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บทสรุปผู้บริหาร

ประเทศไทยมีกลไกในการจัดการสาธารณภัย ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

โดยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนการจัดการ

สาธารณภัยของประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายระดับโลกภายใต้บริบท “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster 

Risk Management)” ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก�าหนดกลยุทธ์มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยให้มีการจัดการฝึก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเป็นประจ�า เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย 

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ

(พ.ศ. 2562-2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จดัให้มกีารฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในระดับพืน้ที ่เพือ่เป็นเครือ่งมอื 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ สามารถน�าไปใช้ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ การฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยขนาดเล็ก ระดับ 1 และขนาดกลาง ระดับ 2 การฝึกระดับจังหวัด จ�านวน 76 จังหวัด ซึ่งเน้นกลไกการจัดการ

ภาวะฉกุเฉนิผ่านศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์จงัหวดัและอ�าเภอ นอกจากนีย้งัจัดให้มกีารฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ขนาดใหญ่ ระดบั 3 และร้ายแรงอย่างยิง่ระดบั 4 โดยการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบบรูณาการ (ระดบัชาต)ิ 

เน้นการฝึกร่วมระหว่างหน่วยทหาร พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล 

เครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสาภาคประชาชน

 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ 

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562 เป็นการฝึกในระดับ 4 ภายใต้สถานการณ์สมมติกรณีการเกิดแผ่นดินไหว

ในมหาสมุทรอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์การฝึก เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุสึนามิระดับจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน และ

ทดสอบกลไกกระบวนการจัดการสาธารณภัยตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 11 กิจกรรม ได้แก่ 1) การติดตาม เฝ้าระวัง และ 

แจ้งเตือนภัยสึนามิ รวมถึงการยืนยันการสิ้นสุดคลื่นสึนามิ 2) การอ�านวยการในการอพยพ 3) การจัดการศูนย์พักพิงรองรับ

การอพยพ 4) การสถาปนาระบบสือ่สาร ในภาวะฉกุเฉนิ 5) การประเมนิผลกระทบจากสนึามแิละความจ�าเป็นเร่งด่วนในการ

จัดการ 6) การค้นหาช่วยเหลือ กู้ภัย และการปฏิบัติการทางการแพทย์ 7) การจัดการผู้พลัดหลง สูญหาย และการจัดการ

ศพผู้เสียชีวิต 8) การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารสาธารณะ 9) การประสานกับหน่วยงานต่างประเทศ

และองค์การระหว่างประเทศ 10) การด�าเนินการเกี่ยวกับประชาชนจิตอาสา และการจัดการโรงครัวพระราชทาน และ  

11) การฟื้นฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงแหล่งโบราณสถาน โดยมีการฝึก 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึก

บนโต๊ะ (Tabletop Exercise : TTX) 2) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) และ 3) การฝึกปฏิบัติ (Drill) 

 การประเมินผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) ในครั้งนี้  

ได้น�ารูปแบบการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model มาใช้ในการประเมินการฝึก ในช่วงก่อนฝึก ขณะฝึก และหลังการฝึก 

โดยการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องในลักษณะการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ในด้าน

กระบวนการจัดการฝึกซึ่งผลการประเมินท�าให้ทราบจุดเด่น (Strength) และจุดด้อย (Weakness) ปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข / พัฒนา จากการฝึกในประเด็นเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การประสานความร่วมมือ และการสั่งการ 

ในการฝึกซ้อม ซึ่งจะสามารถน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการเตรียมการฝึกในครั้งต่อไป
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-
2565) และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564 
ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติที่มีประสิทธิภาพในการรับมือภัยคุกคามในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในลักษณะประชารัฐ
 การฝ ึ กการป ้ อ งกันและบรร เทาสาธารณภัย 
แบบบูรณาการ พ.ศ.2562 (IDMEx 2019) เป็นกิจกรรมหนึ่ง 
ในการทดสอบระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติดังกล่าว ในด้าน 
การบริหารจัดการสาธารณภัย ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ได้จัดการฝึกร่วมกับหน่วยงานทหาร หน่วยงาน 
พลเรือน ภาคเอกชน ภาคประชาชน รัฐวิสาหกิจ อาสาสมัคร 
จิตอาสา และหน่วยงานระหว่างประเทศ ด�าเนินการ 
ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (TTX) การฝึกเฉพาะหน้าที่ 
(FEX) และการฝึกปฏิบัติ (Drill) ช ่วงเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดชายฝั ่งทะเลอันดามัน 
และก รุ ง เทพมหานคร  ซึ่ ง ผลจากการฝ ึ กท� า ให ้ ได ้
เห็นภาพความเชื่อมโยงของกลไก กระบวนการต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศ 
ตั้งแต่ในระดับพ้ืนท่ีไปจนถึงระดับชาติ การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายอาสาสมัครที่เข้าร่วมการฝึก 
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของจิตอาสาภัยพิบัติและภาค
ประชาชน ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญอย่างยิ่งในการจัดการ
สาธารณภัยของประเทศในรูปแบบเครือข่ายมากยิ่งขึ้นต่อไป
ในอนาคต

 อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ปฏิบัติงานได้น�าผลการประเมิน
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณภียัจากคลืน่สนึาม ิจากวารสาร 
Disaster Profile เล่มนี้ ไปปรับใช้และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ  
ที่สนับสนุนให้การฝึกในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะประเดน็เกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งและการจดั
ล�าดับความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจในการจัดการสาธารณภัย 
การพฒันาและจดัท�าแนวทางปฏบิตัริะหว่างหน่วยงานภาครฐั 
ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานระหว่างประเทศ ผนวกไว้
ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด รวมถึง 
การจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจิตอาสา
 จึงขอฝากให้ทุกท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ และหวัง  
เป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะน�าแนวคิดที่เป็นประโยชน์นี ้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

นายชยพล ธิติศักดิ์
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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บทบรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ เป ็นฉบับท่ี 10 ส่วนวิจัยและพัฒนา  
ส�านกัวจิยัและความร่วมมอืระหว่างประเทศ กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย ขอน�าเสนอเกี่ยวกับการประเมินผล
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ซ่ึงเป็น
ภยัระดบั 4 ภายใต้สถานการณ์สมมตกิรณกีารเกดิแผ่นดินไหว 
ในมหาสมุทรอินเดีย การประเมินนี้เน้นการประเมินผล 
“ประสิทธิภาพโครงการ” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด
การประเมินแบบต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า และรูปแบบ 
การประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam) มาประเมินบริบท (Context) ปัจจัยน�าเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)  
ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) จากบคุคล 
ที่เกี่ยวข้องในการฝึก เพื่อประเมินผลภาพรวมของการฝึก 
เกี่ยวกับระบบ/กลไกต่าง ๆ ได้แก่ 1) แผนเผชิญเหตุสึนามิ
ระดบัจงัหวดัของ 6 จงัหวดัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ประกอบด้วย 
จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล 
2 )  กระบวนการแจ ้ ง เตือนภัยและอพยพประชาชน  
การบัญชาการเหตุการณ์ การประสานการปฏิบัติ การจัดการ
ผลกระทบและบรรเทาทุกข์ 3) การประสานงาน การสั่งการ 
ในการจัดการสถานการณ์ของกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวดัทัง้ 6 จงัหวดั และ 4) การบูรณาการการปฏิบัติ ในการใช้ 
ทรัพยากร เครื่องมือ ก�าลังพลของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงจิตอาสา ในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

EDITORIAL

นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์
หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
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 บทวิเคราะห์จากการประเมินผลการฝึกจะท�าให้ท่าน 
ผูอ่้านได้ทราบถงึจดุเด่น (Strength) และจดุด้อย (Weakness) 
ของการฝึกหลายประเด็นที่สามารถน�ามาพัฒนาวางแผน 
การฝ ึกซ ้อมในอนาคต รวมถึงการประยุกต ์ใช ้ในการ 
ปฏิบัติงานจริงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ (Crisis  
Information Management System : CIMS) ซึ่งเป็นระบบ
ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกถึงประสิทธิภาพ 
ในการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณภัย
	 ท้ายนี	้ผมขอขอบคณุท่านผูอ่้านทีไ่ด้สะท้อนความคดิ 
เหน็ผ่าน	Reader’s	Voice	ฉบบัที	่9	ไว้	ณ	โอกาสนี	้หากท่าน 
ผูอ่้านมข้ีอเสนอแนะประการใด	ส�านักวจิยัและความร่วมมอื
ระหว่างประเทศจะรบัมาปรบัปรงุให้หนงัสอืเล่มนีม้คีณุภาพ
ยิง่	ๆ 	ข้ึนไป	สามารถติดต่อได้ที	่โทร.	0	2637	3650	เรายนิด ี
รับฟังและน�ามาปรับปรุงแก้ไขครับ

สวัสดีท่านผู้อ่านวารสาร Disaster Profile 
(วารสารสาระภัย) ทุกท่าน



Disaster Profile (วารสารสาระภัย) ปีที่ 5 เล่มที่ 9 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยเนื้อหา นวัตกรรม เพื่อ
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามนโยบาย Thailand 4.0 และสกู๊ปพิเศษ 
Thailand 4.0 : การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน
ทีมงานได้คัดเลือกข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีดี มีประโยชน์ เพื่อปรับปรุง

 นางสาวมนัสฐนันท์ มงคลร้อย
 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปภ. 

 เนื้อหาสาระ ปภ. มีการพัฒนาและคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรม
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างต่อเนือ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ สกูป๊พเิศษ ปภ. มกีารน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใช้เป็นเครื่องมือในการวางระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย 
และพัฒนาบุคลากร องค์กรสู่การเป็น ปภ. 4.0 เพื่อขับเคลื่อน 
การด�าเนนิงานให้เกดิความยัง่ยนืต่อไป องค์ความรูจ้ากวารสาร ควรม ี
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเดิม  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ลดต้นทุนการใช้
ทรัพยากร และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและความสามารถในการแขง่ขนั

นางจรัส ใยเยื่อ
ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 3 ปราจีนบุรี

 เนื้อหาสาระ พัฒนาขึ้นมากจับต้องได้ตอบโจทย์การลด 
ความเสีย่งในภาวะปัจจุบนัได้ดีมาก สกูป๊พเิศษ ชอบ Caption for 
Changing life ของผูน้�าเทคโนโลยโีลกดจิิทัล หลายคน เชน่ แจค็ 
หม่า, คุณธนนิท์ เจียรวนนท์, Bill Gates, Steve Jobs, ผู้ก่อตั้ง 
ebay.com องค์ความรู้จากวารสาร สามารถใช้เป็นข้อมูลใน 
การสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีปัจจุบัน ท�าให้งานยาก ๆ  ง่ายขึ้น 
หลายเท่าตวัแค่เรารูจั้กใช้มนั ข้อสงัเกต เอกสารดีมคีณุค่ามาก แต่
ปริมาณการแจกจ่ายน้อยมาก ควรเพิม่ปริมาณแจกจ่ายให้มากขึน้ 
เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ และเป็นการ PR ปภ.

