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11-2 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา  นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

หน่วยที่ 11 นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก

ตอนที่
11.1  สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
11.2  นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
11.3  นโยบายและการจัดการภัยพิบัติ
11.4  ทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในอนาคต

แนวคิด
1.   สถานการณ์เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและภยัพบิตัถิอืเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้พร้อมกนักบัพฒันาการทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของมนุษย์ หากแต่การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัต ิ
ได้รับการยอมรับและขับเคลื่อนในพื้นที่ทางนโยบายสาธารณะไม่นานนักเม่ือเทียบกับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังเห็นได้จากความร่วมมือในระดับนานาประเทศเพื่อจัดการปัญหาที่
เกดิขึน้ภายหลงัเมือ่ผลกระทบจากการพฒันาเศรษฐกจิท่ีมากเกนิพอดไีด้คุกคามชวีติและความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ในรูปของมลพิษและภัยทางธรรมชาติ ค�าว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” จึงเกิด
ข้ึนเพื่อยังความสมดุล น�าไปสู่การท�าความเข้าใจและปรับรูปการจัดการในแบบที่เข้าใจ
ธรรมชาติและความเช่ือมโยงระหว่างส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง 
ต่อความสูญเสียอันกระทบต่อความมั่นคงและความยั่งยืนของมนุษย์

2.     นโยบายสาธารณะด้านสิง่แวดล้อมถอืเป็นนโยบายทีผ่สมผสานควบรวมระหว่างวทิยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ผลกระทบของการตัดสินใจและด�าเนินตามนโยบายมีความ 
ต่อเนื่องยาวนานแม้การด�าเนินนโยบายได้เสร็จสิ้นลงแล้ว การด�าเนินนโยบาย การจัดการ  
การเลือกใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางกฎหมาย การจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ หรือการ
ใช้ความสมัครใจนั้น จ�าเป็นต้องรวมเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย แม้บางตัวแสดงจะ 
ไม่ต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการจัดการสิ่งแวดล้อมบางอย่างได้น�าพาไปสู่การเสีย 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็จะต้องมีกระบวนการท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในพื้นท่ีของวาระนโยบายให้ได้ในที่สุด เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายน้ี 
ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้ข้อมูล หรือร่วมก�าหนดแนวทางจัดการเท่านั้น แต่ยังมีส่วนส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนมาตรการที่ท�าให้นโยบายประสบความส�าเร็จด้วย



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

11-3นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก

3.  นโยบายและการจัดการภัยพิบัติมีความคล้ายคลึงกันกับนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 
กล่าวคือ ถือเป็นนโยบายที่ผสมผสานควบรวมระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าไว้ 
ด้วยกัน เพราะผู้ตัดสินใจในนโยบายและผู้น�าไปบริหารจัดการนั้น ล้วนแต่ต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจของภัยแต่ละประเภทเป็นฐาน อีกทั้งผลกระทบของการตัดสินใจและด�าเนินตาม
นโยบายจะต้องเพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายของการสร้างความสามารถในการอยูก่บัภยัพบิตัไิด้อย่าง
ปลอดภัยมากยิง่ขึน้ การด�าเนินนโยบายและการจดัการจะมีการอาศยัทัง้มาตรการเชงิโครงสร้าง 
อนัได้แก่ กายภาพทีถ่าวรทางวิศวกรรม และมาตรการท่ีไม่ใช่เชิงโครงสร้าง อนัได้แก่ เคร่ืองมือ
ทางสถาบัน อาทิ กฎหมาย โครงสร้างการจัดการ และการจัดสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน 
เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์ หรอืการใช้ความสมคัรใจนัน้จ�าเป็นต้องรวมเอาผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ท่ีหลากหลาย แม้บางตวัแสดงจะไม่ต้องการเข้ามาเกีย่วข้องเพราะการจดัการภยัพบิตัไิด้น�าพา
ไปสู่การเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ก็จะต้องมีกระบวนการท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในพ้ืนที่ของวาระนโยบายให้ได้ในท่ีสุด เช่นเดียวกันกับในด้าน 
สิ่งแวดล้อม ที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนมาตรการท่ีท�าให้
นโยบายประสบความส�าเร็จ

4.  ทิศทางของการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในศตวรรษที่ 21 ยังคงมีพื้นฐานหลักคือความ
ซับซ้อนของปัญหาและการจัดการ หากแต่จะทวีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะประเด็นปัญหา 
สิง่แวดล้อมและภยัพบิตัทิีจ่ะเข้าไปเกีย่วพนักบัพืน้ทีน่โยบายอืน่มากขึน้ อาทิ การพฒันาอย่าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ที่ท�าให้การแก้โจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ภัยพิบัติเผชิญหน้ากับความซับซ้อนของศักยภาพและความสามารถในการจัดการ จึงต้องใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจ�านวนมากขึ้น รูปแบบการจัดการที่ไม่เป็นทางการจากภาคประชา-
สังคมจ�าเป็นต้องน�ามาใช้มากขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความซับซ้อนและอ่อนไหวของประเด็น
ปัญหาและพืน้ทีเ่ฉพาะ อย่างไรกด็ ีนโยบายการจดัการสิง่แวดล้อมและภยัพบิตัทิีย่ัง่ยืนในท้าย
ท่ีสุด อาจต้องหันกลับมาปรับชุดความคิดของคนในสังคมให้ตระหนักว่ามนุษย์ไม่ได้เป็น
ศูนย์กลางของสรรพสิ่ง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อภิปรายประเด็นส�าคัญของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
2. อธิบายคุณลักษณะส�าคัญของนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติได้
3. อธิบายการเลือกใช้เครื่องมือหรือแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติได้
4. อธิบายเกี่ยวกับทิศทางนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในอนาคตได้
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11-4 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.  ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 11.1–11.4
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.  ศึกษาจากสื่อประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
5.  ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11

สื่อการสอน
1.  เอกสารการสอน
2.  แบบฝึกปฏิบัติ
3. สื่อประกอบสื่ออื่นๆ (ถ้ามี)

การประเมินผล
1.  ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.  ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.  ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 11 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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11-5นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก

ตอนที่ 11.1

สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติกับการพัฒนาท่ียั่งยืน

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
11.1.1  สถานการณ์การจดัการสิง่แวดล้อมและภยัพบิตั ิระดับโลก ภมูภิาค และประเทศไทย
11.1.2  พฒันาการความเช่ือมโยงของการจดัการสิง่แวดล้อม ภยัพบิตั ิและการพฒันาทีย่ัง่ยนื
11.1.3   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

ประเทศไทย

แนวคิด
1.  สถานการณ์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เป็นประเด็นที่มนุษย์ได้

มีการจดัการมาช้านานในอดตีอย่างยาวนาน เพยีงแต่ความตระหนกัร่วมและถกูผลกัดนั
เป็นวาระนโยบายในระดับระหว่างประเทศ ภูมิภาค และระดับประเทศได้รับการ 
กล่าวถงึเมือ่ไม่นานมานี ้การจดัการสิง่แวดล้อมและภยัพบิติัในระดบัโลกและภมูภิาคต่าง
เป็นไปในรูปแบบของข้อตกลงระหว่างประเทศในการจัดการร่วมกัน เพราะปัญหานั้นมี
ลักษณะข้ามพรมแดนเกนิกว่าทีจ่ะจดัการโดยประเทศใดประเทศหนึง่ให้ส�าเรจ็ลงได้ เช่น
เดียวกันกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในประเทศไทย แม้จะมีขอบเขตการ
จดัการทีแ่คบลงมา แต่กต้็องการความหลากหลายของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องเช่นกนั โดย
เฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัย
พิบัติมากขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนและเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้

2.  การพฒันาทีย่ัง่ยนืได้รบัการกล่าวถงึอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1972 ในการประชมุระดบั
โลกด้านสิ่งแวดล้อม ท�าให้สิ่งแวดล้อมได้ถูกน�าข้ึนมาพิจารณาในวาระของการพัฒนา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่ภัยพิบัตินั้นได้มีประวัติศาสตร์
การจดัการตัง้แต่ ค.ศ. 1201 หากแต่การรบัมอือย่างเป็นระบบได้ถกูประกาศเป็นทางการ
จากสมชัชาสหประชาชาติจนกระทัง่ทศวรรษที ่1990 การจดัการสิง่แวดล้อมและภยัพบิตัิ
ในช่วงแรกยังคงแยกส่วนกันอยู่ด้วยเหตุของลักษณะปัญหาและผลกระทบต้องการการ
รับมือที่แตกต่าง จนกระทั่งค�าว่าการพัฒนาแบบย่ังยืนเข้ามาในบริบทของการจัดการ 
ประกอบกบัการจดัการปัญหาแบบแยกส่วนกนัได้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาและผลกระทบ
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  ทีส่ิง่แวดล้อมและภยัพบัิตต่ิางกระท�าซึง่กนัและกนัไม่ได้ลดลงและยงัมแีนวโน้มทวคีวาม
รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ค�านึงถึงการลดภัยพิบัติ และการจัดการ
ภัยพิบตัโิดยใช้ศาสตร์ทางสิง่แวดล้อมเข้าไว้ด้วยกนัจงึเกดิขึน้ ทีปั่จจบุนัมหีลกัฐานให้เชือ่
ได้ว่าการจัดการดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงและท�าให้เกิดความมั่นคงในการด�ารงชีวิต
มนุษย์มากขึ้น

3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นรูปแบบหนึ่งของนโยบายสาธารณะไทย 
เนือ้หาของแผนฯ ส่วนใหญ่มุง่เน้นการพฒันาทางเศรษฐกจิเป็นหลัก แม้ต้ังแต่แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่4 เป็นต้นมา ประเดน็ส่ิงแวดล้อมจะได้รับการกล่าว
ถึงเพื่อถ่วงดุลการพัฒนาให้หันกลับมาค�านึงถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งแวดล้อมก็
ยังคงเป็นเพียงกระแสรองของการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติเป็นได้เพียงวัตถุดิบการ
จัดการจึงเป็นไปเพื่อให้เหลือทรัพยากรเพียงพอต่อการผลิตและการบริโภค การจัดการ
ภัยพบิตักิเ็ช่นเดยีวกนัถกูกล่าวถงึเพยีงเพราะผลทีเ่กิดขึน้ได้กระทบต่อความเป็นอยูแ่ละ
ความมั่นคงในการใช้ชีวิตของมนุษย์ การจัดการที่ถูกก�าหนดในแผนฯ ก็ยังเป็นไปใน 
รูปแบบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยยังขาดการจัดการเชิงรุกและป้องกัน โดยการน�า 
หุ้นส่วนภาคประชาสังคมที่มักเป็นผู้ประสบภัยเข้าร่วมวางแผน ก�าหนดแนวทางจัดการ 
และรบัมอืเมือ่เกดิภยั จวบจนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบับที ่10 เป็นต้น
มาทีเ่ริม่ให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อมในลกัษณะท่ีเกีย่วพนักบัประเดน็ปัญหาสาธารณะ
ของการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ และท�าให้ประเด็นของผลกระทบของภยัพบัิติ
จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ได้รับความสนใจมากข้ึน จนสามารถได้รับการระบุ
อย่างชดัเจนให้เป็นหนึง่ในประเดน็นโยบายสาธารณะทีท่ดัเทยีมกบัสิง่แวดล้อม ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบัน (ฉบับที่ 12)

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.   อธบิายสถานการณ์ของการจดัการสิง่แวดล้อมและภยัพบัิตใินระดบัโลก ภมูภิาค และใน

ประเทศไทยได้
2.  อธิบายความเชื่อมโยงและพัฒนาการระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการ

พัฒนาที่ยั่งยืนได้
3.  อธิบายสาระส�าคัญและปัญหาเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
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ความน�า

สถานการณ์เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและภยัพบิตัถิอืเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้พร้อมกนักบัพฒันาการทางด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของมนษุย์ หากแต่การจดัการสิง่แวดล้อมและภยัพบิตัไิด้รับการยอมรบัและ
ขับเคลื่อนในพื้นที่ทางนโยบายสาธารณะไม่นานนักเม่ือเทียบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังเห็นได้จาก
ความร่วมมือในระดับนานาประเทศเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อผลกระทบจากการพัฒนา
เศรษฐกิจที่มากเกินพอดีได้คุกคามชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในรูปของมลพิษและภัยทางธรรมชาติ 
ค�าว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเกิดขึ้นเพื่อยังความสมดุล น�าไปสู่การท�าความเข้าใจและปรับรูปการจัดการใน
แบบทีเ่ข้าใจธรรมชาติและความเช่ือมโยงระหว่างสิง่แวดล้อมและภยัพบิตัมิากขึน้ เพือ่ลดความเสีย่งต่อความ
สูญเสียอันกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษย์

เรื่องท่ี 11.1.1

สถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ระดับโลก ภูมิภาค และ

ประเทศไทย

1.  สถานการณ์ปัญหาและการจัดการส่ิงแวดล้อม
หากกล่าวถงึการจดัการสิง่แวดล้อมในระดบัโลกทีเ่ป็นรปูธรรม อาจกล่าวได้ว่าเกดิขึน้ครัง้แรกเมือ่ 

5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 เนื่องจากมีการประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5–16 
มิถุนายน พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) เรียกว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (UN 
Conference on the Human Environment) มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ 
ทั่วโลก และยังมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และ
สื่อมวลชน เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศต่างเผชิญอยู่ จากการประชุมนี้ 
ได้ท�าให้เกิดข้อตกลงหลายอย่าง รวมทั้งการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United  
Nations Environment Programme) นับตั้งแต่นั้นมาจึงได้มีการก�าหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี
เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก1

1 ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. (2546). วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน. สืบค้นจาก http://www.lib.
ru.ac.th/journal/jun/jun05_worldenvironmentday.html (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559). 
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การจัดการสิง่แวดล้อมในระดบัโลกส่วนใหญ่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้ช่องทางของการประชุมเพือ่
แสวงหาความร่วมมือ ภายหลังการประชุมก็จะได้ผลการประชุมออกมาเป็นข้อตกลงความร่วมมือในแต่ละ
ระดับทั้งระดับพหุภาคีหรือทวิภาคี และยังมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปของการให้เงินทุนสนับสนุนหรือ
โครงการช่วยเหลือที่ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือให้กับประเทศก�าลังพัฒนา ในส่วนของข้อตกลงทาง 
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อตกลงทางสิ่งแวดล้อมได้ถูกจัดท�าข้ึนหลายฉบับดังการรวบรวมข้อ
ตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ Mitchell2 (2002-2016) จาก ค.ศ. 1800–2014 พบว่าเป็นข้อตกลงความ
ร่วมมือในระดับพหุภาคีกว่า 1,250 ฉบับ และทวิภาคีกว่า 1,500 ฉบับ และเมื่อวิเคราะห์ตามประเภทของ
ประเด็นส่ิงแวดล้อม Mitchell ยังแบ่งออกเป็นพลังงาน ถ่ินอาศัย (habitat) มหาสมุทร แหล่งน�้าจืด 
(freshwater resources) มลพษิ สายพนัธุ์ต่างๆ ที่ไมใ่ช่ปลา (species, non-fish) และปลาและสายพนัธุ์
ปลา จากข้อมูลใน ค.ศ. 1878–2002 ยังเห็นได้ว่าในช่วงแรกข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้ม
เน้นไปในเรื่องสายพันธุ์ของธรรมชาติ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้ ป่าไม้ สัตว์ป่า การ
ล่าสัตว์ การท�าฟาร์มและการเกษตร ทรัพยากรสัตว์น�้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปลา ฯลฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่
มีข้อตกลงพหุภาคีถูกจัดท�าขึ้นถึงเกือบร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับข้อตกลงทางสิ่งแวดล้อมประเภทอื่น และ
ในช่วงหลังข้อตกลงทางส่ิงแวดล้อมท่ีเริ่มมากขึ้นจะเกี่ยวกับการจัดการมลพิษในทุกรูปแบบ เช่น สารเคมี
อนัตราย อบุติัเหตุในอุตสาหกรรม ภัยพิบัตทิางธรรมชาตแิละเทคโนโลย ีมลพษิทางอากาศ ทางน�า้ ทางดนิ 
ของเสียและของเสียอันตราย ฯลฯ ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 11.1 แนวโน้มข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมของโลก ตั้งแต่ ค.ศ. 1879-20023

2 Mitchell, R. B. (2002-2016). Time Trends of Multilateral Environmental Agreements by Subject Matter 
(1879-2002). Retrieved from http://iea.uoregon.edu/ (24 November 2016). 

3 Ibid. 
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จากภาพสรุปของ Mitchell อาจแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับโลกที่
เชือ่มโยงกับสถานการณ์ปัญหาทีก่�าลงัได้รบัความส�าคญัหรอืเป็นปัญหาทีร่นุแรงในขณะนัน้ การจดัการกบั
ปัญหาสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นพันธะผูกพันไปสู่การปฏิบัติของ
ประเทศภาคีแล้ว ยังต้องการการบูรณาการระหว่างข้อตกลงกันเองด้วย ดังรายงานของ United Nations 
Environment Programme กล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปแล้วก็คือการบูรณาการระหว่างประเด็น 
เช่น มลพิษทางอากาศ โลกร้อน ทรัพยากรน�้า การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ4

ส�าหรบัภาพรวมสถานการณ์การจัดการสิง่แวดล้อมในภมูภิาค จะกล่าวเน้นเฉพาะภมูภิาคอาเซยีน 
หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: 
ASEAN) ทีป่ระเทศไทยได้เป็นสมาชิกอยู ่อาเซยีนจดัตัง้ครัง้แรกจากสมาชกิในภมูภิาคเริม่ต้น 5 ประเทศ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967)5 ส่วนการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของภูมิภาคอาจ
กล่าวได้ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) ในโครงการสิ่งแวดล้อมอนุภาคอาเซียน (ASEAN  
Environment Programme I: ASEP I)6 เห็นได้ว่าอาเซียนจัดตั้งข้ึนไม่นานก่อนหน้าการประชุม 
เกีย่วกับส่ิงแวดล้อมระดบัโลกใน พ.ศ. 2515 และความตืน่ตวัเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมในระดบัโลกนีเ้องประกอบ
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค อาจเป็นแรงผลักดันส�าคัญที่ท�าให้เกิดความร่วมมือในการจัดการปัญหา 
สิ่งแวดล้อมร่วมกันของอาเซียน

ความร่วมมือของอาเซียนในการจัดการสิ่งแวดล้อมนับได้ว่ามีพัฒนาการมาเป็นล�าดับนับตั้งแต่มี
การจัดตัง้อาเซียนขึน้มา ตัง้แต่โครงการสิง่แวดล้อมอนภุาคอาเซยีน ค.ศ. 1977 การประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุส
ด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน การประชุมด้านส่ิงแวดล้อมอาเซียนในระดับรัฐมนตรี การจัดต้ังคณะท�างานเพื่อ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค เช่น การจัดการไฟป่าและหมอกควัน การจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลและชายฝั่ง ฯลฯ7 ส�าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมของอาเซียนล่าสุด เป็นความร่วมมือของประเทศ
สมาชิกต่อการก�าหนดเป้าหมายและแผนการด�าเนินงานเพื่อให้ประเทศสมาชิกน�าไปด�าเนินการในหลาย
ประเด็น อาจอ้างอิงได้จากปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน เมื่อวันที่ 
22 พฤศจกิายน ค.ศ. 2015 ซ่ึงจะเป็นการรบัรองร่วมกนัของประเทศสมาชกิต่อเนือ่งจากแผนงานการจัดตัง้
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009–2015 โดยยงัคง 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซยีน ได้แก่ ประชาคมการเมอืง
และความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

4 United Nations Environment Programme. (2010). Environmental Governance. Retrieved from www.
unep.org/yearbook/2010. (25 January 2017). 

5 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (2559). อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน. กรุงเทพฯ: เพจเมกเกอร์.
6 โสภารัตน์ จารุสมบัติ. (2546). การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ: 

คบไฟ. น. 6. 
7 สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย 

โสภารัตน์ จารุสมบัติ. (2546). 
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ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติจะอยู่ใน 2 เสาหลัก คือ แผนงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีสีเขียว การจัด
ท�าความร่วมมือพลังงาน (The ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation: APAEC)  
ค.ศ. 2016-2025 ที่มีแนวทางการเชื่อมโยงโครงข่ายท่อส่งก๊าซ การด�าเนินการเกี่ยวกับ ASEAN Power 
Grid System และแนวทางอืน่ อย่างการใช้พลงังานถ่านหนิ นวิเคลยีร์ชมุชน เป็นต้น ส่วนอกีเสาหลกัหนึง่
นัน้คอื แผนงานประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน ประเดน็ทีจ่ะมกีารขบัเคลือ่นทีม่คีวามเกีย่วข้องกบั
ส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดการทรพัยากรและความหลากหลายทางชวีภาพ การรบัมือการเปลีย่นแปลงสภาพ-
ภูมิอากาศ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับความสามารถของประเทศสมาชิกต่อ
การจัดการภัยพิบัต8ิ

ส�าหรับสถานการณ์การจดัการสิง่แวดล้อมของประเทศไทยนัน้ ถือได้ว่ารับอทิธพิลจากกระแสการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับภูมิภาคเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของวาระส่ิงแวดล้อม
โลกที่ชัดเจนใน พ.ศ. 2515 ดังกล่าวไปในเนื้อหาก่อนหน้านี้ เป็นผลให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม
ประชุมและรับข้อตกลงมาด�าเนินการในประเทศของตน โดยในประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสรมิและรกัษาสภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2518 และก่อตัง้ส�านกังานคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตขิึน้
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มที่ชัดเจนและส�าคัญของการจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย9 และในปัจจุบันได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานต่างๆ กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก็ได้เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชบัญญัติ
ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จงึได้จดัตัง้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมขึน้ใหม่ 
ให้มีอ�านาจหน้าเกีย่วกบัการสงวน อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูรวมไปถงึการจัดการการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน10

หากพิจารณาในเชิงโครงสร้าง ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น
หลักของประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การด�าเนินงานของกระทรวงฯ 
อาจมีการประสานร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ เช่น กระทรวงอตุสาหกรรมในกรณกีารจดัการของเสยีทีเ่กดิจาก
โรงงาน หรอืการเอือ้ให้เกดิการเข้ามามส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคมและประชาชนผ่านการเป็นอาสาสมคัร
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีหน่วยงานหลักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ 
แต่ในมิติของการจัดการที่แท้จริงในปัจจุบันนั้นมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นภาครัฐ เอกชน ประชาชน  
ที่มีลักษณะที่เป็นรูปแบบท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเข้ามาร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีความ
ท้าทายท่ีส�าคญัว่าการสร้างสมดลุระหว่างภาคส่วนต่างๆ จะท�าให้เกดิขึน้ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาค
ประชาสังคมที่มีประชาชนเป็นองค์ประกอบอยู่นั้นถือว่าละเลยไม่ได้ในบริบทการพัฒนาปัจจุบัน

8 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (2559). อ้างแล้ว. น. 172, 186–187, 254-268. 
9 ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. อ้างแล้ว. 
10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม. (2554). กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม. สบืค้นจาก http://

www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=2434. (24 มกราคม พ.ศ. 2560). 
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2.  สถานการณ์ปัญหาและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในขณะทีร่ฐับาลประเทศต่างๆ ให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อมตามพฒันาการทีผ่่านมาน้ัน ไม่ใช่ว่า

จะอยู่ในอัตราเร่งมากพอที่จะรับมือกับผลกระทบอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีท�าให้สภาพ-
แวดล้อมเสื่อมโทรมลง จนเกิดภาวะที่สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่เรา
ท�าความเข้าใจและคาดการณ์ได้ยากยิ่งขึ้น และเกิดภาวะรุนแรงทางภัยธรรมชาติมากข้ึน ช่วงเวลาที่ผ่าน
มาได้เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่เป็นจ�านวนมากทั่วทุกมุมโลก สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเป็นมูลค่ามหาศาล อันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม 
แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติในอนาคตและผลกระทบต่างๆ จะทวีความรุนแรงมากข้ึนและขยายขอบเขตเป็น
วงกว้างขึ้น เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ขณะเดียวกัน จ�านวนประชากร
ท่ีขยายตัวและการเติบโตของเมืองในระยะเวลาที่ผ่านมา มีการขยายพื้นที่การตั้งถ่ินที่อยู่อาศัยและพื้นที่
ทางเศรษฐกิจเข้าไปในพ้ืนที่เส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติมากข้ึน คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC 2014) ได ้
คาดการณ์อุณหภูมิโลกว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส ในระยะ พ.ศ. 2544-2643 เนื่องจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมในช้ันบรรยากาศเป็นจ�านวนมากส่งผลให้เกดิ “ภาวะโลกร้อน” (global warm-
ing) ซึ่งมีผลกระทบให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อฤดูกาลต่างๆ ประกอบกับระดับ
ของน�้าทะเลที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ประเทศต่างๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญต่อการพัฒนาของประเทศ

ภาพที่ 11.2 แผนที่ภัยพิบัติโลกที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 255411

11 ไทยพับลิก้า. (2555). 2011 ท่ีสุดแห่งหายนภัยราคาแพง จับตาปี 2012 ทุบสถิติ? สืบค้นจาก http://thaipublica.
org/2012/01/2011-disaster-and-2012-trend/ (28 เมษายน พ.ศ. 2560).
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บริษัทมิวนิค รี (Munich Re) บริษัทรับประกันภัยต่อช่วงรายใหญ่ของโลก ได้สรุปรายงานไว้ว่า
ใน พ.ศ. 2554 มีสาธารณภัยเกิดขึ้นกว่า 820 คร้ังในทุกภูมิภาคท่ัวโลกดังภาพที่ 11.2 โดยมีเหตุการณ์
ส�าคัญๆ มากมาย เช่น เหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ปากีสถาน ออสเตรเลีย รวมทั้งเหตุการณ์ 
แผ่นดินไหวที่เมืองไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ ในเดือนกุมภาพันธ์ และเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ
ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคมจึงท�าให้ พ.ศ. 2554 มีสถิติความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งปีอยู่ที่กว่า 3.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (11.4 ล้านล้านบาท) นอกจากนี้
ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า กว่าร้อยละ 90 ของภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีนั้นมีความเกี่ยวโยงกับสภาพภูมิอากาศ 
โดยทีค่วามเสยีหายทีเ่กดิขึน้ราวร้อยละ 70 กระจกุตวัอยูใ่นภมูภิาคเอเชยี อกีท้ังเป็นทีน่่าสังเกตว่าในระยะ
เวลา 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2523–2554 มีประชากรมากถึง 2.3 ล้านคนเสยีชีวิตจากสาธารณภัย โดยร้อยละ 48 
ของผูเ้สยีชวีติอาศยัอยูใ่นกลุม่ประเทศทีม่รีายได้ต�า่ซึง่เผชญิภยัพบิตัเิพยีงร้อยละ 9 ของสาธารณภยัทีเ่กดิ
ขึ้นทั่วโลก ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้สูงกว่าแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในด้านการสูญเสียชีวิตในสัดส่วนที่
น้อยกว่าประเทศที่มีรายได้ต�่า12

นอกจากนี้ ส�านักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR) ยังได้มีการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับผลกระทบจาก
สาธารณภัยทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2555 พบว่า มีประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
จ�านวน 4.4 พนัล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของประชากรทัง้หมด โดยมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี
มปีระชากรได้รบัผลกระทบจากสาธารณภัยสงูทีส่ดุกว่า 2,500 ล้านคน ตามด้วยประเทศอนิเดยี บงักลาเทศ 
ฟิลปิปินส์ และไทย ตามล�าดบั นอกจากนี ้ยงัได้มกีารจดัอันดบัประเทศทีไ่ด้รบัความเสยีหายทางเศรษฐกจิ
อนัเนือ่งมาจากสาธารณภยั 10 อันดับท่ัวโลก พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ญีปุ่่น และสาธารณรัฐประชาชนจนี 
ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุด 3 อันดับแรก ท�าให้สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าแม้ว่าประเทศที่
พัฒนาแล้วอาจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศที่ก�าลังพัฒนา แต่ประเทศก�าลังพัฒนามี
ประชากรได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว13

ทีผ่่านมา เรามักจะกล่าวถงึผลกระทบจากสาธารณภยัทีม่ต่ีอชวีติโดยดจูากจ�านวนผู้เสยีชวีติ หรือ
จ�านวนผู้บาดเจ็บเป็นส�าคัญ ท�าให้เห็นว่าประเทศที่ก�าลังพัฒนา ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและอาจ
มีสภาพความเป็นอยู่อย่างเปราะบางจะมีความเสี่ยงต่อสาธารณภัยมากกว่า แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าสาธารณภัยก็สามารถส่งผลกระทบต่อประเทศที่พัฒนาแล้วได้เช่นกันโดยประเทศ
พัฒนาแล้วอาจยังมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากสาธารณภัยอยู่บ้างแต่อาจได้รับผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ
มากกว่า อนัแสดงถงึข้อเทจ็จรงิทีต้่องยอมรับว่าสาธารณภยัส่งผลกระทบถึงทกุๆ คนในทกุๆ ประเทศ เพยีง
แต่ผลกระทบอาจเกิดขึ้นในรูปแบบที่ต่างกัน14

12 The World Bank. (2013). Disasters Affect Everyone–But They Impact the Poor and Vulnerable the 
Most. (Infographic). 

13 UNISDR. (2012). Impacts of Disaster Since the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit. (Infographic). 
14 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย. (2556). การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั. กรงุเทพฯ: กรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
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11-13นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก

ส�านักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพือ่การลดภยัพบิตัแิห่งสหประชาชาต ิ(United Nations 
International Strategy for Disaster Reduction: UNISDR) ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1999 UNISDR ได้รับ
การแต่งตั้งโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติให้เป็นองค์กรที่สืบทอดภารกิจจากทศวรรษสากลเพื่อ
การลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (International Decade for Natural Disaster Reduction: IDNDR) 
เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นกลไกของสหประชาชาติในการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมลดภัยพิบัติทั่วโลก ถือเป็น
ผู้ก�าหนดแนวทางการประสานงานของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายผ่านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลระดับ
ประเทศและระดับท้องถิน่ องค์กรระหว่างรฐับาล และภาคประชาสงัคม รวมถงึภาคเอกชนและตามรปูแบบ
การด�าเนินงานผ่านเครอืข่ายพันธมิตรทัว่โลก โดยที่จะลดความเสี่ยงจากภัยพิบตัิ ให้ความช่วยเหลอือย่าง
ทันท่วงทแีละมีประสทิธภิาพในประเทศทีเ่กดิการสญูเสยีจากภยัพบิติั อนัเป็นภัยคกุคามชวีติและทรัพย์สนิ
ของประชาชน โดยอาศัยกรอบการด�าเนินงานด้านมนุษยธรรมและการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงมนุษย์

ในระดับโลกตามแผนปฏิบัติการสากลท่ีว่าด้วยทศวรรษแห่งการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ พ.ศ. 
2531 (International Decade for Natural Disaster Reduction of 1989) และยุทธศาสตร์โยโกฮามา
เพื่อโลกที่ปลอดภัย (Yokohama Strategy for a Safer World) อันเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน เตรียมความพร้อม และลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พ.ศ. 2537 ตลอดจนยุทธศาสตร์
สากลเพือ่การลดภยัพบิตั ิพ.ศ. 2552 (International Strategy for Disaster Reduction of 1999)15 ใน
ระยะต่อมา กรอบการด�าเนินงานเฮียวโกะ พ.ศ. 2548–2558 (Hyogo Framework for Action: HFA 
2005-2015) เป็นการสานต่อการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์โยโกฮามา เป็นต้นแบบสากลในการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติที่รับรองโดยรัฐบาลของสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 168 ประเทศ มีระยะเวลา 
ด�าเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2548-2558) มีจุดมุ่งหมายส�าคัญในการลดการสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติให้ได้
มากท่ีสุดภายใน พ.ศ. 2558 และมีการน�าเสนอหลกัปฏบิตัติามล�าดบัความส�าคญัและวธีิการด�าเนนิการเพือ่
ให้ประเทศต่างๆ สามารถสร้างกลไกเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้อย่างมีระบบ โดยตั้งเป้าหมายไว้  
3 ประการ คือ 1) การบูรณาการการลดความเสี่ยงให้อยู่ในนโยบายและแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) การ
พัฒนาและสร้างเสริมองค์กร กลไก และศักยภาพในการสร้างความพร้อมรับมือกับภัย และ 3) การจัดท�า
แนวทางการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบสู่การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้โครงการเตรียมพร้อม
เผชิญภัยและการฟื้นฟู

อย่างไรกต็าม ในระยะเวลาของการด�าเนนิงานตามกรอบเฮยีวโกะยงัคงมีช่องว่างและความท้าทาย
ที่น�ามาเป็นบทเรียนจากการปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติ โดยรวมประชาชนกว่า 7 ล้านคนสูญเสียชีวิต และ 
อีกกว่า 1.4 ล้านคนได้รับบาดเจ็บ และประมาณ 23 ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย กล่าวได้ว่า ประชาชนมากกว่า 
1,500 ล้านคน ได้รบัผลกระทบทางลบจากภยัพบิตั ิและความสญูเสยีทางเศรษฐกจิโดยรวมมมีลูค่ามากกว่า 

15 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. (2558). กรอบการดำาเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจาก 
ภยัพิบตั ิพ.ศ. 2558-2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030). กรงุเทพฯ: กรมปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภัย. น. 11. 
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11-14 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ16 ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัติในระดับโลกที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งความ
เสี่ยงใหม่และความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ 
สิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นและชุมชน

อย่างไรก็ดี เมื่อกรอบการด�าเนินงานเฮียวโกะสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2558 ได้มีการก�าหนดกรอบการ
ด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558–2573 (Sendai Framework for  
Disaster Risk Reduction: SFDRR 2015-2030) ที่รับรองโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติกว่า 187 ประเทศ ในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเส่ียงจาก 
ภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (The Third United Nations Conference in Disaster Risk Reduction) ระหว่าง
วันที่ 14-18 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น17 มีระยะเวลาด�าเนินการ 15 ปี โดยมี 
เป้าหมายเพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่งใหม่ พร้อมทัง้ลดความเสีย่งทีม่อียู่เดิมตามมาตรการทางเศรษฐกจิ 
โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม และมาตรการเชิงสถาบัน ที่มีการ 
บูรณาการการลดความเหลื่อมล�้าในการป้องกัน รวมถึงการท�าให้ความล่อแหลมและความเปราะบางลดลง 
และให้มกีารเตรยีมความพร้อมมากขึน้ในการเผชิญเหตุและฟ้ืนฟ ูเพือ่หวังทีจ่ะสร้างชมุชนทีม่คีวามสามารถ
ในการรับมือและฟื้นคืนกลับจากภัยพิบัติได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (resilience) ซึ่งกรอบ SFDRR นี้เองที่มี
อิทธิพลต่อการปรับปรุงพัฒนาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ฉบับปัจจุบัน

นอกจากกรอบการด�าเนินการงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558–2573 
แล้ว ยังมีกรอบด�าเนนิการหลกัอืน่อกี ได้แก่ กรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ-

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และพิธ ี

สารเกยีวโต (Kyoto Protocol) เพ่ือหาแนวทางยบัยัง้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและป้องกันผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ จากสถานกาณ์ภัยพิบัติที่เกิดข้ึนทั่วทุกมุมโลกท�าให้ประเทศต่างๆ มีการพัฒนา
ศกัยภาพในการจัดการความส่ียงจากภยัพบิตั ิกลไกระหว่างประเทศเพือ่ให้ค�าแนะน�าเชงิกลยุทธ์ เช่น การ
เวทีประชุมระดับโลกเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การประชุมระดับภูมิภาค ตลอดจนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคซึ่งมีหน้าที่ให้สนับสนุนงานด้านนโยบาย การประสานงาน และการพัฒนา 
หุน้ส่วนความร่วมมอืในการลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิเป็นต้น และ ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการลดความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติของเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2557 (Bangkok Declaration on Disaster Risk  

Reduction in Asia and the Pacific 2014) เพ่ือเรยีกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานเครือข่ายร่วมกนัด�าเนนิการ
ในประเด็นที่ส�าคัญ คือ 1) เสริมสร้างความพร้อมของชุมชนในการรับมือและฟื้นกลับเร็ว 2) ส่งเสริมการ
ลงทุนสาธารณะในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและสภาพภูมิอากาศเพื่อปกป้องผลพวงที่ได้จาก
การพฒันา 3) ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างรฐัและเอกชนในการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 4) ส่งเสริม
การใช้และพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพือ่การลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 5) สนบัสนนุ

16 เพิ่งอ้าง. น. 24-25. 
17 เพิ่งอ้าง. 
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ให้เกิดธรรมาภิบาลความโปร่งใสและความร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย และ 6) สนับสนุนให้การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง

ส�าหรบัสถานการณ์การจดัการภยัพิบตัใินระดบัภมูภิาค ในเนือ้หาจะกล่าวถงึภมูภิาคอาเซยีน หรอื
สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ทีป่ระเทศไทยเป็นหนึง่ในสมาชกิของสมาคม และถอืได้ว่า
มบีทบาทส�าคญัในด้านการจดัการภยัพบิตัใินระดบัภมูภิาคอกีด้วย กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนได้เลง็เหน็
ปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ จึงได้ร่วมมือกันตั้งคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติกับอาเซียน (ASEAN Com-
mittee on Disaster Management: ACDM) ขึ้น ภายใต้เสาหลักทางด้านสังคมวัฒนธรรม ด้วยตีความ
ว่าเป็นการด�าเนินการด้านมนุษยธรรมเพื่อความมั่นคงในมนุษย์ พร้อมกับได้จัดการประชุมประจ�าปีขึ้น 
คร้ังแรกในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2546 ณ เมอืงบนัดาร์เสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน พร้อมกบัมกีารจดัประชมุ
ขึน้ทุกปี โดยเจ้าภาพการประชุมจะเวียนตามล�าดบัตวัอกัษรภาษาองักฤษของชือ่ประเทศสมาชกิ เป้าหมาย
หลกัของคณะกรรมการจัดการภัยพิบติัอาเซียน คือ ร่วมกนัจดัท�าโครงการจดัการภยัพิบตัใินภมิูภาคอาเซยีน 
(ASEAN Regional Programme on Disaster Management: ARPDM ) เพื่อก�าหนดกรอบความ
ร่วมมือ ก�าหนดยทุธศาสตร์ในการบรหิารจดัการ ก�าหนดงานและกจิกรรมเร่งด่วนตามล�าดบัก่อนหลงั เพือ่
ลดภัยพิบตั ิดังนัน้ งานส�าคญัเร่งด่วนของ ARPDM คอื การสร้างกรอบการท�างานบริหารจดัการภยัพบิตัิ
ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบการด�าเนินงานนี้จะมีการพัฒนาความตกลงในภูมิภาคว่าด้วยการจัดการ
ภยัพบิตั ิและการท�างานในภาวะฉกุเฉนิ พฒันามาตรฐานการท�างานช่วยเหลอืในยามเกดิภยัพบิตัติามความ
ตกลง เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท�างานของคณะท�างานในแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อช่วยเหลือแบบ
ฉุกเฉินฉับพลันในยามเกิดภัยพิบัติ และจัดกิจกรรมซ้อมรับมือภัยพิบัติในอาเซียนอย่างสม�่าเสมอ18 

ทั้งนี้ กลุ่มประเทศอาเซียนยังมีกรอบหลักที่ส�าคัญ ได้แก่ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
จัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management 
and Emergency Response: AADMER) เพื่อให้มีกลไกด้านการจัดการสาธารณภัยระดับภูมิภาคที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อร่วมกันรับมือ (ASEAN joint response) สาธารณภัย
ขั้นร้ายแรงอย่างย่ิงของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีจ�าเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิก 

18 Association of Southeast Asian Nations [ASEAN]. (2012a). “Chairman Statement of the Second East 
Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting.” Retrieved from http://www.eria.org/2012_0712_Chiarman%20State-
ment%20of%20the%202nd%20EAS%20Foreign%20Ministers%20Meeting.pdf. (15 June 2013); Association of Southeast 
Asian Nations [ASEAN]. (2012b). “Co-chairs’ Statement of the 19th ASEAN-EU Ministerial Meeting.” Retrieved 
from http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/129883.pdf (15 June 2013); Associa-
tion of Southeast Asian Nations [ASEAN]. (2012c). “Evolving towards 2015: Annual Report 2011-2012.” Retrieved 
from http://www.asean.org/images/2012/publications/annual%20report%202011-2012_2.pdf. (15 June 2013). 
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อาเซียนอ่ืนๆ โดยความร่วมมอืให้ใช้แนวทางทีก่�าหนดไว้ใน AADMER ตลอดจนเคร่ืองมอืและกลไกระดบั
ภมูภิาคอาเซียนได้จัดท�าไว้ อาท ิ1) ความตกลงอาเซยีนฯ AADMER Work Programme (2010-2015) 
ซึง่ประเทศไทยเป็นแกนน�าร่วมกบัประเทศลาว ในยทุธศาสตร์ที ่2 การป้องกันและบรรเทาภยัพบิตั ิ(Stra-
tegic Component 2: Prevention and Mitigation) และเป็นประเทศแกนน�าในส่วนขององค์ประกอบ
พ้ืนฐานที ่3 (Building Block 3) คอื การกระจายสูก่ลุม่เป้าหมายและการท�าให้เข้าสูร่ะบบและกลไกปกติ
ที่มีอยู่ (outreach and mainstreaming) 2) ระเบียบปฏิบัติมาตรฐานในการเตรียมความพร้อมและการ
รบัมือเหตภัุยพิบติัฉกุเฉนิของภมูภิาคอาเซยีน (Standard Operating Procedure for Regional Stand-
by Arrangements and Coordination of Joint Disaster and Emergency Response Operations: 
SASOP) และ 3) ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมของอาเซยีน (ASEAN Coor-
dinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management: AHA Centre) เป็นต้น19

นอกจากความความร่วมมือในระดับสากล ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญในการประยุกต์แนว 
ความคิดเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และสร้างกลไกเพื่อด�าเนินการจัดการและลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยภายในประเทศ โดยการตราพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด�าเนินงานเป็นกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 
โดยก�าหนดให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ภายใต้สงักดักระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงาน
หลักท่ีมหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการจดัการสาธารณภยัของประเทศ พระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ด้ก�าหนดกรอบการ
บรหิารและการจดัการสาธารณภัยไว้อย่างชัดเจน ทัง้ยังให้รายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทของภยัแนวนโยบาย 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการประสานงานจากระดับชาติถึงระดับชุมชน และเปิดโอกาส
ให้องค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย
ด้วย นอกจากน้ี ยงัได้มกีารน�าองค์ประกอบเชิงยทุธศาสตร์ตามกรอบแผนงาน AADMER ในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยมาด�าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านการลดความเสี่ยงภัยจาก
สาธารณภัยและการเสริมสร้างกรอบกลไกการด�าเนินงานและกฎหมาย

ส�าหรบัการจดัการภยัพบิตัขิองประเทศไทย ในอดตีไม่มคีวามต่ืนตวัเรือ่งภยัพบิตั ิเนือ่งจาก พืน้ที่
ทางกายภาพมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่ได้น้อย การจัดการภัยพิบัติอยู่ภายใต้
พระราชบญัญตัป้ิองกนัภยัฝ่ายพลเรอืน พ.ศ. 2522 ทีไ่ม่ได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งภยัพบัิตมิากนัก อย่างไร
ก็ตาม การจัดการภัยพิบัติในประเทศไทยนั้นได้ให้ความส�าคัญตามเหตุการณ์และสภาวการณ์วิกฤต 
ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ก่อน พ.ศ. 2547 นั้นความสนใจและความรู้เชิงเทคนิคในการบริหารจัดการภัยพิบัตินั้น
ยังไม่ได้รับความสนใจและยังมีความรู้ที่จ�ากัดอยู่มาก แต่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประเทศไทย
เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติจากสึนามิสร้างความสูญเสียและความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความ
บอบช�า้ทางด้านจติใจของผูท้ีป่ระสบภยัทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ท�าให้ประเทศไทย
เริ่มให้ความสนใจและความส�าคัญกับการจัดการภัยพิบัติในสภาวะฉุกเฉินมากข้ึนจากอดีต ความรู้และ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศในด้านการจดัการภยัพบิตัเิร่ิมเข้ามาให้ความช่วยเหลอื นัน้ท�าให้ศาสตร์ทางด้าน

