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เจาหนาที่จัดการภัยพิบัติ อินโดนีเซียใหคําเตือนการอพยพเมื่อ 11 เมษายน 2555 ที่มาภาพ : www.guardian.co.uk 

11 เมษายน 2555 เปนอีกวันที่เสียงเตือนภัยสึนามิดังสนั่นใน 6 จงัหวัดอันดามันของไทย เมื่อเกิดแผนดินไหว 8.6 ริกเตอร นอกชายฝงเกาะสุมาตรา ประเทศ

อินโดนีเซีย แตคร้ังนี้ไมเกิดคลื่นยักษเนื่องจากเปลือกโลกขยับตัวในแนวราบ ไมใชแนวดิ่งเหมือนป 2547 เหตุการณคร้ังนี้นับวาเปนการซอมคร้ังใหญก็วาได 

ปญหาใหญที่เกิดขึ้นคือ ระบบการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารซึ่งปจจุบันไมรูวาหนวยงานใดควรรับผิดชอบเร่ืองนี้ ที่เปนศูนยแจงขาวใหประชาชนทราบ 

ปรากฏวามีการโพสตขอความบนเฟซบุคประมาณ 17.00 น.ของ “บรรจง นะแส” เครือขายภาคประชาชนในพ้ืนที่อันดามันบอกวา “รัฐบาลครับ…..ขอทีวี

สักชองใหประชาชนภาคใตไดติดตามเร่ืองนี้หนอย รวมศูนยขอมูลขาวสารที่รอบดาน ในแตละจุดๆ แจงใหประชาชนทราบ วุนกันไปหมดแลวครับ ไดโปรด

เถอะครับ” 

ขณะที่นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดออกแถลงการณเวลา 20.15 น. ซึง่ตอนนั้นศูนยเตือนภัยสึนามิ มหาสมุทรแปซิฟกของสหรัฐ ประกาศยกเลกิ

เตือนภัยสึนามิทุกพ้ืนที่แลว แตนายกฯ ยังแถลงการณบอกใหเฝาระวังและคอยฟงขาวจนกวาจะประกาศยกเลิกการเตือนภัย 

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/04/An-officer-from-disaster-026.jpg


นอกจากนี้ จากการสัมภาษณประชาชนในพ้ืนที่ที่หนีภัยสึนามิ ตางพูดเหมือนกันวาระบบการสื่อสารดวยโทรศัพทมือถือลม ไมสามารถติดตอได นี่คือสภาพ

การติดตอสื่อสารที่เปนปญหาทุกคร้ังที่เกิดภัยพิบัติ  (อานเพ่ิมเติม) 

หากยอนไปกอนหนานี้ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติหรือ

สภาพัฒน ศึกษาความเสี่ยงภัยพิบัติของประเทศไทย ซึ่งทางสภาพัฒนไดวาจางบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด (PwC) ซึ่งนางสาววิไลพร ทวีลาภ

พันทอง หุนสวนบริษัทเคยใหสัมภาษณสํานักขาวออนไลนไทยพับลิกาวา โครงการนี้สภาพัฒนไดรับการมอบหมายจากสํานักนายกรัฐมนตรี ใหศึกษาความ

พรอมประเทศไทยในการรับมือเหตุการณวิกฤตไมวาภัยธรรมชาติ ภัยจากความมั่นคง โดยทางสภาพัฒนไดวาจาง pwc เปนที่ปรึกษา ทําการสํารวจประเทศ

ไทยวา ณ ขณะนี้มีความพรอมแคไหน และเปรียบเทียบกับ 5 ประเทศไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร (อานเพ่ิมเติม) 

จากการสอบถามเร่ืองนี้จากสภาพัฒน ทราบวางานวิจัยดังกลาวไดนําเสนอสํานักนายกรัฐมนตรีไปแลว เพ่ือสงไปใหนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

แตยังไมมีความคืบหนาในเร่ืองนี้  

 

