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 ประเทศไทยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ต้องเผชญิกบัเหตุการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภยัธรรมชาต ิ

ซึง่สง่ผลกระทบต่อการด�ารงชวีติของประชาชน ตลอดจนการพฒันาประเทศในทกุระดบั ภยัทีเ่กดิขึน้ 

มคีวามหลากหลาย ทัง้ภยัทีเ่กดิขึน้ซ�้าซากบอ่ยครัง้ เชน่ อุทกภยั ภยัแลง้ ลมพาย ุหรอืแมแ้ต่ภยั 

ทีไ่มเ่คยเกดิขึน้เลยหรอืเกดิขึน้ไมบ่่อยครัง้ แต่มคีวามรนุแรง เชน่ แผน่ดนิไหว คลืน่ยกัษ์สนึาม ิ 

เหตุการณ์เหล่าน้ีท�าใหเ้หน็ว่าการรอรบัมอืภยัพบิตัเิมื่อเกดิขึน้แลว้เพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอ 

ในการสรา้งความมัน่ใจในความปลอดภยัใหก้บัประชาชน นกัลงทุน หน่วยงานภาคธุรกจิ หรอื

แมแ้ต่หน่วยงานภาครฐัเอง

 

 แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558 ไดว้างกลยทุธส์�าคญัทีมุ่ง่เน้น

การบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัแิบบเชงิรกุ และก�าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งจาก

ภยัพบิตัเิพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการวางแผนและปฏบิตักิารเพื่อลดความเสีย่ง 

ดงักล่าว ซึ่งสอดรบักบัแนวทางการด�าเนินงานด้านภยัพบิตัติามกรอบสากลซึ่งเป็นที่ยอมรบั

โดยทัว่ไป อย่างไรกด็ ี การประเมนิความเสีย่งเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชข้อ้มูลจ�านวนมาก ไม่

สามารถท�าใหส้�าเรจ็ไดโ้ดยหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเพยีงอย่างเดยีว หากแต่ตอ้งมกีารสรา้ง 

ความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความหลายหลาย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทัง้ในทางเทคนิค 

วทิยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ หรอืแมแ้ต่ในด้านนโยบายและแผน จงึเป็นความท้าทายส�าหรบั 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการด�าเนินงานตามยทุธศาสตรด์งักลา่วใหส้�าเรจ็ลุลว่งตามเป้าประสงค์

 

ค�าน�า



 ส�านกังานโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Development Programme: 

UNDP) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิ ร่วมดว้ยศูนยเ์ตรยีมความพรอ้มป้องกนัภยัพบิตัแิห่งเอเชยี (Asian Disaster  

Preparedness Center: ADPC) ซึ่งไดน้�าร่องการประเมนิความเสีย่งฯ ในจงัหวดัสงขลาและ

จงัหวดัเชยีงราย ภายใตโ้ครงการบรูณาการการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและ 

การลดความเสีย่งจากภยัพบิตัใินการวาางแผนพฒันาประเทศไทย (โครงการ MADRiD) จงึได ้

จัดท�า “คู่มือการประเมินความเส่ียง” เล่มน้ีขึ้น เพื่อรวบรวมเน้ือหาพื้นฐานเกี่ยวกับ 

การประเมนิความเสีย่งและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ประสบการณ์ในการประเมนิความเสีย่ง

ในจงัหวดัน�ารอ่ง ดว้ยหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ คูม่อืเล่มน้ีจะสรา้งความเขา้ใจและความตระหนกัของ 

ทกุฝ่ายถงึความส�าคญัและแนวทางในการประเมนิความเสีย่ง และหวงัวา่ผูอ้า่นจะไดร้บัประโยชน์

และสามารถน�าไปประยกุตใ์ชใ้นการประเมนิความเสีย่งภายในจงัหวดั หน่วยงาน หรอืพืน้ทีต่่าง ๆ  

ไดต้่อไปในอนาคต

โครงการบรูณาการการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

และการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัใินการวางแผนพฒันาประเทศไทย 

(โครงการ MADRiD)
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1.1 จุดประสงค์ของคู่มือ

 จดุประสงคห์ลกัของคูม่อืฉบบัน้ี คอื การน�าเสนอเครือ่งมอื กระบวนการ และวธิกีารมาตรฐาน 

ในการประเมนิความเสีย่งและการท�าแผนทีค่วามเสีย่งเพือ่ใชส้�าหรบัเตรยีมความพรอ้ม ลดผลกระทบ  

และวางแผนในการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัิ

 แมว้่าการประเมนิความเสีย่งจะสามารถท�าไดใ้นหลายระดบั ตัง้แต่ระดบัประเทศลงมาถงึ

ระดบัชมุชน แต่ระดบัทีเ่หมาะสมในการน�าคูม่อืฉบบัน้ีไปใชค้อื ระดบัจงัหวดั เน่ืองจากเป็นคูม่อื 

ทีป่ระกอบดว้ยเน้ือหาและกรณตีวัอยา่งจากจงัหวดัเชยีงรายและจงัหวดัสงขลา โดยเครือ่งมอืและ 

วธิกีารมาตรฐานในการประเมนิความเสีย่งจะช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิความสอดคลอ้งเป็นแบบแผน 

ในการด�าเนินการประเมนิความเสีย่งในประเทศไทย  ท�าใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนัเกีย่วกบัความเสีย่ง 

จากภยัพบิตัทิีป่ระเทศไทยตอ้งเผชญิ ทัง้ยงัชว่ยเสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การรบัมอื ป้องกนั และ

ลดผลกระทบจากความเสีย่งภยัพบิตัทิีห่ลายจงัหวดัมรีว่มกนัและสนบัสนุนใหเ้กดิการแลกเปลีย่น

ขอ้มลูขา่วสารความเสีย่งระหวา่งจงัหวดัและบรรดาผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง

 แมว้า่คูม่อืเลม่น้ีจะกลา่วถงึอุทกภยัและแผน่ดนิไหวเป็นหลกัเพือ่ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการอธบิาย 

หากแต่หลกัการและวธิกีารที่ปรากฏในคู่มอืเล่มน้ีสามารถน�าปรบัใชก้บัภยัธรรมชาตปิระเภท 

อืน่ ๆ ได ้



12 บทน�ำ

1.2 กลุ่มเป้าหมายผู้ ใช้คู่มือ

 กลุ่มเป้าหมายหลกัของคู่มอืเล่มน้ี คอื เจา้หน้าทีบ่รหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัจิาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัจงัหวดั ดว้ยหวงัวา่จะท�าใหม้คีวามเขา้ใจในเรือ่ง

กระบวนการประเมนิความเสีย่งจากภยัพบิตัไิดด้มีากขึน้ และสามารถน�าวธิกีารหรอืกระบวนการ

ดงักล่าวไปปรบัใชก้บับรบิทของพืน้ทีแ่ละภยัทีม่คีวามแตกต่างกนัได ้ นอกจากน้ี คู่มอือาจเป็น

ประโยชน์กบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัแิละผูเ้ชีย่วชาญ 

ดา้นแผนและนโยบายในระดบัทอ้งถิน่อกีทัง้ยงัสามารถน�าไปปรบัใชก้บังานดา้นบรหิารจดัการ 

ความเสีย่งจากภยัพบิตัขิององคก์รภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน หรอืแมแ้ต่ประชาชนทัว่ไปที่

มคีวามสนใจ กส็ามารถน�าเน้ือหาในคูม่อืไปปรบัใชไ้ด ้ อยา่งไรกด็ ี คูม่อืฉบบัน้ีมไิดจ้ดัท�าขึน้เป็น 

พเิศษเพือ่การประเมนิความเสีย่งจากภยัพบิตัสิ�าหรบัภาคสว่นใดภาคสว่นหน่ึงโดยเฉพาะ หากม ี

ความประสงคจ์ะน�ากระบวนการประเมนิความเสีย่งไปปรบัใชส้�าหรบัภาคสว่นใดเป็นพเิศษ อาจ

จ�าเป็นตอ้งมกีารประชมุหารอืและด�าเนินการเพิม่เตมิใหเ้กดิความเหมาะสมในการประยกุตใ์ชต่้อไป

 หมายเหตุส�าหรบัผู้อ่าน: การประเมนิความเสีย่งเป็นกระบวนการทีต่อ้งมกีารสื่อสารกนั

ระหวา่งผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูป้ระเมนิความเสีย่งและผูท้ีจ่ะน�าผลของการประเมนิไปใชอ้ยา่งเป็นประจ�า 

และต่อเน่ือง นัน่หมายความว่าทุกขัน้ตอนในการประเมนิความเสีย่งมคีวามส�าคญัและไม่ควร 

เกดิขึน้แบบแยกสว่น แต่จะตอ้งมกีารปรกึษาและสรา้งความเขา้ใจระหว่างผูป้ระเมนิฯ และผูใ้ช ้

ผลการประเมนิฯ ไปพรอ้มกนั แมก้ระบวนการและขัน้ตอนทีน่�าเสนอไวใ้นคู่มอืน้ีไม่จ�าเป็นตอ้ง

เกดิขึน้ตามล�าดบัทีน่�าเสนอ แต่การด�าเนินงานและผลทีไ่ดใ้นขัน้ตอนหน่ึงจะเป็นขอ้มลูส�าหรบั 

การด�าเนินงานในขัน้ตอนอืน่ ๆ ทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการทัง้หมดในภาพรวม สิง่ส�าคญัคอื  

ผูอ้่านควรสรา้งความเขา้ใจในเหตุและผล รวมถงึจุดประสงคข์องแต่ละขัน้ตอน เพื่อใหส้ามารถ

ตดัสนิใจไดว้่าควรจะด�าเนินการตามขัน้ตอนทีน่�าเสนอ หรอืประยุกตใ์ชเ้พยีงบางขัน้ตอนใหเ้กดิ

ความเหมาะสมกบับรบิทของตน ทัง้น้ี ในการด�าเนินงานจรงิอาจไมส่ามารถปฏบิตัติามกระบวนการ

ประเมนิความเสีย่งแบบทีน่�าเสนอในคู่มอืไดทุ้กกรณี ผูอ้่านสามารถประยุกต์การน�าคู่มอืไปใช ้

ใหเ้หมาะสมกบับรบิทและเงือ่นไขของพืน้ทีใ่หไ้ดม้ากทีส่ดุ
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1.3 นิยามค�าศัพท์

 ค�านิยามของค�าศพัทเ์ฉพาะทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัคู่มอืเล่มน้ี ดดัแปลงจากหนังสอืค�าศพัท ์

ด้านการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2557)  

ดงัน้ี

กระบวนการอย่างเป็นระบบของการใช้ค�าสัง่ทางการบรหิารองค์กรและทกัษะความสามารถ 

เชงิปฏบิตักิารเพือ่ด�าเนินยทุธศาสตร ์นโยบาย มาตรการ หรอืกจิกรรมต่าง ๆ เพือ่หลกีเลีย่ง ลด 

หรอืถ่ายโอนความเป็นไปไดใ้นการเกดิภยัพบิตั ิ รวมทัง้การเพิม่ศกัยภาพในการจดัการปัญหา  

เพือ่เตรยีมพรอ้มรบัผลกระทบทางลบของภยั

การปรบัตวัในระบบธรรมชาตหิรอืระบบมนุษยเ์พือ่ตอบสนองต่อสิง่เรา้ทางภมูอิากาศหรอืผลกระทบ 

ทีเ่กดิขึน้จากภยัพบิตั ิซึง่จะชว่ยลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้หรอืชว่ยสรา้งโอกาสจากภาวะวกิฤตได ้ 

การปรบัตวัใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตอ้งอาศยัศกัยภาพในการปรบัตวั (adaptability; adaptive 

capacity) โดยในทางภยัพบิตั ิ หมายถงึ ศกัยภาพของระบบในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมหรอื 

วถิกีารด�าเนินชวีติใหส้ามารถลดโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัหิรอืใหส้ามารถอยู่รอด

ในภาวะภยัพบิตัไิด ้ เชน่ การปรบัระบบการท�าเกษตรกรรมใหเ้ป็นการท�าเกษตรบนสวนลอยน�้า

ในพืน้ทีท่ีม่โีอกาสน�้าท่วมถงึ หรอืการปรบัวถิกีารคมนาคมมาใชเ้รอืเป็นยานพาหนะหลกัในช่วง

ฤดนู�้าหลากหรอืมนี�้าทว่มขงัเป็นเวลานานเป็นประจ�าทกุปี

มาตรการหรอืการปฏบิตักิารต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็เพือ่รกัษาชวีติและใหค้วามชว่ยเหลอื

บรรเทาทกุขข์ ัน้พืน้ฐานแก่ประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากเหตุการณ์ภยัพบิตั ิ เชน่ การกูช้พี 

กูภ้ยั การปฐมพยาบาล การแจกถุงยงัชพีและสิง่ของบรรเทาทกุข ์การบญัชาการในเหตุการณ์ฉุกเฉนิ 

การประสานงานเพือ่ล�าเลยีงผูป่้วย การบรหิารจดัการศนูยอ์พยพ

การปรับตัว (adaptation)

การเผชิญเหตุ การรับมือ (response)

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk management: DRM)
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การปรบัสภาพระบบสาธารณูปโภค การด�ารงชพี และสภาวะวถิคีวามเป็นอยูข่องชมุชนทีป่ระสบภยั 

ใหก้ลบัสูส่ภาวะปกต ิหรอืพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ตามความเหมาะสม (build back better) โดยการน�าเอา 

ปัจจยัต่าง ๆ   ในการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัเิขา้มาชว่ยในการฟ้ืนฟูดว้ย หมายรวมถงึ การซ่อมสรา้ง  

(reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (rehabilitation)

ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือ สงัคมที่มีความเสี่ยงต่อภัย ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ 

สภาพความเสีย่งภยัของตน รวมทัง้รูจ้กัวางมาตรการและการปฏบิตัติวัเพือ่ชว่ยลดหรอืถ่ายโอน

ความเสีย่งดงักลา่ว เพือ่ลดโอกาสในการไดร้บัผลกระทบจากภยั และหากประสบกบัภยักส็ามารถ

ฟ้ืนตวัไดด้ว้ยแนวทางและในระยะเวลาทีเ่หมาะสม หมายรวมถงึความสามารถของชมุชนในการ

ดแูลรกัษาโครงสรา้งและกลไกพืน้ฐานทีจ่�าเป็นใหป้ลอดภยัจากภยัพบิตัดิว้ย

แนวคดิและวธิปีฏบิตัใินการลดโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลกระทบทางลบจากภยัพบิตัผิา่นความพยายาม

อย่างเป็นระบบทีจ่ะวเิคราะห์และบรหิารจดัการปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุและผลกระทบของภยัพบิตั ิ 

เพือ่ด�าเนินนโยบาย มาตรการ หรอืกจิกรรมต่าง ๆ ในการลดความลอ่แหลม ลดปัจจยัทีท่�าใหเ้กดิ

ความเปราะบาง และเพิม่ศกัยภาพในการจดัการปัญหา มเีป้าหมายในการลดความเสีย่งทีม่อียู่ 

ในชมุชนและสงัคมในปัจจบุนั และป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต

ปฏบิตักิารลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภยัทีเ่ป็นอนัตรายต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจาก

ผลกระทบทางลบของภยัโดยมาก ไมส่ามารถขจดัใหห้มดไปอยา่งสิน้เชงิ แต่ขนาดและความรนุแรง

ของความเสยีหายสามารถลดลงได ้ จากการด�าเนินนโยบายและกจิกรรมต่าง ๆ มาตรการเพือ่ 

ลดผลกระทบ (mitigation measure) มุง่เน้นการลดผลกระทบทางตรงจากภยั และลดโอกาสการเกดิ 

ความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากการเกดิภยั แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่มาตรการเชงิโครงสรา้ง/

มาตรการแบบใชส้ิง่ก่อสรา้ง (structuralmitigation measure) และมาตรการทีไ่มใ่ชเ่ชงิโครงสรา้ง/

มาตรการแบบไมใ่ชส้ิง่ก่อสรา้ง (non-structural mitigation measure)

การฟื้นฟู (recovery)

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk reduction : DRR)

การลดผลกระทบ (mitigation)

การรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับ (resilience)
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ข้อมูลฐาน (baseline data)

ชุดข้อมูลที่บ่งบอกสภาวะของชุมชมหรือสังคมในอดีตหรือปัจจุบัน รวบรวมไว้เพื่อใช ้

เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น

ในอนาคต ในการบรหิารจดัการความเสี่ยงจากภยัพบิตัิ ขอ้มูลฐานของพื้นที่ในสภาวะก่อน 

ภยัพบิตัเิมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีม่กีารจดัเกบ็ภายหลงัการเกดิภยัพบิตั ิชว่ยใหส้ามารถประมวล

สถานการณ์ ตลอดจนระดบัผลกระทบที่เกดิขึน้ เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการภยัพบิตั ิ 

การกูช้พีกูภ้ยั การใหค้วามชว่ยเหลอื ตลอดจนการวางแผนเพือ่ฟ้ืนฟู เป็นตน้

ปัจจยัหรอืสภาวะใด ๆ ทีท่�าใหชุ้มชนหรอืสงัคมขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ท�าให ้

ไมส่ามารถรบัมอืกบัภยัพบิตั ิหรอืไมส่ามารถฟ้ืนฟูไดอ้ยา่งรวดเรว็จากความเสยีหายอนัเกดิจากภยั 

ปัจจยัเหลา่น้ีมอียูใ่นชมุชนหรอืสงัคมมานานกอ่นเกดิภยัพบิตัแิละอาจเป็นปัจจยัทีท่�าใหผ้ลกระทบ 

ของภยัมคีวามรนุแรงมากขึน้แบง่เป็น  3  ประเภท ไดแ้ก ่ความเปราะบางทางกายภาพ ความเปราะบาง 

เชงิสงัคมและโครงสรา้งทางสงัคม และความเปราะบางทางทศันคตแิละแรงจงูใจ

การทีผู่ค้น อาคารบา้นเรอืน ทรพัยส์นิ ระบบต่าง ๆ หรอืองคป์ระกอบใด ๆ มทีีต่ ัง้อยู่ในพืน้ที ่

เสีย่งภยัและอาจไดร้บัความเสยีหาย

โอกาสหรอืความเป็นไปไดใ้นการไดร้บัผลกระทบทางลบจากการเกดิภยัพบิตั ิ โดยผลกระทบ

สามารถเกดิขึน้กบัชวีติ สขุภาพ การประกอบอาชพี ทรพัยส์นิ และบรกิารต่าง ๆ ในระดบับุคคล 

ชมุชน สงัคม หรอืประเทศ

ระดบัความสูญเสยีที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสงัคมยอมรบัได้เมื่อพจิารณาจากสภาพสงัคมเศรษฐกิจ

วฒันธรรม วทิยาการ และสิง่แวดลอ้มในขณะนัน้

ความเปราะบาง (vulnerability)

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได ้(acceptable risk)

ความล่อแหลม (exposure)
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แผนทีแ่สดงพืน้ทีซ่ึง่มโีอกาสเกดิภยั เชน่ อุทกภยั คลืน่ยกัษส์นึาม ิภเูขาไฟระเบดิ โดยมากเป็นผล

ของการประเมนิความเป็นไปได ้ความถีข่องการเกดิภยั รวมทัง้ความรนุแรงของภยันัน้ ๆ

แผนทีแ่สดงผลการประเมนิความเสีย่ง ซึง่บ่งบอกระดบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อองคป์ระกอบทีม่ี

ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภยัในพืน้ทีห่น่ึง ๆ โดยมากแสดงผลเป็นระดบัสี

เหตุการณ์ทีเ่กดิจากธรรมชาตหิรอืการกระท�าของมนุษยท์ีอ่าจน�ามาซึง่ความสญูเสยีต่อชวีติทรพัยส์นิ 

ตลอดจนท�าใหเ้กดิผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

ในทางสากลหมายถงึการหยดุชะงกัอยา่งรนุแรงของการปฏบิตัหิน้าทีข่องชมุชน หรอืสงัคมอนัเป็น 

ผลมาจากการเกดิภยัทางธรรมชาตหิรอืเกดิจากมนุษย ์ซึง่สง่ผลต่อชวีติ ทรพัยส์นิ สงัคม เศรษฐกจิ 

และสิง่แวดลอ้มอย่างกวา้งขวาง เกนิกว่าความสามารถของชุมชนหรอืสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ดงักลา่วจะรบัมอืไดโ้ดยใช ้ทรพัยากรทีม่อียู่

ระบบขอ้มลูขา่วสารทีเ่ชื่อมโยงกบัค่าพกิดัภูมศิาสตรแ์ละรายละเอยีดของวตัถุบนพืน้โลกโดยใช้

คอมพวิเตอรท์ีป่ระกอบดว้ยฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรเ์พือ่การน�าเขา้ จดัเกบ็ ปรบัแก ้แปลง วเิคราะห์

ขอ้มลู และแสดงผลลพัธใ์นรปูแบบต่าง ๆ เชน่ แผนทีภ่าพ 3 มติ ิสถติ ิตารางขอ้มลู เพือ่ชว่ยใน

การวางแผนและตดัสนิใจของผูใ้ชใ้หม้คีวามถกูตอ้งและแมน่ย�า

ภัย (hazard)

แผนที่การเกิดภัย (hazard map)

แผนที่ความเสี่ยง (risk map)

ภัยพิบัติ (disaster)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information system: GIS)
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สภาวการณ์ ความช�านาญ หรอืทรพัยากรต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นความครอบครองของประชาชน ชมุชน  

หรอืสงัคมหน่ึง ๆ  ซึง่มคีณุลกัษณะเชงิบวก สามารถพฒันา เคลือ่นยา้ย และเขา้ถงึเพือ่น�ามาใชเ้พิม่

ขดีความสามารถ (capability) ของสงัคมและชมุชนในการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ

ชว่ยใหค้าดการณ์ภยัทีจ่ะเกดิขึน้และรบัมอืกบัความเสีย่งจากภยัพบิตัไิดม้ากขึน้

ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทางกายภาพและทางสงัคมทีม่คีวามเสีย่ง และมโีอกาสไดร้บัอนัตรายรา้ยแรง 

หรอืไดร้บัผลกระทบหากประสบภยัพบิตั ิ เช่น ประชาชน ครวัเรอืน โครงสรา้งชุมชน ระบบ

สาธารณูปโภค

องค์ประกอบที่มีความเสี่ยง (element at risk)

ศักยภาพ (capacity)



2 กระบวนการ

ประเมิน
ความเส่ียง



 คู่มอืฉบบัน้ีว่าดว้ยการประเมนิความเสีย่ง ดงันัน้ จ�าเป็นต้องเขา้ใจบรบิทของความเสีย่ง 

ในดา้นภยัพบิตั ิ

 ภยัพิบติั คือ “การหยุดชะงกัอย่างรุนแรงของการปฏิบตัิหน้าที่ของชุมชน หรือสงัคม 

อนัเป็นผลมาจากการเกดิภยัทางธรรมชาตหิรอืเกดิจากมนุษย ์ซึง่สง่ผลต่อชวีติ ทรพัยส์นิ สงัคม 

เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอย่างกวา้งขวาง เกนิกว่าความสามารถของชุมชนหรอืสงัคมทีไ่ดร้บั 

ผลกระทบดงักล่าวจะรบัมอืไดโ้ดยใชท้รพัยากรทีม่อียู่” (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ. 2557) ดงันัน้ ภยัพบิตัจิงึเกดิจากภยั เช่น ภยัคุกคาม หรอืเหตุการณ์ที่อาจก่อใหเ้กดิ

อนัตรายเกดิขึ้นในพื้นที่ที่มปีระชากรและทรพัย์สนิที่มคีวามล่อแหลมต่อภยั หรอืมศีกัยภาพ 

ทีอ่่อนแอเกนิกวา่จะรบัมอืกบัภยัได ้ จงึท�าใหไ้ดร้บัผลกระทบจากภยัดงักลา่ว ตวัอยา่งเชน่ พายุ

ไตฝุ้่ นชนิดรุนแรงซึ่งเกดิบนเกาะรา้งอาจไม่ท�าใหเ้กดิเป็นภยัพบิตั ิ แต่พายุไตฝุ้่ นแบบเดยีวกนั 

เกดิขึน้ในเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่น อาจท�าใหเ้กดิเป็นภยัพบิตัไิดห้ากคนหรอือาคารบา้นเรอืน

ซึง่เผชญิกบัความเรว็ลมทีแ่รงและฝนตกหนกัไมอ่าจตา้นทานผลกระทบจากภยัเหลา่น้ี

 ภยัธรรมชาติ เชน่ แผน่ดนิไหว หรอือุทกภยั อาจเป็นชนวนท�าใหเ้กดิภยัพบิตัไิด ้หากสภาพ

ทางสงัคม เศรษฐกจิทางกายภาพ และสิง่แวดลอ้ม มคีวามเปราะบางต่อภยัดงักลา่ว นอกจากน้ี

ความเสีย่งยงัขึน้อยูก่บัความเปราะบางศกัยภาพ และความลอ่แหลมของประชากรและองคป์ระกอบ 

ที่มีความเสี่ยง (element at risk) ซึ่งโดยปกติแล้วอาจไม่ได้รบัผลกระทบใด ๆ จนกว่า 

จะมชีนวนเหตุบางอยา่งเกดิขึน้ การมคีวามเสีย่งจงึน�าไปสูก่ารประสบกบัภยัพบิตั ิหากประชากร 

องค์กร และทรพัย์สนิในสงัคมไม่สามารถรบัมอืหรอืต้านทานผลรา้ยจากภยัได้ (WBI 2009)  

ด้วยเหตุน้ี การท�าความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงจึงเป็นขัน้ตอนที่ส�าคญัในการบริหารจดัการ 

ความเสีย่งจากภยัพบิตั ิการประเมนิความเสีย่งจะชว่ยสรา้งพืน้ฐานทีด่ ีและเป็นขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์

ในการด�าเนินโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั ลดผลกระทบ เตรยีมความพรอ้ม รบัมอื และ

ฟ้ืนฟูจากภยัพบิตัิ
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2.1 ภาพรวมเนื้อหา

 การประเมนิความเสีย่งเป็นวธิกีารระบุลกัษณะความรุนแรงและโอกาสในการเกดิผลกระทบ

ทางลบจากภยั โดยวเิคราะหภ์ยัทีอ่าจเกดิขึน้ ความลอ่แหลมทีม่ใีนพืน้ทีศ่กึษา และประเมนิสภาพ

ความเปราะบาง ณ ขณะนัน้ ซึง่มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะท�าใหเ้กดิอนัตรายต่อคน ทรพัยส์นิ บรกิาร  

การด�ารงชวีติ และสิง่แวดลอ้ม (UNISDR 2009) เป็นกระบวนการทีม่ลี�าดบัขัน้ตอนชดัเจน เป็นระบบ  

และโปร่งใส เป็นขอ้มูลพื้นฐานส�าคญัส�าหรบัการวางแผนพฒันาและตดัสนิใจทีม่กีารค�านึงถงึ 

ความเสีย่ง สามารถน�าไปปฏบิตัไิดใ้นหลายระดบั เชน่ ระดบัภมูภิาค ระดบัชาต ิระดบัทอ้งถิน่ และ 

ระดบัชมุชน 

 โดยทัว่ไปแลว้การประเมนิความเสีย่งจะชว่ยในการตอบค�าถามต่าง ๆ ต่อไปน้ี

    อาจเกดิภยัอะไรขึน้ในพืน้ที่

    มคีวามเป็นไปไดม้ากน้อยเพยีงใด

    ผลทีอ่าจตามมามอีะไรบา้ง

    มสีิง่ใดทีอ่าจชว่ยบรรเทาผลรา้ยของความเสีย่งนัน้หรอืไม่

    ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม ่และจ�าเป็นตอ้งการมจีดัการเพิม่เตมิหรอืไม่

 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for 

Standardization:ISO) ได้จดัท�า ISO 31000 ว่าด้วยการบรหิารจดัการความเสีย่ง ให้เป็น 

มาตรฐานสากลในเรือ่งของหลกัการ กรอบการด�าเนินงาน และกระบวนการในการบรหิารจดัการ

ความเสีย่ง (ดงัแสดงในรปูที ่1)
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การระบุความเสี่ยง (risk identification)
มภียัอะไรเกดิขึน้ไดบ้า้ง และมสีิง่ใดทีม่คีวามเสีย่งต่อภยับา้ง?

