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รายงานภาวะสินค้าและโอกาสทางการค้าเรื่อง  
“สินค้าและบริการส าหรับภัยพิบัติ : โอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกบัภัยพิบัต”ิ 

โดย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองไมอำมี 
กันยำยน 2561 

  

1. ค ำน ำ 
เมื่อโลกเรำต้องเผชิญกับภัยพิบัติร้ำยแรงนำนำชนิดมำนับครั้งไม่ถ้วน นับแต่อดีตในยุคดึกด ำบรรพ์

จวบจนปัจจุบัน สิ่งมีชีวิตที่สำมำรถปรับตัวรับควำมเปลี่ยนแปลงได้ก็ยังรอดอยู่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สำมำรถปรับตัวสู้กับ
กระแสควำมเปลี่ยนแปลงของโลกได้ก็สูญพันธุ์ไป มนุษย์เรำได้พยำยำมเรียนรู้และอำจถึงขั้นพยำยำมควบคุมกลไก
ของธรรมชำติ มีที่ส ำเร็จบ้ำงและล้มเหลวบ้ำง แต่มนุษย์เรำก็สำมำรถเรียนรู้และปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดต่อไปได้อย่ำง
เป็นปกติสุข ในวิกฤติทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นนั้น ทั้งท่ีพยำกรณ์ล่วงหน้ำได้อย่ำงแม่นย ำและที่ไม่อำจพยำกรณ์ได้เลย
โดยสิ้นเชิง แต่มนุษย์เรำก็สำมำรถเรียนรู้เพ่ือให้สำมำรถรับมือกับวิกฤติกำรณ์ได้ในระดับหนึ่ง กระบวนกำรศึกษำ 
เรียนรู้ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ฝึกฝน เตรียมพร้อม กำรวำงมำตรกำรป้องกัน แก้ไขหรือปรับปรุง กำรลงมือแก้ไข
โครงสร้ำงและระบบระเบียบต่ำง ๆ เพื่อป้องกัน รับมือ กู้ภัยและฟ้ืนฟทูั้งทำงกำยภำพและทำงสังคมล้วนต้องใช้องค์
ควำมรู้และบุคคลำกรจ ำนวนมำกเข้ำมำมีส่วนร่วม และเพ่ือให้สำมำรถรับมือกับภัยพิบัติได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งย่อมจะส่งผล
ให้ลดควำมสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตลงได้นั้น ในแต่ละภำคส่วนจึงต้องพัฒนำคิดค้นเพ่ือให้ได้อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภำพเมื่อจ ำเป็นต้องน ำมำใช้จนเกิดเป็นธุรกิจ องค์กรต่ำง ๆ หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 
ทั้งที่เป็นเชิงพำณิชย์และไม่หวังก ำไร ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้ำและบริกำรที่เน้นประสิทธิภำพหรือคุณภำพสูงสุดเป็น
หลักกำรที่ส ำคัญที่สุด ผู้ประกอบกำรไทยมีศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพสูงได้เป็นที่
ยอมรับในตลำดโลก อีกทั้งเป็นที่ทรำบดีว่ำหำกมิตรประเทศของเรำประสบกับภัยพิบัติ เรำก็พร้อมจะไปช่วยเหลือ
เท่ำที่จะสำมำรถช่วยได้เสมอมำแม้จะไม่ได้จัดอยู่ในประเทศระดับร่ ำรวยเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในตลำดโลกก็
ตำม จึงน่ำจะเป็นโอกำสส ำหรับผู้ประกอบกำรของไทยที่จะเริ่มศึกษำเรียนรู้และพัฒนำสินค้ำในกลุ่มสินค้ำและ
บริกำรส ำหรับภัยพิบัติ (Disaster Relief product) นี้ จะมีโอกำสทำงกำรค้ำในอนำคต เพรำะแนวโน้มของภัยพิบัติ
จำกธรรมชำติทั่วโลกนั้นมีเพิ่มมำกขึ้นทุกที  
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ที่มำ: Natural Disaster – EMDAT (2017) 

นอกเหนือจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นแล้ว ยังมีภัยพิบัติจำกเทคโนโลยี เช่น สงครำม 
อุบัติภัยอันสืบเนื่องมำจำกอุตสำหกรรมต่ำง ๆ อีกมำกมำย รวมถึงภัยจำกมือมนุษย์เอง เช่น กำรก่อกำรร้ำยอีกด้วย 
ซึ่งภัยอ่ืน ๆ อำจเป็นกำรยำกท่ีจะพยำกรณ์กำรเกิดเหตุล่วงหน้ำได้  

 

 
ที่มำ: Pascal Peduzzi, UNEP/GRID-Europe, 2004 

ผ
ลกระทบ 



MR20180801_Final.docx รายงานภาวะสินคา้และโอกาสทางการคา้ Page 3 of 21 

แนวโน้มในกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติตำมแนวทำงของหลำย ๆ องค์กรทั่วโลกนั้น  จำกเดิมที่เน้น
กำรกู้ภัย บรรเทำทุกข์และเยียวยำหลังเกิดเหตุ ซึ่งถูกมองในวงกว้ำงว่ำไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องตำมหลักมนุษยธรรม จึงเริ่ม
หันมำให้ควำมสนใจด้ำนกำรป้องกัน ปรับปรุงและเตรียมควำมพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุซึ่งเป็นที่ยอมรับใน 
เชิงมนุษยธรรมมำกกว่ำ โดยมุ่งศึกษำและหำวิธีพยำกรณ์ เฝ้ำระวัง ควบคุม ป้องกันและวำงแผนบริหำรจัดกำร
อย่ำงเป็นระบบและมีกำรวำงมำตรกำรเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน จึงเป็นผลท ำให้จ ำนวนผู้เสียชีวิตและควำมเสียหำย
ลดลงแม้จ ำนวนกำรเกิดเหตุภัยพิบัติจะเพ่ิมจ ำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็วก็ตำม 

 
ที่มำ: EMDAT: OFDA/CRED International Disaster Database, มหำวิทยำลัยคำทอลิกแห่งลูวำง กรุงบรัสเซลล์ 
ประเทศเบลเยี่ยม  

 
ธนำคำรโลกได้สรุปเอำไว้ว่ำ ในระยะเพียง 30 ปีที่ผ่ำนมำนี้ มีผู้เสียชีวิตจำกภัยพิบัติรวมแล้วถึง

