
41TPA news

Risk Reduction

R
is
k
 
R
e
d
u
c
t
io
n

September 2019 ●  No. 273

ดร.ณัฏฐ์  ลีละวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและ

ความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://natt.leelawat.com

การ
เตือนภัยเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยลดผลกระทบ 

และความเสยีหายจากภยัพบิตัไิด้เป็นอย่างด ีหากแต่การ

แจ้งข้อมูลจ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องให้กบัผูไ้ด้รบัการเตือน

ด้วย จึงจะได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันทางการญี่ปุ่นจึงได้

พยายามปรับการเตือนภัยอุทกภัย และดินถล่มให้เป็นห้าระดับเพื่อ

สร้างข้อความเตือนภัยให้กระชับ เข้าใจง่าย และรู้ทันทีว่าควรปฏิบัติ

ตัวอย่างไร

ที่มาที่ไป

ก่อนหน้านี้การก�าหนดระดับการเตือนภัยของประเทศญี่ปุ่น

ค่อนข้างละเอียด รวมทั้งมีความหลากหลายตามชนิดของภัยพิบัติ

แต่ละประเภท (Leelawat et al., 2014) และมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่

ประกาศเป็นหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่

ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสเดนิทางไปร่วมประชมุกบัเจ้าหน้าทีร่ฐับาล

ท้องถิน่จงัหวดัเกยีวโต ผ่านโครงการ SATREPS Regiona; Resilience 

Enhancement through Establishment of Area-BCM at Industry 

Complexes in Thailand จึงได้ทราบถึงการปรับระดับการเตือนภัย

ส�าหรับอุทกภัย และดินถล่มของประเทศญี่ปุ่นแบบใหม่ (Public 

Relations Office, Government of Japan, 2019)

เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2561 มีการรายงานว่ามีเหตุการณ์ 

ฝนตกหนกัทีบ่รเิวณภมูภิาคตะวันตกของประเทศญีปุ่น่ ทีน่่าแปลกใจ

คอืแม้ว่าจะมกีารประกาศเตอืนภยั และแจ้งค�าแนะน�าให้มกีารอพยพ

ประชาชนโดยรฐับาลท้องถิน่ แต่กลบัมปีระชาชนจ�านวนมากในพืน้ที่

ทีไ่ม่ได้อพยพตามค�าแนะน�าของรฐับาลท้องถิน่ ท้ายทีส่ดุมผีูเ้สยีชวีติ

ถึง 237 ชีวิต และสูญหาย 8 คน (Nippon.com, 2019)

หนึ่งในค�าพูดของประชาชนในพื้นที่กล่าวว่า “มันยากที่จะ

เข้าใจความรนุแรงของสถานการณ์เพราะว่ามข้ีอมลูมากเกนิไป” (The 

Asahi Shimbun, 2019) ใช่แล้วครบั การทีเ่ราไม่มข้ีอมลูนัน้ไม่ดอีย่าง

แน่นอน แต่การมีข้อมูลมากเกินไปก็จะเกิดภาวะ ‘Information over-

load’ ย่ิงในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นสถานการณ์ภยัพบิตัทิีม่เีวลา

จ�ากัดด้วยแล้ว เราจ�าเป็นต้องตัดสินใจให้เร็วที่สุด 

ด้วยเหตุนี้เองท�าให้คณะท�างานจากสภาการจัดการภัยพิบัติ

กลางแห่งประเทศญี่ปุ่นต้องมาประชุมเพื่อจัดท�า และตอบรับร่าง 

น�าเสนอระบบการเตือนภัยแบบใหม่ส�าหรับอุทกภัย และดินถล่มที่

เข้าใจง่ายขึ้น

ระดับการเตือนภัยใหม่

ในที่สุดก็มีการประกาศใช้ระบบใหม่เมื่อช่วงปลายเดือน

พฤษภาคม ปี 2562 ที่ผ่านมา (Nippon.com, 2019)

ระดับการเตือนภัยใหม่สำาหรับ
นำ้าท่วมและดินถล่มของญี่ปุ่น

ระดับ คำ�แนะนำ� สิ่งที่ควรปฏิบัติ

5 มีเหตุการณ์อุทกภัย ดินถล่ม เกิดขึ้นแล้ว ดำาเนินการให้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัย

4 มีคำาแนะนำาให้อพยพ, มีคำาสั่งอพยพ ดำาเนินการทันทีเพื่อความปลอดภัย เช่น การอพยพจากพื้นที่อันตราย

3 การเตรียมการอพยพ, การอพยพผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางควรอพยพ

2 เฝ้าระวังอุทกภัย ดินถล่ม ตรวจเช็คพื้นที่อพยพและเส้นทางหนีภัย

1 การเตือนฝนตกหนักภายในไม่กี่วัน ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ระดับการเตือนภัยส�าหรับอุทกภัย และดินถล่ม

ที่มา: Public Relations Office, Government of Japan (2019)
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กิตติกรรมประกาศ

ผูเ้ขยีนขอขอบคณุโครงการ SATREPS Regional Resilience 

Enhancement through Establishment of Area-BCM at Industry 

Complexes in Thailand ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางไปเข้าพบ

เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเกียวโตในครั้งนี้
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ระดับที่ 1 คือระดับต�่าสุดในขณะท่ีระดับท่ี 5 เป็นระดับที่

สูงสุดในการเตือนภัย หากสังเกตให้ดีแม้ว่าในระดับที่ 3 จะบอกว่า

เป็นระดับการเตรียมการอพยพ แต่ก็มีค�าแนะน�าให้มีการอพยพผู้สูง

อายุ และกลุ่มเปราะบางก่อน เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้อาจจะต้อง

ใช้เวลาในการอพยพมากกว่าปกติ และหากระดับการเตือนภัยขยับ

เป็นระดับที่ 4 แล้วอาจจะท�าให้การอพยพด�าเนินการได้ยาก 

สิ่งที่น่าสนใจอีกจุดนึงก็คือระดับที่ 5 ผู้เขียนได้รับทราบจาก

เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลท้องถิ่นย�้าว่า ระดับที่ 5 ไม่ใช่การอพยพอีกแล้ว 

แต่ระดับที่ 5 ได้ถูกระบุว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติคือการด�าเนินการด้วยวิธี

อะไรก็แล้วแต่ให้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตนเอง เนื่องจากเป็น

ช่วงที่มีน�้าท่วม และดินถล่มรุนแรง นั่นก็หมายความว่าถ้าเราตัดสิน

ใจด�าเนินการอพยพ ณ เวลาน้ันก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นก็ได้ การ

อพยพจงึควรท�าในขณะทีก่ารเตอืนภยัยงัอยูใ่นระดบัที ่4 หรอืต�า่กว่า

เท่านั้น

ส�าหรบัระดบัการเตอืนภยัน้ี ยังได้ครอบคลมุผ่านความร่วมมอื

กับการประกาศของส�านักอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ ่น และ

รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ด้วย (The Asahi Shimbun, 2019) 

นอกจากนี้ยังมีการกระจายข้อความการเตือนภัยให้ประชาชนได้

ทราบด้วยวิธีต่างๆ ทั้งระบบวิทยุฉุกเฉิน โมบายแอปพลิเคชั่น และ

อื่นๆ (Nippon.com, 2019)

บทสรุป

สิ่งหนึ่งที่บอกได้จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระดับการ

เตือนภัยนี้ คือการให้ความส�าคัญ และติดตามผลอยู่สม�่าเสมอ 

รวมถึงการรับฟังความเห็นจากประชาชนของหน่วยงานภาครัฐใน

ประเทศญี่ปุ่น ท�าให้มีการปรับระดับ และข้อความให้เข้าใจง่าย และ

เหมาะสมมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ
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