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บทคดัยอ่ 
 

 

กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนมคีวามเสีย่งสงูตอ่ปัญหาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่เป็นไปตามหลกัฐานทีพ่บวา่มกีาร
เกดิภัยพบิตัแิละผลกระทบจากภัยพบิตัเิพิม่มากขึน้ในชว่งกอ่นหนา้นี ้
อกีทัง้ยังปรากฏอยูใ่นงานวจัิยใหม่ๆ  ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการคาดคะเน
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศดว้ยเชน่กนั กลุม่ประเทศสมาชกิ
อาเซยีนอยูบ่นวถิทีางสูก่ารพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งรวดเร็ว 
ซึง่คาดการณ์วา่การพัฒนาของกลุม่ประเทศดงักลา่วจะตัง้อยูบ่น
ความเสีย่งหากไมเ่รง่ระบภัุยคกุคามจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศอยา่งเพยีงพอและเรง่ดว่น นอกจากนี ้การนําเรือ่งการลด
ความเสีย่งจากภัยพบิตั ิ(DRR) และการปรับตวัเพือ่รับมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (CCA) ไปบรรจไุวใ้นแผนพัฒนาระดบั
ทอ้งถิน่และระดับประเทศยังชว่ยใหร้ะบภัุยคกุคามจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจาก
แผนพัฒนาจะทําใหกํ้ากับดแูลความเสีย่งตอ่สภาพแวดลอ้มและ 
ลดความเสีย่งในระยะยาวได ้(ภาพ 1)  

ภาพที ่1 การบรูณาการองคป์ระกอบการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศลงในกรอบการตดัสนิใจทีม่อียู ่เพือ่ใชใ้นการลด
ความเสีย่งจากภัยพบิตั ิ
ทีม่า : คณะทํางานในโครงการของ JICA  

 
 
ดว้ยตระหนักถงึความจําเป็นทีจ่ะตอ้งนําเรือ่ง DRR และ CCA ไป
บรูณาการรวมกับนโยบายและการบรหิารงานภาครัฐของกลุม่ประเทศ
สมาชกิอาเซยีนนีเ้อง JICA จงึไดส้นับสนุนใหดํ้าเนนิโครงการเพือ่ 
‘เสรมิสรา้งประสทิธภิาพกรอบการทํางานเชงินโยบายและการ
บรหิารงานภาครัฐเพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการในดา้น DRR และ CCA’ 
โดยโครงการมุง่หมายทีจ่ะประเมนิระดบัการบรูณาการระหวา่ง
องคป์ระกอบในดา้น CCA กบันโยบายดา้น DRR และสถาบนัที่
เกีย่วขอ้งซึง่มอียูใ่นปัจจบุนั และมุง่หมายทีจ่ะวางแนวปฏบิตัทิีด่เีพือ่
ลดความเสีย่งระดบัสงูสดุ ซึง่อาจนําไปใชไ้ดท่ั้วทัง้ภมูภิาค 
 
คณะทํางานในโครงการของ JICA ไดว้างแนวปฏบิตัทิีด่ไีวจํ้านวน
หนึง่สําหรับใหก้ลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนนําไปใชเ้พือ่บรูณาการ
เรือ่ง DRR กบั CCA เขา้ดว้ยกนั ซึง่แนวปฏบิตัทิีด่ดีงักลา่วเป็นสิง่ที่
ไดม้าจากการทบทวนงานวจัิย การสอบถามผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกีย่วขอ้ง และการลงพืน้ทีภ่าคสนาม (ภาพที ่2) โดยคณะทํางานได ้
คดัเลอืกแนวปฏบิตัทิีเ่ปลีย่นแปลงได ้นําไปปรับใชไ้ด ้และเป็น
แนวทางอา้งองิทีด่สํีาหรับทกุประเทศในกลุม่ประเทศสมาชกิ
อาเซยีน โดยครอบคลมุขอบเขตตา่ง ๆ อยา่งกวา้งขวางทัง้เรือ่งน้ํา
ทว่ม พาย ุดนิถลม่ และภัยแลง้ นอกจากนี้ ยังรวมถงึการคาดคะเน
สภาพภมูอิากาศแบบยอ่สว่นเพือ่ประเมนิความเสีย่งและวธิปีฏบิตั ิ
แบบบรูณาการโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย ยทุธศาสตรก๋ารบรหิาร
จัดการ และระบบการระดมทนุดา้น DRR และ CCA ดว้ยเชน่กนั 
ดงันัน้ แนวปฏบิตันิีจ้งึมปีระโยชน์สําหรับงาน DRR และ CCA อยา่ง
มากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวธิปีฏบิัตใินรปูแบบการดําเนนิงานตามปกต ิ
 
แนวปฏบิตัทิีด่ภีายใตก้ารคดัสรรดังกลา่วนีจ้ะแบง่ออกเป็นหก
ประเภท คอื กฎหมาย ระเบยีบและนโยบาย การออกแบบโครงสรา้ง
การบรหิารงานภาครัฐ โครงสรา้งดา้นการจัดหาเงนิทนุ การประเมนิ
ความเสีย่ง การวางแผนและการดําเนนิงาน และการสรา้งศกัยภาพ 
โดยแนวปฏบิตัทิีด่จีะมคํีาอธบิายเกีย่วกบัขอ้ดแีละองคป์ระกอบของ 
DRR และ CCA  เพือ่ใหป้รับขยายระบบใหส้อดคลอ้งกบัการรองรับ
แหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิไดต้อ่ไป 

 
โครงสรา้งแนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
โดยรวมแลว้แมจ้ะพบวา่แนวปฏบิัตทิีด่ชีว่ยใหภ้มูภิาคอาเซยีน
กา้วหนา้อยา่งมากในดา้น DRR และ CCA แตใ่นความเป็นจรงิถอืวา่
ยังหา่งไกลจากการบรรลศุกัยภาพอยา่งเต็มรปูแบบในหลาย ๆ ดา้น 
ดงันัน้ แมค้วามคบืหนา้ทีเ่กดิขึน้จะเป็นเรือ่งน่ายกยอ่ง แตก่ลุม่
ประเทศสมาชกิอาเซยีนยังอยูใ่นสถานะทีต่อ้งพจิารณาทบทวนความ
พยายามของตน และปรับแกเ้พือ่กําหนดแนวทางทีเ่หมาะสมสําหรับ
ปีตอ่ ๆ ไป   
 
กฎหมาย ระเบยีบ และนโยบาย : มบีางประเทศในกลุม่ประเทศ
สมาชกิอาเซยีนทีบ่รูณาการดา้น DRR และ CCA ไวใ้นแผนพัฒนา
ประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม (ยกตวัอยา่งเชน่ แผนพัฒนาประเทศ
ฟิลปิปินส)์ ซึง่เป็นการผลกัดนัใหท้กุกระทรวงในกลุม่งานและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งระบปุระเด็นปัญหาตา่ง ๆ เหลา่นีล้งในแผนงาน
และยทุธศาสตรใ์นระดบัภาคสว่นไดต้อ่ไป นอกจากนี ้นโยบาย
ดงักลา่วยังชว่ยเรือ่งการระดมแหลง่เงนิทนุสําหรับหน่วยงานรัฐทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดับทอ้งถิน่ไดต้ามตอ้งการ เพือ่ใหนํ้าไปใชก้ับ
แผนงานและการดําเนนิโครงการดา้น DRR และ CCA ไดจ้รงิ สว่น
ในระดบัอืน่พบวา่ประเทศอืน่ในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน เชน่ 
ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม อนิโดนเีซยี และกมัพชูา ไดพั้ฒนาแผนปฏบิตั ิ
การเฉพาะภาคสว่น เพือ่ผลกัดนัวาระเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศไปสูร่ะดบับคุคลเพือ่ใหเ้กดิผลตา่งอยา่งแทจ้รงิในการ
ดําเนนิงานของกระทรวงตา่ง ๆ  

การสรา้งเอกภาพเพือ่รบัมอืกบัความ
เสีย่งจากภยัพบิตัแิละการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ 

การรวบรวมแนวปฏบิตัทิีด่สํีาหรับใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรูณาการเรือ่งการ
ลดความเสีย่งจากภัยพบิตั ิ(DRR) และการปรับตัวเพือ่รับมอืกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ (CCA) ของภมูภิาคอาเซยีน  
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ในกลุม่งานดา้นนีซ้ ึง่แผนงานระดบัภาคสว่นจะเป็นเครือ่งกําหนด
ลําดบัความสําคัญของภาระหนา้ที ่และชว่ยเพิม่อํานาจการแทรกแซง
ในระดบักระทรวง โดยพบวา่ในภมูภิาคอาเซยีนจะใชแ้ผนงานดา้น 
DRR และ CCA ในระดบัทอ้งถิน่ (ในประเทศสว่นใหญข่องกลุม่
ประเทศสมาชกิอาเซยีน) กนัอยา่งแพรห่ลาย ซึง่แผนงานดา้น DRR 
ระดบัชมุชนของภมูภิาคจะโดดเดน่กวา่แผนงานดา้น CCA ระดบั
ทอ้งถิน่ ทัง้นี ้การมแีผนงานระดบัทอ้งถิน่จะเป็นเครือ่งชว่ยใหเ้กดิ
การบรูณาการงานดา้น DRR และ CCA ระดบัทอ้งถิน่ แมว้า่ขณะนีจ้ะ
ยังไมป่รากฏตวัอยา่งใหม ่ๆ ทีช่ดัเจนก็ตาม     
 
การออกแบบโครงสรา้งการบรหิารงานภาครฐั : ลําพังเฉพาะ
การประกาศใชก้ฎหมาย ระเบยีบ และแผนงานเพยีงสว่นเดยีวยอ่มไม่
สง่ผลใหเ้กดิการนําไปใชจ้รงิ หากไมม่กีลไกดา้นการบรหิารงาน
ภาครัฐรองรับ และขณะเดยีวกนักลุม่ประเทศสมาชกิอาซยีนตอ้ง 
คอ่ย ๆ ประสานกลไกการบรหิารงานภาครัฐของตนใหส้อดคลอ้งกบั
การออกกฎหมายและกฎระเบยีบใหมอ่ยา่งตอ่เนือ่งรว่มดว้ย การ
ออกแบบโครงสรา้งการบรหิารงานภาครัฐดงักลา่วนีจ้ะตอ้งมขีอบเขต
ทีค่รอบคลมุตัง้แตร่ะดับประเทศไปจนถงึระดับทอ้งถิน่ โดยให ้
สอดคลอ้งกบัการออกกฎหมายและกฎระเบยีบ ยกตวัอยา่งเชน่ 
ระบบงานดา้น DRM ระดบัประเทศของฟิลปิปินส ์กมัพชูา และ
อนิโดนเีซยี ซึง่พัฒนาขึน้เป็นอยา่งดตีัง้แตร่ะดับประเทศไปจนถงึ
ระดบัทอ้งถิน่ และเรือ่ยลงไปถงึระดบัชมุชน    

ระบบการบรหิารงานภาครัฐบางสว่นไดรั้บการพัฒนาขึน้โดยมุง่เนน้ที่
การตอบสนอง ซึง่จะปรากฏตน้แบบใหเ้ห็นเพิม่ขึน้หลงัจากนําไปใช ้
เพือ่ลดความเสีย่งจากภัยพบิตั ิลดความเสีย่งในระยะยาว และสรา้ง
ความสามารถในการฟ้ืนฟกูลบัคนืสูส่ภาพเดมิ อยา่งไรก็ตาม 
นอกจากจะมรีะบบการบรหิารงานภาครัฐทีมุ่ง่เนน้เรือ่ง DRR แลว้ 
กระทรวงตา่ง ๆ ในกลุม่งานยังตอ้งใชค้วามพยายามในการปรับปรงุ
กระทรวงของตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ดว้ยการบรูณาการเรือ่ง
การวางแผนงาน 
 
 
 
 

 
 
 
รว่มกบักรมกองตา่ง ๆ ยกตวัอยา่งเชน่ หน่วยงานพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานระดบัภมูภิาค (BPIW) ของกระทรวงโยธาธกิารและการ
เคหะ (PU) ในประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่ประสบความสําเร็จดา้นการ
กําหนดนโยบาย แผนงาน ยทุธศาสตร ์มาตรฐานกระบวนการ
ดําเนนิงานและแนวทางปฏบิตัใินระดบัภาคสว่น นอกจากนี ้ยังมี
ตวัอยา่งคลา้ย ๆ กนัในแงก่ารพัฒนาปรับปรงุการประสานงานแบบ
ขา้มภาคสว่น เชน่ ในประเทศฟิลปิปินส ์ซึง่ใชว้ธิรีา่งบนัทกึความ
เขา้ใจรว่มกนัระหวา่งสภาบรหิารและลดความเสีย่งจากภัยพบิตั ิ
แหง่ชาต ิ(NDRRMC) กบัคณะกรรมการดา้นการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศแหง่ประเทศฟิลปิปินส ์เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพใน
การประสานงานและความรว่มมอื สว่นในระดบัทอ้งถิน่มตีวัอยา่ง
ของสํานักงานบรหิารจัดการลุม่น้ําในอนิโดนเีซยี ซึง่มบีทบาทใน
การชว่ยสง่เสรมิความรว่มมอืและการประสานงานดา้นบรหิาร
จัดการลุม่แมน้ํ่าแบบขา้มพรมแดน อกีทัง้ยังมบีทบาทสําคญัใน
ดา้นการบรูณาการงาน DRR และ CCA 
 

โครงสรา้งดา้นการจดัหาเงนิทนุ : การจัดหาเงนิทนุเป็น
องคป์ระกอบสําคัญประการหนึง่ของนโยบายและแผนงานซึง่จะทํา
ใหเ้กดิเป็นโครงการและแผนงานจัดหาเงนิทนุอยา่งเป็นรปูธรรม 
และสง่ผลใหก้ารดําเนนิงานมรีากฐานทีม่ั่นคงในระยะยาว แตพ่บวา่
ขอ้จํากดัเรือ่งการหาเงนิทนุเป็นอกีหนึง่มลูเหตสํุาคัญทีก่ลายเป็น
ขอ้จํากดัในการดําเนนิงานของภมูภิาคนีด้ว้ยเชน่กนั ดงันัน้ กลุม่
ประเทศสมาชกิอาเซยีนจงึอยูใ่นชว่งระหวา่งคดิคน้นวัตกรรม เพือ่
ลดความเสีย่งในการจัดหาเงนิทนุดว้ยการวางแนวทางปฏบิตัไิว ้
สว่นหนึง่

ภาพที ่2 พืน้ทีท่ีค่ณะทํางานในโครงการของ JICA ไดล้งตรวจเยีย่ม เพือ่วางแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนชว่งเดอืนกนัยายน 2559 – กมุภาพันธ ์2560 
ทีม่า : คณะทํางานในโครงการของ JICA 
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รวมถงึจัดตัง้กองทนุลดความเสีย่งจากภัยพบิตัใินระดบัทอ้งถิน่
ข ึน้ เชน่ ในประเทศฟิลปิปินส ์อนิโดนเีซยี และกมัพชูา ไปจนถงึ
การวางมาตรการดแูลเรือ่งการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิอยา่ง
ท่ัวถงึ (ภาพ 3) ยกตวัอยา่งเชน่ ประเทศฟิลปิปินสแ์ละ
อนิโดนเีซยีซึง่มฐีานะยากจนและเสีย่งตอ่การ เขา้ถงึระบบ
การเงนิระดบัจลุภาค ซึง่ภาคสว่นการธนาคารตามปกตเิขา้ถงึ
ไมไ่ด ้ดงันัน้ จงึตอ้งอาศยัความรว่มมอืเฉพาะทางระหวา่ง
ภาครัฐ-เอกชน เพือ่ชว่ยใหก้ลุม่ประเทศสมาชกิดําเนนิมาตรการ
ตา่ง ๆ ได ้เชน่ การประกนัความเสีย่งและระบบการเงนิระดบั
จลุภาค ซึง่นํามาตรการดงักลา่วไปใชอ้ยา่งแพรห่ลายมากขึน้
อยา่งรวดเร็วในหลาย ๆ ประเทศทีข่ยายขอบเขตมาตรการลด
ความเสีย่งดา้นเงนิทนุ (เชน่ ฟิลปิปินส ์และอนิโดนีเซยี) 
นอกจากนี ้ยังมมีาตรการเชงินวัตกรรม เชน่ เครือ่งมอื 
Expenditure Tagging ทีจ่ะชว่ยใหป้ระเทศตา่ง ๆ นําไปใชใ้น
การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การดําเนนิงานดา้น DRR และ CCA ได ้(เชน่ เวยีดนาม และ
ฟิลปิปินส)์ และมาตรการดงักลา่วนีย้ังชว่ยใหเ้กดิการปฏริปูงาน
บรหิารความเสีย่งโดยรวมในระยะยาวอกีดว้ย 

 
ภาพที ่3 การขยายขอบเขตนวตักรรมลดความเสีย่งดา้นเงนิทนุ เชน่ 
ระบบการเงนิระดับจลุภาคและการประกนัภัยมขีอบเขตกวา้งมาก  
ทีม่า : คณะทํางานในโครงการของ JICA 

 
 

การประเมนิความเสีย่ง : การประเมนิความเสีย่งจะทําใหผู้ม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีไดรั้บทราบถงึผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัภัยพบิตัติาม
ระดบัทีกํ่าหนด ซึง่จะทําใหต้ดัสนิใจเกีย่วกบัยทุธศาสตรท์ี่
เหมาะสมได ้ดงันัน้ การจัดทําฐานขอ้มลูเรือ่งผลกระทบภัยพบิตัทิี่
เชือ่ถอืไดทั้ง้โดยมหีรอืไมม่ขีอ้มลูเรือ่งผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ จงึถอืเป็นขัน้ตอนแรกในการประเมนิ
ความเสีย่งอยา่งจรงิจัง และมหีลายประเทศในภมูภิาคทีร่เิร ิม่ใช ้
มาตรการตา่ง ๆ เพือ่บรูณาการ สรา้งมาตรฐาน และผนวก
ฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งรวมกบัขอ้มลูเรือ่งความสญูเสยีและความ
เสยีหายจากภัยพบิตั ิสภาพอากาศ และภมูอิากาศ เชน่ ในประเทศ
อนิโดนเีซยีมฐีานขอ้มลูเรือ่งความสญูเสยีจากภัยพบิตัทิีพั่ฒนาขึน้
จากซอฟตแ์วรเ์สร ี(โอเพนซอรส์) เพือ่ใหว้เิคราะหค์วามสญูเสยี
จากภัยพบิตัโิดยอา้งองิจากขอ้มลูในอดตีไดง้า่ย และเพือ่ใหเ้ขา้ใจ
ถงึแนวโนม้และผลกระทบภัยพบิตั ินอกจากนี ้หากจะมองในระดบั
ภมูภิาคยังมคีณะกรรมาธกิารแมน้ํ่าโขงทีเ่ป็นเจา้ภาพจัดระบบ
แบง่ปันฐานขอ้มลูทางอทุกวทิยาและระบบพยากรณ์น้ําทว่มสําหรับ
ชว่ยแจง้เตอืนกลุม่ประเทศทีอ่ยูใ่นลุม่แมน้ํ่าโขงตอนลา่ง อกีทัง้ยัง
มศีนูยเ์ครอืขา่ยงานวเิคราะหว์จัิยและฝึกอบรมการเปลีย่นแปลง
ของโลกแหง่ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้(Southeast Asia 
START Regional Center) ทีเ่ป็นเจา้ภาพจัดทําระบบแจกจา่ย
ฐานขอ้มลู เพือ่ชว่ยประเมนิผลกระทบ ความเสีย่ง และการปรับตวั
เพือ่รับมอืกบัการเปลีย่นแปลง โดยครอบคลมุอาณาเขตหลาย ๆ 
ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ในขณะทีก่ารจัดทํา
แผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่สีย่งภัยคอ่ย ๆ พัฒนาขึน้ในภมูภิาคอยา่งชา้ ๆ ก็
ควรใหค้วามสําคัญเป็นพเิศษกบัการจัดทําแผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่สีย่ง
ภัยจากดนิถลม่ในประเทศไทยดว้ย เพือ่จะไดว้เิคราะหพ์ืน้ทีเ่สีย่ง
ภัยดนิถลม่และระบหุมูบ่า้นทีเ่สีย่งภัยดนิถลม่ไดอ้ยา่งชดัเจน 
เนือ่งจากปัญหานีเ้ป็นปัญหาทีค่รอบคลมุตัง้แตร่ะดบัประเทศไป
จนถงึระดบัหมูบ่า้น และการประเมนิความเสีย่งซึง่ถอืเป็นสว่น
สําคญัของการวางแผนงานดา้น DRR มักจะตอ้งอาศยัอา้งองิจาก
องคค์วามรูเ้รือ่งของผลกระทบจากภัยพบิตัใินอดตี ดงันัน้ จงึ
จําเป็นตอ้งนําเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคตทีจ่ะ 

 

สง่ผลกระทบตอ่ความรนุแรงและระยะเวลาทีจ่ะเกดิความเสีย่งจากภัย
ธรรมชาตไิปผนวกรวมกบัการประเมนิความเสีย่ง เพือ่ใหล้ดความเสีย่ง
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ยกตวัอยา่งเชน่ การจัดทําแผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่ง
ภัยน้ําทว่มในประเทศมาเลเซยีสําหรับใชค้าดการณ์การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ ก็เป็นวธิทีีช่ว่ยใหเ้ห็นภาพแนวโนม้ในการเกดิผล
กระทบจากน้ําทว่มซึง่จะเชือ่มโยงไปถงึการระบรุะดับการเกดิน้ําทว่ม
ตอ่ไปในอนาคต (ภาพที ่4) ในทํานองเดยีวกนัสถาบนัอตุนุยิมวทิยา 
อทุกวทิยา และการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศแหง่ชาต ิ(IMHEN) 
ของประเทศเวยีดนามก็ไดจั้ดทํา 

ภาพที ่4 การบรูณาการการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเขา้กบั
การจัดทําแผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่สีย่งภัยจะเป็นเครือ่งมอืเชงินโยบายทีท่รง
ประสทิธภิาพ  
ทีม่า : JPS และ NAHRIM ประเทศมาเลเซยี 
 
แผนทีแ่สดงพืน้ทีอ่ทุกภัยบรเิวณชายฝ่ัง โดยอา้งองิจากการเพิม่
สงูขึน้ของระดบัน้ําทะเลตามคาดการณ์ 

การวางแผนและการดาํเนนิงาน : ภมูภิาคอาเซยีนมคีวามเป็นเลศิ
ในดา้นการวางแผนและดําเนนิงานรวบรวมองคค์วามรูแ้ละ
แหลง่ขอ้มลูทัง้หมด เพือ่ใหเ้กดิการแทรกแซงอยา่งเป็นรปูธรรมทัง้
ระดบัประเทศและระดับทอ้งถิน่ โดยเฉพาะทกุ ๆ ดา้นทีอ่ยูภ่ายใต ้
แนวปฏบิตัทิีด่ตีามทีไ่ดอ้ธบิายไวก้วา้ง ๆ เนือ่งจากปรากฏวา่มแีนว
ปฏบิตัทิีด่ซี ึง่จัดอยูใ่นประเภทนีม้ากพอสมควร อกีทัง้ยังเป็นเพราะ
กลุม่ประเทศสมาชกิมุง่มั่นทีจ่ะวางรากฐานการขยายพันธกจิดา้นนีใ้ห ้
มั่นคงมาอยา่งยาวนานและมพัีนธมติรมากมายทีป่ระสงคจ์ะรว่มงาน
พัฒนากบัรัฐบาลและชมุชนในทอ้งถิน่   

ในจํานวนแนวปฏบิตัทิีด่ทัีง้หมดภายใตก้ารวางแผนและการ
ดําเนนิงานดงัอธบิายขา้งตน้นัน้พบวา่แนวปฏบิตัเิรือ่งการป้องกนัและ
ลดผลกระทบจากน้ําทว่มถอืวา่สําคญัมากทีส่ดุ ตามมาดว้ยเรือ่งพาย ุ
ดนิถลม่ และภัยแลง้ 

อยา่งไรก็ตาม แนวปฏบิตัสิว่นใหญจ่ะเกีย่วขอ้งกบัการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐาน โดยในชว่งไมก่ีปี่มานีพ้บวา่มตีวัอยา่งทีน่่าสงัเกต
ซึง่จัดอยูใ่นประเภทสิง่แวดลอ้มและสงัคมใหห้ยบิขึน้มาเป็นตวัอยา่ง
ไดน้อ้ยมาก แตถ่อืไดว้า่กรมโยธาธกิารและทางหลวง (DPWH) ของ
ประเทศฟิลปิปินสเ์ป็นอกีหนึง่ตวัอยา่งของภมูภิาคนีท้ีนํ่าเรือ่งการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมาเป็นขอ้พจิารณาในการออกแบบ
หลกัเกณฑต์า่ง ๆ นอกจากนี ้เรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัชนดิตา้นภย้น้ําทว่มเป็น
ทีแ่พรห่ลายในภมูภิาคอาเซยีนเชน่กนั เนือ่งจากผลพวงการใชช้วีติกบั
การเผชญิน้ําทว่มมาเป็นเวลาหลายปี จงึทําใหห้ลายประเทศ เชน่ 
กมัพชูา เวยีดนาม บรไูนดารสุซาลาม และฟิลปิปินส ์มุง่เนน้วา่จําเป็น
จะตอ้งบรรจคุณุสมบตัใินการตา้นภัยน้ําทว่มไวใ้นประมวลกฎหมาย
และเทศบญัญัตเิกีย่วกบัอาคาร นอกจากนี ้ยังมตีวัอยา่งความพยายาม
ควบคมุปัญหาน้ําทว่มบรเิวณแมน้ํ่าพะโคของประเทศเมยีนมา 
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ซึง่เป็นกรณีทีม่ลีักษณะพเิศษเนือ่งจากใชว้ธิผีสมผสานระหวา่งการ
ใชอ้า่งชะลอน้ํา การสรา้งชอ่งทางผันน้ําขึน้ใหม ่และมอีา่งเก็บน้ํา
หลาย ๆ กลุม่ตามแนวแมน้ํ่าพะโค และลําน้ําสาขาซึง่ลดปัญหาน้ํา
ทว่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สว่นปัญหาน้ําทว่มทีเ่กดิจากแมน้ํ่าสะ
โตงซึง่อยูใ่นละแวกใกลเ้คยีงยังจําเป็นตอ้งหาวธิจัีดการแกไ้ขแบบ
บรูณาการ นอกจากนี ้ยังมเีรือ่งการออกแบบเขือ่นโดยเพิม่
คณุสมบตัใิหห้ลากหลายพรอ้มดว้ยคณุประโยชนทั์ง้ในแงเ่ศรษฐกจิ
และสงัคม ยกตวัอยา่งเชน่ เขือ่นจาตลิหูลุบนแมน้ํ่าจตีารมุใน
ประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่ใชว้ธิดํีาเนนิงานแบบบรูณาการรว่มกบัเขือ่น
ทีม่กีารใชเ้ป็นไฟฟ้าพลงัน้ําอกีสองแหง่ทีอ่ยูต่อนบน นอกจากนี ้
การรว่มกนัใชอํ้านาจตลุาการของสมาคมผูใ้ชน้ํ้า เพือ่จํากดัการใช ้
น้ําในระบบชลประทานในหลาย ๆ ประเทศของกลุม่ประเทศสมาชกิ
ก็ถอืเป็นประโยชนต์อ่การใชแ้นวปฏบิตัเิรือ่งการบรหิารจัดการน้ํา
อยา่งมปีระสทิธภิาพเชน่กนั (เชน่ กมัพชูา ฟิลปิปินส ์และ
อนิโดนเีซยี) ยกตวัอยา่งเชน่ วธิกีาร ‘ปิดวงจรน้ํา’ ของประเทศ
สงิคโปร ์ซึง่ถอืเป็นวธิทีีค่รอบคลมุเรือ่งการแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
น้ํา (ภาพที ่5)  

ภาพที ่5 การปิดวงจรน้ําเป็นวถิทีางแหง่อนาคตเพือ่ภมูภิาคอาเซยีน
โดยรวมทัง้หมด 
ทีม่า : PUB ประเทศสงิคโปร ์
 
การใชน้ํ้าทีผ่า่นการรไีซเคลิและน้ําจดืในระบบชลประทานรว่มกนัจะ
ชว่ยลดผลกระทบเรือ่งภัยแลง้ในรัฐปะลสิของประเทศมาเลเซยี 
และการขยายขอบเขตการเกษตรเชงิอนุรักษ์จะชว่ยใหเ้กษตรกรยัง
ชพีไดด้ว้ยการปลกูพชืเป็นแนวกันชน เพือ่ป้องกนัผลกระทบรนุแรง
ทีเ่กดิจากปัญหาฝนตกชกุในอนิโดนเีซยี ดงันัน้ ระบบใหคํ้าแนะนํา
เชงิอทุก-อตุนุยิมวทิยาแบบเฉพาะเจาะจงพืน้ทีจ่งึถอืวา่เป็น
ประโยชนต์อ่เกษตรกรในหลาย ๆ ดา้น เชน่ ชว่ยหลกีเลีย่งปัญหา
ผลผลติเสยีหาย และทําใหใ้ชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงู
ในเขตแหง้แลง้ตอนกลางของประเทศเมยีนมา นอกจากนี ้การใช ้
น้ําบาดาลอยา่งประหยัดจะชว่ยใหม้แีหลง่น้ําบาดาลใชไ้ดอ้ยา่ง
อดุมสมบรูณ์ในชว่งทีเ่กษตรกรหลายลา้นคนในหลาย ๆ ประเทศ
ของกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน (เชน่ ฟิลปิปินส ์อนิโดนเีซยี 
เวยีดนาม เมยีนมา) ตอ้งประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา  
การสรา้งศกัยภาพ : ศกัยภาพทางเทคนคิของมนุษยเ์ป็นปัจจัยที่
มขีดีจํากดัมากทีส่ดุและจําเป็นจะตอ้งหยบิยกขึน้มากลา่วถงึเพือ่ให ้
เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการแทรกแซงตา่ง ๆ และยัง
พบอกีดว้ยวา่มแีนวปฏบิตัทิีด่ใีนดา้นนีน้อ้ยทีส่ดุ และแมจ้ะพบวา่มี
หลกัสตูรฝึกอบรมดา้น DRR และ CCA อยา่งหลากหลายใน 

ภมูภิาคนี ้แตย่ังมขีอ้สงสยัเรือ่งความยั่งยนื เนือ่งจากใชก้ารดําเนนิงาน
แบบแยกเป็นสว่น ๆ และขาดแนวทางทีส่อดคลอ้งตรงกนั โดยเฉพาะ
ในประเทศอนิโดนเีซยีดเูหมอืนจะแกปั้ญหาดว้ยการใชแ้นวทางภาคี
เครอืขา่ยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในดา้นการสรา้ง
ศกัยภาพและโรงเรยีนสภาพภมูอิากาศภาคสนาม ซึง่ถอืเป็นประเด็น
สําคญัทีน่่าหยบิยกขึน้มากลา่วถงึในทีน่ี ้   
 

ดงันัน้ หากประสานความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐทัง้ในระดบัประเทศ
และระดับทอ้งถิน่ รว่มกบัความรว่มมอืกบัพันธมติรอืน่ ๆ ในดา้นการ
พัฒนา เพือ่ใชก้บัการวางมาตรการเสรมิสรา้งศกัยภาพ ยอ่มจะเกดิ
ประโยชนต์อ่เกอืบทกุประเทศของกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน
ทัง้หมดไดม้ากขึน้ 
  
วถิทีางแหง่อนาคต 
โดยรวมแลว้การวางแนวปฏบิตัทิีด่ตีัง้แตร่ะดับนโยบายไปจนถงึระดับ
ทอ้งถิน่ตามทีนํ่าเสนอในเอกสารฉบบันีใ้ชเ้ป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึทศิทางที่
ภมูภิาคจะกา้วยา่งตอ่ไปไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แตย่ังมอีกีหลายขอบเขตที่
จะตอ้งปรับขยายแนวปฏบิตัทัิง้ในแนวดิง่และแนวขนานตามปรมิาณ
ความขาดแคลนของสว่นงานตา่ง ๆ เพือ่ใหบ้รรลถุงึเป้าหมายตาม
เงือ่นไขเฉพาะของแตล่ะทําเลทีต่ัง้ (การปรับขยายแนวปฏบิตัใิน
แนวขนาน) และจะตอ้งใหค้รอบคลมุระดับการบรหิารงานทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ใหบ้รรลถุงึการกําหนดนโยบายทีเ่หมาะสม และเพือ่ให ้
ดําเนนิงานอยา่งมปีระสทิธผิลไปจนถงึระดบัปฏบิัตกิาร (การปรับขยาย
แนวปฏบิตัใินแนวดิง่) อยา่งไรก็ตาม การขยายขอบเขตแนวปฏบิตั ิ
ดงักลา่วจําเป็นตอ้งใชค้วามพยายามรว่มกนั เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืใน
ระดบัประเทศและระดับภมูภิาคในสว่นทีเ่กีย่วกบัการดําเนนิงานภายใต ้
การรเิริม่ของอาเซยีน 
 
เพือ่เป็นการตอบสนองความตอ้งการดงักลา่ว คณะทํางานป้องกนัและ
ลดผลกระทบจงึไดพั้ฒนาแผนการทํางานเพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพ
กรอบการทํางานเชงินโยบายและการบรหิารงานภาครัฐดา้นการบรูณา
การเรือ่ง DRR และ CCA โดยมุง่เนน้เรือ่งการรว่มกนัประเมนิผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในกระบวนการตดัสนิใจดา้น 
DRR ทัง้ดว้ยวธิสีง่เสรมิใหดํ้าเนนิงานรว่มกนั รวมถงึการแบง่ปันความรู ้
และเสรมิสรา้งศักยภาพในการวางแผนและการดําเนนิงาน การประเมนิ
ความเสีย่งและจัดทําแผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่สีย่งภัย การวางแผนงานเชงิ
พืน้ที ่การบรูณาการกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การจัดหา
เงนิทนุ การแบง่ปันองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลู รวมถงึการตดิตาม
ตรวจสอบและการประเมนิผล ดว้ยความมุง่หวังวา่จะนําแผนการทํางาน
นีไ้ปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รว่มกับการใชแ้หลง่ขอ้มลูตามรายการที่
ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันีใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และดว้ยความมุง่หวังวา่
แผนการทํางานนีจ้ะไดรั้บความสนใจจากหน่วยงานและสถาบนัตา่งๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง     
 

 

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

 
 

คณะทาํงานในโครงการของ JICA 
สถาบนัยทุธศาสตรส์ ิง่แวดลอ้มโลก (IGES)  
บรษัิท ซทีไีอ เอ็นจเินยีริง่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั  
กํากบัดแูลโดยคณะกรรมการป้องกนัและลดผลกระทบของ 
คณะกรรมการอาเซยีนดา้นการจัดการภัยพบิตั ิ(ACDM) สํานัก
เลขาธกิารอาเซยีน และองคก์รความรว่มมอืระหวา่งประเทศของ
ญีปุ่่ น (JICA) 


