รายงานการศึกษา
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด
โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) :
กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

จัดทาโดย
นายณัฎฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร
รหัสประจาตัวนักศึกษา 09

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 5 เมษายน 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก

คำนำ
การศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS): กรณีศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ ่น ที ่ 15 สถาบัน พัฒ นาบุค ลากรด้า นการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอน
การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ (2) ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Command System: ICS)
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ไม่ใช่แนวความคิด
ใหม่ที่เพิ่งนามาใช้ในภารกิจด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยแต่มีมาตั้งแต่การประกาศใช้แผนการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 15
เมษายน 2562

ข

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ให้กับผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอาเภอเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดบุรี รัมย์ ท่านยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ คุณฤทธิชัย
ธรรมแสง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
และคุณนาชาติ ตาสระคู ปลัดอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
ทาให้งานรายงานการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลสาเร็จได้ด้วยดี
ขอบคุณเพื่อน หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.รุ่นที่ 15)
ที่รักทุกคน ที่คอยให้กาลังใจ ห่วงใยและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา
สุดท้ายนี้ คุณงามความดีที่เกิดจากรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ขอมอบให้แก่ครูบาอาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนผู้วิจัยให้ ใฝ่เรียนรู้ ผู้วิจัยจะใช้วิชาความรู้ในทางสร้างสรรค์
เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมต่อไป

นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 15
เมษายน 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การวิจั ยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) : กรณีศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System:
ICS) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อ (1) ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนการบริหาร
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ในภาวะฉุ ก เฉิ น ระดั บ จั ง หวั ด โดยใช้ ร ะบบการบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
(Incident Command System: ICS)
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident
Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ได้แก่
1. ด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุ ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ และขาดการฝึกอบรมที่ต่อเนื่องจริงจัง รวมทั้งขาดเครื่องมืออุปกรณ์
พัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการกู้ชีพ กู้ภัย
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ขาดการเตรียมการ
รองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีแนวทางปฏิบัติตามแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติและยึดโยงกับตัวบุคคล
ตามตาแหน่ง สายงาน และสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้างที่เป็นอยู่ในภาวะปกติ การวางแผนการ
ปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานไม่ให้สอดคล้องกัน ทาให้การปฏิบัติไม่เป็นเอกภาพ
3. ปัจจุบันการนาระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยเป็น
การนามาใช้ในเชิงโครงสร้าง เช่นการกาหนดตัวบุคคล การกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
ในแต่ละเหตุการณ์จะมีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน เช่น ความล่าช้าในการเผชิญเหตุ ขาดความ
ร่วมมือที่รวดเร็ว การให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้า การขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์
4. การจัดโครงสร้างองค์กรการจัดการยังขาดความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ที่เป็นพื้นฐานเดียวกัน และเกิดปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติกับหน่วยงานฝ่าย
บัญชาการยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนทาให้การปฏิบัติบางครั้งมีความสับสนและไม่เป็นเอกภาพ

แนวทางการปรับปรุงการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander)
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สรุป ได้ดังนี้
1. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรมีความชัดเจนและให้ความรู้ด้าน
การบัญชาการเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินให้ไปในทิศทางเดียวกัน และควรจัดอบรมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบันและมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
เครือข่ายการปฏิบัติงานต่อกัน
2. การจัดการสาธารณภัยภายใต้กรอบแนวคิดของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ควรมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติที่ผ่านกระบวนการ ฝึกซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทุกระดับและควรจัดการฝึกซ้อมให้มากขึ้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ จะสามารถ
ดาเนินการได้ทั้งผ่านกระบวนการฝึกซ้อม และการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์จริง
3. การนาระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในด้านการเผชิญเหตุจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการสาธารณภัยใน 2 ระดับคือ (1) ระดับนโยบายที่ต้องมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ใน
เรื่องการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบคิด
หรือกระบวนการคิดแบบเดียวกันในการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน และ (2) ระดับผู้
ปฏิบัติในระดับจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมูลนิธิ หรือแม้แต่องค์กรการ
บรรเทา สาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ ควรมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤต เพื่อให้ได้รับการเสริมสร้างกระบวนความคิดเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน ที่เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน เมื่อต้องปฏิบัติการร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน
4.ควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้สาหรับดาเนินการฝึกอบรมในพื้นที่ รวมถึงการฝึกซ้อม
แผนการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแนวทางในการดาเนินการ
การอภิปรายผล
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากอดีตที่ผ่ านมาภัย พิบัติที่เกิดขึ้นมักเป็นภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น ภาวะน้้าท่ว ม
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.
2544

ประเภทภัย
ดินโคลนถล่ม

2547

คลื่นสึนามิ

2549

ดินโคลนถล่ม

2554

อุทกภัย

สถำนที่เกิด
จังหวัดแพร่

ควำมเสียหำย
● มีผู้เสียชีวิต 36 คน บาดเจ็บ 58 คน
สูญหาย 4 คน
พื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด ● มีผู้เสียชีวิต 5,395 คน บาดเจ็บ 8,457
ได้แก่ ภูเก็ต พังงา
คน สูญหายกว่า 2,187 คน
ระนอง กระบี่ ตรัง
● อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอด
และสตูล
ชายฝั่งทะเลอันดามันได้รับความสูญเสีย
กว่า 30,000 ล้านบาท
5 จังหวัด ได้แก่
● มีผู้เสียชีวิต 87 คน สูญหาย 29 คน
อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ ● บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 697 หลัง
ล้าปาง และน่าน
เสียหายบางส่วน 2,970 หลัง
65 จังหวัดและ
● มีผู้เสียชีวิต 813 คน ประชาชนได้รับ
กรุงเทพมหานคร
ผลกระทบมากกว่า 13 ล้านครัวเรือน
มูลค่าความสูญเสีย 1.44 ล้านล้านบาท

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556.
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การเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ
มากขึ้ น มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รและกลไกการบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย โดยใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ มีการ
ก้าหนดกรอบการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งประเภทภัย แนวนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ซึ่งได้ก้าหนดกรอบการประสานการ
ปฏิบัติ และการจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบการปฏิบัติในการบริหารจัดการสาธารณภัย ดังแผนภาพที่ 1-1
แผนภาพที่ 1-1 แสดงการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกรัฐมนตรี
กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
(กอปภ.ก.)
ผู้อ้านวยการกลาง (อปภ.)

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

ผูอ้ ำนวยกำรจังหวัด
(ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัด)
รองผูอ้ ำนวยกำรจังหวัด
(นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัด)

ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร (ผอ.เขต)

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้าเภอ (กอปภ.อ)
ผู้อ้านวยการอ้าเภอ
(นายอ้าเภอ)
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เมืองพัทยำ

กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เทศบำล (กอปภ.ทน/ทม./ทต.)

กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล (กอปภ.อบต.)

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยา)

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

ผู้อ้านวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล)
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล)
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จากแผนภาพที่ 1-1 แสดงให้เห็นถึงการจัดโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับต่าง ๆ ได้แก่
1. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและ
อธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป็ น ผู้ อ้ า นวยการกลาง ผู้ แ ทนจากทุ ก ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนที่เห็นสมควรร่วมปฏิบัติงานในกองบัญชาการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเจ้าหน้าที่ หลัก ท้าหน้าที่อ้านวยการ ควบคุม ก้ากับ ดูแล
และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับต่างๆ
2. กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ประกอบด้วย
2.1 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์ การบริหารส่วนต้าบล
มีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นผู้อ้านวยการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นผู้ช่วย ก้านัน
ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล และเป็นหน่วย
เผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
2.2 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลมีนายกเทศมนตรีเป็น
ผู้อ้านวยการ ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วย หัวหน้าหน่วยงาน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกอง
อ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
2.3 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา มีนายกเมืองพัทยา
เป็นผู้อ้านวยการ ปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้ช่วย หัวหน้าหน่วยงาน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่ วมปฏิบัติงาน
ในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตเมืองพัทยา และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
2.4 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ มีนายอ้าเภอเป็น
ผู้ อ้านวยการ ปลั ดอ้าเภอ หั ว หน้ าส่ ว นราชการประจ้าอ้าเภอ ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
ภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ้าเภอ และท้าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2.5 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานเขต มีผู้อ้านวยการเขต
ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ้านวยการ และเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการ
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กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน
และมี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อ้ า นวยการกรุ ง เทพมหานคร ให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการ และท้าหน้าที่
เป็นหน่วยช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.6 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อ้านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นรองผู้อ้านวยการ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อ้านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดร่วม
ปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.7 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร มีผู้ว่าราชการ
กรุ งเทพมหานครเป็ นผู้ อ้านวยการ ปลั ดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อ้านวยการ รับผิดชอบในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ถึงแม้ว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จะก้าหนดโครงสร้างและอ้านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณภัยไว้อย่างชัดเจน แต่การบริหารจัดการสาธารณภัยยังคงมีปัญหา
ในทางปฏิบัติอีกหลายด้าน (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๕๔)
เช่น ปั ญหาด้านกลไกการบริ หารจัดการ กล่ าวคือ การขาดเอกภาพในการปฏิบัติและการบริห าร
จัดการ ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบหลัก มีอ้านาจสั่งการได้ไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ท้าให้ การประสานงานและการผนึกก้าลังจากหน่วยงานอื่น ๆ ในภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ไม่ มีประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ประกอบกับปัญหาด้านขีดความสามารถของหน่ว ย
ปฏิบัติที่ขาดองค์ความรู้และอ้านาจการตัดสินใจในขั้นตอนปฏิบัติ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เริ่มต้นจากฐานความคิดที่ว่าแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยในปัจจุบัน
มีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นจ้านวนมากประกอบ
กับการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ยังขาดการ
ประสานงาน การบูรณาการการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการปฏิบัติ
และขอบเขตอ้านาจหน้าที่ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการน้าเครื่องมือด้านการบริหารจัดการเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยเป็นเรื่องที่ส้าคัญ เพราะการเกิดสาธารณภัยในแต่ละครั้งถือเป็นภาวะวิกฤต
ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยการจั ดการที่เป็นระบบเดียวกันและมีเครื่องมือในการจัดการภาวะวิกฤตที่เป็น
มาตรฐาน จึ งจะท้าให้ ส ามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่า งมีป ระสิ ทธิภ าพ ลดความสู ญเสี ยในชีวิต และ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนได้ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ ที่ ชื่ อ ว่ า "ระบบการบั ญ ชาการ
เหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)" ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหารแบบหนึ่งที่
เหมาะสมต่อการจัดการในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เพราะเป็นระบบปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลที่ใช้ใน
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การจัดการเหตุการณ์ การสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหาร
สถานการณ์ รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการบริหารสถานการณ์ต่าง ๆ
การพัฒนารูปแบบโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการสาธารณภัยจ้าเป็นต้องท้าควบคู่ไป
กับการพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับจังหวัดโดยน้าระบบการบัญชาการเหตุการณ์
(Incident Command System: ICS) มาใช้จัดการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดมาตรฐานการจัดการ
สาธารณภัย ให้ เป็ นระบบเดียวกัน เพื่อให้ ทุกหน่ว ยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ
สามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานเผชิญเหตุให้ยุติและกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ไม่ว่าสาธารณภัยนั้นจะมี
ความรุนแรงในระดับใดก็ตามต้องมีการบริหารจัดการภายใต้รูปแบบ ระบบและความเข้าใจที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยค้านึงถึงเอกภาพในการจัดการ (Unity) การจัดการเหตุการณ์ด้วยความยืดหยุ่น
(Modular) มาตรฐานในการจัดการ (Standard) ซึ่งองค์ประกอบที่ส้าคัญเหล่านี้ล้วนมีพื้นฐานมาจาก
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ที่ใช้เพื่อการสั่งการ การ
ควบคุม และการประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็น
ระบบปฏิบัติการที่สามารถระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)

ขอบเขตของกำรศึกษำ
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัด
บุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)
ขอบเขตพื้นที่ศึกษำ
ศึกษาวิจัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาในการศึกษา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2562
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ประโยชน์ที่ได้รับในกำรศึกษำ
1. ทราบถึงกระบวนการบริห ารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ และ
ปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ในจังหวัด
2. สามารถน้าผลการศึกษาที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัย เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
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. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัย
4. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในฐานะเครื่องมือบริหารสถานการณ์
5. ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (National Incident Command System:
NIMS)
6. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดบุรีรัมย์
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 52 ก วันที่ 7 กันยายน 2550
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมาโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ขอบเขต
พระราชบั ญ ญัติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ฉบั บ นี้มี ข อบเขตการด าเนิ น การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมเรื่องอุบัติภัยและอัคคีภัยโดยยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 แล้วนามาบัญญัติ
ไว้ใน พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน
2. คานิยามที่สาคัญ
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้งโรคระบาดในมนุษย์
โรคระบาดสั ตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอัน ตรายแก่
ชีวิ ต ร่ า งกายของประชาชน หรื อ ความเสี ย หายแก่ ท รัพ ย์ สิ นของประชาชน หรื อ ของรั ฐ และให้
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย
“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
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“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทาใด ๆ อันเป็นการมุ่งทาลายทรัพย์สิน
ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบ
การปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
3. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
ประกอบด้ ว ยกรรมการจานวนทั้ งสิ้ น 23 คน โดยมีน ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายก
รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สองอธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการในกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดย กปภ.ช. อานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี
3. บู รณาการพัฒ นาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
4. ให้คาแนะนา ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
5. วางระเบี ย บเกี่ ยวกั บค่า ตอบแทน ค่า ทดแทน และค่ าใช้ จ่ายในการด าเนิ นการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
4. หน่วยงานกลางของรัฐในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่ว ยงานกลางของรัฐ ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติ
ต่อคณะรัฐมนตรี
2. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ

9
3. ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้
การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
4. แนะนา ให้คาปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแต่ละ
5. การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.1 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาร่วมกับ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ตั ว แทนองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นแต่ ล ะประเภท และหน่ว ยงาน
ภาคเอกชน โดยต้ อ งมี ส าระส าคั ญ ตามที่ ก าหนด เช่ น แนวทางมาตรการ งบประมาณ
ในการดาเนินการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และแนวทาง วิธีการใน
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ และจัดระบบการ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากร และประชาชน แนวทางในการ
ซ่อมแซม บูรณะ และฟื้นฟูแล้วนาเสนอแผนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
5.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
จัดทาโดยคณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด เป็ น ผู้ ล งนามประกาศใช้ แ ผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด แผนดั ง กล่ า วต้ อ ง
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยแห่งชาติ และมีสาระสาคัญอื่น เช่น การจัดตั้ง
ศูน ย์ อานวยการเฉพาะกิจ เมื่อเกิดสาธารณภัยการจัดโครงสร้าง และผู้มีอานาจสั่ งการด้านต่าง ๆ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
จัดทาแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมาย สัญญาณ หรือสิ่ง
อื่น ใด ในการแจ้ งให้ป ระชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย แผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แผนการประสานงานกับองค์การสา
ธารณกุศล เป็นต้น
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5.3 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
จั ดท าโดยคณะกรรมการซึ่งผู้ ว่า ราชการกรุ งเทพมหานครเป็ นประธานโดย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็ นผู้ ลงนามประกาศใช้ ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้อ งกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีสาระสาคัญอื่น เช่น การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะ
กิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นโครงสร้าง และผู้มีอานาจสั่งการ ด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะเพื่อใช้ใน
การป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย แผนและขั้ นตอนในการจั ดให้ มี เครื่ องหมายสั ญญาณ หรื อ
สิ่งอื่นใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย แผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล
ในเขตกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดทาแผนตามพระราชบัญญัตินี้ จัดทาแผน
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยระหว่างที่ยังจัดทาแผนไม่แล้วเสร็จ
ให้ดาเนินการตามแผนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
6. การบัญชาการ
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของบุคคลดังต่อไปนี้
6.1 นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ม อบหมายในกรณี เ กิ ด
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
6.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ มีอานาจควบคุมและกากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไป
ตามแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ และมี อ านาจบั ง คั บ บั ญ ชาและสั่ ง การ
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร
6.3 ปลั ด กระทรวงมหาดไทย เป็น รองผู้ บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
แห่งชาติ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ผู้บัญชาการมอบหมาย โดยให้มีอานาจบังคับบัญชาและสั่งการรองจากผู้บัญชาการ
7. การปฏิบัติ
เป็นอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการ เจ้าพนักงานและอาสาสมัครในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ซึ่งในส่วนนี้จะมีความเกี่ยวข้องในการนาระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้เมื่อเกิด สาธารณภัยเพราะ
เป็นส่วนที่ต้องเผชิญเหตุโดยตรง ได้แก่
7.1 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อานวยการกลาง มีหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร
7.2 ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ อ านวยการจั ง หวั ด รั บ ผิ ด ชอบในการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด
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7.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อานวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อานวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.4 นายอาเภอ (รวมปลั ดอาเภอผู้เป็นหัว หน้าประจากิ่งอาเภอ) เป็นผู้อานวยการ
อาเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอาเภอ
7.5 ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง พื้นที่ (นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่ ง พื้ น ที่ อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง ) เป็ น ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจั งหวัด และผู้อานวยการอาเภอ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.6 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
7.7 ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อานวยการกรุ งเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะมอบหมาย รองปลั ด
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้
7.8 ผู้ อ านวยการเขตในแต่ ล ะเขตของกรุ ง เทพมหานคร เป็ น ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อานวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย
7.9 เจ้าพนักงาน ให้ผู้อานวยการมีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบโดยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
7.10 อาสาสมัคร ให้ผู้อานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
และตามที่กาหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
7.11 องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ในระหว่างเกิดสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยได้ตามที่ผู้อานวยการหรือเจ้า
พนักงานที่ได้รับมอบหมายได้มอบหมายภารกิจให้
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8.1 เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว่ า จะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในเขตขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พื้นที่นั้นโดยผู้อานวยการอาเภอ และผู้อานวยการจังหวัดมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการ
ท้องถิ่นในเขตอาเภอพื้นที่ของตน และในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี
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8.2 กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้อานวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้
แล้วให้แจ้งผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อานวยการท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องได้รับ
ความช่ว ยเหลือจากเจ้ าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่ว ยงานของรัฐ ที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อานวยการอาเภอ หรือผู้อานวยการจังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อสั่ง
การโดยเร็วต่อไป
8.3 ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อานวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้น
8.4 เมื่อเกิดสาธารณภั ยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีห น้าที่ ต้องเข้าดาเนินการ
เบื้องต้นเพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อานวยการท้องถิ่นเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจาเป็น
เจ้าพนักงานมีอานาจดาเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่
บุคคลได้
8.5 กรณีเจ้าพนักงานจาเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่
เกิดสาธารณภัยเพื่อทาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ กระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น
หรื อ เมื่ อ มี ผู้ อ านว ยการอยู่ ด้ ว ย และหากทรั พ ย์ สิ น นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด สาธ ารณภั ย
ได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือ
สถานที่ดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานมีอานาจขนย้ายทรัพย์สิน
นั้นได้ตามความจาเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดา
ความเสียหายอันเกิดจากการกระทาดังกล่าว
8.6 ให้ ผู้ อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิ ดชอบส ารวจความเสี ยหายจากสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นและทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู
8.7 ความสั มพั น ธ์ ระหว่า งหน่ว ยงานในพื้ นที่กั บหน่ว ยทหารในการบริ ห ารจัด การ
สาธารณภั ย ก าหนดให้ ห น่ ว ยทหารเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่ ขั้น ตอนการจั ด ท าแผนและกรณี เ กิ ด
สาธารณภัยขึ้น หากต้องมีหน่วยทหารเข้าร่วมดาเนินการ กาหนดให้ต้องจัดทาเป็นบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อานวยการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน
ฐานะผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร กับผู้บัญชาทหารในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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8.8 การป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ผู้ อานวยการ
กรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่ละกรณีได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้ นในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้ง
โดยเร็ว
จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ.นี้ เป็นหัวใจสาคัญและเป็นกฎหมายหลักในการปฏิบัติงานราชการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และใช้เป็นกรอบแนวทางในการประสานหน่วยงานเครือข่าย เพื่อ
ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งจากบทเรียนของมหาอุทกภัยที่ผ่านมาได้มีผู้ประสบภัยได้ยื่นฟ้องศาลปกครองใน
ประเด็นเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ซึ่งนอกจาก
ข้าราชการในสั งกัดกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแล้ ว หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องที่มีห น้าที่ตาม
กฎหมายฉบั บ นี้ ก็ ต้ อ งศึ ก ษาและได้ ท าความเข้ า ใจกั บ กฎหมายดั ง กล่ า ว การศึ ก ษาในครั้ ง นี้
จึงจาเป็นต้องเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย

2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เสนอ
เพื่อใช้เป็ น แผนหลั กในการบริ ห ารจัดการสาธารณภัยของชาติ และมีมติ ให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ดาเนินการดังนี้
1) มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด
อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
2) มอบหมายให้ ส านักงบประมาณ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พิจารณาให้ ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ การ
เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
3) มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละระดับ จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์และ
บรรจุ แผนงานและโครงการที่เ กี่ย วข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไว้ในแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีด้วย
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แนวคิดลักษณะและวัตถุประสงค์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558
1) มีลักษณะเป็นแนวคิดการปฏิบัติ หรือ Concept of Operations หรือ CONOPS
ในการบริ ห ารจั ดการสาธารณภัย ของประเทศ โดยยึดแนวคิด การลดความเสี่ ยงจากสาธารณภัย
(Disaster Risk Reduction) และแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back
Better and Safer) ภายใต้การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดการเพื่อนาไปสู่การจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักสากล (รู้รับ-ปรับตัว-ฟื้น
เร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน: Resilience)
2) เป็ น กรอบแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นตั้ ง แต่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ถึ ง
ระดับประเทศนาไปพิจารณาดาเนินการอย่างบูรณาการ เป็นระบบและสอดคล้องรับกัน (ซึ่งเกิดจาก
การประมวลทิศทางและแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่นานาประเทศใช้
ประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย)
3) เป็นการจัดทาแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 -2559) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2557-2561 และ
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 และสอดคล้ อ งกั บ ถ้ อ ยแถลงของ
นายกรัฐมนตรีในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น
ยุทธศาสตร์การดาเนินการประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1) การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เน้นการป้องกัน การลดผลกระทบและ
การเตรียมความพร้อม– เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณ
ภัย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดาเนินการในกิจกรรมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีการ
ผนวกหลั กการลดความเสี่ ย งจากสาธารณภัยให้ เป็นนโยบายของรัฐ ทั้งด้ านเศรษฐกิจ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม
2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเผชิญเหตุ การบัญชาการเหตุการณ์ และการ
บรรเทาทุกข์ –เน้นเรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรในภาวะฉุกเฉิน
รวมทั้ ง ได้ กาหนดแนวทางของการจั ด ตั้ ง องค์ ก รปฏิ บั ติใ นการจั ดการภาวะฉุ ก เฉิ น ตลอดจนการ
กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.)
3) การเพิ่มประสิทธิภ าพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน การฟื้นฟู สภาพการซ่อมสร้างและการ
พัฒนาให้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)–เป็นการดาเนินงานภาย
หลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อดาเนินการฟื้นฟูโดย
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การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิตและสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้
กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม
4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัย โดยการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการสาธารณภัยตามหลักสากล การประสานความช่วยเหลือและการปฏิบัติงานด้าน
มนุษยธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมบทบาทของประเทศในฐานะแกนนาด้านการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
สาระสาคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
1 สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัย
ความรุนแรงของสถานการณ์สาธารณภัยโลกและประเทศไทย มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นตาม
สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของภูมิ อากาศ บทเรี ย นการจัด การสาธารณภั ยที่ ผ่ า นมาที่ มีปั ญหาด้ า น
โครงสร้ า งการจั ด การและเอกภาพ องค์ ค วามรู้ แ ละข้ อ มู ล รวมถึ ง แนวทางการสนั บ สนุ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ กอปรกับพันธกิจในความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภั ย ท าให้ ต้อ งมี การปรั บ ปรุ งแผนการป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ยของประเทศให้ มีขี ด
ความสามารถและพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย สอดรับกับแนวคิดการจัดการสาธารณภัยของโลก
ภายใต้บริบท “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM)” ซึ่ง
ประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย Disaster Risk Reduction : DRR) การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟื้นฟูให้มีสภาพดีกว่ าและปลอดภัยกว่าเดิม
(Build Back Better and Safer) รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนซึ่ง
กันและกันเพื่อสร้างศักยภาพ ความพร้อม และมาตรฐานในการจัดการสาธารณภัย
2 นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย
เป้ า หมายการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย เน้ นการสร้ า งองค์ค วามรู้ ความ
ตระหนักและวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้มีการเรียนรู้ มีความพร้อม มีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสังคม ท้องถิ่นเข้าสู่ “การรู้รับ-ปรับตัว-ฟื้นเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ของแผน เป็นกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ทุกหน่วยงาน ใน
การจัดการอย่างเป็นระบบและมีทิศทาง และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยด้วยแนวทางต่างๆ ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาและส่งเสริม
การลดความเสี่ยง พัฒนาศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน พัฒนาระบบฟื้นฟูที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัย ซ่อมสร้างฟื้นฟูสภาพให้ดีกว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม และส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการบูรณาการการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการฟื้นฟู อย่างยั่งยืน และการส่ งเสริมความร่ว มมือ
ระหว่างประเทศในการจัดการฯ
งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณประเภทอื่น เช่น งบกลาง และ
เงินทดรองราชการฯ ทั้งระดับหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เสนอหลักการและแนวคิด “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ”(Disaster Risk
Management: DRM) แทน”การจัดการสาธารณภัย ” (Disaster Management: DM) ซึ่งเป็น
แนวทางที่นานาประเทศยอมรับว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องที่จัดการได้โดยไม่จาเป็นต้องรอให้เกิดภัยขึ้น
ก่อน และให้ความสาคัญกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
กาหนดกลไกหลักสาหรับการจัดการ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
การจัดการ สาธารณภัย ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติ บทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานทหาร ภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณ
กุศล และแนวทางปฏิบั ติร่ ว มกับ ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ขอบเขตสาธารณภัย
ระดับการจัดการสาธารณภัย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติ ในการลดความเสี่ยงหรือลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจาก
สาธารณภั ย หรื อ การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย มุ่ งให้ เ กิด การด าเนิ น การทั้ งในเชิ ง นโยบาย
แผนงาน โครงการ มาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามแนวทาง
กลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 3 ด้าน ประกอบด้วย
การสร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการประเมินความเสี่ยง เพื่ อใช้ในการกาหนดนโยบายการลดความเสี่ยง การจัดสรร
งบประมาณ การออกกฏระเบียบ การจัดทาแผนงาน โครงการ รวมถึงการจัดทาดัชนีความเสี่ยงและ
แผนที่เสี่ยงภัย
การพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันและลดผลกระทบช่วงก่อนเกิดภัยทั้งเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง แนวทางปฏิบัติในการ
เตรียมความพร้อม เช่นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) การ
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการเตรียมการอพยพ การเตรียมการจัดตั้ งศูนย์พักพิงชั่วคราว
การจั ดตั้งองค์กรการเรีย นรู้สาธารณภัย การพัฒนาคลังข้อมูล สาธารณภัยแห่ งชาติ การจัดตั้งคลั ง
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สารองทรัพยากร แผนการบริ หารความต่อเนื่อง แนวทางปฏิบัติของระบบเตือนภัย ระดับของภัย
กระบวนการแจ้งเตือนภัย และการพัฒนาระบบเตือนภัย
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง โดย
– การก าหนดให้ เ ป็ น นโยบายแห่ ง รั ฐ ที่ ส าคั ญ เพื่ อ การพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณที่
สอดคล้องเพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความสาคัญและจัดทาแผนรองรับเมื่อเกิดสาธารณภัยเป็นต้น
5 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเพื่อควบคุมและ/หรือลดความรุนแรงของ
สถานการณ์ สาธารณภัย รวมทั้งการอานวยการ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบระเบียบได้มาตรฐานและครอบคลุมกระบวนการจัดการ โดยการจัดระบบการจัดการทรัพยากร
เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้กลยุทธ์ 3 ประการ
ได้แก่
1. สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย
แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย ตาม พรบ.ปภ. 2550 แนวทางปฏิบัติ
ในการจั ด ตั้ ง องค์ ก รปฏิ บั ติ ก ารในภาวะฉุ ก เฉิ น ระดั บ ต่ า งๆ (ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น อปท., ศู น ย์
บัญชาการเหตุการณ์อาเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด /
กรุงเทพมหานคร กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง และกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และรูปแบบโครงสร้า งกองบัญชาการ/ศูนย์บัญชาการฯ) แนวทาง
ปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณ
ภัย แนวทางในการอพยพ
2. พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ ประกอบด้วย
แนวทางปฏิ บั ติใ นการสื่ อสารและโทรคมนาคม แนวทางปฏิบัติ ใ นการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติในการกากับ ควบคุมพื้นที่ (Area Command) แนวทาง
ปฏิบัติ ในการบัญชาการเหตุการณ์ (รูปแบบและระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ) แนวทางปฏิบัติใน
การสนั บ สนุ น การปฏิบั ติ งานภาวะฉุกเฉิน หรือ สปฉ.เพื่อประสานงานระหว่า งส่ ว นราชการและ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ ซึ่งมีทั้งหมด 18 สปฉ. และแนวทางปฏิบัติในการ
สนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT)
3. เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย
– แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณี
ฉุกเฉิน แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการช่วยเหลือ (DANA) แนวทาง
ปฏิบัติในการรับบริจาค แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พัก
พิงชั่วคราว
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6 การฟื้นฟู
เป็น การดาเนิน งานภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินบรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อ
ซ่อมแซม ฟื้นฟูและปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิต และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่
ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่า และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back
Better and Safer) โดยการเน้นหรือให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟู และการพิจารณาหรือประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(ปัจจัยเสี่ยงหรือต้นเหตุของการเกิดภัย ) ในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่ ทั้งในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA) กรณี
สาธารณภัยขนาดใหญ่ เพื่อประมาณการความเสียหายทางกายภาพ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ
ทรัพยากร เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศ และสร้างใหม่ให้ดีกว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการฟื้นฟู ประกอบด้วย การกาหนด
แนวทาง ในการฟื้นฟูสุขภาพผู้ประสบภัย สถานภาพสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back
Better and Safer) ทั้งด้านการฟื้นฟูชุมชนทั้งด้านกายภาพและศักยภาพ ด้านสุขภาพและการบริการ
สั งคม ด้ านที่อยู่ อาศั ย ระบบโครงสร้า งพื้น ฐาน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม และระบบ
เศรษฐกิจโดยมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ ร่วมกันวางแผนพัฒนา ฟื้นฟู หรือการ
สร้างใหม่ ในกรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่ รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
7 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เนื่องจากสาธารณภัยในปัจจุบันมีความไร้พรมแดนมากขึ้น แต่ละประเทศรวมถึง แต่ละ
ประเทศ จะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแก่
ประเทศที่กาลั ง ประสบภัย โดยมีจุดมุ่งหมายที่การเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการให้ ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโลก และนาประเทศไทยไปสู่
การเป็นประเทศแกนนาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ
-แนวทางปฏิบัติ “การรับ”และ “การให้” ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ พัฒนา
ระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (Single Window System)
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กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
– การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกฎหมายด้ านมนุษยธรรม การสร้ างมาตรฐานบุ คลากรในการ
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ โดยการจัดให้ มีชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (National Urban
Search and Rescue: USAR) ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและ
กู้ภัยในเขตเมืองสากล (INSARAG) การจัดทาแผนพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับชุ ด
ค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ
– ด้านฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงข้อมูล
การจัดการองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณภัย และการขับเคลื่อน
ความรู้สู่สาธารณะ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนนาด้านการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
แนวทางปฏิบัติในการสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติใน
การพัฒนาบทบาทแกนนา การส่งเสริม ชุดค้นหากู้ภัยในเขตเมือง ปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกราชอาณาจักร การสนับสนุนทางวิชาการแก่กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา เป็นต้น
8 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
การจั ดการสาธารณภัย ตามแนวทางการจัด การความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย ให้ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2558 จาเป็นจะต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน และกระบวนการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) จาเป็น
จะต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนในทุกระดับ การบูรณาการและ
ประสานการปฏิบัติกับแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ
แผนฯ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณประจาปีของหน่วยงานต่างๆ ลงสู่ระดับพื้นที่ การกาหนด
บทบาทของหน่ ว ยงานและเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนและมีมาตรฐาน
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จะเป็นกระบวนการนาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติ ต่างๆ ในแผนฯ ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมรวมถึงการกาหนดกลไกและกระบวนการติดตามประเมินผล โดยยึดหลักการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการพัฒนากาหนดให้มีการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้ง มีการศึกษาบทเรียนสาธารณภัยที่ผ่ านมา (Lesson Learnt)
ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 ที่ มี
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ประสิทธิภาพและบรรลุผ ลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งอาจมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในโอกาสต่อไป
การศึก ษาในครั้ งนี้ จ าเป็น ต้องศึก ษาแผนการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ
เนื่องจากเป็นหลักการและแนวทางดาเนินการ ที่จะส่งผลให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
เชิงนโยบาย นาไปพิจารณาปรับแผน ดาเนินการ พัฒนาส่งเสริม ทบทวนกฎระเบียบ หรือปรับปรุงใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างและพัฒนากลไกการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งการผลักดัน
ให้หน่วยงานในสังกัดระดับภูมิภาคดาเนินการหรือเชื่อมการทางานกับจังหวัด (ปภ.จังหวัด) เพื่อให้การ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น การ
จัดตั้งกองอานวยการฯ ระดับจังหวัด และประสานอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งกอง
อานวยการฯ การจัดทาแผนและการฝึกซ้อมแผนฯ ตั้งแต่ในภาวะปกติ การประชุมหรือประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนหรือความพร้อมในส่วนที่รับผิดชอบ และในหลายกิจกรรมจะต้อง
พิจารณานากลยุทธ์และแนวทางเหล่านี้ ไปวางแผน รวมทั้งทาแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ
และผลักดันขับเคลื่อนดาเนินการในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ และเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านกระบวนการและองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัย
หรือ ใกล้เกิดสาธารณภัย หน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องถือปฏิบัติและ
บูรณาการดาเนินการในประเด็นข้างต้นตามบริบท สถานการณ์ และความเกี่ยวข้อง โดยจะต้องแปลง
แนวทางเหล่านี้ เป็นกิจกรรมหรือมาตรการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งจะต้องประสานและอานวยการให้
อาเภอและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในฐานะหน่ว ยเผชิญเหตุ ในการปฏิบัติภ ารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในพื้น ที่เกิดเหตุ ซึ่งจะมีผลให้ เกิดการกระทาตามอานาจหน้าที่ในการจัดการ
สาธารณภัย และได้รับการคุ้มครองในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัย (Concept of disaster
management)
สานักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR) ได้ให้ความหมายของคาว่า "Disaster" ว่าหมายถึง
การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทาง
ธรรมชาติหรือจากการกระทาของมนุษย์ที่ส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อย่างกว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , 2556 ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยในแต่ละครั้ง
ขึ้ น อยู่ กั บ ประเภทและความรุ น แรงของสาธารณภั ย รวมถึ ง ศั ก ยภาพขององค์ ก ารด้ ว ยว่ า มี ขี ด
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ความสามารถในการรับรู้ ทาความเข้าใจ และการเลือกวิธีในการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยนั้น ๆ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ในบริ บทของประเทศไทยได้เที ยบเคียง “Disaster” ด้ วยค าว่ า “สาธารณภั ย” ซึ่ งตาม
แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง ด้านการคมนาคม
ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2552 ได้นิยาม “สาธารณภัย” ว่าหมายถึง “ภัยอันเกิดแก่สาธารณชน ไม่ว่าจะเกิด
จากธรรมชาติ หรือจากการกระทาของมนุษย์โดยก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชน เกิดความ
สูญเสียหรือความเสียหายและมีผลกระทบในทางลบต่อทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จน
เกินขีดความสามารถของชุมชนที่จะใช้ทรัพยากรของตนในการรับมือและจัดการกับ สาธารณภัยและ
ผลกระทบของสาธารณภัย ได้ ” และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยได้นิยาม “สาธารณภัย” ว่าหมายถึง “อัคคีภัย
วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช
ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้ เกิดขึ้น อุบัติเหตุ
หรือเหตุอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย"
ประเภทของสาธารณภัย
แนวคิดในการแบ่งประเภทภัยสาธารณภัยหลัก ๆ มี 2 แนวคิด ได้แก่
1. แนวคิดคลาสสิค (Classical concept) เป็นการจาแนกประเภทของสาธารณภัยตาม
สาเหตุของการเกิดภัย แบ่งออกเป็น 2 สาเหตุ ได้แก่
1.1 สาธารณภัยที่เกิดโดยธรรมชาติ (Natural disaster) เป็นสาธารณภัยที่เกิดจาก
กระบวนการทางธรรมชาติ แบ่งย่อยตามลักษณะการเกิดได้หลายประเภท (วริฎฐา วรรณทอง, 2556)
เช่น สาธารณภัย ทางธรณีวิทยา ได้แก่ แผ่ นดินไหว คลื่ นยักษ์สึ นามิ การปะทุหรือการระเบิดของ
ภูเขาไฟ แผ่ นดิน ถล่ ม ดิน ทรุ ดเนื่องจากน้าใต้ดิน สาธารณภัย ทางอุตินิยมวิทยา-อุทกวิทยา ได้แก่
น้าท่วม ดินโคลนถล่ม พายุลมแรง ไต้ฝุ่น คลื่นซัดชายฝั่ง ฟ้าผ่า ภัยแล้ง การแปลสภาพเป็นทะเลทราย
ไฟป่า คลื่นความร้อน พายุทราย ภัยหนาว หิมะถล่ม และสาธารณภัยทางชีววิทยา ได้แก่โรคระบาด
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
1.2 สาธารณภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ (Man-made disaster) เช่น อัคคีภัย
ภัยจากการจราจรและคมนาคมขนส่ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจาการทางาน เป็นต้น
2. แนวคิดแบบใหม่ (Contemporary concept) เป็นการจาแนกประเภทของสาธารณภัย
ตามสาเหตุและเจตนารมณ์ของการเกิดภัยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
2.1 สาธารณภัยธรรมชาติ (Natural disaster) เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น น้า
ท่วม พายุ แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดคลาสสิค
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2.2 สาธารณภัยเทคโนโลยี (Technological disaster) เป็นภัยที่เกิดจากการกระทา
ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งการกระทาเหล่านั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ เช่น
อัคคีภัย ภัยจากการจราจรและคมนาคมขนส่ง ภัยจากการทางาน การระเบิดของสารพิษจากโรงงาน
การรั่วไหลของสารเคมีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น
2.3 สาธารณภัยซับซ้อน (Complex disaster) เป็นภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
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 โรคระบาดสัตว์น้า 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 ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้า ภัยจาก
เทคโนโลยีส ารสนเทศ การก่อวิน าศกรรม ภัยจากทุ่นระเบิดกับระเบิด ภัยทางอากาศ การชุมนุม
ประท้วงและก่อการจลาจล เป็นต้น
แนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย
จากสาธารณภัยต่าง ๆ ข้างต้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อ
กาหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสาธารณภัยให้อยู่ในระดับ
น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ให้ผู้คน ทรัพย์สิน อาคาร สิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถฟื้นฟูจนคืนสภาพเดิมได้โดยเร็วที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยจะต่างจากการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ยุคโบราณที่มองว่าการเกิด สาธารณภัย เป็นการกระทาของพระผู้เป็นเจ้าที่ลงโทษความเลวร้ายหรือ
ความล้มเหลวของมนุษย์ วิวัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัย ได้มีการพัฒนามาขึ้นมา
ตามล าดับ ตั้ งแต่การใช้แนวคิดทางภูมิศาสตร์มาศึกษาเกี่ยวกับการเกิด สาธารณภัย เช่น วาตภัย
แผ่นดินไหว หิมะถล่ม ความแห้งแล้ง เป็นต้น ต่อมาได้เน้นการศึกษาและให้ความสนใจในประเด็น
เกี่ยวกับสังคมเพิ่มเข้ามา เช่น การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บริบท
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ทางประวัติศาสตร์ กลายมาเป็นการศึกษาสาธารณภัยในทางมานุษยวิทยาโดยมีแนวคิดในการศึกษา 3
ประเด็น (ปาริฉัตต์ ครองขันธ์, 2556) ได้แก่
1. แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบและพฤติกรรม เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นพฤติกรรมของบุคคล
และสังคมหรือองค์การที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในแบบต่าง ๆ เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สังคม องค์การ และการจัดระเบียบสังคมจะเกิดขึ้นเพื่อการเตือนภัย การรับผลกระทบ และความ
สูญเสียที่ตามมา
2.
แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนา โดยอาศัยแนวคิดทฤษฏี
วิ วั ฒ นาการและการศึ ก ษาแบบองค์ ร วม เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น การปรั บ ตั ว ของสั ง คมมนุ ษ ย์ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระยะยาว
3. แนวคิ ด เรื่ อ งอ านาจกั บ การควบคุ ม ทรั พ ยากรเป็ น การศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ งนิ เ วศน์
วัฒ นธรรมและความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เศรษฐกิ จการเมือ ง เช่น มองว่ า รั ฐ มี น โยบายทางการเมือ งและ
เศรษฐกิจ บางประการ แม้จ ะมีเป้าหมายเพื่อขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ก็เป็นนโยบายที่ไม่
เหมาะสมกับระบบนิเวศวิทยา เช่น นโยบายการทาเหมืองแร่ การตัดไม้ การชลประทาน การสร้าง
เขื่อน และโรงงานอุตสาหกรรม อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย การโยกย้ายถิ่นฐาน การ
ทาลายสภาพแวดล้อม และเป็นปัจจัยที่ทาให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และเกิดนาไปสู่การเกิด สา
ธารณภัย เป็นต้น
ปัจจุบันการบริหารจัดการสาธารณภัยได้มีการเชื่อมโยงบริบ ทต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้เหลือน้อยที่สุดโดยมี
แนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
1.แนวทางการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แบบประเพณี นิ ย มดั้ ง เดิ ม (Traditional
relief
approach) เริ่มต้นมาจากความมีเมตตากรุณาเป็นพื้ นฐานและความมีมนุษยธรรมในการที่จะช่วย
บุคคลที่ประสบความเดือดร้อน ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานและกลยุทธ์ของการอยู่ร่วมกัน
2. แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development approach) เป็นการ
มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการพยายามเพิ่มศักยภาพของ
หน่วยงานหรือองค์การเพื่อให้สามารถรับมือกับความหลากหลายของแต่ละภัย โดยให้หน่วยงานหรือ
องค์การสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเพียงพอที่จะจัดการสาธารณภัย อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
แนวทางนี้จะเป็นองค์รวมของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สนับสนุนวัฒนธรรมในการป้ องกันและรวมเข้า
ด้วยกันกับการบริหารจัดการสาธารณภัยของแต่ละหน่วยงาน
3. แนวทางการลดความเปราะบาง (Vulnerability reduction approach) เป็นการ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชน สภาพแวดล้อมและสาธารณภัย เป็นการศึกษาความเปราะบาง
และความยืดหยุ่นที่เชื่อมโยงกับสาเหตุของการเกิดสาธารณภัยและความเข้มแข็งในหน่วยงาน ชุมชน
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หรือองค์การ รวมถึงการประสานกันของกิจกรรม การประเมินความเปราะบาง การป้องกันสาธารณภัย
การบรรเทาสาธารณภัย และการเตรียมการสาหรับการจัดการสาธารณภัย
4. แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยแบบองค์รวม (Total disaster risk
management approach) เป็นการเน้นการจัดการสาธารณภัยที่เป็นองค์รวมที่ครอบคลุมในทุกมิติ
โดยให้ ค วามส าคั ญกั บ การหาสาเหตุข องสาธารณภั ย การมี ค วามเสี่ ย งและความเปราะบางของ
ประชาชนหรื อ ของคนในองค์ ก าร เป็ น การจั ด การที่ เ น้ น ที่ ห ลายระดั บ หลายมิ ติ แ ละความเป็ น
สหสาขาวิชา เป็นการเปลี่ยนจากการตอบสนองต่อ สาธารณภัยและการฟื้นฟูมาเป็นการเตรียมความ
พร้อมรับสาธารณภัย
5. แนวทางความเปราะบางสู่ความยืดหยุ่น (Vulnerability to resilience approach)
เน้ นความสามารถของหน่ วยงาน หรือชุมชน หรือองค์การ ในการเข้าใจเกี่ยวกับ สาธารณภัย และ
สามารถพลิกฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ความสาคัญกับการสร้างศักยภาพของชุมชนของ
หน่วยงานหรือองค์การ เพื่อเพิ่มศักยภาพในความยืดหยุ่นได้มากขึ้น โดยมี 2 แนวทางในการลดสา
ธารณภัยคือ การเพิ่มความสามารถในการรับมือกับ สาธารณภัย และการฟื้นฟูศักยภาพของความ
เปราะบางต่าง ๆ ให้เพิ่มขึ้น
จะเห็ น ได้ว่าการบริ ห ารจัดการสาธารณภัย มีวิวัฒ นาการมาจากการให้ ความช่ว ยเหลื อ
ผู้ป ระสบภัย เป็น หลักโดยถือว่าเป็ นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องดาเนินการ ต่อมาได้เปลี่ ยน
แนวคิดการจัดการสาธารณภัย ว่าเป็นเรื่องของชุมชนและสังคมเพราะสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นได้ส่งผล
กระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน หน่วยงาน องค์การต่างๆ จึง
จาเป็น ต้องมีการมุ่งเน้นให้ ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคธุรกิจสามารถตอบสนองต่อ สาธารณภัย ได้ด้ว ย
ตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมการเชิงรุกมากขึ้น โดยการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้มากขึ้น
กว่าเดิม เน้นกระบวนการด้านการบริหารจัดการ การตัดสินใจในองค์การ การใช้ทรัพยากรและทักษะ
ทางการปฏิบัติงาน เพื่อรับมือและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการวางแผน
ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งประกอบไปด้วยการป้อ งกันและลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อม การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน ในขณะเกิด สาธารณภัย และการฟื้นฟูบูรณะ
เมื่อสาธารณภัยยุติลง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556)
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เหตุการณ์ วกิ ฤติ

การเตรียมความพร้ อม

ก่อนเกิดภัย

การป้ องกันและลด
ผลกระทบ

ระหว่างเกิดภัย

การตอบโต้
ในสภาวะฉุกเฉิน

หลังเกิดภัย

การฟื้ นฟู

ภาพที่ 2-1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556)
การฝึกซ้อมแผนจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกฝนหรือฝึกปฏิบัติโดยการสมมติสถานการณ์ขึ้น เพื่อ
ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติการของบุคลากรเกี่ยวข้อง ตลอดจนทดสอบนโยบาย แผน หรือ
แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผน รวมทั้งเป็นการทดสอบแนวทางการ
ปฏิบั ติให้ ประสานสอดคล้องกัน อย่างมีระบบ และมีประสิ ทธิภ าพ ขณะเดียวกันยังทาให้ ทราบถึง
จุดบกพร่อง และช่องว่างในการปฏิบัติงานอันจะนาไปสู่การปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อไป
ประโยชน์ของการฝึกซ้อมแผน (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2555) ได้แก่
1. ทาให้ ท ราบจุ ด บกพร่ อ งและข้ อด้ อยของแผนที่ มี อยู่ และสามารถกาหนดนโยบาย
แนวทาง มาตรการ เพื่อแก้ไขหรืออุดช่องว่างของแผน ซึ่งจะทาให้แผนได้รับการปรับปรุงและเป็น
เครื่องมือในการตอบโต้และรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การฝึกซ้อมเป็นการปฏิบัติการร่วมกันหลายฝ่าย ไม่ว่าจะหน่วยงานเดียวกันหรือ ต่าง
หน่ วยงาน ดังนั้ น การฝึกซ้อมจึ งเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบความราบรื่นในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ หากการปฏิบัติงานร่วมกันในขณะการฝึกซ้อมเกิดมีความขัดแย้ง หรือมีอุปสรรค ทั้ง
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ในเชิงนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติก็จะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา และนาไปสู่การแก้ไขข้อ
ขัดแย้งเพื่อลดปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปได้
3. การฝึกซ้อมเป็นการดาเนินการหรือปฏิบัติการร่วมกันจากหลายฝ่ายหรือภารกิจซึ่งมีการ
มอบหมายหน้ า ที่ ใ นแต่ ล ะวั น แต่ ล ะด้ า น ดั ง นั้ น การฝึ ก ซ้ อ มจึ ง เป็ น การยื น ยั น บทบาทหน้ า ที่
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในภารกิจของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีความสอดคล้องประสานกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ไม่ซ้าซ้อนและสับสน
4. ก่อให้ เกิดการประเมิน ความพร้อมในเรื่องทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร วัส ดุอุปกรณ์
งบประมาณ เป็นต้น ดังนั้น การฝึกซ้อมจะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบความต้องการทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ รวมทั้งสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรได้เป็นอย่างดี
5. ทาให้ทราบความต้องการในมิติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย กล่าวคือ ความต้องการ
การฝึกอบรม เนื่องจากการฝึกซ้อมจะทาให้ทราบจุดอ่อน ข้อบกพร่องในการปฏิบัติของบุคลากร หาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดศักยภาพของบุลากรในเรื่องใด ก็จะทาให้ทราบว่าหน่วยงานจาเป็นต้อง
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วนงานหรือภารกิจใด
6. เป็ น การทดสอบความพร้ อ มของแผน แนวทางการปฏิ บั ติ ก ารในการตอบโต้ ต่ อ
สถานการณ์นั้น ๆ ดังนั้น หากมีประเด็นที่เป็นจุดอ่อน หรือจุดบกพร่องของแผน ผลจากการฝึกซ้อมจะ
สะท้อนปัญหาและเป็นประเด็นนาไปสู่การปรับปรุง พัฒนาให้แผนหรือแนวทางการปฏิบัติดังกล่ าวมี
ความสมบูรณ์ สามารถนาไปใช้ได้จริงต่อไป
7. ช่วยเสริมสร้างให้เกิดการทางานเป็นทีม ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง
จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า การฝึกซ้อมแผนมีความสาคัญใน 2 มิติ คือ
มิติตัวบุคคล และมิติตัวระบบ กล่าวคือ การฝึกซ้อมจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และการฝึกอบรมของแต่ละ
บุคคล ทาให้บุคลากรฝึกฝนบทบาทหน้าที่ และเรียนรู้ประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในขณะที่ มิ ติ ข องระบบ จะก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเชิ ง ระบบท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นากระบวน
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
และนโยบายของหน่ว ยงานเป็ นส าคัญและเป็นการฝึกซ้อมที่มีความซับซ้ อนน้อยที่สุด รวมทั้งเป็น
การฝึ ก ซ้ อ มที่ ไ ม่ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยทรั พ ยากรใด ๆ แบ่ ง ออกเป็ น 4 รู ป แบบ ได้ แ ก่ การสั ม มนา
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(Orientation seminar) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table
Top Exercise: TTX) และการเล่นเกม (Game)
2 การฝึกซ้อมเชิงปฏิบั ติการ (Operational-based exercise) เป็นการฝึกซ้อมที่มีการ
เคลื่อนย้าย ระดมทรัพยากร และบุคลากร จึงเป็นการฝึกซ้อมที่มีความซับซ้อนมากกว่าการฝึกซ้อมเชิง
อภิปราย โดยมีการนาแผน นโยบาย และมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันสามารถที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 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 รวมทั้งการทาความเข้าใจแผน นโยบาย ข้อตกลงความร่วมมือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ใช้อยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการใช้การอภิปรายกลุ่มแบบไม่เป็นทางการบนพื้นฐานของ
สถานการณ์สมมติที่กาหนดขึ้นโดยมีวิทยากรกระบวนการ (Facilitators) เป็นผู้นากรอบอภิปรายให้
เป็ น ไปตามแนวทางและวัตถุป ระสงค์ ข องการฝึ ก ซ้อม ทั้งนี้ ผู้ เข้าร่ ว มในการฝึ กมักเป็น เจ้าหน้าที่
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือบุคลากรหลักในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งลักษณะของการฝึกซ้อมแบบนี้จะไม่มี
การเคลื่อนย้ายทรัพยากร
2.2 การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) เป็นกิจกรรมการฝึกซ้อม
ของหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานเพื่อทดสอบ ประเมินขีดความสามารถของบุคคล และบทบาท
หน้าที่ (Function) ที่ใช้ในการตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่สมมติขึ้น โดยเน้นการฝึกซ้อมแผน นโยบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ในการสั่งการและควบคุมที่มีอยู่ ทั้งนี้ ในการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่
ก็เพื่อที่จะนาแผน ขั้นตอนการปฏิบัติไปปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขเฉพาะในแต่ละบทบาทหน้าที่ โดยจะ
สมมติการปฏิบัติการในขอบเขตของบทบาทหน้าที่นั้น ๆ ด้วยการนาเสนอปัญหาที่ซับซ้อนและสมจริง
อาจกล่าวได้ว่า การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ เป็นการประเมินบทบาทหน้าที่ การประเมินการบริหาร
จัดการในกรณีฉุกเฉิน การสนับสนุนแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น การประเมินความ
เหมาะสมและความเพียงพอของทรัพยากร การตรวจสอบความสัมพันธ์ของขอบเขตอานาจ การเน้น
การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว
2.3 การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise: FSE) เป็นการฝึกซ้อมที่มีความ
ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมากที่สุดในบรรดาการฝึกซ้อมรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่
หลากหลายหน่วยงานและหลายระดับ โดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและบุคลากรเพื่อตอบโต้ต่อ
สถานการณ์จริง มุ่งเน้นการปฏิบัติตามแผน นโยบาย และขั้นตอนกระบวนการตามสถานการณ์สมมติ
มีการกาหนดเวลาจริง และอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กดดันเสมือนเหตุการณ์จริง ดังนั้น เจ้าหน้าที่
และทรัพยากรจึงต้องมีการเคลื่อน ย้ายไปยังพื้นที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งจัดไว้สาหรับปฏิบัติการ จึงเป็น
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ลักษณะของการฝึกซ้อมที่ใช้ในการประเมิ นแผน ขั้นตอนการปฏิบัติรวมทั้งการประสานการปฏิบัติใน
การตอบโต้เหตุการณ์ภายใต้เงื่อนไขภาวะวิกฤติ
ท้ายที่สุดเมื่อมีการเผชิญเหตุแล้วหรือ สาธารณภัยได้ยุติลง การฟื้นฟูบูรณะเป็นขั้นตอน
สุดท้ายของวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูความ
เสียหายต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายหลังการเกิดภัย ได้แก่การฟื้นคืนสภาพ (Rehabilitation)
เพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม เช่นการซ่อมแซมความเสียหายทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ให้กลับคืนสภาพเดิมให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจาเป็นต้องมีการฟื้นคืนสภาพให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้และในบางกรณีอาจต้องมีการสร้างใหม่ (Reconstruction) แทนที่โครงสร้างที่
เสียหายทางกายภาพ เป็นต้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster risk reduction)
ก่อนที่จะประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ จาเป็นต้องเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (Disaster risk) เสียก่อน เพราะความเสี่ยงจากสาธารณภัยถือเป็นโอกาสหรือความเป็นไป
ได้ในการที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากการเกิด สาธารณภัย โดยผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิต
สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพย์สิน และบริการต่าง ๆ ในระดับบุคคล ชุมชน สังคม ระดับองค์การ
หรือระดับประเทศ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงสาธารณภัย ได้แก่ ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, 2556 ) ได้ดังนี้
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย =

ภัย X ความล่อแหลม X ความเปราะบางต่อภัย
ศักยภาพ

จากสมการข้างต้น สามารถให้ความหมายได้ว่า ค่าของความเสี่ยงจากสาธารณภัย คือค่าที่
เป็นไปได้ที่จะมีการสูญเสียเนื่องจากสาธารณภัย รวมกับค่าความล่อแหลมและค่าความเปราะบางต่อ
ภัยโดยขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่และองค์การว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้าศักยภาพมีมากย่อมทาให้ความ
เสี่ยงต่อสาธารณภัยมีค่าลดน้อยลงหรืออาจกล่าวได้ว่าหากองค์การใดมีการเตรียมความพร้อมที่จะ
รับมือกับสาธารณภัยได้มากก็ย่อมที่จะทาให้องค์การนั้น ๆ มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยลดน้อยลงได้
ตัวแปรต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
ภัย (Hazard) = เหตุการณ์หรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือจากการกระทาของ
มนุษย์ ที่อาจนามาซึ่งความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ตลอดจนทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
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ความล่อแหลม (Exposure) = ประชาชน ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน กิจการร้านค้า หรือ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในอาณาบริเวณที่อาจจะเกิดภัยและมีโอกาสได้รับความเสียหายจาก
ภัยนั้น ๆ
ความเปราะบาง (Vulnerability) = ปัจจัยหรือสภาวะใด ๆ ที่ทาให้ชุมชนหรือสั งคมหรือ
องค์การต่าง ๆ ขาดความสามารถในการป้องกันตนเอง หรือไม่สามารถรับมือกับภัยอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นได้ หรือแม้กระทั่งไม่สามารถฟื้นฟูชีวิต สั งคม และสภาพแวดล้ อมหรือสภาพธุรกิจได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ความเปราะบางสามารถแยกออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
1. ความเปราะบางทางกายภาพ เช่น อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างด้วยวัสดุชั่วคราวที่ไม่มี
ความคงทนถาวร ระบบสาธารณูปโภคที่ไม่ได้คุณภาพ หรือระบบการคมนาคมที่ไม่คลอบคลุม
ทั่วพื้นที่ของสังคม เป็นต้น
2. ความเปราะบางเชิงสังคมและโครงสร้างทางสังคม เช่น ข้อจากัดในการเข้าถึงสวัสดิการ
ต่าง ๆ ทางสังคม อาทิ บริการทางสาธารณสุข การประกันภัย การเก็บออม เป็นต้น ทั้งยังหมายรวมถึง
ความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากร ความแตกต่างและไม่สามัคคีของคนในชุมชนและ
สังคมตลอดจนการไม่มีภาคีเครือข่าย
3. ความเปราะบางทางทัศนคติและแรงจูงใจ เช่น การขาดความรู้ ความเชื่อมั่น หรือ
ความเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการขาดความรู้และความสามารถในการเตรียมความพร้อม
และการวางมาตรการป้องกัน ตลอดจนทัศนคติในการรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ หากประชาชนหรือชุมชนมีความรู้และมีทัศนคติที่ดีและมีความสร้างสรรค์
ย่อมมีความพร้อมในการปรับตัว มีแรงจูงใจและกาลังใจในการต่อสู้กับเหตุการณ์ ทั้งจะสามารถรับมือ
กับภัยต่าง ๆ ได้ดีกว่า
ศักยภาพ (Capacity) = ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน สังคม หรือ
องค์การต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น หากองค์การมีทรัพยากรที่พร้อม
รับมือกับสาธารณภัย เช่น มีการจัดทาแผนการดาเนินการธุรกิจต่อเนื่องไว้ก็อาจสามารถรับมือกับ สา
ธารณภัยต่าง ๆ ได้
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยดังกล่าวมาข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ ได้ ดังนี้
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)
1. ความเสี่ยงแบบวงกว้าง (Extensive risk) คือความเสี่ยงจากภัยที่มีความรุนแรงต่า
เกิดขึ้น บ่ อยครั้ ง ซ้าที่เดิม ส่ งผลกระทบไม่รุนแรง แต่อาจก่อให้ เกิดการสะสมของผลกระทบจาก
สาธารณภัย โดยมากเป็นภัยที่มีลักษณะเฉพาะพบบ่อยครั้ง ในท้องถิ่น เช่นความเสี่ยงต่อภัยน้าล้นตลิ่ง
ในช่วงน้าหลากเป็นประจาทุกปี
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2. ความเสี่ยงแบบรุนแรง (Intensive) คือความเสี่ยงจากภัยขนาดใหญ่ที่รุนแรง แต่เกิดขึ้น
ไม่บ่ อยครั้ ง สามารถน าไปสู่ ผ ลกระทบในระดับหายนะ สร้างความสู ญเสี ยใหญ่ห ลวงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ในแบบฉับพลัน เช่น ความเสี่ยงต่อแผนดินไหวและสึนามิ เป็นต้น
3. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk) คือความเสี่ยงจากภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
แต่อาจส่ งผลกระทบอย่ างรุ นแรงต่อประชากรที่เกี่ยวข้องกับลั กษณะของภัยและความเปราะบางใน
รูปแบบใหม่ ๆ ที่กาลังพัฒนาขึ้นหรือกาลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งยากที่จะคาดคะเนได้ในปัจจุบัน
การประเมินความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย เป็นกระบวนการตรวจสอบระดับของความเสี่ ยงที่
ชุมชนหรือสังคมหรือองค์การมีต่อสาธารณภัย โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านที่เกี่ยวกับสาธารณภัย ความ
ล่อแหลม และความเปราะบาง ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน ภาคการผลิต ภาคการบริการ
การดารงชีพ สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆโดยมีขั้นตอน ดังนี้ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556)
1. การทาความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน พิจารณาความต้องการในการประเมินความเสี่ยง
และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีตที่เคยมีการวิเคราะห์มา เช่น ศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมิน
ความเสี่ยงที่เคยมีการทามาก่อน ทบทวนข้อมูลต่าง ๆ และกรอบการทางาน รวมทั้งศักยภาพที่มีอยู่
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการวางแนวทางในการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจมีอยู่
แล้วให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น
2. การประเมินภัย โดยระบุลักษณะของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งแหล่งที่เกิด ความ
รุนแรง และความเป็นไปได้ในการเกิดภัยขนาดใหญ่ ๆ ในชุมชนหรือสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึ ง
ลั ก ษณะทางธรรมชาติข องสาธารณภั ย และอุ ปสรรคต่า ง ๆ ในการจั ดการกั บ สาธารณภั ย นั้น ๆ
ประเมิน ปั จ จั ย แวดล้ อ มปั จ จุ บั น ตลอดจนคาดการณ์ อนาคตที่ปั จจัยแวดล้ อ มอาจเปลี่ ยนแปลงได้
ประมวลผลสุดท้ายในการประเมินสาธารณภัยเพื่อแสดงว่าพื้นที่ใดมีโอกาสประสบสาธารณภัยใดบ้าง
มากน้อยขนาดไหน มีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด และจัดทาแผนที่ภัย (Hazard map)
3. การประเมินความล่อแหลม โดยการระบุจานวนประชากร สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึง สิ่งสาคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และ
เก็บข้อมูลจากการสารวจในพื้นที่จริงหรือจากข้อมูลทุติยภูมิ
4. การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ โดยวิเคราะห์ความเปราะบาง รวมทั้ง
ศักยภาพของชุมชนหรือสังคมที่มีต่อภัยประเภทต่าง ๆ โดยวิเคราะห์เรื่องความเปราะบาง/ ศักยภาพ
ทางสังคม ทางโครงสร้างทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ และทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และทาความเข้าใจ
ถึงต้นตอของปัญหาและเหตุผลว่าทาไมชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ ถึงมีโอกาสได้รับความเสียหาย
5. การคาดการณ์ผลกระทบและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง โดยนาเอาผลการประเมินภัย ความ
ล่อแหลม และความเปราะบาง มาวิเคราะห์ร่วมกัน ประเมินภาพรวมของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อชุมชน
และสังคมจากการเกิดภัย จัดลาดับความเสี่ยงภัยของพื้นที่ต่าง ๆ จัดทาแผนที่เสี่ยงภัย (Risk map)
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6. การจัดทาข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง โดยสังเคราะห์ผล
ของการประเมินความเสี่ยงและระบุแนวทางและทางเลือกต่าง ๆ ในการจัดการและลดความเสี่ยงจาก
ภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญเรื่องเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญ
7. การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของแนวทางและทางเลื อ กในการจั ด การและลดความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัยให้ความสาคัญกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสได้รับผลกระทบที่รุนแรงก่อนพื้นที่มีความ
เสี่ยงต่ากว่า และวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรมนุษย์ในการเริ่ม
ดาเนินโครงการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ที่จาเป็นและมีโอกาสบรรลุเป้าหมายในการลด
ปัจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยจาเป็นต้องพิจารณาถึงข้อมูลที่มีความหลากหลาย
เช่น ประวัติการเกิดภัย สถิติภัย ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลด้านอุทกศาสตร์
ข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การสารวจพื้นที่ การสนทนา
กลุ่ม เป็นต้น การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวสามารถทาได้ทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
ระดับ จั งหวัด ระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อชุมชน และระดับองค์การ ซึ่งประโยชน์ ของการ
ประเมินความเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้ (กิตติพงศ์ พงศาปาน, 2556)
1. Identify ที่สามารถระบุเจาะจนถึงพื้นที่ที่มีความล่อแหลมเปราะบางต่อภัย เพื่อนาไปใช้
วางแผนในการบริหารจัดการต่อไป
2. Assess เป็นการเข้าถึงความพร้อมและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือก่อนที่ภัยนั้น
จะเกิดขึ้น
3. Estimate เป็นการประมาณการณ์ถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก่อน หรือหลังจากสา
ธารณภัยนั้นได้
4. Decide เป็นการช่วยให้การตัดสินใจเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการรับมือและฟื้นฟู
เกี่ยวกับสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. Prioritize เป็นการจัดลาดับความสาคัญในด้านการลดผลกระทบจากสาธารณภัยว่า
อะไรต้องทาก่อนหลังเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง
การประมาณค่า ความเสี่ ย ง (Risk estimation) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในการประเมิ น
ความเสี่ยงโดยการแทนค่าโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัยเป็น 5 ระดับจากมีโอกาสเกิดน้อยมากถึงมี
โอกาสเกิดสูงมาก และแทนค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบเป็น 5 ระดับเช่นกัน จากแทบไม่มี
ผลกระทบถึงมีผลกระทบในระดับวิกฤต แล้วจึงเทียบเคียงระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยตาราง
มาตรฐาน
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ตารางที่ 2-1 ตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง (กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, 2557)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาสหรือความถี่ในการเกิดภัย
มีโอกาสเกิดน้อยมาก (1)
มีโอกาสเกิดน้อย (2)
มีโอกาสเกิดปานกลาง (3)
มีโอกาสเกิดสูง (4)
มีโอกาสเกิดสูงมาก (5)

แทบไม่มี
(1)

เล็กน้อย
(2)

ปานกลาง
(3)

ร้ายแรง
(4)

วิกฤติ
(5)

1
2
3
4
5

2
4
6
8
10

3
6
9
12
16

4
8
12
16
20

5
10
15
20
25

ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการประมาณค่ า ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยในการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ (Risk
prioritization) เพื่อพิจารณาและตัดสินใจว่าควรจัดการกับความเสี่ยงจากภัยใดก่อน หรือในพื้นที่ใด
ก่อน เพราะเหตุใด และให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีพื้นที่ใดที่ตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรงหรือมีความ
จาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ

4. ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในฐานะเครื่องมือบริหารสถานการณ์
การเกิดขึ้นของสาธารณภัย แต่ละครั้งแต่ละเหตุการณ์ถือเป็นภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยระบบคิดในการจัดการที่เป็นระบบคิดเดียวกัน และมีเครื่องมือในการจัดการภาวะ
วิกฤตที่เป็นระบบเดียวกัน จึงจะทาให้การจัดการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน เครื่องมือของการบริหารหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องมืออัน
เหมาะสมต่ อ การจั ด การ ในภาวะวิ ก ฤต หรื อ ภาวะฉุ ก เฉิ น คื อ "ระบบการบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
(Incident Command System: ICS)" เป็นระบบที่ใช้เพื่อการสั่งการ ควบคุม และประสานความ
ร่ ว มมื อ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานในการบริ ห ารสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น สาธารณภั ย ระบบดั ง กล่ า วเป็ น
ระบบปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การระดมทรั พ ยากรไปยั ง ที่ เ กิ ด เหตุ เพื่ อ บริ ห ารจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น
ให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
1. ความเป็นมาของระบบการบัญชาการเหตุการณ์
แนวคิดระบบการบัญชาการเหตุการณ์ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้อง
ประสบกับความเสียหายอย่างร้ายแรงอันเกิดจากไฟป่าทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในปี พ.ศ. 2513
(ค.ศ.1970) ทาให้พบปัญหาในการประสานการปฏิบัติที่ ไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องจากการที่มีหลาย
หน่วยงานมาปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารและการประสานงาน เช่น การใช้ถ้อยคา
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และศัพท์ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การสื่อสารที่ไม่เป็นมาตรฐานและขาดเอกภาพ ตลอดจนมีหลาย
ระบบ การขาดแผนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนา
รูปแบบของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในเวลาต่อมา
2. นิยามและแนวคิดพื้นฐานของระบบบัญชาการเหตุการณ์
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง แนวคิดที่เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวที่สามารถใช้
รับ มือกับ เหตุการณ์ห รือภาวะฉุกเฉินในที่เกิดเหตุได้ทุกชนิด และยังสามารถบูรณาการโครงสร้าง
องค์กรในการจัดการกับเหตุการณ์ทั้งที่มีความซับซ้อน โดยมองข้ามเส้นแบ่งขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงาน ดังนั้น ICS จึงมีจุดเด่นสาคัญ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2555) ได้แก่
1. เป็นกรอบแนวคิดมาตรฐานในการปฏิบั ติเพื่อจัดการเหตุการณ์ทุกประเภททั้งที่เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหัน ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ในภาวะปกติ
2. เป็นระบบที่สนับสนุนการให้ข้อมูลที่แม่นยา มีการวางแผน และคานวณค่าใช้จ่ายที่
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3. เป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดองค์กรแบบบูรณาการให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความซับซ้อนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือเป็นองค์กรชั่วคราว ไม่มีโครงสร้างหรือการบริหารแบบ
ถาวร (Modular Organization) ดังนั้น โครงสร้างองค์กรของระบบการบัญชาการเหตุการณ์จึงมี
ลักษณะที่ยืดหยุ่น ไม่ตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละเหตุการณ์
4. เป็นโครงสร้างองค์กรในการจัดการกับสาธารณภัย ที่สามารถนาเอาทักษะความสามารถ
ด้านเทคนิคเฉพาะทางมาผสมผสานอยู่ภายใต้องค์กร ICS ได้อย่างลงตัว
5. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ถูกใช้เป็นพื้นฐานในการกู้ภัยซึ่งเป็นภารกิจประจา รวมทั้ง
สามารถใช้กับภาวะฉุกเฉินที่สาคัญอื่น ๆ ได้ด้วย
6. ในช่วงเวลาเหตุฉุกเฉิน ภายใต้ระบบ ICS เจ้าหน้าที่จะปรับบทบาทหน้าที่ตาแหน่ง
“ที่ปฏิบัติประจา” และไปปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงสร้างองค์กร ICS ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. เป็นโครงสร้างที่ผสมผสานทรัพยากรทุกชนิดเข้าด้วยกันทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือแม้แต่
กาลังคนจากหน่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยตารวจ ทหาร หน่วยการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
เป็นต้น
การใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์มีเป้าประสงค์ที่ เป็นหัวใจสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
ความปลอดภัยทั้งผู้ป ฏิบั ติงานและผู้ อื่น การบรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือยุทธวิธี การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ และในการนาระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ได้ก่อให้
ประโยชน์หลายประการ เช่น ระบบ ICS สมารถตอบสนองความต้องการในการจัดการเหตุการณ์
ฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบ เจ้าหน้าที่จากหลากหลายองค์กร / หน่วยงานสามารถทางานร่วมกันได้อย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว ภายใต้โครงสร้างการจัดการเหตุการณ์แบบเดียวกัน (Common Management
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Structure) เป็นระบบซึ่งให้การสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิ บัติงาน และก่อให้เกิดการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ และประหยัด (Cost Effective) อันเนื่องจากไม่มีการทางานที่ซ้าซ้อน
3. คุณลักษณะพื้นฐานของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Basic Features of ICS)
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) มีคุณลักษณะพื้นฐานสาคัญ ดังนี้ (กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, 2555)
3.1 การวางมาตรฐาน (Standardization)
เป็ น การกาหนดมาตรฐานการใช้คาศัพ ท์ห รือภาษาทั่ว ไปเพื่อใช้ในการสื่ อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสากล เข้าใจง่าย และเป็นที่เข้าใจร่วมกัน (Common terminology) ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน อาทิ ชื่อตาแหน่ง ชื่อวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือการใช้ภาษาทั่วไปแทนภาษา
เฉพาะวงการ / อาชีพ / หน่วยงาน เช่น ภาษาวิทยุ คาย่อต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ การวางมาตรฐาน
ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถสื่ อ สารและเข้ า ใจตรงกั น ลดความผิ ด พลาด ตลอดจน
ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานอีกด้วย
3.2 การบัญชาการ (Command)
เป็น การอานวยการ สั่ งการ ตลอดจนควบคุมภายใต้อานาจหน้าที่ชัดเจนตาม
กฎหมาย หรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในพื้นที่เกิดเหตุผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander)
จะเป็นผู้ที่มีอานาจในการบัญชาการ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นั้นควรเป็นผู้ที่
ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการบัญชาการเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งใน
ประเด็นนี้ อาจมีความเป็นไปได้ว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีตาแหน่งหน้าที่สูงสุด
ในบรรดาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ ณ ที่เกิดเหตุนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ในการบัญชาการเหตุการณ์ภ ายใต้ระบบ ICS
ประกอบด้วยหลักการสาคัญ ดังนี้
3.2.1 สายบังคับบัญชา (Chain of Command) และเอกภาพในการบังคับ
บัญชา (Unity of Command)
ภายใต้ระบบ ICS การยึดหลักสายบังคับบัญชา และเอกภาพในการบังคับ
บัญชาจะช่วยสร้างความชัดเจน ลดความสับสน ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งกันในการสั่งการ เนื่องจาก
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาที่เ ป็ น หั ว หน้ า ในแต่ล ะระดับ จะต้ องสามารถควบคุ มก ากับ ดูแ ลการปฏิบั ติ งานของ
บุคลากรภายใต้บังคับบัญชาของตนเอง
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แผนภาพที่ 2-2 แสดงสายการบังคับบัญชา (Chain of Command)

อานาจสั่ งการ

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2555
3.2.2 การแต่ งตั้งและการถ่ายโอนอานาจการบัญชาการ (Establishment
and Transfer of Command)
เป็นการโอนอานาจการบัญชาการจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ผู้หนึ่งสู่อีกผู้หนึ่ง
การโอนอานาจการบัญชาการในแต่ละครั้งจะมีการสรุปสถานการณ์ (Briefing) ก่อนโอนอานาจทุกครั้ง
ทั้ง นี้ อาจกระท าเป็ น ลายลั กษณ์ อั กษร ด้ ว ยวาจา หรื อทั้ ง สองประการ อนึ่ ง การโอนอ านาจการ
บัญชาการเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมมากกว่า
เข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่งไม่จาเป็นว่าผู้ที่จะรับโอนอานาจการบัญชาการเหตุการณ์ ผู้นั้นจะต้องมีเป็นผู้ดารง
ตาแหน่ ง สู ง กว่ า เสมอไป หรื อ เป็ น สถานการณ์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนการบัญชาการให้เหมาะสมสอดคล้องตามกฎหมาย หรือเมื่อสถานการณ์ยืดเยื้อ และมี
ความจาเป็นต้องมีการผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงาน หรือเมื่อ
สิ้นสุดภารกิจ จะมีการส่งมอบความรับผิดชอบคืนเจ้าของพื้นที่
3.2.3 การบัญชาการร่วม (Unified Command)
เป็นการจัดการเหตุการณ์ที่หลายหน่วยงาน และมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน
สามารถประสานแผน การทางานในที่เกิดเหตุร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การทางาน
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบัญชาการร่วมจะทาให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สามารถตัดสินใจ
ภายใต้โครงสร้างการบัญชาการเดี่ยวได้ (Single Command Structure) ถึงแม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
มาจากหลากหลายหน่วยแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นจะต้องรักษาไว้ซึ่งเอกภาพในการบังคับบัญชา
(Unity of Command) โดยจะต้องรับมอบหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหัวหน้าเพียงผู้เดียวเช่นกัน
จะเห็น ได้ว่าการปฏิบั ติงานเป็นทีมในลั กษณะการบัญชาการร่ว มนั้นจะสามารถลดการ
ทางานที่ซ้าซ้อนและขาดประสิ ทธิภ าพอันเกิดจากการทางานแบบต่างคนต่างทาของแต่ล ะหน่ว ย
ซึ่งมาจากทั้งหลากหลายหน่วย หลากหลายหน้าที่ รวบถึงขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งในเชิงพื้นที่ และ
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อานาจการบริหารการปกครองที่ปราศจากระบบตลอดจนโครงสร้างการทางานเดียวกัน (Common
System or Organizational Framework) จุดเด่นของการบัญชาการร่วมที่สาคัญคือ การบัญชาการ
ร่วมจะส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการบูรณาการทรัพยากรการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการวางแผน
เชิงยุทธวิธี และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในภาพรวมการจัดการกับเหตุการณ์
3.3 ก า ร ว าง แ ผ น /โ ค ร ง สร้ า ง ก าร จั ด อ งค์ ก ร ( Planning/Organizational
Structure)
คุณลักษณะพื้นฐานสาคัญของ ICS ในส่วนของการวางแผนและโครงสร้างการจัดองค์ กร
ประกอบด้วยสาระสาคัญ 4 ประการได้แก่
1. การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by objectives: MBO) ระบบ
ICS เป็นระบบในการบริหาร สั่งการเพื่อจัดการกับสถานการณ์บนพื้นฐานของการกาหนดวัตถุประสงค์
การทางาน โดยการสื่อสารวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ทั่วถึง ชัดเจนทั้งองค์กร และผู้ปฏิบัติให้รับทราบ
วัต ถุ ป ระสงค์ ผ่ า นกระบวนการวางแผนร่ ว มกั น ทั้ ง นี้ ขั้ นตอนส าคั ญ ในการกาหนดวั ต ถุ ป ระส งค์
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ทาความเข้าใจนโยบายและแนวทางของหน่วยงาน (Understand
agency policy and direction)
ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินสถานการณ์ (Assess Incident Situation)
ขั้ น ตอนที่ 3 : ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด การกั บ เหตุ ก ารณ์ (Establish
Incident Objectives)
ขั้น ตอนที่ 4 : เลื อ กยุท ธวิ ธีที่เ หมาะสมเพื่อให้ ส ามารถบรรลุ ซึ่ งวัต ถุป ระสงค์ ที่
กาหนด (Select appropriate strategy or strategies to achieve objectives)
ขั้นตอนที่ 5 : ดาเนินการตามยุทธวิธี (Perform tactical direction)
ขั้นตอนที่ 6 : กากับ ติดตามการดาเนินการตามยุทธวิธี
2. การจัดทาแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP)
ในทุก ๆ เหตุการณ์ในระบบ ICS จะต้องมีการจัดทาแผนเผชิญเหตุเพื่อตอบโต้
ต่อสถานการณ์ทุกครั้งโดยอาจจาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา เว้นแต่กรณีที่เป็นเหตุการณ์
เกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายที่จาเป็นต้องจัดทาแผนเผชิญเหตุที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
เนื่องจากมีกระบวนการดาเนินการ / ปฏิบัติการทางเทคนิคเฉพาะด้าน แต่อย่างไรก็ตาม โดยปกติแผน
เผชิ ญ เหตุ นั้ น ต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ดส าคั ญ ประกอบด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องเหตุ ก ารณ์ (Incident
Objectives) รายละเอียดภารกิจ และกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ รวมถึงผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน (Operational Period)
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3. โครงสร้างองค์กรแบบ Modular organization เป็นลักษณะพื้นฐานสาคัญของ
ระบบ ICS โครงสร้างองค์กรแบบ Modular เป็นโครงสร้างขององค์กรที่ขยายตัวจากบนลงล่าง (Top Down) และสามารถปรับเปลี่ยนขยายหรือลดขนาดตามความเหมาะสมของประเภทและความซับซ้อน
ของแต่ละเหตุการณ์ ดังนั้น โครงสร้างองค์กรแบบนี้จึงมีจุดเด่นที่ความยืด หยุ่น และความคล่องตัวซึ่ง
จะท าให้ ส ามารถประสานการปฏิ บั ติ ใ นการท างานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจาก
วัตถุประสงค์ของแต่ละเหตุการณ์จะเป็นปัจจัยกาหนดขนาดของโครงสร้างองค์กร ICS การกาหนด
หน้าที่ / ตาแหน่ง ตามโครงสร้างองค์กร ICS จะถูกกาหนดขึ้นตามเหตุผล และความจาเป็นในแต่ละ
เหตุการณ์เท่านั้น โครงสร้างแต่ละส่วนที่กาหนดขึ้นจะมีผู้รับผิดชอบ ภายใต้องค์กร ICS ไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการบริหารงาน / ขอบเขตอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติภายใต้องค์กร ICS จะปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบประจาเป็นการชั่วคราว และมาขึ้นตรง
การบังคับบัญชาในระบบ ICS และภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจก็จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามต้นสังกัดเดิม
4. ช่วงการควบคุมที่เหมาะสม (Manageable span of control)
ช่วงการควบคุมเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่สาคัญอีกประการหนึ่งของระบบ ICS
ช่วงการควบคุม หมายถึง สิ่งซึ่งแสดงให้ทราบว่าผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง มีขอบเขตความรับผิดชอบ
เพียงใด มีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน มีหน่วยงานอยู่ในความควบคุมรับผิดชอบกี่หน่วยงานมีทรัพยากรที่
ต้องบริหารจัดการกี่หน่วย ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าจะต้องสามารถที่จะกากับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน
บริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาได้อย่างครอบคลุม
กา ร บ ริ ห า ร สั่ ง ก า ร ใ น ก า ร ท า ง า น จึ ง จ ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ดั ง นั้ น ช่ ว ง ข อ ง ก า ร ค ว บ คุ ม
จึงเป็นหัวใจสาคัญในการจัดการต่อสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วงการควบคุมขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญ
๔ ประการ ประเภทและชนิดของเหตุการณ์ ธรรมชาติของงาน/ภารกิจ ปัจจัยความเสี่ยงอันตราย และ
ความปลอดภัย และระยะในการบริหารจัดการทรัพยากรและผู้ปฏิบัติงาน
3.4 การจัดพื้นที่ปฏิบัติการและการบริหารทรัพยากร (Facilities and Resources)
3.4.1 การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอย่ า งครบวงจร (Comprehensive
Resource Management)
ความถูกต้องและสถานะปัจจุบันของการใช้ทรัพยากรทั้งทรัพยากรกาลังคน และ
วัส ดุ อุ ป กรณ์ ในการปฏิบั ติ การ และสนับสนุ นเป็ นองค์ประกอบที่ส าคั ญในการจัดการเหตุการณ์
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 าทรั พ ยากรกลั บ มาใช้ การบ ารุ ง รั ก ษาและการชดเชยทรั พ ยากร
(Recovering Resources)
ทรัพยากรในนิยามของระบบ ICS แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ได้แก่ ทรัพยากรปฏิบัติการ (Tactical Resource) หมายถึงบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการ
ปฏิบัติการ และทรัพยากรสนับสนุน (Support Resource) หมายถึงทรัพยากรอื่นใดที่ใช้ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการ อาทิ อาหาร อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ สาหรับทรัพยากรปฏิ บัติการในระบบ ICS
สามารถจัดกลุ่มตามสถานการณ์ปฏิบัติงานเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1.ปฏิบัติงานอยู่ (Assigned) หมายถึง
ทรัพยากรนั้นอยู่ระหว่างปฏิบั ติการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2.พร้อมปฏิบัติงาน (Available)
หมายถึงทรัพยากรที่มีสภาพพร้อมปฏิบัติการได้ทันทีที่ได้รับมอบหมาย 3.ไม่พร้อมปฏิบัติงาน (Out of
Service) หมายถึงทรัพยากรที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติการ (ชารุด อยู่ระหว่างการซ่อมบารุง หยุด
พักการปฏิบัติงานชั่วคราว เป็นต้น)
3.4.2 การจัดพื้นที่ปฏิบัติการในที่เกิดเหตุ และสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติการ (Incident locations and facilities)
ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะกาหนดพื้นที่ปฏิบัติการ และสถานที่อานวยความสะดวก
สนับสนุนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุตามความเหมาะสมโดยจะกาหนดตามความจาเป็น และ
ความซับซ้อนของแต่ละเหตุการณ์เท่านั้น ดังนี้
1. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post: ICP) เป็นสถานที่ที่ใช้
ในการบัญชาการเหตุการณ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ โดยมีสัญลั กษณ์แสดงศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุอาจกาหนดเป็นธงสีน้าเงินและขาว หรือเครื่องหมายที่ชัดเจน
อย่างอื่นที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ไฟฉุกเฉินสีเขียว (Green rotating or flashing light) เป็นมาตรฐาน
และเข้าใจร่วมกัน
2. จุดระดมทรัพยากร (Staging Area) เป็นสถานที่ที่ตั้งขึ้นชั่วคราวในบริเวณ
หรือใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุ เป็นพื้นที่สาหรับการระดมทรัพยากรทั้งกาลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่มี
ความพร้อมเพื่อรอรับการมอบหมายภารกิจในการออกปฏิบัติการ ผู้บัญชาการเหตุการณ์อาจกาหนด
จุดระดมทรัพยากรได้มากกว่าหนึ่งแห่งตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สถานการณ์ขยายตัว
/ ลุกลาม จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้นด้วย อาจมีการกาหนดจุดพื้นที่ระดมพล
หลายแห่งเพื่อให้สะดวกแก่การเข้าปฏิบัติการ และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมทรัพยากร
หลายชนิดเข้าด้วยกันมากเกินไป
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การพิจารณาสถานที่ตั้งของจุดระดมทรัพยากรนั้นควรตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุ
เพื่อให้สามารถให้ส่ งกาลังพลและวัสดุอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา ในการ
กาหนดพื้นที่ที่เป็นจุดระดมทรัพยากรควรคานึงถึงเส้นทางที่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้โดยง่าย เป็น
พื้นที่ว่าง (Space)
3. ฐานที่ ตั้ ง (Base) เป็ น สถานที่ ตั้ง ของส่ ว นที่ท าหน้ าที่ ป ระสานงานและ
บริห ารงานส่ว นต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งเป็นที่สถานที่ปฏิบัติงานของส่ว น
สนับสนุน (Logistics) ด้วย ผู้บัญชาการเหตุการณ์อาจจะจัดตั้งฐานขึ้นเพื่อให้บริการพื้นฐานและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับสถานการณ์นั้น ๆ ในกรณีที่สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่
บริเวณกว้าง หรือถ้าผู้บัญชาการเหตุการณ์คาดการณ์ว่าเหตุการณ์จะดาเนินต่อเนื่องจาเป็นต้องใช้
ทรัพยากรจานวนมาก ดังนั้น เพื่อหมุนเวียนสับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อาจกาหนดให้มี ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการได้เช่นกัน นอกจากนี้ วัตถุประสงค์การตั้งฐานที่สาคัญอีก
ประการคือใช้เป็นสถานที่สาหรับจัดวางทรัพยากรที่หยุดบริการชั่วคราว (Out of service)
3.5 การจั ด การด้ า นการสื่ อ สารและการบริ ห ารข้ อ มู ล (Communications
/Information Management) ประกอบด้วย 2 ส่วน
3.5.1 การบูรณาการด้านการสื่อสาร (Integrated communications) เป็น
คุณลักษณะ พื้นฐานที่สาคัญของระบบ ICS การสื่อสารในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะดาเนินการโดย
การสถาปนาและใช้แผนการสื่อสารเดียวกัน ด้วยการใช้ระบบ เครื่องมืออุปกรณ์ ขั้นตอน ที่สามารถใช้
ในการปฏิบัติการร่วมกันได้อย่ างเป็นระบบ (Interoperability) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบการ
สื่อสารเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ องค์ประกอบสาคัญของการบูรณาการการ
สื่อสารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.โหมด (Modes) หมายถึงวิธีการ รูปแบบที่เป็นระบบ
ฮาร์ดแวร์ซึ่งใช้ในการถ่า ยทอด / เผยแพร่ข้อมูล 2. แผนการสื่อสาร (Planning) หมายถึงการใช้
ทรัพยากรสื่อสารในภาพรวม 3. เครือข่าย (Network) หมายถึงขั้นตอนกระบวนการในการถ่ายทอด
ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3.5.2 การจั ดการข้อ มูล และการข่า ว (Information and intelligence
management) เป็นคุณลักษณะสาคัญของการจัดการเหตุการณ์ ในระบบ ICS โดยจะต้องจัดให้มี
กระบวนการรวบรวมข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบน
พื้นฐานของข้อมูลและการข่าวที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
3.6 การดาเนินงานอย่างมืออาชีพ (Professionalism)
3.6.1 ความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นหลักการสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
ในการปฏิบัติการภายใต้ระบบ ICS ในประเด็นนี้มุ่งเน้นที่ความรับผิดชอบที่แต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติ
ไปตามนโยบาย แนวทางของหน่วยงาน หรือแม้แต่ขั้นตอน กฎ ระเบียบของภาครัฐหรือท้องถิ่น ดังนี้
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1.การรายงานตัว (Check in) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเข้ารายงานตัวเพื่อรับมอบภารกิจตามขั้นตอน
กระบวนการที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์กาหนด 2.แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP)
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแผนเผชิญเหตุ 3.เอกภาพในการบังคับ
บัญชา (Unity of Command) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะขึ้นการบังคับบัญชาตรง และรับมอบภารกิจจาก
หัวหน้าเพียงคนเดียวเท่านั้น 4.ช่วงการควบคุม (Span of Control) หัวหน้าจะต้องสามารถควบคุม
กากับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนสื่อสาร และบริหารจัดการทรัพยากรที่อยู่ในความ
รับผิดชอบได้ 5. การติดตามการใช้ทรัพยากร (Tracking Resource) หัวหน้าจะต้องบันทึกและ
รายงานสถานการณ์ใช้ทรัพยากรที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
3.6.2 การส่งออกไปปฏิบัติงาน และการเคลื่อนกาลัง (Dispatch/Deployment)
ในทุก ๆ เหตุการณ์จาเป็นที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ และการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ต้องมีการ
วางแผนและปฏิบัติตามแผน เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งกาลังคน และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนั้น การจัดส่งทรัพยากรออกไปปฏิบัติงานจะกระทาได้ก็
ต่อเมื่อได้รับการร้องขอการสนับสนุน หรือได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้มีอานาจโดยชอบเท่านั้น
4. โครงสร้างการจัดองค์กรของระบบการบัญชาการเหตุการณ์
การจัดองค์กรเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินในระบบบัญชาการเหตุการณ์ เป็นการจัดองค์กร
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Functional Responsibility) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1.ส่วนบัญชาการ (Command) และ 2.ส่วนอานวยการ (General Staff) โดยแต่ละส่วนประกอบด้วย
โครงสร้างการรับผิดชอบตามหน้าที่ ดังนี้
แผนภาพที่ 2-3 แสดงโครงสร้างองค์กรของระบบบัญชาการเหตุการณ์
ผู้บัญชาการเหตุการณ์
เจ้ าหน้ าที่ประชาสั มพันธ์

ส่ วนบัญชาการ

เจ้ าหน้ าที่ประสานงาน
เจ้ าหน้ าที่ด้านความปลอดภัย
ส่ วนอานวยการ

ส่ วนปฏิบัติการ

ส่ วนแผนงาน

ส่ วนสนับสนุน

ส่ วนบริหาร
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4.1 ส่วนบัญชาการ (Command)
เป็นส่วนที่รับผิดชอบกาหนดวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย จัดลาดับความสาคัญ และ
รับผิดชอบกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินโดยรวม (Overall Responsibility) ประกอบด้วย
4.1.1 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander: IC) เป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดการกับเหตุการณ์ ซึ่งมีบทบาทสาคัญทั้งในเรื่องการกาหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการต่อ
เหตุการณ์ ให้แนวทางการจัดทาแผนเผชิญเหตุ ประเมินความต้องการของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจในความปลอดภัย ของเหตุการณ์ และให้ ข้อมูลผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเหตุการณ์ในภาพรวม แต่ทั้งนี้ ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะรับผิดชอบ
กิจกรรมและหน้าที่ในทุกด้านจนกว่าจะมีการมอบหมาย หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบดังจะกล่าว
ต่อไป
4.1.2 เจ้าหน้ าที่ผู้ประสานงานหลัก (Command Staff) เป็นผู้สนับสนุนการ
บัญชาการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งผู้บัญชาการเหตุการณ์จะเป็น
ผู้แต่งตั้งขึ้นตามความจาเป็น เหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Information Officer: PIO) มีหน้าที่ความ
รับ ผิ ดชอบเป็ น ศูนย์ กลางในการกระจายข้อมูล ข่าวสารแก่สื่อมวลชนและหน่ว ยงานอื่น ๆ โดยจะ
รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง สาเหตุ ก ารเกิ ด ภั ย ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น
การช่ ว ยเหลื อที่ ด าเนิ น การไปแล้ ว และแผนการที่ จ ะดาเนิ น การต่ อ ไป เพื่อ รายงานผู้ บั ญชาการ
เหตุการณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่มีความเป็นปัจจุบัน โดยใน
เหตุการณ์หนึ่ง ๆ ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพียง ๑ คน อย่างไรก็ตาม
หากเหตุการณ์นั้นมีความคาบเกี่ยวหลายพื้นที่อาจมีผู้ช่วยได้ตามความจาเป็น
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer: LO) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น
ศูน ย์ ก ลางการติ ด ต่อ สื่ อ สาร กั บ เจ้ าหน้ าที่ จากหน่ ว ยงานสนั บสนุ นและช่ ว ยเหลื อการปฏิบั ติง าน
ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด ทั้งนี้ ในแต่ละเหตุการณ์ผู้
บัญชาการเหตุการณ์จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพียง 1 คน แต่อาจมีผู้ช่วยได้ตามความจาเป็น
เหมาะสมแล้วแต่กรณี
3. เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (Safety Officer: SO) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ติดตาม ดูแล ประเมินความเสี่ยงและดาเนินมาตรการด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
รวมทั้งให้คาแนะนาด้านความปลอดภัยแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ทั้งนี้ในหนึ่งเหตุการณ์ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์จะสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเพียง 1 คน และอาจมีผู้ช่วยได้ตามความ
เหมาะสมจาเป็นแล้วแต่ละเหตุการณ์
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4.2 ส่วนอานวยการ (General Staff) ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 4 ส่วนได้แก่
4.2.1 ส่วนปฏิบัติการ (Operations) มีหน้าที่ปฏิบัติการตามยุทธวิธี จัดสรรและ
กากับดูแลทรัพยากรในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Direct Tactical Actions)
4.2.2 ส่ ว นแผนงาน (Planning) มีห น้าที่หลั กในการจัดทาแผนเผชิญเหตุ
(Incident Action Plan: IAP) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายุทธวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรวบรวม ประเมินผลข้อมูล และรักษาสถานะของทรัพยากร (Prepare action
Plan – maintain recourse and situation status)
4.2.3 ส่วนสนับสนุน (Logistics) รับผิดชอบจัดหา สนับสนุนทรัพยากรและการ
บริการที่จาเป็นในการสนับสนุนการตอบโต้เหตุการณ์ (Provide support)
4.2.4 ส่วนบริหาร (Finance/Administration) มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน จัดทาบัญชี จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
และประเมินค่าใช้จ่าย (Cost Accounting and Procurements)
ทั้งนี้ 4 ส่วนภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นโครงสร้างหน้าที่พื้นฐานภายใต้ระบบ
การบัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป หรือเมื่อมีการเผชิญเหตุสาธารณภัย แต่อย่างไรก็ตาม การ
ก าหนดโครงสร้ า งดั ง กล่ า วจะเต็ ม รู ป แบบหรื อ ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ ความเหมาะสม และจ าเป็ น ในแต่ ล ะ
เหตุการณ์เป็นสาคัญ ในประเด็นนี้จึงสะท้อนคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ ICS ในส่วนของโครงสร้าง
องค์กรแบบ Modular ได้อย่างชัดเจน
การบัญชาการ (Command Structure) โครงสร้างการบัญชาการเพื่อบริหารจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามระบบ ICS มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การบัญชาการเดี่ยว (Single Command) เป็นโครงสร้างการบัญชาการพื้นฐานที่ผู้
บัญชาการเหตุการณ์จะรับผิดชอบบริหารจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดโดยลาพัง
2. การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึงการจัดการเหตุการณ์ที่หลาย
หน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่มาจากหลายขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ สามารถ
ประสานแผน การทางานในที่เกิดเหตุร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การทางานเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ การบัญชาการร่วมจะทาให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สามารถตัดสินใจภายใต้
โครงสร้างการบัญชาการเดี่ยวได้ (Single Command Structure) ถึงแม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะมาจาก
หลากหลายหน่วยก็ตาม ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ใต้บังคับบัญ ชาเหล่านั้นจะต้องรักษาไว้ซึ่งเอกภาพใน
การบังคับบัญชา (Unity of Command) โดยจะต้องรับมอบหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหัวหน้าเพียง
ผู้เดียวเช่นกัน
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สาหรับเหตุการณ์ขนาดเล็กการบัญชาการเดี่ยวอาจถูกนามาใช้ กล่าวคือหัวหน้าหน่วยที่
มาถึงที่เกิดเหตุห น่ ว ยแรก หรื อเป็ นผู้ เผชิญเหตุจะทาหน้าที่เป็นผู้ บัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Commander: IC) จนกว่าจะได้รับการแทนที่ด้ว ยการถ่ายโอนอานาจการบัญชาการ กรณีการ
บัญชาการเดี่ยวนี้ IC จะเป็นผู้ทาหน้าที่กากับการดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบหลักของ ICS
รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรของ ICS สามารถที่จะขยายเพิ่มหรือลด
ขนาดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ในทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่
หรือเล็ก และสลับซับซ้อนเพียงใด จะต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการใน
พื้นที่เกิดเหตุ จนกว่าอานาจในการสั่งการถูกมอบหมายหรือโอนไปยังผู้ที่มีความเหมาะสม
ส่วนปฏิบัติการ (Operations Section)
มีห น้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบในการอานวยการและประสานการปฏิบัติทางยุทธวิธี โดยจะ
ดาเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ที่ส่วนแผนงานจัดทาขึ้น
รวมทั้ ง มี ห น้ า ที่ ดู แ ลความปลอดภั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ ค้ น หาและกู้ ภั ย และรายงานสถานการณ์ ใ ห้ ผู้
บั ญ ชาการเหตุ การณ์ ท ราบ ส่ ว นปฏิ บั ติ การอยู่ ภ ายใต้ การก ากั บดู แ ลของหั ว หน้า ส่ ว นปฏิ บั ติ ก าร
(Operation Section Chief: OSC)
โครงสร้างของส่วนปฏิบัติการจะพัฒนาโดยขยายตัวจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-Up)
จากระดับพื้น ที่ (Division)/กลุ่ มภารกิจ (Group) จนถึงระดับแผนก (Branch) ทั้งนี้การขยาย
โครงสร้ างของส่ ว นขึ้ น อยู่ กับ ความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ล ะเหตุการณ์ โดยปกติส่ ว น
ปฏิบัติการมักเป็นหน่วยแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
นอกจากนี้ส่วนปฏิบัติการยังรับผิดชอบพื้นที่จุดระดมทรัพยากร (Staging Area) ซึ่งเป็น
สถานที่เตรียมพร้อมทรัพยากรทั้งกาลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความพร้อมเพื่อรอรับการมอบหมาย
ภารกิจในการออกปฏิบัติการทางยุทธวิธี สาหรับในบางเหตุการณ์ที่มีความจาเป็นต้องใช้อากาศยาน
ส่วนปฏิบัติการอาจมีหน่วยปฏิบัติการทางอากาศ (Air Operation Branch) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้วย
สาหรับการจัดโครงสร้างองค์กรการปฏิบัติของส่วนปฏิบัติการอาจทาได้หลายรูปแบบ ดังนี้
1. พื้นที่ (Division) เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งตามพื้นที่ / สภาพทางภูมิศาสตร์
ทั้งนี้ การแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ในการปฏิบัติงานก็เพื่อจากัดขอบเขตของเหตุการณ์ให้อยู่ภายใต้
ศักยภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เช่น ไฟป่า การแบ่งโครงสร้างหน่วยปฏิบัติอาจแบ่งเป็น
หน่วยดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ไฟป่าทิศเหนือ ทิศใต้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นของช่วง
การควบคุมของแต่ละพื้นที่ ก็ยังคงยึดหลักช่วงของการควบคุมที่เหมาะสม เช่นกัน
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แผนภาพที่ 2-4 แสดงโครงสร้างองค์กรแบ่งตามพื้นที่ (Division)
ส่ วนปฏิบัติการ
Division A

Division B

A

B

2. กลุ่มภารกิจ (Group) เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรส่วนปฏิบัติการตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมาย (Functional) โดยไม่จากัดพื้นที่ กลุ่มภารกิจที่สาคัญ อาทิ กลุ่ม
ภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มภารกิจค้นหาและกู้ภัย กลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
แผนภาพที่ 2-5 แสดงโครงสร้างองค์กรแบ่งตามกลุ่มภารกิจ (Group)
ส่วนปฏิบตั ิการ

กลุ่มภารกิจ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

กลุ่มภารกิจ
ค้นหาและกูภ้ ยั

กลุ่มภารกิจ
รักษาความปลอดภัย
3.พื้นที่และกลุ่มภารกิจ (Division and Group) เป็นโครงสร้างการจัดองค์กรส่วน
ปฏิ บั ติ ก ารที่ บู ร ณาการทั้ ง การแบ่ ง ตามพื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ แ ละกลุ่ ม ภารกิ จ เข้ า ด้ ว ยกั น การจั ด
โครงสร้ า งวิ ธี นี้ มั ก ใช้ ใ นกรณี ที่ เ หตุ ก ารณ์ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและต้ อ งการส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารที่ ส ามารถ
สนองตอบต่อภารกิจความรับผิดชอบเฉพาะด้าน ขณะเดียวกันพื้นที่เกิดเหตุยังครอบคลุมพื้นที่เป็น
บริเวณกว้าง
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แผนภาพที่ 2-6 แสดงโครงสร้างองค์กรแบ่งตามพื้นที่และกลุ่มภารกิจ (Division and Group)
ส่ วนปฏิบัติการ

Division A

(ฝั่งตะวันออก)

กลุ่มภารกิจสุขภาพ &
ความปลอดภัย

กลุ่มงานทั่วไป

ผู้เชี่ยวชาญด้ านไฟฟ้ า

ผู้เชี่ยวชาญด้ านนา้

4. แผนก (Branch) เป็นโครงสร้างองค์กรส่วนปฏิบัติการที่อาจตั้งขึ้นโดยแบ่งตามพื้นที่
หรือภารกิจ แผนกซึ่งแบ่งตามพื้นที่อาจเกิดจากการขยาย /เพิ่มช่วงการควบคุม หากเป็นกรณีแผนก
ตามภารกิจอาจเกิดจากการจัดการภารกิจที่มีความหลากหลาย
แผนภาพที่ 2-7 แสดงโครงสร้างองค์กรแบ่งตามแผนก (Branch)
ส่ วนปฏิบัติการ

Branch

กลุ่มสุขภาพ
& การแพทย์

บริ หารฉุกเฉิ น

กลุ่มแพทย์
เฉพาะทาง

Branch

กลุ่มควบคุม
ขอบเขต

กฎหมาย

กลุ่มสอบสวน

Branch สาธารณูปโภค

กลุ่มขนย้ ายวัสดุ

กลุ่มซ่อมบารุง
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5. หน่วยปฏิบัติการ (Unit) โครงสร้างของหน่วยปฏิบัติการอาจจัดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ในการเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุ ดังนี้
ชุดปฏิบัติการผสม (Task Force) เป็นหน่วยปฏิบัติการที่มาจากหลากหลาย
หน่ ว ยงานสั งกัด แต่อยู่ ภ ายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงของหั ว หน้าหน่ว ยปฏิบัติก ารมีห น้าที่ความ
รับผิดชอบและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้หลากหลายภารกิจ อาทิ ดับเพลิง กู้ภัย ค้นหาและ
ช่วยชีวิต
ชุดปฏิบัติการทีม (Strike Force) เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มาจากหลายหน่วยงานเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือภารกิจเดียวกัน มีการสื่อสารประเภทเดียวกัน เช่น หน่วยดับเพลิง
ที่มาจากหลายสถานีดับเพลิง
ชุดปฏิบัติการเดี่ยว (Single Recourse) เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งมาจากหน่วยงาน
เดียวและปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพียงภารกิจเดียว
ส่วนแผนงาน (Planning Section)
ในเหตุการณ์ที่มีขนาดของความรุนแรงน้อย ผู้บัญชาการเหตุการณ์มักจะเป็นผู้รับผิดชอบ
วางแผนด้ว ยตนเอง แต่เมื่ อเหตุก ารณ์ ขยายความรุน แรง ลุ ก ลามมากขึ้น ผู้ บัญชาการเหตุก ารณ์
อาจจาเป็นต้องกาหนดส่วนแผนงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ให้มีหน้าที่ในการรวบรวม และประเมิน
สถานการณ์ จัดทารายงานสถานการณ์ และวิเคราะห์สถานะของทรัพยากรที่มีอยู่ขณะนั้น แล้วจัดทา
แผนเผชิญเหตุสาหรับแต่ละเหตุการณ์ (Incident Action Plan: IAP) ที่เกิดขึ้น
ส่วนแผนงานสามารถจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นหน่วยย่อย 4 หน่วย ประกอบด้วย
1. หน่วยทรัพยากร (Resource Unit) รับผิดชอบในการรายงานตัว (Check - in) และ
รักษาสถานะของทรัพยากรทั้งกาลังคน และเครื่องมืออุปกรณ์ พัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ
ให้ส่งไปปฏิบัติงาน
2. หน่ ว ยสถานการณ์ (Situation Unit) มีห น้า ที่รวบรวม และประเมินผลข้อมู ล
สถานการณ์ จัดเตรียมรายงานสถานการณ์ และรายงานสรุป
3. หน่วยเอกสาร (Documentation Unit) รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุ (Incident Action
Plan: IAP) ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด
4. หน่วยถอนกาลัง (Demobilization Unit) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และ
ซับซ้อน หน่วยนี้จะรับผิดชอบวางแผนถอนกาลังทรัพยากรที่เสร็จสิ้นภารกิจให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ
เรียบร้อย และปลอดภัย
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ส่วนสนับสนุน (Logistics Section)
มีหน้าที่จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก การบริการ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรที่
สามารถใช้เครื่ องมืออุป กรณ์ ยานพาหนะเหล่ านั้นเมื่อได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจากส่ ว น
ปฏิบัติการหรือตามแผนเผชิญเหตุที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งร่วมพัฒ นาแผนเผชิญเหตุในส่ วนของการ
สนั บ สนุ น ให้ ส่ ว นปฏิ บั ติ ก าร ทั้ ง นี้ ห น้ า ที่ ห ลั ก ของส่ ว นสนั บ สนุ น ประกอบด้ ว ย การสื่ อ สาร
การบริการทางการแพทย์แก่เจ้ าหน้าที่ การจัดหาอาหาร น้าดื่ม และสุขอนามัยส าหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน วัสดุ / อุปกรณ์ การจัดเตรียมสถานที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การสนับสนุนภาคพื้นดิน
อย่างไรก็ตาม สาหรับกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ อาจจาเป็นต้องแบ่ งโครงสร้างส่วนสนับสนุน
ออกเป็น 2 สาขาหลัก กล่าวคือ
1. สาขาบริการ (Service Branch) ประกอบด้วย
1.1 หน่วยสื่อสาร (Communication Unit) รับผิดชอบจัดทาแผนการสื่อสาร วิธีการ
สื่อสาร แจกจ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ส นั บสนุนระบบสื่ อสาร รวมทั้งจัดตั้งและกากับดูแลศูนย์การสื่อสาร
(Incident Communication Center) และสถาปนาระบบสื่อสาร
1.2 หน่วยบริการทางการแพทย์ (Medical Unit) มีหน้าที่จัดทาแผนการบริการทาง
การแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น (First Aid and light medical treatment)
แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานใน ณ พื้นที่เกิดเหตุ
1.3 หน่วยเสบียง (Food Unit) รับผิดชอบการจัดหาอาหารและน้าดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ
2. สาขาสนับสนุน (Support Branch)
2.1 หน่วยพัสดุ (Supply Unit) มีหน้าที่กาหนดประเภท/ชนิด และจานวนของวัสดุ /
อุปกรณ์ ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติ รวมถึงรับผิดชอบจัดซื้อ จัดหา จัดเก็บ และแจกจ่ายวัสดุ /อุปกรณ์
และจัดระบบคงคลัง
2.2 หน่วยจัดเตรียมพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติการ (Facilities Unit) รับผิดชอบจัดตั้ง
และเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแต่งตั้งผู้จัดการเพื่อดูแลฐาน (Incident
Base) และแค้มป์ (Camps) ตลอดจนรักษาความปลอดภัยในสถานที่ และบริเวณที่เกิดเหตุโดยรวม
รวมทั้งให้บริการด้านอื่น ๆ อาทิ สุขอนามัย ระบบไฟฟ้า และการรักษาความสะอาดของพื้นที่ดังกล่าว
อีกด้วย
2.3 หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน (Ground Support Unit) รับผิดชอบจัดทาแผนการ
ขนส่ง (Transportation Plan) อานวยความสะดวกด้านการขนส่ง การจัดหาเชื้อเพลิงสาหรับพาหนะ
ที่ใช้ในการปฏิบั ติงาน รวมทั้งจั ดระบบขนส่ งเคลื่ อนย้ายบุคลากร เสบียง รวมทั้งวัส ดุ / อุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติการ
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แผนภาพที่ 2-8 แสดงโครงสร้างองค์กรของส่วนสนับสนุน
ส่ วนสนับสนุน
สาขาบริการ
- หน่ วยสื่ อสาร
- หน่ วยบริการ
ทางการแพทย์
- หน่ วยเสบียง

สาขาสนับสนุน
- หน่ วยพัสดุ
- หน่ วยจัดเตรียมทีส่ นับสนุน
ปฏิบัติการ
- หน่ วยสนับสนุนภาคพืน้ ดิน

ส่วนบริหาร (Finance/Administration Section)
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉิน ส่วนนี้จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ต่อรองเรื่องสัญญาต่าง ๆ คิดคานวณหาต้นทุนในการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมด
รวมทั้งคานวณมูลค่าความเสีย หาย ค่าชดเชย การชดใช้ความเสี ยหายตามระเบียบ ทั้งนี้ส่วนการ
บริหารจะปฏิบัติงานใกล้ชิดกับส่วนสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นในการปฏิบัติการ สาหรับโครงสร้างของส่วนบริหารในกรณีเหตุการณ์ขนาดใหญ่ อาจมีการแบ่ง
โครงสร้างออกเป็นหน่วยย่อยรับผิดชอบเฉพาะด้าน ดังนี้
1. หน่วยบันทึกเวลา (Time Unit) บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อไว้คานวณ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง
2. หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Unit) มีหน้าที่จัดซื้อ / จัดหา / ดาเนินการเช่า
เครื่องมือ / อุปกรณ์ จัดทาข้อตกลงทางการเงิน รวมทั้งรับผิดชอบในการบันทึกเวลาการใช้เครื่องมือ /
อุปกรณ์ดังกล่าว
3. หน่วยชดเชย/เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Compensation/Claims Unit) รับผิดชอบ
คานวณค่าชดเชย และเรี ย กร้ อ งค่าสิ นไหมทดแทนให้ แก่ เจ้าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบัติง าน และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 การชดเชย – รับผิดชอบในการตรวจความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับค่าชดเชย
ของพนักงาน และเก็บบันทึกการได้รับบาดเจ็บและหรือเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน
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3.2 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน – สืบสวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณี
ทรัพย์สินเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน
4. หน่วยค่าใช้จ่ าย (Cost Unit) รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประมาณการค่าใช้จ่าย และเสนอแนะแนวทางลด/ประหยัดค่าใช้จ่าย

5. ระบบการจัดการฉุกเฉินแห่งชาติ (National Incident Command System:
NIMS)
1. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ออกคาสั่ง เรื่อง การ
จัดการเหตุฉุกเฉินในประเทศ (Management of Domestic Incident) สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Secretary for Homeland Security) พัฒนาระบบการจัดการ
เหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และมอบหมายให้เป็นผู้ ให้การสนับสนุนระบบดังกล่าว ระบบการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติได้กาหนดรูปแบบที่มีความสอดคล้องกันทั่วประเทศเพื่อช่วยให้รัฐบาลกลาง (Federal)
รัฐบาลแห่งรัฐ (State) ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกา (Tribal) และรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government)
รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และภาคเอกชน สามารถร่วมทางานกันเพื่อป้องกัน ปกป้อง ตอบ
โต้ ฟื้นฟู และบรรเทาผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องกังวลถึงสาเหตุ ขนาด สถานที่
หรือความยุ่งยากและซับซ้อนของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , 2556)
ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติไม่ใช่แผนปฏิบัติการสาหรับการจัดการเหตุฉุกเฉินหรือแผนจัดสรร
ทรั พ ยากร แต่ เป็ น ระบบหลั กที่ป ระกอบด้ว ยกฎเกณฑ์ กรอบความคิ ด หลั กการ ศัพ ท์มาตรฐาน
เดียวกันและกระบวนการหรือขั้นตอนการทางานขององค์กรที่จะช่วยให้การจัดการเหตุฉุกเฉินร่วมกัน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล จากเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 และ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูพายุเฮอร์ริเคนในปี 2458 และปี 2549 ย้าให้เห็นถึงความจาเป็นที่ต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอบ
โต้เหตุฉุกเฉินและกระบวนการประสานงานทั่วทั้งประเทศเพื่อให้ได้วิธีการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่
มีลักษณะครอบคลุมครบวงจร สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ได้ในทุกระดับของขอบเขตอานาจหน้าที่และ
พื้นที่รับผิดชอบและในทุกกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สามารถนาไปปรับปรุงประสิท ธิภาพของจ้าหน้าที่ด้าน
การจัดการเหตุฉุกเฉิน / ด้านการปฏิบัติการตอบโต้และสถานการณ์ภัยพิบัติ ทุกประเภท และทุก
ระดับความรุนแรง

50
2. กรอบความคิดและหลักการ
ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการนากรอบการจัดการ
เหตุฉุกเฉินกรอบเดียวกันไปใช้เป็นประโยชน์จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการเหตุฉุกเฉิน / ด้านการ
ปฏิบัติการตอบโต้มีระบบที่มีความยืดหยุ่นแต่มีมาตรฐานใช้สาหรับดาเนินกิจกรรมการจัดการและการ
ปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ความยืดหยุ่น (Flexibility)
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติสามารถที่จะปรับ
ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ตั้งแต่เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเป็นประจาในท้องถิ่นไปถึงเหตุฉุกเฉินที่จาเป็นต้อง
นาข้อตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรัฐ (Interstate Mutual Aid) มาใช้และ
รวมถึงเหตุฉุกเฉินที่จาเป็นต้องมีการประสานงานกับรัฐบาลกลางเพื่อให้เข้าร่วมในการปฏิบัติการตอบ
โต้ ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้
กับ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทุ ก ประเภทและทุ ก ขนาด รวมถึ ง เหตุ ฉุ กเฉิ น ที่ จ าเป็ นต้ อ งอาศั ย การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ขอบเขตอานาจหน้าทีและพื้นที่รับผิดชอบ
2.2 การสร้างมาตรฐานปฏิบัติ (Standardization)
ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินได้กาหนดชุดของโครงสร้างองค์กรที่มีมาตรฐานที่จะ
ช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง การบู ร ณาการ และการเชื่ อ มโยงระหว่ า งขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ แ ละพื้ น ที่
รับผิดชอบโดยเริ่มต้นด้วยการวางรากฐานร่วมกันในการเตรียมความพร้อมและการวางแผน ทาให้เกิด
การประสานเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ างองค์ ก รต่ า ง ๆ ที่เ กี่ ยวข้ องในทุ ก แง่ มุ ม ของเหตุ ฉุก เฉิน ที่ เกิ ด ขึ้ น
นอกจากนี้ ยั ง ได้ บั ญ ญั ติ ศั พ ท์ ม าตรฐานเดี ย วกั น และส่ ง เสริ ม การใช้ ศั พ ท์ ร่ ว มกั น ช่ ว ยให้ ก าร
ประสานงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. องค์ประกอบของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (NIMS Components)
3.1 การเตรียมความพร้อม
การเตรี ย มความพร้ อ มมุ่ ง เน้ น ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การวางแผน ขั้ น ตอน
ปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติมาตรฐาน การฝึกอบรมและการฝึกซ้อม การกาหนดคุณสมบัติของ
เจ้ า หน้ าที่ การออกใบรั บ รองให้ เข้ าร่ ว มปฏิบั ติงานและประกาศนีย บัต ร การออกหนั งสื อ รับ รอง
คุณภาพและสมรรถนะของเครื่องมืออุปกรณ์ และรวมไปถึงการประเมินผลและกระบวนการแก้ไข
ปรับปรุง ด้วยเหตุที่การเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการจัดการและการดาเนินกิจกรรม
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ดังนั้น กรอบความคิดและหลักการที่ประกอบขึ้นเป็นฐานสาหรับการเตรียมพร้อม
จึงเป็นการบูรณาการกรอบความคิดและหลักการขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติเข้าด้วยกัน
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3.1.1 วิธีการที่เป็นเอกภาพ (Unified Approach)
การเตรี ย มความพร้อมจาเป็นต้ องให้ วิธีการที่ เป็นเอกภาพในการจัดการและ
ดาเนินกิจกรรมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จึงจาเป็นต้องมีการผนวกการเตรียมพร้อมเข้ากับการสื่อสารและ
การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากร การบัญชาการและการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ
3.1.2 ระดับความสามารถ
การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเสริมสร้างและธารง
รักษาขีดความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉินและการดาเนินกิจกรรมตอบโต้อย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อให้ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติทางานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ขอบเขตอานาจหน้าที่และ
พื้นที่รับผิดชอบและองค์กรต่าง ๆ ควรต้องกาหนดความคาดหวังเกี่ยวกับขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและทรัพยากรที่จะได้รับทั้งในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการเกิดเหตุฉุกเฉิน การจัดทา
รายการและการจาแนกประเภททรัพยากรที่มีอยู่เพื่อใช้ในการจัดการเหตุฉุกเฉินหรือเพื่อสนับสนุนการ
จัดงานตามที่วางแผนไว้
3.2 การสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ
ในการจัดการเหตุฉุกเฉินและการปฏิบัติการตอบโต้ จาเป็นต้องพึ่งพาการสื่อสารและ
ระบบสารสนเทศเพื่อ ผลิ ตและแจกจ่ายภาพรวมสถานการณ์และการปฏิบัติก ารร่ว ม (Common
Operating Picture : COP) ไปยังศูนย์บัญชาการและศูนย์ประสานงานทั้งหมดในคราวเดียวกัน ระบบ
การจัดการเหตุฉุกเฉิน ได้อธิบายถึงความจาเป็นที่จะต้องมีกรอบที่เป็นมาตรฐานสาหรับการสื่อสาร
และเน้นถึงความจาเป็นที่จะต้องมีวิธีการนาเสนอข้อมูลภาพรวมของเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยให้ผู้มีอานาจ
หน้าที่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ องค์ประกอบส่วนนี้มีรากฐานมา
จากกรอบความคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถในการทางานข้ามระบบความเชื่อถือได้ ความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนขนาดระบบ ความสามารถในการนาไปใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้ รวมถึง
ความสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว หากระบบล้มเหลว และการมีระบบสารองทางาน
ควบคู่กับระบบหลักของระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศ
3.3 การบริหารจัดการทรัพยากร
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร เครื่องมือหรือวัสดุ เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการจัดการเหตุวิกฤต การไหลเวียนของทรัพยากรจะต้องดาเนินไปอย่าง
ราบรื่นและสามารถปรับให้เข้ากับสภาวการณ์ของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน
แห่งชาติได้กาหนดกลไกมาตรฐานและสร้างกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อนามาใช้ในระบบ
ความต้องการ การสั่งซื้อและการได้มา การระดมและการใช้ประโยชน์ การติดตามและการรายงาน
การนาคืนและการถอนกาลัง การเบิกหักผลักส่ง และการจัดการวัสดุคงคลัง
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3.4 การบัญชาการและการจัดการ
องค์ประกอบด้านการจัดการและการจัดการของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ได้รั บ การออกแบบมาเพื่อช่ว ยให้ การจัดการเหตุฉุกเฉินและการประสานงานมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล โดยการก าหนดโครงสร้ า งของการจั ด การเหตุ ฉุ กเฉิ น ให้ มี ลั ก ษณะยื ด หยุ่ น และเป็ น
มาตรฐาน โครงสร้างดังกล่าวนี้ มีพื้นฐานมาจากส่วนประกอบหลักขององค์กรสามด้านคือ ระบบการ
บั ญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) ระบบการประสานงานเชิง พหุ ภ าคี
(Multiagency Coordination System) และระบบการบริหารจัดการข้อมูลสาธารณะ (Public
Information)
3.5 การบริหารจัดการระบบอย่างต่อเนื่องและการบารุงรักษา
3.5.1 ศูนย์บูรณาการแห่งชาติ (National Integration Center)
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มั่นใจในการตรวจสอบการบริหารจัดการระบบการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบารุงรักษาระบบสั่งการให้ปรึกษาหารืออย่างสม่าเสมอกับ
กระทรวงต่าง ๆ ในระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาลแห่งรัฐ ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในระดับท้องถิ่น รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชน ศูนย์บูรณาการแห่งชาติได้กาหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction) แนวทางในการกากับดูแลและแนวทางการประสานระบบการ
บริ ห ารจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ ศู น ย์ บู รณาการแห่ ง ชาติยั ง ท าหน้า ที่ ก ากั บดู แ ลแผนงานและ
ประสานงานกับ ทุกภาคส่ ว น แนะนาและสนับสนุนให้ ขอบเขตอานาจหน้าที่และพื้นที่รับผิ ดชอบ
รวมถึงการทบทวนและรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมและข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการฝึกซ้อมด้วย
3.5.2 เทคโนโลยีรองรับระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน จาเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบในการทางาน
มากขึ้ น และจะต้ อ งปรั บ ระบบการจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ศู น ย์
บู ร ณาการแห่ ง ชาติร่ ว มมือกับ กรมวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงความมั่ นคงแห่ งมาตุภู มิ
ทาหน้าที่กากับดูแลและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเหตุฉุกเฉินอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการทาวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์
คู่มือภาคสนามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System Field
Guide)
เป็นแนวทางการปฏิบัติ (สาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน )ภายใต้ระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ที่มีหน้าที่ตามโครงสร้างของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยแยกเป็นแต่ละตาแหน่ง ที่
สาคัญ ดังนี้
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1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander)
คือผู้รับผิดชอบการบัญชาการเหตุการณ์ และการปฏิบัติตลอดระยะเวลาในตาแหน่งและ
สิ้นสุดเมื่อมีการส่งมอบหน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต,2555)
1.1 การบั ญ ชาเหตุ ก ารณ์ ได้ แ ก่ การมอบหมายหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ตามโครงสร้ า ง
การปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรด้านอื่น ๆ เบื้องต้นกรณีไม่ได้แต่งตั้งหรือมอบหมาย การรับรายงานตัว
หัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้าง
1.2 การประเมินสถานการณ์และลาดับความสาคัญภารกิจ ได้แก่ การตั้งชื่อเหตุการณ์
การเรียงลาดับความสาคัญของภารกิจ การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เช่น ห้องวิทยุสื่อสาร การรับ
รายงาน ห้องประชุม ห้องแถลงข่าวและประสานงาน ห้องรายงานตัวและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การ
กาหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติในภาพรวม การจัดทาและอนุมัติแผนปฏิบัติการ และการจัดคน
เข้าโครงสร้างบุคลากรตามความเหมาะสม
1.3 การประเมิ น ความต้ อ งการของทรั พ ยากรและด าเนิ น การจั ด หา ได้ แ ก่ การ
ประสานงานภารกิจฉุกเฉินทุกประเภท การจัดการให้เกิดระบบความปลอดภัย การอนุมัติการร้องขอ
ทรัพยากร การอนุมัติและรับรองการจัดหางบประมาณเพื่อการดาเนินงาน การควบคุมและประเมิน
การปฏิบัติตามแผนที่สอดคล้องตามสถานการณ์
1.4 การประสานงานองค์กร / หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การหารายละเอียดเหตุการณ์
การอนุมัติข่าวสารสาธารณะ การอนุมัติการสนับสนุนทรัพยากรและหน่วยปฏิบัติการเมื่อเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Information Office: PIO)
มีห น้ าที่ จั ดท าและให้ ข้ อ มูล ข่ าวสารเกี่ย วกั บเหตุก ารณ์ ไ ปยั ง สื่ อมวลชน เจ้ าหน้ า ที่
ปฏิบัติการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพียงหนึ่งคนที่ได้รับมอบหมาย
งานต่อหนึ่งเหตุการณ์ ซึ่งรวมถึงเหตุฉุกเฉินภายใต้หน่วยบัญชาการร่วม เจ้าหน้าที่ประชาสั มพันธ์
สามารถมีผู้ช่วยได้ตามความจาเป็น และผู้ช่วยเหล่านั้นอาจมาจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ
หรือจากพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ ดังนี้
2.1 สอบถามผู้บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ หากมีข้อจากัดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร
2.2 จัดทาเอกสารเพื่อใช้ในการแถลงข่าว
2.3 รับการอนุมัติจากผู้บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ เกี่ยวกับการให้ข่าว
2.4 แจ้งสื่อมวลชนและดาเนินการแถลงข่าว
2.5 จัดชมสถานที่ จัดการสัมภาษณ์ หรือการบรรยายสรุป หากได้รับการร้องขอ
2.6 รับฟังสรุปเหตุการณ์และร่วมงานแผนกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
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2.7 รับข่าวสารจากสื่อมวลชนที่อาจนามาใช้ในการวางแผนดาเนินการตอบโต้เหตุ จัดทา
สรุปข่าว หรือจัดทาบอร์ดแสดงข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ให้เป็นระยะ ๆ
2.8 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.9 จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วม (Joint Information Center: JIC) หากจาเป็น
2.10 บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและจัดเตรียมเผยแพร่ข่าวให้สื่อมวลชนและเจ้าที่ที่ร่วม
ปฏิบัติงานรับทราบ
2.11 ประสานและขอการอนุมัติจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ก่อนเผยแพร่ข่าวสาร
2.12 ประเมินกระแสของสาธารณชนต่อข่าวสารต่าง ๆ
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer: SO)
มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายและไม่ปลอดภัย
จัดทามาตรฐานเพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สามารถแก้ไขสภาพการทางาน หรือการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยผ่านสายการบังคับบัญชาปกติ และสามารถใช้อานาจฉุกเฉินเพื่อป้องกันหรือ
หยุดการกระทาที่ไม่ปลอดภัยได้ทันทีหากจาเป็น มีการติดตามสถานการณ์และแผนการดาเนินงาน
ตลอดเวลา จัดทาและกากับดูแลการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในบริเวณการทางานและสุขภาพ
รวมทั้งกาหนดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในแต่ละแผนปฏิบัติการเฉพาะเหตุ ซึ่งในแต่ละเหตุ
ฉุกเฉินจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพียงหนึ่งคน แต่อาจมีผู้ช่วยได้หลายคนตามความจาเป็น โดยมี
หน้าที่ ดังนี้
3.1 ในช่ ว งระหว่ า งการระงั บ เหตุ เ บื้ อ งต้ น ต้ อ งมี ก ารบั น ทึ ก กระบวนการวิ เ คราะห์
อันตรายซึ่งประกอบด้วย การบ่งชี้อันตราย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เขตควบคุม (Control Zone)
และบริเวณชาระล้างสิ่งปนเปื้อน (Decontamination Area)
3.2 การประชุมวางแผนร่วมกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อระบุข้อควรคานึงใน
เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในแผนการปฏิบัติงานของแต่ละวัน
3.3 ทบทวนแผนเผชิญเหตุในส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
3.4 ใช้อานาจฉุกเฉินเพื่อป้องกันหรือระงับการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย
3.5 สืบสวนหาสาเหตุของสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ปลอดภัย
3.6 จัดเตรียมและกากับดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนความปลอดภัยทั้งด้านสถานที่
ปฏิบัติและสุขภาพ ตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัย แผนความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติการและ
สุขภาพควรประกอบด้วย การประเมินอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ แผนการ
ปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมและสมบูรณ์ ข้อกาหนดในการฝึกอบรมบุคลากร เกณฑ์การเลือกอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล ข้อกาหนดในการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัยของบุคลากร แผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการ มาตรการควบคุมพื้นที่ปฏิบัติการ ขั้นตอนการเข้า
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ไปในพื้นที่ที่มีบริเวณอับอากาศในกรณีที่จาเป็น การบรรยายสรุปก่อนเข้าในพื้นที่เบื้องต้นและตาม
ความจาเป็น การจัดประชุมแก่ผู้เข้าร่วมตอบโต้เหตุทุกคนก่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัย การรับประกันคุณภาพเพื่อประสิทธิผลของแผนความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่
ปฏิบัติการ
3.7 มอบหมายงานให้ ผู้ ช่ ว ย และบริ ห ารจัด การหน่ ว ยงานที่ ดูแ ลความปลอดภัย ใน
ระหว่างการตอบโต้เหตุ
3.8 ทบทวนและเห็นชอบกับแผนการบริการทางการแพทย์
3.9 จัดทาบันทึกการปฏิบัติงาน
4. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer: LO)
ในเหตุ การณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลายพื้ น ที่ รั บผิ ด ชอบหรื อ หลายหน่ ว ยงานอาจมี ค วาม
จาเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ประสานงานในทีมบัญชาการซึ่งทาหน้าที่เป็นจุดติดต่อประสานงานของตัวแทน
จากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนรับผิดชอบ
ต่าง ๆ ในเหตุการณ์ฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่ประสานงานเพียงหนึ่งคนและอาจมีผู้ช่วยได้ตามความจาเป็น
โดยมีหน้าที่ ดังนี้
4.1 เป็นจุดติดต่อประสานงานสาหรับตัวแทนจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและ
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือต่าง ๆ
4.2 ประชุมวางแผนร่วมกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะ ๆ
4.3 บ่งชี้ตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งเครือข่ายการสื่อสารและตาแหน่งที่อยู่
4.4 จั ด ท ารายชื่ อ ผู้ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ตลอดจนกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว น
รับผิดชอบ
4.5 สื่อสารกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ของหน่วยงานต่าง ๆ
4.6 ติดต่อประสานงานต่อเนื่องกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.7 เตรียมข้อมูลที่จาเป็นของหน่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์บัญชาการ
4.8 อาจมีการแต่งตั้งผู้ช่วยในกรณีที่จาเป็น
4.9 รับรายงานตัวจากตัวแทนหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ / สนับสนุนจากต่าง
พื้นที่ ณ ศูนย์บัญชาการที่เกิดเหตุ
4.10 ช่วยจัดระบบประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
4.11 รับทราบข้อมูลด้านจานวน สภาพและประเภทของผู้บาดเจ็บ ความขาดแคลนใน
ด้านต่าง ๆ และภาพรวมของสถานการณ์ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แก่หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนต่าง ๆ
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4.12 ติดตามการปฏิบัติงานที่อาจมีประเด็นเกี่ยวกับการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ และแจ้งหน่วยบัญชาการตามที่เห็นสมควร
4.13 ประชุมวางแผนร่วมกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ
ของทรัพยากร รวมถึงข้อจากัดและขีดความสามารถของทรัพยากรจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
4.14 ให้ข้อมูลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกลุ่มผู้มีส่วนรับผิดชอบ
4.15 ถ่ายทอดข้อมูลจากผู้บัญชาการเหตุการณ์สู่ทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.16 บันทึกกิจกรรมทั้งหมด
5. หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ (Operation Section Chief)
มีห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ การในภารกิ จ ที่ไ ด้ รั บมอบหมายจากผู้ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์ ดาเนินการตามแผน ประสานงานการสนับสนุนการดาเนินการด้านการปฏิบัติการ โดยมี
หน้าที่ ดังนี้
5.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
5.2 รายานตัว แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ สถานที่ที่กาหนดเพื่อรับมอบหมายงาน
5.3 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ หรืออื่น ๆ ตามที่กาหนด เพื่อแสดงตน
5.4 ทาความเข้าใจโครงสร้างองค์กร
5.5 รับฟังการสรุปงานจากผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือหัวหน้าส่วนปฏิบัติการคนปัจจุบัน
5.6 จัดองค์กร มอบหมายงาน ให้คาปรึกษาแนะนา แก่ทีมที่ทางานในพื้นที่ปฏิบัติการ
ได้แก่ หัวหน้าสาขา หัวหน้าพื้นที่หรือกลุ่ม หัวหน้าหน่วย หัวหน้าทีมปฏิบัติงาน ผู้จัดการจุดระดมพล
5.7 วางแผนร่วมกับทีมผู้บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
5.8 ประชุมสรุปสถานการณ์ร่วมกับหัวหน้าทีมทุกทีม
5.9 ประเมินสถานการณ์ความพร้อม และทบทวนแนวทางปฏิบัติการ
5.10 อานวยการด้านการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติโ ดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่
5.11 ประสานงานด้านการปฏิบัติการกับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.12 ประเมินทรัพยากร / บุคลากรและให้คาแนะนาในการนาทรัพยากรและบุคลากร
ในการออกปฏิบัติงาน
5.13 รายงานสถานการณ์ ด้ า นปฏิ บั ติ ก ารและเหตุ ก ารณ์ พิ เ ศษต่ อ ที ม ผู้ บ ริ ห าร
สถานการณ์ฉุกเฉิน
5.14 จัดทาบันทึกของการปฏิบัติงาน
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6. หัวหน้าส่วนวางแผน (Planning Section Chief)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม ประเมิน แจกจ่ายและใช้ข้อมูลสาหรับ
ประเมินสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและสถานะของทรัพยากรส่วนวางแผน สามารถจัดหน่วยงานย่อยได้ 4
หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยทรัพยากร (Resources Unit) รับผิดชอบในการรายงานตัว และรักษาสถานะ
ของเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 2. หน่วยสถานการณ์ (Situation
Unit) เป็นหน่วยที่รวบรวมและประเมินผลข้อมูลสถานการณ์ จัดเตรียมการแสดงสถานการณ์และ
รายงานสรุ ป จั ด ท าแผนที่ แ ละแนวการเคลื่ อ นตั ว ตามการคาดการณ์ 3. หน่ ว ยเอกสาร
(Documentation Unit) เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการเฉพาะเหตุ (Incident
Action Plan: PAP) เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมด และให้บริการสาเนาเอกสาร 4. หน่วย
ถอนกาลัง (Demobilization Unit) เหตุการณ์ที่ใหญ่และซับซ้อน หน่วยนี้จะช่วยในการถอนกาลัง
ทรัพยากรที่ไม่ต้องปฏิบัติงานต่อไปให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ
หัวหน้าส่วนวางแผนมีหน้าที่ ดังนี้
6.1 รับรายงานตัว (Check-in) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
6.2 มอบหมายบุคลากรที่อยู่ ณ ที่เกิดเหตุ ให้ไปสังกัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามระบบบัญชา
การณ์ตามที่เห็นสมควร
6.3 รวบรวมและประมวลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน
6.4 กากับดูแลการจัดทาแผนเผชิญเหตุ
6.5 เตรียมข้อมูลให้ศูนย์บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ และหัวหน้าส่วนปฏิบัติ เพื่อใช้ในการ
เตรียมแผนเผชิญเหตุ
6.6 ร่วมประชุมวางแผนกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะ ๆ
6.7 จัดทารายการข้อมูลที่ต้องการและแผนการรายงานข้อมูลสาหรับส่วนต่าง ๆ ใน
ระบบบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ สาหรับจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ
6.8 ประเมินความจาเป็นในการเรียกใช้ทรัพยากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเพื่อใช้
สนับสนุนการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
6.9 ให้ข้อมูลผังองค์กรของส่วนวางแผนแก่หน่วยทรัพยากร รวมทั้งชื่อและตาแหน่งที่
บุคคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
6.10 พิจารณามอบหมายงานแก่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคตามความจาเป็น
6.11 รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางเลือก
6.12 จัดตั้งและยกเลิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (Strike Teams) หรือหน่วยเฉพาะกิจ
(Task forces) ตามความจาเป็น
6.13 จัดทาการคาดการสถานการณ์เป็นระยะ
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6.14 ประมวลและจัดแสดงรายงานสรุปสถานการณ์
6.15 จั ดทารายงานสรุปสถานการณ์แก่ผู้ ร้องขอ ตามความเหมาะสมและแจ้งให้ ทีม
ปฏิบัติรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่สาคัญ
6.16 ประสานแผนจราจร ณ ที่เกิดเหตุ แผนการเดินเรือ และแผนสนับสนุนอื่น ๆ ให้อยู่
ในแผนเผชิญเหตุ
6.17 ชี้แจงให้หน่วยงานในส่วนวางแผนทราบเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลเหตุฉุกเฉิน
6.18 เสนอแนะการลดและยุติการใช้ทรัพยากรแก่หน่วยบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ
6.19 จัดทาบันทึกการปฏิบัติงาน
7. หัวหน้าหน่วยสถานการณ์ (Situation Unit Leader)
มีหน้าที่รวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับ
การรั่วไหลและการตอบโต้เหตุซึ่งรวมถึงการประมวลข้อมูล เกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสารเคมี
รั่วไหล ตาแหน่งปัจจุบันของสารเคมี ลักษณะการเคลื่อนตัว / การแพร่กระจายและผลกระทบต่อ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเตรียมข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ
จัดทาแผนที่ของสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตและจัดเตรียมรายงานให้แก่หัวหน้าส่วนวางแผน
โดยมีหน้าที่ ดังนี้
7.1 รับฟังบรรยายสรุปและข้อสั่งการพิเศษจากหัวหน้าส่วนวางแผน
7.2 เข้าร่วมการประชุมวางแผนตามที่ได้รับมอบหมาย
7.3 จัดเตรียมและจัดแสดงสถานะของเหตุการณ์เป็นระยะ
7.4 รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์เป็นระยะ และให้ทันต่อเหตุการณ์
7.5 เตรียมการคาดการณ์เป็นระยะตามที่จะมีการร้องขอจากหัวหน้าส่วนวางแผน
7.6 จัดทา จัดแสดงและแจกจ่ายข้อมูลทรัพยากร รวมทั้งข้อมูลของสถานการณ์ ตามที่
ต้องการในศูนย์ข่าวสารร่วม (Joint Information Center)
7.7 จัดทารายงานสรุปสถานการณ์ ให้กับผู้ร้องขอตามความเหมาะสม
7.8 ให้บริการรูปภาพและแผนที่ที่เกี่ยวข้อง
8. หัวหน้าส่วนบูรณาการการจัดส่งกาลังบารุง (Logistics Section Chief)
หัวหน้าส่วนส่งกาลังบารุง เป็นสมาชิกของทีมปฏิบัติการ (General Staff) มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตอบโต้เหตุ
หัวหน้าส่วนส่งกาลังบารุงมีส่วนร่วมในการจัดทาและดาเนินการตามแผนเผชิญเหตุตลอดจนการจัด
องค์กรและกากับดูแลสาขา / หน่วยต่าง ๆ ภายในส่วนส่งกาลังบารุง โดยมีหน้าที่ ดังนี้
8.1 รับผิดชอบหน่วยงานในส่วนส่งกาลังบารุง
8.2 มอบหมายงานและชี้แจงหน้าที่ในเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วน
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8.3 แจ้งข้อมูล ชื่อ และตาแหน่งของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานในเบื้องต้นของส่วน
ส่งกาลังบารุงแก่หน่วยทรัพยากร
8.4 ร่วมประชุมจัดทาแผนเผชิญเหตุ
8.5 ระบุความต้องการเกี่ยวกับการบริการและการสนับสนุน สาหรับการปฏิบัติการที่ได้
วางแผนหรือคาดไว้
8.6 ให้ความเห็นและร่วมทบทวนแผนการสื่อสาร แผนการแพทย์ฉุกเฉิน แผนการจราจร
แผนการเดินเรือ และแผนอื่น ๆ
8.7 ประสานงานและดาเนินการในการร้องขอทรัพยากรเพิ่มเติม
8.8 ทบทวนแผนเผชิญเหตุ และประเมินความต้องการของส่ ว นต่า ง ๆ ส าหรับการ
ปฏิบัติการในช่วงต่อไป
8.9 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการให้บริการและการสนับสนุน
8.10 เตรียมการให้บริการและการสนับสนุนตามแผนเผชิญเหตุ
8.11 ประเมินความต้องการของการให้บริการและการสนับสนุนในอนาคต
8.12 รับแผนการถอนกาลังจากส่วนวางแผน
8.13 เสนอแนะการถอนกาลังทรัพยากรให้เป็นไปตามแผนถอนกาลัง
8.14 ดูแลด้านสวัสดิการและความปลอดภัยในการส่งกาลังบารุงของเจ้าหน้าที่
8.15 จัดทาบันทึกของการปฏิบัติงาน
9. หัวหน้าหน่วยสื่อสาร (Communication Unit Leader)
หัวหน้าส่วนสื่อสารปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแลของหัวหน้าส่วนส่งกาลังบารุง โดยมี
หน้ าที่รับ ผิ ดชอบในการจั ดทาแผนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ส าหรับการสื่ อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ติดตั้งและทดสอบเครื่องมือสื่อสาร กากับดูแลการทางานของศูนย์สื่อสารเหตุฉุกเฉิน
แจกจ่ายเครื่องมือสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสาร
โดยมีหน้าที่ ดังนี้
9.1 รับฟังบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนส่งกาลังบารุง
9.2 พิจารณาความต้องการของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในหน่วย
9.3 ให้ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพและข้อจากัดในส่วนการสื่อสาร
9.4 จัดทาและปฏิบัติตามแผนการสื่อสารในการตอบโต้เหตุ
9.5 ดูแลให้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารเหตุฉุกเฉิน
9.6 ติดตั้งระบบเชื่อมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของประชาชน
9.7 พิจารณากาหนดสถานที่เหมาะสมในการรับ-ส่งข่าวสาร
9.8 ดูแลให้มีการติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสาร
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9.9 ดูแลให้มีระบบตรวจสอบจานวนและการนาเครื่องมือสื่อสารไปใช้
9.10 ดูแลให้มีการแจกจ่ายวิทยุมือถือส่วนบุคคลตามแผนการสื่อสารทางวิทยุ
9.11 เตรียมข้อมูลทางเทคนิค เกี่ยวกับ ความเพียงพอของระบบสื่อสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติการ ข้อจากัดทางภูมิศาสตร์ต่อระบบการสื่อสาร ศักยภาพของเครื่องมือ จานวนและประเภท
ของเครื่องมือที่มีการนามาใช้ และปัญหาที่อาจพบจากการใช้เครื่องมือสื่อสาร
9.12 กากับดูแลการดาเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยสื่อสาร
9.13 จัดทาบันทึกการใช้งานของเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดตามความเหมาะสม
9.14 ดูแลให้มีการทดสอบและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
9.15 รับเครื่องมือสื่อสารกลับจากหน่วยที่ถอนกาลังกลับจากการปฏิบัติงาน
9.16 บันทึกการปฏิบัติงาน
10. หัวหน้าหน่วยพัสดุ (Supply Unit Leader)
มีหน้าที่ในการจัดหาบุคลากร จัดซื้อเครื่องมือและวัสดุ รับ และจัดเก็บวัสดุสาหรับใช้
ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน จัดทาบัญชีวัสดุต่าง ๆ และให้บริการเครื่องมือและครุภัณฑ์ โดยมีหน้าที่ ดังนี้
10.1 รับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนส่งกาลังบารุง
10.2 เข้าร่วมในการวางแผนของส่วนส่งกาลังบารุง / สาขาสนับสนุน
10.3 เตรียมชุดเครื่องมือ / วัสดุให้กับส่วนวางแผน ส่วนส่งกาลังบารุงและส่วนการเงิน
/ การบริหาร
10.4 พิจารณากาหนดชนิดและจานวนของวัสดุที่ได้รับ หรือต้องการการสนับสนุน
10.5 เตรียมการรับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้สั่งซื้อ
10.6 ทบทวนแผนเผชิญเหตุในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของหน่วยพัสดุ
10.7 จัดทาและปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
10.8 สั่ ง ซื้ อ รั บ แจกจ่ า ยและจั ด เก็ บ วั ส ดุ แ ละเครื่ อ งมื อ ประสานด้ า นการสั่ ง ซื้ อ
ทรัพยากรและสัญญาจัดจ้างกับส่วนการเงิน / การบริหาร
10.9 รับและตอบรับการร้องขอด้านกาลังพล วัสดุและเครื่องมือ
10.10 จัดทาบัญชีวัสดุและเครื่องมือให้ทันสมัยอยู่เสมอ
10.11 ประสานการให้บริการเครื่องมือที่สามารถนามาใช้ใหม่ได้
10.12 จัดทารายงานต่อหัวหน้าส่วนส่งกาลังบารุง
10.13 บันทึกการปฏิบัติงาน
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11. หัวหน้าหน่วยเสบียง (Food Unit Leader)
หัวหน้าหน่วยเสบียงปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการสาขาบริการ
หรือหัวหน้าส่วนส่งกาลังบารุง มีหน้าที่ประเมินความต้องการเกี่ยวกับการบริการอาหารตามสถานที่
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดเมนู การกาหนดสถานที่ประกอบอาหาร การเตรียมอาหาร การเสิร์ฟ การ
จัดหาน้าดื่ม / น้าใช้ และการดูแลทั่วไปในบริเวณการบริการอาหาร โดยมีหน้าที่ ดังนี้
11.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
11.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วย
11.3 รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้อานวยการสาขาหรือหัวหน้าส่วนส่งบารุง
11.4 กาหนดสถานที่การทางาน จุดบริการ และจานวนกาลังพลที่ต้องให้บริการ
11.5 พิจารณาเลือกวิธีบริการอาหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์
11.6 จัดหาเครื่องมือและวัสดุที่ต้องการใช้ในการบริการอาหาร
11.7 ติดตั้งเครื่องมือ / อุปกรณ์ในการจัดทาอาหาร
11.8 จัดเตรียมเมนูเพื่อให้บุคลากรได้รับอาหารครบหมู่ และมีความเสมอภาคกัน
11.9 ดูแลให้มีน้าดื่มที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
11.10 ดูแลให้มีการดาเนินการตามมาตรฐานการความปลอดภัยต่อสุขภาพ
11.11 กากับดูแลผู้ประกอบการอาหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยเสบียง
11.12 จัดทารายการอาหาร
11.13 จัดรายการอาหารสดที่ต้องการแก่หัวหน้าหน่วยพัสดุเพื่อการสั่งซื้อ
11.14 จัดทาบันทึกการปฏิบัติการ
11.15 ส่งมอบเอกสารให้หน่วยเอกสาร
12. ผู้ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteer Coordination)
ผู้ประสานงานอาสาสมัครมีหน้าที่ จัดการและกากับดูแลการทางานของอาสาสมัคร
รวมไปถึงการรับสมัคร การฝึกหัด และการส่งเข้าทางาน ผู้ประสานงานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของ
ส่วนวางแผนและรายงานต่อหัวหน้าหน่ายทรัพยากร โดยมีหน้าที่ ดังนี้
12.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
12.2 ประสานกับหน่วยทรัพยากร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการส่งอาสาสมัคร
เข้าปฏิบัติงาน
12.3 ระบุทักษะและการฝึกอบรมที่ต้องการ
12.4 ตรวจสอบข้อกาหนดในการอบรมเท่าที่จาเป็นกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ
หน่วยที่ร้องขออาสมัคร
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12.5 ประสานการฝึกอบรมทั้งนอกและในสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการส่งอาสาสมัครเข้าทางาน
12.6 ระบุและจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ตามที่ต้องการ
12.7 นาอาสาสมัครเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงาน
12.8 เรียกอาสาสมัครเพิ่มเติม หากจาเป็น
12.9 รับสมัครอาสาสมัครเพิ่มจากสื่อต่าง ๆ
12.10 ประเมิน อบรม และจัดสรรอาสาสมัครให้กับหน่วยที่ต้องการ
12.11 ประสานกับส่วนส่งกาลังบารุงเกี่ยวกับที่พักและอาหารของอาสาสมัคร
12.12 ให้ความช่วยเหลืออาสาสมัคร กรณีมีความต้องการพิเศษอื่น ๆ
12.13 จัดทาบันทึกการปฏิบัติงาน
12.14 ส่งมอบเอกสารให้หน่วยเอกสาร

6. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดบุรีรัมย์
ประวัติความเป็นมา
นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ให้ข้อสันนิษฐานโดยสรุปว่า จังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นที่ตั้ง
อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 12 – 16) เชื่อมต่อจนถึงสมัยลพบุรี
(พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) จากนั้นก็เริ่มเสื่อมอานาจลงและแตกแยก อาจจะด้วยเหตุภัยธรรมชาติหรือ
สงคราม ประชาชนกระจายออกไปตั้งชุมชนเล็ก ๆ ตามป่าหรือชายแดนเรียกว่า “เขมรป่าดง” สมัยกรุง
ธนบุรี พ.ศ. 2319 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะดารงพระยศเจ้าพระยาจักรี
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 อาเภอ คือ เมืองนครราชสีมา 10 อาเภอ เมืองชัยภูมิ 3
อาเภอ และเมืองบุรีรัมย์ 4 อาเภอ คือ นางรอง พุทไธสง ประโคนชัย และรัตนบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขต
การปกครองของจังหวัดสุรินทร์ )ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2476 ขึ้นยุบมณฑล และจัดระเบียบบริหารราชการ ออกเป็นจังหวัดและอาเภอ เมืองบุรีรัมย์จึงมี
ฐานะเป็น “จังหวัดบุรีรัมย์” แต่นั้นเป็นต้นมา
จังหวัดบุรีรัมย์ หมายถึงเมืองแห่งความรื่นรมย์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญน่าเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณที่
มีอยู่มากมายกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งจังหวัด อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม
เพราะเป็ นแหล่ งปลู กข้าวหอมมะลิ ที่ มีคุ ณภาพดี และเป็ นแหล่ งทอผ้ าไหมที่สวยงามและมีชื่ อเสี ยง
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นอกจากนี้ด้วยสภาพพื้นที่ตั้งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงทาให้มีความหลากหลายของเชื้อ
ชาติซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม จนทาให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปดังคาขวัญของ
จังหวัดที่ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้าเมืองกีฬา”ขณะเดียวกัน
บุรีรัมย์ก็มีบทบาทสาคัญในด้านอุตสาหกรรมอีกสถานะหนึ่ง เพราะเป็นแหล่งผลิตหินก่อสร้างแหล่งใหญ่
ที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะในย่านอาเภอเมืองบุรีรัมย์ อาเภอนางรอง และอาเภอเฉลิมพระ
เกียรติฯ สามารถส่งหินจาหน่ายให้แก่จังหวัดต่างๆในเขตภาคอีสานตอนล่างและภาคอื่นๆ
ตาแหน่งที่ตั้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 15
ลิปดาเหนือกับ 15 องศา 45 ลิปดาเหนือเส้นแวงที่ 102 องศา 30 ลิปดาตะวันออก กับ 103 องศา 45
ลิ ปดาตะวั นออก อยู่ ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ 385 กิ โลเมตร ทางรถไฟ
ประมาณ 376 กิโลเมตร
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-