19 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. (2558). อ้างแล้ว. น. 2-3. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

11-17นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก

การจัดการภัยพิบัติได้มีบทบาทมากขึ้นและได้รับความสนใจอย่างต่อเน่ือง และมีการตราพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ต่อมา ใน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีเหตุการณ์มหาอุทกภัย
ท่ีเกิดข้ึน ทีส่ร้างความเสยีหายต่อชีวติและทรัพย์สนิของประชาชนอย่างมหาศาล โดยสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้
นีเ้ป็นสิง่ทีต่อกย�า้ถึงความส�าคัญของการจดัการภัยพบิตัสิ�าหรบัประเทศไทยว่ามคีวามจ�าเป็นเพยีงใด แม้แต่
ในภาวะปกติก็ควรมีความตระหนักและให้ความส�าคัญกับกระบวนการการจัดการภัยพิบัติในสังคมไทย 
อีกด้วย

ส�าหรับประเทศไทย ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาได้เผชิญกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ และเริ่มมี
การพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความที่ 
ภยัพบัิติทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้น้ัน และเกิดเป็นประจ�าในช่วงระยะเวลาหนึง่ หรือกล่าวได้ว่ามีช่วงเวลาของความถ่ี
ในโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ของภัยพบิตันิัน้ๆ จงึท�าให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการภยัพบิติัมีความสามารถ
คาดการณ์ได้มากขึ้น อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสามารถสร้างปฏิทินสาธารณภัย
ในรอบ 1 ปีปฏิทินได้ กรมทรัพยากรน�้า กรมชลประทาน กรมการเกษตรและสหกรณ์ สามารถคาดการณ์
สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน�้าได้ทั้งน�้าท่วมและภัยแล้ง กรมที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี สามารถ
สร้างแผนทีเ่สีย่งภยั ธรณพีบิตัภัิยได้ทัง้แผ่นดนิไหวและดนิถล่ม เป็นต้น เพือ่สร้างมาตรการป้องกนัและลด
ผลกระทบทางลบในช่วงระยะก่อนเกิดภัย ในขณะเดียวกันมีสาธารณภัยรูปแบบใหม่และ/หรือมีรูปแบบที่
เปลี่ยนไปจากเดิมเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจท�าให้คาดการณ์ได้ยาก มีความไม่
แน่นอนสูง เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว การกัดเซาะชายฝั่ง สึนามิ ดินโคลนถล่ม โรคระบาด นอกจากนี้ 
อุบัติเหตุทางถนนยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดมากที่สุด ซึ่งการคาดการณ์ท�าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรมของ
มนษุย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลา หากมกีารใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ กม็แีนวโน้มจะเกดิอบุตัเิหตุ
มากขึ้น

กิจกรรม 11.1.1

1.  จงอธิบายลักษณะหรือรูปแบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในระดับโลก ภูมิภาค 
และประเทศไทย

2.  จงยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ทั้งในระดับโลก 
ภูมิภาค และประเทศไทย

แนวตอบกิจกรรม 11.1.1

1. การจดัการสิง่แวดล้อมและภัยพิบัตใินระดบัโลก ส่วนใหญ่เป็นการแสวงหาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทีมี่ความตระหนกัและมองเหน็เป้าหมายร่วมกนั ความร่วมมอืนัน้เป็นรูปแบบของการประชุม สร้าง
ข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือพิธีสาร ซึ่งส่งผลให้ประเทศภาคีที่ลงนามร่วมมือน�าข้อตกลงนั้นไปปฏิบัติให้
เกดิผลตามเป้าหมายทีว่างไว้ ในระดบัภมูภิาคการจดัการกเ็ป็นไปในรูปแบบของความร่วมมอืหรือข้อตกลง
เช่นกันแต่มีความเฉพาะไปตามสภาพปัญหาของแต่ละภมูภิาค และอาจมคีวามถ่ีของความร่วมมอืมากกว่า
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เนื่องจากประเทศภาคีพื้นที่ใกล้เคียงกัน ขณะที่การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในระดับประเทศนั้น
เป็นการน�าเอาข้อตกลงที่ประเทศไทยได้ด�าเนินความร่วมมือทั้งในระดับโลกและภูมิภาคมาด�าเนินการให้
บรรลเุป้าหมายจรงิ ทัง้นี ้ทกุข้อตกลงอาจไม่สามารถบรรลผุลได้ทัง้หมดเนือ่งจากการก�าหนดเป็นนโยบาย
และด�าเนินการปฏบิตัจิริงในแต่ละประเทศนัน้มบีริบทแวดล้อมมากมาย ทัง้กฎหมายในประเทศ หน่วยงาน
ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

2. ตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในระดับโลก เช่น การประชุมสหประชาชาติเร่ือง
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ตัวอย่างระดับภูมิภาค เช่น การ
ประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านสิง่แวดล้อมอาเซยีน การก�าหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนืด้วยเทคโนโลยี
สีเขียวไว้ในแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตัวอย่างในประเทศไทย เช่น การตราพระราชบัญญัติ 
ส่งเสรมิและรกัษาสภาพแวดล้อม พ.ศ. 2518 การจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะอย่างกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เรื่องท่ี 11.1.2

พัฒนาการความเชื่อมโยงของการจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

สิง่แวดล้อมและการพฒันาทียั่ง่ยนืเป็นประเดน็ทีไ่ด้รับการกล่าวถึงพร้อมกนัก่อนหน้าประเดน็ของ
ภัยพิบัติ จนอาจกล่าวได้ว่าเมื่อใดกล่าวถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมก็ย่อมหมายถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ในน้ัน
ด้วย เหตุเพราะการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่สมดุลอันน�าสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาน้ันได้รับ
การกล่าวถึงพร้อมกันเมื่อ พ.ศ. 2515 ที่เกิดการประชุมระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวไปแล้วใน 
ตอนต้น แม้ค�าว่า sustainable development จะยังไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในขณะนั้น แต่การเกิดขึ้นของ
การประชุมระดับโลกดงักล่าวนัน้ ได้ถอืก�าเนดิจากฐานคดิและสภาพปัญหาอนัเกดิจากการพฒันาทีก่ระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ และความม่ันคงของมนุษย์  
ทีแ่สดงให้เหน็ความรูสึ้กทีม่ายัง่ยนืในการด�ารงอยูข่องมนษุย์ทัง้ในรุ่นปัจจบุนัและอนาคต จงึถือเป็นจดุเร่ิมต้น
ของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน20

20 อัษฎาพร ไกรพานนท์. (บก.). (2556). ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. น. 10. 
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หลงัจากนัน้ แนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืได้ถกูเสนอโดย World Commission on Environment 
and Development หรอื Brundtland Commission เม่ือ พ.ศ. 2526 ในรายงาน Our Common Future 
ที่ได้ให้ความหมายของค�าว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไว้ว่าหมายถึง การพัฒนาที่สนองความต้องการคนรุ่น
ปัจจุบนัโดยไม่ท�าให้เกดิการลดทอนความสามารถของคนรุ่นหลังทีจ่ะบรรลเุป้าหมายของตน (Sustainable 
development is development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs) การพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีความเชื่อมโยงการ
พฒันาทีส่มัพนัธ์และสมดลุกนัระหว่าง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การพฒันาด้านสงัคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม21

ส�าหรับความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติน้ัน อาจเร่ิมจากการ
ศึกษาไปถงึพัฒนาการด้านการจดัการภยัพบิติั หากพจิารณาในเชงิประวตัศิาสตร์นัน้ การจดัการเกดิขึน้มา
พร้อมๆ กับภยัพบิตัทิีม่มีาตัง้แต่ยคุโบราณจนถงึปัจจบุนั เช่น การรบัมอืกบัแผ่นดนิไหวในอยิปิต์และซเีรยี 
ค.ศ. 1201 พายุไซโคลนในบังกลาเทศ ค.ศ. 1970 แต่หากกล่าวถึงการจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่ในวาระ
มาตรฐานระดับโลกในการจัดการตั้งแต่การวางแผน การบรรเทา และการรับมือกับภัยพิบัติในวงกว้างยัง
ไม่เกดิขึน้จนกระทัง่กลางศตวรรษที ่20 (ประมาณทศวรรษที ่1950) ทีแ่ต่ละประเทศต่างมกีารออกกฎหมาย
และมีการจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในประเทศตนเอง จนเมื่อ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1987 United Nation 
General Assembly ได้ประกาศให้ทศวรรษที่ 1990 เป็นทศวรรษแห่งการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
มีการตั้งเป้าหมายในการยกระดับความสามารถของแต่ละประเทศในการบรรเทาความรุนแรงจากภัยพิบัติ
และพัฒนามาตรการในการจัดการภัยพิบัติ จนกระทั่งการจัดการภัยพิบัติได้เข้าสู่ยุคของ 4 ขั้นตอนในการ
จัดการภัยพบัิต ิได้แก่ การบรรเทาภยัพบิตั ิ(mitigation) การเตรยีมการ (preparedness) การตอบสนอง 
(response) และการฟ้ืนฟ ู(recovery) ในปัจจบุนัการจดัการภยัพบิติัเน้นไปในทางการสร้างความตระหนกั
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อันเป็นมิติหนึ่งของการพัฒนาแบบยั่งยืน (disaster resilient communi-
ties) โดยเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียด้านมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจจากภัยพิบัต2ิ2

ตวัอย่างหน่ึงของความเชือ่มโยงระหว่างผลกระทบจากภยัพบิตัอินัเกดิจากธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ที่ไม่สมดุล ได้แก่ กรณีพื้นที่ชายฝั่งแคริบเบียน เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภัยธรรมชาติ เช่น 
ภาวะโลกร้อน ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น ภาวะกรดของน�้าทะเลเพิ่มข้ึน ฯลฯ โดยผลกระทบหนึ่งนั้นมีความ 
เชือ่มโยงกบัการท�าลายทรพัยากรธรรมชาตขิองมนษุย์ อนัเกดิจากกิจกรรมทางเศรษฐกจิ เช่น การท�าลายป่า
และพื้นที่ชุ่มน�้าเพื่อการเผาถ่านหรือการท�าเกษตรในพื้นที่ลาดชัน การท�าลายป่าหรือท�าเหมืองทราย 
แม่น�้าท�าให้เกิดการสูญเสียการปกป้องทางระบบนิเวศจนเป็นที่มาของการเกิดอุทกภัย แผ่นดินถล่ม การ

21 เพิง่อา้ง. น. 11; โสภารตัน์ จารุสมบัติ. (2551). นโยบายและการจดัการสิง่แวดล้อม. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.์ 
น. 50. Attah, N. V. (2010). Environmental Sustainability and Sustainable Growth: A Global Outlook. (M.S. Thesis), 
the University of Pennsylvania. pp. 4-5. 

22 Coppola, D. (2015). Introduction to International Disaster Management (3rd ed.). Amsterdam: Butter-
worth-Heinemann. pp. 4-15. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

11-20 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

กัดเซาะ ฯลฯ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินี้ยังมีแนวโน้มรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น23 ตัวอย่างนี้แสดง
ให้เห็นว่า การเกิดภยัพบิตัทิีบ่่อยครัง้และรนุแรงมากข้ึน ได้ท�าให้มนษุย์ตระหนกัว่าภยัพบิติัและสิง่แวดล้อม
ต่างเป็นผลกระทบซึ่งกันและกัน และจะกระทบต่อความยั่งยืนนั่นก็คือความม่ันคงของมนุษย์ในไม่ช้าหาก
มนุษย์ไม่ร่วมกันบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวม

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันจึงเกิดขึ้นภายใต้ความตระหนัก
ถงึภยัคกุคามทางสิง่แวดล้อมและภยัพบัิต ิ การจดัการแบบทีไ่หลเวียนซึง่กนัและกนัระหว่าง 2 ส่วนนีจ้งึเกดิข้ึน 
อาจกล่าวได้ว่า เป็นการจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่เป็นแบบตอบสนองและช่วยเหลือ (response & relief 
centric approach) เป็นแบบการบรรเทาและเตรียมการ (mitigation and preparedness approach) 
อนัเน่ืองมาจากความตระหนกัด้านสภาวะโลกร้อนและการค�านงึถึงความย่ังยืนในการจดัการภยัพบิติั ท�าให้
เกดิการจัดการภัยพบิตัผ่ิานมมุมองสิง่แวดล้อมมาใช้ลดความเสีย่งได้เป็นกลยทุธ์หลกัในการจดัการภยัพบิตัิ
ทั่วโลกไปแล้ว มิติทางสิ่งแวดล้อมที่อาจน�ามาใช้ในการจัดการภัยพิบัติ เช่น การประเมินและเฝ้าระวังทาง
สิ่งแวดล้อมเพื่อระบุความเสี่ยง ความเปราะบาง และโอกาสที่จะเกิดภัยที่จะส่งเสริมต่อการฟื้นคืนสู่สภาพ
ปกติของชุมชน (community resilience) เป็นต้น การใช้แนวทางสิ่งแวดล้อมในการจัดการภัยพิบัตินั้น
มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ความรู้และการปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของวงจรความเสี่ยงและยังช่วย
ประกันความยั่งยืนของกระบวนการฟื้นฟ2ู4

มุมมองของ Gupta and Nair มีความสอดคล้องกันกับ Sudmeier-Rieux and Ash และ 
Dougherty ที่เสนอแนวทางการลดความเส่ียงของการเกิดภัยพิบัติท่ีระดับท้องถ่ินและระดับประเทศโดย
ใช้ระบบนิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เรียกว่าเป็น healthy ecosystems โดยมองเป้าหมายของการ
จัดการความเสีย่งด้านภยัพบิตักิเ็พือ่รกัษาชีวติและคุม้ครองความเป็นอยูข่องมนษุย์ ขณะทีน่�าแนวทางของ
ระบบนเิวศมาใช้เพือ่เป็นการฟ้ืนฟใูห้ระบบนีเ้กดิประโยชน์ในแง่ของการสนบัสนนุต่อความมัน่คงและความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ที่ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนส�าคัญ ท�าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การลดความยากจน
และเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ การใช้แนวทางนิเวศวิทยาโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นการใช้ปราการทาง
ธรรมชาติให้ช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ แนวทางนี้มองว่าหากมีการลงทุนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่คุ้มค่าในการลดความบาดเจ็บหรือผลกระทบของชุมชนจาก 
ภัยพิบัติ พ้ืนท่ีฉนวนทางธรรมชาติมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต�่ากว่าและบ่อยคร้ังยังพบว่ามีประสิทธิภาพ
มากกว่าโครงสร้างทางวิศวกรรม25

23 Caribbean Development Bank (CDB). (2008). Environmental Sustainability and the Climate Change 
Agenda. Working Paper. pp. 8-9; Sudmeier-Rieux, K., and Ash, N.  (2009). Environmental Guidance Note for  
Disaster Risk Reduction. Gland, Switzerland: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 
pp. 1-2. 

24 Gupta, A.K., and Nair, S. S. (2010). Environmental Legislation for Disaster Risk Management. New 
Delhi: National Institute of Disaster Management. pp. 7-8. 

25 Sudmeier-Rieux, and Ash. op.cit.; Dougherty, Michael. (2009). “Healthy Ecosystems for Human 
Security.” ASEAN Disaster Management News. 15. p. 5. 
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แนวปฏิบัติของการน�าระบบนิเวศมาใช้ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในขั้นการเตรียมการก่อนเกิด
ภัยพิบัติ เช่น การสร้างพื้นที่ฉนวนบนพื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่ชายฝั่ง การวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติที่มีหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมด้วย การมีกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
เกีย่วกับโซนน่ิงและการวางแผนใช้ท่ีดนิทีจ่ะไม่ท�าให้เกดิส่ิงปลกูสร้างทีท่�าลายระบบนเิวศ ให้การศกึษาเพือ่
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและประโยชน์ในเชิงป้องกัน เป็นต้น ส�าหรับภายหลังการเกิดภัยอาจ
มกีารปฏบิตัติามแนวทางระบบนเิวศ เช่น การวางแผนและจดัการเร่ืองทีอ่ยูอ่าศยัและความเป็นอยูข่องผูค้น
ท่ีค�านึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นส�าคัญ การจัดวางที่ตั้งหรือที่พักต่างๆ ให้ห่างออกจากพื้นที่ที่เป็นทางน�้า 
(floodplains) พ้ืนทีชุ่่มน�า้หรือแหล่งอาศยัของสตัว์ การจดัการของเสียและของเสยีอนัตรายเพือ่ไม่ให้ย้อน
กลับมาส่งผลกระทบ การประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว (rapid environmental assessment) ฯลฯ26

Caribbean Development Bank ได้มีข้อเสนอที่ช่วยเพิ่มน�้าหนักของการจัดการที่เชื่อมโยง
ระหว่างส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ โดยเพิ่มมุมมองของความยั่งยืนเข้าไปด้วย โดยมีข้อเสนอว่าการแก้ไข
ปัญหาเพียงระยะสัน้นัน้อาจไม่เพยีงพอต่อการรับมอื การเตรียมการทีเ่ป็นมาตรการระยะยาวจ�าเป็นต้องได้
รับการพิจารณาให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ เหตุที่ต้อง 
มกีารพิจารณากันไปในระยะยาวเพราะผลกระทบจากสิง่แวดล้อมและภยัพบิตัไิด้กระทบต่อสขุภาพ ความ-
เป็นอยู่ และเศรษฐกิจของมนุษย์ได้ในท้ายที่สุด ดังกรณีการศึกษาของธนาคารโลกที่พบว่าหากระดับ 
น�้าทะเลเพ่ิมข้ึน 1 เมตร ท�าให้พื้นดินเฉลี่ยประมาณร้อยละ 11 ของบาฮามาส (Bahamas) อาจได้รับ 
ผลกระทบไปด้วย และส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาแล้วยิ่งเกิดผลกระทบมากคิดเป็นร้อยละ 5 ของผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และในบางประเทศได้รับผลกระทบจาก 
ภาวะอากาศเปลีย่นแปลงมคีวามเช่ือมโยงกนักบัการเกดิใหม่ของโรคมาลาเรยีและยงัเพิม่ความถีข่องผูป่้วย
ไข้เลือดออกอีกด้วย27

ข้อเสนอและตวัอย่างดงักล่าวของ Caribbean Development Bank นัน้สะท้อนให้เหน็การพัฒนา
ที่จะต้องมีความเชื่อมโยงกันระหว่างมิติสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ความตื่นตัวของ
การจัดการในแต่ละแนวทางต่างเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่ได้ยกมา
น�าเสนอข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นว่าทั้ง 3 ประเด็นท่ีกล่าวถึงในส่วนนี้ต่างสัมพันธ์กันอย่างไม่สามารถ 
แยกออก การจดัการสิง่แวดล้อมทีถ่กูละเลยและล้มเหลวได้ท�าให้เกดิผลกระทบและความเสีย่งทางภยัพบิตัิ 
สูงขึ้น ภัยพิบัติที่มีการเตรียมการและฟื้นฟูโดยขาดการค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดการของเสียและ
ของเสียอันตรายหลังเกิดภัย การขาดการประเมินความเสี่ยงทางธรรมชาติของพื้นที่ ย่อมท�าให้ภัยและ 
ผลกระทบรนุแรงมากขึน้และส่งผลต่อเนือ่งไปท�าให้เกดิความไม่มัน่คงของมนษุย์ เช่น โรคระบาดท่ีเกิดจาก
การจดัการของเสยีไม่ถกูต้อง การเสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้เพือ่เยียวยาพืน้ทีห่ลงัเกดิภยัทีฟ้ื่นฟแูบบไม่สอดคล้อง
กับระบบนิเวศ เป็นต้น นั่นหมายถึงความมั่นคงในชีวิตของมนุษย์แค่เพียงรุ่นนี้เท่านั้น หากการจัดการ 
เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้

26 Sudmeier-Rieux, and Ash. op.cit. pp. 15-16.
27 Caribbean Development Bank. op.cit. pp. 8-9. 
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อาจกล่าวได้ว่าความเช่ือมโยงระหว่างสิง่แวดล้อม ภยัพบิตั ิและการพฒันาทีย่ัง่ยนืได้เข้ามาบรรจบ
กันมากขึ้นในพื้นที่ของนโยบายและการจัดการ ด้วยต้นเหตุว่าผลกระทบระหว่างสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
นั้นมีผลซึ่งกันและกัน แต่เดิมสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติได้ถูกแบ่งแยกในเชิงการบริหารจัดการเนื่องด้วย
ลักษณะเฉพาะของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่ต่างต้องการวิธีการและแนวทางที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ดี 
สภาพปัญหาปัจจุบันที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นหลายครั้งมีสาเหตุจากกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โดยไม่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ท�าให้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติถูก
เชือ่มโยงเข้าด้วยกนั ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิการพฒันาและความเป็นอยูที่ย่ัง่ยนืของมนษุย์ให้มากขึน้กว่าแต่เดมิที่
เป็นการบริหารจัดการแบบแยกส่วน การใช้จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงโครงสร้างและที่ไม่ใช่โครงสร้างจะ
ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยพิบัติ ดังเช่น Gupta and Nair กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการ
ยอมรบัความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัระหว่างสิง่แวดล้อมและภยัพบิตัใินแง่ทีว่่า ส่ิงแวดล้อมทีแ่ย่ลงได้น�าพาไป
สูภ่ยัพิบตัแิละเป็นเหตุให้เกดิความเปราะบางต่อการเกิดภยัพบิตั ิส่วนภยัพบิตันิัน้กส่็งผลเสยีต่อสิง่แวดล้อม
และระบบนิเวศ และการจัดการภัยพิบัติในขั้นของการฟื้นฟูหลังเกิดภัยน้ันมีมิติที่ควรค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
เรียกได้ว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องค�านึงไปถึงมิติเพื่อการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งในการ
จัดการภัยพิบตัเิองกต้็องค�านงึถงึหลกัการจดัการสิง่แวดล้อมเพือ่ช่วยลดความเสีย่งและความเสยีหายทีเ่กดิ
จากภัยพิบัต2ิ8 เพราะแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ควรเป็นการพัฒนาเพื่อลดความล่อแหลมและความ
อ่อนไหวต่อการสร้างให้เกิดความเสื่อมถอยของส่ิงแวดล้อม และก่อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงจากสภาพ-
แวดล้อมนั้นๆ น�าไปสู่โอกาสในการเกิดภัยพิบัติที่มีความรุนแรงมากขึ้น

กิจกรรม 11.1.2

1.  จงอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.  จงวิเคราะห์พัฒนาการระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวตอบกิจกรรม 11.1.2

1.   การเช่ือมโยงมิตขิองการจดัการสิง่แวดล้อม ภยัพบิตั ิและการพัฒนาท่ียัง่ยนืเข้าด้วยกนั จ�าเป็น
ต้องเข้าใจสิง่แวดล้อมในเชิงนเิวศวทิยา คอืหมายถึงเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กบัทกุสิง่อย่างรอบตวัเราล้วนส่งผล 
กระทบซึ่งกันและกัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีมากเกินพอดีได้ส่งผลให้เกิดมลพิษและการลดลงของ
ทรัพยากรทางธรรมชาต ิรวมทัง้ท�าให้ปราการทางธรรมชาตหิายไป เมือ่เกดิภยัพบิตัคิวามสญูเสยีจงึยิง่ทวี
ความรนุแรงและเกดิขึน้ในวงกว้างมากขึน้ เมือ่เกดิภยัแล้วหากมกีารจดัการทีล่ะเลยบรบิทสิง่แวดล้อม เช่น 
การสร้างบ้านพกัชัว่คราวในทางน�า้ผ่าน หรอืการจดัการของเสยีอย่างไม่ถกูต้อง กท็�าให้เกดิภยัหรอืปัญหา
อื่นตามมาได้ง่าย การแก้ปัญหาจึงไม่อาจเป็นไปได้โดยเด็ดขาดเพราะขาดการค�านึงผลกระทบที่ต่อเนื่อง
กนั จึงเกิดค�าถามถึงการจดัการสิง่แวดล้อมและภัยพบิตัทิีช่่วยลดการเกดิปัญหาและความสญูเสยีซึง่กนัและ
กัน เพื่อน�าไปสู่ความมั่นคงในการด�ารงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน

28 Gupta, and Nair. op.cit. pp. 3-4. 
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2.  หากวิเคราะห์ถึงพัฒนาระหว่างการจัดการส่ิงแวดล้อม ภัยพิบัติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจ
กล่าวได้ว่าการจัดการภยัพบัิตอิาจเกดิขึน้ก่อนการจดัการสิง่แวดล้อมและการพัฒนาทีย่ัง่ยนื เพราะภยัพบิตัิ
นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคโบราณ มนุษย์จึงต้องรับมือกับภัยที่เกิดขึ้น หากแต่ประเด็นของการจัดการภัยพิบัติ
ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงในวาระของนโยบายทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ เมื่อเทียบ
กบัประเดน็สิง่แวดล้อมและการพัฒนาทีย่ัง่ยนืได้ปรากฏหลกัฐานว่าถกูน�าเข้าสู่วาระของนโยบายอย่างชดัเจน
ในเวทรีะดบัโลกใน พ.ศ. 2515 เน่ืองจากการพัฒนาอย่างไม่หยดุยัง้เพือ่สร้างความมัง่คัง่ให้กบัมวลมนษุยชาติ
ได้น�ามาซ่ึงผลกระทบทางสขุภาพและสิง่แวดล้อมของมนษุย์ ขณะทีภ่ยัพบัิตินัน้มกีารจดัการมาก่อนแต่กลับ
ได้รับการกล่าวถึงวาระนโยบายระดับโลกเมื่อปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)

เรื่องท่ี 11.1.3

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ภัยพิบัติประเทศไทย

การจัดการส่ิงแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยค่อนข้างจะได้
รบัการกล่าวถงึมากกว่าการจดัการภยัพบิตั ิแต่ทัง้สิง่แวดล้อมและภยัพบิตัเิมือ่ถกูวางไว้ในบรบิทพืน้ทีข่อง
การพฒันาแล้ว ก็ไม่สามารถเปรยีบเทยีบล�าดบัความส�าคญักบัการพฒันาทางเศรษฐกจิได้ การเตบิโตทาง
เศรษฐกิจยังคงเป็นกระแสหลักในพื้นที่นโยบายและการจัดการอยู่เสมอ หากพิจารณานโยบายสิ่งแวดล้อม
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2504–ปัจจุบัน แผนฯ ฉบับที่ 12 มี
ระยะของแผนจาก พ.ศ. 2560-2564) ประเดน็สิง่แวดล้อมไม่ได้รบัการกล่าวถงึเลยจนกระทัง่แผนพฒันาฯ 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) อันเนื่องมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้านี้เน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่การผลติโดยมเีหตผุลเพือ่พฒันาไปสูค่ณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้ของประชาชน อย่างไรกด็ ีการมุง่พฒันาแบบ
ก้าวกระโดดยังผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกลดจ�านวนลงไปมาก 
จนเป็นประเด็นส�าคญัทีถ่กูหยบิยกเข้ามาไว้ชัดเจนในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เป็นต้นมา ซึง่สาระส�าคญัของ
แผนฯ ฉบบัต่อมาปรากฏข้อความทีค่�านงึถงึคุณภาพและปริมาณของสิง่แวดล้อมทีล่ดน้อยถอยลง แต่สภาพ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเดมิยงัคงถกูกล่าวซ�า้ในทกุแผนฯ เช่น ป่าไม้เสือ่มโทรม พืน้ทีช่ายฝ่ังลดลง
อย่างต่อเนื่อง ปัญหามลพิษที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ฯลฯ

สาเหตุส�าคัญอย่างหนึ่งของความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมองทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นต้นทนุทางเศรษฐกจิ โดยสาระของแผนฯ หลายฉบบั เช่น แผนฯ ฉบบัที ่ 3 พ.ศ. 2515-2519 ทีก่ล่าวถงึ 
ว่าจะต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ต่อการเกษตรในอนาคต จนกระทั่ง
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11-24 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ในแผนฯ ฉบับที่ 4 ได้มีแนวทางจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรากฏอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการให้
ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมมากขึน้ มกีารสนบัสนนุวจิยัเกีย่วกบัปัญหาส่ิงแวดล้อม 
การจัดท�าโครงการฟื้นฟูเสื่อมโทรม การจัดตั้งคณะกรรมการแหล่งน�้าแห่งชาติ ฯลฯ29

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัปัจจบุนั ฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560–2564 หลกัการส�าคัญ
ทัว่ไปของแผนฯ มกีารอ้างองิยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Develop-
ment Goals: SDGs) รวมท้ังการปรบัโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.030 แต่ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังคงถูกมองว่าเป็น “ทุน” ทางเศรษฐกิจอยู่ (ขณะที่แผนฯ ก่อนหน้านี้ ฉบับที่ 11 ยังมี
ยทุธศาสตร์เฉพาะในเรือ่งการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม) โดยพิจารณาได้จากยทุธศาสตร์
ทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัการสิง่แวดล้อม “การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื” ใน
เชงิบรหิารจดัการของแผนฯ เน้นการสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรอย่างดนิ น�า้ ป่าไม้ เพือ่สนบัสนนุ
ต่อความย่ังยนืของการพฒันา และมเีรือ่งของการบริหารจดัการทีมี่ธรรมาภบิาล การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
การสนับสนุนสินค้าและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การยกระดับการวิจัยเพื่อสนับสนุน
ยทุธศาสตร์นี ้ฯลฯ ซึง่มเีนือ้หาไม่แตกต่างชัดเจนจากแผนฯ ฉบบัก่อนหน้านีม้ากนกั แต่แผนฯ ฉบบัปัจจบัุน
ได้มีแผนแม่บทหรือโครงการที่รองรับก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย เช่น  
แผนงานการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ใน 5 พืน้ทีลุ่ม่น�า้น�าร่อง แผนงานด้านการลดก๊าซเรอืน-
กระจกที่เหมาะสมของประเทศ โครงการเมืองสีเขียว โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่า 
ระยะยาว เป็นต้น แผนแม่บทและโครงการเหล่าน้ันได้ก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลา 
ด�าเนินการไว้ด้วย

อย่างไรกต็าม การจดัการสิง่แวดล้อมตามแผนฯ หลายฉบบัก่อนหน้านี ้แสดงให้เหน็ความพยายาม
ทางนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเหล่านั้น แต่เมื่อน�าไปปฏิบัติจริงยังคงไม่สามารถท�าให้การ
ด�าเนนิงานตามนโยบายบรรลผุลและยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมได้อย่างยัง่ยนื ด้วยสาเหตหุลาย
ประการที่ส�าคัญ ประการแรก คือ ความขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา เพราะการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม (แม้ในแผนฯ ระยะหลังตั้งแต่ฉบับที่ 8 เป็นต้นมาจะมีการกล่าวถึงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม) แต่ในความเป็นจริงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใน
ประเทศไทยยังเป็นกระแสหลัก จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประนีประนอมให้กับระบบนิเวศหรือ 
สิ่งแวดล้อม ดังที่ Carter กล่าวว่าหากจะท�าให้เกิดความยั่งยืนทางนิเวศแล้วนั้นก็คงมุ่งหวังการเติบโตทาง
เศรษฐกิจไม่ได3้1

29 สืบค้นเพิ่มเติมได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้ง 12 ฉบับ จาก ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2551). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1–11. สืบค้นจาก http://www.nesdb.go.th/
Default.aspx?tabid=62. (17 เมษายน พ.ศ. 2555). 

30 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12. ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 115ก. 

31 Carter, N. (2007). The Politics of the Environment (2nd ed.). New York: Cambridge University Press. 
p. 216. 
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11-25นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก

ประการต่อมา ปัญหากลไกการบริหารงานของภาครฐัขาดความมปีระสทิธภิาพ ดงัปรากฏตวัอย่าง
ในแผนฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) และแม้กระทั่งแผนฯ ฉบับที่ 11 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2559) ที่
ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาเรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมีหลายหน่วยงานทั้งที่สังกัด
กับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และยังขาดกลไกการประสานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
กฎหมายที่มีอยู่ก็แทบไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง สภาพปัญหาน้ีไม่ได้เกิดข้ึนในประเทศไทยเพียงเท่าน้ัน 
ในหลายประเทศที่มีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาจัดการกับปัญหาเพียงปัญหาเดียวแต่
ในที่สุดกลายเป็นว่า ประเด็นสิ่งแวดล้อมเรื่องเดียวเช่นแหล่งน�้า กลับมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่
กยั็งไม่สามารถแก้ปัญหาได้เด็ดขาด เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ มีหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการตามกฎหมาย
ท่ีแยกส่วนกันอยู่เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งและการประมง ท�าให้การน�ากฎหมายไปปฏิบัตินั้นมีอุปสรรค
มากมาย เช่น ขาดการบูรณาการ ขาดการชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการชายฝั่ง การบังคับใช้
กฎหมายทางทะเลและชายฝั่งไม่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ32

ประการทีส่าม ภาครฐัขาดองค์ความรูแ้ละข้อมลูทีท่นัสมยั ซึง่สะท้อนถึงการไม่สามารถการจดัเกบ็ 
ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะมีผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนยังมีปัญหาด้านธรรมา- 
ภิบาลในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของเจ้าหน้าที่บางคนบางหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อความเช่ือมั่นของ
ประชาชนด้วย ดังตัวอย่างสถานการณ์ด้านการจดัการสิง่แวดล้อมปรากฏในแผนฯ ฉบบัที ่11 ว่ายงัมปัีญหา
การบรูณาการข้อมูลระหว่างภาครฐั การทจุรติคอร์รัปชนัและความไม่เป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากร เช่น 
ป่าไม้ ที่ดิน น�้า เป็นต้น ปัญหาเชิงเทคนิคในการท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐนี้ มีปัญหาในประเทศอื่นเช่นกัน
ดงัตวัอย่างข้อค้นพบในงานวจิยัของ Wegerich และคณะ ทีศ่กึษาการท�าหน้าทีห่น่วยงานรฐัในการจดัการ
ทรพัยากรแหล่งน�า้ประเทศคีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan) และทาจกิสิถาน (Tajikistan) โดยมีกรมชลประทาน
เป็นองค์กรในการจัดการน�้า พบว่ากรมชลประทานนั้นขาดศักยภาพทั้งเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรในการ
ควบคุมและแจกจ่ายน�้า ที่จ�าเป็นต้องพัฒนาให้องค์กรเหล่าน้ีมีศักยภาพและปลูกฝังเร่ืองธรรมาภิบาลมาก
ขึ้น33

และประการสุดท้าย คือ ปัญหาประชาชนและชุมชนไม่ไว้วางใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมของรัฐ 
ผลสบืเนือ่งหนึง่นัน้มาจากปัญหาในข้อก่อนหน้าน้ี ท่ีภาครัฐบางส่วนอาจขาดองค์ความรู้และข้อมูล ตลอดจน
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนท�าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น นอกจากนี้ เหตุส�าคัญอย่างหนึ่งคือ
การไม่ยอมรบัประชาชนและชุมชนเข้าสูก่ระบวนการในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม แม้
ในแผนฯ หลายฉบับจะอ้างถึงการจัดการที่ประสบความส�าเร็จต้องมาจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาชนและชุมชน แต่ยงัขาดการยอมรับในองค์ความรู้และความสามารถของประชาชน
โดยหน่วยงานของรัฐให้เข้ามาสู่ทุกกระบวนการของการแก้ไขปัญหา ทั้งที่หน่วยงานภาครัฐควรตระหนัก
เพ่ือให้เกิดการปฏบิตัจิรงิเรือ่งการมส่ีวนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมนี ้ดังเช่น Mudrakartham และคณะ 

32 Department of Environment and Natural Resources, Philippines. (2005). Completion Report: The 
Coastal Resource Management Project-Philippines 1996–2004. Cebu City, Philippines: United States Agency for 
International Development (USAID). pp. 48-53. 

33 Wegerich, K., et al. (2015). “Water Security in the Syr Darya Basin.” Water. 7. pp. 4657–4684.
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ที่กล่าวถึงองค์ความรู้จากวิถีชุมชนนั้นสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับองค์ความรู้เฉพาะซึ่งเป็นความรู ้
เชิงเทคนิค การจัดการ และวิชาการจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐควรยอมรับความสามารถของ
ชุมชนและเชื่อในภูมิปัญญาเพื่อที่จะท�างานร่วมกันเพราะหากไม่มีการบูรณาการความร่วมมือ ปัญหาก็จะ
ไม่ได้รับการแก้ไข34

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้เชื่อมโยงประเด็น
การพัฒนาและภัยพบิตั ิโดยกล่าวว่า ภัยพบิตัเิป็นปัจจยัทีส่ร้างผลกระทบต่อฐานการผลติภาคเกษตรความ
มัน่คงด้านอาหาร พลงังาน สขุภาวะและคณุภาพชวีติของประชาชน ดงันัน้ยทุธศาสตร์หนึง่ทีส่�าคญัในแผน
ฉบับน้ี คือ “การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดแูล รกัษาและใช้ประโยชน์ การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคลือ่น
ประเทศ ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจาก
เง่ือนไขด้านส่ิงแวดล้อมและเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย” กล่าวคือ ให้ความส�าคัญกับ
การบูรณาการประเด็นเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภาคการพัฒนา โดยเฉพาะในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและพฒันาระบบบรหิารจดัการพร้อมทัง้เพิม่บทบาทประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ

ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560–2564) ก�าหนดให้ยทุธศาสตร์
ที่ 4 ที่เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้น “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งถึงแม้ว่า
จะไม่ได้ก�าหนดให้มีค�าว่าเพือ่ลดความเสีย่งภยัพบิตั ิแต่กไ็ด้ก�าหนดอยูใ่นวตัถปุระสงค์ของยทุธศาสตร์ด้าน
นีว่้าเพือ่ “พฒันาความสามารถลดก๊าซเรอืนกระจกและปรบัตวัเพือ่ลดผลกระทบพร้อมรบัมอืภยัพบิตั”ิ ซึง่
แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นครัง้แรกทีก่ารจดัการภยัพบัิตไิด้รับการให้ความส�าคญั ในระดบัทีก่�าหนดให้เป็นหนึง่
ในวัตถุประสงค์ท่ีจะต้องด�าเนินการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในที่สุด แต่นับว่านโยบายระดับ
ประเทศได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพได้
สอดคล้องกับนโยบายระดับโลกภายใต้บริบท “การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย” (disaster risk  
management) ซึง่เป็นการน�าแนวคดิเรือ่งความเสีย่งมาเป็นปัจจยัหลกัในการจดัการสารภยัเชงิรกุไปสูก่าร
จัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (disaster risk reduction) การ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน (emergency management) และการฟื้นฟูให้มีสภาพที่ดีกว่าและปลอดภัย 
กว่าเดิม (build back better and safer) โดยให้มีการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติในการบูรณาการการลด
ความเส่ียงจากภัยพิบัติสู่กระบวนการวางแผนทุกระดับ เสริมสร้างความสามารถการเตรียมพร้อมรับมือ 
พัฒนาระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบฟื้นฟู และเร่งสร้างองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ

34 Mudrakartham, S., et al. (2010). Potential and Prospect of Adaptation through IWRM in Rajasthan, 
India. Retrieved from http://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/potential_and_prospect_of_ 
adaptation_through_iwrmclose_0.pdf (24 August 2016). 
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กิจกรรม 11.1.3

1.  จงอธิบายพัฒนาการของประเด็นสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2.  จงระบุปัญหาการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

แนวตอบกิจกรรม 11.1.3

1.   ประเดน็สิง่แวดล้อมได้รบัการกล่าวถงึเป็นคร้ังแรกในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ด้วยเหตุของความเสื่อมโทรมและถดถอยของทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับต่อมาก็มีการระบุถึงปัญหาและแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่อยมา หากปัญหาและการแก้ไขใน 
รูปแบบเดิมยังคงเกิดขึ้นซ�้าในเกือบทุกแผน กระทั่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ปัจจุบัน ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ก็ได้ถูกควบรวมไว้ในยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนการไม่แบ่งแยกสิ่งแวดล้อมออกจากประเด็นการ
พัฒนาอื่น ขณะเดียวกันก็ยังคงท�าให้พิจารณาได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงถูกมอง
เป็นต้นทุน

2.  ปัญหาการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับประเด็นด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ เช่น ความขัดแย้งทางความคิดระหว่างการอนุรักษ์ และการพัฒนา ที่ว่าหาก
ต้องการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะธ�ารงรักษาสิ่งแวดล้อม หรือใช้งบประมาณเพื่อการ
ป้องกันภัยพิบตั ิกลไกการบรหิารงานของรฐัขาดประสทิธภิาพ มกีารบรหิารงานแบบแยกส่วนท�าให้การแก้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่ต้องการเอกภาพและการบูรณาการเกิดข้ึนได้ยาก การขาดองค์ความรู้ที่
ทันสมัยและขาดระบบจัดการฐานข้อมูลท�าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ปัญหาเหล่านี้น�าไปสู่
ความไม่ไว้วางใจหน่วยงานรัฐในการด�าเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
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ตอนที่ 11.2

นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

 หัวเรื่อง
 11.2.1  แนวคิดและขอบข่ายการศึกษาว่าด้วยนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 11.2.2  นโยบาย มาตรการ และเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อม
 11.2.3  กรณีศึกษาในการจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวคิด
1.   แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดล้อมหลกัๆ ได้แก่ หลกัผูก่้อมลพษิเป็นผู้จ่าย และหลกั

การป้องกันล่วงหน้า เป็นหลักคิดที่ท�าให้การพิจารณานโยบายสิ่งแวดล้อมและนโยบาย
อื่นที่เกี่ยวข้องต้องค�านึงถึงอยู่เสมอ ทั้งน้ีก็เพ่ือไม่ให้ผลกระทบที่เกิดข้ึนกลับมาท�าลาย
สภาพแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ นอกเหนือจากการค�าถึงถึงแนวคิดเฉพาะในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว การตัดสินใจทางนโยบายในบริบทปัจจุบันมีความท้าทาย 
เกี่ยวกับตัวแสดงที่หลากหลายและการด�าเนินนโยบายที่ตอบสนองประชาชนได้อย่าง
เท่าเทียม ท�าให้มีแนวคิดอื่นท่ีภาครัฐต้องน�ามาเป็นกรอบในการจัดท�าและด�าเนิน
นโยบาย ได้แก่ การพัฒนาท่ียั่งยืน ธรรมาภิบาล การกระจายอ�านาจ และสิทธิชุมชน 
แนวคิดเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างจากหลายแนวคิดท่ีอาจเข้าไปมีบทบาทในพื้นที่ของ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ในวาระของนโยบายจริงจ�าเป็นต้องทบทวนและค�านึง
ถงึแนวคิดอ่ืนมาเป็นกรอบก�าหนดนโยบายเพือ่ให้ผลของการด�าเนนินโยบายยงัประโยชน์
แก่สาธารณะอย่างแท้จริง

