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คำานำา

 จากเหตุการณ์สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็นภัย

พิบัติครั้งร้ายแรงที่ประเทศไทย เสียหายอย่างหนักทั้งชีวิต ทรัพย์สิน

ของประชาชน และเศรษฐกจิของประเทศ ทำาใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

และภาคประชาชน ตืน่ตวัในการเตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัพบิตั ิเนือ่งจาก

ปัจจุบันภัยพิบัติมักเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆท้ังที่เตรียมตัวได้ทันและ 

ไม่ได้เตรียมตัว ภัยพิบัติเกิดขึ้นในหลายรูปแบบสามารถแยกเป็น

ประเภทได้ 7 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย-ดินโคลนถล่ม, พายุหมุน 

เขตร้อน, แผ่นดินไหว, สึนามิ, มหาอุทกภัย, ภัยแล้ง และ  

ไฟป่า-หมอกควัน ซ่ึงภัยพิบัติก่อความสูญเสียทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน 

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

 ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความสำาคัญกับการจัดการภัยพิบัติ  

โดยมีแผนการเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการน้ำา ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ลดการใช้

พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ได้ร้อยละ 20-25 

ภายในปี 2573

 สำาหรบัภาคประชาชนเองกม็กีารตืน่ตวัในการจดัการภยัพบิตั ิ

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ รวมท้ังเกิด

กระบวนการสร้างอาสาสมัครภัยพิบัติจำานวน 6 เครือข่าย ได้แก่  

เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา เครือข่ายชุมชนตำาบลท่าหิน จังหวัด



สงขลา เครือข่ายชุมชนจังหวัดภู เก็ต มีศูนย์มิตรไมตรี  

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมปทุมธานี เครือข่ายชุมชนอุบลราชธานี  

และเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบนคือ บางขุนเทียน กทม.  

บ้านขุนสมุทรจีน บ้านบางปู จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้

เครอืขา่ยไดม้ขีอ้เสนอเกีย่วกบัการจดัการภยัพบิติัระดบันโยบาย 

ได้แก่ การดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 

ปี 2553, ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนร่วม

กับคณะทำางานปฏิรูป สมัชชาสุขภาพและคณะอนุกรรมาธิการ

ดา้นคณะกรรมาธกิารปฏริปูดา้นสงัคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (สปช) 

 แต่กระนั้นการจัดการภัยพิบัติต้องสร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน โดยสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยตอ้งมุง่เสรมิสรา้งกลไกความ

ร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม และท้องถิ่นกับหน่วยงาน 

ภาครัฐ โดยพัฒนาอย่างเป็นกระบวนทั้งการเชื่อมโยงความรู้  

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ระบบการควบคุมสั่งการ ระบบ 

การสนับสนุนทรัพยากร ระบบเฝ้าระวัง และระบบสาธารณสุข 

เป็นต้น

 เอกสารเล่มนี้ ได้นำาเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติ

ทั้งระดับโลก และประเทศไทย รวมทั้งนำาเสนอแนวทางการ 

ขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติในระดับนโยบาย ผู้เขียนหวังว่า

เอกสารเล่มนี้คงเป็นประโยชน์กับเครือข่ายและผู้สนใจทั่วไป  

ได้เกิดแรงสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติต่อไปในอนาคต

ไมตรี จงไกรจักร์และคณะ
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การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

1. ความเป็นมาและสถานการณ์

1.1 สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก 
 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศนบัวนัจะยิง่ทวคีวามรนุแรง 
ผันผวนมีขนาดและขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ อาทิ พายุท่ีมักจะเกิดขึ้นร่วมกับฝนตกในปริมาณ 
มากจนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์
ตอ่เน่ืองกบัความมัน่คงดา้นอาหารและน้ำา คลืน่ความรอ้น โรคระบาด
ร้ายแรงจนคร่าชีวิตประชาชนจำานวนมาก ระดับน้ำาทะเลเพิ่มสูงขึ้น  
อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของน้ำาเพราะอุณหภูมิเพิ่มข้ึนและธาร
น้ำาแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย ทำาให้หลายพื้นท่ีในโลกกำาลังสูญเสีย
แผ่นดิน มีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกกว่าร้อยละ 70 อาศัยอยู่
บนพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำาทะเล 
เพิ่มสูงขึ้น จึงจำาเป็นต้องมีการอพยพย้ายถิ่นฐาน (migration) 
ผลกระทบเหล่านี้ จึงกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  
เพราะต้องสูญเสียทรัพยากรอันมีค่า ส่งผลให้ประเทศมีความเปราะ
บาง (vulnerability) และอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (crisis) ได้ง่ายขึ้น 
 ระบบนิเวศน์ต่างๆ ของโลกเสื่อมโทรมลงและสูญเสียความ
สามารถในการรองรับการดำารงชีวติของมนษุย ์ซึง่ประกอบดว้ยหน้าที ่
4 ประการ คือ (1)การเป็นแหล่งผลิตอาหาร ยา และน้ำา ทั้งนี้  
มกีารคาดการณว์า่ในอกี 30 ปขีา้งหนา้ จะเกดิการขาดแคลนน้ำาอย่าง
รุนแรงต่อประชากรจำานวนสองในสามส่วนของประชากรโลก  
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การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

(2)การควบคุมและสร้างสมดุลของระบบต่างๆ ในโลก อาทิ ระบบ
ภูมิอากาศ ระบบป้องกันน้ำาท่วมและทำาให้น้ำาสะอาด และระบบ
ควบคุมโรค เป็นต้น ทั้งนี้ระบบภูมิอากาศที่แปรปรวนรวมทั้งปรากฏ
การเอลนิโญและลานิญาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (3)การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ 
โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์จำานวนมาก (4)การเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมและการเรียนรู้
 จากสถานการณ์ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความ
พยายามแก้ปัญหาและมีการจัดประชุมกำาหนดข้อตกลงต่างๆ เช่น 
ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change:  
UNFCCC) ที่ให้ประเทศต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุก
ภาคส่วน ทั้งการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง อุตสาหกรรมและบริการ  
โดยมีเป้าหมายควบคุมการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำากว่า  
2 องศาเซลเซียส แม้ว่าการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิก
ความตกลงปารีส เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 จะมีผลตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส เพราะสหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก
ประเทศจนี แตป่ระเทศทีเ่หลอือยูต่า่งแสดงเจตจำานงคท์ีช่ดัเจนในการ
ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและมุง่มัน่พฒันาเทคโนโลยี สำาหรบัการ
ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใหม้รีาคาถกูและสามารถใชไ้ดแ้พรห่ลาย
มากขึ้น อาทิ การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน เซลล์แสงอาทิตย์ 
ยานพาหนะไฟฟ้า และเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน (carbon capture 
and storage) 
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 และจากการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุม
จะประกาศรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมที่สำาคัญ 2 ฉบับ  
คือกรอบการดำาเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหลังปีพ.ศ.2558 
(Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction) ซึ่งเป็น 
กรอบการดำาเนินงานของโลกระยะเวลา 15 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2558-
2573) มีเป้าหมายในการสร้างการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ผ่านภาคเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
เพือ่ลดความสญูเสยีจากภยัพบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรม ซึง่ประเทศสมาชกิ
รวมทั้งไทยซึ่งมีพันธะกิจที่จะต้องนำากรอบการดำาเนินงานมาปรับใช้
ให้สอดคลอ้งกบับรบิททางกฎหมาย สงัคมและวัฒนธรรมของประเทศ
และปฏิญญาเซนได (Sendai Declaration) ซึง่เปน็คำาประกาศแสดง
เจตจำานงคท์างการเมอืงของประเทศสมาชกิทีจ่ะรว่มใหก้ารสนบัสนนุ
การดำาเนินการตามกรอบการดำาเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

หลังปี พ.ศ.2558
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รูปที่ 1 สถานการณ์ภัยพิบัติโลก 

 จากรูปที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980-2011 เสียชีวิตจากภัยพิบัติ 

จำานวน 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
 สถานการณ์ภัยพิบัติประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดบ่อยข้ึน 

ทั้งชนิดที่เกิดข้ึนแบบฉับพลันโดยก่อความเสียหายรุนแรง กับชนิด 

ที่คาดการณ์ได้แต่ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวาง กรมป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยได้จัดประเภทภัยพิบัติเป็น 7 ภัยสำาคัญ 

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  

และวาตภัย เกิดขึ้น 36,024 ครั้ง มูลค่าความเสียหายกว่า  

5 แสนล้านบาท ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสถิติภัยพิบัติย้อนหลัง 10-20 ปี 
 ของภัยแต่ละประเภทในประเทศไทย

ประเภทภัยพิบัติ
(ช่วงวลา)

จำานวนครั้ง

ความเสียหาย

บาดเจ็บ 
(คน)

เสียชีวิต 
(คน)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อุทกภัย (2532-2554) มากกว่า 
40,000

มากกว่า 
2,000

มากกว่า
2,000

12,591,810

สึนามิ (2547) 1 111,775 5,401 44,491

ดนิโคลนถลม่ (2531-2555) 35 มากกว่า 
500

541 มากกว่า 
2,053

วาตภัย (2532-2552 36,024 1,367 842 505,155

อัคคีภัย (2532-2552) 46,986 3,775 1,635 2,441,861

ภัยแล้ง (2532-2552 ) ไม่มี
ข้อมูล

ไม่มี
ข้อมูล

ไม่มี
ข้อมูล

1,331,474

การคมนาคม (2532–2552) 1,771,018 1,135,923 248,357 39,762

ภัยจากไฟป่า (2541-2552 60,307 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 สำานักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา เว็บไซต์:  
 http://thaipublica.org/2012/10/18-disaster-risk
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1.3 สถานการณ์ภัยพิบัติภาคใต้
 สถานการณ์ภัยพิบัตขิองภาคใตเ้ป็นขา่วใหญเ่มือ่ป ีพ.ศ.2505 

เมื่อพายุโซนร้อนแฮเรียดพัดถล่มภาคใต้ของประเทศไทย พายุโซน

ร้อนแฮเรียดได้กวาดทุกสิ่งทุกอย่างบนแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยคลื่นสูงกว่า 3 เมตร ทำาลายชีวิตผู้คน

และที่อยู่อาศัยราว 4 พันคนจนหมดสิ้น เหลือบ้านท่ีรอดจากการ

ทำาลายเพียง 5 หลัง มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 900 ราย สูญหาย 142 

ราย บาดเจ็บ 252 ราย ไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นราย พายุยังมีขอบเขต

การทำาลายไปถึงบริเวณใกล้เคียงบ้านเรือนอีกกว่าร้อยละ 30 ทำาให้ 

แฮเรียดได้รับการบันทึกว่าเป็นพายุมฤตยูประจำาในปีพ.ศ.2505 

(http://paipibat.com/?page_id=984) สำาหรับการฟื้นฟู 

ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศล

บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนทางสถานีวิทยุ 
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อส. พระราชวงัดุสิต มปีระชาชนท่ัวประเทศบรจิาคเงนิทองและสิง่ของ 

โดยเสดจ็พระราชกศุลเปน็จำานวนมาก โดยเฉพาะเงนิสดไดร้บับรจิาค

ถึงกว่า 10 ล้านบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำา

สิ่งของและเงินทองไปบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซ่อมแซม

โรงเรยีน วดั สเุหรา่ จดัอาหาร และใหจ้ดัตัง้มลูนธิริาชประชานเุคราะห์

ขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2506 เพื่อช่วยเหลือเลี้ยงดูและให้ 

การศึกษาเด็กกำาพร้าและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

ทั่วไปในประเทศ

 ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 เหตุการณ์น้ำาท่วม

ใหญ่เป็นเหตุการณ์ทาง “อุทกธรณีภัย” คือ น้ำาท่วมและแผ่นดิน 

ถล่มที่ ตำาบลกะทูน อำาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พิบัติภัย

ทางธรรมชาติคร้ังนี้โคลนได้ทับถมพื้นที่ตำาบลกะทูน ทั้งตำาบลเนื้อที่
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กว่า 6,000 ไร่ บ้านเรือน 1,500 หลัง เกิดความสูญเสียเป็นจำานวน

มาก ทั้งนาข้าว สวนยางพารา และมีชาวบ้านเสียชีวิตกว่า 200 ราย 

ส่วนคนที่รอดชีวิตนั้นต้องอพยพไปอยู่ตามที่ต่างๆ จากเหตุการณ์ 

ภยัพบิตัดิงักลา่ว ประกอบกบัพืน้ทีท่ีเ่ปน็แอง่กระทะ พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยาก 

ของชาวบ้านในขณะนั้น จึงทรงมีพระราชดำาริให้กรมชลประทาน 

สร้าง “อ่างเก็บน้ำากะทูน” ขึ้นที่ตำาบลกะทูน อำาเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพิบัติภัยจากธรรมชาติ  

(https://www.posttoday.com/social/local/400980)  

 ต่อมาวนัท่ี 4 พฤศจกิายน พ.ศ.2532 พายไุตฝุ้น่ “เกย”์ เปน็

พายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวในบริเวณตอนใต้ของอ่าวไทย ได้ทวีกำาลัง

แรงเปน็พายไุตฝุ้น่และเคลือ่นตวัขึน้ฝัง่ท่ีบรเิวณรอยตอ่ระหวา่งอำาเภอ

ปะทวิกบัอำาเภอทา่แซะ จังหวดัชุมพร ทำาใหม้ผู้ีเสยีชวีติและสรา้งความ

เสียหายอย่างมากในพื้นท่ีของจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์  

รวมทั้งส่งผลกระทบต่อจังหวัดใกล้เคียงตามชายฝั่งอ่าวไทยตลอดจน

จงัหวดัตามชายฝัง่ทะเลตะวนัออก มผีูเ้สียชวีติกวา่ 500 คน สญูหาย

กวา่ 400 คน ทรพัยสิ์นของทางราชการและเอกชนเสยีหายไมต่่ำากวา่ 

1 หมื่นล้านบาท เรือประมงจมลงสู่ใต้ท้องทะเลประมาณ 500 ลำา 

นับเป็นการสูญเสียจากพายุไต้ฝุ่นครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

(https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/arti-

cle_3913)

 ต่อมาวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 เกิดแผ่นดินไหว 

ในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อเวลา 07.58 น. ตามเวลาในประเทศไทย 

ศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรอินเดียใกล้ด้านตะวันตกของ 
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ตอนเหนือเกาะสมุาตรา ประเทศอนิโดนเีซยี แผน่ดนิไหวเกดิจากการ

ยุบตัวของเปลือกโลกใต้มหาสมุทรอินเดียกระตุ้นให้เกิดคลื่นสึนามิ 

สูงราว 30 เมตร เข้าท่วมทำาลายบ้านเรือนตามแนวชายฝั่งโดยรอบ

มหาสมุทรอินเดีย ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้

ใน 14 ประเทศมากกว่า 230,000-280,000 คน หรือมากกว่า 

280,000 คน นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรง 

ที่สุดในประวัติศาสตร์ ประเทศที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดได้แก่  

ระเทศอินโดนเีซยี รองลงมาคอืประเทศศรลีงักา ประเทศอนิเดยี และ 

6 จังหวัดภาคใต้ที่มีพื้นที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ ภูเก็ต 

พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล โดยเฉพาะที่จังหวัดพังงา กระบี่ 

และภูเก็ต ได้รับความเสียหายมากที่สุด มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันตัวเลข

จำานวน 5,395 คน บาดเจ็บ 8,457 คน สูญหาย 2,817 คน และ 

ไร้ที่อยู่อาศัย 7,000 คน ยังมีความเสียหายในด้านทรัพย์สิน ได้แก่ 

บา้นเรอืนของราษฎร โรงแรม บงักะโล เกสตเ์ฮาส ์รา้นคา้ รา้นอาหาร 

ทรัพย์สินส่วนตัวของนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ ตลอดจนระบบ
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สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน เป็นมูลค่า

กว่าพันล้านบาท ด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว โดยจงัหวดัทีไ่ดร้บัผลกระทบมากท่ีสุด คอื 

จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจำานวนนักท่องเที่ยว

เสียชีวิต และบาดเจ็บมากที่สุด มีแหล่งท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย

มาก จำานวน 8 แห่ง คือ ชายทะเลเขาหลักในอุทยานแห่งชาติ 

เขาหลัก ลำารู่ ตำาบลคึกคัก อำาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (เป็นจุดที่

นักท่องเที่ยวเสียชีวิตและบาดเจ็บมากท่ีสุด) เกาะสิมิลัน อำาเภอ

ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หาดราไวย์ ตำาบลราไวย์ หาดกะรน ตำาบล 

กะรน หาดกมลา ตำาบลกมลา หาดป่าตอง ตำาบลป่าตอง จังหวัด

ภูเก็ต เกาะพีพี ตำาบลอ่าวนาง อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ บ้าน 

หาดทรายขาว กิ่งอำาเภอสุขสำาราญ จังหวัดระนอง (https:// 

th.wikipedia.org) 

 ลำาดับเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้
 1. น้ำาท่วมเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกิดขึ้น

ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2531 คร้ังต่อมาในปีพ.ศ.2543 และปีพ.ศ.2553 

เนือ่งจากอำาเภอหาดใหญเ่ปน็สว่นหนึง่ของพืน้ท่ีลุม่น้ำาคลองอูต่ะเภา  

ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณรวม 2,400 ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะ

เป็นแอ่งกะทะ พื้นที่ลาดเทจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ บริเวณตอนปลาย 

ของลุ่มน้ำาจะเป็นที่ราบลุ่มแผ่กว้างก่อนถึงทะเลสาบสงขลา มีคลอง 

อู่ตะเภาเป็นคลองระบายน้ำาหลักและประกอบด้วยลุ่มน้ำาย่อยรวม 

17 ลุม่น้ำา คลองอูต่ะเภา เปน็คลองธรรมชาตท่ีิสามารถรบัน้ำาไดเ้พยีง 

500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ 
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ลุ่มน้ำาเกิน 120 ลูกบาศก์มิลลิเมตรในระยะเวลา 3 ชั่วโมง น้ำาจะ

เคลื่อนตัวจากพื้นท่ีลุ่มน้ำาตอนบนเข้าสู่เทศบาลนครหาดใหญ่ภายใน 

10-30 ชั่วโมง และทำาให้เกิดสภาพน้ำาล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภาบริเวณ

เทศบาลนครหาดใหญ ่ในปพี.ศ.2531 อุทกภยัในลุม่น้ำาคลองอูต่ะเภา

สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ ประเมินมูลค่าความเสียหาย 

กว่า 4 พันล้านบาท ต่อมาปี พ.ศ.2543 พื้นที่น้ำาท่วมขยายกว่า  

320 ตารางกิโลเมตร มูลค่าความเสียหายพุ่งสูงขึ้นเป็น 18,000  

ล้านบาท และยังทำาให้มีประชาชนเสียชีวิตถึง 30 คน แม้พื้นท่ี 

สว่นใหญ่ราวรอ้ยละ 80 ทีถ่กูน้ำาทว่มจะเปน็พืน้ทีเ่กษตรกรรม แตก่าร

เกิดอุทกภัยในพื้นท่ีซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางการค้าอย่างเทศบาลนคร

หาดใหญ่ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้

ตอนล่าง หลังเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่ ปีพ.ศ.2543 รัฐบาลได้จัดทำา

แนวทางการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการและย่ังยืน  

2 มาตรการ คือ มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง  

โดยมาตรการใชส้ิง่กอ่สรา้งเริม่ดว้ยจดัทำาพืน้ท่ีสีเขียวและพืน้ท่ีปดิลอ้ม 

ปรับปรุงทางน้ำาธรรมชาติ สร้างอ่างเก็บน้ำา และจัดสร้างคลองผันน้ำา 

6 คลอง โดยคลองระบายน้ำา ร.1 มีความยาว 28 กิโลเมตร  

เป็นคลองที่ยาวท่ีสุดและจะทำาหน้าท่ีผันน้ำาจากคลองอู่ตะเภาไป

ทะเลสาบสงขลา ส่วนคลอง ร.2-ร.6 ก็ทำาหน้าที่ระบายน้ำาออกสู่

ทะเลสาบสงขลาได้เช่นกัน (thaipbs.or.th/content/219266) และ

ในปีพ.ศ.2553 เป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่มีผู้เสียชีวิต 20 คน 

ในอำาเภอหาดใหญ่และอำาเภอใกล้เคียงอีก 16 อำาเภอ ในหลายพื้นที่

พบว่ามีน้ำาท่วมสูงถึง 3 เมตร พื้นที่ในเขตเมืองได้รับผลกระทบ 
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ถงึรอ้ยละ 80 มผีูไ้ด้รับผลกระทบถงึ 30,000 ครัวเรอืน โดยประชาชน 

ราว 10,000 คน ไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ กองทัพเรือไทย

ได้ส่งเรือหลวงจักรีนฤเบศรเรือที่บรรทุกเคร่ืองบินเป็นลำาแรกของไทย 

มาให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เป็นครัวในการปรุงอาหารจากนั้น 

จึงส่งอาหารมายังจังหวัดโดยเฮลิคอปเตอร์

 2. เหตุการณ์น้ำาท่วมภาคใต้ ปี พ.ศ.2560 นายฉัตรชัย  

พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าว

วา่ จากฝนทีต่กหนกัตอ่เนือ่งในพืน้ทีภ่าคใตท้ำาใหเ้กดิน้ำาปา่ไหลหลาก

และน้ำาท่วมฉับพลันใน 9 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา 

สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร  

รวม 68 อำาเภอ 381 ตำาบล 2,507 หมูบ่า้น ผูเ้สยีชวีติ 6 ราย สำาหรบั

จังหวัดพัทลุงน้ำาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 11 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอ

เมืองพัทลุง อำาเภอกงหรา อำาเภอศรีนครินทร์ อำาเภอควนขนุน 

อำาเภอปากพะยูน อำาเภอศรีบรรพต อำาเภอเขาชัยสน อำาเภอ 

ป่าบอน อำาเภอบางแก้ว อำาเภอป่าพะยอม และอำาเภอตะโหมด  

รวม 52 ตำาบล 507 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,327  

ครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส น้ำาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 13 อำาเภอ 

ได้แก่ อำาเภอเมืองนราธิวาส อำาเภอระแงะ อำาเภอรือเสาะ  

อำาเภอศรีสาคร อำาเภอแว้ง อำาเภอสุคิริน อำาเภอสุไหงโก-ลก  

อำาเภอสุไหงปาดี อำาเภอจะแนะ อำาเภอเจาะไอร้อง อำาเภอยี่งอ 

อำาเภอตากใบ และอำาเภอบาเจาะ รวม 75 ตำาบล 502 หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย จังหวัด

ยะลาน้ำาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอเมืองยะลา 

อำาเภอรามัน อำาเภอยะหา และอำาเภอบันนังสตา รวม 35 ตำาบล 
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159 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,986 ครัวเรือน 16654 

คน สำาหรับจังหวัดสงขลาน้ำาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 7 อำาเภอ ได้แก่ 

อำาเภอหาดใหญ่ อำาเภอนาหม่อม อำาเภอสะเดา อำาเภอสะบ้าย้อย 

อำาเภอควนเนียง อำาเภอรัตภูมิ และอำาเภอคลองหอยโข่ง รวม 29 

ตำาบล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,793 ครัวเรือน 

อพยพ 52 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดปัตตานี น้ำาไหลหลาก

เข้าท่วมพื้นที่ 6 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอโคกโพธิ์ อำาเภอยะรัง อำาเภอ

กะพ้อ อำาเภอหนองจิก อำาเภอเมืองปัตตานี และอำาเภอสายบุรี  

รวม 36 ตำาบล 111 หมู่บ้าน จังหวัดตรัง น้ำาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 

4 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอนาโยง อำาเภอรัษฎา อำาเภอเมืองตรังและ

อำาเภอห้วยยอด รวม 21 ตำาบล 185 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ 

ผลกระทบ 7,824 ครวัเรอืน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีน้ำาไหลหลากเข้าท่วม

พืน้ที ่7 อำาเภอ ไดแ้ก ่อำาเภอกาญจนดษิฐ ์อำาเภอบา้นนาสาร อำาเภอ

ดอนสัก อำาเภอท่าชนะ อำาเภอเกาะสมุย อำาเภอไชยา และอำาเภอ

เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีรวม 20 ตำาบล 116 หมูบ่า้น จงัหวดันครศรธีรรมราช 

น้ำาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 17 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอชะอวด อำาเภอ

สชิล อำาเภอทุง่สง อำาเภอจฬุาภรณ ์อำาเภอร่อนพบูิลย์ อำาเภอท่าศาลา 

อำาเภอนาบอน อำาเภอพิปูน อำาเภอช้างกลาง อำาเภอฉวาง อำาเภอ

นบพิตำา อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำาเภอพระพรหม อำาเภอ

เชียรใหญ่ อำาเภอขนอม อำาเภอพรหมคีรี และอำาเภอลานสกา  

รวม 98 ตำาบล 626 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 72,337  

ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย และชุมพรน้ำาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่  

4 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอทุ่งตะโก อำาเภอพะโต๊ะ อำาเภอหลังสวน  

และอำาเภอละแม รวม 11 ตำาบล 91 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ 

ผลกระทบ 500 ครัวเรือน 
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 ประเทศไทยใหค้วามสำาคัญกบัการจดัการภยัพบิตัมิาอยา่ง
ต่อเนื่อง ซึ่งในยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปีพ.ศ.2560-2579 
ก็ได้บรรจุแนวทางการจัดการภัยพิบัติไว้ สรุปสาระสำาคัญดังนี้ 
 ตามยทุธศาสตรช์าตไิดใ้หค้วามสำาคญักบัการเรง่อนรุกัษฟ์ืน้ฟู

และสร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ และบรหิารจดัการ

น้ำาให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังยกระดับความสามารถในการป้องกัน 

ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

ภัยพิบัติธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ใหไ้ดร้้อยละ 20-25 ภายในปพี.ศ.2573 โดยวางแนวทางและ

ประเด็นการพัฒนา ดังนี้

 1) จัดระบบอนุ รักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำาลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ

 ดำ า เนินการปกป้อง รักษาและ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่ าไม้   

ทั้งป่าต้นน้ำาลำาธาร ป่าชุมชน และป่าชายเลนดำาเนินการปราบปราม

และป้องกันการบุกรุกทำาลายป่าอย่างเข้มงวด เร่งรัดการปลูกป่า 

โดยเลยีนแบบระบบธรรมชาต ิกำาหนดพืน้ทีร่าบเชงิเขาเปน็แนวกนัชน 

ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจท่ีมีระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้คน 

และชมุชนสามารถอยูก่บัปา่ได ้โดยจดัทำาแนวเขตให้เกดิความชดัเจน 

นำาระบบสารสนเทศมาใชเ้พือ่การบรหิารจดัการ และสง่เสรมิแนวทาง 

ประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้างรายได้ 

จากการอนุรักษ์ วางระบบป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจน 

เสริมสรา้งความเขม้แขง็และความรว่มมอืในภมูภิาคอาเซยีนดา้นการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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 2) วางระบบบรหิารจดัการน้ำาอยา่งบรูณาการใหม้ปีระสทิธ-ิ

ภาพใน 25 ลุ่มน้ำา ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบ

การบรหิารจดัการอทุกภยัอยา่งบรูณาการ ให้มแีหลง่กกัเกบ็น้ำาต้นทุน

และแหล่งชะลอน้ำาที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำา 

และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำาและการผันน้ำา โดยขุดลอก 

ร่องน้ำาและแหล่งน้ำาเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ควบคู่กันกับ 

แผนงาน กำาหนดพื้นที่รับน้ำานองและการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบ

พยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ 

ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฏหมาย รวมท้ังการสร้างการมี 

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำา

 3) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุก 

ภาคเศรษฐกจิเพือ่ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก โดยมุง่เน้นลดสดัสว่น

การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 

ในภาคการผลิตไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการ

คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมและอาคาร ส่งเสริมการผลิตพลังงาน

สะอาด นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

พลังงาน ตลอดจนกำาหนดกฎระเบียบและสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วน

ใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บั

ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้อง

และต่อเนื่อง
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2. ผลการดำาเนินงานจัดการภัยพิบัติ 
 ของประเทศไทย 

ท่ีผ่านมาเกิดพ้ืนท่ีรูปธรรมการจัดการภัยพิบัติดังน้ี 

2.1 ผลการดำาเนินงานในเชิงกระบวนการเครือข่าย
 1) เกิดกิจกรรมท่ีเสริมความเข้มแข็งและสร้างรูปธรรมจัดการ

ภัยพิบัติครบวงจรท่ีครอบคลุมท้ังการเตรียมความพร้อม การรับมือ 

ภัยพิบัติ และการฟ้ืนฟูวิถีชีวิต มีการพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี เช่น วิทยุส่ือสาร การพยากรณ์อากาศก่อนการทำานา/

ทำาการประมง ทำาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

 2) เกิดบทเรียนภาคปฏิบัติระดับชุมชนในการนำาไปปรับใช้

รับมือภัยพิบัติคร้ังต่อไปได้ และเกิดการเรียนรู้ท่ามกลางการทำางาน 

ของชุมชนท้องถ่ินท่ีสามารถขยายผลได้ เช่น ไปช่วยพ้ืนท่ีน้ำาท่วม 

ภาคใต้ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

 3) เกิดการพัฒนาอาสาสมัครภัยพิบัติท้ัง 6 เครือข่าย รวมกัน 

กว่า 250 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน และเกิดจิตอาสาทำางาน

สังคม เช่น การเฝ้าระวังโจรขโมย การช่วยเหลือนักท่องเท่ียว  

ช่วยติดตามปัญหาคราบน้ำามัน ช่วยเก็บขยะชายหาด ส่ือสารข้อมูล

ทางไลน์ในการเตือนภัยล่วงหน้าแก่เครือข่ายในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์

เพ่ือลดการสูญเสีย ฯลฯ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความภาคภูมิใจและ 

มีความม่ันใจสามารถพัฒนายกระดับไปสู่เร่ืองอ่ืนๆ ได้
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 4) เกิดการทำาข้อมูลและทำาแผนเตรียมความพร้อมรับมือ 

ภัยพิบัติท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิต/ภูมิปัญญา  

การสร้างความม่ันคงทางอาหารและดูแลทรัพยากร และยกระดับพ้ืนท่ี

เป้าหมายเป็นศูนย์เรียนรู้และเกิดการขยายผล ดังน้ี

 • เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด 

  1 ศูนย์ ศูนย์เรียนรู้ระดับอำาเภอ 1 ศูนย์ และศูนย์เรียนรู้ 

  ในพ้ืนท่ี 5 แห่ง 

 • เครือข่ายชุมชนตำาบลท่าหิน จังหวัดสงขลา เกิดศูนย์การ 

  เรียนรู้ โหนด นา เล ซ่ึงครอบคลุมวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 

  นาข้าว ภัยพิบัติ ตาลโตนด ประมง ฯลฯ มีคณะศึกษา 

  ดูงานกว่า 2,000 คน 

 • เครือข่ายชุมชนจังหวัดภูเก็ต มีศูนย์มิตรไมตรีเป็นพ้ืนท่ี 

  ประสานงานและติดตามเฝ้าระวังภัยพิบัติ/มีศูนย์วิทยุ 

  ส่ือสาร/เป็นสถานท่ีอบรมอาสาสมัครภัยพิบัติของ ปภ.และ 

  ภาคีความร่วมมือ 

 • เครือข่ายส่ิงแวดล้อมปทุมธานี เกิดศูนย์ประสานงาน 

  และเตรียมความพร้อมรับมือน้ำาท่วม 3 ศูนย์ คือ 

  ศูนย์บางปรอกบางโพธ์ิเหนือและบ้านกะแชง 

 • เครือข่ายชุมชนอุบลราชธานี ได้เกิดการรวบรวมข้อมูล 

  องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เกิดแนวทางป้องกัน 

  ภัย 3 แห่ง คือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกตุแก้ว ศูนย์เรียนรู้ 

  ป้องกันไฟไหม้บ้านหนองผำา ศูนย์เรียนรู้พ้ืนท่ีน้ำาท่วม 

  ซ้ำาซากบ้านคูสว่าง 
 • เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน ยกระดับศูนย์เรียนรู้ 
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  ระดับอ่าว 3 แห่ง คือ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
  บ้านขุนสมุทรจีน บ้านบางปู สมุทรปราการ เน้นเรียนรู้ 
  การป้องกันกัดเซาะชายฝ่ัง โครงข่ายวิทยุส่ือสาร และพ้ืนท่ี 
  ความม่ันทางอาหาร

2.2 ผลด้านความร่วมมือภาคี/นโยบาย/ความรู้ 
 1) เกิดการพัฒนากลไก /กระบวนการ ในการจัดการภัย
พิบัติร่วมกันของชุมชน ท้องถ่ินท้ัง 6 พ้ืนท่ีเป้าหมาย คือ เครือข่าย
ชุมชนจังหวัดพังงา เครือข่ายชุมชนตำาบลท่าหิน จังหวัดสงขลา  
เครือข่ายชุมชนจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายส่ิงแวดล้อมปทุมธานี เครือข่าย
ชุมชนอุบลราชธานี และเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน ท้ังน้ีมี 4  
เครือข่ายท่ีสร้างความร่วมมือในระดับจังหวัด ยกระดับการทำางาน 
ข้ามไปสู่การดำาเนินงานประเด็นอ่ืนๆ ท้ังการขับเคล่ือนระดับพ้ืนท่ี 
สุขภาวะและการจัดการฐานทรัพยากรธรรม เช่น 
 • เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา พัฒนายกระดับเป็นโครงการ 
  พังงาแห่งความสุขและโครงการพังงาเมืองปลอดภัย 
 • เครือข่ายส่ิงแวดล้อมปทุมธานี ยกระดับเข้าสู่คณะกรรมการ 
  สุขภาพจังหวัดและแต่งต้ังอนุกรรมการวิชาการ ในประเด็น 
  การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนและมีการกำาหนดพ้ืนท่ีนำาร่อง 
 • เครือข่ายชุมชนจังหวัดภูเก็ต มีการจัดโครงการอบรม 
  อาสาสมัครร่วมในระดับจังหวัด และมีการต้ังโครงข่ายวิทยุ 
  ในระดับจังหวัด 
 • เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน มีโครงการปลูกป่าชายเลน 
  ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังร่วมกันในจังหวัด เพ่ืออบรม 
  เตรียมความพร้อมระดับอ่าวร่วมกันหลายฝ่าย
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 2) เกิดการขยายผลไปหนุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วมภาคใต้ 
เหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่และดินโคลนถล่มท่ีภาคใต้ในช่วงต้นปีพ.ศ.2560  

เครือข่ายชุมชนและภาคีความร่วมมือมีการระดมทุนและส่งทีม 

อาสาสมัคร พร้อมอุปกรณ์ลงช่วยผู้ประสบภัย ดังน้ี อำาเภอชะอวด 

อำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 หมู่บ้าน อำาเภอเขาพนม 

จังหวัดกระบ่ี 1 หมู่บ้าน อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2 หมู่บ้าน ซ่ึงการช่วยเหลือเน้นให้หมู่บ้านท่ีประสบภัยสามารถ 

พ่ึงตนเองได้ระยะยาว โดยการสนับสนุนให้จัดต้ังศูนย์ประสานงาน  

มีทีมอาสาสมัครภัยพิบัติ มีการจัดทำาบัญชีรับบริจาค จัดระบบแบ่งปัน

ให้ท่ัวถึง การสำารวจข้อมูล มีการสรุปบทเรียนร่วมกัน และการทำาแผน

ฟ้ืนฟูชุมชน ฯลฯ

 3) เกิดความตระหนักการเตรียมพร้อมรับมือจาก 
ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงท้ัง 6 พ้ืนท่ีเป้าหมาย มีแผนการดำาเนิน
งานร่วมกันมีคณะทำางาน มีแกนนำา มีทีมอาสาสมัครท่ีผ่านการอบรม 

มีศูนย์เรียนรู้ฯ/ศูนย์ประสานงาน มีการเตรียมเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ เช่น เรือ วิทยุส่ือสาร เส้ือชูชีพ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ถังดับเพลิง 

มีการรวบรวมเบอร์โทรเพ่ือติดต่อส่ือสารยามเกิดภัย มีคู่มือ ฯลฯ

 4) เกิดการจัดทำาข้อเสนอระดับนโยบาย โดยเสนอในวาระ
ต่างๆ ดังน้ี การจัดสัมมนาร่วมกับกรมป้องกันฯและภาคีความร่วมมือ 

เร่ืองการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถ่ิน/การจัดสัมมนาเพ่ือหา

แนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง/คณะกรรมการขับเคล่ือนการ

ปฏิรูปประเทศ (สปท.) ลงพ้ืนท่ีรับฟังข้อเสนอ/มีความร่วมมือหลาย

ฝ่ายในการจัดงานรำาลึกสึนามิ ซ่ึงสะท้อนปัญหาและมีข้อเสนอนโยบาย

ของเครือข่ายชุมชนฯ
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2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดำาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
 ข้อจำากัดในการดำาเนินงานภัยพิบัติท่ีผ่านมา 
 1) การป้องกันภัยพิบัติท่ีคาดว่าจะเกิด ยังไม่สามารถใช้ 

งบประมาณในการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติได้ ด้วยข้อจำากัด 

ของระเบียบงบประมาณ 

 2) เม่ือเกิดภัยพิบัติ โอกาสท่ีชุมชนจะสามารถลุกข้ึนมาจัดการ

เองได้ยังยากลำาบาก เพราะภาระหน้าท่ีตามกฎหมายยังคงเป็นหน้าท่ี

ของรัฐ เช่น เม่ือเกิดภัยรัฐจะจัดการเร่ืองอาหารกล่อง ถุงยังชีพ 

ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหา และความอ่อนแอของชุมชนให้กลายเป็น 

ผู้ร้องขอและรอรับ

 3) ระเบียบการเงิน ไม่สามารถส่งเสริมชุมชนเตรียมพร้อม

รับมือภัยพิบัติได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นเพียงการจัดเวทีได้ปีละ 1 หรือ 

2 คร้ังเท่าน้ัน ซ่ึงชุมชนยังไม่สามารถจัดการชุมชนเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้

 4) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ 

จังหวัด ยังไม่เปิดโอกาสให้เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคม 

ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

 5) เม่ือเกิดภัยพิบัติ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ไม่มีกองทุนภัยพิบัติท่ีจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาได้ทันท่วงท่ี เพราะ 

งบประมาณทดลองจ่ายเป็นอำานาจผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เพียงลำาพัง

 6) อุปสรรคของการขับเคล่ือนท่ีผ่านมา แม้จะมีมติสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติแต่ยังไม่สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้ เพราะ 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ไม่เอ้ือต่อ

การดำาเนินการ

26



การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

3. แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการ 
 ภัยพิบัติตามนโยบายที่ผ่านมา 

3.1 การดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
 ครั้งที่ 4 ปีพ.ศ.2553
 เรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็น

ศูนย์กลางเป็นแนวทางสำาคัญที่ทำาให้ชุมชนลดความเสี่ยงภัยได้ 

มากที่สุด โดยนายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวในพิธีเปิดสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติในหัวข้อ “รับมือภัยพิบัติ จัดการสุขภาวะ” เมื่อ  

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ว่า สังคมไทยคงจะเผชิญกับภัยพิบัติต่อไป 

ในอนาคตข้างหน้าทั้งที่เป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติและวิกฤติในด้าน

ต่างๆ ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวิกฤติการเมือง

พร้อมเสนอ 6 แนวทาง คือ

 1) คนไทยต้องเปลี่ยนโลกทัศน์ วิธีคิด และจิตสำานึกใหม่  

ใหต้ัง้อยูใ่นความไมป่ระมาท เพราะการคดิวา่จะไมป่ระสบภาวะวกิฤต ิ

จึงไม่มีใครเตรียมตัว และต้องเพิ่มสมรรถนะเพื่อให้เกิดการตื่นตัว 

ในข้อมูล

 2) สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งทั่วประเทศเพื่อรับภัยพิบัติ 

และจัดการภัยสุขภาวะ ต้องสำารวจข้อมูลภัยพิบัติในพื้นที่ว่าเกิดจาก

อะไร จะป้องกันและรับมืออย่างไร ต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง  

จะสือ่สารใหรู้ท้ัว่ถงึกนัอยา่งไร ทำาการซกัซอ้มภัยพบัิติอย่างสม่ำาเสมอ
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 3) มหาวิทยาลัยทุกแห่งควรมีศูนย์ศึกษาภัยพิบัติเพื่อศึกษา

ลักษณะภมูปิระเทศและภยัพบัิตทิีจ่ะเกิดขึน้ เพือ่นำาไปสูค่วามรว่มมอื

ระหว่างท้องถิ่นและชุมชนอย่างใกล้ชิด

 4) มีระบบการสื่อสารที่ให้รู้ความจริงอย่างทั่วถึงกัน

 5) มเีครือ่งมอืตดัสินใจทางนโยบายและยุทธศาสตรร์ะดบัชาต ิ

ควรตั้งคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งนอกจากมีนายก

รัฐมนตรีเป็นประธานและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

แล้ว ควรมีคณะกรรมการเสียงข้างมากที่มีความรู้ มาจากผู้นำาชุมชน 

นักวิชาการและองค์กรอิสระ เพื่อสรรหาผู้มีความสามารถมาบริหาร

ยุทธศาสตร์และทำางานต่อเนื่อง

 6) ออกพระราชบัญญัติป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ รวบรวม

ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งหมดมาบัญญัติเป็นกฎหมาย เพื่อกำาหนด

อำานาจหน้าทีท่กุภาคสว่นแมจ้ะยงัไมรู่ว้า่พบิตัภิยัลำาดบัต่อไปท่ีคนไทย

ตอ้งเผชญิคอือะไร แตบ่ทเรยีนทีค่นไทยควรตอ้งเรยีนรูเ้สยีทีหลงัจาก

ผ่านพ้นวิกฤติภัยครั้งแล้วครั้งเล่า ก็คือ ประเทศไทยไม่ได้ปลอดจาก

ภยัพิบัติ ไมว่า่จะน้ำาทว่ม พายฝุนฟา้ ดนิโคลนถลม่ อากาศหนาวเยน็ 

ภาวะฝนแล้งยาวนาน หรือแม้กระท่ังแผ่นดินไหว และสึนามิ  

ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนอาจพบเจอและต้องผ่านพ้น  

สิ่งที่ดีที่สุดในการเผชิญรับมือกับภัยต่างๆ เหล่านี้ก็ คือ การยอมรับ

และเตรียมตัวให้พร้อม 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพที่ผ่านมาไม่สามารถนำาไป

ปฏิบัติได้จริง ด้วยขาดหน่วยงานกลางในการเป็นเจ้าภาพในการ 

ขับเคลื่อนและขาดเครือข่ายฯปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งข้อจำากัด 

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่เปิดช่องให้สามารถดำาเนินการได้  
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แต่เป็นโอกาสท่ีจะนำาไปขับเคลื่อนนโยบายและปรับปรุงกฎหมาย 

ต่อไปได้ พร้อมกับการขับเคลื่อนทางสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีมุ่งเน้น 

ใหเ้กดิความยัง่ยนื จงึจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงพระราชบัญญัติป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ใหส้อดคลอ้งกบัมตสิมชัชาสขุภาพ

และบทเรียนการจัดการภัยพิบัติชุมชน

3.2 ข้อเสนอเพ่ือปฏิรปูการจดัการภยัพบิตัโิดยชมุชน  
 ร่วมกับคณะทำางานปฏิรูปสมัชชาสุขภาพและ 
 คณะอนกุรรมาธกิารดา้นคณะกรรมาธกิารปฏรูิป 
 ด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
 ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (สปช)
 โดยมีข้อเสนอสรุปประเด็นสำาคัญดังต่อไปนี้ 

 1) การปฏิรูประบบการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน  

เพื่อลดความเส่ียงของประชาชนในการเตรียมความพร้อมก่อน 

เกิดเหตุ การช่วยเหลือระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูเยียวยาหลัง 

เกิดเหตุ โดยเสริมความรู้ความสามารถร่วมกันทุกภาคส่วนในการ

จัดการภัย เสริมศักยภาพอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ การจัดทำาแผน

เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน การสนับสนุนเครื่องมือ

อุปกรณ์ตามแผนรับมือภัยพิบัติเน้นไปที่ชุมชนโดยตรง

 2) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนการจัดการภัย
พบิตัริะดบัท้องถ่ินและกรรมการบรหิารกองทนุ เพือ่ทำาหน้าท่ี

ในการขบัเคลือ่นส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ อบรมพฒันาเตรยีมความ

พรอ้มการศึกษาวจิยัและพฒันาความรูด้้านการจดัการภยัพบิตัชิมุชน 
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การสือ่สารสาธารณะ ตลอดจนใหม้กีองทนุระดบัทอ้งถิน่ทีจ่ะสง่เสรมิ

ความเขม้แขง็ชมุชนและเครอืขา่ยฯ เตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยัพบิตั ิ

โดยให้กระทรวงมหาดไทยสมทบกองทุนการจัดการภัยพิบัติของ 

ท้องถิ่น 

 3) ปฏิรูปกลไกคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน  

ต้องมาจากผู้แทนชุมชนที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพิบัติ  

ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมชุมชนในการ

จัดการภัยพิบัติประกอบอยู่ในผู้ทรงคุณวุฒิด้วย เพิ่มอำานาจหน้าที่  

ให้เป็นกรรมการที่มีอำานาจสั่งการ บริหารจัดการในขณะเกิดภัยพิบัติ 

และให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 

ระดบัตำาบล เป็นผูพ้จิารณาประกาศภยัพบิตั ิพจิารณาจดัทำาแผนการ

จัดการภัยพิบัติ พิจารณาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูภัยพิบัติ โดยมี

สดัสว่นจากผู้แทนชมุชน ผูแ้ทนองคก์รพฒันาเอกชนท่ีมปีระสบการณ์

ด้านการจัดการภัยพิบัติ และจัดทำาแผนเพื่อการป้องกันและเตรียม

พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นชุมชนเป็นหลัก 

 4) ปฏิรูปกฎหมาย โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อให้เอื้อในการ
จัดการภัยพิบัติของประเทศไทย โดยสาระสำาคัญต้องมีส่วนร่วม 

ในทกุระดบั ตอ้งมสีถาบนัสง่เสรมิชมุชนในการจดัการภยัพบิตั ิองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งเปน็ดา่นแรกในการประกาศภยัพบิติั ปอ้งกนั

ภัยพิบัติ และบริหารจัดการภัยพิบัติ จึงร้องขอให้อำาเภอ จังหวัด 

เข้ามาช่วยเหลือหากเกินศักยภาพ การส่งเสริมครัวกลางแทนการจัด
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ซื้อข้าวกล่อง ถุงยังชีพ โดยที่ชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ เป็นการเสริมการทำางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  

ส่งเสริมระบบฐานข้อมูลผู้เสียหาย การได้รับสิทธิการช่วยเหลือ 

อย่างเป็นธรรม ตลอดจนการปรับปรุงกฎเกณฑ์ ข้อจำากัด อุปสรรค

ต่างๆ ที่ทำาให้ไม่สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ การฟื้นฟูเยียวยา 

และการเตรียมพร้อมป้องกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.3 ข้อเสนอนโยบายการจัดการภัยพิบัติภาคใต้
 ข้อเสนอนโยบายโดยคณะทำางานภัยพิบัติภาคใต้ร่วมกับ 

เครือข่ายภัยพิบัติ ชุมชนภาคใต้ ผู้แทนชุมชน องค์กรชุมชน  

สภาองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนจากสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยสุขภาพ

ภาคใต้ (สจรส.ม.อ) โดยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาองค์กร 

ชุมชน (พอช) มูลนิธิชุมชนไท และสมาคมประชาสังคมพังงาแห่ง 

ความสุข ได้จัดทำาข้อเสนอนโยบายตามขั้นตอนดังนี้

 1) กระบวนการจดัทำาขอ้เสนอนโยบายภัยพบิตัภิาคใต้
 เครือข่ายจัดการภัยพิบัติภาคใต้ได้มีการดำาเนินการเพื่อให้ 

เป็นไปตามข้อเสนอในเวทีระดับพื้นที่และระดับภาค โดยได้มีเวที 

ในการระดมความคิดเห็น ทำาความเข้าใจร่วมกันของเครือข่ายองค์กร

ชุมชนกว่า 56 องค์กร โดยมีขั้นตอนและกระบวนการจัดทำาข้อเสนอ

การปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลักซึ่งมีแนวทาง 

การดำาเนินการดังนี้
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  (1) เวทีสัมมนา เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการปฏิรูป

ระบบการจัดการภัยพิบัติ ความร่วมมือจากเครือข่ายภัยพิบัติ 

ทั่วประเทศ ทำาความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการความร่วมมือ 

ในทุกระดับ

  (2) คณะทำางานปรับปรุง (ร่าง) รายงานการปฏิรูป 

ข้อเสนอการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนและข้อเสนอเพื่อปรับปรุง 

กฎหมาย พรบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. .....

  (3) เวที ความร่วมมือ ระดมความเห็น จัดทำาข้อเสนอ 

องค์กรภาคีฯ เครือข่าย ด้านการจัดการภัยพิบัติและผู้เกี่ยวข้อง 

ในระดับจังหวัดที่มีการดำาเนินการ

  (4) จดัทำาขอ้เสนอการจดัการภยัพบิติั เพือ่เสนอผลกัดนั 

ในทุกระดับ

  (5) จัดทำาข้อเสนอ ความต้องการของเวทีในระดับ 

ท้องถิ่น จังหวัด เพื่อผลักดันการทำางานให้สอดคล้องในระดับพื้นที่

  (6) ผู้แทนเครือข่ายเข้าร่วมเวที การสัมมนาความ 

ร่วมมือเพื่อพัฒนาข้อเสนอการปฏิรูประบบและกฎหมายการจัดการ

ภัยพิบัติในระดับประเทศ เพื่อนำาเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการ

จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนและจัดให้มีเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น 

ต่อข้อเสนอและการปรับปรุงกฎหมาย 2 คร้ัง ในวันท่ี 21-22 

พฤศจกิายน 2560 และในวนัที ่7 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2561 ทีส่ำานกังาน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำานักงานภาคใต้ 

จังหวัดพัทลุง
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การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

 2) ขอ้เสนอในระดบันโยบายการจดัการภยัพบิตัภิาคใต้
  สว่นที ่1 ขอ้เสนอจากการจดัทำาข้อเสนอนโยบายในการ
จดัการภยัพบิตัโิดยชมุชนเปน็แกนหลกั เพือ่ให้สอดคลอ้งและเป็นจริง
ของผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ ได้มีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 
  (1) ใหก้ระทรวงมหาดไทยเพ่ิมเตมิคณะกรรมการปอ้งกนั
ภัยพิบัติแห่งชาติ กรรมการระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ (ให้มีผู้แทน
จาก พอช.) ตำาบล ให้สภาองค์กรชุมชน (ภัยพิบัติ) และดำาเนินการ
เป็นจริง
  (2) ให้มีกองทุนภัยพิบัติ/ระเบียบการใช้กองทุน/ 
โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
งบประมาณ (ให้ท้องถิ่นมีเงินทดรองจ่าย) 
  (3) ให้สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประสานสนับสนุนให้กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัด อำาเภอ ตำาบล ให้เป็นจริง 
  (4) ให้สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์ารมหาชน) มกีารสนับสนุนชมุชน
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องในการจัดการภัยพิบัติ 
(ระดับตำาบล) 
  (5) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้อำานวยการภัยพิบัติ
ตำาบล รว่มกบัคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั มอีำานาจ
ในการสั่งการ ใช้พื้นที่/ที่พักชั่วคราวในสภาวะเกิดภัยพิบัติ
  (6) ให้อำานาจคณะกรรมการระดับตำาบลรับรอง  
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาการจ่ายคา่ชดเชย การเยยีวยา และการฟืน้ฟู
อาชีพทุกชนิดที่ประกอบอาชีพอยู่จริง โดยการสำารวจข้อมูล 
แบบฟอร์มเดียว
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การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

  (7) ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ในฐานะผูอ้ำานวยการปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย ตำาบล ทำาคำาสั่งให้อาสาภัยพิบัติชุมชนปฏิบัติ

หน้าที่ตามคำาสั่ง สามารถรับค่าตอบแทนได้

  (8) ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องผ่านการฝึกอบรมระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ ตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการป้องกันและ

บรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติกำาหนด 

  (9) รัฐต้องไม่ใช้ภัยพิบัติเป็นเงื่อนไขในการพัฒนาที่ 

ส่งผลกระทบต่อชุมชน

  (10) ใหรั้ฐบาลสนบัสนนุใหจั้งหวดัดำาเนนิการฟืน้ฟชูมุชน

หลังภัยพิบัติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต อาชีพ ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำากิน 

ชมุชน หรอืหากจำาเป็นการจัดสรรทีอ่ยูอ่าศัยใหใ้หมต่ามวถิชีวีติดัง้เดมิ 

  (11) ให้กำ าหนดภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นกับ เฉพาะพื้นที่  

ครัวเรือน บุคคลเดียวให้ถือเป็นภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย หากมีการพิสูจน์ได้ 

  (12) ให้มีการชดเชยพื้นที่รองรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

ที่เป็นไปตามแผน เช่น พื้นที่แก้มลิง พื้นที่รับน้ำา ต้องได้รับชดเชย

เยียวยาเป็น 2 เท่า ของเกณฑ์ปกติ 

  (13) ให้รัฐจัดให้มีหลักเกณฑ์ การชดเชยสำาหรับพื้นที่ 

พักชั่วคราวที่ เป็นเอกชนหรือประชาชน จัดรองรับช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย 
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การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

  ส่วนที่ 2 ข้อเสนอนโยบายต่อปฏิรูปกฎหมาย โดยการ
แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
เพื่อให้เอ้ือในการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย โดยสาระสำาคัญ 
ต้องมีส่วนร่วมในทุกระดับ ต้องมีสถาบันส่งเสริมชุมชนในการจัดการ
ภยัพบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งเปน็ดา่นแรกในการประกาศ
ภัยพิบัติ ป้องกันภัยพิบัติและบริหารจัดการภัยพิบัติ จึงร้องขอให้
อำาเภอ จังหวัดเข้ามาช่วยเหลือหากเกินศักยภาพ การส่งเสริม 
สนับสนุนครัวกลาง ศูนย์ประกอบเลี้ยง ศูนย์ภัยพิบัติระดับตำาบล  
แทนการจัดซื้อข้าวกล่อง ถุงยังชีพที่ชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการบรหิารจดัการ เปน็การเสรมิการทำางานเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ 
ส่งเสริมระบบฐานข้อมูลผู้เสียหาย การได้รับสิทธิการช่วยเหลืออย่าง
เป็นธรรม ตลอดจนการปรับปรุงกฎเกณฑ์ ข้อจำากัด อุปสรรคต่างๆ 
ที่ทำาให้ไม่สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติ การฟื้นฟูเยียวยาและ 
การเตรียมพร้อมป้องกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ผ่านมาพรบ.
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ยงัไมส่ามารแกป้ญัหาการ
จัดการภัยพิบัติได้อย่างเต็มท่ี การจัดการภัยพิบัติเกินความสามารถ 
ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะบริหารจัดการได้เพียงลำาพัง และ 
ภัยพิบัติส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ  
ไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติที่ เกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการภัย
พิบัติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรที่ทำางานในชุมชน 
ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การจัดการภัยพิบัติ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอปรับปรุง 

กฎหมายไว้ดังต่อไปนี้ 
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การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

 ขอ้เสนอในการแกไ้ขพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภัยปี พ.ศ.2550 ดังนี้ 
 1) มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ……

 2) มาตรา 4 เพิ่มบทนิยาม คำาว่า
 “ผู้ประสบภัย” ให้หมายความว่า บุคคลทุกคนที่ได้รับ 
ผลกระทบจากสาธารณภยั ไมว่า่จะเปน็ผูม้สีถานะทางทะเบยีนราษฎร์
หรือไม่
 “พอช” ให้หมายความว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน)
 “องค์กรชุมชน” ให้หมายความว่า องค์กรที่ชาวชุมชน 
รวมตัวกันสร้างขึ้นเองและบริหารจัดการได้เอง โดยไม่ได้เกิดจากที่มี
หน่วยงานภายนอกมาสร้างให้เกิดหรือมีการจัดการจากหน่วยงาน
ภายนอก
 “สภาองค์กรชุมชน” ให้หมายความว่า เวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ   เพื่อกำาหนดแนวทาง
การพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น 
 “ครัวกลาง” ให้หมายความว่า ศูนย์ประกอบเลี้ยงอาหาร 
ในพื้นที่ประสบภัย

 3) มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” ประกอบด้วยให้ตัด
ทั้งมาตราและในร่าง พรบ.ปภ.พ.ศ…….มาตรา 6 แก้เป็น ให้มี 
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อ

ว่า “กปภ.ช.” ประกอบด้วย
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การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

  (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายก

รัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

  (2) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เปน็รองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่ง

  (3) ปลดักระทรวงมหาดไทย เปน็รองประธานกรรมการ

คนที่สอง

  (4) กรรมการโดยตำาแหน่งจำานวนสิบสี่คน ได้แก่  

ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ปลดักระทรวงคมนาคม 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ ผู้ บัญชาการตำารวจแห่งชาติ  

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการผังเมืองและ 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 

จำานวนหกคนเป็นกรรมการ

  (6) ผูแ้ทนองค์กรเอกชนซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตั้งจากผูม้ี

ประสบการณ์การส่งเสริมชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ จำานวนห้าคน 

เป็นกรรมการ

  ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งต้ัง

ข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำานวนไม่เกินสอง

คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

37



การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

 4) มาตรา 7  ให้ กปภ.ช. มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

เพิ่มเติม (5/1) จัดให้มีกองทุนภัยพิบัติระดับชาติ และสนับสนุน  

ส่งเสริมให้มีกองทุนภัยพิบัติในระดับจังหวัด และตำาบล เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้ชุมชน หรือท้องถิ่นเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติฟื้นฟู 

บรรเทา โดยการมีส่วนร่วม

  (5/2) สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในการดำาเนินงานและการบริหารจัดการการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม 

ความเหมาะสมและความตอ้งการ เพือ่ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ-

ภัยในพื้นที่ตามมาตรา 20/3 งบทดรองจ่ายจังหวัดให้ท้องถิ่น 

มีด้วย 1 ล้าน

  (5/3) สนับสนุนและกำาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำาเนินการ

แสวงหาผลกำาไร ดำาเนนิงานและบริหารจัดการเงนิทนุในระดบัทอ้งถิน่

หรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ  

โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในพื้นที่ตามมาตรา 20/3

 5) มาตรา 11 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เปน็หนว่ยงานกลางของรฐั ในการดำาเนนิการเกีย่วกบัการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

เพิ่มเติม (5/1) ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ  

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 6) มาตรา 15 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเปน็ผูอ้ำานวยการจงัหวดั

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด  

โดยมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 แก้เป็น

 (1) ประกาศเขตภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได้ทันท่วงที และให้รายงานต่อ กปภ.จ. เพื่อ

พิจารณาภายในสี่สิบแปดชั่วโมง 

 เพิ่มเติม

 (2) กำากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครอง

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) ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกหรอืผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหาร

บกหรือผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการ
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 (4) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธาน

กรรมการ

 (5) กรรมการอื่น ประกอบด้วย

  (ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจำาอยู่ในพื้นที่จังหวัด 

ตามจำานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 

  (ข) ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งพืน้ท่ีจำานวน

เจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลจำานวนสองคนและผู้แทน

องค์การบริหารส่วนตำาบลจำานวนห้าคน

  (ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศล ผู้แทนองค์กรชุมชน 

ที่ทำางานด้านภัยพิบัติในจังหวัดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

จำานวนห้าคน 

 (6) หวัหนา้สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั 

หรือผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและ

เลขานุการ

 (7) ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของสถาบันการศึกษานั้น  

เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจำานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็น

สมควร

 (8) การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการ 

ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำาหนด

40



การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้

 (9) มาตรา 17/1 ให้ กปภ.จ. มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  (1) จัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   จังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศใช้ 
   ต่อไป
  (2) จัดทำาแผนในการเตรยีมพรอ้มปอ้งกนัรบัมอืภยัพบิตั ิ
   ภายในพื้นที่ และแผนการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบ 
   อันเกิดจากภัยพิบัติ
  (3) บรหิารจดัการภยัพบิตัแิละปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
  (4) ระดมทุน แสวงหาทุน และจัดสรรงบประมาณ 
   สนบัสนนุกจิกรรมตามแผนการปอ้งกนัและบรรเทา 
   สาธารณภัยจังหวัด
  (5) ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ 
   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  (6) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ 
   ในการจัดการภัยพิบัติ และการป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย
  (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือ 
   กฎหมายอื่นบัญญัติให้ เป็นอำานาจหน้าที่ของ  
   กปภ.จ. หรือตามที่ กปภ.ช. มอบหมาย
  (8) ในกรณทีีก่รมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัเหน็วา่ 
   แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
   ไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ทราบเพื่อให้ กปภ.จ. ดำาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

   ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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 8) มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 

มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมี 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่แหง่พืน้ทีน่ัน้เปน็ผูร้บั

ผิดชอบในฐานะผู้อำานวยการท้องถิ่น และผู้อำานวยการจังหวัดและ 

ผู้อำานวยการอำาเภอมีตามที่ได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำานวย-

การท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำานวยการท้องถิ่นมีอำานาจสั่งการ

ควบคุมและกำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสา

สมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้ช่วย 

ผู้อำานวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ 

ผู้อำานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 มาตรา 20 เพิ่มเติมเป็น

 (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น

ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่แหง่พืน้ท่ีนัน้เปน็ผูร้บัผดิชอบในฐานะ

ผูอ้ำานวยการทอ้งถิน่ และผูอ้ำานวยการจงัหวดัและผูอ้ำานวยการอำาเภอ

มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุน ตามที่ได้รับการร้องขอในการปฏิบัติ
หนา้ทีข่องผูอ้ำานวยการทอ้งถิน่ตามวรรคหนึง่ ให้ผู้อำานวยการท้องถิน่
มีอำานาจสั่งการควบคุม กำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมคัรใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตันิี ้และมอีำานาจประกาศ
เขตภยัพบิตัใินกรณฉีกุเฉนิเพือ่ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดทั้น
ท่วงที และให้รายงานต่อ กปภ.ต. เพื่อพิจารณาภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมง
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 (2) ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการท้องถิ่น รับผิดชอบ
และปฏบิตัหินา้ท่ีในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตทอ้งถิน่
ของตนและมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 (3) มาตรา 20/1 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตำาบล เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ต.” ประกอบด้วย
  - ผู้อำานวยการท้องถิ่นตามมาตรา 20 เป็นประธาน 
   กรรมการ
  - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหรือรองนายก 
   เทศมนตรีซ่ึงนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหรอืนายก 
   เทศมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
  - สมาชิกสภาท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่ตำาบลนั้นๆ ซึ่งคัด 
   เลือกกันเองจำานวนห้าคน
  - ผู้แทนองค์การสาธารณกุศล ผู้แทนองค์กรชุมชน 
   ผู้แทนชุมชน ในตำาบลตามท่ีผู้อำานวยการท้องถิ่น 
   แต่งตั้งจำานวนห้าคน
  - ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
   สว่นทอ้งถิน่แหง่พืน้ทีน่ัน้ เปน็กรรมการและเลขานุการ
 (4) มาตรา 20/2 ให้ กปภ.ต. มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  - จัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำาบล 
   เสนอผู้อำานวยการท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ต่อไป
  - จัดทำาแผนในการเตรียมพร้อมป้องกันรับมือภัยพิบัติ 
   ภายในพื้นที่ และแผนการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบ 

   อันเกิดจากภัยพิบัติ
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  - บรหิารจดัการภยัพบิตั ิและปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 

  - ระดมทุน แสวงหาทุน และจัดสรรงบประมาณ 

   สนับสนุนกิจกรรมตามแผนการป้องกันและบรรเทา 

   สาธารณภัยตำาบล

  - ส่ง เสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ 

   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  - ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ  

   กปภ.จ. ในการจัดการภัยพิบัติ และการป้องกันและ 

   บรรเทาสาธารณภัย

  - ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีพ่ระราชบญัญตันิีห้รอืกฎหมาย 

   อืน่บญัญตัใิหเ้ปน็อำานาจหนา้ทีข่อง กปภ.ต. หรือตาม 

   ที่ กปภ.จ. มอบหมาย

  - ในกรณทีี ่กปภ.จ. เหน็วา่แผนการปอ้งกนัและบรรเทา 

   สาธารณภัยตำาบลไมส่อดคลอ้งกับแผนการปอ้งกนัและ 

   บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้แจ้งให้ผู้อำานวยการ 

   ท้องถิ่นทราบเพื่อให้ กปภ.ต. ดำาเนินการแก้ไขให้แล้ว 

   เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

 (5) มาตรา 20 เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความ

เหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้ กปภ.ช. 

สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำาหนด 

หลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำาเนินงานและบริหารจัดการ 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยได้

รับจัดสรรค่าใช้จ่ายจากกองทุนภัยพิบัติระดับชาติ
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 หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 เพิ่มเติม มาตรา 21 ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และ

 มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขต

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อำานวยการท้องถิ่น

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่พืน้ทีน่ัน้มหีน้าท่ีประกาศเป็นเขต

ภัยพิบัติ และเข้าดำาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว 

และแจ้งให้ผู้อำานวยการอำาเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและ 

ผู้อำานวยการจังหวัดทราบทันที

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำานวยการท้องถิ่น 

มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 หมวด 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
กรุงเทพมหานคร
 มาตรา 34 ในการจัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยักรงุเทพมหานคร ใหผู้ว้า่ราชการกรงุเทพมหานครแต่งต้ัง

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เพิ่มเติม/ตัดออก (ง) 

ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผู้แทนชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานครตามจำานวน

ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

 มาตรา 41 ให้ผู้อำานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ 

ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

 เพิ่มเติม (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำานวยการมอบหมาย

และตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำาหนดการบริหารและกำากับ

ดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และวินัย 

ของอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำาหนด
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อาสาสมคัรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีช่ว่ยเหลอืในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั ตามคำาสัง่ผูอ้ำานวยการ ให้ได้รับคา่ตอบแทน 

เบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กปภ.ช.กำาหนด

 หมวด 5 เบ็ดเตล็ด
 มาตรา 43 ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำานวยการ 

รองผู้อำานวยการ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการ

ตามหน้าทีใ่นการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามพระราชบญัญติั

นี ้เปน็เจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและในการปฏบิตักิาร

ตามหน้าที่ดังกล่าว หากได้ดำาเนินการไปตามอำานาจหน้าท่ี และ 

ได้กระทำาไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ให้ผู้กระทำาการน้ันพ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง ในการ

ดำาเนินการตามวรรคหนึง่ หากเกดิความเสยีหายแกท่รพัยส์นิของผูใ้ด

ซึง่มิใชเ่ปน็ผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากการบำาบดัภยนัตรายจากสาธารณภยั

นั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 เพิ่มเติม มาตรา 43/1 ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ

มหาชน) พ.ศ.2543 มีอำานาจหน้าที่ในการสนับสนุนชุมชนและ 

ภาคประชาชนในการเตรียมความพร้อมการจัดการภัยพิบัติ  

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัตินี้
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 บทสรุป 
 ภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นได้เสมอทุกที่ทุกเวลา เราไม่

สามารถห้ามได้ แต่เราอาจสามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติลงได้ 

ด้วยการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้น จากบทเรียน

ทีผ่า่นมา เราคน้พบวธิกีารทีผ่า่นการพสิจูนจ์ากกรณีศึกษาต่างๆ แลว้ 

เราควรที่จะหาวิธีท่ีเหมาะสม ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

และมีนโยบาย กฎหมาย ท่ีเอื้ออำานวย ในการสนับสนุนชุมชน 

เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
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 จากบทเรียนที่ผ่านมามีแนวทางในการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

เพ่ือให้เกิดการขยายผลมากยิ่งขึ้น และบรรลุผลในเชิงนโยบายชาติ

ด้านการจัดการภัยพิบัติ คือ การเช่ือมโยงการทำางานระหว่างภาค

ประชาสังคม ท้องถิ่น หน่วยงานภาครฐั เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือ

ที่มุ่งเน้นการลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำาคัญสูง 

ต่อการดำาเนินงานในช่วงก่อนเกิดภัย ท้ังด้านการป้องกันและลด 

ผลกระทบ ด้านการเตรียมความพร้อมและรองรับการทำางานในช่วง

ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย ซึ่งมีจุดเน้นที่สำาคัญในการจัดการภัย

พิบัติดังต่อไปนี้ 

 1) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยสนับสนุนองค์ 

ความรู้ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนโยบาย

สาธารณะที่เหมาะสมทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด และประเทศ โดยการ

เช่ือมโยงกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการวางแผนและ

ออกแบบการทำางานร่วมกัน 

 2) ยกระดบัการทำางานจากฐานในพืน้ท่ีสู่การจัดการเชงิระบบ 

ในระดบัจงัหวดัทีใ่ห้ความสำาคญัในช่วงก่อนเกิดภยั ทัง้ดา้นการปอ้งกนั

และลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) ด้านการเตรียม 

ความพร้อม (Preparedness) โดยมุ่งเสริมสร้างกลไกความร่วมมือ

ระหวา่งภาคประชาสงัคมและทอ้งถิน่กบัหนว่ยงานภาครฐั โดยพฒันา

อย่างเป็นกระบวนการทั้งการเช่ือมโยงความรู้ การจัดการข้อมูล

สารสนเทศ ระบบการควบคุมสั่งการ ระบบการสนับสนุนทรัพยากร 

ระบบเฝ้าระวัง ระบบสาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งการติดตาม/ถอดรหัส

การเกิดภัยและการตอบสนองที่เกิดขึ้น เพื่อนำามาสรุปและพัฒนา

เป็นกระบวนการเรียนรู้เสริมศักยภาพให้กับเครือข่าย
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 3) ส่ง เสริมการให้ความรู้ด้ านภัยพิบัติกับสาธารณะ  
ให้ความรู้การรับมือภัยภาคปฏิบัติกับประชาชน การสื่อสารต้นแบบ
ชุมชนจัดการตนเอง และองค์ความรู้จากภาคปฏิบัติ รวมทั้งการ
สื่อสารนโยบายสาธารณะ จึงเกิดโครงการพัฒนากลไกความ 
รว่มมือสู่นโยบายจดัการภยัพบัิตเิพ่ือลดความเสีย่งภยัขึน้ เพือ่ให้
เกดิความยัง่ยนืในการจดัการภยัพิบัติทางเครือขา่ยเหน็ร่วมกนัวา่ 
 1. ต้องมีนโยบายท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนในการเตรียม
พร้อมรับมือภัยพิบัติ และการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับต่างๆ
 2. จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
ระดับตำาบล ระดับจังหวัด ระดับชาติ ที่มีกรรมการบริหารร่วมจาก
หลายภาคส่วน โดยต้องให้ชุมชน เครือข่ายเข้าร่วมเป็นกรรมการใน
ทุกระดับ
 3. กระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึง
ระบบเงนิทดลองจา่ย เพือ่การบรหิารจดัการภยัพบิติัในปจัจบุนั ท่ีอยู่
ในอำานาจผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เพียงฝ่ายเดียว
 4. ปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550 ให้สอดคล้องกับข้อเสนอ และให้มีบทบาทการส่งเสริม
ชุมชนเตรียมพร้อมป้องกันภัยอย่างชัดเจน
 5. ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
มหีน้าทีใ่นการส่งเสรมิความเขม้แขง็องคก์รชมุชนในการเตรยีมพรอ้ม
รับมือภัยพิบัติด้วย
 เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื ทางเครอืขา่ยเห็นวา่ ข้อเสนอนโยบาย 
จงึเปน็เครือ่งมอืในการขยายพืน้ท่ีและสร้างความเขม้แขง็ชมุชนในการ 
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยภัยพิบัติท่ีมีแนวโน้มจะเกิดมากข้ึน 
ในอนาคต จะไม่กลายเป็นภาระของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
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เอกสารอ้างอิง 

โครงการสุขภาพคนไทย. 2556. ปรับจาก 18 ภัยพิบัติ ความเสี่ยงที่คนไทย 
 ต้องเจอ และวิธีบริหารความเสี่ยง 12 ตุลาคม 2555 ค้นเมื่อ 27  
 มกราคม 2556, จาก สำานักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา เว็บไซต์:  
 http://thaipublica.org/2012/10/18-disaster-risk

ข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ร่วมกับคณะทำางานปฏิรูป  
 สมัชชาสุขภาพและคณะอนุกรรมาธิการด้านคณะกรรมาธิการ 
 ปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
 ผู้ด้อยโอกาส (สปช),2558

นายแพทย์ประเวศ วะสี, พิธีเปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในหัวข้อ “รับมือ 
 ภยัพบิตั ิจดัการสขุภาวะ” เมือ่ 2 กมุภาพนัธ ์2555มตสิมชัชาสขุภาพ 
 แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2553 เรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 
 โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง 

มูลนิธิชุมชนไท,เอกสารประกอบสัมมนานโยบายและกฎหมาย พรบ.ปภ  
 2550, 12 พฤศจิกายน 2559 กรุงเทพฯ

เวทรีะดมความคดิเหน็ ขอ้เสนอนโยบายและกฎหมาย เครอืขา่ยองคก์รชมุชน  
 ภาคใต้ ,วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 และ 7 กุมภาพันธ์ 2560, 
 พัทลุง 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) http://www.nesdb. 
 go.th/ewt_news.php?nid=7099
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ตารางที่ 2  ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกัน
   และบรรเทาสาธารณภัยปี พ.ศ. .........

พระราชบัญญัติ ปภ 
พ.ศ.2550

เหตุผล
ความ
จำาเป็น

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

มาตรา 1
พระราชบญัญตันิีเ้รยีกวา่ 
“พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550”

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

มาตรา 4
ในพระราชบัญญัตินี้

ปรับปรุง
องค์ประกอบ
คณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่ง
ชาติ เพื่อให้ครอบ-
คลุมผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับ
การจัดการภัยพิบัติ
โดยชุมชน และผู้-
แทนองค์กรเอกชน
ผู้มีประสบการณ์
การส่งเสริมชุมชน
ในการจัดการ
ภัยพิบัติ

มาตรา 4 เพิ่มบทนิยามคำาว่า
“ผู้ประสบภัย” ให้หมายความว่า บุคคล 
ทกุคนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสาธารณภยั ไม่วา่
จะเป็นผู้มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่
“พอช” ให้หมายความว่า สถาบันพัฒนา-
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
“องค์กรชุมชน” ให้หมายความว่า องค์กรที่
ชาวชุมชนรวมตัวกันสร้างขึ้นเองและบริหาร
จัดการได้เอง โดยไม่ได้เกิดจากที่มีหน่วยงาน
ภายนอกมาสร้างให้เกิดหรือมีการจัดการจาก
หน่วยงานภายนอก
“สภาองค์กรชุมชน” ให้หมายความว่า เวที
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ตวัแทนของกลุม่องคก์ร
ชมุชนตา่งๆ  เพือ่กำาหนดแนวทางการพฒันา
ชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น
“ครัวกลาง” ให้หมายความว่า ศูนย์ประกอบ
เลี้ยงอาหารในพื้นที่ประสบภัย

ภาคผนวก
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พระราชบัญญัติ ปภ 
พ.ศ.2550

เหตุผล
ความ
จำาเป็น

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

หมวด 1 บททั่วไป

มาตรา 6
ให้มีคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ 
เรยีกโดยยอ่วา่ “กปภ.ช.” 
ประกอบด้วย
(ตัดทั้งมาตรา)

มาตรา 6 แก้เป็น
ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัแหง่ชาต ิเรยีกโดยยอ่วา่ “กปภ.ช.” 
ประกอบด้วย
(1)นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ

(2)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง

(3)ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง

(4)กรรมการโดยตำาแหน่ง จำานวนสิบสี่คน 
ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัด-
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัด-
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด-
ล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ ผู้บัญชา-
การตำารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(5)ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจาก 
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบ-
การณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัด 
การภัยพิบัติโดยชุมชน จำานวนหกคน  
เป็นกรรมการ

(6)ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งคณะรัฐมนตรี 
แต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์การส่งเสริม
ชมุชนในการจดัการภยัพบิตั ิจำานวนหา้คน 
เป็นกรรมการ ให้อธิบดีเป็นกรรมการและ
เลขานกุาร และใหแ้ตง่ตัง้ขา้ราชการในกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำานวน 
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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พระราชบัญญัติ ปภ 
พ.ศ.2550

เหตุผล
ความ
จำาเป็น

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

มาตรา 7
ให้ กปภ.ช.
มีอำานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้

เพิ่มเติม
(5/1) จัดให้มีกองทุนภัยพิบัติระดับชาติ และ
สนบัสนนุ สง่เสรมิให้มีกองทนุภยัพิบติัในระดบั
จังหวัด และตำาบล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ชมุชน หรอืทอ้งถิน่เตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัพบิตัิ
ฟื้นฟู บรรเทา โดยการมีส่วนร่วม
(5/2) สนับสนุนและประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำาเนินงานและ 
การบริหารจัดการการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตาม
ความพรอ้ม ความเหมาะสมและความต้องการ 
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ตามมาตรา 20/3 งบทดรองจ่ายจังหวัดให้ 
ท้องถิ่นมีด้วย 1 ล้าน
(5/3) สนับสนุนและกำาหนดหลักเกณฑ์ให้
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชน 
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินการแสวงหาผล
กำาไร ดำาเนินงานและบริหารจัดการเงินทุน 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม 
ความเหมาะสม และความต้องการ โดยส่ง
เสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตามมาตรา 20/3

มาตรา 11
ให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เป็นหน่วยงานกลาง
ของรัฐ ในการดำาเนนิการ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ
ประเทศ โดยมีอำานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

เพิ่มเติม
(5/1) ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการ
ภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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พระราชบัญญัติ ปภ 
พ.ศ.2550

เหตุผล
ความ
จำาเป็น

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

มาตรา 15
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อำานวยการจังหวัด
รับผิดชอบในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตจังหวัด โดยมี
อำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

มาตรา 15
ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำานวยการ 
จังหวัดรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอำานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
แก้เป็น
(1)ประกาศเขตภัยพิบัติ ในกรณีฉุกเฉิน 

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 
ทันท่วงที และให้รายงานต่อ กปภ.จ. เพื่อ
พิจารณาภายในสี่สิบแปดชั่วโมง 

เพิ่มเติม
(2)กำากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมถงึอาสา-
สมัครที่ศูนย์ตามที่ได้รับการรับรอง

มาตรา 16
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตามมาตรา 17/1(1)อย่างน้อยต้อง 
มีสาระสำาคัญตามมาตรา 12 และสาระสำาคัญ
อื่นดังต่อไปนี้ 
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พระราชบัญญัติ ปภ 
พ.ศ.2550

เหตุผล
ความ
จำาเป็น

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

มาตรา 17
ให้มีคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด 
เรียกโดยยอ่วา่ “กปภ.จ.” 
ประกอบด้วย
(ตัดทั้งมาตรา)

มาตรา 17 แก้เป็น
ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กปภ.จ.” ประกอบด้วย
(1)ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(2)รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(3)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการ

จังหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรองประธาน
กรรมการ

(4)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรอง
ประธานกรรมการ

(5)กรรมการอื่น ประกอบด้วย
(ก)ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจำาอยู่ในพื้นที่

จังหวัดตามจำานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็น
สมควรแต่งตั้ง 

(ข)ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
จำานวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเทศบาล
จำานวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลจำานวนห้าคน

(ค)ผู้แทนองค์การสาธารณกศุล ผูแ้ทนองคก์รชมุชน
ที่ทำางานด้านภัยพิบัติในจังหวัดตามที่ผู้ว่าราช-
การจังหวัดแต่งตั้งจำานวนห้าคน 

(6)หวัหนา้สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ-
ภัยจังหวัด หรือผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณทีีจ่งัหวดัใดเปน็ทีต้ั่งของสถาบนัการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ใหพ้จิารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารของ
สถาบนัการศกึษานัน้ เปน็ทีป่รกึษาหรอืกรรมการ
ตามจำานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
การปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการประชมุของคณะกรรม-
การตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำาหนด
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พระราชบัญญัติ ปภ 
พ.ศ.2550

เหตุผล
ความ
จำาเป็น

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

มาตรา 17/1 ให้ กปภ.จ.
มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1)จัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อประกาศใช้ต่อไป

(2)จัดทำาแผนในการเตรียมพร้อมป้องกัน
รับมือภัยพิบัติภายในพื้นที่ และแผนการ
ฟ้ืนฟูเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากภัย
พิบัติ

(3)บรหิารจดัการภยัพบิตั ิและปอ้งกนับรรเทา
สาธารณภัย 

(4)ระดมทุน แสวงหาทุน และจัดสรร 
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

(5)ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการภัย
พิบตั ิการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

(6)ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วย
งานของรัฐในการจัดการภัยพิบัติ และ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(7)ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำานาจ
หน้าที่ของ กปภ.จ.หรือตามที่ กปภ.ช. 
มอบหมาย

ในกรณีท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เห็นว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ-
ภยัจงัหวดัไมส่อดคลอ้งกบัแผนการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัทราบเพือ่ให ้กปภ.จ.ดำาเนนิการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง
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พระราชบัญญัติ ปภ 
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เหตุผล
ความ
จำาเป็น

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

มาตรา 20
ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
มีหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน 
โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินแหง่พืน้ทีน่ัน้
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ
ผู้อำานวยการท้องถิ่นและ
ผู้อำานวยการจังหวัดและ
ผู้อำานวยการอำาเภอมี 
ตามที่ได้รับในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อำานวยการ
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้อำานวยการท้องถิ่น
มีอำานาจสั่งการควบคุม 
และกำากบัดูแลการปฏบิตัิ
หน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมคัรใหเ้ปน็ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้ช่วย
ผู้อำานวยการท้องถิ่น 
รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนา้ทีใ่นการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน
และมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อำานวยการท้องถิ่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรา 20 เพิ่มเติมเป็น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน 
โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำานวยการ 
ท้องถ่ิน และผู้อำานวยการจังหวัดและผู้อำานวยการ
อำาเภอมีหน้าท่ีช่วยเหลือสนับสนุน ตามที่ได้รับการ
ร้องขอในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำานวยการท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำานวยการท้องถิ่นมีอำานาจสั่งการ
ควบคุม กำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมคัรใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตันิี ้และมี
อำานาจประกาศเขตภยัพบิตัใินกรณฉีกุเฉนิเพือ่ปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยัไดท้นัทว่งท ีและใหร้ายงานตอ่ 
กปภ.ต. เพื่อพิจารณาภายในสี่สิบแปดชั่วโมง

ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่พืน้ทีน่ัน้เปน็ผูช้ว่ยผูอ้ำานวย-
การท้องถ่ิน รับผิดชอบและปฏบิตัหินา้ทีใ่นการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและ
มีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อำานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 

มาตรา 20/1
ให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ-

ภัยตำาบล เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ต.” ประกอบด้วย
(1)ผู้อำานวยการท้องถิ่นตามมาตรา 20 เป็นประธาน

กรรมการ
(2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหรือรองนายก

เทศมนตรีซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 
หรือนายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ

(3)สมาชิกสภาท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่ตำาบลนั้นๆ 
ซึ่งคัดเลือกกันเองจำานวนห้าคน

(4)ผู้แทนองค์การสาธารณกุศล ผู้แทนองค์กรชุมชน  
ผู้แทนชุมชน ในตำาบลตามที่ผู้อำานวยการท้องถิ่น
แต่งตั้งจำานวนห้าคน

(5)ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
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มาตรา 20/2
ให้ กปภ.ต. มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1)จัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำาบลเสนอผู้อำานวยการท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ 
ต่อไป

(2)จัดทำาแผนในการเตรียมพร้อมป้องกันรับมือภัย
พิบัติภายในพื้นที่ และแผนการฟื้นฟูเยียวยา 
ผลกระทบอันเกิดจากภัยพิบัติ

(3)บริหารจัดการภัยพิบัติ และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

(4)ระดมทุน แสวงหาทุน และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตำาบล

(5)ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(6)ใหค้วามเหน็และข้อเสนอแนะต่อหนว่ยงานของรฐั 
กปภ.จ. ในการจัดการภัยพิบัติ และการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

(7)ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอำานาจหน้าที่ของ 
กปภ.ต. หรือตามที่ กปภ.จ. มอบหมาย
ในกรณีที่ กปภ.จ. เห็นว่าแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยตำาบลไม่สอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้แจ้งให้ 
ผู้อำานวยการท้องถิ่นทราบเพื่อให้กปภ.ต. ดำาเนินการ
แกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้

มาตรา 20/3
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 

โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม 
ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้ กปภ.ช. สนับสนุนและประสานกับองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ กำาหนดหลักเกณฑ์เพือ่ให้องค์กร
ดงักลา่วเปน็ผูด้ำาเนนิงานและบรหิารจดัการการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
โดยได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายจากกองทุนภัยพิบัติระดับ
ชาติ
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หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรา 21
เมื่อเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัยขึ้น
ในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ใด 
ให้ผู้อำานวยการท้องถิ่น
ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินแหง่พืน้ทีน่ัน้
มีหน้าที่เข้าดำาเนินการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยเร็ว 
และแจ้งให้ผู้อำานวยการ
อำาเภอทีร่บัผดิชอบในเขต
พื้นที่นั้นและผู้อำานวย-
การจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผู้อำานวย-
การท้องถิ่นมีอำานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

ที่ผ่านมาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อจำากัด
ไม่สามารถเข้า
ดำาเนินการป้องกัน
ได้ จนกวา่จะเกดิภยั
พิบัติ และจังหวัด
ประกาศภัยพิบัติ
ก่อนได้ จึงขอเพิ่ม 
ประกาศเป็นเขตภัย
พิบัติ

มาตรา 21
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น 

ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พื้นที่ใด ให้ผู้อำานวยการท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่
ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และเข้าดำาเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และ
แจ้งให้ผู้อำานวยการอำาเภอที่รับผิดชอบในเขต
พื้นที่นั้นและผู้อำานวยการจังหวัดทราบทันที

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้
อำานวยการท้องถิ่นมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

หมวด 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร

มาตรา 34
ในการจัดทำาแผนการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร 
ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

เพิ่มเติม/ตัดออก 
(ง)ผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนชุมชน ในเขต

กรุงเทพมหานครตามจำานวนที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
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มาตรา 41
ให้ผู้อำานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

เพิ่มเติม 
( 2 ) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ต ามที่  

ผู้ อำ านวยการมอบหมาย 
และตามระเบียบที่กระทรวง
มหาดไทยกำาหนดการบรหิาร
และกำากับดูแลอาสาสมัคร 
การคัดเลือก การฝึกอบรม 
สิทธิ หน้าที่และวินัยของ
อาสาสมัคร ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีก่ระทรวงมหาดไทย
กำาหนดอาสาสมัครที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามคำา
สั่งผู้อำานวยการ ให้ได้รับค่า
ตอบแทน เบีย้เลีย้ง ทัง้นีเ้ปน็
ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ที่ กปภ.ช.กำาหนด 

หมวด 5 เบ็ดเตล็ด

มาตรา 43
ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำานวยการ 
รองผู้อำานวยการ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ และ
เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราช-
บัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตาม
หนา้ท่ีดงักลา่ว หากได้ดำาเนนิการไปตามอำานาจ
หน้าที่ และได้กระทำาไปพอสมควรแก่เหตุและ
มิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระทำา
การนั้นพ้นจากความผดิและความรบัผดิทั้งปวง
ในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการบำาบัดภยันตรายจาก
สาธารณภยันัน้ ใหท้างราชการชดเชยความเสยี
หายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

เพิ่มเติม
มาตรา 43/1
ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ.2543  
มีอำานาจหน้าที่ในการสนับสนุน
ชุมชนและภาคประชาชนใน
การเตรียมความพร้อมการจัด 
การภัยพิบัติ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามพระ-
ราชบัญญัตินี้
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