การประเมินความเสี่ยง

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง (risk treatment)
สามารถใชม้าตรการใดในการลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีร่บัได?้

มาตรการมตีน้ทนุและผลประโยชน์อยา่งไรบา้ง?
ควรเริม่ด�าเนินมาตรการเพือ่จดัการความเสีย่งเมือ่ใด?

ท่ีมา: ISO, 2009

การประเมินผลความเสี่ยง (risk evaluation)
ระดบัความเสีย่งทีส่ามารถรบัไดค้อืเทา่ไร?

มมีาตรการเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบแลว้หรอืไม?่
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รูปที่ 1 กรอบการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)
ความเป็นไปไดใ้นการเกดิภยั และผลกระทบของภยัแต่ละประเภทมอีะไรบา้ง?

ระดบัความเสีย่งโดยรวมเป็นเทา่ใด?

การก�าหนดบริบท
วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งคอือะไร?

เกณฑค์วามเสีย่งไดแ้ก่อะไรบา้ง?
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 กรอบมาตรฐานดงักลา่วแสดงกระบวนการโดยรวมของการประเมนิความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ย  

การระบุความเส่ียง (risk identification) การวิเคราะห์ความเส่ียง (risk analysis) และ 

การประเมินผลความเส่ียง (risk evaluation) ทัง้น้ี กรอบการบรหิารจดัการความเสีย่งตาม

มาตรฐาน ISO 31000 ท�าใหเ้กดิความเขา้ใจในภาพเบด็เสรจ็ของกระบวนการประเมนิความเสีย่ง

ทัง้หมด รวมถงึความเชือ่มโยงสูภ่าพใหญ่ของการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตั ิเน่ืองจาก

เป็นกรอบมาตรฐานทีผ่่านการทดสอบและรบัรองโดยผูเ้ชีย่วชาญทัว่โลก และไดร้บัการยอมรบั 

ใหเ้ป็นวธิปีฏบิตัมิาตรฐานโดยสากล ซึง่องคก์รต่าง ๆ อาท ิส�านกังานเพือ่การลดความเสีย่งจาก 

ภยัพบิตัแิหง่สหประชาชาต ิ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR)  

ใช้กรอบดงักล่าวในการอบรมผูเ้ชี่ยวชาญด้านการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัริะดบันานาชาต ิ 

ทัง้ยงัมกีารสง่เสรมิใหอ้งคก์รทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดบัสากล เปรยีบเทยีบแนวทาง

การปฏบิตัขิองตนในการประเมนิความเสีย่งกบักรอบมาตรฐานดงักลา่ว เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิกลไก

การบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ

 เมือ่กลา่วถงึการประเมนิความเสีย่ง จงึไมไ่ดห้มายถงึเพยีงแคผ่ลการประมาณระดบัความเสีย่ง

เทา่นัน้ แต่หมายรวมถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ประกอบไปดว้ย1

    การก�าหนดบรบิทและวตัถุประสงคใ์นการประเมนิความเสีย่ง

    การระบุความรบัผิดชอบว่าการประเมินความเสี่ยงอยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบและ 

  อ�านาจการด�าเนินงานของผูใ้ด

    การผนวกการประเมนิความเสีย่งเขา้ไปในกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งจาก 

  ภยัพบิตัโิดยรวม

    การก�าหนดวธิกีารในการประเมนิความเสีย่ง

    การระบุทรพัยากรหรอืขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิความเสีย่ง

    การสรา้งความเขา้ใจวา่สามารถยอมรบัความเสีย่งแต่ละชนิดไดม้ากน้อยเพยีงใดในบรบิท 

  ทีก่�าหนด 

    กระบวนการจดัท�ารายงานและทบทวนการประเมนิความเสีย่ง

1 World Bank, 2012, 2014.
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 แม้ขอบเขตและระดับในการประเมินความเสี่ยงอาจแตกต่างกันไปตามบริบทต่าง ๆ  

แต่ในการอธบิายความเสีย่งโดยทัว่ไปสามารถใชอ้งคป์ระกอบพืน้ฐานในการอธบิาย กล่าวคอื  

ความเสีย่งเป็นฟังก์ชัน่ของความน่าจะเป็นในการเกดิภยัหน่ึง ๆ ประกอบกบัความล่อแหลม  

(จ�านวนองคป์ระกอบทีม่คีวามเสีย่งทัง้หมด) และความเปราะบาง (ผลกระทบเฉพาะจากสภาวะ 

ลอ่แหลม) แสดงความสมัพนัธไ์ดโ้ดยสตูรต่อไปน้ี 

 World Bank (2014) ไดใ้หนิ้ยามองคป์ระกอบทัง้สามในฟังกช์ัน่ดงัน้ี:

    ภยั: ความเป็นไปไดใ้นการเกดิและความรุนแรงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีอ่าจ 

  สง่ผลรา้ยแรง เชน่ แรงสัน่สะเทอืนของพืน้ดนิซึง่เกดิจากแผน่ดนิไหว หรอืความเรว็ลม 

  อนัเน่ืองมาจากพายไุซโคลนเขตรอ้น2 

    ความล่อแหลม: ทีต่ ัง้ คุณลกัษณะ และจ�านวน/มลูค่าของทรพัยส์นิซึง่มคีวามส�าคญั 

  ในพืน้ทีท่ีศ่กึษา เช่น คน อาคาร โรงงาน พืน้ทีเ่กษตร และโครงสรา้งพืน้ฐานซึ่งม ี

  ความลอ่แหลมต่อภยั

    ความเปราะบาง: ระดบัผลกระทบที่เกิดขึ้นกบัทรพัย์สินเมื่อมีความล่อแหลมต่อ 

  แรงกระท�าจากภยั ซึง่แตกต่างกนัไปตามต�าแหน่งทางภมูศิาสตร ์เชน่ ความเปราะบางของ 

  อาคารแหง่หน่ึงต่อแผน่ดนิไหวจะเพิม่ขึน้ตามความรนุแรงของแรงสัน่สะเทอืนจากพืน้ดนิ  

  แต่จะลดลงหากมกีารออกแบบอาคารทีต่รงตามมาตรฐานการรบัมอืแผน่ดนิไหวมากขึน้3 

2 คูม่อืฉบบัน้ีกลา่วถงึความเสีย่งจากภยัทางธรรมชาตเิทา่นัน้ และไมไ่ดร้วมเอาภยัทีเ่กดิจากฝีมอืมนุษยห์รอืภยัทาง 
 เทคโนโลย ีเชน่ อาคารถลม่ หรอืการรัว่ไหลของขยะสารเคมเีขา้ไวด้ว้ย
3 สมการความเสีย่งบางครัง้จดัให ้“ศกัยภาพ” หรอื C เป็นตวัแปรโดด แสดงดว้ยสตูรวา่ 
                         ความเสีย่ง = f (ภยั x ความลอ่แหลม x ความเปราะบาง) / ศกัยภาพ 
 อยา่งไรตาม ส�าหรบัการวเิคราะหใ์นกรณีศกึษาในคูม่อืฉบบัน้ี ถอืวา่ ศกัยภาพ (C) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของ 
 ความเปราะบาง (V)

ความเส่ียง = f (ภยั x ความล่อแหลม x ความเปราะบาง)

2.2 นิยามความเสี่ยง
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ระดับสากล

 ในระดบัสากลการบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นประเดน็ส�าคญัทีป่รากฏในกรอบการด�าเนินงาน 

เซนไดเพือ่การลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิพ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for Disaster  

Risk Reduction: SFDRR 2015 - 2030) ซึง่มาแทนทีก่รอบการด�าเนินงานเฮยีวโกะ พ.ศ. 2548 -  

2558 (Hyogo Framework for Actions: HFA 2005 - 2015) โดยกรอบการด�าเนินงานเซนไดฯ ให ้

ความส�าคญักบัมาตรการ 4 ประการดงัน้ี:

 1. การสรา้งความเขา้ใจเรือ่งความเสีย่งจากภยัพบิตัิ

 2. การเสรมิสรา้งศกัยภาพในการบรหิารและจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัิ

 อาจกล่าวไดว้า่ ความเสีย่งเป็นผลรวมของการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดห้รอืความน่าจะเป็น

ในการเกดิภยัและระดบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากภยันัน้ ๆ โดยมากอยู่ในรูปของผลกระทบ 

ต่อมนุษย ์เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม รวมไปถงึผลกระทบทางการเมอืงและสงัคม เชน่ ความเสยีหาย 

ของอาคารบา้นเรอืน การเสยีชวีติและบาดเจบ็ของประชาชนจากแผน่ดนิไหว ความเสยีหายต่อ

ผลผลติทางการเกษตรจากภยัแลง้ หรอืมลูคา่ความเสยีหายจากอุทกภยั โดยสามารถกลา่วไดว้า่

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัองคป์ระกอบทีม่คีวามเสีย่งเกดิจากการทีอ่งคป์ระกอบดงักลา่วม ี

 (ก) ความลอ่แหลมต่อภยั 

 (ข) ความเปราะบาง  

 (ค) ขาดศกัยภาพในการรบัมอืหรอืทนรบัผลกระทบจากภยั (WBI 2009)

 ทัง้น้ี ผลการประเมนิความเสีย่งมกัน�าเสนอในรปูแบบของแผนทีค่วามเสีย่ง เมตรกิซค์วามเสีย่ง  

หรอืกราฟความน่าจะเป็นของความเสีย่ง แสดงระดบัของความเสีย่งซึง่อาจกระทบต่อพืน้ที ่ภาคสว่น  

หรอืกลุม่ประชากร ซึง่จะน�าเสนออยา่งละเอยีดในบทต่อ ๆ ไป

2.3 ความส�าคัญของการประเมินความเสี่ยงในระดับสากลและระดับชาติ
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 3. การลงทุนในการลดความเสี่ยงจากภยัพบิตัิเพื่อให้พร้อมรบัมอืและฟ้ืนคนืกลบัได้ใน 

  ระยะเวลาทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

 4. การพฒันาศกัยภาพในการเตรยีมความพรอ้มเผชญิเหตุภยัพบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจน 

  การฟ้ืนสภาพและซ่อมสรา้งทีด่กีว่าเดมิในช่วงของการบูรณะฟ้ืนฟูภายหลงัเหตุภยัพบิตั ิ 

  (build back better)

 ประเดน็ส�าคญัประการที ่ 1 “การสร้างความเข้าใจเรื่องความเส่ียงจากภยัพิบติั” ระบุวา่ 

การบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัคิวรตัง้อยู่บนความเขา้ใจเกีย่วกบัความเสีย่งในทุกมติ ิ

ไมว่า่จะเป็นเรือ่งความเปราะบาง ศกัยภาพ ความลอ่แหลมของคนและทรพัยส์นิ ลกัษณะของภยั 

และสิง่แวดลอ้ม โดยความรูค้วามเขา้ใจดงักล่าวสามารถน�ามาใชป้ระเมนิความเสีย่ง ป้องกนั  

ลดผลกระทบ เตรยีมความพรอ้ม และรบัมอืภยัพบิตั ิและเน่ืองจากกระบวนการประเมนิความเสีย่ง

เป็นสว่นหน่ึงของกรอบมาตรฐานในการจดัการความเสีย่งตามหลกัการสากล เช่น ISO 31000  

ดงันัน้ จงึเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปวา่การผนวกกระบวนการประเมนิความเสีย่งใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของ

การวางแผนพฒันาจะเป็นวธิกีารหน่ึงทีท่�าใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถระบุความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทีอ่าจสง่ผลกระทบแบบไมค่�านึงถงึพรมแดนประเทศ หรอืขอบเขตภาระหน้าทีข่องแต่ละภาคสว่น

 แนวคดิของการสรา้ง “การเข้าใจความเส่ียง (Understanding Risk)” ไดถ้กูกล่าวถงึใน

ปี พ.ศ. 2553 ในการประชุมทีม่กีารรวมตวัของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญและผูป้ฏบิตังิานในหลากหลาย

สาขาวชิาชพีมากกวา่ 3,000 คน จากทัว่โลก (World Bank 2014) เน่ืองจากความตระหนกัวา่  

“ความเสีย่ง” เป็นสิง่ส�าคญัทีช่ว่ยในการสรา้งการรูร้บั ปรบัตวั และฟ้ืนคนืกลบัจากภยั ซึง่จะท�าให้

ส�าเรจ็ไดต้อ้งอาศยัความร่วมมอืและการสรา้งภาคสีนบัสนุน อกีทัง้การแลกเปลีย่นขอ้มลูยงัเป็น

หวัใจส�าคญัของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญในการด�าเนินงานดา้นภยัพบิตั ิ จงึไดม้กีารจดัการประชุมระดบั

โลกในหวัขอ้เรือ่งการเขา้ใจความเสีย่งน้ีทกุ ๆ 2 ปี เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่น อภปิรายถงึแนวทาง

ปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ น�าเสนอนวตักรรมดา้นการประเมนิความเสีย่งภยั รวมถงึเป็นการสรา้งและพฒันา

ความรว่มมอืในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ ในอนาคต 
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ระดับชาติ

 ในระดบัชาต ิ หลายประเทศไดจ้ดัท�าแผนและนโยบายระดบัชาตวิ่าดว้ยการบรหิารจดัการ

ความเสีย่งจากภยัพบิตัเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ตวัอยา่งเชน่ ประเทศบงัคลาเทศ อนิเดยี อนิโดนีเซยี 

เมยีนมาร์ ฟิลปิปินส ์ และประเทศไทย ทีเ่ป็นประเทศตวัอย่างในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ผล

ส�าเรจ็ประการส�าคญัของ HFA 2005 - 2015 คอืการสง่เสรมิใหเ้กดิความรเิริม่ในระดบัชาต ิและ 

การเตรยีมการในระดบัองคก์รในเรือ่งการบรหิารจดัการความเสีย่งภยัพบิตั ิ แมว้า่จะยงัมชีอ่งวา่ง

ในการด�าเนินงานดงักลา่วอยูม่าก แต่ในหลายประเทศไดเ้ริม่มกีรอบการด�าเนินงานดา้นนโยบาย

และกฎหมายในเรือ่งการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัแิลว้ รวมทัง้การใหค้วามส�าคญักบั

การประเมนิความเสีย่งในขัน้ตอนการวางแผนเบือ้งตน้ส�าหรบับรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัิ

 การประเมนิความเสีย่งในระดบัชาต ิเป็นการประเมนิเพือ่ระบุพืน้ทีท่างภมูศิาสตรว์า่บรเิวณใด 

ทีเ่สีย่งต่อภยัต่าง ๆ มากทีสุ่ด การประเมนิดงักล่าวจะน�าไปใชใ้นการจดัล�าดบัความส�าคญัใน 

การลดความเสีย่งจากภยัพบิตัขิองชาต ิ และเป็นสว่นในการท�าใหน้โยบายการลดความเสีย่งจาก 

ภยัพบิตัริะดบัชาตไิดถู้กน�าไปปฏบิตัจิรงิในรูปแบบของแผนและนโยบายการพฒันา โครงการ 

ลงทนุ และ/หรอืแผนรบัมอืฉุกเฉินต่าง ๆ

 ในประเทศไทย กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ไดเ้ริม่ด�าเนินงานเพือ่น�าแนวคดิ

การบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัติามหลกัการสากล สูแ่นวทางการปฏบิตั ิ ภายใตก้รอบ

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2558 ซึง่จดัท�าโดยคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ 

และอนุมตัโิดยมตขิองคณะรฐัมนตร ี เมื่อวนัที ่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 แผนฉบบัน้ีมุ่งด�าเนิน

งานตามมาตรการส�าคญัทีร่ะบุไวใ้นกรอบการด�าเนินงานเซนไดฯ ซึ่งเป็นกรอบและทศิทางใน 

การปฏบิตังิานส�าหรบัทุกภาคสว่น ตัง้แต่ระดบัชาตจินถงึระดบัทอ้งถิน่ เพือ่ใหร้ะบบการบรหิาร

จดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัขิองประเทศไทยมโีครงสรา้งทีช่ดัเจนและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

แผนดงักลา่วประกอบดว้ยยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัทิีเ่ชือ่มโยงกนั  

4 ประการ โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเพิ่ม 

ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ รวมไปถงึความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมทีย่ ัง่ยนื โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี:
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 1. การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั – สง่เสรมิใหท้กุภาคสว่นใหค้วามส�าคญักบัมาตรการ 

  ป้องกนัการลดผลกระทบ และการเตรยีมความพรอ้ม และผนวกการลดความเสีย่งจาก 

  ภยัพบิตัเิขา้กบันโยบายทางสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม

 2. การบรูณาการการจดัการในภาวะฉุกเฉิน – สง่เสรมิใหม้กีารด�าเนินการดา้นการบรหิาร 

  จดัการเหตุฉุกเฉินอย่างบูรณาการ โดยจดัใหม้มีาตรฐานส�าหรบัการรบัมอืฉุกเฉิน และ 

  ระบบการบรหิารจดัการเหตุฉุกเฉินทีม่โีครงสรา้งแบ่งแยกชดัเจน เพือ่รบัมอืกบัภยัพบิตั ิ

  ทกุประเภท และทกุระดบั

 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟอูย่างยัง่ยืน – จดัท�าโครงการฟ้ืนฟูทีม่คีวามครอบคลุม  

  และส่งเสรมิมาตรการป้องกนัภยัพบิตัิที่ดยีิง่ขึ้นและปลอดภยักว่าเดมิ ส่งเสรมิการม ี

  สว่นรว่มของประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัใินการฟ้ืนฟู ฟ้ืนสภาพ และซ่อมสรา้ง  

  เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการด�ารงชวีติ และเตรยีมความพรอ้มรบัภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิซ�้า

 4. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั – 

  พฒันาศกัยภาพดา้นการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัใิหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐาน 

  สากล พฒันากลไกในการประสานงานส�าหรบัการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรม 

  ในระดบัสากล เพือ่รกัษาความเป็นผูน้�าในดา้นการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัิ

 แต่เดมินัน้ การด�าเนินงานในประเทศไทยมุง่เน้นการเผชญิเหตุฉุกเฉนิและไมไ่ดใ้หค้วามส�าคญั

กบัมาตรการลดผลกระทบและการเตรยีมความพรอ้มมากนกั ดงันัน้ กรอบยุทธศาสตรท์ี ่ 1 ใน 

แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ พ.ศ. 2558 ทีมุ่่งเน้นการป้องกนั ลดผลกระทบ 

และเตรยีมความพรอ้ม ใหเ้ป็นยุทธศาสตร์เพื่อการลดความเสีย่งทีช่ดัเจน นับเป็นก้าวส�าคญั

ในการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัขิองประเทศ นอกจากนัน้ ยุทธศาสตร์ขอ้น้ียงัให ้

ความส�าคญักบัการประเมนิความเสีย่ง เน่ืองจากเป็นกระบวนการสนบัสนุนใหเ้กดิขอ้มลูทีส่�าคญั

และเป็นประโยชน์ต่อการเชือ่มโยงการลดความเสีย่งจากภยัพบิตักิบันโยบายดา้นสงัคม เศรษฐกจิ

และสิง่แวดลอ้ม ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ในตอนตน้ เพราะการประเมนิความเสีย่งคอืพืน้ฐานส�าหรบั

การวางแผนงานและโครงการในการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัิ
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 การประเมนิความเสีย่งเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชข้อ้มลูจ�านวนมาก หลากหลายประเภทและ

รปูแบบ ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ การประเมนิความเสีย่งในประเทศไทยทัง้ในระดบัชาติ

และระดบัจงัหวดัจะตอ้งใชข้อ้มลูจากหลายแหลง่ โดยมากมาจากแหลง่ขอ้มลูทตุยิภมู ิเชน่ รายงาน 

ผลการศกึษา สิง่พมิพ ์รวมไปถงึเอกสารจากหน่วยงานทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื เชน่ หน่วยงานรฐับาล  

ทอ้งถิน่ หน่วยงานระหวา่งประเทศทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการเหตุการณ์ภยัพบิตั ิท�าใหม้คีวามทา้ทาย 

ในเรือ่งความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู ความถกูตอ้งในการบนัทกึขอ้มลูรปูแบบของขอ้มลูทีเ่ขา้กนัได ้

ขอบเขตและความละเอยีดของชัน้ขอ้มลู และอื่น ๆ ดงันัน้ จงึจ�าเป็นตอ้งก�าหนดแหล่งขอ้มลูให้

ชดัเจนและอาจตอ้งมกีารปรบัปรงุและปรบัแกข้อ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดใ้หม้คีวามสอดคลอ้งกนั

ก่อนทีจ่ะเริม่ประมวลขอ้มลู

 นอกจากประเดน็ความทา้ทายดา้นขอ้มลูทีก่ลา่วถงึในขา้งตน้แลว้ ปัญหาส�าคญัอกีประการหน่ึง 

ที่มกัจะพบในขัน้ตอนน้ีเกอืบทุกกรณี คอื การขาดขอ้มูลส�าคญัเกี่ยวกบัภยั ความล่อแหลม  

ความเปราะบาง และศกัยภาพ ซึง่จ�าเป็นอยา่งยิง่ต่อการวเิคราะห ์ดงันัน้ จงึควรค�านึงถงึอุปสรรค

ความท้าทายพื้นฐานเหล่าน้ีในกระบวนการจดัเกบ็ขอ้มูล และก�าหนดขอบเขตระยะเวลาของ

กระบวนการเกบ็ขอ้มูลใหไ้ดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถเริม่ด�าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

ในกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด

 ตารางท่ี 1 แสดงใหเ้หน็ตวัอย่างตารางการเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ของการประเมนิความเสีย่ง

จากโครงการประเมนิความเสี่ยงในจงัหวดัเชยีงราย ภายใต้โครงการบูรณาการการปรบัตวั 

ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัใินการวางแผนพฒันา

ในประเทศไทย (Mainstreaming Climate Change Adaptation and Disaster Reduction in  

Development Planning in Thailand: MADRiD) โดยการสนับสนุนของส�านักงานโครงการ

พฒันาแหง่สหประชาชาต ิ (United Nations Development Programme: UNDP) ในระหวา่งปี  

พ.ศ. 2558 - 2559 ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่การประเมนิความเสีย่งในแต่ละครัง้ ตอ้งใชข้อ้มลูจ�านวนมาก

จากหลากหลายหน่วยงาน

2.4 การเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูลส�าหรับการประเมินความเสี่ยง
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เกษตรกรรม

การชลประทาน

สภาพภมิูศาสตร์

พืน้ฐาน

อาคารสถานท่ี

ส�าคญั

- ขอ้มลูทางการเกษตร 

- พืน้ทีช่ลประทาน

- โครงสรา้งชลประทาน 

 (โครงการขนาดเลก็

 กลาง และใหญ่)

- ขอบเขตการปกครอง

- แมน่�้า

- โรงเรยีน

- พืน้ทีเ่กษตรกรรม

- ประเภทพชืผลในพืน้ที่

- ปรมิาณผลผลติต่อปี 

 ต่อพชืผลหน่ึงประเภท

- พืน้ทีช่ลประทาน

- พชืผลในพืน้ทีช่ลประทาน

- ปรมิาณผลผลติของพชืผล

 ในพืน้ทีช่ลประทานต่อปี

- ทีต่ ัง้ (ละตจิดู ลองจจิดู)