2.   เครือ่งมอืทางนโยบายสิง่แวดล้อมอาจแบ่งได้เป็น 3 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการบงัคบั
และควบคุม มเีป้าหมายเพือ่ควบคมุและก�าหนดมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม เช่น การออก
กฎหมายก�าหนดระดับมลพิษและมีบทลงโทษส�าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม หรือการบังคับให้
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันมลพิษ เครื่องมือมาตรการนี้สามารถออกได้โดยง่าย แต่มักมี
ปัญหาในทางปฏิบัติเพราะมีลักษณะไม่ยืดหยุ่น 2) มาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจ มี 
เป้าหมายเพ่ือจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น เช่น การขึ้นภาษีน�้ามันที่มีปริมาณตะกั่วสูง การอุดหนุนเงินลงทุนดอกเบี้ยต�่า
ให้กับโรงงานอตุสาหกรรมทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนัมลพษิ ในมาตรการนีท้�าให้มคีวามเป็น
ไปได้ในการจดัการส่ิงแวดล้อมมากข้ึนแต่กม็คีวามยุ่งยากในข้ันตอนปฏบิตัทิีจ่ะต้องมีการ
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  ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่หลากหลายเพื่อจูงใจผู ้ก่อมลพิษที่มีความแตกต่างกัน และ  
3) มาตรการใช้ความสมัครใจ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ก่อมลพิษเปล่ียนพฤติกรรมเช่นกัน 
แต่ด้วยวิธีการที่ท�าให้ผู้ก่อมลพิษสนใจที่จะด�าเนินการเอง เช่น การให้ฉลากเขียวกับ
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมด�าเนินตาม
มาตรฐาน ISO 14001

3.   ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่นานาประเทศต่างให้การยอมรับว่าต้องการความร่วมมือ
ในการจดัการคอืปัญหาโลกร้อน แต่ความร่วมมอืทีส่�าคญัอย่างพธิสีารเกยีวโตกยั็งไม่ได้
รับการยอมรับจากบางประเทศด้วยเกรงจะกระทบกับการผลิตและเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ นานาประเทศต้องร่วมกันกดดนัเพือ่ให้ทกุประเทศได้น�าข้อตกลงไปสูก่ารปฏบิตัิ
เพราะไม่ว่าประเทศใดล้วนมีส่วนในการท�าให้เกิดปัญหาโลกร้อนด้วยกันทั้งสิ้น เช่น
เดยีวกนักบัปัญหาหมอกควนัในภมูภิาคอาเซยีนในระยะแรกประเทศสมาชกิผู้ก่อมลพษิ
บางประเทศมีความหวาดระแวงต่อความร่วมมือในการจัดการปัญหาน้ี เม่ือถูกติดตาม
และกดดันจากประเทศเพื่อนบ้านก็จ�าต้องเข้าร่วมในการจัดการปัญหา การจัดการใน
ระดับโลกและภูมิภาคดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปลายทางของการแก้ไขปัญหาจะลุล่วงไป
ได้ก็ด้วยการเข้าร่วมก�าหนดแนวทางและด�าเนินตามข้อตกลงของทุกประเทศใน
ประชาคมโลก การจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายของการ
มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนที่สูงมากนับจาก พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยเกิดความ 
ไม่ลงรอยกันระหว่างหลักการของนโยบายที่ควรรวมเอาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามา 
กับการปฏิบัติจริงที่ยังต้องการทัศนคติและแนวทางที่เปิดกว้างมากขึ้น

 วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
2.  จ�าแนกลักษณะของมาตรการทางนโยบายสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทได้
3.  น�าเสนอประเด็นส�าคัญของตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
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ความน�า

นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเฉพาะคือมีการผสมผสานควบรวมระหว่างวิทยา-
ศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ท�าให้ต้องการตัวแสดงที่เกี่ยวข้องหลากหลายเพื่อน�าเข้าข้อมูลและ
ร่วมตัดสินใจได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน เพราะผลกระทบของการตัดสินใจและด�าเนินตามนโยบายจะมี
ความต่อเนื่องยาวนานแม้การด�าเนินนโยบายได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เช่น การตัดสินใจเลือกวิธีการและพื้นที่ใน
การก�าจัดของเสีย หากมีการเลือกพ้ืนที่อ่อนไหวทางระบบนิเวศ ในอนาคตของเสียเหล่านั้นก็จะเข้าสู่ 
ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์โดยยังอยู่ตกค้างยาวนานแม้จะไม่ได้ใช้หรือมีการฟื้นฟูพื้นที่นั้นแล้วก็ตาม จาก
ตัวอย่างดังกล่าวได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการด�าเนินนโยบาย การจัดการ ตลอดจนการเลือกใช้
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางกฎหมาย การจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ หรือการใช้ความสมัครใจนั้นจ�าเป็น
ต้องรวมเอาผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีห่ลากหลาย แม้บางตวัแสดงจะไม่ต้องการเข้ามาเกีย่วข้องเพราะการจดัการ
สิง่แวดล้อมบางอย่างได้น�าพาไปสูก่ารเสยีผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ยกตัวอย่างเช่นการไม่ยอมรับและเข้า
ร่วมในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ของบางประเทศ หรือการไม่เข้าร่วมจัดการปัญหาหมอกควัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศในช่วงแรก เมือ่เกดิกรณดีงักล่าว ผู้ทีม่บีทบาทการก�าหนดนโยบาย
กจ็ะต้องมกีระบวนการท�าให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีเ่กีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมในพืน้ทีข่องวาระนโยบายให้ได้
ในท่ีสุด เพราะผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทีห่ลากหลายนีไ้ม่เพยีงแต่เป็นผูใ้ห้ข้อมลู หรอืร่วมก�าหนดแนวทางจดัการ
เท่านั้น แต่ยังมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนมาตรการที่ท�าให้นโยบายประสบความส�าเร็จด้วย
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เรื่องท่ี 11.2.1

แนวคิดและขอบข่ายการศึกษาว่าด้วยนโยบายและการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม

นโยบายสาธารณะเป็นการศึกษาที่รวมหลายศาสตร์ไว้ด้วยกันไม่ใช่ศาสตร์บริสุทธิ์ดังเช่นวิทยา-
ศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ที่มีความลึกซ้ึงไปทางศาสตร์นั้นโดยเฉพาะ อาจกล่าวได้ว่าศาสตร์การศึกษา
นโยบายสาธารณะเป็นศาสตร์ขั้นประยุกต์ (applied science, not pure science) ที่จะช่วยเติมเต็ม 
ช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติได้บ้าง การศึกษานโยบายสาธารณะในมุมมองของนักวิชาการด้าน
นโยบายยังน�าเอาเครื่องมือตามหลักการไปสู่ปัญหาสังคมที่ท�าให้เกิดความเข้าใจสังคมและการเมืองใน 
วงกว้างซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่าการศึกษานโยบายสาธารณะนั้น
เป็นการศึกษาท้ังเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เน้นการน�าไปสู่การประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้จริง แต่ก็ไม่ได้
หมายความการศึกษานโยบายสาธารณะที่เป็นศาสตร์ประยุกต์จะละเลยทฤษฎี ยังคงมองว่าทฤษฎีเป็น 
สิ่งส�าคัญต่อการอธิบายปรากฏการณ์และพัฒนาแนวคิดให้สอดคล้องกับกรณีหรือสถานการณ์ต่างๆ ได3้5

ส�าหรบัขอบข่ายของสิง่แวดล้อม อาจแบ่งอย่างอย่างชดัเจนเพือ่ท�าความเข้าใจโดยง่ายว่าม ี2 ส่วน 
ได้แก่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอันได้แก่ ดิน น�้า ป่า ชายฝั่ง สัตว์ป่า ขณะที่อีกฝั่งหนึ่ง
หากกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมจะนึกถึงมลพิษไม่ว่าจะเป็นอากาศเสีย น�้าเสีย ขยะ มลพิษทางเสียง อาจกล่าวได้
ว่าสิ่งแวดล้อมในส่วนแรกนั้นเป็นเรื่องของทรัพยากร ขณะที่ในส่วนหลังเป็นผลพวงจากการใช้ทรัพยากรที่
จะมีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ แต่ในเชิงของนโยบายและการจัดการนั้นอาจไม่สามารถแบ่งพรมแดนที่
ชัดเจนออกจากกันได้ และนโยบายส่ิงแวดล้อมและการจัดการยังต้องอาศัยองค์ความรู้และความเข้าใจ 
ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์เข้าด้วยกนั สอดคล้องกบัที ่Kraft กล่าวว่า การขจัดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการใช้วิทยาศาสตร์แก้ปัญหา การใช้ทรัพยากรเหมอืนเป็นต้นทนุราคาถูก หรือการ
คิดว่ามนุษย์นั้นเป็นศูนย์กลางของโลกนั้นจะต้องมีได้รับการปฏิรูปเสียใหม่ การด�าเนินการของรัฐแต่เพียง
ระยะสัน้นัน้ไม่เพยีงพอ และการใช้ความรูชุ้ดเดยีวนัน้เป็นไปไม่ได้ จงึต้องอาศยัการเปล่ียนแปลงในเชงิระบบ
ด้วย ทั้งทางสถาบันการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ36

ผู้เขียนน�าเสนอมุมมองที่ส�าคัญเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อมของนักวิชาการดังที ่
กล่าวมาข้างต้นเพือ่ช้ีให้เหน็ว่าทัง้ศาสตร์ว่าด้วยนโยบายสาธารณะและประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมต่างกม็คีวาม
ซับซ้อนในตัวของมัน นโยบายสาธารณะนั้นมีความซับซ้อนทั้งในเชิงสาระเพราะเป็นศาสตร์ประยุกต์ที่มา

35 Birkland, T. A. (2005). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of 
Public Policy. New York: M.E. Sharpe. pp. 4-6. 

36 Kraft, M. E. (2004). Environmental Policy and Politics (3rd ed.). Harrisonburg: Pearson Education. 
pp. 9-10. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

11-32 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

จากการผสมผสานของหลายแนวคิด ขณะที่ในกระบวนการของนโยบายสาธารณะเองก็มีความยุ่งยากใน
ขั้นตอนของการปฏิบัติด้วย ตั้งแต่ข้ันของวาระนโยบายไปจนกระทั่งการประเมินผล ในท�านองเดียวกัน 
สิง่แวดล้อมเองแม้ในเชงิสาระมนษุย์เราได้ท�าความเข้าใจและแบ่งประเภทได้ไม่ยาก แต่เมือ่มาถงึพืน้ทีข่อง
การจดัการทัง้ต่อการใช้ประโยชน์และของเสยีจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแล้วยิง่มคีวาม
เกี่ยวข้องกันของปัญหาระหว่างประเภทของทรัพยากรเอง ลุกลามไปถึงมิติด้านสังคม และเศรษฐกิจ ซึ่ง
กลายเป็นประเดน็ปัญหาสาธารณะทีร่ฐับาลไม่ว่าประเทศใดกต้็องเข้ามาจดัการ การจดัการภายใต้นโยบาย
ของแต่ละรัฐบาลนั้นยังท�าให้เกิดผลกระทบที่แตกต่างกันด้วย ดังที่ Kraft กล่าวถึงนโยบายสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยการกระท�าที่หลากหลายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตัวแทนการตัดสินใจส่วนรวมในการวางเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อมและมีการใช้
เครื่องมือเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น การตัดสินใจว่าจะท�าหรือไม่ท�าสิ่งใดของรัฐบาลนั้นมีผลกระทบ
ต่อคณุภาพสิง่แวดล้อมและทรพัยากร และความเป็นอยูข่องมนษุย์ ท�าให้การตดัสนิใจนัน้มเีรือ่งของคณุค่า
เข้ามาเกี่ยวข้อง นโยบายส่ิงแวดล้อมจึงไม่อาจถูกบริหารจัดการหรือก�าหนดได้ด้วยสถาบัน หรือภาค 
ส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเท่านั้น37

ในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น ถือว่ามีแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการก�าหนดรูปแบบของการ
จัดการอยู่หลายแนวคิด ผู้เขียนแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นแนวคิดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตรง 
กับส่วนที่สองเป็นแนวคิดที่เข้ามากระทบต่อรูปแบบของนโยบายสิ่งแวดล้อม แนวคิดในส่วนที่สองน้ันอาจ
เป็นแนวคิดท่ีไปกระทบต่อรูปแบบของนโยบายประเภทอื่นได้ด้วย เช่น นโยบายการศึกษา นโยบาย
เศรษฐกิจ นโยบายพลังงาน ฯลฯ ส�าหรับแนวคิดส่วนแรกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตรง ผู้เขียน 
ขอน�าเสนอที่เป็นแนวคิดหลัก 2 แนวคิด ได้แก่ หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle: 
PPP) และหลกัการป้องกันล่วงหน้า (precautionary principle) ทีช่่วยในการออกแบบนโยบายสิง่แวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี

หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเกิดจากฐานคิดที่ว่ากระบวนการได้มาซึ่งสินค้าและบริการต่างๆ ล้วนมี
ต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อม เพราะการผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใช้วัตถุดิบซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และผลลัพธ์จากกระบวนการก็คือของเสียหรือมลพิษที่ผู้ก่อมลพิษ 
ทั้งหลายจะต้องจ่ายให้กับต้นทุนสิ่งแวดล้อมนั้นด้วย ในหลักการน้ีจึงเห็นว่าควรน�าต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม
มาคิดรวมเป็นต้นทนุการผลิตด้วยเพราะท�าให้ได้ต้นทุนทีแ่ท้จริง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผูก่้อมลพษิอย่าง 
ผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นแต่ผลก�าไรเป็นหลักมักไม่น�าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาคิดรวมเป็นต้นทุนใน 
การผลิต เพื่อจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดและก�าจัดของมลพิษที่ออกมาจากกระบวนการ ท�าให้ไม่
ต้องแบ่งสรรผลก�าไรไปกับต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมนั้น

หลักการพื้นฐานที่ว่าราคาสินค้าและบริการต่างๆ ควรมีการรวมต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย 
เป็นหลักการที่เสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ อาเธอร์ พิกู โดยกล่าวว่าต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม
ก็คือมลพิษที่ถูกปล่อยและปนเปื้อนมาทางดิน น�้า อากาศ และของเสียอื่นจากกระบวนการผลิต แต่การ

37 Ibid. p. 13. 
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11-33นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก

ผลิตของภาคเอกชนไม่ค�านึงถึงผลกระทบภายนอกอย่างสิ่งแวดล้อม ควรมีมาตรการเพื่อก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้บริโภคในฐานะท่ีเป็นผู้ก่อมลพิษ เช่น การจ่ายค่าปลดปล่อยมลพิษในราคาสูง
ตัง้แต่เริม่ก่อมลพษิเพ่ือกระตุน้ให้ผูผ้ลิตต้องเปล่ียนเทคโนโลยีเก่าและน�าเทคโนโลยสีะอาดมาใช้38 นอกจากนี้ 
ผู้ก่อมลพิษที่เป็นผู้บริโภคยังอาจต้องรับผิดชอบร่วม เช่น การบวกราคาค่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพื่อเก็บ
เป็นต้นทุนในการจัดการของเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้านั้น เป็นต้น

การน�าหลกัผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้ายจะช่วยท�าให้เกดิความตระหนกัถึงคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพราะกระบวนการผลิตทุกอย่างตลอดจนกระบวนการเผาผลาญพลังงานงานของร่างกาย
มนุษย์ในชีวิตประจ�าวันก็ได้ก่อให้เกิดมลพิษขึ้นแล้ว เพียงแต่ผู้ก่อมลพิษต่างไม่ได้ถูกท�าให้ทราบถึง
กระบวนการและปลายทางของผลกระทบทีเ่กดิจากการใช้ทรพัยากรเหล่านัน้ จงึละเลยและใช้ทกุสิง่บนโลก
เพื่อสนองความต้องการอย่างไม่หยุดยั้ง สอดคล้องกับ Hardin ที่กล่าวว่าสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเป็นสินค้า
สาธารณะทีใ่ครจะบรโิภคก็ได้โดยทีไ่ม่มใีครสามารถกดีกนัการบริโภคของผูอ้ืน่ได้ ความเป็นสนิค้าสาธารณะ
นี้ท�าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า โศกนาฏกรรมของส่วนรวม หรือ Tragedy of Commons39 คือมนุษย์ต่างคิดว่า
เป็นของส่วนรวม แต่ทุกคนใช้ทรัพยากรไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างไม่หยุดยั้ง ท�าให้ไม่เหลือทรัพยากร
ไว้ใช้หรือเสื่อมโทรมในท้ายที่สุด

ส่วนหลักการป้องกันล่วงหน้า มองว่าของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิตนั้นสามารถสะสม
อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานานและส่งผลเสียได้ในระยะยาว จึงควรป้องกันล่วงหน้าไว้ก่อนดีกว่าไล่ตาม
จัดการปัญหาหลังจากเกิดความเสียหายขึ้น โดยอาจมีการปรับเปล่ียนวิธีการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
หลักการนี้มีความสอดคล้องกับลักษณะพื้นฐานของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ Carter กล่าวว่า ลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมคือไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขผลกระทบจากข้อผิดพลาดได้ วันหนึ่งหากทรัพยากรของโลก
ถูกใช้ไปจนหมดและมีแต่มลพิษที่บั่นทอนความมั่นคงของมนุษย์อย่างยากที่จะแก้ไข แม้มนุษย์อาจพัฒนา
พลังงานทดแทนจากลมหรือแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ก็เป็นการยากที่จะท�าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่มหาศาล ส�าหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการตัดสินใจทางนโยบายที ่
ผดิพลาดผลกระทบนัน้ไม่อาจเยียวยาได้ด้วยสวัสดกิารหรืองบประมาณ ท่ีอาจจะเพิม่หรือจดัสรรเงนิให้แล้ว
ปัญหาจะจบไป

Carter ยงักล่าวอกีว่าปัญหาสิง่แวดล้อมว่ามผีลกระทบในระยะยาวและส่งผลกระทบให้เกดิปัญหา
อื่น ท�าให้การคิดนโยบายสิ่งแวดล้อมต้องเน้นเชิงป้องกัน เพราะจะเกิดปัญหาด้านความยุติธรรมตามมา 
ระหว่างคนรุ่นปัจจบุนัและคนรุน่หลงั และยงัเกดิความไม่ยตุธิรรมกบัผูท้ีไ่ม่ได้ก่อเหตทุางสิง่แวดล้อมแต่กลบั
ต้องมารับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ส�าหรับกรณีที่ไม่อาจค้นหาข้อมูลหรือค�าตอบได้อย่างรอบด้าน  
นักนโยบายอาจยึดหลักป้องกันไว้ก่อนเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในการออกแบบนโยบาย40

38 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2546). “เครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม” ใน การจัดการสิ่งแวดล้อม.  
โสภารัตน์ จารุสมบัติ. (บก.). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 41. 

39 Carter. op.cit. p. 176. 
40 Ibid. pp. 178-179. 
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หลกัการป้องกนัล่วงหน้ามลีกัษณะท่ีเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัหลกัปลอดภยัไว้ก่อนทีจ่ริากรณ์ 
คชเสนี เสนอว่าเมื่อยังมีความไม่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์ว่าจะเกิดผลกระทบหรือไม่ ผู้เกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจทางนโยบายจ�าเป็นต้องค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อป้องกันผลเสียที่อาจจะ
เกดิข้ึนตามมา เพราะผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้นัน้อาจมผีลกระทบรนุแรงจะยากทีจ่ะฟ้ืนคนืสภาพแวดล้อมให้กลบั
เป็นดังเดิมได้ หลักการนี้ได้ถูกก�าหนดไว้ในปฏิญญาริโอและเป็นรากฐานสนธิสัญญาด้านส่ิงแวดล้อม 
ส�าหรับนานาประเทศ ตัวอย่างหนึ่งของการน�าหลักการนี้ไปใช้คือการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งข้อก�าหนดที่ใช้ในการประเมินยังไม่ถูกต้อง ควรมีการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environment Assessment: SEA) เพ่ือประเมนิความเสีย่งโครงการทีมี่แนวโน้มสะสมผลกระทบรุนแรงสงู 
ก็น�าหลักความปลอดภัยไว้ก่อนมาประกอบการพิจารณา41 การค�านึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนจึงถือได้ว่า
ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีความสอดคล้องกันกับการป้องกันล่วงหน้า

แนวคิดส่วนที่สอง เป็นแนวคิดที่เข้ามากระทบต่อรูปแบบของนโยบายสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุที่ว่า
ในวาระนโยบายสิง่แวดล้อมปัจจุบนัแนวคิดอ่ืนได้ขยายขอบเขตเข้ามาเกีย่วพนั ท�าให้นโยบายและการจดัการ
สิ่งแวดล้อมนั้นมีลักษณะที่มีความหลากหลายของแนวคิด ตัวแสดง การจัดการ ดังที่โสภารัตน์ จารุสมบัติ 
ได้เสนอว่าแนวคิดเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน ธรรมา- 
ภบิาล การกระจายอ�านาจ และสิทธชิมุชน ถอืว่ากลุม่แนวคดินีไ้ม่ได้เป็นแนวคดิใหม่แต่อย่างใด42 ลกัษณะ
ความสัมพันธ์ต่อการก�าหนดนโยบายและจัดการสิ่งแวดล้อมของแต่ละแนวคิดโดยสรุปมีดังนี้

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการปัจจุบันโดยไม่ประนีประนอมโอกาส
ให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคตที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตน43 องค์ประกอบของการพัฒนาที่
ยั่งยืนมี 3 เสาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การก�าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การท่ีจะไปสู่เป้าหมายในทางปฏิบัติจะต้องสร้างสมดุลระหว่างสามองค์ประกอบนั้น
ยากกว่า เพราะมนษุย์จะต้องมคีวามเข้าใจอย่างลึกซึง้ถงึการมคีณุภาพชวีติทีด่นีัน้คอือะไร ดงัเช่น จริากรณ์ 
คชเสนี กล่าวว่ากระบวนการพัฒนาจะต้องไม่มุ่งเน้นทางวัตถุเท่านั้น ฐานคิดที่จะต้องมีคือนิเวศวิทยา 
เศรษฐศาสตร์ และจริยธรรม44

ธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี ธนาคารโลกได้ให้ความหมายว่าหมายถึง แนวทางการ
ใช้อ�านาจรฐัในการจดัการทรัพยากรทางเศรษฐกจิเพือ่การพฒันา45 ถือเป็นหลกัการพืน้ฐานหนึง่ทีท่�าให้เกดิ
การบริหารงานตามระบอบประชาธิปไตยด้วยการพิจารณาใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม 
โปร่งใส ความรบัผิดชอบ การมส่ีวนร่วม และความคุม้ค่า การบริหารจดัการด้วยองค์ประกอบธรรมาภบิาล
ท้ังหมดน้ีเม่ือน�ามาใช้แล้วจะน�าไปสูผ่ลลพัธ์ทีด่ทีีส่ดุ46 หลกัการธรรมาภบิาลได้ถกูน�ามาใช้กบัพืน้ทีข่องการ

41 จิรากรณ์ คชเสนี. (2555). มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 314-316. 
42 โสภารัตน์ จารุสมบัติ. (2551). อ้างแล้ว. น. 49-75. 
43 เพิ่งอ้าง. น. 50. 
44 จิรากรณ์ คชเสนี. อ้างแล้ว. น. 388. 
45 โสภารัตน์ จารุสมบัติ. (2551). อ้างแล้ว. น. 56.
46 สถาบันพระปกเกล้า. (2551). การเมืองและวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า. น. 155, 169.
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จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลายที่เรียกว่า “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการสร้าง ตัดสินใจ  
ใช้กลไกและโครงสร้างการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมโดยค�านงึถงึหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ีเพือ่การจดัการ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันและน�าไปสู่ความยั่งยืน47

การกระจายอ�านาจเป็นแนวทางการบริหารปกครองทีรั่ฐส่วนกลางได้ให้อ�านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารพื้นที่อย่างเป็นอิสระจากการบริหารราชการของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรัฐบาล
กลางก�ากับดูแล การกระจายอ�านาจจะต้องมีการด�าเนินการจัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคล เพื่อเป็นอิสระจาก
ส่วนกลาง และมีการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน ส�าหรับรูปแบบการกระจายอ�านาจในประเทศไทยที่ชัดเจน
คอืการปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยม ี4 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การ
บรหิารส่วนต�าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษ48 ส�าหรบัการกระจายอ�านาจในด้านการจดัการ
สิง่แวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเดน็เรือ่งการจดัการขยะและของเสยีจากชุมชนถอืเป็นเรือ่ง
ส�าคัญล�าดับแรกที่ทุกท้องถิ่นได้รับผิดชอบ แต่ส่วนท้องถ่ินหลายหน่วยงานยังคงมีข้อจ�ากัดในหลายด้าน 
แม้จะได้รับอิสระเชิงการบริหาร งบประมาณ และบุคลากร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท้องถิ่นทุกแห่งจะเดิน
หน้าจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองบนหลักการกระจายอ�านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิทธิชุมชนเป็นสิทธิรวมหมู่ (collective right) ไม่ใช่สิทธิของปัจเจก เป็นสิทธิตามสภาพ  
(de facto right) ทีม่อียูโ่ดยก�าเนดิของชุมชนเองโดยไม่จ�าเป็นต้องมกีฎหมายให้สทิธนิัน้ไว้49 สทิธนิัน้เป็น
อ�านาจท่ีคนควรมีควรได้และไม่ควรมผีูใ้ดละเมิดได้50 สิทธชิมุชนจึงเป็นอ�านาจอนัชอบธรรมของกลุม่บคุคล
ในการจัดการตนเอง ตามประเพณีและกฎเกณฑ์ที่ยึดถือร่วมกันภายใต้ขอบเขตร่วมกัน และความสัมพันธ์
กนัทางสงัคมและวัฒนธรรม รวมถงึการจดัสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนั51 แนวคิดสทิธชิมุชน
มีบทบาทส�าคัญต่อนโยบายสิ่งแวดล้อมเพราะนโยบายถือเป็นแนวทางการด�าเนินงานของภาครัฐเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ บางนโยบายท�าให้คนกลุม่ใหญ่เป็นผูไ้ด้รบัประโยชน์ และบางนโยบายกเ็อือ้ประโยชน์
ให้กับคนจ�านวนน้อยซึ่งมีอิทธิพล สิทธิชุมชนในพ้ืนที่นโยบายส่ิงแวดล้อมยังคงมีปัญหา ท�าให้เกิดความ 
ขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นภาครัฐต้องยอมรับความมีอยู่ของชุมชนและส่งเสริมสิทธิ
ชมุชนในทกุระดบั เพราะชุมชนถอืเป็นกลุม่บุคคลทีช่่วยสะท้อนความหลากหลายทางสงัคม ซึง่รฐัต้องรบัรอง
ตามแนวทางแห่งระบอบประชาธิปไตยและเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สรุปได้ว่าขอบเขตเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือการท�าความเข้าใจ
ความซับซ้อนของศาสตร์ด้านนโยบายและลกัษณะปัญหาด้านสิง่แวดล้อม หากศกึษาการจัดการสิง่แวดล้อม
ตามกรอบกระบวนการนโยบายตัง้แต่การบ่งช้ีปัญหานโยบาย การก�าหนดวาระนโยบาย การจดัท�านโยบาย 

47 จิรากรณ์ คชเสนี. อ้างแล้ว. น. 189. 
48 สถาบันพระปกเกล้า. (2545). การกระจายอำานาจและการปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย. นนทบุรี: สถาบัน 

พระปกเกล้า. น. 525-530. 
49 กิตติศักดิ์ ปกติ. (2550). สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน. กรุงเทพฯ: ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ. น. 63-66, 121-

122.
50 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2555). สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: ส�านักการพิมพ์ ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. น. 11. 
51 เพิ่งอ้าง. น. 17-20. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

11-36 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

การน�านโยบายไปปฏิบัติ จนกระทั่งถึงการประเมินผล แนวคิดเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างการป้องกัน 
ล่วงหน้าและผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย กับแนวคิดส�าคัญอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืน ธรรมาภิบาล 
การกระจายอ�านาจและสทิธชุิมชน ต้องถกูน�ามาพิจารณาและปฏบิตัใินทกุกระบวนการนโยบาย อย่างไรกด็ี 
ขอบเขตแนวคิดที่เสนอมานี้ไม่ใช่กรอบตายตัวและไม่ใช่แนวคิดที่เป็นจุดสิ้นสุดของการน�าไปใช้ในพื้นที่
นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม ยังมีแนวคิดหลักแนวคิดย่อยอีกมากมายที่น่าสนใจและควรค่าแก่การ
ศึกษาเพิ่มเติม เช่น ยุติธรรมสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาการเมือง จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพราะในโลก
ท่ีมีความซับซ้อนทั้งตัวแสดงและประเด็นปัญหามากข้ึนย่อมไม่อาจอธิบายหรือศึกษาด้วยกรอบแนวคิด 
ดังที่น�าเสนอไปแล้วเท่านั้น

กิจกรรม 11.2.1

1.  จงอธิบายลักษณะส�าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะได้
2. จงยกตัวอย่างและอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการส่ิงแวดล้อมที่นักศึกษาเห็น

ว่ามีความส�าคัญที่สุดพร้อมให้เหตุผลประกอบ

แนวตอบกิจกรรม 11.2.1

1. สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปอาจแยกเป็น 2 ส่วนเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย คือ ส่วนของทรัพยากร เช่น 
ดนิ น�า้ ป่า อากาศ กับส่วนของสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นมลพษิ เช่น ขยะ ของเสยีอนัตราย มลพษิทางน�า้ เป็นต้น 
จากการจ�าแนกให้เห็นองค์ประกอบที่ชัดเจนของสิ่งแวดล้อมได้ท�าให้ย้อนกลับไปสู่ความหมายที่ว่า 
สิง่แวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนรอบตัวเราเม่ือเกิดข้ึนแล้วจึง
มีผลกระทบต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การน�าทรัพยากรไปใช้เพื่อ 
เป้าหมายอ่ืนอย่างเช่นเป็นผลผลติให้กบัระบบเศรษฐกจิ ย่อมท�าให้เกดิการลดลงของทรพัยากรและเกดิของ
เสียตามมา รวมทั้งมีผลกระทบต่อวิถีการด�ารงชีวิตของพื้นที่ที่ถูกพรากทรัพยากรนั้นไปด้วย ปัญหาจาก 
สิ่งแวดล้อมได้ส่งผลเสียทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ฉะนั้นในการก�าหนดนโยบายจึงต้องค�านึงถึงการน�าผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาสู่พื้นที่นโยบายให้ครอบคลุมมากที่สุด เพราะนอกจากจะท�าให้การก�าหนดนโยบาย
สอดคล้องกับหลักการที่ส�าคัญทางสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีผลท�าให้การด�าเนินนโยบายบรรลุผลส�าเร็จเพราะ
เป็นนโยบายที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมต้ังแต่เร่ิมต้น จึงพร้อมใจร่วมมือกันเพื่อท�าให้ไปสู่เป้าหมายที่ 
วางไว้

2. หลักการและแนวคดิทีเ่กีย่วกบันโยบายและการจดัการส่ิงแวดล้อมมหีลายแนวคดิด้วยกนั และ
ในการก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมนโยบายหนึ่ง จ�าเป็นต้องค�านึงถึงในหลายหลักการอีกด้วย อย่างไรก็ดี 
หากให้ยกตัวอย่างแนวคิดที่เห็นว่าส�าคัญที่สุดอาจเป็นแนวคิดสิทธิชุมชน เนื่องจากการด�าเนินนโยบาย
สาธารณะด้านสิง่แวดล้อมน้ันมผีลกระทบในวงกว้างและยาวนาน และในปัจจบุนัประเด็นเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม
ได้ทวีความซับซ้อนมากขึ้น ชุดความรู้และการจัดการแบบเดิมอาจไม่สามารถท�าให้บรรลุเป้าหมายของ
นโยบายหรือการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ การน�าเอาแนวคิดสิทธิชุมชนมาใช้โดยผู้ก�าหนดนโยบายและผู้น�า
นโยบายไปใช้ตระหนักถึงความส�าคัญ จะช่วยท�าให้ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน เฉพาะพื้นที่ และจัดการได้
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ด้วยความไม่เป็นทางการถูกแก้ไขได้ด้วยการใช้สิทธิของชุมชน นอกจากนี้ การน�าเอาแนวคิดสิทธิชุมชน
ใช้เป็นกรอบในการจัดการส่ิงแวดล้อมยังเป็นการให้อ�านาจแก่ชุมชนในการจัดการทรัพยากรท่ีอยู่ในพื้นที่
ของตน ซึ่งชุมชนมีความคุ้นเคยมากกว่าหน่วยงานของรัฐ ท�าให้รัฐมีหุ้นส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้นด้วย

เรื่องท่ี 11.2.2

นโยบาย มาตรการ และเครื่องมือการจัดการส่ิงแวดล้อม

ลักษณะจากเนื้อหาก่อนหน้านี้ที่กล่าวถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีการกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของ
การค�านึงถงึส่ิงแวดล้อมและการรเิริม่ให้มนีโยบายการจดัการส่ิงแวดล้อม เหน็ได้ว่านโยบายสิง่แวดล้อมเกดิ
ขึ้นมาจากปัญหาท่ีเกิดมีข้ึนมาก่อนและปัญหาเหล่านั้นได้เข้าไปกระทบ มีอิทธิพลต่อความมั่นคงทาง
ประชากร รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงเป็นเหตุเรียกร้องให้รัฐบาลของนานาประเทศต้องจัด
ท�าเป็นนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่เดิมรวมท้ังเพื่อป้องกันและลดผลกระทบของปัญหาที ่
คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

Kraft ได้กล่าวว่า หน่วยงานของรฐัทีอ่าจเป็นผูม้บีทบาทหลกัในแง่ของการจดัท�านโยบายแต่การ
ท�านโยบายให้ส�าเร็จจ�าเป็นต้องอาศัยการยอมรบั ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงาน
เกี่ยวข้องอื่น บางท่านอาจจะเห็นแย้งว่าไม่จ�าเป็นต้องมีรัฐบาลก็ได้เพราะประชาชนและภาคเอกชนก็อาจ
เลอืกแนวทางของตนเองทีท่�าให้เกิดการจดัการสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื เช่น การเลอืกท่ีจะอาศัยใกล้ทีท่�างาน 
การปั่นจักรยานแทนการใช้ยานพาหนะที่ใช้น�้ามัน ใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ฯลฯ อย่างไรก็ดี ในภาพกว้าง 
รัฐบาลยังจ�าเป็นในวาระของนโยบาย ยกตัวอย่างเช่น การออกนโยบายในรูปแบบของกฎหมาย (regula-
tory policy) หรอืใครจะเป็นผูท้�าหน้าทีจ่ดัสรรทรพัยากร (distributive policy) นัน่หมายถึงรัฐบาล อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การก�าหนดนโยบายจะช่วยก�ากับให้เกิดแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ 
เช่น แนวทางการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการจูงใจทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ เพื่อให้คนในประเทศมีพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม52

เครื่องมือทางนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกหน่ึงที่ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติสามารถน�าไปใช้เพื่อให้
เกดิการบรรลุวตัถปุระสงค์ของมาตรการทางนโยบายสิง่แวดล้อมของรัฐ การเลอืกใช้เคร่ืองมอืต้องพจิารณา
ในหลายปัจจัย เช่น ลักษณะปัญหา กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการน�าไปใช้ เป็นต้น 
สอดคล้องกับที ่Persson กล่าวว่าการจะเลอืกใช้เครือ่งมอืทางนโยบายสิง่แวดล้อมเป็นการแปลงอดุมคตมิา

52 Kraft. op.cit. p. 10. 
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สูก่ารปฏบิติัเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเป็นมอือาชีพ53 เครือ่งมอืทางนโยบายสิง่แวดล้อมอาจถกูแบ่งออกได้เป็น 
3 มาตรการหลัก ได้แก่ การบังคับและควบคุม (command and control approach) การจูงใจทาง
เศรษฐศาสตร์ (economic incentive approach) และการใช้ความสมัครใจ (voluntary approach)

มาตรการบังคับและควบคุมถือเป็นมาตรการประเภทแรกสุดที่ถูกใช้ในการเป็นเคร่ืองมือทาง
นโยบาย หลังจากปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลังยุคทศวรรษ 1970 ลักษณะของ
มาตรการนีคื้อการก�าหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานหรอืข้อบงัคบั การตรวจสอบตดิตามให้เป็นไปตามข้อก�าหนด 
และการด�าเนนิการตามกฎหมายเพือ่ลงโทษหากไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานนัน้54 ดงันัน้ตวัอย่างทีเ่ด่นชดัของ
เครือ่งมอืประเภทนีก้ค็อืการออกกฎหมายและระเบยีบ และมบีทลงโทษส�าหรบัผูก้ระท�าผดิ เช่น พระราช-
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีเนื้อหาบางส่วนที่ก�าหนดให้ผู้ครอบ-
ครองแหล่งก�าเนิดมลพษิมีหน้าทีต้่องก่อสร้าง ตดิต้ังหรือจดัให้มรีะบบบ�าบดัน�า้เสยีหรือระบบก�าจดัของเสยี
ตามท่ีก�าหนด หากลกัลอบทิง้หรอืละเลยไม่ใช้ระบบบ�าบดัจะต้องได้เสยีค่าปรับตามอัตราทีก่ฎหมายก�าหนด 
เป็นต้น

เห็นได้ว่าเครื่องมือประเภทมีข้อดีคือ ข้อบังคับสามารถออกได้ง่าย มีการก�าหนดอัตราและ 
เจ้าหน้าทีผู่ถ้อืกฎหมายกส็ามารถมแีนวทางปฏบิตัไิด้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด แต่ขณะเดยีวกนักม็ข้ีอเสีย
ในทางปฏิบัติ คือ เป็นเครื่องมือที่ไม่มีความยืดหยุ่นเพราะการก�าหนดมาตรฐานมักเป็นมาตรฐานเดียวแต่
บงัคับใช้กับทุกกลุม่เป้าหมาย นอกจากนี ้Carter ยงักล่าวเพิม่เตมิให้เหน็ข้อจ�ากดัเชงิการเมอืงทีเ่ข้ากระทบ
ว่ากฎระเบียบหรือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมักถูกแทรกแซงจากนโยบาย หรือความจ�าเป็นอื่น ท�าให้การ
ออกกฎระเบียบข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมไม่สามารถใช้ได้จริง55

มาตรการจงูใจทางเศรษฐศาสตร์ถอืเป็นมาตรการล�าดับต่อมาทีผู่ก้�าหนดนโยบายในหลายประเทศ
เลือกใช้มากขึ้นหลังจากที่ประสบปัญหาจากการใช้เครื่องมือตามมาตรการบังคับและควบคุม เครื่องมือนี้มี
เป้าหมายเพือ่ให้ผู้ก่อมลพิษเปลีย่นพฤตกิรรมทางสิง่แวดล้อมด้วยการใช้ตัวเงนิหรือส่ิงตอบแทนจงูใจ รวมทัง้
มหีลักคดิด้านเศรษฐกจิและการจงูใจ ดงัที ่Kraft กล่าวว่าการพฒันาทีผ่่านมามนษุย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในลักษณะที่เป็นของส่วนรวม จึงใช้ไปอย่างไม่หวั่นเกรงผลกระทบ ทรัพยากรที่มนุษย์ใช้ไปจึงถูกมองว่ามี
ต้นทุนที่ต�่าและเป็นฐานทรัพยากรการผลิตอย่างไม่รู้คุณค่า ต่อมาเม่ือมนุษย์ได้รับผลกระทบมากขึ้นจึงได้
มข้ีอเสนอให้เกิดการออกแบบทางเศรษฐกจิใหม่และเสนอให้มีการจงูใจเพือ่กระตุน้ให้เกดิพฤติกรรมทีส่่งผล
ให้เกิดการท�าลายสิ่งแวดล้อมท่ีน้อยลง เช่น การเพิ่มภาษีน�้ามันเช้ือเพลงเพื่อให้ใช้น�้ามันอย่างประหยัด 
เป็นต้น56

53 Persson, A. M. (2007). Choosing Environmental Policy Instruments: Case Studies of Municipal Waste 
Policy in Sweden and England. (Ph.D. Thesis) London School of Economics and Political Science. pp. 14-16. 

54 โสภารัตน์ จารุสมบัติ. (2551). อ้างแล้ว. น. 85. 
55 Carter. op.cit. p. 180. 
56 Kraft. op.cit. pp. 6-9. 
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ข้อดีของมาตรการน้ีคอืช่วยเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูก่้อมลพษิและท�าให้รัฐมรีายได้ แต่มข้ีอจ�ากดั
ตรงท่ีความซับซ้อนในการน�าไปปฏบิตัแิละอาจจะไม่เกดิความเท่าเทยีมกบัผูก่้อมลพษิทีม่คีวามหลากหลาย 
ดงัเช่น การเพิม่ค่าใช้จ่ายเพือ่ผลติภัณฑ์สเีขยีวได้ท�าให้เกดิข้อร้องเรยีนด้านการแข่งขนัซึง่กระทบต่อนโยบาย
เศรษฐกิจ57 ตัวอย่างอื่นของเครื่องมือในมาตรการนี้ เช่น เก็บภาษีน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วต�่ากว่าน�้ามัน
เบนซินที่มีสารตะกั่ว การสร้างตลาดซื้อ–ขายคาร์บอนเครดิต (Emission Trading: ET)58 การใช้ระบบ 
มดัจ�าและคนืเงินอย่างขวดแก้วหรอืแบตเตอรีเ่พือ่น�ากลบัมารีไซเคิล การเสยีค่ามดัจ�าในขัน้ตอนของการขอ
ใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตโรงงาน การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อติดตั้งอุปกรณ์บ�าบัดน�้าเสีย เป็นต้น

มาตรการแบบสมัครใจถือเป็นมาตรการที่ยืดหยุ่นที่สุดในการน�าไปปฏิบัติเม่ือเทียบกับสอง
มาตรการก่อนหน้านี ้เน้นการสร้างความเตม็ใจของผูก่้อมลพษิ มาตรการนีมี้เป้าหมายเพือ่เปล่ียนพฤตกิรรม
ผู้ก่อมลพิษเช่นกันแต่ไม่ได้ใช้การจูงใจเป็นตัวเงิน ข้อดีคือไม่ยุ่งยากในการบริหารจัดการแต่ปัญหาส�าคัญ
คอืมาตรการน้ีมลัีกษณะปลกูฝังในระยะยาวและต้องน�าไปใช้อย่างต่อเนือ่ง การวดัผลส�าเรจ็ต้องใช้ระยะเวลา
นาน ตวัอย่างเครือ่งมอืของมาตรการนี ้เช่น ระบบจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 การให้ป้ายประกาศหรือ
รางวัลแก่สถานประกอบการที่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม การสนับสนุนการปลูกป่าของโครงการ REDD เพื่อลด
ปัญหาโลกร้อน การส่งเสรมิการเลอืกซือ้สนิค้าหรอืบริการท่ีมกีารปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย การตดิฉลาก
และมาตรฐานสนิค้าอย่างเช่นฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label)59 การฝึกอบรมฟรเีกีย่วกบั
เทคโนโลยีสะอาดแก่สถานประกอบการ60

การน�ามาตรการแบบสมัครใจน้ีมีข้อสังเกตหนึ่งว่า ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติควรต้องมีความเข้าใจ
อย่างลึกซ้ึงถงึจุดมุง่หมายในการเปลีย่นพฤตกิรรมทีไ่ม่ใช่เพยีงผิวเผนิแต่มุ่งไปถึงระดบัจติส�านกึ ดงัข้อสรุป
ของ Kraft เกีย่วกับคุณค่าและศีลธรรมทางสิง่แวดล้อม กล่าวว่ามคีวามเชือ่ชดุหนึง่ทีว่่ามนษุย์เป็นศนูย์กลาง
ของสรรพสิ่ง มนุษย์ใช้ทรัพยากรรอบตัวเพื่อการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ โลกนี้ต้องบันดาลทุกส่ิง 
ทุกอย่างเพื่อเอื้อโอกาสให้กับมนุษย์ ชุดความคิดดังกล่าว นักสิ่งแวดล้อมเห็นว่าความคิดเช่นน้ันรังแต่จะ
ท�าร้ายมนษุย์ เพราะท�าให้เกดิการลดลงของทรพัยากรและสิง่แวดล้อมทีแ่ย่ลง และมนษุย์กไ็ด้รบัผลกระทบ
นัน้ แนวทางทีจ่ะแก้ไขชุดความคิดนีม้นษุย์ต้องเปลีย่นพฤตกิรรมตัวเองเพือ่สามารถใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยนื
มากที่สุด61

57 Carter. op.cit. p. 180. 
58 ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม. (2556). รายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 

2555. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น. น. 24. 
59 เพิ่งอ้าง. 
60 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ. (2547). การตั้งกองทุนและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมภายใต้การมีธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. น. 54-75.
61 Kraft. op.cit. pp. 6-9. 
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ด้วยความซับซ้อนของนโยบายและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดความหลากหลายของเครื่องมือทาง
นโยบายดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว นโยบายสิง่แวดล้อมจ�าเป็นต้องใช้เครือ่งมอืทัง้สามมาตรการร่วมกนัเพราะใน
แต่ละเครื่องมือต่างมีข้อจ�ากัดของการน�าไปใช้ ส�าหรับเครื่องมือประเภทสุดท้ายนั้นถือว่าได้รับความสนใจ
มากข้ึน ถงึแม้จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการปฏบิติั แต่โลกยคุปัจจุบันเทคโนโลยกีารสือ่สารท่ีก้าวไกล
ได้เอ้ือให้เกิดการใช้เครือ่งมอืประเภทนีม้ากขึน้ ประกอบกบักระแสการมีส่วนร่วมและความเป็นพลเมอืงของ
ประเทศก�าลังพัฒนาที่ก�าลังมีมากขึ้นเช่นกัน ได้ท�าให้เคร่ืองมือน้ีมีความส�าคัญมากข้ึนแต่ต้องมีลักษณะที่
เข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อนในการปฏิบัติ

ตัวอย่างหนึ่งของการใช้เครื่องมือแบบสมัครใจของ Anderson ได้แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงการ
ประยุกต์ใช้สังคมศาสตร์ (ศาสตร์ด้านความเป็นพลเมือง) และวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) เข้าด้วยกัน 
ประชาชนเข้าถงึได้ง่ายและไม่ซบัซ้อน โดยเป็นการวจิยัที ่Anderson ท�าให้กบัรฐัสภาแห่งสหราชอาณาจกัร 
(United Kingdom) เกี่ยวกับอาสาสมัครพลเมืองเพื่อช่วยเหลืองานของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับด้าน 
สิ่งแวดล้อมในเชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งการให้ข้อมูลแก่นักวิทยาศาสตร์ในการออกแบบตัวชี้วัดด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพและเข้าร่วมในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล เช่น การรายงานผ่านแอพพลิเคชั่นในมือ
ถอืสมาร์ทโฟน ทวติเตอร์ อาสานกัด�าน�า้เพือ่ร่วมร่างแผนทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์น�า้ในพืน้ทีใ่กล้ชายฝ่ังระหว่าง 
Britain และ Ireland การเก็บข้อมูลของประชาชนได้ถูกน�ามาใช้ประเมินผลกระทบทางนิเวศ (Ecologi-
cal Impact Assessment) นอกจากนี้ ชุมชนยังได้เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุมชนของตนเอง62

อย่างไรก็ตาม นโยบาย มาตรการ และเครื่องมือทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว แม้ได้มีความพยายาม
คดิค้นเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาไปมากเพียงใดแต่ยงัไม่สามารถจดัการกบัประเด็นปัญหาสิง่แวดล้อมได้อย่าง
เดด็ขาดเมือ่เทยีบกับสภาพปัญหาทีย่งัคงอยู ่ท�าให้เกดิข้อสงัเกตว่าการแก้ปัญหาด้วยเครือ่งมือทางนโยบาย
เหล่านัน้ได้น�าไปสูก่ารแก้ปัญหาทีย่ัง่ยนืแล้วหรอืไม่ Baker ได้ตอบต่อข้อสงัเกตนีว่้าเคร่ืองมอืทางนโยบาย
ที่ทั่วโลกก�าลังใช้กันอยู่ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การจูงใจด้วยตัวเงิน หรือการผลักดันเรื่องความสมัครใจ
กต็าม ถ้าน�าไปล�าดบัไว้ในขัน้บนัไดของการพฒันาท่ียัง่ยนืแล้วถือว่าเป็นเคร่ืองมอืแบบอ่อน (Weak) ทีส่ดุ 
หากจะจัดการสิ่งแวดล้อมให้ไปถึงระดับที่เรียกได้ว่ายั่งยืน เครื่องมือคือตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบ
กนักบัใช้เครือ่งมอืทีห่ลากหลายและการตรวจสอบสเีขยีว (Green accounting) แต่หากจะพัฒนาไปให้ถงึ
ความยัง่ยนืในระดับอุดมคติ เครือ่งมอืทางนโยบายกค็อืบรรทดัฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืระหว่างประเทศ ควบคู่
กันกับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม63

62 Anderson, L. (2014). Environmental Citizen Science. n.p.: Parliamentary Office of Science and Tech-
nology, United Kingdom. 

63 Carter. op.cit. pp. 214-215. 
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กิจกรรม 11.2.2

1.  จงบอกข้อดีข้อเสียพอสังเขปของมาตรการทางนโยบายสิ่งแวดล้อม
2.  จงยกตัวอย่างของมาตรการทางนโยบายสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท

แนวตอบกิจกรรม 11.2.2

1.   มาตรการทางนโยบายสิง่แวดล้อมอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลกั ประเภทแรก คอื มาตรการ
บังคับและควบคุม จุดเด่นส�าคัญคือเป็นมาตรการที่ออกแบบได้ไม่ยาก เพราะเป็นการก�าหนดมาตรฐาน  
ข้อก�าหนด บทลงโทษ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน�าไปบังคับใช้กับผู้ก่อมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนด แต่กม็ข้ีอเสยีคือเครือ่งมอืประเภทนีม้กัออกกฎเกณฑ์ มข้ีอบงัคบัเป็นแบบเดยีวจงึไม่มคีวามยดืหยุน่
เมื่อน�าไปใช้กับผู้ก่อมลพิษอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะมีความสามารถท�าตามข้อบังคับได ้
ไม่เท่ากนั จงึค่อนข้างมปัีญหาในทางปฏบิตัเิพราะผูก่้อมลพษิบางส่วนอาจหลบเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมาย
ได้ ท�าให้มีมาตรการประเภทที่สอง คือ มาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ จุดเด่นส�าคัญของมาตรการนี้คือ
มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษให้มีการการด�าเนินการที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้การเงินจูงใจ 
แต่มีข้อเสยีทีค่วามซบัซ้อน ต้องมีการก�าหนดหลกัเกณฑ์หลายแบบเพือ่ให้เกดิความเท่าเทยีมสอดคล้องใน
กลุ่มผู้ก่อมลพิษที่หลากหลาย ส่วนมาตรการสุดท้ายเป็นมาตรการแบบสมัครใจที่มีข้อดีคือมีความยืดหยุ่น
สูงในการปฏิบัติ ผู้ก่อมลพิษไม่รู้สึกว่าถูกบังคับแต่ต้องการเปล่ียนพฤติกรรมเอง ส่วนข้อเสียส�าคัญคือแม้
จะเป็นเครื่องมือที่ไม่ยุ่งยากแต่ก็เห็นผลช้า ต้องใช้ระยะเวลานานและท�าอย่างต่อเนื่องจึงจะแก้ปัญหาได้

2. มาตรการทางนโยบายสิ่งแวดล้อม 3 ประเภท แต่ละประเภทมีเครื่องมือหลายแบบที่น�าไป
ประยุกต์ใช้ ยกตัวอย่างเครือ่งมอืทางนโยบายของมาตรการบงัคบัและควบคมุ เช่น พระราชบญัญตัส่ิงเสริม
และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 มข้ีอก�าหนดให้ผูก่้อมลพษิตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้เสยีและ
ก�าหนดบทลงโทษเมือ่ไปปฏบิตัติาม พระราชบญัญตัโิรงงานอตุสาหกรรม พ.ศ. 2535 ทีม่กีารออกข้อก�าหนด
และบทลงโทษที่รุนแรงส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง 
ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรมทีก่�าหนดให้โรงงานอตุสาหกรรมจดัส่งข้อมลูการตรวจสภาพอากาศอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องมือในมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
การให้เงินกู้ดอกเบ้ียต�่าเพ่ือการติดตั้งอุปกรณ์หรือระบบก�าจัดของเสีย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการ 
จัดการน�้าเสียที่มีค่ามลพิษเกินระดับมาตรฐาน เป็นต้น ส่วนตัวอย่างเครื่องมือในมาตรการสร้างความ 
สมัครใจ เช่น การให้รางวลัหรอืฉลากเขยีวกบัผลติภณัฑ์ทีม่กีระบวนการผลติหรอืใช้ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อม การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีสะอาดให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
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เรื่องท่ี 11.2.3

กรณีศึกษาในการจัดการสิ่งแวดล้อม

เนือ่งด้วยสาระส�าคญัของหน่วยการศกึษานีไ้ด้เริม่ต้นกล่าวถงึวาระเรือ่งการจดัการสิง่แวดล้อมและ
ภัยพิบัติตั้งแต่ระดับโลก ระดับภูมิภาค ไปถึงระดับประเทศ/ท้องถ่ิน เพื่อแสดงให้เห็นการเช่ือมโยงของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่นอกจากจะต้องการการผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
อนัเป็นทีแ่น่นอนแล้วว่าย่อมประกอบไปด้วยบคุลากรจากภาคส่วนทีห่ลากหลายในการรบัมอืแล้ว ลกัษณะ
พิเศษอีกอย่างหนึ่งปัญหาส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่ผลเสียของ
ประเทศหน่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศอืน่อย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ ในการกล่าวถึงกรณศีกึษาเกีย่วกบัการจดัการ
สิง่แวดล้อมส่วนนี ้จงึได้น�าเสนอกรณทีีเ่ป็นตวัอย่างในระดบัโลก ระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศ/ท้องถิน่ 
ซึง่ได้แก่ กรณกีารจดัการกบัปัญหาระดบัโลกเกีย่วกบัเร่ืองโลกร้อนกบัความเป็นไปได้ในการปฏบิตัติามข้อ
ตกลง ในระดับภูมภิาคเสนอกรณีของอาเซยีนเกีย่วกบัการจดัการปัญหาหมอกควันในภมูภิาคอาเซยีน และ
ในระดับประเทศหรือท้องถิ่นเป็นกรณีการเคลื่อนไหวของประชาสังคมต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย

โลกร้อนกับการความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามข้อตกลง
การจดัการสิง่แวดล้อมในระดบัโลกในประเดน็ภาวะโลกร้อน ทัว่โลกต่างเหน็ว่าเป็นประเด็นทีส่�าคญั

ท่ีสุดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายร่วมกันคือการพัฒนาที่ยั่งยืน64 การจัดการร่วมมือดังกล่าวถือว่า
สอดคล้องกับ Carter ว่าลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นแบบข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
ทรพัยากรโดยรวมของโลก เช่น โลกร้อน การลดลงของชัน้โอโซน หรอืมลพษิทางทะเล การแก้ปัญหาต้อง
ท�าทีร่ะดบัประชาคมโลกขณะทีไ่ม่มีรฐับาลโลกทีจ่ะไปบงัคบัให้ประเทศต่างๆ ปฏบิตัติามข้อตกลง ในระดบั
ประเทศเองก็ต้องการการบรหิารจดัการและการตอบสนองต่อปัญหาในแบบสอดประสาน ขณะทีก่ารบริหาร
จัดการภาครฐัส่วนใหญ่เป็นแบบแยกส่วน ซึง่ไม่เท่าทนัต่อการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อมแม้เพยีงปัญหาเดยีว
อย่างการจัดการโลกร้อนให้มปีระสทิธภิาพ กต้็องการความร่วมมอืจากหลายหน่วยงานท้ังด้านการคมนาคม 
พลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ป่าไม้ ฯลฯ65

ความร่วมมือเพือ่จัดการปญัหาโลกร้อนของประชาคมโลก ได้แก ่พธิสีารเกยีวโต เป็นความตกลง
ของนานาประเทศกว่า 100 ประเทศ ในการช่วยการลดภาวะเรือนกระจก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 
โดยมีการรับรองพิธีสารเกียวโต ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2540 อันเป็นผลสืบเนื่องหนึ่งจากการประชุม
สมัชชาโลกที่กรุงรีโอเดจาเนโร พ.ศ. 2535 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามข้อตกลงในพิธีสารเกียวโตได้เริ่มมี

64 United Nations Environment Programme. (2010). Environmental Governance. p. 5. Retrieved from 
www.unep.org/yearbook/2010 (25 January 2017). 

65 Carter. op.cit. pp. 176, 180.
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ผลบงัคบัจรงิในปี พ.ศ. 2548 โดยมคีณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(International Panel on Climate Change: IPCC) เพื่อติดตามการด�าเนินงานของแต่ละประเทศ

ในความเป็นจรงิแล้ว ทกุประเทศต่างมส่ีวนในการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประเทศอเมริกาที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศหนึ่งแต่กลับปฏิเสธการลงนามในพิธีสารเกียวโต จึงเป็น
ตวัอย่างแสดงถงึความไม่จรงิใจและจรงิจงัในการแก้ปัญหาแก่ประเทศพฒันาแล้วอืน่ๆ ทีแ่ม้ลงนามในพธิสีาร
แล้วก็ไม่ได้มีความพยายามต่อการลดภาวะโลกร้อนอย่างแท้จริง ในท�านองเดียวกันประเทศก�าลังพัฒนา
อย่างจีนและอินเดียก็มีส่วนปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงมากเช่นกันก็ปฏิเสธที่จะร่วมลดก๊าซเรือนกระจก 
โดยให้เหตุผลว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมายถึงการลดการผลิตลงซึ่งเท่ากับลดรายได้และการ
เติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศก�าลงัพฒันา ขณะทีป่ระเทศพฒันาแล้วได้มกีระบวนการผลติทีม่ส่ีวนท�าให้
เกิดภาวะโลกร้อนมาอย่างยาวนานแล้วควรต้องแบกรับภาระเพื่อชดเชยสิ่งที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ด้วยแรงกดดันจากนานาประเทศ ประเทศที่ปฏิเสธเหล่านั้นก็จ�าเป็นต้องเข้าร่วมลด
ภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (แต่ก็ยังข้ึนอยู่กับ
ความสมัครใจ ไม่สามารถบังคับปฏิบัติได้) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 255266 ที่นับว่า
เป็นแนวโน้มที่ดีข้ึนต่อความร่วมมือจัดการภาวะโลกร้อนของนานาประเทศแม้จะไม่เห็นด้วยเพราะขัดแย้ง
กบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ส�าหรบัประเทศไทยเองกไ็ด้มกีารแผนการจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมใน พ.ศ. 
2555-2559 ที่สอดรับกับการลดปัญหาโลกร้อนประกอบไปด้วยการพัฒนาและจัดท�าฐานข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ การศึกษาศักยภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ในระยะยาวจะมีการผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนคาร์บอนเครดิต การพัฒนาและจัดท�า
ระบบการขึ้นทะเบียนกิจกรรม ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก และการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต67

หมอกควันในภูมิภาคอาเซียน
ปัญหาร่วมที่ส�าคัญและก่อเกิดความร่วมมืออย่างจริงจังในระดับภูมิภาคอาเซียนปัญหาหนึ่งคือ

หมอกควันสาเหตุจากการถางและเผาพื้นที่เพื่อการปลูกปาล์มน�้ามัน ยางพารา และพืชสวนขนาดใหญ่  
จนลุกลามเป็นไฟป่า เกิดกลุ่มหมอกควันลอยกระจายปกคลุมไปยังหลายพื้นที่ ได้แก่ ทางตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา ภาคใต้ของประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ท�าให้ประชาชนกว่า 20 ล้านคนได้
รับผลกระทบ และความเสียหาย 4.5-9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยความรุนแรงของปัญหาที่ชัดเจนเกิด
ใน ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)68

ประเทศอาเซียนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในการประชุมที่บันดุง 
ประเทศอินโดนีเซยี และใน พ.ศ. 2540 ปัญหาหมอกควนัทีร่นุแรงมากขึน้ได้ท�าให้เกดิการสร้างกลไกความ
ร่วมมือในการตดิตาม ป้องกนั และประเมนิผล มแีผนปฏบิตักิารทีท่�าความตกลงร่วมกนัเรยีกว่า Regional 

66 จิรากรณ์ คชเสนี. อ้างแล้ว. น. 80-82. 
67 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. อ้างแล้ว. น. 23. 
68  ส�านกังานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ�าประเทศไทย. (2557). การพฒันาคนในบรบิทประชาคมอาเซยีน. 

กรุงเทพฯ: ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ�าประเทศไทย. น. 66. 
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11-44 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

Haze Action Plan (RHAP) ต่อมาใน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) มีการลงนามในที่ประชุมรัฐมนตร ี
สิง่แวดล้อมอาเซียนเหน็ชอบในข้อตกลงอาเซยีนเรือ่งมลภาวะหมอกควนัข้ามพรมแดน (ASEAN Agree-
ment on Transboundary Haze Pollution) ซึ่งในระยะแรกประเทศที่เป็นแหล่งก�าเนิดการเกิด 
หมอกควนัได้ปฏิเสธการท�าความตกลงใน พ.ศ. 2545 ซึง่เป็นเหตใุห้ความร่วมมือเกอืบจะเกดิความล้มเหลว

ใน พ.ศ. 2546 ประเทศสมาชิกได้ท�าพันธสัญญาภูมิภาคร่วมกันท�าให้เกิดมาตรการตามมา โดย
ให้มีการด�าเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งการจัดท�าแผน การประสานเรื่องข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที 
และการด�าเนินมาตรการทางกฎหมาย ประเทศสมาชิกยังร่วมกันจัดต้ังกองทุนหมอกควันด้วยเงินเร่ิมต้น
ประเทศละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ จาก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย 
เพ่ือเยียวยาความเสยีหายจากปัญหาหมอกควนั รวมทัง้จะมกีารจดัต้ัง “ศนูย์ประสานงานของอาเซยีนเพือ่
ควบคุมมลพิษกลุ่มหมอกควันข้ามพรมแดน” (ASEAN Coordinating Center for Transboundary 
Haze Pollution Control) นอกจากนี้ยังมีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น แผนปฏิบัติการ
ของอินโดนีเซียในการจัดการมลพิษข้ามแดน โครงการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากป่าพรุ ฯลฯ และใน พ.ศ. 
2555 ทั้ง 5 ประเทศได้เห็นชอบร่วมกันที่จะท�าข้อสรุปปัญหาและหมอกควันที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2554 เป็น
สัญญาณที่ดีมากขึ้นของความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ต่อมาใน พ.ศ. 2556 ได้เกิดปัญหาหมอกควัน
อนัตรายถงึระดบัเสยีชีวิตในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงประเทศอนิโดนเีซยีได้แสดงความมุง่มนัในการทีจ่ะแก้ปัญหา
และตกลงที่จะให้สัตยาบันต่อความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

ในท�านองเดียวกัน ปัญหาหมอกควันข้ามแดนยังมีในส่วนของภาคเหนือของประเทศไทยท่ีได้รับ
ผลกระทบด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากการเผาพื้นที่เพื่อท�าการเกษตรเช่นกัน รวมท้ังจากไฟป่า
ธรรมชาต ิการเผาตอไม้และขยะของบ้านเรอืน โดยหมอกควันกระทบไปหลายประเทศ ได้แก่ กมัพชูา ลาว 
เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาปัญหาหมอกควันทางตอนเหนือของไทย
รุนแรงมากขึ้น และได้เกิดความร่วมมือโดยมีตัวอย่างความส�าเร็จจากความร่วมมือของประเทศในภูมิภาค
ทางตอนใต้ กัมพูชา เมียนมา ลาว และไทย จึงได้ร่วมมือกันตั้งคณะกรรมการ คณะท�างานวิชาการ การ
จัดส่งอุปกรณ์ติดตามสภาพอากาศ โครงการติดตามคุณภาพอากาศ การจัดประชุมเชิงอบรมและศึกษา 
ดูงาน เป็นต้น69

การเคล่ือนไหวของประชาสังคมในการร่วมจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย
กรณีศึกษานี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายแนวคิดที่ได้

กล่าวไปแล้วก่อนหน้านีท้ัง้การพฒันาอย่างยัง่ยนื ธรรมาภิบาล และสทิธชิมุชน การเคลือ่นไหวของประชา-
สังคมและประชาชนต่อกรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นถือได้ว่ามีความชัดเจนมากข้ึนในระยะหลัง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงหลังจากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กล่าวได้ว่าเป็นรฐัธรรมนญูฉบบั
แรกทีมี่การก�าหนดกลไกส่งเสรมิต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในทางการเมอืงและการจดัการสิง่แวดล้อม
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

69 เพิ่งอ้าง. น. 66-68. 
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11-45นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก

หากกล่าวถงึการจดัการสิง่แวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐกบัการเคลือ่นไหวของภาคประชาสงัคม 
ส่วนใหญ่มักเป็นไปในรปูของความขดัแย้งจากการด�าเนนิโครงการของรฐัทีป่ระชาชนไม่ได้เข้าไปมส่ีวนร่วม 
ดังเช่นสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวบ้านมาบตาพุด ได้ฟ้องหน่วยงานราชการ 8 หน่วยงานต่อ
ศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ด�าเนินการให้เป็น
ไปตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 วรรคสอง ปล่อยให้มีการด�าเนินโครงการโดยยังไม่ได้รับฟังความ 
คิดเห็นของประชาชน สุดท้ายศาลปกครองกลางมีค�าสั่งให้การคุ้มครองชั่วคราวสิทธิชุมชนของชาวบ้านใน
พื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉางเมื่อ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ตามค�าฟ้อง และให้หน่วยงานรัฐผู้ถูกฟ้อง 8 
หน่วยงานสั่งให้ผู้ประกอบการนายทุนเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมประเภท รุนแรงจ�านวน 76 โครงการ
ระงับการด�าเนินโครงการไว้เป็นการชั่วคราวก่อน โดยค�าสั่งของศาลปกครองนั้นอ้างอิงตามค�าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2552 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552 ว่าโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพต้องด�าเนินการตามที่
รัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ 2550 บัญญัติไว้ทันทีที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ คือวันที่ 
24 สิงหาคม 255070

อีกกรณีหน่ึง การเคลื่อนไหวของชุมชนหินกรูด จากกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สะท้อนปัญหาของนโยบายรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2535 ได้ก�าหนดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการก�าหนดให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 9 แห่ง และโรง
ไฟฟ้าหินกรูดก็เป็นหน่ึงในโครงการเป้าหมาย71 นอกจากนี้ กรณีนี้ยังตอกย�้าปัญหาในทางปฏิบัติของ
นโยบายทีก่�าหนดไว้ตามรฐัธรรมนญู (ฉบบั พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550) เกีย่วกบัข้อก�าหนดให้ต้องมกีาร
รบัฟังความคิดเห็นของประชาชนในการประเมนิผลกระทบคณุภาพสิง่แวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) ก่อนการด�าเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในทางปฏิบัติจริงกลับ
ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเลย

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรดู เกดิขึน้ใน พ.ศ. 2540 ณ หมูท่ี ่9 บ้านโคกตาหอม ต�าบลธงชยั 
อ�าเภอบางสะพาน จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ์ ท่ีถอืได้ว่าเป็นโครงการทีไ่ม่ได้รับการไม่มีส่วนร่วมจากประชาชน
อย่างจริงจัง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความไม่ถูกต้องตามหลักการและความเป็นจริง
ในหลายประการ ตั้งแต่การไม่ได้รับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนริเริ่มท�าโครงการ ความไม่ไว้วางใจของ
ประชาชนต่อคณะกรรมการประชาพจิารณ์โครงการเพราะเกรงว่าอาจมกีารขดักนัของผลประโยชน์ (con-
flict of interest) ข้อมูลบิดเบือนในเรื่องรายได้ของชุมชน การส�ารวจปะการัง การได้มาซึ่งที่ดินที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการอนุญาตและสร้างโรงไฟฟ้านั้นขัดต่อ 

70 อภิวัฒน์ สุดสาว. (พฤษภาคม–มิถุนายน 2553). ปัญหาในทางปฏิบัติของการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน. จุลนิติ. 
7, 3, น. 121-122; บวรศักดิ ์อุวรรณโณ. (2554). คำาอธบิายวิชากฎหมายรฐัธรรมนญู. กรงุเทพฯ: ส�านกัอบรมการศกึษาเนตบิณัฑติ- 
ยสภา. น. 90-94; ศรสุีวรรณ จรรยา. (24 กนัยายน 2554). มาบตาพดุกบัการยนืยนั (รา่ง) กฎหมายองค์การอสิระดา้นสิง่แวดลอ้ม. 
สืบค้นจาก http://www.measwatch.org/news/3229 (10 เมษายน พ.ศ. 2555).

71 ฑิฆัมพร รอดขันเมือง. (2557). ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
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ธรรมาภิบาล เพราะประชาชนยังคงมีข้อสงสัยและไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แสดงให้เห็นถึงความ
บกพร่องด้านความโปร่งใสของข้อมลู ชมุชนจงึได้มกีารเคลือ่นไหวในหลายรปูแบบตัง้แต่การรวมตัวกนัซือ้
หุ้นโรงไฟฟ้าเพ่ือจะได้เข้าไปเจรจากับผู้บริหาร การใช้พื้นที่ตลาดแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว การรวมเงินและค้นหาผู้มาช่วยถ่ายภาพปะการังใต้น�้าเพื่อยืนยันคุณค่าของธรรมชาติที่มี
มากกว่าการสร้างโรงไฟฟ้า การตดิต่อสภาทนายความเพือ่ช่วยเหลอืการเคล่ือนไหวของประชาชนบ้านกรดู 
เป็นต้น72

ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อกรณีปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ีเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ไม่มาก
เกินไปกว่าผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ของ
ประชาชน หากย้อนกลับไปถึงแนวคิดว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมที่กล่าวไปในส่วนก่อนหน้านี้ก็ได้ช่วย
อธิบายเป็นอย่างดีว่า การก�าหนดนโยบายที่ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุก
ภาคส่วน อาจท�าให้นโยบายนัน้ไม่บรรลผุลส�าเรจ็เพราะผลทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนนินโยบายนัน้กระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของคนบางกลุ่ม แม้การด�าเนินนโยบายนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ก็ตาม

กิจกรรม 11.2.3

1. จงยกตวัอย่างกรณศีกึษาการจัดการด้านสิง่แวดล้อมระดับโลก หรือระดบัภมูภิาคและวเิคราะห์
ความเชื่อมโยงกับการด�าเนินนโยบายสาธารณะในประเทศไทย

2. จงวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย

แนวตอบกิจกรรม 11.2.3

1. การจัดการสิง่แวดล้อมระดับโลกและภมิูภาคอาจมีหลายกรณ ีทัง้กรณภีาวะโลกร้อน การจดัการ
ของเสียอันตราย ปัญหาหมอกควัน ฯลฯ การจัดการปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน
มีความรุนแรงที่ชัดเจนมากขึ้นใน พ.ศ. 2540 และประเทศสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อมลพิษบาง
ประเทศก็ไม่ต้องการให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาน้ีในระยะแรก ไทยในฐานะประเทศสมาชิกก็ได้
เข้าร่วมในการจัดท�าแผนปฏิบัติการและข้อตกลงด้วย ลักษณะของความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของไทยได้มีผลต่อการด�าเนินโยบายสาธารณะในประเทศไทย ลักษณะปัญหาหมอกควันได้มีผลกระทบ
เฉพาะพ้ืนทีท่ี่มีพรมแดนตดิต่อกบัประเทศเพือ่นบ้านอย่างเช่นประชาชนในพืน้ทีภ่าคเหนอืของประเทศ แม้
จะไม่ได้มีแหล่งก�าเนิดมลพิษจากในประเทศแต่เป้าหมายหนึ่งในนโยบายสิ่งแวดล้อมคือประชาชนอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีด่ ีในกรณทีีเ่ป็นปัญหาข้ามพรมแดนเช่นนีห้น่วยงานของรัฐจึงต้องระดมอปุกรณ์ บคุลากร
และความช่วยเหลือเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากหมอกควัน เป็นการบรรเทาปัญหาฉุกเฉินเบื้องต้นในรูปของ
การจัดส่งอุปกรณ์ติดตามสภาพอากาศ การจัดอบรมและศึกษาดูงาน เป็นต้น

72 เพิ่งอ้าง. 
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2. หากวิเคราะห์ปัญหาจากการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับโลกจากกรณีศึกษาการจัดการปัญหา
โลกร้อน และระดับภูมิภาคจากกรณีปัญหาหมอกควัน เห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันในเร่ืองของการเข้า
ร่วมมือของบางประเทศซึ่งเป็นผู้ก่อมลพิษ บางประเทศปฏิเสธความร่วมมือในการจัดการท�าให้ประสบ
ปัญหาในการจัดการเพราะหากมีประเทศใดประเทศหนึ่งไม่เข้าร่วมก็จะเป็นผลให้ประเทศอื่นไม่ต้องการ
ด�าเนินการตามข้อตกลงเช่นกัน แต่นานาประเทศต่างกดดันประเทศเหล่านั้นให้เห็นพ้องถึงความส�าคัญใน
การจดัการปัญหาทีจ่ะกระทบต่อความยัง่ยนืของชวีติมนษุย์ได้ในทีส่ดุ นอกจากนัน้ แม้นานาประเทศได้ลง
นามความร่วมมือแล้วกไ็ม่ได้หมายความว่าแต่ละประเทศจะน�าไปปฏบิตัอิย่างครบถ้วน เพราะข้อตกลงหรอื
ความร่วมมือไม่ได้อยู่ในสภาพบังคับ และยังต้องเผชิญปัญหาความท้าทายในการน�าไปปฏิบัติของแต่ละ
ประเทศ เพราะจ�าเป็นต้องมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปรับรูปแบบการจัดการภายในประเทศที่
ต้องประกอบด้วยทรัพยากรทั้งบุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี เหล่านี้เป็นปัจจัย
ในเชิงปฏิบัติท่ีจะส่งผลต่อความส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน ส�าหรับการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยก�าลังเผชิญความท้าทายเรื่องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในวาระนโยบาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคประชาชนที่ได้เริ่มมีการตื่นตัวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ท�าให้ภาครัฐต้องปรับตัวมาก
ขึน้ในการเปิดพืน้ทีท่างนโยบายให้เหมาะสมกบัการเข้ามาเกีย่วข้องในนโยบายสาธารณะของภาคประชาชน
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ตอนที่ 11.3

นโยบายและการจัดการภัยพิบัติ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
11.3.1  แนวคิดและขอบข่ายการศึกษาว่าด้วยนโยบายและการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
11.3.2 นโยบาย มาตรการ และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
11.3.3 กรณีศึกษาในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

แนวคิด
1.  แนวโน้มการจดัการภยัพบิติัของโลกในช่วงเวลาต่อมาได้เข้าสู ่การจดัการความเสีย่งจาก

สาธารณภัย กล่าวคือ การจัดการก่อนที่จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เกิดภัยพิบัติ โดยการจัดการกับปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเสี่ยง ผ่านมาตรการต่างๆ ที่จะ
ช่วยให้ผลกระทบที่อาจเกิดมีจากสาธารณภัยให้ลดน้อยลงท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้ โดย
มาตรการเพ่ือจดัการสามารถแบ่งออกเป็นสามระยะส�าคญั ได้แก่ ระยะก่อนเกดิภยั ระยะ
เกิดภัยและระยะหลัง จากนั้น ประชาคมโลกมีความตื่นตัวและความส�าคัญกับการ 
ด�าเนินการเชิงรุก เพื่อการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นเป้าหมายของการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบ
จากสาธารณภัยได้จากการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และลดปัจจัย 
อนัเป็นสาเหตขุองสาธารณภยั กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 
สามารถด�าเนินการได้ในทุกๆ วันโดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้สาธารณภัยมาถึงก่อน หรือที่
เรยีกว่า การลดความเสีย่งจากสาธารณภยั อย่างไรกต็าม การจดัการเพือ่ลดความเสีย่ง
จากสาธารณภยัในประเทศต่างๆ นัน้ จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
ร่วมกนัผ่านการสร้างกรอบความร่วมมอืเพือ่ช่วยให้มแีนวทางในการด�าเนนิการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกระดับภายในประเทศ

2.  การทีจ่ะมุง่เน้นให้แนวคิด “การลดความเส่ียงภยัพิบตั”ิ ได้เข้าไปมบีทบาทหรอืถกูควบ-
รวมอยู่ในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และถูกน�าออกไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ เพื่อ
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีประสิทธิผล และสังคมมีความปลอดภัย รัฐจึงมักอาศัย
นโยบายสาธารณะเป็นกลไกในการขับเคล่ือนประเดน็สาธารณะ ซึง่โดยปกตเิป็นแนวทาง 
กว้างๆ ในการด�าเนินงานของรัฐ เพื่อเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงอันเป็นผลลัพธ์ของ
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  การด�าเนินการ ทั้งนี้ในการออกแบบนโยบายน้ัน ผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ และ 
นกัวิชาการในเครอืข่ายนโยบาย หรอืแม้แต่เทคโนแครตทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญการปฏบิตังิาน 
ในพื้นที่หรือประเด็นปัญหานั้นๆ ของนโยบาย จะเป็นผู้ที่จะพยายามศึกษาและคัดสรร
ทางเลือกของนโยบายเพื่อการน�าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการเลือกทางเลือกของนโยบายนั้น 
ผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจจะต้องพึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องมือนโยบาย 
หรือมาตรการนโยบายนั้นๆ ว่าจะสามารถน�าไปปฏิบัติอย่างไร ให้ได้ผลตามที่ตั้ง 
เป้าหมายไว้ ทั้งนี้เครื่องมือนโยบายสาธารณะที่ได้รับความนิยมในการถูกน�ามาใช้เพื่อ
การลดความเสีย่งภยัพบิตั ิได้แก่ 1) เครือ่งมอืทางกฎหมายและการบงัคบัใช้เพือ่ให้เกดิ
มาตรฐานความปลอดภัย อาทิ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ผังเมือง-
รวมและผังเมืองเฉพาะ และเทศบัญญัติต่างๆ ท่ีใช้ในการสร้างความสงบเรียบร้อย 
เป็นต้น 2) เครือ่งมอืโครงสร้างเชิงสถาบนัในการบริหารจดัการท่ีมเีอกภาพ การให้มกีาร
บริหารจัดการ อาทิ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ระบบหน้าทีส่นบัสนนุสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ระบบการประสานงานพหหุน่วยงาน และระบบช่วยบญัชาการในลกัษณะต่างๆ เป็นต้น 
3) เครื่องมือทางการเงินในรูปแบบ ภาษี กองทุน อนุพันธ์ และพันธบัตรต่างๆ ในการ
ถ่ายโอนความเส่ียงหรือเพ่ือการลงทุนในการลดความเสี่ยง อาทิ กองทุนเหตุการณ์
หายนะรนุแรง รวมทัง้ 4) เคร่ืองมอืการมส่ีวนร่วมและสร้างความร่วมมอื อาทิ เครือข่าย
ชุมชน สมาคม และภาคีความร่วมมือต่างๆ เป็นต้นว่าเคร่ืองมือนโยบายใดในการลด
ความเสี่ยงที่ระบบการจัดการภัยพิบัติในระดับต่างๆ ยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่าง
เหมาะสม

3.  การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ไม่ใช่หน่วยงาน
ภาครัฐ ไม่ใช่อาสาสมัคร ไม่ใช่ตัวประชาชน หากแต่เป็นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน 
เพราะภยัพบิตัมิกัจะเกดิในพืน้ทีท่ีม่ขีอบเขตทีพ่อจะจ�ากัดและบริหารจัดการได้ก่อน แล้ว
จึงจะขยายผลในวงกว้างต่อไป ดังนั้นหากกลไกในพื้นที่ ที่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนและ
ประชาชน องค์กรภาคส่วนทีไ่ม่ใช่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดั หรือองคาพยพ
ของรฐับาลระดบัชาต ิกต็าม ต้องมคีวามรู้ความสามารถและความช�านาญในการจัดการ
กับพื้นที่ของตน ทั้งในด้านทรัพยากรและศิลปะของการจัดการภาวะวิกฤต ประสิทธิผล
ของการจดัการนัน้มกัจะช่วยให้การจดัการในภาพรวมมปีระสทิธิภาพมากขึน้เสมอ ทัง้นี้
การเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความ
ตระหนกัถงึความส�าคัญและการให้อสิระในการจดัการตลอดจนการสนบัสนนุทกุด้านจาก
หน่วยงานส่วนกลางด้วยเช่นกัน
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติได้
2. จ�าแนกลักษณะของมาตรการทางนโยบายความเสี่ยงภัยพิบัติแต่ละประเภทได้
3. น�าเสนอประเด็นส�าคัญของตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติได้
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ความน�า

เมื่อสังคมและรัฐบาลประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ให้ความสนใจในเร่ืองของสวัสดิภาพและความม่ันคง
ของมนุษย์ในมิติของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานต่างๆ ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานภาครฐัต่างเพ่ิมความพยายามในการทีจ่ะมุง่เน้นให้แนวคดิ “การลดความเสีย่งภยัพบิตั”ิ ได้เข้าไป
มีบทบาทหรือถูกควบรวมอยู่ในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และถูกน�าออกไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 
เพื่อการลดความเส่ียงภัยพิบัติที่มีประสิทธิผล และสังคมมีความปลอดภัย การน�าเอาพื้นฐานของการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติและการเพิ่มความสามารถในการรับมือเพื่อฟื้นคืนกลับจากภัยพิบัติ เข้าสู่กระบวนการ
นโยบายในฐานะของประเด็นปัญหาที่ส�าคัญนั้น ต้องอาศัยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง
ภยัพิบตั ิรวมทัง้ต้องมีองค์ประกอบเชิงสถาบนัและสภาพแวดล้อมในการบริหารจดัการ ทีส่่งเสริมให้มกีารน�า
เอานโยบาย และการจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ในการลดความเสี่ยภัยพิบัติไปปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรมในทุกระดับและชุมชน ซึ่งในหลายๆ ประเทศนั้นท่ีตระหนักและมีความเข้าใจในความส�าคัญและ
ความต้องการในการเน้นการลดความเสีย่งภยัพบิตั ิกย็งัไม่สามารถทีจ่ะท�าให้การบริหารจดัการความเสีย่ง 
ภัยพิบัติอยู่ในการด�าเนินงานประจ�าวันได้อย่างเป็นระบบ

การบรหิารจดัการความเสีย่งภยัพบิตัอิย่างเป็นระบบนัน้ หมายความรวมถงึการต้องเปลีย่นแปลง
กรอบวธิคีดิ การท�าความเข้าใจประเดน็ของการส่งเสรมิความปลอดภยัและความสามารถในการฟ้ืนคนืจาก
ภยัพิบตั ิด้วยการมุง่เน้นทีก่ารจดัการเชิงรกุทีส่ามารถลดความเสีย่งภยัพบิตัมิากกว่าการให้ความส�าคญัต่อ
การตั้งรับเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียว โดย
การด�าเนินการอย่างเป็นระบบในการลดความเสี่ยงภัยพิบัตินั้น มักจะปรากฏในรูปแบบของการจัดการ 
ความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการจัดการความเสี่ยง การจัดท�าและถ่ายทอดข้อมูลความเสี่ยงและมาตรการ
ลดความเสีย่งในแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถงึการก�าหนดให้มีการจดัสรรงบประมาณเพือ่การบริหารจดัการ
ความเสีย่งภัยพิบตัภิายใต้นโยบายและแผนระดบัต่างๆ นัน้ด้วย ซึง่ส�าหรบัประเทศต่างๆ และประเทศไทย
นัน้ ยังไม่มีความชัดเจนว่า ภายใต้การด�าเนนิงานกรอบการปฏบิตัเิฮยีวโกะทีผ่่านมา และภายใต้กรอบการ
ลดความเส่ียงเซนไดในอนาคต ได้มกีารถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการความเสีย่งภยัพบิตัิ
ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ออกสูก่ารปฏบิตัไิด้มากน้อยเพยีงใด หรอืยังคงเป็นเพยีงความเข้าใจเชงิเทคนคิ 
ของหน่วยงานหลักเพียงจ�านวนหนึ่งเท่านั้น
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เรื่องท่ี 11.3.1

แนวคิดและขอบข่ายการศึกษาว่าด้วยนโยบายและการจัดการความ 

เสีี่ยงภัยพิบัติ

ภัยพิบตัเิป็นภาวการณ์ทีเ่กดิขึน้จากภยัธรรมชาต ิหรอืภยัทีเ่กดิจากน�า้มอืมนษุย์ อนัส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินชีวิตที่เป็นปกติของชุมชนหรือสังคม หรือท�าให้การด�าเนินชีวิตนั้นต้องมีการหยุดชะงัก และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรพัย์สนิ และการสญูเสยีชวีติ ท่ีเกนิกว่าความสามารถของชมุชนหรือพืน้ทีน่ัน้ๆ 
จะสามารถตอบสนองได้ ซึ่งความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ัน จะมากน้อยย่อมข้ึนกับชนิดของภัย ความรุนแรง 
ความอ่อนไหวทางกายภาพและสังคมของชุมชนในพื้นที่ และความสามารถในการรับรับรู้ ท�าความเข้าใจ 
และเลอืกวธิใีนการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสทิธภิาพ ความถ่ีและความรุนแรงทีเ่พิม่มากขึน้
ของการเกิดขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์เป็นผู้กระท�าได้เน้นย�้าความจ�าเป็นในการ
ป้องกัน ลดผลกระทบ เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ และการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ ์
เหล่านั้น เพราะแต่ละครั้งท่ีภัยพิบัติเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วต่อโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร ทรัพย์สินและการสูญเสียชีวิต สุขภาพและอาชีพ ซึ่งความไม่เข้าใจในเรื่อง
ความเส่ียงภัยพิบัติที่ประสบอยู่การไม่เตรียมพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
รวมทัง้การตอบสนองทีไ่ม่ได้รบัการจดัการทีดี่และไม่มปีระสบการณ์ทีจ่ะจดัการกบัภยัคกุคามอย่างกะทนัหนั 
ที่มาพร้อมกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง จะท�าให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และยิ่งท�าให้
ผลกระทบขยายตัวและกระจายสู่ชุมชนจนการฟื้นฟูบูรณะมีความยากและยาวนานขึ้น

1.  การเปล่ียนจุดเน้นเชิงนโยบายจากการรับมือเป็นการเตรียมความพร้อม (Moving from 

Post-Disaster Domain to Pre-Disaster Concentration)
ในอดีตมนุษยชาติมีแนวคิดต่อภัยพิบัติว่าเป็น “ความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้า (An act of 

God)” ที่แม้จะเกิดภัยพิบัติในลักษณะใดและมีความรุนแรงมากน้อยเพียงไหน มนุษย์ก็ไม่สามารถจัดการ
หรือต่อสู้กับการกระท�าของพระเจ้า ในยุคนี้ขับเคลื่อนไปด้วยความเชื่อและความศรัทธาเป็นหลักในการ 
ตั้งรับต่อภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น กล่าวคือ มนุษย์เลือกที่จะตั้งรับกับภัยพิบัติและสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ไม่มี
ภยัพบิตัเิกดิข้ึน หรอืขอไม่ให้พระเจ้าโกรธหรอืลงโทษมนษุย์อกีเลย ในช่วงต่อมา องค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์
ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการภัยพิบัติ (disaster management) ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ เมื่อมีมนุษย์มีการ
ค้นพบวิทยาศาสตร์ผ่านการสังเกต การทดลอง หรือจากสถิติ ส่งผลให้ทัศนคติต่อภัยพิบัติที่เกิดข้ึนนั้น
เปลี่ยนไป จากการที่มองว่าภัยพิบัติ คือความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้า สู่แนวคิดที่ว่าภัยพิบัติเป็น
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาต ิมนษุย์ไม่ได้ต่อสูก้บัพระเจ้าเหมอืนอดตี ความรู้ทางวทิยาศาสตร์สามารถท�าให้
ทราบได้ว่าการเกิดขึ้นของภัยพิบัติจะมีการแจ้งเตือนหรือปรากฏการณ์ก่อนเสมอ อาทิ ก่อนที่จะมีอุทกภัย
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ดินโคลนถล่ม น�้าในแม่น�้าจะมีสีขุ่นแดง และเมื่อภัยเกิดขึ้นแล้วการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินจะเป็นไปใน
ทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย หรือการฟื้นฟูสภาพหลังจากภัยเพียงเท่านั้น

จากที่กล่าวมาข้างต้น แนวโน้มการจัดการภัยพิบัติของโลกในช่วงเวลาต่อมาได้เข้าสู่ การจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM) กล่าวคือ การจัดการก่อนที่จะมี 
ภยัพิบตัเิกิดข้ึนเพือ่ลดความเสีย่งจากการเกดิภยัพิบตั ิโดยการจดัการกบัปัจจยัทีท่�าให้เกิดความเสีย่ง ผ่าน
มาตรการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผลกระทบที่อาจเกิดมีจากสาธารณภัยให้ลดน้อยลงที่สุดเท่าท่ีเป็นไปได้ โดย
มาตรการเพื่อจัดการสามารถแบ่งออกเป็นสามระยะส�าคัญ ได้แก่ ระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัยและระยะ
หลัง จากนั้น ประชาคมโลกมีความตื่นตัวและความส�าคัญกับการด�าเนินการเชิงรุก เพื่อการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยเป็นเป้าหมายของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลด
ความรุนแรงของผลกระทบจากสาธารณภัยได้จากการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และลด
ปัจจัยอันเป็นสาเหตุของสาธารณภัย กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยสามารถ
ด�าเนินการได้ในทุกๆ วันโดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้สาธารณภัยมาถึงก่อน หรือที่เรียกว่า การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction: DRR)73 อย่างไรก็ตาม การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยในประเทศต่างๆ นั้น จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมกันผ่านการสร้าง
กรอบความร่วมมือเพื่อช่วยให้มีแนวทางในการด�าเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกระดับ
ภายในประเทศ ทั้งนี้ ในระดับสากลและระดับภูมิภาคได้มีการจัดท�ากรอบการด�าเนินงานเพื่อเป็นแนวทาง
ให้แต่ละประเทศสมาชิกสามารถใช้ในการจัดการและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิผล

2.  การมุ่งสู่การเรียนรู้เทคนิคคุณลักษณะพิเศษของภัยพิบัติ
ภัยพิบตัเิป็นประเดน็สาธารณะทีเ่รยีกได้ว่ามลีกัษณะเฉพาะ กล่าวคอื เป็นประเดน็ปัญหาทีม่คีวาม

ซบัซ้อนในตวัเอง เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีต้่องอาศัยองค์ความรูแ้ละข้อมลูจากศาสตร์หลายแขนงในการท�าความ
เข้าใจ เพราะภัยพิบัติมีรากฐานการเกิดจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และต้องอาศัยศาสตร์หลักเชิง
โครงสร้างในการท�าความเข้าใจและหาแนงทางแก้ไข อาท ิอตุุนยิมวทิยา วศิวกรรมแผ่นดนิไหวและแรงสัน่
สะเทือน วิศวกรรมชลประทาน ภูมิสารสนเทศ วิทยาศาสตร์รูปจ�าลองทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรมฐานราก
เพื่อความแข็งแรง เป็นต้น หากแต่ในการจะขับเคล่ือนองค์ความรู้เหล่าน้ีสู่แนวทางการด�าเนินการของรัฐ
และประชาสังคม ต้องอาศยัความเข้าใจพืน้ฐานองค์ประกอบเชงิสถาบนัในการจดัการ ได้แก่ โครงสร้างของ
ข้อมูลและองค์ความรู้ทางเทคนิคเหล่านี้ในการบริหารจัดการระบบรัฐ กฎหมายและกติกาที่เกี่ยวข้องกับ
การก�ากับการด�าเนินการเพ่ือความปลอดภัย ตลอดจนความรู้และการเตรียมพร้อมของภาคประชาชน  
ดงันัน้ความรูค้วามเข้าใจอนัเกีย่วกบัภยัพบิตัจิงึเป็นการวางรากฐานวธิคีดิและท�าความเข้าใจในนโยบายและ
การจัดการภัยพิบัติ ดังนี้

73 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. (2556). อ้างแล้ว. 
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2.1  ภัยหลักก่อให้เกิดภัยอื่นที่ตามมา (compound hazard) นัน่คอื เวลาทีภ่ยัเกดิขึน้นัน้ สามารถ
ที่จะก่อให้เกิดภัยประเภทอื่นตามมา ซึ่งในบางครั้งภัยที่เกิดตามมานั้นรุนแรงยิ่งกว่า หรือในบางครั้งภัยที่
ตามมานั้นจะต้องใช้วิธีการในการจัดการที่ตรงข้ามกับภัยแรก เช่น การเกิดแผ่นดินไหวและเกิดสึนามิ 
ตามมา ดงัทีเ่ราทราบว่าในการเกดิแผ่นดนิไหวในทะเลทีใ่กล้กบัแผ่นดนินัน้ สร้างความเสยีหายให้กบัอาคาร
บ้านเรอืนได้ เม่ือเราอพยพคนออกมาได้ปลอดภยัอยูน่อกอาคาร หากมสีนึามเิกดิขึน้ ต้องหาทางอพยพคน
ออกจากท่ีโล่งบรเิวณใกล้ชายหาดกลบัขึน้ท่ีสูงและผลจากสนึามิอาจท�าให้เกดิโรคระบาดขึน้ได้หากไม่มกีาร
จดัการทีด่ ีจะเหน็ได้ว่าความเข้าใจในลกัษณะพิเศษข้อนีข้องท้องถิน่ จะช่วยให้สามารถรบัมอืกบัการขยายตวั
ของภัยด้วยตัวภัยเดิม และการเกิดขึ้นของภัยต่อเนื่องอีกด้วย

2.2  ภัยพิบัติสามารถเพิ่มความรุนแรงได้หากระดับของความอ่อนไหวของชุมชนมีสูง (level of 

community vulnerability) นั่นคือ หน่วยงานท้องถิ่นต้องมีความเข้าใจในมิติทางกายภาพและมิติทาง
สังคมของพื้นที่และชุมชน เพราะหากพื้นที่มีความเสี่ยงต่อภัยสูง การปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ ใน
การป้องกันและเตรียมรับมือจะต้องมีรายละเอียดเชิงโครงสร้างเข้ามาเกี่ยวข้อง และมิติทางด้านสังคมคือ 
จ�านวนกลุ่มคนที่ถือว่าอ่อนไหวต่อภัย อันได้แก่ เด็ก สตรี และคนชราอันจะท�าให้แผนใน การอพยพหรือ
การจัดปัจจัยในการจัดการที่หลบภัย และการฟื้นฟูแตกต่างกันออกไป

2.3  ภัยพิบัติสามารถขยายผลสู่พื้นท่ีต่าง ๆ ในวงกว้าง และเป็นพื้นที่ที่ข้ามเขตการปกครองของ
หน่วยงาน (cross jurisdiction) หรือแม้แต่ข้ามภาคส่วนและข้ามหน้าที่หลักของหน่วยงาน (cross sec-
tor and cross function) ดังนั้นในการวางแผนหรือก�าหนดมาตรการในการจัดการภัยพิบัตินั้น ต้องท�า
ร่วมกบัหน่วยงานหลกัของพืน้ทีข้่างเคียงเสมอ ทัง้ในกรณขีองการขยายตวัของภยั และกรณทีีต้่องการก�าลงั
เสริมจากพื้นที่ข้างเคียง

2.4  ภัยพิบัติไม่มีความแน่นอน (uncertainty) กล่าวคอื ภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้จากภยัต่างๆ นัน้ อาจ
มีรูปแบบท่ีไม่ซ�้าเดิม อาจมีความรุนแรงที่มากขึ้นและมีความถี่สูงขึ้น และอาจเกิดขึ้นในเงื่อนไขเวลาที่
เปลีย่นแปลงไป เช่น พายนุอกฤด ูหรอืการเกดิแผ่นดนิไหวกลางดึก หรือการเกดิแผ่นดนิไหวและสนึามิใน
ระดบัท่ีรนุแรงแบบทีไ่ม่เคยมีมาก่อน คุณลกัษณะข้อนีจ้ะส่งผลให้หน่วยงานท้องถ่ินจะต้องปรับปรุงมาตรการ
รบัมอืตลอดเวลา เพ่ือให้ทนัสมยัต่อองค์ความรูท้ีเ่ปลีย่นแปลงและเพือ่ให้ทนัต่อความผันผวนของสถานการณ์

2.5  ภัยพิบัติจะก่อให้เกิดความโกลาหล (chaos) เพราะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างเช่นในภัย
พิบติัน้ัน จะมีผูไ้ด้รับบาดเจบ็และได้รบัความเสยีหายมากมายหลายกลุม่ ประกอบกบัผูท่ี้เข้าจดัการให้ความ
ช่วยเหลือก็จะมากหน้าหลายตาเช่นเดียวกัน ดังนั้นความซับซ้อนและสับสนในการปฏิบัติการจะสูง ทั้งใน
ด้านกายภาพทีผ่ดิปกตจินอาจไม่สามารถระบตุ�าแหน่งแห่งทีไ่ด้ มอีปุสรรคทางด้านพืน้ที ่เช่น สะพานขาด 
ดินถล่ม น�้าท่วมทางสัญจร และยังมีจ�านวนหน่วยงาน ทรัพยากร ของบริจาค และเจ้าหน้าที่จ�านวนมาก 
อันสามารถก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ในที่สุด
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3.  การพัฒนาหลักการบริหารภาวะวิกฤตและการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะ
การจัดการภัยพิบัตินั้นแท้ท่ีจริงแล้วเป็นงานทางเทคนิค ที่ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพสูงมาก 

เพราะการจัดการภัยพิบัติมีเป้าหมายสูงสุดต่อการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีความสูญเสีย
น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ความผดิพลาดและข้อบกพร่องทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิานจงึเป็นสิง่ทีห่น่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้น ดังนั้นในการจัดการภัยพิบัติจึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องมหีลกัในการจดัการร่วมกัน เพือ่ยึดเป็นแนวทางในการออกแบบนโยบายและการจดัการของแต่ละสงัคม
ชุมชน

3.1  หลักความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน ทุกภัย ทุกผลกระทบ (comprehensive) ซึ่งภายใต้ 
หลักการนี้นั้น หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องมีความรอบรู้และกว้างขวางในเนื้อหาของงานด้านภัยพิบัติ เพราะ
จะต้องค�านึงถึงบริบททั้งทางกายภาพพ้ืนที่และความสามารถของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งต้องรู้จักผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ที ่รูจั้กชุมชนและความอ่อนไหวหรอืจดุอ่อนด้านต่าง และทีส่�าคญัคอืมคีวามตระหนกั
ถึงภัยต่อเนื่องของภัยหลักที่สามารถเกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆ แก่พื้นที่

3.2  หลักการคาดการณ์ล่วงหน้า (progressive) เป็นหลักในการคิดที่สืบเนื่องต่อจากหลักความ
ครบถ้วน เพราะในความรบัผดิชอบของการเป็นผูจ้ดัการสถานการณ์ท้องถิน่นัน้ ต้องมคีวามสามารถในการ
คาดการณ์เหตกุารณ์ว่า พืน้ทีข่องตนนัน้ต้องเตรยีมพร้อมอย่างไร มมีาตรการใดทีจ่ะช่วยให้สามารถรบัมอื
กับภัยพิบัติได้ดีขึ้น และรวมถึงการวางแนวทางของการช่วยให้ชุมชนฟื้นคืนจากภัยได้อย่างรวดเร็ว

3.3  หลักการขับเคลื่อนด้วยค�านึงถึงความเสี่ยง (risk driven) เป็นหลกัการทีส่�าคญัมากหลกัการ
หนึง่ในการเริม่ต้นกระบวนการจดัการ เพราะท้องถิน่แต่ละพืน้ทีน่ัน้มคีวามแตกต่างในด้านกายภาพ สังคม 
และระบบการจัดการ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อมรับมือ ซึ่งมีความ
สมัพันธ์อย่างแนบแน่นกบัระดบัของความเสีย่งต่อภยัประเภทต่างๆ รวมถึงศกัยภาพของพืน้ทีใ่นการรับมือ
ต่อภัย ท้ังนี้ในการวิเคราะห์และออกแบบมาตรการการรับมือนั้น จะต้องค�านึงถึงองค์ประกอบของความ
เสี่ยงภัยพิบัติแต่ละประเภท อันได้แก่ คุณลักษณะของภัยนั้นๆ ในมิติความรุนแรง ความล่อแหลมต่อ
สถานการณ์ จุดอ่อนของชุมชนแต่ละชุมชน และความสามารถในการบริหารจัดการ ที่อาจส่งผลให้
ประสิทธิผลของมาตรการการจัดการกับความเสี่ยงต่อภัยนั้นๆ ลดลงได้

3.4  หลักการบูรณาการทุกภาคส่วน (integration) หลกัการนีเ้ป็นหลกัการพืน้ฐานในการจดัการ
ภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่มีขอบเขตอยู่ในพื้นที่ที่จ�ากัด หรือแม้แต่สถานการณ์ที่พื้นที่ขยาย 
วงกว้างขึน้ นัน่คอื การทีผู่บ้ญัชาการและหน่วยงานหลกัในพืน้ทีต้่องมคีวามสามารถในการระบ ุและรวบรวม
หน่วยงานในพืน้ทีแ่ละนอกพ้ืนท่ีในการจดัการให้สถานการณ์กลบัเข้าสู่ภาวะปกตโิดยเร็ว เพราะนัน่หมายถึง 
การทราบถึงก�าลังหลักและกองหนุน รวมทั้งทรัพยากร และยังหมายความรวมถึงการได้ความร่วมมือจาก
ชุมชนและประชาชนหรือแม้แต่อาสาสมัครต่างๆ ที่สามารถเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการ

3.5  หลักการประสานสอดคล้อง (coordination) สืบเนื่องจากหลักการบูรณาการที่ต้องระบุและ
รวบรวมทรพัยากรต่างๆ ในการจดัการภยัพบัิต ิหากแต่การรวบรวมหน่วยงานหรือบคุลากรจ�านวนมากนัน้
จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด หากไม่มีการวางรูปแบบการประสานงานและความร่วมมือว่าหน่วยหลักจะ
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ปฏบิตัเิน้ืองานใด หน่วยสนบัสนนุทีร่ะบไุว้จะปฏบิตัเินือ้งานสนบัสนนุใด และหากมหีน่วยงานเพิม่เตมิทีเ่พิง่
จะระบุได้จากสถานการณ์ จะมอบหมายงานและการเชื่อมโยงอย่างไร

3.6  หลักความร่วมมือรวมใจ (collaboration) ซึ่งหลักการนี้เป็นความพิเศษของการจัดการ 
ภัยพิบัติโดยเฉพาะที่ผู้บริหารเหตุการณ์ต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่กว้างขวางและจริงใจระหว่าง
บุคคลและองค์การต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น สนับสนุนบรรยากาศการท�างานเป็นทีม สร้างฉันทามติ 
และส่งเสริมการตดิต่อสือ่สารซึง่กนัและกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากในการจดัการภยัพบิตันิัน้ เป็นการ
ท�างานในภาวะทีม่กีารบบีคัน้ของเวลา ความปลอดภยั และการรกัษาชวีติของผูอ้ืน่ ซึง่ท�าให้ผูท้ีป่ฏบัิตงิาน
ในด้านนี้นั้นต้องการระดับของความเชื่อมั่นต่อทีมที่ท�างานร่วมกันอย่างสูง ทั้งในด้านความสามารถ ความ
ช�านาญงาน และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที

3.7  หลักความเป็นมืออาชีพ (professional) เป็นหลักการที่เป็นเสมือนหลักประกันของผู้ปฏิบัติ
งานจัดการภัยพิบัติว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีความตระหนักในศาสตร์และศิลป์
ของการจัดการว่าต้องมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภัยและวิธีการในการท�างาน ต้องมีความเข้าใจและ
ทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการใช้ระเบียบต่างๆ รวมถึงต้องมีการฝึกฝนตนเองและแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.8  หลักความยืดหยุ่น (flexible) เป็นหลักการที่ต้องการกระตุ้นเตือนให้ผู้บริหารเหตุการณ์
ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องอาศัย
แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาท้าทายต่างๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
เนือ่งจากแนวทางปฏบิตัซิึง่ก�าหนดไว้เดิมอาจไม่เพยีงพอส�าหรบัสถานการณ์ทีก่�าลงัเผชญิอยู ่การแสวงหา
ความรู้ การฝึกฝน และการปรับปรุงตนเองตามหลักความเป็นมืออาชีพจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์ และปรับตัวตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้

4. การเปล่ียนกระบวนทัศน์จากตอบโต้เป็นระบบปรับตัวต่อภาวะซับซ้อน
ปัญหาของการบริหารจัดการภัยพิบัติคือ สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน และความสับสนวุ่นวาย โดย

เฉพาะวิกฤตเกิดขึ้นในมหานครและสภาพชุมชนเมืองท่ีมีความซับซ้อนทางกายภาพเป็นทุนเดิม เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานและอาคาร จ�านวนประชากรและการใช้พื้นท่ีที่หนาแน่น และความซับซ้อนเชิงกิจกรรม
ด้วยมหานครส่วนใหญ่มันจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมอนุรักษ์ ในการ
นี้ Axelrod และ Cohen กล่าวถึงความหมายของความซับซ้อนว่าหมายถึงระบบที่ประกอบขึ้นจากส่วน
ต่างๆ ในความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในลำาดับถัดไป เพราะใน 
ภัยพิบัตินั้น องค์ประกอบทุกอย่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งสิ้น ทั้งองค์ประกอบในเชิงโครงสร้างที่
เป็นทัง้สิง่อ�านวยความสะดวก หรอืสถานทีใ่นการจดัตัง้ฐานทีม่ัน่ในการจดัการ และสามารถแปรสภาพเป็น
อปุสรรคของการจดัการสถานการณ์ไปอย่างรวดเร็ว ในขณะทีอ่งค์ประกอบทีไ่ม่ใช่โครงสร้างอย่างเช่น หน่วยงาน
ที่ท�าหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติจ�านวนมากที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ ในทุกๆ กระบวนการ 
ท�าให้ความยุ่งยากของระดับความซับซ้อนของภัยพิบัติเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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Axelrod และ Cohen สำารวจวงจรของระบบการปรับตัวในภาวะที่ซับซ้อน (CAS) และเสนอว่า
สามารถทีจ่ะทำาให้เกดิผลลพัธ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้กำาหนดนโยบายและผูบ้ริหารได้ ในการใช้ประโยชน์จาก
ความซับซ้อน ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดการณ์ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ความสนใจต่อรูปแบบของความผันผวนในสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
การประมวลผลกระทบจากการกำาหนดการปฏิสัมพันธ์ในและระหว่างองค์การ และการเลือกและสนับสนุน
ปัจเจกชน คณะทำางาน ระบบ หรอืยทุธศาสตร์ทีม่สีมรรถนะทีส่ดุทีม่อียู ่ดงัจะเหน็ในการก�าหนดแผนปฏิบตัิ
การการจดัการภยัพิบติัน้ัน จะมกีารออกแบบความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานทีข้่ามขอบเขตการบงัคับบญัชา
ของหน่วยงานด้วยการยกเลิกสายการบังคับบัญชาของกรมกองหลักท่ีเป็นเอกเทศ ให้มาใช้โครงสร้าง 
เครอืข่ายการท�างานทีเ่ป็นเอกภาพภายใต้รปูแบบของการบงัคบับญัชาสถานการณ์ (Incident Command 
System: ICS) ด้วยเหตผุลว่าในระบบการปรบัตัวในภาวะทีซ่บัซ้อนทีม่ากทีส่ดุมรีปูแบบการปฏสิมัพนัธ์ที่
เห็นชดั และรปูแบบเหล่านีไ้ม่ใช่เป็นการสุ่มหรอืถูกจดัโครงสร้างแบบส�าเร็จรูป รูปแบบการปฏสัิมพนัธ์ช่วย
ในการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่หรือระบบจะประสบผลส�าเร็จอะไรบ้าง และในทางกลับกันจะช่วยจัดรูปร่าง
พลวัตของรูปแบบการปฏิสัมพันธ์เองด้วย

การเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจกบัการจดัการภยัพบิตัขิองระบบประเทศหนึง่ๆ ด้วยการใช้ระบบคดิ
วิเคราะห์ในแบบระบบปรับตัวในภาวะความซับซ้อน (CAS) จะช่วยให้สามารถอธิบายคุณลักษณะและ 
ช่องว่างของการบริหารจดัการได้ โดย Comfort ในหนงัสอื Shared Risk ได้อธบิายถึงการปรับใช้รูปแบบ
ในการผสมผสานขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อศักยภาพของระบบการปรับตัวในภาวะที ่
ซับซ้อน โดยเฉพาะในการปฏิบัติการตอบสนองต่อการจัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน Comfort 
เรียกตัวแบบ 3 มิตินี้ว่าเป็น มิติทางเทคนิคและสังคม (socio-technical dimension) เพราะเป็นการน�า
องค์ประกอบทางเทคนิคมาผสมผสานกับองค์ประกอบทางสังคม เพื่อใช้ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างทางเทคนคิ ความยดืหยุน่ขององค์การ และการเปิดทางวัฒนธรรม ในฐานะองค์ประกอบทีส่�าคญั
ในการน�าไปสูก่ารสร้างศักยภาพ ประสทิธภิาพและประสิทธผิล ในการเปลีย่นแปลงการท�างานเข้าไปสูร่ะบบ
การท�างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ และรวมถึงชุมชนในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ องค์ประกอบ 
ดังกล่าวประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) มิติทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค (technical infra-
structure) 2) มิติทางด้านความยืดหยุ่นองค์การ (organizational flexibility) และ 3) มิติทางด้านการ
เปิดกว้างทางวัฒนธรรม (cultural openness)

1)  มิติทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิค หมายความถึงองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ 
เครื่องมือ สถานที่ การขนส่ง การอ�านวยความสะดวก แหล่งทรัพยากร การสื่อสาร และเทคโนโลยีต่างๆ 
ซึง่ล้วนแล้วแต่ต้องมกีารจดัระบบส�ารองของโครงสร้างเหล่านีไ้ว้ด้วย อกีทัง้ยงัต้องพจิารณาถงึความส�าคญั
ของ การประเมินความเส่ียง และการติดต่อสื่อสารท่ีเกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติการที่จะสนับสนุน
ให้ชุมชนสามารถรับรู้เตรียมพร้อมและปรับตัวต่อความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน รวมทั้งการก�าหนดคุณลักษณะ
ความปลอดภัยของอาคารและสิง่ปลกูสร้าง การให้มกีารส�ารวจโครงสร้างสม�า่เสมอ เนือ่งจากเจ้าหน้าทีแ่ละ
ชุมชนมีความจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องภัยในพื้นที่ ความเสี่ยงต่อภัยต่างๆ ของพื้นที่ รวมทั้งต้องรู้ว่า
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โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้จัดสรร ที่ปลอดภัยอยู่ที่ต�าแหน่งใด และโครงสร้างน้ันๆ มี
ความพร้อมมากแค่ไหน

2) มิติทางด้านความยืดหยุ ่นองค์การ คือ ความสามารถที่ท�าให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีทักษะในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น และสามารถลดสภาพความซับซ้อนใน 
สภาพแวดล้อมจากหน้าที่ และวิธีการท�างานที่แตกต่างระหว่างองค์การที่มีส่วนร่วม การจะสร้างความ
ยืดหยุ่นขององค์การนั้น ต้องมีการดูที่องค์ประกอบเชิงสถาบัน อันได้แก่ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ด้วย 
เพราะเป็นข้อก�าหนดและก�ากับแนวทางในการท�างาน ซ่ึงหมายรวมถึงการเปิดช่องให้สามารถมีการปรับ
แนวทางการท�างาน หากมีสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และท�าให้เกิดการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ 
การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นี้ เป็นคุณลักษณะของความ
ยืดหยุ่นขององค์การ เช่นเดียวกันกับการประสานงาน การแลกเปล่ียนข้อมูล การแลกเปล่ียนทรัพยากร 
และการท�างานข้ามขอบเขตของตนร่วมกัน ทั้งนี้ยังรวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และชุมชน เนื่องจากการที่ปัจเจกบุคคล หรือองค์การได้รับการฝึกฝนในทักษะ
ต่างๆ และเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานนั้น จะช่วยให้มีความสามารถในการเลือกใช ้
วิธีการและแนวทางต่างๆ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์และปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้ดีข้ึน ส่งผล
ให้คุณภาพของการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และท�าให้องค์การมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่มากและดีข้ึน
ด้วย

3) มิติทางด้านการเปิดกว้างทางวัฒนธรรม อันได้แก่ ความเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
การปรับปรุงการท�างาน การแก้ไขข้อผิดพลาด การเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการท�างาน และการแก้ไข 
ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การยอมรับในการวิพากษ์วิจารณ์และแก้ไข และการมีค่า-
นิยมและเป้าหมายร่วมกัน และเต็มใจที่จะท�างาน ถือเป็นค่านิยมในระดับสูงของการปฏิบัติการและ
กระบวนการขั้นตอนในการด�าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานระดับท้องถ่ิน จังหวัด และระดับชาติหรือ 
ส่วนกลาง และจากทุกภาคส่วนที่เผชิญหน้ากับภัยต่างๆ ที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันต่อเป้าหมาย 
หลักในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

องค์ประกอบทางเทคนิคและสังคมนี้ไม่ได้แยกขาดจากกัน ในทางตรงกันข้าม มิติทั้งสามกลุ่มนี้มี
ผลซึง่กันและกันในชุมชนหรือระบบทีม่กีารเตรยีมพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคนคิ หากแต่ถ้าความ
ยืดหยุ่นขององค์การไม่อยู่ในระดับที่ปรับตัวได้ การตอบสนองต่อความเสี่ยงภัยพิบัติก็จะมีความยาก โดย
เฉพาะวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน มักจะส่งผลต่อความล้มเหลวของระบบได้อย่างง่ายดาย และในขณะ
เดียวกัน ปัจจัยย่อยๆ ในแต่ละมิติยังสามารถส่งผลต่อปัจจัยย่อยในมิติอื่นได้อีกด้วย อาทิ หากบุคลากรได้
รบัการฝึกฝนและมคีวามรู ้หากแต่ถ้าไม่มกีารเปิดกว้างทางวฒันธรรมในการปฏบิตังิาน เรยีนรูแ้ละยอมรบั
ข้อผดิพลาด ตลอดจนน�าเอาข้อมลูใหม่ๆ มาใช้ในการปรบัวธิคีดิวเิคราะห์ของตน กจ็ะท�าให้ผลการปฏบิตั-ิ
งานโดยรวมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญประสบกับปัญหาได้ในที่สุด

องค์ประกอบทางเทคนิคและสังคมนั้น จะประกอบกันเป็นระบบที่มีระดับความสามารถในการ 
ปรับตัวในภาวะความซับซ้อนที่แตกต่างกัน เมื่อน�ามาประยุกต์เข้าอธิบายระบบของการจัดการความเสี่ยง
ภัยพิบัติ จะสามารถจัดระดับของระบบองค์การในการตอบสนองต่อภัยพิบัติออกเป็น 4 ระดับ อันได้แก่ 
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ระบบที่ไม่มีการปรับตัว (non-adaptive system) ระบบที่เร่ิมจะมีการปรับตัว (emergent adaptive 
system) ระบบทีม่กีารปฏบิตักิารในการปรบัตวั (operative adaptive system) และระบบทีม่กีารปรบัตวั
อัตโนมัติ (auto-adaptive system)

1)  ระบบที่ไม่มีการปรับตัว เป็นระบบทีไ่ม่มคีวามสามารถ และไม่มคีวามพร้อมในการปรับตวัต่อ
วิกฤตการณ์ โดยส่วนใหญ่แล้วระบบในลักษณะนี้จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเพราะขาดความยืดหยุ่น
ในการปฏิบัติงาน โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคมีไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ ประกอบกับปัจเจกบุคคล 
และหน่วยงานองค์การต่างๆ ขาดความเข้าใจในการปรับตัวรับข้อมูลใหม่ และไม่สามารถมองเห็นข้อผิด-
พลาดและแก้ไขได้ในเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น การเกิดภัยพิบัติสึนามิ 
ในประเทศอินโดนีเซีย ใน พ.ศ. 2547 ซึ่งในครั้งนั้น ประชาชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ไม่มีความพร้อม
ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์เลย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ เครื่องมือ การติดต่อสื่อสาร 
หรือแม้แต่การวิเคราะห์ความผันแปรของสถานการณ์

2)  ระบบที่เริ่มจะมีการปรับตัว เป็นระบบทีเ่ร่ิมทีจ่ะยอมรับความส�าคญัในการเตรียมพร้อมในมติิ
ด้านต่างๆ เพ่ือการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ ระบบแบบนี้มักจะมีการพัฒนามิต ิ
ทั้ง 3 ด้านในระดับที่ต�่าถึงปานกลาง โดยมากจะมีระดับการพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่ต�่า 
ระดับความยืดหยุ่นขององค์การปานกลาง และเริ่มจะมีการยอมรับต่อข้อผิดพลาด และค้นหาเรียนรู้ 
แนวทางใหม่ เช่น การจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเม็กซิโก คอสตาริกา และตุรกี เป็นต้น ซึ่ง
เมอืงและประเทศเหล่านีไ้ม่มโีครงสร้างพืน้ฐานท่ีมคีณุภาพและเพยีงพอ หากแต่ประสบการณ์จากเหตกุารณ์
แผ่นดินไหวที่ผ่านมา กระตุ้นให้รัฐบาล ชุมชน และประชาชน หันมาปรับการท�างาน หรือวิถีชีวิต ให้เข้า
กบัสภาพของการด�ารงชวีติในพืน้ทีเ่สีย่งต่อภยัแผ่นดนิไหว โดยเฉพาะหน่วยงานภาครฐัทีเ่ริม่น�าเอาข้อมลู
ใหม่ๆ จากบทเรยีนของการจัดการทีด่มีาปรับใช้ และเริม่ทีจ่ะพฒันาทกัษะและความสามารถในการท�างาน
ร่วมกัน

3)  ระบบที่มีการปฏิบัติการในการปรับตัว เป็นระบบที่มีการพัฒนาในมิติทั้ง 3 ด้านระดับ 
ปานกลาง โดยทีห่น่วยงานต่างๆ และชุมชนมคีวามสามารถในการปรบัตวัในระดบัทีค้่นหาทางเลอืกในการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที หากแต่วิธีการที่เลือกนั้นยังอยู่ในกระบวนการของ
การเรียนรู้และลองผิดลองถูก เป็นการฝึกฝนรูปแบบหน่ึงจากบทเรียนที่ผ่านมาน่ันเอง ดังนั้นทางเลือกใน
การปรับตัวตอบสนองต่อสถานการณ์อาจจะยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด หรือมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การบริหาร
จัดการภัยพิบัติอุทกภัยและดินโคลนถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ใน พ.ศ. 2549 ซึ่งจะเห็น 
ได้ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัส่วนกลาง ป้องกนัภยัศนูย์เขตและจงัหวดั หน่วยงานของจงัหวดั 
ต�ารวจและทหาร และหน่วยกูช้พีต่างๆ มกีารประสานงานช่วยเหลอืกนั และจดัสรรทรัพยากรได้ระดบัหนึง่ 
หากแต่ยังขาดอุปกรณ์ และเครื่องมืออยู่พอสมควร และด้วยความไม่ตระหนักในภัยต่อเน่ืองของอุทกภัย
คอืภัยจากดินโคลนถล่ม ท�าให้ทัง้เจ้าหน้าทีท่ีใ่ห้ความช่วยเหลอื และชมุชนท้องถ่ินเองตดิอยูใ่นสถานการณ์ 
ท�าให้ความช่วยเหลือล่าช้ามากขึ้นและมีผู้เสียชีวิต จึงเปลี่ยนใช้ทีมกู้ชีพทางอากาศจากมูลนิธิราชประชา- 
นุเคราะห์จึงส�าเร็จ
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4)  ระบบที่มีการปรับตัวโดยอัตโนมัติ หรือระบบที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง (self organi-

zation system) เป็นระบบที่มีความพร้อมในการปรับตัวต่อสถานการณ์ได้อย่างทันที โดยมีระดับ 
องค์ประกอบทั้ง 3 มิติที่สูง ดังที่ Kauffman74 ได้กล่าวไว้ว่าองค์การท่ีสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัว
เองน้ัน คือ องค์การที่มีความสามารถในการจัดสรรก�าลังคน จัดสรรและเคล่ือนย้ายทรัพยากร และการ
ด�าเนินงานได้อย่างพร้อมเพรียงกันและทันทีทันใด เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งๆ เช่น ในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากพายุเฮอร์ริเคน- 
กุสตาฟ ในนิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 2008 ที่มีบทเรียนจากภัยพิบัติพายุเฮอร์ริเคนแคทรินาใน  
ค.ศ. 2005 ท�าให้ทั้งชุมชน หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ และหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความรู้ มีการเตรียม
พร้อม การจัดการมีการประสานงานล่วงหน้า มีแผนส�ารองต่างๆ ตลอดจนมีการจัดตั้งที่หลบภัยภายนอก
เมอืงทีมี่ระบบ และมปีระสทิธภิาพ มกีารตัง้เครือ่งสบูน�า้ขนาดใหญ่ ท�าให้การเข้าถล่มเมอืงนวิออร์ลนีส์ของ
เฮอร์ริเคนกุสตาฟ เป็นการแสดงให้โลกเห็นถึงความสามารถในการการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การ
อพยพเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีอุบัติเหตุ การจัดการในที่หลบภัยเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีการทะเลาะ
กนัในการใช้พ้ืนทีแ่ละไม่มกีารแพร่ระบาดของเช้ือโรคทีเ่กดิจากการอยูร่วมกนัของคนจ�านวนมากทีไ่ม่มกีาร
จัดการสุขอนามัยที่เพียงพอ เช่นในเหตุการณ์เฮอร์ริเคนแคทรินา และหน่วยงานปฏิบัติการสามารถสูบน�้า
ออกหมดทกุพ้ืนทีภ่ายใน 2 ถงึ 6 ช่ัวโมง ท�าให้ประชาชนสามารถกลบัเข้าสูก่ารใช้ชวีติทีเ่กอืบปกตไิด้อย่าง
รวดเร็ว

5.  การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการลดความเสี่ยงสาธารณภัย (Community Based 
Disaster Risk Management: CBDRM)

แนวคิดนี้ ได้แก่ การที่ชุมชนเป็นผู้รับผลกระทบจากความเสี่ยงและภัยพิบัติ คนในชุมชนจะให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อน ส่วนหน่วยกู้ภัยหน่วยแรก (first responders) ที่เข้าไปถึงพื้นที่ ก็เป็น
หน่วยกูภ้ยัในพืน้ทีน่ัน่เอง ในขณะเดยีวกนั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กเ็ป็นด่านแรกทีใ่ห้ความช่วยเหลอื
เนื่องจากการช่วยเหลือภายนอกไม่สามารถไปถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันการ นอกจากนี้ ความช่วยเหลือ
จากภายนอกทีเ่ข้าไปยังพืน้ทีป่ระสบภยัไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลอืจากทางการหรอืสิง่ของบรจิาค อาจจะ
ไม่ตรงกับความต้องการทีแ่ท้จรงิของชุมชน และการประสานงานในภาวะฉกุเฉนิกบัหน่วยงานภายนอกมกั
มีปัญหา ท�าให้สถานการณ์สับสนวุ่นวายเพิ่มขึ้น

ดังน้ันประเด็นท้าทายคือจะท�าอย่างไรจึงจะให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ภัยพิบัติของชุมชน ตัวแบบนี้อาศัยแนวคิดเรื่อง “ความเสี่ยงภัย” ของพ้ืนที่เป็นเคร่ืองช้ีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องจดัการการเตรยีมความพร้อมให้แก่ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนทีเ่สีย่งภัยให้มรีูจ้กัความร้ายแรงของภยั 
และมีส่วนร่วมในการด�าเนินการใดๆ ก็ตามเพื่อให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัย อย่างน้อยก็เป็นการ 
ช่วยเหลือและป้องกันตนเองได้บ้างก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาแก้ไขหรือช่วยเหลือ กระบวนการนี้
ยังต้องค�านึงถึงการปรับเปล่ียนทัศนคติดั้งเดิมของประชาชนที่ว่า “ภัยพิบัติเป็นเร่ืองของเวรกรรม” และ  

74 Kauffman, S. A. (1993). The Origins of Order: Self Organization and Selection in Evolution. New 
York: Oxford University Press. 
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“ภัยพิบัติเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้าไปช่วยเหลือไม่จ�าเป็นต้องช่วยเหลือตนเอง” ให้เป็น
ทัศนคติใหม่ว่า “ภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ป้องกันและบรรเทาได้ถ้ามีการเตรียมพร้อมที่ดี”

Zenaida Delilca-Willison กล่าวว่า CBDRM ช่วยให้ชมุชนสามารถจดัการปัญหาทีเ่กีย่วข้อง
กบัภยัพบิตัใินสองระดับคือ ระดับแรก เป็นการจัดการก่อนเกดิภยัมากระทบหรือก่อนเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉินหรือลดผลกระทบไม่ให้เหตุการณ์นั้นกลายเป็นภัยพิบัติ ระดับที่สอง 
เป็นการจัดการขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการโต้ตอบสถานการณ์ก่อนความช่วยเหลือจากภายนอกจะเข้า 
มาถงึ ซึง่วธิกีารคดิบนพ้ืนฐานนีจ้ะน�าไปสูก่ารปรบัตวัรับภัยพบิตั ิ(disaster resilience) ด้วยการให้ชมุชน
รู้จักแก้ปัญหา ปรับตัว และฟื้นคืนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ75 ความสามารถของชุมชนในการฟื้นฟูอย่าง
รวดเรว็หลังภัยพิบตัขิึน้อยูก่บัหลายปัจจยั หนึง่ในนัน้คอื ภาวะผูน้�าของผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบต่อการจดัการ
ภัยพิบัติในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการสั่งการเผชิญเหตุเพราะการตัดสินใจท่ีรอบคอบ
ภายใต้ความกดดันของสถานการณ์จะช่วยให้ผู้รับค�าสั่งซึ่งท�างานอย่างอุทิศตนสามารถท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น76

กิจกรรม 11.3.1

1.  คุณลักษณะเฉพาะตัวของภัยพิบัตินั้น จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ถึงบริบทที่จะต้องมีต่อหลัก
ของการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติได้อย่างไร จงอธิบาย

2.  หากจะพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติให้กับชุมชน สังคม และประเทศได้นั้น จะ
ต้องค�านึงถึงปัจจัยในการขับเคลื่อนใดบ้าง จงอธิบาย

แนวตอบกิจกรรม 11.3.1

1. ภัยพิบัติมีรากฐานการเกิดจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และต้องอาศัยศาสตร์หลักเชิง
โครงสร้างในการท�าความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไข อาทิ อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมแผ่นดินไหวและแรง 
สัน่สะเทือน วศิวกรรมชลประทาน ภูมสิารสนเทศ วทิยาศาสตร์รูปจ�าลองทางคณติศาสตร์ วศิวกรรมฐานราก
เพื่อความแข็งแรง เป็นต้น หากแต่ในการจะขับเคล่ือนองค์ความรู้เหล่าน้ีสู่แนวทางการด�าเนินการของรัฐ
และประชาสังคม ต้องอาศัยความเข้าใจพื้นฐานองค์ประกอบเชิงสถาบันในการจัดการ

2. ปัญหาของการบริหารจัดการภัยพิบัติ คือ สภาพแวดล้อมท่ีซับซ้อน และความสับสนวุ่นวาย 
โดยเฉพาะวิกฤตเกิดขึ้นในมหานครและสภาพชุมชนเมือง ที่มีความซับซ้อนทางกายภาพเป็นทุนเดิม เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานและอาคาร จ�านวนประชากรและการใช้พื้นที่ที่หนาแน่น และความซับซ้อนเชิงกิจกรรม

75 Delica-Willison, Zenaida. (2002). Community-Based Disaster Risk Management: Gaining Ground in 
Hazard-Prone Communities in Asia. 

76 Somporn Khunwishit. (2016). Leadership Characteristics that Enhance Disaster Resilience: Perspective 
from Subordinates. Abstract Proceedings, International Conference on Public Organization VI on Information, 
Open Government, Democratic Governance, and Public Administration. Bangkok. 
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ด้วยมหานครส่วนใหญ่มนัจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเมือง สงัคม และวฒันธรรมอนรัุกษ์ การเรียนรู้
และท�าความเข้าใจกับการจัดการภัยพิบัติของระบบประเทศหนึ่งๆ ด้วยการใช้ระบบคิดวิเคราะห์ในแบบ
ระบบปรับตัวในภาวะความซับซ้อน (CAS) จะช่วยให้สามารถอธิบายคุณลักษณะและช่องว่างของการ
บริหารจัดการได้ ด้วยการปรับใช้รูปแบบในการผสมผสานขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อ
ศักยภาพของระบบการปรับตัวในภาวะที่ซับซ้อน

เรื่องท่ี 11.3.2

นโยบาย มาตรการ และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

เป็นธรรมดาที่เม่ือกล่าวถึงการจัดการสาธารณะใดๆ ก็ตามที่มีความเป็นเทคนิคสูงๆ และต้อง 
เผชิญหน้ากับความซับซ้อนของประเด็นปัญหา แนวความคิดการรวมอ�านาจการควบคุมสั่งการและการ
ด�าเนินงานควรจะมาจากศูนย์กลาง หรือรัฐบาลกลาง เพราะเชื่อว่าส่วนกลางนั้นมีศักยภาพมากกว่า มีการ
สั่งสมความรู้ข้อมูลและทรัพยากรที่มากกว่า และที่ส�าคัญที่สุดคือมีอ�านาจการบังคับบัญชาตัดสินใจ 
แบบเบ็ดเสร็จ แนวคิดนี้นั้นเป็นวิธีคิดในรูปแบบของส�านักฮามิลตัน (Hamiltonian School) คือ เน้นการ
ให้ความส�าคัญกับตัวบุคคลที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับ ตลอดจนการสร้างให้มีผู้จัดการ 
ภัยพิบัติ (disaster manager) ที่มีความสามารถสูง เพื่อท�าการบริหารจัดการโดยไม่ต้องอาศัยทรัพยากร
และก�าลังคนจ�านวนมาก ในขณะทีแ่นวคิดของส�านกัเจฟเฟอร์สนั (Jeffersonian School) ทีใ่ห้ความส�าคญั
กับการจัดการภัยพิบัติแบบเครือข่ายความร่วมมือ (collaborative governance) ด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ได้รับการจัดวางบทบาทตามที่ตนถนัดและมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการภัยพิบัติ แม้ว่าจะไม่ใช ่
หน่วยงานหลักและเป็นผู้เชี่ยวชาญก็สามารถที่จะปรับตัวรับมือสถานการณ์ได้เช่นกัน และอาจจะดีกว่า
เนื่องจากสังคมหนึ่งๆ ย่อมควรจะต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับภัยพิบัติอย่างชาญฉลาดไปพร้อมๆ กัน77

1.  กรอบการปฏิบัติและวงจรการจัดการภัยพิบัติ
จากปรากฏการณ์การเกดิภยัพบิตัใินช่วงสามสบิปีทีผ่่านมา ทีม่คีวามรนุแรงมากขึน้ และมคีวามถี่

และความเฉพาะของพืน้ทีม่ากขึน้เรือ่ยๆ ในระยะสิบห้าปีทีผ่่านมา นกับรหิารจดัการภยัพบิตัจิงึหนักลบัมา
ให้ความส�าคัญกับหน่วยงานในพื้นที่ ในที่นี้คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
เป็นหน่วยปฏิบัติหลักในการบริหารจัดการภัยพิบัติทุกข้ันตอน ด้วยเห็นว่าลักษณะการเกิดภัยพิบัติและ 
ผลกระทบนัน้ต้องอาศัยศักยภาพในด้านต่างๆ ทัง้ความรูพ้ืน้ที ่ทักษะความช�านาญ ความเข้าใจสถานการณ์ 
ก�าลังคนและความร่วมมือ ตลอดจนการติดตามประเมินผลมาตรการรับมือต่างๆ จากหน่วยงานท้องถิ่น 

77 Sylves, Richard. (2008). Disaster Policy and Politics. Washington DC: CQ Press. 
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ทั้งสิ้น ท�าให้การก�าหนดกรอบการปฏิบัติจึงเริ่มที่การมุ่งเน้นให้มีการจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจร ดังใน
กระบวนการของการจดัการภัยพิบตัทิัง้ 3 ขัน้ตอน จะต้องมกีารเตรียมพร้อม การตอบสนอง และการพฒันา
เครื่องมือต่างๆ ที่จ�าเป็นดังต่อไปนี้

1)  การด�าเนินการก่อนเกิดภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ ตลอดจนเตรียมความพร้อมจากภัย
พิบัติ (prevention and mitigation and preparedness) อาทิ การให้ความรู้เรื่องภัยและการปฏิบัติตน
ด้วยการฝึกอบรมและส่ือชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละภัยและแต่ละพื้นท่ี การจัดท�าแบบ
จ�าลองสถานการณ์ การจัดท�าแผนที่อพยพ การระบุพื้นที่ปลอดภัยและการจัดท�าแผนการจัดการหลบภัย 
การฝึกซ้อมรูปแบบต่างๆ ในการอพยพ การเตือนภัย และการอพยพก่อนการเกิดภัย

2)  การด�าเนินการระหว่างเกิดภัย (emergency response and relief) เป็นการด�าเนินการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยระดมทรัพยากรที่มีอยู่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาทิ การระบุหน่วยงาน
หลักและหน่วยประสานงาน การใช้ระบบบัญชาการ การเหตุการณ์ อพยพระหว่างสถานการณ์ การติดต่อ
สื่อสารด้วยช่องทางต่างๆ การเคลื่อนย้ายทรัพยากร การจัดการจราจร การจัดทีมการให้ความช่วยเหลือ 
และการจัดการในพื้นที่หลบภัย

3)  การด�าเนินการหลังจากภัยผ่านพ้นไป (reconstruction and rehabilitation) เป็นการฟื้นฟู
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และของรัฐ ให้กลับคืนภาวะปกติ อาทิ การฟื้นฟูบูรณะทางกายภาพและจิตใจ 
การตดิตามประเมนิความเสยีหาย การจดัการเรือ่งของบรจิาค การวางแผนการฟ้ืนฟแูละการประเมนิความ
เสี่ยงต่อเนื่อง และการสร้างชุมชนสามารถฟื้นคืนจากภัย

หากแต่ในเวลาต่อมาน้ัน การจัดการภัยพิบัติที่มุ่งเน้นเพียงให้มีการจัดการที่ครบวงจรกลับไม่
สามารถสร้างความสามารถในการสร้างความปลอดภัยให้มากข้ึนได้ เน่ืองจากระดับการพัฒนาที่แตกต่าง
กันของแต่ละประเทศ ท�าให้ประเด็นเร่งด่วนของประเทศนั้นๆ กลับไปอยู่ที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุ่ง
เน้นความเจริญเติบโตทางทุนและโครงสร้างมากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งผลให้
จุดเน้นของการจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจรไปอยู่ที่การตอบสนองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแทน ท�าให้ความ
แตกต่างของความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์ยิ่งท�าให้ประเทศต่างๆ ที่ไม่มีความพร้อมต่อ
สถานการณ์ ยิ่งประสบปัญหาในการจัดการภัยพิบัติมากกว่าเดิม

การลดความเส่ียงภัยพิบัติจึงเป็นกรอบแนวคิดและกรอบการปฏิบัติสากลซึ่งส�านักงานว่าด้วย
กลยุทธ์ระหว่างประเทศเพือ่การลดภยัพบิติัแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations International Strategy 
for Disaster Reduction: UNISDR) ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกประเทศน�าไปประยุกต์ในการพัฒนา
นโยบายส�าหรับประเทศของตน แนวทางการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ถือเป็นการท�างานเชิงรุก (proactive 
approach) เน้นการด�าเนินมาตรการการป้องกัน (prevention) การลดผลกระทบ (mitigation) และการ 
เตรียมการรับมือ (preparedness) และถือเป็นบทบาทที่ต้องด�าเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งรัฐและ
ประชาสังคม เพ่ือให้เกิดชุมชนเข้มแขง็ทีมี่การพร้อมรับและฟ้ืนคนืกลบัจากภยัพิบตัอิย่างรวดเร็ว (resilient 
community) โดยผ่านกระบวนการท�างานที่เป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ และการจัดการปัจจัยที่ก่อ
ให้เกิดภัยพิบตั ิตลอดจนความพยายามในการลดความเสีย่ง (risk) ความล่อแหลมทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตราย 
(exposure) การลดความเปราะบางของคนและทรพัย์สิน (vulnerability) การสร้างความเข้าใจต่อสภาวะ
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ภัยท่ีก่อให้เกิดอันตราย (hazard) รวมไปถึงการบริหารจัดการผังเมืองและส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมรับมือจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ (capacity)

Risk  = 
Hazard × Exposure × Vulnerability

Capacity

ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือสถานการณ์ที่อาจเกิด
ขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบในทางลบต่างๆ ต่อวิถีชีวิตของชุมชน และหรือทรัพย์สิน 
เช่น การตาย การบาดเจ็บ ความสูญเสีย ฯลฯ

ภยัอนัตราย หมายถงึ อันตรายทีเ่กิดจากธรรมชาตหิรอืจากการกระท�าของมนษุย์ซึง่น�ามาซึง่ความ
สญูเสียหรอืความเสยีหาย โดยภัยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภยัธรรมชาต ิและภยัทีเ่กดิจากการกระท�า
ของมนุษย์

ความล่อแหลม หมายถงึ สภาพหรอืส่ิงทีม่ผีลต่อการทีจ่ะได้รบัภยัพบิตั ิซึง่เชือ่มโยงกบัสถานการณ์
หรือลักษณะสภาพของชุมชน รวมทั้งสภาพทางกายและจิตใจของบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์หรือในชุมชน
ในช่วงเวลานั้นด้วยสิ่งที่ล่อแหลมของสถานการณ์หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะไม่ใช่ความล่อแหลมของอีก
สถานการณ์หนึ่งหรือในสถานการณ์เดียวกัน

ความเปราะบาง หมายถึง สภาพและลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยและกระบวนการต่างๆ ทาง
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบ่งชี้อันตรายและมีผลท�าให้ชุมชนมีความเปราะบางและอ่อนแอ ซึ่งมี
โอกาสท�าให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบัติมากขึ้น โดยแบ่ง
สรุปเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม โดยความเปราะบาง
ในด้านต่างๆ มีผลเกีย่วเนือ่งซึง่กนัและกนัโดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านเศรษฐกจิและด้านสงัคมทีม่คีวามซบัซ้อน 
(ISDR)

ศักยภาพ หมายถึง การผสมผสานกันของจุดแข็งของชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน สังคม 
หรอืองค์กร ซึง่สิง่เหล่านีส้ามารถลดระดบัของความเสีย่งหรือลดผลกระทบจากภยัพบิติัได้ ขีดความสามารถ
ของชุมชนยังรวมถึง ด้านกายภาพ โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ เหล่านี้หมายรวมถึงความถนัดของ
บุคคล คุณลักษณะ ผู้น�าและการจัดการ (ISDR)

2.  มาตรการเชิงโครงสร้างและมาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการจัดการภัยพิบัติ
ในการลดความเสี่ยงภัยพิบัตินั้น เมื่อได้ด�าเนินการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามที่ได้กล่าว

ไปแล้วนั้น ทุกภาคส่วนของสังคมควรศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง เพื่อน�ามาวางแผนและ
แนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของพื้นที่ 
โดยมาตรการหรือกิจกรรมที่จะด�าเนินการ ควรมุ่งเน้นในการลดโอกาสในการเกิดภัย ลดความล่อแหลม
เปราะบาง และเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคม เพื่อช่วยจัดการกับต้นเหตุปัจจัยของ 
ความเสีย่ง และท�าให้ระดับความเส่ียงทีม่จีากภัยพิบตันิัน้ลดลงอย่างมีนยัส�าคญั โดยกรมป้องกันและบรรเทา
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สาธารณภัยและสถาบันเตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย ได้แนะน�าตัวอย่างมาตรการเชิงโครงสร้าง
และมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างไว้ ดังนี้

“มาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างนั้น มีทั้งมาตรการในข้ันตอนการป้องกันและลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติ อาทิ 1) การจัดตั้งหน่วยงานหรือการออกกฎหมาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการก่อสร้าง
โครงสร้างเหล่านีอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 2) การออกกฎหมายเกีย่วกบัการพัฒนาทีด่นิ การวางผงัเมือง 
และการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เพื่อก�าหนดเขตพื้นที่ในการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั้งบ้าน-
เรือน ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ หรือโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ส�าคัญ เช่น ถนน สะพาน ระบบ
การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ เพื่อไม่ให้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัย การออกกฎหมายต้องมีการบังคับ
ใช้อย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันประชาชนต้องมีความเข้าใจและเคารพกฎหมาย ในกรณีที่ไม่ได้มี
บทลงโทษส�าหรับประชาชนที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น สร้างบ้านในพื้นที่ทางน�้าไหล อาจไม่มีโทษปรับ 
แต่อาจไม่ได้รบัการเยยีวยา ซ่อมแซม หากได้รบัผลกระทบจากน�า้ท่วม เป็นต้น 3) การวางแผนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน จะท�าให้ประชาชนได้เข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนเข้าใจว่าพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง 4) การจัดผังเมือง ผังชุมชน หรือหมู่บ้าน  
ไม่ให้มีความหนาแน่นจนเกนิไปเพราะอาจได้รบัอนัตรายเมือ่เกดิภยั จะท�าให้เกดิการกระจายตวัของ
ประชากรและลดโอกาสที่ประชากรบางส่วนต้องสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ล่อแหลม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชากรท่ียากจน 5) การฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ในเร่ืองโครงสร้าง หรือการอบรมฝึกฝน
ทักษะของผู้เกี่ยวข้องให้สามารถออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง และได้
มาตรฐาน รวมถึงการออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภัยที่อาจจะต้องเผชิญ เป็นต้น”78

“และมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง ยังมีมาตรการในขั้นตอนของการเตรียมพร้อมเผชิญ 
ภัยพิบัติ อาทิ 1) การพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เร่ืองภัยประเภทต่างๆ ว่ามีลักษณะการเกิด 
อย่างไรและมีการรับมือไม่ให้เราได้รับอันตรายได้อย่างไร เป็นการสร้างองค์ความรู้และสร้างความ
ตระหนกัให้ทกุภาคส่วนในสงัคมเรือ่งภยัและการลดความเส่ียงจากภยัพบิตั ิซึง่จะช่วยให้สงัคมมคีวาม
ปลอดภัยจากภยัพบิตัอิย่างยัง่ยืน 2) การพฒันาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตอืนภยั ตัง้แต่ระดบั
ประเทศถงึระดบัท้องถิน่ จะช่วยให้ชุมชนและสงัคมเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร รูว่้าต้องอพยพออกจากพืน้ที่
เมื่อไร อพยพไปที่ไหน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติ 3) การพัฒนาศักยภาพของระบบการ
สื่อสาร การพัฒนาเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
ท�าให้การแจ้งเตือนภัย หรือการประสานงานตามแผนฉุกเฉินท�าได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว การใช้
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อการพยากรณ์อากาศได้ถูกต้อง แม่นย�ามากขึ้นจะช่วย
ให้ชมุชนและสังคมเข้าถงึข้อมลูข่าวสารช่วยลดผลกระทบจากภยัพบิตั ิ4) การจดัท�าแผนเตรียมรับมอื

78 กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย. (2556). การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั. กรงุเทพฯ: กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
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11-66 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

กับภัยพิบัติในทุกระดับ โดยชุมชนมีส่วนร่วม จะช่วยท�าให้ชุมชนและสังคมมีความเตรียมพร้อม  
รูบ้ทบาทและหน้าทีว่่าตนต้องท�าอะไรบ้างเพือ่ช่วยลดความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากภยัพบิตั ิและการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทุกระดับ 5) การมีกองทุนและจัดงบประมาณ เพื่อให้
ความช่วยเหลือและส่งเสรมิการปรับตวัเพือ่รับมอืกับภยัพิบตั ิและท�าให้ประชาชนฟ้ืนกลบัจากการได้
รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว”79

ดงัจะเห็นได้ว่า มาตรการทีไ่ม่ใช่เชิงโครงสร้างนัน้ สามารถทีจ่ะริเร่ิมและด�าเนนิการได้หลากหลาย
รูปแบบ หากแต่โดยส่วนใหญ่งบประมาณของประเทศมักจะใช้ไปกับมาตรการเชิงโครงสร้าง อาทิ ในการ
สร้างถนน หรอืสาธารณปูโภคสาธารณปูการทีเ่น้นในปรมิาณมากกว่าคณุภาพ และมกัไม่ได้ค�านงึถงึปัจจัย
ที่จะช่วยลดความล่อแหลมหรือความเปราะบางต่อภัย การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เช่น การ
สร้างอาคารที่มีความคงทนแข็งแรงนั้น ยิ่งสร้างให้มีความแข็งแรงต่อภัยที่จะเกิดมากขึ้นเพียงใดก็ย่อมต้อง
ใช้เงินลงทุนมากขึ้นเท่านั้น การลงทุนในเร่ืองภัยพิบัติมักให้ความส�าคัญกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 
และการฟื้นฟูบูรณะประเทศ แม้ว่าการลงทุนในเรื่องนี้จะมีความส�าคัญ แต่อาจไม่ส่งผลให้สังคมมีความ
สามารถในการรับมือกับสาธารณภัยได้ในระยะยาว

3.  เครื่องมือนโยบายและการจัดการภัยพิบัติ80

เมื่อสังคมและรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสนใจในเรื่องของสวัสดิภาพและความมั่นคง
ของมนุษย์ในมิติของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและความเส่ียงภัยพิบัตเิพ่ิมมากขึน้ หน่วยงานต่างๆ ในทกุภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงาน
ภาครฐัต่างเพิม่ความพยายามในการทีจ่ะมุง่เน้นให้แนวคดิ “การลดความเสีย่งภยัพบิตั”ิ ได้เข้าไปมบีทบาท
หรือถูกควบรวมอยู่ในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และถูกน�าออกไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ เพื่อการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีประสิทธิผล และสังคมมีความปลอดภัย รัฐจึงมักอาศัยนโยบายสาธารณะเป็นกลไก
ในการขบัเคลือ่นประเดน็สาธารณะ ซึง่โดยปกตเิป็นแนวทางกว้างๆ ในการด�าเนนิงานของรัฐ เพ่ือเป้าหมาย
ทีเ่ฉพาะเจาะจงอันเป็นผลลพัธ์ของการด�าเนินการ ทัง้นีใ้นการออกแบบนโยบายนัน้ ผูมี้อ�านาจในการตัดสนิใจ 
และนักวิชาการในเครือข่ายนโยบาย หรือแม้แต่เทคโนแครตที่เป็นผู้เช่ียวชาญการปฏิบัติงานในพื้นที่หรือ
ประเดน็ปัญหาน้ันๆ ของนโยบายจะเป็นผูท้ีจ่ะพยายามศกึษาและคดัสรรทางเลอืกของนโยบายเพือ่การน�า
ไปปฏบิตั ิทัง้น้ีในการเลอืกทางเลอืกของนโยบายนัน้ ผูม้อี�านาจในการตดัสินใจจะต้องพงึพจิารณาถงึความ
เหมาะสมของเครื่องมือนโยบาย หรือมาตรการนโยบายนั้นๆ ว่าจะสามารถน�าไปปฏิบัติอย่างไร ให้ได้ผล
ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ ทัง้นีเ้ครือ่งมอืนโยบายสาธารณะทีไ่ด้รับความนยิมในการถูกน�ามาใช้เพือ่การลดความ

79 เพิ่งอ้าง. 
80 ดัดแปลงจาก ทวิดา กมลเวชช และคณะ. รายงานความก้าวหน้างานวิจัยของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

“ข้อเสนอนโยบายการพฒันามาตรการไม่ใช่เชงิโครงสร้างในการลดความเสีย่งภยัพบิติัและรปูแบบมาตรการไม่ใช่เชงิโครงสร้างในการ
ลดความเสีย่งภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวและอาคารถล่มสำาหรบัประเทศไทย.” สถาบันวิจยัแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. สิงหาคม 2559-
กรกฎาคม 2560. 
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11-67นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก

เสี่ยงภัยพิบัติ ได้แก่ 1) เครื่องมือทางกฎหมายและการบังคับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และเทศบัญญัติต่างๆ ที่ใช้ใน
การสร้างความสงบเรียบร้อย เป็นต้น 2) เครื่องมือโครงสร้างเชิงสถาบันในการบริหารจัดการที่มีเอกภาพ 
การให้มกีารบรหิารจดัการ อาท ิระบบบญัชาการเหตกุารณ์ ระบบหน้าท่ีสนบัสนนุสถานการณ์ฉกุเฉนิ ระบบ
การประสานงานพหหุน่วยงาน และระบบช่วยบญัชาการในลกัษณะต่างๆ เป็นต้น 3) เคร่ืองมอืทางการเงนิ
ในรปูแบบ ภาษ ีกองทนุ อนพุนัธ์ และพนัธบตัรต่างๆ ในการถ่ายโอนความเสีย่งหรอืเพือ่การลงทนุในการ
ลดความเส่ียง อาทิ กองทุนเหตุการณ์หายนะรุนแรง (catastrophe fund) รวมทั้ง 4) เคร่ืองมือการมี 
ส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือ อาทิ เครือข่ายชุมชน สมาคม และภาคีความร่วมมือต่างๆ เป็นต้น  
ว่าเครือ่งมือนโยบายใดในการลดความเสีย่งทีร่ะบบการจดัการภยัพบิตัใินระดบัต่างๆ ยงัไม่สามารถด�าเนนิ
การได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือทางกฎหมาย บ่อยครัง้ทีภ่ยัธรรมชาตแิละภยัพบิตัไิม่ว่าจะจากทัง้ธรรมชาตหิรอืจากการ 
กระท�าของมนุษย์ ได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า ดังนั้นการเตรียมการเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าวจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการป้องกันไว้ล่วงหน้าก็ไม่สามารถ
ระงับเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกกรณีไป การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยจึงเป็นผลที่ตามมาอย่าง
ไม่สามารถจะหลีกเล่ียงได้ ซึ่งในการให้ความช่วยเหลือน้ี ครอบคลุมในหลายๆ ด้านด้วยกัน ทั้งด้านการ
รักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ การค้นหาและประกอบพิธีทางศาสนากรณีมีผู้เสียชีวิต การจัดหาสิ่ง
จ�าเป็นในการด�ารงชพี ซึง่เป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในระดบัหนึง่ และยงัต้องมกีารแก้ไขปัญหา
อืน่ๆ ทีต่ามมา ไม่ว่าจะเป็นการจดัหางานให้แก่ผูท้ีต่กงานเนือ่งจากเหตดุงักล่าว การฟ้ืนฟสูภาพจติใจของ
ผู้ที่ประสบภัย การจัดสรรเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัย ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติมีทั้งที่
เป็นการบญัญตัใินเรือ่งดงักล่าวโดยตรง และกรณทีีเ่ป็นการกล่าวถึงเพยีงโดยอ้อม โดยในทีน่ีจ้ะได้กล่าวถงึ
เฉพาะกรณทีีบ่ญัญัติเก่ียวกับภัยธรรมชาติไว้โดยตรงเท่านัน้ มิได้จ�ากดัว่าภยัธรรมชาติน้ันจะเป็นภยัประเภท
ใด เนื่องจากภัยธรรมชาตินั้นเป็นค�าท่ีมีความหมายกว้างครอบคลุมทั้งภัยประเภทต่างๆ เช่น อัคคีภัย 
วาตภยั อทุกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า เป็นต้น และยงัมคี�าทีใ่ช้ในความหมายใกล้เคยีงกนั อาท ิภยัพบิตั ิภยนัตราย
ที่เกิดแก่สาธารณะ สงคราม ซึ่งกฎหมายบางฉบับก็ใช้ส�าหรับภัยประเภทหนึ่งแต่เพียงประเภทเดียว เช่น 
พระราชบญัญัตป้ิองกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2542 แต่ส่วนใหญ่มกัจะเป็นการบัญญติัเพือ่ใช้บังคับในกรณี
ทีเ่กิดภัยธรรมชาติหรอืภยัพบิตัใินความหมายอย่างกว้าง หรอืไม่เช่นนัน้กอ็ยูใ่นรปูแบบของพระราชบัญญตัิ
หลักที่ผูกติดกับพันธกิจแนกรายหน่วยงาน อาทิ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎกระทรวงของกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืง พระราชบญัญตัชิลประทาน พระราชบญัญตัผิงัเมอืง เป็นต้น ซึง่เมือ่ต้องก�าหนดให้
มีกฎหมายสูงสุดในฐานะหลักในการก�ากับการจัดการภัยพิบัติ ซ่ึงเป็นประเด็นที่ข้ามหน่วยงานปฏิบัติการ 
ส่งผลให้โครงสร้างกฎหมายไม่สามารถยืดหยุ่นเข้าสู่การจัดการกับปัญหาภัยพิบัติได้

เครื่องมือทางโครงสร้างเชิงสถาบันในการบริหารจัดการ การจัดการภัยพิบัตินั้นต้องอาศัยการ 
บูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบาย ในการก�าหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยง ในการออกแบบให้ 
หน่วยงานหลักในพนัธกจิเดมิต่างๆ สามารถทีจ่ะร่วมกนัคดิร่วมกนัด�าเนนิการในภารกิจร่วมด้านการจดัการ
ความเสี่ยงภัยพิบัติ จึงต้องอาศัยการออกแบบกระบวนการเครือข่ายการท�างานระหว่างภาครัฐ ให้เป็น 
กระบวนการหาความเหมาะสมในระดับของอ�านาจหน้าที่ ผ่านการจัดสัมพันธภาพในบริหารจัดการของ
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11-68 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

หน่วยงานต่างๆ ตัง้แต่ขัน้ตอนการป้องกันลดผลกระทบและเตรียมพร้อม การปฏบิตักิารสถานการณ์ฉกุเฉนิ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนข้ันตอนการประสานแผนในการฟื้นฟูให้ดีข้ึนกว่าเดิมไปในทิศทาง
เดยีวกัน ซึง่วธิกีารนีไ้ม่ใช่แต่เฉพาะเตรยีมให้หน่วยต่างๆ ท�างานร่วมกนัเท่านัน้ หากแต่เพือ่เหตผุลส�าหรบั
การสร้างความสมดุลระหว่างการควบคุม-สั่งการ และการกระจายอ�านาจ ซึ่งจะมอบอ�านาจให้ท้องถิ่นใน
การวางแนวนโยบายที่มุ่งเน้นลดความเสี่ยงภัยในพื้นที่ตนเอง ในการนี้หน่วยงานภาครัฐพยายามน�าความ
คิดในเรื่องการกระจายอ�านาจ ความร่วมมือในระดับรากหญ้าและการให้อ�านาจประชาชนน�าไปปฏิบัติ
มากกว่าการยึดติดรูปแบบของการควบคุมส่ังการและการรวมศูนย์อ�านาจ ดังน้ัน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติสามารถกระท�าได้หากสามารถจัดโครงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ตามที่การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตยังคงไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว 
ดงันัน้การจะท�าให้การปฏบิตักิารเผชิญวิกฤตการณ์มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ จ�าเป็นต้องให้หน่วยงานต่างๆ 
สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชากรท่ีถูกผลกระทบและเพื่อประโยชน์
ของหน่วยงานเอง และช่วยให้สถาบันชุมชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติสามารถพัฒนาได้พร้อมกัน

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบภายนอกทีอ่าจเกดิขึน้จากภยัพบิติัทางธรรมชาตมิกัจะถูก
ส่งต่อให้สังคมโดยรวมในฐานะบุคคลที่สาม (third party) ในการได้รับผลกระทบภายนอกทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ ผลกระทบเชิงบวกทีส่งัคมได้รบัอาจเป็นประโยชน์จากมาตรการรฐัต่างๆ อาท ิการสร้างกองทนุเพือ่
ป้องกันและฟื้นฟูภัยพิบัติ หรือการวางแผนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบบริหารจัดการน�้าภายใน
ประเทศ การกระท�าเหล่านี้ถูกริเริ่มโดยรัฐบาล แต่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนในสังคมโดยการลด
ความเสี่ยงหรือลดความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเผชิญกับภัยพิบัติ นอกจากน้ี ผลกระทบ 
เชิงบวกอาจเกิดขึ้นได้จากการท่ีรัฐบาลหรือองค์การต่างๆ มอบความรู้เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในการ
ป้องกันภัยพิบัติและผลกระทบจากภัยพิบัติให้แก่ประชาชน เม่ือประชาชนมีความตระหนักในความส�าคัญ
และความจ�าเป็นของมาตรการและเคร่ืองมือต่างๆ ประชาชนจะสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ดียิ่งข้ึน และ
ส่งผลให้สังคมโดยรวมประสบกับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่น้อยลงตามล�าดับ ทุนทรัพย์ที่รัฐสามารถ
รวบรวมได้จากกองทนุต่างๆ หรอืภาษจีากประชาชนจงึถกูมาพฒันาประเทศ สร้างสวสัดิการสงัคม (social 
welfare) และลงทุนเพื่อต่อยอดผลประโยชน์ทางสังคม (social benefit) ต่อๆ ไป81 เมื่อเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ บุคคลที่สร้างภาวะภัยทางศีลธรรมนี้อาจเลือกที่เพิ่มความเสี่ยงโดยการเพิกเฉยต่อการป้องกัน
ล่วงหน้า เพราะทราบว่ารัฐเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงนั้นด้วยมาตรการรองรับ อาทิ การประกันภัย และการ
ชดเชย82 ดังนั้นเพื่อที่จะป้องกันการเกิดภาวะภัยทางศีลธรรมท่ีจะสร้างความเดือดร้อนให้รัฐและสังคมน้ัน 
รัฐอาจริเริ่มมาตรการหรือสร้างเคร่ืองมือกระตุ้น หรือแรงจูงใจ (incentive) เพื่อให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนหันมาป้องกันภยัพบัิตล่ิวงหน้า และบทลงโทษ (penalty) ให้แก่บคุคลทีเ่ลอืกสร้างความเสีย่งเพิม่โดย
ตั้งใจ83

81 ภราดร ปรีดาศักดิ์. (2547). ความล้มเหลวของตลาดอันเนื่องมาจากผลกระทบภายนอกและสินค้าสาธารณะ (EC 311-
34-070). กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

82 Pettinger, T. (20 February 2013). Moral Hazard. Retrieved from http://www.economicshelp.org/blog/105/
economics/what-is-moral-hazard/ (21 December 2016). 

83 Ibid. 
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เครื่องมือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจดัการภัยพบิตัจิะประสบผลส�าเร็จได้นัน้
แม้ว่าชุมชนจะมีบทบาทที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะเจ้าของพื้นที่และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ชุมชน
กยั็งมีข้อจ�ากัดในหลายด้านทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึจ�าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม
สนบัสนุนจากหน่วยงานภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เนือ่งจากหน่วยงานภาครัฐ
ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองตอบความต้องการของภาคประชาชน มีความพร้อมในหลายด้านทั้งงบประมาณ 
เครือ่งมอือปุกรณ์ เทคโนโลย ีและบคุลากรทีม่คีวามรู ้จากการศกึษาแนวทางการจดัการภัยพบิตันิ�า้ท่วมที่
เหมาะสมกบัประเทศไทยโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชน พบว่า หลกัการในการจดัการฯ ต้องมกีาร
สร้างแรงจูงใจ ก�าลังใจ และการยอมรับให้กับชุมชน ภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ผ่านการ 
เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือท�าความเข้าใจต่อปัญหาน�้าที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงการน�ากรณีตัวอย่าง
ต้นแบบและวกิฤตมาเป็นบทเรยีนเพือ่สร้างความตระหนกัและเปิดโอกาสให้ชมุชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมอย่าง
เป็นรปูธรรม ส่งเสรมิให้เห็นคุณค่าของการจดัการและประโยชน์ทีจ่ะเกิดข้ึน นอกจากนี ้การก�าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ควรมาจากการวิจัยท้องถิ่นของชุมชนโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การก�าหนดนโยบาย บริหารจัดการและท�างานอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง อีกทั้งยังต้องส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรท้องถิ่นให้เข้ามามีส่งเสริม และเป็นหลักในการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่น84

กิจกรรม 11.3.2

1. ท�าไมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติถึงจ�าเป็นต้องใช้กรอบวิธีการที่เป็นวงจรต่อเนื่องกัน  
จงอธิบาย

2. เครือ่งมอืทางนโยบายในการจดัการความเสีย่งภยัพบิตัทิีถ่อืเป็นมาตรการทีไ่ม่ใช่เชงิโครงสร้าง
นั้น มีความส�าคัญอย่างไร จงอธิบาย

แนวตอบกิจกรรม 11.3.2

1.  การจัดการภัยพบิตัทิีมุ่ง่เน้นเพยีงให้มีการจดัการทีค่รบวงจรกลบัไม่สามารถสร้างความสามารถ
ในการสร้างความปลอดภัยให้มากขึ้นได้ เนื่องจากระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ท�าให้
ประเด็นเร่งด่วนของประเทศนั้นๆ กลับไปอยู่ที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางทุน
และโครงสร้างมากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งผลให้จุดเน้นของการจัดการภัยพิบัติ
แบบครบวงจรไปยูท่ีก่ารตอบสนองสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้แทน ท�าให้ความแตกต่างของความสามารถในการ
บรหิารจัดการสถานการณ์ยิง่ท�าให้ประเทศต่างๆ ทีไ่ม่มีความพร้อมต่อสถานการณ์ ยิง่ประสบปัญหาในการ
จัดการภัยพิบัติมากกว่าเดิม

84 สัจจา บรรจงศิริ, บ�าเพ็ญ เขียวหวาน, ปาลีรัตน์ การดี และชัยยุทธ ชินณะราศรี. (2557). แนวทางในการจัดการ 
ภยัพบิตัดิา้นนำา้ทว่มทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทยโดยกระบวนการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน. การประชมุวชิาการ การพฒันาชนบท
ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 วันที่ 11-13 มิถุนายน พ.ศ. 2557.
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2. มาตรการทีไ่ม่ใช่เชิงโครงสร้างนัน้ สามารถทีจ่ะรเิริม่และด�าเนนิการได้หลากหลายรปูแบบ หาก
แต่โดยส่วนใหญ่งบประมาณของประเทศมกัจะใช้ไปกบัมาตรการเชงิโครงสร้าง อาท ิในการสร้างถนน หรอื
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เน้นในปริมาณมากกว่าคุณภาพ และมักไม่ได้ค�านึงถึงปัจจัยที่จะช่วยลด
ความล่อแหลมหรือความเปราะบางต่อภัย การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เช่น การสร้างอาคาร
ทีม่ีความคงทนแข็งแรงนั้น ยิง่สรา้งใหม้ีความแข็งแรงต่อภัยที่จะเกิดมากขึ้นเพียงใดกย็อ่มต้องใชเ้งนิลงทุน
มากข้ึนเท่านัน้ การลงทนุในเรือ่งภยัพบิตัมิกัให้ความส�าคญักบัการช่วยเหลอืในภาวะฉกุเฉนิ และการฟ้ืนฟู
บูรณะประเทศ แม้ว่าการลงทุนในเรื่องน้ีจะมีความส�าคัญ แต่อาจไม่ส่งผลให้สังคมมีความสามารถในการ
รับมือกับสาธารณภัยได้ในระยะยาว

เรื่องท่ี 11.3.3

กรณีศึกษาในการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ

1.  กรณีศึกษาในการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยประเทศไทย พ.ศ. 2554
บททดสอบศักยภาพในการปรับตัวของสังคมไทย และความสามารถในการจัดการของหน่วยงาน

ภาครัฐ ในวิกฤตอุทกภัยส่งท้าย พ.ศ. 2554 ได้ทิ้งบทเรียนและค�าถามมากมายไว้ให้คนไทยได้คิดทบทวน
ถึงความไม่พร้อมของสังคมในทุกระดับต่อการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดข้ึน ท้ังจากปัจเจกบุคคล ครัวเรือน 
ธุรกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนแม้แต่กระทั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการสถานการณ์เองก็ตาม สะท้อนออกมาให้เห็นจากปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหา
การประเมินความเส่ียงของสถานการณ์ การส่ือสารที่ไม่ชัดเจนทั้งระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานกับ 
ภาคประชาชน การขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ และการเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งระบบ
สงัคมวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ของการเมอืงการบริหารแบบไทยๆ ของเรานัน้ ในภาวะปกตกิเ็ป็นปัจจยั
ทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานต่างๆ อยูแ่ล้ว หากแต่เมือ่เงือ่นไขดงักล่าวมามีบทบาทในการจดัการภายใต้ภาวะ
วกิฤต ก็ย่ิงเป็นส่วนซ�า้เตมิให้สถานการณ์อทุกภยัคร้ังนีน้ัน้มคีวามซบัซ้อนและมคีวามยากในการจัดการอยู่
ในหลายมิติ ทั้งในมิติด้านความครบถ้วนของวงจรการจัดการภัยพิบัติ มิติของการส่ือสารองค์ความรู้และ
ข้อมูลเร่ืองน�า้ มิตด้ิานความขดัแย้งของการบรูณาการกบัพืน้ทีป่ระสบภัยทัง้ทางกายภาพและทางรัฐศาสตร์ 
และมติิทางวฒันธรรมความปลอดภัย ซึง่การเรยีนรูจ้ากเหตกุารณ์ในครัง้นี ้จะช่วยให้การเตรยีมพร้อมรบัมอื
และการตอบสนองต่อภัยพิบัติในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในมิติวงจรการจัดการภัยพิบัติ ขั้นตอนของการเตรียมพร้อม ความรู้ข้อมูลและการสื่อสาร 
ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น ไม่ใช่เงื่อนไขเดียวที่หน่วยงานภาครัฐในทุกๆ ระดับต้องให้ความส�าคัญ การที่ภัย-
พิบัติไม่มีขอบเขตการปกครอง ท�าให้การวางแผนในการบริหารจัดการ ต้องอาศัยการวางแผนร่วมกันของ
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พื้นที่ทางกายภาพหลายๆ พ้ืนที่ที่อยู่ในบริเวณเสี่ยงภัยมีความจ�าเป็นมาก เพราะผลกระทบ หรือการ  
“เอาไม่อยู่” ของพื้นที่ข้างคียง อาจท�าให้ระดับความเสี่ยงภัยของอีกพื้นที่หนึ่งเพิ่มข้ึน และหากมีผลพวง
ของภัยหลักเกิดตามมา เช่น น�้าท่วมแล้วดินถล่ม น�้าอาจจะท่วมอยู่พื้นท่ีหนึ่ง แต่ส่งผลให้ดินถล่มในอีก
พื้นที่หนึ่งได้ ทั้งนี้ในกระบวนการฟื้นฟูก็ต้องอาศัยหลักการท�างานร่วมกัน ช่วยกันดูแลพื้นที่ต่อเนื่อง 
โดยค�านึงถึงการสร้างใหม่ทางกายภาพที่สามารถรับมือกับภัยพิบัติในลักษณะต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น

ส่วนในขั้นตอนการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบัตินั้น การจะให้จ�านวนของเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานหลักที่ให้ความช่วยเหลือเพียงพอต่อผู้ประสบภัย หรือก�าลังจะประสบภัยนั้นเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น
ความช่วยเหลือและปฏิบัติการต่างๆ จะมาจากหลายๆ ภาคส่วน ซึ่งแต่ละภาคส่วนก็จะมีวัฒนธรรมและ 
รูปแบบในการท�างานที่แตกต่างกัน เช่น หน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือน หน่วยงานอาสาสมัคร  
หน่วยงานเอกชน หน่วยแพทย์ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เป็นต้น การให้อิสระในการท�างานเพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ สามารถตัดสินใจการด�าเนินงานในแบบของตน จะช่วยท�าให้การเริ่มกระบวนงานท�าได้
เรว็ข้ึน หากแต่ทิศทางในการปฏบิตังิานต้องไปทางเดยีวกนัอย่างมเีอกภาพ เพราะหากปล่อยให้การท�างาน
เป็นเบี้ยหัวแตก (fragmentation) ปัญหาที่หนักหนาสาหัสอาจจะตามมา นั่นคือการที่มีพื้นที่ที่ถูกละเลย
เนื่องจากความต่างคิดว่าหน่วยงานอื่นได้เข้าให้ความช่วยเหลือแล้ว ซึ่งการตามเข้าให้ความช่วยเหลือใน
ภายหลังแม้จะดีกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย ก็อย่าลืมว่าเวลานั้นเป็นปัจจัยความเป็นความตายในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ ไม่ใช่ทุกกระบวนการจะท�าเมื่อใดก็ได้

ในขั้นตอนการฟื้นฟู ต้องถือว่ามีความยาก เพราะการบูรณาการเชิงพื้นที่ในการจัดการภัยพิบัติ
ไม่ใช่แค่การก้าวข้ามขอบเขตการปกครอง และการตระหนกัถึงความสามารถของการท�างานของหน่วยงาน
ร่วมกันเท่านั้น หากหมายความถึงการน�าเอาแผนการซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้นความเป็นอยู่และอาชีพ รวม
ทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศ โดยเฉพาะนายทุนที่ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมโดยรอบของ
ปรมิณฑลกรงุเทพมหานครและจงัหวัดต่างๆ ในภาคกลาง ทีก่ล่าวว่ายากเพราะอทุกภยัใน พ.ศ. 2554 นัน้
ขยายวงกว้างและมีระดับความสูงของน�้าที่สูงเกิดกว่าสองเมตรในหลายๆ พื้นที่ และระยะเวลาในการท่วม
ขงันานกว่าหนึง่เดอืน ท�าให้กระบวนการฟ้ืนฟใูนพืน้ทีภ่าคกลางตอนบนเกดิขึน้ในขณะทีก่รงุเทพมหานคร
ก�าลงัตัง้รบักบัมวลน�า้ ท�าให้หน่วยงานต่างๆ มภีาระงานทีเ่กนิกว่าความสามารถของหน่วยงานจะสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังการเร่งให้ความช่วยเหลือและสร้างความม่ันใจในการลงทุนให้กับ 
นกัลงทนุต่างชาต ิผูเ้ป็นเจ้าของโรงงงานสายการผลติ โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ เป็นเร่ืองทีต้่องรีบเร่ง หาก
แต่ก็ไม่สามารถท�าได้เนื่องด้วยการวางยุทธศาสตร์และแผนแม่บทอุทกภัยใหม่นั้น ต้องอาศัยระยะเวลา
เพราะมีความเก่ียวข้องกบัหน่วยงานจ�านวนมาก และเป็นเรือ่งทีม่คีวามซบัซ้อนเพราะอาจจะกระทบต่อการ
บริหารจัดการน�้าในภาพรวม

เป็นที่น่าแปลกใจว่า การสื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องอุทกภัยจากภาครัฐครั้งนี้เกิด
ขึ้นช้า ทั้งๆ ที่เป็นหน่วยงานที่นอกจากจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตือนภัยโดยตรงแล้ว ยังเป็นผู้ที่
มีความรู้และข้อมูลมากที่สุด จนในภายหลังที่สถานการณ์อุทกภัยทวีความรุนแรงข้ึนในช่วงปลายเดือน
กนัยายน ต้นเดือนตลุาคม ทีส่ื่อมวลชนแขนงต่างๆ พากนัน�าเสนอนกัวชิาการและนกัปฏบัิตผิูมี้ประสบการณ์
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ในการจดัการน�า้เพือ่มาให้ข้อมลูและวิเคราะห์สถานการณ์อทุกภยักนัมากมาย โดยเฉพาะในช่วงปลายเดอืน
ตุลาคมที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) พยายามที่จะรักษาพื้นที่กรุงเทพมหานครให้
แห้งไว้ให้ได้มากที่สุด ก็ยิ่งมีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้รู้เรื่องน�้ามากขึ้น จนท�าให้สังคมไทยได้รับความรู้ 
เรื่องน�้ากันอย่างท่วมท้น พร้อมๆ กับความรู้ที่ว่าในเมืองไทยนั้น เรามีนักวิชาการและผู้ที่รู้เกี่ยวกับการ 
จัดการน�้าไม่ได้น้อยหรือด้อยไปกว่าต่างประเทศแต่อย่างใด หากแต่องค์ความรู้ท่ีว่านั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้มี
อ�านาจการตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะใช้รปูแบบการวเิคราะห์ใด เพราะในทางศาสตร์ของน�า้นัน้ มปัีจจยัและตวัแปร
ต่างๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของน�้าในครั้งนี้เหนือความคาดหมายในหลายๆ ด้าน และ
เมื่อน�าความรู้และข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้ว จะสื่อสารอย่างไร เมื่อใด ให้กับกลุ่มคนต่างๆ 
ในสังคมได้เตรียมตัวรับมือ

ซึง่ความไม่รูห้รอืรูไ้ม่พอนีเ้อง ท�าให้การเปิดรับข้อมูลของแต่ละภาคส่วนไปคนละทศิละทาง บ้าง
ก็เลือกฟังจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บ้างก็เลือกรับจากสื่อที่ตนเองเชื่อถือหรือชอบเป็นการส่วนตัว 
ซ�้าร้ายการส่ือสารของภาครัฐที่คนกลุ่มหนึ่งเลือกฟังก็เต็มไปด้วยความสับสน ขัดแย้ง และไม่ชัดเจน  
ทั้งระหว่างหน่วยงานกลางด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานกลางกับหน่วยงานท้องถิ่นในระดับต่างๆ ซึ่ง
การสื่อสารข้อความเตือนภัยและข้อควรปฏิบัติที่แม่นย�าและเหมาะสมกับเงื่อนเวลานั้น ในศาสตร์ของการ
จัดการภัยพิบัติแล้ว ถือเป็นกระบวนการที่ส�าคัญมาก เพราะจะท�าให้ระยะเวลาของการเตรียมพร้อมรับมือ
มีมากข้ึน การบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางนี้โดยปกติแล้วเป็น
แนวทางที่มีผลต่อการควบคุมความเสียหาย (damage control) และการจัดการภาวะโกลาหล (chaos) 
ไม่น้อยทีเดียว เพราะการส่ือสารที่เหมาะสม ไม่ได้ช่วยท�าให้การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งที่รู้สามารถ 
ปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีเท่านั้น หากแต่ยังช่วยให้ผู้รับสารกลุ่มต่างๆ ท�าความเข้าใจกับการตัดสินใจ 
ด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐได้ดขีึน้ในภาพรวม เพราะในภาวะของการเป็นผูป้ระสบภยันัน้ การสือ่สาร
ให้เข้าใจภาพรวมโดยไม่มีอะไรที่ชัดเจนจะยากมากทีเดียว

วัฒนธรรมความปลอดภัย เป็นเงือ่นไขหรือบางคร้ังเป็นข้อจ�ากดัเสยีด้วยซ�า้ ส�าหรับการรับรู้ การ
สร้างความสามารถในการรับมือ และการฟื้นคืนจากภัยของคนในสังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม
ในระดับใดทั้งสิ้น แต่เหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ได้สะท้อนแง่มุมของวัฒนธรรมความปลอดภัยแบบไทยๆ 
ทีบ่างอย่างนัน้ ส่งผลต่อระดบัของความพร้อมในการตอบสนองต่อวกิฤตการณ์อย่างทีผู้่เชีย่วชาญด้านการ
จัดการภัยพิบตัคิาดไม่ถงึเหมอืนกัน ด้วยความท่ีแผ่นดนิไทยทีผ่่านมานัน้ โดยกายภาพมคีวามเสีย่งต่อภยั
พิบตัขินาดรนุแรงค่อนข้างน้อย จงึท�าให้คนไทยไม่คาดคดิว่าความผดิปกตขิองธรรมชาตแิละภมูอิากาศโลก
ที่ใครๆ อ้างถึงนั้น จะสามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสังคมไทยได้ขนาดน้ี ท�าให้การเตือนภัย
ล่วงหน้าไม่มีผลเท่าที่ควร และคนไทยไม่ชอบให้เตือนแล้วไม่เกิด ผิดพลาดประการใดผู้เตือนจะถูกฟ้อง
เรียกค่าเสียหายหากการเตือนแล้วไม่เกิดนั้นๆ ก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินตามมา ด้วยวิธีการ 
รับรู้และการคิดแบบนี้ ท�าให้การเตือนภัยของสังคมไทยเป็นไปในทิศทางที่พยายามเตือนให้ถูก ด้วยการ
รอข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด จึงยิ่งท�าให้เวลาในการเตรียมพร้อมสู่การเผชิญภัยยิ่งกระช้ันสั้นลง และเม่ือเตือน
ภยัแล้ว ลกัษณะการอพยพของคนไทยกม็รีปูแบบทีก่ารจดัตัง้ศนูย์อพยพถาวรเป็นเร่ืองเป็นราวไม่สามารถ
ใช้ได้เต็มศักยภาพ ไม่ใช่เพราะคนบริหารจัดการไม่เป็นหรือไม่ดี คนเหล่านี้ได้รับการฝึกและมีความรู้ 
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มาอย่างดีในการจัดตั้งศูนย์ถาวร หากแต่ไม่ค่อยจะมีผู้อพยพให้ดูแล เพราะหลักการตั้งศูนย์แบบนี้ มักจะ
เลือกพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชนที่เสี่ยงภัย ดังนั้นจึงเท่าเป็นการบังคับให้คนออกไปอยู่ไกลบ้าน ซึ่งในด้าน
หนึ่ง คนไทยไม่มีวัฒนธรรมหรือวิถีแบบละถิ่นฐาน ห่วงข้าวของและทรัพย์สิน จนท�าให้ไม่สามารถออกไป
ใช้ชีวิตในที่ที่ไม่ใช่บ้าน และจะไม่ไปอยู่ไกลจากระยะบ้านนัก ด้วยเหตุนี้การตั้งที่พักพิงชั่วคราวจึงใช้ได้ผล
มากกว่า เพราะต้ังอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ชุมชน แต่น่ันก็หมายความถึงว่าที่พักพิงนี้ยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อ 
การอพยพซ�้าน่ันเอง ในอีกด้านหนึ่ง การสื่อสารข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจและอธิบายการใช้ชีวิตในศูนย์
อพยพต่อประชาชนยังไม่มากเท่าที่ควร การจัดการเร่ืองการจราจร (logistic) และการแบ่งพื้นที่ในการ
อพยพ (zoning) มีความสับสนวุ่นวาย หน่วยงานที่เข้าให้ความช่วยเหลือจึงมีทั้งความยากล�าบากในการ
อพยพท่ามกลางภยัพบิตั ิและการบรหิารจดัการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทกุครัวเรือนในพืน้ทีป่ระสบภัย

การเมืองและกลไกในกระบวนการจัดการภัยพิบัติ เหน็ใจรัฐบาลอยู่ไม่น้อย ทีว่กิฤตอทุกภยัคร้ังนี้
นอกจากจะรนุแรง เหนอืความคาดหมายและความสามารถในการคาดการณ์แล้ว ยงัส่งผลกระทบในหลาย
พื้นที่และด้วยระยะเวลายาวนานกว่าสองเดือน อีกทั้งในเวลาที่เขียนบทความนี้ ภาคใต้ก�าลังเริ่มได้รับผล 
กระทบจากพาย ุน�า้หลาก และดนิโคลนถล่ม นัน่เท่ากบัว่า วงจรของภยัพบิตัทิัง้การเตรยีมพร้อม การรบัมอื 
และการฟื้นฟูเกิดขึ้นพร้อมกันหมด ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นล�าดับต่อเนื่องกัน ดังนั้น การบริหารจัดการของ 
ภาครัฐจึงเป็นการวิ่งไล่ตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งในตอนนี้ สิ่งท่ีรัฐบาลกระท�าอยู่ในการท�างาน 
คู่ขนานระหว่าง คณะกรรมการฟื้นฟูประเทศจากอุทกภัยที่ผ่านมา หน่วยงานให้ความช่วยเหลือจังหวัด 
ภาคใต้ และคณะกรรมการยทุธศาสตร์น�า้ (กยน.) เพือ่จะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์คร้ังต่อไป ถือเป็น 
ก้าวย่างที่เหมาะสมและหนักแน่นที่สุดตั้งแต่เกิดสถานการณ์เป็นต้นมา และหวังว่าการฟื้นฟูจะเน้นการ
ด�าเนินชีวิตที่เป็นปกติในสังคมเป็นล�าดับแรก การให้ความช่วยเหลือจังหวัดในภาคใต้จะทั่วถึงและรวดเร็ว 
รวมทั้งเมื่อ กยน. ได้แนวทางยุทธศาสตร์ต่างๆ แล้ว รัฐบาลควรจะสื่อสารให้สังคมได้ทราบทั่วกัน เพื่อให้
ได้รับรู้ ท�าความเข้าใจ และเตรียมพร้อมต่อการเผชิญภัยร่วมกันแบบองค์รวม ไม่ต้องไปต่อสู้กันอยู ่
กลางน�้าอย่างที่ผ่านมา

กลไกพื้นที่มีความส�าคัญในการจัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ไม่ใช ่
หน่วยงานภาครัฐ ไม่ใช่อาสาสมัคร ไม่ใช่ตัวประชาชน หากแต่เป็นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพราะ 
ภยัพิบตัมัิกจะเกิดในพืน้ทีท่ีม่ขีอบเขตทีพ่อจะจ�ากดัและบรหิารจดัการได้ก่อน แล้วจงึจะขยายผลในวงกว้าง
ต่อไป ดังนั้นหากกลไกในพื้นที่ ที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงานเขต หรือองคาพยพ
ของกระทรวงมหาดไทยในท้องถิน่ อนัได้แก่ ก�านนัและผูใ้หญ่บ้านกต็าม มีความรูค้วามสามารถและความ
ช�านาญในการจดัการกับพ้ืนทีข่องตน ทัง้ในด้านทรพัยากรและศลิปะของการจดัการภาวะวกิฤต ประสทิธผิล
ของการจดัการนัน้มกัจะช่วยให้การจดัการในภาพรวมมปีระสทิธภิาพมากขึน้เสมอ ทัง้นีก้ารเสรมิสร้างความ
สามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความตระหนักถึงความส�าคัญและการให้อิสระ 
ในการจัดการตลอดจนการสนบัสนนุทกุด้านจากหน่วยงานส่วนกลางด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้นกัการเมอืงในทกุๆ 
ระดับ ในฐานะกลไกหนึง่ของการจดัการ ต้องแสดงบทบาทท่ีออกแบบมาส�าหรับสถานการณ์วกิฤต คอื เป็น
ตวัแทนประชาชนในการดแูลประชาชน ไม่ใช่ “คนสัง่การ” จงึท�าให้ในการจดัการความเส่ียงภยัพบิติันัน้ พืน้ที่
จึงต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจในปัญหาเฉพาะหน้าตามบริบทของพื้นที่ บนพื้นฐานความรู้ด้านการจัดการความ
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11-74 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

เสีย่งภัยพิบตั ิมากกว่าการให้ส่วนกลางเป็นคนตดัสนิใจ แต่ส่วนกลางสามารถเป็นผูก้�ากบัควบคมุมาตรฐาน
ทางเทคนิคของการจัดการนั้นได้

หากให้ประเมินระดับความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะความซับซ้อนของสถานการณ์ ในการ
จัดการอุทกภัยใน พ.ศ. 2554 ด้วยหลกัการของระบบปรบัตวัต่อสถานการณ์ทีซ่บัซ้อนแล้วนัน้ ต้องยอมรบั
ว่า ถ้าดเูพียงผวิเผนิว่าการจดัการอทุกภยัครัง้ทีผ่่านมานัน้มอีงค์ประกอบย่อยในแต่ละมติขิององค์ประกอบ
ทางสังคมและเทคนิคอยู่ในระดับมากพอสมควร ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอานิสงค์จากการเกิดสึนามิใน พ.ศ. 
2547 ก่อนหน้าที่ส่งผลให้มีการเตรียมพร้อมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาอุทกภัยเป็นปัญหาที่เกิดซ�้าซาก
ของประเทศไทย จะมีความแตกต่างเพียงแค่ระดับความรุนแรงที่อาจจะแตกต่างกันบ้างในแต่ละปี หาก
พิจารณาเพียงว่ามีปัจจัยต่างๆ อยู่หรือไม่ ก็อาจให้เข้าใจไปได้ว่าเป็นระบบที่มีการปรับตัวในระดับที่สูง 
กว่าน้ัน เพราะจากการประเมินด้วยการสอบถามผู้เช่ียวชาญ การลงพ้ืนที่ และการสัมภาษณ์ จะพบว่า 
องค์ประกอบทีมี่นัน้ “เท่าแต่มี” เท่าน้ันจริงๆ เพราะระดับคณุภาพขององค์ประกอบต่างๆ ทีมี่อยูค่่อนข้างต�า่ 
ซึ่งหากแยกวิเคราะห์องค์ประกอบในแต่ละส่วนแล้วน้ัน จะพบมิติความยืดหยุ่นอยู่ในระดับปานกลาง ใน
ขณะที่มิติของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและวัฒนธรรมเปิดจะอยู่ในระดับต�่า ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการ
ประเมินและวธิรีบัรูค้วามเสีย่งภัยของสถานการณ์อทุกภยัทีต่�า่กว่าทีค่วร ทัง้ในหน่วยงานภาครัฐและสังคม
โดยรวม85

2.  กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติในประเทศต่าง ๆ กับการวิเคราะห์ด้วย CAS
ในหลายๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่ก�าลังพัฒนา หรือ

ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ค่อนข้างน้อยน้ัน ต่างก็ต้องเผชิญหน้าต่อการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัต ิ
ทั้งสิ้น และโดยส่วนใหญ่นั้น ความสามารถในการจัดการจะข้ึนอยู่กับระดับการพัฒนาของประเทศ ในมิติ
หนึ่ง การที่ประเทศมีระดับการพัฒนาที่สูงนั้นท�าให้สามารถมีการเตรียมความพร้อมต่อการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างได้อย่างดี และระบบการจัดการรวมทั้งการสนับสนุนมาตรการที่ไม่ใช่
เชิงโครงสร้างเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล ในขณะที่อีกมิติหนึ่ง 
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงมักจะมีโอกาสได้เข้าถึงความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความเส่ียงภัยพิบัติ ทั้งจากการศึกษาและระบบข้อมูลการเตือนภัยที่สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งประชาชน 
เหล่านี้มักจะมีความสามารถในการฟื้นคืนจากภัยได้ ด้วยมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ย�่าแย่มากนักอยู่ 
แต่เดิม ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงการที่วัฒนธรรมความปลอดภัยของประชาชนในประเทศเหล่านี้ เป็นส่วน
สนับสนุนให้การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติสามารถท�าได้โดยง่ายขึ้น เพราะการรักษาวินัยและร่วมมือกัน
จัดการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ โตโฮกุ 
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น หากแต่หลายต่อหลายคร้ัง เราก็พบว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้วก็ไม่สามารถบริหาร

85 ทวิดา กมลเวชช. (2556). “มองหาแผนเผชิญเหตุผ่านแผนปฏิบัติการจังหวัดในการจัดการภัยพิบัติประเทศไทย” 
รัฐศาสตร์สาร. ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม–สิงหาคม. 
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11-75นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก

จดัการความเสีย่งภยัพบิตัไิด้อย่างทีร่ะบบจดัวางไว้ เช่น การจดัการความเสีย่งภยัพบิตัเิฮอร์รเิคนคาทรนิา 
เมอืงหลุยส์เซียน่า ประเทศสหรฐัอเมรกิา และในบางครัง้ เรากไ็ด้เรยีนรูร้ะบบการจดัการความเสีย่งภยัพบิตัิ
ของความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ประสบความยากล�าบาก เช่น ในการจัดการความเสี่ยงแผ่นดินไหว 
ประเทศเนปาล เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติเฮอร์ริเคนแคทรินา เมืองนิวออร์ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการให้ความช่วยเหลอืทางมนษุยธรรมในการจดัการความเสีย่งภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวของทมี
ประเทศไทยในปฏิบัติการนี้ ควรจัดให้อยู่ในระดับที่สองของระบบปรับตัวในภาวะซับซ้อน กล่าวคือ เป็น
ระบบที่เริ่มมีการปรับตัว (emerging adaptive system) โดยท่ีหน่วยงานต่างๆ มีความสามารถในการ
ลองผิดลองถูกและปรับตัวในระดับต�่าถึงปานกลาง ค้นหาทางเลือกในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ตาม
หลังปัญหา หากแต่วิธีการที่เลือกนั้นยังอยู่ในกระบวนการของการเรียนรู้และลองผิดลองถูกจากการฝึกฝน 
ดังนั้นทางเลือกในการปรับตัวอาจจะยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด หรือมีประสิทธิภาพที่สุด ค่าระดับปฏิบัติการใน
ประเด็นความยืดหยุน่องค์การในระดับต�า่ถงึปานกลาง โครงสร้างพืน้ฐานทางเทคนิคในระดบัต�า่ถึงปานกลาง 
และการปิดกว้างทางวัฒนธรรมในระดับปานกลาง ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบที่แตกต่างกัน  
นัน่คอืมีบางปัจจยัในองค์ประกอบความยดืหยุน่ขององค์การและองค์ประกอบโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคนคิ
ที่ต�่าและที่สูง ในขณะที่ปัจจัยต่างๆ ในองค์ประกอบการเปิดทางวัฒนธรรมจะค่อนข้างต�่า แต่ไม่ใช่เกิดจาก
การทีว่ฒันธรรมเป็นแบบปิด หรือไม่มกีารยอมรบัข้อมลูในการแก้ไข หากแต่ทีม่คีวามล่าช้าอนัสบืเนือ่งจาก
ความยืดหยุ่นขององค์การที่มีปัญหาของการจัดวางและประสานการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการความ
เส่ียงภัยพิบัติ ด้วยโครงสร้างใหม่ภายใต้กระทรวงความมั่นคงเพื่อมาตุภูมิ และการประวิงเวลาในการ 
ตัดสินใจ นอกเหนือจากการคาดการณ์ที่ประเมินระดับความเร็วและความรุนแรงของเฮอร์ริเคนต�่าเกินไป

องค์ประกอบมิติความยืดหยุ่นองค์การ เป็นองค์ประกอบที่มีปัญหามากในการจัดการความเสี่ยง
ภยัพบิตัเิฮอร์รเิคนคาทรนิาในครัง้นี ้แต่ไม่ใช่สบืเนือ่งจากปัจจยัทางด้านความไม่รูข้องภาคส่วนต่างๆ เพราะ
เฮอร์รเิคนนัน้ต้องถือได้ว่าเป็นภัยท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิามคีวามรู ้ มปีระสบการณ์ และมเีครือ่งไม้เครือ่งมอื 
ในการบรูณาการข้อมลูทีจ่ะต้องใช้ในการตดัสนิใจในระบบเตอืนภยัล่วงหน้า ตลอดจนโครงสร้าพืน้ฐานทาง
เทคนิคทั้งระบบสื่อสารและระบบการจัดวางสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม หากแต่
อุปสรรคที่เกิดข้ึนในครั้งนี้ เกิดเน่ืองจากการที่ระบบการประสานงานอันเกิดจากหน่วยงานการจัดการ
ภาวะฉุกเฉนิระดับชาต ิระดับรฐั และระดบัท้องถิน่ ทีเ่คยตดิต่อประสานงานได้อย่างรวดเรว็ โดยหน่วยงาน
ส่วนกลางนัน้ขึน้ตรงต่อประธานาธบิดแีละประสานงานได้อย่างรวดเรว็กบัหน่วยในพืน้ทีแ่ละส่วนอืน่ๆ ตลอดจน
หน่วยงานความมั่นคงและความปลอดภัยต่างๆ นั้น ถูกรบกวนด้วยโครงสร้างใหม่ที่อยู่ภายใต้กระทรวง
ความมั่นคงเพื่อมาตุภูมิ อันท�าให้เกิดความล่าช้าและติดขัดในการประสานงานในพื้นที่

องค์ประกอบของโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคนคิ ในสถานการณ์เฮอร์ริเคนคาทรินานัน้ ต้องยอมรับ
ว่าสิ่งหนึ่งที่เกินกว่าการคาดการณ์คือความเร็วและการเปล่ียนเส้นทางเร็วกว่าที่คาดไว้ เพราะเฮอร์ริเคน- 
คาทรินามีความเร็วขึ้นไปถึงระดับที่ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของพายุ ท�าให้เปลี่ยนเส้นทางจากรัฐฟลอริดา
อย่างรวดเร็ว ขึ้นบกที่เมืองนิวออร์ลีนส์ในเช้ามืดของวันอาทิตย์ หากพิจารณาจากกายภาพของเมือง 
นิวออร์ลีนส์นั้น เป็นพื้นที่แอ่งกระทะที่มีระดับต�่ากว่าระดับน�้าของแม่น�้าและอ่างเก็บน�้าที่กระหนาบอยู่สอง
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11-76 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ข้างของพื้นที่ จึงท�าให้เป็นพื้นท่ีที่มีความเส่ียงต่อการต้องเผชิญหน้ากับพายุเฮอร์ริเคนที่มีความเร็วลมที่ 
สงูมาก และยังมีภยัพ่วงคือคลืน่พายซุดัฝ่ัง ทีส่ามารถพดัพาน�า้ให้มรีะดบัสงูขึน้ ดงันัน้เมอืงจงึได้มมีาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบไว้ก่อนหน้า กล่าวคือ มีการสร้างเข่ือนกั้นระดับน�้าที่ควรจะสามารถทนพายุได้ที่
ระดับ 4 และมีการประกาศเตอืนอพยพก่อนหน้าให้ออกจากพืน้ที ่หากแต่ด้วยพายทุีม่าเรว็ ประชาชนเพยีง
ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถอพยพได้เอง ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างยากจนและไม่มีรถส่วนตัวที่จะอพยพ
ได้จึงต้องรอการอพยพโดยหน่วยงาน ซึง่ไม่สามารถรบัมอืกบัจ�านวนประชาชนทีเ่หลืออยูไ่ด ้ท�าให้มีความ
จ�าเป็นต้องจัดศูนย์ช่วยเหลือและที่พักพิงช่ัวคราวในซุปเปอร์โดม กลางเมืองนิวออร์ลีนส์ ซึ่งเป็นพื้นที ่
ประสบภัยเองด้วยนัน้ ท�าให้การบรหิารจดัการเป็นไปอย่างยากล�าบาก ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการ
ไม่พร้อม การให้ความช่วยเหลือล่าช้าไม่ทั่วถึง

ในส่วนสดุท้าย คอื มิติองค์ประกอบการเปิดทางวัฒนธรรมนั้น ซึง่จากเหตกุารณ์นี ้จะเหน็ได้ว่า 
การตั้งเป้าหมายและการยึดถือค่านิยมของการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ตามหลักมนุษยธรรมนั้นเป็นไปตาม
ปกติของประเทศทีม่รีะบบการให้ความช่วยเหลอื และเจ้าหน้าทีต่่างเป็นมืออาชพีและปฏบิตังิานอย่างเตม็ที่ 
จะมีปัญหาในการปฏบิตังิานกต็รงทีวั่ฒนธรรมในการปฏบิติังานของหน่วยงานความมัน่คงในหลายลกัษณะ
ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของกระทรวงความมั่นคงเพ่ือมาตุภูมิน้ัน ดูจะยังไม่ไปในวิถีเดียวกัน ประกอบการ
ประสานงานและแบบแผนการปฏิบัติยังไม่ได้เป็นระบบเต็มท่ี ส่วนหนึ่งอาจจะเน่ืองมาจากการที่ภายหลัง
การก่อตัง้กระทรวงความมัน่คงเพือ่มาตภุมูนิัน้ สหรฐัอเมรกิามุง่เน้นความสนใจและการลงทนุทรพัยากรไป
ทีก่ารลดความเสีย่งจากภยัผูก่้อการร้าย จงึอาจท�าให้ความเข้มข้นของการปฏบิตักิารในภยัธรรมชาตลิดลง
ด้วย รวมทั้งหากพิจารณาในประเด็นปัญหาของการที่หน่วยงานไม่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างเป็นระบบนั้น ท�าให้ประชาชนส่วนหนึ่งตีความว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความ 
ไม่เข้าใจ ความขดัแย้ง และความไม่ร่วมมอืในการช่วยเหลือกันให้การจดัการภายใต้ภาวะกดดนัของสถานการณ์ 
และการคาดการณ์ความรนุแรงทีผิ่ดพลาด จงึอาจกล่าวได้ว่าเป็นแรงผลกัด้านลบให้กบัการท�างานของระบบ
โดยรวม

การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ โตโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น

สามารถจัดให้อยู่ในระดับที่สามหรืออาจจะระดับสี่ ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดของระบบปรับตัวในภาวะ
ซับซ้อน กล่าวคือ เป็นระบบที่มีการปฏิบัติการในการปรับตัวกึ่งระบบที่สามารถปรับตัวอัตโนมัติ (opera-
ting/auto adaptive system) โดยที่หน่วยงานต่างๆ มีความสามารถในการปรับตัวในระดับที่อาจกล่าว
ได้ว่าสูงในเกือบทุกมิติขององค์ประกอบทางเทคนิคและสังคม หากไม่นับว่าในการเกิดขึ้นของภัยพิบัต ิ
แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งนี้นั้น ก่อให้เกิดคู่แฝดที่สามของภัยด้วย นั่นคือภัยพิบัติจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้น
บรเิวณโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ อนัส่งผลให้ระบบของเตาปฏกิรณ์ล้มเหลวจนกระทัง่มีการร่ัวไหลของกมัมันตภาพรังสี
ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะการคาดการณ์ความรุนแรงและความสามารถในการรับมือของโรงไฟฟ้าที่ต�่าเกินไปนี้
เอง ทีท่�าให้ระบบการจัดการความเสีย่งในกรณศีกึษานีม้บีางปัจจัยในมติิโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคนคิทีอ่ยู่
ในระดับปานกลาง โดยค่าระดับปฏิบัติการในประเด็นความยืดหยุ่นองค์การในระดับสูง โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคนิคในระดับปานกลางถึงสูง และการเปิดกว้างทางวัฒนธรรมในระดับสูง ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละ
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน นั่นคือมีบางปัจจัยในองค์ประกอบความยืดหยุ่นขององค์การและองค์ประกอบ
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11-77นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลก

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่ระดับปานกลางและที่ระดับสูง ในขณะที่ปัจจัยต่างๆ ในองค์ประกอบการ
เปิดทางวัฒนธรรมจะสูงถึงสูงมาก

องค์ประกอบมิติความยืดหยุ่นองค์การ เป็นองค์ประกอบที่ประเทศญี่ปุ่นมีความช�านาญอยู่สูง 
เนือ่งด้วยเป็นประเทศทีมี่ความรูแ้ละประสบการณ์ ตลอดจนแผนการปฏบิตังิานทีม่มีาตรฐานและกฎหมาย
รองรับในเรื่องแผ่นดินไหว ความมั่นคงของอาคาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทั่วถึงระหว่างหน่วยงานทุก
ระดับ ตลอดจนระหว่างหน่วยงานกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งโดยการให้ความรู้ผ่านการศึกษา การฝึกฝน และ
การบูรณาการระบบการเตือนภัยให้ข้อมูลไปถึงภาคประชาชน ทั้งนี้จุดเด่นของระบบการประสานงานของ
ญ่ีปุน่คอื การท่ีหน่วยงานส่วนกลางนัน้เป็นผูก้�ากบัและให้ความช่วยเหลือในการสร้างมาตรฐานและคูม่อืการ
ปฏิบัติงาน ในกรณีนี้คือการควบคุมความมั่นคงอาคาร และแผนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน การจับคู่พื้นที่
ต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถจัดสรรก�าลังพล ทรัพยากร ตลอดจนสถานที่เพื่อ
การพักพิงชั่วคราว และในส่วนของพื้นที่นั้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่เทศบาลและเมืองที่ต่างกัน หาก
แต่มีจุดร่วมคือต่างมีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ได้รวมกันเพื่อสร้างก�าแพงสูงเพื่อลดผลกระทบ
ที่จะเกิดจากสึนามิ จึงท�าให้การประสานงานในเชิงข้ามพื้นที่สามารถกระท�าได้ง่ายขึ้น

องค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคนิค ด้วยความที่พื้นที่โตโฮกุนั้นเป็นพ้ืนที่ท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในทะเล และสามารถเกิดสึนามิตามมาที่ความสูงและความรุนแรงที่สามารถ
ท�าลายบ้านเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และชีวิตของประชาชนในพื้นที่หลายๆ เทศบาลและจังหวัดได้นั้น 
ท�าให้ความร่วมมือในการป้องกันและลดผลกระทบเกิดบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง การก�ากับ
ควบคุมความมั่นคงของอาคารตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีการส�ารวจและตรวจสอบอยู่เป็นประจ�า  
มีระบบเตือนภัยสึนามิและช่องทางการสื่อสารทั้งสัญญาณผ่านหอเตือนภัย ระบบโทรศัพท์ และเสียง 
ตามสาย ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึง มีการสร้างที่อพยพและก�าหนดที่พักพิงตลอดจนสถานที่และ
ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ ไว้ล่วงหน้า และเป็นการจัดการที่พักพิงที่ค�านึงถึงผู้ใช้งาน ไม่ใช่ก�าหนด 
สถานทีโ่ดยให้เป็นทีพั่กอาศัยแบบตามมตีามเกดิเท่านัน้ หน่วยงานปฏบิตังิานด้วยการเตรียมพร้อมทัง้คูม่อื
และเครื่องมือทางเทคนิคเฉพาะ ตลอดจนช่องทางและอุปกรณ์การสื่อสารทุกรูปแบบ หากแต่การเตรียม
พร้อมทั้งหมดนี้นั้น ก็ยังคงต�่ากว่าความคาดหมาย เพราะแผ่นดินไหวที่แมกนิจูดที่ 9 ริกเตอร์สเกล และ
ท�าให้มีคลื่นสินามิที่สูงกว่าความสูงของก�าแพง ทั้งในบางพื้นที่กลับท�าให้บางส่วนของก�าแพงเสียหายอีก
ด้วย นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็ได้รับความเสียหายอย่างมาก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกินกว่า
ความสามารถของระบบที่มีอยู่ ทั้งในการประเมินความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าและการใช้แผนเผชิญเหตุที่ไม่
สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนสดุท้าย คอื มิติองค์ประกอบการเปิดทางวัฒนธรรมนัน้ เป็นทีย่อมรับและถือเป็นต้นแบบ
ทางด้านวฒันธรรมความปลอดภยัและวัฒนธรรมการปฏบิติังานกนัอยูแ่ล้วว่า ประเทศญีปุ่น่มคีวามโดดเด่น
ท่ีสดุในเรือ่งของการปลูกฝังความมวิีนยั การฝึกฝนให้เป็นมอือาชพี การยดึมัน่ในมาตรฐานการปฏบิตั ิและ
การถอืประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ัง้ ด้วยการช่วยเหลอืตนเองและผูอ้ืน่เมือ่มโีอกาส และไม่ท�าตนให้เป็นภาระ
แก่ชมุชนส่วนรวม ซึง่การปลกูฝังและถ่ายทอดวิถปีฏบิตัเิช่นนีเ้หมอืนกนัในทกุภาคส่วนและในทกุระดบัของ
การปฏิบัติงานของภาครัฐ ส่งผลให้การเปิดทางวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูง หน่วยงานในพื้นที่ 
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ที่ต่างกันสามารถสร้างความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการสร้างมาตรการป้องกันและลดผล 
กระทบ ด้วยมีเป้าหมายทีต่รงกนัเป็นหลกั คอืการลดความเสีย่งและสร้างสงัคมชมุชนทีป่ลอดภยั และสร้าง
ความเชือ่ม่ันซึง่กันและกนัในบทบาทการปฏบิตัขิองทกุภาคส่วน ตลอดจนการเตรียมพร้อมในการรับความ
เสีย่งภัยพบิตัไิด้เป็นอย่างดี ประชาชนให้ความร่วมมอืในการเตรยีมพร้อมเผชญิเหต ุตลอดจนเมือ่เกดิเหตุ
แล้วประชาชนยังคงรกัษาวินยัและระเบยีบได้ในระดบัทีร่ะบบการปฏบิติังานสามารถด�าเนนิการได้โดยหยดุ
ชะงักน้อยมาก แม้เมื่อในพื้นที่มีปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้า ประชาชนก็พร้อมใจกันช่วยกันประหยัดและ
จ�ากัดการใช้ไฟ และเมื่อมีการแจกของเพื่อด�ารงชีพ ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดสรรแบ่งปัน ท�าให้
การด�าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

ระบบการให้ความช่วยเหลอืทางมนษุยธรรมในการจดัการความเสีย่งภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวของทมี
ประเทศไทยในปฏิบัติการนี้ สามารถจัดให้อยู่ในระดับที่สามของระบบปรับตัวในภาวะซับซ้อน กล่าวคือ 
เป็นระบบทีม่กีารปฏบิตักิารในการปรับตวั (operative adaptive system) โดยทีห่น่วยงานต่างๆ มีความ
สามารถในการปรับตัวปานกลาง ค้นหาทางเลือกในการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว หากแต่
วิธีการที่เลือกนั้นยังอยู่ในกระบวนการของการเรียนรู้และลองผิดลองถูกจากการฝึกฝน ดังนั้นทางเลือกใน
การปรบัตัวอาจจะยงัไม่ใช่วธีิทีด่ทีีส่ดุ หรอืมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ ในการก�าหนดเช่นนีย่้อมต้องหมายความว่า 
ผูเ้ขียนได้ก�าหนดให้ค่าระดบัปฏบิตักิารในประเดน็ความยดืหยุน่องค์การในระดบัต�า่ถงึปานกลาง โครงสร้าง
พืน้ฐานทางเทคนคิในระดบัปานกลาง และการเปิดกว้างทางวฒันธรรมในระดบัปานกลางค่อนข้างสงู ซึง่มี
รายละเอยีดในแต่ละองค์ประกอบทีแ่ตกต่างกัน นัน่คอืมบีางปัจจยัในองค์ประกอบความยดืหยุน่ขององค์การ
และองค์ประกอบโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคนคิทีต่�า่และทีส่งู ในขณะทีปั่จจยัต่างๆ ในองค์ประกอบการเปิด
ทางวัฒนธรรมจะค่อนข้างสูง

องค์ประกอบมิติความยืดหยุ่นองค์การ เป็นองค์ประกอบที่มีปัญหามากที่สุดในปฏิบัติการความ
ช่วยเหลือในครั้งนี้ของประเทศไทย ในด้านหนึ่งการที่แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉบับ 2558 ที่
ออกแบบมาให้มีการจัดระบบการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนและเป็น
ระบบที่ได้มาตรฐานสากลที่เชื่อมโยงกับนานาประเทศ ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ยังไม่ได้ถูกน�ามา
แปลงเป็นแผนปฏิบตักิารและก�าหนดขัน้ตอนปฏบัิตมิาตรฐาน เพือ่ทีจ่ะสามารถใช้ส่วนงานในการสนบัสนุน
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (สปฉ.) ดังที่กล่าวมาได้ จึงท�าให้ประเทศไทยหันไปใช้การก�าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
การก�าหนดทีมปฏิบัติงาน การรวบรวมจัดส่งทรัพยากร และกระบวนการทางการระหว่างประเทศในแบบ
สถานการณ์ปกติมากจนเกินไป การประสานข้อมูลและปฏิบัติการที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วย
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ยิ่งซ�้าเติมปัญหาในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าบุคลากรจะมีความเช่ียวชาญและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้มากเพียงไร การที่ต้องหยุดปฏิบัติการเป็นระยะๆ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องจากความไม่
พร้อมนั้น จะท�าให้ประสิทธิภาพของปฏิบัติการลดลงจนอาจจะไม่เกิดประสิทธิผลได้

ทีมประเทศไทยต้องมคีวามหมายในการบูรณาการอย่างแท้จริง กล่าวคอื ต้องสร้างเอกภาพในการ
ประสานปฏิบัติการให้เกิดขึ้น ด้วยการออกแบบแผน ระบบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องซึ่งกัน
และกันให้ได้ ไม่ใช่เท่าแต่ทีม่แีผนบรูณาการเขยีนไว้ การออกแบบระบบดงักล่าวต้องมเีจ้าภาพในการปฏบิติั 
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ดังเช่นที่ก�าหนดในความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แต่หน่วยปฏิบัติต้องออกแบบและฝึกซ้อมทีมในด้าน 
บุคลากร ทรัพยากร และระบบการจัดการ เรื่องท่ีสะท้อนออกมาบ่อยครั้งที่สุดจากบทเรียน คือเรื่อง
ทรัพยากรทีไ่ม่เพียงพอ เสยีเวลาจดัเตรยีม ต้องมกีารขอยมื และมกีารให้และขนส่งอย่างไม่ฉลาด ซึง่ท�าให้
ประเทศไทยต้องพิจารณาเรื่องคลังฉุกเฉิน (emergency stockpile) อย่างแท้จริง ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ใน
ปฏบิตักิาร และปัจจยัในการด�ารงชพีของบคุลากรและผูป้ระสบภยัเบือ้งต้น และในการจดัเตรยีมต้องค�านงึ
ถึงการบริหารจัดการคลังเหล่านี้ ให้มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม มีการเคล่ือนย้ายที่เป็นระบบ (logistic 
exercise) มีการก�าหนดประโยชน์ใช้งานทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างเหมาะสม ที่ส�าคัญท่ีสุดคือ
ต้องมีการฝึกซ้อมสถานการณ์ในการวิเคราะห์ประเมินความต้องการ การจัดส่ง การบ�ารุงรักษา การจัดหา
เพิ่มเติม และการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้นกับคลังและการขนส่งด้วย สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ
กระบวนการการปิดปฏิบัติการและขนย้ายกลับ ซึ่งต้องมีการก�ากับตรวจสอบที่สะดวกรวดเร็วแต่สามารถ
ควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

การสั่งการและการประสานงานเป็นปัญหาอย่างมากอีกประเด็นหนึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้ ทั้งการ
ก�าหนดการสั่งการและการประสานงานองค์การ หน่วยงาน และระบบจากประเทศไทย และระหว่าง
ประเทศไทยกับสถานทูตไทยในเนปาล และระหว่างทีมประเทศไทยกับทางการเนปาล ในมุมหนึ่งอาจจะ
มองว่าเป็นปัญหาด้านความยดืหยุน่ขององค์การ แต่ต้องตระหนกัว่าการประสานงานหมายถึงการประสาน
ข้อมูล และการประสานข้อมูลหมายถึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยทางกายภาพดังที่
กล่าวมาในส่วนท่ี 2 ข้างต้น ดงันัน้การขาดกระบวนการและขัน้ตอนในการประสานข้อมลูทีด่ ีส่งผลต่อระดับ
การปรบัตวัในองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคเช่นเดยีวกนั ทัง้นีใ้นการสัง่การตามแผนการ
ด้านการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมระหว่างประเทศ ควรจะใช้องคาพยพตามโครงสร้างการจดัการ
สาธารณภยัของประเทศไทย คือ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดศูนย์ปฏิบัติ
การฉุกเฉินเป็นปฏิบัติการบางส่วน (partial activation) เนื่องจากเป็นการส่งความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ 86 โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงกลาโหม และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจะต้องสร้างทีมประเทศไทยข้ึน ด้วยแต่ละองค์การน้ันมี
ความช�านาญการที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เนื่องด้วยการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติเป็นสหวิทยาการและ
การปฏิบัติงานต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง ซึ่งบุคลากรจากหน่วยงานเดียวไม่สามารถที่จะมี
คุณสมบัติสองประการนี้ได้ ทีมปฏิบัติการจะต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ ร่วมกัน อีกทั้งการใช้ข้อมูลที่หลากหลายในการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงและความปลอดภัย 
และการแก้ไขปัญหาปฏิบัติการด้านต่างๆ ในแต่ละวัน และส่ิงที่ส�าคัญแต่อาจเป็นเร่ืองน้อยนิดที่เราละเลย 
การรวมทีมประเทศไทยนัน้ ควรจะมเีครือ่งแบบเสือ้ปฏบิตักิารแบบเดยีวกนั ใช้ตราสญัลกัษณ์ทมีช่วยเหลอื
เดยีวกัน แตกต่างกนัทีร่หสัส่วนปฏบิตักิาร อาท ิESF5 (Emergency Support Function 5) หรือ ESF8 
เป็นต้น กจ็ะช่วยให้ทกุคนท้ังฝ่ังประเทศไทยและผูร้บัความช่วยเหลือทราบว่า เม่ือไปถึงพืน้ที ่ทมีประเทศไทย

86 ทวดิา กมลเวชช. (2557). “หรอืวา่ศนูยป์ฏบิตักิารชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัไรค้วามหมายในการบริหารจดัการอุทกภัย 
2554.” รัฐศาสตร์สาร. ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม. 
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ส่วนงานใดปฏิบัติงานใด รายงานกับส่วนงานในพ้ืนที่ใด สวมปฏิบัติการซ่ึงกันและกันได้รวดเร็วข้ึน การ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือจะทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในที่สุด

ในส่วนสดุท้าย คอื มิติองค์ประกอบการเปิดทางวัฒนธรรมนั้น ซึง่จากเหตกุารณ์นี ้จะเหน็ได้ว่า 
การตั้งเป้าหมายและการยึดถือค่านิยมของการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ตามหลักมนุษยธรรมนั้น ต้องไม่ใช่ใน
วิถีของงานวัดงานกฐิน และระดมความช่วยเหลือไปให้อย่างไม่เป็นระบบ แต่จะต้องอยู่บนความสามารถ
ในการประเมินสถานการณ์ พื้นที่ บริบทแวดล้อม และข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือที่มีความเที่ยง
ตรง ซ่ึงโดยปกต ิการมคีวามต้ังมัน่และเป้าหมายทีด่ใีนการให้ความช่วยเหลอืน้ัน จะต้องสมัพนัธ์กันกบัการ
ออกแบบระบบความเชื่อมโยงของข้อมูลและการประสานงานในระดับนโยบายและพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยใน
องค์ประกอบมิตคิวามยืดหยุน่ขององค์การ และนัน่ย่อมหมายถึงการร่วมกนัแก้ไขอุปสรรคหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติการด้วย เพราะปัญหาความยากล�าบากบางประการน้ัน อาจเกิดจากความไม่
เข้าใจในบริบทของพื้นที่ หรือความขัดแย้งในพื้นที่เองก็ตาม ดังนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้การ
เช่ือมสมัพันธ์กับชมุชนในพืน้ที ่มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูฝึ้กซ้อมข้ามวฒันธรรมในภาวะปกตบ้ิาง หรอืแม้แต่
กระทั่งมีการหาข้อมูลพื้นท่ีในทุกๆ มิติเตรียมพร้อมไว้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งบทเรียนนี้สัมพันธ์กับ
มิติของความยืดหยุ่นองค์การ ในประเด็นของการสร้างทีมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในลักษณะทีม
ประเทศไทยแบบบูรณาการ กล่าวคือ ต้องมีการสร้างทีมในลักษณะที่สามารถปฏิบัติการด้วยตนเองได้ใน
ทุกมิตขิองความยากล�าบากของพ้ืนที ่และมรีะบบข้อมูลสนบัสนนุการตัดสนิใจทีด่ ีจงึจะช่วยให้ประสิทธภิาพ
ของทีมดียิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขข้อจ�ากัดของผู้ปฏิบัติงาน และประสานกับทีมในพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

กิจกรรม 11.3.3

ให้นักศึกษาเลือกกรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ จากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น ณ เวลา
ท่ีนกัศกึษาท�าแบบฝึกหดันี ้แล้วใช้กรอบวิเคราะห์ทัง้จากหลกัการจดัการความเสีย่งภยัพบิตั ิและระบบการ
ปรับตัวต่อภาวะความซับซ้อน ในการประเมินศักยภาพและความสามารถของระบบการจัดการ

แนวตอบกิจกรรม 11.3.3

กรณีศึกษาทุกกรณีศึกษาในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัตินั้น จะท�าให้ได้คิดทบทวนถึงความไม่
พร้อมของสังคมในทุกระดับต่อการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ทั้งจากปัจเจกบุคคล ครัวเรือน ธุรกิจ
อตุสาหกรรม หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนแม้แต่กระทัง่หน่วยงานทีรั่บผดิชอบต่อการบริหารจดัการ
สถานการณ์เองก็ตาม สะท้อนออกมาให้เห็นจากปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน เช่น ปัญหาการ
ประเมินความเส่ียงของสถานการณ์ การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทั้งระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานกับ 
ภาคประชาชน การขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ และการเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งระบบ
สังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของการเมืองการบริหารนั้น ในภาวะปกติก็เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ 
ด�าเนินงานต่างๆ อยู่แล้ว หากแต่เม่ือเงื่อนไขดังกล่าวมามีบทบาทในการจัดการภายใต้ภาวะวิกฤต ก็ยิ่ง
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เป็นส่วนซ�า้เตมิให้สถานการณ์นัน้ให้มคีวามซบัซ้อนและมคีวามยากในการจดัการอยูใ่นหลายมติ ิทัง้ในมติิ
ด้านความครบถ้วนของวงจรการจดัการภัยพบิตั ิมิตขิองการสือ่สารองค์ความรูแ้ละข้อมลูความเสีย่งภยัพบิตัิ 
มิติด้านความขัดแย้งของการบูรณาการกับพื้นที่ประสบภัยทั้งทางกายภาพและทางรัฐศาสตร์ และมิติทาง
วัฒนธรรมความปลอดภัย



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

11-82 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ตอนที่ 11.4

ทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในอนาคต

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
11.4.1  ทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21
11.4.2 ทิศทางการจัดการภัยพิบัติภายใต้กรอบการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเซนได 2030

แนวคิด
1.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงภัยพิบัติในศตวรรษที่ 21 ในระยะต่อไป จะถูกผูก

เข้าเป็นประเดน็ปัญหาสาธารณะทีม่คีวามเชือ่มโยง ทัง้ในมติขิองเนือ้หาและมติขิองพ้ืนที่
ของนโยบายและการจัดการ รัฐบาลนานาประเทศก�าลังเผชิญความท้าทายหลักในเรื่อง
ของประเดน็ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ปัญหาสิง่แวดล้อมในอนาคตยิง่ทวคีวามซบัซ้อนมาก
ขึ้นเพราะจะเข้าไปผนวกรวมกับประเด็นปัญหาอื่น เช่น การจัดการของเสียอันตรายท่ี
ไม่ถูกต้องท�าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ห่วงโซ่อาหาร เกิดปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร 
เมื่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ก้าวข้ามไปสู่วาระนโยบายอื่นยิ่งท�าให้เพ่ิมองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการ งบประมาณ ตัวแสดงทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อความเร็วของการตอบสนองและปรับตัว
เชิงสถาบันและการจัดการไม่สามารถตอบสนองปัญหาต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อม สู่ความ
รนุแรงของการเกดิภยัพบิตั ิต่อเนือ่งเป็นปัญหาทางปฏบิตัใินการบรหิารจดัการตัวแสดง
เหล่าน้ันว่าจะท�าอย่างไรไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนพร้อมทั้งบูรณาการกันได้ไปในคราว
เดยีวกัน การเข้ามาของตวัแสดงเหล่านัน้จะเข้ามาสูใ่นกระบวนการใดของนโยบาย ระดบั
การมีส่วนร่วมควรจะมีเพียงใด และภาครัฐผู้จัดสรรในทางนโยบายจ�าเป็นต้องเป็น 
เจ้าภาพหลักในการจัดการความท้าทายเหล่านั้นจะจัดการอย่างไร ด้วยเงื่อนไขอะไรจึง
จะประสบความส�าเร็จ