แผนดินไหวและสึนามิ ประเทศญ่ีปุน เมื่อมีนาคม 2554 ที่มาภาพ : www.guardian co.uk 
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นางสาววิไลพร ทวีลาภพันทอง หุนสวน บริษัทไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส จาํกัด 

และกอนหนานี้ทางเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทยหรือซอฟทแวรพารค ไดจัดสัมมนา lesson learned กรณีสึนามิ ญ่ีปุน โดยเชิญ ดร.โทชิ

โอะ โอบิ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ญ่ีปุน มาถอดบทเรียนสึนามิปที่แลวโดยเฉพาะกรณีการสื่อสารใหฟง (ดูเพ่ิมเติม และ ภาพเหตุการณ) 

สํานักขาวไทยพับลิกาไดสัมภาษณ ดร.ธนชาติ นุมนนท ผูอํานวยการซอฟตแวรพารค และนางสาววิไลพร ทวีลาภพันทอง หุนสวนบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู

เปอรส จํากัด ซึ่งไดเขารวมงานดังกลาว โดยประเด็นที่สัมภาษณเปนมุมมองบทเรียนจากญ่ีปุนถึงประเทศไทยตอการวางแผนรับมือภัยพิบัติตางๆ 

ไทยพับลิกา : กระบวนการสื่อสารตอนเกิดสึนามิญี่ปุนตอนนั้นทําอยางไรบาง 

วิไลพร – ดร.โอบิเลาการสื่อสารวาญ่ีปุนเขาสื่อสารกันอยางไร เขาเรียนรูอะไรบางจากเหตุการณคร้ังนี้ เขาประกาศกันอยางไร เขาเลาวามีเสียงตามสายใน

หมูบาน มีลําโพงประกาศวามีสึนามิมา แตพอเกิดจริงๆ ไมไดยินหรอก เพราะมีเสียงดัง หรือบางทีคนอยูในบาน ซึ่งมนัไมเวิรค 

ญ่ีปุนเปนประเทศที่มีคนสูงอายุเยอะ การสื่อสารแบงสื่อตามอายุคน สื่อที่เขาใชเพ่ือจะเขาถึงคนไดมากที่สุด ไดแก ทวีี คอมพิวเตอร มือถือ โทรศัพท รัฐบาล 

โบรชัวร และอ่ืนๆ 

“จากการที่ญ่ีปุนมีคนสูงอายุมาก บางทีคนสูงอายุ ไมไดใชเฟซบุก ไมมีทีวีก็ใชวิทยุ ถาเปนเด็กๆ ก็ใชไอโฟนทีเดียวกระจายไปเร็วมาก แตเขาใชทีวี พีซี โบร

ชัวร และทีเ่ขาเลาใหฟงคือ รัฐบาลญ่ีปุนกําลังจะเร่ิมทํา emergency ที่เปน device ไมวามือถือจะอยูในโหมดสั่น โหมดเงียบ ถามีภัยพิบัติ เขาคิดวาจะ

ทําใหทราบทางมือถือได ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุนกําลังคิดกันอยู” 
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คนอายุ 70 ป มีแค 3.4 % ที่มีมือถือ บางบานก็ไมมีทีวี มีแตวิทยุ บางพ้ืนที่มีไฟฟาก็อาจจะใชวิทยุได ญ่ีปุนเขาจึงตองใชทุกสื่อ บางชนบทที่ยากจนจริงๆ ถาไมมี

ทีวี/วิทยุจะทําอยางไร จะสื่อสารดวยอะไร ดังนั้นการดีไซนชองทางการสื่อสารดวยอะไร เขาก็คิดแกปญหาวิธีการสื่อสารอยู 

ดร.ธนชาต ิ-เทียบการสื่อสารกรณีสึนามิกับน้ําทวมบานเรา ชองทางการสื่อสารบานเรายังเปนปญหาที่จะตองเตรียมเร่ืองภัยพิบัติวา how to get 

information ผมวาการสื่อสารเปนเร่ืองสําคัญ ประชาชนจะทราบขอมูลไดอยางไร ต้ังแตกอนเกิด และเกิดแลวจะสื่อสารอยางไร ใหรูวามีคนเจ็บ

