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	 น�้าท่วมใหญ่ในปี	2554	ก่อให้เกิดความเสียหายบนที่ราบลุ่มภาคกลางเกือบทั้งหมด	แม้ระยะเวลาล่วงเลยมานานพอควร	

น�า้ท่วมใหญ่ปี	2554	ยงัเป็นเรือ่งราวส�าคญัและเป็นหวัข้องานวจิยัอกีมากมายของนกัวชิาการทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ	

แม้ผลการศึกษามีสาระที่น่าสนใจไม่น้อย	แต่ดูเหมือนไม่มีการเปิดเผยมากนักในสังคมไทย	เทียบกับความสนใจเรื่องค่าชดเชยของ 

ผูไ้ด้รบัผลกระทบทีเ่ป็นข่าวใหญ่กว่า	โดยประเดน็การเตรยีมรบัภยัพบิตัคิรัง้ต่อไปยงัไม่กล่าวถงึ	ในขณะทีก่ระแสข่าวย�า้ว่าไม่มโีอกาส

เกดิขึน้อกี	ตรงข้ามกบัมมุมองของนกัวชิาการบางกลุม่ทีค่าดว่าภยัพบิตัใินอนาคตจะเกดิขึน้อกี	อาจมาเรว็	มาถีบ่่อยครัง้	และรนุแรง

กว่าที่เคยเกิดมาแล้ว

การตั้งรับภัยพิบัติเมือง (ตอนที่ 1)

(Urban Disaster Resilience)

1.	สถาปนิกช�านาญการพิเศษ	ส�านักงานผู้ประสานงานด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	กระทรวงมหาดไทย			

				ส�านักงานตั้งอยู่ที่	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ถนนพระราม	9	

ดร.ธงชัย โรจนกนันท์
1

สถาปนิกช�านาญการพิเศษ ส�านักงานผู้ประสานงาน

ด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
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	 หากย้อนกลับไปราวกลางศตวรรษที่	 20	 ยุคความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละวสัดกุ่อสร้างทีม่คีณุสมบตัแิขง็แรง

ทนทานมากขึ้น	 การแก้ปัญหาน�้าท่วมด้วยโครงสร้างคอนกรีต 

เกิดขึ้นมากมาย	 โดยเฉพาะการก่อสร้างเขื่อนทั้งขนาดใหญ่	

ขนาดกลาง	 และขนาดเล็กกั้นแม่น�้า	 เกิดขึ้นนับหมื่นแห่ง 

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	กระทัง่มคีวามมัน่ใจจากบคุคลบางกลุม่ 

ว่า	“มนุษย์สามารถควบคุมธรรมชาติได้แล้ว”	และมีโครงสร้าง

คอนกรตีเพิม่ขึน้อกีมากมายเพือ่ป้องกนัน�้าท่วม	แต่นกัวชิาการ

บางกลุ ่มสังเกตว่า	 ปัญหาน�้าท่วมไม่ได้ลดลง	 แต่กลับทวี 

ความรุนแรงมากขึ้น	ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิม	จนเกิด

ค�าถามว่ามาตรการเน้นสิ่งก่อสร้างสามารถแก้ปัญหาน�้าท่วม

ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่

	 ในยุคทองของบริษัทที่ปรึกษาอเมริกันคู่กับกระแส

การเมืองช่วงทศวรรษที่	1960	โครงการก่อสร้างป้องกันน�้าท่วม

แพร่กระจายไปทุกภูมิภาคที่รัฐบาลอเมริกันเข้าไปมีบทบาท	 

แรกเริม่มวีตัถปุระสงค์ด้านการจดัการน�า้เพือ่การเกษตรเป็นหลกั 

มีเพียงนักวิชาการกลุ่มเล็กๆ	 กลุ่มหนึ่งมีความคิดแตกต่าง	 

น�าโดย	Gilbert	White	 โดยปรากฏในงานวิทยานิพนธ์ของเขา

ในทศวรรษที่	1940	หัวข้อ	Human	Adjustment	to	Flood	เน้น

สาระส�าคัญด้วยแนวความคิดว่า	 “ไม่ว่าด้วยวิธีใด	มนุษย์ไม่มี

ทางชนะธรรมชาต	ิแต่มนษุย์ต้องปรบัตนเองให้เข้ากบัธรรมชาติ	

เรียนรู้ปรับวิถีชีวิตและตนเองให้อยู่ได้กับน�้าท่วม”	 ซึ่งต้องใช้

เวลานานร่วมครึ่งศตวรรษจึงเกิดกระแสยอมรับความคิดนี้

	 ปัจจุบันแนวความคิดนี้	 ได้รับการพัฒนาก้าวหน้า

และปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดผลกระทบของ

สภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง	ในรปูแบบของมาตรการปรบัตวั	 

