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หากจะกลาวถงึคาํวา “แผนดนิไหว” หรอื “Earthquake” แลว  ถอืเปนภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาติประเภทหนึง่ทีไ่ดสรางความสูญเสยีอยางใหญหลวงทัง้ตอชีวิตและทรัพยสนิ
ของมวลมนุษยชาติมาอยางชานานนับแตโลกใบน้ีไดกําเนิดขึ้นในระบบสุริยะจักรวาล 
โดยเหตุการณแผนดินไหวท่ีรุนแรงและไดมีการบันทึกเอาไวมีมาต้ังแตป ค.ศ. ๘๕๖ 
ในสมัยกรีก และไดเกิดแผนดินไหวที่รุนแรงในบริเวณตาง  ๆ ของประเทศท่ัวโลกเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน สําหรับในสวนของประเทศไทยน้ันจากการสืบคนประวัติศาสตรกรณี
เหตุการณแผนดินไหวพบวาไดมีบันทึกครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๑๐๐๓ ในสมัยโยนกนคร 
ตรงกับวันเสารแรมเจ็ดคํ่า เดือนเจ็ด เวลากลางคืน สงผลใหวังโยนกนครยุบจมลง
เปนหนองใหญ ผูคนพินาศหมดสิ้น๑

ในทางภูมิศาสตรของประเทศไทยนั้น จัดอยูในเขตที่มีเหตุการณแผนดินไหว
ขนาดเล็กถึงปานกลาง ทั้งนี้ จากหลักฐานการบันทึกประวัติศาสตร (Historical 

Earthquake Data) จดหมายเหตุ ศลิาจารึกและพงศาวดารไดระบุไววา ประเทศไทยเคย
ไดรบัผลกระทบจากแผนดนิไหวขนาดปานกลางมาแลวหลายครัง้ และสรางความเสยีหาย
กับพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย

ปจจุบันทางกรมทรัพยากรธรณีไดรวบรวมขอมูลกลุ มรอยเลื่อนที่มีพลัง
ในประเทศไทย พบวามรีอยเลือ่นจํานวน ๑๔ รอยเลือ่นทีต่องดาํเนินการศึกษาและเฝาระวงั 
ประกอบดวย๒ 
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กฎหมายและมาตรการ
ในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติ
ในกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว

 ๑ หลา อาจวิชัย, “มหันตภัยธรรมชาติจากแผนดินไหว”, บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ ๑๘ ฉบับท่ี ๔ 
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๓๓ , หนา ๒๐๓ – ๒๑๑.               
 ๒ กรมทรพัยากรธรณ ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม , แผนทีล่อยเลือ่นมพีลงัในประเทศไทย, มนีาคม ๒๕๕๖.
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติในกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว

๑) รอยเลื่อนแมจัน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม
๒) รอยเลื่อนแมอิง ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงราย
๓) รอยเลื่อนแมฮองสอน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก
๔) รอยเลื่อนเมย ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดตาก และจังหวัดกําแพงเพชร
๕) รอยเลื่อนแมทา ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงราย
๖) รอยเล่ือนเถิน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร
๗) รอยเลื่อนพะเยา ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
๘) รอยเลื่อนปว ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนาน
๙) รอยเลื่อนอุตรดิตถ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ
๑๐) รอยเลื่อนเจดียสามองค ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี 
๑๑) รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดกาญจนบรุี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และตาก
๑๒) รอยเลื่อนระนอง ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 

และจังหวัดพังงา
๑๓) รอยเล่ือนคลองมะรุย ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดกระบ่ี จังหวัดพังงา 

และทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
๑๔) รอยเลื่อนเพชรบูรณ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ 
ปญหาแผนดินไหวในประเทศไทยเร่ิมเปนปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความสําคัญ

มากย่ิงข้ึน เนื่องจากในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมาไดเกิดปรากฏการณแผนดินไหวข้ึนหลายคร้ัง
ในบริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบกับปจจุบันมีการกอสรางอาคารสูง และโครงการ
ขนาดใหญเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ ๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยว
ในทุกภาค ซึ่งในบางพ้ืนที่นั้นเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว นอกจากน้ีจากการวิจัยเก่ียวกับเร่ือง
ความเสีย่งจากแผนดินไหวของนกัวิชาการทีเ่ชีย่วชาญดานธรณวีทิยาพบวาในพืน้ทีด่นิออนซึง่เปนพืน้ที่
ดินเลน เชน บริเวณเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อมีเหตุแผนดินไหวเกิดขึ้นสภาพดินออน
จะขยายคล่ืนแผนดินไหวใหมีความสูงของคล่ืนเพ่ิมขึ้น ทําใหพื้นที่เหลาน้ันมีความเส่ียงที่จะเกิด
ความเสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหวมากกวาบริเวณอ่ืน ซึ่งจากขอเท็จจริงของเหตุแผนดินไหว

ครั้งลาสุดที่มีจุดศูนยกลางเกิดขึ้นท่ีจังหวัด
เชียงรายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมานั้น 
นับเปนเหตุแผนดินไหวครั้งรุนแรงท่ีสุด
ในรอบ ๕๐ – ๑๐๐ ป โดยแผนดนิไหวคร้ังน้ี
เกิดข้ึนจากการปลดปลอยพลังงานของ
รอยเล่ือนพะเยา และมีจุดศูนย กลาง
ของการเกดิแผนดนิไหว (Seismic Focus) 
อยูลึกลงไปใตดินประมาณ ๖ กิโลเมตร 
ซึ่งถือวามีจุดศูนยกลางของแผนดินไหว
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อยูตืน้จากพืน้ดนินอยมาก จงึทาํใหเกดิความรนุแรงและความเสยีหายเปนอยางมาก และมแีรงสัน่สะเทอืน
ภายหลังการเกิดแผนดินไหว (After  Shock) ตามมาอีกมากกวา ๑๐๐ ครั้ง  ซึ่งความเสียหายสวนใหญ
เปนความเสียหายดานอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ รวมทั้งโบราณสถาน สถานที่ราชการ วัด 
โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม เสนทางคมนาคม และบานเรือนอันเปนที่อยูอาศัยของประชาชน
เปนจํานวนหลายพันหลังคาเรือน รวมทั้งมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก

อยางไรก็ตาม แมสถานการณแผนดินไหวครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายและในบริเวณ
ใกลเคียงจะไดผานพนไปแลวก็ตามแตก็ยังมีสัญญาณการไหวอยูเปนระยะตามมา และทุกภาคสวน
ตางไดดาํเนนิการตาง ๆ เพือ่เปนการเตรียมความพรอมในเบ้ืองตนเพือ่รองรับกบัสถานการณแผนดนิไหว
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตแลวกต็าม แตประชาชนสวนใหญยงัคงมคีวามวติกกงัวลและมปีระเดน็คําถาม
ที่ตองการคําตอบจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของวา หากเกิดเหตุการณแผนดินไหวขึ้นในอนาคต
จะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด และปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายและมาตรการในการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหวอยางเหมาะสมและยั่งยืนหรือไม อยางไร

ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติในกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได
ดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของเพ่ือรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะ
และขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะในประเด็นเรื่อง “กฎหมายและมาตรการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพบิตัใินกรณีเกดิเหตุแผนดนิไหว” อนัประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. คนึงนจิ  ศรีบัวเอีย่ม อาจารยประจาํคณะนิตศิาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั นายฉตัรชยั พรหมเลิศ 
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายเกียรติศักดิ์  จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมอืง ทัง้นี ้เพือ่ใหไดรบัทราบถงึมาตรการในการบรูณาการการทาํงานของหนวยงานทีเ่กีย่วของ
กับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว
ของประเทศไทยในปจจุบัน ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพบิติัทางธรรมชาติอนัเกิดจากแผนดนิไหว กลาวคือ การจัดใหมกีฎหมายเฉพาะโดยเปรียบเทียบ
กับนานาอารยประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางระหวางแนวทางการดําเนินงานของ
นานาอารยประเทศกับแนวทางการดําเนินงานของประเทศไทยในปจจุบัน รวมทั้งเพื่อใหทราบถึง
ความเหมาะสมในการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว ตลอดจนสภาพปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากน้ีเพื่อใหทราบวาประเทศไทยควรมีการปรับปรุงกฎหมาย
หรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะหรือมาตรการอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม อยางไร ทั้งนี้ เพื่อที่จะหาทางปองกัน
และเยยีวยาความเสยีหายจากภยัพิบตัทิางธรรมชาตอินัเกดิจากแผนดินไหวใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ 
และมีประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบันอยางเหมาะสมและย่ังยืน โดยทานผูอานสามารถศึกษา
รายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้. 
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบวา ในปจจุบัน ประเทศไทยน้ัน
ไดมีกฎหมายและมาตรการ ตลอดจนการบูรณาการ
การทํางานของหนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหว อยางไร

ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : หากจะกลาวเฉพาะกฎหมาย
ที่เก่ียวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ
ของประเทศไทยน้ันมเีพยีงแคฉบบัเดยีว คอื พระราชบัญญตัปิองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่เปนการบูรณาการกฎหมาย
ฉบับเดิมที่มีขอบเขตยังไม ครอบคลุมถึงการจัดการภัยพิบัติ
ในมิติตาง ๆ ตามหลักสากล การท่ีจะพิจารณาประเด็นเก่ียวกับ
กฎหมายและมาตรการ รวมท้ังการบูรณาการการทํางานของทุกฝาย
ที่เก่ียวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ
แตเฉพาะภัยพิบัติทางดานแผนดินไหวแตประการเดียวเทานั้นแลว 
ยอมไมมีความเหมาะสมนัก เพราะการกลาวถึงภัยพิบัตปิระเภทใด
ก็ตามยอมมีความเก่ียวของกับภัยพิบัติในภาพรวม อยางไรก็ดี 
หากจะพิจารณาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติแผนดินไหว
โดยตรง จะพบวามีกฎเกณฑทางกฎหมายอยูเพียง ๒ ฉบับ ไดแก 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตดิังกลาว

“กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว”

