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๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง
ขอบเขตของภัยพิบัติธรรมชาติ
ภัยพิบัติธรรมชาติในที่นี้ มีขอบเขตครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติแบบฉับพลัน ที่มีผลกระทบตอชีวิตทรัพย
สินรุนแรง ๔ ประเภท ไดแก อุทกภัย-ดินโคลนถลม พายุหมุนเขตรอน แผนดินไหว และคลื่นยักษสึนามิ และ
ภัยพิบัติธรรมชาติทคี่ าดการณได ซึง่ อุบตั บิ อ ยขึน้ และมีผลกระทบตอประชาชนเปนวงกวาง ๓ ประเภทไดแก อุทกภัย
ภัยแลง และวิกฤตไฟปาและหมอกควัน
สถานการณปญหาและผลกระทบ
๑. จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในชวง ๓๐ ปที่ผานมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศา
เซลเซียสในทุกสิบป สงผลใหสภาพภูมอิ ากาศแปรปรวน เกิดภัยพิบตั ธิ รรมชาติบอ ยครัง้ ขึน้ ในประเทศไทย ทั้งอุทกภัย
ดินโคลนถลม วาตภัย แผนดินไหว สึนามิ ภัยแลง ไฟปาและหมอกควัน ซึ่งสงผลกระทบตอสังคมและชุมชนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได และบอยครัง้ รุนแรงจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอชีวติ ทรัพยสนิ ระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
คิดเปนมูลคามหาศาล เกินกำลังความสามารถของหนวยงานรัฐ รัฐบาลหรือชุมชม ที่จะจัดการปญหาเพียงลำพัง
สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ภัยพิบัติธรรมชาติเปนอุปสรรคสำคัญตอการบรรลุถึงเปาหมายการพัฒนาที่จะทำให
ชีวิตความเปนอยูของสังคมมนุษยดีขึ้น การใหความสำคัญกับการจัดการภัยพิบตั ธิ รรมชาติในชุมชนและสังคมจึงเปน
สิ่งสำคัญ เพราะแตละชุมชนตางประสบปญหาภัยพิบัติธรรมชาติในลักษณะที่แตกตางกัน ชุมชนจึงตองมีบทบาท
สำคัญในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติดวยตัวเอง ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงและนำไปสูการสรางความปลอดภัยใหกับ
ชุมชน
๒. เหตุการณอุทกภัยและดินโคลนถลมใน ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม
๒๕๔๙ สงผลให อุตรดิตถ สุโขทัย แพร ลำปาง และนาน ไดรับความเสียหาย มีผูเสียชีวิต ๘๗ คน (อุตรดิตถ
๗๕ คน) สูญหาย ๒๙ คน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๓๕๒,๐๑๖ คน เหตุการณการน้ำทวมใหญเมื่อเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กอใหเกิดความเสียหายอยางหนัก พื้นที่ประสบภัยทั้งสิ้น ๓๙ จังหวัด ๔๒๕ อำเภอ
๓,๐๙๘ ตำบล ๒๖,๒๒๖ หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๒,๐๐๒,๙๖๑ ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต ๑๘๐ คน
เฉพาะภาคใตมี ๑๒ จังหวัด ๑๓๓ อำเภอ ๘๗๔ ตำบล ๖,๑๙๗ หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๖๐๙,๕๑๑
ครัวเรือน จำนวน ๑,๙๓๒,๔๐๕ คน มีผูเสียชีวิต ๘๐ คน เหตุการณครั้งนี้สงผลให พื้นที่อำเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา เกิดน้ำทวมสูงในบริเวณตัวเมืองชั้นใน มีความเสียหายเปนมูลคามากกวา ๑๐,๐๐๐ ลานบาท มีผูเสียชีวิตถึง
๒๓๓ คน ไมรวมชาวตางประเทศ และในระหวางวันที่ ๑๓-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ยังเกิดอุทกภัยซ้ำอีกครั้งใน
๑๖ อำเภอ ของจังหวัดสงขลา มีผูประสบความเดือดรอนเปนจำนวนมาก ลาสุดเหตุการณมหาอุทกภัยที่กำลัง
ดำเนินอยู เกิดขึ้นมาตั้งแตวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จากอิทธิพลของพายุโซนรอนนกเตน รองมรสุมกำลังปาน
กลางถึงคอนขางแรงพาดผานประเทศไทย และน้ำลนตลิ่ง มีพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและประกาศเปนพื้นที่ประสบ
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๔๒๕

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวมทั้งสิ้น ๖๕ จังหวัด ๖๘๔ อำเภอ ๔,๙๑๗ ตำบล ๔๓,๖๐๐ หมูบาน ราษฎร
ไดรับความเดือดรอน ๔,๐๖๘,๓๖๑ ครัวเรือน ๑๓,๕๗๐,๘๗๓ คน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง ๒,๓๒๙ หลัง
บานเรือนเสียหายบางสวน ๙๖,๘๓๓ หลัง พื้นที่การเกษตรคาดวาจะไดรับความเสียหาย ๑๑.๒๐ ลานไร ถนน
๑๓,๙๖๑ สาย ทอระบายน้ำ ๗๗๗ แหง ฝาย ๙๘๒ แหง ทำนบ ๑๔๒ แหง สะพาน/คอสะพาน ๗๒๔ แหง บอ
ปลา/บอกุง/หอย ๒๓๑,๙๑๙ ไร ปศุสัตว ๑๓.๔๑ ลานตัว มีผูเสียชีวิต ๖๘๐ ราย สูญหาย ๓ คน รวมทั้งความ
เสียหายของนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน รานคา สนามบินดอนเมือง และภาคธุรกิจตาง ๆ คิดเปนมูลคาทาง
เศรษฐกิจมหาศาล จากการประเมินของศูนยวิจัยกสิกรไทย ที่คาดวาอุทกภัยครั้งใหญซึ่งนับเปนภัยพิบัติที่สราง
ความเสียหายในเชิงมูลคาทางเศรษฐกิจแกประเทศไทยสูงสุดเทาที่เคยประสบมานั้น ไดกอใหเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ เปนมูลคาสุทธิประมาณ ๒๔๒,๒๐๐ ลานบาท
๓. การเกิดวาตภัยครั้งสำคัญ ๆ ในประเทศไทย ไดแก วาตภัยจากพายุไตฝุนเกย ที่พัดเขาสูจังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ความเร็วของลมวัดได ๑๘๙ กม./ชั่วโมง ประชาชนเสียชีวิต ๖๐๒ คน บาดเจ็บ
๕,๔๙๕ คน สูญหาย ๑๓๔ คน บานเรือนเสียหาย ๖๑,๒๕๘ หลัง ทรัพยสินสูญเสียราว ๑๑,๗๓๙ ลานบาท เปน
พายุในประวัติศาสตรลูกเดียวที่เปนระดับไตฝุน วาตภัยพายุไตฝุนกิสนาขึ้นฝงที่เวียดนามและเคลื่อนสูประเทศไทย
ในเวลาตอมาโดยลดระดับเปนพายุโซนรอน ดวยความเร็วลม ๑๖๕ กม.ตอชั่วโมง สงผลใหจังหวัดอำนาจเจริญ
อุบลราชธานี ไดรับความเสียหายเกือบทั้งพื้นที่ วาตภัยจากพายุไตฝุนลินดา ตั้งแตวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
ทำใหเกิดความเสียหายทั้งจากวาตภัย อุทกภัย และคลื่นซัดฝงในพื้นที่ ๑๑ จังหวัดของภาคใตและภาคตะวันออก
อันตรายที่เกิดจากวาตภัย มักสงผลใหเกิดความเสียหายเปนวงกวาง มีผูคนจำนวนมากที่บาดเจ็บตองรีบชวยเหลือ
และนำสงโรงพยาบาลหรือสถานบริการที่ใกลที่สุด มีปญหาโรคตาง ๆ โดยเฉพาะโรคติดตอ ถาระบบการควบคุมไม
ดีพอสงผลใหเกิดโรคระบาด โรคซึมเศรา มีปญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค
๔. เหตุการณคลื่นยักษสึนามิในพื้นที่ภาคใตที่เริ่มจากเชาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ เกิดแผนดินไหวใน
ทะเลเหนือเกาะสุมาตรา มีความรุนแรงมากถึง ๘.๙ ริกเตอร ตามมาดวยคลื่นยักษสึนามิกระหน่ำ เกิดความเสีย
หายแบบฉัพลันตอชีวติ และทรัพยสนิ จำนวนมหาศาล ในเขต ๖ จังหวัดชายฝง ทะเลอันดามัน คือ จังหวัดพังงา กระบี่
ระนอง ภูเก็ต ตรัง และสตูล มีผูเสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ รวม ๕,๔๐๑ คน สูญหาย ๒,๙๒๑ คน
และทำใหมีเด็กกำพรามากกวา ๑,๒๑๕ คน มูลคาความเสียหายเบื้องตนประมาณ ๑๔,๔๙๑ ลานบาท กอใหเกิด
ความสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากกวา ๓๐,๐๐๐ ลานบาท
๕. เหตุ การณ แผ น ดิ น ไหว ในระยะเวลา ๕ ป ที่ ผา นมามักเกิดในเขตรอยต อ ประเทศเพื่อ นบา น เชน
ชายแดนประเทศพมา ลาว และเกาะสุมาตรา สงผลตอประเทศไทยดังนี้ ป พ.ศ.๒๕๕๐ เกิดขึ้นที่ประเทศพมา
และลาว โดยรูสึกสั่นสะเทือนไดที่ จ.เชียงใหม จ.เชียงราย และอาคารสูงในกรุงเทพฯ กับแผนดินไหวบริเวณเกาะ
สุมาตราเกิดการสั่นสะเทือนและรูสึกไดบนอาคารสูงในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และพังงา ตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๑ เกิดขึ้น
อีก ๖ ครั้ง รูสึกสั่นไหวบนอาคารสูงในกรุงเทพฯ ๓ ครั้ง และรูสึกสั่นสะเทือนที่ จ.เชียงใหม ๒ ครั้ง จ.ภูเก็ต ๑ ครั้ง
และ จ.สุราษฎรธานี ๑ ครัง้ ในป พ.ศ.๒๕๕๒ เกิดขึน้ จำนวน ๑ ครัง้ บริเวณตอนกลางเกาะสุมาตรา ขนาด ๗.๙ ริกเต
อร รูสึกไดบริเวณตึกสูงในกรุงเทพฯ ในป พ.ศ.๒๕๕๓ เกิดขึ้น ๔ ครั้ง รูสึกสั่นสะเทือนไดที่ จ.เชียงราย ๓ ครั้ง และ
รูสึกสั่นไหวบนอาคารสูงบางแหงใน จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.สุราษฎรธานี จ.สงขลา และกรุงเทพฯ ๑ ครั้ง และลาสุด
ในป พ.ศ.๒๕๕๔ เกิดขึ้น ๑ ครั้งที่ประเทศลาว รูสึกสั่นไหวไดหลายจังหวัด เชน เลย นาน แพร อุดรธานี หนองคาย
และหนองบัวลำภู ๓
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๖. เหตุการณไฟปาและหมอกควัน ขอมูลตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๓ มีการดับไฟปารวมทั้งสิ้น ๖,๗๖๓ ครั้ง มี
พื้นที่ปาที่ถูกไฟไหม ๘๑,๕๐๘.๖ ไร ดังนี้ ภาคเหนือ มีการดับไฟปา ๔,๑๙๘ ครั้ง จำนวนพื้นที่ที่ถูกไฟไหม
๓๒,๓๗๔ ไร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ( ๗๒๖ ครั้ง และ ๕,๔๕๙ ไร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
การดับไฟปา ๑,๕๖๐ ครั้ง จำนวนพื้นที่ที่ถูกไฟไหม ๒๐,๔๓๒ ไร(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๙๓ ครั้ง และ
๔๒ ไร) ภาคกลางและภาคตะวั น ออก มีการดั บ ไฟปา ๕๗๕ ครั้ ง จำนวนพื้ นที่ ที่ ถู กไฟไหม ๗,๐๔๑ ไร
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๑๒๑ ครั้ง และ ๑,๒๒๒ ไร) ภาคใต มีการดับไฟปา ๔๓๐ ครั้ง จำนวนพื้นที่ที่ถูกไฟ
ไหม ๒๑,๖๖๑ ไร (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๖๒ ครั้ง และ ๑๖,๖๐๗ ไร) สวนสถานการณหมอกควันใน
ประเทศไทย ป ๒๕๕๓เปนปที่เกิดวิกฤติหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครั้งรุนแรง โดยตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
๒๕๕๓ ตรวจพบปริมาณฝุนขนาดเล็ก (PM10) อยูในระดับเกินเกณฑมาตรฐานในหลายพื้นที่ และเขาสูระดับวิกฤติ
ในชวงวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยเฉพาะที่จังหวัดแมฮองสอน มีคาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๓ เทากับ ๕๑๘.๕ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกินเกณฑมาตรฐานมากกวา ๔ เทา และเปนคาสูงสุดในรอบ
๒๐ ป นับแตเริ่มมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศไทย (มาตรฐานคาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุน
ขนาดเล็ก (PM 10) ไมเกิน ๑๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ๔
๗. สถานการณภัยแลง ขอมูลระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ มีพื้นที่ประสบภัยจำนวน ๗๑ จังหวัด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนจำนวนมหาศาล เชน ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ มีประชาชนไดรับความเดือดรอนจำนวน
๑๑,๑๔๗,๖๒๗ คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย ๑๓,๗๓๖,๖๖๐ ไร คิดเปนมูลคาความเสียหาย ๗,๕๖๕ ลานบาท ๕
๘. สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำใหเกิดความสูญเสียจำนวนมากตอชีวิตและทรัพยสิน คือชุมชนไมมีแผน
ในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ไมมีระบบเตือนภัยที่ดี ขาดระบบการสื่อสารที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย
ขาดความรูความเขาใจในการปองกันตนเองใหรอดพนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งปจจุบันมีตัวอยางของชุมชนที่มีการ
จัดการภั ยพิ บั ติที่ดี เปน รูปธรรม ตั วอย างเช น การจัดการป ญหาอุท กภัยเรื้อ รั งของชุมชนบ า นภู มินทร-ทาลี่
อำเภอเมื อง จังหวัดน าน ซึ่งเป น ชุ มชนที่ ตั้งริ มฝงแม น้ำ น า นและประสบปญหาน้ำ ทวมมาตลอด ชุ มชนไดใช
กระบวนการการเรียนรูของชุมชนในการจัดการปญหาภาวะวิกฤติน้ำทวมดวยความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน โดยมีการจัดทำแผน ๓ ระยะ (กอนน้ำทวม-ระยะน้ำ
ทวม-หลังน้ำทวม) เพื่อรองรับสถานการณน้ำทวมและซักซอมกอนฤดูน้ำหลาก มีการระดมทุนจัดตั้งกองทุนรวม
น้ำใจผูประสบภัย และคัดเลือกกรรมการกองทุน เปนนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกตใชความรูใหเหมาะสมกับ
บริบทปญหาที่นาสนใจ ทั้งแผนปองกันน้ำทวมของชุมชน การจัดตั้งกองทุน การประยุกตใชแผนที่เดินดินมาเปน
เครื่องมือเตรียมความพรอมรับมือน้ำทวม๖ หรือที่หมูบานคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการ
จัดการเตรียมพรอมของชุมชนในการรับพิบัติอยางเปนระบบ
๙. มีความพยายามในการสนับสนุนชุมชนในการจัดการภัยพิบัติของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนา
เอกชนอยูหลายแหง อาทิ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดำเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีวัตถุ ประสงค เ พื่ อ จั ดการความเสี่ยงจากภั ยพิ บั ติโ ดยอาศั ยชุ มชนเปน ฐาน
(Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การสรางเครือขาย สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของประชาชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุงใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนใหสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติหรือสาธารณภัยในเบื้องตนไดดวยตนเอง โดย
จัดทำแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน/หมูบาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหมีหนาที่
รับผิดชอบตามความเหมาะสมของแตละชุมชน โดยมีสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทำหนาที่
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๔๒๗

ในการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภัยซึ่งผานความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดและแจงให
สวนกลางทราบ จากนั้นสวนกลางจะทำหนาที่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดสรรเงินงบประมาณแกจังหวัด
ทำเอกสารเผยแพร จัดหลักสูตรการฝกอบรมและใหความรูแกผูนำชุมชนในเรื่องตาง ๆ เชน แนวทางการจัดการภัย
พิบัติโดยมีชุมชนเปนฐาน การทำขอมูลชุมชน การวิเคราะหปญหา แผนปองกัน การจำลองฝกซอมแผน ฯลฯ โดย
ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน ไดดำเนินการจำนวน ๖,๐๖๕ แหง จากจำนวนหมูบานเสี่ยงภัยทั่วประเทศ
๒๖,๗๐๗ แหง ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติไดดำเนินงานสงเสริมใหเกิดชุมชนบริหารจัดการภัย
พิบัติในพื้นที่ภาคใต ๖ จังหวัดที่ประสบภัยสึนามิ เพื่อใหชุมชนเตรียมพรอมรับและเกิดความตระหนัก รวมถึงการ
จัดการภัยพิบัติของชุมชน ซึ่งมีการใหความรู จัดทำแผน มีระบบเตือนภัย พื้นที่อพยพและการซอมแผน นอกจากนี้
ยังมีสภากาชาดไทยดำเนินโครงการซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐานเชนกัน
โดยมีการจัดเวที ใหความรู อบรมแกนนำ จัดตั้งคณะกรรมการของชุมชน ทำแผนและซอมแผนในการเผชิญเหตุกับ
ภัยพิบัติ และไดดำเนินโครงการนำรองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เชียงใหม สุราษฎรธานีและเพชรบูรณ
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของ
๑๐. สมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๔ มีมติขอใหประเทศสมาชิก (๑) สรางความเขมแข็งภาวะฉุกเฉินดาน
สุขภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติ โดยใหเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพทั้งในระดับชาติ
และระดับรองลงมา โดยใหมีกฎหมายที่มีผลบังคับใช เพื่อยกระดับผลลัพธดานสุขภาพ (๒) บูรณาการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติในแผนสุขภาพระดับชาติและระดับ
รองลงมา รวมทัง้ การประสานความรวมมือกับภาคสวนทีเ่ กีย่ วของในการวิเคราะหความเสีย่ ง การเตรียมความพรอม
กอนเกิดเหตุ การตอบโตเหตุ และการฟนฟู
๑๑. มีขอตกลงความรวมมือในเวทีนานาชาติที่ประเทศไทยไดเขารวม ในเรื่องภัยพิบัติที่มีความเกี่ยวของ
กับชุมชน คือ Hyogo Framework for Action (HFA) เปนความตกลงของที่ประชุมโลกวาดวยการลดภัยพิบัติ
ซึ่งเนนถึงความจำเปนในการพัฒนาวิธีการในการประสานงานในภูมิภาค แผนงาน และระบบติดตอสื่อสาร เพื่อ
เตรียมพรอม และเพื่ อ ให ส ามารถตอบโต ภั ย พิ บั ติ ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในสถานการณ ที่ เ กิ น
ขีดความสามารถของชาติ ที่จะสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนและประเทศตาง ๆ ตอการเกิดภัยพิบัติ ดวยการ
ใชเ ครื่ อ งมือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบของภัยพิบัติ มีเปาหมายในการลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน
ของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมลงป พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) หนวยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนคือ
United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR) ประเทศไทยไดรวมลงนามใน
ขอตกลงและไดดำเนิน การตามแผนของ HFA ในบางหนวยงาน เช น กรมป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย
สภากาชาดไทย เปนตน
๑๒. ประเทศไทยจัดใหมีนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยเชือ่ มโยงกับแผนอื่น ๆ
ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งภายใตแผนและนโยบายตาง ๆ มี
ความสัมพันธไปถึงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ซึ่งเปนแผนที่เกี่ยวของโดยตรง รับผิดชอบโดย
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเปนกลไกการ
ทำงานภายใตพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายก
รัฐมนตรีเปนประธาน มีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ โดยคณะกรรมการจะตองจัดทำแผนปองกันฯ
เสนอตอรัฐบาล แผนฉบับปจจุบันใชระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติฯ มาตราที่ ๑๕ กำหนด
๔๒๘ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

ใหทุกจังหวัดตองจัดทำแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใหสอดคลองกับแผนแหงชาตินี้ และมาตราที่ ๑๖
ใหแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะตองประกอบดวยแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งแผนในการจัดใหมีเครื่องหมายหรือ
สัญญาณในการแจงเตือนแกประชาชนโดยแผนที่เกี่ยวของกับนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเหลานี้
จะตองมีการเชือ่ มโยงแผนแบบบูรณาการระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ ตองมีการทบทวนแผนตามระยะเวลาที่
กำหนด อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา กลไกและกระบวนการดังกลาวยังเปนของภาครัฐ ในสวนใหญกำหนด
ขึ้นเองจากสวนกลาง ยังขาดความชัดเจนและความจริงจังในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
ทองถิ่น จึงจำเปนตองมีกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนโดยเพิ่มความสำคัญ
กับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง ดังเสนอในขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง ตามภาคผนวกทายเอกสารหลัก
(สมัชชาสุขภาพ ๔/ หลัก๔ /ผนวก๑)
๑๓. ในนโยบายการบูรณาการในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบตามแนวทาง 2P2R
ของรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตร ที่ไดมอบไวเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ กำหนดใหใชแนวทาง ๗ ประการ โดยคำนึง
ถึงผลสัมฤทธิ์ตอประชาชนเปนหลัก และมุงเนนแกไขปญหาเฉพาะหนาและเตรียมการระยะยาวไปพรอมกัน
๑๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ วาดวย
การบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัยดินโคลนถลมและภัยแลง พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุวาเพื่อใหมีการบูรณาการการ
ดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาอุทกภัยดินโคลนถลมและภัยแลง ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิต์ อ ประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย สมควรใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัยดินโคลน
ถลมและภัยแลง เปนกลไกในการดำเนินการและใหมสี ำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการแกปญ หาอุทกภัยดินโคลน
ถลมและภัยแลง ทำหนาที่ธุรการ
ปญหา ขอจำกัด และทางออกของการจัดการปญหา
๑๕. ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงโดยทั่วไป ยังขาดการเตรียมความพร อ มในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอยาง
เปนระบบ ทั้งการปองกันภัยพิบัติและการดำเนินงานระหวางเกิดและหลังเกิดภัย อีกทั้งประชาชนขาดความรู
ความเขาใจในการปองกัน และการปฏิ บัติตัวระหว า งเกิ ดภัยพิบัติ จึงควรมีการเสริมสรางความรูใหแกชุมชนและ
ประชาชนอยางเปนระบบ
๑๖. สวนบทบาทของอาสาสมัครและชุมชนทีเ่ ขมแข็งนัน้ พบวายังมีอาสาสมัครภาคพลเมืองและผูนำชุมชน
จำนวนมากที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย โดยขาดความพรอมทั้งในเรื่องความรู ทักษะพื้นฐานที่จำเปนในการชวย
เหลือกูชีพ การกูภัย หรือดานการแพทยฉุกเฉิน ขาดอุปกรณสนับสนุน อีกทั้งไมมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
รองรับ ขาดระบบประสานงาน และการสื่อสารขอมูล ทำใหอาสาสมัครและเครือขายองคกรชุมชนเกิดปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่
๑๗. ปญหาดานบทบาท ภารกิจและขีดความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวาการดำเนินการ
ของหนวยงานรับผิดชอบในปจจุบันยังขาดเอกภาพในการปฏิบัติและการบริหารจัดการ ทั้งในระดับประเทศ ระดับ
จังหวัด และระดับทองถิ่น สวนใหญเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา และไมมีการทำงานในลักษณะองครวมเพื่อ
ประสานการทำงานในทิศทางเดียวกัน และขาดแผนแกไขปญหาระยะยาว อีกทัง้ ขาดความพรอมในเรือ่ งงบประมาณ
บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณที่เหมาะสมและจำเปนในเบื้องตน รวมทั้งเครื่องมือพิเศษที่จำเปนตองใชใน
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๔๒๙

กรณีตาง ๆ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ใหมีมิติชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลางบรรจุเพิ่มเขาไป และจัดใหมี
แผนแมบทการสงเสริมเครือขายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
ขึ้นเพื่อรองรับเปนการเฉพาะ
๑๘. ปญหาการขาดแคลนงบประมาณในการจั ดการภั ยพิ บัติเ ปนเรื่ อ งสำคั ญ เช น ในป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรับงบประมาณวงเงิน ๒,๕๔๑,๑๖๓,๓๐๐ บาท คิดเปนการ
ลงทุน ๓๗.๕๐ บาทตอหัวประชากร ซึ่งถ าเที ยบกั บ ความสูญเสี ยที่เ กิ ดขึ้ นในแต ล ะครั้ งจะต า งกั นมาก เชน
เหตุการณน้ำทวมที่หาดใหญแหงเดียวในป ๒๕๔๓ ก็มีมูลคาความเสียหายมากกวาหมื่นลานบาทแลว และนอกจาก
นั้นหลังเกิดเหตุ งบประมาณจำนวนมหาศาลของรัฐตองทุมไปกับการชวยเหลือและฟนฟู นอกจากนี้ยังมีประเด็น
การใชงบประมาณเพือ่ การฟน ฟูพนื้ ทีป่ ระสบภัยเปนไปอยางลาชา สงผลกระทบตอการดำเนินชีวติ และประกอบอาชีพ
ของประชาชน เนื่องจากระเบียบการใชเงินงบประมาณที่ไมเอื้อตอการดำเนินการ
๑๙. นอกจากนั้นในระยะยาวการเตรียมการดานโครงสรางพื้นฐานทางวิศวกรรม การผังเมือง หนวยงาน
ภาคราชการที่เกี่ยวของจำเปนตองทบทวนและติดตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูลภัยธรรมชาติที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และมีมาตรการเชิงโครงสรางใหสอดคลองกับสภาพของแตละพื้นที่ ไมใหกีดขวางทางไหล
ของน้ำหรือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตาง ๆ ตองดูแลการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมทั้งการใช
ที่ดิน และการดูแลตนน้ำ
๒๐. สำหรับอุทกภัยที่สรางผลกระทบตอชุมชนเมืองขนาดใหญและมหานคร ซึ่งเกิดจากปญหาการตั้ง
ถิ่นฐานที่อยูอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานไปขวางทางน้ำตามธรรมชาตินั้น ในระยะยาวควรมี
การทบทวนและแกไขปญหาระบบผังเมืองอยางจริงจัง ใหมีที่ทางสำหรับเปนเสนทางน้ำ พื้นที่รับ พื้นที่แกมลิง และ
คูคลองระบายน้ำ สวนปญหาอุทกภัยดินโคลนถลมทีก่ อ ผลกระทบตอชุมชนชนบททีต่ งั้ อยูใ นทีล่ าดชันและมีการบุกรุก
ทำลายปากันมากจนเสียสมดุลนั้น ควรตองมีการแกไขปญหาเชิงกายภาพเพื่อการอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน
ดวยเชนกัน
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๔/ รางมติ ๔
เอกสารอางอิง
๑. โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา
๒. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ : ๔
๓. สถิติแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอไทย สำนักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
๔. ยุทธศาสตร/มาตรการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันป ๒๕๕๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. สถิติสถานการณภัยแลง พ.ศ ๒๕๔๕-๒๕๕๓ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. โครงการชุมชนบานภูมินทร-ทาลี่ รวมน้ำใจสูภัยน้ำทวม
๗. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ : ๑๐๕
๔๓๐ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

