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บทที ่6  

การฟ้ืนฟู 

 การฟ้ืนฟู เป็นการดาํเนินการภายหลงัจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภยับรรเทาลง หรือไดผ้า่นพน้ไปแลว้  

เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดาํรงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยูข่องชุมชนท่ีประสบภยั 

ให้กลบัสู่สภาวะปกติ หรือพฒันาให้ดีกว่าและปลอดภยักว่าเดิม (Build Back Better and Safer)               

ตามความเหมาะสม โดยการนาํปัจจยัต่าง ๆ ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัเขา้มาช่วยในการฟ้ืนฟู 

ซ่ึงหมายรวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลกัการสําคญั             

ของการฟ้ืนฟู ไดแ้ก่ 

 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เพื่อให้การดาํรงชีวิตกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอยา่งเดียว 

 ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการยอมรับและมีส่วนร่วม                 

ในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจะดาํเนินการ 

 การพิจารณาความเส่ียงต่อภัยในการฟ้ืนคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพื่อไม่ให้งบประมาณ  

ตอ้งสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภยัคร้ังต่อไป 
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6.1 แนวคดิเชิงกลยุทธ์ในการฟ้ืนฟู 

 การฟ้ืนฟูสภาพหลงัสาธารณภยัตอ้งมีการประเมินสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ ความสูญเสียชีวิตและ 

ทรัพยสิ์น สภาพแวดลอ้ม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทาํลาย การสูญเสียพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตว ์          

ท่ีสําคญัในพื้นท่ีประสบภยั ตน้ทุนของสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงจากสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนเม่ือเทียบกบั

สภาพปกติ ระบบสาธารณูปโภคท่ีถูกทาํลาย การเยยีวยาจากผลกระทบทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิม ฯลฯ 

ดงันั้น การฟ้ืนฟูท่ีมีประสิทธิภาพจึงมีปัจจยัสําคญั ๆ ประกอบดว้ย ด้านกายภาพ (Physical) ด้านชีวภาพ 

(Biological) ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์มนุษย ์(Human use value) และดา้นคุณภาพชีวิต (Quality of life) 

โดยใหน้าํผลการประเมินสาธารณภยัและปัจจยัสาํคญัมาใชก้าํหนดเป็นกรอบแผนการฟ้ืนฟู ไดแ้ก่  

 6.1.1  ระยะส้ัน เป็นการดาํเนินการต่อเน่ืองจากการคน้หา การบรรเทา และการช่วยเหลือในภาวะ

ฉุกเฉินได้ยุติลง เพื่อสนองความตอ้งการท่ีจาํเป็นของผูป้ระสบภยั ธุรกิจ และชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจาก                 

สาธารณภยัในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจดัมาตรการรักษาความปลอดภยัไม่ให้เกิดอนัตรายหรือ

สาธารณภยัซํ้ าข้ึนอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจดัเตรียมท่ีพกัอาศยัชัว่คราว 

และการใหบ้ริการสาธารณะ  

 6.1.2 ระยะกลาง เป็นการดาํเนินการต่อเน่ืองในการประสานและสนบัสนุนชุมชนท่ีประสบภยั ฟ้ืนฟู

หรือสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกในการดาํรงชีวิตข้ึนใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง

สภาพจิตใจ ร่างกาย และสังคมของผูป้ระสบภยั  

 6.1.3 ระยะยาว เป็นการดาํเนินการต่อเน่ืองจากระยะกลาง ซ่ึงอาจใชเ้วลาหลายเดือนหรือหลายปี

นบัจากหลงัเกิดสาธารณภยั โดยมุ่งเนน้การกลบัสู่สภาวะปกติ หรือใหดี้กวา่และปลอดภยักวา่เดิม 

6.2 กลยุทธ์ในการฟ้ืนฟู 

 6.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Need 

Assessment : PDNA) 

 เป็นการประมาณการความเสียหายของสินทรัพย์ทางกายภาพและสาธารณูปโภคท่ีได้รับ

ผลกระทบจากสาธารณภยัขนาดใหญ่  และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจท่ีเป็นผลตามมา รวมทั้ง               

