรับ SMEs ตามหลักการคู่มือของ APEC ศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียได้ปรับและแปลเอกสารเป็นภาษาไทยให้มีแนวทางที่ตรงกับบริบท
ของประเทศ เพื่อให้ SMEs สามารถสร้างแผน BCP ของตนเองได้ โดยเน้นไปที่ความสำาคัญของ
การพัฒนาและทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง

นางสาวชนิดาภา ยุกตะทัต ผู้ประสานงาน iPrepare Business, ADPC
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การพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรมการลดความเสี่ยงภัยในหลากหลายมิติ ช่วยสร้าง
การพร้อมรับปรับตัวให้กับชุมชน ผ่านการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะของประชาชน
ในชุมชน หนึ่งในองค์ประกอบของการสร้างการพร้อมรับปรับตัวของชุมชน คือ การพัฒนา 
“วัฒนธรรมแห่งการเตรียมพร้อม” ในชุมชนที่มีความเสี่ยง โดยมีการกำาหนดความรับผิดชอบ 
ของแต่ละบุคคลในการมีส่วนร่วมในการสร้างการพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชนของตนเอง 
การเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีด้วยการเพิ่ม 
ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ในช่วงแรก โดยไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก

ตัวอย่างของการนำาทักษะความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์สะพาน
ถล่มที่วัดสะตือ อำาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
CADRE ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรกๆ โดยได้นำาเอาทักษะความรู้จากการอบรม 
CADRE (ทั้งการช่วยชีวิตเบื้องต้น การจัดการศพ การค้นหา และกู้ภัย) มาใช้ในการช่วย
ชีวิตผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ดังกล่าว 

มุ่งมั่นในก�รเพิ่มทักษะ คว�มรู้ และทรัพย�กรของทุกคนในชุมชน 

เร�จะเพิ่มพลังให้ชุมชน ได้อย่�งไร 
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05
การสร้างระบบการเตือนภัยอย่างครบวงจร ได้ถูกพิจารณามาเป็นระยะเวลานานแล้ว 
ว่าเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างการพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน ระบบเตือนภัยอย่างครบวงจรนี้ 
เป็นการเตรียมพร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนสามารถรับมือกับภัยได้ทัน
ท่วงที และเป็นส่วนที่ช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียของชุมชนได้ ระบบการเตือนภัย 
ที่ครบถ้วนควรเป็นแบบการเตือนภัยอย่างครบวงจร ตามนิยามของ ‘end-to-end’ โดย
การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภัยในพื้นที่ของตน การเฝ้าระวังภัย การแจ้งเตือนและการสื่อสาร 
และการพัฒนาการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัยของชุมชน ด้วยรูปแบบภัยธรรมชาติ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำาให้เห็นถึงความต้องการในการมีระบบดังกล่าว เพื่อช่วยให้ชุมชน
สามารถรับมือกับภัยได้ทันเวลา และเพื่อเป็นการปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และการประกอบ
อาชีพของชุมชน 

ก�รเพิ่มศักยภ�พ
ระบบก�รเตือนภัย

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการเตือนภัย 
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“ก่อนที่จะมีโครงการนี้ในชุมชนของเรา 

ฉันไม่รู้ว่าจะติดตามสถานการณ์น้ำาท่วมจากไหน 

โครงการนี้มีประโยชน์กับเรามาก 

ทุกวันนี้ ฉันสามารถติดตามสถานการณ์น้ำา

และสังเกตระดับน้ำาทำา ให้เตรียมตัวเองได้ 

ถ้าน้ำาที่เสาวัดระดับน้ำาถึงสีเหลือง หมายถึง 

น้ำาท่วมกำาลังมา และเราต้องเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูง 

และฉันยังสามารถติดตามข้อมูลน้ำาท่วมได้

จากบอร์ดที่ตั้งอยู่หน้าวัดได้ด้วย” 

การสร้างระบบการเตือนภัยในพื้นที่น้ำาล้นตลิ่งในชุมชนที่เสี่ยงต่ออุทกภัย โดยการจัดอบรมมิสเตอร์ 
เตือนภัยจากสภาวะน้ำาล้นตลิ่ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านโพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และองค์การบริหารส่วนตำาบลโผงเผง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมิสเตอร์เตือนภัยเป็นแนวคิดริเริ่ม 
เพื่อให้การเตือนภัยและแจ้งข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจได้ง่าย การริเริ่ม
ดังกล่าวนี้ ได้ถูกออกแบบมาให้มีรูปแบบการเรียนที่สนุกสนาน เน้นการมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการเตือนภัย รวมทั้ง การสอนข้อมูลด้านเทคนิคที่มีความจำาเป็นใน
รูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ โดยข้อมูลเทคนิคเหล่านี้ จะครอบคลุมประเด็นด้านการเตือนภัย 
ที่ชุมชนอาจจะไม่ทราบมาก่อน 

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ SOPs นั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเตือนภัยได้ 
ระบบการเตือนภัยควรให้ความสำาคัญกับกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ การปรับปรุงข้อมูล
ภัยต่างๆ รวมทั้งข้อความและเครื่องมือการพยากรณ์การติดตามสถานการณ์ให้มีความทันสมัย
เช่น เครื่องวัดอากาศ เครื่องตวงน้ำาฝน และเสาวัดระดับน้ำา ที่ควรมีการบำารุงรักษาอย่างสม่ำาเสมอ   
การคำานึงถึงช่องทางการสื่อสารที่มีหลากหลายช่องทางที่ประชาชนสามารถรับข่าวสารการ 
เตือนภัยได้อย่างทั่งถึง ตัวอย่างช่องทางการสื่อสารที่สำาคัญ เช่น  ทีวี วิทยุ สื่อออนไลน์ ปากต่อปาก  
และวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น นอกจากนั้น ควรให้ความสำาคัญกับประสานงานระหว่างหน่วยงาน
และชุมชน (อาทิเช่น กรมอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน 
สมาชิกคณะกรรมการบริหารจัดการอุทกภัยของหมู่บ้าน ผู้ดูแลประตูเปิดปิดน้ำา และชุมชน 
ใกล้เคียง) และสิ่งสำาคัญในการเตือนภัยของชุมชนเองนั้นควรมีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องต่างๆ 
ที่สำาคัญไว้ คือ ข้อความเตือนภัยของชุมชน สัญลักษณ์การเตือนภัย และขั้นตอนการปฏิบัติ 
เมื่อได้รับข้อความการเตือนภัยในระดับต่างๆ 

นางสำารวย กฐินสมิธ สมาชิกของตำาบลท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นวัตกรรมและเครื่องมือที่ช่วยในก�รให้ข้อมูลแก่ชุมชน เพื่อให้เห็นคว�มสำ�คัญ
ของก�รเตือนภัย 

ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รเตือนภัย ควรมีก�รพัฒน�ต�มแนวท�งและบริบท
ของแต่ละชุมชน 
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“ในปัจจุบัน ทุกคน รวมทั้งผู้สูงอายุในชุมชนของเรา

มีมือถือใช้ เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มความรวดเร็ว

ในการส่งข้อมูลการเตือนภัย

และช่วยในการเตรียมความพร้อม

และรับมือกับภัยของชุมชน” 

การดำาเนินโครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย ที่บ้านใหม่พัฒนา จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา ทำาให้เห็นถึงความต้องการในการพัฒนาระบบการสื่อสาร ก่อนและระหว่างเกิดอุทกภัย 
โดยประชาชนในชุมชนเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการพัฒนาระบบวิทยุกระจายเสียงของชุมชน
ซึ่งมีความสำาคัญและจะช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารภายในชุมชนได้ ในการกำาหนดจุดติดตั้งลำาโพง
วิทยุกระจายเสียงนั้น ประชาชนในหมู่บ้านใช้ข้อมูลจากแผนที่ภัยมาประกอบการตัดสินใจเพื่อ
ระบุจุดติดตั้ง ซึ่งส่วนมากจะเป็นพื้นที่ใกล้ริมน้ำา นอกจากนั้น จากการฝึกอบรมมิสเตอร์เตือนภัย
ด้านอุทกภัยจากสภาวะน้ำาล้นตลิ่ง ชุมชนและหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้ริเริ่มนวัตกรรมการสื่อสาร
โดยใช้ไลน์ ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือนภัย นอกจากการ
แจ้งเตือนภัยแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการประสานงานที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยสมาชิก 
ที่อยู่ในกลุ่มนี้ มีทั้งตัวแทนชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น จังหวัด และส่วนกลาง เข้าร่วมทำาให้
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ

นายคณิตสรณ์ ใจบุตร กำานันตำาบลท่าหลวง และสมาชิกคณะกรรมการป้องกัน
และลดความเสี่ยงภัยของบ้านใหม่พัฒนา 

ชุมชนต้องก�รก�รสนับสนุนในก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รในภ�วะภัยพิบัติ 