- วสัดใุนการก่อสรา้ง

- ปรมิาณน�้าทีจ่า่ยและ

- ความจใุนการกกัเกบ็น�้า

- บรเิวณพืน้ทีช่ลประทานที่

 โครงสรา้งเหลา่น้ีครอบคลุม

- ขอบเขตจงัหวดั

- ขอบเขตอ�าเภอ

- ขอบเขตต�าบล

- ทีต่ ัง้หมูบ่า้น

- เครอืขา่ยแมน่�้า

- ทีต่ ัง้ (ละตจิดู ลองจจิดู)

- วสัดใุนการก่อสรา้ง

- ชนิดหลงัคา

- จ�านวนชัน้

- ส�านกังานเศรษฐกจิ

 การเกษตร

- ส�านกังานเกษตรจงัหวดั

- โครงการชลประทาน

- โครงการชลประทาน

- ส�านกังานเศรษฐกจิ

 การเกษตร

- โครงการชลประทาน

- กรมการปกครอง

- โครงการชลประทาน

- กรมพฒันาทีด่นิ

- กรมทรพัยากรน�้า

- ส�านกังานพฒันา

 เทคโนโลยอีวกาศและ

 ภมูสิารสนเทศ (GISTDA)

- ส�านกังานโยธาธกิารและ 

 ผงัเมอืงจงัหวดั

ตารางที่ 1 ตารางบันทึกข้อมูลส�าหรับการประเมินความเส่ียงจังหวัดเชียงราย โครงการ MADRiD

ภาคส่วนเป้าหมาย ประเภทข้อมูล ข้อมูลท่ีต้องการ ตัวอย่างแหล่งข้อมูล
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ด้านประชากร

บา้นเรือน

ศาสนา

- สถานีอนามยั/

 โรงพยาบาล

- โรงงาน

- ประชากร (ในหน่วย 

 การปกครองทีเ่ลก็

 ทีส่ดุ)

- บา้นเรอืน

- อาคารสถานที่

 ทางศาสนา

- ทีต่ ัง้ (ละตจิดู ลองจจิดู)

- วสัดใุนการก่อสรา้ง

- จ�านวนเตยีง

- ทีต่ ัง้ (ละตจิดู ลองตจิดู)

- ประเภทโรงงาน

- จ�านวนเพศชาย 

- จ�านวนเพศหญงิ 

- อายุ

- จ�านวนบา้นในต�าบล

- ทีต่ ัง้

- วสัดใุนการก่อสรา้ง

- ลกัษณะพืน้

- ลกัษณะก�าแพง

- ชนิดหลงัคา

- ปีทีส่รา้ง

- จ�านวนชัน้

- สภาพทางกายภาพ

- จ�านวนผูอ้ยูอ่าศยั

- ทีต่ ัง้ (ละตจิดู ลองตจิดู)

- วสัดใุนการก่อสรา้ง

- GISTDA

- ส�านกังานโยธาธกิารและ

 ผงัเมอืงจงัหวดั

- ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

- ส�านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

- ส�านกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

- ทีท่�าการปกครองจงัหวดั

- ส�านกังานสถติจิงัหวดั

- ส�านกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

- ทีท่�าการปกครองจงัหวดั

- ส�านกังานสถติจิงัหวดั

- การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

 (ในการศกึษาน้ีใชต้�าแหน่ง

 ของมเิตอรไ์ฟฟ้าเพือ่อนุมาน

 ต�าแหน่งของบา้น)

- ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืง

 จงัหวดั

- ส�านกังานเทศบาล

- GISTDA

- ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืง 
 
 จงัหวดั

- ส�านกังานเทศบาล

ตารางที่ 1 ตารางบันทึกข้อมูลส�าหรับการประเมินความเส่ียงจังหวัดเชียงราย โครงการ MADRiD (ต่อ)

ภาคส่วนเป้าหมาย ประเภทข้อมูล ข้อมูลท่ีต้องการ ตัวอย่างแหล่งข้อมูล
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การท่องเท่ียว

การคมนาคม

- โรงแรม

- สะพาน

- ถนน

- ทีต่ ัง้ (ทีอ่ยู)่

- จ�านวนหอ้ง

- ทีต่ ัง้

- ลกัษณะการรบัน�้าหนกั

- ชนิดตอมอ่

- วสัดุ

- จ�านวนชว่ง

- ความยาวชว่ง

- ปีทีส่รา้ง

- เครอืขา่ยถนน

- ชนิดพืน้ผวิ

- จ�านวนชอ่งจราจร

- ปีทีส่รา้ง

- ส�านกังานทอ่งเทีย่วและกฬีา

- GISTDA 

- กรมทางหลวง

- กรมทางหลวงชนบท

- กรมทางหลวง

- กรมทางหลวงชนบท

ตารางที่ 1 ตารางบันทึกข้อมูลส�าหรับการประเมินความเส่ียงจังหวัดเชียงราย โครงการ MADRiD (ต่อ)

ภาคส่วนเป้าหมาย ประเภทข้อมูล ข้อมูลท่ีต้องการ ตัวอย่างแหล่งข้อมูล

2.5 การเตรียมการในระดับสถาบันเพ่ือการประเมินความเส่ียง

 การเกบ็รวบรวม วเิคราะห ์ และจดัท�าขอ้มลูความเสีย่งเริม่ไดร้บัความสนใจจากผูม้สีว่นรว่ม 

ในหลาย ๆ  ระดบั ทัง้ความสนใจในความเสีย่งทีม่อียูแ่ลว้ในปัจจบุนั และความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหม่

ในอนาคต ท�าใหเ้กดิแรงกระตุน้ในการสรา้งความรว่มมอื สือ่สาร และสรา้งภาคเีครอืขา่ยระหวา่ง 

ผู้เกี่ยวขอ้งโดยไม่จ�ากดัขอบเขตทางภูมศิาสตร์หน่วยงานและสาขาวชิา ซึ่งในปัจจุบนัความ 

รว่มมอืเหลา่น้ีมคีวามกา้วหน้าเป็นอยา่งมาก  

 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการประเมินความเสี่ยงตัง้แต่เริ่มต้น 

เป็นสิง่ที่ส�าคญัยิง่ เน่ืองจากหน่วยงานเหล่าน้ีสามารถให้ขอ้มูลและเขา้ถงึชัน้ขอ้มูลส�าคญัได ้ 
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การทีห่น่วยงานภาครฐัไดม้สีว่นรว่มในการประเมนิความเสีย่ง ท�าใหม้คีวามเขา้ใจถงึความตอ้งการ

ดา้นขอ้มลูและรปูแบบของขอ้มลูทีจ่�าเป็น ซึง่ชว่ยในการวางแนวทางเพือ่พฒันาวธิกีารเกบ็ขอ้มลู 

และจดัท�าฐานขอ้มลูทีส่ามารถน�าไปใชใ้นการประเมนิความเสีย่งต่อไปไดใ้นอนาคต นอกจากนัน้ 

หน่วยงานภาครฐัยงัเป็นผูท้ีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ยวดในการน�าผลจากการประเมนิความเสีย่ง 

ทีจ่ดัท�าขึน้ไปใชใ้นการพฒันาดา้นต่าง ๆ อกีดว้ย

 อย่างไรกด็ ี ความร่วมมอืในการประเมนิความเสีย่งสามารถขยายจากความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานภาครฐัดว้ยกนัเอง ไปสูค่วามรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชน ตลอดจนผูม้สีว่นรว่ม

ส�าคญั อาท ิมหาวทิยาลยั บุคลากรดา้นสาธารณสขุ องคก์รดา้นการพฒันา หรอืแมก้ระทัง่สือ่มวลชน 

การสรา้งความร่วมมอืเช่นน้ีจะช่วยส่งเสรมิใหก้ารประเมนิความเสีย่งส�าเรจ็ลุล่วงไปได้เพราะ 

ทกุภาคสว่นลว้นมุง่ในผลสมัฤทธิเ์ดยีวกนั อนัไดแ้ก่ ขอ้มลูความเสีย่งทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืได ้สามารถ

เขา้ถงึได ้สามารถน�าไปใชไ้ดแ้ละเป็นขอ้มลูทีม่คีวามเขา้ใจไดโ้ดยทัว่กนั

 เน่ืองจากการประเมนิความเสี่ยงจากภยัพบิตัติ้องใช้ขอ้มูลจ�านวนมากและประกอบด้วย 

การวเิคราะหปั์จจยัทางความเสีย่งหลายประการ ทมีประเมนิความเสีย่งจงึควรประกอบดว้ยสมาชกิ

ทีม่คีวามรูใ้นหลากหลายสาขาวชิา โดยสว่นใหญ่ประกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง 

ดงัต่อไปน้ี:

    ผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการความเส่ียงจากภยัพิบติั: มบีทบาทในการใหค้วามรู ้

  ความเขา้ใจพื้นฐาน ว่าแต่ละขัน้ตอนในการประเมนิความเสีย่งมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั 

  กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัอิยา่งไร มหีน้าทีด่แูลใหก้ระบวนการ 

  ประเมนิความเสีย่งเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และมกีารน�าผลทีไ่ดไ้ปใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ 

  สงูสดุในการลดความเสีย่ง

    ผูเ้ช่ียวชาญด้านภยัเฉพาะทาง (เช่น ผูเ้ช่ียวชาญด้านแผน่ดินไหว นักธรณีวิทยา  

  นักอตุนิุยมวิทยา นักอทุกวิทยา นักภมิูศาสตรก์ายภาพ): เป็นผูเ้ชีย่วชาญทีร่บัผดิชอบ 

  ขอ้มลูทางวทิยาศาสตรใ์นการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชีย่วชาญของตน  

  ตวัอย่างเช่น นักอุทกวิทยารบัผดิชอบข้อมูลเกี่ยวกบัระดบัน�้าท่วมในการประเมนิ 

  ความเสีย่งส�าหรบัอุทกภยั
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    ผูเ้ช่ียวชาญในสายอาชีพ   (เช่น   วิศวกรโยธาและวิศวกรโครงสรา้ง นักวางผงัเมือง และ 

  นักวางแผนพฒันาระดบัภมิูภาค นักเศรษฐศาสตร ์เกษตรกร และนักนิเวศวิทยา):  

  เป็นผูเ้ชีย่วชาญทีร่บัผดิชอบขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งซึง่เกีย่วขอ้งกบัสาขา 

  อาชพีของตน ตวัอย่างเช่น วศิวกรโครงสรา้งจะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัความเสยีหาย 

  ทีอ่าจเกดิขึน้กบัอาคารเมือ่เกดิแผน่ดนิไหว ผูเ้ชีย่วชาญเหล่าน้ียงัมหีน้าทีใ่หค้�าแนะน�า 

  ดา้นนโยบายซึง่เกีย่วขอ้งกบัสาขาอาชพีของตน

    นักสงัคมศาสตร ์ (เช่น นักสงัคมวิทยา นักมานุษยวิทยา นักประชากรศาสตร ์ 

  นักนโยบายส่ิงแวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบาย และนักภูมิศาสตร์มนุษย์):  

  ผูเ้ชีย่วชาญทางความเสีย่งจากภยัพบิตัใินดา้นมนุษย ์ สงัคม และสถาบนั ตวัอยา่งเชน่  

  นักสงัคมวทิยาอาจท�าการวเิคราะห์ความเปราะบางและศกัยภาพของกลุ่มประชากร 

  อนัหลากหลายในบรเิวณศกึษา ซึ่งอาจรวมถงึการเขา้ไปยงักลุ่มชุมชนหน่ึงซึ่งไดร้บั 

  ผลกระทบจากภยัธรรมชาตแิละเกบ็ขอ้มลูโดยตรงจากกลุม่เป้าหมาย

    ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์: ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลด้านพื้นที่ของ 

  ทุกองคป์ระกอบของการประเมนิความเสีย่งโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์ (GIS)  

  ผูเ้ชีย่วชาญเหล่าน้ีมหีน้าทีพ่ฒันาแผนทีซ่ึง่แสดงขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ในบรเิวณทีศ่กึษา 

  อาทเิชน่ แผนทีภ่ยั แผนทีค่วามเปราะบาง 

    นักวิเคราะห์ความเส่ียง: ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้ทางด้านการเงินและการบัญช ี 

  เป็นผู้ประมวลและวเิคราะห์ความเสี่ยง รวมทัง้จดัประเภทและจดัระดบัความเสี่ยง  

  ความล่อแหลม และประมาณค่าความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้กบัพื้นที่ศกึษาหรอืกลุ่ม 

  องคป์ระกอบทีม่คีวามเสีย่ง

    ผูป้ระสานงาน: ทกุโครงการจ�าเป็นตอ้งมผีูป้ระสานงานทีม่คีณุภาพ ท�าหน้าทีส่งัเคราะห ์

  เน้ือหาทัง้หมดทีจ่ดัท�าขึน้ และประสานงานกบัผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง รวมไปถงึ 

  ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่สีว่นรว่มในกระบวนการ ไมว่า่จะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน องคก์ร 

  ประชาสงัคม และอืน่ ๆ
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 โดยมากแล้ว การประเมนิความเสี่ยงจากภยัพบิตัิไม่สามารถท�าให้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วย 

หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง ในกรณีหน่วยงานใดมคีวามประสงคจ์ะท�าการประเมนิความเสีย่ง  

แต่ยงัขาดบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง ความเป็นไปไดอ้ยา่งหน่ึงคอืการหาพนัธมติรทีม่ ี

ความรูเ้ฉพาะทางดา้นเทคนิคและสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานอืน่โดยเฉพาะกบัภาคการศกึษา 

ซึง่ในประเทศไทยพบว่า มมีหาวทิยาลยัและสถาบนัเฉพาะทางจ�านวนมากทีม่ศีกัยภาพในการ

ประเมนิภยัหลายประเภทดว้ยหลกัการทางวทิยาศาสตร ์และมเีครือ่งมอืในการท�างานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบั GIS ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการประเมนิภยัและความเสีย่งอยู่แลว้ ตวัอย่างเช่น ในกรณี

ของจงัหวดัเชยีงราย ไดม้กีารสรา้งความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัในภมูภิาค ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ่ในการศกึษาความเสีย่งจากแผน่ดนิไหวในเมอืงเชยีงราย ซึง่ทางมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืและการสนบัสนุนเชงิวชิาการในวจิยัเกีย่วกบัภยัแผน่ดนิไหว ความลอ่แหลม 

ความเปราะบาง และการประเมนิความเสีย่งกบัทางจงัหวดั

 ส�าหรบัการประเมนิความเสีย่งในระดบัชาตหิรอืระดบัจงัหวดั โดยปกตแิลว้ มกัจ�าเป็นตอ้งม ี

การจดัตัง้คณะท�างานหลายคณะส�าหรบัการประเมนิความเสีย่งจากภยัธรรมชาตแิต่ละประเภท  

และมตีวัแทนหรอืผูป้ระสานงานจากหน่วยงานภาครฐัหลากหลายหน่วยงานเขา้รว่ม ซึง่อาจรวมถงึ 

ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัในหลายระดบัการปกครอง เชน่ ระดบัภมูภิาค ระดบัจงัหวดั ระดบัอ�าเภอ 

รวมไปถงึกลุ่มผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีในบรเิวณพื้นที่ที่ศกึษา ในหลายกรณี มกัจะต้องมกีารระบุ 

หน่วยงานภาครฐับางหน่วยงานแบบเฉพาะเจาะจงใหเ้ขา้ร่วมเป็นคณะท�างานตามบรบิทและ

ขอบเขตของการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะจดัท�าขึน้ พรอ้มก�าหนดความรบัผดิชอบในการด�าเนินงาน  

ซึง่อาจประกอบดว้ยการจดัเกบ็ขอ้มลู การตรวจสอบขอ้มลูและงานอืน่ ๆ  ทีจ่�าเป็น ทัง้น้ี หน่วยงาน 

ทีไ่ม่ไดม้ภีารกจิโดยตรงในเรื่องเกี่ยวกบัภยัพบิตักิค็วรเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของทมีประเมนิฯ 

เน่ืองจากหน่วยงานเหล่าน้ีอาจมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการวางแผนพฒันาจงัหวดัหรอืประเทศและ

สามารถช่วยสรา้งความตระหนักในเรื่องความเสีย่งไดใ้นอนาคต ซึ่งความคดิเหน็และมุมมอง 

ในประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจากหน่วยงานเหล่าน้ีลว้นมคีวามส�าคญัต่อกระบวนการประเมนิ 

ความเสีย่งทัง้สิน้
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 การประเมนิความเสีย่งไมว่า่จะในระดบัชาตหิรอืระดบัทอ้งถิน่ ควรมุง่สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนั 

แก่ผูม้สีว่นรว่ม ทัง้เจา้หน้าทีร่ฐั นกัวชิาการ สถาบนัวจิยั องคก์ารพฒันาเอกชน (NGO) หน่วยงาน 

ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป ในเรื่องของความเสี่ยงที่ก�าลงัเผชญิอยู่และการจดัล�าดบั 

ความส�าคญัของจดัการความเสีย่งเหล่าน้ี ประการสุดทา้ยทีส่�าคญัยิง่ คอื การสื่อสารเกีย่วกบั 

ความเสีย่ง หรอืการใหข้อ้มลูกบัสาธารณชนเกีย่วกบักระบวนการและผลของการประเมนิความเสีย่ง  

เน่ืองจากจะเป็นกุญแจส�าคญัที่จะท�าใหค้นในสงัคมมคีวามรูค้วามเขา้ใจที่ดขี ึน้เกี่ยวกบัสภาพ 

ความเสีย่ง รวมทัง้ยงัเป็นการสรา้งการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการวางแผนรบัมอื 

เหตุฉุกเฉนิ การเตอืนภยัลว่งหน้า การเตรยีมความพรอ้มและการเผชญิภยั การป้องกนัและการลด 

ผลกระทบ และการฟ้ืนฟูและการซ่อมสรา้งรว่มกนั



3 การระบุ
ความเส่ียง
(risk identification)



3.1 วัตถุประสงค์ของการระบุความเสี่ยง

 การระบุความเสีย่งเป็นขัน้ตอนแรกในการประเมนิความเสีย่ง โดยเป็นกระบวนการคน้หา และ

สรา้งความเขา้ใจถงึองคป์ระกอบของความเสีย่งภยัพบิตัใินพืน้ทีศ่กึษา มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้กดิ

ความเขา้ใจวา่ภยัใดสามารถเกดิขึน้ในพืน้ที ่มคีวามรนุแรงขนาดใด พรอ้มทัง้ สรา้งฐานขอ้มลูของ

สิง่ทีอ่าจมคีวามลอ่แหลมและเปราะบางต่อภยัดงักลา่ว

 แมว้่าการประเมนิความเสีย่งในบางครัง้จะมุ่งศกึษาเกี่ยวกบัภยัธรรมชาตทิี่เกดิขึน้ล่าสุด

ในบรเิวณทีศ่กึษาเป็นหลกั แต่การค�านึงถงึภยัทัง้หมดทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก

เน่ืองจากสภาพทางกายภาพของพื้นที่มกัมกีารพฒันาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การก่อสร้าง 

โครงสรา้งพืน้ฐาน ศนูยก์ารคา้ เขตอุตสาหกรรม หมูบ่า้นจดัสรร ลว้นท�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

การใชพ้ืน้ที ่หรอืแมแ้ต่ความผนัผวนของสภาพภมูอิากาศ ต่างกส็ามารถเป็นสาเหตุท�าใหเ้กดิภยั 

ทัง้ในรปูแบบใหมแ่ละรปูแบบเดมิทีเ่คยเกดิขึน้แลว้ในอดตีกเ็ป็นได ้ดงันัน้ การประเมนิความเสีย่ง 

ที่ค�านึงถงึภยัทุกประเภทที่อาจเกดิขึน้ในพื้นที่ จะน�าไปสู่ผลการศกึษาที่มคีวามสมบูรณ์และ 

มปีระโยชน์มากทีส่ดุ
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 การระบุความเสีย่งสามารถแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี:

    การวิเคราะหส์ถานการณ์: การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานการณ์ปัจจบุนั โดยเริม่จาก 

  การทบทวนขอ้มลูและวเิคราะหผ์ลการประเมนิความเสีย่งทีเ่คยมกีารจดัท�าขึน้มาแลว้ 

  ในพืน้ที ่ประกอบกบัขอ้มลูต่าง ๆ  เชน่ ขอ้มลูปรมิาณน�้า ขอ้มลูทางธรณวีทิยา รวมถงึขอ้มลู 

  ความเสยีหายจากเหตุการณ์ภยัพบิตัใินอดตี ตลอดจนศกึษากรอบการท�างานขององคก์ร 

  ทีเ่กีย่วขอ้ง และประเมนิศกัยภาพในการด�าเนินงานประเมนิความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ

    การประเมินภยั: การระบุลกัษณะของภยั รวมถงึแหล่งก�าเนิด ความรุนแรง และ 

  ความน่าจะเป็นในการเกดิภยัธรรมชาตหิลกัทีม่อียูใ่นบรเิวณพืน้ทีท่ีต่อ้งการศกึษา เชน่  

  การประมาณขอบเขตของพืน้ทีอุ่ทกภยัและระดบัความลกึของน�้าทีจ่ดุต่าง ๆ  การประมาณ 

  แรงสัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหว และการประมาณความเรว็ลมในพืน้ทีจ่ากพายไุตฝุ้่ น 

    การประเมินความล่อแหลม: การระบุจ�านวน สถานที่ตัง้ และรายละเอยีดส�าคญั 

  ดา้นประชากร ทรพัย์สนิ และองค์ประกอบทีม่คีวามเสีย่ง ทีอ่ยู่ในขอบเขตบรเิวณที ่

  ลอ่แหลมต่อการเกดิภยั เชน่ กลุม่ประชากรตามอาย ุประเภทอาคารบา้นเรอืน สถานที ่

  ส�าคญั เชน่ ทีท่�าการของภาครฐั โรงพยาบาล โรงเรยีน และสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เชน่  

  ถนน ระบบประปา ระบบการจา่ยไฟฟ้า 

    การประเมินความเปราะบาง: การวเิคราะหส์ภาพความอ่อนแอขององคป์ระกอบทีม่ ี

  ความเสีย่งจากภยัที่อาจเกดิขึน้ และผลกระทบที่อาจเกดิกบัประชากรและทรพัย์สนิ 

  ในบรเิวณทีม่คีวามลอ่แหลม เชน่ การศกึษาเชงิวศิวกรรมเพือ่วเิคราะหร์ะดบัความเสยีหาย 

  ของอาคารแต่ละประเภท (คอนกรตีเสรมิเหลก็ ไม)้ ต่อแรงสัน่สะเทอืนแผ่นดนิไหว  

  หรอืการศกึษาสภาพทางสงัคมของกลุ่มประชากรซึง่มกีารตอบสนองต่อเหตุการณ์ภยั 

  แตกต่างกนั

    การประเมินศกัยภาพ: วเิคราะหศ์กัยภาพ ทรพัยากร ทกัษะ ความสามารถของประชากร  

  ตลอดจนองคก์รและสถาบนัทางสงัคมในการรบัมอืผลกระทบจากภยัทีอ่าจเกดิขึน้ในพืน้ที ่ 

  ในบางกรณขีัน้ตอนน้ีอาจท�าควบคูไ่ปกบัการประเมนิความเปราะบาง
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3.2 การวิเคราะห์สถานการณ์และส�ารวจข้อมูลที่จ�าเป็น

 การระบุความเสีย่งจ�าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลจ�านวนมากในการวเิคราะห ์ ซึ่งแต่ละขัน้ตอนจะใช ้

ขอ้มลูต่างประเภทกนัออกไป ทัง้น้ี ส�าหรบัคูม่อืเลม่น้ี จะอา้งองิตวัอยา่งจากการประเมนิความเสีย่ง

ในจงัหวดัสงขลาและเชยีงราย ภายใตโ้ครงการ MADRiD

 รปูท่ี 2 แสดงตวัอย่างประเภทของขอ้มลูทีจ่�าเป็นต่อการประเมนิภยั ความล่อแหลม และ 

ความเปราะบาง จากโครงการ MADRiD ในจงัหวดัเชยีงรายและสงขลา นอกจากน้ี ตารางท่ี 2 

ยงัแสดงรายการขอ้มูลทีจ่�าเป็นในการประเมนิอุทกภยัเชงิปรมิาณ (เพื่อจดัท�าแบบจ�าลองเชงิ

คณติศาสตร)์ และตวัอยา่งรายชือ่หน่วยงานทีอ่าจมขีอ้มลูทีจ่�าเป็นในการประเมนิอุทกภยัดงักลา่ว 

ในขณะที ่ ตารางท่ี 3 แสดงรายการขอ้มลูทีจ่�าเป็นในการประเมนิภยัแผ่นดนิไหว อย่างไรกด็ ี

รายการแหลง่ทีม่าของขอ้มลูอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

รูปที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลที่จ�าเป็นในการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากโครงการ MADRiD

ขอ้มลูความเสยีหาย
และผลกระทบจาก

ภยัในอดตี

ขอ้มลูทางเศรษฐกจิและการประกอบอาชพี - ผลผลติ 
มลูคา่การผลติ การคา้ขาย สถานทีป่ระกอบการ ฯลฯ

ขอ้มลูโครงสรา้งพืน้ฐาน - ระบบประปา
ไฟฟ้า สาธารณูปโภค เสน้ทางคมนาคม

ขอ้มลูเกีย่วขอ้งอืน่ ๆ
เชน่ ขอ้มลูการใชพ้ืน้ที่

ขอัมลูประชากร - จ�านวน
คน จ�านวนครวัเรอืน แยก

ตามเพศ อาย ุฯลฯ

ขอัมลูสถานทีส่�าคญั -
โรงพยาบาล โรงเรยีน สถานศกึษา

วดั สถานทีส่�าคญัทางศาสนา

ขอ้มลูจ�านวนและสถานทีต่ ัง้ - อาคารบา้นเรอืน
สถานทีร่าชการ อาคารพาณชิย ์อุตสาหกรรม