 นายสุนทร ปัตตุลี
 วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ 
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร

 เนื้อหาสาระ เป็นการน�าเสนอความรู้ด้านวิชาการ ที่มีการน�า
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้ในการจัดการความเสีย่งจากภยัพิบติั 
ที่ เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน กระตุ ้นให้ส ่วนอื่น ๆ สร้างสรรค์
นวัตกรรม สกู๊ปพิเศษ เป็นการน�าเสนอตัวอย่างที่ท�าแล้วสามารถ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการ 
เครือข ่ายสร้างความย่ังยืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย  
Thailand 4.0 ซึง่ในฐานะที่เป็นสว่นหนึง่ของข้าราชการกรม ปภ. ก็
จะพยายามคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ปภ. ต่อไป องค์ความรู้ 
จากวารสารสามารถเป็นข้อมูลในแผนการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน 
(SOP) ควรที่จะเชิญชวนเจ้าหน้าที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการใช้
เทคโนโลยี มาพัฒนางาน ปภ. สามารถต่อยอดโดยน�าเทคโนโลยี ใหม่ 
ไปใช้ในการจัดการภัยพิบัติกรณีเพลิงไหม้ ใช้ดูภาพมุมสูง วางแผน
การเข้าออกพื้นที่ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

Reader’s Voice

 นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์
 ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 เขต 17 จันทบุรี

 เนื้อหาสาระ ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะการเตรียม 
ความพร้อมก่อนเกิดภัย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจ ความเช่ือมั่น
ในองค์กรให้ประชาชนได้รับรูรั้บทราบและ เกดิความเข้าใจในบริบท
ของตัวเอง เพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวทาง
ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และมีการบูรณาการที่เป็นมาตรฐาน เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน สกู๊ปพิเศษ สิ่งที่มีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง 
ในการน�านวตักรรม เพือ่การลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิคอื หน่วยงาน 
ภาครัฐ และภาคีเครือข่าย จะต้องท�าให้ประชาชนตระหนัก และ
สามารถเตรียมความพร้อมอยู่กับภัยโดยไม่เกิดความกังวลก่อน  
เมือ่ประชาชนรับรูแ้ละเข้าใจการเปลีย่นแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ
ที่ยั่งยืนนั้นไม่ยาก หากประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน



 นายกฤษณะ แก้วสว่าง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 
 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี 

 เนื้อหาสาระ เป็นการน�าองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานและประชาชน เพื่อที่จะช่วยเหลือ
พ่ีน้องประชาชนที่เกิดเหตุ และช่วยส่งเสริมให้นวัตกรรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอีกหนึง่ปัจจัยส�าคัญในการ
ที่จะน�าไปสู่การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สกู๊ปพิเศษ สามารถ
ท�าให้ประชาชนน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน และเพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถน�าวัสดุ 
อุปกรณ์ เหลือใช้หรือ ที่มีอยู่แล้วน�ามาใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด องค์ความรู้จากวารสาร 
สามารถใช้เป็นข้อมูลในโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชน

 นางสาวศิริพันธ์ นุ่นชะนา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 
 ส�านักงาน ปภ. จังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า 

 เนื้อหาสาระ ดีเยี่ยม สามารถท�าให้เกิดความเข้าใจ ถึงแนวทาง
การพัฒนาประเทศไทยไปสู ่Thailand 4.0 โดยกรม ปภ. ได้ก�าหนด 
วาระ ปภ. 4.0 ในการด�าเนนิการจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืน 
ประกอบกบัการน�านวตักรรม เทคโนโลย ีและงานวิจัยเพือ่เสริมสร้าง 
ศักยภาพการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ท�าให้ผู้อ่านวารสาร
สามารถมองเห็นศักยภาพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับพลังประชารัฐขับ เคลื่อนกลไก 
การจัดการสาธารณภัย อันจะน�าไปสู่การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม สกู๊ปพิเศษ เนื้อหามีประโยชน์อย่างยิ่ง ท�าให้
ผูอ่้านวารสารสามารถเข้าใจถงึแนวทางและกรอบในการด�าเนนิงาน 
เพื่อการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อความยั่งยืนในส่วนที่ 
เก่ียวข้องกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อย่างชัดเจน

 นายอนตุร ปางพุฒิพงษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 
 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร

 เนื้อหาสาระ น�านวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยมาพัฒนา
อปุกรณ์เครือ่งมอื เครือ่งจักรต่าง ๆ  ที่ ใช้ในงานกูภ้ยั เพือ่ลดความเส่ียง 
จากสาธารณภัย อันน�าไปสู่ การเป็นประเทศปลอดภัยและน่าอยู่
อย่างยั่งยืน สกู๊ปพิเศษ เป็นการน�านโยบาย Thailand 4.0 ไปสู่ 
การปฏิบัติ โดยการใช้แนวทางการประสานพลังประชารัฐเป็นตัว
ขับเคลื่อน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน องค์ความรู้จาก
วารสาร สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูล  
น�าเทคโนโลยมีาใช้ในการตดิตามวิเคราะห์สถานการณ์พืน้ที่เสีย่งภยั

 นายสันติภาพ นาคะเกษียร 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ 
 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก

 เน้ือหาสาระ ชัดเจน และมีความเข้าใจในกรอบการด�าเนนิงาน
ในการน�านวัตกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการจัดการ
สาธารณภัย ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามนโยบาย Thailand 
4.0 และกรอบการด�าเนนิงานเซนได สกู๊ปพิเศษ ท�าให้ทราบ
แนวคิดและทิศทางในการน�านโยบาย 4.0 ในส่วนการจัดการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแปลงไปสู่การปฏิบัติ สามารถ 
น�าความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ ต่อยอดในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์ความรู้จากวารสาร สามารถน�ามา 
ประยุกต์ต ่อยอด และใช ้เป ็นแนวทางในการปฏิบัติงานกับ 
งานด้านสาธารณภัยต่อไป

Reader’s Voice

 นายเดช บ�ารุงหงษ์
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 
 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม 

 เนื้อหาสาระ ภาพประกอบดีมาก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
Thailand 4.0 การประสานพลังประชารัฐ มีแนวคิดนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ใหม่ ๆ ออกมาสู่สังคมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ สกู๊ปพิเศษ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
แนวคดิ Nationalization คอืการเอาทรัพย์สนิของประชาชนมาเป็น 
ของรัฐชั่วคราว ในการจัดการสาธารณภัย โดยรัฐสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น ค่าขนย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าน�้ามัน 
ค่าอาหาร ท่ีพัก และอื่น ๆ ตามสมควร องค์ความรู้จากวารสาร 
สามารถใช้เป็นข้อมูลจัดท�าแผนป้องกันระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ 
และท้องถิ่น เป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ์
ในการจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือ 
ทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน สามารถต่อยอดในการบูรณาการ
ความร่วมมือในการผลิตคิดค้นนวัตกรรม รวมท้ังการบูรณาการ 
การน�าไปใช้จัดการสาธารณภัยร่วมกันอย่างมีเอกภาพ



Reader’s Voice

 นางสาวสุดา พรมบุญ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา 

 เนือ้หาสาระ ดีมาก ท�าให้ทราบและได้รับความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของกรม ปภ. และเครือขา่ย 
ที่เกี่ยวข้อง สกู๊ปพิเศษ แนวคิดท่าน พล.ต.นพ.คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ ท่ีเปล่ียนความคิดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก  
Top-Down เป็น Bottom-up เปลี่ยนจากการให้ความรู้เป็นการเติมความรู้โดยประชาชนมีส่วนร่วม ควรขับเคลื่อนสู้การปฏิบัติจริง

 นางสาววรรณนภิา สุขสถิตย์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เนือ้หาสาระ ท�าให้เจ้าหน้าที่ ปภ. ที่อยูร่ะดบัจังหวดัมคีวามรู ้และ
รูจั้กนวตักรรมใหม่ ๆ  ที่กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัพัฒนา
ขึ้นมา เพื่อน�าไปถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน และประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของ ปภ. จังหวัด สกู๊ปพิเศษ สามารถ
ประยุกต์ น�าความรู้แปลงไปสู่การปฏิบัติได้ในพื้นที่ระดับจังหวัด 
หรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในยามฉุกเฉนิ องค์ความรู้จากวารสาร 
สามารถต่อยอดกิจกรรมอ่ืน ๆ กล่าวคือ เพิ่มความรู้บุคลากร 
ในส�านักงาน หากมโีอกาสก็สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ได้  
และใช้ประกอบการเขียนโครงการเสนอของบประมาณได้

 นางสาวลัดดาวัลย์ 
 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
 ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 เนื้อหาสาระ ดีมาก มีความชัดเจน เข้าใจถึงความหมายและ
ความส�าคัญของ Thailand 4.0 สู่แนวทางการพัฒนานวัตกรรม  
ซึ่งสามารถน�ามาใช้จัดการด้านสาธารณภัยได้อย่างน่าสนใจ  
และมกีารด�าเนนิงานท่ีครอบคลุมทุกด้าน สกูป๊พิเศษ การเรียบเรียง 
เน้ือหาควรสอดคล้องกับคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ โดยเน้นผู้ให้
สัมภาษณ์ก่อนข้อความอธิบายนโยบาย เพราะจะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจ
ง่ายขึ้น แตโ่ดยรวมแล้วมีองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก
เกีย่วกบัการขบัเคลือ่นตามแนวทางสานพลงัประชารัฐท่ีมสีว่นร่วม
จากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

 นายธติกิร เกือ้สขุ
 วิศวกรโยธาช�านาญการพเิศษ 
 ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 18 ภเูกต็

 เน้ือหาสาระ เป็นการส่งเสริมให้เกดิความรูน้วตักรรมใหม่ ๆ  กบัการ 
รับมอืภยัพบิตัิ ให้มคีวามสมบรูณ์และปลอดภยั 100% ภาพบรรยาย
อาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/แนวคิดนวัตกรรม สกู๊ปพิเศษ การน�า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้พัฒนา
ประเทศ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย ให้มีความรู้
และมสีว่นร่วมในการปฏิบตั ิเพือ่ความเข้มแขง็ของสงัคม องค์ความรู้ 
จากวารสาร สามารถใช้เป็นข้อมูลจัดท�าแผนงาน การเก็บข้อมูล 
รถบรรทกุน�า้ภาคประชาชนในการช่วยเหลอืภยัแล้ง สามารถให้ความรู้ 
เกีย่วกบันวตักรรมใหม่ ๆ  ให้แก่บคุลากร เพือ่ การฝึกฝนการใช้เครือ่ง
อปุกรณ์ต่าง ๆ  ให้เกดิความช�านาญ สามารถต่อยอดการมวิีสัยทัศน์ 
และมจิีตสาธารณะ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้

 ว่าที่ ร.อ. คณะศักดิ์ แสนทวีสุข
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ (ส่วนฝึกอบรม) 
 ศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธาน ี

 เนื้อหาสาระ เป็นส่ิงท่ีดีส�าหรับการน�าข้อมูลมาใช้ประกอบ 
การปฏิบตังิานด้านสาธารณภยัและเอาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  น�ามาพัฒนา 
องค์กรให้มคีวามพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภยั สกู๊ปพเิศษ 
การให้ความรู้ พัฒนาความรู้ พัฒนาบุคลากรในองค์กร พัฒนา
แนวคิด ปรับวิสัยทัศน์และทัศนะคติ สร้างความรู้ความเข้าใจให้
กับบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ องค์ความรู ้
จากวารสาร สามารถน�ามาเป็นแนวทาง องค์ความรู้ใหม่ ๆ น�ามา 
ประยุกต์ ใช้ ในพ้ืนท่ีและถ่ายทอดความรู ้สู ่ พ้ืนท่ี ในการจัดการ
สาธารณภยั สร้างความสนใจในนวตักรรมใหม่ ๆ  ที่จะลดความเสีย่ง
ของภัยให้กับพื้นที่ และผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ได้
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ส่วนที่ 1

	 วิกฤติ
ภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีเ่กดิข้ึนใน
แต่ละปีเป็นภัยพิบัติรูปแบบใหม่

ท่ียากต่อการคาดการณ์ถึงสถานท่ีหรือเวลาได้อย่างชัดเจน 
เรียกว่า “Non-Traditional Security” และเม่ือเกิดข้ึน
แล้วได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ไปในวงกว้าง เช่น เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ต่อประชาชน สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจของนานาประเทศ 
และบางครั้งกระทบไปถึงหลายประเทศ มีความสอดคล้อง
กับค�าเตือนขององค์การสหประชาชาติที่ระบุว่าปัจจุบัน 
ทัว่โลกก�าลงัอยูใ่นยคุทีจ่ะมภียัพบัิตทิางธรรมชาตเิกดิขึน้ ทกุ ๆ  
สปัดาห์ ซึง่หลายเหตกุารณ์เกดิข้ึนอย่างรวดเรว็และถีข่ึน้เรือ่ย ๆ  
โดยเฉพาะในประเทศท่ีก�าลังพัฒนา ซึ่ ง เป ็นสิ่ งที่ เกิน 
ความคาดหมาย จึงมีการเรียกร้องให้นานาชาติได้ตระหนัก 
และร่วมมือกันที่จะแก้ไขหรือออกมาตรการเพื่อป้องกัน
อย่างจริงจัง ซึ่งการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัย 
ความร่วมมือกันตั้งแต่ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค  
และระดับโลก

 ประเทศไทยมีกลไกในการจัดการสาธารณภัยภายใต้
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
โดยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

พ.ศ. 2558 เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนการจัดการ
สาธารณภัยของประเทศท่ีสอดคล้องกับนโยบายระดับโลก
ภายใต้บริบท “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” 
(Disaster Risk Management) ซึ่งเป็นการน�าแนวความคิด
เรื่องความเสี่ยงมาเป็นปัจจัยหลักในการจัดการสาธารณภัย
จากเชิงรุกไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การลด 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
และการฟื้นฟูให้มีสภาพที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build 
Back Better and Safer) โดยก�าหนดไว้ใน 4 ยุทธศาสตร์
หลักของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 ดังกล่าว ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 2) การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการฟ ื ้นฟูอย ่างยั่ งยืน และ  
4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ
ความเส่ียงจากสาธารณภยั ทัง้นี ้เพ่ือให้การจัดการความเสีย่ง
จากสาธารณภัยของประเทศมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
สากล ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ของภาครัฐ และความมี 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 

1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 กลยทุธ์มุ่งเน้นการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัภายใต้
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
ได้ก�าหนดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น 
เพื่อเป ็นกิจกรรมหนึ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือ
สาธารณภัย ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561-2580) 
นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2562-2565) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยให้ส�านักงานสภา  
ความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 
และหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วนเข้ามาผนกึก�าลงั 
ร่วมกนัในลกัษณะประชารฐั เพือ่สร้างระบบการเตรยีมพร้อม 

แห ่งชาติที่มีความพร ้อมรับมือกับภัยคุกคามอย ่างมี
ประสทิธภิาพ โดยเน้นการส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้มกีารฝึกอบรม 
และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ 
ทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติของระบบบัญชาการเหตุการณ์
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เจ้าหน้าที่ประจ�า
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์จ�าลอง รวมทั้ง 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส�าคัญกับการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ (National Crisis Management 
Exercise) หรือ C-MEX ที่ต ้องมีการบูรณาการแผน 
ด้านความมั่นคงและสาธารณภัยอย่างสม�่าเสมอ ทั้งภายใน 
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น ระดับ
อ�าเภอ ระดบัจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ระดบักระทรวง/กรม และ
ระดบัชาติ

2กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ก�รฝึกก�รป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยแบบบูรณ�ก�ร พ.ศ. 2562

กรณีภัยจ�กคลื่นสึน�มิ(IDMEx 2019)

ส่วนที่

 กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
โดยกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละ
ระดับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติ
งานในภาวะฉุกเฉินแต่ละด้าน ก�าหนดให้มีการจัดการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558; 
บทที่ 4 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย; หน้าท่ี 56)  
ซ่ึงในแต่ละปี แต่ละหน่วยงานจะจัดให้มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขึ้น ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน

 ในคราวการประชมุคณะรฐัมนตร ีครัง้ที ่16/2559 วนัที่ 
19 เมษายน 2559 นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้จัดการฝึก 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระหว่าง 
หน่วยงานทหาร พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาค เอกชน มูลนิ ธิ  และ เครื อข ่ ายภาคประชาชน  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สามารถด�าเนนิการ 
ได ้อย ่างทันท ่วงทีต ่อ เหตุการณ ์และมีประสิทธิภาพ  
จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เหล่าทัพ ต�ารวจ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
และมูลนิธิ สมาคมกู้ภัยต่าง ๆ ได้มีการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อประสานการเตรียมการปฏิบัติ 
ในการวางแผน และซักซ้อมการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใช้อากาศยาน ในการอพยพเคลือ่นย้ายประชาชน ออกจาก 
พื้นที่ประสบสาธารณภัย นอกจากนั้นในการฝึกฯ ได้จัดให้ 
มีการตั้ งเครือข ่ายการติดต ่อสื่อสารเพื่อประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับการอ�านวยการ 
และประสานการปฏิบัติด้วย

 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้จัดให้มีการฝึก 3 ระดับ เพื่อเป็นเครื่องมือให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ�าเภอสามารถน�าไปใช้ในการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 

 1) การฝ ึกการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขนาดเลก็ ระดับ 1 และขนาดกลาง  ระดับ 2 โดยการฝึกระดบั
จงัหวดั จ�านวน 76 จงัหวดั เน้นกลไกการจดัการในภาวะฉกุเฉนิ
ผ่านศนูย์บญัชาการเหตุการณ์จังหวดัและอ�าเภอ เพือ่ทดสอบ 
การประสาน/สั่งการ และการปฏิบัติร่วมระหว่างหน่วยงาน 
ในระดับจังหวัดตามความเสี่ยงภัยของแต่ละจังหวัด
 2) การฝ ึกการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขนาดใหญ่ ระดับ 3 และร้ายแรงอย่างยิ่ง ระดับ 4 โดยการฝึก 
การป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  
(ระดบัชาต)ิ เน้นการฝึกร่วมระหว่างหน่วยงานทหาร พลเรอืน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล 
เครอืข่ายอาสาสมคัร ภาคประชาชนและองค์การระหว่างประเทศ 
เพือ่ให้ประชาชนมคีวามมัน่ใจในศกัยภาพในการเผชิญเหตขุอง
ภาครัฐเมื่อเกิดสาธารณภัยร้ายแรงขนาดใหญ่ 

 กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
ก�าหนดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แบบบูรณาการ จ�านวน 5 ครั้ง ดังนี้

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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สถ�นก�รณจ์ำ�ลองก�รฝึก

 ครั้งที่	1	พื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 
2559 ณ จงัหวดัลพบุร ีด�าเนนิการฝึกการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยระดับชาติ 2559
 ครั้งที่		2	 พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-10 
กรกฎาคม 2559 ณ สนามกฬีาไทย-ญีปุ่่น ดนิแดง ด�าเนนิการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (อัคคีภัย 
อาคารสูงสารเคมีรั่วไหล)
 ครั้งที	่	3	 พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง
วันที่ 30 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 2560 ณ กองการสัตว์และ
เกษตรกรรมที ่2 กรมการสตัว์ทหารบก ต�าบลสาหร่าย อ�าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด�าเนินการฝึกการป้องกันและ      
บรรเทาสาธารณภยัแบบบูรณาการ (อาคารถล่ม สารเคมรีัว่ไหล)
 ครั้งที่		4	 พื้นที่ภาคใต้	ณ	จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 
24 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2562 ด�าเนินการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (กรณีภัยสึนามิ) 
 ครั้งที่	 5	พื้นที่ภาคเหนือ	ณ	จังหวัดเชียงใหม่ ห้วง
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ด�าเนินการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัแบบบรูณาการ (อคัคภียัในอาคารสูง) 

