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บทที ่1 

สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภยั 

1.1  สถานการณ์สาธารณภัยโลก 

 องค์การสหประชาชาติ (World  Population  Prospects : The 2012 Revision, UN) คาดวา่ในปี             

พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มข้ึนเป็น 9,600 ลา้นคน  และ 19,000 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2643 จากปัจจุบนัท่ีมี

ประชากรอยูป่ระมาณ 7,200 ลา้นคน ซ่ึงจะทาํให้ความตอ้งการส่ิงจาํเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดาํรงชีวิตในโลก

ยุคปัจจุบันมีสูงมากข้ึน กอปรกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม การคา้ และการลงทุน จึงตอ้งมีการแข่งขนัและการขยายตวัตามเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน ซ่ึงผลท่ีจะตามมาคือทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ถูกใช้อย่างรวดเร็วและฟุ่มเฟือย การพฒันา  

ดา้นต่าง ๆ ท่ีไม่คาํนึงถึงความย ัง่ยืนของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ขีดจาํกดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวัของ

ทรัพยากรลดลง จึงเป็นเหตุใหร้ะบบนิเวศถูกทาํลายอยา่งต่อเน่ือง 

 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental  Panel on 

Climate  Change : IPCC 2014) คาดการณ์ว่า อุณหภูมิโลกจะเพิ่มข้ึน 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส ในช่วงปี                   

พ.ศ. 2544 - 2643 เน่ืองจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินกวา่ท่ีเคยเกิดข้ึน ทาํให้เกิด 

“ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) ซ่ึงมีผลกระทบให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลต่อ

ฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ช่วงฤดูร้อนท่ียาวนานข้ึน ฤดูหนาวท่ีสั้นลง ภาวะแห้งแลง้ในช่วงฤดูแลง้ท่ีทวีความรุนแรง 

ฝนตกชุกเพิ่มข้ึนในช่วงฤดูฝน เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศเลวร้ายบ่อยคร้ัง และระดับ             

ของนํ้ าทะเลท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบในวงกวา้ง ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อประเทศต่าง ๆ เป็นมูลค่าหลายพนัล้านบาท จึงเป็นปัจจยัเส่ียงสําคญัต่อ            

การพฒันาของประเทศ 

 ศูนย์วิจัยการระบาดวิทยาของภัยพิบัติ (Centre  for  Research  on  the  Epidemiology of  Disasters : 

CRED, UNISDR)ไดร้วบรวมสถิติในรอบ 100 ปี ของทวีปเอเชียท่ีช้ีชดัวา่ จาํนวนผูเ้สียชีวิตจากภยัแลง้สูงท่ีสุด 

รองลงมาไดแ้ก่ อุทกภยั แผน่ดินไหว พายุไซโคลน และสึนามิ ตามลาํดบั ดงัแผนภาพท่ี 1 – 1 อยา่งไรก็ดี           

สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนบางคร้ังอาจจะไม่ไดค้ร่าชีวิตมนุษยเ์ป็นจาํนวนมากแต่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ

แก่ประเทศนั้น ๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความยากจนและไม่สามารถกลบัคืนสู่ชีวิตปกติไดน้านนบัสิบปี                

ดงัแผนภาพท่ี 1 - 2  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 - 1 :  แสดงจาํนวนผูเ้สียชีวติจากสาธารณภยัในทวปีเอเชีย 
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แผนภาพท่ี 1 - 2 :  แสดงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสาธารณภยั 
 

ขอ้มูลสถิติสถานการณ์ดงักล่าวคาดการณ์ว่า  แนวโน้มการเกิดสาธารณภยัของโลกจะทวีความรุนแรง            

มีความถ่ีมาก และอาจทําให้เกิดความเสียหายมากข้ึน  ดังนั้ น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงตระหนักและ                             

ใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินการลดความเส่ียงและลดผลกระทบจากสาธารณภยั โดยมีกรอบดาํเนินการหลกั  ดงัน้ี 

 1.1.1  กรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558 – 2573 (Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030) 

  เพื่อลดความเส่ียงจากสาธารณภัยและลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจน                

ความสูญเสียต่อสินทรัพยท์างเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดลอ้มของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และ

ประเทศไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยมี เป้าหมาย คือ ป้องกนัไม่ให้เกิดความเส่ียงใหม่ พร้อมทั้งลดความเส่ียง         

ท่ีมีอยู่เดิมตามมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วฒันธรรม การศึกษา สภาพแวดลอ้ม 

เทคโนโลย ีการเมือง และมาตรการเชิงสถาบนั (Institutional) ท่ีมีการบูรณาการและลดความเหล่ือมลํ้าในการ

ป้องกัน รวมถึงการทาํให้ความล่อแหลมและเปราะบางต่อสาธารณภยัลดลงด้วย ตลอดจนการเพิ่มให้มี                 

การเตรียมความพร้อมมากข้ึนเพื่อการเผชิญเหตุและฟ้ืนฟูอนันาํไปสู่ความสามารถท่ีจะรับมือและฟ้ืนคืนกลบั 

(Resilience) ไดใ้นระยะเวลาท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 1.1.2  กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations  

Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) 44 และพธีิสารเกยีวโต (Kyoto  Protocol)  

  เพื่อหาแนวทางยบัย ั้งการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั

มนุษยแ์ละไดก้าํหนดหลกัการท่ีสําคญัไว ้คือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ระดบัโลกท่ีตอ้งการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจาํเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมและการแก้ปัญหา

ร่วมกนัระหวา่งประเทศท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกนัผลกระทบท่ีรุนแรงต่อการส่งเสริม

การพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื 

 1.1.3 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

(ASEAN Agreement  on  Disaster  Management  and  Emergency  Response : AADMER) 

 เพื่อให้มีกลไกด้านการจัดการสาธารณภัยระดับภูมิภาคท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลด                   

ความสูญเสียจากสาธารณภยัท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของประเทศสมาชิก

อาเซียน และเพื่อร่วมกนัรับมือ (ASEAN Joint Response) สาธารณภยัขั้นร้ายแรงอยา่งยิ่งของประเทศสมาชิก

อาเซียนท่ีจาํเป็นตอ้งขอรับความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ โดยความร่วมมือให้ใชแ้นวทาง
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ท่ีกาํหนดไวใ้น AADMER  ตลอดจนเคร่ืองมือและกลไกระดบัภูมิภาคอาเซียนไดจ้ดัทาํไว ้อาทิ  (1) ความตกลง

อาเซียนฯ AADMER Work Programme (2010 – 2015) ซ่ึงประเทศไทยเป็นแกนนาํร่วมกบัประเทศลาว     

ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติั (Strategic Component 2 : Prevention and Mitigation) 

และเป็นประเทศแกนนาํในส่วนขององค์ประกอบพื้นฐานท่ี 3 (Building Block 3) คือ การกระจายสู่

กลุ่มเป้าหมายและการทาํให้เขา้สู่ระบบและกลไกปกติท่ีมีอยู ่(Outreach  and  Mainstreaming) (2) ระเบียบ

ปฏิบติัมาตรฐานในการเตรียมความพร้อมและการรับมือเหตุภยัพิบติัฉุกเฉินของภูมิภาคอาเซียน (Standard 

Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster and 

Emergency Response Operations : SASOP) และ (3) ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ                            

ดา้นมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster 

Management : AHA Centre) เป็นตน้ 

 1.1.4 ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติของเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2557 

(Bangkok  Declaration  on  Disaster  Risk  Reduction  in  Asia  and  the  Pacific 2014) 

 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานเครือข่ายร่วมกันดาํเนินการในประเด็นท่ีสําคญั คือ                       

(1) เสริมสร้างความพร้อมของชุมชนในการรับมือและฟ้ืนกลบัเร็ว (2) ส่งเสริมการลงทุนสาธารณะในการ

จัดการความเ ส่ียงจากสาธารณภัยและสภาพภูมิอากาศเพื่อปกป้องผลพวง ท่ีได้จากการพัฒนา  

(3) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งรัฐและเอกชนในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั (4) ส่งเสริมการใชแ้ละ

พฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั (5) สนับสนุนให้เกิด 

ธรรมาภิบาลความโปร่งใส และความร่วมรับผดิชอบของทุกภาคส่วนในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั 

และ (6) สนบัสนุนให้การลดความเส่ียงจากสาธารณภยัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยปฏิญญา

กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงการพฒันาท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลางเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนทอ้งถ่ินต่อ               

สาธารณภยัตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 สถานการณ์สาธารณภัยประเทศไทย 
 1.2.1 สถิติสาธารณภัย 

               สถานการณ์สาธารณภยัของประเทศไทยท่ีสําคญัท่ีเกิดข้ึนและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน  มีดงัน้ี 

 (1) อุทกภัย (Flood) 

     อุทกภยั เป็นสาธารณภยัท่ีเกิดจากฝนตกหนกั และฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ทาํให้เกิดนํ้ าป่า

ไหลหลาก นํ้าท่วมฉบัพลนั นํ้าท่วมขงั และนํ้าลน้ตล่ิง ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน ส่ิงสาธารณประโยชน์

และทรัพยสิ์นของประชาชนไดรั้บความเสียหายโดยมีสาเหตุหลกั ไดแ้ก่ มรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัปกคลุม

ทะเลอนัดามนัและประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกนัยายน มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปกคลุม

อ่าวไทยและภาคใตใ้นช่วงเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม ร่องมรสุมท่ีพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง รวมถึงหยอ่มความกดอากาศตํ่า และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชัน่ โซนร้อน และไตฝุ้่ น) นอกจากน้ี  

ยงัมีสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจากธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บนํ้ า  เข่ือนแตก เป็นตน้ ในระยะหลงัปัญหาอุทกภยั 

เร่ิมมีความรุนแรงข้ึน มีมูลค่าความเสียหายสูงมากข้ึน ดงัแผนภาพท่ี 1 - 3 อุทกภยัท่ีมีความสูญเสียมากท่ีสุดคือ 

มหาอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ในพื้นท่ี 64 จงัหวดั และกรุงเทพมหานครมีผูเ้ดือดร้อน 5,247,125 ครัวเรือน 

จาํนวน 16,224,302 คน เสียชีวติ 1,026 คน รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ลา้นลา้นบาท  
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 (2) ภัยแล้ง  (Drought) 

   ภยัแลง้ เกิดข้ึนเน่ืองจากนํ้ า นํ้ าฝน นํ้ าใตดิ้น หรือนํ้ าในแหล่งนํ้ าธรรมชาติ หรืออ่างเก็บนํ้ า               

มีนอ้ยกวา่ปกติในช่วงเวลาหน่ึง โดยมีปริมาณนอ้ยกวา่ท่ีพืช คน หรือสัตวต์อ้งการ ซ่ึงเป็นสภาวะการขาดแคลนนํ้ า

อุปโภคและบริโภค รวมถึง นํ้าเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็นเวลานานจนก่อให้เกิด

ความเสียหาย และส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม และจากสภาวะ

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้ฤดูฝนสั้ นข้ึน ซ่ึงหมายถึงว่าฤดูแลง้จะยาวนานข้ึน พื้นท่ี

ตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝนตกน้อยลง ทาํให้ปริมาณนํ้ าในเข่ือนและอ่างเก็บนํ้ าทัว่ประเทศมีปริมาณ

ไม่เพียงพอเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน  นอกจากน้ีความเจริญ

ของชุมชน การขยายตวัทางเศรษฐกิจ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และจาํนวนประชากรท่ีได้มี               

การขยายตวัเพิ่มข้ึนพร้อมกนั ทาํใหมี้ความตอ้งการใชน้ํ้ าในกิจกรรมต่าง ๆ  ของทุกภาคส่วนมากข้ึน จึงเป็นปัจจยัหน่ึง

ท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนนํ้าตามมา  โดยมีมูลค่าความเสียหาย  ดงัแผนภาพท่ี  1 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 - 4  :  แสดงสถิติสถานการณ์ภยัแลง้ พ.ศ. 2552 - 2556 

 (3) ภัยจากดินโคลนถล่ม  (Landslide) 

 ภัยจากดินโคลนถล่ม มักเกิดข้ึนพร้อมกันหรือเกิดตามมาหลังจากเกิดนํ้ าป่าไหลหลาก              

อนัเน่ืองมาจากพายุฝนท่ีทาํให้เกิดฝนตกหนกัอยา่งต่อเน่ืองรุนแรง ส่งผลให้มวลดินและหินไม่สามารถรองรับ

การอุม้นํ้ าได ้จึงเกิดการเคล่ือนตวัตามอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก ปัจจุบนัปัญหาดินโคลนถล่มเกิดบ่อย

มากข้ึนและมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การตดัไม้ทาํลายป่า               

การทาํการเกษตรในพื้นท่ีลาดชนั การทาํลายหนา้ดิน เป็นตน้ โดยมีผลกระทบดงัแผนภาพท่ี 1 - 5 

 

            แผนภาพท่ี 1 - 3 : แสดงสถิติสถานการณ์อุทกภยั พ.ศ. 2552 - 2556 
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 (4) แผ่นดินไหว และสึนามิ (Earthquake  and  Tsunami) 

       แผ่นดินไหว  เป็นภยัธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบได้

กวา้งไกล โดยมีสาเหตุเกิดจากการสั่นสะเทือนอยา่งรุนแรงของพื้นดินในช่วงเวลาหน่ึง เกิดข้ึนจากแรงเสียดทาน

ระหวา่งชั้นหินและชั้นดินภายใตผ้ิวโลกตามแนวรอยเล่ือนของเปลือกโลกท่ีมีพลงัและยงัเคล่ือนตวัอยู่ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศไทย  ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัตกของประเทศท่ีอยูใ่นแนวรอยเล่ือน

ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวบ่อยคร้ังข้ึน ซ่ึงสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบา้นเรือน และทรัพยสิ์นของ

ประชาชน  ดังเช่น กรณีจังหวดัเชียงราย  เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2557 ความรุนแรงขนาด 6.3 ตามมาตรา                     

ริกเตอร์ รวมทั้งเกิดแผน่ดินไหวตาม (aftershock) อีกนบัพนัคร้ัง นอกจากน้ี แผน่ดินไหวขนาดใหญ่ในมหาสมุทร

ยงัอาจทําให้เกิดคล่ืนสึนามิท่ีเคล่ือนตัว ด้วยความเร็วสูงมาก มีพลังรุนแรง สามารถเคล่ือนท่ีไปได้เป็น              

ระยะทางไกล ๆ  เม่ือเคล่ือนท่ีเขา้สู่บริเวณชายฝ่ังทะเลจะทาํให้เกิดเป็นคล่ืนขนาดใหญ่ ท่ีเรียกกนัว่า “สึนามิ” 

(Tsunami)  ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของผูค้นท่ีอาศยัอยู่ตามบริเวณชายฝ่ัง                     

ดงัท่ีเคยเกิดข้ึนบริเวณภาคใตฝ่ั้งทะเลอนัดามนั ในปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติถึง 5,395 ราย 

 (5) วาตภัย ( Storm ) 

 วาตภยั เป็นสาธารณภยัท่ีมีสาเหตุจากพายุลมแรง จนทาํให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร 

บา้นเรือน ตน้ไม ้และส่ิงก่อสร้าง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ 

พายฝุนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชัน่ โซนร้อน และไตฝุ้่ น) โดยเฉพาะพายุหมุน

เขตร้อนจะส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้งนับร้อยตารางกิโลเมตร (บริเวณท่ีศูนยก์ลางของพายุ

เคล่ือนท่ีผา่นจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด) เม่ือพายุมีกาํลงัแรงในชั้นดีเปรสชัน่จะทาํให้เกิดฝนตกหนกัและ

มกัมีอุทกภยัตามมา  หากพายุมีกาํลงัแรงข้ึนเป็นพายุโซนร้อนหรือพายุไตฝุ้่ นจะก่อให้เกิดภยัหลายอยา่งพร้อมกนั

ทั้งวาตภยั อุทกภยั และคล่ืนพายชุายฝ่ังทะเล (Strom Surge) ซ่ึงเป็นอนัตรายและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

อยา่งร้ายแรง ทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติเป็นจาํนวนมากได ้สาํหรับมูลค่าความเสียหายท่ีผา่นมา ดงัแผนภาพท่ี 1 - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 - 5 :  แสดงสถิติสถานการณ์ภยัจากดินโคลนถล่ม  พ.ศ. 2552 - 2556 

 

แผนภาพท่ี 1 - 6 :  แสดงสถิติสถานการณ์วาตภยั  พ.ศ. 2552 - 2556 
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  (6) อคัคีภัย  (Fire) 

 อคัคีภยั เป็นสาธารณภยัประเภทหน่ึงท่ีเกิดจากไฟ ไฟเป็นพลงังานอย่างหน่ึงท่ีให้ความร้อน

โดยความร้อนของไฟท่ีขาดการควบคุม ดูแล จะทาํให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณท่ีมีเช้ือเพลิง               

เกิดการลุกไหมต่้อเน่ือง หากปล่อยเวลาของการลุกไหมน้านเกินไป จะทาํใหเ้กิดการลุกลามมากยิ่งข้ึน สภาวะ

ของไฟจะรุนแรงมากข้ึน  ถ้าการลุกไหม้มีเ ช้ือเพลิงหนุนหรือมีไอของเช้ือเพลิงถูกขับออกมามาก                       

ความร้อนแรงก็จะมากยิง่ข้ึน ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดอคัคีภยัไดง่้าย ไดแ้ก่ เช้ือเพลิง สารเคมี หรือวตัถุใด ๆ ท่ีมีสถานะ

เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซท่ีอยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด  ๆ หรือ                       

จากการสันดาปเอง โดยมีความสูญเสียท่ีผา่นมา ดงัแผนภาพท่ี 1 - 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี  1 - 7  :  แสดงสถิติสถานการณ์ภยัจากอคัคีภยั  พ.ศ. 2552 - 2556 

 (7) ภัยจากไฟป่าและหมอกควนั   (Forest  Fire & Smoke) 

 ไฟป่า คือ ไฟท่ีเกิดข้ึนแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม เผาผลาญเช้ือเพลิง

ธรรมชาติในป่า  ปัจจุบนัระดบัของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเป็นปัจจยัท่ีรบกวน

ความสมดุลของระบบนิเวศอยา่งรุนแรง  ส่งผลกระทบต่อพืช ดิน นํ้ า สัตว ์และส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเท่ียวในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย  นอกจากน้ี 

ไฟป่ายงัก่อให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควนัจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและ                   

การดํารงชีวิตของประชาชนเป็นวงกวา้ง ตัวอย่างกรณีสนามบินจังหวดัแม่ฮ่องสอนต้องยกเลิกเท่ียวบิน               

เป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากหมอกควนัทาํให้ทศันวิสัยไม่ดี เป็นอนัตรายต่อการข้ึนลงของเคร่ืองบิน โดยท่ีผา่นมา                 

มีมูลค่าความเสียหาย ดงัแผนภาพท่ี 1 - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี  1 - 8  :  แสดงสถิติสถานการณ์ภยัจากไฟป่า พ.ศ. 2552 - 2556 
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  (8) ภัยจากการคมนาคม 

  การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเน่ืองของประเทศซ่ึงส่งผลให้เกิดภยัจาก            

การคมนาคมมากข้ึน และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตท่ีสําคญัในลาํดับตน้ ๆ ของประชากรของประเทศ  

รวมทั้งความสูญเสียดา้นอ่ืน ๆ เช่น ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจาก

อุบติัเหตุการสูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติ  ฯลฯ ซ่ึงร้อยละ 90 ของภยัจากการคมนาคม คือ อุบติัเหตุทางถนน      

โดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมเส่ียงในการใชร้ถใชถ้นน การทาํผดิกฎจราจร และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แลว้ขบัข่ี

การไม่สวมหมวกนิรภยั อีกทั้งยานพาหนะ สภาพถนน และส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั จากขอ้มูลของกระทรวง

สาธารณสุขในแต่ละปีมีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนประมาณ 14,000 คน หรือคิดเป็น 21.96 คนต่อประชากร

หน่ึงแสนคน หรือเฉล่ียเดือนละประมาณ 1,166 คน โดยมีความสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น ดงัแผนภาพท่ี  1 - 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 – 9  :  แสดงสถิติสถานการณ์อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการคมนาคม พ.ศ. 2552 - 2556 

 (9)  โรคระบาด  (Infectious disease) 

 โรคระบาด เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาเดียวกันในชุมชนหรือในแหล่งหน่ึงแหล่งใด              

ในอตัราสูงกว่าสถานการณ์ปกติท่ีควรเป็น โดยการติดเช้ือนั้นลุกลามแพร่กระจายจากแหล่งท่ีอยู่ใกล้เคียง

จุดเร่ิมตน้ของโรค และสามารถแพร่กระจายลุกลามไปยงัชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ไกลออกไป ในช่วงหลายทศวรรษ          

ท่ีผ่านมาไดเ้กิดโรคระบาดอย่างต่อเน่ืองทั้งโรคติดต่ออุบติัใหม่ท่ีเกิดจากเช้ือชนิดใหม่ท่ีเพิ่งคน้พบการระบาด         

ในมนุษยห์รือโรคติดเช้ือท่ีพบในพื้นท่ีใหม่ เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ โรคไขห้วดันก โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา เป็นตน้ 

สําหรับโรคติดต่ออุบติัซํ้ าซ่ึงเป็นโรคติดเช้ือท่ีเคยแพร่ระบาดในอดีตท่ีสงบไปแลว้แต่กลบัระบาดข้ึนใหม่  เช่น 

โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย กาฬโรค  เป็นตน้ ทั้งน้ี โรคติดต่ออุบติัใหม่หรือโรคติดต่ออุบติัซํ้ าจะเกิดข้ึนอยูเ่ป็นระยะ ๆ 

ซ่ึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดการแพร่กระจายเช้ือมาจากประเทศเพื่อนบา้นอีกดว้ย โรคระบาดท่ีสาํคญั ๆ  สรุปดงัน้ี 

ปี พ.ศ. โรคระบาด ปี พ.ศ. โรคระบาด 

2547 โรคไขห้วดันก 2555 โรคไขเ้ลือดออก 

2552 โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 

(H1N1) 

2556 โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

เฉียบพลนั (Middle East Respiratory 

Syndrome : MERS - CoV) 

2551-2552 โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย 2557 โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา 
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 1.2.2 พืน้ทีเ่ส่ียงสาธารณภัย 

               พื้นท่ีเส่ียงสาธารณภัย ประเภทภัยท่ีสําคัญและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศไทย 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 - 10 : แสดงพื้นท่ีเส่ียงภยัแผน่ดินไหว (ซา้ย) เส่ียงภยัดินโคลนถล่ม (ขวา) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 - 11 : แสดงพื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั (ซา้ย) และพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ (ขวา) 



 

 

1.3 ปฏทินิสาธารณภัยในประเทศไทย 

ในรอบหลายสิบปีท่ีผา่นมา สาธารณภยัเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง และเกิดเป็นประจาํในช่วงระยะเวลาหน่ึง จึงทาํให้มีความสามารถคาดการณ์ไดม้ากข้ึน 

ไดแ้ก่ อุทกภยั วาตภยั ภยัแลง้ ในขณะเดียวกนัมีสาธารณภยัรูปแบบใหม่และ/หรือมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดิมเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)              

ซ่ึงทาํให้คาดการณ์ไดย้าก มีความไม่แน่นอนสูง อาทิเช่น ภยัจากแผ่นดินไหว การกดัเซาะชายฝ่ัง สึนามิ ดินโคลนถล่ม โรคระบาด  นอกจากน้ี อุบติัเหตุทางถนน ยงัเป็น               

สาธารณภยัท่ีเกิดมากท่ีสุด ซ่ึงการคาดการณ์ทาํไดย้ากเพราะเป็นพฤติกรรมของมนุษย ์เวน้แต่ในบางช่วงระยะเวลา หากมีการใชถ้นนมาก เช่น เทศกาลต่าง ๆ ก็มีแนวโนม้

จะเกิดมากข้ึน  

 

  9 

แผนภาพท่ี 1 - 12  :  แสดงปฏิทินสาธารณภยัในประเทศ

 
 

 



10 

1.4 บทเรียนการจัดการสาธารณภัยทีผ่่านมา 

       บทเรียนจากการจดัการสาธารณภยัของประเทศไทยท่ีผา่นมา สามารถสรุปปัญหา ขอ้จาํกดัดา้นต่าง ๆ  ไดด้งัน้ี 

 1.4.1 ด้านโครงสร้าง องค์กร และกลไกการจัดการสาธารณภัย 

 โครงสร้าง องค์กร และกลไก ท่ีรับผิดชอบเม่ือเกิดสาธารณภยัของประเทศไทยมีหลายระดบั 

หลายส่วนราชการและหน่วยงาน ตั้ งแต่การเฝ้าระว ังและติดตามสถานการณ์ การแจ้ง เ ตือนภัย                                

การเผชิญเหตุ การจดัการในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ขณะเกิดเหตุการณ์ จนถึง         

การฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัและพื้นท่ีภายหลงัการเกิดภยั ซ่ึงแต่ละส่วนราชการและหน่วยงานไดร่้วมกนัปฏิบติังาน

อยา่งเต็มกาํลงัและมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในการกาํหนดแนวทางจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ เพื่อรับมือกบัสาธารณภยั              

ท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็ตาม แต่ปัญหาพื้นฐาน คือ การขาดความเป็นเอกภาพในการจดัการสาธารณภยัทั้งในระดบัชาติ 

จงัหวดั อาํเภอ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กอปรกบัผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบหลกัตามกฎหมายไม่สามารถ           

สั่งการไดค้รอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วมในการเผชิญเหตุดว้ยตนเอง ทาํให้

การประสานงานและการสนธิกําลังจากส่วนราชการและหน่วยงานยงัขาดประสิทธิภาพ  ส่วนใหญ่เป็นไป           

เพื่อแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และไม่มีการกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติั รวมถึงขาดเป้าหมาย และแนวทางปฏิบติัร่วมกนั   

 1.4.2  ด้านกระบวนการวางแผน และการสนับสนุน 

 การระดมทรัพยากรเข้าสู่พื้นท่ีประสบภยั ยงัขาดแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน เม่ือเกิดเหตุ 

ทุกหน่วยงานจะเขา้พื้นท่ีประสบภยัดว้ยตวัเอง ไม่มีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย  

ในพื้นท่ี ทาํให้ขาดความพร้อมในการสนบัสนุนการปฏิบติังาน เน่ืองจากทุกหน่วยงานมุ่งให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัเป็นลาํดบัแรก แต่การปฏิบติังานกลบัไม่มีการวางแผนในภาพรวม ต่างหน่วยต่างปฏิบติังาน             

ตามแนวทางของตนเอง โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติในภาพรวม ทาํให ้                

หน่วยเผชิญเหตุในพื้นท่ีไม่สามารถปฏิบติังานได้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา และเป็นระบบ เน่ืองจากไม่มี              

การวางแผน การสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น เช้ือเพลิง อุปกรณ์พิเศษ และส่วนใหญ่ไม่มีการจดัเตรียม

งบประมาณในการเผชิญเหตุ จึงเกิดความสับสนและล่าชา้ในการปฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

 1.4.3 ด้านองค์ความรู้ และข้อมูลเกีย่วกบัสาธารณภัย 

  การวจิยัและพฒันาการจดัการสาธารณภยัของประเทศ ยงัไม่มีความชดัเจนถึงยุทธศาสตร์ ทิศทาง

รูปแบบ และระบบการจดัการในภาวะฉุกเฉินท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในแต่ละประเภทภัย             

ขาดข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภยัของแต่ละประเภทภยัท่ีแท้จริง เช่น พื้นท่ีแล้งซํ้ าซาก พื้นท่ีดินโคลนถล่ม ฯลฯ                

ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงระดบันโยบายขาดการใหค้วามสาํคญัและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั   

1.5  บทสรุป 

 จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัทาํใหเ้ห็นชดัวา่ แนวโนม้สถานการณ์สาธารณภยั

จะมีความรุนแรงมากข้ึน และถือเป็นภัยร้ายแรงท่ีจะคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ              

ของประเทศได ้นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์สาธารณภยัยงัส่งผลกระทบต่อทิศทางการพฒันา

ประเทศในอนาคตอีกด้วย และผลพวงท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการสาธารณภยัประเทศหน่ึงยงัมีผลกระทบต่อ
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ประเทศเพื่อนบา้น และประเทศอ่ืน ๆ ไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้น เม่ือทบทวนผลการปฏิบติัดา้นการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัระยะท่ีผ่านมาได้สะท้อนปัญหาและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง 

กระบวนการ และองคค์วามรู้ จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบการป้องกนั การเตรียมความพร้อม และการสร้าง

ภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”                       

อนัประกอบดว้ย ความมีเหตุผล และความพอประมาณในการจดัการสาธารณภยั  รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี

ต่อการรู้รับปรับตวักบัผลกระทบ และความเปล่ียนแปลงโดยอาศยัความรู้และคุณธรรมในการจดัการสาธารณภยั

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 มุ่งให้สังคมมีภูมิคุม้กนั                  

เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับสาธารณภยั โดยการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตวัต่อ        

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพฒันาระบบบริหาร

จดัการ พร้อมทั้งเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบความตกลงและพนัธกรณี

ระหว่างประเทศ นอกจากน้ี นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ ได้กาํหนดให้มียุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม

แห่งชาติ (พ.ศ. 2557 – 2561) เป็นกรอบทิศทางการดาํเนินงานของหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง         

โดยมุ่งเน้นให้คนในชาติมีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วม และผนึกกําลังทุกภาคส่วนภายใต้การบริหารจัดการ                 

แบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive  Management) ทั้งน้ี การดาํเนินงานจะเช่ือมโยงกบัแผนการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  และ                    

แผนบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ดังนั้น จึงเป็นท่ีประจกัษ์ว่า นโยบายระดับประเทศได้ให้

ความสําคญัอย่างยิ่งต่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพไดส้อดคล้องกบั

นโยบายระดบัโลกภายใตบ้ริบท “การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั” (Disaster Risk Management)                 

ซ่ึงเป็นการนาํแนวคิดเร่ืองความเส่ียงมาเป็นปัจจยัหลกัในการจดัการสาธารณภยัจากเชิงรุกไปสู่การจดัการ

อยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงประกอบดว้ย การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั (Disaster Risk Reduction) การจดัการในภาวะ

ฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟ้ืนฟูใหมี้สภาพท่ีดีกวา่และปลอดภยักวา่เดิม (Build Back Better and 

Safer) พร้อมทั้ง ไดต้ระหนกัว่า การจดัการสาธารณภยัในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเร่ืองเฉพาะของประเทศไทยเพียง

ประเทศเดียวเท่านั้นแลว้ เพราะฉะนั้นการส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศจึงเป็นอีกบทบาทสําคญัท่ีตอ้ง

กล่าวถึงในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศ 

 จากแนวคิดและบริบทท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นท่ีมาของการกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ ของ

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ฉบบัน้ี ซ่ึงเป็นการเติมเต็มแผนการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จากการท่ีสถานการณ์สาธารณภยัของประเทศและของโลก                   

ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยจะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไปของแผนฉบบัน้ี 