พืน้ทีเ่กษตรกรรม ปศุสตัว ์ประมง ฯลฯ

ขอ้มลูภยัในอดตี - ขนาด ประเภท
ความรนุแรง พืน่ทีก่ารเกดิ ฯลฯ

ขอ้มลูดา้นน�้า - ระดบัน�้า
การจดัเกบ็น�้า ปรมิาณน�้าฝน
น�้าทา่ น�้าทะเล ลกัษณะทาง
กายภาพของพืน้ทีโ่ครงขา่ย

แมน่�้าและพืน้ทีร่บัน�้า
ขอบเขตลุม่น�้า ฯลฯ

ขอ้มลูดา้นธรณ ี- ความชืน้ของ
ดนิ ลกัษณะทางกายภาพของดนิ

ระดบัความสงูต�่าของพืน้ดนิ
แนวแผน่เปลอืกโลก ฯลฯ

ขอ้มลูเกีย่วขอ้งอืน่ ๆ

ขอ้มลูทางอุตุนิยมวทิยา -
อุณหภมู ิสภาพอากาศ ฯลฯ ระบุและรวบรวม

ขอ้มลูเกีย่วกบั
ภยั

ประเมนิภยั

ประเมนิ
ความเสีย่งระบุและรวบรวม

ขอ้มลูเกีย่วกบั
ความลอ่แหลม
และเปราะบาง

ประเมนิ
ความลอ่แหลม
และเปราะบาง

ท่ีมา: UNDP, 2016.
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แผนทีธ่รณวีทิยา

บญัชกีารเกดิแผน่ดนิไหว

รอยเลือ่นและการเคลือ่นตวัของรอยเลือ่น

ลกัษณะชัน้ดนิในทอ้งที่

กรมทรพัยากรธรณี

กรมทรพัยากรธรณี

กรมทรพัยากรธรณี

ส�านกังานส�ารวจทางธรณวีทิยาของสหรฐั 
(United States Geological Survey: USGS)

ตารางท่ี 3 ข้อมลูทีจ่�าเป็นในการประเมนิภัยแผ่นดนิไหวเชงิปริมาณของจงัหวัดเชยีงราย ภายใต้โครงการ MADRiD

ข้อมูลท่ีจ�าเป็น ตัวอย่างแหล่งข้อมูล

ขอ้มลูการปลอ่ยน�้าในระดบัสงูสดุ และสถานีปลอ่ยน�้า 
(ความเรว็ในการไหลของน�้าและระดบัน�้าในแมน่�้า)

เครอืขา่ยแมน่�้า (ภาพตดัตามแนวขวาง) และพืน้ทีชุ่ม่น�้า

ขอ้มลูปรมิาณน�้าฝนต่อวนั และสถานีวดัปรมิาณน�้าฝน

แบบจ�าลองระดบัความสงูของพืน้ที่
(Digital Elevation Model: DEM)

การใชท้ีด่นิและสิง่ปกคลุมพืน้ผวิดนิ

โครงการชลประทาน และกรมทรพัยากรน�้า

โครงการชลประทาน และกรมทรพัยากรน�้า

กรมอุตุนิยมวทิยา

GISTDA และโครงการชลประทาน

กรมพฒันาทีด่นิ

ตารางที่ 2 ข้อมูลที่จ�าเป็นในการประเมินอุทกภัยเชิงปริมาณของจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ MADRiD

ข้อมูลท่ีจ�าเป็น ตัวอย่างแหล่งข้อมูล
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3.3 การประเมินภัย

 การประเมนิภยั ประกอบดว้ย การเกบ็ขอ้มลูและการวเิคราะหต์ามประเภทของภยั ทัง้ภยั 

ดา้นอุตุนิยมวทิยา ภยัดา้นอุทกวทิยา ภยัดา้นธรณวีทิยา และภยัทางเทคโนโลย ีการประเมนิภยั 

เป็นการประมาณความรุนแรง ความน่าจะเป็น และอาณาบรเิวณที่อาจได้รบัผลกระทบจาก 

การเกดิภยัเหล่าน้ีทัง้น้ี การประเมนิภยัธรรมชาตมิกัจะด�าเนินการโดยผูเ้ชีย่วชาญซึ่งมคีวามรู้

เฉพาะทาง อาทเิชน่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นธรณวีทิยา แผน่ดนิไหว อุทกวทิยา อุตุนิยมวทิยา และสาขา

วชิาทางวทิยาศาสตรอ์ืน่ ๆ

 ขัน้ตอนพืน้ฐานในการประเมินภยัมีดงัน้ี:

    การเกบ็ขอ้มลู: รวบรวมขอ้มลูเหตุการณ์ภยัพบิตัใินอดตีโดยเน้นไปทีฐ่านขอ้มลูภยัพบิตั ิ

  ทีเ่ป็นทางการจากหน่วยงานรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูพืน้ฐานทางธรณวีทิยา แผน่ดนิไหว  

  อุทกวทิยา และนิเวศวทิยา (ขึน้อยูก่บัประเภทของภยัทีต่อ้งการศกึษา) รวมไปถงึแผนที ่

  ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น แผนทีภู่มปิระเทศ แผนทีแ่บบราบ (planimetric map) ภาพถ่าย 

  ทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทยีม และอืน่ ๆ

    การสรา้งแบบจ�าลองสถานการณ์ภยั: ใชข้อ้มลูเกีย่วกบัภยัและขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  ทีเ่กีย่วขอ้งในการสรา้งแบบจ�าลองทางคณติศาสตร ์(หรอืโมเดล) เพือ่จ�าลองการเกดิภยั 

  ในรปูแบบต่าง ๆ พรอ้มขอบเขตการเกดิภยั และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้

 การจ�าแนกภยัจ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูดงัต่อไปน้ี:

    ประเภทภยั (เชน่ ภยัทางอุทกอุตุนิยมวทิยาหรอืภยัทางธรณวีทิยา)

    ขนาด/ ความรนุแรง/ ความรา้ยแรงของภยั

    ความถีใ่นการเกดิภยั
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    ชว่งการเกดิ (ตามฤดกูาล/ เป็นระยะ/ ไมม่ชีว่งเวลาทีแ่น่นอน)

    ระยะเวลา

    ขอบเขตพืน้ที่

    ความเรว็ในการเกดิ (อยา่งฉบัพลนั หรอือยา่งชา้ ๆ)

    พืน้ทีก่ารกระจายตวั 

 ตวัอย่างตวัช้ีวดัความรนุแรงของภยัมีดงัน้ี:

    ไซโคลน/ ไตฝุ้่ น/ พายหุมนุเขตรอ้น  ความเรว็ลมทีร่ะยะต่าง ๆ จากศนูยก์ลางพายุ

    อุทกภยั  ระดบัความลกึของน�้าและอตัราความเรว็กระแสน�้า 

    แผน่ดนิไหว  แรงสัน่สะเทอืนทีผ่วิดนิ เชน่คา่อตัราเรง่สงูสดุของพืน้ดนิ (peak ground  

  acceleration)

 ผลของการประเมนิภยัมกัอยูใ่นรปูของแผนท่ีภยั (hazard map) ซึง่แสดงถงึการกระจายตวั

ของความรนุแรงหรอืความเขม้ขน้ของภยั (hazard intensity) ในพืน้ทีศ่กึษา

 กรณีศกึษาน้ีเป็นตวัอย่างการประเมนิอุทกภยัของเมอืงหาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นภยัร้ายแรง 

ทีเ่กดิขึน้บอ่ยครัง้ในเขตเมอืงหาดใหญ่ ขัน้ตอนการวเิคราะหค์วามรนุแรงของอุทกภยัเริม่ตน้จาก

การรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ขอ้มลูปรมิาณน�้าฝนและน�้าทา่ ระดบัน�้า คา่ระดบัภมูปิระเทศ 

และขอ้มูลลกัษณะหน้าตดัล�าน�้าของแม่น�้าทีอ่ยู่ในพื้นที ่ นักอุทกวทิยาทีเ่ชีย่วชาญจะใชข้อ้มูล

เหล่าน้ีไปค�านวณหาอตัราการไหลสูงสุดของน�้าทีค่าบการเกดิต่าง ๆ เพื่อพฒันาแบบจ�าลอง 

น�้าทว่ม และวเิคราะหห์าความลกึและขอบเขตพืน้ทีน่�้าทว่มของแต่ละคาบการเกดิตามขัน้ตอนการ

จดัท�าแผนทีอุ่ทกภยั (รปูที ่3)

การประเมินอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โครงการ MADRiD กล่องข้อความ 1 
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 ผลของการประเมินฯ ได้แสดงไว้ในรูปแบบแผนที่อุทกภัย ดงัตัวอย่างแผนที่อุทกภัย 

ทีค่าบการเกดิ 100 ปีของเมอืงหาดใหญ่ (รปูที ่ 4) ระดบัความลกึของน�้าทว่มในพืน้ทีห่าดใหญ่ 

ทีป่รากฏในแผนทีไ่ดม้าจากการค�านวณโดยแบบจ�าลอง ซึง่แสดงความลกึดว้ยเฉดสนี�้าเงนิทีม่ ี

ความเขม้แตกต่างกนัออกไป โดยพืน้ทีท่ีม่รีะดบัความลกึมากจะถกูแสดงดว้ยสนี�้าเงนิเขม้ เป็นตน้ 

ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความลกึของน�้าท่วมที่อาจเกดิขึน้ได้ในพื้นที่เมอืงหาดใหญ่มตีัง้แต่ 

ความสงูต�่ากวา่ 0.5 เมตร ไปจนถงึมากกวา่ 2 เมตร โดยพืน้ทีท่ีม่รีะดบัน�้าทว่มมากกวา่ 2 เมตร

ครอบคลุมพืน้ทีก่วา่ 117.18 ตร.กม. ส�าหรบัต�าบลทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ต�าบลคเูต่า 

ต�าบลน�้าน้อย และต�าบลคลองแห

รูปที่ 3 ขั้นตอนการจัดท�าแผนที่อุทกภัย

พัฒนาแผนที่อุทกภัย

พัฒนาแบบจ�าลองน�้าท่วม

จัดหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค�านวนอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซ�้า
10 ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี

- ขอ้มลูปรมิาณน�้าฝน-น�้าทา่
- ขอ้มลูระดบัน�้า
- คา่ระดบัภมูปิระเทศ DEM
- ขอ้มลูลกัษณะหน้าตดัล�าน�้า

- วเิคราะหร์ะดบัความลกึ
 ของน�้าทว่มและขอบเขต
 พืน้ทีน่�้าทว่มของแต่ละ
 คาบการเกดิซ�้า

การประเมินอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โครงการ MADRiD (ต่อ) กล่องข้อความ 1 
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รูปที่ 4 แผนที่อุทกภัยที่มีคาบการเกิด 100 ปีของเมืองหาดใหญ่

การประเมินอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โครงการ MADRiD (ต่อ) กล่องข้อความ 1 
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 อกีสิง่หน่ึงทีต่อ้งค�านึงถงึในการประเมนิภยัในบางกรณี คอื ปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศหรอืความผนัผวนทางรปูแบบสภาพอากาศทีเ่กดิขึน้เป็นเวลานานกวา่ทศวรรษ  

ซึง่เป็นสิง่ทีต่อ้งค�านึงถงึในการวางยทุธศาสตรก์ารพฒันาในทุกระดบั ตัง้แต่ทอ้งถิน่ จนถงึระดบั

สากล จากรายงานการประเมนิฉบบัที ่5 ของคณะกรรมการระหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง 

ของสภาพภมูอิากาศ (United Nations Inter-governmental Panel Climate Change: IPCC)  

แสดงหลกัฐานยนืยนัว่า การกระท�าของมนุษย์ส่งผลต่อสภาพภูมอิากาศ และท�าให้ปรมิาณ 

ก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากกระท�าของมนุษยม์รีะดบัสงูทีสุ่ดเป็นประวตักิารณ์ ส่งผลในวงกวา้ง 

ต่อมนุษยแ์ละระบบนิเวศ (IPCC 2014) นอกจากน้ี ยงัปรากฏสภาวะสดุโต่งของสภาพภมูอิากาศ 

(climate extreme) ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2493 ซึง่รวมถงึอุณหภมูโิลกเฉลีย่รายปีทีเ่พิม่สงูขึน้ ภยัแลง้ 

แบบรุนแรง สภาวะอากาศรอ้นทีสุ่ดและหนาวทีสุ่ด ระดบัน�้าทะเลทีส่งูขึน้ และการทีฝ่นไม่ตก

ตอ้งตามฤดกูาล ฯลฯ โดยหลกัการแลว้จงึควรมกีารผนวกเอาการคาดการณ์ภมูอิากาศ (climate 

projection) เขา้ไปเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการประเมนิความเสีย่ง ซึง่สามารถท�าไดใ้นขัน้ตอน

การประเมนิภยั

 อยา่งไรกด็ ีการคาดการณ์สภาพภมูอิากาศในระดบัชาตหิรอืระดบัทอ้งถิน่ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืได ้

ไม่ใช่เรื่องงา่ยเสมอไป และกระบวนการสรา้งภาพจ�าลองการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโดย

การยอ่สว่นแบบจ�าลองภมูอิากาศ (climate downscaling) กอ็าจยุง่ยากทัง้ในเรือ่งของเวลาและ 

งบประมาณ งานวจิยัจ�านวนหน่ึงไดศ้กึษาสภาวะสุดโต่งของสภาพภูมอิากาศในภูมภิาคเอเชยี 

ตะวนัออกเฉียงใต ้ แต่ไม่พบอะไรนอกจากการเปลีย่นแปลงค่าเฉลีย่ของอุณหภูมทิัว่ทัง้ภูมภิาค 

ดงันัน้ จงึยากทีจ่ะสงัเคราะหใ์หไ้ดข้อ้สรุปถงึผลกระทบในระดบัทอ้งถิน่ หรอืแมแ้ต่ในระดบัชาต ิ

(Manton et. al 2001) นอกจากน้ี ไดม้งีานวจิยัซึง่พฒันาขอ้มลูการคาดการณ์สภาพภมูอิากาศที ่

ยอ่สว่นลงมาในระดบัพืน้ทีข่นาดเลก็ โดยใชส้ถานการณ์จ�าลองของ IPCC กบั 4 จงัหวดัในภาคเหนือ

ของประเทศไทย ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม ่ล�าพนู และตาก พบวา่ภายในเวลาไมก่ีท่ศวรรษ

นบัจากน้ี จงัหวดัเชยีงรายจะเผชญิกบัอุณหภมูทิีส่งูขึน้และมฝีนตกมากขึน้ (Masud et. al 2016)
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 เน่ืองจากผลของความผนัผวนทางภมูอิากาศต่อความเสีย่งจากภยัพบิตัใินระดบัพืน้ที ่มปัีจจยัที่

มคีวามซบัซอ้นหลายประการและในหลายกรณยีงัไมม่คีวามชดัเจนเพยีงพอ จงึยงัจ�าเป็นตอ้งมกีาร

ศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเพือ่ใหส้ามารถผนวกการคาดการณ์ภมูอิากาศเขา้เป็นสว่นหน่ึงในการประเมนิ

ความเสีย่งไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสมบรูณ์ต่อไปในอนาคต

3.4 การประเมินความล่อเแหลม

 การประเมนิความล่อแหลมเริม่จากการเก็บขอ้มูลทรพัย์สนิทางกายภาพและสงัคม เช่น 

ประชากร การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ สาธารณูปโภคพืน้ฐาน อาคารบา้นเรอืน พชืและการเพาะปลกู 

ทรพัยากรทางเศรษฐกจิ และทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากภยัและน�ามาสรา้ง 

เป็นฐานขอ้มลูเชงิภมูศิาสตรเ์พือ่ใชใ้นการประเมนิความลอ่แหลม สามารถจดัท�าออกมาในรปูแบบ 

แผนที ่ และวเิคราะห์ดว้ยระบบ GIS โดยการประเมนิความล่อแหลมจะเป็นการน�าชัน้แผนที ่

ซึง่แสดงความรนุแรงของภยั (hazard map) มาซอ้นทบักบัแผนทีท่ีแ่สดงถงึต�าแหน่งของประชาชน 

ทรพัยส์นิ หรอืองคป์ระกอบทีม่คีวามเสีย่ง (baseline map) เพือ่ทีจ่ะบอกไดว้า่มสีิง่ใดบา้งและมจี�านวน

เทา่ใดทีม่คีวามลอ่แหลมต่อภยั เชน่ ความยาวของโครงขา่ยถนนทีอ่าจถกูน�้าทว่ม หรอืจ�านวนอาคาร

ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีแ่รงสัน่สะเทอืนรนุแรงจากแผน่ดนิไหว ซึง่สามารถใชค้�านวณมลูคา่ขององคป์ระกอบ 

ทีม่คีวามลอ่แหลมทัง้หมดได ้หากมขีอ้มลูทีค่รบถว้นและละเอยีดเพยีงพอ

 รปูท่ี 5 แสดงแผนภูมกิารประเมนิความล่อแหลม ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึการซ้อนทบักนัของ 

ชัน้ขอ้มลูอุทกภยั จากการประเมนิภยัซึง่บอกขอบเขตพืน้ทีท่ีถ่กูน�้าทว่มและระดบัความลกึของน�้า 

กบัชัน้ขอ้มลูประชากรซึง่บง่บอกถงึต�าแหน่งทีม่ปีระชากรอาศยัอยู ่รวมทัง้จ�านวนประชากรทัง้หมด 

และจ�านวนประชากรแบบแยกตามเพศและกลุ่มอายุโดยใชซ้อฟตแ์วรท์าง GIS ในการประเมนิ

จ�านวนประชากรทีม่คีวามล่อแหลมต่ออุทกภยั ซึ่งจะบอกไดถ้งึจ�านวนประชากรแยกตามเพศ 

และกลุม่อายทุีอ่ยูใ่นพืน้ทีน่�้าทว่มทีม่รีะดบัความลกึแตกต่างกนั
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 การประเมนิความล่อแหลมท�าไดใ้นทุกระดบั ทัง้ในระดบัภูมภิาค ระดบัชาต ิ ระดบัจงัหวดั  

และระดบัทอ้งถิน่ ดงัปรากฏในกรณศีกึษาทีแ่สดงในกลอ่งขอ้ความที ่ 2 อนัเป็นตวัอยา่งของการ

ประเมนิความลอ่แหลมซึง่ชว่ยใหเ้หน็ภาพรวมของระดบัผลกระทบของอุทกภยัต่อเมอืงหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา

รูปที่ 5 แผนภูมิการประเมินความล่อแหลม

ชั้นข้อมูลประชากร

ชั้นข้อมูลอุทกภัย
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 จากการประเมนิและจดัท�าแผนทีอุ่ทกภยัดงัแสดงไวใ้นกล่องขอ้ความที ่ 1 ขัน้ตอนต่อไปคอื 

การศึกษาว่าความล่อแหลมในพื้นที่ที่อาจเกิดอุทกภยัมีมากน้อยเพียงใด โดยในกรณีของ 

การประเมนิความล่อแหลมต่ออุทกภยัของเมอืงหาดใหญ่ไดใ้หค้วามส�าคญักบัองคป์ระกอบทีม่ี

ความเสีย่ง อนัไดแ้ก่ ประชากร บา้นเรอืน การคมนาคม สาธารณสขุ อุตสาหกรรม สถานศกึษา 

และโครงสรา้งพืน้ฐาน มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประมวลขอ้มลูฐานขององคป์ระกอบทีม่คีวามเสีย่งภายใน

เมอืงหาดใหญ่ แลว้จงึค�านวณหาจ�านวนองคป์ระกอบทีม่คีวามเสีย่งทีม่ทีีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิ

อุทกภยั รวมทัง้ วเิคราะหค์วามลอ่แหลมต่ออุทกภยั

 ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมนิความล่อแหลมของบา้นเรอืนต่ออุทกภยัในเมอืงหาดใหญ่  

ซึ่งบอกถงึจ�านวนของบ้านเรอืนที่ตัง้อยู่ในพื้นที่อุทกภยัในระดบัความลกึน้อยกว่า 0.5 เมตร  

ลกึระหว่าง 0.5-1 เมตร ลกึระหว่าง 1-2 เมตร และลกึมากกว่า 2 เมตรตามล�าดบั โดยการ 

ที่จะวเิคราะห์ความล่อแหลมต่ออุทกภยัได้นัน้ขอ้มูลต�าแหน่งของบ้านเรอืนเป็นสิง่จ�าเป็น แต่

เน่ืองจากพบว่าขอ้มูลบา้นเรอืนทีจ่ดัเกบ็โดยหน่วยงานภาครฐัของจงัหวดัไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

และยงัขาดขอ้มลูต�าแหน่งพกิดัทีต่ ัง้ จงึไดใ้ชต้�าแหน่งของมาตรวดัไฟฟ้าทีจ่ดัท�าโดยการไฟฟ้า 

ส่วนภูมภิาคเป็นขอ้มลูเสรมิ และใชก้ารประมาณต�าแหน่งทีต่ ัง้ของบา้นทดแทน และเน่ืองจาก 

ชดุขอ้มลูมาตรวดัไฟฟ้าดงักลา่วอยูใ่นรปูของ GIS อยูแ่ลว้ จงึสามารถป้อนชัน้ขอ้มลูเขา้ไประบบ

เพือ่ใชป้ระกอบการประเมนิรว่มกบัแผนทีอ่ืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นรปูแบบเดยีวกนัไดเ้ลย

 ในการวเิคราะหห์าจ�านวนบา้นเรอืนซึง่มคีวามล่อแหลมต่ออุทกภยั ต�าแหน่งบา้นจะถกูซอ้น

ทบักบัแผนทีอุ่ทกภยัดว้ยซอฟต์แวร์ GIS (เช่น ArcGIS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทางการคา้ต้องม ี

ค่าใช้จ่ายส�าหรบัใบอนุญาตรายปี หรอื QGIS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรไีม่มคี่าใช้จ่ายในการใช้)  

โดยผลจากกระบวนการน้ีชว่ยใหส้ามารถระบุวา่บา้นทีม่คีวามลอ่แหลมแต่ละหลงัตัง้อยูใ่นบรเิวณ

ทีม่นี�้าทว่มลกึเทา่ใด ดงัแสดงในตารางที ่4

การประเมินความล่อแหลมของเมืองหาดใหญ่ต่ออุทกภัยโครงการ MADRiDกล่องข้อความ 2 
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3.5 การประเมินความเปราะบาง

 การประเมนิความเปราะบางเป็นกระบวนการวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบเกีย่วกบัความอ่อนแอ

ขององค์ประกอบทางกายภาพและสงัคมหากได้รบัผลกระทบจากภยั องค์ประกอบเหล่าน้ี 

ไดแ้ก่ อาคาร โครงสรา้งพืน้ฐาน สถานทีส่�าคญั กลุม่ประชากร หรอืองคป์ระกอบทางเศรษฐกจิ ทัง้น้ี  

ในการประเมนิความเสีย่งระดบัชาตแิละระดบัจงัหวดัทีใ่ชเ้ทคนิคทางวทิยาศาสตรแ์ละการค�านวณ

เป็นหลกั มกัจะกลา่วถงึความเปราะบางในทางกายภาพเป็นส�าคญั เชน่ ความเสยีหายทางกายภาพ

ของอาคารบ้านเรอืน หรอืการเสยีชวีติของคน อย่างไรกต็าม นิยามของความเปราะบางนัน้ 

ครอบคลมุปัจจยัทีห่ลากหลายกวา่นัน้มาก ซึง่หมายรวมทัง้ความเปราะบางทางสงัคม ทางเศรษฐกจิ 

ทางสิง่แวดลอ้ม (คณะกรรมการบรกิารจดัการภยัพบิตั ิ รฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว และ UNDP Lao PDR, 2010)

หาดใหญ่

ควนลงั

คเูต่า

คอหงส์

คลองแห

คลองอูต่ะเภา

ทุง่ใหญ่

ทา่ขา้ม

น�้าน้อย

บา้นพรุ

รวม

3,700

1,207

-

1,479

187

56

108

105

259

729

7,830

10,168

1,686

-

1,689

1,303

257

156

651

351

1,153

17,414

18,142

4,339

-

6,349

5,764

396

28

-

385

420

35,823

17,659

3,865

2,736

1,629

8,096

109

85

-

1,678

586

36,443

49,669

11,097

2,736

11,146

15,350

818

377

756

2,673

2,888

97,510

ตารางที่ 4 ตารางแสดงจ�านวนบ้านเรอืนในเมอืงหาดใหญ่ทีมี่ความล่อแหลมต่ออทุกภัย คาบการเกิด 100 ปี

ต�าบล
จ�านวนบ้านเรือนท่ีมีความล่อแหลมต่ออุทกภัยคาบการเกิด 100 ปี ในเมืองหาดใหญ่

< 0.5 ม. 0.5 - 1 ม. 1 - 2 ม. > 2 ม.
รวม

การประเมินความล่อแหลมของเมืองหาดใหญ่ต่ออุทกภัยโครงการ MADRiD (ต่อ) กล่องข้อความ 2 
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 1) ความเปราะบางทางกายภาพ: ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบทางกายภาพต่อ 

สิง่ปลูกสร้างและประชากร เป็นผลจากการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในความรุนแรง 

ระดบัหน่ึง ทัง้น้ี ปัจจยัทีท่�าใหเ้กดิความเปราะบางของสิง่ปลกูสรา้ง เชน่ อาคารบา้นเรอืน ยอ่มมี

ความแตกต่างกนัออกไปส�าหรบัภยัแต่ละประเภท ตวัอยา่งเชน่ ในกรณขีองแผน่ดนิไหว ประเภท

ของวสัดุก่อสรา้ง (เหลก็กลา้ คอนกรตี อฐิ หนิ และไม)้ และประเภทการก่อสรา้ง (งานก่ออฐิ 

ไม่เสรมิเหลก็ โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ โครงสรา้งเหลก็กลา้ โครงสรา้งไม)้ ลว้นส่งผลที ่

แตกต่างกนัมากต่อความคงทนของอาคาร หรอืในกรณีอุทกภยั พบว่าประเภทของวสัดุที่ใช ้

สรา้งตกึและรากฐานตกึ มสีว่นส�าคญัต่อความเปราะบางของโครงสรา้งอาคาร 

 ความเปราะบางทางกายภาพมกัมกีารน�าเสนอในรปูแบบการไลร่ะดบั ตัง้แต่ไมม่คีวามเสยีหาย  

จนถงึเสยีหายโดยสิน้เชงิ ทัง้น้ี ความเปราะบางทางกายภาพอาจเป็นไดท้ัง้ในเชงิปรมิาณและ 

เชิงคุณภาพ โดยวิธีการน�าเสนอความเปราะบางทางกายภาพที่ใช้กันมากที่สุดคือ กราฟ 

ความเปราะบาง และเมตรกิซค์วามเปราะบาง

 กราฟความเปราะบาง (vulnerability function) ไดจ้ากการวเิคราะหภ์ยัและผลกระทบที ่

เกดิขึน้กบัปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงโดยเฉพาะ จ�าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร์

โดยผูเ้ชีย่วชาญ ในขณะทีก่ารจดัท�ากราฟความเปราะบางตอ้งอาศยัเวลาและประสบการณ์ แต่ 

การท�าความเขา้ใจและอ่านกราฟความเปราะบางที่เสรจ็สมบูรณ์แล้วไม่จ�าเป็นต้องใช้ความรู ้

ความเขา้ใจลกึซึง้มากนกั โดยนกับรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัแิละผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ควรมี

ความสามารถในการอา่นกราฟเหลา่น้ีไดอ้ยา่งเขา้ใจ และรูว้า่มผีูเ้ชีย่วชาญหรอืองคก์รใดทีส่ามารถ

จดัท�ากราฟความเปราะบางได้

 กราฟความเปราะบางในรูปที ่ 6 แสดงการประมาณระดบัความเสยีหายของอาคารแต่ละ 

ประเภท หากประสบกบัภยัทีม่คีวามรนุแรงในระดบัต่าง ๆ  โดยแกนนอนแสดงความรนุแรงของภยั  

(เช่น แรงสัน่สะเทอืนที่ผวิดนิจากแผ่นดนิไหว หรอืความสูงของน�้าท่วม) ส่วนแกนตัง้แสดง

เปอรเ์ซน็ตค์วามเสยีหายของอาคารประเภทแต่ละประเภทตามความรนุแรงของภยั ตวัอยา่งเชน่ 

ทีค่วามรุนแรงของภยัระดบัค่อนขา้งต�่า (เสน้ประแนวตัง้) สามารถบอกไดว้่าอาคารประเภท ก  

จะเกดิความเสยีหาย 60% ในขณะทีอ่าคารประเภท ข จะเกดิความเสยีหาย 30% 
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 กราฟความเปราะบางสามารถพฒันาขึน้ไดห้ลายวธิ ี วธิทีีต่รงไปตรงมาทีสุ่ดและใกลเ้คยีง 

ความเป็นจรงิมากทีส่ดุ คอื การใชข้อ้มลูภยัพบิตัใินอดตีจ�านวนมากทีจ่ดัเกบ็จากพืน้ทีป่ระสบภยัจรงิ  

ประกอบดว้ย ความรุนแรงของภยัและขอ้มูลความเสยีหายโดยละเอยีด เพื่อมาคดิค�านวณหา 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรนุแรงของภยัและระดบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัสิง่ปลกูสรา้งแต่ละ

ประเภท หากแต่ในความเป็นจรงิแล้ว มกัจะไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวอย่างละเอยีดเมื่อ

เกดิสถานการณ์ภยัพบิตั ิ ท�าให้ขอ้มูลในลกัษณะน้ีมกัไม่สมบูรณ์หรอือาจมขีอ้มูลยอ้นหลงัไม ่

เพยีงพอทีจ่�านวนขอ้มลูในอดตีจะมนียัส�าคญัทางสถติ ิ ในกรณเีชน่น้ี จ�าเป็นตอ้งใชค้วามคดิเหน็

จากผูเ้ชีย่วชาญหรอืการท�าแบบจ�าลองเชงิวศิวกรรมมาช่วยเสรมิในการจ�าลองความรุนแรงของ

ภยั และศกึษาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัสิง่ปลกูสรา้งทดแทน

 หากพบว่า เคยมกีารจดัท�ากราฟความเปราะบางซึง่แสดงระดบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบั 

องคป์ระกอบทีม่คีวามเสีย่งบางอย่างจากภยับางประเภทมาบา้งแลว้ กส็ามารถน�ามาประยุกต ์

ใชใ้นการศกึษาลกัษณะเดยีวกนัได ้ อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมาพบว่าการศกึษาความเปราะบาง 

รูปที่ 6 ตัวอย่างกราฟความเปราะบางของอาคารสองประเภท

ความเสียหาย
ของอาคาร

ความรุนแรงของภัย

อาคารประเภท ก

อาคารประเภท ข

ต�่า สูง

60%

30%
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และการจดัท�ากราฟความเปราะบ้างเช่นน้ียงัไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในทวปีแอฟรกิาและทวปีเอเชยี ดงันัน้ หากตอ้งการประเมนิความเปราะบางขององคป์ระกอบ 

ทีม่คีวามเสีย่งบางประเภทจากภยับางชนิด จงึจ�าเป็นตอ้งทบทวนการศกึษาในอดตี และพจิารณา

วา่สามารถหยบิยมืกราฟความเปราะบางทีเ่คยจดัท�ามาแลว้จากพืน้ทีอ่ื่นซึง่มบีรบิทคลา้ยคลงึกนั 

กบับรเิวณทีต่อ้งการศกึษามาใชไ้ดห้รอืไม ่ซึง่หากตอ้งเลอืกใชก้ราฟความเปราะบางจากพืน้ทีอ่ืน่

แทนนัน้ ควรพจิารณาถงึบรบิทและความคลา้ยคลงึกนัของสภาพการณ์ระหวา่งพืน้ทีเ่สมอ 

 เมตริกซค์วามเปราะบาง (vulnerability matrix) เป็นตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

ความรนุแรงของภยัและความเสยีหายขององคป์ระกอบทีม่คีวามเสีย่งในอกีรปูแบบหน่ึง ในขณะที่

กราฟความเปราะบางระบุถงึระดบัความเสยีหายในเชงิปรมิาณและแสดงคา่ความสมัพนัธด์งักลา่ว

แบบต่อเน่ือง เมตรกิซค์วามเปราะบางจะแสดงคา่ความเสยีหายเป็นชว่งหรอืเป็นระดบั และมกัจะ

เป็นการแสดงคา่เชงิคณุภาพเทา่นัน้ (ตวัอยา่งดงัแสดงในกลอ่งขอ้ความ 3)

 การประเมนิความเปราะบางต่ออุทกภยัในเมอืงหาดใหญ่ใชเ้มตรกิซค์วามเปราะบางเพือ่ระบุ

ระดบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัอาคารแต่ละประเภทจากน�้าทว่มทีม่รีะดบัความลกึแตกต่างกนั  

และน�าเสนอระดบัความเสยีหายในเชงิคุณภาพเท่านัน้ เน่ืองจากในประเทศไทยยงัไมม่งีานวจิยั

ในทางวศิวกรรมที่เกี่ยวกบัผลกระทบจากน�้าท่วมที่มต่ีอตวัอาคารทุกแบบที่สมบูรณ์เพยีงพอ  

รวมทัง้ยงัขาดขอ้มลูสนบัสนุนเกีย่วกบัความเสยีหายทีเ่คยเกดิขึน้จรงิจากเหตุการณ์น�้าทว่มในอดตี

ในประเทศไทยอกีดว้ย

 ตารางด้านล่างแสดงเมตริกซ์ความเปราะบางซึ่งใช้ในกรณีศึกษาในครัง้น้ี โดยแสดง 

การคาดการณ์ผลกระทบอาจเกดิขึน้กบัอาคารซึง่สรา้งดว้ยวสัดแุต่ละแบบหากเกดิน�้าทว่มทีม่รีะดบั

ความลกึต่าง ๆ  ตวัอยา่งเชน่ อาคารทีส่รา้งดว้ยไมซ้ึง่เป็นวสัดทุีไ่มท่นน�้า เมือ่เกดิน�้าทว่มถงึระดบั

ทีม่ากกวา่ 2.0 เมตร จะไดร้บัความเสยีหายในระดบัสงูเป็นตน้

การศกึษาความเปราะบางของอาคารในเมืองหาดใหญ่ต่ออุทกภยั โครงการ MADRiDกล่องข้อความ 3 
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 การระบุความเสยีหายจากอุทกภยัเชงิคุณภาพน้ี แม้จะเป็นประโยชน์ แต่ยงัมขีอ้จ�ากดั 

ในการแสดงความสมัพนัธข์องความเสยีหายและความรนุแรงของภยั โดยเฉพาะในการวเิคราะห์

ผลกระทบเชงิมูลค่า จงึควรมกีารน�าเมตรกิซ์ความเปราะบางน้ีไปศกึษาวจิยัเพิม่เตมิ โดยการ

วเิคราะหท์างวศิวกรรมเกีย่วกบัผลของน�้าทว่มขงัทีม่ตี่อวสัดกุ่อสรา้งอาคารแต่ละประเภท รวมทัง้

ผลกระทบต่อตวัอาคาร และควรใหม้กีารเกบ็ขอ้มลูความเสยีหายจรงิทีเ่กดิจากน�้าทว่มในแต่ละครัง้ 

เชน่ ขอ้มลูต�าแหน่งของอาคาร ความสงู จ�านวนชัน้ วสัดกุ่อสรา้ง ประเภทการก่อสรา้ง ตลอดจน 

ระดบัความลกึของน�้าทีท่ว่ม ณ ต�าแหน่งของอาคารแต่ละหลงั และประเภทความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

กบัสิง่ปลูกสรา้งเหล่าน้ีจากน�้าทีท่่วม ซึ่งชุดขอ้มูลปรมิาณมากเกีย่วกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

กบัอาคารสิง่ปลกูสรา้งในแต่ละระดบัความลกึของน�้าท่วม จะช่วยใหว้ศิวกรสามารถน�าไปจดัท�า 

กราฟความเปราะบางเพือ่ประโยชน์ในการประเมนิความเปราะบางของอาคารต่ออุทกภยัทีด่ขี ึน้

ต่อไปในอนาคต

คอนกรีต

คอนกรีตและไม้

ไม้

อ่ืน

ไมม่ี

ไมม่ี

ไมม่ี

ไมม่ี

ต�่า

ต�่า

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

สงู

ปานกลาง

สงู

สงู

สงู

ตารางท่ี 5 เมตริกซ์ความเปราะบางทางกายภาพของอาคารต่อความรุนแรงของอุทกภัย

วัสดุอาคาร
ความลึกของระดับน�้าท่วม

0 – 0.5 ม. 0.5 – 1.0 ม. 1.0 - 2.0 ม. มากกว่า 2.0 ม.

ความเสียหายของอาคาร

การศกึษาความเปราะบางของอาคารในเมืองหาดใหญ่ต่ออุทกภยั โครงการ MADRiD (ต่อ) กล่องข้อความ 3 

 2) ความเปราะบางทางสังคม: ผลจากภยัทีอ่าจกระทบกลุ่มคนทีม่คีวามเปราะบาง (เช่น  

คนยากจน ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว สตรมีคีรรภ ์ มารดาทีใ่หน้มบุตร คนพกิาร เดก็ และผูส้งูอายุ) 

มกัมคีวามแตกต่างจากกลุม่ประชากรอืน่ ตวัอยา่งเชน่ ในชว่งทีเ่กดิอุทกภยัประชากรกลุม่เปราะบาง 

จ�านวนมาก ทัง้สตรมีคีรรภ ์เดก็ ผูส้งูอาย ุและคนพกิาร มกัไมส่ามารถอพยพออกจากสถานทีเ่สีย่ง

อุทกภยัไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่รวดเรว็ พอ่หรอืแมท่ีเ่ลีย้งลกูตวัคนเดยีวมกัไมม่ใีครชว่ยแบง่เบาภาระ

ในการเตรยีมการรบัมอืหรอืการอพยพในชว่งน�้าทว่ม กลุม่ประชากรทีไ่มรู่ห้นงัสอืกไ็มส่ามารถเขา้ใจ

ป้ายแจง้เตอืน ท�าใหม้คีวามเปราะบางกวา่กลุม่อืน่ ๆ
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 ปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกจิหลายประการทีก่ล่าวถงึขา้งตน้มคีวามส�าคญักบัการวเิคราะห์

ความเปราะบาง เฉกเชน่เดยีวกนักบัลกัษณะทางกายภาพของตกึและสาธารณูปโภคพืน้ฐานอืน่ ๆ   

อย่างไรกด็ ี การประเมนิความเปราะบางทางสงัคมมคีวามท้าทายที่แตกต่างจากการประเมนิ 

ความเปราะบางทางกายภาพหลายประการ โดยเฉพาะอุปสรรคในเชงิขอ้มูลประชากรทีม่กัมี

ความคลาดเคลือ่นหรอืไมส่มบรูณ์ เพราะกลุม่คนทีเ่ปราะบางทีส่ดุมกัไมอ่ยูใ่นกลุม่ทีม่กีารท�าส�ารวจ

ทางสงัคมของภาครฐั รวมทัง้ขอ้มลูดา้นการศกึษา รายได ้ความพกิาร ตลอดจนผลกระทบทีไ่ดร้บั 

จากภยัในอดตีซึ่งเป็นตวัแปรพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิความเปราะบางทางสงัคมมกัมจี�ากดั 

ในหลายกรณ ีจงึมกัใชก้ารสรา้งความเขา้ใจในบรบิททอ้งถิน่ผา่นการหารอืและการมสีว่นรว่มของ

องคก์รทีเ่ป็นตวัแทนกลุม่คนทีเ่ปราะบางเหลา่น้ีหรอืตวัแทนกลุม่คนเหลา่น้ีโดยตรงในการเกบ็ขอ้มลู

และวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งผลกระทบของภยัต่อกลุม่คนเปราะบาง

 การประเมนิความเปราะบางทางสงัคมต่ออุทกภยัในเมอืงหาดใหญ่ ค�านึงถงึกลุ่มประชากร

แบง่ตามชว่งอาย ุ(เดก็ ผูใ้หญ่ และผูส้งูอาย)ุ รวมทัง้ ความพกิาร (ความพกิารประเภทเดยีวและ

พกิารซ�้าซอ้น) ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกรมการปกครองและส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษยจ์งัหวดัสงขลา นอกจากน้ี ยงัมกีารทบทวนงานวจิยัในอดตีเกีย่วกบัความเปราะบาง

ทางสงัคมในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้น เพือ่ประกอบและจดัท�าเมตรกิซค์วามเปราะบาง

ดงัแสดงในตารางที ่5 ซึง่ท�าใหเ้หน็วา่กลุม่ทีเ่ปราะบางทัง้หมด ไดแ้ก่ เดก็ ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 

มคีวามเปราะบางเป็นอยา่งมากในบรเิวณทีม่รีะดบัน�้าทว่มสงู 2 เมตรขึน้ไป นอกจากน้ี ยงัท�าให้

เหน็ว่ากลุ่มประชากรทีเ่ปราะบางทีสุ่ดคอืกลุ่มผูพ้กิารซ�้าซอ้น มคีวามเปราะบางเป็นอย่างมาก 

ไม่เพยีงแต่ในบรเิวณทีม่นี�้าท่วมลกึมากกว่า 2 เมตร แต่รวมไปถงึบรเิวณทีม่นี�้าท่วมลกึตัง้แต่  

0.5 เมตร ขึน้ไป

การศกึษาความเปราะบางของประชากรเมืองหาดใหญ่ต่ออุทกภัย โครงการ MADRiD กล่องข้อความ 4 
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 นอกจากน้ี ภยัสามารถก่อให้เกดิผลกระทบที่รุนแรงทางเศรษฐกจิส่งผลต่อกระบวนการ 

ทางเศรษฐกิจและการพฒันาทัง้ในระยะสัน้ถึงระยะกลาง เช่น การลดลงของรายได้จาก 

การเก็บภาษีเน่ืองจากการหยุดชะงกัทางเศรษฐกิจ การลงทุนทางธุรกิจและการสร้างงานที ่

น้อยลง รวมทัง้อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะยาวทีอ่าจลดลง ซึง่สง่ผลต่อความสามารถ

ของพืน้ทีใ่นการรบัมอืและฟ้ืนตวัจากภยัพบิตั ิดว้ยเหตุน้ี การประเมนิความเปราะบางในบางครัง้ 

จงึใหค้วามส�าคญัในการประเมนิความเปราะบางในมติทิางเศรษฐกจิดว้ยเชน่กนั

ตารางท่ี 6 เมตริกซ์ความเปราะบางทางสังคม ในการประเมินอุทกภัย จังหวัดสงขลา

การศกึษาความเปราะบางของประชากรเมืองหาดใหญ่ต่ออุทกภัย โครงการ MADRiD (ต่อ) กล่องข้อความ 4 

เดก็ (0 – 18 ปี)

ผูใ้หญ่ (19 – 59ปี)

ผูส้งูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป)

ผูพิ้การหน่ึงประเภท

ผูพิ้การซ�า้ซ้อน

ไมม่ี

ไมม่ี

ไมม่ี

ไมม่ี

ไมม่ี

ต�่า

ไมม่ี

ต�่า

ปานกลาง

สงู

ปานกลาง

ต�่า

ปานกลาง

สงู

สงู

สงู

ปานกลาง

สงู

สงู

สงู

กลุ่มประชากร
ความลึกของระดับน�้าท่วม

0 – 0.5 ม. 0.5 – 1.0 ม. 1.0 - 2.0 ม. มากกว่า 2.0 ม.

ความเส่ียงของประชากร

3.6 การประเมินศักยภาพ

 โดยนิยามแลว้ “ศกัยภาพ” คอื สภาวการณ์ ความช�านาญ หรอืทรพัยากรต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่น 

ความครอบครองของประชาชน ชมุชน หรอืสงัคมหน่ึง ๆ  ซึง่มคีณุลกัษณะเชงิบวก สามารถพฒันา  

เคลื่อนยา้ย และเขา้ถงึเพื่อน�ามาใช้เพิม่ขดีความสามารถ (capability) ของสงัคมและชุมชน 

ในการบรหิารจดัการความเสี่ยงจากภยัพบิตัิ ช่วยให้คาดการณ์ภยัที่จะเกดิขึ้นและรบัมอืกบั 

ความเสีย่งจากภยัพบิตัไิดม้ากขึน้ (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2557) ในทาง

กายภาพแลว้ โครงสรา้งพืน้ฐาน หรอือาคารสถานทีส่�าคญัทีม่คีวามคงทนแขง็แรง สามารถตา้นรบั 

กบัภยัทีม่คีวามรุนแรงได ้ มกัช่วยใหป้ระชาชนหรอืชุมชนสามารถรบัมอืกบัภยัพบิตัไิดด้มีากขึน้  
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อาคารหลบภยั

การขนส่ง

ระบบส่ือสาร

- พืน้ทีป่ลอดภยัและทีห่ลบภยั

- ต�าแหน่งพืน้ทีป่ลอดภยัและ
 ทีห่ลบภยั

- รถบสัและรถขนสง่สาธารณะ

- รถบรรทกุและยานหนะส�าหรบั 
 ขนสง่อุปกรณ์ทีม่นี�้าหนกัมาก

- เรอื

- เครือ่งโทรศพัท/์โทรสาร

- โทรศพัทไ์รส้ายและสญัญาณ
 ดาวเทยีม

- บรกิารโทรศพัทม์อืถอืและ
 โทรศพัท์

- จ�านวนพืน้ทีป่ลอดภยัและทีห่ลบภยั

- จ�านวนพืน้ทีห่ลบภยัทัง้หมดในบรเิวณทีม่คีวามเสีย่งต�่า

- จ�านวนรถบสัและรถขนสง่สาธารณะ

- จ�านวนรถบรรทกุและยานหนะส�าหรบัขนสง่อุปกรณ์
 ทีม่นี�้าหนกัมากทัง้หมด

- จ�านวนเรอืทัง้หมด (ทัง้ของรฐัและเอกชน)

- จ�านวนเครือ่งโทรศพัท/์โทรสาร ในการบรหิารจดัการ
 ภยัพบิตัทิ ัง้หมด

- จ�านวนโทรศพัทส์ญัญาณดาวเทยีมในการบรหิาร
 จดัการภยัพบิตัทิ ัง้หมด

- จ�านวนผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอืทัง้หมด

ตารางที่ 7 ตัวชี้วัดและส่ิงที่ต้องวิเคราะห์ในการประเมินศักยภาพ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรอง การวัดผล

จดัเป็นศกัยภาพเชงิกายภาพในแบบหน่ึง ในบางครัง้ จงึอาศยัการประเมนิความเปราะบาง 

เพือ่ศกึษาความพรอ้มเชงิโครงสรา้งทางกายภาพไปดว้ยในตวั และไมไ่ดม้กีารประเมนิศกัยภาพ

ในมมุของโครงสรา้งทางกายภาพแยกต่างหาก

 ศกัยภาพที่ส�าคญัอีกส่วนหน่ึง คือ มิติด้านมนุษย์และสภาพทางสงัคม อันได้แก่เรื่อง 

เกีย่วกบัองคก์ร หน่วยงาน สถาบนั และการบรหิารจดัการ การประเมนิศกัยภาพในมติน้ีิช่วย 

ในการวเิคราะหค์วามพรอ้ม ทกัษะ ความช�านาญ เครือ่งไมเ้ครือ่งมอื และงบประมาณของพืน้ที ่

หน่ึง ๆ ในการรบัมอืกบัภยัพบิตั ิ และช่วยคาดการณ์ทรพัยากรทีจ่�าเป็นในการปฏบิตัติามแผน 

การเตรยีมความพรอ้มเมือ่เกดิภยั หรอืด�าเนินงานเพือ่ลดผลกระทบจากภยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ตารางที่ 7 แสดงรายการประเภทศกัยภาพทัง้หมดที่สามารถประเมนิได้ในระดบัจงัหวดัของ

ประเทศไทย (MRC 2007) ทัง้น้ี ศกัยภาพแต่ละประเภทชว่ยในการลดผลกระทบจากภยัต่าง ๆ  

ไดไ้ม่เหมอืนกนั เช่น ทมีกูช้พีกูภ้ยัทีม่คีวามเชีย่วชาญในการคน้หาผูต้ดิอยู่ในซากปรกัหกัพงั  

อาจไมม่ศีกัยภาพในการกูช้พีกูภ้ยัในกรณนี�้าทว่มกเ็ป็นได้



57คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

เครือ่งป้องกนั

ท่ีเกบ็ส่ิงของ
ส�ารองจ่าย

การแพทย์

สถาบนัและ
อาคารสถานท่ี

ทรพัยากรมนุษย์

- วทิยสุือ่สาร หรอืวทิยชุมุชน

- การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต

- พนงักัน้น�้าและคนักัน้น�้า

- เขือ่น

- ทีต่ ัง้

- สิง่ของส�ารองจา่ย

- โรงพยาบาลและศนูยอ์นามยั

- เจา้หน้าทีด่า้นสาธารณสขุ

- รถพยาบาล

- จ�านวนทมีแพทยเ์คลือ่นที่

- หน่วยงานบรหิารจดัการ
 ภยัพบิตัิ

- องคก์รชมุชน

- โครงการสนิเชือ่

- อาสาสมคัร

- ทมีคน้หาและชว่ยเหลอื

- ต�ารวจและทหาร

- อาสาสมคัรเยาวชน

- จ�านวนวทิยสุือ่สารหรอืวทิยชุมุชนในการบรหิาร
 จดัการภยัพบิตัิ

- จ�านวนการเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตทัง้หมดและความเรว็
 เฉลีย่

- ความยาวทัง้หมดของพนงักัน้น�้าและคนักัน้น�้า

- ความจทุัง้หมดของเขือ่น

- จ�านวนทีเ่กบ็สิง่ของส�ารองจา่ยในพืน้ทีค่วามเสีย่งต�่า

- รายการและปรมิาณสิง่ของส�ารองจา่ย (อาหารแหง้  
 เชือ้เพลงิ ยา น�้าดืม่ และอืน่ ๆ)

- จ�านวนเตยีงพยาบาลทัง้หมด สถานทีต่ ัง้

- จ�านวนแพทยแ์ละพยาบาลทัง้หมด

- จ�านวนรถพยาบาล

- จ�านวนบุคลากรแพทยเ์คลือ่นทีท่ีไ่ดร้บัการอบรม
 ทัง้หมด

- จ�านวนและสถานทีต่ ัง้ของหน่วยงานบรหิารจดัการ
 ภยัพบิตัใินระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั และระดบัอ�าเภอ 
 โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉนิ

- จ�านวนองคก์รชมุชนทัง้หมด

- โครงการสนิเชือ่ส�าหรบักูใ้นกรณเีกดิภยัพบิตั ิ/ 
 ประกนัภยั

- จ�านวนอาสาสมคัรทัง้หมด ในระดบัจงัหวดัและ 
 
 ระดบัอ�าเภอ

- จ�านวนทมีคน้หาและชว่ยเหลอืทีไ่ดร้บัการอบรม
 ทัง้หมด

- จ�านวนต�ารวจและทหาร

- จ�านวนอาสาสมคัรเยาวชน

ตารางที่ 7 ตัวชี้วัดและสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในการประเมินศักยภาพ (ต่อ)

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรอง การวัดผล

ท่ีมา: Khazai et al. 2015.
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 ความเปราะบางและศกัยภาพมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ย่าง 

เป็นเอกเทศ แมจ้ะเป็นความสมัพนัธเ์หมอืนดา้นตรงขา้มของเหรยีญกต็าม หากความเปราะบางคอื  

การ “ขาด” อะไรบางอยา่งทีท่�าใหอ้าจไดร้บัผลกระทบจากภยั ศกัยภาพกค็อื การ “มี” อะไร 

บางอยา่งทีช่ว่ยใหผ้ลกระทบจากภยันัน้ลดน้อยลง โดยหลกัการแลว้ การประเมนิความเปราะบาง 

จงึมุง่หาจดุออ่นทัง้ในเชงิกายภาพ สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม เพือ่คน้หามาตรการเพือ่แกไ้ข

จดุออ่นเหลา่นัน้ใหด้ขี ึน้ ในขณะทีก่ารประเมนิศกัยภาพมุง่ศกึษาจดุแขง็ของสงัคมทีค่วรมเีพือ่ชว่ย

ในการคาดการณ์ความสามารถของชมุชน สงัคม หรอืทอ้งถิน่ ในการลดผลกระทบ รบัมอื หรอื

ฟ้ืนฟูอยา่งรวดเรว็จากภยัพบิตั ิ ทัง้น้ี การมศีกัยภาพไมไ่ดห้มายความวา่จะไมม่คีวามเปราะบาง  

ในขณะทีห่ากมคีวามเปราะบางกไ็ม่ไดห้มายความว่าจะขาดศกัยภาพโดยสิน้เชงิ อย่างไรกด็ ี 

ในปัจจุบนัปฏเิสธไม่ได้ว่าในการประเมนิความเสีย่งระดบัชาตหิรอืระดบัจงัหวดัด้วยหลกัการ 

ทางวทิยาศาสตรแ์ละการประมวลผลขอ้มลูจ�านวนมาก พบวา่วธิกีารประเมนิความเปราะบางนัน้ 

มคีวามกา้วหน้ากว่าการประเมนิศกัยภาพเป็นอย่างมาก จงึมกัไมป่รากฏการประเมนิศกัยภาพ

แบบแยกสว่นในการประเมนิความเสีย่งในระดบัน้ี

3.7 ผลลัพธ์ของการระบุความเสี่ยง

 จากกจิกรรมทีก่ลา่วไปขา้งตน้ ไดแ้ก่ การประเมนิภยั ความลอ่แหลม ความเปราะบาง และ

ศกัยภาพ สามารถสรปุไดว้า่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการระบุความเสีย่ง ประกอบดว้ย:

    ผลการประเมินภยั ประกอบด้วยการระบุภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ พร้อมทัง้ 

  ความเป็นไปไดห้รอืความน่าจะเป็นในการเกดิภยัดงักล่าว ขนาด ความรุนแรง รวมถงึ 

  ขอบเขตพืน้ทีก่ารเกดิภยั ท�าใหไ้ดผ้ลลพัธด์งัน้ี:

  a. รายการภยัทีอ่าจเกดิขึน้ และล�าดบัความส�าคญัทีค่วรไดร้บัการจดัการอยา่งเรง่ดว่น

  b. แผนทีภ่ยั

  c. สถานการณ์จ�าลองในการเกดิภยัแต่ละประเภท อยา่งน้อยประเภทละหน่ึงสถานการณ์ 

    ผลการประเมินความล่อแหลม ประกอบดว้ยการท�าแผนทีแ่ละการวเิคราะหต์�าแหน่ง 

  และลกัษณะขององคป์ระกอบทีอ่ยูใ่นความเสีย่ง ท�าใหไ้ดผ้ลลพัธด์งัน้ี:

  a. จ�านวนองคป์ระกอบทีม่คีวามลอ่แหลมต่อภยั น�าเสนอในรปูแบบตาราง

  b. แผนทีค่วามลอ่แหลมส�าหรบัภยัแต่ละประเภทซึง่แสดงองคป์ระกอบต่าง ๆ  ทีอ่าจไดร้บั 

   ผลกระทบจากภยัทีร่ะบุไว้
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    ผลการประเมินความเปราะบาง ประกอบดว้ยการระบุและวเิคราะหค์วามเปราะบาง 

  ขององคป์ระกอบทีม่คีวามลอ่แหลม ท�าใหไ้ดผ้ลลพัธด์งัน้ี:

  a. ระดบัความเปราะบางขององคป์ระกอบทีม่คีวามล่อแหลมต่อภยั แบ่งตามประเภท 

   ของภยัและความรนุแรง ทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ

  b. แบบจ�าลองความเปราะบางของโครงสรา้งทางกายภาพ เพือ่คาดการณ์ระดบัความ 

   เสยีหาย

    ผลการประเมินศกัยภาพ ประกอบดว้ยการวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบถงึศกัยภาพและ 

  ความสามารถในการรูร้บั ปรบัตวั และฟ้ืนคนืกลบัจากภยัของประชาชน ชมุชน และสงัคม  

  ท�าใหไ้ดผ้ลลพัธด์งัน้ี

  a. ปรมิาณทรพัยากรและระดบัศกัยภาพของระบบต่าง ๆ ในสงัคม ตัง้แต่ระดบัทอ้งถิน่ 

   จนถงึระดบัชาติ

  b. ล�าดบัความส�าคญัในการสร้างศกัยภาพในการรบัมอืและปรบัตวัต่อสถานการณ์ 

   ภยัพบิตัิ

 กระบวนการระบุความเสี่ยงยงัให้ข้อมูลส�าคญั ซึ่งเป็นจุดตัง้ต้นให้สามารถพจิารณาหา 

มาตรการทีเ่หมาะสมในการจดัการกบัความเสีย่งได ้ ทัง้ในการเตรยีมความพรอ้มและการสรา้ง 

ความตระหนกั การป้องกนัและลดผลกระทบ การวางแผนรบัมอืภยัพบิตัแิละการวางแผนฟ้ืนฟู 

ตวัอย่างเช่น แผนที่ภยัแผ่นดนิไหวแสดงความรุนแรงของแผ่นดนิไหวในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนการใชท้ีด่นิในทอ้งถิน่ เช่น การก�าหนดต�าแหน่งก่อสรา้งอาคารส�าคญั 

ให้หลกีเลี่ยงพื้นที่ที่อาจเกิดแผ่นดนิไหวขนาดรุนแรง หรอืช่วยในการออกขอ้ก�าหนดในการ

ออกแบบอาคารใหม้กีารก่อสรา้งดว้ยวสัดแุละรปูแบบทีม่คีวามคงทนแขง็แรงและสามารถตา้นทาน 

แผน่ดนิไหวไดใ้นระดบัทีเ่หมาะสม



4 การวิเคราะห์
ความเส่ียง

(risk analysis)



4.1 วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 การวเิคราะหค์วามเสีย่งเป็นกระบวนการเพื่อท�าความเขา้ใจในระดบัของความเสีย่ง หรอื 

ผลกระทบทางลบที่เกดิจากภยั การวเิคราะห์ความเสีย่งเป็นขัน้ตอนต่อเน่ืองมาจากการระบุ 

ความเสีย่ง โดยเป็นการน�าผลของการประเมนิภยั ความลอ่แหลม ความเปราะบาง และศกัยภาพ 

มาประมวลรวมกนัเพือ่ประมาณระดบัความเสยีหาย ความสญูเสยี หรอืผลกระทบจากสถานการณ์

ความเสีย่งในเชงิปรมิาณ (เชน่ ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ การสญูเสยีชวีติ) รวมถงึการประมาณคา่ 

ความน่าจะเป็นของความเสยีหายหรอืความสูญเสยีที่จะเกดิขึ้น โดยผลกระทบอาจอยู่ในรูป 

ของเงนิ การด�าเนินงานทางสงัคม หรอืต่อมนุษย ์ นับว่าการวเิคราะห์ความเสีย่งเป็นขัน้ตอน 

ต่อเน่ืองทีม่คีวามส�าคญัมาก เพราะเป็นขัน้ตอนทีใ่หข้อ้มลูส�าคญัส�าหรบัประมาณค่าความเสีย่ง 

และการตดัสนิใจในการจดัการความเสีย่งในภาพรวม
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4.2 แนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 การวเิคราะหค์วามเสีย่งเชงิพืน้ที ่ ประกอบดว้ยขอ้มูลเชงิปรมิาณและคุณภาพจ�านวนมาก  

นิยมใช้ระบบ GIS เขา้มาช่วยในการซ้อนทบัแผนที่หลายประเภทที่ได้จากการประเมนิภยั 

และความล่อแหลม และประมวลร่วมกบัฟังก์ชัน่ความเปราะบาง เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ผล 

ในระดบัพืน้ทีไ่ดด้ว้ยแผนที ่ดงัแสดงในรปูที ่7

 การวเิคราะหค์วามเสีย่ง สามารถท�าไดท้ัง้การวเิคราะหค์วามเสีย่งเชงิเดีย่ว หรอืการวเิคราะห์

ความเสีย่งจากภยัหลากหลายประเภท กลา่วคอื

 การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงเด่ียว (single-risk analysis) ประเมนิค่าความเสีย่งจาก

ภยัเพยีงชนิดเดยีวโดยไม่ค�านึงถงึภยัหรอืสถานการณ์ความเสีย่งอื่น เมื่อเสรจ็สิน้ข ัน้ตอนระบุ 

ความเสีย่งเรยีบรอ้ยแลว้ จงึประมวลผล ประมาณคา่ และจดัท�าแผนทีค่วามเสีย่งจากภยัชนิดนัน้

เพยีงอยา่งเดยีว

 การวิเคราะหค์วามเส่ียงจากภยัหลากหลายประเภท (multi-risk approach) ประกอบดว้ย  

การวเิคราะห์ความเสีย่งของภยัหลายประเภทและความเปราะบางในหลายมติ ิ ความท้าทาย 

ในการประเมนิความเสีย่งจากภยัหลากหลายประเภท คอืการค�านึงถงึผลทีจ่ะตามมาทัง้หมด 

ของภยั เชน่ ผลกระทบต่อเน่ือง (knock-on effects) ผลกระทบแบบโดมโิน (domino effects) 

และผลกระทบแบบลกูโซ่ (cascading effects) ท�าใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่ภยัต่าง ๆ

อาจเชือ่มโยงกนั และอาจเป็นชนวนใหเ้กดิภยัอกีอยา่งหน่ึง ตวัอยา่งเชน่ ลมทีแ่รงมากของพายุ

ไซโคลนเขตรอ้นอาจเป็นชนวนใหเ้กดิคลืน่พายซุดัฝัง่และน�้าทว่มทีต่ามมาในบรเิวณชมุชนชายฝัง่  

หรอืตวัอยา่งจากกรณแีผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ทางตะวนัออกของประเทศญีปุ่่ นในปี 2011 ซึง่ท�าใหเ้กดิ

ความเสยีหายทีโ่รงไฟฟ้านิวเคลยีรใ์นเขตจงัหวดัฟุกุชมิา่ ในกรณน้ีี หากจะประเมนิความเสีย่งจาก

ภยัแผน่ดนิไหว กจ็�าเป็นตอ้งวเิคราะหค์วามเชือ่มโยงถงึการเกดิคลืน่ยกัษส์นึาม ิรวมทัง้ผลกระทบ

ทีอ่าจเกดิขึน้โดยทางตรงและทางออ้มอืน่ ๆ ไปพรอ้มกนั 
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รูปที่ 7 กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้ระบบ GIS จากโครงการประเมินความเสี่ยง
 ที่ประเทศติมอร์-เลสเต โดย ADPC

อุทกภัยองค์ประกอบท่ีมีความเส่ียง	(อาคาร)

ผลความล่อแหลม

กราฟความเปราะบาง

ความเส่ียงอาคาร
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 วิธีการอีกอย่างหน่ึงในการประเมินความเสี่ยงหลากหลายประเภท คือ การประมวล 

ความเสี่ยงภยัหลายประเภทและจดัระดบัความเสี่ยงของภยัดงักล่าวในเชงิพื้นที่ ซึ่งช่วยให ้

ผู้มอี�านาจในการตดัสนิใจและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีรู้ได้ว่าพื้นที่มคีวามเสี่ยงจากภยัประเภทใด 

มากทีส่ดุ และน�าไปสูก่ารตดัสนิใจเลอืกมาตรการลดผลกระทบและเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัภยั 

ทีม่คีวามเสีย่งทีส่งูทีส่ดุในล�าดบัตน้ รปูที ่ 8 แสดงตวัอยา่งผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งในรปูแบบ 

แผนทีค่วามเสีย่งจากภยัหลากหลายประเภท จากการประเมนิความเสีย่งในประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนลาว

รูปที่ 8 แผนที่ความเสี่ยงจากภัยหลากหลายประเภท ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว
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4.2.1 การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงคุณภาพ

 การวเิคราะห์ความเสีย่งเชงิคุณภาพ เป็นการบรรยายความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการใชเ้มตรกิซ ์

ความเสีย่งประมาณความเป็นไปไดใ้นการเกดิภยัและผลกระทบทีอ่าจตามมา ตวัอยา่งเมตรกิซ์

ความเสีย่งดา้นล่าง แสดงระดบัความเสีย่งตามคะแนนความเสีย่ง ซึง่เป็นผลคณูระหว่างความ 

เป็นไปไดใ้นการเกดิภยัและระดบัของผลกระทบ ตวัเลขในช่องตารางบ่งบอกระดบัความเสีย่ง 

ตวัเลขที่มคี่าสูง บ่งชี้ถึงระดบัความเสี่ยงที่สูง ค่าความเสี่ยงเหล่าน้ีมปีระโยชน์ในการแสดง 

แนวโน้มหรอืเปรยีบเทยีบระดบัความเสีย่ง (เชน่ ต�่า ไปจนถงึ สงูทีส่ดุ)

    ความเสีย่งสูงทีสุ่ด (มากกว่า 16) ความเสีย่งอยู่ในระดบัสูงมาก อาจมผีลกระทบที ่

  รา้ยแรงมาก จ�าเป็นตอ้งหาทางยบัยัง้ วางแผน และด�าเนินการในทนัท ี หรอืดว่นทีส่ดุ 

  เทา่ทีจ่ะเป็นไปได้

    ความเสีย่งสงู (10-16) ความเสีย่งอยู่ในระดบัทีรุ่นแรงและอาจก่อผลกระทบรุนแรงได ้ 

  แมย้งัไมจ่�าเป็นตอ้งด�าเนินการยบัยัง้ในทนัท ีแต่ตอ้งมกีารจดัท�า เตรยีมการ และด�าเนินการ 

  ในอนาคตอนัใกล้

    ความเสี่ยงปานกลาง (4-9) ความเสี่ยงรุนแรงไม่มากนักแต่ยงัอาจก่อผลกระทบ 

  พอประมาณ การยบัยัง้ความเสีย่งประเภทน้ีอาจไมเ่รง่ดว่นมากนกั และอาจจ�าเป็นหรอื 

  ไมเ่ป็นทีจ่ะตอ้งจดัการ ขึน้อยูก่บัทรพัยากรทีม่ ี

    ความเสีย่งต�่า (1-3) ความเสีย่งในระดบัทีไ่มร่นุแรง และสง่ผลกระทบน้อย ความเสีย่ง 

  เหลา่น้ีอาจยอมรบัได ้โดยควรระบุกลุม่ประชากรทีอ่าจจะไดร้บัผลกระทบ

(5) ค่อนข้างแน่นอน

(4) เป็นไปได้สงู

(3) เป็นไปได้

(2) ไมแ่น่นอน

(1) เป็นไปได้ต�า่

ปานกลาง (5)

ปานกลาง (4)

ต�่า (3)

ต�่า (2)

ต�่า (1)

สงู (10)

ปานกลาง (8)

ปานกลาง (6)

ปานกลาง (4)

ต�่า (2)

สงู (15)

สงู (12)

ปานกลาง (9)

ปานกลาง (6)

ต�่า (3)

สงูทีส่ดุ (20)

สงู (16)

สงู (12)

ปานกลาง (8)

ปานกลาง (4)

สงูทีส่ดุ (25)

สงูทีส่ดุ (20)

สงู (15)

สงู (10)

ปานกลาง (5)

ความเป็นไปได้
ในการเกิด

ผลกระทบ

(1) น้อยมาก (2) น้อย (3) ปานกลาง (4) มาก (5) มากท่ีสุด

ตารางท่ี 8 ตัวอย่างเมตริกซ์ความเส่ียง



66 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)

4.2.2 การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงปริมาณ

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ มี 2 แนวทาง ได้แก่ แบบก�าหนดค่าจ�าเพาะ  

(เฉพาะเหตุการณ์) และแบบความน่าจะเป็น (เชงิสถติ)ิ ซึ่งทัง้สองแบบมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี  

การเลอืกใชจ้งึขึน้อยูก่บับรบิทของการประเมนิความเสีย่ง (Kirchsteiger, 1999)

 1) การวิเคราะหแ์บบก�าหนดค่าจ�าเพาะ (deterministic risk analysis)

  การวเิคราะห์แบบก�าหนดค่าจ�าเพาะเป็นการวเิคราะห์ความเสี่ยงด้วยการพจิารณา

สถานการณ์ภยัเพยีง 1 สถานการณ์ ซึ่งท�าให้สามารถค�านวณค่าความเสี่ยงได้แบบชดัเจน  

เช่น การวเิคราะห์ความเสีย่งจากเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่ นขนาดใหญ่ซึ่งจะเกดิขึน้ในเขตภูมภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตภ้ายใน 6 ชัว่โมงนบัจากน้ี จะใหค้า่ความเสีย่งเพยีงคา่เดยีว และสามารถ 

วเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งแน่ชดั

  การวเิคราะห์ความเสีย่งแบบก�าหนดค่าจ�าเพาะสามารถน�าไปใชไ้ดห้ลายกรณีตามแต่ 

สถานการณ์ที่ต้องการศกึษา เช่น การวเิคราะห์ความเสี่ยงจาก ‘สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด  

(worst-case scenario)’ ‘สถานการณ์ทีรุ่นแรงทีสุ่ดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ได ้ (maximum-credible 

scenario)’ ‘สถานการณ์ทีเ่พิง่เกดิขึน้ (recent scenario event)’ หรอืแมแ้ต่ ‘สถานการณ์ทีด่ ี

ทีสุ่ด (best case scenario)’ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัจุดประสงคว์่าจะน�าการประเมนิความเสีย่งไปใช ้

ท�าอะไร การวเิคราะหค์วามเสีย่งของเหตุการณ์ในอดตี อาจชว่ยใหส้ามารถเปรยีบเทยีบผลกระทบ 

ที่ได้จากการค�านวณโดยแบบจ�าลองและสิง่ที่เกดิขึน้ในสถานการณ์จรงิ ซึ่งช่วยในการยนืยนั 

ความถกูตอ้งแมน่ย�าของการวเิคราะหค์วามเสีย่งได ้อยา่งไรกด็ ีบางสถานการณ์ทีเ่คยเกดิขึน้แลว้ 

ในอดตี อาจไม่เกิดขึ้นซ�้าอีกครัง้ก็เป็นได้ (Kirchsteiger, 1999) นอกจากน้ี การวเิคราะห ์

โดยอ้างอิงสถานการณ์เป็นหลักอาจมีประโยชน์อย่างมากในการสื่อสารผลการประเมิน 

ความเสีย่งใหค้นทีไ่มม่คีวามเชีย่วชาญเขา้ใจ แต่กค็วรระวงัว่าการใชส้ถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด  

หรอืสถานการณ์ทีรุ่นแรงทีสุ่ดทีค่าดว่าจะเกดิเป็นตวัชี้วดัถงึระดบัความเสีย่ง อาจน�าไปสู่การ

ประมาณค่าความเสี่ยงที่ให้ผลเกนิจรงิไปมาก ผู้ประเมนิความเสี่ยงจงึจ�าเป็นต้องเขา้ใจและ 

สามารถอธบิายเรือ่งเหลา่น้ีได้
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     สถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสดุ  (worst case scenario)  เป็นหน่ึงในวธิกีารทีใ่ชก้นั 

   โดยทัว่ไปในการประเมนิความเสีย่งเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ โดยสนันิษฐานว่า 

   ทุกสิง่ทุกอย่างที่เชื่อว่าอาจผดิพลาดได้นัน้จะผดิพลาด ดงันัน้ จงึมกัถอืว่าผลลพัธ ์

   ของสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเป็นการประมาณการณ์ที่สูงกว่าความเสี่ยงจริง  

   (Kirchsteiger, 1999) ขอ้จ�ากดัประการส�าคญัของการใชส้ถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด 

   ในการวิเคราะห์คือ การตัง้สมมติฐานว่าผู้ประเมินความเสี่ยงสามารถบอกได้ว่า 

   สถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดเป็นอยา่งไร ซึง่ในหลายกรณีพบว่าการสนันิษฐานนัน้อาจ 

   ไมถ่กูตอ้งเสมอไป เชน่ กรณแีผน่ดนิไหวทีอ่นิโดนีเซยีในปี 2004 และกรณคีลืน่ยกัษ์ 

   สนึามทิางภาคตะวนัออกของประเทศญี่ปุ่ น ในปี 2011 ซึง่ภยัทีเ่กดิขึน้เลวรา้ยกว่า 

   สถานการณ์ที่เลวรา้ยที่สุดที่ได้ประมาณการณ์ไวก่้อนหน้านัน้ (Central Disaster  

   Management Council, 2011) ในกรณีคลื่นยกัษ์สนึามทิางภาคตะวนัออกของ 

   ประเทศญีปุ่่ นในปี 2011 พบวา่คลื่นสนึามทิีเ่กดิขึน้ในวนันัน้มคีวามสงูมากกวา่ทีเ่คย 

   มกีารคาดการณ์ว่าเป็นสถานการณ์เลวรา้ยทีสุ่ด ท�าใหก้ารออกแบบก�าแพงกนัคลื่น 

   สนึามมิคีวามสูงไม่เพยีงพอกบัสถานการณ์ที่เกดิขึน้จรงิ ท�าใหไ้ม่สามารถกนัคลื่น 

   สนึามทิีเ่กดิขึน้ได ้ สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายมากมาย อยา่งไรกด็ ี โอกาสในการเกดิ 

   เหตุการณ์ทีเ่ลวรา้ยมากทีส่ดุอาจมคีวามเป็นไปไดน้้อยมาก ท�าใหใ้นบางครัง้ ผลทีไ่ด ้

   จากการประเมนิดงักลา่วไมใ่หค้วามหมายทีม่คีณุคา่เทา่ใดนกัต่อผูใ้ชง้าน

     สถานการณ์ท่ีรนุแรงท่ีสดุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ได้ (maximum-credible scenario) 

   เป็นสถานการณ์ทีอ่าจไม่ใช่สถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดดงัทีก่ล่าวในขา้งต้น แต่เป็น 

   สถานการณ์ทีม่คีวามรนุแรงมากและมคีวามเป็นไปไดส้งูวา่จะเกดิขึน้ การคาดการณ์วา่ 

   เหตุการณ์ใดคอืเหตุการณ์ทีม่คีวามรนุแรงทีส่ดุทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ได ้โดยมากยงัคงเป็น 

   วจิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญ ซึ่งนับเป็นหน่ึงในขอ้จ�ากดัทีส่�าคญั แต่การวเิคราะห ์

   ความเสีย่งดว้ยวธิน้ีีมกัเป็นทีย่อมรบัในหมู่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเสีย่งมากกว่ากรณ ี

   สถานการณ์ทีม่คีวามเลวรา้ยมากทีสุ่ดเน่ืองจากมโีอกาสเกดิขึน้ไดม้ากกว่า (Central  

   Disaster Management Council, 2011)
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 2) การวิเคราะหค์วามเส่ียงแบบความน่าจะเป็น (probabilistic risk analysis)
  การวเิคราะหค์วามเสีย่งแบบความน่าจะเป็นต่างจากการวเิคราะหค์วามเสีย่งแบบก�าหนด
คา่จ�าเพาะตรงทีม่กีารค�านึงถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นชว่งระยะเวลาหน่ึง
และไมไ่ดใ้หค้วามส�าคญักบัสถานการณ์ใดเพยีงสถานการณ์เดยีว ความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์
แบบน้ีมาจากการวเิคราะหจ์ากภยัทัง้หมดทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ โดยน�าเสนอในรูปของการแจกแจง 
ความน่าจะเป็น (เหตุการณ์ที่มคีวามรุนแรงเป็นอย่างมากจะมโีอกาสเกิดได้น้อย ในขณะที ่
เหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงมากนักจะมคีวามเป็นไปได้ในการเกิดมากกว่า) ดงันัน้ จงึบอกระดบั 
ความเสี่ยงในภาพรวมได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าและมีประโยชน์มากส�าหรบัพื้นที ่
ทีม่โีอกาสเกดิภยัไดห้ลากหลายสถานการณ์ซึง่มากเกนิกวา่ทีจ่ะพจิารณาแบบเดีย่ว ๆ ได้

  เน่ืองจากการวเิคราะหค์วามเสีย่งแบบความน่าจะเป็นเป็นการประมาณคา่ความเป็นไปได ้
ทีพ่ืน้ทีห่น่ึงจะไดร้บัผลกระทบจากภยั จงึมปีระโยชน์ต่ออุตสาหกรรมประกนัภยัในการคาดการณ์
ความเสยีหายรายปี (annual loss) ตามความเป็นไปไดท้ีจ่ะตอ้งจา่ยสนิไหมทดแทนใหก้บัลกูคา้

  ทัง้น้ี อาจเป็นเรื่องยากในการท�าความเข้าใจเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ 
ความน่าจะเป็น เน่ืองจากผลที่ได้จากการประเมนิแบบน้ีเป็นความเสีย่งในภาพรวม และเรา 

ไมอ่าจทราบไดแ้น่ชดัถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุการณ์แต่ละครัง้ การใชก้ารวเิคราะหแ์บบ 

ความน่าจะเป็นและแบบก�าหนดค่าจ�าเพาะร่วมกนัจงึเป็นอกีแนวทางหน่ึงทีอ่าจเป็นประโยชน์  

หากมทีรพัยากรเพยีงพอ

4.3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 การวเิคราะห์ความเสีย่งโดยทัว่ไปไม่สามารถครอบคลุมความเสีย่งทัง้หมดได ้ แต่ผลของ 
การประเมนิความเสี่ยงสามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมอืประกอบการตดัสนิใจถึงความจ�าเป็น 
ในการป้องกนัและลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิพจิารณาวา่ความเสีย่งใดทีค่วรใหค้วามส�าคญั และ
มแีนวทางใดบา้งทีเ่หมาะสมส�าหรบัการรบัมอืกบัความเสีย่งทีไ่มส่ามารถยอมรบัได ้การวเิคราะห ์
ความเสีย่งท�าใหเ้หน็ถงึความซบัซอ้นของผลกระทบจากภยัพบิตั ิทัง้ความเสยีหายและความสญูเสยี  
นอกจากน้ี ยงัสามารถใหค้�าตอบไดว้่าผูใ้ดจะไดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด ควรใหค้วามช่วยเหลอื 
ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งไรใหส้ามารถฟ้ืนฟูไดอ้ยา่งยัง่ยนื รวมถงึค�าถามอืน่ ๆ  อกีมากมาย ดงันัน้
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การวเิคราะหค์วามเสีย่งจงึเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการสรา้งแนวทางการรบัมอืภยัพบิตัแิบบเชงิรกุ 
ท�าใหเ้ขา้ใจถงึตน้เหตุทีแ่ทจ้รงิของการเกดิภยัพบิตั ิชว่ยลดความเสยีหาย การซ่อมสรา้งการฟ้ืนฟู 
และชว่ยทดแทนการแกไ้ขปัญหาปลายเหตุหลงัจากเกดิภยัพบิตั ิ(WBI 2009)

 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่งประกอบดว้ย:
    ผลการวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ในการเกิด (likelihood analysis) เป็นการประเมนิ 
  ความเป็นไปไดใ้นการเกดิภยัหรอืภาวะคกุคามทีส่ง่ผลใหเ้กดิความเสีย่ง สามารถอธบิาย 
  ไดใ้นเชงิคณุภาพ เชน่ เป็นไปไดย้าก จนถงึ เป็นไปไดอ้ยา่งแน่นอน ดงัปรากฏในตวัอยา่ง 
  เมตรกิซค์วามเสีย่งหรอือธบิายดว้ยตวัแปรทางคณติศาสตร ์ เชน่ ระดบัความน่าจะเป็น 
  หรอืความถีใ่นการเกดิภยัในชว่งเวลาหน่ึง ทัง้น้ี การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดเ้ชงิคณุภาพ 
  มกัจะไมซ่บัซอ้น แต่อาจใหผ้ลทีม่คีวามคลาดเคลือ่นมากกวา่
    ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ (consequence/impact analysis) เป็นการประเมนิ 
  ผลกระทบหรอืการประมาณค่าความเสยีหายหรอืความสูญเสยี โดยพจิารณาระดบั 
  ความรุนแรงของภยัและความเปราะบางของพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ สามารถน�าเสนอ 
  ในเชงิปรมิาณดว้ยการจ�าลองเหตุการณ์ทางกายภาพ หรอืการประมาณค่าจากขอ้มลู 
  ภยัพบิตัใินอดตี หรอืน�าเสนอในเชงิคุณภาพ ดว้ยค�าอธบิายระดบัความเสีย่ง ตัง้แต่ 
  น้อยมาก จนถงึมากทีส่ดุ ตามตวัอยา่งทีแ่สดงในเมตรกิซค์วามเสีย่ง
    เมตริกซ์ความเส่ียง (risk matrix) เป็นผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งแบบไม่ซบัซอ้น  
  โดยใช้การประมาณการณ์ความเป็นไปได้ในการเกิดของเหตุการณ์ความเสี่ยงและ 
  ผลกระทบทีอ่าจเกดิในเชงิคณุภาพ
    แผนท่ีความเส่ียงเฉพาะภาคส่วนและแผนท่ีความเส่ียงแบบรวม (sector-specific  

  risk maps and composite risk maps) ตวัอย่าง เช่น แผนทีค่วามเสยีหายของ 
  บา้นเรอืน แผนทีค่วามเสยีหายดา้นเกษตรกรรม แผนทีค่วามเสยีหายของสาธารณูปโภค 
  ทีจ่�าเป็น โดยแผนทีค่วามเสีย่งแบบรวมจะผนวกเอาผลกระทบทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จาก 
  ภยัทัง้หมดทีท่�าการศกึษา

 แผนทีค่วามเสีย่งมคีวามแตกต่างจากแผนทีภ่ยั เพราะนอกจากขอ้มลูเกีย่วกบัภยัแลว้ แผนที่
ความเสีย่งยงัประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัความเปราะบางและความล่อแหลมขององคป์ระกอบ 
ทีม่คีวามเสีย่ง ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดถูกประมวลทบัซอ้นกนัจนเกดิเป็นแผนทีซ่ึง่แสดงใหเ้หน็ระดบั
ความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนัตามแต่ละพืน้ที ่ ผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งยงัช่วยใหร้ฐับาลและชุมชน
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เขา้ใจถงึระดบัความเสยีหายและความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ต่อชวีติ ทรพัยส์นิ บรกิารสาธารณะ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ  ภายในพืน้ทีข่องตน และสามารถ
เปรยีบเทยีบระดบัความเสีย่งระหว่างพื้นที่และระหว่างภาคส่วนได้ ตวัอย่างเช่น การจ�าลอง 
ความเสยีหายของระบบประปา ระบบไฟฟ้า และเครอืขา่ยการคมนาคมขนสง่ ท�าใหผู้ม้อี�านาจ 
ตดัสนิใจมขี้อมูลประกอบว่าจะลงทุนในการเตรยีมความพร้อมและเสรมิสร้างความแขง็แรง 
ของโครงสรา้งพื้นฐานสาธารณะประเภทใดบ้าง ควรด�าเนินการในเรื่องใดก่อนหรอืหลงั และ
ควรใชเ้งนิลงทุนเท่าใด ประการสุดทา้ย การวเิคราะหค์วามเสีย่งนับว่าเป็นเครื่องมอืทีด่แีละม ี
ประสทิธภิาพมากต่อการสือ่ถงึตวัแปรหรอืสาเหตุของความเสีย่ง เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดเ้ขา้ใจ 
มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูความเสีย่ง รวมถงึเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัในการวางกลยทุธก์ารบรหิารจดัการ
ความเสีย่งจากภยัพบิตัแิละการสือ่สารเกีย่วกบัความเสีย่งอกีดว้ย

 การประเมนิความเสีย่งของบา้นเรอืนจากอุทกภยัในเมอืงหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาภายใต้
โครงการ MADRiD มุง่เน้นการศกึษาความเสีย่งในเชงิความเสยีหายทางกายภาพของบา้นเรอืน
ซึง่เป็นผลกระทบจากอุทกภยั โดยคาดการณ์ความเสยีหายของบา้นเรอืนในระดบัต�าบล พรอ้ม 
น�าเสนอในรปูแบบแผนที ่ซึง่แสดงขอบเขตการปกครองและระดบัความเสีย่งของแต่ละต�าบล 

 การประเมนิความเสีย่งของบา้นเรอืนต่ออุทกภยัคาบการเกดิ 100 ปีไดจ้ากการน�าแผนที่
อุทกภยั (กลอ่งขอ้ความที ่ 1) มาซอ้นทบักบัต�าแหน่งของบา้นเรอืน เพือ่ประเมนิความลอ่แหลม
ต่ออุทกภยั (กล่องขอ้ความที ่ 2) และเมื่อน�าเมตรกิซค์วามเปราะบางของบา้นเรอืนซึง่ค�านึงถงึ
ความรุนแรงของอุทกภยัต่อประเภทของวสัดุอาคารทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง (กล่องขอ้ความที ่ 3)  
มาประกอบกนัแล้ว ก็สามารถประมาณค่าความเสยีหายโดยรวมของบ้านเรอืนจากอุทกภยั 
ในแต่ละต�าบลได ้ ดงัแสดงในแผนทีค่วามเสีย่งของอาคารบา้นเรอืนในเมอืงหาดใหญ่ต่ออุทกภยั 
คาบการเกดิ100 ปี ในรปูที ่10 ทัง้น้ี ตวัเลขเปอรเ์ซน็ตใ์นแผนที ่แสดงถงึสดัสว่นของบา้นเรอืนใน 
ต�าบลทีจ่ะไดร้บัความเสยีหายเมือ่เทยีบกบัจ�านวนอาคารทัง้หมดในต�าบล โดยต�าบลทีม่คีวามเสีย่ง 
มากทีส่ดุในอ�าเภอหาดใหญ่ ไดแ้ก่ ต�าบลคเูต่า ต�าบลคลองแห และต�าบลน�้าน้อย มคีวามเสีย่ง 
ต่อความเสยีหายมากกวา่รอ้ยละ 50 เน่ืองจากระดบัน�้าทว่มในพืน้ทีท่ ัง้ 3 ต�าบล มคีวามลกึมากกวา่ 
1 เมตร และเป็นพืน้ทีใ่นเขตเมอืงซึง่มบีา้นเรอืนซึง่มคีวามลอ่แหลมจ�านวนมาก

แผนท่ีความเสีย่งของบ้านเรอืนจากอทุกภยัในเมืองหาดใหญ่ โครงการ MADRiDกล่องข้อความ 5 
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แผนท่ีความเสีย่งของบ้านเรอืนต่ออทุกภัยในเมืองหาดใหญ่ โครงการ MADRiD (ต่อ)กล่องข้อความ 5 

รูปที่ 9 แผนที่ความเสี่ยงของบ้านเรือนในเมืองหาดใหญ่ต่ออุทกภัยคาบการเกิด 100 ปี



5 การประเมินผล
ความเส่ียง

(risk evaluation)



5.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลความเส่ียง

 การประเมนิผลความเสีย่งเป็นกระบวนการเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งกบัเกณฑ์

ความเสีย่ง เพือ่หาวา่ความเสีย่งหรอืขนาดของความเสีย่งนัน้เป็นทีย่อมรบัไดห้รอืไม ่และควรจดัการ

อยา่งไร มปีระโยชน์มากในการจดัท�าขอ้แนะน�าในการจดัการความเสีย่ง ช่วยใหพ้จิารณาไดว้่า 

มคีวามเสีย่งใดทีจ่�าเป็นตอ้งด�าเนินการแกไ้ขบา้ง และควรตอ้งเรยีงล�าดบัความส�าคญัในการจดัการ

ความเสีย่งประการใดก่อน นอกจากน้ี ยงัเป็นขอ้มลูพืน้ฐานทีส่�าคญัในการวางมาตรการบรหิาร

จดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัอิืน่ ๆ 

5.2 ข้อมูลที่จ�าเป็นในการประเมินผลความเสี่ยง

ขอ้มลูส�าคญัทีจ่�าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการประเมนิผลความเสีย่ง ไดแ้ก่

    โอกาสหรอืความน่าจะเป็นในการเกิดภยัและผลกระทบ ซึ่งได้จากการประเมนิภยั 

  และความลอ่แหลม

    ระดบัผลกระทบ ซึง่ไดจ้ากการวเิคราะหค์วามเปราะบางและศกัยภาพ

    ผลกระทบโดยรวมทัง้หมด ซึง่ไดจ้ากกระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่ง
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5.3 แนวทางการประเมินผลความเส่ียง

 1) การจดัล�าดบัความส�าคญัความเส่ียง

 เป็นวธิกีารทีใ่ชใ้นการระบุความเสีย่งทีต่อ้งไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษดว้ยกระบวนการให้

คะแนน ดงัแสดงในตารางที ่9 ซึง่เป็นการก�าหนดเกณฑเ์พือ่จดัล�าดบัความส�าคญัของความเสีย่ง

จากอุทกภยั โดยค่าระดบัความเสีย่งทีป่รากฏในตารางมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความเสีย่งตาม 

เมตรกิซค์วามเสีย่ง (ตารางที ่8) ในหวัขอ้ 4.2.1 วา่ดว้ยการวเิคราะหค์วามเสีย่งเชงิคณุภาพ

 2) เกณฑค์วามเส่ียง

 เกณฑ์ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ใช้อ้างอิงในการประเมินความส�าคัญของความเสี่ยง เป็น

เกณฑ์ทีก่�าหนดขึน้ว่าจะยอมรบัหรอืจดัการความเสีย่งทีม่หีรอืไม่ พรอ้มทัง้เสนอทางเลอืกใน 

การเตรยีมความพรอ้ม ป้องกนั หรอืลดผลกระทบ แต่ควรพจิารณามาตรการและนโยบายในการ

ความเส่ียงต�า่ (น้อยกว่า 4 คะแนน)

ความเส่ียงปานกลาง ( 4-9 คะแนน)

ความเส่ียงสงู (10-16 คะแนน)

ความเส่ียงสงูมาก (มากกว่า 16 คะแนน)

เป็นความเสีย่งทีย่อมรบัได ้มคีวามส�าคญัน้อย อาจไมต่อ้ง
ด�าเนินการอะไรเป็นพเิศษ

เป็นความเสีย่งทีอ่าจยอมรบัไมไ่ด ้แต่ยงัเป็นความเสีย่ง
ทีไ่มร่บีดว่น มคีวามส�าคญัปานกลาง ยงัไมจ่�าเป็นตอ้ง
ด�าเนินการในทนัท ีสามารถวางแผนด�าเนินการในระยะ
ปานกลางได้

เป็นความเสีย่งทีไ่มอ่าจยอมรบัได ้มคีวามส�าคญัสงู
ควรด�าเนินการโดยเรว็

เป็นความเสีย่งทีย่อมรบัไมไ่ดเ้ลย มคีวามส�าคญัสงูมาก
อาจตอ้งใชม้าตรการฉุกเฉนิ และตอ้งด�าเนินการในทนัท ี

ตารางที่ 9 การประเมินผลและการจัดล�าดับความส�าคัญความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง ระดับความส�าคัญ
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บรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัทิีม่อียูแ่ลว้ประกอบดว้ย ในหลายกรณี อาจใชห้ลกัการใน

เรือ่งการประเมนิตน้ทนุและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้ก�าหนดทางกฏหมาย ปัจจยัทางเศรษฐกจิ

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เรือ่งทีม่ผีูส้ว่นไดส้ว่นเสยีใหค้วามส�าคญั และอืน่ ๆ  ประกอบการจดัท�าเกณฑ ์ 

โดยเกณฑ์ความเสีย่งมไีด้หลายรูปแบบซึ่งอาจมคีวามแตกต่างได้ตามบรบิทของแต่ละท้องที ่

ตวัอยา่งเชน่ ตารางเกณฑค์วามเสีย่งจากเมตรกิซค์วามเสีย่ง (ตารางที ่ 10) แสดงใหเ้หน็การใช้

ระดบัความเสีย่งเป็นเกณฑใ์นการวางมาตรการเพือ่จดัการความเสีย่ง ในกรณน้ีี หากมคีวามเสีย่ง

สงูมาก (เฉดสแีดง) จะเลอืกมาตราการเพือ่ก�าจดัความเสีย่ง เชน่ ยา้ยถิน่ทีอ่ยูข่องชมุชนแออดัทีม่ ี

ความเปราะบางอยา่งมากกบัน�้าทว่มทีม่ขีนาดรนุแรงไปยงัพืน้ทีส่งูทีห่า่งไกลจากน�้าทว่ม หรอืหากม ี

ความเสีย่งในระดบัปานกลาง (เฉดสเีหลอืง) จะเลอืกใชม้าตราการเพือ่การเฝ้าระวงั เชน่ การจดัท�า 

ระบบเตอืนภยัล่วงหน้าแบบครบวงจร ใหชุ้มชนสามารถเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัเหตุการณ์ 

น�้าท่วมไดอ้ย่างทนัท่วงท ี ทัง้น้ี มาตรการทีเ่ลอืกใชอ้าจขึน้อยู่กบัปัจจยัส�าคญั เช่น ทรพัยากร 

ศกัยภาพ องคก์ร มมุมองเกีย่วกบัความเสีย่ง และความคดิของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และควรเน้น

ใหช้มุชน/คนในพืน้ทีม่สีว่นรว่มในการตดัสนิใจเลอืกมาตรการทีเ่หมาะสมกบับรบิทของตนเอง

(5) ค่อนข้างแน่นอน

(4) เป็นไปได้สงู

(3) เป็นไปได้

(2) ไมแ่น่นอน

(1) เป็นไปได้ต�า่

ทนรบั/ ยอมรบั เฝ้าระวงั ลดผลกระทบ ก�าจดั

ความเป็นไปได้
ในการเกิด

ผลกระทบ

(1) น้อยมาก (2) น้อย (3) ปานกลาง (4) มาก (5) มากท่ีสุด

ตารางท่ี 10 ตัวอย่างเมตริกซ์เกณฑ์ความเส่ียง
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 ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงมักอยู่ในรูปแบบรายงาน และ/หรือการน�าเสนอ 

การเปรยีบเทยีบระดบัความเสีย่งตามพืน้ที ่ ภาคส่วน หรอืภยั เป็นวธิกีารทีม่ปีระโยชน์ในการ

พจิารณาระดบัของความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ ทัง้น้ี ในการตดัสนิใจวา่จะเลอืกใชม้าตรการใดในการ

จดัการความเสีย่งตามผลการประเมนิความเสีย่ง มสีองทางเลอืกส�าคญัทีช่่วยในการพจิารณา 

ไดแ้ก่ การวเิคราะหต์น้ทนุและผลประโยชน์ และทฏษฎตี�่าทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล

 การวิเคราะหต้์นทนุและผลประโยชน์ (cost-benefit analysis) เป็นวธิหีน่ึงในการเลอืกวา่ 

จะจดัการกบัความเสีย่งหรอืไม ่โดยการเปรยีบเทยีบตน้ทนุในการลดความเสีย่งและผลประโยชน์ 

ที่ได้รบัจากการลดความเสี่ยง ถ้าต้นทุนในการลดความเสี่ยงมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รบั 

ผลของการวเิคราะหฯ์ จะน้อยกวา่ 1 หากตน้ทนุในการลดความเสีย่งน้อยกวา่ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั  

ผลของการวเิคราะหฯ์ จะมากกวา่ 1 ซึง่การวเิคราะหต์น้ทนุและผลประโยชน์เป็นวธิกีารวเิคราะห์

ความเสีย่งดว้ยหลกัเหตุและผลโดยใชม้ลูค่าทางการเงนิการลงทุนเป็นบรรทดัฐานในการตดัสนิ 

อย่างไรก็ดี ต้นทุนหรอืประโยชน์ขององค์ประกอบที่มคีวามเสยีงบางมติิไม่สามารถตีค่าใน 

เชงิมลูคา่ได ้ เชน่ ชวีติ องคป์ระกอบทีม่คีณุคา่ทางวฒันธรรมและศาสนา ท�าใหอ้าจไมเ่หมาะกบั 

การวเิคราะหด์ว้ยวธิคีดิตน้ทนุและผลประโยชน์ 

 ทฤษฎีต�า่ท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้อย่างสมเหตสุมผล (as low as reasonably possible: 

ALARP) เสนอว่า เมื่อถงึจุด ๆ หน่ึง ตน้ทุนในการลดความเสีย่งจะไม่คุม้ค่ากบัผลประโยชน์

ทีไ่ดจ้ากการลดความเสีย่ง (AS/NZS 2009) ซึง่ทฤษฎน้ีีมกีรอบแนวคดิในการเลอืกจดัการกบั 

ความเสีย่ง 3 ประการ ไดแ้ก่

 นอกจากน้ี ควรตระหนกัเสมอวา่ ความเสีย่งไมม่สีถานะตายตวั เน่ืองจากภยั ความลอ่แหลม 

ความเปราะบาง และศกัยภาพ ลว้นมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา การประมาณคา่ความเสีย่ง

จงึควรท�าอยา่งสม�่าเสมอและมกีารปรบัปรงุเกณฑเ์พือ่ใชใ้นการจดัการความเสีย่งเป็นประจ�า

5.4 ผลการประเมินผลความเสี่ยง
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    เมือ่ไมส่ามารถทนรบัความเสีย่งได ้จะตอ้งด�าเนินการลดความเสีย่งโดยไมค่�านึงถงึตน้ทนุ 

  ในการลดความเสีย่ง

    เมือ่ทนรบัความเสีย่งได ้ จ�าเป็นตอ้งหาสมดลุระหวา่งระดบัความเสีย่งและตน้ทนุในการ 

  ลดความเสีย่ง 

    ในกรณีที่ยอมรบัความเสีย่งได้โดยรวม ถอืว่าความเสีย่งนัน้ต้องอยู่ในระดบัต�่าพอที ่

  ไมม่คีวามจ�าเป็นตอ้งมมีาตรการในการลดความเสีย่งเพิม่เตมิ



6 การจัดการ
ความเส่ียง



 เมื่อประเมนิผลความเสีย่งแลว้ ขัน้ตอนต่อไปคอืการจดัการความเสีย่ง โดยวธิกีารจดัการ

ความเสี่ยง หมายรวมถึงการวางกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงและบรหิารจดัการความเสี่ยง 

จากภยัพบิตั ิ การจดัท�าแผนด�าเนินงานตามกลยุทธ์การขจดัหรอืแก้ไขปัญหาความเปราะบาง  

ความลอ่แหลม การเตรยีมความพรอ้ม

 การเลอืกแนวทางในการจดัการเพือ่ใหบ้รรลุยุทธศาสตรท์ีว่างไว ้ ตอ้งค�านึงถงึสว่นประกอบ

หลายประการ ตัง้แต่การวางกระบวนการในการคดัเลอืกมาตรการทีเ่หมาะสม ก�าหนดวา่ผูใ้ดหรอื

หน่วยงานใดจะเป็นผูต้ดัสนิใจในการเลอืกมาตรการดงักลา่ว และควรใชเ้กณฑห์รอืขอ้มลูประกอบ

อะไรบา้งในการตดัสนิใจเลอืกแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมและคุม้คา่ทีส่ดุ ซึง่หน่วยงานทีท่�าหน้าที่

ประสานงานใหเ้กดิการประเมนิความเสีย่งอาจประยกุตใ์ชก้ระบวนการต่อไปน้ีในการด�าเนินงาน
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ระบุช่ือหน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญ
ท่ีควรอยู่ในกระบวนการ1

2

3

4

5

ระดมความคิดเห็นและศึกษาทางเลือกในการจัดการ
ความเส่ียงท้ังหมดตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ในข้ันตอน
การประเมินผลความเส่ียง	
(เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด)

ประเมินความเป็นไปได้ในทางเลือกที่มีท้ังหมด	
โดยใช้เกณฑ์ท่ีได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว	

สรุปข้อตกลงในการด�าเนินงานต่อไป	
และจัดท�าแผนการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง

ส่ือสารแนวทางการด�าเนินงาน
ให้ประชาชนรับทราบ

รูปที่ 10 กระบวนการในการจัดการความเสี่ยง
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 กลยทุธแ์ละแนวทางทัว่ไปในการจดัการความเสีย่งม ี4 ประการ ไดแ้ก่:

    การก�าจดัความเส่ียง (การป้องกนัหรอืหลีกเล่ียง) หมายถงึ การท�าใหค้วามเสีย่งหมดไป 

  โดยสิน้เชงิ อาจหมายถงึการยา้ยสถานทีต่ ัง้ของอาคารบา้นเรอืนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งใหไ้ป 

  อยูใ่นพืน้ทีป่ลอดภยั หรอือาจหมายถงึการลงทนุเชงิโครงสรา้งขนาดใหญ่ในการป้องกนั 

  ผลกระทบ เชน่ การสรา้งก�าแพงกัน้คลืน่ยกัษส์นึามทิีม่คีวามสงูและแขง็แรงเพยีงพอ

    การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ) ส�าหรบั 

  ความเสีย่งบางประเภท เราอาจไม่สามารถก�าจดัใหห้มดไปไดโ้ดยสิน้เชงิ แต่สามารถ 

  ลดทอนผลกระทบในทางลบใหล้ดลงได ้เชน่ การใหค้วามส�าคญักบัมาตรฐานการก่อสรา้ง 

  สิง่ปลกูสรา้งใหม้คีวามคงทนแขง็แรงและสามารถตา้นทานภยัทีม่คีวามรนุแรงไดด้ ี

    การเตรียมความพร้อมรบัมือภยัพิบติั เป็นความรูแ้ละศกัยภาพทีร่ฐับาล หน่วยงาน  

  และประชาชนทัว่ไปควรใหค้วามส�าคญัในการพฒันาใหด้ขีึน้ โดยมาตรการและกจิกรรม 

  เตรยีมความพรอ้มโดยทัว่ไป ครอบคลุมการจดัท�าระบบการเตอืนภยัล่วงหน้าส�าหรบั 

  ภยัประเภทต่าง ๆ  แบบครบวงจร การวางแผนเฉพาะกจิฉุกเฉนิ การจดัหาและจดัเตรยีม 

  อุปกรณ์และสิง่ของส�ารองจ่าย การพฒันากลไกในการประสานงานและการเตรยีมการ 

  ระดับองค์กร การวางแผนอพยพ การให้ข้อมูลแก่สาธารณชน การซ้อมรับมือ 

  ในสถานการณ์จ�าลอง และการซอ้มรบัมอืเหตุฉุกเฉนิ เป็นตน้

    การจดัสรรผู้รบัความเส่ียงใหม่ (การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเส่ียง) หมายถงึ 

  กระบวนการท�าสญัญาหรอืขอ้ตกลงเพือ่ใหม้ผีูร้บัผลกระทบจากความเสีย่งแทน วธิกีารน้ี 

  แสดงใหเ้หน็วา่ความเสีย่งยงัคงเดมิ แต่มกีารจดัการใหม้บุีคคลอืน่มารบัชว่งหรอืแบง่เบา 

  ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่ง โดยมากอยูใ่นรปูของการท�าประกนัภยั 

 ทัง้น้ี ตวัอยา่งของทางเลอืกในการจดัการความเสีย่งตามกลยทุธข์า้งตน้ ในกรณแีผน่ดนิไหว 

ลมพาย ุและอุทกภยั ไดน้�าเสนอไวใ้นตารางที ่11
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แผน่ดินไหว

พายโุซนรอ้น

และอทุกภยั

ยา้ยสิง่ก่อสรา้ง

และโครงสรา้งที่

เปราะบางทัง้หมด

จากบรเิวณพืน้ที่

เสีย่งสงู ซึง่จะได้

ผลกระทบจากแรงสัน่

และ บรเิวณเสีย่งต่อ

ทรายเดอืด หรอื 

ทรายเหลว

ยา้ยชมุชน

ทีสุ่ม่เสยีงออกหา่ง

จากชายฝัง่และ

เสน้ทางพาย ุ

รวมถงึบรเิวณ

พืน้ทีต่�่าซึง่เสีย่ง

ต่ออุทกภยั

ใชว้สัดแุละวธิกีาร

ก่อสรา้งทีท่นต่อ

แผน่ดนิไหว ออก

กฏหมายควบคมุ

สิง่ก่อสรา้ง 

การซ่อมแซมและ

เสรมิความแขง็แรง

อาคาร การวางแผน

การใชท้ีด่นิโดย

ค�านึงถงึความเสีย่ง

ก่อสรา้งแนวก�าบงั

ลมหรอืใชพ้ืน้ทีท่าง

ธรรมชาตใินการลด

แรงลม ก่อสรา้งคนัดนิ

หรอืเขือ่นหรอืก�าแพง

คลืน่ และอืน่ๆ 

เป็นแนวกัน้น�้า 

ยกอาคารใหบ้รเิวณ

เสีย่งต่อน�้าทว่ม

อยูเ่หนือระดบัน�้า

ทีค่าดการณ์ไว ้

ใชแ้นวก�าบงัธรรมชาติ

เชน่ ป่าชายเลน 

วางแผนทีด่นิโดย

ค�านึงถงึความเสีย่ง

การวางแผนเฉพาะกจิฉุกเฉนิ

ซึง่ครอบคลุมทัง้บรเิวณ 

การเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหว 

การซอ้มรบัมอืแผน่ดนิไหว 

การจดัเตรยีมสิง่ของยงัชพี

และสิง่ของส�ารองจา่ย การ

ฝึกทมีคน้หาและชว่ยเหลอื 

การจดัท�าระบบเตอืนภยั

คลืน่ยกัษส์นึามลิว่งหน้า 

การใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน

และการเพิม่ความตระหนกั

การเฝ้าระวงั การพยากรณ์ 

การเตอืนภยัลว่งหน้าส�าหรบั

พายไุตฝุ้่ น การเตอืนภยั

น�้าทว่มลว่งหน้า การจดัการ

และการวางแผนอพยพ 

การจดัเตรยีมสิง่ของยงัชพี 

การหาทีห่ลบพายไุตฝุ้่ นและ

ก�าหนดศนูยอ์พยพฉุกเฉนิ

ประกนัความเสีย่ง

จากแผน่ดนิไหว 

การรวมกลุม่

ความเสีย่ง เงนิทนุ

ส�าหรบัซ่อมสรา้ง 

และกองทนุ

ออมทรพัยช์มุชน

ส�าหรบัการซ่อมสรา้ง

และฟ้ืนสภาพ

ประกนัความเสีย่ง

อุทกภยั ประกนั

ผลผลติจากภยัพบิตั ิ

เงนิทนุเพือ่การ

ซ่อมสรา้ง หรอื

กองทนุออมทรพัย์

ของชมุชนส�าหรบั

การซ่อมสรา้ง 

โครงการรบัซือ้บา้น

ในพืน้ทีน่�้าทว่มถงึ

ตารางที่ 11 ประเภทของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว และพายุ และอุทกภัย

ประเภท
ของภัย

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ

การป้องกัน/
หลีกเล่ียง การลดผลกระทบ การถ่ายโอนหรือ

แบ่งปันความเส่ียงการเตรียมความพร้อม
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ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงในเมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซียกล่องข้อความ 6 

 เมอืงเซอมารงั บนเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซยี เป็นเมอืงชายฝัง่ทะเลทีเ่ผชญิกบัปัญหา 

ระดบัน�้าทะเลทีเ่พิม่สงูขึน้และปัญหาอุทกภยับรเิวณชายฝัง่ เชน่เดยีวกบัเมอืงชายฝัง่ทะเลอื่น ๆ  

ซึ่งมแีนวโน้มที่จะประสบภยัที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ท�าให้ม ี

ความพยายามในการศกึษาหาทางเลอืกเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว ทัง้การยา้ยออก

จากพืน้ทีย่า้ยฝัง่ หลกีเลีย่งการก่อสรา้งบรเิวณพืน้ทีช่ายฝัง่ ปรบัตวัดว้ยการป้องกนั หรอืปรบัตวั 

ตามระดบัน�้าทะเลทีเ่พิม่สงูขึน้ (Yuniartanti, 2012) การศกึษาดงักล่าวไดส้�ารวจผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ครวัเรอืนประสบ และวธิกีารส่วนตวัและส่วนรวมในการลด 

ผลกระทบ รวมทัง้ศกึษาเงื่อนไขเกีย่วกบัตน้ทุน เพื่อตรวจสอบว่าเหตุใดการยา้ยทีอ่ยู่จงึไม่ใช ่

ทางเลอืกอนัดบัแรกส�าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัดา้นสภาพอากาศ 

 ทางเลอืกในการจดัการความเสีย่งของเมอืงเซอมารงัตามการศกึษาน้ี มทีัง้สิน้ 3 ประการ

ซึ่งมุ่งเน้นในการปรบัและเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเปราะบางหรอืจ�ากดั 

ความลอ่แหลม ไดแ้ก่

 1) การเวรคนืทีด่นิ และยา้ยไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ซึง่ไมเ่สีย่งต่ออุทกภยัจากระดบัน�้าทะเลทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 2) การลดผลกระทบดว้ยการสรา้งเขือ่นกัน้น�้า และลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานในการป้องกนั 

  บรเิวณชายฝัง่เพื่อลดความเปราะบางต่อคลื่นพายุซดัฝัง่และการเพิม่ของระดบัน�้าทะเล 

  ทีค่าดการณ์ไว ้และ 

 3) การปรบัตวัดว้ยการยกระดบับา้น
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 หลงัการระดมความคดิในขัน้ตน้ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจะมทีางเลอืกในการจดัการความเสีย่ง

มากมาย ซึง่จ�าเป็นตอ้งมกีารศกึษา พดูคุย หารอื และวเิคราะหว์่ามาตรการใดเหมาะสมทีสุ่ด 

ในการจดัการกบัความเสีย่ง ทัง้น้ี การเปิดโอกาสใหม้กีารตดัสนิใจแบบมสี่วนร่วมอาจท�าใหม้ ี

ความซบัซ้อนในเชงิกระบวนการ แต่เป็นสิง่ควรท�าเน่ืองจากทางเลอืกแต่ละทางล้วนน�าไปสู ่

ผลกระทบต่อชมุชนเสีย่งทีแ่ตกต่างกนั

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงในเมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย (ต่อ)กล่องข้อความ 6 

การหนี	หรือหลีกเลี่ยง

การลดผลกระทบ

การปรับตัว

รูปที่ 11 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงจากคลื่นซัดชายฝั่ง
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 ประเดน็ทีส่�าคญัทีส่ดุในการประเมนิทางเลอืกเพือ่ลดผลกระทบจากความเสีย่ง คอื การแสดง

ใหเ้หน็ผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัชมุชนทีม่คีวามเสีย่ง กรอบการด�าเนินงานเซนไดเพือ่การลดความเสีย่ง

จากภยัพบิตัไิดเ้น้นผลลพัธห์รอืเป้าหมายในการจดัการความเสีย่งไว ้7 ประการ และมุง่ท�าใหเ้กดิ

ผลสมัฤทธิภ์ายในปี พ.ศ. 2573 ในจ�านวนเป้าหมายดงักลา่ว ม ี4 ประการทีส่ามารถน�ามาใชเ้ป็น

เป้าหมายในการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัไิด ้คอื

    การลดจ�านวนผูเ้สยีชวีติ

    การลดจ�านวนผูไ้ดร้บัผลกระทบ (เชน่ ผูอ้พยพ)

    การลดความสูญทางเศรษฐกจิอนัเน่ืองมาจากภยัพบิตัิซึ่งสะท้อนให้เหน็จากตวัเลข 

  ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP)

    การลดความเสยีหายจากภยัพบิตัต่ิอโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่�าคญัและการชะงกัของบรกิาร 

  พืน้ฐาน

 นอกเหนือจากเป้าหมายจากกรอบการด�าเนินงานเซนไดฯ แลว้ ผูป้ฏบิตังิานดา้นการลด

ความเสีย่งจากภยัพบิตัอิาจใชว้ธิกีารอกีวธิหีน่ึงทีเ่รยีกวา่ S.T.A.P.L.E.E ทีจ่ดัท�าโดยส�านกัจดัการ

ภาวะฉุกเฉนิสว่นกลางของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Federal Emergency Management Agency: 

FEMA) ในการประเมนิทางเลอืกในการลดความเสีย่งได ้โดยวธิกีารน้ีใหค้วามส�าคญักบัปัจจยัส�าคญั 

7 ประการคอื

 1. สงัคม (social) ทางเลอืกในการลดผลกระทบจะไดผ้ลกต่็อเมื่อไดเ้ริม่มกีารด�าเนินการ 

ขึน้จรงิและการมสี่วนร่วมอย่างใกลช้ดิของสาธารณชนตัง้แต่เริม่ต้นกระบวนการ เช่น การท�า

ประชาพจิารณ์ หรอืการเจรจาต่อรองกบัสาธารณะ เพื่อใหท้างเลอืกในการลดผลกระทบไดร้บั 

การสนับสนุนเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากท�าใหไ้ด้รบัมุมมองทางความคดิเหน็ที่หลาก

หลายจากประชาชน ทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี เป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่งผลประโยชน์และผลกระทบ 

ด้านลบต่อประชากรบางกลุ่มซึ่งหลกีเลี่ยงไม่ได้ หากไม่ได้รบัการสนับสนุนจากสาธารณชน 

มาตรการทีเ่ลอืกอาจถกูต่อตา้นหรอืลม้เหลว 

 2. วิชาการ (technical) ควรมกีารตรวจสอบเพื่อหาจุดอ่อนทางเทคนิคของทางเลือก 

แต่ละอยา่ง วา่จะสามารถชว่ยลดความสญูเสยีในระยะยาวไดห้รอืไม ่และมผีลกระทบทางทตุยิภมูิ

ทีอ่าจจะกลบประโยชน์ทีไ่ดห้รอืไม่
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 3. การบริหารจดัการ (administrative) จะตอ้งตรวจสอบวา่ชมุชนหรอืเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

มศีกัยภาพในบรหิารจดัการวธิกีารที่ใช้ในการลดผลกระทบดงักล่าวหรอืไม่ เน่ืองจากวธิกีาร 

บางอยา่งอาจเกีย่วขอ้งกบัสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งไมเ้ครือ่งมอื ระบบ หรอืแมแ้ต่กระบวนการพฒันา

ศกัยภาพ อาจจ�าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรทีม่อียู่แลว้ในพืน้ทีเ่พือ่บรหิารจดัการ โดยเฉพาะในเรื่อง 

ของทกัษะ ก�าลงัคน เงนิทุน และการบ�ารุงรกัษา ในขณะที่บางวธิกีารอาจจ�าเป็นต้องได้รบั 

ความชว่ยเหลอืเป็นอยา่งมากจากหน่วยงานหรอืบุคคลภายนอก 

 4. การเมือง (political) มาตรการลดผลกระทบมกัเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงเป็นอย่างมาก  

เชน่เดยีวกบัมาตรการอื่น ๆ ของรฐั ซึง่จ�าเป็นตอ้งใชง้บประมาณ ตอ้งไดร้บัอนุญาตหรอือนุมตั ิ 

อาจรวมไปถงึการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของชุมชน การใชท้ีด่นิสาธารณะ และอาจเกีย่วพนักบั 

ฐานเสยีงหรอืความนิยมของผูน้�าทางการเมอืงซึง่เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัมิาตรการดงักลา่ว ดว้ยเหตุน้ี  

มติทิางการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางเลอืกแต่ละทางยอ่มสง่ผลต่อการตดัสนิใจวา่จะเลอืกมาตรการใด 

ในการด�าเนินการ

 5. กฎหมาย (legal) ทางเลอืกในการลดผลกระทบหลายทางจ�าเป็นตอ้งมกีารใชอ้�านาจทาง

กฎหมายเขา้มาเกีย่วขอ้งเพื่อใหม้ผีลบงัคบัใช ้ โดยตอ้งตรวจสอบว่าเป็นไปไดห้รอืไม่ทีจ่ะจดัตัง้

หน่วยงานหรอืก�าหนดอ�านาจทางกฏหมายในระดบัชาต ิจงัหวดั หรอืทอ้งถิน่เพือ่ด�าเนินการตาม

มาตรการลดผลกระทบทีเ่สนอ นอกจากน้ี ยงัตอ้งพจิารณาถงึเรือ่งการจดัท�าระเบยีบขอ้บงัคบัเพือ่

ประกอบมาตรการลดผลกระทบและสนบัสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใน

การด�าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบดงักลา่ว

 6. เศรษฐกิจ (economic) เช่นเดยีวกบัโครงการอื่น ๆ ทางเลอืกในการลดผลกระทบ 

จะตอ้งมคีวามคุม้ค่าในการลงทุน และตอ้งอยู่ในวงเงนิทีผู่ส้นบัสนุนโครงการสรา้งสามารถจ่าย/

ให้การสนับสนุนได้ โครงการเพื่อลดผลกระทบมกัเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนทางโครงสร้างหรอื 

การพฒันาศกัยภาพ และมกัจ�าเป็นตอ้งสง่มอบใหเ้จา้ของพืน้ทีด่แูล บ�ารงุรกัษา หรอืด�าเนินการ 

ต่อเน่ืองไปในอนาคตเป็นระยะเวลานานหลงัจากโครงการส�าเรจ็แลว้ ซึง่จ�าเป็นตอ้งใชง้บประมาณ

และบุคลากรในพืน้ที ่ ซึง่ความเป็นไปไดใ้นเชงิงบประมาณ สามารถเป็นไดท้ัง้การใชง้บประมาณ

ประจ�าปีของพืน้ที ่งบประมาณพเิศษ หรอืการกูย้มืเพิม่เตมิ

 7. ส่ิงแวดล้อม (environmental) มาตรการลดผลกระทบหลายมาตรการส่งผลต่อ 

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิไมท่างบวกกล็บ (ในบางครัง้เป็นไดท้ัง้บวกและลบในคราเดยีวกนั)  

ดงันัน้ จงึจ�าเป็นตอ้งมกีารพจิารณาผลกระทบเหลา่น้ี เน่ืองจากมาตรการทีค่ดัเลอืกอาจสง่ผลกระทบ 

ต่อสิง่แวดลอ้มไดร้ะยะยาว
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 ทัง้น้ี อาจจ�าเป็นตอ้งทบทวนมาตรการเพือ่ลดความเสีย่งทัว่ไปทีเ่คยใชก้ารไดด้ใีนอดตี แต่ 

เน่ืองจากภยัมรีะดบัความรุนแรงทีเ่พิม่สูงขึน้ และมสีภาพทางอุตุ-อุทกนิยมวทิยาทีไ่ม่แน่นอน 

ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ กลยทุธข์องทอ้งถิน่ในการรบัมอืกบัความเสีย่ง

ทีผ่า่นมาอาจชว่ยใหช้มุชนพน้จากภยัไดใ้นอดตี แต่อาจไมไ่ดผ้ลในสภาพปัจจบุนั ดงันัน้ อาจจ�าเป็น

ตอ้งเพิม่ศกัยภาพในการปรบัตวั และปรบัมาตรการลดผลกระทบใหเ้ขา้กบับรบิทและสภาพการณ์ 

เฉพาะ โดยอาจใช้มาตรการหลายอย่างสนับสนุนซึ่งกนัและกนัเพื่อจดัการกบัความเสีย่งที่ม ี

ความส�าคญัอย่างมปีระสทิธภิาพ ในทา้ยทีสุ่ดแลว้ เป้าหมายส�าคญัของมาตรการทุกอย่าง คอื  

การชว่ยแกไ้ขความลอ่แหลม ความเปราะบาง การเพิม่ศกัยภาพในการรูร้บั ปรบัตวั และการกลบั

คนืสูภ่าวะปกตหิลงัจากเกดิภยั



7 การส่งเสริมให้มี
การประเมินความเสี่ยง

จากภัยพิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในประเทศไทย



 จากการศกึษาเชงิวชิาการในโครงการ MADRiD พบวา่ การประเมนิความเสีย่งจากภยัพบิตัิ

จะมคีวามกา้วหน้าและแพรห่ลายมากขึน้ หากมกีารสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาในมติติ่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (หน่วยงานในจงัหวดั เอกชน และ 

  ภาคประชาชน)

  ส�าหรบัการมสีว่นรว่มของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีของหน่วยงานภาครฐัในจงัหวดันัน้  หน่วย

งานหลกัในการด�าเนินงานควรเป็นส�านกังานจงัหวดั โดยเฉพาะในสว่นทีด่แูลยทุธศาสตรแ์ละขอ้มลู

เพือ่การพฒันาจงัหวดั รว่มกบั ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และเน่ืองจากการ

ประเมนิความเสีย่งจ�าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูจากหลายหน่วยงาน หน่วยงานหลกัทีเ่ป็นผูป้ระสานงานหรอื

ขบัเคลือ่นการด�าเนินงานควรมอี�านาจในการเขา้ถงึขอ้มลูพืน้ฐานและขอ้มลูทีส่�าคญัในการประเมนิ

ความเสีย่งในดา้นต่างๆ และมกีารประสานงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยอาจใชก้ระบวนการจดัตัง้

คณะท�างานของจงัหวดั เป็นกลไกในการสรา้งความมสีว่นรว่มของหน่วยงานหรอืกลุม่คนทีเ่ป็นผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีและควรเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการประเมนิความเสีย่งตัง้แต่เริม่ตน้
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 2. ด้านข้อมลูพืน้ฐาน

  ส�าหรบัขอ้มลูพืน้ฐานซึง่เป็นสว่นส�าคญัในการประเมนิความเสีย่งในประเทศไทยยงัมจีุด 

ทีส่ามารถพฒันาเพิม่เตมิไดอ้ยา่งมนียัส�าคญั จากการศกึษาครัง้น้ีพบวา่ ขอ้มลูทุตยิภมูสิว่นมาก 

จดัเกบ็ไวเ้พือ่ประโยชน์ในการด�าเนินงาน/รายงานภายในหน่วยงานเป็นหลกั จงึมกัอยูใ่นรปูแบบ 

ของเอกสารสเปรดชตี (spreadsheet) พมิพเ์ขยีว รูปแบบไฟล์ MS word หรอื PDF และม ี

รายละเอยีดในการจดัเกบ็แบบเฉพาะหน่วยงาน ยากทีจ่ะสามารถแปรผลไปใชโ้ดยหน่วยงานนอกได ้ 

อกีทัง้ขอ้มลูดา้นสถานทีต่ ัง้ขององคป์ระกอบทีม่คีวามเสีย่งต่าง ๆ หรอืขอ้มลูฐานภายในจงัหวดั 

ยงัขาดขอ้มลูในเชงิพกิดัสถานทีต่ ัง้อยูม่าก จงึท�าใหม้ขีอ้จ�ากดัในการแปลงขอ้มลูทีพ่อมอียูใ่หอ้ยู ่

ในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านดว้ยระบบ GIS เพือ่ทีจ่ะน�ามาใชใ้นการประเมนิความเสีย่ง 

และแสดงผลในรปูแบบแผนทีไ่ด ้ ดว้ยเหตุน้ี จงึควรมกีารสนบัสนุนใหม้มีาตรฐานในการจดัเกบ็

ขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่�าเป็น เพือ่ใหห้น่วยงานต่าง ๆ สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูและแชรข์อ้มลูในรปูแบบ 

ทีเ่ป็นประโยชน์ไดใ้นวงกวา้ง โดยเฉพาะการจดัเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบ GIS นอกจากน้ี การเกบ็

รวบรวมขอ้มลูความเสยีหายจากภยัทีเ่กดิขึน้จรงิควรท�าใหเ้ป็นระบบและเป็นมาตรฐานการปฏบิตัิ

เดยีวกนัทัง้ประเทศ ควรมกีารบนัทกึต�าแหน่งที่เกดิความเสยีหาย ลกัษณะและความรุนแรง 

ของความเสยีหาย ขอ้มูลพื้นฐานของสิง่ที่เสยีหาย และควรมกีารบนัทกึความรุนแรงของภยั 

ที่จุดเกดิเหตุอกีด้วย หากสามารถพฒันาฐานขอ้มูลเหล่าน้ีใหม้คีวามครบถ้วน สมบูรณ์ และ 

อยูใ่นรปูแบบทีถ่กูตอ้ง จะท�าใหม้ปีระโยชน์อยา่งมากในการประเมนิความเสีย่งจากภยัพบิตัใิหม้ ี

ความแมน่ย�าและสมบรูณ์มากขึน้ต่อไปในอนาคต

 3. ด้านเทคโนโลยี

  เน่ืองจากขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิความเสีย่งอยูใ่นรปูแบบ GIS จงึจ�าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรม

เกีย่วกบั GIS ในการประมวลผล ซึง่ตอ้งใชค้อมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการค�านวณและ 

จดัท�าแผนทีก่ารประเมนิความเสีย่ง  โดยหน่วยงานทีท่�าการศกึษาควรมคีอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วร์

ทีเ่หมาะสมในการด�าเนินงาน และในการเผยแพรข่อ้มลูส�าคญัใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชผ้ลจาก 

การประเมนิความเสีย่งเพื่อประกอบการตดัสนิใจเชงินโยบายและปฏบิตักิารไดม้ปีระสทิธภิาพ

มากทีส่ดุ
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 4. ด้านบคุคลากร

  เน่ืองจากการประเมนิความเสีย่งจ�าเป็นตอ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญหลากหลายสาขา หน่วยงาน 

ภาครฐัจงึควรมคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาในการด�าเนินงานร่วมกนั รวมทัง้ในการผลติ

บุคลากรหรอืวา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามสามารถในดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการประเมนิความเสีย่ง

เชน่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอุทกศาสตรแ์ละอุทกวทิยาศาสตรเ์พือ่การประเมนิอุทกภยั ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

แผ่นดนิไหวและธรณีวทิยาเพื่อการประเมนิแผ่นดนิไหว ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสงัคมศาสตรแ์ละดา้น

โครงสรา้งของอาคารเพือ่การประเมนิความเปราะบางดา้นสงัคมและกายภาพ และอื่น ๆ ตามที่

ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 

  นอกจากน้ี ควรมกีารส่งเสรมิให้บุคลากรในหน่วยงานภาครฐัมคีวามรู้ความเขา้ใจใน

เรื่องการประเมนิความเสีย่ง สามารถด�าเนินงานไดอ้ยา่งน้อยทีสุ่ดในฐานะผูป้ระสานงานใหเ้กดิ 

การประเมนิความเสีย่ง มคีวามเขา้ใจเพยีงพอในการควบคมุคณุภาพ วางแนวทางในการประยกุตใ์ช ้

ผลของการประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้การสือ่สารขอ้มลูความเสีย่งเพือ่ประโยชน์ในการวางแผน

พฒันาจงัหวดัให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติได้ และเน่ืองจากการประเมินความเสี่ยงม ี

ความเชื่อมโยงกบัการใชร้ะบบ GIS เป็นอย่างมาก ทัง้ในกระบวนการประเมนิความเสีย่งและ 

การแสดงผลขอ้มูลความเสีย่ง ดงันัน้ จงึควรให้ความส�าคญัในการพฒันาบุคลากรด้าน GIS  

ภายในหน่วยงานภาครฐัอกีดว้ย

 5. ด้านการกระจายองคค์วามรู้เก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงสู่จงัหวดัต่างๆ

  ผลของการประเมนิความเสี่ยงมปีระโยชน์อย่างมากและสามารถใช้เป็นแนวทางใน 

การลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ รวมทัง้การน�าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพฒันาจงัหวดัได ้ 

จงึควรส่งเสรมิให้มกีารเผยแพร่ความรู้และความส�าคญัของการประเมนิความเสี่ยง รวมทัง้ 

การประยกุตใ์ชผ้ลการประเมนิความเสีย่งใหเ้กดิประโยชน์ ใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในสว่นกลาง 

และจงัหวดัมคีวามเขา้ใจมากขึน้ อกีทัง้ควรมกีารส่งเสรมิใหเ้กดิกลไกการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานใหม้กีารสนับสนุนการพฒันาขอ้มลู และสรา้งความร่วมมอืในการประเมนิความเสีย่ง

จากภยัพบิตัอิยา่งเป็นระบบต่อไป 
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