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  การศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS): กรณีศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ ่นที ่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอน
การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ (2) ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System: ICS) 

ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ไม่ใช่แนวความคิด
ใหม่ที่เพ่ิงน ามาใช้ในภารกิจด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยแต่มีมาตั้งแต่การประกาศใช้แผนการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
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 รายงานการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ให้กับผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอ าเภอเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  คุณฤทธิชัย  
ธรรมแสง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ 
และคุณน าชาติ ตาสระคู ปลัดอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ 
ท าให้งานรายงานการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลส าเร็จได้ด้วยดี 

 ขอบคุณเพ่ือน หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.รุ่นที่ 15) 
ที่รักทุกคน ที่คอยให้ก าลังใจ ห่วงใยและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 

 สุดท้ายนี้ คุณงามความดีท่ีเกิดจากรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ขอมอบให้แก่ครูบาอาจารย์ 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนผู้วิจัยให้ ใฝ่เรียนรู้  ผู้วิจัยจะใช้วิชาความรู้ในทางสร้างสรรค์
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 การวิจัยเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) : กรณีศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: 
ICS) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ (1) ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนการบริหาร
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์  (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System: ICS) 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident 
Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ได้แก่ 
 1. ด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ และขาดการฝึกอบรมที่ต่อเนื่องจริงจัง รวมทั้งขาดเครื่องมืออุปกรณ์ 
พัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการกู้ชีพ กู้ภัย  
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ขาดการเตรียมการ
รองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีแนวทางปฏิบัติตามแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติและยึดโยงกับตัวบุคคล
ตามต าแหน่ง สายงาน และสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้างที่เป็นอยู่ในภาวะปกติ การวางแผนการ
ปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานไม่ให้สอดคล้องกัน ท าให้การปฏิบัติไม่เป็นเอกภาพ 
 3. ปัจจุบันการน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยเป็น
การน ามาใช้ในเชิงโครงสร้าง เช่นการก าหนดตัวบุคคล การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน    
ในแต่ละเหตุการณ์จะมีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน เช่น ความล่าช้าในการเผชิญเหตุ ขาดความ
ร่วมมือที่รวดเร็ว การให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้า การขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์  
 4. การจัดโครงสร้างองค์กรการจัดการยังขาดความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ  
ที่เป็นพ้ืนฐานเดียวกัน และเกิดปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติกับหน่วยงานฝ่าย
บัญชาการยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนท าให้การปฏิบัติบางครั้งมีความสับสนและไม่เป็นเอกภาพ 
 



 แนวทางการปรับปรุงการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander) 
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สรุป ได้ดังนี ้
 1. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรมีความชัดเจนและให้ความรู้ด้าน
การบัญชาการเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินให้ไปในทิศทางเดียวกัน และควรจัดอบรมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบันและมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น
เครือข่ายการปฏิบัติงานต่อกัน 
 2. การจัดการสาธารณภัยภายใต้กรอบแนวคิดของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ควรมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติที่ผ่านกระบวนการ ฝึกซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทุกระดับและควรจัดการฝึกซ้อมให้มากขึ้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ จะสามารถ
ด าเนินการได้ท้ังผ่านกระบวนการฝึกซ้อม และการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์จริง 
 3. การน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในด้านการเผชิญเหตุจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการสาธารณภัยใน 2 ระดับคือ (1) ระดับนโยบายที่ต้องมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ใน
เรื่องการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีระบบคิด
หรือกระบวนการคิดแบบเดียวกันในการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน และ (2) ระดับผู้
ปฏิบัติในระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมูลนิธิ หรือแม้แต่องค์กรการ
บรรเทา  สาธารณภัยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ควรมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤต เพ่ือให้ได้รับการเสริมสร้างกระบวนความคิดเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน ที่เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน เมื่อต้องปฏิบัติการร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน  
 4.ควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับด าเนินการฝึกอบรมในพ้ืนที่ รวมถึงการฝึกซ้อม
แผนการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแนวทางในการด าเนินการ 
การอภิปรายผล 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 จากอดีตที่ผ่านมาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมักเป็นภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น ภาวะน้้าท่วม  
พายุฝน ภัยแล้ง การบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวจึงไม่มีความซับซ้อน มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นหลัก แต่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญสาธารณภัยขนาดใหญ่
หลายครั้ง สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่า
ความสูญเสียอย่างมหาศาล ดังตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1 แสดงเหตุการณ์สาธารณภัยที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 
ปี พ.ศ. ประเภทภัย สถำนที่เกิด ควำมเสียหำย 

2544 ดินโคลนถล่ม จังหวัดแพร่ ● มีผู้เสียชีวิต 36 คน บาดเจ็บ 58 คน 
สูญหาย 4 คน 

2547 คลื่นสึนามิ พ้ืนที่ภาคใต้ 6 จังหวัด 
ได้แก่ ภูเก็ต พังงา 
ระนอง กระบี่ ตรัง     
และสตูล 

● มีผู้เสียชีวิต 5,395 คน บาดเจ็บ 8,457 
คน สูญหายกว่า 2,187 คน 

● อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอด
ชายฝั่งทะเลอันดามันได้รับความสูญเสีย
กว่า 30,000 ล้านบาท 

2549 ดินโคลนถล่ม 5 จังหวัด ได้แก่ 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ 
ล้าปาง และน่าน 

● มีผู้เสียชีวิต 87 คน สูญหาย 29 คน 

● บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 697 หลัง 
เสียหายบางส่วน 2,970  หลัง 

2554 อุทกภัย 65 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 

● มีผู้เสียชีวิต 813 คน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบมากกว่า 13 ล้านครัวเรือน
มูลค่าความสูญเสีย 1.44 ล้านล้านบาท 

 
ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556.  
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 การเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ
มากขึ้น มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ มีการ
ก้าหนดกรอบการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งประเภทภัย แนวนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ซึ่งได้ก้าหนดกรอบการประสานการ
ปฏิบัติ และการจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบการปฏิบัติในการบริหารจัดการสาธารณภัย ดังแผนภาพที่ 1-1 

แผนภาพที่ 1-1 แสดงการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
เทศบำล (กอปภ.ทน/ทม./ทต.) 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
เมืองพัทยำ  

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
(นายกเมอืงพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล) 

 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
อ้าเภอ (กอปภ.อ) 

ผู้อ้านวยการอ้าเภอ 
(นายอ้าเภอ) 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 

ผูอ้  ำนวยกำรจงัหวดั 
(ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั) 

รองผูอ้  ำนวยกำรจงัหวดั 
(นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั) 

 

ผู้อ้านวยการกลาง (อปภ.) 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กทม. 
ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร (ผอ.เขต) 
 

นายกรัฐมนตรี 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (กอปภ.อบต.) 

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
(นายกองคก์ารบริหารส่วนต้าบล) 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการท้องถิ่น 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล) 
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 จากแผนภาพที่ 1-1 แสดงให้เห็นถึงการจัดโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับต่าง ๆ ได้แก่  
  1. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ    
   มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ อ้านวยการกลาง ผู้แทนจากทุกส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนที่เห็นสมควรร่วมปฏิบัติงานในกองบัญชาการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเจ้าหน้าที่หลัก ท้าหน้าที่อ้านวยการ ควบคุม ก้ากับ ดูแล 
และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับต่างๆ   
  2. กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย    
   2.1 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบล           
มีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นผู้อ้านวยการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นผู้ช่วย ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล และเป็นหน่วย
เผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่      
   2.2 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลมีนายกเทศมนตรีเป็น
ผู้อ้านวยการ ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วย หัวหน้าหน่วยงาน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกอง
อ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ 
   2.3 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา มีนายกเมืองพัทยา
เป็นผู้อ้านวยการ ปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้ช่วย หัวหน้าหน่วยงาน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงาน
ในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตเมืองพัทยา และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ 
    2.4 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ มีนายอ้าเภอเป็น
ผู้อ้านวยการ ปลัดอ้าเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจ้าอ้าเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ้าเภอ และท้าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
   2.5 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานเขต มีผู้อ้านวยการเขต
ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ้านวยการ และเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการ
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กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน 
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ อ้านวยการกรุง เทพมหานคร ให้ส่ วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการ และท้าหน้าที่
เป็นหน่วยช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.6 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้อ้านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นรองผู้อ้านวยการ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อ้านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดร่วม
ปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.7 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร มีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้อ้านวยการ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อ้านวยการ รับผิดชอบในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ถึงแม้ว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จะก้าหนดโครงสร้างและอ้านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณภัยไว้อย่างชัดเจน แต่การบริหารจัดการสาธารณภัยยังคงมีปัญหา
ในทางปฏิบัติอีกหลายด้าน (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๕๔) 
เช่น ปัญหาด้านกลไกการบริหารจัดการ กล่าวคือ การขาดเอกภาพในการปฏิบัติและการบริหาร
จัดการ ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบหลัก มีอ้านาจสั่งการได้ไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ท้าให้การประสานงานและการผนึกก้าลังจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ประกอบกับปัญหาด้านขีดความสามารถของหน่วย
ปฏิบัติที่ขาดองค์ความรู้และอ้านาจการตัดสินใจในขั้นตอนปฏิบัติ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เริ่มต้นจากฐานความคิดที่ว่าแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยในปัจจุบัน
มีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นจ้านวนมากประกอบ
กับการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ยังขาดการ
ประสานงาน การบูรณาการการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการปฏิบัติ
และขอบเขตอ้านาจหน้าที่ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการน้าเครื่องมือด้านการบริหารจัดการเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยเป็นเรื่องที่ส้าคัญ เพราะการเกิดสาธารณภัยในแต่ละครั้งถือเป็นภาวะวิกฤต
ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยการจัดการที่เป็นระบบเดียวกันและมีเครื่องมือในการจัดการภาวะวิกฤตที่เป็น
มาตรฐาน จึงจะท้าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนได้ การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาเครื่องมือที่ชื่อว่า "ระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)" ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหารแบบหนึ่งที่
เหมาะสมต่อการจัดการในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เพราะเป็นระบบปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลที่ใช้ใน
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การจัดการเหตุการณ์ การสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหาร
สถานการณ์ รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการบริหารสถานการณ์ต่าง ๆ 
 การพัฒนารูปแบบโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการสาธารณภัยจ้าเป็นต้องท้าควบคู่ไป
กับการพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับจังหวัดโดยน้าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System: ICS) มาใช้จัดการในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการจัดการ 
สาธารณภัยให้เป็นระบบเดียวกัน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ 
สามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานเผชิญเหตุให้ยุติและกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ไม่ว่าสาธารณภัยนั้นจะมี
ความรุนแรงในระดับใดก็ตามต้องมีการบริหารจัดการภายใต้รูปแบบ ระบบและความเข้าใจที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยค้านึงถึงเอกภาพในการจัดการ (Unity) การจัดการเหตุการณ์ด้วยความยืดหยุ่น 
(Modular) มาตรฐานในการจัดการ (Standard)  ซึ่งองค์ประกอบที่ส้าคัญเหล่านี้ล้วนมีพ้ืนฐานมาจาก
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ที่ใช้เพ่ือการสั่งการ การ
ควบคุม และการประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็น
ระบบปฏิบัติการที่สามารถระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพ่ือปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
  1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
จังหวัดบุรีรัมย์ 
  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
  ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัด
บุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 

  ขอบเขตพื้นที่ศึกษำ  
  ศึกษาวิจัยในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  ระยะเวลาในการศึกษา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 



6 

ประโยชน์ที่ได้รับในกำรศึกษำ 
 1. ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์  และ
ปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ในจังหวัด 
 2. สามารถน้าผลการศึกษาที่ได้ไปเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัย เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) กรณีศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 2.  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 3.  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสาธารณภัย 
 4.  ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในฐานะเครื่องมือบริหารสถานการณ์ 
 5.  ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (National Incident Command System: 
NIMS) 
 6. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 52 ก วันที่ 7 กันยายน 2550 
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมาโดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
 1.  ขอบเขต  
        พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉบับนี้มีขอบเขตการด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมเรื่องอุบัติภัยและอัคคีภัยโดยยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 แล้วน ามาบัญญัติ
ไว้ใน พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน 
 2.  ค านิยามที่ส าคัญ   
      “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้งโรคระบาดในมนุษย์ 
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย  
       “ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ   
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         “การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระท าใด ๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สิน
ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบ
การปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของรัฐ  
       “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
 3.  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)  
    ประกอบด้วยกรรมการจ านวนทั้งสิ้น 23 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายก 
รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สองอธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการในกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดย กปภ.ช. อ านาจหน้าที่ ดังนี้  
    1. ก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
    2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี  
    3. บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน  
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ  
    4. ให้ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย  
    5. วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
    6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
 4.  หน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
       กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1. จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพ่ือขออนุมัติ
ต่อคณะรัฐมนตรี  
      2. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ  
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    3. ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้
การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย    
    4. แนะน า ให้ค าปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน  
    5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแต่ละ 
 5.  การจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    5.1 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   
    โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และหน่วยงาน
ภาคเอกชน โดยต้องมีสาระส าคัญตามที่ ก าหนด เช่น แนวทางมาตรการ  งบประมาณ  
ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และแนวทาง วิธีการใน
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ และจัดระบบการ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากร และประชาชน แนวทางในการ
ซ่อมแซม บูรณะ และฟ้ืนฟูแล้วน าเสนอแผนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวขอ้งปฏิบัติ  
    5.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
         จัดท าโดยคณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ลงนามประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนดังกล่าวต้อง
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระส าคัญอ่ืน เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยการจัดโครงสร้าง และผู้มีอ านาจสั่งการด้านต่าง ๆ  
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
จัดท าแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมาย สัญญาณ หรือสิ่ง
อ่ืนใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย  แผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการประสานงานกับองค์การสา
ธารณกุศล เป็นต้น 
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    5.3 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  
         จัดท าโดยคณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานโดย    
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระส าคัญอ่ืน เช่น การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะ
กิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นโครงสร้าง และผู้มีอ านาจสั่งการ  ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะเพ่ือใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือ 
สิ่งอ่ืนใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย  แผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล
ในเขตกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดท าแผนตามพระราชบัญญัตินี้ จัดท าแผน
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยระหว่างที่ยังจัดท าแผนไม่แล้วเสร็จ
ให้ด าเนินการตามแผนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
 6.  การบัญชาการ  
   ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของบุคคลดังต่อไปนี้  
    6.1 นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีเกิด 
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 
        6.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ มีอ านาจควบคุมและก ากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไป
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการ
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ท่ัวราชอาณาจักร 
   6.3 ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ผู้บัญชาการมอบหมาย โดยให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการรองจากผู้บัญชาการ  
 7.  การปฏิบัติ  
    เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ เจ้าพนักงานและอาสาสมัครในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ซึ่งในส่วนนี้จะมีความเกี่ยวข้องในการน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้เมื่อเกิดสาธารณภัยเพราะ
เป็นส่วนที่ต้องเผชิญเหตุโดยตรง ได้แก่  
     7.1 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อ านวยการกลาง มีหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร  
    7.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 
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    7.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
    7.4 นายอ าเภอ (รวมปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ) เป็นผู้อ านวยการ
อ าเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ  
    7.5 ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ (นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่ ง พ้ืนที่ อ่ืนที่ มีกฎหมายจัดตั้ ง )  เป็นผู้ อ านวยการท้องถิ่น  มีหน้ าที่ ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการอ าเภอ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    7.6 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร  
    7.7 ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะมอบหมาย รองปลัด
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้   
    7.8 ผู้อ านวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย  
    7.9 เจ้าพนักงาน ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบโดยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
    7.10 อาสาสมัคร ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
และตามที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
    7.11 องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ในระหว่างเกิดสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยได้ตามที่ผู้อ านวยการหรือเจ้า
พนักงานที่ได้รับมอบหมายได้มอบหมายภารกิจให้  
 8.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
        8.1 เมื่ อ เกิดหรือคาดว่ าจะเกิดสาธารณภัยขึ้ น ใน เขตขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พ้ืนที่นั้นโดยผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอพ้ืนที่ของตน และในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี   
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    8.2 กรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้  
แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัด แล้วแต่กรณีเพ่ือสั่ง
การโดยเร็วต่อไป  
    8.3 ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อ านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้น  
    8.4 เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าด าเนินการ
เบื้องต้นเพ่ือระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจ าเป็น
เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่
บุคคลได้  
    8.5 กรณีเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่
เกิดสาธารณภัยเพ่ือท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น 
หรื อ เมื่ อมี ผู้ อ านวยการอยู่ ด้ ว ย  และหากทรั พย์ สิ นนั้ น เป็ นสิ่ ง ที่ ท า ให้ เ กิ ดส าธ ารณภั ย 
ได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือ
สถานที่ดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สิน
นั้นได้ตามความจ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดา
ความเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว  
    8.6 ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้นและท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู   
    8.7 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่กับหน่วยทหารในการบริหารจัดการ 
 สาธารณภัย ก าหนดให้หน่วยทหารเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนและกรณีเกิด 
สาธารณภัยขึ้น หากต้องมีหน่วยทหารเข้าร่วมด าเนินการ ก าหนดให้ต้องจัดท าเป็นบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อ านวยการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน
ฐานะผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร กับผู้บัญชาทหารในเขตพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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    8.8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่ละกรณีได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้ง
โดยเร็ว 
 จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ.นี้ เป็นหัวใจส าคัญและเป็นกฎหมายหลักในการปฏิบัติงานราชการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และใช้เป็นกรอบแนวทางในการประสานหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือ
ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งจากบทเรียนของมหาอุทกภัยที่ผ่านมาได้มีผู้ประสบภัยได้ยื่นฟ้องศาลปกครองใน
ประเด็นเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ซึ่งนอกจาก
ข้าราชการในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ตาม
กฎหมายฉบับนี้ก็ต้องศึกษาและได้ท าความเข้าใจกับกฎหมายดังกล่าว การศึกษาในครั้ งนี้  
จึงจ าเป็นต้องเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย 
 

2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เสนอ 
เพ่ือใช้เป็นแผนหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของชาติ และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการดังนี้ 
  1) มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด 
อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
  2) มอบหมายให้ส านักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พิจารณาให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการป้องกันและลดผลกระทบ การ
เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
  3) มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละระดับ จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์และ
บรรจุแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีด้วย 
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 แนวคิดลักษณะและวัตถุประสงค์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 
 1) มีลักษณะเป็นแนวคิดการปฏิบัติ หรือ Concept of Operations หรือ CONOPS  
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยยึดแนวคิด การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(Disaster Risk Reduction) และแนวทางการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back 
Better and Safer) ภายใต้การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดการเพ่ือน าไปสู่การจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักสากล (รู้รับ-ปรับตัว-ฟ้ืน
เร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน: Resilience) 
 2) เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้ งแต่ระดับท้องถิ่นถึง
ระดับประเทศน าไปพิจารณาด าเนินการอย่างบูรณาการ เป็นระบบและสอดคล้องรับกัน (ซึ่งเกิดจาก
การประมวลทิศทางและแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่นานาประเทศใช้ 
ประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย) 
 3) เป็นการจัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 -2559) ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  พ .ศ. 2557-2561 และ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับถ้อยแถลงของ
นายกรัฐมนตรีในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 

 ยุทธศาสตร์การด าเนินการประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  
 1) การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเน้นการป้องกัน การลดผลกระทบและ
การเตรียมความพร้อม– เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณ
ภัย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันด าเนินการในกิจกรรมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีการ
ผนวกหลักการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นนโยบายของรัฐ ทั้งด้ านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเผชิญเหตุ การบัญชาการเหตุการณ์ และการ
บรรเทาทุกข์ –เน้นเรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรในภาวะฉุกเฉิน 
รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางของการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุก เฉิน ตลอดจนการ
ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.)  
 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน การฟ้ืนฟูสภาพการซ่อมสร้างและการ
พัฒนาให้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)–เป็นการด าเนินงานภาย
หลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือด าเนินการฟ้ืนฟูโดย
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การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิตและสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้
กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม 
 4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัย  โดยการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการสาธารณภัยตามหลักสากล  การประสานความช่วยเหลือและการปฏิบัติงานด้าน
มนุษยธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมบทบาทของประเทศในฐานะแกนน าด้านการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 สาระส าคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 1 สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัย 
 ความรุนแรงของสถานการณ์สาธารณภัยโลกและประเทศไทย มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นตาม
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ บทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผ่านมาที่มีปัญหาด้าน
โครงสร้างการจัดการและเอกภาพ องค์ความรู้และข้อมูล รวมถึงแนวทางการสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ กอปรกับพันธกิจในความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ท าให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศให้มีขีด
ความสามารถและพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย สอดรับกับแนวคิดการจัดการสาธารณภัยของโลก
ภายใต้บริบท “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM)” ซึ่ง
ประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  Disaster Risk Reduction : DRR) การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟ้ืนฟูให้มีสภาพดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
(Build Back Better and Safer)  รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนซึ่ง
กันและกันเพ่ือสร้างศักยภาพ ความพร้อม และมาตรฐานในการจัดการสาธารณภัย 
 2 นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย 
 -  เป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เน้นการสร้างองค์ความรู้ ความ
ตระหนักและวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้มีการเรียนรู้ มีความพร้อม มีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพสังคม ท้องถิ่นเข้าสู่ “การรู้รับ-ปรับตัว-ฟ้ืนเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน” 
 - วัตถุประสงค์ของแผน เป็นกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ทุกหน่วยงาน ใน
การจัดการอย่างเป็นระบบและมีทิศทาง และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยด้วยแนวทางต่างๆ ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด 
 -  นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 4 ด้าน  ได้แก่ พัฒนาและส่งเสริม
การลดความเสี่ยง พัฒนาศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน  พัฒนาระบบฟ้ืนฟูที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัย ซ่อมสร้างฟ้ืนฟูสภาพให้ดีกว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม  และส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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 -  ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการบูรณาการการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการจัดการฯ 
 -  งบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณประเภทอ่ืน เช่น งบกลาง และ
เงินทดรองราชการฯ ทั้งระดับหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 -  เสนอหลักการและแนวคิด “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย”(Disaster Risk 
Management: DRM) แทน”การจัดการสาธารณภัย” (Disaster Management: DM) ซึ่งเป็น
แนวทางที่นานาประเทศยอมรับว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องที่จัดการได้โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เกิดภัยขึ้น
ก่อน และให้ความส าคัญกับการจัดการเพ่ือความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
 -  ก าหนดกลไกหลักส าหรับการจัดการ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
การจัดการ สาธารณภัย ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติ บทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานทหาร ภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณ
กุศล และแนวทางปฏิบัติร่วมกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ขอบเขตสาธารณภัย  
ระดับการจัดการสาธารณภัย กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 4 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดความเสี่ยงหรือลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจาก  
สาธารณภัย หรือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย มุ่งให้เกิดการด าเนินการทั้งในเชิงนโยบาย 
แผนงาน โครงการ มาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามแนวทาง
กลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 3 ด้าน ประกอบด้วย 
 -  การสร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการลดความเสี่ยง การจัดสรร
งบประมาณ การออกกฏระเบียบ การจัดท าแผนงาน โครงการ รวมถึงการจัดท าดัชนีความเสี่ยงและ
แผนที่เสี่ยงภัย 
 -  การพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันและลดผลกระทบช่วงก่อนเกิดภัยทั้งเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง แนวทางปฏิบัติในการ
เตรียมความพร้อม เช่นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)  การ
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการเตรียมการอพยพ การเตรียมการจัดตั้ งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
การจัดตั้งองค์กรการเรียนรู้สาธารณภัย การพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ การจัดตั้งคลัง
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ส ารองทรัพยากร แผนการบริหารความต่อเนื่อง แนวทางปฏิบัติของระบบเตือนภัย ระดับของภัย 
กระบวนการแจ้งเตือนภัย และการพัฒนาระบบเตือนภัย 
 -  การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง โดย 
 – การก าหนดให้เป็นนโยบายแห่งรัฐที่ส าคัญ เพ่ือการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องเพ่ือกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความส าคัญและจัดท าแผนรองรับเมื่อเกิดสาธารณภัยเป็นต้น  
  5 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเพ่ือควบคุมและ/หรือลดความรุนแรงของ
สถานการณ์  สาธารณภัย รวมทั้งการอ านวยการ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบระเบียบได้มาตรฐานและครอบคลุมกระบวนการจัดการ  โดยการจัดระบบการจัดการทรัพยากร  
เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้กลยุทธ์ 3 ประการ 
ได้แก่ 
  1. สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
  แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย ตาม พรบ.ปภ. 2550  แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินระดับต่างๆ (ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อปท., ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง และกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  และรูปแบบโครงสร้างกองบัญชาการ/ศูนย์บัญชาการฯ) แนวทาง
ปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัย  แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณ
ภัย  แนวทางในการอพยพ   
  2. พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ ประกอบด้วย 
 -  แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม  แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  แนวทางปฏิบัติในการก ากับ ควบคุมพ้ืนที่ (Area Command) แนวทาง
ปฏิบัติ ในการบัญชาการเหตุการณ์ (รูปแบบและระบบการบัญชาการเหตุการณ์) แนวทางปฏิบัติใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน หรือ สปฉ.เพ่ือประสานงานระหว่างส่วนราชการและ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ ซึ่งมีทั้งหมด 18 สปฉ. และแนวทางปฏิบัติในการ
สนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) 
  3. เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย 
 – แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณี
ฉุกเฉิน  แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการช่วยเหลือ (DANA)  แนวทาง
ปฏิบัติในการรับบริจาค แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พัก
พิงชั่วคราว 
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 6 การฟื้นฟู 
 -  เป็นการด าเนินงานภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินบรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือ
ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูและปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค  การด ารงชีวิต และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่
ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ  หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back 
Better and Safer) โดยการเน้นหรือให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้ืนฟู และการพิจารณาหรือประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(ปัจจัยเสี่ยงหรือต้นเหตุของการเกิดภัย) ในการฟ้ืนคืนสภาพและการสร้างใหม่ ทั้งในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA) กรณี
สาธารณภัยขนาดใหญ่ เพ่ือประมาณการความเสียหายทางกายภาพ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ
ทรัพยากร เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูประเทศ และสร้างใหม่ให้ดีกว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการฟื้นฟู  ประกอบด้วย การก าหนด
แนวทาง  ในการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ประสบภัย สถานภาพสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน 
 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back 
Better and Safer) ทั้งด้านการฟื้นฟูชุมชนทั้งด้านกายภาพและศักยภาพ ด้านสุขภาพและการบริการ
สังคม ด้านที่อยู่อาศัย ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และระบบ
เศรษฐกิจโดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ ร่วมกันวางแผนพัฒนา ฟ้ืนฟู หรือการ
สร้างใหม่ ในกรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่ รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 7 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 - เนื่องจากสาธารณภัยในปัจจุบันมีความไร้พรมแดนมากขึ้น  แต่ละประเทศรวมถึงแต่ละ
ประเทศ จะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแก่
ประเทศที่ก าลังประสบภัย  โดยมีจุดมุ่งหมายที่การเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโลก และน าประเทศไทยไปสู่
การเป็นประเทศแกนน าในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ประกอบด้วย  4 กลยุทธ์ ได้แก่  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมท่ีมีเอกภาพ 
-แนวทางปฏิบัติ “การรับ”และ “การให้” ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ พัฒนา
ระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (Single Window System)  
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 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม 
 – การปรับปรุงระเบียบกฎหมายด้านมนุษยธรรม การสร้างมาตรฐานบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ โดยการจัดให้มีชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (National Urban 
Search and Rescue: USAR) ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและ
กู้ภัยในเขตเมืองสากล (INSARAG) การจัดท าแผนพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับชุด
ค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ 
 – ด้านฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงข้อมูล 
การจัดการองค์ความรู้  แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณภัย และการขับเคลื่อน
ความรู้สู่สาธารณะ เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนน าด้านการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย 
 -  แนวทางปฏิบัติในการสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติใน
การพัฒนาบทบาทแกนน า  การส่งเสริม ชุดค้นหากู้ภัยในเขตเมือง ปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกราชอาณาจักร  การสนับสนุนทางวิชาการแก่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา เป็นต้น 
 8 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 การจัดการสาธารณภัย ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้บรรลุ  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 จ าเป็นจะต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน และกระบวนการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ 
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) จ าเป็น
จะต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนในทุกระดับ การบูรณาการและ
ประสานการปฏิบัติกับแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง การผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ
แผนฯ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ลงสู่ระดับพ้ืนที่ การก าหนด
บทบาทของหน่วยงานและเครือข่ายเพ่ือร่วมขับเคลื่อนแผนไปสู่กา รปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  
การศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนและมีมาตรฐาน 
เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จะเป็นกระบวนการน าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในแผนฯ  ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมรวมถึงการก าหนดกลไกและกระบวนการติดตามประเมินผล โดยยึดหลักการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการพัฒนาก าหนดให้มีการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งมีการศึกษาบทเรียนสาธารณภัยที่ผ่านมา (Lesson Learnt) 
ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ .ศ. 2558 ที่มี
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ประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งอาจมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในโอกาสต่อไป 
 การศึกษาในครั้งนี้จ าเป็นต้องศึกษาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เนื่องจากเป็นหลักการและแนวทางด าเนินการ ที่จะส่งผลให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
เชิงนโยบาย น าไปพิจารณาปรับแผน ด าเนินการ พัฒนาส่งเสริม ทบทวนกฎระเบียบ หรือปรับปรุงใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างและพัฒนากลไกการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่าง ๆ  รวมทั้งการผลักดัน
ให้หน่วยงานในสังกัดระดับภูมิภาคด าเนินการหรือเชื่อมการท างานกับจังหวัด (ปภ.จังหวัด) เพ่ือให้การ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น การ
จัดตั้งกองอ านวยการฯ ระดับจังหวัด และประสานอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งกอง
อ านวยการฯ การจัดท าแผนและการฝึกซ้อมแผนฯ ตั้งแต่ในภาวะปกติ  การประชุมหรือประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนหรือความพร้อมในส่วนที่รับผิดชอบ และในหลายกิจกรรมจะต้อง
พิจารณาน ากลยุทธ์และแนวทางเหล่านี้ ไปวางแผน รวมทั้งท าแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
และผลักดันขับเคลื่อนด าเนินการในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ และเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านกระบวนการและองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์      
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัย
หรือ ใกล้เกิดสาธารณภัย หน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องถือปฏิบัติและ
บูรณาการด าเนินการในประเด็นข้างต้นตามบริบท สถานการณ์ และความเกี่ยวข้อง โดยจะต้องแปลง
แนวทางเหล่านี้ เป็นกิจกรรมหรือมาตรการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งจะต้องประสานและอ านวยการให้
อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยเผชิญเหตุ ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการกระท าตามอ านาจหน้าที่ในการจัดการ  
สาธารณภัย และได้รับการคุ้มครองในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัย (Concept of disaster 
management) 
 ส านักงานเพ่ือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR) ได้ให้ความหมายของค าว่า "Disaster" ว่าหมายถึง
การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทาง
ธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย์ที่ส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อย่างกว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้ 
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556 ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยในแต่ละครั้ง
ขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของสาธารณภัย รวมถึงศักยภาพขององค์การด้วยว่ามีขีด
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ความสามารถในการรับรู้ ท าความเข้าใจ และการเลือกวิธีในการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยนั้น ๆ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใด   
 ในบริบทของประเทศไทยได้เทียบเคียง “Disaster” ด้วยค าว่า “สาธารณภัย” ซึ่งตาม
แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ด้านการคมนาคม 
ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2552 ได้นิยาม “สาธารณภัย” ว่าหมายถึง “ภัยอันเกิดแก่สาธารณชน ไม่ว่าจะเกิด
จากธรรมชาติ หรือจากการกระท าของมนุษย์โดยก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชน เกิดความ
สูญเสียหรือความเสียหายและมีผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จน
เกินขีดความสามารถของชุมชนที่จะใช้ทรัพยากรของตนในการรับมือและจัดการกับสาธารณภัยและ
ผลกระทบของสาธารณภัยได้” และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยได้นิยาม “สาธารณภัย” ว่าหมายถึง “อัคคีภัย 
วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช 
ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้ เกิดขึ้น อุบัติเหตุ 
หรือเหตุอ่ืนใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย"  
 ประเภทของสาธารณภัย 
 แนวคิดในการแบ่งประเภทภัยสาธารณภัยหลัก ๆ มี 2 แนวคิด ได้แก่ 
 1.  แนวคิดคลาสสิค (Classical concept) เป็นการจ าแนกประเภทของสาธารณภัยตาม
สาเหตุของการเกิดภัย แบ่งออกเป็น 2 สาเหตุ ได้แก่ 
  1.1  สาธารณภัยที่เกิดโดยธรรมชาติ (Natural disaster) เป็นสาธารณภัยที่เกิดจาก
กระบวนการทางธรรมชาติ แบ่งย่อยตามลักษณะการเกิดได้หลายประเภท (วริฎฐา วรรณทอง, 2556) 
เช่น สาธารณภัยทางธรณีวิทยา ได้แก่ แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ การปะทุหรือการระเบิดของ 
ภูเขาไฟ แผ่นดินถล่ม ดินทรุดเนื่องจากน้ าใต้ดิน สาธารณภัยทางอุตินิยมวิทยา-อุทกวิทยา ได้แก่  
น้ าท่วม ดินโคลนถล่ม พายุลมแรง ไต้ฝุ่น คลื่นซัดชายฝั่ง ฟ้าผ่า ภัยแล้ง การแปลสภาพเป็นทะเลทราย 
ไฟป่า คลื่นความร้อน พายุทราย ภัยหนาว หิมะถล่ม และสาธารณภัยทางชีววิทยา ได้แก่โรคระบาด 
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 
  1.2 สาธารณภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ (Man-made disaster) เช่น อัคคีภัย 
ภัยจากการจราจรและคมนาคมขนส่ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจาการท างาน เป็นต้น 
 2.  แนวคิดแบบใหม่ (Contemporary concept) เป็นการจ าแนกประเภทของสาธารณภัย
ตามสาเหตุและเจตนารมณ์ของการเกิดภัยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
  2.1 สาธารณภัยธรรมชาติ (Natural disaster) เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น น้ า
ท่วม พายุ แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดคลาสสิค 
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  2.2 สาธารณภัยเทคโนโลยี (Technological disaster) เป็นภัยที่เกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งการกระท าเหล่านั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ เช่น 
อัคคีภัย ภัยจากการจราจรและคมนาคมขนส่ง ภัยจากการท างาน การระเบิดของสารพิษจากโรงงาน 
การรั่วไหลของสารเคมีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น  
  2.3 สาธารณภัยซับซ้อน (Complex disaster) เป็นภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์
โดยการมุ่งหวังผลทางการเมืองหรือทางสังคม (เน้นเชื้อชาติ หรือศาสนา หรือลัทธิ) เช่น การก่อจลาจล 
การก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ การอพยพหนีภัยการเมืองข้ามประเทศ เป็นต้น (ดุษฎี อายุวัฒน์ และ 
วณิชชา ณรงค์ชัย, 2557) 
 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้นิยามสาธารณภัยไว้ว่า 
หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ว โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาด
ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย (กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558) เช่น ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ภัยจากพายุหมุนเขต
ร้อน ภัยจากอัคคีภัย ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง  ภัยแล้ง ภัย
หนาว ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ภัยจากคลื่นสึนามิ ภัยจากโรค
ระบาดในมนุษย์ ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ า ภัยจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ การก่อวินาศกรรม ภัยจากทุ่นระเบิดกับระเบิด ภัยทางอากาศ การชุมนุม
ประท้วงและก่อการจลาจล เป็นต้น  
 แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย 
 จากสาธารณภัยต่าง ๆ ข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการสาธารณภัยเพ่ือ
ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสาธารณภัยให้อยู่ในระดับ
น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ให้ผู้คน ทรัพย์สิน อาคาร สิ่งก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถฟ้ืนฟูจนคืนสภาพเดิมได้โดยเร็วที่สุด 
เท่าท่ีเป็นไปได้ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)  
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยจะต่างจากการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ยุคโบราณที่มองว่าการเกิดสาธารณภัยเป็นการกระท าของพระผู้เป็นเจ้าที่ลงโทษความเลวร้ายหรือ
ความล้มเหลวของมนุษย์ วิวัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัย ได้มีการพัฒนามาขึ้นมา
ตามล าดับ ตั้งแต่การใช้แนวคิดทางภูมิศาสตร์มาศึกษาเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัย เช่น วาตภัย 
แผ่นดินไหว หิมะถล่ม ความแห้งแล้ง เป็นต้น ต่อมาได้เน้นการศึกษาและให้ความสนใจในประเด็น
เกี่ยวกับสังคมเพ่ิมเข้ามา เช่น การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บริบท
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ทางประวัติศาสตร์ กลายมาเป็นการศึกษาสาธารณภัยในทางมานุษยวิทยาโดยมีแนวคิดในการศึกษา 3 
ประเด็น (ปาริฉัตต์ ครองขันธ์, 2556) ได้แก่ 
 1.  แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบและพฤติกรรม เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นพฤติกรรมของบุคคล
และสังคมหรือองค์การที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในแบบต่าง ๆ เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สังคม องค์การ และการจัดระเบียบสังคมจะเกิดขึ้นเพ่ือการเตือนภัย การรับผลกระทบ และความ
สูญเสียที่ตามมา 
 2.  แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนา โดยอาศัยแนวคิดทฤษฏี
วิวัฒนาการและการศึกษาแบบองค์รวม เพ่ือแสดงให้เห็นการปรับตัวของสังคมมนุษย์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระยะยาว  
 3.  แนวคิดเรื่องอ านาจกับการควบคุมทรัพยากรเป็นการศึกษาแนวคิดเรื่องนิเวศน์
วัฒนธรรมและความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจการเมือง เช่น มองว่ารัฐมีนโยบายทางการเมืองและ
เศรษฐกิจบางประการ แม้จะมีเป้าหมายเพ่ือขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ก็เป็นนโยบายที่ไม่
เหมาะสมกับระบบนิเวศวิทยา เช่น นโยบายการท าเหมืองแร่ การตัดไม้ การชลประทาน การสร้าง
เขื่อน และโรงงานอุตสาหกรรม อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย การโยกย้ายถิ่นฐาน การ
ท าลายสภาพแวดล้อม และเป็นปัจจัยที่ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และเกิดน าไปสู่การเกิดสา
ธารณภัย เป็นต้น  

 ปัจจุบันการบริหารจัดการสาธารณภัยได้มีการเชื่อมโยงบริบทต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้เหลือน้อยที่สุดโดยมี 
แนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้  
 1.แนวทางการให้ความช่วยเหลือแบบประเพณีนิยมดั้งเดิม (Traditional relief 
approach) เริ่มต้นมาจากความมีเมตตากรุณาเป็นพ้ืนฐานและความมีมนุษยธรรมในการที่จะช่วย
บุคคลที่ประสบความเดือดร้อน ตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานและกลยุทธ์ของการอยู่ร่วมกัน 
 2.  แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development approach) เป็นการ
มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการพยายามเพ่ิมศักยภาพของ
หน่วยงานหรือองค์การเพ่ือให้สามารถรับมือกับความหลากหลายของแต่ละภัย โดยให้หน่วยงานหรือ
องค์การสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความเพียงพอที่จะจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางนี้จะเป็นองค์รวมของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สนับสนุนวัฒนธรรมในการป้องกันและรวมเข้า
ด้วยกันกับการบริหารจัดการสาธารณภัยของแต่ละหน่วยงาน 
 3.  แนวทางการลดความเปราะบาง (Vulnerability reduction approach) เป็นการ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชน สภาพแวดล้อมและสาธารณภัย เป็นการศึกษาความเปราะบาง
และความยืดหยุ่นที่เชื่อมโยงกับสาเหตุของการเกิดสาธารณภัยและความเข้มแข็งในหน่วยงาน ชุมชน 
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หรือองค์การ รวมถึงการประสานกันของกิจกรรม การประเมินความเปราะบาง การป้องกันสาธารณภัย 
การบรรเทาสาธารณภัย และการเตรียมการส าหรับการจัดการสาธารณภัย 
 4. แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยแบบองค์รวม (Total disaster risk 
management approach) เป็นการเน้นการจัดการสาธารณภัยที่เป็นองค์รวมที่ครอบคลุมในทุกมิติ 
โดยให้ความส าคัญกับการหาสาเหตุของสาธารณภัย การมีความเสี่ยงและความเปราะบางของ
ประชาชนหรือของคนในองค์การ เป็นการจัดการที่เน้นที่หลายระดับ หลายมิติและความเป็น  
สหสาขาวิชา เป็นการเปลี่ยนจากการตอบสนองต่อสาธารณภัยและการฟ้ืนฟูมาเป็นการเตรียมความ
พร้อมรับสาธารณภัย 
 5.  แนวทางความเปราะบางสู่ความยืดหยุ่น (Vulnerability to resilience approach) 
เน้นความสามารถของหน่วยงาน หรือชุมชน หรือองค์การ ในการเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยและ
สามารถพลิกฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพของชุมชนของ
หน่วยงานหรือองค์การ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในความยืดหยุ่นได้มากขึ้น โดยมี 2 แนวทางในการลดสา
ธารณภัยคือ การเพ่ิมความสามารถในการรับมือกับสาธารณภัย และการฟ้ืนฟูศักยภาพของความ
เปราะบางต่าง ๆ ให้เพิ่มข้ึน 
 จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยมีวิวัฒนาการมาจากการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นหลักโดยถือว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องด าเนินการ ต่อมาได้เปลี่ยน
แนวคิดการจัดการสาธารณภัยว่าเป็นเรื่องของชุมชนและสังคมเพราะสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผล
กระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน หน่วยงาน องค์การต่างๆ จึง
จ าเป็น ต้องมีการมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคธุรกิจสามารถตอบสนองต่อสาธารณภัยได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือเป็นการเตรียมการเชิงรุกมากขึ้น โดยการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้มากขึ้น
กว่าเดิม เน้นกระบวนการด้านการบริหารจัดการ การตัดสินใจในองค์การ การใช้ทรัพยากรและทักษะ
ทางการปฏิบัติงาน เพื่อรับมือและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการวางแผน
ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งประกอบไปด้วยการป้องกันและลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อม  การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน ในขณะเกิดสาธารณภัย และการฟ้ืนฟูบูรณะ  
เมื่อสาธารณภัยยุติลง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556) 
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ภาพที่ 2-1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556) 
 
 การฝึกซ้อมแผนจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกฝนหรือฝึกปฏิบัติโดยการสมมติสถานการณ์ขึ้น เพ่ือ
ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติการของบุคลากรเกี่ยวข้อง ตลอดจนทดสอบนโยบาย แผน หรือ
แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผน รวมทั้งเป็นการทดสอบแนวทางการ
ปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังท า ให้ทราบถึง
จุดบกพร่อง และช่องว่างในการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
ประโยชน์ของการฝึกซ้อมแผน (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2555) ได้แก่ 
 1.  ท าให้ทราบจุดบกพร่องและข้อด้อยของแผนที่มีอยู่ และสามารถก าหนดนโยบาย 
แนวทาง มาตรการ เพ่ือแก้ไขหรืออุดช่องว่างของแผน ซึ่งจะท าให้แผนได้รับการปรับปรุงและเป็น
เครื่องมือในการตอบโต้และรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  การฝึกซ้อมเป็นการปฏิบัติการร่วมกันหลายฝ่าย ไม่ว่าจะหน่วยงานเดียวกันหรือต่าง
หน่วยงาน ดังนั้น การฝึกซ้อมจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบความราบรื่นในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ หากการปฏิบัติงานร่วมกันในขณะการฝึกซ้อมเกิดมีความขัดแย้ง หรือมีอุปสรรค ทั้ง

เหตุการณ์วกิฤติ 

การตอบโต้ 
ในสภาวะฉุกเฉิน 

การฟ้ืนฟู 
การป้องกนัและลด

ผลกระทบ 

การเตรียมความพร้อม ระหว่างเกดิภัย 

หลงัเกดิภัย ก่อนเกดิภัย 
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ในเชิงนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติก็จะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา และน าไปสู่การแก้ไขข้อ
ขัดแย้งเพ่ือลดปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปได้ 
 3.  การฝึกซ้อมเป็นการด าเนินการหรือปฏิบัติการร่วมกันจากหลายฝ่ายหรือภารกิจซึ่งมีการ
มอบหมายหน้าที่ ในแต่ละวันแต่ละด้าน ดังนั้น การฝึกซ้อมจึงเป็นการยืนยันบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะท าให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจในภารกิจของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีความสอดคล้องประสานกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ าซ้อนและสับสน 
 4.  ก่อให้เกิดการประเมินความพร้อมในเรื่องทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ เป็นต้น ดังนั้น การฝึกซ้อมจะท าให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบความต้องการทั้งในเชิงปริมาณ  
คุณภาพ รวมทั้งสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรได้เป็นอย่างดี 
 5.  ท าให้ทราบความต้องการในมิติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย กล่าวคือ ความต้องการ
การฝึกอบรม เนื่องจากการฝึกซ้อมจะท าให้ทราบจุดอ่อน ข้อบกพร่องในการปฏิบัติของบุคลากร หาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดศักยภาพของบุลากรในเรื่องใด ก็จะท าให้ทราบว่าหน่วยงานจ าเป็นต้อง
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในส่วนงานหรือภารกิจใด 
 6.  เป็นการทดสอบความพร้อมของแผน แนวทางการปฏิบัติการในการตอบโต้ต่อ
สถานการณ์นั้น ๆ ดังนั้น หากมีประเด็นที่เป็นจุดอ่อน หรือจุดบกพร่องของแผน ผลจากการฝึกซ้อมจะ
สะท้อนปัญหาและเป็นประเด็นน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาให้แผนหรือแนวทางการปฏิบัติดังกล่ าวมี
ความสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ได้จริงต่อไป 
 7.  ช่วยเสริมสร้างให้เกิดการท างานเป็นทีม ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง  
 จากประโยชน์ที่เกิดข้ึนดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า การฝึกซ้อมแผนมีความส าคัญใน 2 มิติ คือ 
มิติตัวบุคคล และมิติตัวระบบ กล่าวคือ การฝึกซ้อมจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และการฝึกอบรมของแต่ละ
บุคคล ท าให้บุคลากรฝึกฝนบทบาทหน้าที่ และเรียนรู้ประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในขณะที่มิ ติของระบบ จะก่อให้ เกิดการพัฒนาเชิ งระบบท าให้ เกิดการ พัฒนากระบวน  
การประสานงาน กลไก และหน่วยงานในการจัดการเหตุฉุกเฉินด้วยเช่นกัน  
 Federal Emergency Management Agency: FEMA ได้แบ่งประเภทและรูปแบบ 
การฝึกซ้อมแผนไว้หลัก ๆ 2 ประเภท ดังนี้ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2555)  
 1.  การฝึกซ้อมเชิงอภิปราย (Discussion-based exercise) เป็นการฝึกซ้อมที่เน้นการ
หารือ อภิปรายถึงแผน มาตรการ หรือวิธีการปฏิบัติ การฝึกซ้อมประเภทนี้เน้นประเด็นยุทธศาสตร์
และนโยบายของหน่วยงานเป็นส าคัญและเป็นการฝึกซ้อมที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุด รวมทั้งเป็น   
การฝึกซ้อมที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรใด ๆ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ การสัมมนา 
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(Orientation seminar) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table 
Top Exercise: TTX) และการเล่นเกม (Game) 
 2  การฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการ (Operational-based exercise) เป็นการฝึกซ้อมที่มีการ
เคลื่อนย้าย ระดมทรัพยากร และบุคลากร จึงเป็นการฝึกซ้อมที่มีความซับซ้อนมากกว่าการฝึกซ้อมเชิง
อภิปราย โดยมีการน าแผน นโยบาย และมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันสามารถท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร และ 
ทีมงาน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติ (Drill) การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional 
exercise) และการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full scale exercise) 
    2.1 การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) เป็นการฝึกซ้อมที่มุ่งเน้นการ
ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งการท าความเข้าใจแผน นโยบาย ข้อตกลงความร่วมมือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ใช้อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการใช้การอภิปรายกลุ่มแบบไม่เป็นทางการบนพ้ืนฐานของ
สถานการณ์สมมติที่ก าหนดขึ้นโดยมีวิทยากรกระบวนการ (Facilitators) เป็นผู้น ากรอบอภิปรายให้
เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมในการฝึกมักเป็นเจ้าหน้าที่
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือบุคลากรหลักในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งลักษณะของการฝึกซ้อมแบบนี้จะไม่มี
การเคลื่อนย้ายทรัพยากร  
  2.2  การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) เป็นกิจกรรมการฝึกซ้อม
ของหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานเพ่ือทดสอบ ประเมินขีดความสามารถของบุคคล และบทบาท
หน้าที่ (Function) ที่ใช้ในการตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่สมมติขึ้น โดยเน้นการฝึกซ้อมแผน นโยบาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ในการสั่งการและควบคุมที่มีอยู่ ทั้งนี้ ในการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่
ก็เพ่ือที่จะน าแผน ขั้นตอนการปฏิบัติไปปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขเฉพาะในแต่ละบทบาทหน้าที่ โดยจะ
สมมติการปฏิบัติการในขอบเขตของบทบาทหน้าที่นั้น ๆ ด้วยการน าเสนอปัญหาที่ซับซ้อนและสมจริง 
อาจกล่าวได้ว่า การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ เป็นการประเมินบทบาทหน้าที่ การประเมินการบริหาร
จัดการในกรณีฉุกเฉิน การสนับสนุนแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น การประเมินความ
เหมาะสมและความเพียงพอของทรัพยากร การตรวจสอบความสัมพันธ์ของขอบเขตอ านาจ การเน้น
การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว 
  2.3  การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise: FSE) เป็นการฝึกซ้อมที่มีความ
ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมากที่สุดในบรรดาการฝึกซ้อมรูปแบบอ่ืน ๆ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่
หลากหลายหน่วยงานและหลายระดับ โดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและบุคลากรเพ่ือตอบโต้ต่อ
สถานการณ์จริง มุ่งเน้นการปฏิบัติตามแผน นโยบาย และขั้นตอนกระบวนการตามสถานการณ์สมมติ 
มีการก าหนดเวลาจริง และอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กดดันเสมือนเหตุการณ์จริง ดังนั้น เจ้าหน้าที่
และทรัพยากรจึงต้องมีการเคลื่อน ย้ายไปยังพ้ืนที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งจัดไว้ส าหรับปฏิบัติการ จึงเป็น
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ลักษณะของการฝึกซ้อมที่ใช้ในการประเมินแผน ขั้นตอนการปฏิบัติรวมทั้งการประสานการปฏิบัติใน
การตอบโต้เหตุการณ์ภายใต้เงื่อนไขภาวะวิกฤติ  
  ท้ายที่สุดเมื่อมีการเผชิญเหตุแล้วหรือสาธารณภัยได้ยุติลง การฟ้ืนฟูบูรณะเป็นขั้นตอน
สุดท้ายของวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูความ
เสียหายต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายหลังการเกิดภัย ได้แก่การฟ้ืนคืนสภาพ (Rehabilitation) 
เพ่ือให้กลับสู่สภาพเดิม เช่นการซ่อมแซมความเสียหายทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้กลับคืนสภาพเดิมให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีการฟ้ืนคืนสภาพให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้และในบางกรณีอาจต้องมีการสร้างใหม่ (Reconstruction) แทนที่โครงสร้างที่
เสียหายทางกายภาพ เป็นต้น 

 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster risk reduction) 
 ก่อนที่จะประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ จ าเป็นต้องเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย (Disaster risk) เสียก่อน เพราะความเสี่ยงจากสาธารณภัยถือเป็นโอกาสหรือความเป็นไป
ได้ในการที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากการเกิดสาธารณภัย โดยผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิต 
สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพย์สิน และบริการต่าง ๆ ในระดับบุคคล ชุมชน สังคม ระดับองค์การ 
หรือระดับประเทศ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงสาธารณภัยได้แก่ ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, 2556 ) ได้ดังนี ้
 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย   = 
 

ภัย  X  ความล่อแหลม  X  ความเปราะบางต่อภัย 
ศักยภาพ 

 
 จากสมการข้างต้น สามารถให้ความหมายได้ว่า ค่าของความเสี่ยงจากสาธารณภัย คือค่าที่
เป็นไปได้ที่จะมีการสูญเสียเนื่องจากสาธารณภัย รวมกับค่าความล่อแหลมและค่าความเปราะบางต่อ
ภัยโดยขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่และองค์การว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้าศักยภาพมีมากย่อมท าให้ความ
เสี่ยงต่อสาธารณภัยมีค่าลดน้อยลงหรืออาจกล่าวได้ว่าหากองค์การใดมีการเตรียมความพร้อมที่จะ
รับมือกับสาธารณภัยได้มากก็ย่อมที่จะท าให้องค์การนั้น ๆ มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยลดน้อยลงได้  
ตัวแปรต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 ภัย (Hazard) = เหตุการณ์หรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือจากการกระท าของ
มนุษย์ ที่อาจน ามาซึ่งความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  
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 ความล่อแหลม (Exposure)  = ประชาชน ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน กิจการร้านค้า หรือ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในอาณาบริเวณท่ีอาจจะเกิดภัยและมีโอกาสได้รับความเสียหายจาก
ภัยนั้น ๆ  
 ความเปราะบาง (Vulnerability) = ปัจจัยหรือสภาวะใด ๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคมหรือ
องค์การต่าง ๆ ขาดความสามารถในการป้องกันตนเอง หรือไม่สามารถรับมือกับภัยอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นได้ หรือแม้กระทั่งไม่สามารถฟ้ืนฟูชีวิต สังคม และสภาพแวดล้อมหรือสภาพธุรกิจได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ความเปราะบางสามารถแยกออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  
 1. ความเปราะบางทางกายภาพ เช่น อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างด้วยวัสดุชั่วคราวที่ไม่มี
ความคงทนถาวร ระบบสาธารณูปโภคท่ีไม่ได้คุณภาพ หรือระบบการคมนาคมท่ีไม่คลอบคลุม 
ทั่วพื้นที่ของสังคม เป็นต้น   
 2. ความเปราะบางเชิงสังคมและโครงสร้างทางสังคม เช่น ข้อจ ากัดในการเข้าถึงสวัสดิการ
ต่าง ๆ ทางสังคม อาทิ บริการทางสาธารณสุข การประกันภัย การเก็บออม เป็นต้น ทั้งยังหมายรวมถึง
ความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากร ความแตกต่างและไม่สามัคคีของคนในชุมชนและ 
สังคมตลอดจนการไม่มีภาคีเครือข่าย   
 3. ความเปราะบางทางทัศนคติและแรงจูงใจ เช่น การขาดความรู้ ความเชื่อม่ัน หรือ 
ความเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการขาดความรู้และความสามารถในการเตรียมความพร้อม
และการวางมาตรการป้องกัน ตลอดจนทัศนคติในการรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ หากประชาชนหรือชุมชนมีความรู้และมีทัศนคติที่ดีและมีความสร้างสรรค์ 
ย่อมมีความพร้อมในการปรับตัว มีแรงจูงใจและก าลังใจในการต่อสู้กับเหตุการณ์ ทั้งจะสามารถรับมือ
กับภัยต่าง ๆ ได้ดีกว่า 
 ศักยภาพ (Capacity) = ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน สังคม หรือ
องค์การต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น หากองค์การมีทรัพยากรที่พร้อม
รับมือกับสาธารณภัย เช่น มีการจัดท าแผนการด าเนินการธุรกิจต่อเนื่องไว้ก็อาจสามารถรับมือกับสา
ธารณภัยต่าง ๆ ได้  
 ความเสี่ยงจากสาธารณภัยดังกล่าวมาข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ ได้ ดังนี้ 
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)  
 1. ความเสี่ยงแบบวงกว้าง (Extensive risk) คือความเสี่ยงจากภัยที่มีความรุนแรงต่ า 
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซ้ าที่เดิม ส่งผลกระทบไม่รุนแรง แต่อาจก่อให้เกิดการสะสมของผลกระทบจาก  
สาธารณภัย โดยมากเป็นภัยที่มีลักษณะเฉพาะพบบ่อยครั้งในท้องถิ่น เช่นความเสี่ยงต่อภัยน้ าล้นตลิ่ง
ในช่วงน้ าหลากเป็นประจ าทุกปี 
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 2. ความเสี่ยงแบบรุนแรง (Intensive) คือความเสี่ยงจากภัยขนาดใหญ่ที่รุนแรง แต่เกิดขึ้น
ไม่บ่อยครั้ง สามารถน าไปสู่ผลกระทบในระดับหายนะ สร้างความสูญเสียใหญ่หลวงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ในแบบฉับพลัน เช่น ความเสี่ยงต่อแผนดินไหวและสึนามิ เป็นต้น 
 3. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk) คือความเสี่ยงจากภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
แต่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของภัยและความเปราะบางใน
รูปแบบใหม่ ๆ ที่ก าลังพัฒนาขึ้นหรือก าลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งยากที่จะคาดคะเนได้ในปัจจุบัน 
 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นกระบวนการตรวจสอบระดับของความเสี่ยงที่
ชุมชนหรือสังคมหรือองค์การมีต่อสาธารณภัย โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านที่เกี่ยวกับสาธารณภัย ความ
ล่อแหลม และความเปราะบาง ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน ภาคการผลิต ภาคการบริการ 
การด ารงชีพ สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆโดยมีข้ันตอน ดังนี้ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556)  
 1. การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน พิจารณาความต้องการในการประเมินความเสี่ยง
และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีตที่เคยมีการวิเคราะห์มา เช่น ศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมิน  
ความเสี่ยงที่เคยมีการท ามาก่อน ทบทวนข้อมูลต่าง ๆ และกรอบการท างาน รวมทั้งศักยภาพที่มีอยู่
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีการวางแนวทางในการเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจมีอยู่
แล้วให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น 
 2. การประเมินภัย โดยระบุลักษณะของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งแหล่งที่เกิด ความ
รุนแรง และความเป็นไปได้ในการเกิดภัยขนาดใหญ่ ๆ ในชุมชนหรือสังคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึ ง
ลักษณะทางธรรมชาติของสาธารณภัย และอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการกับสาธารณภัยนั้น ๆ 
ประเมินปัจจัยแวดล้อมปัจจุบันตลอดจนคาดการณ์อนาคตที่ปัจจัยแวดล้อมอาจเปลี่ยนแปลงได้  
ประมวลผลสุดท้ายในการประเมินสาธารณภัยเพ่ือแสดงว่าพ้ืนที่ใดมีโอกาสประสบสาธารณภัยใดบ้าง 
มากน้อยขนาดไหน มีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด และจัดท าแผนที่ภัย (Hazard map) 
 3. การประเมินความล่อแหลม โดยการระบุจ านวนประชากร สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมถึง สิ่งส าคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในพื้นท่ีที่มีความเสี่ยง และ 
เก็บข้อมูลจากการส ารวจในพื้นที่จริงหรือจากข้อมูลทุติยภูมิ  
 4. การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ โดยวิเคราะห์ความเปราะบาง รวมทั้ง
ศักยภาพของชุมชนหรือสังคมที่มีต่อภัยประเภทต่าง ๆ โดยวิเคราะห์เรื่องความเปราะบาง/ ศักยภาพ
ทางสังคม ทางโครงสร้างทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ และทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และท าความเข้าใจ
ถึงต้นตอของปัญหาและเหตุผลว่าท าไมชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ ถึงมีโอกาสได้รับความเสียหาย 
 5. การคาดการณ์ผลกระทบและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง โดยน าเอาผลการประเมินภัย ความ
ล่อแหลม และความเปราะบาง มาวิเคราะห์ร่วมกัน ประเมินภาพรวมของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อชุมชน
และสังคมจากการเกิดภัย จัดล าดับความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ต่าง ๆ จัดท าแผนที่เสี่ยงภัย (Risk map) 
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 6. การจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง โดยสังเคราะห์ผล
ของการประเมินความเสี่ยงและระบุแนวทางและทางเลือกต่าง ๆ ในการจัดการและลดความเสี่ยงจาก
ภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญเรื่องเศรษฐกิจและสังคมท่ีส าคัญ 
 7. การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
โดยการจัดล าดับความส าคัญของแนวทางและทางเลือกในการจัดการและลดความเสี่ ยงจาก 
สาธารณภัยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสได้รับผลกระทบที่รุนแรงก่อนพ้ืนที่มีความ
เสี่ยงต่ ากว่า และวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรมนุษย์ในการเริ่ม
ด าเนินโครงการเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่ที่จ าเป็นและมีโอกาสบรรลุเป้าหมายในการลด
ปัจจัยเสี่ยง  
 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยจ าเป็นต้องพิจารณาถึงข้อมูลที่มีความหลากหลาย 
เช่น ประวัติการเกิดภัย สถิติภัย ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ 
ข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจพ้ืนที่ การสนทนา
กลุ่ม เป็นต้น การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวสามารถท าได้ทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน และระดับองค์การ ซึ่งประโยชน์ ของการ
ประเมินความเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้ (กิตติพงศ์ พงศาปาน, 2556)  
 1. Identify ที่สามารถระบุเจาะจนถึงพ้ืนที่ที่มีความล่อแหลมเปราะบางต่อภัย เพ่ือน าไปใช้ 
วางแผนในการบริหารจัดการต่อไป 
 2. Assess เป็นการเข้าถึงความพร้อมและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือก่อนที่ภัยนั้น 
จะเกิดขึ้น 
 3. Estimate เป็นการประมาณการณ์ถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก่อน หรือหลังจากสา
ธารณภัยนั้นได้  
 4. Decide เป็นการช่วยให้การตัดสินใจเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการรับมือและฟ้ืนฟู
เกี่ยวกับสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5. Prioritize เป็นการจัดล าดับความส าคัญในด้านการลดผลกระทบจากสาธารณภัยว่า
อะไรต้องท าก่อนหลังเพ่ือลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนได้ในภายหลัง 
 การประมาณค่าความเสี่ยง (Risk estimation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการประเมิน 
ความเสี่ยงโดยการแทนค่าโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยเป็น 5 ระดับจากมีโอกาสเกิดน้อยมากถึงมี
โอกาสเกิดสูงมาก และแทนค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบเป็น 5 ระดับเช่นกัน จากแทบไม่มี
ผลกระทบถึงมีผลกระทบในระดับวิกฤต แล้วจึงเทียบเคียงระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยตาราง
มาตรฐาน  
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 ตารางที่ 2-1 ตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง (กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย, 2557) 
 

โอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัย 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

แทบไม่มี 
(1) 

เล็กน้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

ร้ายแรง 
(4) 

วิกฤติ 
(5) 

มีโอกาสเกิดน้อยมาก (1) 1 2 3 4 5 
มีโอกาสเกิดน้อย (2) 2 4 6 8 10 
มีโอกาสเกิดปานกลาง (3) 3 6 9 12 15 
มีโอกาสเกิดสูง (4) 4 8 12 16 20 
มีโอกาสเกิดสูงมาก (5) 5 10 16 20 25 

 
 ค่าที่ ได้จากการประมาณค่าดั งกล่ าวจะช่วยในการจัดล าดับความส าคัญ (Risk 
prioritization) เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจว่าควรจัดการกับความเสี่ยงจากภัยใดก่อน หรือในพ้ืนที่ใด
ก่อน เพราะเหตุใด และให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีพ้ืนที่ใดที่ตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรงหรือมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ 

4. ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในฐานะเครื่องมือบริหารสถานการณ์ 
 การเกิดขึ้นของสาธารณภัย แต่ละครั้งแต่ละเหตุการณ์ถือเป็นภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยระบบคิดในการจัดการที่เป็นระบบคิดเดียวกัน และมีเครื่องมือในการจัดการภาวะ
วิกฤตที่เป็นระบบเดียวกัน จึงจะท าให้การจัดการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน เครื่องมือของการบริหารหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องมืออัน
เหมาะสมต่อการจัดการ ในภาวะวิกฤต หรือภาวะฉุกเฉิน คือ "ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System: ICS)" เป็นระบบที่ใช้เพ่ือการสั่งการ ควบคุม และประสานความ
ร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณภัย ระบบดังกล่าวเป็น
ระบบปฏิบัติการเ พ่ือการระดมทรัพยากรไปยั งที่ เกิด เหตุ  เ พ่ือบริหารจัดการเหตุฉุก เฉิน  
ให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ  
 1. ความเป็นมาของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 
  แนวคิดระบบการบัญชาการเหตุการณ์ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้อง
ประสบกับความเสียหายอย่างร้ายแรงอันเกิดจากไฟป่าทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในปี พ.ศ. 2513 
(ค.ศ.1970) ท าให้พบปัญหาในการประสานการปฏิบัติที่ไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องจากการที่มีหลาย
หน่วยงานมาปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารและการประสานงาน เช่น การใช้ถ้อยค า
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และศัพท์ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การสื่อสารที่ไม่เป็นมาตรฐานและขาดเอกภาพ ตลอดจนมีหลาย
ระบบ การขาดแผนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนา
รูปแบบของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในเวลาต่อมา 
 2. นิยามและแนวคิดพื้นฐานของระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
    ระบบบัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง แนวคิดที่เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวที่สามารถใช้
รับมือกับเหตุการณ์หรือภาวะฉุกเฉินในที่เกิดเหตุได้ทุกชนิด และยังสามารถบูรณาการโครงสร้าง
องค์กรในการจัดการกับเหตุการณ์ทั้งที่มีความซับซ้อน โดยมองข้ามเส้นแบ่งขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงาน  ดังนั้น ICS จึงมีจุดเด่นส าคัญ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2555) ได้แก่ 
 1.  เป็นกรอบแนวคิดมาตรฐานในการปฏิบัติเพ่ือจัดการเหตุการณ์ทุกประเภททั้งที่เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหัน ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ในภาวะปกติ 
 2.  เป็นระบบที่สนับสนุนการให้ข้อมูลที่แม่นย า มีการวางแผน และค านวณค่าใช้จ่ายที่
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  
 3. เป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดองค์กรแบบบูรณาการให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความซับซ้อนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือเป็นองค์กรชั่วคราว ไม่มีโครงสร้างหรือการบริหารแบบ
ถาวร (Modular Organization) ดังนั้น โครงสร้างองค์กรของระบบการบัญชาการเหตุการณ์จึงมี
ลักษณะที่ยืดหยุ่น ไม่ตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละเหตุการณ์ 
 4. เป็นโครงสร้างองค์กรในการจัดการกับสาธารณภัย ที่สามารถน าเอาทักษะความสามารถ
ด้านเทคนิคเฉพาะทางมาผสมผสานอยู่ภายใต้องค์กร ICS ได้อย่างลงตัว 
 5.  ระบบบัญชาการเหตุการณ์ถูกใช้เป็นพ้ืนฐานในการกู้ภัยซึ่งเป็นภารกิจประจ า รวมทั้ง
สามารถใช้กับภาวะฉุกเฉินที่ส าคัญอ่ืน ๆ ได้ด้วย  
 6. ในช่วงเวลาเหตุฉุกเฉิน ภายใต้ระบบ ICS เจ้าหน้าที่จะปรับบทบาทหน้าที่ต าแหน่ง  
“ที่ปฏิบัติประจ า” และไปปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงสร้างองค์กร ICS ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 7. เป็นโครงสร้างที่ผสมผสานทรัพยากรทุกชนิดเข้าด้วยกันทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือแม้แต่
ก าลังคนจากหน่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยต ารวจ ทหาร หน่วยการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค 
เป็นต้น 
 การใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์มีเป้าประสงค์ที่ เป็นหัวใจส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
ความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้อ่ืน การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือยุทธวิธี  การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ และในการน าระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ได้ก่อให้
ประโยชน์หลายประการ เช่น ระบบ ICS สมารถตอบสนองความต้องการในการจัดการเหตุการณ์
ฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบ เจ้าหน้าที่จากหลากหลายองค์กร / หน่วยงานสามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว ภายใต้โครงสร้างการจัดการเหตุการณ์แบบเดียวกัน (Common Management 
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Structure) เป็นระบบซึ่งให้การสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และประหยัด (Cost Effective) อันเนื่องจากไม่มีการท างานที่ซ้ าซ้อน  
 3. คุณลักษณะพื้นฐานของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Basic Features of ICS) 
       ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) มีคุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญ ดังนี้ (กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, 2555)  
  3.1 การวางมาตรฐาน (Standardization)  
      เป็นการก าหนดมาตรฐานการใช้ค าศัพท์หรือภาษาทั่วไปเพ่ือใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสากล เข้าใจง่าย และเป็นที่เข้าใจร่วมกัน (Common terminology) ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน อาทิ ชื่อต าแหน่ง ชื่อวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือการใช้ภาษาทั่วไปแทนภาษา
เฉพาะวงการ / อาชีพ / หน่วยงาน เช่น ภาษาวิทยุ ค าย่อต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ การวางมาตรฐาน
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสื่อสารและเข้าใจตรงกัน ลดความผิดพลาด ตลอดจน
ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานอีกด้วย 
                 3.2 การบัญชาการ (Command)  
       เป็นการอ านวยการ สั่งการ ตลอดจนควบคุมภายใต้อ านาจหน้าที่ชัดเจนตาม
กฎหมาย หรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในพ้ืนที่เกิดเหตุผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) 
จะเป็นผู้ที่มีอ านาจในการบัญชาการ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นั้นควรเป็นผู้ที่
ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการบัญชาการเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งใน
ประเด็นนี้ อาจมีความเป็นไปได้ว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่สูงสุด 
ในบรรดาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ ณ ที่เกิดเหตุนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ในการบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้ระบบ ICS 
ประกอบด้วยหลักการส าคัญ ดังนี้ 
        3.2.1 สายบังคับบัญชา (Chain of Command) และเอกภาพในการบังคับ
บัญชา (Unity of Command)  
              ภายใต้ระบบ ICS การยึดหลักสายบังคับบัญชา และเอกภาพในการบังคับ
บัญชาจะช่วยสร้างความชัดเจน ลดความสับสน ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งกันในการสั่งการ เนื่องจาก
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าในแต่ละระดับจะต้องสามารถควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายใต้บังคับบัญชาของตนเอง 
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แผนภาพที ่2-2 แสดงสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2555 
    3.2.2 การแต่งตั้งและการถ่ายโอนอ านาจการบัญชาการ (Establishment 
and Transfer of Command) 
              เป็นการโอนอ านาจการบัญชาการจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ผู้หนึ่งสู่อีกผู้หนึ่ง 
การโอนอ านาจการบัญชาการในแต่ละครั้งจะมีการสรุปสถานการณ์ (Briefing) ก่อนโอนอ านาจทุกครั้ง 
ทั้งนี้อาจกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา หรือทั้งสองประการ อนึ่ง การโอนอ านาจการ
บัญชาการเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมมากกว่า
เข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่งไม่จ าเป็นว่าผู้ที่จะรับโอนอ านาจการบัญชาการเหตุการณ์ ผู้นั้นจะต้องมีเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งสูงกว่าเสมอไป หรือ เป็นสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ งส่งผลให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนการบัญชาการให้เหมาะสมสอดคล้องตามกฎหมาย หรือเมื่อสถานการณ์ยืดเยื้อ และมี
ความจ าเป็นต้องมีการผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงาน หรือเมื่อ
สิ้นสุดภารกิจ จะมีการส่งมอบความรับผิดชอบคืนเจ้าของพ้ืนที่ 
          3.2.3 การบัญชาการร่วม (Unified Command)  
    เป็นการจัดการเหตุการณ์ที่หลายหน่วยงาน และมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน
สามารถประสานแผน การท างานในที่เกิดเหตุร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การท างาน
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบัญชาการร่วมจะท าให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สามารถตัดสินใจ
ภายใต้โครงสร้างการบัญชาการเดี่ยวได้ (Single Command Structure) ถึงแม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
มาจากหลากหลายหน่วยแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นจะต้องรักษาไว้ซึ่งเอกภาพในการบังคับบัญชา 
(Unity of Command) โดยจะต้องรับมอบหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหัวหน้าเพียงผู้เดียวเช่นกัน 
 จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นทีมในลักษณะการบัญชาการร่วมนั้นจะสามารถลดการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนและขาดประสิทธิภาพอันเกิดจากการท างานแบบต่างคนต่างท าของแต่ละหน่วย  
ซึ่งมาจากทั้งหลากหลายหน่วย หลากหลายหน้าที่ รวบถึงขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งในเชิงพ้ืนที่ และ

อ านาจส่ังการ 
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อ านาจการบริหารการปกครองที่ปราศจากระบบตลอดจนโครงสร้างการท างานเดียวกัน (Common 
System or Organizational Framework) จุดเด่นของการบัญชาการร่วมที่ส าคัญคือ การบัญชาการ
ร่วมจะส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการบูรณาการทรัพยากรการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการวางแผน
เชิงยุทธวิธี และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในภาพรวมการจัดการกับเหตุการณ์ 
  3.3 ก า ร วางแผน / โ ค ร งสร้ า ง ก ารจั ด อ งค์ ก ร  (Planning/Organizational 
Structure)  
    คุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญของ ICS ในส่วนของการวางแผนและโครงสร้างการจัดองค์กร 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ประการได้แก ่
                     1. การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by objectives: MBO) ระบบ 
ICS เป็นระบบในการบริหาร สั่งการเพื่อจัดการกับสถานการณ์บนพ้ืนฐานของการก าหนดวัตถุประสงค์
การท างาน โดยการสื่อสารวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ทั่วถึง ชัดเจนทั้งองค์กร และผู้ปฏิบัติให้รับทราบ
วัตถุประสงค์ผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกัน ทั้งนี้ ขั้นตอนส าคัญในการก าหนดวัตถุประส งค์ 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 : ท าความเข้าใจนโยบายและแนวทางของหน่วยงาน (Understand 
agency policy and direction)  
           ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินสถานการณ์ (Assess Incident Situation) 
           ขั้นตอนที่3 :  ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการจัดการกับเหตุการณ์ (Establish 
Incident Objectives) 
           ขั้นตอนที่ 4 : เลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด (Select appropriate strategy or strategies to achieve objectives) 
           ขั้นตอนที่ 5 : ด าเนินการตามยุทธวิธี (Perform tactical direction) 
           ขั้นตอนที่ 6 : ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามยุทธวิธี 
           2.  การจัดท าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP)   
                 ในทุก ๆ เหตุการณ์ในระบบ ICS จะต้องมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุเพ่ือตอบโต้
ต่อสถานการณ์ทุกครั้งโดยอาจจ าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา เว้นแต่กรณีที่เป็นเหตุการณ์
เกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายที่จ าเป็นต้องจัดท าแผนเผชิญเหตุที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
เนื่องจากมีกระบวนการด าเนินการ / ปฏิบัติการทางเทคนิคเฉพาะด้าน แต่อย่างไรก็ตาม โดยปกติแผน
เผชิญเหตุนั้น ต้องระบุรายละเอียดส าคัญประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ (Incident 
Objectives) รายละเอียดภารกิจ และกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ รวมถึงผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน (Operational Period) 
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   3.  โครงสร้างองค์กรแบบ Modular organization เป็นลักษณะพ้ืนฐานส าคัญของ
ระบบ ICS โครงสร้างองค์กรแบบ Modular เป็นโครงสร้างขององค์กรที่ขยายตัวจากบนลงล่าง (Top - 
Down) และสามารถปรับเปลี่ยนขยายหรือลดขนาดตามความเหมาะสมของประเภทและความซับซ้อน
ของแต่ละเหตุการณ์ ดังนั้น โครงสร้างองค์กรแบบนี้จึงมีจุดเด่นที่ความยืดหยุ่น และความคล่องตัวซึ่ง
จะท าให้สามารถประสานการปฏิบัติในการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของแต่ละเหตุการณ์จะเป็นปัจจัยก าหนดขนาดของโครงสร้างองค์กร ICS  การก าหนด
หน้าที่ / ต าแหน่ง ตามโครงสร้างองค์กร ICS จะถูกก าหนดขึ้นตามเหตุผล และความจ าเป็นในแต่ละ
เหตุการณ์เท่านั้น โครงสร้างแต่ละส่วนที่ก าหนดขึ้นจะมีผู้รับผิดชอบ  ภายใต้องค์กร ICS ไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการบริหารงาน / ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติภายใต้องค์กร ICS จะปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบประจ าเป็นการชั่วคราว และมาขึ้นตรง
การบังคับบัญชาในระบบ ICS และภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจก็จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามต้นสังกัดเดิม 
                         4.  ช่วงการควบคุมที่เหมาะสม (Manageable span of control)  
      ช่วงการควบคุมเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของระบบ ICS 
ช่วงการควบคุม หมายถึง สิ่งซึ่งแสดงให้ทราบว่าผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง มีขอบเขตความรับผิดชอบ
เพียงใด มีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน มีหน่วยงานอยู่ในความควบคุมรับผิดชอบกี่หน่วยงานมีทรัพยากรที่
ต้องบริหารจัดการกี่หน่วย ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าจะต้องสามารถที่จะก ากับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาได้อย่างครอบคลุม 
กา รบ ริ ห า ร สั่ ง ก า ร ในกา รท า ง านจึ ง จ ะมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ดั ง นั้ น  ช่ ว ง ขอ งก า รควบคุ ม 
จึงเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการต่อสถานการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วงการควบคุมขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ 
๔ ประการ ประเภทและชนิดของเหตุการณ์ ธรรมชาติของงาน/ภารกิจ ปัจจัยความเสี่ยงอันตราย และ
ความปลอดภัย และระยะในการบริหารจัดการทรัพยากรและผู้ปฏิบัติงาน 
   3.4 การจัดพื้นที่ปฏิบัติการและการบริหารทรัพยากร (Facilities and Resources)  
               3.4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างครบวงจร  (Comprehensive 
Resource Management)  
                ความถูกต้องและสถานะปัจจุบันของการใช้ทรัพยากรทั้งทรัพยากรก าลังคน และ
วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติการ และสนับสนุนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการเหตุการณ์ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
      1.  การจัดแบ่งประเภท/ชนิดของทรัพยากร (Categorizing Resources)  
      2. การสั่งซื้อทรัพยากร (Ordering Resources)  
      3. การสั่งใช้ และส่งทรัพยากรออกปฏิบัติงาน (Dispatching Resources) 
      4. การติดตามการใช้ทรัพยากร (Tracking Resources)  
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      5. การน าทรัพยากรกลับมาใช้ การบ ารุงรักษาและการชดเชยทรัพยากร 
(Recovering Resources)  
 ทรัพยากรในนิยามของระบบ ICS แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
ได้แก่ ทรัพยากรปฏิบัติการ (Tactical Resource) หมายถึงบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการ
ปฏิบัติการ และทรัพยากรสนับสนุน (Support Resource) หมายถึงทรัพยากรอ่ืนใดที่ใช้ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการ อาทิ อาหาร อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ ส าหรับทรัพยากรปฏิบัติการในระบบ ICS 
สามารถจัดกลุ่มตามสถานการณ์ปฏิบัติงานเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1.ปฏิบัติงานอยู่ (Assigned) หมายถึง
ทรัพยากรนั้นอยู่ระหว่างปฏิบัติการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2.พร้อมปฏิบัติงาน (Available) 
หมายถึงทรัพยากรที่มีสภาพพร้อมปฏิบัติการได้ทันทีที่ได้รับมอบหมาย 3.ไม่พร้อมปฏิบัติงาน (Out of 
Service) หมายถึงทรัพยากรที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติการ (ช ารุด อยู่ระหว่างการซ่อมบ ารุง หยุด
พักการปฏิบัติงานชั่วคราว เป็นต้น) 
     3.4.2 การจัดพื้นที่ปฏิบัติการในที่เกิดเหตุ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติการ (Incident locations and facilities)  
                  ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะก าหนดพื้นที่ปฏิบัติการ และสถานที่อ านวยความสะดวก
สนับสนุนในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่เกิดเหตุตามความเหมาะสมโดยจะก าหนดตามความจ าเป็น และ
ความซับซ้อนของแต่ละเหตุการณ์เท่านั้น ดังนี้ 
     1. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post: ICP) เป็นสถานที่ที่ใช้
ในการบัญชาการเหตุการณ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ โดยมีสัญลักษณ์แสดงศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุอาจก าหนดเป็นธงสีน้ าเงินและขาว หรือเครื่องหมายที่ชัดเจน
อย่างอ่ืนที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ไฟฉุกเฉินสีเขียว (Green rotating or flashing light) เป็นมาตรฐาน
และเข้าใจร่วมกัน 
    2. จุดระดมทรัพยากร (Staging Area) เป็นสถานที่ที่ตั้งขึ้นชั่วคราวในบริเวณ 
หรือใกล้เคียงพ้ืนที่เกิดเหตุ เป็นพ้ืนที่ส าหรับการระดมทรัพยากรทั้งก าลังคน หรือวัสดุ  อุปกรณ์ที่มี
ความพร้อมเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจในการออกปฏิบัติการ ผู้บัญชาการเหตุการณ์อาจก าหนด
จุดระดมทรัพยากรได้มากกว่าหนึ่งแห่งตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สถานการณ์ขยายตัว 
/ ลุกลาม จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติการเพ่ิมมากข้ึนด้วย อาจมีการก าหนดจุดพ้ืนที่ระดมพล
หลายแห่งเพื่อให้สะดวกแก่การเข้าปฏิบัติการ และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการรวมทรัพยากร
หลายชนิดเข้าด้วยกันมากเกินไป 
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                  การพิจารณาสถานที่ตั้งของจุดระดมทรัพยากรนั้นควรตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุ
เพ่ือให้สามารถให้ส่งก าลังพลและวัสดุอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา ในการ
ก าหนดพ้ืนที่ที่เป็นจุดระดมทรัพยากรควรค านึงถึงเส้นทางที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่เกิดเหตุได้โดยง่าย เป็น
พ้ืนที่ว่าง (Space)  
              3. ฐานที่ตั้ง (Base) เป็นสถานที่ตั้งของส่วนที่ท าหน้าที่ประสานงานและ
บริหารงานส่วนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งเป็นที่สถานที่ปฏิบัติงานของส่วน
สนับสนุน (Logistics) ด้วย ผู้บัญชาการเหตุการณ์อาจจะจัดตั้งฐานขึ้นเพ่ือให้บริการพ้ืนฐานและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับสถานการณ์นั้น ๆ ในกรณีที่สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณกว้าง หรือถ้าผู้บัญชาการเหตุการณ์คาดการณ์ว่าเหตุการณ์จะด าเนินต่อเนื่องจ าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือหมุนเวียนสับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
อาจก าหนดให้มี ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการได้เช่นกัน นอกจากนี้ วัตถุประสงค์การตั้งฐานที่ส าคัญอีก
ประการคือใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดวางทรัพยากรที่หยุดบริการชั่วคราว (Out of service) 
  3.5 การจัดการด้านการสื่ อสารและการบริหารข้อมูล (Communications 
/Information Management) ประกอบด้วย 2 ส่วน 
        3.5.1 การบูรณาการด้านการสื่อสาร (Integrated communications) เป็น
คุณลักษณะ พ้ืนฐานที่ส าคัญของระบบ ICS การสื่อสารในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะด าเนินการโดย
การสถาปนาและใช้แผนการสื่อสารเดียวกัน ด้วยการใช้ระบบ เครื่องมืออุปกรณ์ ขั้นตอน ที่สามารถใช้
ในการปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ (Interoperability) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบการ
สื่อสารเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ องค์ประกอบส าคัญของการบูรณาการการ
สื่อสารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.โหมด (Modes) หมายถึงวิธีการ รูปแบบที่เป็นระบบ
ฮาร์ดแวร์ซึ่งใช้ในการถ่ายทอด / เผยแพร่ข้อมูล 2. แผนการสื่อสาร (Planning) หมายถึงการใช้
ทรัพยากรสื่อสารในภาพรวม 3. เครือข่าย (Network) หมายถึงขั้นตอนกระบวนการในการถ่ายทอด
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
       3.5.2 การจัดการข้อมูลและการข่าว (Information and intelligence 
management) เป็นคุณลักษณะส าคัญของการจัดการเหตุการณ์ ในระบบ ICS โดยจะต้องจัดให้มี
กระบวนการรวบรวมข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบน
พ้ืนฐานของข้อมูลและการข่าวที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  
  3.6 การด าเนินงานอย่างมืออาชีพ (Professionalism)  
      3.6.1  ความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นหลักการส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการปฏิบัติการภายใต้ระบบ ICS ในประเด็นนี้มุ่งเน้นที่ความรับผิดชอบที่แต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติ
ไปตามนโยบาย แนวทางของหน่วยงาน หรือแม้แต่ขั้นตอน กฎ ระเบียบของภาครัฐหรือท้องถิ่น ดังนี้  
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1.การรายงานตัว (Check in) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเข้ารายงานตัวเพ่ือรับมอบภารกิจตามขั้นตอน
กระบวนการที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ก าหนด 2.แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนเผชิญเหตุ 3.เอกภาพในการบังคับ
บัญชา (Unity of Command) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะขึ้นการบังคับบัญชาตรง และรับมอบภารกิจจาก
หัวหน้าเพียงคนเดียวเท่านั้น 4.ช่วงการควบคุม (Span of Control) หัวหน้าจะต้องสามารถควบคุม 
ก ากับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนสื่อสาร และบริหารจัดการทรัพยากรที่อยู่ในความ
รับผิดชอบได้ 5. การติดตามการใช้ทรัพยากร (Tracking Resource) หัวหน้าจะต้องบันทึกและ
รายงานสถานการณ์ใช้ทรัพยากรที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
     3.6.2 การส่งออกไปปฏิบัติงาน และการเคลื่อนก าลัง (Dispatch/Deployment) 
ในทุก ๆ เหตุการณ์จ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ และการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ต้องมีการ
วางแผนและปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งก าลังคน และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนั้น การจัดส่งทรัพยากรออกไปปฏิบัติงานจะกระท าได้ก็
ต่อเมื่อได้รับการร้องขอการสนับสนุน หรือได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้มีอ านาจโดยชอบเท่านั้น 
 4.  โครงสร้างการจัดองค์กรของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 
     การจัดองค์กรเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินในระบบบัญชาการเหตุการณ์ เป็นการจัดองค์กร
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Functional Responsibility) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
1.ส่วนบัญชาการ (Command) และ 2.ส่วนอ านวยการ (General Staff) โดยแต่ละส่วนประกอบด้วย
โครงสร้างการรับผิดชอบตามหน้าที่ ดังนี้ 
แผนภาพที่ 2-3 แสดงโครงสร้างองค์กรของระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน ส่วนสนับสนุน ส่วนบริหาร 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์ 

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย 

ส่วนบัญชาการ 

ส่วนอ านวยการ 
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 4.1 ส่วนบัญชาการ (Command)  
      เป็นส่วนที่รับผิดชอบก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญ และ
รับผิดชอบกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินโดยรวม (Overall Responsibility) ประกอบด้วย 
        4.1.1 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: IC) เป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดการกับเหตุการณ์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญทั้งในเรื่องการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการต่อ
เหตุการณ ์ให้แนวทางการจัดท าแผนเผชิญเหตุ ประเมินความต้องการของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจในความปลอดภัยของเหตุการณ์ และให้ข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเหตุการณ์ในภาพรวม แต่ทั้งนี้ ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะรับผิดชอบ
กิจกรรมและหน้าที่ในทุกด้านจนกว่าจะมีการมอบหมาย หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบดังจะกล่าว
ต่อไป 
         4.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลัก (Command Staff) เป็นผู้สนับสนุนการ
บัญชาการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งผู้บัญชาการเหตุการณ์จะเป็น
ผู้แต่งตั้งขึ้นตามความจ าเป็น เหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ ได้แก่  
                   1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Information Officer: PIO) มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานอ่ืน  ๆ โดยจะ
รวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นทั้ งสาเหตุการเกิดภัย ความเสียหายที่ เกิดขึ้น  
การช่วยเหลือที่ด าเนินการไปแล้ว และแผนการที่จะด าเนินการต่อไป เพ่ือรายงานผู้บั ญชาการ
เหตุการณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ท่ีมีความเป็นปัจจุบัน โดยใน
เหตุการณ์หนึ่ง ๆ ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพียง ๑ คน อย่างไรก็ตาม 
หากเหตุการณ์นั้นมีความคาบเกี่ยวหลายพ้ืนที่อาจมีผู้ช่วยได้ตามความจ าเป็น 
                    2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer: LO) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น
ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด ทั้งนี้ ในแต่ละเหตุการณ์ผู้
บัญชาการเหตุการณ์จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพียง 1 คน แต่อาจมีผู้ช่วยได้ตามความจ าเป็น
เหมาะสมแล้วแต่กรณี 
                   3. เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (Safety Officer: SO) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ติดตาม ดูแล ประเมินความเสี่ยงและด าเนินมาตรการด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งให้ค าแนะน าด้านความปลอดภัยแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ทั้งนี้ในหนึ่งเหตุการณ์ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์จะสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเพียง 1 คน และอาจมีผู้ช่วยได้ตามความ
เหมาะสมจ าเป็นแล้วแต่ละเหตุการณ์ 
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  4.2 ส่วนอ านวยการ (General Staff) ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 4 ส่วนได้แก่           
            4.2.1 ส่วนปฏิบัติการ (Operations) มีหน้าที่ปฏิบัติการตามยุทธวิธี จัดสรรและ
ก ากับดูแลทรัพยากรในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Direct Tactical Actions) 
            4.2.2   ส่วนแผนงาน (Planning) มีหน้าที่หลักในการจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
(Incident Action Plan: IAP) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนายุทธวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรวบรวม ประเมินผลข้อมูล และรักษาสถานะของทรัพยากร (Prepare action 
Plan – maintain recourse and situation status) 
           4.2.3   ส่วนสนับสนุน (Logistics) รับผิดชอบจัดหา สนับสนุนทรัพยากรและการ
บริการที่จ าเป็นในการสนับสนุนการตอบโต้เหตุการณ์ (Provide support)  
         4.2.4 ส่วนบริหาร (Finance/Administration) มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน จัดท าบัญชี จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
และประเมินค่าใช้จ่าย (Cost Accounting and Procurements)  
 ทั้งนี้ 4 ส่วนภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นโครงสร้างหน้าที่พ้ืนฐานภายใต้ระบบ
การบัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป หรือเม่ือมีการเผชิญเหตุสาธารณภัย แต่อย่างไรก็ตาม การ
ก าหนดโครงสร้างดังกล่าวจะเต็มรูปแบบหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และจ าเป็นในแต่ละ
เหตุการณ์เป็นส าคัญ ในประเด็นนี้จึงสะท้อนคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ ICS ในส่วนของโครงสร้าง
องค์กรแบบ Modular ได้อย่างชัดเจน 
 การบัญชาการ (Command Structure) โครงสร้างการบัญชาการเพ่ือบริหารจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามระบบ ICS มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. การบัญชาการเดี่ยว (Single Command) เป็นโครงสร้างการบัญชาการพ้ืนฐานที่ผู้
บัญชาการเหตุการณ์จะรับผิดชอบบริหารจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดโดยล าพัง 
 2. การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึงการจัดการเหตุการณ์ที่หลาย
หน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่มาจากหลายขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ สามารถ
ประสานแผน การท างานในที่เกิดเหตุร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การท างานเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ การบัญชาการร่วมจะท าให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สามารถตัดสินใจภายใต้
โครงสร้างการบัญชาการเดี่ยวได้ (Single Command Structure) ถึงแม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะมาจาก
หลากหลายหน่วยก็ตาม ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นจะต้องรักษาไว้ซึ่งเอกภาพใน
การบังคับบัญชา (Unity of Command) โดยจะต้องรับมอบหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหัวหน้าเพียง    
ผู้เดียวเช่นกัน 
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 ส าหรับเหตุการณ์ขนาดเล็กการบัญชาการเดี่ยวอาจถูกน ามาใช้ กล่าวคือหัวหน้าหน่วยที่
มาถึงที่เกิดเหตุหน่วยแรก หรือเป็นผู้ เผชิญเหตุจะท าหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Commander: IC) จนกว่าจะได้รับการแทนที่ด้วยการถ่ายโอนอ านาจการบัญชาการ กรณีการ
บัญชาการเดี่ยวนี้ IC จะเป็นผู้ท าหน้าที่ก ากับการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบหลักของ ICS 
รวมทั้งภารกิจอ่ืน ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรของ ICS สามารถที่จะขยายเพ่ิมหรือลด
ขนาดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ในทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่
หรือเล็ก และสลับซับซ้อนเพียงใด จะต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการใน
พ้ืนที่เกิดเหตุ จนกว่าอ านาจในการสั่งการถูกมอบหมายหรือโอนไปยังผู้ที่มีความเหมาะสม 
 ส่วนปฏิบัติการ (Operations Section)  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอ านวยการและประสานการปฏิบัติทางยุทธวิธี โดยจะ
ด าเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ที่ส่วนแผนงานจัดท าขึ้น 
รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัย และรายงานสถานการณ์ให้ผู้
บัญชาการเหตุการณ์ทราบ ส่วนปฏิบัติการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ 
(Operation Section Chief: OSC) 
 โครงสร้างของส่วนปฏิบัติการจะพัฒนาโดยขยายตัวจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-Up) 
จากระดับพ้ืนที่ (Division)/กลุ่มภารกิจ (Group) จนถึงระดับแผนก (Branch) ทั้งนี้การขยาย
โครงสร้างของส่วนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละเหตุการณ์ โดยปกติส่วน
ปฏิบัติการมักเป็นหน่วยแรกที่ไปถึงท่ีเกิดเหตุ 
 นอกจากนี้ส่วนปฏิบัติการยังรับผิดชอบพ้ืนที่จุดระดมทรัพยากร (Staging Area) ซึ่งเป็น
สถานที่เตรียมพร้อมทรัพยากรทั้งก าลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความพร้อมเพ่ือรอรับการมอบหมาย
ภารกิจในการออกปฏิบัติการทางยุทธวิธี ส าหรับในบางเหตุการณ์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้อากาศยาน 
ส่วนปฏิบัติการอาจมีหน่วยปฏิบัติการทางอากาศ (Air Operation Branch) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย 
 ส าหรับการจัดโครงสร้างองค์กรการปฏิบัติของส่วนปฏิบัติการอาจท าได้หลายรูปแบบ ดังนี้   
 1. พื้นที่ (Division) เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งตามพ้ืนที่ / สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ทั้งนี้ การแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ในการปฏิบัติงานก็เพ่ือจ ากัดขอบเขตของเหตุการณ์ให้อยู่ภายใต้
ศักยภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เช่น ไฟป่า การแบ่งโครงสร้างหน่วยปฏิบัติอาจแบ่งเป็น
หน่วยดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ไฟป่าทิศเหนือ ทิศใต้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นของช่วง
การควบคุมของแต่ละพ้ืนที่ ก็ยังคงยึดหลักช่วงของการควบคุมที่เหมาะสม เช่นกัน 
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ส่วนปฏิบัติการ 

Division A 

 

Division B 

 

AA BB

แผนภาพที่ 2-4 แสดงโครงสร้างองค์กรแบ่งตามพ้ืนที่ (Division) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. กลุ่มภารกิจ (Group) เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรส่วนปฏิบัติการตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมาย (Functional) โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่ กลุ่มภารกิจที่ส าคัญ อาทิ กลุ่ม
ภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มภารกิจค้นหาและกู้ภัย กลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
แผนภาพที่ 2-5 แสดงโครงสร้างองค์กรแบ่งตามกลุ่มภารกิจ (Group) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 3.พื้นที่และกลุ่มภารกิจ (Division and Group) เป็นโครงสร้างการจัดองค์กรส่วน
ปฏิบัติการที่บูรณาการทั้งการแบ่งตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์และกลุ่มภารกิจเข้าด้วยกัน การจัด
โครงสร้างวิธีนี้มักใช้ในกรณีที่ เหตุการณ์มีความซับซ้อนและต้องการส่วนปฏิบัติการที่สามารถ
สนองตอบต่อภารกิจความรับผิดชอบเฉพาะด้าน ขณะเดียวกันพ้ืนที่เกิดเหตุยังครอบคลุมพ้ืนที่เป็น
บริเวณกว้าง 

ส่วนปฏิบติัการ 

กลุ่มภารกิจ 

ดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 

 

กลุ่มภารกิจ 

คน้หาและกูภ้ยั 

 
กลุ่มภารกิจ 

รกัษาความปลอดภยั 
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แผนภาพที่ 2-6 แสดงโครงสร้างองค์กรแบ่งตามพ้ืนที่และกลุ่มภารกิจ (Division and Group) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. แผนก (Branch) เป็นโครงสร้างองค์กรส่วนปฏิบัติการที่อาจตั้งขึ้นโดยแบ่งตามพ้ืนที่
หรือภารกิจ แผนกซึ่งแบ่งตามพ้ืนที่อาจเกิดจากการขยาย /เพ่ิมช่วงการควบคุม หากเป็นกรณีแผนก
ตามภารกิจอาจเกิดจากการจัดการภารกิจที่มีความหลากหลาย 
 
แผนภาพที่ 2-7 แสดงโครงสร้างองค์กรแบ่งตามแผนก (Branch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนปฏิบัติการ 

กลุ่มภารกจิสขุภาพ & 
ความปลอดภัย 

 

กลุ่มงานทั่วไป 

 

Division A 

(ฝั่งตะวันออก) 

 

ผู้เช่ียวชาญด้านน า้ ผู้เช่ียวชาญด้านไฟฟ้า 

ส่วนปฏิบัติการ 

Branch   บริหารฉุกเฉิน 

กลุ่มสุขภาพ 

& การแพทย์ 

Branch   กฎหมาย Branch สาธารณปูโภค 

กลุ่มแพทย์ 

เฉพาะทาง 

กลุ่มควบคุม 
ขอบเขต 

กลุ่มสอบสวน กลุ่มขนย้ายวัสดุ กลุ่มซ่อมบ ารุง 
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 5. หน่วยปฏิบัติการ (Unit) โครงสร้างของหน่วยปฏิบัติการอาจจัดรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ในการเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่เกิดเหตุ ดังนี้  
          ชุดปฏิบัติการผสม (Task Force) เป็นหน่วยปฏิบัติการที่มาจากหลากหลาย
หน่วยงานสังกัดแต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงของหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้หลากหลายภารกิจ อาทิ ดับเพลิง กู้ภัย ค้นหาและ
ช่วยชีวิต  
       ชุดปฏิบัติการทีม (Strike Force) เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มาจากหลายหน่วยงานเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายหรือภารกิจเดียวกัน มีการสื่อสารประเภทเดียวกัน เช่น หน่วยดับเพลิง
ที่มาจากหลายสถานีดับเพลิง 
       ชุดปฏิบัติการเดี่ยว (Single Recourse) เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งมาจากหน่วยงาน
เดียวและปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพียงภารกิจเดียว  
 ส่วนแผนงาน (Planning Section) 
 ในเหตุการณ์ที่มีขนาดของความรุนแรงน้อย ผู้บัญชาการเหตุการณ์มักจะเป็นผู้รับผิดชอบ
วางแผนด้วยตนเอง แต่เมื่อเหตุการณ์ขยายความรุนแรง ลุกลามมากขึ้น ผู้บัญชาการเหตุการณ์  
อาจจ าเป็นต้องก าหนดส่วนแผนงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ให้มีหน้าที่ในการรวบรวม และประเมิน
สถานการณ์ จัดท ารายงานสถานการณ์ และวิเคราะห์สถานะของทรัพยากรที่มีอยู่ขณะนั้น แล้วจัดท า
แผนเผชิญเหตุส าหรับแต่ละเหตุการณ์ (Incident Action Plan: IAP) ที่เกิดขึ้น 
ส่วนแผนงานสามารถจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นหน่วยย่อย 4 หน่วย ประกอบด้วย 
 1. หน่วยทรัพยากร (Resource Unit) รับผิดชอบในการรายงานตัว (Check - in) และ
รักษาสถานะของทรัพยากรทั้งก าลังคน และเครื่องมืออุปกรณ์ พัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ
ให้ส่งไปปฏิบัติงาน 
 2. หน่วยสถานการณ์ (Situation Unit) มีหน้าที่รวบรวม และประเมินผลข้อมูล
สถานการณ์ จัดเตรียมรายงานสถานการณ์ และรายงานสรุป 
 3. หน่วยเอกสาร (Documentation Unit) รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุ (Incident Action 
Plan: IAP) ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด 
 4. หน่วยถอนก าลัง (Demobilization Unit) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และ
ซับซ้อน หน่วยนี้จะรับผิดชอบวางแผนถอนก าลังทรัพยากรที่เสร็จสิ้นภารกิจให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ
เรียบร้อย และปลอดภัย  
 
 
 



47 

 ส่วนสนับสนุน (Logistics Section)  
 มีหน้าที่จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรที่
สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะเหล่านั้นเมื่อได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจากส่วน
ปฏิบัติการหรือตามแผนเผชิญเหตุที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งร่วมพัฒนาแผนเผชิญเหตุในส่วนของการ
สนับสนุนให้ส่วนปฏิบัติการ ทั้ งนี้หน้าที่หลักของส่วนสนับสนุน ประกอบด้ว ย การสื่อสาร  
การบริการทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ การจัดหาอาหาร น้ าดื่ม และสุขอนามัยส าหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน  วัสดุ / อุปกรณ์  การจัดเตรียมสถานที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การสนับสนุนภาคพ้ืนดิน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ อาจจ าเป็นต้องแบ่ งโครงสร้างส่วนสนับสนุน
ออกเป็น 2 สาขาหลัก กล่าวคือ 
 1. สาขาบริการ (Service Branch) ประกอบด้วย   
  1.1 หน่วยสื่อสาร (Communication Unit) รับผิดชอบจัดท าแผนการสื่อสาร วิธีการ
สื่อสาร แจกจ่ายอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนระบบสื่อสาร รวมทั้งจัดตั้งและก ากับดูแลศูนย์การสื่อสาร 
(Incident Communication Center) และสถาปนาระบบสื่อสาร 
  1.2 หน่วยบริการทางการแพทย์ (Medical Unit) มีหน้าที่จัดท าแผนการบริการทาง
การแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น (First Aid and light medical treatment)  
แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานใน ณ พื้นที่เกิดเหตุ  
  1.3 หน่วยเสบียง (Food Unit) รับผิดชอบการจัดหาอาหารและน้ าดื่มส าหรับเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
 2. สาขาสนับสนุน (Support Branch)    
   2.1 หน่วยพัสดุ (Supply Unit) มีหน้าที่ก าหนดประเภท/ชนิด และจ านวนของวัสดุ /
อุปกรณ์ ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติ รวมถึงรับผิดชอบจัดซื้อ จัดหา จัดเก็บ และแจกจ่ายวัสดุ /อุปกรณ์ 
และจัดระบบคงคลัง  
  2.2 หน่วยจัดเตรียมพ้ืนที่สนับสนุนการปฏิบัติการ (Facilities Unit) รับผิดชอบจัดตั้ง
และเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแต่งตั้งผู้จัดการเพ่ือดูแลฐาน (Incident 
Base) และแค้มป์ (Camps) ตลอดจนรักษาความปลอดภัยในสถานที่ และบริเวณที่เกิดเหตุโดยรวม 
รวมทั้งให้บริการด้านอื่น ๆ อาทิ สุขอนามัย ระบบไฟฟ้า และการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ดังกล่าว
อีกด้วย 
  2.3 หน่วยสนับสนุนภาคพ้ืนดิน (Ground Support Unit) รับผิดชอบจัดท าแผนการ
ขนส่ง (Transportation Plan) อ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง การจัดหาเชื้อเพลิงส าหรับพาหนะ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบขนส่งเคลื่อนย้ายบุคลากร เสบียง รวมทั้งวัสดุ  / อุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติการ 
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แผนภาพที่ 2-8 แสดงโครงสร้างองค์กรของส่วนสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนบริหาร (Finance/Administration Section)  
 เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉิน ส่วนนี้จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ต่อรองเรื่องสัญญาต่าง ๆ คิดค านวณหาต้นทุนในการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมด 
รวมทั้งค านวณมูลค่าความเสียหาย ค่าชดเชย การชดใช้ความเสียหายตามระเบียบ ทั้งนี้ส่วนการ
บริหารจะปฏิบัติงานใกล้ชิดกับส่วนสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติการ ส าหรับโครงสร้างของส่วนบริหารในกรณีเหตุการณ์ขนาดใหญ่ อาจมีการแบ่ง
โครงสร้างออกเป็นหน่วยย่อยรับผิดชอบเฉพาะด้าน ดังนี้ 
 1. หน่วยบันทึกเวลา (Time Unit) บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือไว้ค านวณ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
 2. หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Unit) มีหน้าที่จัดซื้อ / จัดหา / ด าเนินการเช่า
เครื่องมือ / อุปกรณ์ จัดท าข้อตกลงทางการเงิน รวมทั้งรับผิดชอบในการบันทึกเวลาการใช้เครื่องมือ / 
อุปกรณ์ดังกล่าว 
 3. หน่วยชดเชย/เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Compensation/Claims Unit) รับผิดชอบ
ค านวณค่าชดเชย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  3.1 การชดเชย – รับผิดชอบในการตรวจความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับค่าชดเชย
ของพนักงาน และเก็บบันทึกการได้รับบาดเจ็บและหรือเจ็บป่วยที่เก่ียวกับเหตุฉุกเฉิน 

สาขาบริการ สาขาสนับสนุน 

- หน่วยส่ือสาร 
- หน่วยบริการ 

   ทางการแพทย์ 
- หน่วยเสบียง 

- หน่วยพสัดุ 
- หน่วยจัดเตรียมทีส่นับสนุน 

   ปฏิบัติการ 

- หน่วยสนับสนุนภาคพืน้ดิน 

ส่วนสนับสนุน 
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  3.2 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน – สืบสวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณี
ทรัพย์สินเสียหายที่เก่ียวข้องกับเหตุฉุกเฉิน 
 4. หน่วยค่าใช้จ่าย (Cost Unit) รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ประมาณการค่าใช้จ่าย และเสนอแนะแนวทางลด/ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

5. ระบบการจัดการฉุกเฉินแห่งชาติ (National Incident Command System: 
NIMS) 
 1.  ความเป็นมา 
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ออกค าสั่ง เรื่อง การ
จัดการเหตุฉุกเฉินในประเทศ (Management of Domestic Incident) สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Secretary for Homeland Security) พัฒนาระบบการจัดการ
เหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และมอบหมายให้เป็นผู้ให้การสนับสนุนระบบดังกล่าว ระบบการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติได้ก าหนดรูปแบบที่มีความสอดคล้องกันทั่วประเทศเพ่ือช่วยให้รัฐบาลกลาง (Federal) 
รัฐบาลแห่งรัฐ (State) ชนเผ่าพ้ืนเมืองอเมริกา (Tribal) และรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) 
รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และภาคเอกชน สามารถร่วมท างานกันเพ่ือป้องกัน ปกป้อง ตอบ
โต้ ฟ้ืนฟู และบรรเทาผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องกังวลถึงสาเหตุ ขนาด สถานที่ 
หรือความยุ่งยากและซับซ้อนของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556) 
ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติไม่ใช่แผนปฏิบัติการส าหรับการจัดการเหตุฉุกเฉินหรือแผนจัดสรร
ทรัพยากร แต่เป็นระบบหลักที่ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ กรอบความคิด หลักการ ศัพท์มาตรฐาน
เดียวกันและกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานขององค์กรที่จะช่วยให้การจัดการเหตุฉุกเฉินร่วมกัน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล จากเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 และ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูพายุเฮอร์ริเคนในปี 2458 และปี 2549 ย้ าให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอบ
โต้เหตุฉุกเฉินและกระบวนการประสานงานทั่วทั้งประเทศเพ่ือให้ได้วิธีการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่
มีลักษณะครอบคลุมครบวงจร สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ได้ในทุกระดับของขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
พ้ืนที่รับผิดชอบและในทุกกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สามารถน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพของจ้าหน้าที่ด้าน
การจัดการเหตุฉุกเฉิน / ด้านการปฏิบัติการตอบโต้และสถานการณ์ภัยพิบัติ ทุกประเภท และทุก
ระดับความรุนแรง  
 
 
 



50 

 2.  กรอบความคิดและหลักการ 
    ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการน ากรอบการจัดการ
เหตุฉุกเฉินกรอบเดียวกันไปใช้เป็นประโยชน์จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการเหตุฉุกเฉิน / ด้านการ
ปฏิบัติการตอบโต้มีระบบที่มีความยืดหยุ่นแต่มีมาตรฐานใช้ส าหรับด าเนินกิจกรรมการจัดการและการ
ปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
           องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติสามารถที่จะปรับ
ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ตั้งแต่เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในท้องถิ่นไปถึงเหตุฉุกเฉินที่จ าเป็นต้อง
น าข้อตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรัฐ (Interstate Mutual Aid) มาใช้และ
รวมถึงเหตุฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องมีการประสานงานกับรัฐบาลกลางเพ่ือให้เข้าร่วมในการปฏิบัติการตอบ
โต้ ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้
กับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภทและทุกขนาด รวมถึงเหตุฉุกเฉินที่จ า เป็นต้องอาศัยการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ขอบเขตอ านาจหน้าทีและพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   2.2 การสร้างมาตรฐานปฏิบัติ (Standardization) 
    ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินได้ก าหนดชุดของโครงสร้างองค์กรที่มีมาตรฐานที่จะ
ช่วยในการปรับปรุง การบูรณาการ และการเชื่อมโยงระหว่างขอบ เขตอ านาจหน้าที่และพ้ืนที่
รับผิดชอบโดยเริ่มต้นด้วยการวางรากฐานร่วมกันในการเตรียมความพร้อมและการวางแผน ท าให้เกิด
การประสานเชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกแง่มุมของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น  
นอกจากนี้ยังได้บัญญัติศัพท์มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมการใช้ศัพท์ร่วมกัน ช่วยให้การ
ประสานงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.  องค์ประกอบของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (NIMS Components)  
   3.1 การเตรียมความพร้อม  
      การเตรียมความพร้อมมุ่งเน้นส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การวางแผน ขั้นตอน
ปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติมาตรฐาน การฝึกอบรมและการฝึกซ้อม การก าหนดคุณสมบัติของ
เจ้าหน้าที่ การออกใบรับรองให้เข้าร่วมปฏิบัติงานและประกาศนียบัตร การออกหนังสือรับรอง
คุณภาพและสมรรถนะของเครื่องมืออุปกรณ์ และรวมไปถึงการประเมินผลและกระบวนการแก้ไข
ปรับปรุง ด้วยเหตุที่การเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานในการจัดการและการด าเนินกิจกรรม
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ดังนั้น กรอบความคิดและหลักการที่ประกอบขึ้นเป็นฐานส าหรับการเตรียมพร้อม 
จึงเป็นการบูรณาการกรอบความคิดและหลักการขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติเข้าด้วยกัน  
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    3.1.1 วิธีการที่เป็นเอกภาพ (Unified Approach) 
       การเตรียมความพร้อมจ าเป็นต้องให้วิธีการที่เป็นเอกภาพในการจัดการและ
ด าเนินกิจกรรมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จึงจ าเป็นต้องมีการผนวกการเตรียมพร้อมเข้ากับการสื่อสารและ
การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากร การบัญชาการและการบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ 
    3.1.2 ระดับความสามารถ 
    การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่อง ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการเสริมสร้างและธ ารง
รักษาขีดความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉินและการด าเนินกิจกรรมตอบโต้อย่างเต็มรูปแบบ
เพ่ือให้ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
พ้ืนที่รับผิดชอบและองค์กรต่าง ๆ ควรต้องก าหนดความคาดหวังเกี่ยวกับขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและทรัพยากรที่จะได้รับทั้งในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการเกิดเหตุฉุกเฉิน การจัดท า
รายการและการจ าแนกประเภททรัพยากรที่มีอยู่เพื่อใช้ในการจัดการเหตุฉุกเฉินหรือเพ่ือสนับสนุนการ
จัดงานตามที่วางแผนไว้  
    3.2 การสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ 
    ในการจัดการเหตุฉุกเฉินและการปฏิบัติการตอบโต้ จ าเป็นต้องพ่ึงพาการสื่อสารและ
ระบบสารสนเทศเพ่ือผลิตและแจกจ่ายภาพรวมสถานการณ์และการปฏิบัติการร่วม (Common 
Operating Picture : COP) ไปยังศูนย์บัญชาการและศูนย์ประสานงานทั้งหมดในคราวเดียวกัน ระบบ
การจัดการเหตุฉุกเฉิน ได้อธิบายถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีกรอบที่เป็นมาตรฐานส าหรับการสื่อสาร
และเน้นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีวิธีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมของเหตุฉุกเฉินเพ่ือช่วยให้ผู้มีอ านาจ
หน้าที่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ องค์ประกอบส่วนนี้มีรากฐานมา
จากกรอบความคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถในการท างานข้ามระบบความเชื่อถือได้ ความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนขนาดระบบ ความสามารถในการน าไปใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้ รวมถึง
ความสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว หากระบบล้มเหลว และการมีระบบส ารองท างาน
ควบคู่กับระบบหลักของระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ 
  3.3 การบริหารจัดการทรัพยากร 
  ทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร เครื่องมือหรือวัสดุ  เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการจัดการเหตุวิกฤต การไหลเวียนของทรัพยากรจะต้องด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นและสามารถปรับให้เข้ากับสภาวการณ์ของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน
แห่งชาติได้ก าหนดกลไกมาตรฐานและสร้างกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือน ามาใช้ในระบบ
ความต้องการ การสั่งซื้อและการได้มา การระดมและการใช้ประโยชน์ การติดตามและการรายงาน 
การน าคืนและการถอนก าลัง การเบิกหักผลักส่ง และการจัดการวัสดุคงคลัง 
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  3.4 การบัญชาการและการจัดการ 
  องค์ประกอบด้านการจัดการและการจัดการของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ได้รับการออกแบบมาเพ่ือช่วยให้การจัดการเหตุฉุกเฉินและการประสานงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยการก าหนดโครงสร้างของการจัดการเหตุฉุกเฉินให้มีลักษณะยืดหยุ่นและเป็น
มาตรฐาน โครงสร้างดังกล่าวนี้มีพ้ืนฐานมาจากส่วนประกอบหลักขององค์กรสามด้านคือ ระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) ระบบการประสานงานเชิงพหุภาคี 
(Multiagency Coordination System) และระบบการบริหารจัดการข้อมูลสาธารณะ (Public 
Information)  
  3.5 การบริหารจัดการระบบอย่างต่อเนื่องและการบ ารุงรักษา 
      3.5.1 ศูนย์บูรณาการแห่งชาติ (National Integration Center) 
       จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้มั่นใจในการตรวจสอบการบริหารจัดการระบบการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบ ารุงรักษาระบบสั่งการให้ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอกับ
กระทรวงต่าง ๆ ในระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาลแห่งรัฐ ชนเผ่าพ้ืนเมืองอเมริกัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในระดับท้องถิ่น รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชน ศูนย์บูรณาการแห่งชาติได้ก าหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction) แนวทางในการก ากับดูแลและแนวทางการประสานระบบการ
บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์บูรณาการแห่งชาติยังท าหน้าที่ก ากับดูแลแผนงานและ
ประสานงานกับทุกภาคส่วน แนะน าและสนับสนุนให้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และพ้ืนที่รับผิดชอบ 
รวมถึงการทบทวนและรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมและข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการฝึกซ้อมด้วย 
       3.5.2 เทคโนโลยีรองรับระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
     ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีและระบบในการท างาน
มากขึ้ น  และจะต้องปรั บระบบการจั ดการ เหตุฉุ ก เฉิ นแห่ งชาติ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ซึ่ งศู นย์ 
บูรณาการแห่งชาติร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ  
ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเหตุฉุกเฉินอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการท าวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ 
 คู่มือภาคสนามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System Field 
Guide) 
 เป็นแนวทางการปฏิบัติ(ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน)ภายใต้ระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ที่มีหน้าที่ตามโครงสร้างของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยแยกเป็นแต่ละต าแหน่งที่
ส าคัญ ดังนี้  
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 1.  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander)  
     คือผู้รับผิดชอบการบัญชาการเหตุการณ์ และการปฏิบัติตลอดระยะเวลาในต าแหน่งและ
สิ้นสุดเมื่อมีการส่งมอบหน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ (ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต,2555)  
  1.1 การบัญชาเหตุการณ์ ได้แก่ การมอบหมายหน้าที่และภารกิจตามโครงสร้าง  
การปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรด้านอ่ืน ๆ เบื้องต้นกรณีไม่ได้แต่งตั้งหรือมอบหมาย การรับรายงานตัว
หัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้าง 
  1.2 การประเมินสถานการณ์และล าดับความส าคัญภารกิจ ได้แก่ การตั้งชื่อเหตุการณ์ 
การเรียงล าดับความส าคัญของภารกิจ การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เช่น ห้องวิทยุสื่อสาร การรับ
รายงาน ห้องประชุม ห้องแถลงข่าวและประสานงาน ห้องรายงานตัวและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การ
ก าหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติในภาพรวม การจัดท าและอนุมัติแผนปฏิบัติการ และการจัดคน
เข้าโครงสร้างบุคลากรตามความเหมาะสม  
  1.3 การประเมินความต้องการของทรัพยากรและด าเนินการจัดหา ได้แก่  การ
ประสานงานภารกิจฉุกเฉินทุกประเภท การจัดการให้เกิดระบบความปลอดภัย การอนุมัติการร้องขอ
ทรัพยากร การอนุมัติและรับรองการจัดหางบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน การควบคุมและประเมิน
การปฏิบัติตามแผนที่สอดคล้องตามสถานการณ์ 
  1.4 การประสานงานองค์กร / หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การหารายละเอียดเหตุการณ์ 
การอนุมัติข่าวสารสาธารณะ การอนุมัติการสนับสนุนทรัพยากรและหน่วยปฏิบัติการเมื่อเหมาะสม 
 2.  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Information Office: PIO) 
   มีหน้าที่จัดท าและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ไปยังสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพียงหนึ่งคนที่ได้รับมอบหมาย
งานต่อหนึ่งเหตุการณ์ ซึ่งรวมถึงเหตุฉุกเฉินภายใต้หน่วยบัญชาการร่วม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สามารถมีผู้ช่วยได้ตามความจ าเป็น และผู้ช่วยเหล่านั้นอาจมาจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ 
หรือจากพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
  2.1 สอบถามผู้บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ หากมีข้อจ ากัดเก่ียวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
  2.2 จัดท าเอกสารเพื่อใช้ในการแถลงข่าว 
  2.3 รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ เกี่ยวกับการให้ข่าว 
  2.4 แจ้งสื่อมวลชนและด าเนินการแถลงข่าว 
  2.5 จัดชมสถานที่ จัดการสัมภาษณ์ หรือการบรรยายสรุป หากได้รับการร้องขอ 
  2.6 รับฟังสรุปเหตุการณ์และร่วมงานแผนกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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  2.7 รับข่าวสารจากสื่อมวลชนที่อาจน ามาใช้ในการวางแผนด าเนินการตอบโต้เหตุ จัดท า
สรุปขา่ว หรือจัดท าบอร์ดแสดงข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ให้เป็นระยะ ๆ  
  2.8 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.9 จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วม (Joint Information Center: JIC) หากจ าเป็น 
  2.10 บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและจัดเตรียมเผยแพร่ข่าวให้สื่อมวลชนและเจ้าที่ที่ร่วม
ปฏิบัติงานรับทราบ 
  2.11 ประสานและขอการอนุมัติจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ก่อนเผยแพร่ข่าวสาร 
  2.12 ประเมินกระแสของสาธารณชนต่อข่าวสารต่าง ๆ  
 3.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer: SO) 
   มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายและไม่ปลอดภัย 
จัดท ามาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สามารถแก้ไขสภาพการท างาน หรือการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยผ่านสายการบังคับบัญชาปกติ และสามารถใช้อ านาจฉุกเฉินเพ่ือป้องกันหรือ
หยุดการกระท าที่ไม่ปลอดภัยได้ทันทีหากจ าเป็น มีการติดตามสถานการณ์และแผนการด าเนินงาน
ตลอดเวลา จัดท าและก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในบริเวณการท างานและสุขภาพ 
รวมทั้งก าหนดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในแต่ละแผนปฏิบัติการเฉพาะเหตุ ซึ่งในแต่ละเหตุ
ฉุกเฉินจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพียงหนึ่งคน แต่อาจมีผู้ช่วยได้หลายคนตามความจ าเป็น โดยมี
หน้าที่ ดังนี้ 
  3.1 ในช่วงระหว่างการระงับเหตุเบื้องต้น ต้องมีการบันทึกกระบวนการวิเคราะห์
อันตรายซึ่งประกอบด้วย การบ่งชี้อันตราย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เขตควบคุม (Control Zone) 
และบริเวณช าระล้างสิ่งปนเปื้อน (Decontamination Area) 
  3.2 การประชุมวางแผนร่วมกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือระบุข้อควรค านึงใน
เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในแผนการปฏิบัติงานของแต่ละวัน 
  3.3 ทบทวนแผนเผชิญเหตุในส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
  3.4 ใช้อ านาจฉุกเฉินเพ่ือป้องกันหรือระงับการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย 
  3.5 สืบสวนหาสาเหตุของสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ปลอดภัย 
  3.6  จัดเตรียมและก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนความปลอดภัยทั้งด้านสถานที่
ปฏิบัติและสุขภาพ ตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย แผนความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติการและ
สุขภาพควรประกอบด้วย การประเมินอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของแต่ละพ้ืนที่ แผนการ
ปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมและสมบูรณ์ ข้อก าหนดในการฝึกอบรมบุคลากร เกณฑ์การเลือกอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล ข้อก าหนดในการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัยของบุคลากร แผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติการ มาตรการควบคุมพ้ืนที่ปฏิบัติการ ขั้นตอนการเข้า
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ไปในพ้ืนที่ที่มีบริเวณอับอากาศในกรณีที่จ าเป็น การบรรยายสรุปก่อนเข้าในพ้ืนที่เบื้องต้นและตาม
ความจ าเป็น การจัดประชุมแก่ผู้เข้าร่วมตอบโต้เหตุทุกคนก่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัย การรับประกันคุณภาพเพ่ือประสิทธิผลของแผนความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่
ปฏิบัติการ 
  3.7 มอบหมายงานให้ผู้ช่วย และบริหารจัดการหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยใน
ระหว่างการตอบโต้เหตุ 
  3.8 ทบทวนและเห็นชอบกับแผนการบริการทางการแพทย์ 
  3.9 จัดท าบันทึกการปฏิบัติงาน 
 4.  เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer: LO) 
  ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลายพ้ืนที่รับผิดชอบหรือหลายหน่วยงานอาจมีความ
จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ประสานงานในทีมบัญชาการซึ่งท าหน้าที่เป็นจุดติดต่อประสานงานของตัวแทน
จากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนรับผิดชอบ
ต่าง ๆ ในเหตุการณ์ฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่ประสานงานเพียงหนึ่งคนและอาจมีผู้ช่วยได้ตามความจ าเป็น 
โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
  4.1 เป็นจุดติดต่อประสานงานส าหรับตัวแทนจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและ
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือต่าง ๆ  
  4.2 ประชุมวางแผนร่วมกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะ ๆ  
  4.3 บ่งชี้ตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งเครือข่ายการสื่อสารและต าแหน่งที่อยู่ 
  4.4 จัดท ารายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อของหน่วยงานต่าง  ๆ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วน
รับผิดชอบ 
  4.5 สื่อสารกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ของหน่วยงานต่าง ๆ  
  4.6 ติดต่อประสานงานต่อเนื่องกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.7 เตรียมข้อมูลที่จ าเป็นของหน่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์บัญชาการ 
  4.8 อาจมีการแต่งตั้งผู้ช่วยในกรณีท่ีจ าเป็น 
  4.9 รับรายงานตัวจากตัวแทนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ / สนับสนุนจากต่าง
พ้ืนที่ ณ ศูนย์บัญชาการท่ีเกิดเหตุ 
  4.10 ช่วยจัดระบบประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
  4.11 รับทราบข้อมูลด้านจ านวน สภาพและประเภทของผู้บาดเจ็บ ความขาดแคลนใน
ด้านต่าง ๆ และภาพรวมของสถานการณ์ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แก่หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนต่าง ๆ  
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  4.12 ติดตามการปฏิบัติงานที่อาจมีประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ และแจ้งหน่วยบัญชาการตามที่เห็นสมควร 
  4.13 ประชุมวางแผนร่วมกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ
ของทรัพยากร รวมถึงข้อจ ากัดและขีดความสามารถของทรัพยากรจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 
  4.14 ให้ข้อมูลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกลุ่มผู้มีส่วนรับผิดชอบ 
  4.15 ถ่ายทอดข้อมูลจากผู้บัญชาการเหตุการณ์สู่ทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  4.16 บันทึกกิจกรรมทั้งหมด  
 5.  หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ (Operation Section Chief)  
   มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ ด าเนินการตามแผน ประสานงานการสนับสนุนการด าเนินการด้านการปฏิบัติการ โดยมี
หน้าที่ ดังนี้ 
  5.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
  5.2 รายานตัว แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ สถานที่ท่ีก าหนดเพ่ือรับมอบหมายงาน 
  5.3 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ หรืออ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด เพ่ือแสดงตน 
  5.4 ท าความเข้าใจโครงสร้างองค์กร  
  5.5 รับฟังการสรุปงานจากผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือหัวหน้าส่วนปฏิบัติการคนปัจจุบัน  
  5.6 จัดองค์กร มอบหมายงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า แก่ทีมที่ท างานในพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ได้แก่ หัวหน้าสาขา หัวหน้าพื้นที่หรือกลุ่ม หัวหน้าหน่วย หัวหน้าทีมปฏิบัติงาน ผู้จัดการจุดระดมพล 
  5.7 วางแผนร่วมกับทีมผู้บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  5.8 ประชุมสรุปสถานการณ์ร่วมกับหัวหน้าทีมทุกทีม 
  5.9 ประเมินสถานการณ์ความพร้อม และทบทวนแนวทางปฏิบัติการ 
  5.10 อ านวยการด้านการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ 
  5.11 ประสานงานด้านการปฏิบัติการกับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  5.12 ประเมินทรัพยากร / บุคลากรและให้ค าแนะน าในการน าทรัพยากรและบุคลากร
ในการออกปฏิบัติงาน 
  5.13 รายงานสถานการณ์ด้านปฏิบัติการและเหตุการณ์พิ เศษต่อทีมผู้บริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
  5.14 จัดท าบันทึกของการปฏิบัติงาน 
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 6.  หัวหน้าส่วนวางแผน (Planning Section Chief) 
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม ประเมิน แจกจ่ายและใช้ข้อมูลส าหรับ
ประเมินสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและสถานะของทรัพยากรส่วนวางแผน สามารถจัดหน่วยงานย่อยได้ 4 
หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยทรัพยากร (Resources Unit) รับผิดชอบในการรายงานตัว และรักษาสถานะ
ของเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 2. หน่วยสถานการณ์ (Situation 
Unit) เป็นหน่วยที่รวบรวมและประเมินผลข้อมูลสถานการณ์ จัดเตรียมการแสดงสถานการณ์และ
รายงานสรุป จัดท าแผนที่ และแนวการเคลื่ อนตัวตามการคาดการณ์  3.  หน่วย เอกสาร 
(Documentation Unit) เป็นหน่วยที่เก่ียวข้องกับการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการเฉพาะเหตุ (Incident 
Action Plan: PAP) เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมด และให้บริการส าเนาเอกสาร 4. หน่วย
ถอนก าลัง (Demobilization Unit) เหตุการณ์ที่ใหญ่และซับซ้อน หน่วยนี้จะช่วยในการถอนก าลัง
ทรัพยากรที่ไม่ต้องปฏิบัติงานต่อไปให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ  
 หัวหน้าส่วนวางแผนมีหน้าที่ ดังนี้ 
  6.1 รับรายงานตัว (Check-in) เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 
  6.2 มอบหมายบุคลากรที่อยู่ ณ ที่เกิดเหตุ ให้ไปสังกัดต าแหน่งต่าง ๆ ตามระบบบัญชา
การณ์ตามท่ีเห็นสมควร 
  6.3 รวบรวมและประมวลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน 
  6.4 ก ากับดูแลการจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
  6.5 เตรียมข้อมูลให้ศูนย์บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ และหัวหน้าส่วนปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการ
เตรียมแผนเผชิญเหตุ 
  6.6 ร่วมประชุมวางแผนกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะ ๆ  
  6.7 จัดท ารายการข้อมูลที่ต้องการและแผนการรายงานข้อมูลส าหรับส่วนต่าง  ๆ ใน
ระบบบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ ส าหรับจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ 
  6.8 ประเมินความจ าเป็นในการเรียกใช้ทรัพยากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเพ่ือใช้
สนับสนุนการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
  6.9 ให้ข้อมูลผังองค์กรของส่วนวางแผนแก่หน่วยทรัพยากร รวมทั้งชื่อและต าแหน่งที่
บุคคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
  6.10 พิจารณามอบหมายงานแก่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคตามความจ าเป็น 
  6.11 รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางเลือก 
  6.12 จัดตั้งและยกเลิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (Strike Teams) หรือหน่วยเฉพาะกิจ 
(Task forces) ตามความจ าเป็น 
  6.13 จัดท าการคาดการสถานการณ์เป็นระยะ 



58 

  6.14 ประมวลและจัดแสดงรายงานสรุปสถานการณ์ 
  6.15 จัดท ารายงานสรุปสถานการณ์แก่ผู้ร้องขอ ตามความเหมาะสมและแจ้งให้ทีม
ปฏิบัติรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ส าคัญ 
  6.16 ประสานแผนจราจร ณ ที่เกิดเหตุ แผนการเดินเรือ และแผนสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้อยู่
ในแผนเผชิญเหตุ 
  6.17 ชี้แจงให้หน่วยงานในส่วนวางแผนทราบเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลเหตุฉุกเฉิน 
  6.18 เสนอแนะการลดและยุติการใช้ทรัพยากรแก่หน่วยบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ 
  6.19 จัดท าบันทึกการปฏิบัติงาน 
 7.  หัวหน้าหน่วยสถานการณ์ (Situation Unit Leader)  
    มีหน้าที่รวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับ
การรั่วไหลและการตอบโต้เหตุซึ่งรวมถึงการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสารเคมี
รั่วไหล ต าแหน่งปัจจุบันของสารเคมี ลักษณะการเคลื่อนตัว / การแพร่กระจายและผลกระทบต่อ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเตรียมข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือ
จัดท าแผนที่ของสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตและจัดเตรียมรายงานให้แก่หัวหน้าส่วนวางแผน
โดยมีหน้าที่ ดังนี้  
  7.1 รับฟังบรรยายสรุปและข้อสั่งการพิเศษจากหัวหน้าส่วนวางแผน 
  7.2 เข้าร่วมการประชุมวางแผนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  7.3 จัดเตรียมและจัดแสดงสถานะของเหตุการณ์เป็นระยะ 
  7.4 รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์เป็นระยะ และให้ทันต่อเหตุการณ ์
  7.5 เตรียมการคาดการณ์เป็นระยะตามท่ีจะมีการร้องขอจากหัวหน้าส่วนวางแผน 
  7.6 จัดท า จัดแสดงและแจกจ่ายข้อมูลทรัพยากร รวมทั้งข้อมูลของสถานการณ์ ตามที่
ต้องการในศูนย์ข่าวสารร่วม (Joint Information Center) 
  7.7 จัดท ารายงานสรุปสถานการณ์ ให้กับผู้ร้องขอตามความเหมาะสม 
  7.8 ให้บริการรูปภาพและแผนที่ที่เก่ียวข้อง 
 8.  หัวหน้าส่วนบูรณาการการจัดส่งก าลังบ ารุง (Logistics Section Chief) 
    หัวหน้าส่วนส่งก าลังบ ารุง เป็นสมาชิกของทีมปฏิบัติการ (General Staff) มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การบริการและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการตอบโต้เหตุ 
หัวหน้าส่วนส่งก าลังบ ารุงมีส่วนร่วมในการจัดท าและด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุตลอดจนการจัด
องค์กรและก ากับดูแลสาขา / หน่วยต่าง ๆ ภายในส่วนส่งก าลังบ ารุง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
  8.1 รับผิดชอบหน่วยงานในส่วนส่งก าลังบ ารุง 
  8.2 มอบหมายงานและชี้แจงหน้าที่ในเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วน 
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  8.3 แจ้งข้อมูล ชื่อ และต าแหน่งของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานในเบื้องต้นของส่วน
ส่งก าลังบ ารุงแก่หน่วยทรัพยากร 
  8.4 ร่วมประชุมจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
  8.5 ระบุความต้องการเกี่ยวกับการบริการและการสนับสนุน ส าหรับการปฏิบัติการที่ได้
วางแผนหรือคาดไว้ 
  8.6 ให้ความเห็นและร่วมทบทวนแผนการสื่อสาร แผนการแพทย์ฉุกเฉิน แผนการจราจร 
แผนการเดินเรือ และแผนอื่น ๆ  
  8.7 ประสานงานและด าเนินการในการร้องขอทรัพยากรเพ่ิมเติม 
  8.8 ทบทวนแผนเผชิญเหตุ และประเมินความต้องการของส่วนต่าง ๆ ส าหรับการ
ปฏิบัติการในช่วงต่อไป 
  8.9 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการให้บริการและการสนับสนุน 
  8.10 เตรียมการให้บริการและการสนับสนุนตามแผนเผชิญเหตุ 
  8.11 ประเมินความต้องการของการให้บริการและการสนับสนุนในอนาคต 
  8.12 รับแผนการถอนก าลังจากส่วนวางแผน   
  8.13 เสนอแนะการถอนก าลังทรัพยากรให้เป็นไปตามแผนถอนก าลัง 
  8.14 ดูแลด้านสวัสดิการและความปลอดภัยในการส่งก าลังบ ารุงของเจ้าหน้าที่ 
  8.15 จัดท าบันทึกของการปฏิบัติงาน 
 9.  หัวหน้าหน่วยสื่อสาร (Communication Unit Leader) 
   หัวหน้าส่วนสื่อสารปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าส่วนส่งก าลังบ ารุง โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ส าหรับการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ติดตั้งและทดสอบเครื่องมือสื่อสาร ก ากับดูแลการท างานของศูนย์สื่อสารเหตุฉุกเฉิน 
แจกจ่ายเครื่องมือสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสาร  
โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
  9.1 รับฟังบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนส่งก าลังบ ารุง 
  9.2 พิจารณาความต้องการของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในหน่วย 
  9.3 ให้ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพและข้อจ ากัดในส่วนการสื่อสาร 
  9.4 จัดท าและปฏิบัติตามแผนการสื่อสารในการตอบโต้เหตุ 
  9.5 ดูแลให้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารเหตุฉุกเฉิน  
  9.6 ติดตั้งระบบเชื่อมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และท่ีอยู่ของประชาชน 
  9.7 พิจารณาก าหนดสถานที่เหมาะสมในการรับ-ส่งข่าวสาร 
  9.8 ดูแลให้มีการติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสาร 
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  9.9 ดูแลให้มีระบบตรวจสอบจ านวนและการน าเครื่องมือสื่อสารไปใช้ 
  9.10 ดูแลให้มีการแจกจ่ายวิทยุมือถือส่วนบุคคลตามแผนการสื่อสารทางวิทยุ 
  9.11 เตรียมข้อมูลทางเทคนิค เกี่ยวกับ ความเพียงพอของระบบสื่อสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติการ ข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ต่อระบบการสื่อสาร ศักยภาพของเครื่องมือ จ านวนและประเภท
ของเครื่องมือที่มีการน ามาใช้ และปัญหาที่อาจพบจากการใช้เครื่องมือสื่อสาร 
  9.12 ก ากับดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยสื่อสาร 
  9.13 จัดท าบันทึกการใช้งานของเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดตามความเหมาะสม 
  9.14 ดูแลให้มีการทดสอบและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
  9.15 รับเครื่องมือสื่อสารกลับจากหน่วยที่ถอนก าลังกลับจากการปฏิบัติงาน 
  9.16 บันทึกการปฏิบัติงาน 
 10.  หัวหน้าหน่วยพัสดุ (Supply Unit Leader)  
      มีหน้าที่ในการจัดหาบุคลากร จัดซื้อเครื่องมือและวัสดุ รับ และจัดเก็บวัสดุส าหรับใช้
ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน จัดท าบัญชีวัสดุต่าง ๆ และให้บริการเครื่องมือและครุภัณฑ์ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
    10.1 รับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนส่งก าลังบ ารุง 
    10.2 เข้าร่วมในการวางแผนของส่วนส่งก าลังบ ารุง / สาขาสนับสนุน 
    10.3 เตรียมชุดเครื่องมือ / วัสดุให้กับส่วนวางแผน ส่วนส่งก าลังบ ารุงและส่วนการเงิน 
/ การบริหาร 
    10.4 พิจารณาก าหนดชนิดและจ านวนของวัสดุที่ได้รับ หรือต้องการการสนับสนุน 
    10.5 เตรียมการรับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้สั่งซื้อ 
    10.6 ทบทวนแผนเผชิญเหตุในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของหน่วยพัสดุ 
    10.7 จัดท าและปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
    10.8 สั่งซื้อ รับ แจกจ่ายและจัดเก็บวัสดุและเครื่องมือ ประสานด้านการสั่งซื้อ
ทรัพยากรและสัญญาจัดจ้างกับส่วนการเงิน / การบริหาร 
    10.9 รับและตอบรับการร้องขอด้านก าลังพล วัสดุและเครื่องมือ 
    10.10 จัดท าบัญชีวัสดุและเครื่องมือให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
    10.11 ประสานการให้บริการเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ 
    10.12 จัดท ารายงานต่อหัวหน้าส่วนส่งก าลังบ ารุง 
    10.13 บันทึกการปฏิบัติงาน 
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 11.  หัวหน้าหน่วยเสบียง (Food Unit Leader)  
      หัวหน้าหน่วยเสบียงปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการสาขาบริการ
หรือหัวหน้าส่วนส่งก าลังบ ารุง มีหน้าที่ประเมินความต้องการเกี่ยวกับการบริการอาหารตามสถานที่
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดเมนู การก าหนดสถานที่ประกอบอาหาร การเตรียมอาหาร การเสิร์ฟ การ
จัดหาน้ าดื่ม / น้ าใช้ และการดูแลทั่วไปในบริเวณการบริการอาหาร โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
    11.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
  11.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วย 
  11.3 รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้อ านวยการสาขาหรือหัวหน้าส่วนส่งบ ารุง 
  11.4 ก าหนดสถานที่การท างาน จุดบริการ และจ านวนก าลังพลที่ต้องให้บริการ 
  11.5 พิจารณาเลือกวิธีบริการอาหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  11.6 จัดหาเครื่องมือและวัสดุที่ต้องการใช้ในการบริการอาหาร 
  11.7 ติดตั้งเครื่องมือ / อุปกรณ์ในการจัดท าอาหาร 
  11.8 จัดเตรียมเมนูเพื่อให้บุคลากรได้รับอาหารครบหมู่ และมีความเสมอภาคกัน 
  11.9 ดูแลให้มีน้ าดื่มที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร 
  11.10 ดูแลให้มีการด าเนินการตามมาตรฐานการความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
  11.11 ก ากับดูแลผู้ประกอบการอาหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยเสบียง 
  11.12 จัดท ารายการอาหาร 
  11.13 จัดรายการอาหารสดที่ต้องการแก่หัวหน้าหน่วยพัสดุเพ่ือการสั่งซื้อ 
  11.14 จัดท าบันทึกการปฏิบัติการ 
   11.15 ส่งมอบเอกสารให้หน่วยเอกสาร 
 12.  ผู้ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteer Coordination) 
       ผู้ประสานงานอาสาสมัครมีหน้าที่จัดการและก ากับดูแลการท างานของอาสาสมัคร 
รวมไปถึงการรับสมัคร การฝึกหัด และการส่งเข้าท างาน ผู้ประสานงานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของ
ส่วนวางแผนและรายงานต่อหัวหน้าหน่ายทรัพยากร โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
     12.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
     12.2 ประสานกับหน่วยทรัพยากร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการส่งอาสาสมัคร
เข้าปฏิบัติงาน 
     12.3 ระบุทักษะและการฝึกอบรมที่ต้องการ 
     12.4 ตรวจสอบข้อก าหนดในการอบรมเท่าที่จ าเป็นกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ
หน่วยที่ร้องขออาสมัคร 
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     12.5 ประสานการฝึกอบรมทั้งนอกและในสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการส่งอาสาสมัครเข้าท างาน 
     12.6 ระบุและจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ตามที่ต้องการ 
     12.7 น าอาสาสมัครเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงาน 
     12.8 เรียกอาสาสมัครเพิ่มเติม หากจ าเป็น 
     12.9 รับสมัครอาสาสมัครเพ่ิมจากสื่อต่าง ๆ 
     12.10 ประเมิน อบรม และจัดสรรอาสาสมัครให้กับหน่วยที่ต้องการ 
   12.11 ประสานกับส่วนส่งก าลังบ ารุงเก่ียวกับท่ีพักและอาหารของอาสาสมัคร 
     12.12 ให้ความช่วยเหลืออาสาสมัคร กรณีมีความต้องการพิเศษอ่ืน ๆ 
     12.13 จัดท าบันทึกการปฏิบัติงาน 
     12.14 ส่งมอบเอกสารให้หน่วยเอกสาร 

6. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ประวัติความเป็นมา 
 นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ให้ข้อสันนิษฐานโดยสรุปว่า จังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นที่ตั้ง
อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 12 – 16) เชื่อมต่อจนถึงสมัยลพบุรี 
(พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) จากนั้นก็เริ่มเสื่อมอ านาจลงและแตกแยก อาจจะด้วยเหตุภัยธรรมชาติหรือ
สงคราม ประชาชนกระจายออกไปตั้งชุมชนเล็ก ๆ ตามป่าหรือชายแดนเรียกว่า “เขมรป่าดง” สมัยกรุง
ธนบุรี พ.ศ. 2319 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะด ารงพระยศเจ้าพระยาจักรี 
เสด็จฯ มาทรงจัดระเบียบการปกครองเมืองนางรอง รวบรวมผู้คนเมืองตลุง เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ และ
เมืองขุขันธ์ ก่อตั้งเป็นเมืองใหม่ ณ ชัยภูมิป่าทุ่งต้นแป๊ะเรียกว่า “เมืองแป๊ะ” คือเมืองบุรีรัมย์ปัจจุบัน  
ความชอบครั้งนี้ ได้รับพระราชทานพระอิสริยศ เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  พ.ศ. 2450 ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุง  หัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้มณฑลนครราชสีมาประกอบด้วย 3 เมือง 17 อ าเภอ คือ เมืองนครราชสีมา 10 อ าเภอ เมืองชัยภูมิ 3 
อ าเภอ และเมืองบุรีรัมย์ 4 อ าเภอ คือ นางรอง พุทไธสง  ประโคนชัย  และรัตนบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขต
การปกครองของจังหวัดสุรินทร์)ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม 
พ.ศ.  2476 ขึ้นยุบมณฑล และจัดระเบียบบริหารราชการ ออกเป็นจังหวัดและอ าเภอ เมืองบุรีรัมย์จึงมี
ฐานะเป็น “จังหวัดบุรีรัมย์” แต่นั้นเป็นต้นมา  
 จังหวัดบุรีรัมย์  หมายถึงเมืองแห่งความรื่นรมย์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญน่าเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณที่
มีอยู่มากมายกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งจังหวัด อีกท้ังยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม  
เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี และเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สวยงามและมีชื่อเสียง 
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นอกจากนี้ด้วยสภาพพ้ืนที่ตั้งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้มีความหลากหลายของเชื้อ
ชาติซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม จนท าให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปดังค าขวัญของ
จังหวัดที่ว่า  “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ าเมืองกีฬา”ขณะเดียวกัน
บุรีรัมย์ก็มีบทบาทส าคัญในด้านอุตสาหกรรมอีกสถานะหนึ่ง เพราะเป็นแหล่งผลิตหินก่อสร้างแหล่งใหญ่
ที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะในย่านอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอนางรอง และอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติฯ สามารถส่งหินจ าหน่ายให้แก่จังหวัดต่างๆในเขตภาคอีสานตอนล่างและภาคอ่ืนๆ 

 ต าแหน่งที่ตั้ง 
  จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14  องศา  15  
ลิปดาเหนือกับ 15 องศา 45 ลิปดาเหนือเส้นแวงที่ 102 องศา 30 ลิปดาตะวันออก กับ 103 องศา  45  
ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 385 กิโลเมตร ทางรถไฟ
ประมาณ 376  กิโลเมตร 

  
 
 



64 

 ขอบเขตจังหวัด 
  -  ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ 
  -  ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 
  -  ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
  -  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา 

 พื้นที่จังหวัด 
 จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น  10,393.945 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178.125 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 6.11 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 2.01 ของพ้ืนที่ประเทศไทย   

 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงทางตอนใต้ มีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก 
กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยความชันของพ้ืนที่ลาดลงจาก
ทิศใต้ลงไปทาง ทิศเหนือมีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสลับ ทาให้เกิดเป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขา และภูมิ
ประเทศท่ีเกิดจากภูเขาไฟ สรุปลักษณะสภาพพ้ืนที่ที่ส าคัญแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 
 1) พ้ืนที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ เป็นพ้ืนที่ลอนลึก ภูเขาและช่องเขาบริเวณเทือกเขาพนม
ดงรัก มีความสูงตั้งแต่ 200 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 25 
ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณด้านตะวันตกของอ าเภอหนองหงส์ ตอนใต้ของอ าเภอโนนสุวรรณ 
อ าเภอหนองกี่ อ าเภอนางรอง อ าเภอปะคา อ าเภอละหานทราย อ าเภอบ้านกรวด และอ าเภอโนนดินแดง 
 นอกจากนี้จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่เกิดจากการเลื่อนย้อนและมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก
บริเวณ ที่เป็นประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยมุดสอดลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกที่เป็นส่วนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยทาให้เกิดการยกตัวของแผ่นเปลือกโลก กลายเป็นเทือกเขาดง
รักและเกิดแนวภูเขาไฟ กระจายขนานอยู่ทางเหนือของเทือกเขาพนมดงรักตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพบมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ ภูเขาไฟที่พบใน
จังหวัดบุรีรัมย์ มีอายุแตกต่างกัน คือ ภูเขาไฟที่อยู่ใต้สุดใกล้เทือกเขาพนมดงรักจะมีอายุมากที่สุด และ
ภูเขาไฟที่อยู่ทางเหนือสุดห่างจากเทือกเขาพนมดงรักจะมีอายุน้อยที่สุด จากการเปรี ยบเทียบ
วิวัฒนาการที่ราบสูงโคราช ประมาณว่า ภูเขาไฟกระโดง ซึ่งอยู่ทางเหนือสุดคาดว่ามีอายุประมาณไม่
เกิน 1 ล้านปี ภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ 
  (1) ภูเขาไฟพนมรุ้ง อยู่ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
  (2) ภูเขาไฟอังคาร อยู่ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
  (3) ภูเขาไฟไปรบัด อยู่ในเขตอ าเภอประโคนชัย 
  (4) ภูเขาไฟหลุบ อยู่ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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  (5) ภูเขาไฟกระโดง อยู่ในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
  (6) ภูเขาไฟเขาคอก อยู่ในอ าเภอประโคนชัย 
 2) พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด ความสูงประมาณ 150-200 ม.รทก. พ้ืนที่จะ 
ทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 60 ของ
พ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณอ าเภอประโคนชัย อ าเภอพลับพลาชัย อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอห้วยราช 
อ าเภอลาปลายมาศ อ าเภอคูเมือง อ าเภอกระสัง อ าเภอบ้านด่าน และบางส่วนของอ าเภอนางรอง 
อ าเภอหนองกี่ อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอสตึก อ าเภอพุทไธสง อ าเภอนาโพธิ์ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอชานิ และอ าเภอแคนดง 
 3) พ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ามูล มีความสูงเฉลี่ยต่ากว่า 150 ม.รทก. ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณ
อ าเภอคูเมือง อ าเภอพุทไธสง อ าเภอสตึก อ าเภอนาโพธิ์ และอ าเภอแคนดง 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพอากาศ จัดอยู่ภายในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical 
Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เขตภูมิอากาศแบบสวันนา (Savanna Climate) 
ซึ่งเป็นลักษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดบุรีรัมย์ ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2528-2557) พบว่า ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งปี วัดได้ 1,199.2 
มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ยวัดได้ร้อยละ 96 ในเดือนกันยายน ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุด
เฉลี่ยวัดได้ร้อยละ 40 ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยรวมแล้วจังหวัดบุรีรัมย์ มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปีร้อย
ละ 75 ลักษณะอากาศเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด 
คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น  
3 ฤดู ดังนี้  
 1) ฤดูฝน (Rain Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับ
อิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลอันดามัน และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม 
และมีอิทธิพล ของร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องมรสุม (International Tropical Convergence 
Zone : ITCZ or Monsoon Trough) พาดผ่าน ทาให้เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็น
ต้นไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวัน
อาจไม่มีฝนตกเลย เรียกระยะนี้ว่า ระยะฝนทิ้งช่วง (Dry Spell) เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ าหรือ
ร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านตอนบน ของประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน
ตอนใต้ สาหรับในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ฝนจะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากร่องความ
กดอากาศต่ าหรือร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ใน
ฤดูนี้มักมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามามีอิทธิพล ต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เฉลี่ยปีละ 1-3 ลูก จากสถิติภูมิอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ฝนตกชุกมากที่สุด
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คือเดือนกันยายนวัดปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได้ 245.4 มิลลิเมตร รองลงมาคือเดือนสิงหาคม โดยวัด
ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได้ 178.0 มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งปี เท่ากับ 1,199.2 มิลลิเมตร 
 2) ฤดูหนาว (Winter Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดู
นี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมที่พัดออกจากความกด
อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสูงหรือ
มวลอากาศเย็น จะแผ่ปกคลุมตลอดฤดู อุณหภูมิจะลดต่ าลงทาให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปขึ้นอยู่
กับกาลังและขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า อากาศ
หนาวเย็นที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม วัดอุณหภูมิต่ าที่สุดได้ 13.4°ซ และ 13.0°ซ 
ตามล าดับ อุณหภูมิต่ าที่สุดที่วัดได้เท่ากับ 7.8°ซ ในเดือนธันวาคม ในฤดูนี้มักประสบปัญหาภัยแล้ง
เนื่องจากมีฝนลดน้อยลงอย่างมากจนถึงระดับไม่มีฝนตก ในฤดูนี้อาจมี คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อน
ตัวมาจากประเทศพม่าผ่านภาคเหนือของประเทศไทยเข้ามามีอิทธิพล ต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ 
ซึ่งอาจทาให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ แต่ปริมาณฝนจะไม่มากนัก 
 3) ฤดูร้อน (Summer Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลม
ที่พัด ปกคลุมในฤดูนี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันตก และมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจาก
ความร้อน (Heat Low) ปกคลุมตลอดฤดู ทาให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป บางวันมีอากาศร้อนจัด สามารถ
วัดอุณหภูมิ ได้สูงถึง 41°ซ ขึ้นไป จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
เดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากท่ีสุด อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยวัดได้ 41.8°ซ ค่าเฉลี่ยที่ 41.8°ซ 
ในฤดูนี้จะมีบางช่วงที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา จะเกิดการปะทะกับมวลอากาศร้อนที่
ปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว ท าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บางครั้งมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วย  
เรียกพายุชนิดนี้ว่า พายุฤดูร้อน (Summer Storm) ฝนที่ตกลงมาในฤดูนี้ยังมีปริมาณน้อยมักไม่
เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

 ปริมาณน้ าฝน 
 จังหวัดบุรีรัมย์ มีจ านวนวันฝนตกเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 115 วัน (ช่วง 100-141 วัน/ปี) โดยมี
ปริมาณน้ าฝนสะสมเฉลี่ยทั้งปี 1,119.2 มม. (ช่วง 717.5-1,524.7 มม./ปี) และมีปริมาณน้ าฝนสะสม
เฉลี่ยในช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม) เท่ากับ 833.4 มม. จังหวัดบุรีรัมย์แม้จะมีจ านวนวันฝน
ตกเฉลี่ยต่อปี และปริมาณน้ าฝนสะสมเฉลี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เนื่องจากมีปัจจัยส าคัญที่ทาให้เกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วงและฝนไม่ตกตามฤดูกาล เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นจะอยู่ในเขตเงา
ฝน โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อ าเภอพุทไธสง อ าเภอคูเมือง อ าเภอนาโพธิ์ และ
บางส่วนของอ าเภอสตึก อ าเภอแคนดง อ าเภอบ้านด่าน โดยมีแนวเทือกเขาพนมดงรัก และเทือกเขา
สันกาแพงขวางทิศทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และฝนจากพายุหมุนเขตร้อน ดังนั้น ลมมรสุมที่
พัดเอาน้ าฝนมาจึงตกอยู่ส่วนหน้าของเทือกเขาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพ้ืนที่ในเขตหลังเทือกเขาจะได้รับ
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ปริมาณน้ าฝนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนพายุโซนร้อนเมื่อปะทะกับแนวเทือกเขาในเขตประเทศ
เวียดนามและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ก็จะกลายเป็นพายุดีเปรสชั่น จึงทาให้มีฝนทิ้งช่วง
ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม และจะตกหนักช่วงกลางเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือน
ตุลาคม ซึ่งมีผลให้เกิดความแห้งแล้งทางอุทกวิทยา โดยท าให้ระดับน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินลดลงจน
ส่งผลกระทบต่อความต้องการน้ าทางด้านการเกษตร และความต้องการน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค
ของประชาชนได ้

 การประเมินความเสี่ยงภัยของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 การจัดลาดับความเสี่ยงภัยของจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาจากภัยที่มีสภาวะเสี่ยงในพ้ืนที่ มัก
เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี มีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสามารถจัดลาดับจากมากไปหาน้อย
ได ้ดังนี้  
  1. ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง  
  2. ภัยแล้ง  
  3. วาตภัย  
  4. อุทกภัย/โคลนถล่ม  
  5. อัคคีภัย  
  6. ภัยจากอากาศหนาว  
  7. ไฟป่า  
  8. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  
  9. ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด  
   10. ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้า 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พิทักษ์ ม่ันจันทึก (2558) ศึกษา กลยุทธ์การบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากลยุทธ์การบริหารด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาปัจจัย
เชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี และ 3) หาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การบริหารด้านการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
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 ผลการวิจัยพบว่า1.กลยุทธ์การบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไป 3 อันดับ คือ ด้าน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ด้านพันธกิจและภารกิจ และด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์การ ส่วนการบริหารด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไป 3 อันดับ คือ ด้านการจัดการหลังเกิดภัย ด้าน
การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และด้านการป้องกันและลดผลกระทบ 
 2. ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต ด้านพันธกิจและ
ภารกิจ ด้านการเตรียม ความพร้อมของทรัพยากร และด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 
และมีสัมประสิทธิ์การทานายคิดเป็นร้อยละ 78.70 
 3. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ 
หน่วยงานควรก าหนดนโยบาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยประสานความ
ร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ผู้นาชุมชน และประชาชนร่วมกันประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน การเตรียม
ความพร้อม การจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ส ารวจและจัดทาพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงที่เข้าถึงได้
ยาก เพ่ือก าหนดเส้นทางการจราจรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

 รพีพรรณ เดชพิชัย (2559) ศึกษาการประสานข้อสั่งการและการบริหารจัดการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรณีศึกษา : การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน
แอฟริกาตะวันตก ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สิงหาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 โดยการ 
ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ได้แก่ รายงานการประชุม ประสานสั่งการ ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการที่
เกี่ยวข้อง ข้อสั่งการการด าเนินการ เอกสารในการประสานข้อสั่งการและการบริหารจัดการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 ถึงกุมภาพันธ์ 2558 
วิเคราะห์ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิจารณ์ผลการศึกษาและสรุปผล เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
ผลการศึกษา ระยะก่อนเกิดเหตุ มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมไปถึงมีคณะกรรมการ
อ านวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ มีระบบเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ มีการก าหนดแนวทางเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรวมไปถึงมีการซ้อมแผน ระยะเกิดเหตุ มีการจัดโครงสร้างและ
ก าหนดบทบาทของคณะท างาน ทั้งในระดับส านักโรคติดต่อทั่วไป ระดับกรมควบคุมโรคและระดับ
กระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมระดับกรมมีการประชุม 26 ครั้ง VDO conference ของกรม
ควบคุมโรค 10 ครั้ง และสนับสนุนการประชุมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 35 ครั้ง ยังไม่ได้ประเมินผลการ
ด าเนินการเชิงคุณภาพ ระยะหลังเกิดเหตุ มีถอดบทเรียน และสรุปเรื่องการประสานสั่งการ สรุปผล มี
การน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ มีการแบ่งคณะท างาน general staff มากกว่า 4 ชุด แตกต่าง
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จากหน่วยงานอ่ืนแต่ครอบคลุมภารกิจ มีคณะท างานด้านการประสานงาน (liaison officer) ซึ่งมี
ภารกิจย่อยด้านการประสานสั่งการท าหน้าที่ในการประสานข้อสั่งการและการบริหารจัดการ มีการใช้
แนวทางตามคู่มือมาตรฐาน และปรับแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเขียนแผน
เผชิญเหตุ หรือแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งสามระยะของสาธารณภัย ควรถอดบทเรียน ประเมินเชิง
คุณภาพ ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานของคณะท างานให้ชัดเจนขึ้นทุกระดับ 

 วิไลวรรณ นาเงิน และคณะ (2559) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสาธารณภัย  
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์: เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยขององค์การอนามัยโลก ในการด าเนินงานด้านแผนการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การ
จ าแนกและแยกแยะหมวดหมู่ของข้อมูล (typology and taxonomy analysis) จากเอกสาร 
รายงานและแผนปฏิบัติการฯ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 20 แห่ง โดยจ าแนกเป็นระดับกรม 10 หน่วยงาน และระดับ
จังหวัด ที่มีความเสี่ยงต่อสาธารณภัยมาก 10 หน่วยงาน 
 ผลการศึกษา: การบริหารจัดการสาธารณภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ยังพบว่ามีปัญหาส าคัญๆ ในด้านโครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์ และการก าหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการตอบโต้สาธารณภัยในแต่ละประเภท ขาดบุคลากรในการเฝ้าระวัง 
การเตือนภัยล่วงหน้าการขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพ และแนวทางการบูรณาการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะ: การด าเนินงานบริหารจัดการสาธารณภัยด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ควรมุ่งเป้าหมายในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มากขึ้น โดยให้
ความส าคัญกับอย่างน้อย 4 พันธกิจ ได้แก่ 1) การรวบรวมความรู้ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 2) การ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 3) การลงทุนเพ่ือสร้างระบบปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย 
4) การจัดท าแผน และเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย 

 ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์ (2561) ศึกษาบทบาทพยาบาลในระบบบัญชาการเหตุการณ์
ภาวะภัยพิบัติ โดยใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) เป็นเครื่องมือ
ที่น ามาใช้ในการจัดการภาวะภัยพิบัติซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงาน สั่งการ ก ากับดูแล ติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือระดมทรัพยากรและความ
ช่วยเหลือไปยังพ้ืนที่เกิดเหตุให้สามารถรักษาชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างระบบ ICS ประกอบด้วย ส่วนบัญชาการ (Command) และส่วนอ านวยการ (General 
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Staff) ซึ่งภายใต้ส่วนอ านวยการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนปฏิบัติการ 2) ส่วนแผน
ด าเนินงาน 3) ส่วนข้อมูลข่าวกรอง 4) ส่วนสนับสนุน และ 5) ส่วนการบริหารและงบประมาณ การ
จัดการที่ส าคัญที่สุดในภาวะภัยพิบัติคือ การช่วยเหลือและรักษาชีวิต บุคลากรในทีมสุขภาพโดยเฉพาะ
พยาบาลซึ่งมีจ านวนมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพ ควรต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ICS 
บทบาทหน้าที่ตามท่ีรับได้มอบหมายโครงสร้างการบังคับบัญชาและการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้ภาวะความกดดันเป็นไปอย่างราบรื่น คล่องตัวและเป็นระบบ 
อีกทั้งควรมีความเข้าใจกลยุทธ์ นโยบายและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การบริการสุขภาพแก่ผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยเจ็บได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและการสูญเสีย
ชีวิตของผู้ประสบภัยได้มากยิ่งข้ึน 
 การจัดการภาวะภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพเป็น การด าเนินงานอยู่ภายใต้หลักพ้ืนฐานส าคัญ
คือ ความปลอดภัย ของชีวิต (Life safety) การควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลาม หรือขยายตัว 
(Incident stabilization) และการรักษาทรัพย์สิน (Property Preservation) ซึ่งบทบาทหน้าที่ของบุ
คลกรทาง การแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ คือการช่วยเหลือและรักษาพยาบาล ผู้ประสบภัย ดังนั้น
พยาบาลวิชาชีพจึงควรมีความรู้ความเข้าใจ หลักการจัดการภาวะภัยพิบัติ ระบบบัญชาการเหตุการณ์
และ บทบาทหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย บทบาทหน้าที่ ของพยาบาลในระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ในภาวะภัยพิบัติท่ี ส าคัญ ได้แก่ บทบาทด้านการปฏิบัติการหรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน 
ด้านการบริหารและก ากับดูแล ด้านการวางแผน ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ด้านการ
บริการสุขภาพ ด้านการตัดสินใจ ความเป็นมืออาชีพและด้านการสนับสนุน ระบบบัญชาการเหตุการณ์
ที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ลดการสูญเสีย ทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญคือ ความ ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานและผู้ประสบภัย 
บรรลุตาม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ มีประสิทธิภาพ 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) กรณีศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System: ICS) โดยมีวิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ประชากร คือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์รวม 209 แห่ง 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ จ านวน 23 อ าเภอ และกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive method) 
โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สาธารณภัย
ในภาวะฉุกเฉิน และมีพ้ืนที่รับผิดชอบเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย จากคุณสมบัติเบื้องต้นผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้  
  1. นางสาวเพชรรัตน์  ภูมาศ  นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบัญชาการเหตุการณ์  และรับผิดชอบในพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ คือปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
บุรีรัมย์ 
  2. นายฤทธิชัย ธรรมแสง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน
และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ICS ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  3. นายน าชาติ ตาสระคู ปลัดอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
อ าเภอนาโพธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นแหล่งศูนย์รวมผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ 
  4. นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  เป็นผู้ที่มีความรู้ความ 
สามารถ และรับผิดชอบในพ้ืนที่ชุมชนในเขตเมือง 
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รูปแบบกำรศึกษำ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System: ICS) โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กับระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)  
 ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ใหข้้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive method)  

กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรศึกษำ 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System: ICS) ประกอบด้วยข้อค าถามหลักจ านวน 3 ข้อดังต่อไปนี้ 
 ข้อที่ 1. กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างกับการบัญชาการ
เหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ว่าเป็นไปตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System: ICS) หรือไม่ อย่างไร 
 ข้อที่ 2. ท่านคิดว่าการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander)  
มีปญัหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง 
 ข้อที่ 3. ท่านคิดว่าแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่
เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ควรพัฒนาหรือปรับปรุงในประเด็น
ใดบ้าง /อย่างไร 

 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ที่คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive method) จ านวน 4 คน ได้แก่ ผู้แทนนายอ าเภอ ผู้แทน
ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนส านักงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากข้อมูลประเภทเอกสาร วารสาร เว็บไซต์ ข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย บทความทางวิชาการ การสัมมนา ต ารา เอกสาร วารสาร รวมทั้ง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกมิติและเพ่ือ
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและเอกสาร โดยน า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาท าการถอดเทป ลงรหัส (Coding) เพ่ือแบ่งประเภทข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น ามาเรียบเรียงจัดท าเป็นสารสนเทศข้อมูลอย่างเป็นระบบใช้การวิเคราะห์ภาพรวมโดยแยก
สรุปรายประเด็น เพื่อให้ง่ายต่อการสรุปผลข้อมูลที่ได้ 



บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การศึกษาเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) กรณีศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในการรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ ให้ข้ อมูลหลักเ พ่ือท าการวิ เคราะห์กระบวนการ ขั้ นตอนการบริหารจัดการสาธารณภัย 
ในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 
 ผลการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  ข้อค าถามที่ 1. กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างกับการบัญชาการ
เหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ว่าเป็นไปตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System: ICS) หรือไม่ อย่างไร ผลการสัมภาษณ์ตามตารางท่ี 4-1 

 ตารางที่ 4-1  การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
(Incident Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)  
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ความคิดเห็น 

1. นางสาวเพชรรัตน์  
ภูมาศ  นายอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

-  การบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ  (Incident Commander ) 
กรณีการเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามหลักการ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander  System: ICS ) โดย
นายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับอ าเภอ  
มีสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ และ
ส่วนใหญ่เป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)  

-กรณีการเกิดเหตสุาธารณภัยในพ้ืนที่ การบัญชาการเหตุการณ์จะมีสายการ
บังคับบัญชาในพ้ืนที่ เกิดเหตุตามล าดับชั้นตามความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับใต้บังคับบัญชา ได้แก่หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน ขณะที่ความเป็นเอกภาพในการ
บัญชาการเหตุการณ์ นายอ าเภอจะมีอ านาจการควบคุมบังคับบัญชาโดยใช้
อ านาจตามกฎหมายในฐานะที่นายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ    
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 ตารางที่ 4-1 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
(Incident Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) (ต่อ) 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ความคิดเห็น 

 - ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอมีหน้าที่ต้อง
รับมอบงาน/ภารกิจ และรายงานต่อนายอ าเภอเพียงคนเดียว ภายใต้ระบบ 
ICS การยึดหลัก สายการบังคับบัญชา และความเป็นเอกภาพในการบังคับ
บัญชาจะช่วยสร้างความชัดเจน ลดความสับสน และลดความขัดแย้งกันใน
การสั่งการ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละ
ระดับจะสามารถควบคุมการกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้
บังคับบัญชาของในพ้ืนที่อ าเภอของตนเองได ้

2. นายฤทธิชัย  
ธรรมแสง หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและปฏิบัติการ 
ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- การบัญชาการณ์ในที่เกิดเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะมีการน า
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบัญชาการ
เหตุการณ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามบทบาท
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการ
อ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัด ซึ่งการน าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 
ณ จุดเกิดเหตุ จะสามารถสั่งการ ควบคุม ก ากับดูแลและประสานการ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ 
- ส าหรับการแบ่งโครงสร้างภารกิจ ณ จุดเกิดเหตุยังไม่มีความชัดเจนมาก
นัก แต่หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองโดย
อัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผชิญเหตุ (Responders) มักจะเข้าใจว่า
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบของผู้มีอ านาจสั่งการ (บัญชาการ) 
เท่านั้น จึงไม่สนใจระบบการบัญชาการเหตุการณ์อย่างจริงจัง การเผชิญ
เหตุยังคงปฏิบัติตามทักษะที่ได้ฝึกมาโดยไม่ได้มีการเรียนรู้เพ่ิมเติมอย่างเต็ม
ระบบนับว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 
- การน าระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในปัจจุบันได้มีการปรับใช้ใน
การเผชิญเหตุด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินที่เห็นได้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมแต่ยังไม่แพร่หลายในด้านต่าง ๆ มากนัก การบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล ยังไม่เข้าใจระบบการ
บัญชาการณ์เหตุการณ์มากนัก จึงท าให้บางเหตุการณ์ไม่สามารถน าระบบ
การบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ   
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 ตารางที่ 4-1 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
(Incident Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) (ต่อ) 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ความคิดเห็น 

 - ความรู้เกี่ยวกับการบัญชาการเหตุการณ์ยังคงเป็นความรู้เฉพาะกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานด้านเผชิญเหตุแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  ในฐานะผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ค่อนข้างไม่สนใจระบบการบัญชาการเหตุการณ์ และเมื่อเกิด
เหตุการณ์ จึงสั่งการแบบเดิม ๆ มีความสับสนไม่ค่อยเป็นระบบมากนัก  

3. นายน าชาติ ตาสระคู 
ปลัดอ าเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

-  การบัญชาการของผู้บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ถือว่าเป็น
เรื่องที่ต้องด าเนินการ ซึ่งเหตุสาธารณภัยเป็นภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา และเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วย่อมต้องมีการ เผชิญกับ
สถานการณ์ และรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

-  เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ี นายอ าเภอจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ การน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้จะอยู่ในรูปแบบ
ของการบัญชาการในที่เกิดเหตุ 

4. นายยุทธชัย  
พงศ์พณิช  
รองนายกเทศมนตรี
เมืองบุรีรัมย์ 
 

- การบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander)  
ในแต่ละเหตุการณ์นั้น ภาคส่วนที่ได้รับแจ้งเหตุและมาร่วมปฏิบัติภารกิจ
ส่วนใหญ่มักจะกระตือรือร้นที่จะเข้าปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยอาศัยการ
เผชิญเหตุเฉพาะหน้าตามความสามารถ ความช านาญของแต่ละบุคคล 
โดยไม่ค่อยค านึงถึงหรือให้ความส าคัญต่อเอกภาพในการบัญชาการ
เหตุการณ์เท่าที่ควร 

 
 จากการสัมภาษณ์ดังกล่าว พบว่า ความคิดเห็นของนายอ าเภอ เห็นว่าการบัญชาการเหตุการณ์
ในพ้ืนที่เกิดเหตุ  (Incident Commander) ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Commander System: ICS) มีสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ 
และส่วนใหญ่เป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาการเหตุการณ์ (Unity of Command) การบัญชาการ
เหตุการณ์จะมีสายการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น นายอ าเภอจะมีอ านาจการควบคุมบังคับบัญชาโดย
ใช้อ านาจตามกฎหมายในฐานะผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ ส่วนเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติภารกิจต้องรายงานต่อนายอ าเภอเพียงคนเดียว ภายใต้ระบบ ICS การยึดหลัก สายการบังคับ
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บัญชา และความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาจะช่วยสร้างความชัดเจน ลดความสับสนและลด
ความขัดแย้งกันในการสั่งการได้ เนื่องจากนายอ าเภอจะสามารถควบคุมการกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาในพ้ืนที่อ าเภอของตนเองได้ ในขณะที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เห็นว่าการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ในแต่ละเหตุการณ์
นั้น ภาคส่วนที่ได้รับแจ้งเหตุและมาร่วมปฏิบัติภารกิจส่วนใหญ่มักจะกระตือรือร้นที่จะเข้าปฏิบัติงาน
เผชิญเหตุโดยอาศัยการเผชิญเหตุเฉพาะหน้าตามความสามารถ ความช านาญของแต่ละบุคคลโดย   
ไม่ค่อยค านึงถึงหรือให้ความส าคัญต่อเอกภาพในการบัญชาการเหตุการณ์เท่าท่ีควร 

 ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เห็นว่าการบัญชาการณ์ในที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่จะมีการน าระบบการ
บัญชาการ เหตุการณ์มาใช้ เฉพาะการบัญชาการ เหตุ การณ์ของผู้ บัญชาการ เหตุ การณ์ 
ที่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ และ
ผู้อ านวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการ ควบคุม ก ากับดูแลและประสานการปฏิบัติในที่ เกิดเหตุให้เป็นระบบ  
แต่การแบ่งโครงสร้างภารกิจ ณ จุดเกิดเหตุไม่มีความชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผชิญเหตุ 
(Responders) มักจะเข้าใจว่าระบบการบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบของผู้มีอ านาจสั่งการ 
(บัญชาการ) เท่านั้น ไม่สนใจระบบการบัญชาการเหตุการณ์อย่างจริงจัง แต่การเผชิญเหตุด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในที่เกิดเหตุ เห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล ยังไม่เข้าใจระบบการบัญชาการณ์เหตุการณ์มากนัก แต่
ก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามความคุ้นเคย 

 นอกจากนี้ ยังพบว่าความรู้เกี่ยวกับการบัญชาการเหตุการณ์ยังคงเป็นความรู้เฉพาะกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานด้านเผชิญเหตุเท่านั้น ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ยังไม่สนใจระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์เท่าใดนัก เมื่อเกิดเหตุการณ์ จึงสั่งการแบบเดิม ๆ ในบางเหตุการณ์จึงท าให้เกิด
ความสับสนส าหรับผู้ปฏิบัติ 
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 ข้อค าถามที่  2 .ท่ านคิดว่ าการบัญชาการเหตุการณ์ ใน พ้ืนที่ เ กิด เหตุ  ( Incident 
Commander) มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง โดยมีผลการสัมภาษณ์ตามตารางท่ี 4-2 

 ตารางที่ 4-2 การวิเคราะหค์วามเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค์ในการบัญชาการเหตุการณ์ใน
พ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander)  
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ความคิดเห็น 

1. นางสาวเพชรรัตน์  
ภูมาศ  นายอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- ปัญหาอุปสรรค์ในการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident 
Commander) จะเป็นปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการ
เผชิญเหตุ ที่ยังขาดการฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง จริงจัง และยังขาดเครื่องมือ
อุปกรณ ์พัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการกู้ชีพ กู้ภัย  
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางหน่วยงานยังไม่มีแผนเผชิญเหตุ (Incident 
Action Plan: IAP)  
- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และซับซ้อนการด าเนินงานบรรเทา 
สาธารณภัยยังขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี  

2. นายฤทธิชัย  
ธรรมแสง หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและปฏิบัติการ 
ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- ในปัจจุบันการน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในด้านการบริหาร
จัดการสาธารณภัยเป็นการน ามาใช้ในเชิงโครงสร้าง เช่นการก าหนดตัว
บุคคล การก าหนดบทบาทผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังขาดการเตรียมการรองรับกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ
ต่อ ๆ กันมาและยังยึดโยงกับตัวบุคคลตามต าแหน่ง สายงาน และสายการ
บังคับบัญชาตามโครงสร้างที่เป็นอยู่ในภาวะปกติ รวมถึงการจัดโครงสร้าง
องค์กรการจัดการที่ยังขาดความยืดหยุ่น ลักษณะดังกล่าวยังไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์  หน่วยงาน ที่ร่วม
ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่เป็นพื้นฐานเดียวกัน 

3. นายน าชาติ ตาสระคู 
ปลัดอ าเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- ปัญหาอุปสรรคย่อมเกิดขึ้นเนื่องจากสาธารณภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นเป็น
ลักษณะการเกิดแบบฉับพลัน การเผชิญเหตุจ าเป็นต้องด าเนินการทันทีที่
เกิดเหตุ ซึ่ งอาจจะเตรียมการไม่ทันท่วงที  จึงจ าเป็นต้องมีแผนการ
ปฏิบัติการไว้เพ่ือช่วยในการด าเนินการ โดยแต่ละเหตุการณ์จะมีปัญหาและ
อุปสรรคแตกต่างกัน เช่น ความล่าช้าในการเผชิญเหตุ ขาดความร่วมมือที่
รวดเร็ว การให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้า การขาดประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาของผู้บัญชาการเหตุการณ์ เป็นต้น 
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 ตารางที่ 4-2 การวิเคราะหค์วามเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค์ในการบัญชาการเหตุการณ์ใน
พ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander) (ต่อ)  
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ความคิดเห็น 

4. นายยุทธชัย  
พงศ์พณิช  
รองนายกเทศมนตรี
เมืองบุรีรัมย์ 
 

ปัญหาอุปสรรคใ์นการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident 
Commander) หลัก ๆ สรุปได้ 2 ประเด็น ดังนี้  
1.ระบบการวางแผนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานยังไม่ให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานยังไม่เป็นเอกภาพเท่าที่ควร 
ภายใต้การควบคุมสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่เด็ดขาด ชัดเจน และ
ครอบคลุม 
2. มีปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติกับหน่วยงานฝ่าย
บัญชาการยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนมากนักท าให้การปฏิบัติบางครั้งมีความ
สับสนและไม่เป็นเอกภาพ 

 

 จากการสัมภาษณ์ พบปัญหาอุปสรรคในการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident 
Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) สรุป ได้ดังนี้ 
 1. ด้านทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ และพบว่ายังขาดการฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง จริงจัง และขาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ พัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการกู้ชีพ กู้ภัย  
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ไม่ครบทุกหน่วย
และขาดการเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ
มาและยึดโยงกับตัวบุคคลตามต าแหน่ง สายงาน และสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้างที่เป็นอยู่ใน
ภาวะปกติ  
 3. ปัจจุบันการน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยเป็น
การน ามาใช้ในเชิงโครงสร้าง เช่นการก าหนดตัวบุคคล การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานจึง
จ าเป็นต้องมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ให้เป็นระบบ เพราะเมื่อเกิดสาธารณภัยแล้วย่อมมีความโกลาหน
และในแต่ละเหตุการณ์จะมีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน เช่น ความล่าช้าในการเผชิญเหตุ ขาดความ
ร่วมมือที่รวดเร็ว การให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้า การขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ จึงจ าเป็นต้องมีแบบแผนไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
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 4. การวางแผนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานยังไม่ให้สอดคล้องกัน การปฏิบัติยังไม่เป็น
เอกภาพเท่าที่ควร การควบคุมสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องเด็ดขาด ชัดเจน และครอบคลุม
การปฏิบัติในทุกด้าน 
 5. การจัดโครงสร้างองค์กรการจัดการยังขาดความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) เท่าใดนัก หน่วยงาน ที่ร่วมปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ที่เป็นพ้ืนฐานเดียวกัน 
 6. ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติกับหน่วยงานฝ่ายบัญชาการยังไม่เป็น
ระบบที่ชัดเจนท าให้การปฏิบัติบางครั้งมีความสับสนและไม่เป็นเอกภาพ 
 
 ข้อค าถามที่ 3.  ท่านคิดว่าแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการการบัญชาการเหตุการณ์
ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ควรพัฒนาหรือปรับปรุงใน
ประเด็นใดบ้าง /อย่างไร โดยมีผลการสัมภาษณ์ตามตารางท่ี 4-3 

 ตารางที่ 4-3 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการการบัญชาการ
เหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ความคิดเห็น 

1. นางสาวเพชรรัตน์  
ภูมาศ  นายอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรมีความชัดเจนและ
ให้ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- ส่วนปฏิบัติการ (Operations) ควรปฏิบัติการตามยุทธวิธี มีการจัดสรร
และก ากับดูแลทรัพยากรในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Direct Tactical 
Actions) ได้ทันสถานการณ์ 
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 ตารางที่ 4-3 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการการบัญชาการ
เหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (ต่อ) 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ความคิดเห็น 
 

  - ส่วนแผนงาน (Planning) ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดท า
แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนายุทธวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนรวบรวม 
ประเมินผลข้อมูล และรักษาสถานะของทรัพยากร (Prepare action Plan 
/maintain recourse and situation status)  
- ส่วนสนับสนุน (Logistics) ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหา 
สนับสนุนทรัพยากรและการบริการที่จ าเป็นในการสนับสนุนการตอบโต้
เหตุการณ ์(Provide support)  
 - ส่วนการบริหาร (Finance/Administration) ส่วนราชการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
จัดท าบัญชี จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ บันทึกเวลาการปฏิบัติงานและ
ประเมินค่าใช้จ่าย (Cost Accounting and Procurements) 

2. นายฤทธิชัย  
ธรรมแสง หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและปฏิบัติการ 
ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ( ICS) ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือลดความ
สับสนวุ่นวายในการเผชิญเหตุ ลดความโกลาหล ระหว่างการปฏิบัติงานใน
ภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุตั้งแต่ ๒ หน่วยงาน 
ขึ้นไป ให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบ
โครงสร้างการจัดการเดียวกัน ที่ให้ความส าคัญกับบทบาท หน้าที่ ระเบียบ 
กฎหมาย ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน สามารถปรับกลยุทธ์การ
เผชิญเหตุจากการตั้งรับเป็นเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมี
ประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัยที่ทุกหน่วยงานควรจะน ามาใช้การ
เผชิญเหตุร่วมกันเป็นอย่างยิ่ง 
-เนื่ องจากการตอบสนองต่อสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่ เกิดขึ้น 
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จะเป็นผู้เผชิญเหตุก่อนเป็นล าดับแรก การจัดการภัย
พิบัติภายใต้กรอบแนวคิดของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ จึงควรที่จะมี 
การถ่ายทอดองค์ความรู้  โดยการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติที่ผ่าน
กระบวนการ ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกระดับ 
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 ตารางที่ 4-3 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการการบัญชาการ
เหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (ต่อ) 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ความคิดเห็น 
 

และควรจัดการฝึกซ้อมให้มากขึ้น การถ่ายทอดองค์ความรู้  จะสามารถ
ด าเนินการได้ทั้งผ่านกระบวนการฝึกซ้อม และการถอดบทเรียนจาก
เหตุการณ์จริง 

- การน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในด้านการเผชิญเหตุได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสาธารณภัยใน 2 ระดับคือ 1) ระดับ
นโยบายควรมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤต ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีระบบคิดหรือ
กระบวนการคิดแบบเดียวกันในการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน และ 2) ระดับผู้ปฏิบัติในระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงมูลนิธิ หรือแม้แต่องค์กรการบรรเทา  สาธารณภัยต่างๆ 
ควรมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 
เพ่ือให้ได้รับการเสริมสร้างกระบวนความคิดเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ที่เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน เมื่อต้อง
ปฏิบัติการร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน  
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ และทักษะด้านการ
บัญชาการเหตุการณ์ ควรกระท าใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การฝึกอบรม 
องค์ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ฝึกซ้อม ผ่านการฝึกปฏิบัติด้านการบัญชาการเหตุการณ์ รวมถึงการน าไป
ปรับใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

3. นายน าชาติ ตาสระคู 
ปลัดอ าเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- เห็นควรเพ่ิมความรู้ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์และผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้
เกี่ยวกับการบัญชาการเหตุการณ์และการมีส่วนร่วมในการเผชิญเหตุเพิ่มขึ้น 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรจัดอบรมและให้
แนวทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุงแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันและมี
การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานต่อกัน 
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 ตารางที่ 4-3 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการการบัญชาการ
เหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (ต่อ) 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ความคิดเห็น 
 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับด าเนินการฝึกอบรมในพ้ืนที่ รวมถึง
การฝึกซ้อมแผนการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบแนวทางในการด าเนินการ 

4. นายยุทธชัย  
พงศ์พณิช  
รองนายกเทศมนตรี
เมืองบุรีรัมย์ 

- ควรมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 
บทบาทหน้าที่ แผนการปฏิบัติ และมีการซักซ้อมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ  
- หน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการสั่งการ เช่น ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเกิด
เหตุการณ ์ควรช่วยในการอ านวยการ และสนับสนุนข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับต่าง ๆ โดยจัดโครงสร้างให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในรูปแบบของ "กองอ านวยการ"  

 
 จากการสัมภาษณ์ พบแนวทางการปรับปรุงการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
(Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สรุป ได้ดังนี้ 
 1. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรมีความชัดเจนและให้ความรู้ด้านการ
บัญชาการเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินให้ไปในทิศทางเดียวกัน และควรจัดอบรมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบันและมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น
เครือข่ายการปฏิบัติงานต่อกัน 
 2. การจัดการสาธารณภัยภายใต้กรอบแนวคิดของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ควรมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติที่ผ่านกระบวนการ ฝึกซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทุกระดับและควรจัดการฝึกซ้อมให้มากขึ้น การถ่ายทอดองค์ความรู้  จะสามารถ
ด าเนินการได้ทั้งผ่านกระบวนการฝึกซ้อม และการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์จริง 
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 3. การน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในด้านการเผชิญเหตุจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการสาธารณภัยใน 2 ระดับคือ (1) ระดับนโยบายที่ต้องมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ในเรื่อง
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีระบบคิดหรือ
กระบวนการคิดแบบเดียวกันในการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน และ (2) ระดับผู้ปฏิบัติ
ในระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมูลนิธิ หรือแม้แต่องค์กรการบรรเทา  
สาธารณภัยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ควรมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 
เพ่ือให้ได้รับการเสริมสร้างกระบวนความคิดเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน 
ที่เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน เมื่อต้องปฏิบัติการร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน  
 4.ควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับด าเนินการฝึกอบรมในพ้ืนที่ รวมถึงการฝึกซ้อมแผนการ
เผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแนวทางในการด าเนินการ 

 



บทท่ี 5 

บทสรุปและอภิปรายผล  

 การวิจัยเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) กรณีศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: 
ICS) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 

สรุปผลการศึกษา 

 กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่าการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ  (Incident 
Commander) ของจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ เป็นไปตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์  (Incident 
Commander System: ICS) ทีม่ีสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) เป็นไปโดยอัตโนมัติ มี
ความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาการเหตุการณ ์(Unity of Command) การบัญชาการเหตุการณ์
ในระดับอ าเภอพบว่ามีสายการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น นายอ าเภอมีอ านาจการควบคุมบังคับบัญชา
โดยใช้อ านาจตามกฎหมายในฐานะผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติภารกิจมีหน้าที่รายงานต่อนายอ าเภอเพียงคนเดียวภายใต้ระบบ ICS โดยการยึดหลักการ
ด าเนินงานตามสายการบังคับบัญชาเพ่ือสร้างความชัดเจนในการบัญชาการเหตุดาร และเพ่ือลดความ
สับสนและลดความขัดแย้งกันในการสั่งการ ทั้งนี้เนื่องจากนายอ าเภอมีอ านาจตามกฎหมายจึงท าให้
สามารถควบคุมการกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาในพ้ืนที่อ าเภอของตนเอง 
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 ส าหรับผู้อ านวยการท้องถิ่น มีความเห็นว่าการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
(Incident Commander) ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบนั้น ในแต่ละเหตุการณ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติการ ทุกภาค
ส่วนที่ร่วมเผชิญเหตุ จะมีความช านาญในการปฏิบัติในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบโดยไม่ได้มองบริบทของ
ภาพรวมมากนัก ส่วนใหญ่จะกระตือรือร้นในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ตนเองรับผิดอชอบตาม
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน อาจไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญในการบัญชาการเหตุการณ์มากนัก 
การบัญชาการเหตุการณ์ของผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่บริบท
ของการเผชิญเหตุยังไม่เป็นระบบมากนัก 

 ในขณะที่ความเห็นของผู้ปฏิบัติ มีความเห็นว่าการบัญชาการณ์ในที่เกิดเหตุของจังหวัด
บุรีรัมย์ มีการน าระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบัญชาการเหตุการณ์จะ
เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้อ านวยการท้องถิ่น หรือผู้อ านวยการอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการจังหวัด มีการสั่งการ ควบคุม ก ากับดูแลและประสานการปฏิบัติในที่เกิดเหตุอย่างเป็น
ระบบ ในฐานะของผู้ปฏิบัติมีความเห็นว่าการแบ่งโครงสร้างภารกิจ ณ จุดเกิดเหตุยังไม่มีความชัดเจน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผชิญเหตุ (Responders) มักจะเข้าใจว่าระบบการบัญชาการเหตุการณ์เป็น
ระบบของผู้มีอ านาจสั่งการ (บัญชาการ) เท่านั้น ไม่สนใจระบบการบัญชาการเหตุการณ์อย่างจริงจัง 
 หน่วยงานที่ร่วมเผชิญเหตุที่ท างานอย่างเป็นระบบและมีความเข้าใจระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์มากท่ีสุดคือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเข้าใจและมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
มาอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถเข้าพ้ืนที่เกิดเหตุและเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี  
  
 ปัญหา อุปสรรค ในการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident 
Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบปัญหาอุปสรรคในการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
(Incident Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) สรุป
ได้ ดังนี้ 
 1. ด้านทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุได้แก่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในด้านต่าง ๆ มูลนิธิ ต่าง เป็นต้น ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์ ตามหลักการของ ICS และขาดการฝึกซ้อมแผนการเผชิญเหตุ 
 2. ด้านโครงสร้างการจัดการมาใช้ในด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นการน ามาใช้ใน
เชิงโครงสร้างเท่านั้นแต่การปฏิบัติจริงยังยึดตัวบุคคลเป็นหลัก การจัดโครงสร้างองค์กรการจัดการยัง
ขาดความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์  (ICS) เท่าใดนัก 
หน่วยงาน ที่ร่วมปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่เป็นพ้ืนฐานเดียวกัน 
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 3. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ พัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีต้องเผชิญเหตุในล าดับแรกยังไม่พร้อมเท่าใดนัก ยังขาดการบูรณาการเครื่องมือในพ้ืนที่ 
 4. ด้านแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) เป็นสิ่งจ าเป็นที่สุด ในการเตรียม
ความพร้อมในการเผชิญเหตุ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดต้องให้ความส าคัญ แต่ยังพบว่าแผนเผชิญเหตุนั้น ยัง ไม่ครบทุกหน่วย
และขาดการเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการฝึกซ้อมแผนอย่างเป็นระบบ  
 4. ด้านการสื่อสารระหว่างฝ่ายปฏิบัติกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ยังไม่เป็นระบบ ขาดความ
ชัดเจน จึงท าให้การเผชิญเหตุบางครั้งมีความสับสนและไม่เป็นเอกภาพตามหลักการของ ICS 

 การพัฒนาหรือปรับปรุงการการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident 

Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักเสนอให้มีแนวทางการปรับปรุงการบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
(Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยเห็นว่าส านักงานป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยจังหวัด ซ่ึงมีหน้าทีร่บัผิดชอบโดยตรงกับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย จึง
ควรมีความชัดเจนและให้ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศลต่าง ๆ ทีมี่ส่วนรว่มในการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือที่จะ
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ไปในทิศทางเดียวกัน และควรจัดอบรม
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันและมีการประสานความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานต่อกัน 

 ส าหรบัการจัดการสาธารณภัยภายใต้กรอบแนวคิดของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ควรมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติที่ผ่านกระบวนการ ฝึกซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทุกระดับและควรจัดการฝึกซ้อมให้มากขึ้น การถ่ายทอดองค์ความรู้  จะสามารถ
ด าเนินการได้ทั้งผ่านกระบวนการฝึกซ้อม และการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์จริง และให้มีการ      
น าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในด้านการเผชิญเหตุจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 
สาธารณภัย และควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับด าเนินการฝึกอบรมในพื้นที่ รวมถึงการฝึกซ้อม
แผนการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแนวทางในการด าเนินการ 
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การอภิปรายผล 
 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ไม่ใช่แนวความคิด
ใหม่ที่เพ่ิงน ามาใช้ในภารกิจด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยแต่มีมาตั้งแต่การประกาศใช้
แผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ส่วนใหญ่น ามาใช้ในการเผชิญเหตุด้านการแพทย์
และสาธารณสุขฉุกเฉินที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผชิญเหตุ (Responders)ด้านสา
ธารณภัย ผู้อ านวยการท้องถิ่น(ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้อ านวยการอ าเภอ (นายอ าเภอ) 
ผู้อ านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ส่วนใหญ่จะบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุ (Incident 
Commander) ตามอ านาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในกฎหมายในฐานะผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและมีสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ณ จุดเกิดเห็นเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ใด้
ให้ความส าคัญกับการจัดโครงสร้างมากนัก ความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาการเหตุการณ์ (Unity 
of Command) ตามอ านาจ บางครั้งในด้านการปฏิบัติ ณ จุดเกิดเหตุมักจะมีความสับสนระหว่าง      
ผู้บัญชาการ กับหน่วยงานปฏิบัติ ส่วนใหญ่ผู้อ านวยการสาธารณภัยจะเรียนรู้การบัญชาการเหตุการณ์
จากการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลัก ไม่ค่อยมีการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) อย่างเป็นระบบมากนัก 

 จากแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ของจังหวัดบุรีรัมย์ พบปัญหาที่ส าคัญ 
คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจในระบบการบัญชาการเหตุการณ์มากนัก ท าให้เกิดความสับสนใน
การปฏิบัติ จึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งส าคัญที่จะท าให้การน าระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรด้านการ
บัญชาการเหตุการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรถูกพัฒนาให้เป็นหน่วยปฏิบัติที่มี
ศักยภาพในการน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ก็ต้องมีความเข้าใจ
ในระบบการบัญชาการเหตุการณ์เช่นเดียวกัน การที่ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกันย่อมจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินที่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามอ านาจหน้าที่และเชื่อมประสานการปฏิบัติได้อย่างลงตัว  

 ความคาดหวังในพ้ืนที่ ต้องการให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีความ
ชัดเจนและให้ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปในทิศทางเดียวกัน และควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้
ส าหรับด าเนินการฝึกอบรมให้กับเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนการเผชิญเหตุอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือจะได้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแนวทางในการด าเนินการ เนื่องจากส านักงานป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่
โดยตรง การจัดให้มีการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่จึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
ทดสอบเพ่ือน าผลการฝึกซ้อมมาถอดเป็นบทเรียนเพ่ือรองรับกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ควรมีการส่งเสริมและผลักดันให้
อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System: ICS) ไปใช้ในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. การพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชาการเหตุการณ์ ควรให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม
และการฝึกปฏิบัติด้านการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฝึกอบรมด้านการบัญชาการ
เหตุการณ์ส าหรับผู้บริหารที่ท าหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับต่าง ๆ ด้วย  
 3.สนับสนุนให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของวิทยากรในส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System: ICS) เพ่ือจะได้สนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นพี่เลี้ยงให้กับอ าเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ได ้
 4. การจัดการทรัพยากร ในการเผชิญเหตุและการจัดการภาวะฉุกเฉิน จ าเป็นต้องมีการ
จัดการทรัพยากรให้เป็นระบบควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในการเผชิญเหตุ
ตามความต้องการของผู้ร้องขอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดจะต้องมีบัญชีทรัพยากรสนับสนุนที่ เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันที่สุดเพ่ือความ
รวดเร็วในการสนับสนุนทรัพยากรไปยังพ้ืนที่ประสบภัย เมื่อมีการร้องขอ 
 5. การจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอ าเภอ และขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรให้มีการระบุถึงการบัญชาการเหตุการณ์ในบทว่าด้วยการบริหารจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือให้ทราบถึงการจัดโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การบัญชาการ สั่งการ 
ควบคุมและการจัดการเหตุการณ์ การประสานงานหลายหน่วยงาน การจัดการทรัพยากร การจัดการ
ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งก าหนดให้มีการน าระบบบัญชาการเหตุการณ์ไปใช้ในการ
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ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าต่อเนื่อง ซึ่งจะท า
ให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้ มีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ท าให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักจ านวนน้อย และยังขาดการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย
โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปอาจศึกษาในเรื่องดังกล่าว 
เพ่ือให้ทราบว่ามีเป็นปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการนั้น เพ่ือที่จะได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
ชื่อ-สกุล นายณัฏฐวัฒน์  วงศ์ศิริคุณากร 
วัน เดือน ปีเกิด 26 มิถุนายน 2520 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 75/481 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด  
  อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ต ำแหน่งและประวัติกำรท ำงำน 
 พ.ศ. 2543 ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3)  
                    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 พ.ศ. 2544-2545 ปลัดอ าเภอ 
  อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2546-2550 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5  
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 พ.ศ. 2551-2554 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว หัวหน้าฝ่ายบริหาร  
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง 
 พ.ศ.2555-2557 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอธิบดีกรมป้องกัน 
  และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 พ.ศ. 2558 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ.ศ. 2559-2561 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 1 ต.ค. 2561-ปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ 
   ส านักงาน ปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประวัติกำรศึกษำ 
 พ.ศ. 2539-2542 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
  (การเมืองการปกครอง)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 พ.ศ. 2547-2550 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 พ.ศ. 2560   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะมนุษย์) 
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
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ภำคผนวก 



แบบสัมภาษณ ์

เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบ
การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

*******

 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 
 1. ชื่อ-สกุล....................................................................................................................... 

 2. ต าแหน่ง...................................................................................................................... 

 3. สังกัด........................................................................................................................... 

 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 ข้อท่ี 1.  กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างกับการบัญชาการ
เหตุการณ์ในพื้นท่ีเกิดเหตุ (Incident Commander) ว่าเป็นไปตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System: ICS) หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15  
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 ข้อที่ 2.  ท่านคิดว่าการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นท่ีเกิดเหตุ (Incident Commander)  
มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ข้อที่ 3.  ท่านคิดว่าแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการการบัญชาการเหตุการณ์ใน
พื้นท่ีเกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ควรพัฒนาหรือปรับปรุงในประเด็น
ใดบ้าง /อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

นายณัฏฐวัฒน์  วงศ์ศิริคุณากร  นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15

  



 
 

แบบการเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล (Proposal) 
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 

1. ชื่อผู้จัดท า นายณัฎฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร เลขประจ าตัว 09 

2.            การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบ   
    การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

3. ความเป็นมาของเรื่องและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 จากอดีตที่ผ่านมาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมักเป็นภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น ภาวะน้้าท่วม พายุฝน  
ภัยแล้ง การบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวจึงไม่มีความซับซ้อน มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็นหลัก แต่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญสาธารณภัยขนาดใหญ่หลายครั้ง สร้าง
ความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียอย่ าง
มหาศาลการเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น มี
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 2550 เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ มีการก้าหนดกรอบการบริหารจัดการ 
สาธารณภัยทั้งประเภทภัย แนวนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ก้าหนดกรอบการประสานการปฏิบัติ และการจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบการ
ปฏิบัติในการบริหารจัดการสาธารณภัย ถึงแม้ว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จะ
ก้าหนดโครงสร้างและอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณภัยไว้อย่างชัดเจน แต่การบริหารจัดการ  
สาธารณภัยยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติอีกหลายด้าน (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ , 2554) เช่น ปัญหาด้านกลไกการบริหารจัดการ กล่าวคือ การขาดเอกภาพในการปฏิบัติ
และการบริหารจัดการ ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบหลักมีอ้านาจสั่ง
การได้ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ท้าให้การประสานงานและการผนึกก้าลังจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ประกอบกับปัญหาด้านขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติที่ขาด
องค์ความรู้และอ้านาจการตัดสินใจในขั้นตอนปฏิบัติ 
 การพัฒนารูปแบบโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการสาธารณภัยจ้าเป็นต้องท้าควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเครื่องมือทางการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การศึกษา
ในครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษาประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับจังหวัด 
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โดยน้าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) มาใช้จัดการในภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการจัดการสาธารณภัยให้เป็นระบบเดียวกัน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานเผชิญเหตุให้ยุติและกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
ไม่ว่าสาธารณภัยนั้นจะมีความรุนแรงในระดับใดก็ตามต้องมีการบริหารจัดการภายใต้ รูปแบบ ระบบและ
ความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยค้านึงถึงเอกภาพในการจัดการ (Unity) การจัดการเหตุการณ์ด้วย
ความยืดหยุ่น (Modular) มาตรฐานในการจัดการ (Standard)  ซึ่งองค์ประกอบที่ส้าคัญเหล่านี้ล้วนมี
พ้ืนฐานมาจากระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ที่ใช้เพ่ือการสั่งการ 
การควบคุม และการประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็น
ระบบปฏิบัติการที่สามารถระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพ่ือปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 4.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ 
 4.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 
 
5. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 5.1 ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ และปัญหา
อุปสรรคของการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ในจังหวัด 
 5.2 สามารถน้าผลการศึกษาที่ได้ไปเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 
 
6. วิธีการและขอบเขตการศึกษา 
 6.1 วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนการ
ด้าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ย วกับการระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System: ICS) โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กับระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)  
 ขั้นตอนที่ 2 ด้าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive method) 
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 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ประชากร คือ กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอ้านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบล ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์รวม 209 แห่ง กองอ้านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ จ้านวน 23 อ้าเภอ และกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive method) โดย
ก้าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน และมีพ้ืนที่รับผิดชอบเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักที่คัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive method) จ้านวน 4 คน ได้แก่ ผู้แทนนายอ้าเภอ ผู้แทนปลัดอ้าเภอผู้รับผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6.2 ขอบเขตการศึกษา 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ 
และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 

  ขอบเขตพื้นที่ศึกษา  
  ศึกษาพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการศึกษา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 

7. ทฤษฎี แนวความคิด ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา 
 1.  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 2.  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 3.  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสาธารณภัย 
 4.  ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในฐานะเครื่องมือบริหารสถานการณ์ 
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 5.  แนวคิดเก่ียวกับการฝึกซ้อมแผน 
 6.  ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (National Incident Command System: NIMS) 
 7.  คู่มือภาคสนามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System Field Guide) 
 
 
 

ณัฏฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร 
(นายณัฏฐวัฒน์  วงศ์ศิริคุณากร) 

นักศึกษา นบ.ปภ.รุ่นที่ 15 
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