59

การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากระบบการเตือนภัย สามารถทำาได้โดยการเสริมสร้างทักษะความรู้และความเข้าใจ
ความหมายของสัญญาณเตือนภัยให้แก่ชุมชน รวมทั้ง วิธีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อความ
เตือนภัยที่ถูกต้องในการนำาเสนอข้อมูลหรือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการเตือนภัยแก่ชุมชน
นั้น ควรอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ตามทางการปฏิบัติของ
ชุมชนเอง ความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยในการปรับปรุงระบบการเตือนภัยของชุมชนได้ 
นอกจากนั้น การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ชุมชนสนองต่อข้อมูลเตือนภัย
อย่างเป็นระบบและมีระเบียบมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง การให้ความรู้และข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ 
แก่ชุมชนร่วมกับการนำาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในระบบการเตือนภัย  
จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเตือนภัยมากยิ่งขึ้น การพัฒนาความสัมพันธ์
และความร่วมมือของท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยในการให้ข้อมูลและส่งต่อ
ข้อมูลเตือนภัยเป็นได้ดียิ่งขึ้น การสนับสนุนเช่นนี้จะช่วยในการสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มพลังแก่ชุมชนโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านการ
สร้างระบบการเตือนภัยแบบครบวงจร อันจะนำาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของชุมชน 

ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของชุมชน ในก�รเตือนภัยอย่�งครบวงจร

เร�จะเพิ่มพลังให้ชุมชน ได้อย่�งไร 
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ปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับปรับตัวของชุมชน 
คือ การจัดหาทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จำาเป็นต่างๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถลดความเสี่ยงภัย 
และรับมือภัยได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมาตรการเชิงโครงสร้างและอุปกรณ์จำาเป็นต่างๆ 
ที่ชุมชนต้องการในภาวะฉุกเฉิน ในการดำาเนินโครงการของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบัติแห่งเอเชียนั้น สิ่งสำาคัญที่คำานึงถึง คือ ชุมชนสามารถเข้าถึงมาตรการด้านโครงการ
สร้างและไม่ใช่โครงสร้างต่างๆ ที่จำาเป็นได้ รวมทั้งการดำาเนินโครงการของศูนย์ฯ ด้านนี้ 
ยังรวมถึง การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ 
ภัยพิบัติได้ เพื่อให้ชุมชนโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ได้
อบรมมา 

ก�รพัฒน�ม�ตรก�รเพื่อก�รลด
คว�มเสี่ยงอุทกภัยของชุมชน 

ชุมชนในลุ่มน้ำาเจ้าพระยาได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมปรับตัว 
ในระดับชุมชน ทั้งมาตรการที่เป็นเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง ซึ่งประโยชน์ของ
มาตรการดังกล่าว จะช่วยให้ชุมชนสามารถเลือกสิ่งของหรือสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตนเองได้ โดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเชิงโครงสร้าง (มาตรการเชิงโครงสร้าง 
มีความต้องการงบประมาณในระดับสูง) หรือมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง (มาตรการบางอย่าง 
อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอ) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมาตรการเชิงโครงสร้าง 
หมายถึง การติดตั้งเครืองมือใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ ในขณะที่
มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง หมายถึง ทรัพย์สินขนาดเล็กหรือวิธีการเปลี่ยนแนวคิดและ
การทำางาน 

ม�ตรก�รที่เป็นโครงสร้�งและไม่ใช่โครงสร้�งเป็นส่วนที่ช่วยสร้�งคว�มพร้อมรับปรับตัว 
ฟื้นเร็วทั่วของชุมชน 
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เสาวัดระดับน้ำาติดตั้งที่วัดหัวหิน 

ริมตลิ่งแม่น้ำาป่าสัก ตำาบลท่าหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วง

ฤดูฝนและมีอุทกภัยสมาชิกในชุมชน
ของบ้านใหม่พัฒนาและบ้านหัวหิน 

จะสามารถติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ำาได้จากเสาวัดระดับน้ำา 

สีที่ใช้เตือนภัยนั้น ชุมชนทั้งสอง
หมู่บ้านได้ตกลงร่วมกันตามระดับ

ความเสี่ยงของชุมชน แบ่งเป็น 3 ระดับ
คือ สีเขียว สถานการณ์ปกติ สีเหลือง 
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย และสีแดง

หมายถึง เตือนภัยและน้ำาจะท่วม
ระดับอันตราย และชุมชนเป็นผู้กำาหนด

แนวทางการปฏิบัติในการโต้ตอบ
สถานการณ์ด้วยตนเอง 

ชุมชนตลาดเก่าเผชิญปัญหา
ด้านความปลอดภัยของบ้านเรือน

ประชาชน ซึ่งกระทบต่อการบริหาร
จัดการภัย เนื่องจากเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้น

ประชาชนจะไม่ย้ายออกจากบ้าน
เพราะเกรงว่าสิ่งของจะเสียหาย 

จากปัญหานี้ ชุมชนได้ตกลงติดตั้ง
กล้องวงจรปิดและสปอตไลท์

เพื่อใช้ทั้งช่วงภาวะปกติ
และระหว่างเกิดอุทกภัย

ป้ายข้อมูลอุทกภัยถูกติดตั้ง
หน้าวัดหัวหินใกล้กับศูนย์เด็กเล็ก 
ในช่วงฤดูฝนชุมชน คณะกรรมการ
ด้านการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์
ของชุมชนจะติดตามสถานการณ์น้ำา

โดยใช้ข้อมูลระดับน้ำาจากเสาวัดระดับน้ำา
ที่ติดตั้งอยู่ริมตลิ่ง และนำาข้อมูลนั้น
ไปประกาศแจ้งเตือนที่ป้ายข้อมูล

อุทกภัยของชุมชน 

เส�วัดระดับน้ำ� ก�รเพิ่มคว�มปลอดภัย  ป้�ยข้อมูลอุทกภัย 



มาตรการเชิงโครงสร้าง
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การส่งเสริมให้ชุมชน
ส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการใหม่ๆ 

(เช่น การใช้วิทยุกระจายเสียง) 
ช่วยให้การปฏิบัติโต้ตอบภัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากขึ้น 
นอกจากวิทยุกระจายเสียงที่มีอยู่แล้ว
บ้านใหม่พัฒนาได้ระบุจุดที่ต้องการ

ติดตั้งลำาโพงโดยให้เชื่อมโยงกับ
ระบบกระจายเสียงของอบต.ท่าหลวง 
เพื่อให้ชุมชนรับข่าวสารและข้อมูล

เตือนภัยได้อย่างชัดเจน

ในระหว่างที่เกิดอุทกภัย 
ปัญหาหนึ่งของชุมชนบ้านหัวหิน คือ
ขาดแคลนน้ำาสะอาดสำาหรับบริโภค 

ชุมชนมีความเห็นร่วมกันว่า 
เครื่องกรองน้ำาเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับ
มาตรการลดผลกระทบจากอุทกภัย 

จึงได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำา
ที่ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นจุดที่ระบุไว้ว่า
เป็นจุดกระจายสิ่งของในระหว่าง

เกิดภัย ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

มาจากการเก็บค่าบริการเครื่องกรองน้ำา 
(ลิตรละ 1 บาท) ที่บริหารจัดการ
โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ

อุทกภัยของชุมชน

วิทยุกระจ�ยเสียง เครื่องกรองน้ำ�   
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“เราได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด 12 ตัว รอบชุมชน 

ซึ่งจะช่วยในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชน 

นอกจากนั้น ยังติดตั้งสปอตไลท์จำานวน 3 จุด 

โดยเลือกติดในจุดอับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจของคนในชุมชน 

ซึ่งค่าไฟ เทศบาลกบินทร์บุรีเป็นผู้รับผิดชอบ 

แต่ทั้งนี้ กล้องวงจรปิดที่มีตอนนี้

อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกจุด 

เราจะหางบประมาณจากแหล่งอื่นมาติดตั้งเพิ่ม 

เพื่อความปลอดภัยของชุมชนเราเอง”

นางดรุณี ธาราทิพยกุล ผู้นำาชุมชนตลาดเก่า
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ในระหว่างการฝึกซ้อมทำาให้พบว่า
ทีมกู้ภัยของชุมชนไม่มีอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลในการปฏิบัติงาน 

ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
จึงถูกส่งมอบให้กับชุมชน

ในจังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อให้สามารถโต้ตอบกับภัย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ออกแบบโดย
บริษัท ครีเอทีฟ คลับจำากัด 
ได้ถูกส่งมอบให้กับโรงเรียน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เกมส์นี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน

เมื่อเกิดอุทกภัย โดยจะมี
คำาถามและจุดท้าทายต่างๆ 

ให้เด็กได้ลองจับคู่กัน

โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน 

การเพิ่มทักษะและความรู้ในการ
รับมือกับภัยพิบัติโดยการอบรมและ
พัฒนาทักษะต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติ

โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้
ได้ถูกส่งมอบให้กับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรนี้ ได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้นทุกชุมชน

ชุดปฐมพย�บ�ล เกมส์ ไพ่ อุปกรณ์ของหลักสูตร CADRE  

มาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง



67

  

มอบอุปกรณ์ฉพาะทางให้กับ
โรงพยาบาลในโครงการ HOPE 
เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถของ

หน่วยงานในการรับมือกับภัยพิบัติ
และสามารถปฏิบัติงาน
ในภาวะภัยพิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

นักเรียนโรงเรียนวัดหัวหิน
ฝึกการใช้เสื้อชูชีพให้ถูกวิธี 

ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะเบื้องต้นให้
นักเรียนสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้  

