
การตั้งรับภัยพิบัติเมือง (ตอนจบ)
Urban Disaster Resilience

ดร.ธงชัย โรจนกนันท

สถาปนิกชํานาญการพิเศษ

สํานักงานผูประสานงานดานสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ด้วยเหตุที ่การตั ้ง รับภัยพิบัติ เ มืองต ้องพิจารณา

ภัยพิบัติที่คุกคามเมืองเป็นประเด็นส�าคัญ จ�าเป็น

ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยซึ่งอาจมีหลายประเภท 

จากภัยแล้ง สู ่น� ้าท่วมและดินถล่ม เพื ่อแสดงข้อมูลหลัก 

เช่น พื้นที่เสี่ยงภยั ระดบัความเสี่ยงภยั (สงู-กลาง-ต�่า) ความถี่บ่อย

ครั้งของภัยพิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย (Risk Analysis)

จึงมีความส�าคัญอย่างยิ ่ง และเป็นขั ้นตอนระยะแรกของ

กระบวนการตั้งรับภัยพิบัติ

 ขั ้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์ความเสี ่ยงภัยมี

หลายแนวความคิดและมีพัฒนาการมานาน โดยปรับปรุงวิธี

การมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นย�าและน่า

เชื่อถือมากที่สุด จากหลักการง่ายถึงวิธีการที่ซับซ้อนที่ปัจจุบัน

น�าเสนอในรปูแบบการสร้างแบบจ�าลองต่างๆ (Modeling) เพื่อ

วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยทั่วไป เช่น น�้าท่วมฉับพลัน ถึงความ

เสี่ยงเชิงซ้อน เช่น กรณีน�้าท่วมร่วมกับดินถล่มและพายุหมุน

ขนาดใหญ่ ที่ต้องการข้อมลูต่างๆ จ�านวนมาก โดยเฉพาะข้อมลู

ด้านน�้า (Hydrological Data) ซึ่งมักเป็นงานของผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขาหรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ด้านนี้ โดยการวิเคราะห์

ความเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยข้อมูล
ทางสถิติ (Statistical Based 
Risk Analysis) 
 เป็นการอ้างองิความเสี่ยงภยัจากข้อมลูในอดตีย้อนหลงั

นาน ๓๐-๕๐ ปี หรือนานกว่าส�าหรับกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูล

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บันทึกต่างๆ เหล่านี้สามารถระบุ

พื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเป็นประจ�าหรือบ่อยครั้ง จนระบุเป็น

พื้นท่ีท่ีมคีวามเส่ียงภยัลงในแผนท่ีเส่ียงภยั (Risk Map) ส�าหรบั

การวางผังเมืองและการก�าหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยประเภท

ต่างๆ หรือจัดท�าแผนที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม (Flood Risk Map) ที่

ปรากฏชัดบนพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการอย่างง่ายที่นิยมใช้ใน

หลายประเทศ ไม่จ�าเป็นต้องใช้อปุกรณ์หรอืเทคโนโลยขีั้นสงูที่มี

ราคาแพง และเป็นวิธีการที่เข้าใจง่าย แหล่งข้อมูลทางสถิติ

เหล่าน้ีได้แก่ สถติิการเกดิพาย ุและน�้าท่วมของกรมอตุุนิยมวทิยา 

และรายงานของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นต้น

 ตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่ กรณีน�้าท่วมในอ�าเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น�้าท่วมสูงผิดปกติคือปี ๒๕๓๘,  
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๒๕๔๙ และ ๒๕๕๔ โดยมค่ีาระดบัน�้าท่วมเฉลี่ยในปี ๒๕๓๘ ท่ี 

๑.๕๒ เมตร ในปี ๒๕๔๙ ที่ ๑.๗๐ เมตร และ ในปี ๒๕๕๔ ที่ ๑.๗๘ 

เมตร สถิติเหล่านี้แสดงแนวโน้มระดับความเสี่ยงภัยน�้าท่วมที่

มากขึ้น ทั้งระดับน�้า ขนาดของพื้นที่และระยะเวลาการท่วมที่

ยาวนานมากขึ้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ลักษณะเดียวกันที่พบใน

