บทที่ 1
สถานการณและแนวโนมสาธารณภัย
1.1 สถานการณสาธารณภัยโลก
องคการสหประชาชาติ (UN, World Population Prospects 2019 : Highlights) คาดวาประชากรโลก
จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ลานคน เปน 9,700 ลานคนในป พ.ศ. 2593 และมีแนวโนมการเพิ่มจํานวน
ประชากรผู สู ง อายุ ที่มี อายุ ม ากกว า 65 ป ที่ จํา เป น ต อ งไดรั บ การดูแ ลเป น พิ เศษ เนื่ องจากความกา วหน า
ด า นสาธารณสุ ข ทํา ให ป ระชากรโลกมี อ ายุ ขั ย เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลให เ กิ ด ความต อ งการขั้ น พื้ น ฐาน
ตอการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้นตามไปดวย
ขณะเดี ยวกัน การพัฒ นาด า นวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเติบ โตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
การคา และการลงทุน ที่มีการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภคเปนจํานวนมาก ทําใหขีดจํากัด
และศักยภาพในฟนตัวของทรัพยากรลดลง ประกอบกับการตั้งถิ่นฐาน การโยกยายถิ่นฐานและการขยายตัว
ของเขตเมืองไปยัง พื้น ที่เ สี่ย งจากการเกิดสาธารณภัย ทําใหเกิดการแขงขัน เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชากร ทําใหระบบนิเวศถูกทําลายอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การผันแปรของฤดูกาล ระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและกลายเปนปญหาใหญ
ที่หลายประเทศทั่วโลกตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได
ศูนยวิจัยการระบาดวิทยาของภัยพิบัติ (Centre for Research on the Epidemiology of Disaster :
CRED, UNDRR) ไดรวบรวมขอมูลสถานการณความเสี่ยงภัยของโลก (Global Risk) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
สถิติการเกิดสาธารณภัยทั่วโลกในรอบ 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2551 - 2560) พบวามีสาธารณภัยเกิดขึ้นเฉลี่ย
343 ครั้งตอป มีผูเ สีย ชีวิต จํานวน 11,755 คน และมูล คาความเสีย หายทางเศรษฐกิจ คิดเปน 130,000
ลานเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ พ.ศ. 2562 เกิดสาธารณภัย จํานวน 396 ครั้ง ซึ่งในทวีปเอเชียมีสถิติการเกิด
สาธารณภัย สูงที่สุด ในโลก คิด เปน รอยละ 40 ของการเกิด สาธารณภัย ทั่ว โลก โดยมีอุท กภัย และวาตภัย
เปน สาเหตุหลัก สงผลใหมีผูเสียชีวิตและผูไดรับผลกระทบสูงที่สุด ดังแผนภาพที่ 1-1 และแผนภาพที่ 1-2
อยางไรก็ตาม แมวา การเกิดสาธารณภัย จะมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีมูล คาความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น หากแตพบวาจํานวนผูเสียชีวิตกลับมีแนวโนมลดลง เนื่องจากทุกประเทศมีการลงทุน
เพื่อการจัดการสาธารณภัยที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ราง) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. .... / 1

(ที่มา: Centre for Research on the Epidemiology of Disaster, 2019)
แผนภาพที่ 1-1 สถิติการเกิดสาธารณภัยทั่วโลกในป พ.ศ. 2562

(ที่มา: Centre for Research on the Epidemiology of Disaster, 2019)
แผนภาพที่ 1-2 สถิติการเกิดสาธารณภัย จํานวนผูเ สียชีวิต และผูไดรับผลกระทบในป พ.ศ. 2562

Global Climate Risk Index 2020 รายงานระดับความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศใหประเทศตาง ๆ เตรียมการรับมือกับสถานการณและแนวโนมความรุนแรงของภัยอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน การเกิดพายุ อุทกภัย คลื่นความรอน รวมถึง
ฤดูกาลที่แปรปรวนและความผันผวนของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน (Extreme weather event)
โดยจัดใหประเทศไทยอยูในอันดับ 8 ของประเทศที่ไดรับผลกระทบสูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในชวง 20 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2542 - 2561)
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel
on Climate Change : IPCC) ไดระบุวา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่มีความเปราะบางสูง
ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจทําใหระดับน้ําทะเลเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงถึง 1.1 เมตร
ภายในป พ.ศ. 2643 อีกทั้งองคกรที่ไมแสวงหากําไร Climate Central ไดทําการศึกษากรณีสภาพภูมิอากาศ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีแนวโนมทําใหเกิดสาธารณภัยตอเมืองใหญทั่วโลกที่อยูตามแนวชายฝงทะเล เชน
เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย เมืองเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จะมีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงจากน้ําทวมพื้นที่ตามแนวชายฝงและการทรุดตัว
ของพื้นดิน
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สํานักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster
Risk Reduction : UNDRR) ไดศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย พบวา หากประเทศ
มีการลงทุนดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 1 เหรียญสหรัฐ จะสามารถปองกันและลดความเสียหาย
จากสาธารณภั ย ได เ ท า กั บ 7 เหรี ย ญสหรั ฐ สอดคล อ งกั บ กรอบการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และพันธกิจของกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พ.ศ. 2558 - 2573 วาดวยการลงทุนดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งที่ใชโครงสรางและไมใช
โครงสราง เพื่อลดความสูญเสียดานชีวิต ทรัพยสิน เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อนําไปสูสังคมความปลอดภัย
แบบยั่งยืน (องคการอุตุนิยมวิทยาโลก, 2563)
รายงานการประเมินสถานการณโลกดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Global Assessment
Report on Disaster Risk Reduction: GAR) กลาววาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกถือเปนความเสี่ยง
สําคัญที่สงผลใหเกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรง ซับซอน และสงผลกระทบในวงกวาง จึงไดเสนอแนวทาง
การดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยใหความสําคัญกับกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลด
ความเสี่ย งจากภัย พิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 และกํา หนดแนวทาง นโยบายในการจัด การสาธารณภัย
ดวยนวัตกรรมเชิงแนวคิดที่มีความยืดหยุนและรวดเร็ว มีการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ และเชื่อมโยง
ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ เพื่อการจัดการปญหาหลาย ๆ ดานเขาไวดวยกัน โดยใชการมีสวนรว ม
จากผูปฏิบัติไปสูการถอดบทเรียนและสังเคราะหองคความรู เพื่อใหสามารถนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติ
ตลอดจนการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเพื่อรวมกันในการจัดการปญหา การถายทอดนวัตกรรม
กระบวนการและกลไกในการรับมือกับสาธารณภัยรูปแบบตาง ๆ

1.2 สถานการณสาธารณภัยประเทศไทย
สถานการณ ส าธารณภั ย ของประเทศไทยที่ เ กิ ด ขึ้ น และสร า งความสู ญ เสี ย ต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
ของประชาชนที่มผี ลกระทบรุนแรงสรุปไดดังนี้
1.2.1 อัคคีภัย (Fire)
อัคคีภัย เปนภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ โดยความรอนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล จะทําใหเกิด
การติ ด ต อ ลุ ก ลามไปตามบริ เ วณที่ มี เ ชื้ อ เพลิง เกิด การลุก ไหมตอ เนื่อ ง หากปลอ ยเวลาของการลุก ไหม
นานเกินไป จะทําใหเกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้น โดยหากมีเชื้อเพลิงหนุนความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื้อเพลิง
ไดแก สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ ที่มีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาป
จากการจุดติดใด ๆ หรือ จากการสันดาปเอง
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(ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2561)
แผนภาพที่ 1-3 ผลกระทบที่เกิดจากจากอัคคีภัย ระหวางป พ.ศ. 2554–2561

1.2.2 วาตภัย (Storm)
วาตภัย เปนปรากฏการณธรรมชาติที่มีสาเหตุจากลมแรง จนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคาร
บ า นเรื อ น สิ่ ง ก อ สร า ง ต น ไม เรื อ กสวนไร น า ยานพาหนะ และระบบสาธารณู ป โภค เช น ระบบไฟฟ า
ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม รวมถึงชีวิตของประชาชน สําหรับประเทศไทย วาตภัยมีสาเหตุจากปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ คือ พายุฝนฟาคะนอง พายุฤดูรอน พายุลมงวง และพายุหมุนเขตรอน (ดีเปรสชัน โซนรอน
ใตฝุ น) ซึ่งพายุ หมุน เขตรอน จะส งผลกระทบตอพื้นที่ เปน บริเวณกวางนับ รอยตารางกิโ ลเมตร โดยเฉพาะ
บริเวณรอบศูนยกลางของพายุจะเปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากวาตภัยมากที่สุด

(ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2561)
แผนภาพที่ 1-4 ผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย ระหวางป พ.ศ. 2554–2561
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1.2.3 อุทกภัย (Flood)
อุทกภัย เปนเหตุการณที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมเปนเวลานาน ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก
น้ํ า ท ว มฉั บ พลั น น้ํ า ท ว มขั ง และน้ํ า ล น ตลิ่ ง ประชาชนได รั บ ความเดื อ ดร อ น สิ่ ง สาธารณประโยชน
และทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ไดแก มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทยในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อาวไทยและภาคใตในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม รองมรสุมที่พาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง รวมถึ ง หย อ มความกดอากาศต่ํ า และพายุ ห มุ น เขตร อ น (ดี เ ปรสชั่ น โซนร อ น และไต ฝุ น )
นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไมไดเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เชน อางเก็บน้ํา เขื่อนแตก เปนตน
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(ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2561)
แผนภาพที่ 1-5 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย ระหวางป พ.ศ. 2554–2561

1.2.4 ภัยจากดินโคลนถลม (Landslide)
ภั ย จากดิ น โคลนถล ม มั ก เกิ ด ขึ ้น พรอ มกัน หรือ เกิด ตามมาหลัง จากเกิด น้ํ า ปา ไหลหลาก
อัน เนื่องมาจากพายุฝนที่ทําใหเกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่องรุนแรง สงผลใหมวลดินและหินไมสามารถรองรับ
การอุมน้ําได จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโนมถวงของโลก ปจจุบันปญหาดินโคลนถลมเกิดบอยครั้ง
และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย เชน การตัดไมทําลายปา การทําการเกษตร
ในพื้นที่ลาดชัน การทําลายหนาดิน เปนตน
1.2.5 แผนดินไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami)
แผนดินไหว เปนปรากฏการณธรรมชาติ มีสาเหตุเกิดจากการสั่นสะเทือนอยางรุนแรงของพื้นดิน
ในชวงเวลาหนึ่ง เกิดขึ้นจากแรงเสียดทานระหวางชั้นหินและชั้นดินภายใตผิวโลกตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก
ที่มีพลังและยั งเคลื่อนตัวอยูทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย ในชวงหลายปที่ผานมาบริ เวณภาคเหนื อ
และภาคตะวันตกของประเทศที่อยูในแนวรอยเลื่อนไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวบอยครั้งขึ้น ซึ่งสรางความ
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เสียหายใหแกอาคารบานเรือนและทรัพยสินของประชาชน ดังเชน กรณีจังหวัดเชียงราย เมื่อป พ.ศ. 2557
ความรุนแรงขนาด 6.3 รวมทั้งเกิดแผนดินไหวตาม (Aftershock) อีกนับพันครั้ง นอกจากนี้ แผนดินไหว
ขนาดใหญ ในมหาสมุ ทรยังอาจทํ าให เกิ ดสึน ามิเคลื่อนตัว ดว ยความเร็ว สูง มีพลังรุน แรงสามารถเคลื่อนได
เปนระยะทางไกล และเมื่อเคลื่อนที่เขาสูบริเวณชายฝงทะเลจะทําใหเกิดเปนคลื่นขนาดใหญที่เรียกวา “สึนามิ”
(Tsunami) กอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงตอชีวิตและทรัพยสินของผูคนที่อาศัยอยูตามบริเวณชายฝง
ดังที่เคยเกิดขึ้นบริเวณภาคใตฝงทะเลอันดามันในป พ.ศ. 2547 ซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิตถึง 5,395 ราย
1.2.6 ภัยแลง (Drought)
ภัยแลง เกิดจากธรรมชาติสภาพอากาศแหงแลงและขาดแคลนน้ําเปนระยะเวลานาน โดยทั่วไป
เกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ที่ไดรับน้ําอยางสม่ําเสมอเกิดฝนตกต่ํากวาคาเฉลี่ย การเกิดภัยแลงในแตละปสงผลกระทบตอ
เกษตรกร ซึ่งถือวาเปนประชากรสวนใหญของประเทศ รวมทั้งยังสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวมเปนอยางมาก และนับวันสถานการณภัยแลงจะมีแนวโนมความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบเป น วงกว า งมากขึ้ น เนื่ อ งจากความต องการใช น้ํ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามอัต ราการเพิ่ มของประชากร
การขยายพื้นที่เกษตรกรรม และการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

(ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2561)
แผนภาพที่ 1-6 ผลกระทบทีเ่ กิดจากภัยแลง ระหวาง ป พ.ศ. 2554 - 2560

