ยุทธศาสตรชาติกับการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภายใตความรวมมือของประชาคมอาเซียน
ทศพนธ นรทัศน

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศที่เกิดขึ้นทั่ วโลก ได! ก"อให! เกิ ดภัยพิบัติในรูปแบบต" างๆ ที่ มีค วาม
รุนแรงมากขึ้นกว"าในอดีตที่ผ"านมา ไม"ว"าจะเป-นอุทกภัย วาตภัย ดินถล"ม คลื่นกัดเซาะชายฝ34ง แผ"นดินไหว ธรณี
พิบัติภัยสึนามิ สําหรับในประเทศไทยเหตุการณมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว"างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ ที่ผ"าน รวมถึงการเกิดคลื่นกัดเซาะชายฝ34งอ"าวไทยอย"างรุนแรง น้ําท"วม ดินโคลนถล"มในหลายจังหวัดทาง
ภาคใต!ในช"วงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทําให!ทุกภาคส"วนหันมาให!ความสําคัญและตื่นตัวกับการเตรียมความ
พร!อมรับมือกับภัยพิบัติรูปแบบต"างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบทความนี้ จะนําเสนอยุทธศาสตรของประเทศไทย
และแผนงานของอาเซียนในการเตรียมความพร! อ มรั บมื อกั บภั ยพิบั ติ เพื่ อให! หน" วยงานที่ เกี่ยวข! อ ง ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได!เกิดความตระหนักและร"วมกันแปลงยุทธศาสตรดังกล"าวไปสู"การปฏิบัติที่เป-น
รูปธรรม

สถานการณทั่วไป
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห" ง ชาติ (๒๕๕๔) ได! ป ระเมิ น ไว! ว" า การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส"งผลให!สถานการณและแนวโน!มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมที่เสื่อมโทรม
ทวี ค วามรุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น ประเทศไทยมีค วามเปราะบางหลายด! า นและมี แ นวโน! มที่ จ ะได! รั บผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สถานการณการเกิดภัยพิบัติจะมีแนวโน!มรุนแรง
มากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย โดยคาดว"าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป-นป3จจัย
เสริมทั้งด!านความถี่และระดับความรุนแรงของภัยพิบัติในหลายพื้นที่ของประเทศ ได!แก" อุทกภัย ภัยแล!ง แผ"นดิน
ถล"ม วาตภัย และไฟปEา ซึ่งส"งผลกระทบต"อความมั่นคงของมนุษย โดยเฉพาะประชากรที่มีขีดความสามารถในการ
รับมือกับผลกระทบด!วยตนเองต่ํา ส"วนดานการสูญเสียพื้นที่ชายฝ-.ง พื้นที่ชายฝ34งประเทศไทยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะ
ได!รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอย"างรุนแรง ทั้งจากป3ญหาชายฝ34งถูกกัดเซาะ และ
แนวโน!มการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล ซึ่งจะส"งผลกระทบต"อทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝ34งโดยตรง รวมทั้ง
การประกอบอาชีพและแหล"งที่อยู"อาศัยของประชาชน ทําให!เกิดการย!ายถิ่นฐานของประชากรมากขึ้น

ยุทธศาสตรและแผนงานการเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัตขิ องประเทศไทยและอาเซียน
ยุทธศาสตรและแผนงานการเตรียมความพร!อมรับมือกับภัยพิบัติของประเทศไทยและอาเซียน ที่สําคัญ
ประกอบด!วย แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห"ง ชาติ ฉบับ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนงานการจัดตั้ ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕ (A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural
Community 2009-2015) แถลงการณชะอํ า หัวหิน ว"า ด!วยการจั ดการภัยพิ บัติของการประชุมสุดยอดเอเชี ย
ตะวันออก (Cha-am Hua Hin Statement on EAS Disaster Management) และแถลงการณว"าด!วยความ
ร"วมมือในด!านการปjองกันอุทกภัยการลดผลกระทบ การบรรเทา การฟklนฟูและการบูรณะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอย"างยั่งยืน ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห"งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งถือเป-นยุทธศาสตรชาติ ได!ระบุถึงการเตรียมความพร!อม
เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย"างต"อเนื่อง ดังนี้
๑) จัดทําแผนที่และจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด เพื่อกําหนด
แนวทางเฝjาระวังและปjองกันผลกระทบ ที่ใช!ทั้งมาตรการด!านกายภาพ โครงสร!างพื้นฐาน และการควบคุมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ และการตั้ ง ถิ่ น ฐานในเขตพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย รวมทั้ ง พั ฒ นามาตรฐานความปลอดภั ย ของระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร!างพื้นฐานสําคัญ เพื่อรองรับภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๒) พัฒนายกระดับการจัดการภัยพิบัติให!มีประสิทธิภาพ กําหนดมาตรการให!ครอบคลุม ทั้งด!าน
การเตรียมพร!อม การปjองกัน การลดผลกระทบ การเตือนภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การช"วยเหลือบรรเทา
ทุกข และการฟklนฟูบูรณะ โดยให!ความสําคัญกับการบูรณาการและสร!างเอกภาพในการบริหารจัดการ
๓) พัฒนาระบบฐานข!อมูลและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส"งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีด!านการจัดการภัยพิบัติ โดยบูรณาการหน"วยงานที่เกี่ยวข!อง พัฒนาเครือข"ายการจัดการภัยพิบัติระดับ
ภูมิภาค ให!มี การเชื่ อมโยงข!อมู ล การถ"ายทอดเทคโนโลยี การส"งเสริมความร"วมมือทางวิชาการ การสร! างองค
ความรู!ด!านการเตือนภัย และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๔) วางระบบเพื่ อส" ง เสริ ม การดํ า เนินงานของภาคส" วนต" า งๆ พั ฒ นาระบบงานอาสาสมัครของ
ประเทศอย"างจริงจัง และให!มีมาตรฐานตามหลักสากล ให!ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และผู!นํา
ท!องถิ่น โดยฝnกอบรมและสร!างองคความรู!เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ผนึกกําลังของภาคส"วนต"างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน กองทัพ และภาคประชาสังคม เพื่อการระดมสรรพกําลัง และบูรณาการระบบ
การจัดการภัยพิบัติของประเทศให!มีประสิทธิภาพ
๕) สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท!องถิ่น ให!มีการเตรียมความพร!อม
โดยจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ ซึ่งประกอบด!วยการอพยพ การวางระบบปฏิบัติการสํารองในระดับองคกร
และการฝnกซ!อมรับมือภัยพิบัติอย"างสม่ําเสมอ เพื่อสร!างความตื่นตัวให!กับสาธารณชน และสร!างหลักประกันด!าน
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และความต"อเนื่องของการดําเนินธุรกิจ
๒. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕ (A Blueprint
for ASEAN Socio-Cultural Community 2009-2015)
แผนงานการจั ดตั้ งประชาคมสัง คมและวั ฒนธรรมอาเซี ยน ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕ ได!ระบุถึง การ
เตรียมความพร!อมเรื่องภัยพิบัติ ไว!ในประเด็น “ด!านการคุ!มครองและสวัสดิการสังคม” โดยได!กล"าวถึง “การสราง
รัฐที่พรอมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึน้ ” ดังนี้
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เสริมสร!างกลไกให!มีประสิทธิภาพและสามารถปjองกัน แ ล ะ ล ด ก า ร
สูญเสียชีวิตและทรัพยสินทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล!อมของรัฐสมาชิกอาเซียนอันเกิดจากภัยพิบัติและร"วม
มือกันจัดการกับภัยพิบัติฉุกเฉินโดยใช!ความพยายามของรัฐบาลและความร"วมมือในระดับภูมิภาคและระหว"าง
ประเทศ โดยมีมาตรการ ดังนี้
i. ดําเนินการตามความตกลงว"าด!วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต!สถานการณฉุกเฉนของ
อาเซียนภายในปr พ.ศ. ๒๕๕๘
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ii. สนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินการของศูนยประสานงานอาเซียนในการ ให!ความช"วยเหลือ
ด!านมนุษยธรรม (AHA Center) เพื่อสนับสนุนความร"วมมือและการประสานงานระหว"างประเทศสมาชิกอาเซียน
กับหน"วยงานของสหประชาชาติและองคการระหว"างประเทศ
iii. จัดทําโครงการเสริมสร!างขีดความสามารถในสาขาที่มีความจําเป-นเร"งด"วนของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายในปr พ.ศ. ๒๕๕๘ ส"งเสริมความร"วมมือทางวิชาการการวิจัยร"วมกัน และการสร!างเครือข"ายเพื่อเพิ่มพูน
ขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติและลดการสูญเสียจากภัยพิบัติ
iv. สร!างเครือข"ายอาเซียนเพื่อแบ"งป3นข!อมูลและเครือข"ายประชาสัมพันธเกี่ยวกับภัยพิบัติภายในปr
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อส"งเสริมการแบ"งป3นข!อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและช"วยในเรื่องการตัดสินใจในการดําเนินการ
v. ดําเนินการและส"งเสริมความตระหนักรับรู!ของสังคมและโครงการด!านการศึกษาอย"างสม่ําเสมอ
รวมทั้ง ส"งเสริมการมีส"วนร"วมของสาธารณชนในโครงการที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการตอบโต!
สถานการณฉุกเฉินเพื่อส"งเสริมให!ชุมชนสามารถฟklนตัวกลับสู"สภาพเดิมหลังเผชิญภัยพิบัติ
vi. ส"งเสริมการเป-นหุ!นส"วนกับผู!มีส"วนได!ส"วนเสีย รวมทั้งชุมชนท!องถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน หน"วย
งานเอกชน และกระชับความร"วมมือกับสหประชาชาตและองคการระหว"างประเทศ
vii. แสดงธงประจํ า ชาติและธงอาเซียน หรือสัญลั กษณเพื่อประชาสัมพันธอาเซียนในหมู "ผู! ที่
ตอบสนองรายแรกกับภารกิจด◌้านมนุษยธรรม
viii. ส"งเสริมทางเลือกการดํารงชีวิตอย"างยั่งยืน ผ"านกิจกรรมการพัฒนาด!านเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเสริมสร!างขีดความสามารถของชุมชน
ix. เสริมสร!างการมีส"วนรวมและการพร!อมรับมือกับภัยพิบัติในชุมชนโดยเผยแพร"ความรู!ท!องถิ่น
และแนวทางปฏิบัติความตระหนักรับรู!ของสังคม การศึกษาและบทเรียนเพื่อสร!างชุมชนให!สามารถกลับสู"สภาพเดิม
ได!หลังภัยพิบัติ
x. ส"งเสริมการใช!บริการศูนยอํานวยความสะดวกในภูมิภาคให!มากขึ้น เช"น การใช!บริการศูนย
พยากรณอากาศอาเซียน (ASMC) ศูนยประชาสัมพันธด!านแผ"นดินไหวอาเซียน (AEIC) เพื่อจัดเตรียมข!อมูลการ
เตือนภัยล"วงหน!า และให!คําแนะนําเฉพาะทางเพื่อเตรียมพร!อมรับมือกับภัยพิบัติในภูมิภาค
xi. จัดโครงการอาสาสมัครอาเซียนเพื่อช"วยเหลือพื้นที่ที่ได!รับผลกระทบจากภัยพิบัติซึ่งจะช"วย
เสริมสร!างการอยู"ร"วมกันของอาเซียน
xii. ส"งเสริมการประสานงานและการวางแผนร"วมกันในหลายภาคส"วน ในเรื่องการเตรียมความ
พร!อมและการรับมือกับโรคระบาดต"างๆ ในระดับภูมิภาค
๓. แถลงการณชะอํา หัวหิน วาดวยการจัดการภัยพิบัติของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกิ
(Cha-am Hua Hin Statement on EAS Disaster Management)
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต"างประเทศ (๒๕๕๒) ได!ระบุว"า “แถลงการณชะอํา
หัวหิน ว"าด!วยการจัดการภัยพิบัติของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (Cha-am Hua Hin Statement on
EAS Disaster Management)” ได!รับการรับรองเมื่อ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห"งเอเชียตะวันออกเฉียงใต! (อาเซียน) ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย ญี่ปุEน
สาธารณรัฐเกาหลี และ นิวซีแลนด ในคราวประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๔ ที่ชะอํา หัวหิน ซึ่งประเทศ
ไทยเป-นประธานและเจ!าภาพจัดการประชุมดังกล"าว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ประชุมได!แสดงความ
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เสียใจ ต"อการสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน และความเป-นอยู" อันเป-นผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เข!าร"วม
ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟwก และแสดงความกังวลอย"างยิ่งต"อผลที่ตามมา
ในเชิงลบต"อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล!อมในระยะยาว ซึ่งเป-นอุปสรรคต"อการบรรลุถึงการพัฒนาอย"างยั่งยืน
โดยเฉพาะอย"างยิ่งในการบรรลุถึงความสําเร็จของการดําเนินยุทธศาสตรด!านการพัฒนาที่ได!รับความเห็นชอบ
ระหว"างประเทศ ซึ่งรวมถึงเปjาหมายการพัฒนาแห"งสหัสวรรษ และกระบวนการรวมตัวกันในภูมิภาค
• ยืนยัน ในข!อผูกพันของประเทศที่เข!าร"วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เพื่อลดความ
เสี่ยง ด!านภัยพิบัติอย"างมีประสิทธิผล โดยยึดหลักการเป-นหุ!นส"วนและความร"วมมือระหว"างกัน เพื่อลด ความ
เสี่ยงที่จะได!รับผลกระทบทางลบ และเพิ่มพูนความสามารถของประชาชนให!มีความตื่นตัว และสามารถพึ่งพา
ตัวเองได!ในการลดผลกระทบจากสถานการณภัยพิบัติ และอ!างถึงการกําหนดให!การลดความเสี่ยงด!านภัยพิบัติเป-น
หนึ่งในลําดับงานที่มีความสําคัญของความร"วมมือระหว"างประเทศที่เข!าร"วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ใน
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
• อ!างถึง หลักการและข!อเสนอแนะของเอกสารกรอบการทํางานระหว"างประเทศและภูมิภาคที่
สําคัญ ในเรื่องการลดความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติ อาทิ กรอบปฏิบัติการเฮียวโก พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘ ความ
ตกลงอาเซียนว"าด!วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต"อสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แผนปฏิบัติการ
ป3กกิ่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเอเชีย พ.ศ. ๒๕๔๘ ปฏิญญากัวลาลัมเปอร ว"าด!วยการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก พ.ศ. ๒๕๔๘ แถลงการณการประชุมอาเซียนว"าด!วยความร"วมมือด!านการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต"อสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๙ และปฏิญญาเดลีว"าด!วย
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๐ และข!อมติของการประชุมสมัชชาแห"งสหประชาชาติสมัย
สามัญที่เกี่ยวข!อง
• ยืนยัน การสนับสนุนเพื่อคงไว!และพัฒนาแนวทาง กลไกและความสามารถต"าง ๆ ในภูมิภาค
เรื่อง การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงการเตือนภัยล"วงหน!าก"อนเกิดภัยพิบัติ และ
ตระหนักในความพยายามของอาเซียนในกรอบคณะกรรมการอาเซียนด!านการจัดการภัยพิบัติ และการประชุม
อาเซียนว"าด!วยความร"วมมือด!านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งข!อริเริ่มอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อส"งเสริม
ความร"วมมือในการลดความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติ
• ตระหนัก ในความร"วมมืออย"างแข็งขันและข!อริเริ่มต"าง ๆ ในระดับภูมิภาคของอาเซียน และ
ยินดีกับบทบาทนําของอาเซียนผ"านกลไกประสานความร"วมมือระหว"างประเทศซึ่งมีอาเซียนเป-นผู!นํา เพื่อช"วยเหลือ
ผู!ประสบภัยจากพายุไซโคลนนารกิส ในสหภาพพม"า
• ตระหนัก ในบทบาทหลักของรัฐในการพัฒนาประเทศอย"างยั่งยืนและการจัดการกับความเสี่ยง
ด!านภัยพิบัติ รวมทั้งความสําคัญของความร"วมมือและความเป-นหุ!นส"วนระหว"างประเทศเพื่อสนับสนุนบทบาท
ดังกล"าวของรัฐ
• ตระหนักถึง ความพยายามที่สําคัญขององคการระดับภูมิภาค รัฐบาลของประเทศต"าง ๆ ภาค
ประชาสังคมและองคการอื่น ๆ ที่กําลังดําเนินอยู" เพื่อเสริมสร!างความเข!มแข็งในการจัดการภัยพิบัติ ความจําเป-นที่
จะคงเสริมสร!างความเข!มแข็งให!กับการจัดการที่มีอยู"แล!ว และความสําคัญของการหลีกเลี่ยงการทํางานที่ซ้ําซ!อน
กันรวมทั้งการประสานความพยายามดังกล"าวให!สอดคล!องกันยิ่งขึ้น
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• ยินดี กับการจัดตั้งกลไกความร"วมมือระหว"างออสเตรเลียและอินโดนีเซียเพื่อลดความเสี่ยง
ด! า นภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง จะช" ว ยส" ง เสริ ม ความพยายามในการลดความเสี่ ยงภั ย จากภั ย พิ บั ติ ที่ มี อ ยู" แ ล! ว และสร! า งขี ด
ความสามารถระดับประเทศและระดับภูมิภาคในการจัดการภัยพิบัติ
• ย้ําถึง ความสําคัญของการรับรองแนวทางแบบบูรณาการและครอบคลุมรอบด!านในการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติ และการผนวกเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติไว!ในนโยบายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศ การวางแผนและการปฏิบัติงานทุกระดับในประเด็นที่สําคัญ เช"น ความยากจน ที่อยู"
อาศัย การจัดการทรัพยากรน้ํา สุขอนามัย พลังงาน สาธารณสุข เกษตรกรรม การศึกษา โครงสร!างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล!อม
• ตระหนั ก ว" า ชุ ม ชนเป- น ด" า นแรกที่ ต! อ งเผชิ ญและรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ดั ง นั้ น จึ ง ควรมุ" ง เน! น
ความสําคัญของการทําให!ชุมชนเป-นศูนยกลางในทุก ๆ ด!านของการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยการเตรียม
ความพร!อมในระดับชุมชน การลดผลกระทบ การรับมือกับภัยพิบัติ และการฟklนตัวของชุมชน โดยเฉพาะในการ
ช"วยเหลือประชาชนที่ได!รับผลกระทบอย"างร!ายแรงต"อชีวิตความเป-นอยู"และศักดิ์ศรีความเป-นมนุษย
จะพยายามดําเนินการ ดังต"อไปนี้
๑. สนับสนุน ความพยายามในการเสริมสร!างความเข!มแข็งของประเทศต"าง ๆ ในภูมิภาคเพื่อรับมือ
กับภัยพิบัติ ทั้งในระดับนโยบาย การวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบที่มีอยู"แล!ว การฝnกอบรมประชาชนและ
ความเชื่อมโยงกันระหว"างกลไกที่เกี่ยวข!อง ทั้งนี้ ศักยภาพดังกล"าวควรต!องเชื่อมโยงกันอย"างเป-นระบบทั้งในระดับ
ท!องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับระหว"างประเทศ เพื่อให!การตอบสนองต"อภัยพิบัติในภูมิภาคเป-นไป
อย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ร"วมมือ กันพัฒนาศักยภาพของการเตรียมความพร!อมรับมือกับภัยพิบัติและการลดความเสี่ยงจาก
ภั ย พิ บั ติ ใ ห! ค รอบคลุ ม ภั ย พิ บั ติ ห ลาย ๆ ด! า นและที่ ไ ม" มี ข อบเขต รวมถึ ง ระบบการเตื อ นภั ย ล" ว งหน! า และ
ความสามารถของการตอบสนองต"อภัยพิบัติในภูมิภาค และเสริมสร!างเครือข"ายศูนยการจัดการภัยพิบัติทั้งในระดับ
ท!องถิ่น ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับภูมิภาค โดยร"วมมือกับองคการระหว"างประเทศและองคการชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ เพื่อเสริมสร!างเครือข"ายที่มีประสิทธิภาพในการให!ข!อมูลเตือนภัยที่ทันเวลา เชื่อถือและเข!าใจได!
และการให!ความช"วยเหลือกับชุมชนที่มีความเสี่ยงได!อย"างรวดเร็ว ซึ่งจะช"วยลดผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติต"อ
ประชาชนในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด!วย
๓. ร"วมมือ กันสนับสนุนกองทุนโดยความสมัครใจของประเทศผู!บริจาคในภูมิภาคอย"างต"อเนื่อง เพื่อ
ดํ า เนิ นการจั ดการเตื อ นภั ย ล" ว งหน! า ในมหาสมุ ท รอิ นเดี ย และภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต! ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห"งเอเชียและแปซิฟwกแห"งสหประชาชาติ เพื่อประกันแนวทางที่ประสานความ
ร"วมมืออย"างรอบด! านในการส"งเสริ มความร"วมมือระดั บภูมิภาคสําหรับการเตรียมความพร! อมด!านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งเสริมสร!างความสามารถในการเตือนภัยคลื่นยักษสึนามิล"วงหน!าในลักษณะครอบคลุม
๔. สนับสนุน ความพยายามของอาเซียนในการส"งเสริมบทบาทการประสานการให!ความช"วยเหลือ
ด!านมนุษยธรรมและการมีบทบาทนําในการตอบสนองต"อสถานการณภัยพิบัติร!ายแรง โดยเฉพาะการพัฒนาความ
เชื่อมโยงและ/หรือกําหนดทรัพยากรและขีดความสามารถตามความสมัครใจอย"างเหมาะสมสําหรับ การเตรียม
ความพร! อ มในระดั บ ภู มิ ภ าค ซึ่ ง รวมถึ ง การเตรี ยมความพร! อ มในการบรรเทาภั ยพิ บัติ แ ละการตอบสนองต" อ
สถานการณฉุ กเฉิ นของอาเซี ยน และ/หรื อการพัฒ นาแนวปฏิ บัติและกลไกร" วมที่ เ หมาะสมโดยรวมกลไกการ
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ประเมินความต! องการของผู! ประสบภั ยพิ บัติเพื่ อให! ก ารเคลื่ อ นย! า ยทรั พ ยากรและความสามารถที่ จะให!ค วาม
ช"วยเหลือตามความเหมาะสม เป-นไปอย"างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕. ร" วมมือ กั นเพื่อเสริมสร! างการจั ดการและความพยายามด! านการให!ความช" วยเหลือและฟkl นฟู
ภายหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงการให!ความช"วยเหลือภายหลังเกิดเหตุภัยพิบัติอย"างเป-น
ระบบ เพื่อให!การให!ความช"วยเหลือจากการบรรเทาภัยพิบัติไปสู"การฟklนฟูเป-นไปได!อย"างต"อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการ
สนับสนุนกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนําและองคการอื่น ๆ ในภูมิภาค
๖. ร"วมมือ กันเพื่อช"วยเหลือรัฐบาลต"าง ๆ ในการจัดทําและผนวกเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ไว! ในแผนยุท ธศาสตรการพั ฒ นา การวางแผนและกํากั บด! า นนโยบาย และการเสริ มสร!า งความรู! ค วามเข!า ใจ
เกี่ยวกับสาเหตุของภัยพิบัติ รวมถึงการเสริมสร!างความสามารถในการจัดการภัยพิบัติโดยผ"านการถ"ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู!เชิงเทคนิค แผนการศึกษาและฝnกอบรมสําหรับ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
การเข!าถึงสถิติและข!อมูลที่เกี่ยวข!องและการเสริมสร!างความเข!มแข็งให!กับการจัดการองคกรโดยรวมองคกรของ
ชุมชนท!องถิ่น
๗. ช"วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางในระดับชุมชนที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ในการส"งเสริมความรู!ความเข!าใจเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติโดยการกระตุ!นให!
เกิดวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความปลอดภัย การปjองกันและการสร!างความตระหนักรู!กับสาธารณชนเกี่ยวกับการ
ลดอันตราย ความเสี่ยงและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข!อง ซึ่งรวมถึงในระดับโรงเรียน ชุมชน หน"วยงานของรัฐบาล
และในหมู"สาธารณชน เพื่อเพิ่มความพร!อมของชุมชนท!องถิ่น
๘. ร" ว มมื อ เพื่ อ ช" ว ยเหลื อ รั ฐ บาลต" า ง ๆ ในการกํ า หนดกฎหมายที่ เ กี่ ย วข! อ งและการพั ฒ นา
ความสามารถในการบังคับใช!กฎหมายด!านการใช!และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรปEาไม!และน้ํา
อย"างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบด!านลบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยต"อสิ่งแวดล!อมและในทางกลับกัน
๙. ทํางานร"วมกัน เพื่อส"งเสริมเครือข"ายและการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป-นเลิศ ประสบการณและ
คู"มือการปฏิบัติงาน ในหมู"ผู!เชี่ยวชาญและผู!ปฏิบัติในระบบการเตือนภัยและให!ความช"วยเหลือ เช"น ผ"านกรอบ
ความร"วมมือภายใต!การฝnกซ!อมแผนการเผชิญภัยพิบัติฉุกเฉินระดับภูมิภาค และกรอบการซ!อมปฏิบัติงานอื่น ๆ
เพื่ อสนับสนุนขีดความสามารถในระดั บประเทศ และการพั ฒ นาการประสาน ด! า นการจั ดการภั ยพิ บัติระดั บ
ภูมิภาค รวมถึงการประสานกับระบบขององคการสหประชาชาติ
๑๐. สนับสนุน การปฏิบัติการและการเพิ่มพูนแนวปฏิบัติให!ได!มาตรฐานเดียวกัน เช"น มาตรฐานวิธี
ปฏิบัติสําหรับระบบเตรียมความพร!อมและการประสานงานร"วมทางด!านบรรเทาภัยพิบัติและการตอบสนองต"อ
สถานการณฉุกเฉินระดับภูมิภ าคของอาเซียน และสนับสนุนการพัฒนาอย"างต"อเนื่องกับแนวปฏิบัติด!านการให!
ความช"วยเหลือด! านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบั ติในกรอบการประชุม อาเซี ยนว" าด!วยความร"วมมื อด!าน
การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟwก รวมทั้งการนําแนวปฏิบัติที่เป-นมาตรฐานนั้นไปใช!เพื่อส"งเสริม
การปฏิ บัติ ง านอย" า งใกล! ชิดของศู นยเตื อ นภั ยและศู นยให! ค วามช" ว ยเหลื อ ด! า นมนุ ษ ยธรรมในภู มิ ภ าคกั บศู นย
ภายนอกภูมิภาค
๑๑. ทํางานร"วมกัน เพื่อส"งเสริมความสามารถด!านเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการการเตือนภัยล"วงหน!าใน
ระดับท!องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และการจัดการเตือนภัยต"างๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทางวิทยาศาสตรและ
เทคนิคเพื่อประเมินความเสี่ยง การเฝjาระวัง และข!อมูลเตือนภัยล"วงหน!า
๑๒. สนับสนุน การปฏิบัติงานของศูนยประสานงานอาเซียนในการให!ความช"วยเหลือด!านมนุษยธรรม
เกี่ ยวกั บการจั ดการภั ยพิ บัติ และเสริมสร! างขี ดความสามารถของศู นยในการประสานการปฏิ บัติก ารให!ค วาม
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ช"วยเหลือระหว"างการเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป-นองคกรนําด!านเทคนิคในการดําเนินกิจกรรมต"าง ๆ
ในภูมิภาค
๑๓. สนับสนุน ความพยายามขององคการต"าง ๆ ที่เกี่ยวข!องในภูมิภาค อาทิ ศูนยบรรเทาภัยพิบัติ
แห"งเอเชีย และศูนยเตรียมความพร!อมในการปjองกันภัยพิบัติแห"งเอเชีย รวมทั้งศูนยออสเตรเลีย-อินโดนีเซียเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และศูนยอื่น ๆ ในภูมิภาค ในการให!ความช"วยเหลือด!านเทคนิคและสร!างขีดความสามารถ
ในการลดความเสี่ยงด!านภัยพิบัติของภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยอย"างรอบด!านในภูมิภาคเรื่องการลด
ความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติ โดยรวมองคกร ต"าง ๆ อาทิ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห"งเอเชียและ
แปซิฟwกแห"งสหประชาชาติ และสนับสนุนข!อเสนอของจีนในการจัดตั้งศูนยวิจัยศึกษาระดับภูมิภ าคเรื่องภัยพิบัติ
ร!ายแรงในเอเชีย
๑๔. สนับสนุน หลักสูตรการฝnกอบรมและเสริมสร!างขีดความสามารถของบุคลากรทั้งในระดับท!องถิ่น
ระดับภูมิภาค และระดับระหว"างประเทศ เพื่อเสริมสร!างความสามารถของประเทศที่เข!าร"วมการประชุม สุดยอด
เอเชียตะวันออกในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให!มี
การจัดตั้งการเชื่อมโยงศูนยฝnกอบรมและวิจัยต"าง ๆ เพื่อใช!ประโยชนจากทรัพยากรของศูนยเหล"านั้น ในการดําเนิน
โครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทั้งนี้ ให!ดําเนินงานที่จําเป-นเพื่อปฏิบัติตามมาตรการดังกล"าวข!างต!น โดยผ"านกลไกความร"วมมือที่มี
อยู" ข องอาเซี ยนและในภู มิภ าค และโดยการหารื อ อย" างใกล!ชิดกั บประเทศที่ เข!าร" วมการประชุมสุ ดยอดเอเชี ย
ตะวันออก
๔. แถลงการณวาดวยความรวมมือในดานการปcองกันอุทกภัยการลดผลกระทบ การบรรเทา การ
ฟefนฟูและการบูรณะ (ซึ่งเสนอโดยประเทศไทย)
จากข!อมูลของกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ ณ
บาหลี สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุ ว"า ผู! นํ า อาเซี ย นได! ร" วมรั บ รอง
แถลงการณผู!นําอาเซียนว"าด!วยความร"วมมือในด!านการปjองกันอุทกภัย การลดผลกระทบ การบรรเทา การฟklนฟู
และการบูรณะ ซึ่งประเทศไทยเป-นผู!ริเริ่มเสนอแถลงการณดังกล"าวในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ โดยทุกประเทศ
อาเซียนได!แสดงความชื่นชมและขอบคุณที่ไทยมีบทบาทนําในเรื่องนี้เนื่องจากเห็นพ!องกันว"า ขณะนี้หลายประเทศ
ในภู มิภ าคต" างต! องเผชิญกั บอุ ทกภั ย ซึ่ง นั บวั นได! ทวี ความรุ นแรงและส" ง ผลกระทบในวงกว! า ง ดั ง นั้ น ประเทศ
อาเซี ยนจึ ง ต!อ งร"วมมือ กั นมากขึ้ น โดยเฉพาะในการด!า นการฟkl นฟู และการบริหารจั ดการน้ํ า ซึ่ ง เป- นเรื่ องใหม"
ในอาเซียน เพราะอุทกภัยไม"ใช"เป-นป3ญหาเฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต"อไป และต!องอาศัยความร"วมมือ
ของทุกภาคส"วนของสังคม โดยแถลงการณฯ ได!ย้ําถึงความสําคัญของความร"วมมือระหว"างทหารกับพลเรือนในการ
รับมือกับอุทกภัย ดังเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในไทยซึ่งเป-นตัวอย"างอันดี และเห็นได!ชัดในเรื่องนี้
แถลงการณฉบับนี้มีเนื้อหาสาระสําคัญ คือ
๑) ผู!นําอาเซียนร"วมแสดงความห"วงใยและเสียใจต"อประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได!รับผลกระทบจาก
อุทกภัยครั้งใหญ"ในปrนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ได!แก"ประเทศไทย กัมพูชา ลาว ฟwลิปปwนส และเวียดนาม
๒) ผู!นําอาเซียนเห็นพ!องกันว"าอุทกภัยครั้งใหญ"นี้ส"งผลกระทบในวงกว!างต"อภาคการเกษตร ความ
มั่นคงทางอาหาร และห"วงโซ"อุปทานของภาคอุตสาหกรรม ุ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก
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๓) ผู!นําอาเซียนย้ําความสําคัญของความร"วมมือ ความตกลง รวมทั้งกลไกต"างๆ ที่อาเซียนได!จัดตั้งขึ้น
เพื่อเสริมสร!างศักยภาพของภูมิภาคในการบริหารจัดการภัยพิบัติและการสร!างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
ได!แก" ความตกลงอาเซียนว"าด!วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต!สถานการณฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on
Disaster Management and Emergency Response: AADMER) ศูนยประสานงานอาเซียนสําหรับความ
ช"วยเหลือด!านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance
on disaster management: AHA Center) และความตกลงว"าด!วยการจัดตั้งองคกรสํารองข!าวฉุกเฉินของ
อาเซียน+3 (the Agreement on ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR)
นอกจากนี้ ผู!นําอาเซียนยังได!มอบหมายให!เลขาธิการอาเซียน และคณะกรรมการอาเซียนด!านการจัดการ
ภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM) ร"วมกันศึกษาหาแนวทางที่จะส"งเสริมความ
ร"วมมือด!านการปjองกันและรับมือกับอุทกภัย รวมทั้งขอรับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีและวิชาการจากประเทศคู"
เจรจาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการและแก!ไขป3ญหานี้
แถลงการณฉบั บนี้ สะท!อนให!เห็นถึง บทบาทนํา ของไทยอีก ครั้ ง ในการเป-นแรงขั บเคลื่อ นความร"วมมื อ
ระหว"างประเทศสมาชกอาเซียนและกับนานาประเทศที่จะปjองกันและแก!ไขป3ญหาภัยพิบัติในภูมิภาคนี้

ความพรอมของประเทศไทยในการจัดการภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
จากยุทธศาสตรและแผนงานการเตรียมความพร!อมรับมือกับภัยพิบัติของประเทศไทยและอาเซียนที่สําคัญ
ประกอบด!วย แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห"ง ชาติ ฉบับ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนงานการจัดตั้ ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕ แถลงการณชะอํา หัวหิน ว"าด!วยการจัดการภัยพิบัติ
ของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และแถลงการณว"าด!วยความร"วมมือในด!านการปjองกันอุทกภัยการลด
ผลกระทบ การบรรเทา การฟkl นฟู แ ละการบูร ณะ แสดงให! เห็นว" าประเทศไทยและอาเซี ยนมี ยุทธศาสตรและ
แผนงานในการเตรียมความพร!อมด!านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไว!เป-นอย"างดี แต"ป3ญหาสําคัญที่พบ คือ
หนวยงานที่เกี่ยวของขาดการแปลงยุทธศาสตรและแผนงานเหลานั้นไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งสามารถ
วิเคราะหได!ดังนี้
ประเด็นพิจารณา
๑. กอนเกิดภัยพิบัติ

ป-ญหา/อุปสรรค
แนวทางการดําเนินการ
๑.๑ ขาดแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการกับภัยพิบัติ (๑) ควรให! อ งคกรปกครองส" ว นท! อ งถิ่ น
ในระดับชุมชน ท!องถิ่น
ชุมชน หมู"บ!านต"างๆ จัดทําแผนปฏิบัติ
๑.๒ ขาดการเตรียมความพร!อมด!านโครงสร!าง
การเพื่ อ จั ด การกั บ ภั ย พิ บั ติ โดยผ" า น
พื้นฐานในการรับมือกั บภัยพิ บัติ รวมถึง
กลไกขององคกรปกครองส"วนท!องถิ่น
ระบบจ"ายกระแสไฟฟjา และน้ําประปา ซึ่ง
สภาองคกรชุมชน
เป-นป3จจัยที่สําคัญต"อการดํารงชีพในภาวะ (๒) รัฐบาล และองคกรปกครองส"วนท!องถิ่น
วิกฤติ
ต!องจัดให!มีโครงสร!างพื้นฐานที่เพียงพอ
๑.๓ ขาดการซักซ!อม และตรวจความพร!อมของ
ในการรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ เช" น แนว
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือ
ปjองกันน้ําท"วม แนวปjองกันไฟปEา ฯลฯ
เตือนภัยอย"างสม่ําเสมอและต"อเนื่อง
จั ด ให! มี ร ะบบผลิ ต กระแสไฟฟj า และ
๑.๔ ขาดการประชาสั ม พั น ธให! ป ระชาชนใน
น้ําประปาที่ปลอดภัยสําหรับใช!อุปโภค
พื้นที่เกิดความตระหนักและพร!อมรับมือ
บริโภคในภาวะวิกฤติ

-๙ประเด็นพิจารณา

๒. ระหวางเกิดภัยพิบัติ

ป-ญหา/อุปสรรค
แนวทางการดําเนินการ
กับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
(๓) หน"วยงานราชการ และองคกรปกครอง
๑.๕ ขาดการเตรียมความพร!อมพนักงานสื่อสาร
ส" ว นท! อ งถิ่ น ต! อ งมี ก ารซั ก ซ! อ ม และ
ประจําหมู"บ!าน ชุมชนในกรณีฉุกเฉิน ซึ่ง
ตรวจความพร! อ มของวั ส ดุ อุ ป กรณ
เป- น เรื่ อ งที่ มี ค วามจํ า เป- น อย" า งยิ่ ง ใน
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ เตื อ นภั ย
สถานการณฉุกเฉินร!ายแรง ระบบสื่อสาร
อย"างสม่ําเสมอและต"อเนื่อง
หลักถูกตัดขาด
(๔) หน"วยงานราชการ และองคกรปกครอง
๑.๖ ขาดระบบฐานข! อ มู ล สารสนเทศ ระบบ
ส" ว นท! อ งถิ่ น ต! อ งประชาสั ม พั น ธให!
สารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร ที่ ส ามารถ
ประชาชนในพื้ น ที่ เ กิ ด ความตระหนั ก
จํ า ลองผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ใ นแต" ล ะ
และพร! อ มรั บ มื อกั บ ภั ย พิ บั ติ ที่อ าจจะ
พื้นที่ได!อย"างถูกต!องและแม"นยํา เพื่อให!
เกิดขึ้น
ประชาชนในแต"ละพื้นที่สามารถรับมือกับ (๕) ต! อ งเตรี ย มความพร! อ มของพนั ก งาน
สถานการณได! อ ย" า งเหมาะสม และมี
สื่อสาร ประจําหมู"บ!านทุกหมู"บ!าน โดย
ประสิทธิภาพ
จะต!องเป-นบุคคลที่มีความสามารถใน
การติด ต"อประสานงาน ผ"านเครื่องมือ
สื่อสารหลายรูปแบบ เช"น วิทยุสื่อสาร
โทรศัพท Facebook Twitter เป-นต!น
(๖) จั ด ให! มี ร ะบบฐานข! อ มู ล สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร ที่
สามารถจําลองผลกระทบจากภัยพิบัติ
ในแต" ล ะพื้ น ที่ ไ ด! อ ย" า งถู ก ต! อ งและ
แม"นยํา
๒.๑ การอํานวยการ และบัญชาการเหตุการณ (๑) รั ฐ บาลจะต! อ งใช! บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู!
ในภาพรวม ขาดประสิทธิภาพ ไม"สามารถ
ความเข!า ใจต" อภั ยพิ บัติ ที่เกิ ดขึ้ นอย"า ง
ส ร! า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น แ ก" ป ร ะ ช า ช น
แท! จ ริ ง เข! ามาเป- น ผู! อํ า นวยการ และ
ผู!ประสบภัยได!อย"างมีประสิทธิภาพ
บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ โดยจั ด ให! มี
๒.๒ การแจกจ" า ยสิ่ ง ของบริ จ าค เวชภั ณ ฑ
ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น แ ล ะ ส ถ า นี
อุปกรณที่จํา เป- น ต"อ การดํ ารงชีพเป-น ไป
วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง เ พื่ อ ก า ร นี้
อย"างล"าช!าและไม"เพียงพอ เนื่องจากขาด
โดยเฉพาะ
ระบบกระจายสิ่งของบริจาคที่ดี ทําให!มี (๒) ควรมอบหมายให!องคกรปกครองส"วน
สิ่งของบริจาคบางส"วนเน"าเสีย โดยเฉพาะ
ท! อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย และผู! นํ า
อาหารสด
ชุมชน เป-นผู!แจกจ"ายของบริจาคให!ถึง
๒.๓ ผู! ประสบภั ยขาดระเบี ย บวิ นั ย ในตนเอง
ผู!ประสบภัยโดยเร็วที่สุด ทั้ง นี้ เพื่อให!
และขาดความเห็นอกเห็นใจผู!ประสบภัย
ประชาชนสามารถดํารงชีพได!ตามความ
อื่น เช"น การแย"งสิ่งของบริจาค การขอรับ
เหมาะสม และปลอดภัย เช"น ปลอดภัย
สิ่งของบริจาคซ้ําซ!อน การไม"เข!าแถวอย"าง
จากการถูกไฟฟjาดูด สัตวมีพิษ การลัก
เป-นระเบียบในการรับบริการต"างๆ เช"น
โขมยต"างๆ
การรับแจกอาหาร/สิ่งของบริจาค การขึ้น (๓) ต! อ งสร! า งความรู! ความเข! า ใจแก"
รถรับ-ส"ง เป-นต!น
ผู!ประสบภัยทุกระดับตั้งแต"เด็กถึงผู!ใหญ"
ให!ทราบถึง แนวปฏิบัติตนที่ ดีใ นยามที่
ประสบภัยพิบัติ เช"น การมีระเบียบวินัย

-๑๐ประเด็นพิจารณา

๓. หลังเกิดภัยพิบัติ

ป-ญหา/อุปสรรค

๓.๑ การให!ความช"วยเหลือฟklนฟู เป-นไปอย"าง
ล" า ช! า และมี ขั้ น ตอนที่ ยุ" ง ยาก เช" น การ
จ"ายเงินช"วยเหลือผู!ประสบภัย
๓.๒ ประชาชนขาดการเตรี ย มความพร! อ ม
รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อี ก ใน
อนาคต

แนวทางการดําเนินการ
ในตนเอง การเห็นอกเห็นใจผู!อื่น การ
เข!าแถวรับบริการ หรือสิ่ง ของบริจาค
การขึ้นรถรับ-ส"ง เป-นต!น
(๑) ควรมี ก ลไกในการให!ค วามช" ว ยเหลื อ
ผู!ประสบภัยที่รวดเร็ว โดยใช!เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป-นเครื่องมือในการพิสูจน
ว"าเป-นผู!ที่ประสบภัยอย"างแท!จริง เช"น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ภาพถ"าย
ดาวเทียม ทั้ง นี้ เพื่อให!ชุม ชน ท!องถิ่น
กลับมาสู"สภาพเดิมได!เร็วที่สุด
(๒) รั ฐ บาลควรสร! า งกลไกสนั บ สนุ น ให!
ประชาชนในชุมชน ท!องถิ่นที่ประสบภัย
ได!หันมาทบทวนและถอดบทเรียน เพื่อ
เตรียมความพร!อมรับมือกับภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช"น การให!ทุน
สนับสนุนการทําเวทีชาวบ!าน ทุนสนับ
การพัฒนาโครงสร!างพื้นฐาน เครื่องมือ
สื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ เตื อ นภั ย สํ า หรั บ
ชุมชน เป-นต!น

บทสรุป
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย"างรุนแรงและต"อเนื่องในประเทศไทย และชาติอาเซียนอื่น ถือเป-นป3จจัย
ที่บั่นทอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม ประชาชนต!องดํารงชีวิตอยู"ด!วย
ความหวาดระแวง นักลงทุนขาดความมั่นใจที่จะมาลงทุน ประเทศไทยเป-นหนึ่งในประเทศที่จะได!รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากประเทศหนึ่งในโลก ดังนั้น การเตรียมความพร!อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ จึงเป-นความจําเป-นที่ต!องดําเนินการอย"างต"อเนื่อง ในทุกระดับตั้งแต"ระดับบุคคล จนถึงระดับประเทศ
โดยเฉพาะอย"างยิ่ง องคกรปกครองส"วนท!องถิ่น สภาองคชุมชน องคกรภาคประชาชนต"างๆ จะต!องเข!ามามีบทบาท
ในการบริ ห ารจั ดการภั ยพิ บัติ ต"า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ตนเอง โดยรัฐ บาลจะต! อ งให! ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ
ดําเนินงานตามความเหมาะสม รวมถึงการใช!ประโยชนจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนในการรับมือกับภัย
พิบัติอย"างมีประสิทธิภาพ และให!ความช"วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชาติสมาชิกอาเซียน

