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เพิ่ื�อเข้้ามาช่วัยในก้ารลด และป้องกั้นไม่ให้เก้ิดควัามเสีู่ยหายต่อ

ประชาชนเมื�อเก้ิดภัยพิ่ิบ้ัติขึ้�น โดยได้มีก้ารจัดงานที่ั�งงานนำเสู่นอ

ผ่ลงานที่างวัิชาก้ารนานาชาติ และงานเสู่วันาข้นาดเล็ก้ และใหญ่ 

เพิ่ื�อให้เก้ิดปฏิิสู่ัมพิ่ันธุ์ระหวั่างนัก้วัิชาก้าร บุ้คลาก้ร อาจารย์ นิสู่ิต

นัก้ศัึก้ษา อย่างต่อเนื�องมาเป็นระยะเวัลานาน (APRU, 2022b)

ในช่วังวิัก้ฤตโรคระบ้าดโควิัด-19 นั�น ที่าง APRU 

Multi-Hazards เองก้็มีก้ารนำเสู่นอบ้ที่สู่รุป และบ้ที่เรียนจาก้

มหาวิัที่ยาลัยต่าง ๆ  ทีี่�ได้ออก้นโยบ้าย ระเบี้ยบ้ มาตรก้าร รวัมไปถึง

นวัตัก้รรมเพืิ่�อรบั้มอืก้บั้โรคระบ้าดดังก้ล่าวั สู่ำหรับ้ประเที่ศัไที่ยเอง

ก้ม็กี้ารสู่รปุผ่ลงานที่ี�ได้ก้ล่าวัถึงเหล่านั�น โดยคณ์ะวัศิัวัก้รรมศัาสู่ตร์ 

จุฬาลงก้รณ์์มหาวิัที่ยาลัย เป็นสู่่วันหนึ�งในก้ารนำเสู่นอผ่ลงาน 

ก้ารศึัก้ษา และนวัตัก้รรมทีี่�เก้ี�ยวัข้้องกั้บ้ก้ารจัดก้ารภัยพิ่บิ้ตั ิและลด

ควัามเสู่ี�ยงภยัพิ่บิ้ตั ิข้องคณ์าจารย์ นสิู่ติ และบุ้คลาก้รข้องที่างคณ์ะ 

และมหาวัิที่ยาลัยมาโดยตลอดเช่นเดียวัก้ัน ก้ล่าวัคือได้มี 

ก้ารนำเสู่นอนวัตัก้รรมเพิ่ื�อชว่ัยเหลือสู่งัคมข้องประชาคมจฬุาฯ ผ่า่น

รายงาน Universities’ Preparedness and Response Towards 

Multi-Hazards: COVID-19, Natural, and Human-Induced 

Hazards (Izumi et al., 2021) ซึ่ึ�งนำเสู่นอร่ปแบ้บ้ในก้ารปรับ้ตัวั 

ข้องก้ารที่ำงาน ก้ารเรยีนก้ารสู่อนภายในรั�วัมหาวัทิี่ยาลยั ที่ี�เปลี�ยน

เปน็ระบ้บ้ออนไลน ์มาตรก้ารตา่ง ๆ  ทีี่�เก้ดิข้ึ�น รวัมถงึนวัตัก้รรมที่ี�ได้

มกี้ารพัิ่ฒนาข้ึ�นมา อนัได้แก่้ I2P Project (นวัตัก้รรมก้ารผ่ลิต face 

shield) นวััตก้รรมก้ารใช้ UVC เพิ่ื�อฆ่่าเชื�อที่ำให้หน้าก้าก้อนามัย

สู่ามารถนำก้ลับ้มาใช้ใหม่ได้ ระบ้บ้ก้ารด่แลผ่่้ป�วัย COVID-19 

ห
าก้พิ่่ดถึงควัามร่วัมมือด้านภัยพิ่ิบ้ัติในก้ลุ่มประเที่ศั

เอเชีย-แปซิึ่ฟัิก้แล้วั หาก้ไม่พิ่่ดถึง APRU Multi-

Hazards ก้็คงไม่ได้ วั่าแต่ APRU Multi-Hazards คืออะไร 

เปน็สู่่วันยอ่ยข้อง APRU หรอืไม ่และใครคอืก้ลุม่สู่มาชกิ้ข้องควัาม

ร่วัมมือนี� ผ่่้เข้ียนได้จัดเตรียมค�าตอบ้มาให้ที่่านผ่่้อ่านในบ้ที่ควัาม

นี�แล้วัครับ้

APRU	คืออะไรู้

Association of Pacific Rim Universities (APRU) หรือ

สู่มาคมมหาวัิที่ยาลัยภาคพิ่ื�นแปซิึ่ฟัิก้ ได้รับ้ก้ารก้่อตั�งข้ึ�นเมื�อปี 

พิ่.ศั. 2540 เป็นสู่มาคมทีี่�มีประก้อบ้ไปด้วัยมหาวิัที่ยาลัยวัิจัย 

ชั�นนำในบ้ริเวัณ์โดยรอบ้มหาสู่มุที่รแปซิึ่ฟัิก้ โดยมีก้ารดำเนินงาน

ควัามร่วัมมือก้ันในหลาก้หลายด้านข้องก้ารดำเนินงานที่ี�มีควัาม

เก้ี�ยวัข้้องในก้ารพิ่ัฒนาข้องภ่มิภาคจาก้ก้วั่า 60 มหาวัิที่ยาลัยจาก้ 

18 ประเที่ศัในภ่มิภาคที่ี�ได้เข้้ามาร่วัมก้ับ้ที่างสู่มาคมฯ เพิ่ื�อดำเนิน

ก้ารใหเ้ก้ดิก้จิก้รรมเพิ่ื�อเชื�อมโยงควัามร่ ้และเที่คโนโลยรีะหวัา่งก้นั 

(APRU, 2022a)

APRU	Multi-Hazards

ในก้ารดำเนินงานข้อง APRU Multi-Hazards นั�นได้มีก้าร

เริ�มตน้ข้ึ�นเนื�องจาก้ในพิ่ื�นที่ี�ข้องภม่ภิาคข้องสู่มาชกิ้นั�นเปน็พิ่ื�นที่ี�ที่ี�มี

ก้ารเกิ้ดภัยพิิ่บ้ตัอิย่่บ้อ่ยครั�ง โดยพิ่บ้จาก้สู่ถิตกิ้ารเกิ้ดแผ่น่ดินไหวัทีี่�

เก้ิดข้ึ�นที่ั�งโลก้แล้วัก้วั่าร้อยละ 90 นั�นเก้ิดข้ึ�นในภ่มิภาคนี� และหาก้

เมื�อนับ้รวัมทุี่ก้ภัยธุรรมชาติที่ี�เก้ิดขึ้�นในโลก้นั�น ภ่มิภาคแปซึ่ิฟัิก้ 

ก้ย็งัมีอตัราก้ารเกิ้ดคิดเป็นถึงร้อยละ 40 ข้องภัยธุรรมชาติที่ี�เกิ้ดข้ึ�น

ที่ั�วัโลก้ อันสู่่งผ่ลโดยตรงต่อควัามเป็นอย่่ข้องประชาชน และก้าร

พิ่ัฒนาข้องประเที่ศัที่ี�ได้รับ้ผ่ลก้ระที่บ้ในภ่มิภาค (APRU, 2022b)

ดังนั�นที่างสู่มาคมฯ จึงได้ให้ควัามสู่ำคัญกั้บ้ก้ารดำเนิน

ก้ารในสู่่วันนี� และมีก้ารเริ�มต้นก้ารแลก้เปลี�ยนควัามร่้ นวััตก้รรม 

เที่คโนโลยีต่าง ๆ จาก้หลาก้หลายสู่าข้าวัิชาที่ี�มีควัามเก้ี�ยวัข้้องก้ัน 

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลิีลิะวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยปฏิิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและ

ความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://natt.leelawat.com

แนะนำ APRU Multi-Hazards
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ผ่่านระบ้บ้ออนไลน์, หุ่นยนต์ที่ี�มีก้ารบั้งคับ้ระยะไก้ลเพิ่ื�อแจก้จ่าย

อาหารให้ผ่่้ป�วัยระหวั่างก้ารก้ัก้ตัวั ข้ั�นตอนก้ารตรวัจเช็คชุด PPE 

ให้พิ่ร้อมใช้งาน ต่้ควัามดันลบ้เพิ่ื�อบุ้คลาก้รที่างก้ารแพิ่ที่ย์ เป็นต้น 

โดยนวััตก้รรมเหล่านี�นั�น ได้มีก้ารนำออก้ไปใช้เพืิ่�อช่วัยเหลือ 

ที่ั�งผ่่้ป�วัย และบุ้คลาก้รที่างก้ารแพิ่ที่ย์ในช่วังก้ารระบ้าดข้องไวัรัสู่

ที่ี�ผ่่านมา ถือเป็นนวััตก้รรมทีี่�เข้้ามาช่วัยไม่ให้เกิ้ดควัามเสีู่ยหาย

ที่ี�เพิ่ิ�มข้ึ�นในช่วังภัยพิ่ิบั้ติได้เช่นเดียวัก้ัน (Teachavorasinskun & 

Leelawat, 2021)

ก้จิก้รรมหลกั้ข้อง APRU Multi-Hazards ประก้อบ้ดว้ัย (1) 

ก้ารจัดโรงเรียนฤดร้่อนเพิ่ื�อแบ่้งปนับ้ที่เรียนจาก้ภัยพิ่บิ้ตัขิ้นาดใหญ่

จาก้ผ่่้เชี�ยวัชาญ (2) ก้ารสู่นับ้สู่นุนก้ารดำเนินก้ารประชุมวัิชาก้าร

นานาชาติประจำปี (3) ก้ารจัดก้ารควัามร่วัมมือ และแบ้่งปันผ่ล

วัิจัย และข้้อม่ลระหวั่างสู่มาชิก้ (4) ก้ารนำไปสู่่่ก้ารอภิปราย และ

ก้ระบ้วันก้ารตัดสู่ินใจเก้ี�ยวักั้บ้ก้ารลดควัามเสู่ี�ยงภัยพิ่ิบ้ัติระดับ้

นานาชาติและภ่มิภาค และ (5) ก้ารสู่่งเสู่ริมควัามสู่ามารถในก้าร 

เตรยีมควัามพิ่รอ้มข้องมหาวิัที่ยาลยัผ่า่นก้ารสู่ำรวัจควัามปลอดภัย

ในวัิที่ยาเข้ต และก้ารเผ่ยแพิ่ร่รายงาน (International Research 

Institute of Disaster Science, Tohoku University, n.d.)

ภายใต้ธุีม “Innovation Towards Sustainable Growth and 

Disaster Risk Reduction” ณ์ โรงแรมแมนดารนิก้รงุเที่พิ่ เพิ่ื�อแลก้

เปลี�ยนควัามร่ท้ี่างวัชิาก้าร และประสู่บ้ก้ารณ์จ์าก้ผ่่เ้ชี�ยวัชาญ และ

คณ์าจารย์ นิสู่ิต นัก้ศัึก้ษา 

ข้อข้อบ้คุณ์คุณ์ก้ชก้ร ครุฑ์พิ่งษ์ ผ้่่ช่วัยวัิจัยหน่วัยปฏิิบ้ัติ

ก้ารวัิจัยระบ้บ้สู่ารสู่นเที่ศัก้ารจัดก้ารภัยพิ่ิบ้ัติและควัามเสีู่�ยง 

จุฬาลงก้รณ์์มหาวัิที่ยาลัย ที่ี�ช่วัยรวับ้รวัมข้้อม่ลให้ครับ้
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APRU Multi-Hazards Symposium 2022

ตามทีี่�ได้ก้ล่าวัไปหนึ�งในภารกิ้จก้ิจก้รรมหลัก้ข้อง APRU 

Multi-Hazards ก้็คือก้ารจัดงานประชุมวัิชาก้ารนานาชาติ APRU 

Multi-Hazards Symposium ซึ่ึ�งจะเป็นเวัที่ีก้ารแลก้เปลี�ยนงาน

วัิจัย และก้ารลดควัามเสู่ี�ยงภัยพิ่ิบ้ัติข้องแต่ละประเที่ศั โดยในปีนี�

นั�นคณ์ะวัศิัวัก้รรมศัาสู่ตร ์จฬุาลงก้รณ์ม์หาวัทิี่ยาลยั และหลกั้สู่ต่ร

สู่หสู่าข้าก้ารจัดก้ารควัามเสู่ี�ยง และภัยพิ่ิบั้ติ บ้ัณ์ฑ์ิตวัิที่ยาลัย 

จุฬาลงก้รณ์์มหาวิัที่ยาลัย ได้รับ้มอบ้หมายให้เป็นเจ้าภาพิ่ก้าร

จดัก้ารประชุม APRU Multi-Hazards Symposium 2022 (https://

apru2022.eng.chula.ac.th) ในวัันที่ี� 28 - 29 พิ่ฤศัจิก้ายน 2565 


