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สาระส าคัญบทความเรื่อง 
 

“Learning From Catastrophes: Strategies for Reaction and Response” 
 
 

 สืบเนื่องมาจากการท่ีโลกนี้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โดยเฉพาะมหันตภัยท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แล้วไม่
ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ จะมีความพร้อมในด้านปัจจัยการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ก็ย่อมมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญท่ีท้ัง
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจะได้รับความเสียหายจากมหันตภัย  
 จากผลของการส ารวจของ Professor Howard Kunreuther และ Professor Michael Useem แห่ง Wharton 
School, University of Pennsylvania ซ่ึงได้เห็นเกี่ยวกับแนวทางที่ดีในการประเมินความเสี่ยงกับผลกระทบจากมหันตภัย 
ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคัญของบทความได้ดังนี้ คือ 
 
หลักการและความท้าทายในความพยายามท่ีจะลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์มหันตภัย 
 ความจริงท่ีปรากฏอย่างหน่่ึงคือ ผลลัพธ์ของเหตุการณ์มหันตภัยน้ันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่เพียงแต่
ปัจจัยท่ีเป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น กระแสลมหรือกระแสน้ า  แต่มีปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังสภาพ
ของพื้นดินและแหล่งน้ า โครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ระดับความเสี่ยงภัยท่ีพวกเขารับได้ตามความ
เชื่อและความเข้าใจ และแม้กระท้ังความพร้อมของรัฐบาลท่ีจะให้ความช่วยเหลือท้ังในช่วงที่เกิดเหตุ และช่วงฟื้นฟูหลัง
เหตุการณ์มหันตภัย จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเพื่อประเมินความเสี่ยงมหันตภัย 
 
 กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นดังนี้ 

1. การประเมินความเสี่ยง – จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลและความเชี่ยวชาญจากผู้มีประสบการณ์จริงจากวิศวกร 
    และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพื่อก าหนดความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังความไม่แน่นอนท่ีมี   
    อยู่ 
2. การรับรู้ความเสี่ยงและทางเลือก – จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญด้าน 
    ภูมิศาสตร์, ทฤษฎีเรื่องการท างานขององค์กร, จิตวิทยา, สังคมศาสตร์ และศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
    การเรียนรู้จิตวิทยา และประเพณีปฏิบัติของกลุ่มชนต่างๆ ในเรื่องของการรับรู้ความเสี่ยงและขบวนทาง 
    ความคิดในการตัดสินใจ 
3. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง – จ าเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ 
    นโยบายการบริหารประเทศเพื่อวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือการป้องกันไม่ให้เกิดมหันตภัยและ 
    การป้องกันความเสียหายกรณีท่ีเกิดมหันตภัย 

 
การประเมินความเสี่ยง 
 ส าหรับการประเมินความเสี่ยงนั้น ตั้งแต่ช่วงสมัยที่พฤติกรรมการประกันภัยน้ันเกิดขึ้นในยุคแรกๆ แล้ว ผู้ท่ีรับ
ประกันภัยจะต้องท าแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีคุ้มครองและก าหนดรายละเอียดของจุดเสี่ยงต่างๆ ไว้ แม้ว่าในยุคน้ันจะไม่มีเครื่องมือ
ทันสมัยเช่นระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการประเมินความเสี่ยงในยุคใดๆ ก็ตาม ในการประเมินความ
เสี่ยงผู้รับประกันภัยจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ในท่ีน้ี “Hazard” หมายถึง สภาวะส่งเสริมภัย, “Inventory” หมายถึง ทรัพย์สินท่ีอาจสูญเสียได้ 

Hazard 

Inventory 

Vulnerability Loss 
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                 จากการเกิดภัย, “Vulnerability” หมายถึง การมีโอกาสมากท่ีจะประสบภัย, “Loss” หมายถึง การ 
                 สูญเสียที่คิดเป็นมูลค่าเงินตราได้ 
 

ส าหรับตัวจ าลองข้างต้นน้ี ผู้ทดลองสามารถตั้งค่า “Hazards” (สภาวะส่งเสริมภัย) ให้เป็นอะไรก็ได้เพ่ือเปลี่ยน
สถานการณ์ไปเรื่อยๆ และจะได้ค่าของผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน 
 
 ถึงแม้ว่านักวิเคราะห์จะใช้ความระมัดระวังไม่ให้ความเชื่อของตนไปมีอธิพลต่อการประเมินความเสี่ยง แต่ในหลาย

ต่อหลายครั้ง ความเชื่อเหล่าน้ันก็ได้เล็ดลอดเข้าไปในขบวนการประเมินความเสี่ยงจนได้ ซ่ึงนั่นหมายถึงว่าผลลัพธ์
จากข้อสรุปของแต่ละคนก็ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 สืบเนื่องมาจากการขยายเวลาและลักษณะสถานการณ์ท่ีถือว่าเป็น “Hazard” ท าให้ขบวนการประเมินความเสี่ยง
ท าได้ยากขึ้น ท้ังในแง่มุมของการค านวณค่าเสียหายและการเลือกวิธีการเพื่อบริหารความเสี่ยง 

 
การมองความเสี่ยงและการเลือกปฏิบัติของผู้ได้รับผลกระทบจากภัย 
 นอกจากจะส ารวจข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับความเสี่ยงอันเกี่ยวเน่ืองกับมหันตภัยแล้ว ยังมีการส ารวจเกี่ยวกับการมอง
ความเสี่ยงมหันตภัยอีกด้วย โดย Professor Paul Slovic แห่ง University of Oregon และ Professor Baruch Fischhoff 
แห่ง Carnegie Mellon University ได้ท าการส ารวจประชาชนและพบว่าความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อการให้
ความส าคัญแก่ความเสี่ยงนั้นๆ เป็นอย่างมากในสายตาของประชาชน ผลลัพธ์จากการส ารวจของท้ังสองท่านมีดังนี้ 
 
 ผลจากการส ารวจแสดงให้เห็นว่าประชาชนมองว่าความเสี่ยงนั้นใหญ่หลวงเมื่อตนไม่มีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง

ดังกล่าว  อาทิเช่น ความเสี่ยงนั้นคืออะไร จะรับมือกับมันได้อย่างไร ฯลฯ 
 ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าประชาชนมักคิดเป็นโอกาสความเป็นไปได้เม่ือคิดถึงเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย

แต่ส่งผลกระทบรุนแรง 
 ผลการส ารวจยังแสดงให้เห็นอีกว่าประชาชนคิดเป็นท านองสีด าหรือสีขาวอีกด้วยเมื่อพิจารณาถึงโอกาสการเกิด

ของเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เช่นการคิดว่าเหตุการณ์น้ันจะ “เกิด” หรือ “ไม่เกิด” ซ่ึงหมายถึงการคิดโดย
เอาความเห็นของตัวเองเป็นหลักแทนข้อเท็จจริง 

 
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
 จากการส ารวจทั้งการประเมินความเสี่ยงและการมองความเสี่ยงที่เกี่ยวกับมหันตภัยน้ัน เราสามารถน าเอาผลงาน
เหล่าน้ีมาเป็นพื้นฐานในการสร้างกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้ 
 

1. การพยากรณ์ระดับความเสี่ยง - หากมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะส่งเสริมภัยและมูลค่าทรัพย์สินท่ีอาจเสียหายได้ท่ี
แม่นย าขึ้นก็อาจท าให้สามารถหลีกเลี่ยงการอพยพท่ีไม่จ าเป็นท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายได้ 

2. การสื่อสารสาระเกี่ยวกับความเสี่ยง - การสื่อสารด้วยตัวเลขและแผนภูมิจะสร้างความกระจ่างในความเป็นไป
ได้ท่ีเหตุการณ์มหันตภัยจะส่งผลกระทบต่อคนได้ ซ่ึงจะท าให้ประชาชนให้ความส าคัญต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

3. แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ - จ าเป็นต้องท าให้ประชาชนเห็นถึงการลดค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีเกิดภัยอย่างมีนัยส าคัญ 
เพื่อการชักจูงให้ผู้คนเหล่าน้ันปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม 

4. ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน – ควรท่ีจะสร้างเส้นสายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
และหน่วยงานอิสระเป็นเวลาพอสมควรเสียก่อนเพื่อเตรียมการรับมือกับมหันตภัยต่างๆ 

5. การท าประกันภัยต่อและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ – จุดก าเนิดของ CAT bond ก็เพื่อการรองรับเหตุการณ์
ท่ีบริษัทประกันภัย (รวมถึงบริษัทประกันภัยต่อ) ไม่รับประกันภัย หลายครั้งท่ีรัฐบาลต้องตกเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อเหตุการณ์ภัยท่ีภาคเอกชนไม่รับประกันภัย และในหลายๆ ครั้งรัฐเป็นฝ่ายที่ออก CAT bond เสียเอง 
อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยท่ีได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นบุคคลท่ีมีรายได้น้อย สมควรดูแล
ในลักษณะของการให้เงินเปล่าจากรัฐบาลเพ่ือให้ผู้รับน าเงินไปซ้ือประกันภัยได้ ซ่ึงเป็นการอุดหนุนการซ้ือ
ประกันภัยทางหน่ึง จะท าให้เบี้ยประกันภัยไม่แพงนักส าหรับผู้เอาประกันภัยกลุ่มน้ี ตัวอย่างคือตั๋ววอเชอร์ที่
บุคคลท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการรับผลกระทบรุนแรงจากภาวะน้ าท่วมรับไปซ้ือความคุ้มครองได้ 

6. ความยืดหยุ่นเพื่ออยู่รอดและการคงอยู่ต่อไป - ความยืดหยุ่นของบ้านเมืองภายหลังจากเกิดเหตุการณ์มหันต
ภัยและความคงทนเพื่ออยู่รอดในระยะยาวของสังคมน้ันส่งผลต่อการประมาณความเสียหายที่อาจเกิดจาก
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สภาวะส่งเสริมภัยท่ีเป็นอยู่และการสร้างนโยบายการบริหารความเสี่ยง ท้ังนี้เน่ืองจากว่าประชาชนใน
บ้านเมืองเหล่าน้ันจะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพ่ือที่จะลดค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์มหันตภัยเสมอ นอกเหนือจากนี้แล้วความยืดหยุ่นของสังคมต่อภัยต่างๆ ยังลดน้อยลง
อีกด้วยจากการท่ีโลกนี้เชื่อมโยงกันมากขึ้นกว่าอดีต ท้ังในด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลและสื่อต่างๆ และระบบ
สาธารณูปโภคท่ีหลากหลาย ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างระบบเศรษฐกิจท่ีมีความคงทน ซ่ึงหมายถึง
การน าเอามาตรการป้องกันภัยมาแฝงไว้ในนโยบายด้านเศรษฐกิจ และการก าจัดพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อภัยต่างๆ ออกไป 

 
 เป็นการส าคัญท่ีจะกล่าวถึงความเสี่ยงที่ประเทศก าลังพัฒนามีต่อการเกิดเหตุการณ์มหันตภัย เหตุผลมีอยู่
หลากหลาย อาทิเช่น โครงสร้างอาคารท่ีไม่ได้มาตรฐานท่ีดี การใช้พ้ืนท่ีแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพ การขาดมาตรการ
ตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน การท าลายสภาพแวดล้อม และงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ 
 
 
หลักการในการรับมือกับมหันตภัยท่ีถูกต้อง 
 เนื่องจากว่าการสร้างกลยุทธ์และภาวะผู้น าเพื่อประโยชน์ในการรับมือกับเหตุการณ์มหันตภัยแต่ละประเภทมี
ความส าคัญมาก และอาจหมายถึงการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วหรือเชื่องช้า เป็นการแก้ไขที่ถูกจุดหรือผิดจุด จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีหลักการท่ีมั่นคงและรอบคอบชี้น าทางให้ เพื่อการสร้างกลยุทธ์การรับมือกับมหันตภัยท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
หลักการต่างๆ ท่ีมีไว้เพ่ือการอธิบายถึงคุณสมบัติของสังคมต่างๆ ตามความสามารถของสังคมน้ันๆ ในการสร้างกลยุทธ์การ
มองสถานการณ์ (มุมมองที่มีต่อสภาวะส่งเสริมภัย) การประเมินสภาวะส่งเสริมภัย และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ภัยท่ีรุนแรงต่างๆ 
 

1. การรับรู้ถึงความส าคัญของการประเมินความเสี่ยงและการอธิบายรายละเอียดของความไม่แน่นอนส าหรับค่าการ
ประเมินความเสี่ยงนั้นๆ หมายถึงว่าจ าเป็นต้องวัดความเป็นได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์มหันตภัยได้อย่างแม่นย า 

2. การรับรู้ถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างความเสี่ยงแต่ละประเภท และความไม่แน่นอนของสายสัมพันธ์ท่ีเชื่อมโยงความ
เสี่ยงต่างๆ 

3. การเข้าใจความบกพร่องของพฤติกรรมของคนในขบวนการพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
4. การรับรู้ถึงผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์มหันตภัยต่อระบบการเมือง วัฒนธรรม และสังคมในภูมิภาคต่างๆ 
5. การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบข้ามเส้นพรมแดนในขบวนการก าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผล

กระทบต่อประเทศต่างๆ โดยกลยุทธ์ท่ีส าคัญคือการท าให้ประเทศต่างๆ มีความตกลงร่วมกันในการลดความเสี่ยง
ภัยท่ีจะเกิดขึ้น เช่นการตกลงเพื่อลดการปล่อยมลภาวะทางอากาศท่ีส่งผลต่อภาวะเรือนกระจกโลกเป็นต้น 

6. การลดระดับของความเหลื่อมล้ าในสังคมของการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหันตภัยกลับสู่ภาวะปรกติโดยเร็ว 
7. สร้างความเป็นผู้น าเพ่ือเอื้อต่อการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์มหันตภัยและเพื่อให้รับมือกับเหตุการณ์เหล่าน้ันได้เป็น

อย่างดีก่อนเกิดเหตุ 
 เป็นการดีท่ีสุดท่ีจะลงทุนเพื่อสร้างผู้น าท่ีมีจิตอาสาในการท างานด้านน้ี เพื่อท่ีจะช่วยน าทางประชาชนในการ

ก้าวต่อไปในกรณีท่ีเกิดเหตุมหันตภัย ท้ังนี้ควรมีผู้น าดังกล่าวเสียก่อนท่ีจะเกิดเหตุมหันตภัย ซ่ึงจะท าให้เกิด
การปฏิบัติตามหลักการ 1-6 ตามท่ีกล่าวมาแล้วในห้วงเวลาท่ีจ าเป็น 

 
 ท้ังหมดน้ีเป็นการน าเสนอแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและหลักการเพื่อแนะแนวทางให้กับ
องค์กรภาครัฐและเอกชนในการหก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือลดความสูญเสียจากการเกิด มหันตภัย เหตุการณ์
ท่ีมีโอกาสความเป็นไปได้ต่ าแต่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง  
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