ตรงไหน ตองการความชวยเหลืออยางไร ผมวาของไทยยังไมมีแผนเกี่ยวกับเร่ืองพวกนี้เลย 

นี่คือปญหาวาเราจะวางรากฐานอยางไร  

หรือแมกระทั่งงายๆ เชน คําพูดบางคําพูดสื่อกันไมเขาใจ อาทิ น้ําทวมถึงเขา เขาแตละคนไมเทากัน มันเขาใคร เรายังไมเซ็ตมาตรฐานภาษาในการสื่อสาร มัน

ไมมี ไมเหมือนตางประเทศที่บอกไดทันทีวาคนนี้สูงเทาไหร แตเราไมถูกฝกเร่ืองพวกนี้ หรือบอกวาระดับน้ําแคไหน บอกไมได นี่คือเราไมเซ็ตมาตรฐานการ

สื่อสาร  

คร้ังที่แลวที่น้ําทวม คนกรุงเทพฯ ต่ืนตระหนกเกินกวาเหตุในบางพ้ืนที่ แตบางพ้ืนที่ไมเตรียมตัวเลย เพราะการสื่อสารที่เปนปญหา เราไมมีขอมูลในการที่จะ

เตรียมพรอมรับภัยพิบัติและหลังเกิดภัยพิบัติที่ดีพอ  

วิไลพร – ที่จริงตองแบงเปนกลุมคน คอื ชาวบานทั่วไป และชาวบานก็ตองแบงเปนพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่มีระบบการสื่อสารดีหรือไม และอีกกลุมคือ การสื่อสาร

ระหวางรัฐบาลดวยกัน  

ดร.โอบิเลาวา ญ่ีปุนชอบใชเปเปอรเปนหลัก แตในยามฉุกเฉินมันตองการความเร็วในการตอบกลับ ญ่ีปุนชอบใชแฟกซเพราะตองการหลักฐาน กก็ลายเปนวา

ในชวงเกิดแผนดินไหว สึนามิ สงแฟกซกัน ซึ่งอาจจะไมมีใครรับแฟกซ นั่นคอืประสบการณที่เกิดขึ้น จริงๆ เมื่อสงแฟกซแลวตองโทรศัพทตาม กรณีของ

โรงงานนิวเคลียรเท็ปโก เขียนไววาถาเกิดวิกฤต ใหติดตอผานแฟกซ ทําใหการแกวิกฤตทําไดชา ไมทันทวงที 

“นี่ชี้ใหเห็นวา นอกจากชองทางการสือ่สารแลว ยังเปนเร่ืองวิธีการสื่อสารดวย ดังนั้นในยามวิกฤต แฟกซนั้นลืมไปเลย โทรศัพทไปเลยดีกวา ดังนั้น การขอเป

เปอร อันนี้คงไมไดในยามวิกฤต คงตองเร็ว ไมงั้นอพยพคนไมทัน ความเสียหายอาจจะสูงกวาที่คิดไวเยอะ” 

ดร.ธนชาติ - เสริมนิดหนึ่ง communication panel อีกอันหนึ่งที่เปนปญหา อยางโทรศัพทมือถือ ถามันลม แลวยังไงตอ บานเราไมไดเตรียม

ทางเลือกอ่ืนไวรองรับวาจะใชชองทางไหน อยางไร 

วิไลพร – สิ่งสําคัญคือ ไฟฟา ซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐาน critical infrastructure ไมมีใครมาดูเร่ืองนี้ แมวาภาคเอกชนจะมกีารเตรียมความพรอมใน

การรับมือเหตุการณฉุกเฉินแลวที่เรียกวา BCP (business continuity planning) แตถาระบบโครงสรางพ้ืนฐานมันลม ถาไฟฟามันลม เซลล

ไซตมันลมตาม แลวเรามีแหลงพลังงานสํารองไหม จะมีแผนรองรับอยางไร ตอนนี้หลายประเทศทําขอตกลงรวมกันในยามฉุกเฉิน มกีารทําดีลระหวาง

ประเทศในการยืมพลังงานสํารองกันแลว เพ่ือใหเซลลไซตใชได ติดตอสื่อสารได นี่คือถาไมมีระบบสํารอง ทุกอยางก็จะระนาบเปนโดมิโนไปเลย 

ดร.ธนชาต ิ– นี่ถือวาเปน disaster recovery เปนประเด็นแรกๆ ที่ตองคิดระดับประเทศเลย ที่ตองไปปกปองโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญหรือ 

critical infrastructure ถามันลมจะทําอยางไรดวย 

วิไลพร – นี่คือเปนประเด็นใหญของประเทศ ตองมีแผนรองรับ การปองกันตองมองเห็นภาพใหญ อยามองเปนชิ้นๆ ตองมองภาพใหญและอยาไปปกปอง

เปนเชนๆ 

ดร.ธนชาต ิ– อยางกรณีสึนามิแถวสุมาตราที่อินโดนีเซีย ที่ระบบการสื่อสารมันลมหมด เขาใชแซทเทิลไลตโมบายเปนแบ็คอัพมาใชสื่อสาร บางคนบอกวา

มันเกาไปแลว แตมันใชได มันมีประโยชน ของสหรัฐอเมริกาเขาก็มีระบบนี้เปนแบ็คอัพ อยางนอยติดตอกันได สั่งการกันได 



บานเราความตระหนักในประเด็นนี้ยังไมมี แมวาในสวน Business Continuity Management (BCM) หรือมาตรฐานการบริหารจัดการ

ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องภายใตภาวะวิกฤติ ภาคเอกชนมกีารตระหนักมากขึ้นก็ตาม แตประเด็นเร่ืองโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญยังไมมีแบ็คอัพ อยางเร่ืองการ

สื่อสาร ถามันลม มันติดตอไมได จะทําอยางไร 

ผมเคยคุยกับเพ่ือนในหนวยงานหนึ่ง เขาบอกวาถามีน้ําทวมเขาเตรียมรถขนของ ถามวาใครดูแลเร่ืองรถ ถารถไมมาทําอยางไร เพราะเวลาเกิดวิกฤตจริงๆ ถารถ

มาไมไดจะทําอยางไร ถามันหารถไมได แมจะทําสัญญาเชาไวก็ตาม นี่คือเบสิคพ้ืนฐานที่คนไมเขาใจ 

วิไลพร – นี่ก็เปนประเด็นเหมือนของญ่ีปุนตอนนี้ มีอยูเมืองหนึ่งมีคนอยูประมาณ 1 ลานคน ชาวบานบอกวาอยาเพ่ิง activate เพราะมันอยูบนภูเขา หากมี

ระเบิดเกิดขึ้น สารเคมีร่ัว เวลาอพยพมันอพยพยาก ย่ิงอยูที่สูงจะลงเขาอยางไร จะอพยพคน 1 ลานคนไดอยางไร ลองนึกสภาพถนน ดังนั้นในเร่ืองสภาพพ้ืนที่ 

ต้ังอยูตรงไหน ตองมีการวางแผนในเร่ืองนี้ดวย แตของเรายังไมเคยคิดวาจะรับมือในการอพยพอยางไร 

 

ดร.ธนชาติ นุมนนท ผูอํานวยการซอฟตแวรพารค 

ดร.ธนชาต ิ– บานเรายังไมไดมีการเตรียมตัวที่ดีพอในการรับมือภัยพิบัติทุกประเภท อยางสึนามิที่ภาคใตเมื่อ 26 ธันวาคม 2547 ดูขาวตอนเที่ยงยังไมรูวาเกิด

คนตายเยอะแยะ แตคนยังดูหนังดลูะครอยู ผานมาป 2554 เราไมไดทําอะไรดีขึ้นกวาเดิมเทาไหร จากน้ําทวมนครสวรรคที่กําแพงแตก แมจะอพยพคนไดเร็ว 

แตยังไมดีมาก 

“การสอนประชาชนใหเตรียมพรอม ตองมี แตยังไมมีการสอนประชาชนใหรับรูวาวิกฤตวาตองทําอยางไร ไมมีการซักซอม อยางการจุดพลุเมื่อเกิดวิกฤต 

อยางน้ําทวมปที่แลว ที่ปากเกร็ดบอกวาใหคนดูพลุ แตก็มีคนมาจุดพลุเลน อะไรอยางนี้…เราไมมีระบบที่ดีพอ ไมมีแบบแผน” 

วิไลพร – ตองเอาแผน BCM ระดับประเทศมาทาบใหเห็น ต้ังแตเราจะเร่ิม activate เมื่อไหร จะอพยพอยางไร อพยพไปไหน เวลาเตรียมรับมือภัยพิบัติ

ตองมองในทุกกรณี เวลานี้คนมกัจะมองวา 5 เดือนน้ําจะทวมจะทําอยางไร แลวถาน้ํายอนศรละ ถาไมมาทางนครสวรรคแตมาจากทางอ่ืนจะทําอยางไร 

BCM ตองมีหลายซีนาริโอที่เลวรายสุดทุกซีนาริโอ เพราะคุณตองพรอมไมวาจะเกิดอะไรตาม ปจจุบันยังเปนแนวแคบอยู 

ดร.ธนชาต-ิ ตอนนี้รัฐบาลมองแตเร่ืองน้ําทวมอยางเดียว อยางหนวยงานผม (หนวยงานแมคือ สวทช.) ประชุมกันวามีแผนรับมือภัยพิบัติอยางไร เราก็ชี้แจงวา

เราไมไดรับมือแคน้ําทวม ถาน้ําไมทวมละ เกิดไฟไหมละ หรือกลายเปนเร่ืองอ่ืนจะรับมือกันอยางไร เราไมมีหนวยงานที่มาดูแลเร่ืองนี้ แตเรามองแควาน้ํา

ทวมคร้ังหนาจะทําอยางไร เราไมมีหนวยงานที่จะทํา BCM เหมือนตางประเทศ  

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/04/ธนชาติ-นุ่มนนท์.jpg


“ประเทศไทยไมมีแผน BCM สําหรับภัยพิบัติตางๆ อยางปใหมมีอยูปหนึ่งที่มีระเบิด ถามีระเบิดจริงๆ คนเหยียบกันตายจะทําอยางไร เราไมถูกฝกแบบ

ญ่ีปุน เขามีการซอม ผมวาเร่ืองแบบนี้มันตองฝก อยางเราอยูเมืองนอก ดึกๆ มาแลว ตองซอม แผนดินไหวทําอยางไร หลบใตโตะทําอยางไร ของเราไมมี และ

เราถือวาเร่ืองพวกนี้เปนเร่ืองนารําคาญ อยางซอมหนีไฟ คนไมสนใจ เปนรูทีนไปแลว ชิน ไมมีคนสนใจ” 

หรือภัยพิบัติอ่ืน เชน เขื่อนแตก ระบบไฟฟาดับ 2-3 จงัหวัด ทําอยางไรตอ ตองเร่ิมมีการเทสต ควรมีการทํากรณีวา เลวรายสุดจะทําอยางไร คุณพรอมแคไหน 

ตัดสินใจไดรวดเร็วแคไหน มันตองมีซีนาริโอแพลนนิ่ง 

วิไลพร - ญ่ีปุนจะเร่ิมทําแลว เขามีบทเรียนมาเยอะ และเขาเอาไปปรับเยอะเหมือนกัน แผนที่ดีตองปรับเร่ือยๆ ตามความเสี่ยงของโลกที่เปลี่ยนไป และหามเมค

แอสซัมชั่น อยางโรงงานนิวเคลียร คาดวาจะมีแผนดินไหว 7 ริกเตอร แตเกิดจริงๆ 9 ริกเตอร 

ดร.ธนชาต ิ-“ผมวานี่คือปญหาของประเทศ สังคมเราไมทําอะไรใหเปนระบบโครงสรางที่ดี สังคมเราเปน unstructured social และมันจะหนกัขึน้

เร่ือยๆ หากไมมีการวางแผนที่ดี ไมมีระบบที่ดี และไมมีคนรับผิดชอบ ปญหาคือไมมีใครรับตองรับผิดชอบ ก็จะโยนกันไป หาเจาภาพไมได”  

แตถามีภัยพิบัติในอนาคตจะทําอยางไร ไมใชแคน้ําทวม ทั้งหนวยงานรัฐและเอกชน จะรับมืออยางไร จะตองมีคนรับผิดชอบแคไหน อยางไร  

วิไลพร - จริงๆ ในยามที่เกิดภัยพิบัติ ตามหลัก BCM จะมีโครงสราง 2 แบบ 1. โครงสรางยามปกติ จะตองมแีผน หาวิธีปองกัน ชวยผลักดันใหเกิดการ

ระมัดระวัง 2. ในยามฉุกเฉิน เพ่ือใหการแกปญหารวดเร็ว ตองมีกระบวนการสั่งงานใหมที่สัง่ตรงจากท็อปกาย ตรงมาที่ทีม BCM และทีมนี้ตองมีอํานาจ

พอเพียงในการบริหารจัดการใหเกิดผลเดี๋ยวนั้น 

ดร.ธนชาต ิ– ตามกฎหมายเรามี พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยูแลว ที่ผานมาใชในกรณีเร่ืองการเมืองเปนสวนใหญ แตไมนํามาใชในกรณีภัยพิบัติ เรามองภาวะฉุกเฉินใน

เร่ืองการยิงกัน จริงๆ ตองมองภาวะฉุกเฉินมากกวาเร่ืองการการเมือง จะตองมองโครงสรางทั้งระบบ  

ปจจุบันเรามองแคน้ําทวม สิ่งที่เรารับทราบขอมูลตอนนี้คือการปองกันน้ําทวม บางคร้ังถงึจุดที่ปองกันไมได มันตองอพยพ ทําอยางไร จะแจงขาวอยางไร 

อพยพอยางไร อยางคราวที่แลวมีประกาศวาน้ําทวมแลว ตองอพยพแลว แตประชาชนก็นัง่ๆ อยูบาน ฉันไมไปก็ได เมืองนอกนี่อยางนี้ไมได ตองออกไปจริงๆ 

แตของเราบอกใหอพยพ ยังสบายใจอยูเลย มันเกิดอะไรขึ้น การบังคับของกฎหมายไมมีผลเลย มันผิดหลักการ แสดงวาระบบการสื่อสารไมดี  

หรือบางทีการสื่อสารก็ไมเขาใจ บอกวาคนที่อยูบริเวณ “ทับชางบน” ตองอพยพ แลวคนอยู “ทับชางลาง” ทํายังไง แลวเราอยูตรงไหน ตองอพยพแลวหรือ 

แตมันไมเห็นมีอะไรวิกฤต เปนตน  

วิไลพร – การสื่อสารใหถูกตอง อธิบายใหชัด ไมสับสน ตองมีความนาเชื่อถือ คนพูดตองพูดใหเปน ภัยพิบัติเปนเร่ืองตองปฏิบัติตาม ใหมีคําสั่งออกมา แต

เนื่องจากของไทยมีการแกปญหาแบบกระจายอํานาจ แตภาวะภัยพิบัติตองรวมศูนย และการบริหารตองมองภาพทั้งระบบ 

การสื่อสารตองชัด สมมติวาถาน้ําทวมแลวตองอพยพไปไหน อยางไร จริงๆ ตองดูตามพ้ืนที่แลว ไมวาจะเกิดภัยพิบัติแบบไหนเกิดขึ้น จะอพยพไปไหน อยาง

เร่ืองน้ํา ดูจากทิศทางการไหลของน้ํา การวิเคราะหตองใชขอมูลประกอบ เชน เกิดภัยพิบัติเชียงใหม คุณจะไปไหน ถาเกิดที่ภูเก็ตคุณจะไปไหน ตองมีทีม 

BCM มาวางแผน 

ความเสี่ยงที่ PwC ศึกษาไววาจะมีภัยพิบัติอะไรที่จะเกิดขึ้นบาง (18 ประเภท) ตองทําเปนคูมือใหชัดเจน ภาคไหนจะเกิดอะไรขึ้น ถาเกิดภัยแบบนี้จะเอาที่

ไหนเปนศูนย มองใหทะลุไปเลย เราจะไดไมต่ืนตระหนกเวลาเกิดภัยพิบัติ จะไดเตรียมความพรอมไวกอน ภัยจากตรงนี้ ถาตองอพยพจะอพยพอยางไร อพยพ

ไปไหน จังหวัดนี้มีคนเทานี้ ถาตองอพยพภายใน 3 วัน จะตองอพยพอยางไร 

ไทยพับลิกา : ศูนยดูและภัยพิบัติควรเปนหนาที่ใคร 

วิไลพร – หนวยปองกันสาธารณภัย (ปภ.) ของกระทรวงมหาดไทย แตเทาทีท่ราบแผน ปภ. ทุกจงัหวัดเหมือนกันหมด 



ดร.ธนชาต ิ– เวลาเกิดภัยพิบัติคนที่ไมมีอํานาจตองถอย ปลอยใหคนมีอํานาจตัดสินใจ ทีม BCM ตองมี ผมมองดเูหตุการณเกิดสึนามิ น้ําทวม สวนใหญ

นักการเมืองจะเขามามีบทบาท ทําใหการแกปญหาภัยพิบัติไดไมดีพอ ทําใหขาราชการเกรงใจ งานไมเดินตามแผน ดังนั้น ถามี BCM คนที่ไมเกี่ยวของตอง

ถอย คอมมานดไลนตองชัดเจน ใครใหญแคไหนก็ตามหากไมใชหนาที่ของคณุ คุณตองถอยออกไป 

“ผมวาเราไมมี BCM ทําใหการแกปญหาภัยพิบัติตางๆ ไมดีพอ ตองปรับที่โครงสราง”  

วิไลพร – การรับมือภัยพิบัติตองวิเคราะหแผนประเทศ พ้ืนที่ไหนมีความเสี่ยง หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ตองซอมแผน พ้ืนที่ตางกัน แผนควรตางกัน เชน 3 

จังหวัดภาคใต ภาคเหนือ ภาคอีสาน แตละพ้ืนที่ตางกัน แผนก็ตองตางกัน  

ดร.ธนชาติ – ผมวาการแกปญหาไมยากเกินไป เพียงแคทําใหเปนระบบ ใหความสําคัญกับหนวยงานที่รับผิดชอบ ปจจุบันแผน BCM ของประเทศเปนแค

แผนปองกันภัยฉุกเฉินเฉพาะดาน ตองไมใชแคปองกันน้ําทวม เพราะมีภัยพิบัติหลายประเภท เพราะถาเปน BCM จริงตองมองทะลุ แจงขาวอยางไร อพยพ

อยางไร การสื่อสารลมแลวทําอยางไร ทํางานตออยางไร ทําอยางไรไมใหมันเกิด 

แตนี่เรามาคิดเร่ืองการปองกันน้ําทวม มันคนละประเด็น เพราะบางทีไมใชแคน้ําทวม อาจจะไฟไหม ระเบิดลง จะทําอยางไร  

วิไลพร – คงตองฝกมองภาพใหญ ไมใชร่ัวแลวอุด เราเห็นประเด็นหรือยัง อยามองแคจุดๆ แกทลีะประเด็น หากร่ัวทั้งหมดก็ตายกันหมด ดังนั้นถามีแผน

ระดับประเทศ ก็มีแผนจังหวัด แผนองคกร ตอนนี้หากมีแผนประเทศกจ็ะทําไดงายขึ้นวาจะวางแผนอยางไร  
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