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กฎหมายและมาตรการ
ในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติ
ในกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว
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หากจะกลาวถึงคําวา “แผนดินไหว” หรือ “Earthquake” แลว ถือเปนภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติประเภทหนึง่ ทีไ่ ดสรางความสูญเสียอยางใหญหลวงทัง้ ตอชีวติ และทรัพยสนิ
ของมวลมนุษยชาติมาอยางชานานนับแตโลกใบนี้ไดกําเนิดขึ้นในระบบสุริยะจักรวาล
โดยเหตุการณแผนดินไหวที่รุนแรงและไดมีการบันทึกเอาไวมีมาตั้งแตป ค.ศ. ๘๕๖
ในสมัยกรีก และไดเกิดแผนดินไหวที่รุนแรงในบริเวณตาง ๆ ของประเทศทั่วโลกเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน สําหรับในสวนของประเทศไทยนั้นจากการสืบคนประวัติศาสตรกรณี
เหตุการณแผนดินไหวพบวาไดมีบันทึกครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๑๐๐๓ ในสมัยโยนกนคร
ตรงกับวันเสารแรมเจ็ดคํ่า เดือนเจ็ด เวลากลางคืน สงผลใหวังโยนกนครยุบจมลง
เปนหนองใหญ ผูคนพินาศหมดสิ้น๑
ในทางภูมิศาสตรของประเทศไทยนั้น จัดอยูในเขตที่มีเหตุการณแผนดินไหว
ขนาดเล็กถึงปานกลาง ทั้งนี้ จากหลักฐานการบันทึกประวัติศาสตร (Historical
Earthquake Data) จดหมายเหตุ ศิลาจารึกและพงศาวดารไดระบุไววา ประเทศไทยเคย
ไดรบั ผลกระทบจากแผนดินไหวขนาดปานกลางมาแลวหลายครัง้ และสรางความเสียหาย
กับพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย
ป จ จุ บั น ทางกรมทรั พ ยากรธรณี ไ ด ร วบรวมข อ มู ล กลุ  ม รอยเลื่ อ นที่ มี พ ลั ง
ในประเทศไทย พบวามีรอยเลือ่ นจํานวน ๑๔ รอยเลือ่ นทีต่ อ งดําเนินการศึกษาและเฝาระวัง
ประกอบดวย๒
หลา อาจวิชัย, “มหันตภัยธรรมชาติจากแผนดินไหว”, บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๓๓ , หนา ๒๐๓ – ๒๑๑.
๒
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม , แผนทีล่ อยเลือ่ นมีพลังในประเทศไทย, มีนาคม ๒๕๕๖.
๑
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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) รอยเลื่อนเถิน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร
๗) รอยเลื่อนพะเยา ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
๘) รอยเลื่อนปว ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนาน
๙) รอยเลื่อนอุตรดิตถ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ
๑๐) รอยเลื่อนเจดียสามองค ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี
๑๑) รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และตาก
๑๒) รอยเลื่อนระนอง ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง
และจังหวัดพังงา
๑๓) รอยเลื่อนคลองมะรุย ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา
และทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
๑๔) รอยเลื่อนเพชรบูรณ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ
ป ญ หาแผ น ดิ น ไหวในประเทศไทยเริ่ ม เป น ป ญ หาภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมาไดเกิดปรากฏการณแผนดินไหวขึ้นหลายครั้ง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบกับปจจุบันมีการกอสรางอาคารสูง และโครงการ
ขนาดใหญเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ ๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยว
ในทุกภาค ซึ่งในบางพื้นที่นั้นเปนพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว นอกจากนี้จากการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
ความเสีย่ งจากแผนดินไหวของนักวิชาการทีเ่ ชีย่ วชาญดานธรณีวทิ ยาพบวาในพืน้ ทีด่ นิ ออนซึง่ เปนพืน้ ที่
ดินเลน เชน บริเวณเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อมีเหตุแผนดินไหวเกิดขึ้นสภาพดินออน
จะขยายคลื่นแผนดินไหวใหมีความสูงของคลื่นเพิ่มขึ้น ทําใหพื้นที่เหลานั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหวมากกวาบริเวณอื่น ซึ่งจากขอเท็จจริงของเหตุแผนดินไหว
ครั้งลาสุดที่มีจุดศูนยกลางเกิดขึ้นที่จังหวัด
เชียงรายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมานั้น
นับเปนเหตุแผนดินไหวครั้งรุนแรงที่สุด
ในรอบ ๕๐ – ๑๐๐ ป โดยแผนดินไหวครัง้ นี้
เกิ ด ขึ้ น จากการปลดปล อ ยพลั ง งานของ
รอยเลื่ อ นพะเยา และมี จุ ด ศู น ย ก ลาง
ของการเกิดแผนดินไหว (Seismic Focus)
อยูลึกลงไปใตดินประมาณ ๖ กิโลเมตร
ซึ่งถือวามีจุดศูนยกลางของแผนดินไหว
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อยูต นื้ จากพืน้ ดินนอยมาก จึงทําใหเกิดความรุนแรงและความเสียหายเปนอยางมาก และมีแรงสัน่ สะเทือน
ภายหลังการเกิดแผนดินไหว (After Shock) ตามมาอีกมากกวา ๑๐๐ ครั้ง ซึ่งความเสียหายสวนใหญ
เปนความเสียหายดานอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ รวมทั้งโบราณสถาน สถานที่ราชการ วัด
โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม เสนทางคมนาคม และบานเรือนอันเปนที่อยูอาศัยของประชาชน
เปนจํานวนหลายพันหลังคาเรือน รวมทั้งมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม แมสถานการณแผนดินไหวครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายและในบริเวณ
ใกลเคียงจะไดผานพนไปแลวก็ตามแตก็ยังมีสัญญาณการไหวอยูเปนระยะตามมา และทุกภาคสวน
ตางไดดาํ เนินการตาง ๆ เพือ่ เปนการเตรียมความพรอมในเบือ้ งตนเพือ่ รองรับกับสถานการณแผนดินไหว
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตแลวก็ตาม แตประชาชนสวนใหญยงั คงมีความวิตกกังวลและมีประเด็นคําถาม
ที่ตองการคําตอบจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของวา หากเกิดเหตุการณแผนดินไหวขึ้นในอนาคต
จะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด และปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายและมาตรการในการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหวอยางเหมาะสมและยั่งยืนหรือไม อยางไร
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบัติในกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได
ดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะ
และขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะในประเด็นเรื่อง “กฎหมายและมาตรการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบตั ใิ นกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว” อันประกอบดวย ผูช ว ยศาสตราจารย
ดร. คนึงนิจ ศรีบวั เอีย่ ม อาจารยประจําคณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ทัง้ นี้ เพือ่ ใหไดรบั ทราบถึงมาตรการในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
กั บ การป อ งกั น และเยี ย วยาความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ อั น เกิ ด จากแผ น ดิ น ไหว
ของประเทศไทยในปจจุบัน ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอนั เกิดจากแผนดินไหว กลาวคือ การจัดใหมกี ฎหมายเฉพาะโดยเปรียบเทียบ
กับนานาอารยประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางระหวางแนวทางการดําเนินงานของ
นานาอารยประเทศกับแนวทางการดําเนินงานของประเทศไทยในปจจุบัน รวมทั้งเพื่อใหทราบถึง
ความเหมาะสมในการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวของกับการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว ตลอดจนสภาพปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เพื่อใหทราบวาประเทศไทยควรมีการปรับปรุงกฎหมาย
หรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะหรือมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม อยางไร ทั้งนี้ เพื่อที่จะหาทางปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอนั เกิดจากแผนดินไหวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบันอยางเหมาะสมและยั่งยืน โดยทานผูอานสามารถศึกษา
รายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม๑
“กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบต
ั ท
ิ างธรรมชาติอนั เกิดจากแผนดินไหว”
เมื่อวันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จุลนิติ : ขอทราบวา ในปจจุบัน ประเทศไทยนั้น
ได มี ก ฎหมายและมาตรการ ตลอดจนการบู ร ณาการ
การทํ า งานของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น
และเยี ย วยาความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหว อยางไร
ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : หากจะกล า วเฉพาะกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ
ของประเทศไทยนัน้ มีเพียงแคฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัตปิ อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ เปนการบูรณาการกฎหมาย
ฉบั บ เดิ ม ที่ มี ข อบเขตยั ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การภั ย พิ บั ติ
ในมิติตาง ๆ ตามหลักสากล การที่จะพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายและมาตรการ รวมทัง้ การบูรณาการการทํางานของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ
แตเฉพาะภัยพิบัติทางดานแผนดินไหวแตประการเดียวเทานั้นแลว
ยอมไมมีความเหมาะสมนัก เพราะการกลาวถึงภัยพิบัตปิ ระเภทใด
ก็ตามยอมมีความเกี่ยวของกับภัยพิบัติในภาพรวม อยางไรก็ดี
หากจะพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติแผนดินไหว
โดยตรง จะพบวามีกฎเกณฑทางกฎหมายอยูเพียง ๒ ฉบับ ไดแก
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตดิ ังกลาว
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, Bachelor of International Environmental Studies (International Pacific
College, New Zealand) LL.M. (Harvard), Docteur de l’universite de Nantes, Droit public de l’environnement (France).
๑
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันนี้แลว เห็นสมควรที่จะตองมี
การบูรณาการขนานใหญเพื่อใหมีผลบังคับใชที่ครอบคลุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทุกประเภท
ตามมาตรฐานสากล ทัง้ ในมิตดิ า นการปองกันอันเปนระยะเวลากอนทีจ่ ะเกิดภัยพิบตั ิ มิตดิ า นการจัดการ
ภัยพิบัติขณะที่เกิดเหตุภัยพิบัติ และในมิติดานการฟนฟูเยียวยาภายหลังจากเกิดภัยพิบัติ
จุ ล นิ ติ : มาตรการทางกฎหมายในการป อ งกั น และเยี ย วยาความเสี ย หาย
จากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอนั เกิดจากแผนดินไหว โดยเฉพาะในดานการจัดใหมกี ฎหมายเฉพาะ
เมื่อเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย
หรือไม อยางไร
ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ในตางประเทศนัน้ ถือวามีพฒ
ั นาการทีก่ า วหนาไปไกลมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเทศทีม่ ปี ระสบการณ
เกี่ยวกับการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนประจํา เชน ญี่ปุน ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย เปนตน
ซึง่ เปนกลุม ประเทศทีเ่ กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอยูบ อ ยครัง้ อาทิ แผนดินไหว คลืน่ สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด
จึงไดมีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกประเภทแบบบูรณาการ
โดยไมไดจําแนกกฎหมายเปนรายฉบับตามลักษณะประเภทของภัยพิบัติแตประการใด ซึ่งเปนผลดี
ตอการบริหารจัดการภัยพิบตั ทิ ตี่ อ งกระทําอยางเปนระบบ และสอดคลองกับเจตนารมณในการปองกัน
และการแกไขเยียวยาที่มีความเหมาะสมตามหลักการจัดการภัยพิบัติที่นานาประเทศไดใหการยอมรับ
สําหรับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย กลาวคือ พระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น ดังที่กลาวไปแลววายังไมมีความสมบูรณเพียงพอ
การพัฒนาในดานกฎหมายที่เกี่ยวของนั้นเปนแตเพียงนํากฎหมายฉบับเดิมมาปรับปรุงแกไข
บางประเด็ น ซึ่ ง ปรากฏว า ยั ง ไม ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ใ นการบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ใ นภาพรวม
ตามมาตรฐานสากล ผลของขอจํากัดในประการนีจ้ งึ อาจสรุปไดวา การบังคับใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
ยังไมสามารถบังคับใชไดอยางครอบคลุมภัยพิบัติทุกกรณีที่เกิดขึ้น
จุลนิติ : ทานคิดวา การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น และเยี ย วยาความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหวในปจจุบน
ั นีม
้ ค
ี วามเหมาะสมแลว หรือมีสภาพปญหาและอุปสรรค
อยางไรบาง
ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : ปจจุบันการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ

เปนแตเพียงการนําบทบัญญัติในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ยังไมมีความครอบคลุมถึง
การบริหารจัดการภัยพิบตั ทิ กุ มิตดิ งั ทีไ่ ดกลาวแลวมาปรับใช ประกอบกับการจัดใหมอี นุบญ
ั ญัติ อาทิ
กฎกระทรวงเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาเฉพาะกรณี กลาวคือ มีเพียงกฎกระทรวงกําหนด
การรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

การพัฒนาในดานกฎหมายที่เกี่ยวของนั้นเปนแตเพียงนํากฎหมาย
ฉบับ
ั เดิม
ิ มาปรับปรุงแกไขบางประเด็น ซึง่ ปรากฏวายังไมครอบคลุม
ทุกมิติ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ในภาพรวมตามมาตรฐาน
สากล ผลของขอจํากัดในประการนีจ้ งึ อาจสรุปไดวา การบังคับใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมสามารถบังคับใชไดอยางครอบคลุม
ภัยพิบัติทุกกรณีที่เกิดขึ้น

พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดใหการกอสรางอาคารบางประเภทที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินไหวจะตองมีการออกแบบและกอสรางใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว
และกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ การอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคารใหสามารถตานแรงสัน่ สะเทือนจากแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่ การออกกฎกระทรวงฉบับนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาของอาคารที่ตองการดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
ใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว ซึ่งถือวาเขาขายเปนการดัดแปลงอาคารเพื่อให
สามารถดําเนินการไดโดยไมตดิ ขัดเกีย่ วกับขอกฎหมายทีบ่ งั คับใชในขณะยืน่ ขออนุญาตทําการดัดแปลง
อาคารเทานั้น
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ กฎกระทรวงนั้นสามารถแกไขปญหาไดอยางจํากัด
เพราะมิไดเปนการกําหนดใหมีกฎเกณฑทั่วไปที่ครอบคลุมถึงมาตรฐานการจัดการกับภัยพิบัติได
อยางรอบดาน เชน กฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็เปนไปเพือ่
จัดใหมหี ลักเกณฑตา ง ๆ เพือ่ ความปลอดภัยของอาคาร สิง่ ปลูกสราง ชีวติ และทรัพยสนิ ในสถานการณ
ที่เกิดแผนดินไหวเทานั้น กรณียอมเกิดปญหา หากภัยพิบัติแผนดินไหวไดเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งไมมี
อาคารบานเรือนตัง้ อยู และจะเห็นไดวา อยูน อกขอบเขตของพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูเสียหายจากเหตุการณลักษณะนี้จึงมิอาจไดรับการฟนฟูและเยียวยาจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ได
อาจกลาวไดวา การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการทีเ่ กีย่ วของกับการปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติอันเกิดจากแผนดินไหวในปจจุบันนี้มีสภาพปญหาและอุปสรรค
ที่สําคัญ กลาวคือ ความไมสมบูรณครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวของกับการจัดการกับภัยพิบัติโดยอาจจะ
เปนการใหความสําคัญกับการเยียวยาหรือการปองกันเพียงกรณีใดกรณีหนึง่ และการไมใหความสําคัญ
กับการจัดการภัยพิบัติในทุกดานอยางไดดุลยภาพ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะในการสรางกลไกในการ
จัดการแตเพียงเปนรายกรณีเทานั้น กับทั้งยังไมมีมาตรการหรือกลไกที่จะใชบริหารจัดการภัยพิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๖

4-9-MAC6.indd 6

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๕๗

27/9/14 09:16

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุ ล นิ ติ : ท า นคิ ด ว า ประเทศไทยควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายหรื อ จั ด ให มี
กฎหมายเฉพาะ หรือมาตรการอืน
่ ใดเพิม
่ เติมหรือไม อยางไร ทัง้ นี้ เพือ
่ ทีจ่ ะหาทางปองกัน
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบันและอยางยั่งยืน
ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : สําหรับประเด็นที่ประเทศไทยของเราควรมีการปรับปรุงกฎหมาย

หรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะหรือไมเพียงใดนั้น เห็นวา ในขณะบานเมืองนี้ไดมีการแตงตั้งสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ หรือ สนช. เพื่อทําหนาที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และกําหนดให
สนช. มีอํานาจหนาที่ในการเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางกฎหมายได จึงขอใหมีการ
หยิบยกประเด็นปญหานี้ขึ้นเปนกรณีศึกษาหรือมีการเสนอรางกฎหมายที่มีหลักการเกี่ยวของกับ
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวโดยควรระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการที่มี
ความรูความสามารถเพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
ของประเทศไทย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศตาง ๆ ที่มีประสบการณในการ
เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยูเปนประจํา เชน ญี่ปุน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย หรือนิวซีแลนด เปนตน

โดยการปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนัน้ จะตองมีองคประกอบของนักวิชาการทีม่ คี วามรู
และความเชีย่ วชาญเปนผูด าํ เนินการพิจารณาศึกษา ทัง้ นี้ เพือ่ ใหกฎหมายทีจ่ ะตราขึน้ นัน้ มีความละเอียด
รอบคอบและครอบคลุมในทุกมิติ และเปนไปตามมาตรฐานสากล ตัวอยางเชน การปรับปรุงกฎหมาย
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหสอดคลองกับภาวะโลกรอน ซึ่งจะมีการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการใชที่ดิน ปาไมทั้งระบบ เพราะทุกสิ่งยอมเชื่อมโยงและสงผลกระทบถึงกัน
โดยในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยก็เชนเดียวกัน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติก็จะมีกฎหมายรองรับ คือ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใหความสําคัญแกทรัพยสินและบุคคลเทานั้น ยังไมไดใหความสําคัญกับเรื่องตาง ๆ
ที่ตองสูญเสียไป อาทิ เรื่องระบบนิเวศปาชายเลนและคาเสียโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติ
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวไมไดเชื่อมโยงกับกฎหมายสิ่งแวดลอม ซึ่งหากพิจารณาแลวถือวาแตกตาง
จากกฎหมายในตางประเทศ และจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นก็มักอาศัยความรวมมือ
เปนพื้นฐานในการแกไขปญหาโดยการอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
เรื่องงระบบของการบริ
ระบบ
หารจัดการภัยพิบัติทั่วโลกไดมีการตรากฎหมายเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการจั
การภัยพิบต
ั แิ ละสามารถใชเปนกรณีศกึ ษาสําหรับประเทศไทยไดเปนอยางดี จึงไมควร
นกา จัดก
ที่จะรอรับมือกับการแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยจะตองเตรียมความพรอมในการที
ที่จะรับมือ
กับภัยพิบัติทก
ุ ประเภทและทุกลักษณะ

ดังนัน้ จึงใครขอใหขอ เสนอแนะวา ประเทศไทยควรจะใชวกิ ฤตใหเปนโอกาส เพราะเรือ่ งระบบ
ของการบริหารจัดการภัยพิบัติทั่วโลกไดมีการตรากฎหมายเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติ
และสามารถใชเปนกรณีศึกษาสําหรับประเทศไทยไดเปนอยางดี จึงไมควรที่จะรอรับมือกับการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา โดยจะตองเตรียมความพรอมในการทีจ่ ะรับมือกับภัยพิบตั ทิ กุ ประเภทและทุกลักษณะ
ที่จะเกิดขึ้นอยูเสมอ แตอยางไรก็ตาม การเตรียมพรอมในดานกฎหมายนั้น จะตองไมเปนการ
ตรากฎหมายเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น เชน ตรากฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบตั คิ ลืน่ สึนามิฉบับหนึง่ กฎหมายเกีย่ วกับการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภั ย พิ บั ติ อุ ท กภั ย ฉบั บ หนึ่ ง แต ค วรตรากฎหมายกลางที่ ส ามารถมี ผ ลใช บั ง คั บ ในการป อ งกั น
และเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติไดทกุ ประเภทและ ทุกลักษณะได กลาวคือ เปนกฎหมายกลาง
ที่สามารถปรับใชไดกับภัยพิบัติทุกประเภท เพราะมีหลักพื้นฐานและแนวคิดเดียวกัน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙ บัญญัติวา
“มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการ
แพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือ
กอความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐเปนอันมาก ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งตามที่เห็นสมควร ใหสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาว กระทําหรือรวมกันกระทําการใด ๆ
อันจะมีผลเปนการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไดอยางทันทวงที ในกรณีที่ทราบวา
บุคคลใดเปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งบุคคลนั้นไมใหกระทําการใดอันจะมีผลเปนการเพิ่ม
ความรุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางที่มีเหตุภยันตรายดังกลาวดวย
อํานาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
แทนนายกรัฐมนตรีได โดยใหทําเปนคําสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ นายกรัฐมนตรีไดสงั่ ตามวรรคหนึง่ หรือผูว า ราชการจังหวัดในการปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรีไดสงั่ ตามวรรคสองแลว
ใหประกาศคําสั่งดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา”.
๒

๘
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะ
ผศ. ดร. คนึงนิจฯ : ในยุคโลกาภิวัตนเชนนี้ หลักการและแนวคิดของกฎหมายเกี่ยวกับ

การจัดการภัยพิบัติมีความกาวหนาไปไกลมาก ประเทศไทยไมอาจที่จะใชกฎหมายเพียงไมกี่ฉบับ
เพื่ อ จั ด การกั บ ป ญ หาภั ย พิ บั ติ และจะให ค วามสํ า คั ญ แต เ ฉพาะการเยี ย วยาหรื อ แก ไขป ญ หา
ขณะเผชิญเหตุแตเพียงอยางเดียว หรือจะใหความสําคัญแตในเรื่องการหาแนวทางปองกันอยางเดียว
ไมไดอกี ตอไปแลว ดังนัน้ จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายในเรือ่ งดังกลาว
นี้ของประเทศไทยใหเปนสากลโดยมีระบบจัดการภัยพิบัติทุกประเภทโดยตองเนนการบริหารจัดการ
การปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัย
พิบัติที่มีความรัดกุมและครอบคลุมภัยพิบัติ
ทุ ก ประเภท รวมทั้ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น
กับแนวทางการบริหารจัดการทัง้ ๓ ชวงเวลา
กลาวคือ กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ
ภายหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ เพื่อใหความเสียหาย
อันเกิดจากภัยพิบัติตาง ๆ นั้นสงผลกระทบ
ตอความเปนอยูประชาชนหรือมีผลกระทบ
ตอชีวิตจิตใจรวมทั้งทรัพยสินของประชาชน
ใหบรรเทาเบาบางลงหรือใหนอยที่สุดเทาที่
จะกระทําได

ก.ย. - ต.ค. ๕๗

4-9-MAC6.indd 9

จุลนิติ

๙

27/9/14 09:16

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

๑

“กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบต
ั ท
ิ างธรรมชาติอนั เกิดจากแผนดินไหว”
เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ หองรับรอง อาคารรัฐสภา ๓

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

จุลนิติ : ขอทราบวา ในปจจุบัน ประเทศไทยมี
กฎหมายและมาตรการตลอดจนการบู ร ณาการ
การทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
เยี ย วยาความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหว อยางไร
นายฉัตรชัยฯ : ปจจุบันประเทศไทยของเรามีกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวของกับการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดจากแผนดินไหวใชบังคับแลว โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการดํ า เนิ น การตามกฎหมาย คื อ พระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทัง้ ฉบับแกไขเพิม่ เติม และกฎกระทรวง
กําหนดการรับนํา้ หนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ ดิน
ที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตน
นอกจากนีย้ งั มีกฎหมายทีก่ รมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใชเปนกรอบในการดําเนินการจัดการสาธารณภัยซึ่งจะครอบคลุม
ถึงแผนดินไหวดวยนั้น คือ
๑. พระราชบัญญัตปิ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ทีก่ าํ หนดใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลาง
ของรัฐดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ประเทศ โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดกลไกการบริหาร
จัดการสาธารณภัยของประเทศไทย โดยการจัดตัง้ “คณะกรรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ” ซึง่ มีนายกรัฐมนตรี หรือ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ. รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อดีตผูวาราชการจังหวัดลพบุรี, ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑

๑๐
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รองนายกรัฐมนตรีทไี่ ดรบั มอบหมายเปนประธาน รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธาน
คนที่หนึ่ง และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานคนที่สอง และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ
จํานวน ๑๙ คน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวนไมเกิน ๕ คน รวมเปนกรรมการ
โดยมีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาทีบ่ รู ณาการพัฒนา
ระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
พระราชบัญญัตปิ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไดกาํ หนดใหผมู อี าํ นาจสัง่ การในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตั้งแตระดับชาติลงมาจนถึงระดับทองถิ่น ดังนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี กรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง
(๒) รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบ ญ
ั ชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ
(๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผูบ ญั ชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
(๔) อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผูอํานวยการกลาง
(๕) ผูวาราชการจังหวัด ในฐานะผูอํานวยการจังหวัด
(๖) นายอําเภอ ในฐานะผูอํานวยการอําเภอ
(๗) นายกเทศมนตรี ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น
(๘) นายกเมืองพัทยา ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น และ
(๙) นายกองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น
๒. หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพือ่ ชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ทั้งนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดําเนินการตามนโยบาย 2P2R ซึ่งเปนขั้นตอน
การบริหารจัดการภัยเพือ่ รับมือจากแผนดินไหวทัง้ กอน และหลังการเกิดแผนดินไหว ไดแก Preparation
การเตรียมความพรอม Prevention การปองกัน Response การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ Recovery
การฟนฟู โดยมีมาตรการและแนวทางดําเนินการ ดังนี้
(๑) การจัดทําแผนเตรียมความพรอมรับมือภัยจากแผนดินไหว
ก. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
เปนแผนหลักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อเปน
กรอบและแนวทางในการทํางานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยบูรณาการหนวยงาน
ทุกภาคสวนใหเขามามีสว นรวมในการบริหารจัดการสาธารณภัยทัง้ ในระยะกอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย
และหลังเกิดภัย ทั้งนี้เพื่อใหผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือ พื้นที่ประสบภัยไดรับการฟนฟูบูรณะ
อยางเปนระบบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ข. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
กระทรวงมหาดไทยสัง่ การใหจงั หวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดทําแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับแผนการปองกัน
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

กรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได จั ด สรรงบประมาณ
และสั่งการใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและจังหวัด
ดํ า เนิ น การฝ ก ซ อ มแผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เป น ประจํ า ทุ ก ป โ ดยให มี ก ารฝ ก ซ อ มแผนระดั บ กลุ ม จั ง หวั ด
และระดับจังหวัด อยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อทดสอบความพรอม
ของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณท่จี ะรับมือกับภัยพิบัติ

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เพื่อเปนแผนหลักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร ในการบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ เพือ่ บริหารจัดการภัยพิบตั ิ
ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ
ค. แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
เปนแผนแมบททีส่ นับสนุนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
สําหรับใหองคกรเครือขายตั้งแตระดับกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน มูลนิธิ องคกรการกุศล สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบตั งิ านและกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและองคกรเครือขายทุกภาคสวนในการปองกันและบรรเทาภัย
จากแผนดินไหวและอาคารถลมที่ชัดเจนแบบบูรณาการ ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน
ของวัฏจักรการบริหารจัดการภัย 2P2R ซึง่ ไดแก การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอม
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟูบูรณะ
นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
ในพื้นที่ตัวอยาง ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวที่เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นชอบแผนดังกลาวเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ง. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแกไขปญหาสาธารณภัยระดับจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการใหจังหวัดทุกจังหวัด
จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแกไขปญหาภัยจากสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๒ ประเภทภัย ไดแก ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม และภัยตามสภาพพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยของจังหวัด
ซึ่งแผนปฏิบัติการฉุกเฉินฯ เปนอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดไปสูการปฏิบัติ โดยไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการรับมือและบรรเทาสาธารณภัยไว
อยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
(๒) การฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดจดั สรรงบประมาณและสัง่ การ
ใหศนู ยปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและจังหวัด ดําเนินการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเปนประจําทุกปโดยใหมีการฝกซอมแผนระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด อยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง เพื่อทดสอบความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณที่จะรับมือกับภัยพิบัติตลอดจน

๑๒
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

การบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนนโยบายเนนหลักของรัฐบาลที่ใหพิจารณา
ฝกซอมภัยที่มีความเสี่ยงสูงของพื้นที่เปนลําดับแรก และเปนภัยที่มีลักษณะเฉพาะตามสภาพพื้นที่
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
โดยการฝกอบรมประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยใหมีความพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไดดวย
ชุมชนเอง ขณะนี้มีชุมชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ผานการฝกอบรมแลวประมาณ ๘,๙๒๑ ชุมชน (ขอมูล
ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
(๒) การอบรมอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอรเตือนภัย) คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 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) เพือ่ เปนหนวยเผชิญเหตุในการคนหาและชวยเหลือผูป ระสบภัยครบทุกตําบล
ขณะนี้กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดฝกอบรมทีมกูชีพกูภัยประจําตําบลแลว จํานวน ๗,๐๘๐
ตําบล (๗๔,๑๙๖ คน) (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๕๗)
(๔) การพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
กระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวนโยบายใหมจี าํ นวน อปพร. ไมนอ ยกวารอยละ ๒ ของจํานวนประชากร
ทั้งประเทศ ขณะนี้มี อปพร. ทั่วประเทศ จํานวน ๑,๒๕๓,๙๔๙ คน คิดเปนรอยละ ๑.๘๙ ของจํานวน
ประชากร (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
(๕) การจัดตัง้ ชุดเผชิญสถานการณวกิ ฤติ (Emergency Response Team : ERT)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบใหจัดตั้งชุดเผชิญสถานการณวิกฤติ
เพื่อเปนหนวยเผชิญเหตุฉุกเฉินระดับชาติ (ERT) ที่มีศักยภาพดานการรับมือสาธารณภัยขั้นสูง ขณะนี้
มีจาํ นวนทัง้ สิน้ ๑๙ ทีม (๓๒๖ คน) ซึง่ กระจายอยูใ นศูนยปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทัง้ ๑๘ ศูนย
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจํานวน ๑๑ จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน จังหวัดแพร
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระยอง จังหวัดละ ๕ คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเมื่อเกิดภัย
(ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๕๗)
(๖) การสรางความตระหนักแกประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเล็งเห็นความสําคัญของการสรางองคความรู ความตระหนัก
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

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
ฐานขอมูลอาสาสมัครตาง ๆ เชน อปพร. มิสเตอรเตือนภัย ฐานขอมูลเพือ่ การบริหารจัดการ (MIS/GIS)
เปนตน โดยฐานขอมูลทั้งหมดสามารถสืบคนไดที่ www.disaster.go.th
(๒) ดานการจัดเตรียมเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ ไดสั่งการให
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง ๑๘ เขต จัดเตรียมเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ
ใหมคี วามพรอมเพือ่ ใหการสนับสนุนจังหวัดในการกูภ ยั ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เชน รถผลิตนํา้ ดืม่ รถสองสวาง
เรือทองแบน บานพักชั่วคราว สุขาเคลื่อนที่ เครื่องสํารองไฟ เครื่องสูบนํ้า เปนตน
(๓) ดานการประสานงานในภาวะฉุกเฉิน ไดจัดตั้งหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
๑๗๘๔ เพื่อติดตามสถานการณและใหความชวยเหลือแกประชาชนอยางใกลชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๔) ด า นการจั ด เตรี ย มระบบการสื่ อ สารสํ า รอง ได ร  ว มกั บ ศู น ย เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) จัดทํารถสื่อสารเคลื่อนที่พรอมเครื่องมือ
ที่จะออกไปปฏิบัติการ เมื่อเกิดภัยพิบัติรายแรง ปจจุบัน มีจํานวน ๒ คัน
(๓.๓) การจัดตัง้ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บก.ปภ.ช.)
รัฐบาลไดจดั ตัง้ “กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ” (บก.ปภ.ช.)
ณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อเปนศูนยกลางในการบัญชาการและ
ประสานงาน มุง เนนการปฏิบตั ภิ ารกิจใหบรรลุเปาหมายรวมกันและมีระบบในการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และเพื่อใหการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศเปนเอกภาพชัดเจน หนวยงานที่เกี่ยวของ
แตละหนวยงานรวมบูรณาการทั้งขอมูลและการปฏิบัติ โดยมีผูแทนหนวยงานภาครัฐ (พลเรือน ทหาร
ตํารวจ) ภาคประชาชน ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนสื่อมวลชนเขารวมดําเนินงาน
(๓.๔) การจัดทําคูมือศูนยพักพิง
กระทรวงมหาดไทยจัดทํา “คูมือบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราว” เพื่อเปนแนวทางให
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จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต ตําบล/แขวง ใชเปนตนแบบในการเปดศูนยพักพิงชั่วคราว
ให เ ป น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยสามารถปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม จากคู  มื อ ได ต ามความต อ งการ
และตามสภาพภูมิสังคมของพื้นที่ โดยเนนการบูรณาการจากทุกภาคสวน รวมทั้งใหผูประสบภัยเอง
มีสว นรวมในการบริหารจัดการศูนยพกั พิงชัว่ คราว ทัง้ นี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดมีหนังสือแจงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผูวาราชการกรุงเทพมหานครใชคูมือ
การบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ขณะนี้กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและองคกรระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (International Organization for
Migration : IOM) ไดรวมกันพัฒนาคูมือศูนยพักพิง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับประเทศไทย
จุลนิติ : มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและเยียวยาความเสียหายจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว โดยเฉพาะในดานการจัดใหมีกฎหมาย
เฉพาะเมือ
่ เปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย
หรือไม อยางไร
นายฉัตรชัยฯ : การเกิดแผนดินไหวถือเปนภัยทางธรรมชาติที่ไมมีผูใดสามารถพยากรณได

ลวงหนาวาจะเกิดขึน้ เมือ่ ใด มาตรการทางกฎหมายในการปองกันภัยพิบตั จิ ากแผนดินไหวในประเทศไทย
เปนเรื่องการควบคุมการกอสรางอาคารตาง ๆ การกําหนดเขตความเสี่ยงแผนดินไหว ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทรัพยากรธรณี
ทัง้ นี้ กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ซึง่ เปนกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองมีการควบคุมการออกแบบกอสรางอาคารตานทานแผนดินไหว กําหนดใหอาคารบางประเภท
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแผนดินไหวจะตองมีความมัน่ คงแข็งแรง สามารถตานทานแรงสัน่ สะเทือนจากแผนดินไหว
ไดในระดับทีเ่ หมาะสม ซึง่ เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดการรับนํา้ หนัก ความตานทาน ความคงทน
ของอาคาร และพืน้ ดินทีร่ องรับอาคารในการตานทานแรงสัน่ สะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแผนดินไหวทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
สามารถแยกออกไดเปน ๓ บริเวณ ตามระดับความเสี่ยงภัยจากนอยไปหามาก ดังนี้
(๑) บริเวณเฝาระวัง เปนพื้นที่หรือบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวตามแนว
รอยเลือ่ นระนองและคลองมะรุย ในภาคใต ไดแก จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี รวม ๗ จังหวัด
(๒) บริเวณที่ ๑ เปนพืน้ ทีห่ รือบริเวณทีเ่ ปนดินออนมาก และไดรบั ผลกระทบจากแผนดินไหว
ระยะไกล ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
สมุทรสาคร รวม ๕ จังหวัด
(๓) บริเวณที่ ๒ เปนพืน้ ทีห่ รือบริเวณทีอ่ ยูใ กลรอยเลือ่ นในภาคเหนือและดานตะวันตก ไดแก
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดแมฮอ งสอน
จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน และจังหวัดกาญจนบุรี รวม ๑๐ จังหวัด
สําหรับประเภทของอาคารทีก่ ฎหมายกําหนดใหตอ งมีความมัน่ คงแข็งแรงและสามารถตานทาน
การสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดเปนการเฉพาะ ไดแก อาคารที่มีบุคคลเขาไปใชสอยเปนจํานวนมาก
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

เชน อาคารสาธารณะ อาคารชุมนุมคน รวมถึงอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร หรืออาคารที่หาก
เกิดความเสียหายแลวอาจกอใหเกิดอันตรายกับสาธารณะ เชน อาคารเก็บวัตถุอันตราย รวมถึงเขื่อน
และสะพาน โดยการกําหนดประเภทอาคารควบคุมจะแยกตามพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยตาง ๆ เนือ่ งจากผลกระทบ
จากแผนดินไหวที่มีตออาคารประเภทตาง ๆ ในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน จึงไดมีการตรา
พระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบตั ิ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหมกี ารจัดตัง้ “กองทุน
สงเสริมการประกันภัยพิบตั ”ิ ขึน้ มีฐานะเปนนิตบิ คุ คล ทําหนาทีบ่ ริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
โดยการรับประกันภัย และการทําประกันภัยตอ และใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย โดยการจัดใหมกี ารรับประกันภัยในจํานวนทีเ่ พียงพอตอความตองการ ในอัตราดอกเบีย้
ที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนเขาถึงความคุมครองภัยพิบัติอยางเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งสราง
ความมั่นใจใหแกนักลงทุนตางชาติ
จุลนิติ : ทานคิดวา การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น และเยี ย วยาความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหวในปจจุบันมีความเหมาะสมแลว หรือมีสภาพปญหาและอุปสรรค
อยางไรบาง
นายฉัตรชัย ฯ : สําหรับกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันความเสียหาย

จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหวในปจจุบันนั้น มีความเหมาะสมมากขึ้น เนื่องจาก
ไดมีการปรับปรุงแกไขรายละเอียด การบังคับใชใหทันตอสถานการณในปจจุบัน เชน กฎกระทรวง
กําหนดการรับนํา้ หนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ ดินทีร่ องรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ การจัดทํามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อตานทาน
การสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพือ่ ชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตน ทัง้ นีต้ อ งมีการนําระเบียบ และกฎหมาย
ดังกลาวกลับมาทบทวนเปนระยะ ๆ เพื่อใหสามารถบังคับใชไดจริงและมีประสิทธิภาพ
จุลนิติ : ทานคิดวาประเทศไทยควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือจัดใหมก
ี ฎหมาย
เฉพาะ หรือมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม อยางไร ทั้งนี้ เพื่อที่จะหาทางการปองกัน
และเยี ย วยาความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ อั น เกิ ด จากแผ น ดิ น ไหว
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และอยางยั่งยืน
นายฉัตรชัยฯ : ดังที่ไดกลาวมาแลวในประเด็นคําถามที่ ๔ ประเทศไทยมีกฎหมาย

และระเบียบตาง ๆ ในการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจาก
แผนดินไหวซึ่งสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการนํากลับมาทบทวนเปนระยะ ๆ
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหกฎหมายและขอระเบียบนัน้ สามารถบังคับใชไดจริงและมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหผคู วบคุม
และผูปฏิบัติตามกฎหมายสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
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สําหรับมาตรการที่ประเทศไทยควรใหความสําคัญในการปองกันความเสียหายจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว ไดแก
(๑) การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับภัยจากแผนดินไหว เพื่อใหประชาชนมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของภัยอันเกิดจากแผนดินไหว การเตรียมความพรอมรับมือหากเกิดแผนดินไหว
การปฏิบัติตัวขณะเกิดเหตุแผนดินไหว
(๒) การสงเสริมการถายเทความเสี่ยง เชน การทําประกันภัยก็เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยชดเชย
ความสูญเสียดานทรัพยสนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากแผนดินไหวไดอยางดี ซึง่ ภาครัฐอาจเขาไปสนับสนุนงบประมาณ
สวนหนึ่งในการจัดทําประกันใหกับประชาชน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
(๓) การสรางความรวมมือภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ในการ
ปองกันและการจัดการภัยพิบตั ิ เชน การพัฒนากลไกทํางานรวมกับภาคเอกชนและกําหนดกรอบการเปน
หุน สวนในการสรางความปลอดภัย การมีเวทีแลกเปลีย่ น Best Practice และการถอดบทเรียน เพือ่ สราง
ความตระหนักของภาครัฐและภาคเอกชน การสรางความปลอดภัย การสรางแรงจูงใจจากภาครัฐ
เพือ่ การจัดการภัยพิบตั ใิ หเปนสวนหนึง่ ของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษทั และขององคกร
ธุรกิจ เปนตน
(๔) การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) ไดแกการดําเนินการ
ปองกันและลดผลกระทบรวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่มีผลกระทบ
ตอดานชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน เชน การจัดทําระบบการประเมินความเสีย่ งภัย การจัดทําพืน้ ที่
เสี่ยงภัย การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk
Management) การแจงเตือนภัย การจัดทําแผนและการฝกซอมแผน การเตรียมการสนับสนุน
ดานเครื่องจักรกล เครื่องมือ และงบประมาณ เปนตน
จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะ
นายฉัตรชัย ฯ : ปจจุบันไดมีการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวในระดับประเทศแลว

จึงควรมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภัยจากแผนดินไหวที่สําคัญในลําดับตอไป ไดแก การจัดทําแผนที่
เสี่ยงภัยแผนดินไหวระดับเมืองซึ่งจะเนนในพื้นที่ชุมชนเมืองของแตละจังหวัดเพื่อการวางแผนปฏิบัติ
การเตรียมพรอมรับมือกับภัยแผนดินไหว และการวางผังเมือง รวมทัง้ การกําหนดมาตรการดานผังเมือง
เพื่อควบคุมการขยายตัวของเมืองไปยังพื้นที่เสี่ยง โดยตองมีการสํารวจ รวบรวมขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติม
เชน สภาพดินออนทีอ่ าจขยายความรุนแรงของคลืน่ แผนดินไหว สภาพดินทรายทีช่ มุ นํา้ ทีอ่ าจทําใหเกิด
Liquefaction พืน้ ทีท่ อี่ าจมีดนิ โคลนถลม และพืน้ ทีท่ อี่ ยูบ นแนวรอยเลือ่ นทีอ่ าจมีการแตกแยกของผิวดิน
(Fault-induced Surface Rupture) ซึ่งมาตรการดานผังเมืองนี้จะเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงในระยะยาว
นอกจากนีก้ ารทําใหอาคารบานเรือนสิง่ ปลูกสรางตาง ๆ ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยสามารถทนตอแผนดินไหว
ไดอยางเหมาะสมก็เปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งแยกไดเปน ๒ แนวทางคือสําหรับอาคารใหมจะเปนเรื่องของการ
ปรับปรุงการออกแบบและกอสราง สวนอาคารเกาจะเปนเรื่องของการเสริมกําลัง ปรับปรุงอาคารเกา
ที่ออนแอใหสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดดีขึ้น
ก.ย. - ต.ค. ๕๗
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

การท
การทํ
ทําใหอาคารบานเรือนสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถทนตอแผนดินไหว
ไดอย
ยางเห
างเหมาะสมก็เปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งแยกไดเปน ๒ แนวทางคือสําหรับอาคารใหมจะเปน
เรือ่ งของการปรับปรุงการออกแบบและกอสราง สวนอาคารเกาจะเปนเรือ่ งของการเสริมกําลัง
ปรับปรุงอาคารเกาที่ออนแอใหสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดดีขึ้น

จากแนวคิดดังกลาวกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. จัดทําแผนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวระดับเมือง โดยมีการสํารวจขอมูลในดานตาง ๆ เพิ่มเติม
ทั้งสภาพดิน ตําแหนงของพื้นที่ที่สัมพันธกับปจจัยเสี่ยง เชน ความลาดชัน รอยเลื่อน ฯลฯ ทั้งนี้
ควรมีการทําวิจัยเพื่อสรางความสามารถและเทคโนโลยีที่จําเปนในการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยระดับเมือง
ที่ยังขาดอยู
๒. ปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคาร เพื่อตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
(มยผ.๑๓๐๒) ใหสอดคลองกับขอมูลแผนดินไหวหรือผลการสํารวจที่ไดรับเพิ่มเติม รวมทั้งการชี้แจงให
ผูอ อกแบบสามารถนําคาสเปกตรัมผลตอบสนองจากกราฟใน มยผ. ๑๓๐๒ ไปใชงานใหเหมาะกับอาคาร
และสภาพพื้นที่
๓. ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วของ เชน การขยายขอบเขตบังคับใชกบั อาคารขนาดเล็ก
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 โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนซึ่งอาจมีปญหาในการออกแบบและการกอสราง ซึ่งอาคารเหลานี้
ตองมีความแข็งแรงพอที่จะใชงานไดเมื่อเกิดแผนดินไหวขึ้น หากพบวาไมมีความแข็งแรงพอจะตอง
จัดหางบประมาณมาดําเนินการปรับปรุงใหมีความแข็งแรงโดยดวน
๖. สําหรับตึกสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนมากกวา ๙๐๐ แหงนั้น ควรมีแผนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยจากแผนดินไหว โดยใหความสําคัญแกตกึ สูงซึง่ เคยมีประวัตคิ วามเสียหายจาก
เหตุการณแผนดินไหวที่ผานมากอน
๗. กําหนดแนวทางในการเสริมความแข็งแรงใหกับอาคาร (Retrof it) โดยเฉพาะ อาคารที่มี
เปนจํานวนมาก เชน บานพักอาศัย ตึกแถว อาคารตํา่ ฯลฯ ควรจัดทําคูม อื แนะนําวิธกี ารเสริมความแข็งแรง
ใหกับอาคารที่มีความประหยัดและเหมาะสมแกทองถิ่น พรอมทั้งเผยแพรออกสูชุมชน
๘. ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบอาคาร โดยเพิ่มการตรวจสอบความแข็งแรง ความตานทานแรง
จากคลื่นแผนดินไหว นอกเหนือจากการตรวจสอบความปลอดภัยในดานอื่น ๆ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

๙. พิจารณาภาพรวมของการพัฒนาเมืองและชุมชนใหสามารถดําเนินการทางธุรกิจตอไปได
หลังเกิดภัยแผนดินไหว โดยการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจตอเนือ่ ง (Business Continuity Plan) ซึง่ ตอง
นําปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญมาพิจารณา เชน การวางผังเมือง ขอกําหนดในการออกแบบและกอสราง
การตรวจสอบอาคาร เปนตน
๑๐. จัดทําหลักสูตรวิชาการเพื่อใหความรูเกี่ยวกับแผนดินไหว ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย
และสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพือ่ ใหมคี วามเขาใจลักษณะของภัย สามารถปฏิบตั ติ วั ไดถกู ตองเมือ่ เกิดภัย
และใหมีความรูในการออกแบบเพื่อใหอาคารมีความตานทานตอแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหว สําหรับ
หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
๑๑. เผยแพรความรูแกประชาชน เพื่อใหมีความเขาใจการเกิดแผนดินไหว ความเสี่ยงภัย
ของพื้นที่ที่อาจเกิดขึ้นจากแผนดินไหว การเตรียมตัวลวงหนาเพื่อใหพรอมรับมือตอแผนดินไหว
การปฏิบัติตัวในขณะเกิดแผนดินไหว เปนตน
๑๒. จัดทําแผนเผชิญเหตุแผนดินไหว (Emergency Plan) และมีการฝกซอมแผนการปองกัน
และบรรเทาภัยจากแผนดินไหวเปนประจํา
๑๓. ปรับปรุงการบริหารจัดการของศูนยบญ
ั ชาการฯ ใหมโี ครงสรางและการแบงอํานาจหนาที่
ทีช่ ดั เจน เชน การประสานงานระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ การสือ่ สารทีช่ ดั เจน รวมทัง้ การใชกฎหมาย
ที่เหมาะสม เพื่อใหการสั่งการตามแผนตาง ๆ สามารถดําเนินการไดดวยความเรียบรอย
๑๔. จัดหาสถานที่สําหรับเปน “ศูนยอพยพ” ที่เหมาะสมไวลวงหนา เพื่อสามารถจัดเตรียม
ใหเปนศูนยอพยพไดทันเวลาเมื่อเกิดภัยแผนดินไหว
๑๕. ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทําแผนทีน่ าํ้ ทวมของเขือ่ นตาง ๆ ทีอ่ ยู
ในความรับผิดชอบ เชน เขือ่ นศรีนครินทรและเขือ่ นวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี กรณีเกิด Dam Break
ที่มีความละเอียดสูงขึ้น โดยการสํารวจระดับพื้นดินเพิ่มเติม เพื่อใหประชาชนทราบขอบเขตนํ้าทวม
และมีวิธีการแจงเตือนประชาชนใหอพยพในกรณีเกิดเหตุการณนํ้าหลากจากเขื่อนไดทันการณ
๑๖. กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน ควรตรวจสอบและบํารุงรักษาเขื่อนที่อยูในความรับผิดชอบใหมีความมั่นคง
แข็งแรงพอทีจ่ ะรับแรงสัน่ สะเทือนจากแผนดินไหว หากตรวจพบวามีปญ
 หาตองรีบดําเนินการปรับปรุง
แกไขโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเขื่อนที่อยูในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เชน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
เขื่อนสิริกิต จังหวัดอุตรดิตถ เขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนแมสรวย จังหวัดเชียงราย
เขื่อนแมมาว จังหวัดเชียงใหม และเขื่อนอื่น ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยอีกหลายเขื่อน
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา

๑

“กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบต
ั ท
ิ างธรรมชาติอนั เกิดจากแผนดินไหว”
เมื่อวันศุกรที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

จุ ล นิ ติ : ขอทราบว า ในป จ จุ บั น ประเทศไทยมี
กฎหมายและมาตรการตลอดจนการบู ร ณาการ
การทํ า งานของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น
และเยี ย วยาความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
อันเกิดจากแผนดินไหว อยางไร
นายเกียรติศก
ั ดิ์ ฯ : ในเรือ่ งนีน้ นั้ ทางกระทรวงมหาดไทย

โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีมาตรการเตรียมความพรอม
รับมือภัยแผนดินไหวอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนด “มาตรการ
เชิงปองกัน” ที่สําคัญและถือไดวาเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดมาตรการหนึ่ง ไดแก มาตรการดานกฎหมายเพื่อควบคุมการ
กอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวใหมี
ความมั่ น คงแข็ ง แรงปลอดภั ย จากแผ น ดิ น ไหว โดยออกเป น
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กลาวคือ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนกฎกระทรวงฉบับแรก
ที่ควบคุมการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินไหว และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, M.Eng ,LAMRA University, USA Beaumont Texas,
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันดํารงตําแหนง รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
๑

๒๐
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ตอมาไดถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้ น ดิ น ที่ ร องรั บ อาคารในการต า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นของแผ น ดิ น ไหว พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๓)
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ กฎกระทรวงฉบับนี้เปนกฎหมายที่บังคับใหการกอสรางอาคารบางประเภทที่
อยูใ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแผนดินไหวตองไดรบั การออกแบบและกอสรางใหสามารถตานทานแรงสัน่ สะเทือน
จากแผนดินไหว ซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวตามกฎกระทรวงแยกออกไดเปน ๓ บริเวณ ครอบคลุม
พื้นที่ ๒๒ จังหวัด ดังนี้
(๑) “บริ เวณเฝ า ระวั ง ” เป น พื้ น ที่ ห รื อ บริ เวณที่ อ าจได รั บ ผลกระทบจากแผ น ดิ น ไหว
ได แ ก จั ง หวั ด กระบี่ จั ง หวั ด ชุ ม พร จั ง หวั ด พั ง งา จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จั ง หวั ด ระนอง จั ง หวั ด สงขลา
และจังหวัดสุราษฎรธานี รวม ๗ จังหวัด
(๒) “บริเวณที่ ๑” เปนพื้นที่หรือบริเวณที่เปนดินออนมากที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดิน
ไหวระยะไกล ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดสมุทรสาคร รวม ๕ จังหวัด
(๓) “บริเวณที่ ๒” เปนพืน้ ทีห่ รือบริเวณทีอ่ ยูใ กลรอยเลือ่ นทีอ่ าจไดรบั ผลกระทบจากแผนดินไหว
ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน รวม ๑๐ จังหวัด
พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวตามกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทน
ของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐
โปรดดูแผนที่ดังตอไปนี้
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นอกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวทั้ง ๓ บริเวณ ดังกลาวมาขางตนแลว กฎกระทรวงฉบับนี้ให
ใชบงั คับกับประเภทอาคารทีห่ ากเกิดความเสียหายแลวจะมีผลกระทบกับสาธารณะหรือหมูค นจํานวนมาก
ไดแก อาคารทีจ่ าํ เปนตอความเปนอยูข องสาธารณชน (เชน สถานพยาบาล สถานีดบั เพลิง ทาอากาศยาน
โรงไฟฟา) อาคารเก็บวัตถุอนั ตราย อาคารสาธารณะ (เชน โรงมหรสพ หอประชุม สนามกีฬา หางสรรพสินคา
ศูนยการคา โรงแรม สถานบริการ) สถานศึกษา สะพานหรือทางยกระดับ เขื่อนเก็บกักนํ้า เขื่อนทดนํ้า
หรือฝายทดนํ้า และอาคารที่มีความสูงตั้งแตสิบหาเมตรขึ้นไป เปนตน กฎกระทรวงมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ไดยกเวนอาคารที่ไดรับใบอนุอนุญาต
หรือไดรบั ใบรับแจงการกอสรางหรืออาคารทีม่ อี ยูก อ นกฎกระทรวงฉบับนีใ้ ชบงั คับ ไมตอ งปฏิบตั ติ าม
กฎกระทรวงนี้
นอกจากนี้กฎกระทรวงยังไดกําหนดรายละเอียดเชิงเทคนิค ไดแก ขอกําหนดเกี่ยวกับ
วิธกี ารคํานวณแรงสัน่ สะเทือนจากแผนดินไหว และรายละเอียดเกีย่ วกับการออกแบบโครงสรางอาคาร
โดยรายละเอียดเชิงเทคนิคเหลานี้ไมสามารถกําหนดไวในกฎกระทรวงซึ่งมีลักษณะของการเขียนที่เปน
ภาษากฎหมายได กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดนํารายละเอียดในเรื่องดังกลาวมากําหนดไวใน
มาตรฐาน และมีการเชื่อมโยงกฎกระทรวงและมาตรฐานโดยการอางถึง อันทําใหมาตรฐานมีผลบังคับ
ในทางปฏิบัติดวย ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทํามาตรฐานที่เกี่ยวของจํานวน ๒ ฉบับ
โดยมาตรฐานฉบับแรกเปนขอกําหนดเกี่ยวกับรูปทรงของอาคารและรายละเอียดการเสริมเหล็ก
ในขอตอและชิ้นสวนตาง ๆ ของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับมาตรฐานอีกฉบับหนึ่ง
เปนขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการคํานวณแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวที่กระทํากับอาคาร
นอกจากกฎกระทรวงดังกลาวขางตนซึ่งถือวาเปนกฎกระทรวงฉบับหลักเกี่ยวกับการควบคุม
อาคารที่จะกอสรางใหมในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวแลว กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการ
และผังเมืองยังไดออกกฎกระทรวงในเชิงสนับสนุนเกีย่ วกับการเสริมความมัน่ คงแข็งแรงของอาคารเกา
หรืออาคารทีม่ อี ยูเ ดิมใหสามารถตานทานแรงสัน่ สะเทือนจากแผนดินไหว ไดแก กฎกระทรวงกําหนด
หลั ก เกณฑ ก ารอนุ ญ าตดั ด แปลงอาคารเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงแข็ ง แรงของอาคารให ส ามารถ
ตานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งการออกกฎกระทรวงฉบับนี้มีวัตถุประสงค
เพื่ อ ให เจ า ของอาคารที่ ต  อ งการเสริ ม ความมั่ น คงแข็ ง แรงให ส ามารถต า นทานแรงสั่ น สะเทื อ น
จากแผนดินไหวและเขาขายเปนการดัดแปลงอาคาร สามารถดําเนินการไดโดยไมติดขัดเกี่ยวกับ
ขอกฎหมายที่บังคับใชในขณะยื่นขออนุญาตทําการดัดแปลงอาคาร เชน หลักเกณฑเกี่ยวกับพื้นที่วาง
ภายนอกอาคาร แนวอาคาร และระยะตางๆ ของอาคาร โดยกฎกระทรวงฯ กําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารดังกลาวตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารที่ใชบังคับในขณะที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง หรือดัดแปลงอาคารครั้งหลังสุด
กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
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จุลนิติ : มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและเยียวยาความเสียหายจาก
ภัยพิบต
ั ทิ างธรรมชาติอนั เกิดจากแผนดินไหว โดยเฉพาะในดานการจัดใหมกี ฎหมายเฉพาะ
เมื่อเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย
หรือไม อยางไร
นายเกียรติศักดิ์ ฯ : สําหรับวิวัฒนาการกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยง

ภัยแผนดินไหวของประเทศไทยนัน้ มีความเปนมาอยางตอเนือ่ งและยาวนานซึง่ เริม่ ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๒๖
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุแผนดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ โดยการ
ยกรางกฎหมายไดอาศัยกฎหมายหรือขอบังคับของประเทศตาง ๆ ทีเ่ ปนสากล โดยมีประมวลขอบังคับ
อาคาร Uniform Building Code ของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนขอมูลหลักในการยกราง ซึง่ หากเปรียบเทียบ
เนื้อหาหรือประเด็นหลักของกฎหมายหรือขอบังคับในระดับสากลกับกฎหมายของประเทศไทยแลว
จะเห็นวาเปนไปในแนวทางเดียวกัน อาทิเชน มีขอ กําหนดเกีย่ วกับพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยและระดับความรุนแรง
ในพืน้ ทีน่ น้ั ขอกําหนดเกีย่ วกับประเภทอาคารทีต่ อ งไดรบั การออกแบบใหสามารถตานทานแผนดินไหว
ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การคํ า นวณแรงสั่ น สะเทื อ นและรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การออกแบบอาคาร
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการคํานวณแรงสั่นสะเทือนและการออกแบบเปนรายละเอียดเชิงเทคนิค
ทีก่ าํ หนดไวในมาตรฐาน จะแตกตางกันก็เพียงการยกรางกฎหมายของเราไดมกี ารศึกษาและปรับระดับ
ความเสี่ยงภัยแผนดินไหวในแตละพื้นที่ใหสอดคลองกับสภาพความเสี่ยงภัยจริงของประเทศไทย
ในหลายป
ในหลายประเทศจึ
งไมกําหนดใหการเสริมความแข็งแรงของอาคารเกาที่กอสรางแลวเปน
มาตรการ งคับแตกําหนดในลักษณะของมาตรการสงเสริมหรือสรางแรงจูงใจแทน
น
มาตรการบั

ในประเด็นเรื่องการควบคุมใหตองมีการประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงใหกับอาคารเกา
หรืออาคารที่มีอยูเดิมนั้น เปนประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกตางกันในระดับสากล เนื่องจากการเสริม
ความมั่นคงแข็งแรงใหกับอาคารที่กอสรางแลวถือไดวาเปนการดําเนินการที่ยุงยากและซับซอน
กวาการออกแบบเพือ่ กอสรางอาคารใหม ทัง้ ตองเสียคาใชจา ยในการดําเนินการทีค่ อ นขางสูง รวมถึงอาคาร
ในบางลักษณะก็ไมสามารถใชวธิ กี ารเสริมความแข็งแรงพืน้ ฐานได เชน กรณีทอี่ าคารสองหลังทีก่ อ สราง
แลวอยูชิดกันมาก หากเกิดแผนดินไหวอาคารทั้งสองหลังอาจเกิดการโยกตัวและกระแทกเขากันได
ในหลายประเทศจึงไมกําหนดใหการเสริมความแข็งแรงของอาคารเกาที่กอสรางแลวเปนมาตรการ
บังคับ แตกําหนดในลักษณะของมาตรการสงเสริมหรือสรางแรงจูงใจแทน เชน ในประเทศญี่ปุนได
ตรากฎหมายสงเสริมการเสริมความแข็งแรงของอาคารจากแผนดินไหว (Law for Promotion of Seismic
Retrofit of Buildings) ซึ่งเปนการสงเสริมใหเจาของอาคารเกาที่กอสรางแลวดําเนินการประเมิน
และเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนผูสนับสนุนในการ
ออกคาใชจายสําหรับการประเมิน และชวยเหลือคาใชจายสําหรับการเสริมความแข็งแรงในรูปแบบ
ของเงินกูดอกเบี้ยตํ่าและการลดหยอนภาษี หรือในกรณีของนครซานฟรานซีสโก รัฐแคลิฟอรเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดออกขอกําหนดการเสริมความมั่นคงแข็งแรงในลักษณะของการสมัครใจ
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(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) และไดรับการงดเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสริม
ความมั่นคงแข็งแรงอาคารที่จะถูกบังคับในอนาคตดวย แตผลปรากฏวา มีผูเขารวมโครงการดังกลาว
นอยมาก
บางประเทศนั้นไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยของสาธารณชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ น ดิ น ไหวโดยจั ด เป น โครงการที่ รั ฐ บาลออกค า ใช จ  า ยในการปรั บ ปรุ ง หรื อ เสริ ม ความแข็ ง แรง
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 หลัง ภายใตวงเงิน ๑.๘๒๗ หมืน่ ลานเหรียญไตหวัน (ประมาณ ๑.๙๒๑ หมืน่ ลานบาท)
ในชวงป ๒๐๐๙ ถึง ๒๐๑๒ ใหแลวเสร็จ
อยางไรก็ตามมีบางประเทศทีไ่ ดกาํ หนดมาตรการบังคับใหอาคารเกาทีก่ อ สรางแลวและอาจเปน
ภยันตรายไดตองไดรับการเสริมความแข็งแรง เชน ประเทศนิวซีแลนดกําหนดใหอาคารที่ประเมินแลว
พบวาไมสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวขนาดกลาง (Moderate Earthquake) ได
จะเขาขายวาเปนอาคารเสี่ยงอันตรายจากแผนดินไหว (Earthquake-Prone building) ตองไดรับ
การเสริมความแข็งแรง โดยกฎหมายวาดวยการกอสรางอาคารไดกาํ หนดกรอบระยะเวลาของการเสริม
ความแข็งแรงเกีย่ วกับแผนดินไหวตามระดับความสําคัญของอาคาร เชน อาคารทีม่ รี ะดับความสําคัญสูง
(High Priority) มีการกําหนดกรอบระยะเวลาตองดําเนินการภายใน ๑๐ ป สวนอาคารทีม่ คี วามสําคัญนอย
มีกําหนดกรอบระยะเวลาการเสริมกําลังภายใน ๒๐ ป ทั้งนี้ไมครอบคลุมถึงอาคารที่ใชสําหรับอยูอาศัย
เวนแตอาคารดังกลาวจะมีจํานวนชั้นตั้งแต ๒ ชั้นขึ้นไปและมีหนวยพักอาศัยตั้งแต ๓ หนวยขึ้นไป
สวนการประเมินและเสริมความมัน่ คงแข็งแรงใหกบั อาคารเกาหรืออาคารทีม่ อี ยูเ ดิมในสวนของ
บานเมืองเรานัน้ ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความเห็นวา การตรวจประเมินอาคารเกาหรืออาคาร
ทีม่ อี ยูเ ดิมเปนเรือ่ งทีจ่ าํ เปน เจาของอาคารจะตองจัดใหมกี ารตรวจประเมินอาคารและสงผลการประเมิน
อาคารใหกับเจาพนักงานทองถิ่น โดยในเบื้องตนอาจมีการกําหนดอาคารบางประเภท เชน อาคารสูง
อาคารขนาดใหญพิเศษ ซึ่งการดําเนินการในสวนนี้อาจจะตองแยกเปนกฎกระทรวงอีกฉบับหนึ่ง
ขณะนีอ้ ยูใ นขัน้ ตอนการดําเนินการศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ จากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร
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กฎหมายและมาตรการในการปองกันและเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากแผนดินไหว

จุลนิติ : การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวของ
กับการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบต
ั ทิ างธรรมชาติอนั เกิดจากแผนดินไหว
ในปจจุบันนี้ มีความเหมาะสมแลว หรือมีสภาพปญหาอุปสรรค อยางไร
นายเกียรติศักดิ์ ฯ : กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพยายามดําเนินการเพื่อใหการบังคับใช

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสวนของการควบคุมการ
กอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว ซึ่งถึงแมจะมีการออกขอบังคับและมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ออกแบบอาคารตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวเปนระยะเวลาหนึ่งแลวก็ตาม ก็ยังถือวา
เรื่องดังกลาวยังคงเปนเรื่องใหม เนื่องจากมีเนื้อหาในลักษณะเชิงเทคนิคและมีความซับซอนกวา
ขอกําหนดเกี่ยวกับการกอสรางอาคารทั่วไป โดยยังมีผูปฏิบัติอีกเปนจํานวนมากที่ไมคุนเคยกับ
การกอสรางอาคารตานทานแผนดินไหว ไมวาจะเปนสถาปนิกหรือวิศวกรผูทําหนาที่ออกแบบ
และคํานวณอาคาร หรือเจาพนักงานทองถิ่นที่ทําหนาที่พิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ดังนัน้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดดาํ เนินการในการใหขอ มูลขาวสารและสรางความเขาใจในกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ไดแก การเผยแพรประชาสัมพันธในรูปของเอกสาร คูมือตาง ๆ การเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง การจัดใหมีการอบรมสัมมนา รวมถึงการใหคําปรึกษา
แนะนําแกผปู ฏิบตั ิ ทัง้ ในสวนของสถาปนิก วิศวกร และเจาพนักงานทองถิน่ นอกจากนีย้ งั มีอกี ปจจัยหนึง่
คือ ในเรือ่ งทัศนคติหรือความคิดของคนไทยเกีย่ วกับภัยของแผนดินไหวทีส่ ว นใหญคดิ วายังเปนเรือ่ งไกลตัว
ประเทศไทยไมไดตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวรุนแรง อยางเชน ประเทศญี่ปุน ประเทศอินโดนีเซีย
หรือประเทศนิวซีแลนด แตในปจจุบันนี้เขาใจวาจากเหตุการณแผนดินไหวในจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผานมา จะทําใหความคิดของคนไทยเกี่ยวกับภัยของแผนดินไหวเปลี่ยนไปจากในอดีต
ที่ผานมา
จุลนิติ : ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ
หรือมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม อยางไร ทั้งนี้ เพื่อที่จะหาทางปองกันและเยียวยา
ความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ อั น เกิ ด จากแผ น ดิ น ไหวให เ ป น ไปอย า ง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกวาที่เปนอยูในปจจุบันและอยางยั่งยืน
นายเกียรติศักดิ์ ฯ : ในประเด็นนี้

ทางกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งได ใ ห ค วาม
สําคัญในการเตรียมความพรอมรับมือแผนดิน
ไหวอยางตอเนื่อง หลังจากเหตุแผนดินไหวใน
จังหวัดเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมืองได
หารื อ แนวทางการพิ จ ารณาแก ไขปรั บ ปรุ ง
กฎกระทรวงฯ ตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ซึ่ ง คณะกรรมการควบคุ ม อาคารได กํ า หนด
ประเด็นการแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงฯ และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงฯ
นําประเด็นดังกลาวไปประกอบพิจารณา โดยประเด็นการพิจารณาที่สําคัญ ๓ ประการดวยกัน ดังนี้
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ประการแรกเกี่ยวกับการปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
เนื่องจากในปจจุบันมีขอมูลหรือผลการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวจากหนวยงาน
ตาง ๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับกลุมรอยเลื่อนมีพลังของกรมทรัพยากรธรณี
ที่นอกเหนือจากกลุมรอยเลื่อนในบริเวณที่ ๒ จึงเห็นควร
ใหมีการพิจารณาปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวใน
กฎกระทรวงโดยแยกออกเปน ๒ กรณี กรณีแรกเปนการ
ยกระดับเสีย่ งภัยของบริเวณเฝาระวัง (พืน้ ทีต่ ามแนวกลุม
รอยเลื่อนระนองและกลุมรอยเลื่อนคลองมะรุย) ในพื้นที่
ภาคใต ๗ จังหวัด สวนกรณีที่ ๒ เปนการเพิ่มเติมพื้นที่
ควบคุมตามกลุม รอยเลือ่ นอืน่ นอกเหนือจากกลุม รอยเลือ่ น
ในบริเวณที่ ๒ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีไดมีขอมูลที่ชัดเจน
แลววากลุมรอยเลื่อนอื่นนั้นเปนกลุมรอยเลื่อนที่มีพลัง
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาในเรื่องดังกลาวแลว
เห็ น ว า กลุ  ม รอยเลื่ อ นที่ ก รมทรั พ ยากรธรณี มี ข  อ มู ล
ที่ชัดเจนและสามารถนํามาใชประกอบพิจารณาในการ
ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงครั้งนี้มีเฉพาะกลุมรอยเลื่อน
ระนอง กลุมรอยเลื่อนคลองมะรุย และกลุมรอยเลื่อน
อุ ต รดิตถ โดยผูแ ทนกรมทรัพ ยากรธรณีไดรวบรวมและสงขอมูล ของกลุมรอยเลื่อนดังกลาวให
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อกําหนดระดับความรุนแรงที่เหมาะสมตอไปแลว
สําหรับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยนั้น โปรดดูแผนที่ดังตอไปนี้
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ประการที่ ๒ เกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนประเภทอาคารควบคุม
กฎกระทรวงฯ กําหนดใหอาคารทั่วไปที่มีความสูงตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไปเปนอาคารควบคุม
ตามกฎกระทรวงฯ ซึง่ จากเหตุแผนดินไหวในจังหวัดเชียงรายพบวา อาคารทีเ่ สียหายมีความสูงนอยกวา
๑๕ เมตร ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการทบทวน
ในเรือ่ งการกําหนดความสูงดังกลาว โดยเฉพาะ
อาคารที่กอสราง ในบริเวณที่ ๒ แตสําหรับ
บานเรือนขนาดเล็กที่ไดรับความเสียหายจาก
แผนดินไหวครัง้ นีเ้ ปนจํานวนมากนัน้ สวนใหญ
เปนบานเรือนที่กอสรางโดยชางพื้นบาน ไมมี
วิศวกรคํานวณและออกแบบโครงสรางอาคาร
กฎกระทรวงจึ ง ไม ไ ด กํ า หนดให บ  า นเรื อ น
เหลานั้นตองออกแบบใหสามารถตานทาน
แผนดินไหว เนื่องจากภาครัฐไมตองการสราง
ภาระใหกับประชาชน โดยเฉพาะในการจัดหาวิศวกรมาคํานวณออกแบบโครงสรางอาคาร แตอยางไร
ก็ตาม ในอนาคตการกอสรางบานเรือนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ
ควรไดรบั การยกระดับมาตรฐานใหมคี วามปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ เปนกรณีพเิ ศษ โดยตัวอยางการยกระดับ
มาตรฐานดังกลาวไดแก การเสริมเหล็กปลอกในเสาและในคานใหถ่ขี ึ้น เชน ระยะเรียงของเหล็กปลอก
ในเสาที่เดิมกําหนดไวที่ ๐.๒๐ ม. ก็ใหลดลงเหลือเพียง ๐.๑๐ ม. ขนาดหนาตัดขั้นตํ่าของเสาที่ใชกัน
๐.๑๕ ซม. ก็ใหเพิ่มขนาดเปน ๐.๒๐ ม. หรือกําหนดใหมีการเสริมเหล็กยึดระหวางเสาเข็มกับฐานราก
รวมถึงการกําหนดลักษณะและรูปทรงอาคารทีเ่ หมาะสม ซึง่ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจดั ทําแนวทาง
ดังกลาวไวแลวในลักษณะของคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการกอสรางบานเรือนขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัย
แผนดินไหว ซึ่งจะเผยแพรและประชาสัมพันธตอไป
ประการสุ ด ท า ยเกี่ ย วกั บ การตรวจประเมิ น
อาคารเกา
กฎกระทรวงไมไดบังคับใหอาคารเกาหรืออาคาร
ทีม่ อี ยูเ ดิมกอนกฎกระทรวงประกาศใชบงั คับตองไดรบั การ
เสริมความมั่นคงแข็งแรงในการตานทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว อันทําใหเกิดปญหาสงสัยวา หากเกิด
แผนดินไหวรุนแรงขึน้ อาคารเกาเหลานัน้ จะมีความปลอดภัย
ตอผูใชสอยอาคารหรือไม เพียงใด ซึ่งปญหานี้ไมไดเปน
ปญหาที่เกิดเฉพาะกับประเทศไทยเทานั้น แมแตประเทศ
อื่ น ที่ อ ยู  ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แผ น ดิ น ไหวที่ รุ น แรงกว า
ประเทศไทย เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน
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หรือประเทศนิวซีแลนด ก็เผชิญกับปญหานีด้ ว ยเชนกัน และพยายามหาแนวทางหรือมาตรการทีเ่ หมาะ
สมและเปนที่ยอมรับกัน ซึ่งในเรื่องนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองไดใหความสําคัญและมีความเห็นวา
การตรวจประเมินอาคารเกาหรืออาคารที่มีอยูเดิมเปนเรื่องที่จําเปน เจาของอาคารจะตองจัดใหมี
การตรวจประเมินอาคาร และสงผลการประเมินอาคารใหกับเจาพนักงานทองถิ่น ในเบื้องตนอาจมี
การกําหนดอาคารบางประเภท เชน อาคาร ๙ ประเภท ตามกฎหมายวาดวยการตรวจสอบอาคาร อาทิ
อาคารสูง อาคารขนาดใหญพเิ ศษ ซึง่ การดําเนินการในสวนนีอ้ าจจะตองแยกเปนกฎกระทรวงอีกฉบับหนึง่
โดยการออกขอบังคับในลักษณะนี้ตองกําหนดเฉพาะในสวนที่มีความสําคัญและเทาที่จําเปนจริง ๆ
เทานั้น
จุลนิติ : บทสรุปขอเสนอแนะ
นายเกียรติศก
ั ดิ์ ฯ : หากกลาวโดยสรุปแลวกฎกระทรวงกําหนดการรับนํา้ หนัก ความตานทาน

ความคงทนของอาคารและพืน้ ดินทีร่ องรับอาคารในการตานทานแรงสัน่ สะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึง่ ออกตามแหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นัน้ เปนตัวอยางของมาตรการทางกฎหมาย
ที่ออกมาเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยใหกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว ซึ่งภาครัฐได
ดําเนินการแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง
แตกย็ งั มีภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติอนื่ ทีย่ งั คง
เปนภัยคุกคามตอชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของประชาชน ซึ่งหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจะตองนําไปพิจารณาควบคุม
ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
สรางความสมดุลระหวางความปลอดภัย
และการจํากัดสิทธิของประชาชน โดยมี
เปาหมายหลักเพือ่ เสริมสรางความปลอดภัย
ตอสาธารณะในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติตาง ๆ
เปนสําคัญ
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