
การจัดการภัยพิบัติและการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย
กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เมษายน ๒๕๕๔ 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
บทนํา 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดทําการศึกษาเบื้องตน (In-House 
Report) เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติกรณีตางๆ ในหลายประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบข้ันตอนและ  
แนวทางการจัดการเตือนภัย  การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติและการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย เพ่ือ
นํามาใชเปนขอเสนอประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมท้ังการ
ปองกัน บรรเทาทุกขและใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยในอนาคต โดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาตางๆ 
ไดแก  

๑. การเกิดคลื่นยักษสึนามิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เม่ือป  ๒๕๔๗   
๒. กรณีพายุเฮอริเคนแคทรินาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ป  ๒๕๔๘  
๓. การเกิดพายุหมุนนารกิสท่ีประเทศพมา ป  ๒๕๕๑ 
๔. การเกิดแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิในประเทศญี่ปุน ป ๒๕๕๔ 
๕. เหตุการณอุทกภัยท่ีประเทศไทยเม่ือปลายป  ๒๕๕๓ และเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 

๑. ภัยพิบัติ : สถานการณและแนวโนม 

ทศวรรษท่ีผานมาเปนชวงเวลาท่ีภัยพิบัติขนาดใหญเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก สรางความเสียหายท้ังตอชีวิต 
ทรัพยสิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมคิดเปนมูลคามหาศาล สําหรับประเทศกําลังพัฒนา 
ภัยพิบัติเปนอุปสรรคสําคัญในการบรรลุถึงเปาหมายการพัฒนาท่ีจะทําใหชีวิตความเปนอยูของสังคม
มนุษยดีข้ึน นอกจากนี้ หากการจัดการ ภัยพิบัติ ของรัฐบาลไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของประชาชนไดแลว เสถียรภาพและความม่ันคงของรัฐบาลยอมถูกกระทบกระเทือน  

ในอนาคต แนวโนมการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบตางๆ จะทวีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน นอกจากนั้น การขยายตัวของประชากรและการ
เติบโตของเมืองในชวงท่ีผานมา เปนการขยายพ้ืนท่ีการตั้งถ่ินท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเขาไปในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงตอภัยพิบัติมากข้ึน ทําใหแนวโนมความสูญเสียและการรับมือกับ
ภัยพิบัติมีความซับซอนยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม ประเทศตางๆ ไดพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ  
ท่ีทันสมัย และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงชวยใหตัวเลขผูเสียชีวิตลดจํานวนลง แตระบบการจัดการ
ภัยพิบัติในภาพรวม ยังมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน    

สําหรับประเทศไทย มีประสบการณในการเผชิญกับภัยธรรมชาติตามฤดูกาลบอยครั้ง  แตอยูใน
ขอบเขตท่ีจํากัดและอยูในภาวะท่ีสามารถจัดการได นอกจากนี้ ชุมชนในพ้ืนท่ียังไดเรียนรูและสั่งสม
ภูมิปญญาเพ่ือปรับวิถีชีวิตใหสามารถอยูรวมกับความแปรปรวนของธรรมชาติตามฤดูกาลไดเปนอยาง
ดี อยางไรก็ตาม ในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา ประเทศไทยตองประสบกับภัยพิบัติท่ีรุนแรงบอยครั้งมากข้ึน 
และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศมากข้ึนโดยลําดับ 



๒ 
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๒. แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ 

การปองกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติสมัยใหมเปนการวางแผนเพ่ือเผชิญหนากับสถานการณตั้งแต
กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุท่ีตอเนื่องจนครบกระบวนการ เรียกวา ‘วงจรการ
จัดการสาธารณภัย’ ประกอบดวย 

๒.๑ การปองกัน ( Prevention) คือ การดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิใหภัยพิบัติและ
ความสูญเสียเกิดข้ึน 

๒.๒ การบรรเทาผลกระทบ  (Mitigation) คือ กิจกรรมท่ีมุงในการลดผลกระทบและความรุนแรง
ของภัยพิบัติท่ีกอใหเกิดอันตรายและความสูญเสียแกชุมชนและประเทศชาติ  

๒.๓ การเตรียมพรอม (Preparedness) คือ การเตรียมการลวงหนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ใหกับรัฐบาล องคกรปฏิบัติ ชุมชน และปจเจกบุคคล ในการเผชิญกับภาวการณเกิดภัยพิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๒.๔ การรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบัติอยางทันทีทันใดเม่ือ
ภัยพิบัติเกิดข้ึน  

๒.๕ การฟนฟูบูรณะ (Recovery) การฟนฟูบูรณะเปนข้ันตอนท่ีดําเนินการเม่ือเหตุการณ  
ภัยพิบัติผานพนไปแลว เพ่ือใหพ้ืนท่ีหรือชุมชนท่ีไดรับภัยพิบัติกลับคืนสูสภาพท่ีดีข้ึน 

๒.๖ การพัฒนา (Development) การพัฒนาภายหลังเหตุการณภัยพิบัติครอบคลุมถึงการ
ทบทวน และศึกษาประสบการณการจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน แลวทําการปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงานตางๆ ท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยท่ีสุด  

 

๓. กรณีศึกษา : การจัดการภัยพิบัติขนาดใหญและการชวยเหลือฟนฟู 
๓.๑ กรณีการเกิดพายุเฮอริเคนแคทรินา เม่ือ ป  ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) 

เฮอริเคนแคทรินา ( Katrina) เกิดข้ึนในมหาสมุทรแอตแลนติกเม่ือ ป ๒๕๔๘ ถือเปนภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติท่ีมีมูลคาความเสียหายสูงท่ีสุด นับเปนหนึ่งในหาของพายุเฮอริเคนท่ีทําใหมี
ผูเสียชีวิตมากท่ีสุดในประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา และเปนพายุท่ีมีความรุนแรงเปน
อันดับ ๖ ในมหาสมุทรแอตแลนติกท่ีมีการบันทึกไว มีผูไดรับผลกระทบ ๑.๕ ลานคน มี
ผูเสียชีวิตถึง ๑,๘๓๖ คน ระหวางการเกิดพายุและน้ําทวม มีการประเมินมูลคาการสูญเสีย
ทรัพยสินประมาณ ๘๑ พันลานเหรียญสหรัฐฯ ประชากรราว ๘๐๐,๐๐๐ คนไมมีท่ีอยูอาศัย 

กลไกการเฝาระวัง การชวยเหลือผูประสบภัยและการฟนฟูความเสียหาย 

• มีหนวยงานรับผิดชอบระดับประเทศ คือ Federal Emergency Management 
Agency (FEMA) โดยประธานาธิบดีเปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูอํานวยการ FEMA   



๓ 
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• การประสานงานระหวางหนวยงานกลางและหนวยงานทองถิ่น  เม่ือเกิดภาวะ
ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ  หนวยงานทองถ่ินของรัฐ (State) จะเขารับผิดชอบดําเนินการ
เปนอันดับแรก  โดยผูวาการรัฐจะพิจารณาประกาศเขตภัยพิบัติ  หากหนวยงาน
ทองถ่ินระดับรัฐไมสามารถชวยเหลือแกไขปญหาได  รัฐบาลกลาง (Federal) จะเขา
ควบคุมสถานการณ ประธานาธิบดีจะประกาศใหพ้ืนท่ีนั้นๆ เปนพ้ืนเขตภัยพิบัติ  และ
รัฐบาลกลางจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ือแกไขปญหา  โดยมีระบบการจัดการ
เรียกวา National Incident Management System: NIMS มีผูท่ีรับผิดชอบ 
สั่งการอยางมีเอกภาพ (unified command) เรียกวา Incident Commander (IC) 
โดยประสานการสนับสนุนและนโยบายจากหนวยงานระดับชาติทุกแหงท่ีเก่ียวของ
ไปสูหนวยงานในพ้ืนท่ีตามระบบการสั่งการ (Incident Command System) ให
สามารถรวมกันปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ศูนยเฮอริ เคนแหงชาติ (National Hurricane Center: NHC) จะทําหนาท่ีเฝา
ติดตามพายุและแจงไปยังพ้ืนท่ีท่ีเปนเสนทางผานของพายุ หนวยปองกันภัยชายฝง
ของสหรัฐจะเปนผูเตือนภัยตามพ้ืนท่ีท่ีคาดหมายวาจะไดรับผลกระทบ หนวยงาน
อ่ืนๆ เชน ศูนยฝกอบรมการบินจะมีการบินเพ่ือทําการสํารวจและชวยเหลือ  

• รัฐบาลทองถิ่น ตั้งหนวยปองกันภัยของตนเพ่ือเตรียมพรอมรับการข้ึนฝงของเฮอริเคน
แคทรินา รับผิดชอบการปฏิบัติหากมีคําสั่งอพยพ เเละไดเตรียมการโดยสรางท่ีพัก
ชั่วคราวฉุกเฉินในชุมชนแถบชายฝง รวมท้ังมีท่ีพักชั่วคราวท่ีเตรียมสํารองไว และ
เตรียมแผนอพยพไวเพ่ือใหรัฐบาลทองถ่ินทําการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ี  

ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากเฮอริเคนแคทรินา 

• การชวยเหลือท่ีหยุดชะงักไปขณะเกิดภัย เม่ือพายุพัดผานพ้ืนท่ีประสบภัยแลว ไดเกิด
ภาวะสูญญากาศ โดยความชวยเหลือไดหยุดชะงักไปชวงเวลาหนึ่ง ทําใหเกิดปญหากับ
ผูประสบภัยในพ้ืนท่ีหลบภัย  

• ระ บบการติดตอส่ือสารไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เม่ือเกิดพิบัติภัยจาก  
เฮอริเคนแคทรินา ระบบการติดตอสื่อสารเกิดความเสียหาย ทําใหไมสามารถติดตอ
ประสานงานใหผูประสบภัยทราบแนวทางท่ีควรปฏิบัติ ประกอบกับการประเมิน
สถานการณท่ีผิดพลาดของรัฐบาลกลาง  ทําใหการสั่งการและการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยเปนไปอยางลาชา    

• การระดมสรรพกําลังและการใชทรัพยากรในภาวะฉุกเฉินยังขาดประสิทธิภาพ   
ไมมีแผนระดมสรรพกําลัง เชน ยานพาหนะเพ่ือการอพยพประชาชน การเตรียม
เสบียงอาหารอยางเพียงพอ หรือสามารถรวบรวมมาจากแหลงอาหารในพ้ืนท่ี เชน 
ซุปเปอรมารเก็ต นอกจากนั้น กองกําลังทหารท่ีรัฐสงเขาไปรักษาการในพ้ืนท่ีภัยพิบัติ 
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ก็ใหความสําคัญกับการควบคุมความรุนแรงและการปลนชิงทรัพย  โดยทําหนาท่ีการ
ชวยเหลือบรรเทาทุกขเพียงเล็กนอย 

การฟนฟูบูรณะหลังภัยพิบัติ  

• การฟนฟูประเทศหลังภัยพิบัติ  สําหรับเหตุการณเฮอริเคนแคทรินาไดสรางปญหาท่ี
รอการแกไขและฟนฟูท้ังระยะสั้นและระยะยาว ไดแก การฟนฟูวิถีการดํารงชีวิต 
อาชีพ รายได และการจางงาน การบูรณะซอมแซม การระบายน้ําออกจากเมือง การ
ซอมถนน เสนทางคมนาคม สาธารณูปโภค  การดูแลทรัพยสินของประชาชนท่ีตอง
อพยพออกจาท่ีพัก  การดูแลเด็กท่ีพลัดพรากจากครอบครัว หรือสูญเสียบิดามารดา  
การจัดการกับขยะและของเสียตางๆ  

• กฎหมายเพ่ือการฟนฟูหลังการเกิดภัยพิบัติ ในการฟนฟูความเสียหายรัฐบาล
สหรัฐฯ ไดออกกฎหมายเรียกวา New Orleans and Louisiana: Hurricane 
Katrina Disaster Relief and Economic Recovery Act โดยมีสาระสําคัญ
เก่ียวของกับดานความม่ันคงภายในรัฐ ดานการคาภายในทองถ่ิน การชวยเหลือดาน
สังคม สาธารณูปโภค และการศึกษา  การเตรียมการและชวยเหลือเรงดวนใน
สถานการณฉุกเฉิน  ดานท่ีอยูอาศัย ดานการเกษตร  ดานการฟนฟูพ้ืนท่ีลุมน้ําและ  
ปาไม และดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

• การฟนฟูชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนแคทรินา  มีมาตรการเรง
ฟนฟูชุมชนเพ่ือตอบสนองความตองการดานท่ีอยูอาศัยในระยะยาว มาตรการ
ซอมแซมและเพ่ิมความแข็งแรงของระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มาตรการการฟนฟู
ระบบเศรษฐกิจและปกปองแรงงาน มาตรการฟนฟูสิ่งแวดลอมและพ้ืนท่ีสีเขียว 
มาตรการรักษาความตอเนื่องของการใชจายภาครัฐ รวมท้ังผลประโยชนและการ
ใหบริการตางๆ มาตรการใหบริการดานสาธารณสุข สวัสดิการสังคม อาหารและ
การศึกษาอยางตอเนื่องและเพียงพอ  

• ปญหาดานการฟนฟูบูรณะ  ไดแก ความลาชาของการดําเนินงาน ความยุงยากของ
ระเบียบข้ันตอน การบริหารจัดการท่ีไมมีประสิทธิภาพ  

๓.๒ กรณีการเกิดเหตุการณพายุหมุนนารกิส ๒๕๕๑  

พายุหมุนนารกิสกอตัวในฤดูมรสุมเม่ือ ปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ 
สรางความเสียหายในพ้ืนท่ีโดยรอบมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือโดยเฉพาะในพมา ซ่ึงผลของ
พายุไซโคลนนารกีสไดกอความเสียหายเปนวงกวาง โดยปรากฏรายงานผูเสียชีวิตกวาสอง
หม่ืนคนและผูสูญหายกวาสี่หม่ืนคน ซ่ึงจากการเกิดภัยพิบีติครั้งนี้ รัฐบาลพมาไมไดใสใจแกไข
สถานการณเทาท่ีควรท้ังการใหความชวยเหลือผูบาดเจ็บ การคนหาผูสูญหายและการจัดการ
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ศพผูเสียชีวิต ทําใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณและความพยายามจากหลายฝายท่ีจะเรียกรองให
รัฐบาลพมายอมรับความชวยเหลือจากนานาชาติ 

การชวยเหลือผูประสบภัยและการฟนฟูความเสียหายจากพายุไซโคลนนารกีส 

• รัฐบาลทหารพมาไดประกาศใหเขตยางกุง เขตอิรวดี เขตหงสาวดี ตลอดจนรัฐมอญ
และรัฐกะเหรี่ยงเปนเขตประสบพิบัติภัย  

• ผูแทนรัฐบาลทหารพมาประจําเมืองนิวยอรกไดรองขอความชวยเหลือจาก
สหประชาชาติอยางเปนทางการสําหรับความเสียหายจากพายุหมุนนารกิสใน
ประเทศพมา ซ่ึงหลายประเทศใหการตอบรับและพรอมใหการชวยเหลืออยางเต็มท่ี 
อยางไรก็ดี รัฐบาลทหารพมากลับแสดงความประสงคท่ีจะไมรับความชวยเหลือจาก
นานาชาติ  ไมอนุมัติบัตรผานแดนใหแกบุคคลตางดาว แมวาบุคคลเหลานั้นประสงค
จะเดินทางเขาไปในประเทศเพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัยก็ตาม  ตอมารัฐบาล
ทหารพมาไดยอมรับความชวยเหลือจากนานาชาติอยางเปนทางการเฉพาะเครื่อง
อุปโภค บริโภคและเวชภัณฑตาง ๆ แตไมอนุญาตใหบุคลากรตางชาติเขาไปปฏิบัติ
หนาท่ีในประเทศพมา  

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดตั้ง 
คณะทํางานเฉพาะกิจดานมนุษยธรรมอาเซียน ( ASEAN Humanitarian Task 
Force) และจัดการประชุมรวม อาเซียน-สหประชาชาติ เพ่ือรับความชวยเหลือจาก
ท่ัวโลก (ASEAN-United Nations International Pledging Conference) จากนั้น
ไดจัดตั้ง Tripartite Core Group (TCG) (กลุมแกนกลางไตรภาคี) ประกอบดวย
ตัวแทนรัฐบาลพมา ASEAN และองคการสหประชาชาติ  TCG ทําหนาท่ีประงานการ
ชวยเหลือผูประสพภัยจากพายุไซโคลนนารกีสทุกรูปแบบ  

• TCG ไดผลการศึกษาทบทวนและประเมินผลงานการชวยเหลือชาวพมาผูประสพภัย
จากพายุไซโคลนนารกีส พบวาดานสาธารณสุข และสุขอนามัย ความชวยเหลือดาน
อาหาร สุขอนามัยสวนใหญถูกสงถึงครอบครัวผูประสบภัย สุขภาพอนามัยของ
ผูประสบภัยดีข้ึน ผูประสบภัยสามารถ เขาถึงโภชนาการท่ีมีคุณภาพและน้ําสะอาด 
ดานคุณภาพอาหารและโภชนาการ เด็กบางพ้ืนท่ีขาดธาตุอาหารท่ีจําเปน ความ
ม่ันคงดานอาหาร ดีหรือดีข้ึนในพ้ืนท่ีสวนใหญท่ีไดรับ ความชวยเหลือ  การฟนฟูชีวิต
และความเปนอยู และการฟนฟูอาชีพ ในภาพรวม ยังมีความชวยเหลืออยาง จํากัด 
การฟนฟูท่ีอยูอาศัย ยังประสบปญหาจากการซอมแซมบานเรือนท่ีไมครอบคลุม
บานเรือนท่ีไดรับความเสียหายท้ังหมด  

 

 



๖ 

 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร: การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากไซโคลนนารกีส 

ปญหาสําคัญใน การใหความชวยเหลือผูประสบภัยคือการท่ีรัฐบาลทหารพมาไมยินยอมให
หนวยแพทย อาสาสมัครและบุคลากรตางชาติเขาประเทศ กวาท่ีรัฐบาลทหารพมาจะอนุญาต
ใหนานาชาติเขาไปใหความชวยเหลือก็ไดผานไปแลวกวา ๑๐ วัน ซ่ึงผูประสบภัยท่ีรอดชีวิต
สวนใหญ เปนผูท่ีไดรับบาดเจ็บแตบาดแผลไมไดรับการดูแลอยางถูกตอง  ทําใหบาดแผล  
ติดเชื้อลุกลามมากข้ึน รวมท้ังตองเรงฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบภัยท่ียังมีความวิตกถึงการ
ดําเนินชีวิตในอนาคตดวย 

๓.๓ เหตุการณแผนดินไหวและคล่ืนยักษสึนามิในเขตโทโฮกุของเกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุน เม่ือ

วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ภัยพิบัติครั้งลาสุดท่ีประเทศญี่ปุนเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ มีความรุนแรงถึง ๘.๙  
ริกเตอร สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล โดยเกิดแผนดินไหวอยาง
รุนแรงหลายครั้งและทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิพัดถลมชายฝงดานตะวันออกของเกาะฮอนชู 
ซ่ึงเปนเกาะใหญท่ีสุดของประเทศญี่ปุน  

ความเสียหาย 

• สํานักงานตํารวจแหงชาติญี่ปุน (National Police Agency(Japan): NPA(Japan)) ได
ยืนยันจํานวนผูเสียชีวิต โดยยืนยันวามีผูเสียชีวิต ๑๑.๑๖๘ คน และยังมีผูสูญหาย 
๑๖,๔๐๗ คน อาคาร ๑๘,๗๘๒ อาคารเสียหายท้ังหลัง 

• ประชาชนจํานวน ๑๗๕,๐๒๐ ยังพักอยูในศูนยชวยเหลือท่ัวประเทศ โดยรัฐบาลญี่ปุนได
กําหนดใหพ้ืนท่ีในรัศมี ๒๐ กิโลเมตรรอบโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟุกุชิมะ ซ่ึงมี
ประชากรประมาณ ๑๗๗,๕๐๐ คน เปนเขตอพยพ ซ่ึงประชากรสวนใหญไดอพยพแลว 
สวนผูท่ียังอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวไดรับคําแนะนําใหอพยพหรืออยูในบานเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสสารกัมมันตภาพรังสี 

• บานเรือน ๑๘๓,๔๓๑ หลัง ในพ้ืนท่ีภาคเหนือยังประสบปญหาไมมีไฟฟา และอีก ไมต่ํา
กวา ๓๐๐,๐๐๐ หลัง ใน ๘ เขตปกครองไมมีน้ําอุปโภคบริโภค  

• รัฐบาลญี่ปุนประกาศวามูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหวและคลื่นสึนามิอาจมี
มูลคาสูงถึง ๓๐๙,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงประมาณการนี้ยังไมรวมความเสียหายใน
ภาคผลิตตางๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการผลิตไดเนื่องจากขาดแคลนไฟฟา และผลกระทบ
จากระบบเศรษฐกิจท่ีถูกกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติ  

• ถึงปจจุบันรัฐบาลญี่ปุนไดรับขอเสนอการชวยเหลือจาก ๑๔๒ ประเทศ และ องคกร
อิสระระหวางประเทศ ๓๙ องคกร 



๗ 

 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร: การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

การเตรียมการปองกันภัยพิบัติของประเทศญ่ีปุน 

• ระบบการปองกันและการเตือนภัย  

หนวยงานรับผิดชอบ ดานตรวจสอบ ติดตามและแจงเตือนภัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 
คือศูนยอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน (The Japanese Meteorological Agency: JMA) โดย
ในภาวะปกติ JMA จะทําหนาท่ีเปนศูนยบริการดานสภาพอากาศของรัฐบาลญี่ปุน ทํา
หนาท่ีรวบรวมและรายงานขอมูลสภาพอากาศ รวมท้ังพยากรณอากาศสําหรับประเทศ
ญี่ปุน มีฐานะเปนหนวยงานก่ึงอิสระสังกัดกระทรวงท่ีดิน สาธารณูปโภคและการขนสง 
นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบการสังเกตการณ การเตือนภัยแผนดินไหว คลื่นสึนามิ และการ
ปะทุของภูเขาไฟ  

การตรวจจับภัยพิบัติ ระบบเตือนภัยแผนดินไหวของประเทศญี่ปุนทํางานอัตโนมัติ
ภายใน ๓ วินาที หลังเกิดแรงสั่นสะเทือนท่ีศูนยกลาง โดยคลื่นแผนดินไหวใชเวลา ๙๐ 
วินาทีในการเดินทางถึงกรุงโตเกียว สวนการเตือนภัยสึนามิใชเวลา ๓ นาทีหลังเกิด
แผนดินไหว โดยคลื่นสึนามิใชเวลาเดินทาง ๖ นาที กอนพัดถลมชายฝงท่ีอยูใกลจุด
ศูนยกลาง แผนดินไหว ซ่ึง พ้ืนท่ีท่ีถูกทําลายรุนแรงมากท่ีสุด ประชาชนมีเวลาราว ๑๕ 
นาที ในการอพยพไปสูท่ีปลอดภัย การไดรับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา  

ระบบแจงเตือนภัยแผนดินไหว ลวงหนาทํางานโดยรวบรวมขอมูลจากหนวยตรวจจับ
สัญญาณแผนดินไหวท่ีมีมากกวา ๑,๐๐๐ แหงท่ัวประเทศ เม่ือเกิดแผนดินไหว เครื่อง
ตรวจจับสัญญาณจะเริ่มทํางานโดยจะหาจุดพิกัดของศูนยกลางการไหว ความรุนแรง 
และประเมินความเสี่ยงของพ้ืนท่ีโดยรอบจุดศูนยกลาง เม่ือเครื่องตรวจจับสัญญาณจะ
ประมวลผลตางๆ แลวสงเขาไปยังศูนยขอมูลแผนดินไหวสวนกลาง คือ สํานักงาน
อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน ภายในเวลาไมก่ีวินาที กอนท่ีคลื่นแผนดินไหวแบบรุนแรง S 
wave (Principal Motion) จะแผขยายออกมา  

เม่ือเกิดแผนดินไหว  ระบบจะสงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติถึงประชาชนโดยตรงทาง
โทรศัพท  เคลื่อนท่ี และผานสถานีโทรทัศน วิทยุ รวมท้ังการแจงเตือนในสถาน
ประกอบการ โรงงาน โรงพยาบาล และโรงเรียน ผานระบบ “Area Mail Disaster 

Information Service” 

• โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับแผนดินไหว  ประเทศญี่ปุนมีการปรับปรุงมาตรฐานการ
กอสราง โครงสรางอาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ท้ังระบบ
คมนาคม ระบบไฟฟา ระบบประปา โครงขายโทรศัพท สิ่งอํานวยความสะดวกและ
อุปกรณตางๆ เพ่ือใหสามารถรองรับเหตุภัยพิบัติโดยเฉพาะแผนดินไหวขนาดใหญได 
โดยเฉพาะอาคารสูงทุกแหงเอนไปมาไดขณะแผนดินไหว เทคโนโลยีอัจฉริยะ ทําให
ระบบรถไฟฟาท้ังใตดินและบนดินจะหยุดวิ่งทันทีขณะเกิดแผนดินไหว และรัฐบาลไดมี
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การเตรียมการปองกันเหตุแผนดินถลมและการจัดหาเครื่องมือและยานพาหนะสําหรับ
ระบบการกูภัย-กูชีพในสถานการณฉุกเฉินดวย 

• โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือปองกันสึนามิ  การปองกันสึนามิใหความสําคัญกับการวางผัง
เมืองชายฝงท่ัวประเทศ ฝงตะวันออกของประเทศซ่ึงตองเผชิญกับภัยจากคลื่นสึนามิและ
แผนดินไหวบอยครั้ง จะมีการกอสรางสถานท่ีหลบภัย สถานท่ีรองรับการอพยพ และ
กําหนดเสนทางการอพยพ สําหรับบริเวณดานหนาของชายฝงท่ีมีประชากรหนาแนน  
บางแหงไดมีการสรางกําแพงกันน้ําทวมและทางระบายน้ําเพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทาง ของ
คลื่นและลดแรงกระแทกของคลื่น มีการสรางกําแพงปองกันสึนามิหรือเข่ือนก้ันน้ํา ท่ีมี
ความสูงตั้งแต ๔ - ๑๐ เมตร แมวาคลื่นสึนามิท่ีเขากระทบจะมีความสูงมากกวาเครื่อง
กีดขวางท่ีไดสรางข้ึน แตกําแพงเหลานี้ยังอาจชวยลดความเร็วหรือความสูงของคลื่นได  

• การเตรียมพรอมใหกับประชาชน  โรงเรียนและหนวยงานตางๆ มีการบรรจุหลักสูตร
และกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับภัยพิบัติ และการเตรียมพรอม กําหนดวิธีปฏิบัติ และมีการ
ฝกซอมกรณีเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะแผนดินไหวเปนประจํา  

• การจัดการในภาวะฉุกเฉินและระบบการกูภัย  ประเทศญี่ปุนมีระบบจัดการภาวะ
ฉุกเฉินท่ีกาวหนามากท่ีสุดในโลก ในเหตุการณภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน รัฐบาลญี่ปุนรองขอ
ความชวยเหลือจากตางประเทศเพียงเล็กนอยเทานั้น ขณะท่ีมีขอเสนอความชวยเหลือ
จาก ๑๔๒ ประเทศท่ัวโลก รัฐบาลญี่ปุนไดประเมินความตองการท่ีจําเปนอยางรอบคอบ 
และรับความชวยเหลือจาก ๒๔ แหลงจากตางประเทศและองคกรอิสระ   

• วัฒนธรรมรับมือภัยพิบัติ คนญี่ปุนมีสํานึกของการควบคุมอารมณ ไมใหเกิดความสับสน
และตื่นตระหนก โดยชวยกันเพ่ือใหสังคมสวนรวมอยูในความเปนระเบียบ ความสํานึก
ตอสวนรวม เสียสละ ซ่ือสัตย และการคํานึงถึงผูอ่ืน เปนสิ่งท่ีไดรับการปลูกฝงตั้งแตเด็ก  
ผูอพยพแสดงถึงความเขาใจตอความยากลําบากของรัฐบาลและเจาหนาท่ี และพรอมท่ี
จะรวมมือ หรือชวยกันแกไขสถานการณดวยการรวมแรงรวมใจ โดยไมหวังพ่ึงใคร 
นอกจากพ่ึงกันเอง วัฒนธรรมนี้เปนวัฒนธรรมท่ีชวยใหชาวญี่ปุนสามารถผานชวงวิกฤติ
ไดอยางรวดเร็ว และสามารถฟนฟู สรางชาติข้ึนใหม   

การชวยเหลือและบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย 

• มีการจัดตั้งศูนยฉุกเฉินเพ่ือประสานการตอบสนองของรัฐบาล  รัฐบาลญี่ปุนไดจัดท่ีพัก
พรอมอาหาร น้ําดื่ม ผาหม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูประสบภัยท้ังกรณีบานเรือน
ถูกทําลายจากคลื่นยักษสึนามิและกรณีตองอพยพเนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงโรงไฟฟา
นิวเคลียรท่ีเสียหาย โดยรัฐบาลญี่ปุนไดกําหนดใหพ้ืนท่ีในรัศมี ๒๐ กิโลเมตรรอบ
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟุกุชิมะ ซ่ึงมีประชากรประมาณ ๑๗๗,๕๐๐ คน เปนเขต
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อพยพ ซ่ึงประชากรสวนใหญไดอพยพแลว สวนผูท่ียังอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวไดรับคําแนะนํา
ใหอพยพหรืออยูในบานเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกัมมันตภาพรังสีตองยายออกจาก
บานและอาศัยอยูท่ีอ่ืน  

• รัฐบาลไดจัดงบประมาณเพ่ือชดเชยตอผูไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวและคลื่นยักษสึ
นามิภายในเดือนเมษายน รวมท้ังจะมีการทบทวนนโยบายดานพลังงานนิวเคลียร 
รัฐบาลญี่ปุนได มีคําสั่งให TEPCO จายเงินคาชดเชยใหกับครอบครัวท่ีตองอพยพท้ิง
บานเรือน ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา ฟุกุชิมะครอบครัวละ ๑ ลานเยน หรือราว ๓ ๖๐,๐๐๐ 
บาท สวนถาเปนรายบุคคลจะไดคนละ ๗๕๐,๐๐๐ เยน หรือราว ๒๗๐,๐๐๐บาท 

๔. การจัดการภัยพิบัติขนาดใหญและการชวยเหลือฟนฟู : กรณีศึกษาในประเทศไทย 

๔.๑ กรณีการเกิดคล่ืนยักษสึนามิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เม่ือ ป  ๒๕๔๗ 

พิบัติภัยจากคลื่นสึนามิเม่ือวันท่ี  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถือเปนภัยธรรมชาติรายแรงท่ีสุดเทาท่ี
ประเทศไทยเคยไดรับ โดยมีผูเสียชีวิตมากเปนอันดับ ๔ รองจากประเทศอินโดนีเซีย  ศรีลังกา 
และอินเดีย   โดยมีผูเสียชีวิต ๕ ,๓๐๙ คน สรางความเสียหายกับทรัพยสินตางๆ ท้ังอาคาร
โรงแรมขนาดใหญ  ท่ีพักนักทองเท่ียวประเภทบังกะโลและเกสตเฮาส  รานคาและรานอาหาร
บริเวณชายหาด  บานเรือนของราษฎรท่ีมีอาชีพทางการประมง  ทรัพยสินสวนตัวของ
นักทองเท่ียวท่ีประสบภัย  ยานพาหนะ เรือประมง  และเรือของหนวยงานราชการ  ตลอดจน
ระบบสาธารณูปโภคของทองถ่ิน  เชนไฟฟา ประปา โทรศัพท  และถนน คิดเปนมูลคาหลาย
พันลานบาท นอกจากนี้ยัง กอใหเกิดความเสียหายแกระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบนชายฝงเปนวงกวาง ซ่ึงความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
สําคัญ ไดแก ปะการังใตน้ํา  ปาชายเลน แนวชายหาด และบริเวณปากแมน้ํา 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสียหายจากพิบัติภัยสึนามิ 

• ประเทศไทยไมมีระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิ  และขาดเจาหนาท่ีซ่ึงมีความรูความ
ชํานาญเก่ียวกับเรื่องคลื่นสึนามิโดยตรง  

• บริเวณท่ีมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก เปนแหลงทองเท่ียวชายฝงทะเลท่ี
สําคัญเปนท่ีรูจักท่ัวโลก  อยูในชวงเวลาเทศกาลคริสตมาสและใกลวันปใหมจึงมี
นักทองเท่ียวมากเปนพิเศษ   

• นักทองเท่ียวและคนในทองถ่ินสวนใหญขาดความรูและประสบการณเก่ียวกับพิบัติ
ภัยสึนามิ จึงขาดการะวังตัวและการหนีภัย  

• เนื่องจากเปนพิบัติภัยท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มิไดมีการเตรียมแผนแกไขสถานการณไว
ลวงหนา การชวยเหลือผูรอดชีวิตและบาดเจ็บจึงเปนไปอยางขลุกขลักและลาชา 
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การชวยเหลือผูประสบภัยและการฟนฟูความเสียหายโดยสรุป 

• นายกรัฐมนตรีและผูเก่ียวของลงพ้ืนท่ีประสานงานและสั่งการใหทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองคกรระหวางประเทศ ระดมสรรพกําลังชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยอยางเต็มท่ี 

• จัดตั้งศูนยอํานวยการรวมชวยเหลือผูประสบภัยภาคใตข้ึนท่ีจังหวัดภูเก็ต เพ่ือเปน
ศูนยกลางอํานวยการและประสานงานชวยเหลือแกผูประสบภัยในพ้ืนท่ี ๖ จังหวัด
ภาคใต  ใหทุกจังหวัดท่ีประสบภัยตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยและจัดตั้งศูนยประสานงานการรับแจงคนหาและชวยเหลือ
ผูประสบภัยท้ังชาวไทยและ ชาวตางประเทศ  ณ ศาลากลางจังหวัดทุ กจังหวัด  และ
จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยสวนหลัง 
(กรุงเทพมหานคร) 

• หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเบื้องตน   โดยสงรถสื่อสารดาวเทียมสนับสนุนการ
ติดตอสื่อสารในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต  แจงเตือนใหประชาชนพักอาศัยในจุดท่ีหางจาก
ชายฝงทะเลเพ่ือปองกัน AFTER SHOCK ท่ีอาจเกิดข้ึน กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประสาน อาสาสมัครกูภัย  เดินทางไปชวยเหลือคนหาผูรอดชีวิตและผูเสียชีวิต 
กองทัพอากาศจัดเครื่องบิน สนับสนุนการเดินทาง  และ กองทัพเรือจัดสงเรือ
ลาดตระเวนไปเพ่ิมเติมในการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยและใชเฮลิคอปเตอรสง
อาหาร  น้ําดื่ม  และอพยพประชาชน  นักทองเท่ียวไปอยูในท่ีปลอดภัย  

• ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ไดจัดทําแถลงการณ เพ่ือใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
สถานการณแกสาธารณชนผานสื่อมวลชนอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

• นอกเหนือจากการใหความชวยเหลือของภาคราชการแลว ยังมี ความรวมมือจาก
ภาคเอกชนและอาสาสมัครตางๆ ท่ีเขารวมทําหนาท่ีท้ังการกูภัย การติดตอ
ประสานงานกับนักทองเท่ียวสัญชาติตางๆ การนําสิ่งของบรรเทาทุกขลงพ้ืนท่ีแจกจาย
ผูประสบภัย ตลอดจนการพิสูจนเอกลักษณบุคคล  

• ภาคราชการไดใหความชวยเหลือโดยการจัดงบประมาณสนับสนุนเรงดวน ท้ังการ
ชวยเหลือรายบุคคลและการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือหนวยงานราชการใชในการ
ดําเนินการฟนฟู  

ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดในการใหความชวยเหลือผูประสบพิบัติภัยคล่ืนสึนามิ 

• การติดตอส่ือสาร  โดยเฉพาะเม่ือในระยะ ๓ วันแรกของเหตุการณ ซ่ึงระบบสื่อสาร
ไมสามารถใชงานได การรายงานความเสียหาย การตรวจสอบผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
จึงไมสามารถดําเนินการได  



๑๑ 
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• การจัดระเบียบ  ข้ันตอน หรือส่ังการในสภาวะฉุกเฉิน  เกิดความวุนวายและสับสน 
โดยเฉพาะในระยะแรกท่ียังไมสามารถหาผูรับผิดชอบสั่งการได 

• การระดมสรรพกําลัง เครื่องจักร เครื่องมือ การขนยายเครื่องจักรกล ระยะแรก
เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการไมสามารถตัดสินใจเคลื่อนยายเครื่องจักรได เนื่องจากไมมี
อํานาจในสายบังคับบัญชา นอกจากนี้ เครื่องจักรกลบางประเภทท่ีมีความตองการใช
งานสูง ขณะท่ีเจาหนาท่ีควบคุมเครื่องมีจํานวนจํากัด ทําใหบางสวนเกิดความเหนื่อย
ลาเม่ือตองอยูปฏิบัติงานภาคสนามเปนระยะเวลานาน  

• การขาดผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน   เม่ือเกิดเหตุระยะแรก มีจํานวนเจาหนาท่ีกูภัยไม
เพียงพอ เนื่องจากมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก ผูบาดเจ็บจํานวนมากไม
สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได ภายหลังเม่ือไดรับการสนับสนุน
หนวยกูภัยจากพ้ืนท่ีตางๆ เขาใหการชวยเหลือ รวมท้ังอาสาสมัครจากพ้ืนท่ีตางๆ 
ชวยทําหนาท่ีลามแปลภาษา ทําใหการชวยเหลือสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

• ปญหาการฟนฟูและพัฒนาในระยะยาว การฟนฟูระยะยาวยังขาดมิติดานสิทธิของ
ชุมชน  ทําใหการจัดระเบียบชายหาด การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน การวางผังเมือง และ
การจัดหาท่ีอยูอาศัยเปนไปอยางไมมีระบบและกอใหเกิดปญหาท่ีสําคัญ ๒ ประเด็น 
คือปญหาความขัดแยงเรื่องท่ีดิน และปญหาการจัดหาท่ีอยูอาศัย 

การเตรียมการรับมือภัยพิบัติคล่ืนยักษสึนามิในอนาคต 

• การสรางระบบเตือนภัยและเฝาระวัง เพ่ือแจงใหประชาชนทราบลวงหนาและมี
เวลาเตรียมตัวหรือหลบภัยไดทัน 

• จัดตั้งระบบเตือนภัยระดับภูมิภาค  ศูนยเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในภูมิภาคแปซิฟค
และการจัดตั้งศูนยเตือนภัยสึนามิระดับประเทศ 

• การแลกเปล่ียน ขอมูล ขาวสารระหวางประเทศ โดยให มีการแจงและแลกเปลี่ยน
ขาวสารขอมูลกันอยางรวดเร็ว เม่ือเกิดคลื่นสึนามิข้ึน 

• ระบบเตือนภัยสึนามิของประเทศไทย ระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิท่ีประเทศไทยได
ดําเนินการจัดสราง ประกอบดวยระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิ ประกอบดวยฐานเก็บ
บันทึกขอมูลใตทะเลและทุนลอยสงสัญญาณผิวทะเล ใชคอมพิวเตอรจําลองรูปแบบ
เพ่ือทํานายแนวโนมของการเกิดคลื่นสึนามิ  แจงใหศูนยเตือนภัยตามชายฝงตางๆ  
ทราบ  เพ่ือสงสัญญาณเตือนภัยใหประชาชนในทองถ่ินเตรียมตัวอพยพหนีภัยได
ทันเวลา  มีการ เชื่อมโยงฐานขอมูลเก่ียวกับการเกิดและการตั้งรับภัยคลื่นสึนามิ
ระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังติดตั้งระบบเตือนภัยในทองถ่ิน  



๑๒ 
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๔.๒ สถานการณอุทกภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของรองความกดอากาศต่ํา 

พาดผานภาคใตตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

ระหวางวันท่ี ๑๐ ตุลาคม - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  

อุทกภัยในประเทศไทยเม่ือ ๒๕๕๓ เปนเหตุการณการเกิดน้ําทวมในประเทศไทยหนักท่ีสุดใน
รอบหลายสิบป เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพ้ืนท่ี ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
กอใหเกิดความเสียหายอยางหนักท้ังชีวิตและทรัพยสิน โดยอุทกภัยครั้งนี้เริ่มข้ึนตั้งแตวันท่ี 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ จนกระท่ังสถานการณคลี่คลายท้ังหมดเม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

การชวยเหลือผูประสบภัยและการฟนฟูความเสียหาย 

๑) การชวยเหลือระยะเรงดวน 

• หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดจัดสงอุปกรณกูภัย ยานพาหนะ เครื่องอุปโภคบริโภค 
เวชภัณฑ และเจาหนาท่ีสนับสนุน เขาชวยเหลือและอพยพผูประสบภัย 

• วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรีไดลงนามแตงตั้งศูนยประสานการ
ชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย (ศชอ.) โดยมีคณะกรรมการอํานวยการ 
กํากับ ติดตามการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (คชอ.)  ทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง
รับมือสถานการณอุทกภัยในแตละพ้ืนท่ี  โดยประสานงานกับหนวยงาน ตางใน
การชวยเหลือ 

• คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๔ งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  และมีมติให
ความชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย โดยกําหนดใหการใหความชวยเหลือ
ครอบคลุม ๓ กลุม ไดแก ผูดอยโอกาส ผูท่ีชวยเหลือตนเองไมได เกษตรกร 
และผูประกอบการ รวมท้ังระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  

• ในการชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัยในภาวะเรงดวนนั้น อาสาสมัครและ
ภาคเอกชน ไดรวมมือกันดําเนินการโดยไดมีการเรียกรองใหสาธารณะชวยกัน
บริจาคและลงพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือในขณะท่ีความชวยเหลือของภาคราชการ
ยังเขาไมถึง ซ่ึงผูประสบภัยตางชื่นชมในความรวดเร็วและการรวมมือของกลุม
อาสาสมัครตางๆ  

๒) การฟนฟูและมาตรการระยะยาว  

รัฐบาลไดกําหนดมาตรการระยะยาวเพ่ือปองกันและฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี 
อันเนื่องมาจากปญหาอุทกภัยโดยไดสั่งการใหดําเนินการ ดังนี้ 

• การจัดทําระบบการเตือนภัยท่ีมีเอกภาพ 
• การจัดทําระบบบริหารจัดการน้ํา  



๑๓ 
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• การปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติไดทัน
ตอสถานการณ  

• การพัฒนากลไกประกันความเสี่ยง  

ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย 

การไมมีนโยบายการเตือนภัยธรรมชาติท่ีชัดเจนของภาครัฐ ทําใหหนวยงานตางๆ  
ขาดการบูรณาการขอมูลเพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัย แมวากรมอุตุนิยมวิทยาจะออก
ประกาศเตือนภัยเปนระยะกวา ๒๐ ฉบับ ท้ังรายละเอียดของพ้ืนท่ีและปริมาณน้ําฝนท่ีอาจ
กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน แตการขาดการเฝาระวังและการประเมินสถานการณท่ีตอเนื่องบน
พ้ืนฐานของขอมูลท่ีไดรับ ทําใหไมมีการปองกัน การเตือนภัยและการเตรียมการอพยพ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เม่ือเกิดอุทกภัยข้ึนจึงไมสามารถแกไขสถานการณไดทัน 

๔.๓ กรณี อุทกภัยและดินโคลนถลมในพ้ืนท่ีภาคใตเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 

ภายหลังการเกิดอุทกภัยเม่ือปลายป ๒๕๕๓ หลายพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทยกําลังอยู
ระหวางการฟนฟูความเสียหาย ก็เกิดภัยธรรมชาติซํ้าข้ึนในหลายพ้ืนท่ีในภาคใต เม่ือวันท่ี ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๔  โดยเกิดอุทกภัยและดินโคลนถลมอัน เนื่องมาจากความกดอากาศสูงกําลัง
คอนขางแรงจากประเทศจีนแ ผปกคลุมประเทศไทยตอนบน  สงผลใหลมตะวันออก ท่ีพัดปก
คลุมอาวไทยและภาคใต มีกําลังแรง ทําใหหลายพ้ืนท่ีในจังหวัดภาคใตมีน้ําปาไหลหลาก น้ํา
ทวมฉับพลัน และน้ําลนตลิ่ง กอใหเกิดความเสียหายในพ้ืนท่ี ๑๐ จังหวัด ๑๐๐ อําเภอ ๖๕๑ 
ตําบล ประชาชนเดือดรอน ๖๒๘,๙๙๘ ครัวเรือน ๒,๐๙๔,๕๙๕ คน และมีผูเสียชีวิต ๖๔ คน 

การชวยเหลือและบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย 

• รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดลงพ้ืนท่ีประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
อนุมัติใหผูวาราชการจังหวัดใชเงินทดรองราชการ ๕๐ ลานบาท ในการชวยเหลือราษฎร
ผูประสบภัยในเบื้องตน  

• คณะรัฐมนตรีมีมติท่ีเก่ียวของกับการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยและโคลนถลมในภาคใต 
ไดแก อนุมัติกรอบวงเงินการชวยเหลือเกษตรกร เพ่ือนํามาใชกับภัยพิบัติในจังหวัด
ภาคใตท่ีเกิดข้ึนไปจนสิ้นสุดภัย ท้ังนี้เฉพาะเกษตรกรรายท่ีข้ึนทะเบียนไวกอนเกิดภัย
พิบัติ อนุมัติในหลักการการจายเงินชวยเหลือแกผูประสบอุทกภัยและดินถลมในภาคใต
ครัวเรือนละ 5,000 บาท รวม 10 จังหวัด และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย
ประสานขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหความชวยเหลือแก
ผูประสบภัยและดินถลมในภาคใตดังกลาวดวย 
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๕. บทวิเคราะหและประเด็นสําคัญจากการศึกษา 

การศึกษานี้ ไดวิเคราะหความสําคัญขององคประกอบตางๆ ท่ีมีผลตอการชวยเหลือผูประสบภัยโดย
เปรียบเทียบการชวยเหลือผูประสบภัยกรณีตางๆ ดังนี้ 

๕.๑ ระบบการวางแผนเตรียมพรอม การตัดสินใจและการตอบสนองท่ีรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ  จะสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนวา ภาครัฐและฝายบริหารมี 
ความพรอมในการเขาชวยเหลือหากเกิดพิบัติภัยในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะสามารถลดความสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินในพ้ืนท่ีภัยพิบัติได โดยในหลายประเทศ แมวาจะมีการวางแผนและจัดตั้ง
หนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะเพ่ือเปนกลไกดําเนินการตางๆ ในการให 
ความชวยเหลือผูประสบภัย แตยังคงประสบปญหาการพิจารณาตัดสินใจท่ีไมรวดเร็วเพียงพอ  

๕.๒ กลไกการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  จากกรณีศึกษาทุกกรณีพบวา มีปญหาการจัดการ 
ในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากในชวงเกิดวิกฤติไดเกิดชวงสูญญากาศกอนท่ีความชวยเหลือจะเขาสู
พ้ืนท่ีประสบภัย โดยพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหายรายแรง สาธารณูปโภค และเสนทางคมนาคม
สวนใหญจะถูกทําลายจนไมสามารถใชการได ทําใหเกิดปญหาการอพยพประชาชนท่ีติดอยูใน
เหตุการณซ่ึงกอใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินตามมา  

๕.๓ การชวยเหลือบรรเทาทุกข  เปนเรื่องของการจัดการบนพ้ืนฐานของขอมูลและทรัพยากรท่ีมี
อยูจริง โดยตองทําการประเมินและรายงานสถานการณท่ีเกิดข้ึนตอผูมีอํานาจตัดสินใจโดย
จัดระบบฐานขอมูลท้ังท่ีมีอยูแลว  ใหสามารถเขาถึงไดทันที และผนวกเขากับขอมูล
สถานการณในเวลาจริง ( Real Time Information) ซ่ึงจะมีผลในการพิจารณาการสงความ
ชวยเหลือเขาสูพ้ืนท่ี  

๕.๔ การฟนฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติ  ในการฟนฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบภัยสวนใหญ รัฐบาลจะ
จัดทําโครงการเพ่ือฟนฟูข้ึนเปนกรณีพิเศษ ประกอบดวยโครงการปรับปรุง 
ดานโครงสราง ( Hard Structure) และโครงการ หรือมาตรการลดผลกระทบ อ่ืนๆ ( Soft 
Structure) โดยการปรับปรุงหรือการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีเนนการปองกันภัย
พิบัติ เชน การกอสรางเข่ือนก้ันน้ํา ซ่ึงตองมีระบบบํารุงรักษาและการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือไมใหเกิดปญหาการลงทุนสูญเปลา  สวนโ ครงการและมาตรการลด
ผลกระทบตางๆ ตองพิจารณาความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี เชน  การสงเสริมการสรางคัน
ก้ันน้ําขนาดเล็กรอบแปลงเพาะปลูก การสรางท่ีอพยพ และการปรับชวงเวลาการเพาะปลูก 
เปนตน โดยการฟนฟูบูรณะหลังเกิดภัยท่ีเกิดข้ึนมีความจําเปนตองพิจารณาความเหมาะสม
ใหสามารถปองกันและแกไขภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนอีกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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๕.๕ ขอสังเกตการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย  

 ในอดีต ประเทศไทยมีประสบการณในการจัดการภัยพิบัติคอนขางจํากัด ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน
เปนประจํา ไดแก ภาวะน้ําทวม พายุฝน และภัยแลงท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาล ซ่ึงไมมีความรุนแรง
มากนัก การเตรียมการตางๆ จึงอยูบนสมมุติฐานของลักษณะภัยพิบัติดังกลาวภายใน
ขอบเขตความรุนแรงระดับหนึ่งเทานั้น ระบบการเตรียมพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
และการกูภัยจึงไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในรองรับภัยขนาดใหญ อยางไรก็ตาม ในชวงสอง
ทศวรรษท่ีผานมา ประเทศไทยตองเผชิญภัยพิบัติขนาดใหญหลายครั้ง จึงทําใหเกิดการตื่นตัว
ในเชิงนโยบายของรัฐ ความตระหนักรูของสาธารณชน และระบบอาสาสมัคร ทําใหระบบ
การจัดการภัยพิบัติของประเทศไดรับการพัฒนากาวหนาข้ึนอีกระดับหนึ่ง โดยมีการปรับปรุง
โครงสรางองคกรและกลไกการบริหารจัดการ ดังนี้  

โครงสรางกลไกและองคกร 

ไดมีการออกพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๒๕๕๐ ข้ึนเพ่ือเปนกฎหมาย
หลักในการบริหารจัดการ กําหนดกรอบการบริหารจัดการสาธารณภัยไวอยางชัดเจน ซ่ึง
กําหนดใหมีการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ ระดับ คือแผนระดับชาติ 
ระดับจังหวัด และแผนของกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ แผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ตั้งแตวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ซ่ึงแผนดังกลาวไดใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติของ
ประเทศ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
มุงบูรณาการการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการทํางานเชิงรุก ซ่ึงเปนทิศทางท่ี
สอดคลองกับการจัดการสาธารณภัยตามหลักสากล  

 ปญหาการบริหารจัดการสาธารณภัย 

• ปญหาดานบทบาทและภารกิจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  มีหนวยงานเก่ียวของ
หลายหนวยงาน ขาดเอกภาพใน การปฏิบัติ และความเปนเอกภาพในการบริหาร
จัดการท้ังในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน ผูรับผิดชอบหลัก มี
อํานาจสั่งการไดไมครอบคลุมทุกหนวยงาน การจัดทําโครงการดานสาธารณภัยมี
ลักษณะตางฝายตางดําเนินการ ซ่ึงสวนใหญเปนไปเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนา และ
ไมมีการทํางานในลักษณะองครวมเพ่ือประสานการทํางานในทิศทางเดียวกันและ
แกไขปญหาระยะยาว  

• ปญหาดานขีดความสามารถของหนวยงานปฏิบัติ  การขาดแคลนงบประมาณ 
บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณท่ีเหมาะสมและจําเปนในเบื้องตน รวมท้ัง
เครื่องมือพิเศษท่ีจําเปนตองใชในกรณีตางๆ และบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน สวนกําลังคนท่ีมีอยูก็ยังขาดความรูและความชํานาญในเชิงเทคนิค 
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• ปญหาดานองคความรูและอํานาจการตัดสินใจในข้ันตอนการปฏิบัติ  ประเทศไทย
ยังขาดการวิจัยและพัฒนาดานสาธารณภัยอยางตอเนื่อง ยังไมมีความชัดเจนในการ
กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และการเผชิญปญหา ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันสาธารณภัยและผังเมืองยังไมสามารถบังคับใชอยางไดผล ขณะท่ีกฎหมาย
อ่ืนๆ เปนอุปสรรคตอการจัดการสาธารณภัย รวมท้ังขาดการใหความสําคัญในระดับ
นโยบายดวย 

บทบาทของอาสาสมัคร  

ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนทุกกรณีแสดงใหเห็นวา รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐไมสามารถท่ีจะรับมือ
กับสถานการณภัยพิบัติไดเพียงลําพัง ขณะท่ีองคกรสาธารณประโยชนและอาสาสมัครเปน
กําลังสําคัญและมีสวนอยางมากท่ีทําใหการระดมความชวยเหลือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เนื่องจากหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีโดยตรง แมจะมีอํานาจบังคับบัญชาชัดเจน แตความเปน
ทางการทําใหเกิดความลาชา  

