
ตัวอย่างความเสียหายของอาคารจากเหตุ
แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑. บทน�า

	 แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติท่ีไม่อาจถือว่าเป็น

ภยัทีไ่กลตวักบัคนไทยอกีต่อไป	ดงัจะเหน็ได้จากแผ่นดินไหว	

ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีผลกระทบ	

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	

เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท่ียอดเกาะสุมาตราเมื่อวันที่	 ๒๖	

ธนัวาคม	๒๕๔๗	ท�าให้เกดิคลืน่ยกัษ์สนึามสิร้างความเสียหาย	

กฎหมายเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร

ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
                ของประเทศไทย

ส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร		กรมโยธาธิการและผังเมือง

กับพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยในหลายจังหวัด	

หรือเหตุแผ่นดินไหวขนาด	 ๖.๓	 ริกเตอร์	 เมื่อวันที่	 ๕	

พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 ในอ�าเภอพาน	 จังหวัดเชียงราย		

ซึ่งท�าให้อาคารในจังหวัดเชียงรายเสียหายหรือพังทลาย	

ลงมาเป็นจ�านวนมาก
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อาคารตดัสนิใจยกร่างกฎกระทรวงวางข้อก�าหนดความม่ันคง	

แข็งแรงของอาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนจากแผ่น

ดินไหวขึ้น	การยกร่างกฎกระทรวงแล้วเสร็จเมื่อต้นปี	๒๕๒๙	

โดยรายละเอียดเชิงเทคนิคได้อาศัยข้อก�าหนดใน	 Uniform	

Building	Code	แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นข้อมูลในการ

ยกร่าง	และได้ก�าหนดพืน้ทีเ่สีย่งภยัแผ่นดินไหวรวมทัง้สิน้	๕๓	

จงัหวดั	แต่ปรากฏว่าร่างดงักล่าวไม่ผ่านการพจิารณาจากคณะ

รัฐมนตรี	 และส่งร่างกลับให้กรมโยธาธิการพิจารณาทบทวน	

และแก้ไขอกีหลายครัง้โดยเฉพาะการพจิารณาเกีย่วกบัผลกระทบ	

เชิงเศรษฐกิจ	 ที่ท�าให้ราคาค่าก่อสร้างอาคารต้องเพิ่มมากขึ้น		

รวมทั้งในขณะนั้นหลายฝ่ายมีความเห็นว่า	 ประเทศไทย	

มคีวามเสีย่งต่อภยัแผ่นดนิไหวน้อยเมือ่เทยีบกบัประเทศอ่ืนท่ี

มคีวามเส่ียงมากกว่า	เช่น	ประเทศสหรัฐอเมริกา	หรือประเทศ

ญีปุ่น่	ในทีส่ดุคณะกรรมการฯ	ได้แก้ไขข้อก�าหนดโดยลดพืน้ที่

เสี่ยงภัยลงเหลือเพียง	๑๐	จังหวัด	(เฉพาะพื้นที่ตามแนวรอย

เลือ่นต่างๆ	ภายในประเทศ	ได้แก่	พืน้ทีใ่นจงัหวดัภาคเหนอื	๙		

จงัหวดัและจงัหวดักาญจนบรุ)ี	และลดรายละเอยีดเชงิเทคนคิลง		

เพื่อให้ข้อก�าหนดในร่างสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติได้อย่าง	

แท้จริง	 รวมทั้งเมื่อวันที่	 ๑๑	 กันยายน	 ๒๕๓๗	 ได้เกิดเหตุ	

แผ่นดินไหวขนาด	๕.๑	 ริกเตอร์	 มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากตัว	

อ�าเภอพาน	จังหวดัเชยีงราย	ประมาณ	๒๐	กโิลเมตร	เหตคุรัง้นัน้	

ท�าให้อาคารหลายหลังในอ�าเภอพานได้รับความเสียหาย		

ส่งผลให้ร่างกฎกระทรวงผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

และผ่านขัน้ตอนในการด�าเนนิการ	จนออกมาเป็นกฎกระทรวง		

ฉบับที่	๔๙	 (พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๑๑	

พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 รวมระยะเวลาในการด�าเนินการ

ของกฎกระทรวงฉบบัที	่๔๙	(พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ	ทัง้สิน้กว่า	๑๔	ปี	

	 ต่อมาในปี	๒๕๔๕	คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่ง

ชาตไิด้เสนอคณะกรรมการควบคมุอาคารให้พจิารณาปรบัปรงุ

กฎกระทรวงฉบับที่	๔๙	(พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ	ให้มีความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น	โดยขอให้ขยายพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวให้ครอบคลุม

ถงึกรงุเทพมหานครและเขตปรมิณฑลด้วย	เนือ่งจากมีผลการ

ศึกษาพบว่า	กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีความเสี่ยง

ภัยจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระยะไกล	 แรงสั่นสะเทือนจาก

แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ท่ีมีศูนย์กลางอยู่นอกประเทศ	 ท�าให้

ชั้นดินแข็งหรือชั้นหินใต้กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

	 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและ

ผงัเมอืงได้ด�าเนนิมาตรการเตรยีมความพร้อมรบัมอืภยัแผ่น

ดินไหวอย่างต่อเนื่อง	 โดยมาตรการท่ีส�าคัญและถือได้ว่า

เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาตรการหนึ่ง	 ได้แก่	

มาตรการด้านกฎหมายเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคาร

และสิ่งปลูกสร้างในพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวให้มีความ

มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหว	 ซึ่งในปัจจุบันได้	

มีกฎหมายในลักษณะดังกล่าวอยู ่แล้วฉบับหนึ่ง	 ได้แก	่	

กฎกระทรวง	ก�าหนดการรบัน�า้หนกั	ความต้านทาน	ความคงทน	

ของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน	

แรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐	ออกตามความ	

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	(ต่อแต่นี้ไป

จะขอเรยีกสัน้ๆ	ว่า	กฎกระทรวงฯ	แผ่นดนิไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐)		

ซึง่มีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัท่ี	๓๐	พฤศจกิายน	๒๕๕๐	เป็นต้นมา		

ส�านักควบคุมและตรวจสอบอาคารเห็นว่า	 กฎกระทรวง

ดังกล่าวเป็นกฎหมายเฉพาะ	 และยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลาย

กับประชาชนทั่วไปนัก	 แม้แต่วิศวกรและสถาปนิกอีกเป็น	

จ�านวนมากท่ียงัไม่ทราบรายละเอยีดเกีย่วกบักฎหมายดงักล่าว		

จึงได้จัดท�าบทความน้ีข้ึน	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะน�า

กฎหมายฉบับดังกล่าว	 รวมทั้งความเป็นมา	 รายละเอียด	

และเนื้อหาหลักส�าคัญ	ส�าหรับให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน�าไป

ใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย

๒. ความเป็นมาของกฎกระทรวง

	 	 ก่อนทีก่ฎกระทรวงฯ	แผ่นดนิไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐		

จะประกาศบงัคบัใช้นัน้	ได้มกีฎกระทรวงในเรือ่งดงักล่าวแล้ว		

คือ	 กฎกระทรวงฉบับท่ี	 ๔๙	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๐)	 ออกตาม	

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	

อันถือได ้ว ่ า เป ็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุม	

การก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวฉบับแรก

ของประเทศไทย	 โดยจุดเริ่มต้นของการออกกฎกระทรวง

ฉบับที่	 ๔๙	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๐)ฯ	 มาจากเหตุแผ่นดินไหว	

เมื่อวันที่	 ๒๒	 เมษายน	 ๒๕๒๖	 ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ทาง

เหนือของเขื่อนศรีนครินทร์	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เหตุครั้ง

นั้นท�าให้กรมโยธาธิการ	 (เดิม)	 โดยคณะกรรมการควบคุม
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เกิดการสั่นสะเทือน	 ถึงแม้การสั่นสะเทือนของชั้นดินแข็ง

ดังกล่าวไม่สูงนัก	 แต่จากสภาพดินฐานรากส่วนบนเป็น

ดินเหนียวอ่อนหนาท�าให้สามารถขยายแรงสั่นสะเทือน

ดังกล่าวให้สูงขึ้นได้	 ซึ่งเป็นความเสี่ยงภัยในลักษณะเดียว

กับของกรุงเม็กซิโก	 ซึ่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่	

๑๙	กันยายน	๒๕๒๘	ที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจาก	

กรุงเม็กซิโกถึง	 ๓๕๐	 กิโลเมตร	 แต่ได้สร้างความเสียหาย	

กับกรุงเม็กซิโกอย่างรุนแรง	 มีผู ้เสียชีวิตกว่าหมื่นคน		

คณะกรรมการควบคุมอาคารจึงได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง	

ข้อก�าหนดในกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๔๙		(พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ	ให้มีความ	

เหมาะสมมากขึน้	ซึง่ใช้เวลาในการยกร่างประมาณ	๒	ปี	หลงั

จากนั้นใช้เวลาอีกประมาณ	๒	 ปีในการผ่านกระบวนการ	

ในการออกกฎหมาย	 ออกเป็นกฎกระทรวงก�าหนดการรับ

น�้าหนัก	ความต้านทาน	ความคงทนของอาคารและพื้นดิน

ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่น

ดินไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยกฎกระทรวงฉบับหลัง	ได้ยกเลิก

กฎกระทรวงฉบับที่	๔๙	(พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ	และมีผลบังคับใช้

ตัง้แต่วนัที	่๓๐	พฤศจกิายน	๒๕๕๐	จะเหน็ว่าการพจิารณา

การแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่	๔๙	(พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ		

ใช้เวลาประมาณ	 ๔	 ถึง	 ๕	 ปี	 ไม่ยาวนานเหมือนการ	

ยกร่างครั้งแรก

๓. รายละเอียดที่ส�าคัญของ

 กฎกระทรวงฯ แผ่นดินไหว 

 พ.ศ. ๒๕๕๐

	 กฎกระทรวงฯ	 แผ่นดินไหว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐		

มีเนื้อหาหลักที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

	 (๑)		 พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

	 	 	 พื้นที่ เสี่ยงภัยแผ ่นดินไหวที่ก�าหนดใน	

กฎกระทรวงสามารถแยกออกได้เป็น	๓	บรเิวณ	ครอบคลุมพืน้ที่	

๒๒	จังหวัด	ตามระดับความเสี่ยงภัยจากน้อยไปมาก	ดังนี้	

	 	 	 “บริเวณเฝ้าระวัง”	 เป็นพื้นที่หรือบริเวณ

ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว	ได้แก่	จังหวัดกระบี่	

จังหวัดชุมพร	 จังหวัดพังงา	 จังหวัดภูเก็ต	 จังหวัดระนอง	

จังหวัดสงขลา	และจังหวัดสุราษฎร์ธานี	รวม	๗	จังหวัด

	 	 	 “บริเวณที่	๑”	เป็นพื้นที่หรือบริเวณที่เป็น

ดินอ่อนมาก	และได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล	

ได้แก่	 กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดนนทบุรี	 จังหวัดปทุมธานี	

จงัหวดัสมทุรปราการ	และจงัหวดัสมทุรสาคร	รวม	๕	จงัหวดั	

	 	 	 “บริเวณที่	๒”	เป็นพื้นที่หรือบริเวณที่อยู่

ใกล้รอยเลื่อน	 ได้แก่	 จังหวัดกาญจนบุรี	 จังหวัดเชียงราย	

จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดตาก	 จังหวัดน่าน	 จังหวัดพะเยา	

จังหวัดแพร	่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดล�าปาง	และจังหวัด

ล�าพูน	รวม	๑๐	จังหวัด

บริเวณที่ ๒
รวม ๑๐

บริเวณที่ ๑
รวม ๕

บริเวณเฝ้าระวัง
รวม ๗

พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ที่มา:  แผนที่รอยเลื่อน กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๔๙
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การค�านวณแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงฯ 
แผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐

ขั้นตอนที่สอง:
กระจายผลรวมของแรง V 
ไปที่ระดับชั้นต่างๆ

ขั้นตอนที่หนึ่ง:
ค�านวณผลรวมของแรง
สั่นสะเทือน

	 (๒)		 ประเภทอาคารควบคุม

	 	 	 ส�าหรับประเภทของอาคารที่กฎหมาย

ก�าหนดให้ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถต้านทาน

การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเป็นการเฉพาะ	 ได้แก	่

อาคารที่มีบุคคลเข้าไปใช้สอยเป็นจ�านวนมาก	เช่น	อาคาร

สาธารณะ	 อาคารชุมนุมคน	 บางชนิด	 อาคารที่หากเกิด

ความเสยีหายแล้วอาจก่อให้เกดิอนัตรายกบัสาธารณะ	เช่น	

อาคารเกบ็วตัถอุนัตราย	อาคารท่ีมคีวามสงูตัง้แต่	๑๕	เมตร

ขึ้นไป	 รวมถึงโครงสร้างอาคารประเภทเข่ือนและสะพาน	

โดยการก�าหนดประเภทอาคารควบคุมจะแยกตามบริเวณ

เสี่ยงภัยต่างๆ	 เนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มีต่อ

อาคารประเภทต่างๆ	ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน

	 (๓)		 ข ้อก�าหนดเกี่ยวกับการออกแบบและ

ค�านวณ

	 	 	 กฎกระทรวงฯ	 แผ่นดินไหว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐		

ก�าหนดให้ผู้ออกแบบและค�านวณโครงสร้างต้องพิจารณา

ปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 การจัดรูปทรงอาคารให้มี

เสถียรภาพต่อการสั่นสะเทือน	 การให้รายละเอียดชิ้นส่วน

ต่างๆ	ของโครงสร้างอาคารเพือ่ให้โครงสร้างสามารถโยกตวั

ได้มากขึน้เม่ือเกิดแผ่นดนิไหว	โดยรายละเอยีดเชงิเทคนคิใน

เรือ่งดงักล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานประกอบการออกแบบ

อาคารเพ่ือต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง	หรือ	มยผ.	๑๓๐๑	

	 นอกจากนี้กฎกระทรวงฯ	 ยังได้ก�าหนดวิธีการ

ค�านวณแรงสัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหวทีก่ระท�ากบัอาคาร

ตามลักษณะและรูปทรงอาคาร	 เช่น	 อาคารท่ีเป็นตึกหรือ

โรงเรือนที่มีรูปทรงสม�่าเสมอ	 (อาคารที่มีรูปทรงเรียบง่าย	

มีความสมมาตร	 ไม่มีส่วนหักและส่วนเว้า	 ไม่มีการเปลี่ยน

ก�าลังหรือหน้าตัดของเสาระหว่างชั้นอย่างกระทันหันหรือ

อย่างมนียัส�าคญั)	ผูค้�านวณและออกแบบโครงสร้างสามารถ

ใช้สูตรการค�านวณอย่างง่ายที่ก�าหนดในกฎกระทรวงฯ	 ได้	

แต่หากอาคารมรูีปทรงทีซั่บซ้อนหรือรูปทรงทีไ่ม่สม�า่เสมอ	

ผู้ค�านวณและออกแบบต้องใช้วธิกีารค�านวณเชงิพลศาสตร์	

(Structural	Dynamic)	และผู้ค�านวณออกแบบต้องได้รับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่

ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป	 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง	

ได้จัดท�าข้อก�าหนดเกี่ยวกับวิธีการค�านวณดังกล่าวไว้แล้ว	

ในมาตรฐานการออกแบบอาคารเพ่ือต้านทานการสั่น

สะเทือนของแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมือง	

หรือ	มยผ.	๑๓๐๑
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มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
เกี่ยวกับการออกแบบอาคารต้านทาน
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

	 (๔)		 อาคารที่ได้รับการยกเว้น

	 	 	 กฎกระทรวงฯ	แผ่นดินไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐	ใช้

ควบคมุเฉพาะอาคารทีไ่ด้รบัใบอนญุาตภายหลงักฎกระทรวงฯ		

มีผลบังคับ	 (๓๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๐)	 อาคารที่ก่อสร้าง	

ไว้แล้ว	หรอือาคารทีม่อียูเ่ดมิ	หรอือาคารทีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ก่อนหน้านี้	ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง	

๔ .  กฎกร ะทรวง  ก� า หนด 

หลกัเกณฑ์การอนญุาตดดัแปลง

อาคาร เพื่อเสริมความมั่นคง 

แข็งแรงของอาคารให้สามารถ

ต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 

พ.ศ. ๒๕๕๕

	 นอกจากกฎกระทรวงฯ	แผ่นดนิไหว	พ.ศ.	๒๕๕๐	

แล้ว	กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธกิารและผังเมอืงยงั

ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการเสริมความมั่นคงแข็งแรง

ของอาคารเก่าหรืออาคารที่มีอยู่เดิมให้สามารถต้านทาน

แรงสัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหว	ได้แก่	กฎกระทรวง	ก�าหนด

หลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร	 เพื่อเสริมความ

มั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือน

จากแผ่นดินไหว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ซึ่งการออกกฎกระทรวง

ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของอาคารที่ต้องการเสริม

ความมัน่คงแขง็แรงให้สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทอืนจาก	

แผ่นดินไหวและเข้าข่ายเป็นการดัดแปลงอาคาร	 สามารถ
ด�าเนินการได้โดยไม่ติดขัดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่บังคับใช	้
ในขณะยื่นขออนุญาตท�าการดัดแปลงอาคาร	 เช ่น		
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพื้นที่ว่างภายนอกอาคาร	 แนวอาคาร	
และระยะต่างๆ	 ของอาคาร	 โดยกฎกระทรวงฯ	 ก�าหนด
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตดัดแปลง
อาคารดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมาย	
ว่าด้วยการควบคมุอาคารทีใ่ช้บงัคบัในขณะทีไ่ด้รบัอนญุาต
ให้ก่อสร้าง	 หรือดัดแปลงอาคารครั้งหลังสุด	 กฎกระทรวง
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๑	ธันวาคม	๒๕๕๕

๕. บทส่งท้าย

	 กฎกระทรวง	ก�าหนดการรบัน�า้หนกั	ความต้านทาน		
ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐		
ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒		
เป็นตัวอย่างกฎหมายทีอ่อกมาเพือ่เสริมสร้างความปลอดภยั	
ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	 ซึ่งภาครัฐ	
ได้ด�าเนนิการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง	แต่กย็งัมภียัพบิตัิ	
ทางธรรมชาติอืน่ทีย่งัคงเป็นภยัคุกคามต่อร่างกาย	ชวีติ	และ
ทรัพย์สินของประชาชน	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง	
น�าไปพจิารณาควบคมุให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั		
สร้างความสมดลุระหว่างความปลอดภยัและการจ�ากดัสทิธิ
ของประชาชน	โดยมีเป้าหลักเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ต่อสาธารณะในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติต่างๆ	เป็นส�าคัญ
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