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ใน
หลายปีระเทศมี่การสร้างเคร่อข่ายด้านการจัดการภัยพิื่บััติ้

กันม่าก่อนหน้านี� สำาหรับัปีระเทศไทยนั�นเริ�ม่มี่การเล็ง

เห็นความ่สำาคัญจากภาคการศึกษาม่ากขึ�นเร่�อยๆ จนทำาให้เรา

สาม่ารถ์เหน็หลักสูต้รระดบััปีริญญาต้รี โท เอก ในสาขาการจดัการ 

ภัยพิื่บััติ้ค่อยๆ เพิื่�ม่ขึ�นๆ ในปีจัจุบััน และล่าสุดก็มี่การรวม่ต้วักันของ 

สถ์าบัันการศึกษาที�มี่การศึกษาและวิจัยในด้านการจัดการภัย

พิื่บััติ้ เป็ีน “เค่ร่อข่ึ้ายพัึ่ฒนาค่วามูเขึ้�มูแข็ึ้งต่อภัยพิึ่บัติไท่ย” เกิดขึ�น 

ในบัทความ่นี�ผู้่เขียนจะขอนำาเร่�องราวของเคร่อข่ายนี�ม่าให้ท่าน 

ผู้่อ่านได้รู้จักกันครับั

เครู้ือข้่ายพััฒนาความเข้็มแข้็งต่อภัยพัิบัติไทย

เคร่อข่ายพัื่ฒนาความ่เข้ม่แข็งต่้อภัยพิื่บััติ้ไทย (Thai Net-

work for Disaster Resilience) หร่อ TNDR (อ่านว่า “เท็น-เดอร์”) 

เป็ีนโครงการภายใต้้การดำาเนินงานของ “มู่ลนิธิเต้รียม่ความ่พื่ร้อม่

ป้ีองกันภัยพิื่บััติ้ในปีระเทศไทย” (TDPF)

เม่่�ออ่านถึ์งต้รงนี�ท่านผู้่อ่านอาจจะสงสัยว่าแล้ว TDPF 

ค่อหน่วยงานอะไร เราต้้องย้อนที�ม่ากลับัไปีตั้�งแต่้คณะกรรม่การ

บัริหารมู่ลนิธิศูนย์เต้รียม่ความ่พื่ร้อม่ป้ีองกันภัยพิื่บััติ้แห่งเอเชีีย 

ได้เริ�ม่ทำาหน้าที�บัริหารศูนย์เต้รียม่ความ่พื่ร้อม่ป้ีองกัน

ภัยพิื่บััติ้แห่งเอเชีีย (ADPC) จนกระทั�ง ADPC ได้รับั

การรับัรองสถ์านภาพื่เป็ีนองค์กรระหว่างปีระเทศในปีี 

พื่.ศ. 2559 หลังจากนั�นด้วยเจต้นารม่ณ์ที�ต้้องการ

สานต้่องานด้านการจัดการภัยพิื่บััติ้ในปีระเทศไทย 

ทางคณะกรรม่การบัริหารมู่ลนิธิศูนย์เต้รียม่ความ่

พื่ร้อม่ป้ีองกันภัยพิื่บััติ้แห่งเอเชีีย จึงได้ทำาการ 

จดทะเบีัยนเปีลี�ยนแปีลงวัต้ถุ์ปีระสงค์ให้การดำาเนินงาน 

ครอบัคลุม่เฉพื่าะพ่ื่�นที�ในปีระเทศไทยเท่านั�น และมี่

การเปีลี�ยนช่ี�อเป็ีน “มู่ลนิธิเต้รียม่ความ่พื่รอ้ม่ป้ีองกัน

ภัยพิื่บััติ้ในปีระเทศไทย (TDPF)” และเป็ีนนิติ้บุัคคล

ภายใต้้กรอบัความ่ร่วม่ม่่อสนับัสนุนจาก ADPC 

ตั้�งแต่้วันที� 27 ม่กราคม่ 2563 เป็ีนต้้นม่า

แนะนำา TNDR
เครู้ือข่่�ย่พััฒน�คว�มเข่�มแข่็งต่อภััย่พัิบัติไทำย่

เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต้าม่เป้ีาหม่ายที�วางไว้ TDPF ภายใต้้การนำา

ของปีระธานกรรม่การ TDPF ศาสต้ราจารย์ ดร.นพื่.กระแส 

ชีนะวงศ์ จึงได้เริ�ม่ต้้น “เคร่อข่ายพัื่ฒนาความ่เข้ม่แข็งต่้อภัยพิื่บััติ้

ไทย” (TNDR) ขึ�นม่า โดยมี่ ดร.พิื่จิต้ต้ รัต้ต้กุล เป็ีนปีระธานกรรม่การ 

TNDR คนแรก (CU Radio Channel, 2020)

ด้วยวิสยัทัศน์ “เป็ีนแหล่งความ่รู้ด้านการจัดการความ่เสี�ยง 

และภัยพิื่บััติ้” (TNDR, 2020) ทาง TNDR จึงได้ริเริ�ม่โครงการแรก

ด้วยการออกแบับั และพัื่ฒนาฐานข้อมู่ลผู้่เชีี�ยวชีาญด้านการ

จัดการภัยพิื่บััติ้กว่า 18 สาขา เพ่ื่�อให้บุัคคลทั�วไปีสาม่ารถ์ค้นข้อมู่ล

ผู้่เชีี�ยวชีาญในปีระเทศไทยได้ในมิ่ติ้ต่้างๆ ทั�งด้านปีระเภทของ

ภัยพิื่บััติ้ ความ่เชีี�ยวชีาญ หร่อแม้่แต่้สถ์าบัันที�สังกัด (CU Radio 

Channel, 2020)

วิัสัยทัศุน์ิ TNDR
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ทั�งนี�เม่่�อวันที� 26 พื่ฤศจิกายน 2563 หลักสูต้รสหสาขาวิชีาการจัดการ

ความ่เสี�ยง และภัยพิื่บััติ้ บััณฑิ์ต้วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ม่หาวิทยาลัย และ 

TNDR ได้ร่วม่กันเป็ีนเจ้าภาพื่จัดพิื่ธีลงนาม่บัันทึกข้อต้กลงความ่ร่วม่ม่่อ 

“เคร่อข่ายสถ์าบัันการศึกษาด้านการจัดการความ่เสี�ยง และภัยพิื่บััติ้ 15 แห่งทั�ว

ปีระเทศ” ปีระกอบัด้วยจุฬาลงกรณ์ม่หาวิทยาลัย, ม่หาวิทยาลัยเกษต้รศาสต้ร์, 

ม่หาวิทยาลัยขอนแก่น, ม่หาวิทยาลัยเชีียงใหม่่, ม่หาวิทยาลัยธรรม่ศาสต้ร์, 

ม่หาวิทยาลัยนเรศวร, ม่หาวิทยาลัยนวมิ่นทราธิราชี, ม่หาวิทยาลัยบูัรพื่า, 

ม่หาวิทยาลัยม่หาสารคาม่, ม่หาวิทยาลัยม่หิดล, ม่หาวิทยาลัยราชีภัฎวไลย-

อลงกรณ์, ม่หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ม่หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ราชีวิทยาลัย 

จุฬาภรณ์, และสถ์าบัันเทคโนโลยีพื่ระจอม่เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง เพ่ื่�อ 

ส่งเสริม่ และสนับัสนุนการวิจัย แลกเปีลี�ยนบุัคลากร พัื่ฒนาการศึกษา และหลักสูต้ร 

ฝึีกอบัรม่ เช่ี�อม่โยงภาครัฐ ภาคเอกชีน และชุีม่ชีน ตั้�งเป้ีาลดความ่เสี�ยงภัยพิื่บััติ้

อย่างต่้อเน่�อง (จุฬาลงกรณ์ม่หาวิทยาลัย, 2563)

ฐานิข้อมูลผู้ิเชี�ยวัชาญด้็านิการจัด็การภััยพิบัติกว่ัา 18 สาขา

พิธีิลงนิามบันิท้กข้อตกลงควัามร่วัมม่อ 
“เคร่อข่ายสถึาบันิการศุ้กษาด้็านิการจัด็การควัามเสี�ยงและภััยพิบัติ 15 แห่งทั�วัปัระเทศุ

นอกจากนี� TNDR ยังมี่ความ่ร่วม่ม่่อกับั 

11 หน่วยงานราชีการในด้านการ “เชี่�อม่โยง และ 

แลกเปีลี�ยนข้อมู่ลด้านภัยพิื่บััติ้”, “ผ่ลติ้ผ่ลงานวจัิยต้อบั 

โจทย์ให้กับัหน่วยปีฏิบััติ้”, “พัื่ฒนาหลักสูต้รฝึีกอบัรม่

บุัคลากรด้านภัยพิื่บััติ้” และเป็ีน “Think Tank ด้านภัย

พิื่บััติ้ให้กับัหน่วยงานต่้างๆ” (TNDR, 2020) อีกด้วย 

บทสรู้้ป

นับัได้ว่าเป็ีนความ่ร่วม่ม่่อครั�งแรกของ 

เคร่อข่ายด้านการจัดการภัยพิื่บััติ้ในระดับัปีระเทศที�

เกิดขึ�นในปีระเทศไทย TNDR คาดวา่จะเปีน็อีกกลไก

ที�ชีว่ยขับัเคล่�อนงานด้านหลักสูต้รการศึกษา และการ

วิจัยด้านการจัดการภัยพิื่บััติ้ต่้อไปี

อ้ำงอิง
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