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จากเหตุการณ์สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็นภัย
พิบัติครั้งร้ายแรงที่ประเทศไทย เสียหายอย่างหนักทั้งชีวิต ทรัพย์สิน
ของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ ทำ�ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และภาคประชาชน ตืน่ ตัวในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ เนือ่ งจาก
ปัจจุบันภัยพิบัติมักเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆทั้งที่เตรียมตัวได้ทันและ
ไม่ได้เตรียมตัว ภัยพิบัติเกิดขึ้นในหลายรูปแบบสามารถแยกเป็น
ประเภทได้ 7 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย-ดินโคลนถล่ม, พายุหมุน
เขตร้ อ น, แผ่ น ดิ นไหว, สึ น ามิ , มหาอุ ท กภั ย , ภั ย แล้ ง และ
ไฟป่า-หมอกควัน ซึ่งภัยพิบัติก่อความสูญเสียทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การจั ด การภั ย พิ บั ติ
โดยมี แ ผนการเร่ ง อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละสร้ า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการน้ำ� ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ลดการใช้
พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ได้ร้อยละ 20-25
ภายในปี 2573
สำ�หรับภาคประชาชนเองก็มกี ารตืน่ ตัวในการจัดการภัยพิบตั ิ
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเกิด
กระบวนการสร้างอาสาสมัครภัยพิบัติจำ�นวน 6 เครือข่าย ได้แก่
เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา เครือข่ายชุมชนตำ�บลท่าหิน จังหวัด

สงขลา เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ศู น ย์ มิ ต รไมตรี
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมปทุมธานี เครือข่ายชุมชนอุบลราชธานี
และเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบนคือ บางขุนเทียน กทม.
บ้านขุนสมุทรจีน บ้านบางปู จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้
เครือข่ายได้มขี อ้ เสนอเกีย่ วกับการจัดการภัยพิบตั ริ ะดับนโยบาย
ได้แก่ การดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4
ปี 2553, ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนร่วม
กับคณะทำ�งานปฏิรูป สมัชชาสุขภาพและคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านคณะกรรมาธิการปฏิรปู ด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (สปช)
แต่กระนั้นการจัดการภัยพิบัติต้องสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยต้องมุง่ เสริมสร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม และท้องถิ่นกับหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยพัฒนาอย่างเป็นกระบวนทั้งการเชื่อมโยงความรู้
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ระบบการควบคุมสั่งการ ระบบ
การสนับสนุนทรัพยากร ระบบเฝ้าระวัง และระบบสาธารณสุข
เป็นต้น
เอกสารเล่มนี้ ได้นำ�เสนอสถานการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติ
ทั้งระดับโลก และประเทศไทย รวมทั้งนำ�เสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติในระดับนโยบาย ผู้เขียนหวังว่า
เอกสารเล่มนี้คงเป็นประโยชน์กับเครือข่ายและผู้สนใจทั่วไป
ได้เกิดแรงสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติต่อไปในอนาคต
ไมตรี จงไกรจักร์และคณะ
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1. ความเป็นมาและสถานการณ์
1.1 สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศนับวันจะยิง่ ทวีความรุนแรง
ผันผวนมีขนาดและขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ อาทิ พายุที่มักจะเกิดขึ้นร่วมกับฝนตกในปริมาณ
มากจนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์
ต่อเนือ่ งกับความมัน่ คงด้านอาหารและน้�ำ คลืน่ ความร้อน โรคระบาด
ร้ายแรงจนคร่าชีวิตประชาชนจำ�นวนมาก ระดับน้ำ�ทะเลเพิ่มสูงขึ้น
อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของน้ำ�เพราะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นและธาร
น้ำ�แข็งบริเวณขั้วโลกละลาย ทำ�ให้หลายพื้นที่ในโลกกำ�ลังสูญเสีย
แผ่นดิน มีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกกว่าร้อยละ 70 อาศัยอยู่
บนพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำ�ทะเล
เพิ่มสูงขึ้น จึงจำ�เป็นต้องมีการอพยพย้ายถิ่นฐาน (migration)
ผลกระทบเหล่ า นี้ จึ ง กลายเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาประเทศ
เพราะต้องสูญเสียทรัพยากรอันมีค่า ส่งผลให้ประเทศมีความเปราะ
บาง (vulnerability) และอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (crisis) ได้ง่ายขึ้น
ระบบนิเวศน์ต่างๆ ของโลกเสื่อมโทรมลงและสูญเสียความ
สามารถในการรองรับการดำ�รงชีวติ ของมนุษย์ ซึง่ ประกอบด้วยหน้าที่
4 ประการ คือ (1)การเป็นแหล่งผลิตอาหาร ยา และน้ำ� ทั้งนี้
มีการคาดการณ์วา่ ในอีก 30 ปีขา้ งหน้า จะเกิดการขาดแคลนน้�ำ อย่าง
รุ น แรงต่ อ ประชากรจำ � นวนสองในสามส่ ว นของประชากรโลก
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(2)การควบคุมและสร้างสมดุลของระบบต่างๆ ในโลก อาทิ ระบบ
ภูมิอากาศ ระบบป้องกันน้ำ�ท่วมและทำ�ให้น้ำ�สะอาด และระบบ
ควบคุมโรค เป็นต้น ทั้งนี้ระบบภูมิอากาศที่แปรปรวนรวมทั้งปรากฏ
การเอลนิ โ ญและลานิ ญ าเป็ น ผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (3)การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ
โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์จำ�นวนมาก (4)การเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมและการเรียนรู้
จากสถานการณ์ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความ
พยายามแก้ปัญหาและมีการจัดประชุมกำ�หนดข้อตกลงต่างๆ เช่น
ข้ อ ตกลงปารี ส (Paris Agreement) ซึ่ ง เป็ น กรอบอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change:
UNFCCC) ที่ให้ประเทศต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุก
ภาคส่วน ทั้งการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง อุตสาหกรรมและบริการ
โดยมี เ ป้ า หมายควบคุ ม การเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของโลกให้ ต่ำ � กว่ า
2 องศาเซลเซียส แม้ว่าการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิก
ความตกลงปารีส เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 จะมีผลตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส เพราะสหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก
ประเทศจีน แต่ประเทศทีเ่ หลืออยูต่ า่ งแสดงเจตจำ�นงค์ทชี่ ดั เจนในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุง่ มัน่ พัฒนาเทคโนโลยี สำ�หรับการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มรี าคาถูกและสามารถใช้ได้แพร่หลาย
มากขึ้น อาทิ การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน เซลล์แสงอาทิตย์
ยานพาหนะไฟฟ้า และเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน (carbon capture
and storage)
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และจากการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุม
จะประกาศรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมที่สำ�คัญ 2 ฉบับ
คือกรอบการดำ�เนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหลังปีพ.ศ.2558
(Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction) ซึ่งเป็น
กรอบการดำ�เนินงานของโลกระยะเวลา 15 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.25582573) มีเป้าหมายในการสร้างการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ผ่านภาคเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ลดความสูญเสียจากภัยพิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ประเทศสมาชิก
รวมทั้งไทยซึ่งมีพันธะกิจที่จะต้องนำ�กรอบการดำ�เนินงานมาปรับใช้
ให้สอดคล้องกับบริบททางกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
และปฏิญญาเซนได (Sendai Declaration) ซึง่ เป็นคำ�ประกาศแสดง
เจตจำ�นงค์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกทีจ่ ะร่วมให้การสนับสนุน
การดำ�เนินการตามกรอบการดำ�เนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
หลังปี พ.ศ.2558
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รูปที่ 1 สถานการณ์ภัยพิบัติโลก

จากรูปที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980-2011 เสียชีวิตจากภัยพิบัติ
จำ�นวน 2.3 ล้านคน เหตุการณ์สึนามิ ประเทศอินโดนีเซีย ปี ค.ศ.
2004 มีคนเสียชีวิตมากถึง 155,000 คน รองลงมาเป็นเหตุการณ์
พายุนากิสที่เกิดในประเทศพม่าเมื่อปี ค.ศ.2008 มีคนเสียชีวิต
146,000 คน
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1.2 สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย
สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ป ระเทศไทยมี แ นวโน้ ม เกิ ด บ่ อ ยขึ้ น
ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันโดยก่อความเสียหายรุนแรง กับชนิด
ที่คาดการณ์ได้แต่ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวาง กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้จัดประเภทภัยพิบัติเป็น 7 ภัยสำ�คัญ
ได้แก่ (1)อุทกภัย-ดินโคลนถล่ม (2)พายุหมุนเขตร้อน (3)แผ่นดิน
ไหว (4)สึนามิ (5)มหาอุทกภัย (6)ภัยแล้ง และ (7)ไฟป่า-หมอก
ควัน
ภัยพิบัติทั้ง 7 ภัยดังกล่าวข้างต้น ได้สร้างความสูญเสีย
ทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่า
มหาศาลในแต่ละปี จากข้อมูลแผนการจัดการความปลอดภัยและ
ปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ปีพ.ศ.2560 ของ สสส.ระบุว่า ภัยพิบัติ
ในประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ.2531-2555 ข้อมูลสถิติ 8 ภัย คือ
อุทกภัย สึนามิ ดินโคลนถล่ม วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยคมนาคม
และภัยจากไฟป่า ระบุว่าในช่วง 20 ปี อุทกภัยเป็นภัยที่สร้างความ
เสียหายมากที่สุดเกิดขึ้นกว่า 40,000 ครั้ง มูลค่าความเสียหายกว่า
12.5 ล้านล้านบาท รองลงมา คือ อัคคีภัย เกิดขึ้น 46,986 ครั้ง
มูลค่าความเสียหายกว่า 2.4 ล้านล้านบาท รวมทั้งภัยแล้งมีความ
เสียหายในวงกว้าง มีมูลค่าความเสียหายถึง 1.3 ล้านล้านบาท
และวาตภั ย เกิ ด ขึ้ น 36,024 ครั้ ง มู ล ค่ า ความเสี ย หายกว่ า
5 แสนล้านบาท ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสถิติภัยพิบัติย้อนหลัง 10-20 ปี
ของภัยแต่ละประเภทในประเทศไทย
ประเภทภัยพิบัติ
(ช่วงวลา)
อุทกภัย (2532-2554)
สึนามิ (2547)
ดินโคลนถล่ม (2531-2555)
วาตภัย (2532-2552
อัคคีภัย (2532-2552)
ภัยแล้ง (2532-2552 )
การคมนาคม (2532–2552)
ภัยจากไฟป่า (2541-2552

จำ�นวนครั้ง
มากกว่า
40,000
1
35
36,024
46,986
ไม่มี
ข้อมูล
1,771,018
60,307

ความเสียหาย
บาดเจ็บ เสียชีวิต
มูลค่า
(คน)
(คน)
(ล้านบาท)
มากกว่า มากกว่า 12,591,810
2,000
2,000
111,775
5,401
44,491
มากกว่า
541
มากกว่า
500
2,053
1,367
842
505,155
3,775
1,635
2,441,861
ไม่มี
ไม่มี
1,331,474
ข้อมูล
ข้อมูล
1,135,923 248,357
39,762
กินพื้นที่ประมาณ 60จังหวัด/มีพื้นที่
เสียหาย 1,027,288 ไร่

ที่มา: *โครงการสุขภาพคนไทย. 2556. ปรับจาก 18 ภัยพิบัติ ความเสี่ยง
ที่คนไทยต้องเจอ และวิธีบริหารความเสี่ยง 12 ตุลาคม 2555 ค้นเมื่อ
27 มกราคม 2556, จาก สำ�นักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา เว็บไซต์:
http://thaipublica.org/2012/10/18-disaster-risk
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1.3 สถานการณ์ภัยพิบัติภาคใต้

สถานการณ์ภยั พิบตั ขิ องภาคใต้เป็นข่าวใหญ่เมือ่ ปี พ.ศ.2505
เมื่อพายุโซนร้อนแฮเรียดพัดถล่มภาคใต้ของประเทศไทย พายุโซน
ร้อนแฮเรียดได้กวาดทุกสิ่งทุกอย่างบนแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยคลื่นสูงกว่า 3 เมตร ทำ�ลายชีวิตผู้คน
และที่อยู่อาศัยราว 4 พันคนจนหมดสิ้น เหลือบ้านที่รอดจากการ
ทำ�ลายเพียง 5 หลัง มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 900 ราย สูญหาย 142
ราย บาดเจ็บ 252 ราย ไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นราย พายุยังมีขอบเขต
การทำ�ลายไปถึงบริเวณใกล้เคียงบ้านเรือนอีกกว่าร้อยละ 30 ทำ�ให้
แฮเรี ย ดได้ รั บ การบั น ทึ ก ว่ า เป็ น พายุ ม ฤตยู ป ระจำ �ในปี พ .ศ.2505
(http://paipibat.com/?page_id=984) สำ � หรั บ การฟื้ น ฟู
ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศล
บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนทางสถานีวิทยุ
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อส. พระราชวังดุสติ มีประชาชนทัว่ ประเทศบริจาคเงินทองและสิง่ ของ
โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นจำ�นวนมาก โดยเฉพาะเงินสดได้รบั บริจาค
ถึงกว่า 10 ล้านบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำ�
สิ่งของและเงินทองไปบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซ่อมแซม
โรงเรียน วัด สุเหร่า จัดอาหาร และให้จดั ตัง้ มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์
ขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2506 เพื่อช่วยเหลือเลี้ยงดูและให้
การศึกษาเด็กกำ�พร้าและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
ทั่วไปในประเทศ
ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 เหตุการณ์น้ำ�ท่วม
ใหญ่เป็นเหตุการณ์ทาง “อุทกธรณีภัย” คือ น้ำ�ท่วมและแผ่นดิน
ถล่มที่ ตำ�บลกะทูน อำ�เภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พิบัติภัย
ทางธรรมชาติครั้งนี้โคลนได้ทับถมพื้นที่ตำ�บลกะทูน ทั้งตำ�บลเนื้อที่
การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
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กว่า 6,000 ไร่ บ้านเรือน 1,500 หลัง เกิดความสูญเสียเป็นจำ�นวน
มาก ทั้งนาข้าว สวนยางพารา และมีชาวบ้านเสียชีวิตกว่า 200 ราย
ส่วนคนที่รอดชีวิตนั้นต้องอพยพไปอยู่ตามที่ต่างๆ จากเหตุการณ์
ภัยพิบตั ดิ งั กล่าว ประกอบกับพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแอ่งกระทะ พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงเล็ ง เห็ น ถึ ง ความทุ ก ข์ ย าก
ของชาวบ้านในขณะนั้น จึงทรงมีพระราชดำ�ริให้กรมชลประทาน
สร้าง “อ่างเก็บน้ำ�กะทูน” ขึ้นที่ตำ�บลกะทูน อำ�เภอพิปูน จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาพิ บั ติ ภั ย จากธรรมชาติ
(https://www.posttoday.com/social/local/400980)
ต่อมาวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 พายุไต้ฝนุ่ “เกย์” เป็น
พายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวในบริเวณตอนใต้ของอ่าวไทย ได้ทวีกำ�ลัง
แรงเป็นพายุไต้ฝนุ่ และเคลือ่ นตัวขึน้ ฝัง่ ทีบ่ ริเวณรอยต่อระหว่างอำ�เภอ
ปะทิวกับอำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทำ�ให้มผี เู้ สียชีวติ และสร้างความ
เสี ย หายอย่ า งมากในพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ชุ ม พรและประจวบคี รี ขั น ธ์
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อจังหวัดใกล้เคียงตามชายฝั่งอ่าวไทยตลอดจน
จังหวัดตามชายฝัง่ ทะเลตะวันออก มีผเู้ สียชีวติ กว่า 500 คน สูญหาย
กว่า 400 คน ทรัพย์สนิ ของทางราชการและเอกชนเสียหายไม่ต�่ำ กว่า
1 หมื่นล้านบาท เรือประมงจมลงสู่ใต้ท้องทะเลประมาณ 500 ลำ�
นั บ เป็ น การสู ญ เสี ย จากพายุ ไ ต้ ฝุ่ น ครั้ งใหญ่ ที่ สุ ดในประเทศไทย
(https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_3913)
ต่ อ มาวั น ที่ 26 ธั น วาคม พ.ศ.2547 เกิ ด แผ่ น ดิ นไหว
ในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อเวลา 07.58 น. ตามเวลาในประเทศไทย
ศู น ย์ ก ลางอยู่ ลึ ก ลงไปในมหาสมุ ท รอิ น เดี ยใกล้ ด้ า นตะวั น ตกของ
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ตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย แผ่นดินไหวเกิดจากการ
ยุบตัวของเปลือกโลกใต้มหาสมุทรอินเดียกระตุ้นให้เกิดคลื่นสึนามิ
สูงราว 30 เมตร เข้าท่วมทำ�ลายบ้านเรือนตามแนวชายฝั่งโดยรอบ
มหาสมุทรอินเดีย ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้
ใน 14 ประเทศมากกว่า 230,000-280,000 คน หรือมากกว่า
280,000 คน นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรง
ที่สุดในประวัติศาสตร์ ประเทศที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดได้แก่
ระเทศอินโดนีเซีย รองลงมาคือประเทศศรีลงั กา ประเทศอินเดีย และ
6 จังหวัดภาคใต้ที่มีพื้นที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ ภูเก็ต
พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล โดยเฉพาะที่จังหวัดพังงา กระบี่
และภูเก็ต ได้รับความเสียหายมากที่สุด มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันตัวเลข
จำ�นวน 5,395 คน บาดเจ็บ 8,457 คน สูญหาย 2,817 คน และ
ไร้ที่อยู่อาศัย 7,000 คน ยังมีความเสียหายในด้านทรัพย์สิน ได้แก่
บ้านเรือนของราษฎร โรงแรม บังกะโล เกสต์เฮาส์ ร้านค้า ร้านอาหาร
ทรัพย์สินส่วนตัวของนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ ตลอดจนระบบ
การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
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สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน เป็นมูลค่า
กว่าพันล้านบาท ด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว โดยจังหวัดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ คือ
จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจำ�นวนนักท่องเที่ยว
เสียชีวิต และบาดเจ็บมากที่สุด มีแหล่งท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย
มาก จำ�นวน 8 แห่ง คือ ชายทะเลเขาหลักในอุทยานแห่งชาติ
เขาหลัก ลำ�รู่ ตำ�บลคึกคัก อำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (เป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด) เกาะสิมิลัน อำ�เภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หาดราไวย์ ตำ�บลราไวย์ หาดกะรน ตำ�บล
กะรน หาดกมลา ตำ�บลกมลา หาดป่าตอง ตำ�บลป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต เกาะพีพี ตำ�บลอ่าวนาง อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ บ้าน
หาดทรายขาว กิ่ง อำ�เภอสุขสำ�ราญ จัง หวัด ระนอง (https://
th.wikipedia.org)

ลำ�ดับเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้
1. น้ำ�ท่วมเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกิดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2531 ครั้งต่อมาในปีพ.ศ.2543 และปีพ.ศ.2553
เนือ่ งจากอำ�เภอหาดใหญ่เป็นส่วนหนึง่ ของพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ คลองอูต่ ะเภา
ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณรวม 2,400 ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะ
เป็นแอ่งกะทะ พื้นที่ลาดเทจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ บริเวณตอนปลาย
ของลุ่มน้ำ�จะเป็นที่ราบลุ่มแผ่กว้างก่อนถึงทะเลสาบสงขลา มีคลอง
อู่ตะเภาเป็นคลองระบายน้ำ�หลักและประกอบด้วยลุ่มน้ำ�ย่อยรวม
17 ลุม่ น้�ำ คลองอูต่ ะเภา เป็นคลองธรรมชาติทสี่ ามารถรับน้�ำ ได้เพียง
500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
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ลุ่มน้ำ�เกิน 120 ลูกบาศก์มิลลิเมตรในระยะเวลา 3 ชั่วโมง น้ำ�จะ
เคลื่อนตัวจากพื้นที่ลุ่มน้ำ�ตอนบนเข้าสู่เทศบาลนครหาดใหญ่ภายใน
10-30 ชั่วโมง และทำ�ให้เกิดสภาพน้ำ�ล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภาบริเวณ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ในปีพ.ศ.2531 อุทกภัยในลุม่ น้�ำ คลองอูต่ ะเภา
สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร หรือ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10 ของพื้ น ที่ ประเมิ น มู ล ค่ า ความเสี ย หาย
กว่า 4 พันล้านบาท ต่อมาปี พ.ศ.2543 พื้นที่น้ำ�ท่วมขยายกว่า
320 ตารางกิโลเมตร มูลค่าความเสียหายพุ่งสูงขึ้นเป็น 18,000
ล้านบาท และยังทำ�ให้มีประชาชนเสียชีวิตถึง 30 คน แม้พื้นที่
ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 80 ทีถ่ กู น้ำ�ท่วมจะเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม แต่การ
เกิดอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าอย่างเทศบาลนคร
หาดใหญ่ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้
ตอนล่าง หลังเหตุการณ์น้ำ�ท่วมใหญ่ ปีพ.ศ.2543 รัฐบาลได้จัดทำ�
แนวทางการแก้ ไ ขและบรรเทาอุ ท กภั ย แบบบู ร ณาการและยั่ ง ยื น
2 มาตรการ คือ มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
โดยมาตรการใช้สงิ่ ก่อสร้างเริม่ ด้วยจัดทำ�พืน้ ทีส่ เี ขียวและพืน้ ทีป่ ดิ ล้อม
ปรับปรุงทางน้ำ�ธรรมชาติ สร้างอ่างเก็บน้ำ� และจัดสร้างคลองผันน้ำ�
6 คลอง โดยคลองระบายน้ำ� ร.1 มีความยาว 28 กิโลเมตร
เป็นคลองที่ยาวที่สุดและจะทำ �หน้าที่ผันน้ำ �จากคลองอู่ตะเภาไป
ทะเลสาบสงขลา ส่วนคลอง ร.2-ร.6 ก็ทำ�หน้าที่ระบายน้ำ�ออกสู่
ทะเลสาบสงขลาได้เช่นกัน (thaipbs.or.th/content/219266) และ
ในปี พ .ศ.2553 เป็ น อุ ท กภั ย ครั้ ง ร้ า ยแรงที่ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 20 คน
ในอำ�เภอหาดใหญ่และอำ�เภอใกล้เคียงอีก 16 อำ�เภอ ในหลายพื้นที่
พบว่ามีน้ำ�ท่วมสูงถึง 3 เมตร พื้นที่ในเขตเมืองได้รับผลกระทบ
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ถึงร้อยละ 80 มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบถึง 30,000 ครัวเรือน โดยประชาชน
ราว 10,000 คน ไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ กองทัพเรือไทย
ได้ส่งเรือหลวงจักรีนฤเบศรเรือที่บรรทุกเครื่องบินเป็นลำ�แรกของไทย
มาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โดยใช้ เ ป็ น ครั วในการปรุ ง อาหารจากนั้ น
จึงส่งอาหารมายังจังหวัดโดยเฮลิคอปเตอร์
2. เหตุการณ์น้ำ�ท่วมภาคใต้ ปี พ.ศ.2560 นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าว
ว่า จากฝนทีต่ กหนักต่อเนือ่ งในพืน้ ทีภ่ าคใต้ท�ำ ให้เกิดน้�ำ ป่าไหลหลาก
และน้ำ�ท่วมฉับพลันใน 9 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา
สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร
รวม 68 อำ�เภอ 381 ตำ�บล 2,507 หมูบ่ า้ น ผูเ้ สียชีวติ 6 ราย สำ�หรับ
จังหวัดพัทลุงน้ำ�ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 11 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอ
เมืองพัทลุง อำ�เภอกงหรา อำ�เภอศรีนครินทร์ อำ�เภอควนขนุน
อำ�เภอปากพะยูน อำ�เภอศรีบรรพต อำ�เภอเขาชัยสน อำ�เภอ
ป่าบอน อำ�เภอบางแก้ว อำ�เภอป่าพะยอม และอำ�เภอตะโหมด
รวม 52 ตำ�บล 507 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,327
ครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส น้ำ�ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 13 อำ�เภอ
ได้ แ ก่ อำ � เภอเมื อ งนราธิ ว าส อำ � เภอระแงะ อำ � เภอรื อ เสาะ
อำ�เภอศรีสาคร อำ�เภอแว้ง อำ�เภอสุคิริน อำ�เภอสุไหงโก-ลก
อำ�เภอสุไหงปาดี อำ�เภอจะแนะ อำ�เภอเจาะไอร้อง อำ�เภอยี่งอ
อำ�เภอตากใบ และอำ�เภอบาเจาะ รวม 75 ตำ�บล 502 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย จังหวัด
ยะลาน้ำ�ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอเมืองยะลา
อำ�เภอรามัน อำ�เภอยะหา และอำ�เภอบันนังสตา รวม 35 ตำ�บล
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159 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,986 ครัวเรือน 16654
คน สำ�หรับจังหวัดสงขลาน้ำ�ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 7 อำ�เภอ ได้แก่
อำ�เภอหาดใหญ่ อำ�เภอนาหม่อม อำ�เภอสะเดา อำ�เภอสะบ้าย้อย
อำ�เภอควนเนียง อำ�เภอรัตภูมิ และอำ�เภอคลองหอยโข่ง รวม 29
ตำ�บล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,793 ครัวเรือน
อพยพ 52 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดปัตตานี น้ำ�ไหลหลาก
เข้าท่วมพื้นที่ 6 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอโคกโพธิ์ อำ�เภอยะรัง อำ�เภอ
กะพ้อ อำ�เภอหนองจิก อำ�เภอเมืองปัตตานี และอำ�เภอสายบุรี
รวม 36 ตำ�บล 111 หมู่บ้าน จังหวัดตรัง น้ำ�ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่
4 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอนาโยง อำ�เภอรัษฎา อำ�เภอเมืองตรังและ
อำ�เภอห้วยยอด รวม 21 ตำ�บล 185 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 7,824 ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ำ�ไหลหลากเข้าท่วม
พืน้ ที่ 7 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอกาญจนดิษฐ์ อำ�เภอบ้านนาสาร อำ�เภอ
ดอนสัก อำ�เภอท่าชนะ อำ�เภอเกาะสมุย อำ�เภอไชยา และอำ�เภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี รวม 20 ตำ�บล 116 หมูบ่ า้ น จังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำ�ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 17 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอชะอวด อำ�เภอ
สิชล อำ�เภอทุง่ สง อำ�เภอจุฬาภรณ์ อำ�เภอร่อนพิบลู ย์ อำ�เภอท่าศาลา
อำ�เภอนาบอน อำ�เภอพิปูน อำ�เภอช้างกลาง อำ�เภอฉวาง อำ�เภอ
นบพิตำ� อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมราช อำ�เภอพระพรหม อำ�เภอ
เชียรใหญ่ อำ�เภอขนอม อำ�เภอพรหมคีรี และอำ�เภอลานสกา
รวม 98 ตำ�บล 626 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 72,337
ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย และชุมพรน้ำ�ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่
4 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอทุ่งตะโก อำ�เภอพะโต๊ะ อำ�เภอหลังสวน
และอำ�เภอละแม รวม 11 ตำ�บล 91 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 500 ครัวเรือน
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ประเทศไทยให้ความสำ�คัญกับการจัดการภัยพิบตั มิ าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปีพ.ศ.2560-2579
ก็ได้บรรจุแนวทางการจัดการภัยพิบัติไว้ สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
ตามยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความสำ�คัญกับการเร่งอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
และสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการ
น้ำ�ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ให้ได้รอ้ ยละ 20-25 ภายในปีพ.ศ.2573 โดยวางแนวทางและ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1) จั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และป้ อ งกั น การทำ � ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ดำ � เนิ น การปกป้ อ งรั ก ษาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรป่ า ไม้
ทั้งป่าต้นน้ำ�ลำ�ธาร ป่าชุมชน และป่าชายเลนดำ�เนินการปราบปราม
และป้องกันการบุกรุกทำ�ลายป่าอย่างเข้มงวด เร่งรัดการปลูกป่า
โดยเลียนแบบระบบธรรมชาติ กำ�หนดพืน้ ทีร่ าบเชิงเขาเป็นแนวกันชน
ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจที่มีระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้คน
และชุมชนสามารถอยูก่ บั ป่าได้ โดยจัดทำ�แนวเขตให้เกิดความชัดเจน
นำ�ระบบสารสนเทศมาใช้เพือ่ การบริหารจัดการ และส่งเสริมแนวทาง
ประเมิ น มู ล ค่ า การให้ บ ริ ก ารของระบบนิ เ วศและการสร้ า งรายได้
จากการอนุรักษ์ วางระบบป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจน
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมภิ าคอาเซียนด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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2) วางระบบบริหารจัดการน้�ำ อย่างบูรณาการให้มปี ระสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ำ� ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มแี หล่งกักเก็บน้�ำ ต้นทุน
และแหล่งชะลอน้ำ�ที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำ�
และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ�และการผันน้ำ� โดยขุดลอก
ร่องน้ำ�และแหล่งน้ำ�เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ควบคู่กันกับ
แผนงาน กำ�หนดพื้นที่รับน้ำ�นองและการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบ
พยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่
ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฏหมาย รวมทั้งการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ�
3) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุก
ภาคเศรษฐกิจเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุง่ เน้นลดสัดส่วน
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ในภาคการผลิตไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการ
คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมและอาคาร ส่งเสริมการผลิตพลังงาน
สะอาด นำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
พลังงาน ตลอดจนกำ�หนดกฎระเบียบและสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วน
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั
ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้อง
และต่อเนื่อง
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2. ผลการดำ�เนินงานจัดการภัยพิบัติ
ของประเทศไทย
ทีผ่ า่ นมาเกิดพืน้ ทีร่ ปู ธรรมการจัดการภัยพิบตั ดิ งั นี้

2.1 ผลการดำ�เนินงานในเชิงกระบวนการเครือข่าย

1) เกิดกิจกรรมที่เสริมความเข้มแข็งและสร้างรูปธรรมจัดการ
ภัยพิบัติครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อม การรับมือ
ภัยพิบัติ และการฟื้นฟูวิถีชีวิต มีการพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี เช่น วิทยุส่อื สาร การพยากรณ์อากาศก่อนการทำ�นา/
ทำ�การประมง ทำ�ให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ
2) เกิดบทเรียนภาคปฏิบัติระดับชุมชนในการนำ�ไปปรับใช้
รับมือภัยพิบัติครั้งต่อไปได้ และเกิดการเรียนรู้ท่ามกลางการทำ�งาน
ของชุมชนท้องถิ่นที่สามารถขยายผลได้ เช่น ไปช่วยพื้นที่นำ้�ท่วม
ภาคใต้ ร่วมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
3) เกิดการพัฒนาอาสาสมัครภัยพิบตั ทิ ง้ั 6 เครือข่าย รวมกัน
กว่า 250 คน ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจมากขึน้ และเกิดจิตอาสาทำ�งาน
สั ง คม เช่ น การเฝ้ า ระวั งโจรขโมย การช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ย ว
ช่วยติดตามปัญหาคราบน้�ำ มัน ช่วยเก็บขยะชายหาด สือ่ สารข้อมูล
ทางไลน์ในการเตือนภัยล่วงหน้าแก่เครือข่ายในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์
เพื่อลดการสูญเสีย ฯลฯ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความภาคภูมิใจและ
มีความมัน่ ใจสามารถพัฒนายกระดับไปสูเ่ รือ่ งอืน่ ๆ ได้
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4) เกิดการทำ�ข้อมูลและทำ�แผนเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงในการฟื้นฟูวิถีชีวิต/ภูมิปัญญา
การสร้างความมัน่ คงทางอาหารและดูแลทรัพยากร และยกระดับพืน้ ที่
เป้าหมายเป็นศูนย์เรียนรูแ้ ละเกิดการขยายผล ดังนี้
• เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา จัดตัง้ ศูนย์เรียนรูร้ ะดับจังหวัด
		 1 ศูนย์ ศูนย์เรียนรูร้ ะดับอำ�เภอ 1 ศูนย์ และศูนย์เรียนรู้
		 ในพืน้ ที่ 5 แห่ง
• เครือข่ายชุมชนตำ�บลท่าหิน จังหวัดสงขลา เกิดศูนย์การ
		 เรียนรู้ โหนด นา เล ซึง่ ครอบคลุมวิถชี วี ติ ภูมปิ ญ
ั ญา
		 นาข้าว ภัยพิบตั ิ ตาลโตนด ประมง ฯลฯ มีคณะศึกษา
		 ดูงานกว่า 2,000 คน
• เครือข่ายชุมชนจังหวัดภูเก็ต มีศูนย์มิตรไมตรีเป็นพื้นที่
		 ประสานงานและติดตามเฝ้าระวังภัยพิบัติ/มีศูนย์วิทยุ
		 สือ่ สาร/เป็นสถานทีอ่ บรมอาสาสมัครภัยพิบตั ขิ อง ปภ.และ
		 ภาคีความร่วมมือ
• เครือข่ายสิ่งแวดล้อมปทุมธานี เกิดศูนย์ประสานงาน
		 และเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ น้ำ � ท่ ว ม 3 ศู น ย์ คื อ
		 ศูนย์บางปรอกบางโพธิเ์ หนือและบ้านกะแชง
• เครือข่ายชุมชนอุบลราชธานี ได้เกิดการรวบรวมข้อมูล
		 องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดแนวทางป้องกัน
		 ภัย 3 แห่ง คือ ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนเกตุแก้ว ศูนย์เรียนรู้
		 ป้องกันไฟไหม้บ้านหนองผำ� ศูนย์เรียนรู้พ้ืนที่นำ้�ท่วม
		 ซ้�ำ ซากบ้านคูสว่าง
• เครื อ ข่ า ยรั ก ษ์ อ่ า วไทยตอนบน ยกระดั บ ศู น ย์ เ รี ย นรู้
การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
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ระดับอ่าว 3 แห่ง คือ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
บ้านขุนสมุทรจีน บ้านบางปู สมุทรปราการ เน้นเรียนรู้
การป้องกันกัดเซาะชายฝัง่ โครงข่ายวิทยุสอ่ื สาร และพืน้ ที่
ความมัน่ ทางอาหาร

2.2 ผลด้านความร่วมมือภาคี/นโยบาย/ความรู้

1) เกิดการพัฒนากลไก /กระบวนการ ในการจัดการภัย
พิบตั ริ ว่ มกันของชุมชน ท้องถิน่ ทัง้ 6 พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย คือ เครือข่าย
ชุมชนจังหวัดพังงา เครือข่ายชุมชนตำ�บลท่าหิน จังหวัดสงขลา
เครือข่ายชุมชนจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายสิง่ แวดล้อมปทุมธานี เครือข่าย
ชุมชนอุบลราชธานี และเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน ทั้งนี้มี 4
เครือข่ายที่สร้างความร่วมมือในระดับจังหวัด ยกระดับการทำ�งาน
ข้ามไปสู่การดำ�เนินงานประเด็นอื่นๆ ทั้งการขับเคลื่อนระดับพื้นที่
สุขภาวะและการจัดการฐานทรัพยากรธรรม เช่น
• เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา พัฒนายกระดับเป็นโครงการ
		 พังงาแห่งความสุขและโครงการพังงาเมืองปลอดภัย
• เครือข่ายสิง่ แวดล้อมปทุมธานี ยกระดับเข้าสูค่ ณะกรรมการ
		 สุขภาพจังหวัดและแต่งตัง้ อนุกรรมการวิชาการ ในประเด็น
		 การจัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชนและมีการกำ�หนดพืน้ ทีน่ �ำ ร่อง
• เครือข่ายชุมชนจังหวัดภูเก็ต มีการจัดโครงการอบรม
		 อาสาสมัครร่วมในระดับจังหวัด และมีการตัง้ โครงข่ายวิทยุ
		 ในระดับจังหวัด
• เครือข่ายรักษ์อา่ วไทยตอนบน มีโครงการปลูกป่าชายเลน
		 ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกันในจังหวัด เพื่ออบรม
		 เตรียมความพร้อมระดับอ่าวร่วมกันหลายฝ่าย
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2) เกิดการขยายผลไปหนุนช่วยผูป้ ระสบภัยน้�ำ ท่วมภาคใต้
เหตุการณ์น�ำ้ ท่วมใหญ่และดินโคลนถล่มทีภ่ าคใต้ในช่วงต้นปีพ.ศ.2560
เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนและภาคี ค วามร่ ว มมื อ มี ก ารระดมทุ น และส่ ง ที ม
อาสาสมัคร พร้อมอุปกรณ์ลงช่วยผูป้ ระสบภัย ดังนี้ อำ�เภอชะอวด
อำ�เภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 หมูบ่ า้ น อำ�เภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่ 1 หมูบ่ า้ น อำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
2 หมู่บ้าน ซึ่งการช่วยเหลือเน้นให้หมู่บ้านที่ประสบภัยสามารถ
พึ่งตนเองได้ระยะยาว โดยการสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
มีทมี อาสาสมัครภัยพิบตั ิ มีการจัดทำ�บัญชีรบั บริจาค จัดระบบแบ่งปัน
ให้ทว่ั ถึง การสำ�รวจข้อมูล มีการสรุปบทเรียนร่วมกัน และการทำ�แผน
ฟืน้ ฟูชมุ ชน ฯลฯ
3) เกิ ด ความตระหนั ก การเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ จาก
ภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง ซึง่ ทัง้ 6 พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย มีแผนการดำ�เนิน
งานร่วมกันมีคณะทำ�งาน มีแกนนำ� มีทมี อาสาสมัครทีผ่ า่ นการอบรม
มีศูนย์เรียนรู้ฯ/ศูนย์ประสานงาน มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ
อุปกรณ์ เช่น เรือ วิทยุสอ่ื สาร เสือ้ ชูชพี อุปกรณ์กชู้ พี กูภ้ ยั ถังดับเพลิง
มีการรวบรวมเบอร์โทรเพือ่ ติดต่อสือ่ สารยามเกิดภัย มีคมู่ อื ฯลฯ
4) เกิดการจัดทำ�ข้อเสนอระดับนโยบาย โดยเสนอในวาระ
ต่างๆ ดังนี้ การจัดสัมมนาร่วมกับกรมป้องกันฯและภาคีความร่วมมือ
เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น/การจัดสัมมนาเพื่อหา
แนวทางการแก้ปญ
ั หาการกัดเซาะชายฝัง่ /คณะกรรมการขับเคลือ่ นการ
ปฏิรปู ประเทศ (สปท.) ลงพืน้ ทีร่ บั ฟังข้อเสนอ/มีความร่วมมือหลาย
ฝ่ายในการจัดงานรำ�ลึกสึนามิ ซึง่ สะท้อนปัญหาและมีขอ้ เสนอนโยบาย
ของเครือข่ายชุมชนฯ
การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
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2.3 ปัจจัยทีม
่ ผี ลต่อการดำ�เนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ข้อจำ�กัดในการดำ�เนินงานภัยพิบตั ท
ิ ผ่ี า่ นมา

1) การป้ อ งกั น ภั ย พิ บัติท่ีค าดว่ า จะเกิ ด ยั งไม่ ส ามารถใช้
งบประมาณในการเตรี ย มการป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยข้ อ จำ � กั ด
ของระเบียบงบประมาณ
2) เมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ โอกาสทีช่ มุ ชนจะสามารถลุกขึน้ มาจัดการ
เองได้ยงั ยากลำ�บาก เพราะภาระหน้าทีต่ ามกฎหมายยังคงเป็นหน้าที่
ของรัฐ เช่น เมื่อเกิดภัยรัฐจะจัดการเรื่องอาหารกล่อง ถุงยังชีพ
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหา และความอ่อนแอของชุมชนให้กลายเป็น
ผูร้ อ้ งขอและรอรับ
3) ระเบียบการเงิน ไม่สามารถส่งเสริมชุมชนเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบตั ไิ ด้อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นเพียงการจัดเวทีได้ปลี ะ 1 หรือ
2 ครั้ ง เท่ า นั้ น ซึ่ ง ชุ ม ชนยั งไม่ ส ามารถจั ด การชุ ม ชนเพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมรับมือภัยพิบตั ไิ ด้
4) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ
จังหวัด ยังไม่เปิดโอกาสให้เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคม
ได้มสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
5) เมื่อเกิดภัยพิบัติ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีกองทุนภัยพิบัติท่ีจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาได้ทันท่วงที่ เพราะ
งบประมาณทดลองจ่ายเป็นอำ�นาจผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่เพียงลำ�พัง
6) อุปสรรคของการขับเคลื่อนที่ผ่านมา แม้จะมีมติสมัชชา
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แ ต่ ยั ง ไม่ ส ามารถนำ � ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ เพราะ
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ไม่เอือ้ ต่อ
การดำ�เนินการ
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3. แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการ
ภัยพิบัติตามนโยบายที่ผ่านมา
3.1 การดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 4 ปีพ.ศ.2553

เรื่ อ งการจั ด การภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ โ ดยชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เป็ น
ศู น ย์ ก ลางเป็ น แนวทางสำ � คั ญ ที่ ทำ �ให้ ชุ ม ชนลดความเสี่ ย งภั ยได้
มากที่สุด โดยนายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวในพิธีเปิดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติในหัวข้อ “รับมือภัยพิบัติ จัดการสุขภาวะ” เมื่อ
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ว่า สังคมไทยคงจะเผชิญกับภัยพิบัติต่อไป
ในอนาคตข้างหน้าทั้งที่เป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติและวิกฤติในด้าน
ต่างๆ ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิกฤติการเมือง
พร้อมเสนอ 6 แนวทาง คือ
1) คนไทยต้องเปลี่ยนโลกทัศน์ วิธีคิด และจิตสำ�นึกใหม่
ให้ตงั้ อยูใ่ นความไม่ประมาท เพราะการคิดว่าจะไม่ประสบภาวะวิกฤติ
จึงไม่มีใครเตรียมตัว และต้องเพิ่มสมรรถนะเพื่อให้เกิดการตื่นตัว
ในข้อมูล
2) สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งทั่วประเทศเพื่อรับภัยพิบัติ
และจัดการภัยสุขภาวะ ต้องสำ�รวจข้อมูลภัยพิบัติในพื้นที่ว่าเกิดจาก
อะไร จะป้ อ งกั น และรั บ มื อ อย่ า งไร ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ อะไรบ้ า ง
จะสือ่ สารให้รทู้ วั่ ถึงกันอย่างไร ทำ�การซักซ้อมภัยพิบตั อิ ย่างสม่ำ�เสมอ
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3) มหาวิทยาลัยทุกแห่งควรมีศูนย์ศึกษาภัยพิบัติเพื่อศึกษา
ลักษณะภูมปิ ระเทศและภัยพิบตั ทิ จี่ ะเกิดขึน้ เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่นและชุมชนอย่างใกล้ชิด
4) มีระบบการสื่อสารที่ให้รู้ความจริงอย่างทั่วถึงกัน
5) มีเครือ่ งมือตัดสินใจทางนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ควรตั้งคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งนอกจากมีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธานและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
แล้ว ควรมีคณะกรรมการเสียงข้างมากที่มีความรู้ มาจากผู้นำ�ชุมชน
นักวิชาการและองค์กรอิสระ เพื่อสรรหาผู้มีความสามารถมาบริหาร
ยุทธศาสตร์และทำ�งานต่อเนื่อง
6) ออกพระราชบัญญัติป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ รวบรวม
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งหมดมาบัญญัติเป็นกฎหมาย เพื่อกำ�หนด
อำ�นาจหน้าทีท่ กุ ภาคส่วนแม้จะยังไม่รวู้ า่ พิบตั ภิ ยั ลำ�ดับต่อไปทีค่ นไทย
ต้องเผชิญคืออะไร แต่บทเรียนทีค่ นไทยควรต้องเรียนรูเ้ สียทีหลังจาก
ผ่านพ้นวิกฤติภัยครั้งแล้วครั้งเล่า ก็คือ ประเทศไทยไม่ได้ปลอดจาก
ภัยพิบตั ิ ไม่วา่ จะน้�ำ ท่วม พายุฝนฟ้า ดินโคลนถล่ม อากาศหนาวเย็น
ภาวะฝนแล้ ง ยาวนาน หรื อ แม้ ก ระทั่ ง แผ่ น ดิ นไหว และสึ น ามิ
ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนอาจพบเจอและต้องผ่านพ้น
สิ่งที่ดีที่สุดในการเผชิญรับมือกับภัยต่างๆ เหล่านี้ก็ คือ การยอมรับ
และเตรียมตัวให้พร้อม
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพที่ผ่านมาไม่สามารถนำ�ไป
ปฏิบัติได้จริง ด้วยขาดหน่วยงานกลางในการเป็นเจ้าภาพในการ
ขั บ เคลื่ อ นและขาดเครื อ ข่ า ยฯปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ซึ่ ง ข้ อ จำ � กั ด
ของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งยั งไม่ เ ปิ ด ช่ อ งให้ ส ามารถดำ � เนิ น การได้
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แต่เป็นโอกาสที่จะนำ�ไปขับเคลื่อนนโยบายและปรับปรุงกฎหมาย
ต่อไปได้ พร้อมกับการขับเคลื่อนทางสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และปรั บ เปลี่ยนพฤติกรรมในการช่วยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ที่ มุ่ งเน้ น
ให้เกิดความยัง่ ยืน จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องปรับปรุงพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ให้สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพ
และบทเรียนการจัดการภัยพิบัติชุมชน

3.2 ข้อเสนอเพือ่ ปฏิรป
ู การจัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชน
ร่วมกับคณะทำ�งานปฏิรูปสมัชชาสุขภาพและ
คณะอนุกรรมาธิการด้านคณะกรรมาธิการปฏิรป
ู
ด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (สปช)

โดยมีข้อเสนอสรุปประเด็นสำ�คัญดังต่อไปนี้
1) การปฏิ รู ป ระบบการจั ด การภั ย พิ บั ติ โ ดยชุ ม ชน
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของประชาชนในการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ น
เกิดเหตุ การช่วยเหลือระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูเยียวยาหลัง
เกิดเหตุ โดยเสริมความรู้ความสามารถร่วมกันทุกภาคส่วนในการ
จัดการภัย เสริมศักยภาพอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ การจัดทำ�แผน
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน การสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ตามแผนรับมือภัยพิบัติเน้นไปที่ชุมชนโดยตรง
2) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนการจัดการภัย
พิบตั ริ ะดับท้องถิน
่ และกรรมการบริหารกองทุน เพือ่ ทำ�หน้าที่
ในการขับเคลือ่ นส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ อบรมพัฒนาเตรียมความ
พร้อมการศึกษาวิจยั และพัฒนาความรูด้ า้ นการจัดการภัยพิบตั ชิ มุ ชน
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การสือ่ สารสาธารณะ ตลอดจนให้มกี องทุนระดับท้องถิน่ ทีจ่ ะส่งเสริม
ความเข้มแข็งชุมชนและเครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
โดยให้ ก ระทรวงมหาดไทยสมทบกองทุ น การจั ด การภั ย พิ บั ติ ข อง
ท้องถิ่น
3) ปฏิรูปกลไกคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
ต้องมาจากผู้แทนชุมชนที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพิบัติ
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทในการส่งเสริมชุมชนในการ
จัดการภัยพิบัติประกอบอยู่ในผู้ทรงคุณวุฒิด้วย เพิ่มอำ�นาจหน้าที่
ให้เป็นกรรมการที่มีอำ�นาจสั่งการ บริหารจัดการในขณะเกิดภัยพิบัติ
และให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
ระดับตำ�บล เป็นผูพ้ จิ ารณาประกาศภัยพิบตั ิ พิจารณาจัดทำ�แผนการ
จัดการภัยพิบัติ พิจารณาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูภัยพิบัติ โดยมี
สัดส่วนจากผูแ้ ทนชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรพัฒนาเอกชนทีม่ ปี ระสบการณ์
ด้านการจัดการภัยพิบัติ และจัดทำ�แผนเพื่อการป้องกันและเตรียม
พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นชุมชนเป็นหลัก
4) ปฏิรูปกฎหมาย โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อให้เอื้อในการ
จัดการภัยพิบัติของประเทศไทย โดยสาระสำ�คัญต้องมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ ต้องมีสถาบันส่งเสริมชุมชนในการจัดการภัยพิบตั ิ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องเป็นด่านแรกในการประกาศภัยพิบตั ิ ป้องกัน
ภัยพิบัติ และบริหารจัดการภัยพิบัติ จึงร้องขอให้อำ�เภอ จังหวัด
เข้ามาช่วยเหลือหากเกินศักยภาพ การส่งเสริมครัวกลางแทนการจัด
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ซื้อข้าวกล่อง ถุงยังชีพ โดยที่ชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ เป็นการเสริมการทำ�งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ส่ งเสริ ม ระบบฐานข้อมูลผู้เ สียหาย การได้ รั บ สิ ท ธิ ก ารช่ ว ยเหลื อ
อย่างเป็นธรรม ตลอดจนการปรับปรุงกฎเกณฑ์ ข้อจำ�กัด อุปสรรค
ต่างๆ ที่ทำ�ให้ไม่สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ การฟื้นฟูเยียวยา
และการเตรียมพร้อมป้องกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.3 ข้อเสนอนโยบายการจัดการภัยพิบัติภาคใต้

ข้ อ เสนอนโยบายโดยคณะทำ � งานภั ย พิ บั ติ ภ าคใต้ ร่ ว มกั บ
เครื อ ข่ า ยภั ย พิ บั ติ ชุ ม ชนภาคใต้ ผู้ แ ทนชุ ม ชน องค์ ก รชุ ม ชน
สภาองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนจากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยสุขภาพ
ภาคใต้ (สจรส.ม.อ) โดยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช) มูลนิธิชุมชนไท และสมาคมประชาสังคมพังงาแห่ง
ความสุข ได้จัดทำ�ข้อเสนอนโยบายตามขั้นตอนดังนี้
1) กระบวนการจัดทำ�ข้อเสนอนโยบายภัยพิบตั ภิ าคใต้
เครือข่ายจัดการภัยพิบัติภาคใต้ได้มีการดำ�เนินการเพื่อให้
เป็นไปตามข้อเสนอในเวทีระดับพื้นที่และระดับภาค โดยได้มีเวที
ในการระดมความคิดเห็น ทำ�ความเข้าใจร่วมกันของเครือข่ายองค์กร
ชุมชนกว่า 56 องค์กร โดยมีขั้นตอนและกระบวนการจัดทำ�ข้อเสนอ
การปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลักซึ่งมีแนวทาง
การดำ�เนินการดังนี้
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		 (1) เวทีสัมมนา เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการปฏิรูป
ระบบการจั ด การภั ย พิ บั ติ ความร่ ว มมื อ จากเครื อ ข่ า ยภั ย พิ บั ติ
ทั่วประเทศ ทำ � ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการความร่วมมือ
ในทุกระดับ
		 (2) คณะทำ�งานปรับปรุง (ร่าง) รายงานการปฏิรูป
ข้อ เสนอการจั ดการภัยพิบัติโดยชุมชนและข้อเสนอเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย พรบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. .....
		 (3) เวที ความร่วมมือ ระดมความเห็น จัดทำ�ข้อเสนอ
องค์กรภาคีฯ เครือข่าย ด้านการจัดการภัยพิบัติและผู้เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัดที่มีการดำ�เนินการ
		 (4) จัดทำ�ข้อเสนอการจัดการภัยพิบตั ิ เพือ่ เสนอผลักดัน
ในทุกระดับ
		 (5) จั ด ทำ � ข้ อ เสนอ ความต้ อ งการของเวที ใ นระดั บ
ท้องถิ่น จังหวัด เพื่อผลักดันการทำ�งานให้สอดคล้องในระดับพื้นที่
		 (6) ผู้ แ ทนเครื อ ข่ า ยเข้ า ร่ ว มเวที การสั ม มนาความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาข้อเสนอการปฏิรูประบบและกฎหมายการจัดการ
ภัยพิบัติในระดับประเทศ เพื่อนำ�เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการ
จั ด การภั ย พิ บั ติ โ ดยชุ ม ชนและจั ดให้ มี เ วที เ พื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น
ต่อข้อเสนอและการปรับปรุงกฎหมาย 2 ครั้ง ในวันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2560 และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ทีส่ �ำ นักงาน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำ�นักงานภาคใต้
จังหวัดพัทลุง
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2) ข้อเสนอในระดับนโยบายการจัดการภัยพิบตั ภิ าคใต้
		 ส่วนที่ 1 ข้อเสนอจากการจัดทำ�ข้อเสนอนโยบายในการ
จัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชนเป็นแกนหลัก เพือ่ ให้สอดคล้องและเป็นจริง
ของผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ ได้มีข้อเสนอดังต่อไปนี้
		 (1) ให้กระทรวงมหาดไทยเพิม่ เติมคณะกรรมการป้องกัน
ภัยพิบัติแห่งชาติ กรรมการระดับจังหวัด ระดับอำ�เภอ (ให้มีผู้แทน
จาก พอช.) ตำ�บล ให้สภาองค์กรชุมชน (ภัยพิบัติ) และดำ�เนินการ
เป็นจริง
		 (2) ให้ มี ก องทุ น ภั ย พิ บั ติ / ระเบี ย บการใช้ ก องทุ น /
โดยคณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ (ให้ท้องถิ่นมีเงินทดรองจ่าย)
		 (3) ให้ สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ประสานสนับสนุนให้กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล ให้เป็นจริง
		 (4) ให้สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีการสนับสนุนชุมชน
เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการจั ด การภั ย พิ บั ติ
(ระดับตำ�บล)
		 (5) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้อำ�นวยการภัยพิบัติ
ตำ�บล ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอ�ำ นาจ
ในการสั่งการ ใช้พื้นที่/ที่พักชั่วคราวในสภาวะเกิดภัยพิบัติ
		 (6) ให้ อำ � นาจคณะกรรมการระดั บ ตำ � บลรั บ รอง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าชดเชย การเยียวยา และการฟืน้ ฟู
อาชี พ ทุ ก ชนิ ด ที่ ป ระกอบอาชี พ อยู่ จ ริ ง โดยการสำ � รวจข้ อ มู ล
แบบฟอร์มเดียว
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		 (7) ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตำ�บล ทำ�คำ�สั่งให้อาสาภัยพิบัติชุมชนปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำ�สั่ง สามารถรับค่าตอบแทนได้
		 (8) ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องผ่านการฝึกอบรมระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติกำ�หนด
		 (9) รั ฐ ต้ อ งไม่ ใ ช้ ภั ย พิ บั ติ เ ป็ น เงื่ อ นไขในการพั ฒ นาที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน
		 (10) ให้รฐั บาลสนับสนุนให้จงั หวัดดำ�เนินการฟืน้ ฟูชมุ ชน
หลังภัยพิบัติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต อาชีพ ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำ�กิน
ชุมชน หรือหากจำ�เป็นการจัดสรรทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ใหม่ตามวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
		 (11) ให้ กำ � หนดภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เฉพาะพื้ น ที่
ครั ว เรื อ น บุ ค คลเดี ย วให้ ถื อ เป็ น ภั ย พิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย หากมีการพิสูจน์ได้
		 (12) ให้มีการชดเชยพื้นที่รองรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ที่เป็นไปตามแผน เช่น พื้นที่แก้มลิง พื้นที่รับน้ำ� ต้องได้รับชดเชย
เยียวยาเป็น 2 เท่า ของเกณฑ์ปกติ
		 (13) ให้รัฐจัดให้มีหลักเกณฑ์ การชดเชยสำ�หรับพื้นที่
พั ก ชั่ ว คราวที่ เ ป็ น เอกชนหรื อ ประชาชน จั ด รองรั บ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย

34

การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

		 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอนโยบายต่อปฏิรูปกฎหมาย โดยการ
แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
เพื่อให้เอื้อในการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย โดยสาระสำ�คัญ
ต้องมีส่วนร่วมในทุกระดับ ต้องมีสถาบันส่งเสริมชุมชนในการจัดการ
ภัยพิบตั ิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องเป็นด่านแรกในการประกาศ
ภัยพิบัติ ป้องกันภัยพิบัติและบริหารจัดการภัยพิบัติ จึงร้องขอให้
อำ � เภอ จั งหวัดเข้ามาช่วยเหลือหากเกิน ศั ก ยภาพ การส่ งเสริ ม
สนับสนุนครัวกลาง ศูนย์ประกอบเลี้ยง ศูนย์ภัยพิบัติระดับตำ�บล
แทนการจัดซื้อข้าวกล่อง ถุงยังชีพที่ชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ เป็นการเสริมการทำ�งานเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ส่งเสริมระบบฐานข้อมูลผู้เสียหาย การได้รับสิทธิการช่วยเหลืออย่าง
เป็นธรรม ตลอดจนการปรับปรุงกฎเกณฑ์ ข้อจำ�กัด อุปสรรคต่างๆ
ที่ ทำ �ให้ ไ ม่ ส ามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ การฟื้ น ฟู เยี ย วยาและ
การเตรียมพร้อมป้องกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ผ่านมาพรบ.
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ยังไม่สามารแก้ปญ
ั หาการ
จัดการภัยพิบัติได้อย่างเต็มที่ การจัดการภัยพิบัติเกินความสามารถ
ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะบริหารจัดการได้เพียงลำ�พัง และ
ภัยพิบัติส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ
ไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ปั ญ หาภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการภัย
พิบัติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรที่ทำ�งานในชุมชน
ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การจัดการภัยพิบัติ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอปรับปรุง
กฎหมายไว้ดังต่อไปนี้
การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
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ข้อเสนอในการแก้ไขพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทา
สาธารณภัยปี พ.ศ.2550 ดังนี้
1) มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ……
2) มาตรา 4 เพิ่มบทนิยาม คำ�ว่า
“ผู้ ป ระสบภั ย ” ให้ ห มายความว่ า บุ ค คลทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสาธารณภัย ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ถานะทางทะเบียนราษฎร์
หรือไม่
“พอช” ให้หมายความว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
“องค์ ก รชุ ม ชน” ให้ ห มายความว่ า องค์ ก รที่ ช าวชุ ม ชน
รวมตัวกันสร้างขึ้นเองและบริหารจัดการได้เอง โดยไม่ได้เกิดจากที่มี
หน่วยงานภายนอกมาสร้างให้เกิดหรือมีการจัดการจากหน่วยงาน
ภายนอก
“สภาองค์กรชุมชน” ให้หมายความว่า เวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เพื่อกำ�หนดแนวทาง
การพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น
“ครัวกลาง” ให้หมายความว่า ศูนย์ประกอบเลี้ยงอาหาร
ในพื้นที่ประสบภัย
3) มาตรา 6 ให้ มี ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” ประกอบด้วยให้ตัด
ทั้งมาตราและในร่าง พรบ.ปภ.พ.ศ…….มาตรา 6 แก้เป็น ให้มี
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อ
ว่า “กปภ.ช.” ประกอบด้วย
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		 (1) นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายก
รัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
		 (2) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง
		 (3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ
คนที่สอง
		 (4) กรรมการโดยตำ � แหน่ ง จำ � นวนสิ บ สี่ ค น ได้ แ ก่
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งบประมาณ ผู้ บั ญ ชาการตำ � รวจแห่ ง ชาติ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
		 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
จำ�นวนหกคนเป็นกรรมการ
		 (6) ผูแ้ ทนองค์กรเอกชนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูม้ ี
ประสบการณ์การส่งเสริมชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ จำ�นวนห้าคน
เป็นกรรมการ
		 ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้ง
ข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำ�นวนไม่เกินสอง
คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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4) มาตรา 7 ให้ กปภ.ช. มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
เพิ่มเติม (5/1) จัดให้มีกองทุนภัยพิบัติระดับชาติ และสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีกองทุนภัยพิบัติในระดับจังหวัด และตำ�บล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชน หรือท้องถิ่นเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติฟื้นฟู
บรรเทา โดยการมีส่วนร่วม
		 (5/2) สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ นในการดำ � เนิ น งานและการบริ ห ารจั ด การการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม
ความเหมาะสมและความต้องการ เพือ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยในพื้ น ที่ ต ามมาตรา 20/3 งบทดรองจ่ า ยจั ง หวั ดให้ ท้ อ งถิ่ น
มีด้วย 1 ล้าน
		 (5/3) สนับสนุนและกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำ�เนินการ
แสวงหาผลกำ�ไร ดำ�เนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิน่
หรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ
โดยส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ตามมาตรา 20/3
5) มาตรา 11 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำ�เนินการเกีย่ วกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
เพิ่มเติ ม (5/1) ส่ง เสริมสนับสนุนชุมชนในการจั ด การภั ย พิ บั ติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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6) มาตรา 15 ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูอ้ �ำ นวยการจังหวัด
รั บ ผิ ด ชอบในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยในเขตจั ง หวั ด
โดยมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
แก้เป็น
(1) ประกาศเขตภั ย พิ บั ติ ใ นกรณี ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยได้ทันท่วงที และให้รายงานต่อ กปภ.จ. เพื่อ
พิจารณาภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
เพิ่มเติม
(2) กำ�กับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงอาสาสมัครศูนย์ตามที่ได้รับการรับรอง
7) มาตรา 17 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กปภ.จ.” ประกอบด้วย (ตัดทั้ง
หมายตรา)
มาตรา 17 แก้เป็น
ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เรียกโดยย่อว่า “กปภ.จ.” ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ
(3) ผูบ้ ญ
ั ชาการมณฑลทหารบกหรือผูบ้ งั คับการจังหวัดทหาร
บกหรือผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการ

การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

39

(4) นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น รองประธาน
กรรมการ
(5) กรรมการอื่น ประกอบด้วย
		 (ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจำ�อยู่ในพื้นที่จังหวัด
ตามจำ�นวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง
		 (ข) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีจ่ �ำ นวน
เจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลจำ�นวนสองคนและผู้แทน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลจำ�นวนห้าคน
		 (ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศล ผู้แทนองค์กรชุมชน
ที่ ทำ � งานด้ า นภั ย พิ บั ติ ใ นจั ง หวั ด ตามที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง
จำ�นวนห้าคน
(6) หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
หรือผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
(7) ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของสถาบันการศึกษานั้น
เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจำ�นวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็น
สมควร
(8) การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละการประชุ ม ของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำ�หนด
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(9) มาตรา 17/1 ให้ กปภ.จ. มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
		 (1) จั ด ทำ � แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
			 จั ง หวั ด เสนอผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพื่ อ ประกาศใช้
			 ต่อไป
		 (2) จัดทำ�แผนในการเตรียมพร้อมป้องกันรับมือภัยพิบตั ิ
			 ภายในพื้นที่ และแผนการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบ
			 อันเกิดจากภัยพิบัติ
		 (3) บริหารจัดการภัยพิบตั แิ ละป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
		 (4) ระดมทุน แสวงหาทุน และจัดสรรงบประมาณ
			 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนการป้องกันและบรรเทา
			 สาธารณภัยจังหวัด
		 (5) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ชุ ม ชนในการจั ด การภั ย พิ บั ติ
			 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		 (6) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
			 ในการจัดการภัยพิบัติ และการป้องกันและบรรเทา
			 สาธารณภัย
		 (7) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ
			 กฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น อำ � นาจหน้ า ที่ ข อง
			 กปภ.จ. หรือตามที่ กปภ.ช. มอบหมาย
		 (8) ในกรณีทกี่ รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่า
			 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
			 ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
			 สาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
			 ทราบเพื่อให้ กปภ.จ. ดำ�เนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
			 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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8) มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมี
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีน่ นั้ เป็นผูร้ บั
ผิดชอบในฐานะผู้อำ�นวยการท้องถิ่น และผู้อำ�นวยการจังหวัดและ
ผู้อำ�นวยการอำ�เภอมีตามที่ได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำ�นวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นมีอำ�นาจสั่งการ
ควบคุมและกำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสา
สมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ นั้ น เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ยในเขตท้ อ งถิ่ น ของตนและมี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรา 20 เพิ่มเติมเป็น
(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีน่ นั้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในฐานะ
ผูอ้ �ำ นวยการท้องถิน่ และผูอ้ �ำ นวยการจังหวัดและผูอ้ �ำ นวยการอำ�เภอ
มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุน ตามที่ได้รับการร้องขอในการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องผูอ้ �ำ นวยการท้องถิน่ ตามวรรคหนึง่ ให้ผอู้ �ำ นวยการท้องถิน่
มีอำ�นาจสั่งการควบคุม กำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และมีอ�ำ นาจประกาศ
เขตภัยพิบตั ใิ นกรณีฉกุ เฉินเพือ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทนั
ท่วงที และให้รายงานต่อ กปภ.ต. เพื่อพิจารณาภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมง
42

การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

(2) ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้ช่วยผู้อำ�นวยการท้องถิ่น รับผิดชอบ
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิน่
ของตนและมี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อำ � นวยการท้ อ งถิ่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
(3) มาตรา 20/1 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตำ�บล เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ต.” ประกอบด้วย
		 - ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นตามมาตรา 20 เป็นประธาน
			 กรรมการ
		 - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลหรือรองนายก
			 เทศมนตรีซงึ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลหรือนายก
			 เทศมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
		 - สมาชิกสภาท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่ตำ�บลนั้นๆ ซึ่งคัด
			 เลือกกันเองจำ�นวนห้าคน
		 - ผู้ แ ทนองค์ ก ารสาธารณกุ ศ ล ผู้ แ ทนองค์ ก รชุ ม ชน
			 ผู้แทนชุมชน ในตำ�บลตามที่ ผู้ อำ � นวยการท้ อ งถิ่ น
			 แต่งตั้งจำ�นวนห้าคน
		 - ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
			 ส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีน่ นั้ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(4) มาตรา 20/2 ให้ กปภ.ต. มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
		 - จัดทำ�แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำ�บล
			 เสนอผู้อำ�นวยการท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ต่อไป
		 - จัดทำ�แผนในการเตรียมพร้อมป้องกันรับมือภัยพิบัติ
			 ภายในพื้นที่ และแผนการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบ
			 อันเกิดจากภัยพิบัติ
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		 - บริหารจัดการภัยพิบตั ิ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
		 - ระดมทุ น แสวงหาทุ น และจั ด สรรงบประมาณ
			 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนการป้องกันและบรรเทา
			 สาธารณภัยตำ�บล
		 - ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ชุ ม ชนในการจั ด การภั ย พิ บั ติ
			 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		 - ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
			 กปภ.จ. ในการจัดการภัยพิบัติ และการป้องกันและ
			 บรรเทาสาธารณภัย
		 - ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีพ่ ระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมาย
			 อืน่ บัญญัตใิ ห้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ อง กปภ.ต. หรือตาม
			 ที่ กปภ.จ. มอบหมาย
		 - ในกรณีที่ กปภ.จ. เห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทา
			 สาธารณภัยตำ�บลไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
			 บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้แจ้งให้ผู้อำ�นวยการ
			 ท้องถิ่นทราบเพื่อให้ กปภ.ต. ดำ�เนินการแก้ไขให้แล้ว
			 เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(5) มาตรา 20 เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความ
เหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้ กปภ.ช.
สนั บ สนุ น และประสานกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กำ � หนด
หลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำ�เนินงานและบริหารจัดการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยได้
รับจัดสรรค่าใช้จ่ายจากกองทุนภัยพิบัติระดับชาติ
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หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มเติม มาตรา 21 ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และ
มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีน่ นั้ มีหน้าทีป่ ระกาศเป็นเขต
ภัยพิบัติ และเข้าดำ�เนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว
และแจ้ งให้ ผู้ อำ � นวยการอำ � เภอที่ รั บ ผิ ด ชอบในเขตพื้ น ที่ นั้ น และ
ผู้อำ�นวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
หมวด 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร
มาตรา 34 ในการจั ด ทำ � แผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ให้ผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง้
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เพิ่มเติม/ตัดออก (ง)
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานครตามจำ�นวน
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
มาตรา 41 ให้ ผู้ อำ � นวยการจั ดให้ มี อ าสาสมั ค รในพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
เพิ่มเติม (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำ�นวยการมอบหมาย
และตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำ�หนดการบริหารและกำ�กับ
ดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และวินัย
ของอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำ�หนด
การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
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อาสาสมัครทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีช่ ว่ ยเหลือในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามคำ�สัง่ ผูอ้ �ำ นวยการ ให้ได้รบั ค่าตอบแทน
เบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กปภ.ช.กำ�หนด

หมวด 5 เบ็ดเตล็ด
มาตรา 43 ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการ
ตามหน้าทีใ่ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
นี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและในการปฏิบตั กิ าร
ตามหน้าที่ดังกล่าว หากได้ดำ�เนินการไปตามอำ�นาจหน้าที่ และ
ได้กระทำ�ไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ให้ผู้กระทำ�การนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง ในการ
ดำ�เนินการตามวรรคหนึง่ หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของผูใ้ ด
ซึง่ มิใช่เป็นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากการบำ�บัดภยันตรายจากสาธารณภัย
นั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
เพิ่มเติม มาตรา 43/1 ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ.2543 มีอำ�นาจหน้าที่ในการสนับสนุนชุมชนและ
ภาคประชาชนในการเตรี ย มความพร้ อ มการจั ด การภั ย พิ บั ติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัตินี้
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บทสรุป
ภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นได้เสมอทุกที่ทุกเวลา เราไม่
สามารถห้ามได้ แต่เราอาจสามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติลงได้
ด้วยการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้น จากบทเรียน
ทีผ่ า่ นมา เราค้นพบวิธกี ารทีผ่ า่ นการพิสจู น์จากกรณีศกึ ษาต่างๆ แล้ว
เราควรที่จะหาวิธีที่เหมาะสม ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และมีนโยบาย กฎหมาย ที่เอื้ออำ�นวย ในการสนับสนุนชุมชน
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
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จากบทเรียนที่ผ่านมามีแนวทางในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการขยายผลมากยิ่งขึ้น และบรรลุผลในเชิงนโยบายชาติ
ด้านการจัดการภัยพิบัติ คือ การเชื่อมโยงการทำ�งานระหว่างภาค
ประชาสังคม ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือ
ที่มุ่งเน้นการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำ�คัญสูง
ต่อการดำ�เนินงานในช่วงก่อนเกิดภัย ทั้งด้านการป้องกันและลด
ผลกระทบ ด้านการเตรียมความพร้อมและรองรับการทำ�งานในช่วง
ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย ซึ่งมีจุดเน้นที่สำ�คัญในการจัดการภัย
พิบัติดังต่อไปนี้
1) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยสนับสนุนองค์
ความรู้ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนโยบาย
สาธารณะที่เหมาะสมทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด และประเทศ โดยการ
เชื่อมโยงกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการวางแผนและ
ออกแบบการทำ�งานร่วมกัน
2) ยกระดับการทำ�งานจากฐานในพืน้ ทีส่ กู่ ารจัดการเชิงระบบ
ในระดับจังหวัดทีใ่ ห้ความสำ�คัญในช่วงก่อนเกิดภัย ทัง้ ด้านการป้องกัน
และลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) ด้านการเตรียม
ความพร้อม (Preparedness) โดยมุ่งเสริมสร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างภาคประชาสังคมและท้องถิน่ กับหน่วยงานภาครัฐ โดยพัฒนา
อย่างเป็นกระบวนการทั้งการเชื่อมโยงความรู้ การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ระบบการควบคุมสั่งการ ระบบการสนับสนุนทรัพยากร
ระบบเฝ้าระวัง ระบบสาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งการติดตาม/ถอดรหัส
การเกิดภัยและการตอบสนองที่เกิดขึ้น เพื่อนำ�มาสรุปและพัฒนา
เป็นกระบวนการเรียนรู้เสริมศักยภาพให้กับเครือข่าย
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3) ส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู้ ด้ า นภั ย พิ บั ติ กั บ สาธารณะ
ให้ความรู้การรับมือภัยภาคปฏิบัติกับประชาชน การสื่อสารต้นแบบ
ชุมชนจัดการตนเอง และองค์ความรู้จากภาคปฏิบัติ รวมทั้งการ
สื่ อ สารนโยบายสาธารณะ จึ ง เกิ ดโครงการพั ฒ นากลไกความ
ร่วมมือสูน่ โยบายจัดการภัยพิบตั เิ พือ่ ลดความเสีย่ งภัยขึน้ เพือ่ ให้
เกิดความยัง่ ยืนในการจัดการภัยพิบตั ทิ างเครือข่ายเห็นร่วมกันว่า
1. ต้องมีนโยบายที่ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนในการเตรียม
พร้อมรับมือภัยพิบัติ และการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับต่างๆ
2. จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
ระดับตำ�บล ระดับจังหวัด ระดับชาติ ที่มีกรรมการบริหารร่วมจาก
หลายภาคส่วน โดยต้องให้ชุมชน เครือข่ายเข้าร่วมเป็นกรรมการใน
ทุกระดับ
3. กระจายอำ�นาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึง
ระบบเงินทดลองจ่าย เพือ่ การบริหารจัดการภัยพิบตั ใิ นปัจจุบนั ทีอ่ ยู่
ในอำ�นาจผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เพียงฝ่ายเดียว
4. ปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550 ให้สอดคล้องกับข้อเสนอ และให้มีบทบาทการส่งเสริม
ชุมชนเตรียมพร้อมป้องกันภัยอย่างชัดเจน
5. ให้ ส ถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน)
มีหน้าทีใ่ นการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชนในการเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติด้วย
เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน ทางเครือข่ายเห็นว่า ข้อเสนอนโยบาย
จึงเป็นเครือ่ งมือในการขยายพืน้ ทีแ่ ละสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยภัยพิบัติที่มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น
ในอนาคต จะไม่กลายเป็นภาระของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
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ภาคผนวก

ตารางที่ 2		 ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกัน
			 และบรรเทาสาธารณภัยปี พ.ศ. .........
พระราชบัญญัติ ปภ
พ.ศ.2550

เหตุผล
ความ
จำ�เป็น

ร่างเสนอปรับปรุง พระราชบัญญัติ
ปี พ.ศ. ..........

มาตรา 1
พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกว่า
“พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550”
มาตรา 4
ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 1
พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ....

ปรับปรุง
องค์ประกอบ
คณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่ง
ชาติ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับ
การจัดการภัยพิบัติ
โดยชุมชน และผู้แทนองค์กรเอกชน
ผู้มีประสบการณ์
การส่งเสริมชุมชน
ในการจัดการ
ภัยพิบัติ

มาตรา 4 เพิ่มบทนิยามคำ�ว่า
“ผู้ ป ระสบภั ย ” ให้ ห มายความว่ า บุ ค คล
ทุกคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสาธารณภัย ไม่วา่
จะเป็นผู้มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่
“พอช” ให้หมายความว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
“องค์กรชุมชน” ให้หมายความว่า องค์กรที่
ชาวชุมชนรวมตัวกันสร้างขึ้นเองและบริหาร
จัดการได้เอง โดยไม่ได้เกิดจากที่มีหน่วยงาน
ภายนอกมาสร้างให้เกิดหรือมีการจัดการจาก
หน่วยงานภายนอก
“สภาองค์กรชุมชน” ให้หมายความว่า เวที
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ตัวแทนของกลุม่ องค์กร
ชุมชนต่างๆ เพือ่ กำ�หนดแนวทางการพัฒนา
ชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น
“ครัวกลาง” ให้หมายความว่า ศูนย์ประกอบ
เลี้ยงอาหารในพื้นที่ประสบภัย

การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
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พระราชบัญญัติ ปภ
พ.ศ.2550

เหตุผล
ความ
จำ�เป็น

ร่างเสนอปรับปรุง พระราชบัญญัติ
ปี พ.ศ. ..........

หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 6
ให้มีคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ
เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.”
ประกอบด้วย
(ตัดทั้งมาตรา)
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มาตรา 6 แก้เป็น
ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.”
ประกอบด้วย
(1)นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ
(2)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(3)ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง
(4)กรรมการโดยตำ�แหน่ง จำ�นวนสิบสี่คน
ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษ ย์ ปลั ด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ ผู้บัญชาการตำ � รวจแห่ ง ชาติ ผู้ บั ญ ชาการทหาร
สูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรื อ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(5)ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัด
การภั ย พิ บั ติ โ ดยชุ ม ชน จำ � นวนหกคน
เป็นกรรมการ
(6)ผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชนซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี
แต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์การส่งเสริม
ชุมชนในการจัดการภัยพิบตั ิ จำ�นวนห้าคน
เป็นกรรมการ ให้อธิบดีเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้แต่งตัง้ ข้าราชการในกรม
ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัย จำ�นวน
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

พระราชบัญญัติ ปภ
พ.ศ.2550

เหตุผล
ความ
จำ�เป็น

ร่างเสนอปรับปรุง พระราชบัญญัติ
ปี พ.ศ. ..........

มาตรา 7
ให้ กปภ.ช.
มีอำ�นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

เพิ่มเติม
(5/1) จัดให้มีกองทุนภัยพิบัติระดับชาติ และ
สนับสนุน ส่งเสริมให้มกี องทุนภัยพิบตั ใิ นระดับ
จังหวัด และตำ�บล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ชุมชน หรือท้องถิน่ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
ฟื้นฟู บรรเทา โดยการมีส่วนร่วม
(5/2) สนั บ สนุ น และประสานกั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำ�เนินงานและ
การบริ ห ารจั ด การการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ตามมาตรา 20/3 งบทดรองจ่ายจังหวัดให้
ท้องถิ่นมีด้วย 1 ล้าน
(5/3) สนับสนุนและกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชน
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินการแสวงหาผล
กำ�ไร ดำ�เนินงานและบริหารจัดการเงินทุน
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม
ความเหมาะสม และความต้องการ โดยส่ง
เสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตามมาตรา 20/3

มาตรา 11
ให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เป็นหน่วยงานกลาง
ของรัฐ ในการดำ�เนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ
ประเทศ โดยมีอำ�นาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

เพิ่มเติม
(5/1) ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการ
ภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
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พระราชบัญญัติ ปภ
พ.ศ.2550
มาตรา 15
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อำ�นวยการจังหวัด
รับผิดชอบในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตจังหวัด โดยมี
อำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

เหตุผล
ความ
จำ�เป็น

ร่างเสนอปรับปรุง พระราชบัญญัติ
ปี พ.ศ. ..........
มาตรา 15
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ อำ � นวยการ
จังหวัดรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอำ�นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
แก้เป็น
(1)ประกาศเขตภั ย พิ บั ติ ใ นกรณี ฉุ ก เฉิ น
เพื่ อ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยได้
ทันท่วงที และให้รายงานต่อ กปภ.จ. เพื่อ
พิจารณาภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
เพิ่มเติม
(2)กำ�กับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึงอาสาสมัครที่ศูนย์ตามที่ได้รับการรับรอง
มาตรา 16
แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดตามมาตรา 17/1(1)อย่างน้อยต้อง
มีสาระสำ�คัญตามมาตรา 12 และสาระสำ�คัญ
อื่นดังต่อไปนี้
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พระราชบัญญัติ ปภ
พ.ศ.2550
มาตรา 17
ให้มีคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เรียกโดยย่อว่า “กปภ.จ.”
ประกอบด้วย
(ตัดทั้งมาตรา)

เหตุผล
ความ
จำ�เป็น

ร่างเสนอปรับปรุง พระราชบัญญัติ
ปี พ.ศ. ..........
มาตรา 17 แก้เป็น
ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กปภ.จ.” ประกอบด้วย
(1)ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(2)รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(3)ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกหรื อ ผู้ บั ง คั บ การ
จั ง หวั ด ทหารบกหรื อ ผู้ แ ทนเป็ น รองประธาน
กรรมการ
(4)นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น รอง
ประธานกรรมการ
(5)กรรมการอื่น ประกอบด้วย
(ก)ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ป ระจำ � อยู่ ใ นพื้ น ที่
จั ง หวั ด ตามจำ � นวนที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เห็ น
สมควรแต่งตั้ง
(ข)ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่
จำ�นวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเทศบาล
จำ � นวนสองคนและผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำ�บลจำ�นวนห้าคน
(ค)ผูแ้ ทนองค์การสาธารณกุศล ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
ที่ทำ�งานด้านภัยพิบัติในจังหวัดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจำ�นวนห้าคน
(6)หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีทจี่ งั หวัดใดเป็นทีต่ งั้ ของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ให้พจิ ารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของ
สถาบันการศึกษานัน้ เป็นทีป่ รึกษาหรือกรรมการ
ตามจำ�นวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำ�หนด
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พระราชบัญญัติ ปภ
พ.ศ.2550

เหตุผล
ความ
จำ�เป็น

ร่างเสนอปรับปรุง พระราชบัญญัติ
ปี พ.ศ. ..........
มาตรา 17/1 ให้ กปภ.จ.
มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1)จั ด ทำ � แผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย จั ง หวั ด เสนอผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป
(2)จั ด ทำ � แผนในการเตรี ย มพร้ อ มป้ อ งกั น
รับมือภัยพิบัติภายในพื้นที่ และแผนการ
ฟื้ น ฟู เ ยี ย วยาผลกระทบอั น เกิ ด จากภั ย
พิบัติ
(3)บริหารจัดการภัยพิบตั ิ และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
(4)ระดมทุ น แสวงหาทุ น และจั ด สรร
งบประมาณสนั บ สนุ น กิ จ กรรมตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
(5)ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการภัย
พิบตั ิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6)ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วย
งานของรัฐในการจัดการภัยพิบัติ และ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7)ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำ�นาจ
หน้าที่ของ กปภ.จ.หรือตามที่ กปภ.ช.
มอบหมาย
ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบเพือ่ ให้ กปภ.จ.ดำ�เนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง
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พระราชบัญญัติ ปภ
พ.ศ.2550
มาตรา 20
ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
มีหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน
โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีน่ นั้
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ
ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นและ
ผู้อำ�นวยการจังหวัดและ
ผู้อำ�นวยการอำ�เภอมี
ตามที่ได้รับในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อำ�นวยการ
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
มีอำ�นาจสั่งการควบคุม
และกำ�กับดูแลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมัครให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน
และมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

เหตุผล
ความ
จำ�เป็น

ร่างเสนอปรับปรุง พระราชบัญญัติ
ปี พ.ศ...........
มาตรา 20 เพิ่มเติมเป็น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน
โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำ�นวยการ
ท้องถิ่น และผู้อำ�นวยการจังหวัดและผู้อำ�นวยการ
อำ�เภอมีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุน ตามที่ได้รับการ
ร้องขอในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นมีอำ�นาจสั่งการ
ควบคุม กำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และมี
อำ�นาจประกาศเขตภัยพิบตั ใิ นกรณีฉกุ เฉินเพือ่ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้ทนั ท่วงที และให้รายงานต่อ
กปภ.ต. เพื่อพิจารณาภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีน่ นั้ เป็นผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการท้องถิน่ รับผิดชอบและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ยในเขตท้ อ งถิ่ น ของตนและ
มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อำ � นวยการท้ อ งถิ่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
มาตรา 20/1
ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำ�บล เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ต.” ประกอบด้วย
(1)ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นตามมาตรา 20 เป็นประธาน
กรรมการ
(2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลหรือรองนายก
เทศมนตรี ซึ่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บล
หรือนายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ
(3)สมาชิกสภาท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่ตำ�บลนั้นๆ
ซึ่งคัดเลือกกันเองจำ�นวนห้าคน
(4)ผู้แทนองค์การสาธารณกุศล ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนชุมชน ในตำ�บลตามที่ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
แต่งตั้งจำ�นวนห้าคน
(5)ปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
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เหตุผล
ความ
จำ�เป็น

ร่างเสนอปรับปรุง พระราชบัญญัติ
ปี พ.ศ. ..........
มาตรา 20/2
ให้ กปภ.ต. มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1)จัดทำ�แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำ�บลเสนอผู้อำ�นวยการท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้
ต่อไป
(2)จัดทำ�แผนในการเตรียมพร้อมป้องกันรับมือภัย
พิ บั ติ ภ ายในพื้ น ที่ และแผนการฟื้ น ฟู เ ยี ย วยา
ผลกระทบอันเกิดจากภัยพิบัติ
(3)บริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ และป้ อ งกั น บรรเทา
สาธารณภัย
(4)ระดมทุน แสวงหาทุน และจัดสรรงบประมาณ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมตามแผนการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยตำ�บล
(5)ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ชุ ม ชนในการจั ด การภั ย พิ บั ติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6)ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
กปภ.จ. ในการจัดการภัยพิบัติ และการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(7)ปฏิ บั ติ ก ารอื่ นใดตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ
กฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น อำ � นาจหน้ า ที่ ข อง
กปภ.ต. หรือตามที่ กปภ.จ. มอบหมาย
ในกรณีที่ กปภ.จ. เห็นว่าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตำ�บลไม่สอดคล้องกับแผนการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ให้ แ จ้ งให้
ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นทราบเพื่อให้กปภ.ต. ดำ�เนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
มาตรา 20/3
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม
ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้ กปภ.ช. สนับสนุนและประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กำ�หนดหลักเกณฑ์เพือ่ ให้องค์กร
ดังกล่าวเป็นผูด้ �ำ เนินงานและบริหารจัดการการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ยในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่
โดยได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายจากกองทุนภัยพิบัติระดับ
ชาติ
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พ.ศ.2550

เหตุผล
ความ
จำ�เป็น

ร่างเสนอปรับปรุง พระราชบัญญัติ
ปี พ.ศ. ..........

หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา 21
เมื่อเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัยขึ้น
ในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ใด
ให้ผู้อำ�นวยการท้องถิ่น
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ทีน่ นั้
มีหน้าที่เข้าดำ�เนินการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็ว
และแจ้งให้ผู้อำ�นวยการ
อำ�เภอทีร่ บั ผิดชอบในเขต
พื้นที่นั้นและผู้อำ�นวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นมีอำ�นาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

ที่ผ่านมาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อจำ�กัด
ไม่สามารถเข้า
ดำ�เนินการป้องกัน
ได้ จนกว่าจะเกิดภัย
พิบัติ และจังหวัด
ประกาศภัยพิบัติ
ก่อนได้ จึงขอเพิ่ม
ประกาศเป็นเขตภัย
พิบัติ

มาตรา 21
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น
ในเขตขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แห่ง
พื้นที่ใด ให้ผู้อำ�นวยการท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง พื้ น ที่ นั้ น มี ห น้ า ที่
ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และเข้าดำ�เนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และ
แจ้งให้ผู้อำ�นวยการอำ�เภอที่รับผิดชอบในเขต
พื้นที่นั้นและผู้อำ�นวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้
อำ�นวยการท้องถิ่นมีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

หมวด 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
มาตรา 34
ในการจัดทำ�แผนการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย

เพิ่มเติม/ตัดออก
(ง)ผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนชุมชน ในเขต
กรุงเทพมหานครตามจำ�นวนที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
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เหตุผล
ความ
จำ�เป็น

มาตรา 41
ให้ผู้อำ�นวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

ร่างเสนอปรับปรุง พระราช
บัญญัติ
ปี พ.ศ...........
เพิ่มเติม
( 2 ) ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ต า ม ที่
ผู้ อำ � นวยการมอบหมาย
และตามระเบียบที่กระทรวง
มหาดไทยกำ�หนดการบริหาร
และกำ � กั บ ดู แ ลอาสาสมั ค ร
การคัดเลือก การฝึกอบรม
สิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละวิ นั ย ของ
อาสาสมัคร ให้เป็นไปตาม
ระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทย
กำ � หนดอาสาสมั ค รที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ช่วยเหลือในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามคำ�
สั่งผู้อำ�นวยการ ให้ได้รับค่า
ตอบแทน เบีย้ เลีย้ ง ทัง้ นีเ้ ป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ กปภ.ช.กำ�หนด

หมวด 5 เบ็ดเตล็ด
มาตรา 43
ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ และ
เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตาม
หน้าทีด่ งั กล่าว หากได้ด�ำ เนินการไปตามอำ�นาจ
หน้าที่ และได้กระทำ�ไปพอสมควรแก่เหตุและ
มิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระทำ�
การนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง
ในการดำ�เนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการบำ�บัดภยันตรายจาก
สาธารณภัยนัน้ ให้ทางราชการชดเชยความเสีย
หายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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เพิ่มเติม
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ให้ ส ถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
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สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
(องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ.2543
มีอำ�นาจหน้าที่ในการสนับสนุน
ชุ ม ชนและภาคประชาชนใน
การเตรี ย มความพร้ อ มการจั ด
การภั ย พิ บั ติ การป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย ตามพระราชบัญญัตินี้