(Adaptation)	 	 ควบคู่กับมาตรการบรรเทา	 (Mitigation)	 ที่

องค์การสหประชาชาตไิด้น�าเสนอและเผยแพร่มานานหลายปี	

และพฒันาอย่างต่อเนือ่งเป็นโครงการต่างๆ	มากมายในหลาย

ประเทศทั่วโลก

	 หลงัน�า้ท่วมใหญ่	หน่วยงานต่างๆได้รบันโยบายจาก

รฐับาลให้ด�าเนนิการแก้ไขและแก้ปัญหาน�้าท่วม	ตามขอบเขต

และหน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน	กรมโยธาธกิารและ

ผงัเมอืงได้ตัง้คณะท�างานเพือ่แก้ไขและบรรเทาปัญหาน�้าท่วม	

โดยก�าหนดพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพระนครศรีอยุธยา	 เป็น

โครงการน�าร่อง	

	 ศาสตราจารย์	Roy	C.	Ward	จ�าแนกประเภทน�า้ท่วม

ตามลักษณะ	(Flood	Characteristic)	เป็นประเภทต่างๆ	อาจ

 ภำพน�้ำท่วมที่ จ.ภูเก็ต

 ภำพน�้ำท่วมที่ จ.พระนครศรีอยุธยำ
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กล่าวได้ว่า	 น�้าท่วมในพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่มีลักษณะ

เป็นน�้าท่วมตามฤดูกาล	 (Seasonal	 Flood)	 นั่นคือในพื้นที่

อ�าเภอเสนา	บางบาล	และพื้นที่ลุ่มต�่าทั้งหมด	สังคมท้องถิ่น

เรียนรู้น�้าท่วมดี	 รู้จักปรับวิถีชีวิตของตนเอง	 รู้ระยะเวลาการ 

เพาะปลูกที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น	 แต่บางครั้งปรากฏการณ์

น�้าท่วม	 (Flood	 Phenomenon)	 มีลักษณะเป็นน�้าท่วมใหญ่

ติดต่อหลายครั้ง	 (Multiple	Flood	Event)	ดังกรณีพายุพัดเข้า

ประเทศไทยหลายลูกในปี	 2554	ปริมาณน�้าจ�านวนมากไหล

มาจากหลายทศิทาง	จนท่วมพืน้ทีเ่กอืบทัง้จงัหวดันานนบัเดอืน

	 แตกต่างจากกรณนี�า้ท่วมภเูกต็ทีม่ลีกัษณะเป็นน�า้ท่วม

ฉบัพลนั	(Flash	Flood)		เกดิจากน�า้ไหลมาจากภเูขาสงู	ไหลแรง	 

ท่วมเร็วและมักท่วมขังระยะสั้น	 เพียง	 2-3	 วัน	 และลักษณะ 

น�า้ท่วมเอ่อล้น	(Inundation	Flood)	มกัเกดิจากน�า้ทะเลเอ่อท่วม

จากชายฝั่ง	ดังกรณีคลื่น	Tsunami	และ	Storm-surge	เป็นต้น	

การวิเคราะห์	 ตลอดจนกระบวนการต่างๆในกรณีภูเก็ตและ

พระนครศรีอยุธยาจึงแตกต่างกันมาก	แนวทางการแก้ปัญหา

ย่อมไม่เหมือนกัน	โดยเฉพาะตามแนวความคิดตั้งรับภัยพิบัติ

	 ประการส�าคญั	ทัง้จงัหวดัภเูกต็และพระนครศรอียธุยา

ต่างมีบทบาทและหน้าที่ของเมืองแตกต่างตรงข ้ามกัน	

เศรษฐกิจหลักของภูเก็ตคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการ

บริการ	 ขณะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มี

ความส�าคัญระดับมรดกโลก	 เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งดิน

และน�้า	 เหมาะสมกับการปลูกข้าวมากที่สุด	 เป็นแหล่งมั่นคง

ทางอาหารมานานหลายร้อยปี	ควบคูก่บัศนูย์กลางการปกครอง

ของราชอาณาจกัรไทยก่อนย้ายมากรงุธนบรุี	ในขณะทีก่�าลงัถกู

ภาคอตุสาหกรรมสมยัใหม่เข้ามาลงทนุขยายตวัมากขึน้ในพืน้ที่ 

ราบลุ่มน�้าท่วม	 (Floodplain)	นอกจากนั้น	นโยบายการเมือง

ชัดเจนให้ความส�าคัญการปกป้องพื้นที่อุตสาหกรรมมากที่สุด	

โดยเร่งสร้างคนักัน้น�า้ท่วมขนาดใหญ่ปิดล้อมพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม

ก่อนพื้นที่ใดๆ

	 ในช่วงระยะเวลาของความทุกข์ยากน�้าท่วมใหญ่

ปลายปีนัน้	เดอืนกนัยายน	2554	มลูนธิ	ิRockefeller	Foundation	 

ได้จดัพมิพ์หนงัสอื	Catalyzing	Urban	Climate	Resilience	แล้ว

เสร็จเพื่อเผยแพร่แนวความคิดตั้งรับภัยพิบัติเมืองจากสภาพ 

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	ส�าหรับโครงการความช่วยเหลือด้าน

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในประเทศอินเดีย	 เวียดนาม	

อินโดนีเซีย	และประเทศไทย	นับเป็นเอกสารทางวิชาการจาก

องค์กรระหว่างประเทศที่แสดงเจตนารมณ์ชัดเจน	 แสวงหา

แนวทางตั้งรับภัยพิบัติด้วยการเลือกชุมชนเมือง	 10	 เมือง

ในประเทศเหล่านี้	 แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์	

โดยเน้นปัญหาน�้าท่วมและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง

	 เกริ่นน�าของหนังสือเล่มนี้	กล่าวถึงองค์ประกอบหลัก	

3	ด้าน	องค์ประกอบแรกคือความรู้	 (Knowledge)	 	หมายถึง

การน�าความรู้โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์และ

ผนวกในงานผงัเมอืงและการบรหิารการจดัการน�า้ท่วม	ด้วยเหตุ

ทีส่ภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลงเป็นปัญหาของโลกและมนษุย์

ทุกเผ่าพันธุ์บนโลก	การบูรณาการความรู้ทั้งระดับโลก	ภูมิภาค

 กำรก่อสร้ำงคันป้องกันน�้ำท่วม นิคมอุตสำหกรรมบองปะอิน และนิคมอุตสำหกรรมนวนคร จ.พระนครศรีอยุธยำ



วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING

19

และท้องถิน่จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่	นัน่หมายถงึ	หลกัพืน้ฐาน

ของการวางแผนตั้งรับภัยพิบัติ	(Resilience	Planning)

	 องค์ประกอบต่อมาคอื	ความเข้าใจเรือ่งความคดิตัง้รบั	 

(Understanding	 Resilience)	 ด้วยแนวทางการวิเคราะห์	 

(Analytical	Approach)	โดยผนวกปัจจยัต่างๆ	เช่น	ความเปราะบาง	 

(Vulnerability)	 เพื่อการสร้างวิธีตั้งรับ	 (Building	Resilience)	 

ซึ่งครอบคลุมเรื่องระบบเมือง	 (Urban	 System)	 องค์กร	 

(Institutes)	ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่	และ

จักต้องมีความเข้าใจร่วมกัน

	 องค์ประกอบสุดท้ายที่มีความส�าคัญมากที่สุดคือ	

กระบวนการ	(Process)	เพราะต้องน�าให้หลักวิชาและขั้นตอน

รวมถงึกระบวนการมาประยกุต์รวมกนั	จนถงึขัน้ตอนน�าไปปฏบิตัิ

	 หลักการเหล่านี้มีแนวทางคล้ายกับรัฐบาลหลาย

ประเทศในยุโรปก�าลังปฏิบัติในขณะนี้	 เช่น	 รัฐบาลสหพันธรัฐ

เยอรมัน	 โดยเริ่มจากการปลุกกระแสตระหนักรู้	 (Awareness)	

