รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทย
ในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

จัดทาโดย นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
รหัส ๕๐๔๑

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทย
ในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

จัดทาโดย นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
รหัส ๕๐๔๑

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในกรอบนโยบาย
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาความรู้ความเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์
ในการบริหารจัดการสาธารณภัย และ การกาหนดแนวนโยบายการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทย
ในระยะต่อไป โดยท าการศึ กษานโยบายการเตรี ยมพร้อมแห่ งชาติและประเด็นยุ ทธศาสตร์การเตรียม
ความพร้อมในกรอบแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร และการออกแบบสอบถาม เพื่อสารวจระดับความรู้ความเข้าใจระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) ดังนี้ ส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนวางแผน
(Planning) ส่วนส่งกาลังบารุง (Logistics) และ ส่วนการเงิน/การบริหาร (Financial/Administration)
ผลการศึกษาพบว่า
๑. ระดับหน่วยงาน หน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านสาธารณภัยส่ วนใหญ่ ในระดับ
นโยบายและระดับจังหวัดได้ตระหนักถึงความสาคัญระบบการเตรียมพร้อมเผชิญกับสาธารณภัยโดย
การปรั บ ปรุ ง แผนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การเตรี ย มทรั พ ยากรด้ า นต่ า งๆ และ การฝึ ก ซ้ อ ม ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง
การมีความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์
๒. ระดั บบุ คคล พบว่ า กลุ่ มเป้ าหมายที่ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ ๘๐
เกี่ ยวกั บความรู้ ความเข้ าใจประเด็ นการวางแผน การปฏิ บั ติ การ การส่ งก าลั งบ ารุ ง และ การเงิ น/
การบริหาร มีความรู้ความเข้าใจระบบบัญชาการโดยเฉพาะประเด็นการมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน
การน าบทเรี ยนการฝึ กซ้ อมมาใช้ เมื่ อเกิ ดเหตุ การณ์ และที่ ส าคั ญผู้ บั ญชาการเหตุ การณ์ ควรทราบ
สถานการณ์และแนวโน้มของสถานการณ์และความรุนแรงของภัย

จ

กิตติกรรมประกาศ
การเตรีย มพร้ อมได้ให้ ความส าคัญกับการที่คนในชาติมีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญกับปัญหา
ที่ก ระทบต่อ ความมั่ น คงของชาติ และความมั่น คงของประชาชน จ าเป็ นต้ อ งมีก ารคิ ด วิ เ คราะห์
วางแผน และปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ โดยผนึกกาลังจากทุกหน่วยในประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมและ
เกื้อหนุน การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของชาติ
การจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง การพัฒ นาระบบการเตรียมพร้อมของไทย
ในกรอบนโยบายการเตรี ยมพร้อมแห่งชาติ ฉบับนี้ ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ข้อคิด
มุมมอง ข้อแนะนา ในเชิงวิชาการและประสบการณ์ในการจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคล และ
ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น การต่ า งประเทศเทวะวงศ์ ว โรปการ กระทรวง
การต่างประเทศ ผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ได้ให้การสนับสนุน
การศึกษาหลักสูตร นักบริหารการทูตรวมทั้งการจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคล ฉบับนี้

รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
สิงหาคม ๒๕๕๖

ฉ

สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญแผนภาพ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๕ นิยามศัพท์
บทที่ ๒ แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิด
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ ส่วนวางแผน
๓.๒ ส่วนปฏิบัติการ
๓.๓ ส่วนส่งกาลังบารุง
๓.๔ ส่วนการเงิน/การบริหาร
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยใน
ระยะต่อไป
๔.๓ ข้อเสนอแนะการพัฒนางานการศึกษาส่วนบุคคล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก แบบสอบถามและการตอบแบบสอบถาม
ประวัติผู้เขียน

ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
๑
๑
๓
๓
๔
๔
๖
๖
๑๐
๒๐
๒๒
๒๒
๓๐
๓๕
๓๙
๔๒
๔๒
๔๔
๕๐
๕๑
๕๓
๖๐

ช

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับ
กระทรวง ๑๗ ด้าน

๑๔

ซ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมทิ ี่ ๑ การเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนภูมทิ ี่ ๒ ผังการบริหารจัดการกรณีสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรงระดับ ๔)
แผนภูมทิ ี่ ๓ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

๒๔
๓๔
๔๗

ฌ

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ ๑ วัฏจักรของภัยพิบัติ
แผนภาพที่ ๒ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOP)
แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์

๖
๙
๑๐

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเผชิญกับความเสี่ยงแนวโน้มการเกิดสถานการณ์ความมั่นคงและสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ ทาให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการจัดเตรียม
ความพร้อมของประเทศในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมในแต่ละห้วงเวลา เพื่อให้ประเทศมี
ความพร้ อ มรั บ มื อ กั บ สิ่ ง ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดให้ มี แ ผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ.๒๕๑๗ แผนเตรียมพร้อมแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๒๐ แผนเตรียมพร้อมแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
เมื่อวัน ที่ ๒๐ ธัน วาคม ๒๕๔๘ คณะรัฐ มนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่ งชาติ
เพื่อเป็นกรอบการกาหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ เพื่อให้การบริหารจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๑
นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรอบแนวทาง ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้กาหนดยุ ทธศาสตร์ แผน และแนวทางรองรับ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
การเตรียมพร้อมของชาติ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและผนึกกาลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ในยามปกติเพื่อบริหาร
จัดการสาธารณภัยร้ายแรงและภัยความมั่นคงโดยให้ความสาคัญกับ ๑) แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
แห่งชาติเป็นแผนหลักรองรับกรณีเกิดสาธารณภัย โดยมี กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ
๒) แผนป้องกันประเทศเป็นแผนหลักรองรับกรณีเกิดการสู้รบ โดยมี กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยหลัก
รับผิดชอบ ซึ่งกรมการสรรพกาลังกลาโหมได้จัดทา แผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกัน
ประเทศเป็นแผนรองรับในการเตรียมทรัพยากรของฝ่ายพลเรือน เพื่อสนับสนุนกองทัพเมื่อมีการร้องขอ
และ ๓) นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายรองรับกรณีการก่อการร้าย โดยมี สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ
ต่อมา เมื่ อวัน ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ คณะรัฐ มนตรี ได้มีม ติเห็ นชอบแผนปฏิบั ติการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ครอบคลุมการเตรียมพร้อมของ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ รวม ๑๗ ด้ า น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเผชิ ญ กั บ สาธารณภั ย และให้ ส นั บ สนุ น
แผนป้ องกัน ภัย ฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ และเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) เพื่อเป็นกรอบทิศทางให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุม ๔ ยุทธศาสตร์
คือ ๑) การป้องกันและลดผลกระทบ ๒) การเตรียมความพร้อม ๓) การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน
และ ๔) การจัดการหลังเกิดภัย
๑

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๑), หน้า ๒.

๒
โดยที่ สถานการณ์และปัญหาที่กระทบความมั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้มของภัยคุกคามทาง
ทหารอันเกิดจากการสู้รบและการใช้กาลังทางทหาร และ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบ
ต่อความมั่ นคงและความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้าง อาทิ เหตุ การณ์ก่อการร้ าย การจลาจล
สาธารณภัยที่รุนแรง ปัญหาดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหาก ไม่สามารถ
ด าเนิ น การป้ อ งกั น และจั ด การกั บ ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ ท าให้ รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งรัฐในประเด็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ๒ โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้
มีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่
อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาการเตรียมพร้อมของประเทศไทย เพื่อให้พร้อมเผชิญกับสาธารณภัย
และภัยความมั่นคงในห้วงที่ผ่านมา จากการประชุมสัมมนาพบว่าคงมีข้อจากัดหลายประการ๓ อาทิ
๑) ระบบการแจ้งเตือนสาธารณภัยและภัยความมั่นคงที่ชัดเจน แม่นยา และกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่น่าเชื่อถือแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและสาธารณชน
๒) ระบบการเตรียมแผนและบัญชีทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ การกู้ภัย ผู้เชี่ยวชาญสาขา
ต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ
๓) ระบบการจัดทาบัญชีระดมสรรพกาลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ
ที่ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
๔) การมี ร ะบบกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ
การดาเนินงานของผู้บริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดาเนินการจัดการปัญหาอย่างรอบคอบ
และเร่งด่วน
๕) การให้การศึกษาและการเข้าถึงองค์ความรู้ของประชาชนและชุมชน
๖) การมีประสิทธิภาพของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ในห้วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย
และ หลังเกิดภัย
ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าว ปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเตรียมพร้อมเป็น
เรื่องที่มีความสาคัญที่ต้องมีการดาเนินการก่อนเกิดเหตุและพร้อมนามาปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ ดังนั้นจึง
จาเป็นต้องมีการศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อม
ของประเทศที่มีผลต่อระบบการเตรียมพร้อมของประเทศไทย เพื่อให้ สามารถกาหนดนโยบายและ
แนวทางดาเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงทีและเกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประเทศน้อยที่สุด

๒

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕), หน้า ๓ - ๔.
๓
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, “ร่าง ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐),”
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕, เสนอที่
ห้องวิจิตรวาทการ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)

๓
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่ อ ศึก ษาความรู้ ค วามเข้า ใจระบบบั ญ ชาการเหตุ การณ์ใ นการบริห ารจัด การ
สาธารณภัย
๑.๒.๒ เพื่อกาหนดแนวนโยบายการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในระยะต่อไป
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และ ระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๑ ขอบเขตของการศึกษา
๑) ศึกษาแผนเตรียมพร้อมของประเทศไทยโดยพิจารณานโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒) ศึ ก ษาการเตรี ย มพร้ อ มในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในกรอบ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๒
การเตรียมความพร้อม
๑.๓.๒ วิธีดาเนินการศึกษา
๑) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมของชาติ
แนวคิดการเตรียมพร้อมของไทยในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๘) เอกสารการวิจัย
และการถอดบทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง
๒) การศึกษานโยบายรัฐ บาล (ข้อ ๒.๔ การพัฒ นาระบบการเตรียมพร้อ ม
แห่งชาติ) และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๓ ระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๓.๑ การรวบรวมข้อมูล การประมวล ศึกษา เอกสารทางราชการ (นโยบายรัฐบาล
นโยบายของหน่วยงานราชการ เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา) เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น
๑.๓.๓.๒ การออกแบบสอบถาม เพื่ อ ส ารวจระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจระบบ
การเตรียมพร้อม ดังนี้
๑) การออกแบบชุ ด ค าถาม จ านวน ๑๐๐ ชุ ด เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้
ความเข้าใจ ระบบการเตรียมพร้อมของประเทศไทยในหัวข้อระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Command System) ดังนี้
(๑) ส่วนปฏิบัติการ (Operation)
(๒) ส่วนวางแผน (Planning)
(๓) ส่วนส่งกาลังบารุง (Logistics)
(๔) ส่วนการเงิน/การบริหาร (Financial/Administration)
๒) การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย พิจารณากลุ่มตัวอย่างผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมของประเทศไทยในระดับนโยบายและระดับจังหวัด โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความหลากหลายระดับกระทรวง/กรม จานวน ๕๕ ชุด และ กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานระดับจังหวัด
จานวน ๔๕ ชุด จาแนก ดังนี้
(๑) กลุ่มเป้าหมายหน่ว ยงานระดับกระทรวง/กรม โดยพิจารณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕๗) แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
ระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน อาทิ กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม (สานักนโยบายและแผนกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) กระทรวงการต่างประเทศ (กลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่ า งประเทศ กรมสารนิ เ ทศ) ส านัก งานต ารวจแห่ งชาติ (ส านั ก งานพิ สู จ น์ห ลั ก ฐานต ารวจ)
กรมประชาสัมพันธ์
(๒) กลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัด ออกแบบสอบถามผู้แทนหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดๆ ละ ๑๕ ชุด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด
เกี่ยวกับความความรู้ ความเข้าใจของหน่วยงานเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด
ในเชิงเปรียบเทียบ ๓ จังหวัด
๓) การวิเคราะห์ข้อมูล
(๑) การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เอกสารของทางราชการ การประชุ ม
สัมมนาของหน่วยงานและสถาบันทางวิชาการ
(๒) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมาย
ระดับกระทรวง/กรม และ ระดับจังหวัด มาประมวลผล เป็น ค่าร้อยละ
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๔.๑ การนาผลการศึกษาที่ได้รับจากการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้องกับ การเตรี ย มพร้ อมของประเทศมาจัดทาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ ยวกับ ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อพัฒ นาความรู้ความเข้าใจให้ กับหน่ว ยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ นโยบาย
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)
แผนปฏิ บั ติ ก ารการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แบบบู ร ณาการระดั บ กระทรวงและ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
๑.๔.๒ แนวทางการพัฒนานโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติของไทยในระยะต่อไป
๑.๕ นิยามศัพท์
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดาเนินการล่วงหน้า
ก่อนเกิดสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบ
จากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ๔
สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์
โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก
ธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน
๔

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

๕
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐและให้หมายความรวมถึง ภัยทางอากาศและ
การก่อวินาศกรรมด้วย๕

๕

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๑), หน้า ๒.

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเตรี ยมพร้ อมของชาติ มี ความส าคั ญที่ จะต้ องก าหนด นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ แนวทาง
มาตรการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ ให้พร้อมเผชิญ
กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น การศึกษาแนวคิด นโยบายรัฐบาล แผน มติคณะรัฐมนตรี จึงมี
ความสาคัญในเรื่องการเตรียมพร้อมดังกล่าว
๒.๑ แนวคิด
๒.๑.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๑.๑.๑ แนวคิดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ปรากฏในแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) โดยคณะรั ฐ มนตรีไ ด้ มีม ติ เ มื่อ วั นที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)
โดยแสดงถึงวัฏจักรภัยพิบัติ ดังแผนภาพที่ ๑

แผนภาพที่ ๑ วัฏจักรของภัยพิบัติ
ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)
ได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างระบบการเตรียมความพร้อม และ
แนวทางปฏิบัติในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นและเพื่อลดภาระในการให้ความช่วยเหลือของ

๗
ภาครัฐเมื่อเกิดสาธารณภัย โดยกาหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อม ๘ มาตรการ คือ ๑) การจัดทา
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับชุมชน ๒) การพัฒนาระบบ
การพยากรณ์ และการแจ้ งเตือนภัยตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้อ งถิ่น ๓) การพัฒ นาศักยภาพ
ระบบสื่อสาร ๔) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ๕) การเตรียมปัจจัยสี่
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๖) การเตรียมสนับสนุนด้านทรัพยากรและพลังงาน ๗) การเตรียมบุคลากรเพื่อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ๘) การเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย๑
๒.๑.๑.๒ การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย
๑) การกาหนดพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ มีหน่วยงานรับผิดชอบและงบประมาณ
ดาเนินการตามภารกิจที่ชัดเจน ส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศเป็นระบบ๒โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดาเนินการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโครงสร้างองค์กรรองรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง จานวน ๑๖ หน่วยงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
จานวน ๑๘ ศูนย์เขต และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จานวน ๗๖ จังหวัด๓
๒) การจั ด ท าแผนแม่ บ ทและแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย ได้ กาหนดให้ จั ด ท าแผนแม่ บ ทและแผนปฏิ บัติ การป้อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ประเภทภั ย เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก รอบแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีการจัดทาแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ การเตรียมบุคลากร การฝึกอบรม
และการส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ มี
ความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติเชิงรุก โดยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดการภัย
พิ บั ติ ไ ด้ ใ นเบื้ อ งต้ น โดยน าหลั ก การจั ด การความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ โ ดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน
(Community - Based Disaster Risk Management : CBDRM)๔
๓) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาเนินการฝึก
ในทุกระดับทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ ขั้นตอนการตอบโต้สถานการณ์ภัย ส่งผลให้เมื่อเกิด
ภัยพิบัติสามารถนามาปรับใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
๔) การพัฒ นาระบบบัญ ชาการเหตุ การณ์ ได้ด าเนิน โครงการพั ฒ นา
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :ICS) ภายใต้โครงการ ASEAN-US
Cooperation Project on ICS ในฐานะประเทศนาร่อง (Pilot Country) ประจาปี ๒๕๕๕๕
๑

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗, (ไม่ปรากฏสถานที่
พิมพ์,ไม่ปรากฏวันเดือนปีที่พิมพ์) ,หน้า ๓๓
๒
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ (ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์, ไม่ปรากฏวันเดือนปีที่พิมพ์), หน้า ๑๑.
๓
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, รายงานประจาปี ๒๕๕๕ (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๔๘.
๔
เรื่องเดียวกัน
๕
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, รายงานประจาปี ๒๕๕๕ (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๔๘.

๘
โดยทาการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ICS การฝึกอบรมด้านการออกแบบ
การฝึกซ้อม (Exercise Design) การดาเนินโครงการการบัญชาการเหตุการณ์ในจังหวัดภูเก็ตในฐานะ
จังหวัดนาร่องในการนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ปรับใช้ในการจัดการสาธารณภัย
๒.๑.๒ แนวคิดระบบบัญชาการเหตุการณ์
บริบทของสาธารณภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น
ในปัจจุบัน ทาให้การสนองตอบสถานการณ์เหล่านี้จาเป็นต้องบูรณาการการทางานจากทุกภาคส่วน
ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและสามารถลด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งค่าเสียโอกาสอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เพื่อสั่งการ ควบคุม
และประสานความร่ ว มมื อ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานในการบริ ห ารสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น รวมถึ ง เป็ น
ระบบปฏิบัติการเพื่อระดมทรัพยากรไปที่เกิดเหตุ และบริหารจัดการฉุกเฉินเพื่อพิทักษ์ปกป้องชีวิต
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ กล่ าวคือ ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (ICS) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารวิกฤตการณ์ต่างๆ 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
ความสาคัญการกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures (SOP) และ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander System) ในการบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้น
ดังปรากฏในแผนภาพที่ ๑ และ แผนภาพที่ ๒

๖

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, การบริหารเหตุการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์อุทกภัย (ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒ – ๑๕.

๙

แผนภาพที่ ๒ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures SOP)

๑๐

แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์
ที่มา: Federal Emergency Management Agency, “National Incident Management
System,” เอกสารประกอบการประชุ มหารือ เรื่อ งระบบการบั งคั บการเหตุก ารณ์ ระดั บ ชาติ
(National Incident Command System Consultation - NIMS Consultation) เสนอที่โรงแรม
รอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)
กล่ า วได้ ว่ า ระบบบั ญ ชาการจ าเป็ น ต้ อ งมี ม าตรฐาน เพื่ อ ลดข้ อ บกพร่ อ งของ
การบริ ห ารจั ด การเหตุ ก ารณ์ ม าจาก การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ไ ม่ ดี การขาดกระบวนการวางแผน
ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีงานล้นมือ และการขาดกระบวนที่จะบูรณาการความต้องการที่จาเป็นระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการที่ดี ช่วยประกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ตอบสนองและ ฝ่ ายอื่น ๆ ตลอดจนสั มฤทธิ์ผ ลของวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธีและการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ นโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
ให้ความสาคัญ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ในประเด็นเรื่องพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ
และระบบป้องกันประเทศ และการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ๗ ดังนี้
๗

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี, หน้า ๓ – ๔.

๑๑
๒.๒.๑.๑ พัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
ให้มีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุน
ให้กองทัพมีโครงสร้ างที่เหมาะสมและมีความทันสมัย ส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้
สามารถบูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เอง สนับสนุนสิทธิและหน้าที่กาลังพลของกองทัพเพื่อให้เป็นทหาร
อาชี พ ในระบอบประชาธิ ป ไตยและสามารถผนึ ก ก าลั ง กั บ ประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษา
ความมั่นคงของประเทศรวมทั้งกาหนดเป็นบทบาทของทหาร ในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของกาลังพลทุกระดับให้มี
มาตรฐานการด ารงชี วิ ต ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การผนึ ก ก าลั ง กั บ ประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งกาหนดเป็นบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง
๒.๒.๑.๒ การพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ โดยเน้ น การบริ ห าร
วิกฤตการณ์เพื่อรับมือ ภัยคุกคามต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มากขึ้น
โดยมุ่ ง ระดมสรรพก าลั ง จากทุ ก ภาคส่ ว นให้ ส ามารถด าเนิ น งานร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ รวมถึงให้ความสาคัญ
ในการเตรียมพร้ อมเพื่ อเผชิญกับ ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และอุบัติภัย ทั้งนี้
เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์
กับรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ๘
๒.๒.๒ นโยบายการการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๒.๒.๑ การกาหนดแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ประเทศใด ๆ อาจประสบกับภาวะ
ไม่ปกติ ที่จะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศชาติขึ้น ด้วยเหตุนี้ นานาประเทศจึงจาเป็นต้องมี
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งประเทศ
ไทย โดยรั ฐ บาลได้ให้ ความสาคัญกับการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่ งผล
กระทบต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยกาหนดให้มีแผนเตรียมพร้อม
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) เป็นกรอบกาหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการเพื่อให้การจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือ วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทุกภาคส่วนต้องผนึกกาลังตั้งแต่
ในภาวะปกติ หรือ ยามปกติด้วยการจัดเตรียมระบบป้องกัน บรรเทา ระงับภัย รวมทั้งการฟื้นฟูภายหลัง
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ์๙
๘

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓ - ๔.
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายการเตรียมพร้อมของชาติ, (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๒) , หน้า ๓ – ๔.
๙

๑๒
๑) วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน มีการเตรียมความพร้อม เพื่อพร้อม
เผชิญกับ สาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง และ สถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ในภาวะปกติ ตลอดจนให้มี
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้กาหนด
นโยบาย ๔ ประการ ดังนี้๑๐
(๑) ประการแรก ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ภัย การบรรเทาภัย การระงั บภัยและการฟื้นฟู ภ ายหลั งจากการเกิ ดภัย ให้ พ ร้อมเผชิ ญสาธารณภั ย
ภัยด้านความมั่นคง และ สถานการณ์ฉุกเฉิน
(๒) ประการที่สอง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กร
เอกชน และ ภาคประชาชน มี ส่ ว นร่ ว มและสนั บสนุ นแผนป้ องกั นภั ยฝ่ ายพลเรื อนแห่ งชาติ และ
แผนป้องกันประเทศ
(๓) ประการที่ สาม หน่ วยงานได้ ยึ ดถื อส าหรั บจั ดท าแผนรองรั บ
ในการป้องกันภัย การบรรเทาภัย การระงับภัย และ การฟื้นฟูภายหลังจากเกิดสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง
และสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นให้ประสานสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
(๔) ประการสุ ดท้ าย การบริ หารจั ดการการเตรี ยมพร้ อมทั้ งระบบ
มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และ ทันท่วงที ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๒) แนวทางปฏิบัติ มีด้วยกัน ๔ ประการ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากร การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การจัดทาแผนงาน และ การบริหารจัดการ
(๑) แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ให้ ทุกภาคส่วน
มีการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรตั้งแต่ในภาวะปกติ เพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกันและเผชิญกับภัย
ที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดทาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ให้ความสาคัญกับการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า และนาข้อมูล
ข่าวสารมาวิเคราะห์ การจั ดวางระบบด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบหลักและระบบสารอง
เพื่อให้สามารถใช้การได้ในทุกสถานการณ์ รวมทั้งประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานในประเทศและ
ต่ า งประเทศ ทั้ ง ทางวิ ช าการ เทคนิ ค ความรู้ ทั ก ษะ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและการฝึ ก อบรมส าหรั บ
เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจ ให้มีศูนย์กลางในการจัดการด้านข่าวสาร
เพื่ อติดตามและให้ ข้ อมูลความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ อ ย่า งถูก ต้ องรวมถึ งการประชาสั ม พั น ธ์
ทาความเข้าใจกับหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ
(๒) แนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมและสนับสนุนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติและแผนป้องกัน
ประเทศ และให้ความสาคัญในเรื่องการมีระบบการอพยพและระบบการกู้ภัย ระบบการให้ความช่วยเหลือ
ที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงการมีระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
สาหรับการจัดส่งความช่วยเหลือ เพื่อให้สิ่งของต่าง ๆ ได้ไปถึงมือของประชาชนผู้ที่ประสบภัยพิบัติอย่าง
แท้จริ ง นอกจากนี้ ได้เน้ นถึงการส่ งเสริมสนับสนุนในการสร้างจิ ตส านึก การมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่ วน

๑๐

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓.

๑๓
โดยจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม ทั้งในและนอกระบบสถาบันการศึกษา เพื่อให้ประชาชน
ได้ตระหนักรู้ถึงภัยและวิธีป้องกันตนเองเป็นลาดับแรก
(๓) แนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ดท าแผนงาน เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานจั ด ท า
แผนรองรับให้ประสานสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ๒ เรื่อง
ก) เรื่องแรก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทาแผน เพื่อรองรับ
การดาเนินการตามนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
ข) เรื่ อ งที่ ส อง ให้ จั ง หวั ด ได้ ก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
เกี่ยวกับด้านการป้องกันภัย การบรรเทาภัย การระงับภัย และการฟื้นฟูภายหลังการเกิดภัย บรรจุใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานในจังหวัดตระหนักถึงความสาคัญ
ในเรื่องนี้ และมีการประสานแผนการทางานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
(๔) แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการให้
เป็นหนึ่งเดียวให้การบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
๒.๒.๒.๓ การจัดทาแผนรองรับนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ความสาคัญ
๒ แผนหลัก
๑) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
(เดิมคือ แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒) รองรับการบริหารจัดการสาธารณภัย
และมี แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน
รองรับ (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติการการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง)๑๑

๑๑

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑

๑๔
ตารางที่ ๑ แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน
แผนปฏิบัติการฯ
๑.ด้านการแจ้งเตือนภัย
๒.ด้านน้า
๓.ด้านนิวเคลียร์และรังสี
๔.ด้านพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและ นิติ
วิทยาศาสตร์
๕.ด้านคมนาคม
๖.ด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ
๗.ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน
๘.ด้านการศึกษา
๙.ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ
๑๐.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๑๑.ด้านการสื่อสาร
๑๒.ด้านการประชาสัมพันธ์และจัดการข่าวสาร
๑๓.ด้านการบริจาค
๑๔.ด้านการเกษตร
๑๕. ด้านฟื้นฟู
๑๖. ด้านต่างประเทศ
๑๗.ด้านความมั่นคง

หน่วยรับผิดชอบหลัก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมประชาสัมพันธ์
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงกลาโหม

๒) แผนป้องกันประเทศ การเสริมสร้างศักยภาพของชาติในการป้องกัน
ประเทศ โดยมี แผนผนึ กก าลั งและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ รองรั บแผนป้ องกันประเทศ
ในการจั ด เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรของหน่ ว ยพลเรื อ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง รวม ๙ ด้าน เพื่อระดมทรัพยากรสนับสนุนความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ เพื่อให้
การรบมีความต่อเนื่องและมีทรัพยากรเพียงพอ
๒.๒.๓ มติคณะรัฐมนตรี
๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับทราบการพัฒนาระบบ
การเตรี ยมพร้ อมของชาติ และ การจั ดการสาธารณภั ยตามบั ญชานายกรัฐมนตรี ที่ค รอบคลุ ม ประเด็ น
การมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ทรัพยากร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณและการรับบริจาคอย่าง
เป็ นระบบและคุ้มค่า การติดต่อสื่ อสารในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและการมีเลขหมายฉุกเฉิน
เลขหมายเดี ยวทั่ วประเทศ การจั ดการสาธารณภั ยร้ ายแรงตามบั ญชานายกรั ฐมนตรี การเตรี ยมพร้ อม

๑๕
การป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย นิวเคลียร์ และรังสี การดาเนินการเชิงป้องกัน
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการแจ้งเตือนภัยที่ชัดเจน การบริหารจัดการภัยที่ประสานสอดคล้องกัน
ระหว่างหน่วยนโยบายกับหน่วยปฏิบัติทุกระดับในเชิงรุก๑๒
๒) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ รั บ ทราบการฝึ ก ซ้ อ ม
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติและการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลตารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
ดังนี้ ๑) การกาหนด แผน งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานทั้ งส่วนกลาง ภูมิภาคและ
จังหวัด ๒) การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย ๓) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการบริหาร
จัดการงานสาธารณภัย ๔) การให้ความสาคัญกับแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน ๕) การจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อม”ประจาจังหวัด
ตั้งแต่ในยามปกติ และ ๖) การฝึกซ้อมสถานการณ์จาลองในการบริหารวิกฤตการณ์๑๓
๓) มติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ รั บทราบการฝึ กซ้อมการบริ ห าร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๕ (Crisis Management Exercise ๒๐๑๒ : C-MEX ๑๒)
เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ โดยให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดภัย
และ ความสามารถในการจัดการเมื่อเกิดภัยในกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
และให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักว่าการเตรียมพร้อมในเชิงป้องกันหรือเชิงรุกตั้งแต่ในภาวะปกติ รวมทั้งให้
ความสาคัญต่อการมีระบบบัญชาการที่เป็นหนึ่งเดียว (Single Command) และการมีระบบฐานข้อมูลกลางที่
มีความน่าเชื่อถือและให้สนับสนุนกระทรวงมหาดไทยในการจัดตั้งศูนย์อานวยการร่วมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ ตลอดจนให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ โดยเฉพาะหน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด
ได้กาหนด แผนงาน / โครงการ ในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบ
ป้องกันตนเองและการจัดการภัยในเบื้องต้นอย่างถูกวิธี และให้ทุกหน่วยงานได้จัดการฝึกซ้อมในพื้นที่ทั้งทางบก
และทางทะเลตั้งแต่ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด จนถึงการฝึกซ้อมที่เชื่อมประสานกับการปฏิบัติการของระดับ
กระทรวงและระดับชาติ เพื่อทดสอบแผนและระบบให้พร้อมนามาใช้งานได้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง๑๔
๒.๒.๔ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ
พบว่ า ภาพรวมการขั บเคลื่ อนแผนการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ
ยังไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ โดยสาระสาคัญของแผนฯ เน้นเนื้อหาทางวิชาการมากกว่าจะเป็น
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) อาจมีสาเหตุจาก ๑) ขาดระบบข้อมูล กระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็น
ทีส่ นับสนุนการปฏิบัติงาน ๒) ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถนามาใช้หรือไม่ได้ถูกนามาใช้ (ไม่ทันสมัย/ถูกละเลย/
ไม่ให้ความสาคัญ) มีข้อจากัดในเรื่องแนวทางการใช้งบประมาณ (ไม่รู้หลักเกณฑ์) ๔) ในภาพรวม
คณะกรรมการระดับต่าง ๆ ของแผนทุกระดับมีการรับรู้ ความเข้าใจและความเข้มแข็งในการปฏิบัติที่

๑๒

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี, หน้า ๓๙.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑.
๑๔
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๕๕๕ เรื่อง การฝึกซ้อม
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๕,” ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖.
๑๓

๑๖
แตกต่างกัน (ตีความเอง) ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการและคุณภาพผลงาน (ที่ผ่านมาผลงานขึ้นอยู่กับ
การรับรู้ประสบการณ์และศักยภาพเฉพาะบุคคลหรือพื้นที่มากกว่าเกิดจากระบบการทางาน)๑๕
นอกจากนี้การประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
กลุ่ ม จั ง หวั ด /จั ง หวั ด พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ ในด้ า นการเตรี ย มความพร้ อ ม พบว่ า การขั บ เคลื่ อ น
แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด /จั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
ตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมมีประสิทธิผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบ
ทั้ ง ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด และระดั บ จั ง หวั ด ในระดั บ ปานกลาง โดยมี โ ครงการที่ เ กี่ ย วกั บ การเ ตรี ย ม
ความพร้อมด้านการจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ เพื่อดาเนินงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบ
สาธารณภัย การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เจ้าหน้าที่ โดยใช้หลักสูตรต่าง ๆ เช่น การอบรมทีมกู้ชีพ กู้ภัย การฝึกอบรมแก่ประชาชนตามโครงการ
Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM) และมีการฝึกซ้อมแผนฯ ตามที่
กาหนดไว้ แต่พบว่าบางพื้นที่มีการซ้อมแผนที่ขาดความจริงจัง๑๖
๒.๒.๕ การศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการสาธารณภัยต่างประเทศ
๒.๒.๕.๑ สหรัฐอเมริกา
๑) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภู มิ (Department of Homeland
Security) ได้กาหนด แผนตอบสนองระดับชาติ (National Response Plan : NRP) เพื่อนาไปใช้กับ
ทุ กสถานการณ์ แ ละเหตุ อั น ตรายที่ มี แ นวโน้ ม เป็ น เหตุ วิ ก ฤติ โ ดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ลั ก ษณะ ขนาด หรื อ
ความซับซ้อน และได้มีการปรับปรุงการประสานงานและความร่วมมือระหว่ างหน่วยงานรัฐ เอกชน
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบริหารเหตุการณ์วิกฤติในประเทศ เช่น การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ
การก่อความไม่สงบของประชาชน หรือ การเดินขบวนประท้วงขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยบูรณาการ
กระบวนการบริหารเหตุการณ์วิกฤติไว้ในแผนดังกล่าว๑๗
๒) นโยบายประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาเผชิญกับภัยคุกคามหลายด้าน
อาทิ การก่อการร้ าย อาชญากรรมไซเบอร์ โรคระบาด และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้น ระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติจึงมีความสาคัญในการวิเคราะห์และการเข้าถึงความเสี่ยง การประมาณ
การณ์ในระดับขีดความสามารถด้านความเสี่ยง การกาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้มีการพัฒนา ติดตาม
และ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย Presidential Policy Directive ๘: National Preparedness (PPD-๘)
คือ กระบวนการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยคุกคาม ที่มีความเสี่ยงและส่งผลต่อความมั่นคง
ของสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (National Preparedness System)
ในการบริหารจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบ ซึ่งระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติจะประสบความสาเร็จ
ได้ดีองคาพยพในสังคม ประกอบด้วย ปัจเจกบุคคล ชุมชน ภาคเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
๑๕

พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และ สมศรี ศิริขวัญชัย, “ชื่อเรื่อง,”เอกสารประกอบเวทีรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ
ผลการประเมินการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗
เสนอที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖, หน้า ๒๒ – ๒๓. (เอกสารไม่ตีพมิ พ์เผยแพร่)
๑๖
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖.
๑๗
เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการบริหารจัดการเหตุวิกฤต (Critical Incident Management) ระหว่าง
วันที่ ๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยการตารวจ.

๑๗
องค์กรเพื่อการศาสนา สหพันธรัฐ มลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่ น จะต้องร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน
ในการสร้างความมั่นคงของชาติให้เป็นไปตามแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ๑๘
๓) เป้ า หมายการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ (National Preparedness
Goal) คือ การนาแผน PPD-๘ ไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการบรรลุภารกิจหลัก ๔ ประการ ดังนี้
(๑) การหลี ก เลี่ ย งและจ ากั ด อุ ป สรรคต่ า งๆ (Prevention)
การปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้พ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (Protection)
(๒) การลดผลกระทบจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Mitigation)
(๓) การตอบสนองอย่างรวดเร็วในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินภายหลัง
เกิดเหตุภัยพิบัติ (Response)
(๔) กระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและการบูรณะซ่อมแซมบ้านเรือนและสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย (Recovery)
๔) ระบบการจัดการวิกฤตการณ์แห่งชาติสหรัฐ (Role of the US
National Incident Management System)๑๙ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับระบบการจัดการวิกฤตการณ์
แห่งชาติสหรัฐ (National Incident Management System - NIMS) ดังนี้ การมีระบบบัญชาการเหตุการณ์
(Incident Command System - ICS) เป็นการวางผังองค์กรให้มีมาตรฐานเดียวในการจัดการกับทุกสถานการณ์
และทุกภัย โดยทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการประสานงาน ความเข้าใจ
ร่วมกัน ทราบบทบาทที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานและไม่เกิดการทางานที่ซ้าซ้อน ทาให้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์นามาใช้ได้ในสาธารณภัยหลายระดับและหลากหลายโดยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรจะสิ่งสนับสนุนระบบการบัญชาการเหตุการณ์และผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์
ที่เป็นผู้ตัดสินใจจัดการสถานการณ์ที่นาไปใช้จัดการเหตุการณ์ต่างๆ โดยระบบมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับใช้ได้ในหลายเหตุการณ์และต้องพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อที่เมื่อนาระบบมาใช้จัดการ
ในเหตุการณ์จริงจะสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความสับสน
(๑) กรอบการท างาน เริ่ ม จากระดั บ ท้ อ งถิ่ น ขึ้ น ไปสู่ รั ฐ โดยมี
การทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งท้องถิ่นและชุมชนต้องสามารถจัดการด้วยตัวเองในเบื้องต้นได้
ก่อนอย่างแท้จริง โดยผ่านการมีส่วนร่วมหลักการทางานคือ มีความเข้าใจร่วมกันที่ชัดเจน มีการแบ่งมอบ
อานาจหน้าที่อย่างชัดเจน รู้ว่าหน่วยใดทาหน้าที่อะไร
(๒) องค์ ป ระกอบ ระบบการจั ด การวิ ก ฤตการณ์ ประกอบด้ ว ย
๓ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ๒) ระบบประสานการทางานร่วมกัน
(Multiagency Coordination Systems - MAC) และ ๓) การประชาสัมพันธ์ (Public Information)
๑๘

เอกสารบรรยายของ COL Russ Spengler, US Defense Threat Reduction Agency ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ : ศึกษาการบริหารวิกฤตการณ์ สาธารณภัยและความมั่นคงของ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
๑๙
เอกสารบรรยายของ MR Grady Poole, Defense Threat Reduction Agency ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ : ศึกษาการบริหารวิกฤตการณ์สาธารณภัยและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์

๑๘
(๓) การจัดลาดับความสาคัญ ต้องรักษาชีวิตก่อนทั้งตัวเองและผู้ประสบเหตุ
และควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ขยายวงกว้าง ควบคุมความเสียหาย และเยียวยา รวมทั้งวางระบบการป้องกันในอนาคต
๒.๒.๕.๒ สาธารณรัฐไต้หวัน๒๐
๑) การแจ้ ง เตื อ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ๑) การค้ น หาพื้ น ที่ เ สี่ ย งและ
ทาการปรั บ สภาพและรั กษาสภาพพื้ นที่ การขุ ด ลอก ๒) การมีร ะบบข้ อมู ล อาทิ ปริ มาณน้าฝน
ลักษณะเม็ดฝนที่ตก ๓) การ monitor บริเวณแม่น้าลาธารโดยระบบวิดีโอ ๔) การจัดทาเว็บไซต์
๕) การให้การศึกษาเชิงป้องกันภัยแก่ประชาชนรอบแม่น้าลาธาร ในการวางแผนอพยพพร้อมเส้นทาง
อพยพ และพื้นที่พักชั่วคราว โดยมีการแจ้งเตือนเป็นระดับสีเหลืองและแดงเกี่ยวกับปริมาณน้าฝน
ในขั้นรุนแรงและขั้นวิกฤต และแจ้งเตือนข่าวสารให้แก่ประชาชนทราบเป็นระยะ
๒) การอพยพ ให้ความสาคัญกระบวนการอพยพสาธารณภัย โดยเมื่อ
ประกาศระดับสีแจ้งเตือน ทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC)
จะรับข้อมูล และแจ้งศูนย์ฉุกเฉินระดับตาบล สาหรับระดับสีเหลือง (Yellow Alert) ให้อพยพ และ
ระดับสีแดง (Red Alert) เป็นการบังคับให้อพยพทันที โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่สั่งการ
ไปยั ง พื้ น ที่ ป ลอดภั ย ทั้ ง นี้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น หน่ ว ย รั บ ผิ ด ชอบการจั ด หาพื้ น ที่ ป ลอดภั ย
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 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากน้าท่วม
ในกรอบ National Security Council Directive ๒๐ และ The Operation Procedure No.๒๙
ร่วมกับ Dept of Irrigation and Drainage Malaysia (DID) ที่กาหนด Guidelines for Management of
Flood Disaster during Monsoon Season and Flash Floods ทั้งนี้มีผู้แทนของหน่วยงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติประจาอยู่ในทุกระดับ
๒) การจัดการเป็นความร่วมมือ ๓ ระดับคือ ระดับชาติ ระดับ State
และ ระดับ District โดยใช้ข้อมูล Real Time เพื่อคาดการณ์สิ่งที่เกิดในระยะต่อไป รวมทั้ง
การเผยแพร่และแจ้งเตือนผ่าน Webpage, SMS โดยข้อมูลเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งระดับรัฐ
และมลรัฐรวมทั้ง National Disaster Control Centre ที่จัดตั้งที่ NSC โดยศูนย์ฯ จะร้องขอการสนับสนุน
จากฝ่ายทหารและเมื่อ National Security Division ระดับ District ได้รับการแจ้งเตือนการเกิด
สาธารณภัย จะต้อง alert สภาความมั่นคงแห่งชาติในทุกระดับ และ หน่ว ยที่ให้ความช่วยเหลือ กู้ภัย
และให้เจ้าหน้าที่หลักมาประจาที่ศูนย์ฯ รวมทั้ง Civil Defense Control Center ทั้งหมดพร้อม
เข้าปฏิบัติการทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัคร

๒๐

เอกสารประกอบการประชุม Asian Crisis Management ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๓
ณ โรงแรม Grand ไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน

๑๙
๒.๒.๕.๔ สิงคโปร์๒๑
๑) Singapore Civil Defence Force (SCDF) ได้กาหนด The Operation Civil
Emergency Plan (Ops CE Plan) และ National Contingency Plan for Civil Emergencies
เพื่อประสาน สั่งการ ควบคุม เพื่อบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้น 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
ด้า นข้ อ มู ล สารสนเทศและสื่ อ สารมวลชน ด้ า นความปลอดภัย /การควบคุ ม จราจร/การอพยพ/
การสืบสวน/การจัดการศพ ด้าน Emergency Relief/Relief Centers ด้านการต่างประเทศ
(การบริหารจัดการกับชาวต่างชาติ) และ ด้านการขนส่ง ทั้งนี้การทางานของ Incident Command
(IC) ได้รับการสนับสนุนจาก Joint Planning Staff (หน่วยงานต่างๆ) ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้
คาแนะน า และจั ดหาหน่ ว ยภาคพื้ น ดิ น หรื อ Team เพื่ อบริ ห ารจั ด การภั ย นอกจากนี้ ห ลั ก ของ
Civil Emergency เป็นการจัดการกับภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินขนาดใหญ่
ในระดับชาติ และต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยต่าง ๆ (Multi-Agency Response) โดยให้
Commissioner SCDF เป็น Incident Manager (IM) สาหรับ Ops CE Plan ได้จาลองสถานการณ์
๖ เรื่อง คือ ๑) ไฟไหม้ ๒) อาคารถล่ม ๓) อุบัติภัยจากการขนส่ง ๔) อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม
๕) สารเคมีพิษทางอุตสาหกรรม และ ๖) อุบัติภัยจากเคมี ชีวะ นิวเคลียร์ โดย SCDF มีหน่วย
ผจญเพลิงและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
๒) การเตรี ยมพร้ อ มส าหรั บ งานที่มี ก ลุ่ ม คนจ 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 ได้จัดทา F๑ Crisis Management Plan เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันเหตุการณ์ระเบิด ไฟไหม้ สารเคมี ระเบิดมือ ระเบิดโดยใช้ยานพาหนะหรือภัยอันตรายอื่น
ทั้งนี้ SCDF ได้จัดตั้ง Incident Manager (IM) สาหรับ Mass Casualty
๓) การฝึก Northstar V โดย SCDF เป็นหน่วยจัดการฝึกเมื่อวันที่
๘ มกราคม ๒๕๔๖ เวลา ๐๖.๓๐–๐๙.๓๐ น. เป็นการฝึกระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ขีดความสามารถของหน่ วยงานในการป้องกันการก่อการร้าย โดยจาลองสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจริงด้วยการก่อวินาศกรรมระบบขนส่งมวลชนในเชิง multiple terror attacks ณ สถานีรถไฟ
ใต้ดิน ๕ จุ ด และ การระเบิ ดสถานีจุดเปลี่ ยนรถประจาทาง ๑ จุด ซึ่งการฝึ กครั้งนี้ไม่ได้เปิดเผย
ล่วงหน้าต่อสาธารณชนเพื่อให้เหตุการณ์สมจริงและได้ให้ความสาคัญกับการจัดการข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสารมวลชนเพื่อไม่ให้คนตื่นตระหนก
๒.๒.๖ กรอบความร่วมมือด้านต่างประเทศ
๑) การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ และศั ก ยภาพของประเทศไทย
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 และกลุ่มภูมิภาคอื่นทั้งใน
ภูมิภาคและนอกภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ การประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) เพื่อเพิ่มความสามารถและ
การสนั บสนุ นจากมิตรประเทศในการป้องกันประเทศ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้งส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน (Confidence
Building Measures - CBMs) และการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy - PD)
๒) การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กรอบการประชุม
กองทัพเรือภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก ๒๒ (Western Pacific Naval Symposium Humanitarian
Assistance and คาจากัดความว่า “Seapower – a Unifiying Force for Good” โดยมุ่งเน้น
การทบทวนเอกสารอ้างอิงที่มีอยู่ แล้ ว ผ่ านทางการกาหนดสถานการณ์การฝึ กว่า สามารถใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงในการตอบสนองกรณีเกิดภัยพิบัติจากทางทะเลได้อย่างเพียงพอหรือไม่ รายละเอียดใด
จากเอกสารอ้างอิงในปัจจุบันที่สามารถนาไปใช้ได้และมีรายละเอียดใดที่เห็นควรต้องเพิ่มเติมและ
นาไปสู่การจัดทาระเบียบปฏิบัติประจา (Standard Operating Procedure : SOP) ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ในอนาคต
๓) การฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ARF DiREx ๒๐๑๓ (ASEAN Regional
Forum Disaster Relief Exercise ๒๐๑๓) ดาเนินการภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (ASEAN Region Forum : ARF)
โดยประเทศไทยร่ ว มกับ สาธารณรั ฐ เกาหลี เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกและสังเกตการณ์จากประเทศสมาชิกและองค์การระหว่าง
ประเทศ สาหรับการจัดการฝึกฯ มอบให้ (๑) กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
รับผิดชอบจัดการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table top Exercise:TTX) (๒) กองบัญชาการกองทัพไทย
รับผิดชอบจัดการฝึกภาคสนาม (Field Training Exericsie : FTX) และ (๓) กระทรวงการต่างประเทศ
รับผิดชอบส่วนงานสนับสนุนและพิธีการด้านต่างประเทศ
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
สถานการณ์และปัญหาความมั่นคงมีความเป็นพลวัตรบนพื้นฐานปัจจัยภายนอกประเทศ
(สภาวะแวดล้ อมโลก ภูมิภาค ประเทศรอบบ้าน) และ ปัจจัยภายในประเทศ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยสถานการณ์และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงมีความหลากหลายและซับซ้อน
กว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็นการสู้รบด้วยกาลังทหารเป็นหลัก โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ
ระยะต่อไปจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) หากไม่สามารถป้องกันและ
ขจั ด ปั ญ หาดั ง กล่ า ว โดยเฉพาะการเกิ ด สาธารณภั ย ขนาดใหญ่ มี แ นวโน้ ม ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
๒๒

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /
๒๕๕๔ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

๒๑
ความสู ญ เสี ย ทั้ งชี วิต และทรั พ ย์ สิ น หากหน่ ว ยงานของรัฐ และประชาชนขาดความรู้ค วามเข้า ใจ
ในการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์
ดังนั้ น หน่ ว ยงานของรั ฐ และภาคส่ ว นที่เกี่ ยวข้องจึง จาเป็นต้ องมีการเตรีย มพร้อมของ
ประเทศ เพื่อรั บมือกับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ล ะระดับความรุนแรงของภัยตั้งแต่อดีต
ปัจจุบัน อนาคต โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและผนึกกาลังของทุกฝ่าย
ในชาติ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการเตรี ย มพร้ อ มของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกรอบนโยบาย
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน
สิ่งสาคัญประการหนึ่งของการเตรียมความพร้อมคือ การที่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ระดับประเทศ ได้มีองค์ความรู้และความเข้าใจระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ และทราบว่าจะดาเนินการอย่างไรขณะเกิดเหตุ เพื่อที่จะเสนอแนะ
นโยบาย แผน แนวทาง มาตรการ และ นาไปปฏิ บัติเมื่อเกิดสาธารณภัยได้อย่างทันท่ว งทีและมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในระยะต่อไป

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
การศึก ษาระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ ระบบบัญ ชาการเหตุ การณ์ ในการบริ ห ารจัด การ
สาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อนาไปสู่การกาหนด
แนวนโยบายการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในระยะต่อไป จากการศึกษาเอกสารของ
หน่วยงานราชการ ข้อมูลประกอบการประชุม สัมมนา และ การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
ประจาปี ๒๕๕๖ ดังนั้น ผลการศึกษาได้ให้ความสาคัญกับประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ใน ๒ ระดับ
๑) ระดับหน่วยงาน (ศึกษาการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อมในกรอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่ งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ในห้ ว งที่ ผ่ า นมาจนถึง ปัจ จุ บัน ที่ส ามารถสะท้ อนถึง การมีค วามรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดีกว่าที่ผ่านมา
๒) ระดับบุคคล (การวิเคราะห์แบบสอบถาม โดยพิจารณา ๔ หัวข้อดังนี้ ส่วนวางแผน
(Planning) ส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนส่งกาลังบารุง (Logistics) และ ส่วนการเงิน/การบริหาร
(Financial/Administration)
๓.๑ ส่วนวางแผน
๓.๑.๑ การมีกฎหมายรองรับการบริหารจัดการสาธารณภัย
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน : พบว่ารัฐสภาได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายที่มีสาระสาคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดเอกภาพในการอานวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้ว่าด้วยแนวคิดในบทที่ ๒
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าประเด็นการมีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติ โดย
สะท้อนความรู้ความเข้าใจถึงร้อยละ ๙๗ จาแนกเป็น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๒ เห็นถึง
ความส าคัญที่จ ะต้องมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติ งาน และร้อยละ ๒๕ เห็ นด้ว ย ส่ ว นร้ อยละ ๓
มีความเห็นปานกลาง โดยไม่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นนี้ โดยเรื่ องนี้จะมี
ความสัมพันธ์กับการตราพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟูสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และแนวทางเดียวกันตลอดจนเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการอานวยการและบริหารจั ดการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๓
๓.๑.๒ หน่วยงานได้นาแผนเตรียมความพร้อมหรือแผนฉุกเฉินของหน่วยงานมาใช้เมื่อ
เกิ ด เหตุ และหน่ วยงานได้ ด าเนิ น การตามแนวทางแผนการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
แห่งชาติ หน่วยงานได้มอบส่วนงานตลอดจนประเด็นผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการบริหารเหตุการณ์
เมื่อเกิดเหตุ และ หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติประจา (Standard Operating
Procedure)
๓.๑.๒.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า
๑) การก าหนดให้ มี แ ผนการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) เปรียบเสมือนแผนแม่บทการดาเนินงานของหน่วยงานในการป้องกันก่อนเกิดเหตุ
การแก้ ปั ญ หาขณะเกิ ด เหตุ และ การฟื้ น ฟู ภ ายหลั ง เกิ ด เหตุ โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้จัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้านรองรับ โดยใช้กรอบแผนการป้อ งกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติเป็นแนวทางการดาเนินงานควบคู่กับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตน ซึ่งหาก
พิจ ารณาในมิ ติต่ างประเทศจะเที ยบเคี ยงได้ กับ สหรัฐ อเมริ กาได้ จัด ทาแผนตอบสนองระดับ ชาติ
(National Response Plan : NRP) และ สิงคโปร์จัดทา The Operation Civil Emergency Plan
(Ops CE Plan)
๒) การให้ความส าคัญกับการมีส่ วนร่วมอย่างสาคัญในการป้องกันภัยจาก
การ ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และ การแพร่ระบาดของโรคภัย ที่ส่งผลต่อสภาวะทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวจากผลกระทบในด้านความมั่นคงแห่งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคปรากฏในกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
๓) การจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ
บูรณาการระดับกระทรวงด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ มอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้น
ให้การบริหารจัดการภัยพิบัติ มีขั้นตอนการดาเนินงานอย่างมีระบบแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะการกาหนดวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑)เพื่อจัดระบบการดาเนินงานและเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ไว้รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว
๒) เพื่อให้หน่วยงานระดับกระทรวง มีการกาหนดภารกิจ หลักการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยได้อย่างชั ดเจนและมีการบูรณาการปฏิบัติอย่างครบวงจร และ
๓) เพื่อให้ภาคเอกชน องค์กร/มูลนิธิการกุศล และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
เพื่อวางแผนการบริ หารจัดการให้เป็นหนึ่งเดียวให้ การบริห ารจัดการของหน่ว ยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยกาหนดผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับความรุนแรง

๒๔

แผนภูมิที่ ๑ การเชื่อมโยงแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่มา: อ้างอิงจากแผนภูมิที่ ๙.๓ ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖)
๔) การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับตั้งแต่
ระดับประเทศถึงระดับชุมชน พบว่ามีการดาเนินการ ดังนี้ ๑) การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) และ ๒) การจัดทาแผนแม่บทด้านต่าง ๆ รองรับ อาทิ
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖ ๒) แผนแม่บทการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (ระยะ ๕ ปี) ๓) แผนแม่บทการป้องกันและให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ ๕ ปี) ๔) เป็นต้น
๕) การจั ด ท าแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
โดย พ.ร.บ.ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.๒๕๕๐ ม.๑๕ ก าหนดให้ จั ง หวั ด จั ด ท าแผน
การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ อย่างไรก็ตามในระดับชุมชนขณะนี้ไม่มีการจัดทาแผนรองรับเรื่องนี้ชัดเจน
๖) การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับด้านการป้องกัน บรรเทา ระงับ
ภัย และฟื้นฟูภายหลังการเกิดภัยบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานในจังหวัดตระหนักถึง
ความสาคัญในเรื่องนี้ และมีการประสานแผนการทางานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการกาหนดให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน
จังหวัดได้ตระหนักความสาคัญในเรื่องดังกล่าว

๒๕
๓.๑.๒.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๕๐
มีความรู้ความเข้าใจว่าการมีแผนเตรียมพร้อมหรือแผนฉุกเฉิน ตลอดจนแนวทางดาเนินการตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเมื่อเกิด
เหตุการณ์ อย่ างไรก็ตามการรั บ รู้ ของผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นหนึ่งยังมีระดับความรู้ความเข้าใจ
ในระดับปานกลางในเรื่องดังกล่าว โดยการให้ความสาคัญกับแนวทางปฏิบั ติ (SOP) จะสอดคล้องกับ
แนวทางของ Federal Emergency Management Agency สหรั ฐ อเมริก า ที่ให้ ความส าคั ญ
การกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures (SOP) เช่นกัน
๓.๑.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ
บูร ณาการระดั บกระทรวง ๑๗ ด้ า น จะต้อ งมีการสารวจ/จั ดทาบัญ ชีทรั พ ยากร ผู้เ ชี่ ยวชาญ
สิ่งของ อุปกรณ์ ตั้งแต่ในภาวะปกติ
๓.๑.๓.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า
๑) นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติได้กาหนดแนวทางปฏิบัติว่าด้วย
การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร โดยให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรตั้งแต่ในภาวะ
ปกติ โดยกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาฐานข้อมูล ตรวจสอบ และ ระบุประเภทของทรัพยากร
ที่มีอยู่และต้องการขอรับการสนับสนุน นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
ได้ให้ความสาคัญกับแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง
๑๗ ด้าน และ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการงานสาธารณภัย
๒) การสารวจและจัดทาบัญชีทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ สิ่งของ อุปกรณ์
ตั้งแต่ในภาวะปกติ ในห้วงที่ผ่านมาพบว่า การสัมมนาเรื่อง ระบบการบริหารจัดการข้อมูลในสภาวะ
วิกฤติ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ที่ประชุมสัมมนาเห็น
ว่าภายหลั งเหตุการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๕๔ พบว่าการดาเนิน การร่ว มกันระหว่า งหน่ว ยงานมีปัญหา
เนื่องจากข้อมูลที่จะใช้ในการบริ หารเหตุการณ์ไม่ส นับสนุนให้ เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ ดังนั้น ควรกาหนดกฎเกณฑ์ดาเนินการที่ชัดเจน โดยมีการนาข้อมูลดังกล่าวเข้ามารวมไว้
ด้วยกันเป็ นข้อมูลกลางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
(ศภช.) จะจัดให้มีระบบที่เป็นศูนย์กลางการนาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมารวมรวบไว้ด้วยกัน และ
เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้สูงสุด โดยเฉพาะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
๓.๑.๓.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ร้อยละ ๓๔ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ ๔๐
เห็นด้วย ขณะที่มีเพียงร้อยละ ๑๐ ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ ๑ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยประเด็นนี้
มีความสอดคล้องกับแนวทางดาเนินการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อม
แห่งชาติตั้งแต่ในยามปกติ นอกจากนี้ประเด็นเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจาเป็นต้องจัดตั้ง Emergency Operation Center (EOC) เมื่อเกิดเหตุทันที พบว่า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องการจัดตั้ง EOC เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
สาหรับผู้บัญชาการเหตุการณ์

๒๖
๓.๑.๔ หน่ ว ยงานไทยมี ค วามพร้ อ มและแนวทางปฏิ บั ติ เ มื่ อ ต่ า งประเทศให้
ความช่ ว ยเหลือ ด้ า นมนุ ษยธรรมกรณี เ กิด สาธารณภั ย โดยเฉพาะกับ ประเทศเพื่ อนบ้ า นและ
อาเซียน
๓.๑.๔.๑ การศึกษาระดับหน่ว ยงาน พบว่า หน่วยงานไทยมีการประสานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ ดังนี้
๑) รัฐบาลและหน่วยงานได้พัฒนาองค์ความรู้การเตรียมพร้อมโดยร่วมกับ
ต่างประเทศ กรณีที่จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และ
ด้านงบประมาณ ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) โดยให้
ศู น ย์ อ านวยการเฉพาะกิ จ ประสานกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แจ้ ง ให้ ก ระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศพิจารณา
ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้
๒) ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพร่ วมกั บสาธารณรั ฐเกาหลี ใ นการฝึ ก ซ้ อ ม
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 ในฐานะประเทศนาร่อง (Pilot Country) ประจาปี ๒๕๕๕
เพื่อพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดภูเก็ต
๓) นอกจากนี้มิติความร่วมมือกับต่างประเทศพบว่า สามารถใช้กรอบ
ความตกลงอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละการตอบโต้ ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ( AADMER)
ในการขอรับความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศในอาเซียน รวมทั้งระดับองค์การระหว่างประเทศพบว่า
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ United Nations International Strategy for
Disaster Reduction Secretariat (UNISDR) และ Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)
จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การลดความเสี่ ยงจากภั ยพิ บั ติ แห่ งชาติ ในเชิ งยุ ทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒
(Strategic National Action Plan on Disaster Risk Reduction : SNAP)
๓.๑.๔.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ ๒๕
เห็ น ด้ว ยอย่ างยิ่ ง ขณะที่ร้ อยละ ๔๔ เห็ นด้ว ย และ มีผู้ ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๒๗ มีความรู้
ความเข้าใจในระดับปานกลางที่อาจยังไม่เห็นถึงความสาคัญของการที่หน่วยงานไทยมีความพร้อมและ
แนวทางปฏิบัติเมื่อต่างประเทศให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย ซึ่งในประเด็นนี้จะแสดงถึง
ความสาคัญการการส่งเสริมและพัฒนาความร่ว มมือและศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการ
สาธารณภัยและภัยความมั่นคงแบบใหม่ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
๓.๑.๕ หน่วยงานภายในจังหวัดนาแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยมาใช้เมื่อ
เกิดเหตุ
๑) การศึ กษาระดับ หน่ ว ยงาน พบว่า การจั ดท าแผนการป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดได้กาหนดในมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุว่า “จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้ องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ มาตรา ๑๕ (๔) ดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย”

๒๗
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๓๔ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ ง และ ร้ อ ยละ ๓๙ เห็ น ด้ ว ย ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า มากกว่ า ร้ อ ยละ ๗๐ มี ก ารรั บ รู้ ว่ า จั ง หวั ด
มีการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและสามารถนาแนวทางปฏิบัติของแผน
มาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์
๓.๑.๖ หน่ ว ยงานน าบทเรี ย นการฝึ ก ซ้ อ มระหว่ า งหน่ ว ยงานของตนกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอกกระทรวง/กรม มาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์
๓.๑.๖.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า
๑) นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติในแนวทางปฏิบัติเรื่องการบริหาร
จัดการได้ให้ความสาคัญกับการให้หน่วยงานและทุกภาคส่วนได้ให้ความสาคัญกับการฝึกซ้อมแผน
อย่างสม่าเสมอทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการแผน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักประสานการบูรณาการการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยในห้วงที่ผ่านมาได้ดาเนินการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๖
(Crisis Management Exercise : C-MEX)
๒) นอกจากนี้พบว่า การฝึกซ้อมระหว่างหน่วยงานของตนกับหน่วยงาน
ภายนอก มีความสาคัญดังจะเห็นได้จากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ รับทราบ
การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๕๕ โดยให้ทุกหน่วยงานได้จัดการฝึกซ้อม
ในพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลตั้งแต่ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด จนถึงการฝึกซ้อมที่เชื่อมประสาน
การปฏิบัติการของระดับกระทรวงและระดับชาติ เพื่อทดสอบแผนและระบบให้พร้อมนามาใช้งานได้
เมื่อเกิดสถานการณ์จริง
๓.๑.๖.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่ า การรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ถึงร้ อยละ ๘๗ ทราบว่า หน่ ว ยงานได้มีการนาบทเรียนการฝึ กซ้อมระหว่างหน่ว ยงานของตนกับ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงและกรมมาใช้เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นและไม่มีร้อยละของผู้ที่ไม่เห็นด้วย
มากที่สุดในประเด็นดังกล่าว
๓.๑.๗ จังหวัดได้นาบทเรี ยนและประสบการณ์ในการฝึกซ้อมของจังหวัดมาปฏิบัติเมื่อ
เกิดเหตุ
๓.๑.๗.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน ดังนี้
๑) กระทรวงมหาดไทย (โดย กรมป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย )
กาหนดมาตรการในการเตรีย มความพร้อม ๘ มาตรการและ ๑ ใน ๘ มาตรการ คือ การฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ให้ทุกจังหวัดต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรอบ
แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวงด้านต่าง ๆ ได้มี
การจัดการฝึกซ้อมตามภารกิจของหน่ วยงาน เช่น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงกลาโหม (ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม) เป็นต้น
๒) กรณีศึกษากระทรวงสาธารณสุข (โดย กรมการแพทย์) ดาเนิน การ
ดังนี้ ๑) การฝึกซ้อมร่วมการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภาคสนาม ระหว่างชุดแพทย์

๒๘
สนามฉุกเฉินระดับ ตติยภูมิ (Medical Emergency Response Team: MERT) กับทหารและ
เจ้ า หน้ า ที่ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวัด เมื่ อ วั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ ณ วั ด เขาอี โ ต้
จ.ปราจีนบุรี) และ ๒) การอบรมฝึกซ้อมภาคสนามสาหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับ
ตติยภูมิ (MERT) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภาวะภัยพิบัติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ วัดเขาอีโ ต้ และ พื้น ที่บ ริ เวณอ่างเก็บน้าจักรพงษ์ -วนอุทยานน้าตกเขาอีโ ต้ จังหวัดปราจีนบุรี
โดยทาการฝึ กอบรมและฝึกปฏิบัติการคัดแยก ลาเลี ยงนาส่ง และการประสานงานเพื่อการส่ งต่อ
การจัดหาอาหารและน้า การสื่อสาร การจัดการด้านการเงิน เช่น ยอดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์
โดยประสานการปฏิบั ติกับ สาธารณสุขจังหวัด เพื่อนาบทเรียนการฝึกมาพัฒนาแผนและแนวทาง
ปฏิบัติระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพต่อไป
๓.๑.๗.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่าความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๓๔
และ ร้อยละ ๔๐ ตามลาดับเห็นด้วยในประเด็นคาถามนี้ ส่วนร้อยละ ๒๒ มีความเห็นปานกลางและ
มีเพียงร้อยละ ๔ ที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ อาจวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
อย่ า งยิ่ ง มองว่ า เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ จ ริ ง จั ง หวั ด ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารน าบทเรี ย นและประสบการณ์ จ าก
การฝึกซ้อมมาปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีการฝึกร่วมกันไว้ที่ต้องมีการทางานระหว่างหลายหน่วยงานเมื่อ
เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น โดยเฉพาะสาธารณภั ย ขนาดใหญ่ และจะสอดคล้ อ งกั บ การประเมิ น ผล
การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
ที่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารประกอบเวทีรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการผลการประเมินการขับเคลื่อน
แผนการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ พบว่ามี
การฝึกซ้อมแผนฯ ตามที่ กาหนดไว้แต่พบว่าบางพื้นที่มีการซ้อมแผนที่ขาดความจริงจัง ดังนั้นการนา
บทเรียนและประสบการณ์จากการฝึกซ้อมมาปฏิบัติในเหตุการณ์จริงจึงมีข้อจากัดบางประการได้
๓.๑.๘ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ควรทราบสถานการณ์และแนวโน้มของสถานการณ์และ
ความรุนแรงของภัย
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า กรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติได้ให้
ความส าคั ญ กั บ การประเมิ น สถานการณ์ ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้ ผู้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ น าไปประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ผู้บัญชาการควรทราบสถานการณ์และแนวโน้ม
ของสถานการณ์และความรุนแรงกว่า ร้อยละ ๙๕ และมีเพียงร้อยละ ๔ มีความเห็นปานกลาง โดยไม่มีผู้ที่
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องนี้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะท้อนถึงระดับความรู้ความเข้าใจที่ดี
เกี่ยวกับบทบาทของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สาธารณภัยจาเป็นต้ อง
ทราบสถานการณ์และระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ
เข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงตามเป้าหมาย
๓.๑.๙ องค์กรปกครองท้องถิ่นได้จัดทาแผนและแนวทางปฏิบัติมาใช้เมื่อเกิด สาธารณภัย
พบว่า
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า การเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่น
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ปรากฏในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ กาหนดให้จังหวัดกากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วน

๒๙
ท้องถิ่น และ ในมาตรา ๒๑ “เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้า
ดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อานวยการอาเภอที่รับผิดชอบในเขต
พื้นที่นั้นและผู้อานวยการจังหวัดทราบทันที”
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ผู้ตอบคาถามร้อยละ ๓๙ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อย
ละ ๒๙ เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ ๒๗ เห็นด้วยปานกลาง โดยประเด็นคาถามข้อนี้พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่
ตอบแบบสอบถามไม่มีผู้ใดตอบว่าไม่เห็นด้วยมากที่สุด ดังนั้น จึงสะท้อนถึงความสาคัญการรับรู้ว่า
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้พร้อมเผชิญกับ
สาธารณภัย
นอกจากนี้ ในประเด็นคาถามข้อนี้ชี้ให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการ มีส่วนร่วม
และการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่นมีความสาคัญเนื่องจากท้องถิ่น
หรือชุมชนหมูบ้านเป็นหน่วยแรกที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง
การเกิดสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือหรือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น (First Response) ก่อนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะเข้าไปให้การช่วยเหลือ ดัง จะเห็น
จากแนวคิดระบบการจัดการวิกฤตการณ์แห่งชาติสหรัฐ (Role of the US National Incident
Management System) ได้ให้ความสาคัญกับกรอบการทางานจากระดับท้องถิ่นขึ้นไปสู่รัฐ โดยมี
การทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งท้องถิ่นและชุมชนต้องสามารถจัดการด้วยตัวเองในเบื้องต้นได้
ก่อนอย่างแท้จริง โดยผ่านการมีส่วนร่วมหลักการทางานคือ มีความเข้าใจร่วมกันที่ชัดเจน มีการแบ่งมอบ
อานาจหน้าที่อย่างชัดเจน รู้ว่าหน่วยใดทาหน้าที่อะไร
๓.๑.๑๐ ผู้นาหน่วยได้ปฏิบัติตามแนวทางรับมือสาธารณภัยที่ปรากฏในแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเหตุการณ์
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทา
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยแต่ละประเทศ (โดยปัจจุบันยังไม่
ครบทุ ก ประเภทภั ย ตามแผนที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ๑๔ กลุ่มภัย) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๓๙ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ร้อยละ ๔๒ เห็นด้วย รวมแล้วมีจานวนร้อยละ ๘๑ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากในการสะท้อนถึงความสาคัญ
ของแนวทางปฏิบัติที่ปรากฏในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนแม่บทในแต่ละ
ประเภทภัย อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ตอบถึงร้อยละ ๑๕ ที่มีความเห็นปานกลาง ร้อยละ ๓ ไม่เห็นด้วย
และ ร้อยละ ๑ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่ผู้นาหน่วยได้ปฏิบัติตามแนวทางรับมือ สาธารณภัยที่
ปรากฏในแผนแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ แ ละแผนแม่ บทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งอาจจะเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งได้ว่าผู้ตอบมีประสบการณ์และเข้าร่วมแก้ไข
สถานการณ์สาธารณภัย แต่พบว่าผู้นาหน่วยยังไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางรับมือ สาธารณภัยตามแผนที่
มีอยู่

๓๐
๓.๑.๑๑ หน่วยงานมีแผนจัดส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน/ชุดเผชิญสถานการณ์ (Emergency
Response Team : ERT)
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กาหนดให้มี
ชุดเผชิญสถานการณ์และมีการฝึกอบรมและทักษะในการกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุ โดยพร้อมเข้าปฏิบัติงาน
เมื่อมีการสั่งการ
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๗ มีการรับรู้
และเข้าใจถึงการมีชุดเผชิญสถานการณ์และมีแผนในการจัดส่งทีมดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
ประสบเพื่อช่วยเหลือและกู้ภัย สาหรับร้อยละ ๑๙ ที่มีความเห็นปานกลางอาจยังไม่มีความมั่นใจหรือ
ทราบว่ามีหน่วยงานมีแผนจัดส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินชุดเผชิญสถานการณ์หรือไม่เพราะอาจอยู่คนละ
หน่วยงาน เนื่องจากการเตรียมชุดเผชิญสถานการณ์จะเป็นการจัดเตรียมตามแผนของ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๓.๒ ส่วนปฏิบัติการ (Operation)
๓.๒.๑ หน่วยงานด้านการแจ้งเตือนภัยได้แจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงภัยได้ทันเวลา
๓.๒.๑.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบดังนี้
๑) หน่ ว ยงานราชการได้ มี การจั ดตั้ งศู นย์ เตื อนภั ยพิ บั ติ แห่ งชาติ และ
การกาหนดเลขหมายฉุกเฉิน ๑๙๒ เป็นเลขหมายเดียวของประเทศ เพื่อให้ประชาชนใช้เลขหมายดังกล่าว
ในการแจ้งข่าวสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ทก.) ซึ่งรับผิดชอบการกาหนดเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศยังไม่ได้มีการแจ้งเป็นทางการ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า เป็นเลขหมายให้ประชาชนได้ใช้แจ้งเหตุต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ได้ ทั น เวลา โดยการพั ฒ นาระบบการแจ้ ง เตื อ นภั ย ได้ ส นั บ สนุ น
การด าเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ ที่ ไ ด้ รั บ ทราบการฝึ ก ซ้ อ ม
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติและการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลตารวจเอก โกวิท วัฒนะ)
ที่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย ซึ่งสนับสนุนการดาเนินงานในกรอบมาตรการประเด็น
การพั ฒ นาระบบการพยากรณ์ แ ละการแจ้ ง เตื อ นภั ย ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประเทศถึ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ของ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การเตรี ย มความพร้ อ มของแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ทั้งนี้การแจ้งเตือนภัยพบว่าในระยะต่อไปควรกาหนดระดับสีแจ้งเตือน ดังเช่น
กรณีศึกษาระบบการแจ้งเตือนของไต้หวัน เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation
Center : EOC) หรืออาจเรียกชื่ออื่นใดได้รับข้อมูล และแจ้งศูนย์ฉุกเฉินระดับตาบล สาหรับระดับ
สีเหลือง (Yellow alert) ให้อพยพ และระดับสีแดง (Red Alert) เป็นการบังคับให้อพยพทันที โดยมี
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่สั่งการไปยังพื้นที่ปลอดภัย
๒) การประเมินสถานการณ์ล่ วงหน้า พบว่า ๑) ภายหลังเหตุ การณ์ธรณี
พิบัติเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ได้สะท้อนการตระหนักของรัฐบาล (พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร)
และหน่วยราชการที่เกี่ยวกับแจ้งเตือนภัย โดยรัฐบาลได้จัดตั้ง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) ขึ้น และ
ได้มีการออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยมีคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชรติ (กภช.) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

๓๑
เพื่ อเสนอแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริ ห ารระบบการเตื อนภั ยพิ บั ติ แห่ งชาติ ต่ อ
คณะรัฐมนตรี
๓) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ทก.) ทาหน้าที่วางระบบเตือนภัยจากหอเตือนภัยและทุ่นเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเริ่มจาก
ภัยจากคลื่นสึนามิในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน และพัฒนาการแจ้งเตือนภัยประเภทอื่นโดยการใช้ระบบ
SMS อาทิ ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น
๔) การฝึกอบรมคนในหมู่บ้านเพื่อทาหน้าที่ Mister เตือนภัย เพื่อแจ้ง
เตือนภัยให้กับคนในหมู่บ้านและชุมชน ท้องถิ่น
๓.๒.๑.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่าการแจ้งเตือนภัยที่ให้หน่วยงานได้แจ้งเตือน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงภัยได้ทันเวลาโดยจะสัมพันธ์กับการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ รับทราบการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติและการมอบนโยบายของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลตารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ที่ให้ความสาคัญกับ การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย
และ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างระบบการเตรียมความพร้อม และแนวทาง
ปฏิบัติในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้ นและเพื่อลดภาระในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ
เมื่อเกิด สาธารณภัย โดยกาหนดมาตรการการพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย
ตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น โดยผลการตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มเป้าหมายเกินกว่าร้อย
ละ ๗๗ มีความรู้ความเข้าใจว่าระบบการแจ้งเตือนภัยมี ความสาคัญในการป้องกันก่อนเกิดเหตุและ
จะต้ อ งเป็ น การแจ้ ง เตื อ นภั ย อย่ า งทั น เวลา โดยในเรื่ อ งนี้ ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สาร ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ตื อ นภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ป ระสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น เพื่อทาหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน
๓.๒.๒ หน่ วยงานด้ า นประชาสัม พั น ธ์ ส ามารถให้ ข้อ มู ลข่ า วสารบนฐานข้ อเท็ จจริ ง
เหตุการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่าการเกิดสาธารณภัยในหลายครั้งมีผล ทาให้
ประชาชนตื่นตระหนกจากการได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐหรือภาคสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะสื่อ
สังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสูงขึ้น ทาให้บางครั้งการส่งข่าวสาร (Content) เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โดยที่ยังไม่ได้มีการกลั่นกรองข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ดังนั้น นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้ความสาคัญ
กับการทาความเข้าใจและจัดให้มี ศูนย์ กลางการจั ดการด้านข่าวสาร เพื่อติดตามและให้ข้อมูล ความรู้
ความเข้าใจ ในสถานการณ์อย่างถูกต้อง รวมถึงทาความเข้าใจกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยมอบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก พบว่า กรม-ประชาสัมพันธ์ได้
จัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์และ
จัดการข่าวสาร และ แผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลร่วม (Joint
Information Center:JIC) ในแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติเพื่อประสานกับหน่วยงานด้าน
สารนิ เ ทศในการคั ด กรองข่ า วสารและประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายทราบและ
หน่ ว ยงานภายในและต่า งประเทศรั บทราบข้ อมู ล ต่า ง ๆ ภายใต้การจัด การของ ศู นย์ข้ อมูล ร่ว ม
ซึ่ ง การด าเนิ น งานด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละจั ด การข่ า วสารดั ง กล่ า วหากพิ จ ารณาแล้ ว จะมี

๓๒
ความสอดคล้องกับองค์ประกอบระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ ของสหรัฐอเมริกาที่กาหนดให้
“การประชาสัมพันธ์” เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าประเด็นการประชาสัมพันธ์และจัดการข้อมูลข่าวสาร
โดยหน่ วยงานด้ านประชาสั มพั นธ์ในที่ นี้คื อกรมประชาสั มพั นธ์ เป็นหน่ วยรับผิ ดชอบแผนปฏิ บัติ การ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบู รณาการระดับกระทรวงด้านการประชาสัมพันธ์และจัดการ
ข่ าวสาร จะต้ องให้ ข้ อมู ลข่ าวสารบนฐานข้ อเท็ จจริ งของเหตุ การณ์ และแนวทางการปฏิ บั ติ ตนของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว
๓.๒.๓ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถจัดตั้ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ปฏิบัติการ) เพื่อปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
๓.๒.๓.๑ การศึ ก ษาระดั บ หน่ ว ยงาน พบว่ า การบริ ห ารจั ด การในรู ป แบบ
กองบัญชาการ หรือ ศูนย์บัญชาการ ดังนี้
๑) การจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดย
(๑) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) กาหนดให้มีการจัดตั้ง
องค์กรรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปลั ดกระทรวงมหาดไทย เป็น รองผู้ บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้อานวยการกลาง ผู้แทนจาก
ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนที่เห็นสมควรร่วมปฏิบัติงานในกองบัญชาการ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าหน้าที่หลัก (๒) กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล และประสาน
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดั บ ต่ างๆ ซึ่ งได้ แก่ กองอ านวยการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยเทศบาล เมื องพั ทยา อ าเภอ
สานักงานเขต จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และ ๓) โครงสร้างของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ประกอบด้วย ๖ ฝ่าย
คื อ ฝ่ า ยอ านวยการ ฝ่ า ยแผนและโครงการ ฝ่ า ยป้ อ งกั น และปฏิ บั ติ ก าร ฝ่ า ยฟื้ น ฟู บู ร ณะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายสื่อสาร
๒) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า กรณีการปฏิบัติงานระงับ บรรเทาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาเป็นต้องอาศัยการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว
และ พอเพียงต่อสถานการณ์ที่ขยายตัวมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อาจจาเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วน
หน้ า ขึ้ น โดยก าหนดโครงสร้ า งประกอบด้ ว ย (๑) ฝ่ า ยอ านวยการ (๒) ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น
(๓) ฝ่ ายสงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย และ (๔) ฝ่ า ยประสานการช่ว ยเหลื อ (อ้า งถึง การจัดโครงสร้า ง
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฯ)
๓) การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ส่ ว นหน้ า จั ง หวั ด ในกรอบ
แผนการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ ดังนี้ (๑) รับผิ ดชอบการบัญชาการเหตุการณ์
อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พร้อมทั้งเป็นศูนย์การในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการสาธารณภัย

๓๓
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรการกุศลในเขตพื้นที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (อ้างถึง หนังสือกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว ๔๖๑๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕) และ
(๒) เมื่อเทียบเคียงกับมาเลเซียที่มีการจัดการภัยโดยความร่วมมือ ๓ ระดับคือ ระดับชาติ ระดับ State
และ ระดับ District โดยมีหน่วยงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียประจาในทุกระดับซึ่งต่างจาก
สภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยที่เป็นหน่วยงานนโยบายและไม่มีหน่วยหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่
๓.๒.๓.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ร้อยละ ๓๑ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ ร้อยละ
๔๑ เห็นด้วย ในขณะที่มีผู้ที่มีความเห็นปานกลางร้อยละ ๒๒ และ ไม่เห็นด้วยรวมร้อยละ ๖ โดยหาก
พิจารณาความสาคัญของการมีการจัดตั้งกองบัญชาการเหตุการณ์ของต่างประเทศ จะเป็นศูนย์กลาง
การบัญชาการเหตุการณ์และระดมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือภายใต้การจัดการของผู้บัญชาการเหตุการณ์
(Incident Commander) ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยแล้วเห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้ โดยจะต้องเพิ่ม
การฝึกศึกษาหรืออบรมให้กับกลุ่มที่ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองบัญชาการเหตุการณ์ไม่เพียงพอ
๓.๒.๔ หน่วยงานได้มอบผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ตามระดับความรุนแรงของภัย ที่ เกิดขึ้น
ไว้ชัดเจน
๓.๒.๔.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า
๑) การให้ความสาคัญกับระบบบัญชาการเหตุการณ์ ในห้วงที่ผ่านมา-ปัจจุบัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสาคัญกับแนวคิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command
System : ICS) โดยศึกษาตัวแบบจากต่างประเทศ โดยเฉพาะแนวคิดของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ระบบ
บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ส ามารถ สั่ ง การ ควบคุ ม และประสานความร่ ว มมื อ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงเป็นระบบปฏิบัติการเพื่อระดมทรัพยากรไปที่เกิดเหตุ
๒) การบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ เรีย กโดยว่า “กปภ.ช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐ มนตรีซึ่งได้รับ
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงคมนาคม
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อานวยการสานัก งบประมาณ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ผู้ บั ญชาการทหารสู ง สุ ด ผู้ บั ญชาการทหารบก ผู้ บั ญชาการทหารเรื อ ผู้ บัญ ชาการทหารอากาศ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการผังเมืองและการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นกรรมการ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
และให้แต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกัน เพื่อทาหน้าที่บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระหว่ างหน่ ว ยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และหน่ว ยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

๓๔
๓) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มอบผู้รับผิดชอบ
เหตุการณ์ในแต่ละระดับความรุนแรง ดังตัวอย่างตารางกรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรง
ระดับ ๔) ได้มอบให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ

แผนภูมิที่ ๒ ผังการบริหารจัดการกรณีสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรงระดับ ๔)
๓.๒.๔.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
ความเข้าใจว่า การมีผู้บั ญชาการเหตุการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการระงับ หรือป้องกัน
ไม่ให้ภัยขยายตัวรุนแรงขึ้นเป็นสิ่งสาคัญ 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 รับทราบการกาหนดกรอบแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

๓๕
ระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน รองรับแผนการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายใต้นโยบาย
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเข้าใจถึง
บทบาทและหน้ า ที่ข องหน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บผิ ด ชอบแผนปฏิ บัติ ก ารฯ ว่ าจะต้ องให้ การสนับ สนุ น
ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คน สิ่งของ อุปกรณ์การช่วยเหลือ ให้กับกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า เพื่อให้นาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที อย่างไรก็ตามพบว่า มีผู้ตอบร้อยละ ๒๑ ที่มีความเห็นด้วยปานกลางในประเด็นคาถามข้อนี้
ซึ่งสะท้อนถึงการรับรู้และความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่อาจมีไม่มากพอหรือเป็นผู้ที่ไม่ได้รู้
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
๓.๒.๖ ผู้บัญชาการเหตุการณ์จาเป็นต้องมีความรู้และความสามารถและประสบการณ์
ในการควบคุมสั่งการ เพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานได้อย่างเป็นเอกภาพท่ามกลางเวลาอันจากัด
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ สถาบันธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารจัดการสาหรับ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ในห้วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๕)
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๗ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งสะท้อนถึง
การรับรู้และระดับความเข้าใจถึงความสาคัญของบุคคลที่จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จาเป็นต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ในเรื่องนั้นๆ
๓.๒.๗ จังหวัดที่กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะหน้าภายใน ๓๐ นาที
เพื่อแก้ไขสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้มีหนังสือสั่งการเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นปัจจุบันตั้งแต่ในภาวะปกติและพร้อมปฏิบัติงานได้
ในทันทีที่มีการยกระดับความรุนแรงของภัยเป็นระดับ ๓-๔
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่ามากกว่าร้อยละ ๖๗ เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว
โดยมี เ พี ย งร้ อ ยละ ๘ ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ ถึ ง เหตุ แ ละผลกั บ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป
๓.๓ ส่วนส่งกาลังบารุง (Logistics)
๓.๓.๑ การการจัดส่งทรัพยากร (ผู้เชี่ยวชาญ สิ่งของ อุปกรณ์) ให้กับกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า / ศู นย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจจังหวัด
ได้อย่างทันท่วงที
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน หน่วยงานได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมพร้อมด้าน
ทรัพยากร และการจัดทาบัญชีทรัพยากร โดยดาเนินการตั้งแต่ในภาวะปกติ (ก่อนเกิดภัย) โดยจัดทาบัญชี
ข้อมูลทรัพยากรที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบตามภารกิจกระทรวง/กรม/จังหวัด อย่างไรก็ตามบางหน่วยงานมี
ข้อจากัดด้านงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร และ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานรวมทั้ง

๓๖
ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานจาเป็นต้องมีการพัฒนาความพร้อมในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบัญชาการเหตุการณ์สามารถทราบจานวนทรัพยากรและ
แหล่งที่ตั้ง (location) ประกอบการตกลงใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อจัดสรรทรัพยากรไปยังพื้นที่
ประสบภัย
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่า มีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๓ ที่มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจว่ า หากเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ส่ ง ทรั พ ยากรด้ า นต่ า ง ๆ ไปยั ง
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า / ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
เฉพาะกิจจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๓๑ มีความเห็น
ด้วยปานกลางในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรให้ความสาคัญและอาจจาเป็นต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ตอบ
แบบสอบถามหรือทราบภูมิหลังผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อสะท้อนกระบวนการรับรู้ถึงความสาคัญใน
การจัดส่งทรั พยากรไปกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า /
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจจังหวัด
๓.๓.๒ การจั ด เตรี ยมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์แ ละสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจานวนมากได้อย่างทันท่วงที
โดยคาถามนี้จะเน้นประเด็นระบบการกู้ชีพที่ต้องมีการประสานการทางานที่ดีกับระบบ
การกู้ภัย
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรี ยมชุด
MERT (Medical Emergency Response Team) ทีม MERT เป็นการรวมตัวของแพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่ หรือ เวชกรฉุกเฉิน เภสัชกร ฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่สื่อสาร ช่างซ่อมบารุงและผู้ช่วยเหลือ
คนไข้หรือแม่บ้าน จากโรงพยาบาลต่างๆ ในหนึ่งจังหวัด จานวน ๑๔ คน โดยเป็นทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ ร ะดับตติย ภูมิในภาวะภัยพิบัติ ที่สามารถออกไปให้ การช่ว ยเหลื อแก่ผู้ ป่ว ยฉุกเฉิน
จานวนมากในภาวะภัยพิบัติระยะแรกจนสามารถส่งต่อในระดับตติยภูมิได้อย่างเหมาะสม โดยทีม
สามารถดูแลตนเองได้ในระยะเวลา ๓ วัน (ไม่รบกวนทรัพยากรของท้องถิ่น) และสามารถปรับบทบาท
ของทีมได้ตามสถานการณ์ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ ๑) คัดแยก และดูแลรักษาขั้นต้นตามลาดับ
ความรุนแรงแก่ผู้ป่วนฉุกเฉินจานวนมากที่ประสบกับภัยพิบัติ และ ๒) การประสานการลาเลียงส่งต่อ
ผู้ป่วยระดับตติยภูมิไปยังโรงพยาบาลปลายทาง รวมทั้งได้มีการฝึกจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของ
สาธารณสุ ขจั งหวัด กระทรวงสาธารณสุ ข หน่ว ยงานกรมแพทย์ ทหาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ น
แห่งชาติ สภากาชาดไทย หน่วยงานด้านการบรรเทาทุกข์)
๒) การศึกษาระดับบุคคล การจัดเตรียมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในกรอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และเป็น
ส่ว นหนึ่ งของแผนปฏิบั ติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือการเตรียมชุด MERT (Medical Emergency Response Team)
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ร้อยละ ๗๗ มีระดับความรู้ความเข้าใจถึงการเตรียมพร้อม
ด้านการแพทย์ แต่อีกร้อยละ ๒๐ มีความเห็นปานกลางซึ่งสะท้อนระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ยังไม่แน่ใจว่าจาเป็นต้องมีการวางแผนการจัดเตรียมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจานวนมากให้ทันเวลามากน้อยเพียงใด

๓๗
๓.๓.๓ การจัดเตรียมชุดสื่อสารเพื่อสถาปนาระบบการติดต่อสื่อสารกรณีระบบสื่อสาร
ปกติใช้การไม่ได้
เนื่องจากกรณีที่ระบบการสื่อสารขัดข้องและไม่สามารถใช้การได้ย่อมกระทบต่อ
การสั่งการและบัญชาการเหตุการณ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อประกอบการบริหารเหตุการณ์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วรวมทั้งการประสานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ
๓.๓.๓.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า
๑) ประเด็ น การเตรี ยมพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรในกรอบนโยบาย
การเตรียมพร้อมแห่งชาติได้กาหนดให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักจัดวางระบบด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งระบบหลักและระบบสารอง โดยบทเรียน
เหตุการณ์ ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิในไทยพบว่าระบบสื่อสารหลัก (โทรศัพท์ประจาบ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ไม่สามารถใช้การได้ทาให้ ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่ าวกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ร่ วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม บจม.ทีโอที ได้จัดเตรียมระบบสื่ อสารหลั กและระบบสื่ อสารส ารอง
อาทิ ระบบสื่อสารดาวเทียม
๒) การพัฒนาศักยภาพระบบสื่อสาร พบว่า การจัดทาแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕๓-๒๕๕๗) ได้กาหนดบททีว่ ่าด้วยการสื่อสาร
๓) คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติไ ด้ก าหนดความถี่ กลางในกรณีเ กิด สาธารณภั ย ภัย พิบั ติ หรื อ เหตุฉุ กเฉิ น
(หลักเกณฑ์ การอนุญาต และ การกากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลางสาหรับการติดต่อประสานงาน
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
มากกว่ า ร้ อ ยละ ๖๕ ที่ แ สดงถึ ง ความรู้ แ ละความเข้ า ใจในการเตรี ย มระบบสื่ อ สารหลั ก และ
ระบบสื่ อสารส ารองให้ พร้ อ มใช้ งานเมื่ อเกิ ดเหตุ โดยเฉพาะเมื่อ ระบบสื่ อ สารปกติ ไม่ ส ามารถใช้
ติดต่อสื่อสารได้ ซึ่งจะสัมพัน ธ์กับ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อมในแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการสร้ างระบบการเตรียมความพร้อมในการเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับมาตรการการพัฒนาศักยภาพระบบสื่อสาร
๓.๓.๔ หน่วยงานจาเป็นต้องมีความสามารถระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือจาก
หน่ ว ยงานภายในประเทศ โดยเฉพาะอาหาร น้ า ยา พื้ น ที่ อ พยพ และ ประเด็ น ว่ า ด้ ว ย
การรับบริจาคสิ่งของให้กั บผู้ประสบภัยจะต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการของ
ผู้ประสบภัย และประเด็นการจัดส่งอุปกรณ์และสิ่งของในการกู้ภัย ไม่สามารถดาเนินการได้อย่าง
ทันเหตุการณ์

๓๘
๑) การศึ กษาระดับหน่วยงาน ในประเด็นการอพยพและระบบการกู้ภัยพบว่ า
ภายหลังการเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๔ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และ ภาคตะวันออก ได้มีผู้ประสบภัยได้อพยพออกจากที่อยู่อาศัยมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ) ได้ ป ระชุ ม หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ท าคู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
ประกอบด้วย โครงสร้างของศูนย์พักพิงชั่วคราวและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์พักพิงชั่วคราว
กิจกรรมของผู้อพยพ การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวและการอพยพกลับ และ ข้อเสนอแนะในการบริหาร
จัดการศูนย์พักพิง อาทิ ด้านระบบฐานข้อมูล ด้านการอานวยการและการสื่อสาร ด้านการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การจราจรและความปลอดภั ย ด้ า นเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค และ ด้ า นการบริ จ าค
โดยสามารถสนับสนุนการขับ เคลื่ อนแนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกรอบนโยบาย
การเตรียมพร้อมแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมและสนับสนุนแผน
ป้ องกั นภั ยฝ่ ายพลเรื อนแห่ งชาติ (ปั จจุ บั นคื อ แผนการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) รวมทั้ ง ให้ ค วามส าคั ญ ระบบการอพยพและระบบการกู้ ภั ย ระบบการให้
ความช่วยเหลือที่ถูกต้องและรวดเร็ว การจั ดส่งความช่วยเหลือ เพื่อให้สิ่งของต่างๆ ได้ไปถึงมือของ
ประชาชนผู้ที่ประสบภัยอย่างแท้จริง
๒) กรมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) ร่ ว มกั บ ส านั กงานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐ มนตรี (สปน.) ได้กาหนดหน่วยงานกลางในการประสานการจัดการเรื่องการบริจาคของ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารจัดการงานบริจาคมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง กับ
๑ ใน ๘ มาตรการของยุ ท ธศาสตร์ที่ ๒ การเตรี ย มความพร้ อ มในแผนการป้ อ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ว่าด้วยเรื่องการเตรียมปัจจัยสี่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อาทิ สิ่ ง ของ เงิน เป็ น ต้ น ส าหรั บ กรณีมีต่า งประเทศบริจาคสิ่ งของทางกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจะรับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ
๓) การศึกษาระดับบุคคล พบว่ากลุ่ มเป้าหมายส่ว นใหญ่มีความเข้าใจถึงขีด
ความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดภัยจาเป็นต้องสามารถระดมทรัพยากรพื้นฐานให้กับ
ผู้ประสบภัย สาหรับประเด็นว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยจะต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง
และตรงตามความต้องการของผู้ประสบภัย พบว่า ร้อยละ ๒๒ และร้อยละ ๓๒ มีระดับความเข้าใจ
เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ขณะที่ร้อยละ ๓๕ มีความเห็นปานกลาง และร้อยละ ๑๑ ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง
นี้ ซึ่งจะต้องมีการสารวจเหตุและผลที่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความคิดเห็นเช่นนี้บนพื้นฐานใด ที่ทาให้
มีการรับรู้เช่นนั้น นอกจากนี้ การจัดส่งอุปกรณ์และสิ่งของในการกู้ภัยไม่สามารถดาเนินการได้อย่าง
ทันกับเหตุการณ์ พบว่า มีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ถึงร้อ ยละ ๖๓ เห็นด้วยว่าการจัดส่งอุปกรณ์หรือ
สิ่งของที่เกี่ยวกับการกู้ภัยนั้นยังไม่สามารถดาเนินการได้ทันกับเวลา และมีร้อยละ ๒๙ ที่มีความเห็น
ปานกลางเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะที่มีเพียงร้อยละ ๘ อาจเห็นว่าหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดส่ ง
อุปกรณ์และสิ่งของในการกู้ภัยได้ทันเวลา
๓.๓.๕ การปฏิบัติ งานของศูน ย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมและเหล่า ทั พ
ตามที่หน่วยงานพลเรือนร้องขอให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
๓.๓.๕.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า

๓๙
๑) กระทรวงกลาโหม ได้จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงกลาโหมรองรับ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)
โดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของเหล่าทัพเป็นหน่วยปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกองทัพบก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งกาลังพลและอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนงานการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือน
ตามที่มีการร้องขอกรณีเกิดสาธารณภัย
๓.๓.๕.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ร้อยละ ๘๓ สะท้อนการรั บ รู้ และความเข้าใจการปฏิบัติงานของฝ่ ายทหารว่าสามารถปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดี
๓.๔ ส่วนการเงิน/การบริหาร (Fanancial/Administration)
๓.๔.๑ หน่วยงานมีงบประมาณของหน่วยตามภารกิจกระทรวง/กรม เพื่อดาเนินการ เมื่อเกิด
เหตุ ใ นช่วงแรก และจั งหวัด ได้รั บงบประมาณทัน ทีเ มื่อมี การประกาศเขตภัยพิบัติเ พื่อเบิกเงิน
ทดรองราชการระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุ กเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น สมควรจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อตอบโต้
สาธารณภัยในเบื้องต้น
๓.๔.๑.๑ การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า
๑) การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้าน
การเตรียมความพร้อมกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัย ตั้งแต่ระดับ
ท้อ งถิ่ น จนถึ ง ระดั บ ประเทศต้ อ งจั ด ตั้ ง งบประมาณด าเนิ น การไว้ ตั้ ง แต่ ย ามปกติ ใ ห้ เ พี ย งพอที่ จ ะ
ดาเนินการตรมภารกิจตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ หลังเกิดภัย เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการ
สาธารณภัยที่กาหนดไว้ดาเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และ มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเตรียม
งบประมาณในส่ ว นนี้ ส ามารถจั ดเตรียมได้ ๓ ส่ ว น คือ งบประมาณปกติของหน่ว ยงานส่ ว นกลาง
(ระดับกระทรวงและระดับกรม) งบประมาณจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด และ งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้ให้ความสาคัญกับ
การกาหนดแผนงบประมาณ ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและจังหวัด
๓) กระทรวงการคลัง ประกาศระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับทราบการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของชาติ โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้สามารถใช้งบประมาณเชิงป้องกัน
และเมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ได้ ล งนามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุก เฉินในการให้ความช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย

๔๐
และให้ ค วามหมาย “ภั ย พิ บั ติ ” หมายความว่ า สาธารณภัย อัน ได้แ ก่ อั ค คี ภัย วาตภัย อุท กภั ย
ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภั ยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของ
แมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และ ภัยอันเนื่องมาจากการกระทา
ของผู้ก่อการร้าย กองกาลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคล
หรื อ สั ต ว์ ท าให้ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ ชี วิ ต ร่ า งกายของประชาชน หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
๓.๔.๑.๒ การศึกษาระดับบุคคล พบว่า กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๒๒ เห็นด้วย ร้อยละ
๔๓ เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๒๑ ปานกลาง โดยรวมแล้วจะสะท้อนให้เห็นว่า งบประมาณมีความสาคัญ
ในการด าเนิ น งานโดยเฉพาะหน่ ว ยงานได้ รับ การจั ด สรรงบประมาณจากส านั กงบประมาณเพื่ อ
ดาเนินการเรื่องนี้ ส่วนประเด็นเรื่องของหน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉิน ได้
ทันเวลาขณะที่เกิดเหตุซึ่งในเรื่องนี้จะมีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ที่ให้ความสาคัญกับการมีกฎ ระเบียบ ข้อ บังคับการเบิกจ่ายงบประมาณและการรับบริจาค
อย่างเป็นระบบและคุ้มค่า ขณะที่ประเด็นจังหวัดได้รับงบประมาณทันทีเมื่อมีการประกาศเขตภัยพิบัติ
เพื่ อ เบิ ก เงิ น ทดรองราชการระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ว่ามีเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ที่ จั ด สรรให้ กั บ จั ง หวั ด ส าหรั บ ประเด็ น ที่ ห น่ ว ยงานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สมควรจั ด เตรี ย มงบประมาณเพื่ อ ตอบโต้ ส าธารณภั ย ในเบื้ อ งต้ น พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีการจัดเตรียม
งบประมาณของท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
๓.๔.๒ หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยที่ได้นาไปใช้ภายหลังสิ้นสุด
เหตุการณ์เป็นระยะเวลากว่า ๑ ปี และ กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณสามารถชดเชย
ค่าเสียหายภายหลังเหตุการณ์สิ้นสุด
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ขึ้นจะมีการใช้
เงิน งบประมาณของหน่ว ยงานตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาภัยเฉพาะหน้า เนื่องจากหลาย
หน่วยงานไม่ได้เป็นหน่วยงานที่สามารถเบิกเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินตามที่ได้ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ กาหนดไว้
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าเพียงร้อยละ ๕๑ ของกลุ่มเป้าหมายมีความเห็นด้วย
ว่าหน่ว ยงานไม่สามารถได้รับ งบประมาณคืนมากกว่า ๑ ปี หลั งจากที่หน่วยงานได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่ ว ยงานมาด าเนิ น การ โดยมี เ พี ย งร้ อ ยละ ๑๒ ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ว ย และ ร้ อ ยละ ๔
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนประเด็น กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ สามารถชดเชยค่าเสียหาย
ภายหลังเหตุการณ์สิ้นสุด ส่ วนใหญ่รับรู้ว่ากระทรวงการคลังและสานักงบประมาณจะทาการชดเชย
ค่าเสียหายให้กับหน่วยงานภายหลังสาธารณภัยยุติลง
๓.๔.๓ การประสานงานภายในกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ที่ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔๑
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่า ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) กาหนดว่าเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ใดให้กองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่
ปรับ/เปลี่ยนสภาพเป็นศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากร
เพื่อจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น อานวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน
และฝ่ า ยทหารตลอดจนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก ารสาธารณกุ ศ ลในการควบคุ ม
สถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็วและทั่วถึง นอกจากนี้ในกรณีสถานการณ์
ขยายตัวมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอาจจาเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าขึ้นตามความเหมาะสม
ของภารกิจหรือกาหนดตามพื้นที่ประสบภัย
๒) การศึกษาระดับบุคคล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานงานภายใน
กองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ ห รื อ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารส่ ว นหน้ า อย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ พบว่า ร้อยละ ๕๙ ต้องการให้ การประสานงานภายในกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แห่ งชาติ หรื อ ศูนย์ปฏิบัติการส่ว นหน้า สามารถทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยประเด็น นี้ ส อดคล้ องกั บ องค์ป ระกอบของระบบการจัดการวิกฤตการณ์ของสหรัฐ อเมริกาใน
ประเด็นของระบบประสานการทางานร่วมกัน (Multiagency Coordination Systems - MAC)
๓.๔.๔ การประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดภายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วน
หน้าจังหวัดดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑) การศึกษาระดับหน่วยงาน พบว่าเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ กองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกจังหวัดดาเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด รับผิดชอบการบัญชาการ อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงานและประสาน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดม
สรรพกาลังและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและ
ทหาร ตลอดจนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รการกุ ศ ลในเข ตพื้ น ที่ จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร ดังปรากฏในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/ว ๔๖๑๘ ลงวันที่
๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒) การศึกษาระดับบุคคล พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๘ เห็นด้วยกับเรื่องนี้ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ประเด็นการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานตั้ง แต่ก่อนเกิด ขณะเกิด
และ หลังเกิด โดยมีเพียงร้อยละ ๖ ที่มีความเห็นไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
การเตรียมพร้อมของประเทศเพื่อให้พร้อมเผชิญกับปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
โดยการเกิดสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบในวงกว้างแก่ประชาชนในประเทศ ถือว่าเป็นภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ (Non-Traditional Threat) ที่ส่ งผลกระทบความสู ญเสี ยทั้งชีวิต และทรัพย์ สิ นรวมทั้ ง
ความเชื่อมั่นของคนในประเทศเกี่ยวกับการที่รัฐจะสามารถให้ความคุ้มครองปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนหากสาธารณภัยมีขนาดใหญ่และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงย่อมมีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนั้น การที่ผู้บริหารประเทศ ผู้นา
หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสมาคม มูลนิธิ
ที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องมีองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเตรียมพร้อมเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ
ที่ต้องมีการดาเนินการก่อนเกิดเหตุและพร้อมนามาปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ดังนั้น ผลการศึกษาในบทที่ ๓ เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์จึงเป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของ
กลุ่ มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณภัย โดยแสวงหาข้อจากัดและแนวทางลดข้อจากัด
ดังกล่าวเพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในระยะต่อไป ภายใต้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑.๑ การประเมินระดับหน่วยงาน
เป็ น การศึ ก ษาความรู้ ค วามเข้ า ใจในเชิ ง การจั ด การของหน่ ว ยงานของรั ฐ
(Organisation) โดยพิ จ ารณาจากแนวคิ ด แผน เอกสารประกอบการประชุ ม สั ม มนา
มติคณะรัฐมนตรี ตัวแบบการบริหารจัดการสาธารณภัยต่างประเทศ ผลการศึกษาวิจัยทางวิชาการ
และผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในกรอบของนโยบายการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเตรียม
ความพร้อม) พบว่า
๑) หน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านสาธารณภัยส่วนใหญ่ในระดับนโยบายและ
ระดับจั งหวัดได้ตระหนักถึงความส าคัญระบบการเตรียมพร้อมเผชิญกับสาธารณภัยภายใต้ หั วข้อ
การศึกษา ๔ หัวข้อคือ ส่วนวางแผน (Planning) ส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่ วนส่งกาลังบารุง
(Logistics) และ ส่วนการเงิน/การบริหาร (Financial/Administration)
๒) ผลการศึกษาได้ส ะท้อนถึงการรับรู้และการมีความรู้และความเข้าใจระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาการเตรียมพร้อมของประเทศไทย
ที่พบจากการประชุมสัมมนาในบทที่ ๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยภายใต้ระบบ

๔๓
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) ในปัจจุบันและระยะต่อไป อาทิ การปรับปรุง
แผน กฎ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แนวทางการประสานและบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า ง
หน่วยงานในการปฏิบัติการ การจัดเตรียมความพร้อมของบัญชีทรัพยากรในการส่งกาลังบารุง การจัด
ให้มีการฝึกซ้อมเพื่อเป็นบทเรียนในการพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ในการตอบโต้กับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและระยะต่อไป
๔.๑.๒ การประเมินระดับบุคคล
เป็นการศึกษาความรู้ความเข้าใจในเชิงปัจเจกชน (Individual) โดยการวิเคราะห์
แบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ที่ตอบแบบสอบถามใน ๔ หัวข้อ ในกรอบระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ รวม ๓๗ ข้อ จ าแนกเป็น ค าถามส่ ว นวางแผน (Planning) จานวน ๑๕ หั ว ข้ อ
ส่วนปฏิบัติการ (Operation) จานวน ๗ หัวข้อ ส่วนส่งกาลังบารุง (Logistics) จานวน ๗ หัวข้อ และ
ส่วนการเงิน/การบริหาร (Financial/Administration) จานวน ๘ หัวข้อ โดยผลการศึกษา ดังนี้
๔.๑.๒.๑ ส่วนวางแผน
ด้ า นการวางแผนพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ความรู้
ความเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมในระบบบัญชาการเหตุการณ์ในประเด็นการมีกฎหมายรองรับ
การปฏิบัติงานถึงร้อยละ ๙๗ การมีแผนเตรียมความพร้อมหรือแผนฉุกเฉินระดับหน่วยงานกระทรวง/
กรม จังหวัดและท้องถิ่นความสาคัญของการมีระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ต้องมีการมอบผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนและเป็นผู้ที่จาเป็นต้องทราบสถานการณ์และแนวโน้มของสถานการณ์และความรุนแรงของภัย
ตลอดจนมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติประจา (SOP) และประเด็นสาคัญคือร้อยละ
๙๑ เห็นความสาคัญของการจัดตั้ง Emergency Operation Center (EOC) ทันทีเมื่อเกิดเหตุ นอกจากนี้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีแผนการจัดส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Response Team) เข้าสู่
พื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสมควรนาบทเรียนและประสบการณ์การฝึกซ้อมระหว่างหน่วยงานมาใช้เมื่อเกิด
เหตุการณ์จริง ในขณะที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ถึงความสาคัญของความร่วมมือระหว่าง
หน่ ว ยงานไทยกั บ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศกรณี เ กิ ด สาธารณภั ย ที่ ต้ อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย นและ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ระหว่า งกั น โดยสะท้อนถึง บทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ รั บ และ
ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
๔.๑.๒.๒ ส่วนปฏิบัติการ
๑) ด้านการปฏิบัติพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นความสาคัญ
ของการแจ้งเตือนภัยการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน การจัดตั้งกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ศูนย์ปฏิ บัติการ) เพื่อปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดย
หน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบแผนปฏิบั ติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบู รณาการระดั บ
กระทรวง ๑๗ ด้าน ให้การสนับสนุน ตลอดจนในประเด็นความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการควบคุมสั่งการเพื่อให้ทุกหน่ วยปฏิบัติงานได้อย่างมีเอกภาพท่ามกลาง
เวลาอันจ ากัดเป็น มีถึงร้อยละ ๙๒ โดยมีนัยสาคัญถึงบทบาทของผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Commander) ที่จะต้องบริหารจัดการภัยในแต่ละประเภทภัยและแต่ละระดับความรุนแรงของภัย
๒) การมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การที่ จั ง หวั ด สมควร จั ด ตั้ ง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าภายใน ๓๐ นาที เพื่อแก้ไขสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติจริง

๔๔
แต่ล ะจั งหวัด ถ้าไม่มี การวางแผนและการซั กซ้ อมการปฏิ บัติ ระหว่ างหน่ว ยงานในจั งหวัด ภายใต้
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและคาสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุก ารณ์ส่วนหน้า
จังหวัดของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕)
๔.๑.๒.๓ ส่วนส่งกาลังบารุง
ด้านการส่งกาลังบารุง ได้เน้นถึงการเตรียมความพร้อมบัญชีทรัพยากร
ตั้งแต่ในยามปกติเพื่อให้พร้อมนามาใช้เมื่อคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือเมื่อเกิ ดเหตุการณ์ขึ้น พบว่า
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นถึงความสาคัญประเด็นดังกล่าวสะท้อนถึงการมีความเข้าใจว่า
ทรัพยากรที่ต้องมีการระดมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมีความสาคัญเพื่อเข้าไปให้
ความช่ว ยเหลือผู้ ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอาหาร น้า ยา ชุดปฏิบั ติการทางการแพทย์
ชุดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ติดต่อสื่อสาร ชุดของรวมทั้งการแจกจ่ายสิ่งของที่ได้
จากการรับบริจาคจะต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย
๔.๑.๒.๔ ส่วนการเงิน/การบริหาร
ด้ า นการเงิ น และการบริ ห ารได้ เ น้ น ถึ ง ความส าคั ญ ของ ๒ ส่ ว นคื อ
๑) การวางแผนระบบงบประมาณของกระทรวง (งบประมาณตามภารกิจกระทรวง) งบประมาณของจังหวัด
(งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) และ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีการจัดทา
แผนงบประมาณตั้งแต่ในยามปกติและสามารถขอใช้ได้เมื่อคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์และขณะเกิด
เหตุการณ์ภายใต้ระบบงบประมาณปกติทั้ง ๓ ส่วน และ การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการทันทีเมื่อมี
การประกาศเขตภัย พิบั ติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยเงินทดรองราชการเพื่อช่ว ยเหลื อ
ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒) การใช้ คื น งบประมาณให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
โดยหน่ ว ยงานไม่ ส ามารถเบิ กจ่ ายงบประมาณของหน่ วยที่ ได้ นาไปใช้ ภายหลั งสิ้ นสุ ดเหตุการณ์ เป็ น
ระยะเวลากว่ า ๑ ปี ถึ งร้ อยละ ๕๑ และกระทรวงการคลั ง และส านั ก งบประมาณสามารถชดเชย
ค่าเสี ย หายภายหลั งเหตุการณ์สิ้ นสุ ด ร้อยละ ๕๖ ซึ่งสะท้อนว่าภาครัฐจะต้องพัฒ นาหรือกาหนด
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณคืนให้แก่หน่วยงานและการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ประสบภัยดังเช่นกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นเพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเร็ว
๔.๒. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในระยะต่อไป
๔.๒.๑ ส่วนวางแผน
๔.๒.๑.๑ การเตรียมพร้อมเผชิญกับสาธารณภัยหรือสามารถปรับใช้กับภาวะไม่
ปกติที่ส่งผลกระทบต่องานด้านความมั่นคง อาทิ การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย โดยกาหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ให้พร้อมเผชิญกับสาธารณภัยตั้งแต่ใน
ภาวะปกติในเชิง Whole - of - Nation Approach โดยประสานและผนึกกาลังของทุกฝ่ายทั้ง
ฝ่ า ยการเมื อ ง หน่ ว ยราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สมาคม มู ล นิ ธิ
เครือข่ายชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์
๔.๒.๑.๒ การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีภูมิคุ้มกันเป็นรากฐานสาคัญ ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีภูมิคุ้มกันภัยความมั่นคงและสาธารณภัย โดยเสริมสร้างความรู้
ความเข้ า ใจการเตรี ย มความพร้ อ มที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระดั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ภู มิ ภ าค

๔๕
โดยเฉพาะการเตรี ย มความพร้ อมและบริห ารจัดการในมิ ติการป้ องกัน (Prevention) เพื่อลด
ผลกระทบ (Mitigation) ของความสูญเสียที่เกิดขึ้น
๔.๒.๑.๓ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อ มในกรอบ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนระดับ
ท้องถิ่น แบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑) ระดับนโยบาย
หน่วยงานได้กาหนดประเด็นการเตรียมพร้อมในยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy) เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยเนื่องจากจะส่งผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมถ้าเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ นอกจากนี้กาหนด เป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กรม ที่เชื่อมโยงกับ
นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓๒๕๕๗) แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน
เพื่อให้ทุกหน่วยงานกาหนดประเด็นการเตรียมพร้อม (รัฐบาล และ หัวหน้ าหน่วยงาน) ได้ตระหนักถึง
ความส าคั ญ ระบบการเตรี ย มพร้ อ มและระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ เพื่ อ ให้ ก ารท างานระหว่ า ง
กระทรวง กรม องค์กรที่เกี่ยวข้องมีการประสานแนวคิด แนวนโยบาย แนวทางดาเนินงานที่สอดคล้อง
กัน เนื่องจากนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ กรณีเกิดสาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
๒) ระดับจังหวัด
จังหวัดกาหนดประเด็นการเตรียมพร้อมเป็นประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) ในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ความสาคัญกับแผนงานด้านความมั่นคงและแผนงาน
ด้ า นสาธารณภั ย และ เชื่ อ มประสานกั บ แผนระดั บ อ าเภอ (แผนพั ฒ นาอ าเภอ) ซึ่ ง จะประสาน
แผนพัฒนาชุมชน / หมู่บ้านกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะผู้ อ านวยกลางและประธานกรรมการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ จาเป็นต้องตระหนักถึงความสาคัญ
การเตรี ย มพร้ อ มเผชิ ญ กั บ สาธารณภั ย และจั ด การฝึ ก ซ้อ มทั้ ง ภายในจั ง หวั ดและระหว่ า งจั ง หวั ด
โดยประสานเชื่อมโยงกับทิศทางการเตรียมพร้อมของหน่วยงานระดับนโยบายและระดับท้องถิ่น
๓) ระดับท้องถิ่น
(๑) หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น มี ค วามส าคั ญ สู ง เนื่ อ งจากสาธารณภั ย
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดในระดับพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน อาเภอ ดังนั้น หน่วยงานส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงาน
แรก ที่เผชิญภัย (First Response) โดยต้องมีขีดความสามารถและทรัพยากรที่สามารถตอบสนอง
ในการป้องกันและบรรเทาภัยได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วน
ตาบล เทศบาล สมควรจั ดทาประเด็นการเตรียมพร้อมบรรจุในแผนระดับท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกั บ
แผนพั ฒ นาชุ ม ชน แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ าน แผนระดั บอ าเภอ และแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เพื่ อ มุ่ ง เน้ น
การประสานการปฏิบัติและการบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้นโดยชุมชนมีบทบาทสาคัญในเรื่องดังกล่าว
(๒) การเตรี ยมความพร้ อมของชุ มชนท้ องถิ่ นให้ ความส าคั ญกั บ
การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย แผน และ แนวทาง การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและบรรเทา

๔๖
สาธารณภัย และส่งเสริมการจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐ ชุมชนท้อ งถิ่น
และภาคประชาชน โดยนาความรู้ของชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนในการป้องกันและจัดการสาธารณภัย
และสนับสนุนการจัดการฐานข้อมูล เครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารข้อมูลในระดับชุมชนท้องถิ่น
โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๔.๒.๑.๔ การเตรียมพร้อมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในระยะต่อไป
นอกจากจะเร่ ง ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การในกรอบความร่ ว มมื อ การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศทั้งทวิภ าคีและพหุ ภ าคีด้ว ยการส่ งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒ นา
ความร่ ว มมื อทางวิช าการ แลกเปลี่ ยนข้อมูล การสั มมนา ฝึ กอบรม การเสริมสร้างทักษะ เทคนิ ค
ความเชี่ ยวชาญ แล้ วควรมุ่ งเน้ นการก าหนดช่ องทางประสานความช่ วยเหลื อจากต่ างประเทศ และ
การฝึกซ้อมทั้งกรณีสาธารณภัยและความมั่นคงในระดับทวิภาคีและพหุภาคีให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะ
ให้กับชุดปฏิบัติการฝ่ายไทย และเพื่อให้ทราบถึงข้อจากัดในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงภายใต้กฎ ระเบียบ
ทางศุลกากร ทางการแพทย์ การตรวจคนเข้าเมือง ของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ดังเช่น
การนาแพทย์ ชุดกู้ชีพ การนาอุปกรณ์ด้านการทหารเข้ามาภายในประเทศ รวมถึงอาจมีการทาบันทึก
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสองประเทศ (MOU) ทั้งนี้ควรคานึงถึงที่ตั้ง (Location) ของแต่ละประเทศ
ในการส่งกาลังบารุงเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีเกิดภัยขึ้นอย่างฉับพลันว่าไทยควรจะ
เพิ่มความร่วมมือกับประเทศใดเป็นลาดับต้น
๔.๒.๑.๕ การจั ดทานโยบายการเตรียมพร้อมแห่ งชาติ ฉบับ ใหม่ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ฉบับใหม่
๑) สมควรท าการปรั บ ปรุ ง นโยบาย การเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ ที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล (นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ)
นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ และ นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ / แผน ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๒) สื บ เนื่ อ งจากการประเมิ น ภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี
ความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้าง
อาทิ เหตุการณ์ก่อการร้าย การจลาจล ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและ
แต่ละครั้งได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะในห้วงที่ผ่านมาทั่วโลกได้ประสบภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติและภัยด้านความมั่นคงทั้งแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศนิวซีแลนด์ ตุรกี
อุทกภัยที่ออสเตรเลีย การเกิดพายุไต้ฝุ่นซูริคที่ไต้หวันและที่ภาคตะวันออกสาธารณรัฐประชาชนจีน
เฮอริเคนแคทรีนาที่เกิดในสหรัฐอเมริกา การก่อวินาศกรรมที่นอร์เวย์ (กรุงออสโล) และ การจลาจล
ที่อังกฤษ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาความมั่นคงรูป แบบใหม่ที่สามารถกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
หากไม่สามารถดาเนินการป้องกันและจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้

๔๗

แผนภูมิที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

๔๘
๔.๒.๒ ส่วนปฏิบัติการ
๔.๒.๒.๑ การพัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรที่ พร้อมใช้ใน
กองบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
๑) การจั ด และพั ฒ นาระบบการแจ้ ง เตื อ นภั ย การอพยพ การให้
ความช่วยเหลือ การบริจาค ตั้งแต่ในยามปกติ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ได้มี
การจัดเตรี ย มทรั พยากรประเภทเดียวกัน อาทิ ด้านการแพทย์ มีทั้งหน่ว ยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลตารวจ และ โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น เพื่อให้ทราบบัญชีทรัพยากร
ในแต่ละด้าน ที่ประเทศมีอยู่และสามารถทรัพยากรเหล่านั้นมาประกอบการตกลงใจของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ในแต่ละระดับความรุนแรงของภัย
๒) การพั ฒ นาและสนั บ สนุ น การมี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรของ
ประเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ โดยเร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานในกรอบแผนปฏิบัติการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวงด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเตรียม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการอพยพ การให้ความช่วยเหลือ การบริจาค ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ในยาม
ปกติ โดยมีการปรับปรุงฐานข้อมูลสม่าเสมอให้สามารถนามาประกอบการตกลงใจของผู้บัญชาการ
เหตุ ก ารณ์ ร วมทั้ ง จั ด ให้ มี ช่ อ งทางการประสานและ แลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ในการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านความมั่นคงและด้านสาธารณภัย ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และ ภาคประชาสังคม ให้สามารถแลกเปลี่ยนและนาทรัพยากรมาใช้ร่วมกัน
เมื่อเกิดภัยในแต่ละระดับความรุนแรงของสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งนาแผนและระบบ
ฐานข้อมูลมาทดสอบการปฏิบัติในการฝึกซ้อมอย่างสม่าเสมอทั้งนี้สามารถนามาสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานการณ์ความมั่นคงได้
๔.๒.๒.๒ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง รุ ก
การผนึกกาลังทุกภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายในกระบวนการปฏิ บัติการ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นก่อนเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุ และ หลังเกิดเหตุ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ตาบล อาเภอ จังหวัด ภูมิภาค และ ประเทศ
๔.๒.๒.๓ การเสริมสร้างการพัฒนาความรู้ การตระหนักรู้ การมีจิตสานึกความมั่นคง
การมี จิ ต สาธารณะของทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มผนึ ก กาลั ง ในการป้ อ งกั น และบรรเทา
ผลกระทบก่อนเกิดเหตุ ดาเนินการแก้ไขขณะเกิดเหตุอย่างทันท่วงที และฟื้นฟูความเสียหายทางกายภาพ
และจิตใจให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
๔.๒.๒.๔ การมีระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่สามารถบริหารจัดการที่ประสานสอดคล้อง
ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น สมควรให้ความสาคัญกับการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือ
และบู รณาการการทางานตั้งแต่แผนระดับกระทรวง / กรม แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นาท้องถิ่น
แผนพัฒนาชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ให้ประสาน
สอดคล้องและสนับสนุนกันระหว่างภารกิจกระทรวง (Function) กับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
(Area) และให้ความสาคัญการดาเนินงานกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(บก.ปภ.ช.) ตั้งแต่ในภาวะปกติ เพื่อประสานบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อนาเสนอ ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ ในแต่ละห้วงเวลาและแต่ละระดับความรุนแรงของภัย

๔๙
๔.๒.๒.๕ การพั ฒ นาระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ น า และ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยผ่านกลไกทางการศึกษาอย่างเป็นทางการ อาทิ หลักสูตร
ผู้บริหาร หลักสูตรผู้นา และการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์
๔.๒.๓ ส่วนส่งกาลังบารุง
๔.๒.๓.๑ การเตรียมบัญชีทรัพยากร (คน สิ่งของ อุปกรณ์) ให้พร้อมใช้งานอย่าง
เหมาะสมในแต่ละประเภทภัยในลั กษณะ Standby Arrangement และ การกาหนดความชัดเจน
ของแนวทางและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องกับการสารองอาหาร
โดยจัดตั้งคลังสารองอาหารและน้าดื่มสะอาดที่พร้อมบริโภค ระบบการแพทย์และสาธารณสุข ระบบ
การสื่ อสารหลั กและสื่ อสารส ารอง การจั ดตั้ งศู นย์ ข้ อมู ลร่ วม (Joint Information Center)
ระบบการบริจาคและแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริ โภค การลาเลียงขนส่งสินค้าและผู้ประสบภัย เพื่อให้
การส่งกาลังบารุงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๓.๒ การส่ งกาลั งบารุงนอกจากการจัดเตรียมบัญชีทรัพยากรให้ พร้อมใช้แล้ ว
หน่วยงานระดับนโยบายสมควรกาหนดพื้นที่ตั้งของคลังสารองทรัพยากรในแต่ละภาคของประเทศ
เพื่อให้การส่งกาลังบารุงไปยังพื้นที่ประสบภัยเป็นไปได้ อย่างรวดเร็วหรือบางทรัพยากรสามารถจัดหา
ได้ จ ากแหล่ ง ผลิ ต ในพื้ น ที่จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งน าไปทุ ก สิ่ ง ไปจากกรุ ง เทพท าให้ มี
ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นและเสียเวลาในการลาเลียงทรัพยากรเหล่านั้นไปยังพื้นที่ประสบภัย
๔.๒.๔ ส่วนการเงิน/การบริหาร
๔.๒.๔.๑ หน่ ว ยงานของกระทรวงการคลั ง และส านั ก งบประมาณที่ มี ภ ารกิ จ
เกี่ยวกับการวางระเบียบการเงินสมควรศึกษาและปรับปรุงระเบียบการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ในเชิงป้องกันก่อนเกิดปัญหาตามแผนงบประมาณปกติระดับกระทรวงและระดับจังหวัดรวมทั้งเร่งรัด
การคืนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่มีการสารองล่วงหน้า รวมทั้งเร่งรัดชดเชยเงินให้แก่ผู้ประสบภัย
แต่ต้องดาเนินการอย่างโปร่งใสทั้งนี้อาจจัดทาในรูปของคณะกรรมการที่มีภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว
๔.๒.๔.๒ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเป็ นหน่ วยงานกลางของรั ฐ
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ สมควรให้ความส าคัญกับการจัดทาบันทึกความเข้าใจหรือ
ความตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบู ร ณาการระดั บ กระทรวง ๑๗ ด้ า น กั บ กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีที่มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า

๕๐
๔.๓ ข้อเสนอแนะการพัฒนางานการศึกษาส่วนบุคคล
๔.๓.๑ การกาหนดขอบเขตการศึกษาประเด็นอื่น
รายงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลฉบั บ นี้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ประเด็ น “ยุ ท ธศาสตร์
การเตรียมความพร้อม” ในกรอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓๒๕๕๗) ทาให้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะส่วน อย่างไรก็ตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ได้กาหนด ๔ ยุทธศาสตร์รองรับ คือ การป้องกันและลด
ผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ การจัดการหลังเกิดภัย
ดังนั้น หากผู้ที่สนใจสามารถศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ ในมิติของระบบบัญชาการเหตุการณ์
(Incident Command System) จะเป็น การพัฒ นาการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒ นาระบบ
การเตรียมพร้อมของไทย
๔.๓.๒ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ให้ความสาคัญกับการประมวลวิเคราะห์เอกสาร
ต่างๆ และการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นหลัก ดังนั้น หากพิจารณา
ข้อจากัดของผู้ตอบแบบสอบถามอาจมีบางส่วนที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้มีการคิดวิเคราะห์อย่าง
ลึกซึ้งในบางข้อหรือบางประเด็น ดังนั้น หากมีผู้ที่สนใจทาการศึกษาประเด็นนี้อาจทาการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย (Depth Interview) โดยสามารถเพิ่มเติมประเด็นอื่น อาทิ คาถามเกี่ยวกับการทางาน
ในการกาหนดนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ (Policy Formulation) และ การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
(Policy Implementation) ที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์การศึกษาเรื่องนี้
๔.๓.๓ การศึกษารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้วิเคราะห์การดาเนินงานของหลาย
หน่วยงาน
ซึ่งจะทาให้เห็นภาพกว้างของการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทยในกรอบ
นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ดังนั้น ในระยะต่อไปการศึกษาในประเด็นหัวข้อนี้สามารถศึกษา
ระดับหน่วยงานหน่วยเดียวและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งจากข้อมูลเอกสาร
การออกแบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะทาให้
เห็นรายละเอียดในการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น
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แบบสอบถาม
การศึกษาวิจัยของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจระบบการเตรียมพร้อมของไทย
คาชี้แจง
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ประเด็นการประเมิน

หน่วยงานจัดการสาธารณภัยจาเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ
เพื่อใช้อ้างอิงข้อกฎหมายในการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุ
หน่วยงานได้นาแผนเตรียมความพร้อมหรือแผน
ฉุกเฉินของหน่วยงานมาใช้เมื่อเกิดเหตุ
หน่วยงานได้ดาเนินการตามแนวทางแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
หน่วยงานได้มอบส่วนงานและผู้รบั ผิดชอบที่ชัดเจนใน
การบริหารเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุ
หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบตั ิประจา
(Standard Operating Procedure)
หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนปฏิบัตกิ ารการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบ บูรณาการระดับกระทรวง
๑๗ ด้าน สารวจ/ จัดทาบัญชีทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ
สิ่งของ อุปกรณ์ ตั้งแต่ในภาวะปกติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจาเป็นต้องจัดตั้ง Emergency
Operation Center (EOC) เมื่อเกิดเหตุทันที
หน่วยงานไทยมีความพร้อมและแนวทางปฏิบัตเิ มื่อ
ต่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีเกิด
สาธารณภัย โดยเฉพาะกับประเทศเพือ่ นบ้านและอาเซียน
หน่วยงานในจังหวัดนาแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดมาใช้เมื่อเกิดเหตุ
หน่วยงานควรมีการฝึกซ้อมระหว่างหน่วยงานของตน
กับหน่วยงานภายนอกกระทรวง/กรม
จังหวัดได้นาบทเรียนและประสบการณ์ในการฝึกซ้อม
ของจังหวัดมาปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ผู้บัญชาการควรทราบสถานการณ์และแนวโน้มของ
สถานการณ์และความรุนแรงของภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนและแนวทาง
ปฏิบัติเผชิญสาธารณภัย
ผู้นาหน่วยได้ปฏิบตั ิตามแนวทางรับมือ สาธารณภัย
ที่ปรากฏในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติหรือแผนแม่บทที่เกีย่ วข้องกับการป้องกัน
สาธารณภัย
หน่วยงานมีแผนจัดส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน/ชุดเผชิญ
สถานการณ์ (Emergency Response Team)
ส่วนปฏิบัติการ
หน่วยงานด้านการแจ้งเตือนภัยได้แจ้งเตือนประชาชน
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กลุ่มเสี่ยงภัยได้ทันเวลา
หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร
บนฐานข้อเท็จจริงเหตุการณ์และแนวทางการปฏิบัติ
ตนของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสามารถจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ-ภัย (ศูนย์ปฏิบัตกิ าร) เพื่อปฏิบัติงาน
ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
หน่วยงานมีการกาหนดผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์ตาม
ระดับความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นไว้ชัดเจน
หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนปฏิบัตกิ าร การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบ บูรณาการระดับกระทรวง
๑๗ ด้าน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
ผู้บัญชาการเหตุการณ์จาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการควบคุมสั่งการเพื่อให้ทุกหน่วย
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นเอกภาพท่ามกลางเวลาอันจากัด
จังหวัดจัดตั้งศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
ภายใน ๓๐ นาที เพื่อแก้ไข สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ส่วนส่งกาลังบารุง
การจัดส่งทรัพยากร (ผูเ้ ชี่ยวชาญ สิ่งของ อุปกรณ์)
ให้กับ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า / ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์
เฉพาะกิจจังหวัด ได้อย่างทันท่วงที
การจัดเตรียมชุดปฏิบตั ิการทางการแพทย์และ
สถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจานวนมาก
ได้อย่างทันท่วงที
การจัดเตรียมชุดสื่อสารเพื่อสถาปนาระบบการ
ติดต่อสื่อสารกรณีระบบสื่อสารปกติใช้การไม่ได้
หน่วยงานจาเป็นต้องมีความสามารถระดมทรัพยากร
เพื่อให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในประเทศ
โดยเฉพาะ อาหาร น้า ยา พื้นที่อพยพ
การรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยเป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและตรงตามความต้องการของผู้ประสบภัย
การจัดส่งอุปกรณ์และสิ่งของในการกู้ภัยไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างทันกับเหตุการณ์
การปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพตามที่หน่วยพลเรือนร้อง

๕

ระดับการประเมิน
๔
๓
๒

๑

๕๖
ลาดับ

๑
๒
๓

๔
๕
๖
๗
๘

หัวข้อการ
ประเมิน

ประเด็นการประเมิน

ระดับการประเมิน
๔
๓
๒

๕

๑

ขอให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนการเงิน/ การบริหาร
หน่วยงานมีงบประมาณของหน่วยตามภารกิจ
กระทรวง/กรม เพื่อดาเนินการเมือ่ เกิดเหตุในช่วงแรก
หน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ฉุกเฉินได้ทันเวลาขณะที่เกิดเหตุ
จังหวัดได้รับงบประมาณทันทีเมื่อมีการประกาศเขต
ภัยพิบัติเพื่อเบิกเงินทดรองราชการระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉกุ เฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นสมควรจัดเตรียมงบประมาณ
เพื่อตอบโต้สาธารณภัยในเบื้องต้น
หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยที่ได้
นาไปใช้ภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์เป็นระยะเวลากว่า ๑ ปี
กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ สามารถ
ชดเชยค่าเสียหายภายหลังเหตุการณ์สิ้นสุด
การประสานงานภายในกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการส่วน
หน้า ที่ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดภายใน
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน
ลาดับ

๑
๒
๓
๔
๕

ประเด็นการประเมิน
๑. ส่วนวางแผน (Planning)
หน่วยงานจัดการสาธารณภัยจาเป็นต้องมี
กฎหมายรองรับเพื่อใช้อ้างอิงกฎหมายในการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
หน่วยงานได้นาแผนเตรียมความพร้อมหรือแผน
ฉุกเฉินของหน่วยงานมาใช้เมื่อเกิดเหตุ
หน่วยงานได้ดาเนินการตามแนวทางแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
หน่วยงานได้มอบส่วนงานและผู้รบั ผิดชอบที่
ชัดเจนในการบริหารเหตุการณ์เมือ่ เกิดเหตุ
หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบตั ิ

๕
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
๔
๓
๒
๑
เห็น ปานกลาง ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย
ด้วย มากที่สุด

๗๒

๒๕

๓

๐

๐

๓๙

๔๐

๒๐

๑

๐

๓๗

๔๓

๑๙

๑

๐

๓๗

๓๖

๒๐

๗

๐

๓๑

๔๒

๑๖

๘

๓

๕๗

ลาดับ

๖

๗

๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๕

๑
๒

ประเด็นการประเมิน
ประจา (Standard Operating Procedure)
หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนปฏิบัตกิ ารการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
ระดับกระทรวง ๑๗ ด้าน สารวจ/จัดทาบัญชี
ทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญ สิ่งของ อุปกรณ์ ตั้งแต่ใน
ภาวะปกติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจาเป็นต้องจัดตั้ง
Emergency Operation Center (EOC)
เมื่อเกิดเหตุทันที
หน่วยงานไทยมีความพร้อมและแนวทางปฏิบัติ
เมื่อต่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมกรณีเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน
หน่วยงานภายในจังหวัดนาแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมาใช้เมื่อเกิดเหตุ
หน่วยงานนาบทเรียนการฝึกซ้อมระหว่าง
หน่วยงานของตนกับหน่วยงานภายนอก
กระทรวง/กรม มาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์
จังหวัดได้นาบทเรียนและประสบการณ์ในการ
ฝึกซ้อมของจังหวัดมาปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ควรทราบสถานการณ์และ
แนวโน้มของสถานการณ์และความรุนแรง ของ
ภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนและ
แนวทางปฏิบัติมาใช้เมื่อเกิดสาธารณภัย
ผู้นาหน่วยได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางรับมือสาธารณภัย
ที่ปรากฏในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติหรือแผนแม่บท
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเหตุการณ์
หน่วยงานมีแผนจัดส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน/ชุด
เผชิญสถานการณ์ (Emergency Response
Team : ERT)
๒. ส่วนปฏิบัติการ (Operation)
หน่วยงานด้านการแจ้งเตือนภัยได้แจ้งเตือน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงภัยได้ทันเวลา
หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูล

๕
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
๔
๓
๒
๑
เห็น ปานกลาง ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย
ด้วย มากที่สุด

๓๔

๔๐

๑๕

๑๐

๑

๔๙

๔๒

๗

๑

๑

๒๕

๔๔

๒๗

๔

๐

๓๔

๓๙

๒๐

๖

๑

๕๓

๓๔

๑๐

๓

๐

๓๔

๔๐

๒๒

๔

๐

๖๗

๒๘

๔

๑

๐

๓๙

๒๙

๒๗

๕

๐

๓๙

๔๒

๑๕

๓

๑

๓๕

๔๒

๑๙

๓

๑

๒๒

๔๕

๒๖

๔

๒

๒๗

๔๑

๒๘

๓

๑

๕๘

ลาดับ

๓

๔
๕

๖

๗

๑

๒
๓
๔

๕

ประเด็นการประเมิน
ข่าวสารบนฐานข้อเท็จจริงเหตุการณ์และแนว
ทางการปฏิบัติตนของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสามารถจัดตั้งกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ปฏิบัติการ)
เพื่อปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
หน่วยงานได้มอบผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ตาม
ระดับความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นไว้ชัดเจน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบแผนปฏิบัตกิ ารการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ๑๗
ด้าน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และ/หรือ ศูนย์ปฏิบตั ิการส่วนหน้า
ผู้บัญชาการเหตุการณ์จาเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุม
สั่งการเพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็น
เอกภาพท่ามกลางเวลาอันจากัด
จังหวัดจัดตั้งศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าภายใน ๓๐ นาที เพื่อแก้ไขสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น
๓. ส่วนส่งกาลังบารุง (Logistics)
การจัดส่งทรัพยากร (ผูเ้ ชี่ยวชาญ สิ่งของ
อุปกรณ์) ให้กับกองบัญชาการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบตั ิการส่วนหน้า /
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจจังหวัด ได้
อย่างทันท่วงที
การจัดเตรียมชุดปฏิบตั ิการทางการแพทย์และ
สถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจานวน
มากได้อย่างทันท่วงที
การจัดเตรียมชุดสื่อสารเพื่อสถาปนาระบบการ
ติดต่อสื่อสารกรณีระบบสื่อสารปกติใช้การไม่ได้
หน่วยงานจาเป็นต้องมีความสามารถระดม
ทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอาหาร น้า ยา พื้นที่
อพยพ
การรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยเป็นไป
อย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการของ

๕
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
๔
๓
๒
๑
เห็น ปานกลาง ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย
ด้วย มากที่สุด
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๒๒
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๒
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๒๐
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๑

๓๑

๔๓

๒๑

๕

๐
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๓๕

๗

๑

๐

๒๕

๔๒

๒๕

๕

๓

๒๓

๔๐

๓๑

๕

๑

๒๓

๕๔

๒๐

๓

๐

๒๔

๔๑

๓๐

๕

๐

๔๘

๔๕

๗

๐

๐

๒๒

๓๒

๓๕

๘

๓

๕๙

ลาดับ

๖
๗

๑
๒
๓

๔
๕
๖
๗

๘

ประเด็นการประเมิน
ผู้ประสบภัย
การจัดส่งอุปกรณ์และสิ่งของในการกู้ภัยไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างทันกับเหตุการณ์
การปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพตามที่
หน่วยพลเรือนร้องขอให้ช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
๔. ส่วนการเงิน/การบริหาร
(Financial/Administration)
หน่วยงานมีงบประมาณของหน่วยตามภารกิจ
กระทรวง/กรม เพื่อดาเนินการเมื่อเกิดเหตุใน
ช่วงแรก
หน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ฉุกเฉินได้ทันเวลาขณะที่เกิดเหตุ
จังหวัดได้รับงบประมาณทันทีเมื่อมีการประกาศ
เขตภัยพิบตั ิเพื่อเบิกเงินทดรองราชการระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉกุ เฉิน
พ.ศ.๒๕๕๖
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นสมควรจัดเตรียม
งบประมาณเพื่อตอบโต้สาธารณภัยในเบื้องต้น
หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยที่ได้นาไปใช้ภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์เป็น
ระยะเวลากว่า ๑ ปี
กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ
สามารถชดเชยค่าเสียหายภายหลังเหตุการณ์
สิ้นสุด
การประสานงานภายในกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ที่ดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัด
ภายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ส่วนหน้าจังหวัดดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
๔
๓
๒
๑
เห็น ปานกลาง ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย
ด้วย มากที่สุด
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์

วุฒิการศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาควิชา การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สาขาวิ ช า การเมื อ งการปกครอง
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)
- หลักสู ตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสู ง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๐ (๑๑ เดือน)

ประสบการณ์การรับราชการ
๒๓ มกราคม ๒๕๓๕
๑ ตุลาคม ๒๕๓๗
๑๘ เมษายน ๒๕๔๐
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔
๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๕ สิงหาคม ๒๕๕๔–ปัจจุบัน
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ว.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกัน
ประเทศ