ชุมชนได้รับเสื้อชูชีพซึ่งถือว่าเป็น
อุปกรณ์จำาเป็นในภาวะอุทกภัย
ของชุมชน นอกจากนั้น ชุมชน
และโรงเรียนได้เรียนรู้วิธีการ

นำาอุปกรณ์ที่ลอยน้ำาได้มาทำาเป็น
อุปกรณ์ช่วยลอยน้ำาชั่วคราว

คู่มือประชาชนได้จัดพิมพ์ขึ้น
ภายใต้ความร่วมมือของ 

Japan Foundation NPO Plus Art 
และ designers Club Creative 

เพื่อให้ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติ
ในระหว่างเกิดอุทกภัย 

และหลักการเบื้องต้นในการรับมือ
ในภาวะฉุกเฉิน เช่น การปฐมพยาบาล 
การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการรู้จัก

ใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวเพื่อใช้
ในระหว่างเกิดภัย (เช่น เสื้อชูชีพ
จากขวดน้ำาพลาสติก รองเท้าจาก

ถุงขยะ และเครื่องกรองน้ำา
แบบง่าย เป็นต้น) 

อุปกรณ์เฉพ�ะท�งสำ�หรับโรงพย�บ�ล เสื้อชูชีพ คู่มือเตรียมพร้อมของชุมชน
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คู่มือเตรียมพร้อมและแผนที่ภัย
ได้จัดทำาในรูปแบบคู่มือพร้อมใช้

สำาหรับชุมชนบ้านใหม่พัฒนา และ
บ้านหัวหิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูลในคู่มือนี้ ประกอบด้วย 
สิ่งของที่จำาเป็นที่ต้องเตรียม

ในภาวะภัยพิบัติ แผนที่ภัยของชุมชน 
วิธีการติดตามสถานการณ์น้ำา และ 
ข้อมูลคณะกรรมการและหน่วยงาน
ที่สามารถติดต่อได้ในภาวะฉุกเฉิน

เครื่องมือนี้ออกแบบมา
เพื่อช่วยให้ชุมชนในการประเมิน
และวิเคราะห์ถึงความต้องการ 

จุดอ่อน และปัญหา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนามาตรการป้องกัน 

และลดความเสี่ยงจากภัย โดยกำาหนด
ข้อควรคำานึงถึงเป็นลำาดับรายการ

ที่ครอบคลุมองค์ประกอบ
ของการเตือนภัยอย่างครบวงจร 
คือ ความรู้เกี่ยวกับภัยของชุมชน 

การพยากรณ์และเฝ้าระวัง 
การส่งต่อข้อมูล และ

การตอบสนองของชุมชน 

คู่มือเตรียมพร้อมและแผนที่ภัยชุมชน เครื่องมือตรวจสอบคว�มพร้อม
ภัยพิบัติของชุมชน 
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ชุมชนจะสามารถพร้อมรับปรับตัวได้เร็วนั้น ต้องมีเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้
ในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
การร่วมการวิเคราะห์และคัดเลือกมาตรการที่มีความเหมาะสม จึงเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วย
ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ การพัฒนาทรัพย์สินหรือสิ่งของของชุมชนในโครงการ  
มีความหลากหลาย เช่น การพัฒนาศักยภาพการเตือนภัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อแจกจ่าย 
ในระดับครัวเรือน การทำาสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งมาตรการเหล่านี้ จะถูก 
คัดเลือกและพัฒนาตามความต้องการของชุมชน ผ่านการหารือกับตัวแทนของชุมชน 
ดังกล่าว ทุกมาตรการจะถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความต้องการและลดจุดอ่อนของ
ชุมชน โดยที่คำานึงถึงบริบทของชุมชนนั้นๆ 

ชุมชนส�ม�รถเข้�ถึงทรัพย�กรและเครื่องมือที่จำ�เป็นทั้งม�ตรก�ร

เชิงโครงสร้�งและไม่ใช่โครงสร้�ง

เร�จะเพิ่มพลังให้ชุมชน ได้อย่�งไร 
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07
โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน และสามารถเป็นผู้ประสานการสร้างการพร้อมรับ
ปรับตัวให้ชุมชนได้ โรงเรียนที่มีความปลอดภัยสามารถเป็นที่หลบภัยของคนในชุมชน 
เมื่อเกิดภัยพิบัติได้ ดังนั้น โรงเรียนควรมีการเตรียมพร้อมสำาหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
โรงเรียนและครูไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่ให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังคงต้องเป็นผู้เพิ่มทักษะอื่นๆ  
แก่เยาวชนด้วย หากเป็นชุมชนที่มีความเสี่ยงแล้ว การเตรียมความพร้อมนักเรียนให้
สามารถรับมือกับภัยตามบริบทของพื้นที่ตนเอง ถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของ
โรงเรียน ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ได้ดำาเนินโครงการตามกลยุทธ์
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเพิ่มความรู้ในโรงเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการลด 
ความเสี่ยงภัย

ชุมชนมีส่วนร่วมในก�รสร้�ง
คว�มปลอดภัยของโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะต่างๆ 
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โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มความสามารถในการเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติของชุมชน 
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ได้ดำาเนินโครงการสร้างความปลอดภัยจาก
อุทกภัยในโรงเรียน โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการบูรณาการ
แนวคิดการลดความเสี่ยงและการปรับตัวต่อสภาวะภูมิอากาศ ไปอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน 
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครูได้นำาเอาแนวคิดและการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความ
เสี่ยงภัยไปใช้ในการสอน และได้ร่วมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของนักเรียน 
โรงเรียนในพื้นที่โครงการทำางานร่วมกับ ADPC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอดแทรกองค์ความรู้ 
เข้าไปในบทเรียน ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา 
ศิลปะดนตรี และวิชาชีพ และโครงการพัฒนานักเรียนต่างๆ  ความรู้ด้านการลดความเสี่ยงภัยนี้
ถูกนำาไปสอดแทรกในบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ครูและนักเรียนเข้าใจแนวทางการ
รับมือกับภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง เมื่อนักเรียนได้เรียนในห้องเรียนแล้ว ก็จะสามารถนำา
ไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัว เพื่อน และช่วยสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างด้วย

การใช้นวัตกรรมและทรัพยากรต่างๆ ช่วยให้ครูและนักเรียนได้รู้แนวคิดพื้นฐานด้านการลดความ
เสี่ยงภัยได้ กิจกรรมในห้องเรียนที่ออกแบบและพัฒนาในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาในการ 
ส่งเสริมนโยบายการลดความเสี่ยงภัยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
สื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์ในการสร้างความตระหนักด้านความเสี่ยงภัยให้กับนักเรียนได้ 
ครูก็สามารถใช้เครื่องมือ หรือวิธีการที่แตกต่างกันไปได้ขึ้นอยู่กับวิชาที่สอน จากประสบการณ์
ทำาให้พบว่า การเรียนการสอนหรือทำากิจกรรมต่างๆนั้น ควรทำาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และได้รับข้อมูลที่จำาเป็นครบถ้วน (ระยะเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับจำานวน
เทอมการศึกษา)และกิจกรรมต่างๆ นั้น จะต้องออกแบบให้มีความสนุกและเน้นกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำาความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อได้ 

มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนนำาร่องโครงการ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยของนักเรียน เช่น ในวันสุนทรภู่มีการแข่งขันการวาดรูป การแต่งกลอน และการเขียน
เรียงความในหัวข้อภัยพิบัติ เป็นต้น และยังมีการจัดศึกษาดูงานที่โรงเรียนสมถวิลในกรุงเทพ 
มหานคร ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะที่ต่างๆ ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
ในการดูงานดังกล่าวมีสองกิจกรรมหลัก คือ การอบรมครูและเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจความหมาย 
และแนวทางการลดความเสี่ยงภัย และตามด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สำาหรับนักเรียน 
หลังจากการเข้าร่วมกิรกรรมดังกล่าว โรงเรียนนำาร่องทั้ง 4 โรง ได้ร่วมกันจัดงานลดความเสี่ยงภัย 
ในโรงเรียน ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โรงเรียนควรเป็นจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญในก�รสร้�งก�รพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน

ก�รใช้สื่อก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียน ช่วยพัฒน�คว�มรู้พื้นฐ�นก�รลดคว�มเสี่ยงภัยได้ 

กิจกรรมและก�รฝึกปฏิบัติช่วยให้ก�รส่งเสริมคว�มปลอดภัยต่อภัยพิบัติมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น
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การบูรณาการแนวคิด

การลดความเสี่ยงภัย

เข้าสู่หลักสูตรของ

โรงเรียช่วยให้นักเรียน

ได้รับความรู้

และมีความสามารถ

มากยิ่งขึ้น 

โดยการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ นั้น

ทำาให้นักเรียน

สามารถแบ่งปัน

ประสบการณ์

ทักษะไปสู่เพื่อน

และครอบครัวได้” 

นางเต็มใจ มณีโชติ 
ครูโรงเรียนวัดไก่จ้น

เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน ดังนั้น ในการพัฒนาแผนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง
ต่างๆ อย่างรอบด้าน กระบวนการวางแผนของโรงเรียนช่วยเพิ่มศักยภาพของครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง รวมถึงชุมชนในการเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย แผนของโรงเรียน 
ควรสอดคล้องกับแผนของชุมชนและแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นอกจากนั้น หากมีการซ้อมแผนของชุมชน โรงเรียน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ควรมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมด้วย เช่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนท่าหลวง
วิทยานุกูล และโรงเรียนวัดไก่จ้นซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยหรือภัยพิบัติอื่นได้ในอนาคต 