• ปจจัยสงเสริมใหเกิดระบบอาสาสมัคร  ไดแก เหตุการณภัยพิบัติท่ีรุนแรงและ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมท่ีทันสมัย ทําใหประชาชนสวนใหญมีความรูสึกรวมและ
ตองการมีสวนรวมในการชวยเหลือผูประสบภัย จนกอใหเกิดความตื่นตัวในการ
ทํางานอาสาสมัครอยางมาก  

• ปญหาและอุปสรรคของงานอาสาสมัคร ในเหตุการณภัยพิบัติ มักพบวามีอาสาสมัคร
จํานวนมากเขาไปในพ้ืนท่ีประสบภัยโดยไมมีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพรองรับ  
ขาดระบบประสานงาน และ การสื่อสารขอมูล ไมมีผูมอบหมายงานหลัก ทําให
อาสาสมัครไมทราบวาควรจะทําหนาท่ีอะไร หรือชวยเหลือใคร ในขณะเดียวกัน 
อาสาสมัครแตละคนอาจไมไดรับการฝกฝนเตรียมตัวมากอน  

• นโยบายสงเสริมระบบอาสาสมัครของไทย  มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๔๙ เห็นชอบปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายการพัฒนางานอาสาสมัคร 
อยางไรก็ตาม แนวโนบายดังกลาวเปนเพียงการวางพ้ืนฐานและการสงเสริมใหเกิด
ระบบอาสาสมัครข้ึนในสังคมเทานั้น  

• แนวทางการพัฒนาระบบอาสาสมัครเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ  รัฐควรใหการ
สนับสนุนท้ังอาสาสมัครท่ีมีการจัดตั้งโดยหนวยงานของรัฐ และอาสาสมัครภาค
ประชาชนซ่ึงมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางมาก เพ่ือใหอาสาสมัครสามารถมีบทบาทใน
ทุกข้ันตอนของการจัดการภัยพิบัติ  
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๖. ขอเสนอแนะ 

รัฐบาลควรสงเสริมการดําเนินการของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะกลุมอาสาสมัครใหเปนระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถชวยเหลือประชาชนและฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว และ
บูรณาการการจัดการภัยพิบัติ โดย 
๖.๑ พัฒนากลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเพ่ิมบทบาทของกรมปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัย ใหเปนกลไกระดับชาติ  เพ่ือความคลองตัวในการบริหารจัดการและสั่งการ โดย
นายกรัฐมนตรีจะสามารถ เขาบัญชาการและสั่งการไดอยางทันที และกําหนดใหเปนศูนยกลาง
ขอมูลภัยพิบัติท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกหนวยงาน โดยใหสวน
ราชการและภาคเอกชน จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการดําเนินงานภายใต 
“พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐” และแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พิจารณาเพ่ือใหเกิดบูรณาการในภาพรวม รวมท้ังใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรค
ตอการเรงรัดดําเนินการชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัยในระยะเรงดวน และการดําเนินงานตาม
แผนระยะยาวดานการชวยเหลือฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัยพิบัติ  

๖.๑ สงเสริมระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง  เหตุการณพิบัติภัยท่ีเกิดข้ึน 
ในประเทศไทยท่ีผานมา อาสาสมัครภาคประชาชนรวมท้ังหนวยงานภาคเอกชนตางๆ  
มีบทบาทท่ีสําคัญในการกูภัย การชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน การคนหาผูรอดชีวิต และ 
การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย โดยเปนกําลังหนุนใหกับหนวยงานของรัฐซ่ึงมีกําลัง
เจาหนาท่ีจํากัด อยางไรก็ตาม ในภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดความวุนวาย ขาดการสั่งการอยางเปน
ระบบการใหความชวยเหลือและประสานงานจึงเปนไปโดยขาดการบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลควร
วางระบบเพ่ือพัฒนางานอาสาสมัครใหมีศักยภาพอยางเต็มท่ี และมีมาตรฐานตามหลักสากล 

๖.๒ ควรจัดการภัยพิบัติโดยมุงเนนการรวมพลังของชุมชน  แมวาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจะเกินขีด
ความสามารถในการรับมือโดยชุมชน แตจากการศึกษา พบวา ชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง และผู
ท่ีรอดชีวิตจากภัยพิบัติจํานวนหนึ่ง ไดเปลี่ยนสถานภาพจากผูประสบภัยมาเปน 
ผูรวมกอบกูวิกฤติ และกลายเปนกําลังสําคัญของการคนหาและชวยเหลือผูรอดชีวิต 
เนื่องจากเปนผูท่ีรูจักบุคคลในชุมชน สภาพทางกายภาพ และสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีดีท่ีสุด 
นอกจากนั้น การสรางโอกาสในการจัดการเพ่ือชวยเหลือกันเองในคายท่ีพักชั่วคราว และการ
ฟนฟูบูรณะชุมชน จะเปนจุดเริ่มตนสําคัญท่ีทําใหเกิดพลังในการพัฒนาชุมชนตอไปในอนาคต 
ดังนั้น จึงควรมีการวางระบบการฝกอบรม เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติ
ตางๆ โดยมีชุมชนเปนฐานการพัฒนาท่ีสําคัญ  

๖.๓ ควรสงเสริมการผนึกกําลังของภาคสวนตางๆ   ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
ท้ังเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ และอุทกภัยในป  ๒๕๕๓ ท่ีผานมา ทําใหเกิด 
การรวมพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน กองทัพ ประชาสังคม และ



๑๘ 
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อาสาสมัครตางๆ ซ่ึงลวนมีลักษณะภารกิจ บทบาทและหนาท่ีท่ีแตกตางกัน เชน บุคลากรของ
กองทัพมีความเขมแข็งและมีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน ภาคเอกชน เชน สื่อมวลชน 
บริษัทตางๆ มีงบประมาณชวยเหลือท่ีสามารถนํามาใชไดอยางรวดเร็ว มีการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ สวนภาคประชาสังคมไมมีระบบจัดตั้ง เปนการรวมตัวกัน ดวยจิตอาสาท่ีมีพลัง
และมีความยั่งยืน ดังนั้น การผนึกกําลังท้ัง ๓ สวนจึงเปนเรื่องทางยุทธศาสตรท่ีจําเปนตอง
ดําเนินการอยางจริงจัง โดยรัฐควรใหการสนับสนุนและชวยประสานเชื่อมโยงพลังของกลุม
ตางๆ เพ่ือทํางานรวมกันใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังนี้ตองมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลตางๆ ท่ี
จําเปนท่ีมีการรวบรวมขอมูลโดยหนวยงานตางๆ เชน ความเร็วลม ปริมาณน้ํา ปริมาณฝน 
เพ่ือนํามาบูรณาการและติดตามเฝาระวัง เพ่ือนํามาประเมินสถานการณท่ีถูกตอง สามารถ
พิจารณาการออกประกาศเตือนภัยไดทันเวลา 

๖.๔ ควรผนวกมาตรการดานการจัดการสาธารณภัยไวเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา  
มาตรการท่ีชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งและมีภูมิตานทาน จะชวยพัฒนาขีดความสามารถใน
การปรับตัวและชวยลดผลกระทบได โครงการท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เชน การ
พัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบการสื่อสาร โครงสรางพ้ืนฐานท่ีออกแบบอยางดีคํานึงถึงความ
เสี่ยงดานภัยพิบัติ รวมท้ังงานศึกษาวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ จะชวยยกระดับการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติและการพัฒนาประเทศไปพรอมกัน ซ่ึงสํานักงานฯ จะประมวลประเด็นตางๆ เพ่ือ
นําเสนอไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ตอไป 

 

 

             

 

 

 

 

 

  
 



ตารางเปรียบเทียบกรณีภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะ         เอกสารแนบ ๑ 

 ธรณีพิบัติสึนาม ิ
ไทย 

พายุแคทรินา 
สหรัฐอเมริกา 

อุทกภัย ๒๕๕๓ 
ไทย 

พายุหมุนนาร์กิส  
พม่า 

แผ่นดินไหวและสึนาม ิ
ญี่ปุ่น 

อุทกภัย ๒๕๕๔ 
ไทย 

ความเสียหาย  มูลค่าความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพของ
ราษฎรประมาณ 
๑๔,๔๙๑ ล้านบาท 

 มูลค่าความเสียหาย
ประมาณ ๘๑,๐๐๐ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือ ๓,๓๖๑,๕๐๐ 
ล้านบาท * รัฐบาลต้อง
ใช้เงินกว่า ๑๐๕,๐๐๐ 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือ ๔,๓๕๗,๕๐๐ 
ล้านบาท * เพื่อการ
ก่อสร้างและซ่อมแซม 
* อัตราแลกเปลี่ยน  ณ 
ส.ค. ๒๕๔๘  ๑ เหรียญ
สหรัฐฯ = ๔๑ บาท 

 มูลค่าความเสียหายใน
ภาพรวมยังไม่มีการ
ประเมินอย่างเป็น
ทางการ เฉพาะภาค
เกษตรกรรมมีมูลค่า
ความเสียหาย
ประมาณ ๒๐,๖๖๖ 
ล้านบาท 

 มูลค่าความเสียหายใน
ภาพรวมยังไม่มีการ
ประเมินอย่างเป็น
ทางการ เฉพาะความ
เสียหายด้านทรัพย์สินคิด
เป็นเงินประมาณ 
๔ ,๐๕๗ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (๑๓๔ ,๖๕๐.๘๗ 
ล้านบาท) 

 มูลค่าความเสียหาย 
ประเมินโดยรัฐบาลญี่ปุุน 
ประมาณ ๓๐ ๙ ,๐๐๐ 
ล้าน เหรียญ สหรัฐ ฯ ซึ่ง
ประมาณการนี้ยังไม่รวม
ความเสียหายในภาค
ผลิตต่างๆ ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการผลิตได้
เนื่องจากขาดแคลน
ไฟฟูา และผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ  

 มูลค่าความเสียหายมี
ประมาณ  ๒ .๑ -๒ .๖ 
หมื่นล้านบาท  โดยภาค
การค้า  การ ขนส่ง และ
บริการได้รับผลกระทบ
มากที่สุดเสียหายกว่า ๔-
๕ พันล้านบาท  โดยแยก
ความเสียหายทรัพย์สิน 
๒ ,๘๓๒-๓ ,๔๕๓ ล้าน
บาท ด้านเกษตร 
๑๐,๐๔๘-๑๒,๘๘๙ ล้าน
บาท ประมงและปศุสัตว์ 
๘ ,๘๖๙-๘ ,๙๓๒ ล้าน
บาท อื่นๆ  ๔๒๗-๔๗๕ 
ล้านบาท   

  ความ เสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

มีจังหวัดที่ประสบภัย  ๖ 
จังหวัด จ านวน ผู้เสียชีวิต  
๕,๓๙๕  คน บาดเจ็บ  
๘,๔๕๗ คน และสูญหาย 
๒,๘๑๗  คนบ้านเรือน 
โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน 
อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการ รวมทั้งอาคารท า

 ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

จ านวนผู้เสียชีวิต ๑,๘๓๖ 
คน  แท่นขุดเจาะน้ ามัน 
๓๐ แห่ง และท าให้มีการ
ปิดโรงกลั่นน้ ามัน ๙ แห่ง 
ส่งผลต่อการปิดการผลิต
น้ ามันในอ่าวเม็กซิโก ๖ 
เดือน ผลผลิตน้ ามันลดลง
ร้อยละ ๒๔ ผลผลิตก๊าซ
ลดลงร้อยละ ๑๘  

 ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

มีจังหวัดที่ประสบภัย  
๗๔ จังหวัด ภาคกลาง 
๒๔ จังหวัด ภาคเหนือ 
๑๗ จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ 
จังหวัด ภาคใต้ ๑๓ 
จังหวัด ผู้เสียชีวิต ๒๕๘ 
ราย ผู้ได้รับผลกระทบ 
๙.๖ ล้านราย พ้ืนท่ี

 ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน  
ประเทศศรีลังกา  
ประชาชนมากกว่า 
๓.๐๐๐ ครัวเรือน 
บ้านเรือนจมน้ า หรือถูก
ท าลาย กว่า ๓๕,๐๐๐ 
คน ติดอยู่บนเกาะโดยไม่
สามารถช่วยเหลือได้ 
ประเทศพม่า ได้รายงาน
ว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 

 ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 
จ านวน ผู้เสียชีวิต 
๑๓ ,๘๕๘ ค น ได้รับ
บาดเจ็บ ๔ ,๙๑๖  คน 
และ สูญหาย  ๑๔ ,๑๗๕  
คน  พ้ืนท่ีได้รับ
ผลกระทบ  ๑๘ จังหวัด 
อาคารบ้านเรือนถูก
ท าลายหรือได้รับความ
เสียหายกว่า ๑๒๕,๐๐๐ 

 ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 
ประชาชนเดือดร้อน 
๖๒๘,๙๙๘ ครัวเรือน 
๒,๐๙๔,๕๙๕ คน และมี
ผู้เสียชีวิต ๖๔ คน 
ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด 
๑๐๐ อ าเภอ ๖๕๑ ต าบล 
ด้านการเกษตร มี
เกษตรกรเดือดร้อน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
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 ธรณีพิบัติสึนาม ิ
ไทย 

พายุแคทรินา 
สหรัฐอเมริกา 

อุทกภัย ๒๕๕๓ 
ไทย 

พายุหมุนนาร์กิส  
พม่า 

แผ่นดินไหวและสึนาม ิ
ญี่ปุ่น 

อุทกภัย ๒๕๕๔ 
ไทย 

การอุทยานแห่งชาติ 
อาคารเอนกประสงค์ 
อาคารศาลาประจ าหมู่บ้าน 
สะพาน ถนน ท่าเทียบเรือ 
เรือประมง กระชังปลา บ่อ
กุ้ง อุปกรณ์ประมง บ่อน้ า 
ระบบประปาหมู่บ้าน และ
แหล่งน้ าจืด ตลอดจน
สภาพภูมิทัศน์ริมชายหาด 
และสวนสาธารณะ 
 
 
 

 ความเสียหายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- แนวปะการัง (ส ารวจ 
๑๗๔ สถาน)ี ร้อยละ 
๑๓.๒๒ ได้รับความ
เสียหายมาก ร้อยละ 
๒๖.๔๔ ได้รับความ
เสียหายเล็กน้อยถึงปาน
กลาง และร้อยละ ๖๐.๓๔ 
ไม่ได้รับผลกระทบ 
-  แหล่งหญ้าทะเลได้รับ
ผลกระทบร้อยละ ๕ 
-  ปุาชายเลน เสียหาย
ประมาณ ๒,๐๑๐ ไร่  

อุตสาหกรรมปุาไม้ในมิส
ซิสซิปปี้ได้รับผลกระทบ
โดย พ้ืนท่ีปุา ๕,๓๐๐ ตร.
กม.ถูกท าลาย   เกิด
ภาวะการว่างงานเกิดขึ้น
หลังเหตุการณ์น าไปสู่การ
เก็บภาษีได้น้อยลงส าหรับ
รัฐบาลท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 ความ เสียหายด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- มีการกัดเซาะชายฝั่ง
อย่างรุนแรง เกาะบาง
แห่งที่อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่
ก็กลับเชื่อมต่อกับ
แผ่นดินใหญ่จากการพัด
พาของตะกอน 
- แหล่งอาหารส าหรับ
สัตว์น้ าเปลี่ยนแปลง สัตว์
หลายชนิดสูญเสียที่อยู่
อาศัย มีการอพยพของ
สัตว์ชนิดต่างๆ 
นอกจากน้ัน พื้นที่ชุ่มน้ า

เพาะปลูกคาดว่าจะ
เสียหาย ๑๑.๓๒ ล้านไร่ 
และบ้านเรือนเสียหาย
หมด ๒๑,๒๑๐ หลัง 
เสียหายบางส่วน 
๒๓๔,๔๓๔ หลัง 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับ
ความเสียหาย ได้แก่ 
โรงเรียน ๑,๑๕๙ แห่ง 
สถานท่ีราชการ ๔๙๙ 
แห่ง โครงข่ายคมนาคม
ทางถนน ๒๖,๗๒๙ สาย 
สะพาน ๑,๓๐๓ แห่ง 

๕๐,๐๐๐ คน และผู้คน
หลายล้านคนสูญเสียที่
อยู่อาศัย ราคาสินค้า
ต่างๆในพม่าปรับตัว
สูงขึ้น ๒ -๓ เท่าตัวการ
ประเมินความเสียหาย
ด้านทรัพย์สินคิดเป็นเงิน
ประมาณ ๔ ,๐๕๗ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 
(๑๓๔ ,๖๕๐.๘๗ ล้าน
บาท) 
 
 

 ความ เ สียหายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบจากการพัด
ถล่มของพายุไซโคลน
นาร์กีส คือ การเร่งฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมท่ีเสียหาย 
เนื่องจากเกิดภาวะน้ าเน่า
ท่วม (waste flood) ซึ่ง
เกิดจากน้ าขังที่ปนด้วย
สิ่งปฏิกูลและสิ่งเน่าเสีย
ต่างๆ ส่งผลให้นาข้าว
เสียหายหลายแห่ง 

 

หลัง นอกจากนี้ ถนน 
รางรถไฟ ท่าเรือ เขื่อน 
และระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งเครือข่าย
โทรคมนาคมยังได้รับ
ความเสียหายอย่างหนัก
อีกด้วย 

๑๘๙,๖๔๙ ราย พ้ืนท่ี
การเกษตรประสบภัย 
๑,๑๐๖,๑๕๐ ไร่ ด้านปศุ
สัตว์ มีเกษตรกร
เดือดร้อน ๑๑๘,๘๗๗ 
ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 
๕,๗๘๘,๔๘๒ ตัว ด้าน
ประมง มีเกษตรกร
เดือดร้อน ๒๒,๑๘๓ ราย 
พื้นที่เพาะเลี้ยงประสบ
ภัย ๕๘,๑๖๐ ไร ่
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- ทรัพยากรดิน และการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ด้านเกษตร
ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง 
ทั้งผลผลิต และพื้นที่ท่ีไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้ 
- ความเสียหายทาง
กายภาพชายฝั่ง ได้แก่ การ
กัดเซาะชายฝั่ง การ
เปลี่ยนแปลงร่องน้ า ปาก
แม่น้ า การเปลี่ยนแปลง
สภาพธรณีสัณฐานวิทยา
ชายฝั่ง การปนเปื้อนจาก
ความเค็มในแหล่งน้ าผิวดิน
และน้ าใต้ดิน การเกิดดิน
ถล่ม และหลุมยุบรวม ๕๓ 
แห่ง และการเกิดภาวะ
มลพิษจากน้ าท่วมขัง น้ า
เสีย ขยะ และสิ่งปฏิกูลใน
พื้นที่ต่างๆ 
 

ร้อยละ ๒๐ ถูกน้ าท่วม
อย่างถาวร 
- มีการรั่วไหลของน้ ามัน
จากคลังน้ ามัน ๔๔ แห่ง 
ทั่วตะวันออกเฉียงใต้ของ
หลุยส์เซียน่า ท าให้
สูญเสียน้ ามันเป็นจ านวน
กว่า ๒๖ ล้านลิตร น้ ามัน
บางส่วนไหลเข้าสู่ระบบ
นิเวศและปนเปื้อนลงใน
น้ าท่ีท่วมบางเมือง 

กลไกบริหาร
จัดการ 

 มีศูนย์อ านวยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวและคลื่น
ยักษ์ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธาน 

 มีคณะกรรมการที่

  มี 
 
 
 
 
 
 มีคณะกรรมการที่

 มีคณะกรรมการ
อ านวยการก ากับ
ติดตามการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย โดย
รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ท าหน้าที่

 จัดตั้ง Tripartite Core 
Group (TCG) (กลุ่ม
แกนกลางไตรภาคี) 
ประกอบด้วยตัวแทน
รัฐบาลพม่า ASEAN 
และองค์การ
สหประชาชาติ  ท าหน้าท่ี

 มีสภาการจัดการภัย
พิบัติแห่งชาติ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน 

 มีเครื่องมือ เช่น ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การจัดการภัยพิบัติ 

 มีคณะกรรมการ
อ านวยการก ากับติดตาม
การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย โดยรัฐมนตรี
ประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ท าหน้าที่เป็น
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เกี่ยวข้อง ๕ ชุด ได้แก่ 
-คณะกรรมการ
ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาจากธรณีพิบัติใน 
๖ จังหวัดภาคใต้ 

-คณะกรรมการฟื้นฟูการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
อันดามัน 

-คณะกรรมการศึกษา
ข้อเท็จจริงกรณี
เหตุการณ์ธรณีพิบัติ
จากคลื่นใต้น้ า 

-คณะกรรมการบริหาร
จัดการฟื้นฟูและพัฒนา
ทรัพยากรฯ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
พื้นที่ประสบธรณีพิบัติ
ภัย 

-คณะกรรมการสร้างงาน
และฟื้นฟูอาชีพ 

 
 
 
 

ปรึกษาแห่งชาติ 
(National Advisory 
Council) คอยให้
ค าปรึกษาทุกด้านกับ
หน่วยงานและ
คณะกรรมการชุดต่างๆ 
ของ FEMA ซึ่งอยู่
ภายใต้กระทรวงความ
มั่นคงภายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นศูนย์กลางจัดการ
สถานการณ์อุทกภัย 
ด าเนินมาตรการ และ
ประสานไปยัง
หน่วยงานในพ้ืนท่ี 
เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหา   

 มีศูนย์ประสานการ
ช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประสบภัย โดยมีที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้อ านวยการศูนย์ 
โดยเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ
ประชุมประเมิน
สถานการณ์ และ
ติดตามสถานการณ์
อย่างต่อเนื่อง 

ประงานการช่วยเหลือผู้
ประสพภัยจากพายุ
ไซโคลนนาร์กีสทุก
รูปแบบ พร้อมกับ
ประเมินผลความ
ช่วยเหลือและการฟื้นฟู
ชีวิตและชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากพาย ุ

ส าหรับสื่อสารระหว่าง
รัฐบาลกลาง เมืองใหญ่ 
เขตจังหวัด องค์กร
ท้องถิ่นจนถึงระดับ
หมู่บ้านและประชาชน 
โดยเช่ือมต่อเข้ากับ
เครือข่ายการสื่อสารเพื่อ
การปูองกันภัยพิบัติผ่าน
ระบบดาวเทียมและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์กลางจัดการ
สถานการณ์อุทกภัย 
ด าเนินมาตรการ และ
ประสานไปยังหน่วยงาน
ในพื้นที่ เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหา  โดย 
GISTDA ได้ใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียมประเมินพื้นที่
ได้รับผลจากอุทกภัย 
เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนในการตัดสินใจ
ของรัฐบาล และใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
น าไปใช้ในการวางแผน
ฟื้นฟูบูรณะพื้นท่ีที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย 
 
 
 
 
 

  หน่วยงานหลัก ได้แก่ 
มท. ทส. กห. 

 
 

 หน่วยงานหลัก ได้แก ่
- Federal Emergency 

Management 
Agency : FEMA,  

 หน่วยงานหลัก  ได้แก่ 
มท. ทส. กห. กษ. 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

  หน่วยงานหลัก  ได้แก่ 
Fire and Disaster 
Management Agency 
: FDMA  

 หน่วยงานหลัก  ได้แก่ 
มท. ทส. กห. กษ. กรม
อุตุนิยมวิทยา 
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 ระบบอาสาสมัคร 
มีความช่วยเหลือ
โดยเฉพาะในระยะเร่งด่วน
มากมายจากทุกภาคส่วน
ของประเทศ แต่ไม่มีการ
บันทึกหรือจัดท าเป็น
เอกสารหลักฐานที่จะน ามา
อ้างอิงได้ ตัวอย่าง กลุ่ม
องค์กรภาคประชาชน เช่น 
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย เครือข่ายความร่วมมือ
ฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดา
มัน มูลนิธิเพ่ือทะเล Phi 
Phi Tsunami Dive 
Camp 
 

Joint Task Force 
(JTF) Katrina 

บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างทหาร หน่วยงาน
ภาครัฐ และอาสาสมัคร
จากท่ีต่างๆ 
- US Army 
 

 ระบบอาสาสมัคร มี
หน่วยงานอาสาสมัคร
เป็นจ านวนมาก เช่น 
มูลนิธิอาสากู้ภัย กลุ่ม
อาสาสมัคร 
thaiflood.com  
กลุ่มสื่อมวลชน 
กาชาด 

 

  ระบบอาสาสมัคร มี
หน่วยงานอาสาสมัคร
ช่วยในการระดมทุนและ
เข้าช่วยเหลือเป็นจ านวน
มาก ท้ังภาคเอกชน ภาค
สื่อมวลชน และภาค
ประชาชน 

  ความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ 

ได้แก่ UNEP  FAO  IUCN  
GTZ  GEF 
หน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศต่างๆ รวมทั้ง
องค์กรเอกชน
(NGOs)ต่างประเทศจาก
เยอรมัน ฝรั่งเศส 
สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก 
สวีเดน และจีน 
 

 ความช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

- มีการบริจาคเงิน สิ่ง
อ านวยความสะดวก และ
อาหาร จาก ๗๐ ประเทศ  
และ  NGOs กาชาด
อเมริกัน Oxfam และ
องค์กรศาสนา 
- อาสาสมัครจากกลุ่ม
วิทยุสมัครเล่น 
 

   ความช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

มีข้อเสนอที่จะให้การ
ช่วยเหลือจาก ๑๓๔ 
ประเทศ และองค์กรอิสระ
ระหว่างประเทศ ๓๙ 
องค์กร โดยรัฐบาลญี่ปุุนได้
ประเมินสิ่งท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือโดยละเอียด และ
รับความช่วยเหลือด้านการ
กู้ภัยและหน่วยแพทย์
ฉุกเฉินเป็นหลัก 
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มาตรการและ
แนวทาง 

แนวทางการฟ้ืนฟู แนวทางการฟ้ืนฟู แนวทางการฟ้ืนฟู แนวทางการฟ้ืนฟู แนวทางการฟ้ืนฟู แนวทางการฟ้ืนฟู 

  มาตรการช่วยเหลือ
ระยะเร่งด่วน 

- ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและที่พักอาศัย 
- การจัดรูปที่ดิน  จัด

ระเบียบสิ่งก่อสร้างภูมิ
ทัศน์ และการฟื้นฟูท่ีพัก
อาศัย 

- การส่งเสริมอาชีพ 
- การฟื้นฟูการท่องเที่ยว

ชายฝั่งทะเล 
อันดามัน 
- การช่วยเหลือด้าน

การศึกษา ทั้งการเงิน 
การซ่อมแซมความ
เสียหาย 

- การช่วยเหลือด้าน
สุขภาพอนามัย 
- การช่วยเหลือด้าน
การเงิน 
- การจัดการความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ 
- การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ก าจัดมลพิษชุมชน 
 
 

 มาตรการช่วยเหลือ
ระยะเร่งด่วน 

การค้นหาคนหาย จัดตั้ง
ศูนย์ช่วยเหลือผู้รอดชีวิต 
การจัดหาที่อยู่ชั่วคราวให้
ผู้ประสบภัย รวมทั้ง
เงินทุนเพื่อการก่อสร้างที่
อยู่ใหม่ การจัดการเรื่อง
การบริจาคและรับสมัคร
อาสาสมัครท างาน
ช่วยเหลือ การช่วยเหลือ
ด้านสาธารณสุขและ
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรการช่วยเหลือ
ระยะเร่งด่วน 

ให้การช่วยเหลือ
ค่าเสียหายของ
บ้านเรือนและทรัพย์สิน
จ าเป็นเบื้องต้น รายละ 
๕๐๐๐ บาท 

มาตรการช่วยเหลือหลัง
น ้าลด 
-  เงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  ๕๐๐๐ 
บาท/ครัวเรือน 

-  ชดเชยพืชผลเสียหาย  
๓๐,๐๐๐บาท/
ครัวเรือน 

-  ชดเชยค่าเครื่องมือ
ประกอบอาชีพ 
๑๐,๐๐๐ บาท/
ครัวเรือน 

-  ช่วยเหลือการฟื้นฟู
อาชีพ    ร้อยละ ๕๕ 
ของต้นทุนการผลิต 

มาตรการด้านการเงิน
การคลัง ให้ความ
ช่วยเหลือสินเชื่อเพื่อ
ประกอบอาชีพและที่

 รัฐบาลพม่าไม่มีแผน
ฟ้ืนฟูท่ีชัดเจนในการ
ช่วยผู้ประสบภัยนาร์
กิส 

 การด าเนินงานส่วน
ใหญ่เป็นไปโดย
อาสาสมัครชาว
ต่างประเทศ 

 

 ด้
า
น
คุ
ณ
ภ
า
พ 

 ยุ 
 

 มาตรการช่วยเหลือ
ระยะเร่งด่วน 

- ระดมกองก าลังปูองกัน
ตนเองของญี่ปุุนเข้าพื้นท่ี
ประสบภัยพิบัติ และ
จัดตั้งศูนย์ฉุกเฉินเพื่อ
ประสานการด าเนิน
มาตรการรัฐบาล 

- มีการจัดที่พักพร้อม
อาหาร น้ าดื่ม ผ้าห่ม และ
สิ่งจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตให้แก่
ผู้ประสบภัย ซึ่ง ณ วันท่ี  
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ มี
ผู้ประสบภัยจ านวน 
๑๗๕,๐๒๐ คน พ านักใน
ศูนย์ช่วยเหลือท่ัวประเทศ 
๒,๓๖๗ แห่ง 

 รัฐบาลญี่ปุุนก าหนดให้
พื้นที่ประสบภัยพิบัติจาก
เหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึ
นามิเป็น “เขตฟื้นฟู
พิเศษ” เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการฟื้นฟู โดยจะ
มีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ 

 มาตรการช่วยเหลือ
ระยะเร่งด่วน 

- อนุมัติให้ผู้ว่าฯ ใช้เงินทด
รองราชการ ๕๐ ล้าน
บาทในการช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ประสบภัย 

มาตรการช่วยเหลือหลังน ้า
ลด 
- ให้การช่วยเหลือ

ค่าเสียหายของบ้านเรือน
และทรัพย์สินจ าเป็น
เบื้องต้น ครัวเรือน ละ 
๕๐๐๐ บาท  รวม ๑๐ 
จังหวัด  

- ครม. อนุมัติให้ กษ. ใช้
กรอบวงเงิน ๑,๖๐๕ 
ล้านบาท ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกร 

- ครม. อนุมัติงบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติม 
จ านวนประมาณ 
๑,๖๓๒ ล้านบาท 
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 ธรณีพิบัติสึนาม ิ
ไทย 

พายุแคทรินา 
สหรัฐอเมริกา 

อุทกภัย ๒๕๕๓ 
ไทย 

พายุหมุนนาร์กิส  
พม่า 

แผ่นดินไหวและสึนาม ิ
ญี่ปุ่น 

อุทกภัย ๒๕๕๔ 
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรการระยะยาว 
- การสร้างระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า 
- การแก้ไขปัญหาดินให้กับ
เกษตรกร 
- สผ. ออกประกาศก าหนด

เขตพื้นท่ีและมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณพื้นท่ีเกิดธรณี
พิบัติ เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้าง
ความปลอดภัยแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ประสบภัยในระยะยาว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรการระยะยาว 
การออกแบบแนวผนังกั้น
น้ าริมแม่น้ า 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ใหม่ 
 

อยู่อาศัย งดพักช าระ
หนี้ ยกเว้นภาษี อ านวย
ความสะดวกการเบิก
จ่ายเงินทดรองราชการ 

ฟ้ืนฟูโครงสร้างพื นฐาน  
เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล ถนน 
ไฟฟูา ประปา และ
สถานท่ีราชการ 

 มาตรการระยะยาว 
-  จัดท าระบบการเตือน
ภัยที่มีเอกภาพ ระบบ
บริหารจัดการน้ า การ
ปรับปรุงแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้
ทันต่อสถานการณ์ 
พัฒนากลไกประกัน
ความเสี่ยง 

อาทิ การจัดเก็บภาษีอัตรา
พิเศษ และการยกเว้น
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการฟื้นฟู  
 
 
 
 

  มาตรการระยะกลาง-ยาว 
คาดว่าจะใช้เวลาในการ
ฟื้นฟูความเสียหาย
ประมาณ ๓ ปี 

- สร้างเครือข่ายชุมชนใน
การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ
บรรเทาภัยพิบัต ิ

- สร้างระบบสังคมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

- สนับสนุนการวางระบบ
สังคมสวัสดิการ 
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 ธรณีพิบัติสึนาม ิ
ไทย 

พายุแคทรินา 
สหรัฐอเมริกา 

อุทกภัย ๒๕๕๓ 
ไทย 

พายุหมุนนาร์กิส  
พม่า 

แผ่นดินไหวและสึนาม ิ
ญี่ปุ่น 

อุทกภัย ๒๕๕๔ 
ไทย 

งบประมาณ ๔๓,๘๒๓ ล้านบาท ๔,๕๑๐,๐๐๐ ล้านบาท* 
(หรือ ๑๑๐ พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) 
* อัตราแลกเปลี่ยน  ณ 
สิงหา คม ๒๕๔๘  ๑ 
เหรียญสหรัฐฯ = ๔๑ 
บาท 

๒๑,๙๑๓ ล้านบาท 
(อยู่ระหว่างการ
พิจารณาขออนุมัติ) 
ตัวเลข ณ วันท่ี ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๔ 

ไม่มีข้อมูลชัดเจน จากการคาดการณ์เมื่อ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๔ รัฐบาล
ญี่ปุุนคาดว่าจะต้องใช้
งบประมาณในการ
ซ่อมแซมบูรณะความ
เสียหาย โดย อัดฉีดเงินเข้า
สู่ระบบอย่างน้อยประมาณ 
๕.๕๕ ล้านล้านบาท* 
(หรือ ๑๕ ล้านล้านเยน)  
* อัตราแลกเปลี่ยน  ณ 
เมษายน ๒๕๕๔ ๓๗ บาท 
= ๑๐๐ เยน 

คาดการณ์เบื้องต้น
ประมาณ ๖,๑๓๓ ล้าน
บาท  

ผลการฟ้ืนฟู ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
- มีการปลูกปุาทดแทนใน

พื้นที่ปุาชายเลนและปุา
ชายหาด และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

- ปะการังท่ีล้มคว่ าหรือ
แตกหัก ได้รับการพลิก
หรือฟ้ืนฟู 

- มีการฟื้นฟูบูรณะ
ทรัพย์สินของราชการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณะ 

- มีการก าจัดขยะซาก
ปรักหักพัง และจัดการ
ปัญหาน้ าเสีย สิ่งปฏิกูล 

การจัดสรรที่อยู่อาศัย 
-มีการจัดสรรที่อยู่ให้ 
รวมทั้งสนับสนุนเงินทุน
เพื่อการก่อสร้างที่อยู่ให้
ผู้ประสบภัยมากกว่า ๗ 
แสนราย กระจายใน 
๕๐ มลรัฐ ยังมีอีก ๒๖๐ 
ครอบครัวที่ยังอยู่ในท่ี
พักช่ัวคราว 

การซ่อมแซมและ
เสริมสร้างโครงสร้าง
พื นฐาน 
- มีการซ่อมและเสริมผนัง
กั้นน้ าความยาว ๒๒๐ 
ไมล์ และสร้างระบบ
ปูองกันการกัดเซาะ 

แผนฟื้นฟ ู
- คชอ. ได้จัดท า

แผนปฏิบัติการฟื้นฟู
สภาพความเสียหาย
จากอุทกภัย โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่าง 
คชอ. ภาครัฐ มูลนิธิ
อาสาเพื่อนพ่ึงพา (ภา
ฯ) ยามยาก และ
หน่วยงานเอกชนต่างๆ 
๑๘ หน่วยงาน เร่งรัด
การจ่ายเงินช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟู
บริการสาธารณะ โดย
ให้ชุมชนเป็นแกนน า
ฟื้นฟูและส ารวจความ

การฟ้ืนฟูชีวิตและความ
เป็นอยู่ 

-  หลังเหตุการณ์พายุนาร์
กีสแล้ว ๑๘ เดือน ชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คน
ในพื้นที่ก็ยังไม่กลับสู่
ภาวะปกติ ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ต้องขาย
ทรัพย์สินที่เหลือเพื่อยัง
ชีพ การซ่อมแซมถนน
และสะพานท่ีเชื่อมต่อ
ชุมชน หมู่บ้านท่ีได้รับ
ผลกระทบยังเป็นไป
อย่างล่าช้า ท าให้การ
ด ารงชีพยังคงล าบาก 

ขณะนี้ยังไม่มีรายงาน 
การสรุปผลการฟื้นฟู
อย่างเป็นทางการ 

ขณะนี้ยังไม่มีรายงาน 
การสรุปผลการฟื้นฟู
อย่างเป็นทางการ 
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ไทย 

และขยะมูลฝอย 
- แหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่

สามารถฟ้ืนตัวและขยาย
พื้นที่ ขณะที่ต้นไม้ส่วน
ใหญ่ในปุาชายหาดและ
ปุาพรุเสม็ด ยังต้องอาศัย
เวลาและการปลูกเพื่อ
ซ่อมแซมเพิ่มเติม 

- หลายพื้นท่ียังไม่สามารถ
เข้าไปด าเนินการฟื้นฟูได้ 
การสนับสนุนช่วยเหลือ
ของภาครัฐยังครอบคลุม
ไม่ทั่วถึง 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ระบบบ าบัดน้ าเสียและ

ระบบก าจัดขยะที่ได้รับ
ความเสียหายจากคลื่นสึ
นามิ ได้รับการซ่อมแซม
ฟื้นฟูจนกลับมาใช้งานได้
ดังเดิม 

- มลภาวะจากน้ าท่ีเน่าขัง
ในขุมเหมือง สระน้ า 
แอ่งน้ า และแหล่งน้ าดิบ
ต่างๆ และมลภาวะจาก
ขยะมูลฝอย ซากต้นไม้ 
ได้รับการก าจัดออกจาก
พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบ 

รวมทั้งระบบปูองกัน
พายุให้กับสถานีสูบน้ า 
รวมทั้งสร้างประตูน้ า 
และระบบระบายน้ าใน
คลอง 

- มีการก่อสร้างถนน 
สะพาน โรงเรียน ระบบ
น้ า อาคารและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
รวมทั้งก่อสร้างท่าเรือ
ใหม่ 

- การให้ทุนกับ
ผู้ประสบภัยเจ้าของบ้าน 
ผู้เช่า และเจ้าของ
กิจการ ท าได้ร้อยละ 
๙๙ มีการฝึกอาชีพใหม่
ให้กับแรงงาน ๒ หมื่น
คน 

- มีการก าจัดซาก
ปรักหักพังกว่า ๑๐๐ 
ล้านลูกบาศก์หลา มีการ
ท าความสะอาดร่องน้ า
กว่า ๑,๔๕๐ ไมล์ 

 

ต้องการ รัฐบาลและ
เอกชนให้การ
สนับสนุน 

การฟ้ืนฟูระยะยาว  มี
การลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภัย
แล้ง ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

-จัดท า TOR เรื่องการ
แก้ไขปัญหาน้ าอย่าง
เป็นระบบ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จเดือน
ธันวาคม 

มาตรการอื่น  มีการ
ส ารวจผู้ประกอบการ
ที่ประสบภัยก าหนดให้
กู้ยืมเงิน 

-จัดท าโครงการมีงานท า
น าชุมชนเข้มแข็ง 
-จัดจ าหน่ายปุ๋ยธงฟูา
ราคาพิเศษ 
-ส ารวจเกษตรกรที่

ประสบภัยพิบัติอย่าง
รุนแรง ๘,๙๓๙ ราย 
เป็นหนี้ ธกส. 
๑,๔๓๘.๕ ล้านบาท 

การฟ้ืนฟูอาชีพ 
-  ในภาพรวม ยังมีความ

ช่วยเหลืออย่างจ ากัด 
ทั้งด้านการจัดหาพันธุ์
พืช เครื่องมือ
การเกษตร ปศุสัตว์ 
และการสนับสนุน
เงินทุน โดยเฉพาะ
อาชีพประมงและ
การเกษตร ส าหรับ
ชาวประมงมีการ
ช่วยเหลือในการจัดหา
เรือหาปลาจ านวนหนึ่ง 
แต่ไม่พอเพียงท่ีจะฟื้นฟู
ชีวิตชาวประมงให้กลับ
สู่สภาพปกติได้ 

การฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัย 
-   ยังประสบปัญหาจาก

การซ่อมแซมบ้านเรือน
ที่ไม่ครอบคลุม
บ้านเรือนที่ได้รับความ
เสียหายทั้งหมด 
นอกจากน้ี ยังมีเรื่อง
คุณภาพการซ่อมแซม 
และไม่สามารถรองรับ
จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ได้



๑๐ 

 ธรณีพิบัติสึนาม ิ
ไทย 

พายุแคทรินา 
สหรัฐอเมริกา 

อุทกภัย ๒๕๕๓ 
ไทย 

พายุหมุนนาร์กิส  
พม่า 

แผ่นดินไหวและสึนาม ิ
ญี่ปุ่น 

อุทกภัย ๒๕๕๔ 
ไทย 

ได้รับการยกเว้นการ
ช าระหนี้เป็นเวลา ๓ 
ปี 

 

อย่างเพียงพอ โดยที่อยู่
อาศัยหลังการเกิดพายุ
มีสภาพแย่กว่าและต้อง
อยู่อย่างแออัดมากกว่า
ช่วงก่อนพายุ 

 



๑ 
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การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

 
 

บทนํา 
 

ในชวงหลายปท่ีผานมา หลายประเทศในโลกรวมท้ังประเทศไทยไดประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง
บอยครั้งข้ึน และมีแนวโนมความสูญเสียเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ ท้ังจากเหตุการณแผนดินไหว อุทกภัย และวาตภัย 
ซ่ึงภัยธรรมชาติเหลานี้กอใหเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก รวมท้ังไดสรางความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการดําเนินชีวิตอยางมหาศาล แมวาแตละประเทศจะมี  

การเฝาระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยางตอเนื่อง โดยสามารถเตรียมการรับมือพิบัติภัย  

ท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหลายประเทศยังประสบปญหาการบริหารจัดการ การเตือนภัย  

การชวยเหลือบรรเทาทุกขท้ังในระยะเกิดภัยและระยะฟนฟู ซ่ึงทําใหความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินกระจาย
เปนวงกวาง รวมท้ังหนวยงานภาครัฐถูกวิพากษวิจารณถึงความสามารถในการเขาแกไขปญหาใหประชาชน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดทําการศึกษาเบื้องตน (In-House 

Report) เพ่ือเปรียบเทียบข้ันตอนและแนวทางการจัดการเพ่ือเตือนภัยและใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
และการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย จากเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติกรณีตางๆ ในหลายประเทศ  เพ่ือ
นํามาใชเปนขอเสนอประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมท้ัง  

การปองกัน บรรเทาทุกขและใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยในอนาคต โดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษา
ตางๆ ไดแก  

๑. เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติในตางประเทศ 

• กรณีพายุเฮอรริเคนแคทรินาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ป ๒๕๔๘  

• การเกิดพายุหมุนนารกิสท่ีประเทศพมา ป  ๒๕๕๑ 

• เหตุการณแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิในเขตโทโฮกุของเกาะฮอนชู ประเทศ
ญี่ปุน เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 

๒. เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย 

• การเกิดคลื่นยักษสึนามิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เม่ือป  ๒๕๔๗   

• เหตุการณอุทกภัยท่ีประเทศไทยเม่ือปลายป  ๒๕๕๓ 

• เหตุการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทยเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 



๒ 
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๑. ภัยพิบัติ : สถานการณและแนวโนม 

ทศวรรษท่ีผานมาเปนชวงเวลาท่ีภัยพิบัติขนาดใหญเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก สรางความเสียหายท้ังตอชีวิต 
ทรัพยสิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมคิดเปนมูลคามหาศาล ประชากรท่ีไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติท่ัวโลกมีจํานวนถึง  ๔,๐๐๐ ลานคน จํานวนผูเสียชีวิตประมาณ ๒ ลานคน 0

� ประชากร
จํานวนมากตองกลายเปนผูอพยพไรท่ีอยูอาศัยและทําใหชุมชนลมสลาย สําหรับประเทศกําลังพัฒนา 
ภัยพิบัติเปนอุปสรรคสําคัญในการบรรลุถึงเปาหมายการพัฒนาท่ีจะทําใหชีวิตความเปนอยูของสังคม
มนุษยดีข้ึน เนื่องจากตองนําทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดมาใชเพ่ือการฟนฟูบูรณะความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน แทนท่ีจะนํามาใชเพ่ือการลงทุนในการพัฒนาประเทศ ทําใหประเทศมีรายจายเพ่ิมข้ึน ในขณะ
ท่ีรายได ผลผลิต และขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศลดลง โดยธนาคารโลกประเมินวา 
ภัยพิบัติสงผลกระทบตอรายไดประชาชาติของประเทศตางๆ ระหวางรอยละ ๑-๑๕ 1

�
 นอกจากนี้  

ภัยพิบัติยังสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลอีกดวย  เพราะเม่ือเกิดภัยพิบัติ รัฐบาลจะถูก
เรียกรองใหแกไขสถานการณ หากการจัดการของรัฐบาลไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของประชาชนไดแลว เสถียรภาพและความม่ันคงของรัฐบาลยอมถูกกระทบกระเทือน  

ในอนาคต แนวโนมการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบตางๆ จะทวีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน ซ่ึงมีสวนทําใหเกิดพายุ คลื่นลมในทะเล ภาวะน้ําทวม
และความแหงแลงข้ึนในทุกภูมิภาคของโลก ดวยความถ่ี ลักษณะ ขนาด และความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนั้น การขยายตัวของประชากรและการเติบโตของเมืองในชวงท่ีผานมา เปนการขยายพ้ืนท่ี
การตั้งถ่ินท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขาไปในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงตอภัยพิบัติมาก
ข้ึน ทําใหแนวโนมความสูญเสียและการรับมือกับภัยพิบัติมีความซับซอนยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม ประเทศ
ตางๆ ไดพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติท่ีทันสมัย ท้ังระบบการเตรียมพรอม การเตือนภัย  

การสื่อสาร และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงชวยใหตัวเลขผูเสียชีวิตลดจํานวนลง แตระบบ  

การจัดการภัยพิบัติในภาพรวม ยังมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน    

ภัยพิบัติขนาดใหญท่ีเกิดข้ึนในชวงทศวรรษท่ีผานมา เชน  พายุเฮอรริเคนแคทรินา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม่ือป ๒๕๔๘ ซ่ึงมีผูเสียชีวิตจํานวน ๑,๘๓๖ คน มูลคาความเสียหาย ๘๑,๐๐๐ ลาน
เหรียญสหรัฐฯ2

� การเกิดคลื่นยักษสึนามิในประเทศชายฝงมหาสมุทรอินเดียเม่ือป ๒๕๔๗ มีผูเสียชีวิต
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ คน มูลคาความเสียหายประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลานเหรียญ 3

� โดยตองใชงบประมาณ

                                                           
Ò  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. ๒๐๐๙. World Disaster Report ๒๐๐๙: Focus on Early 

Warning, Early Action. ATAR Roto Presse: Switzerland. p ๑๖๓-๑๖๕. 
Ó  แหลงที่มา: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/๐,,contentMDK:๒๐๑๖๙๘๖๑~menuPK:๓๔๔๕๗~pagePK: 

๓๔๓๗๐~piPK:๓๔๔๒๔~theSitePK:๔๖๐๗,๐๐.html 
Ô  แหลงที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Katrina 
Õ  แหลงที่มา: http://www.rms.com/publications/indianoceantsunamireport.pdf 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20169861~menuPK:34457~pagePK:%2034370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20169861~menuPK:34457~pagePK:%2034370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Katrina
http://www.rms.com/publications/indianoceantsunamireport.pdf


๓ 
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เพ่ือการชวยเหลือฟนฟูจากท่ัวโลกเปนวงเงินราว ๑๔,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ 4

� พายุไซโคลนนารกิส 
ประเทศพมา เม่ือป ๒๕๕๑ มีผูเสียชีวิตเปนจํานวนถึง ๑๓๘,๓๖๖ คน มูลคาความเสียหายราว 
๔,๐๐๐  ลานเหรียญสหรัฐฯ 5

� และเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิในเขตโทโฮกุของ
เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุนเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงมีผูเสียชีวิตและสูญหายจํานวนมาก รวมท้ัง
สงผลตอโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรท่ีเสียหายจนเกิดการแพรกระจายของกัมมันตภาพรังสี และสงผล
กระทบตอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการดําเนินชีวิตของประชาชน อันเนื่องมาจากการขาด
กระแสไฟฟา 

สําหรับประเทศไทย คงไมอาจกลาวไดวาประเทศไทยอยูในกลุมประเทศท่ีตองเผชิญกับภัยพิบัติอยาง
รุนแรงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ในอดีตประเทศไทยมีประสบการณในการเผชิญกับภัย
ธรรมชาติตามฤดูกาล อาทิ น้ําทวม พายุ และภัยแลง ซ่ึงเกิดข้ึนบอยครั้ง แตอยูในขอบเขตท่ีจํากัดและ
อยูในภาวะท่ีสามารถจัดการได นอกจากนี้ ชุมชนในพ้ืนท่ียังไดเรียนรูและสั่งสมภูมิปญญาเพ่ือปรับวิถี
ชีวิตใหสามารถอยูรวมกับความแปรปรวนของธรรมชาติตามฤดูกาลไดเปนอยางดี เชน ลักษณะบานใต
ถุนสูง รูปแบบการเพาะปลูกของเกษตรกรในลุมน้ํา และการเลือกใชและปรับปรุงพันธุขาวท่ีเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณน้ํา ซ่ึงเปนการแสดงถึงวิวัฒนาการในการปรับตัวเม่ือเผชิญกับภัยธรรมชาติ
ท่ีไมรุนแรงนักของประชาชน อยางไรก็ตาม ในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา ประเทศไทยตองประสบกับภัย
พิบัติท่ีรุนแรงบอยครั้งมากข้ึน และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศมากข้ึนโดยลําดับ เชน  

การเกิดคลื่นยักษสึนามิ เม่ือป ๒๕๔๗ รวมท้ังการเกิดอุทกภัยเม่ือปลายป ๒๕๕๓ และตอเนื่องถึง
อุทกภัยทางภาคใตเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงนับเปนเหตุการณท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดครั้งหนึ่ง
ของประเทศ  

                                                           
Ö  แหลงที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami  
× แหลงที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Nargis 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Nargis
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๒. แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ 

การปองกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนเรื่องยาก แตการวางระบบบริหารจัดการท่ีดีจะทําใหลด
ความสูญเสียไดมาก การจัดการภัยพิบัติเปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง ตั้งแตการเตรียมการกอนเกิดเหตุ 
การรับมือในภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกขชวยชีวิต และการฟนฟูบูรณะหลังเหตุการณ ในอดีต  

การจัดการภัยพิบัติมักเนนเรื่องการชวยเหลือบรรเทาทุกขเปนหลัก แตแนวโนมของการจัดการ  

ภัยพิบัติสมัยใหมจะมีลักษณะของการเตรียมการเชิงรุกมากข้ึน โดยดําเนินการดวยวิธีการตางๆ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินท่ีจะเกิดข้ึนจากภัยพิบัติ รวมท้ังมาตรการท่ีครอบคลุม  

การแกไขปญหาท้ังระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงเปนการวางแผนเพ่ือเผชิญหนากับสถานการณตั้งแตกอน
เกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุท่ีตอเนื่องจนครบกระบวนการ เรียกวา ‘วงจรการจัดการ  

สาธารณภัย’ ประกอบดวย 

๒.๑ การปองกัน ( Prevention) คือ การดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิใหภัยพิบัติและ
ความสูญเสียเกิดข้ึนแกชีวิต ทรัพยสินและชุมชน เชน การสรางเข่ือนเพ่ือปองกันน้ําทวม  

การควบคุมไฟปา การออกกฎหมายหามใชท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และการกําหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสิ่งกอสราง เปนตน 

๒.๒ การบรรเทาผลกระทบ  (Mitigation) คือ กิจกรรมท่ีมุงในการลดผลกระทบและความรุนแรง
ของภัยพิบัติท่ีกอใหเกิดอันตรายและความสูญเสียแกชุมชนและประเทศชาติ เนื่องจาก  

การปองกันและการบรรเทาผลกระทบมีความหมายใกลเคียงกัน ในหลายประเทศจึงใช
มาตรการท้ัง ๒ ดานควบคูกัน การบรรเทาความสูญเสียจากภัยพิบัติเปนเรื่องกวางขวางและ
ครอบคลุมการดําเนินงานหลายดาน จึงตองการการประสานงานท่ีดี มาตรการท่ีสําคัญ ไดแก 
การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมตางๆ การปรับปรุงระบบแจงเตือนภัย  