เป็นการประเมินมิติทางดา้นสังคม โดยเฉพาะความตอ้งการในการฟ้ืนฟูระดบัชุมชน และภาคส่วน/สาขา

การผลิต (Sector) ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ทั้งน้ี ขอบเขตของแผนงานและกระบวนการเพื่อการฟ้ืนฟูนอกจาก           

จะข้ึนอยูก่บัความเสียหาย ความสูญเสีย และความตอ้งการแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่ ตลอดจน

ยุทธศาสตร์สําคญัในการฟ้ืนฟูของประเทศ เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจระดบันโยบายในการสร้างคืนใหม่            

ใหดี้กวา่และปลอดภยักวา่เดิม โดยใหส้ํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)               

เป็นหน่วยงานดาํเนินการ และกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลงั และสํานกังบประมาณ เป็นหน่วย

ร่วมดาํเนินการ 
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 (1) แนวทางปฏิบัติการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss 

Assessment :  DALA) เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสาธารณภยัท่ีประมาณการเชิงปริมาณว่า                

เกิดผลกระทบอะไรข้ึนจากเหตุการณ์สาธารณภยั โดยอาศยัการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากพื้นท่ีประสบภยั 

และนาํขอ้มูลจากการประเมินไปใช้ในการประมาณการซ่อมสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีเสียหายไป และการวางแผน          

การฟ้ืนฟูจากความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย ประกอบดว้ย 

(1.1) การประเมนิความเสียหาย (Damages Assessment) (1.2) การประเมนิความสูญเสีย (Losses Assessment) 

•    สินทรัพยท์างกายภาพท่ีถูกทาํลายทั้งหมดหรือ

บางส่วน อนัรวมถึงอาคารและส่วนประกอบ

โครงสร้างพื้ นฐานสินค้า ท่ี เก็บไว้ในคลัง

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

•  ความเสียหายเกิดข้ึนระหว่างหรือหลงัเกิด

เหตุการณ์ในทนัที 

•  ความเสียหายคาํนวณในเชิงกายภาพและ              

คิดคาํนวณดว้ยมูลค่าทดแทนเป็นตวัเงิน 

•   คํานวณหามูลค่าในการซ่อมแซมหรือสร้าง                

คืนใหม่ของทรัพยสิ์นท่ีถูกทาํลาย 

•   การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

อนัเน่ืองมาจากสาธารณภยั 

•   ความสูญเสีย เช่น ผลผลิตท่ีไม่สามารถเกิดข้ึน

และขายได ้และมีผลให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน

จากกระบวนการผลิตมูลค่าตน้ทุนการดาํเนินการ

ต่อหน่วยเพิ่มข้ึนและรายได้ท่ีลดลงรายจ่ายท่ี

ไม่ได้คาดหมาย (เช่น การช่วยเหลือทาง

มนุษยธรรม  การร้ือถอน  และการขนย้าย             

ซากปรักหกัพงั) 

•   ความสูญเสียเกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงระยะเวลาท่ีเกิด    

สาธารณภยัจนถึงเม่ือเศรษฐกิจได้รับการฟ้ืนฟู

ก ลับ ม า สู่ ส ภ า พ ป ก ติ  แ ล ะ มี ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง

สิ น ท รั พ ย์ ท่ี เ สี ย ห า ย คื น ใ ห ม่ เ ส ร็ จ ส้ิ น                 

โดยสมบูรณ์ 

• ความสูญเสียจะถูกคิดคํานวณด้วยมูลค่า                   

ในปัจจุบนั (Present Value) 

(1.3) การคํานวณมูลค่าผลกระทบจากสาธารณภัยที่มีผลต่อมวลรวมของระบบเศรษฐกิจมหภาค                

โดยอา้งอิงกบัอตัราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ หรือผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product : GDP) รวมถึงดุลการชาํระเงิน และสถานการณ์ทางการเงินของประเทศ 

 (2) แนวทางปฏิบัติการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและผลกระทบที่มีต่อประชาชน           

เป็นการประเมินผลกระทบของสาธารณภยัต่อการพฒันาหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ การประเมินความตอ้งการ

ของมนุษยด์า้นการฟ้ืนฟู (Human Recovery Needs Assessment : HRNA) คือ การประเมินความตอ้งการ

ของประชาชนและชุมชน เพื่อให้สามารถวางกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูสร้างคืนใหม่ไดอ้ย่างเหมาะสม

และเป็นท่ียอมรับ 

 6.2.2  กลยุทธ์ที ่2 พฒันาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟ้ืนฟู 

  (1) แนวทางปฏิบัติในการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ประสบภัย ไดแ้ก่ ด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่

ผูป้ระสบภยั (การตรวจรักษา ป้องกนั ควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย) ดา้นสภาพจิตใจ

ของผูป้ระสบภยั โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลกั ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการและกาํหนด        

แนวทางการปฏิบติั ร่วมกบัส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 (2) แนวทางปฏิบัติในการฟ้ืนฟูสถานภาพสังคม ไดแ้ก่ การให้บริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 

ความรู้ และคาํปรึกษาต่าง ๆ การรับแจง้เหตุ และประสานการช่วยเหลือ การฟ้ืนฟูอาชีพ การช่วยเหลือ

ด้านการเสริมศกัยภาพประชาชน/ชุมชน การโยกยา้ยและการตั้งถ่ินฐานของผูป้ระสบภยั การทาํให้

ประชาชนหรือผูป้ระสบภยัสามารถกลบัมาประกอบอาชีพ และดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งปกติ โดยใหก้ระทรวง

การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ์เป็นหน่วยงานหลกั ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการและกาํหนด              

แนวทางการปฏิบติั ร่วมกบัส่วนราชการ หน่วยงานและภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ การให้

ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีจาํเป็น การกาํหนดแนวทางปฏิบติัดา้นการเงินการคลงัท่ีเหมาะสมเพื่อเป็น

การเปิดโอกาสให้ผูป้ระสบภยัสามารถกลับมามีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ เช่น เงินให้เปล่า (Grant)                

เงินอุดหนุน (Subsidies)  เงินสมทบ (Co-funding) เงินชดเชย (Compensation) การผ่อนผนัดา้นการเงิน 

(Prolong) การพกัชาํระหน้ี การช่วยเหลือดา้นการกูย้ืม หรือการลดหยอ่นภาษี ดอกเบ้ียการจดัตั้งกองทุนพิเศษ 

เพื่อการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั รวมถึงเงินทุนในดา้นต่าง  ๆ  เช่น  การฟ้ืนฟูอาชีพแก่ผูป้ระสบภยั     

การฟ้ืนฟูภาคการเกษตร กองทุนเงินกูย้มื เงินกูด้อกเบ้ียตํ่าเพื่อส่งเสริมการลงทุนประกอบอาชีพ เงินแกไ้ข

ปัญหาดา้นสาธารณภยัฉุกเฉินในระยะสั้น เป็นตน้ โดยให้กระทรวงการคลงั เป็นหน่วยงานหลกั ในการ

จดัทาํแผนปฏิบติัการและกาํหนดแนวทางปฏิบติัด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลงั และมีกระทรวงพาณิชย ์            

เป็นหน่วยงานสนบัสนุน 

 (4) แนวทางปฏิบัติในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมไดแ้ก่ การกาํหนด

แนวทางการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนและแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้งพื้นท่ี

ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม           

เป็นหน่วยงานหลกั  ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการและกาํหนดแนวทางการปฏิบติั ร่วมกบัส่วนราชการและ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6.2.3 กลยุทธ์ที ่3 เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูทีด่ีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 

 (1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูชุมชนและการพฒันาศักยภาพ 

  ใหว้างแผนและดาํเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกบัชุมชนเพื่อให้

มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลบัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานฟ้ืนฟูท่ีต่อเน่ืองจากการบรรเทาภยั          

ท่ีเกิดข้ึน โดยใหจ้ดัเวทีประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟ้ืนฟูใหมี้สาระสําคญั เช่น 

ระบุขอบเขต ลักษณะสําคัญของผลกระทบจากภัย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการ                     

วางแผนการฟ้ืนฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแยง้ และการลดความแตกต่าง รวมถึง               

การประยุกต์ใชห้ลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในการวางแผน และการกาํหนดการประสานความตอ้งการ               

ท่ียงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ  

 (2) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูบริการด้านสุขภาพ และ                  

การบริการสังคม  

  ใหเ้สริมสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือ และการฟ้ืนกลบัสู่สภาวะปกติไดอ้ยา่งรวดเร็วของ

ท้องถ่ินในการบริการด้านสุขภาพ และการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชนท่ีประสบภัย 

ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย ์ 



90 

 

 (3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูทีอ่ยู่อาศัย 

  ให้มีการบูรณะ และการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัท่ีถูกทาํลายและได้รับความเสียหายใหม่ 

หรือพฒันาท่ีอยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีจะรองรับ           

ความตอ้งการของทั้งชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรย ัง่ยืน

และความตา้นทานต่อสาธารณภยัของท่ีอยูอ่าศยั ทั้งน้ี ภารกิจสนบัสนุนการฟ้ืนฟูท่ีอยูอ่าศยัมุ่งท่ีจะแกไ้ข

ปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัหลงัการเกิดสาธารณภยัเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบต่อสาธารณภยัท่ีจะเกิดข้ึนอีก  

 (4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

  เพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานฟ้ืนฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ลุล่วงเร็วข้ึน                

โดยจะเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมบริการและ

ประชาชนในภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐานหลายภาคส่วน ซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน   

ส่วนหลักและส่วนย่อยดงัต่อไปน้ี : พลังงาน นํ้ า เข่ือน การส่ือสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร          

(การผลิตอาหารและการจดัส่ง) สถานท่ีทาํการของรัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม    

การควบคุม และระบบอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพดา้นการส่ือสาร รวมถึงสถานท่ี

ทาํการสําหรับการให้บริการ ไดแ้ก่ ความปลอดภยัสาธารณะ การบริการฉุกเฉิน และสถานท่ีพกัผ่อน

หยอ่นใจ เป็นตน้ 

 (5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

  ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยสิ์นทางประวติัศาสตร์ในการ

ดาํเนินงานตอบโตแ้ละฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้กลบัคืนสู่

สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภยักว่าเดิมตามท่ีชุมชนร้องขอการสนับสนุน โดยเป็นการกระตุ้น                      

ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเป็นเครือข่ายให ้                

การสนบัสนุนแผนงานและภารกิจสําคญัตามแผนปฏิบติัการทอ้งถ่ินท่ีกาํหนดวิธีการท่ีจะใช้ทรัพยากร

และสมรรถนะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนไดต้รงและเพียงพอ 

 (6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกจิ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพลิกฟ้ืนระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงด้านเกษตรกรรม) คืนสู่

สภาวะท่ีมัน่คง และพฒันาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งย ัง่ยืน และ

สามารถอยูร่อดในเชิงเศรษฐกิจได ้ ทั้งน้ี สาธารณภยัไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นเท่านั้น 

แต่ย ังเกิดความเสียหายให้กับตลาดสินค้าและบริการทั้ งหมดอีกด้วย ดังนั้ น ความรวดเร็วและ

ประสิทธิผลในการพลิกฟ้ืนชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง และมีความสามารถในการอยูร่อดข้ึนอยูก่บั

การปรับตวัอย่างรวดเร็วให้เขา้กับสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไป การเปิดดาํเนินธุรกิจต่อเน่ือง และ/หรือ            

การสร้างธุรกิจใหม่ การดําเนินธุรกิจทาํให้มีการจ้างคนงาน การจัดหาบริการให้และตอบสนอง              

ความตอ้งการของชุมชน รวมถึงการสร้างรายไดอี้กคร้ังซ่ึงเป็นการช่วยเหลือชุมชน รวมถึงการสนบัสนุน               

ทางการเงินในการฟ้ืนฟูด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีความจาํเป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ                

การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นประเด็นสําคัญ                    

ท่ีไม่อาจจะมองขา้มไดใ้นฐานะท่ีเป็นรากฐานท่ีสาํคญัสาํหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชน  