กว่ำ 2.5 ล้ำนคนและมีควำมเสียหำยรวมถึงเกือบ 4 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ด้วยควำมพยำยำม กำรศึกษำ เรียนรู้ 
กำรเตรียมกำรและวำงแผนป้องกันภัยล่วงหน้ำที่มีพัฒนำกำรดีขึ้นทุกที จ ำนวนผู้เสียชีวิตจึงลดน้อยลงอย่ำงมำก   
แม้จะมีภัยพิบัติร้ำยแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น แต่เรำก็ไม่อำจหลีกเลี่ยงควำมสูญเสีย แม้จะเสียชีวิตน้อยลงแต่จ ำนวน
ผู้บำดเจ็บและบ้ำนเรือนทรัพย์สินที่เสียหำยก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลย ค่ำรักษำพยำบำล อำหำร เครื่องดื่ม ยำรักษำโรค
และที่พักทั้งแบบชั่วครำวและถำวร อีกทั้งกำรซ่อมสร้ำงทรัพย์สินที่เสียหำยเพรำะภัยพิบัติ ยังเป็นงบประมำณกำร
ใช้จ่ำยที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ ในระยะหนึ่งศตวรรษที่ผ่ำนมำนี้เอง มีแนวโน้มเกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งขึ้น โดยเฉพำะ
ในช่วงครึ่งศตวรรษหลัง ๆ มำนี้มีสถิติสูงขึ้นมำกอย่ำงมีนัยส ำคัญ และมีสถิติจ ำนวนครั้งสูงสุดถึง 526 ครั้งในปี 
2000 (พ.ศ. 2543) น ำมำซึ่งควำมสูญเสียต่อชีวิตและสุขภำพ รวมถึงควำมเป็นอยู่อย่ำงเป็นปกติสุขของมนุษย์ใน 
วงกว้ำงในแต่ละปีภัยพิบัติแต่ละครั้งเคยคร่ำชีวิตมนุษย์ไปสูงสุดถึงเกือบ 4 ล้ำนคนในปี 1931 (พ.ศ. 2474) มี
ผู้ได้รับบำดเจ็บจำกภัยพิบัติสูงสุดถึงเกือบ 2 ล้ำนคนในปี 2004 (พ.ศ. 2547) ท ำให้มีผู้ไร้ที่อยู่อำศัยสูงสุดถึง
เกือบ 30 ล้ำนคน ในปี 1998 (พ.ศ. 2541) และเคยส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นจ ำนวนมำกที่สุดถึงเกือบ 660 
ล้ำนคน ในปี 2002 (พ.ศ. 2545) และท ำให้ผู้ประสบภัยจ ำต้องอพยพย้ำยถิ่นที่พักอำศัยจำกภูมิล ำเนำของตนใน
แต่ละประเทศเป็นจ ำนวนมำก เช่น ในจีน มีถึง 7.43 ล้ำนคน ในอินเดียถึง 2.4 ล้ำนคนและในสหรัฐอเมริกำ 
1.11 ล้ำนคน เป็นต้น 
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ที่มำ: EMDAT: OFDA/CRED International Disaster Database, มหำวิทยำลัยคำทอลิกแห่งลูวำง กรุงบรัสเซลล์ 
ประเทศเบลเยี่ยม  

 
อีกทั้งยังเป็นเหตุให้มีผู้ประสบภัยที่ต้องย้ำยถิ่นฐำนชั่วครำวหรือถำวรภำยในประเทศของตนเอง

หลังเกิดภัยพิบัติอีกด้วย ในภำพด้ำนล่ำงนี้แสดงปริมำณกำรย้ำยถิ่นฐำนภำยในประเทศ ซึ่งกำรนับสถิตินับผู้ที่มีกำร
ย้ำยถิ่นทั้งหมดที่ย้ำยถ่ินฐำนอย่ำงน้อยหนึ่งครั้ง หำกมีกำรย้ำยมำกกว่ำหนึ่งครั้งจะนับเพียงหนึ่งครั้งเท่ำนั้น 

 

 
ที่มำ: ธนำคำรโลก – WDI  

นอกเหนือจำกผู้ประสบภัยโดยตรง ณ ที่เกิดเหตุแล้ว ผลกระทบยังไม่ได้จ ำกัดอยู่เพียงแค่นั้นแต่ยัง
ส่งผลกระทบออกไปต่อผู้คนที่ไม่ได้ประสบเหตุโดยตรงอีกด้วย 
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ที่มำ: EMDAT: OFDA/CRED International Disaster Database, มหำวิทยำลัยคำทอลิกแห่งลูวำง กรุงบรัสเซลล์ 
ประเทศเบลเยี่ยม  

ด้วยผลกระทบที่รุนแรงและจ ำนวนผู้ได้รับผลกระทบมำกมำยถึงเพียงนั้น ย่อมชัดเจนว่ำมูลค่ำ
ควำมเสียหำยมีมูลค่ำสูงลิ่ว โดยตำมสถิติแล้วควำมเสียหำยอันเป็นผลมำจำกภัยพิบัติเคยมีมูลค่ำสูงสุดถึงกว่ำ 364 
พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2011 (พ.ศ. 2554) และในปี 2016-2017 (พ.ศ. 2559-2560) ก็มียอดควำม
เสียหำยที่เกิดจำกภัยพิบัติถึงปีละกว่ำ 140 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  

 
ที่มำ: EMDAT: OFDA/CRED International Disaster Database, มหำวิทยำลัยคำทอลิกแห่งลูวำง กรุงบรัสเซลล์ 
ประเทศเบลเยี่ยม  
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เมื่อมองในภำพรวม เช่นในปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) มีภัยพิบัติเกิดขึ้น 505 ครั้งมีผู้เสียชีวิต
จำกภัยพิบัติทั้งสิ้น 21,342 คน บำดเจ็บ 52,633 คนและมีผู้ที่ต้องไร้ที่อยู่อำศัยจ ำนวน 354,875 คน แต่มีผู้ที่
ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปีนั้นทั้งสิ้นถึงกว่ำ 659 ล้ำนคน และก่อให้เกิดควำมเสียหำยที่มีมูลค่ำสูงถึง 
52 พันล้ำนเหรียญฯ เลยทีเดียว ไม่ว่ำจะอย่ำงไร  ธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำยงำนนี้ นอกจำกจะนับเป็น
โอกำสทำงธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงแล้ว ก็ยังนับเป็นโอกำสอันดีที่ผู้ประกอบกำรในสำยงำนนี้จะได้น ำเสนอสินค้ำ
คุณภำพดี มีประสิทธิภำพเพ่ือช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยได้อีกด้วย จึงนับเป็นธุรกิจที่น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง 

2. ขนำดตลำด 
เนื่องจำกรำยงำนฉบับนี้มุ่งเน้นกำรมองหำโอกำสทำงกำรตลำดจำกเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ กำร

ประเมินขนำดของตลำดจึงอ้ำงอิงจำกงบประมำณค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับภัยพิบัติเป็นหลัก แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว 
สินค้ำแต่ละรำยกำรที่กล่ำวถึงไม่ได้มีโอกำสทำงกำรตลำดเฉพำะเพียงเมื่อเกิดภัยพิบัติเท่ำนั้น ทั้งนี้เพรำะส่วนใหญ่
แล้วสินค้ำเหล่ำนี้มีกำรน ำไปใช้สอยอยู่ในสภำวะปกติอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว ดังนั้นกำรประเมินจำกยอดควำมเสียหำยจำก
ภัยพิบัติจึงมองว่ำเป็นเพียงโอกำสที่เกิดเพ่ิมขึ้นจำกขนำดของตลำดหลัก ๆ ในแต่ละประเภทสินค้ำอยู่แล้วเท่ำนั้น  
ตลำดหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องและยอดจำกเหตุฉุกเฉินมีผลกระทบกับยอดรวมโดยตรงอย่ำงมีนัยส ำคัญนั้น ได้แก่ สินค้ำ
อุปโภคบริโภคทั่ว ๆ ไปที่มีจ ำหน่ำยตำมซุปเปอร์มำเก็ต และสินค้ำกลุ่มวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือปรับปรุงที่พักอำศัย 
(Home Improvement) ส่วนธุรกิจอ่ืน ๆ อำจมีส่วนกระทบถึงจำกภำพรวมเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น 

มูลค่ำตลำดซุปเปอร์มำร์เก็ตสูงถึง 611.96 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017 และยอดในปีที่
ผ่ำนมำมีดังนี้ 

 
ที่มำ: Statista 2018 

ตลำดหลักอีกตลำดหนึ่ งได้แก่สินค้ำกลุ่มวัสดุก่อสร้ำงเ พ่ือปรับปรุงที่ พักอำศัย (Home 
Improvement) ในสหรัฐฯ มีมูลค่ำตลำดรวมถึง 373.6 พันล้ำนบำทในปี 2017 โดยได้มีกำรประเมินเอำไว้ว่ำมี
แนวโน้มเติบโตไปถึง 443 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2021  
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ที่มำ: Statista 2018 

ผู้บริโภคในสหรัฐฯ จะใช้งบประมำณในกำรตกแต่งและปรับปรุงที่พักอำศัยในสัดส่วนที่แตกต่ำง
กัน ซึ่งตลำดนี้มีศักยภำพสูงมำก และหำกเทียบยอดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและบูรณะสิ่งปลูกสร้ำงที่พักอำศัย
หลังเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะเห็นว่ำ งบประมำณในส่วนนี้มีสัดส่วนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับยอดค่ำใช้จ่ำยตำมปกติอยู่
แล้วด้วย ดังนั้นกำรเข้ำมำช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำมก ำลังควำมสำมำรถเท่ำที่พอจะท ำได้แล้ว จะช่วยให้เกิดโอกำส
ที่ดีในกำรขยำยตลำดกำรจัดจ ำหน่ำยด้วย 

 
ที่มำ: Statista 2018 

 

 ◼ ยอดจริง ◼ ยอดประมาณการณ ์
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เมื่อมองภำพโดยรวมของภัยพิบัติในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วพบว่ำ งบประมำณส่วนใหญ่ส ำหรับภัย
พิบัติจะมีขึ้นหลังเกิดเหตุขึ้นแล้ว จำกเดิมในช่วงที่มีเหตุฉุกเฉิน จะเน้นในช่วงกำรรับมือและฟ้ืนฟูเกือบทั้ง 100% 
โดยหำกประเมินมูลค่ำตลำดจำกมุมมองนี้ อำจมองได้ว่ำขนำดโดยรวมของตลำดนี้มีขนำดถึงปีละกว่ำ 140 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งก็คือยอดควำมเสียหำยที่เกิดจำกภัยพิบัติในปี 2016-2017 (พ.ศ. 2559-2560) ซึ่ง
งบประมำณท้ังหมดจะทุ่มใช้ในกำรรับมือ กู้ภัย ช่วยชีวิตและฟ้ืนฟู 

แต่เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น
จึงเริ่มให้ควำมส ำคัญแก่กำรป้องกัน 
ลดควำมเสี่ยงกำรเกิดภัยพิบัติและ
เตรียมพร้อมเพ่ือจะรับมือมำกขึ้น ๆ 
อีกทั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำนี้ 
ธนำคำรโลกได้มีบทบำทน ำในเรื่อง
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของภัยพิบัติ 
(Disaster Risk Management – 
DRM) โดยได้สนับสนุนให้นำนำ
ประเทศประเมินโอกำสที่จะเกิดภัย
พิบัติต่ำง ๆ และบริหำรควำมเสี่ยง
ต่อภัยพิบัติต่ำง ๆ ที่ประเมินได้นั้น 
โ ด ย  World Bank Group (WBG) 
ยังได้ให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนเทคนิค
และกำรเงินในกระบวนกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง กำรลดควำมเสี่ยง กำร
เตรียมพร้อมรับมือต่อเหตุฉุกเฉิน 
กำรป้องกันและฟ้ืนฟูสถำนภำพ

ทำงกำรเงินและกำรซ่อมสร้ำงต่ำง ๆ อีกด้วย งบประมำณที่ใช้สนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติโดย
ธนำคำรโลกนี้เพ่ิมสูงขึ้นมำตลอด 6 ปีที่ผ่ำนมำ (จำก 3.7 พันล้ำนเหรียญฯ ในปีงบประมำณ 2012 จนถึง 4.4 
พันล้ำนเหรียญฯ ในปีงบประมำณ 2017) ประมำณ 10% ของงบประมำณสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดของ WBG 
เพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อภัยพิบัติแบบเบ็ดเสร็จและแบบบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยจะเน้นที่โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงจำกสภำวะอำกำศและภัยพิบัติเพ่ือให้ผู้ประสบภัยระดับฐำนรำก
สำมำรถฟ้ืนตัวกลับสู่สภำวะปกติได้โดยเร็วเป็นหลัก 
  

ที่มา: ธนาคารโลก 



MR20180801_Final.docx รายงานภาวะสินคา้และโอกาสทางการคา้ Page 9 of 21 

3. แนวโน้มตลำดและพฤติกรรมกำรน ำสินค้ำไปใช้ 
วงจรการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Management Cycle) 

 
ที่มำ: FEMA 

กิจกรรมในแต่ละขั้นในวงจรกำรบริหำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินนั้น จ ำเป็นต้องมีนักวิชำกำร บุคลำกรที่
มีประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำและสังเกตกำรณ์ รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ถูกน ำมำใช้เพ่ือ
บรรเทำผลกระทบ เตรียมพร้อม รับมือและฟ้ืนฟูสภำพของพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติทั้งกับผู้ประสบภัยและทรัพย์สินใน
บริเวณนั้นด้วย เพ่ือให้ง่ำยในกำรศึกษำและวำงแผนกำรในกำรรับมือเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนในกำรบริหำรจัดกำรเหตุ
ฉุกเฉินจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือช่วงก่อนเกิดเหตุฉุกเฉินหรือช่วง กำรพัฒนำเพ่ือควำมยั่งยืน 
(Sustainable Development) ซึ่งจะประกอบด้วย  (1) กำรลดผลกระทบ (Mitigation) และ (2) กำรเตรียม
ควำมพร้อม (Preparedness) และช่วงหลังเกิดเหตุหรือช่วงกิจกรรมเพ่ือมนุษยธรรม (Humanitarian Action) ซึ่ง
ประกอบด้วย (3) กำรรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (Response) และ (4) กำรฟ้ืนฟู (Recovery) 
3.1  การลดผลกระทบอันอาจเกิดจากเหตุฉุกเฉิน (Mitigation)  

คือกิจกรรมที่ท ำทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันกำรเกิดเหตุฉุกเฉิน ลดโอกำสที่จะมี
เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือบรรเทำผลกระทบจำกควำมเสียหำยที่สืบเนื่องมำจำกเหตุฉุกเฉินที่ไม่อำจเลี่ยงได้ เช่น กำร
ก ำหนดกฎระเบียบส ำหรับมำตรฐำนกำรสร้ำงอำคำร กำรวิเครำะห์ควำมเปรำะบำงของสังคมและทรัพย์สินเมื่อต้อง
เผชิญกับเหตุฉุกเฉิน กำรวำงผังเมืองและก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ให้เหมำะสมกับสภำพควำมเสี่ยงของพ้ืนที่ 
กำรบ ำรุงสุขภำพในเชิงป้องกันกละกำรให้ควำมรู้กับสำธำรณชน ขั้นตอนนี้จะต้องอำศัยควำมร่วมมือกันใน
ระดับชำติหรือภูมิภำคในกำรวำงนโยบำยและแผนพัฒนำระยะยำว ควำมส ำเร็จในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล
เกี่ยวกับภัยต่ำง ๆ ควำมเสี่ยงและมำตรกำรที่จะใช้รับมือกับเหตุฉุกเฉิน กิจกรรมในขั้นตอนนี้ยังรวมไปถึงกำร
ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนในกำรปรับแก้สิ่งที่เป็นเหตุของภัยพิบัติหรือบรรเทำผลกระทบจำกภัยพิบัติที่มีต่อชีวิต 
ทรัพย์สินและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในขั้นตอนนี้จะมีกิจกรรมหรือสินค้ำที่มีวัตถุประสงค์ดังกล่ำวทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม เช่น สินค้ำรีไซเคิลที่มีส่วนช่วยลดปริมำณขยะ ช่วยลดโลกร้อน กิจกรรมและสินค้ำที่ใช้ในกำรเฝ้ำระวังเหตุ 
เป็นต้น 
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สินค้ำส ำหรับกลุ่มนี้ที่มีขำยอยูในสหรัฐฯ คือสินค้ำทุกชนิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมักมีสัญลักษณ์แบบนี้ติดอยู่

บนผลิตภัณฑ์ 

 
ภำพแสดงตัวอย่ำงกระจกทนแรงกระแทกและฉำกโลหะกันกระแทกชนิดต่ำง ๆ ที่มีขำยอยูในสหรัฐฯ 

 
ภำพแสดงตัวอย่ำงอุปกรณ์ในระบบเตือนภัยพิบัติล่วงหน้ำชนิดต่ำง ๆ ที่มีขำยอยูในสหรัฐฯ 
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ภำพแสดงตัวอย่ำงสิ่งปลูกสร้ำงป้องกันแผ่นดินไหวและระบบระบำยอำกำศแบบธรรมชำติโดยคนไทย 

 
ภำพแสดงตัวอย่ำงเสำในโครงสร้ำง 3D Printing ป้องกันแผ่นดินไหว 

3.2  การเตรียมความพร้อม (Preparedness)  
คือกิจกรรมที่กระท ำก่อนเกิดเหตุเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถรับมือกับเหตุฉุ กเฉินที่อำจ

เกิดขึ้นผ่ำนกิจกรรมที่เพ่ิมควำมสำมำรถทั้งในทำงเทคนิคและกำรบริหำรจัดกำรในกำรรับมือกับเหตุฉุกเฉินของ
ภำครัฐ องค์กรเอกชนและชุมชนต่ำง ๆ ควำมสำมำรถดังกล่ำวนั้นอำจเพ่ิมพูนได้ด้วยกำรก ำหนดกลไกและ
กระบวนกำรที่ชัดเจนในกำรรับมือ กำรฝึกซ้อม กำรวำงแผนรับมือทั้ งระยะสั้นและระยะยำว กำรให้ควำมรู้กับ
สำธำรณชนและกำรจัดสร้ำงระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ ในขั้นตอนนี้ ภำครัฐ องค์กรเอกชนและสำธำรณชนจะวำงแผน
รับมือกับเหตุฉุกเฉินเพ่ือรักษำชีวิต ลดควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุดและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
รับมือกับภัยพิบัติ กำรเตรียมควำมพร้อมจึงรวมถึง กำรวำงแผนเตรียมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ กำรฝึกอบรมและ
ซักซ้อมกำรรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ ระบบสื่อสำรในยำมฉุกเฉิน แผนและกำรฝึกอบรมซักซ้อม
ขั้นตอนกำรอพยพผู้คน กำรเก็บตุนสะสมสิ่งของจ ำเป็น รำยชื่อและข้อมูลที่ใช้ในกำรติดต่อบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุฉุกเฉิน ข้อตกลงในกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันและกำรให้ควำมรู้และข้อมูลที่แม่นย ำต่อสำธำรณชน 
ควำมส ำเร็จในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับควำมสอดคล้องตรงกันของมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำทั้งในระดับชำติ
และระดับภูมิภำค นอกจำกนี้ยังต้องอำศัยข้อมูลที่แม่นย ำเกี่ยวกับภัยนำนำชนิด ระดับควำมเสี่ยงต่อเหตุฉุกเฉินและ
มำตรกำรรับมือที่จะใช้และกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลดังกล่ำวของทั้งภำครัฐ องค์กรเอกชนและสำธำรณชนด้วยเพ่ือให้
สำมำรถน ำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมำใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วน 

 
ภำพ อุปกรณ์ด ำรงชีพในภำวะฉุกเฉิน (Survival Kit) และชุดปฐมพยำบำลที่มีขำยอยูในสหรัฐฯ 
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ภำพแสดงตัวอย่ำงที่พักฉุกเฉินกรณีน้ ำท่วมของจีน 

 

 

 
ภำพตัวอย่ำงสื่อในรูปแบบ Infographic ในสหรัฐฯ 

3.3 การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (Response) 
คือกิจกรรมหรือควำมช่วยเหลือในทันทีในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินเพ่ือรักษำชีวิต ดูแลสุขภำพและ

ขวัญก ำลังใจของผู้ประสบภัย รวมถึงกำรป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยมำกข้ึนไปอีกในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ควำม
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ช่วยเหลือจะมีรูปแบบที่เฉพำะเจำะจงแต่จะมีข้อจ ำกัดอยู่บ้ำง เช่นกำรขนส่ งล ำเลียงผู้ประสบภัย จัดหำที่พัก
ชั่วครำว อำหำรเครื่องดื่มพอที่จะให้ด ำรงชีพอยู่ได้ในค่ำยผู้อพยพหรือที่อยู่ใหม่แห่งอ่ืน 

 
ภำพตัวอย่ำงสินค้ำอุปกรณ์พยำบำลจำกประเทศไทย รวมถึงท่ีมีขำยอยู่ในสหรัฐฯ 

 
ภำพตัวอย่ำงสินค้ำนวัตกรรมเพ่ือรักษำชีวิตระหว่ำงประสบเหตุฉุกเฉินที่มีขำยอยู่ในสหรัฐฯ 

 
ภำพศูนย์บรรเทำสำธำรณะภัยโดย American Red Cross & FEMA แสดงสินค้ำจ ำเป็นในขณะรับมือกับภัยพิบัติ

และบรรเทำสำธำรณภัย 
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ภำพตัวอย่ำงที่พักชั่วครำวที่ FEMA จัดหำให้ผู้ประสบสำธำรณภัยในสหรัฐฯ 

3.4  การฟื้นฟู (Recovery) 
คือกำรคืนสภำวะปกติเหมือนก่อนมีเหตุฉุกเฉินหรือปลอดภัยกว่ำให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงควำม

ช่วยเหลือด้ำนกำรเงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเยียวยำต่อผู้ประสบภัยและกำรปรับตัวเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ขั้นตอนกำรป้องกันและ
ลดผลกระทบ ตลอดไปจนถึงขั้นกำรเตรียมควำมพร้อมอีกที ขั้นตอนนี้จะด ำเนินต่อไปอย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำสภำพ
ควำมเป็นอยู่จะกลับคืนสภำพเดิมหรือดียิ่งขึ้น มำตรกำรในกำรฟ้ืนฟูสภำพนี้ ทั้งส ำหรับระยะสั้นและยำว รวมถึง
กำรลดระดับกำรปฏิบัติกำรของระบบช่วยเหลือทั้งสิ้นลงมำถึงระดับต่ ำที่สุด กำรจัดสร้ำงที่พักชั่วครำวและกำรซ่อม
สร้ำงที่พักถำวรที่ได้รับควำมเสียหำยให้กลับสู่สภำพเดิมก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน ในขั้นนี้หลำยๆ อย่ำงเป็นกำร
ด ำเนินกำรแบบระยะยำว วัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ต้องใช้ในขั้นนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นหรือที่หำจำก
แหล่งอ่ืนมำใช้สอยในท้องถิ่นเป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว จึงยำกที่จะมีกำรน ำเสนอสิ่งใหม่ ๆ เข้ำสู่ตลำดในขั้นนี้ ทว่ำสิ่งที่
เดิมเคยจัดหำได้อย่ำงเพียงพอ หลังเกิดเหตุฉุกเฉินย่อมจะมีระดับอุปสงค์ท่ีเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำปกติ  

 
ภำพตัวอย่ำงสินค้ำอุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุก่อสร้ำงที่มีขำยอยูในสหรัฐฯ 
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4 ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
ช่องทำงจัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินนั้นพอจะแบ่งออกได้เป็นสอง

รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ กำรจ ำหน่ำยผ่ำนองค์กรกำรกุศลหรือหน่วยงำนภำครัฐฯ ที่บริหำรจัดกำรและก ำกับกำร
บรรเทำสำธำรณภัยและจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรตลำดสู่ผู้บริโภคเองโดยตรง  
4.1  จ าหน่ายผ่านองค์กรการกุศลหรือหน่วยงานภาครัฐฯ 

ด้วยงบประมำณส่วนใหญ่เน้นที่กิจกรรมในขั้นตอนรับมือกับเหตุฉุกเฉินและขั้นตอนฟ้ืนฟูหลังเกิด
เหตุฉุกเฉินแล้ว จึงเป็นกำรใช้งบประมำณของทำงภำครัฐฯ เป็นหลักแล้วก็จะมีองค์กรกำรกุศลอ่ืน ๆ เข้ำมำร่วม
กิจกรรมด้วย ดังนั้นผู้ประกอบกำรที่ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในช่วงหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน จึง
อำจพิจำรณำเลือกช่องทำงที่เหมำะกับวัตถุประสงค์หลักของตนเองได้ เช่น หำกวัตถุประสงค์คือกำรค้ำขำยปกติใน
ตลำดที่เข้ำถึงได้แล้ว อำจเลือกน ำเสนอและประชำสัมพันธ์สินค้ำกับองค์กรและหน่วยงำนภำครัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินไว้ล่วงหน้ำก่อน 

หำกวัตถุประสงค์ต้องกำรเข้ำสู่ตลำดใหม่  ๆ ที่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ ก็อำจเสนอสินค้ำในรูปแบบ
กำรประชำสัมพันธ์ ใช้งบ Corporate Social Responsibility เพ่ือร่วมกิจกรรมกับองค์กรและหน่วยงำนภำครัฐฯ 
เหล่ำนั้น และเป็นโอกำสเผยแพร่ Brand ที่จะประทับใจกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี 
4.2  จ าหน่ายตรงสู่ผู้บริโภค 

กำรจ ำหน่ำยตรงสู่ผู้บริโภคนั้นในปัจจุบันมีได้หลำยรูปแบบทั้งผ่ำนผู้จัดจ ำหน่ำย หรือผู้น ำเข้ำ
ภำยในสหรัฐฯ เอง หรือในสินค้ำและบริกำรบำงประเภท อำจใช้ช่องทำงจัดจ ำหน่ำยผ่ำนอินเตอร์เน็ตสู่ผู้บริโภคได้
โดยตรงอีกด้วย หำกแบ่งตำมขั้นตอนในกำรบริหำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินแล้ว พอจะจ ำแนกได้ดังนี้ 
4.2.1 กลุ่มสินค้ำที่เหมำะกับช่วงก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน 

• เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์งำนวิจัย อำจซื้อลิขสิทธิ์มำผลิตจ ำหน่ำยเองหรือร่วมมือกับหน่วยงำนวิจัยที่
คิดค้นอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือรับจ้ำงผลิตและจ ำหน่ำยให้ผู้ซื้อที่สั่งซื้ออุปกรณ์ดังกล่ำว ช่องทำงประชำสัมพันธ์
ที่เหมำะสมที่สุดคือช่องทำงผ่ำนเว็บไซต์มำตรฐำนและกำรน ำเสนอเรื่องรำวผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ใน Social 
Media และกำรใช้ Search Engine Marketing หรือ Optimization เพ่ือให้ผู้ ใช้โดยตรงที่มี Profile 
เหมำะสมได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และประสิทธิภำพ กลุ่มนักวิจัยเหล่ำนี้มีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสินค้ำที่ตรง
ควำมต้องกำรอย่ำงรวดเร็วและตลำดนี้ โดยเฉพำะสินค้ำที่เป็นนวัตกรรม รำคำสินค้ำแทบจะไม่เป็น
ประเด็นที่ส ำคัญมำกนัก 

• สินค้ำส ำหรับผู้บริโภคท่ัว ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นสำมำรถจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ตำมปกติ เชน่ 
Modern Trade, ร้ำนค้ำปลีกทั่ว ๆ ไป, กำรรับจ้ำงผลิต, ฯลฯ หำกเป็นสินค้ำแบรนด์ของตนเองอำจต้อง
เน้นกำรประชำสัมพันธ์คุณสมบัติดังกล่ำว ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง บนบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้ำนั้น ๆ เองด้วย 

• อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินต่ำง ๆ วัสดุก่อสร้ำงที่กันไฟ กันน้ ำ วัสดุอุปกรณ์กันพำยุ ฯลฯ สำมำรถจ ำหน่ำย
ผ่ำนช่องทำงค้ำปลีก-ส่งภำยในประเทศ เช่น ร้ำน DIY, ร้ำน Hardware, ร้ำนขำยวัสดุก่อสร้ำงและอุปกรณ์
และวัสดุแต่งบ้ำนทั่ว ๆ ไป เช่น Home Depot, Lowe 
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• สินค้ำทั่วไปส ำหรับผู้บริโภค เช่น อำหำรเครื่องดื่ม ยำรักษำโรค อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสำรและ
เครื่องนุ่งห่มที่จะต้องเตรียมไว้ในที่หลบภัย (ส ำหรับพื้นท่ี ๆ มีเหตุฉุกเฉินบ่อยครั้ง) ก็ใช้ช่องทำงจัดจ ำหน่ำย
ตำมปกติ เช่น CVS, Walgreen  

ในปัจจุบันมีช่องทำงหำรำยได้ในรูปแบบใหม่ คือกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดท ำสื่อ Infographic 
ภำพยนตร์ แบบฝึกหัดหลบเลี่ยงและรับมือกับภัยพิบัติ ทั้งท่ีเป็นสิ่งพิมพ์ ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว ซึ่งผู้ประกอบกำร
ไทยทั้งที่เป็นบุคคลและที่เป็นองค์กรมีศักยภำพเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมำแล้ว มีสื่อที่เผยแพร่ทำง Social Media 
มำกมำยที่เป็นฝีมือคนไทยและได้รับกำรยอมรับและมอบรำงวัลจำกหลำยแหล่ง ซึ่งสินค้ำและบริกำรลักษณะนี้ มี
ช่องทำงให้น ำเสนอผ่ำนสื่อรูปแบบต่ำง ๆ และช่องทำงมำกมำยและสำมำรถกระจำยไปได้ทั่วโลก ทั้งกำรเสนอตัว
เพ่ือรับจ้ำงผลิตสื่อในลักษณะผู้รับจ้ำงงำนอิสระ และกำรน ำเสนอผ่ำนสื่อ Social Media ด้วยตนเองเพ่ือหำรำยได้
จำกโฆษณำก็เป็นไปได้ ในขณะเดียวกัน ก็จะยังเป็นช่องทำงที่สำมำรถใช้เพ่ือประชำสัมพันธ์สินค้ำที่เกี่ยวข้องได้อีก
ด้วย 
4.2.2 กลุ่มสินค้ำท่ีเหมำะกับช่วงหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ช่วงหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือที่เรียกว่ำกิจกรรมเพ่ือมนุษยธรรมนั้น ก็ชัดเจนอยู่เองว่ำ คงไม่ได้
จ ำหน่ำยให้ผู้ประสบภัยแต่เป็นกำรจ ำหน่ำยผ่ำนหน่วยงำนบรรเทำทุกข์ภัยให้ผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน แต่ผู้ประสบภัยที่
มีกำรเตรียมตัวไว้อย่ำงดี อำจมีกำรซื้อหำ กักตุนสินค้ำเหล่ำนี้ไว้ล่วงหน้ำแล้วผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยต่ำง ๆ 
ดังที่ได้กล่ำวไว้ก่อนหน้ำนี้แล้ว เช่น 

• สินค้ำอุปโภค-บริโภค เครื่องมือ อุปกรณ์กำรช่ำง เครื่องจักรขนำดใหญ่ที่มีใช้งำนในภำวะปกติอยู่แล้ว 
– ผู้ประกอบกำรที่จะได้เปรียบในกรณีนี้คือรำยที่มีคลังสินค้ำขนำดใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ อยู่แล้วหรือ
สินค้ำท่ีสำมำรถเพ่ิมสต๊อกได้อย่ำงรวดเร็ว ด้วยระบบขนส่งที่มีประสิทธิภำพเมื่อปริมำณควำมต้องกำร
พุ่งสูงขึ้นในระหว่ำงเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
ตัวอย่ำงร้ำนค้ำปลีก-ส่งที่จ ำหน่ำยสินค้ำ−สินค้ำอุปโภค-บริโภค เครื่องมือ อุปกรณ์กำรช่ำง เครื่องจักร 
• สินค้ำนวัตกรรมใหม่ๆ ส ำหรับช่วยผู้ประสบภัยเอำตัวรอดได้ เช่น หลอดกรองน้ ำที่สำมำรถกรองเชื้อ

ไวรัสจุลินทรีย์และสำรแขวนลอยในน้ ำได้ ไม้ขีดกันน้ ำกันพำยุท่ีจุดติดแล้วดับไม่ได้ ฯลฯ  
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ภำพตัวอย่ำงสินค้ำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีขำยอยูในสหรัฐฯ 

• วัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรม เคมีภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่น ำมำใช้สร้ำงที่พักชั่วครำวที่คงทนพอสมควรและ
สำมำรถสร้ำงเพ่ือใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็ว ง่ำยที่สุดก็ เช่น เต็นท์ หรือบ้ำนแบบ Knock-down ตู้ Container ที่แปลง
มำเป็นบ้ำนพัก เป็นต้น 

 
ภำพตัวอย่ำงบ้ำนที่สร้ำงจำกตู้คอนเทนเนอร์ (Shipping Container House) ในสหรฐัฯ 

อย่ำงไรก็ตำม ช่องทำงจัดจ ำหน่ำยส ำหรับสินค้ำในช่วงรับมือและฟ้ืนฟูนี้ก็มีผู้ใช้เป็นผู้ประสบภัย
ในขั้นสุดท้ำยอยู่ดี ไม่ว่ำจะเป็นกำรซื้อหำด้วยตนเอง ซื้อหำผ่ำนผู้รับเหมำ มีบริษัทประกันภัยรับผิดชอบค่ำเสียหำย
ให้ หรือจะมีหน่วยงำนภำครัฐฯ หรือองค์กรกำรกุศลช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรแทนให้ก็ตำม ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่และใน
เหตุกำรณ์ที่แตกต่ำงกันอำจมีตัวแปรที่ต่ำงกันไป โดยผู้ประกอบกำรและพันธมิตรในท้องถิ่นที่ประสบภัยอำจต้อง
ร่วมมือกันและคอยติดตำมสถำนกำรณ์อยู่ตลอดเวลำ ควำมรวดเร็วในกำรขยำยยอดกำรจัดจ ำหน่ำยและจัดส่ง
ล ำเลียงสินค้ำ (Scalability) เข้ำสู่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินจะเป็นกุญแจสู่ควำมส ำเร็จในธุรกิจที่เก่ียวข้องนี้ได้ในระยะยำว 
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5 วิเครำะห์ SWOT 
จุดแข็ง สิ่งที่ต้องพัฒนำเพิ่มเติม 
− สินค้ำของไทยมีคุณภำพสูง ในกำรผลิต และ

ประเทศไทยก็เป็นแหล่งทรัพยำกรและวัตถุดิบที่มี
คุณภำพ  

− ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำของไทยและผลิตภัณฑ์
อำหำรได้รับกำรยอมรับทั่วโลกด้ำนคุณภำพ หำก
พัฒนำสินค้ำที่ผลิตจำกยำงพำรำและวัตถุดิบด้ำน
อำหำรจำกไทยในบรรดำสินค้ำที่เหมำะกับเหตุ
ฉุกเฉินต่ำง ๆ ได้ย่อมได้เปรียบผู้ค้ำ 

− สินค้ำอำหำรจำกไทยมีสินค้ำนวัตกรรมใหม่ๆ 
ออกมำอยู่ เสมอ และสำมำรถน ำมำปรับใช้กับ
สินค้ำกลุ่มนี้ได้ เช่น ข้ำวมือถือ อำหำรกระป๋อง 
ขนมขบเคี้ยว โปรตีนบำร์ ฯลฯ 

− ผู้ประกอบกำรไทยยังไม่ค่อยคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในสินค้ำกลุ่ มนี้ โดยเฉพำะไม่มำกนัก 
เนื่องจำกเป็นเรื่องไกลตัว 

− สินค้ำกลุ่มวัสดุปรับปรุงบ้ำนพักอำศัยโดยเฉพำะ
กลุ่มวัสดุก่อสร้ำง มีจีนครองส่วนแบ่งตลำดหลัก
อยู่ 

 

โอกำส สิ่งท้ำทำย 
− ประเทศไทยมีภัยพิบัติที่เฉียบพลันและรุนแรงน้อย 

จึงเหมำะเป็นฐำนกำรผลิตที่สำมำรถผลิตและส่ง
สินค้ำจ ำเป็นในขณะเกิดภัยพิบัติในที่ต่ำง ๆ ได้
อย่ำงยั่งยืนกว่ำฐำนที่อ่ืน ๆ 

− ประเทศไทยมีปริมำณขยะอีกมำกที่ยังไม่ได้น ำ
กลับมำใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่  และยังสำมำรถ
น ำมำพัฒนำเป็นสินค้ำรีไซเคิลได้อีก 

− นักวิจัยไทยผลิตงำนวิจัยเรื่องต่ำง ๆ ทั้งที่ เป็น
นวัตกรรมใหม่ ๆ และที่เป็นกำรปรับปรุง แก้ไข
ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตมำกมำย  

− ประเทศไทยไม่ได้มีภัยพิบัติที่หลำกหลำย รุนแรง
และเฉียบพลันบ่อย ๆ เช่นในประเทศอ่ืน ๆ จึงมี
ประสบกำรณ์ กำรตระหนักรู้ ทักษะและควำม
พร้อมในกำรเผชิญหน้ำกับเหตุฉุกเฉิน 
 

6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
สคต.ไมอำมีมองเห็นโอกำสของกำรผลิตสินค้ำและบริกำรส ำหรับกลุ่มภัยพิบัติและบรรเทำ  

สำธำรณภัย โดยสำมำรถแยกเป็นประเภทของสินค้ำและบริกำรได้ดังนี้ 
กลุ่มสินค้า โอกาสสินค้าและบริการกลุ่มภยัพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 

1. กลุ่มลดผลกระทบอัน
อาจเกิดจากเหตุฉุกเฉิน 
(Mitigation) 

1. กำรรับจ้ำงผลิตหรือซื้อลิขสิทธิ์มำผลิตอุปกรณ์ทำงเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรเฝ้ำระวัง
เหตุ วัดอุณหภูมิของน้ ำทะเล วัดขนำดของคลื่น วัดระดับกำรสั่นสะเทือนของแผ่นดิน  
2. อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดค่ำควำมเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมทุกชนิดที่เป็นปัจจัยบ่งชี้ถึง
กำรเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ  
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กลุ่มสินค้า โอกาสสินค้าและบริการกลุ่มภยัพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 
3. สินค้ำกลุ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้ำนหรือแม้แต่ของใช้ประจ ำวันเพื่อช่วยลดปริมำณขยะ 
ลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์และก๊ำซเรือนกระจกอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดภำวะโลกร้อน 
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงต่ำง ๆ โดยเฉพำะวัสดุที่ทนไฟ  (Fire 
proof materials) สิ่ งปลูกสร้ำงที่ทนรับแผ่นดินไหวหรือพำยุ ได้  (Earthquake-
resistant/storm-resistant construction) เช่น ประตูเลื่อนป้องกันแรงพำยุเฮอริเคน 
5. ผู้ใช้แรงงำนรับจ้ำงงำนรับเหมำก่อสร้ำงต่ำง ๆ ในประเทศที่มีควำมเสี่ยงต่อเหตุ
ฉุกเฉินแต่ละประเภท 

2.  ก ลุ่ ม เ ต รี ย ม ค ว ำ ม
พร้อม (Preparedness) 

1. บริกำรด้ำนกำรจัดท ำสื่อ Infographic ภำพยนตร์ แบบฝึกหัดผ่ำนสื่อรูปแบบต่ำง ๆ 
และช่องทำงมำกมำย  
2. อำหำรส ำเร็จรูปต่ำง ๆ เครื่องดื่ม และยำที่มีคุณภำพดีและสำมำรถเก็บตุนไว้ได้
ยำวนำน 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือด ำรงชีวิตในช่วงเวลำเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เต็นท์ เรือยำง 
Survival Kit (ไฟฉำยมือและท่ีสวมศีรษะ มีด กรรไกร หลอดดูดน้ ำกรองเชื้อโรคและสิ่ง
สกปรก ชุดปฐมพยำบำล) เครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง   

3. กลุ่มกำรรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉิน (Response) 

เป็นสินค้ำที่ส ำเร็จรูปพร้อมใช้ในทันที ใช้ง่ำย สินค้ำที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งหน่วยงำน
กำรกุศลต่ำง ๆ จัดหำผ่ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เรี่ยไรและซื้อมำบริจำค ได้แก่ 
1. อำหำรกระป๋อง น้ ำดื่มบรรจุขวด อำหำรส ำเร็จรูปพร้อมทำน ยำรักษำโรคและชุด
รักษำพยำบำล เช่น ผ้ำพันแผล ยำรักษำแผลสด ฯลฯ 
2. อุปกรณ์ เครื่องใช้ประจ ำวัน เช่น ที่นอน หมอน ผ้ำห่ม ฯลฯ 
3. เครื่องมืออุปกรณ์ที่สอดคล้องกับเหตุฉุกเฉิน เช่น แผ่นดินถล่ม ก็น่ำจะต้องใช้รถ 
Back Hoe (Excavator) อุทกภัยก็จ ำเป็นต้องใช้ รถบรรทุกท้องสูง ๆ เรือ ชุดกันน้ ำ 
ควันไฟป่ำ ก็อำจจ ำเป็นต้องใช้หน้ำกำกกรองควันพิษ ถังออกซิเจน เป็นต้น  
4. สินค้ำนวัตกรรมใหม่ๆ ส ำหรับช่วยผู้ประสบภัยเอำตัวรอดได้ เช่น หลอดกรองน้ ำที่
สำมำรถกรองเชื้อไวรัส จุลินทรีย์และสำรแขวนลอยในน้ ำได้ 
5. วัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรม เคมีภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่น ำมำใช้สร้ำงที่พักชั่วครำวที่คงทน
พอสมควรและสำมำรถสร้ำงเพ่ือใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็ว ง่ำยที่สุดก็ เช่น เต็นท์ หรือบ้ำน
แบบ Knock-down ตู้ Container ที่แปลงมำเป็นบ้ำนพัก เป็นต้น 
6. ระบบขนส่งทั้งสินค้ำและผู้ประสบภัย 

4. กลุ่มฟ้ืนฟ ู(Recovery) สินค้ำพ้ืนฐำนที่เป็นสินค้ำส ำหรับผู้บริโภค ได้แก่ 
1. อำหำร เครื่องดื่ม ยำรักษำโรคทั่ว ๆ ไป 
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องเรือนและเครื่องใช้พ้ืนฐำนในครัวเรือนและส ำนักงำนชนิด
ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรซ่อมสร้ำง หรือน ำมำทดแทนสิ่งที่เสียหำย 
3. วัสดุก่อสร้ำง สิ่งปลูกสร้ำงแบบส ำเร็จรูป อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรขนำดใหญ่
ส ำหรับงำนก่อสร้ำงถำวรวัตถุ 
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7 สรุป  
คนส่วนใหญ่อำจมองว่ำในขณะเกิดเหตุ คงไม่อยำกไปฉวยโอกำสหำก ำไรกับสถำนกำรณ์เช่นนั้น 

จึงไม่อำจมองว่ำเป็นโอกำสทำงธุรกิจแต่อำจเป็นโอกำสเชิงศีลธรรมและมนุษยธรรมเสียมำกกว่ำ แต่ในควำมเป็น
จริงแล้วสินค้ำที่มีคุณภำพสูง นั้นย่อมได้ผลประโยชน์จำกกำรกุศล เช่น ในระหว่ำงเหตุสุนำมิในทะเลอันดำมันที่
ภำคใต้ของไทยที่มีผู้เสียชีวิตจ ำนวนมำกที่ไม่อำจแยกแยะตัวตนได้ ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติรำยหนึ่งได้ให้สปอนเซอร์
ด้วยสินค้ำของตนเองในกำรตรวจแยกแยะลักษณะทำงพันธุกรรม จนสำมำรถแยกแยะตัวตนของร่ำงผู้ประสบภัยได้
มำกมำย ภำยหลังเหตุกำรณ์ ผู้ประกอบกำรณ์รำยนั้นก็เป็นผู้จ ำหน่ำยเครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจแยกแยะลัษณะทำง
พันธุกรรมรำยใหญ่ที่สุดที่นิยมใช้ในวงรำชกำรทั่วทั้งประเทศไทย ในอีกแง่มุมหนึ่ง แม้ในขณะเกิดเหตุจะมีผู้มีจิต
ศรัทธำและองค์กรกำรกุศลบริจำคเพ่ือจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดหำสิ่งจ ำเป็นต่ำง ๆ มำช่วยเหลือผู้ประสบภัย หำกสิ่งจ ำเป็น
เหล่ำนั้นไม่มีผู้ผลิตและจ ำหน่ำยอยู่เลยแล้ว ควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ ก็คงจะเป็นไปไม่ได้อย่ำงแน่นอน ดังนั้นแม้จะท ำ
เพ่ือแสวงก ำไร แต่ก็ยังมีส่วนร่วมท ำให้ควำมช่วยเหลือเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่ดี 

อย่ำงไรก็ดี ในเบื้องต้นที่สินค้ำไทยจะมีโอกำสมำกโดยยังไม่ต้องท ำวิจัยและพัฒนำขึ้นมำใหม่ 
น่ำจะเป็นกลุ่มสินค้ำพ้ืนฐำนที่เป็นสินค้ำส ำหรับผู้บริโภคทั่วไป เช่น วัสดุก่อสร้ำงทั่ว ๆ ไป อุปกรณ์ เครื่องมือ 
อำหำรเครื่องดื่ม ยำรักษำโรคที่มีคุณภำพสูงในรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ หำกสำมำรถเข้ำสู่ตลำดในช่วงหลัง
วิกฤติกำล ทั้งในแง่ธุรกิจ (เพรำะระดับอุปสงค์ที่สูง) แง่จริยธรรม (รำคำที่เหมำะสม ไม่ฉวยโอกำสโก่งรำคำ) และยัง
เป็นโอกำสประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรสร้ำง Brand Experience ที่ดีในยำมวิกฤติส ำหรับผู้บริโภคในตลำดเป้ำหมำยอีก
ด้วย  

อนึ่งในบำงประเทศ (อำจไม่ใช่โอกำสในสหรัฐฯ) น่ำจะมีโอกำสด้ำนวิชำชีพของช่ำงเทคนิค/
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ สำยเคเบิลสื่อสำรนำนำชนิด เป็นต้น ในกำรซ่อมสร้ำงและ
ฟ้ืนฟูระบบสำธำรณูปโภคเพ่ือให้สำมำรถกลับสู่สภำวะปกติ โดยเร็วที่สุด หำกผู้ประกอบกำรของไทยมีสินค้ำหรือ
ทีมงำนผู้เชี่ยวชำญดังกล่ำวข้ำงต้นที่มีก ำลังและควำมสำมำรถพอที่จะให้บริกำรนอกเขตพ้ืนที่ประเทศไทยได้
ดังกล่ำวและต้องกำรหำงำนลักษณะเช่นนั้น กำรเสนอตัวเข้ำไปช่วยเหลือในยำมวิกฤตินับเป็นโอกำสเข้ำสู่ตลำดได้
อย่ำงดี ผู้ประกอบกำรประเภทนี้จ ำเป็นจะต้องเสนอตัวและประชำสัมพันธ์ตนเองให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยทั่วกันถึง
ศักยภำพของตน และคอยติดตำมข่ำวสำรเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินอยู่เสมอ กำรเข้ำสู่ตลำดเป้ำหมำยใหม่ ๆ ในช่วง
วิกฤติกำลนั้น นอกจำกเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือมนุษยธรรมและศีลธรรมแล้ว ยังเป็นโอกำสที่ดี ที่กฎระเบียบที่
กีดกันต่ำง ๆ อำจได้รับกำรผ่อนปรนและท ำให้สำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้ง่ำยขึ้น ซึ่งหำกเป็นตลำดที่มีศักยภำพสูงและมี
มำตรกำรกีดกันมำก อำจต้องหำพันธมิตรหรือทุ่มเทก ำลังเสำะหำช่องทำงอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกได้ในภำยหน้ำ 
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