1.2.7 โรคระบาด (Infectious disease)
โรคระบาด เปนโรคติดตอหรือโรคที่ยังไมทราบสาเหตุของการเกิดโรคแนชัดซึ่งอาจแพรไปสูผูอื่น
ไดอย างรวดเร็ ว และกว า งขวาง หรื อมี ภ าวะของการเกิ ดโรคมากกวา ปกติที่ เคยเปน มา (พระราชบัญ ญั ติ
โรคติ ด ต อ, 2558) โดยจุ ดเริ่ มต น ของโรคสามารถแพรกระจายลุก ลามไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่อยูไกลออกไป
ประกอบดวย 1) โรคติดเชื้ออุบัติใหม (Emerging Infectious Diseases) หมายถึง โรคติดเชื้อที่มีแนวโนมที่จะ
พบมากขึ้น ในอนาคตอันใกล รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหมในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะแพรระบาดเขาไปสูอีกที่หนึ่ง
รวมถึงโรคติด เชื้อที่เคยควบคุมไดดวยยาปฏิชีวนะแตเ กิดการดื้อยา เชน โรคเอดส โรคซาร โรคไขหวัดนก
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โรคไขหวัดใหญสายพันธุ H1N1 (2009) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เปนตน และ 2) โรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา (Re-emerging
Infectious Diseases) หมายถึง โรคติดเชื้อที่เคยแพรระบาดในอดีต และสงบไปแลวเปนเวลานานหลายป
แตกลับมาระบาดขึ้นอีกตัวอยางโรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา เชน โรคไขปวดขอยุงลาย กาฬโรค วัณโรค ไขเลือดออก
และมาลาเรีย เปนตน
1.2.8 ภัยจากไฟปาและหมอกควัน (Forest fire and smoke)
ภัยจากไฟปาและหมอกควัน โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นในปาธรรมชาติหรือสวนปาแลวลุกลามไปไดโดยอิสระ
ปราศจากการควบคุม ตลอดจนเปนผลใหฝุนควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปด
เกิ ด อั น ตรายต อ ทรั พ ย สิ น และสุ ข ภาพของประชาชน ในอนาคตสถานการณ ไ ฟป า และหมอกควั น มี แ นวโน ม
ความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอสุ ขภาพ คุณภาพชี วิต และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ
1.2.9 ภัยจากการคมนาคม
ภัยจากการคมนาคม เปนอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ทางน้ํา และทางอากาศซึ่งสงผลตอชีวิต
และทรั พย สิ น ของประชาชนก อให เ กิ ดความสูญ เสีย ต อเศรษฐกิ จ และสังคม แบ งออกเป น 4 สาขา ไดแ ก
การคมนาคมทางถนน การคมนาคมทางราง การคมนาคมทางน้ํา และการคมนาคมทางอากาศ ประเทศไทย
มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2561 องคการ
อนามัยโลก (WHO) ไดจัดอันดับใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเปนอันดับ 9 ของโลก
ซึ่งมีมูลคาความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 5 แสนลานบาทตอป
1.2.10 ภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non – Traditional Threats)
ภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non – Traditional Threats) เปนภัยที่สงผลกระทบตอความมั่นคง
ของประเทศในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร โดยมีแนวโนมความรุนแรง
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีปจจัยจากกระแสโลกาภิวัฒน การเปดเสรีการคา การเงิน การลงทุน ความกาวหนาทางการสื่อสาร
และเทคโนโลยี ตลอดจนการยายถิ่นฐานของประชากร (ประยุทธ จันทรโอชา, พลเอก. กองทัพไทยกับภัย
คุกคามรูปแบบใหม, 2551) ตัวอยางภัยคุกคามรูปแบบใหมที่ประเทศไทยกําลังเผชิญ อาทิเชน
ป (พ.ศ.)
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563

ภัยคุกคามรูปแบบใหม
มลพิษทางอากาศประเภท PM2.5 (Particulate Matter : PM)
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019

(ราง) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. .... / 7

(ราง) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. .... / 8

1.3 ปฏิทินสาธารณภัยในประเทศไทย
ปฏิทินสาธารณภัยในประเทศไทยเปนการแบงตามหวงเวลาของการเกิดภัยนั้น ๆ ในรอบ 1 ป ประกอบดวย อุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหว พายุฤดูรอน อัคคีภัย ไฟปา ภัยหนาว
ดังแผนภาพที่ 1-7
ภัย/เดือน
อุทกภัย

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ทุกภาค

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ภาคใต

ภัยแลง
แผนดินไหว

ฝนทิ้งชวง

ฤดูแลงทั่วทุกภาค

ฝนทิ้งชวง
เนนพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ที่มีรอยเลื่อน ตามขอมูลกรมทรัพยากรธรณี

พายุฤดูรอน
ทุกภาค

อัคคีภัย
ปใหม

ไฟปา

ตรุษจีน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง/ตะวันออก/ใต
ภาคเหนือ

ภัยหนาว

หมายเหตุ :

ภาคเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ

เฝาระวังตลอดป
แผนภาพที่ 1-7 ปฏิทินสาธารณภัยในประเทศไทย
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1.4 กรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เปนแผนแมบทในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศ โดยการบู ร ณาการจากพัน ธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ ทั้งในระดับ สากลและระดับ
ภูมิภาค แนวนโยบายแหงรัฐที่ มีความสําคัญต อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่ อใหทุกภาคสว น
ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม และเปนหุนสวน (Disaster Risk Reduction Partnership) ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ เพื่อมุงสูการจัดการสาธารณภัยแบบองครวมอันจะนําไปสูการสรางความปลอดภัย
ใหแกประชาชน
1.4.1 กรอบแนวคิดระดับสากล
(1) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2558 - 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs
2015-2030)
เป นเป าหมายเกี่ ยวกั บการพัฒนาระดับ นานาชาติซึ่งจัดทําขึ้น โดยองคการสหประชาชาติ
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อมุงขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ สานตอภารกิจที่ยังไมบรรลุผลสําเร็จ
ภายใตเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) และเนนการพัฒนา
ที่สมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใหประเทศตางๆ นําไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ เกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเปาหมายการพัฒนาที่ตองการบรรลุ 17
เปาหมาย ในชวงระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2573) สําหรับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวของกับการจัดการ
สาธารณภัย ไดแก เปาหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรู ปแบบในทุกที่ โดยเนนสร างภูมิตานทานและลด
ผลกระทบของเหตุรุนแรงจากสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตอคนยากจน
และผูที่อยูในสถานการณเสี่ยง เปาหมายที่ 11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิตานทาน และยั่งยืน ดวยการลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีภูมิตานทานตอภัยพิบัติและใหพัฒนาและดําเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองครวม
ในทุกระดับ และเปาหมายที่ 13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นที่มุงสรางเสริมความเขมแข็ง ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัวของประเทศโดยรวม
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
(2) กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) หรือ “กรอบเซนได”
เป น พิ มพ เ ขี ย วของโลกในการลดความเสี่ย งจากภัย พิบัติแ ละลดการสู ญ เสีย ชีวิต วิถีชีวิ ต
และสุขภาพ ตลอดจนความสูญเสียตอสินทรัพยทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดลอมของบุคคล
ธุรกิจ ชุมชน และประเทศไดอยางเปนรูปธรรมมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 15 ป โดยมีเปาหมายมุงเนน
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คือ การปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิม และเนน
มาตรการและวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในการป อ งกั น และลดความล อ แหลมเปราะบาง และเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการเตรี ย มความพร อ มในการเผชิ ญ เหตุ การฟ น ฟู ใ ห ก ลั บ คื น สภาพได อ ย า งรวดเร็ ว และดี ขึ้ น กว า เดิ ม
ประกอบดวยพันธกิจ 4 ประการ คือ 1) เขาใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 2) เสริมสรางศักยภาพในการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 3) ลงทุนในดานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อใหพรอมรับมือและฟนคืน
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กลับไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ 4) พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟนสภาพและซอมสรางใหดีกวาเดิมภายหลังเกิดภัยพิบัติ
(3) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)
เปนเวทีความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมี
วัตถุประสงคสูงสุด “เพื่อรักษาระดับความเขมขนของปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับ
ที่มนุษยไมกอใหเกิดการรบกวนตอระบบภูมิอากาศโลก ระบบนิเวศสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน” นอกจากนี้ UNFCCC ไดมีการประชุม
สมัชชารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ (Conference Of the Parties: COP) เปนประจําทุกปตั้งแตป พ.ศ. 2537
จนถึ ง ป จ จุ บั น อย า งไรก็ ต าม การดํ า เนิ น งานด า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศตามข อ กํ า หนด
ของ UNFCCC ที่ ผ า นมานั้ น ไม เ พี ย งพอที่จ ะแกไขปญ หาการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศที่เกิ ดขึ้น ได
ในป พ.ศ. 2558 จึงไดมีการรับรอง “ความตกลงปารีส” (Paris Agreement) ซึ่งใหความสําคัญตอการปรับตัว
ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทุกประเทศรวมกําหนดเปาหมายระดับโลกรวมกัน
เพื่ อลดความรุน แรงอัน เกิ ดจากสาธารณภั ย และลดความเปราะบางของประชากรตอความเสี่ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย
1.4.2 กรอบแนวคิดประเทศไทย
(1) ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
เปนยุทธศาสตรของประเทศที่มุงเนนการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใชดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายของการพัฒนาประเทศ ใหมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ไดแก ดานความมั่นคง
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุงใหประชาชนมีชีวิต
และความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมถึงการวางรากฐานและการจัดการโครงสรางของประเทศ เพื่อมุงสูความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเปนศูนยกลาง ทั้งนี้ ไดกําหนด
ใหประเด็น “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” เปนหนึ่งในวาระสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งระบุไวใน
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตร ที่ 4 การเติบ โตที่เป นมิตรกับ สิ่งแวดล อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยื น
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมพรอมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
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(3) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2562 - 2565
เปนแผนหลักของชาติที่เปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับ
ยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ โดยมีนโยบายที่ 13 การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอม
แหงชาติเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ที่มุงให
ความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และผนึกกําลัง
ในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตรในการรับมือสาธารณภัย การทบทวน ปรับปรุงการพัฒนาแผนงาน โครงการ
งบประมาณของหนวยงาน การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพื่อการเตรียมพรอมรับมือภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ และการพัฒนาองคความรูแกบุคลากรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
(4) กรอบแนวคิดในการจัดทํานโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ มีมติในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เห็นชอบกรอบแนวคิดในการจัดทํานโยบายการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ โดยนําหลักการ “Smart DRM for 3s : SEP - SDGs - SFDRR” คือ การจัดการ
ความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย แบบอั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ สร า งภู มิ คุ ม กั น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(Sufficiency Economy Philisophy : SEP) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อลดความเสี่ยงเดิมและปองกันความเสี่ยงใหม (Sendai
Framework on Disaster Risk Reduction : SFDRR) มาเปนแนวทางการดําเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ
ความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย แบบองค ร วมที่ ป ระกอบด ว ยฐานคิ ด กรอบการปฏิบั ติ และการวางเปาหมาย
ซึ่งกรอบแนวคิดดังกลาว มีทิศทางพัฒนาที่ใหความสําคัญกับเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1) ทุกภาคส วนในสั งคมต องเข าใจความเสี่ ยงของตัว เองอยางครอบคลุ ม ทั้งมิติ ของภั ย
ความเปราะบาง และความลอแหลม
2) ประเทศไทยตองมีฐานขอมูลความเสี่ยงที่ทันสมัย และประชาชนทุกคนสามารถเขาถึง
และใชประโยชนได
3) การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะของประเทศและทองถิ่นจะตองมี
การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
4) ประเทศไทยตองมีศูนยกลางในการพัฒนาและตอยอดงานวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
5) การเตรียมความพรอมและการจัดการในภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยของประเทศจะตองมี
เอกภาพยิ่งขึ้นและสามารถสอดรับกับมาตรฐานการปฏิบัติสากลและหลักธรรมาภิบาล
6) การฟนฟูและบูรณะความเสียหายจากสาธารณภัยเพื่อการซอมสรางที่ดี และยั่งยืนกวาเดิม
ตองทําบนฐานขอมูลความเสียหายและความตองการของประชาชนที่เปนระบบ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
7) ประเทศไทยตองมีความพรอมในการเปนหุนสวนการพัฒนาดานการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยในกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และความมั่นคง
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นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายใตพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573
(SFDRR)
แผนระดับ
1

ดานที่ 1
ดานความมั่นคง
ขอ 4.2 การปองกัน
และแกไขปญหา
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ขอยอย 4.2.1

แผนระดับ
2

แผนยอยการปองกันและ
แกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง
สวนการรักษาความมันคง
ภายในราชอาณาจักร
และการพัฒนาประเทศ
แนวทางการพัฒนา 6

ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

แผนระดับ 3

ดานที 2
ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ดานที 5
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ดานที 6
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ขอยอย 4.4.2 สรางและ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ขอ 4.3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตร
ตอสภาพภมิอากาศ / ขอยอย 4.3.2

ขอ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
ตอบสนองความตองการ
และใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ขอยอย 4.1.2

ขอ 4.5 พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตร
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม / ขอยอย 4.5.1

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580

ประเด็นที่ 1
ความมั่นคง

ประเด็นที่ 7
โครงสรางพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

แผนยอยโครงสราง
พื้นฐาน
ดานคมนาคมและระบบ

ประเด็นที่ 19
การบริหารจัดการ
น้ําทั้งระบบ
แผนยอยการพัฒนา
การจัดการน้ําเชิงลุมน้ํา
ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงดานน้ําของประเทศ

แนวทางการพัฒนา ๓

แนวทางการพัฒนา ๔

การขนสงทางถนน

ความตกลงปารีส (Paris Agreement)
ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติฯ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

จัดระบบการจัดการน้ํา
ในภาวะวิกฤติฯ

ความเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆ

แผนที่ เกี่ ยวข อง เช น แผนบรรเทาสาธารณภั ยกระทรวงกลาโหม 2558,
แผนเตรียมพร อ มแหงชาติ (พ.ศ.2560-2564), นโยบาย และแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศ (พ.ศ.2560-2569), แผนยุทธศาสตร
เตรี ย มความพร อ มป องกั นและแก ไขป ญหาโรคติ ดต ออุ บั ติ ใหม แห งชาติ
(พ.ศ.2560-2564), แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.2560-2564),
แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2560-2564), แผนยุทธศาสตร
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ศ.2560-2564)
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ดานที่ 3
กฎหมาย

ดานที่ 6
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ดานที่ 9
สังคม

แผนความมั่นคง
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 12)
(พ.ศ.2560-2565)

แผนปฏิรูปประเทศ
ดานที่ 2
การบริหาร
ราชการ

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580)

ยุทธศาสตรที่ 1
ขอ 3.4
ลดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพและ
ใหทุกภาคสวน
คํานึงถึง
ผลกระทบ
ตอสุขภาพ

ดานที่ 8
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2
ขอ 3.3
เสริมสราง
ศักยภาพชุมชน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชน
และการสราง
ความเขมแข็ง
การเงินฯ

ยุทธศาสตรที่ 4
ขอ 3.6 บริหาร
จัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงดาน
ภัยพิบัติ

แผนพัฒนาภาค

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 5
ขอ 5.7
การพัฒนาระบบ
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ทั้งทางบก
และทางทะเล
ของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 10

ขอ 3.6
สรางความ
เปนหุนสวน
การพัฒนากับ
ประเทศในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค
และนานาชาติ

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม

แผนงานที่ 4
การพัฒนาระบบ
การเตรียมพรอม
แหงชาติ
รองรับนโยบายที่ 13
พัฒนาระบบการ
เตรียมพรอมแหงชาติ
เพื่อเสริมสรางความ
มั่นคงของชาติ

แผนปฏิบัตริ าชการ ...... ป
แผนปฏิบัติราชการประจําป

แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.)