 ซึ่งในครั้งที่ 4 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 
พ.ศ.2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ระหว่าง 
วนัที ่24 มถินุายน - 8 กรกฎาคม 2562 โดยรปูแบบการฝึกก�าหนด
ให้เป็นการฝึกการจดัการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่ (ระดับ 4) 

ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 ภายใต้สถานการณ์สมมติกรณกีารเกดิแผ่นดนิไหว
ในมหาสมทุรอนิเดยี และคลืน่มคีวามสงูไม่น้อยกว่าคลืน่สนึามิ 
ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค ์
การฝึก เพ่ือเป็นการทดสอบแผนเผชญิเหตุสึนามริะดบัจงัหวดั
ของ 6 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ประกอบด้วย จงัหวดักระบี่ 
ตรงั พงังา ภเูกต็ ระนอง และจงัหวดัสตลู เพือ่ให้ทกุหน่วยงาน
ทดสอบกลไกกระบวนการแจ้งเตอืนภยั และอพยพประชาชน 
การบัญชาการเหตุการณ์ การประสานการปฏิบัติ การจัดการ
ผลกระทบ และบรรเทาทุกข์จากสึนามิ ทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสร้าง 
ความเชือ่มัน่ด้านความปลอดภยัจากภยัพบิตัแิก่ประชาชนและ 
นกัท่องเทีย่ว ตลอดจนเป็นการเตรยีมความพร้อมและตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ ทดสอบ 
การประสานงาน การสั่งการ ในการจัดการสถานการณ์
ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
และการบัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 6 จังหวัดชายฝั่งทะเล
อันดามัน ในสถานการณ์สึนามิ และทดสอบการบูรณาการ  
การปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร เคร่ืองมือ ก�าลังพลของ 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงจิตอาสา ในการปฏิบัติการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์สึนามิ
ของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (บกปภ.ช.) 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) 
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

 ในการฝ ึกครั้งนี้มีกรอบสถานการณ์การฝ ึกเป ็น

เหตุการณ์เกิดแผ่นเปลือกโลกอินเดียขยับตัว เลื่อนมาทาง 

ทิศตะวันออกและมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย ท�าให้

เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก 

ซึ่งเป็นรอยเลื่อน (Fault) ขนาดใหญ่และทอดตัวเป็นแนวยาว 

ตั้งแต่ทางตะวันออกของเมียนมาและตะวันตกของไทย 

ลงไปตามแนวหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์จนถึง 

ทางเหนอืของเกาะสมุาตรา มขีนาดความแรงที ่8.9 ตามมาตรา 

รกิเตอร์ทีค่วามลกึ 10 กโิลเมตร และศนูย์เตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ

รายงานยืนยันการเกิดสึนามิและขอให้อพยพประชาชนออก

จากพื้นที่เสี่ยง ในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อมา คลื่นสึนามิ

ลูกแรกเข้ากระทบพ้ืนที ่6 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอนัดามัน ได้แก่ 

จงัหวดักระบี ่ตรงั พงังา ภเูกต็ ระนอง และ จงัหวดัสตลู โดยคลืน่ 

มีความสูงประมาณ 11.0 เมตร
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กลไกขับเคลื่อนก�รดำ�เนินก�รฝึก

 กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 

(บกปภ.ช.) จัดให้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ

และคณะอนุกรรมการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx 2019) และมีการจัดการ

ประชุมวางแผนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) เพื่อหารือ 

กรอบการฝึกฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การฝึกที่ได ้

ก�าหนดไว้ โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการฝึกการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการพ.ศ.2562 

(IDMEx 2019) จ�านวน 4 คณะ คือ

  อนุกรรมการด้านการจัดทำา

  สถานการณ์ฝึกและแนวทางการประเมินผล

 มีหน้าที่ก�าหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์ ประเด็นเนื้อหา 

ภาคส่วนที่ควรเข้าร่วมการฝึก พร้อมทั้งจัดท�าข้อมูลโจทย์

สถานการณ์สมมติ รวมท้ังประเด็นค�าถามในรูปแบบต่าง ๆ  

ส�าหรบัใช้ในการฝึกให้สอดคล้องกบักรอบการฝึกและแผนงาน 

ที่คณะกรรมการอ�านวยการก�าหนด ตรวจสอบความสมจริง  

และความเป็นไปได้ตามหลักทางวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย

และแผนว ่าด ้วยการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ทีเ่ก่ียวข้องของสถานการณ์สมมตทิีก่�าหนด พร้อมทัง้ประสาน

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะอนุกรรมการด้านการออกแบบ

และควบคุมการฝึก ก�าหนดแนวทาง วางแผนการจัดระบบ

การประเมินผลการฝึก และรายละเอียดการประเมินผล

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  

พ.ศ. 2562 เช่น กระบวนการฝึก ความรู้ ความเข้าใจของผู้รับ

การฝึก และภาพรวมการฝึก พร้อมจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรับผู้ประเมินผลการฝึก 

      อนุกรรมการด้านการออกแบบ
               และควบคุมการฝึก

 มีหน้าท่ีออกแบบกระบวนการจัดการฝึกและก�าหนด 

รูปแบบการควบคุมการฝึกให้ครอบคลุมเหมาะสม วางแผน

การจัดกระบวนการและด�าเนินการควบคุม ตรวจสอบ

ความสมจริง และความเป็นไปได้ตามหลักวิชาการ ระเบียบ 

กฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ทีเ่กีย่วข้องของสถานการณ์สมมตทิีก่�าหนด พร้อมทัง้ประสาน 

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะอนุกรรมการด้านการจัดท�า

สถานการณ์ฝึกและแนวทางการประเมินผลการฝึก

      อนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
       สร้างการรับรู้

 มหีน้าทีจั่ดท�าแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรบัรู ้

และความเข้าใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ด�าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ และจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การฝึก

ผ่านสือ่มวลชนแขนงต่าง ๆ  ตลอดจนช่องทางการสือ่สารอืน่ ๆ  

จนถึงระดับชุมชน หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และ 

นักท่องเที่ยวรับทราบถึงการฝึก 

 ผลกระทบในเบ้ืองต้นพบว่า ระบบการสื่อสารหลัก

ทุกชนิดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้การได้ ระบบ

สาธารณูปโภคตลอดแนวชายฝั ่งทะเลอันดามันในระยะ  

2 กิโลเมตร ถูกตัดขาด มีประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจ�านวนมากได้รับบาดเจ็บและ

สูญหายจ�านวนมาก มีเด็กจ�านวนหนึ่งกลายเป็นเด็กก�าพร้า 

จากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ และคลืน่สนึามยิงัได้สร้างความเสยีหาย 

ต ่อพื้นที่และระบบนิ เวศตลอดแนวชายฝ ั ่ งทะเลไทย 

ด้านอันดามัน ส ่วนมูลค ่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

ยังไม่สามารถประเมินได้

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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      อนุกรรมการด้านระบบเทคโนโลยี
      สารสนเทศและการสื่อสาร

 มีหน้าที่ออกแบบระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับกระบวนการ 

จดัการฝึกและรปูแบบการควบคมุการฝึก สนบัสนนุ ประสานการสนบัสนนุระบบเครือ่งมอื อปุกรณ์ และบคุลากร ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562

  การฝึกครั้งนี้เป็นการทดสอบแผนเผชิญเหตุ การประสานงาน รวมทั้งการบูรณาการการปฏิบัติของภาคีเครือข่าย 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตในการฝึกครอบคลุมภารกิจ 11 ด้านประกอบด้วย 

1. การติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยสึนามิ รวมถึงการยืนยันการสิ้นสุดคลื่นสึนามิ

2. การอ�านวยการในการอพยพ

3. การจัดการศูนย์พักพิงรองรับการอพยพ

4. การสถาปนาระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน

5. การประเมินผลกระทบจากสึนามิและความจ�าเป็นเร่งด่วนในการจัดการ

6. การค้นหาช่วยเหลือ กู้ภัย และการปฏิบัติการทางการแพทย์

7. การจัดการผู้พลัดหลง สูญหาย และการจัดการศพผู้เสียชีวิต

8. การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน และการสื่อสารสาธารณะ

9. การประสานกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

10. การด�าเนินการเกี่ยวกับประชาชนจิตอาสา และการจัดการโรงครัวพระราชทาน

11. การฟื้นฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงแหล่งโบราณสถาน

ขอบเขตในก�รฝึก

รูปแบบก�รฝึก

                การฝึกบนโต๊ะ (Tabletop Exercise : TTX) 

 ระหว่างวนัที ่27-28 มถินุายน 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล 

ภูเก็ต โภคีธรา อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมี

หน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องตามกองบัญชาการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนเผชิญเหตุสึนามิของ

จังหวัด 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ระดับจังหวัด อ�าเภอ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เครอืข่ายภาคประชาชน และ

ภาคเอกชน เข้าร่วมการฝึก 
 
            
                     การฝึกเฉพาะหน้าที่ 

               (Functional Exercise : FEX) 

 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์จังหวัด 6 จังหวัดชายฝั ่งทะเลอันดามัน และ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหน่วยงาน/องค์กร  

ทีเ่ก่ียวข้องในการเผชญิเหตสุนึาม ิประกอบด้วยกองบญัชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองบัญชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า และ 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 6 จังหวัดชายฝั ่งทะเล

อันดามัน ศูนย์ประสานงานของหน่วยงานต่างประเทศ  

องค์การระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม 

(HADR) เข้าร่วมการฝึก

ภาพที่ 1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 
: การฝึกเฉพาะหน้าที่ (FEX) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         การฝึกปฏิบัติ (Drill) 

 

 ระหว่างวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือน�้าลึก ต�าบลวิชิต อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยการฝึกปฏิบัติ 

ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 3.1	 การฝึกปฏบิตัด้ิานการแจ้งเตอืนภยัและการอพยพไปยงัพืน้ทีป่ลอดภยั มกีารฝึกระหว่างวนัที ่24-25 มิถนุายน 

2562 ณ พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ตามที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นผู้ก�าหนด

 3.2	 การฝึกปฏิบัติ	6	สถานี	ระหว่างวันที่	3-6	กรกฎาคม	2562 ณ ท่าเทียบเรือน�้าลึก ต�าบลวิชิต อ�าเภอเมืองภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต

การฝึกการป้องกัน
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ภาพที่ 2 สถานที่ฝึกปฏิบัติ 6 สถานี

สถานีฝึกจ�านวน 6 สถานี ประกอบด้วย

  สถานีที่ 1 : ศูนย์อ�านวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ. จอส. พระราชทาน)

  สถานีที่ 2 : ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราว

  สถานีที่ 3 : การแพทย์และสาธารณสุข การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และการส่งกลับ

  สถานีที่ 4 : ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ ที่เกิดเหตุ (Incident Command Post : ICP)

  สถานีที่ 5 : จุดระดมทรัพยากร

  สถานีที่ 6 : การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล ทางอากาศ และภาคพื้น
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ตารางที่ 1 แสดงวงจรการประเมินผล ตามระยะเวลา และวัตถุประสงค์

ส่วนที่

แนวคิดและก�รประเมินในรูปแบบซิป

(CIPP Model)
 การประเมิน มีหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับความต้องการ

ของผู้ประเมินว่าจะประเมินอะไร เช่น การประเมินแบบ 7s 

(7s Model) การประเมินแบบ 4 M (4 M Model) และ 

การประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นต้น ซึ่งการประเมิน 

แบบ7s และการประเมินแบบ 4 M ทั้งสองแบบเป็นที่นิยมใช ้

ในการประเมินองค์กร ในภาคธรุกจิ โดยทีก่ารประเมนิจะเน้น

ผลลัพธ์เพื่อตอบค�าถามในเรื่องของการลงทุนและผลก�าไร 

เป็นส�าคญั ส่วนการประเมนิแบบซปินัน้ นยิมใช้ในการประเมิน

โครงการต่าง ๆ ในเชิงสาธารณะ หรือโครงการที่ด�าเนินการ 

โดยหน่วยงานภาครฐั อย่างไรกต็าม ในการประเมนิจะขึน้อยูก่บั 

ผู้ประเมินว่าจะเลือกใช้รูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับ

ลักษณะโครงการ และวตัถุประสงค์อย่างไร ท้ังนี ้อาจประยกุต์

ใช้เข้ากบัแนวคดิการประเมนิโครงการทัง้ระบบ ประกอบด้วย 

การประเมินต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า

การประเมิน ระยะเวลา วัตถุประสงค์

ต้นน�้า ก่อนด�าเนินโครงการ

(Ex-ante Evaluation)

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการด�าเนินโครงการ 

ช่วยในการตัดสินอนุมัติโครงการ

กลางน�้า ระหว่างด�าเนินโครงการ

(Formative Evaluation/

Mid-Term Evaluation)

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินโครงการ 

ตามแผนงาน ผลการประเมินน�ามาใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ ์  หรือเป ็นบทเรียนส� าหรับ 

การด�าเนินโครงการอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ปลายน�้า สิ้นสุดโครงการ

(Summative Evaluation)

เพ่ือประเมินและสรุปผลโครงการ ผลการประเมิน

น�าไปสู ่การตัดสินใจ ยุติโครงการ หรือขยาย

โครงการต่อ หรือน�าบทเรียนไปใช้ประโยชน์ใน

โครงการอื่นที่คล้ายคลึงกัน

สิ้นสุดโครงการไปแล้วระยะหนึ่ง

(Ex-post Evaluation)

ผลจากการประเมินน�าไปสู่การให้ข้อเสนอในการ

ด�าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในอนาคต และน�าไปใช้ส�าหรบัการวางแผนในระดบั

มหภาคได้

การฝึกการป้องกัน
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 จากตารางข้างต้นเมื่อพิจารณาถึงการประเมินผลจะมี

ช่วงเวลาของการประเมนิผลโครงการ เพือ่จ�าแนกประเภทของ

การประเมินผลโครงการโดยละเอยีดแล้ว  เราสามารถจ�าแนก

ได้ว่าการประเมินผลโครงการ มี 4 ระยะดังต่อไปนี้

 1)  การประเมินผลโครงการก่อนการด�าเนินงาน

โครงการ (Pre-evaluation) หรือการประเมินต้นน�้าเป็น 

การประเมินว่ามีความจ�าเป็นและความเป็นไปได้ในการ

ก�าหนดให้มีโครงการหรือแผนงานน้ัน ๆ หรือไม่ บางคร้ัง

เรียกการประเมินผลประเภทนี้ว่า การศึกษาความเป็นไปได้ 

(Feasibility Study) หรือการประเมินความต้องการที่จ�าเป็น 

(Need Assessment)

 2) การประเมินผลโครงการขณะด�าเนินงานโครงการ 

(On-going Evaluation) หรือการประเมินกลางน�้า เป็นการ

ประเมินผลโครงการเพื่อติดตามความก ้าวหน ้าของ 

การด�าเนินงาน (Monitoring) และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ

 3) การประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการด�าเนินงาน 

โครงการ (Post-evaluation) หรือการประเมินปลายน�้า 

เป็นการประเมินว่าผลของการด�าเนินงานนั้น เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้หรือไม่

 4)  การประเมินผลกระทบจากการด�าเนินโครงการ 

(Impact Evaluation) เป็นการประเมนิผลโครงการ ภายหลงั 

จากการส้ินสุดการด�าเนินโครงการหรือแผนงาน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ตรวจสอบผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิข้ึน ซ่ึงอาจ

จะได้รับอิทธิพล จากการมีโครงการหรือปัจจัยอื่น ๆ 

	 จากการประเมินผลโครงการตามช่วงเวลาในระยะ	

ก่อน	ขณะ	และหลงั	การด�าเนนิโครงการ	รวมถงึการประเมนิ

ผลกระทบของโครงการเป็นการประเมนิทีม่คีวามสอดคล้อง

กับรูปแบบการประเมินแบบซิป	 หรือ	 CIPP	Model	 

ซึง่เป็นรปูแบบการประเมนิทีน่ยิมใช้ในการประเมนิโครงการ

สาธารณะหรือหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและ

ผลลัพธ์ของโครงการมากกว่าผลก�าไร	

 CIPP Model เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการ 

ต่อเนือ่ง มจีดุเน้นทีส่�าคญั คอื ใช้ควบคูก่บัการบรหิารโครงการ 

เพื่อหาข้อมูลประกอบ การตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

วัตถุประสงค์การประเมิน คือ การใช ้สารสนเทศเพื่อ 

การตัดสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท�างานระหว่าง

ฝ่ายประเมนิกบัฝ่ายบริหารออกจากกนัอย่างเด่นชดั กล่าวคือ 

ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ ระบุ จัดหา และน�าเสนอสารสนเทศให้

กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีเรียกหาข้อมูล และ

น�าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อด�าเนิน

กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อป้องกัน 

การมอีคตใินการประเมนิ และได้แบ่งประเดน็การประเมินผล 

ออกเป็น 4 ประเภท คือ

             การประเมินด้านบริบทหรือ
    สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) 

 เป็นการประเมินให้ได้ข้อมูลส�าคัญ เพื่อช่วยในการ

ก�าหนดวตัถปุระสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ 

เป็นการตรวจสอบว่าโครงการที่จะท�าสนองปัญหาหรือ 

ความต้องการจ�าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของ

โครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

หรอืนโยบายหน่วยเหนอืหรอืไม่ เป็นโครงการทีม่คีวามเป็นไปได้  

ในแง่ของโอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ 

หรือไม่เป็นต้น

 การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตัดสิน 

เกีย่วกบัเรือ่งโครงการควรจะท�าในสภาพแวดล้อมใด ต้องการ

จะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือต้องการบรรลุวตัถปุระสงค์เฉพาะ

อะไร เป็นต้น

                      การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือ
       ปัจจัยป้อน (Input Evaluation: I) 

 เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของ

โครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากร

ที่จะใช้ในการด�าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร 

วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด�าเนินงาน 

เป็นต้น
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 การประเมนิผลแบบนีจ้ะท�าโดยใช้เอกสารหรอืงานวจัิย

ท่ีมีผู้ท�าไว้แล้ว หรือใช้วิธีการวิจัยน�าร่องเชิงทดลอง (Pilot  

Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ผู ้เชี่ยวชาญ  

มาท�างานให้ อย่างไรก็ตาม การประเมินผลน้ีจะต้องส�ารวจ 

สิง่ทีม่อียูเ่ดมิก่อนว่ามอีะไรบ้าง และตดัสนิใจว่าจะใช้วธิกีารใด 

ใช้แผนการด�าเนินงานแบบไหน และต้องใช้ทรัพยากรจาก

ภายนอก หรือไม่

 
           การประเมินกระบวนการ 
                (Process Evaluation : P) 

 เป็นการประเมินระหว่างการด�าเนินงานโครงการ  

เพือ่หาข้อบกพร่องของการด�าเนนิโครงการ และใช้เป็นข้อมลู

ในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้การด�าเนินการช่วงต่อไป 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม 

เวลา ทรัพยากรที่ใช้ ภาวะผู้น�า การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน  

การประเมนิกระบวนการนี ้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ

ค้นหาจดุเด่น หรอืจดุแขง็ (Strengths) และจดุด้อย (Weakness) 

ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มักจะไม่สามารถศึกษาได้

ภายหลังจากส้ินสุดโครงการแล้ว การประเมินกระบวนการ 

จะมีบทบาทส�าคัญในเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะๆ 

เพื่อการตรวจสอบการด�าเนินของโครงการโดยทั่วไป  

การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ

 3.1) เพื่อการหาข้อบกพร่องของโครงการ ในระหว่าง

ที่มีการปฏิบัติการ หรือการด�าเนินงานตามแผนนั้น

 3.2) เพ่ือหาข้อมลูต่าง ๆ  ท่ีจะน�ามาใช้    ในการตดัสนิใจ 

เกี่ยวกับการด�าเนินงานโครงการ

 3.3) เพือ่การเกบ็ข้อมลูต่าง ๆ  ทีไ่ด้จากการด�าเนนิงาน

โครงการ

       การประเมินผลผลิต 
       (Product Evaluation : P) 

 เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ/เป้าหมาย 

ท่ีก�าหนดไว้ รวมท้ังการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก 

ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผลเรื่อง 

ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/

แผนงาน/โครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาวะ

แวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการร่วมด้วย 

 จะเหน็ได้ว่าการประเมนิแบบ CIPP เป็นการประเมินที ่

ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบทัง้หมด ซ่ึงผู้ประเมินจะต้อง

ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 

ก�าหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด ก�าหนดแหล่งข้อมูล  

ผู้ให้ข้อมูล ก�าหนดเคร่ืองมือการประเมิน วิธีการที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ก�าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล 

และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิิ
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CIPP Model

 การประเมินผลผลิตเป็นการวัดและการแปลผลการ

ปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้ว่าบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการหรือไม่  

และสมควรทีจ่ะด�าเนนิโครงการต่อไปหรอืไม่ หรอืจะปรับปรุง

เปล่ียนแปลงโครงการอย่างไร จงึจะท�าให้โครงการด�าเนนิงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุถึงวัตถุประสงค์ 

ทีไ่ด้ก�าหนดไว้อย่างสมบรูณ์มากทีส่ดุ เพือ่ให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ 

ระหว่างรูปแบบของการประเมินผลแบบ CIPP กับประเภท

ของการตัดสินใจ จึงสามารถสรุปรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้้

การประเมินผล

สภาพแวดลอม
เพื่อการกำหนดทิศทาง

และวัตถุประสงคโครงการ

การประเมินผล

ขอมูลนำเขา
เพื่อเลือกแนวทางใน

การดำเนินงานโครงการ

การประเมินผล

กระบวนการ

เพื่อการนำ

โครงการไปปฏิบัติ

การประเมินผลงาน

ขอมูลยอนกลับ

เพื่อปรับปรุงพัฒนา

หรือเลิกลมโครงการ

ภาพที่	3	รูปแบบการประเมินแบบ CIP Model

ภาพที่	4	ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการประเมินผลกับประเภทของการตัดสินใจ
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CIPP

Evaluation Roles Formative evaluation Summative evaluation

Context ประเมินเพื่อแนะน�าว่าเป้าหมายของ

โครงการจะเป็นเช่นใด

ประเมนิว่าเป้าหมายโครงการสอดคล้องกับ 

ความต้องการ สภาพปัญหา และบรบิทอ่ืนหรอืไม่

Input ประเมินเพื่อแนะน�าว่าโครงการควรจะเป็น

อย่างไร พร้อมแผนงาน

ประเมินว่าโครงการและแผนงานมีศักยภาพ

ที่จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ (เปรียบเทียบกับ

โครงการอื่น)

Process ประเมินเพื่อแนะน�าเร่ืองการน�าแผนงานไป

ปฏิบัติ (ตลอดช่วงเวลา)

ประเมินว่าโครงการด�าเนินการไปตามแผน 

หรือไม่

Product ประเมินเพื่อแนะน�าว่าควรเดินหน้าต่อ ปรับ

เปลี่ยน ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ

ประเมินว่าผลลัพธ์และผลข้างเคียง 

บรรลุเป้าหมาย หรือไม่ และที่เป็นเช่นนั้น

จะเชื่อมโยงกับ CIPP อย่างไร

ตารางที่	3	การประเมินแบบชิป

 ส�าหรับการประเมินการฝึกการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 (IDMEx 2019)  

เป็นการประเมนิการด�าเนนิงานก่อนฝึก ขณะฝึก และหลังการฝึก 

ที่ต้องการประเมินประสิทธิภาพองค์ประกอบในการฝึก เช่น

บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร กระบวนการฝึก และ 

ผลลัพธ ์สุดท ้ายดังนั้นตัวแบบของการประเมินการฝ ึก 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจึงสามารถใช้แนวคิดการ

ประเมินแบบต้นน�้า กลางน�้าและปลายน�้า เป็นแนวคิดหลัก 

และน�ารูปแบบการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model มา

ใช้ในการประเมนิการฝึกดังกล่าว ซ่ึงจะกล่าวถึงในล�าดบัต่อไป

การพัฒนา CIPP โดย Stuffebleam

Type of Evaluation Evaluation Questions

Context Evaluation What needs to be done?

Input Evaluation How should it be done?

Process Evaluation Is it being done?

Product Evaluation Is it succeeding?

ตารางที่	2	การพัฒนา CIPP โดย Stufflebeam

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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ส่วนที่

ก�รประเมินผล
ก�รฝึกก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

 ภายหลังการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบบูรณาการ พ.ศ.2562 (IDMEx 2019) ส ่วนวิจัย 

และพัฒนา ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ร่วมกบัส่วนวเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ ศนูย์อ�านวยการ 

และบรรเทาสาธารณภัย ได้ด�าเนินการประเมินผลการฝึก

ในลักษณะของการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action 

Review : AAR) 

วัตถุประสงคข์องก�รประเมิน

 เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการการฝึกและกิจกรรมการฝึกเกี่ยวกับระบบ/กลไก ดังนี้

    แผนเผชิญเหตุ สึนามิระดับจังหวัดของ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา 

ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล

    กระบวนการแจ้งเตอืนภัย และอพยพประชาชน การบญัชาการเหตกุารณ์ การประสานการปฏบิตั ิการจดัการ

ผลกระทบ และบรรเทาทุกข์

    การประสานงาน การสั่งการ ในการจัดการภาวะฉุกเฉินของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แห่งชาต ิและกองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ(ส่วนหน้า) ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์จงัหวดัทัง้ 6 จงัหวดั 

ชายฝั่งทะเลอันดามัน

    การบูรณาการการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร เครื่องมือ ก�าลังพล ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจิตอาสา 

ภาคประชาชน ในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

แนวคิดและวิธีก�รประเมินผลก�รฝึก

 การประเมินครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินในรูปแบบต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า และรูปแบบการประเมิน 

แบบซปิ (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam)  โดยใช้วธิกีารประเมนิด้วยการสัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) 

จากบุคคลที่มีส่วนส�าคัญในการจัดการฝึกดังกล่าว จ�านวน 10 ท่าน

4
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นายสันติ บุษบงทอง

นางสาวเภาร�าไพ จรรยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย

บุคล�กรที่ให้ก�รสัมภ�ษณ์

นายประเสริฐ นิมมานสมัย
ผู้อ�านวยการส่วนวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ 
ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย

นายดุสิต พงศาพิพัฒน์
ผู้อ�านวยการส่วนการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวสุจินต์พร ผานุการณ์
ผู้อ�านวยการส่วนข้อมูลสาธารณภัย
ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม
ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย

นายพงษ์ศักดิ์ ธีรกิตติวัฒนา นายกฤชเพชร เพชรบูรณิน
ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการป้องกัน
สาธารณภัย

นายธนบดี ครองยุติ
ผู้อ�านวยการส่วนเทคโนโลยีและ
การสื่อสารเพื่อการเตือนภัย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

นายสุวัฒน์ พลับเพลิง
รักษาการผู้อ�านวยการ
ส่วนปฏิบัติการเตือนภัย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

หัวหน้าส�านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและส่งเสริม
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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ประเด็น ในก�รสัมภ�ษณ์

 ประเด็นในการสัมภาษณ์ จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ภาพรวม/ ความพร้อมก่อนการฝึกซ้อม 2) ความพร้อมด้านบุคลากร/ 

งบประมาณ/ การบริหารจัดการ 3) กิจกรรมการฝึก ซึ่งประกอบด้วย การฝึกบนโต๊ะ (Tabletop Exercise : TTX) การฝึก

เฉพาะหน้าที ่(Functional Exercise : FEX) และการฝึกปฏบิตั ิ(Drill) และ 4) ผลทีไ่ด้รบัจากการฝึก ซึง่สามารถอธบิายหลักการ 

ในการประเมินผลการฝึกดังกล่าวได้ดังแผนภาพที่ 5

ก�รประเมินภ�พรวม/
คว�มพร้อมก่อนก�รฝึก (Context)

 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ

บูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนา

มิ ด�าเนินการระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2562 

โดยรูปแบบการฝ ึกก�าหนดให ้ เป ็นการฝ ึกการจัดการ

สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่ (ระดบั 4) ตามแผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ภายใต้

สถานการณ์สมมติกรณีการเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทร

อินเดีย

 การประเมนิ ได้น�าหลกัการเกีย่วกบักระบวนการจดัการ

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภารกิจ/กิจกรรม

หลักที่ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ มาเป็นแนวทางในการ

ประเมนิการฝึกในภาพรวมภายใต้แนวคดิการประเมนิแบบซปิ 

ซ่ึงการประเมินในบริบทที่ 1) เกี่ยวกับภาพรวม/ความพร้อม

ก่อนการฝึก (context) จะพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้อง

ด�าเนนิการทางด้านการวางแผนการฝึก (Establishing the Base) 

และการพัฒนารูปแบบการฝึก (Exercise Development)  

เป็นหลัก

 จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้องในการจดัการฝึก 

พบประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 การเตรียมความพร้อมของกระบวนการทางธุรการ 

“ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู ้ที่มีส ่วน

เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเพื่อทบทวนแผนต่าง ๆ โดยเฉพาะ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการประเมิน 

ความจ�าเป็นในการฝึกซ้อม การประเมนิศกัยภาพของหน่วยงาน 

หลักที่จัดและหน่วยงานที่เข ้าร ่วมการฝึกซ้อมทางด้าน

ทรัพยากร ทักษะ งบประมาณ บุคลากร เงื่อนไขเวลา  

สิ่งอ�านวยความสะดวกในการสนับสนุนการฝึกซ้อม นอกจาก

น้ียังหารือในประเด็นการก�าหนดประเภทของภัย พื้นที่ 

ขอบเขตและรูปแบบของการฝึก วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของการฝึก ซ่ึงมีกลไกในการด�าเนินการที่ชัดเจน ผ่านคณะ

กรรมการอ�านวยการและคณะอนุกรรมการจัดการฝึก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่  

1) การจัดท�าสถานการณ์ฝึกและแนวทางการประเมินผล  

2) การออกแบบและควบคุมการฝึก 3) การประชาสัมพันธ์

สร้างการรับรู้ และ 4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีเจ้าหน้าที ่

ของศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัยร ่วมอยู ่ด ้วย”  

(ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการ

บรรเทาสาธารณภัย)
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ภาพที่	5 แผนภาพแสดงการแปลงโครงการสู่การประเมินผลการฝึก