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ	 จากผู้ปฏิบัติระดับล่างถึงผู้บริหาร

ระดับสูงให้เข้าใจสาระอย่างถูกต้อง	 และเข้าใจผลกระทบ

ของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งมูลนิธิ	 Rockefeller	 

Foundation	ได้ด�าเนินการมานานพอสมควรในหลายประเทศ	

ปัญหาที่ประสบคล้ายกันได้แก่	 ประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจและ

มองว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องไกลตัว	 จับต้อง

ไม่ได้	ไม่สามารถโยงเข้าสู่ปัญหาโลกร้อนกับเรื่องน�้าท่วมได้

	 เมื่อที่ตั้งชุมชนเมืองมีความเปราะบางต่อภัยพิบัติ	

(Disaster	Vulnerability)	เช่น	ตัง้อยูบ่นทีลุ่ม่ต�า่	และมปีระชากร

เข้าไปอาศัยเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้เกิดความเสี่ยงน�้าท่วม	 (Flood	

Risk)	มากขึน้	การให้ความรูแ้ละความเข้าใจเหตเุหล่านี้	จงึเป็น

ขั้นตอนแรกที่ต้องด�าเนินการ	และต้องด�าเนินการต่อเนื่องตาม

ความรู้และข้อมูลด้านต่างๆ	ที่เพิ่มมากขึ้น	ตามความก้าวหน้า

ของหลักวิชาการ

	 ปัญหาทีม่กัพบในประเทศก�าลงัพฒันาส่วนมากได้แก่	

สังคมขาดการมองระยะไกล	 (Sight	 of	 Long-Term	Trends)	

ท�าให้ไม่เข้าใจผลกระทบร้ายแรงที่จะตามมาในอนาคต	จาก

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	ซึ่งมีช่วงเวลาปรากฏผลกระทบ

นาน	10-50	ปี	หรือมากกว่า	

	 ปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้	 ท�าให้โครงการ

ตัง้รบัภยัพบิตัเิมอืงจากสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง	ไม่เลอืก

เมอืงขนาดใหญ่ทีค่นทัว่ไปรูจ้กั	แต่เลอืกชมุชนเมอืงขนาดกลาง	

พอเหมาะกบัการด�าเนนิงาน	กรณปีระเทศไทยมสีองเมอืงได้รบั

เลือกเข้าโครงการคือ	หาดใหญ่และเชียงราย

	 นักวิชาการด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจาก

หลายประเทศ	 รวมทั้งจากประเทศในโครงการได้รับเชิญเข้า

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู	้ และประสบการณ	์ถกประเด็นปัญหา

และอุปสรรคในการลดภัยพิบัติ	 ความขัดแย้งทางความ

คิดปรากฏบ่อยครั้ง	 แต่อยู่ในกระบวนการ	 (Process)	 ที่ยัง

คงด�าเนินต่อไป	 ต้องพึ่งพาความร่วมมือจากทุกระดับและ 

ทุกภาคส่วน	มิใช่เพียงในระดับท้องถิ่น	 หรือรัฐบาลประเทศ

ใดประเทศหนึ่งโดยล�าพัง	 เพราะภัยพิบัติจากสภาพภูมิ

อากาศเปลี่ยนแปลง	 ได้แผ่กระจายไปทุกพื้นที่บนโลกนี้ 

อย่างสมบูรณ์แล้ว

	 นักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าสรุปว่า	 ตลอดศตวรรษนี้หรือ 

อีกร้อยปีเป็นต้นไป	มนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีภัยพิบัติได้พ้น	

และจกัต้องแสวงหาหนทางอยูร่อดให้ได้อย่างดทีีส่ดุ	หวัข้อหลกั

ของงานวิชาการนี้คือ	 สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกับความ

เป็นเมือง	(Climate	Change	and	Urbanization)

	 ประเด็นน่าสนใจหนึ่งได้แก่	 โลกมนุษย์ก�าลังเผชิญ

สภาพภมูอิากาศทีแ่ปรเปลีย่นตลอดเวลา	(Dynamics	of	Climate	 

Change)	 และความเป็นเมืองที่สลับซับซ้อน	 (Complex	
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Urbanization)	 ท�าให้การคาดการณ์ภัยพิบัติเมืองขาดความ

แม่นย�า	 แม้ประเทศที่มั่งคั่งร�่ารวยและมีเทคโนโลยีก้าวหน้า

อย่างสหรัฐอเมริกายังประสบภัยพิบัติเสียหายหนักจากพายุ 

เฮอริเคน	นั่นท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องวิตกกังวลเรื่องผลกระทบภัย

พิบัติต่อภูมิภาคยากจนและล้าหลัง	ที่จักประสบความเสียหาย

มากกว่าและประชาชนจกัทกุข์ยากมากกว่า	หากไม่มกีารเตรยีม

ความพร้อมรับภัยพิบัติ

	 ดังได้กล่าวถึงโครงการในสี่ประเทศเอเชีย	 องค์กร

อิสระในนามของ	 Institute	 of	 Social	 and	 Environmental	

Transition	 (ISET)	 มีบทบาทในโครงการนี้	 ภายใต้หัวข้อ	 

“โครงการเครอืข่ายเมอืงในเอเชยีเพือ่เตรยีมรบัสภาพภมูอิากาศ

เปลี่ยนแปลง”	Asian	Cities	Climate	Change	Resilience	 

Network	(ACCCRN)	โดย	Rockefeller	Foundation	สนบัสนนุ

ด้านการเงิน	 และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับองค์กร

ท้องถิ่น	 เป็นผู้ประสานงานและจัดการประชุมทางวิชาการ 

ในกลุ่มประเทศโครงการ	โดยให้ความส�าคัญกับท้องถิ่นเพราะ

เป็นผู้เผชิญภัยพิบัติโดยตรง	 เริ่มแรกของโครงการจ�าเป็นต้อง

ท�าความเข้าใจถึงเรื่องราวและตอบค�าถามว่าท�าไมต้องเตรียม

ตั้งรับภัยพิบัติ

	 นิยามการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ	 หมายถึงความ

สามารถในการรบั	รองรบั	(Absorb)	ภยัพบิตัอินัตราย	และหมาย

ถึงความสามารถในการเรียนรู้	เตรียมตนเองรับภัยรูปแบบต่าง	 

ทั้งอุทกภัย	 ภัยแล้งและภัยร้ายแรงอื่นๆ	 ที่อาจไม่คาดคิด	 

(shock)	อย่างเป็นระบบ

	 ยุทธศาสตร์การเตรียมรับภัยพิบัติครอบคลุมสาระ

หลายรปูแบบและหลายด้าน	จากดรรชนกีารเตรยีมรบัภยัพบิตัิ	

(Resilience	Index)	ในรปูขององค์กร	(Institute)	ทีม่กีารบรหิาร

งานและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	พร้อมรับเหตุที่ไม่ 

คาดคิดที่อาจเกิดอย่างฉับพลัน	 เพราะหลายองค์กรมีรูปแบบ

และโครงสร้างที่ไม่สามารถตั้งรับภัยพิบัติได้	

		 ปัญหาที่มักพบในกลุ่มเมืองขนาดกลางทั้งสี่ประเทศ

ได้แก่	 การขาดความรู ้และไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลส�าคัญ

ส�าหรับการวิเคราะห์	 โดยเฉพาะเพื่อคาดการณ์และเตรียม

การป้องกัน	(Predict	and	Prevent)	ควบคู่กับการวางผังเมือง	 

ดังกรณีเมืองชายฝั่งทะเลที่จะได้รับผลจากการเพิ่มระดับน�้า

ทะเลสงูขึน้ในอนาคต	นโยบายการพฒันาเมอืงควรก�าหนดแนว

การวางผังเมืองให้หลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนใน

อนาคต	ถอยร่นห่างจากพื้นที่ที่จะถูกน�า้ทะเลท่วมถึง	 เป็นการ

เตรียมพร้อมตั้งรับผลกระทบและลดความเสี่ยงภัยที่สามารถ

เลี่ยงได้ล่วงหน้า

	 การวางแผนตั้งรับ	(Resilience	Planning)	ประกอบ

ด้วยสาระส�าคัญ	 4	 ด้านได้แก่	 ระบบของเมือง	 (Urban	 

Systems)	ผู้ปฏิบัติ	 (Agents)	องค์กร	 (Institutions)	และการ

เกิดภัย	 (Exposures)	 นับตั้งแต่	 ระบบต่างๆของเมือง	 โดย

เฉพาะระบบสาธารณปูโภคทีม่กัเปราะบาง	(Fragile)	เช่น	ระบบ

ถนน	ไฟฟ้า	ประปา	สื่อสาร	และฯลฯ	ที่ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน	 