เมื่อวันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม๑

 ๑ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, Bachelor of International Environmental Studies (International Pacif ic 
College, New Zealand) LL.M. (Harvard), Docteur de l’universite de Nantes, Droit public de l’environnement (France).
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันน้ีแลว เห็นสมควรที่จะตองมี
การบูรณาการขนานใหญเพื่อใหมีผลบังคับใชที่ครอบคลุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทุกประเภท
ตามมาตรฐานสากล ทัง้ในมติดิานการปองกนัอนัเปนระยะเวลากอนทีจ่ะเกดิภยัพบิตั ิมติดิานการจดัการ
ภัยพิบัติขณะที่เกิดเหตุภัยพิบัติ และในมิติดานการฟนฟูเยียวยาภายหลังจากเกิดภัยพิบัติ

จุลนิติ : มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภยัพบิตัทิางธรรมชาตอัินเกดิจากแผนดนิไหว โดยเฉพาะในดานการจดัใหมกีฎหมายเฉพาะ
เมื่อเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย 
หรือไม อยางไร

ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในตางประเทศนัน้ถอืวามพีฒันาการทีก่าวหนาไปไกลมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ประเทศทีม่ปีระสบการณ
เกี่ยวกับการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนประจํา เชน ญี่ปุน ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย เปนตน 
ซึง่เปนกลุมประเทศทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิยูบอยครัง้ อาท ิแผนดนิไหว คลืน่สนึาม ิภเูขาไฟระเบดิ 
จึงไดมีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกประเภทแบบบูรณาการ 
โดยไมไดจําแนกกฎหมายเปนรายฉบับตามลักษณะประเภทของภัยพิบัติแตประการใด ซึ่งเปนผลดี
ตอการบริหารจัดการภัยพบิตัทิีต่องกระทําอยางเปนระบบ และสอดคลองกับเจตนารมณในการปองกัน
และการแกไขเยียวยาที่มีความเหมาะสมตามหลักการจัดการภัยพิบัติที่นานาประเทศไดใหการยอมรับ

สําหรับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย กลาวคือ พระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น ดังท่ีกลาวไปแลววายังไมมีความสมบูรณเพียงพอ 
การพัฒนาในดานกฎหมายที่เกี่ยวของนั้นเปนแตเพียงนํากฎหมายฉบับเดิมมาปรับปรุงแกไข
บางประเด็น ซึ่งปรากฏวายังไมครอบคลุมทุกมิติในการบริหารจัดการภัยพิบัติในภาพรวม
ตามมาตรฐานสากล ผลของขอจาํกดัในประการนีจ้งึอาจสรปุไดวา การบังคบัใชพระราชบัญญตัฉิบับนี้
ยังไมสามารถบังคับใชไดอยางครอบคลุมภัยพิบัติทุกกรณีที่เกิดขึ้น

จุลนิติ : ทานคิดวา การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการ
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อนัเกดิจากแผนดนิไหวในปจจบุนันีม้คีวามเหมาะสมแลว หรือมสีภาพปญหาและอุปสรรค 
อยางไรบาง

ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : ปจจุบันการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ
เปนแตเพียงการนําบทบัญญัติในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ยังไมมีความครอบคลุมถึง
การบรหิารจดัการภยัพบิตัทิกุมติดิงัทีไ่ดกลาวแลวมาปรบัใช ประกอบกับการจดัใหมอีนบุญัญตั ิอาทิ 
กฎกระทรวงเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาเฉพาะกรณี กลาวคือ มีเพียงกฎกระทรวงกําหนด
การรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

4-9-MAC6.indd   54-9-MAC6.indd   5 27/9/14   09:1527/9/14   09:15

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗๖

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดใหการกอสรางอาคารบางประเภทท่ีอยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
แผนดินไหวจะตองมีการออกแบบและกอสรางใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว 
และกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ การอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคารใหสามารถตานแรงสัน่สะเทอืนจากแผนดนิไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่การออกกฎกระทรวงฉบับนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาของอาคารที่ตองการดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
ใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว ซึ่งถือวาเขาขายเปนการดัดแปลงอาคารเพื่อให
สามารถดาํเนนิการไดโดยไมตดิขดัเกีย่วกบัขอกฎหมายทีบ่งัคบัใชในขณะยืน่ขออนญุาตทาํการดดัแปลง
อาคารเทานั้น

อยางไรก็ตาม สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ กฎกระทรวงนั้นสามารถแกไขปญหาไดอยางจํากัด
เพราะมิไดเปนการกําหนดใหมีกฎเกณฑท่ัวไปที่ครอบคลุมถึงมาตรฐานการจัดการกับภัยพิบัติได
อยางรอบดาน เชน กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กเ็ปนไปเพ่ือ
จดัใหมหีลกัเกณฑตาง ๆ  เพือ่ความปลอดภัยของอาคาร สิง่ปลกูสราง ชวีติและทรัพยสนิ ในสถานการณ
ที่เกิดแผนดินไหวเทานั้น กรณียอมเกิดปญหา หากภัยพิบัติแผนดินไหวไดเกิดขึ้นในพื้นที่ซ่ึงไมมี
อาคารบานเรอืนตัง้อยู และจะเหน็ไดวาอยูนอกขอบเขตของพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ผูเสียหายจากเหตุการณลักษณะนี้จึงมิอาจไดรับการฟนฟูและเยียวยาจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ได

อาจกลาวไดวา การบงัคบัใชกฎหมายและการดาํเนนิการตามมาตรการทีเ่กีย่วของกบัการปองกนั
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติอันเกิดจากแผนดินไหวในปจจุบันนี้มีสภาพปญหาและอุปสรรค
ที่สําคัญ กลาวคือ ความไมสมบูรณครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวของกับการจัดการกับภัยพิบัติโดยอาจจะ
เปนการใหความสําคญักบัการเยียวยาหรือการปองกันเพียงกรณีใดกรณีหนึง่ และการไมใหความสําคญั
กับการจัดการภัยพิบัติในทุกดานอยางไดดุลยภาพ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะในการสรางกลไกในการ
จัดการแตเพียงเปนรายกรณีเทานั้น กับทั้งยังไมมีมาตรการหรือกลไกท่ีจะใชบริหารจัดการภัยพิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การพัฒนาในดานกฎหมายที่เกี่ยวของนั้นเปนแตเพียงนํากฎหมาย
ฉบบัเดมิมาปรบัปรงุแกไขบางประเดน็ ซึง่ปรากฏวายงัไมครอบคลมุ
ทุกมิติในการบริหารจัดการภัยพิบัติในภาพรวมตามมาตรฐาน
สากล ผลของขอจํากัดในประการน้ีจึงอาจสรุปไดวา การบังคับใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมสามารถบังคับใชไดอยางครอบคลุม
ภัยพิบัติทุกกรณีที่เกิดขึ้น

การพัฒ
ั ิ
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จุลนิติ

จุลนิติ : ทานคิดวา ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือจัดใหมี
กฎหมายเฉพาะ หรอืมาตรการอืน่ใดเพิม่เตมิหรอืไม อยางไร ทัง้นี ้เพือ่ทีจ่ะหาทางปองกนั
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบันและอยางยั่งยืน

ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : สําหรับประเด็นที่ประเทศไทยของเราควรมีการปรับปรุงกฎหมาย
หรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะหรือไมเพียงใดน้ัน เห็นวา ในขณะบานเมืองน้ีไดมีการแตงต้ังสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ หรือ สนช. เพื่อทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และกําหนดให 
สนช. มีอํานาจหนาที่ในการเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางกฎหมายได จึงขอใหมีการ
หยิบยกประเด็นปญหานี้ขึ้นเปนกรณีศึกษาหรือมีการเสนอรางกฎหมายที่มีหลักการเก่ียวของกับ
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวโดยควรระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการท่ีมี
ความรูความสามารถเพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
ของประเทศไทย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศตาง ๆ ที่มีประสบการณในการ
เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยูเปนประจํา เชน ญี่ปุน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย หรือนิวซีแลนด เปนตน

โดยการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อนัเกดิจากแผนดนิไหวใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพนัน้จะตองมอีงคประกอบของนกัวชิาการทีม่คีวามรู
และความเชีย่วชาญเปนผูดาํเนนิการพจิารณาศกึษา ทัง้นี ้เพือ่ใหกฎหมายทีจ่ะตราขึน้น้ันมคีวามละเอยีด
รอบคอบและครอบคลุมในทุกมิติ และเปนไปตามมาตรฐานสากล ตัวอยางเชน การปรับปรุงกฎหมาย
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหสอดคลองกับภาวะโลกรอน ซึ่งจะมีการ
ปรบัปรงุกฎหมายเก่ียวกับการใชที่ดิน ปาไมทั้งระบบ เพราะทุกสิ่งยอมเชื่อมโยงและสงผลกระทบถึงกัน 
โดยในเร่ืองการบรรเทาสาธารณภัยก็เชนเดียวกัน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติก็จะมีกฎหมายรองรับ คือ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใหความสําคัญแกทรัพยสินและบุคคลเทานั้น ยังไมไดใหความสําคัญกับเรื่องตาง ๆ 
ที่ตองสูญเสียไป อาทิ เรื่องระบบนิเวศปาชายเลนและคาเสียโอกาสที่เก่ียวเน่ืองกับทรัพยากรธรรมชาติ 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๘

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวไมไดเชื่อมโยงกับกฎหมายส่ิงแวดลอม ซึ่งหากพิจารณาแลวถือวาแตกตาง
จากกฎหมายในตางประเทศ และจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเม่ือเกิดภัยพิบัติขึ้นก็มักอาศัยความรวมมือ
เปนพื้นฐานในการแกไขปญหาโดยการอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ดงันัน้ จงึใครขอใหขอเสนอแนะวา ประเทศไทยควรจะใชวกิฤตใหเปนโอกาส เพราะเร่ืองระบบ
ของการบริหารจัดการภัยพิบัติทั่วโลกไดมีการตรากฎหมายเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติ
และสามารถใชเปนกรณีศึกษาสําหรับประเทศไทยไดเปนอยางดี จึงไมควรที่จะรอรับมือกับการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา โดยจะตองเตรียมความพรอมในการท่ีจะรบัมอืกบัภัยพบิตัทิกุประเภทและทุกลกัษณะ
ที่จะเกิดขึ้นอยู เสมอ แตอยางไรก็ตาม การเตรียมพรอมในดานกฎหมายนั้น จะตองไมเปนการ
ตรากฎหมายเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเทาน้ัน เชน ตรากฎหมายเก่ียวกับการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพบิตัคิลืน่สนึามฉิบบัหน่ึง กฎหมายเก่ียวกบัการปองกนัและเยยีวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติอุทกภัยฉบับหนึ่ง แตควรตรากฎหมายกลางท่ีสามารถมีผลใชบังคับในการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติไดทกุประเภทและ ทุกลักษณะได กลาวคือ เปนกฎหมายกลาง
ที่สามารถปรับใชไดกับภัยพิบัติทุกประเภท เพราะมีหลักพื้นฐานและแนวคิดเดียวกัน

 ๒ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙ บัญญัติวา
 “มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการ
แพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือ
กอความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐเปนอันมาก ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังตามท่ีเห็นสมควร ใหสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาว กระทําหรือรวมกันกระทําการใด ๆ 
อันจะมีผลเปนการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นไดอยางทันทวงที ในกรณีที่ทราบวา
บุคคลใดเปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังบุคคลนั้นไมใหกระทําการใดอันจะมีผลเปนการเพ่ิม
ความรุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางที่มีเหตุภยันตรายดังกลาวดวย
 อํานาจในการส่ังตามวรรคหน่ึง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
แทนนายกรัฐมนตรีได โดยใหทําเปนคําสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 เมือ่นายกรฐัมนตรไีดสัง่ตามวรรคหนึง่ หรอืผูวาราชการจงัหวดัในการปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตรไีดสัง่ตามวรรคสองแลว 
ใหประกาศคําสั่งดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา”.

เรื่องระบบของการบริหารจัดการภัยพิบัติทั่วโลกไดมีการตรากฎหมายเพ่ือเปนเคร่ืองมือ
ในการจดัการภยัพบิตัแิละสามารถใชเปนกรณศีกึษาสําหรบัประเทศไทยไดเปนอยางด ีจงึไมควร
ที่จะรอรับมือกับการแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยจะตองเตรียมความพรอมในการท่ีจะรับมือ
กับภัยพิบัติทกุประเภทและทุกลักษณะ

ระบบ
จดัก

เรื่อง
นกา

ที่จะรับมือ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะ

ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : ในยุคโลกาภิวัตนเชนนี้ หลักการและแนวคิดของกฎหมายเก่ียวกับ
การจัดการภัยพิบัติมีความกาวหนาไปไกลมาก ประเทศไทยไมอาจที่จะใชกฎหมายเพียงไมกี่ฉบับ
เพื่อจัดการกับปญหาภัยพิบัติ และจะใหความสําคัญแตเฉพาะการเยียวยาหรือแกไขปญหา
ขณะเผชิญเหตุแตเพียงอยางเดียว หรือจะใหความสําคัญแตในเร่ืองการหาแนวทางปองกันอยางเดียว 
ไมไดอกีตอไปแลว ดงันัน้ จงึมีความจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายในเรือ่งดงักลาว
นี้ของประเทศไทยใหเปนสากลโดยมีระบบจัดการภัยพิบัติทุกประเภทโดยตองเนนการบริหารจัดการ
การปองกนัและเยยีวยาความเสยีหายจากภยั
พิบัติที่มีความรัดกุมและครอบคลุมภัยพิบัติ
ทุกประเภท รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกัน
กบัแนวทางการบริหารจัดการท้ัง ๓ ชวงเวลา 
กลาวคือ กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ
ภายหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ เพื่อใหความเสียหาย
อันเกิดจากภัยพิบัติตาง ๆ นั้นสงผลกระทบ
ตอความเปนอยูประชาชนหรือมีผลกระทบ
ตอชีวิตจิตใจรวมท้ังทรัพยสินของประชาชน
ใหบรรเทาเบาบางลงหรือใหนอยที่สุดเทาที่
จะกระทําได 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๐

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบวา ในปจจุบัน ประเทศไทยมี
กฎหมายและมาตรการตลอดจนการบูรณาการ
การทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
เยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหว อยางไร

นายฉัตรชัยฯ : ปจจุบันประเทศไทยของเรามีกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดจากแผนดินไหวใชบังคับแลว โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการดําเนินการตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทัง้ฉบับแกไขเพิม่เตมิ และกฎกระทรวง
กาํหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดนิ
ที่รองรับอาคารในการตานทานแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตน   

นอกจากน้ียงัมกีฎหมายท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใชเปนกรอบในการดําเนินการจัดการสาธารณภัยซึ่งจะครอบคลุม
ถึงแผนดินไหวดวยนั้น คือ 

๑. พระราชบญัญตัปิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทีก่าํหนดใหกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลาง
ของรัฐดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ประเทศ โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดกลไกการบริหาร
จดัการสาธารณภยัของประเทศไทย โดยการจดัตัง้ “คณะกรรมการ
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ” ซึง่มนีายกรฐัมนตร ีหรอื

“กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว”

เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ หองรับรอง อาคารรัฐสภา ๓

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ๑

 ๑ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ. รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อดีตผูวาราชการจังหวัดลพบุรี, ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

รองนายกรัฐมนตรีทีไ่ดรบัมอบหมายเปนประธาน รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธาน
คนที่หนึ่ง และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานคนที่สอง และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ 
จํานวน ๑๙ คน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวนไมเกิน ๕ คน รวมเปนกรรมการ 
โดยมอีธิบดกีรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัเปนกรรมการและเลขานกุาร ทาํหนาทีบ่รูณาการพฒันา
ระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
พระราชบัญญตัปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ยงัไดกาํหนดใหผูมอีาํนาจส่ังการในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตั้งแตระดับชาติลงมาจนถึงระดับทองถิ่น ดังนี้

 (๑) นายกรัฐมนตรี กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง
 (๒) รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบญัชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ
 (๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผูบญัชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
 (๔) อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผูอํานวยการกลาง
 (๕) ผูวาราชการจังหวัด ในฐานะผูอํานวยการจังหวัด
 (๖) นายอําเภอ ในฐานะผูอํานวยการอําเภอ
 (๗) นายกเทศมนตรี ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น
 (๘) นายกเมืองพัทยา ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น และ
 (๙) นายกองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น
๒. หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยเงนิทดรองราชการเพ่ือชวยเหลอืผูประสบภัยพบิตัิ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ทั้งนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดําเนินการตามนโยบาย 2P2R ซึ่งเปนข้ันตอน
การบรหิารจดัการภยัเพือ่รบัมอืจากแผนดินไหวทัง้กอน และหลงัการเกดิแผนดินไหว ไดแก Preparation 
การเตรียมความพรอม Prevention การปองกัน Response การจัดการในภาวะฉุกเฉนิ และ Recovery 
การฟนฟู โดยมีมาตรการและแนวทางดําเนินการ ดังนี้

(๑) การจัดทําแผนเตรียมความพรอมรับมือภัยจากแผนดินไหว
  ก. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 
  เปนแผนหลักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อเปน

กรอบและแนวทางในการทํางานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยบูรณาการหนวยงาน
ทกุภาคสวนใหเขามามสีวนรวมในการบรหิารจดัการสาธารณภยัทัง้ในระยะกอนเกดิภยั ระหวางเกดิภยั 
และหลังเกิดภัย ทั้งนี้เพ่ือใหผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือ พื้นที่ประสบภัยไดรับการฟนฟูบูรณะ
อยางเปนระบบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

  ข. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
  กระทรวงมหาดไทยส่ังการใหจังหวดัทกุจงัหวดัและกรงุเทพมหานคร จดัทาํแผนการปองกนั

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับแผนการปองกัน
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๒

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพื่อเปนแผนหลักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด
และกรงุเทพมหานคร ในการบรูณาการหนวยงานทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของในพืน้ที ่เพือ่บรหิารจดัการภยัพบิตัิ
ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ

  ค. แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
  เปนแผนแมบททีส่นบัสนนุแผนการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 

สําหรับใหองคกรเครือขายตั้งแตระดับกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชน มลูนธิ ิองคกรการกศุล สามารถนาํไปใชเปนกรอบแนวทางในการปฏบิตังิานและกาํหนดหนาที่
ความรบัผดิชอบของหนวยงานทีเ่กีย่วของและองคกรเครอืขายทกุภาคสวนในการปองกนัและบรรเทาภยั
จากแผนดินไหวและอาคารถลมที่ชัดเจนแบบบูรณาการ ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน
ของวัฏจกัรการบริหารจัดการภัย 2P2R ซึง่ ไดแก การปองกนัและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูบูรณะ

  นอกจากน้ียังมีแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
ในพื้นที่ตัวอยาง ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติการในพื้นที่เส่ียงภัยแผนดินไหวที่เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นชอบแผนดังกลาวเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  ง. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแกไขปญหาสาธารณภัยระดับจังหวัด
   กระทรวงมหาดไทยโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการใหจังหวัดทุกจังหวัด

จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแกไขปญหาภัยจากสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จาํนวน ๒ ประเภทภยั ไดแก ภยัจากแผนดนิไหวและอาคารถลม และภยัตามสภาพพืน้ทีเ่สีย่งภยัของจงัหวดั 
ซึ่งแผนปฏิบัติการฉุกเฉินฯ เปนอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไปสูการปฏิบัติ โดยไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการรับมือและบรรเทาสาธารณภัยไว
อยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย

(๒) การฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ
  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยไดจัดสรรงบประมาณและส่ังการ

ใหศนูยปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขตและจงัหวดั ดาํเนนิการฝกซอมแผนการปองกนัและบรรเทา
สาธารณภัยเปนประจําทุกปโดยใหมีการฝกซอมแผนระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด อยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง เพื่อทดสอบความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณที่จะรับมือกับภัยพิบัติตลอดจน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดจัดสรรงบประมาณ
และส่ังการใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและจังหวัด 
ดําเนินการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปนประจําทุกป โดยใหมีการฝกซอมแผนระดับกลุมจังหวัด 
และระดับจังหวัด อยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อทดสอบความพรอม
ของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณที่จะรับมือกับภัยพิบัติ

กรมปอ
่
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนนโยบายเนนหลักของรัฐบาลที่ใหพิจารณา
ฝกซอมภัยที่มีความเส่ียงสูงของพ้ืนที่เปนลําดับแรก และเปนภัยที่มีลักษณะเฉพาะตามสภาพพ้ืนที่
ที่มีความออนไหวหรือตามความจําเปนของสภาพพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ โดยการสมมติสถานการณภัย
ขนาดกลาง ที่มีระดับความรุนแรงในระดับ ๒ ซึ่งไดกําหนดรูปแบบการฝกซอมไว ๒ รูปแบบ ไดแก 
(๑) การฝกซอมเฉพาะหนาที่ (Functional Exercise : FEX) และ (๒) การฝกซอมเต็มรูปแบบ 
(Full Scale Exercise : FSX) 

(๓) การดําเนินการดานอื่นๆ ไดแก
  (๓.๑) การเตรียมความพรอมดานบุคลากร มีดังนี้
    (๑) การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยการฝกอบรมประชาชนท่ีอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยใหมีความพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไดดวย
ชุมชนเอง ขณะนี้มีชุมชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ผานการฝกอบรมแลวประมาณ ๘,๙๒๑ ชุมชน (ขอมูล 
ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

    (๒) การอบรมอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอรเตือนภัย) คณะรัฐมนตรีมีมติ
เม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มอบหมายใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการ
สรางเครือขายเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยใหมี “มิสเตอรเตือนภัย”  ประจําหมูบาน ขณะนี้มี 
“มิสเตอรเตือนภัย” ทั่วประเทศ จํานวน ๒๓,๘๕๘ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

    (๓) การฝกอบรมทีมกูชีพกูภัยประจําตําบล (One Tambon One Search and 
Rescue Team : OTOS) เพ่ือเปนหนวยเผชิญเหตุในการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยครบทุกตําบล 
ขณะนี้กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดฝกอบรมทีมกูชีพกูภัยประจําตําบลแลว จํานวน ๗,๐๘๐ 
ตําบล (๗๔,๑๙๖ คน) (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๕๗)

    (๔) การพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
กระทรวงมหาดไทยกาํหนดแนวนโยบายใหมจํีานวน อปพร. ไมนอยกวารอยละ ๒ ของจาํนวนประชากร
ทั้งประเทศ ขณะนี้มี อปพร. ทั่วประเทศ จํานวน ๑,๒๕๓,๙๔๙ คน คิดเปนรอยละ ๑.๘๙ ของจํานวน
ประชากร (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)

    (๕) การจดัตัง้ชดุเผชญิสถานการณวกิฤต ิ(Emergency Response Team : ERT) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบใหจัดตั้งชุดเผชิญสถานการณวิกฤติ
เพื่อเปนหนวยเผชิญเหตุฉุกเฉินระดับชาติ (ERT) ที่มีศักยภาพดานการรับมือสาธารณภัยขั้นสูง ขณะนี้
มจีาํนวนท้ังสิน้ ๑๙ ทมี (๓๒๖ คน) ซึง่กระจายอยูในศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทัง้ ๑๘ ศนูย 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจํานวน ๑๑ จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จงัหวัดสตูล จังหวัดตรัง 
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน จังหวัดแพร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระยอง จังหวัดละ ๕ คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเมื่อเกิดภัย 
(ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๕๗) 

    (๖) การสรางความตระหนกัแกประชาชน นกัเรยีน นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเล็งเห็นความสําคัญของการสรางองคความรู ความตระหนัก
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๔

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

ใหแกประชาชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น 
เชน จัดพิมพและแจกจายคูมือการปฏิบัติ แผนพับประชาสัมพันธและโปสเตอรประชาสัมพันธ
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยทางวิทยุและเว็บไซตของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : 
www.disaster.go.th

  (๓.๒) การเตรียมความพรอม ดานฐานขอมูลและเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 
มีดังนี้

    (๑) ดานฐานขอมูล ไดจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใหเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสาธารณภัย เชน ฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยประเภทตาง ๆ ฐานขอมูลผูประสบภัย 
ฐานขอมลูอาสาสมคัรตาง ๆ  เชน อปพร. มสิเตอรเตอืนภัย ฐานขอมูลเพือ่การบรหิารจดัการ (MIS/GIS) 
เปนตน โดยฐานขอมูลทั้งหมดสามารถสืบคนไดที่ www.disaster.go.th

    (๒) ดานการจัดเตรียมเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ ไดสั่งการให
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง ๑๘ เขต จัดเตรียมเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ 
ใหมคีวามพรอมเพ่ือใหการสนับสนุนจังหวดัในการกูภยัทีอ่าจจะเกิดขึน้ เชน รถผลิตน้ําด่ืม รถสองสวาง 
เรือทองแบน บานพักชั่วคราว สุขาเคลื่อนที่ เครื่องสํารองไฟ เครื่องสูบนํ้า เปนตน

    (๓) ดานการประสานงานในภาวะฉุกเฉิน ไดจัดต้ังหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 
๑๗๘๔ เพื่อติดตามสถานการณและใหความชวยเหลือแกประชาชนอยางใกลชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

    (๔) ดานการจัดเตรียมระบบการส่ือสารสํารอง ไดรวมกับศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) จัดทํารถสื่อสารเคลื่อนที่พรอมเครื่องมือ
ที่จะออกไปปฏิบัติการ เมื่อเกิดภัยพิบัติรายแรง ปจจุบัน มีจํานวน ๒ คัน

  (๓.๓) การจัดตัง้กองบัญชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บก.ปภ.ช.)
  รฐับาลไดจดัตัง้ “กองบัญชาการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต”ิ (บก.ปภ.ช.) 

ณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อเปนศูนยกลางในการบัญชาการและ
ประสานงาน มุงเนนการปฏบิตัภิารกจิใหบรรลเุปาหมายรวมกนัและมรีะบบในการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และเพ่ือใหการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศเปนเอกภาพชัดเจน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
แตละหนวยงานรวมบูรณาการทั้งขอมูลและการปฏิบัติ โดยมีผูแทนหนวยงานภาครัฐ (พลเรือน ทหาร 
ตํารวจ) ภาคประชาชน ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนสื่อมวลชนเขารวมดําเนินงาน

 (๓.๔) การจัดทําคูมือศูนยพักพิง
 กระทรวงมหาดไทยจัดทํา “คูมือบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว” เพื่อเปนแนวทางให
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต ตําบล/แขวง ใชเปนตนแบบในการเปดศูนยพักพิงชั่วคราว
ใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู มือไดตามความตองการ
และตามสภาพภูมิสังคมของพื้นที่ โดยเนนการบูรณาการจากทุกภาคสวน รวมทั้งใหผูประสบภัยเอง
มสีวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพกัพงิชัว่คราว ทัง้นี ้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดมีหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผูวาราชการกรุงเทพมหานครใชคูมือ
การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ขณะนี้กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและองคกรระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถิ่นฐาน (International Organization for 
Migration : IOM) ไดรวมกันพัฒนาคูมือศูนยพักพิง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับประเทศไทย

จุลนิติ : มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและเยียวยาความเสียหายจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว โดยเฉพาะในดานการจัดใหมีกฎหมาย
เฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ มคีวามแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย
หรือไม อยางไร

นายฉัตรชัยฯ : การเกิดแผนดินไหวถือเปนภัยทางธรรมชาติที่ไมมีผูใดสามารถพยากรณได
ลวงหนาวาจะเกิดขึน้เม่ือใด มาตรการทางกฎหมายในการปองกันภยัพบิตัจิากแผนดนิไหวในประเทศไทย
เปนเรื่องการควบคุมการกอสรางอาคารตาง ๆ การกําหนดเขตความเสี่ยงแผนดินไหว ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทรัพยากรธรณี 

ทัง้นี ้กฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร ซึง่เปนกฎหมายในความรบัผดิชอบของกรมโยธาธกิาร
และผังเมืองมีการควบคุมการออกแบบกอสรางอาคารตานทานแผนดนิไหว กาํหนดใหอาคารบางประเภท
ในพืน้ทีเ่ส่ียงภัยแผนดนิไหวจะตองมคีวามมัน่คงแขง็แรง สามารถตานทานแรงสัน่สะเทอืนจากแผนดนิไหว
ไดในระดับทีเ่หมาะสม ซึง่เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดการรับนํา้หนัก ความตานทาน ความคงทน
ของอาคาร และพืน้ดนิทีร่องรบัอาคารในการตานทานแรงสัน่สะเทอืนของแผนดนิไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ออกตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยพืน้ทีเ่สีย่งภัยแผนดินไหวทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง
สามารถแยกออกไดเปน ๓ บริเวณ ตามระดับความเสี่ยงภัยจากนอยไปหามาก ดังนี้

(๑) บริเวณเฝาระวัง เปนพื้นที่หรือบริเวณท่ีอาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวตามแนว
รอยเล่ือนระนองและคลองมะรุยในภาคใต ไดแก จงัหวดักระบี ่จงัหวดัชมุพร จงัหวดัพงังา จงัหวดัภเูกต็ 
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี รวม ๗ จังหวัด          

(๒) บริเวณที ่๑ เปนพ้ืนท่ีหรอืบริเวณท่ีเปนดินออนมาก และไดรบัผลกระทบจากแผนดินไหว
ระยะไกล ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
สมุทรสาคร รวม ๕ จังหวัด

(๓) บรเิวณท่ี ๒ เปนพืน้ทีห่รอืบรเิวณทีอ่ยูใกลรอยเล่ือนในภาคเหนือและดานตะวันตก ไดแก 
จงัหวดัเชยีงราย จงัหวัดเชยีงใหม จงัหวดัตาก จงัหวดันาน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร จงัหวดัแมฮองสอน 
จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน และจังหวัดกาญจนบุรี รวม ๑๐ จังหวัด 

สาํหรับประเภทของอาคารท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีความม่ันคงแข็งแรงและสามารถตานทาน
การสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดเปนการเฉพาะ ไดแก อาคารที่มีบุคคลเขาไปใชสอยเปนจํานวนมาก 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๑๖

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

เชน อาคารสาธารณะ อาคารชุมนุมคน รวมถึงอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร หรืออาคารที่หาก
เกิดความเสียหายแลวอาจกอใหเกิดอันตรายกับสาธารณะ เชน อาคารเก็บวัตถุอันตราย รวมถึงเข่ือน
และสะพาน โดยการกําหนดประเภทอาคารควบคุมจะแยกตามพ้ืนทีเ่สีย่งภัยตาง ๆ เนือ่งจากผลกระทบ
จากแผนดินไหวที่มีตออาคารประเภทตาง ๆ ในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน จึงไดมีการตรา
พระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพบิตั ิพ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหมกีารจดัต้ัง “กองทุน
สงเสริมการประกันภัยพิบตั”ิ ขึน้ มฐีานะเปนนิตบิคุคล ทาํหนาทีบ่รหิารจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัิ 
โดยการรับประกันภัย และการทําประกันภัยตอ และใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบธุรกิจ
ประกันวนิาศภัย โดยการจัดใหมกีารรับประกันภยัในจํานวนท่ีเพยีงพอตอความตองการ ในอัตราดอกเบ้ีย
ที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนเขาถึงความคุมครองภัยพิบัติอยางเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งสราง
ความมั่นใจใหแกนักลงทุนตางชาติ 

จุลนิติ : ทานคิดวา การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการ
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหวในปจจุบันมีความเหมาะสมแลว หรือมีสภาพปญหาและอุปสรรค
อยางไรบาง

นายฉัตรชัย ฯ : สาํหรบักฎหมายและระเบียบตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกบัการปองกนัความเสยีหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวในปจจุบันน้ัน มีความเหมาะสมมากขึ้น เนื่องจาก
ไดมีการปรับปรุงแกไขรายละเอียด การบังคับใชใหทันตอสถานการณในปจจุบัน เชน กฎกระทรวง 
กาํหนดการรับนํา้หนกั ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิทีร่องรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ การจัดทํามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อตานทาน
การสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพือ่ชวยเหลอืผูประสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตน ทัง้นีต้องมกีารนาํระเบยีบ และกฎหมาย
ดังกลาวกลับมาทบทวนเปนระยะ ๆ เพื่อใหสามารถบังคับใชไดจริงและมีประสิทธิภาพ

จลุนติ ิ: ทานคดิวาประเทศไทยควรมกีารปรบัปรงุกฎหมายหรอืจดัใหมกีฎหมาย
เฉพาะ หรือมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม อยางไร ทั้งนี้ เพื่อที่จะหาทางการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และอยางยั่งยืน

นายฉัตรชัยฯ : ดังที่ไดกลาวมาแลวในประเด็นคําถามท่ี ๔ ประเทศไทยมีกฎหมาย
และระเบียบตาง ๆ ในการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจาก
แผนดินไหวซึ่งสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการนํากลับมาทบทวนเปนระยะ ๆ 
ทัง้นี ้เพือ่ใหกฎหมายและขอระเบยีบนัน้สามารถบงัคบัใชไดจรงิและมปีระสิทธิภาพ ทัง้นี ้เพือ่ใหผูควบคุม
และผูปฏิบัติตามกฎหมายสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

10-19-MAC6.indd   1610-19-MAC6.indd   16 27/9/14   09:2227/9/14   09:22



ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สําหรับมาตรการท่ีประเทศไทยควรใหความสําคัญในการปองกันความเสียหายจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว ไดแก 

(๑) การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับภัยจากแผนดินไหว เพื่อใหประชาชนมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของภัยอันเกิดจากแผนดินไหว การเตรียมความพรอมรับมือหากเกิดแผนดินไหว 
การปฏิบัติตัวขณะเกิดเหตุแผนดินไหว 

(๒) การสงเสริมการถายเทความเส่ียง เชน การทําประกันภัยก็เปนแนวทางหน่ึงที่ชวยชดเชย
ความสูญเสียดานทรัพยสนิทีเ่กิดข้ึนจากแผนดนิไหวไดอยางดี ซึง่ภาครัฐอาจเขาไปสนับสนุนงบประมาณ
สวนหนึ่งในการจัดทําประกันใหกับประชาชน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

(๓)  การสรางความรวมมอืภาครฐัและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ในการ
ปองกนัและการจัดการภัยพบิตั ิ เชน การพฒันากลไกทํางานรวมกบัภาคเอกชนและกําหนดกรอบการเปน
หุนสวนในการสรางความปลอดภัย การมเีวทแีลกเปลีย่น Best Practice และการถอดบทเรียน เพือ่สราง
ความตระหนักของภาครัฐและภาคเอกชน การสรางความปลอดภัย การสรางแรงจูงใจจากภาครัฐ
เพือ่การจดัการภยัพบิตัใิหเปนสวนหนึง่ของกจิกรรมความรบัผดิชอบตอสงัคมของบรษัิทและขององคกร
ธุรกิจ เปนตน

(๔) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) ไดแกการดําเนินการ
ปองกันและลดผลกระทบรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่มีผลกระทบ
ตอดานชวีติและทรพัยสนิของประชาชน เชน การจัดทาํระบบการประเมนิความเสีย่งภัย การจัดทาํพืน้ที่
เส่ียงภัย การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk 
Management) การแจงเตือนภัย การจัดทําแผนและการฝกซอมแผน การเตรียมการสนับสนุน
ดานเครื่องจักรกล เครื่องมือ และงบประมาณ เปนตน

จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะ

นายฉัตรชัย ฯ : ปจจุบันไดมีการจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยแผนดินไหวในระดับประเทศแลว 
จึงควรมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภัยจากแผนดินไหวที่สําคัญในลําดับตอไป ไดแก การจัดทําแผนที่
เสี่ยงภัยแผนดินไหวระดับเมืองซึ่งจะเนนในพื้นที่ชุมชนเมืองของแตละจังหวัดเพื่อการวางแผนปฏิบัติ
การเตรียมพรอมรบัมอืกบัภัยแผนดนิไหว และการวางผังเมอืง รวมท้ังการกําหนดมาตรการดานผงัเมอืง
เพื่อควบคุมการขยายตัวของเมืองไปยังพื้นที่เสี่ยง โดยตองมีการสํารวจ รวบรวมขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติม 
เชน สภาพดนิออนทีอ่าจขยายความรนุแรงของคลืน่แผนดนิไหว สภาพดนิทรายทีชุ่มนํา้ทีอ่าจทาํใหเกดิ 
Liquefaction พืน้ทีท่ีอ่าจมดีนิโคลนถลม และพืน้ทีท่ีอ่ยูบนแนวรอยเล่ือนทีอ่าจมกีารแตกแยกของผิวดนิ 
(Fault-induced Surface Rupture) ซึ่งมาตรการดานผังเมืองน้ีจะเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ
ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงในระยะยาว

นอกจากน้ีการทาํใหอาคารบานเรอืนสิง่ปลกูสรางตาง ๆ ในพืน้ทีเ่สีย่งภยัสามารถทนตอแผนดนิไหว
ไดอยางเหมาะสมก็เปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งแยกไดเปน ๒ แนวทางคือสําหรับอาคารใหมจะเปนเรื่องของการ
ปรับปรุงการออกแบบและกอสราง สวนอาคารเกาจะเปนเรื่องของการเสริมกําลัง ปรับปรุงอาคารเกา
ที่ออนแอใหสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดดีขึ้น
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จากแนวคิดดังกลาวกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวระดับเมือง โดยมีการสํารวจขอมูลในดานตาง ๆ เพิ่มเติม

ทั้งสภาพดิน ตําแหนงของพ้ืนที่ที่สัมพันธกับปจจัยเส่ียง เชน ความลาดชัน รอยเล่ือน ฯลฯ ทั้งน้ี
ควรมีการทําวิจัยเพ่ือสรางความสามารถและเทคโนโลยีที่จําเปนในการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยระดับเมือง
ที่ยังขาดอยู 

๒. ปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคาร เพ่ือตานทานการส่ันสะเทือนของแผนดินไหว 
(มยผ.๑๓๐๒) ใหสอดคลองกับขอมูลแผนดินไหวหรือผลการสํารวจที่ไดรับเพิ่มเติม รวมทั้งการชี้แจงให
ผูออกแบบสามารถนําคาสเปกตรัมผลตอบสนองจากกราฟใน มยผ. ๑๓๐๒ ไปใชงานใหเหมาะกับอาคาร
และสภาพพื้นที่

๓. ปรบัปรุงแกไขกฎกระทรวงทีเ่กีย่วของ เชน การขยายขอบเขตบงัคบัใชกบัอาคารขนาดเลก็
และขนาดกลางที่มีความสูงตํ่ากวา ๑๒ เมตรลงมาโดยเนนในภาคเหนือและภาคตะวันตกเปนพิเศษ

๔. เนนการหากลไกการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) ที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งอาจอยูในรูปของบริษัทเอกชนที่มีความพรอมในดานบุคลากรและความรู โดยใหจดทะเบียน
กับกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร เพื่อรับหนาที่ในการตรวจสอบการออกแบบ
และกอสรางใหกับหนวยราชการ

๕. ตรวจสอบอาคารสาธารณะที่สําคัญ เชน ทําเนียบรัฐบาล พิพิธภัณฑสถาน สภาผูแทน
ราษฎร โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนยบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ อาคารไฟฟา 
ประปา โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงเรียนซ่ึงอาจมีปญหาในการออกแบบและการกอสราง ซึ่งอาคารเหลานี้
ตองมีความแข็งแรงพอท่ีจะใชงานไดเมื่อเกิดแผนดินไหวข้ึน หากพบวาไมมีความแข็งแรงพอจะตอง
จัดหางบประมาณมาดําเนินการปรับปรุงใหมีความแข็งแรงโดยดวน

๖. สําหรับตึกสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนมากกวา ๙๐๐ แหงนั้น ควรมีแผนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยจากแผนดนิไหว โดยใหความสําคญัแกตกึสงูซึง่เคยมีประวัตคิวามเสียหายจาก
เหตุการณแผนดินไหวที่ผานมากอน

๗. กําหนดแนวทางในการเสริมความแข็งแรงใหกับอาคาร (Retrof it) โดยเฉพาะ อาคารที่มี
เปนจาํนวนมาก เชน บานพกัอาศยั ตกึแถว อาคารต่ํา ฯลฯ ควรจัดทาํคูมอืแนะนําวิธกีารเสริมความแขง็แรง
ใหกับอาคารที่มีความประหยัดและเหมาะสมแกทองถิ่น พรอมทั้งเผยแพรออกสูชุมชน

๘. ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบอาคาร โดยเพิ่มการตรวจสอบความแข็งแรง ความตานทานแรง
จากคลื่นแผนดินไหว นอกเหนือจากการตรวจสอบความปลอดภัยในดานอื่น ๆ

การทําใหอาคารบานเรือนสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถทนตอแผนดินไหว
ไดอยางเหมาะสมก็เปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งแยกไดเปน ๒ แนวทางคือสําหรับอาคารใหมจะเปน
เรือ่งของการปรับปรุงการออกแบบและกอสราง สวนอาคารเกาจะเปนเรือ่งของการเสริมกาํลงั 
ปรับปรุงอาคารเกาที่ออนแอใหสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดดีขึ้น

ทําใหอ
างเห

การท
ไดอย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

๙. พิจารณาภาพรวมของการพัฒนาเมืองและชุมชนใหสามารถดําเนินการทางธุรกิจตอไปได
หลงัเกิดภยัแผนดนิไหว โดยการจดัทําแผนดาํเนนิธุรกิจตอเนือ่ง (Business Continuity Plan) ซึง่ตอง
นําปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญมาพิจารณา เชน การวางผังเมือง ขอกําหนดในการออกแบบและกอสราง 
การตรวจสอบอาคาร เปนตน

๑๐. จัดทําหลักสูตรวิชาการเพื่อใหความรูเกี่ยวกับแผนดินไหว ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
และสถาบนัการศกึษาตาง ๆ เพือ่ใหมคีวามเขาใจลกัษณะของภัย สามารถปฏิบตัติวัไดถกูตองเมือ่เกดิภยั 
และใหมีความรูในการออกแบบเพ่ือใหอาคารมีความตานทานตอแรงส่ันสะเทือนแผนดินไหว สําหรับ
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

๑๑. เผยแพรความรูแกประชาชน เพื่อใหมีความเขาใจการเกิดแผนดินไหว ความเส่ียงภัย
ของพื้นที่ที่อาจเกิดขึ้นจากแผนดินไหว การเตรียมตัวลวงหนาเพื่อใหพรอมรับมือตอแผนดินไหว 
การปฏิบัติตัวในขณะเกิดแผนดินไหว เปนตน

๑๒. จดัทาํแผนเผชิญเหตแุผนดนิไหว (Emergency Plan) และมีการฝกซอมแผนการปองกัน
และบรรเทาภัยจากแผนดินไหวเปนประจํา

๑๓. ปรับปรุงการบริหารจัดการของศูนยบญัชาการฯ ใหมโีครงสรางและการแบงอํานาจหนาที่
ทีช่ดัเจน เชน การประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ การส่ือสารท่ีชดัเจน รวมท้ังการใชกฎหมาย
ที่เหมาะสม เพื่อใหการสั่งการตามแผนตาง ๆ สามารถดําเนินการไดดวยความเรียบรอย

๑๔. จัดหาสถานท่ีสําหรับเปน “ศูนยอพยพ” ที่เหมาะสมไวลวงหนา เพื่อสามารถจัดเตรียม
ใหเปนศูนยอพยพไดทันเวลาเมื่อเกิดภัยแผนดินไหว

๑๕. ใหการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) จดัทาํแผนทีน่ํา้ทวมของเขือ่นตาง ๆ  ทีอ่ยู
ในความรบัผดิชอบ เชน เขือ่นศรนีครนิทรและเขือ่นวชริาลงกรณ จงัหวดักาญจนบรุ ีกรณเีกดิ Dam Break 
ที่มีความละเอียดสูงขึ้น โดยการสํารวจระดับพื้นดินเพิ่มเติม เพื่อใหประชาชนทราบขอบเขตนํ้าทวม 
และมีวิธีการแจงเตือนประชาชนใหอพยพในกรณีเกิดเหตุการณนํ้าหลากจากเขื่อนไดทันการณ

๑๖. กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน ควรตรวจสอบและบํารุงรักษาเข่ือนท่ีอยูในความรับผิดชอบใหมีความม่ันคง
แขง็แรงพอทีจ่ะรบัแรงสัน่สะเทอืนจากแผนดินไหว หากตรวจพบวามปีญหาตองรบีดาํเนนิการปรบัปรงุ
แกไขโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเขื่อนที่อยูในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เชน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
เขื่อนสิริกิต จังหวัดอุตรดิตถ เขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
เขื่อนแมมาว จังหวัดเชียงใหม และเขื่อนอื่น ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยอีกหลายเข่ือน 
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบวาในปจจุบันประเทศไทยมี
กฎหมายและมาตรการตลอดจนการบูรณาการ
การทํางานของหนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหว อยางไร

นายเกยีรติศกัดิ ์ฯ : ในเรือ่งนีน้ัน้ทางกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีมาตรการเตรียมความพรอม
รับมือภัยแผนดินไหวอยางตอเน่ือง โดยไดกําหนด “มาตรการ
เชิงปองกัน” ที่สําคัญและถือไดวาเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดมาตรการหนึ่ง ไดแก มาตรการดานกฎหมายเพื่อควบคุมการ
กอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวใหมี
ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผนดินไหว โดยออกเปน
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กลาวคอื

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนกฎกระทรวงฉบับแรก
ที่ควบคุมการกอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
แผนดินไหว และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 

“กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว”

เมื่อวันศุกรที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ๑

 ๑ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, M.Eng ,LAMRA University, USA Beaumont Texas, 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันดํารงตําแหนง รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๒๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ตอมาไดถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการตานทานแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ กฎกระทรวงฉบับนี้เปนกฎหมายที่บังคับใหการกอสรางอาคารบางประเภทที่
อยูในพืน้ทีเ่ส่ียงภยัแผนดนิไหวตองไดรบัการออกแบบและกอสรางใหสามารถตานทานแรงสัน่สะเทอืน
จากแผนดินไหว ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวตามกฎกระทรวงแยกออกไดเปน ๓ บริเวณ ครอบคลุม
พื้นที่ ๒๒ จังหวัด ดังนี้

(๑) “บริเวณเฝาระวัง” เปนพื้นที่หรือบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว 
ไดแก จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา 
และจังหวดัสุราษฎรธานี รวม ๗ จังหวัด 

(๒) “บริเวณที่ ๑” เปนพื้นที่หรือบริเวณที่เปนดินออนมากที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดิน
ไหวระยะไกล ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ 
และจังหวัดสมุทรสาคร รวม ๕ จังหวัด

(๓) “บรเิวณที ่๒” เปนพืน้ทีห่รอืบรเิวณทีอ่ยูใกลรอยเลือ่นทีอ่าจไดรบัผลกระทบจากแผนดนิไหว 
ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน รวม ๑๐ จังหวัด

พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวตามกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทน
ของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โปรดดูแผนที่ดังตอไปนี้
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๒๒

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

นอกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวทั้ง ๓ บริเวณ ดังกลาวมาขางตนแลว กฎกระทรวงฉบับนี้ให
ใชบงัคบักบัประเภทอาคารทีห่ากเกดิความเสยีหายแลวจะมผีลกระทบกบัสาธารณะหรอืหมูคนจาํนวนมาก 
ไดแก อาคารทีจ่าํเปนตอความเปนอยูของสาธารณชน (เชน สถานพยาบาล สถานดีบัเพลงิ ทาอากาศยาน 
โรงไฟฟา) อาคารเก็บวัตถอุนัตราย อาคารสาธารณะ (เชน โรงมหรสพ หอประชมุ สนามกีฬา หางสรรพสนิคา 
ศูนยการคา โรงแรม สถานบริการ) สถานศึกษา สะพานหรือทางยกระดับ เขื่อนเก็บกักนํ้า เขื่อนทดนํ้า
หรือฝายทดนํ้า และอาคารที่มีความสูงตั้งแตสิบหาเมตรขึ้นไป เปนตน กฎกระทรวงมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ไดยกเวนอาคารท่ีไดรับใบอนุอนุญาต
หรือไดรบัใบรบัแจงการกอสรางหรอือาคารท่ีมอียูกอนกฎกระทรวงฉบับนีใ้ชบงัคบั ไมตองปฏบิติัตาม
กฎกระทรวงนี้ 

นอกจากนี้กฎกระทรวงยังไดกําหนดรายละเอียดเชิงเทคนิค ไดแก ขอกําหนดเกี่ยวกับ
วธิกีารคาํนวณแรงสัน่สะเทือนจากแผนดินไหว และรายละเอียดเกีย่วกบัการออกแบบโครงสรางอาคาร 
โดยรายละเอียดเชิงเทคนิคเหลานี้ไมสามารถกําหนดไวในกฎกระทรวงซึ่งมีลักษณะของการเขียนท่ีเปน
ภาษากฎหมายได กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดนํารายละเอียดในเรื่องดังกลาวมากําหนดไวใน
มาตรฐาน และมีการเชื่อมโยงกฎกระทรวงและมาตรฐานโดยการอางถึง อันทําใหมาตรฐานมีผลบังคับ
ในทางปฏิบัติดวย ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทํามาตรฐานที่เกี่ยวของจํานวน ๒ ฉบับ 
โดยมาตรฐานฉบับแรกเปนขอกําหนดเก่ียวกับรูปทรงของอาคารและรายละเอียดการเสริมเหล็ก
ในขอตอและช้ินสวนตาง ๆ ของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับมาตรฐานอีกฉบับหนึ่ง
เปนขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการคํานวณแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวที่กระทํากับอาคาร 

นอกจากกฎกระทรวงดังกลาวขางตนซึ่งถือวาเปนกฎกระทรวงฉบับหลักเก่ียวกับการควบคุม
อาคารที่จะกอสรางใหมในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดินไหวแลว กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการ
และผังเมอืงยังไดออกกฎกระทรวงในเชิงสนบัสนุนเกีย่วกับการเสริมความม่ันคงแข็งแรงของอาคารเกา
หรอือาคารทีมี่อยูเดมิใหสามารถตานทานแรงสัน่สะเทอืนจากแผนดนิไหว ไดแก กฎกระทรวงกาํหนด
หลักเกณฑการอนุญาตดัดแปลงอาคารเพ่ือเสริมความม่ันคงแข็งแรงของอาคารใหสามารถ
ตานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งการออกกฎกระทรวงฉบับน้ีมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเจาของอาคารที่ต องการเสริมความมั่นคงแข็งแรงใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหวและเขาขายเปนการดัดแปลงอาคาร สามารถดําเนินการไดโดยไมติดขัดเกี่ยวกับ
ขอกฎหมายที่บังคับใชในขณะยื่นขออนุญาตทําการดัดแปลงอาคาร เชน หลักเกณฑเกี่ยวกับพื้นที่วาง
ภายนอกอาคาร แนวอาคาร และระยะตางๆ ของอาคาร โดยกฎกระทรวงฯ กําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารดังกลาวตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารท่ีใชบังคับในขณะท่ีไดรับอนุญาตใหกอสราง หรือดัดแปลงอาคารคร้ังหลังสุด 
กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จุลนิติ : มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและเยียวยาความเสียหายจาก
ภยัพบิตัทิางธรรมชาตอินัเกดิจากแผนดนิไหว โดยเฉพาะในดานการจดัใหมกีฎหมายเฉพาะ
เมื่อเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย 
หรือไม อยางไร

นายเกียรติศักดิ์ ฯ : สําหรับวิวัฒนาการกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยง
ภยัแผนดนิไหวของประเทศไทยนัน้ มคีวามเปนมาอยางตอเน่ืองและยาวนานซึง่เร่ิมตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๒๖ 
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุแผนดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ โดยการ
ยกรางกฎหมายไดอาศยักฎหมายหรอืขอบงัคบัของประเทศตาง ๆ  ทีเ่ปนสากล โดยมปีระมวลขอบงัคบั
อาคาร Uniform Building Code ของประเทศสหรัฐอเมรกิาเปนขอมลูหลกัในการยกราง ซึง่หากเปรยีบเทยีบ
เนื้อหาหรือประเด็นหลักของกฎหมายหรือขอบังคับในระดับสากลกับกฎหมายของประเทศไทยแลว 
จะเห็นวาเปนไปในแนวทางเดียวกัน อาทิเชน มขีอกําหนดเก่ียวกับพืน้ทีเ่ส่ียงภัยและระดับความรุนแรง
ในพืน้ทีน่ัน้ ขอกาํหนดเกีย่วกบัประเภทอาคารทีต่องไดรบัการออกแบบใหสามารถตานทานแผนดนิไหว 
ขอกําหนดเก่ียวกับการคํานวณแรงส่ันสะเทือนและรายละเอียดเก่ียวกับการออกแบบอาคาร 
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการคํานวณแรงสั่นสะเทือนและการออกแบบเปนรายละเอียดเชิงเทคนิค
ทีก่าํหนดไวในมาตรฐาน จะแตกตางกนักเ็พยีงการยกรางกฎหมายของเราไดมกีารศกึษาและปรบัระดบั
ความเสี่ยงภัยแผนดินไหวในแตละพื้นที่ใหสอดคลองกับสภาพความเสี่ยงภัยจริงของประเทศไทย

ในประเด็นเรื่องการควบคุมใหตองมีการประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงใหกับอาคารเกา
หรืออาคารที่มีอยูเดิมนั้น เปนประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกตางกันในระดับสากล เนื่องจากการเสริม
ความม่ันคงแข็งแรงใหกับอาคารท่ีกอสรางแลวถือไดวาเปนการดําเนินการท่ียุ งยากและซับซอน
กวาการออกแบบเพ่ือกอสรางอาคารใหม ทัง้ตองเสียคาใชจายในการดําเนินการท่ีคอนขางสงู รวมถึงอาคาร
ในบางลกัษณะกไ็มสามารถใชวธิกีารเสรมิความแขง็แรงพืน้ฐานได เชน กรณทีีอ่าคารสองหลงัทีก่อสราง
แลวอยูชิดกันมาก หากเกิดแผนดินไหวอาคารท้ังสองหลังอาจเกิดการโยกตัวและกระแทกเขากันได 
ในหลายประเทศจึงไมกําหนดใหการเสริมความแข็งแรงของอาคารเกาที่กอสรางแลวเปนมาตรการ
บังคับ แตกําหนดในลักษณะของมาตรการสงเสริมหรือสรางแรงจูงใจแทน เชน ในประเทศญี่ปุนได
ตรากฎหมายสงเสรมิการเสรมิความแขง็แรงของอาคารจากแผนดนิไหว (Law for Promotion of Seismic 
Retrofit of Buildings) ซึ่งเปนการสงเสริมใหเจาของอาคารเกาที่กอสรางแลวดําเนินการประเมิน
และเสริมความม่ันคงแข็งแรง โดยรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนผูสนับสนุนในการ
ออกคาใชจายสําหรับการประเมิน และชวยเหลือคาใชจายสําหรับการเสริมความแข็งแรงในรูปแบบ
ของเงินกูดอกเบ้ียตํ่าและการลดหยอนภาษี หรือในกรณีของนครซานฟรานซีสโก รัฐแคลิฟอรเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดออกขอกําหนดการเสริมความมั่นคงแข็งแรงในลักษณะของการสมัครใจ  

ในหลายประเทศจึงไมกําหนดใหการเสริมความแข็งแรงของอาคารเกาที่กอสรางแลวเปน
มาตรการบังคับแตกําหนดในลักษณะของมาตรการสงเสริมหรือสรางแรงจูงใจแทน
ในหลายป
มาตรการ น
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๒๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

(Voluntary Seismic Retrofit Ordinance) เพื่อสนับสนุนใหเจาของอาคารเกาที่กอสรางไวแลวและมี
ลักษณะเสี่ยงตอการพังทลายหากเกิดแผนดินไหวขนาดใหญ ไดแก อาคารที่มีโครงสรางเปนอิฐกอแบบ
ไมมีเหล็กเสริม (Unreinforced Masonry Buildings) หรืออาคารที่ชั้นลางไมแข็งแรงตอการโยกตัว 
(Soft-story buildings) โดยนครซานฟรานซีสโกไดออกพันธบัตรเพื่อชวยเหลือเจาของอาคาร
ในการเสริมความมั่นคงแข็งแรงที่สามารถเลื่อนชําระเงินกูออกไปเปนเวลา ๕๕ ป หรือจนกวาจะมี
การซื้อขายอาคารหลังนั้น นอกจากนี้การรวมโครงการยังไดรับการงดเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ตรวจแบบ (Permit review fee) และไดรับการงดเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเสริม
ความม่ันคงแข็งแรงอาคารที่จะถูกบังคับในอนาคตดวย แตผลปรากฏวา มีผูเขารวมโครงการดังกลาว
นอยมาก

บางประเทศนั้นไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยของสาธารณชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินไหวโดยจัดเปนโครงการท่ีรัฐบาลออกคาใชจายในการปรับปรุงหรือเสริมความแข็งแรง
ใหกับอาคารสาธารณะ เชน จากเหตุแผนดินไหวในสาธารณรัฐไตหวันเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๒ 
ที่รูจักกันวา Chi-Chi Earthquake ทําใหอาคารเรียนในพื้นที่ภาคกลางของไตหวันเสียหายอยางรุนแรง
กวา ๖๕๐ หลัง รัฐบาลไตหวันจึงตั้งโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนประถมและมัธยมในการตานทาน
แผนดินไหว (Project on Seismic Upgrading for Buildings of Elementary and Secondary 
Schools) โดยกําหนดใหมีการปรับปรุงหรือเสริมความแข็งแรงใหกับโรงเรียนประถมและมัธยมจํานวน
ประมาณ ๑,๕๐๐ หลงั ภายใตวงเงนิ ๑.๘๒๗ หมืน่ลานเหรยีญไตหวนั (ประมาณ ๑.๙๒๑ หมืน่ลานบาท) 
ในชวงป ๒๐๐๙ ถึง ๒๐๑๒ ใหแลวเสร็จ 

อยางไรกต็ามมบีางประเทศทีไ่ดกาํหนดมาตรการบงัคบัใหอาคารเกาทีก่อสรางแลวและอาจเปน
ภยันตรายไดตองไดรับการเสริมความแข็งแรง เชน ประเทศนิวซีแลนดกําหนดใหอาคารที่ประเมินแลว
พบวาไมสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวขนาดกลาง (Moderate Earthquake) ได 
จะเขาขายวาเปนอาคารเส่ียงอันตรายจากแผนดินไหว (Earthquake-Prone building) ตองไดรับ
การเสรมิความแขง็แรง โดยกฎหมายวาดวยการกอสรางอาคารไดกาํหนดกรอบระยะเวลาของการเสรมิ
ความแข็งแรงเก่ียวกบัแผนดนิไหวตามระดับความสําคญัของอาคาร เชน อาคารท่ีมรีะดบัความสาํคญัสงู 
(High Priority) มกีารกาํหนดกรอบระยะเวลาตองดาํเนนิการภายใน ๑๐ ป สวนอาคารทีม่คีวามสาํคญันอย
มีกําหนดกรอบระยะเวลาการเสริมกําลังภายใน ๒๐ ป ทั้งนี้ไมครอบคลุมถึงอาคารที่ใชสําหรับอยูอาศัย 
เวนแตอาคารดังกลาวจะมีจํานวนชั้นตั้งแต ๒ ชั้นขึ้นไปและมีหนวยพักอาศัยตั้งแต ๓ หนวยขึ้นไป

สวนการประเมนิและเสริมความม่ันคงแขง็แรงใหกบัอาคารเกาหรอือาคารท่ีมอียูเดมิในสวนของ
บานเมอืงเรานัน้ ทางกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมคีวามเหน็วา การตรวจประเมนิอาคารเกาหรอือาคาร
ทีม่อียูเดมิเปนเรือ่งทีจ่าํเปน เจาของอาคารจะตองจดัใหมกีารตรวจประเมนิอาคารและสงผลการประเมนิ
อาคารใหกับเจาพนักงานทองถิ่น โดยในเบื้องตนอาจมีการกําหนดอาคารบางประเภท เชน อาคารสูง 
อาคารขนาดใหญพิเศษ ซึ่งการดําเนินการในสวนน้ีอาจจะตองแยกเปนกฎกระทรวงอีกฉบับหน่ึง 
ขณะนีอ้ยูในขัน้ตอนการดาํเนนิการศกึษาของคณะอนกุรรมการฯ ทีไ่ดรบัการแตงตัง้จากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

จุลนิติ : การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวของ
กบัการปองกนัและเยยีวยาความเสยีหายจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตอินัเกดิจากแผนดนิไหว
ในปจจุบันนี้ มีความเหมาะสมแลว หรือมีสภาพปญหาอุปสรรค อยางไร

นายเกียรติศักดิ์ ฯ : กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพยายามดําเนินการเพ่ือใหการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสวนของการควบคุมการ
กอสรางอาคารในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผนดินไหว ซึ่งถึงแมจะมีการออกขอบังคับและมาตรฐานเก่ียวกับการ
ออกแบบอาคารตานทานแรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวเปนระยะเวลาหน่ึงแลวก็ตาม ก็ยังถือวา
เร่ืองดังกลาวยังคงเปนเร่ืองใหม เน่ืองจากมีเน้ือหาในลักษณะเชิงเทคนิคและมีความซับซอนกวา
ขอกําหนดเก่ียวกับการกอสรางอาคารท่ัวไป โดยยังมีผู ปฏิบัติอีกเปนจํานวนมากท่ีไมคุ นเคยกับ
การกอสรางอาคารตานทานแผนดินไหว ไมวาจะเปนสถาปนิกหรือวิศวกรผูทําหนาที่ออกแบบ
และคํานวณอาคาร หรือเจาพนักงานทองถ่ินที่ทําหนาที่พิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
ดงันัน้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดดาํเนนิการในการใหขอมลูขาวสารและสรางความเขาใจในกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ไดแก การเผยแพรประชาสัมพันธในรูปของเอกสาร คูมือตาง ๆ การเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง การจัดใหมีการอบรมสัมมนา รวมถึงการใหคําปรึกษา
แนะนาํแกผูปฏบิตั ิทัง้ในสวนของสถาปนิก วศิวกร และเจาพนกังานทองถิน่ นอกจากน้ียงัมอีกีปจจยัหน่ึง 
คอื ในเรือ่งทศันคตหิรอืความคดิของคนไทยเก่ียวกับภัยของแผนดินไหวทีส่วนใหญคดิวายงัเปนเรือ่งไกลตวั 
ประเทศไทยไมไดตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวรุนแรง อยางเชน ประเทศญี่ปุน ประเทศอินโดนีเซีย 
หรือประเทศนิวซีแลนด แตในปจจุบันนี้เขาใจวาจากเหตุการณแผนดินไหวในจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผานมา จะทําใหความคิดของคนไทยเกี่ยวกับภัยของแผนดินไหวเปลี่ยนไปจากในอดีต
ที่ผานมา

จุลนิติ : ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ 
หรือมาตรการอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม อยางไร ทั้งนี้ เพื่อที่จะหาทางปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบันและอยางยั่งยนื

นายเกียรติศักดิ์ ฯ : ในประเด็นนี้
ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไดใหความ
สําคัญในการเตรียมความพรอมรับมือแผนดิน
ไหวอยางตอเน่ือง หลังจากเหตุแผนดินไหวใน
จังหวัดเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมืองได
หารือแนวทางการพิจารณาแกไขปรับปรุง
กฎกระทรวงฯ ตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารไดกําหนด

ประเด็นการแกไขปรบัปรงุกฎกระทรวงฯ และมอบหมายใหคณะอนกุรรมการแกไขปรบัปรงุกฎกระทรวงฯ 
นําประเด็นดังกลาวไปประกอบพิจารณา โดยประเด็นการพิจารณาที่สําคัญ ๓ ประการดวยกัน ดังนี้
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประการแรกเกี่ยวกับการปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
เนื่องจากในปจจุบันมีขอมูลหรือผลการศึกษาเก่ียวกับพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวจากหนวยงาน

ตาง ๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับกลุมรอยเลื่อนมีพลังของกรมทรัพยากรธรณี
ที่นอกเหนือจากกลุมรอยเลื่อนในบริเวณที่ ๒ จึงเห็นควร
ใหมีการพิจารณาปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวใน
กฎกระทรวงโดยแยกออกเปน ๒ กรณี กรณีแรกเปนการ
ยกระดบัเส่ียงภัยของบรเิวณเฝาระวงั (พืน้ทีต่ามแนวกลุม
รอยเลื่อนระนองและกลุมรอยเลื่อนคลองมะรุย) ในพื้นที่
ภาคใต ๗ จังหวัด สวนกรณีที่ ๒ เปนการเพิ่มเติมพ้ืนที่
ควบคมุตามกลุมรอยเลือ่นอืน่นอกเหนอืจากกลุมรอยเลือ่น
ในบริเวณท่ี ๒ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีไดมีขอมูลที่ชัดเจน
แลววากลุมรอยเลื่อนอื่นนั้นเปนกลุมรอยเลื่อนที่มีพลัง 
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาในเรื่องดังกลาวแลว 
เห็นวา กลุ มรอยเล่ือนท่ีกรมทรัพยากรธรณีมีขอมูล
ที่ชัดเจนและสามารถนํามาใชประกอบพิจารณาในการ
ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงครั้งนี้มีเฉพาะกลุมรอยเลื่อน
ระนอง กลุมรอยเล่ือนคลองมะรุย และกลุมรอยเล่ือน
อุตรดิตถ โดยผูแทนกรมทรัพยากรธรณีไดรวบรวมและสงขอมูลของกลุมรอยเล่ือนดังกลาวให
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อกําหนดระดับความรุนแรงท่ีเหมาะสมตอไปแลว

สําหรับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยนั้น โปรดดูแผนที่ดังตอไปนี้
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๒๘

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

20-31-MAC6.indd   2820-31-MAC6.indd   28 27/9/14   09:3227/9/14   09:32



ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๒๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประการที่ ๒ เกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนประเภทอาคารควบคุม
กฎกระทรวงฯ กําหนดใหอาคารทั่วไปที่มีความสูงตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไปเปนอาคารควบคุม

ตามกฎกระทรวงฯ ซึง่จากเหตแุผนดนิไหวในจงัหวดัเชยีงรายพบวา อาคารทีเ่สยีหายมคีวามสงูนอยกวา 
๑๕ เมตร ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการทบทวน
ในเร่ืองการกําหนดความสูงดังกลาว โดยเฉพาะ
อาคารท่ีกอสราง ในบริเวณท่ี ๒ แตสําหรับ
บานเรือนขนาดเล็กที่ไดรับความเสียหายจาก
แผนดนิไหวคร้ังนีเ้ปนจาํนวนมากน้ัน สวนใหญ
เปนบานเรือนที่กอสรางโดยชางพื้นบาน ไมมี
วศิวกรคาํนวณและออกแบบโครงสรางอาคาร 
กฎกระทรวงจึงไมไดกําหนดใหบานเรือน
เหลานั้นตองออกแบบใหสามารถตานทาน
แผนดินไหว เนื่องจากภาครัฐไมตองการสราง

ภาระใหกับประชาชน โดยเฉพาะในการจัดหาวิศวกรมาคํานวณออกแบบโครงสรางอาคาร แตอยางไร
ก็ตาม ในอนาคตการกอสรางบานเรือนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ
ควรไดรบัการยกระดับมาตรฐานใหมคีวามปลอดภัยมากย่ิงขึน้เปนกรณีพเิศษ โดยตัวอยางการยกระดับ
มาตรฐานดังกลาวไดแก การเสริมเหล็กปลอกในเสาและในคานใหถี่ขึ้น เชน ระยะเรยีงของเหล็กปลอก
ในเสาที่เดิมกําหนดไวที่ ๐.๒๐ ม. ก็ใหลดลงเหลือเพียง ๐.๑๐ ม. ขนาดหนาตัดขั้นตํ่าของเสาที่ใชกัน 
๐.๑๕ ซม. ก็ใหเพิ่มขนาดเปน ๐.๒๐ ม. หรือกําหนดใหมีการเสริมเหล็กยึดระหวางเสาเข็มกับฐานราก 
รวมถงึการกาํหนดลกัษณะและรปูทรงอาคารทีเ่หมาะสม ซึง่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดจดัทาํแนวทาง
ดังกลาวไวแลวในลักษณะของคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการกอสรางบานเรือนขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินไหว ซึ่งจะเผยแพรและประชาสัมพันธตอไป

ประการสุดทายเกี่ยวกับการตรวจประเมิน
อาคารเกา

กฎกระทรวงไมไดบังคับใหอาคารเกาหรืออาคาร
ทีม่อียูเดมิกอนกฎกระทรวงประกาศใชบงัคบัตองไดรบัการ
เสริมความมั่นคงแข็งแรงในการตานทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว อันทําใหเกิดปญหาสงสัยวา หากเกิด
แผนดนิไหวรุนแรงขึน้อาคารเกาเหลาน้ันจะมคีวามปลอดภัย
ตอผูใชสอยอาคารหรือไม เพียงใด ซึ่งปญหานี้ไมไดเปน
ปญหาที่เกิดเฉพาะกับประเทศไทยเทานั้น แมแตประเทศ
อื่นที่อยู  ในพื้นที่ เสี่ ยงภัยแผ นดินไหวท่ีรุนแรงกว า
ประเทศไทย เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗๓๐

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ

หรอืประเทศนวิซแีลนด กเ็ผชญิกบัปญหานีด้วยเชนกนั และพยายามหาแนวทางหรอืมาตรการทีเ่หมาะ
สมและเปนที่ยอมรับกัน ซึ่งในเร่ืองน้ีกรมโยธาธิการและผังเมืองไดใหความสําคัญและมีความเห็นวา 
การตรวจประเมินอาคารเกาหรืออาคารที่มีอยูเดิมเปนเรื่องที่จําเปน เจาของอาคารจะตองจัดใหมี
การตรวจประเมินอาคาร และสงผลการประเมินอาคารใหกับเจาพนักงานทองถิ่น ในเบื้องตนอาจมี
การกําหนดอาคารบางประเภท เชน อาคาร ๙ ประเภท ตามกฎหมายวาดวยการตรวจสอบอาคาร อาทิ
อาคารสงู อาคารขนาดใหญพเิศษ ซึง่การดาํเนนิการในสวนนีอ้าจจะตองแยกเปนกฎกระทรวงอกีฉบบัหนึง่ 
โดยการออกขอบังคับในลักษณะนี้ตองกําหนดเฉพาะในสวนที่มีความสําคัญและเทาที่จําเปนจริง ๆ 
เทานั้น

จุลนิติ : บทสรุปขอเสนอแนะ

นายเกียรติศกัดิ ์ฯ : หากกลาวโดยสรปุแลวกฎกระทรวงกาํหนดการรบัน้ําหนัก ความตานทาน 
ความคงทนของอาคารและพืน้ดนิทีร่องรบัอาคารในการตานทานแรงสัน่สะเทอืนของแผนดนิไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึง่ออกตามแหงพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นัน้ เปนตวัอยางของมาตรการทางกฎหมาย
ที่ออกมาเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยใหกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว ซึ่งภาครัฐได
ดําเนินการแกไขปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
แตกย็งัมีภัยพิบติัทางธรรมชาตอิืน่ท่ียงัคง
เปนภัยคุกคามตอชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของประชาชน ซึ่งหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจะตองนาํไปพจิารณาควบคมุ
ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 
สรางความสมดุลระหวางความปลอดภัย
และการจํากัดสิทธิของประชาชน โดยมี
เปาหมายหลักเพ่ือเสริมสรางความปลอดภัย
ตอสาธารณะในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติตาง ๆ 
เปนสําคัญ 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๓๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ
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