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  บทท่ี 7 
อุทกภัยและภัยพิบัติ 

 

 

นายกิตติศักดิ์  บริบูรณ์เกษตร 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

 
เนื่องด้วยภูมิประเทศของประเทศไทยอยู่บริเวณเขตร้อนประกอบกับมีลักษณะเป็นแหลมยื่นไป

ในทะเล ทางด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านทิศตะวันตกเป็นทะเล
อันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ท้าให้ในแต่ละปีประเทศไทยมักจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ลมมรสุม ได้แก่  
ในช่วงฤดูฝน เริ่มตั งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคมถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม  กรมอุตุนิยมวิทยา
จะประกาศให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นฤดูฝนและได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท้าให้เกิดฝนตกบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก หากมีปริมาณน ้าฝนสะสมจ้านวนมาก ก็จะท้าให้เกิดอุทกภัย ได้แก่ น ้าท่วม
ฉับพลัน น ้าท่วมขัง น ้าล้นตลิ่ง น ้าป่าไหลหลาก น ้าไหลหลาก เกิดผลกระทบต่อประชาชน  

 

ธรรมชาติของน ้า ต้องการ 2 อย่าง คือ (1) ต้องการที่อยู่ และ (2) ต้องการที่ไป  ตามธรรมชาติ 
น ้าไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่้า น ้าจากภาคเหนือไหลลงสู่ภาคกลางเพ่ือออกสู่ทะเล ในกรณีที่มีฝนตกหนักมาก ท้าให้มี
ปริมาณน ้าฝนสะสมมาก แล้วท้าให้เกิดอุทกภัยเกิดผลกระทบต่อประชาชน หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ด้าเนินการในการจัดการสาธารณภัยตามวัฏจักรการจัดการ
สาธารณภัย โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี  
(1) ก่อนเกิดภัย ท้าการป้องกัน และลดผลกระทบ และเตรียมความพร้อม (2) ขณะเกิดภัย รับมือ และจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน และ (3) หลังเกิดภัย ท้าการฟ้ืนฟูบูรณะ  ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย แบ่งระดับ
ความรุนแรง ของสาธารณภัยเป็น 4 ระดับ ดังนี  ระดับที่ 1 สาธารณภัยขนาดเล็ก รับผิดชอบโดยผู้บริหารระดับ
ท้องถิ่น และนายอ้าเภอ ระดับที่ 2 สาธารณภัยขนาดกลาง รับผิดชอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับที่ 3 สาธารณภัย
ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวางหรือสาธารณภัยที่จ้าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ 
รับผิดชอบ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระดับที่ 4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง 
รับผิดชอบ โดยนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  

ในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
1. ราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส้านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงต่าง ๆ  
2. ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดและอ้าเภอ โดยมีจังหวัดทั งสิ น 76 จังหวัด มีอ้าเภอทั งสิ น 

878 อ้าเภอ  
3. ราชการส่วนท้องถิ่น มี 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) เทศบาล 

(3) องค์การบริหารส่วนต้าบล และ (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา 
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เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย 
ยานพาหนะ ท้าการเผชิญเหตุ ตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก้าหนดไว้ล่วงหน้า  
และรายงานให้นายอ้าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ รวมถึงร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างเคียง หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จะร้องขอความช่วยเหลือจากนายอ้าเภอ เพื่อสั่งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่อ้าเภอสนับสนุนการปฏิบัติดังกล่าว และหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ นายอ้าเภอ
จะรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัด เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติ แบบบูรณาการ ทั งหน่วยงาน ภาครัฐ ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร มูลนิธิ และองค์การสาธารณกุศล รายการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 

ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์สาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรับทราบ ติดตามสถานการณ์ และสามารถสนับสนุน ทรัพยากร
ในการเผชิญเหตุ และจัดการภาวะฉุกเฉินส้าหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ นในประเทศไทย  ในแต่ละปีมักจะสร้าง
ความสูญเสีย ทั งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐ เป็นจ้านวนมาก ดังนั นหากทุกฝ่ายร่วมมือ
ในการป้องกันและลดผลกระทบและเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเกิดภัยก็จะสามารถลดความสูญเสียดังกล่าว 

 

ทั งนี ภาคประชาชนมีความส้าคัญในการป้องกันและลดผลกระทบและการเตรียมความพร้อม 
ก่อนเกิดอุทกภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดท้าโครงการการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐานในพื นที่ 76 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
ในพื นที่เสี่ยงที่อาจเกิดสาธารณภัยคลื่น ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็ด้าเนินการในการบูรณาการทั งบุคลากร 
เครื่องจักรกลสาธารณภัย รวมถึงการบูรณาการในการจัดท้าแผนเผชิญเหตุ และการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบบูรณาการอีกด้วย ดังนั นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ทั งหน่วยงาน
ราชการ ประชาชน  ส้าหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหน่วยงานกลางในการด้าเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศจงึได้ด้าเนินการจัดตั งส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนต้องการ
ความช่วยเหลือ สามารถโทรศัพท์สายด่วนนิรภัยหมายเลข 1784 