อ�าเภอกบนิทร์บุร ีจงัหวดัปราจีนบรุ ีและอ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา ดังนั้นการอ้างอิงสถิติจึงต้องปรับฐานข้อมูลเหล่านี้

และปรับดรรชนีความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไปแต่ละครั้ง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยด้วย
แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematic Modeling) 
 เป็นวธิกีารที่ก�าลงัได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย โดย

เฉพาะแบบจ�าลองทีเ่กีย่วกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

ปัจจบุนัแบบจ�าลองเหล่าน้ีมมีากมายและได้รบัการพฒันาอย่าง

ต่อเนือ่ง อย่างไรก็ตาม การประมวลผลด้วยหลักคณิตศาสตร์

และการใช้ข้อมูลประกอบจ�านวนมาก ผลการวิเคราะห์มัก

แตกต่างกัน ท�าให้สรุปผลวิเคราะห์ต้องพึ่งพาแบบจ�าลอง

หลายแบบ เพื่อให้เกดิความน่าเชื่อถอืมากที่สดุ การด�าเนนิงาน

ต ้องอาศัยผู ้ เชี ่ยวชาญเฉพาะสาขา จากหลายวิชาชีพ 

จนบางครั้งต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพราะหน่วยราชการบาง

แห่งไม่สามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเอง เท่าที่ปรากฏแบบ

จ�าลองทางคณิตศาสตร์มักประยุกต์ใช้กับสภาพภูมิอากาศ

ปัจจบุนัแบบจ�าลองเหล่าน้ีมมีากมายและได้รบัการพฒันาอย่าง
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ขนาดใหญ่ หากน�ามาใช้กับพื้นที่ขนาดเล็ก ดังกรณีสภาพ

ภูมิอากาศระดับท้องถิ่น (Local Climate) อาจให้ผลการ

วิเคราะห์ที่ต่างกับความจริง ข้อจ�ากัดในการใช้งานจึงยังมีอยู่

ทั่วไป

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย
ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Risk Analysis based on 
Empirical Facts) 
 เป ็นการวิเคราะห์ความเสี ่ยงภัยด้วยการสังเกต 

การสะสมประสบการณ์มายาวนาน และทักษะต่างๆ จาก

วิชาชีพหรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือบางครั้ง

หมายถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถบ่งบอกความเสี ่ยง

ภัยลักษณะต่างๆ ส�าหรับเป็นข้อมูลในการวางผังเมืองได้ใน

ระดับหนึ่ง

 กรณทีี่น่าสนใจได้แก่ การวเิคราะห์และจดัล�าดบัความ

เสี่ยงภยัชมุชนเมอืงในประเทศอนิโดนเีซีย ซึ่งมกัประสบภยัพบิตัิ

เป็นประจ�าทุกปี ได้สรุปและจัดล�าดับความเสี ่ยงภัยพิบัติ

รนุแรงคอื น�้าท่วม การขาดแคลนน�้าสะอาด การก�าจัดขยะและ

สขุอนามยั โรคระบาด และความมั่นคงทางอาหาร เปรยีบเทยีบ

กับกรณีประเทศเวียดนาม ที่จัดล�าดับความเสี่ยงภัยน�้าท่วม 

พาย ุน�้าทะเลกดัเซาะ และความเสี่ยงของน�้าทะเลท่วมถงึ เหล่านี้

อาจสะท้อนความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

 นอกจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความ

เปราะบาง (Vulnerability Assessment) เป็นอีกกระบวนการ

หนึ่งที่ส�าคัญ เพราะความเปราะบางหมายถึงดรรชนีหนึ่งที่

บ่งบอกระดับความสามารถในการตั ้งรับสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง หรือความเสี่ยงในอีกมิตินั่นเอง

 Vulnerability is the degree to which a system is 

susceptible to, or unable to cope with, adverse effects 

of climate change, including climate variability and 

extremes.
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 จากโครงการเค รือข ่ ายเมือง

เพื่อปรบัตวัและตั้งรบัภยัพบิตั ิ (Asian Cities 

Climate Change Resilience Network-

A C C C R N )  ส นั บ ส นุ น โ ด ย 

I S E T  แ ล ะ มู ล นิ ธิ  R o c k e f e l l e r 

ได ้จัดท�าเอกสารคู ่ มือประเมินความ

เปราะบาง (Vulnerability Assessment 

Guidance) และความเสี ่ยงภัยพิบัติ

จากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ได้น�า

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข อ ง อ ง ค ์ ก า ร

สหประชาชาติ  ( IPCC) ถึงอุณหภูมิ

ข อ ง โ ล ก อ า จ สู ง ขึ ้น อี ก  ๔ องศาก ่อนสิ ้นศตวรรษนี ้  

ส� าหรับก� าหนดเป ็นแนวทางการปรับตั วแ ล ะ ตั ้ง รั บ

ผ ล ก ร ะ ท บ ที ่ค ่ อ น ข ้ า ง ชั ด เ จ น ว ่ า  ป ร ะ ช า ก ร เ มื อ ง 

(Urban Population) ที่เพิ่มมากขึ้นหรือราวร้อยละ ๗๐ จะได้

รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกีย่วกับอากาศ

และน�้า (Hydro-Meteorologist Disaster) เช่น พายุหมุนเขต

ร้อนที่มีก�าลังมากขึ้นและมีจ�านวนมากขึ้น ดังกรณีพายุไต้ฝุ่น 

Haiyan ที่พดัเข้าประเทศฟิลปิปินส์ในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

ที่ผ่านมา

 ACCCRN ได้เสนอขั ้นตอนต่างๆในการประเมิน

ความเปราะบาง ขั ้นส�าคัญขั ้นตอนแรกคือ การวิเคราะห์

สภาพภูมิอากาศของเมืองด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ว่าด้วย
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สภาพภูมิอากาศเปลี ่ยนแปลง (City Climate Analysis; 

 Science Base of Climate Change) ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์

ข้อมูลย้อนหลัง การคาดการณ์สภาพอากาศในอนาคต การ

วิเคราะห์ระดับน�้าที่จักเพิ่มขึ้น เช่น ระดับน�้าทะเล และการ

วิเคราะห์สถานการณ์เลวร้ายที่สุดหรือภาวะสุดกู่ (Extreme 

Events) ผลการวเิคราะห์จกัน�ามาพจิารณาก�าหนดแนวทางการ

ปรับตัวและตั้งรับ เมื่อเกิดภัยพิบัติในระดับต่างๆ

 ขั้นตอนการประเมนิต่อมาคอื การวเิคราะห์ภยัอนัตราย 

(Hazard Analysis) จ�าแนกเป็นภยัอันตรายโดยตรง (Direct Hazard)  

เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง พายุ และภัยอันตรายทางอ้อม (Indirect 

Hazard) เช่น โรคระบาด และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

เป็นต้น เอกสารที่เกี่ยวข้องน�าเสนอวิธีการและการจัดระดับภัย

อันตรายแตกต่างกัน บางฉบับเสนอเป็นบทบรรยายเป็นระดับ

สงู-กลาง-ต�า่ บางฉบบัน�าเสนอเป็นระดบัตวัเลข ๐-๑๐ และบาง

ฉบับอ้างอิงข้อมูลอื่น เช่น ปริมาณฝนตกใน ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ 

๑๐๐-๔๐๐ มิลิเมตรเป็นต้น

 นอกจากนั ้นภัยอันตรายยังถูกก�าหนดด้วยความถี ่

บ่อยครั้ง เช่น การเกดิน�า้ท่วมหลายครั้งภายในหนึ่งปี ถอืว่าเป็น

ความเสี่ยงภัยระดบัสงูมาก เช่นกรณลีุม่น�า้บางปะกงและที่ราบลุม่ 

ภาคกลาง หากเกิดน�้าท่วมปีละครั้งถือว่าเป็นความเสี่ยงสูง  

หากเกิดน�า้ท่วมหนึ ่งครั้งในรอบสิบปีถือว่าเสี ่ยงปานกลาง 
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และหนึ่งครั้งในรอบ ๒๕ ปี ถือว่าเสี่ยงน้อย แต่บางประเทศ

ก�าหนดช่วงเวลาน้อยกว่า เช่น น�้าท่วมหนึ่งครั้งทุก ๓-๕ ปีเป็น

ความเสี่ยงระดับสูง ดังนั้นการก�าหนดระดับความเสี่ยงจึงต้อง

พิจารณาสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วย

 การพจิารณาระดบัภยัพบิตัอินัตราย (Level of Disaster 

Hazard) ที่เป็นภัยคุกคามเมืองนั้น โดยทั่วไปแบ่งเป็น ๔ หรือ 

๕ ระดบั จากความเป็นไปได้ (Possibility) ยากที่จะเกดิภยัหรอื

นานๆ ครั้ง (Rarely) ความเป็นไปได้น้อย (Small) ความเป็นไป

ได้ปานกลาง (Likely) ความเป็นไปได้มาก (Very Likely) และ

ความเป็นไปได้สูง (Almost Occur) เมื่อน�าดรรชนีชี้วัดเหล่า

นี้ลงบนแผนที่เมือง จะบ่งบอกบริเวณต่างๆของเมืองที่มีความ

เสี่ยงภัยพิบัติอันตราย ซึ่งจักเป็นข้อมูลส�าหรับวางยุทธศาสตร์

ตั้งรับในแต่ละย่านของเมือง

 แม้ขั้นตอนและวธิกีารวเิคราะห์ตลอดจนการประเมนิผล 

ด้านต่างๆ มีหลายวิธี และค่อนข้างซับซ้อน จนบางเรื่องต้อง

พึ่งพาผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริง การสร้างแผนภูมิ (Diagram 

and Chart) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จ�าเป็นต้องจัดเตรียมส�าหรับ

ชี้แจงท�าความเข้าใจ ทั้งผู้บริหารและประชาชนทั่วไปรับทราบ 

และสามารถร่วมกันเตรียมความพร้อมเพือ่เตรียมรับภัยพิบัติ

ที่จะเกิดชุมชนเมืองของตนในอนาคต

 จ�านวนพายุหมุนที่มีจ�านวนมากขึ้นและมีขนาดใหญ่

ขึ้นในปี ๒๕๕๖ อาจเป็นข้อมูลที่ชัดเจนของสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตรงตาม

รายงานของ IPCC ที่วิเคราะห์ว่าประเทศไทยและประเทศอื่น 

ในภูมิภาคนี้จักต้องเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่จักรุนแรงขึ้น  

หากอุณหภูมิโลกเพิม่สูงขึ ้น ๒-๔ องศาก่อนสิ ้นศตวรรษนี้  

โดยเงื่อนไขเหล่านี้จักต้องน�ามาพิจารณาทบทวนการพัฒนา

เมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มทั้งหมด 

และชุมชนชายฝั่งทะเลที่จักเผชิญภัยพิบัติจากพายุหมุนและ

การกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงมากขึ้น

 การเตรียมตั ้งรับภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง ธนาคารโลก องค์การ

สหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ ต่างเสนอแนะให้

ประเทศทั้งหลายใช้มาตรการผังเมืองและการควบคุมการใช้

ประโยชน์ที่ดินในการลดผลกระทบ เนื่องจากเป็นมาตรการที่

หวังผลระยะยาว เป็นมาตรการที่ยั่งยืน ประหยัดและบรรเทา

ผลกระทบได้ดีที่สุด นั่นหมายถึงมิติด้านผังเมืองต่อสภาพ

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ต้องพิจารณาอนาคตที่ไกลออกไป 

มากกว่า ๒๐ ปี แต่ต้องเป็น ๕๐ ถึง ๑๐๐ ปี

 อุปสรรคหนึ ่งที ่มักปรากฏเมื ่อเกิดภัยพิบัติขึ ้นใน

ประเทศไทยได้แก่ การมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และไม่ค�านึง

ถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดในอนาคต นโยบายแต่ละด้าน

อ้างองิการเมอืงเป็นส�าคญั จนบางครั้งขาดเหตผุลที่ชดัเจนด้าน
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๓๘

เอกสารอ้างอิง
๑. ACCCRN (๒๐๑๒), Vulnerability Assessment Guid

 ance, Mercy Corps Mercy Corps, Indonesia

๒. Ivan Andjelkovic (๒๐๐๑), Flood Guidelines on Non-

 Structural Measures in Urban Management,

 UNESCO, Technical in Hydrology no.๕๐, Paris

 ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วชิาการ แตกต่างและตรงข้ามกบัประเทศที่พฒันาแล้ว ดงักรณี

นโยบายของรฐับาลสหพนัธรฐัเยอรมนัที่ประกาศลดการปล่อย

กาซเรือนกระจกจนไม่มีเหลือเลย หรือ Zero Emission ก่อน

กลางศตวรรษนี้ โดยใช้มาตรการผังเมืองเป็นหลัก ควบคุมการ

พัฒนาเมืองอย่างเข้มข้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ลดปริมาณ

ขยะและลดการใช้พลังงาน จนถึงการใช้พลังงานทดแทนจาก

ลมและแสงอาทิตย์ จนชุมชนเมืองหลายแห่งประสบความ

ส�าเร็จในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ เช่น การป้องกันน�้าท่วมแม่น�้า 

Isar ในนครมิวนิค 

 ภายหลังเหตุน�้าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ แนวความคิด

การตั ้งรับภัยพิบัติได้รับการเผยแพร่ในประเทศไทย โดย

องค์กรระหว่างประเทศ เริ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้วยการประชมุ อบรมและให้ความรูแ้ก่บคุคลในระดบัต่างๆ จาก

ผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ และลงมาถึงเด็กนักเรียนระดับชั้นประถม 

เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ เรื่องภยัพบิตัแิละสภาพภมูอิากาศ

เปลี่ยนแปลง ควบคู่กับความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมือง

 ปัจจุบันแนวความคิดและหลักการตั้งรับภัยพิบัติถูก

ผนวกเข้ากบัแนวความคดิอื่น เช่น เมอืงสเีขียว เมอืงคาร์บอนต�่า

เมืองน่าอยู ่ เมืองเติบโตอย่างชาญฉลาด (Urban Smart 

Growth) และแตกสาขาออกไปอีกมากมาย เช่น การเน้นกลุ่ม

เป้าหมายผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันประชากรในประเทศไทยที่อายุ

เกิน ๖๐ ปี มีสัดส่วนสูงอย่างรวดเร็ว จนจัดให้เป็นสังคมผู้สูง

อายุโดยสมบูรณ์ การผังเมืองในประเทศไทยจึงเข้าสู่ยุคของ

การเปลี่ยนแปลงที่มิได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านกายภาพและ

เศรษฐกิจเป็นหลัก แต่จ�าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบของ

เมอืงที่เพิ่มขึ้น และปัญหาของเมอืงที่ทวคีวามรนุแรงจนก้าวไกล

เกินกว่างานผังเมืองแต่เดิมที่เน้นการวางผังการใช้ประโยชน์

ที่ดินซึ่งถือปฏิบัติมานานกว่าครึ่งศตวรรษ

 แม้แนวความคิดที่ปรากฏเพิ่มขึ้นในงานวิชาการด้าน

ภัยพิบัติและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง แต่แนวความคิด

ร่วมสมยัอย่าง “การปรบัตวั” (Adaptation) ยงัคงมคีวามส�าคัญ

และถูกอ้างอิงในปัจจุบัน โดยถูกพัฒนาควบคู่กับสาระด้าน

อื่นๆ เช่น การปรับตัวของสังคมผู้สูงอายุกับสภาพภูมิอากาศ

แบบสุดกู่ และการปรับตัวกับงานผังเมือง ซึ่งผู้ที่สนใจและ

ใฝ่รู้สามารถค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมได้ทั่วไปในโลกและ

สังคมของ Internet อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วชิาการ แตกต่างและตรงข้ามกบัประเทศที่พฒันาแล้ว ดงักรณี  แม้แนวความคิดที่ปรากฏเพิ่มขึ้นในงานวิชาการด้าน
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