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ
แผนปฏิบตั กิ ารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนชุมชน/ หมูบ าน

แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาทองถิน่
แผน อบจ.

แผนพัฒนาอําเภอ

แผน อบต./เทศบาล

แผนหมูบาน/ชุมชน

หมายเหตุ

ความเชื่อมโยง
เกี่ยวของโดยตรง

แผนภาพที่ 1-8 แผนผังความเชื่อมโยงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติกับแผนอื่นๆ

1.5 บทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผานมา
1.5.1 บทเรียนจากการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558
จากการประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558
ไปสูการปฏิบัติ ยังคงพบประเด็นปญหาสําคัญที่ควรผลักดันใหเกิดการพัฒนาในแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติฉบับตอไป สรุปไดดังนี้
(1) ดานการบริหารจัดการ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิม
ที่เ น น การจัดการสาธารณภั ย มาเป น การจัด การความเสี่ย งจากสาธารณภัย โดยเปน แผนยุทธศาสตรที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ซึ่งหลักการและเจตนารมณของแผนดังกลาว มีความสอดคลองกับกรอบนโยบายและบริบท
ในช ว งจัด ทํ าแผน แต กลไกการขับ เคลื่ อนระดั บ นโยบาย (คณะกรรมการปองกั นและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ/คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ) ยังขาดความตอเนื่องในการผลักดันการดําเนินงานเชิงนโยบาย
ซึ่งจะสงผลตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลไกในระดับปฏิบัติ (กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับพื้นที่) ทําใหขาดความรวมมือในการริเริ่มและดําเนินการในดานการจัดการสาธารณภัย
ทั้งนี้ หนวยงานในระดับปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานรวมกันในภาวะฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตาม
ทุกหนวยงานควรใหความสําคัญกับการจัดการสาธารณภัยในทุกชวงเวลา
(2) ดานการขับเคลื่อนแผนฯ
กระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ ปจจุบันมีลักษณะสื่อสารทางเดียวซึ่งยังไมเพียงพอใน
การสรางการรับรูและพัฒนาความเขาใจและการรับรูแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติมีอยู
อยางจํากัด แมวาจะมีกลไกผูประสานงานดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับตาง ๆ แตการรับรูถึง
การมีอยูของแผนยังมีนอย ดังนั้น การประชาสัมพันธแผน การขับเคลื่อนแนวทางการจัดทําแผนแบบบูรณาการ
และมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางจริงจัง การใหขอเสนอแนะเชิงวิชาการและการใหคําปรึกษาแกหนวยงาน
จึงมีความจําเปนและมีสวนชวยใหการขับเคลื่อนแผนเกิดเปนรูปธรรม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณดานการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตั้งแตการปองกันและเตรียมความพรอมจนถึงการฟนฟู จึงเปนปจจัยที่จะทํา
ใหแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม
(3) ดานผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558
พบวาการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉินมีการขับเคลื่อนมากกวายุทธศาสตรอ่ืน ๆ สะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทยยังคงใหความสําคัญกับการจัดการสาธารณภัยในขั้นตอนของการเตรียมความพรอมเผชิญเหตุ
การตอบโตสถานการณ การบรรเทาทุกขสงผลทําใหการจัดการในภาวะฉุกเฉินมีความกาวหนาและเปนระบบ
มากขึ้น ปญหาที่ทําใหยุทธศาสตรอื่นไมเกิดการขับเคลื่อนเทาที่ควรคือขาดการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช
ในการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ซึ่ งเปน ผลมาจากการขาดการตอยอดงานวิจัย และการพิจ ารณา
องคความรูที่เกี่ยวข องกับการจั ดการความเสี่ยงจากสาธารณภั ย อีกทั้ งขาดการกําหนดเปาประสงค คาเปาหมาย
ที่ชัด เจน และการกําหนดตั วชี้ วัดสงผลให การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของแผนในแตล ะระดั บไมส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ไดมีการตั้งไว
(ราง) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. .... / 13

1.5.2 บทเรียนจากการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยที่ผานมา
(1) ดานโครงสราง องคกร และกลไกการจัดการสาธารณภัย
การกําหนดกลไกการจัดการสาธารณภัยที่ชัดเจนและไดถูกนํามาใชอยางเปนระบบภายใต
แผนการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 สงผลใหการจัดการสาธารณภัยมีความเป น
เอกภาพมากขึ้น ตั้งแตการเตรียมความพรอม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูผูประสบภัย ซึ่งพบวา
แตละสวนราชการและหนวยงานไดรวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง เปนระบบ มีเอกภาพมากขึ้น แตตองมี
การปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการจัดการสาธารณภัยหลักคือ พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อใหครอบคลุมในทุกมิติของการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในอนาคต
(2) ดานกระบวนการวางแผน และการสนับสนุน
ปจ จุบัน การจัด การสาธารณภัย มีก ารทํา งานเชิง บูร ณาการรว มกัน กับ หลายหนว ยงาน
และภาคสวนตาง ๆ แตยังคงมีลักษณะเปนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตนเอง (Agency-based)
มากกวาการดําเนินงานไปตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนที่วางไว (Strategy-based) และเมื่อเกิดเหตุการณ
สาธารณภั ย ยั งมุ งเน นการจั ด การบนฐานแนวคิด แบบเดิ มที่ ให ความสําคั ญ กั บ การจัด การในภาวะฉุก เฉิ น
(Emergency Response) เพื่อการแกไขเฉพาะหนามากกวาการรวมหารือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลไก
การจัดการสาธารณภัย ใหมีป ระสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการขับ เคลื่อนการจัด การความเสี่ย ง
จากสาธารณภัยในทุกชวงเวลา
(3) ดานองคความรู และขอมูลเกี่ยวกับสาธารณภัย
จากการทบทวนบทเรียนที่ไดรับหลังจากเกิดสาธารณภัย พบวาหนว ยงานในการจัดการ
สาธารณภัยมีบุคลากรไมเพียงพอ ขาดองคความรู ความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขาดความเชี่ยวชาญ
ในลักษณะสหวิทยาการ ตลอดจนความสามารถในการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ ดังนั้น การสราง
การรับรู การสงเสริมความตระหนักรูเพื่อปองกันการตื่นตระหนก และการเตรียมความพรอมใหแกประชาชน
การจัดทําแนวทางการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย (Risk Map) รวมถึง
การใชเทคโนโลยีที่เ หมาะสมในการจัดการสาธารณภัย โดยการนําองคความรูทางวิช าการและนวัตกรรม
จากการวิจัยที่เกี่ยวของมาทบทวนปรับปรุงระบบการจัดการสาธารณภัยของประเทศจะสงผลใหการจัดการ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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1.6 บทสรุป
จากการวิเคราะหและประเมินสถานการณอยางรอบดาน ทั้งสถานการณโลกและประเทศไทย เห็นไดวา
ประชากรทั่วทุกมุมโลกตางก็มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนภัยจากธรรมชาติ ภัยจาก
สิ่งแวดลอม ภัยที่เกิดจากมนุษย และภัยจากการคมนาคม โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ซึ่งมีประเทศไทย
อยูในภูมิภาคนี้ พบวา มีความเสี่ยงสูงจากภัยธรรมชาติ ขณะเดียวกันยังตองเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
ไมวาจะเปนภัยจากโรคระบาด ภัยจากไซเบอร ภัยจากการกอการราย ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ
และการใชทรัพยากรของประเทศในการเยียวยาฟนฟูในระยะยาว ดังนั้น กลไกการพัฒนาประเทศใหเกิดความ
ยั่งยืนตองมีการปรับตัวใหมีความเหมาะสมกับสถานการณโดยการใชชีวิตแบบความปกติใหม (New Normal)
ประกอบกับบทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผานมาสะทอนใหเห็นวา การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย
ตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหทันตอความผันผวน ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการใหความสําคัญ
กับ การจัด องคค วามรูแ ละขอ มูล เกี่ย วกับ สถานการณใ หกับ หนว ยงานและประชาชน เพื่อ สรา งการรับ รู
การสงเสริมความตระหนักรู และการเตรียมความพรอมในระดับพื้นที่
ประเทศไทยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อเปนการวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว
แผนแม บ ทตา ง ๆ ภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ รวมทั้ง แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 12
ที่มีทิศทางที่สอดรับกัน โดยยึดหลักการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางมีสวนรวม ยึดหลักสมดุล มุงสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ผนวกกับการทํางาน
ที่ขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตหลักการ “Smart DRM for 3s : การจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยแบบอัจฉริยะ” ซึ่งเปนการเติมเต็มแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติฉบับที่ผานมา
ดังนั้น แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติจะตองมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายใต
บริบทปจจุบันและที่คาดการณไวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหประเทศไทยกาวสู
ประเทศที่มวี ัฒนธรรมความปลอดภัยควบคูกับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนไปพรอม ๆ กันทั้งในภูมิภาคเอเชีย –
แปซิฟก โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง (No One Left Behind) และนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของแผน
โดยจะกลาวรายละเอียดในบทตอไปของแผนฉบับนี้
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