แผนก�รเตรียมพร้อมของโรงเรียน ควรบูรณ�ก�รร่วมกับแผนของชุมชน 

ชุมชนเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมกับโรงเรียนวัดหัวหิน
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กิจกรรมในโรงเรียนจะช่วยสร้างวัฒนธรรมการเตรียมความพร้อมในระยะยาว หากเยาวชน 
มีการเตรียมพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงในพื้นที่ของตน จะทำาให้เกิดการเตรียมพร้อม
ของชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างการพร้อมรับปรับตัวในโรงเรียนเป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ทั้งครูและนักเรียน โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยความเสี่ยง 2 ประการ คือ ความเปราะบาง 
และความล่อแหลม โดยการเพิ่มทักษะความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง 
ของชุมชน และใช้การประเมินความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ทรัพย์สินและ
ห้องเรียนจะสามารถปรับเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายได้ทัน เพื่อเป็นการลดผลกระทบจาก
อุทกภัย 

การทำางานร่วมกับครูในโรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการสอนเป็น 
สิ่งสำาคัญพอๆ กับการฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ หากเยาวชนมีความสนใจ 
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แล้ว ก็จะเป็นกำาลังสำาคัญในการเผยแพร่ข้อมูลสู่ชุมชนผ่าน
เพื่อน ครอบครัว และคนอื่นๆ ในชุมชนก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ สิ่งสำาคัญ
ที่ต้องตระหนักถึง คือ การวางแผนที่สอดคล้องกันทั้งโรงเรียนและชุมชน และต้องเป็นการ
วางแผนแบบองค์รวมและเน้นการประสานงานที่แท้จริง

กิจกรรมของโรงเรียนที่มุ่งเน้นก�รเพิ่มศักยภ�พของเย�วชนในก�รลด

คว�มเสี่ยงภัย

เร�จะเพิ่มพลังให้ชุมชน ได้อย่�งไร  
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08
ภาคธุรกิจในประเทศไทย ประกอบด้วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือได้ว่า SMEs เป็นภาคธุรกิจที่เปรียบเสมือนเสาหลักทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศเป็นผู้จ้างงานและสร้างรายหลักให้กับคนในชุมชน การที่ SMEs สามารถดำาเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดภัยพิบัติ จะมีส่วนช่วยให้ชุมชนสามารถฟื้นฟูได้รวดเร็วขึ้น
เนื่องจากคนในชุมชนส่วนมากยังต้องพึ่งพิงสินค้าจากร้านค้าขนาดเล็ก แม้ว่า SMEs  
จะเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการช่วยชุมชนให้สามารถกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกัน SMEs ก็ยังต้องพึ่งพาความพร้อมของชุมชนในการประกอบธุรกิจของตนเอง
เช่นกัน กล่าวคือ SMEs ยังต้องการใช้ถนนเพื่อขนส่งสินค้าและต้องมีพนักงานที่สามารถ
ติดต่อได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและชุมชนในภาพรวม ดังนั้น  
ในบริบทของประเทศไทยการมีส่วนร่วมแบบองค์รวมเพื่อสร้างชุมชนที่พร้อมรับปรับตัว
จากภัยพิบัติ ต้องพิจารณาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ 
SMEs ในชุมชนนั้น ๆ ด้วย

ก�รเพิ่มพลังของชุมชน
ด้วยก�รมีส่วนร่วมของภ�คเอกชน 
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จากการสำารวจพบว่า SMEs ในประเทศไทยมีความตระหนักและความสามารถของในการรับมือ
กับภัยพิบัติในระดับต่ำา ซึ่งทำาให้เห็นว่า SMEs เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
มีองค์กรขนาดเล็กบางองค์กรเท่านั้น ที่มีการจัดทำา BCP แล้ว ในขณะที่หลายองค์กรเห็นว่า 
การทำา BCP เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ โดยไม่ได้คำานึงถึงว่าการจัดทำา BCP จะช่วยลดความ
สูญเสียในอนาคตได้ ดังนั้น งานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียจึงมุ่งเน้น
ไปยังการสร้างความตระหนักให้เห็นความสำาคัญของการลดความเสี่ยงภัย จึงมีการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับประเทศ และการจัดอบรมเพื่อเป็นเวทีสำาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
SMEs

ภายหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
ได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพร้อมรับปรับตัวของธุรกิจ SMEs รวมถึงการสนับสนุนการ 
มีส่วนร่วมในด้านเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือกับสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญช่วยเพิ่ม
ความพร้อมของ SMEs ซึ่งความร่วมมือต่างๆ นั้น จะเน้นการสร้างความตระหนักและความ
สามารถในการรับมือกับภัยพิบัติของ SMEs การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นมา เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักถึงสำาคัญของการลดความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและดึงดูดให้ SMEs สนใจ
ลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยใช้กรณีศึกษาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมการ
พัฒนา BCP เบื้องต้น ให้กับผู้แทนจากภาครัฐและ SMEs โดยผู้รับการอบรมสามารถนำาความรู้
ไปถ่ายทอดให้กับภาคธุรกิจอื่นและคนในชุมชนได้ การเลือกลงทุนตามข้อมูลความเสี่ยงและ 
การทำางานร่วมกันจะสามารถป้องกันภัยพิบัติได้ดีขึ้น และ SMEs ยังสามารถป้องกันผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติได้ 

เพิ่มคว�มตระหนักและศักยภ�พของภ�คเอกชนในก�รเตรียมพร้อมรับปรับตัวต่อภัยพิบัติ 

ก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ช่วยในก�รสร้�งคว�มร่วมมือ 
ของภ�คเอกชน 
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“SMEs ควรให้ความรู้

เรื่อง การลดความเสี่ยงภัยกับชุมชนโดยรอบ 

เช่น ส่งเสริมให้ชุมชนรู้วิธีการพัฒนา

ระบบเตือนภัยและการเฝ้าระวังระดับน้ำา”

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอชียได้เริ่มโครงการ iPrepareBusiness ในปี 2558 
เพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถของ SMEs ในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัย และสนับสนุนภาครัฐ 
ในการสร้างบรรยากาศด้านการลงทุนที่ดี มีนโยบายกรอบต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ SMEs มีการ 
เตรียมความพร้อมลดความเสี่ยง เช่น การทำา BCP และการเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการด้านการ
เตรียมพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชนด้วย นอกจากนั้น iPrepareBusiness ยังจะขยายการทำางาน 
ในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 

iPrepareBusiness: เครื่องมือพิเศษที่จะช่วย SMEs ก�รเตรียมพร้อมรับปรับตัว
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การทำางานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ช่วยเชื่อมโยงการมี 
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจและสร้างความพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน จะเห็นว่าที่ผ่านมา แนวคิด 
ด้านการสร้างความพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน ค่อยๆ พัฒนาขึ้นเป็นที่รู้จัก ภาคธุรกิจใน
ท้องถิ่นที่มีความพร้อมมีบทบาทที่เด่นชัดขึ้นและสามารถช่วยเหลือชุมชนให้ฟื้นตัวจาก
ความรุนแรงของภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว ในประเทศไทย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญหลักส่วนหนึ่งในชุมชน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
เหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 ทำาให้เห็นถึงความจำาเป็นในการดึงเอาภาคเอกชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งใน
ด้านการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยและในด้านการจัดการกับภัยพิบัติ

ดังนั้น กิจกรรมโครงการต่างๆ จึงให้ความสำาคัญกับการทำางานร่วมกับเจ้าของธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและวางแผนในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ และการทำางานร่วมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการดึงภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความพร้อมรับปรับตัวและฟื้นกลับ
เร็วจากภัยพิบัติ หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมในชุมชนต่างมีความมั่นใจมากขึ้น และสามารถที่จะรับมือกับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมและภ�คธุรกิจมีส่วนร่วมในก�รสร้�ง

คว�มพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน

เร�จะเพิ่มพลังให้ชุมชน ได้อย่�งไร 
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09
การสร้างเครือข่ายสำาหรับคนที่ทำางานในหลากหลายพื้นที่ หลากหลายสาขา มีเป้าหมาย
เดียวกัน คือ การสร้างการพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่า การสร้างเครือข่าย
ความรู้นี้ มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแบ่งปัน 
ข้อมูลแนวทางการทำางานที่ดี การหารือเพื่อระบุความท้าทาย และการประเมินการทำางาน
ด้านต่างๆ

เครือข่�ยคว�มรู้

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
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“การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารจัดการอุทกภัย 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของต่างประเทศ 

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติ 

จะช่วยให้เห็นแนวปฏิบัติที่แตกต่าง 

ซึ่งอาจจะนำามาปรับใช้ในการบริหารจัดการ

อุทกภัยตามบริบทของประเทศไทยได้”  

การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยอย่างบูรณาการ เป็นการสร้างพื้นที่
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทกภัยในประเทศไทย ได้เรียนรู้ด้านการลดความเสี่ยงภัย  
และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ ในการอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทำางาน
กลุ่มที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ระดมความคิดเห็น ดังเช่น การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงภัย และศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทำางานกลุ่มจะมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมุมมองที่แตกต่างกัน หน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ 
ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำา กรมชลประทานจากส่วนกลาง 
ภูมิภาค และจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์จังหวัด สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำาและการเกษตร และกรุงเทพมหานคร 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย  
ที่ช่วยในการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานด้านการบริหารจัดการอุทกภัย และเป็นเวทีสำาหรับ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 2 เวทีหลัก คือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

ดร.พีรนันท์ โตวชิราภรณ์ ศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 

ก�รอบรมที่มีผู้เข้�ร่วมจ�กหน่วยง�นต่�งๆ เพื่อเพิ่มคว�มรู้ด้�นก�รลดคว�มเสี่ยงภัย 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ สร้�งก�รแลกเปลี่ยนระหว่�งผู้มีส่วนได้เสีย 
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National Flood Forums:

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ใช้ระยะ
เวลา 2 วัน โดยมีผู้แทนจากกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำา 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
เข้าร่วม มีการนำาประสบการณ์เรื่องการ
บริหารจัดการอุทกภัยของแต่ละหน่วยงาน 
มาแบ่งปันกัน สามารถแบ่งผู้เข้าร่วมงาน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ต้นน้ำา กลางน้ำา และ
ปลายน้ำา เพื่อช่วยกันระดมความคิด
เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงาน พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ก�รแลกเปลี่ยน 
ประสบก�รณ์ของหน่วยง�นต่�งๆ ในลุ่มน้ำ� 
เจ้�พระย� จ�กต้นน้ำ� กล�งน้ำ� และปล�ยน้ำ� 
มีผู้แทนจ�ก 20 จังหวัดในลุ่มน้ำ�เจ้�พระย� 
เข้�ร่วม จัด ณ กรุงเทพมห�นคร เดือน
สิงห�คม 2555 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 เป็นผล 
สืบเนื่องจากจากผลลัพธ์ของการประชุม
เวทีครั้งที่ 1 ที่พบว่า ปัญหาเรื่องการ
เตือนภัยอุทกภัยต้องได้รับการแก้ไขเป็น
ลำาดับต้น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้มี 
จุดมุ่งหมายในการประเมินความต้องการ  
ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาของระบบ
เตือนภัย โดยทำาการประเมินรูปแบบ 
การเตือนภัยของสองชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 ก�รเตือนภัย
ด้�นอุทกภัยอย่�งครบวงจร จัด ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธย� เดือนมีน�คม 2556 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 ยังคง 
มุ่งเน้นประเด็นปัญหาของการเตือนภัย 
โดยคำานึงถึงการบูรณาการของหน่วยงาน 
ต่างๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนนี้ ใช้ระยะ
เวลา 3 วัน โดยเริ่มจากระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน ระดับภูมิภาคและจังหวัด จนถึง 
ระดับประเทศ ถึงแม้ว่าการประชุม 
จะแบ่งออกเป็นหลายระดับ แต่ผู้ประชุม
สามารถเข้าร่วมการประชุมกลุ่มอื่นๆ ได้ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 แนวคิด
ก�รบริห�รจัดก�รอุทกภัยในระดับท้องถิ่น 
จังหวัด และระดับประเทศ จัดขึ้น ณ จังหวัด
นนทบุรี เดือนกรกฎ�คม 2556 
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International Flood Forum:

การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ ได้ออกแบบมาเพื่อการโน้มน้าว
และช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบกรณ์ที่ดี จากประเทศต่างๆ 
รวมทั้ง เป็นการเรียนรู้แนวทางการนำาหลักการการลดความเสี่ยงภัยไปใช้ในการวางแผน
ฟื้นฟู การประชุมครั้งนี้ มีวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมจาก 9 ประเทศ (ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น  
ลาว เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และประเทศไทย) โดยแต่ละ
ประเทศจะนำาเสนอกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอุทกภัยและการวางแผนฟื้นฟูเพื่อช่วยลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกลยุทธ์ต่างๆ คือ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การ
พัฒนากลไลเชิงสถาบัน การประสานงาน การประกันภัย และการสร้างความสมดุลระหว่าง
มาตรการเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง เป็นต้น 

“Identification of Effective Flood Risk Management from Lessons Learned”  
จัด ณ กรุงเทพมห�นคร เดือนกรฎ�คม 2556 
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ผมได้ข่าวการประชุม

เกี่ยวกับ BCP 

ที่จัดโดย ADPC 

จากทาง สสว. 

ซึ่งผมได้เรียนรู้

ไอเดียและ

ประสบการณ์ดีๆ 

จากการประชุมนี้ 

และเอาไปอธิบายต่อ

ให้พนักงานของผม

ฟังว่า เราควรจะ

ต้องทำาอย่างไร

เมื่อเกิดเหตุการณ์

วิกฤตขึ้นและผมก็ได้

รับการตอบรับที่ดี

จากพวกเขา”

นายสรายุท อังคณานุกูล
กรรมการบริหาร 

บริษัท อันนาย จำากัด 
(บริษัทผู้ผลิตและผู้แทน

จำาหน่ายซอฟแวร์)

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เห็นถึงความสำาคัญในการจัดการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ซึ่งมีผู้แทนทั้งจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เข้าร่วม ในขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป็นกลุ่มที่ทำางานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่า การหารือช่วยเน้นย้ำาถึง 
ความสำาคัญในการที่กลุ่มธุรกิจกลางและขนาดย่อม และชุมชนซึ่งมีความเกี่ยวพันอย่างมาก 
กับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ควรเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
สร้างความพร้อมรับปรับตัวและฟื้นกลับเร็วจากภัยพิบัติ การจัดการประชุมในประเทศไทย
เกี่ยวกับการสร้างความพร้อมรับปรับตัว มีความสำาคัญในการนำาผู้ประกอบการ SMEs  
และธุรกิจขนาดใหญ่ที่ประสบความสำาเร็จในการเตรียมพร้อมองค์กรจากภัยพิบัติ รวมถึง
เครือข่ายภาคีทั้งจากภาครัฐและองค์กรเพื่อการพัฒนา มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนะ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งทำาให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของภาคธุรกิจที่ได้ริเริ่ม
กิจกรรมเพื่อเตรียมองค์กรในการบริหารจัดการองค์กรพร้อมรับกับภัย ได้เห็นตัวอย่าง 
ที่ดีทั้งในด้านนโยบาย สิ่งจูงใจ การสร้างความตระหนักและการสร้างศักยภาพให้กับ 
ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะในการดำาเนินกิจกรรมในอนาคต

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เป็นผู้อำานวยความสะดวกในจัดการ
ประชุมเพื่อหารือต่างๆ ในหัวข้อ ‘การสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ’ หรือ BCP ซึ่ง
แต่ละการประชุมได้ออกแบบสำาหรับกลุ่ม SMEs ที่เข้าร่วมโดยเฉพาะ มีการจัดประชุมแยก
สำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว การเกษตร โลจิสติก ไอซีที และธุรกิจยานยนต์ แต่ละ
การประชุมมีทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างจากภาคธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันเข้าร่วม 
ทำาให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีความสนใจ
นำาไปปฏิบัติ

ก�รจัดก�รประชุมเพื่อรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กภ�คธุรกิจช่วยสร้�งเวทีในก�ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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การสร้างเครือข่ายและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการทำาให้เห็นความสำาคัญของ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการสร้างการพร้อมรับปรับตัวของชุมชน ใน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีตัวแทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนงานเข้าร่วม และการจัดเวทีการประชุมระดับนานาชาติ 
จากการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อมูลจากหลากหลายมุมมองนี้ จะช่วยให้การกำาหนด
นโยบายด้านการบริหารอุทกภัยเป็นนโยบายที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง และเหมาะสม
กับแต่ละพื้นที่

ตัวอย่างของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการที่สนับสนุนโดย OFDA ที่นำาประเด็นด้าน
การเตือนภัยอย่างครบวงจรมาหารือ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตือนภัยและ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งในท้องถิ่น จังหวัด และหน่วยงานองค์กรที่ทำางานด้านการ
บริหารจัดการอุทกภัยเข้าร่วม ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ในทำานอง
เดียวกัน เจ้าของกิจการธุรกิจ SMEs ที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 ได้ร่วมแสดงความ 
คิดเห็นในเวที Thailand Business Resilience Forum และการหารือเกี่ยวกับแนวทาง 
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงภัยในอนาคต การพัฒนา 
ความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและหน่วยงานในระดับต่างๆ ที่มีอำานาจตัดสินใจและสามารถ
ระดมทรัพยากรที่เหมาะสมได้ ช่วยให้ความคิดเห็นของชุมชนเป็นความคิดเห็นที่สำาคัญ
และเป็นส่วนหนึ่งของการกำาหนดแนวทางการพัฒนาการสร้างการพร้อมรับปรับตัวต่อไป 

ก�รเข้�ร่วมเครือข่�ยของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน เป็นก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม

ในระดับภูมิภ�ค ระดับช�ติ และระดับน�น�ช�ติ 

เร�จะเพิ่มพลังให้ชุมชน ได้อย่�งไร 
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10
การทำางานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติมักจะมีแง่มุมที่ซับซ้อน ทำาให้เกิดความท้าทาย 
และความยากในการดำาเนินงานโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ซึ่งชุมชนมีความหลากหลาย
ในทุกด้าน การเชื่อมโยงองค์ความรู้และทรัพยากรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำาให้
เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่า ดังนั้น การ
สร้างความร่วมมือเป็นหัวใจสำาคัญในการสร้างความพร้อมรับปรับตัวและฟื้นกลับเร็วจาก
ภัยพิบัติในระดับชุมชน นั่นคือ การทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน 
กลุ่มต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐต่างๆ 
ขึ้นอยู่กับบริบทและความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่

ก�รสรรสร้�งคว�มร่วมมือ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผน ชุมชนตลาดเก่า จังหวัดปราจีนบุรี
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“ในฐานะที่เป็นอปพร. ต้องเป็นผู้นำาในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ 

มีประสบการณ์ในการรับมืออุทกภัยบ้างแต่ไม่รุนแรง

เท่ากับปี 2554 ถ้าหากเป็นเหตุการณ์ขนาดใหญ่

จึงต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชน

สามารถช่วยเหลือครอบครัวตนเอง 

ช่วยเหลือชุมชนตนเอง และชุมชนข้างเคียงได้” 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการบริหารจัดการอุทกภัย ได้ถูกสร้างขึ้นในการดำาเนิน
โครงการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนการเตือนภัยอย่างบูรณาการ ซึ่งมี 
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา  
และกรมทรัพยากรน้ำาเข้าร่วม ความร่วมมือเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำาคัญตามหลักการ 
การเตือนภัยอย่างครบวงจรที่ต้องการให้สารส่งถึงผู้รับ นั่นคือ ประชาชนสามารถรับข้อมูลและ
รู้วิธีการในการรับมือกับภัยนั้นๆ รวมทั้งการให้ข้อูมูลย้อนกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้  

การสร้างความร่วมมือด้านการเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำาได้การสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงาน และการสร้างความสัมพันธ์ของหน่วยงานกับชุมชน ในการดำาเนินโครงการ
ของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ได้ใช้กิจกรรมแบบชุมชนเป็นฐานมาเป็น
หลักการในการทำาโครงการ ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมสำาหรับคณะกรรมการบริหารจัดการ
อุทกภัยโดยชุมชนเป็นฐานโดยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ และยังมีการส่งเสริมการสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละจังหวัด จะสร้าง
เครือข่ายการทำางานกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพื้นที่โครงการ ได้ออกแบบ
กิจกรรมเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้นำาความรู้และความชำานาญเฉพาะด้านของตนมาใช้มากที่สุด 
ดังเช่น กรมทรัพยากรน้ำาที่ให้การสนับสนุนการทำางานของเครือข่ายในระดับลุ่มน้ำาเจ้าพระยา 
และพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและเอกสารการอบรม 
ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

นางสาวทิพย์สุดา เหรียญภูมิกิจ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนตำาบลคลองห้า 

คว�มร่วมมือและก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งใกล้ชิดช่วยให้ก�รเตือนภัยอย่�งครบวงจร
มีประสิทธิภ�พ
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การฝึกซ้อมสถานการณ์จำาลองทำาให้รู้และเห็นความสำาคัญของการทำางานร่วมกัน 
ของหน่วยงานต่างๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะในการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น  
ต้องมีการประสานงานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำานวนมาก ดังนั้น การกำาหนดบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบล่วงหน้า จะช่วยให้การช่วยเหลือชุมชนเป็นไปอย่างราบรื่นและ 
มีประสิทธิภาพ ในทำานองเดียวกัน ในการสร้างแนวทางความร่วมมือและประสานงานนั้น 
ต้องมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ดังเช่น การฝึกซ้อมสถานการณ์
ของชุมชนตลาดเก่าที่มีทหารเข้าร่วมการฝึกซ้อม ถึงแม้ว่าจะได้รับการแจ้งในระยะกระชั้นชิด 
แต่การฝึกซ้อมสามารถดำาเนินการไปได้ดีตามแผนที่วางไว้ 

คว�มร่วมมือของคนในท้องถิ่นและหน่วยง�นต่�งๆ ช่วยให้ก�รฝึกซ้อมสถ�นก�รณ์
จำ�ลองมีคว�มสมจริงม�กยิ่งขึ้น

ขณะทำาการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติของชุมชนตลาดเก่า จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีทหารเข้าร่วม 
การฝึกซ้อมด้วย 
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“เราได้นำาแนวคิดการลดความเสี่ยงภัย

ไปใช้ในการสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ตามที่เราได้วางแผนและระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเตรียม

ความพร้อมรับมืออุทกภัยของโรงเรียน”  

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ทำางานร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชน รวมถึง Plan International Save the Children และ UNICEF ในการส่งเสริม
การบูรณาแนวคิดด้านการลดความเสี่ยงภัยเข้าสู่การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ให้แนวคิดในการทำาโครงการ โดยคำานึงถึง 3 เสาหลักสำาคัญ คือ 1) การศึกษา
เรื่องการลดความเสี่ยงภัย 2) การบริหารจัดการความเสี่ยงภัย และ 3) ความปลอดภัยของ
โรงเรียน ซึ่งจะมุ่งเน้นการให้ความรู้กับครู บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน 

ความร่วมมือดังกล่าวนี้ ยังช่วยให้ชุมชนได้ประโยชน์ในการเรียนรู้แนวคิดและองค์ความรู้จาก
ประเทศต่างๆ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียเข้าร่วมกิจกรรม Red Bear 
Survival Camp ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมความรู้ด้านการลดความเสี่ยงภัย โดยกิจกรรมนี้ 
จัดโดย Japan Foundation Design for Disaster Design Creative Center Kobe และ NPO Plus 
Art โดยกิจกรรมนี้ นำาเอาประสบการณ์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของประเทศญี่ปุ่นมาปรับเป็น
กิจกรรมเพิ่มทักษะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยเป็น
หลัก ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเข้าร่วมโครงการของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
แห่งเอเชีย ได้จัดกิจกรรมภายในของโรงเรียนเพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะของนักเรียน โดยนำา
หลักวิธีการและแนวทางจากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ จากการทำางานกับภาคีที่หลากหลาย เป็น
ส่วนช่วยให้ได้แนวคิดและแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 
ให้เป็นกิจกรรมที่มีความรู้และสนุกสนานเหมาะกับวัยเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

นางวัณณา ขำาศิริโชคชัย ครูโรงเรียนวัดไก่จ้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก�รทำ�ง�นกับหน่วยง�นที่หล�กหล�ย ช่วยให้ก�รพัฒน�กิจกรรมด้�นคว�มปลอดภัย
ของโรงเรียนได้อย่�งเหม�ะสม 
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กิจกรรมปลูกจิตสำานึกด้านความปลอดภัยจากอุทกภัยของโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่น 
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย และความร่วมมือในการทำางานของภาคี 
เครือข่ายที่ร่วมงานอย่างเข้มแข็ง กิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คือ บริษัท ซีเกท  
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด ผ่านทาง Give2Asia ในการจัดงานที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล  
ช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนพื้นที่โครงการและผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมนี้ จัดโดยโรงเรียนที่เป็นพื้นที่โครงการร่วมกัน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น  
15 ฐาน ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะและให้ความรู้เกี่ยวกับอุทกภัยและการเตรียมพร้อมกับภัย 
อื่นๆ กิจกรรมที่ทำาในโรงเรียน อาทิเช่น การฝึกใช้ถังดับเพลิง การให้ความรู้คำาศัพท์ภัยพิบัติ  
การฝึกการปรับใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวในการปฐมพยาบาล เช่น การใช้ผ้าห่มในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
การใช้หลอดดูดเป็นนกหวีด และการใช้ถุงขยะเป็นรองเท้า เป็นต้น 

นอกจากนั้น ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย โดยหน่วยกู้ชีพกู้ภัยจากอำาเภอท่าเรือ ที่มีศิษย์เก่า
ของโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกุลอยู่ในทีมนี้ด้วย เข้ามาจัดกิจกรรมหนึ่งในฐานทั้งหมด โดยให้
นักเรียนฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีกิจกรรมที่สนับสนุนโดยมูลนิธิเอเชีย และดีไซน์  
ฟอร์ ดีแซสเตอร์ (ดีฟอร์ดี) ที่อนุญาตให้ทำาการพิมพ์ซ้ำาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเผยแพร่  
และได้นำา “คุณความดี” ซึ่งเป็นตุ๊กตาสัญลักษณ์ของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย นอกจาก 
เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว นักเรียนยังได้จัดทำาสื่อเผยแพร่ เช่น การทำาโปสเตอร์หรือบอร์ดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำาบล 
ท่าหลวง และองค์การบริหารส่วนตำาบลจำาปามามอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม การร่วม 
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญกับกิจกรรมการลด
ความเสี่ยงในพื้นที่ จึงกล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานจำานวนมาก  
โดยมีจุดมุ่งหมายในการทำางานเดียวกัน คือ การสร้างการพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน และการมี 
เครือข่ายและสนับสนุนงานซึ่งกันและกันมีความสำาคัญกับการลดความเสี่ยงภัย เพราะทุกหน่วยงาน 
ไม่สามารถทำางานเพียงลำาพังได้ 