ไม่แข็งแรงจนไม่สามารถรับภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นจาก

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	 โดยคลุมถึงการพัฒนาระบบ	 

การบรหิาร	การบ�ารงุดแูลรกัษาระบบต่างๆ	ให้พร้อมใช้งานเมือ่

เกิดภัยร้ายแรง
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	 ผูป้ฏบิตั	ิหรอืบคุคลต่างๆทีเ่กีย่วข้อง	เป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญจากผู้บริหาร	 ผู้น�าทุกระดับจนถึงประชาชนที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่ภัยพิบัติ	เพราะเป็นผู้ผลักดันและด�าเนินการด้านต่างๆ	

ให้มีขีดความสามารถในการตั้งรับภัยพิบัติ	บุคคลเหล่านี้ต้องมี

ความรูเ้รือ่งภยัพบิตัิ	ต้องเข้าใจหลกัการตัง้รบั	และต้องประสาน

ความร่วมมือกันอย่างดี	หากชุมชนเมืองใดขาดผู้ปฏิบัติ	ผู้ร่วม

ด�าเนินการ	และประสานร่วมมือกันแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง	 ชุมชนนั้นจะเผชิญความเสี่ยงและได้รับความ 

เสยีหายมากกว่า	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชมุชนอืน่ทีม่กีารรวมกลุม่

ผู้ปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง	ระดับความเปราะบางจึงขึ้นกับลักษณะ

ของผูป้ฏบิตั	ิมากน้อยขึน้กบัความกระตอืรอืร้น	ความใส่ใจและ

ความรับผิดชอบในการร่วมกันปฏิบัติงาน

	 องค์กร	หมายถึงรูปแบบการบริหารจนถึงการจัดการ

ตามกรอบอ�านาจตามกฎหมาย	ที่ต้องน�ามาใช้เป็นเครื่องมือ

ตามกฎหมาย	(Legal	Tools)	ในเหตุที่ต้องอาศัยอ�านาจบังคับ

ตามกฎหมาย	 เช่น	 กฎหมายผังเมืองเพื่อควบคุมทิศทางการ

เตบิโตของเมอืง	การก�าหนดเกณฑ์ต่างๆให้สิง่ปลกูสร้างมคีวาม

คงทนแข็งแรงเพียงพอรับภัยพิบัติ	เป็นต้น

	 การเกิดภัย	 หรือลักษณะการเกิดภัยพิบัติต ่างๆ	 

ที่เป็นผลกระทบของความแปรปรวน	และเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ	 จากภัยแล้งถึงน�้าท่วมในพื้นที่เดียวกัน	 จากวงจร

ภัยแล้งที่เคยเกิดทุก	 10-12	ปี	 ถี่ขึ้นเป็นปีเว้นปี	 และภัยอื่นๆ 

ที่สามารถเกิดพร้อมกัน	 จนเป็นความเปราะบางและมีความ

เสี่ยงมากขึ้นจนถึงระดับวิกฤติ
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	 จากกรอบความคิด	 (Conceptual	 Framework)	 นี้	 

องค์ประกอบทั้งหมดได้ถูกน�ามาวิเคราะห์	 เพื่อวางแผน 

เตรียมตั้งรับภัยพิบัติส�าหรับชุมชนเมืองนั้น	 เพื่อให้ผู้บริหาร	 

จนถึงประชาชนผู ้อาศัยต้องรับทราบแนวทางการเตรียม 

ตั้งรับภัยพิบัติร ่วมกัน	 นับจากการยอมรับความจริงว ่า	 

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไม่สามารถแก้ไขได้	 

แต่สามารถบรรเทาความเสียหายได้	 มากหรือน้อยขึ้นกับ

ปัจจัยต่างๆ	 ข้างต้น	 จนถึงการพัฒนาแนวความคิดนี้ต่อเนื่อง	 

เพื่อปรับยุทธศาสตร์รับภัยพิบัติ	 ที่จะทวีความรุนแรงและ

แปรปรวนมากขึ้นในอนาคต

9	ธันวาคม	2555		(ต่อฉบับหน้า)	(ต่อตอนที่	2)
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