
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

 
 
 
โครงการ Tsunami Aid Watch  เปนโครงการหนึ่งของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล 
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดย ความรวมมือของบริษัทที่ปรึกษาและ
ทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล (Heinrich Böell Foundation: HBF)  เปนองคกรไมมุงหวังผล
กําไรที่มี แนวทางการดําเนินงานและนโยบายที่สอดคลองกับพรรคกรีน (German 
party Alliance 90/The Greens) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  มีสํานักงานใหญอยูที่       
กรุงเบอรลินเมืองหลวงของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  เปนหนวยงานที่
เนนการดําเนินงานที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางความคิดที่เปดกวางระหวาง   
ผูคนในสังคมโดยไมมุงหวังผลกําไร เปาหมายหลักของมูลนิธิคือการใหความ
ชวยเหลือดานการศึกษาการเมืองทั้งในประเทศเยอรมัน และตางประเทศอันจะ  
นํามาซึ่งการสนับสนุนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  กระตุนกิจกรรมทาง       
สังคมการเมือง  และสรางความเข าใจในวัฒนธรรมที่มีความแตกตางกัน      
โครงการ Tsunami Aid Watch เปนโครงการพิเศษโครงการหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับ
โครงการการติดตามความชวยเหลือ (Development Watch) ที่มูลนิธิไฮนริคเบิลล
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดริเริ่ม และดําเนินการมาอยางตอเนื่องใน
ระยะเวลาหลายปที่ผานมา   
 
บริษัทท่ีปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Southeast Asia Consult 
and Resource Co.,Ltd. (SEA – C.R.)           เปนบริษัทผูใหคําปรึกษาที่มีสํานักงาน
ปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม เปนองคกรที่มีศักยภาพที่โดดเดนในดานการให 
ความรวมมือเพื่อพัฒนา การพัฒนาองคกรและอํานวยความสะดวก โดยไดนํา
มุมมองทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย  และมีความแตกตางกันมาใชใน        
การปฏิบัติงานรวมกับผูวาจางทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐอยางเต็มที่ 
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ปฏิญญากระบี่วาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิอยางยั่งยืน 
 

ผูเขารวมประชุมใครขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสําหรับทุกบุคคล ชุมชน กลุม
ตางๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ฝายตางๆ และองคกรตางๆ สําหรับความ
ชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีไปยังประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26   ธันวาคม 2547   ที่ผานมา เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องสําหรับภารกิจการฟนฟูในระยะยาวที่เหลืออยู     
สึนามิไดทําใหประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย หมู เกาะมัลดีฟ และ
ประเทศอื่นๆ คงเหลือแตชายฝงซึ่งเสียหายอยางยับเยิน ชุมชน เศรษฐกิจ และผูคน
นับแสนตางตองการความชวยเหลือเปนอยางมาก อยางไรก็ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นเปนแคผลกระทบโดยตรงของสึนามิ ความพยายามชวยเหลือตางๆ เปนเพียง
ระยะเริ่มตนของการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิเทานั้น 
 
เวลาผานไปเกาเดือนหลังจากสึนามิ ความชวยเหลือไดเขาไปถึงพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบเปนสวนใหญ ที่พักอาศัยช่ัวคราวไดรับการกอสรางขึ้นสําหรับผูรอดชีวิต 
หลายพื้นที่ไดรับการจัดหาเรือและอุปกรณหาปลาที่มีความจําเปนตอการฟนฟูความ
เปนอยูสําหรับชาวประมงทองถิ่น ภารกิจที่เหลืออยูก็พรอมที่จะไดรับการดูแลโดย
ชุมชนที่ไดรับการฟนฟู  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานการณสวนใหญใน
ขณะนี้จึงถือไดวากําลังเขาสูการมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตามนับวายังหางไกลจาก
คําวาปกติสุขอีกมากนัก 
 
การฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงระยะที่สอง จากการฟนฟู
ความเสียหายไปสูการปรับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถาวรมากยิ่งขึ้น อันไดแก
การบรรเทาผลกระทบทางออมของสึนามิ ในขณะที่ความชวยเหลือฟนฟูจาก
ผลกระทบโดยตรงของสึนามิ  มีความโดดเดนดานความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีความจําเปนสําหรับการฟนฟูผลกระทบ
ทางออมจําเปนตองมุงไปที่ประสิทธิผลในระยะยาว  และความยั่งยืนเมื่อคํานึงถึง
สภาพความเปนอยู การฟนฟูเศรษฐกิจ การจัดการภัยพิบัติ กรณีที่ดินและบานพัก
อาศัยสําหรับผูไรที่อยู ผูขาดแคลนที่ทํากิน สตรี เด็ก ประเด็นทางดานเพศสภาพ 
รวมไปถึงปญหาแรงงานตางถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้ มาตรการตางๆ จึง



                                                         

มีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือในอดีต 
เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะยาว
จะเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ ตาม
ความรับรูและการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบ
จากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษ
เนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน การริเริ่มและ
การดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูล  และ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสึนามิที่เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล เพื่อการใช
งานและประโยชนของบุคคลและชุมชน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือ
ศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นําทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนา
พ้ืนที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
กวาสภาพกอนเหตุการณสึนามิ 

 
หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาล และ
สังคมทั่วไปตามแนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ ก็จะกลับ
กลายเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจสําหรับทุกคน เราเชื่อวา การรวมมือและการประสานงานที่แข็งขัน 
การเปดใจกวางและความสมัครสมานสามัคคีจะชวยเราไดในยามวิกฤติ   
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คํานําที่ 1 
 
หากพูดถึงการพัฒนาและการดําเนินระบบเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยในแงที่วา
ปจจุบันกระบวนการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิไดประสบผลสําเร็จมากนอยแค
ไหน หลายฝายยังมีความเห็นขัดแยงกันอยูในประเด็นนี้    ในขณะที่การซอมอพยพ
หลบภัยสึนามิในพื้นที่จังหวัดที่ไดรับผลกระทบที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2550 ที่ผานมานั้นสวนหนึ่งก็ไดรับเสียงช่ืนชมจากหลายๆ ฝายที่ใหความสนใจ 
ในขณะที่อีกดานหนึ่งก็กลับมีวิพากษวิจารณเกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเสียงสะทอน
จากภาคประชาสังคมและนักเขียนอิสระที่ย้ํ าเตือนวาระบบเตือนภัยยังคงมี
ขอบกพรองตางๆ ที่มีการอภิปรายมาแลวกอนหนานี้ซึ่งเปนขอบกพรองที่มีมาตั้งแต
เริ่มสรางระบบ  
 
การวิเคราะหและนําประเด็นบางประเด็นที่เกิดขึ้นในกระบวนการการฟนฟูระยะ
กลางเขาสูกระบวนการอภิปรายวาดวยการฟนฟูหลังภัยพิบัติถือเปนหนึ่งใน
วัตถุประสงคสําคัญของโครงการ สึนามิ เอด วอทช (Tsunami Aid Watch 
programme (TAW)) ซึ่งเปนโครงการหนึ่งภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิไฮนริค
เบิลล (Heinrich Böll Foundation) สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสิ่ง
ที่ถือเปนหัวใจสําคัญของแนวทางในการดําเนินงานของโครงการสึนามิ เอด วอทช
คือการสรางเวทีหรือชองทางเพื่อที่ จะเผยแพรมุมมองเกี่ ยวกับปญหาจาก
กระบวนการฟนฟูของชุมชนผูไดรับผลกระทบใหสาธารณะชนไดรับทราบ       
 
สําหรับเนื้อหาตางๆ ที่ปรากฏอยูในเอกสารรวบรวมขอมูลวาดวยการพัฒนาระบบ
เตือนภัยสึนามิฉบับนี้ ไดมีการรวบรวมขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากมุมมอง
ของตัวแทนจากกลุมตางๆ ของผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ประสบภัยที่ไดใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิในระยะ 30 เดือนหลังเหตุการณสึนามิเขาไว
เปนสวนหนึ่งดวย นอกจากนั้นหนังสือฉบับนี้ยังมีเนื้อหาที่เปนขอเสนอแนะจาก



                                                         

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดเสนอไปยังรัฐบาลเมื่อป 2549 โดยได
มีการแปลเปนภาษาอังกฤษเปนครั้งแรกเอาไว   ซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ถือเปนฐาน
ในการพัฒนาระบบเตือนภัยที่ตอจากนั้น      
 
มูลนิธิไฮนริคเบิลล ใครขอขอบคุณทีมงานโครงการสึนามิ เอด วอทชที่ได
ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ในหนังสือรวบรวมขอมูลที่มีคาฉบับนี้ 
รวมทั้งขอขอบคุณตัวแทนจากชุมชนบานน้ําเค็ม บานเกาะมุก บานทุงหวา และผูที่มี
สวนเกี่ยวของอื่นๆ ทุกกลุมที่มาจากจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิซึ่งไดรวม
เสนอขอคิดเห็นและใหขอแนะนํา นอกจากนี้ทางมูลนิธิไฮนริคเบิลลยังใครขอแสดง
ความขอบคุณไปยังสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดอนุญาตใหมีการ
เผยแพรและแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ดวย 
 
เราหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะทําใหผูอานที่ยังไมมีความเขาใจในประเด็น
การพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิไดรับความเขาใจอันดีและมองเห็นภาพที่ชัดเจนใน
ประเด็นนี้ และหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนเปนประโยชนกับผูที่ เกี่ยวของใน
กระบวนการการฟนฟูหลังสึนามิตอไป  
 
เชียงใหม 18 สิงหาคม 2550  
ดร.ไฮเกอ เลิซมานน 
ผูอํานวยการมูลนิธิไฮนริคเบิลลสํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 
 
 
 
 
 



                                                         

คํานําที่ 2 
 
ความผิดพลาดของระบบเตือนภัยสึนามิ และตัวระบบเตือนภัยสึนามิเองถือเปน
หัวขอที่ไดรับการอภิปรายโดยชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ และหนวยงานที่
ใหความชวยเหลือชุมชนผูประสบภัย นับตั้งแตคลื่นยักษไดเขามาโจมตีชายฝงอันดา
มันเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547  การเริ่มซอมอพยพหลบภัยสึนามิโดยใชระบบเตือน
ภัยทุกสวนก็พ่ึงจะเริ่มขึ้นโดยเปนการซอมในพื้นที่หกจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยสึนามิพรอมกันในเดือนกรกฎาคมป 2550 ที่ผานมานี้  แตนาเสียดายที่การซอม
หลบภัยในครั้งนี้เรากลับไดเห็นระบบที่เราไมไดคาดหวังวาจะมีนั่นคือเปนระบบที่
ยังขาดกระบวนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งที่ทุกฝายที่ เกี่ยวของตางก็ ต้ังใจ
ปฏิบัติงานอยางที่สุดแลวก็ตาม     
 
แมวาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดอางวาไดมีการพัฒนาระบบเปนแบบบูรณาการและ
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตลอดกระบวนการพัฒนาแลวก็ตาม แตสุดทายแลวระบบที่
เกิดขึ้นก็มีลักษณะที่ชุมชนยังขาดความรูสึกของการเปนเจาของ  ทั้งยังมีความสับสน
ในเรื่องความชัดเจนของปายและเสียงสัญญาณเตือนภัย  และเกือบเรียกไดวาไมไดมี
การบูรณาการใหสอดคลองกับสภาพของชุมชนทองถิ่นเลยแมแตนอย หรือกลาวได
วาโครงการนี้เปนโครงการที่ดําเนินการจากบนลงลางกลาวคือเปนโครงการจาก
รัฐบาลที่ไมไดใหเอื้อประโยชนใหเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในระดับชนบท  จะเห็นวา
ระบบเตือนภัยสึนามิไดมีการดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการที่จะสนับสนุน
การทองเที่ยวของไทย ที่แสดงใหนักทองเที่ยวผูที่จะเดินทางเขามาช่ัวครั้งช่ัวคราว
ไดเห็นมากกวาที่จะเปนระบบที่จะคํานึงถึงความปลอดภัยที่จะเกิดกับประชาชนผูตํ่า
ตอยที่อาศัยอยูในพี้นที่อยางถาวร      
 
อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้ไดรับการออกแบบใหเปนหนังสือรวบรวมขอมูล 
นอกเหนือจากเนื้อหาในสวนที่เปนบทสงทายในตอนทายของสวนที่หนึ่งแลวขอมูล



                                                         

ตางๆ ในหนังสือเลมนี้ผูอานจะไดรับขอมูลตรงที่ไมไดเปนการวิพากษวิจารณขอดี
ขอเสียของระบบแตอยางใดเพื่อใหผูอานไดมีความคิดเห็นที่เปนของตนเองไมวา
ความคิดเห็นนั้นจะสอดคลองกับมุมมองของทีมงานโครงการสึนามิ เอด วอทช
หรือไมก็ตาม   ในสวนที่หนึ่งในหนังสือเลมนี้  ไดมีขอเสนอแนะจากชุมชน
ผูประสบภัยสึนามิในจังหวัดพังงา และกระบี่ถึงระบบเตือนภัยที่ไดพัฒนาไปแลว  
และในสวนที่สองจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการเสนอขอแนะนําไปยังรัฐบาล 
และหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาระบบเตือนภัย  ขอมูลตางๆ ใน
หนังสือเลมนี้ไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษเปนครั้งแรกโดยไดมีการเรียบเรียง
ภาษานอยที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อใหตรงกับตนฉบับมากที่สุด  
 
ทีมงานโครงการสึนามิ เอด วอทชหวังวาหนังสือรวบรวมขอมูลฉบับนี้จะทําใหเกิด
การอภิปราย และสงเสริมใหมีการอภิปรายในประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบเตือน
ภัยสึนามิในประเทศตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ และนั่นก็จะทําใหเกิด
ประโยชนกับทุกฝายหากในอนาคตจะมีการบูรณาการการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนา
มิในประเทศใดๆ โดยสะทอนสภาพปญหา และกระบวนการในการพัฒนาระบบ
เตือนภัยในประเทศไทย   
 
ณ บานน้ําเค็ม พังงา  2 กันยายน 2550 
คารล เอช เซกชไนเดอร 
ผูอํานวยการโครงการ สึนามิ เอด วอทช   
     
 
 
 
 
 
 



                                                         

สวนท่ีหนึ่ง 
 
 
การตอบสนองของชุมชนผูประสบภัยหลงัจากสภาทีป่รึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตไิดสงขอเสนอแนะในการพฒันา 
ระบบเตือนภัยสึนามิไปยงัรัฐบาล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ผูเขียน:   คารล เชกชไนเดอร, ทิวาวรรณ ชัยขาว และ รอมลี แมเราะ  
แปลไทย-อังกฤษ:  กฤษณะ ปญญาจันทร และศักดิ์เกรียงไกร ปญญาวัตร    
บรรณาธิการ:  คารล เชกชไนเดอร เวด แมกกี และ ลารส เคราเซอ  
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1.   ขอมูลเบื้องตน 
 
1.1   การพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย และการอพยพหลบภัย 
 
ในระยะ  7  เดือนภายหลังการเกิดภัยพิบั ติสึนามิ  คณะทํางานคุณภาพชี วิต 
สาธารณสุขและคุมครองผูบริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเริ่ม
ศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อใชในการพัฒนาระบบเตือนภันสึนามิ และไดใช
ผลการศึกษาในระยะ 7 เดือนนี้เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานในการประชุมสัมมนาในวันที่ 
22 สิงหาคม 2549 รวมกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน
ที่ประสบภัยรุนแรง  และยังใชโอกาสครั้งนี้เพื่อศึกษาประสบการณการพัฒนาระบบ
เตือนภัยของจังหวัดพังงาอีกดวย จากการประชุมในครั้งนั้นทางสภาที่ปรึกษา ฯ ไดมี
การสรุปขอเสนอแนะจากภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งหมดที่สงตัวแทนเขารวมการ
ประชุม เพื่อเปนความเห็นและขอเสนอแนะที่ตอมาไดเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเรื่อง
แนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย และหลบภัย กรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิ 
เมื่อ 19 ตุลาคม 2549 ที่ผานมา (ดูเนื้อหาในสวนที่สองของหนังสอืเลมนี้ประกอบ)  
 
จากนั้น ในระยะ 30 เดือน หลังเหตุการณภัยสึนามิผานไป โครงการสึนามิ เอด 
วอชท (Tsunami Aid Watch) ไดทําการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นจากตัวแทน
กลุมเปาหมายในพื้นที่ประสบภัยที่ไดเขารวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ทาง  
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดขึ้นกอนหนานี้ เพื่อศึกษาและ
รวบรวมขอคิดเห็น ขอแนะนํา และประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือนภัย 
การเผชิญภัย และการอพยพหลบภัยของชุมชม  เปาหมายของการรวบรวมขอมูลจาก
กลุมเปาหมายในครั้งนี้คือการศึกษาถึงความกาวหนาในการนําความคิดเห็นจาก
ตัวแทนกลุมเปาหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือนภัยฯ ที่เสนอกอนหนานี้ไปใช
ปรับปรุงและพัฒนา ระบบเตือนภัยสึนามิ รวมทั้งไดใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของชุมชนมากนอยแคไหน โดยตัวแทนที่เขารวมในการประชุมกับโครงการ   
สึนามิ เอด วอทชนี้ก็ไดแก ตัวแทนจากชุมชนบานน้ําเค็ม ชุมชนเกาะมุก ชุมชน      
ชาวมอรแกน (บานทุงหวา) ตัวแทนภาคการทองเที่ยว และองคกรพัฒนาเอกชน  
หรือ NGO ในพื้นที่    
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จากการประชุมกับกลุมเปาหมายดังกลาว ทีมงานสึนามิ เอด วอทชพบวาแมรัฐบาล
จะไดรับขอเสนอแนะจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปแลวก็ตามแต
การพัฒนาและการปรับปรุงแกไขระบบเตือนภัยสึนามิเพื่อใหสอดคลองตาม
ความเห็นของชุมชนยังคงไมมีความคืบหนาแตอยางใด เนื้อหาในสวนตอไป       
ทางโครงการสึนามิ เอด วอทชจะเสนอขอมูลจากผูเขารวมการประชุมที่ได               
มีการเสนอแนะขอคิดเห็น และทวงติงปญหาในการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิ    
ในระยะเวลาตั้งแตที่ไดมีการเริ่มดําเนินการมาแลวจนกระทั่งถึงเดือนกันยายน        
ป  2550 นี้           
 
1.2   การทํางานของระบบเตือนภัยสึนามิมีลักษณะเปนอยางไร   
 
การทํางานของระบบเตือนภัยสึนามิที่ทําการติดตั้งในพื้นที่ประสบภัย  6 จังหวัด
ภาคใต ที่มีการทํางานของระบบเตือนภัยประกอบดวย หอสัญญาณเตือนภัย ปาย
บอกทิศทางอพยพหลบภัย และจุดหลบภัย ซึ่งเมื่อเกิดภัยสึนามิขึ้นในพื้นที่สถานี
ควบคุมและสงขอมูลของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ จะทําการกดปุมสงสัญญาณ
เตือนภัยแจงขอมูลผานดาวเทียมไปยังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ติดตั้งบนหอ
สัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ตางๆ โดยจะใชเวลาประมาณ 2 นาทีในการสงสัญญาณ
เตือนภัยดังกลาว จากนั้นหอสัญญาณเตือนภัยแตละแหง จะทําการสงสัญญาณเตือน
ภัยใหแกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย  
 
ซึ่งหอสัญญาณเตือนภัยนั้นมีกําลังในการสงสัญญาณใหแกประชาชนในรัศมีไมตํ่า
กวา 1 กิโลเมตรดวยพลังงานเสียงโดยเฉลี่ยไมตํ่ากวา 121 เดซิเบล ในการสง
สัญญาณเตือนภัยจะเริ่มจากการสงเสียงเตือนภัยดวยเสียงไซเรนกอน จากนั้นก็จะ
เปนเสียงไซเรนลลับกับเสียงเตือนภัย 5 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน เสียงไซเรนจะเริ่มจากความถี่นอยและคอยๆ 
เพิ่มความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับ   
 
เมื่อประชาชนและนักทองเที่ยวไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากหอเตือนภัย ก็จะ
อพยพหลบภัยไปยังอาคารหลบภัยหรือหอหลบภัยที่มีการจัดตั้งในพื้นที่ แตหาก
กรณีในบางพื้นที่ที่ยังไมมีการจัดตั้งอาคารหลบภัย หรือหอหลบภัยดังกลาว 
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ใหทําการอพยพไปยังจุดปลอดภัยซึ่งเปนพื้นที่สูงในพื้นที่ที่อยูหางจากชายฝงทะเล 
ทั้งนี้ในการอพยพหลบภัยดังกลาว ใหประชาชนสังเกตจากปายบอกทิศทางหนีภัยที่
ติดตั้งในพื้นที่ เพื่อไปยังจุดปลอดภัยไดเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
 
สําหรับปายบอกทิศทางหนีภัยที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงนั้นจะทําการติดตั้งตามแนวถนน
ในชุมชน และตลอดแนวชายหาดที่มีประชาชนและนักทองเที่ยวสัญจรไปมา ปาย
ดังกลาวจะมีทั้งหมด 6 แบบดวยกัน เพื่อใชในการเตือนภัยสําหรับประชาชนและ
นักทองเที่ยวใหมีความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณสึนามิ ไดแก ปายเตือนภัยวาเปน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยหากมีการเตือนภัยใหรีบเคลื่อนยายไปยังจุดที่สูงหรือจุดที่ปลอดภัยใน
พ้ืนที่  ปายบอกเสนทางอพยพเมื่อไดรับสัญญาณเตือนภัยสึนามิ ปายบอกสถานที่
สําหรับรวมตัวผูหลบภัย จุดหลบภัยที่มีการจัดตั้งในพื้นที่ ซึ่งสามารถกันแดด กันฝน
ไดระหวางที่ผูประสบภัยรอจนพนภัย  และแตละปายจะประกอบดวยสัญลักษณ
เตือนภัยตางๆ มีตัวเลขบอกถึงระยะทางในการหนีภัย มีตัวหนังสือกํากับไวเพื่อ

รูปที่ 1: รูปแบบการดําเนินการอพยพหลบภัยสึนามิที่โครงการสึนามิ เอด วอทชเสนอ  
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อธิบายการหนีภัยไปยังจุดตางๆ ในพื้นที่ โดยตัวหนังสือจะมี 2 ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษประกอบในแตละปาย    
 
1.3   ความเปนมา 
 
จากความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับชุมชน 
และผูประสบภัยคือการพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย อพยพหลบภัยอันเกิดจาก 
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และ       
ภาคประชาชน ที่รวมแรงรวมใจกันพัฒนาระบบที่เปนฐานอันเขมแข็งในการเตรียม
รับมือกับพิบัติภัยทางธรรมชาติที่ไมสามารถคาดการณไดวาจะมาเยือนอีกเมื่อไหร 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความเชื่อมั่นในระบบที่รวมกันพัฒนาจึงควร
เปนสิ่ งที่ตองมอบใหแก ผูที่อยูอาศัยในพื้นที่ เสี่ ยงภัย  ผูประกอบธุรกิจการ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว หรือแมแตผูที่เขาไปในพื้นที่ในชวงระยะเวลาสั้นๆ  
 
สิ่งสําคัญที่รัฐบาลควรคํานึงถึงเปนประการแรก นั่นคือ การใหเกียรติตอความ
คิดเห็น และคําช้ีแนะตางๆ อันมาจากคนระดับชุมชน กลุมคนผูทํางานในพื้นที่ที่
พวกเขาตองอยูกับความเสี่ยงภัยพิบัตินั้นตลอดเวลา ซึ่งแนนอนวาคนเหลานี้จะตอง
ไดรับผลกระทบโดยตรงถาหากเกิดสึนามิขึ้นอีกครั้งในอนาคต  
 
การมีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงประสิทธิผลในการทํางาน
ที่มีความสอดคลองกับความตองการของผูอยูอาศัยและเขาไดกับสภาพพื้นที่ไมเพียง
จะทําใหเกิดความเปนปกติสุขทางสังคมของชุมชนเทานั้น แตยังจะชวยพัฒนา
โครงสรางทางเศรษฐกิจ ที่มีธุรกิจการทองเที่ยวเปนหัวใจสําคัญในการดึงรายได
ใหแกชุมชน และนอกจากนี้การสรางระบบเตือนภัยที่สรางความมั่นใจ และเปน
ระบบที่มีความยั่งยืนใหแกนักทองเที่ยว  จะชวยยกระดับความเชื่อมั่นของ
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในพื้นที่ซึ่งที่สุดจํานวนนักทองเที่ยวที่จะเขามาใน
พ้ืนที่ประสบภัยก็จะมีเพิ่มมากขึ้น   
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2.   บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของชุมชนตอการทํางานของระบบ    
เตือนภัยสึนามิ 30 เดือนภายหลังเหตุการณสึนามิ 
 
2.1 แนวความคิดหลักและการทํางานระบบเตือนภัยสึนามิ 
 
ระบบเตือนภัยสึนามิในมุมมองของชุมชน คือ ระบบที่สรางความมั่นใจใหกับชุมชน
และผูที่อยูใน     พ้ืนที่วาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัยบนพื้นฐานที่มีระบบ
เตือนภัยที่มีความพรอมในการทํางานและมีประสิทธิภาพในการเตือนภัยลวงหนา
กรณีเกิดภัยพิบัติสึนามิขึ้น รวมทั้งเปนระบบที่มีแผนการอพยพหลบภัย แผนการ
รองรับในการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของชุมชนไดอยางแทจริง 

 
หอสัญญาณเตือนภัยสึนามิ 

การทํางานของหอสัญญาณเตือนภัย ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติเปนผูดูแลสง
สัญญาณเตือนภัยหากมีภัยพิบัติสึนามิเกิดขึ้น โดยมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัด
แตละจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมบัญชาการในการสงสัญญาณเตือนภัย
ใหแกชุมชน แตภายหลังจากที่มีการผิดพลาดในการสงสัญญาณเตือนภัย ทําให
ประชาชนเกิดความเขาใจผิดคิดวาจะเกิดภัยสึนามิจึงไดมีการว่ิงหนีภัยจนเกิด
อุบัติเหตุและไดรับบาดเจ็บขึ้น จากความผิดพลาดครั้งนั้น สงผลใหประชาชนเกิด
ความไมมั่นใจตอระบบการทํางานเตือนภัยของหอสัญญาณเตือนภัย  
 
การผิดพลาดในครั้งนี้ยังเปนการย้ําวาขอสงสัยของประชาชนที่วาเจาหนาที่ตางๆ คง
ไมตองการที่จะรับผิดชอบกรณีความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับตน และเปนไปไดวา 
ในขณะนี้เจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบก็ไมมีใครกลาตัดสินใจดําเนินการ 
สงสัญญาณเตือนภัยจากหอสัญญาณเตือนภัยเนื่องจากเกรงวาจะกอให เกิด         
ความผิดพลาดขึ้นอีก  
 
เทาที่ชุมชนทราบการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของหอสัญญาณเตือนภัยนั้น 
เคยมีการทดสอบการใชงานเพียงครั้งเดียว ดวยวิธีการเคาะไมโครโฟนของหอ
สัญญาณเตือนภัยวายังสงเสียงดังหรือไม แตยังไมมีการทดสอบการทํางานทั้งระบบ
การตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดควรดําเนินการโดยการใชสัญญาณเตือนภัยที่
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แทจริงเพื่อตรวจสอบวาหอสัญญาณเตือนภัยวามีประสิทธิภาพในการสงสัญญาณ
เตือนภัยไดไกลตามระยะทางที่กําหนดไวหรือไม  
 
และจากการที่ชาวบานยังไมเคยไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัยนั้น ทําใหไมสามารถ
แยกแยะความแตกตางระหวางเสียงไซเรนของรถพยาบาล หรือรถตํารวจ กับเสียง
สัญญาณเตือนภัยของหอเตือนภัย ซึ่งหากเกิดภัยพิบัติขึ้นแลวมีการสงสัญญาณเตือน
ภัยอาจทําใหประชาชนเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนและไมแนใจวาเสียงที่ไดยินนั้น 
เปนเสียงสัญญาณเตือนภัยพิบัติ หรือเสียงของรถตํารวจหรือรถพยาบาลที่กําลังไป
ปฏิบัติหนาที่ขณะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ 
 
ในสวนของระบบการดูแลรักษาและตรวจเช็คสภาพการทํางานของหอสัญญาณ
เตือนภัย ภายหลังจากการติดตั้งในพื้นที่ตางๆ ยังไมมีหนวยงานหรือองคกรที่
รับผิดชอบใดๆ เขามาดําเนินการตรวจเช็คสภาพของระบบหรือทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการทํางานแตอยางใด ซึ่งทําใหประชาชนเกิดความไมมั่นใจวา     
หอสัญญาณเตือนภัยนั้นมีความพรอมในการทํางาน และมีประสิทธิภาพในการ   
เตือนภัยลวงหนาใหแกประชาชนและนักทองเที่ยวในพื้นที่ไดจริง  ดวยเหตุนี้ทําให
ประชาชนในชุมชนสวนใหญจึงเชื่อในภูมิปญญาของตนในการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และลางบอกเหตุตางๆ มากกวาที่จะฝากความหวังและ
ใหความเชื่อมั่นในการทํางานของระบบเตือนภัยที่ทางภาครัฐไดทําการติดตั้งไวใน
พ้ืนที่ 
 
ในระยะเวลาภายหลังจากการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยไดมีการจัดประชุมสัมมนา
ของหลายหนวยงานหลายครั้งเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิที่มีการระดม
ความคิดจากหลายฝาย ซึ่งไดรวมกันนําเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ 
ตอการพัฒนาแนวทางการทํางานของระบบเตือนภัยสึนามิ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบเตือนภัยใหมีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับสภาพพื้นที่ยิ่งขึ้น แตเมื่อเวลาผานไปยังไมมีหนวยงานหรือ
องคกรที่รับผิดชอบใดเคลื่อนไหว และเขามาดําเนินการตามความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะนั้นเลย 
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การทํางานเกี่ยวกับการฟนฟูสึนามิในชวงแรกๆ ไดมีหนวยงาน องคกรตางๆ จากทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชนเขามาทํางานชวยเหลือและฟนฟูในพื้นที่
ประสบภัยอยางหลากหลาย รวมถึงไดมีการจัดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิขึ้นในพื้นที่ 
แตในปจจุบันหนวยงานหรือองคกรจากภาครัฐกลับหายไป  ไม เคยเขามา
ประสานงานหรือสรางความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของระบบเตือนภัยใหแก
ชาวบานและผูที่อยูในพื้นที่ ความตอเนื่องของการทํางานรวมและความชวยเหลือ
เหลานั้นไดหยุดลงและหายไป เหลือแตเพียงองคกรพัฒนาเอกชนเทานั้นที่ยังคง
ทํางานเกี่ยวกับการฟนฟูสึนามิในชุมชนอยางตอเนื่องเสมอมา 
 
 ปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ และจุดหลบภัย 
ในการติตตั้งปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ และจุดหลบภัย ทางหนวยงาน
หรือองคกรที่รับผิดชอบในการติดตั้งยังคงมีกลยุทธและวิธีการดําเนินงานคลายกับ
วิธีการดําเนินการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัย ซึ่งดําเนินการโดยขาดการมีสวนรวม
จากชุมชนในการแสดงความคิดเห็นตอการติดตั้งปายชนิดตางๆ ใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ วาควรมีการติดตั้งอยางไรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอคนในชุมชนและผูที่มาทองเที่ยวสําหรับบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ และ
จุดหลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่  
 
ตลอดจนหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบไมมี
การเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหความรูและ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของปายบอก
ทิศทางหนีภัยฯ แตละชนิด วิธีการอาน การแปล
ความหมายและสัญลักษณตางๆ ในแตละปายวา
ใหปฏิบัติอยางไรเมื่อเกิดพิบัติภัยใหแกคนใน
ชุมชนและนักทองเที่ยว ทําใหปายที่ทําการติดตั้ง
เหลานั้นไมไดกอใหเกิดประโยชนตอผูคนใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแตอยางใด เปนเพียงวัตถุช้ินหนึ่งที่
ติดตั้งเพื่อแสดงใหเห็นวามีการดําเนินการใช
งบประมาณในสวนของการติดตั้งตามนโยบาย
ของรัฐใหแลวเสร็จเทานั้นเอง 
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ในสวนเรื่องการดูแลบํารุงรักษาและการตรวจเช็คสภาพของปายบอกทิศทางหนีภัยฯ 
ในพื้นที่ ก็ยังไมมีหนวยงานจากภาครัฐหรือองคกรที่รับผิดชอบมาดําเนินการดูแล
เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนจากปายตามที่ไดกําหนดวัตถุประสงคการทํางาน
ของปายแตอยางใด  บางปายเกิดการชํารุดเสียหาย  จุดติดตั้งไมเหมาะสมถูกบดบัง
ดวยปายโฆษณาตางๆ  บางปายลมเสียหาย ก็ยังไมมีการดําเนินการแกไขแตอยางใด 
 
ในการอพยพหลบภัยของผูประสบภัยยังคงอพยพหลบภัยไปตามเสนทางคมนาคม
ในชุมชน ถนนหนทาง ตรอก ซอยตางๆ เพื่อใชเปนเสนทางหนีภัยซึ่งยังไมมีการ
จัดเตรียมเสนทางหนีภัยเฉพาะที่เตรียมไวสําหรับการอพยพหลบภัยกรณีหากเกิดภัย
พิบัติขึ้น ซึ่งเปนอุปสรรคในการอพยพของผูประสบภัย เปนเสนทางที่คับแคบและ
ใชในการอพยพรวมกันทั้งรถยนต รถจักรยานยนต และประชาชน จนกอใหเกิด
อุบัติเหตุจากการอพยพหลบภัยขึ้นในแตละครั้งหรือแมแตในการซักซอมการ    
หลบภัยก็ตาม   
 
ในการจัดทําเสนทางอพยพหลบภัยหลักในพื้นที่ รัฐควรมีนโยบายใหจัดทําเสนทาง
หนีภัยที่มีความชัดเจน เชน การสรางถนนที่เปนเสนทางหนีภัยโดยการใชอิฐ        
ตัวหนอนสีแดงปูเปนเสนทางตรงกลางถนนเพื่อแสดงเสนทางอพยพหลบภัยไปยัง
จุดหลบภัยในพื้นที่ ซึ่งในสถานการณจริงเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ การสังเกตการอาน
ปายบอกทิศทางคงจะเปนการใชเวลามากตอการทําความเขาใจตอปายนั้น หรือ
บางครั้งอาจทําใหความเขาใจคลาดเคลื่อน เกิดความสับสนในการหนีภัย ซึ่งใน
ความเปนจริงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น การหนีภัยเพื่อเอาตัวรอดจะเปนเวลาที่รวดเร็วและ
มีความวุนวาย การที่มีสัญลักษณเพื่อบอกทางในการหนีภัย โดยที่ผูประสบภัยไม
ตองใชสมาธิในการพินิจพิจารณาเสนทางหนีภัยมาก จะเปนประโยชนสําหรับ    
การหนีภัยมากกวา   ดังนั้นการทําเสนทางหนีภัยที่มีอิฐตัวหนอนสีแดงเปน
สัญลักษณลูกศรช้ีนําไปยังจุดปลอดภัยจะเปนวิธีการที่อํานวยความสะดวกในการ
หนีภัยไดรวดเร็วและทันการณกวาการทําความเขาใจกับปายบอกทิศทางในพื้นที่ 
อีกทั้งการดูแลบํารุงรักษาก็สะดวกและมีความคงทนมากกวาปายเตือนภัยที่ไดทํา
การติดตั้งไวแลว 
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หอหลบภัย 
 

แนวคิดหลักในการจัดตั้งหอหลบภัย ไมควรใชหลักเกณฑในการจัดตั้งหอหลบภัย
เฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีจุดปลอดภัยหางจากชุมชนหรือชุมชนที่เปนพื้นที่ราบไมมีที่
สูงเทานั้น ซึ่งควรมีแนวคิดและหลักการจัดตั้ง  หอหลบภัยใหครอบคลุมในทุกพื้นที่
ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมองถึงหลักความเปนจริงในกรณีเกิดเหตุพิบัติภัย
ขึ้น ซึ่งแมวาพื้นที่หนึ่งๆ จะมีหอหลบภัยติดตั้งอยูก็ตามแตหนวยงานที่รับผิดชอบก็
ตองพิจารณาดวยวาระยะหรือตําแหนงในการติดตั้งหอเตือนภัยในแตละจุดจะ
รองรับประชาชนจากในพื้นที่เอง และพื้นที่ใกลเคียงไดอยางเหมาะสมหรือไม  
 
เนื่องจากระยะทางอาจเปนอุปสรรคตอประชาชนบางกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
เสี่ยงที่เปน ผูสูงอายุ ผูปวย ผูพิการ เด็กเล็ก และ หญิงมีครรภ  โดยกลุมคนเหลานี้จะ
มีความสามารถในการหลบหนีไดไมเทากับคนปกติในยามฉุกเฉิน ดังนั้นหลักเกณฑ
ในการจัดตั้งหอหลบภัยจึงควรใหครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย และใหเอื้ออํานวย
ความสะดวกตอประชาชนผูประสบภัยในกลุมดังกลาวที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดในกรณีเกิดพิบัติภัย   
  

การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัย 
 

ภายหลังเกิดเหตุการณสึนามิ ไดมีการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัย ปายบอกทิศทาง
หนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัยตางๆ รวมทั้งมีหลายหนวยงานที่ดําเนินการจัดตั้ง
ประชุม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือนภัยหลายครั้ง แตชุมชนยังไมเคยไดรับ
การประสานงาน หรือประชาสัมพันธใหทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมและ
การซักซอมอพยพหลบภัย ตลอดจนการใชประโยชนจากปายบอกทิศทางหนีภัย 
เสนทางอพยพแตอยางใด รวมถึงยังไมมีหนวยงานหรือองคกรใดมาใหความรู หรือ
ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอพยพหลบภัยอยางปลอดภัยไปยังอาคารหลบภัยใน
พ้ืนที่เพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตจุากการอพยพหลบภัยกรณีเกิดภัยพิบัติจากสึนามิขึ้น 
 
ขณะนี้จึงกลาวไดวายังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบในเรื่องการใหขอมูลการหลบภัย
อยางปลอดภัยใหกับชุมชนไดรับทราบ และแผนการเตรียมความพรอมและการ
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ซักซอมอพยพหลบภัยควรมีการจัดทําใหมีความชัดเจนและครอบคลุมผูประสบภัย 
โดยที่การเตรียมความพรอมและการซักซอมอพยพหลบภัยนั้นตองใหทุกคนใน
พ้ืนที่ไดมีสวนรวมในการซักซอม โดยไมไดเปนแผนการเตรียมความพรอมและ
ซักซอมสําหรับเฉพาะกลุมบุคคลใดเพียงกลุมเดียว แตจะเปนแผนที่กําหนดใหเปน
สิทธิ และหนาที่ของทุกคนในการเขารวมซักซอมการอพยพหลบภัยเพื่อเปนการ
ซักซอมความพรอมกรณีที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ขึ้นอีก 
  
2.2 การจัดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิ  
 

หอสัญญาณเตือนภัยสึนามิ 
 

ภาครัฐไดดําเนินการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ประสบภัย โดยที่    
ไมมีการสํารวจความคิดเห็น หรือความตองการที่แทจริงจากชุมชน ระยะหางของ
หอสัญญาณเตื อนภัยที่ ทํ าการติดตั้ งมี ระยะใกล กันมากจนเกินไปซึ่ ง ใน               
ความจริงแลวตามศักยภาพของการสงสัญญาณเตือนภัยไมตํ่ากวา 1 กิโลเมตร จนถึง 
2 กิโลเมตร สงผลใหการสงสัญญาณเตือนภัยไมเต็มประสิทธิภาพ และในการ   
ติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยก็ยังมีการดําเนินการไมครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย    
ตัวอยางเชน กรณีที่บานน้ําเค็ม ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา มีการติดตั้ง
หอสัญญาณเตือนภัยจํานวน 2 แหง คือ ที่สถานีอนามัยบานน้ําเค็ม และโรงเรียน 
บานน้ําเค็ม ซึ่งหอสัญญาณเตือนภัยทั้งสองแหงมีระยะหางกันเพียงประมาณ        
500 เมตรเทานั้น  
 
อีกทั้งจํานวน    หอสัญญาณเตือนภัยไมเพียงพอ  ไมครอบคลุมพื้นที่ เสี่ยงภัย 
โดยเฉพาะบริเวณแหลมปอม แหลมสน และบริเวณอนุสรณสถานซึ่งเปนจุดที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยสึนามิมากที่สุดในหมูบ านน้ํ า เค็มแตกลับไมมีการติดตั้ ง             
หอสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ดังกลาวแตอยางใด  
 
ในการดําเนินการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยเพื่อเปนสิ่งที่ใหความเชื่อมั่นแกผูอยู
อาศัยและนักทองเที่ยวในพื้นที่วาพวกเขามีสิ่งที่คอยเตือนภัยในกรณีหากเกิด        
ภัยพิบัติขึ้น และสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพอยางมีประสิทธิผล ควรใหมี
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การศึกษาบริบทของชุมชน บริบทของพื้นที่กอนที่จะทําการติดตั้ง เพื่อใหมีความ
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ของชุมชน 

 
ปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัย  

 
ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง ชุ ม ช น
ผู เข ารวมการประชุมป าย
บอกทิศทางหนีภัย เสนทาง
อพยพ และจุดหลบภัย ไมมี
ความสําคัญสําหรับพวกเขา
มากนัก ซึ่งคนในชุมชนเอง
ไมไดใหความสนใจในการ
ใชประโยชนจากปายบอก
ทิศทางหนีภัยฯ และไมมีการ
กล า วถึ งป า ยดั งกล า วแต   

อยางใด เพราะแตละปายไดบอกทิศทางหนีภัยไมชัดเจน   

เชนกรณีของปายที่มีลูกศรช้ีนําใหผูประสบภัยว่ิงขนานไปกับชายหาด ซึ่งในความ
เปนจริงแลวในการแนะนําใหว่ิงขนานไปกับชายหาดที่กําลังมีคลื่นยักษซัดเขาหาฝง
นั้น ไมสามารถทําใหรอดพนและปลอดภัยจากคลื่นยักษที่กําลังถาโถมเขาหาชายฝง
ได และปายบอกทิศทางนั้นไมมีความสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ปายชักนําใหคนหนี
ไปในเสนทางเดียวกันจนทําใหทางคับแคบและเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการอพยพหลบ
ภัยนั้นได  ตัวเลขที่กํากับบนปายบอกระยะทางการวิ่งหนีภัยที่มีระยะทางไกลมาก
เกินไป ซึ่งจะสังเกตไดวาบางปายบอกใหว่ิงเปนระยะทางไกลถึงกวา 3-4 กิโลเมตร 
ซึ่งเปนอุปสรรคในการอพยพหลบภัยสําหรับชุมชนที่มีประชากรที่เปน คนชรา เด็ก
เล็ก คนพิการ และหญิงมีครรภ และผูที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได              

เพราะฉะนั้นชาวบานสวนใหญของแทบทุกชุมชนจึงเชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง
มากกวาที่จะอานและเชื่อคําแนะนําจากปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ และ
จุดหลบภัย เพราะความเปนจริงชาวบานเปนคนในพื้นที่สามารถรูวาบริเวณใดใน
ชุมชนเปนจุดปลอดภัย  เสนทางอพยพใดที่จะนําพาตนเองไปถึงอาคารหลบภัย
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ใกลเคียงไดเร็วที่สุด อยางไรก็ตามสําหรับนักทองเที่ยวผูที่ไมรูจักพื้นที่เปนอยางดี
แลว ในภาวะฉุกเฉินตองมีความชวยเหลือมากกวาคนในทองถิ่น ในขณะที่ปาย 
เตือนภัยเหลานี้กลับไมมีประสิทธิภาพพอที่ชวยหลบหนีไดมากนัก      

หอหลบภัย 

หนวยงานภาครัฐไดทําการจัดตั้งอาคารหลบภัยเฉลิมพระเกียรติพระชันษา 48 ป 
พระเจา วรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่สรางขึ้นเพื่อเปน
อาคารหลบภัย      น้ําทวมและภัยสึนามิสําหรับ เด็กเล็ก ผูพิการ และผูสูงอายุ ซึ่ง
ต้ังอยูบริเวณวัดพนัสนิคม บานบางเนียง ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
แตภายหลังจากการจัดตั้งอาคารดังกลาวเรียบรอยแลว ยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
มาดูแล ตรวจเช็คสภาพ ทดสอบระบบการทํางาน หรือบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ตางๆ ในอาคาร เชน ลิฟท ระบบประปา ระบบไฟฟา เปนตน วายังมีสภาพที่พรอม
ใชงานไดอยูหรือไม มีสิ่งใดบางที่ตองทําการปรับปรุงแกไข ใหพรอมสําหรับรับมือ
กรณีเกิดพิบัติภัย 
 
สําหรับในบางชุมชนยังไมมีการติดตั้งหอหลบภัยสําหรับรองรับการอพยพหลบภัย 
ทั้งที่ชุมชนไดใหความสําคัญกับการติดตั้งหอหลบภัยภายในชุมชน เพราะระยะทาง
ที่ใชในการอพยพหลบภัยไปยังที่ปลอดภัยในพื้นที่คอนขางไกลเกินกวาจะหนีภัยได
ทัน และเปนอุปสรรคตอการอพยพหลบภัยของชาวบานที่เปนคนชรา เด็กเล็ก หญิง
มีครรภ และคนพิการ  และผูที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ดังนั้นจึงมีความ
ตองการใหมีการจัดตั้งหอหลบภัยหรืออาคารหลบภัยในชุมชนเพื่อรองรับ
ผูประสบภัยในสถานการณภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น 
 

การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัย 
 

การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัยในหลายชุมชนยังไมเคยมีแผนการ
เตรียมความพรอมและการซักซอมอพยพหลบภัยเลย และแมแตบางชุมชนที่ไดมี
การเตรียมความพรอมและทําการซักซอมอพยพหลบภัย ก็ยังไมมีการซอมแบบเต็ม
ระบบ ดังเชน ที่ชุมชนบานน้ําเค็ม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปา จ.พังงา ไดมีการซอมอพยพ
หลบภัย มีพิธีเปดครั้งใหญโดยพระเจา  วรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร
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ราชาทินัดดามาตุ เปนประธานเปดพิธีการซอมอพยพหลบภัย ซึ่งในการซอมอพยพ
ครั้งนั้นไดใชวิธีการเปดสัญญาณจากเสียงไซเรนของรถตํารวจและการจุดพลุให
สัญญาณในการซอมว่ิงอพยพหลบภัยแทนการเปดสัญญาณเตือนภัยจากหอเตือนภัย
ที่ทําการติดตั้งในพื้นที่  
 
และเนื่องจากการขาดการประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจในเรื่องการซอม
อพยพหลบภัยใหแกประชาชนอยางทั่วถึง ทําใหประชาชนเกิดความสับสนวา เมื่อ
เกิดภัยพิบัติขึ้นจริงจะตองปฏิบัติตัวอยางไร ตองมารวมตัวกันที่บานผูใหญบาน หรือ
จุดที่เคยซอมอพยพหรือเปลา และตองว่ิงไปพรอมๆ กันในเสนทางเดียวกันหรือไม 
ซึ่งในการซอมอพยพหลบภัยควรมีการดําเนินการทั้งระบบใหเต็มศักยภาพ มีการ
ซอมอพยพที่เหมือนจริง เพื่อสรางความเขาใจใหแกประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ
ขึ้นจริง จะไดรูวาควรปฏิบัติตัวอยางไรใหมีความปลอดภัยจากภัยพิบัตินั้น1 
 
เนื่องจากการใชสัญญาณเสียงหวอของรถตํารวจหรือรถพยาบาลไมสามารถสราง
ความเขาใจที่ชัดเจนใหกับชาวบานไดเลย  และนั่นก็เปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหชาวบาน
กลาววาพวกเขาไมเคยไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากหอสัญญาณเตือนภัย เพราะ
ชาวบานไมเขาใจการทํางานของระบบเตือนภัย และไมรูจักเสียงสัญญาณเตือนภัย  
ที่ใชในสถานการณจริงนั่นเอง   
 
ดังนั้นผูที่รับผิดชอบจึงควรจะพิจารณาเรื่องการเตรียมความพรอมและซักซอม    
การอพยพหลบภัยใหเหมือนจริง และดําเนินการอยางเต็มระบบ เต็มศักยภาพการ
ทํางานของระบบเตือนภัย ไมวาจะเปนการเปดสัญญาณเตือนภัยจากหอสัญญาณ
เตือนภัย ซึ่งถือเปนวิธีการเดียวที่จะเนนย้ําใหชาวบานสามารถจดจําเสียงเตือนภัย
ของหอสัญญาณเตือนภัยวามีความแตกตางจากเสียงไซเรนรถตํารวจหรือรถพยาบาล
อยางไร  

 

                                                 
1 หลังจากหนังสือเลมนี้ไดผานกระบวนการเรียบเรียงไปแลวสองอาทิตย ก็ไดมีการทดสอบระบบ
เตือนภัยสึนามิใน 6 จังหวัดทางภาคใตของไทยโดยพรอมกัน ดูรายละเอียดผลของการทดสอบได
จากเนื้อหาขาว  (ในสวนภาคภาษาอังกฤษ) และใน บทสงทายบทที่ 4 ประกอบ     
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การมีสวนรวมของชุมชน 
 
ทั้งๆ ที่มีสัญญาจากทางรัฐบาลแลว การพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิก็ยังไมเปด
โอกาสใหภาคประชาชนและองคกรอิสระไดมีสวนรวมในการดําเนินงานแตอยาง
ใด ซึ่งในความเปนจริงแลว ประชาชนและองคกรอิสระในพื้นที่เปนผูที่อยูกับพื้นที่
เสี่ยงภัยจะเปนกลุมที่มคีวามรูเกี่ยวกับพื้นที่และเขาใจในปญหาของระบบการทํางาน
ของระบบเตือนภัยอยางถองแท และเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นคงมีเพียงประชาชนและ
ผูที่อยูในพื้นที่เทานั้นที่ตองพึ่งพาและใชระบบเตือนภัยสึนามิ ดังนั้นการมีสวนรวม
เปนสิ่งสําคัญที่ภาครัฐควรพิจารณาเปนอันดับแรกกอนที่จะเริ่มดําเนนิการใดๆ  
 
ชุมชนบานน้ําเค็มมีความพรอมในระดับหนึ่งที่จะใหความรวมมือกับภาครัฐและ
หนวยงานหรือองคกรตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบเตือนภัย  ซึ่งปจจุบัน
ชุมชนเองกําลังจัดทําแผนการเตรียมความพรอมของชุมชน งบประมาณรวบรวมจาก
องคกรภายในทองถิ่น เปนแผนรองรับการสูญเสียจากภัยพิบัติ เพื่อเตรียมความ
พรอมกรณีหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่สิ่งที่ตองปฏิบัติมีอะไรบาง และสิ่งใดบางที่
ไมควรปฏิบัติสําหรับชาวบาน  
 
ซึ่งชุมชนบานน้ําเค็มเองมีสถานที่ที่พรอมสําหรับการจัดตั้งหอหลบภัยจํานวน 3 
แหง คือ ชาวบานบริจาคพ้ืนที่ให 2 แหง และของราชการอีก  1 แหง แตยังมีปญหา
เรื่องงบประมาณในการจัดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิของชุมชน ที่ประกอบดวย       
หอสัญญาณเตือนภัยในชุมชน แผนปฏิบัติการซักซอมการอพยพหลบภัย และ       
จุดหลบภัย เชนเดียวกันกับกลุมผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวที่พรอมจะปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะในการจัดทําระบบเตือนภัยตามนโยบายที่กําหนดขึ้น เพราะถือวา 
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวคือสิ่งที่สําคัญ 
 
สวนชุมชนชาวมอแกนยินดีและพรอมใหความรวมมือในการมีสวนรวมกับ
หนวยงาน และองคกรตางๆ ที่ทํางานในพื้นที่ แตไมเคยไดรับโอกาสใหมีสวนรวม
เลย หรือมีแตนอยครั้ง เชน การจัดตั้งประชุมหรือการจัดสัมมนาตางๆ ชาวมอแกน
เคยไดรับโอกาสใหเขารวม แตพอมีการจัดตั้งการประชุมหรือสัมมนาในครั้งตอไป 
กลับถูกกีดกันและตัดสิทธิ์ใหเขารวมในกิจกรรมดังกลาวโดยไรเหตุผล 
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2.3 นโยบายในการวางแผนการทํางานระบบเตือนภัยสึนามิ 
 
การติดต้ังระบบเตือนภัยสึนามิไดมีการดําเนินการจากหลายหนวยงานในภาครัฐ 
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาดําเนินการจัดซื้อจัดจางอุปกรณสัญญาณเตือนภัย  กรมโยธา
และผังเมือง เปนผูออกแบบหอสัญญาณเตือนภัยและรับผิดชอบดําเนินการกอสราง
หอสัญญาณเตือนภัย สถานีควบคุมและสงขอมูลที่ ต้ังอยูในศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ จังหวัดนนทบุรี จะเปนผูรับผิดชอบทําการกดปุมสงสัญญาณเตือนภัยจาก
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติแจงขอมูลผานดาวเทียมไปยังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
ที่ติดตั้งบนหอสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่  
 
หากมองในมิติของการมีสวนรวมในดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิในพื้นที่
ประสบภัยนั้นเปนรูปแบบการทํางานรวมที่ดีที่ควรเกิดขึ้นอยางยิ่งในกระบวนการ
ดําเนินงาน แตเปนเพียงการมีสวนรวมรับผิดชอบในชวงแรกของการดําเนินการ
ติดตั้งระบบเทาน้ัน ในมิติของการบัญชาการหรือการตัดสินใจในขั้นตอนของการ 
สงสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น เพื่อเปนการเตือนภัยใหชาวบาน        
และนักทองเที่ยวไดทําการอพยพหลบภัยไดทันทวงทีนั้น กลับหาการมีสวนรวม
หรือความรับผิดชอบที่ ชัดเจนจากหนวยงานหรือองคกรใดไดไม  ดังนั้นใน                 
การดําเนินงานของระบบเตือนภัยควรตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบหลักใน        
การตัดสินใจและบัญชาการที่ชัดเจน  
 
ตลอดจนตองมีการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ ในการทดสอบการอพยพหลบ
ภัย การจัดต้ังหนวยรับผิดชอบที่ชัดเจนในการบํารุงรักษาและตรวจเช็คสภาพการ
ทํางานของระบบเตือนภัย  เพื่อใหระบบมีความพรอมในการทํางานไดทุกเมื่อหาก
เกิดกรณีภัยพิบัติสึนามิขึ้นอีก กอนทําการติดตั้งระบบเตือนภัย รัฐบาลควรให
ความสําคัญกับสภาพพื้นที่ชุมชนทุกแหงที่จะทําการติดตั้งเปนสําคัญซึ่งอาจมีความ
เหมือนและความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ในแตละแหง   
 
นอกจากนี้รัฐบาลไมควรละเลยคําแนะนําจากองคกรทองถิ่น ชุมชนผูประสบภัย 
และภาคเอกชนในพื้นที่ ในการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิ เนื่องจากกลุมเหลานี้จะ
ชวยในการเติมเต็มชองวางทางความเขาใจใหกับหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการใน
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พ้ืนที่ไดดี ประชาชนในพื้นที่จะรูวาทางไหนที่ใชเปนทางหลบภัยที่เร็วที่สุด ฉะนั้น
คําแนะนําจากชุมชนจึงตองถือเปนขอมูลสําคัญอยางหนึ่งที่ใชในการวางแผนพัฒนา
ระบบเตือนภัยสึนามิอยางมีประสิทธิภาพ  และหากชุมชนมีการพัฒนาแผน
ดําเนินการเตือนภัยสึนามิของตนเองขึ้นมาแลวก็ใหรัฐบาลทําการสนับสนุนเพื่อจะ
นํามาใชเปนพิมพเขียวในการพัฒนาระบบในพื้นที่นั้นๆดวย  
 
2.4 ขอเสนอแนะจากชุมชน 

 
หอสัญญาณเตือนภัย 

 
 ใหมีการทดสอบสัญญาณเตือนภัยเชนเดียวกันกับการเปดเพลงชาติ        
ในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน เพื่อเปนการตรวจเช็ควา           
หอสัญญาณเตือนภัยยังมีสภาพที่สามารถใชงานไดเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น    
ในพื้นที่ 

 อยากใหมีการจัดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยสึนามิในชุมชนชาวมอแกน ให
ชุมชนเปนผูดูแลรับผิดชอบเอง โดยการใหความรวมมือและสนับสนุน
จากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 จุดติดต้ังและจํานวนของหอสัญญาณเตือนภัยควรกระจายใหทั่วถึงและ
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยมากกวานี้  ไมใชเนนเฉพาะพื้นที่ที่มีการอาศัยอยู
ของประชากรที่หนาแนนเทานั้น 

 ควรมีการประสานงานกับกลุมผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว โรงแรม 
และรีสอรทใหเช่ือมสัญญาณเสียงเตือนภัยจากหอสัญญาณเตือนภัยกับ
ระบบเตือนภัยในโรงแรม เพราะโรงแรมเองก็มีระบบกระจายเสียงภายใน
อยูแลว รวมถึงรวมกันจัดทําเสนทางหนีภัยภายในโดยใชหลักการเดียวกัน
กับการจัดทําบันไดหนีไฟ 
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 ปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัย  
 

 ขนาดของปายบอกทิศทางฯ   ควรจัดทําใหมีขนาดใหญขึ้นกวาเดิม 
เนื่องจากเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติ ประชาชนและผูประสบภัยจะไดมองเห็นได
อยางชัดเจน  

 ปายควรมีคําอธิบายและสัญลักษณตางๆ ใหเขาใจไดงาย และมีภาษาที่
หลากหลายกวานี้ เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษาฝรั่งเศส เปนตน  

 เสนทางหลบภัยควรใชอิฐสีแดงแทรกไวตรงกลางพื้นผิวถนนเพื่องายตอ
การสังเกต  

 
หอหลบภัย 

 
  ควรมีการจัดตั้งหอหลบภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย สําหรับรองรับการอพยพ
หลบภัยของชาวบาน โดยเฉพาะชาวบานบางกลุม เชน คนชรา เด็กเล็ก 
หญิงมีครรภ และคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได กรณีที่ตองว่ิง
หนีภัยไปยังพื้นที่สูงของชุมชน ซึ่งบางชุมชนมีระยะทางไกลประมาณกวา 
2 กิโลเมตร 

 สําหรับชุมชนชาวเกาะมุกหอหลบภัยอาจไมจําเปนกรณีเมื่อเกิดเหตุ       
ภัยพิบัติ แตอยากใหมีสาธารณูปโภคที่สามารถรองรับการอพยพหลบภัย
ของผูประสบภัยมากกวา อาจไมจําเปนตองเปนหอหลบภัยก็ได ขอเพียงมี
สาธารณูปโภคสําหรับรองรับบนพื้นที่สูงที่ปลอดภัยในพื้นที่ เชน หองน้ํา 
ลานสําหรับเปนที่พัก และใชสําหรับกางเตนท เปนตน 

 
การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัย 

 
 โรงเรียนควรใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมและการซักซอม
อพยพหลบภัย โดยมีการซักซอมการอพยพเด็กนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนใหไปยังจุดปลอดภัยไดทันทวงที เชน อพยพขึ้นที่สูง หรืออาคาร
เรียนช้ันบนสุดของโรงเรียน เปนตน  
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 กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายที่จะบรรจุการซอมอพยพหลบภัยใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียน อาจเปนกิจกรรมหนึ่งเชนเดียวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เปนตน 

 จัดทําแผนการอพยพหลบภัยที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติซักซอมอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน 3 เดือนครั้ง เปนตน 

 การเตรียมความพรอมและซอมอพยพหลบภัยควรจัดทําใหเต็มระบบ
เหมือนจริง โดยการเปดสัญญาณจากหอสัญญาณเตือนภัยแทนการเปดจาก
ไซเรนรถตํารวจหรือรถพยาบาล เพื่อปองกันการสับสนของเสียงสัญญาณ 
และควรมีการประสานกับหนวยงาน องคกรตางๆ และประชาชนใหมี
สวนรวมในการทําแผนการซักซอมอพยพหลบภัย ตลอดจนสรางความ
เขาใจใหแกทุกภาคสวน รวมถึงนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในพื้นที่ดวย 

 ควรจัดทําเอกสารเผยแพร ใหความรู สรางความเขาใจแกนักทองเที่ยว ซึ่ง
เปนผูที่เขามาในพื้นที่เปนระยะเวลาสั้นๆ มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเรง
สรางความเขาใจในการทํางานของระบบเตือนภัย เสนทางอพยพหลบภัย
กรณีเกิดภัยพิบัติขึ้น 

 
การมีสวนรวมของชุมชน 

 
 ในการทํางานในพื้นที่อยากใหภาครัฐ หรือหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของได
มีการประสานงานกับองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานรวมกับชุมชนในพื้นที่ 
เพราะองคกรพัฒนาเอกชนเปนองคกรอิสระที่ทํางานคลุกคลีกับชุมชนใน
เชิงลึก สามารถเขาถึงชุมชนไดอยางแทจริง เพื่อใหการทํางานเกิดความ
ยั่งยืนควรมีการประสานงานและเปนภาคีการทํางานในพื้นที่รวมกัน
ระหวางภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน 

 การดําเนินงานระบบเตือนภัยสึนามิควรใหโอกาสชุมชนไดมีสวนรวมมาก
ที่สุด รวมวางแผน บริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยการสนับสนุน
จากภาครัฐและองคกรภาคีตางๆ ที่ทํางานในพื้นที่  

 อยากใหการดําเนินงานตางๆ ในพื้นที่ผานกระบวนการชุมชน โดยให
ชุมชนไดมีสวนรวมมากที่สุด 
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 การใหโอกาสแกชนกลุมนอย เชน ชาวมอแกนไดรับสิทธิเทาเทียมกับ
บุคคลทั่วไปในการรับขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนมีโอกาสไดเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ   

 ควรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูใหแกนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการทํางาน
ของระบบเตือนภัยสึนามิ 

 
3. ขอเสนอแนะตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบเตือนภัยสึนามิ 
 
3.1 ขอเสนอแนะระดับชุมชน 
 
การพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิ ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในการเตือนภัย 
และมีความยั่งยืนในการทํางาน การมีสวนรวมของชุมชนและความรูสึกถึงการเปน
เจาของจึงเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาระบบเตือนภัย ชุมชนควรมีสิทธิในการจัดทํา
แผนรองรับภัยพิบัติที่เปนของชุมชนเอง โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ หนวยงาน
และองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่  
 
กรณีตัวอยางจากการใหขอมูลของตัวแทนชุมชนบานน้ําเค็ม แมชุมชนจะได
ดําเนินการจัดทําแผนรองรับภัยพิบัติของชุมชนแลวก็ตาม แตยังไมไดดําเนินการ
ตอเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องงบประมาณในการดําเนินการ เพราะฉะนั้นเพื่อเปนการ
เปดโอกาสใหชุมชนไดดําเนินการตามแผนที่ไดจัดทําขึ้น รัฐควรใหความสําคัญและ
สนับสนุนการดําเนินการใหแกชุมชน  
 
การจัดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่ชุมชนใดๆ รัฐควรใหชุมชนไดมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการระบบเตือนภัย เชน ในเรื่องการบริหารงบประมาณ ชุมชนมีสิทธิใน
การปรับงบประมาณเพื่อใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน  
 
ตัวอยางในการติดตั้ งปายบอกทิศทางอพยพหลบภัย   บางชุมชนไม เห็นถึง
ความสําคัญของการใชประโยชนจากปายดังกลาว นอกจากในบางชุมชนที่มี
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในพื้นที่เทานั้น เพราะชาวบานเปนผูที่อยูในพื้นที่มี
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ความชํานาญเสนทางและภูมิประเทศเปนอยางดี ในกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นจึงไม
จําเปนตองอาศัยการนําทางจากปายบอกทิศทาง  ดังนั้นในงบประมาณที่จัดสรรไว
สําหรับซอมบํารุงหรือจัดทําปายเพิ่มในพื้นที่ ชุมชนจึงควรมีสิทธิในการปรับ
งบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานดานอื่นๆ แทน เชน การจัดทําเสนทางอพยพ
หลบภัยในชุมชน เปนตน 
 
ในการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ ภาครัฐควรมีการเชื่อมโยงระบบเตือนภัย
ของหอสัญญาณเตือนภัยเขากับระบบการกระจายเสียงของชุมชน เชน หอกระจาย
ขาวของชุมชน หอกระจายเสียงของมัสยิด หรือของโบสถ เปนตน  เพื่อความทั่วถึง
และครอบคลุมของการสงสัญญาณเตือนภัยแกประชาชนและนักทองเที่ยว เพราะ
ปกติแลวการกระจายขอมูลขาวสารตางๆ ผานชองทางภายในชุมชน โดยผูนําชุมชน
ดวยวิธีการกระจายขาวสงสารไปยังชาวบานผานหอกระจายขาวของชุมชนนี้เปน    
สิ่งที่ชุมชนคุนเคยและสาธารณูปโภคและบุคลากรก็มีพรอมอยูแลว และยังจะชวย
ใหการอพยพมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกดวย   
 
นอกจากนั้นในเรื่องระบบการเตือนภัยของแตละพื้นที่ ควรมีการติดตั้งสปอตไลท
เพื่อสองสวางบริเวณชายหาดและในทะเล เพื่อใหสามารถสังเกตเห็นสถานการณ
ความผิดปกติในทะลไดในกรณีที่มีการสงสัญญาณเตือนภัยจากหอสัญญาณเตือนภัย
ในยามกลางคืน เพราะจากประสบการณที่ผานมานั้น ลางบอกเหตุอยางหนึ่งที่
ชาวบานไดสังเกตเห็นกอนเกิดเหตุการสึนามิ คือ การที่น้ําทะเลลดลงอยางรวดเร็ว 
ผิดสังเกต จากนั้นก็เกิดคลื่นยักษตามมา (แมวาอาจไมจริงเสมอไปก็ตาม)  ดังนั้นใน
กรณีหากมีการเตือนภัยขึ้นในยามค่ําคืนจะไดใชไฟสองสวางจากสปอตไลทที่ติดตั้ง
บริเวณชายหาดสําหรับสังเกตความผิดปกติในทองทะเล เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การอพยพหนีภัยของประชาชน 
 
ควรมีมาตรการเชิงบังคับ และจูงใจใหทุกคนในชุมชนตองมีสวนรวมในการ
เตรียมพรอมและซักซอมอพยพหลบภัยทุกครั้งที่มีการดําเนินการ ไมใชเปนการ
ซักซอมเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น ซึ่งคนในชุมชนเปนผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยง 
เจาหนาที่ตองมีการอธิบายระบบการทํางานของระบบเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่
เขาใจการซอมอยางถองแท  
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หากชุมชนไมมีความพรอม ไมมีทักษะ หรือขาดความเขาใจในการอพยพหลบภัย 
จะสามารถนําพาตนเองและคนใกลตัวใหรอดพนจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไดอยางไร  
ดวยเหตุนี้การเตรียมความพรอมและการเสริมสรางทักษะในการหนีภัย รวมถึงการ
ฝกฝนซักซอมอยูอยางสม่ําเสมอจึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยเสริมศักยภาพใหแก
ชุมชน ในการเอาชีวิตรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติได หากขาดความพรอมความเขาใจ
ในการอพยพแลวแมจะมีระบบเตือนภัยติดตั้งในพื้นที่ก็ตามประชาชนก็คงไมไดรับ
ประโยชนจากระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ สรุปแลวการซอมอพยพโดยมีความ
รวมมือในระดับ การเตรียมการ การประสานงาน และการปฏิบัติจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งเพื่อเปนการสรางความมั่นใจในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน    
 
ทุกชุมชนตองมีจุดหลบภัยหรืออาคารหลบภัยในพื้นที่ ในการอพยพหลบภัยแตละ
ครั้ง แมวาชุมชนนั้นจะมีพ้ืนที่สูงหรือไมก็ตาม และควรมีการจัดตั้งอาคารหลบภัยที่
มีศักยภาพในการรองรบัผูประสบภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการรองรับผูประสบภัยกลุม
ที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ดังเชน คนชรา เด็กเล็ก หญิงมีครรภ และผูพิการ ซึ่ง
อาคารหลบภัยหรือจุดหลบภัยดังกลาวตองมีการเตรียมพรอมสําหรับการรองรับ
ผูประสบภัย ดวยสาธารณูปการตางๆ ที่จําเปนคอยอํานวยความสะดวกในระยะที่
ผูประสบภัยรอจนพนภัย ไดแก ระบบไฟฟา ชุดปฐมพยาบาล อาหาร ระบบประปา 
และปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญอื่นๆ ที่ผูประสบภัยจําเปนตองใชระหวางการหลบภัย 
 
ในสวนของสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยตองมีมาตรการในการจัดการเรียนการสอน 
วาดวยเรื่องระบบเตือนภัย เผชิญภัย และหลบภัย กรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิ บรรจุเปน
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อเปนการปลูกฝงใหเด็กมีความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุพิบัติภัยขึ้นในพื้นที่ รวมถึงมีการเตรียม 
ความพรอมและซักซอมอพยพหลบภัยสําหรับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
 
สําหรับภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัย รัฐควรสนับสนุนใหมี
มาตรการในการจัดทําแผนรองรับภัยพิบัติรวมกับผูประกอบการ โรงแรม รีสอรท 
ตางๆ ทั้งนี้จะตองมีมาตรการในการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวแตละกลุม 
เนื่องจากนักทองเที่ยวจะมีพฤติกรรมการใชชีวิตในพื้นที่เสี่ยงภัยตางจากประชาชน
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ในพื้นที่ นักทองเที่ยวเปนกลุมคนที่เขามาในพื้นที่เพื่อทองเที่ยวหรือทํากิจธุระเพียง
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น การดําเนินชีวิตประจําวันจึงไมเหมือนกับประชาชนที่ตองอยู
กับพื้นที่เสี่ยงภัยตลอดเวลา ดังนั้นระบบเตือนภัยที่ใชเตือนภัยใหแกนักทองเที่ยวจึง
แตกตางหรือมีความพิเศษกวาระบบเตือนภัยสําหรับประชาชนในพื้นที่  
 
สําหรับผูประกอบการโรมแรมหรือรีสอรทขนาดใหญอาจมีระบบรักษา            
ความปลอดภัย ระบบเตือนภัยที่ไดมาตรฐานอาจจะไมนาเปนหวง แตสําหรับ    
สถานประกอบการรายเล็ก ที่มีกลุมนักทองเที่ยวเขามาพักผอน รัฐตองมีนโยบาย
และมาตรการในการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งระบบเตือนภัยใหมีมาตรฐานภัย
เชนเดียวกับผูประกอบการรายใหญ เพื่อให เกิดมาตรฐานการเตือนภัยใน           
สถานประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่ที่จะสามารถประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยว
ทราบได  
 
ฉะนั้นรัฐควรรวมมือกับผูประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่ จัดทําเสนทางอพยพหลบ
ภัยภายในสถานประกอบการใหเช่ือมกับเสนทางอพยพหลักที่รัฐและชุมชน          
ไดจัดทําขึ้น เพื่อนําพาประชาชนและนักทองเที่ยวไปถึงจุดปลอดภัยไดอยางรวดเร็ว 
มีการจัดทําระบบเตือนภัยในสถานประกอบการเชื่อมโยงสัญญาณจากหอสัญญาณ
เตือนภัย เมื่อมีการสงสัญญาณเตือนภัย ระบบเตือนภัยในสถานประกอบการก็จะ
ทํางานไปพรอมกัน  
 
ควรมีการจัดทําแผนที่ใหรายละเอียดวิธีการและเสนทางระบบการหลบภัยในทุก
หองพัก ที่แตกตางจากวิธีการหลบหนีในกรณีเพลิงไหม เมื่อนักทองเที่ยวไดยิน
สัญญาณเตือนภัยก็จะสามารถแยกแยะไดทันทีวาเปนภัยประเภทไหนและควรมีการ
ปฏิบัติตัว และอพยพไดอยางไรบาง   
 
นอกจากนี้มีขอแนะนําวารัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับระบบเตือน
ภัย และหลบภัยสึนามิในพื้นที่เสี่ยงภัย ไปยังสายการบินตางๆ ที่มีเที่ยวบินในพื้นที่
เหลานั้น  และในสวนของสายการบินตางๆ ที่มีปลายทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย ก็ควรมี
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เพื่อสรางความเขาใจใหแกผูโดยสารเชนเดียวกับ
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การใหความรูในการปฏิบัติตัวของผูโดยสารเกี่ยวกับกรณีหากเกิดความขัดของของ
เครื่องบิน เปนตน 
 
3.2  ขอเสนอแนะระดับนโยบาย 
 
ในการพัฒนาระบบเตือนภัยใหมีความสามารถในการเตือนภัยใหแกประชาชนและ
นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐควรมีนโยบายทั้งในระดับนโยบายและ
ภาคปฏิบัติ ในการสนับสนุน และสงเสริมระบบเตือนภัยทั้งองครวมใหทํางานได
อยางมีศักยภาพการอยางเต็มระบบ   ทั้งนี้ภาครัฐตองมีการบัญญัติศัพทคําวา         
“ภัยพิบัติ” ใหหมายรวมถึง ภัยที่เกิดจากคลื่นยักษสึนามิ ภัยจากอุทกภัยและภัย
ธรรมชาติตางๆ เพื่อสรางความเขาใจใหแกทุกภาคสวนใหมีความเขาใจตรงกันและ
ใชในการดําเนินงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการลดขอจํากัดใน 
การจัดสรรงบประมาณในการชวยเหลือ การฟนฟูและดําเนินการใดๆ ในพื้นที่
ประสบภัย  
 
เทาที่ผานมานั้นการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐที่ลงไปในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 
จะเปนงบประมาณเฉพาะหนา เปนการชวยเหลือแบบเรงดวน ทุกหนวยงานจึงรีบใช
งบประมาณ ใหหมดไปตามกรอบเวลาการใชงบประมาณที่ไดมาจากตนสังกัดแบบ
เรงดวน  ขาดการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  ทําใหการใช
งบประมาณไมกอใหเกิดประโยชนอันแทจริงตอชุมชนผูประสบภัย 
 
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิไมวาจะเปนรัฐบาล 
องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชนผูประสบภัย และภาคเอกชน จําเปนตองมีสวนรวมใน
การจัดทํานโยบายการดําเนินการระบบเตือนภัยสึนามิ รวมทั้งแผนการอพยพ และ
เผชิญภัยพิบัติ อยางไรก็ตามควรมีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการพัฒนา
ระบบการเตือนภัยของแตละภาคสวนใหชัดเจน รวมทั้งหนาที่การบํารุงรักษาระบบ
ที่ติดตั้งแลว เนื่องจากหากไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนแลว ก็จะมีปญหา
ตางๆกับหนวยงานที่รับผิดชอบตามมาในที่สุด  
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ภาครัฐควรมีการกําหนด หนวยงานหลัก หรือกระทรวงหลักที่จะเขามารับผิดชอบ
การควบคุมระบบทั้งหมด และควรมีการจัดทําโครงสรางการทํางานที่ชัดเจนเพื่อ
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการทํางานที่ขาดโครงสรางการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพนี้เราจะเห็นตัวอยางจากการสงสัญญาณเตือนภัยผิดพลาดที่ผานมาที่ทํา
ใหเกดิการอพยพอยางโกลาหล  
 
ซึ่งไมเพียงแตจะทําใหประชาชนไมมีความเชื่อมั่นในระบบเทานั้น แตยังจะทําให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมมีความมั่นใจในการสงสัญญาณเตือนภัยอีกดวย ปจจุบันก็
ยังไมมีหนวยงานใดอางความรับผิดชอบในความผิดพลาดครั้งนั้น ดังนั้น เพื่อการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากกวาเดิม รัฐบาลตองกําหนด
โครงสรางการดําเนินการรวมมือกันที่ชัดเจนใหกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิทั้งหมด   
 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรมีการทําวิจัย ศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ที่จะนํามาใชกับระบบเตือนภัยใหมีศักยภาพในการเตือนภัยมากขึ้น เชน การนํา
ระบบพลังงานแสงอาทิตย และ พลังงงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ มาปรับใชในระบบ
การทํางานของหอสัญญาณเตือนภัยและปายเตือนภัยในการรองรับสถานการณที่
ไฟฟาขัดของเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ซึ่งจะทําใหระบบมีความมั่นคงและพรอมใชงานใน
กรณีฉกุเฉินไดตลอด 24 ช่ัวโมง    
 
กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬาตองใหความสําคัญกับการจัดทําเอกสารเผยแพร
ใหความรูและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจแกนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ตอการทํางานของระบบเตือนภัย  เพราะเมื่อระบบการเตือนภัยในพ้ืนที่มีการทํางาน
ที่เกิดจากการมีสวนรวมจากทุกฝายบนพื้นฐานของโครงสรางการทํางานที่เขมแข็ง 
กระทรวงการทองเที่ยวสามารถประชาสัมพันธใหประชาชนและนักทองเที่ยวใหมี
ความมั่นใจในความปลอดภัยไดทุกเวลาที่มาทองเที่ยวและใชชีวิตอยูในพื้นที่  
 
และนอกจากการใหความชวยเหลือแบบชั่วคราว และเรงดวนแลว รัฐบาลควรให
ความชวยเหลือตอเนื่องในการที่จะชวยใหชุมชนสามารถชวยเหลือตนเองไดโดยใช
ทรัพยากรและบุคคลากรในชุมชนของตนโดยไมตองพึ่งพาความชวยเหลือจาก
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ภายนอกเปนหลักอีกตอไป นโยบายของรัฐควรใหการสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในทุกเรื่องใหมากที่สุด ซึ่งชุมชนในที่นี้รวมถึงชุมชนของชนกลุมนอยตางๆ 
เชน ชาวมอแกน (หรือยิปซีทะเล) หรือ แรงงานพมาในพื้นที่ โดยใหมีสวนรวมใน
การใหคําแนะนําในการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิ  ทุกคนไมวาในระดับบุคคล
หรือในระดับชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดการระบบเตือนภัยโดยไมมีการกีดกัน
จากเงื่อนไขใดๆ ก็ตามไมวาจะเปนเรื่องศาสนา หรือสถานะภาพทางสังคม     
 
ไมวาการพัฒนาสังคมดานใด ในระดับใดก็ตาม หากขาดความมีสวนรวมในการใช
สิทธิจากทุกฝายโดยเฉพาะจากระดับรากหญา การพัฒนานั้นคงเกิดความยั่งยืนใน
ศักยภาพการดําเนินงานไดยาก นี่คือสิ่งที่รัฐควรเนนย้ําในการวางนโยบาย  การ
วางแผนการดําเนินงานตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติใหเกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนา และใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็งตลอดไป 
 
3.3 ขอเสนอแนะการทํางานรวมมือกัน 
 
ระบบเตือนภัย เผชิญภัย และหลบภัย กรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิที่มีประสิทธิภาพใน
การทํางานนั้น ทั้งระบบในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ต้ังแตในระดับนโยบาย 
จนถึงภาคปฏิบัติ ซึ่งกลาวไดวาเปนระบบที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน  แตละสวนของระบบที่
จัดตั้งในพื้นที่ควรใหชุมชนไดเขาไปเกี่ยวของและเปนเจาของ   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2: แผนภูมิการทํางานรวมมือกันจากทุกภาคสวน 
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ภาครัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหบทบาทแกองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่เปน
ตัวกลางประสานงานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการทํางาน
รวมกัน เพราะองคกรพัฒนาเอกชน เปนองคกรอิสระที่ทํางานเชิงลึกในพื้นที่รวมกับ
ชุมชน มีความสัมพันธและใกลชิดกับชุมชนจึงเปนหนวยงานที่มีศักยภาพในการ
ประสานติดตอและเขาใจในบริบทของชุมชนไดดี  
 
อีกทั้งในการพัฒนาระบบเตือนภัย ควรมีการจัดตั้งองคกรอิสระที่มีการทํางาน
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยกําหนดบทบาทหนาที่ในการให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือนภัย รวมถึงการฟนฟูผูประสบภัยสึนามิ
ในระยะกลางและระยะยาวใหมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการดําเนินงาน 
 
4. บทสงทาย 
 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 หนังสือเลมนี้ก็ไดเขาสูกระบวนการเรียบเรียงเนื้อหา
ผานไปแลวสองสัปดาห ในวันที่ 25 นี้เองก็ไดมีการทดสอบระบบเตือนภัยสึนามิทั้ง
ระบบใน 6 จังหวัดภาคใตทั้งหมดพรอมกัน จากขอเท็จจริงในการทํางานของระบบ
เราจะเห็นไดวาผลการซอมอพยพที่ออกมาไดพิสูจนไดวาสอดคลองกับขอติติงที่
ปรากฏในหนังสือรวบรวมขอมูลฉบับนี้เปนสวนใหญ (สําหรับผูที่ตองการอาน
ขอมูลเพิ่มเติมก็สามารถดูไดในสวนของเอกสารแนบทายเลมในภาคภาษาอังกฤษซึ่ง
จะมีเนื้อหาที่เปนขาวที่นํามาจากหนังสือพิมพบางกอกโพสต และเดอะเนชั่น )  
 
สิ่งที่โครงการสึนามิ เอด วอชทยังเปนกังวลหลังการซอมในครั้งนี้ไมใชเปนปญหา
อันเกิดจากตัวแปรเล็กๆ นอยๆ ที่อาจมีขึ้นไดในระบบเอง และเปนปญหาที่สามารถ
แกไขไดอยางรวดเร็ว แตเปนปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากความไมเขาใจในแนวคิดการ
พัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิมากกวา และในการพิจารณาระบบเตือนภัยสึนามิที่ตาง
ออกไปจากมุมมองของโครงการสึนามิ เอด วอทช เราไดเสนอวานอกจากตองมีการ
ลดปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวระบบเองใหมีนอยที่สุดแลว ระบบโดยรวมจําเปนตองมี
ประสิทธิภาพมากกวาเดิมดวย แตปญหาคือเราจะดําเนินการใหบรรลุถึงเปาหมายนี้
ไดอยางไร   
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จากขอมูลตางๆ ที่โครงการสึนามิ เอด วอทชไดรับทราบในการอภิปรายกับชุมชน
ผูประสบภัย พบวาสิ่งจําเปนของการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิที่มีประสิทธิภาพ
นั้นไมไดเปนปญหาดานเทคนิคของระบบเตือนภัย แตการมีอยูของระบบเตือนภัย
ในความตระหนักของชุมชนกลับเปนสิ่งที่จําเปนกับชุมชนมากกวา สึนามิไมได
เกิดขึ้นบอยๆ ในประเทศนี้  ครั้งลาสุดที่เกิดขึ้นผานไปนานมากแลว นานเสีย
จนกระทั่งคนในทองถิ่นอาจจําไมไดแลววาพวกเขาตองว่ิงหนีหากน้ําทะเลลดลงไป
อยางรวดเร็วในชวงกอนที่สึนามิจะถาโถมเขามา  
 
สําหรับชุมชนเองประสบการณที่ผานมาทําใหชุมชนเขาใจวาระบบเตือนภัยสึนามิที่
มีประสิทธิภาพนั้นตองเปนสวนหนึ่งของชีวิต และประวัติศาสตรของพวกเขา ไมใช
เพียงการใหความชวยเหลือที่มาจากภายนอกแตดานเดียว    
 
เนื่องจากไมมีชาวบานรายใดที่ไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเตือนภัย
ดังนั้นชุมชนเองจึงไมมีเรื่องราวที่จะถายทอดไปจากรุนสูรุนลูกรุนหลานวาพวกเขา
ไดมีสวนชวยสรางระบบนี้อยางไร ไมมีใครไดเขาไปชวยทํานุบํารุงรักษาระบบ ไมมี
รายไดเกิดขึ้นในทองถิ่นจากการพัฒนาระบบ กลาวคือเมื่อการจัดสรางระบบ    
เตือนภัยไมไดชวยสรางรายไดเพื่อเลี้ยงชีพของคนในชุมชน ชุมชนจึงไมมีความ  
ทรงจําเกี่ยวกับระบบเตือนภัยในฐานะเปนสวนหนึ่งของชุมชน       
 
สําหรับชุมชนแลวผูคนยังคงมีความเศราโศกจากเหตุการณที่ผานมาอยู และเปน
ปกติของปุถุชนที่จําเปนตองรีบทําใหความรูสึกเหลานี้ใหหมดสิ้นไปโดยเร็วเพื่อให
ชีวิตไดดําเนินตอไป สําหรับชุมชนระบบเตือนภัยสึนามิเปนเพียงระบบที่ทําให
นักทองเที่ยวเกิดความมั่นใจในการเขามาจับจายในธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ซึ่ง
ชุนชนกลับไดรับประโยชนจากกิจกรรมการทองเที่ยวเหลานั้นเพียงแคสวนของการ
เปนคนงานไรทักษะเทานั้น  
 
เนื่องจากไมมีบุคลากรในการบํารุงรักษาปายเตือนภัยในอีกสิบปขางหนาแมปาย
เหลานี้จะไมถูกทําลายโดยสึนามิแตอาจถูกลมฝนหาใหญซัดหายไปจากพื้นที่ในวัน
หนึ่งหากปายเหลานี้สามารถอยูถึงวันนั้นได สิ่งที่เปนไปไดมากที่สุดคือปายเหลานี้
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จะถูกปกคลุมโดยสุมทุมพุมไม หรือไมก็อาจกลายเปนเสารานกวยเต๋ียวหรือ 
กลายเปนที่ติดปายโฆษณาไดในที่สุด     
 
หากมีอิฐตัวหนอนสีแดงปูกลางถนนที่ใชเปนทางหนีภัยดังที่ชุมชนไดแนะนํา ปาย
เหลานี้ก็อาจจะรอดพนจากการถูกทําลายจากภาวะการถูกละเลยจาก “การใช
ชีวิตประจําวัน” นอกจากนี้ผูไดรับการสัมภาษณคนหนึ่งไดต้ังขอสังเกตวาหากคุณ
ตองว่ิงหนีบางสิ่งบางอยาง คุณคงไมมัวแตไปมองปายเตือนภัย คุณตองใชแขนอุม
ลูกตาก็มองเทาวาใครจะสะดุดอะไรหรือเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งหากตองว่ิงขึ้นไป
บนที่สูงเชนที่เนินเขาเราคงไมมีเวลาไปมองปายเหลานี้เปนแน เสนที่สรางจากอิฐ   
สีแดงบนถนนจะเปนระบบการเตือนภัยที่มั่นคงแข็งแรงที่จะเตือนความรูสึกรวม
ของชุมชน เมื่อลูกหลานในชุมชนจะถามวาเสนเหลานี้มีไวทําไมอยางนอยก็จะเปน
การเตือนความจํารวมกันของชุมชนในเรื่องระบบเตือนภัยได  
 
คําถามที่วาทําไมผูออกแบบระบบเตือนภัยสึนามิไมรับฟงความคิดเห็นของ       
ชุมชนมากกวานี้ไมไดเปนคําถามเดียวในที่นี้  แตคําถามอื่นๆเชนในยามที่ชุมชน     
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นทําไมพวกเขาถึงไมคอยพูดอะไรออกมาก็ควรมี
การพิจารณาดวย ทีมงานสึนามิ เอด วอทช ไดมีโอกาสเขารวมในการประชุมใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2549 ที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดขึ้น                 
(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ) เราสามารถบอกไดวาตางฝายก็พยายามที่จะรับฟง
ความคิดเห็นจากชุมชนเหมือนกัน    
 
ชาวบานในชุมชนที่เขารวมประชุมในครั้งนั้นเพียงเขารวมการประชุมเพียงเพื่อเสนอ
ความคิดเห็นตอระบบที่มีการติดตั้งไปแลว พวกเขาไมไดรับโอกาสในการเสนอ
ความคิดเห็นในรายละเอียดทั้งหมดตั้งแตกอต้ังจนแลวเสร็จกระบวนการ การ
ประชุมในครั้งนั้นเปนการใหโอกาสชาวบานในการวิพากษณวิจารณระบบที่แลว
เสร็จ  ความเปนจริงของสังคมนี้การวิพากษณวิจารณผูมีหนาที่รับผิดชอบที่ถือเปน   
ผูมีอํานาจกวาชาวบานถือเปนการกระทําที่ไมสะดวกใจนักสําหรับชาวบาน แมวา
การวิจารณตางๆ จะเปนความพยายามอยางจริงใจในการนําเสนอความคิดเพื่อทําให    
สิ่งตางๆ ดีขึ้นกวาเดิมก็ตาม    
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ในทายที่สุดนี้อาจมีเพียงทางเลือกหน่ึงเดียวที่จะรับรองไดวาภูมิปญญาชาวบานและ
ความเขาใจสามัญตอระบบการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิจะกลายเปนสวนหนึ่งที่
จะนํามาใชเปนเทคนิคในการพัฒนาระบบที่ซับซอนนี้ นั่นก็คือการกระจายอํานาจ
และการวาจางใหชาวบานในชุมชนไดเขามารวมกันสรางระบบในทุกสวนในสวนที่
ชุมชนสามารถสรางและออกแบบได และการไดมีสวนรวมของชุมชนนี้เองที่ถือ
เปนหัวใจสําคัญของหนังสือที่จัดทําโดยโครงการสึนามิเอดวอทชเลมนี้ไดเสนอโดย
ทําหนาที่แทนชุมชน  
 
5. บรรณานุกรม 
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549. กรุงเทพ. 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง การ

พัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิ. 2549. โรงแรม ดิอันดาบุรี พังงา. 
 
ขอมูลการสัมภาษณตัวแทนชุมชน 
 

1. วันที่ 30 เมษายน 2550 ตัวแทนภาคธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต  

2. วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ตัวแทนชุมชนบานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัด
พังงา 

3. วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ตัวแทนชุมชนบานทุงหวา อําเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา 

4. วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ตัวแทนชุมชนเกาะมุก จังหวัดตรัง 
5. วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่จังหวัดตรัง 
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6. ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
 

Web site ของ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
http://www2.nesac.go.th/nesac/th/opinion/opinion_list.php?myMenu=2  
Web site ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
http://www.most.go.th/tsunami/index.htm    
Web site ของ ผูจัดการออนไลน 
http://www2.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9500000063341  
Web site ของ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
http://www.ndwc.or.th/main/home.php  
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สวนท่ีสอง  
 

 
 

ขอเสนอแนะเรื่องการพัฒนาระบบเตือนภยัสึนาม ิ
โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการโดย:          สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตุลาคม 2549  
แปลไทย-อังกฤษโดย:  กฤษณะปญญาจันทร และศักดิ์เกรียงไกร ปญญาวัตร  
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ตารางสารบัญสวนที่สอง  
                หนา  
จดหมายของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเสนอตอนายกรัฐมนตรี     
1. บทสรุปผูบริหารของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พัฒนาจาก
ความเห็นและขอเสนอแนะเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย และ
หลบภัย กรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิ 
       1.1. บทสรุปผูบริหาร  
       1.2. ขอเสนอทางนโยบาย  
       1.3. ขอเสนอแนวทางและมาตรการตอหนวยงานที่รับผิดชอบ  
                ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  
                กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองคกรปกครอง 
                สวนทองถิ่น 
                กระทรวงศกึษาธิการ 

 
 
35 
35 
36 
37 
37 
 
38 
38 

2. ความเปนมาและแนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย และหลบภัย กรณี
ธรณีพิบัติภัยสึนามิ    

       2.1. ความเห็นและขอเสนอแนะ เร่ือง แนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย   
                เผชิญภัย และ หลบภัย กรณีพิบัติภัยสึนามิ     
                ความเปนมา 
       2.2   การดําเนินการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
       2.3   สถานภาพ และปญหา ของระบบเตือนภัย เผชิญภัย และอพยพ 
               หลบภัยสึนามิ  
               แผนดินไหวและสึนามิ  
       2.4   ขอเสนอเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัย ระบบอพยพหลบภัย 
       2.5   ขอเสนอแนวทางและมาตรการตอหนวยงานที่รับผิดชอบ  
               ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
               กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองคกรปกครอง 
               สวนทองถิ่น 
               กระทรวงศึกษาธิการ 
               ขอเสนอการพัฒนาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
39 
 
39 
39 
40 
 
41 
41 
46 
47 
47 
 
48 
50 
50 
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จดหมายของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเสนอตอนายกรัฐมนตรี  
 
 
 
 
 
ที่ สศ ๐๐๐๑/๑๖๕๘                  สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
                                                      ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซา เขตราชเทวี   
                                                                                                            กทม. ๑๐๔๐๐ 
 

                                   ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 
 
เรื่อง ความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
กราบเรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
สิ่งที่สงมาดวย    ๑.  บทสรุปผูบริหารเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย 

เผชิญภัย และหลบภัย กรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิ 
๒. ความเห็นและขอเสนอแนะเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบ
เตือนภัย เผชิญภัยและหลบภัยกรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิ 

 
 ดวย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยคณะทํางานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค ไดตระหนักถึงความเสียหายอันเกิด
จากภัยพิบัติ โดยเฉพาะกรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิที่ผานมา แนวทางการพัฒนาระบบ
เตือนภัย เผชิญภัย และหลบภัยที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บรรเทาความเสียหาย และความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ใหเบาบางลง 
 ดังนั้น ในคราวประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงไดพิจารณาผลการศึกษาของคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ  และมีมติเห็นชอบผลการศึกษาพรอมกับให เสนอเปนความเห็นและ
ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย 
และหลบภัย กรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิ ซึ่งมีขอเสนอแนะ สรุปสาระสําคัญไดใน ๒ 
ระดับ คือ 
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๑. ขอเสนอทางนโยบาย 
๑.๑ กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับชาติ ระดับจังหวัด 

กําหนดเปาหมายและตัวบงช้ีในการพัฒนาระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัย ให
บรรลุผลในการสรางความมั่นใจใหกับผูอยูอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางปกติสุข 

๑ .๒  ใหชุมชน  หรือผูอยูอาศัยในพื้นที่ประสบภัยไดรวมริ เริ่ม 
วางแผน และเปนผูบริหารจัดการระบบเปนหลัก ภาครัฐสนับสนุนดานขอมูล 
ความรู งบประมาณ การแจงขาวเตือนภัยและการทดสอบระบบทั้งนี้โดยมีระบบที่
เอื้อตอการพัฒนารวมกับองคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคม 

๑.๓ จัดทําเขตพื้นที่เสี่ยงภัยและตรากฎหมายโดยมีมาตรการเชิง
บังคับและจูงใจใหผูอยูอาศัยในพื้นที่ดังกลาว ดําเนินการกอสรางหรือปรับปรุง
อาคาร ตามแบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้โดยใหผูอยูอาศัยใน
พ้ืนที่ประสบภัยมีสวนรวม 

๑.๔ ปรับปรุง แกไข ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเตือนภัย 
การอพยพหลบภัย และการฟนฟูหลังประสบภัย โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุก
ฝาย ใหเอื้ออํานวยและรวดเร็วเพียงพอที่จะใหผูประสบภัยสามารถเริ่มตนสรางชีวิต
ใหมโดยเร็ว โดยไมนําปญหาเดิม เชน ปญหาที่ดิน ที่มีอยูกอนการประสบภัยมาเปน
เงื่อนไขในการใหหรือไมใหความชวยเหลือซึ่งเปนการซ้ําเติมผูประสบภัย 

๑.๕ เรงรัดความรวมมือระหวางประเทศใหบรรลุขอตกลงความ
รวมมือในการเตือนภัย การปองกันภัย ในมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามัน 
 ๒. ขอเสนอแนวทางและมาตรการตอหนวยงานที่รับผิดชอบ 

๒.๑ ขอเสนอตอศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ จํานวน ๕ ขอ 
๒.๒ ขอเสนอตอกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน ๕ ขอ 
๒.๓ ขอเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร

ทองถิ่น ผานการสื่อสารภูมิปญญาชาวบานในทุกชวงวัย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากผลการพิจารณาเปนประการใด ขอ
ไดโปรดแจงใหทราบในโอกาสแรกดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 
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              ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 
 
 
                            (นายโคทม  อารียา)
   
        ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
สํานักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
โทรศัพท ๐-๒๖๑๒-๙๒๒๒ ตอ ๒๓๐ 
โทรสาร ๐-๒๖๑๒-๙๑๗๙-๘๐ 
 
1. บทสรุปผูบริหารของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พัฒนาจาก
ความเห็นและขอเสนอแนะเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย และ
หลบภัย กรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิ     
   
1.1 บทสรุปผูบริหาร 
 
สืบเนื่องจากราษฎร และผูประกอบการในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 6 จังหวัดชายฝง
อันดามัน เกิดความตื่นตระหนกและมีการอพยพหนีภัยกันบอยครั้ง จนไมสามารถ
ใชชีวิตไดตามปกติ คณะทํางานคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุมครองผูบริโภค สภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงดําเนินการศึกษาและรับฟงความเห็นจาก
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ผูประสบภัยสึนามิใน 6 จังหวัดอันดามัน องคกร
พัฒนาเอกชน และศึกษาประสบการณการพัฒนาระบบเตือนภัยของจังหวัดพังงา 
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ศึกษาชุมชนที่ประสบภัยรุนแรง บานน้ําเค็ม บานทับตะวัน ชุมชนแหลมปอม 
จังหวัดพังงา โดยดําเนินการในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2549 
 
ผลการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นพบสภาพปญหาของระบบเตือนภัย เผชิญภัย 
และการอพยพหลบภัยหลายประการ ประกอบดวย การขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวของ ปญหาการแจงเตือนภัยขอมูลที่ครบถวน ความไม
มั่นใจในความพรอมใชงานของหอเตือนภัย การขาดความเชื่อมโยงระบบเตือนภัย
ระหวางทางราชการกับระบบเตือนภัยของชุมชน และผูประกอบการทองเที่ยวใน
ทองถิ่น ปายเสนทางและจุดอพยพหลบภัยไมสอดคลองกันสภาพพ้ืนที่ การขาดการ
วางแผน และการฝกซอมเตือนภัย หนีภัยที่ทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
 
คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธาณสุขและคุมครองผูบริโภค สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงมีขอเสนอเพื่อพัฒนาระบบการเตือนภัย การเผชิญ
ภัย และการอพยพหลบภัย ดังนี้ 
 
1.2 ขอเสนอทางนโยบาย 
 
 1. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับชาติ ระดับจังหวัด กําหนด
เปาหมายและตัวบงช้ีในการพัฒนาระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัย ใหบรรลุผลใน
การสรางความมั่นใจใหกับผูอยูอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถดําเนินชีวิตไดอยาง
ปกติสุข 
 2. ใหชุมชน หรือผูอยูอาศัยในพื้นที่ประสบภัยไดรวมริเริ่ม วางแผน และ
เปนผูบริหารจัดการระบบเปนหลกั ภาครัฐสนับสนุนดานขอมูล ความรู งบประมาณ 
การแจงขาวเตือนภัยและการทดสอบระบบทั้งนี้โดยมีระบบที่เอื้อตอการพัฒนา
รวมกับองคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม 
 3 . จัดทําเขตพื้นที่เสี่ยงภัย และตรากฎหมายโดยมีมาตรการเชิงบังคับและ
จูงใจใหผูอยูอาศัยในพื้นที่ดังกลาว ดําเนินการกอสราง หรือปรับปรุงอาคาร ตาม
แบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้โดยใหผูอยูอาศัยในพื้นที่
ประสบภัยมีสวนรวม 
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 4 . ปรับปรุง แกไข ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเตือนภัย การ
อพยพหลบภัย และการฟนฟูหลังประสบภัย โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย
ใหเอื้ออํานวยและรวดเร็วเพียงพอที่จะใหผูประสบภัยสามารถเริ่มตนสรางชีวิตใหม
โดยเร็ว โดยไมนําปญหาเดิม เชน ปญหาที่ดินที่มีอยูกอนการประสบภัยมาเปน
เงื่อนไขในการใหหรือไมใหความชวยเหลือซึ่งเปนการซ้ําเติมผูประสบภัย 
 2.5 เรงรัดความรวมมือระหวางประเทศไทยบรรลุขอตกลงความรวมมือ
ในการเตือนภัย การปองกันภัย ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน 
 
1.3 ขอเสนอแนวทางและมาตรการตอหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
 

 1. ติดตั้งหอเตือนภัยและปรับปรุงปายเตือนภัย ปายหนีภัย ใหครอบคลุม
พ้ืนที่ที่ประสบภัยและสอดคลองกับสภาพจริงของพื้นที่โดยการกําหนดรวมของ
ชุมชนผูประสบภัย 
 2. เช่ือมตอระบบเตือนภัยกับศูนยเตือนภัยของชุมชนและเอกชน และ
สนับสนุนการพัฒนาระบบวิทยุเตือนภัยทางทะเล วิทยุชุมชนและหอกระจายขาว
ชุมชน 
 3. เสียงสัญญาณเตือนภัยตองจํากัดเฉพาะ หามผูใดใชเสียงเตือนภัยเพื่อการ
อยางอื่น มีการทดสอบเสียงอยางสม่ําเสมอ เพิ่มภาษาพมาเปนภาษาที่ใชในการแจง
เตือนภัย จัดทําวิธีเตือนภัยสําหรับผูพิการทางเสียงและมีระบบพลังงานและการ
สื่อสารสาํรอง 
 4. การแจงเตือนภัยผานสื่อตางๆ ตองใหคําเตือนออกไปในลักษณะที่
ชัดเจน ครบถวน รวมท้ังแจงขาวยุติการเฝาระวังภัย และแจงขาวสารวาไมมีภัย เมื่อ
เกิดขาวลือเพื่อระงับการตระหนกในขาวเกินจริง 
 5. มีมาตรการเชิงบังคับและจูงใจใหผูประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่
ประสบภัยจัดระบบเตือนภัย การเผชิญภัย และการอพยพหลบภัยในสถานที่ของ
ตนเอง รวมทั้งจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ประกอบการ 
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 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

1. รัฐโดยดําเนินการรวมกับภาคีที่เกี่ยวของตองจัดทําแผนปองกันภัยใน
ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดและระดับชาติ และจัดใหมีการฝกซอมแผนอยาง
สม่ําเสมอ แผนดังกลาวครอบคลุม คนชรา คนพิการ คนใกลคลอด เด็กเล็ก และจัด
ใหมีการรักษาความปลอดภัยการโจรกรรมของในบาน ชุมชนในชวงที่หนีภัย 

2. รวมกับชุมชนจัดใหมีอุปกรณเผชิญภัย อาหาร ยารักษาโรค สําหรับการ
อพยพหลบภัย ตลอดจนมีมาตรการชวยเหลือผูที่เปนอาสาสมัครชวยเหลือผูอื่นที่
ชัดเจน 

3. พัฒนาความรูและสื่อถายทอดความรูวาดวยสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติ
ซึ่งชุมชนสงัเกตทราบจากเหตุการณสึนามิที่ผานมา 

4. สรางหอหลบภัยใหคนที่อยูหางไกลจากจุดสูงที่ปลอดภัยจากสึนามิ 
หรือจัดใหอาคารราชการหรือสาธารณะในชุมชน  เชน  ดาดฟาโรงเรียน  ตึก
อเนกประสงคในหมูบาน เปนสถานที่หลบภัย เปนตน 

5. จัดทําแนวกันคลื่น โดยฟนฟูแนวกันคลื่นธรรมชาติ เชน ปาชายเลน ปา
ชายหาด แนวปะการังเทียมและการสรางสันดอนกันคลื่นใตทะเลในบางพื้นที่ที่ไมมี
ผลกระทบตอระบบนิเวศนทะเล 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีนโยบายและแผนปฏิบัติการที่จะใหสถานศึกษาทุกแหง
จัดใหมีการเรียน การสอนวาดวยภัยพิบัติ สําหรับสถานศึกษาในพื้นที่ประสบภัย 
ตองจัดทําหลักสูตรทองถิ่นและมีการฝกซอมระบบเตือนภัย เผชิญภัยและอพยพ
หลบภัย อยางจริงจัง ตอเนื่อง สม่ําเสมอ ทั้งนี้โดยใหผูปกครองมีสวนรวม โดย
จําแนกแบงระบบการศึกษาตามชวงวัยของเด็ก เชน เด็กเล็ก เด็กประถม เด็กมัธยม 
และคนพิการ เปนตน 
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2. ความเปนมาและแนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย และหลบภัย กรณี
ธรณีพิบัติภัยสึนามิ   
 
สืบเนื่องจากที่ทางหนวยงานภาครัฐไดทําการติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่    
ประสบภัยสึนามิ 6 จังหวัดภาคใตฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย ทางสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยคณะกรรมการคุณภาพชีวิตสาธารณสุข 
และคุมครองผูบริโภคไดดําเนินการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ ผูประสบภัยสึนามิใน 6 จังหวัด องคกรพัฒนาเอกชน และ
ทําการศึกษาประสบการณการพัฒนาระบบเตือนภัยของจังหวัดพังงา เพื่อนําผล
การศึกษามาใชเปนแนวทางการจัดทําขอเสนอตอคณะรัฐบาลในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับระบบเตือนภัย โดยทําการสรุปผลการศึกษาเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 
ความเห็นและขอเสนอแนะเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย และ
หลบภัย กรณีภัยพิบัติสึนามิ และสวนที่ 2 เปนบทสรุปผูบริหาร สําหรับใชเปน
แนวทางในการวางแนวนโยบายการดําเนินงานและมาตรการตอหนวยงานที่
รับผิดชอบในการพัฒนาระบบเตือนภัย การเผชิญภัย และอพยพหลบภัย 

 
2.1 ความเห็นและขอเสนอแนะ เร่ืองแนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย 
และหลบภัย กรณีพิบัติภัยสึนามิ 2 
 
ความเปนมา 
 
สืบเนื่องจากราษฎร และผูประกอบการในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 6 จังหวัดชายฝง
อันดามัน เกิดความตื่นตระหนกและมีการอพยพหนีภัยกันบอยครั้ง เมื่อไดรับการ
แจงเตือนภัยแผนดินไหว ทั้งที่ไมรูวาจะเปนเหตุกอใหเกิดคลื่นสึนามิหรือไมก็ตาม 
จนไมสามารถใชชีวิตตามปกติ คณะทํางานคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุมครอง
ผูบริโภค สภาที่ปรึกษาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ จึงดําเนินการศึกษาและรับฟง

                                                 
2 ความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย 
และหลบภัย กรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิ โดยคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และ
คุมครองผูบริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ความคิดเห็นจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ผูประสบภัยสึนามิใน 6 จังหวัดอันดา
มัน องคกรพัฒนาเอกชน และศึกษาประสบการณการพัฒนาระบบเตือนภัยของ
จังหวัดพังงา โดยการดําเนินในเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2549 
 
นอกจากนี้เมื่อตนป 2548 ทางสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 ได
มีขอเสนอตอรัฐบาลขณะนั้นเรื่อง “ยุทธศาสตรการปองกันภัยพิบัติและอุบัติภัย” 
โดยเนนในภาพรวมของการปองกันตลอดจนแนวทางปองกัน ซึ่งขณะนั้นการ
ดําเนินการเรื่องระบบเตือนภัยยังอยูในระหวางการเริ่มตน หลังจากนั้นตอมาอีก 2 ป
รัฐบาลไดดําเนินการเรื่องระบบการเตือนภัยสอดคลองกับขอเสนอหลายประการ
ของสภาที่ปรึกษาฯ แตเมื่อติดตามผลการดําเนินงานเรื่องระบบเตือนภัยยังพบวามี
ปญหาอุปสรรคอยูหลายประการ  ดังนั้นคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สาธารณสุขและคุมครองผูบริโภคจึงดําเนินการศึกษาเพิ่มเติม 
 
เพื่อใหผลการศึกษานํามาใชเปนแนวทางการจัดทําขอเสนอตอคณะรัฐบาลในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบเตือนภัยที่เกิดประโยชนสูงสุดและสอดรับกับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่รวมถึงสถานประกอบการดานทองเที่ยวดวย 
 
2.2. การดําเนินการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
 

1.  ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและ
คุมครองผูบริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 
5 เมษายน 2549 คณะทํางานไดเชิญหนวยงานที่ เกี่ยวของประกอบดวย กรม
อุตุนิยมวิทยา เผชิญภัย และอพยพหลบภัยสึนามิแกคณะทํางานฯ 

2 . คณะทํางานฯ ไดศึกษาดูงานในพื้นที่แหลมปอม บานน้ําเค็ม และบาน
ทับตะวัน ตําบลบางมวง       อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2549 
ไดพบปะพูดคุยกับชาวบานในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนาม ิ 

3.  คณะทํางานฯ ไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนา
ระบบเตือนภัยคลื่นยักษสึนามิเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 โดยมีกลุมเปาหมาย 
จํานวน 170 คน ประกอบดวย เครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน องคการ
อาสาสมัครญี่ปุน องคกรภาคประชาชน สื่อมวลชน และสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ โดย
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มีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบขอมูล ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ 
เกี่ยวกับสถานภาพ ปญหาของระบบเตือนภัยเผชิญภัย และอพยพหลบภัยสึนามิ 
รวมท้ังการพัฒนาระบบเตือนภัยของรัฐ ชุมชน ธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันวิชาการ และภาคีการพัฒนาตางๆ 

 
2.3 สถานภาพ และปญหา ของระบบเตือนภัย เผชิญภัย และอพยพหลบภัยสึนามิ  
 
แผนดินไหวและสึนามิ 
 
แผนดินไหวที่จะทําใหเกิดสึนามิตองมีเงื่อนไขหลายประการ เชน แผนดินไหวใน
ทะเล ซึ่งทําใหเกิดการแทนที่น้ํา มักเกิดในแนวดิ่งมากกวาแนวเฉือน และศูนยกลาง
แผนดินไหว ตําแหนงการเกิดแผนดินไหวอยูใกลชายฝง เปนตน 
 
แผนดินไหวในระดับ 8 ริกเตอรถึง 9 ริกเตอรอาจเกิดสึนามิในระดับทองถิ่นรัศมี
ระดับ 100 กิโลเมตร สวนระดับที่ตํ่ากวา 8 ริกเตอร ผลกระทบที่จะทําใหเกิดสึนามิ 
มีไมมาก กรณีแผนดินไหวระดับ 7 ริกเตอรที่ปาปวนิวกินี แลวเกิดสึนามิทองถิ่น 
เพราะเกิดใกลชายฝง ถาตําแหนงศูนยกลางอยูใกลชายฝง แมตํ่ากวา 7 ริกเตอร อาจ
ทําใหเกิดแนวสไลดในภูเขาใตน้ําได ซึ่งอาจเกิดสึนามิระดับ 10 เมตรได อยางไรก็
ตามสภาพภูมิศาสตรทางตะวันตกของชายฝงประเทศไทยแตกตางจากปาปวนิวกินี 
แนวแผนดินไหวใกลประเทศไทยเปนแนวอันดามันกับสุมาตรา ซึ่งหางระยะ     
400-500 กิโลเมตร 
 
การพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย และการอพยพหลบภัยของรัฐ ประกอบดวย 
ระบบตรวจวัดแผนดินไหว ดําเนินการติดตั้งและขยายสถานีตรวจวัดโดยกรม
อุตุนิยมวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน  การไฟฟาฝายผลิต และ
สถาบันการศึกษา ตลอดทั้งสองฝง 
 
การจัดตั้งสถานีวัดระดับน้ําทะเล โดยกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร และมีการ
ประสานการรวมมือ การตรวจวัดแผนดินไหวและสึนามิรวมกับนานาชาติ 
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หอเตือนภัยมี การติดตั้งหอเตือนภัยในฝงอันดามันรวม 72 หอ ของรัฐ 62 หอ ไดรับ
บริจาคจากเอกชน 10 หอ รัศมีการกระจายขาวแตละหอมีต้ังแตระยะ 1 กิโลเมตร 1.5 
ถึง 2 กิโลเมตร โดยกระทรวงเทคโนโลยีวิทยาศาสตรและสารสนเทศเปนผูจัดหา 
ศูนยเตือนภัยภิบัติแหงชาติเปนผูดูแลควบคุมในการทํางาน จังหวัดรับผิดชอบในการ
ซอมบํารุงภายนอก 
 
หอเตือนภัยจะมีเสียงไซเรนสลับกับเสียงเตือนภัย  5 ภาษา  ไดแก ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน เสียงไซเรนจะเริ่มจากความถี่
นอย และคอยๆ กระชั้นมากขึ้นตามลําดับ สัญญาณเตือนนี้จะเดินทางมาที่หอเตือน
ภัยดวยระบบการสื่อสารผานดาวเทียม โดยกดสัญญาณเตือนภัยจากศูนยเตือน       
ภัยพิบัติแหงชาติและมีการทดสอบสัญญาณ เกือบทุกวันวาหอไหนสัญญาณยังใชได
อยูหรือไมได เพียงแตเสียงไมดังออกมา 
 
การวางแผนปองกันและฝกซอมการอพยพ รับผิดชอบโดยศูนยเตือนภัยภิบัติ
แหงชาติรวมกับ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดตอประสานงาน 
วางแผนและแจงขาวสึนามิระหวางประเทศ ดําเนินการโดยกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
การจัดทําฐานขอมูลและสถิติดานแผนดินไหวและสึนามิ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการ 
 
การศึกษาวิจัยแบบจําลองสึนามิ และการพัฒนาบุคลากรดานแผนดินไหวและสึนามิ 
ดําเนินการโดยความรวมมือของสถาบันการศึกษา กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ กรมทรัพยากรธรณี  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
การเตือนภัยของรัฐที่ผานมาอยูในระดับการเตือนการเกิดแผนดินไหว เนื่องจาก
ระบบตรวจที่มีเปนระบบตรวจการเกิดขึ้นของแผนดินไหว ไมมีระบบตรวจวัดการ
เกิดขึ้นของคลื่นใตน้ําหรือสึนามิ ระบบการตรวจจับคลื่นใตน้ําเพื่อเตือนภัยสึนามิ 
โดยใชทุนลอยจะมีการติดตั้ง 2 จุดในเดือนพฤศจิกายน 2549 และจะมีการทยอย
ติดตั้งเพิ่มขึ้นภายใตความรวมมือระหวางประเทศ สําหรับศูนยเตือนภัยนานาชาติใน
มหาสมุทรอินเดียอยูในชวงการหารือวาจะตั้งอยูในประเทศไหน 
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การพัฒนาระบบเตือนภัย เผชิญภัย และอพยพหลบภัย ของชุมชน ธุรกิจเอกชน 
องคกรพัฒนาเอกชน  สถาบันวิชาการ และภาคีการพัฒนาตางๆ 
มีการศึกษาวิจัยรวบรวมความรูชุมชนวาดวยสัญญาณแจงเหตุธรรมชาติ ในชวงกอน
และขณะเกิดสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสําหรับ
โรงเรียน ชุมชนบางชุมชนพัฒนาการเฝาระวังภัย การอพยพภัย การจัดทําวิทยุเตือน
ภัยชุมชน และวิทยุเตือนภัยทางทะเล ภาคธุรกิจ เอกชนสนับสนุนการจัดทํา  หอ
เตือนภัย วิทยุเตือนภัย ในสวนสถานที่พักนักทองเที่ยว ผูประกอบการบางรายได
เช่ือมโยงระบบเตือนภัยจากรัฐไปถึงหองพัก และมีการจัดทําคูมือการหลบภัย
สําหรับผูพัก 
 
ปญหาของระบบเตือนภัย เผชิญภัย และการอพยพหลบภัย 
 
1. การแจงเตือนภัย หอเตือนภัย และเสียงสัญญาณเตือนภัย 
การแจงเตือนภัยเปนการแจงเตือนแผนดินไหว ไมสามารถระบุไดชัดเจนวาจะเกิด  
สึนามิหรือไม เมื่อการแจงเตือนไมสามารถระบุภัยที่เกิดตามมาอยางชัดเจน ผูอยู
อาศัยหรือนักทองเที่ยวในพื้นที่ประสบภัยจึงตองอพยพหลบภัยกอน หรือยกเลิก 
การทองเที่ยว กอใหเกิดผลกระทบตอสภาวะจิต และการไมสามารถดําเนินชีวิตได
อยางปกติ  
 
หอสัญญาณเตือนภัย มีถึง 5 แบบ โดยไมมีคําอธิบายการเตือนภัย ระบบดูแล        
การรักษายังขาดหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ประชาชนไมมั่นใจวา เมื่อเกิดเหตุ       
หอเตือนภัยสามารถทํางานจริงไดหรือไม เพราะหลังการติดตั้งไมมีการทดสอบ
สัญญาณ จุดที่ ต้ังหอเตือนภัยบางพื้นที่ไมเหมาะสมไมสามารถสงสัญญาณได
ครอบคลุมพื้นที่ ตําแหนงติดตั้งหอเตือนภัยหางไกลจากทะเลมากเกินไป ตลอดจน
จํานวนหอเตือนภัยยังไมครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย 
 
เสียงสัญญาณเตือนภัย ประชาชนสวนใหญไมเคยไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัย และ
ไมทราบความแตกตางระหวางเสียงสัญญาณเตือนของรถพยาบาล กับเสียงสัญญาณ
เตือนภัย หลายครั้งมีการหลบภัยดวยเขาใจผิดวาเสียงสัญญาณรถพยาบาลหรือ      
รถตํารวจเปนเสียงเตือนภัย 
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การแจงขาวเตือนภัยผานสื่อมวลชน ยังขาดความเขาใจและความตระหนักรวมของ
การแจงขาวใหครอบคลุมเนื้อหาของเหตุการณที่เกิดและภัยที่จะตามมา เชน ขาว
แผนดินไหวขนาด 6 ริกเตอรในทะเลอันดามัน หรือนอยกวา 6 ริกเตอรลงมา ตองให
ขอมูลตอดวยวาจะเกิดหรือไมเกิดผลกระทบตอประเทศไทย หรืออาจกอผลกระทบ
แตอยูในภาวะเฝาระวัง เปนตน 
 
สถานประกอบการของเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสวนใหญยังไมไดเช่ือมโยงระบบ
เตือนภัยของรัฐเขากับสถานประกอบการ  และไมมีการจัดทําคูมือแนะนํา
นักทองเที่ยวที่ดีและทั่วถึง 
 
หอสังเกตการณและการเตือนภัยชายหาดซึ่งดําเนินการโดยชุมชนยังไมเพียงพอ ไม
มีระบบไฟสองสวางบริเวณจุดสังเกตการณน้ําทะเล และระบบอาสาสมัครประจํา
หอสังเกตการณยังไมมีระบบที่ชัดเจน องคความรูวาดวยลางบอกเหตุธรรมชาติ ที่
ประชาชนพบเห็นในชวงกอนและขณะเกิดสึนามิ ยังไมมีการรวบรวมและจัดทําเปน
สื่อเผยแพรใหกับชุมชน 
 
2. เสนทางอพยพ ระบบการหลบภัย และระบบเผชิญภัย 
ปายบอกเสนทางอพยพ ปายแผนที่เสนทางหนีภัย ปายเสาหลักเตือนภัย ปายแสดง
จุดที่ปลอดภัยในหลายพื้นที่ ติดตั้งไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่และไมสอดคลองกับ
ศักยภาพของเสนทางที่จะรองรับผูอพยพจํานวนมาก 
 
บางพื้นที่ไมมีสถานที่สําหรับหลบภัยหรือสถานที่หลบภัยอยูไกลเกินกวาจะหนีทัน 
แตไมมกีารสรางหอหลบภัยในสถานที่เหลานั้น 
 
ไมมีระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินในชวงที่ชุมชนไดรับขาวการเตือนภัย
และพากันอพยพหลบภัยเพื่อปองกันการลักขโมยทรัพยสินในชวงที่หมูบานราง
ผูคน 
 
การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัย ไมมีการดํานินการเปนประจํา 
และขาดการมีสวนรวมของชุมชน อาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน ที่ดําเนินการโดย
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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจํานวนนอย ระบบการคัดเลือกอาสาสมัครไม
มีการมีสวนรวมของชุมชน 
 
ในชวงการเกิดภัยพิบัติ ระบบบัญชาการเหตุการณขาดความชัดเจน ไมมีผูบัญชาการ
หรือหนวยงานบัญชาการเหตุการณที่มีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบในการแกไข
ปญหาและจัดระบบการชวยเหลือที่ชัดเจน รวมทั้งมีความซ้ําซอนในการทํางาน 
 
3. การมีสวนรวมของชุมชน ผูประกอบการ และหลักสูตรการศึกษา 
ชุมชนและผูประกอบการในพื้นที่ เสี่ยงภัย ไมมีสวนรวมในการวางแผน  การ
ดําเนินการจัดทําระบบ  เตือนภัย การเผชิญภัย การอพยพหลบภัยของรัฐ ตลอดจน
การซอมอพยพหลบภัย นอกจากนี้ระบบยังละเลยและกีดกันการเขารวมของ        
ชนกลุมนอยในพื้นที่ เชน มอแกน มอแกลน อูรักลาโวย และแรงงานชาวพมา 
 
ชุมชนสวนใหญไมไดรับการสนับสนุนใหจัดตั้งระบบเตือนภัย และหลบภัยของ
ชุมชน เชน ระบบวิทยุชุมชน ระบบวิทยุทางทะเล เปนตน ไมมีหอสังเกตการณใน
ระดับชุมชน รวมท้ังการติดตั้งไฟสองสวางริมทะเล ระบบตรวจวัดระดับน้ําทะเล 
เพื่อใหอาสาสมัครในชุมชนใชในการสังเกตเตือนภัย 
 
สถานศึกษายังขาดความจริงจังในการจัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูในโรงเรียน และ
ขาดความรู ความเขาใจในการเตือนภัย การหลบภัย ดังกรณีเมื่อมีขาววาจะเกิดสึนามิ 
ครูอาจารยนําเด็กลงจากอาคารเรียนเพื่อหลบหนี ซึ่งขัดกับหลักการหนีภัยที่ตองขึ้น  
สูที่สูง ตลอดจนสถานศึกษาในหลายชุมชนเหมาะสมที่จะเปนที่หลบภัย เนื่องจาก 
ต้ังในที่สูง มีอาคาร 2 ช้ันขึ้นไป แตไมมีระบบที่จะปรับสถานศึกษาใหเปนที่หลบภัย
ของชุมชน 
 
เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ยังไมเพียงพอ ทั่วถึง สําหรับผูอยูอาศัยในพื้นที่ประสบภัย 
รวมถึงผูมาทองเที่ยว 
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2.4 ขอเสนอเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัย ระบบอพยพหลบภัย 
 
ขอเสนอทางนโยบาย 
 
รัฐบาลควรพัฒนานโยบายวาดวยการพัฒนาระบบเตือนภัย และการอพยพหลบภัย
รวมทั้งการฟนฟูผูประสบภัยดังตอไปนี้ 
 

1. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของระดับชาติ ระดับจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีเปาหมายของการพัฒนาระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัย
อยางนอย 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1.1 ตองสรางความมั่นใจใหกับผูอยูอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึง
ผูมาทํากิจธุระหรือทองเที่ยว เพื่อที่ทุกคนจะสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข 

1.2 เรงรัดความรวมมือระหวางประเทศใหบรรลุขอตกลงความ
รวมมือในการเตือนภัย การปองกันภัยในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน 

1.3 เมื่อเกิดภัยพิบัติตองปองกันและลดความสูญเสียชีวิต การ
บาดเจ็บ ของผูคนใหนอยที่สุดจนถึงไมใหเกิดการสูญเสีย และเปนระบบที่ชุมชน
หรือผูอยูอาศัยในพื้นที่ประสบภัยหรือพ้ืนที่เสี่ยงภัยเปนผูบริหารจัดการเองเปนหลัก 
โดยการรวมมือและสนับสนุนจากรัฐและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของในดานขอมูล 
ความรูและการทดสอบระบบเปนระยะ 

1.4 ความรูวาดวยภัยพิบัติ การเตือนภัย การเผชิญภัย และการหลบ
ภัยไดรับการสื่อสารถายทอดอยางตอเนื่องทั้งโดยระบบครอบครัว เรื่องเลาทองถิ่น 
และระบบการศึกษา 

2. สนับสนุนใหชุมชน และผูประกอบการเปนเจาของระบบ โดยรัฐเปน
ผูสนับสนุนงบประมาณ และแจงโดยตรง เปนผูริเริ่ม ผูวางแผน ผูดําเนินการและ
เปนเจาของระบบ โดยรัฐเปนผูสนับสนุนงบประมาณ และแจงขาวการเตือนภัยแก
ชุมชนตลอดจนพัฒนาองคความรูใหกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

3. ประสานและสรางความรวมมือในการพัฒนาระบบเตือนภัย การ
อพยพหลบภัยและการฟนฟูหลังประสบภัยรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคม โดยวางระบบที่เอื้อตอการทํางานรวมกันของทุกภาคี 
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4. ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเตือนภัย การอพยพหลบ
ภัย และการฟนฟูหลังประสบภัย โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย ปรับปรุง
ระบบบัญชาการเหตุการณ  เมื่อมีการเตือนภัย  และการอพยพหลบภัยตองมี
ผูรับผิดชอบบัญชาการที่ชัดเจน เพื่อสรางเอกภาพและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

5. ตรากฎหมายกําหนดเขตเสี่ยงภัย และควบคุมแบบอาคาร ความสูง ที่
ตองปลูกสรางในพื้นที่เสี่ยงภัยใหเหมาะสม และมีความปลอดภัยที่เพียงพอเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ ตลอดจนมีมาตรการจูงใจและบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้โดยให     
ผูอยูอาศัยในพื้นที่ประสบภัยมีสวนรวม 
 
2.5 ขอเสนอแนวทางและมาตรการตอหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
1. ติดตั้งหอเตือนภัย และปายเตือนภัย ปายหนีภัยใหครอบคลุมพื้นที่ที่

ประสบภัยทั้งหมด และสอดคลองกับสภาพจริงของพื้นที่ โดยการกําหนดรวมของ
ชุมชนผูประสบภัยและภาคีที่เกี่ยวของ ทั้งในดานปริมาณและจุดติดตั้ง 

2. เช่ือมตอระบบเตือนภัยของศูนยเตือนภัยของชุมชนและเอกชน และ
สนับสนุนการพัฒนาระบบวิทยุเตือนภัยทางทะเล วิทยุชุมชน และระบบหอกระจาย
ขาวชุมชน เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยของชุมชน และระหวางชุมชน 

3. เสียงสัญญาณเตือนภัย ตองจํากัดเฉพาะเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ
เทานั้น หามผูใดใชเสียงเตือนภัยเพื่อการอยางอื่น และสัญญาณเตือนภัยตองมีการ
ทดสอบอยางสม่ําเสมออยางนอย 3 เดือนตอครั้ง หอสัญญาณเตือนภัยอยูในสภาพ
พรอมทํางาน ภาษาที่ใชในการแจงเตือนภัยควรเพิ่มภาษาพมา เพื่อใหแรงงาน
ตางชาติไดเขาใจการเตือนภัย จัดใหมีวิธีเตือนภัยสําหรับผูพิการทางเสียงและตองมี
ระบบสํารองพลังงาน ระบบการสื่อสารสํารองที่มั่นใจไดวาเมื่อเกิดภัยพิบัติแลว
ระบบหลักลมระบบสํารองจะทํางานเพื่ออํานวยการชวยเหลือผูประสบภัย 

4. การแจงเตือนภัยผานสื่อตางๆ ตองมีการประมวลและวิเคราะหขอมูล
ใหชัดเจน และแจงประกาศ   คําเตือนในลักษณะที่ชัดเจน อีกทั้งขอความเตือนตางๆ 
ตองลงประกาศใหถูกตองครบถวน เมื่อมีความชัดเจนในการสื่อสารของขอมูลทาง
กรมอุตุนิยมวิทยาวา “ไมเกิดสึนามิ” ตองพัฒนาระบบการแจงขาววาไมมีภัย เพื่อ
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ระงับการตระหนกในขาวเกินจริง รวมทั้งการยกเลิกการเฝาระวังภัยหรือแจงวา     
ภัยพิบัติผานพนไปแลวผานทางชองทางสื่อสารตางๆ เชน หอกระจายขาว และ
กระจายขาวผานโทรสาร หรือขอความสั้นทางโทรศัพทเคลื่อนที่ 

5. ปรับปรุงปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัย โดย
ชุมชนเปนหลักในการดําเนินการ 

6. มีมาตรการเชิงบังคับและจูงใจใหผูประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่
ประสบภัยตองจัดระบบเตือนภัย การเผชิญภัยและการอพยพหลบภัยในสถานที่ของ
ตนเอง รวมทั้งจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ประกอบการโดยมีการ
รับรองมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับรวมกันของผูที่จะเขาไปในสถานที่ประกอบการ
นั้นๆ  

7. จัดใหมีหอเตือนภัย หอหลบภัย ใหเพียงพอ ทั่วถึง โดยชุมชนเปน
หลักในการกําหนดแบบ สถานที่ต้ังและจํานวนที่เพียงพอ 
 
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1. รัฐบาลโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหจัดตั้งศูนยประสานงานความชวยเหลือผูประสบภัยประจําหมูบาน มี
สมาชิกของหมูบานเปนกรรมการประสานงาน เพื่อชวยประสานกับภาคสวนตางๆ 
กําหนดกิจกรรมไมใหเกิดการเตรียมการปองกันภัย การอพยพหลบภัย การซักซอม
ตลอดจนการดําเนินการใหการชวยเหลือไมซ้ําซอน และชวยใหเกิดความเปนธรรม
ในการไดรับความชวยเหลือ 

2. รัฐบาลโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อําเภอ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกับภาคีที่เกี่ยวของ จัดทําแผนปองกันภัย (แผน
อพยพประชาชน) ในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับชาติ และจัดให
มีการฝกซอมแผนอพยพประชาชน อยางสม่ําเสมอ แผนดังกลาวควรครอบคลุมถึง
คนชรา คนพิการ คนเจ็บปวย เด็ก และสตรีดวย และในระหวางการฝกซอมแผน
อพยพฯ ควรจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยสินของประชาชนที่อยู
ในอาคารบานเรือนและชุมชนดวย 
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3. แผนการเตือนภัย การซักซอมประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ตามแผนอพยพหลบภัยและการชวยเหลือผูประสบภัยตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 
ตอเนื่อง โดยชุมชนผูประสบภัยเปนหลักในการดําเนินการ 

4. พัฒนาระบบการชวยเหลือคนที่ชวยตัวเองไมไดเมื่อมีภัย เชน คนชรา 
คนพิการ สตรีมีครรภ เด็กเล็ก โดยจัดใหคนในชุมชนมารวมกันดูแล ซึ่งตองเปนคน
ในชุมชน เพราะคนนอกจะไมรูวาคนคางอยูในบานไหน และจัดใหมีทีมรักษาความ
ปลอดภัยเฝาระวัง และปราบปรามการโจรกรรมของในบาน ชุมชน ในชวงที่
ชาวบานหนีภัย 

5. รวมกับชุมชนจัดใหมีอุปกรณเผชิญภัย อาหาร ยารักษาโรค สําหรับ
การอพยพหลบภัย ตลอดจนมีมาตรการชวยเหลือผูที่เปนอาสาสมัครชวยเหลือผูอื่น
ที่ชัดเจน เพื่อใหพวกเขามั่นใจวาหากมีอันตรายเกิดแกตน เนื่องจากไปชวยผูอื่นจะ
ไดรับการดูแล อันเปนการสงเสริมใหคนทํางานเพื่อสวนรวม 

6. พัฒนาความรูและสื่อถายทอดความรูวาดวยสัญญาณเตือนภัย
ธรรมชาติซึ่งชุมชนสังเกตทราบจากเหตุการณสึนามิที่ผานมา 

7. สรางหรือจัดใหมีสถานที่หลบภัยใหคนที่อยูในที่ราบ หางไกลจากจุด
ที่ปลอดภัยจากสึนามิ โดยกําหนดใหเปนที่หลบภัยที่แนนอนหลบภัยไดทันทวงที 
โดยวางรากฐานใหมั่นคงแข็งแรง เชน การสรางหอหลบภัยใหม หรือจัดใหอาคาร
ราชการหรือสาธาณะในชุมชน เชน ดาดฟาในโรงเรียน ตึกอเนกประสงค ใน
หมูบาน เปนสถานที่หลบภัย เปนตน 

8. จัดทําแนวกันคลื่น โดยฟนฟูแนวกันคลื่นธรรมชาติ เชน ปาชายเลน 
ปาชายหาด แนวปะการังเทียมและการสรางสันดอนกันคลื่นใตทะเลที่ไมกระทบ
ระบบนิเวศนทะเล ในบางพื้นที่ที่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางรอบคอบ
รอบดานอาจมีการสรางเขื่อนกันคลื่นเสริมระบบธรรมชาติ 

9. จัดทําสื่อสารคดีเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานในการเตือนภัย เผชิญภัย
และการอพยพหลบภัย เปนการเฉพาะในแตละชุมชนโดยใหความสําคัญเบื้องตนกับ
ชุมชนที่ประสบภัยอยางรายแรง 

10. ใหความรูประชาชนในเรื่องออกแบบและการกอสรางอาคารบานพัก
อาศัยที่แข็งแรง สามารถบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิได รวมถึงใหความรูเรื่องเขตพื้นที่
เสี่ยงภัยสึนามิในทองถิ่น 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
1. จัดใหมีหลักสูตรวาดวยภัยพิบัติธรรมชาติสอนในสถานศึกษาและให

มีการฝกปฏิบัติสําหรับการเผชิญภัย 
2. กําหนดนโยบาย และแผนปฎิบัติงานที่จะใหสถานศึกษาทุกแหงใน

พ้ืนที่ประสบภัยตองจัดทําหลักสูตรและมีการฝกซอมระบบเตือนภัย เผชิญภัย และ
อพยพหลบภัย อยางจริงจัง ตอเนื่องสม่ําเสมอ ทั้งนี้โดยใหผูปกครองมีสวนรวม 

3. หลักสูตรการเรียนการสอนวาดวยภัยพิบัติตองจัดใหเหมาะสมกับ
ชวงวัยและศักยภาพของผูรับการศึกษา เชน เด็กเล็ก เด็กประถม เด็กมัธยม และคน
พิการ เปนตน 
 
 ขอเสนอการพัฒนาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1. ใหมีการแตงตั้งผูบัญชาการแกปญหาภัยพิบัติในระดับพื้นที่ที่เกิดเหตุ 
เพื่อใหมีการบูรณาการความชวยเหลือ การจัดสรรทรัพยากรดําเนินการชวยเหลือ 
แกไข ฟนฟู บูรณะไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไมซ้ําซอนทั้งนี้โดยการปรับปรุงและ
แกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

2. การฟนฟูชุมชนและการชวยเหลือผูประสบภัยหลังภัยพิบัติ ตองมีการ
พัฒนาระบบ แกไขกฎหมายและระเบียบการชวยเหลือใหเอื้ออํานวยและรวดเร็ว
เพียงพอที่จะใหผูประสบภัยสามารถเริ่มตนสรางชีวิตใหมโดยเร็ว โดยเฉพาะ
ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่องชวยเหลือผูประสบภัยและการชวยเหลือผูเสียชีวิต ที่
ไมเอื้ออํานวยกับการชวยเหลือที่เปนจริง ควรใหสอดคลองกับคาครองชีพที่เปน
ปจจุบัน 

3. ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายใหสามารถชวยเหลือผูประสบภัยได
ทันทวงที โดยไมควรนําปญหาเดิมที่มีอยูกอนการประสบภัยมาเปนเงื่อนไขการไม
ชวยเหลือ ซึ่งเปนการซ้ําเติมผูประสบภัย เชน พ้ืนที่ประสบภัยบางพื้นที่ มีปญหาดาน
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ทับซอนกับที่ดินของหนวยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกลุม
ผูประสบภัยที่เปนผูดอยโอกาสทางสังคม เชน คนไรสัญชาติ แรงงานตางถิ่น 
แรงงานตางชาติ คนพิการ ชนเผา เปนตน ปจจุบันคนเหลานี้ไมสามารถเขาถึงความ
ชวยเหลือของรัฐ จึงตองพัฒนาหลักการชวยเหลือผูประสบภัยโดยใหความสําคัญกับ
การชวยเหลือกอน แลวแกไขปญหาที่มีอยูเดิมหลังจากการชวยเหลือ 
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เอกสารแนบ 
 

2.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของชุมชนตอการทํางานของระบบเตือนภัยสึนามิ 
 1.  ตัวแทนชาวบานจากหมูบานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา 

จังหวัดพังงา 
1.1 ระบบเตือนภัยสึนามิในมุมมองของตัวแทนบานน้ําเค็ม 

ระบบเตือนภัยสึนามิ คือ สิ่งที่สรางความมั่นใจใหกับชุมชนวาสามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางปลอดภัยบนพื้นฐานที่มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพการทํางานสามารถ
บอกเหตุเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได มีแผนการอพยพหลบภัย แผนการรองรับในการลด
ความสูญเสียของชุมชนไดอยางแทจริง 

 
1.2 การทํางานระบบเตือนภัยสึนามิ 

• หอสัญญาณเตือนภัยสึนามิ 
การติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ไมมีการสํารวจความคิดเห็น หรือความ
ตองการที่แทจริงจากชุมชน ดําเนินการโดยภาครัฐที่ทําการติดตั้งหอสัญญาณเตือน
ภัยในพื้นที่ จํานวน 2 แหง คือ ที่สถานีอนามัยบานน้ําเค็ม และโรงเรียนบานน้ําเค็ม 
ซึ่งหอสัญญาณเตือนภัยทั้งสองแหงมีระยะที่ใกลกันเกินไปเพียง 500 เมตรเทานั้น 
การสงสัญญาณเตือนภัยจึงไมเต็มประสิทธิภาพ บริเวณแหลมปอม แหลมสน และ
อนุสรณสถานซึ่งเปนจุดที่ไดรับผลกระทบจากภัยสึนามิมากที่สุดแตกลับไมมีการ
ติดตั้งหอสัญญาณเตอืนภัย  
 
สําหรับการทดสอบสภาพของหอสัญญาณเตือนภัยนั้นเคยมีการทดสอบการใชงาน
เพียงครั้งเดียว โดยใชวิธีการเคาะไมโครโฟนของหอสัญญาณเตือนภัยวามีเสียงดัง
หรือไม แตยังไมมีการทดสอบโดยการเปดเสียงสัญญาณผานระบบการทํางานของ
หอสัญญาณเตือนภัยวาดังไดไกลตามระยะทางที่กําหนดไวหรือไม (1.5 กิโลเมตร) 
ระบบดูแลรักษาตรวจเช็คสภาพการทํางานของหอสัญญาณเตือนภัยยังไมมี
ประสิทธิภาพชาวบานไมมีความมั่นใจวาหอสัญญาณเตือนภัยที่ทําการติดตั้งนั้น
สามารถทํางานไดจริงหรือไม เพราะหลังการติดตั้งไมมีการเปดเสียงสัญญาณให
ชาวบานไดยิน และชาวบานไมสามารถแยกแยะระหวางเสียงไซเรนจากรถพยาบาล
หรือรถตํารวจ กับเสียงสัญญาณเตือนภัยจากหอเตือนภัย 
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การควบคุมการทํางานของระบบเตือนภัย ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติเปนผูดูแลสง
สัญญาณเตือนภัยหากมีภัยพิบัติสึนามิขึ้น โดยมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูรับผิดชอบในการกดสัญญาณเตือนภัยใหแกชุมชน แตในสภาพความเปนจริงไมมี
ใครกลาตัดสินใจในการดําเนินการกดสัญญาณเตือนภัยดังกลาว เนื่องจากเคยมีการ
กดสัญญาณผิดพลาดครั้งหนึ่งทําใหเกิดความเขาใจผิดและเกิดความไมมั่นใจในการ
ทํางานของระบบเตือนภัย 

 
• ปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัย 

ในการติตต้ังปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ และจุดหลบภัย ทางภาครัฐที่
รับผิดชอบในการติดตั้งไมมีการสอบถามและสํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชน
วามีความคิดเห็นในการติดตั้งปายบริเวณจุดไหน ติดตั้งอยางไร  เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอคนในชุมชน และผูที่มาทองเที่ยวในการบอกทิศทางหนีภัย 
เสนทางอพยพ และจุดหลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ 
 
สําหรับชุมชนแลวปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ และจุดหลบภัย ไมมี
ความสําคัญมากนัก คนในชุมชนไมใหความสนใจในการใชประโยชนจากปาย และ
ไมมีการกลาวถึงปายบอกทิศทางดังกลาวแตอยางใด เพราะแตละปายบอกทิศทาง
หนีภัยไมชัดเจน ลูกศรช้ีใหว่ิงขนานไปกับชายหาด ซึ่งในความเปนจริงแลว ไม
สามารถทําใหรอดพน ปลอดภัยจากคลื่นยักษที่ซัดเขาชายฝงได ปายบอกทิศทางไม
มีความสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ปายชักนําใหคนหนีไปในทางเดียวกันจนคับแคบ 
และบอกระยะทางการวิ่งที่มีระยะทางไกลมากเกินไป ซึ่งจะสังเกตไดวาบางปาย
บอกใหว่ิงเปนระยะทางกวา 3 กิโลเมตร และว่ิงขนานกับชายหาด ซึ่งเปนอุปสรรค
สําหรับผูประสบภัยบางกลุม เชน คนชรา เด็ก คนพิการ หรือหญิงมีครรภ เปนตน 
ดังนั้นชาวบานจึงเชื่อในสัญชาตญาณของตนเองมากกวาที่จะดูจากปายบอกทิศทาง
หนีภัย เสนทางอพยพ และจุดหลบภัย ที่ทางภาครัฐไดทําการติดตั้งไวในพื้นที่ 

 
• หอหลบภัย 

ในชุมชนยังไมมีการติดตั้งหอหลบภัยสําหรับรองรับการอพยพหลบภัย แตชุมชน
ยังคงใหความสําคัญวาควรมีการติดตั้งหอหลบภัยในชุมชน เพราะระยะทางที่จะไป
ถึงที่ปลอดภัยจากคลื่นยักษคอนขางไกลเกินกวาจะหนีไดทันเวลา เปนอุปสรรคแก
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ชาวบานที่เปนคนชรา เด็ก หญิงมีครรภ และคนพิการ จึงตองการใหมีหอหลบภัย
เพื่อรองรับสถานการณภัยพิบัติสําหรับกลุมบุคคลดังกลาว 

 
• การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัย 

การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัยในชุมชนบานน้ํา เค็มได               
มีการจัดทําขึ้น มีพิธีเปดครั้งใหญโดยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เปนประธานเปดพิธีการซอมอพยพหลบภัย โดยการเปด
สัญญาณไซเรนจากรถตํารวจ และการจุดพลุใหสัญญาณในการซอมว่ิงอพยพหลบ
ภัย ไมมีการเปดสัญญาณเตือนภัยจากหอเตือนภัยที่ทําการติดตั้งในพื้นที่ ซึ่งเปน
เหตุผลหน่ึงที่ทําใหชาวบาน ไมเคยไดยินเสียงจากหอเตือนภัย ไมเขาใจวาเสียง 
เตือนภัยจากหอสัญญาณเตือนภัยนั้นเปนอยางไร หากเกิดภัยพิบัติจากคลื่นยักษขึ้น
จริง ชาวบานจะรูไดอยางไรวาเสียงจากหอเตือนภัยเปนอยางไร  และนาจะมีการเปด
สัญญาณเตือนภัยเพื่อเปนการเนนย้ําใหชาวบานไดจําเสียงจากหอสัญญาณเตือนภัย 

 
• การมีสวนรวมของชุมชน 

ชุมชนบานน้ําเค็มมีความพรอมในระดับหนึ่งที่จะใหความรวมมือกับภาครัฐและ
หนวยงานหรือองคกรตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบเตือนภัย  ซึ่งปจจุบัน
ชุมชนเองกําลังจัดทําแผนการเตรียมความพรอมโดยชุมชน งบประมาณรวบรวมจาก
องคกรภายในทองถิ่น เปนแผนรองรับการสูญเสียจากภัยพิบัติ เพื่อเตรียมความ
พรอมเมื่อเกิดภัยพิบัติสิ่งที่ตองปฏิบัติมีอะไรบาง และสิ่งใดบางที่ไมควรปฏิบัติ
สําหรับชาวบาน 
 
ในชุมชนมีสถานที่ที่พรอมสําหรับการจัดตั้งหอหลบภัยจํานวน 3 แหง คือ ชาวบาน
บริจาคพื้นที่ให 2 แหง และของราชการอีก  1 แหง แตยังขาดงบประมาณในการ
จัดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิ ที่ประกอบดวยหอหลบภัย แผนการปฏิบัติการซักซอม
การอพยพหลบภัย และหอหลบภัย 

1.1 ขอเสนอแนะ 
• ใหมีการเปดเสียงสัญญาณเตือนภัยเวลาเดียวกับเปด      

เพลงชาติ คือ ชวงเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน เพื่อเปนการตรวจเช็ควา        
หอเตือนภัยยังมีสภาพที่สามารถใชงานไดเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ 



                                                         54 

• หอหลบภัย  ยังเปนสิ่งสําคัญที่ควรจัดตั้งขึ้นในชุมชน 
สําหรับรองรับการอพยพหลบภัยของชาวบาน โดยเฉพาะชาวบานบางกลุม เชน คน
พิการ คนชรา เด็ก หรือหญิงมีครรภ เปนตน ที่ตองว่ิงหนีภัยไปยังพื้นที่สูงของชุมชน 
ซึ่งมีระยะทางที่ไกลประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

• โรงเรียนควรใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมและ
การซอมอพยพหลบภัย โดยการมีการซักซอมการอพยพเด็กและบุคลากรใน
โรงเรียนใหว่ิงขึ้นบนที่สูง หรืออาคารเรียนช้ันบนสุดของโรงเรียน  

• กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายที่จะบรรจุใหอยูใน
หลักสูตรหรือกิจกรรมในการเรียนการสอนของนักเรียน เชน เปนกิจกรรมหนึ่งของ
การเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เปนตน 

 
2. ตัวแทนชุมชนที่อาศัยบนเกาะที่ติดตั้งระบบเตือนภัย จากเกาะมุก จังหวัด

ตรัง 
2.1 ระบบเตือนภัยสึนามิในมุมมองของตัวแทนชาวบานเกาะมุก 

ระบบเตือนภัยสึนามิในมุมมองของตัวแทนชาวบานเกาะมุก เปนระบบเตือนภัยที่มี
ความพรอมในการทํางานและมีประสิทธิภาพในการเตือนภัยสึนามิใหคนในชุมชน
ไดทราบลวงหนา และมีเวลาเตรียมความพรอมสําหรับอพยพหลบภัยไดทันเวลา 
และมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นในชุมชน 

 
2.2 การทํางานระบบเตือนภัยสึนามิ 

• หอสัญญาณเตือนภัยสึนามิ 
มีการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่จํานวน 2 แหง โดยไมมีการสอบถามความ
คิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัย  และภายหลังจากการ
ติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยสึนามิ แลวมีการสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเตือน
ภัยสึนามิที่มีขอเสนอแนะตางๆ หลายครั้งเกี่ยวกับการทํางานของระบบเตือนภัย     
สึนามิก็ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ ชาวบานไมเคยไดยินเสียงจาก
หอสัญญาณเตือนภัย 
 
ภายในชุมชนมีการแจงขาวสารตางๆ ผานลําโพงที่มัสยิดของหมูบาน แตไมเคย
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยสึนามิจากหนวยงานใดๆ ซึ่งในชวงแรกที่มีการ
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ทํางานเกี่ยวกับการฟนฟูสึนามิ มีทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนเขามา
ทํางานในพื้นที่ แตในปจจุบันภาครัฐไดหายไปไมเคยเขามาประสานงานหรือสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยใหแกชาวบาน ยังคงเหลือแตเพียงองคกรพัฒนา
เอกชนคือ Save Andaman Network ที่ยังคงทํางานเกี่ยวกับการฟนฟูสึนามิในชุมชน
อยางตอเนื่อง 

 
• ปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัย 

การติดตั้งปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ และจุดหลบภัยในชุมชนของ
ภาครัฐก็มีวิธีการดําเนินงานคลายกับหอสัญญาณเตือนภัย ที่ไมมีการสํารวจความ
คิดเห็นของชุมชนในการติดตั้ง ไมมีการบอกเลา หรือสรางความเขาใจเกี่ยวกับปาย
ใหแกคนในชุมชน ทําใหไมมีความเขาใจในการใชปายบอกทิศทางในกรณีเกิด     
ภัยพิบัติขึ้นจริง  
 
ปายไมชัดเจนบอกเสนทางหนีภัยโดยการวิ่งขนานไปกับชายหาด และมีระยะทาง
หนีภัยที่ไกลมาก  ซึ่งชุมชนชาวเกาะมุกมีประชากรประมาณเกือบ  2 พันคน              
มีประชากรที่เปนเด็กและคนชราประมาณ 50 % ของประชากรทั้งหมด ทําใหการ
หนีภัยไปยังจุดปลอดภัยตามปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ ที่ทางภาครัฐ
ติดตั้งไวไมเปนประโยชนตอชุมชนเลย 

 
• การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัย 

ต้ังแตมีการติดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิในพื้นที่เกาะมุกยังไมมีการเตรียมความพรอม
และการซอมอพยพหลบภัย คนในชุมชนไมเคยไดยินเสียงจากหอสัญญาณเตือนภัย 
ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบเขามาใหความรู หรือสรางความเขาใจในการเตรียม
ความพรอมและการซอมอพยพหลบภัย และการใชประโยชนจากปายบอกทิศทาง
หนีภัย เสนทางอพยพเมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติใหแกชุมชน 

 
• การมีสวนรวมของชุมชน 

ชุมชนไมไดมีสวนรวมใดๆ ในการดําเนินงานติดตั้งระบบเตือนภัย การติดตั้ง        
หอเตือนภัย ปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัย ในพื้นที่ ภาครัฐที่มี
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สวนรับผิดชอบในการดําเนินการไมมีการสํารวจความคิดเห็นจากชุมชนกอนทําการ
ติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่ 

 
2.3 ขอเสนอแนะ 

• เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหอหลบภัยอาจไมจําเปนสําหรับชุมชน     
ชาวเกาะมุก แตอยากใหมีสาธารณูปโภคที่สามารถรองรับการอพยพหลบภัยของ
ผูประสบภัยไดมากกวา อาจไมจําเปนตองเปนหอหลบภัย ขอเพียงมีสาธารณูปโภค
สําหรับรองรับ เชน หองน้ํา ลานสําหรับเปนที่พักสําหรับกางเตนท  เปนตน         
บนพื้นที่สูงที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติในพื้นที่ 

• ควรจัดใหมีการเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบหนี
ภัย เพื่อสรางความเขาใจใหแกชุมชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากสึนามิหรือภัยพิบัติ
ธรรมชาติอื่นๆ  

 
3.  ตัวแทนชุมชนชาวมอแกน บานทุงหวา ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัด
พงังา 

3.1 ระบบเตือนภัยสึนามิในมุมมองของตัวแทนชาวมอแกน 
ระบบเตือนภัยสึนามิในทัศนะของชาวมอแกน คือสิ่งที่ใหความเชื่อมั่นกับชุมชนวา
เมื่อเกิดเหตุการณคลื่นยักษสึนามิขึ้นอีกสามารถสงสัญญาณเตือนภัยใหแกคนใน
ชุมชนไดเตรียมพรอม อพยพ หลบภัยไดทันทวงที มีความปลอดภัยจากภัยพิบัตินั้น
ได หรือสงผลใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินนอยที่สุดเทาที่จะทําได 

 
3.2 การทํางานระบบเตือนภัยสึนามิ 

• หอสัญญาณเตือนภัยสึนามิ 
ชาวมอแกนรับรูวามีการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ใกลเคียงชุมชน แต
ไมไดรับการประชาสัมพันธจากหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับรูขอมูล หรือเขามาให
ความรู สรางความเขาใจในชุมชนใหทราบถึงการทํางานของระบบเตือนภัย ไมมีการ
ประชาสัมพันธวาตองปฏิบัติตัว เตรียมตัวอยางไร ในการอพยพ หลบภัยเมื่อเกิด
เหตุการณคลื่นยักษขึ้นอีกในอนาคต อีกทั้งตั้งแตมีการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัย    
สึนามิ ชุมชนยังไมเคยไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากหอเตือนภัยสึนามิเลย และ
ชาวมอแกนเองไมมีความเชื่อมั่นในหอสัญญาณเตือนภัยที่ทําการติดตั้งในพื้นที่วามี
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ประสิทธิภาพในการเตือนภัยไดจริง และยังมีสภาพที่พรอมทํางานไดหรือไม  ดังนั้น
ชุมชนจึงเชื่อในภูมิปญญาในการสังเกตสภาพแวดลอม และลางบอกเหตุตางๆ ของ
ตนเองมากกวาที่จะเชื่อมั่นในระบบเตือนภัยที่ทางภาครัฐไดทําการติดตั้งขึ้น  
 
ปจจุบันการไดรับขอมูลขาวสารเตือนภัยตางๆ ภายในชุมชนชาวมอแกนใชวิธีการ
สื่อสารผานทางโทรศัพทมือถือของประธานชุมชนเทานั้น โดยที่ชาวมอแกนจาก
ชุมชนอื่นๆ โทรศัพทมาแจงขอมูลขาวสารใหเพื่อเปนการเตือนภัยระหวางชุมชน 
และอีกชองทางหนึ่งที่ชาวมอแกนใชเปนแหลงรับรูขอมูลเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ
คือการรับขอมูลขาวสารผานทางโทรทัศน เพื่อเปนขอมูลสําหรับเตรียมความพรอม
สําหรับการอพยพ หลบภัยของชุมชน 

 
• ปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัย 

ปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัยตางๆ ที่ทางภาครัฐไดทําการติดตั้ง
ในพื้นที่นั้น ชาวมอแกนไมไดใหความสําคัญหรือสนใจแตอยางใด  เพราะชุมชนไม
มีสวนรวมในการรับรูการติดตั้ง  ไมมีหนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบมา
ประชาสัมพันธวิธีการอานและใชประโยชนจากปายดังกลาวใหแกชุมชน ชุมชนจึง
ไมเห็นถึงประโยชนจากการสังเกตและปฏิบัติตามปายมากนัก  
 
และในการอพยพ หลบภัยชุมชนใหความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเองวา     
ควรรีบว่ิงหนีขึ้นที่สูงเพื่อใหปลอดภัย และชาวมอแกนเปนคนในพื้นที่รับรูไดวา
บริเวณใดเปนพื้นที่ปลอดภัย เสนทางอพยพใดที่จะไปถึงอาคารหลบภัยที่จัดตั้งขึ้น
ในพื้นที่ใกลเคียงไดเร็วที่สุด 

  
• หอหลบภัย 

ในพื้นที่ใกลเคียงกับชุมชนชาวมอแกน มีการจัดตั้งอาคารหลบภัยเฉลิมพระเกียรติ
พระชันษา 48 ป พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
ที่สรางขึ้นเพื่อเปนอาคารหลบภัยน้ําทวมและภัยสึนามิสําหรับเด็กเล็ก ผูพิการ และ
ผูสูงอายุ บริเวณวัดพนัสนิคม บานบางเนียง ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัด
พังงา แตยังไมเห็นหนวยงานที่รับผิดชอบมาดูแล หรือทดสอบระบบการทํางาน 
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หรือบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ เชน  ลิฟทสามารถใชงานไดอยูหรือไม             
มีอะไรบางที่ชํารุดตองทําการซอมแซมหรือไม อยางไร  

 
• การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัย 

ภายหลังเกิดเหตุการณสึนามิ และมีการติดตั้งระบบเตือนภัย  ปายบอกทิศทางหนีภัย 
เสนทางอพยพ จุดหลบภัยตางๆ อีกทั้งมีหลายหนวยงานที่ดําเนินการจัดตั้งประชุม 
สัมมนาหลายครั้ง ชุมชนยังไมเคยไดรับการประสานงาน หรือประชาสัมพันธใหมี
การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัยแตอยางใด  รวมถึงยังไมมี
หนวยงานหรือองคกรใดมาใหความรู หรือขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอพยพหลบภัย
เขาไปยังอาคารหลบภัยในพื้นที่ใหมีความปลอดภัย ไมใหเกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ
จากการอพยพหลบภัย 

 
• การมีสวนรวมของชุมชน 

ชุมชนชาวมอแกนยินดี และพรอมใหความรวมมือในการมีสวนรวมกับหนวยงาน 
องคกรตางๆ ที่ทํางานในพื้นที่ แตไมเคยไดมีโอกาสไดมีสวนรวมเลยสักครั้ง หรือมี
แตนอยครั้ง เชน การจัดตั้งประชุม หรือสัมมนาเคยไดรับโอกาสใหเขารวม แตพอมี
การจัดตั้งการประชุมในครั้งตอไป กลับถูกกีดกันและตัดสิทธิ์ใหเขารวมในกิจกรรม
ดังกลาวโดยไรเหตุผล 

 
3.3 ขอเสนอแนะ 

• อยากใหการดําเนินงานตางๆ ในพื้นที่ผานกระบวนการชุมชน 
โดยใหชุมชนไดมีสวนรวมมากที่สุด 

• การใหโอกาสแกชาวมอแกนไดรับสิทธิเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป
ในการรับขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ   

• อยากใหมีการจัดตั้ งหอสัญญาณเตือนภัยสึนามิในชุมชน        
ชาวมอแกน  ใหชุมชนเปนผูดูแลรับผิดชอบเอง โดยการใหความรวมมือและ
สนับสนุนจากหนวยงาน องคกรจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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4. ตัวแทนภาคธุรกิจการทองเท่ียวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
4.1 ระบบเตือนภัยสึนามิในมุมมองของตัวแทนภาคธุรกิจการทองเที่ยว 

ควรเปนระบบเตือนภัยที่สามารถเตือนใหประชาชนรับรูถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
ลวงหนา พอที่จะใหประชาชน และนักทองเที่ยวไดเตรียมรับมือกับเหตุการณที่จะ
เกิดขึ้นได อีกทั้งยังตองมีความแมนยําในการแจงเหตุ และตองมีความนาเชื่อถือมาก
พอใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดปฏิบัติตาม 

 
4.2 การทํางานระบบเตือนภัยสึนามิ 

• หอสัญญาณเตือนภัยสึนามิ 
ไมทราบวาระบบการทํางานและประสิทธิภาพของหอเตือนภัยเปนอยางไร เนื่องจาก
ต้ังแตติดตั้งมาจนถึงทุกวันนี้ ยังไมเคยเห็นการทํางานของหอสัญญาณเตือนภัยเลย
สักครั้ง  สําหรับการบํารุงรักษา ยังไมเคยมีการตรวจเช็คสภาพหรือบํารุงรักษาใดๆ 
จากหนวยงานที่รับผิดชอบ ทําใหเกิดความไมมั่นใจเลยวา หอสัญญาณเตือนภัย      
ยังใชงานไดจริงหรือไม  จุดติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยควรมีการกระจายจุดติดตั้ง  
ใหครอบคลุมพื้นที่ เสี่ยงภัยมากกวานี้  ไมใชเนนเฉพาะพื้นที่ที่มีการอาศัยอยู         
ของประชากรที่หนาแนนเทานั้น 

 
• ปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัย 

ความชัดเจนของปายดีพอสมควร แตควรมีคําอธิบายประกอบใหเขาใจไดงาย  
เสนทางของการติดตั้งปายหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัย ยากตอการทําความ
เขาใจ อีกทั้งยังช้ีนําใหว่ิงเปนเสนแนวขนานกับชายหาด ควรมีการกําหนดเสนทาง
อพยพหลักในการหนีภัย เปนเสนทางใหมที่ไมขนานกับชายหาด และบางปายเกิด
ความชํารุดเสียหายยังไมมีการบํารุงรักษา 

 
• หอหลบภัย 

ในพื้นที่ยังไมมีการจัดตั้งหอหลบภัยสําหรับรองรับผูประสบภัยในกรณีเกิด           
ภัยพิบัติสึนามิขึ้น  
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• การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัย 
แผนการซอมการอพยพหลบภัย มีการจัดทําแคครั้งเดียวภายหลังการเกิดเหตุการณ
ใหมๆ  หลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ไมมีการกลาวถึงอีกเลย ซึ่งในการซักซอมที่เกิดขึ้นเปน
เพียงการจัดตั้งเพื่อเอาใจหนวยงานที่รวมรับผิดชอบเทานั้น การซักซอมก็ทําไมเต็ม
ระบบเนื่องจากไมมีการทดลองปลอยสัญญาณจากหอสัญญาณเตือนภัยดวยซ้ํา 

 
• การมีสวนรวมของชุมชน 

การมีสวนรวมในระดับการทํางานและนโยบายนั้น ทางกลุมผูประกอบธุรกิจการ
ทองเที่ยว ไมมีความถนัดในการทํางานรวมมือดังกลาว แตทางกลุมผูประกอบธุรกิจ
การทองเที่ยวพรอมที่จะปฏิบัติตามขอเสนอแนะในการจัดทําระบบเตือนภัยตาม
นโยบายที่กําหนดขึ้น เพราะถือวาความปลอดภัยของนักทองเที่ยวคือสิ่งที่สําคญั 

 
4.3 ขอเสนอแนะ 

• จุดติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยและจํานวนควรกระจายใหทั่วถึง
และครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัย 

• ควรมีการประสานงานกับกลุมผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว 
และโรงแรม รีสอรทใหเช่ือมสัญญาณเสียงเตือนภัยจากหอสัญญาณเตือนภัยกับ
ระบบเตือนภัยในโรงแรม เพราะโรงแรมเองก็มีระบบกระจายเสียงภายในอยูแลว 
รวมถึงรวมกันจัดทําเสนทางหนีภัยภายในโดยใชหลักการเดียวกันกับการจัดทํา
บันไดหนีไฟ 

• ใหมีการจัดทําเอกสารแนะนําใหแกนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการ
ทํางานของระบบเตือนภัยสึนามิ 

• ขนาดของปายบอกทิศทางควรจัดทําใหมีขนาดใหญขึ้น 
เนื่องจากเวลาเกิดเหตุจะไดมองเห็นไดชัดเจน  และควรมีคําอธิบายปายและ
สัญลักษณตางๆ เปนภาษาที่หลากหลายกวานี้ เชน ภาษาจีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส เปนตน 

• ควรมีการจัดตั้งหอหลบภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อรองรับกลุม 
ผูอพยพที่เปนเด็กเล็ก คนชรา และผูพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 

• จัดทําแผนการอพยพหลบภัยที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน 3 เดือนตอครั้ง เปนตน 
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• การเตรียมความพรอมและซอมอพยพหลบภัยควรจัดทําใหเต็ม
ระบบเสมือนจริง โดยการเปดสัญญาณจากหอสัญญาณเตือนภัยแทนการเปดจาก
ไซเรนรถดับเพลิง หรือรถพยาบาล เพื่อปองกันการสับสนของเสียงสัญญาณ และ
ควรมีการประสานกับหนวยงาน องคกรตางๆ และประชาชนใหมีสวนรวมในการ
ทําแผนการซักซอมอพยพหลบภัย ตลอดจนสรางความเขาใจใหแกทุกภาคสวน 
รวมถึงนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในพื้นที่ดวย 

• ควรจัดทําเอกสารเผยแพร ใหความรู สรางความเขาใจแก
นักทองเที่ยว ซึ่งเปนผูที่เขามาในพื้นที่เปนระยะเวลาสั้นๆ มีความจําเปนอยางยิ่งที่
ตองเรงสรางความเขาใจในการทํางานของระบบเตือนภัย เสนทางอพยพหลบภัย
กรณีเกิดภัยพิบัติขึ้น 

 
5. ตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 

สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชนตอระบบ
เตือนภัยสึนามิในพื้นที่ประสบภัยนั้น เปนเพียงความคิดเห็นบางสวนขององคกร
พัฒนาเอกชน องคกรอิสระที่ทํางานรวมกับชุมชน ซึ่งไมไดอยูในพื้นที่ตลอดเวลา 
จึงไมสามารถที่แสดงความคิดเห็นไดทุกประเด็นในการรวบรวมขอมูลในครั้งนี้  
ดังนั้นตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชนจึงเพียงใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของ
ระบบเตือนภัยในมุมมองของนักพัฒนาที่เขามาทํางานในพื้นที่เปนระยะๆ เทานั้น  

 
5.1 ระบบเตือนภัยสึนามิในมุมมองของตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชน 

ระบบเตือนภัยสึนามิในมุมมองของตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชน ควรเปนระบบที่
เฝาระวังภัย คอยเตือนภัยใหแกคนในชุมชนและผูมาเยี่ยมเยือนหรือทองเที่ยวให
สามารถรอดพนจากภัยพิบัติสึนามิได มีสัญญาณเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถ
เตือนภัยใหแกทุกคนเพื่อเตรียมพรอมสําหรับหลบภัย ตามเสนทางอพยพที่สะดวก
และนําไปสูยังพื้นที่ปลอดภัยไดอยางรวดเร็ว  

 
5.2 การทํางานระบบเตือนภัยสึนามิ 

• หอสัญญาณเตือนภัยสึนามิ 
ในการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ ไมมีการสํารวจความตองการ ความ
คิดเห็นของคนในพื้นที่ หรือแมกระทั่งองคกรพัฒนาเอกชนเอง ที่ทํางานคลุกคลีกับ
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ชาวบาน ยังไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และจุดที่ทําการติดตั้ง
จากหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
ภายหลังการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ ตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชน
มีโอกาสไดพูดคุยกับคนในพื้นที่ เกี่ยวกับการทํางานของหอสัญญาณเตือนภัย 
ชาวบานยังไมสามารถแยกแยะไดวาเสียงจากหอสัญญาณเตือนภัย มีความแตกตาง
อยางไรกับไซเรนรถพยาบาล เพราะยังไมเคยไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากหอ
สัญญาณเตือนภัย ไมมีการตรวจเช็คสภาพวายังคงมีประสิทธิภาพการทํางานไดจริง
อยางที่เคยประชาสัมพันธไวในครั้งแรกที่มีการเปดทําการหอสัญญาณเตือนภัย
หรือไม ไมมีการทดสอบระบบการทํางานวามีความสอดคลองกับสภาพพื้นที่และ
คนในชุมชนหรือไมอยางไร 

 
• ปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัย 

สําหรับปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดหลบภัย ยังไมคอยมีความชัดเจน 
ปายจะแนะนําใหว่ิงเปนแนวขนานไปกับชายหาด ซึ่งในความเปนจริงแลวไม
สามารถทําใหผูประสบภัยรอดพนจากคลื่นที่ซัดเขาหาชายฝงได อีกทั้งยังบอก
ระยะทางที่ตองว่ิงเปนระยะที่ไกลมาก ทําใหไมมีความนาเชื่อถือ ควรใหมีหนวยงาน 
องคกรที่รับผิดชอบมาใหความรู ประชาสัมพันธการตีความ การอานปายบอก
ทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ ไปยังจุดหลบภัยใหมีความเขาใจที่ชัดเจนตรงกัน เพื่อ
ไมใหเกิดความเขาใจผิด และวิ่งไปโดยที่ไมรูวาตัวเองจะปลอดภัยจริงตามที่ปาย
ดังกลาวแนะนําหรือไม 

 
• การเตรียมความพรอมและการซอมอพยพหลบภัย 

ต้ังแตมีการติดตั้งระบบเตือนภัยในพ้ืนที่ยังไมเคยมีการซอมอพยพหลบภัยเลยแมแต
ครั้งเดียว ไมมีการเตรียมความพรอม ใหความรู ขอมูลขาวสารจากหนวยงานหรือ
องคกรที่มีสวนรับผิดชอบใหแกประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับสถานการณที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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• การมีสวนรวมของชุมชน 
การดําเนินงานของระบบเตือนภัยสึนามิยังไมเปดโอกาสใหภาคประชาชนและ
องคกรอิสระไดมีสวนรวมในการดําเนินงานแตอยางใด ซึ่งในความเปนจริงแลว 
ประชาชนและองคกรอิสระในพื้นที่เปนผูที่อยูกับพื้นที่เสี่ยงภัย ควรอยางยิ่งที่จะได
รับรู และเขาใจในระบบการทํางานของระบบเตือนภัยอยางถองแท เพราะเมื่อเกิด
เหตุภัยพิบัติขึ้นคงมีเพียงประชาชนและผูที่อยูในพื้นที่เทานั้นที่ตองพึ่งพาและใช
ระบบเตือนภัยสึนามิ ดังนั้นการมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญที่ภาครัฐควรพิจารณาเปน
อันดับแรกกอนที่จะเริ่มดําเนินการ  

 
5.3 ขอเสนอแนะ 

• ในการทํางานในพื้นที่อยากใหภาครัฐ หรือหนวยงานที่มีสวน
เกี่ยวของไดมีการประสานงานกับองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานรวมกับชุมชนใน
พ้ืนที่ เพราะองคกรพัฒนาเอกชนเปนองคกรอิสระที่ทํางานคลุกคลีกับชุมชนในเชิง
ลึก สามารถเขาถึงชุมชนไดอยางแทจริง เพื่อใหการทํางานเกิดความยั่งยืนควรมีการ
ประสานงานและเปนภาคีการทํางานในพื้นที่รวมกันระหวางภาครัฐและองคกร
พัฒนาเอกชน 

• การดําเนินงานระบบเตือนภัยสึนามิควรใหโอกาสชุมชนไดมี
สวนรวมมากที่สุด รวมวางแผน บริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยการ
สนับสนุนจากภาครัฐและองคกรภาคีตางๆ ที่ทํางานในพื้นที่  
 
3. สรุปยอรายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิ จัดโดย
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรม ดิอันดาบุรี จังหวัดพังงา 
 
ความเปนมาและวัตถุประสงคการสัมมนา 
ในประเทศไทยหลังจากเกิดสึนามิเปนตนมาไดเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอีกหลายครั้ง จึง
จําเปนตองพัฒนาระบบเตือนภัย ระบบเผชิญภัย และระบบอพยพหลบภัยเพื่อ
ปองกนัชีวิตใหสูญเสียนอยที่สุด 
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วัตถุประสงคในการสัมมนาครั้งนี้ คือ  
1. การหาแนวทางพัฒนาระบบการชวยเหลือผูประสบภัย  ซึ่งครอบคลุม 3 

ประเด็น คือ 1) ระบบเตือนภัยควรเปนอยางไร 2) เมื่อเกิดภัยเราจะเผชิญภัยอยางไร 
3) เมื่อเกิดภัยเราจะหนีภัยและหลบภัยอยางไร    
 2. การไดพบกันระหวางหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ กับพี่นองชาวบานที่
ประสบภัย และองคกรพัฒนาเอกชนที่เขามาชวยเหลือผูประสบภัย จะชวยใหเกิด
ความเขาใจรวมกันและนําไปสูการพัฒนาระบบรวมกัน    
 
ความรูวาดวยการเกิดแผนดินไหวและสึนามิ 
การเกิดแผนดินไหวไมไดทําใหเกิดสึนามิทุกครั้ง แผนดินไหวที่ทําใหเกิดสึนามิตอง
มีเงื่อนไขหลายอยาง เชน ตองเกิดในทะเล ตองเกิดในรูปแบบที่ทําใหแทนที่น้ํา 
ตองสะสมมานานเปนพันเปนหมื่นป มักเกิดแนวดิ่งมากกวาแนวเฉือน จะตองดู
ศูนยกลางแผนดินไหว ตําแหนงการเกิดแผนดินไหว ความรุนแรง และอื่นๆ 
ประกอบดวย  
 
การวิเคราะหภัยพิบัติ 
เมื่อเกิดแผนดินไหวขึ้นศูนยเตือนภัยฯ จะดําเนินการวิเคราะหโดยมี 3 ขั้นตอนคือ 
  
 1. การรับขอมูล แบงเปนประเภทผูใหขอมูลหลักๆ ได 3 สวนคือ 1) 
หนวยงานไทย 2) หนวยงานตางประเทศ 3) หนวยงานเอกชนและประชาชน  
 2. การประเมินและการตัดสินใจของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  เมื่อได
ขอมูลมาแลวตองนํามาประเมินตามหลักเกณฑการประเมินเพื่อที่จะไดตัดสินใจวา
ภัยนั้นจะทําใหเกิดสึนามิหรือไม โดยพิจารณาจากหลักเกณฑการประเมินจน
นําไปสูการตัดสินใจ ประกอบดวย การประเมินการเกิดภัยพิบัติ การวิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูล การพิจารณเกณฑของแผนดินไหว & สึนามิ   และการนําขอมูล
มาวิเคราะห  
 3. การกระจายขาว เนนหลักการแจงขาว ซึ่งการกระจายขาวจะแจงขาวใน
ระดับตางๆ คือ สวนกลาง สวนทองถิ่น และหนวยชวยเหลือ สวนระดับความสําคัญ
ของการใหขาว มีระดับตางๆ กัน 
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เคร่ืองมืออุปกรณเก่ียวกับการวิเคราะห ปจจุบันมีอยูดังนี้ ระบบตรวจวัดแผนดินไหว 
ทุนลอย สถานีวัดระดับน้ําทะเล ระบบการติดตอประสานงาน วางแผน และการแจง
ขาวดวนสึนามิระดับระหวางประเทศ  การจัดทําฐานขอมูลและสถิติดาน
แผนดินไหวและสึนามิ และการศึกษาวิจัยดานแบบจําลองสึนามิ    
 
การเตือนภัย 
เคร่ืองมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมี  ไดแก หอเตือนภัยที่ติดตั้งไปแลวทางฝงอันดามัน 72 
หอ รัศมีการกระจายขาว แตละหอรัศมีตางกัน มีต้ังแตระยะ 1 กิโลเมตร 1.5 หรือถึง 
2 กิโลเมตร  
 
ปญหาเกี่ยวกับการเตือนภัย  ไดแก ชาวบานไมมีสวนรวมในการตั้งหอเตือนภัย  
สัญญาณเตือนภัยเบา ขาดๆ หายๆ ชาวบานไมไดยิน  ชาวบานสงสัยวาลําโพง
สัญญาณเตือนภัย ยังทํางานไดอยูหรือไม  ตําแหนงติดตั้งหอเตือนภัยติดตั้งหางไกล
จากทะเลมากเกินไป เรือประมงอาจไมไดยิน ผูแจงเตือนภัยนั้นไมสามารถบอกให
ชัดไดวาเกิดหรือไมเกิด เมื่อทีวีออกขาวชาวบานจะวิ่งไวกอน สื่อชาวบานเอง 
บางอยางชาวบานมีอยูแลว เชน วิทยุชุมชน ยังไมมีระบบเครือขายวิทยุสื่อสาร 
เพราะเรือประมงจะมีวิทยุสื่อสาร ปายเตือนบอกใหว่ิงตามถนนเพียงอยางเดียว แต
คลื่นจะมาขนานถนน การแจงขาวผานสื่อมวลชน เชน ตัวว่ิงหนาโทรทัศนลงขาวไม
ครบถวนทําใหชาวบานเขาใจผิด และปจจุบันเสียงเตือนภัยจะมีเสียงไซเรนสลับกับ
เสียงเตือนซึ่งเปนภาษาตางๆ ทั้งหมด 5 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน แตยังไมครอบคลุมทุกกลุมคนที่ควรให
ความสําคัญ เชน พมา 
 
การเผชิญภัย 
แบงเปน 3 ดานคือ 
 1. การพัฒนาความรู  ยังไมไดรวบรวมองคความรู ลางบอกเหตุธรรมชาติ 
อยางเปนระบบ สวนการใหความรูผานเอกสาร มักแจกเฉพาะผูที่เขารวมประชุม   
ยังไมแจกทุกครัวเรือน และเนื้อหาหนังสือตองครอบคลุมทุกเรื่องที่ตองรู  
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 2. การพัฒนาบุคคลและทีม  ปจจุบันมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
และทีมกูภัยประจําทองถิ่น  “1 ตําบล 1 ทีมกูภัย” ชุดละ 10 คน บางชุมชนชาวบาน
ต้ังทีมแบงบทบาทกันเอง  

3. การฝกซอมอพยพและเตรียมการเผชิญภัย ปจจุบันยังไมไดทําแผน
อพยพประชาชนในระดับชุมชน  จนถึงระดับชาติ ขาดการประชาสัมพันธอยาง
ทั่วถึง ทั้งเรื่องการซอมหนีภัย และการฝกเปนทีมกูภัย การซอมหนีภัยยังไมแจงให
แรงงานตางดาวเขารวมซอมดวย และยังไมมีสปอรตไลทติดไวที่ทะเลเพื่อดูระดับน้ํา
เมื่อเกิดมีการเตือนภัย  

 
แนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย 
 การพัฒนาระบบการสื่อสารการเตือนภัยรวมกัน ระหวางหนวยงาน
ราชการกับชุมชน 
 1. ควรเพิ่มหอเตือนภัย  โดยใหชุมชนรวมกําหนดจุดติดตั้ง วาควรจะเปน
บริเวณใด 
 2. การที่หนวยงานเอกชนและชุมชนตางก็ทําระบบเตือนภัยของตัวเองดวย 
ตองใหมีการเชื่อมตอกับศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  
 3. หอเตือนภัยควรจะทําหนาที่เพิ่มขึ้นโดยเปนหอเตือนวาไมมีภัย  
 4. กรณีแรงงานชาวพมา ควรเพิ่มเสียงเตือนเปนภาษาพมา องคกรที่ทํางาน
กับแรงงานตางดาวยินดีใหความรวมมือชวยเหลือในการสื่อสารขอมูล   
 5. ตองมีการทดสอบระบบใหดัง ใหเห็นเปนระยะๆ เพราะชาวบานใน
ชุมชนหลายคนกังวลวาถามีภัยแลวเสียงจะไมดัง 
 6. ทําปายหนีภัยใหชัดเจน ชุมชนมีสวนรวมกําหนด 
 
 การพัฒนาระบบเตือนภัยภายในชุมชน และระหวางชุมชน  

1. พัฒนาการเชื่อมตอวิทยุมดดําของชาวบานที่ออกเรือหรือริมฝงใหเขากับ
ระบบเตือนภัย  
 2. ใหเกิดหอสังเกตการณชุมชน 
 3. ควรมีอาสาสมัครชุมชนดูแลคนตกหลน ดูแลความปลอดภัยจากขโมย 
ผูไมประสงคดี 
 4. การสรางหอหลบภัยที่แข็งแรงและใชประโยชนไดจริง 
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 5. การทําหลักสูตรในโรงเรียนตองเขมขนและเอาใจใสเปนพิเศษ  
 
การอพยพหลบภัย 

1. กําหนดจุดนัดพบเมื่อเกิดเหตุรวมกันแตละครอบครัว 
 2. เตรียมสัมภาระจําเปนในการหนีภัย  
 3. ใหมีทีมรักษาความปลอดภัยในการออกชวยชาวบาน เมื่อชาวบานออก
จากบานไปหมดแลว จะมีทีมนี้เขามาสังเกตการณ 
 4. ใหมีการสรางเขื่อนกั้นคลื่นเพื่อลดความเสี่ยงของหมูบาน 
 5. ปลูกปาชายเลน ปาชายหาด วางเขื่อนแนวปะการัง หางจากหมูบาน
ประมาณ 100 เมตร บริเวณปากรองน้ํา เพื่อกันคลื่นและลดแรงกระทก 
 6. ใหมีการปฏิรูปที่ดิน กรณีพิพาทที่ดินอยูขวางเสนทางผานในการหนีภัย 
 7. ใหมีการทําสารคดีเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานในการหนีคลื่น เพื่อให 
คนรุนหลังที่ไดดูไดศึกษาจะไดเรียนรูเปนบทเรียน  
 8. จัดอบรมครู พอแม เด็ก หรือคนที่ไมไดอยูในพื้นที่ขณะเกิดเหตุ  
 
4. รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิ จัดโดยสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรม ดิอันดาบุรี 
จังหวัดพังงา 
 
ผูเขารวม  154 คน 
เร่ิมประชุมเวลา  9:15 น. 
ความเปนมาและวัตถุประสงคการสัมมนา 
โดย  นางสาวสุรีรัตน ตรีมรรคา ประธานคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สาธารณสุขและคุมครองผูบริโภค  สภาที่ปรึกษาฯ 
         

นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ 
 
สถานการณที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติเปนเรื่องที่เราแตละคนตางก็ประสบ ไมใชเฉพาะ
ในสวนของพี่นองประชาชนในภาคใต แตวาตอนนี้สถานการณภัยพิบัติตางๆ ไดเกิด
ขึ้นกับเราคนไทยและประชากรอื่นในโลกนี้   เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจากความไมสมดุล
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ตางๆ ในประเทศไทยตั้งแตเกิดสึนามิเปนตนมาไดเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอีกหลายครั้ง 
เกิดน้ําทวมในหลายจังหวัดไมวาจะเปนที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งกอความเสียหายกับชุมชนชาวประมงพื้นบานและบานเรือน
หลายหลัง เกิดโคลนถลมที่จังหวัดอุตรดิตถ สุโขทัย ซึ่งพี่นองที่ประสบภัยสึนามิจาก
ภาคใตไดขึ้นไปชวยเหลือผูประสบภัยทางภาคเหนือ ปจจุบันเราจะพบวาภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเหลานี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งภัยสึนามิอาจจะเกิดขึ้นไดอีก เราคง
ไมสามารถเอาชนะธรรมชาติได แตเราจะทําอยางไรที่จะอยูรวมกับธรรมชาติโดย
สูญเสียนอยที่สุดและอยูรวมกับธรรมชาติโดยควบคุมตัวเรามากขึ้นในการที่จะไม
ไปทํารายธรรมชาติและไมใหธรรมชาติกลับมาทํารายเราอยางที่เคยเกิดขึ้น เราจึง
ตองมารวมกันพัฒนาระบบเตือนภัย ระบบเผชิญภัยและระบบอพยพหลบภัยรวมกัน   

 
วัตถุประสงคในการสัมมนาครั้งนี้ คือ  

วัตถุประสงคที่  1  คือ  การหาแนวทางพัฒนาระบบการชวยเหลือ
ผูประสบภัย ซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 1) ระบบเตือนภัยควรเปนอยางไร 2) เมื่อ
เกิดภัยเราจะเผชิญภัยอยางไร 3) เมื่อเกิดภัยเราจะหนีภัยและหลบภัยอยางไร ซึ่งการ
คุยกันในครั้งนี้จะเปนสวนหน่ึงที่ทําใหพวกเราตระหนักถึงการมองภาพรวมที่ทําให
เกิดภัยพิบัติ และการที่เราจะปองกันลวงหนาใหได และแมภัยพิบัติเหลานี้อาจ
ปองกันใหเกิดไมได แตเราจะลดความรุนแรง ลดความสูญเสียใหไดมากที่สุด นั่น
คือสิ่งที่เราคาดหวังวาจะเกิดขึ้นในการสัมมนา ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2549 ทางคณะผูเขารวมสัมมนาสวนหนึ่งไดหารือกับทางจังหวัดพังงา 
จุดประสงคสําคัญคือการลดความสูญเสียดานชีวิตใหมากที่สุด สวนเรื่องทรัพยสิน
เปนเรื่องรองลงมา เพราะฉะนั้นวัตถุประสงคหลักของระบบเตือนภัย ระบบเผชิญภัย 
และหนีภัยคือการปองกันชีวิตใหสูญเสียนอยที่สุดหรือไมสูญเสียเลย  
 
ผลจากการสัมมนาครั้งนี้ทางสภาที่ปรึกษาฯ ซึ่งมีหนาที่โดยตรงที่จะทําขอเสนอแนะ
และคําปรึกษาใหกับรัฐบาลจะไดนําไปทําเปนขอเสนอแนะสําหรับรัฐบาล สําหรับ
เรื่องระบบเตือนภัยนี้ถือวาเปนเพียงสวนหนึ่งที่ทางสภาที่ปรึกษาฯ ต้ังใจจะทํา โดย
หลังจากการสัมมนาครั้งนี้จะทําเรื่องระบบการชวยเหลือผูประสบภัยทั้งระบบตอไป 
ซึ่งตองศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงเรื่องการปรับปรุงทั้งหมด เพราะ
ทางสภาที่ปรึกษาฯ พบวาปญหาที่ เคยเกิดกับกรณีสึนามินั้นเมื่อมีภัยที่จังหวัด
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อุตรดิตถ ปญหาเหลานี้ยังเกิดขึ้นอีก ดูเหมือนวาบทเรียนไมไดมีการสงตอ และ
ระเบียบ กฎหมาย  หลายอยางยังเปนอุปสรรคที่ทําใหผูปฏิบัติงานไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวเทาใดนัก 
 
 วัตถุประสงคที่ 2 ของการสัมมนาครั้งนี้ทางสภาที่ปรึกษาฯ หวังวาการได
พบกันระหวางหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับพี่นองชาวบานที่ประสบภัยและ
องคกรพัฒนาเอกชนที่เขามาชวยเหลือผูประสบภัย ซึ่งเปนการพบกัน 3 ฝายนี้ จะ
ชวยใหเกิดความเขาใจรวมกันและนําไปสูการพัฒนาระบบรวมกัน เรื่องระบบเตือน
ภัยที่ไดกลาวถึงนั้นมีความสําคัญกับทุกชีวิต จึงไมใชเรื่องกลาวโทษซึ่งกันและกัน 
แตเปนเรื่องที่ตองบอกกันวาแตละคนทําอะไรไดแคไหน ตรงไหนที่มีปญหายังตอง
แกไขอีก แลวเอาปญหาที่วานั้นมาพูดคุยกัน แตถาเราไมบอกเรื่องจริงแกกันหรือเรา
กังวลวาความจริงจะทําใหสูญเสียการทองเที่ยวจะเปนการเสี่ยงกับชีวิตของเราทุก
คน เพราะเรื่องนี้ไมใชเรื่องที่ทําใหเกิดภาพพจนเสียตอประเทศ แตเปนเรื่องที่ตอง
รวมมือกันเนื่องจากสําคัญกับชีวิตของทุกคน 
 
การสัมมนาจึงแบงเปน 2 ชวงสําคัญตามวัตถุประสงคการสัมมนา คือ  

ชวงที่ 1 เปนการเติมเต็มขอมูล ซึ่งเราไดรับเกียรติจากจังหวัดพังงาที่จะมา
นําเสนอบทเรียน เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย โดยทานรองผูวาราชการ
จังหวัด นอกจากนี้ยังมีผูแทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ผูแทนจากศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ ผูแทนจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังผูแทนจากบาน
น้ําเค็ม ที่จะมาชวยเติมเต็มขอมูลเบื้องตน เมื่อประมาณ 5 เดือนถึง 6 เดือนที่ผานมา 
คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและคุมครองผูบริโภคไดเคยฟง ได
รับรูเรื่องเกี่ยวกับระบบเตือนภัยมาแลวครั้งหนึ่ง เราไดเชิญหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ 3 หนวยงาน มาพูดคุยใหเราฟง ซึ่งวันนี้ทั้ง 3 หนวยงานก็มาที่นี่ดวยไดแก
กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เราก็พบวามีขอจํากัดหลายอยางและขอจํากัดเหลานั้นอาจจะมีการคลี่คลายไป
บางแลว เราคิดวาวันนี้ตัวแทนของ 3 หนวยงาน นาจะไดใหขอมูลวามีความคืบหนา
ไปอยางไรในเรื่องของระบบเตือนภัย และที่สําคัญเราตองการฟงขอมูลจากภาค
ประชาชนวาระบบเตือนภัยที่เหมาะสมกับความเปนจริงของวิถีชีวิต ควรจะเปนแบบ
ไหนเพื่อที่จะจัดทําเปนขอเสนอในนามของสภาที่ปรึกษาฯ ตอไป ซึ่งนั่นเปน
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ภาระหนาที่หลักของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตองทําหนาที่
สะทอนสถานการณ สะทอนขอคิดเห็นเพื่อใหรัฐบาลไดดําเนินการแกไขให
เหมาะสมที่สุด  

 
ชวงที่  2 เปนเวทีของผู เขารวมสัมมนาที่จะชวยกันระดมสมอง  นํา

ประสบการณมาวางกองกัน เพื่อเปลี่ยนประสบการณเปนแนวทางแกไขปญหา
รวมกัน  
 
การสัมมนาครั้งนี้ไดรับเกียรติจากผูแทนหนวยงานราชการ หลายหนวยงานที่สง
วิทยากรมารวม ซึ่งผลจากการสัมมนา นอกจากจะเปนขอเสนอแนะตอรัฐบาลแลว 
นาจะเปนบทเรียนสําคัญสําหรับที่อื่นๆ ที่กําลังประสบภัยดวย 
 
การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย กรณีศึกษาจังหวัดพังงา   
โดยนายโอภาส  เศวตมณ ีรองผูวาราชการจังหวัดพังงา   
ภาพรวมความเสียหาย 
จังหวัดพังงา  หลังจากสึนามิ เกิดขึ้นที่ทางเหนือของเกาะสุมาตรา  เมื่อวันที่              
26 ธันวาคม ป 2547 โดยเกิดแผนดินไหวใตทะเล เวลา 07.59 นาฬิกา                         
วัดแรงสั่นสะเทือนจากจุดศูนยกลางที่ 9 ริกเตอร คลื่นสึนามิมาถึงพังงาเวลา
ประมาณ 10 นาฬิกา 10 นาที พ้ืนที่ความเสียหายทั้งหมด 6 อําเภอ 19 ตําบล 69 
หมูบาน ราษฎรเดือดรอนประมาณ 19,500 คนเศษ ที่เสียหายมากที่สุด 3 ตําบล 17 
หมูบาน พ้ืนที่ความเสียหาย 100 เศษตารางกิโลเมตร ผูเสียชีวิต 4,919 คน เปนคน
ไทย 2,083 คน ชาวตางประเทศ 2,114 คน ยังระบุไมไดอีก 722 คน ซึ่งขณะนี้เรื่อง
การพิสูจนตัวบุคคลยังตกคางอยู ผูบาดเจ็บ 5,597 คน ผูสูญหาย 992 คน อําเภอของ
จังหวัดพังงาที่ประสบภัยพิบัติมากที่สุดคือบริเวณอําเภอตะกั่วปา มีผูเสียชีวิตใน
พ้ืนที่นี้ 3,808 คน ผูบาดเจ็บ 4,210 คน  
 
ภาพรวมของการชวยเหลือ  
การชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของสํานักงานปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย จังหวัดพังงา คิดเปนคาจัดการศพ คาสงเคราะห 67.45 ลานบาท และ
จากกองทุนชวยเหลือผูประสบภัยของสํานักนายกรัฐมนตรี เปนคาจัดการศพและ คา
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สงเคราะห 60 ลาน ยอดเงินสองยอดนี้แยกกัน นอกจากนี้ยังมีการชวยเหลือจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในการสงเคราะหและชวยเหลือ
เด็กกําพรา  

 
รายละเอียดการชวยเหลือดานตางๆ 

ดานที่อยูอาศัย บานเรือนทั้งหมด เปาหมายที่จังหวัดพังงาจะตองกอสราง 
คือ 2,788 หลัง ขณะนี้กอสรางแลวและเขาอยูแลว 2,404 หลัง อยูระหวางกอสราง 
155 หลัง ยังไมไดกอสรางอีก 229 หลัง เชน โครงการของเจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ที่
กําลังเขามา อยูระหวางการกอสราง เปนตน 

ดานประมง ใน 6 อําเภอ ความเสียหายอยูที่ 999 ลานบาทเศษ ซึ่งไดรับ
ความชวยเหลือรวมเปนเงิน 236 ลาน   

ดานเกษตรกรรม มีผูไดรับความเสียหาย 412 ราย ชวยเหลือ 5 ลานบาท 
ดานปศุสัตว คือสัตวเลี้ยงทั้งหมด สัตวสองเทา สี่เทาทั้งหลายเสียหาย 16 

ลานบาทเศษ 
ดานแรงงาน มีสถานประกอบการที่ประสบภัยถึง 186 แหง เบ็ดเสร็จแลวมี

ผูเสียชีวิต 359 คน มีผูประกันตน 2 พันกวาคน รวมการชวยเหลือดานแรงงาน 292 
ลานบาทเศษ  

ดานธุรกิจ  ผูประกอบการรายยอย 5,019 ราย ชวยไปแลว 4,900 รายรวม
เปนเงิน 98 ลาน คงเหลืออีก 84 ลานบาท ซึ่งผูประกอบการรายยอยบางรายเจอ NPL 
มากอนเมื่อมาเจอสึนามิอีก แทบจะเรียกวาชีวิตนี้ มีแตลมหายใจก็วาได ซึ่งตรงนี้เปน
เรื่องที่นาจะหยิบขึ้นมาดูวามีทางเยียวยาอยางไรบาง สวนผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดใหญ ชวยเหลือไปแลว 2,749 ราย รวมเปนเงิน 11,574 ลานบาท ยังเหลือ
14 ราย  

ดานการศึกษา มีโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบถึง 82 แหง เสียหายเกิน 80%  
มีนักเรียนที่ไดรับผลกระทบ 6,000 กวาคน เสียชีวิตหรือสูญหาย 225 ราย บาดเจ็บ 
93 ราย บิดามารดาเสียชีวิตหรือสูญหาย 422 ราย มีผลกระทบดานที่อยูอาศัย 1,311 
ราย สําหรับการชวยเหลือ กระทรวงศึกษาฯไดใหความชวยเหลือ รวมเปนเงิน 74 
ลาน สําหรับกรณีที่บิดามารดาเสียชีวิต 422 รายไดใหการชวยเหลือแลว 10 ลาน มี
มูลนิธิและภาคเอกชนไดชวยเหลือเด็กกําพรา และมอบทุนการศึกษา คิดเปนเงิน



                                                         72 

โดยประมาณ 22 ลาน ขณะเดียวกันไดสรางอาคารและสิ่งกอสรางใหกับโรงเรียนที่
ประสบภัยโดยประมาณ 315 ลาน  

มูลนิธิราชประชานุเคราะหมาสรางโรงเรียนราชประชานุเคราะห 35 แตยัง
ไมแลวเสร็จ ยังมีรายการที่ตองแกไข 25 รายการ มีเรื่องที่นาวิตกกังวลโดยเฉพาะ
ปญหาระยะใกล คือสุขภาพอนามัยของเด็ก ซึ่งเด็กที่รับผลกระทบอยางแทจริงมีอยู 
200 กวาคน แต ณ วันนี้เฉพาะโรงเรียนราชประชานุเคราะห 35 รับเด็กไปถึง 800 
กวาคน  

ดานสิ่งแวดลอม  ชายหาด ปาชายเลน แนวปะการัง แหลงน้ําจืด ที่ทิ้งขยะ 
ไดรับผลกระทบอยางมาก ซึ่งไดมีการเก็บกวาดขยะและปลูกปาชายเลนเพื่อปองกัน
และอนุรักษปาชายเลน  

ดานสิ่งสาธารณูประโยชน เชน ทาเทียบเรือ สะพาน ทอลอด ถนน ผนังกั้น
น้ํา ไฟฟา ประปา โทรศัพท ทางเทา คอนกรีต รวมมูลคาเสียหายประมาณ 200 กวา
ลาน ไดรับการซอมแซมและมีงบประมาณลงมาถึง 500 กวาลาน ขณะนี้ในบางสวน
จะเห็นวามีการกอสรางบริเวณบนเขาหลักอยู   

ดานแนวเขตเอกสารสิทธ์ิ ไมวาบานในไร ทับตะวัน แหลมปอม มีความ
เปนไปไดสูงที่เอกสารสิทธิ์บางอยางออกโดยมิชอบ โดยเฉพาะ พังงา กระบี่ รวมถึง
ระนอง เรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบ ทางชาวบานรวมถึงกลุมองคกรเพื่อ
ชวยเหลือพ่ีนองประชาชนหรือ NGOs ก็สันนิษฐานวาเกิดจากในอดีตพังงาเปน
แหลงแรดีบุกมีการรับสัมปทาน เมื่อสิ้นอายุสัมปทาน ตองคืนทรัพยสินกลับสูรัฐ
เหมือนเดิม แตสวนใหญแลว ผูประกอบการมักจะถือโอกาสไปออกเอกสารสิทธิ์  
อยากใหเรื่องนี้มีความชัดเจน ไมเชนนั้นจะเปนปญหาที่ผูที่ดอยโอกาสทางสังคมจะ
ถูกกระทํา สิ่งเหลานี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเปนปญหาที่รุนแรง โดยเฉพาะที่บาน
แหลมปอม บานในไร เพราะฉะนั้นถาปลอยใหพ่ีนองประชาชนผูดอยโอกาสรวมตัว
หรือตอสูตามลําพัง คงเสียชีวิตอีกมากเพราะสังคมเรายังไมเจริญพอที่เราจะปองกัน
คนเหลานี้ได คนอยางเจริญ วัดอักษรจะมีขึ้นอีกมากในจังหวัดพังงา สังคมไทยเอา
เรื่องจริงมาพูดไมไดจะกลายเปนคนที่ถูกกระทํา  

 
ปญหาอุปสรรคการแกปญหาภัยพิบัติในภาพรวม ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ในสวนเรื่องการชวยเหลือการจัดการศพ ตอนนี้ใหไดเฉพาะคาจัดศพและคาขนยาย
ศพที่ตกคาง นอกจากนั้นระเบียบยังไมเปด  



                                                         73 

เร่ืองที่อยูอาศัย ปจจุบันการกอสรางบานพักถาวร ยังมีกรณีพิพาทระหวาง
ชาวบานกับคูกรณีซึ่งคดีอยูที่ศาลเปนจํานวนมาก โชคดีที่หัวหนาศาลเขาใจปญหา
พ้ืนฐาน จึงลงมาแตะปญหาอยูกับชาวบาน ไดรูขอเท็จขอจริง และมีการเชิญไป
ประนีประนอมในศาลสูงมาก ผูคนที่หาเชากินค่ํายังนาสงสารไมมีทางสูเพราะดอย
กวาในทุกเรื่อง สิ่งเหลานี้ เปนเรื่องที่นาจะไดรับการเยียวยาและหาผูที่มาดูแล
โดยตรง ไมเชนนั้นแลว ตางคนตางอยู ตางคนตางสูจะไมมีทางชนะ  

ดานสาธารณูประโยชนและสิ่งแวดลอม ก็ยังไมไดรับการซอมแซมอยางดี
เทาที่ควร เพราะวาเราตองรองบประมาณจากสวนกลาง 

 
แนวทางปองกันและแกไขปญหาในอนาคต โดยภาพรวม 

1. ทางกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจะตองกําหนดแผนปองกัน
ระดับชาติทําแผนอพยพประชาชนจากคลื่นยักษในระดับชุมชน  

2. สรางความตระหนักแกประชาชนเรื่องการถายทอดความรูเรื่องสึนามิ
ใหกับผูคนที่อยูในหวงของการเกิดภัยสึนามิ ตลอดจนเยาวชนที่เกิด
ใหมหรือเยาวชนที่ยังอยูในวัยเรียนรู จะตองกําหนดหลักสูตรทองถิ่น
โดยเฉพาะแถบฝงอันดามัน รวมถึงผูคนทั้งประเทศไทยดวย  

3. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและทีมกูภัยประจําทองถิ่น ขณะเรา
มี 1 ตําบล 1 ทีมกูภัย แตเฉพาะบริเวณของพังงานาจะทําอยางรีบดวน 
และตองมีเงินอุดหนุนที่ชัดเจน 

4. มีระบบแจงเตือนภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งสรางหอหลบภัยในพื้นที่เสี่ยง
ภัยที่หางจากฝงและแข็งแรงพอสมควร  

5. ปายบอกเสนทางหนีภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย ก็ตองสรางความเขาใจใหแก
ผูใชใหตรงกัน  

6. ซักซอมประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนอพยพประชาชน
และการชวยเหลือผูประสบภัยอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และมีความ
ยั่งยืน  

 
ขอเสนอสําหรับการพัฒนาระบบเตือนภัยของจังหวัดพังงา 

ในการพัฒนาระบบเตือนภัยเฉพาะจังหวัดพังงา สิ่งที่เราคาดหวังและอยาก
ใหเกิดขึ้นคือ 
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 1.  การติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา ณ วันนี้มีแลว 16 จุด และอยูระหวาง
ดําเนินการกอสรางยัง 1 จุด มีอีกหลายที่ซึ่งควรจะสราง แตยังไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ สวนที่หมูเกาะสิมิลันมีผูรับผิดชอบคือกองทัพเรือซึ่งมีระบบการวัดน้ํา
ทะเล เราสามารถฟงสัญญาณเตือนจากสิมิลันนอกจากฟงจากศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติไดดวย ซึ่งระบบดูแลรักษายังไมมีประสิทธิภาพนัก 

2.  หอสังเกตการณและการเตือนภัยในโครงการ Beach Guard (บีช การด) 
ที่มีอยูยังไมเพียงพอ และเมื่อสรางมาแลวหาอาสาสมัคร ไปนั่งประจําบนหอยากมาก 
แตในบางพื้นที่ก็มีอาสาสมัครดูแล 

3.  หอหลบภัยยังไมเพียงพอ  
4.  เรื่องระบบเตือนภัยลวงหนา ปายเตือนภัย และเสาสัญญาณเตือนภัย  
 

 เสาสัญญาณเตือนภัย  การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยที่จังหวัดพังงามีถึง 5 
ประเภท แตยังไมมีคําอธิบาย ระบบดูแลรักษาไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดพังงามี
หอเตือนภัยอยู 5 แบบ คือ 
 แบบที่ 1 หอเตือนภัยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร จํานวน 
16 หอ ที่สรางเสร็จไปแลว 9 จุด รัศมีในการสงสัญญาณ 2 กิโลเมตร ที่อยูระหวาง
กอสรางที่เขตอําเภอตะกั่วปา คือ ที่เกาะคอเขาสรางไปแลวประมาณ 50% ที่อําเภอ
ทายเหมือง มี 3 หอ อําเภอคุระบุรีมี 3 หออยูระหวางกอสราง ที่เกาะพระทองอีก 1 
หอ ในขณะเดียวกันจังหวัดพังงาขอเพิ่มไปอีก 11 หอ ยังไมไดรับการอนุมัติซึ่งคิดวา
อีก 11 หอ มีความจําเปนที่ควรไดรับการสนับสนุนเปนอยางมาก 
  แบบที่ 2 หอเตือนภัยและกระจายขาวที่บริจาคโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งภายาม
ยากรวมกับไทยทีวีสีชอง 3 บริษัทดีแทคและเหลากาชาดเพชรบุรี 1 หออยูที่วัดพนัส
นิคม สรางเสร็จแลว สงสัญญาณเตือนภัยรัศมี 2 กิโลเมตร และมีเสียงตามสายไปอีก 
10 กิโลเมตร  
  แบบที่ 3 หอเตือนภัยที่บริจาคโดยบริษัทอเมริกันซิกแนล โคเปอเรช่ัน 2 
หอ รัศมี 1.8 กิโลเมตร  
  แบบที่ 4 หอกระจายขาวที่บริจาคโดยบริษัทโกเฮ ประเทศเยอรมันนี 3 หอ 
บริจาคโดยโรตารี่ 1 หอ รับสัญญาณวิทยุ FM ได 
  แบบที่ 5 แบบ Beach Guard มี 13 จุด 
นอกจากนี้ยังมีหอสัญญาณเตือนภัยของคุณพิชัย รัตกุล   
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เรามีหออพยพหลบภัยที่ขออนุมัติไป 9 จุด ตอนนี้ไดจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก 1 
จุด ซึ่งสามารถจุคนได 200-500 คน อยูได 5-7 วันอยูในระหวางการกอสราง สวน
อีก 8 แหงยังไมไดรับการอนุมัติ 

สวนปายเตือนภัย ของจังหวัดพังงา มี 5 แบบ คือ 
แบบที่ 1 ปายเตือนภัย จํานวน 88 ปาย 
แบบที่ 2 ปายบอกเสนทางอพยพ จํานวน 310 ปาย 
แบบที่ 3 ปายแผนที่เสนทางหนีภัย จํานวน 80 ปาย 
แบบที่ 4 ปายเสาหลักเตือนภัย จํานวน 45 ปาย 
แบบที่ 5 ปายแสดงจุดที่ปลอดภัย จํานวน 40 ปาย 

 
ขอฝากสงทายวา นอกจากประชาชนจะตองเผชิญกับภัยธรรมชาติที่รายแรงอยาง
ภัยสึนามิแลว เรายังตองเผชิญกับภัยจากแผนดินถลม ซึ่งควรจะตองคิดไปถึงเรื่อง
ระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติที่จะมาในรูปแบบอื่นๆ ดวย 
 
โรงแรมในจังหวัดพังงา บางโรงแรมมีการติดตั้งระบบเตือนภัยถึงภายในหอง แต
โรงแรมสวนมากยังไมมีซึ่งทางจังหวัดจะพยายามผลักดันตอไป 
  
นอกจากจะคิดถึงระบบเตือนภัยแลวอยากใหดูแลรวมไปถึงความเปนอยูของผูไดรับ
ผลกระทบโดยเฉพาะผูดอยโอกาสทางสังคม เชน ชาวไทยใหม เปนตน 

 
การสัมมนาเรื่อง “จากแผนดินไหวถึงธรณีพิบัติภัยสึนามิ และระบบเตือนภัย” 
 

วิทยากร 
คุณไมตรี  จงไกรจักร ผูแทนจากบานน้ําเค็ม 
คุณบุรินทร เวชบันเทิง  ผูเช่ียวชาญแผนดินไหวจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
พลเรือตรี ถาวร  เจริญดี ผูแทนจากศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
คุณธรรมนูญ  วิชัยกุล ผูแทนจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ผูดําเนินรายการโดย คุณภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ  
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คุณไมตรี จงไกรจักร   
ผูแทนชาวบานจากบานน้ําเค็ม  
 จะเลาเสียงสะทอนของชาวบานบางสวนที่ฝากมา คือ 

1. เรื่องการมีสวนรวมของชาวบาน ภาครัฐตองเปนผูสนับสนุนชุมชนให
ชุมชนเปนผูลงมือทําอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตามตองสนับสนุนให
ชุมชนเปนผูริเริ่มในการคิด ซึ่งจริงๆ แลวชาวบานนั้นพยายามคิด แตไมรูจะเริ่มตน
อยางไร  

2. ขาดการประชาสัมพันธ  ตัวอยางการซอมใหญที่บานน้ําเค็ม มีการซอม
ใหญ 4 ครั้ง ชาวบานบางสวนไมทราบขาวจึงมีคนไปซอม 10-20 คน เพราะไมได
ประชาสัมพันธใหทั่วถึง ประชาสัมพันธแคคนกลุมเดียว นอกจากนี้คนแกๆ บางคน
สงสัยวา เวลาเกิดภัยจริงตองว่ิงไปบานผูใหญบานกอนหรือไม หรือจากชายทะเลไป
บานผูใหญกอนแลวคอยไปวิ่งหนีอีกที เพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธยังไมคอย    
มีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

3. ปายเตือนภัย มีตัวอยางที่บานน้ําเค็มซึ่งเปนเมืองที่แออัด ถนนแคบ 
เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเตือนภัยหรือการซอม ทั้งรถยนต ทั้งมอเตอรไซค ทั้งคนวิ่ง จึง
มีการชนกันไดรับบาดเจ็บทุกครั้ง  

4. อยากใหรวบรวมองคความรู ลางบอกเหตุธรรมชาติ เปนเอกสาร
หนังสือ ซึ่งที่จริงชาวบานสามารถรวบรวมได แตไมมีทุนทรัพยที่จะพิมพแจก คือ
คิดไดแตทําไมได กอนที่จะเกิดสึนามิครั้งนี้ ชาวบานเขาบอกวามีปรากฏการณ
ธรรมชาติที่บอกเหตุลวงหนา แตขณะนั้นยังนึกไมถึงวาจะเกิดเรื่องอะไร จนเมื่อเกิด
ภัยขึ้นชาวบานจึงรูวาเปนปรากฏการณตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เชน สัตวน้ําบาง
ประเภทที่ชาวประมงไมคอยไดพบนักกลับไดพบและจับไดเยอะมาก กระแสน้ํามี
ความผิดปกติ ซึ่งปกติกระแสน้ําดานเหนือจะไหลเชี่ยว ดานใตจะไมเช่ียว แตชวง
กอนเกิดเหตุประมาณสองอาทิตย กระแสน้ําเชี่ยวทั้งเหนือทั้งใต รวมถึงน้ําตายยัง
เช่ียว  

5. เรื่องศักยภาพหอเตือนภัย ที่อธิบายวารัศมีดัง 1 กิโลเมตร 2 กิโลเมตร ที่
หมูบานน้ําเค็มติดตั้ง 2 จุดระยะหางถาวัดดวยสายตาคงประมาณ 300 เมตร แต
ชาวบานบอกวา ชาวบานที่อยูในชุมชนบางจุดซึ่งไมไกลจากหอเตือนภัยนัก เขา
ไมไดยิน คนที่ไมไดยินจึงไมไดว่ิง ว่ิงเฉพาะคนที่ไดยิน  
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6. เรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัย ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติอธิบายกับ
ชาวบานวา เครื่องยังทํางานไดอยู แตเราชาวบานสงสัยวาลําโพงยังทํางานไดอยู
หรือไม หอเตือนภัยแมจะรับสัญญาณได แตสายไฟเมื่อเวลาผานไปนานเขาอาจจะผุ 
แมลงอาจจะเขาไปกัดหรือสายลําโพงอาจมีปญหา ชาวบานหลายคนสงสัยวาไดมี
การตรวจลําโพงวาเสียงขาดหรือไมบางไหม เสียงจะดังหรือไมดัง ตอนนี้หลายคน
หลายที่ไมมีใครมั่นใจแลววาเสียงสัญญาณจะดังได เพราะฉะนั้นคิดวาควรจะตอง   
มีการซอมเปดสัญญาณเตือนภัย ประมาณทุก 3 เดือนตอหนึ่งครั้งหรือตามความ
เหมาะสมแตตองมีความสม่ําเสมอ  

7. ตําแหนงติดตั้งหอเตือนภัยติดตั้งหางไกลจากทะเลมากเกินไป ที่หมูบาน
น้ําเค็มมีหอเตือนภัย 2 จุด อยูในโรงเรียนบานน้ําเค็มซึ่งพื้นที่สูงพอสมควร การตั้ง
ตรงจุดนั้นหอจะไมพังแนถาคลื่นมา  แตวาถาไปตั้ งใกลทะเลอาจจะพังได 
เพราะฉะนั้นชาวบานจึงไมรูวากลัวหอจะพังหรือกลัวอะไร เรือประมงที่หากินใกล
ชายฝงอาจไดยิน แตถาออกไปในทะเลไกลออกไป หรือคนที่อยูบนเรือใหญซึ่งมี
เครื่องบดน้ําแข็ง มีแรงงานทํางานเสียงดัง อาจไมไดยิน ชาวบานไมแนใจวาการ
ติดตั้งมีการถามคนในชุมชนหรือไม   

8. การเฝาระวังของชาวบาน อปพร. ที่บานน้ําเค็มตอนที่มีการอบรม      
อปพร.ชาวบานสวนมากไมรูวาใครเปนผูเสนอชื่อใครไปไปอบรม สวนของตําบล
บางมวง มีขาววาอบรมไปแลว 10 คน แตชาวบานไมรูวาเปนใคร ที่ไหนบาง พ้ืนที่
ตําบลบางมวงไดรับความเสียหายอยางหนักทั้งตําบลซึ่งมี 3 หมูบาน แตมี อปพร. 
เพียง 10 คน และไมรูวาเปนคนที่ไหนของตําบล เพราะฉะนั้นในแตละหมูบานอาจ
ไมจําเปนตองมี อปพร. ประจําก็ได แตขอใหจัดอบรมใหกับชาวบานในพื้นที่ไดมี
ศักยภาพพอที่จะจัดการได เพราะถาอบรม อปพร. อาจจะตองใชงบสูง อาจตองจาย
คาตัดเครื่องแบบ อันนี้ไมตองตัดก็ไดขอใหอบรมใหชาวบาน จะไดมีความรู   

9. เรื่องสื่อการแจงขาว อยากใหแจงใหชัดวานาจะเกิดสึนามิหรือไม  
ศักยภาพของผูแจงเตือนภัยนั้นไมสามารถบอกไดวาเกิดหรือไมเกิด ศูนยเตือนภัยฯ 
ตองช้ีแจงใหชัด และออกสื่อใหชัดวาศูนยเตือนภัยมีศักยภาพขนาดไหน ทําไดแค
ไหน เพราะจะเกิดความไมเช่ือมั่น ชาวบานจึงว่ิงเอาไวกอน ที่ผานมาเมื่อทีวีออกขาว
เราจะ ว่ิงไวกอน เพราะไมไดบอกวาเกิดหรือไมเกิด ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติเคย
ลงมาที่หมูบานน้ําเค็ม และบอกวาการเกิดแผนดินไหวไมวากี่ริกเตอร การจะเกิด    
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สึนามิไดนั้น อยูที่ตําแหนงที่เกิดหรืออยูที่วิธีการเกิดวาแผนดินจะแยกอยางไร ซึ่ง
เกิดสึนามิไดทั้งหมด แผนดินไหวระดับ  3-4 ริกเตอรก็เกิดได  

10. ควรมีสื่อชาวบานเอง สื่อบางตัวชาวบานมีอยูแลว ไมวาจะเปนวิทยุ
ชุมชน ซึ่งวิทยุชุมชนจะทราบขาวหลังทีวี เพราะฉะนั้นจะแจงชาวบานลําบากมาก 
จึงควรตองมีระบบเครือขายวิทยุสื่อสาร เรือประมงจะมีวิทยุสื่อสาร อาจจะมีศูนย 
โดยมีการกระจายขาวของชุมชน  ชาวบานเปนนักขาวโดยตรง  กระจายขาว              
สูเรือประมง สูชุมชน นอกจากนี้คนที่อยูในเรือที่หางออกไปประมาณ 4-5 รอยเมตร 
จะไมไดยินหอเตือนภัยแนนอน เพราะฉะนั้นตองเชื่อมโยงกับวิทยุมดดําที่ชาวบาน
กําลังใชกันอยูดวย 

11. ใหจัดเปนหลักสูตรการเรียนรูในโรงเรียนอยางจริงจัง อยาเปนแตใน
หนังสือวาจัดแลว เพราะเด็กๆ อาจลืมหรือยังไมรูหลักการหนี เคยมีกรณีเด็กหนีภัย
ว่ิงตกบันได 3-4 ช้ันมาแลว นอกจากนี้ตึกที่บานน้ําเค็มนั้นสูงมาก เด็กที่อยูช้ัน 3 จะ
ว่ิงลงมาชั้นลาง ซึ่งจริงๆ แลวตองว่ิงจากชั้นลางขึ้นขางบน  

12. สวนของปายเตือนนั้นบอกใหว่ิงตามถนนเพียงอยางเดียว ถาทําตาม
ปายบอกตองว่ิงไปทางเดียวกันหมด รวมถึงรถยนตดวย ถาคลื่นทะเลมา คลื่นไม
ไดมาตามถนนที่จะเดินทางจากจากหลังมาขางหนา แตจะมา ขนานถนน อันนี้ก็
เสียชีวิตหมดไดเชนกัน แตถาเราแยกสวน ใหคนว่ิงไปที่สูงไดเลยไมตองว่ิงตาม
ถนน เพราะถนนเลียบทะเล ว่ิงตัดตรงไปในซอยซิกแซ็กได เพราะฉะนั้นตอง
กลับไปคิดใหม รถกับคนตองแยกวาคนเปลาๆ ไปทางไหน รถไปทางไหน   

13. การใหความรูในเอกสาร เอกสารไมควรแจกเฉพาะผูที่เขารวมประชุม 
ตองแจกทุกครัวเรือนและเนื้อหาตองบอกวาเขาควรเตรียมตัวอยางไรไวใหเปน
ปจจุบัน ไมวาจะเปนการเตรียมสัมภาระจําเปนตางๆ บัตรประชาชน เอกสารตางๆ 
เก็บไวในกระเปา ที่ผานมามีการแจงชาวบานแตแจงเฉพาะกลุมคนที่เขารวมประชุม
ซึ่งจะไมทั่วถึง  

14. ควรจะมีสปอรตไลทติดไวที่ทะเลเมื่อเกิดมีการเตือนภัย หรือใหมีจุด
สังเกตการณระดับน้ําทะเล มีอยูครั้งหนึ่งมีการเตือนภัยสึนามิ แผนดินไหวประมาณ 
6 ริกเตอร  ชวงเวลานั้นกําลังจะมืด การประกาศชัดเจนเตือนภัยใหอพยพคนออกขาง
นอก ทุกคนจึงอพยพไปหมดมีแตบานราง จากนั้นมีคนขางนอก ขี่มอเตอรไซคเขา
ไปในหมูบาน หมูบานเรามีตํารวจอยู 2 ทาน ซึ่งเวียนรักษาความปลอดภัยอยู นั่นคือ
สิ่งที่ชาวบานทํากันเอง เพราะไมเชนนั้นแลว โจรขนของหนีหมดอยางแนนอน 
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นอกจากนี้สวนตัวไดไปนั่งริมชายหาดเอาไฟฉายไปสองกับชายน้ํา ไปนั่งสองอยู
กลางคืน 2 คน แลวใหเพื่อนอีกคนสตารทเครื่องรถมอเตอรไซคไว เตรียมหนี และก็
ตองใชวิทยุชุมชนรายงานสถานการณกันเอง อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราทํา 
เพราะฉะนั้นจึงมีคนเสนอวาถาเกิดมีการเตือนภัย ควรจะมีสปอรตไลทติดไวที่
ชายทะเล ไมตองเปดทุกคืน เปดเฉพาะเมื่อมีการเตือนแผนดินไหวแลวตองเปดสอง
ใหเห็นน้ํา นักวิชาการบอกใหสังเกตน้ํา กลางคืนมืดไมสามารถสังเกตได 

15. สุดทาย  ตองมีการเตรียมความพรอมและการซอมเปนประจํา อาจจะ 
ปละ 1 ครั้งหรือ 2 ครั้ง เพราะคนไทยลืมงาย รับประกันวาลืมแนนอน 
 
ฉะนั้นชวงนี้สิ่งที่พูดจึงเปนการพูดเชิงขอเสนอแนะทุกฝาย วาตอไปหากมีการคิดทํา
อะไรขอใหพยายามฟงชาวบาน ใหชาวบานมีสวนรวมใหมากกวานี้ และตอง
ประชาสัมพันธใหทั่วถึง ความจริงแลวชาวบานอยากทํา อยากแก เพราะปญหาทุก
อยางเปนปญหาของชาวบาน 
  
คุณบุรินทร  เวชบรรเทิง    
ผูเช่ียวชาญแผนดินไหวจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
ความรูเก่ียวกับแผนดินไหวและสึนามิ 
 การเกิดแผนดินไหวไมไดทําใหเกิดสึนามิทุกครั้ง แผนดินไหวที่ทําให
เกิดสึนามิตองมีเงื่อนไขหลายอยาง เชน  

1. ตองเกิดในทะเล  ถาเกิดบนพื้นดินจะไมเกิดสึนามิ 
2. ตองเกิดในรูปแบบที่ทําใหแทนที่น้ํา 
3. ตองสะสมมานานเปนพันเปนหมื่นป 
4. มักเกิดแนวดิ่งมากกวาแนวเฉือน มักอยูในแนวอันดามัน สุมาตรา 

 
การเกิดสึนามิ เทาที่มีประสบการณและที่มีการวิจัยในประเทศญี่ปุนนั้นระดับ 1.5 
ริกเตอรขึ้นไปอาจเกิดสึนามิไดเปนสึนามิขนาดเล็กระดับเซนติเมตร แตสึนามิระดับ 
30 เซนติเมตร ทวมลอรถยนตไดก็ทําใหเกิดความเสียหายได เพราะวารถลอย ถาอยู
ในระดับ 8 ริกเตอรขึ้นไปยังไมถึง 9 ริกเตอรอาจจะเกิดสึนามิทองถิ่น มีรัศมีระดับ 
100 กิโลเมตร การจะเกิดสึนามิหรือไมนั้น เราตองดูศูนยกลางแผนดินไหว ตําแหนง
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การเกิดแผนดินไหว แนวแผนดินไหวใกลๆ บานเราเปนแนวทะเลอันดามันกับ       
สุมาตรา ซึ่งคอนขางหางจากบานเราเพราะมีระยะ 4-5 รอยกิโลเมตร สวนระดับที่ตํ่า
กวา 8 ริกเตอร ผลกระทบที่จะทําใหเกิดสึนามิยังไมคอยมี ตัวอยางกรณีแผนดินไหว
ระดับ 7 ริกเตอรที่ปาปวนิวกินีแลวมีสึนามิขึ้นมา เปนสึนามิทองถิ่นนั้นเพราะเกิด
ใกลชายฝง ถาตําแหนงศูนยกลางอยูใกลชายฝง แมวาต่ํากวา 7 ริกเตอร มันอาจทําให
เกิดแนวสไลดใตภูเขาใตน้ําได ซึ่งอาจเกิดสึนามิระดับ 10 เมตรได แตสภาพ
ภูมิศาสตรทางดานตะวันตกของชายฝงประเทศไทยไมไดเปนอยางนั้น  

 
ระบบตรวจวัดในประเทศไทยกอนการเกิดกรณี สึนามิ  
กอนเกิดสึนามิเมื่อครั้งวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ระบบตรวจวัดในประเทศไทยมี
ลักษณะคือ 
 1. มีเฉพาะระบบตรวจแผนดินไหว ซึ่งเนนบริเวณภาคเหนือและดาน
ตะวันตกของประเทศ ซึ่งลําบากในการตรวจวัดในทะเลอันดามัน 

2. ระบบตรวจแผนดินไหวของประเทศคอนขางลาสมัยและประสิทธิภาพ
ไมเพียงพอ 
 3. ระบบวัดระดับน้ําทะเลตามชายฝง มีวัตถุประสงคเพื่อการรายงาน
ประจําวัน 
 4. ไมมีระบบเตือนภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิและแผนดินไหว 
 5.  ขาดความตระหนักถึงภัยแผนดินไหวและสึนามิทั้งภาครัฐและ
ประชาชน 
 6. ไมมีระบบตรวจวัดสึนามิในทะเล 
 7. ขาดการประสานงานกับประเทศที่เปนแหลงกําเนิดแผนดินไหวและ    
สึนามิ 
 8. ไมมีการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขายตรวจสึนามิในยานแปซิฟก
ในลักษณะใกลเคียงเวลาจริง 
 9. ไมเคยมีประวัติการเกิดสึนามิในประเทศไทย ไมมีการกําหนดเขต   
เสี่ยงภัย 
 10.ไมมีการเตรียมการ ฝกซอมเพื่อปองกันและอพยพ 

 จากสภาพที่ไดกลาวถึงทั้งหมด จึงไมคอยมีงบประมาณในดานนี้ 
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การกําหนดจัดแบงบทบาทของฝายตางๆ ในการจัดการภัยสึนามิ 
บทบาทในการจัดการภัยสึนามิฝายตางๆ ไดแก ภาครัฐ กับภาคประชาชนและ
เอกชน แบงไดเปน 3 ระยะคือ กอนเกิดสึนามิ ขณะเกิดสึนามิ และหลังเกิดสึนามิ   
แตละฝายมีบทบาทคือ 
 

 กอนเกิดสึนามิ 
  บทบาทภาครัฐ 
 ภาครัฐมีบทบาทในดานตางๆ คือ 
 1. ระบบตรวจวัดแผนดินไหวในทะเล   

2. ระบบเตือนภัย 
3. ระบบปองกัน 
4. การกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัย 
5. ระบบการอพยพการฝกซอม 
6. การศึกษาขอมูลในอดีต และการสรางรูปแบบจําลอง 
 
 บทบาทภาคเอกชนและประชาชน 
1. การเตรียมพรอมลวงหนา 
2. ความเขาใจในลักษณะภัยสึนามิ 
3. ใหความรวมมือตอภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น 

           
   ขณะเกิดสึนามิ 

  บทบาทภาครัฐ 
1. ระบบตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจวัดไดกอนคลื่นซัดชายฝง 
2. ระบบแจงขาวและขอมูลระหวางประเทศและในประเทศ 
3. บุคคลากรที่เกี่ยวของตองเตรียมพรอมปฏิบัติหนาที่ตอเนื่อง 
4. การยกเลิกการเตือนภัยและอพยพ   
  

บทบาทภาคเอกชนและประชาชน 
1. เช่ือมั่นและเชื่อฟงการแจงขาวภาครัฐ อยาตื่นตกใจ มีสติ 
2. ดําเนินการตามที่วางแผนและฝกซอมลวงหนา  
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3. สงตอขาวแจงเตือนในทองถิ่น 
 

 ศูนยเตือนภัยพิบัติที่ ทะเลแปซิฟค มีเครือขายการรับขอมูลตรวจวัดระดับน้ําทะเล
อยูทั่วโลก จะรับขอมูลที่แจงเขาไปเพื่อจะไดแจงเตือนภัยตออีกที ซึ่งในทะเลอันดา
มันจะตองเลียนแบบรูปแบบนี้ ขณะนี้อยูในระหวางที่หลายประเทศตางก็อยากเปน
ตัวหลักในการจัดการแตยังตกลงกันไมได  

 
หลังเกิดสึนามิ 

  บทบาทภาครัฐ 
1. การปรับปรุง ตรวจสอบทั้งระบบตรวจวัด ระบบแจงขาว ระบบ
ชวยเหลือ ฟนฟูทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2. มีระบบปองกันที่สมบูรณ การสงผานความรูและสิ่งเตือนถึงภัยพิบัติใน
อนาคตในระยะยาวและใหเปนแบบที่ยั่งยืน 

 
 บทบาทภาคเอกชนและประชาชน 
1. มีสติ และเผชิญผลกระทบดวย ปญญาและความรอบรู 
2. มีความอดทน  ตอการฟ นฟู และการกลับสู ภ าวะปกติ ต องใช
ระยะเวลายาวนาน 
 

การดําเนินการที่ผานมาของภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิ 
  ที่ผานมารัฐพัฒนาระบบเตือนภัยดังนี้ 
 1. ระบบตรวจวัด 

(1) มีการขยายเครือขาย ใหกวางขวางขึ้น สถานีตรวจแผนดินไหว โดย
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กฟผ. และสถาบันการศึกษา 
ตลอดทั้งสองฝง หลังจากกรณีสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ระบบตรวจวัด
แผนดินไหวจากที่เคยมีแตในพื้นที่ภาคเหนือ ไดมีการปรับปรุงเครือขาย ระบบการ
ตรวจวัดใหกวางมากขึ้น และมีจํานวนมากขึ้น มีการเพิ่มเครือขายตรวจวัดในทะเล
อันดามัน และมีการรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน โดยสรุป คือ เรามีเวลาเตรียม
ปองกันหากมีการเกิดสึนามิ ปจจุบันขอมูลสึนามิของประเทศเรายังไมเพียงพอ แต
ดานระบบเตือนภัยเราคอนขางมีความพรอม 
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 (2) การขยายเครือขายสถานีวัดระดับน้ําทะเล โดยกรมอุตุนิยมวิทยา กรม
อุทกศาสตร 
 (3) การติดตั้งทุนลอยในมหาสมุทรอินเดีย โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย
เตือนภัยพิบัติแหงชาติ องคกรระหวางประเทศ ศูนยเตือนภัยพิบัติสึนามิมีที่เดียวคือ
ในทะเลแปซิฟก เฉพาะในทะเลอันดามันยังไมมี 

(4) การติดตั้งหอเตือนภัยบริเวณชายฝงทะเล ทั้งสองดาน 
 2. บุคลากร    
 การพัฒนาบุคลากรดําเนินการเรื่องแผนดินไหวและสึนามิ โดยกรม
อุตุนิยมวิทยา ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กรมทรัพยากรธรณี กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และอื่นๆ 
 3. การวางแผนปองกันและฝกซอมการอพยพ  
 โดย ศูนยเตือนภัยฯ กรมปองกันฯ 
 4. การติดตอประสานงาน วางแผนและการแจงขาวดวนสึนามิระดับ
ระหวางประเทศ  
 โดยกรมอุตุนิยมวิทยา  

 5. ศูนยเตือนภัยฯ 
 มีโครงการจัดทําฐานขอมูลและสถิติดานแผนดินไหวและสึนามิ โดยกรม
อุตุนิยมวิทยา กรมปองกันฯ กรมโยธาธิการ  
 6. สถาบันการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยดานแบบจําลองสึนามิ โดยสถาบันการศึกษา กรมปองกันฯ 

 
ปญหาอุปสรรคบางประการ  
1. การแจงขาวผานสื่อมวลชน ความจริงแลวเปนหนาที่ที่สื่อมวลชน

ตองการจะแจงขาวใหประชาชนทราบวาเกิดอะไร ที่ไหน เมื่อไหร ประชาชนตองมี
ความรอบรูวิเคราะหเหตุการณ การแจงขาววามีภัยตอตัวเองหรือไมดวย อยางไรก็
ตาม เปนหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองสรางความชัดเจนวา แผนดินไหวที่
เกิดขึ้นครั้งนั้นกอใหเกิดสึนามิและสงผลกระทบตอบานเราหรือไม ในสวนของกรม
อุตุฯ หากเกิดแผนดินไหวระดับ 6 ริกเตอรในทะเลอันดามัน หรือนอยกวา 6 ริกเตอร
ลงมา ถาเราแจงใหสื่อทราบ เราจะเขียนไวทายเสมอวา ไมสงผลกระทบตอประเทศ
ไทย แตสื่อมวลชนหรือทีวีนั้นเวลาเปนเงินเปนทอง การว่ิงอักษรยาวๆ คนไมคอย
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สนใจนักสื่อมวลชนจึงตัดออก เหลือเพียงรายละเอียดดานตําแหนงและขนาดการ
เกิดแผนดินไหวเทานั้น สวนที่เหลือที่เปนคําวา ไมสงผลกระทบตอบานเรา จึงไมได
ออกอากาศ 

2. เรื่องการไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัยของเรือประมง ถาเรือนั้นอยูไกล
ระดับเปนกิโลเมตร ใหว่ิงออกจากชายฝงเพราะวายิ่งลึก คลื่นสึนามิ ยิ่งมีแอมพลิจูด
นอย สวนเรือที่อยูไกลจากฝงระดับหนึ่งรอยถึงสองรอยเมตร ถาไดรับขาวสารวาจะ
เกิดสึนามิ และมั่นใจวาทันเหตุการณจะว่ิงเขามาในชายฝง ตองไมว่ิงเขามาในอาว 
เรือหลายลําพอว่ิงเขามาในอาวแลวมาจอดรอหรือชิดกัน พอสึนามิเขามาเรืออาจจะ
เสียหายเพราะกระทบกันเอง จึงควรจอดหางๆ   
 
พลเรือตรีถาวร เจริญดี     
รองผูอํานวยการ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
 
โครงสรางของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  
ชวงแรกตั้งเปนคณะกรรมการ จากนั้นจึงไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งเปน
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติขึ้น ซึ่งขึ้นตอกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมี
โครงสรางของศูนยเตือนภัยพิบัติและการประสานงานกับฝายอื่น ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการศูนย 

ฝายวิชาการ ฝายบริหาร ฝายปฏิบัติการ 
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การทํางานของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  
ภัยพิบัติที่ศูนยเตือนภัยพิบัติฯ ดําเนินการแจงเตือนภัยโดยหลักๆ เชน เขื่อนแตก น้ํา
ทวม พายุ ไฟปา มลพิษ แผนดินไหว ดินถลม สึนามิ เปนตน 
 
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ มีการทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง มีภาระหนาที่ในการ 
ควบคุมระบบเตือนภัย ที่ เตือนภัยที่มีผลกระทบอยางรุนแรง เปนวงกวางกับ
ประชาชน ซึ่งในระยะแรกเนนไปที่ภัยสึนามิ สวนภัยดานอื่นๆ กําลังอยูในขั้นจัดทํา
ระบบเตือนภัย  
 
หลักการแจงเตือนภัยของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
ตองไดขอมูลที่ถูกตองครบถวน (จากหนวยงานตางๆ) ใชคอมพิวเตอร ใน
กระบวนการ และการกําหนดหลักเกณฑ เพื่อใหการตัดสินตกลงใจ รวมถึงการ
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กระจายขาวนั้นตองครบถวน ถูกตอง ทันเวลา และเปนมาตรฐาน ซึ่งศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติมีหลักการทํางานเปนดังนี้คือ  
 
การแจงเตือนภัยในประเทศของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
ภารกิจ (Mission) คือ เตือนภัยพิบัติที่มีความรุนแรง สงผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน อยางกวางขวาง รวมทั้งสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจและ
ช่ือเสียงของประเทศ 

คติพจน (Motto) คือ ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เปนมาตรฐาน     
 แนวความคิดในการปฏิบัติงาน มี 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ 

1. ระบบการรับขอมูล  
2. ระบบการวิเคราะหขอมูล 
3. ระบบการแจงเตือนภัย 

 
ระบบเตือนภัย (Warning System) 
 มีกระบวนการดังรูป 
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การดําเนินการเตือนภัย 
มี 3 ขั้นตอนคือ 1. การรับขอมูล 2. การประเมิน และการตัดสินใจ และ 3. การ
กระจายขาว 
1. การรับขอมูลของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
ไดจากชองทางตางๆซึ่งรับจากแหลงตางๆ หลายแหลง แบงปนประเภทผูใหขอมูล
หลักๆได 3 สวนคือ 
 1) หนวยงานไทย ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพเรือไทย กรมปาไม 
กรมวนอุทยานฯ กรมควบคุมมลพิษ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร 
 2) หนวยงานตางประเทศ ไดแก Pacific Tsunami Warning Center 
(PTWC) Japan Meteorological Agency (JMA) United States Geological Survey 
(USGS) National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) European - 
Mediterranean and Seismological Center (EMSC) Indonesian Meteorological and 
Geological Agency (IMGA) Malaysian Meteorological Service (MMS) 

3) หนวยงานเอกชน และประชาชน  
 

2. การประเมิน และการตัดสินใจของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
เมื่อไดขอมูลมาแลวตองนํามาประเมินตามหลักเกณฑการประเมินเพื่อที่จะได
ตัดสินใจวา ในกรณีการเตือนภัยสึนามิ ภัยนั้นจะทําใหเกิดสึนามิหรือไม โดย
หลักเกณฑการประเมินจนนําไปสูการตัดสินใจมีดังนี้ 
 ประเมินการเกิดภัยพิบัติ 
จะประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติ ดานตางๆ คือ ดานพื้นที่, เวลา, ความรุนแรง, 
ความเสียหาย การตัดสินใจในการกระจายขาว ระดับการกระจายขาว ซึ่งประมวลผล
โดยคอมพิวเตอร 

การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล  
ในการจะตัดสินใจนั้นจะตองมีการวิเคราะหและมีระบบประมวลผลขอมูล คือ  

(1) จัดระเบียบขอมูล ประเมินขาวสาร จําแนกขอมูล  
(2) คํานวณ Estimate Time Arrival (ETA) 
(3) จําลองสถานการณ (Simulation) 
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 เกณฑการพิจารณา ของ แผนดินไหว & สึนามิ    
ในการพิจารณากรณีแผนดินไหวและสึนามินั้น ไดศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ สราง
ระเบียบปฏิบัติในการเตือนภัยดังนี้คือ 
 (1) แจงขาว ดูตําแหนงการเกิด ระยะทางและระดับความลึกของศูนยกลาง
แผนดินไหวจากพื้น ถาหากลึกมากเกิน 100 กิโลเมตรลงไปจะเปนการแจงขาว 
 (2) เฝาระวัง ถาระดับความลึก 100 เมตรขึ้นมา ตองมีการประเมินวา นาจะ
เกิดสึนามิบริเวณใด 
 (3) แจงเตือนภัย กรณีที่ประเมินแลววาเกิดภัยพิบัติแนนอนจะตองแจง
เตือนภัย 

การพิจารณาระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ จากการคํานวณตามเกณฑได
ดังนี้ 
 
เกณฑของแผนดินไหว และรัศมีพื้นที่ท่ีไดรับผลกระทบ แสดงเปนตาราง 
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การนําขอมูลมาวิเคราะห  

นําขอมูลที่ตองใชประกอบในการคํานวณ ดูจากลักษณะความลึกของน้ํา เพราะการ
เดินทางของคลื่นในทะเลในความลึกตางกันจะเดินทางดวยความเร็วที่แตกตางกัน
ดวย เเลวนําขอมูลเหลานี้มาปอนเพื่อหาคาวา ณ ที่ใดที่หนึ่ง คลื่นเดินทางมาถึง
เมื่อไหร กรณีที่เกิดสึนามิครั้งที่แลวจะเห็นวา ที่ภูเก็ตคลื่นเดินทางมาถึงกอนที่เขา
หลัก ขอมูลเหลานี้สามารถคํานวณได ตําบลตางๆ ในฝงทะเลตะวันตกทั้งหมด ซึ่ง
ไดคํานวณไวแลววาถาเกิด ณ ตรงจุดนี้ ในแตละพื้นที่คลื่นจะมาถึงเวลาเทาไหร ซึ่ง
สามารถใหขอมูลไปตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ได  
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3. การกระจายขาว  
เนนหลักการแจงขาว ซึ่งการกระจายขาวจะแจงขาวในระดับตางๆ คือ สวนกลาง 
สวนทองถิ่น และหนวยชวยเหลือ สวนระดับความสําคัญของการใหขาว มีระดับ
ตางๆ กันคือ ระดับ VIP ระดับจังหวัด เชน การกระจายขาวผานทาง SMS เราจะให
ไปในจังหวัดตางๆ และกําลังพยายามใหถึงระดับตําบล หมูบาน ขณะนี้เราไดสง
แบบสอบถามไปบางแลว    
การปฏิบัติงานในขั้นตอไปของศูนยเตือนภัยฯ จะมีการติดตั้งระบบวัดคลื่นสึนามิ
แบบทุนลอย ติดตั้งระบบวัดคลื่นแผนดินไหวแบบทันเวลา ติดตั้งระบบหอเตือนภัย 
สรางระบบเตือนภัยน้ําทวม สรางองคความรูใหกับประชาชน 
 

หอเตือนภัย  
หอเตือนภัยที่เราติดตั้งไปแลวทางฝงนี้ทั้งหมด 72 หอ เปนสวนของภาครัฐ 62 หอ 
รวมถึงที่ไดรับการบริจาครวมเปน 72 หอ รัศมีการกระจายขาว แตละหอรัศมีตางกัน 
มีต้ังแตระยะ 1 กิโลเมตร 1.5 หรือถึง 2 กิโลเมตร  
 
สวนกระบวนการจัดหานั้น กระทรวงเทคโนโลยีฯ เปนผูจัดหา สวนศูนยเตือนภัย
พิบัติฯ เปนผูดูแลควบคุมในการดําเนินการ ในการตั้งงบประมาณมาให ซึ่งในการ
ซอมบํารุงภายนอก จะเปนหนาที่ของทางจังหวัดเจาของพื้นที่ เรื่องเครือขายสื่อสาร
การเชื่อมโยง การทดสอบตางๆ ศูนยเตือนภัยพิบัติฯจะเปนผูดูแล ในการตรวจสอบ
ความผิดพลาด ซึ่งจะตองตรวจสอบใหถ่ี ไมวาจะเปนระบบตางๆ ลําโพง สายไฟ 
ตองดูแลใหใกลชิด ศูนยเตือนภัยพิบัติฯ พยายามจะจัดสรรงบประมาณใหมาทาง
จังหวัดที่จะเปนผูดูแลเรื่องภายนอกตอไป 
 

เคร่ืองทุนลอยตรวจวัดคล่ืน  
ทุนลอยที่จะไปติดตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ หางฝงออกไปประมาณ 1,000 กิโลเมตร 
ที่ละติจูด 9 องศาเหนือ และลองติจูด 89 องศาซึ่งไดรับการอนุมัติทั้งหมด 16 ทุนใน
มหาสมุทรแปซิฟกซึ่งติดตั้งไปเรียบรอยแลว และอีก16 ทุนในมหาสมุทรอินเดีย  แต
ยังไมไดติดตั้ง ทุนนี้ที่เราจะไปวางจะเปนทุนแรกในมหาสมุทรอินเดีย คาดวาจะใช
เวลาในการไปวางและทดสอบประมาณ 4-5 วัน ซึ่งตรงนี้มีปญหาในเรื่องที่ทาง
อินเดียก็จะวางเหมือนกันในเดือนกันยายนนี้ เทาที่เขาแจงใหเราทราบในการประชุม
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ที่อินโดนีเซีย แตทุนที่เขาจะวางจะเปนระบบของเขาซึ่งเปนทุนของเยอรมันและ 
ของนอรเวย  การทํางานของทุน ทุนมี 2 สวน คือ สวน Sensor วางอยูกับพื้นขางลาง 
ตัวนี้เปนตัวที่ตรวจวัดลักษณะแรงดันของน้ํา คือ Pressure ความดันของน้ําที่ผาน
หรือแรงของน้ําที่กดทับไปที่ตัว Sensor ตัวนี้จะสงสัญญาณมาที่ตัวทุนลอยที่อยู
ขางบน ตัวทุนลอยนี้จะสงสัญญาณผานดาวเทียมขึ้นไป ผานกระบวนการวิเคราะห
ตางๆ กระทั่งผานเขามาที่ระบบ GPS ที่เปนระบบโทรคมนาคม แลวผานไปยังกรม
อุตุฯ กรมอุตุฯ จะเปนคนรับขอมูล และศูนยเตือนภัยฯ ก็จะไดขอมูลในเวลา
ใกลเคียงกับที่กรมอุตุฯ ไดรับ เพราะฉะนั้นศูนยเตือนภัยฯ จึงสามารถยืนยันได
เชนกัน  
 

เสียงสัญญาณเตือนภัย  
หรือเสียงไซเรน ในตัวหอเตือนภัยจะมีเสียงไซเรนสลับกับเสียงเตือนซึ่งเปนภาษา
ตางๆ ทั้งหมด 5 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน (วิทยากรเปดเสียงไซเรนบางสวนใหผูรวมสัมมนาฟง--ผูบันทึก) เสียง
ไซเรนจะเริ่มจากความถี่นอย และคอยๆ กระชั้นมากขึ้น ไปตามลําดับ สัญญาณ
เตือนนี้จะเดินทางมาที่หอเตือนภัยดวยระบบการสื่อสารผานดาวเทียม โดยกด
สัญญาณจากศูนยเตือนภัยฯ เมื่อเราวิเคราะหไดแลวเห็นวาเปนเรื่องตองเตือนภัย เรา
จะกดสัญญาณเตือนจากศูนยเตือนภัยฯ ซึ่งจะดังมาที่หอเตือนภัย 
 
การทดสอบสัญญาณ ทางศูนยเตือนภัยพิบัติฯ มีการทดสอบเกือบทุกวันวาหอไหน
สัญญาณยังใชไดอยู หรือไมได เพียงแตเสียงไมดังออกมา ภายในศูนยเตือนภัยพิบัติ
ฯ จะมีระบบการทดสอบวาหอแตละแหงใชไดหรือไม ซึ่งในการทดสอบทุกครั้งตอ 
1 หอ จะใชเงินประมาณ 8 บาท เสียคาใชจายสําหรับดาวเทียมขึ้นลง 8 บาท ถามีหอ
ไหนใชไมไดจะใหบริษัทประกันแกไขตอไป  
 

การประกาศผานสื่อมวลชน  
ในการออกคําเตือนตางๆ ที่ไมชัดเจน เรื่องนี้ยอมรับวาที่ผานมาในการประมวล
ขอมูลตางๆ ยังไมชัดเจนเทาที่ควร บางครั้งทางศูนยเตือนภัยพิบัติฯ เห็นวาเหตุการณ
นั้นไมจําเปนตองขึ้นตัวว่ิงแจงขาวในทีวี แตสื่อนําไปแจงออกอากาศเอง ทางศูนย
เตือนภัยพิบัติฯ ตองมานั่งตอบคําถาม แตเนื่องจากการรับขอมูลขาวสารในปจจุบัน
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รับผานทางเว็บไซตกันอยางกวางขวาง เพราะฉะนั้นสื่อตางๆ ก็รับจากทางเว็บไซต
จากตางประเทศเชนเดียวกัน ซึ่งตอไปนี้จะพยายามที่จะประมวลและวิเคราะหขอมูล
ใหชัดเจนและใหคําเตือนออกไปในลักษณะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอยาง ขาวที่เกิดที่
อินโดนีเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมานั้นมีความชัดเจน ศูนยเตือนภัยพิบัติฯได
วิเคราะหใหเสร็จวาไมมีผลกระทบกับบานเรา  
 

การฝกซอม 
ศูนยเตือนภัยพิบัติฯเห็นดวยกับ ชุมชนวาควรมีการฝกซอมที่ใชสัญญาณจริง ที่เปน
ไซเรนหรือเสียงเตือนทุกๆ   3 เดือนหรือ 6 เดือนขึ้นอยูกับความพรอม ซึ่งตอง
รวมมือกัน เพราะการซอมจริง คือซอมระบบทั้งหมด ซอมอพยพโยกยายคน รวมทั้ง
ซอมสัญญาณรวมดวย จะไดเปนระบบที่ชาวบานไดใชประโยชนจริงๆ  

 
คุณธรรมนูญ  วิชัยกุล  
ผูแทนจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
การปองกันในที่นี้คือปองกันการสูญเสีย ลดผลกระทบที่จะเกิดจากภัย ภัยแบงเปน 2 
ประเภทใหญ คือภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากน้ํามือของมนุษย 
สําหรับภัยที่เกิดจากน้ํามือของมนุษยเราปองกันได เชน ไฟไหมไมไดเกิดตาม
ธรรมชาติเสมอไป แตสึนามิเปนภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสวนหน่ึง สวนหนึ่ง
เขาเชื่อวาเกิดจากน้ํามือของมนุษยดวย เชน มหาอํานาจทดลองนิวเคลียรใตทะเล   
ทําใหผิวโลกแตก เปนตน 
 
พัฒนาองคความรูใหกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ   
 
หลังจากกรมอุตุฯ มีขอมูลแจงเตือน ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติแลว หนาที่ตอไป
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะทําเหมือนกันทุกจังหวัด คือ พัฒนาองค
ความรูใหกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพ่ีนองชาวบานที่เปนผูเผชิญเหตุโดยตรง 
ไดมีความรูที่จะอยูกับธรรมชาติอยางมีความสุข เมื่อชาวบานทุกพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
ตัดสินใจที่จะอยูที่เดิม จึงจําเปนจะตองทําใหชาวบานอยูอยางมีความสุข  กรม
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงปฏิบัติการเชิงรุก ยึดหลักตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเนนในเรื่องของการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในอนาคตในเชิงรุก เมื่อกอนนี้เวลาเผชิญเหตุ เราตั้งรับตลอด 
หมายความวา เกิดเหตุแลวเรามาฟนฟู บูรณะ ชวยเหลือ สถาบัน World Watch หรือ
สถาบันมองโลกวิเคราะหออกมาวา การลงทุนดวยการปองกันภัยพิบัติ  1 บาท 
คุมคาถึง 8 บาท รัฐบาลประเทศพัฒนาแลว จะใชการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุก
ทั้งสิ้น คือมีจุดเนนตางๆ ในการดําเนินการ เชน เนนการมีสวนรวมเปนสําคัญ โดย
ใหชาวบานมาดําเนินการดวยตนเอง อยางที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทํา
ในทุกพื้นที่อยูในขณะนี้ แตบางพื้นที่อาจจะยังเขาไปไมถึง แตเรามีเครือขายเขาไป
ถึง เชน ADPC ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย เราจะตองเนนเรื่อง
เครือขายดวยเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน  เมื่อกอนนี้สึนามิที่เกิดขึ้น มีทุกฝายเขามา  
ขนทรัพยากรบุคคล ทรพัยากรเครื่องจักรกล เขามาชวยเหลือ เหมือนหนึ่งเปนการรุม
สกรัมชวยเหลือ เปนการชวยเหลือที่ไมเปนไปตามขั้นตอน ตามระบบ ทําใหมี
ผลเสียตามมาและขาดความเปนเอกภาพ จนกระทั่งนําไปสูความขัดแยงระหวาง
หนวยงานหรือองคกร เพราะขาดความเปนเอกภาพ  
 
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชาวบาน  
สิ่งสําคัญที่เนนคือ การมีสวนรวมควบคูไปกับการฝกซอมอพยพประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาไปสงเสริมพัฒนาความรูให
ประชาชนเขาใจบทบาทของชุมชนวาควรจะทําอยางไร โดยชุมชนดําเนินการเอง
ทั้งหมดเมื่อกอนเคยซอมโดยราชการเปนคนดําเนินการให ชาวบานเพียงแตนั่งดู 
เชนที่บานน้ําเค็ม ซอมครั้งแรกชาวบานมา 10 กวาคน ครั้งที่ 2 มา 42 คน ครั้งที่ 3 มา
ประมาณ 80 คน ครั้งที่ 4 ครั้งสุดทายซอมใหญมาเต็ม 3,000 คนแตมาเพราะมีการสั่ง 
ซึ่งไมใชการมีสวนรวม กรมปองกันและบรรเทา    สาธารณภัยจึงปฏิบัติการเชิงรุก 
ดวยการพัฒนาองคความรูใหองคกรชาวบานไปดําเนินการเอง เนนเครือขายองคกร  
 
ทุกวันนี้กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีกําลังที่อยูในมือจากชุมชนในพื้นที่ 
มาเปนสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ “อปพร.” เอาชาวบานมาแตง
เครื่องแบบ พัฒนาความรู เนื้อหาสาระที่อบรม อปพร. 5 วัน แฝงไวดวยการ
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ชวยเหลือ การปองกันภัยพิบัติสาธารณภัย คนทั่วไปในหมูบานสามารถอบรมได ทุก
คน ยิ่งมากเทาไหรยิ่งดี ไมใชจํานวนสิบคน ขณะนี้รัฐบาลกําหนดใหมีสัดสวนรอย
ละของประชาชนตองเปน 2% ของประชากรทั่วประเทศ ภายในป 2551 ตองอบรม
หนึ่งลานคน ขณะนี้ทั่วประเทศอบรมไปไดหาแสนกวาคน ถามีคนที่ตองการจะ
อบรม อปพร. ยินดีจัดวิทยากรมาอบรมใหถึงที่ ยิ่งมากเทาไหรยิ่งดีไมมีขอกําหนด 
ทุกพื้นที่ นายก อบต. นายกเทศมนตรี สามารถจัดสรรงบประมาณใหชาวบานมาเขา
รับการฝกอบรมได รายหัวคนหนึ่งอยางนอย 3,000 บาท แลวสามารถตั้งงบตัดชุดให
ชาวบานดวยคนละ 1 ชุด เครื่องแบบสีกากี สามารถใชเงินของทองถิ่นไดเลย 
 
จากนั้นตอยอดดวยการฝกอบรมใหเปน 1 ตําบล 1 ทีมกูภัย  ตําบลทุกตําบลจะมี ชุด
ละ 10 คน โดยไมตองรอความชวยเหลือจากที่อื่นชุดกูภัยประจําตําบลนั้นมีแค 10 
คน เพราะเปนขอกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับคาใชจาย ตอไปนี้เกิดภัย ชุดกูภัย 10 คนนี้ 
จะดําเนินการเปนแกนหลัก จากนั้นเขาจะไปประสานตั้งอนุกรรมการ ฝายตางๆ 
ขณะนี้จังหวัดพังงาอบรมไปแลว 2 อําเภอ คืออําเภอตะกั่วปา กับอําเภอทายเหมือง 
และอีกอําเภอคือ   คุระบุรี จะอบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2549 กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จะทําชุดปฏิบัติการมาแจกเปนเสื้อสีน้ําเงินเหมือนกันหมด เขียนวา  
“ชุดกูภัยประจําตําบล” จะมีทุกตําบล  
 
ความเปนเอกภาพ 
เนนความเปนเอกภาพ  ยกตัวอยางที่พังงาเมื่อเกิดเหตุสึนามิขึ้นในพื้นที่อําเภอ   
ตะกั่วปา นาจะฟงนายอําเภอตะกั่วปาบัญชาการ  ถาเกิดที่ทายเหมืองนาจะฟง
นายอําเภอทายเหมือง แตพอผูวาฯ มาฟงผูวาฯ ใหญกวานายอําเภอ อธิบดีลงมาฟง
อธิบดี เหนืออธิบดียังมีปลัดกระทรวง สุดทายนายกรัฐมนตรีมา เห็นไดวาขาดความ
เปนเอกภาพ หรือตัวอยางนักทองเที่ยวชาวอังกฤษที่มาเสียชีวิตจนวันนี้ 8 วัน แลวยัง
หาศพไมพบ ระบบขาดความเปนเอกภาพ แตตอนนี้หลังจากไดเขาไปชวยเหลือ
ระบบตางๆ ก็เริ่มเปนรูปเปนรางแลว เพราะฉะนั้นกรณีสึนามิ ตองมีผูบัญชาการ
เหตุการณ ผูบัญชาการเหตุการณในที่นี้ กฎหมายเขียนไววาผูอํานวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือนคือนายก อบต. เมื่อเกิดเหตุการณ มีทหาร ตํารวจ เขามา พันเอก พันโท 
หลากหลายมาก จําเปนจะตองฟงคนในทองที่ คือ นายก อบต. สวนนายกรัฐมนตรี
น้ันเปนระดับนโยบาย แตวาการบัญชาการเหตุการณเปนนายก อบต. เพราะฉะนั้น
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ถาเกิดเหตุในพื้นที่ นายก อบต.เปนผูบัญชาการเหตุการณคนแรก ถาหากเหตุการณ
ลุกลามใหญโต นายอําเภอจะเขามาเปนผูบัญชาการเหตุการณตามลําดับ ซึ่งสถาบัน
ฝกอบรมของวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ต้ังสถาบันฝกอบรมใหความรู โดยขณะนี้จัดตั้งวิทยาลัยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขึ้นที่ตําบลบางพูน ถนนสายรังสิต-ปทุม คณะรัฐมนตรีมีมติให
ต้ังวิทยาเขตขึ้นมา 6 ที่ ทั่วประเทศ คือ ที่ภาคใต ไดแก ภูเก็ตกับที่สงขลา ภาคอีสาน
ที่จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเหนือ 2 แหงคือที่จังหวัด
เชียงใหม กับจังหวัดพิษณุโลก วิทยาเขตที่ต้ังนี้ คณะรัฐมนตรีระบุวาใหต้ังให
สอดคลองกับสภาพภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น วิทยาเขตภูเก็ตก็รับผิดชอบ 7 จังหวัด
ภาคใตตอนบน ที่สงขลารับผิดชอบ 7 จังหวัด ภาคใตตอนลาง แตที่สงขลาไม
สามารถจัดใหได เพราะภัยที่เกิดในภาคนั้นพิเศษกวาในภาคอื่น เนื่องจากยังไมมี
หลักสูตรการกูกับระเบิด กูเรือใบ ทําใหตอนนี้ตองมีการปรับปรุง วิทยาลัยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยนี้มีนายก อบต. นายกเทศมนตรี นายอําเภอ ไปอบรม
หลักสูตรผูบัญชาการเหตุการณและหลักสูตรผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน
ทองที่ เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่กฎหมายไดกําหนดไว แตบางตําบลอาจยังไมไดไป   

 
ระบบการสื่อสาร การฝกซอม 
เนนระบบการสื่อสาร เนนระบบการฝกซอม ซึ่งจําเปนตองซอมทุกป ที่จังหวัดสตูล
มีการซอมแลว จังหวัดระนอง และที่ภูเก็ตซอมที่ปาตองซึ่งทุกที่ตองใหชาวบานมี
สวนรวม  
 
ภาพรวมการดําเนินการในพื้นที่ เนนที่การมีสวนรวมของชาวบาน เราเชื่อวาคนใน
พ้ืนที่รูดีที่สุด วาถาเกิดภัยแลวควรจะทําอะไร อยางไรตอไป เราใหไดเพียงแนวคิด 
สวนวิธีการตางๆ นั้น เราเพียงไปรวบรวมประมวลความคิดของชาวบานทําใหเกิด
แผนปองกันภัยฝายพลเรือนทองที่ขึ้นมา ต้ังแตระดับนายก อบต.นําเสนอไปสู
นายอําเภอ ซึ่งเปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ ถานายก อบต.ตําบล
ไหน ทําแผนโดยไมไดเรียกประชาคมชาวบาน จะถือวาไมผาน เพราะแผนทั้งหมด
ตองผานการอนุมัติโดยผูอํานวยการฝายปองกันภัยพลเรือนจังหวัด คือ ผูวาฯ ซึ่งจะ
เขาไปรวมกับแผนรวมจังหวัด เปนแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
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ฉบับใหญ ระยะ 3 ป ปจจุบันเปนแผนป 2548 แตตองมีการปรับแผนทุกป               
ป พ.ศ.2551 นี้ จะเริ่มใชแผนใหม  
 
เรื่องปายเตือนสึนามิตองติดบนถนนสายหลักที่นักทองเที่ยวเขามา ปายนี้เปนสากล 
เพราะปายจะบอกคนที่มาจากขางนอกที่มาเที่ยวในบริเวณนั้น คนในพื้นที่เองรูดีวา
จะว่ิงไปทางไหน ไมจําเปนตองว่ิงตามปาย  เชนที่ทับละมุมีการว่ิงซึ่งกําหนด
เสนทางไวเลย 7 สาย มีเปาหมายที่ปลอดภัยต้ังเปนหลัก สามารถลัดตรงขึ้นที่
ปลอดภัยทางเดียวไดเลย คนในพื้นที่ไมจําเปนตองอาศัยปาย ปายติดเพื่อใหคนขาง
นอกเขามาในพื้นที่ไดรู นี้เปนเรื่องสําคัญเพราะนักทองเที่ยวเปนเรื่องสําคัญ ถาปาย
ยังไมปลอดภัย ยังไมมั่นใจเขาจะไมมา เขาถือวาปายเปนสัญญาณเตือนภัยอยางหนึ่ง 
สวนเรื่องการประชาสัมพันธเพื่อซักซอมหนีภัยในชุมชน จะตองปรับปรุงในสวน
การประชาสัมพันธใหได 
 
เรื่องการรวบรวมองคความรูของชาวบาน ทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยก็
ยินดีรวบรวมองคความรูของชุมชนทั้งหมดพิมพแจกจาย ใหสามารถสงมาที่ผูพูดได
เลย กรุณาติดตอหมายเลขโทรศัพท 09-96996749 ตลอด 24 ช่ัวโมง Hot line สาย
ดวน 1784  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 24 ช่ัวโมงไมเสียคาโทรเพียงแตขอ
อนุญาตใชสิทธิ์ในการใชโลโก ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งจังหวัด
สตูล ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต  
 
การแลกเปลี่ยนของผูเขารวมสัมมนา  
เทคโนโลยีของเราในปจจุบันสามารถเตือนภัยไดอยางดี ศูนยเตือนภัยพิบัติฯ เตือน
ภัยไดเปนอยางดี เมื่อพนภัยแลวยังมีการแจงยกเลิก แตถาเหตุการณดังกลาวเกิด
หลังจากเที่ยงคืน จนถึงหกโมงเชาซึ่งคนทั่วไปกําลังนอนหลับ การเตือนโดยการใช
แฟกซ E-mail หรือ SMS ในกรณีที่เครือขายลม นาจะไมไดผล สิ่งหนึ่งที่นาจะเปน
ความหวังคือหอกระจายขาว ซึ่งตองมองถึงพลังงานที่ใช ถาไฟฟาดับไมทราบวาเรา
ไดใชไฟระบบสํารองเปนแบตเตอรี่หรือโซลาเซลลหรือไม ซึ่งนาจะเปนชองทาง
เดียวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นเปนประเด็นที่หนึ่ง 
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ประเด็นที่สองคือ การฝกซอม หลังจากสองปที่เกิดสึนามิขึ้นมา เรามีการฝกซอม
เพียงสี่ครั้งเทานั้น อยากใหมีการระบุ  หรือกําหนดเปนกฎหมาย อาจจะเปนเทศ
บัญญัติ หรือขอบังคับของ อบต. วาตองมีการซอมปละสองถึงสามครั้ง ใน
ตางประเทศหลายๆ ประเทศ เชน โรงเรียนระดับมัธยมทุกโรงในอเมริกาจะตองมี
การซอมแผนไฟไหมปละ 1 ครั้ง กรณีที่เกิดไฟไหม ใครจะตองว่ิงไปทางไหน 
หนวยพยาบาลจะทําอยางไร เปนกฎที่บัญญัติไวเลย สําหรับที่นี่ ที่เราอยูเราไมทราบ
วาจะเกิดสึนามิขึ้นเมื่อไหรจึงอยากใหมีการระบุใหชัดเจนลงไปเลย  
  
ผูดําเนินรายการ 
ยังมีเรื่อง จุดสังเกตการณชุมชน ตองหารือกันตอ  
 
เมื่อ 4-5 เดือนที่ผานมาไดมีการหารือที่สภาที่ปรึกษาฯ ที่ผานมาเตือนแควา
แผนดินไหวกี่ริกเตอร เรามีเครื่องตรวจวัดแตยังไมมีเครื่องตรวจจับคลื่นสึนามิที่เปน
ทุนลอยดังที่ทานผูเเทนจากศูนยเตือนภัยฯ กลาวการสัมมนาครั้งนี้ทําใหไดรับทราบ
วาเดือนพฤศจิกายน 2549 นี้ เราจะมีทุนลอยตรวจจับคลื่นสึนามิ ซึ่งจะทําใหการ
เตือนภัยตอไปขยับขับเคลื่อนได  
 
ปญหาเรื่องผูบัญชาการเหตุการณเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั่วไป กรณีที่เกิดเหตุในระดับ
ตําบล นายกอบต.สามารถสั่งทหาร ตํารวจได เปนเรื่องที่นาสนใจ รวมถึง
นายกรัฐมนตรีดวย 
 
การสัมมนาครั้งนี้เรามีอาจารยมาจากฮาวาย มารวบรวม ระบบเตือนภัยชุมชน 
สัญญาณเตือนภัยธรรมชาติของชุมชน อาจารยมีแผนที่จะนําขอมูลที่ไดรับไป
กลับคืนสูชุมชนดวย 

 
การประชุมกลุมยอย 3 กลุม 
 
กลุมท่ี 1 การพัฒนาระบบการสื่อสารการเตือนภัยรวมกัน ระหวางหนวยงาน
ราชการกับชุมชน 
วิทยากร พลเรือตรีถาวร เจริญดี    ผูแทนศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
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 อโณทัย ฤทธิปญญาวงศ   สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ 
 ไมตรี จงไกรจักร    ผูแทนชาวบานจากบานน้ําเค็ม 
 
ผลจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุมยอยซึ่งมีตัวแทนจากชาวบานในพื้นที่ที่   
ประสบภัยกับหนวยงานราชการ ไดผลสรุปแบงเปนหัวขอได 8 หัวขอ ดังนี้ 
 

1. พื้นที่การตั้งหอเตือนภัยยังไมครอบคลุม 
ตัวแทนชาวบานเสนอวา การต้ังหอเตือนภัยและปายเตือนภัยนั้นยังไมครอบคลุม
พ้ืนที่ที่ประสบภัยทั้งหมด บางชุมชมยังไมมีหอเตือนภัยบางชุมชนมีแลวแตการได
ยินเสียงเตือนจากหอเตือนภัยยังไมทั่วถึง  การกําหนดจุดติดตั้งหอเตือนภัยจึงตองให
ชาวบานมีสวนรวมกําหนดดวย 
 
ทางผูแทนจากศูนยเตือนภัยฯ ไดช้ีแจงวา ขณะนี้ต้ังหอเตือนภัยไปแลว 72 จุด ใน 6 
จังหวัด ซึ่งพยายามกระจายใหทั่วถึงมากที่สุด หากชาวบานเห็นวายังไมเพียงพอ
ขอใหทางจังหวัดดําเนินการขอเพิ่มไดอีก ทางศูนยเตือนภัยฯ ยินดีใหความชวยเหลือ  

 
2. การกําหนดจุดตั้งหอเตือนภัย ยังไมมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน 

ตัวแทนชาวบานตั้งขอสังเกตวา ที่ผานมาการเลือกจุดติดตั้งหอเตือนภัยยังไมมีความ
ชัดเจนวาพิจารณาจากหลักเกณฑใด เชน จะตั้งที่ไหน ต้ังอยางไร ระยะหางควรหาง
เทาไหร บางหมูบานหอสัญญาณเตือนภัยไมไดต้ังอยูในบริเวณชุมชนเพื่อใหไดยิน
เสียงสัญญาณไดงาย บางชุมชนตั้งอยูดานหนึ่งดานเดียวของหมูบาน ชาวบาน
เฉพาะที่อาศัยแวดลอมใกลเคียงเทานั้นที่ไดยิน เชนที่หมูที่ 5 เกาะยาว นอกจากนี้
ผูแทนชาวบานจากเกาะลันตา อธิบายถึงการติดตั้งหอเตือนภัยที่เกาะลันตาวา เกาะ
ลันตามีสองฝง คือฝงตะวันออกและฝงตะวันตก ฝงตะวันออกเปนยานที่มีชุมชนอยู 
แตหอสัญญาณเตือนภัย กลับมีเฉพาะฝงตะวันตก ซึ่งเปนฝงที่มีเฉพาะนักทองเที่ยว
เปนสวนใหญ  ชาวบานจึงรองขอมาวาอยากใหชวยเสริมหอเตือนภัยดานฝง
ตะวันออกดวย 
 
เรื่องนี้ทางผูแทนจากศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติไดช้ีแจงวา ที่เปนอยูในการจัดติดตั้ง
หอเตือนภัยไดนั้นทางจังหวัดเจาของพื้นที่จะระบุตําแหนงการติดตั้งไปที่กระทรวง
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เทคโนโลยีฯ ซึ่งเปนผูที่มีอํานาจอนุมัติตอไปหากมีการรองขอหอเตือนภัยมาเพิ่ม
ทางศูนยเตือนภัยฯ จะรับพิจารณาใหเปนประโยชนกับประชาชนมากที่สุด  

 
3. ศูนยเตือนภัยท่ีองคกรเอกชนดูแล ยังไมเชื่อมตอกับราชการ 

ศูนยประสานงานและเตรียมความพรอมชุมชนดานภัยพิบัติ ซึ่งตั้งอยู 2 แหงคือที่  
วัดสามัคคีธรรม อําเภอคุระบุรี และที่บานบางมวง ตอนนี้ยังมีปญหาเรื่อง ความรู
ความเขาใจเรื่องภัยสึนามิ รวมถึงการเตือนภัยตางๆ ที่จะนํามาชวยเหลือชาวบาน 
และยังไมไดเช่ือมตอกับศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  
 
ทางตัวแทนศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ไดรับปากวาจะเชื่อมตอเครือขายให เพราะ
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติยินดีใหมีการเสริมในสิ่งที่ขาด จะทําใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

4. เสียงสัญญาณเตือนภัย 
มีการต้ังขอสังเกตวา 

- เสียงสัญญาณเตือนภัยจากหอเตือนภัยไมดังเทาที่ควร เสียงเบามาก เสียง
สัญญาณขาดๆ หายๆ ชาวบานตองการใหเสียงดังชัดเจน เชน ที่บานในไร  

- ที่เกาะมุกดมีหอเตือนภัย แตชาวบานไมเคยไดยินเสียงเลย ชาวบานสงสัย
วาหากเกิดภัยขึ้นจริงเสียงจะดังหรือไม  

- หอเตือนภัยมีหลายแบบมีความแตกตางกันแลวมีมาตรฐานเดียวกัน
หรือไม   

- ที่บานน้ําเค็มสัญญาณเตือนภัย เคยเกิดความผิดพลาด ที่บานทับตะวัน
เชนกัน มีเสียงเตือนภัยชาวบานจึงว่ิง แตบางคนไมว่ิง เกิดการชุลมุน จนไดรับ
บาดเจ็บ  

- คนที่ไดรับบาดเจ็บหลังเหตุการณแลวไดรับคาเสียหายชดเชย แตบางคน
กลับไมไดรับ มีบางคนไมบาดเจ็บ ไมได ว่ิง แตไดรับคาเสียหาย การชดเชย
คาเสียหาย มีความลักลั่น  

- ชาวบานที่ทับตะวันสะทอนวาไมไดยินเสียงเตือนภัย ในความเปนจริงใน
การรูขาววามีภัยหรือการเเจงเตือนภัยจะรับรูจากโทรทัศนจะไมรูจากหอเตือนภัย  
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ทางตัวแทนศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติไดช้ีแจงวา ระยะรัศมีความดังจากหอเตือนภัย
ตางกัน หอเตือนภัยที่เปนของรัฐมีลักษณะอยางเดียวกัน สวนหอที่บริจาคนั้น          
ผูบริจาคสรางแลวมอบให ที่แตกตางจึงตางที่รูปลักษณที่มาจากผูบริจาค สวนเสียง
สัญญาณจะเหมือนกัน  
 
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติตองมั่นใจจริงๆ วามีภัยจึงจะกดสัญญาณเตือน เพราะไม
อยากใหเกิดความเสียหาย ซึ่งทุกหอเตือนภัยเสียงสัญญาณจะดังออกมาเหมือนกัน
หมด แตตางที่รัศมีความดัง ลักษณะเสียงสัญญาณจะเริ่มจาก ชา ชา จากนั้นจะเร็วขึ้น 
เร็วขึ้น และสัญญาณจะดังติดตอกันตลอด   เขาใจวาที่เสียงขาดหายคงเปนเพราะมี
การไปปดเอง หอเตือนภัยในตางประเทศ เชน ฮาวาย มีระบบเตือนอัตโนมัติก็เคย
เกิดความผิดพลาดเชนกัน แตในบานเรา จะพยายามไมใหเกิดความผิดพลาด เพราะ
อาจทําลายความเชื่อมั่นได สวนที่เคยมีความผิดพลาด ที่ไมไดเปดเสียงสัญญาณ
เตือนภัยนั้นเพราะยังไมไดเช่ือมตอ ซึ่งเปนความผิดพลาดของบริษัท ทางศูนยฯ 
กําลังพยายามไปใหความรูความเขาใจตามพื้นที่จังหวัดตางๆ และจะลงสูระดับ
ชุมชน โรงเรียน เพื่อประชาชนเขาใจเรื่องภัย ระบบเตือนภัย และมีความพรอมความ
เขาใจใหมากที่สุด 
 

5. การปฏิบัติหนาที่ของหอเตือนภัย 
ตัวแทนชาวบานเสนอวา อยากใหมีการเตือนภัยหรือแจงขาวเรื่องแผนดินไหวซึ่งไม
จําเปนตองขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงจากทางหอเตือนภัยดวย  ที่ผานมาถามีขาว
แผนดินไหวจากที่ตางๆ ก็จะไดรับขาวสารจากทีวีเพียงอยางเดียว 
 
ทางตัวแทนศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ช้ีแจงวาอนาคตจะพยายามหาชองทาง
สื่อสาร เชน ใหมีหอกระจายขาว และกระจายขาวสื่อสารไปถึงระดับผูนําชุมชนผาน 
FAX หรือ SMS เพื่อแจงขาว แตไมใชกระจายขาวไปทางหอเตือนภัย ซึ่งจริงๆ แลว
สามารถทําได แตอยากใหชัดเจนวาหนาที่ของหอเตือนภัยจะเตือนภัยเมื่อมีสิ่งที่คาด
วาอาจจะมีภัยเกิดขึ้น ถาจะใหเพิ่มเติมไปมากกวานี้ คงจะเปนไปไดยาก แตจะรับไว
พิจารณา เพราะเพียงแตเปลี่ยนเสียง 
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6. ปายบอกเสนทางการหนีภัยขาดความชัดเจน 
กลุมเสนอถึงเรื่องปายบอกทิศทางหนีภัย เสนทางอพยพ จุดอพยพ ที่ยังคลุมเครือ 
เชน ที่เกาะมุกด ปายบอกเสนทางหนีภัยนั้นกลับบอกทิศทางโดยชี้ลงทะเล 
 

7. ภาษาที่ใชพูดเปนเสียงเตือนภัย 
การมีหลายภาษามาเปนเสียงเตือนภัยนั้นเปนสิ่งที่ดีจะไดครอบคลุมหลายกลุมคนใน
พ้ืนที่ แตยังขาดการสื่อสารหรือภาษาที่จะสื่อสารไปยังกลุมคนตางดาว ผูมาใช
แรงงาน จะตองมีระบบที่จะสื่อสารไปถึงกลุมคนเหลานี้ดวย เชน เพิ่มเสียงเตือน
ภาษาพมา 
 

8. ขอเสนอแนะของกลุม 
ควรจะใหมีการทดสอบระบบเตือนภัยทั้งหมดทุกจุด ควรแจงเตือนลวงหนาวาจะทํา
การทดลองระบบเตือนภัยเพื่อคนที่อยูในชุมชนไมตองตกใจกลัว เพื่อจะไดเห็นวา
พ้ืนที่ใดที่ระบบเตือนภัยยังมีระบบปญหาจะไดหาทางแกไขใหทันทวงที  

 
กลุมท่ี 2 การพัฒนาระบบเตือนภัยภายในชุมชน และระหวางชุมชน  
วิทยากร บุรินทร เวชบันเทิง  ผูแทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 สุภาภรณ ถ่ินวัฒนากูล  สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ 
 อะเหร็น พระคง   ตัวแทนชาวบานบานเกาะมุก 
 
จากการแลกเปลี่ยนในกลุมยอยผูนําเสนอไดนําเสนอเปน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  
 

1. การเตรียมความพรอมในการสื่อสาร 
- มีการเสนอวาชาวบานสวนมากที่ออกเรือทําประมงจะใชวิทยุสื่อสารที่

เรียกวา วิทยุมดดํา ชาวบานเสนอวาควรใชวิทยุนี้เปนชองคลื่นเดียวกัน มีศูนยวิทยุ
สื่อสารกัน ใหเหมือนกันทุกจังหวัดและเชื่อมกันได และใหมีการสื่อสารกันเอง
ภายในชุมชน ชาวบานดวยกันเอง 

- อยากใหมีเสียงตามสายในพื้นที่ เชน ที่หมูบานน้ําเค็มกอนเกิดสึนามิ      
มีการใชหอกระจายขาว แตหลังจากสึนามิก็ไมมีอีกเลย สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือวิทยุชุมชน 
แตเสียงดังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่ของหมูบาน สัญญาณไปไดไมไกล 
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- ใหสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติ เชน ดูความผิดปกติของ        
น้ําทะเลสังเกตโดยชาวประมง 

- มีการใชสปอตไลทสองชายน้ํา เพื่อดูระดับน้ํา โดยเปดเฉพาะเวลามีการ
เตือน หรือมีจุดสังเกตการณในชุมชน 

- มีการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณใหสมบูรณมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
- ใหใชภาษาพื้นบาน 
 
2. การเตรียมความพรอมในการซอม 
- ใหทดลองเปดสัญญาณเตือนภัยจากหอเตือนภัยอยูเปนประจําในวันเวลา

ที่แนนอน เพราะมีความกังวลวาหากมีภัยจริงเสียงอาจจะไมดัง 
- ตองแยกระหวางการเตือนภัยจริงกับการซอมใหชัดเจน 
- ควรแยกเสียงเตือนของสึนามิ ไมใหไปเหมือนกับเสียงสัญญาณอื่นๆ เชน 

เสียงสัญญาณของรถตํารวจ หรือรถโรงพยาบาล ชาวบานบางคนตองขวัญเสียเมื่อได
ยินเสียงหวอจากรถพยาบาล  

- การซอมตองจริงจัง และแจงขาววาจะมีการซอมลวงหนา ใหทั่วถึง 
- หลังจากการซอมหนีภัยควรมีการสรุปประเมินผล เปนการคุยกันเรื่อง 

ผลการซอมหาขอดีขอเสีย เพื่อการปรับปรุงตอไป 
 
3. การเตรียมความพรอมของชาวบาน/บุคลากร 
-ใหนําความรู เรื่องภัยธรรมชาติ การเตือนภัย การหนีภัย เขาไปอยูใน

หลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนโดยจะตองแบงใหชัดเจนวาเปนการสอน 
และขั้นตอนการปฏิบัติจริง ตองแบงตามชวงวัยใหกับเด็กๆ ในวัยตางๆ เชน เด็กเล็ก 
เด็กประถม เด็กมัธยม และคนพิการ 

- แยกวิธีการสอนและการปฏิบัติสําหรับชวงวัยตางๆ เชน เด็กเล็ก         
เด็กประถม เด็กมัธยม เด็กพิการ เปนตน 

- พัฒนาระบบการชวยเหลือคนที่ชวยตัวเองไมไดเมื่อมีภัย เชน คนชรา  
คนพิการ คนใกลคลอด เด็กเล็ก โดยจัดใหคนในชุมชน เชน เยาวชนหรือผูชาย
มารวมชวยกันดูแล ซึ่งตองเปนคนในชุมชนเพราะจะรูวาใครคางอยูที่ไหน คนนอก
จะไมรูวามีคนคางอยูในบาน   

- หาวิธีลดความเสี่ยงของคนที่จะไปชวยผูอื่น 
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- อยากใหมีเสื้อชูชีพประจําบาน 
- เตรียมชุดสัมภาระสําหรับการอพยพหนีภัย เชน อาหารแหง เสื้อผา 

เอกสารสําคัญ 
 
4. การเตรียมความพรอมสถานที่ ไวเพื่อหลบภัย 
- มีสถานที่หลบภัยใหคนที่อยูในที่ราบต่ํา โดยกําหนดใหเปนที่แนนอน 

หลบภัยไดทันทวงที วางรากฐานใหมั่นคงแข็งแรง  
- ใชอาคารราชการหรือสาธารณะในชุมชน เชน ดาดฟาโรงเรียน ตึก

อเนกประสงคในหมูบาน เปนสถานที่หลบภัยในชุมชนมีระเบียบนโยบายการใช
อยางไร 

 
กลุมท่ี 3 การอพยพหลบภัย 
วิทยากร ธรรมนูญ วิชัยกุล หัวหนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พังงา 
 สุกิจ ศิริภัทร  สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ 
 ปญญา อนันตกุล  ผูแทนจากบานน้ําเค็ม 
 
ที่ผานมาเรามีบทเรียนเรื่องสึนามิจากทุกหมูบานที่ประสบภัย ตอนนี้มีการเตรียม
ความพรอมในการอพยพหลบภัยของหมูบาน ขอยกตัวอยางกรณีบานน้ําเค็ม ที่บาน
น้ําเค็มจะมีการตั้งทีม เรียกวา “ทีมรักษาความปลอดภัย” ซึ่งแบงเปนกลุม คือ ทีม
รักษาความปลอดภัย ทีมอพยพ ทีมสังเกตการณ และทีมใหการชวยเหลือ ซึ่งจะแบง
งานรับผิดชอบเปนสวนๆ 
 
สิ่งที่จําเปนตองทําทันทีเม่ือมีภัย คือ 

1. แจงเตือนภายในหมูบานใหชุมชนไดรับรู แจงโรงเรียน โรงแรม  
2. จัดเตรียมที่พัก  
3. เตรียมคนหาผูประสบภัยที่ตกหลนในหมูบานพรอมอุปกรณ

เครื่องมือ และเจาหนาที่ในการอพยพ 
4. เตรียมปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
5. เตรียมทีมรักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ 
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การวางแผน การปองกัน การแกปญหา เพื่อความปลอดภัยสูงสุด 
 1. กําหนดจุดนัดพบเมื่อเกิดเหตุรวมกันแตละครอบครัววาจะตองไปตาม
หากันที่ไหน จะไดไมกังวลวาใครจะหาเราไมพบ เชน ถาลูกอยูโรงเรียนก็ใหอยู
โรงเรียนเลย ไมตองกลับมาบาน ซึ่งเมื่อหลังเกิดเหตุ พอแมสามารถไปพบไดที่
โรงเรียนหรือที่อื่น เชน อบต. ที่หนาอําเภอ เปนตน 
 2. เตรียมสัมภาระจําเปนในการหนีภัย เชน ยารักษาโรค เงิน เอกสารที่
จําเปนไวใหพรอม 
 3. ใหมีทีมรักษาความปลอดภัยในการออกชวยชาวบาน เมื่อชาวบานออก
จากบานไปหมดแลว จะมีทีมนี้เขามาสังเกตการณ ซึ่งจะไดมาจากผูที่เห็นวามี
ความสามารถโดยการอาสาสมัครมาไมไปเจาะจงใคร  
 4. บานที่ต้ังอยูริมทะเล เสนอวาตองการใหมีการสรางเขื่อนกั้นคลื่นเพื่อลด
ความเสี่ยงของหมูบาน 
 5. ปลูกปาชายเลน ปาชายหาด วางเขื่อนแนวปะการังหางจากหมูบาน
ประมาณ 100 เมตร บริเวณปากรองน้ํา เพื่อกันคลื่นและลดแรงกระทก 
 6. ใหมีการปฏิรูปที่ดิน กรณีพิพาทที่ดินอยูขวางเสนทางผานในการหนีภัย 
ปจจุบันชาวบานตองหนีภัยโดยจะขอใชสถานที่จากเจาของเพื่อจะไดไมตองว่ิงออม 
ชาวบานจะตั้งบานเรือนอยูเลียบชายทะเลโดยตลอด   ในการซักซอมการหนีภัยที่ทํา
อยูในปจจุบัน ชาวบานตองว่ิงไปตามเสนทางถนนปกติ แตถาหากเราสามารถใช
ชองทางตัดผานและเพิ่มเสนทางการอพยพเพื่อยนระยะทางความปลอดภัยในชีวิตก็
จะสูงมากขึ้น 
 7. ใหมีการทําสารคดีเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานในการหนีคลื่น เชน การ
สังเกตปรากฏการณธรรมชาติ น้ําทะเลลดลงปูลอยขึ้นมา ปลาแปลกที่ไมคอยเห็น 
(เชน ปลาน้ําลึกมาเกยตื้น) เพื่อใหคนรุนหลังที่ไดดูไดศึกษาจะไดเรียนรูเปนบทเรียน
 8. จัดอบรมครู ไมใหทิ้งเด็ก อบรมพอแมเด็ก หรือคนที่ไมไดอยูในพื้นที่
ขณะเกิดเหตุ บางคนก็ยายเขามาในชุมชนใหม ซึ่งจะไมรูวาหากเกิดเหตุการณจะตอง
ทําอยางไรบาง โดยเฉพาะเด็กๆ แมจะเคยผานประสบการณมาแลว แตเด็กเปนกลุม
คนที่ลืมงายที่สุด 

 
การแลกเปลี่ยนจากผูเขารวมสัมมนา 
การซอมหนีภัย เสนอใหแรงงานตางดาวเขารวมซอมดวย  
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ผูดําเนินรายการ 
องคกรที่ทํางานกับแรงงานตางดาวยินดีใหความรวมมือชวยเหลือในการ

สื่อสารขอมูล นอกจากนี้หากทางศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติสนใจจะใหระบบการ
หนีภัยครอบคลุมเรื่องเหลานี้ ทางสภาที่ปรึกษาฯ อาจจะชวยประสานงานกับองคกร
พัฒนาเอกชนที่ทํางานอยูกับกลุมตางๆ รวมถึงที่มีระบบเตือนภัยแลว ในการซักซอม
การเตือนภัย การอพยพหนีภัย รวมกันสักครั้ง เพื่อจะไดนําไปสูการเชื่อมโยงและ
เกื้อหนุนกันเปนการเฉพาะและเปนรูปธรรม 

 
สรุปผลการสัมมนาเบื้องตนและปดการประชุม 
โดย คุณภาคภูมิ วิธานติรวัฒน 
มีหลายเรื่องที่มีการเสนอในเวทีนี้สามารถปฏิบัติไดเลย เพียงแตตองมีกระบวนการ
ปรึกษาหารืออยางตอเนื่องเพื่อจะไดลงสูแผนปฏิบัติรวมกันจากการนําเสนอของแต
ละกลุมจะพบวา เรื่องการเตือนภัยนี้ ไมใชเรื่องที่จะตองเกี่ยงกันหรือกลาววากัน วา
ทําไมทําสิ่งนั้นไมดี ทําสิ่งนี้ดี แตเปนเรื่องที่ตองชวยกันเพราะเกี่ยวของกับชีวิตของ
ทุกคน  
 
สุดทายนี้ ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวม ขอสรุปจากการสัมมนาจะทําสรุปแลวสงให
ทุกทานและสวนหนึ่งจะสงใหกับคณะรัฐมนตรีเพื่อเปนขอเสนอแนะสําหรับการ
ปรับปรุงระบบเตือนภัยและระบบอพยพหลบภัย ซึ่งเรายังมีการบานที่ตองทําอีก
หลายอยาง รวมทั้งจะทดลองทําดูวาองคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน หนวยงานราชการ 
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ถาเกิดความรวมมือกันอาจจะนํามาสูการครอบคลุมทุก
กลุมชน ซึ่งทุกฝายตางก็เต็มใจใหความรวมมืออยูแลว 
 
สรุปปดทาย 
 
เนื้อหาที่ไดจากการสัมมนาโดยสรุปมีดังนี้ 
 
ความรูวาดวยการเกิดแผนดินไหวและสึนามิ 
การเกิดแผนดินไหวไมไดทําใหเกิดสึนามิทุกครั้ง แผนดินไหวที่ทําใหเกิดสึนามิตอง
มีเงื่อนไขหลายอยาง เชน ตองเกิดในทะเล ตองเกิดในรูปแบบที่ทําใหแทนที่น้ํา ตอง
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สะสมมานานเปนพันเปนหมื่นป มักเกิดแนวดิ่งมากกวาแนวเฉือน จะตองดู
ศูนยกลางแผนดินไหว ตําแหนงการเกิดแผนดินไหวประกอบดวย แนวแผนดินไหว
ใกลๆ ไทยเปนแนวทะเลอันดามันกับสุมาตราซึ่งคอนขางหางจากไทยสวนระดับที่
ตํ่ากวา 8 ริกเตอร ผลกระทบที่จะทําใหเกิดสึนามิยังไมคอยมี ถาหากจะเกิดสึนามิได 
แผนดินไหวจะตองรุนแรงมาก ประมาณ 6.5 ริกเตอรขึ้นไปถึงจะมีโอกาสเกิดคลื่น 
สึนามิขนาดเล็ก ถาต่ํากวา 6.5 ริกเตอรลงมาไมตองตกใจมากนัก แตไมใชวาหากสูง
ถึง 8 ริกเตอรจะเกิดสึนามิแนนอน ตองดูจุดที่เกิดวาอยูไกลแคไหนดวย ระดับตั้งแต 
6.5 ริกเตอรขึ้นไปคอนขางเกิดไดแนนอน  
 
การวิเคราะหภัยพิบัติ 
เมื่อเกิดแผนดินไหวขึ้นศูนยเตือนภัยฯ จะดําเนินการวิเคราะหโดยมี 3 ขั้นตอนคือ   
1. การรับขอมูล   2. การประเมิน และการตัดสินใจ และ  3. การกระจายขาว 

 
 1. การรับขอมูล 
แบงปนประเภทผูใหขอมูลหลักๆ ได 3 สวนคือ 
 1) หนวยงานไทย ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา  กองทัพเรือไทย  กรมปาไม  
กรมวนอุทยานฯ  กรมควบคุมมลพิษ  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร 
 2) หนวยงานตางประเทศ ไดแก  Pacific Tsunami Warning Center 
(PTWC) Japan Meteorological Agency (JMA) United States Geological Survey 
(USGS) National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) European - 
Mediterranean and Seismological Center (EMSC) Indonesian Meteorological and 
Geological Agency (IMGA) Malaysian Meteorological Service (MMS) 

3) หนวยงานเอกชน และประชาชน  
 
 2. การประเมินและการตัดสินใจของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
เมื่อไดขอมูลมาแลวตองนํามาประเมินตามหลักเกณฑการประเมินเพื่อที่จะได
ตัดสินใจวา ในกรณีการเตือนภัยสึนามิ ภัยนั้นจะทําใหเกิดสึนามิหรือไม โดย
หลักเกณฑการประเมินจนนําไปสูการตัดสนิใจ 
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 ประเมินการเกิดภัยพิบัติ 
จะประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติ ดานตางๆ คือ ดานพื้นที่, เวลา, ความรุนแรง, 
ความเสียหาย การตัดสินใจในการกระจายขาว ระดับการกระจายขาว ซึ่งประมวลผล
โดยคอมพิวเตอร 
 

การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล  
ในการจะตัดสินใจนั้นจะตองมีการวิเคราะหและมีระบบประมวลผลขอมูล คือ  

(1) จัดระเบียบขอมูล ประเมินขาวสาร จําแนกขอมูล  
(2) คํานวณ Estimate Time Arrival (ETA) 
(3) จําลองสถานการณ (Simulation) 
 

 เกณฑการพิจารณาของแผนดินไหวและสึนามิ    
ในการพิจารณากรณีแผนดินไหวและสึนามินั้นศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ สราง
ระเบียบปฏิบัติในการเตือนภัยดังนี้ 
 (1) แจงขาว ดูตําแหนงการเกิด ระยะทางและระดับความลึกของศูนยกลาง
แผนดินไหวจากพื้น ถาหากลึกมากเกิน 100 กิโลเมตรลงไปจะเปนการแจงขาว 
 (2) เฝาระวัง ถาระดับความลึก 100 เมตร ขึ้นมา ตองมีการประเมินวานาจะ
เกิดสึนามิบริเวณใด 
 (3) แจงเตือนภัย กรณีที่ประเมินแลววาเกิดภัยพิบัติแนนอนจะตองแจง
เตือนภัย โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ จากการคํานวณตามเกณฑที่
กําหนดไว 
 

การนําขอมูลมาวิเคราะห  
นําขอมูลที่ตองใชประกอบในการคํานวณ ดูจากลักษณะความลึกของน้ํา เพราะการ
เดินทางของคลื่นในทะเลในความลึกตางกันจะเดินทางดวยความเร็วที่แตกตางกัน
ดวย เเลวนําขอมูลเหลานี้มาปอนเพื่อหาคาวา ณ ที่ใดที่หนึ่ง คลื่นเดินทางมาถึง
เมื่อไหร กรณีที่เกิดสึนามิครั้งที่แลวจะเห็นวาที่ภูเก็ตคลื่นเดินทางมาถึงกอนที่เขา
หลัก ขอมูลเหลานี้สามารถคํานวณได ตําบลตางๆ ในฝงทะเลตะวันตกทั้งหมด ซึ่ง
ไดคํานวณไวแลววาถาเกิด ณ ตรงจุดนี้ ในแตละพื้นที่คลื่นจะมาถึงเวลาเทาไหร ซึ่ง
สามารถใหขอมูลไปตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ได  
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 3.  การกระจายขาว  
เนนหลักการแจงขาว ซึ่งการกระจายขาวจะแจงขาวในระดับตางๆ คือ สวนกลาง 
สวนทองถิ่น และหนวยชวยเหลือ สวนระดับความสําคัญของการใหขาว มีระดับ
ตางๆ กันคือ ระดับ VIP ระดับจังหวัด เชน การกระจายขาวผานทาง SMS เราจะให
ไปในจังหวัดตางๆ และกําลังพยายามใหถึงระดับตําบล หมูบาน  
 
การปฏิบัติงานในขั้นตอไปของศูนยเตือนภัยฯ จะมีการติดตั้งระบบวัดคลื่นสึนามิ
แบบทุนลอย ติดตั้งระบบวัดคลื่นแผนดินไหวแบบทันเวลา   
 
 เคร่ืองมืออุปกรณเก่ียวกับการวิเคราะห 
 ปจจุบันมีอยูดังนี้ 
 1. ระบบตรวจวัดแผนดินไหว  จากที่เคยมีแตในพื้นที่ภาคเหนือ หลังจาก
กรณีสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ก็ไดมีการปรับปรุงเครือขาย ระบบการ
ตรวจวัดใหกวางมากขึ้นและมีจํานวนมากขึ้น มีการเพิ่มเครือขายตรวจวัดในทะเล
อันดามัน และมีการรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน  
 2. ทุนลอยซึ่งไดรับการอนุมัติทั้งหมด 16 ทุนในมหาสมุทรแปซิฟกซึ่ง
ติดตั้งไปเรียบรอยแลว และอีก16 ทุนในมหาสมุทรอินเดีย แตยังไมไดติดตั้งโดยจะ
ไปติดตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2549 ในตําแหนงหางฝงออกไปประมาณ 1,000 
กิโลเมตร ที่ละติจูด 9 องศาเหนือ และลองติจูด 89 องศา 
 3. สถานีวัดระดับน้ําทะเล   
 4. ระบบการติดตอประสานงาน วางแผนและการแจงขาวดวนสึนามิระดับ
ระหวางประเทศ  
 5. การจัดทําฐานขอมูลและสถิติดานแผนดินไหวและสึนามิ การศึกษาวิจัย
ดานแบบจําลองสึนามิ   
 
การเตือนภัย 
 เคร่ืองมืออุปกรณเตือนภัยท่ีมี 
หอเตือนภัยที่ติดตั้งไปแลวทางฝงอันดามันเปนสวนของภาครัฐ 62 หอ รวมถึงที่
ไดรับการบริจาครวมเปน 72 หอ รัศมีการกระจายขาว แตละหอรัศมีตางกันมีต้ังแต
ระยะ 1 กิโลเมตร 1.5 ถึง 2 กิโลเมตร  
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 สิ่งที่เกิดจริงเกี่ยวกับการเตือนภัย 
1. ชาวบานไมมีสวนรวมในการตั้งหอเตือนภัย  
2. สัญญาณเตือนภัยเบา ขาดๆหายๆ ชาวบานไมไดยิน  
3. ชาวบานสงสัยวาลําโพงสัญญาณเตือนภัย ยังทํางานไดอยูหรือไม  
4.  ตําแหนงติดตั้ งหอเตือนภัยติดตั้ งหางไกลจากทะเลมากเกินไป 

เรือประมงอาจไมไดยิน   
5. ผูแจงเตือนภัยนั้นไมสามารถบอกใหชัดไดวาเกิดหรือไมเกิด เมื่อทีวี

ออกขาวชาวบานจะวิ่งไวกอน  
6. สื่อชาวบานเอง บางอยางชาวบานมีอยูแลว  เชน วิทยุชุมชน ยังไมมี

ระบบเครือขายวิทยุสื่อสาร  เพราะเรือประมงจะมีวิทยุสื่อสาร  
7. ปายเตือนบอกใหว่ิงตามถนนเพียงอยางเดียว แตคลื่นจะมาขนานถนน  
 8. การแจงขาวผานสื่อมวลชน เชน ตัวว่ิงหนาโทรทัศนลงขาวไมครบถวน

ทําใหชาวบานเขาใจผิด 
 9. ปจจุบันเสียงเตือนภัยจะมีเสียงไซเรนสลับกับเสียงเตือนซึ่งเปนภาษา
ตางๆ ทั้งหมด 5 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน แตยังไมครอบคลุมทุกกลุมคนที่ควรใหความสําคัญ เชน พมา 
 
การเผชิญภัย 
 การพัฒนาความรู 

1. ยังไมไดรวบรวมองคความรู ลางบอกเหตุธรรมชาติ อยางเปนระบบ  
2. การใหความรูผานเอกสาร มักแจกเฉพาะผูที่เขารวมประชุม ยังไมแจก

ทุกครัวเรือนและเนื้อหาหนังสือตองครอบคลุมทุกเรื่องที่ตองรู  
 การพัฒนาบุคคล  ทีม 
 1. ปจจุบันมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและทีมกูภัยประจําทองถิ่น  
“1 ตําบล 1 ทีมกูภัย” ชุดละ 10 คน  
 2. บางชุมชนชาวบานตั้งทีมแบงบทบาทกันเอง เชน บานน้ําเค็ม 

การฝกซอมอพยพและเตรียมการเผชิญภัย 
1. ยังไมไดทําแผนอพยพประชาชนในระดับชุมชน  จนถึงระดับชาติ 
2. ขาดการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง  ทั้งเรื่องการซอมหนีภัย และการฝก

เปนทีมกูภัย 
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3. การซอมหนีภัย ยังไมแจงใหแรงงานตางดาวเขารวมซอมดวย  
4. ยังไมมีสปอรตไลทติดไวที่ทะเลเพื่อดูระดับน้ําเมื่อเกิดมีการเตือนภัย  
 

แนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัย 
 การพัฒนาระบบการสื่อสารการเตือนภัยรวมกันระหวางหนวยงาน
ราชการกับชุมชน 
 1. ควรเพิ่มหอเตือนภัย โดยใหชุมชนรวมกําหนดจุดติดตั้ง วาควรจะเปน
บริเวณใด 
 2. การที่หนวยงานเอกชนและชุมชนตางก็ทําระบบเตือนภัยของตัวเองดวย 
ตองใหมีการเชื่อมตอกับศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  
 3. หอเตือนภัยควรจะทําหนาที่เพิ่มขึ้นโดยเปนหอเตือนวาไมมีภัย  
 4. กรณีแรงงานชาวพมา ควรเพิ่มเสียงเตือนเปนภาษาพมา   องคกรที่
ทํางานกับแรงงานตางดาวยินดีใหความรวมมือชวยเหลือในการสื่อสารขอมูล   
 5. ตองมีการทดสอบระบบใหดังใหเห็นเปนระยะๆ เพราะชาวบานใน
ชุมชนหลายคนกังวลวาถามีภัยแลวเสียงจะไมดัง 
 6. ทําปายหนีภัยใหชัดเจน ไมสับสน โดยชาวบานมีสวนรวม 
 
 การพัฒนาระบบเตือนภัยภายในชุมชน และระหวางชุมชน  

1. พัฒนาการเชื่อมตอวิทยุมดดําของชาวบานที่ออกเรือหรือริมฝงใหเขากับ
ระบบเตือนภัย  
 2. ใหเกิดหอสังเกตการณชุมชน 
 3. ควรมีอาสาสมัครชุมชนดูแลคนตกหลน ดูแลความปลอดภัยจากขโมย 
ผูไมประสงคดี 
 4. การสรางหอหลบภัยที่แข็งแรงและใชประโยชนไดจริง 
 5. การทําหลักสูตรในโรงเรียนตองเขมขนและเอาใจใสเปนพิเศษ  
 
 การอพยพหลบภัย 

1. กําหนดจุดนัดพบเมื่อเกิดเหตุรวมกันแตละครอบครัว 
 2. เตรียมสัมภาระจําเปนในการหนีภัย  
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 3. ใหมีทีมรักษาความปลอดภัยในการออกชวยชาวบาน เมื่อชาวบานออก
จากบานไปหมดแลว จะมีทีมนี้เขามาสังเกตการณ 
 4. ใหมีการสรางเขื่อนกั้นคลื่นเพื่อลดความเสี่ยงของหมูบาน 
 5. ปลูกปาชายเลน ปาชายหาด วางเขื่อนแนวปะการังหางจากหมูบาน
ประมาณ 100 เมตร บริเวณปากรองน้ํา เพื่อกันคลื่นและลดแรงกระทก 
 6. ใหมีการปฏิรูปที่ดิน กรณีพิพาทที่ที่ดินอยูขวางเสนทางผานในการหนี
ภัย  

7. ใหมีการทําสารคดีเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานในการหนีคลื่น เพื่อใหคน
รุนหลังที่ไดดูไดศึกษาจะไดเรียนรูเปนบทเรียน  
 8. จัดอบรมครู พอแม เด็ก หรือคนที่ไมไดอยูในพื้นที่ขณะเกิดเหตุ 
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8. รายชื่อหนังสือท่ีจะจัดพิมพคร้ังตอไปภายใตโครงการ Tsunami Aid Watch  
  

โครงการวิจัยระยะสั้น  

1. วิถีและความเปนมาของชาวมอแกน   

2. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง     
อันดามัน(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสรางบานและการฟนฟูชุมชน   

3. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง     
อันดามัน (SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการซอมเรือและสรางอูเรือชุมชน    

4. ปญหาที่ดินหลังภัยสึนามิ   
5. การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในแถบชายฝงทะเลอันดามัน  

6. สภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยน: ผลกระทบถาวรจากสึนามิที่มีตอระบบนิเวศน
ชุมชน 

 
โครงการวิจัยระยะยาว    

1. การเก็บรวบรวมขอมูลการแกปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 
2. วิถีชีวิตชาวมอแกน (ยิปซีทะเล) และ ประวัติการใชที่ดินของชนชาวมอแกน  

 
รายชื่อหนังสือท่ีไดจัดพิมพไปแลวกอนหนานี้  
  

1. สึนามิ: การศึกษาการตอบสนองตอภัยพิบัติในศรีลังกา, พรอมบทความ
พิเศษเกี่ยวกับสถานการณใน  ประเทศไทยโดย  คารล เซกชไนเดอร, 
ผูอํานวยการโครงการTAW จัดพิมพโดยความรวมมือของมูลนิธิไฮนริค
เบิลล Brot für die Welt  และ medico international   กรกฎาคม 2549  

2. สโคปชารเตอรการฟนฟูชุมชนสึนามิอยางยั่งยืน หมายเลข  ISBN 978 974 
88189 7 9 เรียบเรียงโดยทีมงาน สึนามิ เอด วอทช (TAW)  หนึ่งในโครงการ
ของมูลนิธิไฮนริค เบิลล สํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชียงใหม 
ธันวาคม 2549 
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3. รูปแบบการเปนเจาของพลังงานทางเลือก: การศึกษาถึงความเปนไปไดเรื่อง
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนของชุมชนที่จะชวยใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการดานพลังงาน  ISBN 978 974 7093 51 3  

4. โซฟารสัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติแบบเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุนการฟนฟูหลังภัยพิบัติ  เรียบเรียงโดย
ทีมงานโครงการสึนามิ เอด วอทช ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิ ไฮนริค
เบิลลสํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ISBN 978 974 8266 12 1  

5. สึนามิกับองคกรศาสนาคริสต:  ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับ
ความชวยเหลือขององคกรศาสนาคริสตหลังภัยสึนามิ กรณีศึกษาบานทุงวา, 
บานทับตะวัน และบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา โดย พิกุล สิทธิประเสริฐ
กุล ภายใตการสนับสนุนของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดา
มัน ISBN 978 974 8410 25 8 

6. 78 สัปดาหหลังสึนามิ บทสรุปความชวยเหลือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
หลังเหตุการณสึนามิในประเทศไทย ISBN 978 974 8410 24 1  

 
 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2548 – มกราคม 2551  




