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การประชุมสหประชาชาติระดับโลก 
ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 
(the Third United Nations World 
Conference on Disaster Risk Reduction-
3WCDRR) ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น  
ระหว่างวนัที่ 13-14 มีนาคม 2558 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้า
ร่วมประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (The Third United Nations 
World Conference in Disaster Risk Reduction : 
3WCDRR) ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 
- 14 มีนาคม 2558 ท้ังนี้ ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็น
รองประธานของการประชุม 3WCDRR ในโควต้ากลุ่ม
เอเชีย-แปซิฟิกซ่ึงมีท่ีนั่งสําหรับสองประเทศ โดยได้มี
หน้าท่ีสนับสนุนประธาน (ญี่ปุ่น) ในการดําเนินการประชุม
อีกด้วย โดยที่ประชุมจะประกาศรับรองเอกสารผลลัพธ์
ของการประชุมท่ีสําคัญ 2 ฉบับ คือ  กรอบการดําเนินงาน
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หลังปี 2558 (Post-2015 
Framework for Disaster Risk Reduction) ซ่ึงเป็น
กรอบการดําเนินงานของโลกระยะเวลา 15 ปี ข้างหน้า 
(พ.ศ. 2558-2573)  มีเป้าหมายในการสร้างการป้องกัน
และลดความเสี่ยงภัยพิบัติผ่านภาคเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความ
สูญเสียจากภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงประเทศสมาชิก
รวมท้ังไทยมีพันธกิจท่ีจะต้องนํากรอบการดําเนินงาน  
มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางกฎหมาย สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศ  และปฏิญญาเซนได (Sendai 
Declaration) ซ่ึงเป็นคําประกาศแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองของประเทศสมาชิกท่ีจะร่วมให้การสนับสนุนการ
ดําเนินการตามกรอบการดําเนินงานลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติหลังปี 2558 ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มุ่งลดความล่อแหลม ความ
เปราะบางและเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในการ
พร้อมรับ ปรับตัว และฟื้นกลับเร็ว เมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยให้
ความสําคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้  
4 พันธกิจหลัก ได้แก่ การเข้าใจความเสี่ยง การส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและความเข้มแข็งของสถาบันในการจัดการ
ความเสี่ ย งภัย  การลงทุนในภาคเศรษฐกิจ  สั งคม 

วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่รู้รับปรับตัวและการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร เ ต รี ย มพร้ อ ม  เ พื่ อ ก า ร รั บ มื อที่ มี
ประสิทธิภาพ และการฟื้นกลับ รวมถึงการสร้างใหม่ท่ีดี
กว่าเดิม  

ในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าว
ถ้อยแถลง โดยแสดงความยินดีกับรัฐบาลและประชาชน
ชาวญี่ปุ่น ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย
สําหรับการจัดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ การมาเข้า
ร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อแสดงความพร้อมและความตั้งใจ
จริงของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยที่จะร่วมมือกับ
ประชาคมระหว่างประเทศในทุกมิติในการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ รัฐบาลไทยให้ความสําคัญกับการดําเนินการ
ตามแผนเฮียวโกะ ซ่ึงเป็นกรอบการดําเนินงานด้านการลด
ความเสี่ยงมาโดยตลอด และได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เตรียมการของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อเดือนมิถุนายน
ท่ีผ่านมา 

 

 

บทเรียนจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 
ทําให้ไทยพบว่า  การป้องกันคือการลงทุนที่คุ้มค่า
ที่สุด  ดังนั้น รัฐบาลได้ผลักดันนโยบายพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ําอย่างมีบูรณาการและยั่งยืนโดยเน้นการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการ
ท้ิงขยะในแม่น้ํา และขุดลอกคูคลองเพื่อการระบายน้ําท่ีดี 
รวมถึงศึกษาแนวทางโครงการในพระราชดําริต่าง ๆ เช่น 
โครงการแก้มลิงเพื่อพักน้ํา เป็นต้น ไทยได้พัฒนาภูมิ
ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และรับมือภัยพิบัติ โดยยึดตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ท่ีเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างย่ังยืน
และการสร้างความเข้มแข็งและภูมิต้านทานให้แก่ชุมชน 
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นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประสบการณ์ของ
ไทยว่า เ พ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ต้องมีการ
เตรียมการวางแผนไว้ก่อน เราจะต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  
ไม่ ว่าจะเป็นการเงิน สิ่ งของ  และการบริการทาง
การแพทย์  การจัด เส้นทางอพยพ   พ้ืนที่ รองรับ
ผู้ประสบภัย การจัดให้มีเครื่องมือให้ความช่วยเหลือที่
พร้อมและทันสมัย โดยคํานึงถึงกรอบกฎหมายภายใน 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละประเทศ รวมทั้งต้อง
ฝึก ซ้อมการดํ า เนิ น งานให้ ความช่ วย เหลื อทาง
มนุษยธรรมร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ตลอดจน
ควรจัดทําทะเบียนทรัพยากรทั้งบุคคลและสิ่งของที่จะ
ใช้ดําเนินงานความช่วยเหลือ ประเทศต่างๆ ควรพัฒนา
เครือข่าย สายด่วน ช่องทางติดต่อระหว่างผู้นํา และจุด
ติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และการแจ้งเตือน
ภัยที่ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชน
จะต้องลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การลงทุนจะต้องไม่ทําร้ายธรรมชาติ และไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อชนรุ่นหลัง  ภาคประชาสังคมและนักวิชาการ
จะต้องช่วยสนับสนุนรัฐบาลตรวจสอบการดําเนินงาน 
ความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการดําเนินงานความ
ช่วยเหลือ 

 

 

 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้เข้าร่วมในเวที
สาธารณะ ซ่ึงเป็นเวทีคู่ขนานในรูปแบบของการเสวนาที่
มหาวิทยาลัยโตโฮกุ เพื่อเสริมสร้างความต้านทานภัยพิบัติ
ของชุมชน และนําแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติ 
โดยมีตัวแทนชุมชนไทยที่ประสบภัยสึนามิในปี 2547 และ
ชุมชนไทยที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชุมชน เล่าถึงประสบการณ์ตรงในการดําเนินงาน และ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัด
นิทรรศการที่ Sendai Mediatheque และเปิดตัวหนังสือ
ท่ีระลึกงานครบรอบ 10 ปีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ 
ในมหาสมุทรอินเดีย 

ผลจากการประชุ ม ดั งกล่ า ว  สรุป ไ ด้ ว่ า 
ประเทศไทยประสบความสําเร็จอย่างย่ิงในฐานะที่ มี
บทบาทนําและได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่าง
ประเทศในการจัดการและการฟื้นตัวจากภัยพิบั ติ  
ท้ังจากประสบการณ์ของไทยในกรณีภัยพิบัติขนาดใหญ่
จ ากสึ นามิ ในมหาสมุ ทรอิ น เดี ย เมื่ อปี  2547และ 
มหาอุทกภัยในปี 2554 อีกท้ังไทยได้ให้ความช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรมแก่ประเทศที่ประสบเหตุภัยพิบัติด้วย การ
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์
ทางการเมืองของไทยที่มีต่อประชาคมระหว่างประเทศใน
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี 
ยั ง ไ ด้ ม อ บหม า ย ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  รวมท้ัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันคิดพิจารณาถึงช่องทางการ
สื่อสารระหว่างกัน ท้ังการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารยุค
ใหม่ไม่จะเป็น website facebook twitter เพื่อเป็น
ช่องทางติดต่อเผยแพร่ข้อมูล ไม่ว่าจะส่วนของประเทศ
ไทย และเพื่อนบ้านรวมทั้งในภูมิภาค เพื่อให้เกิดการรับรู้
รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง ทันท่วงทีในระบบ 
Real time อีกด้วย 
 
ที่มา :   1) กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : การเมือง 
          2) ข่าวทําเนียบรัฐบาล  
 
 
การบริหารความต่อเนื่องและการจัดการเหตุภัยพิบัติ 
ในประเทศไทย สู่การนําไปปฏิบัติ 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจในประเทศ
ไทยจากการเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรง ในช่วง
ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2554 ท่ีผ่านมา 
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ทําให้เกิดการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการ
ปรับกระบวนการทํางานใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการ
บริการประชาชน ให้สามารถดําเนินงานหรือให้บริการได้
อ ย่างต่อ เนื่ อง ไม่สะดุดหยุดลงแม้ ว่ าจะประสบกับ
วิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติต่าง ๆ  สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยให้ทุกส่วน
ราชการ ท้ังระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
จัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCM: 
Business Continuity Management)  

ด้วยเหตุนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จึงได้นําแนวทางกระบวนการจัดทําแผนบริหารความ
ต่อเนื่องขององค์การ (BCM) มาบูรณาการจัดทําแผน
บริหารความต่อ เนื่ อ ง ในภาวะฉุก เฉินของสถาบัน  
ในปีงบประมาณ 2558 โดยครอบคลุมขั้นตอนสําคัญ 
ต้ังแต่ขั้นเตรียมการ/ป้องกัน ขั้นปฏิบัติการ และขั้นรับมือ
หลังเกิดสภาวะวิกฤต เพื่อให้สถาบันสามารถป้องกันและ
รับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด 
ให้สามารถดําเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการ
ให้บริการที่กําหนดไว้เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้ว ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสถาบัน และสามารถ
ฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงแผนบริหารความต่อเนื่องในภาวะ
ฉุกเฉินของสถาบันดังกล่าว จะได้มีการติดตามประเมินผล  
พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุง
การดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องและทันกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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Link ที่เก่ียวข้อง 

http://www.thaigov.go.th/th/government-

th1/item/90617-

90617.html?tmpl=component&print=1http://ww

w.thaigov.go.th/th/government-th1/item/90617-

90617.html?tmpl=component&print=1 

http://thainews.prd.go.th/CenterWeb/News/New

sDetail?NT01_NewsID=TNPOL5803140010009 

http://www.thaigov.go.th/th/government-

th1/item/90613-

id90613.html?tmpl=component&print=1 

 

 

 

 
 


