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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลาง 
ของรัฐ ในการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น 
สร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย 
ที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยและเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้
เตรียมความพร้อมองค์กรรองรับการจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 มุ่งสู่ 
การเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการท างานทั้งระบบ (Digital 
Culture) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ปรับตัวเท่าทันต่อเทคโนโลยี และ
พร้อมจัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบ การวางแผนรับมือกับสาธารณภัย 
เชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้องค์กรเติบโตภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง



 

 

 

เทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล และมีศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 
เชิงรุกอย่างยั่งยืน  
 การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และการประสานการท างาน
ร่ วมกัน  (Collaboration)  เ พ่ื อการท า ง าน ในระบบราชการ  4 . 0     
ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 - 15 
มิถุนายน 2561 โดยศึกษาดูงานนโยบายระดับประเทศในการสร้าง
นวัตกรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมนวัตกรรม ตัวอย่างนวัตกรรม 
ในภาครัฐและเอกชน และการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในภาครัฐและ
เอกชน สถานที่ศึกษาดูงาน ได้แก่  Withfluence, The University of 
Tokyo Edge Capital (UTEC), The Ministry of Economy Trade and 
Industry (METI), IBM Japan และ The City of Yokohama สรุป
ประเด็นความรู้และแนวคิดส าคัญที่ได้รับจากการอบรมและการศึกษาดูงาน 
มีดังนี้ 
 Withfluence และ The University of Tokyo Edge Capital 
(UTEC) 
 Withfluence เป็นบริษัท Start - ups (บริษัทเปิดใหม่) ของญี่ปุ่น 
ที่พัฒนา Platfrom ประมวลผลข้อมูลให้บริการเทคโนโลยีระบบท าการตลาด 
ออนไลน์ และสร้างฺ Brand ผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนโลกออนไลน์ 
(influencer) ซึ่งจะวิเคราะห์แนวโน้มตลาดโดยใช้และเก็บข้อมูลจาก 



 

 

 

Search Engine Optimization (SEO) มาวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้าและสร้างแคมเปญการตลาดออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ทั่วเอเชีย                 
 The University of Tokyo Edge Capital (UTEC)  
 UTEC เป็นหน่วยงานที่เน้นร่วมมือกับกลุ่มทุน (Venture Capital) 
และสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยโตเกียว รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
จากทั่วโลก โดยสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ Start - ups ที่ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทีม่ีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพ่ือมวลมนุษยชาติ ทั้งนี้ ได้ให้
ความส าคัญถึงความร่วมมือระหว่าง Start - ups อุตสาหกรรมและสถาบัน 
การศึกษา 
 The Ministry of Economy Trade and Industry (METI)  
 METI  การศึกษาดูงานที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
ของประเทศญี่ปุ่น ท าให้เห็นถึงนโยบายการน าแนวคิดการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมและสังคมเข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า Connected Industries 
และ Society 4.0 โดยการน าเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence (AI)) และข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data มาประยุกต์ใช้
เพ่ื อพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่ งมี การพัฒนาครอบคลุ มในอุ ตสาหกรรม 
ด้านต่าง ๆ  ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ 1. Automated Driving 2. Manufacturing  
or robotics 3. Bio tech or health care 4. Plant and Infra - 
maintenance และ 5. Smart life เพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพและ
เนื่องจากญี่ปุ่นก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แนวทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเชื่อมโยงกับสังคมผู้สูงอายุเพ่ือสร้างมูลค่า (Value) 
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้



 

 

 

เทคโนโลยีมาช่วยดูแลสุขภาพ ภาครัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางแนวทาง 
ระบบต่าง ๆ ด้านกฎหมายการจัดเตรียมข้อมูล การให้ค าแนะน าปรึกษา 
รวมทั้งการประสานงานกับภาคเอกชน เช่น การขอรับการสนับสนุน   
บริษัทใหญ่ ๆ ในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ Start - ups มีการแบ่งปันข้อมูล 
โดยใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data sharing and utilizing) มีงบประมาณสนับสนุน 
การท างานที่ชัดเจน  
 IBM Japan และ The City of Yokohama 
 IBM Japan เป็นบริษัทที่ผลิตระบบประมวลผลข้อมูลและระบบ 
การสื่อสาร การพัฒนาซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, Workstation 
Computer, เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ บริษัทยังมีธุรกิจบริการอีกหลากหลายประเภท 
เช่น Innovation service, IT service, Technical support, Application 
implementation เป็นต้น และมี IBM Research Think Lab ในการสร้าง
นวัตกรรมใหม ่ๆ โดยมีแนวคิดที่ว่า “Technology can help the people” 
อีกทั้งมีการเปิดใช้ข้อมูลบางส่วนแบบ Open source ใน IBM Cloud  
ให้บุคคลทั่วไป นักวิชาการ โปรแกรมเมอร์มาใช้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน และ IBM ได้น าความรู้มาพัฒนาเทคโนโลยีซอฟแวร์ ผลิตภัณฑ์และ
บริการในส่วนของงานด้านสาธารณภัย IBM ได้มี Disaster Recovery 
Centre มีรายงานสถานการณ์ปัจจุบันซึ่ งจัด เก็บในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเป็นแบบเรียลไทม์ (Real - time) เกี่ยวกับสภาพ
การจราจร สภาพอากาศ ปริมาณน้ าในพ้ืนที่ โตเกียวและพ้ืนที่ อ่ืน ๆ  
ในประเทศญี่ปุ่น หากเกิดฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมสามารถแจ้งเตือนเพ่ือ
น าไปสู่การอพยพได้อย่างทันท่วงที 



 

 

 

 The City of Yokohama 
 Yokohama เป็น 1 ใน 4 เมืองของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกเลือกให้เป็น 
Smart City จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI)  
เป็นเมืองสาธิตในเรื่องของการลดการใช้พลังงาน (Next - Generation 
Energy and Social system demonstration area) การน าพลังงาน
กลับมาใช้ใหม ่(Renewable energy) การใช้พลังงานสะอาด (Green City) 
และมีการเก็บรักษาพลังงานส ารอง (Energy Storage) ไว้ใช้ทั้งในยามปกติ 
และกรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งแนวคิดเตรียมความพร้อมในเรื่อง 
พลังงานส ารองนี้  มาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และสึนามิที่ภูมิภาค 
Tohoku ในปี 2011 นอกจากนี้ เมือง Yokohama ยังได้มีโครงการสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในยาม
ปกติใช้เป็นสถานที่ท างาน หากเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นจะใช้เป็นสถานที่ 
ในการอพยพ (Evacuation Centre) และศูนย์ พัก พิ ง ผู้ ป ระสบภั ย 
(Shelter) ซึ่งอาคารเอนกประสงค์นี้ มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
พลังงานส ารอง เตรียมพร้อมไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี ้ การเป็น Smart 
City ของเมือง Yokohama เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน (Public Private Partnership (PPP)) 
ซึ่งรัฐบาลกลางได้ให้งบประมาณในการสนับสนุนหนึ่ งส่วน รัฐบาล 
ส่วนท้องถิ่น (Local government) ด าเนินการเองอีกหนึ่งส่วน การบูรณา
การดังกล่าวถือเป็นรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือที่ประสบ
ความส าเร็จ และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการบูรณาการโครงการ
ใหญ่ๆระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนของประเทศไทยได ้ 



 

 

 

 ผู้เขียนได้น าเอาประเด็นความรู้และแนวคิดส าคัญที่ได้รับจากการ
อบรมและการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลง
ของ ปภ.ซึ่งได้ปรับกลไกในการจัดการสาธารณภัยโดยน าเสนอโมเดล  
“การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 (พ.ศ.2560 - 2579) ให้รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัลมุ่งจัดการสาธารณภัย
อย่ า ง ยั่ ง ยื น  โ ด ยประส านพลั ง  “ประชา รั ฐ” เ ป็ นกล ไกส า คั ญ 
ในการขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกที่เชื่อมโยงทุกมิติ พร้อมน้อม
น าแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นรากฐานในการพัฒนางาน
ด้านการจัดการสาธารณภัยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะท า
ให้การจัดการสาธารณภัย : ปภ.4.0 ประสบความส าเร็จมี 3 ประการ ดังนี้ 
 การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Digitalization)  
 ปภ.ได้มีแนวทางมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน
การท างานทั้งระบบ (Digital Culture) อย่างไรก็ตาม การที่ ปภ.จะปรับตัว
เข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนนั้น สิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงก็คือ “คน” ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจาก
บุคลากรทุกคนในองค์กรสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการ
ท างานแบบใหมใ่นอนาคตโดยบุคลากร ปภ.จะต้องได้รับการพัฒนาปรับตัว
ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยี เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิด วิสัยทัศน์ และความเชื่อมั่น (Mindset) ในการท างาน บุคลากร 
ปภ.จ าเป็นที่จะต้องรู้ เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
(Digital Skills) รวมถึงจะต้องติดตามทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่องพร้อมรับและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบ 



 

 

 

วิธีคิด (Design Thinking) และวิธีการท างานให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) ได้อย่างปลอดภัย 
(Security/Privacy) ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญทางดิจิทัล (Digital literacy) 
เ พ่ือพร้อมในการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกทุกรูปแบบภายใต้บริบท 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประเทศชาติและประชาชน 
 การเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านขั้นตอนการท างาน เทคโนโลยี และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการปรับกระบวนการท างานและระบบงาน
ต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการท างาน 
ทั้งระบบ มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
ในการจัดเก็บ ข้อมูลต่างๆจะไม่ถูกจัดเก็บแบบต่างคนต่างเก็บ ต่างคนต่างใช้ 
แต่จะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์กรเพ่ือการท างานร่วมกัน (Data sharing and 
utilizing) ซึ่งจะท าให้เห็นภาพรวมเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์
มากขึ้น 
 การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการสาธารณภัย 
 ปภ. เป็นองค์กรที่ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
สาธารณภัย (Digital Government) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย ทั้งอ านวยการ สั่งการ และแก้ไข ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(E-Volunteer) ระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการสิ่ งของส ารองจ่าย  



 

 

 

(E-Stock) การพัฒนาแอปพลิเคชั่น “DPM Reporter”การใช้โปรแกรม 
Lineเพ่ิมช่องทางการสื่อสารข้อมูลสาธารณภัย และการวางระบบแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้าที่แม่นย าและเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอย่างรวดเร็ว 
พร้อมน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการตรวจสอบพ้ืนที่
เสี่ยงภัยและพ้ืนที่ประสบภัย โดยเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณภัยระหว่าง
ส่วนกลางและพ้ืนที่ 
 ผู้เขียนขอเสนอข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovation) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการสาธารณภัย
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศของ ปภ. ในยุคดิจิทัล 
 - ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลนี้ ปภ.ควรน าเอาเทคโนโลยี
จัดเก็บ วิ เคราะห์  และประมวลผลข้อมูลแบบองค์รวม (Cloud Computing)  
มาใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะท า
ให้เห็นภาพรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ และการเชื่อมโยงกันมากขึ้น น าไปสู่ 
การวิเคราะห์ที่สามารถขับเคลื ่อนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
สาธารณภัยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 -  ปภ. ควรเปิดใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณภัยบางส่วนออกสู่
สาธารณะ เช่น ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ น้ าท่วม ภัยแล้ง 
ดินโคลนถล่ม ไฟป่า เป็นต้น เนื่องจากในยุคดิจิทัลข้อมูลเป็นทรัพยากร 
ที่ส าคัญส าหรับสร้างนวัตกรรม การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเป็น
แหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยผลักดันการสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่  ๆ  
ซึ่งจะน ามาพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น



 

 

 

การสนับสนุนเพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างรัฐบาล 
แบบเปิด (Open Government) ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
ท างานใหม่ตามแนวทางของระบบราชการ 4.0 อีกด้วย  
 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย 
 -  การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) 
และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ (Preparedness) ปภ. 
สามารถน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) และ
ข้อมูลขนาดใหญ ่Big Data มาสร้างโมเดลจ าลองสถานการณ์เพ่ือพยากรณ์
การเกิดภัยต่าง ๆ ได้ (Forecasting/Predictive Modeling) เพ่ือให้ทราบ
ถึงผู้ ได้รับผลกระทบและความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจน
เตรียมพร้อมรับมือและหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับแต่ละ
สถานการณ์แต่ละพ้ืนที่อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพ เช่น การพยากรณ์
การเกิดพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมกรณีมีพายุโซนร้อนเข้ามาพร้อมกันหลายลูก 
หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าปริมาณจราจรและพ้ืนที่จุดเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น รวมถึงการให้ข้อมูลการเตรียม
ความพร้อมสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องรายบุคคลผ่านช่องทางส่วนตัว 
ของประชาชน ได้แก่ การแจ้งข้อมูลในลักษณะข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(SMS Alert) แอปพลิเคชั่นหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค  
เป็นต้น 
 -  การเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ (Response and Relief) และ
การฟ้ืนฟู (Recovery) สามารถน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย 



 

 

 

ในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่    
1) กระบวนการการบริหารจัดการ – พัฒนาระบบปฏิบัติการแบบออนไลน์
ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถปฏิบัติงาน 
ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 2) การแจ้งเตือน – มีการแจ้งเตือนสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง
รายบุคคลผ่านช่องทางส่วนตัวของประชาชนโดยการแจ้งข้อมูลในลักษณะ
ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS Alert) แอปพลิเคชั่น หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค เป็นต้น 3) การค้นหาผู้ประสบภัยช่วยในการ
ค้นหาผู้ประสบภัย - ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการกู้ภัยมาใช้เพื่อให้
การช่วยเหลือได้อย่างแม่นย า 4) การลงทะเบียนต่าง ๆ – ท าให้เจ้าหน้าที่
สามารถเดินทางเข้าพ้ืนที่และท างานเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที 5) การ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย – ได้รับความช่วยเหลือไม่ซ้ าซ้อนและ
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 6) การฟ้ืนฟู – สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
สถานการณ์เพ่ือเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมและปลอดภัยที่สุด 
 การประสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration)  
 ปภ .  มี แน วทา งการด า เนิ นการประสานพลั งทุ กภาคส่ วน 
(Collaboration) เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
(Connected Government) การสานพลัง “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนกลไก 
ในการจัดการสาธารณภัย โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen – 
Centric Government) ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย พร้อมส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนร่วมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้หลักการ “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา”และเชื่อมโยงเครือข่ายให้พร้อมรับมือและจัดการสาธารณภัย
อย่างเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วน



 

 

 

ร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้เขียนขอเสนอข้อเสนอ 
การเปลี่ยนแปลงในการประสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) เพ่ิมเติม  
ดังนี้ 
 ปภ.ควรเพ่ิมการบูรณาการความร่วมมือ (Collaboration) กับภาคเอกชน 
ในด้านการจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0 มากขึ้น เช่น บริษัท IBM  
มีการพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายงานสถานการณ์ปัจจุบันแบบเรียลไทม์
เกี่ยวกับสภาพอากาศและน้ าท่วม ปภ. สามารถบูรณาการความร่วมมือ 
น าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยได้ และยังสามารถขอรับ
การสนับสนุน IBM เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านสาธารณภัย ซึ่ง IBM 
ได้มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  
 ปภ. อาจใช้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน  
โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership (PPP))  
เพ่ือจัดท าโครงการขนาดใหญ่ มอบหมายหน้าที่ให้ภาคเอกชนด าเนินการจัดท า
โครงการดังกล่าวแทนผ่านสัญญาร่วมลงทุน โดยด าเนินการภายใต้การ
ก ากับดูแลของ ปภ. เช่น โครงการจัดตั้งสถาบันดับเพลิง ซึ่ง ปภ. มีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น กรณีดังกล่าว
ยังสามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ปภ. และสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
ภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
 นโยบายเกี่ยวกับมาตรการเชิงโครงสร้าง (Structural measure)  
ในการจัดการสาธารณภัย ปภ. : 4.0 หน่วยงานราชการใดในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
มีโครงการจะสร้างอาคารขนาดใหญ่ ควรมีการวางแผนเชิงนโยบาย 
ในภาพรวมของประเทศในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยก าหนดให้อาคาร 



 

 

 

ที่จะสร้างใหม่มีลักษณะเป็นอาคารเอนกประสงค์ สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้หลากหลาย โดยการจัดเตรียมพ้ืนที่ อุปกรณ์ การส ารองพลังงาน
ฯ ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หากเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ก็สามารถใช้อาคารดังกล่าว
เป็นสถานที่อพยพ (Evacuation Centre) หรือเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 
(Shelter) รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวได้   
 บทสรุป 
 จะเห็นได้ว่าการที่โมเดล “การจัดการสาธารณภัย : ปภ. 4.0”  
จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ 3 ประการ ได้แก่ 
การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Digitalization) การสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovation) และการประสานการท างานร่วมกัน (Collaboration)  
ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีกลไกการจัดการสาธารณภัยที่ เป็นระบบ 
ตามมาตรฐานสากล และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพ่ือน าพา
ประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 
 
 