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 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 2.01 ของพื้นที่ประเทศไทย
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงทางตอนใต้ มีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก
กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยความชันของพื้นที่ลาดลงจาก
ทิศใต้ลงไปทาง ทิศเหนือมีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสลับ ทาให้เกิดเป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขา และภูมิ
ประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟ สรุปลักษณะสภาพพื้นที่ที่สาคัญแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1) พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ เป็นพื้นที่ลอนลึก ภูเขาและช่องเขาบริเวณเทือกเขาพนม
ดงรัก มีความสูงตั้งแต่ 200 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 25
ของพื้ นที่จั งหวั ด ได้แก่ บริ เวณด้านตะวันตกของอาเภอหนองหงส์ ตอนใต้ของอาเภอโนนสุ วรรณ
อาเภอหนองกี่ อาเภอนางรอง อาเภอปะคา อาเภอละหานทราย อาเภอบ้านกรวด และอาเภอโนนดินแดง
นอกจากนี้จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่เกิดจากการเลื่อนย้อนและมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก
บริ เวณ ที่ เป็ น ประเทศกัม พู ช าประชาธิป ไตยมุด สอดลงไปใต้ แ ผ่ น เปลื อกโลกที่ เ ป็น ส่ ว นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยทาให้เกิดการยกตัวของแผ่นเปลือกโลก กลายเป็นเทือกเขาดง
รักและเกิดแนวภูเขาไฟ กระจายขนานอยู่ทางเหนือของเทือกเขาพนมดงรักตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพบมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ ภูเขาไฟที่พบใน
จังหวัดบุรีรัมย์ มีอายุแตกต่างกัน คือ ภูเขาไฟที่อยู่ใต้สุดใกล้เทือกเขาพนมดงรักจะมีอายุมากที่สุด และ
ภู เ ขาไฟที่ อ ยู่ ท างเหนื อ สุ ด ห่ า งจากเทื อ กเขาพนมดงรั ก จะมี อ ายุ น้ อ ยที่ สุ ด จากการเปรี ยบเที ย บ
วิวัฒนาการที่ราบสูงโคราช ประมาณว่า ภูเขาไฟกระโดง ซึ่งอยู่ทางเหนือสุดคาดว่ามีอายุประมาณไม่
เกิน 1 ล้านปี ภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่
(1) ภูเขาไฟพนมรุ้ง อยู่ในเขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
(2) ภูเขาไฟอังคาร อยู่ในเขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
(3) ภูเขาไฟไปรบัด อยู่ในเขตอาเภอประโคนชัย
(4) ภูเขาไฟหลุบ อยู่ในเขตอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
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(5) ภูเขาไฟกระโดง อยู่ในเขตอาเภอเมืองบุรีรัมย์
(6) ภูเขาไฟเขาคอก อยู่ในอาเภอประโคนชัย
2) พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด ความสูงประมาณ 150-200 ม.รทก. พื้นที่จะ
ทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 60 ของ
พื้นที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณอาเภอประโคนชัย อาเภอพลับพลาชัย อาเภอเมืองบุรีรัมย์ อาเภอห้วยราช
อาเภอลาปลายมาศ อาเภอคูเมือง อาเภอกระสัง อาเภอบ้านด่าน และบางส่วนของอาเภอนางรอง
อาเภอหนองกี่ อาเภอหนองหงส์ อาเภอสตึก อาเภอพุทไธสง อาเภอนาโพธิ์ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
อาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ อาเภอชานิ และอาเภอแคนดง
3) พื้น ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ามูล มีความสูงเฉลี่ยต่ากว่า 150 ม.รทก. ได้แก่ พื้นที่บริเวณ
อาเภอคูเมือง อาเภอพุทไธสง อาเภอสตึก อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอแคนดง
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 ความชื้นสัมพัทธ์ต่าที่สุด
เฉลี่ยวัดได้ร้อยละ 40 ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยรวมแล้วจังหวัดบุรีรัมย์ มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปีร้อย
ละ 75 ลักษณะอากาศเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด
คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวั นออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น
3 ฤดู ดังนี้
1) ฤดูฝน (Rain Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับ
อิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลอันดามัน และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม
และมีอิทธิพล ของร่องความกดอากาศต่าหรือร่องมรสุม (International Tropical Convergence
Zone : ITCZ or Monsoon Trough) พาดผ่าน ทาให้เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็น
ต้นไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวัน
อาจไม่มีฝนตกเลย เรียกระยะนี้ว่า ระยะฝนทิ้งช่วง (Dry Spell) เนื่องจากร่องความกดอากาศต่าหรือ
ร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านตอนบน ของประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน
ตอนใต้ สาหรับในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ฝนจะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากร่องความ
กดอากาศต่าหรือร่องมรสุมได้เคลื่ อนตัวลงมาพาดผ่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ใน
ฤดูนี้มักมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามามีอิทธิพล ต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลี่ยปีละ 1-3 ลูก จากสถิติภูมิอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ฝนตกชุกมากที่สุด
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คือเดือนกันยายนวัดปริ มาณฝนรวมเฉลี่ยได้ 245.4 มิล ลิเมตร 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 อุณหภูมิจะลดต่าลงทาให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปขึ้น อยู่
กับกาลังและขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า อากาศ
หนาวเย็ น ที่ สุ ด อยู่ ใ นช่ ว งเดื อ นธั น วาคมถึ ง มกราคม วั ด อุ ณ หภู มิ ต่ าที่ สุ ด ได้ 13.4°ซ และ 13.0°ซ
ตามลาดับ อุณหภูมิต่าที่สุดที่วัดได้เท่ากับ 7.8°ซ ในเดือนธันวาคม ในฤดูนี้มักประสบปั ญหาภัยแล้ง
เนื่องจากมีฝนลดน้อยลงอย่างมากจนถึงระดับไม่มีฝนตก ในฤดูนี้อาจมี คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อน
ตัวมาจากประเทศพม่าผ่านภาคเหนือของประเทศไทยเข้ามามีอิทธิพล ต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
ซึ่งอาจทาให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ แต่ปริมาณฝนจะไม่มากนัก
3) ฤดูร้อน (Summer Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลม
ที่พัด ปกคลุมในฤดูนี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันตก และมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจาก
ความร้อน (Heat Low) ปกคลุมตลอดฤดู ทาให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป บางวันมีอากาศร้อนจัด สามารถ
วัดอุณหภูมิ ได้สูงถึง 41°ซ ขึ้นไป จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
เดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยวัดได้ 41.8°ซ ค่าเฉลี่ยที่ 41.8°ซ
ในฤดูนี้จะมีบางช่วงที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา จะเกิดการปะทะกับมวลอากาศร้อนที่
ปกคลุมอยู่ ก่อนแล้ ว ทาให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บางครั้งมีลู กเห็บตกเกิดขึ้นด้ว ย
เรียกพายุชนิดนี้ว่า พายุฤดูร้อน (Summer Storm) ฝนที่ตกลงมาในฤดูนี้ยังมีปริมาณน้อยมักไม่
เพียงพอต่อการเพาะปลูก
ปริมาณน้าฝน
จังหวัดบุรีรัมย์ มีจานวนวันฝนตกเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 115 วัน (ช่วง 100-141 วัน/ปี) โดยมี
ปริมาณน้าฝนสะสมเฉลี่ยทั้งปี 1,119.2 มม. (ช่วง 717.5-1,524.7 มม./ปี) และมีปริมาณน้าฝนสะสม
เฉลี่ยในช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม) เท่ากับ 833.4 มม. จังหวัดบุรีรัมย์แม้จะมีจานวนวันฝน
ตกเฉลี่ยต่อปี และปริมาณน้าฝนสะสมเฉลี่ยจะอยู่ ในเกณฑ์ดี แต่เนื่องจากมีปัจจัย สาคัญที่ทาให้เกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วงและฝนไม่ตกตามฤดูกาล เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นจะอยู่ในเขตเงา
ฝน โดยเฉพาะพื้น ที่ อาเภอบ้ านใหม่ ไชยพจน์ อ าเภอพุท ไธสง อาเภอคูเมื อง อาเภอนาโพธิ์ และ
บางส่วนของอาเภอสตึก อาเภอแคนดง อาเภอบ้านด่าน โดยมีแนวเทือกเขาพนมดงรัก และเทือกเขา
สันกาแพงขวางทิศทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และฝนจากพายุหมุนเขตร้อน ดังนั้น ลมมรสุมที่
พัดเอาน้าฝนมาจึงตกอยู่ส่วนหน้าของเทือกเขาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพื้นที่ในเขตหลังเทือกเขาจะได้รับ
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ปริ มาณน้ าฝนเพีย งเล็ กน้ อยเท่านั้ น ส่ ว นพายุโ ซนร้อนเมื่อปะทะกับแนวเทือ กเขาในเขตประเทศ
เวีย ดนามและประเทศกัม พูช าประชาธิ ปไตย ก็จะกลายเป็น พายุดีเ ปรสชั่น จึ งทาให้ มีฝ นทิ้ง ช่ว ง
ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม และจะตกหนักช่วงกลางเดือนสิงหาคม ถึงต้ นเดือน
ตุลาคม ซึ่งมีผลให้เกิ ดความแห้งแล้งทางอุทกวิทยา โดยทาให้ระดับน้าผิวดินและน้าใต้ดินลดลงจน
ส่งผลกระทบต่อความต้องการน้าทางด้านการเกษตร และความต้องการน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ของประชาชนได้
การประเมินความเสี่ยงภัยของจังหวัดบุรีรัมย์
การจัดลาดับความเสี่ยงภัยของจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาจากภัยที่มีสภาวะเสี่ยงในพื้นที่ มัก
เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี มีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสามารถจัดลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้ 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 มั่นจันทึก (2558) ศึกษา กลยุทธ์การบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การบริหารด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาปัจจัย
เชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอาเภอเมือง
จั ง หวั ดเพชรบุ รี และ 3) หาแนวทางการพัฒ นากลยุ ทธ์ ก ารบริ ห ารด้า นการป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภั ย ของเทศบาลในเขตอาเภอเมือง จัง หวัดเพชรบุรี กลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้ ในการวิ จัย ได้แ ก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิ จั ย พบว่ า 1.กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไป 3 อันดับ คือ ด้าน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ด้ านพันธกิจและภารกิจ และด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์การ ส่วนการบริหารด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไป 3 อันดับ คือ ด้านการจัดการหลังเกิดภัย ด้าน
การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และด้านการป้องกันและลดผลกระทบ
2. ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต ด้านพันธกิจและ
ภารกิจ ด้านการเตรียม ความพร้อมของทรัพยากร และด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
และมีสัมประสิทธิ์การทานายคิดเป็นร้อยละ 78.70
3. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่
หน่วยงานควรกาหนดนโยบาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยประสานความ
ร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ผู้นาชุมชน และประชาชนร่วมกันประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน การเตรียม
ความพร้อม การจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย สารวจและจัดทาพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่เข้าถึงได้
ยาก เพื่อกาหนดเส้นทางการจราจรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
รพีพรรณ เดชพิชัย (2559) ศึกษาการประสานข้อสั่งการและการบริหารจัดการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรณีศึกษา : การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน
แอฟริกาตะวันตก สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สิงหาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 โดยการ
ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ได้แก่ รายงานการประชุม ประสานสั่งการ คาสั่งแต่งตั้งกรรมการที่
เกี่ยวข้อง ข้อสั่งการการดาเนินการ เอกสารในการประสานข้อสั่งการและการบริหารจัดการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 ถึงกุมภาพันธ์ 2558
วิเคราะห์ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิจารณ์ผลการศึกษาและสรุปผล เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป
ผลการศึกษา ระยะก่อนเกิดเหตุ มีการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน รวมไปถึงมีคณะกรรมการ
อานวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ มีระบบเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ มีการกาหนดแนวทางเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เตรี ย มพร้ อมตอบโต้ภ าวะฉุกเฉินรวมไปถึงมีการซ้อมแผน ระยะเกิดเหตุ มีการจัดโครงสร้างและ
กาหนดบทบาทของคณะทางาน ทั้งในระดับสานักโรคติดต่อทั่วไป ระดับกรมควบคุมโรคและระดับ
กระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมระดับกรมมีการประชุม 26 ครั้ง VDO conference ของกรม
ควบคุมโรค 10 ครั้ง และสนับสนุนการประชุมที่เกี่ยวข้อง จานวน 35 ครั้ง ยังไม่ได้ประเมินผลการ
ดาเนินการเชิงคุณภาพ ระยะหลังเกิดเหตุ มีถอดบทเรียน และสรุปเรื่องการประสานสั่งการ สรุปผล มี
การนาระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ มีการแบ่งคณะทางาน general staff มากกว่า 4 ชุด แตกต่าง
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จากหน่วยงานอื่นแต่ครอบคลุมภารกิจ มีคณะทางานด้านการประสานงาน (liaison officer) ซึ่งมี
ภารกิจย่อยด้านการประสานสั่งการทาหน้าที่ในการประสานข้อสั่งการและการบริหารจัดการ มีการใช้
แนวทางตามคู่มือมาตรฐาน และปรับแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเขียนแผน
เผชิญเหตุ หรือแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งสามระยะของสาธารณภัย ควรถอดบทเรียน ประเมินเชิง
คุณภาพ กาหนดรายละเอียดการดาเนินงานของคณะทางานให้ชัดเจนขึ้นทุกระดับ
วิ ไ ลวรรณ นาเงิ น และคณะ (2559) ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการดาเนินงาน และผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยขององค์การอนามัยโลก ในการดาเนินงานด้านแผนการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของหน่ว ยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การ
จาแนกและแยกแยะหมวดหมู่ของข้อมูล (typology and taxonomy analysis) จากเอกสาร
รายงานและแผนปฏิ บั ติ การฯ ป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 20 แห่ง โดยจาแนกเป็นระดับกรม 10 หน่วยงาน และระดับ
จังหวัด ที่มีความเสี่ยงต่อสาธารณภัยมาก 10 หน่วยงาน
ผลการศึกษา: การบริหารจัดการสาธารณภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ยังพบว่ามีปัญหาสาคัญๆ ในด้านโครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์ และการกาหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการตอบโต้สาธารณภัยในแต่ละประเภท ขาดบุคลากรในการเฝ้าระวัง
การเตือนภัยล่วงหน้าการขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพ และแนวทางการบูรณาการประสานความร่วมมือ
กับหน่ว ยงานต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง มี ข้อเสนอแนะ: การดาเนินงานบริห ารจัดการสาธารณภัยด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ควรมุ่งเป้าหมายในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มากขึ้น โดยให้
ความสาคัญกับอย่างน้อย 4 พันธกิจ ได้แก่ 1) การรวบรวมความรู้ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 2) การ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 3) การลงทุนเพื่อสร้างระบบปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
4) การจัดทาแผน และเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย
ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์ (2561) ศึกษาบทบาทพยาบาลในระบบบัญชาการเหตุการณ์
ภาวะภัยพิบัติ โดยใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) เป็นเครื่องมือ
ที่นามาใช้ในการจั ดการภาวะภัยพิบัติซึ่งจะช่วยให้การดาเนินงาน สั่งการ กากับดูแล ติดตามและ
ประเมิ น ผล รวมทั้ ง การประสานความร่ว มมื อ จากหน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ ระดมทรั พยากรและความ
ช่วยเหลือไปยังพื้นที่เกิดเหตุให้สามารถรักษาชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างระบบ ICS ประกอบด้วย ส่วนบัญชาการ (Command) และส่วนอานวยการ (General
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Staff) ซึ่งภายใต้ส่ว นอานวยการ ประกอบด้ว ย 5 ส่ว น ได้แก่ 1) ส่ว นปฏิบัติการ 2) ส่ ว นแผน
ดาเนินงาน 3) ส่วนข้อมูลข่าวกรอง 4) ส่วนสนับสนุน และ 5) ส่วนการบริหารและงบประมาณ การ
จัดการที่สาคัญที่สุดในภาวะภัยพิบัติคือ การช่วยเหลือและรักษาชีวิต บุคลากรในทีมสุขภาพโดยเฉพาะ
พยาบาลซึ่งมีจานวนมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพ ควรต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ICS
บทบาทหน้าที่ตามที่รับได้มอบหมายโครงสร้างการบังคับบัญชาและการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้ภาวะความกดดันเป็นไปอย่างราบรื่น คล่องตัวและเป็นระบบ
อีกทั้งควรมีความเข้าใจกลยุทธ์ นโยบายและแนวทางปฏิบัติของหน่ว ยงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การบริการสุขภาพแก่ผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยเจ็บได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและการสูญเสีย
ชีวิตของผู้ประสบภัยได้มากยิ่งขึ้น
การจัดการภาวะภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพเป็น การดาเนินงานอยู่ภายใต้หลักพื้นฐานสาคัญ
คือ ความปลอดภัย ของชีวิต (Life safety) การควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลาม หรือขยายตัว
(Incident stabilization) และการรักษาทรัพย์สิน (Property Preservation) ซึ่งบทบาทหน้าที่ของบุ
คลกรทาง การแพทย์ ในภาวะภัย พิบั ติ คื อการช่ ว ยเหลื อและรั กษาพยาบาล ผู้ ป ระสบภั ย ดั งนั้ น
พยาบาลวิชาชีพจึงควรมีความรู้ความเข้าใจ หลักการจัดการภาวะภัยพิบัติ ระบบบัญชาการเหตุการณ์
และ บทบาทหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย บทบาทหน้าที่ ของพยาบาลในระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ในภาวะภัยพิบัติที่ สาคัญ ได้แก่ บทบาทด้านการปฏิบัติการหรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน
ด้านการบริหารและกากับดูแล ด้านการวางแผน ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ด้านการ
บริการสุขภาพ ด้านการตัดสินใจ ความเป็นมืออาชีพและด้านการสนับสนุน ระบบบัญชาการเหตุการณ์
ที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ลดการสูญเสีย ทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน โดยมีเป้าประสงค์สาคัญคือ ความ ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานและผู้ประสบภัย
บรรลุตาม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ มีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจั ยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) กรณีศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command
System: ICS) โดยมีวิธีการศึกษาวิจัย ดังนี้

ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประชากร คือ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รวม 209 แห่ง
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ จานวน 23 อาเภอ และกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive method)
โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สาธารณภัย
ในภาวะฉุกเฉิน และมีพื้นที่รับผิดชอบเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย จากคุณสมบัติเบื้องต้นผู้วิจัยจึงได้
กาหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
1. นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบัญชาการเหตุการณ์ และรับผิดชอบในพื้นที่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของจั งหวัดบุรีรั มย์ คือปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
บุรีรัมย์
2. นายฤทธิชัย ธรรมแสง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน
และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ICS ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. นายนาชาติ ตาสระคู ปลัดอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
อาเภอนาโพธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นแหล่งศูนย์รวมผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์
4. นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถ และรับผิดชอบในพื้นที่ชุมชนในเขตเมือง
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รูปแบบกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการระบบการบัญชาการเหตุการณ์
(Incident Command System: ICS) โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กับระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิค การสัมภาษณ์เชิงลึ ก (In-depth
Interview) ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive method)

กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรศึกษำ
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับ การบริหารจัดการ
สาธารณภัย ในภาวะฉุกเฉิน ระดับจังหวัด บุรีรัมย์ โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Command System: ICS) ประกอบด้วยข้อคาถามหลักจานวน 3 ข้อดังต่อไปนี้
ข้อ ที่ 1. กรณี เ กิ ด สาธารณภั ย ในพื้ น ที่ ท่ า นมี ค วามเห็ น อย่ า งไรบ้ า งกั บ การบั ญ ชาการ
เหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ว่าเป็นไปตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์
(Incident Command System: ICS) หรือไม่ อย่างไร
ข้อที่ 2. ท่านคิดว่าการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander)
มีปญ
ั หาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง
ข้อที่ 3. ท่านคิดว่าแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่
เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ควรพัฒนาหรือปรับปรุงในประเด็น
ใดบ้าง /อย่างไร

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1.ข้อมูล ปฐมภูมิ ได้ จ ากการสัมภาษณ์เชิงลึ ก (In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้อมูล หลั ก
ที่คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive method) จานวน 4 คน ได้แก่ ผู้แทนนายอาเภอ ผู้แทน
ปลัดอาเภอผู้รับ ผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากข้อมูลประเภทเอกสาร วารสาร เว็บไซต์ ข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย บทความทางวิชาการ การสัมมนา ตารา เอกสาร วารสาร รวมทั้ง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกมิติและเพื่อ
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและเอกสาร โดยนา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาทาการถอดเทป ลงรหัส (Coding) เพื่อแบ่งประเภทข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์นามาเรียบเรียงจัดทาเป็นสารสนเทศข้อมูลอย่างเป็นระบบใช้การวิเคราะห์ภาพรวมโดยแยก
สรุปรายประเด็น เพื่อให้ง่ายต่อการสรุปผลข้อมูลที่ได้

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) กรณีศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในการรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ ขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย
ในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)
ผลการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
ข้อคาถามที่ 1. กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างกับการบัญชาการ
เหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ว่าเป็นไปตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์
(Incident Command System: ICS) หรือไม่ อย่างไร ผลการสัมภาษณ์ตามตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 การวิเคราะห์ ความเห็นเกี่ยวกับการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ
(Incident Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
1. นางสาวเพชรรัตน์
ภูมาศ นายอาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น
- การบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander )
กรณีก ารเกิ ดสาธารณภั ย ในพื้ นที่ ส่ ว นใหญ่ แล้ ว จะเป็น ไปตามหลั กการ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander System: ICS ) โดย
นายอาเภอเป็นผู้อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับอาเภอ
มีสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ และ
ส่วนใหญ่เป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)
-กรณีการเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ การบัญชาการเหตุการณ์จะมีสายการ
บั ง คั บ บั ญ ชาในพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ ต ามล าดั บ ชั้ น ตามความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชากับใต้บังคับบัญชา ได้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น กานันผู้ ใหญ่บ้าน ขณะที่ ความเป็น เอกภาพในการ
บัญชาการเหตุการณ์ นายอาเภอจะมีอานาจการควบคุมบังคับบัญชาโดยใช้
อานาจตามกฎหมายในฐานะที่นายอาเภอเป็นผู้อานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
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ตารางที่ 4-1 การวิ เคราะห์ ความเห็ นเกี่ ยวกั บการบั ญชาการเหตุ การณ์ ในพื้ นที่ เกิ ดเหตุ
(Incident Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) (ต่อ)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ความคิดเห็น
- ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อาเภอมีหน้าที่ต้อง
รับมอบงาน/ภารกิจ และรายงานต่อนายอาเภอเพียงคนเดียว ภายใต้ระบบ
ICS การยึดหลัก สายการบังคับบัญชา และความเป็นเอกภาพในการบังคับ
บัญชาจะช่วยสร้างความชัดเจน ลดความสับสน และลดความขัดแย้งกันใน
การสั่งการ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาที่เป็น ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ล ะ
ระดับ จะสามารถควบคุมการกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้
บังคับบัญชาของในพื้นที่อาเภอของตนเองได้

2. นายฤทธิชัย
ธรรมแสง หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและปฏิบัติการ
สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบุรีรัมย์

- การบัญชาการณ์ในที่เกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะมีการนา
ระบบการบัญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ม าใช้ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การบั ญ ชาการ
เหตุการณ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ ส่วนใหญ่ แล้วจะเป็นไปตามบทบาท
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการ
อาเภอ และผู้อานวยการจังหวัด ซึ่งการนาระบบการบัญชาการเหตุการณ์
ณ จุ ดเกิ ดเหตุ จะสามารถสั่ งการ ควบคุม กากับดู แลและประสานการ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ
- สาหรับการแบ่งโครงสร้างภารกิจ ณ จุดเกิดเหตุ ยังไม่มีความชัดเจนมาก
นัก แต่หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองโดย
อัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผชิญเหตุ (Responders) มักจะเข้าใจว่า
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์เป็นระบบของผู้มีอานาจสั่งการ (บัญชาการ)
เท่านั้น จึงไม่สนใจระบบการบัญชาการเหตุการณ์ อย่างจริงจัง การเผชิญ
เหตุยังคงปฏิบัติตามทักษะที่ได้ฝึกมาโดยไม่ได้มีการเรียนรู้ เพิ่มเติมอย่างเต็ม
ระบบนับว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
- การนาระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในปัจจุบันได้มีการปรับใช้ใน
การเผชิญเหตุด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินที่เห็นได้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมแต่ยังไม่แพร่หลายในด้านต่าง ๆ มากนัก การบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล ยัง ไม่เข้าใจระบบการ
บัญชาการณ์เหตุการณ์มากนัก จึงทาให้บางเหตุการณ์ ไม่สามารถนาระบบ
การบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ
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ตารางที่ 4-1 การวิ เคราะห์ ความเห็ นเกี่ ยวกั บการบั ญชาการเหตุ การณ์ ในพื้ นที่ เกิ ดเหตุ
(Incident Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) (ต่อ)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ความคิดเห็น
- ความรู้เกี่ยวกับการบัญชาการเหตุการณ์ยังคงเป็นความรู้เฉพาะกลุ่ม
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นเผชิ ญ เหตุ แ ต่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ในฐานะผู้ บั ญ ชาการ
เหตุการณ์ค่อนข้างไม่ส นใจระบบการบัญชาการเหตุการณ์ และเมื่อเกิด
เหตุการณ์ จึงสั่งการแบบเดิม ๆ มีความสับสนไม่ค่อยเป็นระบบมากนัก

3. นายนาชาติ ตาสระคู - การบัญชาการของผู้บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ถือว่าเป็น
ปลัดอาเภอนาโพธิ์
เรื่ อ งที่ ต้ อ งด าเนิ น การ ซึ่ ง เหตุ ส าธารณภั ย เป็ น ภั ย พิ บั ติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้
จังหวัดบุรีรัมย์
ตลอดเวลา และเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ขึ้ น แล้ ว ย่ อ มต้ อ งมี ก ารเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์ และรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4. นายยุทธชัย
พงศ์พณิช
รองนายกเทศมนตรี
เมืองบุรีรัมย์

- เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ นายอาเภอจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
และด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มกั บ
หน่วยงานต่าง ๆ การนาระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้จะอยู่ในรูปแบบ
ของการบัญชาการในที่เกิดเหตุ
- การบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander)
ในแต่ละเหตุการณ์นั้น ภาคส่วนที่ได้รับแจ้งเหตุและมาร่วมปฏิบัติภารกิจ
ส่ว นใหญ่มักจะกระตือรือร้นที่จะเข้าปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โ ดยอาศัยการ
เผชิญเหตุ เ ฉพาะหน้าตามความสามารถ ความช านาญของแต่ล ะบุคคล
โดยไม่ ค่ อ ยค านึ ง ถึ ง หรื อ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ เอกภาพในการบั ญ ชาการ
เหตุการณ์เท่าที่ควร

จากการสัมภาษณ์ดังกล่าว พบว่า ความคิดเห็นของนายอาเภอ เห็นว่าการบัญชาการเหตุการณ์
ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Commander System: ICS) มีสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
และส่วนใหญ่เป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาการเหตุการณ์ (Unity of Command) การบัญชาการ
เหตุการณ์จะมีสายการบังคับบัญชาตามลาดับชั้น นายอาเภอจะมีอานาจการควบคุมบังคับบัญชาโดย
ใช้อานาจตามกฎหมายในฐานะผู้อานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ ส่วนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติภารกิจต้องรายงานต่อนายอาเภอเพียงคนเดียว ภายใต้ระบบ ICS การยึดหลัก สายการบังคับ
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บัญชา และความเป็น เอกภาพในการบังคับบัญชาจะช่วยสร้างความชัดเจน ลดความสับสนและลด
ความขัดแย้งกันในการสั่งการได้ เนื่องจากนายอาเภอจะสามารถควบคุมการกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาในพื้นที่อาเภอของตนเองได้ ในขณะที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เห็นว่าการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ในแต่ละเหตุการณ์
นั้น ภาคส่วนที่ได้รับแจ้งเหตุและมาร่วมปฏิบั ติภารกิจส่วนใหญ่มักจะกระตือรือร้นที่จะเข้าปฏิบัติงาน
เผชิญเหตุโดยอาศัยการเผชิญเหตุ เฉพาะหน้าตามความสามารถ ความชานาญของแต่ละบุคคลโดย
ไม่ค่อยคานึงถึงหรือให้ความสาคัญต่อเอกภาพในการบัญชาการเหตุการณ์เท่าที่ควร
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน เห็นว่าการบัญชาการณ์ในที่เกิด เหตุ ส่วนใหญ่จะมีการนาระบบการ
บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ม าใช้ เ ฉพาะการบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ข องผู้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
ที่เป็นไปตามบทบาทอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ และ
ผู้อานวยการจังหวัด เพื่อสั่งการ ควบคุม กากับดูแลและประสานการปฏิบัติในที่ เกิดเหตุให้เป็นระบบ
แต่ ก ารแบ่ ง โครงสร้ า งภารกิ จ ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ไ ม่ มี ค วามชั ด เจน ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการเผชิ ญ เหตุ
(Responders) มัก จะเข้า ใจว่าระบบการบัญชาการเหตุ การณ์เ ป็นระบบของผู้ มีอานาจสั่ งการ
(บั ญชาการ) เท่ านั้ น ไม่ ส นใจระบบการบัญ ชาการเหตุ การณ์อ ย่า งจริ งจั ง แต่ ก ารเผชิ ญ เหตุด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุขในที่เกิดเหตุ เห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าด้านอื่น ๆ ส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณกุศล ยังไม่เข้าใจระบบการบัญชาการณ์เหตุการณ์มากนัก แต่
ก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามความคุ้นเคย
นอกจากนี้ ยังพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบัญชาการเหตุการณ์ยังคงเป็นความรู้เฉพาะกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานด้านเผชิญเหตุเท่านั้น ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ยังไม่สนใจระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์เท่าใดนัก เมื่อเกิดเหตุการณ์ จึงสั่งการแบบเดิม ๆ ในบางเหตุการณ์จึงทาให้เกิด
ความสับสนสาหรับผู้ปฏิบัติ
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ข้ อ ค าถามที่ 2.ท่ า นคิ ด ว่ า การบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ใ นพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ (Incident
Commander) มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง โดยมีผลการสัมภาษณ์ตามตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค์ในการบัญชาการเหตุการณ์ใน
พื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ความคิดเห็น

1. นางสาวเพชรรัตน์
ภูมาศ นายอาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์

- ปัญหาอุปสรรค์ในการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident
Commander) จะเป็นปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการ
เผชิญเหตุ ที่ยังขาดการฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง จริงจัง และยังขาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ พัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการกู้ชีพ กู้ภัย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางหน่วยงานยังไม่มีแผนเผชิญเหตุ (Incident
Action Plan: IAP)
- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และซับซ้อนการดาเนินงานบรรเทา
สาธารณภัยยังขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี

2. นายฤทธิชัย
ธรรมแสง หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและปฏิบัติการ
สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบุรีรัมย์

- ในปัจจุบันการนาระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในด้านการบริหาร
จัดการสาธารณภัยเป็นการนามาใช้ในเชิงโครงสร้าง เช่นการกาหนดตัว
บุคคล การกาหนดบทบาทผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังขาดการเตรียมการรองรับกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ
ต่อ ๆ กันมาและยังยึดโยงกับตัวบุคคลตามตาแหน่ง สายงาน และสายการ
บังคับบัญชาตามโครงสร้างที่เป็นอยู่ในภาวะปกติ รวมถึงการจัดโครงสร้าง
องค์กรการจัดการที่ยังขาดความยืดหยุ่น ลักษณะดังกล่าวยังไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ หน่วยงาน ที่ร่ว ม
ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่เป็นพื้นฐานเดียวกัน

3. นายนาชาติ ตาสระคู - ปัญหาอุปสรรคย่อมเกิดขึ้นเนื่องจากสาธารณภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้น เป็น
ปลัดอาเภอนาโพธิ์
ลักษณะการเกิดแบบฉับพลัน การเผชิญเหตุจาเป็นต้องดาเนินการทันทีที่
จังหวัดบุรีรัมย์
เกิ ด เหตุ ซึ่ ง อาจจะเตรี ย มการไม่ ทั น ท่ ว งที จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี แ ผนการ
ปฏิบัติการไว้เพื่อช่วยในการดาเนินการ โดยแต่ละเหตุการณ์จะมีปัญหาและ
อุปสรรคแตกต่างกัน เช่น ความล่าช้าในการเผชิญเหตุ ขาดความร่วมมือที่
รวดเร็ ว การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ ล่ า ช้ า การขาดประสบการณ์ ใ นการ
แก้ปัญหาของผู้บัญชาการเหตุการณ์ เป็นต้น
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ตารางที่ 4-2 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค์ในการบัญชาการเหตุการณ์ใน
พื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) (ต่อ)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
4. นายยุทธชัย
พงศ์พณิช
รองนายกเทศมนตรี
เมืองบุรีรัมย์

ความคิดเห็น
ปัญหาอุปสรรค์ในการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident
Commander) หลัก ๆ สรุปได้ 2 ประเด็น ดังนี้
1.ระบบการวางแผนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานยังไม่ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ง านยั ง ไม่ เ ป็ น เอกภาพเท่ า ที่ ค วร
ภายใต้การควบคุมสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่เด็ดขาด ชัดเจน และ
ครอบคลุม
2. มีปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติกับหน่วยงานฝ่าย
บัญชาการยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนมากนักทาให้การปฏิบัติบางครั้งมีความ
สับสนและไม่เป็นเอกภาพ

จากการสั มภาษณ์ พบปัญหาอุปสรรคในการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident
Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) สรุป ได้ดังนี้
1. ด้านทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ และพบว่ายังขาดการฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง จริงจัง และขาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ พัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการกู้ชีพ กู้ภัย
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ไม่ครบทุกหน่วย
และขาดการเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ
มาและยึดโยงกับตัวบุคคลตามตาแหน่ง สายงาน และสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้างที่เป็นอยู่ใน
ภาวะปกติ
3. ปัจจุบันการนาระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยเป็น
การนามาใช้ในเชิงโครงสร้าง เช่นการกาหนดตัวบุ คคล การกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานจึง
จาเป็นต้องมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ให้เป็นระบบ เพราะเมื่อเกิดสาธารณภัยแล้วย่อมมีความโกลาหน
และในแต่ละเหตุการณ์จะมีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน เช่น ความล่าช้าในการเผชิญเหตุ ขาดความ
ร่วมมือที่รวดเร็ว การให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้า การขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ จึงจาเป็นต้องมีแบบแผนไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
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4. การวางแผนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานยังไม่ให้สอดคล้องกั น การปฏิบัติยังไม่เป็น
เอกภาพเท่าที่ควร การควบคุมสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ ต้องเด็ดขาด ชัดเจน และครอบคลุม
การปฏิบัติในทุกด้าน
5. การจัดโครงสร้ างองค์กรการจัดการยังขาดความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้ องกับแนวคิดการ
จัดการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) เท่าใดนัก หน่วยงาน ที่ร่วมปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ที่เป็นพื้นฐานเดียวกัน
6. ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติกับหน่วยงานฝ่ายบัญชาการยังไม่เป็น
ระบบที่ชัดเจนทาให้การปฏิบัติบางครั้งมีความสับสนและไม่เป็นเอกภาพ
ข้อคาถามที่ 3. ท่านคิดว่าแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการการบัญชาการเหตุการณ์
ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ควรพัฒนาหรือปรับปรุงใน
ประเด็นใดบ้าง /อย่างไร โดยมีผลการสัมภาษณ์ตามตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 การวิ เ คราะห์ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การการบั ญ ชาการ
เหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
1. นางสาวเพชรรัตน์
ภูมาศ นายอาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรมีความชัดเจนและ
ให้ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ส่วนปฏิบัติการ (Operations) ควรปฏิบัติการตามยุทธวิธี มีการจัดสรร
และกากับดูแลทรัพยากรในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Direct Tactical
Actions) ได้ทันสถานการณ์
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ตารางที่ 4-3 การวิ เ คราะห์ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การการบั ญ ชาการ
เหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (ต่อ)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ความคิดเห็น
- ส่วนแผนงาน (Planning) ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทา
แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนายุ ทธวิธีการปฏิบัติงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนรวบรวม
ประเมินผลข้อมูล และรักษาสถานะของทรัพยากร (Prepare action Plan
/maintain recourse and situation status)
- ส่วนสนับสนุน (Logistics) ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหา
สนับสนุ นทรัพยากรและการบริการที่จาเป็นในการสนับสนุนการตอบโต้
เหตุการณ์ (Provide support)
- ส่วนการบริหาร (Finance/Administration) ส่วนราชการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
จัดทาบัญชี จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ บันทึกเวลาการปฏิบัติงานและ
ประเมินค่าใช้จ่าย (Cost Accounting and Procurements)

2. นายฤทธิชัย
ธรรมแสง หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและปฏิบัติการ
สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบุรีรัมย์

- ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ( ICS) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความ
สับสนวุ่นวายในการเผชิญเหตุ ลดความโกลาหล ระหว่างการปฏิบัติงานใน
ภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุตั้งแต่ ๒ หน่วยงาน
ขึ้ น ไป ให้ ส ามารถท างานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ ร ะบบ
โครงสร้างการจัดการเดียวกัน ที่ให้ความสาคัญกับบทบาท หน้าที่ ระเบี ยบ
กฎหมาย ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน สามารถปรับกลยุทธ์การ
เผชิญเหตุจากการตั้งรับเป็นเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมี
ประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัยที่ทุกหน่ว ยงานควรจะนามาใช้การ
เผชิญเหตุร่วมกันเป็นอย่างยิ่ง
-เนื่ อ งจากการตอบสนองต่ อ สาธารณภั ย หรื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะเป็นผู้เผชิญเหตุ ก่อนเป็นลาดับแรก การจัดการภัย
พิบัติภายใต้กรอบแนวคิดของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ จึงควรที่จะมี
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ โดยการฝึ ก อบรมและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ที่ ผ่ า น
กระบวนการ ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกระดับ
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ตารางที่ 4-3 การวิ เ คราะห์ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การการบั ญ ชาการ
เหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (ต่อ)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ความคิดเห็น
และควรจัดการฝึ กซ้อมให้ มากขึ้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ จะสามารถ
ด าเนิ น การได้ ทั้ ง ผ่ า นกระบวนการฝึ ก ซ้ อ ม และการถอดบทเรี ย นจาก
เหตุการณ์จริง
- การนาระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ ในด้านการเผชิญเหตุได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ใน 2 ระดั บ คื อ 1) ระดั บ
นโยบายควรมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤต ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบคิดหรือ
กระบวนการคิ ดแบบเดียวกัน ในการบริห ารจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน และ 2) ระดับผู้ปฏิบัติในระดับจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงมูลนิธิ หรือแม้แต่องค์กรการบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ
ควรมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
เพื่อให้ได้รับการเสริมสร้างกระบวนความคิดเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ที่เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน เมื่อต้อง
ปฏิบัติการร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ และทักษะด้านการ
บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ควรกระท าใน 2 รู ป แบบ ได้ แ ก่ การฝึ ก อบรม
องค์ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ฝึกซ้อม ผ่านการฝึกปฏิบัติด้านการบัญชาการเหตุการณ์ รวมถึงการนาไป
ปรับใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน

3. นายนาชาติ ตาสระคู - เห็นควรเพิ่มความรู้ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ และผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้
ปลัดอาเภอนาโพธิ์
เกีย่ วกับการบัญชาการเหตุการณ์และการมีส่วนร่วมในการเผชิญเหตุเพิ่มขึ้น
จังหวัดบุรีรัมย์
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรจัดอบรมและให้
แนวทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุงแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบั นและมี
การประสานความร่ ว มมือ กับ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในพื้ นที่ อย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานต่อกัน
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ตารางที่ 4-3 การวิ เ คราะห์ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การการบั ญ ชาการ
เหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (ต่อ)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ความคิดเห็น
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้สาหรับดาเนินการฝึกอบรมในพื้นที่ รวมถึง
การฝึกซ้อมแผนการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบแนวทางในการดาเนินการ

4. นายยุทธชัย
พงศ์พณิช
รองนายกเทศมนตรี
เมืองบุรีรัมย์

- ควรมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการบัญชาการเหตุการณ์
บทบาทหน้าที่ แผนการปฏิบัติ และมีการซักซ้อมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ
- หน่วยงานที่ทาหน้าที่สนับสนุนการสั่งการ เช่น สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ยจังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเกิด
เหตุการณ์ ควรช่วยในการอานวยการ และสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับต่าง ๆ โดยจัดโครงสร้างให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในรูปแบบของ "กองอานวยการ"

จากการสั ม ภาษณ์ พบแนวทางการปรั บ ปรุ ง การบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ใ นพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ
(Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สรุป ได้ดังนี้
1. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรมีความชัดเจนและให้ความรู้ด้านการ
บัญชาการเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินให้ไปในทิศทางเดียวกัน และควรจัดอบรมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบันและมีการประสานความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
เครือข่ายการปฏิบัติงานต่อกัน
2. การจัดการสาธารณภัยภายใต้กรอบแนวคิดของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ควรมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรมและฝึ กปฏิบัติ ที่ผ่ านกระบวนการ ฝึกซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทุกระดับและควรจัดการฝึกซ้อมให้มากขึ้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ จะสามารถ
ดาเนินการได้ทั้งผ่านกระบวนการฝึกซ้อม และการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์จริง
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3. การนาระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ ในด้านการเผชิญเหตุจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการสาธารณภัยใน 2 ระดับคือ (1) ระดับนโยบายที่ต้องมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ในเรื่อง
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบคิดหรือ
กระบวนการคิดแบบเดียวกันในการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน และ (2) ระดับผู้ปฏิบัติ
ในระดับจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมูลนิธิ หรือแม้แต่องค์กรการบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ ควรมีการสร้างเสริมองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
เพื่อให้ได้รับการเสริมสร้างกระบวนความคิดเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
ที่เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน เมื่อต้องปฏิบัติการร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน
4.ควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้สาหรับดาเนินการฝึกอบรมในพื้นที่ รวมถึงการฝึกซ้อมแผนการ
เผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแนวทางในการดาเนินการ

บทที่ 5
บทสรุปและอภิปรายผล
การวิจั ยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) กรณีศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกในการ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System:
ICS) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัด
บุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)

สรุปผลการศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่าการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident
Commander) ของจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ (Incident
Commander System: ICS) ทีม่ ีสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) เป็นไปโดยอัตโนมัติ มี
ความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาการเหตุการณ์ (Unity of Command) การบัญชาการเหตุการณ์
ในระดับอาเภอพบว่ามีสายการบังคับบัญชาตามลาดับชั้น นายอาเภอมีอานาจการควบคุมบังคับบัญชา
โดยใช้อานาจตามกฎหมายในฐานะผู้อานวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติภารกิจมีหน้าที่รายงานต่อนายอาเภอเพียงคนเดียวภายใต้ระบบ ICS โดยการยึดหลักการ
ดาเนินงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อสร้างความชัดเจนในการบัญชาการเหตุดาร และเพื่อลดความ
สับสนและลดความขัดแย้งกันในการสั่งการ ทั้งนี้เนื่องจากนายอาเภอมีอานาจตามกฎหมายจึงทาให้
สามารถควบคุมการกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาในพื้นที่อาเภอของตนเอง
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ส าหรั บ ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น มี ค วามเห็ น ว่ า การบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ใ นพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ
(Incident Commander) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้น ในแต่ละเหตุการณ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติการ ทุกภาค
ส่วนที่ร่วมเผชิญเหตุ จะมีความชานาญในการปฏิบัติในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบโดยไม่ได้มองบริบทของ
ภาพรวมมากนัก ส่วนใหญ่จะกระตือรือร้น ในการเข้าปฏิบัติ หน้าที่ในส่วนที่ตนเองรับผิดอชอบตาม
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน อาจไม่ได้คานึงถึงความสาคัญในการบัญชาการเหตุการณ์มากนัก
การบัญชาการเหตุการณ์ของผู้อานวยการท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่บริบท
ของการเผชิญเหตุยังไม่เป็นระบบมากนัก
ในขณะที่ความเห็นของผู้ปฏิบัติ มีความเห็น ว่าการบัญชาการณ์ในที่เกิดเหตุ ของจังหวัด
บุรีรัมย์ มีการนาระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบัญชาการเหตุการณ์ จะ
เป็นไปตามบทบาทอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้อานวยการท้องถิ่น หรือผู้อานวยการอาเภอ หรือ
ผู้อานวยการจังหวัด มีการสั่งการ ควบคุม กากับดูแลและประสานการปฏิบัติ ในที่เกิดเหตุ อย่างเป็น
ระบบ ในฐานะของผู้ปฏิบัติมีความเห็นว่าการแบ่งโครงสร้างภารกิจ ณ จุดเกิดเหตุ ยังไม่มีความชัดเจน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผชิญเหตุ (Responders) มักจะเข้าใจว่าระบบการบัญชาการเหตุการณ์เป็น
ระบบของผู้มีอานาจสั่งการ (บัญชาการ) เท่านั้น ไม่สนใจระบบการบัญชาการเหตุการณ์อย่างจริงจัง
หน่วยงานที่ร่วมเผชิญ เหตุที่ทางานอย่างเป็นระบบและมีความเข้าใจระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์มากที่สุดคือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเข้าใจและมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
มาอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถเข้าพื้นที่เกิดเหตุและเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
ปัญหา อุปสรรค ในการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident
Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบปัญหาอุปสรรคในการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ
(Incident Commander) ตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) สรุป
ได้ ดังนี้
1. ด้านทรั พยากรบุ คคล ที่เกี่ ยวข้องกับการเผชิญเหตุได้แก่ ผู้ บัญชาการเหตุการณ์
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ มูลนิธิ ต่าง เป็นต้น ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์ ตามหลักการของ ICS และขาดการฝึกซ้อมแผนการเผชิญเหตุ
2. ด้านโครงสร้างการจัดการมาใช้ในด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นการนามาใช้ใน
เชิงโครงสร้างเท่านั้นแต่การปฏิบัติจริงยังยึด ตัวบุคคลเป็นหลัก การจัดโครงสร้างองค์กรการจัดการยัง
ขาดความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) เท่าใดนัก
หน่วยงาน ที่ร่วมปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่เป็นพื้นฐานเดียวกัน
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3. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ พัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ต้องเผชิญเหตุในลาดับแรกยังไม่พร้อมเท่าใดนัก ยังขาดการบูรณาการเครื่องมือในพื้นที่
4. ด้านแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) เป็นสิ่งจาเป็นที่สุด ในการเตรียม
ความพร้อมในการเผชิญเหตุ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ และระดับจังหวัดต้องให้ความสาคัญ แต่ยังพบว่าแผนเผชิญเหตุนั้น ยัง ไม่ครบทุกหน่วย
และขาดการเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการฝึกซ้อมแผนอย่างเป็นระบบ
4. ด้านการสื่อสารระหว่างฝ่ายปฏิบัติกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ยังไม่เป็นระบบ ขาดความ
ชัดเจน จึงทาให้การเผชิญเหตุบางครั้งมีความสับสนและไม่เป็นเอกภาพตามหลักการของ ICS
การพัฒนาหรือปรับปรุงการการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident
Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผู้ ให้ ข้อ มูล หลั ก เสนอให้ มีแ นวทางการปรั บปรุง การบัญ ชาการเหตุ การณ์ ใ นพื้ นที่เ กิด เหตุ
(Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเห็นว่าสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ซึ่งมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงกับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย จึง
ควรมีความชัดเจนและให้ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศลต่าง ๆ ทีม่ ีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อที่จะ
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ไปในทิ ศทางเดียวกัน และควรจัดอบรม
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันและมีการประสานความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานต่อกัน
สาหรับการจัดการสาธารณภัยภายใต้กรอบแนวคิดของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ควรมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติที่ผ่านกระบวนการ ฝึกซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทุกระดับและควรจัดการฝึกซ้อมให้มากขึ้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ จะสามารถ
ดาเนิ น การได้ทั้ง ผ่ านกระบวนการฝึ กซ้อม และการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์จริง และให้ มีการ
นาระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ ในด้านการเผชิญเหตุ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
สาธารณภัย และควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้สาหรับดาเนินการฝึกอบรมในพื้นที่ รวมถึงการฝึกซ้อม
แผนการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแนวทางในการดาเนินการ
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การอภิปรายผล
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ไม่ใช่แนวความคิด
ใหม่ที่เพิ่งนามาใช้ในภารกิจด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยแต่มีมาตั้งแต่การประกาศใช้
แผนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ส่วนใหญ่นามาใช้ในการเผชิญเหตุด้านการแพทย์
และสาธารณสุขฉุกเฉินที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผชิญเหตุ (Responders)ด้านสา
ธารณภัย ผู้อานวยการท้องถิ่น(ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้อานวยการอาเภอ (นายอาเภอ)
ผู้อานวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ส่วนใหญ่จะบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident
Commander) ตามอานาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในกฎหมายในฐานะผู้อานวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและมีสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ณ จุดเกิดเห็นเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ใด้
ให้ความสาคัญกับการจัดโครงสร้างมากนัก ความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาการเหตุการณ์ (Unity
of Command) ตามอานาจ บางครั้งในด้านการปฏิบัติ ณ จุดเกิดเหตุ มักจะมีความสับสนระหว่าง
ผู้บัญชาการ กับหน่วยงานปฏิบัติ ส่วนใหญ่ผู้อานวยการสาธารณภัยจะเรียนรู้การบัญชาการเหตุการณ์
จากการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลัก ไม่ค่อยมีการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) อย่างเป็นระบบมากนัก
จากแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบการ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ของจังหวัดบุรีรัมย์ พบปัญหาที่สาคัญ
คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจในระบบการบัญชาการเหตุการณ์ มากนัก ทาให้เกิดความสับสนใน
การปฏิบัติ จึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งสาคัญที่จะทาให้การนาระบบการบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในการ
บริ ห ารจั ด การสาธารณภัย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพนั้ น จาเป็น ต้อ งมีก ารพัฒ นาหลั ก สู ต รด้า นการ
บัญชาการเหตุการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรถูกพัฒนาให้เป็นหน่วยปฏิบัติที่มี
ศักยภาพในการนาระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ก็ต้องมีความเข้าใจ
ในระบบการบัญชาการเหตุการณ์เช่นเดียวกัน การที่ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกันย่อมจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินที่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามอานาจหน้าที่และเชื่อมประสานการปฏิบัติได้อย่างลงตัว
ความคาดหวังในพื้นที่ ต้องการให้ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีความ
ชัดเจนและให้ความรู้ ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้มีการเตรียมความ
พร้ อมในการปฏิบั ติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปในทิศทางเดียวกัน และควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้
สาหรั บ ดาเนิ น การฝึ กอบรมให้ กับ เครือข่ายในพื้นที่ รวมถึง มี การฝึ กซ้อมแผนการเผชิญเหตุอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อจะได้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแนวทางในการดาเนินการ เนื่องจากสานักงานป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่
โดยตรง การจัดให้มีการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จึงเป็นส่วนหนึ่งในการ
ทดสอบเพือ่ นาผลการฝึกซ้อมมาถอดเป็นบทเรียนเพื่อรองรับกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ข้อเสนอแนะการนาไปใช้สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ในภาวะฉุ ก เฉิ น ระดั บ จั ง หวั ด โดยใช้ ร ะบบการ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะ ดังนี้
1. ส านั กงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ควรมีการส่งเสริมและผลั กดันให้
อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command
System: ICS) ไปใช้ในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรม
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชาการเหตุการณ์ ควรให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม
และการฝึกปฏิบัติด้านการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ให้กับบุคลากรในสังกัด สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ภาคีเ ครื อ ข่ า ย ที่ เ กี่ย วข้ อ ง รวมถึ งการฝึ ก อบรมด้ านการบั ญ ชาการ
เหตุการณ์สาหรับผู้บริหารที่ทาหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับต่าง ๆ ด้วย
3.สนั บสนุ นให้ มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของวิทยากรในส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command
System: ICS) เพื่อจะได้สนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ได้
4. การจัดการทรัพยากร ในการเผชิญเหตุและการจัดการภาวะฉุกเฉิน จาเป็นต้องมีการ
จัดการทรัพยากรให้เป็นระบบควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นในการเผชิ ญเหตุ
ตามความต้องการของผู้ร้องขอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดจะต้องมีบั ญชีทรัพยากรสนับสนุนที่ เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันที่สุ ด เพื่อความ
รวดเร็วในการสนับสนุนทรัพยากรไปยังพื้นที่ประสบภัย เมื่อมีการร้องขอ
5. การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาเภอ และขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรให้มีการระบุถึงการบัญชาการเหตุการณ์ในบทว่าด้วยการบริหารจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้ทราบถึงการจัดโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การบัญชาการ สั่งการ
ควบคุมและการจัดการเหตุการณ์ การประสานงานหลายหน่วยงาน การจัดการทรัพยากร การจัดการ
ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็น ระบบ พร้อมทั้งกาหนดให้มีการนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ไปใช้ในการ
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ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจาต่อเนื่อง ซึ่งจะทา
ให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ มีข้อจากัดในด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ทาให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักจานวนน้อย และยังขาดการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย
โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปอาจศึกษาในเรื่องดังกล่าว
เพื่อให้ทราบว่ามีเป็นปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการนั้น เพื่อที่จะได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานต่อไป

บรรณานุกรม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย.
กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2556.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟู
บูรณะหลังการเกิดภัยกรณีศึกษาไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพ ฯ : บริษัทศูนย์การพิมพ์
เพชรรุ่งจากัด, 2554.

กฎหมาย
"พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550",ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่
52 ก,7 กันยายน 2550,หน้า 1-23
กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย "แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2558

เอกสารไม่ตีพิมพ์
กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย "โครงการจั ด ท าแผนแม่ บ ทป้ อ งกั น และบรรเทาภั ย แล้ ง ".
รายงานความก้าวหน้า (Progress Report). 2556.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ถอดบทเรียนจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการ
บริหารจัดการสาหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ". 2555
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "รายงานประจาปี 2554".
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "รายงานประจาปี 2555".
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. "ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ". 2556.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. "รายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดมหาอุทกภัยและ
สาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนจากเหตุมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. "สถิติอุบัติภัยและสาธารณภัยประจาปี พ.ศ. 2555".

92

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านอุทกภัยอย่างบูรณาการ".2556.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "เอกสารแนะนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย". 2556.
ดุษฎี อายุวัฒน์ และวณิชชา ณรงค์ชัย. (2557). โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อลดความ
เสี่ยงภัยตามกรอบเฮียวโกะ. ม.ป.พ.
ปาริฉัตต์ ครองขันธ์ . "มาตรการการเตรียมความพร้อมเพื่อการลดความเสี่ยงจากอุทกภัย : การ
วางแผนเตรียมความพร้อมและการอพยพ".เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยอย่างบูรณาการ.2556.
วริฎฐา วรรณทอง. (2556). คาศัพท์เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ. ม.ป.พ.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต. "คู่มือ ICS field guide checklist". 2555.

93

ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตำแหน่งและประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544-2545
พ.ศ. 2546-2550

พ.ศ. 2551-2554
พ.ศ.2555-2557

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559-2561
1 ต.ค. 2561-ปัจจุบัน

ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2539-2542
พ.ศ. 2547-2550
พ.ศ. 2560

นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร
26 มิถุนายน 2520
75/481 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด
อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3)
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปลัดอาเภอ
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลาปาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
สานักงาน ปภ.จังหวัดบุรีรัมย์
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะมนุษย์)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ภำคผนวก

แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยใช้ระบบ
การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
*******
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
1. ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................
2. ตาแหน่ง......................................................................................................................
3. สังกัด...........................................................................................................................

ข้อมูลการสัมภาษณ์
ข้อที่ 1. กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างกับ การบัญชาการ
เหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ว่าเป็นไปตามหลักการบัญชาการเหตุการณ์
(Incident Command System: ICS) หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ข้อที่ 2. ท่านคิดว่าการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander)
มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อที่ 3. ท่านคิดว่าแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการการบัญชาการเหตุการณ์ใน
พื้นที่เกิดเหตุ (Incident Commander) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ควรพัฒนาหรือปรับปรุงในประเด็น
ใดบ้าง /อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15

แบบการเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล (Proposal)
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
1. ชื่อผู้จัดทา นายณัฎฐวัฒน์ วงศ์ศิริคุณากร เลขประจาตัว 09
2.

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด 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 ถึงแม้ว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ จะ
ก้าหนดโครงสร้างและอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณภัยไว้อย่างชัดเจน แต่การบริหารจัดการ
สาธารณภัยยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติอีกหลายด้าน (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ , 2554) เช่น ปัญหาด้านกลไกการบริหารจัดการ กล่าวคือ การขาดเอกภาพในการปฏิบัติ
และการบริหารจัดการ ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบหลักมีอ้านาจสั่ง
การได้ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ท้าให้การประสานงานและการผนึกก้าลังจากหน่วยงานอื่น ๆ ในภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ประกอบกับปัญหาด้านขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติที่ขาด
องค์ความรู้และอ้านาจการตัดสินใจในขั้นตอนปฏิบัติ
การพัฒนารูปแบบโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการสาธารณภัยจ้าเป็นต้องท้าควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเครื่องมือทางการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การศึกษา
ในครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษาประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับจังหวัด

-2โดยน้าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) มาใช้จัดการในภาวะฉุกเฉิน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด มาตรฐานการจั ด การสาธารณภั ย ให้ เ ป็ น ระบบเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานเผชิญเหตุให้ยุติและกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ไม่ว่าสาธารณภัยนั้นจะมีความรุนแรงในระดับใดก็ตามต้องมีการบริหารจัดการภายใต้ รูปแบบ ระบบและ
ความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยค้านึงถึงเอกภาพในการจัดการ (Unity) การจัดการเหตุการณ์ด้วย
ความยืดหยุ่น (Modular) มาตรฐานในการจัดการ (Standard) ซึ่งองค์ประกอบที่ส้าคัญเหล่านี้ล้วนมี
พื้นฐานมาจากระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ที่ใช้เพื่อการสั่งการ
การควบคุม และการประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็น
ระบบปฏิบัติการที่สามารถระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
4.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์
4.2 เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)
5. ประโยชน์ที่จะได้รับ
5.1 ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ และปัญหา
อุปสรรคของการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ในจังหวัด
5.2 สามารถน้าผลการศึกษาที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับ
จังหวัด โดยใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)
6. วิธีการและขอบเขตการศึกษา
6.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนการ
ด้าเนินการ ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การระบบการบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
(Incident Command System: ICS) โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กับระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)
ขั้นตอนที่ 2 ด้าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive method)

-3ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประชากร คือ กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองอ้านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต้าบล ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ร วม 209 แห่ง กองอ้านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ จ้านวน 23 อ้าเภอ และกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive method) โดย
ก้าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน และมีพื้นที่รับผิดชอบเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักที่คัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive method) จ้านวน 4 คน ได้แก่ ผู้แทนนายอ้าเภอ ผู้แทนปลัดอ้าเภอผู้รับผิดชอบงาน
ป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภัย ผู้ แ ทนส้ านัก งานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ แ ทนองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์
และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้
ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ศึกษาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2562
7. ทฤษฎี แนวความคิด ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัย
4. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในฐานะเครื่องมือบริหารสถานการณ์

-45. แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมแผน
6. ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (National Incident Command System: NIMS)
7. คู่มือภาคสนามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System Field Guide)
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