การวางแผนควบคุมการใชท่ีดิน การปรับแผนการเกษตรเพ่ือกระจายความเสี่ยง รวมถึง  

การสรางความตระหนักรูของสาธารณชนผานการใหการศึกษาและฝกอบรม 

๒.๓ การเตรียมพรอม (Preparedness) คือ การเตรียมการลวงหนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ใหกับรัฐบาล องคกรปฏิบัติ ชุมชน และปจเจกบุคคล ในการเผชิญกับภาวการณเกิดภัยพิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการปองกันและบรรเทาตองการการผลักดันในเชิง
นโยบาย ขณะท่ีการเตรียมพรอมเปนบทบาทหนาท่ีของหนวยปฏิบัติจํานวนมากท่ีตอง
ประสานงานกัน มาตรการท่ีสําคัญ ไดแก การจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การเตรียมการ
อพยพประชากร การวางระบบแจงเตือน และระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง  

การฝกซอมและอบรมใหความรูแกสาธารณชนดวย เนื่องจากในกรณีท่ีการเตรียมพรอมของ
รัฐมีขอจํากัด การเตรียมพรอมในระดับบุคคลและครัวเรือนจะสามารถชวยรักษาชีวิตและ
ทรัพยสินไวไดเชนกัน 
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๒.๔ การรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบัติอยางทันทีทันใดเม่ือ
ภัยพิบัติเกิดข้ึนโดยมีมาตรการตางๆ เพ่ือชวยชีวิต ปองกันอันตรายและความสูญเสียตางๆ 
เชน การคนหาชวยชีวิต การกูภัย การอพยพ การผจญเพลิง การแจกจายอาหาร และยา  
การจัดทําท่ีพักชั่วคราว การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการนําสงโรงพยาบาล เปนตน  

๒.๕ การฟนฟูบูรณะ (Recovery) การฟนฟูบูรณะเปนข้ันตอนท่ีดําเนินการเม่ือเหตุการณ  

ภัยพิบัติผานพนไปแลว เพ่ือใหพ้ืนท่ีหรือชุมชนท่ีไดรับภัยพิบัติกลับคืนสูสภาพท่ีดีข้ึนระดับ
หนึ่ง ซ่ึงอาจจะตองใชระยะเวลา ๕-๑๐ ป มาตรการท่ีสําคัญ ไดแก การซอมแซมโครงสราง
พ้ืนฐาน สิ่งกอสราง ท่ีอยูอาศัย การจัดตั้งชุมชนใหม การใหความชวยเหลือฟนฟูชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนท่ีประสบภัยสําหรับมาตรการฟนฟูบูรณะในระยะยาวจะนําไปสูเรื่อง
ของการพัฒนาตอไป 

๒.๖ การพัฒนา (Development) ข้ันตอนการพัฒนาภายหลังเหตุการณภัยพิบัติเปนเรื่องท่ีมี
ขอบเขตกวางกวาการพัฒนาเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหายเทานั้น โดยครอบคลุมถึง  

การทบทวน และศึกษาประสบการณการจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน แลวทําการปรับปรุงระบบ
การดําเนินงานตางๆ ท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยท่ีสุด  

เปนท่ีตระหนักวา ภัยพิบัติกับการพัฒนาประเทศมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ภัยพิบัติขนาดใหญ  

ทําใหกระบวนการพัฒนาตองหยุดชะงักลง ประชาชนและเศรษฐกิจไดรับความเสียหาย สําหรับ
ประเทศดอยพัฒนาและกลุมคนยากจน มักจะไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติบอยครั้ง เกิดความสูญเสีย
มากกวา และฟนตัวยากกวา เพราะความยากจนและดอยพัฒนากอใหเกิดจุดออนดานตางๆ ท้ังทาง
กายภาย ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม ท่ีงายตอการถูกทําลาย อยางไรก็ตาม ในหลายกรณี การเกิดภัย
พิบัติไดกอใหการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน  ยิ่งความเสียหายรุนแรง ก็ยิ่งสรางความสนใจและ  

ความตระหนักของสาธารณชนไดมากข้ึน ทําใหเกิดการปรับปรุงมาตรฐานการกอสราง การพัฒนา
รูปแบบการเพาะปลูกเพ่ือลดความเสี่ยงตอความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซ่ึงรูปแบบการพัฒนา
เหลานี้สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยตรง การปรับกิจกรรม  การสรางความรูความเขาใจตอภัยพิบัติ 
รวมถึงการผนวกมาตรการเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติไวในการพัฒนาสาขาตางๆ เชน การวางแผนพัฒนา  

การเกษตร อุตสาหกรรม การกอสราง การศึกษาและการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เปนตน  

ดวยเหตุนี้ การเชื่อมโยงเรื่องภัยพิบัติกับกระบวนการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสม จะสงผลโดยตรง
ตอประสิทธิภาพในการรับมือและการสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน 
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๓. การจัดการภัยพิบัติขนาดใหญและการชวยเหลือฟนฟู : กรณีศึกษาในตางประเทศ 

๓.๑ กรณีการเกิดพายุเฮอรริเคนแคทรินา เม่ือป  ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) 

เฮอรริเคนแคทรินา (Katrina) เกิดข้ึนในมหาสมุทรแอตแลนติกเม่ือ ป ๒๕๔๘ ถือเปนภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติท่ีมีมูลคาความเสียหายสูงท่ีสุด และนับเปนหนึ่งในหาของพายุเฮอรริเคนท่ีทําให
มีผูเสียชีวิตมากท่ีสุดในประวัติศาสตรของสหรัฐอเมริกา และเปนพายุท่ีมีความรุนแรงเปน
อันดับ ๖ ในมหาสมุทรแอตแลนติกท่ีมีการบันทึกไว มีผูไดรับผลกระทบ ๑.๕ ลานคน มี
ผูเสียชีวิตถึง ๑,๘๓๖ คน ระหวางการเกิดพายุและน้ําทวม มีการประเมินมูลคาการสูญเสีย
ทรัพยสินประมาณ ๘๑ พันลาน เหรียญสหรัฐฯ ประชากรราว ๘๐๐,๐๐๐ คนไมมีท่ีอยูอาศัย
ซ่ึงมีจํานวนมากท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรอเมริกานับแต
กรณี Dust Bowl Ĩ   โดยเม่ือเกิด
พายุเฮอรริเคนแคทรินาทําให
เกิดปรากฎการณ คล่ืนพายุหมุน

ยกซัดฝง  (storm surge) คือ 
คลื่นท่ีเกิดจากการยกตัวข้ึนของ
น้ําทะเลนอกชายฝงดวยอิทธิพล
ของความกดอากาศและอิทธิพล
ของพายุหมุนเขตรอน คล่ืนพายุ

หมุนยกซัดฝง  ขณะเกิดเฮอรริ
เคนแคทรินาสามารถวัดความสูงของยอดคลื่นไดถึง ๗.๖ เมตร 

๓.๑.๑ ลักษณะของภัยธรรมชาติ 

พายุเฮอรริเคนมีลักษณะเปนพายุหมุน  มีแหลงกําเนิดในมหาสมุทรบริเวณ
เสน Tropicsĩ   โดยเม่ืออากาศเหนือผิวน้ําในมหาสมุทรใกลเสนศูนยสูตรมีอุณหภูมิ
สูงข้ึนและลอยตัวข้ึนสูทองฟา  จะเคลื่อนท่ีมาปะทะมวลอากาศเย็นจากบริเวณเสนรุง
กอใหเกิด Warm Front (มวลอากาศรอนดันมวลอากาศเย็นให
เคลื่อนท่ี) และ Cold Front (มวลอากาศเย็นดันมวลอากาศรอนใหเคลื่อนท่ี) หมุนรอบ
แกนกลาง  (Low-Pressure Center) แลวเคลื่อนท่ีเขาสูแผนดิน  ซ่ึงปกติพายุหมุน
ประเภทนี้มีขนาดใหญ บางลูกมีเสนผา นศูนยกลางหลายรอยกิโลเมตร และอาจมี

                                                           
Ĩ  Dust Bowl: ชวงป ค.ศ. ๑๙๓๐ เกิดพายุฝุนที่เกิดจากความแหงแลงสรางความเสียหายใหกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาคการเกษตร และสรางความ

เจ็บปวยใหกับประชาชนจํานวนมาก โดยคาดวาในชวงเวลาประชากรสหรัฐฯ กวา ๓  ลานคนตองอพยพทิ้งที่อยูโดยเฉพาะในมลรัฐ แคลิฟอรเนีย 
โอคลาโฮมา และอารคันซัส  

ĩ  บริเวณที่อยูระหวางเสนเขตรอนของโลก, บริเวณเขตรอนของโลก 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&langpair=fr%7Cth&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Oklahoma&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjP43x9OLhDuWZNsh2dk4S0uHdSkQ
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ความเร็วลมใกลจุดศูนยกลางถึง ๑๐๐ - ๑๕๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง  เม่ือเกิดข้ึนจะสราง
ความเสียหายจากพายุลมและฝน  และการเกิดอุทกภัยในบริเวณกวาง แตละปพายุ
หมุนประเภทนี้  (ในฝงมหาสมุทรแปซิฟคเรียกวา  ไตฝุน : Typhoon ในมหาสมุทร  

แอตแลนติคเรียกวา  เฮอรริเคน  : Hurricane) เกิดข้ึนบอยครั้งข้ึนและสรางความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินมากมาย ซ่ึงถือเปนภัยจากธรรมชาติท่ีรายแรงท่ีสุด 

๓.๑.๒ ลําดับการเกิดพายุเฮอรริเคนแคทรินาในสหรัฐอเมริกา  

๑) เฮอรริเคนแคทรินากอตัวเปนพายุโซนรอนข้ึนกลางมหาสมุทร
แอตแลนติก   สะสมพลังจากหวงน้ําอุนและทวี ความรุนแรงเปนเฮอรริเคน
ระดับ ๕  ซ่ึงมีความเร็วลมสูงสุด 
๒๘๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง  

๒) ศูนยเฮอรริเคนแหงชาติ  (National 

Hurricane Center :NHC) ประกาศ
ยกระดับสถานการณเตือนจากระดับ
การ ‘เฝาระวัง’ เปนการ ‘แจงเตือน
ภัย’ โดย ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได
ออกประกาศภาวะฉุกเฉินในพ้ืนท่ี  

นิวออรลีนส หลุยสเซียนา อลาบามา
และมิสซิสซิปป เปนเวลา ๒ วัน 
กอนการข้ึนฝงของพายุเฮอรริเคนแคทรินา โดยประกาศครอบคลุมพ้ืนท่ี
บริเวณชายฝงระหวางนิวออรลีนสและหลุยสเซียนา ไปจนถึงเขตแดน
ระหวาง  

มลรัฐอลาบามาและฟลอริดา ตอมา NHC ไดแจงเตือนภัยพายุโซนรอน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝงสวนใหญของอาวเม็กซิโก และศูนยอุตุนิยมวิทยาของ
ทองถ่ินไดประกาศพยากรณอากาศในพ้ืนท่ี ท่ีอาจจะไมสามารถอาศัยอยูได
หลายสัปดาหหลังการข้ึนฝงของเฮอรริเคนแคทรินา   

๓) วันท่ี ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๔๘ พายุแคทรินาพัดข้ึนฝงท่ีมลรัฐหลุยสเซียนาและ
สรางความเสียหายบริเวณฝงตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเปนพ้ืนท่ีกวาง 
๙๐๐,๐๐๐ ตารางไมล โดยมีผลกระทบจากการเกิดคลื่นพายุซัดฝงท่ีมีความ
สูง ๕-๙ เมตร  โถมเขาสูมลรัฐตางๆ ท่ีตั้งอยูริมอาวเม็กซิโก ความแรงของ
คลื่นสงผลใหเข่ือนก้ันน้ํา  ๓ แหงของนิวออรลีนสถูกทําลาย  ปริมาณน้ํา
จํานวนมหาศาลไหลเขาทวมพ้ืนท่ีถึงรอยละ ๘๐ ของนิวออรลีนส โดยในบาง
พ้ืนท่ีมีระดับน้ําทวมสูงถึง ๗ เมตร และมีน้ําทวมขังอยูนานหลายสัปดาห  
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๓.๑.๓ ความเสียหายจากเฮอรริเคนแคทรินา  

๑) ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

• ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  เฮอรริเคนแคทรินาสรางความเสียหาย
และผลกระทบทางเศรษฐกิจตอสหรัฐอเมริกาเกินกวาท่ีคาดหมาย 
รัฐบาลตองใชงบประมาณกวา ๑๐๕ พันลาน เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือ
ซอมแซมและกอสรางสิ่งปลูกสรางรวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ 
นอกจากนั้นยังสงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการสูญเสียศักยภาพ
การสงน้ํามัน โครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคม  รวมท้ังผลกระทบ
ตอการสงออกสินคาอุปโภคบริโภคเชนพืชผลตางๆ โดยเฮอรริเคน
แคทรินาไดสรางความเสียหายใหกับ แทนขุดเจาะน้ํามัน ๓๐ แหง 
ทําใหมีการปดโรงกลั่นน้ํามัน ๙ แหง สงผลใหตองปดการผลิต
น้ํามันในอาวเม็กซิโก ๖ เดือน ผลผลิตน้ํามันลดลงรอยละ ๒๔ 
ผลผลิตกาซลดลงรอยละ ๑๘  

• ผลกระทบตออุตสาหกรรม  เฮอรริเคนแคทรินาสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมการสงออกสัตวปกของสหรัฐฯ ถึงรอยละ ๗๕ อันเปน
ผลจากการปดทาเรือหลายแหงท่ีไดรับความเสียหายในครั้งนี้ 
ไดแก ทาเรือ นิวออรลีนส  กัลฟพอรท และมิสซิสซิปป  รวมท้ัง
คลังสินคาหองเย็นท่ีไดรับความเสียหายท่ีนิวออรลีนสและกัลฟ
พอรท นอกจากนี้โรงผลิตเนื้อสัตวปกในมลรัฐมิสซิสซิปป  จํานวน
รอยละ ๘๐ ไดรับความเสียหาย โรงเลี้ยงสัตวปกหลายรอยโรงตอง
ถูกเฮอรริเคนแคทรินาพัดถลมจนสัตวปกในโรงเลี้ยงจํานวนมาก
สูญหายไปกับพายุ 

• ผลกระทบตอภาค ปาไม  พ้ืนท่ีปาไมใน มลรัฐมิสซิสซิปป  จํานวน
ประมาณ ๕,๓๐๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๒.๐๔๖ ตารางไมล) 
ถูกทําลาย คิดเปนมูลคาความสูญเสียกวา ๕ พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

และยังสงผลใหเกิดภาวะการวางงาน ซ่ึงทําใหรัฐบาลทองถ่ินตอง
สูญเสียรายไดจากภาษีในเวลาตอจากนั้น ซ่ึงกอนเกิดพายุพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับผลกระทบมีอัตราการจางงานหนึ่งลานคน โดยเปนการจาง
งานในนิวออรลีนส ๖ แสนคน จากการประเมินคาดวาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในมลรัฐหลุยสเซียนาและมิสซิสซิปปอาจมีมูลคากวา 
๑๕๐ พันลานเหรียญสหรัฐฯ  
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• ผลกระทบตอภาคประกันภัย ปญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนภายหลังการเกิด
พิบัติภัย คือ บริษัทประกันภัยบางแหงไดยุติการประกันท่ีอยูอาศัย
ในพ้ืนท่ี เนื่องจากมูลคาความสูญเสียท่ีสูงมากจากผลของพายุ  

เฮอรริเคน รวมท้ังบริษัทประกันภัยบางแหงไดเพ่ิมเบี้ยประกัน
สูงข้ึนเปนพิเศษสําหรับเจาของบาน เพ่ือครอบคลุมความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต 

๒) ความเสียหายทางสังคม 

• การอพยพประชากร  เฮอรริเคนแคทรินาสงผลใหเกิดการอพยพ
ของประชากรสหรัฐฯ กวา ๑๐ ลานคน จากพ้ืนท่ีประสบพิบัติภัย
ไปสูพ้ืนท่ีอ่ืนท่ัวสหรัฐ เกิดการยายถ่ินของประชากรครั้งใหญสุดใน
ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา โดยหลังเกิดพายุแลวเหลือประชากร
ท่ียังอาศัยอยูในนิวออรลีนสประมาณ ๒ แสนคน นอยกวากอนเกิด
พายุกวาครึ่งหนึ่ง  

• อาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมาย  หลังจากพายุเคลื่อน
ผานไปเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ปญหาการขาดแคลนอาหาร
และสิ่งของบรรเทาทุกขทําใหผูประสบภัยท่ียังอาศัยอยูในนิวออรลีนส
บางราย เริ่มลักทรัพยและขโมยของในรานคา โดยพยายามคนหา
อาหารและน้ํา นอกจากนี้ยังมีรายงานเก่ียวกับการขโมยรถ  

การฆาตกรรม และการขมขืนดวย 

๓) ความเสียหายดานส่ิงแวดลอม 

• การกัดเซาะชายฝง  เฮอรริเคนแคทรินาสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนจากการพัดพาตะกอน ทําใหพ้ืนท่ีชาย
หางบางสวนหายไป ในขณะท่ีเกาะบางแหงท่ีอยูใกลแผนดินใหญ
เชื่อมตอกับแผนดินใหญ สงผลใหแหลงอาหารและท่ีอยูอาศัย
สําหรับสัตวน้ําเปลี่ยนแปลง เกิดการ อพยพยายถ่ินของสัตวตางๆ 
และทําใหตองปดศูนยอพยพสัตวปา ๑๖ แหง นอกจากนั้น พ้ืนท่ีชุม
น้ําประมาณรอยละ ๒๐ ถูกน้ําทวมอยางถาวร  

• การรั่วไหลของน้ํามัน  ความรุนแรงของเฮอรริเคนแคทรินาทําให
เกิดการรั่วไหลของน้ํามันจากคลังน้ํามัน ๔๔ แหง ท่ัวพ้ืนท่ี
ตะวันออกเฉียงใตของหลุยสเซียนา ทําใหสูญเสียน้ํามันเปนจํานวน
กวา ๒๖ ลานลิตร และน้ํามันบางสวนไหลเขาสูระบบนิเวศและ
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ปนเปอนลงในน้ําท่ีทวมบางเมือง ซ่ึงรัฐบาลสหรัฐไดพยายาม
จัดการทําความสะอาด โดยระบายน้ําท่ีทวมนิวออรลีนสเขาสู
ทะเลสาบ  Pontchartrain ซ่ึงใชเวลา ๔๓ วัน อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากน้ําท่ีทวมมีท้ังสาหราย แบคทีเรีย โลหะหนัก  
ยาฆาแมลง สารเคมีเปนพิษ และน้ํามันเจือปน ทําใหเกิดความ
กังวลวาสงผลตอปลาในทะเลสาบ Pontchartrain 

๓.๑.๔ กลไกการเฝาระวัง การชวยเหลือผูประสบภัยและการฟนฟูความเสียหาย 

๑) การดําเนินงานของรัฐบาลกลาง  

• หนวยงานกลางเพ่ือการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  การรับมือกับ
ภาวะฉุกเฉิน  (Emergency Response) ของสหรัฐอเมริกา มี
หนวยงานรับผิดชอบระดับประเทศ คือ Federal Emergency 

Management Agency ( FEMA) โดยประธานาธิบดีเปนผูมี
อํานาจแตงตั้งผูอํานวยการ FEMA   

• การประสานงานระหวางหนวยงานกลางและหนวยงานทองถิ่น  

เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ หนวยงานทองถ่ินของรัฐ (State) 

จะเขารับผิดชอบดําเนินการเปนอันดับแรก  โดยผูวาการรัฐจะ
พิจารณาประกาศเขตภัยพิบัติ  หากหนวยงานทองถ่ินระดับรัฐไม
สามารถชวยเหลือแกไขปญหาได  รัฐบาลกลาง  (Federal) จะเขา
ควบคุมสถานการณ ประธานาธิบดีจะประกาศใหพ้ืนท่ีนั้นๆ เปน
พ้ืนเขตภัยพิบัติ  และรัฐบาลกลางจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เพ่ือแกไขปญหา  โดยมีระบบการจัดการเรียกวา  National 

Incident Management System: NIMS
� มีผูท่ีรับผิดชอบสั่ง

การอยางมีเอกภาพ (unified command) เรียกวา  Incident 

Commander (IC) โดยประสานการสนับสนุนและนโยบายจาก
หนวยงานระดับชาติทุกแหงท่ีเก่ียวของไปสูหนวยงานในพ้ืนท่ีตาม
ระบบการสั่งการ (Incident Command System) ใหสามารถ
รวมกันปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ศูนยเฮอรริเคนแหงชาติ  (National Hurricane Center: NHC) 

จะทําหนาท่ีเฝาติดตามพายุและแจงไปยังพ้ืนท่ีท่ีเปนเสนทางผาน
ของพายุ หนวยปองกันภัยชายฝงของสหรัฐจะเปนผูเตือนภัยตาม

                                                           
� NIMS เปนระบบการจัดการรวมถึงการวางแผน  การฝกอบรมบุคลากร  การฝกซอม  การจัดการทรัพยากร  การรับรองคุณภาพของบุคลากรและ

เคร่ืองมือ ระบบการส่ือสารและจัดการขอมูล  
 



๑๑ 

 

 
การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟบููรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

พ้ืนท่ีท่ีคาดหมายวาจะไดรับผลกระทบ หนวยงานอ่ืนๆ เชน ศูนย
ฝกอบรมการบินจะมีการบินเพ่ือทําการสํารวจและชวยเหลือ  

๑) การดําเนินงานของรัฐบาลทองถิ่น 

• การจัดตั้งหนวยปองกันภัย ระดับ ทองุถิ่น  รัฐบาลทองถ่ินไดตั้ง
หนวยปองกันภัยของตนเพ่ือเตรียมพรอมรับการข้ึนฝงของเฮอรริเคน
แคทรินา และรัฐบาลแหงรัฐไดตั้งศูนยฉุกเฉินข้ึน โดยรัฐบาล
ทองถ่ินจะรับผิดชอบการปฏิบัติหากมีคําสั่งอพยพ เเละได
เตรียมการโดยสรางท่ีพักชั่วคราวฉุกเฉินในชุมชนแถบชายฝง 
รวมท้ังมีท่ีพักชั่วคราวท่ีเตรียมสํารองไว โดยท่ีพักชั่วคราวท่ีเตรียม
ไวไดแกสนามกีฬาซุ ปเปอรโดม ซ่ึงรองรับคนได  ๒๖,๐๐๐ คน 
และมีการจัดเตรียมน้ําและอาหารสํารองไว  

• การอพยพประชาชน ไดเตรียมแผนอพยพไวเพ่ือใหรัฐบาลทองถ่ิน 
ทําการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ี โดยแบงเปน ๓ ชวง เริ่ม
จาก ๕๐  ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง และ ๓๐ ชั่วโมงกอนพายุเขาฝง ซ่ึง 
อาสาสมัครและเจาหนาท่ีไดอพยพประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญทาง
ตะวันออกเฉียงใตของหลุยสเซียนา ชายฝงมิสซิสซิปปและ  

อลาบามา โดยในแผนฉุกเฉินของรัฐบาลทองถ่ินไดกําหนดใหใชรถ
ประจําทาง รถโรงเรียน รถพยาบาล และขนสงสาธารณะอ่ืนๆ เพ่ือ
การอพยพ อยางไรก็ตาม รัฐบาลทองถ่ินไมสามารถทําการอพยพ
ประชาชนไดทัน แมวาจะมียานพาหนะจํานวนมากแตก็ไมมี
คนขับรถท่ีเพียงพอ   

๓.๑.๕ ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากเฮอรริเคน

แคทรินา 

๑) การ ชวยเหลือท่ีหยุดชะงักไปขณะเกิดภัย เม่ือเฮอรริเคนแคทรินามีความ
รุนแรงข้ึนและพัดเขาสูชายฝงไดกอใหเกิดฝนตกหนัก เกิดคลื่นลูกใหญโถม
ทําลายบานเรือนบริเวณชายฝง ทําใหเกิดน้ําทวมเปนบริเวณกวาง อาคาร
บานเรือนเสียหาย เสนทางคมนาคมหลักถูกทําลาย ไฟฟาดับ น้ําประปาไมไหล 
โทรศัพทเสียหายใชการไมได เม่ือพายุพัดผานพ้ืนท่ีประสบภัยแลว ไดเกิดภาวะ
สูญญากาศ โดยความชวยเหลือไดหยุดชะงักไปชวงเวลาหนึ่ง ทําใหเกิดปญหา
กับผูประสบภัยในพ้ืนท่ีหลบภัย เชน ในชวงสี่วันแรก ผูอพยพในซุปเปอรโดม
นับหม่ืนคน ขาดอาหาร และน้ํา เด็กทารกขาดนม ผูสูงอายุไมไดรับยาท่ีจําเปน  
ไมมีการจัดการเรื่องสุขอนามัย น้ําสะอาด และหองน้ําไมเพียงพอ 
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๒) ระ บบการติดตอส่ือสารไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เม่ือเกิดพิบัติภัยจาก  

เฮอรริเคน แคทรินา ระบบการติดตอสื่อสารเกิดความเสียหาย ทําใหไม
สามารถติดตอประสานงานใหผูประสบภัยทราบแนวทางท่ีควรปฏิบัติ เชน  
เสนทางหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ และการใหความชวยเหลือของรัฐดานตางๆ โดย
กรณีเฮอรริเคนแคทรินานั้นพบวา ระบบการสื่อสารของรัฐไมมีประสิทธิภาพ
พอ ในระยะแรก รัฐบาลกลางไมทราบหรือประเมินระดับความรุนแรงของ
ความหายนะท่ีเกิดข้ึนต่ํากวาท่ีเกิดจริง ความลาชาของความชวยเหลือจาก
รัฐบาลกลาง ประกอบกับอุปสรรคตางๆ ทําใหประชาชนตองรองขอความ
ชวยเหลือผานสื่อมวลชน  ประธานาธิบดีและรัฐบาลกลางจึงถูกตั้งขอสังเกต
วาไรประสิทธิภาพในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงมีผลตอความม่ันคงของรัฐบาลและ  

ทําใหเกิดความสั่นคลอนทางการเมืองตอมา  

๓) การระดมสรรพกําลังและการใชทรัพยากรในภาวะฉุกเฉินยังขาด

ประสิทธิภาพ เชน 

• กอนเกิดเหตุรัฐบาลไมไดประสานงานเพ่ือขอความรวมมือจาก
บริษัทรถโดยสารเพ่ือนําประชาชนอพยพออกจากพ้ืนท่ี  

• ในขณะท่ีความชวยเหลือยังไปไมถึงรัฐบาลไมไดพยายามหาอาหาร
ออกมาแจกจายใหเพ่ือประชาชนใชประทังชีวิตเบื้องตน ซ่ึง
สามารถขอจัดสรรจากซุปเปอรมารเก็ตท่ีมีอาหารสํารองอยู  

• กองกําลังทหาร ๔๐,๐๐๐ นาย ท่ีรัฐบาลสงเขาไปรักษาการใน
พ้ืนท่ีเกิดเหตุ ใหความสําคัญกับการควบคุมความรุนแรงและการ
ปลนชิงทรัพยสิน โดยไดทําหนาท่ีการชวยเหลือบรรเทาทุกขเพียง
เล็กนอย   

๓.๑.๖ การฟนฟูบูรณะหลังภัยพิบัติ  

๑) การฟนฟูประเทศหลังภัยพิบัติ  การทําลายลางของเฮอรริเคนแคทรินา ได
กอใหเกิดการทําลายทุนทางเศรษฐกิจ โครงสรางทางสังคม และทรัพยากร
ของประเทศ การฟนฟูบูรณะจึงจําเปนตองเรงดําเนินการโดยดวนเพ่ือ
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบในภาวะฉุกเฉินใหกลับมาดํารงชีวิตในสภาวะ
ปกติ รวมท้ังการฟนฟูประเทศในภาพรวม ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการดานประชากร สังคม และสิ่งแวดลอม สําหรับ
เหตุการณเฮอรริเคนแคทรินาไดสรางปญหาท่ีรอการแกไขและฟนฟูท้ัง
ระยะสั้นและระยะยาว ไดแก  
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• การฟนฟูวิถีการดํารงชีวิต อาชีพ รายได และการจางงาน 

• การบูรณะซอมแซม การระบายน้ําออกจากเมือง การซอมถนน 
เสนทางคมนาคม สาธารณูปโภค 

• การดูแลทรัพยสินของประชาชนท่ีตองอพยพออกจาท่ีพัก 

• การดูแลเด็กท่ีพลัดพรากจากครอบครัว หรือสูญเสียบิดามารดา   
• การจัดการกับขยะและของเสียตางๆ  

๒) กฎหมายเพ่ือการฟนฟูหลังการเกิดภัยพิบัติ ในการฟนฟูความเสียหาย
รัฐบาลสหรัฐฯ ไดออกกฎหมายเรียกวา New Orleans and Louisiana: 

Hurricane Katrina Disaster Relief and Economic Recovery Act 

โดยประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

• ดานความม่ันคงภายในรัฐ  กําหนดใหจัดสรรงบประมาณใหแก 
กองกําลังทหารในการเขาไปชวยเหลือและบรรเทาสถานการณภัย
พิบัติท่ีเกิดข้ึน และสําหรับจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการ
ชวยเหลือและฟนฟู รวมท้ังการซอมแซมและปรับปรุงอาคารของ
สวนราชการ   

• ดานการคาภายในทองถิ่น  โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ไดจัดสรร
งบประมาณเพ่ือฟนฟูการคาภายในทองถ่ิน ไดแก การฟนฟูพ้ืนท่ี
ทําประมงและทาเทียบเรือ การฟนฟูพ้ืนท่ีแนวชายฝงท่ีเปนแหลง
เพาะเลี้ยงหอยนางรมท่ีสําคัญของรัฐ การเรงชวยเหลือ
ผูประกอบการเจาของเรือประมงขนาดใหญท่ีไดรับความเสียหาย 
การชวยเหลือชาวประมงและผูแปรรูปอาหารทะเลในพ้ืนท่ีให
สามารถเขาถึงแหลงตลาดไดมากยิ่งข้ึน และการกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสามารถใหบริการ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวางระบบเพ่ือชวยในการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินและ
จัดทําคูมือท่ีสามารถนําไปใชในกิจกรรมการชวยเหลือและฟนฟูได
อยางมีประสิทธิภาพ 

• การชวยเหลือดานสังคม สาธารณูปโภค และการศึกษา  โดยรัฐ
ไดจัดสรรงบประมาณแกหนวยใหบริการดานสุขภาพจิตและการ
บําบัดผูติดยาเสพติด รวมถึงผูมีปญหาดานอ่ืนๆ เพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยท่ีไดรับผลกระทบจากพายุเฮอรริเคน รวมท้ังฟนฟูและ
ปรับปรุงสิ่งกอสรางและอาคารเรียน อุปกรณเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ 
โดยใหความสําคัญตอการรักษาระดับมาตรฐานการเรียนการสอน
เชนเดิม และใหการชวยเหลือดานคาใชจายดานพลังงานสําหรับ
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ครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยและซอมแซมระบบการจายไฟฟาและ
พลังงานในพ้ืนท่ีไดรับความเสียหาย 

• การเตรียมการและชวยเหลือเรงดวนในสถานการณฉุกเฉิน  โดย
ระดมความชวยเหลือท้ังจากสวนกลางและภูมิภาค ในการเรงฟนฟู
และ ปรับปรุงสิ่งกอสรางท่ีไดรับผลกระทบ รวมถึงจัดสรร
งบประมาณเฉพาะสําหรับศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน  

• ดานท่ีอยูอาศัย  สนับสนุนงบประมาณชวยเหลือดานสินเชื่อท่ีอยู
อาศัยแกผูประสบภัย และพิจารณาใหผูไดรับผลกระทบเปนผูมี
สิทธิสมัครเขารวมโครงการชวยเหลือดานสินเชื่อท่ีอยูอาศัยของ
รัฐบาลเปนลําดับแรก 

• ดานการเกษตร  จัดสรรงบประมาณฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การเกษตร และออกมาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบ เชน โครงการฟนฟูและชวยเหลือผูปลูกออยโรงงานท่ี
ไดมีการประมาณการความเสียหายแลว และในสวนท่ีมีผลผลิตลด
ต่ําลงในปการเพาะปลูกถัดไปอันเนื่องมาจากผลกระทบและความ
เสียหายจากพายุท่ีเกิดข้ึน รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการท่ี
มีน้ําทะเลรุกเขามาในพ้ืนท่ีเพาะปลูกผัก ผลไม และดอกไมของรัฐ 
ทําใหเกษตรกรไมสามารถเพาะปลูกทดแทนไดจากสภาพดินท่ีมี
ความเค็มเพ่ิมข้ึน  

• ดานการฟนฟูพ้ืนท่ีลุมน้ําและปาไม  จัดสรรงบประมาณผาน
โครงการปองกันความเสียหายบริเวณลุมน้ําในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือทํา
การซอมแซมทางน้ําและสันปนน้ําท่ีไดรับความเสียหาย รวมถึง
บริเวณใกลเคียงท่ีเปนท่ีราบลุมการเกษตรท่ีไดรับความเสียหาย 
ท้ังนี้ การฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมท้ังท่ีเปนปาปลูกเพ่ือการใชสอยและพ้ืนท่ี
ปาโดยธรรมชาติท่ีไดรับความเสียหาย รัฐจะทําการฟนฟูและปลูก
ใหม พรอมท้ังใหงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและศึกษาความ
เสียหายของผืนปาในการดูแลของรัฐท่ีไดรับผลกระทบในครั้งนี้ดวย 
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• ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนเงินทุน
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ีจะ
สามารถฟนฟูและพัฒนาภาค
ธุรกิจใหกลับมาดําเนินธุรกิจ
ไดอยางเดิม รวมท้ังสนับสนุน
เงินทุนแกหนวยงานดานการ
พัฒนามาตรฐานและ
เทคโนโลยี เพ่ือเขาไป
ชวยเหลือผูประกอบการผลิต
ภายในรัฐท่ีไดรับความ
เสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ 
และมอบหมายใหฝายดูแล
ดานเศรษฐกิจสนับสนุนเงิน
งบประมาณปละ ๓๕ ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เปนระยะเวลา 
๕ ป สําหรับการสงเสริมและ
รักษาศักยภาพการสงออกของรัฐ ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมการ
ฝกอบรมและการพัฒนาการดําเนินธุรกิจแกภาคเอกชน รวมถึง
การชวยเหลือในการขยายตลาดสงออกและการทําการตลาด 
นอกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณสูงถึง ๒๐๐  ลานเหรียญสหรัฐ ฯ 

เพ่ือการฟนฟูเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐ หลุยสเซียนา  ในรูปของ
การใหเงินทุนเพ่ือฟนฟูธุรกิจและกระตุนเศรษฐกิจของรัฐ 

๓) การฟนฟูชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากพายุเฮอรริเคนแคทรินา  มีการ
มาตรการดําเนินการ ดังนี้  
• มาตรการเรงฟนฟูชุมชนเพ่ือตอบสนองความตองการดานท่ีอยู

อาศัยในระยะยาว  ประกอบดวยแนวทางยอย คือ (๑) จัดหา
เงินทุนใหเปลา เชน โครงการ  Community Development 

Block Grants ของ U.S. Department of Housing and Urban 

Development (HUD) เพ่ือสนับสนุนการฟนฟูท่ีอยูอาศัยและ
ระบบเครือขายสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีไดรับความเสียหาย  (๒) 

จัดหาแหลงเงินกูยืม ระยะผอนผันการใชหนี้ และแหลงให
คําปรึกษาสําหรับเจาของบานท่ีไดรับความเสียหายสําหรับการ
ซอมแซมบานเดิมหรือการจัดซ้ือบานใหม  โดยความรวมมือของ  
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Federal Housing Administration (FHA), HUD, และ U.S. 

Department of Agriculture (USDA) (๓) อพยพผูประสบภัย
ออกจากพ้ืนท่ีและจัดหาบานเชาเพ่ือแกปญหาท่ีอยูอาศัยในระยะ
ยาว โดยความรวมมือระหวาง HUD กับ Federal Emergency 

Management Administration (FEMA) และองคกรทองถ่ินท่ี
รับผิดชอบในการจัดหาท่ีอยูอาศัย เชน  Housing Authority of 

New Orleans (HANO) และ (๔) สรางเครือขายพันธมิตรเพ่ือชวย
ผูประสบภัย อาทิ นักศึกษา ผูประกอบการภาคเอกชน และ
เครือขายอาสาสมัครอ่ืนๆ ในการชวยสนับสนุนในอุปกรณกอสราง
และเปนอาสาสมัครเขาชวยชุมชนท่ีประสบภัยในดานตางๆ  

• มาตรการซอมแซมและเพ่ิมความแข็งแรงของระบบโครงสราง

พ้ืนฐาน  ประกอบดวยแนวทางยอย คือ (๑) ฟนฟูเครือขาย

คมนาคม ระบบขนสง ทาเรือ และอาคารสถานท่ีสาธารณะ โดย  

U.S. Army Corps of Engineers (Corps) เปนหนวยงานหลักใน
การซอมแซมกําแพงปองกันน้ําทวมยาวกวา ๒๒๐ ไมล และซอม
บํารุงระบบปองกันพายุเฮอรริเคนของเมืองนิวออรลีนส  ไมวาจะ
เปนสถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ํา ซ่ึงมีเปาหมายท่ีจะพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ใหมีความแข็งแรง สามารถปองกันน้ํา
ทวมและพายุไดถึง ๑๐๐ ปขางหนา นอกจากนี้ FEMA และ U.S. 

Department of Transportation (DOT) ไดอุดหนุนเงินรวมกวา 
๗.๕ พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือซอมบํารุงระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีไดรับความเสียหาย อาทิ  ทางหลวง ถนน สะพาน โรงเรียน 
ระบบประปา อาคารสาธารณะ และเพ่ือการเคลื่อนยายซาก
ปรักหักพัง สวน U.S. Coast Guard (USCG) ไดเรงซอมแซมทาเรือ  
นิวออรลีนสและทาเรืออ่ืนๆ รอบอาวจนสามารถเปดดําเนินการได
ตามปกติ รวมท้ังดําเนินการฟนฟูการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีเก่ียวของระบบการขนสงทางน้ําดวย  (๒)  ฟนฟูดานพลังงาน

และน้ําโดย U.S. Department of Energy (DOE) เปนหนวยงาน
หลักทําหนาท่ีประเมินความเสียหายและอุปสงคของน้ํามัน แกส 
และไฟฟาหลังเกิดภัยพิบัติ เรงซอมแซมระบบทอขนสงน้ํามัน 
ระบบจายไฟฟาและอุปกรณท่ีเสียหายจากพายุ โดยมีการ
ประสานงานอยางใกลชิดกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจดานพลังงานใน
พ้ืนท่ีชายฝงตะวันออก  และ (๓)  ฟนฟูระบบการส่ือสาร

โทรคมนาคม โดย U.S. Department of Commerce(DOC) ใช
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งบประมาณกวา ๑.๓ ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือสรางสถานีกระจาย
เสียงเตือนภัยจากพายุเฮอรริเคนเพ่ิมเติม รวมท้ังประสานงานกับ
Federal Communication Commission ในการอนุญาตใหใช
ระบบการสื่อสารผานดาวเทียมเอกชน Ultrawideband และคลื่น
ไมโครเวฟ  ระหวางการกูภัยและการชวยเหลือฟนฟูในเขตพ้ืนท่ี
ประสบภัยพิบัติ 

• มาตรการการฟนฟูระบบเศรษฐกิจและปกปองแรงงาน  

ประกอบดวยแนวทางยอย คือ (๑) ฟนฟูภาคการผลิต  โดย 
USDA ไดอนุมัติงบประมาณ ๒๕๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ชวยเหลือ
เกษตรกรและผูประกอบการสวนปาหลายพันคนท่ีไดรับผลกระทบ
จากเฮอรริเคน โดยใหเงินชวยเหลือชดเชยความเสียหายของพืชผล
และฟารมปศุสัตว รวมท้ังการเคลื่อนยายตนไมและซากปรักหักพัง 
สวน Emergency Conservation Program ซ่ึงเปนหนวยงาน
สังกัด USDA ไดชวยบรรเทาความเสียหาย โดยเคลื่อนยายซาก
ปรักหักพัง ปรับสภาพพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และซอมแซมรั้ว
และโครงสรางโรงเรือนปศุสัตวท่ีเสียหาย สําหรับ Risk 

Management Agency ไดใชงบประมาณ ๑๘๗ ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ประกันภัยผลผลิตท่ีไดรับผลกระทบจากเฮอรริเคนแคทรินา 
(๒) กระตุนภาคธุรกิจ  โดย Small Business Administration 

(SBA) ไดอนุมัติวงเงินกูสําหรับผูประสบภัยพิบัติมากกวา ๑๐.๓ 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ สวน DOC รับพันธกิจในการสงเสริมการ
ลงทุนในภูมิภาค  Gulf Coast เนนการชวยเหลือผูประกอบการ
ชาวอเมริกัน โดยเฉพาะกลุมธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากนี้ HUD และ 
Internal Revenue Service (IRS) ไดรวมกันจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในชุมชนตางๆ ๔ มลรัฐท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดขอเสนอและแรงจูงใจทางภาษีเพ่ือสงเสริม
และกระตุนการลงทุนในภูมิภาค  Gulf Coast (๓) พัฒนา

ตลาดแรงงาน  โดย U.S. Department of Labor (DOL) ซ่ึงทํา
หนาท่ีพัฒนาและเยียวยากลุมผูใชแรงงานในพ้ืนท่ีประสบภัย โดย
สํารวจแหลงเงินทุนเพ่ือชวยเหลือผูวางงานระหวางท่ีภาคเศรษฐกิจ
ยังไมฟนตัว และไดรวมกับ  The Business Roundtable ซ่ึงเปน
การรวมตัวของผูนํา  CEO กวา ๑๖๐ บริษัทชั้นนําของสหรัฐฯ ใน
การสนับสนุนและสงเสริมการสรางงานในภาคการกอสรางกวา 
๒๐,๐๐๐ ตําแหนง ในภูมิภาค Gulf Coast ภายในป  ๒๕๕๒  (๔) 
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จัดหาเงินชวยเหลือ เพ่ือบรรเทาภาระสําหรับภาคธุรกิจ เกษตรกร 
ผูลงทุน และผูเสียภาษีท่ัวไป โดย U.S.Department of Treasury 

ไดชวยเหลือผูเสียภาษีท่ีไดรับผลกระทบจากเฮอรริเคน โดยเสนอ
ใหผลประโยชนและสรางแรงจูงใจทางภาษีเปนกรณีพิเศษ ภายใต
กฎระเบียบ Katrina Emergency Tax Relief Act และ the 

Gulf Opportunity Zone Act (๕) จายเงินประกัน  โดยการ
ดําเนินการภายใตโปรแกรมการประกันภัยน้ําทวมแหงชาติ
(National Flood Insurance Program – NFIP) ของ FEMA ซ่ึง
จายเงินประกันไปแลวกวา ๑๖.๑  พันลานเหรียญสหรัฐฯ แกผูเอา
ประกัน ๒๐๕,๐๐๐ ราย และ (๖) ซอมแซมสถานท่ีราชการ และ
เรงดําเนินการของหนวยงานรัฐเพ่ือฟนฟูการจางงานภาครัฐ โดย
ไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน อาทิ General Services 

Administration (GSA) U.S. Office of Personnel 

Management, U.S. Department of the Interior, U.S. 

Department of Homeland Security (DHS) และ U.S. 

Department of Defense (DOD) 

• มาตรการฟนฟูส่ิงแวดลอมและพ้ืนท่ีสีเขียว  ประกอบดวย
แนวทางยอย คือ (๑) เคล่ือนยายซากปรักหักพัง  ซ่ึง FEMA ได
จัดสรรงบประมาณชวยเหลือการเคลื่อนยายซากปรักหักพังในมลรัฐ 
อัลบามา หลุยสเซียนา และมิสซิสซิปป และ USDA โดยหนวย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดขุดลอกคูคลองเปนความยาวกวา 
๑,๔๕๐ ไมล ขณะท่ี U.S. Forest Service ไดเรงเปดชองการจราจร
ท่ีถูกกีดขวางดวยตนไมเปนความยาวกวา ๑,๓๐๐ ไมล สรางแนวกัน
ไฟกวา ๙๓๘ ไมล และจัดสรรงบประมาณถึง ๒๒ ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือเปนกองทุนสําหรับผูประกอบการสวนปา  (๒) ฟนฟู

สภาพแวดลอม  โดยไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน โดย 
Environmental Protection Agency (EPA) ไดเขาสํารวจ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ท้ังน้ํา อากาศ ตะกอนดินและขยะพิษ ใน
พ้ืนท่ีกวา ๔๐๐,๐๐๐ จุด เพ่ือฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับสูภาวะ
ปกติใหเร็วท่ีสุดและปองกันการรั่วไหลของสารพิษท่ีอาจเกิดข้ึน
สืบเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สวน  the Coast Guard ไดสงเจาหนาท่ี
เขากําจัดคราบน้ํามันกวา ๘ ลานแกลลอนท่ีลอยอยูในทะเล 
ขณะท่ี U.S. Fish and Wildlife Service (FWS) ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเรงฟนฟูแหลงท่ีอยูอาศัยของพันธุพืชพันธสัตวท่ี
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ไดรับผลกระทบโดยตรงจากพายุเฮอรริเคน และ  (๓) ฟนฟู

สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีสีเขียว  โดยมีหนวยงานหลัก คือ หนวย
อุทยานแหงชาติ สังกัด Department of the Interior ไดนํากําลัง
เขาเคลื่อนยายเศษซากปรักหักพังและขยะตางๆ ออกจากพ้ืนท่ี
ของ Gulf Island National Seashore ซ่ึง FEMA ไดใชเปนพ้ืนท่ี
รองรับผูอพยพจากพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ 

• มาตรการรักษาความตอเนื่องของการใชจายภาครัฐ รวมท้ัง

ผลประโยชนและการใหบริการตางๆ  โดยรักษาสภาพคลองและ 
การใชจายของภาครัฐมิใหขาดชวง เนื่องจากจะสงผลโดยตรงตอ 
การไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจในชวงวิกฤตของพิบัติภัยและการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการเกิดพิบัติภัย ซ่ึงทุกหนวยงาน
ไดรับนโยบายไปปฏิบัต ิ

• มาตรการใหบริการดานสาธารณสุข สวัสดิการสังคม อาหาร

และการศึกษาอยางตอเนื่องและเพียงพอ  ประกอบดวยแนวทาง
ยอย คือ (๑) จัดบริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  โดย  

U.S. Department of Health and Human Services (HHS) 

เปนหนวยงานหลักในการวางระบบดูแลสุขภาพในชวงระหวางเกิด
และภายหลังการเกิดภัยพิบัติ โดยจัดกําลังบุคลากรและเครื่องมือ
สนับสนุนจากสวนกลางเขามาชวยเจาหนาท่ีในระดับมลรัฐและ
ระดับทองถ่ิน นอกจากนี้ ยังไดจัดสรรงบประมาณกวา ๒ พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยดานสาธารณสุข รวมท้ัง
จัดบริการดานสุขภาพเพ่ือบําบัดความเจ็บปวยท้ังทางกายและทาง
จิตในพ้ืนท่ีประสบภัยเปนการเฉพาะ (๒) จัดเตรียมน้ํา อาหาร 

โภชนาการและยารักษาโรค  โดยไดรับความรวมมือจากหลาย
หนวยงาน อาทิ  FEMA ไดจัดหาน้ําดื่ม ๘๕ ลานลิตร (อัตรา ๓ 
ลิตรตอคนตอวัน) น้ําแข็ง ๑๗๖ ลานปอนด (อัตรา ๘ ปอนดตอคน
ตอวัน) และอาหาร ๔๖.๕ ลานม้ือ (อัตรา ๒ ม้ือตอคนตอวัน) สวน  

USDA ไดบริการคูปองอาหารมูลคารวม ๕๕๗ ลานเหรียญสหรัฐฯ 
สําหรับผูประสบภัยกวา ๙๓๖,๐๐๐ ครัวเรือน สําหรับ HHS ไดเขา
สํารวจความปลอดภัยดานสุขภาวะในรานคาขายปลีก โรงพยาบาล 
หมูบาน สถานสงเคราะห และบานพักคนชรา และ (๓) ชวยเหลือ

ดานการศึกษา  โดย U.S. Department of Education (ED) ได
ใหความชวยเหลือฟนฟูอาคารเรียนและสาธารณูปโภคในโรงเรียน
ท่ีไดรับความเสียหาย งดเวนการเก็บคาประกันสุขภาพเด็กในพ้ืนท่ี
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ประสบภัย ใหเงินชวยเหลือนักเรียน ครูและผูปกครอง รวมท้ัง
จัดหาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียน
ในพ้ืนท่ีประสบภัย 

๔)  ปญหาดานการฟนฟูบูรณะ  ไดแก 

• ความลาชาของการดําเนินงาน  แมรัฐบาลสหรัฐและรัฐสภาได
อนุมัติงบประมาณกวา ๑๑๐ พันลานเหรียญ สหรัฐฯ สําหรับฟนฟู
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเฮอรริเคนแคทรินา แตการฟนฟู
บูรณะเปนไปไดชามาก ประชาชนยังไมไดรับความชวยเหลือท่ี
จําเปนจํานวนมาก ๑ ปหลังเหตุการณ หลายพ้ืนท่ียังคงมีน้ําทวมขัง
ไมไดรับการฟนฟู ๕ ปผานไป  ผูประสบภัยท่ีไรท่ีอยูอาศัยนับพัน
ยังคงอาศัยอยูในท่ีพักชั่วคราว ชาวนิวออรลีนสท่ีเคยมีอยูเกือบหา
แสนคน ซ่ึงกวาครึ่งเปนชาวผิวดํา ปจจุบันลดลงเหลือเพียงสองแสน
คน โดยชาวเมืองจํานวนมากไมยอมกลับมายังถ่ินเดิมอีก เพราะ
ความรูสึกแบงแยกสีผิวเกิดข้ึนกับผูประสบภัยจํานวนมาก   

• ความยุงยากของระเบียบข้ันตอน การชวยเหลือเรื่องบานภายใต
โครงการ The Road Home มีความยุงยากเพราะกฎระเบียบการ
ใชเงินของรัฐ รวมท้ังกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง ทําให
จํานวนประชากรท่ีไดรับอนุมัติเงินชวยเหลือ มีเพียง ๕๐๐ ราย 
จากจํานวนท่ียื่นของรับความชวยเหลือรวม ๑๐๔,๐๐๐ ราย (ณ 
กุมภาพันธ  ๒๕๕๐) 

• การบริหารจัดการท่ีไมมีประสิทธิภาพ  สื่อมวลชนสหรัฐฯ ตั้ง
ขอสังเกตวา การขาดภาวะผูนําท้ังระดับรัฐและทองถ่ิน ทําใหการ
ประสานงานระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถ่ินไมมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการแบบ Top Down การ
ประชาสัมพันธและการสื่อสารเก่ียวกับแนวทางการฟนฟูบูรณะมี
อยูจํากัด ท่ีจริงแลวควรมีการทํางานเชิงรุก เปดกวาง  เพ่ือรับฟง
เสียงสะทอนและความเห็นจากสาธารณะ นอกจากนั้น ยังมีความ
ไมโปรงใสในระบบบริหาร ทําใหตองมีการตรวจสอบการ
คอรรัปชั่นในข้ันตอนตางๆ ทําใหการดําเนินงานลาชามากข้ึน 

ภัยพิบัติจากเฮอรริเคนแคทรินาสงผลกระทบเปนวงกวางไปจนถึง
พ้ืนท่ีใกลเคียง ซ่ึงผลกระทบอยางหนึ่งท่ีทําใหรัฐบาลสหรัฐฯ ถูก
วิจารณอยางรุนแรงเนื่องจากการดูแลผูประสบภัย เนื่องจากใน
พ้ืนท่ีเมืองนิวออร ลีนสมีคนผิวสี อาศัยอยูประมาณ ๒ ใน ๓  และ
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สวนใหญเปนคนยากจน มีอาชีพขายของท่ีระลึกใหนักทองเท่ียว
โดยอาศัยรถเข็น เม่ือเกิดการอพยพกอนมีภัยพิบัติ  คนผิวขาวและ
คนร่ํารวยก็สามารถอพยพหนีภัยไดทัน รัฐบาลจึงถูกตั้งขอสังเกตวา 
การท่ีชวยเหลือชาเพราะผูประสบภัยสวนใหญเปนคนผิวสีทําให
รัฐบาลไมใหความสนใจ และ ไมเรงรัด การ ชวยเหลือเทาท่ีควร 
นอกจากนี้ เนื่องจากการบริหารงานสวนใหญของรัฐบาลสหรัฐฯ 
ชุดนี้เปนไปในลักษณะของระบบศูนยรวมอํานาจ 
(Centralization) ซ่ึงทําให  สํานักงานจัดการฉุกเฉินกลาง 
(Federal Emergency Management Agency: FEMA) มี
รูปแบบการบริหารท่ีข้ึนตรงกับรัฐบาลกลาง คือสังกัดอยูภายใต
กระทรวงความม่ันคงแหงมาตุภูมิ ( U.S. Department of 

Homeland Security) ทําใหเกิดความลาชาอันเปนจุดบอดหนึ่งท่ี
ทําใหการชวยเหลือผูประสบภัยในระยะเริ่มตนประสบความ
ลมเหลวโดยสิ้นเชิง โดยเห็นไดจากรายงานขาวทางโทรทัศน เชน 
CNN ท่ีสะทอนภาพผูประสบภัยท่ีติดอยูตามท่ีตางๆ และผูเสียชีวิต
ท่ีปลอยใหซากศพลอยอยูในน้ํา เผยแพรไปท่ัวโลก ซ่ึงเห็นไดวา
สวนใหญเปนคนผิวดํา คนชราบางรายยังติดอยูกับรถเข็นแมจะถูก
อพยพมาไวท่ีซุปเปอรโดมแลว  แตตองเสียชีวิตเพราะขาดการดูแล
รักษาพยาบาล การขาดน้ําและการขาดอาหาร  

รัฐบาลสหรัฐฯ พยายามชี้แจงตอเสียงวิพากษวิจารณถึงการให
ความชวยเหลือท่ีลาชาและไมมีประสิทธิภาพ วาไมใชเกิดจากการ
เหยียดสีผิวหรือการแบงชนชั้น แตก็ไมสามารถชี้แจงสาเหตุของ
ความลาชาตอนานาชาติได  ภายหลังจากพายุ เฮอรริเคนแคทรินา
พัดถลมได ๑๖  วัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ออกแถลงยอม
รับผิดชอบตอการทํางานท่ีลาชาไรประสิทธิภาพในการชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
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๓.๒ กรณีการเกิดเหตุการณพายุหมุนนารกิส ๒๕๕๑  

พายุหมุนนารกิส �� กอตัวในฤดูมรสุมพัดเม่ือ ๒๕๕๑ สรางความเสียหายในพ้ืนท่ีโดยรอบ
มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือโดยเฉพาะในพมา ระหวางปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงผลของพายุไซโคลนนารกีสไดกอความเสียหายเปนวงกวาง โดยปรากฏ
รายงานผูเสียชีวิตกวาสองหม่ืนคนและผูสูญหายกวาสี่หม่ืนคน ซ่ึงจากการเกิดภัยพิบีติครั้งนี้ 
รัฐบาลพมาไมไดใสใจแกไขสถานการณเทาท่ีควรท้ังการใหความชวยเหลือผูบาดเจ็บ การ
คนหาผูสูญหายและการจัดการศพผูเสียชีวิต ทําใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณและความพยายาม
จากหลายฝายท่ีจะเรียกรองใหรัฐบาลพมายอมรับความชวยเหลือจากนานาชาติ 

๓.๒.๑ ลักษณะของภัยธรรมชาติ 

พายุไซโคลน  เปนพายุหมุนเขตรอน  (Tropical Cyclone)  เกิดข้ึนบริเวณอาว  

เบงกอล หรือกอตัวจากหยอมความกดอากาศต่ําในทะเล  แลวไตระดับข้ึนไปเรื่อยๆ 
จนกลายเปนพายุดีเปรสซัน พายุโซนรอนและพายุหมุนเขตรอน  ตามระดับความเร็ว
ลมสูงสุดใกลศูนยกลางของพายุ  

๓.๒.๒ ลําดับการเกิดพายุหมุนนารกิสในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพ พมา10

�� 

๑) วันท่ี ๒๗   เมษายน ๒๕๕๑ พายุไซโคลนนารกีสกอตัวข้ึนในอาวเบงกอล
ตอนกลางมีความเร็วลม ๒๑๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง 

๒) วันท่ี ๒  พฤษภาคม ๒๕๕๑  กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยประกาศเตือนภัย 
‘ไซโคลนนารกีส ฉบับท่ี ๔’ วา ไซโคลนนารกีส (Nargis) ท่ีกอตัวข้ึนบริเวณ
อาวเบงกอล กําลังเคลื่อนท่ีดวยความเร็วลม  ๑๘ กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยมี
ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางประมาณ ๑๔๘ กิโลเมตรตอชั่วโมง  คาดวา
จะเคลื่อนตัวข้ึนฝงของประเทศในคืนวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

๓) วันท่ี ๓  พฤษภาคม ๒๕๕๑   พายุไซโคลนนารกีสพัดข้ึนฝงพมาโดยไดพัด
กระหน่ําเขาพ้ืนท่ีแถบสามเหลี่ยมปากแมน้ําอิระวดีและนครยางกุง   เมือง
หลวงของพมา  ทําใหมีผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต และผูสูญหายจํานวนมาก 

๔) วันท่ี ๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๑  สํานักขาวตางประเทศอางสถานีโทรทัศนของ
รัฐบาลพมารายงานวาพายุดังกลาวมีความเร็วลม ๑๙๐  กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง สรางความเสียหายโดยมีผูเสียชีวิตอยางนอย  ๓๕๑ คน (ภายหลังมี
รายงานวายอดผูเสียชีวิตจริงสูงกวา ๓๔,๐๐๐ คน ขณะท่ีเจาหนาท่ีตางชาติ

                                                           
��

 นารกีส เปนชื่อของเด็กหญิงชาวมุสลิม แปลวา ดอกไม และใชเปนฃ่ือพายุไซโคลนที่เสนอโดยประเทศปากีสถาน 
ÒÒ เรียบเรียงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Nargis  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Nargis


๒๓ 
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ประเมินวาอาจมีผูเสียชีวิตถึง  ๑๐๐ ,๐๐๐  คน  ผูสูญหายอีก
กวา ๔๐,๐๐๐ คน และจํานวนผูประสบภัยอีกนับลานคน 

๓.๒.๓ ความเสียหายจากพายุนารกีส  

๑) ผลกระทบจากพายุหมุนนารกิสสงผลตออาวเบงกอลฝงตะวันตกหลาย
ประเทศ โดยกอใหเกิดภาวะฝนตกหนักในประเทศศรีลังกา เกิดภาวะน้ํา
ทวมและดินถลมในหลายพ้ืนท่ี โดยตําบลรัตนปุระและตําบลเคกัลเลไดรับ
ผลกระทบมากท่ีสุด ประชาชนมากกวา ๓.๐๐๐ ครัวเรือนไดรับความ
เดือดรอนจากการท่ีบานเรือนหลายพันหลังจมน้ํา หรือถูกทําลายจากแรง
พายุ ชาวศรีลังกากวา ๓๕,๐๐๐ คน  ติดอยูบนเกาะโดยไมสามารถ
ชวยเหลือได สวนท่ีประเทศอินเดีย กรมอุตุนิยมวิทยาแหงสาธารณรัฐ
อินเดียไดออกประกาศเตือนชาวประมงใหงดออกทะเลในระหวางท่ีพายุ
หมุนนารกิสพัดผาน โดยมีพยากรณวาพายุรุนแรงจะเคลื่อนผานชายฝงรัฐ
ทมิฬนาฑูและรัฐอานธรประเทศ นอกจากนี้ อิทธิพลของพายุหมุนดังกลาว
ทําใหอุณหภูมิในอินเดียลดลง หลังจากท่ีไดสูงข้ึนอยางรุนแรงเพราะคลื่น
ความรอน 

๒) หลังจากท่ีพายุหมุนนารกิสไดพัดเขาทําลายพ้ืนท่ีแลว ทางการพมาได
รายงานวามีผูเสียชีวิตประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน และผูคนหลายลานคน
สูญเสียท่ีอยูอาศัย เนื่องจากมีอาคารบานเรือนถูกทําลายหลายแสนหลังใน
เมืองลบุตร เขตอิรวดี ซ่ึงถือเปนความเสียหายท่ีไมเคยปรากฏมากอนใน
พมา ซ่ึงจํานวนดังกลาวอาจมากกวาจํานวนผูเสียหายในเหตุการณสึนามิท่ี
ประเทศศรีลังกาหลายเทา 

๓) ผลกระทบจากการพัดถลมของพายุไซโคลนนารกีส คือ การเรงฟนฟู
สภาพแวดลอมท่ีเสียหาย เนื่องจากเกิดภาวะน้ําเนาทวม (waste flood) ซ่ึง
เกิดจากน้ําขังท่ีปนดวยสิ่งปฏิกูลและสิ่งเนาเสียตางๆ สงผลใหนาขาวเสียหาย
หลายแหง 

๔) ท่ีตอเนื่องอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุคือการสงผลกระทบใหราคา
สินคาตางๆในพมาปรับตัวสูงข้ึน ๒ -๓ เทาตัว ในพ้ืนท่ีเมืองก็ไดรับความ
เสียหายท้ังอาคารรานคาโดยสภาพแวดลอมในนครไดรับความเสียหาย
อยางหนัก รานคาสวนใหญตองปดกิจการ ประชากรตองดํารงชีวิตโดยขาด
แคลนเครื่องอุปโภคบริโภค การประเมินความเสียหายดานทรัพยสินคิดเปน
เงินประมาณ ๔,๐๕๗ ลานเหรียญสหรัฐฯ (๑๓๔,๖๕๐.๘๗ ลานบาท) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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๓.๒.๔ การชวยเหลือผูประสบภัยและการฟนฟูความเสียหายจากพายุไซโคลนนารกีส  

๑) รัฐบาลทหารพมาไดประกาศใหเขตยางกุง เขตอิรวดี เขตหงสาวดี ตลอดจน 
รัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยงเปนเขตประสบพิบัติภัย อยางไรก็ดี รัฐบาลทหาร
พมาไมไดมีการดําเนินมาตรการใดๆ ท่ีเปนการชวยเหลือผูประสบภัยและ
ฟนฟูความเสียหายในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม ประชาชนพมาตางไมพอใจ
รัฐบาลท่ีไมมีระบบการเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ และไมมีมาตรการจัดการ
กับศพผูเสียชีวิตจํานวนมากทําใหเกิดความกังวลวาจะเกิดโรคระบาดลุกลาม
ตามมาอีกระรอกหนึ่ง 

๒) วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูแทนรัฐบาลทหารพมาประจําเมืองนิวยอรกได
รองขอความชวยเหลือจากสหประชาชาติอยางเปนทางการสําหรับความ
เสียหายจากพายุหมุนนารกิสในประเทศพมา ซ่ึงหลายประเทศใหการตอบ
รับและพรอมใหการชวยเหลืออยางเต็มท่ี โดยเตรียมจัดสงคณะแพทยและ
พยาบาลเขาไปชวยเหลือ รวมท้ังการบริจาคเงินและเสบียง ท้ังอาหารและ
ยา ตลอดจนสิ่งของท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางไรก็ดี รัฐบาลทหารพมากลับแสดง
ความประสงคท่ีจะไมรับความชวยเหลือจากนานาชาติหรือองคกรใดๆ และ
ไมอนุมัติบัตรผานแดนใหแกบุคคลตางดาว แมวาบุคคลเหลานั้นประสงคจะ
เดินทางเขาไปในประเทศเพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัยก็ตาม 

๓) วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รัฐบาลทหารพมาไดอนุญาตใหกลุมเท่ียวบิน
จากอิตาลี ซ่ึงไดนําเครื่องบรรเทาทุกขและเจาหนาท่ีภาคสนามจากองคการ
สหประชาชาติ ลงจอด ณ สนามบินยางกุง แตเจาหนาท่ีและเครื่องบรรเทา
ทุกขจากนานาชาติสวนใหญยังคงคางอยูในประเทศไทยและสนามบินยาง
กุงเพ่ือรอความยินยอมจากรัฐบาลทหารพมาอยางเปนทางการเพ่ือนําไป
แจกจายใหความแกผูประสบภัย ซ่ึงทําใหประเทศตางๆ เกิดความวิตกวา 
เสบียงอาหารและยาอาจเสียหายเสียกอนไดรับอนุญาตจากรัฐบาลทหาร
พมาได 

๔) วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รัฐบาลทหารพมาไดยอมรับความชวยเหลือจาก
นานาชาติอยางเปนทางการเฉพาะเครื่องอุปโภค บริโภคและเวชภัณฑ  

ตาง ๆ แตไมอนุญาตใหบุคลากรตางชาติเขาไปปฏิบัติหนาท่ีในประเทศพมา 
โดยรัฐบาลไดติดปายชื่อบุคคลจากกองทัพบนสิ่งของบรรเทาทุกขท่ีไดรับ
บริจาคจากตางชาติแทนชื่อผูบริจาคท่ีแทจริง ซ่ึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
การชวยเหลือเปนไปดวยความลาชา  



๒๕ 
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๕) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนได
จัดตั้ง คณะทํางานเฉพาะกิจดานมนุษยธรรมอาเซียน ( ASEAN 

Humanitarian Task Force) และจัดการประชุมรวม อาเซียน-

สหประชาชาติ เพ่ือรับความชวยเหลือจากท่ัวโลก ( ASEAN-United 

Nations International Pledging Conference) จากนั้นไดจัดตั้ง 
Tripartite Core Group (TCG) (กลุมแกนกลางไตรภาคี) ประกอบดวย
ตัวแทนรัฐบาลพมา ASEAN และองคการสหประชาชาติ  

๖) TCG ทําหนาท่ีประงานการชวยเหลือผูประสพภัยจากพายุไซโคลนนารกีส 
ทุกรูปแบบ พรอมกับประเมินผลความชวยเหลือและการฟนฟูชีวิตและชุมชนท่ี
ไดรับผลกระทบจากพายุ (Post-Nargis Joint Assessment : PONJA) เพ่ือ
ศึกษาผลกระทบโดยรวมตลอดจนความชวยเหลือฟนฟูระยะแรก ระยะกลาง 
และระยะยาว โดย  TCG ไดประเมินผลการชวยเหลือเปนระยะๆ และไดมี
บันทึกความกาวหนาการฟนฟูชีวิตความเปนอยูของผูคนและชุมชน โดย
ประเมินวาจะดําเนินการใหลุลวงตามเปาหมายภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๓  

๗) วันท่ี ๙ กุมภาพันธ  ๒๕๕๓ TCG ไดผลการศึกษาทบทวนและประเมินผล
งานการชวยเหลือชาวพมาผูประสพภัยจากพายุไซโคลนนารกีส สรุปไดดังนี้ 

• ดานสาธารณสุข และสุขอนามัย  ความชวยเหลือดานอาหาร 
สุขอนามัยสวนใหญถูกสงถึงครอบครัวผูประสบภัย สุขภาพอนามัย
ของผูประสบภัยดีข้ึน ชุมชนมีการเขาถึงโภชนาการท่ีมีคุณภาพ
และน้ําสะอาด จากการสํารวจและสัมภาษณประชาชน ๑ ,๔๐๐ 
ครัวเรือนใน ๓๐ เมืองพบวาประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับการ
บริการสาธารณสุขพรอมเวชภัณฑอยางเหมาะสม 

• ดานคุณภาพอาหารและโภชนาการ  เด็กบางพ้ืนท่ีขาดธาตุอาหาร
ท่ีจําเปน อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยมี
นอยกวาเด็กในพ้ืนท่ีรอบนอกเขตพายุรอยละ ๑๑ ซ่ึงแสดงถึง
ประสิทธิภาพของเจาหนาท่ีและอาสาสมัคร 

• ความม่ันคงดานอาหาร  ปริมาณอาหารหรือ “ความม่ันคงดาน
อาหาร” ดีหรือดีข้ึนในพ้ืนท่ีสวนใหญท่ีไดรับ และเริ่มลดการพ่ึงพา
อาหารจากการบริจาค เนื่องจากสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอ
สําหรับครอบครัวแลว สวนท่ีไมสามารถผลิตอาหารไดก็มีกําลังซ้ือ
เพียงพอ อยางไรก็ตาม ยังตองมีการใหความชวยเหลือแกผูประสพ
ภัย เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองดานอาหารตอไปในระยะยาว 



๒๖ 
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• การฟนฟูชีวิตและความเปนอยู  PONJA สรุปวาจะตองใชเวลา
หลายเดือนในการฟนฟูชีวิตความเปนอยูของชาวบานท้ังหมด ท่ี
ผานมาหลังเหตุการณพายุนารกีสแลว ๑๘ เดือน ชีวิตความเปนอยู
ของผูคนในพ้ืนท่ีก็ยังไมกลับสูภาวะปกติ พายุไดพัดทําลาย
ทรัพยสินเงินทองขาวของเกือบท้ังหมด ชาวบานสวนใหญตองขาย
ทรัพยสินท่ีเหลือเพ่ือยังชีพ การซอมแซมถนนและสะพานท่ี
เชื่อมตอชุมชน หมูบานท่ีไดรับผลกระทบยังเปนไปอยางลาชา ทํา
ใหการดํารงชีพยังคงลําบาก 

• การฟนฟูอาชีพ  ในภาพรวม ยังมีความชวยเหลืออยางจํากัด ท้ัง
ดานการจัดหาพันธุพืช เครื่องมือการเกษตร ปศุสัตว และการ
สนับสนุนเงินทุน โดยเฉพาะอาชีพประมงและการเกษตร สําหรับ
ชาวประมงมีการชวยเหลือในการจัดหาเรือหาปลาจํานวนหนึ่ง แต
ไมพอเพียงท่ีจะฟนฟูชีวิตชาวประมงใหกลับสูสภาพปกติได  

• การฟนฟูท่ีอยูอาศัย  ยังประสบปญหาจากการซอมแซมบานเรือน
ท่ีไมครอบคลุมบานเรือนท่ีไดรับความเสียหายท้ังหมด นอกจากนี้ 
ยังมีเรื่องคุณภาพการซอมแซม และไมสามารถรองรับจํานวน
สมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูไดอยางเพียงพอ โดยท่ีอยูอาศัยหลัง
การเกิดพายุมีสภาพแยกวาและตองอยูอยางแออัดมากกวาชวง
กอนพาย ุ

๓.๒.๕ ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากไซโคลน

นารกีส 

ปญหาและอุปสรรคหลักในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร
กีส คือการท่ีรัฐบาลทหารพมาไมยินยอมใหหนวยแพทย อาสาสมัครและบุคลากร
ตางชาติเขาประเทศ กวาท่ีรัฐบาลทหารพมาจะอนุญาตใหนานาชาติเขาไปใหความ
ชวยเหลือก็ไดผานไปแลวกวา ๑๐ วัน ซ่ึงผูประสบภัยท่ีรอดชีวิตสวนใหญ เปนผูท่ี
ไดรับบาดเจ็บแตบาดแผลไมไดรับการดูแลอยางถูกตอง  ทําใหบาดแผลติดเชื้อ
ลุกลามมากข้ึน รวมท้ังตองเรงฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบภัยท่ียังมีความวิตกถึงการ
ดําเนินชีวิตในอนาคตดวย 

 

 

 



๒๗ 
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๓.๓ กรณีเหตุการณแผนดินไหวและคล่ืนยักษสึนามิในเขตโทโฮกุของเกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุน 

เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ภัยพิบัติครั้งลาสุดท่ีประเทศญี่ปุนเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ มีความรุนแรงถึง ๘.๙  
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�� สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล โดยเกิดแผนดินไหวอยาง
รุนแรงหลายครั้งและทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิพัดถลมชายฝงดานตะวันออกของเกาะฮอนชู 
ซ่ึงเปนเกาะใหญท่ีสุดของประเทศญี่ปุน  

๓.๓.๑ ลักษณะของภัยธรรมชาติ  

ประเทศญี่ปุนตั้งอยูในแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกท่ีเรียกวา “วงแหวนแหงไฟ”  

(Pacific Ring of Fire หรือ the Ring of fire) มีลักษณะเปนเสนเกือกมาใน
มหาสมุทรแปซิฟก ความยาวรวมประมาณ ๔๐ ,๐๐๐ กิโลเมตร วางตัวตามแนว  

                                                           
�� มาตราริกเตอร (Richter) เปนมาตรวัดความรุนแรงของแผนดินไหว เดิมใชวัดแผนดินไหวทางใตของแคลิฟอรเนียในสหรัฐที่วัดไดโดย เคร่ืองวัด

ความไหวสะเทือน (seismograph) มาตราริกเตอรแบงเปนระดับ โดยทุกๆ ๑ ริกเตอรที่เพิ่มขึ้นแสดงวาแผนดินไหวแรงขึ้น ๑๐ เทา มาตราริก
เตอรไมมีการกําหนดคาสูงสุด แตโดยทั่วไปกําหนดไวในชวง ๐ – ๙ ภายหลังเมื่อเคร่ืองวัดความไหวสะเทือนมีความละเอียดมากขึ้น สามารถวัด
ขนาดของแผนดินไหวไดละเอียด ทั้งในระดับที่ตํ่ากวา ๐ (สําหรับคาที่ไดนอยกวา ๐ ถือเปนคาติดลบ) และที่สูงกวา ๙ 
ตัวเลข 
ริกเตอร จัดอยูในระดับ ผลกระทบ 

อัตราการเกิดทั่ว
โลก 

๑.๙ ลงไป ไมรูสึก (Micro) ไมมี ๘,๐๐๐ คร้ัง/วัน 

๒.๐-๒.๙ เบามาก (Minor) คนทั่วไปมักไมรูสึก แตก็สามารถรูสึกไดบาง และตรวจจับไดงาย ๑,๐๐๐ คร้ัง/วัน 

๓.๐-๓.๙ เบามาก (Minor) คนสวนใหญรูสึกได และบางคร้ังสามารถสรางความเสียหายไดบาง ๔๙,๐๐๐ คร้ัง/ป 

๔.๐-๔.๙ เบา (Light) ขาวของในบานส่ันไหวชัดเจน สามารถสรางความเสียหายไดปานกลาง ๖,๒๐๐ คร้ัง/ป 

๕.๐-๕.๙ 
ปานกลาง 

(Moderate) 
สรางความเสียหายยับเยินไดกับส่ิงกอสรางที่ไมมั่นคง แตกับส่ิงกอสรางที่มั่นคงนั้นไมมี

ปญหา ๘๐๐ คร้ัง/ป 

๖.๐-๖.๙ แรง (Strong) สรางความเสียหายที่คอนขางรุนแรงไดในรัศมีประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ๑๒๐ คร้ัง/ป 

๗.๐-๗.๙ รุนแรง (Major) สามารถสรางความเสียหายรุนแรงในบริเวณกวางกวา ๑๘ คร้ัง/ป 

๘.๐-๘.๙ รุนแรงมาก (Great) สรางความเสียหายรุนแรงไดในรัศมีเปนรอยกิโลเมตร ๑ คร้ัง/ป 

๙.๐-๙.๙ รุนแรงมาก (Great) 'ลางผลาญ' ทุกส่ิงทุกอยางในรัศมีเปนพันกิโลเมตร ๑ คร้ัง/๒๐ ป 

๑๐.๐ ขึ้น
ไป 

ทําลายลาง (Epic) ไมเคยเกิด จึงไมมีบันทึกความเสียหายไว ๐ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


๒๘ 
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รองสมุทรท่ีแผนเปลือกโลกยังมีการเคลื่อนตัวและชนกัน โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีหลาย
ประเทศตั้งแตทวีปอเมริกาจนถึงทวีปเอเชีย มีภูเขาไฟอยูภายในวงแหวนแหงไฟ
ท้ังหมด ๔๕๒ ลูก และเปนพ้ืนท่ีท่ีมีภูเขาไฟท่ีมีโอกาสปะทุอยูมากกวารอยละ ๗๕ 
ของภูเขาไฟท่ียังคุกรุนท่ัวโลก ซ่ึงการเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดท่ีเกิดข้ึนท่ัว
โลก สวนใหญจะเกิดข้ึนบริเวณวงแหวนแหงไฟ และการเกิดแผนดินไหวบริเวณรอย
เลื่อนของเปลือกโลกในทะเลสวนใหญจะสงผลใหเกิดคลื่นยักษสึนามิตามมา สราง
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบมหาสมุทรแปซิฟก 

คล่ืนสึนามิ (tsunami)  เปนคลื่นซ่ึงเคลื่อนตัวในมหาสมุทรดวยความเร็วสูง มีพลัง
รุนแรง สามารถเคลื่อนท่ีไปไดเปนระยะทางไกลๆ เม่ือเคลื่อนท่ีเขาสูบริเวณ ชายฝงจะ
ทําใหเกิดเปนคลื่นขนาดใหญ ซ่ึงกอนท่ีคลื่นยักษจะเคลื่อนตัวเขาสูฝง ระดับน้ําชายฝง
จะลดลงอยางผิดปกติ   หลังจากนั้นระยะหนึ่งก็จะมี คลื่นสูงมากเคลื่อนท่ีเขาหาฝง
ติดตามกันมาเปนชุด  โดยชุดแรกอาจมีความสูง ไมมาก  แตคลื่นลูกตอๆ  มาจะเพ่ิม
ความสูงมากข้ึนกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของผูคนท่ีอาศัยอยูตาม
บริเวณชายฝง12

��  

การเกิดคลื่นสึนามิท่ีมีการบันทึกไวเกาแกท่ีสุด ไดแก คลื่นขนาดใหญท่ีเกิดจากภูเขาไฟ
ระเบิดในทะเลอีเจียน  ซ่ึงอยูทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน  เม่ือประมาณ  
๓,๖๐๐ ปมาแลว ในครั้งนั้นปรากฏวาภูเขาไฟท่ีเกาะซานโตรินี (Santorini) ซ่ึงปจจุบัน
เรียกชื่อวา เกาะทีรา ( Thira) อยูทางตอนใตของประเทศกรีซ  เกิดการปะทุอยาง
รุนแรงจนทําใหตัวเกาะหายไปเกือบหมด และเกิดคลื่นขนาดใหญติดตามมา สงผลให
ผูคนลมตายและอาคารบานเรือนเสียหายเปนอยางมาก  ผลจากพิบัติภัยในครั้งนั้น  

ทําใหวัฒนธรรมมิโนอา  (Minoan Culture) ของกลุมชนโบราณ  ซ่ึงมีศูนยกลางอยูท่ี
เกาะครีตตองเสื่อมสลายลง 

เม่ือป  ๒๓๙๘   เกิดแผนดินไหวบริเวณชายฝงตะวันตกของ คาบสมุทร 
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�� ในยุโรปตอนใต  สงผลใหเกิดคลื่นขนาดใหญเคลื่อนท่ีเขาสูชายฝงของ
ประเทศโปรตุเกส   สเปน และโมร็อกโก  มีผูเสียชีวิตจากแผนดินไหวและคลื่นยักษ
ประมาณ ๖๐,๐๐๐  คน 

                                                           
�� รองศาสตราจารย ดร.ปญญา จารุศิริ และศาสตราจารยกิตติคุณ ไพฑูรย พงศะบุตร. ความหมายและลักษณะของคล่ืนสึนาม.ิ  
�� คาบสมุทรไอบีเรีย อยูบริเวณตะวันตกเฉียงใตของทวีปยุโรป มีพื้นที่ประมาณ ๕๘๒,๘๖๐ ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียน

กับมหาสมุทรแอตแลนติก เปนคาบสมุทรที่ใหญเปนอันดับ ๒ ของทวีปยุโรปรองจากคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ทิศเหนือติดเทือกเขาพิเรนีสและ
ประเทศฝร่ังเศส ทิศตะวันออกติดทะเลเมดิเตอรเรเนียน  ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใตติดชองแคบยิบรอลตาร มีความยาว
ประมาณ ๙๐๐ กิโลเมตร กวางประมาณ ๙๐๐ กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงและเทือกเขา เมืองสําคัญที่อยูในคาบสมุทรไอบีเรีย ไดแก 
มาดริด บารเซโลนา บาเลนเซีย เซบียา บิลบาโอ ลิสบอน โปรตู และยิบรอลตาร  
แหลงขอมูล: http://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_Peninsula  

http://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_Peninsula


๒๙ 
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วันท่ี ๒๗  สิงหาคม  ๒๔๒๖  ภูเขาไฟบนเกาะกรากะตัว (Krakatoa) ซ่ึงอยูระหวาง
เกาะสุมาตรากับเกาะชวาในชองแคบซุนดาของประเทศอินโดนีเซีย เกิดการปะทุอยาง
รุนแรง เกิดคลื่นยักษสูงมากกวา  ๓๐ เมตร ซัดเขาฝงเกาะสุมาตราและเกาะชวา มี
ผูเสียชีวิตประมาณ  ๓๖ ,๐๐๐  คน  หมูบานตามชายฝงถูกทําลายเสียหาย
ประมาณ  ๑๖๕   แหง  นับเปนพิบัติภัยครั้งใหญท่ีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดและ  

คลื่นสึนามิ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชียเปนครั้งแรก 

เม่ือป  ๒๕๒๑ องคการยูเนสโกแหงสหประชาชาติ ไดจัดพิมพเอกสารเผยแพร
การศึกษาของนักธรณีวิทยาชื่อ โซโลเวียฟ ( Soloviev)  เก่ียวกับความถ่ีของการเกิด
คลื่นสึนามิในโลก ซ่ึงใหความเห็นตอการเกิดคลื่นสึนามิท่ีมีความรุนแรงระดับตางๆ 
ดังนี้  

• ความรุนแรงมากมักเกิดข้ึนโดยเฉลี่ย ๑๐ ปตอครั้ง  
• ความรุนแรงปานกลางเกิดข้ึน ๑ - ๓  ปตอครั้ง  
• ความรุนแรงนอยเกิดข้ึน  ๔ - ๘  เดือนตอครั้ง  

จากลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศ รัฐบาลญี่ปุนไดมีการจัดเตรียมระบบการ
ปองกัน เตือนภัย และชวยเหลือประชาชนจากภัยแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิ 
ซ่ึงถือวาเปนระบบท่ีดีท่ีสุดในโลก แตการเกิดแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิเม่ือ
วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ยังสรางความเสียหายตอประเทศญี่ปุนอยางมหาศาล 

๓.๓.๒ ลําดับเหตุการณ 

(๑) วันพุธท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๔  เกิดเหตุการณ แผนดินไหว และอาฟเตอรช็อก
จํานวน ๒๔ ครั้ง 14

�� ในมหาสมุทรแปซิฟกวัดแรงสั่นสะเทือนได ๗.๓ ริก
เตอร โดยศูนยกลางแผนดินไหวอยูดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะฮอนชู ลึกลงไปในทะเล ๑๐ กิโลเมตร หางจากกรุงโตเกียวไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือราว ๓๗๒ กิโลเมตร ผลจากแผนดินไหว ทําใหอาคาร
สูงในกรุงโตเกียวสั่นไหว  และศูนยอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน (The Japanese 

Meteorological Agency: JMA) ไดออกประกาศเตือนใหเฝาระวังการเกิด
คลื่นยักษสึนามิความสูงประมาณ ๐.๕ เมตรบริเวณชายฝงทะเลของเขต  

โตโฮกุ (Tohoku) และภายหลังไดยกเลิกประกาศเตือนภัยดังกลาว 

(๒) วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔  เกิดแผนดินไหวรุนแรง และอาฟเตอร
ช็อกอีก ๑๓ ครั้งท่ีตําแหนงใกลเคียงกับแผนดินไหววันท่ี ๙ มีนาคม มีความ

                                                           
�� ขอมูลจากศูนยอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน(The Japanese Meteorological Agency: JMA) 



๓๐ 

 

 
การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟบููรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

สั่นสะเทือนสูงสุด ๖.๐ ริกเตอร โดย JMA ออกประกาศเฝาระวังการเกิด
คลื่นสูงและสึนามิในเขตมิยะงิและโซมะ และไดยกเลิกประกาศเตือนภัยเม่ือ
เวลา ๑๙.๓๐ น. ตามเวลาทองถ่ิน 

(๓) วันศุกรท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔  เกิดแผนดินไหวบริเวณตําแหนงเดิม ๕ ครั้ง 
เริ่มตั้งแตเวลา ๐๑.๔๕ น. ตามเวลาทองถ่ิน แตไมมีการออกประกาศเตือน
ภัยสึนามิ ตอมาเวลา ๑๔.๔๖ น.  ศูนยขอมูลสึนามิระหวางประเทศ  

(International Tsunami Information Center: ITIC) ท่ีฮอลโนลูลู 
สหรัฐอเมริกา ไดตรวจพบการสั่นสะเทือนอยางรุนแรงจากแผนดินไหวขนาด 
๘.๙ ริกเตอร  โดยศูนยกลางแผนดินไหวอยูในมหาสมุทรแปซิฟกหางจาก
ชายฝงเกาะฮอนชูประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตรและ อยูหางจากกรุงโตเกียว 
ประมาณ ๓๗๒  กิโลเมตร  แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวทําใหอาคาร
ขนาดใหญหลายแหงในกรุงโตเกียวสั่นไหวอยางรุนแรง  อาคารแหงหนึ่งใน
กรุงโตเกียว พังถลมลงมาขณะท่ีมีนักเรียนกวา ๖๐๐  คนรวมพิธีสําเร็จ
การศึกษา  นอกจากนี้  รถไฟชินกันเซ็น และรถไฟใตดินในกรุงโตเกียว ตอง
หยุดใหบริการ มีรายงานวามีผูบาดเจ็บจํานวนมากในจังหวัดมิยะงิ 

(๔) เวลา ๑๔.๔๙ น. ๓ นาทีจากการเกิดแผนดินไหว  JMA ไดตรวจพบการเกิด
คลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟกจึงไดออกประกาศเตือนอันตรายจากคลื่น  

สึนามิ โดยประกาศเตือนใหประชาชนในเขต IWATE MIYAGI และ
FUKUSHIMA อพยพไปสูท่ีปลอดภัยทันที และมีประกาศเพ่ิมเติมเม่ือเวลา 
๑๔.๕๐ น. คาดการณวาสึนามิจะพัดข้ึนฝงในพ้ืนท่ีดังกลาวเวลา ๑๕.๐๐ น. 

มีความสูงคลื่นประมาณ ๖ เมตร โดย ITIC ไดมีการประกาศเตือนและ
ติดตามการเกิดสึนามิไปยังหมูเกาะตางๆ ท่ังมหาสมุทรแปซิฟกครอบคลุม
หมูเกาะฮาวาย รัสเซียและญี่ปุน 

(๕) JMA ไดติดตามการเกิดคลื่นสึนามิและออกประกาศเตือนเปนระยะ ซ่ึงเม่ือ
เวลา ๑๕.๑๐ น. คลื่นยักษสึนามิความสูงประมาณ ๑๐ เมตร ไดพัดเขาสู
ชายฝงเขต Iwate Miyaki และ Fukushima สรางความเสียหายท้ังชีวิต
และทรัพยสินโดยเฉพาะ ท่ีเมืองเซ็นได ในเขต Miyaki ซ่ึงเบื้องตนมีรายงาน
วาคลื่นสึนามิพัดเขาไปในแผนดินลึกถึง ๑๐ กิโลเมตร โดย สํานักขาว
รอยเตอรมีรายงานวามีผูเสียชีวิต ๔๔  ราย และบาดเจ็บจํานวนมาก  ท้ังนี้
คณะรัฐมนตรีญี่ปุนไดเรียกประชุมฉุกเฉินจากกรณีแผนดินไหวและคลื่น



๓๑ 
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ยักษสึนามิ  ในขณะท่ีทางการฟลิ ปปนสมีคําเตือนใหประชาชนตามแนว
ชายฝงทางตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นยักษสึนามิ 

(๖) เวลา ๑๘ .๐๐ น. จากอิทธิพลของแผนดินไหว ทําใหเกิดเกิด คลื่นสึนามิ
ความสูง ๓๐ เซนติเมตร ท่ีเกาะลูซอน ประเทศฟลิปปนส  เกาะสุลาเวสีและ
เกาะโมลุกกะ  ประเทศอินโดนีเซีย วัดความสูงได  ๑๐ เซนติเมตร สําหรับ
ประเทศไทย ศูนยประสานการชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย  หรือ 

คชอ.  ไดออกประกาศเตือนประชาชนโดยคาดวาอาจเกิดสึนามิในพ้ืนท่ี
จังหวัดนราธิวาส ระหวาง เวลา ๐๒ .๐๐-๐๓.๐๐ น. และภายหลังไดมี
ประกาศยกเลิกการเตือนภัยในประเทศไทย 

(๗) เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ไดมีรายงานการพบผูเสียชีวิต ราว ๒๐๐-๓๐๐ 

รายในพ้ืนท่ีชายฝงเมืองเซนไดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  และ
ยังมีผูสูญหายจํานวนมาก 

(๘) วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๖.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีนาโอโตะ คัง  

ของญี่ปุน เดินทางตรวจสอบพ้ืนท่ีและโรงไฟฟาพลังนิวเคลียรท่ีไดรับความ
เสียหาย โดย ตอมารัฐบาล ญี่ปุนไดสั่งอพยพประชาชนในเมืองฟุกุชิมะรัศมี 
๑๐ กิโลเมตร หลังพบสารกัมมันตภาพรังสีรวงไหลและมีการแผรังสีสูงกวา
ปกติ บริเวณโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟุกุชิมะ  เนื่องจากเตาปฏิกรณ
นิวเคลียรหยุดทํางาน โดยบริษัทพลังงานไฟฟาโตเกียว (TEPCO) ไดยอมรับ
วามีการปลอยสารกัมมันตภาพรังสีออกมาเพ่ือลดแรงดันภายในเตาปฏิกรณ
นิวเคลียร แตยืนยันวาจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ซ่ึงตอมามีรายงาน
วาพบเจาหนาท่ีโรงงานผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ๒ ราย เสียชีวิตบริเวณ
เตาปฏิกรณนิวเคลียร  ซ่ึงตอมารัฐบาล ญี่ปุนจึงออกประกาศภาวะฉุกเฉิน
นิวเคลียร จากการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีท่ีโรงไฟฟานิวเคลียรดังกลาว 
พรอมท้ังออกประกาศ ปรับระยะการอพยพประชาชนจากโรงไฟฟา ฟูกูชิมะ
จากเดิม ๑๐ กิโลเมตร เปน ๒๐ กิโลเมตร 

(๙) หลังการเกิดแผนดินไหวเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ JMA ตรวจพบการ
เกิดแผนดินไหวและอาฟเตอร ชอคอีกหลายครั้ง (ถึงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 

๒๕๕๔ มีการเกิดแผนดินไหวมากถึง ๔๑๖ ครั้ง)  ซ่ึงศูนยเตือนภัยสึนามิ
แปซิฟก ไดออก ประกาศเตือนภัยสึนามิในหลายประเทศ อยางนอย ๒๐ 
ประเทศ ไดแก 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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วันท่ี ๑๑ มีนาคม   

ประเทศตูวาลู อเมริกันซามัว หมูเกาะคุก ออสเตรเลีย ฟจิ นิวแคลิโดเนีย
ประเทศตองกา รัสเซีย ไตหวัน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ปาปว - นิวกินี 
นิวซีแลนด เม็กซิโก  กัวเตมาลา เอล ซัลวาดอร คอสตาริกา นิคารากัว 
ปานามา ฮอนดูรัส ชิลี เอกวาดอร โคลัมเบีย เปรู และหมูเกาะฮาวาย 

วันท่ี ๑๒ มีนาคม  

เฟรนชโปลินีเซีย ประเทศนิวซีแลนด (North Cape) หมูเกาะพิตแครน 
เกาะอีสเตอร 

วันท่ี ๑๓ มี.ค.   

ประเทศชิลี 

(๑๐) วันอาทิตยท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔  JMA เผยแพรรายงานการเกิด
แผนดินไหวและการเกิดคลื่นยักษสึนามิ โดยตั้งชื่อแผนดินไหวครั้งนี้วา  

"The ๒๐๑๑ off the Pacific coast of Tohoku�� Earthquake." โดย
ทางการญี่ปุนยังคงเฝาระวังคลื่นสึนามิระลอกใหม  เนื่องจากยังมีอาฟเตอร
ช็อคเกิดข้ึนตลอดเวลา  แตได ลดระดับการเตือนภัยการเกิดคลื่นสึนามิลง
เปนระดับต่ําสุดทุกพ้ืนท่ี 

๓.๓.๓ สถานการณ ความเสียหาย 

(๑) รายงานความสูญเสีย 16

�Ĩ ณ วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ระบุวาขณะนั้ นมี
ผูเสียชีวิตท่ีไดรับการยืนยันแลว ๓,๖๗๖ คนใน ๑๒ จังหวัด และสูญหายอีก
กวา ๗,๕๕๘ คนใน ๖ จังหวัด ซ่ึงผูเสียชีวิตกวา ๑ ,๘๐๐ คนอยูในจังหวัดมิ
ยะงิและกวา ๑ ,๓๐๐ คนในจังหวัดอิว าเตะ รวมท้ัง สรางความเสียหายตอ
ถนน  รางรถไฟและ ระบบคมนาคมขนสง  เกิดไฟ ไหมในหลายพ้ืนท่ี และ
เข่ือนแตก บานเรือนราว ๔.๔ ลานหลังคาเรือนทางตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                           
Ò×

 โทโฮะกุ (Tohoku) แปลวา "ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ" ครอบคลุมพื้นที่หนึ่งในส่ีทางเหนือของเกาะฮอนชู มีชื่อเดิมวา"มิจิโนกุ" แปลวาถนน
ภายในหรือถนนสายแคบเนื่องจากในอดีตยากตอการเขาถึง ดวยภูมิประเทศสวนใหญเปนเทือกเขาขรุขระ และฤดูหนาวอันโหดราย โทโฮะกุเปน
ดินแดนที่ยังคงธรรมชาติอันสวยงาม และเปนแหลงน้ําพุรอนจํานวนมาก ภูมิอากาศในโทโฮะกุ ถูกแบงโดยเทือกเขาเปนแนวยาวจากเหนือลงมา
เปนสองดาน คือทางดานฝงทะเลญี่ปุนจะมีอากาศหนาวเย็นหิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางดานฝงมหาสมุทรแปซิฟกจะมีอากาศอบอุน
กวา ประชากรที่อาศัยอยูในแถบโทโฮะกุมีอยูประมาณ ๙.๘๕ ลานคน หากเทียบกับมาตรฐานของญี่ปุนแลว จัดวามีประชากรคอนขางเบาบาง 
บนพื้นที่ราบและลุมแมน้ําเปนแหลงเกษตรกรรม หนึ่งในส่ีของขาวที่ผลิตในญี่ปุนมาจากภูมิภาคนี้ ขอมูลจากจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

�Ĩ ขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติของญี่ปุน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B0


๓๓ 
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ของญี่ปุนไมมีกระแสไฟฟาใช อีก ๑.๔ ลานคนไมมีน้ําใช เครื่องกําเนิดไฟฟา
หลายเครื่องใชการไมได  

(๒) นอกจากนั้นแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิไดสรางความเสียหายตอ
โรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะ 17

�ĩ (Fukushima) ซ่ึงเปนโรงไฟฟานิวเคลียรซ่ึง
ตั้งอยูในเมืองโอคุมะ เขตฟุตาบะ จังหวัดฟุกุชิมะ นับเปนหนึ่งในยี่สิบหา
โรงไฟฟานิวเคลียรขนาดใหญท่ีสุดในโลก และเปนโรงไฟฟานิวเคลียรแหง
แรกซ่ึงไดรับการกอสรางและบริหารจัดการท้ังหมดโดยบริษัทพลังงานไฟฟา
โตเกียว ( TEPCO) เม่ือเกิดแผนดินไหวและคลื่นสึนามิถลมเซ็นไดและเกิด
ความเสียหายตอโรงไฟฟา จึงมีความกังวลวามีความเปนไปไดท่ีเตาปฏิกรณ
นิวเคลียรอาจหลอมละลาย และเตาปฏิกรณนิวเคลียรอยางนอยสองเตา
ไดรับความเสียหาย ซ่ึงทําใหเกิดการอพยพผูอยูอาศัยจากพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
ผลกระทบ และยังไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน  

(๓) วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔  เวลาประมาณ ๑๕.๓๐น.  โรงไฟฟานิวเคลียร  
ฟุกุชิมะ หมายเลข ๑ เกิดระเบิดข้ึน รัฐบาลญี่ปุนไดประกาศ "ภาวะฉุกเฉิน
พลังงานนิวเคลียร" และเรงอพยพ ประชาชน หลายพันคน  ในรัศมี ๒๐ 
กิโลเมตรรอบโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะ หมายเลข ๑ และรัศมี ๑๐ 
กิโลเมตรรอบโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะ หมายเลข ๒ ออกจากพ้ืนท่ี พรอม
ท้ังมีการประกาศเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีใหอยูแตในบาน ปด
เครื่องปรับอากาศ และไมดื่มน้ําจากกอก สวนผูคนท่ีอยูกลางแจงก็ไดรับคํา
เตือนใหหลีกเลี่ยงการเปดเผยผิวหนังสัมผัสอากาศ โดยแนะนําใหปกปด
ใบหนาดวยหนากาก หรือผาเปยกแทน 

(๔) วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔  เวลาประมาณ ๐๘.๒๕ น. มีรายงานวาเตา
ปฏิกรณนิวเคลียรหมายเลข ๓  โรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะ  เริ่มประสบ
ปญหาขัดของท่ีระบบระบายความรอนและแทงเชื้อเพลิงนิวเคลียร เริ่มมีการ
หลอมละลายบางสวน  ประกอบกับการ เกิดอาฟเตอรช็อคขนาด ๖ .๒  

ริกเตอร รัฐบาลญี่ปุนจึงสั่งอพยพประชาชนราว ๓  แสนคน รอบรัศมี ๑๐ -

๒๐ กิโลเมตรจากโรงงานไฟฟาพลังงานนิวเคลียรหมายเลข ๒  และ ๓  

เนื่องจากเกรงอันตรายจาก สารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล และ การระเบิดของ

                                                           
ÒÙ หนวยผลิตกระแสไฟฟาที่ ๑ ที่ไดรับความเสียหายเปนเตาปฏิกรณแบบน้ําเดือด ๔๓๙ เมกะวัตต กอสรางเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๑๐ เร่ิมผลิต

กระแสไฟฟาเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๔ และมีกําหนดที่จะปดตัวลงในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0_%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0_%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1


๓๔ 
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เตาปฏิกรณ โดยโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีใกลเคียงโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ได
ตรวจพบประชาชนมีการปนเปอนกัมมันตภาพรังสีเพ่ิมอีก ๑๙ คน 

(๕) JMA  ไดออกประกาศ ปรับเพ่ิมความรุนแรงเหตุแผนดินไหว ท่ีเกิดข้ึนวันท่ี 
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จาก ๘.๙ เปน ๙ .๐ ริกเตอร  ซ่ึงถือวารุนแรงท่ีสุดใน
ประวัติศาตรการเกิดแผนดินไหวของญี่ปุน  และรุนแรงเปนอันดับท่ี ๔  ของ
โลก  ในขณะท่ีองคการ สํารวจธรณีวิทยาของสหรัฐฯ มีรายงานวา เหตุ
แผนดินไหว ๘.๙ ริกเตอรท่ีญี่ปุน ทําใหเกาะญี่ปุนเคลื่อนท่ีไปจากตําแหนง
เดิมประมาณ ๒ .๔ เมตร  หรือ ๘  ฟุต ทีมคนหาและหนวยกูภัยจาก
นานาชาติเริ่มทยอยเดินทางมาถึงญี่ปุนเพ่ือรวมคนหาและกูภัย 

(๖) วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔  เกิดอาฟเตอรช็อค ๕.๘ ริกเตอร มีการประกาศ
เตือนการเกิดคลื่นสึนามิท่ีเมืองโซมะ คาดวามีความสูงประมาณ ๓ เมตร 
โดยเจาหนาท่ีทหารไดมีการแจงเตือนใหประชาชนอพยพข้ึนสูท่ีสูง ใน
ขณะเดียวกันไดเกิดการระเบิดของไฮโดรเจน ท่ีมีหนาท่ีหลอเย็นเตาปฏิกรณ
นิวเคลียรหมายเลข ๓ ของโรงไฟฟาฟูกูชิมะ ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับการ
ระเบิดของระบบหลอเย็นเตาปฏิกรณนิวเคลียรหมายเลข ๑ ท่ีเกิดข้ึนกอน
หนานั้น ซ่ึงรัฐบาลไดมีคําสั่งอพยพ ประชาชนในรัศมี ๒๐ กม. ของเตา
ปฏิกรณนิวเคลียรหมายเลข ๓ โดยหลังจากการระเบิดของเตาปฏิกรณ
นิวเคลียรฟุกุชิมะ หมายเลข ๓ บริษัทพลังงานไฟฟาโตเกียว ( TEPCO) ได
รายงานวามีเจาหนาท่ีไดรับบาดเจ็บจากการระเบิด ๓ คน และมี รายงานวา
พบผูไดรับสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรแลวกวา  

๑๖๐ ราย ในขณะเดียวกันบริษัทพลังงานไฟฟาโตเกียว ( TEPCO) ไดเริ่มใช
น้ําทะเลลดความรอนของเครื่องผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเครื่องท่ี  ๒ ท่ี
เริ่มมีปญหาท่ีระบบระบายความรอนท่ีเตาปฏิกรณเชนเดียวกัน เนื่องจาก
หลังจากเกิดแผนดินไหวระบบหยุดทํางานอัตโนมัติ ไดเริ่มทํางานทันทีเพ่ือ
ยุติปฏิกิริยานิวเคลียร หลังจากปดระบบไปแลวแตเนื่องจากยังมีความรอนท่ี
สะสมอยู จึงตองใช "ระบบหลอเย็น" เพ่ือระบายความรอนท่ีสะสมอยู แมวา
โดยปกติตองใชน้ําบริสุทธิ์ในการหลอเย็นเพ่ือลดการสึกกรอนของ  Fuel 

Rod แตเนื่องจากระบบหลอเย็นทุกอยางขัดของหมด จึงจําเปนตองใชน้ํา
ทะเลแทน ความหวาดกลัวเรื่องเตาปฏิกรณนิวเคลียรท่ีอาจเกิดระเบิดข้ึนทํา
ใหชาวตางชาติ จํานวนมากพยายามเดินทางออกจากประเทศญี่ปุน  ทําให
สนามบินนาริตะเกิดความหนาแนนโดยตลอด  



๓๕ 
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(๗) วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๖ .๑๐ น. ไดเกิดระเบิดข้ึนท่ีบอหลอเย็น
ขางเตาปฏิกรณนิวเคลียรท่ี ๒  ในโรงไฟฟาฟุกุชิมะ ทําใหเตาปฏิกรณไดรับ
ความเสียหาย มีผูไดรับบาดเจ็บ ๑๕  คน รัฐบาลญี่ปุนคาด วามีความเปนไป
ไดท่ีจะเกิดการรั่วไหลอยางรุนแรง จึงเรงอพยพประชาชน  โดยรัฐบาลญี่ปุน
ไดแถลงอยางเปนทางการวาไดรับรายงานจาก บริษัทพลังงานไฟฟาโตเกียว
(TEPCO) วาเกิดการระเบิดท่ีเตาปฏิกรณนิวเคลียรหมายเลข ๒  ของ
โรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะ  ไดอิจิ ซ่ึงไดรับความเสียหายจากแผนดินไหว  

เตาปฏิกรณนิวเคลียรแหงนี้  วิศวกรไดสูบน้ําทะเลเขาสูเตาปฏิกรณ เพ่ือ
ปองกันการหลอมละลาย  เนื่องจากระบบระบายความรอนไดรับความ
เสียหายจากแผนดินไหว ซ่ึงการระเบิดท่ีเตาหมายเลข ๒ เกิดจากระดับน้ําท่ี
ใชหลอเย็นลดต่ําลงถึงข้ันอันตราย  ทําใหเกิดการระเบิดของระบบระบาย
ความรอนของเตาปฏิกรณนิวเคลียรหมายเลข ๒  ในลักษณะเดียวกับ เตา
ปฏิกรณนิวเคลียรท่ี ๑ และ ๓ และอาจจะมีผูไดรับสารกัมมันต ภาพรังสีถึง 
๑๙๐ คน  

(๘) วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔  สถานการณ ดานนิวเคลียรเริ่มทวีความรุนแรง
มากยิ่งข้ึนเม่ือเกิดเพลิงไหมและระเบิดท่ีอาคารเตา ปฏิกรณท่ี ๔ ซ่ึงทําใหมี
การรั่วไหลของปริมาณรังสีท่ีเปนอันตรายตอมนุษยเพ่ิมสูงกวามาตรฐานถึง  

๘ เทา โดยการรั่วไหลของกัมมันตรังสีท่ีวัดไดเม่ือวันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๐๑๑  

เฉลี่ยอยูประมาณ ๓-๔ millisieverts ตอชั่วโมง) 

(๙) วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙:๔๘ น.(ตามเวลาทองถ่ิน) กองกําลัง
ปกปองประเทศไดใชเฮลิคอปเตอรโปรยน้ําทะเล เพ่ือหลอเย็นเตาปฏิกรณท่ี 
๓ และ ๔  หลังจากท่ีตองยกเลิกภารกิจเนื่องจากมีการแผรังสีสูงเกินไป  

ตอมาเจาหนาท่ี TEPCO ตํารวจและทหาร ไดใชรถดับเพลิงฉีดน้ําหลอเลี้ยง
เตาปฏิกรณท่ีมีปญหาท้ังหมด  แมจะมีดินโคลนและสิ่งกีดขวางท่ีคลื่นสึนามิ
ซัดเขามาท้ิงไว  โดยรถดับเพลิงนี้ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษให
เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติการไดโดยไมตองออกมาจากตัวถังรถ  ท้ังนี้ แทง
เชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณท่ี ๑  ๒ และ ๓ ถูกน้ําทะเลฉีดเขาทวมหมดและเริ่ม
เย็นลง โดยไมการเกิดระเบิดข้ึนมาอีก 

(๑๐) วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น. กระทรวงสาธารณสุข  แรงงาน
และสวัสดิการประเทศญี่ปุน  ไดยืนยันการพบการปนเปอนไอโอดีนใน
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ผลิตภัณฑอาหารท่ีจังหวัดฟูคุชิมา  รอบโรงไฟฟานิวเคลียรฟูคุชิมา  โดยไดมี
การวัดปริมาณรังสีในผลิตภัณฑอาหารระหวางวันท่ี  ๑๖ – ๑๘ มีนาคม 

และพบไอโอดีนกัมมันตรังสี  (ไมพบไอโซโทปรังสีอ่ืนๆ)  แมวาไอโอดีน
กัมมันตรังสีจะมีคาครึ่งชีวิตท่ีสั้นประมาณ  ๘ วันและสลายลงตามธรรมชาติ
ภายในหนึ่งสัปดาห  แตก็มีความเสี่ยงตอสุขภาพถาปนเปอนในอาหาร และ
ถูกดูดกลืนเขาสูรางกายมนุษย โดยอาจทําลายตอมไทรอยด  โดยเฉพาะเด็ก
และคนท่ีมีอายุนอยจะมีความเสี่ยงตอการถูกทําลายท่ีไทรอยดจากการ
รับประทานไอโอดีนกัมมันตรังสีเขาไป 

(๑๑) หนวยงานในประเทศญี่ปุนไดดําเนินมาตรการสําคัญ  ๒ มาตรการในการ
จัดการกับการปนเปอนไอโอดีนกัมมันตรังสี ในผลิตภัณฑอาหาร  

มาตรการท่ี ๑  วันท่ี ๑๖ มีนาคม คณะกรรมการความปลอดภัยนิวเคลียร
ของประเทศญี่ปุนไดเสนอแนะใหหนวยงานทองถ่ินแจงผู
อพยพในบริเวณ ๒๐ กิโลเมตรรับประทานไอโอดีนเสถียร  

เพ่ือปองกันการสะสมของไอโอดีนกัมมันตรังสี  ในตอม
ไทรอยด โดยไดมีการเตรียมไอโอดีนเสถียรแบบเม็ดและ
น้ํา (สําหรับเด็ก) ไวแลวท่ีศูนยอพยพ  

มาตรการท่ี ๒ กระทรวงสาธารณสุข  แรงงานและสวัสดิการไดสั่งใหหยุด
การขายผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดท่ีมาจากจังหวัดฟูคุชิมา  

และ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศไดสง
ขอมูลนี้ไปยังองคการอาหารและเกษตรสหประชาชาติ  

(Food and Agriculture Organization : FAO) และ
องคการสาธารณสุขโลก  (World Health Organization 

:WHO) และยังคงรายงานความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

(๑๒) วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔   เจาหนาท่ีตรวจพบระดับกัมมันตรังสีร  ั วไหลใน

ทะเลใกลโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะท่ีเกิดการระเบิด  โดยตรวจพบวามี

ระดับกัมมันตรังสีร ั วไหลเพ่ิมสูงกวาเดิมถึง ๑,๘๕๐ เทา ซ่ึงคาดวานาจะ เกิด

จากรอยรั่วของเตาปฏิกรณนิวเคลียรเตาใดเตาหนึ่งของโรงงาน  ซ่ึงยังไมมี
การระบุแนชัดวาการรั่วไหลมาจากเตาใด และสํานักงานความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและอุตสาหกรรมของญี่ปุนตรวจพบสาร  กัมมันตภาพรังสีชนิดไอ
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โอไดน-๑๓๑ ปนเปอนในน้ําทะเลใกลโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะในระดับสูง
กวามาตรฐานดาน ความปลอดภัย ๑,๒๕๐ เทา 

(๑๓) วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔  สํานักขาวรอยเตอรไดเผยแพรสรุปสถานการณ
จากเหตุการณภัยพิบัติแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิถลมเม่ือวันท่ี ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔ โดย ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ มีรายงานความเสียหาย 
ดังนี้ 

• สํานักงานตํารวจแหงชาติญี่ปุน  (National Police Agency 

(Japan): NPA(Japan)) ไดยืนยันจํานวนผูเสียชีวิต โดยยืนยันวามี
ผูเสียชีวิต ๑๑,๑๖๘ คน และยังมีผูสูญหาย ๑๖,๔๐๗ คน อาคาร 
๑๘,๗๘๒ อาคารเสียหายท้ังหลัง 

• ประชาชนจํานวน ๑๗๕,๐๒๐ คน ยังพักอยูในศูนยชวยเหลือท่ัว
ประเทศ โดยรัฐบาลญี่ปุนไดกําหนดใหพ้ืนท่ีในรัศมี ๒๐ กิโลเมตร
รอบโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรฟุกุชิมะ ซ่ึงมีประชากรประมาณ 
๑๗๗,๕๐๐ คน เปนเขตอพยพ ซ่ึงประชากรสวนใหญไดอพยพแลว 
สวนผูท่ียังอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวไดรับคําแนะนําใหอพยพหรืออยูใน
บานเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกัมมันตภาพรังสี 

• บานเรือน ๑๘๓,๔๓๑ หลัง ในพ้ืนท่ีภาคเหนือยังประสบปญหาไมมี
ไฟฟา และอีก ไมต่ํากวา ๓๐๐,๐๐๐ หลัง ใน ๘ เขตปกครองไมมี
น้ําอุปโภคบริโภค  

• รัฐบาลญี่ปุนความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยประเมินความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจจากแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิ เบื้องตนอยู
ระหวาง ๑๔,๕๐๐ ถึง ๓๔,๖๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ อัดฉีดเงินเขา
สูระบบอยางนอย ๑๕ ลานลานเยนเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 
เพ่ือพยายามฟนฟูสภาพการตลาดใหกลับคืนสูสภาพปกติ และ
วันท่ี ๒๑ มีนาคม ธนาคารโลก ได ประมาณการความเสียหาย

ระหวาง ๑๒๒ ,๐๐๐ ถึง ๒๓๕ ,๐๐๐ ลาน เหรียญสหรัฐฯ รัฐบาล
ญี่ปุนประกาศวามูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหวและ
คลื่นสึนามิอาจมีมูลคาสูงถึง ๓๐๙ ,๐๐๐ ลาน เหรียญ สหรัฐฯ ซ่ึง
ประมาณการนี้ยังไมรวมความเสียหายในภาคผลิตตางๆ ท่ีไม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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สามารถดําเนินการผลิตไดเนื่องจากขาดแคลนไฟฟา และ
ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจท่ีถูกกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติ  

• รัฐบาลญี่ปุนคาดวาจะตองใชงบประมาณในการซอมแซมบูรณะ
ความเสียหายมากกวาท่ีใชในการบูรณะเมืองโกเบจากเหตุการณ
แผนดินไหวเม่ือป ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕) และสงผลกระทบตอ
ประมาณการผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

• ถึงปจจุบันรัฐบาลญี่ปุนไดรับขอเสนอการชวยเหลือจาก ๑๓๔ 
ประเทศ และองคกรอิสระระหวางประเทศ ๓๙ องคกร 

๓.๓.๔ สรุปผลกระทบแตละดาน  

(๑) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  

• ผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวม  ภัยพิบัติแผนดินไหวและ
คลื่นสึนามิไดสรางความเสียหายไวอยางมหาศาล ธนาคารโลกได
ประมาณการความเสียหายไวระหวาง ๑๒๒,๐๐๐ ถึง ๒๓๕,๐๐๐ 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ขณะท่ีรัฐบาล
ญี่ปุนได ประกาศวามูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหว
และคลื่นสึนามิอาจมีมูลคาสูงถึง ๓๐๙,๐๐๐  ลานเหรียญ สหรัฐฯ 

ซ่ึงทําใหมันเปนภัยธรรมชาติท่ีสรางความเสียหายมากท่ีสุดเทาท่ีมี
การบันทึกมา   เหตุภัยพิบัติและวิกฤตินิวเคลียรท่ีเกิดข้ึน สงผลให
กองทุนการเงินระหวางประเทศ ( IMF) ปรับลดคาดการณการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุนลงจากเดิม โดยวิกฤตินิวเคลียรท่ี
ยืดเยื้อมีแนวโนมสงผลกระทบเชิงลบตอความเชื่อม่ันผูบริโภคและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ อยางหลีกเลี่ยงไดยาก 

• ผลกระทบตอระบบคมนาคม โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบ

โทรคมนาคม แผนดินไหวและคลื่นสึนามิไดสราง ความเสียหาย
อยางหนักตอถนน  รางรถไฟ  และทาเรือ โดยทาเรือทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ฮาชิโนเฮะ เซนได อิชิโนมากิ และโอ
นาฮามะ ถูกทําลาย ในขณะท่ีทาเรือชิบะ (ซ่ึงรองรับอุตสาหกรรม
ไฮโดรคารบอน) และทาเรือคาชิมะ ซ่ึงเปนทาเรือขนสงสินคาขนาด
ใหญท่ีสุดเปนอันดับเกาในญี่ปุน ก็ไดรับความเสียหายเชนกัน 
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นอกจากนี้ ยังมี เหตุเพลิงไหมในหลายพ้ืนท่ี  และเข่ือนชลประทาน
ฟุจินุมะแตก ทําใหเกิดอุทกภัยและน้ําไดพัดพาบานเรือนหลายหลัง
ไปกับกระแสน้ํา  สวนบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีและสายดินไดรับ
ผลกระทบอยางมากในพ้ืนท่ีแผนดินไหว บริการอินเทอรเน็ตสวน
ใหญไมไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีท่ีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังคงมีอยู 
ถึงแมวาแผนดินไหวจะสรางความเสียหายแกระบบเคเบิลใตทะเล
หลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ ระบบเหลานี้สามารถเลี่ยง
สวนท่ีไดรับผลกระทบไปยังสวนท่ีซํ้าซอนกันแทน หลังเกิดภัยพิบัติ
ในญี่ปุน มีเพียงไมก่ีเว็บไซตเทานั้นท่ีไมสามารถเขาถึงได โดยผู
ใหบริการ Hot spot Wifi หลายแหงไดรับมือกับเหตุแผนดินไหว
โดยใหบริการเขาถึงเครือขายโดยไมเสียคาใชจาย 

• ผลกระทบตอภาคเกษตรกรรม พ้ืนท่ีที่ไดรับความเสียหายหนักที่สุด

จากแผนดินไหวและสึนามิเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการปลูกขาวของ

ญี่ปุน โดยเปนแหลงผลิตขาวเกือบรอยละ ๒๐  ของปริมาณขาว
ท้ังหมดท่ีผลิตไดในประเทศ 

• ผลกระทบตอธุรกิจการสงออกอาหาร สวนภาคการสงออกอาหาร
ของญี่ปุนก็ไดรับผลกระทบอยางมากจากเหตุการณ
กัมมันตภาพรังสีท่ีรั่วไหลจากโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะไดอิชิ โดย
ประเทศคูคาไดสั่งระงับการนําเขาอาหารจากญี่ปุน หลังจากมีการ
ตรวจพบสารกัมมันตภาพรังสีเกินมาตรฐานในผลิตภัณฑอาหาร 
ไดแก พืชผัก และนมสดจากฟารมในพ้ืนท่ีใกลโรงไฟฟานิวเคลียร 
รวมท้ังอาหารทะเล โดยลาสุด ประเทศจีน ไดหามนําเขาผลิตภัณฑ
การเกษตรของญี่ปุนเพ่ิมเปน ๑๒ พ้ืนท่ี นอกจากนี้ มีรายงานในวัน
อาทิตยวาเจาหนาท่ีจังหวัดฟุกุชิมะไดสุมตรวจปลาทะเลจับจาก
นอกชายฝง และพบวามีปลาแซนดแลนซหรือปลาโคนาโงะ มี
ปริมาณซีเซียมสูงถึง ๕๗๐ เบคเคอเรล ตอ กิโลกรัม เกินกวาท่ี
กฎหมายกําหนด ๗๐ เบคเคอเรล 

• ผลกระทบตออุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร จากวิกฤตินิวเคลียร

ในญี่ปุน ทําให นานาประเทศเร่ิมพิจารณาทบทวน หรือถอนตัวจาก
พลังงานนิวเคลียร ตั้งแต เอเชียไปจนถึงยุโรป  ในชั้นตอมา ยังผลให
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บริษัทที่ทําธุรกิจเก่ียวของกับพลังงานนิวเคลียรของญี่ปุนไดรับ
ผลกระทบดานยอดขายและรายได เชน โตชิบา และฮิตาชิ บริษัทผลิต
เตาปฏิกรณชั้นนําของโลก ที่มีแนวโนมสูงที่จะขายสินคาไม ได 
โดยเฉพาะ Toshiba ที่มีสวนชวยสรางเตาปฏิกรณ ๔ ใน ๖ เตาของ
โรงงานหมายเลข ๑ และ ที่สําคัญที่สุด คือ ผลกระทบ ที่มีตอความ
พยายามในการสรางภาพลักษณที่ดีของอุตสาหกรรมนิวเคลียร  ซึ่งตอง
ยอมรับวา วิกฤตินิวเคลียรในญี่ปุนคร้ังนี้ไดสงผลกระทบดานจิตวิทยา
อยางรุนแรงไปทั่วโลก 

• ผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมยานยนตของ

ญี่ปุน ซึ่งเปนผูจัดจําหนายรถยนตรายใหญอันดับ ๒ ของโลก จํานวน
มากยังคงอยูในภาวะห ยุดชะงัก ทั้งๆ ที่มีโรงงานเพียงไมก่ีแหงที่ไดรับ
ความเสียหายอยางรุนแรง ซึ่งหลังจากเหตุการณแผนดินไหว คนงาน
โรงงานรถยนตหลายพันคน ถูกสั่งใหพักอยูกับบาน และบรรดา
บริษัทผูผลิตรถยนต เชน โตโยตา ฮอนดาและอ่ืน ๆ สูญเสียรายได
หลายพันลาน เหรียญ สหรัฐ ฯ ขณะที่ โรงงานผลิตรถยนตในญี่ปุน
พยายามอยางหนักที่จะกลับมาเดินเคร่ืองเร่ิมตนการผลิตใหม แต
เนื่องจากอะไหลและอุปกรณอ่ืนๆ ที่ถูกสงโดยทางเรือ ซึ่งการเดินทาง
เปนไปอยางลาชา ทําใหการผลิตในโรงงานตางๆ ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
เอเชีย ลดลง  นอกจากนี้ โรงงานประกอบชิ้นสวนรถยนตหลายแหง
ของคายรถสัญชาติญี่ปุนในตางประเทศ เร่ิมไดรับผลกระทบจากภาวะ
ขาดแคลนชิ้นสวนประกอบรถยนตบางแลว ดังจะเห็นไดจากกรณีที่
ผูผลิตรถยนตรายใหญของญี่ปุนไดงดการผลิตชวงลวงเวลาที่โรงงาน 
๑๔ แหงในอเมริกาเหนือ ซึ่งหากคายรถญี่ปุนระงับการผลิตในที่อ่ืนๆ 
อีก ภาคอุตสาหกรรมยานยนตทั่วโลกจะไดรับผลกระทบที่รุนแรง 
กลาว ได วา นี่คือผลกระทบที่รุนแรงที่สุดเทาที่เคยเกิดข้ึนใน
ประวัติศาสตรของอุตสาหกรรมยานยนตของญี่ปุน 

(๒) ผลกระทบดานสังคมและส่ิงแวดลอม  

• การปนเปอนของสารกัมมันตภาพรังสีตอดิน อากาศ และน้ํา

ทะเล  การระเบิดของอาคารครอบเตาและการหลอมละลาย
บางสวนของแทงเชื้อเพลิงนิวเคลียร ทําใหกัมมันตภาพรังสี
แพรกระจายสูอากาศ รวมท้ังดินและน้ํา โดยรัฐบาลไดสั่งการใหทุก
จังหวัด รวม ๔๗ จังหวัด เพ่ิมความถ่ีในการตรวจวัดปริมาณสาร
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กัมมันตรังสีในน้ําประปา ฝุน ฝน หิมะ รวมไปถึงรังสีแกมมาใน
บรรยากาศ  เพ่ือความปลอดภัย ท้ังนี้ บริษัทเท็ปโกและรัฐบาล
ญี่ปุนพยายามควบคุมความรอนและการปนเปอนของสาร
กัมมันตรังสีอยางเต็มท่ี แตคาดวาตองใชเวลาอีกหลายเดือน 

• การอพยพประชากร หลังจากการปนเปอนดังกลาว  รัฐบาลญี่ปุน
จึงตองประกาศใหประชาชนซ่ึงอยูอาศัยในรัศมี ๒๐–๓๐ กิโลเมตร
รอบโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะไดอิชิ อพยพ ออกนอกพ้ืนท่ี ท้ังนี้ 
ยังไมสามารถใหความกระจายไดวาจะสามารถ อพยพกลับไปใช
ชีวิตปกติในพ้ืนท่ีเดิมไดเม่ือใด 

• ผลกระทบตอความม่ันคงดานอาหาร มีการตรวจพบการปนเปอน
ของสารกัมมันตภาพรังสีในอาหารเกินมาตรฐานความปลอดภัย 
ทําใหมีคําสั่งหามจําหนายน้ํานมดิบจากฟูกุชิมา และหาม จําหนาย
ผักขมจาก อิบาราคิ และเมืองรอบโรงไฟฟานิวเคลียร  หลังจาก
พบวามีปริมาณกัมมันตรังสีไอโอดีนและซีเซียมมากกวามาตรฐาน 
และสั่งระงับการกระจายผักในพ้ืนท่ีออกนอกจังหวัด   นอกจากนี้ 
กัมมันตภาพรังสีท่ีรั่วไหลลงทะเล อาจจะยิ่งเพิ่มการนําเขาอาหาร

ทะเลจากประเทศเพื่อนบานจากในปจจุบันที่นําเขาถึงเกือบรอยละ ๔๐ 

สําหรับน้ําบริโภค รัฐบาลไดสั่ง หามประชาชนดื่มน้ําประปาใน
หมูบานใกลกับโรงไฟฟานิวเคลียร  หลังตรวจพบการปนเปอนของ
กัมมันตรังสีในระดับสูงเพ่ิมข้ึนถึง ๓ เทาตัว 

• ผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูและระบบสาธารณูปโภค มี
อาคารท่ีถูกทําลายหรือไดรับความเสียหายกวา ๑๒๕ ,๐๐๐ หลัง 

บานเรือนราว ๔.๔ ลานหลังคาเรือนทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ญี่ปุนไมมีกระแสไฟฟาใช และอีก ๑ .๕ ลานคนไมมีน้ําใช  

นอกจากนี้  รัฐบาลประกาศหามทําการประมงในระยะรัศมี ๓๐ 
กิโลเมตรจากโรงปฏิกรณนิวเคลียร หลังตรวจพบ สารกัมมันตรังสี
ไอโอดีนและซีเซ่ียม ปนเปอนในน้ําทะเลใกลกับโรงไฟฟานิวเคลียร
สูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอวิถีชีวิตของหมูบานชาวประมง
พ้ืนบานทันที 
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๓.๓.๕ ปจจัยท่ีสงผลตอความเสียหายจากแผนดินไหวและคล่ืนยักษสึนามิ  

(๑) การท่ีประเทศญี่ปุนตั้งอยูในแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกท่ีเรียกวา “วง

แหวนแหงไฟ”  (Pacific Ring of Fire หรือ the Ring of fire) ทําใหตอง
ประสบกับการเกิดแผนดินไหวโดยตลอด ท้ังแผนดินไหวบนแผนดินและ
แผนดินไหวใตพ้ืนมหาสมุทร โดยเฉพาะการเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟ
ระเบิดท่ีเกิดข้ึนใตพ้ืนมหาสมุทรสวนใหญจะสงผลใหเกิดคลื่นยักษสึนามิ
ตามมา สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะชายฝงทะเลดานมหาสมุทรแปซิฟกของญี่ปุนท่ีตองประสบภัย
จากคลื่นสึนามิมาแลวหลายครั้ง 

(๒) เขตปกครองโทโฮกุ 18

�� ตั้งอยูบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอน
ชู พ้ืนท่ีถูกแบงออกโดยเทือกเขาในแนวเหนือใต เปนสองดาน  คือพ้ืนท่ีดาน
ฝงทะเลญี่ปุน ซ่ึงจะมีอากาศหนาวเย็น หิมะตกหนักในฤดูหนาว  ในขณะท่ี
พ้ืนท่ีดานฝงมหาสมุทรแปซิฟกจะมีอากาศอบอุนกวา  การท่ีพ้ืนท่ีสวนใหญ
เปนเทือกเขาขรุขระ และคนญี่ปุน ไมนิยมอยู บนภูเขา จึงมีการสรางชุมชน
บริเวณ ท่ีราบชายฝงหรือหุบเขา โดยประชาชนสวนมากจะอาศัยและทํา
เกษตรกรรมอยูในพ้ืนท่ีราบเรียกวาท่ีราบโทโฮกุ (Tohoku)  

(๓) ประชากรท่ีอาศัยอยูในแถบโทโฮกุมีอยูประมาณ ๙ .๘๕ ลานคน หากเทียบ
กับมาตรฐานของญี่ปุนแลว จัดวามีประชากรคอนขางเบาบาง  ซ่ึงพ้ืนท่ีสวน
ใหญของท่ีราบโทโฮกุถูกใชเพ่ือการ เกษตรกรรม  โดยผลผลิตขาวท่ีปลูกใน
พ้ืนท่ีนี้คิดเปนจํานวน ๑ ใน ๔ ของท้ังประเทศ อยางไรก็ตามการท่ีพ้ืนท่ี
ดังกลาวเปนท่ีราบลุม เม่ือถูกคลื่นยักษสึนามิพัดทําลายจึงมีระดับและ
ขอบเขตของความเสียหายอยางกวางขวาง บางพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ
เลวรายจนเหลือเพียงเศษซาก และแทบจะไมเหลือสิ่งปลูกสรางใดๆ 
เหลืออยู แมวาจะมีการกอสรางกําแพงก้ันน้ําเพ่ือปองกันคลื่นยักษสึนามิ ซ่ึง
มีความยาวประมาณรอยละ ๔๐ ของแนวชายฝงดานแปซิฟกท้ังหมด 
(๓๔,๗๕๑ กิโลเมตร) และมีความสูงถึง ๑๒ เมตรก็ตาม แตคลื่นสึนามิก็ไหล
ขามกําแพงก้ันน้ําบางสวน และทําใหกําแพงบางแหงพังทลาย และ
กระแสน้ําท่ีรุนแรงไดพัดทําลายชีวิตและทรัพยสินในพ้ืนท่ีโดยรอบเปน
จํานวนมาก 

                                                           
�� เขตปกครองโทโฮกุ ประกอบดวย ๖ จังหวัด ไดแกจังหวัดอาโอโมริเมืองหลวงชื่ออาโอโมริ จังหวัดอิวาเตะเมืองหลวงชื่อโมริโอกะ จังหวัดมิยากิ

เมืองหลวงชื่อเซนได จังหวัดอะกิตะเมืองหลวงชื่ออะกิตะ จังหวัดยะมางาตะเมืองหลวงชื่อยะมางาตะ และจังหวัดฟูกุชิมะเมืองหลวงชื่อฟูกุชิมะ 



๔๓ 

 

 
การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟบููรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

๓.๓.๕ การเตรียมการปองกันภัยพิบัติของประเทศญ่ีปุน  

(๑) ระบบ เตือนภัย  ประเทศญี่ปุนตั้งอยูในเขตเสี่ยงภัยท่ีสุดของการเกิด
แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด การท่ีตองเผชิญกับภัยพิบัติรายแรงอยาง
ตอเนื่อง  ทําใหตองเตรียมพรอมเพ่ือรองรับภัยพิบัติตลอดเวลา ปจจุบัน 
ระบบการปองกันและการเตือนภัยท่ีญี่ปุนพัฒนาข้ึน  ถือวาท่ี ดีท่ีสุดในโลก 
โดยเหตุการณภัยพิบัติเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น แมจะเกิดความ
สูญเสียท่ีไมสามารถประมาณได แตเปนท่ียอมรับวาระบบเตือนภัยท่ีรวดเร็ว 
แมนยํา และมีประสิทธิภาพ ไดชวยรักษาชีวิตของประชาชนไวไดนับหม่ืนคน  

• หนวยงานรับผิดชอบ ดานตรวจสอบ ติดตามและแจงเตือนภัยอัน
เกิดจากภัยธรรมชาติ คือศูนยอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน ( The 

Japanese Meteorological Agency: JMA) โดยในภาวะปกติ 
JMA จะทําหนาท่ีเปนศูนยบริการดานสภาพอากาศของรัฐบาล
ญี่ปุน ทําหนาท่ีรวบรวมและรายงานขอมูลสภาพอากาศ รวมท้ัง
พยากรณอากาศสําหรับประเทศญี่ปุน มีฐานะเปนหนวยงานก่ึง
อิสระสังกัดกระทรวงท่ีดิน สาธารณูปโภคและการขนสง 
นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบการสังเกตการณ  การ เตือนภัย
แผนดินไหว คลื่นสึนามิ และการปะทุของภูเขาไฟ โดย ติดตั้ง จุด
ตรวจวัดความรุนแรงของแผนดินไหว ๖๒๗ จุดท่ัวประเทศ JMA มี
สํานักงานใหญอยูท่ีกรุงโตเกียว และมีสํานักงาน ๖ แหงในระดับ
ภูมิภาค ไดแก เมืองซับโปโร เซนได โตเกียว โอซากา ฟูกูโอกา 
และนาฮา นอกจากนี้ JMA ยังเปนศูนยกลางอุตุนิยมวิทยาสวน
ภูมิภาคแปซิฟกตะวันตกเฉียงเหนือ และ ทําหนาท่ี ใหคําปรึกษา
เก่ียวกับไซโคลนเขตรอนในภูมิภาคดวย 

• การตรวจจับภัยพิบัติ ระบบเตือนภัยแผนดินไหวของประเทศ
ญี่ปุนทํางานอัตโนมัติภายใน ๓ วินาที หลังเกิดแรงสั่นสะเทือนท่ี
ศูนยกลาง โดยคลื่นแผนดินไหวใชเวลา ๙๐ วินาทีในการเดินทาง
ถึงกรุงโตเกียว สวนการเตือนภัยสึนามิใชเวลา ๓ นาทีหลังเกิด
แผนดินไหว โดยคลื่นสึนามิใชเวลาเดินทาง ๖ นาที กอนพัดถลม
ชายฝงท่ีอยูใกลจุดศูนยกลาง แผนดินไหว ซ่ึง พ้ืนท่ีท่ีถูกทําลาย
รุนแรงมากท่ีสุด ประชาชนมีเวลาราว ๑๕ นาที ในการอพยพไปสู
ท่ีปลอดภัย การไดรับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา แมจะเปนแคชวง
วินาที หรือ ๑ - ๒ นาที กอนท่ีแรงสั่นสะเทือนท่ีมีพลังมหาศาลจะ
เขามาถึง นับเปนชวงเวลาวิกฤติสําหรับการหา ท่ีกําบัง และยุติ
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กิจกรรมตางๆ ซ่ึงชวยปองกันการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาเปน
อันมาก 

• ระบบแจงเตือนภัย

แผนดินไหว ลวงหนา
ทํางานโดยรวบรวม
ขอมูลจากหนวย
ตรวจจับสัญญาณ
แผนดินไหวท่ีมี
มากกวา ๑,๐๐๐ 
แหงท่ัวประเทศ เม่ือเกิดแผนดินไหว เครื่องตรวจจับสัญญาณจะ
เริ่มทํางานโดยจะหาจุดพิกัดของศูนยกลางการไหว ความรุนแรง 
และประเมินความเสี่ยงของพ้ืนท่ีโดยรอบจุดศูนยกลาง แลวสงคลื่น
ขนาดเล็กเรียกวาคลื่นปฐมภูมิ ( P-wave: Preliminary Tremor) 

ออกมา เม่ือเครื่องตรวจจับสัญญาณจะประมวลผลตางๆ แลวสง
เขาไปยังศูนยขอมูลแผนดินไหวสวนกลาง คือ สํานักงาน
อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน ภายในเวลาไมก่ีวินาที กอนท่ีคลื่น
แผนดินไหวแบบรุนแรง S wave (Principal Motion) จะแผขยาย
ออกมา ระบบนี้ไดมีการทดลองใชมานานและพัฒนาข้ึนมาจน
สามารถประกาศใชอยางเปนทางการเม่ือตนเดือนตุลาคมป ๒๐๐๗  

• เม่ือเกิดแผนดินไหว  ระบบจะสงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติถึง
ประชาชนโดยตรงทางโทรศัพท  เคลื่อนท่ี และผานสถานีโทรทัศน 
วิทยุ รวมท้ังการแจงเตือนในสถานประกอบการ โรงงาน 
โรงพยาบาล และโรงเรียน ผานระบบ “Area Mail Disaster 

Information Service” 

• แผนดินไหวเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔  เกิดข้ึนเวลา ๑๔ 
นาฬิกา ๔๖ นาที  ๔๕ วินาที ระบบเตือนภัยแผนดินไหว ทํางาน
อัตโนมัติเม่ือเวลา ๑๔ นาฬิกา ๔๖ นาที ๔๘ วินาที โดยคลื่น
แผนดินไหวซ่ึงเคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็ว ๔ กิโลเมตรตอวินาที ใชเวลา 
๙๐ วินาที ในการเดินทางจากศูนยกลางแผนดินไหวไปยัง
กรุงโตเกียว แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของระบบการเตือนภัยท่ี
ชวยรักษาชีวิตประชาชนไวไดเปนจํานวนมาก 

• ระบบแจงเตือนภัยสึนามิ การเตือนภัยสึนามิครั้งแรกเกิดข้ึนเม่ือป 
๒๔๘๔ (ค.ศ. ๑๙๔๑) ท่ีหนวยงานอุตุนิยมวิทยาทองถ่ินในเขตเซน
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ได ซ่ึงเปนเขตท่ีตองเผชิญกับการเกิดสึนามิบอยครั้ง  ในสมัยนั้น
เปนการเตือนภัยระดับทองถ่ิน โดยใชสถานีกระจายเสียงของ
ทองถ่ิน และการติดตอ
ผานโทรศัพทถึงสถานี
ตํารวจ โดยใชเวลา
ประมาณ ๑๐ - ๒๐ 
นาทีหลังการเกิด
แผนดินไหว รัฐบาล
ญี่ปุนไดพัฒนาระบบ
เตือนภัยสึนามิข้ึน
พรอมกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
ภายหลังการวางระบบ
เตือนภัยสึนามิใน
มหาสมุทรแปซิฟค  

• รัฐบาลญี่ปุนติดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิแลวเสร็จเม่ือป  ๒๔๙๕  

(ค.ศ. ๑๙๕๒ ) ประกอบดวยเซ็นเซอร ๓๐๐ ตัว รอบพ้ืนผิว
มหาสมุทร และเซ็นเซอรใตน้ํา ๘๐ ตัว เพ่ือตรวจจับ
แรงสั่นสะเทือน และติดตามความเปลี่ยนแปลง ปจจัยท่ีจําเปนใน
การพยากรณการเกิดสึนามิ ไดแก การเคลื่อนไหวของศูนยกลางใต
พ้ืนผิวมหาสมุทร และระดับความรุนแรงของแผนดินไหวซ่ึงไดรับ
การคํานวณโดยคอมพิวเตอรอัตโนมัติ มีการจัดทําแบบจําลองเพ่ือ
ชวยในการคํานวณมากกวา ๑๐๐,๐๐๐ แบบจําลอง รวมกับการ
ตรวจสอบรวมกันท้ังคนและเครื่องมือ เพ่ือแสดงผลของการเกิดสึ
นามิ โดยแสดงความสูง ความเร็ว ตําแหนง และระยะเวลาท่ีจะซัด
ถึงชายฝง ศูนยเตือนภัยสึนามิภูมิภาคจะเผยแพรขอมูลเตือนภัย 
โดยสายการติดตอภาคพ้ืนดิน และดาวเทียม ตอไปยังองคกรและ
สาธารณะ  สวนประชาชนท่ีอาศัยอยูนอกพ้ืนท่ีดังกลาวก็จะมีการ
แจงใหเตรียมพรอม และคอยเฝาติดตามสถานการณจากศูนยเตือน
ภัย  

• หลักการสําคัญในการเตือนภัยคือการแขงกับเวลาและตองมีความ
แมนยํา โดยการเตือนภัยสึนามิจะใชเวลายาวนานกวาการเตือนภัย
แผนดินไหวเนื่องจากตองมีการคํานวณโดยละเอียด ท้ังนี้ 
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เทคโนโลยีในการวัดการเกิดแผนดินไหวและการประเมินระดับ
ความรุนแรงของสึนามิ ไดรับการพัฒนามาตลอด ทําใหเปาหมาย
ระยะเวลาการเตือนภัยลดลงทุกป จาก ๒๐ นาที ในป ๒๕๐๘ 
(ค.ศ. ๑๙๖๕) ลดมาเปน ๑๓ นาทีในป ๒๕๒๒ (ค.ศ. ๑๙๗๙) และ 
๓ นาที ในป ๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) ตามลําดับ 

(๒) โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับแผนดินไหว  ประเทศญี่ปุนมีการปรับปรุง
มาตรฐานการกอสราง โครงสรางอาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ท้ังระบบคมนาคม ระบบไฟฟา ระบบประปา 
โครงขายโทรศัพท สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณตางๆ เพ่ือใหสามารถ
รองรับเหตุภัยพิบัติโดยเฉพาะแผนดินไหวขนาดใหญได โดยในป ๑๙๘๑ 
ประเทศญี่ปุนปรับปรุงมาตรฐานการกอสรางโดยคํานึงถึงหลักวิทยาศาสตร
เพ่ือรองรับภัยแผนดินไหว ตอมาเม่ือเกิดแผนดินไหวท่ีเมืองโกเบซ่ึงมี
ผูเสียชีวิตถึง ๕,๑๐๐ คน ยิ่งทําใหมีการวิจัยและพัฒนาวิธีการปองกัน
แผนดินไหวท่ีละเอียดมากยิ่งข้ึน และนําไปสูการปรับปรุงมาตรฐานการ
กอสรางของประเทศอีกครั้งในป  ๒๕๔๓  (ค.ศ.๒๐๐๐ ) ซ่ึงมีความเขมงวด
และมีรายละเอียดเพ่ิมมากข้ึน  

 ปจจุบัน อาคารและสิ่งกอสรางในประเทศญี่ปุนไดรับการออกแบบใหมี
ความยืดหยุน มีระบบปองกันภัยท่ีรับมือแผนดินไหวไดดี  ใชวัสดุทนไฟ 
ลาสุดไดออกแบบใหอาคารท่ีสรางใหม โดยเฉพาะอาคารสูงทุกแหงเอนไป
มาไดขณะแผนดินไหว เทคโนโลยีอัจฉริยะ ทําใหระบบรถไฟฟาท้ังใตดิน
และบนดินจะหยุดวิ่งทันทีขณะเกิดแผนดินไหว และรัฐบาลไดมีการ
เตรียมการปองกันเหตุแผนดินถลมและการจัดหาเครื่องมือและยานพาหนะ
สําหรับระบบการกูภัย-กูชีพในสถานการณฉุกเฉินดวย 

(๓) โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือปองกันสึนามิ  การปองกันสึนามิใหความสําคัญกับ
การวางผังเมืองชายฝงท่ัวประเทศ ฝงตะวันออกของประเทศซ่ึงตองเผชิญ
กับภัยจากคลื่นสึนามิและแผนดินไหวบอยครั้ง จะมีการกอสรางสถานท่ี
หลบภัย สถานท่ีรองรับการอพยพ และกําหนดเสนทางการอพยพ สําหรับ
บริเวณดานหนาของชายฝงท่ีมีประชากรหนาแนน  บางแหงไดมีการสราง
กําแพงกันน้ําทวมและทางระบายน้ําเพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทาง ของคลื่นและ
ลดแรงกระแทกของคลื่น มีการสรางกําแพงปองกันสึนามิหรือเข่ือนก้ันน้ํา ท่ี
มีความสูงตั้งแต ๔-๑๐ เมตร แมวาคลื่นสึนามิท่ีเขากระทบจะมีความสูง
มากกวาเครื่องกีดขวางท่ีไดสรางข้ึน  แตกําแพงเหลานี้ยังอาจชวยลด
ความเร็วหรือความสูงของคลื่นได  
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ในเขตมิยากิ  ไดมีการกอสรางเข่ือนก้ันน้ําตามแนวชายฝงมีความสูง ๕ 
เมตร รวมท้ังมีการปลูกปาสนท่ีมีความกวางตั้งแต ๕๐ เมตร ไปจนถึงหลาย
รอยเมตร เพ่ือปองกันความเสียหายจากคลื่นสึนามิ ซ่ึงเปนโครงการของ
รัฐบาลทองถ่ิน ซ่ึงคาดการณจากประสบการณในอดีตวาพ้ืนท่ีแถบนี้มี
โอกาสไดรับผลกระทบจากคลื่นสึนามิความสูงประมาณ ๓ เมตร แตคลื่นสึ
นามิท่ีพัดข้ึนฝงเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ กลับมีความสูงเกินกวาท่ี
คาดการณไวถึง ๒ เทา จึงไมสามารถปองกันความเสียหายได  

(๔) การเตรียมพรอมใหกับ

ประชาชน ประเทศญี่ปุนถือ
วาปจจัยสําคัญในการรับมือ
กับภัยพิบัติ คือ การสราง
ความรู ความเขาใจ และ
การกระตุนใหประชาชนเกิด
ความตระหนักรูถึงภัยพิบัติท่ี
อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 
โรงเรียนและหนวยงานตางๆ มีการบรรจุหลักสูตรและกิจกรรมตางๆ 
เก่ียวกับภัยพิบัติ และการเตรียมพรอม กําหนดวิธีปฏิบัติ และมีการฝกซอม
กรณีเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะแผนดินไหวเปนประจํา ประเทศญี่ปุนกําหนดให
วันท่ี ๑ กันยายน ของทุกป เปนวันปองกันภัยพิบัติแหงชาติ เพ่ือรําลึกถึง
เหตุการณแผนดินไหวรุนแรงท่ีสุดท่ี Kanto เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน  

๒๔๙๖ (ค.ศ.  ๑๙๕๓ ) ซ่ึงทําใหมีผูเสียชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๔๐,๐๐๐ คน 
เหตุการณครั้งนั้น ทําใหเมืองโตเกียวและโยโกฮามาถูกทําลายไปท้ังหมด 
จนมีการเสนอใหยายเมืองหลวง แตภายในเวลาไมนาน ญี่ปุนสามารถฟนฟู
เมืองใหกลับมาเจริญกาวหนาและทันสมัยเทียบเทาเมืองใหญในยุโรป 

ในวันปองกันภัยพิบัติแหงชาติของทุกป โรงเรียน สถานีดับเพลิง และ
ภาคเอกชน ไดรวมกันฝกซอมแผนรับมือแผนดินไหวและเหตุเพลิงไหม 
รวมถึงการสอนเด็กอนุบาลใหจัดแถวอยางเปนระเบียบ สวมสิ่งปองกัน
ศีรษะกระแทก ซ่ึงปกติใชเปนท่ีนั่งในหองเรียน นอกจากนี้ ในทองถ่ินท่ีมี
ความเสี่ยงมากก็มีการเตรียมพรอมในระดับทองถ่ิน  เชน ท่ีเมืองชิซูโอกะใน
เขตโตไกจะจัดสัปดาหของการปองกันภัยพิบัติและอาสาสมัครปองกันภัย
พิบัติ  และมีการฝกซอมอพยพหนีภัยสึนามิตามแนวชายฝง  

การฝกซอมเพ่ือรับมือตอภัยแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิท่ีรัฐบาลญี่ปุน
ดําเนินการมีขอบเขตท่ีครอบคลุมครบทุกดานและทุกคน แมคณะรัฐมนตรี
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ญี่ปุนก็มีการซอมจัดประชุมฉุกเฉิน โดยมีการฝกซอมเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนจากชายฝงท่ีไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษท้ังทางอากาศและทาง
น้ํา รวมท้ังการฝกซอมการใหความชวยเหลือทางการแพทยท่ีเตรียมการเพ่ือ
การกูภัยหรือชวยเหลือฉุกเฉิน  การเตรียมพรอมของรัฐบาลและประชาชน 
รวมถึงการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ ทําใหประชาชนญี่ปุนจํานวนมากปลอดภัย
ในคราวเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงครั้งนี้  

(๕) การจัดการในภาวะฉุกเฉินและระบบการกูภัย  ประเทศญี่ปุนมีระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉินท่ีกาวหนามากท่ีสุดในโลก ในเหตุการณภัยพิบัติท่ี
เกิดข้ึน รัฐบาลญี่ปุนรองขอความชวยเหลือจากตางประเทศเพียงเล็กนอย
เทานั้น ขณะท่ีมีขอเสนอความชวยเหลือจาก ๑๔๒ ประเทศท่ัวโลก รัฐบาล
ญี่ปุนไดประเมินความตองการท่ีจําเปนอยางรอบคอบ และยอมรับความ
ชวยเหลือจาก ๒๔ ประเทศเทานั้น ความชวยเหลือหลักท่ีตองการไดแก ทีม
กูภัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ และทีมแพทยฉุกเฉิน โดยประเทศญี่ปุนเปดรับ
ความชวยเหลือดานการ กูภัยจาก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน ออสเตรเลีย 
และสหภาพยุโรป ทีมกูภัยตางประเทศ ท่ีเขาชวยเหลือในการคนหา
ผูรอดชีวิตตามเมืองชายฝงของญี่ปุน ในเขต Iwate มีทีมกูภัยของอังกฤษ 
อเมริกา และจีน แตละทีมประกอบดวยเจาหนาท่ีดับเพลิง หนวยคนหา 
ผูเชี่ยวชาญดานการกูภัย จํานวน ๕๙ คน สุนัข ๒ ตัว และทีมสนับสนุนทาง
การแพทย ๔ คน  

การชวยชีวิตหลังสึนามิเปนเรื่องยาก เนื่องจากอาคารถลม ประชาชนติดอยู
ภายในซากปรักหักพังอาจไดรับบาดเจ็บ จากคลื่นท่ีซัดเขามาหรือถูก
กระแทกโดยซากรถเรือ หรือสิ่งกอสรางจากบานหลังอ่ืนโดยเฉพาะเศษไม 
ทีมชวยชีวิตจะตีตารางแบงพ้ืนท่ีการคนหาอยางเปนระบบ สุนัขชวยบงชี้
อาคารท่ีอาจมีผูติดอยูภายใน  สุนัขเหลานี้มาจากหนวยคนหาและกูภัยซ่ึง
ไดรับการฝกมาอยางดีจากศูนยในรัฐเวอรจิเนีย หนวยกูภัยใหเครื่องมือรับ
ฟงและเครื่องรับคลื่นความรอนเพ่ือคนหาผูประสบภัยท่ีอาจติดอยูภายใน
ซากอาคาร เครื่องมือเหลานี้ไดรับการจัดเตรียมจากจีน ทีมกูภัยของ
ประเทศอังกฤษขนสงเครื่องมืออุปกรณราว ๑๑ ตัน รวมท้ังเครื่องมือ
สําหรับการยก และการตัดคอนกรีต อยางไรก็ตาม แมจะมีทีมกูภัยท่ี
เชี่ยวชาญและสมบูรณแบบ แตทีมกูภัยก็สามารถคนพบผูรอดชีวิต เพียง
จํานวนนอยเทานั้น   
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(๖) วัฒนธรรมรับมือภัยพิบัติ  ญี่ปุนตองเผชิญกับแผนดินไหวขนาด ๙.๐  

ริกเตอร ตามมาดวยสึนามิท่ีมีความรุนแรงอยางยิ่ง และยังตองเผชิญกับ
วิกฤติโรงงานนิวเคลียรท่ีไดรับความเสียหายจากแผนดินไหวและคลื่นยักษ  

สึนามิ นับเปนภัยพิบัติครั้งรายแรงท่ีสุดในประวัติศาสตรยุคปจจุบันของ
ประเทศ สิ่งท่ีปรากฏแกสายตาชาวโลกและมีความโดดเดนท่ีสุด ไมใช
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการรับมือกับภัยพิบัติ แตเปนคนญี่ปุน ท่ีมี
ระเบียบวินัย ทรหดอดทน มุงม่ัน ทุกคนรวมมือกันแกไขปญหาท่ีกําลัง
เผชิญอยูอยางเปนข้ันตอน ตามระบบท่ีออกแบบและวางไวลวงหนา โดย
ปราศจากความวุนวาย ตื่นตระหนก แมในชวงเวลาท่ีวิกฤติอยางยิ่ง แสดง
ถึงความเขมแข็งและพลังของความยืดหยุน ท่ีจะนําไปสูการฟนฟูและการ
สรางประเทศข้ึนมาใหมไดในอนาคต   

(๗) คนญี่ปุนมีสํานึกของ การควบคุมอารมณ ไมใหเกิด ความสับสนและตื่น
ตระหนก โดยชวยกันเพ่ือใหสังคมสวนรวมอยูในความเปนระเบียบ ความ
สํานึกตอสวนรวม เสียสละ ซ่ือสัตย และการคํานึงถึงผูอ่ืน เปนสิ่งท่ี ไดรับ
การปลูกฝงตั้งแตเด็ก  ภายหลังเกิดเหตุแผนดินไหว การจราจรในเมืองใหญ
ติดขัดอยางมาก แตไมมีผูใดบีบแตรหรือแซงรถคันอ่ืน ประชาชนมีความ
กังวลแตไมแสดงออก เพราะระมัดระวังพฤติกรรมของตนท่ีอาจสงผลทาง
ลบตอสวนรวม เชน ทําใหเกิดการแตกตื่น สังคมไมอยูในระเบียบ ซ่ึงจะทํา
ใหสถานการณโดยรวมแยลง    

มีความขาดแคลนสิ่งของจําเปน และปจจัยสี่ อยูท่ัวไป  แตจากรายงานของ
ทางการพบวามีเหตุลักทรัพยเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีประสบภัย ๒๕๐ ครั้ง และ
สินคาถูกขโมยไปจากรานคารวมมูลคา ๔.๙ ลานเยน เงินสด ๕.๘ ลานเยน  
ประชาชน ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหลายลานคนในประเทศญี่ปุน 
ยังคงเลือกท่ีจะตอแถวเขาคิวถึงสองชั่วโมงเพ่ือซ้ือของ แทนท่ีจะไปหยิบฉวย
จากรานคาท่ีไมมีคนเฝา  ปญหาในศูนยผูอพยพ มีท้ังการขาดแคลนน้ํา 
อาหาร และสุขภัณฑตางๆ แตก็ไมมีการเรียกรองวิพากษวิจารณ เปนการ
แสดงถึงความอดทนของชาวญี่ปุนท่ีไดรับการสรรเสริญไปท่ัวโลก ผูอพยพ
แสดงถึงความเขาใจตอความยากลําบากของรัฐบาลและเจาหนาท่ี และ
พรอมท่ีจะรวมมือ หรือชวยกันแกไขสถานการณดวยการรวมแรงรวมใจ 
โดยไมหวังพ่ึงใคร นอกจากพ่ึงกันเอง วัฒนธรรมนี้เปนวัฒนธรรมท่ีชวยให
ชาวญี่ปุนสามารถผานชวงวิกฤติไดอยางรวดเร็ว และสามารถฟนฟู สราง
ชาติข้ึนใหม วิกฤติจึงเปนโอกาสในการยกระดับประเทศใหเกิดการพัฒนา
กาวหนาข้ึนอีกระดับหนึ่ง   
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๓.๓.๕ การชวยเหลือและบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย  

(๑) เม่ือเกิดเหตุแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะฮอนชู นายกรัฐมนตรีนาโอโตะ คัง ของประเทศญี่ปุน ไดเรียกระดมกอง
กําลังปองกันตนเองของญี่ปุนเขาพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติแผนดินไหว เพ่ือให
ความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย และมีการ จัดตั้งศูนยฉุกเฉินเพ่ือ
ประสานการตอบสนองของรัฐบาล  นอกจากนี้ทีมคนหาและกูภัยในเมือง
ของญี่ปุนท่ีถูกสงตัวไปยังนิวซีแลนด ภายหลังแผนดินไหวท่ีเมือง  

ไครสตเชิรช เม่ือเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๔ ไดถูกเรียกตัวกลับประเทศเพ่ือ
รวมคนหาผูสูญหาย อยางไรก็ตามประชาชนญี่ปุนจํานวนมากยังตอง
ประสบปญหาเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากความเสียหายของโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียรฟุกุชิมะ ท่ีเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี สงผลใหเกิด
ความลาชาตอการใหความชวยเหลือและฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยจากคลื่น
ยักษสึนามิ เจาหนาท่ีไมสามารถนํารางผูเสียชีวิตในระยะอันตรายรอบ
โรงไฟฟานิวเคลียรออกมาไดจํานวนมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการ
สัมผัสกับสารกัมมันตรังสี นอกจากนั้น ยังเกิดการรั่วไหลของสาร
กัมมันตภาพรังสีปะปนกับน้ําท่ีมีการพยายามนํามาใชในการหลอเย็นแทง
ปฏิกรณเนื่องจากยังมีความรอนสูงและเสี่ยงตอการหลอมละลายของแทง
ปฏิกรณ ซ่ึงบริษัท TEPCO คาดวาการพยายามปดการทํางานของเครื่อง
อยางสมบูรณตองใชเวลาระหวาง ๖-๙ เดือน ซ่ึงสงผลกระทบตอการฟนฟู
พ้ืนท่ีโดยรอบโรงไฟฟาและการอพยพกลับสูบานเรือนของประชาชนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  

(๒) รัฐบาลญี่ปุนไดจัดท่ีพักพรอมอาหาร น้ําดื่ม ผาหม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหผูประสบภัยท้ังกรณีบานเรือนถูกทําลายจากคลื่นยักษสึนามิและ
กรณีตองอพยพเนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีเสียหาย 
โดย ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ มีประชากรในญี่ปุนจํานวน ๑๗๕,๐๒๐ 
ยังพักอยูในศูนยชวยเหลือท่ัวประเทศ รวมท้ังในท่ีพักพิงชั่วคราว ๒ ,๓๖๗ 
แหง โดยรัฐบาลญี่ปุนไดกําหนดใหพ้ืนท่ีในรัศมี ๒๐ กิโลเมตรรอบโรงไฟฟา
พลังงานนิวเคลียรฟุกุชิมะ ซ่ึงมีประชากรประมาณ ๑๗๗,๕๐๐ คน เปนเขต
อพยพ ซ่ึงประชากรสวนใหญไดอพยพแลว สวนผูท่ียังอยูในพ้ืนท่ีดังกลาว
ไดรับคําแนะนําใหอพยพหรืออยูในบานเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร
กัมมันตภาพรังสีตองยายออกจากบานและอาศัยอยูท่ีอ่ืน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554


๕๑ 
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(๓) วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรีนาโอโตะ คัง ไดยืนยันวา
คณะรัฐมนตรีจะเรงพิจารณางบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยตอผูไดรับ
ผลกระทบจากแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิภายในเดือนเมษายน รวมท้ัง
จะมีการทบทวนนโยบายดานพลังงานนิวเคลียรภายหลังเกิดความเสียหายท่ี
โรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะ 

(๕) ประชาชนหลายหม่ืนครอบครัวท่ี ยังไมสามารถ ยายกลับไปยัง ท่ีพักท่ีตั้งอยู
ใกลกับโรงไฟฟาได  ตองประสบการสูญเสียสิทธิ์ในการครอบครองและการ
ใชชีวิตประจําวัน  และยังไมมีความชัดเจนวา TEPCO จะสามารถแกไข
ปญหาไดเม่ือใด จึงเริ่มมีการเรียกรองคาชดเชยไปยัง TEPCO 

(๖) วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ รัฐบาลญี่ปุนได มีคําสั่งให TEPCO จายเงิน
คาชดเชยใหกับครอบครัวท่ีตองอพยพท้ิงบานเรือน  ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา  

ฟุกุชิมะครอบครัวละ ๑  ลานเยน หรือราว ๓ ๖๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงกระทรวง
การคา ประเทศญี่ปุนไดชี้แจงวา TEPCO จะเรงรัดจายคาชดเชยโดยเร็ว  ซ่ึง 
ครอบครัวท่ีตองอพยพท้ิงบานเรือนจะไดรับเงินชดเชย ครอบครัวละ ๑  

ลานเยน  สวนถาเปนรายบุคคลจะไดคนละ ๗๕๐ ,๐๐๐ เยน หรือราว 
๒๗๐,๐๐๐บาท ซ่ึงจะตองใชเวลาระยะหนึ่งจึงจะไดรับคาชดเชยครบทุกคน  

การจายเงินชดเชยครั้งนี้ เปน การบรรเทาความเดือดรอน ชั่วคราว โดยคาด
วา TEPCO จะตองจาย เงินชดเชยเปนจํานวนมาก ซ่ึงจากการประเมิน
เบื้องตน  พบวามีประชาชน อาศัยอยูในรัศมี ๓๐ กิโลเมตรรอบโรงไฟฟา 
มากถึง ๔๘,๐๐๐ ครอบครัว ท้ังนี้ TEPCO กําลังพิจารณาขายหุนท่ีถือครอง
อยูในบริษัท KDDI ซ่ึงเปนผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนท่ีอันดับ ๒  ของ
ประเทศ มูลคาประมาณ ๒.๑๗ พันลานดอลลารสหรัฐ  เพ่ือนําเงินไปใชใน
การชดเชยความเสียหายจากวิกฤติท่ีเกิดข้ึนดวย 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
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๔. การจัดการภัยพิบัติขนาดใหญและการชวยเหลือฟนฟู : กรณีศึกษาในประเทศไทย 

๔.๑ กรณีการเกิดคล่ืนยักษสึนามิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เม่ือ ป  ๒๕๔๗ 

วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ คลื่นยักษสึนามิไดพัดถลมพ้ืนท่ี ๖ จังหวัดภาคใตชายฝงทะเล ดาน 
ฝงอันดามันของประเทศไทย ไดแก  ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล   โดยมีสาเหตุ
จากการเกิดแผนดินไหวนอกชายฝงดานตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย  แลว
เกิดคลื่นใตน้ําเคลื่อนตัวแผขยายไปท่ัวทะเลอันดามัน  โดยคลื่นยักษสึนามิไดสรางความ
สูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินของผูคนเปนจํานวนมาก นับเปนพิบัติภัยทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน
อยางรุนแรงและรวดเร็วโดยไมมีผูใดคาดคิดมากอนวาจะเกิดข้ึนในประเทศไทย  จึงไมมี 
การระมัดระวังและปองกันไวลวงหนา 

๔.๑.๒ การเกิดสึนามิในประเทศไทย 

๑) จากขอมูลทางภูมิศาสตร เดิมเคยเปนท่ียอมรับวาชายฝงทะเลดาน มหาสมุทร
อินเดีย มีโอกาสนอยท่ีจะประสบภัยจากปรากฏการณคลื่นสึนามิ ถึงแมดาน
ตะวันออกของทะเลอันดามันจะเปนแนวรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก
อินเดีย (Indian Plate) กับแผนเปลือกโลกยูเรเชีย  (Eurasian Plate) และ
มีแผนดินไหวเกิดข้ึนบอยครั้งก็ตาม แตไมเคยมีคลื่นสึนามิท่ีทําลายชีวิตและ
ทรัพยสินของผูคน19

�� 

๒) วันท่ี  ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๔๗ เกิดแผนดินไหวนอกชายฝงดานตะวันตกของ
เกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย  แลวเกิดคลื่นใตน้ําเคลื่อนตัวแผขยาย
ไปท่ัวทะเลอันดามัน จนถึงชายฝงตะวันออกเฉียงใตของประเทศอินเดียและ
ศรีลังกา โดยบางสวนของคลื่นยังเคลื่อนตัวไปถึงชายฝงตะวันออกของทวีป
แอฟริกาดวย รวมประเทศท่ีประสบภัยจากคลื่นสึนามิครั้งนั้น  ๑๑ ประเทศ 
คือ  อินโดนีเซียมาเลเซีย ไทย พมา อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา  

มัลดีฟส โซมาเลีย แทนซาเนียและเคนยา  
๓) กรณีของประเทศไทย  พิบัติภัยจากคลื่นสึนามิไดสรางความสูญเสียท้ังชีวิต

และทรัพยสินของผูคนเปนจํานวนมากในพ้ืนท่ีภาคใต ๖  จังหวัด ท่ีมีพ้ืนท่ี
บริเวณชายฝงทะเลอันดามัน ไดแก  ภูเก็ต  พังงา  ระนอง  กระบี่  ตรัง และ
สตูล โดยเฉพาะพังงา  กระบี่ และภูเก็ตมีการสูญเสียมากท่ีสุด  นับเปนพิบัติ
ภัยทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรงและรวดเร็วโดยไมมีผูใดคาดคิดมา
กอนวาจะเกิดข้ึนในประเทศไทย จึงไมมีการระวังและปองกันไวลวงหนา 

                                                           
�� รองศาสตราจารย ดร.ปญญา จารุศิริ และ  ศาสตราจารยกิตติคุณ ไพฑูรย  พงศะบุตร . การเกิดคล่ืนสึนามิในทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ ๒๖ 

ธันวาคม  ๒๕๔๗.  
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๔.๑.๓ ลําดับการเกิดเหตุการณสึนามิในประเทศไทย 

ลําดับเหตุการณของการเกิดคลื่นสึนามิในพ้ืนท่ีประเทศไทยชายฝงทะเลอันดามัน    

เม่ือวันท่ี ๒๖  ธันวาคม ๒๕๔๗ มีดังนี้ 

• เวลา ๐๗.๕๙ น. ตามเวลาประเทศไทย  ไดเกิดแผนดินไหวมีศูนยกลางอยูท่ี
บริเวณนอกฝงดานตะวันตกทางตอนเหนือของหัวเกาะสุมาตรา  ประเทศ
อินโดนีเซีย ท่ีละติจูด ๓.๓ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๕.๘ องศาตะวันออก  ลึก
ลงไปในแผนดินประมาณ  ๓๐ กิโลเมตร  มีขนาดความรุนแรง  ๙.๐  ตาม
มาตราริกเตอร  นับเปนแผนดินไหวครั้งรุนแรงท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในทะเลอันดา
มัน และรุนแรงมากเปนอันดับ ๕ ของโลก นับตั้งแตป ๒๕๐๐  

• หลังเกิดแผนดินไหวไมนาน ไดเกิดคลื่นสึนามิเคลื่อนตัวเขาสูฝงทางตะวันตก 
เฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา  ในจังหวัดอาเจะห  ความสูงและความรุนแรง
ของคลื่นทําใหเมืองและชุมชนตามชายฝงถูกทําลายเปนวงกวาง มีผูเสียชีวิต
ท้ังหมดกวา ๑๕๐,๐๐๐ คน โดยเมืองบันดาอาเจะห  (Banda Ajeh) ซ่ึงเปน
เมืองหลักของจังหวัดเปนบริเวณท่ีมีผูเสียชีวิตมากท่ีสุด  รองลงมา คือ เมือง
เมอลาโบะห  (Meulaboh) ซ่ึงเปนเมืองชายทะเลอยูไปทางใตของเมือง  

บันดาอาเจะห  นับเปนการสูญเสียชีวิตของผูคนจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ
ท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซีย  

• เวลาประมาณ  ๑๐.๐๐  น. คลื่นสึนามิเคลื่อนตัวมายังชายฝงตะวันตกของ
คาบสมุทรมลายู  ซ่ึงอยูหางจากจุดศูนยกลางแผนดินไหวประมาณ  ๕๐๐ - 

๖๐๐  กิโลเมตร  กอใหเกิดความเสียหายในบริเวณชายฝงตอนเหนือของ
ประเทศมาเลเซียและชายฝงภาคใตของไทย  มีผูเสียชีวิตท่ีเกาะปนังใน
ประเทศมาเลเซียประมาณ ๗๐ คน และใน ๖ จังหวัดภาคใตของไทย ไดแก  
สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง รวมกันประมาณ ๕,๔๐๐ คน 

• คลื่นสึนามิสวนหนึ่งเคลื่อนตัวตอไปทางเหนือจนถึงชายฝงของประเทศ
พมา  และประเทศบังกลาเทศ  ซ่ึงอยูหางจากจุดศูนยกลางแผนดินไหว
ประมาณ ๑,๕๐๐ - ๑,๗๐๐ กิโลเมตร มีผูเสียชีวิตท่ีบริเวณปากแมน้ําอิรวดี
ของประเทศพมาประมาณ  ๖๐ คน สวนในประเทศบังกลาเทศมีรายงาน
ผูเสียชีวิต ๒ คน 

• คลื่นสึนามิสวนท่ีเคลื่อนตัวจากเกาะสุมาตรามุงไปทางตะวันตก  เคลื่อนท่ี
ผานหมูเกาะอันดามันและหมูเกาะนิโคบาร ซ่ึงเปนดินแดนของประเทศ
อินเดียในทะเลอันดามัน  จากนั้นไดเคลื่อนตัวตอไปถึงชายฝงของรัฐทมิฬ
นาฑู และทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศอินเดีย  รวมท้ังบริเวณชายฝง
ตะวันออกของประเทศศรีลังกา  ซ่ึงเปนเกาะใหญทางใตของประเทศ



๕๔ 

 

 
การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟบููรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

อินเดีย  มีผูเสียชีวิตท่ีหมูเกาะอันดามันและหมูเกาะนิโคบาร
ประมาณ  ๙๐๐ คน และท่ีรัฐทมิฬนาฑูประมาณ  ๘,๐๐๐ คนซ่ึงสวนใหญ
อาศัยอยูท่ีเมืองนาคาปตตินัม  (Nagapattinum) สวนในประเทศศรีลังกามี
ผูเสียชีวิตประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน 

• จากประเทศศรีลังกา  คลื่นสึนามิไดเคลื่อนตัวผานมหาสมุทรอินเดียไปถึง 
หมูเกาะมัลดีฟส  ซ่ึงเปนประเทศเล็กๆ  ในมหาสมุทรอินเดีย  หางจากเกาะ 

ศรีลังกาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ๖๕๐ กิโลเมตร  เนื่องจากประเทศนี้มี  

ภูมิประเทศท่ีเปนหมูเกาะปะการังเตี้ย  ๆจึงไดรับความเสียหายมาก  
• คลื่นสึนามิสวนหนึ่งเคลื่อนตัวตอไปจนถึงชายฝงตะวันออกของทวีป

แอฟริกา ซ่ึงอยูหางจากจุดกําเนิดแผนดินไหว ประมาณ ๕ ,๕๐๐ กิโลเมตร 
แมจะออนกําลังบางแลวแตก็ทําความเสียหายใหแกบริเวณชายฝงของ
ประเทศโซมาเลียและประเทศเคนยาอีกมาก มีผูเสียชีวิตท่ีประเทศโซมาเลีย
ประมาณ ๓๐๐ คน  และท่ีเคนยา ๑ คน 

๔.๑.๔ ความเสียหายจากเหตุการณสึนามิในประเทศไทย 

พิบัติภัยจากคลื่นสึนามิเม่ือวันท่ี  ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๔๗ ถือเปนภัยธรรมชาติรายแรง
ท่ีสุดเทาท่ีประเทศไทยเคยไดรับ  โดยมีผูเสียชีวิตมากเปนอันดับ  ๔ รองจากประเทศ
อินโดนีเซีย ศรีลังกา และอินเดีย โดยเกิดความเสียหาย ดังนี้ 

๒) พ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ  ไดแกพ้ืนท่ีใน ๖ จังหวัดภาคใต คือ จังหวัดพังงา 
กระบี่ ภูเก็ต ระนอง ตรัง และสตูล รวม ๔๐๗ หมูบาน  

ตาราง ๑ :  พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ 

      หนวย: แหง 
จังหวัด อําเภอ/ 

กิ่งอําเภอ 

ตําบล หมูบาน 

พังงา ๖ ๑๙ ๖๙ 

กระบ่ี ๕ ๒๒ ๑๑๒ 

ภูเก็ต ๓ ๑๔ ๕๘ 

ระนอง ๓ ๑๐ ๔๗ 

ตรัง ๔ ๑๓ ๕๑ 

สตูล ๔ ๑๗ ๗๐ 

รวม ๒๕ ๙๕ ๔๐๗ 

ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
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๕๕ 

 

 
การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟบููรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

๒)     จํานวนผูเสียชีวิต  บาดเจ็บและสูญหาย 

เนื่องจากเปนเหตุภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วโดยไมมีการเตือนภัย 
ประกอบกับพ้ืนท่ีประสบภัยเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียวและเปนชวงเทศกาล จึงมี
ผูประสบภัยจํานวนมาก โดยเม่ือวันท่ี  ๕  เมษายน   ๒๕๔๘
กระทรวงมหาดไทยไดรายงานตอคณะรัฐมนตรีถึงความเสียหาย ไดระบุวา 
เบื้องตนมีผูเสียชีวิต ๕ ,๓๐๙ คน เปนชาวตางชาติ ๑ ,๒๔๐ คน นอกจากนี้ 
ยังมีผูเสียชีวิตท่ีไมทราบสัญชาติอีก ๒ ,๓๔๑  คน  สวนผูสูญหายจํานวน 
๓,๓๗๐ คนนั้น เปนขอมูลท่ีญาติพ่ีนองของผูประสบภัยแจงตอทางราชการ
ภายหลังการเกิดเหตุ  ตอมาจํานวนผูสูญหายไดลดลงเนื่องจากการพบตัว  

ผูสูญหายบางคน  การคนพบศพผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน  รวมท้ังมีการตรวจสอบ
เอกลักษณของศพท่ีเก็บรักษาไวจนทราบวาเปนผูใด  

ตาราง ๒ : จํานวนผูเสียชีวิต ผูไดรับบาดเจ็บ และผูสูญหายในเหตุพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิ 

 เสียชีวิต (ราย) บาดเจ็บ (ราย) สูญหาย (ราย) 

ไทย ตางชาติ ไมระบุ
 
 

รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม 

ภูเก็ต ๑๕๑ ๑๑๑ ๑๗ ๒๗๙ ๕๙๑ ๕๒๐ ๑,๑๑๑ ๒๔๕ ๓๖๓ ๖๐๘ 

พังงา ๑,๓๘๙ ๒,๑๑๔ ๗๒๒ ๔,๒๒๕ ๔,๓๔๔ ๑,๒๕๓ ๕,๕๙๗ ๑,๓๕๒ ๓๐๓ ๑,๖๕๕ 

กระบี ๓๕๗ ๒๐๓ ๑๖๑ ๗๒๑ ๘๐๘ ๕๖๘ ๑,๓๗๖ ๓๑๔ ๒๓๐ ๕๔๔ 

ระนอง ๑๕๓ ๖  ๑๕๙ ๒๑๕ ๓๑ ๒๔๖ ๙  ๙ 

ตรัง ๓ ๒  ๕ ๙๒ ๒๐ ๑๑๒ ๑  ๑ 

สตูล ๖   ๖ ๑๕  ๑๕    

รวม ๒,๐๕๙ ๒,๔๓๖ ๙๐๐ ๕,๓๙๕ ๖,๐๖๕ ๒,๓๙๒ ๘,๔๕๗ ๑,๙๒๑ ๘๙๖ ๒,๘๑๗ 

หมายเหตุ : ขอมูลกรณีรับแจงสูญหายไดผานการตรวจสอบเบื้องตน ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยตัดรายชื่อแจงซํ้าซอน / กลับภูมิลําเนาเดิม / 

บาดเจ็บ / เสียชีวิต / พบตัว  

ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

๓)     ความเสียหายดานการประกอบอาชีพ (๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๔๘) 

นอกจากจะมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายเปนจํานวนมากแลว คลื่นยักษ 
สึนามิยังสรางความเสียหายกับทรัพยสินตางๆ ท้ังอาคารโรงแรมขนาดใหญ ท่ี
พักนักทองเท่ียวประเภทบังกะโลและเกสตเฮาส  รานคาและรานอาหาร
บริเวณชายหาด  บานเรือนของราษฎรท่ีมีอาชีพทางการประมง  ทรัพยสิน
สวนตัวของนักทองเท่ียวท่ีประสบภัย  ยานพาหนะ เรือประมง  และเรือของ
หนวยงานราชการ  ตลอดจน ระบบ สาธารณูปโภคของทองถ่ิน  เชน
ไฟฟา ประปา โทรศัพท และถนน คิดเปนมูลคาหลายพันลานบาท 
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๕๖ 

 

 
การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟบููรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

ความเสียหายดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณสึนามิ
คือ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว เนื่องจากบริเวณท่ีไดรับพิบัติภัยหลายแหงเปน
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมสูง มีการลงทุนสรางโรงแรมท่ีพักรวมท้ังสิ่ง
อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว ทุกระดับ  เม่ือไดรับความเสียหา ยจน
ผูประกอบการตองมีการฟนฟูข้ึนใหมแลว ยังสงผลตอการจางงานของพนักงาน 
และลูกจางท่ีตองสูญเสียรายได รวมท้ังสงผลถึงรายไดของธุรกิจ เก่ียวเนื่องท่ี
ตองประสบภาวะรายไดลดลงแมไมไดรับผลกระทบจากพิบัติภัยโดยตรง ซ่ึง
ภายหลังการเกิดภัยคลื่นสึนามิ พบวา จํานวนนักทองเท่ียวใน ๖ จังหวัดภาคใต
ลดลงอยางเห็นไดชัด  โดยจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุด  คือ 
ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีนักทองเท่ียวเสียชีวิตและบาดเจ็บ
มากท่ีสุด แหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความเสียหายอยางรุนแรงมี ๘ แหง ดังนี ้

• ชายทะเลเขาหลัก ในอุทยานแหงชาติเขาหลัก  ลํารู  ตําบล
คึกคัก อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา เปนจุดท่ีนักทองเท่ียวเสียชีวิต
และบาดเจ็บมากท่ีสุด  เนื่องจากเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ   มี
โรงแรมและท่ีพักนักทองเท่ียวตั้งอยูเปนจํานวนมาก 

• เกาะสิมิลัน อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 
• หาดราไวย  ตําบลราไวย  อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

• หาดกะรน ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

• หาดกะทู  ตําบลกะทู อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 

• หาดกมลา ตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 

• หาดปาตอง ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 

• เกาะพีพี อําเภออาวนาง จังหวัดกระบี่ 

นอกจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแลว  ยังมี
ความเสียหายท่ีสําคัญอีกประเภทหนึ่งท่ีสงผลกระทบทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
โดยตรงคือ  การประมง  เนื่องจากมีหมูบานประมงหลายแหงไดรับความ
เสียหายจากภัยคลื่นสึนามิ   ท้ังบานพักอาศัยและเรือประมงท่ีใชใน  

การประกอบอาชีพ  โดยหมูบานประมงท่ีไดรับความเสียหายมากท่ีสุด  คือ  

บานน้ําเค็ม  ซ่ึงตั้งอยูท่ีปากคลองปากเกาะ  ในอาวแหลมปอม  ตําบล  

บางมวง อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา  และท่ีบานสุขสําราญ  ตําบลกําพวน   

ก่ิงอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 

 

 



๕๗ 

 

 
การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟบููรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

ตาราง ๓ : ความเสียหายดานตางๆ ในเหตุพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิ 

         หนวย: บาท 

 ดานประมง ปศุสัตว การเกษตร  สถานประกอบการ รวม 

พังงา ๙๑๓,๒๑๘,๔๙๑ ๑๓,๖๖๐,๕๘๕ ๒,๔๕๘,๓๖๓ ๖,๔๕๖,๐๘๕,๐๐๐ ๗,๓๘๕,๔๒๒,๔๓๙ 

กระบ่ี ๑๙๑,๖๙๖,๕๑๐ ๓๒๕,๒๔๐ ๓๔๒,๙๐๐ ๒,๖๘๓,๖๕๑,๗๘๐ ๒,๘๗๖,๐๑๖,๔๓๐ 

ภูเก็ต ๓๔๔,๙๑๑,๑๖๙ ๓๐๓,๖๕๐ ๑๘๔,๑๔๖ ๓,๕๑๐,๘๔๙,๘๕๒ ๓,๘๕๖,๒๔๘,๘๑๗ 

ระนอง ๑๗๐,๗๓๗,๙๘๓ ๓,๐๔๙,๑๓๘ ๖๓๖,๐๖๕ ๘๓๐,๐๐๐ ๑๗๕,๒๕๓,๑๘๖ 

ตรัง ๖๘,๙๓๔,๐๐๐ ๔๓,๒๙๒ ๑,๘๓๘,๗๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๗๗,๔๑๕,๙๙๓ 

สตูล ๑๑๙,๓๙๓,๗๓๐ ๒๔๓,๖๐๐ ๑,๑๖๕,๐๐๐  ๑๒๐,๘๐๒,๓๓๐ 

รวม ๑,๘๐๘,๘๙๑,๘๘๓ ๑๗,๖๒๕,๕๐๕ ๖,๖๒๕,๑๗๔ ๑๒,๖๕๘,๐๑๖,๖๓๒ ๑๔,๙๓๔,๑๕๙,๑๙๔ 

หมายเหตุ : ความเสียหายดานประมงเปนความเสียหายเบ้ืองตน: เรือทองเท่ียวยังไมไดคิดความเสียหาย 

ท่ีมา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  

๔)  ความ เสียหายดานสิ่งแวดลอม 

คลื่นยักษสึนามิซัดเขาสูชายฝงดวยพลังรุนแรงกอใหเกิดความเสียหายแก
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนชายฝงเปนวงกวาง  ซ่ึง
ความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ ไดแก 

• ปะการังใตน้ํา  ถูกคลื่นกระแทกแตกหักเสียหาย  รวมท้ังถูกตะกอน
และวัสดุตางๆ ท่ีน้ําพัดพามาจากทองทะเลและบนพ้ืนดินทับถมกัน
บนสวนยอดของปะการัง 

• ปาชายเลนถูกคลื่นซัดจนหักโคน  หรือหลุดลอยไปกับมวลน้ํา ท้ังนี้ 
มีพ้ืนท่ีบางสวนไดรับความเสียหายนอยกวาท่ีควรจะเปน เนื่องจาก
มีปาชายเลนทําหนาท่ีเปนกําแพงธรรมชาติรองรับความรุนแรงของ
คลื่นชั้นหนึ่งกอนท่ีคลื่นจะซัดเขาถึงพ้ืนท่ี 

• แนวชายหาดเกิดการเปลี่ยนแปลง  บางสวนถดถอยเขามาบริเวณ
ชายฝงเนื่องจากการกัดเซาะของพลังคลื่น และบางสวนเกิดการทับ
ถมของตะกอนท่ีน้ําพัดพามากลายเปนพ้ืนท่ีงอกในทะเล 

• ปากแมน้ํามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม  เนื่องจากพลังการกัดเซาะ
ของคลื่น  และการเปลี่ยนเสนทางน้ําไหลจากปากน้ําออกสูทะเล 
นอกจากนี้ยังตองเรงปรับภูมิทัศนและทําความสะอาดจากการมี
ซากปรักหักพังของสิ่งกอสรางตามบริเวณชายหาด  ซ่ึงทําใหเกิด
ความสกปรกรกรุงรัง  รวมท้ังมีเศษขยะตางๆ  ท่ีคลื่นซัดมากองไว
เปนจํานวนมาก 

http://61.19.54.131/tsunami/overall.php?pack=report6
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๔.๑.๕ ปจจัยท่ีกอใหเกิด ความเสียหายจากพิบัติภัยสึนามิ 

๑) ประเทศไทยไมมีระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิ  และขาดเจาหนาท่ีซ่ึงมีความรู 
ความชํานาญเก่ียวกับเรื่องคลื่นสึนามิโดยตรง  เนื่องจากบริเวณทะเลอันดา
มันไมเคยปรากฏพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิมากอน  ประเทศไทยและประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีอยูติดชายฝงทะเลอันดามันจึงขาดการระมัดระวังปองกันภัย 20

�� ตาง
กับประเทศท่ีอยูในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก  ซ่ึงมีการสรางระบบเตือนภัย
จากคลื่นสึนามิไวแลว อยางไรก็ตาม ชวงเชาของเหตุการณวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๔๗  กรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงสามารถตรวจจับความสั่นสะเทือนของ  

แผนเปลือกโลกจากแผนดินไหว ไดตรวจพบการเกิดแผนดินไหวบริเวณนอก
ฝงตะวันตกของเกาะสุมาตรา จึงไดออกประกาศแจงใหประชาชนทราบ  แต
มิไดมีการเตือนภัยวาจะมีคลื่นสึนามิเกิดข้ึน  เพราะไมมีอุปกรณตรวจวัด
ความสูงของคลื่นในทะเลและเจาหนาท่ีไมมีความรูความชํานาญเก่ียวกับการ
เกิดคลื่นสึนามิ เม่ือเกิดคลื่นสึนามิข้ึนท่ีเกาะสุมาตรา และกําลังเคลื่อนตัวเขา
มาท่ีพ้ืนท่ีชายฝงภาคใตของไทย จึงไมมีขอมูลการแจงเตือนภัยใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีไดทราบลวงหนา ทําใหเกิดความสูญเสียเปนจํานวนมาก 

๒) บริเวณท่ีมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก เปนแหลงทองเท่ียวชายฝง
ทะเลท่ีสําคัญเปนท่ีรูจักท่ัวโลก  นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศนิยมเดินทางมาพักผอนกันมาก  ประกอบกับอยูในชวงเวลา
เทศกาลคริสตมาสและใกลวันปใหมจึงมีนักทองเท่ียวมากเปนพิเศษ   

๓) นักทองเท่ียวและคนในทองถ่ินสวนใหญขาดความรูและประสบการณ
เก่ียวกับพิบัติภัยสึนามิ  จึงขาดการะวังตัวและการหนีภัย โดยเห็นไดจาก  

การท่ีนักทองเท่ียวจํานวนหนึ่งลงไปท่ีชายหาดเม่ือเกิดน้ําลงผิดปกติกอนท่ี
คลื่นใหญจะเคลื่อนตัวเขามา ทําใหไมสามารถหนีภัยไดทัน 21

�� เชนเดียวกับ  

ผูท่ีพักผอนอยูใน บังกะโล รานคาและรานอาหารบริเวณชายหาด  สวนใหญ 
ไมสามารถหนีภัยไดทัน จึงมีจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก 

                                                           
�� คล่ืนยักษ สึนามิเดินทางดวยความเร็วประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง   ลักษณะทางภูมิศาสตรมีสวนทําให คล่ืนสึนามิคร้ังนี้มีความ

รายแรงมาก  โดยการเคล่ือนที่ไปทางทิศตะวันตก ไมมีส่ิงขวางกั้น  เมื่อถึงฝงประเทศศรีลังกาและอินเดียก็เกิดแรงกระทบฝงดวยพลังงาน
มหาศาล   แตทางกลับกัน  สึนามิ เคล่ือนที่มาทางทิศตะวันออกเขาสูประเทศพมาและไทย   ตองผานหมูเกาะนอยใหญในทะเลอันดามันที่
ดูดซับ พลังงานสวนหนึ่งไวได  คล่ืนแรกที่มาถึงประเทศไทยจึงไมมีพลังงานมากเทาใด  แตคล่ืนสามส่ีลูกหลังมีความรุนแรงมากกวา   

�� Joseph Curray  นักสมุทรศาสตร แหงสถาบันสมุทรศาสตรสคริปส  รัฐแคลิฟอรเนีย  สหรัฐอเมริกา สันนิษฐานวาคล่ืนรุนแรงที่ซัดฝงประเทศไทย
นั้นเปนผลมาจาก Aftershock  หรือแผนดินไหวจากแรงสะทอนของการไหวคร้ังแรกมากกวา   หรือไมก็เกิดจากการที่เปลือกโลกแผนพมาถูก
หนุนขึ้นไปทางเหนือจากจุดศูนยกลาง แผนดินไหวออกไป 
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๔) เนื่องจากเปนพิบัติภัยท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  มิไดมีการเตรียมแผนแกไข
สถานการณไวลวงหนา การชวยเหลือผูรอดชีวิตและบาดเจ็บจึงเปนไปอยาง
ขลุกขลักและลาชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในแหลงทองเท่ียวท่ีเปนเกาะหางจาก
ฝง ความชวยเหลือไปถึงลาชากวาบนพ้ืนแผนดินใหญ จํานวนผูเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บจึงมีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับการเกิดความเสียหายตอ
สาธารณูปโภคตางๆ โดยเฉพาะการไมสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันได 
เนื่องจากระบบโทรศัพทเกิดความเสียหาย ทําใหเกิดความสับสนในการสั่งการ
และใหความชวยเหลือผูประสบภัย 

๔.๑.๖ การชวยเหลือผูประสบภัยและการฟนฟูความเสียหาย 

แมวาการเกิดสึนามิบริเวณชายฝงประเทศไทยจะไมรุนแรงเทากับประเทศ อ่ืนๆ เชน
อินโดนิเซียและบังคลาเทศ แตพ้ืนท่ีชายฝงทะเลอันดามันท่ี ถูกคลื่นยักษสึนามิ
ทําลาย ก็สงผลใหประเทศไทยเกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังสงผล
กระทบตอจิตใจของประชาชนท่ัวประเทศ จากการท่ีไดเห็นภาพความเสียหาย
และรับทราบการเสียชีวิตของคนจํานวนมาก ซ่ึงรัฐบาลไดเรงดําเนินการเพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัย โดย  

๑) การลงพ้ืนท่ีและการบัญชาการของฝายบริหาร นายกรัฐมนตรีและ
ผูเก่ียวของในขณะนั้น ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดเดินทางไป
จังหวัดภูเก็ตทันทีท่ีเกิดเหตุ เพ่ือประสานงานและสั่งการใหทุกภาคสวน ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรระหวางประเทศ ระดมสรรพกําลังชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบภัยอยางเต็มท่ี 

๒) การจัดตั้งศูนยอํานวยการรวมชวยเหลือผูประสบภัย นายกรัฐมนตรีได 
สั่งการใหจัดตั้งศูนยอํานวยการรวมชวยเหลือผูประสบภัยภาคใตข้ึนท่ี
จังหวัดภูเก็ต โดยมอบหมายให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  เปน
ผูอํานวยการศูนยฯ รัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงและหัวหนาสวนราชการ ท่ี
เก่ียวของเปนกรรมการ  มีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน
กรรมการและเลขานุการ เพ่ือเปน ศูนยกลางอํานวยการและประสานงาน
ชวยเหลือแกผูประสบภัยในพ้ืนท่ี ๖ จังหวัดภาคใต 

๓) ขอส่ังการเพ่ือการระดมสรรพกําลัง นายกรัฐมนตรีไดประชุมรัฐมนตรี
และผูเก่ียวของ ท่ีศูนยอํานวยการรวมชวยเหลือผูประสบภัยภาคใตและมีขอ
สั่งการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเบื้องตน  ดังนี ้
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• ใหกองทัพภาคท่ี ๔   สงรถสื่อสารดาวเทียมสนับสนุนการ
ติดตอสื่อสารในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 

• ใหระดมเจาหนาท่ีและอาสาสมัครสนับสนุนคนหาผูประสบภัยใน
พ้ืนท่ีเขาหลัก อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา อยางตอเนื่อง 

• ใหจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีประสบภัย ประกาศแจงเตือนให
ประชาชนพักอาศัยในจุดท่ีหางจากชายฝงทะเลอยางนอย  ๓๐๐ 
เมตร  เพ่ือปองกันเหตุการณ  AFTER SHOCK  ท่ีอาจเกิดข้ึนอีก 

• ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับมูลนิธิ  

ปอเต็กตึ๊ง  มูลนิธิรวมกตัญู  และอาสาสมัครอ่ืนๆ จัดเจาหนาท่ี
อาสาสมัครกูภัย  เดินทางไปชวยเหลือคนหาผูรอดชีวิตและผูเสียชีวิต
ในพ้ืนท่ีบริเวณเขาหลัก  อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงาในเชาวันท่ี  

๒๗ ธันวาคม  ๒๕๔๗ โดยใหกองทัพอากาศจัดเครื่องบิน   

ซี ๑๓๐  สนับสนุนการเดินทาง   และใหกรมปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัยรวมประสานงาน 

• ใหกองทัพเรือจัดสงเรือลาดตระเวนไปเพ่ิมเติมในการคนหาชวยเหลือ
ผูประสบภัยและใชเฮลิคอปเตอรสงอาหาร   น้ําดื่ม   และอพยพ
ประชาชน  นักทองเท่ียวไปอยูในท่ีปลอดภัย 

• มอบหมายพ้ืนท่ีใหรัฐมนตรีดูแลและอํานวยการ  สั่งการ  

แกปญหา โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ดูแลอํานวยการ
ท่ีจังหวัดภูเก็ต รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   ดูแลอํานวยการท่ีจังหวัดพังงา รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย   ดูแลอํานวยการท่ี จังหวัดกระบี่ และรอง
นายกรัฐมนตร ี ดูแลอํานวยการท่ีจังหวัดระนอง 

๔) การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยระดับพ้ืนท่ี  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูอํานวยการปองกันภัยฝาย 
พลเรือน แหงราชอาณาจักร ไดประกาศใหพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา  กระบี่ 
ตรัง  สตูลและระนองเปนพ้ืนท่ีประสบภัย พิบัติฉุกเฉิน  ตั้งแตวันท่ี  

๒๖ ธันวาคม   ๒๕๔๗   และใหทุกจังหวัดท่ีประสบภัยตั้งศูนยอํานวยการ
เฉพาะกิจ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยและจัดตั้งศูนยประสานงานการรับ
แจงคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยท้ังชาวไทยและ ชาวตางประเทศ   ณ 
ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด   โดยมีศูนยโทรศัพทสําหรับรับแจง ผูสูญหาย 
(Missing) และบริการขอมูลแกประชาชนและญาติของนักทองเท่ียว  รวมท้ัง
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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๕) การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยสวนหลัง 

(กรุงเทพมหานคร)  สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน  กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย ไดจัดตั้งศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยจากแผนดินไหวและคลื่นซัด
ชายฝงทะเลอันดามัน (สวนหลังกรุงเทพมหานคร)  ณ กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยใหมีศูนยโทรศัพทบริการขอมูลสถานการณ รายชื่อ
ผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตตลอด ๒๔  ชั่วโมง 

๖) การแตงตั้งผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ีประสบภัย รัฐมนตรีวาการกระทรวง  

มหาดไทยไดแตงตั้งขาราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือ  

การปฏิบัติงานของจังหวัดท่ีประสบภัย  โดย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คน
ท่ี ๑ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีจังหวัดภูเก็ต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คนท่ี ๒  ปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีจังหวัดพังงา  ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คนท่ี ๑ ปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีจังหวัดกระบี่ และ ผูตรวจราชการ กระทรวง  มหาดไทยคนท่ี ๒ 
ปฏิบัติหนาท่ีท่ี จังหวัดระนอง 

๗)   การใหขอมูลขาวสารแก สาธารณชน  ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ สํานัก
เลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน ไดจัดทําแถลงการณเพ่ือใหขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับสถานการณแกสาธารณชนผานสื่อมวลชนอยางตอเนื่องตลอดเวลา
จนกวาสถานการณจะเขาสูสภาวะปกติ 

๘) บทบาทของอาสาสมัครและความรวมมือจากภาคเอกชน นอกเหนือจาก 
การใหความชวยเหลือของภาคราชการแลว ความรวมมือจากภาคเอกชนและ
อาสาสมัครตางๆ ท่ีเขารวมทําหนาท่ีท้ังการกูภัย การติดตอประสานงานกับ
นักทองเท่ียวสัญชาติตางๆ การนําสิ่งของบรรเทาทุกขลงพ้ืนท่ีแจกจาย
ผูประสบภัย ไปจนถึงหนวยงานพิสูจนเอกลักษณบุคคล ก็สามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน 

๙) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเรงดวน ในข้ันตอนการชวยเหลือฟนฟู
สภาพพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหายนั้น ภาคราชการไดใหความชวยเหลือโดยการ
จัดงบประมาณสนับสนุนเรงดวน ท้ังการชวยเหลือรายบุคคลและการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือหนวยงานราชการใชในการดําเนินการฟนฟู  โดย
รัฐบาลอนุมัติงบกลางและกองทุนเงินบริจาค รวมท้ังระบบสินเชื่อของ
ธนาคารและสถาบันการเงินเพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัยรวมเปนเงิน 
๔๓,๘๒๓ ลานบาท (สิงหาคม ๒๕๔๘) เปนเงินงบกลาง ๕ ,๖๓๐ ลานบาท 
เงินบริจาค ๓๘๕ ลานบาท และระบบสินเชื่อธนาคาร ๓๗,๘๐๘ ลานบาท 
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ตารางที่ ๔ : งบประมาณชวยเหลือกรณีพิบัติภัยคลื่นสึนามิ 

หนวย: ลานบาท 

           ความชวยเหลือ งบประมาณ 

ชวยเหลือผูประสบภัยเรงดวน ๓๑๗ 

ชาวประมงและผูเลี้ยงสัตวนํ้า ๕๑๕ 

ผูประกอบการรายยอย ๑๓๕ 

จัดหาท่ีอยูอาศัย ๘๓ 

จัดทําฐานขอมูลการชวยเหลือ ๕.๕ 

ผูประกอบการรายใหญ ๓๗,๘๐๘ (สินเช่ือธนาคาร) 

ชดเชยคาสํารองจายของหนวยงาน ๖๗๘ 

สวนราชการท่ีเสียหาย ๖๒๓ 

ท่ีมา: มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๔๘ 

ผลจากการลงพ้ืนท่ีและความฉับไวในการบัญชาการตั้งแตเริ่มตนพิบัติภัย ทําใหเห็น
ขอเท็จจริง ท้ังความเสียหายและผูบาดเจ็บและเสียชีวิต จึงสามารถสั่งการและ
ประสานงาน เพ่ือบริหารจัดการ แกไขปญหาและชวยเหลือผูประสบภัยของทุกภาค
สวนใหเปนไปอยางรวดเร็วท่ัวถึง สวนการฟนฟูบูรณะท่ีอยูอาศัย  การประกอบอาชีพ 
สิ่งสาธารณประโยชนและสภาพแวดลอม ตลอดจนสภาพจิตใจของประชาชน ก็
สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องจนกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว นอกจากนี้ สิ่งสําคัญ
ท่ีชวยใหการดําเนินการเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่ง คือ ขอมูล
และการเขาถึงแหลงขอมูลท่ีทันตอสถานการณ ทําใหการประเมินผลและ  

การวางแผนดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง  

ในการบริหารขอมูลความเสียหายจากพิบัติภัย ไดมีการสั่งการใหกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย เปนผูจัดทําระบบฐานขอมูลกลาง ( Data 

Base) ในการบริหารจัดการเก่ียวกับความเสียหายท้ังดานประชาชนท่ีประสบภัย 
ทรัพยสิน การประกอบอาชีพ   สิ่งสาธารณประโยชน และการใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบภัยท่ีหนวยงานของรัฐไดดําเนินการแลว เพ่ือประโยชนในการ
ติดตามการใหความชวยเหลือใหเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและท่ัวถึง ประกอบกับ
มีหนวยงานภาคเอกชน องคกรการกุศล  องคกรระหวางประเทศ  มูลนิธิและบุคคล
ตางๆ ท่ีแสดงความประสงคจะใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยเปนจํานวนมาก จึง
จําเปนตองมีหนวยงานกลางรวบรวมขอมูลดังกลาว เพ่ืออํานวยความสะดวกใน  

การติดตอประสานงานรับความชวยเหลือนั้น 
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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลกลาง
เก่ียวกับความเสียหายและการใหความชวยเหลือผูประสบภัยในดานตางๆ เพ่ือใช
เปนขอมูลกลางในการตัดสินใจกํากับดูแล และติดตามการใหความชวยเหลือแก
ประชาชนผูประสบภัยของทุกหนวยงาน ตลอดจนองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ อยางไรก็
ตาม ขอมูลดังกลาวมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามผลการดําเนินการของหนวยงาน
ท่ีใหความชวยเหลือเพ่ิมข้ึนเปนระยะๆ ทําใหจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขขอมูลให
เปนปจจุบัน ดังนั้น ศูนยอํานวยการฯ ณ จังหวัดภูเก็ต จึงขอความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลท่ีหนวยงานจัดทําไวเพ่ือบูรณา
การเชื่อมโยงขอมูลกัน สวนหนวยงานท่ีมิไดจัดทําระบบฐานขอมูลไว ขอใหจัดสง
ขอมูลความเสียหายและการใหความชวยเหลือท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จไปยังผูจัดทํา
ระบบฐานขอมูล เพ่ือปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและใชประโยชนในการ
ติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือของรัฐบาล     

๔.๑.๗ ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดในการใหความชวยเหลือผูประสบพิบัติภัยคล่ืนสึนามิ 

๑) การติดตอส่ือสาร  โดยเฉพาะเม่ือในระยะ ๓ วันแรกของเหตุการณ ซ่ึง
ระบบสื่อสารท้ังโทรศัพทพ้ืนฐานและโทรศัพทมือถือไมสามารถใชงานไดใน
หลายพ้ืนท่ีท่ีประสบภัย เนื่องจากอุปกรณของชุมสายตางๆ ถูกทําลาย การ
รายงานความเสียหาย การตรวจสอบผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงไมสามารถ
ดําเนินการได  

๒) การจัดระเบียบ  ข้ันตอน หรือส่ังการในสภาวะฉุกเฉิน  เนื่องจากภัย
ธรรมชาติลักษณะนี้ไมเคยปรากฏมากอน ประกอบกับการสูญเสียชีวิตและ
ความเสียหายตอทรัพยสินท่ีเกิดข้ึนมีเปนจํานวนมากภายในระยะเวลาอัน
สั้น เม่ือเกิดเหตุข้ึนแลวจึงกอใหเกิดความวุนวายและสับสน โดยเฉพาะใน
ระยะแรกท่ียังไมสามารถหาผูรับผิดชอบสั่งการได 

๓) การระดมสรรพกําลัง เครื่องจักร เครื่องมือ การขนยายเครื่องจักรกลเขา
ไปชวยเหลือและการใชเครื่องจักรกลขณะปฏิบัติการจําเปนตองใช
งบประมาณและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจสั่งการ ในกรณีดังกลาว 
ระยะแรกเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการไมสามารถตัดสินใจเคลื่อนยาย
เครื่องจักรได เนื่องจากไมมีอํานาจในสายบังคับบัญชา นอกจากนี้ 
เครื่องจักรกลบางประเภทท่ีมีความตองการใชงานสูง ขณะท่ีเจาหนาท่ี
ควบคุมเครื่อง มีจํานวนจํากัด  ทําใหบางสวนเกิดความเหนื่อยลาเม่ือตองอยู
ปฏิบัติงานภาคสนามเปนระยะเวลานาน  
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๔) การขาดผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน   เชน การกูภัยชวยชีวิต และลาม
แปลภาษา เม่ือเกิดเหตุระยะแรก มีจํานวนเจาหนาท่ีกูภัยไมเพียงพอ 
เนื่องจากมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก และผูบาดเจ็บจํานวนมากไม
สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได ภายหลังเม่ือไดรับการ
สนับสนุนหนวยกูภัยจากพ้ืนท่ีตางๆ เขาใหการชวยเหลือ รวมท้ังอาสาสมัคร
จากพ้ืนท่ีตางๆ ชวยทําหนาท่ีลามแปลภาษา ทําใหการชวยเหลือสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

๕) ปญหาการฟนฟูและพัฒนาในระยะยาว การฟนฟูระยะยาวยังขาดมิติดาน
สิทธิของชุมชน  ทําใหการจัดระเบียบชายหาด การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน 
การวางผังเมือง และการจัดหาท่ีอยูอาศัยเปนไปอยางไมมีระบบและ
กอใหเกิดปญหาท่ีสําคัญ ๒ ประเด็น คือ 

• ปญหาความขัดแยงเรื่องท่ีดิน  ปญหาท่ีดินเปนประเด็นท่ีสําคัญ
และรุนแรงมากท่ีสุดในกระบวนการฟนฟู ผูประสบภัยท่ีอยูในศูนย
อพยพนานท่ีสุด คือ ชาวบานท่ีประสบปญหาท่ีดินและยังไมไดรับ
ความชวยเหลือ สวนใหญอยูในฐานะผูเชาท่ีดิน  ชุมชนสวนใหญท่ี
เขารวมโครงการประสบปญหาความขัดแยงเรื่องท่ีดิน 22

�� ประเด็น
เรื่องท่ีดินมีการอภิปรายกันมาก โดยเฉพาะเรื่องของนโยบายการ
กําหนดแนวเขตปองกันภัยพิบัติ โดยนโยบายนี้ไดถูกนําเสนอใน
ประเทศอินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย ซ่ึงไดมีการนําเสนอ
แนวคิดในการกําหนดแนวเขตปองกันภัยพิบัติประมาณ  

๒ กิโลเมตรจากชายฝง การบังคับใชนโยบายนี้สรางปญหาท่ีสําคัญ
ตอการเลี้ยงชีพของชาวประมงพ้ืนบาน  

กรณีพิพาทเรื่องท่ีดินทําใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการแกไข
ปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีธรณีพิบัติสึนามิ ๖ จังหวัด เพ่ือมาดําเนินการ
แกไขปญหาดังกลาว แนวทางแกไขปญหาท่ีสําคัญคือชุมชนไดรับ
อนุญาตและมีสิทธิในการใชประโยชนท่ีดินของรัฐไดในนามของ
ชุมชน โดยชาวบานคนใดคนหนึ่งไมสามารถท่ีจะขายท่ีดินหรือตัด
แบงขายได เพราะท่ีดินนี้ถือเปนทรัพยสินของชุมชนท้ังหมดรวมกัน 
เรียกวา ‘สิทธิรวมของชุมชน ’ ซ่ึงถือเปนกรณีแรกของประเทศไทย 
มีพิธีลงนามในบันทึกขอตกลง ซ่ึงไดระบุใหชุมชนเปนผูดูแลและ

                                                           
��

 ACHR Summary on Land Tenure แหลงที่มา: http://www.achr.net/๐๐๐ACHRTsunami/ 

http://www.achr.net/000ACHRTsunami/
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ฟนฟูพ้ืนท่ีชายเลนในบริเวณพ้ืนท่ีฟนฟูดังกลาว แนวคิดนี้เปนท่ีมา
ของการจัดทําโฉนดชุมชนของประเทศไทย 

• ปญหาการจัดหาท่ีอยูอาศัย การออกแบบและกระบวนการในการ
สรางบานถือเปนปจจัยสําคัญตอการฟนฟู แตปญหาการสรางท่ีอยู
อาศัยเกิดข้ึนในหลายๆ กรณี โดยท่ีหนวยงานตางๆ จะสรางบาน
สําเร็จรูปท่ีเหมือนกัน กรณีท่ีเปนปญหามากท่ีสุด คือ การสราง
บานในชุมชนบานน้ําเค็ม จํานวนประมาณ ๗๐๐ หลัง ซ่ึงการ
ออกแบบบานไมไดคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีและไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของชาวบานท่ีอยูอาศัยได การสรางท่ีอยู
อาศัยโดยวิธีดังกลาว ทําใหความรูสึกของการเปนผูพลัดถ่ิน
ยาวนานข้ึน แตกตางจากกรณีของกลุมสถาปนิก CASE ซ่ึงทํางาน
รวมกับชุมชนในระยะยาวเพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีและท่ีอยูอาศัย โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งเพ่ือรวมกันวางโครงสรางผังชุมชน
และการออกแบบบาน ทําใหการออกแบบครอบคลุมการวางผังท่ีดี 
ไดรับการยอมรับจากชุมชนและสามารถใชประโยชนไดจริง ซ่ึง
นอกจากจะชวยตอบสนองความจําเปนหลายประการของชุมชนแลว 
ยังทําใหสภาพแวดลอมของทองถ่ินดีข้ึนดวย 

๔.๑.๘ การเตรียมการรับมือภัยพิบัติคล่ืนยักษสึนามิในอนาคต  

๑) การสรางระบบเตือนภัยและเฝาระวัง พิบัติภัยจากคลื่นสึนามิกอใหเกิด
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินไดอยางมาก โดยไมสามารถพยากรณ
ลวงหนาไดชัดเจนและแนนอนวาจะเกิดข้ึนเม่ือใดและท่ีใด  การปองกันไมให
เกิดความสูญเสียท่ีสามารถทําไดดีท่ีสุด คือ  การสรางระบบการเตือนภัย
และการเฝาระวังเพ่ือแจงใหประชาชนทราบลวงหนาและมีเวลาเตรียมตัว
หรือหลบภัยไดทัน 

๒) ระบบเตือนภัยระดับภูมิภาค  โดยท่ัวไป คลื่นสึนามิจะเกิดข้ึนบอยครั้ง 
ในมหาสมุทรแปซิฟก  ดังนั้น ประเทศตางๆ  ท่ีตั้งอยูโดยรอบมหาสมุทร
แปซิฟกจึงรวมมือกันสรางระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิข้ึนเปนแหงแรก โดย 

• คณะกรรมการระหวางประเทศดานสมุทรศาสตร  (Inter-

governmental Oceanographic Commission: IOC) ซ่ึงเปน
หนวยงานอิสระภายใตองคการยูเนสโก  ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
ศูนยขอมูลสึนามิระหวางประเทศ  (International 

Tsunami Information Center: ITIC) ข้ึนท่ีฮอลโนลูล ูสหรัฐอเมริกา  
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• ในป  ๒๕๐๘  (ค.ศ. ๑๙๖๕) การตั้งกลุมประสานงานระหวาง
ประเทศ ดานการเตือนภัยคลื่นสึนามิในแปซิฟก (International 

Coordinating Group for the Tsunami Warning 

System in the Pacific: ICG/ITSU) ประกอบดวย สมาชิก  ๒๕  

ประเทศ มีภารกิจสําคัญในการสรางความรวมมือและประสานงาน
เพ่ือปองกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ  โดยมีศูนยเตือนภัยจาก
คลื่นสึนามิในแปซิฟก ( Pacific Tsunami Warning Center: 

PTWC) เปนศูนยปฏิบัติการ ของกลุมประสานงานดังกลาว 23

�� 

๓) บทบาทของศูนยเตือนภัยจากคล่ืนสึนามิในภูมิภาคแปซิฟค ภารกิจของ 
PTWC คือ การตรวจจับหาตําแหนงและวัดคาท่ีเก่ียวของกับแผนดินไหวท่ี
ทําใหมีโอกาสเกิดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟกและบริเวณใกลเคียง โดย
ศูนยฯ จะรับขอมูลความสั่นสะเทือนของพ้ืนดินจากสถานีตรวจวัด  ซ่ึงตั้งอยู
ในมหาสมุทรแปซิฟกมากกวา  ๑๕๐ สถานี   หากพบวาแผนดินไหวมี
ตําแหนง  ความลึกและระดับความรุนแรง   ตรงตามเง่ือนไขท่ีจะเกิดคลื่น  

สึนามิได ก็จะแจงขอมูลเตือนภัยใหประเทศสมาชิกทราบลวงหนา  จากนั้น
ศูนยฯ จะติดตามขอมูลระดับน้ําทะเล  เพ่ือดูการกอตัวของคลื่นสึนามิ  โดย
รับขอมูลจากสถานีวัดมากกวา  ๑๐๐ สถานี หากตรวจพบการกอตัวของ
คลื่นสึนามิก็จะขยายการเตือนภัยไปยังประเทศตางๆ  ในบริเวณมหาสมุทร
แปซิฟกท้ังหมด  

๔) การจัดตั้งศูนยเตือนภัยสึนามิระดับประเทศ  นอกจากศูนย PTWC แลว  

บางประเทศยังจัดตั้งศูนยเตือนภัยคลื่นสึนามิข้ึนเฉพาะสําหรับประเทศตน
อีกดวย เชน ญี่ปุน รัสเซีย ชิลี และหมูเกาะโปลินีเชียของฝรั่งเศส 

๕) การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางประเทศ จากเหตุพิบัติภัยคลื่นยักษ 
สึนามิในป  ๒๕๔๗ ประเทศตางๆ  ท่ีประสบพิบัติภัยในทะเลอันดามัน  มี
ความเห็นพองรวมกันในการสรางระบบเตือนภัยเชนเดียวกับประเทศใน
มหาสมุทรแปซิฟก  แตจากการประชุมระหวางประเทศหลายครั้งไดมีมติวา   

แตละประเทศควรสรางระบบเตือนภัยของตนเอง โดยไมตองตั้งศูนยควบคุม
กลางในประเทศใดโดยเฉพาะ แตใหมีการแจงและแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล
กันอยางรวดเร็ว เม่ือเกิดคลื่นสึนามิข้ึน 

                                                           
�� รองศาสตราจารย ดร.ปญญา จารุศิริ และศาสตราจารยกิตติคุณ ไพฑูรย พงศะบุตร. การสรางระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทร

แปซิฟก  



๖๗ 

 

 
การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟบููรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

๖) ระบบเตือนภัยสึนามิของประเทศไทย ระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิท่ีประเทศ
ไทยไดดําเนินการจัดสราง ประกอบดวยอุปกรณ เครื่องมือ และมาตรการ
ตางๆ ดังนี้ 

• คาดการณและแจงเตือนภัยพิบัติจากคล่ืนสึนามิ  อุปกรณท่ีใชใน
ระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิ ประกอบดวยฐานเก็บบันทึกขอมูลใต
ทะเลและทุนลอยสงสัญญาณผิวทะเล รวมเรียกวา  DART ยอมา
จาก Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami 

System โดยจะสงสัญญาณขอมูลตางๆ  ท้ังความดันของน้ํา
ทะเล  การสั่นสะเทือนของเปลือกโลก และการเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นทะเล ไปยังทุนลอยบนผิวน้ํา ในขณะท่ีทุนลอยบนผิวน้ําจะเก็บ
วัดขอมูลตางๆ เพ่ิมเติม เชน ความเร็วของกระแสลม อุณหภูมิ และ
ความกดของอากาศ  แลวสงขอมูลท้ังหมดผานดาวเทียมไปยังฐาน
รับสงขอมูลคลื่นสึนามิบนฝงจากนั้น นักวิชาการดานสมุทร
ศาสตร  อุทกศาสตรและธรณีวิทยา  จะรวมกันประเมินและ
วิเคราะหขอมูลท่ีไดรับ โดยใชคอมพิวเตอรจําลองรูปแบบเพ่ือ
ทํานายแนวโนมของการเกิดคลื่นสึนามิ หากผลการวิเคราะหพบวา
มีความเปนไปไดท่ีจะเกิดคลื่นสึนามิ  จะแจงใหศูนยเตือนภัยตาม
ชายฝงตางๆ  ทราบ  เพ่ือสงสัญญาณเตือนภัยใหประชาชนใน
ทองถ่ินเตรียมตัวอพยพหนีภัยไดทันเวลา 

• เช่ือมโยงฐานขอมูลเกี่ยวกับการเกิดและการตั้งรับภัยคล่ืนสึนามิ

ระหวางหนวยงานตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  เชน  ศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ ศูนยปฏิบัติการของสํานักนายกรัฐมนตรี  ศูนยปฏิบัติการ
ของหนวยงานท้ังในระดับกระทรวงและระดับกรม เพ่ือใหการ
เตือนภัยและการเตรียมพรอมปองกันภัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว   รวมท้ังใหมีกลไกในการดําเนินงานและ
การวินิจฉัยสั่งการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบแตละแหงอยางรวดเร็ว 

• ติดตั้งระบบเตือนภัยในทองถิ่น  ในทองถ่ินตางๆ  ท่ีอาจไดรับภัย
จากคลื่นสึนามิใหมีการติดตั้งระบบเตือนภัยแกประชาชน เชน การ
สงสัญญาณจากหอเตือนภัยท่ีสรางไวตามจุดตางๆ  การออกขาว
ดวนทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน  การติดตั้งปายบอกเสนทาง
อพยพหนีภัย ไปยังจุดปลอดภัยท่ีอยูใกลท่ีสุด พรอมท้ังคําแนะนําใน
การหนีภัย ตลอดจนการวางแผนและซอมปฏิบัติการตามแผนของ
ผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือรับมือกับคลื่นสึนามิท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือใดก็ได  



๖๘ 
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๔.๒ กรณีสถานการณอุทกภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของรองความกดอากาศต่ํา 

พาดผานภาคใตตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

ระหวางวันท่ี ๑๐ ตุลาคม - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  

อุทกภัยในประเทศไทยเม่ือ ๒๕๕๓ เปนเหตุการณการเกิดน้ําทวมในประเทศไทยหนักท่ีสุดใน
รอบหลายสิบป เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพ้ืนท่ี ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
กอใหเกิดความเสียหายอยางหนักท้ังชีวิตและทรัพยสิน โดยอุทกภัยครั้งนี้เริ่มข้ึนตั้งแตวันท่ี 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ จนกระท่ังสถานการณคลี่คลายท้ังหมดเม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๔.๒.๑ ลักษณะของภัยธรรมชาติ  

๑) อุทกภัยครั้งนี้ เกิดจากอิทธิพลของรองความกดอากาศต่ําพาดผานภาคใต
ตอนบน ภาคกลางและภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําให
ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแนนและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก หลายพ้ืนท่ี
เกิดน้ําทวมเฉียบพลัน น้ําปาไหลหลาก เขาทวมบานเรือนราษฎรและพ้ืนท่ี
การเกษตร รองมรสุมกําลังแรงดังกลาวมีสาเหตุจากปรากฏการณลานิญา  

(La Niña��) ท่ีมาเร็วกวาปกติ ประกอบกับความแปรปรวนของรองฝนทํา
ใหปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําหลายแหงมีปริมาณน้ําเกินกวาระดับกักเก็บ 
โดยเฉพาะเข่ือนลําพระเพลิง เข่ือนลําตะคอง และเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ จน
ตองเรงระบายน้ําออกสูพ้ืนท่ีทายเข่ือน ซ่ึงทําใหหลายพ้ืนท่ีเกิดอุทกภัย
อยางหนัก 

๒) สาเหตุ สําคัญ ท่ีทําใหสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมามี 
ความรุนแรง เนื่องจากมีการรุกล้ําลําน้ําลําตะคองและลําพระเพลิง ทําให
พ้ืนท่ีไมสามารถเก็บกักน้ําเอาไวได โดยการรุกล้ําดังกลาวรวมถึงการใชพ้ืนท่ี
เพ่ือธุรกิจโรงแรมและรีสอรตอีกดวย 

๓) สวนการเกิด อุทกภัยในภาคใต เกิดจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบริเวณ 
อาวไทยตอนลางเคลื่อนตัวผานภาคใต ทําใหภาคใตมีฝนตกชุกหนาแนน 
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนท่ี ทําใหเกิดน้ําทวมเฉียบพลัน น้ํา

                                                           
�� ลานีญา (La Niña) เปนปรากฏการณตรงขามกับเอลนีโญ (El Niño) คือ อุณหภูมิผิวน้ําทะเลบริเวณเสนศูนยสูตรในมหาสมุทรแปซิฟกกลางและ

ตะวันออกมีคาตํ่ากวาปกติ เนื่องจากลมคา(trade wind) ตะวันออกเฉียงใตที่พัดอยูเปนประจําในแปซิฟกเขตรอนทางซีกโลกใตมีกําลังแรงกวา
ปกติจึงพัดพาผิวน้ําทะเลที่อุนจากแปซิฟกเขตรอนตะวันออก (บริเวณฝงเอกวาดอร เปรู และชิลีตอนเหนือ)  ไปสะสมอยูทางแปซิฟกเขตรอน
ตะวันตก  (บริเวณชายฝงอินโดนีเซียและออสเตรเลีย)  มากยิ่งขึ้น  จึงทําใหทางแปซิฟกเขตรอนตะวันตกซ่ึงเดิมมีอุณหภูมิผิวน้ําทะเลและ
ระดับน้ําทะเลสูงกวาทางแปซิฟกเขตรอนตะวันออกอยูแลว กลับยิ่งมีอุณหภูมิผิวน้ําทะเลและระดับน้ําทะเลสูงกวาทางแปซิฟกเขตรอนตะวันออก
มากขึ้นอีก  ทําใหทางแปซิฟกเขตรอนตะวันตกมีปริมาณฝนมากขึ้น  ขณะที่ทางแปซิฟกเขตรอนตะวันออก  จะมีความแหงแลงรุนแรงมากขึ้น
เชนกัน ปรากฏการณลานีญาจะเกิดโดยเฉล่ีย ๕ – ๖ ป ตอคร้ัง และแตละคร้ังกินเวลานานประมาณ ๑ ป  

    (ที่มา: ดร.สมบัติ เจริญวงศ จดหมายขาวราชบัณฑิตยสถาน ปที่ ๘ ฉบับที่ ๘๖ กรกฎาคม ๒๕๔๑) 
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ไหลหลาก เขาทวมบานเรือนราษฎรและพ้ืนท่ีการเกษตร รวมท้ังเกิดปญหา
ดินโคลนถลมซ่ึงสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนอยางมาก 

๔) สถานการณอุทกภัยในป ๒๕๕๓ ถือเปนอุทกภัยครั้งรายแรงท่ีสุดนับตั้งแต
การเกิดอุทกภัยท่ีจังหวัดสงขลาเม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซ่ึงมี
ผูเสียชีวิต ๒๐ คน ในอําเภอหาดใหญและอําเภอใกลเคียงอีก ๑๖ อําเภอ 
หลายพ้ืนท่ีมีน้ําทวมสูงถึง ๓ เมตร พ้ืนท่ีในเขตเมืองไดรับผลกระทบรอยละ 
๘๐ มีผูไดรับผลกระทบ ๓๐ ,๐๐๐ ครัวเรือน และประชาชนประมาณ 
๑๐,๐๐๐ คน ไมสามารถออกจากท่ีพักอาศัยได  

๔.๒.๒ ความเสียหายจากสถานการณอุทกภัยระหวาง ๑๐ ตุลาคม - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานวา มี
พ้ืนท่ีประสบอุทกภัยใน ภาคใตตอนบน ภาคกลาง  และภาคตะวันออก รวม
ท้ังสิ้น ๓๙ จังหวัด ๔๒๕ อําเภอ ๓ ,๐๙๘ ตําบล ๒๖ ,๒๒๖ หมูบาน ราษฎร
ไดรับความเดือดรอน ๒ ,๐๐๒ ,๙๖๑ ครัวเรือน ๗ ,๐๓๘ ,๒๔๘ คน พ้ืนท่ี
การเกษตรคาดวาจะไดรับความเสียหาย ๗ ,๗๘๔,๓๖๘ ไร มีผูเสียชีวิตจาก
เหตุอุทกภัย ๑๘๐ ราย สวนในพ้ืนท่ีภาคใต มีจังหวัดประสบภัยท้ังสิ้น ๑๒ 
จังหวัด ๑๓๓ อําเภอ ๘๗๔ ตําบล ๖ ,๑๙๗ หมูบาน ราษฎรไดรับความ
เดือดรอน ๖๐๙ ,๕๑๑ ครัวเรือน ๑ ,๙๓๒ ,๔๐๕ คน มีผูเสียชีวิตท้ังสิ้น  

๘๐ คน  
ตารางที ่๕ : พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบรวม ๓๙ จังหวัด 

ลําดับท่ี จังหวัด ลําดับท่ี จังหวัด ลําดับท่ี จังหวัด 

๑ พิจิตร ๑๔ หนองบัวลําภ ู ๒๗ สิงหบุร ี
๒ เพชรบูรณ ๑๕ ปราจีนบุร ี ๒๘ ชัยนาท 

๓ ระยอง ๑๖ สมุทรปราการ ๒๙ สระบุร ี
๔ จันทบุร ี ๑๗ นครปฐม ๓๐ ขอนแกน 

๕ ตราด ๑๘ อุทัยธานี ๓๑ มหาสารคาม 

๖ ตาก ๑๙ บุรีรัมย ๓๒ ศรีสะเกษ 

๗ ชลบุร ี ๒๐ ฉะเชิงเทรา ๓๓ อุบลราชธานี 

๘ ลําพูน ๒๑ อางทอง ๓๔ ปทุมธานี 

๙ เชียงใหม ๒๒ ชัยภูม ิ ๓๕ นนทบุรี 
๑๐ สระแกว ๒๓ นครสวรรค ๓๖ สุพรรณบุร ี
๑๑ นครนายก ๒๔ นครราชสีมา ๓๗ กาฬสินธุ 
๑๒ กําแพงเพชร ๒๕ สุรินทร ๓๘ รอยเอ็ด 

๑๓ พิษณุโลก ๒๖ ลพบุร ี ๓๙ พระนครศรีอยุธยา 

ท่ีมา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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ตารางที่ ๖ : พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต ๑๒ จังหวัด 

ลําดับท่ี จังหวัด ลําดับท่ี จังหวัด 

๑ สุราษฎรธานี ๖ ยะลา 

๒ พัทลุง ๗ นราธิวาส 

๓ สตูล ๘ ตรัง 

๔ กระบ่ี ๙ สงขลา 

๕ ระนอง ๑๐ นครศรีธรรมราช 

๖ ปตตานี ๑๒ ชุมพร 

ท่ีมา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

๒) อุทกภัยครั้งนี้ไดสรางความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนและทาง
ราชการจํานวนมากโดยเฉพาะภาคการเกษตรนั้น เบื้องตนพบวามีมูลคา
ความเสียหายประมาณ ๒๐,๖๖๖ ลานบาท โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดใหขอมูลวาพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความเสียหายกวา 
๒.๔ ลานไร เกษตรกรไดรับความเดือดรอน ๑๕๐,๐๐๐  ราย นาขาวไดรับ
ผลกระทบมากท่ีสุด คิดเปน ๑.๗ ลานไร ดานปศุสัตวและดานประมงไดรับ
ผลกระทบกวา ๑๐๐,๐๐๐ ราย ซ่ึงเม่ือนับรวมกับความเสียหายจาก
อุทกภัยนับตั้งแตเดือนสิงหาคมเปนตนมา พบวาพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความ
เสียหายเกือบ ๔ ลานไร เกษตรกรไดรับความเดือนรอนประมาณ 
๒๙๐,๐๐๐ ราย  

๓) สําหรับสถานการณอุทกภัยในภาคใตไดกอใหเกิดความกังวลวาจะสง 
ผลกระทบตอการผลิตยางธรรมชาติ โดยคาดวาปริมาณการผลิตอาจลดลง
ถึงรอยละ ๔.๑ ในไตรมาสท่ี ๔ ของป ๒๕๕๓ ซ่ึงความกังวลดังกลาวสงผล
ใหราคายางธรรมชาติเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังมีความเสียหายท่ีเกิดกับการ
ทํานากุงฟารมหอยนางรมและหอยแครงในพ้ืนท่ีชายฝงในอําเภอบานดอน
และอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานีท่ีถูกกระแสน้ําพัดพาไปดวย 

๔) ศูนยบริหารงานอุบัติภัย กรมทางหลวงไดรายงานความเสียหายของเสนทาง
คมนาคมวา ณ วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ สถานการณอุทกภัยไดทําใหเกิด
ภาวะน้ําทวมและสะพานชํารุดไป ๑๓ จังหวัด จํานวน ๗๐ สายทาง 



๗๑ 
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๔.๒.๓ การชวยเหลือผูประสบภัยและการฟนฟูความเสียหาย  

๑) การชวยเหลือระยะเรงดวน 

• กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจัดสงอุปกรณกูภัย 
ยานพาหนะ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ  และเจาหนาท่ี
สนับสนุน เขาชวยเหลือและอพยพผูประสบภัย 

• ทหาร ๓ เหลาทัพ สงอุปกรณ ยานพาหนะ และกําลังพลในการ
ชวยขนยายสิ่งของและอพยพประชาชนไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 

• กรมชลประทาน จัดสงอุปกรณ ยานพาหนะ และผูเชี่ยวชาญดาน  

การบริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามประเมิน
สถานการณอยางใกลชิด 

• หนวยงานราชการตางๆ ในพ้ืนท่ี เชน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมอุทยานแหงชาติฯ สถานีควบคุม 
ไฟปา กาชาดจังหวัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พาณิชยจังหวัด 
และรัฐวิสาหกิจตางๆ ไดสงอุปกรณกูภัย ยานพาหนะ เครื่อง
อุปโภคบริโภค เวชภัณฑ และกําลังเจาหนาท่ีชวยขนยายสิ่งของ
และอพยพประชาชน  ตลอดจนการสูบน้ําออกจากพ้ืนท่ีทําคันดิน
และสรางแนวกระสอบทรายก้ันน้ํารวมท้ังการแจกจายอาหารแก
ผูประสบภัยสิ่งของ 

• นอกจากนี้ ยังไดรับพระมหารกรุณาธิคุณ โดยไดพระราชทาน
ความชวยเหลือผานทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรม
ราชูปถัมภพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สํานักงานบรรเทาทุกข
และประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย กองงานพระวรชายาฯ 
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และมูลนิธิ
เพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก  รวมท้ังความชวยเหลือจากภาคเอกชน
หลายรายในการสนับสนุนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค  

• วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรีไดลงนามแตงตั้ง 
ศูนยประสานการชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย (ศชอ.) โดยมี
คณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย (คชอ.)  ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางจัดการระบบขอมูล
สถานการณอุทกภัย รับเรื่องรองเรียน  เฝาติดตาม และกําหนด
มาตรการตางๆ ในการรับมือสถานการณอุทกภัยในแตละพ้ืนท่ี  

โดยประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี แพทย พยาบาล และฝาย
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อ่ืนๆ  เพ่ือรวมแกไขปญหา และจัดทําศูนยขอมูลชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ําทวม  ซ่ึงเปนการบูรณาการขอมูลจากหนวยงาน
ตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  ท่ีรับแจงเหตุขอความชวยเหลือ และ
ประสานการใหความชวยเหลือโดยสงผลใหแบงแยกขอมูลได
ชัดเจนวา พ้ืนท่ีใดท่ีตองการความชวยเหลือเรงดวน ตองการความ
ชวยเหลือ ไดรับผลกระทบ หรือไดรับการชวยเหลือแลว  

• วันท่ี ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๓  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔  งบกลางรายการ
เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  เพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ครัวเรือนละ ๕ ,๐๐๐ บาท 
ใน  ๒ กรณี ไดแก  
(๑) ราษฎรผูประสบอุทกภัยจากกรณีเกิดน้ําทวมฉับพลัน   

ทําใหไมสามารถขนยายทรัพยสินไปสูในท่ีปลอดภัยได 
(๒) ผูท่ีมีท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีน้ําทวมขังติดตอกันไมนอยกวา 

๗ วัน 

• วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากอุทกภัยโดยกําหนดมาตรการชวยเหลือ โดย
กําหนดใหการใหความชวยเหลือครอบคลุม ๓ กลุม ไดแก 
ผูดอยโอกาส ผูท่ีชวยเหลือตนเองไมได เกษตรกร และ
ผูประกอบการ รวมท้ังระบบโครงสรางพ้ืนฐาน โดยกําหนด
มาตรการ ดังนี้  
(๑) มาตรการชวยเหลือเรงดวนในชวงวิกฤติ   ไดแก การแจก

ถุงยังชีพ การจัดหาปจจัยสี่ซ่ึงมีอาสาสมัครและ
ภาคเอกชนจํานวนมากเขามารวมดําเนินการ และการให
เงินชวยเหลือผูประสบภัย ๕,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน  

(๒) มาตรการชวยเหลือหลังน้ําลด ไดแก 
-   ชดเชยพืชผลเสียหาย ๓๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน  
-   ชดเชยเครื่องมือประกอบอาชีพ ๑๐,๐๐๐ บาท/

ครัวเรือน  
-   ชวยเหลือการฟนฟูอาชีพ รอยละ ๕๕ ของตนทุน

การผลิต  
-   มาตรการดานการเงินการคลัง ไดแก สินเชื่อเพ่ือ

ประกอบอาชีพและท่ีอยูอาศัย งดพักชําระหนี้ 
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ยกเวนภาษี อํานวยความสะดวกการเบิกจายเงิน
ทดรองราชการ 

-   ฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน เชน โรงเรียน โรงพยาบาล 
ถนน ไฟฟา ประปา และสถานท่ีราชการ  

• วันท่ี ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
(นายถาวร เสนเนียม) มีขอสั่งการ  ถึงหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ีประสบ
อุทกภัยภาคใต ดังนี้ 
• ใหอําเภอในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยเปนศูนยกลางในการ

ประสานการใหความชวยเหลือประชาชน  โดยให
หนวยงานท่ีจะเขามาปฏิบัติการใหความชวยเหลือ
ประชาชน  ประสานการปฏิบัติกับอําเภอเพ่ือใหการ
ชวยเหลือเปนไปอยางท่ัวถึงไมเกิดการซํ้าซอน  

• ใหหนวยงานในสังกัดกรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท  

และทองถ่ิน  สํารวจเสนทางคมนาคมท่ีไดรับผลกระทบ  

โดยเฉพาะจุดท่ีไมสามารถสัญจรได  เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบอยางท่ัวถึง  

• หากขายการสื่อสารหลักไมสามารถใชการได  ใหใชระบบ
การสื่อสารของกรมการปกครอง (Trunk Radio) เปน
เครือขายสํารอง  

• ในการชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัยในภาวะเรงดวนนั้น อาสาสมัคร
และภาคเอกชน ไดรวมมือกันดําเนินการโดยไดมีการเรียกรองให
สาธารณะชวยกันบริจาคและลงพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือในขณะท่ีความ
ชวยเหลือของภาคราชการยังเขาไมถึง ซ่ึงผูประสบภัยตางชื่นชมในความ
รวดเร็วและการรวมมือของกลุมอาสาสมัครตางๆ  

๒) การฟนฟูและมาตรการระยะยาว  

รัฐบาลไดกําหนดมาตรการระยะยาวเพ่ือปองกันและฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี 
อันเนื่องมาจากปญหาอุทกภัยโดยไดสั่งการใหดําเนินการ ดังนี้ 

• การจัดทําระบบการเตือนภัยท่ีมีเอกภาพ 

• การจัดทําระบบบริหารจัดการน้ํา  
• การปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือนําไปสูการ

ปฏิบัติไดทันตอสถานการณ  
• การพัฒนากลไกประกันความเสี่ยง  
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นอกจากนั้น รัฐบาลไดกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย ๓ จังหวัด คือ นครราชสีมา 
ชัยภูมิ และลพบุรี เพ่ือใหเครือขายประชาชน สภาหอการคา สภา
อุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา รวมหารือเพ่ือเรงฟนฟูและแกไข
ปญหาระยะยาว โดยกําหนดพ้ืนท่ีนํารองท่ี ตําบลกระเบื้องใหญ อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา และกําหนดแนวทางดําเนินการท่ีสําคัญ อาทิ การ
วางผังเมือง การแกไขสิ่งปลูกสรางขวางทางน้ํา และการเพ่ิมพ้ืนท่ีแกมลิง 

๔.๒.๔ ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัย  

ป ๒๕๕๓ 

การไมมีนโยบายการเตือนภัยธรรมชาติท่ีชัดเจนของภาครัฐ ทําใหหนวยงานตางๆ  
ขาดการบูรณาการขอมูลเพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัย แมวากรมอุตุนิยมวิทยาจะ
ออกประกาศเตือนภัยเปนระยะกวา ๒๐ ฉบับ ท้ังรายละเอียดของพ้ืนท่ีและปริมาณ
น้ําฝนท่ีอาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน แตการขาดการเฝาระวังและการประเมิน
สถานการณท่ีตอเนื่องบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีไดรับ ทําใหไมมีการปองกัน การเตือนภัย
และการเตรียมการอพยพประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เม่ือเกิดอุทกภัยข้ึนจึงไมสามารถ
แกไขสถานการณไดทัน 
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๔.๓ กรณี สถานการณอุทกภัยและดินโคลนถลมในพ้ืนท่ีภาคใตเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 

ภายหลังการเกิดอุทกภัยเม่ือปลายป ๒๕๕๓ หลายพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทยกําลังอยู
ระหวางการฟนฟูความเสียหาย ก็เกิดภัยธรรมชาติซํ้าข้ึนในหลายพ้ืนท่ีในภาคใต เม่ือ วันท่ี ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๕๔  โดยเกิดอุทกภัยและดินโคลนถลมอัน เนื่องมาจากความกดอากาศสูงกําลัง
คอนขางแรงจากประเทศจีนแผปกคลุมประเทศไทยตอนบน สงผลใหลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุม
อาวไทยและภาคใต มีกําลังแรง ทําใหหลายพ้ืนท่ีในจังหวัดภาคใตมีน้ําปาไหลหลาก น้ําทวม
ฉับพลัน และน้ําลนตลิ่ง กอใหเกิดความเสียหายในพ้ืนท่ี ๑๐ จังหวัด ๑๐๐ อําเภอ ๖๕๑ ตําบล 

ประชาชนเดือดรอน ๖๒๘,๙๙๘ ครัวเรือน ๒,๐๙๔,๕๙๕ คน และมีผูเสียชีวิต ๖๔ คน25

�� 

๔.๓.๑ ลักษณะของภัยธรรมชาติ  

อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ เปนผลมาจากอิทธิพลของความกด
อากาศต่ําจากประเทศจีนท่ีแผปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแตวันท่ี ๑๘ มีนาคม มา
กระทบกับกับความกดอากาศต่ําในบริเวณอาวไทย ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๕ มีนาคม เม่ือ
เกิดการรวมตัวกันของความกดอากาศท้ังสองและเคลื่อนเขาสูพ้ืนท่ีภาคใต จึงทําใหเกิด
พายท่ีุมีลักษณะคลายพายุดีเปรสชัน ทําใหเกิดฝนตกหนักในหลายพ้ืนท่ี ตั้งแตจังหวัด 

สุราษฎรธานีถึงจังหวัดพัทลุง โดยมีปริมาณน้ําฝนมากกวา ๒๐๐ มิลลิเมตรตอชั่วโมง  

๔.๓.๒ ความเสียหายจากอุทกภัยและดินโคลนถลม 

(๑) อุทกภัยครั้งนี้เริ่มตนจากการเกิดฝนตกหนัก ในจังหวัด สุราษฎรธานีและ
พัทลุงตั้งแตวันท่ี ๒๑-๒๕ มีนาคม ทําใหน้ําปาจากเทือกเขาบรรทัดไหลเขา
ทวมพ้ืนท่ีในจังหวัดสุราษฎรธานี ๗ อําเภอและพัทลุง ๘ อําเภอ โดยจังหวัด
พัทลุงไดออกประกาศเตือนใหประชาชนริมทะเลสาบสงขลาเตรียมอพยพ
ทรัพยสิน เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวาจะมีฝนตกหนักจนถึงวันท่ี 
๒๖ มีนาคม  ซ่ึงจะมีผลกระทบจากน้ําในทะเลสาบสงขลาลนตลิ่ง และ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไดสงเรือทองแบน จํานวน 

๑๕ ลํา ใหความชวยเหลือผูประสบภัย ตอมาน้ําท่ีทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง
ไดขยายวงกวางเพ่ิมเปน ๑๐ อําเภอ ระดับน้ําเฉลี่ยสูงกวา ๑.๒๐ เมตร อาง
เก็บน้ําและคลองสําคัญหลายแหงมีน้ําเออทวม  ประชาชน ไดรับความ
เดือดรอนกวา ๑๘ ,๐๐๐ ครัวเรือน นอกจากนี้ ไดเกิดโคลนถลมริมปา
เทือกเขาบรรทัด ซ่ึงหนวยงานรับผิดชอบคือ สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดไดประกาศเตือนประชาชน ท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีใกลเคียง
ใหอพยพออกจากพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย  

                                                           
Ó× ขอมูลจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
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(๒) วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ฝนท่ีตกสะสมมาตลอดหลายวันทําใหน้ําจาก
เทือกเขาไหลเขาทวมหลายอําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับน้ําใน
เขตเทศบาลสูงประมาณ ๓๐-๕๐ กิโลเมตร การจราจรและเสนทาง
คมนาคมหลายเสนทางถูกตัดขาด ชาวบานในหลายอําเภอตองติดคางอยูใน
พ้ืนท่ีประสบภัยเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นฝนท่ีตกหนักตออยางเนื่องทํา
ใหเกิดเหตุดินโคลนถลมทับบานเรือนประชาชนหลายพ้ืนท่ี และสงผล
กระทบของอุทกภัยขยายวงกวางไปเกือบท้ังจังหวัด รวมท้ังทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราชท่ีถูกน้ําปาไหลหลากเขาทวมพ้ืนท่ีสนามบิน โดยเฉพาะ
รันเวยท่ีน้ําทวมสูงกวา ๑ ฟุต เปนระยะทางกวา ๒ กิโลเมตร ระบบไฟฟา
ท้ังหมดจมอยูใตน้ํา ซ่ึงตองมีการตรวจสอบกอนจึงจะพิจารณาเปดสนามบิน
อีกครั้งหนึ่ง สวนโรงพยาบาลทาศาลามีน้ําทวมสูง โดยบางจุดสูงถึง ๒ เมตร 
ตองหยุดใหบริการ และอพยพผูปวยไปยังโรงพยาบาลใกลเคียง เวชภัณฑ
และระบบไฟฟาไดรับความเสียหาย ผลกระทบคาดวาไมต่ํากวาสิบลานบาท 

(๓) อุทกภัยไดขยายวงกวางกระจายไปในจังหวัดตางๆ ในพ้ืนท่ีภาคใตเกือบทุก
จังหวัดท้ังจากปริมาณฝนท่ีตกหนักอยางตอเนื่อง น้ําเออลนตลิ่งและน้ําปา
ไหลหลาก สงผลกระทบตอความเปนอยูและทรัพยสินของประชาชน พ้ืนท่ี
การเกษตร และผลผลิตทางการเกษตรถูกทําลาย ระบบคมนาคมขนสงถูก
ตัดขาดทําใหเกิดปญหาความลาชาในการเขาชวยเหลือ ซ่ึงกองกําลังทหาร
ไดมีการระดมกําลังและเครื่องมือรวมท้ังเรือและเฮลิคอปเตอรเขาชวยเหลือ
ผูประสบภัยจนสถานการณเริ่มคลี่คลาย 

(๔) อุทกภัยและดินโคลนถลมเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ สง ผลกระทบ ตอ
ทรัพยสินดานการเกษตรและการประกอบอาชีพของประชาชนจํานวนมาก 
ดังนี้ 

• ดานการเกษตร มีพ้ืนท่ีประสบภัยดานการเกษตร ๑๒ จ ังหวัด 
ไ ด แ ก  กระ บี่   ชุ มพ ร  ต รั ง  พังงา  พัทลุ ง  นรา ธิ ว า ส 
นครศรีธรรมรา ช ป ัตตานี ระนอง สงขลา สุราษฎรธานี และสตูล 
เกษตรก รประสบความเดือดรอน ๑๘๙ ,๖๔ ๙  ราย  พ้ืน ท่ี
การเกษตรประสบภ ัย ๑,๑๐๖,๑๕๐ ไร แบงเปน ขาว ๓๑๙,๙๕๕ 
ไร พืชไร ๕๙,๒๘๒ ไร พืชสวนและอ่ืนๆ ๗๒๖,๙๑๓ ไร 

• ดานปศุ สัตว มีพ้ืนท่ีประสบภัย ๙ จ ังหวัด ไดแก นราธิวาส 
นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา พัทลุง สงขลา ชุมพร สุราษฎรธานี
และกระบี่ เกษตรกรไดรับผลกระทบ  ๑๑๘,๘๗๗ ราย สัตวไดรับ
ผลกระทบ ๕ , ๗๘ ๘ , ๔๘ ๒ ตัว แบงเ ป นโ คและกระ บือ 
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๒๐ ๑,๕๗ ๒ ตัว สุกรแพ ะแก ะ ๒๔ ๐ , ๐๓ ๐ ตัว สั ตว ป ก 
๕,๓๔๖,๘๘๐ ตัว  

• ดานประม ง มีพ้ืนท่ีประสบภัย ๑๐ จ ังหวัด ไดแก  กระบี่ ชุมพร 
ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สุราษฎรธานี ภูเก็ต สตูล 
และพังงา  เกษตรกร ๒๒,๑๘๓ ราย พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง สัตวประสบ
ภัย ๓๖,๘๑๔ บอ คิดเปนพ้ืนท่ี ๕๘,๑๖๐ ไร และ ๔,๙๒๒ กระชัง 
คิดเปนพ้ืนท่ี ๘๘,๐๔๘ ตารางเมตร และมีเรือประมงประสบภ ัย 
๖๒ ลํา 

(๕) จาก การประเมินสถานการณน้ําทวมภาคใต  โดยหอการคาจังหวัดภาคใต 
และหนวยงานดานเศรษฐกิจตางๆ  พบวา  ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้
สงผลเสียหาย คิดเปนมูลคาประมาณ  ๒.๑-๒.๖ หม่ืนลานบาท  โดยภาค
การคา  การขนสง และบริการไดรับผลกระทบมากท่ีสุดเสียหายกวา ๔ -๕ 

พันลานบาท  โดยแยกความเสียหายทรัพยสิน ๒ ,๘๓๒-๓ ,๔๕๓ ลานบาท 
ดานเกษตร ๑๐ ,๐๔๘-๑๒ ,๘๘๙ ลานบาท ประมงและปศุสัตว ๘ ,๘๖๙-

๘,๙๓๒ ลานบาท อ่ืนๆ ๔๒๗-๔๗๕ ลานบาท  ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลกระทบ
ในระดับประเทศพบวา  สงผลกระทบตอจีดีพีของไทยประมาณรอยละ  

๐.๒๔-๐.๒๙ อยางไรก็ตาม  เม่ือประเมินผลกระทบท่ีมีตอจีดีพีของประเทศ
ท้ังป จะสงผลใหจีดีพีไทยปรับลดลงรอยละ ๐ .๒-๐.๓ โดยจะสงผลใหจีดีพี
ไตรมาสท่ี ๒  ของป ลดลงประมาณรอยละ  ๐.๕-๑.๐ ท้ังนี้ เชื่อวาการ
เยียวยาดานสินเชื่อของภาครัฐภายใตวงเงิน  ๑-๑.๕ หม่ืนลานบาท  จะชวย
เยียวยาใหสถานการณดีข้ึนไดในระยะสั้น  เม่ือรวมผลกระทบจากกรณีภัย
พิบัติในญี่ปุน คาดการณวาจะสงผลให  GDP ของประเทศไทยป ๒๕๕๔ อยู
ท่ีรอยละ ๓.๕-๔ 

๔.๓.๓ ความเสียหายจากอุทกภัยและดินโคลนถลม 

(๑) วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดลงพ้ืนท่ี
ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอนุมัติใหผูวาราชการจังหวัดใชเงิน
ทดรองราชการ ๕๐ ลานบาท ในการชวยเหลือราษฎรผูประสบภัยใน
เบื้องตน 

(๒) วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ แผนการ
ชวยเหลือใหแกผูประสบภัย โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได
เสนอท่ีประชุมพิจารณาปญหาภัยพิบัติธรรมชาติเปนวาระแหงชาติ พรอม
ท้ังปรับปรุงกลไกการบังคับบัญชาใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทํางานไดอยาง



๗๘ 

 

 
การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟบููรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

รวดเร็ว โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งการไดโดยตรง พรอมใหความรูแก
ประชาชนในการปฏิบัติตัวขณะเกิดภัยพิบัติ  

(๓) วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีมีมติท่ีเก่ียวของกับการชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัยและโคลนถลมในภาคใต ไดแก 

• คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                  
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตาม การชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย เสนอขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใตป ๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑) อนุมัติขยายการใชอัตรา หลักเกณฑ วิธีการจายเงิน และ
กรอบวงเงินการชวยเหลือเกษตรกรตามมติ       
คณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วันท่ี ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และ
วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เพ่ือนํามาใชกับภัยพิบัติใน
จังหวัดภาคใตท่ีเกิดข้ึนไปจนสิ้นสุดภัย ท้ังนี้เฉพาะ
เกษตรกรรายท่ีข้ึนทะเบียนไวกอนเกิดภัยพิบัติ 

๒) อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณใชกรอบวงเงินท่ี
เหลืออยูตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
และวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๖๐๕.๔๘ ลาน
บาท เพ่ือใหการชวยเหลือดานเกษตรกร 

๓) อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน เพ่ือใหความชวยเหลือเพ่ิมเติม จํานวน 
๑,๖๓๒.๔๐ ลานบาท 

• คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการการจายเงินชวยเหลือแกผูประสบ
อุทกภัยและดินถลมในภาคใตครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๐ 

จังหวัด ตามหลักเกณฑการใหความชวยเหลือท่ีคณะกรรมการ
อํานวยการ กํากับ ติดตามการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (คชอ. )  

กําหนดในกรอบไมเกินจํานวน ๕๗๙ ,๐๖๒  ครัวเรือน รวม
งบประมาณท้ังสิ้นไมเกิน ๒,๘๙๕,๓๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนจํานวน
ประเมินเบื้องตน โดยตองมีการตรวจสอบใหมีความถูกตองชัดเจน
กอนจายเงินชวยเหลือ ท้ังนี้ ใหเปนการชวยเหลือกรณีพิเศษเฉพาะ
ภัยพิบัติครั้งนี้เทานั้น และใหถัวจายขามจังหวัดไดโดยผานธนาคาร
ออมสิน  ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประธาน คชอ.  
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เสนอ และ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการจายเงินชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัยภาคใตครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท สําหรับอุทกภัย
ตั้งแตวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ใหสิ้นสุดในเวลา ๓ เดือน ภายใน
วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย
ประสานขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการให
ความชวยเหลือแกผูประสบภัยและดินถลมในภาคใตดังกลาวดวย 
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๕. บทวิเคราะหและประเด็นสําคัญจากการศึกษา 

ภัยพิบัติถือเปนปญหาความม่ันคงประการหนึ่งท่ีสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังสงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศอยางมหาศาล โดยเฉพาะในปจจุบันท่ี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติกลายเปนภัยคุกคามใหม ซ่ึงโลกยุคปจจุบันจะตองเผชิญ
และตองปรับตัวรวมกัน ( Non-Traditional Threat) เนื่องจากพิบัติภัยท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกมีความถ่ีและ
ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน แมวาแตละประเทศจะมีการพัฒนามาตรการและแนวทางการจัดการภัยพิบัติ
ท่ีเกิดข้ึน โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวมักมีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีม่ันคงแข็งแรง มีอุปกรณ 
เครื่องมือ และสรรพกําลัง รวมท้ังระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาประเทศดอย
พัฒนา ทําใหมีความเสี่ยงตอการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากภัยพิบัตินอยกวาประเทศดอยหรือ
ประเทศยากจน   

อยางไรก็ตาม แมจะมีการเตรียมมาตรการและแนวทางตลอดจนอุปกรณกูภัยและชวยชีวิต แตการ
ชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัยจากพิบัติภัยตางๆ ยังข้ึนอยูกับการตอบสนองในภาวะฉุกเฉินของ
ผูบริหารประเทศระดับตางๆ ท่ีจะประเมินสถานการณเพ่ือสั่งการสงกําลังชวยเหลือหลังเหตุการณ 
และการฟนฟูบูรณะอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมา พบวาในหลายพ้ืนท่ีเม่ือเกิด
ความสูญเสียในระหวางเกิดภัยพิบัติแลว ยังมีความสูญเสียเพ่ิมข้ึนในระยะหลังเหตุการณภัยพิบัติอีก
ดวย การศึกษานี้ จึงไดวิเคราะหความสําคัญขององคประกอบตางๆ ท่ีมีผลตอการชวยเหลือ
ผูประสบภัยโดยเปรียบเทียบการชวยเหลือผูประสบภัยกรณีตางๆ ดังนี้ 

๕.๑ ระบบการวางแผนเตรียมพรอม การตัดสินใจและการตอบสนองท่ีรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ  จะสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนวา ภาครัฐและฝายบริหารมี 
ความพรอมในการเขาชวยเหลือหากเกิดพิบัติภัยในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะสามารถลดความสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินในพ้ืนท่ีภัยพิบัติได โดยในหลายประเทศ แมวาจะมีการวางแผนและจัดตั้ง
หนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะเพ่ือเปนกลไกดําเนินการตางๆ ในการให 
ความชวยเหลือผูประสบภัย แตยังคงประสบปญหาการพิจารณาตัดสินใจท่ีไมรวดเร็วเพียงพอ 
ดังจะเห็นไดจาก 

๕.๑.๑ กรณีพายุเฮอรริเคนแคทรินาในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลสหรัฐฯ  ท้ัง รัฐบาล
กลางและรัฐบาลทองถ่ินใหการตอบสนองตอภัยพิบัติชาเกินไป ประกอบกับ การ
ประเมินสถานการณท่ีผิดพลาดและการรายงานสถานการณท่ีคลาดเคลื่อน ทําให
ประธานาธิบดีและรัฐบาลกลางสั่งการใหความชวยเหลือใหกับผูประสบภัยลาชา 
ผูประสบภัยท่ีรอดชีวิตตองประสบปญหาการดําเนินชีวิตหลังพิบัติภัย 
อีกระยะหนึ่ง ท้ังปญหาการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ และ
สิ่งของจําเปน สงผลใหเกิดปญหาการปลนจี้และลักขโมยจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน 
ประชาชนในซุปเปอรโดมซ่ึงรอดชีวิตจากภัยพิบัติตองรอคอยเปนเวลา 
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หลายวันกวาจะไดรับการชวยเหลือ กองกําลังทหารจํานวนมากท่ีเขาไปในพ้ืนท่ีให
ความสําคัญกับการคุมครองทรัพยสินมากกวาการใหความชวยเหลือประชาชน แมวา
จะมีท้ังรถยนต อาหาร และสิ่งของท่ีจําเปนอยูในพ้ืนท่ี แตไมมีการนํามาบริจาค
แจกจายใหกับผูประสบภัยเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนกอน ซ่ึงรัฐบาลสหรัฐฯ ถูก
ประชาชนและประเทศตางๆ วิจารณวาไรประสิทธิภาพในภาวะฉุกเฉินและ
ตอบสนองตอเหตุการณชาเกินไป  

๕.๑.๒ กรณีพายุไซโคลนนารกีสในประเทศพมา  รัฐบาลทหารพมาขาดความพรอมในการ
เตรียมการรับภัยพิบัติโดยไมปรากฏมาตรการแนวทางชวยเหลือผูประสบภัยท่ีชัดเจน 
จึงไมสามารถใหการชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางทันทวงที แมวาภายหลังเหตุการณ
จะมีความพยายามชวยเหลือจากนานาประเทศ และอาสาสมัครตางๆ แตการตัดสินใจ
ท่ีลาชาของรัฐบาลทหารพมาโดยไมเปดรับความชวยเหลือในระยะแรก ทําให
ประชาชนท่ีประสบภัยตองดํารงชีวิตอยูอยางลําบากและขาดแคลนปจจัยดํารงชีพ 
รัฐบาลทหารพมาจึงถูกนานาประเทศและประชาชนพมาวิพากษวิจารณอยางรุนแรง 

๕.๑.๓ กรณีแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิในเขตโทโฮกุของเกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุน เม่ือ

วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลญี่ปุนมีการเตรียมการรับมือภัยพิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังการเตรียมการดานระบบเตือนภัย โครงสรางพ้ืนฐาน วัสดุอุปกรณ
และบุคลากร รวมท้ังการใหความรูแกประชาชนเพ่ือเตรียมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มาโดยตลอด เม่ือเกิดเหตุการณภัยพิบัติประชาชนจึงสามารถหลบภัยไดอยางรวดเร็ว 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรงมากกวาท่ีมีการเตรียมการไว 
และยังเกิดเหตุการณซํ้าซอนคือการเกิดความเสียหายท่ีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
ซ่ึงสงผลตอการชวยเหลือและบรรเทาทุกขของประชาชน จนภายหลังนายกรัฐมนตรี
และรัฐบาลญี่ปุนถูกตําหนิจากประชาชนถึงความลาชาในการแกไขปญหาโรงไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร พรอมท้ังมีเสียงเรียกรองใหรับผิดชอบตอความลาชาดังกลาว  

๕.๑.๔ กรณีสึนามิในประเทศไทย  ประชาชนไมไดรับการแจงเตือนภัยอยางทันทวงที 
เนื่องจากเปนพิบัติภัยรูปแบบใหมท่ีไมเคยเกิดข้ึนในประเทศมากอน หนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของจึงไมสามารถคาดการณความรุนแรงได อยางไรก็ตาม  
การท่ีรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีใหการตอบสนองตอเหตุการณอยางรวดเร็ว โดยลง
พ้ืนท่ีสั่งการและประสานงานการใหความชวยเหลืออยางรวดเร็ว ประกอบกับความ
รวมมือของภาคเอกชนและกลุมอาสาสมัครตางๆ ท่ีระดมกําลังใหความชวยเหลือ ทํา
ใหสามารถกําหนดผูรับผิดชอบสั่งการในแตละพ้ืนท่ีและรายงานขอมูลท่ีถูกตอง
ทันเวลา ทําใหสถานการณคลี่คลายลง ในภาพรวม ผูประสบภัยท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติชื่นชมในการตอบสนองตอภัยพิบัติของประเทศไทย 
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๕.๑.๕ เหตุการณอุทกภัยในประเทศไทยเม่ือปลายป ๒๕๕๓  หนวยงานทองถ่ินประสบ
ปญหาการประเมินสถานการณผิดพลาดประกอบกับการขาดผูรับผิดชอบในการ
ประสานงานและสั่งการ ทําใหการชวยเหลือของภาครัฐในระยะแรกเปนไปอยาง
ลาชา แตดวยความรวมมือของหนวยงานเอกชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนท่ีนําเสนอภาพ
ความรุนแรงของอุทกภัยอยางตอเนื่อง ทําใหภาคเอกชนและอาสาสมัครลงสูพ้ืนท่ี
เพ่ือชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัยในระยะแรกกอนท่ีความชวยเหลือของทาง
ราชการจะมาถึง ซ่ึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดชี้ใหเห็นจุดออนในการบริหารจัดการ การ
คาดการณ และประเมินสถานการณ รวมท้ังการบูรณาการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติขนาดใหญของหนวยงานภาครัฐซ่ึงควรไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน 

๕.๑.๖ เหตุการณอุทกภัยและดินโคลนถลมในประเทศไทยเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๔  

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยูในระยะเวลาฟนฟูของ อุทกภัยเม่ือปลายป ๒๕๕๓  หนวยงาน
ราชการท้ังสวนกลาง สวนทองถ่ิน กองกําลังทหารและอาสาสมัครตางๆ จึงสามารถ
ระดมกําลังเขาชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามพบวาเม่ือราษฎรใน
พ้ืนท่ีและนักทองเท่ียวจํานวนมาก ไมปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยและอพยพ
เนื่องจากหลายพ้ืนท่ีไมเคยประสบเหตุอุทกภัยมากอน และการไมม่ันใจในความ
ปลอดภัยของทรัพยสินเนื่องจากเม่ือมีการอพยพออกจากพ้ืนท่ีพบวามีการโจรกรรม
ทรัพยสินเกิดข้ึนจํานวนมาก ดังนั้นเม่ือเกิดฝนตกหนักตอเนื่องและน้ําปาไหลหลาก
จนเสนทางคมนาคมถูกตัดขาด จึงไมสามารถอพยพหนีภัยไดทัน เกิดปญหา
ผูประสบภัยติดอยูในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก 

๕.๒ กลไกการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  จากกรณีศึกษาทุกกรณีพบวา มีปญหาการจัดการ 
ในภาวะฉุกเฉิน (ยกเวนประเทศญี่ปุนท่ีมีการกําหนดกลไกรับผิดชอบไวอยางมีประสิทธิภาพ)  

เนื่องจากในชวงเกิดวิกฤติไดเกิดชวงสุญญากาศกอนท่ีความชวยเหลือจะเขาสูพ้ืนท่ีประสบภัย 
โดยพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหายรายแรง สาธารณูปโภค และเสนทางคมนาคมสวนใหญจะถูก
ทําลายจนไมสามารถใชการได ทําใหเกิดปญหาการอพยพประชาชนท่ีติดอยูในเหตุการณซ่ึง
กอใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินตามมา ท้ังนี้ ระบบการสื่อสารขอมูลขาวสารในภาวะ
ฉุกเฉินและการกูภัยมีความสําคัญมากตอการตัดสินใจ จึงจําเปนตองวางระบบท่ีดี ท้ังดาน
กฎระเบียบและการมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบในการอํานวยการเพ่ือใหเกิดการจัดการ
กับสถานการณอยางถูกตอง ท้ังการสั่งการและอุปกรณสนับสนุน เพ่ือใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน อาสาสมัคร และหนวยกูภัยตางๆ เขาใจสถานการณและสามารถบูรณาการการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีหนวยงานจัดการภัยพิบัติระดับชาติ คือ Federal 

Emergency Management Agency: FEMA และหนวยปองกันภัยของรัฐบาล
ทองถ่ิน ซ่ึงมีการเตรียมพรอมและระบบแจงเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ แตในกรณี
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พายุเฮอรริเคนแคทรินา แมวาศูนยเฮอรริเคนแหงชาติ( National Hurricane 

Center: NHC) จะมีการติดตามเฝาระวังและแจงเตือนภัยตอเนื่องหลายสัปดาหกอน
พายุจะพัดเขาสูฝง แตการเฝาระวังและการประเมินสถานการณท่ีผิดพลาดและ
ข้ันตอนการสั่งการท่ีลาชา ทําใหรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถ่ินและ FEMA ไมสามารถ
เตรียมการท่ีดีพอและไมมีการสั่งการใดๆ เพ่ือทําการอพยพประชาชนไปสูท่ีปลอดภัย
ไดอยางทันเวลา 

๕.๒.๒ ประเทศพมา  รัฐบาลทหารพมามีการตอบสนองตอภัยพิบัติจากพายุไซโคลน 
นารกีสลาชากวาควรจะเปน โดยในชวงประสบภัยไมมีการดําเนินการใดเ 
พ่ือชวยเหลือบรรเทาทุกขตอประชาชน อีกท้ังการปฏิเสธความชวยเหลือจาก
ตางประเทศท่ีสงไปยังผูประสบภัยอยางชาๆ  ทําใหสิ่งของบรรเทาทุกขสวนใหญ 
ท่ีไดรับจากตางประเทศไมไดแจกจายไปถึงมือผูท่ีจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ  ซ่ึง
แตกตางจากรัฐบาลจีนกรณีเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงในภาคตะวันตกของจีน โดย
ประธานาธิบดี Hu Jintao ไดเรียกระดมกําลังทหารและเจาหนาท่ีบรรเทาทุกขเพ่ือ
ปฏิบัติการกูภัยในทันที และนายกรัฐมนตรี Wen Jiabao ไดเดินทางไปถึงพ้ืนท่ี
ประสบภัยภายในไมก่ีชั่วโมง  และไมแสดงความพยายามท่ีจะปกปดความรายแรง
ของภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน พรอมกับประกาศยอมรับความชวยเหลือจากตางประเทศดวย 

๕.๒.๓ ประเทศญ่ีปุน มีการออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
เตรียมพรอม ปองกันและรับมือกับภัยพิบัติเปนจํานวนมาก โดยมีกฎหมายท่ีสําคัญ
ประกอบดวย  The Disaster and Rescue Act ๑๙๖๑, The Fundamental 

Disaster Prevention Act ๑๙๖๒ กฎหมายท่ีเก่ียวกับแผนดินไหว ไดแก The 

Earthquake Insurance Act ๑๙๖๔, The Big Scale Earthquake Prevention 

Act, The Special Act to Earthquake Disaster ๑๙๙๕, The Act of Land 

Disaster Prevention ๑๙๙๙ รวมท้ังไดมีการออกกฎหมายเพ่ือปองกันอุบัติภัยจาก
นิวเคลียร คือ The Special Act of Nuclear Disaster Prevention ๑๙๙๙ 

นอกจากจะกําหนดแผนปองกันภัยพิบัติไวลวงหนาแลว รัฐบาลยังมีแผนประสานงาน
ภายหลังการเกิดภัย  โดยสงเสริมใหภาคเอกชน องคกรตางๆ และประชาชนท่ัวไป 
เผชิญภัยพิบัติดวยหลักความรับผิดชอบ สามารถพ่ึงตนเองและชวยเหลือกันอยาง มี
ประสิทธิภาพ  

รัฐบาลญี่ปุนมีโครงสรางการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยมี “สภาการจัดการภัยพิบัติ

แหงชาติ” ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เปนองคกรดานนโยบายและการสั่งการ
เม่ือเกิดภัยพิบัติระดับประเทศ  โดยมีเครื่องมือท่ีสําคัญ  เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการภัยพิบัติซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ E-Japan Program โดยระบบขอมูล
สารสนเทศนี้มีการวางระบบตั้งแตป ๒ ๕๔๘ และเชื่อมตอดวยระบบสื่อสารไรสาย
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เม่ือป ๒ ๕๔๙ เพ่ือการสื่อสารระหวางรัฐบาลกลาง เมืองใหญ เขตจังหวัด องคกร
ทองถ่ินจนถึงระดับหมูบานและประชาชน โดยเชื่อมตอเขากับเครือขายการสื่อสาร
เพ่ือการปองกันภัยพิบัติผานระบบดาวเทียมและโทรศัพทเคลื่อนท่ี รวมท้ังมี
หนวยงานรับผิดชอบการกูภัยและการจัดการในภาวะฉุกเฉินโดยตรง ไดแก “Fire 

and Disaster Management Agency : FDMA” ซ่ึงอยูภายใตกระทรวงกิจการ
ภายในและการสื่อสารญี่ปุน 

วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔  รัฐบาลญี่ปุน ไดพิจารณาแนวทางเพ่ือ ตั้งใหพ้ืนท่ีประสบ
ภัยพิบัติจากเหตุแผนดินไหวและ คลื่นสึนามิเม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เปน"เขต
ฟนฟูพิเศษ"  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการฟนฟูบานเมือง โดยจะมีมาตรการ
ชวยเหลือตางๆ เชน การจัดเก็บภาษีอัตราพิเศษ และการยกเวนกฎระเบียบตางๆ ท่ี
เปนอุปสรรคตอการฟนฟู  โดยรัฐบาล ญี่ปุน กําลัง พิจารณาการ ใชกฎหมายนี้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเมืองตางๆ ตลอดชายฝงแปซิฟค 

๕.๒.๔ ประเทศไทย  การบริหารจัดการภัยพิบัติไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันภัย
ฝายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๒๒ และแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อยางไรก็ตาม การดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ
ดําเนินการโดยการออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยและประกาศศูนยชวยเหลือ
ผูประสบภัย ซ่ึงไดจัดตั้งข้ึนอยางเรวดวนในชวงเวลาวิกฤติซ่ึงประกาศดังกลาวไดมี
การกําหนดตัวผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ีตางๆ อยางชัดเจนทําใหสามารถชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยางลุลวงและมีประสิทธิภาพ 

สวนการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาน้ําอุทกภัยเม่ือปลายป ๒๕๕๓ แมวา
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติจะจัดทําแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ ท่ีมีกรอบยุทธศาสตรครอบคลุม
ตั้งแตระยะกอนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัยข้ึน และคณะรัฐมนตรีได
ใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ แลว แตยังประสบปญหาความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ ซ่ึงปญหาหนึ่ง คือ ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตามแผนฯ ไมสามารถ
เขาควบคุมเหตุการณและประเมินสถานการณไดทัน ประกอบกับชวงเวลาวิกฤติท่ี
ความเสียหายแผขยายเปนวงกวาง การระดมกําลังเจาหนาท่ีและอุปกรณสนับสนุน
จึงเปนไปอยางยากลําบาก  อยางไรก็ตามเม่ือเกิดเหตุอุทกภัยและดินโคลนถลมใน
พ้ืนท่ีภาคใตเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ หนวยงานรับผิดชอบสามารถเขาใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็วและสามารถแกไขขอบกพรองจากการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนเม่ือครั้งอุทกภัยปลายป ๒๕๕๓ ไดมากข้ึน  

๕.๓ การชวยเหลือบรรเทาทุกข  เปนเรื่องของการจัดการบนพ้ืนฐานของขอมูลและทรัพยากรท่ีมี
อยูจริง โดยตองทําการประเมินและรายงานสถานการณท่ีเกิดข้ึนตอผูมีอํานาจตัดสินใจโดย
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จัดระบบฐานขอมูลท้ังท่ีมีอยูแลว (แผนท่ีภูมิประเทศพ้ืนท่ีประสบภัย จํานวนประชากรใน
พ้ืนท่ี และสถิติขอมูลท่ีจําเปน เชน เด็ก คนชรา และคนพิการ) ใหสามารถเขาถึงไดทันที และ
ผนวกเขากับขอมูลสถานการณในเวลาจริง ( Real Time Information) ซ่ึงจะมีผลในการ
พิจารณาการสงความชวยเหลือเขาสูพ้ืนท่ี ซ่ึงกรณีศึกษาท่ีไดทําการศึกษาท้ัง ๔ กรณี พบวา 
มีกรณีคลื่นยักษสึนามิเพียงกรณีเดียวท่ีการชวยเหลือบรรเทาทุกขไดดําเนินการอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามสถานการณและปรับปรุงขอมูลใหทันเหตุการณ
ตลอดเวลา ซ่ึงเปนสวนท่ีทําใหงายตอการพิจารณาตัดสินใจตางๆ สวนภัยพิบัติอีก ๓ กรณี 
พบวาการขาดขอมูล ความผิดพลาดในการประเมินสถานการณ และการไมรายงานความ
เสียหายและผลกระทบจริงท่ีเกิดข้ึน ทําใหการชวยเหลือลาชาและไมตรงกับความตองการ
ของผูประสบภัย  

การประชุมปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง People’s Leadership in Disaster Recovery: Rights, 

Resilience and Empowerment ในชวงเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙ ท่ีจังหวัดภูเก็ต ไดเปดโอกาส
ใหผูแทนจากเมืองนิวออรลีนส และจากภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากพายุแคทรินา เขา
รวมประชุมกับคณะผูแทนจาก ๑๐ ประเทศ ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตางๆ ทําใหเกิดองค
ความรูและความเขาใจในแนวทางการบรรเทาภัย และการตอบสนองตอวิกฤตการณภัยพิบัติท่ี
แตกตางกันและผลลัพธท่ีแตกตางกันโดยสิ้นเชิง โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ คือ บทบาทของชุมชน 
การระดมทรัพยากรท่ีมีอยู และบทบาทของอาสาสมัคร  

๕.๓.๑ กรณีพายุเฮอรริเคนแคทรินา การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินและการชวยเหลือ เปน
การดําเนินงานของฝายรัฐเปนหลัก ประชาชนในซุปเปอรโดมตองรอคอยเปนเวลา
หลายวันกวาจะไดรับการชวยเหลือ กองกําลังทหารจํานวนมากท่ีเขาไปในพ้ืนท่ีทํา
หนาท่ีคุมครองทรัพยสินมากกวาการใหความชวยเหลือประชาชน แมวาจะมี
ทรัพยากร เชน รถยนต อาหาร และสิ่งของท่ีจําเปนอยูในพ้ืนท่ี แตไมมีการนํามา
บริจาคแจกจายใหกับผูประสบภัย  

๕.๓.๒ กรณีพายุไซโคลนนารกีส การตอบสนองในระยะวิกฤติเปนไปอยางลาชาทําใหมี
ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก ซ่ึงผูบาดเจ็บเหลานี้ตองประสบปญหาท่ีติดตาม
มาคือการใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขท่ีลาชา ผูประสบภัยตองดํารงชีพอยาง
ลําบาก ซ่ึงนานาชาติตางมีความกังวลวาอาจกอใหเกิดการระบาดของโรคติดตอ
รายแรง เนื่องจากความลาชาในการเก็บกูรางผูเสียชีวิต และการรักษาพยาบาลผูท่ี
บาดเจ็บอยางไมถูกตอง 

๕.๓.๓ กรณีแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิท่ีเกาะฮอนชูประเทศญ่ีปุนเม่ือ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๕๔ พบวาการใหความชวยเหลือโดยเฉพาะรัฐบาลทองถ่ินเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการเตรียมการท่ีดี อยางไรก็ตามเนื่องจากพ้ืนท่ี
ประสบภัยเปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรเปนผูอยูอาศัยเปนจํานวนมาก การหลบหนีหรือ
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การชวยเหลือไปยังท่ีปลอดภัยจึงไมอาจดําเนินการไดทันท้ังหมด นอกจากนี้
เนื่องจากโรงพยาบาลและเวชภัณฑถูกทําลายเสียหาย จึงมีประชาชนท่ีอพยพไปอยู
ในศูนยหลบภัยเสียชีวิตเพ่ิมภายหลังอีกหลายรายโดยเฉพาะคนชรา  

๕.๓.๔ กรณีสึนามิในประเทศไทย  ภายในเวลาไมก่ีชั่วโมงหลังภัยพิบัติ มีการแจกจายน้ํา 
อาหาร และสิ่งของบริจาค รวมท้ังมีอาสาสมัครจํานวนมากหลั่งไหลเขามาสูพ้ืนท่ี
ประสบภัย การตอบสนองและการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉินเปนการรวมพลังของ
หนวยงานรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน  ภาคเอกชน และการรวมพลังของชุมชน
โดยเฉพาะผูรอดชีวิตชาวไทย ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือชุมชนของ
ตนเอง 

๕.๔ การฟนฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติ  ในการฟนฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบภัยสวนใหญ รัฐบาลจะ
จัดทําโครงการเพ่ือฟนฟูข้ึนเปนกรณีพิเศษ ประกอบดวยโครงการปรับปรุง 
ดานโครงสราง ( Hard Structure) และโครงการอ่ืนๆ ( Soft Structure) โดยการปรับปรุง
หรือการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีเนนการปองกันภัยพิบัติ เชน การกอสรางเข่ือนก้ัน
น้ํา ซ่ึงตองมีระบบบํารุงรักษาและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือไมใหเกิดปญหา
การลงทุนสูญเปลา สวนโครงการอ่ืนๆ ตองพิจารณาความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี เชน การ
ดําเนินโครงการท่ีเปนปจจัยชวยลดผลกระทบหากเกิดภัยพิบัติ เชน การสงเสริมการสรางคัน
ก้ันน้ําขนาดเล็กรอบแปลงเพาะปลูก การสรางท่ีอพยพ และการปรับชวงเวลาการเพาะปลูก 
เปนตน โดยการฟนฟูบูรณะหลังเกิดภัยท่ีเกิดข้ึนมีความจําเปนตองพิจารณาความเหมาะสม
ใหสามารถปองกันและแกไขภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนอีกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๔.๑ การฟนฟูบูรณะกรณีเฮอรริเคนแคทรินา  พบวา ภายหลังภัยพิบัติผานไปแลว  
๑ ป ก็ยังไมสามารถคนหาผูเสียชีวิตและสูญหายไดครบ ประชาชนชาวนิวออรลีนส  

กวา ๗๕๐,๐๐๐ คน ยังไมสามารถกลับไปอยูท่ีบานเดิมได ระบบน้ําประปาในหลาย
พ้ืนท่ียังไมกลับสูสภาพปกติ การฟนฟูท่ีใชจายงบประมาณไปจํานวนมาก ยังไม
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหมีผูท่ีตัดสินใจอพยพ
ยายถ่ินฐานจํานวนมาก 

๕.๔.๒ การฟนฟูบูรณะกรณีพายุไซโคลนนารกีส  พบวา ปจจุบันประชาชนชาวพมาจํานวน
มาก ยังไมสามารถดําเนินชีวิตไดเหมือนกอนเกิดภัยพิบัติ ท้ังการดํารงชีวิต  
การประกอบอาชีพท่ีขาดแคลน อ ุปกรณ เครื่องมือ และบานพักอาศัยท่ีเสียหาย 
ซ่ึงไมไดรับการซอมแซมท่ีเหมาะสม การฟนฟูสภาพความเปนอยูและสภาพแวดลอม
ถูกดําเนินการโดยประชาชนชาวพมา โดยมีการใหความชวยเหลือจากอาสาสมัคร
ตางชาติเทาท่ีจะสามารถดําเนินการไดเทานั้น 
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๕.๔.๓ การฟนฟูกรณีแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิท่ีเกาะฮอนชูประเทศญ่ีปุนเม่ือ ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๕๔ พบวายังประสบปญหาการเขาพ้ืนท่ีเพ่ือฟนฟูความเสียหาย ถึงแม
รัฐบาลจะมีความพรอมท้ังกําลังคนและเครื่องมือ แตเนื่องจากผลกระทบจากความ
เสียหายท่ีโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะ ไดอิจิ  ท่ีทําใหเกิดการรั่วไหลของ
กัมมันตภาพรังสีจนเม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ สํานักงานความปลอดภัย
นิวเคลียรของรัฐบาลญี่ปุน  ไดประกาศยกระดับวิกฤติท่ีโรงไฟฟานิวเคลียรฟูกุชิมะ 
ไดอิจิ จากระดับ ๕  เปนระดับ ๗  ซ่ึงเปนระดับเลวรายท่ีสุดของมาตรฐานสากล 26

�Ĩ
 

เนื่องจากความเสียหายท่ีโรงไฟฟานิวเคลียร ฟุกุชิมะ ไดอิจิ สงผลใหเกิดการรั่วไหล
ของ สารกัมมันตรังสีจํานวนมหาศาล  ซ่ึง เปนภัยคุกคามตอสุขภาพมนุษยและ
สิ่งแวดลอมเปนบริเวณกวาง  และตอมาเม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ รัฐบาลญี่ปุน
ไดออกประกาศกําหนดใหพ้ืนท่ีในรัศมี ๒๐ กิโลเมตรโดยรอบโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิ
มา ไดอิจิเปนเขตควบคุมพิเศษดานนิวเคลียร ท่ีหามประชาชนเขาพ้ืนท่ีในทุกกรณี 
หากฝาฝนจะตองโดนโทษปรับ ซ่ึงถือเปนมาตรการลาสุดของทางการญี่ปุนท่ี
พยายามควบคุมวิกฤติการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟาดังกลาว 

                                                           
ÓØ IAEA กําหนดมาตรการระหวางประเทศวาดวยเหตุการณทางนิวเคลียรในป ๒๕๓๓ เปนมาตราสากล ระดับ ๐ ถึง ๗ ดังน้ี 

ระดับ ๐  เหตุการณคลาดเคลื่อนเล็กนอยจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟานิวเคลียรตามปกติ ไมกระทบตอความปลอดภัย 
ระดับ ๑   เหตุผิดปกติแตกตางจากเง่ือนไขตามท่ีอนุญาตใหเดินเครื่องโรงไฟฟานิวเคลียรแตไมมีผลกระทบดานความ
ปลอดภัย ไมมีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี 
ระดับ ๒   เกิดเหตุขัดของซึ่งสงผลกระทบดานความปลอดภัย แตระบบปองกันอ่ืนยังควบคุมสภาวะผิดปกติได หรือเปน
เหตุการณท่ีทําใหผูปฏิบัติงานไดรับปริมาณรังสีเกินเกณฑกําหนด แตยังไมเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพโดยฉับพลัน และ
ไมมีการรั่วไหลของรังสีออกนอกโรงไฟฟา 
ระดับ ๓ เหตุขัดของรุนแรง Serious Incident เหตุการณท่ีใกลตอการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเหลือเพียงระบบปองกันข้ันสุดทาย
ยังคงทํางานอยู หรือเหตุการณท่ีทําใหเกิดการแพรกระจายของสารกัมมันตรังสีภายในโรงไฟฟานิวเคลียรอยางรุนแรง หรือ
ผูปฏิบัติงานไดรับรังสีในระดับท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย หรือการแพรกระจายสารกัมมันตภาพรังสีปริมาณเล็กนอย
ออกสูภายนอกโรงไฟฟานิวเคลียร (กลุมบุคคลท่ีลอแหลมตอเหตุการณไดรับปริมาณรังสีในชวงประมาณ ๐.๑ มิลลิซีเวิรต) 
ระดับ ๔ อุบัติเหตุท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสถานปฏิบัติการนิวเคลียรในระดับสําคัญ เชน แกนปฏิกรณนิวเคลียรหลอม
ละลายบางสวน หรือ ผูปฏิบัติงานไดรับปริมาณรังสีเกินเกณฑกําหนด ทําใหมีโอกาสเสียชีวิตจากเหตุการณดังกลาวปนไปได
สูง หรือมีการแพรกระจายของสารกัมมันตรังสีออกสูภายนอก ยังผลใหกลุมบุคคลท่ีลอแหลมตอเหตุการณไดรับปริมาณรังสี
ในชวง ๒-๓ มิลลิซีเวิรต 
ระดับ ๕ อุบัติเหตุท่ีกระทบถึงนอกโรงงาน เกิดความเสียหายรุนแรงตอสถานปฏิบัติการนิวเคลียรหรือมีการแพรกระจายของ
สารกัมมันตรังสีออกสูภายนอก เทียบเทากับกัมมันตภาพของไอโอดีน-๑๓๑ ในชวง ๑๐๐-๑ ,๐๐๐ เทระเบ็กเคอเรล(๑ เบ็ก
เคอเรล (Becquerel, Bq) มีคาเทากับการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ๑ อะตอมใน ๑  วินาที)ทําใหตองใชแผนฉุกเฉิน
บางสวน 
ระดับ ๖  อุบัติเหตุรุนแรงท่ีกอใหเกิดการแพรกระจายของสารกัมมันตรังสีออกสูภายนอกโรงไฟฟาปริมาณมากเทียบเทา
กับกัมมันตภาพไอโอดีน-๑๓๑ ในชวง ๑ ,๐๐๐-๑๐ ,๐๐๐ เทระเบ็กเคอเรล และตองดําเนินการตามแผนฉุกเฉินอยางเต็ม
รูปแบบ 
ระดับ ๗ อุบัติเหตุรุนแรงท่ีสุดกอใหเกิดการแพรกระจายของกัมมันตรังสีออกสูภายนอกปริมาณมหาศาล เทียบกับกัมมันต
ภาพไอโอดีน-๑๓๑ ในชวง ๑๐,๐๐๐ เทระเบ็กเคอเรล มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง  
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หลังจากกอนหนานี้มีการออกมาตรการใหประชาชนอพยพมากกวา ๖๐,๐๐๐ คน
ออกจากพ้ืนท่ีโดยสมัครใจ  

จากผลกระทบดานวิกฤตินิวเคลียรดังกลาวจึงทําใหรัฐบาลญี่ปุน ไมสามารถ
ดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยไดอยางเต็มรูปแบบ และยังไมสามารถกําหนดไดวา
จะสามรารถดําเนินการไดเม่ือใด เนื่องจากตองดําเนินการแกไขปญหาท่ีโรงไฟฟา
นิวเคลียรใหสําเร็จกอน 

๕.๔.๔ การฟนฟูบูรณะกรณีสึนามิในประเทศไทย  พบวากระบวนการฟนฟูเปน 
การทํางานรวมกันของหลายฝาย กลุมอาสาสมัครจํานวนมากทํางานบนพ้ืนฐาน 
ความตองการท่ีแทจริงของชุมชน หลายชุมชนในพ้ืนท่ีใชวิกฤติดังกลาวเปนโอกาส 
ทําใหเกิดกระบวนการพัฒนา การสรางจิตสํานึกและความเขมแข็งของชุมชนอยาง
ตอเนื่อง แมจะเกิดขอผิดพลาดบางในระหวางกระบวนการฟนฟู แตความผิดพลาด
เหลานั้นก็สามารถแกไขได 

๕.๔.๕ การฟนฟูบูรณะกรณีอุทกภัยเม่ือปลายป  ๒๕๕๓  และกรณีอุทกภัยและดินโคลน

ถลมในพ้ืนท่ีภาคใตเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๔  พบวา ยังอยูในระยะกําหนด
มาตรการดําเนินการ ซ่ึงรัฐบาล สามารถ ใชโอกาสนี้ในการทบทวนและกําหนด
มาตรการท่ีเหมาะสมชัดเจน เชน สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางขวางทางน้ําจนเกิด
ภาวะน้ําทวมเปนประจํา ควรใหมีการปรับปรุงท้ังพ้ืนท่ีและโครงสรางพ้ืนฐานให
เหมาะสม สําหรับกรณีท่ีมีความจําเปนตองยายชุมชน ควรชี้แจงใหประชาชนเขาใจ
ถึงเหตุผลความจําเปนบนพ้ืนฐานของความถูกตองทางหลักวิชาการดวย 

๕.๕ ขอสังเกตการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย  

 ในอดีต ประเทศไทยมีประสบการณในการจัดการภัยพิบัติคอนขางจํากัด ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน
เปนประจํา ไดแก ภาวะน้ําทวม พายุฝน และภัยแลงท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาล ซ่ึงไมมีความรุนแรง
มากนัก การเตรียมการตางๆ จึงอยูบนสมมุติฐานของลักษณะภัยพิบัติดังกลาวภายใน
ขอบเขตความรุนแรงระดับหนึ่งเทานั้น ระบบการเตรียมพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
และการกูภัยจึงไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในรองรับภัยขนาดใหญ อยางไรก็ตาม ในชวงสอง
ทศวรรษท่ีผานมา ประเทศไทยตองเผชิญภัยพิบัติขนาดใหญหลายครั้ง อาทิ ดินถลมท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช เม่ือป ๒๕๓๓ พายุไตฝุนเกย ป ๒๕๓๒ และคลื่นยักษสึนามิ เม่ือป ๒๕๔๗ 
จึงทําใหเกิดการตื่นตัวในเชิงนโยบายของรัฐ ความตระหนักรูของสาธารณชน และระบบ
อาสาสมัคร ทําใหระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไดรับการพัฒนากาวหนาข้ึนอีกระดับ
หนึ่ง โดยมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรและกลไกการบริหารจัดการ ดังนี้  
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๕.๕.๑ โครงสรางกลไกและองคกร 

การจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยเดิมดําเนินการภายใต “พระราชบัญญัติปองกัน
ภัยฝายพลเรือน  ๒๕๒๒ ” ตอมาไดมีการออก เปน “ พระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ๒๕๕๐ ” ข้ึนเพ่ือเปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ 
กําหนดกรอบการบริหารจัดการสาธารณภัยไวอยางชัดเจน ท้ังแนวนโยบาย การ
ปฏิบัติการ รวมท้ังกรอบการประสานการปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการระดับชาติทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบายการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ และมีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานกลางของรัฐในการ
จัดการภัยพิบัติของประเทศ ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ๓ ระดับ คือแผนระดับชาติ ระดับจังหวัด และแผนของกรุงเทพมหานคร 
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  
๒๕๕๓-๒๕๕๗ ตั้งแตวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซ่ึงแผนดังกลาวไดใชเปนกรอบ
แนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ 

แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  ๒๕๕๓-๒๕๕๗  ประกอบดวย
ยุทธศาสตร ๔ ดาน ไดแก ยุทธศาสตรการปองกันและลดผลกระทบ ยุทธศาสตรการ
เตรียมความพรอม ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ยุทธศาสตรการ
จัดการหลังเกิดภัย ครอบคลุมสาธารณภัย ๑๔ ประเภท (ดานสาธารณภัย ไดแก 
อุทกภัยและดินโคลนถลม พายุหมุนเขตรอน ภัยแลง ภัยหนาว คลื่นสึนามิ ไฟปา
และหมอกควัน แผนดินไหวอาคารถลม ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจาการ
คมนาคมขนสง  อัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย โรคระบาดในมนุษย โรคระบาด
สัตว ภัยจากโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยดานความ
ม่ันคง ไดแก การกอวินาศกรรมระเบิด ภัยทางอากาศ และภัยจากการชุมนุม
ประทวง) แบงความรุนแรงของสาธารณภัยออกเปน ๔ ระดับ โดยผูรับผิดชอบใน
การนําไปสูการปฏิบัติ คือผูอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับทองถ่ิน 
อําเภอ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการกลาง และผูบัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  ๒๕๕๓-

๒๕๕๗ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน มุงบูรณาการการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการทํางานเชิงรุก 
ซ่ึงเปนทิศทางท่ีสอดคลองกับการจัดการสาธารณภัยตามหลักสากล  

 ๕.๕.๒ ปญหาการบริหารจัดการสาธารณภัย  

๑) ปญหาดานบทบาทและภารกิจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  แมวาประเทศ
ไทยจะมีโครงสรางกลไกและองคกรรับผิดชอบกรณีการเกิดสาธารณภัย
หลายระดับตั้งแตการติดตามประเมินโอกาสการเกิดภัย การแจงเตือน การ
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เขาใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขและฟนฟูเม่ือเกิดเหตุการณ จนถึงการ
ฟนฟูผูประสบภัยและพ้ืนท่ีภายหลังการเกิดภัย โดยมีหนวยงานเก่ียวของ
หลายหนวยงาน เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรม
ชลประทาน ซ่ึงแตละหนวยงานไดรวมดําเนินการเพ่ือรับมือภัยพิบัติแตละ
ประเภทท่ีตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะในการกําหนดแนวทาง จัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณรองรับสถานการณ เชน การเตรียมรับภัยจากแผนดินไหว ซ่ึงมี
คณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาติ ประกอบดวย หนวยงานราชการ 
มหาวิทยาลัยและผูเชี่ยวชาญดานแผนดินไหวรวมกันวางแผนงานตาง ๆ  

เพ่ือการปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวของชาติ มีการติดตั้งโครงขาย
สถานีตรวจแผนดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาท่ัวประเทศรวม ๑๒ แหง  แต
ปญหาพ้ืนฐาน คือการขาดเอกภาพใน การปฏิบัติ และความเปนเอกภาพใน
การบริหารจัดการท้ังในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบหลัก มีอํานาจสั่งการไดไมครอบคลุมทุกหนวยงาน ทําใหการ
ประสานงานและการผนึกกําลังจากหนวยงานอ่ืนๆ ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน กองทัพ และอ่ืนๆ ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร การจัดทํา
โครงการดานสาธารณภัยมีลักษณะตางฝายตางดําเนินการ ซ่ึงสวนใหญ
เปนไปเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนา และไมมีการทํางานในลักษณะองครวม
เพ่ือประสานการทํางานในทิศทางเดียวกันและแกไขปญหาระยะยาว  

 การพิจารณาปรับปรุงกลไกและองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการภัยพิบัติตางๆ ใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ จะเปนการ
สนับสนุนใหรัฐบาลสามารถติดตามการเกิดภัยพิบัติไดอยางตอเนื่อง ตั้งแต
ระยะการติดตามสังเกตการณ การเตือนภัย การสั่งการในระยะเกิดภัย การ
ใหความชวยเหลือและบรรเทาทุกข รวมท้ังการฟนฟูบูรณะภายหลังการเกิด
ภัย โดยใหมีการกําหนดกลไกการสั่งการอยางชัดเจนและเปนระบบ ซ่ึงจะ
ทําใหสามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางทันเวลา 

๒) ปญ หาดานขีดความสามารถของหนวยงานปฏิบัติ  การขาดแคลน
งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณท่ีเหมาะสมและจําเปน
ในเบื้องตน รวมท้ังเครื่องมือพิเศษท่ีจําเปนตองใชในกรณีตางๆ และ
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สวนกําลังคนท่ีมีอยูก็ยังขาดความรู
และความชํานาญในเชิงเทคนิค  ซ่ึงปจจุบันหนวยงานรับผิดชอบในการ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติ ยังไมสามารถติดตามและ
พยากรณไดอยางถูกตองและแมนยํา เนื่องจากการไมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณท่ีเพียงพอ ประกอบกับบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานท่ี
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เก่ียวของกับการจัดการสาธารณภัยยังมีจํานวนนอย ขาดการฝกฝนและ
อบรมอยางมีประสิทธิภาพ จึงเกิดความสับสนและลาชาในการปฏิบัติการ
ชวยเหลือผูประสบภัย 

๓) ปญ หาดานองคความรูและอํานาจการตัดสินใจในข้ันตอนการปฏิบัติ  

ประเทศไทยยังขาดการวิจัยและพัฒนาดานสาธารณภัยอยางตอเนื่อง ยังไม
มีความชัดเจนในการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และการเผชิญปญหา ระเบียบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันสาธารณภัยและผังเมืองยังไม
สามารถบังคับใชอยางไดผล ขณะท่ีกฎหมายอ่ืนๆ เปนอุปสรรคตอการ
จัดการสาธารณภัย รวมท้ังขาดการใหความสําคัญในระดับนโยบายดวย  ซ่ึง
การจัดการสาธารณภัยควรมีกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานพรอมท้ัง
สามารถพิจารณาตัดสินใจดานการใชจายเงินงบประมาณไดอยางทันที 

๔) ปญหาดานการฟนฟู ซ่ึงมีระบบ ระเบียบการใชเงินงบประมาณท่ีไมเอ้ือตอ
การดําเนินการ ทําใหการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยเปนไปอยางลาชาสงผล
กระทบตอการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน ซ่ึงใน
ภาวการณดังกลาวรัฐบาลสหรัฐไดออก กฎหมายเพ่ือการฟนฟูหลังการเกิด
ภัยพิบัติ ในการฟนฟูความเสียหาย จากเฮอรริเคนแคทรินา เรียกวา New 

Orleans and Louisiana: Hurricane Katrina Disaster Relief and 

Economic Recovery Act สวนรัฐบาลญี่ปุนกําลังพิจารณาประกาศให
พ้ืนท่ีประสบภัยจากแผนดินไหวและคลื่นสึนามิ เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๔ เปน “เขตฟนฟูพิเศษ” เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 

๕) การเตรียมการดานโครงสรางพ้ืนฐาน หนวยงานภาคราชการท่ีเก่ียวของ
จําเปนตองทบทวนและติดตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท้ังการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี 
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน การตั้งถ่ินฐานและวิถีชีวิตของ
ประชาชน และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ เชนระบบโครงขายถนน คู
คลองและสาธารณูปโภคตางๆ ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี ไมกีดขวางทางไหล
ของน้ําหรือลดความเสี่ยงจากพิบัติภัยตางๆ เนื่องจากท่ีผานมารับตองใช
งบประมาณจํานวนมากในการบูรณะซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐานท่ีชํารุด
เสียหายจากการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติเปนประจํา ซ่ึงควรพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของรูปแบบ เทคนิคทางวิศวกรรมและตําแหนงท่ีตั้ง
ท่ีเหมาะสมดวย นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยธรรมชาติเปนประจํา 
หนวยงานภาคราชการควรพิจารณาแนวปองกันอยางถาวร เชน การ
กอสรางเข่ือน ฝายหรือคันดิน  
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(๖) การเตรียมการดานพัฒนาพ้ืนท่ี ภาคราชการตองสรางความเขาใจกับภาค
ประชาชนใหชัดเจนถึงผลของการใชท่ีดินอยางไมเหมาะสม เชน การปลูก
สรางบานเรือนในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสประสบอุทกภัย หรือประสบอุทกภัยเปน
ประจํา ซ่ึงจําเปนตองมีการโยกยายหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบบานเรือนให
เหมาะสม การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทางการเกษตรใหเหมาะสมเพ่ือลดความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติซ่ึงมีแนวโนมการเกิดท่ี
รุนแรงมากยิ่งข้ึนโดยตลอด นอกจากนี้ภาคราชการตองมีความเครงครัดใน
การควบคุมการใชท่ีดินใหเปนไปตามท่ีกําหนด รวมท้ังมีขอมูลเพียงพอใน
การแนะนําแกประชาชนเพ่ือใหสามารถใชท่ีดินไดอยางเหมาะสมตาม
มาตรการทางผังเมืองและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

(๗) การเตรียมพรอมของประชาชน ในพ้ืนท่ีเมืองทีประชากรอยูรวมกันจํานวน
มากหากเกิดภัยพิบัติข้ึนอยางรวดเร็วจะประสบปญหาการอพยพคน 
เนื่องจากขอจํากัดของเสนทางคมนาคมและหากไมสามารถควบคุม
ประชาชนใหอยูในความสงบจะประสบปญหาการวุนวายตางๆ อยางมาก 
เชน เหตุการณเหยียบกันตาย เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๔๙  ท่ีผูแสวงบุญชาว
มุสลิมเหยียบกันตาย ๓๖๒  คน ระหวางรวมพิธีปาหินท่ีประตูทางเขา
สะพานญะมารัตใกลนครเมกกะของซาอุดีอาระเบีย  และการเหยียบกันตาย
บนสะพานขามเกาะเพชร กลางแมน้ําโขง ของชาว กัมพูชา ซ่ึง มียอด
ผูเสียชีวิตจากเหตุการณกวา ๓๗๕  คน กรณีการเกิดแผนดินไหวและคลื่นสึ
นามิในประเทศญี่ปุนจึงถือเปนกรณีศึกษาและแบบอยางท่ีนาสนใจในการ
เตรียมการเพ่ือรับมือจากเหตุการณภัยพิบัติ ซ่ึงประชาชนญี่ปุนสามารถ
ควบคุมความรูสึกและอพยพไปสูท่ีปลอดภัยไดโดยไมเกิดความวุนวายอยาง
รวดเร็ว 

การเตรียมพรอมของประชาชนจึงเปนประเด็นท่ีตองใหความสําคัญ โดย
สามารถจัดทําเปนคูมือในการสรางความรูความเขาใจและแนวทางปฏิบัติใน
สถานการณฉุกเฉิน พรอมท้ังจัดเตรียมจุดอพยพในท่ีปลอดภัยในแตละพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย โดยจัดเตรียมเครื่องยังชีพเบื้องตนใหเพียงพอกอนการชวยเหลือ
จากภาครัฐจะเขาถึง ท้ังนี้ตองมีการฝกซอมอยางตอเนื่องเพ่ือใหประชาชน
สามารถชวยเหลือตัวเองเบื้องตนไดอยางปลอดภัย 

๕.๕.๓ บทบาทของอาสาสมัคร ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนทุกกรณีแสดงใหเห็นวา รัฐบาลและ
หนวยงานภาครัฐไมสามารถท่ีจะรับมือกับสถานการณภัยพิบัติไดเพียงลําพัง ขณะท่ี
องคกรสาธารณประโยชนและอาสาสมัครเปนกําลังสําคัญและมีสวนอยางมากท่ีทํา
ใหการระดมความชวยเหลือมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากหนวยงานของรัฐซ่ึงมี
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หนาท่ีโดยตรง แมจะมีอํานาจบังคับบัญชาชัดเจน แตความเปนทางการทําใหเกิด
ความลาชา  

๑) ปจจัยสงเสริมใหเกิดระบบอาสาสมัคร  ไดแก เหตุการณภัยพิบัติท่ีรุนแรง
และระบบสื่อสารโทรคมนาคมท่ีทันสมัย ทําใหประชาชนสวนใหญมี
ความรูสึกรวมและตองการมีสวนรวมในการชวยเหลือผูประสบภัย จน
กอใหเกิดความตื่นตัวในการ ทํางานอาสาสมัครอยางมาก ในชวงท่ีผานมา 
ระบบอาสาสมัครท่ัวโลกมีความเขมแข็งข้ึนอยางมาก เชน ในประเทศจีน 
รัฐบาลผานกฎหมายคุมครองการทํางานชวยเหลือดานภัยพิบัติในป ๒๕๓๖ 
และตอกย้ําใหการชวยเหลือภัยพิบัติเปนหนาท่ีของคนในสังคม จึงทําให
ระบบการเตรียมพรอมรับภัยและกูภัยของสภากาชาดจีนมีความเขมแข็ง
มากข้ึน จํานวนองคการอาสาสมัครของจีนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตัวเลขสถิติ
ท่ีไมครบถวนแสดงวา ปจจุบัน จีนมีองคการอาสาสมัครชุมชนจํานวน 
๒๘๙,๐๐๐ แหง มีอาสาสมัครมากกวา ๒๗ ลานคน และเขารวมการ
ใหบริการจํานวนเกิน ๕๐ ลานครั้ง (คณะกรรมการกิจการอาสาสมัครแหง
สมาคมกิจการสังคมจีน, ๒๕๕๓) ในสหรัฐอเมริกา ภายหลังเหตุการณ ๙/

๑๑ ประชาชนรอยละ ๙๐ มีสวนรวมในการชวยเหลือในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง และภายหลังเหตุการณพายุแคทรินา มีอาสาสมัครระยะยาวท่ีทํางาน
ในพ้ืนท่ีมากกวา ๔๐,๐๐๐ คน  

เหตุการณอุทกภัยป  ๒๕๕๓ มีการจัดตั้งศูนยอาสาประชาชนฟนฟูภัยพิบัติ
จากองคกรภาคประชาชนมากกวา ๕๐ องคกร รวมถึงสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีวีไทย และ thaiflood.com ซ่ึงมี 
Google Crisis response เปนผูใหการสนับสนุน โดยเปนการทํางานของ
ภาคประชาชนชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมท่ัวประเทศท่ีเนนเสริมการ
ทํางานของภาครัฐใหสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ดําเนินการภายใตแนวคิดการประสานเครือขายภาคประชาชนแบบใย
แมงมุม โดยมี node เชื่อมตอในจังหวัดตางๆ มีเว็บไซต และศูนยขอมูล
ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมเปนชองทางประสานขอมูลการชวยเหลือ
ท้ังหมด ซ่ึงสามารถทํางานชวยเหลือผูประสบภัยไดในวงกวาง ทําให
ผูประสบภัยไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึงและรวดเร็วมากข้ึน นับเปน
พัฒนาการอยางเปนระบบของงานดานอาสาสมัครของประเทศไทย 
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๒) ปญหาและอุปสรรคของงานอาสาสมัคร  ในเหตุการณภัยพิบัติ มักพบวามี
อาสาสมัครจํานวนมากเขาไปในพ้ืนท่ีประสบภัยโดยไมมีระบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพรองรับ  ขาดระบบประสานงาน และการสื่อสารขอมูล ไมมีผู
มอบหมายงานหลัก ทําใหอาสาสมัครไมทราบวาควรจะทําหนาท่ีอะไร หรือ
ชวยเหลือใคร ในขณะเดียวกัน อาสาสมัครแตละคนอาจไมไดรับการฝกฝน
เตรียมตัวมากอน ซ่ึงแตกตางจากอาสาสมัครตางประเทศท่ีคอนขางมีความ
พรอมท้ังทักษะท่ีจําเปนและอุปกรณสนับสนุน การขาดทักษะท่ีจําเปนใน
การชวยเหลือ การกูภัย หรือดานการแพทยฉุกเฉินอาจทําใหผูประสบภัยตก
อยูในอันตรายมากข้ึน เชน การขนยายผูปวยอยางไมถูกวิธี เปนตน บทสรุป
ของสภากาชาดไทย กรณีการรับมือภัยพิบัติจากเหตุการณธรณีพิบัติสึนามิ 
รายงานวา ความรวมมือของอาสาสมัครเปนเรื่องสําคัญในการท่ีจะทําให
สิ่งของบริจาคสงถึงมือผูประสบภัยไดทันเวลา แตพบวาการฝกอบรมปฐม
พยาบาลยังมีจุดตองแกไขอีกมาก โดยเฉพาะตองปรับปรุงหลักสูตรการ
อบรมท่ีจัดใหอาสาสมัคร และเพ่ิมการประสานงานกันของหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหมากข้ึน  

 ๓) นโยบายสงเสริมระบบอาสาสมัครของไทย  มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายการพัฒนา
งานอาสาสมัคร โดยมีแนวทางขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตางๆ เชน 
มาตรการการเงินการคลัง มาตรการดานการศึกษา การเพ่ิมหลักสูตรวาดวย
การอาสาเพ่ือสังคมและหลักสูตรฝกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม 
รวมท้ังการพัฒนากลไกการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม  เชน การ
จัดตั้งศูนยสงเสริมการใหและอาสาสมัครในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  เพ่ือเชื่อมประสานขอมูลระหวางผูใหและผูรับ การ
พัฒนาเครือขายและศักยภาพอาสาสมัครและองคกรอาสาสมัคร และการ
สงเสริมงานอาสาสมัครในภาวะวิกฤต เปนตน  

อยางไรก็ตาม แนวโนบายดังกลาวเปนเพียงการวางพ้ืนฐานและการสงเสริม
ใหเกิดระบบอาสาสมัครข้ึนในสังคมเทานั้น การพัฒนาระบบอาสาสมัคร
ดานการจัดการภัยพิบัติมีความซับซอนและตองการเทคนิควิชาการและ
ทักษะอ่ืนๆ อยางมาก จึงจําเปนตองมีกระบวนการเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนา
เครือขายอาสาสมัครท่ีมีอยูและสรางกระบวนการรองรับการทํางานของ
อาสาสมัครในขณะเกิดภัยพิบัติ รวมท้ังเตรียมความพรอมเพ่ือใหอาสาสมัคร
สามารถเปนกําลังสําคัญในการชวยเหลือบรรเทาทุกข ท้ังนี้ เพ่ือลดความ
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สูญเสียใหเหลือนอยท่ีสุดและสามารถใหความชวยเหลือชุมชนและ
ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในสวนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดวางกลไก กฎระเบียบ 
เพ่ือจัดตั้งอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงมีจํานวน ๑.๒ ลาน
คนท่ัวประเทศ โดยเนนการสรางแรงจูงใจ และวางระบบสั่งการ รวมถึง
โครงการ ๑ ตําบล ๑ ทีมกูภัย ซ่ึงดําเนินการจัดตั้งแลว ๗,๐๐๐ ตําบล 
นอกจากนั้น ยังมีการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังเรียกวา มิสเตอรเตือนภัย 
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหมูบานละ ๒ คน จํานวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ 
คนท่ัวประเทศ แตในกรณีภัยพิบัติขนาดใหญ ซ่ึงมีอาสาสมัครภายนอกเขา
มารวมปฏิบัติงาน จะประสานผานศูนยเฉพาะกิจในพ้ืนท่ี โดยมีระบบ
ลงทะเบียนและแจกจายงาน แตยังมีอาสาสมัครภาคประชาชนอีกเปน
จํานวนมากท่ีปฏิบัติงานโดยอิสระ ไมผานศูนยเฉพาะกิจดังกลาว 

 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ รัฐบาลไดสนับสนุนงบประมาณจํานวน ๕๐ ลาน
บาท ใหสํานักงานสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.) ดําเนินงานดานการ
ชวยเหลือผูประสบภัย  โดยรวมถึงงานพัฒนาเครือขายและโครงสรา ง
อาสาสมัครอยางเปนระบบ และการศึกษาทบทวนบทเรียนเพ่ือจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการเตรียมการรองรับการเกิดภัยพิบัติใน
ระยะยาวใหกับรัฐบาลดวย 

 ๔) แนวทางการพัฒนาระบบอาสาสมัครเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ  รัฐควรให
การสนับสนุนท้ังอาสาสมัครท่ีมีการจัดตั้งโดยหนวยงานของรัฐ และ
อาสาสมัครภาคประชาชนซ่ึงมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางมาก เพ่ือให
อาสาสมัครสามารถมีอาสาสมัครสามารถมีบทบาทในทุกข้ันตอนของ การ
จัดการภัยพิบัติ คือการปองกัน การบรรเทาผลกระทบ การเตรียมพรอม 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การชวยเหลือบรรเทาทุกข และการฟนฟูบูรณะ 
รัฐจําเปนตองวางระบบเพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบอาสาสมัครใน
ภาพรวม และยกระดับมาตรฐานใหเปนไปตามหลักสากล ควรมีการจําแนก
กลุมอาสาสมัคร ซ่ึงประกอบดวย ๑) ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ๒) บุคคลท่ีไมมี
ทักษะเฉพาะแตสามารถฝกฝนได ๓) ประชาชนท่ัวไปท่ีอาสาทันทีท่ีเกิดภัย
พิบัติ ๔) กลุมเครือขายท่ีไดรับการฝกฝนสําหรับการทํางานดานการจัดการ
ภัยพิบัติอยูแลว โดยวางระบบเพ่ือใหสามารถทํางานประสานกับสวนอ่ืน 

  อาสาสมัครสามารถมีบทบาท ในการจัดการภัยพิบัติ ตั้งแต การเปนผู
ประสานงาน การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร การประเมินความตองการ
ของผูประสบภัย บทบาทดานการเตรียมพรอม การเขาฝกอบรมท่ีจัดโดย
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องคกรตางๆ เพ่ือรวมในการเผชิญเหตุ การสรางหนวยประสานงาน
อาสาสมัคร การสรางระบบการลงทะเบียนอาสาสมัครและชี้แจง
ภาระหนาท่ี การประสานกับสื่อมวลชน การสนับสนุนงานโลจิสติคส หนวย
ทํางานดานระบบสื่อสารสํารอง การสํารวจความเสียหาย เปนตน  

  สิ่งสําคัญในการพัฒนาอาสาสมัคร ควรประกอบดวย การฝกฝนถายทอด
ความรูเพ่ือสรางทักษะ การชี้แจงกําหนดตําแหนงหนาท่ีการทํางาน ให
ความรูเก่ียวกับความปลอดภัย คนหาอาสาสมัครท่ีมีความเปนผูนํา จัดทํา
บัญชีรายชื่อและเบอรโทรศัพทท่ีสําคัญ จัดตั้งมาตรฐานการทํางาน รวมถึง
ควรมีการจัดทําแบบสอบถามหลังการปฏิบัติเพ่ือสรุปบทเรียนสําหรับการ
พัฒนาระบบอาสาสมัครอยางตอเนื่อง 
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๖. ประเด็น ขอเสนอ 

๖.๑ การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยท่ีผานมาทุกครั้งประสบปญหาใน
การบริหารจัดการ แมจะมีการกําหนด “พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐” ซ่ึงกําหนดใหมี “คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ” มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ ท่ีเก่ียวของรวม
เปนกรรมการ พรอมท้ังไดจัดทํา “แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๕๓-๒๕๕๗” ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติฯ ซ่ึงมีการกําหนดผูรับผิดชอบในภารกิจ
ระดับตางๆ ไวชัดเจนแลว แตในทางปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณภัยพิบัติข้ึน คณะกรรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติยังไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ข้ึนทําหนาท่ีเปนการซํ้าซอน ทําใหการแกไข
ปญหาและการสั่งการเกิดความสับสน ไมสามารถดําเนินการไดอยางทันตอความเรงดวน ซ่ึง
การพิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงกลไกและองคประกอบใหดําเนินการไดอยางสอดคลองกัน
จะสามารถบริหารจัดการสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๖.๑.๑ ควรเพ่ิมอํานาจและบทบาทของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเปน

หนวยงานระดับชาติ ในลักษณะเดียวกับหนวยงานดานความม่ันคง เพ่ือความ
คลองตัวในการบริหารจัดการและสั่งการ โดยใหเปนศูนยกลางขอมูลภัยพิบัติท่ีมีการ
เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกหนวยงาน เชน กรมอุตุนิยมวิทยา และ
กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ และรายงานตอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
กรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติเพ่ือพิจารณาสั่งการ และติดตาม
ความคืบหนาของการเกิดภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขไดอยางทัน
ตอสถานการณ เม่ือเกิดเหตุการณภัยพิบัติตางๆ ข้ึน นายกรัฐมนตรีจะสามารถเขา
บัญชาการและสั่งการไดอยางทันที เนื่องจากแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ ไดมีการกําหนดรายละเอียดการดําเนินการเพ่ือรับมือ
กับสาธารณภัยครอบคลุมทุกประเภท พรอมท้ังมีการกําหนดบทบาทและ
ผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจนแลว 

๖.๑.๒ ใหสวนราชการและภาคเอกชน จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการดําเนินงาน

ภายใต “พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐” 

และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยคณะกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติพิจารณาเพ่ือใหเกิดบูรณาการในภาพรวม โดยรวม
ถึงการฝกซอม การจัดตั้งหนวยกูภัยฉุกเฉิน การกําหนดกลไกเพ่ือการประสานงาน 
และการชวยเหลือฟนฟูภายหลังเหตุการณ พรอมท้ังประสานสํานักงบประมาณให
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ความสําคัญตอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปรองรับแผนงานโครงการ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

๖.๑.๓ พิจารณาจัดทําหรือปรับปรุงกฎระเบียบ ท่ีเปนอุปสรรคในการเรงรัดดําเนินการ
ชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัยในระยะเรงดวน และการดําเนินงานตามแผนระยะยาว
ดานการชวยเหลือฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัยพิบัติ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภัยพิบัติอยางเปนระบบ   

๖.๒ เนื่องจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนแตละครั้งมีแนวโนมทวีความรุนแรงและความเสียหายมากข้ึน  
การชวยเหลือบรรเทาทุกขมีความเรงดวนและมากเกินขีดความสามารถในการจัดการของ
หนวยงานรัฐเพียงดานเดียว จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนอยางเรงดวน 
ท้ังงบประมาณ สิ่งของ และกําลังคน รัฐบาลจึงควรสงเสริมการดําเนินการของภาคสวนตางๆ 
โดยเฉพาะกลุมอาสาสมัครใหเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถชวยเหลือประชาชนและ
ฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว และบูรณาการการจัดการภัยพิบัติใหเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา โดย 

๖.๒.๑ สงเสริมระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง  เหตุการณพิบัติภัยท่ีเกิดข้ึน 
ในประเทศไทยท่ีผานมา อาสาสมัครภาคประชาชนรวมท้ังหนวยงานภาคเอกชน
ตางๆ มีบทบาทท่ีสําคัญในการกูภัย การชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน การคนหา
ผูรอดชีวิต และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย โดยเปนกําลังหนุนใหกับ
หนวยงานของรัฐซ่ึงมีกําลังเจาหนาท่ีจํากัด อยางไรก็ตาม ในภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดความ
วุนวาย ขาดการสั่งการอยางเปนระบบการใหความชวยเหลือและประสานงานจึง
เปนไปโดยขาดการบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลควรวางระบบเพ่ือพัฒนางานอาสาสมัครใหมี
ศักยภาพอยางเต็มท่ี และมีมาตรฐานตามหลักสากล 

๖.๒.๒ ควรจัดการภัยพิบัติโดยมุงเนนการรวมพลังของชุมชน  แมวาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจะ
เกินขีดความสามารถในการรับมือโดยชุมชน แตจากการศึกษา พบวา ชุมชนท่ีมี
ความเขมแข็ง และผูท่ีรอดชีวิตจากภัยพิบัติจํานวนหนึ่ง ไดเปลี่ยนสถานภาพจาก
ผูประสบภัยมาเปนผูรวมกอบกูวิกฤติ และกลายเปนกําลังสําคัญของการคนหาและ
ชวยเหลือผูรอดชีวิต เนื่องจากเปนผูท่ีรูจักบุคคลในชุมชน สภาพทางกายภาพ และ
สิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีดีท่ีสุด นอกจากนั้น การสรางโอกาสในการจัดการเพ่ือชวยเหลือ
กันเองในคายท่ีพักชั่วคราว และการฟนฟูบูรณะชุมชน จะเปนจุดเริ่มตนสําคัญท่ีทํา
ใหเกิดพลังในการพัฒนาชุมชนตอไปในอนาคต ดังนั้น จึงควรมีการวางระบบการ
ฝกอบรม เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติตางๆ โดยมีชุมชนเปนฐาน
การพัฒนาท่ีสําคัญ  



๙๙ 
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๖.๒.๓ ควรสงเสริมการผนึกกําลังของภาคสวนตางๆ   ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
ท้ังเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ และอุทกภัยในป  ๒๕๕๓ ท่ีผานมา ทําใหเกิด 
การรวมพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน กองทัพ ประชา
สังคม และอาสาสมัครตางๆ ซ่ึงลวนมีลักษณะภารกิจ บทบาทและหนาท่ีท่ีแตกตาง
กัน เชน บุคลากรของกองทัพมีความเขมแข็งและมีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 
ภาคเอกชน เชน สื่อมวลชน บริษัทตางๆ มีงบประมาณชวยเหลือท่ีสามารถนํามาใช
ไดอยางรวดเร็ว มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สวนภาคประชาสังคมไมมีระบบ
จัดตั้ง เปนการรวมตัวกันดวยจิตอาสาท่ีมีพลังและมีความยั่งยืน ดังนั้น การผนึกกําลัง
ท้ัง ๓ สวนจึงเปนเรื่องทางยุทธศาสตรท่ีจําเปนตองดําเนินการอยางจริงจัง โดยรัฐ
ควรใหการสนับสนุนและชวยประสานเชื่อมโยงพลังของกลุมตางๆ เพ่ือทํางาน
รวมกันใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังนี้ตองมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนท่ี
มีการรวบรวมขอมูลโดยหนวยงานตางๆ เชน ความเร็วลม ปริมาณน้ํา ปริมาณฝน 
เพ่ือนํามาบูรณาการและติดตามเฝาระวัง เพ่ือนํามาประเมินสถานการณท่ีถูกตอง 
สามารถพิจารณาการออกประกาศเตือนภัยไดทันเวลา 

๖.๒.๔ ควรผนวกมาตรการดานการจัดการสาธารณภัยไวเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการพัฒนา  มาตรการท่ีชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งและมีภูมิตานทาน จะ
ชวยพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัวและชวยลดผลกระทบได โครงการท่ีเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เชน การพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบการสื่อสาร 
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีออกแบบอยางดีคํานึงถึงความเสี่ยงดานภัยพิบัติ รวมท้ังงาน
ศึกษาวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ จะชวยยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติและการ
พัฒนาประเทศไปพรอมกัน ซ่ึงสํานักงานฯ จะประมวลประเด็นตางๆ เพ่ือนําเสนอไว
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ตอไป 

                            



๑๐๐ 

 

 
การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟบููรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

เอกสารอางอิง 
 
ภาษาไทย 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ 

(ระยะ ๕ ป), กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓-๒๕๕๗, เมษายน ๒๕๕๓ 

ภัยธรรมชาติกระหน่ําเอเชีย ฉุด ศก.เสียหาย ๓๘% ของท้ังโลก. ประชาชาติ. วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓. ปท่ี 
๓๔. ฉบับท่ี ๔๒๕๘. 

สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. การฟนฟูและชวยเหลือผูประสบภัยธรณีพิบัติใน ๖ 

จังหวัดภาคใต. รายงานคณะกรรมการชวยเหลือผูประสบภัยภาคใต. ๒๕๔๘. 

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP), เอกสารรายงานโครงการสนับสนุนเพ่ือการฟนฟูชุมชน

ดั้งเดิมท่ีประสบภัยธรณีพิบัติสึนามิ. ไมระบุปท่ีพิมพ. 
เอกสารรายงานคณะรัฐมนตรี. สรุปสถานการณและการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยป ๒๕๕๓. ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๕๓. 

ภาษาอังกฤษ 
Asian Disaster Preparedness Center. Post-Disaster Damage Assessment and Need Analysis. 

www.adpc.ait.ac.th 

Beck, Tony. Learning Lessons from Disaster Recovery: The Case of Bangladesh. Disaster Risk 

Management World Bank Working Paper Series No.11, April 2005. 

Gill, Duane A., Secondary Trauma or Secondary Disaster? Insight from Hurricane Katrina, 

Sociological Spectrum. 27:6. 

Gould, Charls W., The Right of Housing Recovery After Natural Disaster. Harvard Human 

Rights Journal. Vol.22, 2009. 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, World Disaster Report 

2009. 2009. 

Jung ku kim, Comparative Policy Analysis for Disaster Prevention system Between Korea and 

Japan, International Conference, October 22-24,2009 University of Incheon, 2009 

Office of Senator Mary Landrieu. Hurricane Katrina Disaster Relief and Economic Recovery 

Act. September, 2005. 

 
 

http://www.adpc.ait.ac.th/


๑๐๑ 

 

 
การจัดการภัยพิบัติและการฟนฟบููรณะหลังการเกิดภัย: กรณีศึกษาประเทศไทยและตางประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ :  เมษายน ๒๕๕๔ 
 

เวปไซต 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12802335 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12745746 

http://www.cnn.com/SPECIALS/2005/katrina 

http://www.codi.or.th/Tsunami/ 

http://www.fema.gov 

http://www.globalissues.org/article/564/hurricane-katrina 

http://www.ifrc.org 

http://www.katrina.com  

http://www.universalgiving.org/volunteer/disaster_relief/opportunities.do?submit=true&reset=

true&params.browseCategory=15 

http://ems.fire2rescue.com/books.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Tohoku_earthquake_and_tsunami 
http://pdrv.fire2rescue.com/ 

http://thai.chinabroadcast.cn 

http://thai.cri.cn 

http://tsunami.learn.in.th/tsunami/chapter4/chapter4_1p1.htm 
http://www.technologyreview.com/computing/35090/?p1=A3 

http://www.technologyreview.com/blog/editors/26505/?mod=related 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2059780,00.html?xid=rss-world 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2059454,00.html 
 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12802335
http://www.cnn.com/SPECIALS/2005/katrina/
http://www.codi.or.th/Tsunami/
http://www.fema.gov/
http://www.globalissues.org/article/564/hurricane-katrina
http://www.ifrc.org/
http://www.katrina.com/
http://www.universalgiving.org/volunteer/disaster_relief/opportunities.do?submit=true&reset=true&params.browseCategory=15
http://www.universalgiving.org/volunteer/disaster_relief/opportunities.do?submit=true&reset=true&params.browseCategory=15
http://ems.fire2rescue.com/books.html
http://pdrv.fire2rescue.com/
http://www.technologyreview.com/computing/35090/?p1=A3
http://www.technologyreview.com/blog/editors/26505/?mod=related
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2059454,00.html

	
	ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
	หมายเหตุ : ข้อมูลกรณีรับแจ้งสูญหายได้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยตัดรายชื่อแจ้งซ้ำซ้อน / กลับภูมิลำเนาเดิม / บาดเจ็บ / เสียชีวิต / พบตัว
	ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
	ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย


