คู่มือ

การประเมิน

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

หนังสือเล่มนี้จดั ท�ำขึน้ โดยอิสระภายใต้โครงการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นการวางแผนพัฒนาในประเทศไทย (Mainstreaming Climate Change
Adaptation and Disaster Risk Reduction in Development Planning in Thailand: MADRiD) ในความร่วมมือ
ระหว่างส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และศูนย์เตรียมความพร้อมป้ องกันภัยพิบตั แิ ห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC)
ความคิดเห็นที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ไม่จ�ำเป็ นต้องสะท้อนความคิดเห็นขององค์การสหประชาชาติ
หรือส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแต่อย่างใด

ผูเ้ ขียน
ดร.สรวิศ วิฑรู ทัศน์ Dr. Marqueza Cathalina Reyes และ Mr. Matthew Sarsycki
ผูแ้ ปล
นางสาวหทัยภัทร ชีเ้ ชิญ
บรรณาธิ การและเรียบเรียง
ดร. มุทริกา พฤกษาพงษ์ และ ดร. พีรนันท์ โตวชิราภรณ์
จัดรูปเล่ม
นายฉัตรชัย เพชรธ�ำรงชัย
ISBN:		

978-974-680-406-6

พิ มพ์ครัง้ ที่ 1

ตุลาคม 2559

จ�ำนวน 		

5,000 เล่ม

สนับสนุนและจัดพิ มพ์โดย
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ส�ำนักงานประเทศไทย
ชัน้ 12 อาคารสหประชาชาติ ถ. ราชด�ำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200

คู่มือ

การประเมินความเสี่ยง

จากภัยพิบัติ

ค�ำน�ำ

ประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ ของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ ภัยทีเ่ กิดขึน้
มีความหลากหลาย ทัง้ ภัยทีเ่ กิดขึน้ ซ�้ำซากบ่อยครัง้ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ลมพายุ หรือแม้แต่ภยั
ทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ เลยหรือเกิดขึน้ ไม่บ่อยครัง้ แต่มคี วามรุนแรง เช่น แผ่นดินไหว คลืน่ ยักษ์สนึ ามิ
เหตุการณ์เหล่านี้ท�ำให้เห็นว่าการรอรับมือภัยพิบตั เิ มื่อเกิดขึน้ แล้วเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ในการสร้างความมันใจในความปลอดภั
่
ยให้กบั ประชาชน นักลงทุน หน่ วยงานภาคธุรกิจ หรือ
แม้แต่หน่วยงานภาครัฐเอง
แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้วางกลยุทธ์สำ� คัญทีม่ งุ่ เน้น
การบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ บบเชิงรุก และก�ำหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั เิ พื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและปฏิบตั กิ ารเพื่อลดความเสีย่ ง
ดังกล่าว ซึ่งสอดรับกับแนวทางการด�ำเนินงานด้านภัยพิบตั ติ ามกรอบสากลซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
โดยทัวไป
่ อย่างไรก็ดี การประเมินความเสีย่ งเป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้ขอ้ มูลจ�ำนวนมาก ไม่
สามารถท�ำให้สำ� เร็จได้โดยหน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากแต่ตอ้ งมีการสร้าง
ความร่ ว มมือ จากหน่ ว ยงานที่ม ีค วามหลายหลาย ตลอดจนผู้เ ชี่ย วชาญทัง้ ในทางเทคนิ ค
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือแม้แต่ในด้านนโยบายและแผน จึงเป็ นความท้าทายส�ำหรับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดงั กล่าวให้สำ� เร็จลุลว่ งตามเป้ าประสงค์

ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme:
UNDP) กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ร่วมด้วยศูนย์เตรียมความพร้อมป้ องกันภัยพิบตั แิ ห่งเอเชีย (Asian Disaster
Preparedness Center: ADPC) ซึ่งได้น�ำร่องการประเมินความเสีย่ งฯ ในจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ
การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นการวาางแผนพัฒนาประเทศไทย (โครงการ MADRiD) จึงได้
จัด ท� ำ “คู่มื อ การประเมิ น ความเสี่ ย ง” เล่ ม นี้ ข้ึน เพื่อ รวบรวมเนื้ อ หาพื้น ฐานเกี่ย วกับ
การประเมินความเสีย่ งและกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ประสบการณ์ในการประเมินความเสีย่ ง
ในจังหวัดน�ำร่อง ด้วยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า คูม่ อื เล่มนี้จะสร้างความเข้าใจและความตระหนักของ
ทุกฝ่ ายถึงความส�ำคัญและแนวทางในการประเมินความเสีย่ ง และหวังว่าผูอ้ า่ นจะได้รบั ประโยชน์
และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสีย่ งภายในจังหวัด หน่วยงาน หรือพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ
ได้ต่อไปในอนาคต
โครงการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นการวางแผนพัฒนาประเทศไทย
(โครงการ MADRiD)
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รายการอักษรย่อ
ADPC

Asian Disaster Preparedness Center
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย

ALARP

As Low As Reasonably Possible
ทฤษฎีต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล

DEM		

Digital Elevation Model
แบบจำลองระดับความสูงของพื้นที่

DRM		

Disaster Risk Management
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

DRR		

Disaster Risk Reduction
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

FEMA		

Federal Emergency Management Agency
สำนักจัดการภาวะฉุกเฉินส่วนกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา

GDP		

Gross Domestic Product
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

GIS		

Geographic Information System
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

GISTDA		
		

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency
(Public Organization)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

HFA		

Hyogo Framework for Actions
กรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ

IPCC		

United Nations Intergovernmental Panel Climate Change
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ISO		

International Organization for Standardization
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน

MADRiD		
		

Mainstreaming Climate Change Adaptation and Disaster Reduction in
Development Planning in Thailand
โครงการบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในการวางแผนพัฒนาในประเทศไทย

NGO		

Non-Governmental Organization
องค์การพัฒนาเอกชน

SFDRR

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

UNDP		

United Nations Development Programme
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

UNISDR		

United Nations Office for Disaster Risk Reduction
สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ

USGS		

United States Geological Survey
สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐ

ปภ.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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บท

1.1 จุดประสงค์ของคู่มือ
จุดประสงค์หลักของคูม่ อื ฉบับนี้ คือ การน�ำเสนอเครือ่ งมือ กระบวนการ และวิธกี ารมาตรฐาน
ในการประเมินความเสีย่ งและการท�ำแผนทีค่ วามเสีย่ งเพือ่ ใช้สำ� หรับเตรียมความพร้อม ลดผลกระทบ
และวางแผนในการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
แม้ว่าการประเมินความเสีย่ งจะสามารถท�ำได้ในหลายระดับ ตัง้ แต่ระดับประเทศลงมาถึง
ระดับชุมชน แต่ระดับทีเ่ หมาะสมในการน�ำคูม่ อื ฉบับนี้ไปใช้คอื ระดับจังหวัด เนื่องจากเป็ นคูม่ อื
ทีป่ ระกอบด้วยเนื้อหาและกรณีตวั อย่างจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสงขลา โดยเครือ่ งมือและ
วิธกี ารมาตรฐานในการประเมินความเสีย่ งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องเป็ นแบบแผน
ในการด�ำเนินการประเมินความเสีย่ งในประเทศไทย ท�ำให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกันเกีย่ วกับความเสีย่ ง
จากภัยพิบตั ทิ ป่ี ระเทศไทยต้องเผชิญ ทัง้ ยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเพือ่ การรับมือ ป้ องกัน และ
ลดผลกระทบจากความเสีย่ งภัยพิบตั ทิ ห่ี ลายจังหวัดมีรว่ มกันและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารความเสีย่ งระหว่างจังหวัดและบรรดาผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง
แม้วา่ คูม่ อื เล่มนี้จะกล่าวถึงอุทกภัยและแผ่นดินไหวเป็ นหลักเพือ่ ใช้เป็ นตัวอย่างในการอธิบาย
หากแต่หลักการและวิธกี ารที่ปรากฏในคู่มอื เล่มนี้สามารถน� ำปรับใช้กบั ภัยธรรมชาติประเภท
อืน่ ๆ ได้
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1.2 กลุ่มเป้าหมายผู้ ใช้คู่มือ
กลุ่มเป้ าหมายหลักของคู่มอื เล่มนี้ คือ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั จิ าก
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับชาติและระดับจังหวัด ด้วยหวังว่าจะท�ำให้มคี วามเข้าใจในเรือ่ ง
กระบวนการประเมินความเสีย่ งจากภัยพิบตั ไิ ด้ดมี ากขึน้ และสามารถน�ำวิธกี ารหรือกระบวนการ
ดังกล่าวไปปรับใช้กบั บริบทของพืน้ ทีแ่ ละภัยทีม่ คี วามแตกต่างกันได้ นอกจากนี้ คู่มอื อาจเป็ น
ประโยชน์กบั เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านแผนและนโยบายในระดับท้องถิน่ อีกทัง้ ยังสามารถน�ำไปปรับใช้กบั งานด้านบริหารจัดการ
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ขิ ององค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน หรือแม้แต่ประชาชนทัวไปที
่
่
มีความสนใจ ก็สามารถน�ำเนื้อหาในคูม่ อื ไปปรับใช้ได้ อย่างไรก็ดี คูม่ อื ฉบับนี้มไิ ด้จดั ท�ำขึน้ เป็ น
พิเศษเพือ่ การประเมินความเสีย่ งจากภัยพิบตั สิ ำ� หรับภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ หากมี
ความประสงค์จะน�ำกระบวนการประเมินความเสีย่ งไปปรับใช้สำ� หรับภาคส่วนใดเป็ นพิเศษ อาจ
จ�ำเป็ นต้องมีการประชุมหารือและด�ำเนินการเพิม่ เติมให้เกิดความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ตอ่ ไป
หมายเหตุสำ� หรับผู้อ่าน: การประเมินความเสีย่ งเป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งมีการสื่อสารกัน
ระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นผูป้ ระเมินความเสีย่ งและผูท้ จ่ี ะน�ำผลของการประเมินไปใช้อย่างเป็ นประจ�ำ
และต่อเนื่อง นัน่ หมายความว่าทุกขัน้ ตอนในการประเมินความเสีย่ งมีความส�ำคัญและไม่ควร
เกิดขึน้ แบบแยกส่วน แต่จะต้องมีการปรึกษาและสร้างความเข้าใจระหว่างผูป้ ระเมินฯ และผูใ้ ช้
ผลการประเมินฯ ไปพร้อมกัน แม้กระบวนการและขัน้ ตอนทีน่ �ำเสนอไว้ในคู่มอื นี้ไม่จำ� เป็ นต้อง
เกิดขึน้ ตามล�ำดับทีน่ � ำเสนอ แต่การด�ำเนินงานและผลทีไ่ ด้ในขัน้ ตอนหนึ่งจะเป็ นข้อมูลส�ำหรับ
การด�ำเนินงานในขัน้ ตอนอืน่ ๆ ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการทัง้ หมดในภาพรวม สิง่ ส�ำคัญคือ
ผูอ้ ่านควรสร้างความเข้าใจในเหตุและผล รวมถึงจุดประสงค์ของแต่ละขัน้ ตอน เพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจได้ว่าควรจะด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทีน่ � ำเสนอ หรือประยุกต์ใช้เพียงบางขัน้ ตอนให้เกิด
ความเหมาะสมกับบริบทของตน ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินงานจริงอาจไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกระบวนการ
ประเมินความเสีย่ งแบบทีน่ � ำเสนอในคู่มอื ได้ทุกกรณี ผูอ้ ่านสามารถประยุกต์การน� ำคู่มอื ไปใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทและเงือ่ นไขของพืน้ ทีใ่ ห้ได้มากทีส่ ดุ

คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
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1.3 นิยามค�ำศัพท์
ค�ำนิยามของค�ำศัพท์เฉพาะทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับคู่มอื เล่มนี้ ดัดแปลงจากหนังสือค�ำศัพท์
ด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ (กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2557)
ดังนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk management: DRM)
กระบวนการอย่างเป็ นระบบของการใช้ค�ำสังทางการบริ
่
หารองค์กรและทักษะความสามารถ
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ด�ำเนินยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ หลีกเลีย่ ง ลด
หรือถ่ายโอนความเป็ นไปได้ในการเกิดภัยพิบตั ิ รวมทัง้ การเพิม่ ศักยภาพในการจัดการปั ญหา
เพือ่ เตรียมพร้อมรับผลกระทบทางลบของภัย

การปรับตัว (adaptation)
การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย์เพือ่ ตอบสนองต่อสิง่ เร้าทางภูมอิ ากาศหรือผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ จากภัยพิบตั ิ ซึง่ จะช่วยลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือช่วยสร้างโอกาสจากภาวะวิกฤตได้
การปรับตัวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยศักยภาพในการปรับตัว (adaptability; adaptive
capacity) โดยในทางภัยพิบตั ิ หมายถึง ศักยภาพของระบบในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมหรือ
วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ให้สามารถลดโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั หิ รือให้สามารถอยู่รอด
ในภาวะภัยพิบตั ไิ ด้ เช่น การปรับระบบการท�ำเกษตรกรรมให้เป็ นการท�ำเกษตรบนสวนลอยน�้ำ
ในพืน้ ทีท่ ม่ี โี อกาสน�้ำท่วมถึง หรือการปรับวิถกี ารคมนาคมมาใช้เรือเป็ นยานพาหนะหลักในช่วง
ฤดูน้�ำหลากหรือมีน้�ำท่วมขังเป็ นเวลานานเป็ นประจ�ำทุกปี

การเผชิญเหตุ การรับมือ (response)
มาตรการหรือการปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วเพือ่ รักษาชีวติ และให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ขนพื
ั ้ น้ ฐานแก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ เช่น การกูช้ พี
กูภ้ ยั การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิง่ ของบรรเทาทุกข์ การบัญชาการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน
การประสานงานเพือ่ ล�ำเลียงผูป้ ่ วย การบริหารจัดการศูนย์อพยพ
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การฟื้นฟู (recovery)
การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด�ำรงชีพ และสภาวะวิถคี วามเป็ นอยูข่ องชุมชนทีป่ ระสบภัย
ให้กลับสูส่ ภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ ตามความเหมาะสม (build back better) โดยการน�ำเอา
ปัจจัยต่าง ๆ ในการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั เิ ข้ามาช่วยในการฟื้ นฟูดว้ ย หมายรวมถึง การซ่อมสร้าง
(reconstruction) และการฟื้ นสภาพ (rehabilitation)

การรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับ (resilience)
ความสามารถของระบบ ชุ ม ชน หรือ สัง คมที่ม ีค วามเสี่ย งต่ อ ภัย ในการเรีย นรู้เ กี่ย วกับ
สภาพความเสีย่ งภัยของตน รวมทัง้ รูจ้ กั วางมาตรการและการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ช่วยลดหรือถ่ายโอน
ความเสีย่ งดังกล่าว เพือ่ ลดโอกาสในการได้รบั ผลกระทบจากภัย และหากประสบกับภัยก็สามารถ
ฟื้ นตัวได้ดว้ ยแนวทางและในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการ
ดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็ นให้ปลอดภัยจากภัยพิบตั ดิ ว้ ย

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk reduction : DRR)
แนวคิดและวิธปี ฏิบตั ใิ นการลดโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบทางลบจากภัยพิบตั ผิ า่ นความพยายาม
อย่างเป็ นระบบทีจ่ ะวิเคราะห์และบริหารจัดการปั จจัยทีเ่ ป็ นสาเหตุและผลกระทบของภัยพิบตั ิ
เพือ่ ด�ำเนินนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการลดความล่อแหลม ลดปั จจัยทีท่ ำ� ให้เกิด
ความเปราะบาง และเพิม่ ศักยภาพในการจัดการปั ญหา มีเป้ าหมายในการลดความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
ในชุมชนและสังคมในปั จจุบนั และป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต

การลดผลกระทบ (mitigation)
ปฏิบตั กิ ารลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เนื่องจาก
ผลกระทบทางลบของภัยโดยมาก ไม่สามารถขจัดให้หมดไปอย่างสิน้ เชิง แต่ขนาดและความรุนแรง
ของความเสียหายสามารถลดลงได้ จากการด�ำเนินนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ มาตรการเพือ่
ลดผลกระทบ (mitigation measure) มุง่ เน้นการลดผลกระทบทางตรงจากภัย และลดโอกาสการเกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการเกิดภัย แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่มาตรการเชิงโครงสร้าง/
มาตรการแบบใช้สงิ่ ก่อสร้าง (structuralmitigation measure) และมาตรการทีไ่ ม่ใช่เชิงโครงสร้าง/
มาตรการแบบไม่ใช้สงิ่ ก่อสร้าง (non-structural mitigation measure)
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ข้อมูลฐาน (baseline data)
ชุ ด ข้อ มู ล ที่บ่ ง บอกสภาวะของชุ ม ชมหรือ สัง คมในอดีต หรือ ปั จ จุ บ ัน รวบรวมไว้ เ พื่อ ใช้
เปรีย บเทีย บหรือ วิเ คราะห์ค วามเปลี่ย นแปลงของสภาพพื้น ที่เ มื่อ เกิด เหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ขึ้น
ในอนาคต ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ ข้อมูลฐานของพื้นที่ในสภาวะก่อน
ภัยพิบตั เิ มือ่ เปรียบเทียบกับข้อมูลทีม่ กี ารจัดเก็บภายหลังการเกิดภัยพิบตั ิ ช่วยให้สามารถประมวล
สถานการณ์ ตลอดจนระดับผลกระทบที่เกิดขึน้ เพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
การกูช้ พี กูภ้ ยั การให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการวางแผนเพือ่ ฟื้ นฟู เป็ นต้น

ความเปราะบาง (vulnerability)
ปั จจัยหรือสภาวะใด ๆ ทีท่ ำ� ให้ชุมชนหรือสังคมขาดความสามารถในการปกป้ องตนเอง ท�ำให้
ไม่สามารถรับมือกับภัยพิบตั ิ หรือไม่สามารถฟื้ นฟูได้อย่างรวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากภัย
ปั จจัยเหล่านี้มอี ยูใ่ นชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดภัยพิบตั แิ ละอาจเป็ นปั จจัยทีท่ ำ� ให้ผลกระทบ
ของภัยมีความรุนแรงมากขึน้ แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ความเปราะบางทางกายภาพ ความเปราะบาง
เชิงสังคมและโครงสร้างทางสังคม และความเปราะบางทางทัศนคติและแรงจูงใจ

ความล่อแหลม (exposure)
การทีผ่ คู้ น อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สนิ ระบบต่าง ๆ หรือองค์ประกอบใด ๆ มีทต่ี งั ้ อยู่ในพืน้ ที่
เสีย่ งภัยและอาจได้รบั ความเสียหาย

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk)
โอกาสหรือความเป็ นไปได้ในการได้รบั ผลกระทบทางลบจากการเกิดภัยพิบตั ิ โดยผลกระทบ
สามารถเกิดขึน้ กับชีวติ สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพย์สนิ และบริการต่าง ๆ ในระดับบุคคล
ชุมชน สังคม หรือประเทศ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (acceptable risk)
ระดับ ความสูญเสีย ที่อาจเกิด ขึ้นซึ่งสังคมยอมรับได้เ มื่อ พิจารณาจากสภาพสัง คมเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม วิทยาการ และสิง่ แวดล้อมในขณะนัน้
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แผนที่การเกิดภัย (hazard map)
แผนทีแ่ สดงพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีโอกาสเกิดภัย เช่น อุทกภัย คลืน่ ยักษ์สนึ ามิ ภูเขาไฟระเบิด โดยมากเป็ นผล
ของการประเมินความเป็ นไปได้ ความถีข่ องการเกิดภัย รวมทัง้ ความรุนแรงของภัยนัน้ ๆ

แผนที่ความเสี่ยง (risk map)
แผนทีแ่ สดงผลการประเมินความเสีย่ ง ซึง่ บ่งบอกระดับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อองค์ประกอบทีม่ ี
ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภยั ในพืน้ ทีห่ นึ่ง ๆ โดยมากแสดงผลเป็ นระดับสี

ภัย (hazard)
เหตุการณ์ทเ่ี กิดจากธรรมชาติหรือการกระท�ำของมนุษย์ทอ่ี าจน�ำมาซึง่ ความสูญเสียต่อชีวติ ทรัพย์สนิ
ตลอดจนท�ำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม

ภัยพิบัติ (disaster)
ในทางสากลหมายถึงการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องชุมชน หรือสังคมอันเป็ น
ผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึง่ ส่งผลต่อชีวติ ทรัพย์สนิ สังคม เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อมอย่างกว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ ทรัพยากรทีม่ อี ยู่

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information system: GIS)
ระบบข้อมูลข่าวสารทีเ่ ชื่อมโยงกับค่าพิกดั ภูมศิ าสตร์และรายละเอียดของวัตถุบนพืน้ โลกโดยใช้
คอมพิวเตอร์ทป่ี ระกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพือ่ การน�ำเข้า จัดเก็บ ปรับแก้ แปลง วิเคราะห์
ข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนทีภ่ าพ 3 มิติ สถิติ ตารางข้อมูล เพือ่ ช่วยใน
การวางแผนและตัดสินใจของผูใ้ ช้ให้มคี วามถูกต้องและแม่นย�ำ

คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

17

ศักยภาพ (capacity)
สภาวการณ์ ความช�ำนาญ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของประชาชน ชุมชน
หรือสังคมหนึ่ง ๆ ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะเชิงบวก สามารถพัฒนา เคลือ่ นย้าย และเข้าถึงเพือ่ น�ำมาใช้เพิม่
ขีดความสามารถ (capability) ของสังคมและชุมชนในการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
ช่วยให้คาดการณ์ภยั ทีจ่ ะเกิดขึน้ และรับมือกับความเสีย่ งจากภัยพิบตั ไิ ด้มากขึน้

องค์ประกอบที่มีความเสี่ยง (element at risk)
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทางกายภาพและทางสังคมทีม่ คี วามเสีย่ ง และมีโอกาสได้รบั อันตรายร้ายแรง
หรือได้รบั ผลกระทบหากประสบภัยพิบตั ิ เช่น ประชาชน ครัวเรือน โครงสร้างชุมชน ระบบ
สาธารณูปโภค

2

กระบวนการ

ประเมิน
ความเสี่ยง

คู่มอื ฉบับนี้ว่าด้วยการประเมินความเสีย่ ง ดังนัน้ จ�ำเป็ นต้องเข้าใจบริบทของความเสีย่ ง
ในด้านภัยพิบตั ิ
ภัยพิ บตั ิ คือ “การหยุ ด ชะงัก อย่า งรุ น แรงของการปฏิบ ตั ิห น้ า ที่ข องชุ ม ชน หรือ สัง คม
อันเป็ นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึง่ ส่งผลต่อชีวติ ทรัพย์สนิ สังคม
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอย่างกว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่” (กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2557) ดังนัน้ ภัยพิบตั จิ งึ เกิดจากภัย เช่น ภัยคุกคาม หรือเหตุการณ์ ท่อี าจก่อให้เกิด
อันตรายเกิดขึ้นในพื้นที่ท่มี ปี ระชากรและทรัพย์สนิ ที่มคี วามล่อแหลมต่อภัย หรือมีศกั ยภาพ
ทีอ่ ่อนแอเกินกว่าจะรับมือกับภัยได้ จึงท�ำให้ได้รบั ผลกระทบจากภัยดังกล่าว ตัวอย่างเช่น พายุ
ไต้ฝนชนิ
ุ่ ดรุนแรงซึ่งเกิดบนเกาะร้างอาจไม่ท�ำให้เกิดเป็ นภัยพิบตั ิ แต่พายุไต้ฝนแบบเดี
ุ่
ยวกัน
เกิดขึน้ ในเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่น อาจท�ำให้เกิดเป็ นภัยพิบตั ไิ ด้หากคนหรืออาคารบ้านเรือน
ซึง่ เผชิญกับความเร็วลมทีแ่ รงและฝนตกหนักไม่อาจต้านทานผลกระทบจากภัยเหล่านี้
ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรืออุทกภัย อาจเป็ นชนวนท�ำให้เกิดภัยพิบตั ไิ ด้ หากสภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจทางกายภาพ และสิง่ แวดล้อม มีความเปราะบางต่อภัยดังกล่าว นอกจากนี้
ความเสีย่ งยังขึน้ อยูก่ บั ความเปราะบางศักยภาพ และความล่อแหลมของประชากรและองค์ประกอบ
ที่ม ีค วามเสี่ย ง (element at risk) ซึ่ง โดยปกติแ ล้ว อาจไม่ไ ด้ร บั ผลกระทบใด ๆ จนกว่า
จะมีชนวนเหตุบางอย่างเกิดขึน้ การมีความเสีย่ งจึงน�ำไปสูก่ ารประสบกับภัยพิบตั ิ หากประชากร
องค์กร และทรัพย์สนิ ในสังคมไม่สามารถรับมือหรือต้านทานผลร้ายจากภัยได้ (WBI 2009)
ด้ว ยเหตุ น้ี การท�ำ ความเข้า ใจเรื่อ งความเสี่ย งจึง เป็ น ขัน้ ตอนที่ส�ำ คัญ ในการบริห ารจัด การ
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ การประเมินความเสีย่ งจะช่วยสร้างพืน้ ฐานทีด่ ี และเป็ นข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์
ในการด�ำเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกัน ลดผลกระทบ เตรียมความพร้อม รับมือ และ
ฟื้ นฟูจากภัยพิบตั ิ
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2.1 ภาพรวมเนื้อหา
การประเมินความเสีย่ งเป็ นวิธกี ารระบุลกั ษณะความรุนแรงและโอกาสในการเกิดผลกระทบ
ทางลบจากภัย โดยวิเคราะห์ภยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ความล่อแหลมทีม่ ใี นพืน้ ทีศ่ กึ ษา และประเมินสภาพ
ความเปราะบาง ณ ขณะนัน้ ซึง่ มีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะท�ำให้เกิดอันตรายต่อคน ทรัพย์สนิ บริการ
การด�ำรงชีวติ และสิง่ แวดล้อม (UNISDR 2009) เป็ นกระบวนการทีม่ ลี ำ� ดับขันตอนชั
้
ดเจน เป็ นระบบ
และโปร่งใส เป็ นข้อมูลพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการวางแผนพัฒนาและตัดสินใจทีม่ กี ารค�ำนึงถึง
ความเสีย่ ง สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ในหลายระดับ เช่น ระดับภูมภิ าค ระดับชาติ ระดับท้องถิน่ และ
ระดับชุมชน
โดยทัวไปแล้
่
วการประเมินความเสีย่ งจะช่วยในการตอบค�ำถามต่าง ๆ ต่อไปนี้
อาจเกิดภัยอะไรขึน้ ในพืน้ ที่
มีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
ผลทีอ่ าจตามมามีอะไรบ้าง
มีสงิ่ ใดทีอ่ าจช่วยบรรเทาผลร้ายของความเสีย่ งนัน้ หรือไม่
ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้หรือไม่ และจ�ำเป็ นต้องการมีจดั การเพิม่ เติมหรือไม่
องค์ก ารระหว่า งประเทศว่า ด้ว ยการมาตรฐาน (International Organization for
Standardization:ISO) ได้จดั ท�ำ ISO 31000 ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสีย่ ง ให้เป็ น
มาตรฐานสากลในเรือ่ งของหลักการ กรอบการด�ำเนินงาน และกระบวนการในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง (ดังแสดงในรูปที่ 1)
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การก�ำหนดบริบท

การประเมินความเสี่ยง
มีภยั อะไรเกิดขึน้ ได้บา้ ง และมีสงิ่ ใดทีม่ คี วามเสีย่ งต่อภัยบ้าง?