คว�มร่วมมือนำ�ม�สู่ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมก�รเตรียมคว�มพร้อม
รับมือกับภัยที่หล�กหล�ยม�กขึ้น

กิจกรรมปลูกจิตสำานึกด้านความปลอดภัย จัดโดยโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกุล 
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ความร่วมมือที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่ชุมชนสามารถ
นำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างชุมชนให้มีความพร้อมรับและฟื้นฟูได้รวดเร็ว โดย
การประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานวิชาการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
จะนำามาซึ่งการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในการแลกเปลี่ยนบทเรียน และเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ของเครือยข่ายภาคีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของชุมชน อันจะนำามาซึ่ง การลด 
ความซ้ำาซ้อนในการทำางานและยังช่วยลดการแข่งขันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการทำางานของหน่วยงานต่างๆ นั้น ถือว่าเป็น
ผลสัมฤทธิ์สำาคัญของการดำาเนินโครงการ โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการและนำาความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะทางมาใช้ในการกำาหนดรูปแบบ
กิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในระดับท้องถิ่น 
และภาคส่วนต่าง ๆ  เป็นส่วนช่วยให้มีการบูรณาการสร้างความพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน 
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ นั้น จะช่วยให้หน่วยงานนั้นได้เข้าใจ
การทำางานกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น

คว�มร่วมมือที่เกิดขึ้นทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้และก�รระดมทรัพย�กรสู่ชุมชน

ซึ่งช่วยสร้�งคว�มพร้อมรับปรับตัวให้ชุมชน

เร�จะเพิ่มพลังให้ชุมชน ได้อย่�งไร 
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<< ก้�วต่อไปเพื่อเสริมสร้�ง

ก�รพร้อมรับปรับตัวในประเทศไทย>>
การทำางานร่วมกับชุมชน เป็นการลงไปดำาเนินการเพื่อให้เกิดผลในระดับพื้นที่ หากแต่
ในการสร้างการพร้อมรับปรับตัวให้แก่ชุมชนนั้น จำาเป็นที่จะต้องทำางานร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องระดับอื่นๆ ด้วย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในชุมชน ควรเข้าถึงและลงไปทำาความคุ้นเคยคลุกคลีกับ
ชุมชนในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำา และเกิดความรู้สึก 
เป็นเจ้าของ ทำาให้เกิดการบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนในระดับสูงขึ้นไป  
เพื่อจะได้สามารถระดมทุนและทรัพยากรที่จำาเป็นมาสู่ชุมชน โดยเฉพาะจากหน่วยงาน 
ในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ หมายรวมถึง ความพยายามต่างๆ ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
และการสร้างความเชื่อมโยงกับนโยบายและทิศทางที่กำาหนดขึ้นในระดับภูมิภาคและ
ระดับสากล เนื้อหาในส่วนนี้ มุ่งเน้นการนำาเสนอความพยายามในการเสริมสร้างความ
พร้อมรับปรับตัวของชุมชนในประเทศไทยต่อความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยอื่นๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ บทเรียนที่ได้นำาเสนอมาทั้งหมดนี้ ควรถูกนำาไปพิจารณา 
ในบริบทด้านยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นต่อไป เพื่อสร้างการพร้อมรับปรับตัวให้แก่ชุมชน  
ซึ่งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียเอง มีความมุ่งมั่นที่จะคงบทบาทใน
ส่วนนี้ นอกจากนั้น บทเรียนต่างๆ ที่กล่าวมายังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแผน
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและเป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายในระดับสากล เช่น นโยบายภายใต้กรอบการดำาเนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
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• การประสานและทำางานร่วมกับระดับ 
 ชุมชน ท้องถิ่นและส่วนกลางเพื่อให้ 
 เข้ามาเห็นความสำาคัญในการทำากิจกรรม 
 ลดความเสี่ยงภัยในระดับชุมชน
• การจัดเวทีระดับชุมชนเพื่อรับฟังความ 
 คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อ 
 นำาไปจัดทำานโยบายของรัฐ
• การใช้ช่องทางสื่อสารมวลชนในการ 
 เผยแพร่นโยบายด้านการลดความเสี่ยง 
 จากภัยพิบัติเพื่อให้แผนระดับชุมชนได้รับ
 การพิจารณาเข้าสู่การพัฒนานโยบาย
 ของรัฐ
• การเชื่อมโยงหน่วยงานที่ทำางานด้าน 
 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการ 
 วางแผนพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้ง 
 ทำาความเข้าใจกับหน่วยงานที่ดูแล 
 เรื่องงบประมาณถึงความสำาคัญในการ 
 จัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยง 
 จากภัยพิบัติ
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ในการพัฒนานโยบายระดับชาติและ 
 พิจารณาที่จะกระจายอำานาจ เพื่อ 
 ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม 
 และพื้นที่

ก�รผลักดันเรื่องก�รลดคว�มเสี่ยงจ�ก
ส�ธ�รณภัยเข้�ไปสู่นโยบ�ยของช�ติ

• เปิดเผยข้อมูลและงบประมาณเรื่อง 
 ความเสี่ยงให้แก่สาธารณะและภาค 
 ธุรกิจ
• บูรณาการข้อมูลเรื่องความเสี่ยงจาก 
 ภัยพิบัติให้แก่ภาคธุรกิจเพื่อใช้ประกอบ 
 การตัดสินใจในการลงทุน
• สนับสนุนให้ภาคธุรกิจจัดทำาแผนจัดการ 
 ความเสี่ยงและมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 ท้องถิ่นและสังคม

ก�รมีส่วนร่วมของภ�คธุรกิจในก�รลด
คว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติ

• มาตรการระยะสั้น: ลงทุนในระบบ 
 พยากรณ์เหตุร้ายและระบบเตือนภัย  
 ส่งเสริมการบังคับใช้กฏหมายและ 
 การประสานความร่วมมือของหน่วยงาน 
 ต่างๆ และส่งเสริมโครงการพัฒนา 
 ระดับชุมชนเพื่อการลดความเสี่ยงจาก 
 ภัยพิบัติ
• มาตรการระยะปานกลางถึงระยะยาว:  
 สร้างความสมดุลระหว่างการลงทุนเชิง 
 โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้างเป็นกุญแจ 
 สำาคัญ ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมการพัฒนา 
 ด้านยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 
 ต่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และระบบ 
 คุ้มครองทางด้านสังคมที่ครอบคลุมไป 
 ถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
 ในอนาคต
• มาตรการระยะยาว: พิจารณาวางแผน 
 การพัฒนาเมืองโดยคำานึงถึงข้อมูล 
 ความเสี่ยงด้านต่างๆ ตัดสินใจด้าน 
 นโยบายโดยคำานึงถึงภัยพิบัติ ความเสี่ยง 
 จากสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง 
 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ลงทุนเพื่อก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กภัย
พิบัติ ต�มคำ�แนะนำ�ของธน�ค�รโลก

แนวคิดเกี่ยวกับ “ก้าวต่อไปของประเทศไทยในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” ของ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  
ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือ “การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย”7 ซึ่งให้ความสำาคัญกับกิจกรรม
การลดคามเสี่ยงโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ข้อเสนอแนะจากหนังสือนี้ ได้สรุปเป็นประเด็น
ดังต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความพร้อมรับปรับตัวและ 
ฟื้นกลับเร็วของชุมชนในประเทศไทย จากมุมมองของหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ขับเคลื่อน
นโยบายระดับชาติ

นโยบ�ยด้�นก�รพร้อมรับปรับตัวและฟื้นกลับเร็วของชุมชน

7 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2556), การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



92

• การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัย 
 ชุมชนเป็นฐาน - มุ่งเน้นให้ชุมชนเป็น 
 ศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการประเมิน 
 ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง  
 รวมถึงการวางแผนเพื่อบรรเทาความ 
 เสี่ยง
• การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการ 
 มีส่วนร่วมจากเด็กและเยาวชน– ส่งเสริม 
 สิทธิการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
 ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ   
 ปลูกจิตสำานึกและสร้างทักษะของเด็ก 
 และเยาวชนให้มีส่วนร่วมกับชุมชน 
 ในการสร้างความปลอดภัยจากภัยพิบัติ  
 โดยดำาเนินการควบคู่ไปกับภาคการศึกษา 
 และโรงเรียนในชุมชน
• การมุ่งเน้นมิติหญิงชายในการลด
 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ – ส่งเสริมการ 
 มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 
 จากภัยพิบัติของเพศชายและเพศหญิง 
 อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้มีความเข้าใจ 
 มุมมองของกันและกันในแง่ของการเตรียม
 ความพร้อและรับมือกับภัยพิบัติ
• ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ 
 ผู้สูงอายุและผู้พิการในการลดความเสี่ยง 
 จากภัยพิบัติ

ก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติ
โดยชุมชน

• จัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงภัย 
 และวิธีการป้องกันภัย โดยเฉพาะ 
 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 
 โดยอาศัยสื่อสารมวลชนและสื่อสังคม 
 ออนไลน์ต่างๆ
• ส่งเสริมการจัดเวทีสาธารณะเพื่อ 
 เสวนาเรื่องการทำาสังคมให้ปลอดภัย
 จากภัยพิบัติ และเปิดโอกาสให้ประชาชน 
 ได้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง 
 ภัยและวางแผนมาตรการในการลด 
 ความเสี่ยง
• บูรณาการองค์ความรู้เรื่องการลด 
 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าในหลักสูตร
 การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  
 จัดทำาข้อมูลความรู้และเผยแพร่ในระบบ 
 การศึกษาทั้งนอกโรงเรียนและในโรงเรียน 
 รวมถึงการฝึกอบรมต่างๆ
• ปลูกจิตสำานึกในครอบครัว ให้พ่อ แม่  
 ผู้ปกครองถ่ายทอดความรู้และสร้าง 
 จิตสำานึกที่ดีเกี่ยวกับการลดความเสี่ยง 
 จากภัยพิบัติ และปลูกฝังให้ลูกหลานรู้ว่า
 ควรปฏิบัติตนอย่างไรในภาวะฉุกเฉิน  
 ขณะเดียวกัน ลูกหลานก็สามารถให้ 
 ความรู้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครองได้เช่นกัน  
 นอกจากนั้น วัดและศาสนสถานต่างๆ  
 รวมถึงโรงเรียนก็สามารถแสดงบทบาท 
 สำาคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
 ความปลอดภัยและสร้างตระหนักให้ 
 กับชุมชนได้
• ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากร 
 ธรรมชาติ รักษาแหล่งต้นน้ำาซึ่งจะช่วย 
 ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้
• ส่งเสริมการสร้างบ้านเรือนและอาคาร 
 ให้มีความแข็งแรงปลอดภัยจากภัยพิบัติ 
 ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ๆ ตนอาศัยอยู่

ก�รปลูกจิตสำ�นึกและวัฒนธรรม
คว�มปลอดภัยในสังคม
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“... รวมถึง การสนับสนุนการบูรณาการแนวทาง

เพื่อสร้างให้ชุมชนพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วจากภัยพิบัติ

เข้าใจการวางแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น การส่งเสริม

ความปลอดภัยภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้หมู่บ้าน

พร้อมรับและฟื้นกลับเร็วจากภัยพิบัติ

ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 

ในระดับท้องถิ่น การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

อาสาสมัครและเครือข่ายชุมชน การส่งเสริมบทบาท

ของผู้นำาสตรีในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความร่วมมือ

ระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม

และเชิดชูบทบาทของกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ 

การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรูปแบบ

การสื่อสารข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ง่าย 

สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้” 

(AMCDRR, 2558)

ในระดับภูมิภาค การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ในหัวข้อ “การส่งเสริมการลงทุน 
เพื่อทำาให้ประเทศและชุมชนพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วจากภัยพิบัติ” เป็นการประชุมครั้งสำาคัญ
เพื่อเตรียมการสำาหรับการกำาหนดทิศทางเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือเพื่อลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติภายหลังปี 2558 ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ในปีถัดมาการประชุมได้ประกาศ  
‘ปฏิญญากรุงเทพ’ ซึ่งได้รับรองจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศต่างๆ
และให้ความสำาคัญกับการ ‘ส่งเสริมการพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วในระดับท้องถิ่น’

ก�รส่งเสริมให้ชุมชนพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วจ�กภัยพิบัติในระดับภูมิภ�คและระดับโลก
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“ในขณะที่บทบาทหน้าที่ของหน่วยภาครัฐในระดับชาติ

ในสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำาเนินงาน 

การให้คำาแนะนำาและการประสานงานนั้น เป็นสิ่งจำาเป็น 

การเสริมสร้างพลังให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นและชุมชน

ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติก็มีความสำาคัญ 

ทั้งนี้ รวมถึงหน้าที่ในด้านการระดมทรัพยากร 

การสร้างแรงจูงใจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วย” 

(UNISDR, 2558)

การประกาศปฏิญญากรุงเทพ นับเป็นก้าวสำาคัญในการกำาหนดนโยบายและทิศทางความร่วมมือ
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหลังจากปี 2558 เป็นที่ยอมรับกันว่าตลอดระยะเวลาในการ 
ดำาเนินงานตามกรอบการดำาเนินงานเฮียวโกะ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตั้งแต่ปี 2538 – 2548 
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในแง่ของการบริหารจัดการภัยพิบัติ แต่กลับไม่เห็นความคืบหน้า 
ที่ชัดเจนด้านการจัดการกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยจากพิบัติ ดังนั้น ข้อตกลงที่จำาเป็น
ภายหลังปี 2558 จึงมุ่งเน้นที่จะให้ความสำาคัญกับต้นเหตุของความเสี่ยง อันได้แก่ เปราะบางและ
ความล่อแหลมต่อภัย รวมถึงการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ ปัจจัยต่างๆ ที่ทำา 
ให้ท้องถิ่นและชุมชนเป็นผู้กำาหนดและขับเคลื่อนแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำาคัญ

การประชุมสหประชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นต่อมา 
ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม 2558 ได้เห็นถึงการกำาหนดข้อตกลงระดับโลกใหม่
และตั้งเป้าหมายการดำาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในช่วง ปี 2558 – 2573 เรียกว่า 
กรอบการดำาเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ นอกจากกรอบความร่วมมือ 
ดังกล่าวจะกำาหนดทิศทางในการดำาเนินงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระยะเวลา 
อีก 15 ปีต่อไปแล้ว กรอบใหม่ยังได้กล่าวถึงบทเรียนที่ได้รับจากการดำาเนินงานภายใต้กรอบ 
เฮียวโกะด้วย กรอบการดำาเนินงานเซนได กำาหนดให้รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบสำาคัญในการป้องกัน
และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในขณะเดียวกันก็เน้นถึงความจำาเป็นในการทำางานร่วมกัน และการ 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ภาคส่วน
ต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือจาก “ทุกสังคม”(UNISDR, 2558)

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในบรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ที่แปลกรอบ
การดำาเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นภาษาประจำาชาติ แสดงถึงความ
กระตือรือร้นที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานเครือข่ายภาคีในประเทศ รวมถึง 
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการดำาเนินงาน
ของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ต่อไป กรอบการดำาเนินงานเซนได ได้ยืนยันถึงความ
สำาคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในขณะเดียวกัน ก็ได้เน้นย้ำา 
ถึงความพยายามในการลดความเสี่ยงจากในระดับอื่นๆ ด้วย ตามที่ได้แสดงให้เห็นในหลักปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
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กรอบการดำาเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่งเสริมแนวคิดในการพร้อมรับ
และฟื้นกลับเร็วโดยอาศัยความพยายามและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
การดำาเนินการในระดับชุมชน เช่น การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  
ยังคงเป็นข้อควรพิจารณาหลักสำาหรับผู้บริหารโครงการด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ภายใต้
กรอบการดำาเนินงานใหม่ภายหลังปี 2558 นี้

กรอบการดำาเนินงานเซนได มุ่งเน้นการระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่พยายามทำาความเข้าใจ คิด และ
ออกแบบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติร่วมกับชุมชน รวมถึงเน้นย้ำาถึงความจำาเป็น
ที่สมาชิกในชุมชนแต่ละคน จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเสริมสร้างความรู้และความสามารถ
ให้กับตนเองในการรับมือกับความเสี่ยงภัยในพื้นที่

กรอบความร่วมมือยังเน้นย้ำาว่า การดำาเนินการจะประสบความสำาเร็จได้จะต้องทำาในระดับท้องถิ่น 
และระดับชุมชน ควบคู่ไปกับการทำางานในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล นอกจากนั้น 
ยังได้อ้างอิงถึงความจำาเป็นในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่าระดับ
โลก (Global Value Chain: GVC) ในการช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้วย

งานที่ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียและเครือข่ายภาคี ได้ทำาภายหลังจาก
เหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554 เป็นพื้นฐานสำาคัญสำาหรับความพยายามในการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ ซึ่งเห็นได้ว่ามีความก้าวหน้าเกินกว่าการดำาเนินงานโดยทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงภัย
พิบัติในระดับชุมชน

กรอบการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมที่แสดงในกรอบการดำาเนินงานเซนได สามารถ
ใช้เป็นแนวทางสำาหรับผู้มีอำานาจในการตัดสินใจระดับชาติในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการพร้อมรับและฟื้นตัวเร็วจากอุทกภัยและภัยอื่นๆ ที่มักเกิดขึ้นได้

การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 7 ที่ประเทศ
อินเดียจะเป็นเจ้าภาพในปี 2559 นี้ ควรที่จะช่วยสนับสนุนความพยายามด้านการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติในประเทศไทย เนื่องจากการประชุมดังกล่าว จะให้การรับรองอย่างเป็นทางการในการ
วางแผนการดำาเนินงานระดับภูมิภาคภายใต้กรอบเซนได โดยเฉพาะสำาหรับภูมิภาคเอเซีย

ในระยะสั้น การริเริ่มต่างๆ เช่น การปรับปรุงหนังสือคู่มือเพื่อให้ความรู้ด้านการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติในประเทศไทย ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ ได้ร่วมกันจัดทำาขึ้น รวมถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
แห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงทิศทางใหม่ที่เน้นในกรอบดำาเนินงานเซนได (รวมถึง
ความจำาเป็นในการทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในระดับชุมชน) สามารถช่วยทำาให้แน่ใจว่า 
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศแนวหน้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้านการดำาเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ










