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ง 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในกรอบนโยบาย   
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาความรู้ความเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์
ในการบริหารจัดการสาธารณภัย และ การก าหนดแนวนโยบายการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทย 
ในระยะต่อไป โดยท าการศึกษานโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและประเด็นยุทธศาสตร์การเตรียม       
ความพร้อมในกรอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) จาก     
การวิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร และการออกแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจระดับความรู้ความเข้าใจระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) ดังนี้ ส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนวางแผน 
(Planning) ส่วนส่งก าลังบ ารุง (Logistics) และ ส่วนการเงิน/การบริหาร (Financial/Administration)  

ผลการศึกษาพบว่า  
๑. ระดับหน่วยงาน หน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านสาธารณภัยส่วนใหญ่ ในระดับ

นโยบายและระดับจังหวัดได้ตระหนักถึงความส าคัญระบบการเตรียมพร้อมเผชิญกับสาธารณภัยโดย
การปรับปรุงแผนที่เกี่ยวข้อง การเตรียมทรัพยากรด้านต่างๆ และ การฝึกซ้อม ซึ่งสะท้อนถึง         
การมีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

๒. ระดับบุคคล พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจประเด็นการวางแผน การปฏิบัติการ การส่งก าลังบ ารุง และ การเงิน/          
การบริหาร มีความรู้ความเข้าใจระบบบัญชาการโดยเฉพาะประเด็นการมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน 
การน าบทเรียนการฝึกซ้อมมาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ และที่ส าคัญผู้บัญชาการเหตุการณ์ควรทราบ
สถานการณ์และแนวโน้มของสถานการณ์และความรุนแรงของภัย 

  
 
 
 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การเตรียมพร้อมได้ให้ความส าคัญกับการที่คนในชาติมีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญกับปัญหา     
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของประชาชน จ าเป็นต้องมีการคิด วิเคราะห์ 
วางแผน และปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ โดยผนึกก าลังจากทุกหน่วยในประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมและ
เกื้อหนุน การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของชาติ 

การจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทย     
ในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ฉบับนี้ ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ข้อคิด 
มุมมอง ข้อแนะน า ในเชิงวิชาการและประสบการณ์ในการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล และ
ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  กระทรวง              
การต่างประเทศ ผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ได้ให้การสนับสนุน
การศึกษาหลักสูตร นักบริหารการทูตรวมทั้งการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล ฉบับนี้ 
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สารบัญ 
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สารบัญแผนภาพ ฌ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา ๓ 
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา ๔ 
๑.๕  นิยามศัพท์ ๔ 

บทที่ ๒ แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๖ 
๒.๑ แนวคิด ๖ 
๒.๒  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๑๐ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๒๐ 

บทที่ ๓ ผลการศึกษา  ๒๒ 
๓.๑ ส่วนวางแผน ๒๒ 
๓.๒  ส่วนปฏิบัติการ ๓๐ 
๓.๓  ส่วนส่งก าลังบ ารุง ๓๕ 
๓.๔  ส่วนการเงิน/การบริหาร ๓๙ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๔๒ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๔๒ 
๔.๒  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยใน

ระยะต่อไป ๔๔ 
๔.๓ ข้อเสนอแนะการพัฒนางานการศึกษาส่วนบุคคล ๕๐ 

บรรณานุกรม ๕๑ 
ภาคผนวก แบบสอบถามและการตอบแบบสอบถาม ๕๓ 
ประวัติผู้เขียน ๖๐ 



ช 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ ๑ แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับ
กระทรวง ๑๗ ด้าน ๑๔ 



ซ 

สารบัญแผนภูมิ 
 
 

แผนภูมทิี่ ๑ การเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๔  
แผนภูมทิี่ ๒ ผังการบริหารจัดการกรณีสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรงระดับ ๔) ๓๔ 
แผนภูมทิี่ ๓ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ๔๗ 
 



ฌ 

สารบัญแผนภาพ 
 
 

แผนภาพที่ ๑ วัฏจักรของภัยพิบัติ ๖  
แผนภาพที่ ๒ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOP) ๙ 
แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ ๑๐ 
 



 
บทที่ ๑ 
บทน า 

  
 

๑.๑ ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 
ประเทศไทยเผชิญกับความเสี่ยงแนวโน้มการเกิดสถานการณ์ความมั่นคงและสาธารณภัย

ขนาดใหญ่ ท าให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการจัดเตรียม
ความพร้อมของประเทศในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมในแต่ละห้วงเวลา เพ่ือให้ประเทศมี
ความพร้อมรับมือกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่การก าหนดให้มีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ          
พ.ศ.๒๕๑๗ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๐ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และ     
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ     
เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๑  

นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรอบแนวทาง ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดยุทธศาสตร์ แผน และแนวทางรองรับ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ    
การเตรียมพร้อมของชาติ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ในยามปกติเพ่ือบริหาร
จัดการสาธารณภัยร้ายแรงและภัยความมั่นคงโดยให้ความส าคัญกับ ๑) แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
แห่งชาติเป็นแผนหลักรองรับกรณีเกิดสาธารณภัย โดยมี กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ 
๒) แผนป้องกันประเทศเป็นแผนหลักรองรับกรณีเกิดการสู้รบ โดยมี กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยหลัก
รับผิดชอบ ซึ่งกรมการสรรพก าลังกลาโหมได้จัดท า แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกัน
ประเทศเป็นแผนรองรับในการเตรียมทรัพยากรของฝ่ายพลเรือน เพ่ือสนับสนุนกองทัพเมื่อมีการร้องขอ 
และ ๓) นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายรองรับกรณีการก่อการร้าย โดยมี ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ  

ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ    
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ครอบคลุมการเตรียมพร้อมของ
หน่วยงานต่าง ๆ รวม ๑๗ ด้าน เพ่ือเตรียมความพร้อมเผชิญกับสาธารณภัยและให้สนับสนุน        
แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ และเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุม ๔ ยุทธศาสตร์
คือ ๑) การป้องกันและลดผลกระทบ ๒) การเตรียมความพร้อม ๓) การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
และ ๔) การจัดการหลังเกิดภัย 
                                                 

 ๑ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ     
ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๑), หน้า ๒.  



๒ 

โดยที่ สถานการณ์และปัญหาที่กระทบความมั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้มของภัยคุกคามทาง
ทหารอันเกิดจากการสู้รบและการใช้ก าลังทางทหาร และ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้าง อาทิ เหตุการณ์ก่อการร้าย การจลาจล       
สาธารณภัยที่รุนแรง ปัญหาดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหาก ไม่สามารถ
ด าเนินการป้องกันและจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ ท าให้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับนโยบาย      
ความมั่นคงแห่งรัฐในประเด็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ๒ โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้
มีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาการเตรียมพร้อมของประเทศไทย เพ่ือให้พร้อมเผชิญกับสาธารณภัย
และภัยความม่ันคงในห้วงที่ผ่านมา จากการประชุมสัมมนาพบว่าคงมีข้อจ ากัดหลายประการ๓ อาทิ  

๑) ระบบการแจ้งเตือนสาธารณภัยและภัยความมั่นคงที่ชัดเจน แม่นย า และกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่น่าเชื่อถือแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและสาธารณชน  

๒) ระบบการเตรียมแผนและบัญชีทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ การกู้ภัย ผู้เชี่ยวชาญสาขา
ต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ  

๓) ระบบการจัดท าบัญชีระดมสรรพก าลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ 
ที่ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  

๔) การมีระบบกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ การเบิกจ่ายเงิน ที่ ไม่เอ้ือต่อ        
การด าเนินงานของผู้บริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินด าเนินการจัดการปัญหาอย่างรอบคอบ
และเร่งด่วน  

๕) การให้การศึกษาและการเข้าถึงองค์ความรู้ของประชาชนและชุมชน  
๖) การมีประสิทธิภาพของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ในห้วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 

และ หลังเกิดภัย  
ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าว ปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเตรียมพร้อมเป็น

เรื่องที่มีความส าคัญที่ต้องมีการด าเนินการก่อนเกิดเหตุและพร้อมน ามาปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ ของผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อม
ของประเทศที่มีผลต่อระบบการเตรียมพร้อมของประเทศไทย เพ่ือให้สามารถก าหนดนโยบายและ
แนวทางด าเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงทีและเกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประเทศน้อยที่สุด 

 

                                                 

 ๒ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, การพัฒนาระบบการเตรยีมพร้อมของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕), หน้า ๓ - ๔. 
 ๓ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต,ิ “ร่าง ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐),” 
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕, เสนอที่
ห้องวิจิตรวาทการ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๕. (เอกสารไมต่ีพิมพ์เผยแพร่) 



๓ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารจัดการ       

สาธารณภัย 
๑.๒.๒  เพ่ือก าหนดแนวนโยบายการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในระยะต่อไป 
 

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และ ระเบียบวิธีการศึกษา 
๑.๓.๑ ขอบเขตของการศึกษา 

๑)  ศึกษาแผนเตรียมพร้อมของประเทศไทยโดยพิจารณานโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

๒)  ศึกษาการเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกรอบ   
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๒     
การเตรียมความพร้อม  

๑.๓.๒ วิธีด าเนินการศึกษา 
๑)  การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมของชาติ 

แนวคิดการเตรียมพร้อมของไทยในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๘) เอกสารการวิจัย
และการถอดบทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่เก่ียวข้อง 

๒)  การศึกษานโยบายรัฐบาล (ข้อ ๒.๔ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ) และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  

๑.๓.๓ ระเบียบวิธีการศึกษา  
๑.๓.๓.๑ การรวบรวมข้อมูล การประมวล ศึกษา เอกสารทางราชการ (นโยบายรัฐบาล 

นโยบายของหน่วยงานราชการ เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา) เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น  
๑.๓.๓.๒  การออกแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจระดับความรู้ความเข้าใจระบบ       

การเตรียมพร้อม ดังนี้  
๑)  การออกแบบชุดค าถาม จ านวน ๑๐๐ ชุด เ พ่ือศึกษาความรู้      

ความเข้าใจ ระบบการเตรียมพร้อมของประเทศไทยในหัวข้อระบบบัญชาการเหตุการณ์ ( Incident 
Command System) ดังนี้  

(๑) ส่วนปฏิบัติการ (Operation) 
(๒) ส่วนวางแผน (Planning) 
(๓) ส่วนส่งก าลังบ ารุง (Logistics) 
(๔) ส่วนการเงิน/การบริหาร (Financial/Administration)  

๒) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พิจารณากลุ่มตัวอย่างผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมของประเทศไทยในระดับนโยบายและระดับจังหวัด โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความหลากหลายระดับกระทรวง/กรม จ านวน ๕๕ ชุด และ กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานระดับจังหวัด 
จ านวน ๔๕ ชุด จ าแนก ดังนี้  

(๑) กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม โดยพิจารณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



๔ 

แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕๗) แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
ระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน อาทิ กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม (ส านักนโยบายและแผนกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์    
กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) กระทรวงการต่างประเทศ (กลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศ กรมสารนิเทศ) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ)       
กรมประชาสัมพนัธ์  

(๒) กลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัด ออกแบบสอบถามผู้แทนหน่วยงาน  
ที่ปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดๆ ละ ๑๕ ชุด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด 
เกี่ยวกับความความรู้ ความเข้าใจของหน่วยงานเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด      
ในเชิงเปรียบเทียบ ๓ จังหวัด 

๓)  การวิเคราะห์ข้อมูล  
(๑) การศึกษา วิเคราะห์ เอกสารของทางราชการ การประชุม 

สัมมนาของหน่วยงานและสถาบันทางวิชาการ  
(๒) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมาย

ระดับกระทรวง/กรม และ ระดับจังหวัด มาประมวลผล เป็น ค่าร้อยละ 
 

๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา 
๑.๔.๑  การน าผลการศึกษาที่ได้รับจากการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้แทนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมของประเทศมาจัดท าข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ยวกับระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย     
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) 
แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวงและ          
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 

๑.๔.๒ แนวทางการพัฒนานโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติของไทยในระยะต่อไป  
 

๑.๕  นิยามศัพท ์
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการล่วงหน้า

ก่อนเกิดสาธารณภัย เพ่ือเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบ
จากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ๔ 

สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ 
โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน 

                                                 

 ๔ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗      
(ไม่ปรากฏที่พิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๖. 



๕ 

หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐและให้หมายความรวมถึง ภัยทางอากาศและ
การก่อวินาศกรรมด้วย๕ 

 
 
 

                                                 

 ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พระราชบญัญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 



 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
การเตรียมพร้อมของชาติมีความส าคัญที่จะต้องก าหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง 

มาตรการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ ให้พร้อมเผชิญ
กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น การศึกษาแนวคิด นโยบายรัฐบาล แผน มติคณะรัฐมนตรี จึงมี
ความส าคัญในเรื่องการเตรียมพร้อมดังกล่าว 

 
๒.๑ แนวคิด  

๒.๑.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.๑.๑.๑ แนวคิดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ปรากฏในแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) 
โดยแสดงถึงวัฏจักรภัยพิบัติ ดังแผนภาพที่ ๑  

 
  

แผนภาพที่ ๑ วัฏจักรของภัยพิบัติ 
 
ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

ได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อม เพ่ือสร้างระบบการเตรียมความพร้อม และ
แนวทางปฏิบัติในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นและเพ่ือลดภาระในการให้ความช่วยเหลือของ



๗ 

ภาครัฐเมื่อเกิดสาธารณภัย โดยก าหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อม ๘ มาตรการ คือ ๑) การจัดท า
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับชุมชน ๒) การพัฒนาระบบ
การพยากรณ์ และการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น ๓) การพัฒนาศักยภาพ
ระบบสื่อสาร ๔) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ๕) การเตรียมปัจจัยสี่
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๖) การเตรียมสนับสนุนด้านทรัพยากรและพลังงาน ๗) การเตรียมบุคลากรเพ่ือ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ๘) การเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย๑ 

๒.๑.๑.๒ การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย 
๑)  การก าหนดพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ มีหน่วยงานรับผิดชอบและงบประมาณ
ด าเนินการตามภารกิจที่ชัดเจน ส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ของประเทศเป็นระบบ๒โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโครงสร้างองค์กรรองรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน ๑๖ หน่วยงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
จ านวน ๑๘ ศูนย์เขต และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด๓ 

๒) การจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย ได้ก าหนดให้จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ให้ครอบคลุมทุกประเภทภัย เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไป         
ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ การเตรียมบุคลากร การฝึกอบรม 
และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ให้มี      
ความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติเชิงรุก โดยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้จัดการภัย
พิบัติ ได้ในเบื้องต้นโดยน าหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
(Community - Based Disaster Risk Management : CBDRM)๔ 

๓)  การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการฝึก
ในทุกระดับท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ ขั้นตอนการตอบโต้สถานการณ์ภัย ส่งผลให้เมื่อเกิด
ภัยพิบัติสามารถน ามาปรับใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที  

๔)  การพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :ICS) ภายใต้โครงการ ASEAN-US 
Cooperation Project on ICS ในฐานะประเทศน าร่อง (Pilot Country) ประจ าปี ๒๕๕๕๕        

                                                 
๑ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗, (ไมป่รากฏสถานที่
พิมพ์,ไม่ปรากฏวันเดือนปีท่ีพิมพ์) ,หน้า ๓๓ 
๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยั ปี ๒๕๕๔ (ไม่ปรากฏ
สถานท่ีพิมพ์, ไม่ปรากฏวันเดือนปทีี่พิมพ์), หน้า ๑๑. 
๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, รายงานประจ าปี ๒๕๕๕ (ไมป่รากฏสถานท่ีพิมพ์, ๒๕๕๕), หนา้ ๔๘. 
๔ เรื่องเดียวกัน 
๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, รายงานประจ าปี ๒๕๕๕ (ไมป่รากฏสถานท่ีพิมพ์, ๒๕๕๕), หนา้ ๔๘. 



๘ 

โดยท าการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ICS การฝึกอบรมด้านการออกแบบ      
การฝึกซ้อม (Exercise Design) การด าเนินโครงการการบัญชาการเหตุการณ์ในจังหวัดภูเก็ตในฐานะ
จังหวัดน าร่องในการน าระบบบัญชาการเหตุการณ์ปรับใช้ในการจัดการสาธารณภัย 

๒.๑.๒ แนวคิดระบบบัญชาการเหตุการณ์  
บริบทของสาธารณภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน ท าให้การสนองตอบสถานการณ์เหล่านี้จ าเป็นต้องบูรณาการการท างานจากทุกภาคส่วน 
ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและสามารถลด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งค่าเสียโอกาสอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เพ่ือสั่งการ ควบคุม 
และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงเป็น
ระบบปฏิบัติการเพ่ือระดมทรัพยากรไปที่เกิดเหตุ และบริหารจัดการฉุกเฉินเพ่ือพิทักษ์ปกป้องชีวิต 
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (ICS) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหารวิกฤตการณ์ต่างๆ มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน 
ป้องกันความความสับสนในการปฏิบัติการ โดยแบ่งองค์ประกอบ ดังนี้๖ 

๑) ข้อมูลข่าวสาร (Information) 
๒) การประสานงาน (Liaison) 
๓) หน่วยปฏิบัติการ (Operations) 
๔) การวางแผน (Planning) 
๕) การขนส่ง – สนับสนุน (Logistics) 
๖) ความปลอดภัย (Safety) 
๗) การเงิน (Financial Administration) 
นอกจากนี้ Federal Emergency Management Agency สหรัฐอเมริกาได้ให้

ความส าคัญการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures (SOP) และ 
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander System) ในการบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้น    
ดังปรากฏในแผนภาพที่ ๑ และ แผนภาพที ่๒  

 

                                                 
๖ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต,ิ การบริหารเหตุการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์อุทกภัย (ไม่ปรากฏ
สถานท่ีพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒ – ๑๕. 



๙ 

 
 
แผนภาพที่ ๒ ระเบียบวิธีปฏบิัติงาน (Standard Operating Procedures SOP) 



๑๐ 

 
  

แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
 
ที่มา: Federal Emergency Management Agency, “National Incident Management 
System,” เอกสารประกอบการประชุมหารือเรื่องระบบการบังคับการเหตุการณ์ระดับชาติ 
(National Incident Command System Consultation - NIMS Consultation) เสนอที่โรงแรม
รอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่) 

 
กล่าวได้ว่าระบบบัญชาการจ าเป็นต้องมีมาตรฐาน เพ่ือลดข้อบกพร่องของ       

การบริหารจัดการเหตุการณ์มาจาก การติดต่อสื่อสารที่ไม่ดี การขาดกระบวนการวางแผน              
ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีงานล้นมือ และการขาดกระบวนที่จะบูรณาการความต้องการที่จ าเป็นระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี ช่วยประกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ตอบสนองและ ฝ่ายอ่ืนๆ ตลอดจนสัมฤทธิ์ผลของวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธีและการใช้ทรัพยากร          
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒.๒ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑ นโยบายรัฐบาล  
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔    

ให้ความส าคัญ นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ ในประเด็นเรื่องพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ
และระบบป้องกันประเทศ และการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ๗ ดังนี้ 

                                                 
๗ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, การพัฒนาระบบการเตรยีมพรอ้มของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี, หน้า ๓ – ๔. 



๑๑ 

๒.๒.๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ   
ให้มีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุน
ให้กองทัพมีโครงสร้างที่เหมาะสมและมีความทันสมัย ส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้
สามารถบูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้       
ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เอง สนับสนุนสิทธิและหน้าที่ก าลังพลของกองทัพเพ่ือให้เป็นทหาร
อาชีพในระบอบประชาธิปไตยและสามารถผนึกก าลังกับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษา       
ความมั่นคงของประเทศรวมทั้งก าหนดเป็นบทบาทของทหาร ในการช่วยเหลือประชาชน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของก าลังพลทุกระดับให้มี
มาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้ความส าคัญกับการผนึกก าลังกับประชาชนให้มีส่วนร่วม            
ในการรักษาความม่ันคงของประเทศ รวมทั้งก าหนดเป็นบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง 

๒.๒.๑.๒ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  โดยเน้นการบริหาร
วิกฤตการณ์เพ่ือรับมือ ภัยคุกคามต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มากขึ้น      
โดยมุ่งระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ           
เพ่ือป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ รวมถึงให้ความส าคัญ             
ในการเตรียมพร้อมเพ่ือเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน      
ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และอุบัติภัย ทั้งนี้
เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์
กับรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ๘  

๒.๒.๒ นโยบายการการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
๒.๒.๒.๑ การก าหนดแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ประเทศใด ๆ อาจประสบกับภาวะ

ไม่ปกติ ที่จะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศชาติขึ้น ด้วยเหตุนี้ นานาประเทศจึงจ าเป็นต้องมี
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งประเทศ
ไทย โดยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผล
กระทบต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยก าหนดให้มีแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และ นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒.๒.๒.๒ นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๔๘) เป็นกรอบก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการเพ่ือให้การจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือ วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทุกภาคส่วนต้องผนึกก าลังตั้งแต่
ในภาวะปกติ หรือ ยามปกติด้วยการจัดเตรียมระบบป้องกัน บรรเทา ระงับภัย รวมทั้งการฟ้ืนฟูภายหลัง
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ์๙ 

                                                 
๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓ - ๔. 
๙ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายการเตรียมพร้อมของชาติ, (กรงุเทพฯ : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ               
ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๒) ,  หน้า ๓ – ๔. 



๑๒ 

๑)  วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน มีการเตรียมความพร้อม เพ่ือพร้อม
เผชิญกับ สาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง และ สถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ในภาวะปกติ ตลอดจนให้ม ี    
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ก าหนด 
นโยบาย ๔ ประการ ดังนี้๑๐ 

(๑) ประการแรก ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ภัย การบรรเทาภัย การระงับภัยและการฟ้ืนฟูภายหลังจากการเกิดภัยให้พร้อมเผชิญสาธารณภัย       
ภัยด้านความม่ันคง และ สถานการณ์ฉุกเฉิน 

(๒) ประการที่สอง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กร
เอกชน และ ภาคประชาชน มีส่วนร่วมและสนับสนุนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ และ          
แผนป้องกันประเทศ  

(๓) ประการที่สาม หน่วยงานได้ยึดถือส าหรับจัดท าแผนรองรับ        
ในการป้องกันภัย การบรรเทาภัย การระงับภัย และ การฟ้ืนฟูภายหลังจากเกิดสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง
และสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นให้ประสานสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  

(๔) ประการสุดท้าย การบริหารจัดการการเตรียมพร้อมทั้งระบบ      
มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และ ทันท่วงที ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

๒)  แนวทางปฏิบัติ มีด้วยกัน ๔ ประการ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากร การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การจัดท าแผนงาน และ การบริหารจัดการ  

(๑)  แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ให้ ทุกภาคส่วน
มีการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรตั้งแต่ในภาวะปกติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการป้องกันและเผชิญกับภัย  
ที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดท าระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า และน าข้อมูล
ข่าวสารมาวิเคราะห์ การจัดวางระบบด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบหลักและระบบส ารอง
เพ่ือให้สามารถใช้การได้ในทุกสถานการณ์ รวมทั้งประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้ งทางวิชาการ เทคนิค ความรู้  ทักษะ ผู้ เชี่ ยวชาญและการฝึกอบรมส าหรับ                  
เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจ ให้มีศูนย์กลางในการจัดการด้านข่าวสาร         
เพ่ือติดตามและให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถูกต้องรวมถึงการประชาสัมพันธ์       
ท าความเข้าใจกับหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ 

(๒)  แนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้หน่วยงาน    
ของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมและสนับสนุนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติและแผนป้องกัน
ประเทศ และให้ความส าคัญในเรื่องการมีระบบการอพยพและระบบการกู้ภัย ระบบการให้ความช่วยเหลือ
ที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงการมีระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
ส าหรับการจัดส่งความช่วยเหลือ เพ่ือให้สิ่งของต่าง ๆ ได้ไปถึงมือของประชาชนผู้ที่ประสบภัยพิบัติอย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ได้เน้นถึงการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างจิตส านึก การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน        

                                                 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓. 



๑๓ 

โดยจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม ทั้งในและนอกระบบสถาบันการศึกษา เพ่ือให้ประชาชน
ได้ตระหนักรู้ถึงภัยและวิธีป้องกันตนเองเป็นล าดับแรก  

(๓)  แนวทางปฏิบัติการจัดท าแผนงาน เพ่ือให้หน่วยงานจัดท า      
แผนรองรับให้ประสานสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ๒ เรื่อง  

ก) เรื่องแรก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าแผน เพ่ือรองรับ
การด าเนินการตามนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  

ข) เรื่องที่สอง ให้จังหวัดได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับด้านการป้องกันภัย การบรรเทาภัย การระงับภัย และการฟ้ืนฟูภายหลังการเกิดภัย บรรจุใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานในจังหวัดตระหนักถึงความส าคัญ
ในเรื่องนี้ และมีการประสานแผนการท างานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

(๔)  แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการให้
เป็นหนึ่งเดียวให้การบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  

๒.๒.๒.๓ การจัดท าแผนรองรับนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ความส าคัญ      
๒ แผนหลัก  

๑)  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 
(เดิมคือ แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒) รองรับการบริหารจัดการสาธารณภัย 
และมี แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน 
รองรับ (คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติการการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง)๑๑ 
 

                                                 
๑๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑ 



๑๔ 

ตารางที่ ๑  แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน 
 

แผนปฏิบัติการฯ หน่วยรับผิดชอบหลัก 
๑.ด้านการแจ้งเตือนภัย  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ) 
๒.ด้านน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.ด้านนิวเคลียร์และรังสี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) 
๔.ด้านพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและ นิติ

วิทยาศาสตร์ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

๕.ด้านคมนาคม  กระทรวงคมนาคม  
๖.ด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย  
๗.ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
๘.ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
๙.ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ กระทรวงมหาดไทย  
๑๐.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
๑๑.ด้านการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๑๒.ด้านการประชาสัมพันธ์และจัดการข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์  
๑๓.ด้านการบริจาค ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
๑๔.ด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
๑๕. ด้านฟื้นฟู กระทรวงมหาดไทย  
๑๖. ด้านต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  
๑๗.ด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหม  

 
 

๒)  แผนป้องกันประเทศ การเสริมสร้างศักยภาพของชาติในการป้องกัน
ประเทศ โดยมี แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ รองรับแผนป้องกันประเทศ       
ในการจัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรของหน่วยพลเรือน รัฐวิสาหกิ จ และภาคเอกชน            
ที่เก่ียวข้อง รวม ๙ ด้าน เพ่ือระดมทรัพยากรสนับสนุนความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้
การรบมีความต่อเนื่องและมีทรัพยากรเพียงพอ 

๒.๒.๓ มติคณะรัฐมนตรี 
๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับทราบการพัฒนาระบบ   

การเตรียมพร้อมของชาติ และ การจัดการสาธารณภัยตามบัญชานายกรัฐมนตรีที่ครอบคลุมประเด็น        
การมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ทรัพยากร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณและการรับบริจาคอย่าง
เป็นระบบและคุ้มค่า การติดต่อสื่อสารในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและการมีเลขหมายฉุกเฉิน        
เลขหมายเดียวทั่วประเทศ การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงตามบัญชานายกรัฐมนตรี การเตรียมพร้อม           



๑๕ 

การป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย นิวเคลียร์ และรังสี การด าเนินการเชิงป้องกัน
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการแจ้งเตือนภัยที่ชัดเจน การบริหารจัดการภัยที่ประสานสอดคล้องกัน
ระหว่างหน่วยนโยบายกับหน่วยปฏิบัติทุกระดับในเชิงรุก๑๒ 

๒) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ รับทราบการฝึกซ้อม         
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติและการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลต ารวจเอก โกวิท วัฒนะ) 
ดังนี้ ๑) การก าหนด แผน งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและ
จังหวัด ๒) การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย ๓) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพ่ือใช้สนับสนุนการบริหาร
จัดการงานสาธารณภัย ๔) การให้ความส าคัญกับแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน ๕) การจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อม”ประจ าจังหวัด 
ตั้งแต่ในยามปกติ และ ๖) การฝึกซ้อมสถานการณ์จ าลองในการบริหารวิกฤตการณ์๑๓ 

๓) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ รับทราบการฝึกซ้อมการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๕ (Crisis Management Exercise ๒๐๑๒ : C-MEX ๑๒)       
เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดภัย 
และ ความสามารถในการจัดการเมื่อเกิดภัยในกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
และให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักว่าการเตรียมพร้อมในเชิงป้องกันหรือเชิงรุกตั้งแต่ในภาวะปกติ รวมทั้งให้
ความส าคัญต่อการมีระบบบัญชาการที่เป็นหนึ่งเดียว (Single Command) และการมีระบบฐานข้อมูลกลางที่
มีความน่าเชื่อถือและให้สนับสนุนกระทรวงมหาดไทยในการจัดตั้งศูนย์อ านวยการร่วมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตลอดจนให้หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานระดับจังหวัด           
ได้ก าหนด แผนงาน / โครงการ ในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาระบบ
ป้องกันตนเองและการจัดการภัยในเบื้องต้นอย่างถูกวิธี และให้ทุกหน่วยงานได้จัดการฝึกซ้อมในพ้ืนที่ทั้งทางบก
และทางทะเลตั้งแต่ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด จนถึงการฝึกซ้อมที่เชื่อมประสานกับการปฏิบัติการของระดับ
กระทรวงและระดับชาติ เพ่ือทดสอบแผนและระบบให้พร้อมน ามาใช้งานได้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง๑๔ 

๒.๒.๔ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ  

พบว่า ภาพรวมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ              
ยังไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ โดยสาระส าคัญของแผนฯ เน้นเนื้อหาทางวิชาการมากกว่าจะเป็น
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) อาจมีสาเหตุจาก ๑) ขาดระบบข้อมูล กระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็น   
ทีส่นับสนุนการปฏิบัติงาน ๒) ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถน ามาใช้หรือไม่ได้ถูกน ามาใช้ (ไม่ทันสมัย/ถูกละเลย/
ไม่ให้ความส าคัญ) มีข้อจ ากัดในเรื่องแนวทางการใช้งบประมาณ (ไม่รู้หลักเกณฑ์) ๔) ในภาพรวม
คณะกรรมการระดับต่าง ๆ ของแผนทุกระดับมีการรับรู้ ความเข้าใจและความเข้มแข็งในการปฏิบัติที่

                                                 
๑๒ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี, หน้า ๓๙. 
๑๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑. 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี “หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๗๕๕๕ เรื่อง การฝึกซ้อม
การบริหารวิกฤตการณร์ะดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๕,” ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖. 



๑๖ 

แตกต่างกัน (ตีความเอง) ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการและคุณภาพผลงาน (ที่ผ่านมาผลงานขึ้นอยู่กับ
การรับรู้ประสบการณ์และศักยภาพเฉพาะบุคคลหรือพ้ืนที่มากกว่าเกิดจากระบบการท างาน)๑๕ 

นอกจากนี้การประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ ในด้านการเตรียมความพร้อม พบว่า การขับเคลื่อน 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจั งหวัด/จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓ -๒๕๕๗              
ตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมมีประสิทธิผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบ     
ทั้งระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัดในระดับปานกลาง โดยมีโครงการที่เกี่ยวกับการเ ตรียม      
ความพร้อมด้านการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เพ่ือด าเนินงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบ 
สาธารณภัย การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
เจ้าหน้าที่ โดยใช้หลักสูตรต่าง ๆ เช่น การอบรมทีมกู้ชีพ กู้ภัย การฝึกอบรมแก่ประชาชนตามโครงการ 
Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM) และมีการฝึกซ้อมแผนฯ ตามที่
ก าหนดไว้ แต่พบว่าบางพ้ืนที่มีการซ้อมแผนที่ขาดความจริงจัง๑๖ 

๒.๒.๕ การศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการสาธารณภัยต่างประเทศ  
๒.๒.๕.๑ สหรัฐอเมริกา  

๑)  กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland 
Security) ได้ก าหนด แผนตอบสนองระดับชาติ (National Response Plan : NRP) เพ่ือน าไปใช้กับ     
ทุกสถานการณ์และเหตุอันตรายที่มีแนวโน้มเป็นเหตุวิกฤติโดยไม่ค านึงถึงลักษณะ ขนาด หรือ          
ความซับซ้อน และได้มีการปรับปรุงการประสานงานและความร่วมมือระหว่ างหน่วยงานรัฐ เอกชน   
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือบริหารเหตุการณ์วิกฤติในประเทศ เช่น การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ 
การก่อความไม่สงบของประชาชน หรือ การเดินขบวนประท้วงขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยบูรณาการ
กระบวนการบริหารเหตุการณ์วิกฤติไว้ในแผนดังกล่าว๑๗ 

๒)  นโยบายประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาเผชิญกับภัยคุกคามหลายด้าน 
อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรมไซเบอร์ โรคระบาด และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้น ระบบ      
การเตรียมพร้อมแห่งชาติจึงมีความส าคัญในการวิเคราะห์และการเข้าถึงความเสี่ยง การประมาณ
การณ์ในระดับขีดความสามารถด้านความเสี่ยง การก าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือให้มีการพัฒนา ติดตาม 
และ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย Presidential Policy Directive ๘: National Preparedness (PPD-๘)     
คือ กระบวนการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยคุกคาม ที่มีความเสี่ยงและส่งผลต่อความมั่นคง
ของสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (National Preparedness System)            
ในการบริหารจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบ ซึ่งระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติจะประสบความส าเร็จ
ได้ดีองคาพยพในสังคม ประกอบด้วย ปัจเจกบุคคล ชุมชน ภาคเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 

                                                 
๑๕ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และ สมศรี ศิริขวัญชัย, “ช่ือเรื่อง,”เอกสารประกอบเวทีรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ
ผลการประเมินการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัระดับกลุ่มจังหวดั/จังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
เสนอที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖, หน้า ๒๒ – ๒๓. (เอกสารไม่ตีพมิพ์เผยแพร)่ 
๑๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖. 
๑๗ เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสูตรการบรหิารจดัการเหตุวิกฤต (Critical Incident Management) ระหว่าง
วันท่ี ๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยการต ารวจ. 



๑๗ 

องค์กรเพ่ือการศาสนา สหพันธรัฐ มลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น จะต้องร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน     
ในการสร้างความมั่นคงของชาติให้เป็นไปตามแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ๑๘ 

๓)  เป้าหมายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (National Preparedness 
Goal) คือ การน าแผน PPD-๘ ไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการบรรลุภารกิจหลัก ๔ ประการ ดังนี้ 

(๑)  การหลี ก เลี่ ย ง และจ ากั ด อุปสรรคต่ า งๆ  (Prevention)         
การปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้พ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (Protection) 

(๒)  การลดผลกระทบจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคต (Mitigation)  

(๓)  การตอบสนองอย่างรวดเร็วในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินภายหลัง
เกิดเหตุภัยพิบัติ (Response)  

(๔)  กระบวนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อมและการบูรณะซ่อมแซมบ้านเรือนและสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย (Recovery)  

๔)  ระบบการจัดการวิกฤตการณ์แห่งชาติสหรัฐ (Role of the US 
National Incident Management System)๑๙ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบการจัดการวิกฤตการณ์
แห่งชาติสหรัฐ (National Incident Management System - NIMS) ดังนี้ การมีระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System - ICS) เป็นการวางผังองค์กรให้มีมาตรฐานเดียวในการจัดการกับทุกสถานการณ์
และทุกภัย โดยทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการประสานงาน ความเข้าใจ
ร่วมกัน ทราบบทบาทที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานและไม่เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อน ท าให้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์น ามาใช้ได้ในสาธารณภัยหลายระดับและหลากหลายโดยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรจะสิ่งสนับสนุนระบบการบัญชาการเหตุการณ์และผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์
ที่เป็นผู้ตัดสินใจจัดการสถานการณ์ที่น าไปใช้จัดการเหตุการณ์ต่างๆ โดยระบบมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับใช้ได้ในหลายเหตุการณ์และต้องพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ เพ่ือที่เมื่อน าระบบมาใช้จัดการ    
ในเหตุการณ์จริงจะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความสับสน 

(๑)  กรอบการท างาน เริ่มจากระดับท้องถิ่นขึ้นไปสู่รัฐ โดยมี      
การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งท้องถิ่นและชุมชนต้องสามารถจัดการด้วยตัวเองในเบื้องต้นได้
ก่อนอย่างแท้จริง โดยผ่านการมีส่วนร่วมหลักการท างานคือ มีความเข้าใจร่วมกันที่ชัดเจน มีการแบ่งมอบ
อ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน รู้ว่าหน่วยใดท าหน้าที่อะไร 

(๒)  องค์ประกอบ ระบบการจัดการวิกฤตการณ์ ประกอบด้วย      
๓ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ๒) ระบบประสานการท างานร่วมกัน 
(Multiagency Coordination Systems - MAC) และ ๓) การประชาสัมพันธ์ (Public Information) 

                                                 
๑๘ เอกสารบรรยายของ COL Russ Spengler, US Defense Threat Reduction Agency ในการประชุม              
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ : ศึกษาการบริหารวกิฤตการณ์ สาธารณภยัและความมั่นคงของ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส ์
๑๙ เอกสารบรรยายของ MR Grady Poole, Defense Threat Reduction Agency ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ : ศึกษาการบริหารวิกฤตการณ์สาธารณภัยและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา 
เมื่อวันท่ี ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส ์



๑๘ 

(๓)  การจัดล าดับความส าคัญ ต้องรักษาชีวิตก่อนทั้งตัวเองและผู้ประสบเหตุ 
และควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ขยายวงกว้าง ควบคุมความเสียหาย และเยียวยา รวมทั้งวางระบบการป้องกันในอนาคต 

๒.๒.๕.๒ สาธารณรัฐไต้หวัน๒๐ 

๑) การแจ้งเตือน ให้ความส าคัญกับ ๑) การค้นหาพ้ืนที่เสี่ยงและ        
ท าการปรับสภาพและรักษาสภาพพ้ืนที่ การขุดลอก ๒) การมีระบบข้อมูล อาทิ ปริมาณน้ าฝน     
ลักษณะเม็ดฝนที่ตก ๓) การ monitor บริเวณแม่น้ าล าธารโดยระบบวิดีโอ ๔) การจัดท าเว็บไซต์              
๕) การให้การศึกษาเชิงป้องกันภัยแก่ประชาชนรอบแม่น้ าล าธาร ในการวางแผนอพยพพร้อมเส้นทาง
อพยพ และพ้ืนที่พักชั่วคราว โดยมีการแจ้งเตือนเป็นระดับสีเหลืองและแดงเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝน     
ในขั้นรุนแรงและข้ันวิกฤต และแจ้งเตือนข่าวสารให้แก่ประชาชนทราบเป็นระยะ 

๒) การอพยพ ให้ความส าคัญกระบวนการอพยพสาธารณภัย โดยเมื่อ
ประกาศระดับสีแจ้งเตือน ทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC)      
จะรับข้อมูล และแจ้งศูนย์ฉุกเฉินระดับต าบล ส าหรับระดับสีเหลือง (Yellow Alert) ให้อพยพ และ 
ระดับสีแดง (Red Alert) เป็นการบังคับให้อพยพทันที โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่สั่งการ    
ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วย รับผิดชอบการจัดหาพ้ืนที่ปลอดภัย 
กระทรวงสังคมเป็นหน่วยรับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุและการจัดการ กรมอนามัยรับผิดชอบสุขอนามัย
และการรักษาทางการแพทย์ 

๒.๒.๕.๓ มาเลเซีย  
๑)  กรณีการบริหารจัดการอุทกภัย เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒ สภาความมั่นคง

แห่งชาติ (NSC) ได้แต่งตั้ง Natural Relief Committee ประกอบด้วย รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารหน่วยพลเรือน โดยมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียจากน้ าท่วม     
ในกรอบ National Security Council Directive ๒๐ และ The Operation Procedure No.๒๙ 
ร่วมกับ Dept of Irrigation and Drainage Malaysia (DID) ที่ก าหนด Guidelines for Management of 
Flood Disaster during Monsoon Season and Flash Floods ทั้งนี้มีผู้แทนของหน่วยงาน     
สภาความมั่นคงแห่งชาติประจ าอยู่ในทุกระดับ  

๒)  การจัดการเป็นความร่วมมือ ๓ ระดับคือ ระดับชาติ ระดับ State 
และ ระดับ District โดยใช้ข้อมูล Real Time เพ่ือคาดการณ์สิ่งที่เกิดในระยะต่อไป รวมทั้ง         
การเผยแพร่และแจ้งเตือนผ่าน Webpage, SMS โดยข้อมูลเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับรัฐ
และมลรัฐรวมทั้ง National Disaster Control Centre ที่จัดตั้งที่ NSC โดยศูนย์ฯ จะร้องขอการสนับสนุน
จากฝ่ายทหารและเมื่อ National Security Division ระดับ District ได้รับการแจ้งเตือนการเกิด     
สาธารณภัย จะต้อง alert สภาความมั่นคงแห่งชาติในทุกระดับ และ หน่วยที่ให้ความช่วยเหลือ กู้ภัย 
และให้เจ้าหน้าที่หลักมาประจ าที่ศูนย์ฯ รวมทั้ง Civil Defense Control Center ทั้งหมดพร้อม    
เข้าปฏิบัติการทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัคร  

                                                 
๒๐ เอกสารประกอบการประชุม Asian Crisis Management ครั้งท่ี ๘ ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๓      
ณ โรงแรม Grand ไทเป สาธารณรัฐไตห้วัน 



๑๙ 

๒.๒.๕.๔ สิงคโปร์๒๑ 

๑)  Singapore Civil Defence Force (SCDF) ได้ก าหนด The Operation Civil 
Emergency Plan (Ops CE Plan) และ National Contingency Plan for Civil Emergencies         
เพ่ือประสาน สั่งการ ควบคุม เพ่ือบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้น โดย Incident Management Structure    
มี ๓ ระดับ คือ ๑) Policy Layer ๒) Strategic Layer และ ๓) Tactical Layer และ ๓) Tactical Layer 
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่หน่วยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือ ด้านการแพทย์ 
ด้านข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารมวลชน ด้านความปลอดภัย/การควบคุมจราจร/การอพยพ/       
การสืบสวน/การจัดการศพ ด้าน Emergency Relief/Relief Centers ด้านการต่างประเทศ       
(การบริหารจัดการกับชาวต่างชาติ) และ ด้านการขนส่ง ทั้งนี้การท างานของ Incident Command 
(IC) ได้รับการสนับสนุนจาก Joint Planning Staff (หน่วยงานต่างๆ) ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้
ค าแนะน า และจัดหาหน่วยภาคพ้ืนดิน หรือ Team เพ่ือบริหารจัดการภัย นอกจากนี้หลักของ     
Civil Emergency เป็นการจัดการกับภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินขนาดใหญ่
ในระดับชาติ และต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยต่าง ๆ (Multi-Agency Response) โดยให้ 
Commissioner SCDF เป็น Incident Manager (IM) ส าหรับ Ops CE Plan ได้จ าลองสถานการณ์        
๖ เรื่อง คือ ๑) ไฟไหม้ ๒) อาคารถล่ม ๓) อุบัติภัยจากการขนส่ง ๔) อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม        
๕) สารเคมีพิษทางอุตสาหกรรม และ ๖) อุบัติภัยจากเคมี ชีวะ นิวเคลียร์ โดย SCDF มีหน่วย       
ผจญเพลิงและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  

๒)  การเตรียมพร้อมส าหรับงานที่มีกลุ่มคนจ านวนมาก กรณี Crisis 
Management for Singapore F๑ Grand Prix ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ ณ สิงคโปร์ 
โดยมีผู้เข้าชมวันละประมาณ ๘๖,๐๐๐ คน โดยรัฐบาลสิงคโปร์มอบให้ Singapore Civil Defense 
Force (SCDF) , Ministry of Home Affairs เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบภัยต่าง ๆ และใช้ Incident 
Command System โดย SCDF ได้จัดท า F๑ Crisis Management Plan เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการป้องกันเหตุการณ์ระเบิด ไฟไหม้ สารเคมี ระเบิดมือ ระเบิดโดยใช้ยานพาหนะหรือภัยอันตรายอ่ืน 
ทั้งนี้ SCDF ได้จัดตั้ง Incident Manager (IM) ส าหรับ Mass Casualty 

๓)  การฝึก Northstar V โดย SCDF เป็นหน่วยจัดการฝึกเมื่อวันที่       
๘ มกราคม ๒๕๔๖ เวลา ๐๖.๓๐–๐๙.๓๐ น. เป็นการฝึกระดับชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมและ     
ขีดความสามารถของหน่วยงานในการป้องกันการก่อการร้าย โดยจ าลองสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนจริงด้วยการก่อวินาศกรรมระบบขนส่งมวลชนในเชิง multiple terror attacks ณ สถานีรถไฟ
ใต้ดิน ๕ จุด และ การระเบิดสถานีจุดเปลี่ยนรถประจ าทาง ๑ จุด ซึ่งการฝึกครั้งนี้ไม่ได้เปิดเผย
ล่วงหน้าต่อสาธารณชนเพ่ือให้เหตุการณ์สมจริงและได้ให้ความส าคัญกับการจัดการข้อมูลข่าวสารและ            
การสื่อสารมวลชนเพ่ือไม่ให้คนตื่นตระหนก 

๒.๒.๖ กรอบความร่วมมือด้านต่างประเทศ  
๑) การส่ ง เสริมและพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพของประเทศไทย             

ในการจัดการสาธารณภัยและภัยความมั่นคงแบบใหม่ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะ   
                                                 
๒๑ เอกสารประกอบการประชุม Asian Crisis Management Conference ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๔๙ ณ Orchard Hotel ประเทศสิงคโปร์ 



๒๐ 

ความร่วมมือภายในประชาคมอาเซียนภายใต้กรอบและแผนงานต่าง ๆ อาทิ ASEAN Agreement 
on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) ส่งเสริมให้มีการฝึกซ้อมใน
กรอบ ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercises (ARDEX) 
รวมทั้งการพัฒนาและขยายความร่วมมือไปยัง ASEAN+๓ ASEAN+๖ และกลุ่มภูมิภาคอ่ืนทั้งใน
ภูมิภาคและนอกภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ การประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) เพ่ือเพ่ิมความสามารถและ    
การสนับสนุนจากมิตรประเทศในการป้องกันประเทศ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก      
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้งส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน (Confidence 
Building Measures - CBMs) และการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy - PD)  

๒) การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กรอบการประชุม
กองทัพเรือภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก๒๒ (Western Pacific Naval Symposium Humanitarian 
Assistance and ค าจ ากัดความว่า “Seapower – a Unifiying Force for Good” โดยมุ่งเน้น    
การทบทวนเอกสารอ้างอิงที่มีอยู่แล้วผ่านทางการก าหนดสถานการณ์การฝึกว่า สามารถใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงในการตอบสนองกรณีเกิดภัยพิบัติจากทางทะเลได้อย่างเพียงพอหรือไม่ รายละเอียดใด
จากเอกสารอ้างอิงในปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้และมีรายละเอียดใดที่เห็นควรต้องเพ่ิมเติมและ
น าไปสู่การจัดท าระเบียบปฏิบัติประจ า (Standard Operating Procedure : SOP) ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ในอนาคต 

๓)  การฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ARF DiREx ๒๐๑๓ (ASEAN Regional 
Forum Disaster Relief Exercise ๒๐๑๓) ด าเนินการภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วย   
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (ASEAN Region Forum : ARF) 
โดยประเทศไทยร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖       
ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกและสังเกตการณ์จากประเทศสมาชิกและองค์การระหว่าง
ประเทศ ส าหรับการจัดการฝึกฯ มอบให้ (๑) กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
รับผิดชอบจัดการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table top Exercise:TTX) (๒) กองบัญชาการกองทัพไทย
รับผิดชอบจัดการฝึกภาคสนาม (Field Training Exericsie : FTX) และ (๓) กระทรวงการต่างประเทศ
รับผิดชอบส่วนงานสนับสนุนและพิธีการด้านต่างประเทศ    

 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 

สถานการณ์และปัญหาความมั่นคงมีความเป็นพลวัตรบนพ้ืนฐานปัจจัยภายนอกประเทศ 
(สภาวะแวดล้อมโลก ภูมิภาค ประเทศรอบบ้าน) และ ปัจจัยภายในประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยสถานการณ์และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงมีความหลากหลายและซับซ้อน
กว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็นการสู้รบด้วยก าลังทหารเป็นหลัก โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ
ระยะต่อไปจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) หากไม่สามารถป้องกันและ
ขจัดปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ          
                                                 
๒๒ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒ / 
๒๕๕๔ (วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 



๒๑ 

ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หากหน่วยงานของรัฐและประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ        
ในการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์  

ดังนั้น หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมของ
ประเทศ เพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละระดับความรุนแรงของภัยตั้งแต่อดีต 
ปัจจุบัน อนาคต โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและผนึกก าลังของทุกฝ่าย
ในชาติ เ พ่ือเสริมสร้างศักยภาพการเตรียมพร้อมของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องในกรอบนโยบาย             
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) 
แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน  

สิ่งส าคัญประการหนึ่งของการเตรียมความพร้อมคือ การที่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ระดับประเทศ ได้มีองค์ความรู้และความเข้าใจระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ และทราบว่าจะด าเนินการอย่างไรขณะเกิดเหตุ เพ่ือที่จะเสนอแนะ
นโยบาย แผน แนวทาง มาตรการ และ น าไปปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในระยะต่อไป  

 
 
 
 
 



 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
การศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารจัดการ        

สาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
แนวนโยบายการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในระยะต่อไป จากการศึกษาเอกสารของ
หน่วยงานราชการ ข้อมูลประกอบการประชุม สัมมนา และ การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
ประจ าปี ๒๕๕๖ ดังนั้น ผลการศึกษาได้ให้ความส าคัญกับประเมินระดับความรู้ความเข้าใจระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ใน ๒ ระดับ  

๑) ระดับหน่วยงาน (ศึกษาการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อมในกรอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ในห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่สามารถสะท้อนถึงการมีความรู้     
ความเข้าใจในการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดีกว่าที่ผ่านมา  

๒) ระดับบุคคล (การวิเคราะห์แบบสอบถาม โดยพิจารณา ๔ หัวข้อดังนี้ ส่วนวางแผน 
(Planning) ส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนส่งก าลังบ ารุง (Logistics) และ ส่วนการเงิน/การบริหาร 
(Financial/Administration)  

 
๓.๑ ส่วนวางแผน  

๓.๑.๑ การมีกฎหมายรองรับการบริหารจัดการสาธารณภัย  
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน : พบว่ารัฐสภาได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายที่มีสาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการอ านวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้ว่าด้วยแนวคิดในบทที่ ๒  

๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าประเด็นการมีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติ โดย
สะท้อนความรู้ความเข้าใจถึงร้อยละ ๙๗ จ าแนกเป็น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๒ เห็นถึง
ความส าคัญที่จะต้องมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน และร้อยละ ๒๕ เห็นด้วย ส่วนร้อยละ ๓        
มีความเห็นปานกลาง โดยไม่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นนี้ โดยเรื่ องนี้จะมี
ความสัมพันธ์กับการตราพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน บรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และแนวทางเดียวกันตลอดจนเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการอ านวยการและบริหารจั ดการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



๒๓ 

๓.๑.๒  หน่วยงานได้น าแผนเตรียมความพร้อมหรือแผนฉุกเฉินของหน่วยงานมาใช้เม่ือ
เกิดเหตุ และหน่วยงานได้ด าเนินการตามแนวทางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ หน่วยงานได้มอบส่วนงานตลอดจนประเด็นผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนในการบริหารเหตุการณ์
เม่ือเกิดเหตุ และ หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติประจ า (Standard Operating 
Procedure) 

๓.๑.๒.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า  
๑) การก าหนดให้มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) เปรียบเสมือนแผนแม่บทการด าเนินงานของหน่วยงานในการป้องกันก่อนเกิดเหตุ       
การแก้ปัญหาขณะเกิดเหตุ และ การฟ้ืนฟูภายหลังเกิดเหตุ  โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ        
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้านรองรับ โดยใช้กรอบแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติเป็นแนวทางการด าเนินงานควบคู่กับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตน ซึ่งหาก
พิจารณาในมิติต่างประเทศจะเทียบเคียงได้กับสหรัฐอเมริกาได้จัดท าแผนตอบสนองระดับชาติ 
(National Response Plan : NRP) และ สิงคโปร์จัดท า The Operation Civil Emergency Plan    
(Ops CE Plan) 

๒) การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการป้องกันภัยจาก   
การ ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และ การแพร่ระบาดของโรคภัย ที่ส่งผลต่อสภาวะทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวจากผลกระทบในด้านความมั่นคงแห่งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคปรากฏในกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

๓) การจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ
บูรณาการระดับกระทรวงด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ มอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้น    
ให้การบริหารจัดการภัยพิบัติ มีข้ันตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะการก าหนดวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑)เพ่ือจัดระบบการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ  ไว้รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว  
๒) เพ่ือให้หน่วยงานระดับกระทรวง มีการก าหนดภารกิจ หลักการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน           
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างชัดเจนและมีการบูรณาการปฏิบัติอย่างครบวงจร และ        
๓) เพ่ือให้ภาคเอกชน องค์กร/มูลนิธิการกุศล และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการให้เป็นหนึ่งเดียวให้การบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยก าหนดผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับความรุนแรง  

 



๒๔ 

 
แผนภูมิที่ ๑  การเชื่อมโยงแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 
ที่มา: อ้างอิงจากแผนภูมิที่ ๙.๓ ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖) 

 
๔) การจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับตั้งแต่

ระดับประเทศถึงระดับชุมชน พบว่ามีการด าเนินการ ดังนี้ ๑) การจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) และ ๒) การจัดท าแผนแม่บทด้านต่าง ๆ รองรับ อาท ิ  
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖ ๒) แผนแม่บทการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (ระยะ ๕ ปี) ๓) แผนแม่บทการป้องกันและให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ ๕ ปี) ๔) เป็นต้น 

๕) การจัดท าแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัด          
โดย พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ม.๑๕ ก าหนดให้จังหวัดจัดท าแผน         
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยแห่งชาติ อย่างไรก็ตามในระดับชุมชนขณะนี้ไม่มีการจัดท าแผนรองรับเรื่องนี้ชัดเจน 

๖) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับด้านการป้องกัน บรรเทา ระงับ
ภัย และฟ้ืนฟูภายหลังการเกิดภัยบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานในจังหวัดตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องนี้ และมีการประสานแผนการท างานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 
พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการก าหนดให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใน
จังหวัดได้ตระหนักความส าคัญในเรื่องดังกล่าว 



๒๕ 

๓.๑.๒.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๕๐ 
มีความรู้ความเข้าใจว่าการมีแผนเตรียมพร้อมหรือแผนฉุกเฉิน  ตลอดจนแนวทางด าเนินการตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเมื่อเกิด
เหตุการณ์ อย่างไรก็ตามการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่งยังมีระดับความรู้ความเข้าใจ       
ในระดับปานกลางในเรื่องดังกล่าว โดยการให้ความส าคัญกับแนวทางปฏิบัติ (SOP) จะสอดคล้องกับ
แนวทางของ Federal Emergency Management Agency สหรัฐอเมริกา ที่ให้ความส าคัญ      
การก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures (SOP) เช่นกัน 

๓.๑.๓  หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ
บูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน จะต้องมีการส ารวจ/จัดท าบัญชีทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ 
สิ่งของ อุปกรณ์ ตั้งแต่ในภาวะปกติ 

๓.๑.๓.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า  
๑) นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติว่าด้วย

การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร โดยให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรตั้งแต่ในภาวะ
ปกต ิโดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าฐานข้อมูล ตรวจสอบ และ ระบุประเภทของทรัพยากร
ที่มีอยู่และต้องการขอรับการสนับสนุน นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔     
ได้ให้ความส าคัญกับแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง 
๑๗ ด้าน และ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการงานสาธารณภัย 

๒) การส ารวจและจัดท าบัญชีทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ สิ่งของ อุปกรณ์
ตั้งแต่ในภาวะปกติ ในห้วงที่ผ่านมาพบว่า การสัมมนาเรื่อง ระบบการบริหารจัดการข้อมูลในสภาวะ
วิกฤติ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ที่ประชุมสัมมนาเห็น
ว่าภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยปี ๒๕๕๔ พบว่าการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานมีปัญหา
เนื่องจากข้อมูลที่จะใช้ในการบริหารเหตุการณ์ไม่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ ดังนั้น ควรก าหนดกฎเกณฑ์ด าเนินการที่ชัดเจน โดยมีการน าข้อมูลดังกล่าวเข้ามารวมไว้
ด้วยกันเป็นข้อมูลกลางเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
(ศภช.) จะจัดให้มีระบบที่เป็นศูนย์กลางการน าข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมารวมรวบไว้ด้วยกันและ
เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้สูงสุด โดยเฉพาะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๓.๑.๓.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ร้อยละ ๓๔ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ ๔๐ 
เห็นด้วย ขณะที่มีเพียงร้อยละ ๑๐ ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ ๑ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยประเด็นนี้     
มีความสอดคล้องกับแนวทางด าเนินการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อม
แห่งชาติตั้งแต่ในยามปกติ นอกจากนี้ประเด็นเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจ าเป็นต้องจัดตั้ง Emergency Operation Center (EOC) เมื่อเกิดเหตุทันที พบว่า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการจัดตั้ง EOC เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ส าหรับผู้บัญชาการเหตุการณ์ 



๒๖ 

๓.๑.๔  หน่วยงานไทยมีความพร้อมและแนวทางปฏิบัติ เ ม่ือต่ างประเทศให้          
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านและ
อาเซียน 

๓.๑.๔.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานไทยมีการประสานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ ดังนี้ 

๑) รัฐบาลและหน่วยงานได้พัฒนาองค์ความรู้การเตรียมพร้อมโดยร่วมกับ
ต่างประเทศ กรณีท่ีจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และ
ด้านงบประมาณ ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) โดยให้
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งให้กระทรวง             
การต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศพิจารณา
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้  

๒) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี ในการฝึกซ้อม     
การบรรเทาภัยพิบัติ ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise ๒๐๑๓ (ARF DiREx 
๒๐๑๓) ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จ.เพชรบุรี นอกจากนี้มีโครงการพัฒนาระบบ   
การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ภายใต้โครงการ ASEAN-US 
Cooperation Project on ICS ในฐานะประเทศน าร่อง (Pilot Country) ประจ าปี ๒๕๕๕         
เพ่ือพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดภูเก็ต 

๓) นอกจากนี้มิติความร่วมมือกับต่างประเทศพบว่า สามารถใช้กรอบ
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER)         
ในการขอรับความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศในอาเซียน รวมทั้งระดับองค์การระหว่างประเทศพบว่า 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction Secretariat (UNISDR) และ Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 
จัดท าแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒ 
(Strategic National Action Plan on Disaster Risk Reduction : SNAP)  

๓.๑.๔.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ ๒๕ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ขณะที่ร้อยละ ๔๔ เห็นด้วย และ มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๒๗ มีความรู้    
ความเข้าใจในระดับปานกลางที่อาจยังไม่เห็นถึงความส าคัญของการที่หน่วยงานไทยมีความพร้อมและ
แนวทางปฏิบัติเมื่อต่างประเทศให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย ซึ่งในประเด็นนี้จะแสดงถึง
ความส าคัญการการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการ      
สาธารณภัยและภัยความมั่นคงแบบใหม่ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี 

๓.๑.๕  หน่วยงานภายในจังหวัดน าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาใช้เม่ือ
เกิดเหตุ 

๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า การจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยจังหวัดได้ก าหนดในมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุว่า “จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ มาตรา ๑๕ (๔) ด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย” 



๒๗ 

๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๓๔ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง และ ร้อยละ ๓๙ เห็นด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามากกว่าร้อยละ ๗๐ มีการรับรู้ว่าจังหวัด            
มีการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและสามารถน าแนวทางปฏิบัติของแผน 
มาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ 

๓.๑.๖  หน่วยงานน าบทเรียนการฝึกซ้อมระหว่างหน่วยงานของตนกับหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวง/กรม มาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ 

๓.๑.๖.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า 
๑) นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติในแนวทางปฏิบัติเรื่องการบริหาร

จัดการได้ให้ความส าคัญกับการให้หน่วยงานและทุกภาคส่วนได้ให้ความส าคัญกับการฝึกซ้อมแผน
อย่างสม่ าเสมอทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการประสานและบูรณาการแผน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม และ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักประสานการบูรณาการการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยในห้วงที่ผ่านมาได้ด าเนินการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
(Crisis Management Exercise : C-MEX)  

๒) นอกจากนี้พบว่า การฝึกซ้อมระหว่างหน่วยงานของตนกับหน่วยงาน
ภายนอก มีความส าคัญดังจะเห็นได้จากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ รับทราบ  
การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๕ โดยให้ทุกหน่วยงานได้จัดการฝึกซ้อม
ในพ้ืนที่ทั้งทางบกและทางทะเลตั้งแต่ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด จนถึงการฝึกซ้อมที่เชื่อมประสาน
การปฏิบัติการของระดับกระทรวงและระดับชาติ เพ่ือทดสอบแผนและระบบให้พร้อมน ามาใช้งานได้
เมื่อเกิดสถานการณ์จริง 

๓.๑.๖.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า การรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ถึงร้อยละ ๘๗ ทราบว่า หน่วยงานได้มีการน าบทเรียนการฝึกซ้อมระหว่างหน่วยงานของตนกับ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงและกรมมาใช้เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นและไม่มีร้อยละของผู้ที่ไม่เห็นด้วย
มากที่สุดในประเด็นดังกล่าว 

๓.๑.๗  จังหวัดได้น าบทเรียนและประสบการณ์ในการฝึกซ้อมของจังหวัดมาปฏิบัติเม่ือ
เกิดเหตุ  

๓.๑.๗.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน ดังนี้ 
๑) กระทรวงมหาดไทย (โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ก าหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อม ๘ มาตรการและ ๑ ใน ๘ มาตรการ คือ การฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ให้ทุกจังหวัดต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรอบ
แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวงด้านต่าง ๆ ได้มี    
การจัดการฝึกซ้อมตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงกลาโหม (ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม) เป็นต้น 

๒) กรณีศึกษากระทรวงสาธารณสุข (โดย กรมการแพทย์) ด าเนินการ 
ดังนี้ ๑) การฝึกซ้อมร่วมการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภาคสนาม ระหว่างชุดแพทย์



๒๘ 

สนามฉุกเฉินระดับ ตติยภูมิ (Medical Emergency Response Team: MERT) กับทหารและ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดเขาอีโต้         
จ.ปราจีนบุรี) และ ๒) การอบรมฝึกซ้อมภาคสนามส าหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับ
ตติยภูมิ (MERT) เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับภาวะภัยพิบัติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖   
ณ วัดเขาอีโต้ และ พ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ าจักรพงษ์ -วนอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี      
โดยท าการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการคัดแยก ล าเลียงน าส่ง และการประสานงานเพ่ือการส่งต่อ     
การจัดหาอาหารและน้ า การสื่อสาร การจัดการด้านการเงิน เช่น ยอดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ 
โดยประสานการปฏิบัติกับสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือน าบทเรียนการฝึกมาพัฒนาแผนและแนวทาง
ปฏิบัติระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๓.๑.๗.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่าความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๓๔ 
และ ร้อยละ ๔๐ ตามล าดับเห็นด้วยในประเด็นค าถามนี้ ส่วนร้อยละ ๒๒ มีความเห็นปานกลางและ   
มีเพียงร้อยละ ๔ ที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ อาจวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งมองว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงจังหวัดยังไม่ได้มีการน าบทเรียนและประสบการณ์จาก         
การฝึกซ้อมมาปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีการฝึกร่วมกันไว้ที่ต้องมีการท างานระหว่างหลายหน่วยงานเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้นโดยเฉพาะสาธารณภัยขนาดใหญ่  และจะสอดคล้องกับการประเมินผล           
การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
ที่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารประกอบเวทีรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการผลการประเมินการขับเคลื่อน
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ พบว่ามี    
การฝึกซ้อมแผนฯ ตามที่ก าหนดไว้แต่พบว่าบางพ้ืนที่มีการซ้อมแผนที่ขาดความจริงจัง ดังนั้นการน า
บทเรียนและประสบการณ์จากการฝึกซ้อมมาปฏิบัติในเหตุการณ์จริงจึงมีข้อจ ากัดบางประการได้  

๓.๑.๘  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ควรทราบสถานการณ์และแนวโน้มของสถานการณ์และ
ความรุนแรงของภัย 

๑)  การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า กรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติได้ให้
ความส าคัญกับการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์น าไปประกอบ         
การพิจารณาตัดสินใจแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่าง 

๒)  การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ผู้บัญชาการควรทราบสถานการณ์และแนวโน้ม
ของสถานการณ์และความรุนแรงกว่า ร้อยละ ๙๕ และมีเพียงร้อยละ ๔ มีความเห็นปานกลาง โดยไม่มีผู้ที่
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องนี้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะท้อนถึงระดับความรู้ความเข้าใจที่ดี
เกี่ยวกับบทบาทของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สาธารณภัยจ าเป็นต้ อง
ทราบสถานการณ์และระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพ่ือวางแผนและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ     
เข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงตามเป้าหมาย 

๓.๑.๙  องค์กรปกครองท้องถิ่นได้จัดท าแผนและแนวทางปฏิบัติมาใช้เม่ือเกิด สาธารณภัย 
พบว่า  

๑)  การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า การเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่น       
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ปรากฏในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ ก าหนดให้จังหวัดก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วน



๒๙ 

ท้องถิ่น และ ในมาตรา ๒๑ “เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่เข้า
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขต
พ้ืนที่นั้นและผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที”  

๒)  การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ผู้ตอบค าถามร้อยละ ๓๙ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อย
ละ ๒๙ เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ ๒๗ เห็นด้วยปานกลาง โดยประเด็นค าถามข้อนี้พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่
ตอบแบบสอบถามไม่มีผู้ใดตอบว่าไม่เห็นด้วยมากที่สุด ดังนั้น จึงสะท้อนถึงความส าคัญการรับรู้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้พร้อมเผชิญกับ     
สาธารณภัย  

นอกจากนี้ ในประเด็นค าถามข้อนี้ชี้ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการ มีส่วนร่วม
และการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่นมีความส าคัญเนื่องจากท้องถิ่น
หรือชุมชนหมูบ้านเป็นหน่วยแรกที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง
การเกิดสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือหรือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในเบื้องต้น (First Response) ก่อนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะเข้าไปให้การช่วยเหลือ ดังจะเห็น
จากแนวคิดระบบการจัดการวิกฤตการณ์แห่งชาติสหรัฐ (Role of the US National Incident 
Management System) ได้ให้ความส าคัญกับกรอบการท างานจากระดับท้องถิ่นขึ้นไปสู่รัฐ โดยมี  
การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งท้องถิ่นและชุมชนต้องสามารถจัดการด้วยตัวเองในเบื้องต้นไ ด้
ก่อนอย่างแท้จริง โดยผ่านการมีส่วนร่วมหลักการท างานคือ มีความเข้าใจร่วมกันที่ชัดเจน มีการแบ่งมอบ
อ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน รู้ว่าหน่วยใดท าหน้าที่อะไร 

๓.๑.๑๐  ผู้น าหน่วยได้ปฏิบัติตามแนวทางรับมือสาธารณภัยที่ปรากฏในแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเหตุการณ์ 

๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดท า
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยแต่ละประเทศ (โดยปัจจุบันยังไม่
ครบทุกประเภทภัยตามแผนที่ระบุไว้ ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ           
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ๑๔ กลุ่มภัย) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไป        
ในทิศทางเดียวกัน  

๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๓๙ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ร้อยละ ๔๒ เห็นด้วย รวมแล้วมีจ านวนร้อยละ ๘๑ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากในการสะท้อนถึงความส าคัญ
ของแนวทางปฏิบัติที่ปรากฏในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนแม่บทในแต่ละ
ประเภทภัย อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ตอบถึงร้อยละ ๑๕ ที่มีความเห็นปานกลาง ร้อยละ ๓ ไม่เห็นด้วย 
และ ร้อยละ ๑ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่ผู้น าหน่วยได้ปฏิบัติตามแนวทางรับมือ สาธารณภัยที่
ปรากฏในแผนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับ       
การแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งอาจจะเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งได้ว่าผู้ตอบมีประสบการณ์และเข้าร่วมแก้ไข
สถานการณ์สาธารณภัย แต่พบว่าผู้น าหน่วยยังไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางรับมือ สาธารณภัยตามแผนที่
มีอยู่  



๓๐ 

๓.๑.๑๑  หน่วยงานมีแผนจัดส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน/ชุดเผชิญสถานการณ์ (Emergency 
Response Team : ERT) 

๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ก าหนดให้มี
ชุดเผชิญสถานการณ์และมีการฝึกอบรมและทักษะในการกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุ  โดยพร้อมเข้าปฏิบัติงาน
เมื่อมีการสั่งการ 

๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๗ มีการรับรู้
และเข้าใจถึงการมีชุดเผชิญสถานการณ์และมีแผนในการจัดส่งทีมดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ประสบเพื่อช่วยเหลือและกู้ภัย ส าหรับร้อยละ ๑๙ ที่มีความเห็นปานกลางอาจยังไม่มีความมั่นใจหรือ
ทราบว่ามีหน่วยงานมีแผนจัดส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินชุดเผชิญสถานการณ์หรือไม่เพราะอาจอยู่คนละ
หน่วยงาน เนื่องจากการเตรียมชุดเผชิญสถานการณ์จะเป็นการจัดเตรียมตามแผนของ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 
๓.๒ ส่วนปฏิบัติการ (Operation) 

๓.๒.๑  หน่วยงานด้านการแจ้งเตือนภัยได้แจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงภัยได้ทันเวลา 
๓.๒.๑.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบดังนี้ 

๑) หน่วยงานราชการได้มีการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และ   
การก าหนดเลขหมายฉุกเฉิน ๑๙๒ เป็นเลขหมายเดียวของประเทศ เพ่ือให้ประชาชนใช้เลขหมายดังกล่าว
ในการแจ้งข่าวสารเพ่ือขอรับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ทก.) ซึ่งรับผิดชอบการก าหนดเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศยังไม่ได้มีการแจ้งเป็นทางการ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า เป็นเลขหมายให้ประชาชนได้ใช้แจ้งเหตุต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ ให้การช่วยเหลือได้ทันเวลา โดยการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยได้สนับสนุน             
การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ได้รับทราบการฝึกซ้อม         
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติและการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลต ารวจเอก โกวิท วัฒนะ) 
ที่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย ซึ่งสนับสนุนการด าเนินงานในกรอบมาตรการประเด็น  
การพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่นของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อมของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งช าติ       
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ทั้งนี้การแจ้งเตือนภัยพบว่าในระยะต่อไปควรก าหนดระดับสีแจ้งเตือน ดังเช่น
กรณีศึกษาระบบการแจ้งเตือนของไต้หวัน เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation 
Center : EOC) หรืออาจเรียกชื่ออ่ืนใดได้รับข้อมูล และแจ้งศูนย์ฉุกเฉินระดับต าบล ส าหรับระดับ     
สีเหลือง (Yellow alert) ให้อพยพ และระดับสีแดง (Red Alert) เป็นการบังคับให้อพยพทันที โดยมี 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่สั่งการไปยังพื้นท่ีปลอดภัย 

๒) การประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า พบว่า ๑) ภายหลังเหตุการณ์ธรณี
พิบัติเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ได้สะท้อนการตระหนักของรัฐบาล (พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร) 
และหน่วยราชการที่เกี่ยวกับแจ้งเตือนภัย โดยรัฐบาลได้จัดตั้ง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) ขึ้น และ
ได้มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยมีคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชรติ (กภช.) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 



๓๑ 

เพ่ือเสนอแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติต่อ
คณะรัฐมนตรี  

๓) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ทก.) ท าหน้าที่วางระบบเตือนภัยจากหอเตือนภัยและทุ่นเตือนภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยโดยเริ่มจาก
ภัยจากคลื่นสึนามิในบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามัน และพัฒนาการแจ้งเตือนภัยประเภทอ่ืนโดยการใช้ระบบ 
SMS อาทิ ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น  

๔) การฝึกอบรมคนในหมู่บ้านเพื่อท าหน้าที่ Mister เตือนภัย เพื่อแจ้ง
เตือนภัยให้กับคนในหมู่บ้านและชุมชน ท้องถิ่น 

๓.๒.๑.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่าการแจ้งเตือนภัยที่ให้หน่วยงานได้แจ้งเตือน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงภัยได้ทันเวลาโดยจะสัมพันธ์กับการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ รับทราบการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติและการมอบนโยบายของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลต ารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย 
และ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อม เพ่ือสร้างระบบการเตรียมความพร้อม และแนวทาง
ปฏิบัติในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นและเพ่ือลดภาระในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ
เมื่อเกิด    สาธารณภัย โดยก าหนดมาตรการการพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย
ตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น โดยผลการตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มเป้าหมายเกินกว่าร้อย
ละ ๗๗ มีความรู้ความเข้าใจว่าระบบการแจ้งเตือนภัยมีความส าคัญในการป้องกันก่อนเกิดเหตุและ
จะต้องเป็นการแจ้งเตือนภัยอย่างทันเวลา โดยในเรื่องนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสาร ได้จัดตั้ งศูนย์ เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น              
กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น เพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน 

๓.๒.๒  หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลข่าวสารบนฐานข้อเท็จจริง
เหตุการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 

๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่าการเกิดสาธารณภัยในหลายครั้งมีผล ท าให้
ประชาชนตื่นตระหนกจากการได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐหรือภาคสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะสื่อ
สังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสูงขึ้น ท าให้บางครั้งการส่งข่าวสาร (Content) เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โดยที่ยังไม่ได้มีการกลั่นกรองข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ดังนั้น นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้ความส าคัญ
กับการท าความเข้าใจและจัดให้มีศูนย์กลางการจัดการด้านข่าวสาร เพ่ือติดตามและให้ข้อมูล ความรู้ 
ความเข้าใจ ในสถานการณ์อย่างถูกต้อง รวมถึงท าความเข้าใจกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยมอบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก พบว่า กรม-ประชาสัมพันธ์ได้
จัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์และ
จัดการข่าวสาร และ แผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลร่วม ( Joint 
Information Center:JIC) ในแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติเพ่ือประสานกับหน่วยงานด้าน
สารนิเทศในการคัดกรองข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทราบและ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้การจัดการของ ศูนย์ข้อมูลร่วม         
ซึ่งการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และจัดการข่าวสารดังกล่าวหากพิจารณาแล้วจะมี         



๓๒ 

ความสอดคล้องกับองค์ประกอบระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของสหรัฐอเมริกาที่ก าหนดให้ 
“การประชาสัมพันธ์” เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ 

๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าประเด็นการประชาสัมพันธ์และจัดการข้อมูลข่าวสาร 
โดยหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ในที่นี้คือกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยรับผิดชอบแผนปฏิ บัติการ       
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวงด้านการประชาสัมพันธ์และจัดการ
ข่าวสาร จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารบนฐานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว 

๓.๒.๓  หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถจัดตั้ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ปฏิบัติการ) เพื่อปฏิบัติงานได้ทันทีเม่ือเกิดเหตุ  

๓.๒.๓.๑ การศึ กษาระดับหน่ วยงาน พบว่ า การบริหารจัดการในรู ปแบบ
กองบัญชาการ หรือ ศูนย์บัญชาการ ดังนี้ 

๑) การจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดย 
(๑) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) ก าหนดให้มีการจัดตั้ง
องค์กรรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยแห่งชาติ และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้อ านวยการกลาง ผู้แทนจาก
ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนที่เห็นสมควรร่วมปฏิบัติงานในกองบัญชาการ โดยมี 
เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าหน้าที่หลัก (๒) กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสาน   
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับต่างๆ ซึ่งได้แก่ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองพัทยา อ าเภอ 
ส านักงานเขต จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และ ๓) โครงสร้างของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย ๖ ฝ่าย 
คือ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายแผนและโครงการ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ              
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายสื่อสาร  

๒) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า กรณีการปฏิบัติงานระงับ บรรเทาและ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ าเป็นต้องอาศัยการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว 
และ พอเพียงต่อสถานการณ์ท่ีขยายตัวมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน อาจจ าเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วน
หน้าขึ้น โดยก าหนดโครงสร้างประกอบด้วย (๑) ฝ่ายอ านวยการ (๒) ฝ่ายปฏิบัติการฉุกเฉิน          
(๓) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และ (๔) ฝ่ายประสานการช่วยเหลือ (อ้างถึงการจัดโครงสร้าง      
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฯ)  

๓) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด ในกรอบ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี้ (๑) รับผิดชอบการบัญชาการเหตุการณ์ 
อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พร้อมทั้งเป็นศูนย์การในการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรเพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัย



๓๓ 

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรการกุศลในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (อ้างถึง หนังสือกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว ๔๖๑๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕) และ     
(๒) เมื่อเทียบเคียงกับมาเลเซียที่มีการจัดการภัยโดยความร่วมมือ ๓ ระดับคือ ระดับชาติ ระดับ State 
และ ระดับ District โดยมีหน่วยงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียประจ าในทุกระดับซึ่งต่างจาก
สภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยที่เป็นหน่วยงานนโยบายและไม่มีหน่วยหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

๓.๒.๓.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ร้อยละ ๓๑ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ ร้อยละ 
๔๑ เห็นด้วย ในขณะที่มีผู้ที่มีความเห็นปานกลางร้อยละ ๒๒ และ ไม่เห็นด้วยรวมร้อยละ ๖ โดยหาก
พิจารณาความส าคัญของการมีการจัดตั้งกองบัญชาการเหตุการณ์ของต่างประเทศ จะเป็นศูนย์กลาง
การบัญชาการเหตุการณ์และระดมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือภายใต้การจัดการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Commander) ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยแล้วเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ โดยจะต้องเพ่ิม
การฝึกศึกษาหรืออบรมให้กับกลุ่มที่ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองบัญชาการเหตุการณ์ไม่เพียงพอ  

๓.๒.๔  หน่วยงานได้มอบผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ตามระดับความรุนแรงของภัย ที่เกิดขึ้น
ไว้ชัดเจน  

๓.๒.๔.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า 
๑) การให้ความส าคัญกับระบบบัญชาการเหตุการณ์ ในห้วงที่ผ่านมา-ปัจจุบัน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญกับแนวคิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ ( Incident Command 
System : ICS) โดยศึกษาตัวแบบจากต่างประเทศ โดยเฉพาะแนวคิดของสหรัฐอเมริกาเพ่ือให้ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์สามารถ สั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน          
ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงเป็นระบบปฏิบัติการเพ่ือระดมทรัพยากรไปที่เกิดเหตุ 

๒) การบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ เรียกโดยว่า “กปภ.ช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับ
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ    
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก      
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นกรรมการ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้แต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกัน เพ่ือท าหน้าที่บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 



๓๔ 

๓) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มอบผู้รับผิดชอบ
เหตุการณ์ในแต่ละระดับความรุนแรง ดังตัวอย่างตารางกรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรง
ระดับ ๔) ได้มอบให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๒ ผังการบริหารจัดการกรณีสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรงระดับ ๔) 
 

๓.๒.๔.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
ความเข้าใจว่า การมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการระงับหรือป้องกัน
ไม่ให้ภัยขยายตัวรุนแรงขึ้นเป็นสิ่งส าคัญ โดยร้อยละ ๓๔ และ ร้อยละ ๔๔ มีความรู้และความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าว 

๓.๒.๕  หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ
บูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ/หรือ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า  

๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ รับทราบการก าหนดกรอบแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ



๓๕ 

ระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน รองรับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายใต้นโยบาย    
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเข้าใจถึง
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการฯ ว่าจะต้องให้การสนับสนุน
ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คน สิ่งของ อุปกรณ์การช่วยเหลือ ให้กับกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า เพื่อให้น าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที อย่างไรก็ตามพบว่า มีผู้ตอบร้อยละ ๒๑ ที่มีความเห็นด้วยปานกลางในประเด็นค าถามข้อนี้ 
ซึ่งสะท้อนถึงการรับรู้และความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่อาจมีไม่มากพอหรือเป็นผู้ที่ไม่ได้รู้
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว 

๓.๒.๖  ผู้บัญชาการเหตุการณ์จ าเป็นต้องมีความรู้และความสามารถและประสบการณ์
ในการควบคุมสั่งการ เพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานได้อย่างเป็นเอกภาพท่ามกลางเวลาอันจ ากัด 

๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ สถาบันธุรกิจศศินทร์   
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารจัดการส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ในห้วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๕)  

๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๗ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งสะท้อนถึง
การรับรู้และระดับความเข้าใจถึงความส าคัญของบุคคลที่จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จ าเป็นต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ในเรื่องนั้นๆ 

๓.๒.๗  จังหวัดที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะหน้าภายใน ๓๐ นาท ี
เพื่อแก้ไขสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น  

๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้มีหนังสือสั่งการเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นปัจจุบันตั้งแต่ในภาวะปกติและพร้อมปฏิบัติงานได้
ในทันทีท่ีมีการยกระดับความรุนแรงของภัยเป็นระดับ ๓-๔ 

๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่ามากกว่าร้อยละ ๖๗ เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว 
โดยมีเพียงร้อยละ ๘ ที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องใช้การสัมภาษณ์ถึงเหตุและผลกับ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป 

 
๓.๓ ส่วนส่งก าลังบ ารุง (Logistics)  

๓.๓.๑ การการจัดส่งทรัพยากร (ผู้เชี่ยวชาญ สิ่งของ อุปกรณ์) ให้กับกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า / ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจจังหวัด   
ได้อย่างทันท่วงที 

๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน หน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมด้าน
ทรัพยากร และการจัดท าบัญชีทรัพยากร โดยด าเนินการตั้งแต่ในภาวะปกติ (ก่อนเกิดภัย) โดยจัดท าบัญชี
ข้อมูลทรัพยากรที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบตามภารกิจกระทรวง/กรม/จังหวัด อย่างไรก็ตามบางหน่วยงานมี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร และ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานรวมทั้ง



๓๖ 

ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความพร้อมในเรื่อง
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบัญชาการเหตุการณ์สามารถทราบจ านวนทรัพยากรและ
แหล่งที่ตั้ง (location) ประกอบการตกลงใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์เพ่ือจัดสรรทรัพยากรไปยังพ้ืนที่
ประสบภัย  

๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่า มีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๓ ที่มี
ความรู้ความเข้าใจว่าหากเกิดสาธารณภัยขึ้นจ าเป็นที่จะต้องจัดส่งทรัพยากรด้านต่าง ๆ ไปยัง 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า / ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
เฉพาะกิจจังหวัดเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๓๑ มีความเห็น
ด้วยปานกลางในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรให้ความส าคัญและอาจจ าเป็นต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ตอบ
แบบสอบถามหรือทราบภูมิหลังผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือสะท้อนกระบวนการรับรู้ถึงความส าคัญใน
การจัดส่งทรัพยากรไปกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า /   
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจจังหวัด 

๓.๓.๒  การจัดเตรียมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจ านวนมากได้อย่างทันท่วงที  

โดยค าถามนี้จะเน้นประเด็นระบบการกู้ชีพที่ต้องมีการประสานการท างานที่ดีกับระบบ
การกู้ภัย 

๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมชุด 
MERT (Medical Emergency Response Team) ทีม MERT เป็นการรวมตัวของแพทย์ พยาบาล 
เจ้าหน้าที่ หรือ เวชกรฉุกเฉิน เภสัชกร ฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่สื่อสาร ช่างซ่อมบ ารุงและผู้ช่วยเหลือ
คนไข้หรือแม่บ้าน จากโรงพยาบาลต่างๆ ในหนึ่งจังหวัด จ านวน ๑๔ คน โดยเป็นทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ระดับตติยภูมิในภาวะภัยพิบัติ ที่สามารถออกไปให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน
จ านวนมากในภาวะภัยพิบัติระยะแรกจนสามารถส่งต่อในระดับตติยภูมิได้อย่างเหมาะสม โดยทีม
สามารถดูแลตนเองได้ในระยะเวลา ๓ วัน (ไม่รบกวนทรัพยากรของท้องถิ่น) และสามารถปรับบทบาท
ของทีมได้ตามสถานการณ์ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ ๑) คัดแยก และดูแลรักษาขั้นต้นตามล าดับ   
ความรุนแรงแก่ผู้ป่วนฉุกเฉินจ านวนมากที่ประสบกับภัยพิบัติ และ ๒) การประสานการล าเลียงส่งต่อ
ผู้ป่วยระดับตติยภูมิไปยังโรงพยาบาลปลายทาง รวมทั้งได้มีการฝึกจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของ
สาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานกรมแพทย์ทหาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ สภากาชาดไทย หน่วยงานด้านการบรรเทาทุกข์) 

๒) การศึกษาระดับบุคคล การจัดเตรียมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง     
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือการเตรียมชุด MERT (Medical Emergency Response Team) 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๗ มีระดับความรู้ความเข้าใจถึงการเตรียมพร้อม            
ด้านการแพทย์ แต่อีกร้อยละ ๒๐ มีความเห็นปานกลางซึ่งสะท้อนระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ยังไม่แน่ใจว่าจ าเป็นต้องมีการวางแผนการจัดเตรียมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ านวนมากให้ทันเวลามากน้อยเพียงใด  



๓๗ 

๓.๓.๓  การจัดเตรียมชุดสื่อสารเพื่อสถาปนาระบบการติดต่อสื่อสารกรณีระบบสื่อสาร
ปกติใช้การไม่ได้  

เนื่องจากกรณีที่ระบบการสื่อสารขัดข้องและไม่สามารถใช้การได้ย่อมกระทบต่อ
การสั่งการและบัญชาการเหตุการณ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือประกอบการบริหารเหตุการณ์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วรวมทั้งการประสานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ  

๓.๓.๓.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า 
๑) ประเด็ นการ เตรี ยมพร้ อมด้ านทรั พยากรในกรอบนโยบาย              

การเตรียมพร้อมแห่งชาติได้ก าหนดให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักจัดวางระบบด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบหลักและระบบส ารอง โดยบทเรียน
เหตุการณ์ ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิในไทยพบว่าระบบสื่อสารหลัก (โทรศัพท์ประจ าบ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่) 
ไม่สามารถใช้การได้ท าให้ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม บจม.ทีโอที ได้จัดเตรียมระบบสื่อสารหลักและระบบสื่อสารส ารอง      
อาทิ ระบบสื่อสารดาวเทียม  

๒) การพัฒนาศักยภาพระบบสื่อสาร พบว่า การจัดท าแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕๓-๒๕๕๗) ได้ก าหนดบททีว่่าด้วยการสื่อสาร  

๓) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติได้ก าหนดความถี่กลางในกรณีเกิดสาธารณภัย ภัยพิบัติ หรือ เหตุฉุกเฉิน 
(หลักเกณฑ์ การอนุญาต และ การก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลางส าหรับการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

๔) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดการอบรมเรื่อง 
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลในสภาวะวิกฤติ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ) 
เป็นประธาน 

๓.๓.๓.๒ การศึกษาระดับบุคคล การจัดเตรียมระบบสื่อสารเมื่อเกิดสาธารณภัย 
พบว่าร้อยละ ๒๔ มีกลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยอย่างยิ่ง และ ร้อยละ ๔๑ แสดงความเห็นด้วย รวมแล้ว
มากกว่าร้อยละ ๖๕ ที่แสดงถึงความรู้และความเข้าใจในการเตรียมระบบสื่อสารหลักและ
ระบบสื่อสารส ารองให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุ โดยเฉพาะเมื่อระบบสื่อสารปกติไม่สามารถใช้
ติดต่อสื่อสารได้ ซึ่งจะสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อมในแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการสร้างระบบการเตรียมความพร้อมในการเตรียมความพร้อม 
เกี่ยวกับมาตรการการพัฒนาศักยภาพระบบสื่อสาร 

๓.๓.๔  หน่วยงานจ าเป็นต้องมีความสามารถระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายในประเทศ โดยเฉพาะอาหาร น้ า ยา พื้นที่อพยพ  และ ประเด็นว่าด้วย            
การรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยจะต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการของ
ผู้ประสบภัย และประเด็นการจัดส่งอุปกรณ์และสิ่งของในการกู้ภัยไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
ทันเหตุการณ์ 



๓๘ 

๑)  การศึกษาระดับหน่วยงาน ในประเด็นการอพยพและระบบการกู้ภัยพบว่า 
ภายหลังการเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๔ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ ภาคตะวันออก ได้มีผู้ประสบภัยได้อพยพออกจากที่อยู่อาศัยมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดตั้งในพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย) ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าคู่มือการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ประกอบด้วย โครงสร้างของศูนย์พักพิงชั่วคราวและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์พักพิงชั่วคราว 
กิจกรรมของผู้อพยพ การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวและการอพยพกลับ และ ข้อเสนอแนะในการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิง อาทิ ด้านระบบฐานข้อมูล ด้านการอ านวยการและการสื่อสาร ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจราจรและความปลอดภัย ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค และ ด้านการบริจาค            
โดยสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกรอบนโยบาย    
การเตรียมพร้อมแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมและสนับสนุนแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ (ปัจจุบันคือ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) รวมทั้งให้ความส าคัญระบบการอพยพและระบบการกู้ภัย ระบบการให้           
ความช่วยเหลือที่ถูกต้องและรวดเร็ว การจัดส่งความช่วยเหลือ เพ่ือให้สิ่งของต่างๆ ได้ไปถึงมือของ
ประชาชนผู้ที่ประสบภัยอย่างแท้จริง  

๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ก าหนดหน่วยงานกลางในการประสานการจัดการเรื่องการบริจาคของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้การบริหารจัดการงานบริจาคมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง กับ 
๑ ใน ๘ มาตรการของยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อมในแผนการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ว่าด้วยเรื่องการเตรียมปัจจัยสี่เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
อาทิ สิ่งของ เงิน เป็นต้น ส าหรับกรณีมีต่างประเทศบริจาคสิ่งของทางกรมป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยจะรับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ 

๓) การศึกษาระดับบุคคล พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงขีด
ความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดภัยจ าเป็นต้องสามารถระดมทรัพยากรพ้ืนฐานให้กับ
ผู้ประสบภัย ส าหรับประเด็นว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยจะต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง
และตรงตามความต้องการของผู้ประสบภัย พบว่า ร้อยละ ๒๒ และร้อยละ ๓๒ มีระดับความเข้าใจ
เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ขณะที่ร้อยละ ๓๕ มีความเห็นปานกลาง และร้อยละ ๑๑ ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง
นี้ ซึ่งจะต้องมีการส ารวจเหตุและผลที่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความคิดเห็นเช่นนี้บนพ้ืนฐานใด ที่ท าให้
มีการรับรู้เช่นนั้น นอกจากนี้ การจัดส่งอุปกรณ์และสิ่งของในการกู้ภัยไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
ทันกับเหตุการณ์ พบว่า มีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๖๓ เห็นด้วยว่าการจัดส่งอุปกรณ์หรือ
สิ่งของที่เกี่ยวกับการกู้ภัยนั้นยังไม่สามารถด าเนินการได้ทันกับเวลา และมีร้อยละ ๒๙ ที่มีความเห็น
ปานกลางเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะที่มีเพียงร้อยละ ๘ อาจเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดส่ง
อุปกรณ์และสิ่งของในการกู้ภัยได้ทันเวลา  

๓.๓.๕  การปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ
ตามที่หน่วยงานพลเรือนร้องขอให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

๓.๓.๕.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า 



๓๙ 

๑) กระทรวงกลาโหม ได้จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหมรองรับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)    
โดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของเหล่าทัพเป็นหน่วยปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์บรรเทา   
สาธารณภัยกองทัพบก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 
ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งก าลังพลและอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนงานการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือน
ตามท่ีมีการร้องขอกรณีเกิดสาธารณภัย  

๓.๓.๕.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ร้อยละ ๘๓ สะท้อนการรับรู้และความเข้าใจการปฏิบัติงานของฝ่ายทหารว่าสามารถปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดี  

 
๓.๔ ส่วนการเงิน/การบริหาร (Fanancial/Administration) 

๓.๔.๑ หน่วยงานมีงบประมาณของหน่วยตามภารกิจกระทรวง/กรม เพื่อด าเนินการ เม่ือเกิด
เหตุในช่วงแรก และจังหวัดได้รับงบประมาณทันทีเม่ือมีการประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อเบิกเงิน      
ทดรองราชการระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นสมควรจัดเตรียมงบประมาณเพื่อตอบโต้     
สาธารณภัยในเบื้องต้น 

๓.๔.๑.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า 
๑) การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้าน

การเตรียมความพร้อมก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัย ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศต้องจัดตั้งงบประมาณด าเนินการไว้ตั้งแต่ยามปกติให้เพียงพอที่จะ
ด าเนินการตรมภารกิจตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ หลังเกิดภัย เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการ
สาธารณภัยที่ก าหนดไว้ด าเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และ มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเตรียม
งบประมาณในส่วนนี้สามารถจัดเตรียมได้ ๓ ส่วน คือ งบประมาณปกติของหน่วยงานส่วนกลาง 
(ระดับกระทรวงและระดับกรม) งบประมาณจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด และ งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้ให้ความส าคัญกับ
การก าหนดแผนงบประมาณ ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและจังหวัด 

๓) กระทรวงการคลัง ประกาศระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน   
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับทราบการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของชาติ โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทบทวนกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้สามารถใช้งบประมาณเชิงป้องกัน 
และเมื่อวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังได้ลงนามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 
ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย 



๔๐ 

และให้ความหมาย “ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย     
ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของ
แมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และ ภัยอันเนื่องมาจากการกระท า
ของผู้ก่อการร้าย กองก าลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคล
หรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ ก่อให้เกิด          
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน  

๓.๔.๑.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๒๒ เห็นด้วย ร้อยละ 
๔๓ เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๒๑ ปานกลาง โดยรวมแล้วจะสะท้อนให้เห็นว่า งบประมาณมีความส าคัญ
ในการด าเนินงานโดยเฉพาะหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการเรื่องนี้ ส่วนประเด็นเรื่องของหน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉิน ได้
ทันเวลาขณะที่เกิดเหตุซึ่งในเรื่องนี้จะมีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ ที่ให้ความส าคัญกับการมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณและการรับบริจาค
อย่างเป็นระบบและคุ้มค่า ขณะที่ประเด็นจังหวัดได้รับงบประมาณทันทีเมื่อมีการประกาศเขตภัยพิบัติ
เพ่ือเบิกเงินทดรองราชการระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ว่ามีเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่จัดสรรให้กับจังหวัด ส าหรับประเด็นที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น        
สมควรจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือตอบโต้สาธารณภัยในเบื้องต้น พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีการจัดเตรียม
งบประมาณของท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  

๓.๔.๒  หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยที่ได้น าไปใช้ภายหลังสิ้นสุด
เหตุการณ์เป็นระยะเวลากว่า ๑ ปี และ กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณสามารถชดเชย
ค่าเสียหายภายหลังเหตุการณ์สิ้นสุด 

๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ขึ้นจะมีการใช้
เงินงบประมาณของหน่วยงานตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาภัยเฉพาะหน้า เนื่องจากหลาย
หน่วยงานไม่ได้เป็นหน่วยงานที่สามารถเบิกเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินตามที่ได้ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ก าหนดไว้ 

๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าเพียงร้อยละ ๕๑ ของกลุ่มเป้าหมายมีความเห็นด้วย
ว่าหน่วยงานไม่สามารถได้รับงบประมาณคืนมากกว่า ๑ ปี หลังจากที่หน่วยงานได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงานมาด าเนินการ โดยมีเพียงร้อยละ ๑๒ ที่ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ ๔         
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนประเด็น กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ สามารถชดเชยค่าเสียหาย
ภายหลังเหตุการณ์สิ้นสุด ส่วนใหญ่รับรู้ว่ากระทรวงการคลังและส านักงบประมาณจะท าการชดเชย
ค่าเสียหายให้กับหน่วยงานภายหลังสาธารณภัยยุติลง  

๓.๔.๓  การประสานงานภายในกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ 
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ที่ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



๔๑ 

๑)  การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) ก าหนดว่าเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ใดให้กองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่
ปรับ/เปลี่ยนสภาพเป็นศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก าลังและทรัพยากร
เพ่ือจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น อ านวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายทหารตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและองค์การสาธารณกุศลในการควบคุม
สถานการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็วและทั่วถึง นอกจากนี้ในกรณีสถานการณ์
ขยายตัวมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอาจจ าเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าขึ้นตามความเหมาะสม
ของภารกิจหรือก าหนดตามพื้นท่ีประสบภัย 

๒) การศึกษาระดับบุคคล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานงานภายใน
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ พบว่า ร้อยละ ๕๙ ต้องการให้การประสานงานภายในกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   
โดยประเด็นนี้สอดคล้องกับองค์ประกอบของระบบการจัดการวิกฤตการณ์ของสหรัฐอเมริกาใน
ประเด็นของระบบประสานการท างานร่วมกัน (Multiagency Coordination Systems - MAC) 

๓.๔.๔  การประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดภายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วน
หน้าจังหวัดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่าเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ กองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกจังหวัดด าเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด รับผิดชอบการบัญชาการ อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงานและประสาน   
การปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดม
สรรพก าลังและทรัพยากรเพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและ
ทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรการกุศลในเข ตพ้ืนที่จั งหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ดังปรากฏในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว ๔๖๑๘ ลงวันที่ 
๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๘ เห็นด้วยกับเรื่องนี้ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ประเด็นการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ก่อนเกิด ขณะเกิด 
และ หลังเกิด โดยมีเพียงร้อยละ ๖ ที่มีความเห็นไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว  



 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา 
การเตรียมพร้อมของประเทศเพ่ือให้พร้อมเผชิญกับปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

โดยการเกิดสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบในวงกว้างแก่ประชาชนในประเทศ ถือว่าเป็นภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ (Non-Traditional Threat) ที่ส่งผลกระทบความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้ง         
ความเชื่อมั่นของคนในประเทศเกี่ยวกับการที่รัฐจะสามารถให้ความคุ้มครองปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนหากสาธารณภัยมีขนาดใหญ่และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงย่อมมีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนั้น การที่ผู้บริหารประเทศ ผู้น า
หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสมาคม มูลนิธิ    
ที่เก่ียวข้องจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเตรียมพร้อมเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
ที่ต้องมีการด าเนินการก่อนเกิดเหตุและพร้อมน ามาปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ  

ดังนั้น ผลการศึกษาในบทที่ ๓ เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ ของผู้แทนหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์จึงเป็นการศึกษาเบื้องต้นเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณภัย โดยแสวงหาข้อจ ากัดและแนวทางลดข้อจ ากัด
ดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในระยะต่อไป ภายใต้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๔.๑.๑ การประเมินระดับหน่วยงาน  
เป็นการศึกษาความรู้ ความเข้ าใจในเชิ งการจัดการของหน่วยงานของรั ฐ 

(Organisation) โ ดย พิจ ารณาจากแนวคิด  แผน เอกสารประกอบการประชุ ม  สั มมนา                  
มติคณะรัฐมนตรี ตัวแบบการบริหารจัดการสาธารณภัยต่างประเทศ ผลการศึกษาวิจัยทางวิชาการ 
และผลการด าเนินงานของหน่วยงานในกรอบของนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  และ            
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียม
ความพร้อม) พบว่า 

๑) หน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านสาธารณภัยส่วนใหญ่ในระดับนโยบายและ
ระดับจังหวัดได้ตระหนักถึงความส าคัญระบบการเตรียมพร้อมเผชิญกับสาธารณภัยภายใต้หัวข้อ
การศึกษา ๔ หัวข้อคือ ส่วนวางแผน (Planning) ส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนส่งก าลังบ ารุง 
(Logistics) และ ส่วนการเงิน/การบริหาร (Financial/Administration)  

๒) ผลการศึกษาได้สะท้อนถึงการรับรู้และการมีความรู้และความเข้าใจระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาการเตรียมพร้อมของประเทศไทย
ที่พบจากการประชุมสัมมนาในบทที่ ๑ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยภายใต้ระบบ



๔๓ 

บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) ในปัจจุบันและระยะต่อไป อาทิ การปรับปรุง 
แผน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในการปฏิบัติการ การจัดเตรียมความพร้อมของบัญชีทรัพยากรในการส่งก าลังบ ารุง การจัด
ให้มีการฝึกซ้อมเพ่ือเป็นบทเรียนในการพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน     
ในการตอบโต้กับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและระยะต่อไป 

๔.๑.๒ การประเมินระดับบุคคล  
เป็นการศึกษาความรู้ความเข้าใจในเชิงปัจเจกชน ( Individual) โดยการวิเคราะห์

แบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ที่ตอบแบบสอบถามใน ๔ หัวข้อ ในกรอบระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ รวม ๓๗ ข้อ จ าแนกเป็น ค าถามส่วนวางแผน (Planning) จ านวน ๑๕ หัวข้อ             
ส่วนปฏิบัติการ (Operation) จ านวน ๗ หัวข้อ ส่วนส่งก าลังบ ารุง (Logistics) จ านวน ๗ หัวข้อ และ 
ส่วนการเงิน/การบริหาร (Financial/Administration) จ านวน ๘ หวัข้อ โดยผลการศึกษา ดังนี้  

๔.๑.๒.๑ ส่วนวางแผน  
ด้านการวางแผนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้     

ความเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมในระบบบัญชาการเหตุการณ์ในประเด็นการมีกฎหมายรองรับ
การปฏิบัติงานถึงร้อยละ ๙๗ การมีแผนเตรียมความพร้อมหรือแผนฉุกเฉินระดับหน่วยงานกระทรวง/
กรม จังหวัดและท้องถิ่นความส าคัญของการมีระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ต้องมีการมอบผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนและเป็นผู้ที่จ าเป็นต้องทราบสถานการณ์และแนวโน้มของสถานการณ์และความรุนแรงของภัย
ตลอดจนมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติประจ า (SOP) และประเด็นส าคัญคือร้อยละ 
๙๑ เห็นความส าคัญของการจัดตั้ง Emergency Operation Center (EOC) ทันทีเมื่อเกิดเหตุ นอกจากนี้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีแผนการจัดส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Response Team) เข้าสู่
พ้ืนที่ประสบภัยรวมทั้งสมควรน าบทเรียนและประสบการณ์การฝึกซ้อมระหว่างหน่วยงานมาใช้เมื่อเกิด
เหตุการณ์จริง ในขณะที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ถึงความส าคัญของความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานไทยกับหน่วยงานต่างประเทศกรณีเกิดสาธารณภัยที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนและ               
ให้ความช่วยเหลือระหว่างกันโดยสะท้อนถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้รั บและ
ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

๔.๑.๒.๒ ส่วนปฏิบัติการ 
๑) ด้านการปฏิบัติพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นความส าคัญ

ของการแจ้งเตือนภัยการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน การจัดตั้งกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ศูนย์ปฏิบัติการ) เพ่ือปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับ
กระทรวง ๑๗ ด้าน ให้การสนับสนุน ตลอดจนในประเด็นความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการควบคุมสั่งการเพ่ือให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานได้อย่างมีเอกภาพท่ามกลาง
เวลาอันจ ากัดเป็นมีถึงร้อยละ ๙๒ โดยมีนัยส าคัญถึงบทบาทของผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Commander) ที่จะต้องบริหารจัดการภัยในแต่ละประเภทภัยและแต่ละระดับความรุนแรงของภัย  

๒) การมี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการที่ จั งหวั ดสมควร จัดตั้ ง           
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าภายใน ๓๐ นาที เพ่ือแก้ไขสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติจริง  



๔๔ 

แต่ละจังหวัดถ้าไม่มีการวางแผนและการซักซ้อมการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานในจังหวัดภายใต้
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและค าสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
จังหวัดของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (เม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

๔.๑.๒.๓ ส่วนส่งก าลังบ ารุง 
ด้านการส่งก าลังบ ารุง ได้เน้นถึงการเตรียมความพร้อมบัญชีทรัพยากร

ตั้งแต่ในยามปกติเพ่ือให้พร้อมน ามาใช้เมื่อคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น พบว่า 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นถึงความส าคัญประเด็นดังกล่าวสะท้อนถึงการมีความเข้าใจว่า
ทรัพยากรที่ต้องมีการระดมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมีความส าคัญเพ่ือเข้าไปให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอาหาร น้ า ยา ชุดปฏิบั ติการทางการแพทย์      
ชุดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ติดต่อสื่อสาร ชุดของรวมทั้งการแจกจ่ายสิ่งของที่ได้
จากการรับบริจาคจะต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย 

๔.๑.๒.๔ ส่วนการเงิน/การบริหาร 
ด้ านการเงิ นและการบริหารได้ เน้นถึ งความส าคัญของ ๒ ส่ วนคื อ                  

๑) การวางแผนระบบงบประมาณของกระทรวง (งบประมาณตามภารกิจกระทรวง) งบประมาณของจังหวัด 
(งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) และ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีการจัดท า
แผนงบประมาณตั้งแต่ในยามปกติและสามารถขอใช้ได้เมื่อคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์และขณะเกิด
เหตุการณ์ภายใต้ระบบงบประมาณปกติทั้ง ๓ ส่วน และ การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการทันทีเมื่อมี
การประกาศเขตภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒) การใช้คืนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน           
โดยหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยที่ได้น าไปใช้ภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์เป็น
ระยะเวลากว่า ๑ ปีถึงร้อยละ ๕๑ และกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณสามารถชดเชย
ค่าเสียหายภายหลังเหตุการณ์สิ้นสุด ร้อยละ ๕๖ ซึ่งสะท้อนว่าภาครัฐจะต้องพัฒนาหรือก าหนด    
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณคืนให้แก่หน่วยงานและการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ประสบภัยดังเช่นกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

 
๔.๒. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในระยะต่อไป 

๔.๒.๑ ส่วนวางแผน  
๔.๒.๑.๑ การเตรียมพร้อมเผชิญกับสาธารณภัยหรือสามารถปรับใช้กับภาวะไม่

ปกติที่ส่งผลกระทบต่องานด้านความมั่นคง อาทิ การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย โดยก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ให้พร้อมเผชิญกับสาธารณภัยตั้งแต่ใน
ภาวะปกติในเชิง Whole - of - Nation Approach โดยประสานและผนึกก าลังของทุกฝ่ายทั้ง     
ฝ่ายการเมือง หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ  
เครือข่ายชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์  

๔.๒.๑.๒ การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีภูมิคุ้มกันเป็นรากฐานส าคัญ ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีภูมิคุ้มกันภัยความมั่นคงและสาธารณภัย โดยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมที่สอดคล้องกับภัยที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค 



๔๕ 

โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการในมิติการป้องกัน (Prevention) เพ่ือลด
ผลกระทบ (Mitigation) ของความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

๔.๒.๑.๓ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมในกรอบ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนระดับ
ท้องถิ่น แบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

๑) ระดับนโยบาย  
หน่วยงานได้ก าหนดประเด็นการเตรียมพร้อมในยุทธศาสตร์ประเทศ 

(Country Strategy) เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยเนื่องจากจะส่งผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมถ้าเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ นอกจากนี้ก าหนด เป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กรม ที่เชื่อมโยงกับ
นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-
๒๕๕๗) แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานก าหนดประเด็นการเตรียมพร้อม (รัฐบาล และ หัวหน้าหน่วยงาน) ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญระบบการเตรียมพร้อมและระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือให้การท างานระหว่าง
กระทรวง กรม องค์กรที่เกี่ยวข้องมีการประสานแนวคิด แนวนโยบาย แนวทางด าเนินงานที่สอดคล้อง
กัน เนื่องจากนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดสาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒) ระดับจังหวัด 
จังหวัดก าหนดประเด็นการเตรียมพร้อมเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic Issue) ในแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้ความส าคัญกับแผนงานด้านความมั่นคงและแผนงาน
ด้านสาธารณภัย และ เชื่อมประสานกับแผนระดับอ าเภอ (แผนพัฒนาอ าเภอ) ซึ่งจะประสาน
แผนพัฒนาชุมชน / หมู่บ้านกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ในฐานะผู้ อ านวยกลางและประธานกรรมการป้องกันและบรร เทาสาธารณภัยจั งหวัด                  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ จ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญ
การเตรียมพร้อมเผชิญกับสาธารณภัยและจัดการฝึกซ้อมทั้งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด       
โดยประสานเชื่อมโยงกับทิศทางการเตรียมพร้อมของหน่วยงานระดับนโยบายและระดับท้องถิ่น  

๓) ระดับท้องถิ่น 
(๑) หน่วยงานท้องถิ่นมีความส าคัญสูงเนื่องจากสาธารณภัย         

ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดในระดับพื้นท่ีต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ ดังนั้น หน่วยงานส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงาน
แรก ที่เผชิญภัย (First Response) โดยต้องมีขีดความสามารถและทรัพยากรที่สามารถตอบสนอง   
ในการป้องกันและบรรเทาภัยได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วน
ต าบล เทศบาล สมควรจัดท าประเด็นการเตรียมพร้อมบรรจุในแผนระดับท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนระดับอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือมุ่งเน้น           
การประสานการปฏิบัติและการบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้นโดยชุมชนมีบทบาทส าคัญในเรื่องดังกล่าว 

(๒) การเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับ         
การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผน และ แนวทาง การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและบรรเทา



๔๖ 

สาธารณภัย และส่งเสริมการจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น 
และภาคประชาชน โดยน าความรู้ของชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนในการป้องกันและจัดการสาธารณภัย 
และสนับสนุนการจัดการฐานข้อมูล เครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารข้อมูลในระดับชุมชนท้องถิ่น 
โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

๔.๒.๑.๔  การเตรียมพร้อมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในระยะต่อไป
นอกจากจะเร่งขับเคลื่อนการด าเนินการในกรอบความร่วมมือการเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา     
ความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูล การสัมมนา ฝึกอบรม การเสริมสร้างทักษะ เทคนิค     
ความเชี่ยวชาญ แล้วควรมุ่งเน้นการก าหนดช่องทางประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  และ         
การฝึกซ้อมทั้งกรณีสาธารณภัยและความมั่นคงในระดับทวิภาคีและพหุภาคีให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ให้กับชุดปฏิบัติการฝ่ายไทย และเพ่ือให้ทราบถึงข้อจ ากัดในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงภายใต้กฎ ระเบียบ
ทางศุลกากร ทางการแพทย์ การตรวจคนเข้าเมือง ของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ดังเช่น 
การน าแพทย์ ชุดกู้ชีพ การน าอุปกรณ์ด้านการทหารเข้ามาภายในประเทศ รวมถึงอาจมีการท าบันทึก
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสองประเทศ (MOU) ทั้งนี้ควรค านึงถึงที่ตั้ง (Location) ของแต่ละประเทศ
ในการส่งก าลังบ ารุงเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีเกิดภัยขึ้นอย่างฉับพลันว่าไทยควรจะ
เพ่ิมความร่วมมือกับประเทศใดเป็นล าดับต้น  

๔.๒.๑.๕ การจัดท านโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ฉบับใหม่ และแผนการ-
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ฉบับใหม่  

๑) สมควรท าการปรับปรุ งนโยบายการเตรี ยมพร้อมแห่ งชาติที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล (นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ) 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  และ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง             
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

๒) สืบเนื่ องจากการประเมินภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ เกิดขึ้นมี        
ความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้าง 
อาทิ เหตุการณ์ก่อการร้าย การจลาจล ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและ
แต่ละครั้งได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะในห้วงที่ผ่านมาทั่วโลกได้ประสบภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติและภัยด้านความมั่นคงทั้งแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศนิวซีแลนด์ ตุรกี 
อุทกภัยที่ออสเตรเลีย การเกิดพายุไต้ฝุ่นซูริคที่ไต้หวันและที่ภาคตะวันออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เฮอริเคนแคทรีนาที่เกิดในสหรัฐอเมริกา การก่อวินาศกรรมที่นอร์เวย์ (กรุงออสโล) และ การจลาจล   
ที่อังกฤษ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่สามารถกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
หากไม่สามารถด าเนินการป้องกันและจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้  



๔๗ 

 
 

  
แผนภูมิที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

 



๔๘ 

๔.๒.๒ ส่วนปฏิบัติการ  
๔.๒.๒.๑ การพัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรที่พร้อมใช้ใน

กองบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด 
๑) การจัดและพัฒนาระบบการแจ้ งเตื อนภัย การอพยพ การให้           

ความช่วยเหลือ การบริจาค ตั้งแต่ในยามปกติ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ได้มี  
การจัดเตรียมทรัพยากรประเภทเดียวกัน อาทิ ด้านการแพทย์ มีทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลต ารวจ และ โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น เพ่ือให้ทราบบัญชีทรัพยากร    
ในแต่ละด้าน ที่ประเทศมีอยู่และสามารถทรัพยากรเหล่านั้นมาประกอบการตกลงใจของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ในแต่ละระดับความรุนแรงของภัย  

๒) การพัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรของ
ประเทศเพ่ือเป็นคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานในกรอบแผนปฏิบัติการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวงด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือเตรียม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการอพยพ การให้ความช่วยเหลือ การบริจาค ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ในยาม
ปกติ โดยมีการปรับปรุงฐานข้อมูลสม่ าเสมอให้สามารถน ามาประกอบการตกลงใจของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์รวมทั้ งจัดให้มีช่องทางการประสานและ แลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน                
ในการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านความมั่นคงและด้านสาธารณภัย ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ 
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และ ภาคประชาสังคม ให้สามารถแลกเปลี่ยนและน าทรัพยากรมาใช้ร่วมกัน
เมื่อเกิดภัยในแต่ละระดับความรุนแรงของสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งน าแผนและระบบ
ฐานข้อมูลมาทดสอบการปฏิบัติในการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอทั้งนี้สามารถน ามาสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานการณ์ความม่ันคงได้ 

๔.๒.๒.๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเชิงรุก     
การผนึกก าลังทุกภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายในกระบวนการปฏิบัติการ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นก่อนเกิดเหตุ 
ขณะเกิดเหตุ และ หลังเกิดเหตุ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค และ ประเทศ  

๔.๒.๒.๓ การเสริมสร้างการพัฒนาความรู้ การตระหนักรู้ การมีจิตส านึกความมั่นคง 
การมีจิตสาธารณะของทุกภาคส่วน เพ่ือเข้ามามีส่วนร่ วมผนึกก าลังในการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบก่อนเกิดเหตุ ด าเนินการแก้ไขขณะเกิดเหตุอย่างทันท่วงที และฟ้ืนฟูความเสียหายทางกายภาพ
และจิตใจให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ  

๔.๒.๒.๔ การมีระบบบัญชาการเหตุการณ์ท่ีสามารถบริหารจัดการที่ประสานสอดคล้อง
ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น สมควรให้ความส าคัญกับการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือ
และบูรณาการการท างานตั้งแต่แผนระดับกระทรวง / กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ให้ประสาน
สอดคล้องและสนับสนุนกันระหว่างภารกิจกระทรวง (Function) กับการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
(Area) และให้ความส าคัญการด าเนินงานกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(บก.ปภ.ช.) ตั้งแต่ในภาวะปกติ เพ่ือประสานบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือน าเสนอ ผู้บัญชาการ
เหตุการณ ์ในแต่ละห้วงเวลาและแต่ละระดับความรุนแรงของภัย 



๔๙ 

๔.๒.๒.๕  การพัฒนาระดับความรู้  ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ผู้น า และ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยผ่านกลไกทางการศึกษาอย่างเป็นทางการ อาทิ หลักสูตร
ผู้บริหาร หลักสูตรผู้น า และการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์  

๔.๒.๓  ส่วนส่งก าลังบ ารุง 
๔.๒.๓.๑ การเตรียมบัญชีทรัพยากร (คน สิ่งของ อุปกรณ์) ให้พร้อมใช้งานอย่าง

เหมาะสมในแต่ละประเภทภัยในลักษณะ Standby Arrangement และ การก าหนดความชัดเจน        
ของแนวทางและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องกับการส ารองอาหาร 
โดยจัดตั้งคลังส ารองอาหารและน้ าดื่มสะอาดที่พร้อมบริโภค ระบบการแพทย์และสาธารณสุข  ระบบ
การสื่อสารหลักและสื่อสารส ารอง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลร่วม (Joint Information Center)               
ระบบการบริจาคและแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค การล าเลียงขนส่งสินค้าและผู้ประสบภัย เพ่ือให้    
การส่งก าลังบ ารุงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

๔.๒.๓.๒ การส่งก าลังบ ารุงนอกจากการจัดเตรียมบัญชีทรัพยากรให้พร้อมใช้แล้ว 
หน่วยงานระดับนโยบายสมควรก าหนดพ้ืนที่ตั้งของคลังส ารองทรัพยากรในแต่ละภาคของประเทศ 
เพ่ือให้การส่งก าลังบ ารุงไปยังพ้ืนที่ประสบภัยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วหรือบางทรัพยากรสามารถจัดหา
ได้จากแหล่งผลิตในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง โดยไม่จ าเป็นต้องน าไปทุกสิ่งไปจากกรุงเทพท าให้มี
ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งเพิ่มข้ึนและเสียเวลาในการล าเลียงทรัพยากรเหล่านั้นไปยังพ้ืนที่ประสบภัย  

๔.๒.๔ ส่วนการเงิน/การบริหาร 
๔.๒.๔.๑ หน่วยงานของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณที่มีภารกิจ

เกี่ยวกับการวางระเบียบการเงินสมควรศึกษาและปรับปรุงระเบียบการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ในเชิงป้องกันก่อนเกิดปัญหาตามแผนงบประมาณปกติระดับกระทรวงและระดับจังหวัดรวมทั้งเร่งรัด
การคืนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่มีการส ารองล่วงหน้า รวมทั้งเร่งรัดชดเชยเงินให้แก่ผู้ประสบภัย
แต่ต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสทั้งนี้อาจจัดท าในรูปของคณะกรรมการที่มีภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

๔.๒.๔.๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ     
ในการด าเนินการเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ สมควรให้ความส าคัญกับการจัดท าบันทึกความเข้าใจหรือ   
ความตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือให้เกิด       
ความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีท่ีมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า    

 



๕๐ 

๔.๓ ข้อเสนอแนะการพัฒนางานการศึกษาส่วนบุคคล 
๔.๓.๑  การก าหนดขอบเขตการศึกษาประเด็นอ่ืน  

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ให้ความส าคัญกับประเด็น “ยุทธศาสตร์      
การเตรียมความพร้อม” ในกรอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-
๒๕๕๗) ท าให้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะส่วน อย่างไรก็ตามแผนการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ได้ก าหนด ๔ ยุทธศาสตร์รองรับ คือ การป้องกันและลด
ผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ การจัดการหลังเกิดภัย 
ดังนั้น หากผู้ที่สนใจสามารถศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ในมิติของระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System) จะเป็นการพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ             
การเตรียมพร้อมของไทย 

๔.๓.๒  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการประมวลวิเคราะห์เอกสาร

ต่างๆ และการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นหลัก ดังนั้น  หากพิจารณา
ข้อจ ากัดของผู้ตอบแบบสอบถามอาจมีบางส่วนที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้มีการคิดวิเคราะห์อย่าง
ลึกซึ้งในบางข้อหรือบางประเด็น ดังนั้น หากมีผู้ที่สนใจท าการศึกษาประเด็นนี้อาจท าการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย (Depth Interview) โดยสามารถเพ่ิมเติมประเด็นอ่ืน อาทิ ค าถามเกี่ยวกับการท างาน
ในการก าหนดนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ (Policy Formulation) และ การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
(Policy Implementation) ที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์การศึกษาเรื่องนี้ 

๔.๓.๓  การศึกษารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้วิเคราะห์การด าเนินงานของหลาย
หน่วยงาน  

ซึ่งจะท าให้เห็นภาพกว้างของการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในกรอบ
นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ดังนั้น ในระยะต่อไปการศึกษาในประเด็นหัวข้อนี้สามารถศึกษา
ระดับหน่วยงานหน่วยเดียวและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งจากข้อมูลเอกสาร  
การออกแบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้
เห็นรายละเอียดในการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ ได้มากยิ่งข้ึน  
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๕๒ 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถาม 

การศึกษาวิจัยของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต กระทรวงการต่างประเทศ 
หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจระบบการเตรียมพร้อมของไทย 

 
ค าชี้แจง  
๑.  แบบประเมิน มีจ านวน ๔ หัวข้อ ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑  ส่วนวางแผน (Planning) 
  ตอนที่ ๒  ส่วนปฏิบัติการ (Operation)   
  ตอนที่ ๓  ส่วนส่งก าลังบ ารุง (Logistics) 
  ตอนที่ ๔  ส่วนการเงิน/การบริหาร (Financial/Administration 
๒.  วิธีการประเมินให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการประเมิน ๕ ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ๕  หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนน ๔ หมายถึง เห็นด้วย 
คะแนน ๓  หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน ๒  หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
คะแนน ๑  หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากที่สุด 

๓.  โปรดระบุชื่อหน่วยงาน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
๔.  วันที่ ตอบแบบสอบถาม .....................................มิถุนายน ๒๕๕๖...........................................  
ส าหรับผู้ออกแบบสอบถาม เอกสารประเมิน ชุดที่ .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ส่วนวางแผน      

๑  หน่วยงานจดัการสาธารณภยัจ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ
เพื่อใช้อ้างอิงข้อกฎหมายในการปฏิบตัิเมื่อเกิดเหต ุ

     

๒  หน่วยงานได้น าแผนเตรียมความพร้อมหรือแผน
ฉุกเฉินของหน่วยงานมาใช้เมื่อเกิดเหต ุ

     

๓  หน่วยงานได้ด าเนินการตามแนวทางแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ

     

๔  หน่วยงานได้มอบส่วนงานและผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจนใน
การบริหารเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุ 

     

๕  หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบตัิประจ า 
(Standard Operating Procedure)  

     

๖  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนปฏิบัตกิารการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแบบ บูรณาการระดับกระทรวง 
๑๗ ดา้น ส ารวจ/ จัดท าบญัชีทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ 
สิ่งของ อุปกรณ์ ตั้งแต่ในภาวะปกติ 

     

๗  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจ าเป็นต้องจัดตั้ง Emergency 
Operation Center (EOC) เมื่อเกิดเหตุทันที  

     

๘  หน่วยงานไทยมีความพร้อมและแนวทางปฏิบัตเิมื่อ
ต่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีเกดิ   
สาธารณภยั โดยเฉพาะกับประเทศเพือ่นบ้านและอาเซยีน 

     

๙  หน่วยงานในจังหวัดน าแผนการปอ้งกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดมาใช้เมื่อเกิดเหตุ 

     

๑๐  หน่วยงานควรมีการฝึกซ้อมระหว่างหน่วยงานของตน
กับหน่วยงานภายนอกกระทรวง/กรม 

     

๑๑  จังหวัดได้น าบทเรียนและประสบการณ์ในการฝึกซ้อม
ของจังหวัดมาปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ  

     

๑๒  ผู้บัญชาการควรทราบสถานการณแ์ละแนวโนม้ของ
สถานการณ์และความรุนแรงของภัย 

     

๑๓  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนและแนวทาง
ปฏิบัติเผชิญสาธารณภัย 

     

๑๔  ผู้น าหน่วยได้ปฏิบตัิตามแนวทางรบัมือ สาธารณภยั  
ที่ปรากฏในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติหรือแผนแม่บทที่เกีย่วข้องกับการป้องกัน        
สาธารณภัย  

     

๑๕  หน่วยงานมีแผนจดัส่งทีมปฏบิัติการฉุกเฉิน/ชุดเผชิญ
สถานการณ์ (Emergency Response Team) 

     

 ส่วนปฏิบัติการ      
๑  หน่วยงานด้านการแจ้งเตือนภัยไดแ้จ้งเตือนประชาชน      



๕๕ 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
กลุ่มเสี่ยงภัยได้ทันเวลา 

๒  หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร
บนฐานข้อเท็จจริงเหตุการณ์และแนวทางการปฏิบัติ
ตนของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  

     

๓  หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสามารถจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ-ภัย (ศูนย์ปฏิบัตกิาร) เพ่ือปฏิบัติงาน
ได้ทันทีเมื่อเกดิเหต ุ

     

๔  หน่วยงานมีการก าหนดผู้บญัชาการเหตุการณต์าม
ระดับความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นไว้ชัดเจน 

     

๕  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนปฏิบัตกิาร การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแบบ บูรณาการระดับกระทรวง 
๑๗ ดา้น สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า 

     

๖  ผู้บัญชาการเหตุการณ์จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการควบคุมสั่งการเพื่อให้ทุกหน่วย
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นเอกภาพท่ามกลางเวลาอันจ ากัด 

     

๗  จังหวัดจัดตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณส์่วนหน้าจังหวัด
ภายใน ๓๐ นาที เพื่อแก้ไข สาธารณภยัที่เกิดขึ้น  

     

 ส่วนส่งก าลังบ ารุง      
๑  การจัดส่งทรัพยากร (ผูเ้ชี่ยวชาญ สิ่งของ อุปกรณ์) 

ให้กับ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า / ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์
เฉพาะกิจจังหวัด ได้อย่างทันท่วงท ี

     

๒  การจัดเตรียมชุดปฏิบตัิการทางการแพทย์และ
สถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ านวนมาก
ได้อย่างทันท่วงที 

     

๓  การจัดเตรียมชุดสื่อสารเพื่อสถาปนาระบบการ
ติดต่อสื่อสารกรณีระบบสื่อสารปกติใช้การไมไ่ด้ 

     

๔  หน่วยงานจ าเป็นต้องมีความสามารถระดมทรัพยากร
เพื่อให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในประเทศ 
โดยเฉพาะ อาหาร น้ า ยา พ้ืนท่ีอพยพ 

     

๕  การรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยเป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและตรงตามความต้องการของผู้ประสบภัย 

     

๖  การจัดส่งอุปกรณ์และสิ่งของในการกู้ภัยไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างทันกับเหตุการณ ์

     

๗  การปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพตามที่หน่วยพลเรือนร้อง

     



๕๖ 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ขอให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภยัเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

 ส่วนการเงิน/ การบริหาร      
๑  หน่วยงานมีงบประมาณของหน่วยตามภารกิจ

กระทรวง/กรม เพื่อด าเนินการเมือ่เกิดเหตุในช่วงแรก 
     

๒  หน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ฉุกเฉินได้ทันเวลาขณะที่เกิดเหต ุ

     

๓  จังหวัดไดร้ับงบประมาณทันทีเมื่อมีการประกาศเขต
ภัยพิบัติเพื่อเบิกเงินทดรองราชการระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉกุเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 

     

๔  หน่วยงานส่วนท้องถิ่นสมควรจดัเตรียมงบประมาณ
เพื่อตอบโตส้าธารณภัยในเบื้องต้น 

     

๕  หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยที่ได้
น าไปใช้ภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์เป็นระยะเวลากว่า ๑ ปี 

     

๖  กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ สามารถ
ชดเชยค่าเสยีหายภายหลังเหตุการณส์ิ้นสดุ 

     

๗  การประสานงานภายในกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการส่วน
หน้า ท่ีด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

๘  การประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดภายใน
ศูนย์บัญชาการเหตุการณส์่วนหน้าจังหวัดด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 
ผลการประเมิน 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
๕ 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

๔ 
เห็น
ด้วย 

๓ 
ปานกลาง 

๒ 
ไม่เห็น
ด้วย 

๑ 
ไม่เห็นด้วย
มากที่สุด 

 ๑. ส่วนวางแผน (Planning)       
๑ หน่วยงานจัดการสาธารณภยัจ าเปน็ต้องมี

กฎหมายรองรับเพื่อใช้อ้างอิงกฎหมายในการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหต ุ

๗๒ ๒๕ ๓ ๐ ๐ 

๒ หน่วยงานได้น าแผนเตรียมความพร้อมหรือแผน
ฉุกเฉินของหน่วยงานมาใช้เมื่อเกิดเหต ุ

๓๙ ๔๐ ๒๐ ๑ ๐ 

๓ หน่วยงานได้ด าเนินการตามแนวทางแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

๓๗ ๔๓ ๑๙ ๑ ๐ 

๔ หน่วยงานได้มอบส่วนงานและผู้รบัผิดชอบที่
ชัดเจนในการบรหิารเหตุการณ์เมือ่เกิดเหต ุ

๓๗ ๓๖ ๒๐ ๗ ๐ 

๕ หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบตัิ ๓๑ ๔๒ ๑๖ ๘ ๓ 



๕๗ 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
๕ 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

๔ 
เห็น
ด้วย 

๓ 
ปานกลาง 

๒ 
ไม่เห็น
ด้วย 

๑ 
ไม่เห็นด้วย
มากที่สุด 

ประจ า (Standard Operating Procedure)  
๖ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนปฏิบัตกิารการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
ระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน ส ารวจ/จัดท าบัญชี
ทรัพยากร ผู้เช่ียวชาญ สิ่งของ อุปกรณ์ ตั้งแต่ใน
ภาวะปกต ิ

๓๔ ๔๐ ๑๕ ๑๐ ๑ 

๗ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจ าเป็นต้องจัดตั้ง 
Emergency Operation Center (EOC)  
เมื่อเกิดเหตุทันที  

๔๙ ๔๒ ๗ ๑ ๑ 

๘ หน่วยงานไทยมีความพร้อมและแนวทางปฏิบัติ
เมื่อต่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมกรณีเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน 

๒๕ ๔๔ ๒๗ ๔ ๐ 

๙ หน่วยงานภายในจังหวัดน าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดมาใช้เมื่อเกิดเหต ุ

๓๔ ๓๙ ๒๐ ๖ ๑ 

๑๐ หน่วยงานน าบทเรียนการฝึกซ้อมระหว่าง
หน่วยงานของตนกับหน่วยงานภายนอก
กระทรวง/กรม มาใช้เมื่อเกดิเหตุการณ์ 

๕๓ ๓๔ ๑๐ ๓ ๐ 

๑๑ จังหวัดได้น าบทเรียนและประสบการณ์ในการ
ฝึกซ้อมของจังหวัดมาปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ  

๓๔ ๔๐ ๒๒ ๔ ๐ 

๑๒ ผู้บัญชาการเหตุการณค์วรทราบสถานการณ์และ
แนวโน้มของสถานการณ์และความรุนแรง ของ
ภัย 

๖๗ ๒๘ ๔ ๑ ๐ 

๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนและ
แนวทางปฏิบัติมาใช้เมื่อเกดิสาธารณภยั 

๓๙ ๒๙ ๒๗ ๕ ๐ 

๑๔ ผู้น าหน่วยได้ปฏิบตัติามแนวทางรับมือสาธารณภัย
ที่ปรากฏในแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติหรือแผนแม่บท 
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเหตุการณ ์ 

๓๙ ๔๒ ๑๕ ๓ ๑ 

๑๕ หน่วยงานมีแผนจดัส่งทีมปฏบิัติการฉุกเฉิน/ชุด
เผชิญสถานการณ์ (Emergency Response 
Team : ERT) 

๓๕ ๔๒ ๑๙ ๓ ๑ 

 ๒. ส่วนปฏิบัติการ (Operation)      
๑ หน่วยงานด้านการแจ้งเตือนภัยไดแ้จ้งเตือน

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงภยัได้ทันเวลา 
๒๒ ๔๕ ๒๖ ๔ ๒ 

๒ หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูล ๒๗ ๔๑ ๒๘ ๓ ๑ 



๕๘ 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
๕ 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

๔ 
เห็น
ด้วย 

๓ 
ปานกลาง 

๒ 
ไม่เห็น
ด้วย 

๑ 
ไม่เห็นด้วย
มากที่สุด 

ข่าวสารบนฐานข้อเท็จจริงเหตุการณ์และแนว
ทางการปฏิบัติตนของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 

๓ หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัสามารถจดัตั้งกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนยป์ฏิบัติการ) 
เพื่อปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกดิเหต ุ

๓๑ ๔๑ ๒๒ ๔ ๒ 

๔ หน่วยงานได้มอบผู้รับผิดชอบเหตกุารณต์าม
ระดับความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นไว้ชัดเจน 

๓๔ ๔๔ ๒๐ ๑ ๑ 

๕ หน่วยงานที่รบัผดิชอบแผนปฏิบัตกิารการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแบบบรูณาการระดับกระทรวง ๑๗ 
ด้าน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ และ/หรือ ศูนย์ปฏิบตัิการส่วนหน้า 

๓๑ ๔๓ ๒๑ ๕ ๐ 

๖ ผู้บัญชาการเหตุการณจ์ าเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุม
สั่งการเพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบตัิงานได้อย่างเป็น
เอกภาพท่ามกลางเวลาอันจ ากดั 

๕๗ ๓๕ ๗ ๑ ๐ 

๗ จังหวัดจัดตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณเ์ฉพาะ
หน้าภายใน ๓๐ นาที เพื่อแก้ไขสาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้น 

๒๕ ๔๒ ๒๕ ๕ ๓ 

 ๓. ส่วนส่งก าลังบ ารุง (Logistics)      
๑ การจัดส่งทรัพยากร (ผูเ้ชี่ยวชาญ สิ่งของ 

อุปกรณ์) ให้กับกองบัญชาการป้องกัน และ 
บรรเทาสาธารณภยั ศูนย์ปฏิบตัิการส่วนหน้า / 
ศูนย์บัญชาการเหตุการณเ์ฉพาะกจิจังหวัด ได้
อย่างทันท่วงที 

๒๓ ๔๐ ๓๑ ๕ ๑ 

๒ การจัดเตรียมชุดปฏิบตัิการทางการแพทย์และ
สถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ านวน
มากได้อยา่งทันท่วงที 

๒๓ ๕๔ ๒๐ ๓ ๐ 

๓ การจัดเตรียมชุดสื่อสารเพื่อสถาปนาระบบการ
ติดต่อสื่อสารกรณีระบบสื่อสารปกติใช้การไมไ่ด้ 

๒๔ ๔๑ ๓๐ ๕ ๐ 

๔ หน่วยงานจ าเป็นต้องมีความสามารถระดม
ทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอาหาร น้ า ยา พื้นที่
อพยพ 

๔๘ ๔๕ ๗ ๐ ๐ 

๕ การรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยเป็นไป
อย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการของ

๒๒ ๓๒ ๓๕ ๘ ๓ 



๕๙ 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
๕ 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

๔ 
เห็น
ด้วย 

๓ 
ปานกลาง 

๒ 
ไม่เห็น
ด้วย 

๑ 
ไม่เห็นด้วย
มากที่สุด 

ผู้ประสบภยั 
๖ การจัดส่งอุปกรณ์และสิ่งของในการกู้ภัยไม่

สามารถด าเนินการได้อย่างทันกับเหตุการณ ์
๒๑ ๔๒ ๒๙ ๘ ๐ 

๗ การปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพตามที่ 
หน่วยพลเรือนร้องขอให้ช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

๒๘ ๕๕ ๑๓ ๑๐ ๐ 

 ๔. ส่วนการเงิน/การบริหาร 
(Financial/Administration) 

     

๑ หน่วยงานมีงบประมาณของหน่วยตามภารกิจ
กระทรวง/กรม เพื่อด าเนินการเมื่อเกิดเหตุใน
ช่วงแรก 

 
 

๒๒ 

 
 

๔๓ 

 
 

๒๑ 

 
 

๑๐ 

 
 

๔ 
๒ หน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ฉุกเฉินได้ทันเวลาขณะที่เกดิเหต ุ
 

๒๗ 
 

๓๖ 
 

๒๓ 
 

๗ 
 

๗ 
๓ จังหวัดไดร้ับงบประมาณทันทีเมื่อมีการประกาศ

เขตภัยพิบตัิเพื่อเบิกเงินทดรองราชการระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณีฉกุเฉิน       
พ.ศ.๒๕๕๖ 

๒๗ ๓๔ ๒๘ ๘ ๓ 

๔ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นสมควรจดัเตรียม
งบประมาณเพื่อตอบโต้สาธารณภยัในเบื้องต้น 

๕๑ ๓๔ ๘ ๗ ๐ 

๕ หน่วยงานไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยท่ีได้น าไปใช้ภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์เป็น
ระยะเวลากว่า ๑ ปี 

๑๙ ๓๒ ๓๓ ๑๒ ๔ 

๖ กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ 
สามารถชดเชยค่าเสียหายภายหลงัเหตุการณ์
สิ้นสุด 

๒๑ ๓๕ ๓๐ ๑๑ ๓ 

๗ การประสานงานภายในกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ หรือ        
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ท่ีด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๗ ๔๒ ๓๑ ๗ ๓ 

๘ การประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัด
ภายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ ์
ส่วนหน้าจังหวัดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๙ ๓๙ ๓๖ ๔ ๒ 

 



๖๐ 

ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ – นามสกุล นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ 
 
วุฒิการศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาควิชา การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา การเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบภาควิชาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
การศึกษาฝึกอบรม - หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ กองบัญชาการทหารสูงสุด 

(๖ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๔๒) 
- หลักสูตร Executive Course , Asia-Pacific Center for 

Security Studies, Hawaii , U.S.A. , ๒๐๐๔ (๓ เดือน) 
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๐ (๑๑ เดือน)  
 

ประสบการณ์การรับราชการ   
๒๓ มกราคม ๒๕๓๕  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ 
๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ 
๑๘ เมษายน ๒๕๔๐ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ว. 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว. 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
๕ สิงหาคม ๒๕๕๔–ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 
 การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ  

 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกัน

ประเทศ 
 

 