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)
ความเป็ นไปได้ในการเกิดภัย และผลกระทบของภัยแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง?
ระดับความเสีย่ งโดยรวมเป็ นเท่าใด?

การประเมินผลความเสี่ยง (risk evaluation)
ระดับความเสีย่ งทีส่ ามารถรับได้คอื เท่าไร?
มีมาตรการเพือ่ ป้ องกันและลดผลกระทบแล้วหรือไม่?

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง (risk treatment)
สามารถใช้มาตรการใดในการลดความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีร่ บั ได้?
มาตรการมีตน้ ทุนและผลประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ควรเริม่ ด�ำเนินมาตรการเพือ่ จัดการความเสีย่ งเมือ่ ใด?

ที่มา: ISO, 2009

รูปที่ 1 กรอบการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000

การติดตามตรวจสอบ และการทบทวน

การสื่อสาร และการหารือ

ผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูป้ ระสานงานในชุมชน

การระบุความเสี่ยง (risk identification)

ตรงตามเกณฑ์ความเสีย่ งทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่? ระดับความเสีย่ งเปลีย่ นไปหรือไม่?

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสีย่ งคืออะไร?
เกณฑ์ความเสีย่ งได้แก่อะไรบ้าง?
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กรอบมาตรฐานดังกล่าวแสดงกระบวนการโดยรวมของการประเมินความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วย
การระบุความเสี่ยง (risk identification) การวิ เคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) และ
การประเมิ นผลความเสี่ยง (risk evaluation) ทัง้ นี้ กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ งตาม
มาตรฐาน ISO 31000 ท�ำให้เกิดความเข้าใจในภาพเบ็ดเสร็จของกระบวนการประเมินความเสีย่ ง
ทัง้ หมด รวมถึงความเชือ่ มโยงสูภ่ าพใหญ่ของการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ เนื่องจาก
เป็ นกรอบมาตรฐานทีผ่ ่านการทดสอบและรับรองโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัวโลก
่
และได้รบั การยอมรับ
ให้เป็ นวิธปี ฏิบตั มิ าตรฐานโดยสากล ซึง่ องค์กรต่าง ๆ อาทิ ส�ำนักงานเพือ่ การลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั แิ ห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR)
ใช้กรอบดังกล่าวในการอบรมผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ริ ะดับนานาชาติ
ทัง้ ยังมีการส่งเสริมให้องค์กรทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับสากล เปรียบเทียบแนวทาง
การปฏิบตั ขิ องตนในการประเมินความเสีย่ งกับกรอบมาตรฐานดังกล่าว เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดกลไก
การบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
เมือ่ กล่าวถึงการประเมินความเสีย่ ง จึงไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ผลการประมาณระดับความเสีย่ ง
เท่านัน้ แต่หมายรวมถึงกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ประกอบไปด้วย1
การก�ำหนดบริบทและวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสีย่ ง
การระบุ ค วามรับ ผิด ชอบว่า การประเมิน ความเสี่ย งอยู่ภ ายใต้ค วามรับ ผิด ชอบและ
		 อ�ำนาจการด�ำเนินงานของผูใ้ ด
การผนวกการประเมินความเสีย่ งเข้าไปในกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งจาก
		 ภัยพิบตั โิ ดยรวม
การก�ำหนดวิธกี ารในการประเมินความเสีย่ ง
การระบุทรัพยากรหรือข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินความเสีย่ ง
การสร้างความเข้าใจว่าสามารถยอมรับความเสีย่ งแต่ละชนิดได้มากน้อยเพียงใดในบริบท
		 ทีก่ ำ� หนด
กระบวนการจัดท�ำรายงานและทบทวนการประเมินความเสีย่ ง

1 World Bank, 2012, 2014.
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2.2 นิยามความเสี่ยง
แม้ข อบเขตและระดับ ในการประเมิน ความเสี่ย งอาจแตกต่ า งกัน ไปตามบริบ ทต่ า ง ๆ
แต่ในการอธิบายความเสีย่ งโดยทัวไปสามารถใช้
่
องค์ประกอบพืน้ ฐานในการอธิบาย กล่าวคือ
ความเสีย่ งเป็ นฟั งก์ชนของความน่
ั่
าจะเป็ นในการเกิดภัยหนึ่ง ๆ ประกอบกับความล่อแหลม
(จ�ำนวนองค์ประกอบทีม่ คี วามเสีย่ งทัง้ หมด) และความเปราะบาง (ผลกระทบเฉพาะจากสภาวะ
ล่อแหลม) แสดงความสัมพันธ์ได้โดยสูตรต่อไปนี้
ความเสี่ยง = f (ภัย x ความล่อแหลม x ความเปราะบาง)
World Bank (2014) ได้ให้นิยามองค์ประกอบทัง้ สามในฟั งก์ชนดั
ั ่ งนี้:
ภัย: ความเป็ นไปได้ในการเกิดและความรุนแรงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทอ่ี าจ
		 ส่งผลร้ายแรง เช่น แรงสันสะเทื
่
อนของพืน้ ดินซึง่ เกิดจากแผ่นดินไหว หรือความเร็วลม
		 อันเนื่องมาจากพายุไซโคลนเขตร้อน2
ความล่อแหลม: ทีต่ งั ้ คุณลักษณะ และจ�ำนวน/มูลค่าของทรัพย์สนิ ซึง่ มีความส�ำคัญ
		 ในพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษา เช่น คน อาคาร โรงงาน พืน้ ทีเ่ กษตร และโครงสร้างพืน้ ฐานซึ่งมี
		 ความล่อแหลมต่อภัย
ความเปราะบาง: ระดับ ผลกระทบที่เ กิด ขึ้น กับ ทรัพ ย์ส ิน เมื่อ มีค วามล่ อ แหลมต่ อ
		 แรงกระท�ำจากภัย ซึง่ แตกต่างกันไปตามต�ำแหน่งทางภูมศิ าสตร์ เช่น ความเปราะบางของ
		 อาคารแห่งหนึ่งต่อแผ่นดินไหวจะเพิม่ ขึน้ ตามความรุนแรงของแรงสันสะเทื
่
อนจากพืน้ ดิน
		 แต่จะลดลงหากมีการออกแบบอาคารทีต่ รงตามมาตรฐานการรับมือแผ่นดินไหวมากขึน้ 3
2 คูม่ อื ฉบับนี้กล่าวถึงความเสีย่ งจากภัยทางธรรมชาติเท่านัน้ และไม่ได้รวมเอาภัยทีเ่ กิดจากฝีมอื มนุษย์หรือภัยทาง
เทคโนโลยี เช่น อาคารถล่ม หรือการรัวไหลของขยะสารเคมี
่
เข้าไว้ดว้ ย
3 สมการความเสีย่ งบางครัง้ จัดให้ “ศักยภาพ” หรือ C เป็ นตัวแปรโดด แสดงด้วยสูตรว่า
ความเสีย่ ง = f (ภัย x ความล่อแหลม x ความเปราะบาง) / ศักยภาพ
อย่างไรตาม ส�ำหรับการวิเคราะห์ในกรณีศกึ ษาในคูม่ อื ฉบับนี้ ถือว่า ศักยภาพ (C) เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของ
ความเปราะบาง (V)
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อาจกล่าวได้วา่ ความเสีย่ งเป็ นผลรวมของการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้หรือความน่ าจะเป็ น
ในการเกิดภัยและระดับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากภัยนัน้ ๆ โดยมากอยู่ในรูปของผลกระทบ
ต่อมนุษย์ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและสังคม เช่น ความเสียหาย
ของอาคารบ้านเรือน การเสียชีวติ และบาดเจ็บของประชาชนจากแผ่นดินไหว ความเสียหายต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้ง หรือมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย โดยสามารถกล่าวได้วา่
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับองค์ประกอบทีม่ คี วามเสีย่ งเกิดจากการทีอ่ งค์ประกอบดังกล่าวมี
(ก) ความล่อแหลมต่อภัย
(ข) ความเปราะบาง
(ค) ขาดศักยภาพในการรับมือหรือทนรับผลกระทบจากภัย (WBI 2009)
ทัง้ นี้ ผลการประเมินความเสีย่ งมักน�ำเสนอในรูปแบบของแผนทีค่ วามเสีย่ ง เมตริกซ์ความเสีย่ ง
หรือกราฟความน่าจะเป็ นของความเสีย่ ง แสดงระดับของความเสีย่ งซึง่ อาจกระทบต่อพืน้ ที่ ภาคส่วน
หรือกลุม่ ประชากร ซึง่ จะน�ำเสนออย่างละเอียดในบทต่อ ๆ ไป

2.3 ความส�ำคัญของการประเมินความเสี่ยงในระดับสากลและระดับชาติ
ระดับสากล
ในระดับสากลการบริหารจัดการความเสีย่ งเป็ นประเด็นส�ำคัญทีป่ รากฏในกรอบการด�ำเนินงาน
เซนไดเพือ่ การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for Disaster
Risk Reduction: SFDRR 2015 - 2030) ซึง่ มาแทนทีก่ รอบการด�ำเนินงานเฮียวโกะ พ.ศ. 2548 2558 (Hyogo Framework for Actions: HFA 2005 - 2015) โดยกรอบการด�ำเนินงานเซนไดฯ ให้
ความส�ำคัญกับมาตรการ 4 ประการดังนี้:
1. การสร้างความเข้าใจเรือ่ งความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
2. การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
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การลงทุนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิเพื่อให้พร้อมรับมือและฟื้ นคืนกลับได้ใน
ระยะเวลาทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภยั พิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจน
การฟื้ นสภาพและซ่อมสร้างทีด่ กี ว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟื้ นฟูภายหลังเหตุภยั พิบตั ิ
(build back better)

ประเด็นส�ำคัญประการที่ 1 “การสร้างความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงจากภัยพิ บตั ิ ” ระบุวา่
การบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั คิ วรตัง้ อยู่บนความเข้าใจเกีย่ วกับความเสีย่ งในทุกมิติ
ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งความเปราะบาง ศักยภาพ ความล่อแหลมของคนและทรัพย์สนิ ลักษณะของภัย
และสิง่ แวดล้อม โดยความรูค้ วามเข้าใจดังกล่าวสามารถน� ำมาใช้ประเมินความเสีย่ ง ป้ องกัน
ลดผลกระทบ เตรียมความพร้อม และรับมือภัยพิบตั ิ และเนื่องจากกระบวนการประเมินความเสีย่ ง
เป็ นส่วนหนึ่งของกรอบมาตรฐานในการจัดการความเสีย่ งตามหลักการสากล เช่น ISO 31000
ดังนัน้ จึงเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปว่
่ าการผนวกกระบวนการประเมินความเสีย่ งให้เป็ นส่วนหนึ่งของ
การวางแผนพัฒนาจะเป็ นวิธกี ารหนึ่งทีท่ ำ� ให้เกิดความเข้าใจและสามารถระบุความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีอ่ าจส่งผลกระทบแบบไม่คำ� นึงถึงพรมแดนประเทศ หรือขอบเขตภาระหน้าทีข่ องแต่ละภาคส่วน
แนวคิดของการสร้าง “การเข้าใจความเสี่ยง (Understanding Risk)” ได้ถกู กล่าวถึงใน
ปี พ.ศ. 2553 ในการประชุมทีม่ กี ารรวมตัวของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญและผูป้ ฏิบตั งิ านในหลากหลาย
สาขาวิชาชีพมากกว่า 3,000 คน จากทัวโลก
่
(World Bank 2014) เนื่องจากความตระหนักว่า
“ความเสีย่ ง” เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีช่ ว่ ยในการสร้างการรูร้ บั ปรับตัว และฟื้ นคืนกลับจากภัย ซึง่ จะท�ำให้
ส�ำเร็จได้ตอ้ งอาศัยความร่วมมือและการสร้างภาคีสนับสนุ น อีกทัง้ การแลกเปลีย่ นข้อมูลยังเป็ น
หัวใจส�ำคัญของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญในการด�ำเนินงานด้านภัยพิบตั ิ จึงได้มกี ารจัดการประชุมระดับ
โลกในหัวข้อเรือ่ งการเข้าใจความเสีย่ งนี้ทกุ ๆ 2 ปี เพือ่ เป็ นเวทีแลกเปลีย่ น อภิปรายถึงแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ น�ำเสนอนวัตกรรมด้านการประเมินความเสีย่ งภัย รวมถึงเป็ นการสร้างและพัฒนา
ความร่วมมือในการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ ในอนาคต

26 กระบวนการประเมินความเสี่ยง

ระดับชาติ
ในระดับชาติ หลายประเทศได้จดั ท�ำแผนและนโยบายระดับชาติว่าด้วยการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั เิ ป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น ประเทศบังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย
เมียนมาร์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ และประเทศไทย ทีเ่ ป็ นประเทศตัวอย่างในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิก ผล
ส�ำเร็จประการส�ำคัญของ HFA 2005 - 2015 คือการส่งเสริมให้เกิดความริเริม่ ในระดับชาติ และ
การเตรียมการในระดับองค์กรในเรือ่ งการบริหารจัดการความเสีย่ งภัยพิบตั ิ แม้วา่ จะยังมีชอ่ งว่าง
ในการด�ำเนินงานดังกล่าวอยูม่ าก แต่ในหลายประเทศได้เริม่ มีกรอบการด�ำเนินงานด้านนโยบาย
และกฎหมายในเรือ่ งการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ล้ว รวมทัง้ การให้ความส�ำคัญกับ
การประเมินความเสีย่ งในขันตอนการวางแผนเบื
้
อ้ งต้นส�ำหรับบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
การประเมินความเสีย่ งในระดับชาติ เป็ นการประเมินเพือ่ ระบุพน้ื ทีท่ างภูมศิ าสตร์วา่ บริเวณใด
ทีเ่ สีย่ งต่อภัยต่าง ๆ มากทีส่ ุด การประเมินดังกล่าวจะน� ำไปใช้ในการจัดล�ำดับความส�ำคัญใน
การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ขิ องชาติ และเป็ นส่วนในการท�ำให้นโยบายการลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ริ ะดับชาติได้ถูกน� ำไปปฏิบตั จิ ริงในรูปแบบของแผนและนโยบายการพัฒนา โครงการ
ลงทุน และ/หรือแผนรับมือฉุกเฉินต่าง ๆ
ในประเทศไทย กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เริม่ ด�ำเนินงานเพือ่ น�ำแนวคิด
การบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ติ ามหลักการสากล สูแ่ นวทางการปฏิบตั ิ ภายใต้กรอบ
พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึง่ จัดท�ำโดยคณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
และอนุ มตั โิ ดยมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 แผนฉบับนี้มุ่งด�ำเนิน
งานตามมาตรการส�ำคัญทีร่ ะบุไว้ในกรอบการด�ำเนินงานเซนไดฯ ซึ่งเป็ นกรอบและทิศทางใน
การปฏิบตั งิ านส�ำหรับทุกภาคส่วน ตัง้ แต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิน่ เพือ่ ให้ระบบการบริหาร
จัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ขิ องประเทศไทยมีโครงสร้างทีช่ ดั เจนและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
แผนดังกล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ทิ เ่ี ชือ่ มโยงกัน
4 ประการ โดยมุ่ ง พัฒ นาประสิท ธิภ าพของระบบการบริห ารจัด การความเสี่ย งเพื่อ เพิ่ม
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมไปถึงความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและสังคมทีย่ งยื
ั ่ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้:

คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

1.
		
		
2.
		
		
		
3.
		
		
		
4.
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การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย – ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนให้ความส�ำคัญกับมาตรการ
ป้ องกันการลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม และผนวกการลดความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั เิ ข้ากับนโยบายทางสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิ น – ส่งเสริมให้มกี ารด�ำเนินการด้านการบริหาร
จัดการเหตุฉุกเฉินอย่างบูรณาการ โดยจัดให้มมี าตรฐานส�ำหรับการรับมือฉุ กเฉิน และ
ระบบการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทีม่ โี ครงสร้างแบ่งแยกชัดเจน เพือ่ รับมือกับภัยพิบตั ิ
ทุกประเภท และทุกระดับ
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการฟื้ นฟูอย่างยังยื
่ น – จัดท�ำโครงการฟื้ นฟูทม่ี คี วามครอบคลุม
และส่งเสริมมาตรการป้ องกันภัยพิบตั ิท่ดี ยี งิ่ ขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ใิ นการฟื้ นฟู ฟื้ นสภาพ และซ่อมสร้าง
เพือ่ ให้เหมาะสมกับการด�ำรงชีวติ และเตรียมความพร้อมรับภัยพิบตั ทิ อ่ี าจเกิดซ�้ำ
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย –
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ ห้อยู่ในระดับมาตรฐาน
สากล พัฒนากลไกในการประสานงานส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรม
ในระดับสากล เพือ่ รักษาความเป็ นผูน้ �ำในด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ

แต่เดิมนัน้ การด�ำเนินงานในประเทศไทยมุง่ เน้นการเผชิญเหตุฉุกเฉินและไม่ได้ให้ความส�ำคัญ
กับมาตรการลดผลกระทบและการเตรียมความพร้อมมากนัก ดังนัน้ กรอบยุทธศาสตร์ท่ี 1 ใน
แผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ทีม่ ุ่งเน้นการป้ องกัน ลดผลกระทบ
และเตรียมความพร้อม ให้เป็ นยุทธศาสตร์เพื่อการลดความเสีย่ งทีช่ ดั เจน นับเป็ นก้าวส�ำคัญ
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ขิ องประเทศ นอกจากนัน้ ยุทธศาสตร์ขอ้ นี้ยงั ให้
ความส�ำคัญกับการประเมินความเสีย่ ง เนื่องจากเป็ นกระบวนการสนับสนุ นให้เกิดข้อมูลทีส่ �ำคัญ
และเป็ นประโยชน์ตอ่ การเชือ่ มโยงการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั กิ บั นโยบายด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อม ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วในตอนต้น เพราะการประเมินความเสีย่ งคือพืน้ ฐานส�ำหรับ
การวางแผนงานและโครงการในการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
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2.4 การเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูลส�ำหรับการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสีย่ งเป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้ขอ้ มูลจ�ำนวนมาก หลากหลายประเภทและ
รูปแบบ ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินความเสีย่ งในประเทศไทยทัง้ ในระดับชาติ
และระดับจังหวัดจะต้องใช้ขอ้ มูลจากหลายแหล่ง โดยมากมาจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ เช่น รายงาน
ผลการศึกษา สิง่ พิมพ์ รวมไปถึงเอกสารจากหน่วยงานทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ เช่น หน่วยงานรัฐบาล
ท้องถิน่ หน่วยงานระหว่างประเทศทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ ท�ำให้มคี วามท้าทาย
ในเรือ่ งความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรูปแบบของข้อมูลทีเ่ ข้ากันได้
ขอบเขตและความละเอียดของชัน้ ข้อมูล และอื่น ๆ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ นต้องก�ำหนดแหล่งข้อมูลให้
ชัดเจนและอาจต้องมีการปรับปรุงและปรับแก้ขอ้ มูลทีส่ ามารถรวบรวมได้ให้มคี วามสอดคล้องกัน
ก่อนทีจ่ ะเริม่ ประมวลข้อมูล
นอกจากประเด็นความท้าทายด้านข้อมูลทีก่ ล่าวถึงในข้างต้นแล้ว ปัญหาส�ำคัญอีกประการหนึ่ง
ที่มกั จะพบในขัน้ ตอนนี้เกือบทุกกรณี คือ การขาดข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับภัย ความล่อแหลม
ความเปราะบาง และศักยภาพ ซึง่ จ�ำเป็ นอย่างยิง่ ต่อการวิเคราะห์ ดังนัน้ จึงควรค�ำนึงถึงอุปสรรค
ความท้าทายพื้นฐานเหล่านี้ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล และก�ำหนดขอบเขตระยะเวลาของ
กระบวนการเก็บข้อมูลให้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเริม่ ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
ในกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นของการประเมินความเสีย่ ง
จากโครงการประเมินความเสี่ยงในจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการบูรณาการการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นการวางแผนพัฒนา
ในประเทศไทย (Mainstreaming Climate Change Adaptation and Disaster Reduction in
Development Planning in Thailand: MADRiD) โดยการสนับสนุ นของส�ำนักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ในระหว่างปี
พ.ศ. 2558 - 2559 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการประเมินความเสีย่ งในแต่ละครัง้ ต้องใช้ขอ้ มูลจ�ำนวนมาก
จากหลากหลายหน่วยงาน

คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ตารางที่ 1 ตารางบันทึกข้อมูลส�ำหรับการประเมินความเสี่ยงจังหวัดเชียงราย โครงการ MADRiD
ภาคส่วนเป้าหมาย

ประเภทข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องการ

ตัวอย่างแหล่งข้อมูล

เกษตรกรรม

- ข้อมูลทางการเกษตร

- พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
- ประเภทพืชผลในพืน้ ที่
- ปริมาณผลผลิตต่อปี
ต่อพืชผลหนึ่งประเภท

- ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
- ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด

การชลประทาน

- พืน้ ทีช่ ลประทาน

- พืน้ ทีช่ ลประทาน
- พืชผลในพืน้ ทีช่ ลประทาน

- โครงการชลประทาน

- ปริมาณผลผลิตของพืชผล
ในพืน้ ทีช่ ลประทานต่อปี

- โครงการชลประทาน
- ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

- โครงสร้างชลประทาน
(โครงการขนาดเล็ก
กลาง และใหญ่)

- ทีต่ งั ้ (ละติจดู ลองจิจดู )
- วัสดุในการก่อสร้าง
- ปริมาณน�้ำทีจ่ า่ ยและ
- ความจุในการกักเก็บน�้ำ
- บริเวณพืน้ ทีช่ ลประทานที่
โครงสร้างเหล่านี้ครอบคลุม

- โครงการชลประทาน

- ขอบเขตการปกครอง

- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขตอ�ำเภอ
- ขอบเขตต�ำบล
- ทีต่ งั ้ หมูบ่ า้ น

- กรมการปกครอง

- แม่น้�ำ

- เครือข่ายแม่น้�ำ

- โครงการชลประทาน
- กรมพัฒนาทีด่ นิ
- กรมทรัพยากรน�้ำ

- โรงเรียน

- ทีต่ งั ้ (ละติจดู ลองจิจดู )

- ส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (GISTDA)

- วัสดุในการก่อสร้าง
- ชนิดหลังคา
- จ�ำนวนชัน้

- ส�ำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

สภาพภูมิศาสตร์
พืน้ ฐาน

อาคารสถานที่
ส�ำคัญ
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ตารางที่ 1 ตารางบันทึกข้อมูลส�ำหรับการประเมินความเสี่ยงจังหวัดเชียงราย โครงการ MADRiD (ต่อ)
ภาคส่วนเป้าหมาย

ประเภทข้อมูล
- สถานีอนามัย/
โรงพยาบาล

ข้อมูลที่ต้องการ
- ทีต่ งั ้ (ละติจดู ลองจิจดู )

ตัวอย่างแหล่งข้อมูล
- GISTDA

- วัสดุในการก่อสร้าง

- ส�ำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

- จ�ำนวนเตียง

- ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

- โรงงาน

- ทีต่ งั ้ (ละติจดู ลองติจดู ) - ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- ประเภทโรงงาน

ด้านประชากร

- ประชากร (ในหน่วย
การปกครองทีเ่ ล็ก
ทีส่ ดุ )

- จ�ำนวนเพศชาย
- จ�ำนวนเพศหญิง
- อายุ

- ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
- ทีท่ ำ� การปกครองจังหวัด
- ส�ำนักงานสถิตจิ งั หวัด

บ้านเรือน

- บ้านเรือน

- จ�ำนวนบ้านในต�ำบล

- ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
- ทีท่ ำ� การปกครองจังหวัด
- ส�ำนักงานสถิตจิ งั หวัด

- ทีต่ งั ้

- การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
(ในการศึกษานี้ใช้ตำ� แหน่ง
ของมิเตอร์ไฟฟ้ าเพือ่ อนุมาน
ต�ำแหน่งของบ้าน)

- วัสดุในการก่อสร้าง
- ลักษณะพืน้
- ลักษณะก�ำแพง
- ชนิดหลังคา
- ปี ทส่ี ร้าง
- จ�ำนวนชัน้
- สภาพทางกายภาพ
- จ�ำนวนผูอ้ ยูอ่ าศัย

- ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด
- ส�ำนักงานเทศบาล

ศาสนา

- อาคารสถานที่
ทางศาสนา

- ทีต่ งั ้ (ละติจดู ลองติจดู ) - GISTDA
- วัสดุในการก่อสร้าง

- ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด
- ส�ำนักงานเทศบาล
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ตารางที่ 1 ตารางบันทึกข้อมูลส�ำหรับการประเมินความเสี่ยงจังหวัดเชียงราย โครงการ MADRiD (ต่อ)
ภาคส่วนเป้าหมาย
การท่องเที่ยว

ประเภทข้อมูล
- โรงแรม

ข้อมูลที่ต้องการ
- ทีต่ งั ้ (ทีอ่ ยู)่
- จ�ำนวนห้อง

ตัวอย่างแหล่งข้อมูล
- ส�ำนักงานท่องเทีย่ วและกีฬา

การคมนาคม

- สะพาน

- ทีต่ งั ้

- GISTDA
- กรมทางหลวง
- กรมทางหลวงชนบท

- ถนน

- ลักษณะการรับน�้ำหนัก
- ชนิดตอม่อ
- วัสดุ
- จ�ำนวนช่วง
- ความยาวช่วง
- ปี ทส่ี ร้าง
- เครือข่ายถนน
- ชนิดพืน้ ผิว
- จ�ำนวนช่องจราจร
- ปี ทส่ี ร้าง

- กรมทางหลวง
- กรมทางหลวงชนบท

2.5 การเตรียมการในระดับสถาบันเพื่อการประเมินความเสี่ยง
การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท�ำข้อมูลความเสีย่ งเริม่ ได้รบั ความสนใจจากผูม้ สี ว่ นร่วม
ในหลาย ๆ ระดับ ทัง้ ความสนใจในความเสีย่ งทีม่ อี ยูแ่ ล้วในปัจจุบนั และความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ใหม่
ในอนาคต ท�ำให้เกิดแรงกระตุน้ ในการสร้างความร่วมมือ สือ่ สาร และสร้างภาคีเครือข่ายระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องโดยไม่จ�ำกัดขอบเขตทางภูมศิ าสตร์หน่ วยงานและสาขาวิชา ซึ่งในปั จจุบนั ความ
ร่วมมือเหล่านี้มคี วามก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก
การมีส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานภาครัฐ ในกระบวนการประเมิน ความเสี่ย งตัง้ แต่ เ ริ่ม ต้น
เป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญยิง่ เนื่องจากหน่ วยงานเหล่านี้สามารถให้ขอ้ มูลและเข้าถึงชัน้ ข้อมูลส�ำคัญได้
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การทีห่ น่วยงานภาครัฐได้มสี ว่ นร่วมในการประเมินความเสีย่ ง ท�ำให้มคี วามเข้าใจถึงความต้องการ
ด้านข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลทีจ่ ำ� เป็ น ซึง่ ช่วยในการวางแนวทางเพือ่ พัฒนาวิธกี ารเก็บข้อมูล
และจัดท�ำฐานข้อมูลทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการประเมินความเสีย่ งต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนัน้
หน่ วยงานภาครัฐยังเป็ นผูท้ ม่ี คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดในการน� ำผลจากการประเมินความเสีย่ ง
ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ไปใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อีกด้วย
อย่างไรก็ดี ความร่วมมือในการประเมินความเสีย่ งสามารถขยายจากความร่วมมือระหว่าง
หน่ วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ไปสูค่ วามร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูม้ สี ว่ นร่วม
ส�ำคัญ อาทิ มหาวิทยาลัย บุคลากรด้านสาธารณสุข องค์กรด้านการพัฒนา หรือแม้กระทังสื
่ อ่ มวลชน
การสร้างความร่วมมือเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมให้การประเมินความเสีย่ งส�ำเร็จลุล่วงไปได้เพราะ
ทุกภาคส่วนล้วนมุง่ ในผลสัมฤทธิเดี
์ ยวกัน อันได้แก่ ข้อมูลความเสีย่ งทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือได้ สามารถ
เข้าถึงได้ สามารถน�ำไปใช้ได้และเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามเข้าใจได้โดยทัวกั
่ น
เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบตั ติ ้องใช้ขอ้ มูลจ�ำนวนมากและประกอบด้วย
การวิเคราะห์ปัจจัยทางความเสีย่ งหลายประการ ทีมประเมินความเสีย่ งจึงควรประกอบด้วยสมาชิก
ทีม่ คี วามรูใ้ นหลากหลายสาขาวิชา โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
ดังต่อไปนี้:
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ : มีบทบาทในการให้ความรู้
		 ความเข้าใจพื้นฐาน ว่าแต่ละขัน้ ตอนในการประเมินความเสีย่ งมีความเกี่ยวข้องกับ
		 กระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั อิ ย่างไร มีหน้าทีด่ แู ลให้กระบวนการ
		 ประเมินความเสีย่ งเป็ นไปอย่างถูกต้อง และมีการน� ำผลทีไ่ ด้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
		 สูงสุดในการลดความเสีย่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภัยเฉพาะทาง (เช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแผ่นดิ นไหว นักธรณี วิทยา
		 นักอุตนุ ิ ยมวิทยา นักอุทกวิทยา นักภูมิศาสตร์กายภาพ): เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทีร่ บั ผิดชอบ
		 ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชีย่ วชาญของตน
		 ตัว อย่า งเช่น นัก อุ ท กวิท ยารับ ผิด ชอบข้อ มูล เกี่ย วกับ ระดับ น�้ ำ ท่ว มในการประเมิน
		 ความเสีย่ งส�ำหรับอุทกภัย
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ผูเ้ ชี่ยวชาญในสายอาชีพ (เช่น วิศวกรโยธาและวิศวกรโครงสร้าง นักวางผังเมือง และ
นักวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค นักเศรษฐศาสตร์ เกษตรกร และนักนิ เวศวิ ทยา):
เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทีร่ บั ผิดชอบข้อมูลเกีย่ วกับการประเมินความเสีย่ งซึง่ เกีย่ วข้องกับสาขา
อาชีพของตน ตัวอย่างเช่น วิศวกรโครงสร้างจะให้รายละเอียดเกีย่ วกับความเสียหาย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอาคารเมือ่ เกิดแผ่นดินไหว ผูเ้ ชีย่ วชาญเหล่านี้ยงั มีหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
ด้านนโยบายซึง่ เกีย่ วข้องกับสาขาอาชีพของตน
นักสังคมศาสตร์ (เช่ น นักสังคมวิ ทยา นักมานุษยวิ ทยา นักประชากรศาสตร์
นั ก นโยบายสิ่ ง แวดล้ อ ม นั ก วิ เ คราะห์ น โยบาย และนั ก ภูมิ ศ าสตร์ม นุ ษ ย์) :
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นด้านมนุ ษย์ สังคม และสถาบัน ตัวอย่างเช่น
นักสังคมวิทยาอาจท�ำการวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพของกลุ่มประชากร
อันหลากหลายในบริเวณศึกษา ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าไปยังกลุ่มชุมชนหนึ่งซึ่งได้รบั
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเก็บข้อมูลโดยตรงจากกลุม่ เป้ าหมาย
ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นสารสนเทศภูมิ ศ าสตร์: ผู้เ ชี่ย วชาญที่ใ ห้ข้อ มู ล ด้า นพื้น ที่ข อง
ทุกองค์ประกอบของการประเมินความเสีย่ งโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
ผูเ้ ชีย่ วชาญเหล่านี้มหี น้าทีพ่ ฒ
ั นาแผนทีซ่ ง่ึ แสดงข้อมูลด้านต่าง ๆ ในบริเวณทีศ่ กึ ษา
อาทิเช่น แผนทีภ่ ยั แผนทีค่ วามเปราะบาง
นั ก วิ เ คราะห์ความเสี่ ยง: ผู้เ ชี่ย วชาญซึ่ง มีค วามรู้ท างด้า นการเงิน และการบัญ ชี
เป็ นผู้ประมวลและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทัง้ จัดประเภทและจัดระดับความเสี่ยง
ความล่อแหลม และประมาณค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับพื้นที่ศกึ ษาหรือกลุ่ม
องค์ประกอบทีม่ คี วามเสีย่ ง
ผูป้ ระสานงาน: ทุกโครงการจ�ำเป็ นต้องมีผปู้ ระสานงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ท�ำหน้าทีส่ งั เคราะห์
เนื้อหาทัง้ หมดทีจ่ ดั ท�ำขึน้ และประสานงานกับผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมไปถึง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ สี ว่ นร่วมในกระบวนการ ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ประชาสังคม และอืน่ ๆ
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โดยมากแล้ว การประเมิน ความเสี่ย งจากภัย พิบ ตั ิไ ม่ส ามารถท� ำ ให้ส�ำ เร็จ ลุ ล่ว งได้ด้ว ย
หน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ง ในกรณีหน่ วยงานใดมีความประสงค์จะท�ำการประเมินความเสีย่ ง
แต่ยงั ขาดบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง ความเป็ นไปได้อย่างหนึ่งคือการหาพันธมิตรทีม่ ี
ความรูเ้ ฉพาะทางด้านเทคนิคและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ โดยเฉพาะกับภาคการศึกษา
ซึง่ ในประเทศไทยพบว่า มีมหาวิทยาลัยและสถาบันเฉพาะทางจ�ำนวนมากทีม่ ศี กั ยภาพในการ
ประเมินภัยหลายประเภทด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และมีเครือ่ งมือในการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ GIS ซึง่ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับการประเมินภัยและความเสีย่ งอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ในกรณี
ของจังหวัดเชียงราย ได้มกี ารสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมภิ าค ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในการศึกษาความเสีย่ งจากแผ่นดินไหวในเมืองเชียงราย ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนเชิงวิชาการในวิจยั เกีย่ วกับภัยแผ่นดินไหว ความล่อแหลม
ความเปราะบาง และการประเมินความเสีย่ งกับทางจังหวัด
ส�ำหรับการประเมินความเสีย่ งในระดับชาติหรือระดับจังหวัด โดยปกติแล้ว มักจ�ำเป็ นต้องมี
การจัดตัง้ คณะท�ำงานหลายคณะส�ำหรับการประเมินความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติแต่ละประเภท
และมีตวั แทนหรือผูป้ ระสานงานจากหน่วยงานภาครัฐหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วม ซึง่ อาจรวมถึง
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐในหลายระดับการปกครอง เช่น ระดับภูมภิ าค ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ
รวมไปถึงกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในบริเวณพื้นที่ท่ศี กึ ษา ในหลายกรณี มักจะต้องมีการระบุ
หน่ วยงานภาครัฐบางหน่ วยงานแบบเฉพาะเจาะจงให้เข้าร่วมเป็ นคณะท�ำงานตามบริบทและ
ขอบเขตของการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะจัดท�ำขึน้ พร้อมก�ำหนดความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ซึง่ อาจประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและงานอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็ น ทัง้ นี้ หน่วยงาน
ทีไ่ ม่ได้มภี ารกิจโดยตรงในเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบตั กิ ค็ วรเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของทีมประเมินฯ
เนื่องจากหน่ วยงานเหล่านี้อาจมีความเกีย่ วข้องกับการวางแผนพัฒนาจังหวัดหรือประเทศและ
สามารถช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องความเสีย่ งได้ในอนาคต ซึ่งความคิดเห็นและมุมมอง
ในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจากหน่ วยงานเหล่านี้ลว้ นมีความส�ำคัญต่อกระบวนการประเมิน
ความเสีย่ งทัง้ สิน้
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การประเมินความเสีย่ งไม่วา่ จะในระดับชาติหรือระดับท้องถิน่ ควรมุง่ สร้างความเข้าใจทีต่ รงกัน
แก่ผมู้ สี ว่ นร่วม ทัง้ เจ้าหน้าทีร่ ฐั นักวิชาการ สถาบันวิจยั องค์การพัฒนาเอกชน (NGO) หน่วยงาน
ภาคเอกชน และประชาชนทัวไป
่ ในเรื่องของความเสี่ยงที่ก�ำลังเผชิญอยู่และการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของจัดการความเสีย่ งเหล่านี้ ประการสุดท้ายทีส่ �ำคัญยิง่ คือ การสื่อสารเกีย่ วกับ
ความเสีย่ ง หรือการให้ขอ้ มูลกับสาธารณชนเกีย่ วกับกระบวนการและผลของการประเมินความเสีย่ ง
เนื่องจากจะเป็ นกุญแจส�ำคัญที่จะท�ำให้คนในสังคมมีความรูค้ วามเข้าใจที่ดขี น้ึ เกี่ยวกับสภาพ
ความเสีย่ ง รวมทัง้ ยังเป็ นการสร้างการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนรับมือ
เหตุฉุกเฉิน การเตือนภัยล่วงหน้า การเตรียมความพร้อมและการเผชิญภัย การป้ องกันและการลด
ผลกระทบ และการฟื้ นฟูและการซ่อมสร้างร่วมกัน

3

การระบุ
ความเสี่ยง
(risk identification)

3.1 วัตถุประสงค์ของการระบุความเสี่ยง
การระบุความเสีย่ งเป็ นขันตอนแรกในการประเมิ
้
นความเสีย่ ง โดยเป็ นกระบวนการค้นหา และ
สร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบของความเสีย่ งภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีศ่ กึ ษา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจว่าภัยใดสามารถเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ มีความรุนแรงขนาดใด พร้อมทัง้ สร้างฐานข้อมูลของ
สิง่ ทีอ่ าจมีความล่อแหลมและเปราะบางต่อภัยดังกล่าว
แม้ว่าการประเมินความเสีย่ งในบางครัง้ จะมุ่งศึกษาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติท่เี กิดขึน้ ล่าสุด
ในบริเวณทีศ่ กึ ษาเป็ นหลัก แต่การค�ำนึงถึงภัยทัง้ หมดทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีตเป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก
เนื่องจากสภาพทางกายภาพของพื้นที่มกั มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน ศูนย์การค้า เขตอุตสาหกรรม หมูบ่ า้ นจัดสรร ล้วนท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
การใช้พน้ื ที่ หรือแม้แต่ความผันผวนของสภาพภูมอิ ากาศ ต่างก็สามารถเป็ นสาเหตุทำ� ให้เกิดภัย
ทัง้ ในรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิมทีเ่ คยเกิดขึน้ แล้วในอดีตก็เป็ นได้ ดังนัน้ การประเมินความเสีย่ ง
ที่ค�ำนึงถึงภัยทุกประเภทที่อาจเกิดขึน้ ในพื้นที่ จะน� ำไปสู่ผลการศึกษาที่มคี วามสมบูรณ์ และ
มีประโยชน์มากทีส่ ดุ

38 การระบุความเสี่ยง (risk identification)

การระบุความเสีย่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การวิเคราะห์สถานการณ์: การสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสถานการณ์ปัจจุบนั โดยเริม่ จาก
การทบทวนข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินความเสีย่ งทีเ่ คยมีการจัดท�ำขึน้ มาแล้ว
ในพืน้ ที่ ประกอบกับข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลปริมาณน�้ำ ข้อมูลทางธรณีวทิ ยา รวมถึงข้อมูล
ความเสียหายจากเหตุการณ์ภยั พิบตั ใิ นอดีต ตลอดจนศึกษากรอบการท�ำงานขององค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้อง และประเมินศักยภาพในการด�ำเนินงานประเมินความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบ
การประเมิ นภัย: การระบุลกั ษณะของภัย รวมถึงแหล่งก�ำเนิด ความรุนแรง และ
ความน่าจะเป็ นในการเกิดภัยธรรมชาติหลักทีม่ อี ยูใ่ นบริเวณพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการศึกษา เช่น
การประมาณขอบเขตของพืน้ ทีอ่ ทุ กภัยและระดับความลึกของน�้ำทีจ่ ดุ ต่าง ๆ การประมาณ
แรงสันสะเทื
่
อนจากแผ่นดินไหว และการประมาณความเร็วลมในพืน้ ทีจ่ ากพายุไต้ฝนุ่
การประเมิ นความล่อแหลม: การระบุจ�ำนวน สถานที่ตงั ้ และรายละเอียดส�ำคัญ
ด้านประชากร ทรัพย์สนิ และองค์ประกอบทีม่ คี วามเสีย่ ง ทีอ่ ยู่ในขอบเขตบริเวณที่
ล่อแหลมต่อการเกิดภัย เช่น กลุม่ ประชากรตามอายุ ประเภทอาคารบ้านเรือน สถานที่
ส�ำคัญ เช่น ทีท่ ำ� การของภาครัฐ โรงพยาบาล โรงเรียน และสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน เช่น
ถนน ระบบประปา ระบบการจ่ายไฟฟ้ า
การประเมิ นความเปราะบาง: การวิเคราะห์สภาพความอ่อนแอขององค์ประกอบทีม่ ี
ความเสีย่ งจากภัยที่อาจเกิดขึน้ และผลกระทบที่อาจเกิดกับประชากรและทรัพย์สนิ
ในบริเวณทีม่ คี วามล่อแหลม เช่น การศึกษาเชิงวิศวกรรมเพือ่ วิเคราะห์ระดับความเสียหาย
ของอาคารแต่ละประเภท (คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม้) ต่อแรงสันสะเทื
่
อนแผ่นดินไหว
หรือการศึกษาสภาพทางสังคมของกลุ่มประชากรซึง่ มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภยั
แตกต่างกัน
การประเมินศักยภาพ: วิเคราะห์ศกั ยภาพ ทรัพยากร ทักษะ ความสามารถของประชากร
ตลอดจนองค์กรและสถาบันทางสังคมในการรับมือผลกระทบจากภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่
ในบางกรณีขนั ้ ตอนนี้อาจท�ำควบคูไ่ ปกับการประเมินความเปราะบาง
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3.2 การวิเคราะห์สถานการณ์และส�ำรวจข้อมูลที่จ�ำเป็น
การระบุความเสีย่ งจ�ำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจ�ำนวนมากในการวิเคราะห์ ซึ่งแต่ละขัน้ ตอนจะใช้
ข้อมูลต่างประเภทกันออกไป ทัง้ นี้ ส�ำหรับคูม่ อื เล่มนี้ จะอ้างอิงตัวอย่างจากการประเมินความเสีย่ ง
ในจังหวัดสงขลาและเชียงราย ภายใต้โครงการ MADRiD
รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างประเภทของข้อมูลทีจ่ �ำเป็ นต่อการประเมินภัย ความล่อแหลม และ
ความเปราะบาง จากโครงการ MADRiD ในจังหวัดเชียงรายและสงขลา นอกจากนี้ ตารางที่ 2
ยังแสดงรายการข้อมูลทีจ่ �ำเป็ นในการประเมินอุทกภัยเชิงปริมาณ (เพื่อจัดท�ำแบบจ�ำลองเชิง
คณิตศาสตร์) และตัวอย่างรายชือ่ หน่วยงานทีอ่ าจมีขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็ นในการประเมินอุทกภัยดังกล่าว
ในขณะที่ ตารางที่ 3 แสดงรายการข้อมูลทีจ่ �ำเป็ นในการประเมินภัยแผ่นดินไหว อย่างไรก็ดี
รายการแหล่งทีม่ าของข้อมูลอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข้อมูลภัยในอดีต - ขนาด ประเภท
ความรุนแรง พืน่ ทีก่ ารเกิด ฯลฯ
ข้อมูลด้านน�้ำ - ระดับน�้ำ
การจัดเก็บน�้ำ ปริมาณน�้ำฝน
น�้ำท่า น�้ำทะเล ลักษณะทาง
กายภาพของพืน้ ทีโ่ ครงข่าย
แม่น้�ำและพืน้ ทีร่ บั น�้ำ
ขอบเขตลุม่ น�้ำ ฯลฯ
ข้อมูลความเสียหาย
และผลกระทบจาก
ภัยในอดีต

ข้อมูลทางอุตนุ ยิ มวิทยา อุณหภูม ิ สภาพอากาศ ฯลฯ

ข้อมูลด้านธรณี - ความชืน้ ของ
ดิน ลักษณะทางกายภาพของดิน
ระดับความสูงต�่ำของพืน้ ดิน
แนวแผ่นเปลือกโลก ฯลฯ

ระบุและรวบรวม
ข้อมูลเกีย่ วกับ
ภัย
ระบุและรวบรวม
ข้อมูลเกีย่ วกับ
ความล่อแหลม
และเปราะบาง

ประเมินภัย
ประเมิน
ความล่อแหลม
และเปราะบาง

ประเมิน
ความเสีย่ ง

ข้อมูลเกีย่ วข้องอืน่ ๆ

ข้อมูลจ�ำนวนและสถานทีต่ งั ้ - อาคารบ้านเรือน ขัอมูลประชากร - จ�ำนวน
ขัอมูลสถานทีส่ ำ� คัญ สถานทีร่ าชการ อาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม คน จ�ำนวนครัวเรือน แยก โรงพยาบาล โรงเรียน สถานศึกษา
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ปศุสตั ว์ ประมง ฯลฯ
ตามเพศ อายุ ฯลฯ
วัด สถานทีส่ ำ� คัญทางศาสนา

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ - ผลผลิต
มูลค่าการผลิต การค้าขาย สถานทีป่ ระกอบการ ฯลฯ

ข้อมูลโครงสร้างพืน้ ฐาน - ระบบประปา
ไฟฟ้ า สาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคม

รูปที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลที่จ�ำเป็นในการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากโครงการ MADRiD

ข้อมูลเกีย่ วข้องอืน่ ๆ
เช่น ข้อมูลการใช้พน้ื ที่
ที่มา: UNDP, 2016.
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ตารางที่ 2 ข้อมูลที่จ�ำเป็นในการประเมินอุทกภัยเชิงปริมาณของจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ MADRiD
ข้อมูลที่จ�ำเป็น

ตัวอย่างแหล่งข้อมูล

ข้อมูลการปล่อยน�้ำในระดับสูงสุด และสถานีปล่อยน�้ำ
(ความเร็วในการไหลของน�้ำและระดับน�้ำในแม่น้�ำ)

โครงการชลประทาน และกรมทรัพยากรน�้ำ

เครือข่ายแม่น้�ำ (ภาพตัดตามแนวขวาง) และพืน้ ทีช่ มุ่ น�้ำ

โครงการชลประทาน และกรมทรัพยากรน�้ำ

ข้อมูลปริมาณน�้ำฝนต่อวัน และสถานีวดั ปริมาณน�้ำฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา

แบบจ�ำลองระดับความสูงของพืน้ ที่
(Digital Elevation Model: DEM)

GISTDA และโครงการชลประทาน

การใช้ทด่ี นิ และสิง่ ปกคลุมพืน้ ผิวดิน

กรมพัฒนาทีด่ นิ

ตารางที่ 3 ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นในการประเมินภัยแผ่นดินไหวเชิงปริมาณของจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการ MADRiD
ข้อมูลที่จ�ำเป็น

ตัวอย่างแหล่งข้อมูล

แผนทีธ่ รณีวทิ ยา

กรมทรัพยากรธรณี

บัญชีการเกิดแผ่นดินไหว

กรมทรัพยากรธรณี

รอยเลือ่ นและการเคลือ่ นตัวของรอยเลือ่ น

กรมทรัพยากรธรณี

ลักษณะชัน้ ดินในท้องที่

ส�ำนักงานส�ำรวจทางธรณีวทิ ยาของสหรัฐ
(United States Geological Survey: USGS)
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3.3 การประเมินภัย
การประเมินภัย ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ตามประเภทของภัย ทัง้ ภัย
ด้านอุตุนิยมวิทยา ภัยด้านอุทกวิทยา ภัยด้านธรณีวทิ ยา และภัยทางเทคโนโลยี การประเมินภัย
เป็ นการประมาณความรุนแรง ความน่ าจะเป็ น และอาณาบริเวณที่อาจได้รบั ผลกระทบจาก
การเกิดภัยเหล่านี้ทงั ้ นี้ การประเมินภัยธรรมชาติมกั จะด�ำเนินการโดยผูเ้ ชีย่ วชาญซึ่งมีความรู้
เฉพาะทาง อาทิเช่น ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านธรณีวทิ ยา แผ่นดินไหว อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และสาขา
วิชาทางวิทยาศาสตร์อน่ื ๆ
ขัน้ ตอนพืน้ ฐานในการประเมิ นภัยมีดงั นี้ :
การเก็บข้อมูล: รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ภยั พิบตั ใิ นอดีตโดยเน้นไปทีฐ่ านข้อมูลภัยพิบตั ิ
		 ทีเ่ ป็ นทางการจากหน่วยงานรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อมูลพืน้ ฐานทางธรณีวทิ ยา แผ่นดินไหว
		 อุทกวิทยา และนิเวศวิทยา (ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของภัยทีต่ อ้ งการศึกษา) รวมไปถึงแผนที่
		 ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น แผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ แผนทีแ่ บบราบ (planimetric map) ภาพถ่าย
		 ทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และอืน่ ๆ
การสร้างแบบจ�ำลองสถานการณ์ภยั : ใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภัยและข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม
		 ทีเ่ กีย่ วข้องในการสร้างแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ (หรือโมเดล) เพือ่ จ�ำลองการเกิดภัย
		 ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมขอบเขตการเกิดภัย และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
การจ�ำแนกภัยจ�ำเป็ นต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ :
ประเภทภัย (เช่น ภัยทางอุทกอุตุนิยมวิทยาหรือภัยทางธรณีวทิ ยา)
ขนาด/ ความรุนแรง/ ความร้ายแรงของภัย
ความถีใ่ นการเกิดภัย
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ช่วงการเกิด (ตามฤดูกาล/ เป็ นระยะ/ ไม่มชี ว่ งเวลาทีแ่ น่นอน)
ระยะเวลา
ขอบเขตพืน้ ที่
ความเร็วในการเกิด (อย่างฉับพลัน หรืออย่างช้า ๆ)
พืน้ ทีก่ ารกระจายตัว
ตัวอย่างตัวชี้วดั ความรุนแรงของภัยมีดงั นี้ :
ไซโคลน/ ไต้ฝนุ่ / พายุหมุนเขตร้อน ความเร็วลมทีร่ ะยะต่าง ๆ จากศูนย์กลางพายุ
อุทกภัย ระดับความลึกของน�้ำและอัตราความเร็วกระแสน�้ำ
แผ่นดินไหว แรงสันสะเทื
่
อนทีผ่ วิ ดิน เช่นค่าอัตราเร่งสูงสุดของพืน้ ดิน (peak ground
		 acceleration)
ผลของการประเมินภัยมักอยูใ่ นรูปของแผนที่ภยั (hazard map) ซึง่ แสดงถึงการกระจายตัว
ของความรุนแรงหรือความเข้มข้นของภัย (hazard intensity) ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
กล่องข้อความ 1 การประเมินอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โครงการ MADRiD

กรณีศกึ ษานี้เป็ นตัวอย่างการประเมินอุทกภัยของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งถือเป็ นภัยร้ายแรง
ทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ ในเขตเมืองหาดใหญ่ ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ความรุนแรงของอุทกภัยเริม่ ต้นจาก
การรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ข้อมูลปริมาณน�้ำฝนและน�้ำท่า ระดับน�้ำ ค่าระดับภูมปิ ระเทศ
และข้อมูลลักษณะหน้าตัดล�ำน�้ ำของแม่น้� ำทีอ่ ยู่ในพื้นที่ นักอุทกวิทยาทีเ่ ชีย่ วชาญจะใช้ขอ้ มูล
เหล่านี้ไปค�ำนวณหาอัตราการไหลสูงสุดของน�้ ำทีค่ าบการเกิดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลอง
น�้ำท่วม และวิเคราะห์หาความลึกและขอบเขตพืน้ ทีน่ ้�ำท่วมของแต่ละคาบการเกิดตามขัน้ ตอนการ
จัดท�ำแผนทีอ่ ุทกภัย (รูปที่ 3)
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กล่องข้อความ 1 การประเมินอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โครงการ MADRiD (ต่อ)

จัดหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ข้อมูลปริมาณน�้ำฝน-น�้ำท่า
- ข้อมูลระดับน�้ำ
- ค่าระดับภูมปิ ระเทศ DEM
- ข้อมูลลักษณะหน้าตัดล�ำน�้ำ

ค�ำนวนอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซ�้ำ
10 ปี 20 ปี 50 ปี และ 100 ปี

พัฒนาแบบจ�ำลองน�้ำท่วม

- วิเคราะห์ระดับความลึก
ของน�้ำท่วมและขอบเขต
พืน้ ทีน่ ้�ำท่วมของแต่ละ
คาบการเกิดซ�้ำ

พัฒนาแผนที่อุทกภัย
รูปที่ 3 ขั้นตอนการจัดท�ำแผนที่อุทกภัย

ผลของการประเมิน ฯ ได้แ สดงไว้ใ นรูป แบบแผนที่อุ ท กภัย ดัง ตัว อย่า งแผนที่อุ ท กภัย
ทีค่ าบการเกิด 100 ปี ของเมืองหาดใหญ่ (รูปที่ 4) ระดับความลึกของน�้ำท่วมในพืน้ ทีห่ าดใหญ่
ทีป่ รากฏในแผนทีไ่ ด้มาจากการค�ำนวณโดยแบบจ�ำลอง ซึง่ แสดงความลึกด้วยเฉดสีน้�ำเงินทีม่ ี
ความเข้มแตกต่างกันออกไป โดยพืน้ ทีท่ ม่ี รี ะดับความลึกมากจะถูกแสดงด้วยสีน้�ำเงินเข้ม เป็ นต้น
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความลึกของน�้ ำท่วมที่อาจเกิดขึน้ ได้ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่มตี งั ้ แต่
ความสูงต�่ำกว่า 0.5 เมตร ไปจนถึงมากกว่า 2 เมตร โดยพืน้ ทีท่ ม่ี รี ะดับน�้ำท่วมมากกว่า 2 เมตร
ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่า 117.18 ตร.กม. ส�ำหรับต�ำบลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ ได้แก่ ต�ำบลคูเต่า
ต�ำบลน�้ำน้อย และต�ำบลคลองแห

44 การระบุความเสี่ยง (risk identification)
กล่องข้อความ 1 การประเมินอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โครงการ MADRiD (ต่อ)

รูปที่ 4 แผนที่อุทกภัยที่มีคาบการเกิด 100 ปีของเมืองหาดใหญ่
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อีกสิง่ หนึ่งทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงในการประเมินภัยในบางกรณี คือ ปรากฏการณ์การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศหรือความผันผวนทางรูปแบบสภาพอากาศทีเ่ กิดขึน้ เป็ นเวลานานกว่าทศวรรษ
ซึง่ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ ตัง้ แต่ทอ้ งถิน่ จนถึงระดับ
สากล จากรายงานการประเมินฉบับที่ 5 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศ (United Nations Inter-governmental Panel Climate Change: IPCC)
แสดงหลักฐานยืนยันว่า การกระท�ำของมนุ ษย์ส่งผลต่อสภาพภูมอิ ากาศ และท�ำให้ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากกระท�ำของมนุ ษย์มรี ะดับสูงทีส่ ุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ ส่งผลในวงกว้าง
ต่อมนุษย์และระบบนิเวศ (IPCC 2014) นอกจากนี้ ยังปรากฏสภาวะสุดโต่งของสภาพภูมอิ ากาศ
(climate extreme) ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2493 ซึง่ รวมถึงอุณหภูมโิ ลกเฉลีย่ รายปี ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ ภัยแล้ง
แบบรุนแรง สภาวะอากาศร้อนทีส่ ุดและหนาวทีส่ ุด ระดับน�้ ำทะเลทีส่ งู ขึน้ และการทีฝ่ นไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล ฯลฯ โดยหลักการแล้วจึงควรมีการผนวกเอาการคาดการณ์ภมู อิ ากาศ (climate
projection) เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินความเสีย่ ง ซึง่ สามารถท�ำได้ในขัน้ ตอน
การประเมินภัย
อย่างไรก็ดี การคาดการณ์สภาพภูมอิ ากาศในระดับชาติหรือระดับท้องถิน่ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือได้
ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป และกระบวนการสร้างภาพจ�ำลองการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโดย
การย่อส่วนแบบจ�ำลองภูมอิ ากาศ (climate downscaling) ก็อาจยุง่ ยากทัง้ ในเรือ่ งของเวลาและ
งบประมาณ งานวิจยั จ�ำนวนหนึ่งได้ศกึ ษาสภาวะสุดโต่งของสภาพภูมอิ ากาศในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่พบอะไรนอกจากการเปลีย่ นแปลงค่าเฉลีย่ ของอุณหภูมทิ วทั
ั ่ ง้ ภูมภิ าค
ดังนัน้ จึงยากทีจ่ ะสังเคราะห์ให้ได้ขอ้ สรุปถึงผลกระทบในระดับท้องถิน่ หรือแม้แต่ในระดับชาติ
(Manton et. al 2001) นอกจากนี้ ได้มงี านวิจยั ซึง่ พัฒนาข้อมูลการคาดการณ์สภาพภูมอิ ากาศที่
ย่อส่วนลงมาในระดับพืน้ ทีข่ นาดเล็ก โดยใช้สถานการณ์จำ� ลองของ IPCC กับ 4 จังหวัดในภาคเหนือ
ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล�ำพูน และตาก พบว่าภายในเวลาไม่กท่ี ศวรรษ
นับจากนี้ จังหวัดเชียงรายจะเผชิญกับอุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้ และมีฝนตกมากขึน้ (Masud et. al 2016)
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เนื่องจากผลของความผันผวนทางภูมอิ ากาศต่อความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่ มีปัจจัยที่
มีความซับซ้อนหลายประการและในหลายกรณียงั ไม่มคี วามชัดเจนเพียงพอ จึงยังจ�ำเป็ นต้องมีการ
ศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเพือ่ ให้สามารถผนวกการคาดการณ์ภมู อิ ากาศเข้าเป็ นส่วนหนึ่งในการประเมิน
ความเสีย่ งได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

3.4 การประเมินความล่อเแหลม
การประเมินความล่อแหลมเริม่ จากการเก็บข้อมูลทรัพย์สนิ ทางกายภาพและสังคม เช่น
ประชากร การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน อาคารบ้านเรือน พืชและการเพาะปลูก
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากภัยและน�ำมาสร้าง
เป็ นฐานข้อมูลเชิงภูมศิ าสตร์เพือ่ ใช้ในการประเมินความล่อแหลม สามารถจัดท�ำออกมาในรูปแบบ
แผนที่ และวิเคราะห์ดว้ ยระบบ GIS โดยการประเมินความล่อแหลมจะเป็ นการน� ำชัน้ แผนที่
ซึง่ แสดงความรุนแรงของภัย (hazard map) มาซ้อนทับกับแผนทีท่ แ่ี สดงถึงต�ำแหน่งของประชาชน
ทรัพย์สนิ หรือองค์ประกอบทีม่ คี วามเสีย่ ง (baseline map) เพือ่ ทีจ่ ะบอกได้วา่ มีสงิ่ ใดบ้างและมีจำ� นวน
เท่าใดทีม่ คี วามล่อแหลมต่อภัย เช่น ความยาวของโครงข่ายถนนทีอ่ าจถูกน�้ำท่วม หรือจ�ำนวนอาคาร
ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีแ่ รงสันสะเทื
่
อนรุนแรงจากแผ่นดินไหว ซึง่ สามารถใช้คำ� นวณมูลค่าขององค์ประกอบ
ทีม่ คี วามล่อแหลมทัง้ หมดได้ หากมีขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนและละเอียดเพียงพอ
รูปที่ 5 แสดงแผนภูมกิ ารประเมินความล่อแหลม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการซ้อนทับกันของ
ชัน้ ข้อมูลอุทกภัย จากการประเมินภัยซึง่ บอกขอบเขตพืน้ ทีท่ ถ่ี กู น�้ำท่วมและระดับความลึกของน�้ำ
กับชัน้ ข้อมูลประชากรซึง่ บ่งบอกถึงต�ำแหน่งทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยู่ รวมทัง้ จ�ำนวนประชากรทัง้ หมด
และจ�ำนวนประชากรแบบแยกตามเพศและกลุ่มอายุโดยใช้ซอฟต์แวร์ทาง GIS ในการประเมิน
จ�ำนวนประชากรทีม่ คี วามล่อแหลมต่ออุทกภัย ซึ่งจะบอกได้ถงึ จ�ำนวนประชากรแยกตามเพศ
และกลุม่ อายุทอ่ี ยูใ่ นพืน้ ทีน่ ้�ำท่วมทีม่ รี ะดับความลึกแตกต่างกัน

คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

47

ชั้นข้อมูลประชากร

ชั้นข้อมูลอุทกภัย

รูปที่ 5 แผนภูมิการประเมินความล่อแหลม

การประเมินความล่อแหลมท�ำได้ในทุกระดับ ทัง้ ในระดับภูมภิ าค ระดับชาติ ระดับจังหวัด
และระดับท้องถิน่ ดังปรากฏในกรณีศกึ ษาทีแ่ สดงในกล่องข้อความที่ 2 อันเป็ นตัวอย่างของการ
ประเมินความล่อแหลมซึง่ ช่วยให้เห็นภาพรวมของระดับผลกระทบของอุทกภัยต่อเมืองหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

48 การระบุความเสี่ยง (risk identification)

กล่องข้อความ 2 การประเมินความล่อแหลมของเมืองหาดใหญ่ต่ออุทกภัยโครงการ MADRiD

จากการประเมินและจัดท�ำแผนทีอ่ ุทกภัยดังแสดงไว้ในกล่องข้อความที่ 1 ขัน้ ตอนต่อไปคือ
การศึก ษาว่า ความล่ อ แหลมในพื้น ที่ท่ีอ าจเกิด อุ ท กภัย มีม ากน้ อ ยเพีย งใด โดยในกรณี ข อง
การประเมินความล่อแหลมต่ออุทกภัยของเมืองหาดใหญ่ได้ให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบทีม่ ี
ความเสีย่ ง อันได้แก่ ประชากร บ้านเรือน การคมนาคม สาธารณสุข อุตสาหกรรม สถานศึกษา
และโครงสร้างพืน้ ฐาน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประมวลข้อมูลฐานขององค์ประกอบทีม่ คี วามเสีย่ งภายใน
เมืองหาดใหญ่ แล้วจึงค�ำนวณหาจ�ำนวนองค์ประกอบทีม่ คี วามเสีย่ งทีม่ ที ต่ี งั ้ อยูใ่ นบริเวณทีอ่ าจเกิด
อุทกภัย รวมทัง้ วิเคราะห์ความล่อแหลมต่ออุทกภัย
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความล่อแหลมของบ้านเรือนต่ออุทกภัยในเมืองหาดใหญ่
ซึ่งบอกถึงจ�ำนวนของบ้านเรือนที่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่อุทกภัยในระดับความลึกน้ อยกว่า 0.5 เมตร
ลึกระหว่าง 0.5-1 เมตร ลึกระหว่าง 1-2 เมตร และลึกมากกว่า 2 เมตรตามล�ำดับ โดยการ
ที่จะวิเคราะห์ความล่อแหลมต่ออุทกภัยได้นัน้ ข้อมูลต�ำแหน่ งของบ้านเรือนเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น แต่
เนื่องจากพบว่าข้อมูลบ้านเรือนทีจ่ ดั เก็บโดยหน่ วยงานภาครัฐของจังหวัดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
และยังขาดข้อมูลต�ำแหน่ งพิกดั ทีต่ งั ้ จึงได้ใช้ต�ำแหน่ งของมาตรวัดไฟฟ้ าทีจ่ ดั ท�ำโดยการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคเป็ นข้อมูลเสริม และใช้การประมาณต�ำแหน่ งทีต่ งั ้ ของบ้านทดแทน และเนื่องจาก
ชุดข้อมูลมาตรวัดไฟฟ้ าดังกล่าวอยูใ่ นรูปของ GIS อยูแ่ ล้ว จึงสามารถป้ อนชัน้ ข้อมูลเข้าไประบบ
เพือ่ ใช้ประกอบการประเมินร่วมกับแผนทีอ่ น่ื ๆ ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบเดียวกันได้เลย
ในการวิเคราะห์หาจ�ำนวนบ้านเรือนซึง่ มีความล่อแหลมต่ออุทกภัย ต�ำแหน่งบ้านจะถูกซ้อน
ทับกับแผนทีอ่ ุทกภัยด้วยซอฟต์แวร์ GIS (เช่น ArcGIS ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์ทางการค้าต้องมี
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับใบอนุ ญาตรายปี หรือ QGIS ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์ฟรีไม่มคี ่าใช้จ่ายในการใช้)
โดยผลจากกระบวนการนี้ชว่ ยให้สามารถระบุวา่ บ้านทีม่ คี วามล่อแหลมแต่ละหลังตัง้ อยูใ่ นบริเวณ
ทีม่ นี ้�ำท่วมลึกเท่าใด ดังแสดงในตารางที่ 4
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กล่องข้อความ 2 การประเมินความล่อแหลมของเมืองหาดใหญ่ต่ออุทกภัยโครงการ MADRiD (ต่อ)
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจ�ำนวนบ้านเรือนในเมืองหาดใหญ่ทมี่ คี วามล่อแหลมต่ออุทกภัย คาบการเกิด 100 ปี
ต�ำบล

หาดใหญ่
ควนลัง
คูเต่า
คอหงส์
คลองแห
คลองอูต่ ะเภา
ทุง่ ใหญ่
ท่าข้าม
น�้ำน้อย
บ้านพรุ
รวม

จ�ำนวนบ้านเรือนที่มีความล่อแหลมต่ออุทกภัยคาบการเกิด 100 ปี ในเมืองหาดใหญ่
< 0.5 ม.
0.5 - 1 ม.
1 - 2 ม.
> 2 ม.
3,700
10,168
18,142
17,659
1,207
1,686
4,339
3,865
2,736
1,479
1,689
6,349
1,629
187
1,303
5,764
8,096
56
257
396
109
108
156
28
85
105
651
259
351
385
1,678
729
1,153
420
586
7,830
17,414
35,823
36,443

รวม

49,669
11,097
2,736
11,146
15,350
818
377
756
2,673
2,888
97,510

3.5 การประเมินความเปราะบาง
การประเมินความเปราะบางเป็ นกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบเกีย่ วกับความอ่อนแอ
ขององค์ป ระกอบทางกายภาพและสัง คมหากได้ร บั ผลกระทบจากภัย องค์ป ระกอบเหล่านี้
ได้แก่ อาคาร โครงสร้างพืน้ ฐาน สถานทีส่ ำ� คัญ กลุม่ ประชากร หรือองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ ทัง้ นี้
ในการประเมินความเสีย่ งระดับชาติและระดับจังหวัดทีใ่ ช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์และการค�ำนวณ
เป็ นหลัก มักจะกล่าวถึงความเปราะบางในทางกายภาพเป็ นส�ำคัญ เช่น ความเสียหายทางกายภาพ
ของอาคารบ้านเรือน หรือการเสียชีวติ ของคน อย่างไรก็ตาม นิยามของความเปราะบางนัน้
ครอบคลุมปัจจัยทีห่ ลากหลายกว่านัน้ มาก ซึง่ หมายรวมทัง้ ความเปราะบางทางสังคม ทางเศรษฐกิจ
ทางสิง่ แวดล้อม (คณะกรรมการบริการจัดการภัยพิบตั ิ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และ UNDP Lao PDR, 2010)

50 การระบุความเสี่ยง (risk identification)

1) ความเปราะบางทางกายภาพ: ความเป็ น ไปได้ท่ีจ ะเกิด ผลกระทบทางกายภาพต่ อ
สิง่ ปลูกสร้า งและประชากร เป็ นผลจากการเกิดปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติในความรุน แรง
ระดับหนึ่ง ทัง้ นี้ ปั จจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความเปราะบางของสิง่ ปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านเรือน ย่อมมี
ความแตกต่างกันออกไปส�ำหรับภัยแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแผ่นดินไหว ประเภท
ของวัสดุก่อสร้าง (เหล็กกล้า คอนกรีต อิฐ หิน และไม้) และประเภทการก่อสร้าง (งานก่ออิฐ
ไม่เสริมเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กกล้า โครงสร้างไม้) ล้วนส่งผลที่
แตกต่างกันมากต่อความคงทนของอาคาร หรือในกรณีอุทกภัย พบว่าประเภทของวัสดุท่ใี ช้
สร้างตึกและรากฐานตึก มีสว่ นส�ำคัญต่อความเปราะบางของโครงสร้างอาคาร
ความเปราะบางทางกายภาพมักมีการน�ำเสนอในรูปแบบการไล่ระดับ ตัง้ แต่ไม่มคี วามเสียหาย
จนถึงเสียหายโดยสิน้ เชิง ทัง้ นี้ ความเปราะบางทางกายภาพอาจเป็ นได้ทงั ้ ในเชิงปริมาณและ
เชิง คุ ณ ภาพ โดยวิธีก ารน� ำ เสนอความเปราะบางทางกายภาพที่ใ ช้ก ัน มากที่สุด คือ กราฟ
ความเปราะบาง และเมตริกซ์ความเปราะบาง
กราฟความเปราะบาง (vulnerability function) ได้จากการวิเคราะห์ภยั และผลกระทบที่
เกิดขึน้ กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโดยเฉพาะ จ�ำเป็ นต้องใช้วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ในขณะทีก่ ารจัดท�ำกราฟความเปราะบางต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ แต่
การท�ำความเข้าใจและอ่านกราฟความเปราะบางที่เสร็จสมบูรณ์ แล้วไม่จ�ำเป็ นต้องใช้ความรู้
ความเข้าใจลึกซึง้ มากนัก โดยนักบริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ละผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ควรมี
ความสามารถในการอ่านกราฟเหล่านี้ได้อย่างเข้าใจ และรูว้ า่ มีผเู้ ชีย่ วชาญหรือองค์กรใดทีส่ ามารถ
จัดท�ำกราฟความเปราะบางได้
กราฟความเปราะบางในรูปที่ 6 แสดงการประมาณระดับความเสียหายของอาคารแต่ละ
ประเภท หากประสบกับภัยทีม่ คี วามรุนแรงในระดับต่าง ๆ โดยแกนนอนแสดงความรุนแรงของภัย
(เช่น แรงสันสะเทื
่
อนที่ผวิ ดินจากแผ่นดินไหว หรือความสูงของน�้ ำท่วม) ส่วนแกนตัง้ แสดง
เปอร์เซ็นต์ความเสียหายของอาคารประเภทแต่ละประเภทตามความรุนแรงของภัย ตัวอย่างเช่น
ทีค่ วามรุนแรงของภัยระดับค่อนข้างต�่ำ (เส้นประแนวตัง้ ) สามารถบอกได้ว่าอาคารประเภท ก
จะเกิดความเสียหาย 60% ในขณะทีอ่ าคารประเภท ข จะเกิดความเสียหาย 30%
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อาคารประเภท ก
ข
ระเภท
ป
ร
า
อาค

ความเสียหาย
ของอาคาร
60%

30%

ต�่ำ

ความรุนแรงของภัย

สูง

รูปที่ 6 ตัวอย่างกราฟความเปราะบางของอาคารสองประเภท

กราฟความเปราะบางสามารถพัฒนาขึน้ ได้หลายวิธี วิธที ต่ี รงไปตรงมาทีส่ ุดและใกล้เคียง
ความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ คือ การใช้ขอ้ มูลภัยพิบตั ใิ นอดีตจ�ำนวนมากทีจ่ ดั เก็บจากพืน้ ทีป่ ระสบภัยจริง
ประกอบด้วย ความรุนแรงของภัยและข้อมูลความเสียหายโดยละเอียด เพื่อมาคิดค�ำนวณหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของภัยและระดับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ ปลูกสร้างแต่ละ
ประเภท หากแต่ในความเป็ นจริงแล้ว มักจะไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียดเมื่อ
เกิดสถานการณ์ ภยั พิบตั ิ ท�ำให้ขอ้ มูลในลักษณะนี้มกั ไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีขอ้ มูลย้อนหลังไม่
เพียงพอทีจ่ ำ� นวนข้อมูลในอดีตจะมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ในกรณีเช่นนี้ จ�ำเป็ นต้องใช้ความคิดเห็น
จากผูเ้ ชีย่ วชาญหรือการท�ำแบบจ�ำลองเชิงวิศวกรรมมาช่วยเสริมในการจ�ำลองความรุนแรงของ
ภัย และศึกษาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ ปลูกสร้างทดแทน
หากพบว่า เคยมีการจัดท�ำกราฟความเปราะบางซึง่ แสดงระดับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับ
องค์ประกอบทีม่ คี วามเสีย่ งบางอย่างจากภัยบางประเภทมาบ้างแล้ว ก็สามารถน� ำมาประยุกต์
ใช้ในการศึกษาลักษณะเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม ทีผ่ ่านมาพบว่าการศึกษาความเปราะบาง

52 การระบุความเสี่ยง (risk identification)

และการจัดท�ำกราฟความเปราะบ้างเช่นนี้ยงั ไม่เป็ นที่แพร่หลายมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย ดังนัน้ หากต้องการประเมินความเปราะบางขององค์ประกอบ
ทีม่ คี วามเสีย่ งบางประเภทจากภัยบางชนิด จึงจ�ำเป็ นต้องทบทวนการศึกษาในอดีต และพิจารณา
ว่าสามารถหยิบยืมกราฟความเปราะบางทีเ่ คยจัดท�ำมาแล้วจากพืน้ ทีอ่ ่นื ซึง่ มีบริบทคล้ายคลึงกัน
กับบริเวณทีต่ อ้ งการศึกษามาใช้ได้หรือไม่ ซึง่ หากต้องเลือกใช้กราฟความเปราะบางจากพืน้ ทีอ่ น่ื
แทนนัน้ ควรพิจารณาถึงบริบทและความคล้ายคลึงกันของสภาพการณ์ระหว่างพืน้ ทีเ่ สมอ
เมตริ กซ์ความเปราะบาง (vulnerability matrix) เป็ นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรุนแรงของภัยและความเสียหายขององค์ประกอบทีม่ คี วามเสีย่ งในอีกรูปแบบหนึ่ง ในขณะที่
กราฟความเปราะบางระบุถงึ ระดับความเสียหายในเชิงปริมาณและแสดงค่าความสัมพันธ์ดงั กล่าว
แบบต่อเนื่อง เมตริกซ์ความเปราะบางจะแสดงค่าความเสียหายเป็ นช่วงหรือเป็ นระดับ และมักจะ
เป็ นการแสดงค่าเชิงคุณภาพเท่านัน้ (ตัวอย่างดังแสดงในกล่องข้อความ 3)
กล่องข้อความ 3 การศึกษาความเปราะบางของอาคารในเมืองหาดใหญ่ตอ่ อุทกภัย โครงการ MADRiD

การประเมินความเปราะบางต่ออุทกภัยในเมืองหาดใหญ่ใช้เมตริกซ์ความเปราะบางเพือ่ ระบุ
ระดับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอาคารแต่ละประเภทจากน�้ำท่วมทีม่ รี ะดับความลึกแตกต่างกัน
และน�ำเสนอระดับความเสียหายในเชิงคุณภาพเท่านัน้ เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มงี านวิจยั
ในทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับผลกระทบจากน�้ ำท่วมที่มตี ่อตัวอาคารทุกแบบที่สมบูรณ์ เพียงพอ
รวมทัง้ ยังขาดข้อมูลสนับสนุนเกีย่ วกับความเสียหายทีเ่ คยเกิดขึน้ จริงจากเหตุการณ์น้�ำท่วมในอดีต
ในประเทศไทยอีกด้วย
ตารางด้า นล่ า งแสดงเมตริก ซ์ ค วามเปราะบางซึ่ง ใช้ใ นกรณี ศึก ษาในครัง้ นี้ โดยแสดง
การคาดการณ์ผลกระทบอาจเกิดขึน้ กับอาคารซึง่ สร้างด้วยวัสดุแต่ละแบบหากเกิดน�้ำท่วมทีม่ รี ะดับ
ความลึกต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น อาคารทีส่ ร้างด้วยไม้ซง่ึ เป็ นวัสดุทไ่ี ม่ทนน�้ำ เมือ่ เกิดน�้ำท่วมถึงระดับ
ทีม่ ากกว่า 2.0 เมตร จะได้รบั ความเสียหายในระดับสูงเป็ นต้น
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กล่องข้อความ 3 การศึกษาความเปราะบางของอาคารในเมืองหาดใหญ่ตอ่ อุทกภัย โครงการ MADRiD (ต่อ)
ตารางที่ 5 เมตริกซ์ความเปราะบางทางกายภาพของอาคารต่อความรุนแรงของอุทกภัย
วัสดุอาคาร

คอนกรีต
คอนกรีตและไม้
ไม้
อื่น

0 – 0.5 ม.

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ความลึกของระดับน�้ำท่วม
0.5 – 1.0 ม.
1.0 - 2.0 ม.
ความเสียหายของอาคาร
ต�่ำ
ปานกลาง
ต�่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

มากกว่า 2.0 ม.

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

การระบุความเสียหายจากอุทกภัยเชิงคุณภาพนี้ แม้จะเป็ นประโยชน์ แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัด
ในการแสดงความสัมพันธ์ของความเสียหายและความรุนแรงของภัย โดยเฉพาะในการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงมูลค่า จึงควรมีการน� ำเมตริกซ์ความเปราะบางนี้ไปศึกษาวิจยั เพิม่ เติม โดยการ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกีย่ วกับผลของน�้ำท่วมขังทีม่ ตี ่อวัสดุก่อสร้างอาคารแต่ละประเภท รวมทัง้
ผลกระทบต่อตัวอาคาร และควรให้มกี ารเก็บข้อมูลความเสียหายจริงทีเ่ กิดจากน�้ำท่วมในแต่ละครัง้
เช่น ข้อมูลต�ำแหน่งของอาคาร ความสูง จ�ำนวนชัน้ วัสดุก่อสร้าง ประเภทการก่อสร้าง ตลอดจน
ระดับความลึกของน�้ำทีท่ ว่ ม ณ ต�ำแหน่งของอาคารแต่ละหลัง และประเภทความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
กับสิง่ ปลูกสร้างเหล่านี้จากน�้ ำทีท่ ่วม ซึ่งชุดข้อมูลปริมาณมากเกีย่ วกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
กับอาคารสิง่ ปลูกสร้างในแต่ละระดับความลึกของน�้ ำท่วม จะช่วยให้วศิ วกรสามารถน� ำไปจัดท�ำ
กราฟความเปราะบางเพือ่ ประโยชน์ในการประเมินความเปราะบางของอาคารต่ออุทกภัยทีด่ ขี น้ึ
ต่อไปในอนาคต
2) ความเปราะบางทางสังคม: ผลจากภัยทีอ่ าจกระทบกลุ่มคนทีม่ คี วามเปราะบาง (เช่น
คนยากจน ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว สตรีมคี รรภ์ มารดาทีใ่ ห้นมบุตร คนพิการ เด็ก และผูส้ งู อายุ)
มักมีความแตกต่างจากกลุม่ ประชากรอืน่ ตัวอย่างเช่น ในช่วงทีเ่ กิดอุทกภัยประชากรกลุม่ เปราะบาง
จ�ำนวนมาก ทัง้ สตรีมคี รรภ์ เด็ก ผูส้ งู อายุ และคนพิการ มักไม่สามารถอพยพออกจากสถานทีเ่ สีย่ ง
อุทกภัยได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว พ่อหรือแม่ทเ่ี ลีย้ งลูกตัวคนเดียวมักไม่มใี ครช่วยแบ่งเบาภาระ
ในการเตรียมการรับมือหรือการอพยพในช่วงน�้ำท่วม กลุม่ ประชากรทีไ่ ม่รหู้ นังสือก็ไม่สามารถเข้าใจ
ป้ ายแจ้งเตือน ท�ำให้มคี วามเปราะบางกว่ากลุม่ อืน่ ๆ

54 การระบุความเสี่ยง (risk identification)

ปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจหลายประการทีก่ ล่าวถึงข้างต้นมีความส�ำคัญกับการวิเคราะห์
ความเปราะบาง เฉกเช่นเดียวกันกับลักษณะทางกายภาพของตึกและสาธารณูปโภคพืน้ ฐานอืน่ ๆ
อย่างไรก็ดี การประเมินความเปราะบางทางสังคมมีความท้าทายที่แตกต่างจากการประเมิน
ความเปราะบางทางกายภาพหลายประการ โดยเฉพาะอุปสรรคในเชิงข้อมูลประชากรทีม่ กั มี
ความคลาดเคลือ่ นหรือไม่สมบูรณ์ เพราะกลุม่ คนทีเ่ ปราะบางทีส่ ดุ มักไม่อยูใ่ นกลุม่ ทีม่ กี ารท�ำส�ำรวจ
ทางสังคมของภาครัฐ รวมทัง้ ข้อมูลด้านการศึกษา รายได้ ความพิการ ตลอดจนผลกระทบทีไ่ ด้รบั
จากภัยในอดีตซึ่งเป็ นตัวแปรพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการประเมินความเปราะบางทางสังคมมักมีจ�ำกัด
ในหลายกรณี จึงมักใช้การสร้างความเข้าใจในบริบทท้องถิน่ ผ่านการหารือและการมีสว่ นร่วมของ
องค์กรทีเ่ ป็ นตัวแทนกลุม่ คนทีเ่ ปราะบางเหล่านี้หรือตัวแทนกลุม่ คนเหล่านี้โดยตรงในการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของภัยต่อกลุม่ คนเปราะบาง
กล่องข้อความ 4 การศึกษาความเปราะบางของประชากรเมืองหาดใหญ่ตอ่ อุทกภัย โครงการ MADRiD

การประเมินความเปราะบางทางสังคมต่ออุทกภัยในเมืองหาดใหญ่ ค�ำนึงถึงกลุ่มประชากร
แบ่งตามช่วงอายุ (เด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ) รวมทัง้ ความพิการ (ความพิการประเภทเดียวและ
พิการซ�้ำซ้อน) ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากกรมการปกครองและส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคง
่
ของมนุ ษย์จงั หวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนงานวิจยั ในอดีตเกีย่ วกับความเปราะบาง
ทางสังคมในประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ประกอบและจัดท�ำเมตริกซ์ความเปราะบาง
ดังแสดงในตารางที่ 5 ซึง่ ท�ำให้เห็นว่ากลุม่ ทีเ่ ปราะบางทัง้ หมด ได้แก่ เด็ก ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร
มีความเปราะบางเป็ นอย่างมากในบริเวณทีม่ รี ะดับน�้ำท่วมสูง 2 เมตรขึน้ ไป นอกจากนี้ ยังท�ำให้
เห็นว่ากลุ่มประชากรทีเ่ ปราะบางทีส่ ุดคือกลุ่มผูพ้ กิ ารซ�้ำซ้อน มีความเปราะบางเป็ นอย่างมาก
ไม่เพียงแต่ในบริเวณทีม่ นี ้� ำท่วมลึกมากกว่า 2 เมตร แต่รวมไปถึงบริเวณทีม่ นี ้�ำท่วมลึกตัง้ แต่
0.5 เมตร ขึน้ ไป
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กล่องข้อความ 4 การศึกษาความเปราะบางของประชากรเมืองหาดใหญ่ตอ่ อุทกภัย โครงการ MADRiD (ต่อ)
ตารางที่ 6 เมตริกซ์ความเปราะบางทางสังคม ในการประเมินอุทกภัย จังหวัดสงขลา
กลุ่มประชากร

เด็ก (0 – 18 ปี )
ผูใ้ หญ่ (19 – 59ปี )
ผูส้ งู อายุ (60 ปี ขึน้ ไป)
ผูพ้ ิการหนึ่ งประเภท
ผูพ้ ิการซ�ำ้ ซ้อน

0 – 0.5 ม.

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ความลึกของระดับน�้ำท่วม
0.5 – 1.0 ม.
1.0 - 2.0 ม.
ความเสี่ยงของประชากร
ต�่ำ
ปานกลาง
ไม่ม ี
ต�่ำ
ต�่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

มากกว่า 2.0 ม.

สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

นอกจากนี้ ภัยสามารถก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงทางเศรษฐกิจส่งผลต่อกระบวนการ
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒ นาทัง้ ในระยะสัน้ ถึง ระยะกลาง เช่ น การลดลงของรายได้จ าก
การเก็บภาษีเนื่องจากการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจ การลงทุนทางธุรกิจและการสร้างงานที่
น้อยลง รวมทัง้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวทีอ่ าจลดลง ซึง่ ส่งผลต่อความสามารถ
ของพืน้ ทีใ่ นการรับมือและฟื้ นตัวจากภัยพิบตั ิ ด้วยเหตุน้ี การประเมินความเปราะบางในบางครัง้
จึงให้ความส�ำคัญในการประเมินความเปราะบางในมิตทิ างเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

3.6 การประเมินศักยภาพ
โดยนิยามแล้ว “ศักยภาพ” คือ สภาวการณ์ ความช�ำนาญ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ น
ความครอบครองของประชาชน ชุมชน หรือสังคมหนึ่ง ๆ ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะเชิงบวก สามารถพัฒนา
เคลื่อนย้าย และเข้าถึงเพื่อน� ำมาใช้เพิม่ ขีดความสามารถ (capability) ของสังคมและชุมชน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ ช่วยให้คาดการณ์ ภยั ที่จะเกิดขึ้นและรับมือกับ
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ไิ ด้มากขึน้ (กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2557) ในทาง
กายภาพแล้ว โครงสร้างพืน้ ฐาน หรืออาคารสถานทีส่ ำ� คัญทีม่ คี วามคงทนแข็งแรง สามารถต้านรับ
กับภัยทีม่ คี วามรุนแรงได้ มักช่วยให้ประชาชนหรือชุมชนสามารถรับมือกับภัยพิบตั ไิ ด้ดมี ากขึน้
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จัดเป็ นศักยภาพเชิงกายภาพในแบบหนึ่ง ในบางครัง้ จึงอาศัยการประเมินความเปราะบาง
เพือ่ ศึกษาความพร้อมเชิงโครงสร้างทางกายภาพไปด้วยในตัว และไม่ได้มกี ารประเมินศักยภาพ
ในมุมของโครงสร้างทางกายภาพแยกต่างหาก
ศัก ยภาพที่ส�ำ คัญ อีก ส่ว นหนึ่ ง คือ มิติด้า นมนุ ษ ย์แ ละสภาพทางสัง คม อัน ได้แ ก่ เ รื่อ ง
เกีย่ วกับองค์กร หน่ วยงาน สถาบัน และการบริหารจัดการ การประเมินศักยภาพในมิตนิ ้ีช่วย
ในการวิเคราะห์ความพร้อม ทักษะ ความช�ำนาญ เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ และงบประมาณของพืน้ ที่
หนึ่ง ๆ ในการรับมือกับภัยพิบตั ิ และช่วยคาดการณ์ทรัพยากรทีจ่ �ำเป็ นในการปฏิบตั ติ ามแผน
การเตรียมความพร้อมเมือ่ เกิดภัย หรือด�ำเนินงานเพือ่ ลดผลกระทบจากภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 7 แสดงรายการประเภทศักยภาพทัง้ หมดที่สามารถประเมินได้ในระดับจังหวัดของ
ประเทศไทย (MRC 2007) ทัง้ นี้ ศักยภาพแต่ละประเภทช่วยในการลดผลกระทบจากภัยต่าง ๆ
ได้ไม่เหมือนกัน เช่น ทีมกูช้ พี กูภ้ ยั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการค้นหาผูต้ ดิ อยู่ในซากปรักหักพัง
อาจไม่มศี กั ยภาพในการกูช้ พี กูภ้ ยั ในกรณีน้�ำท่วมก็เป็ นได้
ตารางที่ 7 ตัวชี้วัดและสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ ในการประเมินศักยภาพ
ตัวชี้วัด

อาคารหลบภัย

การขนส่ง

ระบบสื่อสาร

ตัวชี้วัดรอง

การวัดผล

- พืน้ ทีป่ ลอดภัยและทีห่ ลบภัย

- จ�ำนวนพืน้ ทีป่ ลอดภัยและทีห่ ลบภัย

- ต�ำแหน่งพืน้ ทีป่ ลอดภัยและ
ทีห่ ลบภัย

- จ�ำนวนพืน้ ทีห่ ลบภัยทังหมดในบริ
้
เวณทีม่ คี วามเสีย่ งต�่ำ

- รถบัสและรถขนส่งสาธารณะ

- จ�ำนวนรถบัสและรถขนส่งสาธารณะ

- รถบรรทุกและยานหนะส�ำหรับ
ขนส่งอุปกรณ์ทม่ี นี ้�ำหนักมาก

- จ�ำนวนรถบรรทุกและยานหนะส�ำหรับขนส่งอุปกรณ์
ทีม่ นี ้�ำหนักมากทัง้ หมด

- เรือ

- จ�ำนวนเรือทัง้ หมด (ทัง้ ของรัฐและเอกชน)

- เครือ่ งโทรศัพท์/โทรสาร

- จ�ำนวนเครือ่ งโทรศัพท์/โทรสาร ในการบริหารจัดการ
ภัยพิบตั ทิ งั ้ หมด

- โทรศัพท์ไร้สายและสัญญาณ
ดาวเทียม

- จ�ำนวนโทรศัพท์สญ
ั ญาณดาวเทียมในการบริหาร
จัดการภัยพิบตั ทิ งั ้ หมด

- บริการโทรศัพท์มอื ถือและ
โทรศัพท์

- จ�ำนวนผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือทัง้ หมด
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ตารางที่ 7 ตัวชี้วัดและสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ ในการประเมินศักยภาพ (ต่อ)
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดรอง

การวัดผล

- วิทยุสอ่ื สาร หรือวิทยุชมุ ชน

- จ�ำนวนวิทยุสอ่ื สารหรือวิทยุชมุ ชนในการบริหาร
จัดการภัยพิบตั ิ

- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

- จ�ำนวนการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตทัง้ หมดและความเร็ว
เฉลีย่

- พนังกัน้ น�้ำและคันกัน้ น�้ำ

- ความยาวทัง้ หมดของพนังกัน้ น�้ำและคันกัน้ น�้ำ

- เขือ่ น

- ความจุทงั ้ หมดของเขือ่ น

ที่เก็บสิ่ งของ
ส�ำรองจ่าย

- ทีต่ งั ้

- จ�ำนวนทีเ่ ก็บสิง่ ของส�ำรองจ่ายในพืน้ ทีค่ วามเสีย่ งต�่ำ

- สิง่ ของส�ำรองจ่าย

- รายการและปริมาณสิง่ ของส�ำรองจ่าย (อาหารแห้ง
เชือ้ เพลิง ยา น�้ำดืม่ และอืน่ ๆ)

การแพทย์

- โรงพยาบาลและศูนย์อนามัย

- จ�ำนวนเตียงพยาบาลทัง้ หมด สถานทีต่ งั ้

- เจ้าหน้าทีด่ า้ นสาธารณสุข

- จ�ำนวนแพทย์และพยาบาลทัง้ หมด

- รถพยาบาล

- จ�ำนวนรถพยาบาล

- จ�ำนวนทีมแพทย์เคลือ่ นที่

- จ�ำนวนบุคลากรแพทย์เคลือ่ นทีท่ ไ่ี ด้รบั การอบรม
ทัง้ หมด

- หน่วยงานบริหารจัดการ
ภัยพิบตั ิ

- จ�ำนวนและสถานทีต่ งั ้ ของหน่วยงานบริหารจัดการ
ภัยพิบตั ใิ นระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอ�ำเภอ
โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน

- องค์กรชุมชน

- จ�ำนวนองค์กรชุมชนทัง้ หมด

- โครงการสินเชือ่

- โครงการสินเชือ่ ส�ำหรับกูใ้ นกรณีเกิดภัยพิบตั ิ /
ประกันภัย

- อาสาสมัคร

- จ�ำนวนอาสาสมัครทัง้ หมด ในระดับจังหวัดและ
ระดับอ�ำเภอ

- ทีมค้นหาและช่วยเหลือ

- จ�ำนวนทีมค้นหาและช่วยเหลือทีไ่ ด้รบั การอบรม
ทัง้ หมด

- ต�ำรวจและทหาร

- จ�ำนวนต�ำรวจและทหาร

- อาสาสมัครเยาวชน

- จ�ำนวนอาสาสมัครเยาวชน

เครือ่ งป้ องกัน

สถาบันและ
อาคารสถานที่

ทรัพยากรมนุษย์

ที่มา: Khazai et al. 2015.
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ความเปราะบางและศักยภาพมีความสัมพันธ์กนั อย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่าง
เป็ นเอกเทศ แม้จะเป็ นความสัมพันธ์เหมือนด้านตรงข้ามของเหรียญก็ตาม หากความเปราะบางคือ
การ “ขาด” อะไรบางอย่างทีท่ ำ� ให้อาจได้รบั ผลกระทบจากภัย ศักยภาพก็คอื การ “มี” อะไร
บางอย่างทีช่ ว่ ยให้ผลกระทบจากภัยนัน้ ลดน้อยลง โดยหลักการแล้ว การประเมินความเปราะบาง
จึงมุง่ หาจุดอ่อนทัง้ ในเชิงกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ค้นหามาตรการเพือ่ แก้ไข
จุดอ่อนเหล่านัน้ ให้ดขี น้ึ ในขณะทีก่ ารประเมินศักยภาพมุง่ ศึกษาจุดแข็งของสังคมทีค่ วรมีเพือ่ ช่วย
ในการคาดการณ์ความสามารถของชุมชน สังคม หรือท้องถิน่ ในการลดผลกระทบ รับมือ หรือ
ฟื้ นฟูอย่างรวดเร็วจากภัยพิบตั ิ ทัง้ นี้ การมีศกั ยภาพไม่ได้หมายความว่าจะไม่มคี วามเปราะบาง
ในขณะทีห่ ากมีความเปราะบางก็ไม่ได้หมายความว่าจะขาดศักยภาพโดยสิน้ เชิง อย่างไรก็ดี
ในปั จจุบนั ปฏิเสธไม่ได้ว่าในการประเมินความเสีย่ งระดับชาติหรือระดับจังหวัดด้วยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์และการประมวลผลข้อมูลจ�ำนวนมาก พบว่าวิธกี ารประเมินความเปราะบางนัน้
มีความก้าวหน้ากว่าการประเมินศักยภาพเป็ นอย่างมาก จึงมักไม่ปรากฏการประเมินศักยภาพ
แบบแยกส่วนในการประเมินความเสีย่ งในระดับนี้

3.7 ผลลัพธ์ของการระบุความเสี่ยง
จากกิจกรรมทีก่ ล่าวไปข้างต้น ได้แก่ การประเมินภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และ
ศักยภาพ สามารถสรุปได้วา่ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการระบุความเสีย่ ง ประกอบด้วย:
ผลการประเมิ น ภัย ประกอบด้ว ยการระบุ ภ ัย ที่อ าจเกิด ขึ้น ได้ใ นพื้น ที่ พร้อ มทัง้
		 ความเป็ นไปได้หรือความน่ าจะเป็ นในการเกิดภัยดังกล่าว ขนาด ความรุนแรง รวมถึง
		 ขอบเขตพืน้ ทีก่ ารเกิดภัย ท�ำให้ได้ผลลัพธ์ดงั นี้:
		 a. รายการภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ และล�ำดับความส�ำคัญทีค่ วรได้รบั การจัดการอย่างเร่งด่วน
		 b. แผนทีภ่ ยั
		 c. สถานการณ์จำ� ลองในการเกิดภัยแต่ละประเภท อย่างน้อยประเภทละหนึ่งสถานการณ์
ผลการประเมิ นความล่อแหลม ประกอบด้วยการท�ำแผนทีแ่ ละการวิเคราะห์ต�ำแหน่ง
		 และลักษณะขององค์ประกอบทีอ่ ยูใ่ นความเสีย่ ง ท�ำให้ได้ผลลัพธ์ดงั นี้:
		 a. จ�ำนวนองค์ประกอบทีม่ คี วามล่อแหลมต่อภัย น�ำเสนอในรูปแบบตาราง
		 b. แผนทีค่ วามล่อแหลมส�ำหรับภัยแต่ละประเภทซึง่ แสดงองค์ประกอบต่าง ๆ ทีอ่ าจได้รบั
			 ผลกระทบจากภัยทีร่ ะบุไว้
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ผลการประเมิ นความเปราะบาง ประกอบด้วยการระบุและวิเคราะห์ความเปราะบาง
		 ขององค์ประกอบทีม่ คี วามล่อแหลม ท�ำให้ได้ผลลัพธ์ดงั นี้:
		 a. ระดับความเปราะบางขององค์ประกอบทีม่ คี วามล่อแหลมต่อภัย แบ่งตามประเภท
			 ของภัยและความรุนแรง ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
		 b. แบบจ�ำลองความเปราะบางของโครงสร้างทางกายภาพ เพือ่ คาดการณ์ระดับความ
			 เสียหาย
ผลการประเมิ นศักยภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบถึงศักยภาพและ
		 ความสามารถในการรูร้ บั ปรับตัว และฟื้ นคืนกลับจากภัยของประชาชน ชุมชน และสังคม
		 ท�ำให้ได้ผลลัพธ์ดงั นี้
		 a. ปริมาณทรัพยากรและระดับศักยภาพของระบบต่าง ๆ ในสังคม ตัง้ แต่ระดับท้องถิน่
			 จนถึงระดับชาติ
		 b. ล�ำดับความส�ำคัญในการสร้างศักยภาพในการรับมือและปรับตัวต่อสถานการณ์
			 ภัยพิบตั ิ
กระบวนการระบุความเสี่ยงยังให้ข้อมูลส�ำคัญ ซึ่งเป็ นจุดตัง้ ต้นให้สามารถพิจารณาหา
มาตรการทีเ่ หมาะสมในการจัดการกับความเสีย่ งได้ ทัง้ ในการเตรียมความพร้อมและการสร้าง
ความตระหนัก การป้ องกันและลดผลกระทบ การวางแผนรับมือภัยพิบตั แิ ละการวางแผนฟื้ นฟู
ตัวอย่างเช่น แผนที่ภยั แผ่นดินไหวแสดงความรุนแรงของแผ่นดินไหวในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนการใช้ทด่ี นิ ในท้องถิน่ เช่น การก�ำหนดต�ำแหน่ งก่อสร้างอาคารส�ำคัญ
ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ท่อี าจเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง หรือช่วยในการออกข้อก�ำหนดในการ
ออกแบบอาคารให้มกี ารก่อสร้างด้วยวัสดุและรูปแบบทีม่ คี วามคงทนแข็งแรงและสามารถต้านทาน
แผ่นดินไหวได้ในระดับทีเ่ หมาะสม

4

การวิเคราะห์
ความเสี่ยง
(risk analysis)

4.1 วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสีย่ งเป็ นกระบวนการเพื่อท�ำความเข้าใจในระดับของความเสีย่ ง หรือ
ผลกระทบทางลบที่เกิดจากภัย การวิเคราะห์ความเสีย่ งเป็ นขัน้ ตอนต่อเนื่องมาจากการระบุ
ความเสีย่ ง โดยเป็ นการน�ำผลของการประเมินภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ
มาประมวลรวมกันเพือ่ ประมาณระดับความเสียหาย ความสูญเสีย หรือผลกระทบจากสถานการณ์
ความเสีย่ งในเชิงปริมาณ (เช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ การสูญเสียชีวติ ) รวมถึงการประมาณค่า
ความน่ าจะเป็ นของความเสียหายหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยผลกระทบอาจอยู่ในรูป
ของเงิน การด�ำเนินงานทางสังคม หรือต่อมนุ ษย์ นับว่าการวิเคราะห์ความเสีย่ งเป็ นขัน้ ตอน
ต่อเนื่องทีม่ คี วามส�ำคัญมาก เพราะเป็ นขัน้ ตอนทีใ่ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญส�ำหรับประมาณค่าความเสีย่ ง
และการตัดสินใจในการจัดการความเสีย่ งในภาพรวม
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4.2 แนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสีย่ งเชิงพืน้ ที่ ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพจ�ำนวนมาก
นิยมใช้ระบบ GIS เข้ามาช่วยในการซ้อนทับแผนที่หลายประเภทที่ได้จากการประเมินภัย
และความล่อแหลม และประมวลร่วมกับฟั งก์ชนความเปราะบาง
ั่
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผล
ในระดับพืน้ ทีไ่ ด้ดว้ ยแผนที่ ดังแสดงในรูปที่ 7
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง สามารถท�ำได้ทงั ้ การวิเคราะห์ความเสีย่ งเชิงเดีย่ ว หรือการวิเคราะห์
ความเสีย่ งจากภัยหลากหลายประเภท กล่าวคือ
การวิ เคราะห์ความเสี่ ยงเชิ งเดี่ยว (single-risk analysis) ประเมินค่าความเสีย่ งจาก
ภัยเพียงชนิดเดียวโดยไม่ค�ำนึงถึงภัยหรือสถานการณ์ความเสีย่ งอื่น เมื่อเสร็จสิน้ ขัน้ ตอนระบุ
ความเสีย่ งเรียบร้อยแล้ว จึงประมวลผล ประมาณค่า และจัดท�ำแผนทีค่ วามเสีย่ งจากภัยชนิดนัน้
เพียงอย่างเดียว
การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากภัยหลากหลายประเภท (multi-risk approach) ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ความเสีย่ งของภัยหลายประเภทและความเปราะบางในหลายมิติ ความท้าทาย
ในการประเมินความเสีย่ งจากภัยหลากหลายประเภท คือการค�ำนึงถึงผลทีจ่ ะตามมาทัง้ หมด
ของภัย เช่น ผลกระทบต่อเนื่อง (knock-on effects) ผลกระทบแบบโดมิโน (domino effects)
และผลกระทบแบบลูกโซ่ (cascading effects) ท�ำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้วา่ ภัยต่าง ๆ
อาจเชือ่ มโยงกัน และอาจเป็ นชนวนให้เกิดภัยอีกอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ลมทีแ่ รงมากของพายุ
ไซโคลนเขตร้อนอาจเป็ นชนวนให้เกิดคลืน่ พายุซดั ฝั ง่ และน�้ำท่วมทีต่ ามมาในบริเวณชุมชนชายฝั ง่
หรือตัวอย่างจากกรณีแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ทางตะวันออกของประเทศญีป่ ่ นุ ในปี 2011 ซึง่ ท�ำให้เกิด
ความเสียหายทีโ่ รงไฟฟ้ านิวเคลียร์ในเขตจังหวัดฟุกุชมิ า่ ในกรณีน้ี หากจะประเมินความเสีย่ งจาก
ภัยแผ่นดินไหว ก็จำ� เป็ นต้องวิเคราะห์ความเชือ่ มโยงถึงการเกิดคลืน่ ยักษ์สนึ ามิ รวมทัง้ ผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยทางตรงและทางอ้อมอืน่ ๆ ไปพร้อมกัน
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องค์ประกอบที่มีความเสี่ยง (อาคาร)

อุทกภัย

ผลความล่อแหลม
กราฟความเปราะบาง

ความเสี่ยงอาคาร
รูปที่ 7 กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้ระบบ GIS จากโครงการประเมินความเสี่ยง
ที่ประเทศติมอร์-เลสเต โดย ADPC
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วิธีก ารอีก อย่ า งหนึ่ ง ในการประเมิน ความเสี่ย งหลากหลายประเภท คือ การประมวล
ความเสี่ยงภัยหลายประเภทและจัดระดับความเสี่ยงของภัยดังกล่าวในเชิงพื้นที่ ซึ่งช่วยให้
ผู้มอี �ำนาจในการตัดสินใจและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียรู้ได้ว่าพื้นที่มคี วามเสี่ยงจากภัยประเภทใด
มากทีส่ ดุ และน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจเลือกมาตรการลดผลกระทบและเตรียมความพร้อมส�ำหรับภัย
ทีม่ คี วามเสีย่ งทีส่ งู ทีส่ ดุ ในล�ำดับต้น รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งในรูปแบบ
แผนทีค่ วามเสีย่ งจากภัยหลากหลายประเภท จากการประเมินความเสีย่ งในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนลาว

รูปที่ 8 แผนที่ความเสี่ยงจากภัยหลากหลายประเภท ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว
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4.2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ความเสีย่ งเชิงคุณภาพ เป็ นการบรรยายความเสีย่ งทีไ่ ด้จากการใช้เมตริกซ์
ความเสีย่ งประมาณความเป็ นไปได้ในการเกิดภัยและผลกระทบทีอ่ าจตามมา ตัวอย่างเมตริกซ์
ความเสีย่ งด้านล่าง แสดงระดับความเสีย่ งตามคะแนนความเสีย่ ง ซึง่ เป็ นผลคูณระหว่างความ
เป็ นไปได้ในการเกิดภัยและระดับของผลกระทบ ตัวเลขในช่องตารางบ่งบอกระดับความเสีย่ ง
ตัวเลขที่มคี ่าสูง บ่งชี้ถึงระดับความเสี่ยงที่สูง ค่าความเสี่ยงเหล่านี้มปี ระโยชน์ ในการแสดง
แนวโน้มหรือเปรียบเทียบระดับความเสีย่ ง (เช่น ต�่ำ ไปจนถึง สูงทีส่ ดุ )
ความเสีย่ งสูงทีส่ ุด (มากกว่า 16) ความเสีย่ งอยู่ในระดับสูงมาก อาจมีผลกระทบที่
		 ร้ายแรงมาก จ�ำเป็ นต้องหาทางยับยัง้ วางแผน และด�ำเนินการในทันที หรือด่วนทีส่ ดุ
		 เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ความเสีย่ งสูง (10-16) ความเสีย่ งอยู่ในระดับทีร่ ุนแรงและอาจก่อผลกระทบรุนแรงได้
		 แม้ยงั ไม่จำ� เป็ นต้องด�ำเนินการยับยังในทั
้ นที แต่ตอ้ งมีการจัดท�ำ เตรียมการ และด�ำเนินการ
		 ในอนาคตอันใกล้
ความเสี่ย งปานกลาง (4-9) ความเสี่ย งรุ น แรงไม่ม ากนัก แต่ ย งั อาจก่ อ ผลกระทบ
		 พอประมาณ การยับยัง้ ความเสีย่ งประเภทนี้อาจไม่เร่งด่วนมากนัก และอาจจ�ำเป็ นหรือ
		 ไม่เป็ นทีจ่ ะต้องจัดการ ขึน้ อยูก่ บั ทรัพยากรทีม่ ี
ความเสีย่ งต�่ำ (1-3) ความเสีย่ งในระดับทีไ่ ม่รนุ แรง และส่งผลกระทบน้อย ความเสีย่ ง
		 เหล่านี้อาจยอมรับได้ โดยควรระบุกลุม่ ประชากรทีอ่ าจจะได้รบั ผลกระทบ
ตารางที่ 8 ตัวอย่างเมตริกซ์ความเสี่ยง
ความเป็นไปได้
ในการเกิด

(5) ค่อนข้างแน่ นอน
(4) เป็ นไปได้สงู
(3) เป็ นไปได้
(2) ไม่แน่ นอน
(1) เป็ นไปได้ตำ�่

(1) น้อยมาก
ปานกลาง (5)

(2) น้อย
สูง (10)

ผลกระทบ
(3) ปานกลาง
สูง (15)

ปานกลาง (4)
ต�่ำ (3)
ต�่ำ (2)
ต�่ำ (1)

ปานกลาง (8)
ปานกลาง (6)
ปานกลาง (4)
ต�่ำ (2)

สูง (12)
ปานกลาง (9)
ปานกลาง (6)
ต�่ำ (3)

(4) มาก
สูงทีส่ ดุ (20)

(5) มากที่สุด
สูงทีส่ ดุ (25)

สูง (16)
สูง (12)
ปานกลาง (8)
ปานกลาง (4)

สูงทีส่ ดุ (20)
สูง (15)
สูง (10)
ปานกลาง (5)
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4.2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ
การวิเ คราะห์ ค วามเสี่ย งเชิง ปริม าณ มี 2 แนวทาง ได้แ ก่ แบบก� ำ หนดค่ า จ� ำ เพาะ
(เฉพาะเหตุการณ์ ) และแบบความน่ าจะเป็ น (เชิงสถิต)ิ ซึ่งทัง้ สองแบบมีทงั ้ ข้อดีและข้อเสีย
การเลือกใช้จงึ ขึน้ อยูก่ บั บริบทของการประเมินความเสีย่ ง (Kirchsteiger, 1999)
1) การวิ เคราะห์แบบก�ำหนดค่าจ�ำเพาะ (deterministic risk analysis)
		 การวิเคราะห์แบบก�ำหนดค่า จ�ำเพาะเป็ นการวิเ คราะห์ค วามเสี่ยงด้วยการพิจารณา
สถานการณ์ ภยั เพียง 1 สถานการณ์ ซึ่งท�ำให้สามารถค�ำนวณค่าความเสี่ยงได้แบบชัดเจน
เช่น การวิเคราะห์ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ พายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ซ่งึ จะเกิดขึน้ ในเขตภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใน 6 ชัวโมงนั
่
บจากนี้ จะให้คา่ ความเสีย่ งเพียงค่าเดียว และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้อย่างแน่ชดั
		 การวิเคราะห์ความเสีย่ งแบบก�ำหนดค่าจ�ำเพาะสามารถน� ำไปใช้ได้หลายกรณีตามแต่
สถานการณ์ ท่ตี ้องการศึกษา เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก ‘สถานการณ์ ท่เี ลวร้ายที่สุด
(worst-case scenario)’ ‘สถานการณ์ทร่ี ุนแรงทีส่ ุดทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ได้ (maximum-credible
scenario)’ ‘สถานการณ์ทเ่ี พิง่ เกิดขึน้ (recent scenario event)’ หรือแม้แต่ ‘สถานการณ์ทด่ี ี
ทีส่ ุด (best case scenario)’ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั จุดประสงค์ว่าจะน�ำการประเมินความเสีย่ งไปใช้
ท�ำอะไร การวิเคราะห์ความเสีย่ งของเหตุการณ์ในอดีต อาจช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลกระทบ
ที่ได้จากการค�ำนวณโดยแบบจ�ำลองและสิง่ ที่เกิดขึน้ ในสถานการณ์ จริง ซึ่งช่วยในการยืนยัน
ความถูกต้องแม่นย�ำของการวิเคราะห์ความเสีย่ งได้ อย่างไรก็ดี บางสถานการณ์ทเ่ี คยเกิดขึน้ แล้ว
ในอดีต อาจไม่เกิดขึ้นซ�้ำอีกครัง้ ก็เป็ นได้ (Kirchsteiger, 1999) นอกจากนี้ การวิเคราะห์
โดยอ้ า งอิง สถานการณ์ เ ป็ นหลัก อาจมีป ระโยชน์ อ ย่ า งมากในการสื่อ สารผลการประเมิน
ความเสีย่ งให้คนทีไ่ ม่มคี วามเชีย่ วชาญเข้าใจ แต่กค็ วรระวังว่าการใช้สถานการณ์ทเ่ี ลวร้ายทีส่ ุด
หรือสถานการณ์ทร่ี ุนแรงทีส่ ุดทีค่ าดว่าจะเกิดเป็ นตัวชี้วดั ถึงระดับความเสีย่ ง อาจน� ำไปสู่การ
ประมาณค่าความเสี่ยงที่ให้ผลเกินจริงไปมาก ผู้ประเมินความเสี่ยงจึงจ�ำเป็ นต้องเข้าใจและ
สามารถอธิบายเรือ่ งเหล่านี้ได้
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สถานการณ์ ที่เลวร้ายที่สดุ (worst case scenario) เป็ นหนึ่งในวิธกี ารทีใ่ ช้กนั
โดยทัวไปในการประเมิ
่
นความเสีย่ งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยสันนิษฐานว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างที่เชื่อว่าอาจผิดพลาดได้นัน้ จะผิดพลาด ดังนัน้ จึงมักถือว่าผลลัพธ์
ของสถานการณ์ ท่ีเ ลวร้า ยที่สุ ด เป็ น การประมาณการณ์ ท่ีสูง กว่ า ความเสี่ย งจริง
(Kirchsteiger, 1999) ข้อจ�ำกัดประการส�ำคัญของการใช้สถานการณ์ทเ่ี ลวร้ายทีส่ ุด
ในการวิเ คราะห์ค ือ การตัง้ สมมติฐ านว่า ผู้ป ระเมิน ความเสี่ย งสามารถบอกได้ว่า
สถานการณ์ทเ่ี ลวร้ายทีส่ ุดเป็ นอย่างไร ซึง่ ในหลายกรณีพบว่าการสันนิษฐานนัน้ อาจ
ไม่ถกู ต้องเสมอไป เช่น กรณีแผ่นดินไหวทีอ่ นิ โดนีเซียในปี 2004 และกรณีคลืน่ ยักษ์
สึนามิทางภาคตะวันออกของประเทศญี่ป่ ุน ในปี 2011 ซึง่ ภัยทีเ่ กิดขึน้ เลวร้ายกว่า
สถานการณ์ ท่เี ลวร้ายที่สุดที่ได้ประมาณการณ์ ไว้ก่อนหน้ านัน้ (Central Disaster
Management Council, 2011) ในกรณีค ลื่น ยักษ์ส นึ ามิท างภาคตะวัน ออกของ
ประเทศญีป่ ่ ุนในปี 2011 พบว่าคลื่นสึนามิทเ่ี กิดขึน้ ในวันนัน้ มีความสูงมากกว่าทีเ่ คย
มีการคาดการณ์ว่าเป็ นสถานการณ์เลวร้ายทีส่ ุด ท�ำให้การออกแบบก�ำแพงกันคลื่น
สึนามิมคี วามสูงไม่เพียงพอกับสถานการณ์ ท่เี กิดขึน้ จริง ท�ำให้ไม่สามารถกันคลื่น
สึนามิทเ่ี กิดขึน้ ได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากมาย อย่างไรก็ดี โอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ทเ่ี ลวร้ายมากทีส่ ดุ อาจมีความเป็ นไปได้น้อยมาก ท�ำให้ในบางครัง้ ผลทีไ่ ด้
จากการประเมินดังกล่าวไม่ให้ความหมายทีม่ คี ณ
ุ ค่าเท่าใดนักต่อผูใ้ ช้งาน

			
			
			
			
			
			
			

สถานการณ์ที่รนุ แรงที่สดุ ที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ได้ (maximum-credible scenario)
เป็ นสถานการณ์ทอ่ี าจไม่ใช่สถานการณ์ทเ่ี ลวร้ายทีส่ ุดดังทีก่ ล่าวในข้างต้น แต่เป็ น
สถานการณ์ทม่ี คี วามรุนแรงมากและมีความเป็ นไปได้สงู ว่าจะเกิดขึน้ การคาดการณ์วา่
เหตุการณ์ใดคือเหตุการณ์ทม่ี คี วามรุนแรงทีส่ ดุ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ได้ โดยมากยังคงเป็ น
วิจารณญาณของผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึ่งนับเป็ นหนึ่งในข้อจ�ำกัดทีส่ �ำคัญ แต่การวิเคราะห์
ความเสีย่ งด้วยวิธนี ้ีมกั เป็ นทีย่ อมรับในหมู่ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความเสีย่ งมากกว่ากรณี
สถานการณ์ทม่ี คี วามเลวร้ายมากทีส่ ุดเนื่องจากมีโอกาสเกิดขึน้ ได้มากกว่า (Central
Disaster Management Council, 2011)
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2) การวิ เคราะห์ความเสี่ยงแบบความน่ าจะเป็ น (probabilistic risk analysis)
		 การวิเคราะห์ความเสีย่ งแบบความน่าจะเป็ นต่างจากการวิเคราะห์ความเสีย่ งแบบก�ำหนด
ค่าจ�ำเพาะตรงทีม่ กี ารค�ำนึงถึงสถานการณ์ทเ่ี ป็ นไปได้ทงั ้ หมดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
และไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับสถานการณ์ใดเพียงสถานการณ์เดียว ความเสีย่ งทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
แบบนี้มาจากการวิเคราะห์จากภัยทัง้ หมดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ โดยน� ำเสนอในรูปของการแจกแจง
ความน่ าจะเป็ น (เหตุการณ์ ท่มี คี วามรุนแรงเป็ นอย่างมากจะมีโอกาสเกิดได้น้อย ในขณะที่
เหตุการณ์ ท่ไี ม่รุนแรงมากนักจะมีความเป็ นไปได้ในการเกิดมากกว่า) ดังนัน้ จึงบอกระดับ
ความเสี่ย งในภาพรวมได้ใ กล้เ คีย งความเป็ น จริง มากกว่า และมีป ระโยชน์ ม ากส� ำ หรับ พื้น ที่
ทีม่ โี อกาสเกิดภัยได้หลากหลายสถานการณ์ซง่ึ มากเกินกว่าทีจ่ ะพิจารณาแบบเดีย่ ว ๆ ได้
		 เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสีย่ งแบบความน่าจะเป็ นเป็ นการประมาณค่าความเป็ นไปได้
ทีพ่ น้ื ทีห่ นึ่งจะได้รบั ผลกระทบจากภัย จึงมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมประกันภัยในการคาดการณ์
ความเสียหายรายปี (annual loss) ตามความเป็ นไปได้ทจ่ี ะต้องจ่ายสินไหมทดแทนให้กบั ลูกค้า
		 ทัง้ นี้ อาจเป็ น เรื่อ งยากในการท�ำ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ การวิเ คราะห์ค วามเสี่ย งแบบ
ความน่ าจะเป็ น เนื่องจากผลที่ได้จากการประเมินแบบนี้เป็ นความเสีย่ งในภาพรวม และเรา
ไม่อาจทราบได้แน่ชดั ถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากเหตุการณ์แต่ละครัง้ การใช้การวิเคราะห์แบบ
ความน่ าจะเป็ นและแบบก�ำหนดค่าจ�ำเพาะร่วมกันจึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่งทีอ่ าจเป็ นประโยชน์
หากมีทรัพยากรเพียงพอ

4.3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสีย่ งโดยทัวไปไม่
่
สามารถครอบคลุมความเสีย่ งทัง้ หมดได้ แต่ผลของ
การประเมินความเสี่ยงสามารถน� ำมาใช้เป็ นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจถึงความจ�ำเป็ น
ในการป้ องกันและลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ พิจารณาว่าความเสีย่ งใดทีค่ วรให้ความส�ำคัญ และ
มีแนวทางใดบ้างทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการรับมือกับความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้ การวิเคราะห์
ความเสีย่ งท�ำให้เห็นถึงความซับซ้อนของผลกระทบจากภัยพิบตั ิ ทัง้ ความเสียหายและความสูญเสีย
นอกจากนี้ ยังสามารถให้คำ� ตอบได้ว่าผูใ้ ดจะได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุด ควรให้ความช่วยเหลือ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบอย่างไรให้สามารถฟื้ นฟูได้อย่างยังยื
่ น รวมถึงค�ำถามอืน่ ๆ อีกมากมาย ดังนัน้
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การวิเคราะห์ความเสีย่ งจึงเป็ นเครือ่ งมือส�ำคัญในการสร้างแนวทางการรับมือภัยพิบตั แิ บบเชิงรุก
ท�ำให้เข้าใจถึงต้นเหตุทแ่ี ท้จริงของการเกิดภัยพิบตั ิ ช่วยลดความเสียหาย การซ่อมสร้างการฟื้ นฟู
และช่วยทดแทนการแก้ไขปั ญหาปลายเหตุหลังจากเกิดภัยพิบตั ิ (WBI 2009)
ข้อมูลทีไ่ ด้จากกระบวนการวิเคราะห์ความเสีย่ งประกอบด้วย:
ผลการวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ในการเกิ ด (likelihood analysis) เป็ นการประเมิน
		 ความเป็ นไปได้ในการเกิดภัยหรือภาวะคุกคามทีส่ ง่ ผลให้เกิดความเสีย่ ง สามารถอธิบาย
		 ได้ในเชิงคุณภาพ เช่น เป็ นไปได้ยาก จนถึง เป็ นไปได้อย่างแน่นอน ดังปรากฏในตัวอย่าง
		 เมตริกซ์ความเสีย่ งหรืออธิบายด้วยตัวแปรทางคณิตศาสตร์ เช่น ระดับความน่าจะเป็ น
		 หรือความถีใ่ นการเกิดภัยในช่วงเวลาหนึ่ง ทัง้ นี้ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้เชิงคุณภาพ
		 มักจะไม่ซบั ซ้อน แต่อาจให้ผลทีม่ คี วามคลาดเคลือ่ นมากกว่า
ผลการวิ เคราะห์ผลกระทบ (consequence/impact analysis) เป็ นการประเมิน
		 ผลกระทบหรือการประมาณค่าความเสียหายหรือความสูญเสีย โดยพิจารณาระดับ
		 ความรุนแรงของภัยและความเปราะบางของพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ สามารถน�ำเสนอ
		 ในเชิงปริมาณด้วยการจ�ำลองเหตุการณ์ทางกายภาพ หรือการประมาณค่าจากข้อมูล
		 ภัยพิบตั ใิ นอดีต หรือน� ำเสนอในเชิงคุณภาพ ด้วยค�ำอธิบายระดับความเสีย่ ง ตัง้ แต่
		 น้อยมาก จนถึงมากทีส่ ดุ ตามตัวอย่างทีแ่ สดงในเมตริกซ์ความเสีย่ ง
เมตริ กซ์ความเสี่ยง (risk matrix) เป็ นผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งแบบไม่ซบั ซ้อน
		 โดยใช้การประมาณการณ์ ความเป็ นไปได้ในการเกิดของเหตุการณ์ ความเสี่ยงและ
		 ผลกระทบทีอ่ าจเกิดในเชิงคุณภาพ
แผนที่ความเสี่ยงเฉพาะภาคส่วนและแผนที่ความเสี่ยงแบบรวม (sector-specific
		 risk maps and composite risk maps) ตัวอย่าง เช่น แผนทีค่ วามเสียหายของ
		 บ้านเรือน แผนทีค่ วามเสียหายด้านเกษตรกรรม แผนทีค่ วามเสียหายของสาธารณูปโภค
		 ทีจ่ �ำเป็ น โดยแผนทีค่ วามเสีย่ งแบบรวมจะผนวกเอาผลกระทบทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จาก
		 ภัยทัง้ หมดทีท่ ำ� การศึกษา
แผนทีค่ วามเสีย่ งมีความแตกต่างจากแผนทีภ่ ยั เพราะนอกจากข้อมูลเกีย่ วกับภัยแล้ว แผนที่
ความเสีย่ งยังประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับความเปราะบางและความล่อแหลมขององค์ประกอบ
ทีม่ คี วามเสีย่ ง ซึง่ ข้อมูลทัง้ หมดถูกประมวลทับซ้อนกันจนเกิดเป็ นแผนทีซ่ ง่ึ แสดงให้เห็นระดับ
ความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกันตามแต่ละพืน้ ที่ ผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งยังช่วยให้รฐั บาลและชุมชน
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เข้าใจถึงระดับความเสียหายและความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อชีวติ ทรัพย์สนิ บริการสาธารณะ
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ภายในพืน้ ทีข่ องตน และสามารถ
เปรียบเทียบระดับความเสีย่ งระหว่างพื้นที่และระหว่างภาคส่วนได้ ตัวอย่างเช่น การจ�ำลอง
ความเสียหายของระบบประปา ระบบไฟฟ้ า และเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง ท�ำให้ผมู้ อี �ำนาจ
ตัดสินใจมีข้อมูลประกอบว่าจะลงทุนในการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแรง
ของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะประเภทใดบ้าง ควรด�ำเนินการในเรื่องใดก่อนหรือหลัง และ
ควรใช้เงินลงทุนเท่าใด ประการสุดท้าย การวิเคราะห์ความเสีย่ งนับว่าเป็ นเครื่องมือทีด่ แี ละมี
ประสิทธิภาพมากต่อการสือ่ ถึงตัวแปรหรือสาเหตุของความเสีย่ ง เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้เข้าใจ
มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลความเสีย่ ง รวมถึงเป็ นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ละการสือ่ สารเกีย่ วกับความเสีย่ งอีกด้วย
กล่องข้อความ 5 แผนทีค่ วามเสีย่ งของบ้านเรือนจากอุทกภัยในเมืองหาดใหญ่ โครงการ MADRiD

การประเมินความเสีย่ งของบ้านเรือนจากอุทกภัยในเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภายใต้
โครงการ MADRiD มุง่ เน้นการศึกษาความเสีย่ งในเชิงความเสียหายทางกายภาพของบ้านเรือน
ซึง่ เป็ นผลกระทบจากอุทกภัย โดยคาดการณ์ความเสียหายของบ้านเรือนในระดับต�ำบล พร้อม
น�ำเสนอในรูปแบบแผนที่ ซึง่ แสดงขอบเขตการปกครองและระดับความเสีย่ งของแต่ละต�ำบล
การประเมินความเสีย่ งของบ้านเรือนต่ออุทกภัยคาบการเกิด 100 ปี ได้จากการน�ำแผนที่
อุทกภัย (กล่องข้อความที่ 1) มาซ้อนทับกับต�ำแหน่งของบ้านเรือน เพือ่ ประเมินความล่อแหลม
ต่ออุทกภัย (กล่องข้อความที่ 2) และเมื่อน�ำเมตริกซ์ความเปราะบางของบ้านเรือนซึง่ ค�ำนึงถึง
ความรุนแรงของอุทกภัยต่อประเภทของวัสดุอาคารทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง (กล่องข้อความที่ 3)
มาประกอบกันแล้ว ก็สามารถประมาณค่าความเสียหายโดยรวมของบ้านเรือนจากอุทกภัย
ในแต่ละต�ำบลได้ ดังแสดงในแผนทีค่ วามเสีย่ งของอาคารบ้านเรือนในเมืองหาดใหญ่ต่ออุทกภัย
คาบการเกิด100 ปี ในรูปที่ 10 ทัง้ นี้ ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ในแผนที่ แสดงถึงสัดส่วนของบ้านเรือนใน
ต�ำบลทีจ่ ะได้รบั ความเสียหายเมือ่ เทียบกับจ�ำนวนอาคารทัง้ หมดในต�ำบล โดยต�ำบลทีม่ คี วามเสีย่ ง
มากทีส่ ดุ ในอ�ำเภอหาดใหญ่ ได้แก่ ต�ำบลคูเต่า ต�ำบลคลองแห และต�ำบลน�้ำน้อย มีความเสีย่ ง
ต่อความเสียหายมากกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากระดับน�้ำท่วมในพืน้ ทีท่ งั ้ 3 ต�ำบล มีความลึกมากกว่า
1 เมตร และเป็ นพืน้ ทีใ่ นเขตเมืองซึง่ มีบา้ นเรือนซึง่ มีความล่อแหลมจ�ำนวนมาก

คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
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การประเมินผล
ความเสี่ยง
(risk evaluation)

5.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลความเสี่ยง
การประเมินผลความเสีย่ งเป็ นกระบวนการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งกับเกณฑ์
ความเสีย่ ง เพือ่ หาว่าความเสีย่ งหรือขนาดของความเสีย่ งนัน้ เป็ นทีย่ อมรับได้หรือไม่ และควรจัดการ
อย่างไร มีประโยชน์มากในการจัดท�ำข้อแนะน�ำในการจัดการความเสีย่ ง ช่วยให้พจิ ารณาได้ว่า
มีความเสีย่ งใดทีจ่ ำ� เป็ นต้องด�ำเนินการแก้ไขบ้าง และควรต้องเรียงล�ำดับความส�ำคัญในการจัดการ
ความเสีย่ งประการใดก่อน นอกจากนี้ ยังเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการวางมาตรการบริหาร
จัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั อิ น่ื ๆ

5.2 ข้อมูลที่จ�ำเป็นในการประเมินผลความเสี่ยง
ข้อมูลส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็ นต้องใช้ประกอบการประเมินผลความเสีย่ ง ได้แก่
โอกาสหรือความน่ าจะเป็ นในการเกิดภัยและผลกระทบ ซึ่งได้จากการประเมินภัย
		 และความล่อแหลม
ระดับผลกระทบ ซึง่ ได้จากการวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ
ผลกระทบโดยรวมทัง้ หมด ซึง่ ได้จากกระบวนการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
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5.3 แนวทางการประเมินผลความเสี่ยง
1) การจัดล�ำดับความส�ำคัญความเสี่ยง
เป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้ในการระบุความเสีย่ งทีต่ อ้ งได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษด้วยกระบวนการให้
คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 9 ซึง่ เป็ นการก�ำหนดเกณฑ์เพือ่ จัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสีย่ ง
จากอุทกภัย โดยค่าระดับความเสีย่ งทีป่ รากฏในตารางมีความสัมพันธ์กบั ระดับความเสีย่ งตาม
เมตริกซ์ความเสีย่ ง (ตารางที่ 8) ในหัวข้อ 4.2.1 ว่าด้วยการวิเคราะห์ความเสีย่ งเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 9 การประเมินผลและการจัดล�ำดับความส�ำคัญความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

ระดับความส�ำคัญ

ความเสี่ยงต�ำ่ (น้ อยกว่า 4 คะแนน)

เป็ นความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ มีความส�ำคัญน้อย อาจไม่ตอ้ ง
ด�ำเนินการอะไรเป็ นพิเศษ

ความเสี่ยงปานกลาง ( 4-9 คะแนน)

เป็ นความเสีย่ งทีอ่ าจยอมรับไม่ได้ แต่ยงั เป็ นความเสีย่ ง
ทีไ่ ม่รบี ด่วน มีความส�ำคัญปานกลาง ยังไม่จำ� เป็ นต้อง
ด�ำเนินการในทันที สามารถวางแผนด�ำเนินการในระยะ
ปานกลางได้

ความเสี่ยงสูง (10-16 คะแนน)
ความเสี่ยงสูงมาก (มากกว่า 16 คะแนน)

เป็ นความเสีย่ งทีไ่ ม่อาจยอมรับได้ มีความส�ำคัญสูง
ควรด�ำเนินการโดยเร็ว
เป็ นความเสีย่ งทีย่ อมรับไม่ได้เลย มีความส�ำคัญสูงมาก
อาจต้องใช้มาตรการฉุกเฉิน และต้องด�ำเนินการในทันที

2) เกณฑ์ความเสี่ยง
เกณฑ์ค วามเสี่ย งเป็ นสิ่ง ที่ใ ช้อ้า งอิง ในการประเมิน ความส�ำ คัญ ของความเสี่ย ง เป็ น
เกณฑ์ทก่ี �ำหนดขึน้ ว่าจะยอมรับหรือจัดการความเสีย่ งทีม่ หี รือไม่ พร้อมทัง้ เสนอทางเลือกใน
การเตรียมความพร้อม ป้ องกัน หรือลดผลกระทบ แต่ควรพิจารณามาตรการและนโยบายในการ
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บริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ทิ ม่ี อี ยูแ่ ล้วประกอบด้วย ในหลายกรณี อาจใช้หลักการใน
เรือ่ งการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้อง ข้อก�ำหนดทางกฏหมาย ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิง่ แวดล้อม เรือ่ งทีม่ ผี สู้ ว่ นได้สว่ นเสียให้ความส�ำคัญ และอืน่ ๆ ประกอบการจัดท�ำเกณฑ์
โดยเกณฑ์ความเสีย่ งมีได้หลายรูปแบบซึ่งอาจมีความแตกต่างได้ตามบริบทของแต่ละท้องที่
ตัวอย่างเช่น ตารางเกณฑ์ความเสีย่ งจากเมตริกซ์ความเสีย่ ง (ตารางที่ 10) แสดงให้เห็นการใช้
ระดับความเสีย่ งเป็ นเกณฑ์ในการวางมาตรการเพือ่ จัดการความเสีย่ ง ในกรณีน้ี หากมีความเสีย่ ง
สูงมาก (เฉดสีแดง) จะเลือกมาตราการเพือ่ ก�ำจัดความเสีย่ ง เช่น ย้ายถิน่ ทีอ่ ยูข่ องชุมชนแออัดทีม่ ี
ความเปราะบางอย่างมากกับน�้ำท่วมทีม่ ขี นาดรุนแรงไปยังพืน้ ทีส่ งู ทีห่ า่ งไกลจากน�้ำท่วม หรือหากมี
ความเสีย่ งในระดับปานกลาง (เฉดสีเหลือง) จะเลือกใช้มาตราการเพือ่ การเฝ้ าระวัง เช่น การจัดท�ำ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบครบวงจร ให้ชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์
น�้ ำท่วมได้อย่างทันท่วงที ทัง้ นี้ มาตรการทีเ่ ลือกใช้อาจขึน้ อยู่กบั ปั จจัยส�ำคัญ เช่น ทรัพยากร
ศักยภาพ องค์กร มุมมองเกีย่ วกับความเสีย่ ง และความคิดของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และควรเน้น
ให้ชมุ ชน/คนในพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเลือกมาตรการทีเ่ หมาะสมกับบริบทของตนเอง
ตารางที่ 10 ตัวอย่างเมตริกซ์เกณฑ์ความเสี่ยง
ความเป็นไปได้
ในการเกิด

(1) น้อยมาก

(2) น้อย

ผลกระทบ
(3) ปานกลาง

(5) ค่อนข้างแน่ นอน
(4) เป็ นไปได้สงู
(3) เป็ นไปได้
(2) ไม่แน่ นอน
(1) เป็ นไปได้ตำ�่
ทนรับ/ ยอมรับ

เฝ้ าระวัง

ลดผลกระทบ

ก�ำจัด

(4) มาก

(5) มากที่สุด
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นอกจากนี้ ควรตระหนักเสมอว่า ความเสีย่ งไม่มสี ถานะตายตัว เนื่องจากภัย ความล่อแหลม
ความเปราะบาง และศักยภาพ ล้วนมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา การประมาณค่าความเสีย่ ง
จึงควรท�ำอย่างสม�่ำเสมอและมีการปรับปรุงเกณฑ์เพือ่ ใช้ในการจัดการความเสีย่ งเป็ นประจ�ำ

5.4 ผลการประเมินผลความเสี่ยง
ผลที่ไ ด้จ ากการประเมิน ความเสี่ย งมัก อยู่ ใ นรู ป แบบรายงาน และ/หรือ การน� ำ เสนอ
การเปรียบเทียบระดับความเสีย่ งตามพืน้ ที่ ภาคส่วน หรือภัย เป็ นวิธกี ารทีม่ ปี ระโยชน์ในการ
พิจารณาระดับของความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ทัง้ นี้ ในการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้มาตรการใดในการ
จัดการความเสีย่ งตามผลการประเมินความเสีย่ ง มีสองทางเลือกส�ำคัญทีช่ ่วยในการพิจารณา
ได้แก่ การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์ และทฏษฎีต่ำ� ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
การวิ เคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit analysis) เป็ นวิธหี นึ่งในการเลือกว่า
จะจัดการกับความเสีย่ งหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนในการลดความเสีย่ งและผลประโยชน์
ที่ไ ด้ร บั จากการลดความเสี่ย ง ถ้า ต้น ทุ น ในการลดความเสี่ย งมากกว่า ผลประโยชน์ ท่ีไ ด้ร บั
ผลของการวิเคราะห์ฯ จะน้อยกว่า 1 หากต้นทุนในการลดความเสีย่ งน้อยกว่าผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
ผลของการวิเคราะห์ฯ จะมากกว่า 1 ซึง่ การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์เป็ นวิธกี ารวิเคราะห์
ความเสีย่ งด้วยหลักเหตุและผลโดยใช้มลู ค่าทางการเงินการลงทุนเป็ นบรรทัดฐานในการตัดสิน
อย่างไรก็ดี ต้นทุนหรือประโยชน์ ขององค์ประกอบที่มคี วามเสียงบางมิติไม่สามารถตีค่าใน
เชิงมูลค่าได้ เช่น ชีวติ องค์ประกอบทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมและศาสนา ท�ำให้อาจไม่เหมาะกับ
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธคี ดิ ต้นทุนและผลประโยชน์
ทฤษฎีตำ�่ ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล (as low as reasonably possible:
ALARP) เสนอว่า เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง ต้นทุนในการลดความเสีย่ งจะไม่คุม้ ค่ากับผลประโยชน์
ทีไ่ ด้จากการลดความเสีย่ ง (AS/NZS 2009) ซึง่ ทฤษฎีน้ีมกี รอบแนวคิดในการเลือกจัดการกับ
ความเสีย่ ง 3 ประการ ได้แก่
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เมือ่ ไม่สามารถทนรับความเสีย่ งได้ จะต้องด�ำเนินการลดความเสีย่ งโดยไม่คำ� นึงถึงต้นทุน
ในการลดความเสีย่ ง
เมือ่ ทนรับความเสีย่ งได้ จ�ำเป็ นต้องหาสมดุลระหว่างระดับความเสีย่ งและต้นทุนในการ
ลดความเสีย่ ง
ในกรณีท่ยี อมรับความเสีย่ งได้โดยรวม ถือว่าความเสีย่ งนัน้ ต้องอยู่ในระดับต�่ำพอที่
ไม่มคี วามจ�ำเป็ นต้องมีมาตรการในการลดความเสีย่ งเพิม่ เติม

6

การจัดการ
ความเสี่ยง

เมื่อประเมินผลความเสีย่ งแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการจัดการความเสีย่ ง โดยวิธกี ารจัดการ
ความเสี่ยง หมายรวมถึงการวางกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบตั ิ การจัดท�ำแผนด�ำเนินงานตามกลยุทธ์การขจัดหรือแก้ไขปั ญหาความเปราะบาง
ความล่อแหลม การเตรียมความพร้อม
การเลือกแนวทางในการจัดการเพือ่ ให้บรรลุยุทธศาสตร์ทว่ี างไว้ ต้องค�ำนึงถึงส่วนประกอบ
หลายประการ ตัง้ แต่การวางกระบวนการในการคัดเลือกมาตรการทีเ่ หมาะสม ก�ำหนดว่าผูใ้ ดหรือ
หน่วยงานใดจะเป็ นผูต้ ดั สินใจในการเลือกมาตรการดังกล่าว และควรใช้เกณฑ์หรือข้อมูลประกอบ
อะไรบ้างในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมและคุม้ ค่าทีส่ ดุ ซึง่ หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่
ประสานงานให้เกิดการประเมินความเสีย่ งอาจประยุกต์ใช้กระบวนการต่อไปนี้ในการด�ำเนินงาน
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1

ระบุชื่อหน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญ
ที่ควรอยู่ในกระบวนการ

2

ระดมความคิดเห็นและศึกษาทางเลือกในการจัดการ
ความเสี่ยงทั้งหมดตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ในขั้นตอน
การประเมินผลความเสี่ยง
(เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด)

3

ประเมินความเป็นไปได้ในทางเลือกที่มีทั้งหมด
โดยใช้เกณฑ์ที่ ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว

4

สรุปข้อตกลงในการด�ำเนินงานต่อไป
และจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

5

สื่อสารแนวทางการด�ำเนินงาน
ให้ประชาชนรับทราบ

รูปที่ 10 กระบวนการในการจัดการความเสี่ยง
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กลยุทธ์และแนวทางทัวไปในการจั
่
ดการความเสีย่ งมี 4 ประการ ได้แก่:
การก�ำจัดความเสี่ยง (การป้ องกันหรือหลีกเลีย่ ง) หมายถึง การท�ำให้ความเสีย่ งหมดไป
		 โดยสิน้ เชิง อาจหมายถึงการย้ายสถานทีต่ งั ้ ของอาคารบ้านเรือนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งให้ไป
		 อยูใ่ นพืน้ ทีป่ ลอดภัย หรืออาจหมายถึงการลงทุนเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่ในการป้ องกัน
		 ผลกระทบ เช่น การสร้างก�ำแพงกัน้ คลืน่ ยักษ์สนึ ามิทม่ี คี วามสูงและแข็งแรงเพียงพอ
การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ) ส�ำหรับ
		 ความเสีย่ งบางประเภท เราอาจไม่สามารถก�ำจัดให้หมดไปได้โดยสิน้ เชิง แต่สามารถ
		 ลดทอนผลกระทบในทางลบให้ลดลงได้ เช่น การให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานการก่อสร้าง
		 สิง่ ปลูกสร้างให้มคี วามคงทนแข็งแรงและสามารถต้านทานภัยทีม่ คี วามรุนแรงได้ดี
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิ บตั ิ เป็ นความรูแ้ ละศักยภาพทีร่ ฐั บาล หน่วยงาน
		 และประชาชนทัวไปควรให้
่
ความส�ำคัญในการพัฒนาให้ดขี น้ึ โดยมาตรการและกิจกรรม
		 เตรียมความพร้อมโดยทัวไป
่ ครอบคลุมการจัดท�ำระบบการเตือนภัยล่วงหน้าส�ำหรับ
		 ภัยประเภทต่าง ๆ แบบครบวงจร การวางแผนเฉพาะกิจฉุกเฉิน การจัดหาและจัดเตรียม
		 อุปกรณ์และสิง่ ของส�ำรองจ่าย การพัฒนากลไกในการประสานงานและการเตรียมการ
		 ระดับ องค์ ก ร การวางแผนอพยพ การให้ข้อ มู ล แก่ ส าธารณชน การซ้ อ มรับ มือ
		 ในสถานการณ์จำ� ลอง และการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน เป็ นต้น
การจัดสรรผู้รบั ความเสี่ยงใหม่ (การถ่ายโอนหรือแบ่งปั นความเสี่ยง) หมายถึง
		 กระบวนการท�ำสัญญาหรือข้อตกลงเพือ่ ให้มผี รู้ บั ผลกระทบจากความเสีย่ งแทน วิธกี ารนี้
		 แสดงให้เห็นว่าความเสีย่ งยังคงเดิม แต่มกี ารจัดการให้มบี คุ คลอืน่ มารับช่วงหรือแบ่งเบา
		 ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความเสีย่ ง โดยมากอยูใ่ นรูปของการท�ำประกันภัย
ทัง้ นี้ ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสีย่ งตามกลยุทธ์ขา้ งต้น ในกรณีแผ่นดินไหว
ลมพายุ และอุทกภัย ได้น�ำเสนอไว้ในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ประเภทของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว และพายุ และอุทกภัย
ประเภท
ของภัย

แผ่นดิ นไหว

พายุโซนร้อน
และอุทกภัย

ประเภททางเลือกในการจัดการภัยพิบัติ
การป้องกัน/
หลีกเลี่ยง

การลดผลกระทบ

การเตรียมความพร้อม

การถ่ายโอนหรือ
แบ่งปันความเสี่ยง

ย้ายสิง่ ก่อสร้าง
ใช้วสั ดุและวิธกี าร การวางแผนเฉพาะกิจฉุกเฉิน ประกันความเสีย่ ง
และโครงสร้างที่
ก่อสร้างทีท่ นต่อ
ซึง่ ครอบคลุมทัง้ บริเวณ
จากแผ่นดินไหว
เปราะบางทัง้ หมด
แผ่นดินไหว ออก
การเฝ้ าระวังแผ่นดินไหว
การรวมกลุม่
จากบริเวณพืน้ ที่
กฏหมายควบคุม
การซ้อมรับมือแผ่นดินไหว ความเสีย่ ง เงินทุน
เสีย่ งสูง ซึง่ จะได้
สิง่ ก่อสร้าง
การจัดเตรียมสิง่ ของยังชีพ ส�ำหรับซ่อมสร้าง
ผลกระทบจากแรงสัน่
การซ่อมแซมและ
และสิง่ ของส�ำรองจ่าย การ
และกองทุน
และ บริเวณเสีย่ งต่อ เสริมความแข็งแรง ฝึกทีมค้นหาและช่วยเหลือ ออมทรัพย์ชมุ ชน
ทรายเดือด หรือ
อาคาร การวางแผน
การจัดท�ำระบบเตือนภัย ส�ำหรับการซ่อมสร้าง
ทรายเหลว
การใช้ทด่ี นิ โดย
คลืน่ ยักษ์สนึ ามิลว่ งหน้า
และฟื้ นสภาพ
ค�ำนึงถึงความเสีย่ ง การให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
และการเพิม่ ความตระหนัก
ย้ายชุมชน
ก่อสร้างแนวก�ำบัง
ทีส่ มุ่ เสียงออกห่าง ลมหรือใช้พน้ื ทีท่ าง
จากชายฝั ง่ และ
ธรรมชาติในการลด
เส้นทางพายุ
แรงลม ก่อสร้างคันดิน
รวมถึงบริเวณ
หรือเขือ่ นหรือก�ำแพง
พืน้ ทีต่ ่ำ� ซึง่ เสีย่ ง
คลืน่ และอืน่ ๆ
ต่ออุทกภัย
เป็ นแนวกัน้ น�้ำ
ยกอาคารให้บริเวณ
เสีย่ งต่อน�้ำท่วม
อยูเ่ หนือระดับน�้ำ
ทีค่ าดการณ์ไว้
ใช้แนวก�ำบังธรรมชาติ
เช่น ป่ าชายเลน
วางแผนทีด่ นิ โดย
ค�ำนึงถึงความเสีย่ ง

การเฝ้ าระวัง การพยากรณ์ ประกันความเสีย่ ง
การเตือนภัยล่วงหน้าส�ำหรับ อุทกภัย ประกัน
พายุไต้ฝนุ่ การเตือนภัย ผลผลิตจากภัยพิบตั ิ
น�้ำท่วมล่วงหน้า การจัดการ เงินทุนเพือ่ การ
และการวางแผนอพยพ
ซ่อมสร้าง หรือ
การจัดเตรียมสิง่ ของยังชีพ กองทุนออมทรัพย์
การหาทีห่ ลบพายุไต้ฝนุ่ และ ของชุมชนส�ำหรับ
ก�ำหนดศูนย์อพยพฉุกเฉิน
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซือ้ บ้าน
ในพืน้ ทีน่ ้�ำท่วมถึง
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กล่องข้อความ 6 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงในเมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย

เมืองเซอมารัง บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เป็ นเมืองชายฝั ง่ ทะเลทีเ่ ผชิญกับปั ญหา
ระดับน�้ำทะเลทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และปั ญหาอุทกภัยบริเวณชายฝั ง่ เช่นเดียวกับเมืองชายฝั ง่ ทะเลอื่น ๆ
ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะประสบภัยที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ท�ำให้ม ี
ความพยายามในการศึกษาหาทางเลือกเพื่อลดผลกระทบจากปั ญหาดังกล่าว ทัง้ การย้ายออก
จากพืน้ ทีย่ า้ ยฝั ง่ หลีกเลีย่ งการก่อสร้างบริเวณพืน้ ทีช่ ายฝั ง่ ปรับตัวด้วยการป้ องกัน หรือปรับตัว
ตามระดับน�้ำทะเลทีเ่ พิม่ สูงขึน้ (Yuniartanti, 2012) การศึกษาดังกล่าวได้สำ� รวจผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ครัวเรือนประสบ และวิธกี ารส่วนตัวและส่วนรวมในการลด
ผลกระทบ รวมทัง้ ศึกษาเงื่อนไขเกีย่ วกับต้นทุน เพื่อตรวจสอบว่าเหตุใดการย้ายทีอ่ ยู่จงึ ไม่ใช่
ทางเลือกอันดับแรกส�ำหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากภัยด้านสภาพอากาศ
ทางเลือกในการจัดการความเสีย่ งของเมืองเซอมารังตามการศึกษานี้ มีทงั ้ สิน้ 3 ประการ
ซึ่งมุ่งเน้ นในการปรับและเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเปราะบางหรือจ� ำกัด
ความล่อแหลม ได้แก่
1) การเวรคืนทีด่ นิ และย้ายไปยังพืน้ ทีอ่ น่ื ซึง่ ไม่เสีย่ งต่ออุทกภัยจากระดับน�้ำทะเลทีเ่ พิม่ สูงขึน้
2) การลดผลกระทบด้วยการสร้างเขือ่ นกัน้ น�้ำ และลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานในการป้ องกัน
		 บริเวณชายฝั ง่ เพื่อลดความเปราะบางต่อคลื่นพายุซดั ฝั ง่ และการเพิม่ ของระดับน�้ ำทะเล
		 ทีค่ าดการณ์ไว้ และ
3) การปรับตัวด้วยการยกระดับบ้าน
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กล่องข้อความ 6 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงในเมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย (ต่อ)

การหนี หรือหลีกเลี่ยง

การลดผลกระทบ

การปรับตัว
รูปที่ 11 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงจากคลื่นซัดชายฝั่ง

หลังการระดมความคิดในขัน้ ต้น ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียจะมีทางเลือกในการจัดการความเสีย่ ง
มากมาย ซึง่ จ�ำเป็ นต้องมีการศึกษา พูดคุย หารือ และวิเคราะห์ว่ามาตรการใดเหมาะสมทีส่ ุด
ในการจัดการกับความเสีย่ ง ทัง้ นี้ การเปิ ดโอกาสให้มกี ารตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมอาจท�ำให้ม ี
ความซับซ้อนในเชิงกระบวนการ แต่เป็ นสิง่ ควรท�ำเนื่องจากทางเลือกแต่ละทางล้วนน� ำไปสู่
ผลกระทบต่อชุมชนเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน
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ประเด็นทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการประเมินทางเลือกเพือ่ ลดผลกระทบจากความเสีย่ ง คือ การแสดง
ให้เห็นผลทีจ่ ะเกิดขึน้ กับชุมชนทีม่ คี วามเสีย่ ง กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพือ่ การลดความเสีย่ ง
จากภัยพิบตั ไิ ด้เน้นผลลัพธ์หรือเป้ าหมายในการจัดการความเสีย่ งไว้ 7 ประการ และมุง่ ท�ำให้เกิด
ผลสัมฤทธิ ์ภายในปี พ.ศ. 2573 ในจ�ำนวนเป้ าหมายดังกล่าว มี 4 ประการทีส่ ามารถน�ำมาใช้เป็ น
เป้ าหมายในการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ไิ ด้ คือ
การลดจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ
การลดจ�ำนวนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ (เช่น ผูอ้ พยพ)
การลดความสูญทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภัยพิบตั ิซ่ึงสะท้อนให้เห็นจากตัวเลข
		 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP)
การลดความเสียหายจากภัยพิบตั ติ อ่ โครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญและการชะงักของบริการ
		 พืน้ ฐาน
นอกเหนือจากเป้ าหมายจากกรอบการด�ำเนินงานเซนไดฯ แล้ว ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการลด
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั อิ าจใช้วธิ กี ารอีกวิธหี นึ่งทีเ่ รียกว่า S.T.A.P.L.E.E ทีจ่ ดั ท�ำโดยส�ำนักจัดการ
ภาวะฉุกเฉินส่วนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Emergency Management Agency:
FEMA) ในการประเมินทางเลือกในการลดความเสีย่ งได้ โดยวิธกี ารนี้ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยส�ำคัญ
7 ประการคือ
1. สังคม (social) ทางเลือกในการลดผลกระทบจะได้ผลก็ต่อเมื่อได้เริม่ มีการด�ำเนินการ
ขึน้ จริงและการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชดิ ของสาธารณชนตัง้ แต่เริม่ ต้นกระบวนการ เช่น การท�ำ
ประชาพิจารณ์ หรือการเจรจาต่อรองกับสาธารณะ เพื่อให้ทางเลือกในการลดผลกระทบได้รบั
การสนับสนุ นเป็ นเรื่องจ�ำเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากท�ำให้ได้รบั มุมมองทางความคิดเห็นที่หลาก
หลายจากประชาชน ทัง้ ข้อดีและข้อเสีย เป็ นการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์และผลกระทบ
ด้านลบต่อประชากรบางกลุ่มซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไม่ได้รบั การสนับสนุ นจากสาธารณชน
มาตรการทีเ่ ลือกอาจถูกต่อต้านหรือล้มเหลว
2. วิ ชาการ (technical) ควรมีการตรวจสอบเพื่อหาจุดอ่อนทางเทคนิ คของทางเลือก
แต่ละอย่าง ว่าจะสามารถช่วยลดความสูญเสียในระยะยาวได้หรือไม่ และมีผลกระทบทางทุตยิ ภูม ิ
ทีอ่ าจจะกลบประโยชน์ทไ่ี ด้หรือไม่
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3. การบริหารจัดการ (administrative) จะต้องตรวจสอบว่าชุมชนหรือเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
มีศกั ยภาพในบริหารจัดการวิธกี ารที่ใช้ในการลดผลกระทบดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากวิธกี าร
บางอย่างอาจเกีย่ วข้องกับสิง่ ปลูกสร้าง เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ ระบบ หรือแม้แต่กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพ อาจจ�ำเป็ นต้องใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่แล้วในพืน้ ทีเ่ พือ่ บริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของทักษะ ก�ำลังคน เงินทุน และการบ�ำรุงรักษา ในขณะที่บางวิธกี ารอาจจ�ำเป็ นต้องได้รบั
ความช่วยเหลือเป็ นอย่างมากจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
4. การเมือง (political) มาตรการลดผลกระทบมักเกี่ยวข้องกับการเมืองเป็ นอย่างมาก
เช่นเดียวกับมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ ซึง่ จ�ำเป็ นต้องใช้งบประมาณ ต้องได้รบั อนุ ญาตหรืออนุ มตั ิ
อาจรวมไปถึงการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของชุมชน การใช้ทด่ี นิ สาธารณะ และอาจเกีย่ วพันกับ
ฐานเสียงหรือความนิยมของผูน้ �ำทางการเมืองซึง่ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั มิ าตรการดังกล่าว ด้วยเหตุน้ี
มิตทิ างการเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับทางเลือกแต่ละทางย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะเลือกมาตรการใด
ในการด�ำเนินการ
5. กฎหมาย (legal) ทางเลือกในการลดผลกระทบหลายทางจ�ำเป็ นต้องมีการใช้อำ� นาจทาง
กฎหมายเข้ามาเกีย่ วข้องเพื่อให้มผี ลบังคับใช้ โดยต้องตรวจสอบว่าเป็ นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะจัดตัง้
หน่วยงานหรือก�ำหนดอ�ำนาจทางกฏหมายในระดับชาติ จังหวัด หรือท้องถิน่ เพือ่ ด�ำเนินการตาม
มาตรการลดผลกระทบทีเ่ สนอ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงเรือ่ งการจัดท�ำระเบียบข้อบังคับเพือ่
ประกอบมาตรการลดผลกระทบและสนับสนุ นการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายใน
การด�ำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว
6. เศรษฐกิ จ (economic) เช่นเดียวกับโครงการอื่น ๆ ทางเลือกในการลดผลกระทบ
จะต้องมีความคุม้ ค่าในการลงทุน และต้องอยู่ในวงเงินทีผ่ สู้ นับสนุ นโครงการสร้างสามารถจ่าย/
ให้การสนับสนุ นได้ โครงการเพื่อลดผลกระทบมักเกี่ยวข้องกับการลงทุนทางโครงสร้างหรือ
การพัฒนาศักยภาพ และมักจ�ำเป็ นต้องส่งมอบให้เจ้าของพืน้ ทีด่ แู ล บ�ำรุงรักษา หรือด�ำเนินการ
ต่อเนื่องไปในอนาคตเป็ นระยะเวลานานหลังจากโครงการส�ำเร็จแล้ว ซึง่ จ�ำเป็ นต้องใช้งบประมาณ
และบุคลากรในพืน้ ที่ ซึง่ ความเป็ นไปได้ในเชิงงบประมาณ สามารถเป็ นได้ทงั ้ การใช้งบประมาณ
ประจ�ำปี ของพืน้ ที่ งบประมาณพิเศษ หรือการกูย้ มื เพิม่ เติม
7. สิ่ ง แวดล้ อ ม (environmental) มาตรการลดผลกระทบหลายมาตรการส่ ง ผลต่ อ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ทางบวกก็ลบ (ในบางครัง้ เป็ นได้ทงั ้ บวกและลบในคราเดียวกัน)
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ นต้องมีการพิจารณาผลกระทบเหล่านี้ เนื่องจากมาตรการทีค่ ดั เลือกอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมได้ระยะยาว
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ทัง้ นี้ อาจจ�ำเป็ นต้องทบทวนมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งทัวไปที
่ เ่ คยใช้การได้ดใี นอดีต แต่
เนื่องจากภัยมีระดับความรุนแรงทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และมีสภาพทางอุตุ-อุทกนิยมวิทยาทีไ่ ม่แน่ นอน
ซึง่ เป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ กลยุทธ์ของท้องถิน่ ในการรับมือกับความเสีย่ ง
ทีผ่ า่ นมาอาจช่วยให้ชมุ ชนพ้นจากภัยได้ในอดีต แต่อาจไม่ได้ผลในสภาพปัจจุบนั ดังนัน้ อาจจ�ำเป็ น
ต้องเพิม่ ศักยภาพในการปรับตัว และปรับมาตรการลดผลกระทบให้เข้ากับบริบทและสภาพการณ์
เฉพาะ โดยอาจใช้มาตรการหลายอย่างสนับสนุ นซึ่งกันและกันเพื่อจัดการกับความเสีย่ งที่ม ี
ความส�ำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายทีส่ ุดแล้ว เป้ าหมายส�ำคัญของมาตรการทุกอย่าง คือ
การช่วยแก้ไขความล่อแหลม ความเปราะบาง การเพิม่ ศักยภาพในการรูร้ บั ปรับตัว และการกลับ
คืนสูภ่ าวะปกติหลังจากเกิดภัย

7

การส่งเสริมให้มี
การประเมินความเสี่ยง
จากภัยพิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในประเทศไทย

จากการศึกษาเชิงวิชาการในโครงการ MADRiD พบว่า การประเมินความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
จะมีความก้าวหน้าและแพร่หลายมากขึน้ หากมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในมิตติ ่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน่ วยงานในจังหวัด เอกชน และ
		 ภาคประชาชน)
		 ส�ำหรับการมีสว่ นร่วมของผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนัน้ หน่วย
งานหลักในการด�ำเนินงานควรเป็ นส�ำนักงานจังหวัด โดยเฉพาะในส่วนทีด่ แู ลยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพือ่ การพัฒนาจังหวัด ร่วมกับ ส�ำนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเนื่องจากการ
ประเมินความเสีย่ งจ�ำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจากหลายหน่วยงาน หน่วยงานหลักทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานหรือ
ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานควรมีอำ� นาจในการเข้าถึงข้อมูลพืน้ ฐานและข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการประเมิน
ความเสีย่ งในด้านต่างๆ และมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจใช้กระบวนการจัดตัง้
คณะท�ำงานของจังหวัด เป็ นกลไกในการสร้างความมีสว่ นร่วมของหน่วยงานหรือกลุม่ คนทีเ่ ป็ นผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียและควรเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินความเสีย่ งตัง้ แต่เริม่ ต้น
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2. ด้านข้อมูลพืน้ ฐาน
		 ส�ำหรับข้อมูลพืน้ ฐานซึง่ เป็ นส่วนส�ำคัญในการประเมินความเสีย่ งในประเทศไทยยังมีจุด
ทีส่ ามารถพัฒนาเพิม่ เติมได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ข้อมูลทุตยิ ภูมสิ ว่ นมาก
จัดเก็บไว้เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน/รายงานภายในหน่วยงานเป็ นหลัก จึงมักอยูใ่ นรูปแบบ
ของเอกสารสเปรดชีต (spreadsheet) พิมพ์เขียว รูปแบบไฟล์ MS word หรือ PDF และมี
รายละเอียดในการจัดเก็บแบบเฉพาะหน่วยงาน ยากทีจ่ ะสามารถแปรผลไปใช้โดยหน่วยงานนอกได้
อีกทัง้ ข้อมูลด้านสถานทีต่ งั ้ ขององค์ประกอบทีม่ คี วามเสีย่ งต่าง ๆ หรือข้อมูลฐานภายในจังหวัด
ยังขาดข้อมูลในเชิงพิกดั สถานทีต่ งั ้ อยูม่ าก จึงท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัดในการแปลงข้อมูลทีพ่ อมีอยูใ่ ห้อยู่
ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับการใช้งานด้วยระบบ GIS เพือ่ ทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการประเมินความเสีย่ ง
และแสดงผลในรูปแบบแผนทีไ่ ด้ ด้วยเหตุน้ี จึงควรมีการสนับสนุ นให้มมี าตรฐานในการจัดเก็บ
ข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็ น เพือ่ ให้หน่ วยงานต่าง ๆ สามารถจัดเก็บข้อมูลและแชร์ขอ้ มูลในรูปแบบ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ GIS นอกจากนี้ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลความเสียหายจากภัยทีเ่ กิดขึน้ จริงควรท�ำให้เป็ นระบบและเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิ
เดียวกันทัง้ ประเทศ ควรมีการบันทึกต�ำแหน่ งที่เกิดความเสียหาย ลักษณะและความรุนแรง
ของความเสียหาย ข้อมูลพื้นฐานของสิง่ ที่เสียหาย และควรมีการบันทึกความรุนแรงของภัย
ที่จุดเกิดเหตุอกี ด้วย หากสามารถพัฒนาฐานข้อมูลเหล่านี้ให้มคี วามครบถ้วน สมบูรณ์ และ
อยูใ่ นรูปแบบทีถ่ กู ต้อง จะท�ำให้มปี ระโยชน์อย่างมากในการประเมินความเสีย่ งจากภัยพิบตั ใิ ห้ม ี
ความแม่นย�ำและสมบูรณ์มากขึน้ ต่อไปในอนาคต
3. ด้านเทคโนโลยี
		 เนื่องจากข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินความเสีย่ งอยูใ่ นรูปแบบ GIS จึงจ�ำเป็ นต้องใช้โปรแกรม
เกีย่ วกับ GIS ในการประมวลผล ซึง่ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงในการค�ำนวณและ
จัดท�ำแผนทีก่ ารประเมินความเสีย่ ง โดยหน่วยงานทีท่ ำ� การศึกษาควรมีคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ทีเ่ หมาะสมในการด�ำเนินงาน และในการเผยแพร่ขอ้ มูลส�ำคัญให้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถใช้ผลจาก
การประเมินความเสีย่ งเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและปฏิบตั กิ ารได้มปี ระสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ
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4. ด้านบุคคลากร
		 เนื่องจากการประเมินความเสีย่ งจ�ำเป็ นต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญหลากหลายสาขา หน่ วยงาน
ภาครัฐจึงควรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการด�ำเนินงานร่วมกัน รวมทัง้ ในการผลิต
บุคลากรหรือว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามสามารถในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการประเมินความเสีย่ ง
เช่น ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอุทกศาสตร์และอุทกวิทยาศาสตร์เพือ่ การประเมินอุทกภัย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
แผ่นดินไหวและธรณีวทิ ยาเพื่อการประเมินแผ่นดินไหว ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสังคมศาสตร์และด้าน
โครงสร้างของอาคารเพือ่ การประเมินความเปราะบางด้านสังคมและกายภาพ และอื่น ๆ ตามที่
ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
		 นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่ วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการประเมินความเสีย่ ง สามารถด�ำเนินงานได้อย่างน้อยทีส่ ุดในฐานะผูป้ ระสานงานให้เกิด
การประเมินความเสีย่ ง มีความเข้าใจเพียงพอในการควบคุมคุณภาพ วางแนวทางในการประยุกต์ใช้
ผลของการประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ การสือ่ สารข้อมูลความเสีย่ งเพือ่ ประโยชน์ในการวางแผน
พัฒ นาจัง หวัด ให้ม ีค วามปลอดภัย จากภัย พิบ ัติไ ด้ และเนื่ อ งจากการประเมิน ความเสี่ย งมี
ความเชื่อมโยงกับการใช้ระบบ GIS เป็ นอย่างมาก ทัง้ ในกระบวนการประเมินความเสีย่ งและ
การแสดงผลข้อมูลความเสีย่ ง ดังนัน้ จึงควรให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้าน GIS
ภายในหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย
5. ด้านการกระจายองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมิ นความเสี่ยงสู่จงั หวัดต่างๆ
		 ผลของการประเมิน ความเสี่ย งมีป ระโยชน์ อ ย่า งมากและสามารถใช้เ ป็ น แนวทางใน
การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ รวมทัง้ การน� ำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดได้
จึงควรส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่ความรู้และความส�ำคัญของการประเมินความเสี่ยง รวมทัง้
การประยุกต์ใช้ผลการประเมินความเสีย่ งให้เกิดประโยชน์ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในส่วนกลาง
และจังหวัดมีความเข้าใจมากขึน้ อีกทัง้ ควรมีการส่งเสริมให้เกิดกลไกการประสานงานระหว่าง
หน่ วยงานให้มกี ารสนับสนุ นการพัฒนาข้อมูล และสร้างความร่วมมือในการประเมินความเสีย่ ง
จากภัยพิบตั อิ ย่างเป็ นระบบต่อไป
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