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กรอบความคิดการวางแผนตั้งรับภัยพิบัติเมือง(Urban  

Disaster  Resilience Planning  Framework)  เป็น

ส่วนที่สำาคัญที่สุดโดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ ที่มี

ประชากรหนาแน่น ซึ่งมีองค์ประกอบทางสังคมมากมาย  

มรีะบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการทีส่ลบัซบัซ้อน มโีครงสร้าง

ทางกายภาพและทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงหลายระดับจาก

ระดับท้องถิ่นสู่โครงข่ายระดับสากล เช่น โครงข่ายคมนาคม

และโทรคมนาคม ซึง่เป็นองค์ประกอบใหม่ทีส่ำาคญัของเมอืงใน

ปัจจุบัน เหล่านี้ทำาให้เมืองใหญ่ต้องการกรอบความคิดอื่นร่วม 

สำาหรับนักวิชาการที่กำาลังกล่าวถึงมากที่สุด นั่นคือระบบนิเวศ 

(Ecological System) ซึ่งมักถูกละเลย และผู้บริหารส่วนใหญ่

มักไม่ให้ความสำาคัญ และการตัดสินใจของผู้บริหารบางครั้ง

อาจทำาลายระบบนิเวศที่เปราะบาง และหลายครั้งถึงขั้นทำาให้

สิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์สูญพันธุ์อย่างถาวร

 ดังนั้นการวางแผนจำาเป ็นต้องสร ้างความเข ้าใจ  

การจำาแนกองค์ประกอบ เพือ่ประมวลและจดัทำาแผนยทุธศาสตร์ 

สำาหรับตั้งรับภัยพิบัติเมือง ประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ หลายสาขา 

จากนิเวศวิทยา วิศวกรรม สังคมวิทยา ผังเมือง และ ฯลฯ จนถึง

หลกัการลดความเสีย่ง เพือ่ปรบัเมอืงให้เข้ากบัสภาพภมูอิากาศ

เปลี่ยนแปลง (Urban Adaptation to Climate Change)

 นับตั้งแต่ปี ๒๐๐๗ องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง 

ได้นำาเสนอเรื่องราวของการตั้งรับภัยพิบัติ ในรูปของคู่มือ 

เอกสารแนะนำา และเอกสารทางวิชาการต่างๆ สำาหรับท้องถิ่น

ในประเทศกำาลงัพฒันาให้นำาไปปฏบิตัใิช้ แต่พบว่ายงัมจีดุอ่อน 

จากวธิกีาร (Methodology) การลดขนาดแบบจำาลองของสภาพ 

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจากระดับโลกมาสู ่การใช้งานใน

ระดับท้องถิ่น (Downscaled Climate Modeling) ทำาให้เกิด

ความคลาดเคลื่อน (Error) โดยชุมชนเมืองขนาดเล็กลงมา

มกัมรีปูแบบและผลกระทบจากสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง 

แตกต่างจากเมืองใหญ่

 นิยามของระบบ (System) ถูกจำาแนกออกจากกัน 

จากระบบเมือง (Urban System) ระบบนิเวศ (Ecological 

System) ระบบองค์กร (Institutional System) และระบบอื่นๆ 

ที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ระบบเหล่านี้มีความเปราะบางต่างกัน 

เช่น บางเมอืงมรีะบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการ และระบบ

องค์กรที่ดี แต่มีความเปราะบางเรื่องระบบนิเวศ โดยเฉพาะ

เมืองขนาดใหญ่ที่ต้องการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

มากกว่าการรักษาสภาพแวดล้อมที่มีระบบนิเวศเปราะบาง 

จนเกิดความขัดแย้งสูง ดังนั้นกรอบความคิดการวางแผน 

ตั้งรับภัยพิบัติเมือง จึงต้องบูรณาการหลายมิติ

การตั้งรับภัยพิบัติเมือง (ตอนที่ ๒)
Urban Disaster Resilience
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 สำาหรับ “ผู้ปฏิบัติ” มีความสำาคัญ ครอบคลุมบุคคล 

ทกุสาขาอาชพี ทกุระดบัการศกึษา ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีพ่ึง่พา

อาศยักนัและกนั แต่ทว่าคนเหล่านีม้มีุง่มัน่ต่างกนั มคีวามสนใจ

เรื่องราวไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจไม่เหมือนกัน เมื่อจำาเป็นต้องร่วมมือกันตั้งรับภัยพิบัติ 

จึงต้องการประสานความร่วมมืออย่างดีจากทุกกลุ่มผู้ปฏิบัติ

 แนวความคิดตั้งรับภัยพิบัติในระดับเมืองจึงถูกมองว่า 

เป็นระบบการปรับตัวที่ซับซ้อน (Complex Adaptive System) 

การวางแผนประกอบด้วยแนวความคดิมากมาย พฤตกิรรมทาง

สังคม (Social Behavior) ในชุมชนเมือง ถูกวิเคราะห์ประกอบ

ด้วยในแต่ละขั้นตอน หากมีความขัดแย้งทางสังคมสูง ไม่ว่า

ด้านเชื้อชาติ ด้านเศรษฐกิจหรือด้านใดๆ จักทำาให้การวางแผน 

การบริหารตลอดจนการจัดการภัยพิบัติประสบปัญหาได้ 

ตลอดเวลา โดยเฉพาะการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติ

แต่ละกลุ่มเมื่อเกิดภัยพิบัติ

 ทัง้องค์กร (Agents)  และผูป้ฏบิตั ิ(Actors) ต้องมต้ีนทนุ

หรอืทรพัยากร (Resources) อย่างเพยีงพอ นัน่หมายถงึต้นทนุทีม่ี

ค่ามากกว่างบประมาณทีต้่องการมากขึน้ มากกว่าหน่วยงานอืน่  

แต่ความหมายของต้นทุนสำาคัญสำาหรับการวางแผนตั้งรับภัย

พิบัติ ได้แก่องค์ความรู้ที่จักต้องพัฒนาให้กว้างขึ้น มากขึ้น 

ทุกมิติ และทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดคือทรัพยากร

มนุษย์ ดังนั้นในแผนภูมิ

 องค ์ประกอบสำาคัญในกรอบความคิดนี้ ได ้แก ่ 

องค์ความรู้ ทั้งองค์ความรู้ท้องถิ่น (Local Knowledge) และ

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Knowledge) ที่จัก

ต้องแสวงหาเพิ่มเติมและขยายความรู้เดิมให้มากขึ้น เพื่อ

ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เมื่อความรู้มากขึ้น จักเข้าใจ

ปัญหา เข้าใจความเสี่ยงมากขึ้น และจักสามารถพัฒนาปรับ

ตนเองให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่จักตามมา

ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนัยสำาคัญขององค์ความรู้นั้น  

ผู ้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจำาเป็นต้องพัฒนาความรู ้ของตนให้ 

ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ดังกรณีรายงานการวิจัยต่างๆ ด้าน

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่นำาเสนอในระดับสากล เช่น

ผลกระทบของอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ๒ องศา จักมีผลให้

กรงุเทพมหานครในอกี ๒๐ ปีข้างหน้า มปัีญหานำา้ทะเลท่วมถงึเป็นต้น

 นิยามสำาคัญที่ถูกนำามาประกอบคำาอธิบายในงาน

แผนภูมิแสดงกรอบความคิดการวางแผนตั้งรับภัยพิบัติเมือง
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วิชาการด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ได้รับการขยาย

ความเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังเช่น

 การคาดเดา หรือ (Prediction) หมายถึงสาระที่ไม่

อาจระบุได้ชัดเจน ถูกต้องแม่นยำา หรือไม่อาจมีหลักการใด

มาอธิบายได้ เช่น  การเมืองที่คาดเดาไม่ได้ (Unpredictable 

Politics) เป็นต้น

 การพยากรณ์ หรอื (Forecast) หมายถงึสาระทีม่กีาร

สรปุวเิคราะห์ได้ระดบัหนึง่ ความถกูต้องอาศยัข้อมลูทีส่ามารถ

ค้นหาได้เป็นองค์ประกอบสำาคัญ เช่น การพยากรณ์อากาศ 

(Weather Forecasting) 

 การคาดการณ์ หรือ (Projection) หมายถึงสาระที่มี

การวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่างๆ เพื่อแสดงการณ์อนาคต

ที่จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่นำามาวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์

อัตราการเกิด การตาย การเจริญพันธุ์เพื่อการคาดการณ์

ประชากร (Demographical Projection)

 ความน่าจักเป็นไปได้ (Probability) หมายถึงสาระ

ที่อ้างอิงจากประสบการณ์ ความรู้และความทรงจำา จนทำาให้

เกิดความเชื่อว่าเหตุทำานองเดียวกันจักเกิดขึ้นได้อีก โดยอาจ

อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลพื้นบ้านที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่มีผล

ทำาให้บุคคลบางกลุ่มสรุปว่าเรื่องนั้นเป็นไปได้

 ความไม่แน่นอน (Uncertainty) หมายถึงสาระที่ไม่

อาจระบุได้ว่า อนาคตจะเป็นเช่นไร แม้มีข้อมูล สถิติ หรือหลัก

วิชาการประกอบก็ตาม สาระหรือเรื่องราวบางครั้งอาจเกิดขึ้น

ได้โดยไม่คาดคิด

 นิยามเหล่านี้ถูกนำามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยขั้นตอน

สำาคญัในการวางแผนตัง้รบัภยัพบิตั ิตัง้แต่การวเิคราะห์ความเสีย่ง  

การวเิคราะห์ความเปราะบาง จนถงึการกำาหนดมาตรการตัง้รบั 

ในด้านต่างๆ ดังกรณีกระบวนการปรับตัว (Adaptation  

Process) เพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะและรูปแบบ

การคาดการณ์ที่มีมากมาย ตามที่นักวิทยาศาสตร์ต่างสาขา

นำาเสนอในรปูแบบของแบบจำาลองสภาพภมูอิากาศ (Climate 

Model) ที่มีเนื้อหาสาระเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่า จนบางครั้ง

เป็นปัญหาในการสือ่ให้ท้องถิน่เข้าใจ หากเป็นข้อมลูหรอืภาพ

จำาลองอนาคตที่ประกอบด้วยการคาดการณ์ การคาดเดาที่มี

ความไม่แน่นอน จนทำาให้วางแผนไม่ได้จนถึงตัดสินใจไม่ได้

ด้วยเหตุที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจักปรากฏผลกระทบ

ชัดนั้น ใช้เวลานานมาก ระหว่าง ๓๐-๘๐ ปี เทียบกับระยะ

การบริหารงานของผู้ปฏิบัติ หรือองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ เพียง ๔-๑๐ ปี เท่านั้น ทำาให้ผู้บริหารรีรอ และลังเล  

บ้างต้องการข้อมูล และความชัดเจนมากกว่านี้เพื่อตัดสินใจ  

เหล่านีเ้ป็นสาเหตสุำาคญัทีแ่ผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ในหลาย 

ประเทศไม่ได้รับการอนุมัติ หรือผ่านการพิจารณายากมาก 

ขณะเดียวกันฝ่ายวิชาการโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์กลับไม่

ค่อยมบีทบาทหรอืโต้แย้งหรอืมส่ีวนร่วมในการกำาหนดนโยบาย 

จนทิศทางและวิธีปฏิบัติกลายเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ผูก

กับการเมือง จนเป็นประเด็นที่กล่าวถึงเรื่องสภาพภูมิอากาศ

เปลีย่นแปลงว่าเป็นวาระทางการเมอืงในหลายประเทศ รฐับาล

สหพนัธรฐัเยอรมนัเป็นตวัอย่างชดัเจนของการกำาหนดนโยบาย

ด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Policy on Climate 

Change) บนพืน้ฐานข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ และเป็นตวัอย่าง

ที่ดีของการดำาเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

 เปรียบเทียบกับประเทศกำาลังพัฒนาส่วนใหญ่แล้ว  

นโยบายเกือบทั้งหมดเป็นนโยบายการเมือง (Political 

Policy) ที่หวังผลทางการเมือง ไม่มีการอ้างอิงหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญมากในการตั้งรับ

