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บทคัดยอ
 งานวิจยัทีผ่านมาชีใ้หเหน็วา การสรางความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรบัมอืภยัพบิตัทิางธรรมชาติ เปนแนวทาง
ที่สําคัญชวยเตรียมความพรอมบุคคลหรือประชาชนใหสามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือเกิด
เหตกุารณภยัพิบตัขิึน้ อยางไรกต็าม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกบัเรือ่งการเตรียมพรอมรบัมอืภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 
ยังไมพบการรวบรวมหลักฐานหรือขอมูล ที่เกี่ยวของกับการระบุองคประกอบหรือปจจัยที่ชวยสรางความตระหนักรูตอการ
เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในภาพรวม เนื่องจากงานวิจัยหรืองานทางวิชาการที่ผานมามุงความสนใจไปที่
ปจจัยหรือองคประกอบบางประการ ที่เชื่อวานาจะนําไปสูการสรางความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
ผลจากการสังเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวา องคประกอบท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการตระหนักรูตอการเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประกอบไปดวย ความรูท่ีเก่ียวของกับภยันตราย ทัศนคติตอภยันตราย การฝกอบรมเก่ียวกับ
การรับมือภัยพิบัติ การฝกปฏิบัติและซักซอมการรับมือภัยพิบัติ การสรางวัฒนธรรมการเตรียมความพรอม การส่ือสาร
ประชาสัมพันธ การเลาเร่ือง การใชเกมเก่ียวกับภัยพิบัติ การสรางสถานการณเสมือนจริง ประสบการณตรงจากภัยพิบัติท่ีผานมา 
การพูดคุยแลกเปล่ียนเก่ียวกับเร่ืองภัยพิบัติกับสมาชิกในครอบครัว  และความผูกพันกับชุมชนท่ีอยูอาศัย (ระยะเวลา)  บทความน้ี
มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องการตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ซึ่งนําไปสูการสังเคราะหองคประกอบเหลาน้ีไปสูการพัฒนาตัวบงชี้ หรือเครื่องมือเพื่อใชวัดความตระหนักรูตอการเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติตอไป

คําสําคัญ: ความตระหนักรูทางภัยภิบัติ  การเตรียมความพรอมรับมือตอภัยพิบัติ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Abstract
 Previous research indicated that developing natural disaster awareness was a vital key for effectively 
preparing people to cope with natural disasters. However, according to related literature reviews on disaster 
preparedness, there has been no evidence that identifi es the collection of natural disaster preparedness 
awareness as a whole because past studies tended to focus on some factors or components that were 
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perceived to help strengthen and develop disaster awareness. Based on synthesizing the related literatures, 
this article found related factors for developing natural disaster preparedness awareness, which consist of
hazard knowledge, hazard attitude, training for disaster preparedness, rehearsal and practice for disaster
preparedness, cultural development for preparedness, public relations and communication, storytelling, 
disaster awareness game, simulation, past experience to natural disasters, information sharing with family
members, and commitment to the community (time of living).  This article aims to review related literature 
on natural disaster preparedness awareness leading to synthesizing related factors to develop disaster
awareness indicators or disaster awareness scale measurement in the future.  
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บทนํา
 ชวงสองทศวรรษที่ผานมา ภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก
ตางเผชิญหนากับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงหลายครั้ง 
นบัตัง้แตเหตกุารณแผนดนิไหวในเมืองโกเบ ประเทศญ่ีปุนเมือ่
ป ค.ศ. 1995  การเกดิคล่ืนยกัษสนึามิในมหาสมุทรอินเดียเม่ือ
ป ค.ศ. 2004  การเกิดพายุแคทารีนาในสหรัฐอเมริกาเม่ือ
ป ค.ศ. 2004 (Shiwaku, Shaw, Kandel, Shrestha, & Dixit, 
2007) และ ในป ค.ศ. 2010 ไดเกิดแผนดินไหวที่มีความแรง
ระดับ 7 ริกเตอรในประเทศเฮติ ที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายป  
คือ การเกิดแผนดินไหวขนาด 9 ริกเตอรที่ประเทศอินโดนีเซีย 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ทําใหเกิดคล่ืนสึนามิหรือ
คล่ืนยักษพัดเขาสูประเทศตางๆ ท่ีอยูรอบชายฝงทะเลอันดามัน
รวมถึงพื้นที่ 6 จังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย  สงผลใหมี
ผูเสียชีวิตมากกวาหนึ่งแสนคนทั่วโลก และในประเทศไทย
มีรายงานผูเสียชีวิตประมาณ 5 พันกวาคน (ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 
2554)  สําหรับประเทศไทยเอง ไดประสบกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมากมายหลายรูปแบบทั้ง วาตภัย และอุทกภัย ที่
รุนแรงท่ีสุดในรอบหลายป คืออุทกภัยคร้ังใหญที่เกิดข้ึนในป 
พ.ศ. 2554 มีหลักฐานปรากฎอยางชัดเจนวา ความถี่และ
ขอบเขตของภยัพบิตัทิางธรรมชาตไิดเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่งและ
ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคท่ัวโลก (Warren, 2010)  ในชวงระหวาง
ป ค.ศ. 1900–1909  มีรายงานวา ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดข้ึน
เพียง 72 ครั้ง  แตในชวงระหวางป ค.ศ. 2000–2005  จํานวน
การเกิดของภัยพิบัติเพิ่มขึ้นเปน 2,788 ครั้ง (Kusumasari, 
Alam, & Siddiqui, 2010)  การเพิ่มขึ้นของภยัพิบัติมีสาเหตุ
มาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ที่ไมมั่นคง
ปลอดภยั และมกีารเปล่ียนแปลงทางดานสภาพแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง ทําใหผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เพ่ิมมากขึน้ ไมวาจะเปนผลกระทบทีม่ตีอเศรษฐกจิ สงัคม และ
สภาพแวดลอม รวมถึงชีวิตของมนุษย (Bayrak, 2009) 

 ผลกระทบของภัยพิบัติ ไมวาจะเปนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ หรอืภยัพบิตัทิางเทคโนโลยี นาํมาซึง่จาํนวนตวัเลข
ผูเสียชีวิตและความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล  
สําหรับประเทศไทย มีการประมาณการณวา ประชาชน
ประมาณ 28.9 ลานคน ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในชวง
เวลา 10 ป  ตั ้งแต พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2546 (Moe & 
Pathranarakul, 2006)  และถานับเฉพาะวาตภัย หรือภัยที่
เกิดจากพายุที่รุนแรงในรอบ 20 ป เชน พายุไตฝุนเกย พ.ศ. 
2532  พายุไตฝุนลินดา พ.ศ. 2540  พายุใตฝุนจันทู พ.ศ. 2547  
พายุไตฝุนชางสาร พ.ศ. 2549 และ พายุไตฝุนนารกีส พ.ศ. 
2551 รวมถึงไตฝุนรามสูร พ.ศ. 2557  ภัยทางธรรมชาติเหลานี้
ไดกอใหเกิดมูลคาความเสียหายหลายหมื่นลานบาท   ขอมูล
จาก OFDA/CRED International Disaster Database
(อางถึงใน ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2554)  ระบุวา ภัยพิบัติท่ีประชาชน
ในประเทศไทยไดรับผลกระทบและสงผลตอเศรษฐกิจมากท่ีสดุ
คืออุทกภัย ที่มีถึงรอยละ 50 ของภัยทั้งหมด  รองลงมา ไดแก
ภัยแลงรอยละ 44  และวาตภัยรอยละ 6  ในขณะที่จํานวน
ประชากรที่เสียชีวิตมากที่สุดมาจากเหตุการณแผนดินไหว 
รอยละ 72 (ซึ่งรวมถึงเหตุการณสึนามิที่เกิดจากแผนดินไหว) 
รองลงมา คือ อุทกภัย รอยละ 20  และวาตภัย รอยละ 8  
ตัวเลขเหลานี้คือขอมูลทางสถิติที่เก็บรวบรวมตั้งแตป ค.ศ. 
1980-2008 จํานวนมหาศาลของประชากรท่ีไดรับผลกระทบ
และมูลคาความเสียหายเหลานี้สามารถลดลงได หากมี
การเตรียมการรับมือที่ดีพอ นอกจากความเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจแลว ภัยพิบัติทางธรรมชาติยังนํามาซ่ึงปญหาทาง
สังคมท้ังระยะส้ันและระยะยาว เชน การไรที่อยูอาศัย การ
ขาดสมาชิกหลักในครอบครัวจากเหตุการณภัยพิบัติ เยาวชน
ที่รอดชีวิตตองกลายเปนเด็กกําพราและใชชีวิตตามลําพัง
ในสังคม เปนตน (Khan, 2008)
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 การที่ประชาชนไดรับผลกระทบเปนจํานวนมาก และ
เกิดมูลคาความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจนับหลายหม่ืน
ลานบาทน้ัน สวนหน่ึงเปนเพราะการขาดแผนในการรับมอืกบั
ภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพราะแผนการจัดการภัยพิบัติเปน
กระบวนการท่ีสําคัญที่ผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมมีสวนรวม
ในการวางแผน เพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติ และสามารถ
ตอบสนองไดอยางทันทวงทีระหวางท่ีเกิดภัยพิบัติ หรือหลังจาก
ทีเ่กิดภยัพบิตั ิและดําเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ฟนฟผูลกระทบ
ของภัยพิบัติ (Clerveaux, Spence, & Katada, 2010) 
 ดวยเหตุนี ้รฐับาลจึงไดตระหนักและเห็นถงึความสําคญั
ถึงแนวทางในการปองกันและรับมอืกับภัยพิบัติทุกประเภทที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่นับวันจะ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศใน
ปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไปอยางมาก เพื่อสามารถรับมือและ
จัดการกับสภาวการณฉุกเฉินไดทันทวงที โดยรัฐบาลไดกําหนด
แผนหลักของชาติ เพื่อเตรียมความพรอมท้ังดานทรัพยากร 
และมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นใน
สถานการณฉุกเฉิน  โดยมีสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) 
เปนผูรับผิดชอบ  ทั้งนี้ นโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ
ประกอบดวย 2 แผนหลัก คือ แผนปองกันภัยฝายพลเรือน
แหงชาติในสถานการณอันเกิดจากสาธารณภัย ที่มีกระทรวง
มหาดไทยเปนหนวยงานหลัก และแผนปองกันประเทศใน
สถานการณอนัเกิดจากการสูรบและการสงคราม ทีม่กีระทรวง
กลาโหมเปนผูรบัผิดชอบหลกั เพือ่ใหหนวยงานไดใชเปนกรอบ
การกําหนดยุทธศาสตร แนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือใหการบริหารจัดการสภาวะฉุกเฉินไดทันทวงทีและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนนการรวมมือของทุกภาคสวน เริ่ม
ตั้งแตในสภาวการณปกติ ดวยการเตรียมระบบการปองกัน 
การบรรเทา ระงับภัย รวมท้ังการฟนฟูภายหลังจากการเกิดภัย 
(ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2554) จุดมุงหมายสําคัญของนโยบาย
การเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเฉพาะในสวนของแผนปองกันภัย
ฝายพลเรือนแหงชาติ ในสถานการณอันเกิดจากสาธารณภัย 
สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญตอการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจ
เกิดข้ึน เพ่ือใหการปองกันและการลดผลกระทบมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด  โดยการใชมาตรการ กิจกรรม หรือวิธีการตางๆ 
เพื่อชวยลดผลกระทบทางลบจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และ
ลดความเสียหายในกรณีที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นไมสามารถ
หลีกเล่ียงได เพราะการเตรียมความพรอมอยางเพียงพอ 
อาจชวยลดผลกระทบในทางลบของภัยพิบัติไดระดับหนึ่ง
 อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ของ “นิดาโพล” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

เรื่อง “ความเช่ือมั่นของคนไทยกับการรับมือภัยธรรมชาติที่
รุนแรง” ระหวางวันท่ี 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2554 จากประชาชน
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน 1,205 หนวยตัวอยาง
พบวา เมือ่ถามถึงความสามารถในการรับมอืภยัพบิตัทิีร่นุแรง
ของประชาชนไทย รอยละ 62.4 ของผูตอบแบบสอบถาม
ระบุวา “ไมสามารถรับมือได” ซึ่งเหตุผลท่ีสําคัญที่ทําให
ไมสามารถรับมือกับภัยพิบัติท่ีรุนแรงได  รอยละ 31.12  ระบุวา
เปนเพราะ “คนไทยขาดประสบการณ” ซึ่งสอดคลองกับผล
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
ที่ถึงแมวารอยละ 57.1 จะระบุถึงการเตรียมความพรอมของ
บุคคลตอภัยพิบัติทางธรรมชาติ แตเมื่อพิจารณาการเตรียม
พรอมในระดับชุมชนหรือหมูบาน ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา 
รอยละ 41 ระบุวาไมไดมีการเตรียมพรอม  ในขณะที่อีก
รอยละ 39 ระบุวาไมทราบหรือไมแนใจ  นอกจากน้ี เม่ือถาม
ถงึการเตรยีมความพรอมทีไ่ดรบัจากชมุชนหรอืหมูบานในเรือ่ง
ของการใหความรูเรื่องภัยธรรมชาติ  ผลการสํารวจระบุวา มี
เพียงรอยละ 1.8 ของประชาชนที่ระบุวาชุมชนหรือหมูบาน
ของตนมกีารเตรยีมพรอม ทีไ่ดรบัความรูเกีย่วกบัภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาติและการรับมือ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ซึ่ง
การขาดขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ยน
ขอมูล รวมถึงการแพรกระจายความรูตอมาตรการบรรเทา
ภัยพิบัติ เปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญที่อยูเบื้องหลังของระดับ
ผลการปฏิบัติการท่ีไมนาพอใจตอการปฏิบัติการเร่ืองการจัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในปจจุบัน (Seneviratne, Pathirage, 
Amaratunga, & Haigh, 2011) 
 ผลสํารวจขางตนสอดคลองกับ งานวิจัยเรื่องการ
เตรียมความพรอมในการรับอุทกภัยของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎรธานีของ อํานวย ธัญรัตนศรีสกุล, อติญาณ ศรเกษตริน, 
และ ชลุพีร  เอกรตัน (2555)  ทีพ่บวา ความตระหนกัในปญหา
อทุกภยั และการไดรบัขอมลูขาวสารเกีย่วกับอกุภยั เปนปจจยั
ที่มีผลตอการเตรียมพรอมรับอุทกภัย  ดวยเหตุนี้ การพัฒนา
ความรู การสรางความตระหนกั การเตรยีมทรพัยากรทีจ่าํเปน 
และกําหนดกรอบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปน
องคประกอบสําคัญ ที่ชวยใหทุกภาคสวนสามารถเตรียม
ความพรอมสาํหรบัการรบัมอืกับภยัพิบตัทิางธรรมชาตไิดอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งองคประกอบเหลานั้นตองใชเวลาในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและสมําเสมอ เพื่อใหประชาชนในสังคม
และชุมชนตระหนักถงึความสําคญัของการเตรียมความพรอม
รับมือกับภัยพิบัติไดอยางเหมาะสม (Khan, 2008)  บทความน้ี
มวีตัถปุระสงคเพือ่ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของกับเรือ่งการ
ตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทาง
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ธรรมชาติ ซึ่งนําไปสูการสังเคราะหองคประกอบที่เกี่ยวของ
ตอการพัฒนาการตระหนักรูในการเตรียมพรอมรับมอืภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาติในงานวิจัยขั้นตอไป

