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 วิทยากรบรรยาย 

นายกติตศัิกดิ์  บริบูรณ์เกษตร  
ผู้อ านวยการส่วนกองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 



โลกของเรา 



ภัยพิบัติที่ส ำคัญของประเทศไทย 

อุทกภัย 





















Chiangmai 

ง 









มหำอุทกภัย ปี 2554 

พื้นที่ประสบภัย 65 จังหวัด 684 อ ำเภอ 4,920 ต ำบล 43,636 หมู่บ้ำน   

http://cdn.learners.in.th/assets/comments/000/732/410/original_0919.jpg?1321282417


นครสวรรค์ 
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ปทุมธำน ี
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พระนครศรีอยุธยำ 
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ลพบุร ี
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นนทบุร ี
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กทม. 
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พำยุลูกเห็บ อ.เมือง จ. พะเยำ 8 เมษำยน 2555 



ดินโคลนถล่มปี 2554  
อ.น้ ำปำด จ.อุตรดิตถ์ 





ไฟป่า เมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย  
ประเทศออสเตรเลีย 



แผ่นดินไหว เมือง หยิงเจียง มณฑล ยูนนำน  
สำธำรณรัฐประชำชนจีน  



วำตภัย : พำยุไตฝุ่นวำชิ ฟิลิปปินส์ 



วำตภัย : พำยุทอร์นำโด สหรัฐอเมริกำ  



 เหตุเพลิงไหม้พื้นที่พกัพงิชัว่ครำวจำกกำรสู้รบ บ้ำนแม่สุริน บ้ำนห้วยฟำน 
หมู่ที่ 5 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

















      เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2556  เวลำ 06.50 น. เกิดเหตุท่อรับน้ ำมันดิบขนำด16 นิ้ว  
รั่วที่บริเวณทุ่นรับน้ ำมันดิบ (Single Point Mooring) ซึ่งอยู่ห่ำงจำกชำยฝั่งท่ำเรือ 
มำบตำพุดไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมำณ 20 กิโลเมตร 







พลุระเบิดสุพรรณบุรี 24 มกรำคม 2555 



หมอกควัน ไฟ่ป่ำ จ.เชียงใหม ่
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ภัยด้ำนควำมมั่นคงที่  
จ.ศรีสะเกษ 



กรณศึีกษา : เหตุการณ์สึนาม ิ26 ธ.ค.2547 

26 ธ.ค.47 เวลา 07.58 น.เกดิ
แผ่นดนิไหวใต้ทะเลขนาด 9 ริคเตอร์ 
เหนือเกาะสุมาตรา ท าให้เกดิสึนามิถล่ม
ชายฝ่ังของ 11 ประเทศ ในมหาสมุทร
อินเดยี จัดเป็นเหตุการณ์แผ่นดนิไหวที่
รุนแรง อันดบั 5 ของโลก 



Thailand 



High-resolution Satellite Image of Tsunami affected areas 







10:05 hours 
Max. height  
4 - 10.6 m  

(12-32 feet) 

http://www.aviation.go.th/rbm/tsunami_files/tsunami.htm#4 

Tsunami hit Thailand 









Province No. of Deaths 

Ranong 160 

Phang Nga 4,225 

Phuket 279 

Krabi 721 

Trang 5 

Satun 6 

Total 5,396 

reported by the Thai authorities Official figures as at 24 March 

Photo from http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Souththailand.GIF 

The number of deaths in Thailand 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Souththailand.GIF
























 











กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 



หาดป่าตองหลังเกิดเหตุ 3 วัน 

(31 ธค.47) 



หาดป่าตอง 1 ปีหลงัเหตกุารณ์ 



“ซานติก้าผบั” 



“ซานติก้าผบั” เวลา 00.40 น. 1 ม.ค. 52 

































ภาพเหตกุารณ์เคร่ืองบินตกท่ีสนามบิน จ.ภเูกต็ 16 ก.ย. 50 







หลักกำรบริหำรจัดกำร 
สำธำรณภัยในประเทศไทย 



การป้องกันและลดผลกระทบ 

(Prevention & Mitigation) 

การฟ้ืนฟูและบูรณะ 

(Rehabilitation & Reconstruction) 

ก่อนเกิดภยั 

การเตรียมความพร้อม 

(Preparedness) 

ขณะเกิดภยั 

หลังเกิดภัย 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

(Crisis management) 

เกิดภยัพบิัต ิ

กระบวนทศันใ์นการจัดการภยัพบิัติ (ปัจจุบัน) 



การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ.๒๕๕๐ 

และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

    กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

www.disaster.go.th สายด่วน 1784   



มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

โดยใหย้กเลิกกฎหมาย ๒ ฉบบั ดงันี้  
 

พ.ร.บ.ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

พ.ร.บ.ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พ.ร.บ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

                    กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  



 “สำธำรณภัย” หมำยควำมว่ำ อัคคีภัย วำตภัย 

อุทกภัย ภัยแล้ง  โรคระบำดในมนุษย์ โรคระบำดสัตว์ โรคระบำด
สัตว์น้ ำ กำรระบำดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบ
ต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำเกิดจำกธรรมชำติ มีผู้ท ำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ 
หรือเหตุอื่นใด  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำยของ
ประชำชนหรือควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของประชำชนหรือ   
ของรัฐ และให้ควำมหมำยรวมถึง ภัยทำงอำกำศ และกำรก่อ
วินำศกรรมด้วย 

มำตรำ 4 : นิยำม “สำธำรณภัย” 



แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๘   
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แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แผน 

ปภ.๕๘ 
บทท่ี ๑ 

บทท่ี ๒ 

บทท่ี ๓ 

บทท่ี ๔ บทท่ี  ๕ 

บทท่ี ๖ 

บทท่ี ๗ 

บทท่ี ๘ 

ภาคผนวก 



Prevention 



ระดบัความรนุแรงของสาธารณภยัและระดบัการจดัการ 
ระดบั ความรนุแรง การจดัการ 

1. สาธารณภยัท่ีเกิดขึน้ทัว่ไปหรือมีขนาดเลก็ ผอ.ท้องถ่ิน ผอ.อ าเภอ ผช.ผอ.กทม. 
สามารถควบคมุสถานการณ์และ
จดัการระงบัภยัได้โดยล าพงั 

2. สาธารณภยัขนาดกลาง ผอ.ในระดบั 1 ไม่สามารถควบคมุ
สถานการณ์ได้ ผอ.จงัหวดั และ/หรือ 
ผอ.กทม. เข้าควบคมุสถานการณ์ 

3. สาธารรภยัขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบรนุแรง
กว้างขวาง หรือสาธารณภยัท่ีต าเป็นต้องอาศยั
ผูเ้ช่ียวชาญหรืออปุกรณ์พิเศษ 

ผอ.ในระดบั 2 ไม่สามารถควบคมุ
สถานการณ์ได้ ผอ.กลาง และ/หรือ 
ผบ.ปภ.แห่งชาติ เข้าควบคมุ
สถานการณ์ 

4. สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบร้ายแรง
อย่างย่ิง 

นรม. หรือ รอง นรม. ท่ี นรม.
มอบหมาย ควบคมุสถานการณ์ 



การยกระดบัการจดัการสาธารณภยั 

ประชากร 

ความซบัซอ้น 

ศกัยภาพดา้นทรพัยากร 

การพิจารณาตดัสินใจ 

ของผูบ้ญัชาการ 

พื้ นที่ จ านวนพื้ นที่ที่ไดร้บัความเสียหาย 

จ านวนและลกัษณะประชากรในพื้ นท่ี 

ความยากง่าย สถานการณแ์ทรกซอ้น เงือ่นไขทาง

เทคนิคของสถานการณ ์

ความสามารถในการปฏิบติังาน ก าลงัคน เคร่ืองมือ 

อุปกรณ ์งบประมาณ 

การประเมินสถานการณ ์

ทั้งนี้  ใหใ้ชเ้กณฑเ์งือ่นไขขา้งตน้อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างประกอบกนัเป็นเกณฑใ์น

การน าเสนอผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ /นายกรฐัมนตรี พิจารณา

ตดัสินใจในการยกระดบัการจดัการสาธารณภยัเป็น ระดบั 3-4 



บกปภ.ช.       

กอปภ.จ 

กอปภ.อ. 

กอปภ.ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพื้ นที ่      

ทน. 

กอปภ.กทม. 

ทต. ทม. อบต. พทัยา 

กอปภ.กลาง 



ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณอ์ าเภอ 

องคก์รปฏิบติัในการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 

กอปภ.ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งพื้ นที ่      

ทน. ทต. ทม. อบต. พทัยา 

ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณส่์วนหนา้จงัหวดั / กทม. 

กอปภ.กลาง 

กองบญัชาการ ปภ.แห่งชาติ 

ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณส่์วนหนา้จงัหวดั / กทม. 

ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณจ์งัหวดั / กทม. 





ผูบ้ญัชาการ/

ผูอ้ านวยการ 

ที่ปรึกษา/

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ศูนยป์ระสานการปฏิบติั ศูนยข์อ้มูลประชาสมัพนัธร่์วม 

โครงสรา้ง บก.ปภ.ช./ศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ ์

(จงัหวดั/อ าเภอ) 

ส่วนอ านวยการ ส่วนปฏิบติัการ ส่วนสนบัสนุน 





089-9696784 
081-5385345 