ภัยพิบัติ ความเปราะบางทางการเมืองจึงถูกพิจารณาว่าเป็น

ปัญหาและอุปสรรคสำาหรับการตั้งรับภัยพิบัติ ทำาให้หลาย

ประเทศไม่สามารถปรบัตวัและบรรเทาผลกระทบจากภยัพบิตัิ

ได้ ซึ่งมักได้รับความเสียหายหนักและสูญเสียชีวิตมากกว่าที่

ควรจะเป็น เช่น ประเทศกำาลังพัฒนาและมีฐานะยากจนที่มัก

มีปัญหาทางการเมือง

 องค์ประกอบด้านองค์กรและผู ้ปฏิบัติถูกกล่าวถึง 

บ่อยครัง้ เพราะเป็นผูข้บัเคลือ่นสำาคญั เนือ่งจาก “การตัง้รบัภยั

พบิตัเิมอืงเป็นขบวนการต่อเนือ่ง” Urban climate resilience  

is a continual process. อกีนยัหนึง่ เป็น ขบวนการ (Process) 

ไม่ใช่โครงการ (Project) ที่เสร็จสิ้นแล้ว มองหาโครงการใหม่ 

โดยมีกรอบของการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ (Climate  

Projection) เพื่อเตรียมรับภัยพิบัติตลอดเวลา โดยเริ่มจาก

ความรูค้วามเข้าใจวทิยาศาสตร์ด้านสภาพภมูอิากาศ (Climate  

Science) แล้วพฒันาเป็นการจำาลองสถานการณ์ (Scenarios) 

ในอนาคต เป็นภัยอันตราย (Hazard) และผลกระทบ เช่น 

การตั้งรับภัยพิบัติจากพายุที่อาจมีหลายลูก ดังที่เคยเกิดใน

ประเทศไทยในปี ๒๕๕๔ และอาจสมมุติสถานการณ์กรณีมี

พายุมากกว่าในปี ๒๕๕๔ เป็นต้น

 เมื่อพิจารณาสาระของการวางแผนตั้งรับภัยพิบัติ 

นิยามต่างๆ และตรรกะของการทำางาน จึงเป็นองค์ประกอบ

สำาคัญที่อยู ่ในงานผังเมืองมานาน สอดคล้องกับเอกสาร
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และทฤษฏีที่ประยุกต์ใช้ในด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  

เพยีงแต่ผูท้ีเ่กีย่วข้องจำาเป็นต้องศกึษาเพิม่เตมิในศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง

และข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ด้านสภาพ 

ภมูอิากาศ 

 หากงานผังเมืองเพื่อการวางแผนตั้งรับภัยพิบัติ  

มุง่เน้นการคาดเดา และการพยากรณ์มากเกนิไป ความผดิพลาด 

จักมากตามไปด้วย การวางผังเมืองและวางแผนแต่ละด้าน  

บนพื้นฐานการคาดการณ ์และความน ่าจะเป ็นไปได ้  

จงึเป็นสาระสำาคญัในการวางแผน ทีส่ามารถลดและปิดช่องว่าง

ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยพิบัติเมือง (Urban Disaster)  

ได้ดีกว่า โดยเงื่อนไขความไม่แน่นอนเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง

มากที่สุด ดังกรณีผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำา

ของโลกที่ประเมินแต่เดิมและเสนอองค์การสหประชาชาติว่า  

อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้น ๒ องศา แต่ผลการศึกษาต่อมาพบความ

ไม่แน่นอนว่า อุณหภูมิโลกอาจสูงกว่า ๔ องศาในศตวรรษนี้  

นัน่หมายถงึการเพิม่ปรมิาณฝนตกในเขตร้อนชืน้ (Tropical Zone)  

จกัมปีรมิาณมากกว่าปกตร้ิอยละ ๓๐ ถงึ ๕๐ ในกรณสีภาพภมูิ

อากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดกู่ (Climate Change Extreme)  

ซึง่จกัทำาให้เกดิพายหุมนุขนาดใหญ่มากขึน้ และรนุแรงมากขึน้  

ก่อให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงตามมามากมาย

 สถานการณ์ที่ผันแปรและองค์ประกอบในการทำางาน

ที่เพิ่มมากขึ้น ทำาให้จำาเป็นต้องทบทวนการทำางาน โดยเฉพาะ  

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Risk  

Analysis) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด 
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