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บทคัดยอ
งานวิจยั ทีผ่ า นมาชีใ้ หเห็นวา การสรางความตระหนักรูต อ การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เปนแนวทาง
ที่สําคัญชวยเตรียมความพรอมบุคคลหรือประชาชนใหสามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิด
เหตุการณภยั พิบตั ขิ นึ้ อยางไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ยังไมพบการรวบรวมหลักฐานหรือขอมูล ที่เกี่ยวของกับการระบุองคประกอบหรือปจจัยที่ชวยสรางความตระหนักรูตอการ
เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในภาพรวม เนื่องจากงานวิจัยหรืองานทางวิชาการที่ผานมามุงความสนใจไปที่
ปจจัยหรือองคประกอบบางประการ ที่เชื่อวานาจะนําไปสูการสรางความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
ผลจากการสังเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวา องคประกอบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการตระหนักรูตอการเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ประกอบไปดวย ความรูท เ่ี กีย่ วของกับภยันตราย ทัศนคติตอ ภยันตราย การฝกอบรมเกีย่ วกับ
การรับมือภัยพิบัติ การฝกปฏิบัติและซักซอมการรับมือภัยพิบัติ การสรางวัฒนธรรมการเตรียมความพรอม การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ การเลาเรือ่ ง การใชเกมเกีย่ วกับภัยพิบตั ิ การสรางสถานการณเสมือนจริง ประสบการณตรงจากภัยพิบตั ทิ ผ่ี า นมา
การพูดคุยแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับเรือ่ งภัยพิบตั กิ บั สมาชิกในครอบครัว และความผูกพันกับชุมชนทีอ่ ยูอ าศัย (ระยะเวลา) บทความนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องการตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ซึ่งนําไปสูการสังเคราะหองคประกอบเหลานี้ไปสูการพัฒนาตัวบงชี้ 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 identifies 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.
Keywords: Disaster Awareness, Disaster Preparedness, Natural Disaster
บทนํา

ช ว งสองทศวรรษที่ ผ า นมา ภู มิ ภ าคต า งๆ ทั่ ว โลก
ตางเผชิญหนากับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงหลายครั้ง
นับตัง้ แตเหตุการณแผนดินไหวในเมืองโกเบ ประเทศญีป่ นุ เมือ่
ป ค.ศ. 1995 การเกิดคลืน่ ยักษสนึ ามิในมหาสมุทรอินเดียเมือ่
ป ค.ศ. 2004 การเกิดพายุแคทารีนาในสหรัฐอเมริกาเมื่อ
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 ทําใหเกิดคลื่นสึนามิหรือ
คลืน่ ยักษพดั เขาสูป ระเทศตางๆ ทีอ่ ยูร อบชายฝง ทะเลอันดามัน
รวมถึงพื้นที่ 6 จังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย สงผลใหมี
ผูเสียชีวิตมากกวาหนึ่งแสนคนทั่วโลก และในประเทศไทย
มีรายงานผูเ สียชีวติ ประมาณ 5 พันกวาคน (ชัยเสฏฐ พรหมศรี,
2554) สําหรับประเทศไทยเอง ไดประสบกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมากมายหลายรูปแบบทั้ง วาตภัย และอุทกภัย ที่
รุนแรงที่สุดในรอบหลายป คืออุทกภัยครั้งใหญที่เกิดขึ้นในป
พ.ศ. 2554 มีหลักฐานปรากฎอยางชัดเจนวา ความถี่และ
ขอบเขตของภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติไดเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งและ
ครอบคลุมทัว่ ทุกภูมภิ าคทัว่ โลก (Warren, 2010) ในชวงระหวาง
ป ค.ศ. 1900–1909 มีรายงานวา ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติเกิดขึน้
เพียง 72 ครั้ง แตในชวงระหวางป ค.ศ. 2000–2005 จํานวน
การเกิดของภัยพิบัติเพิ่มขึ้นเปน 2,788 ครั้ง (Kusumasari,
Alam, & Siddiqui, 2010) การเพิ่มขึ้นของภัยพิบัติมีสาเหตุ
มาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ไมมั่นคง
ปลอดภัย และมีการเปลีย่ นแปลงทางดานสภาพแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง ทําใหผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เพิม่ มากขึน้ ไมวา จะเปนผลกระทบทีม่ ตี อ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอม รวมถึงชีวิตของมนุษย (Bayrak, 2009)

ผลกระทบของภั ย พิ บั ติ ไม ว า จะเป น ภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ หรือภัยพิบตั ทิ างเทคโนโลยี นํามาซึง่ จํานวนตัวเลข
ผูเสียชีวิตและความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล
สําหรับประเทศไทย มีการประมาณการณวา ประชาชน
ประมาณ 28.9 ลานคน ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในชวง
เวลา 10 ป ตั้งแต พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2546 (Moe &
Pathranarakul, 2006) และถานับเฉพาะวาตภัย หรือภัยที่
เกิดจากพายุที่รุนแรงในรอบ 20 ป เชน พายุไตฝุนเกย พ.ศ.
2532 พายุไตฝนุ ลินดา พ.ศ. 2540 พายุใตฝนุ จันทู พ.ศ. 2547
พายุไตฝุนชางสาร พ.ศ. 2549 และ พายุไตฝุนนารกีส พ.ศ.
2551 รวมถึงไตฝนุ รามสูร พ.ศ. 2557 ภัยทางธรรมชาติเหลานี้
ไดกอใหเกิดมูลคาความเสียหายหลายหมื่นลานบาท ขอมูล
จาก OFDA/CRED International Disaster Database
(อางถึงใน ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2554) ระบุวา ภัยพิบตั ทิ ป่ี ระชาชน
ในประเทศไทยไดรบั ผลกระทบและสงผลตอเศรษฐกิจมากทีส่ ดุ
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 จํานวนมหาศาลของประชากรทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
และมู ล ค า ความเสี ย หายเหล า นี้ ส ามารถลดลงได หากมี
การเตรียมการรับมือที่ดีพอ นอกจากความเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจแลว ภัยพิบัติทางธรรมชาติยังนํามาซึ่งปญหาทาง
สังคมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เชน การไรที่อยูอาศัย การ
ขาดสมาชิกหลักในครอบครัวจากเหตุการณภัยพิบัติ เยาวชน
ที่รอดชีวิตตองกลายเปนเด็กกําพราและใชชีวิตตามลําพัง
ในสังคม เปนตน (Khan, 2008)
ปที่ 34 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
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การที่ประชาชนไดรับผลกระทบเปนจํานวนมาก และ
เกิดมูลคาความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจนับหลายหมื่น
ลานบาทนัน้ สวนหนึง่ เปนเพราะการขาดแผนในการรับมือกับ
ภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพราะแผนการจัดการภัยพิบัติเปน
กระบวนการที่สําคัญที่ผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมมีสวนรวม
ในการวางแผน เพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติ และสามารถ
ตอบสนองไดอยางทันทวงทีระหวางทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ หรือหลังจาก
ทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ และดําเนินการตามขัน้ ตอนเพือ่ ฟน ฟูผลกระทบ
ของภัยพิบัติ (Clerveaux, Spence, & Katada, 2010)
ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ
ถึงแนวทางในการปองกันและรับมือกับภัยพิบัติทุกประเภทที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่นับวันจะ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศใน
ปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เพื่อสามารถรับมือและ
จัดการกับสภาวการณฉกุ เฉินไดทนั ทวงที โดยรัฐบาลไดกาํ หนด
แผนหลักของชาติ เพื่อเตรียมความพรอมทั้งดานทรัพยากร
และมาตรการในการป อ งกั น และแก ไขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณฉุกเฉิน โดยมีสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.)
เปนผูรับผิดชอบ ทั้งนี้ นโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ
ประกอบดวย 2 แผนหลัก คือ แผนปองกันภัยฝายพลเรือน
แหงชาติในสถานการณอันเกิดจากสาธารณภัย ที่มีกระทรวง
มหาดไทยเปนหนวยงานหลัก และแผนปองกันประเทศใน
สถานการณอนั เกิดจากการสูร บและการสงคราม ทีม่ กี ระทรวง
กลาโหมเปนผูร บั ผิดชอบหลัก เพือ่ ใหหนวยงานไดใชเปนกรอบ
การกําหนดยุทธศาสตร แนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบตั กิ าร
เพื่อใหการบริหารจัดการสภาวะฉุกเฉินไดทันทวงทีและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนนการรวมมือของทุกภาคสวน เริ่ม
ตั้งแตในสภาวการณปกติ ดวยการเตรียมระบบการปองกัน
การบรรเทา ระงับภัย รวมทัง้ การฟน ฟูภายหลังจากการเกิดภัย
(ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2554) จุดมุงหมายสําคัญของนโยบาย
การเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเฉพาะในสวนของแผนปองกันภัย
ฝายพลเรือนแหงชาติ ในสถานการณอันเกิดจากสาธารณภัย
สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญตอการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจ
เกิดขึน้ เพือ่ ใหการปองกันและการลดผลกระทบมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยการใชมาตรการ กิจกรรม หรือวิธีการตางๆ
เพื่อชวยลดผลกระทบทางลบจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และ
ลดความเสียหายในกรณีที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได เพราะการเตรียมความพรอมอยางเพียงพอ
อาจชวยลดผลกระทบในทางลบของภัยพิบัติไดระดับหนึ่ง
อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ของ “นิดา โพล” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา )
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เรื่อง “ความเชื่อมั่นของคนไทยกับการรับมือภัยธรรมชาติที่
รุนแรง” ระหวางวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2554 จากประชาชน
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน 1,205 หนวยตัวอยาง
พบวา เมือ่ ถามถึงความสามารถในการรับมือภัยพิบตั ทิ รี่ นุ แรง
ของประชาชนไทย รอยละ 62.4 ของผูตอบแบบสอบถาม
ระบุวา “ไมสามารถรับมือได” ซึ่งเหตุผลที่สําคัญที่ทําให
ไมสามารถรับมือกับภัยพิบตั ทิ ร่ี นุ แรงได รอยละ 31.12 ระบุวา
เปนเพราะ “คนไทยขาดประสบการณ” ซึ่งสอดคลองกับผล
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
ที่ถึงแมวารอยละ 57.1 จะระบุถึงการเตรียมความพรอมของ
บุคคลตอภัยพิบัติทางธรรมชาติ แตเมื่อพิจารณาการเตรียม
พรอมในระดับชุมชนหรือหมูบาน ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา
รอยละ 41 ระบุวาไมไดมีการเตรียมพรอม ในขณะที่อีก
รอยละ 39 ระบุวาไมทราบหรือไมแนใจ นอกจากนี้ เมื่อถาม
ถึงการเตรียมความพรอมทีไ่ ดรบั จากชุมชนหรือหมูบ า นในเรือ่ ง
ของการใหความรูเรื่องภัยธรรมชาติ ผลการสํารวจระบุวา มี
เพียงรอยละ 1.8 ของประชาชนที่ระบุวาชุมชนหรือหมูบาน
ของตนมีการเตรียมพรอม ทีไ่ ดรบั ความรูเ กีย่ วกับภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติและการรับมือ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ซึ่ง
การขาดขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ยน
ขอมูล รวมถึงการแพรกระจายความรูตอมาตรการบรรเทา
ภัยพิบัติ เปนหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่อยูเบื้องหลังของระดับ
ผลการปฏิบตั กิ ารทีไ่ มนา พอใจตอการปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการจัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในปจจุบัน (Seneviratne, Pathirage,
Amaratunga, & Haigh, 2011)
ผลสํ า รวจข า งต น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ งการ
เตรียมความพรอมในการรับอุทกภัยของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎรธานีของ อํานวย ธัญรัตนศรีสกุล, อติญาณ ศรเกษตริน,
และ ชุลพี ร เอกรัตน (2555) ทีพ่ บวา ความตระหนักในปญหา
อุทกภัย และการไดรบั ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับอุกภัย เปนปจจัย
ที่มีผลตอการเตรียมพรอมรับอุทกภัย ดวยเหตุนี้ การพัฒนา
ความรู การสรางความตระหนัก การเตรียมทรัพยากรทีจ่ าํ เปน
และกํ า หนดกรอบการทํ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง เป น
องคประกอบสําคัญ ที่ชวยใหทุกภาคสวนสามารถเตรียม
ความพรอมสําหรับการรับมือกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งองคประกอบเหลานั้นตองใชเวลาในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและสมําเสมอ เพื่อใหประชาชนในสังคม
และชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอม
รับมือกับภัยพิบตั ไิ ดอยางเหมาะสม (Khan, 2008) บทความนี้
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งการ
ตระหนั ก รู ต อ การเตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ท าง

ธรรมชาติ ซึ่งนําไปสูการสังเคราะหองคประกอบที่เกี่ยวของ
ตอการพัฒนาการตระหนักรูใ นการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติในงานวิจัยขั้นตอไป
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ภัยพิบัติสามารถกําหนดความหมายไดหลากหลาย
แตในทุกๆ กรณี ภัยพิบตั คิ อื เหตุการณทก่ี อ ใหเกิดความเสียหาย
ทีม่ ตี อ ทรัพยากรทุกประเภท ทัง้ นี้ ภัยพิบตั อิ าจเกิดจากธรรมชาติ
หรือการกระทําของมนุษย และอาจเกิดขึ้นโดยความตั้งใจ
หรือไมตั้งใจก็ได ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีสาเหตุมาจากปจจัย
ทางธรรมชาติ อาทิ พายุไตฝุน พายุเฮอริเคน ทอรนาโด หรือ
แผนดินไหว เปนตน สวนภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ โดยนาํ มือของมนุษย
อาจเปนผลลัพธจากการกระทําของผูก อ การราย หรืออุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กิดขึน้ กับอุตสาหกรรมตางๆ ในกรณีน้ี การกระทําทีเ่ กิดจาก
การกอการราย ถือวาเปนการกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยความตัง้ ใจ
ในขณะที่อุบัติเหตุของโรงงานอุตสาหกรรมอาจเกิดขึ้นจาก
ความไมตงั้ ใจ เปนตน สําหรับองคการภัยพิบตั ภิ ายในองคการ
คือภัยพิบตั ทิ ส่ี ง ผลกระทบตอโครงสราง หรือความมีประสิทธิภาพ
ขององคการ ตัวอยางเชน การหยุดชะงักของอุปกรณ หรือ
เครือ่ งมือทีส่ าํ คัญ หรือความเสียหายทางกายภาพทีส่ ง ผลกระทบ
ตอโครงสรางขององคการ ในขณะทีภ่ ยั พิบตั ภิ ายนอกองคการ
เกิดจากการหยุดชะงัก หรือความเสียหายภายนอกองคการ
ซึ่ ง อาจเป น สาเหตุ ต อ การหยุ ด ชะงั ก ความต อ เนื่ อ งในการ
ดําเนินกิจการภายในองคการ และเปนเหตุแหงความสูญเสีย
หรื อ มี ผู ไ ด รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ นี้ เ ป น จํ า นวนมาก
(Beach, 2011)
ในชวง 100 ปทผ่ี า นมา การรับมือตอภัยพิบตั ิ (Disaster
Response: DR) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ถึงตนศตวรรษ
ที่ 19 ไดกอ ใหเกิดความสูญเสียเปนอยางมาก รวมถึงคราชีวติ
ผูคนเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนเหตุมาจากการขาดการเตรียม
ความพรอมในการรับมือหรือตอบสนองตอภัยพิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม เนื่องจากการตอบสนองตอ
ภัยพิบัติในปจจุบัน ไดถูกปรับใหมีรูปแบบที่เปนทางการมาก
ยิ่งขึ้น การวางแผนเกี่ยวกับภัยพิบัติจึงถูกพิจารณาวามีความ
สําคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นดวย หนวยงานที่มีอํานาจหลายแหงใน
ทุกระดับ ถูกบังคับใหมีการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติที่
ไมสามารถคาดการณได และดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อ
ปองกันไมใหภัยพิบัติเกิดขึ้น โดยตองดําเนินการตามขั้นตอน
เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่หลากหลายที่อาจจะเกิดขึ้น
ซึ่ ง ในกรณี นี้ ประกอบด ว ยการกํ า หนดระดั บ ของการ

เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ การลดระดับและเตรียม
ความพรอมเปนการกระทําที่ดําเนินการกอนที่เหตุการณ
จะเกิดขึน้ เพือ่ ลดผลกระทบและความสูญเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก
ภัยพิบตั ิ การตอบสนองตอภัยพิบตั อิ ยางทันทวงทีเมือ่ ภัยพิบตั ิ
เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยและ
ปองกันทรัพยสิน นอกจากนี้ การชดเชยหรือฟนฟูหลังจาก
ภัยพิบตั ิ เปนกระบวนการของการเยียวยา และสงมอบชีวติ ปกติ
กลับคืนใหแกผปู ระสบภัย โดยมีการประเมินและประยุกตบทเรียน
ที่ไดรับที่เกี่ยวของกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการเตรียมความพรอมและการรับมือในอดีตที่ผานมา
ซึ่งอาจนําไปสูการสรางแนวทางการเตรียมความพรอม และ
การรับมือตอภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และลดระดับผลกระทบของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
(Beach, 2011)
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2552) ไดให
ความหมาย “ภัยพิบัติ” (Disaster) วาหมายถึง ภัยอันเกิดแก
สาธารณชน ไมวา จะเกิดจากธรรมชาติ หรือจากการกระทําของ
มนุษย โดยกอใหเกิดอันตรายตอชีวติ ของประชาชน เกิดความ
สูญเสียหรือความเสียหายและผลกระทบในทางลบตอทรัพยสนิ
สังคม เศรษฐกิจและสิง่ แวดลอม จนเกินขีดความสามารถของ
ชุมชนที่จะใชทรัพยากรของตนในการรับมือและจัดการกับ
ภัยพิบัติและผลกระทบของภัยพิบัติได
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2552) ไดแบง
ภัยพิบัติหรือสาธารณภัยเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) หมายถึง ภัย
อันตรายตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ ไมวา จะเปนแผนดินไหว
ภัยรอน ภัยหนาว และอืน่ ๆ ซึง่ การเกิดแตละครัง้ นํามาซึง่ ความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของมนุษยเปนอยางมาก
2. ภัยจากการกระทําของมนุษย (Man-Made Disaster)
หมายถึง ภัยที่มนุษยกระทําขึ้น และกอใหเกิดความเสียหาย
ตอรางกาย ชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรระหวางประเทศขององคการสหประชาชาติ
สําหรับการลดภัยพิบตั ิ หรือ UN International Strategy for
Disaster Reduction (1999, อางถึงใน Moe & Pathranarakul,
2006) ไดระบุวา แหลงกําเนิดสําคัญของภัยพิบตั ิ มี 2 ประการ
ไดแก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ ภัยพิบัติจากเทคโนโลยี
1. ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ (Natural Disaster) แบงเปน
3 กลุม ไดแก
1.1 ภัยพิบตั ทิ มี่ าจากนาํ หรือสภาพอากาศ (HydroMeteorological Disasters) ไดแก อุทกภัย ภัยแลง พายุฝน
ฟาคะนอง หรือคลื่นพายุซัดฝง เปนตน
ปที่ 34 ฉบับที่ 2
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1.2 ภั ย พิ บั ติ ท างธรณี ฟ สิ ก ส (Geophysical
Disasters) ไดแก แผนดินไหว แผนดินถลม คลื่นยักษ หรือ
ภูเขาไฟระเบิด เปนตน
1.3 ภัยพิบัติทางชีววิทยา (Biological Disasters)
ไดแก โรคระบาด หรือการระบาดของแมลง เปนตน
2. ภัยพิบตั ทิ างเทคโนโลยี (Technological Disaster)
แบงเปน 3 กลุม ไดแก
2.1 อุ บั ติ เ หตุ จ ากอุ ต สาหกรรม (Industrial
Accidents) ไดแก การรัว่ ไหลของสารเคมี โรงงานอุตสาหกรรม
ถลมหรือระเบิด การปนเปอนของสารเคมี การระเบิด ไฟไหม
แกสรั่ว สารพิษ หรือสารปนเปอนกัมมันตภาพรังสี เปนตน
2.2 อุบตั เิ หตุจากการขนสง (Transport Accidents)
เชน ภัยทางอากาศ อุบัติภัยทางบกและทางนํา เปนตน
2.3 อุบตั เิ หตุทวั่ ๆ 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. ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด จากการขนส ง และการสื่ อ สาร
(Transport and Communication) เชน ระบบการสื่อสาร
ลมเหลว อุบัติเหตุทางรถยนต และอุบัติเหตุจากเครื่องบิน
4. ภัยพิบัติที่เกิดจากการแพทย (Medical) เชน โรค
ระบาด การแพรระบาดของสารพิษ และการปนเปอนของ
สารพิษในนํา
5. ภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดจากความไมสงบ (Major Disturbance)
เชน การกอความไมสงบของประชาชน การกอวินาศกรรม
การชุมนุมประทวงของแรงงาน และการขูวางระเบิด
6. ภัยพิบัติที่เกิดจากพลังงาน (Energy) เชน การ
ขาดแคลนนํามัน และระบบไฟฟาที่ขัดของ (Blackout)
โดยสรุป ภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ในปจจุบนั สามารถแบงเปน
2 ประเภทหลัก ไดแก ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ และภัยพิบตั จิ าก
การกระทําของมนุษย
ถึงแมวาในปจจุบัน โลกตองเผชิญกับภัยพิบัติทั้งจาก
ธรรมชาติและนํามือของมนุษย แตภัยพิบัติที่หลายฝายไดให
ความสนใจและหาทางป อ งกั น มากที่ สุ ด คื อ ภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ เนือ่ งจากสงผลกระทบทีร่ า ยแรงและรุนแรงตอสังคม
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และสภาพแวดลอมเปนอยางมาก เชน การเกิดแผนดินไหวที่
รุนแรงระดับ 7 ริกเตอรขึ้นไป อาจทําใหบานเรือนพังทลาย
และคราชีวิตผูคนนับแสนคน ดังนั้น การจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติจึงเปนเรื่องสําคัญและตองมีการซักซอมเพื่อใหเกิด
ความพรอมรับมือตอเหตุการณที่ไมแนนอน ที่ในบางครั้ง
ไมอาจพยากรณหรือคาดการณไดลวงหนา ดังที่ Malcolm
(2003, อางถึงใน ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2554) กลาวไววา
การจัดการภัยพิบตั ิ (Disaster Management) คือ กระบวนการ
หรือกลยุทธที่ถูกนําไปปฏิบัติ เมื่อเหตุการณรายแรงที่สงผล
กระทบในดานลบตอชีวติ และทรัพยสนิ เกิดขึน้ ในบางครัง้ อาจ
เรียกวา การจัดการแผนฟนฟูภัยพิบัติ ซึ่งกระบวนการจะ
เริม่ ตนขึน้ เมือ่ มีสง่ิ ทีค่ กุ คามหรือขัดขวางกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ในสภาวะปกติ หรือทําใหประชาชนเกิดภัยอันตราย
ตัวอยางเชน การเกิดเหตุการณแผนดินไหวในประเทศ
เฮติ ในชวงตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ทีส่ รางความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจและสังคมนับพันลานเหรียญสหรัฐ และยังครา
ชีวติ ประชาชนอีกนับแสนคน สะทอนใหเห็นถึงแนวทางในการ
จัดการและการเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติที่
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยูเหนือการคาดการณของ
สหประชาชาติและประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา
ถึงแมวาจะมีนักวิชาการออกมาเตือนวาจะเกิดแผนดินไหว
บริเวณแถบทีต่ งั้ ของประเทศเฮติ แตการเตรียมการรับมือกอน
เกิดเหตุภัยพิบัติของรัฐบาลเฮติไมมีประสิทธิภาพดีพอ และ
ในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ การประสานงานขอความ
ชวยเหลือจากนานาประเทศก็เปนไปดวยความยากลําบาก
อันเนือ่ งมาจากความเสียหายทีร่ นุ แรง ทําใหทา เรือใชการไมได
ในขณะที่สนามบินมีขนาดเล็กไมสามารถรองรับเครื่องบิน
เปนจํานวนมากได ทําใหการเขาไปชวยเหลือจากประเทศตางๆ
ลาชา จนทําใหประชาชนที่เผชิญหนากับภัยพิบัติ เกิดความ
ไมพอใจ และนําไปสูการปลนสะดมภและแยงชิงอาหารและ
สินคาเพือ่ ใชในการอุปโภคบริโภค ทําใหเจาหนาทีข่ องทางการ
ตองใชกําลังในการปราบปราม และทํารายประชาชนเปน
จํานวนมาก กลายเปนภัยพิบตั อิ กี ประเภทหนึง่ จากนาํ มือของ
มนุ ษ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากเหตุ ก ารณ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
เหตุ ก ารณ ใ นครั้ ง นี้ แ สดงให เ ห็ น บทเรี ย นของการไม มี ก าร
เตรียมพรอมในการรับมือกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทด่ี เี พียงพอ
(ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2554)
ในการนี้การเตรียมความพรอม (Preparedness)
หมายถึง มาตรการและกิจกรรมทีด่ าํ เนินการลวงหนากอนเกิด
ภัยพิบัติเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการในสถานการณ
ฉุกเฉิน เพื่อใหสามารถรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติได

อยางทันการณและมีประสิทธิภาพ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2552) นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมรับมือภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติ ยังเกีย่ วของกับการเตรียมแผนการรับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติกอ นเกิดเหตุการณ โดยการพยากรณและเตือนภัย
และซอมบํารุง หรือเตรียมทรัพยากรทีจ่ าํ เปนในชวงทีเ่ กิดภัยพิบตั แิ ละหลังเกิดภัยพิบตั ิ และการฝกอบรมบุคลากรทีเ่ กีย่ วของใหมี
ความพรอมอยูเสมอ มีงานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาความพรอมในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยครอบคลุมการวิเคราะหความพรอมรับมือ 5 มิติ ไดแก ความชัดเจนดานนโยบายการจัดสรรงบประมาณ สมรรถนะของ
บุคลากร ความพรอมดานวัสดุอุปกรณ และศักยภาพการบริหารจัดการ ซึ่งผลการวิจัยพบวา หนวยงานทองถิ่นในประเทศไทย
ยังมีความพรอมในการจัดการภัยพิบตั ไิ มสงู มากนัก เห็นไดจากการขาดนโยบายและแนวทางในการดําเนินการทีช่ ดั เจน สงผลให
ไมมีการจัดทําแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานทองถิ่น และไมมีการจัดสรรงบประมาณไวใชยามฉุกเฉิน และเพื่อ
พัฒนาระบบปองกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสงผลเสียเปนอยางมากตอชุมชนในทองถิ่นเมื่อมีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้น (วรัทยา
พรมชาติ, 2556) จะเห็นไดวา การเตรียมความพรอมกอนเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
ซึ่ ง การเตรี ย มความพร อ มเป น ขั้ น ตอนที่ ต อ งดํ า เนิ น การก อ นภั ย พิ บั ติ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามรู ป แบบของวั ฏ จั ก รการจั ด การ
ภัยพิบัติ อันประกอบไปดวย การเตรียมการ (Preparedness) การตอบสนอง (Response) การฟนฟู (Recovery) การ
ประเมินผล (Assessment) การปองกันและลดความเสียหาย (Prevention/Reduction) และการลดผลกระทบ หรือการ
บรรเทา (Mitigation) (Khan, 2008) (ดังภาพที่ 1)
ผลกระทบจากภัยพิบัติ
การเตรียมความพรอม

การลดผลกระทบ

การปองกันและลดความเสียหาย

การตอบสนอง

การฟนฟู

การประเมิน

ภาพที่ 1 วัฏจักรของการจัดการภัยพิบัติ
ที่มา: Khan (2008)
การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ (Disaster Preparedness)
ภัยพิบัติ คือ การหยุดชะงักของการทําหนาที่ของสังคมที่รุนแรง สงผลกระทบในวงกวางตอความสูญเสียของมนุษย วัตถุ
หรือสิง่ แวดลอม ซึง่ เกินขีดความสามารถของสังคมทีไ่ ดรบั ผลกระทบในการรับมือโดยใชทรัพยากรทีต่ นเองมีแตเพียงเทานัน้ (Kent,
1994) ดวยเหตุน้ี การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบตั จิ งึ มีความสําคัญเปนอยางยิง่ Kent (1994) กลาววา การเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบตั เิ กีย่ วของกับการพยากรณ และการใชมาตรการปองกันเบือ้ งตนกอนทีภ่ ยั พิบตั จิ ะเกิดขึน้ รวมถึงการวางแผนรับมือ
ชวยปรับปรุงการตอบสนองตอผลกระทบของภัยพิบัติ โดยการจัดระบบการเขาไปใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพและ
ทันทวงที

ปที่ 34 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
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การเตรียมความพรอมเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา
และการทดสอบระบบการเตื อ นภั ย อย า งสมํ า เสมอ และ
วางแผนสําหรับการอพยพ หรือมาตรการอื่นๆ ที่ถูกปฏิบัติใน
ระหวางทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ เพือ่ ลดความสูญเสียของชีวติ และความ
เสียหายของทรัพยสนิ นอกจากนีย้ งั เกีย่ วของกับการศึกษาและ
การฝกอบรมของเจาหนาที่และประชาชนที่อยูในความเสี่ยง
การฝกอบรมของทีมที่เขาไปใหความชวยเหลือ และการ
กําหนดนโยบายมาตรฐาน การวางระบบขององคการ และแผน
ปฏิบัติการที่จะประยุกตใชเมื่อเกิดภัยพิบัติ
นอกจากนี้ Kent (1994) ไดกลาวถึง กรอบการเตรียม
ความพรอมรับมือภัยพิบัติวาประกอบดวยองคประกอบที่
สําคัญ 9 ประการ ไดแก
1. การประเมินถึงความไมแนนอน (Vulnerability
Assessment) – เปนพืน้ ฐานสําคัญสําหรับการสรางนิสยั ของ
การติ ด ตามสอดส อ งอย า งต อ เนื่ อ ง ต อ แนวโน ม ทางด า น
กายภาพ สังคมเศรษฐกิจ และโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ที่เกิดภัยพิบัติ
2. การวางแผน (Planning) – เปนกระบวนการสําหรับ
การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคทชี่ ดั เจน และมีการระบุ
ถึงหนาที่และความรับผิดชอบหลักสําหรับประชาชนและ
หน ว ยงานต า งๆ ในสถานการณ ภั ย พิ บั ติ รวมถึ ง องค ก าร
ไมแสวงหากําไร หนวยงานภาครัฐทัง้ ระดับประเทศและระดับ
ทองถิ่น
3. กรอบการทํางานของหนวยงาน (Institutional
Framework) – เปนความรวมมือทั้งในระดับบนลงลาง และ
ในระดับเดียวกันของประชาชนและองคการ โดยหลีกเลีย่ งการ
สร า งโครงสร า งใหม สํ า หรั บ การเตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ
ภัยพิบัติ แตทํางานภายใตเครือขายและระบบที่จัดทําขึ้น
โดยเนนยําการสรางความเขมแข็งของชุมชนและโครงสราง
4. ระบบสารสนเทศ (Informational Systems) – เปน
การประสานชองทางของการรวบรวมและเผยแพรการประเมิน
ความไมแนนอน และการเตือนภัยลวงหนา ภายในและระหวาง
หนวยงานและองคการ และกับสาธารณชน
5. ฐานของทรัพยากร (Resource Base) – ความตองการ
ในการบรรเทาและฟนฟูจากภัยพิบัติที่ถูกคาดการณไว ควรมี
การดําเนินการอยางชัดเจน และมีการดําเนินการการจัดระบบ
และมีการเขียนขอตกลงที่ชัดเจน เพื่อที่จะสรางความแนใจ
เกี่ยวกับเรื่องการใหความชวยเหลือ ไมวาจะเปนเรื่องของเงิน
ชวยเหลือสําหรับการเตรียมความพรอมและบรรเทาภัยพิบัติ
กลไกสําหรับความรวมมือ และการเก็บรวบรวมขอมูล
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6. ระบบการเตือนภัย (Warning Systems) – มีการ
พั ฒ นาระบบเตื อ นภั ย ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การเตื อ นภั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพตอสาธารณะ โดยตองตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา
ระบบการสือ่ สารหลักไมสามารถดําเนินการตอไปได นอกจากนี้
ควรมีการเตรียมพรอมเรือ่ งการเตือนภัยทีส่ ามารถสงตอไปยัง
ชุมชนตางประเทศที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้นได
7. กลไกในการตอบสนอง (Response Mechanisms) –
จํานวนของการตอบสนองตอภัยพิบัติควรไดรับการพิจารณา
และไดรับการผนวกเขากับแผนการเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยพิบตั ิ นอกจากนีย้ งั ตองมีการสือ่ สารไปยังประชาชนทีต่ อ ง
มีสวนรวมในการตอบสนองเหลานั้นในกรณีที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น
เชน แนวทางในการอพยพ การคนหาและกูชีพ ความมั่นคง
ปลอดภัยของพื้นที่เสี่ยง ทีมประเมินความรุนแรง ดําเนินการ
ใชกองอํานวยการพิเศษ (อาทิ โรงพยาบาลฉุกเฉิน) ดําเนิน
การระบบการกระจายความชวยเหลือ การเตรียมพรอมเรื่อง
ศูนยหลบภัย และดําเนินการโปรแกรมฉุกเฉินสําหรับสนามบิน
ทาเรือ และการขนสงทางบก เปนตน
8. การศึกษาและการฝกอบรมสาธารณะ (Public
Education & Training) – การวางแผนเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ัน ตอง
อาศัยประชาชนในองคการ ชุมชน และสังคม ที่มีความรูวา
ตนเองตองทําอยางไรในสถานการณที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น ซึ่งตอง
ผานการศึกษาและการฝกอบรมจากทั้งในโรงเรียน การจัด
ฝกอบรมทีม่ หี วั ขอหรือเนือ้ หาเฉพาะ หลักสูตรพิเศษ หรืออาน
ขอมูลสาธารณะจากทีวี วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ
9. การซักซอม (Rehearsals) – การซักซอมเปนการ

เนนยําประเด็นที่สําคัญที่ไดรับจากการฝกอบรมตางๆ และ
เปนการทดสอบระบบในภาพรวม ซึง่ การซักซอมจะชวยทําให
เห็นชองวางในการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติถูกมองขาม
ไปดวย
การเตรียมความพรอมรับมือ โดยทั่วไปเกี่ยวของกับ
มาตรการที่ชวยใหบุคคล ครัวเรือน องคกร ชุมชน และสังคม
รับมือกับภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และสามารถฟนฟูกลับสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็ว เมื่อไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอม
ตอภัยพิบตั มิ งุ ทีจ่ ะสรางความแนใจวา มีการเตรียมทรัพยากรที่
จํ า เป น สํ า หรั บ การตอบสนองต อ ภั ย พิ บั ติ และเมื่ อ มี ก าร
เผชิญหนากับสถานการณภยั พิบตั ิ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทราบดีวา
จะใชทรัพยากรเหลานั้นอยางไร กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เตรียมพรอมตอภัยพิบัติ ครอบคลุมการพัฒนา กระบวนการ

วางแผนเพื่อสรางความแนใจสําหรับความพรอม การกําหนด
แผนภั ย พิ บั ติ การเตรี ย มทรั พ ยากรที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การ
ตอบสนองไดอยางมีประสิทธิผล และการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะเพื่อสรางความแนใจวา ผลการปฏิบัติงานของ
ภารกิจที่เกี่ยวของกับภัยพิบัตินั้นมีประสิทธิผล (Sutton &
Tierney, 2006)
Sutton และ Tierney (2006) ไดสรุปองคประกอบ
ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าระบุ ถึ ง การ
เตรียมพรอมตอภัยพิบตั ทิ เ่ี รียกวา 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) การสือ่ สารและการเตือน
7) การปฏิบัติและขั้นตอนในการปฏิบัติ 8) การขนสงและ

สิ่งอํานวยความสะดวก 9) การฝกอบรม 10) การฝกปฏิบัติ
การประเมินผล และการลงมือแกไข 11) การสือ่ สารในสภาวะ
วิกฤติ การศึกษา และ 12) ขอมูลขาวสาร การเงิน และการ
บริหาร
Sutton และ Tierney (2006) ไดนําเอาองคประกอบ
ขางตน ไปพัฒนาองคประกอบที่สําคัญ 8 ประการ สําหรับ
กิจกรรมการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติและกิจกรรมที่
เกี่ยวของ ซึ่งประกอบไปดวย 1) ความรูเกี่ยวกับภยันตราย
2) การจัดการ การกําหนดทิศทางและการประสานงานสําหรับ
การปฏิบตั งิ านในสภาวะฉุกเฉิน 3) ขอตกลงทีเ่ ปนทางการและ
ไมเปนทางการสําหรับการรับมือตอภัยพิบัติ 4) การไดมาซึ่ง
ทรัพยากรทีม่ งุ เนนความแนนอนของระบบการทํางานในสภาวะ
ฉุกเฉิน วาจะถูกนําไปปฏิบตั อิ ยางราบรืน่ 5) การปกปองความ
ปลอดภัยของชีวติ 6) การปกปองความปลอดภัยของทรัพยสนิ
7) การรับมือสภาวะฉุกเฉินและการฟน ฟูระบบการทํางานหลัก
และ 8) การริเริ่มกิจกรรมการฟนฟู (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 องคประกอบของการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
องคประกอบของการเตรียมความพรอม

กิจกรรมที่เกี่ยวของ

ความรูเกี่ยวกับภยันตราย

+ จัดทําการประเมินเรื่องของภยันตราย ผลกระทบ และความ
ไมมั่นคง
+ มีการนําเอา Software ที่ใชประเมินความเสียหาย รวมถึง
การสรางภาพอนาคตเขามาใช
+ สรางความเขาเกี่ยวกับผลกระทบที่เปนไปไดที่มีตอโครงสราง
สาธารณูปโภค ประชาชน
+ ใหขอมูลเกี่ยวกับภยันตรายแกผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลาย

การจัดการ การกําหนดทิศทางและการประสานงาน
สําหรับการปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน

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

ขอตกลงที่เปนทางการและไมเปนทางการสําหรับการรับมือ
ตอภัยพิบัติ

+ พัฒนาแผนภัยพิบตั ิ แผนการอพยพ บันทึกความตกลง ขอตกลง
รวมกัน การประสานความรวมมือของหนวยงานตางๆ และ
การแบงปนทรัพยากร
+ การมีสวนรวมในวงกวางและการจัดทําแผนที่ครอบคลุมและ
ใชในวงกวางไดมากยิ่งขึ้น

ปที่ 34 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
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ตารางที่ 1 องคประกอบของการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติและกิจกรรมที่เกี่ยวของ (ตอ)
องคประกอบของการเตรียมความพรอม

กิจกรรมที่เกี่ยวของ

การไดมาซึ่งทรัพยากรที่มุงเนนความแนนอนของ
ระบบการทํางานในสภาวะฉุกเฉิน วาจะถูกนําไปปฏิบัติ
อยางราบรื่น

+ การไดมาซึง่ อุปกรณทใี่ ชในการสนับสนุนกิจกรรมการตอบสนอง
+ สรางความแนใจในขีดความสามารถในการรับมือ
+ การสรรหาบุคลากร
+ พัฒนาขีดความสามารถทางดานโลจิสติกส

การปกปองความปลอดภัยของชีวิต

+ เตรียมความพรอมสมาชิกครอบครัว พนักงาน และประชาชน
ตอการดําเนินการอยางทันทีทันใดในการปองกันความสูญเสีย
ผานการอพยพ การหาที่หลบภัย การตอบสนองตอสถานการณ
ฉุ ก เฉิ น เพื ่ อ ลดผลกระทบของภั ย พิ บ ั ต ิ ท ี่ มี ต  อ สุ ข ภาพและ
ความปลอดภัย
+ ควบคุมภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหลังภัยพิบัติหลัก เชน การเกิดเหตุ
เพลิงไหมหลังจากเกิดเหตุแผนดินไหว เปนตน

การปกปองความปลอดภัยของทรัพยสนิ

+ การตอบสนองอยางรวดเร็วเพือ่ ปองกันความสูญเสียหรือความเสียหายทีม่ ตี อ ทรัพยสนิ มีการปกปองอุปกรณและขอมูลทีส่ าํ คัญ
+ สรางความแนใจวาหนาที่หลักที่สําคัญสามารถดําเนินตอไปได
ในระหวางที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
+ ควบคุมภัยพิบตั ริ ะดับทีส่ องไมใหเกิดขึน้ หลังจากเกิดเหตุภยั พิบตั ิ
หลัก

การรับมือสภาวะฉุกเฉินและการฟนฟูระบบการทํางานหลัก

+ พัฒนาขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ
หรือสรางแนวทางใหมเมื่อเผชิญหนากับภัยพิบัติ
+ พัฒนาความสามารถในการคงไวซึ่งความพรอมในการรับมือใน
ระหวางเกิดภัยพิบัติ
+ สรางความแนใจตอขีดความสามารถในการฟนฟูและมาตรการ
การฟนฟูอยางรวดเร็ว

การริเริ่มกิจกรรมการฟนฟู

+ เตรียมแผนในการฟน ฟู โดยมีการพัฒนาขัน้ ตอนและมาตรการ
ทางดานกฏหมายที่พรอมดําเนินการหลังเกิดเหตุภัยพิบัต
+ มีการทําประกันภัยที่เพียงพอ
+ ระบุถึงชองทางของความชวยเหลือสําหรับการฟนฟู

ที่มา: Sutton และ Tierney (2006)
นอกจากนี้ กระทรวงความมั่นคงแหงมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security) และ
FEMA ไดเพิ่มความมุงเนนในการศึกษาตั้งแตโศกนาฏกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001 เกี่ยวกับวาบุคคลจะเตรียมพรอมรับมือ
ภัยพิบตั อิ ยางไรโดยใชการรณรงคทชี่ อื่ วา Ready (FEMA, 2013) ซึง่ ในเว็บไซต Ready.gov ไดใหขอ มูลเกีย่ วกับการเตรียมพรอม
ของบุคคล โดยจัดลําดับขอมูลออกเปน 4 ประเภท ไดแก
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1. ไดรับการแจงเตือน (Be Informed) – ครอบคลุม
เรื่องการตระหนักรูตอความเสี่ยง ความสามารถในการไดรับ
การแจงเตือน ความรู การอบรม และทักษะการตอบสนอง
ตอภัยพิบัติที่ฝกปฏิบัติโดยการมีสวนรวมในการซักซอม
2. การทําแผน (Make Plan) – พัฒนาแผนฉุกเฉินของ
ครัวเรือน และพูดคุยเกี่ยวกับแผนนี้กับสมาชิกในครอบครัว
3. จัดเตรียมอุปกรณ (Build Kit) – จัดเตรียมและเก็บ
รักษาอุปกรณ ที่จําเปนเพื่อใชในสถานการณภัยพิบัติ
4. มีสว นรวม (Get Involved) – หาโอกาสทีจ่ ะทําหนาที่
อาสาสมัครใหกบั ความปลอดภัยของชุมชน และการตอบสนอง
ตอภัยพิบตั ิ และเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการวางแผนชุมชน
ซึ่งการเปนอาสาสมัครชวยสรางความเขมแข็งทางดานความ
ปลอดภัยของชุมชน และสนับสนุนผูตอบสนองในสภาวะ
ฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น
โดยสรุป พื้นฐานสําคัญของการวางแผนเพื่อเตรียม
ความพรอมตอการรับมือกับสถานการณภัยพิบัติ คือ การ
พัฒนากลยุทธการฝกอบรม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ทัง้ ทีเ่ ปนการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ (Formal
& Non-Formal Education) เพื่อใหประชาชนพรอมรับมือ
ในสถานการณทตี่ อ งเผชิญหนากับภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยพิบตั สิ าํ หรับนักเรียน นักศึกษา ซึง่ ถือเปนทรัพยากรทีส่ าํ คัญ
ของประเทศ ทีส่ ามารถนําไปถายทอดตอได เพราะเมือ่ นักเรียน
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการรับมือกับ
ภัยพิบัติแลว ก็จะสื่อสารขอมูลเหลานั้นตอไปยังผูปกครอง
ของตน และจากนัน้ การกระจายขอมูลก็จะคอยๆ เผยแพรออก
ไปสูชุมชนและสังคมในที่สุด (Hosseini & Izadkhah, 2006)
การเตรี ย มความพร อ มของบุ ค คล (Personal
Preparedness)
Beach (2011) กลาววา การเตรียมความพรอมของ
บุคคลที่งายที่สุด คือ “การเตรียมความพรอมทั้งทางรางกาย
และจิตใจ เพือ่ บรรลุความตองการขัน้ พืน้ ฐานทางดานกายภาพ
โดยตองสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเอง อยางนอย 3 วัน
ปราศจากความชวยเหลือจากบุคคล หรือหนวยงานภายนอก”
คําอธิบายนีส้ อดคลองกับคําสอนทางพุทธศาสนาทีว่ า “ตนเปน
ที่พึ่งแหงตน” หมายความวา บุคคลตองชวยตนเองใหได
เสียกอน แลวจึงคอยชวยคนอื่น ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ
Coppola (2011) ทีว่ า “การเตรียมความพรอมทีด่ มี ชี ยั ไปกวา
ครึ่ง” ดังนั้น การเตรียมความพรอมของบุคคลที่มีตอภัยพิบัติ
จึงหมายถึงการกระทําของบุคคลทีไ่ ดดาํ เนินการกอนทีภ่ ยั พิบตั ิ

จะเกิดขึ้น เพื่อสรางความแนใจวา ตนเองจะมีการตอบสนอง
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากเพี ย งพอต อ ผลกระทบ สามารถลด
ผลกระทบ และฟ น ฟู ส ภาพหลั ง จากเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
(Coppola, 2011)
องคประกอบที่สําคัญของการเตรียมความพรอมของ
บุ ค คล คื อ การสร า งความตระหนั ก รู ซึ่ ง การตระหนั ก รู
(Awareness) คือ ทัศนคติ สภาพของจิตใจที่สมบูรณมั่นคงที่
ชวยใหบุคคลมีความพึงใจตอสิ่งดีที่อยูรอบตัว และปกปอง
พวกเขาจากสิ่งที่ไมดี ซึ่งไมใชสภาพของความวิตกกังวลที่
เกีย่ วกับการมองภยันตรายในทุกสถานการณ (ทัง้ ทีใ่ นบางกรณี
ไม ค วรมอง) แต เ ป น ภาพที่ ซึ่ ง ทั้ ง ภยั น ตรายและสิ่ ง ที่ ดี
ถูกพิจารณาและจัดการดวยความเหมาะสม อาจกลาวไดวา
ความตระหนักรู หรือความระแวดระวัง คือสภาพของสิง่ ทีเ่ ปน
ทีบ่ คุ คลตระหนักหรือมีสติตอ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัว และตอบุคคล
ทีเ่ กีย่ วของ หรือมีความสัมพันธตอ ความรูแ ละประสบการณที่
ผานมา
ตัวอยางของความตระหนักรูสามารถอธิบายไดจาก
เหตุการณตอไปนี้ คือบุคคลที่เดินไปตามถนนขณะที่เลน
โทรศัพท หรือหมกมุน อยูก บั สิง่ ใดสิง่ หนึง่ โดยไมไดตระหนักถึง
การเปลีย่ นแปลงตอความสูงของทางเดิน การเปลีย่ นแปลงของ
สัญญาณไฟจราจร หรือสิง่ ตางๆ รอบตัววามีการหยุดเคลือ่ นไหว
สะทอนใหเห็นถึงการขาดการตระหนักรูของบุคคลเหลานี้ ซึ่ง
อาจสงผลใหพวกเขาสะดุด ลม หรือเขาไปอยูในอันตรายจาก
การจราจร โดยทีเ่ ขาไมไดตระหนักถึงสิง่ เรา หรือสัญญาณเตือน
รอบๆ ตัว ดวยเหตุที่วา พวกเขาไมสามารถบูรณาการ หรือ
เชื่อมโยงสิ่งตางๆ เหลานี้เขากับประสบการณที่ผานมาในการ
เดินบนถนนที่วุนวายเหลานี้ได เขาจึงไมมีความตระหนักรู
แตอยางใด
นักวิชาการกลาววา การเพิม่ ขึน้ ของความตระหนักรูใ น
แตละวัน อาจปองกันบุคคลจากการถูกทําราย การจูโจมจาก
ผูกอการราย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งใหญและเล็ก และ
ยังมีประโยชนเพิ่มเติมในการเพิ่มความเพลิดเพลินแกบุคคล
ตอสิง่ ทีอ่ ยูร อบตัวไดเปนอยางดีอกี ดวย ทัง้ นี้ บุคคลตองอยูใ น
สภาพของการตระหนักรู และการเตรียมความพรอมอยูเสมอ
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ชวยใหพวกเขาสามารถรับมือตอภยันตราย
ที่อยูรอบตัวอยางเหมาะสม ในสถานการณที่เกิดภัยพิบัติ
หรือในชีวติ ประจําวัน นอกจากนี้ การตระหนักรูย งั มีประโยชน
เพิ่มเติมในการขจัดความเครียด และความออนลาของบุคคล
อีกดวย (Beach, 2011) เพราะการมีความระแวดระวัง หรือ
การตระหนักรูช ว ยใหบคุ คลเพลิดเพลินและสนุกสนานตอสิง่ ที่
อยูรอบตัวไดอยางเต็มที่ และยังชวยใหมีความปลอดภัยเพิ่ม
ปที่ 34 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

101

มากยิง่ ขึน้ การผสมผสานกันระหวางการระแวดระวังทีเ่ พิม่ ขึน้
ตอสิง่ ทีอ่ ยูร ายลอม และสิง่ ทีเ่ รียกวา “ประสบการณปกติ” ใน
ชีวติ ประจําวัน ทําใหบคุ คลทราบไดทนั ทีเมือ่ มีบางสิง่ บางอยาง
ขาดหายไป หรือเมื่อบุคคลรอบขางมีพฤติกรรมผิดปกติ เชน
เดินมาดานหลังของตนอยางรวดเร็ว ถึงแมวาบุคคลนั้นจะ
ไมเคยมีประสบการณถูกปลน หรือถูกทํารายมากอน แต
ประสบการณจะบอกกับบุคคลนัน้ วา เหตุการณทเี่ กิดขึน้ ไมได
อยูใน “สถานการณที่ปกติ” ถึงแมวาบุคคลนั้นอาจประเมิน
พฤติกรรมของคนรอบขางผิดพลาด แตการตระหนักรูใ นความ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อาจชวยใหเขาปลอดภัยมากขึน้ (Beach,
2011)
อยางไรก็ตาม การเตรียมความพรอมทางกายภาพ
ทั้งหมดที่กลาวมา จะไมเกิดประโยชนอันใดเลยตอบุคคลที่
ตื่นตระหนก หรือเชื่อวาตนเองกําลังจะตาย ซึ่งบุคคลที่ไมได
ตื่นตระหนก และเชื่อวาตนเองจะมีชีวิตรอดมีโอกาสมาก
ในการรอดชีวติ ทัง้ ทีอ่ าจจะปราศจากสิง่ ของทีจ่ าํ เปนทางดาน
กายภาพก็ตาม ความตระหนักรูหรือจิตสํานึกและทัศนคติ
เชิงบวกทีไ่ มใชความตืน่ ตระหนก และการตัดสินใจทีม่ เี หตุมผี ล
เปนสวนทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ดุ ของการวางแผนการเตรียมความ
พรอมของบุคคล
Ripley (2008, อางถึงใน สถาบันชุมชนทองถิน่ พัฒนา,
2556) กลาวถึงหลักการสําคัญ 5 ประการ ในการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อรับมือภัยพิบัติ ไดแก
1. ทัศนคติ บุคคลที่สามารถตอบสนองตอภยันตราย
หรือความกลัวได สามารถหาทางออกไดดีในสถานการณที่
คับขันหรือยากลําบาก
2. ความรู การมีความรูหรือขอมูลที่สําคัญ ชวยทําให
บุคคลสามารถเอาชีวิตรอดจากสถานการณที่คับขัน หรือเลว
รายได ตัวอยางเชน การศึกษาคูมือรักษาความปลอดภัยและ
เหตุการณฉุกเฉินบนเครื่องบินที่มักถูกมองขามไป อาจชวย
ทําใหสามารถเอาชีวิตรอดได
3. ระดับความตืน่ ตระหนก การทีบ่ คุ คลทีต่ นื่ ตระหนก
หรือกลัวมากเกินไป มีแนวโนมที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่
มากเกินไปตอความเครียดสูง อาจทําใหตอบสนองทีผ่ ดิ พลาด
ไดในสถานการณฉุกเฉิน
4. นําหนักตัว ผูที่มนําหนักตัวมากเกินไปมีผลตอการ
เคลื่อนไหวของรางกายที่ชากวาปกติ ซึ่งสงผลเปนอยางมาก
ในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นควรรักษานําหนักตัวใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม
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5. การฝกฝน ทางทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับการพัฒนาศักยภาพ
คือการฝกฝน โดยพิจารณาวาตนเองกลัวสิ่งใดมากที่สุด เชน
หากเปนบุคคลที่อยูในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เปนประจํา ก็ควรจะเตรียมการเก็บของใชจําเปนไว และ
วางแผนเส น ทางการอพยพของครอบครั ว เมื่ อ เหตุ ก ารณ
เกิดขึ้น เปนตน
แนวทางทัง้ 5 ประการ ถือเปนการเตรียมความพรอม
ของบุ ค คลที่ ดี ต อ การรั บ มื อ กั บ สถานการณ ภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นไดเปนอยางดี
การพัฒนาความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Fitzpatrick (1999) ระบุวา ภัยคุกคามที่มีตอการ
ปองกันอยางมีประสิทธิภาพของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบตั ิ มีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้ ของประชากร โดยสมาชิก
ใหมทไี่ มไดอาศัยอยูใ นพืน้ ทีน่ นั้ ระหวางเกิดเหตุการณภยั พิบตั ิ
อาจประเมินสถานการณตําเกินไป เชน การไมใหความสําคัญ
ตอการเตรียมความพรอม หรือการไมเชื่อฟงคําสั่งตอการ
อพยพ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรเปนสาเหตุของ
การจราจรที่ติดขัด ที่อาจทําใหการอพยพหรือเคลื่อนยาย
เปนไปดวยความลาชา ทําใหการดําเนินการไมเปนไปตาม
แผนที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ King (2000) ที่
กลาววา ประชาชนจํานวนมากที่เขามาอยูใหมในพื้นที่ที่เคย
ประสบภัย ไมไดตระหนักถึงความรุนแรงของภยันตรายทาง
ธรรมชาติ ถึงแมวาสมาชิกในชุมชนจะเขาใจถึงความรุนแรง
โดยพิสจู นไดจากการรณรงคการตระหนักรูส าธารณะทีป่ ระสบ
ความสําเร็จ แตยงั คงมีความเขาใจคลาดเคลือ่ นหรือไมถกู ตอง
ตอการเตรียมความพรอม ซึ่งงานวิจัยของ King (2000)
สรุปวา การศึกษาที่เฉพาะเจาะจงและมุงเปา สามารถชวยให
ชุมชนเตรียมพรอมสําหรับภยันตรายที่คาดการณได และ
นําไปสูการลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพยสิน
ซึ่งงานวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Takao
(2003) เกี่ยวกับการรับมือตออุทกภัย ที่กลาววา มาตรการ
แบบดัง้ เดิมทีใ่ ชปอ งกันนาํ ทวม คือ การสรางเขือ่ น อางเก็บนาํ
เขื่อนคันดิน ฯลฯ สิ่งเหลานี้เรียกวา มาตรการทางกายภาพ
(Hard Measures) ซึ่งอาจดูมีประสิทธิภาพ ถานําในแมนํา
ไมลด หรือพื้นที่ใกลเคียงไมไดรับความเสียหายจากนําทวม
มากอนหนานี้ มาตรการทางกายภาพถูกพิจารณาวาเปน
มาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ที่ จ ะต อ สู กั บ นํ า ท ว ม

ทัง้ ๆ ทีใ่ นความเปนจริง มาตรการทางกายภาพไมอาจปองกัน
ความเสียหายจากระดับนาํ ทีเ่ กินขอบเขตทางโครงสรางได ซึง่
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผานมาหลายเหตุการณไดสะทอนให
เห็นขอเท็จจริงนี้ ดวยเหตุนี้ จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะเพิ่มระดับ
การเตรียมความพรอมของประชาชนหรือผูอ ยูอ าศัย เนือ่ งจาก
มาตรการทางกายภาพ และการจั ด การของหน ว ยงานที่
เกี่ยวของที่อยูในพื้นที่อาจไมเพียงพอตอการปองกันนําทวม
ทําใหตัวแทนทุกภาคสวนตองเขามีสวนรวมในการปองกัน
(Takao, 2003)
Kapucu (2008) กลาววา ความตระหนักรูและการ
เตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน สามารถประเมินได
จากมุมมองทีห่ ลากหลาย งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของไดระบุถงึ มุมมอง
บางประการ และไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความจําเปน
ตอการเตรียมความพรอมสําหรับภัยพิบตั ทิ ห่ี ลากหลาย ไมวา จะ
เปนการถูกโจมตีจากผูก อ การราย ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ หรือ
ไฟไหม ซึ่งความรับผิดชอบตอการตอบสนองตอภัยพิบัติและ
การเตรียมความพรอม ทั้งนี้ ไมใชหนาที่ของรัฐบาลแตเพียง
หนวยงานเดียว แตเปนเรื่องที่ทุกคนตองมีสวนรวม
UNISDR (2002) ไดนิยามความระแวดระวัง หรือ
ความตระหนักรูต อ สาธารณะไววา เปน “กระบวนการของการ
แจงขาวสารตอประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเพิ่มระดับจิตสํานึก
ของพวกเขาเกี่ยวกับ ความเสี่ยง และการตอบสนองเพื่อลด
ระดับภยันตรายที่มีตอ ตนเอง” ซึ่งกระบวนการเหลานี้มุงไปสู
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก ทีช่ ว ยนําไปสูก ารตัดสินใจ
ในการปองกันในชุมชนที่อยูในสภาวะเสี่ยงได ซึ่งเกี่ยวของกับ
การถายทอดขอมูลขาวสารสาธารณะผานเครื่องมือทางการ
สือ่ สารทีห่ ลากหลาย ไมวา จะเปนสือ่ สิง่ พิมพ การถายทอดผาน
โทรทัศน ผานอินเทอรเน็ต และโครงการการศึกษา (UNISDR,
2002) จิตสํานึกสาธารณะในฐานะสวนหนึ่งของการสื่อสาร
ความเสี่ยง เปนเครื่องมือที่สําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนที่อยูในสภาวะเสี่ยง
International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies (2000) ไดนยิ าม ความตระหนักรูต อ ภัย
พิบัติของชุมชน วาเปนโครงการที่เกี่ยวของการแจงเตือนและ
การอบรมประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเตรียมความพรอม
สําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสภาวะฉุกเฉิน เพื่อความ
สูญเสียของประชาชนในพื้นที่ตอภยันตรายที่เขามา โครงการ
เหลานีไ้ มไดตอ งการงบประมาณมากมาย หรือจํานวนมาก แต
สิง่ ทีจ่ าํ เปนสําหรับการวางแผน คือ กลยุทธของความตระหนักรู
ของชุมชนที่สอดประสานกับชวงเวลาที่เหมาะสม และบูรณา
การเขากับกลยุทธการพัฒนาของชุมชน และพื้นที่

โครงการสรางความตระหนักรูของชุมชนประกอบไป
ดวย 1) กิจกรรมในระดับบุคคล เชน การเยี่ยมชมหมูบานที่
ประสบเหตุภยั พิบตั ิ หรือในระหวางทีห่ มูบ า นนัน้ มีการประชุม
เกี่ยวกับเรื่องการรับมือภัยพิบัติ หรือการปดปายโปสเตอร
เกีย่ วกับการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบตั ใิ นหองสมุดชุมชน
2) การวางแผนชุดของกิจกรรม เชน โครงการรณรงคความ
ตระหนักรูของชุมชนที่ถูกนําไปปฏิบัติในสัปดาหของความ
ตระหนักรูทางภัยพิบัติ เมื่อสื่อนําเสนอขอความที่เกี่ยวกับ
ภัยพิบตั ผิ า นทางวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ หรือโรงเรียน
มีการจัดประกวดแขงขันโปสเตอร แ ละมีการซักซอมการรับมือ
ตอภัยพิบตั ิ หรือศูนยกลางของชุมชน มีการติดโปสเตอรเตือน
เกีย่ วกับภัยพิบตั ิ และ 3) การบูรณาการเรือ่ งความตระหนักรู
ตอภัยพิบัติเขากับโครงการขนาดใหญที่จัดใหแกชุมชน เชน
โครงการทางดานสุขภาพของชุมชน เปนตน (International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,
2000)
การรณรงคเรือ่ งความตระหนักรูต อ สาธารณะ (Public
Awareness Campaign) คือ “การรณรงคการสือ่ สารทีใ่ ชการ
สื่อขอความ และการจัดกลุมกิจกรรมการสื่อสารเพื่อสราง
ผลลั พ ธ ที่ เ ฉพาะเจาะจงในกลุ ม ของบุ ค คลที่ มี ข นาดใหญ
ในชวงเวลาที่เฉพาะ” (Coffman, 2002) การศึกษาและการ
ตระหนักรูตอสาธารณะซึ่งเปนองคประกอบของการลดความ
เสี่ยงทางภัยพิบัติ ไดถูกกลาวถึงเปนครั้งแรกใน Yokohama
Strategy and Plan of Action ในป ค.ศ. 1994 และตั้งแต
นั้นมา The United Nations International Strategy for
Disaster Risk Reduction (ISDR) ไดกําหนดใหเรื่องนี้เปน
วัตถุประสงคหลักประการหนึ่งใน Hyogo Framework for
Action for 2005-2015 (UNISDR, 2005) ความตระหนักรู
ตอสาธารณะและการศึกษามีจดุ มุง หมายเพือ่ สรางความคุน เคย
ตอสังคมที่มีความไมแนนอนตอความเสี่ยง และแจงตอสังคม
เหลานั้นถึงแนวปฏิบัติท่ีหลากหลายที่สามารถดําเนินการได
เพื่อลดความเสี่ยง (UNISDR, 2002) งานวิจัยของ Kurita,
Nakamura, Kodama และ Colombage (2006) ไดศึกษา
เพือ่ ประเมินระบบการจัดการภัยพิบตั ใิ นประเทศศรีลงั กา และ
ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ใ นการตอบสนองต อ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และนําเสนอกลยุทธสําหรับเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับสึนามิ ในขณะที่ชวยเพิ่มความตระหนักรูของ
สาธารณะตอภัยพิบัติสึนามิ โดยใชการสํารวจที่แตกตางกัน
สําหรับผูตอบแบบสอบถาม 3 ระดับ ในการนี้สําหรับผูตอบ
แบบสอบถามทั่ ว ไปจะใช แ บบสอบถามแล ว ตามด ว ยการ
สัมภาษณเชิงโครงสราง สําหรับนักเรียนจะใหตอบแบบสอบถาม
ปที่ 34 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
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ภายใตคาํ แนะนําของอาจารยในโรงเรียน และเจาหนาทีข่ องรัฐ
จะตอบแบบสอบถามดวยตนเอง แลวตามดวยการสัมภาษณ
ที่ไมมีโครงสรางกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ
ภัยพิบตั ิ ซึง่ ผลการศึกษาพบวา มากกวารอยละ 90 ของผูต อบ
แบบสอบถามขาดความรูเกี่ยวกับเรื่องสึนามิกอนที่สึนามิจะ
เกิดขึ้นในป ค.ศ. 2004 ขอมูลหลักที่คนกลุมนี้ไดรับในชวง
ระหวางที่เกิดเหตุภัยพิบัติ เปนขอมูลโดยตรงจากครอบครัว
และเพื่อนบาน การศึกษาจากโรงเรียนเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
ตอการเพิม่ ความตระหนักรูต อ การลดระดับภัยพิบตั ิ นอกจากนี้
ยังพบวา ระบบเตือนภัยลวงหนาเปนเงือ่ นไขสําคัญสําหรับการ
ลดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ในสวนของการสํารวจ
นักเรียนในโรงเรียน ผลการวิจยั พบวา ประมาณรอยละ 30 ของ
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม ยังไมเขาใจสาเหตุของการเกิด
สึนามิ อยางไรก็ตาม นักเรียนกวารอยละ 90 สนใจเปนอยาง
มากตอการศึกษาเรียนรูเรื่องที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ ซึ่งยัง
ไมไดมกี ารดําเนินการใหการศึกษาเกีย่ วกับภัยพิบตั ใิ นโรงเรียน
แตอยางใด นอกจากนีย้ งั พบวา การใชสอื่ ภาพและเสียงนาจะ
เป น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการให ค วามรู
เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ สําหรับการสํารวจเจาหนาที่ของรัฐ
พบวา นอกเหนือจากเจาหนาทีท่ หารหรือตํารวจแลว ยังไมไดมี
การดําเนินการจัดสัมมนาและการซักซอมใหแกเจาหนาทีข่ องรัฐ
ในสวนงานอื่นแตอยางใด นอกจากนี้ ยังไมไดมีการพัฒนา
มาตรการใดๆ เพื่ อ ปกป อ งผลประโยชนของนักทองเที่ยว
สําหรับเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพที่สุดในการแจงการเตือนภัย
เกี่ยวกับภัยพิบัติ ไดแก สัญญาณเตือนภัย โทรทัศน และวิทยุ
เปนตน
แนวทางการสรางความตระหนักรูตอการเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบัติ
ในประเทศญี่ปุน มีการสอนกิจกรรมการเพิ่มความ
ตระหนักรูหรือจิตสํานึกในการลดภัยพิบัติอยางกวางขวาง
ตัวอยางเชน ความรูที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ การตอบสนองตอ
สภาวะฉุกเฉินในระดับชุมชน และการเลาเรื่อง (นักเลาเรื่อง)
ที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุนไดตัดสินใจสงเสริม
การนําไปปฏิบัติในระดับสากลผานกรอบการทํางาน Hyogo
สําหรับการปฏิบัติในชวงระหวางป ค.ศ. 2005-2015 (HFA)
ที่ไดรับการยอมรับจากที่ประชุมโลกของ United Nations
คือ การลดภัยพิบัติที่จัดขึ้นที่ Kobe, Hyogo ประเทศญี่ปุน
ผสมผสานกับมาตรการของ ODA การรวมมือกันในเอเซียและ
การรวมมือกันในระดับสากล (JICA, 2013) ซึ่งกรอบการ
ทํางาน Hyogo มุง เนนเรือ่ ง “การใชความรู นวัตกรรมและการ
ศึกษาเพื่อสรางวัฒนธรรมของความปลอดภัย และความ
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ยืดหยุน ในทุกระดับ” ซึง่ สอดคลองกับขอสรุปของ Petal และ
Turkmen (2002) ที่วา ภัยพิบัติสามารถทําใหลดลงไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ถ า บุ ค คลได รั บ ความรู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม
มากเพียงพอ ซึ่งนําไปสูการสรางวัฒนธรรมของการปองกัน
ภัยพิบัติ ทําใหบุคคลมีการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อการเตรียม
พรอมรับมือกับภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทําให
บุคคลมีความรูเ พือ่ เตรียมพรอมรับมือตอภัยพิบตั ิ เกิดจากการ
การรวบรวม ความรูและขอมูลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับภยันตราย
เพื่อกําหนดแนวทางในการสรางความรูและความเขาใจที่
ชัดเจน
นรีนุช ดํารงชัย (อางถึงใน บัญญัติ คํานูณวัฒน, 2557)
ไดวิจัยเรื่องแนวทางการใหความรูเพื่อสรางความตระหนักรู
ในการเตรียมพรอมกับภัยพิบัติในประเทศญี่ปุน โดยตัวอยาง
เรื่อง วัฒนธรรมการปองกันภัยพิบัติของญี่ปุน ที่แสดงใหเห็น
ถึงแนวทางการปรับตัวและพยายามเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบตั ิ
โดยใชแนวคิดการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
(Community-Based Disaster Risk Management:
CBDRM) ดวยกลยุทธดงั ตอไปนี้ 1. ใหความสําคัญกับการสราง
ประเทศ และชุมชนดานโครงสราง เพื่อเปนการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบตั ิ 2. เสริมสรางศักยภาพในการพยากรณ และแจง
เตือนภัยพิบัติลวงหนา พรอมวิเคราะหความเสี่ยง 3. ปลูกฝง
วัฒนธรรมความปลอดภัย การปองกันภัยอยางยั่งยืนในทุก
ระดับของสังคม 4. ลดความเสี่ยงที่มาจากปจจัยภายในของ
สังคม และ 5. เสริมสรางการเตรียมความพรอม เพือ่ ใหทกุ ฝาย
สามารถรับมือกับภัยพิบัติไดอยางมีศักยภาพ
นีรนุช ดํารงชัย (อางถึงใน บัญญัติ คํานูณวัฒน, 2557)
กลาววา การพยายาม“จดจํา” สถานการณเลวรายตางๆ ที่
เกิดขึน้ พรอมกับ“เรียนรู” จากเหตุการณตา งๆ ของญีป่ นุ เหลานัน้
นําไปสูการ “แกไขและพัฒนา” องคความรูที่ได ตลอดจน
“รักษาและถายทอด” ใหคงอยู เพื่อนําไปสูสังคมที่เขมแข็ง
ตอภัยพิบตั ิ โดยมี 5 กลยุทธ ดังนี้ 1. สรางวีรบุรษุ จากเรือ่ งราว
จริงในอดีต ถายทอดสูต าํ ราเรียน แปลออกเปน 8 ภาษา สราง
ความตระหนักตอความรายแรงของภัยพิบตั ิ และปลูกฝงการมี
จิตสาธารณะ 2. เก็บ อนุรกั ษ และทะนุบาํ รุงสถานที่ วัตถุสง่ิ ของ
และเอกสารตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับภัยพิบตั ิ เพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ ว
ไดเยี่ยมชมและเรียนรู 3. การจัดเทศกาลหรืองานประเพณี
เปนประจําทุกป 4. จัดทําขอมูลความเสียหาย นําไปติดตั้ง
บริเวณสถานที่ที่เคยประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในอดีต
และ 5. สรางจิตสาธารณะทีช่ ว ยใหการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
สําเร็จ การสรางวัฒนธรรมภัยพิบตั อิ าจสงเสริมผานกระบวนการ
ในการประกวดหรือแขงขันนวัตกรรมในการปองกันภัยพิบัติ

ในชุมชน โดยเห็นไดจากการรวมมือกันระหวางสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) ที่ไดจัดการประกวดนวัตกรรมในการอยูรอด หรือ
จัดการกับภัยพิบัติ โดยตั้งเงินรางวัลไว 100,000 บาท โดย
มุง เนนไปทีก่ ลุม อาจารยและนักเรียนทีส่ ามารถคิดคนวิธกี ารที่
มีประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย
ชุมชนของตนตองสามารถรับเอาแนวทางทีน่ าํ เสนอไปปรับใช
ในการรับมือกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติได ซึง่ นอกเหนือจากการ
ให ร างวั ล สํ า หรั บ ผู เข า แข ง ขั น ที่ ช นะเลิ ศ แล ว สิ่ ง ที่ เ ป น จุ ด
มุงหมายสําคัญของการจัดประกวดการแขงขันนี้ คือ การยก
ระดับความตระหนักรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมรับมือ
ภั ย พิ บั ติ ใ ห เ พิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น (“Thailand: Innovative
contest...”, 2013)
นอกเหนือจากแนวทางในการพัฒนาการตระหนักรู
ในขางตน การใชเกมเพื่อกระตุนความตระหนักรูตอภัยพิบัติ
ก็เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ ดังที่ Clerveaux, Spence,
และ Katada (2010) ไดพัฒนาเกมการสรางความตระหนักรู
ตอภัยพิบัติเพื่อการประเมิน และสนับสนุนความตระหนักรู
ตอภัยพิบัติของเยาวชน (เด็ก) ในสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ซึ่งผลการศึกษาพบวา เกมมีประสิทธิภาพใน
การใหความรูเด็กเกี่ยวกับภยันตราย และจัดระดับของการ
ตระหนักรูตอภัยพิบัติ และมีความนาสนใจมากพอที่จะดึง
ความสนใจของเด็ก ซึ่ง Clerveaux, Spence, และ Katada
(2010) ไดระบุวา สามารถนํา Disaster Awareness Game
(DAG) ไปใชเปนเครื่องมือในการเทียบเคียงเพื่อวัดระดับของ
การตระหนักรูตอภัยพิบัติภายในกลุมที่หลากหลายในสังคม
ไมวาจะเปนเด็ก ผูใหญ กลุมเพศที่แตกตางกัน กลุมที่มีการใช
ภาษาที่แตกตางกัน ฯลฯ หรือกลุมที่อาศัยอยูในเขต หรือ
ภูมภิ าคในประเทศเดียวกัน หรือตางประเทศกัน (โดยพิจารณา
จากคาครองชีพสูงหรือตํา) เพื่อจะกําหนดและใหความสําคัญ
ตอการเขาไปแทรกแซงสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับภัยพิบัติ
Pearson (2011) กลาววา สิ่งที่ชวยใหบุคคลภายใน
องคการเตรียมความพรอมรับมือตอภัยพิบัติไดดี คือ การฝก
อบรมในสถานการณเสมือนจริง (Simulation Training) ซึ่ง
บุคลากรตองทําตามคูมือการรับมือกับภัยพิบัติ (Manual)
ในขณะทีเ่ กิดภัยพิบตั ขิ นึ้ ซึง่ ในคูม อื นีจ้ ะระบุถงึ แผนผังทีร่ ะบุ
ขัน้ ตอนของการปฏิบตั ติ นเพือ่ การรับมือและฟน ฟูเมือ่ เกิดเหตุ
ภัยพิบัติ โดยจะเริ่มจากการกําหนดผูมีหนาที่ในการระบุถึง
ภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ และสมาชิกในองคการจะไดรบั การแจงเตือน
จากผูบ ญ
ั ชาการถึงการชวยเหลือในสถานการณ ซึง่ จะแบงกลุม
สมาชิ ก เหล า นี้ เ ป น กลุ ม ย อ ยเพื่ อ ดู แ ลการตอบสนองต อ

เหตุการณฉุกเฉิน การบริการลูกคา และเทคโนโลยีที่สําคัญที่
สนับสนุนประเด็นทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งฉุกเฉิน เรือ่ งการเงิน และเรือ่ ง
การวางแผน โดยปกติแลว จะมีการฝกอบรมจากสถานการณ
เสมือนจริงหลังจากการอบรมในชัน้ เรียน โดยอาจจัดใหสมาชิก
มีสวนรวมในการอบรมจากสถานการณเสมือนจริงกอน โดย
ใชขอมูลจากคูมือการรับมือภัยพิบัติ และมีการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วของ อาทิ ตํารวจทองที่ ตํารวจดับเพลิง
เจาหนาที่ความมั่นคงและบรรเทาสาธารณภัยในเขตที่ตั้ง
องคการ
อาจสรุปไดวา การฝกอบรมจากสถานการณจริงเปน
ผลลัพธของการวางแผนที่เปนระบบสําหรับการรับมือตอ
สถานการณฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมกรอบการทํางานสําหรับการ
กระตุนทีมเพื่อรับมือและฟนฟูจากภัยพิบัติ ผานการประเมิน
ความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ โดยทําการระบุถึง
วิธกี ารในการตอบสนอง ความตองการในการใชทรัพยากรและ
การฝกปฏิบัติ ซึ่งไดมีการฝกฝนอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการ
เตรียมพรอมทางดานสาธารณูปโภคที่จําเปนเมื่อมีภัยพิบัติ
เกิดขึ้น
Blanchard และ Thacker (1999) กลาววา การจําลอง
สถานการณเสมือนจริง (Simulation) ชวยสนับสนุน การ
บูรณาการทฤษฎีเขากับการประยุกตใช ผานการเรียนรูเชิง
ทดลอง ทีช่ ว ยสรางสถานการณการฝกอบรมทีช่ ว ยใหผเู ขารวม
ไดประยุกตความรูใ นสถานการณทแี่ ตกตางไดอยางเหมาะสม
การจําลองสถานการณเสมือนจริงชวยสรางโอกาสสําหรับ
ผูบ ริหารสถานการณฉกุ เฉินในการพัฒนา ทบทวนและซักซอม
ทักษะทางดานเทคนิคและการจัดการภายใตสถานการณทเี่ ปน
จริง ไดฝกฝนตอการรับมือกับสถานการณที่มีแรงกดดันสูงใน
สภาพแวดลอมทีม่ กี ารเตรียมความพรอมเปนอยางดี รวมถึงมี
ความปลอดภัยมากเพียงพอ โดยผูบริหารตองใหขอมูลปอน
กลับเกีย่ วกับผลการปฏิบตั กิ ารตอผูเ ขารวมการฝกอบรม และ
ระบุถึงจุดที่ตองมีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความตระหนัก
รูต อ การรับมือตอแรงกดดัน และอํานวยการซักซอมตอกลยุทธ
เพือ่ ลดการตอบสนองทีไ่ มมปี ระสิทธิภาพ และระบุถงึ ขอจํากัด
ขององคการตอการจัดการการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ
Shiwaku et al. (2007) กลาววา ขอกังวลทีส่ าํ คัญมาก
ทีส่ ดุ ประการหนึง่ ของการจัดการภัยพิบตั ิ ก็คอื ชุมชนในภาพรวม
ไม เ ต็ ม ใจในการที่ จ ะริ เริ่ ม มาตรการก อ นการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ
ในระดับบุคคล ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับภัยพิบัติตอเด็กนักเรียน
เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยตอบคําถามเกี่ยวกับขอกังวลนี้ โดย
งานวิจยั ของ Shiwaku et al. (2007) มีวตั ถุประสงคเพือ่ ระบุ
ถึงปจจัยทีช่ ว ยเพิม่ ความตระหนักรูข องนักเรียน และสนับสนุน
ปที่ 34 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
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การปฏิบตั ติ นเพือ่ ลดระดับของภัยพิบตั ิ เพราะการศึกษาเกีย่ วกับ
ภัยพิบตั ชิ ว ยเพิม่ ความตระหนักรูข องบุคคลและชวยสนับสนุน
การรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช แ บบสอบถาม
เก็บขอมูลจากโรงเรียนทีถ่ กู เลือก 6 โรงเรียนในเมืองกาฏมัณฑุ
ประเทศเนปาล ผลการศึกษาพบวา การศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ภัยพิบัติในโรงเรียน (ที่เนนจากการบรรยาย) ชวยเพิ่มระดับ
การรับรูค วามเสีย่ ง แตไมไดชว ยใหนกั เรียนสามารถเขาใจความ
สําคัญของมาตรการเตรียมพรอมกอนภัยพิบตั ิ และการปฏิบตั ติ น
เพื่อลดระดับภัยพิบัติ การศึกษาดวยตนเองมีประสิทธิภาพที่
ชวยใหตระหนักถึงความสําคัญของการนํามาตรการไปปฏิบัติ
ในขณะที่ชุมชนมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการปฏิบัติตน
ของนักเรียนในการลดระดับภัยพิบัติ ซึ่ง Shiwaku et al.
(2007) กลาววา การศึกษาเรื่องภัยพิบัติในโรงเรียนควรเปน
การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียน ที่ไดรับการ
สนับสนุนและการมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ถื อ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ สํ า หรั บ การเพิ่ ม ความตระหนั ก รู ข อง
นักเรียนในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
The White House (2006, อางถึงใน Kapucu, 2008)
ระบุในเอกสาร Lesson Learned Report ที่ยืนยันถึงการ
สรางวัฒนธรรมของการเตรียมความพรอมที่มุงเนนตอการ
รับผิดชอบแบบมีสวนรวม และการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติ
ทุกระดับของหนวยงานของรัฐและชุมชน ถึงแมวา ประชาชนที่
อยูใ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งตอภัยพิบตั ิ จะไดทราบวาตนเองตองเตรียมตัว
แตมีประชาชนจํานวนนอยมากที่ไดมีการเตรียมความพรอม
จริงๆ เพราะการเตรียมความพรอมตอภัยพิบตั ทิ แี่ ทจริงสําหรับ
บุคคล หมายถึง ความพรอมที่จะชวยเหลือครอบครัว เพื่อน
และเพื่อนบานเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น
Tierney, Lindell, และ Perry (2001) พบวา
ประสบการณที่ผานมาชวยเสริมระดับของการเตรียมความ
พรอมใหสงู ขึน้ และมีการปฏิบตั ติ นในสถานการณทตี่ อ งรับมือ
กับภัยพิบตั ไิ ดมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ประสบการณท่ี
ผานมาไดนําไปสูการตระหนักรูตอผลลัพธของภัยพิบัติมาก
ยิง่ ขึน้ เปนทีป่ ระจักษวา การปรับตัวและการเรียนรูข องบุคคล
เกิ ด ขึ้ น จากประสบการณ ท่ี เ กี่ ย วข อ งกั บ ภั ย พิ บั ติ ที่ ผ า นมา
สงผลใหมีการปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับภัยพิบตั ไิ ดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ ในระดับของบุคคล
และครัวเรือน งานวิจยั จํานวนมากไดพบวา ประสบการณจาก
เหตุการณตรงเกี่ยวกับภัยพิบัติมีผลกระทบโดยตรงตอความ
ตัง้ ใจในการเตรียมพรอมสําหรับภัยพิบตั ใิ นอนาคต (Kapucu,
2008) สอดคลองกับงานวิจัยของ Takao (2003) ที่ศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัตินําทวม
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ซึง่ พบความสัมพันธระหวางการเตรียมความพรอมตอภัยพิบตั ิ
กับประสบการณทผ่ี า นมา (ทีเ่ คยเผชิญหนากับภัยพิบตั )ิ ทีแ่ สดง
ใหเห็นวา ประชาชนที่เคยประสบเหตุการณภัยพิบัติมากอน
จะมีแนวโนมในการเตรียมถุงยังชีพไวใชเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
นอกจากนีย้ งั พบอีกดวยวา ความกลัวของประชาชนทีม่ ตี อ ภัย
พิ บั ติ นํ า ท ว ม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเตรี ย มความพร อ ม
ถุงยังชีพ หมายความวา ประชาชนที่กลัวนําทวมมีแนวโนมที่
จะเตรียมพรอมถุงยังชีพ อยางไรก็ตาม งานวิจยั นีไ้ มพบความ
สั ม พั น ธ ร ะหว า งขอบเขตของความเสี ย หายที่ ค งอยู จ าก
เหตุ ก ารณ นํ า ท ว มที่ ผ า นมาในพื้ น ที่ กั บ การเตรี ย มพร อ ม
ถุงยังชีพ
Paton (2003) กลาววา การสงเสริมและคงไวซึ่ง
การเตรียมพรอมตอภัยพิบัติของครัวเรือนมีความสําคัญ อาทิ
การเตรียมอาหารเครื่องดื่ม อุปกรณเฟอรนิเจอรที่ใชสําหรับ
สถานการณภยั พิบตั ิ และเครือ่ งทํานาํ รอน รวมถึงการเตรียมแผน
ในสภาวะฉุกเฉินของครัวเรือน โดยจะชวยลดความเสี่ยงของ
การบาดเจ็บและความเสียหายภายในครัวเรือน และชวย
อํานวยความสะดวกตอการรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นได
ซึง่ การใหขอ มูลขาวสารเกีย่ วกับภยันตราย และวิธกี ารบรรเทา
ผลลัพธของภัยพิบัติจะชวยกระตุนการเตรียมความพรอมตอ
ภัยพิบตั ิ อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีความพยายามและลงทุนตอ
การศึกษา เรือ่ งภยันตรายสาธารณะ แตระดับการเตรียมความ
พรอมยังคงอยูในระดับตํา ซึ่งในความเปนจริง โปรแกรมการ
ศึกษาตอภยันตรายสาธารณะอาจชวยลดความเสี่ยงและเพิ่ม
ระดั บ ของการเตรี ย มความพร อ ม ที่ ต อ งควบคู ไ ปกั บ องค
ประกอบอืน่ ดวย สอดคลองกับงานวิจยั การเตรียมความพรอม
ในการรับอุทกภัยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ของ
อํานวย ธัญรัตนศรีสกุล, อติญาณ ศรเกษตริน, และ ชุลีพร
เอกรัตน (2555) ที่พบวา ประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี
มีความรูเกี่ยวกับอุทกภัยอยูในระดับมาก ไดรับขาวสารอยูใน
ระดับมาก มีความตระหนักถึงปญหาอุทกภัยอยูในระดับ
ปานกลาง มีการเตรียมความพรอมในระดับปานกลาง ซึ่งผล
การวิจัยชี้ใหเห็นวาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเตรียมความ
พรอมรับอุทกภัยมี 2 ปจจัย ไดแก ความตระหนักในปญหา
อุทกภัย และการไดรบั ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับอุทกภัย และจาก
การสัมภาษณเชิงลึก พบวา ประชาชนสวนใหญเตรียมขาวของ
เครื่องใชและอาหารแหง เชน ขาวสาร ปลากระปอง มีการ
ปรับปรุงบานเรือนโดยการยกพื้นบานใหสูงขึ้น แตยังไมมีการ
รวมตัวของคนในชุมชน แมจะตระหนักวาการปองกันความ
เสียหายจากนําทวมเปนหนาที่ของทุกคน งานวิจัยนี้ไดเสนอ
แนะวา หนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรประชาสัมพันธ ใหขอ มูลและ

สรางความตระหนักกับประชาชนในการเตรียมความพรอมเพือ่ รับอุทกภัย รวมทัง้ การใชเสียงตามสาย เพือ่ ยาํ เตือนถึงเหตุการณ
และผลลัพธทอี่ าจเกิดขึน้ หากไมมกี ารเตรียมความพรอม ซึง่ สอดคลองกับขอมูลของบริษทั ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (2554)
ที่กลาววา “เวลาเกิดวิกฤติไมวากับชีวิตหรือธุรกิจ คนที่ไดเปรียบที่สุด คือ คนที่มแี ผนเอาไวแลวและไมตน่ื ตกใจ เหมือนกับการ
ซอมหนีไฟ ในชีวติ จริงถาเราไมซกั ซอม พอเกิดเหตุการณจริง ทุกคนวิง่ หนีเอาตัวรอดพรอมกันยังไงก็พงั แนนอน เพราะฉะนัน้ ดีทสี่ ดุ
คือ ตองมีแผน มีการซอมแผน มีคนรับผิดชอบ รูวาอะไรสําคัญมาก สําคัญนอย และไมสําคัญเลย” นอกจากนี้ องคการแหงนี้ยัง
มุง เนนในเรือ่ งของการสรางทัศนคติตอ การรับมือภัยพิบตั ิ ดังขอมูลทีว่ า “หนึง่ ในจุดแข็งของเอสซีจกี ค็ อื เปนองคกรทีส่ อนพนักงาน
ไมใหกลัว ไมตื่นตระหนกกับอะไรงาย...”
องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
Enders (2001) ไดนําเสนอองคประกอบที่เกี่ยวกับการวัดการตระหนักรูของชุมชนและการเตรียมความพรอม
ตอสถานการณฉกุ เฉิน 5 องคประกอบ ไดแก ความรูเ กีย่ วกับภยันตราย (Hazard Knowledge) ทัศนคติตอ ความเสีย่ ง (Attitudes
to Risk) ประสบการณที่ผานมาเกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉิน (Previous Experience of Emergencies) ระยะเวลาการสรางความ
ตระหนัก (Exposure to Awareness Raising) ความสามารถในการลดระดับ เตรียมความพรอม และตอบสนอง (Ability to
Mitigate/Prepare/Respond) ซึ่งแตละองคประกอบมีองคประกอบยอยที่เกี่ยวของ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรูของชุมชนและการเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน
องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรู
ความรูเกี่ยวกับภยันตราย (Hazard Knowledge)

องคประกอบยอย
+ ความรูตอสภาพการณสําคัญที่เกิดขึ้นกอนการเกิดสถานการณ
ฉุกเฉินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
+ ความรูตอสัญญาณเตือนลวงหนาการเกิดสถานการณฉุกเฉิน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
+ ความรูตอพฤติกรรมการเกิดสถานการณฉุกเฉินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
+ ความรู ต อ กิ จ กรรมของบุ ค คลที่ ส ามารถเพิ่ ม แนวโน ม ของ
สถานการณฉุกเฉินเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเกิดขึ้นได
+ ความรูตอขั้นตอนที่เหมาะสมสําหรับตอบสนองตอสถานการณ
ฉุกเฉินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
+ เขาไปมีสวนรวมโดยตรงกับการจัดการสภาวะฉุกเฉินที่กอใหเกิด
อันตรายที่บุคคลใหความสนใจ
+ เข า ไปมี ส ว นร ว มโดยตรงกั บ การจั ด การสภาวะฉุ ก เฉิ น หรื อ
เหตุการณทางดานภัยพิบัติ
+ สมาชิกในครอบครัวเขาไปมีสว นรวมกับการจัดการสภาวะฉุกเฉิน
ทางดานอันตรายที่บุคคลใหความสนใจ
+ สมาชิกในครอบครัวเขาไปมีสว นรวมกับการจัดการสภาวะฉุกเฉิน
หรือเหตุการณทางดานภัยพิบัติ

ปที่ 34 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

107

ตารางที่ 2 องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรูของชุมชนและการเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน
(ตอ)
องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรู

องคประกอบยอย

ทัศนคติตอความเสี่ยง (Attitudes to Risk)

+ รับรูแนวโนมของการเกิดสภาวะฉุกเฉินในกรอบเวลาที่ชัดเจน
+ รั บ รู แ นวโน ม ของสภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ น า สนใจเปรี ย บเที ย บกั บ
ความเสี่ยงอื่น
+ รับรูผลกระทบตอสุขภาพของบุคคลเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน
+ รับรูผลกระทบตอทรัพยากรของบุคคลเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน
+ รับรูผลกระทบตอครอบครัวเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน
+ รับรูผลกระทบตอชุมชนเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน
+ รับรูผลกระทบตอเศรษฐกิจเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน
+ รับรูผ ลลัพธของสภาวะฉุกเฉินทีบ่ คุ คลใหความสนใจเปรียบเทียบ
กับความเสี่ยงอื่น
+ รับรูกรอบระยะเวลาของสภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นภายหนา
รวมถึงระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
+ ตระหนักถึงการประเมินทางสถิติเกี่ยวกับความเสี่ยงสําหรับ
อันตรายแตละดาน
+ เชื่อในการประเมินทางสถิติเกี่ยวกับความเสี่ยง
+ พิจารณาวาตัวชี้วัดทางสถิติเกี่ยวกับความเสี่ยงมีความสําคัญ
+ พิจารณาวาตัวชี้วัดทางสถิติเกี่ยวกับความเสี่ยงมีความนาเชื่อถือ

ประสบการณที่ผานมาเกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉิน
(Previous Experience of Emergencies)

+ ประเภทของประสบการณเกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉินลาสุดที่ผานมา
+ ระยะเวลาที่ มี ต อ ประสบการณ เ กี่ ย วกั บ สภาวะฉุ ก เฉิ น ล า สุ ด
ที่ผานมา
+ ระดับความรุนแรงที่บุคคลไดรับผลกระทบทางดานกายภาพ
+ ระดับความรุนแรงที่บุคคลไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ
+ ระดับความรุนแรงที่บุคคลไดรบั ผลกระทบตอทรัพยากร
+ ผลกระทบที่เกิดกับบุคคลที่รูจัก
+ ผลกระทบที่เกิดกับบุคคลที่เปนที่รูจักที่อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียง
+ ผลกระทบที่เกิดกับบุคคลที่ไมรูจักที่อยูในเขตพื้นที่ใกลเคียง
+ ผลกระทบที่เกิดกับบุคคลที่ไมรูจักที่อยูหางไกลออกไปแตเผชิญ
สถานการณที่คลายคลึงกัน
+ การดําเนินการระหวางทีป่ ระสบกับสภาวะฉุกเฉินลาสุดทีผ่ า นมา
+ ระดับการรับรูตอการมีสวนรวมตอการใหบริการของหนวยงาน
ที ่ เ กี ่ ย วข อ งในสถานการณ ฉ ุ ก เฉิ น จากประสบการณ ล  า สุ ด
ที่ผานมา
+ ประสบการณ เ พิ่ ม เติ ม ที่ ไ ด รั บ จากสถานการณ ฉุ ก เฉิ น ที่ ไ ม ไ ด
คาดการณไวตั้งแตตน
+ จํานวนประสบการณตอสภาวการณฉุกเฉินที่ผานมาทั้งหมด
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ตารางที่ 2 องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรูของชุมชนและการเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน
(ตอ)
องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรู
ระยะเวลาการสรางความตระหนัก
(Exposure to Awareness Raising)

องคประกอบยอย
+ ระยะเวลาทั้งหมดที่อาศัยอยูในพื้นที่ประสบภัย
+ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่เคยเกิดภัยพิบัติ
+ พื้นที่ที่อาศัยกอนหนานี้มีโอกาสเกิดความเสี่ยงทางดานภัยพิบัติ
และสถานการณฉุกเฉินได
+ ระยะเวลาที่บุคคลไดเขารวมโครงการอบรมหรือไดรับความรู
เกี่ยวกับความเสี่ยงทางดานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน
+ ระยะเวลาที่บุคคลไดเขารวมโครงการอบรมหรือไดรับความรู
เกี่ยวกับความเสี่ยงตอสภาวการณอื่น
+ ระยะเวลาที่สมาชิกในครอบครัวเขารวมโครงการอบรมหรือไดรับ
ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน ไมวาสมาชิก
ในครอบครัวจะเปนเด็กหรือผูใหญ
+ ระยะเวลาที่สมาชิกในครอบครัวเขารวมโครงการอบรมหรือไดรับ
ความรูเ กีย่ วกับความเสีย่ งทางดานภัยพิบตั แิ ละสถานการณฉกุ เฉิน
ไมวาสมาชิกในครอบครัวจะเปนเด็กหรือผูใหญ
+ โครงการอบรมหรื อ ให ค วามรู ก ระตุ น บุ ค คลให ตั้ ง ใจยอมรั บ
พฤติกรรมที่เปนอยู
+ โครงการอบรมหรือใหความรูกระตุนบุคคลใหยอมรับพฤติกรรม
ที่เปนอยู
+ มีการหาขอมูลที่มีตอความเสี่ยงทางดานภัยพิบัติและสถานการณ
ฉุกเฉินในชวงเวลาเฉพาะ
+ สามารถระลึกถึงขอความที่ไดยิน และไดอานเกี่ยวกับความเสี่ยง
ทางดานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินได
+ ที่ ม าของข อ ความเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งทางด า นภั ย พิ บั ติ แ ละ
สถานการณฉุกเฉินที่สําคัญ
+ เนื้อหาของขอความเกี่ยวกับความเสี่ยงทางดานภัยพิบัติและ
สถานการณฉุกเฉินที่สําคัญ
+ ขอมูลจากการอบรมเหลานีส้ นับสนุนสมาชิกในครอบครัว ใหตงั้ ใจ
ยอมรับพฤติกรรมที่เปนอยู
+ ขอมูลจากการอบรมเหลานี้สงเสริมใหบุคคลยอมรับพฤติกรรม
ที่เปนอยู
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ตารางที่ 2 องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรูของชุมชนและการเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน
(ตอ)
องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดความตระหนักรู

องคประกอบยอย

ความสามารถในการลดระดับ เตรียมความพรอมและตอบสนอง + การเขาถึงทรัพยากรทางดานการเงิน
(Ability to Mitigate/ Prepare/ Respond)
+ การเขาถึงขอมูลและองคกรที่สามารถใหความชวยเหลือได
+ การเขาถึงครอบครัวและเพื่อน
+ ความรูสึกตอความรับผิดชอบสวนตนสําหรับการเตรียมพรอม
สถานการณฉุกเฉิน
+ ความรู สึ ก ต อ ความรั บ ผิ ด ชอบส ว นตนสํ า หรั บ การป อ งกั น
สถานการณฉุกเฉิน
+ ความรูสึกตอการควบคุมสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นตอตนเอง
+ ความรูสึกตอการพึ่งพาตนเอง
+ ความรูสึกถึงความไมแนนอน
+ ความผูกพันตอชุมชน

ที่มา: Enders (2001)
Beach (2011) ไดสรุปวา สิง่ ทีช่ ว ยเพิม่ ความตระหนักรู
การระแวดระวัง หรือการมีจติ สํานึกตอการเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติ ไดแก
1. การเรียนรูอยางตอเนื่อง
2. การไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
3. การไดรับอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัว
4. การไดรับอิทธิพลจากเพื่อนบาน
นอกจากนี้ Cohen (2006) กลาวถึงวิธีการที่ชวยเพิ่ม
ระดั บ ความตระหนั ก รู ใ ห แ ก ตั ว บุ ค คลเอง องค ก าร และ
ประชาชนในชุมชนไวดังนี้
1. การจัดชั้นเรียน ที่กําหนดหัวขอที่เกี่ยวของกับการ
เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
2. การทําปายประชาสัมพันธ ปายบอกวิธีการและให
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในชวงระหวางสถานการณ
ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
3. การไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อใหความรูแกเด็กนักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ ซึ่งจะชวยใหเกิดความตื่นตัวและเห็น
ความสําคัญของการเตรียมความพรอมมากยิ่งขึ้น
4. การประชุมวางแผนในที่ทํางานเนื่องจากภัยพิบัติ
สงผลกระทบตอองคการและการทํางานในองคการ ดวยเหตุน้ี
การประชุ ม วางแผนในที่ ทํ า งานเกี่ ย วกั บ การรั บ มื อ ต อ
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สถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในองคการจึงมี
ความสําคัญตอการชวยเพิ่มระดับความตระหนักรูแกบุคคล
5. การทําวิดีโอที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอม
และรับมือตอภับพิบัติ เผยแพรไปยังเครือขายสังคมออนไลน
หรือสงเปนแผนซีดีไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อเผยแพรความรู
และสรางความตระหนักรูไดอีกทาง
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของสามารถสรุปได
วา ความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ หมายถึง การที่บุคคลตระหนักหรือมีสติตอ
สิ่งที่เกิดขึ้นไดและสามารถรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพ จาก
ประสบการณและความรูท ไี่ ดรบั การสัง่ สมทัง้ ทางตรงและทาง
ออม โดยองคประกอบทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาความตระหนัก
รูต อ การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ไดแก
ความรูที่เกี่ยวของกับภยันตราย ทัศนคติตอภัยพิบัติ การฝก
อบรมเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ การฝกปฏิบัติและซักซอม
การรับมือภัยพิบตั ิ การสรางวัฒนธรรมการเตรียมความพรอม
การสื่อสารประชาสัมพันธ การเลาเรื่อง การใชเกมเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติ การสรางสถานการณเสมือนจริง ประสบการณตรง
จากภัยพิบัติที่ผานมา การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่อง
ภัยพิบัติกับสมาชิกในครอบครัว และ ความผูกพันกับชุมชน
ที่อยูอาศัย (ระยะเวลา) (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 การสังเคราะหองคประกอบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
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 สถาบันชุมชนทองถิ่น
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)

การสื่อสารประชาสัมพันธ

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

การเลาเรื่อง

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)
การพูดคุยแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับเรือ่ งภัยพิบตั กิ บั สมาชิกในครอบครัว Enders (2001); Beach (2011); FEMA (2013)
ความผูกพันกับชุมชนที่อยูอาศัย (ระยะเวลา)

Enders (2001); Beach (2011)

ที่มา: สังเคราะหโดยผูเขียน
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องคประกอบเหลานีส้ ามารถนําไปพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่
ใชวดั ความตระหนักรูต อ การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ โดยอาจนําเอาเทคนิคเดลฟาย การวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ หรือการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันเพื่อทําใหไดตัวบงชี้ หรือตัวชี้วัดที่สอดคลองกับความ
ตระหนั ก รู ต อ การเตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติไดตอไป
บทสรุป
การสรางความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนแนวทางที่สําคัญที่มุงเนน
การเตรียมความพรอมบุคคลหรือประชาชนใหสามารถรับมือ
กั บ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อ เกิ ด
เหตุ ก ารณ ภั ย พิ บั ติ ขึ้ น อย า งไรก็ ต าม จากการทบทวน
วรรณกรรมทีผ่ า นมา จะเห็นไดวา งานวิจยั หรืองานทางวิชาการ
ที่ผานมามุงความสนใจไปที่ปจจัย หรือองคประกอบบาง
ประการที่เชื่อวานาจะนําไปสูการสรางความตระหนักรูตอ
การเตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ เช น มี นั ก วิ ช าการ
บางท า น ได ก ล า วถึ ง การเล า เรื่ อ งที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นา
จิตสํานึกตอการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ หรือการ
ใชเกมเพือ่ สรางความตระหนักรูต อ ภัยพิบตั ิ เปนตน ซึง่ ผลจาก
การสังเคราะหวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ พบวา องคประกอบที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาความตระหนักรูตอการเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไดแก ความรูที่เกี่ยวของ
กับภยันตราย ทัศนคติตอภัยพิบัติ การฝกอบรมเกี่ยวกับการ
รับมือภัยพิบัติ การฝกปฏิบัติและซักซอมการรับมือภัยพิบัติ
การสร า งวั ฒ นธรรมการเตรี ย มความพร อ ม การสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ การเลาเรื่อง การใชเกมเกี่ยวกับภัยพิบัติ การ
สรางสถานการณเสมือนจริง ประสบการณตรงจากภัยพิบัติที่
ผานมา การพูดคุยแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับเรือ่ งภัยพิบตั กิ บั สมาชิก
ในครอบครัว และ ความผูกพันกับชุมชนที่อยูอาศัย (ระยะ
เวลา) ซึ่งนักวิชาการสามารถนําเอาองคประกอบเหลานี้ไป
พัฒนาตัวบงชี้ หรือเครื่องมือเพื่อใชวัดความตระหนักรูตอ
การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติไดตอไป
กิตติกรรมประกาศ
การทบทวนวรรณกรรมนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของการพัฒนา
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดทางดานความตระหนักรูตอ
การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งไดรับ
ทุ น สนั บ สนุ น ในการทํ า วิ จั ย จาก มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
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