2.  การจัดการภัยภิบัติภายใต้กรอบลดภัยพิบัติเซนได พ.ศ. 2558 มีระยะเวลาด�าเนินการ 
15 ปี มเีป้าหมายเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งใหม่ พร้อมทัง้ลดความเสีย่งทีม่อียูเ่ดมิ
ตามมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย สขุภาพ วฒันธรรม การศกึษา สภาพ-
แวดล้อม และมาตรการเชิงสถาบัน ที่มีการบูรณาการลดความเหลื่อมล�้าในการป้องกัน 
รวมถงึการท�าให้ความล่อแหลมและความเปราะบางลดลง และให้มีการเตรียมความพร้อม
มากขึน้ในการเผชิญเหตุและฟ้ืนฟู เพือ่หวังทีจ่ะสร้างชมุชนทีมี่ความสามารถในการรับมือ
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  และฟ้ืนคนืกลบัจากภยัพบิตัไิด้ดยีิง่ขึน้กว่าเดมิเพือ่ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันา
ท่ียัง่ยนื ภายใต้วาระการพัฒนาหลงัปี พ.ศ 2558 กรอบนีเ้องทีมี่อทิธพิลต่อการปรับปรุง
พัฒนาแนวคิด แนวปฏิบัติ แผนการด�าเนินการ และการพัฒนาศักยภาพต่างๆ ทั่วโลก 
และรวมถงึพ้ืนฐานของการปรบัปรงุเปล่ียนแปลงก้าวกระโดดของการบริหารจดัการความ
เสีย่งภยัพบิตัปิระเทศไทย ซึง่สะท้อนให้เหน็ในแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ฉบับปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 11.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. วิเคราะห์แนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 ได้
2.  วเิคราะห์แนวทางจัดการภัยพิบตัภิายใต้กรอบการลดความเส่ียงภยัพบัิติเซนได 2030 ได้
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ความน�า

ทิศทางของการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในศตวรรษที่ 21 ยังคงมีพื้นฐานหลักคือความ 
ซบัซ้อนของปัญหาและการจดัการ หากแต่จะทวีความซบัซ้อนมากขึน้เพราะประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อม และ
ประเด็นเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยของมนุษย์ ที่จะเข้าไปเกี่ยวพันกับพื้นที่นโยบายอื่นมากขึ้น จึงต้อง
ใช้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในจ�านวนมากขึน้ รูปแบบการจดัการทีไ่ม่เป็นทางการจากภาคประชาสงัคมจ�าเป็น
ต้องน�ามาใช้มากขึน้เพ่ือตอบสนองต่อความซบัซ้อนและอ่อนไหวของประเดน็ปัญหาและพืน้ทีเ่ฉพาะ อย่างไร
กดี็ นโยบายการจดัการสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนื และนโยบายและการจดัการความเสีย่งภยัพบิตัใิห้สามารถสร้าง
สังคมที่มีความสามารถในการปรับตัวและปลอดภัย ในท้ายที่สุดอาจต้องหันกลับมาปรับชุดความคิดของ
คนในสังคมให้ตระหนักว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง

เรื่องท่ี 11.4.1

ทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในศตวรรษท่ี 21

การจดัการส่ิงแวดล้อมและภัยพิบตัใินยคุศตวรรษที ่21 นกันโยบายยงัคงจ�าเป็นต้องมีพืน้ฐานความ
เข้าใจเดิมเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคของการจัดการภัยพิบัติในฐานะสหวิทยาการ นั่นก็คือ 
ความซับซ้อนเชิงเนื้อหาและการน�าไปปฏิบัติ โดยความซับซ้อนเชิงเนื้อหานั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมและ 
ภัยพิบัติมีแนวโน้มจะเข้าไปเก่ียวพันและก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมามากข้ึน ท�าให้การปฏิบัติการทาง
นโยบายย่ิงต้องใช้ตวัแสดงทีห่ลากหลายมากขึน้ และการจดัการตัวแสดงนัน้กจ็ะเป็นความท้าทายทีต่ามมา 
เพราะจะท�าให้โครงสร้างปัญหาส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติเป็นโครงสร้างปัญหาสาธารณะในรูปแบบ “ป่วย
การ” (Ill Structure) ซึ่งนักนโยบายสาธารณะถือว่า มีความยากต่อการค้นหาทางเลือกในการแก้ไขให้
สามารถยอมรับได้ทุกฝ่าย และด้วยความซับซ้อนดังกล่าว จะท�าให้ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกันตลอดเวลาเพือ่การวเิคราะห์ ซึง่ดจูะเป็นของแสลงในทางปฏบิตัสิ�าหรบัหน่วยงานภาครฐัทีจ่ะปฏบิตัิ
ตนด้วยเป้าหมายร่วมกันในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ เพื่อลดความสูญเสียใน 
ภาพรวมของประเทศ

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติท่ีส�าคัญในอนาคตจะไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงเดี่ยวอีก 
ต่อไป แต่เป็นประเดน็สิง่แวดล้อมและภยัพบิตัทิีม่คีวามเชือ่มโยงแนบแน่นซึง่กนัและกนั แทบจะเรยีกได้ว่า
ผลกระทบของการจัดการสิง่แวดล้อมทีไ่ม่ดีคือการเกดิข้ึนของภยัพบิตั ิและการออกแบบนโยบายสิง่แวดล้อม
ท่ีไม่ดีอาจจะมีผลจากการไม่เรยีนรูจ้ากบทเรยีนการเกดิภยัพบิติัให้ลกึซึง้ ไม่สามารถออกแบบมาตรการลด
ความเสี่ยงที่ต้นตอของสาเหตุ อันได้แก่ มาตรการการรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนั่นเอง นอกจากนี้ 
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ประเด็นส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติยังมีความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการด้านอื่น ได้แก่ ภาวะโลกร้อนที่ 
ส่งผลต่อความมัน่คงของมนษุย์ และความมัน่คงทางอาหาร ของเสยีอนัตรายอเิลก็ทรอนกิส์ทีส่่งผลต่อห่วง
โซ่อาหารของมนุษย์ สภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อนิเวศวิทยาและกระทบต่ออาหาร 
การลดลงของทรัพยากรอันเกิดจากการขยายตัวของสังคมเมืองท่ีท้ายที่สุดส่งผลต่อระบบนิเวศ การใช้
ทรัพยากรในเชิงพลังงานทดแทนเพื่อลดมลพิษและความยั่งยืนทางการใช้พลังงาน การที่ชุมชนหรือสังคม
ไม่สามารถปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศได้ จนผลของความเสื่อมโทรมของสภาพเหล่าน้ันส่งผลให้ภัยพิบัติ
เกิดข้ึนรนุแรงกว่าเดมิ และความถีข่องการเกดิภยัพบิตัมิมีากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็ภาวะโลกร้อน 
ดเูหมือนจะเป็นประเดน็สิง่แวดล้อมทีไ่ม่มใีครไม่รูจั้ก เพราะภาวะโลกร้อนถอืว่าส่งผลกระทบต่อเนือ่งไปถงึ
ปัญหาอื่นอีกหลายอย่างที่กระทบต่อตัวมนุษย์เอง ดังที่ United Nations Environment Programme 
(UNEP) เหน็ว่าโลกร้อนเก่ียวโยงกับปัญหาสงัคมเศรษฐกจิ รวมถงึปัญหาระหว่างการบรหิารจดัการระหว่าง
สิ่งแวดล้อมด้วยกันเอง เช่น การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการป่าไม้และที่ดิน การใช้
แนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายจะถูกเรียกร้องเข้ามาใช้มากข้ึนภายใต้ค�าว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน87 
ในขณะท่ีการจดัการภยัพบิตัพิยายามพัฒนากระบวนงาน ข้อเสนอแนะ และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
ความหลากหลายของประเทศและสงัคมต่างๆ ในการปรบัใช้กรอบการด�าเนนิงานเพือ่การลดความเสีย่งภยั
พิบัติเซนได เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดความเสียหายและผลกระทบในทุกๆ มิต8ิ8

สอดคล้องกันกับ Department of Economic and Social Affairs แห่งองค์การสหประชาชาติ 
กล่าวถงึการบรโิภคทรพัยากรทีเ่กนิพอดอีนัเนือ่งมาจากประชากรโลกทีเ่พิม่ขึน้ การขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
และวิถีชีวิตของความเป็นเมือง แม้อัตราการเพิ่มประชากรจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่ท�าให้เกิดการใช้น�้า 
พลังงาน ป่าไม้ และทรัพยากรอื่นเพื่อการผลิตและตอบสนองชีวิตประจ�าวันของมนุษย์อย่างสอดคล้องกับ 
GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แต่การเพิ่มขึ้นของ GDP นั้นยังถือว่าน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้น
ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการของการเกิดภาวะเรือนกระจกท�าให้เกิดปัญหาโลกร้อน และได้ท�าให้
เกิดปัญหาระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงข้ึนและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในวงกว้าง มนุษย์ได้รับ 
ผลสะท้อนกลับและถูกคุกคามจากภัยทางธรรมชาติเพราะได้ใช้ผืนดิน น�้า และพลังงานอย่างไม่ค�านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อกัน ส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารและความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ จนเป็นปัญหาต่อเนื่อง
กันไป89 

กรณีปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เช่ือมโยงไปสู่ประเด็นอื่น การจัดการย่อมต้องหลากหลายพร้อมทั้ง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมมากขึ้นตามห่วงโซ่ของปัญหานั้น ยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางอาหาร การจัดการอาจต้องมีหลากหลายทั้งในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย
เพือ่ให้เกดิการใช้ทรพัยากรน้อยทีสุ่ดและเกิดของเสยีน้อยทีส่ดุในกระบวนการผลิตอาหาร ในเชงิของการผลิต

87 United Nations Environment Programme. (2010). Environmental Governance. Retrieved from www.
unep.org/yearbook/2010 (25 January 2017). 

88 United Nations for Disaster Risk Reduction (UNISDR). (2015). Expert Session Report on Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction: Terminology and Indicators. September, Geneva, Switzerland. 

89 Department of Economic and Social Affairs, United Nations. (2013). World Economic and Social 
Survey 2013. New York: United Nations. pp. 15-17. 
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จ�าเป็นต้องส่งเสริมภาคส่วนส�าคัญอย่างภาคเอกชนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิต
อาหาร ในส่วนของการจดัการอืน่เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื เพราะอาหารทีผ่ลติและกลายเป็นของเสีย (waste) 
ได้รับการส�ารวจว่ามีถึงร้อยละ 32 ท่ัวโลกซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรของมนุษย์เป็นไปอย่าง 
สิ้นเปลือง แนวทางที่จะจัดการนั้นมีหลากหลาย ได้แก่ กรณีประเทศพัฒนาแล้วอาจจัดการกับพฤติกรรม 
ผูบ้รโิภค ส่วนในประเทศก�าลงัพฒันาอาจมกีารแทรกแซงในกระบวนการผลิตและการตลาด เช่น การแก้ปัญหา
การเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกต้องหรือการเก็บรักษา90

การจัดการกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่ได้พ่วงเอาปัญหาอื่นเข้ามาด้วยนั้น รูปแบบ
การจัดการภาครฐัจ�าเป็นต้องเปิดกว้างให้หน่วยงานและภาคประชาชนได้เข้ามาอยูใ่นพืน้ทีข่องนโยบายมาก
ขึ้น ไม่ใช่เพื่อตอบสนองต่อหลักการหรือแนวคิดทางส่ิงแวดล้อมที่ได้กล่าวไปแล้วเท่านั้น แต่ในความเป็น
จริงหากรัฐบาลของแต่ละประเทศต้องการให้ภาพรวมของการจัดการสิ่งแวดล้อมดีข้ึนและบรรลุเป้าหมาย
นโยบายทางสิง่แวดล้อมทีไ่ด้วางไว้ เพราะองค์ความรู้ทีห่ลากหลายจะยิง่จ�าเป็นมากขึน้ ข้อคดิเหน็ดงักล่าว
สอดคล้องกับ Kates และคณะ กล่าวว่า ในบางประเทศใช้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยลดปัญหาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและลดเร่ืองค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดข้ึนจากปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 
บางประเทศได้ แต่ในระยะหลังนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมได้เรียกร้องให้มีการวิจัยในเชิงที่ข้ามศาสตร์
ระหว่างธรรมชาติและสังคม91 มากขึ้น เช่นเดียวกันกับ Demeritt ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วมจากหลาย 
ภาคส่วนและของประชาชนเป็นการท�าให้วิทยาศาสตร์นั้นมีความถูกต้อง เพราะท�าให้มีผู้รู้ที่หลากหลาย 
ยกระดบัคณุภาพวิทยาศาสตร์และนโยบายทีม่คีวามเป็นวทิยาศาสตร์ (getting the science right)92 แสดง
ให้เหน็ว่าความรูใ้นการจดัการสิง่แวดล้อมและภัยพบิตันิัน้ไม่ใช่ของผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะอกีต่อไป แต่ประชาชน
ทั่วไป รวมถึงกลุ่มผลประโยชน์อื่นได้เข้ามาใช้ความรู้เหล่านี้ด้วย

นอกจากนี้ หากพิจารณาตามหลักการบริหารปกครองแล้ว ในปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศได้ให้
ความส�าคญักับการมส่ีวนร่วม และพยายามท�าให้รวมการมส่ีวนร่วมจากประชาชนและภาคสาธารณะในการ
จัดท�านโยบาย (Collaborative Governance) การมีส่วนร่วมยังเป็นกระแสหลักหนึ่งในวาระ 21 ของการ
ประชุมระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (1992 UN Coference on Environement and 
Development) และยังเป็นแนวคิดที่เป็นศูนย์กลางสากลในการริเริ่มอนุรักษ9์3 และในการก�าหนดกรอบ
ด�าเนนิการลดความเสีย่งภัยพบิตัเิซนได (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: SFDRR) 
เพือ่ให้นานาประเทศหนัมาให้ความร่วมมอืซึง่กนัและกนัในการแก้ไขปัญหาความเสีย่งภยัพบิตั ิและร่วมกนั
ก�าหนดแนวนโยบายในการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

อย่างไรกด็ ีการเข้ามามส่ีวนเกีย่วข้องในนโยบายในแบบทีห่ลากหลายนัน้ท้าทายมากขึน้ไปอีกใน
เชิงของการบริหารจัดการเครือข่ายที่จะเข้ามาว่าจะเข้ามามีบทบาทในข้ันตอนใดได้บ้าง ใครควรเข้ามามี
บทบาท การเข้ามามีส่วนในนโยบายนั้นควรมีบทบาทเพียงใดจึงจะเหมาะสม การสื่อสารเพื่อให้ผู้ที่เข้ามา

90 Ibid. pp. 10-13. 
91 Kraft. op.cit. p. 7. 
92 Demeritt, D. (2015). The Promise of Participation in Science and Political Ecology. in Perreault,  

T. et al. (eds.). The Routledge Handbook of Political Ecology. New York: Routledge. pp. 225, 230. 
93 Ibid. p. 225.
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เกี่ยวข้องกับนโยบายได้เข้าใจถึงบทบาท การจัดการพื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทของ
เครือข่าย ฯลฯ นอกจากนี้ ได้มีชุดความคิดหนึ่งที่ท�าให้ตั้งข้อสังเกตว่านโยบาย มาตรการ และเครื่องมือ
ทางนโยบายส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติท่ีได้ด�าเนินการมาและจะท�าต่อไปนั้นคือ “การแก้ปัญหา
ของจริง” หรือไม่ หากมวลมนุษยชาติยังต้องการไปให้ถึงเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustain-
able Development Goals: SDGs) ชุดความคิดทีเ่ข้ามาท้าทายนีเ้กีย่วข้องกบัพืน้ฐานความคดิทีว่่ามนษุย์
ไม่ได้ยิ่งใหญ่ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ และเมื่อมนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมนุษย์ก็รับของ
เสยีจากการใช้น้ันไป และสามารถท�าให้เกดิความหายนะจากเหตุการณ์ภยัธรรมชาตไิด้ หากมนษุย์ต้องการ
อย่างแท้จรงิทีจ่ะไปให้ถงึความยัง่ยนืกต้็องปรบัชดุความคิด (mind set) และโครงสร้างการจดัการเสยีใหม่ 
ปัญหาท้าทายต่อมาคือจะมกีีค่นทีเ่ข้าใจและมีฐานคดิเช่นนี ้อกีทัง้เราคงไม่อาจท�าให้ทกุคนบนโลกใบนีเ้ข้าใจ
ถึงฐานความคิดชุดนี้ได้อย่างแท้จริงด้วย

กิจกรรม 11.4.1

1.  จงยกตัวอย่างปัญหาที่ส�าคัญเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในศตวรรษที่ 21
2.  จงระบคุวามท้าทายส�าคญัต่อนโยบายและการจดัการสิง่แวดล้อมและภยัพบิตัใินศตวรรษที ่21

แนวตอบกิจกรรม 11.4.1

1.   ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในศตวรรษที่ 21 จะมีลักษณะทับซ้อนหรือเกี่ยวพันกับ 
ปัญหาอื่นมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ภาวะโลกร้อนมากขึ้นส่งผลต่อระดับน�้าทะเลสูงขึ้นกระทบต่อที่อยู่อาศัย
และพ้ืนทีท่างการเกษตร ขยะชุมชนและของเสยีอนัตรายทีถ่กูก�าจดัไม่ถกูวธิไีด้ส่งผลให้เกดิน�า้เสยีจากขยะ
ทีป่นเป้ือนในดินและแหล่งน�า้ซึง่สดุท้ายกเ็ข้าสูห่่วงโซ่อาหารของมนษุย์ การขยายตวัมากขึน้ของสงัคมเมอืง
โดยขาดการวางแผนและจดัการทีดี่ได้ส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมในการอยูอ่าศยัของมนษุย์ การใช้ทรพัยากร
เพื่อเป็นพลังงานและเช้ือเพลิงการผลิตโดยขาดการวิจัยและแนวทางน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนา
พลงังานทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมท�าให้ขาดความมัน่คงทางพลงังานและลดความสามารถในการใช้ทรพัยากร
ของคนรุ่นหลัง

2.  ความท้าทายทีส่�าคญัในนโยบายและการจดัการสิง่แวดล้อมและภยัพบิตัใินศตวรรษที ่21 ได้แก่ 
องค์ความรูใ้นการจดัการปัญหาทีซ่บัซ้อนและเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ การขาดบคุลากรท่ีมคีวามเชีย่วชาญ
ในการจดัการปัญหาเฉพาะ การขาดความเช่ือมโยงองค์ความรู้และบคุลากรในการจดัการสิง่แวดล้อมทีเ่ป็น
ประเดน็เฉพาะ การเปิดโอกาสให้กับภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องเข้าสูว่าระในการจดัการ การบริหารจดัการเครือข่าย
หรอืตวัแสดงท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ นอกจากนีย้งัมปัีญหาความท้าทายทีส่�าคัญคอืความสามารถในการปรับระดบั
ความคดิของผูก่้อมลพษิให้มองมนษุย์เป็นส่วนหนึง่ของระบบนเิวศวทิยา ทีจ่ะท�าให้มนษุย์เปลีย่นพฤตกิรรม
ที่เอื้อให้เกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด
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เรื่องท่ี 11.4.2

ทิศทางการจัดการภัยพิบัติภายใต้กรอบการลดความเสี่ยงภัยพิบัต ิ

เซนได 2030

เมื่อกรอบการด�าเนินงานเฮียวโกะสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2558 ได้มีการก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน
เซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ พ.ศ. 2558–2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Re-
duction: SFDRR) ท่ีรบัรองโดยรฐับาลของประเทศสมาชกิองค์การสหประชาชาต ิมีระยะเวลาด�าเนนิการ 
15 ปี โดยมเีป้าหมายเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งใหม่ พร้อมทัง้ลดความเสีย่งทีม่อียูเ่ดมิตามมาตรการ
ทางเศรษฐกจิ โครงสร้าง กฎหมาย สขุภาพ วัฒนธรรม การศกึษา สภาพแวดล้อม และมาตรการเชิงสถาบนั 
ทีม่กีารบูรณาการลดความเหลือ่มล�า้ในการป้องกัน รวมถงึการท�าให้ความล่อแหลมและความเปราะบางลดลง 
และให้มกีารเตรยีมความพร้อมมากขึน้ในการเผชิญเหตุและฟ้ืนฟ ูเพือ่หวังทีจ่ะสร้างชมุชนทีม่คีวามสามารถ
ในการรบัมอืและฟ้ืนคนืกลบัจากภยัพบิตั ิ(Disaster Resilience) ได้ดยีิง่ขึน้กว่าเดมิ (Build Back Bet-
ter) เพือ่ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้
วาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ. 2558 (Post-2015 Development Agenda) ซึ่งประชาคมโลกร่วมให้การ
รบัรองในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และด�าเนนิการให้บรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ภายในปี พ.ศ. 2573 
เช่นกนั ซึง่กรอบ SFDRR น้ีเองท่ีมอิีทธิพลต่อการปรับปรุงพัฒนาแนวคดิ แนวปฏิบัต ิแผนการด�าเนนิการ 
และการพัฒนาศักยภาพต่างๆ ทั่วโลก และรวมถึงพื้นฐานของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นในแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ฉบับปัจจุบัน

1. สาระส�าคัญของกรอบเซนได

ผลลัพธ์ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจนความ
สูญเสียต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม ของบุคคล ธุรกิจ 
ชุมชน และประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมาย ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ 
โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง 
รวมถึงมาตรการเชิงสถาบัน ที่มีการบูรณาการและลดความเหลื่อมล�้า เพื่อป้องกัน และท�าให้
ความล่อแหลมและเปราะบางต่อภัยพิบัติลดน้อยลง ตลอดจนช่วยให้มีการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการเผชิญเหตุและฟื้นฟูที่ดียิ่งขึ้น อันน�าไปสู่ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับได้
ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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พันธกิจ 1. เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
2. เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
3.  ลงทุนในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อให้พร้อมรับมือและฟื้นคืนกลับได้ 

ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.  พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน 

การฟื้นสภาพและซ่อมสร้างที่ดีกว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟื้นฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ

กลุ่ม 
เป้าหมาย

ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคระดับโลก องค์การระหว่างประเทศและกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และองค์กรชุมชน (สตรี เด็ก 
และเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ชนพื้นเมือง ผู้อพยพ) ภาควิชาการ วิทยาศาสตร์ และวิจัย 
ภาคธุรกิจ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันการเงิน ภาคสื่อ

เป้าหมาย
ระดับโลก

1.  อัตราการเสียชีวิตจากภัยพิบัติของโลกลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน พ.ศ. 2573 โดย 
ค่าเฉลี่ยการเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่ออัตราการเสียชีวิตของประชากรโลก 1 แสนคน 
ระหว่าง พ.ศ. 2563–2573 จะต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระหว่าง พ.ศ. 2548–2558

2.  จ�านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของโลกลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน พ.ศ. 2573 
โดยค่าเฉลี่ยของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชากรโลก 1 แสนคน ระหว่าง  
พ.ศ. 2563–2573 จะต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระหว่าง พ.ศ. 2548–2558

3.  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยพิบัติโดยตรงลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมประชาชาติของโลก ภายใน พ.ศ. 2573

4.  สาธารณูปโภคที่ส�าคัญ และบริการสาธารณะพื้นฐาน ได้แก่ สถานพยาบาลและสถาน-
ศึกษาได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลงอย่างเป็นรูปธรรม จากการพัฒนา 
ความพร้อมในการรับมือและฟื้นกลับได้อย่างรวดเร็ว ภายใน พ.ศ. 2573

5.  จ�านวนประเทศที่มียุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงภัยพิบัติในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน พ.ศ. 2563

6.  ยกระดับการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแก่ประเทศก�าลังพัฒนา ด้วยการให้การ
สนับสนุนการด�าเนินการตามกรอบในระดับชาติที่เพียงพอและยั่งยืน ภายใน พ.ศ. 2573

7.  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลความเสี่ยงภัยพิบัติ 
เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน พ.ศ. 2573

แนวนโยบาย 1.  รัฐมีความรับผิดชอบหลักในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยผ่านความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค ข้ามเขตแดน และ
ทวิภาคี ทั้งนี้ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตินับเป็นประเด็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนาที่มีความสามารถในการด�าเนินนโยบายและมาตรการ
ภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ระดับหนึ่งตามสถานการณ์และศักยภาพ 
ที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้ การมีความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีความยั่งยืนจะสามารถช่วยพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนาเหล่านี้ได้

ตาราง (ต่อ)
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แนวนโยบาย 2.  การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการ 
ภาคส่วนอื่นๆ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และระบบในการบริหารจัดการ

3.  การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติมีเป้าหมายเพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สิน สุขภาพ และวิถี
ชีวิตของประชาชน รวมไปถึงผลิตผล และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
ในขณะเดียวกันก็เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสิทธิในการพัฒนา

4.  การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนจากทุกภาคส่วน
ของสังคม โดยเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ปราศจาก
ความเหลื่อมล�้า การกีดกันทางสังคม และให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับความหลากหลาย 
ของกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ยากจนที่สุด  
ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะต้องน�ามิติหญิงชาย ความ
ต้องการของผู้พิการ และความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาใช้ประกอบในการจัดท�านโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติ พร้อมกับส่งเสริมภาวะผู้น�าในกลุ่มสตรีและเด็ก นอกจากนี้  
ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคม

5.  การลดและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติต้องอาศัยการประสานงานทั้งภายในและระหว่าง
ภาคส่วน รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมถึงได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากหน่วยงานภาครัฐในระดับผู้บริหารและในด้านกฎหมายทั้งระดับชาติและ
ท้องถิ่น ตลอดจนต้องมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐและเอกชนให้ชัดเจน ได้แก่  
ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการติดตามและตรวจสอบการ
ท�างานระหว่างกัน

6.  นอกจากหน่วยงานระดับชาติจะมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริม แนะน�า และประสานงาน
แล้ว จ�าเป็นต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนร่วมด�าเนินการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติด้วย โดยการสนับสนุนทรัพยากร สร้างแรงจูงใจ และให้ร่วมตัดสินใจ 
ตามความเหมาะสม

7.  การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต้องอาศัยการจัดการบนความหลากหลายของภัยพิบัติ และ
การตัดสินใจจากข้อมูลความเสี่ยงที่มีความครอบคลุมในทุกมิติ โดยต้องได้มาจากกระบวน 
การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวาง และจ�าแนกตามเพศ อายุ และความ
พิการ นอกจากนี้ ยังต้องเป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
เข้าใจได้ง่าย มีความเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ล่อแหลม และค�านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.  การพัฒนา ปรับปรุง และขับเคลื่อนนโยบาย แผน การปฏิบัติ และกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ
และความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งนี้ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติมีความส�าคัญต่อการบรรลุ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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แนวนโยบาย 9.  ความเสี่ยงภัยพิบัติอาจเกิดได้จากปัจจัยทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับโลก อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากภัยพิบัติมีคุณลักษณะเฉพาะและขึ้นอยู่กับแต่ละ 
พื้นถิ่น จึงจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจให้ดีเสียก่อนที่จะก�าหนดมาตรการเพื่อการลด 
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

10.  การส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนโดยค�านึงถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพราะ
เป็นการจัดการกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยพิบัติ และมีความคุ้มทุนมากกว่าที่จะ 
มุ่งแต่เพียงการแก้ไขปัญหาหลังจากที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

11.   ในช่วงของการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติ ควรด�าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดความ 
เสี่ยงภัยพิบัติขึ้นมาใหม่ และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้หลักการ “ซ่อมสร้าง 
ให้ดีกว่าเดิม” และเพิ่มความรู้และความตระหนักต่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้แก่
ประชาชน

12.  การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องอาศัยความเป็น 
หุ้นส่วนที่เข้มแข็งของประชาคมโลก และความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความมุ่งมั่น 
ในการพัฒนา โดยเฉพาะจากประเทศที่พัฒนาแล้ว

13.  ประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนา ประเทศหมู่เกาะ ประเทศที่ไม่มี
พรมแดนติดทะเล และประเทศในทวีปแอฟริกา ตลอดจนประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
และประเทศอื่นๆ ที่เผชิญความเสี่ยงภัยบางประการ ยังจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง เพียงพอ และทันการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการเงิน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพจากประเทศที่พัฒนาแล้วและจากภาคี 
เครือข่าย โดยต้องเป็นการให้ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ�าเป็นที่ประเทศ
เหล่านั้นร้องขอ

2.  การด�าเนินการที่ส�าคัญภายใต้กรอบเซนได
2.1  เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Understanding disaster risks) กล่าวคือ แนวนโยบายและ

การปฏบิติัเพือ่การบรหิารจดัการความเสีย่งจากภัยพบิตัต้ิองตัง้อยูบ่นฐานของความเข้าใจในเรือ่งความเสีย่ง
จากภัยพิบัติในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ความเปราะบาง ศักยภาพ ความล่อแหลมของบุคคลและสินทรัพย์  
รวมถงึคุณลักษณะของภยั และสภาพแวดล้อม ทัง้นี ้ความรูใ้นเรือ่งดงักล่าวสามารถใช้เพือ่ประโยชน์ในการ
ประเมนิความเสีย่งภัยพบิตั ิการป้องกนัและลดผลกระทบจากภยัพบิตั ิตลอดจนการพฒันาและเตรยีมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถเผชิญเหตุภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2  เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ (Strengthening  

disaster risk governance to manage disaster risk) กล่าวคอื การบริหารจดัการความเสีย่งจากภยัพบัิติ
ในระดับชาต ิระดับภมูภิาค และระดบัโลก มคีวามส�าคญัอย่างมากต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ
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บริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดวิสัยทัศน์  
แผนงาน แผนสมรรถนะ แนวทางปฏิบัติ และการประสานงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน 
รวมถึงต้องสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ดังน้ัน  
การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อการป้องกัน ลดผลกระทบ เตรียม
ความพร้อม เผชญิเหต ุและฟ้ืนฟจูากภยัพบิตั ิจงึมคีวามจ�าเป็น อกีทัง้ยงัเอือ้ให้เกดิความร่วมมอืและความ
เป็นหุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัขบัเคลือ่นกลไกและเครือ่งมอืต่างๆ เพือ่การลดความเสีย่งจาก
ภัยพิบัติและการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.3  การลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือสร้างความพร้อมในการรับมือ และฟื้น

กลับโดยเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Investing in disaster risk reduction for resilience) กล่าวคือ การลงทุน
ของภาครัฐและเอกชนด้านการป้องกัน และลดความเสี่ยงภัยพิบัติทั้งที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง มี
ความจ�าเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และวัฒนธรรมให้แก่
ประชาชน ชุมชน และประเทศ ตลอดจนสินทรัพย์ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมรับ ปรับตัว และ 
ฟ้ืนกลบัเรว็เม่ือเกดิภยัพบิตั ิซึง่มาตรการในการส่งเสรมิการลงทนุดงักล่าวมคีวามคุม้ค่าและมปีระโยชน์ต่อ
การรักษาชีวิตและป้องกันตลอดจนลดความสูญเสีย อีกทั้งยังช่วยให้การด�าเนินการด้านฟื้นฟูบูรณะมี
ประสทิธภิาพอกีด้วย อย่างไรกด็ ีการด�าเนนิการดงักล่าวต้องท�าอย่างบรูณาการกนั โดยเฉพาะการพฒันา
ด้านที่ส�าคัญ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ การเกษตร น�้า การป้องกัน
แหล่งทรัพยากรน�้า การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน/เชิงอนุรักษ์ การคุ้มครองทางสังคม การพัฒนาพื้นที่เขตเมือง 
การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การจัดการและการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ การปกป้องระบบสาธารณปูโภคทีส่�าคญั การก่อสร้าง การใช้ประโยชน์
ที่ดินและการวางแผนทางสังคม การจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ที่อยู่อาศัย มรดกทางวัฒนธรรม การสร้างความ
ตระหนัก ระบบงบประมาณและกลไกการถ่ายโอนความเสี่ยงภัยพิบัติ

2.4  สนับสนุนการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัต ิเพือ่ให้การเผชญิเหตภุยัพบิติัมปีระสทิธภิาพ และ
การฟื้นฟูบูรณะที่เน้นการซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิม กล่าวคือ สืบเนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ความเสี่ยงภัยพิบัติ ซ่ึงรวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชาชนและสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ประกอบ
กับบทเรียนจากภัยพิบัติในอดีตที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า มีความจ�าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
เผชิญเหตุและการช่วยเหลือฟื้นฟูในทุกระดับ นอกจากนี้ สิ่งส�าคัญอีกประการ คือ การเสริมสร้างความ
มั่นใจให้แก่กลุ่มสตรีและผู้พิการให้มีภาวะผู้น�าและส่งเสริมความเท่าเทียมกันของหญิง ชาย ตลอดจนการ
ด�าเนินการขณะและหลังเกิดภัยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง นอกจากน้ี ภัยพิบัติที่เกิดข้ึนได้
แสดงให้เห็นว่าในช่วงของการฟื้นฟู และบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติจ�าเป็นต้องมีการเตรียมการตั้งแต่ก่อนเกิด
ภัยพิบัติ และเป็นโอกาสที่จะให้มีการซ่อมสร้างให้กลับมาดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยการน�าแนวทางการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนา
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3.  ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินการตามกรอบเซนได
ประชาสังคม อาสาสมัคร องค์กรอาสาสมัคร องค์กรชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ 

แบ่งปันความรู้เฉพาะด้าน และแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาและด�าเนินงานตามกรอบการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐาน และแผนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ร่วมด�าเนินแผนและยุทธศาสตร์ทุกระดับ ร่วม
และสนับสนุนการสร้างความตระหนัก วัฒนธรรมการป้องกัน และการให้ความรู้ด้านความเส่ียงภัยพิบัติ  
ผลกัดนัให้เกิดการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ดังนี้

3.1  การมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรี มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพ และในการก�าหนด การจัดหาทรัพยากร และการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และแผนงาน
โครงการด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติที่ค�านึงถึงความเสมอภาคของหญิงชาย ควรก�าหนดให้มีกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพที่เพียงพอต่อการเสริมสร้างความม่ันใจให้กับสตรีในการเตรียมความพร้อมและปรับ 
วิถีชีวิตให้สอดคล้องภายหลังจากเกิดภัยพิบัติ

3.2  เด็กและเยาวชน คอืผูน้�าการเปลีย่นแปลงและต้องได้รบัโอกาสตลอดจนช่องทางในการเข้ามา
มีส่วนร่วมด�าเนินการลดความเส่ียงภัยพิบัติ ภายใต้กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และหลักสูตรการศึกษาของ
ประเทศ

3.3  ผู้พิการและองค์กรท่ีท�างานด้านผู้พิการ มีความส�าคัญอย่างมากต่อการประเมินความเสี่ยง
ภัยพิบัติและในการร่วมก�าหนดและด�าเนินแผนที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะ โดยค�านึงถึงหลักการ
พื้นฐานการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม

3.4  ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และภูมิปัญญา ทีซ่ึง่ถอืเป็นสนิทรัพย์ทีม่คีณุค่าส�าหรบัการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติและควรน�าไปพิจารณาในการจัดท�านโยบาย แผน และกลไกต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้า

3.5  กลุ่มชนพื้นเมืองซึ่งมีประสบการณ์และความรู้วิถีเดิม มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาและ
ด�าเนินแผนและกลไกต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า

3.6 กลุ่มคนต่างด้าว และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ มีส่วนช่วยสร้าง
ภมูคิุม้กนัให้แก่ชมุชนและสงัคมบ้านเกดิ ตลอดจนสงัคมและชมุชนทีย้่ายไปอยู ่ซึง่จ�าเป็นต้องน�าไปประกอบ
การจัดท�าและขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

3.7  นักวิชาการ หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย และหน่วยงานเครือข่าย มีหน้าที่ให้
ความส�าคญักับปัจจัยทีก่่อให้เกดิความเสีย่งภยัพบัิตแิละสภาพเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ตามตวัแปรต่างๆ รวม
ถงึความเสีย่งภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ในระยะกลางและระยะยาว เพิม่งานวจิยัเพือ่การน�าไปใช้ในระดบัภมูภิาค 
ชาติ และท้องถิ่น สนับสนุนการด�าเนินการของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนความ
เชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

3.8  ผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการเงิน ได้แก่ ผูก้�ากบักฎระเบยีบทางการเงนิ และ
ผูต้รวจบญัช ีรวมถงึมลูนธิ ิมหีน้าทีน่�าแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งภยัพบิตั ิรวมถงึหลกัการสร้าง
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งที่การลงทุนบนฐานข้อมูลความเสี่ยงภัยพิบัติ โดย
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เฉพาะวสิาหกิจขนาดย่อม เลก็ และกลาง ร่วมสร้างความตระหนกัและจดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานและลกูค้า 
ร่วมด�าเนินการและสนบัสนนุการท�าวิจยัและการสร้างนวตักรรมตลอดจนการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยโีดย
ความสมคัรใจของหน่วยงานทีต่กลงมคีวามร่วมมอืกนั แลกเปลีย่นและเผยแพร่ความรู ้แนวทางการปฏบิตัิ 
และข้อมูลท่ีจ�าเป็น มส่ีวนร่วมในการพฒันากรอบการปฏบิตัแิละมาตรฐานทางเทคนคิทีน่�าหลกัการภยัพบิตัิ
มาใช้

3.9 สื่อ มีหน้าที่ด�าเนินการอย่างแข็งขันและไม่เลือกปฏิบัติในการสร้างความตระหนักและความ
เข้าใจ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลความเส่ียงภัยพิบัติ ที่ถูกต้องและจ�าเป็นตั้งแต่ระดับท้องถ่ิน ชาติ ภูมิภาค 
และโลก ในรปูแบบทีเ่ข้าใจง่าย ได้มาอย่างโปร่งใส และเข้าถงึได้ง่าย โดยร่วมมอือย่างใกล้ชดิกบัหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบระดบัชาต ิด�าเนนิการตามนโยบายการสือ่สารเพือ่การลดความเสีย่งภยัพบิตั ิให้การสนบัสนนุ
ตามความเหมาะสมในระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการช่วยชีวิต และกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมที่ให้ความส�าคัญกับการป้องกันและการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการให้ความรู้และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของแต่ละประเทศ

จะเหน็ได้ว่า กรอบการลดความเสีย่งภยัพบิตัเิซนไดนัน้เป็นกรอบการปฏบิติัทีถ่กูออกแบบมาอย่าง
ละเอียดและมีความชัดเจนมากกว่ากรอบของเฮียวโกะในอดีต ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการที่แต่ละ
ประเทศไม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างเป็นรปูธรรม และไม่สามารถสะท้อนผลผลติหรือผลลพัธ์ทีไ่ด้เด่นชดั
นักจากกรอบการด�าเนินงานการลดความเสี่ยงเฮียวโกะ ซึ่งกลไกส�าคัญที่จะสามารถก�าหนดทิศทางในการ
ลดความเส่ียงภัยพิบัติให้กับประเทศได้ดีที่สุด คือการน�าเอากรอบการด�าเนินการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 
เซนได ที่ประกอบด้วย “ล�าดับความส�าคัญที่ควรต้องด�าเนินการ (Sendai Priorities)” และ “ตัวชี้วัดผล
ผลิตและผลลัพธ์ของการด�าเนนิการตามล�าดบัความส�าคญั” ดงักล่าวมาด�าเนนิการในทางปฏบิตั ิและมกีาร
จัดวางระบบการติดตามให้เกิดผลตามล�าดับในทุกๆ ระดับการปฏิบัติ

ปัญหาที่สะท้อนจากกรอบการด�าเนินงานเซนไดน้ีในมุมหน่ึง คือความเป็นเทคนิคของกรอบการ
บริหารจัดการความเสีย่ง (Disaster Risk Management) และกระบวนการลดความเส่ียง (Disaster Risk 
Reduction) ทีเ่ม่ือถ่ายทอดลงสูก่ารออกแบบเพือ่การปฏบิตัภิายใต้เงือ่นไขการเมอืงการปกครอง ศักยภาพ
ของทรัพยากร ปัญหาความยากจนและความไม่สงบในแต่ละประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรมความปลอดภัย
และการด�าเนินงานของแต่ละประเทศแล้วนั้น ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะสามารถน�ากรอบการปฏิบัติที่แม้ว่าจะ
ละเอียดและเป็นรปูธรรมไปปฏบิตัไิด้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืระดบัการพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการการลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่มีอยู่ในแต่ละประเทศนั้น จะเป็นปัจจัยที่
ท�าให้เกดิความยากในการน�ากรอบการลดความเสีย่งเซนไดไปปฏบิตั ิเพราะภายใต้กรอบนีน้ัน้ ล้วนเป็นการ
เน้นมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างเป็นส่วนมาก ซึ่งเท่ากับว่าประเทศต่างๆ นั้นต้องมีการพัฒนาเชิง
โครงสร้างที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่งไว้แล้วด้วย

ส�าหรบัประเทศไทย แม้นโยบายด้านการบรหิารจดัการความเสีย่งภยัพบิตัขิองชาตจิะมีสถานะเป็น
เพียงกรอบนโยบาย และใช้การออกแบบยุทธศาสตร์และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เป็นหลกัส�าคญัในการถ่ายทอดกรอบการด�าเนนิงาน เป้าหมายหลักส�าคญัถกูก�าหนดยดึโยงอยู่กบัเป้าหมาย
และการด�าเนินการตามกรอบนีอ้ยูแ่ล้ว ความได้เปรียบของการจดัระบบล�าดบัความส�าคญัของงานท่ีต้องท�า 
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และถ่ายทอดลงสูก่ารปฏบิตัริะดบัต่างๆ จะช่วยให้สามารถตดิตามความก้าวหน้าของการด�าเนนิการได้ง่าย 
และผู้ปฏิบัติสามารถท�าความเข้าใจได้ว่าด�าเนินการในล�าดับความส�าคัญนั้นด้วยทิศทางใด และน�าไปสู่
ผลลัพธ์ใดในที่สุด ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคใหญ่ของประเทศไทยคือองค์ประกอบเชิงสถาบันไม่สามารถตาม
ความรู้และการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงภัยพิบัติได้ทัน การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบการใช้
ทรัพยากร การจัดวางสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานในการตอบสนองต่อประเด็นสาธารณะท่ีเป็นสห-
วทิยาการ การพฒันาศกัยภาพบุคลากรทีต้่องปฏบิตังิานการบรหิารจดัการความเสีย่งภัยพบิตัใินฐานะงาน
เทคนิค รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมความปลอดภัยและวิถีการพัฒนาให้สอดคล้องกับการปรับตัวสู่
ความสามารถในการอยู่กับความเสี่ยงภัยพิบัติอย่างชาญฉลาดขึ้นอย่างแท้จริง

กิจกรรม 11.4.2

เนื้อหาสาระของกรอบการด�าเนินการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเซนไดนั้น มีประเด็นใดที่นักศึกษา 
คิดว่ามีความยากต่อการน�าไปปฏิบัติมากที่สุด

แนวตอบกิจกรรม 11.4.2

การลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือ และฟื้นกลับโดย
เร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Investing in disaster risk reduction for resilience) กล่าวคือ การลงทุนของ
ภาครฐัและเอกชนด้านการป้องกนั และลดความเสีย่งภยัพบิตัทิัง้ทีใ่ช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง มีความ
จ�าเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน 
ชุมชน และประเทศ ตลอดจนสินทรัพย์ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมรับ ปรับตัว และฟื้นกลับเร็ว
เมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวมีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อการรักษา
ชีวิตและป้องกันตลอดจนลดความสูญเสีย อีกทั้งยังช่วยให้การด�าเนินการด้านฟื้นฟูบูรณะมีประสิทธิภาพ
อีกด้วย อย่างไรก็ดี การด�าเนินการดังกล่าวต้องท�าอย่างบูรณาการกัน เพราะการพัฒนาที่ไม่สมมาตรจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงเสียเอง