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติ
 ภัยพิบัติสามารถกําหนดความหมายไดหลากหลาย
แตในทุกๆ กรณี  ภัยพิบัติคือเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเสียหาย
ท่ีมีตอทรัพยากรทุกประเภท  ท้ังน้ี ภัยพิบัติอาจเกิดจากธรรมชาติ
หรือการกระทําของมนุษย และอาจเกิดขึ้นโดยความต้ังใจ
หรือไมตั้งใจก็ได ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีสาเหตุมาจากปจจัย
ทางธรรมชาติ  อาทิ พายุไตฝุน พายุเฮอริเคน ทอรนาโด หรือ
แผนดินไหว เปนตน  สวนภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนโดยนาํมือของมนุษย 
อาจเปนผลลพัธจากการกระทาํของผูกอการราย หรอือบุตัเิหตุ
ท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมตางๆ  ในกรณีน้ี การกระทําท่ีเกิดจาก
การกอการราย  ถอืวาเปนการกระทบทีเ่กดิขึน้โดยความตัง้ใจ 
ในขณะท่ีอุบัติเหตุของโรงงานอุตสาหกรรมอาจเกิดขึ้นจาก
ความไมตัง้ใจ เปนตน  สาํหรับองคการภัยพบิตัภิายในองคการ 
คือภัยพิบัติท่ีสงผลกระทบตอโครงสราง  หรือความมีประสิทธิภาพ
ขององคการ  ตัวอยางเชน การหยุดชะงักของอุปกรณ หรือ
เคร่ืองมือท่ีสําคัญ หรือความเสียหายทางกายภาพท่ีสงผลกระทบ
ตอโครงสรางขององคการ  ในขณะท่ีภยัพบิตัภิายนอกองคการ 
เกิดจากการหยุดชะงัก หรือความเสียหายภายนอกองคการ 
ซึ่งอาจเปนสาเหตุตอการหยุดชะงักความตอเนื่องในการ
ดําเนินกิจการภายในองคการ และเปนเหตุแหงความสูญเสีย 
หรือมีผู ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้ เปนจํานวนมาก 
(Beach, 2011)
 ในชวง 100 ปท่ีผานมา  การรับมือตอภัยพิบัติ (Disaster 
Response: DR) มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงปลายศตวรรษท่ี 18 ถึงตนศตวรรษ
ที ่19 ไดกอใหเกดิความสญูเสยีเปนอยางมาก  รวมถงึคราชีวติ
ผูคนเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนเหตุมาจากการขาดการเตรียม
ความพรอมในการรับมือหรือตอบสนองตอภัยพิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  อยางไรก็ตาม เนื่องจากการตอบสนองตอ
ภัยพิบัติในปจจุบัน ไดถูกปรับใหมีรูปแบบที่เปนทางการมาก
ยิ่งขึ้น การวางแผนเกี่ยวกับภัยพิบัติจึงถูกพิจารณาวามีความ
สําคัญเพ่ิมมากย่ิงขึ้นดวย หนวยงานท่ีมีอํานาจหลายแหงใน
ทุกระดับ ถูกบังคับใหมีการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติที่
ไมสามารถคาดการณได และดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อ
ปองกันไมใหภัยพิบัติเกิดขึ้น โดยตองดําเนินการตามข้ันตอน
เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่หลากหลายที่อาจจะเกิดขึ้น 
ซึ่ งในกรณีนี้ ประกอบดวยการกําหนดระดับของการ

เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ การลดระดับและเตรียม
ความพรอมเปนการกระทําที่ดําเนินการกอนท่ีเหตุการณ
จะเกิดข้ึนเพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียท่ีจะเกิดขึน้จาก
ภยัพบิตั ิการตอบสนองตอภยัพบิตัอิยางทนัทวงทเีมือ่ภยัพบิตัิ
เกิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยและ
ปองกันทรัพยสิน  นอกจากนี้ การชดเชยหรือฟนฟูหลังจาก
ภัยพิบัติ  เปนกระบวนการของการเยียวยา และสงมอบชีวิตปกติ
กลับคืนใหแกผูประสบภัย โดยมีการประเมินและประยุกตบทเรียน
ที่ไดรับท่ีเก่ียวของกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการเตรียมความพรอมและการรับมือในอดีตท่ีผานมา
ซึ่งอาจนําไปสูการสรางแนวทางการเตรียมความพรอม และ
การรบัมอืตอภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตใหมปีระสทิธิภาพ
มากย่ิงข้ึน และลดระดับผลกระทบของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น 
(Beach, 2011)
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2552) ไดให
ความหมาย “ภัยพิบัติ” (Disaster) วาหมายถึง ภัยอันเกิดแก
สาธารณชน ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติ หรือจากการกระทําของ
มนษุย  โดยกอใหเกิดอนัตรายตอชวีติของประชาชน เกิดความ
สูญเสียหรือความเสียหายและผลกระทบในทางลบตอทรัพยสิน 
สงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอม จนเกนิขีดความสามารถของ
ชุมชนท่ีจะใชทรัพยากรของตนในการรับมือและจัดการกับ
ภัยพิบัติและผลกระทบของภัยพิบัติได 
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2552) ไดแบง 
ภัยพิบัติหรือสาธารณภัยเปน 2 ประเภท ไดแก
 1. ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)  หมายถึง ภัย
อันตรายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  ไมวาจะเปนแผนดินไหว 
ภัยรอน ภยัหนาว และอืน่ๆ ซึง่การเกดิแตละครัง้นาํมาซึง่ความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของมนุษยเปนอยางมาก
 2. ภัยจากการกระทําของมนุษย (Man-Made Disaster)
หมายถึง ภัยที่มนุษยกระทําข้ึน และกอใหเกิดความเสียหาย
ตอรางกาย ชีวิตและทรัพยสิน 
 ยุทธศาสตรระหวางประเทศขององคการสหประชาชาติ
สําหรับการลดภัยพิบัติ  หรือ UN International Strategy for 
Disaster Reduction (1999, อางถึงใน Moe & Pathranarakul, 
2006)  ไดระบุวา แหลงกาํเนดิสาํคญัของภยัพบิตั ิม ี2 ประการ 
ไดแก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ ภัยพิบัติจากเทคโนโลยี 
 1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disaster)  แบงเปน 
3 กลุม ไดแก
  1.1 ภยัพบิตัทิีม่าจากนาํ หรอืสภาพอากาศ (Hydro-
Meteorological Disasters) ไดแก อุทกภัย ภัยแลง พายุฝน
ฟาคะนอง หรือคลื่นพายุซัดฝง เปนตน
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  1.2 ภัยพิบัติทางธรณีฟสิกส (Geophysical 
Disasters) ไดแก แผนดินไหว แผนดินถลม คลื่นยักษ หรือ 
ภูเขาไฟระเบิด เปนตน
  1.3 ภัยพิบัติทางชีววิทยา (Biological Disasters) 
ไดแก โรคระบาด หรือการระบาดของแมลง เปนตน
 2. ภยัพบิตัทิางเทคโนโลยี (Technological Disaster) 
แบงเปน 3 กลุม ไดแก
  2.1 อุบัติ เหตุจากอุตสาหกรรม ( Industrial
Accidents) ไดแก การร่ัวไหลของสารเคมี โรงงานอุตสาหกรรม
ถลมหรือระเบิด การปนเปอนของสารเคมี การระเบิด ไฟไหม 
แกสร่ัว สารพิษ หรือสารปนเปอนกัมมันตภาพรังสี เปนตน
  2.2 อบุตัเิหตุจากการขนสง (Transport Accidents) 
เชน ภัยทางอากาศ อุบัติภัยทางบกและทางนํา เปนตน
  2.3 อบุตัเิหตุทัว่ๆ ไป (Miscellaneous Accidents) 
เชน อาคารถลมหรือระเบิด หรือ ไฟไหม เปนตน 
 Carroll (1999, อางถึงใน Prizzia & Helfand, 2001) 
ไดแบงภัยพิบัติโดยละเอียดออกเปน 6 ประเภท ไดแก 
 1. ภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศ (Weather) เชน
นําทวม พายุเฮอริเคน แผนดินไหว ไฟไหมปา ภูเขาไฟระเบิด 
และคลื่นยักษ
 2. ภัยพิบัติที่เกิดจากกระทําของมนุษย (Man-Made)  
เชน อัคคีภัย วัตถุอันตราย ตึกถลม การวางระเบิด และการ
กอการราย
 3. ภัยพิบัติที่ เกิดจากการขนสงและการสื่อสาร 
(Transport and Communication) เชน ระบบการส่ือสาร
ลมเหลว อุบัติเหตุทางรถยนต และอุบัติเหตุจากเครื่องบิน
 4. ภัยพิบัติที่เกิดจากการแพทย (Medical) เชน โรค
ระบาด การแพรระบาดของสารพิษ และการปนเปอนของ
สารพิษในนํา 
 5. ภัยพิบัติท่ีเกิดจากความไมสงบ (Major Disturbance) 
เชน การกอความไมสงบของประชาชน การกอวินาศกรรม
การชุมนุมประทวงของแรงงาน และการขูวางระเบิด
 6. ภัยพิบัติที่เกิดจากพลังงาน (Energy) เชน การ
ขาดแคลนนํามัน และระบบไฟฟาที่ขัดของ (Blackout) 
 โดยสรปุ ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ในปจจบุนั  สามารถแบงเปน 
2 ประเภทหลัก ไดแก ภยัพบิตัจิากธรรมชาติ และภัยพบิตัจิาก
การกระทําของมนุษย 
 ถึงแมวาในปจจุบัน โลกตองเผชิญกับภัยพิบัติทั้งจาก
ธรรมชาติและนํามือของมนุษย  แตภัยพิบัติที่หลายฝายไดให
ความสนใจและหาทางปองกันมากที่สุดคือ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิเน่ืองจากสงผลกระทบท่ีรายแรงและรนุแรงตอสงัคม

และสภาพแวดลอมเปนอยางมาก เชน การเกิดแผนดินไหวท่ี
รุนแรงระดับ 7 ริกเตอรขึ้นไป อาจทําใหบานเรือนพังทลาย
และคราชีวิตผูคนนับแสนคน  ดังนั้น การจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติจึงเปนเร่ืองสําคัญและตองมีการซักซอมเพ่ือใหเกิด
ความพรอมรับมือตอเหตุการณที่ไมแนนอน ที่ในบางคร้ัง
ไมอาจพยากรณหรือคาดการณไดลวงหนา  ดังท่ี Malcolm 
(2003, อางถึงใน ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2554)  กลาวไววา
การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)  คือ กระบวนการ
หรือกลยุทธที่ถูกนําไปปฏิบัติ เมื่อเหตุการณรายแรงท่ีสงผล
กระทบในดานลบตอชีวติและทรพัยสนิเกดิข้ึน  ในบางครัง้อาจ
เรียกวา การจัดการแผนฟนฟูภัยพิบัติ  ซึ่งกระบวนการจะ
เร่ิมตนข้ึนเม่ือมีส่ิงท่ีคุกคามหรือขัดขวางกระบวนการปฏิบัติงาน
ในสภาวะปกติ หรือทําใหประชาชนเกิดภัยอันตราย 
 ตวัอยางเชน การเกิดเหตุการณแผนดนิไหวในประเทศ
เฮต ิในชวงตนเดอืนมกราคม พ.ศ. 2553 ทีส่รางความเสยีหาย
ทางเศรษฐกิจและสังคมนับพันลานเหรียญสหรัฐ และยังครา
ชวีติประชาชนอีกนบัแสนคน สะทอนใหเหน็ถึงแนวทางในการ
จัดการและการเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติที่
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยูเหนือการคาดการณของ
สหประชาชาติและประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา
ถึงแมวาจะมีนักวิชาการออกมาเตือนวาจะเกิดแผนดินไหว
บรเิวณแถบท่ีตัง้ของประเทศเฮติ  แตการเตรยีมการรบัมอืกอน
เกิดเหตุภัยพิบัติของรัฐบาลเฮติไมมีประสิทธิภาพดีพอ และ
ในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ การประสานงานขอความ
ชวยเหลือจากนานาประเทศก็เปนไปดวยความยากลําบาก
อนัเนือ่งมาจากความเสียหายท่ีรนุแรง ทาํใหทาเรือใชการไมได 
ในขณะที่สนามบินมีขนาดเล็กไมสามารถรองรับเครื่องบิน
เปนจาํนวนมากได ทาํใหการเขาไปชวยเหลอืจากประเทศตางๆ 
ลาชา จนทําใหประชาชนท่ีเผชิญหนากับภัยพิบัติ เกิดความ
ไมพอใจ และนําไปสูการปลนสะดมภและแยงชิงอาหารและ
สนิคาเพือ่ใชในการอปุโภคบรโิภค ทาํใหเจาหนาท่ีของทางการ
ตองใชกําลังในการปราบปราม และทํารายประชาชนเปน
จาํนวนมาก กลายเปนภยัพบิตัอิกีประเภทหนึง่จากนาํมอืของ
มนุษยที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เหตุการณในครั้งนี้แสดงใหเห็นบทเรียนของการไมมีการ
เตรียมพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีดีเพียงพอ  
(ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2554)
 ในการน้ีการเตรียมความพรอม (Preparedness) 
หมายถงึ มาตรการและกิจกรรมทีด่าํเนนิการลวงหนากอนเกดิ
ภัยพิบัติเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการในสถานการณ
ฉุกเฉิน เพื่อใหสามารถรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติได
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อยางทันการณและมีประสิทธิภาพ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2552)  นอกจากน้ี การเตรียมความพรอมรับมือภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ยังเก่ียวของกับการเตรียมแผนการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติกอนเกิดเหตุการณ โดยการพยากรณและเตือนภัย
และซอมบํารุง หรือเตรียมทรัพยากรท่ีจําเปนในชวงท่ีเกิดภัยพิบัติและหลังเกิดภัยพิบัติ และการฝกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมี 
ความพรอมอยูเสมอ มีงานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาความพรอมในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
โดยครอบคลุมการวิเคราะหความพรอมรับมือ 5 มิติ ไดแก ความชัดเจนดานนโยบายการจัดสรรงบประมาณ สมรรถนะของ
บุคลากร ความพรอมดานวัสดุอุปกรณ และศักยภาพการบริหารจัดการ ซึ่งผลการวิจัยพบวา หนวยงานทองถิ่นในประเทศไทย 
ยงัมคีวามพรอมในการจดัการภยัพิบตัไิมสงูมากนกั เห็นไดจากการขาดนโยบายและแนวทางในการดาํเนนิการท่ีชดัเจน สงผลให
ไมมีการจัดทําแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานทองถิ่น และไมมีการจัดสรรงบประมาณไวใชยามฉุกเฉิน และเพื่อ
พัฒนาระบบปองกันบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งสงผลเสียเปนอยางมากตอชุมชนในทองถิ่นเมื่อมีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้น (วรัทยา
พรมชาติ, 2556)  จะเห็นไดวา การเตรียมความพรอมกอนเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
ซึ่งการเตรียมความพรอมเปนขั้นตอนที่ตองดําเนินการกอนภัยพิบัติจะเกิดขึ้น ตามรูปแบบของวัฏจักรการจัดการ
ภัยพิบัติ  อันประกอบไปดวย การเตรียมการ (Preparedness)  การตอบสนอง (Response)  การฟนฟู (Recovery)  การ
ประเมินผล (Assessment)  การปองกันและลดความเสียหาย (Prevention/Reduction)  และการลดผลกระทบ หรือการ
บรรเทา (Mitigation) (Khan, 2008) (ดังภาพท่ี 1)

 
ภาพท่ี 1  วัฏจักรของการจัดการภัยพิบัติ
ที่มา: Khan (2008)

การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ (Disaster Preparedness)
 ภัยพิบัติ คือ การหยุดชะงักของการทําหนาที่ของสังคมที่รุนแรง  สงผลกระทบในวงกวางตอความสูญเสียของมนุษย วัตถุ
หรอืส่ิงแวดลอม ซึง่เกนิขดีความสามารถของสงัคมทีไ่ดรบัผลกระทบในการรบัมอืโดยใชทรพัยากรทีต่นเองมแีตเพยีงเทานัน้ (Kent, 
1994)  ดวยเหตุน้ี การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง Kent (1994)  กลาววา การเตรียมความพรอม
รบัมอืภยัพิบตัเิกีย่วของกบัการพยากรณ และการใชมาตรการปองกนัเบือ้งตนกอนทีภ่ยัพบิตัจิะเกดิขึน้ รวมถงึการวางแผนรบัมอื 
ชวยปรับปรุงการตอบสนองตอผลกระทบของภัยพิบัติ โดยการจัดระบบการเขาไปใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพและ
ทันทวงที

 
ผลกระทบจากภัยพิบัติ

การลดผลกระทบ

การเตรียมความพรอม การตอบสนอง

การฟนฟู

การปองกันและลดความเสียหาย การประเมิน
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 การเตรียมความพรอมเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
และการทดสอบระบบการเตือนภัยอยางสมําเสมอ และ
วางแผนสําหรับการอพยพ หรือมาตรการอื่นๆ ที่ถูกปฏิบัติใน
ระหวางทีเ่กดิภยัพิบตั ิเพือ่ลดความสญูเสยีของชวีติและความ
เสยีหายของทรัพยสนิ นอกจากนีย้งัเกีย่วของกบัการศกึษาและ
การฝกอบรมของเจาหนาที่และประชาชนท่ีอยูในความเส่ียง 
การฝกอบรมของทีมที่เขาไปใหความชวยเหลือ และการ
กาํหนดนโยบายมาตรฐาน การวางระบบขององคการ และแผน
ปฏิบัติการที่จะประยุกตใชเมื่อเกิดภัยพิบัติ
 นอกจากน้ี Kent (1994) ไดกลาวถึง กรอบการเตรียม
ความพรอมรับมือภัยพิบัติวาประกอบดวยองคประกอบที่
สําคัญ 9 ประการ ไดแก
 1. การประเมินถึงความไมแนนอน (Vulnerability 
Assessment) – เปนพืน้ฐานสาํคญัสาํหรบัการสรางนสิยัของ
การติดตามสอดสองอยางตอเน่ือง ตอแนวโนมทางดาน
กายภาพ สังคมเศรษฐกิจ และโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
ที่เกิดภัยพิบัติ
 2. การวางแผน (Planning) – เปนกระบวนการสําหรับ
การกาํหนดเปาหมายและวตัถปุระสงคทีช่ดัเจน และมกีารระบุ
ถึงหนาที่และความรับผิดชอบหลักสําหรับประชาชนและ
หนวยงานตางๆ ในสถานการณภัยพิบัติ รวมถึงองคการ
ไมแสวงหากาํไร หนวยงานภาครฐัทัง้ระดบัประเทศและระดับ
ทองถิ่น
 3. กรอบการทํางานของหนวยงาน (Institutional 
Framework) – เปนความรวมมือทั้งในระดับบนลงลาง และ
ในระดบัเดยีวกันของประชาชนและองคการ โดยหลกีเลีย่งการ
สรางโครงสรางใหมสําหรับการเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยพิบัติ แตทํางานภายใตเครือขายและระบบที่จัดทําข้ึน 
โดยเนนยําการสรางความเขมแข็งของชุมชนและโครงสราง 
 4. ระบบสารสนเทศ (Informational Systems) – เปน
การประสานชองทางของการรวบรวมและเผยแพรการประเมิน
ความไมแนนอน และการเตอืนภยัลวงหนา ภายในและระหวาง
หนวยงานและองคการ และกับสาธารณชน
 5. ฐานของทรัพยากร (Resource Base) – ความตองการ
ในการบรรเทาและฟนฟูจากภัยพิบัติที่ถูกคาดการณไว ควรมี
การดาํเนนิการอยางชัดเจน และมกีารดําเนินการการจัดระบบ
และมีการเขียนขอตกลงท่ีชัดเจน เพื่อที่จะสรางความแนใจ
เกี่ยวกับเรื่องการใหความชวยเหลือ ไมวาจะเปนเร่ืองของเงิน
ชวยเหลือสําหรับการเตรียมความพรอมและบรรเทาภัยพิบัติ 
กลไกสําหรับความรวมมือ และการเก็บรวบรวมขอมูล

 6. ระบบการเตือนภัย (Warning Systems) – มีการ
พัฒนาระบบเตือนภัยท่ีแสดงใหเห็นถึงการเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพตอสาธารณะ โดยตองต้ังอยูบนสมมติฐานท่ีวา
ระบบการส่ือสารหลักไมสามารถดําเนินการตอไปได นอกจากน้ี
ควรมกีารเตรยีมพรอมเรือ่งการเตอืนภัยท่ีสามารถสงตอไปยงั
ชุมชนตางประเทศท่ีอาศัยอยูในพื้นที่นั้นได
 7. กลไกในการตอบสนอง (Response Mechanisms) – 
จํานวนของการตอบสนองตอภัยพิบัติควรไดรับการพิจารณา 
และไดรับการผนวกเขากับแผนการเตรียมความพรอมรับมือ
ภยัพบิตั ิ นอกจากน้ียงัตองมกีารส่ือสารไปยังประชาชนท่ีตอง
มีสวนรวมในการตอบสนองเหลานั้นในกรณีที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น 
เชน แนวทางในการอพยพ การคนหาและกูชีพ ความมั่นคง
ปลอดภัยของพื้นที่เสี่ยง ทีมประเมินความรุนแรง ดําเนินการ
ใชกองอํานวยการพิเศษ (อาทิ  โรงพยาบาลฉุกเฉิน) ดําเนิน
การระบบการกระจายความชวยเหลือ การเตรียมพรอมเรื่อง
ศนูยหลบภัย และดาํเนนิการโปรแกรมฉุกเฉนิสาํหรบัสนามบิน 
ทาเรือ และการขนสงทางบก เปนตน
 8. การศึกษาและการฝกอบรมสาธารณะ (Public 
Education & Training) – การวางแผนเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น ตอง
อาศัยประชาชนในองคการ ชุมชน และสังคม ที่มีความรูวา
ตนเองตองทําอยางไรในสถานการณที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น ซึ่งตอง
ผานการศึกษาและการฝกอบรมจากทั้งในโรงเรียน การจัด
ฝกอบรมทีม่หีวัขอหรอืเนือ้หาเฉพาะ หลกัสตูรพเิศษ หรืออาน
ขอมูลสาธารณะจากทีวี วิทยุ และสื่อสิ่งพมิพ 
 9. การซักซอม (Rehearsals) – การซักซอมเปนการ
เนนยําประเด็นท่ีสําคัญที่ไดรับจากการฝกอบรมตางๆ และ
เปนการทดสอบระบบในภาพรวม ซึง่การซกัซอมจะชวยทําให
เห็นชองวางในการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติถูกมองขาม
ไปดวย
 การเตรียมความพรอมรับมือ โดยท่ัวไปเกี่ยวของกับ
มาตรการที่ชวยใหบุคคล ครัวเรือน องคกร ชุมชน และสังคม 
รับมือกับภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสามารถฟนฟูกลับสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็ว เมื่อไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ  นอกจากนี้ การเตรียมความพรอม
ตอภัยพิบัติมุงท่ีจะสรางความแนใจวา มีการเตรียมทรัพยากรท่ี
จําเปนสําหรับการตอบสนองตอภัยพิบัติ และเมื่อมีการ
เผชิญหนากับสถานการณภยัพบิตั ิบคุคลท่ีเกีย่วของทราบดีวา
จะใชทรัพยากรเหลานั้นอยางไร กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เตรียมพรอมตอภัยพิบัติ ครอบคลุมการพัฒนา กระบวนการ
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วางแผนเพื่อสรางความแนใจสําหรับความพรอม การกําหนด
แผนภัยพิบัติ การเตรียมทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการ
ตอบสนองไดอยางมีประสิทธิผล และการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะเพ่ือสรางความแนใจวา ผลการปฏิบัติงานของ
ภารกิจที่เกี่ยวของกับภัยพิบัตินั้นมีประสิทธิผล (Sutton & 
Tierney, 2006)
 Sutton และ Tierney (2006)  ไดสรุปองคประกอบ
ที่หนวยงานของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริการะบุถึง การ
เตรียมพรอมตอภัยพิบัติท่ีเรียกวา The Capability Assessment 
for Readiness (CAR)  ที่ถูกพัฒนาโดย FEMA และ The
National Emergency Management Association (NEMA) 
ซึ่งประกอบไปดวย  1) กฎหมายและขอกําหนด  2) การระบุ
ถึงภยันตรายและการประเมินความเสี่ยง 3) การบรรเทา
ภยันตราย  4) การจัดการทรัพยากร  5) การกําหนดทิศทาง 
การควบคุม และการประสานงาน  6) การส่ือสารและการเตือน 
7) การปฏิบัติและขั้นตอนในการปฏิบัติ  8) การขนสงและ

สิ่งอํานวยความสะดวก  9) การฝกอบรม  10) การฝกปฏิบัติ 
การประเมินผล และการลงมือแกไข  11) การสือ่สารในสภาวะ
วิกฤติ การศึกษา และ 12) ขอมูลขาวสาร การเงิน และการ
บริหาร
 Sutton และ Tierney (2006) ไดนําเอาองคประกอบ
ขางตน ไปพัฒนาองคประกอบท่ีสําคัญ 8 ประการ  สําหรับ
กิจกรรมการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติและกิจกรรมที่
เก่ียวของ  ซึ่งประกอบไปดวย 1) ความรูเก่ียวกับภยันตราย 
2) การจัดการ การกําหนดทิศทางและการประสานงานสําหรบั
การปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน  3) ขอตกลงท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการสําหรับการรับมือตอภัยพิบัติ  4) การไดมาซึ่ง
ทรัพยากรท่ีมุงเนนความแนนอนของระบบการทํางานในสภาวะ
ฉกุเฉนิ วาจะถูกนาํไปปฏิบตัอิยางราบร่ืน  5) การปกปองความ
ปลอดภยัของชวีติ  6) การปกปองความปลอดภยัของทรพัยสนิ  
7) การรบัมอืสภาวะฉกุเฉนิและการฟนฟรูะบบการทํางานหลัก 
และ 8) การริเริ่มกิจกรรมการฟนฟู (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  องคประกอบของการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติและกิจกรรมที่เก่ียวของ

องคประกอบของการเตรียมความพรอม กิจกรรมที่เกี่ยวของ
ความรูเกี่ยวกับภยันตราย + จัดทําการประเมินเรื่องของภยันตราย ผลกระทบ และความ

   ไมมั่นคง
+ มีการนําเอา Software ที่ใชประเมินความเสียหาย รวมถึง
   การสรางภาพอนาคตเขามาใช
+ สรางความเขาเกี่ยวกับผลกระทบที่เปนไปไดที่มีตอโครงสราง
   สาธารณูปโภค ประชาชน
+ ใหขอมูลเก่ียวกับภยันตรายแกผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลาย

การจัดการ การกําหนดทิศทางและการประสานงาน
สําหรับการปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน

+ มอบหมายความรับผิดชอบ
+ พัฒนาการแบงโครงสรางของกําลังคน และวิสัยทัศนรวมของ
   บทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการรับมือ
+ จัดตั้งคณะกรรมการและเครือขายการเตรียมความพรอม
+  การรับเอาหลักเณฑทางดานการบริหารที่จําเปนหรือไดรับ
   คําแนะนํามาใช
+ จัดฝกอบรม การซักซอม การใหความรูแกสาธารณชน

ขอตกลงที่เปนทางการและไมเปนทางการสําหรับการรับมือ
ตอภัยพิบัติ

+ พัฒนาแผนภัยพิบัติ แผนการอพยพ บันทึกความตกลง ขอตกลง
   รวมกัน การประสานความรวมมือของหนวยงานตางๆ และ
   การแบงปนทรัพยากร
+ การมีสวนรวมในวงกวางและการจัดทําแผนที่ครอบคลุมและ
   ใชในวงกวางไดมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 1  องคประกอบของการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติและกิจกรรมที่เก่ียวของ (ตอ)

องคประกอบของการเตรียมความพรอม กิจกรรมที่เกี่ยวของ
การไดมาซึ่งทรัพยากรที่มุงเนนความแนนอนของ
ระบบการทํางานในสภาวะฉุกเฉิน วาจะถูกนําไปปฏิบัติ
อยางราบร่ืน

+ การไดมาซึง่อปุกรณทีใ่ชในการสนับสนนุกจิกรรมการตอบสนอง
+ สรางความแนใจในขีดความสามารถในการรับมือ
+ การสรรหาบุคลากร
+ พัฒนาขีดความสามารถทางดานโลจิสติกส

การปกปองความปลอดภัยของชีวิต + เตรียมความพรอมสมาชิกครอบครัว พนักงาน และประชาชน
  ตอการดําเนินการอยางทันทีทันใดในการปองกันความสูญเสีย 
   ผานการอพยพ การหาท่ีหลบภัย การตอบสนองตอสถานการณ
  ฉุกเฉินเพื ่อลดผลกระทบของภัยพิบัติที ่มีตอสุขภาพและ
   ความปลอดภัย 
+ ควบคุมภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหลังภัยพิบัติหลัก เชน การเกิดเหตุ
   เพลิงไหมหลังจากเกิดเหตุแผนดินไหว เปนตน

การปกปองความปลอดภัยของทรัพยสนิ + การตอบสนองอยางรวดเร็วเพ่ือปองกันความสูญเสียหรือความ-
   เสียหายท่ีมีตอทรัพยสิน มีการปกปองอุปกรณและขอมูลท่ีสําคัญ 
+ สรางความแนใจวาหนาที่หลักที่สําคัญสามารถดําเนินตอไปได
   ในระหวางที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
+ ควบคุมภัยพิบัติระดับท่ีสองไมใหเกิดข้ึนหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติ
   หลัก

การรับมือสภาวะฉุกเฉินและการฟนฟูระบบการทํางานหลัก + พัฒนาขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ
   หรือสรางแนวทางใหมเม่ือเผชิญหนากับภัยพิบัติ
+ พัฒนาความสามารถในการคงไวซึ่งความพรอมในการรับมือใน
   ระหวางเกิดภัยพิบัติ
+ สรางความแนใจตอขีดความสามารถในการฟนฟูและมาตรการ

การฟนฟูอยางรวดเร็ว

การริเริ่มกิจกรรมการฟนฟู + เตรียมแผนในการฟนฟู  โดยมีการพัฒนาข้ันตอนและมาตรการ
   ทางดานกฏหมายท่ีพรอมดําเนินการหลังเกิดเหตุภัยพิบัต
+ มีการทําประกันภัยที่เพียงพอ
+ ระบุถึงชองทางของความชวยเหลือสําหรับการฟนฟู

ที่มา: Sutton และ Tierney (2006)

 นอกจากน้ี กระทรวงความม่ันคงแหงมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security) และ 
FEMA ไดเพิ่มความมุงเนนในการศึกษาต้ังแตโศกนาฏกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001 เก่ียวกับวาบุคคลจะเตรียมพรอมรับมือ
ภยัพิบตัอิยางไรโดยใชการรณรงคทีช่ือ่วา Ready (FEMA, 2013)  ซึง่ในเวบ็ไซต Ready.gov ไดใหขอมูลเกีย่วกบัการเตรยีมพรอม
ของบุคคล โดยจัดลําดับขอมลูออกเปน 4 ประเภท ไดแก
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 1. ไดรับการแจงเตือน (Be Informed) – ครอบคลุม
เรื่องการตระหนักรูตอความเส่ียง ความสามารถในการไดรับ
การแจงเตือน ความรู การอบรม และทักษะการตอบสนอง
ตอภัยพิบัติที่ฝกปฏิบัติโดยการมีสวนรวมในการซักซอม
 2. การทาํแผน (Make Plan) – พฒันาแผนฉกุเฉนิของ
ครัวเรือน และพูดคุยเกี่ยวกับแผนนี้กับสมาชิกในครอบครัว
 3. จัดเตรียมอุปกรณ (Build Kit) – จัดเตรียมและเก็บ
รักษาอุปกรณ ที่จําเปนเพื่อใชในสถานการณภัยพิบัติ
 4. มีสวนรวม (Get Involved) –  หาโอกาสท่ีจะทําหนาท่ี
อาสาสมัครใหกบัความปลอดภัยของชุมชน และการตอบสนอง
ตอภยัพิบตั ิและเปนสวนหน่ึงของกระบวนการวางแผนชุมชน 
ซึ่งการเปนอาสาสมัครชวยสรางความเขมแข็งทางดานความ
ปลอดภัยของชุมชน และสนับสนุนผูตอบสนองในสภาวะ
ฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น
 โดยสรุป พื้นฐานสําคัญของการวางแผนเพื่อเตรียม
ความพรอมตอการรับมือกับสถานการณภัยพิบัติ คือ การ
พัฒนากลยุทธการฝกอบรม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ทัง้ทีเ่ปนการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ (Formal 
& Non-Formal Education) เพื่อใหประชาชนพรอมรับมือ
ในสถานการณทีต่องเผชิญหนากบัภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะ
อยางย่ิง การใหความรูเก่ียวกับการเตรียมความพรอมรับมือ
ภยัพบิตัสิาํหรับนักเรยีน นกัศึกษา ซึง่ถอืเปนทรพัยากรท่ีสาํคญั
ของประเทศ ทีส่ามารถนําไปถายทอดตอได เพราะเม่ือนกัเรียน
มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการรับมือกับ
ภัยพิบัติแลว ก็จะสื่อสารขอมูลเหลานั้นตอไปยังผูปกครอง
ของตน และจากน้ันการกระจายขอมูลก็จะคอยๆ เผยแพรออก
ไปสูชุมชนและสังคมในท่ีสุด (Hosseini & Izadkhah, 2006) 

การเตรียมความพรอมของบุคคล (Personal
Preparedness)
 Beach (2011)  กลาววา การเตรียมความพรอมของ
บุคคลที่งายที่สุด คือ “การเตรียมความพรอมทั้งทางรางกาย
และจติใจ เพือ่บรรลุความตองการข้ันพืน้ฐานทางดานกายภาพ 
โดยตองสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเอง  อยางนอย 3 วัน 
ปราศจากความชวยเหลอืจากบคุคล หรอืหนวยงานภายนอก” 
คาํอธิบายน้ีสอดคลองกับคาํสอนทางพุทธศาสนาท่ีวา“ตนเปน
ที่พึ่งแหงตน” หมายความวา บุคคลตองชวยตนเองใหได
เสียกอน แลวจึงคอยชวยคนอื่น ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ 
Coppola (2011)  ท่ีวา “การเตรียมความพรอมท่ีดีมีชัยไปกวา
ครึ่ง”  ดังน้ัน การเตรียมความพรอมของบุคคลที่มีตอภัยพิบัติ 
จงึหมายถงึการกระทําของบคุคลทีไ่ดดาํเนนิการกอนทีภ่ยัพบิตัิ

จะเกิดขึ้น เพื่อสรางความแนใจวา ตนเองจะมีการตอบสนอง
ที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอตอผลกระทบ สามารถลด
ผลกระทบ และฟนฟูสภาพหลังจากเหตุการณที่เกิดข้ึน 
(Coppola, 2011)
 องคประกอบท่ีสําคัญของการเตรียมความพรอมของ
บุคคล คือ การสรางความตระหนักรู ซึ่งการตระหนักรู 
(Awareness) คือ ทัศนคติ สภาพของจิตใจที่สมบูรณมั่นคงที่
ชวยใหบุคคลมีความพึงใจตอสิ่งดีที่อยูรอบตัว และปกปอง
พวกเขาจากส่ิงท่ีไมดี  ซึ่งไมใชสภาพของความวิตกกังวลท่ี
เก่ียวกบัการมองภยันตรายในทุกสถานการณ (ทัง้ท่ีในบางกรณี
ไมควรมอง) แตเปนภาพท่ีซึ่ ง ท้ังภยันตรายและส่ิงที่ดี
ถูกพิจารณาและจัดการดวยความเหมาะสม อาจกลาวไดวา 
ความตระหนกัรู หรอืความระแวดระวงั คอืสภาพของสิง่ท่ีเปน 
ทีบ่คุคลตระหนักหรอืมสีตติอสิง่ทีเ่กดิข้ึนรอบตัว และตอบคุคล
ทีเ่กีย่วของ หรอืมคีวามสมัพนัธตอความรูและประสบการณที่
ผานมา
 ตัวอยางของความตระหนักรูสามารถอธิบายไดจาก
เหตุการณตอไปนี้ คือบุคคลที่เดินไปตามถนนขณะที่เลน
โทรศัพท หรือหมกมุนอยูกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยไมไดตระหนักถึง
การเปล่ียนแปลงตอความสูงของทางเดิน การเปล่ียนแปลงของ
สัญญาณไฟจราจร หรือส่ิงตางๆ รอบตัววามีการหยุดเคล่ือนไหว 
สะทอนใหเห็นถึงการขาดการตระหนักรูของบุคคลเหลานี้ ซึ่ง
อาจสงผลใหพวกเขาสะดุด ลม หรือเขาไปอยูในอันตรายจาก
การจราจร โดยท่ีเขาไมไดตระหนักถึงส่ิงเรา หรือสัญญาณเตือน
รอบๆ ตัว  ดวยเหตุที่วา พวกเขาไมสามารถบูรณาการ หรือ
เชื่อมโยงสิ่งตางๆ เหลานี้เขากับประสบการณที่ผานมาในการ
เดินบนถนนที่วุนวายเหลานี้ได เขาจึงไมมีความตระหนักรู
แตอยางใด
 นกัวชิาการกลาววา การเพิม่ข้ึนของความตระหนกัรูใน
แตละวัน อาจปองกันบุคคลจากการถูกทําราย การจูโจมจาก
ผูกอการราย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งใหญและเล็ก และ
ยังมีประโยชนเพิ่มเติมในการเพิ่มความเพลิดเพลินแกบุคคล
ตอสิง่ท่ีอยูรอบตัวไดเปนอยางดีอกีดวย  ทัง้นี ้บคุคลตองอยูใน
สภาพของการตระหนักรู และการเตรียมความพรอมอยูเสมอ
อยางตอเนือ่ง เพือ่ชวยใหพวกเขาสามารถรับมือตอภยนัตราย
ที่อยูรอบตัวอยางเหมาะสม ในสถานการณที่เกิดภัยพิบัติ
หรอืในชีวติประจําวัน  นอกจากนี ้การตระหนักรูยงัมีประโยชน
เพิ่มเติมในการขจัดความเครียด และความออนลาของบุคคล
อีกดวย (Beach, 2011) เพราะการมีความระแวดระวัง หรือ
การตระหนกัรูชวยใหบคุคลเพลดิเพลนิและสนกุสนานตอสิง่ที่
อยูรอบตัวไดอยางเต็มที่ และยังชวยใหมีความปลอดภัยเพ่ิม
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มากยิง่ขึน้ การผสมผสานกนัระหวางการระแวดระวงัทีเ่พิม่ข้ึน
ตอส่ิงท่ีอยูรายลอม  และส่ิงท่ีเรียกวา “ประสบการณปกติ” ใน
ชวีติประจาํวนั ทาํใหบคุคลทราบไดทนัทเีมือ่มบีางสิง่บางอยาง
ขาดหายไป หรือเมื่อบุคคลรอบขางมีพฤติกรรมผิดปกติ เชน 
เดินมาดานหลังของตนอยางรวดเร็ว ถึงแมวาบุคคลน้ันจะ
ไมเคยมีประสบการณถูกปลน หรือถูกทํารายมากอน แต
ประสบการณจะบอกกับบคุคลน้ันวา เหตุการณทีเ่กิดขึน้ไมได
อยูใน “สถานการณที่ปกติ” ถึงแมวาบุคคลนั้นอาจประเมิน
พฤตกิรรมของคนรอบขางผิดพลาด แตการตระหนักรูในความ
เปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนอาจชวยใหเขาปลอดภัยมากข้ึน (Beach, 
2011)
 อยางไรก็ตาม การเตรียมความพรอมทางกายภาพ
ทั้งหมดท่ีกลาวมา จะไมเกิดประโยชนอันใดเลยตอบุคคลท่ี
ตื่นตระหนก หรือเชื่อวาตนเองกําลังจะตาย ซึ่งบุคคลท่ีไมได
ตื่นตระหนก และเช่ือวาตนเองจะมีชีวิตรอดมีโอกาสมาก
ในการรอดชีวติ ทัง้ท่ีอาจจะปราศจากส่ิงของท่ีจาํเปนทางดาน
กายภาพก็ตาม ความตระหนักรูหรือจิตสํานึกและทัศนคติ
เชงิบวกท่ีไมใชความต่ืนตระหนก และการตัดสนิใจท่ีมเีหตุมผีล
เปนสวนทีม่คีวามสาํคัญทีส่ดุของการวางแผนการเตรียมความ
พรอมของบคุคล
 Ripley (2008, อางถงึใน สถาบนัชมุชนทองถิน่พฒันา, 
2556)  กลาวถึงหลักการสําคัญ 5 ประการ ในการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อรับมือภัยพิบัติ ไดแก
 1. ทัศนคติ บุคคลท่ีสามารถตอบสนองตอภยันตราย
หรือความกลัวได สามารถหาทางออกไดดีในสถานการณที่
คับขันหรือยากลําบาก 
 2. ความรู การมีความรูหรือขอมูลที่สําคัญ ชวยทําให
บุคคลสามารถเอาชีวิตรอดจากสถานการณที่คับขัน หรือเลว
รายได ตัวอยางเชน การศึกษาคูมือรักษาความปลอดภัยและ
เหตุการณฉุกเฉินบนเครื่องบินที่มักถูกมองขามไป อาจชวย
ทําใหสามารถเอาชีวิตรอดได
 3. ระดบัความตืน่ตระหนก การทีบ่คุคลทีต่ืน่ตระหนก
หรือกลัวมากเกินไป มีแนวโนมที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่
มากเกนิไปตอความเครยีดสงู อาจทาํใหตอบสนองทีผ่ดิพลาด
ไดในสถานการณฉุกเฉิน
 4. นําหนักตัว ผูที่มนําหนักตัวมากเกินไปมีผลตอการ
เคลื่อนไหวของรางกายที่ชากวาปกติ ซึ่งสงผลเปนอยางมาก
ในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นควรรักษานําหนักตัวใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม

 5. การฝกฝน ทางทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัการพฒันาศกัยภาพ 
คือการฝกฝน โดยพิจารณาวาตนเองกลัวสิ่งใดมากที่สุด เชน 
หากเปนบุคคลท่ีอยูในพ้ืนท่ีที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เปนประจํา ก็ควรจะเตรียมการเก็บของใชจําเปนไว และ
วางแผนเสนทางการอพยพของครอบครัวเมื่อเหตุการณ
เกิดขึ้น เปนตน
 แนวทางท้ัง 5 ประการ  ถอืเปนการเตรียมความพรอม
ของบุคคลท่ีดีตอการรับมือกับสถานการณภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นไดเปนอยางดี 
 
การพัฒนาความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 Fitzpatrick (1999) ระบุวา ภัยคุกคามที่มีตอการ
ปองกันอยางมีประสิทธิภาพของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก
ภยัพบิตั ิมสีาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร โดยสมาชิก
ใหมทีไ่มไดอาศยัอยูในพืน้ท่ีนัน้ระหวางเกดิเหตกุารณภยัพิบตั ิ
อาจประเมินสถานการณตําเกินไป เชน การไมใหความสําคัญ
ตอการเตรียมความพรอม หรือการไมเช่ือฟงคําสั่งตอการ
อพยพ  นอกจากน้ี การเพิ่มขึ้นของประชากรเปนสาเหตุของ
การจราจรท่ีติดขัด ที่อาจทําใหการอพยพหรือเคลื่อนยาย
เปนไปดวยความลาชา ทําใหการดําเนินการไมเปนไปตาม
แผนท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ King (2000) ที่
กลาววา ประชาชนจํานวนมากท่ีเขามาอยูใหมในพื้นที่ที่เคย
ประสบภัย ไมไดตระหนักถึงความรุนแรงของภยันตรายทาง
ธรรมชาติ ถึงแมวาสมาชิกในชุมชนจะเขาใจถึงความรุนแรง 
โดยพิสจูนไดจากการรณรงคการตระหนักรูสาธารณะท่ีประสบ
ความสําเรจ็ แตยงัคงมีความเขาใจคลาดเคล่ือนหรือไมถกูตอง
ตอการเตรียมความพรอม ซึ่งงานวิจัยของ King (2000) 
สรุปวา การศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงและมุงเปา สามารถชวยให
ชุมชนเตรียมพรอมสําหรับภยันตรายที่คาดการณได และ
นําไปสูการลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพยสิน 
 ซึ่งงานวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Takao 
(2003)  เก่ียวกับการรับมือตออุทกภัย  ที่กลาววา มาตรการ
แบบดัง้เดมิทีใ่ชปองกนันาํทวม คอื การสรางเข่ือน อางเก็บนาํ
เขื่อนคันดิน ฯลฯ  สิ่งเหลานี้เรียกวา มาตรการทางกายภาพ 
(Hard Measures) ซึ่งอาจดูมีประสิทธิภาพ ถานําในแมนํา
ไมลด หรือพื้นท่ีใกลเคียงไมไดรับความเสียหายจากนําทวม
มากอนหนานี้ มาตรการทางกายภาพถูกพิจารณาวาเปน
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดที่จะตอสูกับนําทวม
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ทัง้ๆ ทีใ่นความเปนจริง  มาตรการทางกายภาพไมอาจปองกนั
ความเสยีหายจากระดบันาํทีเ่กนิขอบเขตทางโครงสรางได ซึง่
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผานมาหลายเหตุการณไดสะทอนให
เห็นขอเท็จจริงน้ี ดวยเหตุนี้ จึงเปนเร่ืองสําคัญที่จะเพิ่มระดับ
การเตรยีมความพรอมของประชาชนหรือผูอยูอาศยั เนือ่งจาก
มาตรการทางกายภาพ และการจัดการของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของที่อยูในพื้นที่อาจไมเพียงพอตอการปองกันนําทวม 
ทําใหตัวแทนทุกภาคสวนตองเขามีสวนรวมในการปองกัน 
(Takao, 2003)
 Kapucu (2008) กลาววา ความตระหนักรูและการ
เตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน สามารถประเมินได
จากมุมมองท่ีหลากหลาย งานวิจยัทีเ่ก่ียวของไดระบุถงึมุมมอง
บางประการ และไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความจําเปน
ตอการเตรียมความพรอมสําหรับภัยพิบัติท่ีหลากหลาย ไมวาจะ
เปนการถูกโจมตีจากผูกอการราย ภยัพบิตัทิางธรรมชาติ หรอื
ไฟไหม ซึ่งความรับผิดชอบตอการตอบสนองตอภัยพิบัติและ
การเตรียมความพรอม  ทั้งนี้ ไมใชหนาที่ของรัฐบาลแตเพียง
หนวยงานเดียว แตเปนเรื่องที่ทุกคนตองมีสวนรวม
 UNISDR (2002) ไดนิยามความระแวดระวัง หรือ
ความตระหนกัรูตอสาธารณะไววา เปน “กระบวนการของการ
แจงขาวสารตอประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเพิ่มระดับจิตสํานึก
ของพวกเขาเก่ียวกับ ความเส่ียง และการตอบสนองเพ่ือลด
ระดับภยันตรายที่มีตอตนเอง” ซึ่งกระบวนการเหลานี้มุงไปสู
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก ท่ีชวยนําไปสูการตัดสินใจ
ในการปองกันในชุมชนที่อยูในสภาวะเสี่ยงได ซึ่งเกี่ยวของกับ
การถายทอดขอมูลขาวสารสาธารณะผานเครื่องมือทางการ
สือ่สารทีห่ลากหลาย ไมวาจะเปนสือ่สิง่พมิพ การถายทอดผาน
โทรทัศน ผานอินเทอรเน็ต และโครงการการศึกษา (UNISDR, 
2002) จิตสํานึกสาธารณะในฐานะสวนหน่ึงของการส่ือสาร
ความเสี่ยง เปนเครื่องมือที่สําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนที่อยูในสภาวะเสี่ยง
 International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies (2000) ไดนยิาม ความตระหนักรูตอภยั
พิบัติของชุมชน วาเปนโครงการที่เกี่ยวของการแจงเตือนและ
การอบรมประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับการเตรียมความพรอม
สําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสภาวะฉุกเฉิน เพื่อความ
สูญเสียของประชาชนในพื้นที่ตอภยันตรายท่ีเขามา โครงการ
เหลาน้ีไมไดตองการงบประมาณมากมาย หรอืจํานวนมาก แต
ส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการวางแผน คือ กลยุทธของความตระหนักรู
ของชุมชนที่สอดประสานกับชวงเวลาที่เหมาะสม และบูรณา
การเขากับกลยุทธการพัฒนาของชุมชน และพื้นที่

 โครงการสรางความตระหนักรูของชุมชนประกอบไป
ดวย 1) กิจกรรมในระดับบุคคล เชน การเยี่ยมชมหมูบานที่
ประสบเหตุภัยพิบัติ หรือในระหวางท่ีหมูบานน้ันมีการประชุม
เก่ียวกับเร่ืองการรับมือภัยพิบัติ หรือการปดปายโปสเตอร
เก่ียวกับการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติในหองสมุดชุมชน  
2) การวางแผนชุดของกิจกรรม เชน โครงการรณรงคความ
ตระหนักรูของชุมชนท่ีถูกนําไปปฏิบัติในสัปดาหของความ
ตระหนักรูทางภัยพิบัติ เมื่อสื่อนําเสนอขอความท่ีเกี่ยวกับ
ภยัพบิตัผิานทางวิทย ุโทรทัศน และหนงัสอืพมิพ หรอืโรงเรียน
มกีารจัดประกวดแขงขนัโปสเตอร และมกีารซักซอมการรับมอื
ตอภยัพบิตั ิหรอืศนูยกลางของชมุชน มกีารตดิโปสเตอรเตอืน
เก่ียวกับภัยพิบัติ และ  3) การบูรณาการเร่ืองความตระหนักรู
ตอภัยพิบัติเขากับโครงการขนาดใหญที่จัดใหแกชุมชน เชน 
โครงการทางดานสุขภาพของชุมชน เปนตน  (International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 
2000)
 การรณรงคเรือ่งความตระหนักรูตอสาธารณะ (Public 
Awareness Campaign) คอื “การรณรงคการสือ่สารท่ีใชการ
สื่อขอความ และการจัดกลุมกิจกรรมการสื่อสารเพื่อสราง
ผลลัพธที่เฉพาะเจาะจงในกลุมของบุคคลท่ีมีขนาดใหญ
ในชวงเวลาที่เฉพาะ” (Coffman, 2002)  การศึกษาและการ
ตระหนักรูตอสาธารณะซ่ึงเปนองคประกอบของการลดความ
เสี่ยงทางภัยพิบัติ ไดถูกกลาวถงึเปนครั้งแรกใน Yokohama 
Strategy and Plan of Action  ในป ค.ศ. 1994 และตั้งแต
นั้นมา The United Nations International Strategy for 
Disaster Risk Reduction (ISDR) ไดกําหนดใหเรื่องน้ีเปน
วัตถุประสงคหลักประการหนึ่งใน Hyogo Framework for 
Action for 2005-2015 (UNISDR, 2005) ความตระหนักรู
ตอสาธารณะและการศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความคุนเคย
ตอสังคมท่ีมีความไมแนนอนตอความเส่ียง และแจงตอสังคม
เหลานั้นถึงแนวปฏิบัติที่หลากหลายท่ีสามารถดําเนินการได
เพื่อลดความเสี่ยง (UNISDR, 2002)  งานวิจัยของ Kurita, 
Nakamura, Kodama และ Colombage (2006)  ไดศึกษา
เพือ่ประเมนิระบบการจดัการภยัพบิตัใินประเทศศรลีงักา และ
ขีดความสามารถของชุมชนในพื้นท่ีในการตอบสนองตอ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และนําเสนอกลยุทธสําหรับเผยแพร
ความรูเก่ียวกับสึนามิ ในขณะท่ีชวยเพ่ิมความตระหนักรูของ
สาธารณะตอภัยพิบัติสึนามิ โดยใชการสํารวจท่ีแตกตางกัน
สําหรับผูตอบแบบสอบถาม 3 ระดับ  ในการนี้สําหรับผูตอบ
แบบสอบถามทั่วไปจะใชแบบสอบถามแลวตามดวยการ
สัมภาษณเชิงโครงสราง สําหรับนักเรียนจะใหตอบแบบสอบถาม
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ภายใตคําแนะนําของอาจารยในโรงเรียน และเจาหนาท่ีของรัฐ
จะตอบแบบสอบถามดวยตนเอง แลวตามดวยการสัมภาษณ
ที่ไมมีโครงสรางกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ
ภยัพบิตั ิ ซึง่ผลการศึกษาพบวา มากกวารอยละ 90 ของผูตอบ
แบบสอบถามขาดความรูเกี่ยวกับเรื่องสึนามิกอนที่สึนามิจะ
เกิดขึ้นในป ค.ศ. 2004  ขอมูลหลักที่คนกลุมนี้ไดรับในชวง
ระหวางท่ีเกิดเหตุภัยพิบัติ เปนขอมูลโดยตรงจากครอบครัว
และเพื่อนบาน การศึกษาจากโรงเรียนเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
ตอการเพ่ิมความตระหนักรูตอการลดระดับภัยพิบัติ  นอกจากน้ี
ยงัพบวา ระบบเตอืนภยัลวงหนาเปนเงือ่นไขสาํคัญสําหรบัการ
ลดความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ในสวนของการสาํรวจ
นักเรียนในโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา ประมาณรอยละ 30 ของ
นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม ยังไมเขาใจสาเหตุของการเกิด
สึนามิ  อยางไรก็ตาม นักเรียนกวารอยละ 90 สนใจเปนอยาง
มากตอการศึกษาเรียนรูเรื่องที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ ซึ่งยัง
ไมไดมกีารดําเนินการใหการศึกษาเก่ียวกับภยัพบิตัใินโรงเรียน
แตอยางใด  นอกจากน้ียงัพบวา การใชสือ่ภาพและเสียงนาจะ
เปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการใหความรู
เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ สําหรับการสํารวจเจาหนาที่ของรัฐ
พบวา นอกเหนือจากเจาหนาท่ีทหารหรือตํารวจแลว ยังไมไดมี
การดําเนินการจัดสัมมนาและการซักซอมใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ
ในสวนงานอ่ืนแตอยางใด  นอกจากน้ี ยังไมไดมีการพัฒนา
มาตรการใดๆ เพื่อปกปองผลประโยชนของนักทองเท่ียว 
สําหรับเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการแจงการเตือนภัย
เกี่ยวกับภัยพิบัติ ไดแก สัญญาณเตือนภัย โทรทัศน และวิทยุ 
เปนตน
แนวทางการสรางความตระหนักรูตอการเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบัติ
 ในประเทศญ่ีปุน มีการสอนกิจกรรมการเพ่ิมความ
ตระหนักรูหรือจิตสํานึกในการลดภัยพิบัติอยางกวางขวาง 
ตัวอยางเชน ความรูที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ การตอบสนองตอ
สภาวะฉุกเฉินในระดับชุมชน และการเลาเร่ือง (นักเลาเรื่อง) 
ที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุนไดตัดสินใจสงเสริม
การนําไปปฏิบัติในระดับสากลผานกรอบการทํางาน Hyogo 
สําหรับการปฏิบัติในชวงระหวางป ค.ศ. 2005-2015 (HFA) 
ที่ไดรับการยอมรับจากท่ีประชุมโลกของ United Nations 
คือ การลดภัยพิบัติที่จัดขึ้นที่ Kobe, Hyogo ประเทศญี่ปุน
ผสมผสานกบัมาตรการของ ODA  การรวมมอืกนัในเอเซยีและ
การรวมมือกันในระดับสากล (JICA, 2013) ซึ่งกรอบการ
ทาํงาน Hyogo มุงเนนเรือ่ง “การใชความรู นวตักรรมและการ
ศึกษาเพ่ือสรางวัฒนธรรมของความปลอดภัย และความ

ยดืหยุน ในทกุระดับ” ซึง่สอดคลองกับขอสรปุของ Petal และ 
Turkmen (2002)  ที่วา ภัยพิบัติสามารถทําใหลดลงไดอยาง
มีประสิทธิผล ถาบุคคลไดรับความรูในระดับที่เหมาะสม
มากเพียงพอ ซึ่งนําไปสูการสรางวัฒนธรรมของการปองกัน
ภัยพิบัติ ทําใหบุคคลมีการปรับเปล่ียนตนเองเพ่ือการเตรียม
พรอมรับมือกับภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทําให
บคุคลมีความรูเพือ่เตรียมพรอมรบัมอืตอภยัพบิตั ิเกิดจากการ
การรวบรวม ความรูและขอมูลที่เก่ียวของเก่ียวกับภยันตราย 
เพ่ือกําหนดแนวทางในการสรางความรูและความเขาใจท่ี
ชัดเจน
 นรีนุช ดํารงชัย (อางถึงใน บัญญัติ คํานูณวัฒน, 2557) 
ไดวิจัยเรื่องแนวทางการใหความรูเพื่อสรางความตระหนักรู
ในการเตรียมพรอมกับภัยพิบัติในประเทศญี่ปุน โดยตัวอยาง
เรื่อง วัฒนธรรมการปองกันภัยพิบัติของญี่ปุน ที่แสดงใหเห็น
ถึงแนวทางการปรับตัวและพยายามเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติ 
โดยใชแนวคิดการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 
(Community-Based Disaster Risk Management: 
CBDRM)  ดวยกลยุทธดังตอไปน้ี  1. ใหความสําคัญกับการสราง
ประเทศ และชุมชนดานโครงสราง เพื่อเปนการลดความเสี่ยง
จากภัยพบิตั ิ 2. เสรมิสรางศกัยภาพในการพยากรณ และแจง
เตือนภัยพิบัติลวงหนา พรอมวิเคราะหความเสี่ยง  3. ปลูกฝง
วัฒนธรรมความปลอดภัย การปองกันภัยอยางยั่งยืนในทุก
ระดับของสังคม  4. ลดความเส่ียงที่มาจากปจจัยภายในของ
สังคม  และ 5. เสริมสรางการเตรียมความพรอม เพ่ือใหทุกฝาย
สามารถรับมือกับภัยพิบัติไดอยางมีศักยภาพ
           นีรนุช ดํารงชัย (อางถึงใน บัญญัติ คํานูณวัฒน, 2557) 
กลาววา การพยายาม“จดจํา” สถานการณเลวรายตางๆ ที่
เกิดข้ึน พรอมกับ“เรียนรู” จากเหตุการณตางๆ ของญ่ีปุนเหลาน้ัน
นําไปสูการ “แกไขและพัฒนา” องคความรูที่ได ตลอดจน 
“รักษาและถายทอด” ใหคงอยู เพื่อนําไปสูสังคมท่ีเขมแข็ง
ตอภัยพิบัติ  โดยมี 5 กลยุทธ ดังน้ี 1. สรางวีรบุรุษ จากเร่ืองราว
จรงิในอดีต ถายทอดสูตาํราเรียน  แปลออกเปน 8 ภาษา  สราง
ความตระหนักตอความรายแรงของภัยพิบัติ และปลูกฝงการมี
จิตสาธารณะ   2. เก็บ อนุรักษ และทะนุบํารุงสถานท่ี วัตถุส่ิงของ 
และเอกสารตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับภัยพบิตั ิเพ่ือใหนกัทองเท่ียว
ไดเยี่ยมชมและเรียนรู  3. การจัดเทศกาลหรืองานประเพณี 
เปนประจําทุกป  4. จัดทําขอมูลความเสียหาย นําไปติดตั้ง
บริเวณสถานท่ีที่เคยประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในอดีต 
และ  5. สรางจิตสาธารณะท่ีชวยใหการบริหารจัดการภัยพบิตัิ
สําเร็จ การสรางวัฒนธรรมภัยพิบัติอาจสงเสริมผานกระบวนการ
ในการประกวดหรือแขงขันนวัตกรรมในการปองกันภัยพิบัติ
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ในชุมชน  โดยเห็นไดจากการรวมมือกันระหวางสํานักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) ที่ไดจัดการประกวดนวัตกรรมในการอยูรอด หรือ
จัดการกับภัยพิบัติ โดยต้ังเงินรางวัลไว 100,000 บาท โดย
มุงเนนไปทีก่ลุมอาจารยและนกัเรยีนทีส่ามารถคดิคนวธิกีารที่
มีประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย
ชมุชนของตนตองสามารถรับเอาแนวทางท่ีนาํเสนอไปปรับใช
ในการรบัมอืกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาตไิด ซึง่นอกเหนอืจากการ
ใหรางวัลสําหรับผูเขาแขงขันที่ชนะเลิศแลว สิ่งที่เปนจุด
มุงหมายสําคัญของการจัดประกวดการแขงขันนี้ คือ การยก
ระดับความตระหนักรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยพิบัติใหเพิ่มมากย่ิงขึ้น (“Thailand: Innovative 
contest...”, 2013)
 นอกเหนือจากแนวทางในการพัฒนาการตระหนักรู
ในขางตน การใชเกมเพื่อกระตุนความตระหนักรูตอภัยพิบัติ
ก็เปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญ  ดังที่ Clerveaux, Spence, 
และ Katada (2010) ไดพัฒนาเกมการสรางความตระหนักรู
ตอภัยพิบัติเพื่อการประเมิน และสนับสนุนความตระหนักรู
ตอภัยพิบัติของเยาวชน (เด็ก) ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  ซึ่งผลการศึกษาพบวา เกมมีประสิทธิภาพใน
การใหความรูเด็กเกี่ยวกับภยันตราย และจัดระดับของการ
ตระหนักรูตอภัยพิบัติ และมีความนาสนใจมากพอท่ีจะดึง
ความสนใจของเด็ก  ซึ่ง Clerveaux, Spence, และ Katada 
(2010)  ไดระบุวา สามารถนํา Disaster Awareness Game 
(DAG) ไปใชเปนเคร่ืองมือในการเทียบเคียงเพ่ือวัดระดับของ
การตระหนักรูตอภัยพิบัติภายในกลุมที่หลากหลายในสังคม 
ไมวาจะเปนเด็ก ผูใหญ กลุมเพศที่แตกตางกัน กลุมที่มีการใช
ภาษาท่ีแตกตางกัน ฯลฯ หรือกลุมที่อาศัยอยูในเขต หรือ
ภมูภิาคในประเทศเดียวกัน หรือตางประเทศกัน (โดยพิจารณา
จากคาครองชีพสูงหรือตํา) เพื่อจะกําหนดและใหความสําคัญ
ตอการเขาไปแทรกแซงสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับภัยพิบัติ
 Pearson (2011)  กลาววา สิ่งที่ชวยใหบุคคลภายใน
องคการเตรียมความพรอมรับมือตอภัยพิบัติไดดี คือ การฝก
อบรมในสถานการณเสมือนจริง (Simulation Training)  ซึ่ง
บุคลากรตองทําตามคูมือการรับมือกับภัยพิบัติ (Manual) 
ในขณะทีเ่กิดภยัพบิตัขิึน้  ซึง่ในคูมอืนีจ้ะระบถุงึ แผนผงัทีร่ะบุ
ขัน้ตอนของการปฏบิตัตินเพือ่การรบัมือและฟนฟูเมือ่เกดิเหตุ
ภัยพิบัติ โดยจะเริ่มจากการกําหนดผูมีหนาที่ในการระบุถึง
ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ และสมาชกิในองคการจะไดรบัการแจงเตอืน
จากผูบญัชาการถงึการชวยเหลอืในสถานการณ ซึง่จะแบงกลุม
สมาชิกเหลาน้ีเปนกลุมยอยเพ่ือดูแลการตอบสนองตอ

เหตุการณฉุกเฉิน การบริการลูกคา และเทคโนโลยีที่สําคัญที่
สนบัสนนุประเดน็ทีเ่กีย่วกับเรือ่งฉกุเฉนิ เรือ่งการเงนิ และเร่ือง
การวางแผน โดยปกติแลว จะมีการฝกอบรมจากสถานการณ
เสมือนจริงหลังจากการอบรมในช้ันเรียน โดยอาจจัดใหสมาชิก
มีสวนรวมในการอบรมจากสถานการณเสมือนจริงกอน โดย
ใชขอมูลจากคูมือการรับมือภัยพิบัติ และมีการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ อาทิ ตํารวจทองท่ี ตํารวจดับเพลิง 
เจาหนาที่ความมั่นคงและบรรเทาสาธารณภัยในเขตที่ตั้ง
องคการ
 อาจสรุปไดวา การฝกอบรมจากสถานการณจริงเปน
ผลลัพธของการวางแผนที่เปนระบบสําหรับการรับมือตอ
สถานการณฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมกรอบการทาํงานสําหรับการ
กระตุนทีมเพื่อรับมือและฟนฟูจากภัยพิบัติ ผานการประเมิน
ความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ โดยทําการระบุถึง
วธิกีารในการตอบสนอง ความตองการในการใชทรพัยากรและ
การฝกปฏิบัติ ซึ่งไดมีการฝกฝนอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการ
เตรียมพรอมทางดานสาธารณูปโภคที่จําเปนเม่ือมีภัยพิบัติ
เกิดขึ้น
 Blanchard และ Thacker (1999)  กลาววา การจําลอง
สถานการณเสมือนจริง (Simulation)  ชวยสนับสนุน  การ
บูรณาการทฤษฎีเขากับการประยุกตใช ผานการเรียนรูเชิง
ทดลอง ทีช่วยสรางสถานการณการฝกอบรมท่ีชวยใหผูเขารวม
ไดประยกุตความรูในสถานการณทีแ่ตกตางไดอยางเหมาะสม 
การจําลองสถานการณเสมือนจริงชวยสรางโอกาสสําหรับ
ผูบรหิารสถานการณฉกุเฉินในการพฒันา ทบทวนและซกัซอม
ทกัษะทางดานเทคนคิและการจัดการภายใตสถานการณทีเ่ปน
จริง ไดฝกฝนตอการรับมือกับสถานการณที่มีแรงกดดันสูงใน
สภาพแวดลอมทีม่กีารเตรยีมความพรอมเปนอยางด ีรวมถงึมี
ความปลอดภัยมากเพียงพอ โดยผูบริหารตองใหขอมูลปอน
กลบัเกีย่วกบัผลการปฏบิตักิารตอผูเขารวมการฝกอบรม และ
ระบุถึงจุดที่ตองมีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความตระหนัก
รูตอการรบัมอืตอแรงกดดนั และอาํนวยการซกัซอมตอกลยทุธ
เพือ่ลดการตอบสนองทีไ่มมปีระสทิธภิาพ และระบุถงึขอจํากดั
ขององคการตอการจัดการการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ
 Shiwaku et al. (2007)  กลาววา ขอกังวลท่ีสําคัญมาก
ท่ีสุดประการหน่ึงของการจัดการภัยพิบัติ  ก็คือ ชุมชนในภาพรวม
ไมเต็มใจในการที่จะริเริ่มมาตรการกอนการเกิดภัยพิบัติ
ในระดับบุคคล ซึ่งการศึกษาเก่ียวกับภัยพิบัติตอเด็กนักเรียน 
เปนแนวทางหน่ึงที่ชวยตอบคําถามเก่ียวกับขอกังวลนี้ โดย
งานวิจยัของ Shiwaku et al. (2007)  มวีตัถุประสงคเพือ่ระบุ
ถงึปจจยัทีช่วยเพิม่ความตระหนกัรูของนกัเรยีน และสนบัสนนุ
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การปฏิบัติตนเพ่ือลดระดับของภัยพิบัติ เพราะการศึกษาเก่ียวกับ
ภยัพบิตัชิวยเพิม่ความตระหนกัรูของบคุคลและชวยสนบัสนนุ
การรับมือกับภัยพิบัติ การศึกษาคร้ังน้ีใชแบบสอบถาม
เกบ็ขอมลูจากโรงเรยีนท่ีถกูเลอืก 6 โรงเรยีนในเมืองกาฏมณัฑุ 
ประเทศเนปาล  ผลการศึกษาพบวา การศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ภัยพิบัติในโรงเรียน (ที่เนนจากการบรรยาย) ชวยเพิ่มระดับ
การรบัรูความเสีย่ง แตไมไดชวยใหนกัเรยีนสามารถเขาใจความ
สําคัญของมาตรการเตรียมพรอมกอนภัยพิบัติ และการปฏิบัติตน
เพื่อลดระดับภัยพิบัติ การศึกษาดวยตนเองมีประสิทธิภาพที่
ชวยใหตระหนักถึงความสําคัญของการนํามาตรการไปปฏิบัติ 
ในขณะท่ีชุมชนมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการปฏิบัติตน
ของนักเรียนในการลดระดับภัยพิบัติ  ซึ่ง Shiwaku et al. 
(2007)  กลาววา การศึกษาเรื่องภัยพิบัติในโรงเรียนควรเปน
การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียน ที่ไดรับการ
สนับสนุนและการมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ถือเปนปจจัยสําคัญสําหรับการเพ่ิมความตระหนักรูของ
นักเรียนในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 The White House (2006, อางถึงใน Kapucu, 2008) 
ระบุในเอกสาร Lesson Learned Report ที่ยืนยันถึงการ
สรางวัฒนธรรมของการเตรียมความพรอมที่มุงเนนตอการ
รับผิดชอบแบบมีสวนรวม และการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติ
ทุกระดับของหนวยงานของรัฐและชุมชน ถึงแมวาประชาชนท่ี
อยูในพืน้ทีเ่สีย่งตอภยัพบิตั ิจะไดทราบวาตนเองตองเตรยีมตวั 
แตมีประชาชนจํานวนนอยมากที่ไดมีการเตรียมความพรอม
จรงิๆ เพราะการเตรยีมความพรอมตอภยัพิบตัทิีแ่ทจรงิสาํหรบั
บุคคล หมายถึง ความพรอมที่จะชวยเหลือครอบครัว เพื่อน 
และเพื่อนบานเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น
 Tierney, Lindell, และ Perry (2001)  พบวา 
ประสบการณที่ผานมาชวยเสริมระดับของการเตรียมความ
พรอมใหสงูขึน้ และมกีารปฏบิตัตินในสถานการณทีต่องรบัมอื
กับภัยพิบัติไดมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี ประสบการณท่ี
ผานมาไดนําไปสูการตระหนักรูตอผลลัพธของภัยพิบัติมาก
ยิง่ขึน้  เปนทีป่ระจักษวา การปรับตวัและการเรียนรูของบุคคล
เกิดขึ้นจากประสบการณที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติที่ผานมา
สงผลใหมีการปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมท่ีสําคัญที่เก่ียวของ
กบัภยัพบิตัไิดอยางมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ในระดบัของบคุคล
และครวัเรอืน  งานวจิยัจาํนวนมากไดพบวา ประสบการณจาก
เหตุการณตรงเก่ียวกับภัยพิบัติมีผลกระทบโดยตรงตอความ
ตัง้ใจในการเตรยีมพรอมสาํหรบัภยัพิบตัใินอนาคต (Kapucu, 
2008) สอดคลองกับงานวิจัยของ Takao (2003) ที่ศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัตินําทวม 

ซึง่พบความสมัพนัธระหวางการเตรยีมความพรอมตอภยัพิบตัิ
กับประสบการณท่ีผานมา (ท่ีเคยเผชิญหนากับภัยพิบัติ) ท่ีแสดง
ใหเห็นวา ประชาชนที่เคยประสบเหตุการณภัยพิบัติมากอน
จะมีแนวโนมในการเตรียมถุงยังชีพไวใชเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
นอกจากน้ียงัพบอีกดวยวา ความกลัวของประชาชนท่ีมตีอภัย
พิบัตินําทวม มีความสัมพันธกับการเตรียมความพรอม
ถุงยังชีพ หมายความวา ประชาชนท่ีกลัวนําทวมมีแนวโนมที่
จะเตรยีมพรอมถงุยงัชีพ  อยางไรกต็าม งานวจิยันีไ้มพบความ
สัมพันธระหวางขอบเขตของความเสียหายท่ีคงอยูจาก
เหตุการณนําทวมที่ผานมาในพื้นที่ กับการเตรียมพรอม
ถุงยังชีพ 
 Paton (2003) กลาววา การสงเสริมและคงไวซึ่ง
การเตรียมพรอมตอภัยพิบัติของครัวเรือนมีความสําคัญ อาทิ 
การเตรียมอาหารเคร่ืองด่ืม อุปกรณเฟอรนิเจอรที่ใชสําหรับ
สถานการณภัยพิบัติ และเคร่ืองทํานาํรอน รวมถึงการเตรียมแผน
ในสภาวะฉุกเฉินของครัวเรือน โดยจะชวยลดความเส่ียงของ
การบาดเจ็บและความเสียหายภายในครัวเรือน และชวย
อํานวยความสะดวกตอการรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นได 
ซึง่การใหขอมลูขาวสารเก่ียวกบัภยนัตราย และวธิกีารบรรเทา
ผลลัพธของภัยพิบัติจะชวยกระตุนการเตรียมความพรอมตอ
ภยัพบิตั ิ อยางไรกต็าม ถงึแมจะมคีวามพยายามและลงทนุตอ
การศกึษา เรือ่งภยนัตรายสาธารณะ แตระดบัการเตรยีมความ
พรอมยังคงอยูในระดับตํา ซึ่งในความเปนจริง โปรแกรมการ
ศึกษาตอภยันตรายสาธารณะอาจชวยลดความเสี่ยงและเพ่ิม
ระดับของการเตรียมความพรอม ที่ตองควบคูไปกับองค
ประกอบอ่ืนดวย สอดคลองกับงานวิจยัการเตรียมความพรอม
ในการรับอุทกภัยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ของ 
อํานวย ธัญรัตนศรีสกุล, อติญาณ ศรเกษตริน, และ ชุลีพร  
เอกรัตน (2555) ที่พบวา ประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี
มีความรูเก่ียวกับอุทกภัยอยูในระดับมาก ไดรับขาวสารอยูใน
ระดับมาก มีความตระหนักถึงปญหาอุทกภัยอยูในระดับ
ปานกลาง มีการเตรียมความพรอมในระดับปานกลาง ซึ่งผล
การวิจัยชี้ใหเห็นวาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเตรียมความ
พรอมรับอุทกภัยมี 2 ปจจัย ไดแก ความตระหนักในปญหา
อทุกภยั และการไดรบัขอมลูขาวสารเกีย่วกับอทุกภยั และจาก
การสมัภาษณเชงิลกึ พบวา ประชาชนสวนใหญเตรยีมขาวของ
เครื่องใชและอาหารแหง เชน ขาวสาร ปลากระปอง มีการ
ปรับปรุงบานเรือนโดยการยกพื้นบานใหสูงข้ึน แตยังไมมีการ
รวมตัวของคนในชุมชน แมจะตระหนักวาการปองกันความ
เสียหายจากนําทวมเปนหนาท่ีของทุกคน งานวิจัยนี้ไดเสนอ
แนะวา หนวยงานท่ีเก่ียวของควรประชาสัมพนัธ ใหขอมลูและ
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สรางความตระหนักกบัประชาชนในการเตรียมความพรอมเพ่ือรบัอทุกภัย รวมท้ังการใชเสยีงตามสาย เพือ่ยาํเตือนถึงเหตุการณ
และผลลพัธทีอ่าจเกดิขึน้ หากไมมกีารเตรยีมความพรอม ซึง่สอดคลองกับขอมลูของบรษิทั ปนูซเีมนตไทย จาํกดั (มหาชน) (2554)  
ที่กลาววา “เวลาเกิดวิกฤติไมวากับชีวิตหรือธุรกิจ คนที่ไดเปรียบท่ีสุด คือ คนที่มีแผนเอาไวแลวและไมต่ืนตกใจ เหมือนกับการ
ซอมหนีไฟ ในชีวิตจริงถาเราไมซักซอม พอเกิดเหตุการณจริง ทุกคนว่ิงหนีเอาตัวรอดพรอมกันยงัไงกพ็งัแนนอน  เพราะฉะนัน้ดท่ีีสดุ
คือ ตองมีแผน มีการซอมแผน มีคนรับผิดชอบ รูวาอะไรสําคัญมาก สําคัญนอย และไมสําคัญเลย” นอกจากนี้ องคการแหงนี้ยัง
มุงเนนในเร่ืองของการสรางทศันคติตอการรับมอืภยัพบิตั ิ ดงัขอมลูทีว่า “หนึง่ในจุดแขง็ของเอสซีจกีค็อื เปนองคกรท่ีสอนพนักงาน
ไมใหกลัว ไมตื่นตระหนกกับอะไรงาย...”  

องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
 Enders (2001) ไดนําเสนอองคประกอบท่ีเกี่ยวกับการวัดการตระหนักรูของชุมชนและการเตรียมความพรอม
ตอสถานการณฉกุเฉิน 5 องคประกอบ ไดแก ความรูเกีย่วกับภยนัตราย (Hazard Knowledge)  ทศันคตติอความเสีย่ง (Attitudes 
to Risk)  ประสบการณที่ผานมาเก่ียวกับสภาวะฉุกเฉิน (Previous Experience of Emergencies)  ระยะเวลาการสรางความ
ตระหนัก (Exposure to Awareness Raising)  ความสามารถในการลดระดับ เตรียมความพรอม และตอบสนอง (Ability to 
Mitigate/Prepare/Respond)  ซึ่งแตละองคประกอบมีองคประกอบยอยที่เก่ียวของ  ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรูของชุมชนและการเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน

องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรู องคประกอบยอย

ความรูเกี่ยวกับภยันตราย (Hazard Knowledge) + ความรูตอสภาพการณสําคัญที่เกิดขึ้นกอนการเกิดสถานการณ
    ฉุกเฉินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
+ ความรูตอสัญญาณเตือนลวงหนาการเกิดสถานการณฉุกเฉิน
    เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
+  ความรูตอพฤติกรรมการเกิดสถานการณฉุกเฉินเร่ืองใดเรื่องหน่ึง
+ ความรูตอกิจกรรมของบุคคลท่ีสามารถเพ่ิมแนวโนมของ
    สถานการณฉุกเฉินเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเกิดขึ้นได
+ ความรูตอขั้นตอนที่เหมาะสมสําหรับตอบสนองตอสถานการณ
    ฉุกเฉินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
+ เขาไปมีสวนรวมโดยตรงกับการจัดการสภาวะฉุกเฉินท่ีกอใหเกิด
    อันตรายที่บุคคลใหความสนใจ
+ เขาไปมีสวนรวมโดยตรงกับการจัดการสภาวะฉุกเฉินหรือ
    เหตุการณทางดานภัยพิบัติ
+   สมาชิกในครอบครัวเขาไปมีสวนรวมกับการจัดการสภาวะฉุกเฉิน
    ทางดานอันตรายที่บุคคลใหความสนใจ
+   สมาชิกในครอบครัวเขาไปมีสวนรวมกับการจัดการสภาวะฉุกเฉิน

 หรือเหตุการณทางดานภัยพิบัติ
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ตารางที่ 2  องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรูของชุมชนและการเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน
       (ตอ)

องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรู องคประกอบยอย

ทัศนคติตอความเส่ียง (Attitudes to Risk) +  รับรูแนวโนมของการเกิดสภาวะฉุกเฉินในกรอบเวลาท่ีชัดเจน
+ รับรูแนวโนมของสภาวะฉุกเฉินที่นาสนใจเปรียบเทียบกับ
    ความเส่ียงอื่น
+  รับรูผลกระทบตอสุขภาพของบุคคลเม่ือเกิดสภาวะฉุกเฉิน
+  รับรูผลกระทบตอทรัพยากรของบุคคลเม่ือเกิดสภาวะฉุกเฉิน
+  รับรูผลกระทบตอครอบครัวเม่ือเกิดสภาวะฉุกเฉิน
+  รับรูผลกระทบตอชุมชนเม่ือเกิดสภาวะฉุกเฉิน
+  รับรูผลกระทบตอเศรษฐกจิเม่ือเกิดสภาวะฉุกเฉิน
+   รบัรูผลลพัธของสภาวะฉุกเฉินทีบ่คุคลใหความสนใจเปรียบเทียบ
    กับความเส่ียงอื่น
+ รับรูกรอบระยะเวลาของสภาวะฉุกเฉินท่ีจะเกิดขึ้นภายหนา
    รวมถึงระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
+ ตระหนักถึงการประเมินทางสถิติเก่ียวกับความเส่ียงสําหรับ
    อันตรายแตละดาน
+  เชื่อในการประเมินทางสถิติเกี่ยวกับความเส่ียง
+  พิจารณาวาตวัชี้วัดทางสถิติเกี่ยวกับความเส่ียงมีความสําคัญ
+  พิจารณาวาตัวชี้วัดทางสถิติเกี่ยวกับความเส่ียงมีความนาเช่ือถือ

ประสบการณที่ผานมาเกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉิน 
(Previous Experience of Emergencies)

+  ประเภทของประสบการณเกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉินลาสุดที่ผานมา
+ ระยะเวลาท่ีมีตอประสบการณเกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉินลาสุด
    ที่ผานมา
+  ระดับความรุนแรงที่บุคคลไดรับผลกระทบทางดานกายภาพ
+  ระดับความรุนแรงที่บุคคลไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ
+  ระดับความรุนแรงที่บุคคลไดรบัผลกระทบตอทรัพยากร
+  ผลกระทบที่เกิดกับบุคคลท่ีรูจัก
+  ผลกระทบที่เกิดกับบุคคลท่ีเปนที่รูจักที่อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียง
+  ผลกระทบที่เกิดกับบุคคลท่ีไมรูจักที่อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียง
+ ผลกระทบท่ีเกิดกับบุคคลท่ีไมรูจักที่อยูหางไกลออกไปแตเผชิญ
    สถานการณที่คลายคลึงกัน
+  การดาํเนนิการระหวางทีป่ระสบกบัสภาวะฉกุเฉนิลาสุดทีผ่านมา
+  ระดับการรับรูตอการมีสวนรวมตอการใหบริการของหนวยงาน

 ที ่เกี ่ยวของในสถานการณฉุกเฉิน จากประสบการณลาสุด
 ที่ผานมา

+ ประสบการณเพิ่มเติมที่ไดรับจากสถานการณฉุกเฉินที่ไมได
    คาดการณไวตั้งแตตน
+  จํานวนประสบการณตอสภาวการณฉุกเฉินที่ผานมาท้ังหมด
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องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรู องคประกอบยอย
ระยะเวลาการสรางความตระหนัก 
(Exposure to Awareness Raising)

+ ระยะเวลาทั้งหมดที่อาศัยอยูในพื้นที่ประสบภัย
+ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่เคยเกิดภัยพิบัติ
+ พื้นที่ที่อาศัยกอนหนานี้มีโอกาสเกิดความเสี่ยงทางดานภัยพิบัติ
   และสถานการณฉุกเฉินได
+ ระยะเวลาท่ีบุคคลไดเขารวมโครงการอบรมหรือไดรับความรู
   เกี่ยวกับความเส่ียงทางดานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน
+ ระยะเวลาท่ีบุคคลไดเขารวมโครงการอบรมหรือไดรับความรู
   เกี่ยวกับความเส่ียงตอสภาวการณอื่น
+ ระยะเวลาที่สมาชิกในครอบครัวเขารวมโครงการอบรมหรือไดรับ
  ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ไมวาสมาชิก
   ในครอบครัวจะเปนเด็กหรือผูใหญ
+ ระยะเวลาที่สมาชิกในครอบครัวเขารวมโครงการอบรมหรือไดรับ
    ความรูเกีย่วกบัความเส่ียงทางดานภัยพบิตัแิละสถานการณฉกุเฉิน 
   ไมวาสมาชิกในครอบครัวจะเปนเด็กหรือผูใหญ
+ โครงการอบรมหรือใหความรูกระตุนบุคคลใหตั ้งใจยอมรับ
   พฤติกรรมที่เปนอยู 
+ โครงการอบรมหรือใหความรูกระตุนบุคคลใหยอมรับพฤติกรรม
   ที่เปนอยู
+ มีการหาขอมูลที่มีตอความเส่ียงทางดานภัยพิบัติและสถานการณ
   ฉุกเฉินในชวงเวลาเฉพาะ
+ สามารถระลึกถึงขอความท่ีไดยิน และไดอานเก่ียวกับความเส่ียง
   ทางดานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินได
+ ที่มาของขอความเกี่ยวกับความเสี ่ยงทางดานภัยพิบัติและ
   สถานการณฉุกเฉินที่สําคัญ
+ เนื ้อหาของขอความเกี่ยวกับความเสี ่ยงทางดานภัยพิบัติและ
   สถานการณฉุกเฉินที่สําคัญ
+ ขอมูลจากการอบรมเหลาน้ีสนับสนุนสมาชิกในครอบครวั ใหตัง้ใจ
   ยอมรับพฤติกรรมที่เปนอยู
+ ขอมูลจากการอบรมเหลานี้สงเสริมใหบุคคลยอมรับพฤติกรรม
   ที่เปนอยู

ตารางที่ 2  องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรูของชุมชนและการเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน
       (ตอ)
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องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรู องคประกอบยอย

ความสามารถในการลดระดับ เตรียมความพรอมและตอบสนอง
(Ability to Mitigate/ Prepare/ Respond)

+  การเขาถึงทรัพยากรทางดานการเงิน
+  การเขาถึงขอมูลและองคกรที่สามารถใหความชวยเหลือได
+  การเขาถึงครอบครัวและเพื่อน
+ ความรูสึกตอความรับผิดชอบสวนตนสําหรับการเตรียมพรอม
    สถานการณฉุกเฉิน
+ ความรูสึกตอความรับผิดชอบสวนตนสําหรับการปองกัน
    สถานการณฉุกเฉิน
+  ความรูสึกตอการควบคุมส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นตอตนเอง
+  ความรูสึกตอการพึ่งพาตนเอง
+  ความรูสึกถึงความไมแนนอน
+  ความผูกพันตอชุมชน

ที่มา: Enders (2001) 

 Beach (2011)  ไดสรุปวา ส่ิงท่ีชวยเพ่ิมความตระหนักรู 
การระแวดระวงั หรอืการมจีติสาํนกึตอการเตรยีมความพรอม
รับมือภัยพิบัติ ไดแก 
 1. การเรียนรูอยางตอเนื่อง
 2. การไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
 3. การไดรับอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัว
 4. การไดรับอิทธิพลจากเพ่ือนบาน
 นอกจากน้ี Cohen (2006) กลาวถึงวิธีการที่ชวยเพิ่ม
ระดับความตระหนักรูใหแกตัวบุคคลเอง องคการ และ
ประชาชนในชุมชนไวดังนี้ 
 1. การจัดชั้นเรียน ที่กําหนดหัวขอที่เกี่ยวของกับการ
เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
 2. การทําปายประชาสัมพันธ ปายบอกวิธีการและให
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในชวงระหวางสถานการณ
ฉุกเฉินหรือภยัพิบัติ
 3. การไปเย่ียมโรงเรียนเพ่ือใหความรูแกเด็กนักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ ซึ่งจะชวยใหเกิดความต่ืนตัวและเห็น
ความสําคัญของการเตรียมความพรอมมากยิ่งขึ้น
 4. การประชุมวางแผนในที่ทํางานเนื่องจากภัยพิบัติ
สงผลกระทบตอองคการและการทํางานในองคการ ดวยเหตุน้ี
การประชุมวางแผนในที่ทํางานเก่ียวกับการรับมือตอ

สถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนในองคการจึงมี
ความสําคัญตอการชวยเพิ่มระดับความตระหนักรูแกบุคคล 
 5. การทําวิดีโอที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอม
และรับมือตอภับพิบัติ เผยแพรไปยังเครือขายสังคมออนไลน 
หรือสงเปนแผนซีดีไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อเผยแพรความรู
และสรางความตระหนักรูไดอีกทาง
 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวของสามารถสรปุได
วา ความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ หมายถึง การท่ีบุคคลตระหนักหรือมีสติตอ
สิ่งท่ีเกิดขึ้นไดและสามารถรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพ จาก
ประสบการณและความรูทีไ่ดรบัการสัง่สมทัง้ทางตรงและทาง
ออม โดยองคประกอบท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความตระหนัก
รูตอการเตรียมความพรอมรบัมอืภยัพบิตัทิางธรรมชาติ ไดแก 
ความรูที่เกี่ยวของกับภยันตราย ทัศนคติตอภัยพิบัติ การฝก
อบรมเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ การฝกปฏิบัติและซักซอม
การรบัมอืภัยพิบตั ิการสรางวฒันธรรมการเตรยีมความพรอม 
การส่ือสารประชาสัมพันธ การเลาเร่ือง การใชเกมเก่ียวกับ
ภัยพิบัติ การสรางสถานการณเสมือนจริง ประสบการณตรง
จากภัยพิบัติที่ผานมา การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่อง
ภัยพิบัติกับสมาชิกในครอบครัว และ ความผูกพันกับชุมชน
ที่อยูอาศัย (ระยะเวลา) (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 2  องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรูของชุมชนและการเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน
       (ตอ)
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ตารางที่ 3  การสังเคราะหองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
                 ทางธรรมชาติ

องคประกอบดานการพัฒนาความตระหนักรู
ตอการรับมือภัยพิบัต แหลงที่มา (ผูวิจัย)

ความรูเกี่ยวกับภยันตราย Kent (1994), Enders (2001); Cohen (2006); Hosseini และ 
Izadkhah (2006), Kurita, Nakamura, Kodama และ 
Colombage (2006); Sutton และ Tierney (2006), Shiwaku 
และคณะ (2007), Ripley (2008, อางถึงใน สถาบันชุมชนทองถ่ิน
พัฒนา, 2556); Beach (2011); FEMA (2013); อํานวย ธัญรัตน
ศรีสกุล, อติญาณ ศรเกษตริน, และ ชุลีพร  เอกรัตน (2555)

ทัศนคติตอภัยพิบัติ Ripley (2008, อางถึงใน สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา, 2556); 
Enders (2001); บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (2554)

การฝกอบรมเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ FEMA และ NEMA (อางถึงใน Sutton & Tierney, 2006); 
FEMA (2013)

การฝกปฏิบัติและซักซอมการรับมือภัยพิบัติ Kent (1994); International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (2000); FEMA และ NEMA (อางถึงใน 
Sutton & Tierney, 2006)

การสรางวัฒนธรรมการเตรียมความพรอม 
(ตัวอยางเชน การประกวดนัตวกรรมการรับมือภัยพิบัติ)

Petal และ Turkmen (2002); นรีนุช ดํารงชัย (อางถึงใน บัญญัติ
คํานูณวัฒน, 2557)

การส่ือสารประชาสัมพันธ International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies (2000); Coffman (2002); UNISDR (2002), Cohen 
(2006); FEMA และ NEMA (อางถงึใน Sutton & Tierney, 2006); 
อํานวย ธัญรัตนศรีสกุล, อติญาณ ศรเกษตริน, และ ชุลีพร  เอกรัตน 
(2555)

การเลาเร่ือง Petal และ Turkmen (2002); JICA (2013)

การใชเกมเกี่ยวกับภัยพิบัติ Clerveaux, Spence, และ Katada, (2010)

การสรางสถานการณเสมือนจริง Blanchard และ Thacker (1999); Pearson (2011)

ประสบการณตรงจากภัยพิบัติที่ผานมา Fitzpatrick (1999); International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies (2000); King (200); Tierney, 
Lindell, และ Perry (2001); Enders (2001); Takao (2003)

การพูดคยุแลกเปล่ียนเก่ียวกบัเรือ่งภยัพบิตักิบัสมาชิกในครอบครัว Enders (2001); Beach (2011); FEMA (2013)

ความผูกพันกับชุมชนท่ีอยูอาศัย (ระยะเวลา) Enders (2001); Beach (2011)

ที่มา: สังเคราะหโดยผูเขียน
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 องคประกอบเหลานีส้ามารถนาํไปพฒันาเครือ่งมอืเพือ่
ใชวดัความตระหนกัรูตอการเตรยีมความพรอมรบัมอืภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาติ โดยอาจนําเอาเทคนิคเดลฟาย การวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ หรือการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันเพ่ือทําใหไดตัวบงชี้ หรือตัวชี้วัดที่สอดคลองกับความ
ตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติไดตอไป

บทสรุป
 การสรางความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนแนวทางที่สําคัญที่มุงเนน
การเตรียมความพรอมบุคคลหรือประชาชนใหสามารถรับมือ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด
เหตุการณภัยพิบัติขึ้น อยางไรก็ตาม จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีผานมา  จะเห็นไดวางานวิจัยหรืองานทางวิชาการ
ที่ผานมามุงความสนใจไปที่ปจจัย หรือองคประกอบบาง
ประการที่เชื่อวานาจะนําไปสูการสรางความตระหนักรูตอ
การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ เชน มีนักวิชาการ
บางทาน ไดกลาวถึง การเลาเรื่องที่สงผลตอการพัฒนา
จิตสํานึกตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ หรือการ
ใชเกมเพ่ือสรางความตระหนักรูตอภัยพิบัติ เปนตน  ซ่ึงผลจาก
การสังเคราะหวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  พบวา องคประกอบท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาความตระหนักรูตอการเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไดแก ความรูที่เกี่ยวของ
กับภยันตราย ทัศนคติตอภัยพิบัติ การฝกอบรมเกี่ยวกับการ
รับมือภัยพิบัติ การฝกปฏิบัติและซักซอมการรับมือภัยพิบัติ 
การสรางวัฒนธรรมการเตรียมความพรอม การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ การเลาเรื่อง การใชเกมเกี่ยวกับภัยพิบัติ การ
สรางสถานการณเสมือนจริง ประสบการณตรงจากภัยพิบัติที่
ผานมา การพดูคยุแลกเปลีย่นเก่ียวกบัเร่ืองภยัพบิตักิบัสมาชกิ
ในครอบครัว และ ความผูกพันกับชุมชนที่อยูอาศัย (ระยะ
เวลา)  ซึ่งนักวิชาการสามารถนําเอาองคประกอบเหลานี้ไป
พัฒนาตัวบงชี้  หรือเคร่ืองมือเพ่ือใชวัดความตระหนักรูตอ
การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติไดตอไป

กิตติกรรมประกาศ
 การทบทวนวรรณกรรมน้ีเปนสวนหน่ึงของการพัฒนา
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดทางดานความตระหนักรูตอ
การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งไดรับ
ทุนสนับสนุนในการทําวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
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