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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 การพัฒนาและจัดท�ารูปแบบการฝึก
 นายสันติ บุษบงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช�านาญการ ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า  
“ในการจัดท�ากรอบการฝึกซ้อม IDMEx 2019 ครั้งนี้ ได้มี
การเตรียมการในส่วนของการจัดท�ารูปแบบการฝึกซ้อม 
ตามหลกัการเช่นทีเ่คยท�ามาโดยประเภทภยัทีจ่ะฝึกถกูก�าหนด
โดยผู้บริหารให้จัดการฝึกซ้อมภัยสึนามิ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งมีส่วนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น 
หน่วยหลักได้ด�าเนินการยกร่างรูปแบบการฝึกเพื่อน�าไป
ประชมุหารอืร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในศนูย์อ�านวยการ
บรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานส่วนกลาง ส�านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัในพืน้ท่ี โดยมกีารถอดบทเรยีน
จากการฝึกที่ผ่านมา การประเมินศักยภาพของหน่วยงาน         
ความต้องการที่แท้จริงในการฝึกซ้อม และการก�าหนด
วตัถปุระสงค์ของการฝึกซ้อม หลงัจากนัน้กจ็ะน�าวตัถุประสงค์
มาเป็นตวัตัง้ในการก�าหนดขอบเขต และรปูแบบของกจิกรรม
การฝึก ตลอดจนถึงการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม 
การฝึก สถานที่ งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ” 

 นายดสุติ พงศาพพิฒัน์ ผูอ้�านวยการฝึกการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย 
กล่าวว่า “ได้มกีารวางแผนและก�าหนดกลไกในการด�าเนนิงาน
โดยมกีารแต่งตัง้คณะอนกุรรมการฯ เฉพาะด้านข้ึนเพือ่ให้เกดิ   
ความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน และมคีณะท�างานอ�านวยการ
เป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุนทางธุรการให้กับคณะ
อนุกรรมการทุกคณะ ซึ่งได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพลเรอืน ทหาร 
จิตอาสา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพื้นที่ 
ที่ฝึก และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศทางด้าน
การให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม เช่น AHA Center และ 
UN” 

 นายสันติ บุษบงทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในส่วนของ 
การพัฒนาและจัดท� า รู ปแบบการฝ ึ กจะอยู ่ ภาย ใต  ้
คณะอนกุรรมการออกแบบและควบคมุการฝึกซึง่มผีูอ้�านวยการ 
กองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธาน
ได้มกีารจดัประชมุคณะอนกุรรมการออกแบบและควบคมุการฝึก 
ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั โดยเชญิผูป้ฏบิตังิานตามค�าสัง่คณะอนกุรรมการฯ 
และผูท้ีเ่กีย่วข้องร่วมกนัออกแบบกระบวนการฝึก การก�าหนด
ขอบเขตการฝึก ก�าหนดเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์การฝึก 
การจดัท�าค�าบรรยายสถานการณ์สมมต ิการจดัท�ารายละเอียด
เหตุการณ์หลักและเหตุการณ์รอง และการจัดท�ารายการ
แนวทางปฏิบัติที่คาดหวัง”

 ปัญหา อปุสรรค และการแก้ไข ในช่วงของการวางแผน 
การฝึก และการพฒันารปูแบบการฝึก พบประเดน็ปัญหา ดงันี้

 นายสันติ บษุบงทอง กล่าวถึงปัญหาท่ีพบในการพฒันา
รูปแบบการฝึกว่า “โครงสร้างของคณะท�างานด้านการเขียน
โจทย์ ยังขาดองค์ประกอบที่เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกีย่วข้องร่วมในการจดัท�าโจทย์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีในระดบั
พ้ืนท่ี เช่น เจ้าหน้าท่ีของส�านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ทั้ง 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน และ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 2 ศูนย์ 
ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมในการจัดท�าโจทย์ และบางท่านที่มาร่วม
ในการจัดท�าไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจัดท�าได้จนเสร็จ
สมบูรณ์ โดยในส่วนตัวมองว่าคนในพ้ืนท่ีเป็นบุคคลส�าคัญใน
การจัดท�าโจทย์เนือ่งจากจะทราบสภาพพ้ืนที ่สถานการณ์ภยั 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการจดัท�าโจทย์การฝึกให้มคีวามถกูต้องตาม
ข้อเท็จจริง และมีความสมจริงของสถานการณ์ มากยิ่งขี้น”

 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ผู้อ�านวยการกองส่งเสริม
การป้องกันสาธารณภัย ได้กล่าวว่า “ในคณะท�างานจัดท�า
โจทย์การฝึกได้ก�าหนดให้มีเจ้าหน้าที่จากส�านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัทีอ่ยูน่อกเขตพืน้ทีก่ารฝึก เช่น 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคอีสานเข้ามาร่วมในการออกแบบด้วย 
เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ต่างพืน้ที ่รวมทัง้ไม่ให้
เกิดการอคติในการก�าหนดโจทย์ ซ่ึงมองว่าเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ไปพร้อมกับการฝึกซ้อมครั้งนี้ ทั้งนี้ หากจะมองว่าเป็นปัญหา
น่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลาซ่ึงมีน ้อยเกินไป 
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน”
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 นายสันติ บุษบงทอง ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงปัญหาและ

ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการจัดท�าโจทย์ว่า “การประสาน

งาน หรือการประชุมหารือระหว่างคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท�าโจทย์การฝึกน้อยเกินไป โดยเฉพาะคณะท�างาน

ด้านการจัดท�าสถานการณ์ คณะท�างานด้านการควบคุม 

สถานการณ์ฯ และคณะท�างานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะท�างานต่าง ๆ จึงท�าให้เกิดปัญหาในการฝึก เช่น  

ความไม่เข้าใจในรายละเอยีดการฝึก การทีไ่ม่ได้มกีารจดัเตรยีม 

วัสดุ อุปกรณ์ไว้ส�าหรับการฝึกในสถานการณ์จริงตามที่โจทย์

ก�าหนด เป็นต้น นอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนโจทย์การฝึก 

ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันหรือตามนโยบาย 

ผู้บริหาร ซึ่งท�าให้ผู้ออกแบบการฝึก ต้องมีความพร้อมและมี

ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน และออกแบบสถานการณ์

การฝึกให้เหมาะสมตามนโยบาย เช่น ในการฝึก IDMEx ครัง้นี้ 

ผู้บริหารมีนโยบายให้เพิ่มการฝึกปฏิบัติด้านการแจ้งเตือนภัย

และการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย ผู้ออกแบบการฝึกจะต้อง

ประสานงานกบัศนูย์เตอืนภยัฯ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ  

เพื่อออกแบบสถานการณ์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้น

ภาพที่	6	ประชุมหารือคณะท�างานจัดท�าโจทย์

 ในการฝ ึกครั้ งต ่อ ไปควรจะมีการปรับ เปลี่ ยน
กระบวนการ Methodology ใหม่ เช่น คณะท�างานแต่ละ
คณะควรจะมอีงค์ประกอบและหน้าทีอ่ย่างไร รวมไปถงึขัน้ตอน 
ของการฝึกตั้งแต่เริ่มจัดท�าร่างกรอบการฝึก ควรจะมีการ
ประชมุวางแผน การประชมุกลุม่ย่อยของแต่ละคณะ และควร
จะมีการน�าผลการประชุมของแต่ละคณะมาร่วมประชุม
วางแผนในองค ์ประชุมของคณะใหญ่อีกครั้ ง  เพื่อให  ้
รบัทราบความคบืหน้าของแต่ละคณะ ซึง่จะท�าให้กระบวนการ
ท�างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

KNOWLEDGE CORNER
ขั้นตอนการออกแบบการฝึก (Exercise Design Steps)

 การออกแบบการฝึกเปรยีบเหมอืนการเขยีนบทเพือ่ให้นักแสดงสามารถเล่นได้ตามบทบาททีถู่กต้อง รวมทัง้ตดัสนิใจ 

ได้อย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขเวลาที่ก�าหนด ในการออกแบบการฝึกบนโต๊ะ (Tabletop Exercise : TTX) การฝึก 

เฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) และการฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX) มีขั้นตอน 

การด�าเนนิการ 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. การประเมินความต้องการ / ความจ�าเป็นในการฝึก  
(Assess Needs) เพื่อเป ็นข ้อมูลในการระบุป ัญหา 
วัตถุประสงค์ และภารกิจด้านต่าง ๆ ท่ีต้องการฝึก โดย 
หน่วยงานที่จะจัดการฝึกต้องมีการทบทวนแผนฉุกเฉินของ
หน่วยงานว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องการได้รับการแก้ไขปรับปรุง 
รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับภัยที่เป็นความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ท่ีจะต้องจัดการ พื้นที่ใดบ้างที่เสี่ยงต่อภัย ภารกิจหน้าที่  
หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก เป้าประสงค์ และศักยภาพของ 

การฝึก การถอดบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) ซึ่งจะ
ท�าให้ทราบประเด็นเกี่ยวกับภัยที่มีความส�าคัญอันดับแรก 
ปัญหาที่ต้องแก้ไข ทักษะที่ต้องฝึกเพิ่มเติม ภารกิจที่บกพร่อง 
การน�าบทเรียนที่ผ่านมามาใช้ในการฝึกครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ยังไม่มีการทดสอบ ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนของแผน
เผชญิเหตุ /แผนฉุกเฉิน/มาตรฐานการปฏบิติั (SOP) การซกัซ้อม 
บทบาทหน้าทีต่่าง ๆ  ให้ชดัเจนขึน้ และความจ�าเป็นในการฝึก
ที่มีลักษณะเฉพาะด้าน

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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2. การก�าหนดขอบเขตก่อนการฝึก (Define the Scope) เป็นการน�าผลที่ได้จากข้อ 1 มาวิเคราะห์เพื่อจัดล�าดับ 

ความส�าคัญของประเด็นความต้องการในการฝึก โดยพิจารณาในปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ศักยภาพบุคลากร

และทรพัยากร ความร้ายแรงของปัญหา ขดีความสามารถของการฝึกในการแก้ไขปัญหา ทกัษะและประสบการณ์ของผูอ้อกแบบ

การฝึก ระยะเวลาในการฝึก ซึง่องค์ประกอบในการก�าหนดขอบเขตการฝึกประกอบด้วย ประเภทของสถานการณ์ฉกุเฉนิ สถานที่ 

ภารกิจ/การปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมการฝึก และประเภทของการฝึก

3. การก�าหนดเป้าประสงค์ของการฝึก (Write a Statement 

of Purpose) ควรต้องมีความชัดเจน ทั้งนี้เพื่อควบคุม 

การฝึกในภาพรวม ซึ่งจะต้องมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นกรอบ

แนวทาง /ภาพรวมในการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึก  

2) เป็นทีม่าทีแ่สดงถึงความจ�าเป็นท่ีต้องฝึกซ้อม 3) ใช้ประโยชน์ 

ในการสื่อสารแผนต่าง ๆ ต่อสื่อมวลชน

4. การก�าหนดวัตถุประสงค ์ในการฝ ึก (Define  

Objective) ควรสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการฝึก  

แต่จะมรีายละเอยีดท่ีมุง่เน้นเร่ืองประสิทธภิาพการปฏบิตังิาน

5. การจัดท�าค�าบรรยายสถานการณ์ (Compose  

a Narrative) มีความยาวประมาณ 1-5 ย่อหน้า จะให้

ข้อมูลเฉพาะและสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นประโยคสั้น ๆ 

เพ่ือกระตุ้นให้เกดิความตึงเครียด และแสดงถึงภาวะฉกุเฉนิ
6. การเขยีนเหตุการณ์หลกั และรายละเอยีดของเหตุการณ์ 

(Write Major and Detailed Events) เหตุการณ์หลักจะ

ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของสถานการณ์ท้ังหมดและ

เหตุการณ์ย่อยจะมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมการฝึก 7. การจัดท�ารายการปฏิบัติที่คาดหวัง (List Expected 

Action) การปฏบิติัท่ีคาดหวงัหมายถึง การปฏบิตัหิรอืการ

ตัดสินใจที่ผู้ออกแบบการฝึกต้องการให้ผู้เข้าร่วมการฝึกได้

แสดงออกถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วย

งานหรือบุคคลนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส�าคัญในการเขียน

โจทย์สถานการณ์และการก�าหนดประเด็นในการประเมิน

ผลการฝึก

8. การเตรียมข้อความ/โจทย์สถานการณ์ (Prepare  

Messages) ในการฝึกวทิยากรกระบวนการอาจน�าเสนอโจทย์

สถานการณ์ครัง้ละ 1 ข้อความหรอืมากกว่ากไ็ด้ แต่ละข้อความ

จะสะท้อนเป้าประสงค์เพียงเป้าประสงค์เดียวเท่านั้น

คว�มพร้อมด้�นบุคล�กร 
งบประม�ณ ก�รบริห�รจัดก�ร (Input)
 นายสันติ บุษบงทอง ได้กล่าวถึงมุมมองของหน่วยงาน 
ภายนอกต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ
จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า “หลาย
หน่วยงานเห็นว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในภาคพลเรือน เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว 

โดยมองว่ามีความแตกต่างจากการฝึกในส่วนของภาคทหาร
ในประเดน็ทีก่ารฝึกของพลเรอืนนัน้ จะเน้นทีก่ารประสานงาน 
มากกว่าการสั่งการ เป็นการบูรณาการ Function ต่าง ๆ 
ภายใต้กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นเรื่อง
ที่ท�าได้ยาก เนื่องจากมีความเหล่ือมซ้อนของภารกิจกันอยู ่
อย่างไรก็ตาม หลายหน่วยงาน เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่

อ้างอิงจาก : หนังสือคู่มือการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2555
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการขับเคลื่อน และมองว่าบุคลากรของกรมมีองค์ความรู้ 
ในเรื่องนี้ ในขณะที่หลายหน่วยงานยังไม่มี ซึ่งในประเด็นนี ้
หากเราย ้อนกลับมามองตนเอง จะพบจุดบกพร ่อง 
ของเราเองว่า คนใน ปภ. ก็ยังมีไม่น้อยที่ยังไม่มีองค์ความรู ้
ในเรื่องการฝึก และมีอีกจ�านวนหนึ่งที่ยังยึดติดรูปแบบ
การฝึกแบบเดิมๆ ที่ต้องมีสคริป มีรถออกมาวิ่งตามสคริป  
สั่งให้ออกค่อยออกตามสคริป ซึ่งเป็นแนวคิดเก่าควรจะมีการ
ปรับแนวคิดใหม่”

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการจัดการ
ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่บุคลากรที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
การฝึกอย่างสม�่าเสมอ โดยส่วนการฝึกป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย
และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการจัดการสาธารณภัยให้แก่บุคลากรของกรม ได้จัดให้
มหีลักสูตรการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมทัง้
ได้สอดแทรกเนื้อหา ท่ีเกี่ยวกับการฝึกดังกล่าวไว้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ซึ่งท�าให้
บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีองค์ความ
รู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในระดับหนึ่ง

 นายดุสิต พงศาพิพัฒน์ กล่าวว่า “ในด้านการจัดสรร
งบประมาณส�าหรับการฝึกนั้น เนื่องจากมีการจัดท�ากรอบ
แผนงานทางด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ�าปีงบประมาณ โดยก�าหนดให้มีการฝึกท้ังในส่วนกลาง 
และจังหวัด ดังนั้น เรื่องงบประมาณ จึงอาจจะไม่ใช่ประเด็น
ส�าคัญนัก อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการ	พยายามให้มี
การใช้งบประมาณอย่างครอบคลุมกิจกรรมการฝึกที่มีการ 
บรูณาการกบัหน่วยงานอืน่	ๆ  นอกจากนี ้หน่วยงานอ่ืน ๆ  ก็ได้
ใช้งบประมาณของหน่วยงานในการร่วมการฝึกซ้อมในครัง้นี”้  

 นางสาวสุจินต์พร ผานุการณ์ ผู้อ�านวยการส่วนข้อมูล
สาธารณภัย ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้ข้อคิด
เห็นเกี่ยวกับประเด็น การพัฒนาองค์ความรู ้ด้านการฝึก 
เกี่ยวกับบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า 
“ในปี พ.ศ. 2562 ทางสถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (สพบ.) ได้ร่วมมือกับศูนย์อ�านวย
การบรรเทาสาธารณภัย (ศอ.) จัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยให้ฝึก
ปฏิบัติจริงแก่ผู ้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพทีมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) โดยให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเข้าร่วมในการฝึกทักษะการ
ออกแบบโจทย์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบรูณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) โดยแบ่งผูเ้รยีนออก
เป็น 7 กลุ่ม แยกเป็น 6 จังหวัด กับอีกหนึ่งส่วน คือ บกปภ.ช. 

ภาพที	่7 การเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการฝึกซ้อมการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

ภาพที	่8 บคุลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม
พฒันาองค์ความรูใ้นด้านการฝึกซ้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั หลกัสตูร
การเสริมสร้างศักยภาพทีมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT)

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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กระบวนการจดัท�าโจทย์สถานการณ์ในการฝึกฯ เป็นกระบวน
การเรียนรู้ ซึ่งผู้เขียนโจทย์บางคนอาจจะมีประสบการณ์น้อย 
แต่ทางโครงการก็มีวิทยากรที่คอยให้ค�าปรึกษาแนะน�าให้ข้อ
เสนอแนะ และช่วยแก้ไขโจทย์ให้แก่ผูเ้รยีน ซึง่เมือ่ผูเ้รยีนได้น�า
โจทย์ที่เขียนไปใช้ในการฝึกจริงก็จะเกิดความมั่นใจมากขึ้น” 

 ส�าหรับการบริหารจัดการการฝึก ตามหลักการและ
แนวทางในการจัดการฝึก ซึ่งจะพิจารณาประเมินการฝึก 
ในประเด็นตั้งแต่การวางแผนการฝึก การทบทวนแผน 
การประเมินความต้องการ ประเมินขีดความสามารถ  
การก�าหนดขอบเขตการฝึก การก�าหนดวัตถุประสงค์ เพือ่จดัท�า 
กรอบการฝึก นอกจากนี้ จะพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับ
การก�าหนดกลไกในการขับเคลื่อนแผน เช่น การจัดท�า
ค�าสั่งคณะท�างานในด้านต่าง ๆ และการด�าเนินการฝึก/
กิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ในการฝึกตามกรอบที่ก�าหนด  
ซึ่ งประเด็นจากการสัมภาษณ์นายดุสิต พงศาพิพัฒน ์  
พบว่า “ได้มีการประชุมหารือเพื่อทบทวนกรอบแผนงาน 
ด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�าปีใน
ระดับจังหวัดและระดับชาติ รวมถึงประเด็น การบูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้มีการหารือร่วมกันว่าจะฝึก 
เรื่องอะไร ประเด็นอะไร มีขอบเขต วัตถุประสงค์อะไร  
โดยเฉพาะการก�าหนดวตัถปุระสงค์การฝึก ซึง่เป็นเรือ่งทีส่�าคญั
ทีส่ดุ เพราะจะสามารถน�าไปสูก่ารตอบวตัถปุระสงค์ของโจทย์ 
ในการฝึกต่อไป”

 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขในช่วงการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และการบริหาร
จดัการ นายดสุติ พงศาพพิฒัน์ กล่าวว่า“การก�าหนดห้วงเวลา
ในการฝึกน้อยเกินไป ซึ่งโดยทางทฤษฎีการฝึกที่เป็นทาง 
ภาคสนาม ทางสากลก�าหนดระยะเวลาด�าเนนิการไว้ประมาณ  
18 เดือน แต่การฝึกครั้งนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน 

ซ่ึงมองว่าน้อยเกินไปส�าหรับการฝึกการป้องกันฯ ครั้งนี้ 
จากกรอบการฝึกได้ก�าหนดกรอบการฝึกไว้ประกอบด้วย 
การฝึก TTX การฝึก FEX และการฝึก Drill รวมถึงการฝึก
ระบบการแจ้งเตือนภัย การฝึกอพยพประชาชน จะเห็นได้ว่า
มีกิจกรรมในการฝึกเยอะมาก ท�าให้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง  
แต่อย่างไรก็ตาม กรมฯ ก็ได้พยายามท�าในบริบทของเรา 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดให้ได้มากที่สุด”

 ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวย
การบรรเทาสาธารณภัย ให้ความเห็นว่า“ปัญหาที่พบอีก
ประเด็นคือ ไม่มีระบบการประสานงาน ตลอดถึงการติดตาม
งานคณะท�างานแต่ละคณะ ซ่ึงทางศูนย์อ�านวยการบรรเทา
สาธารณภัยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าควรจะ
ต้องมกีารจดัท�าแนวทางการปฏบิตังิาน (SOP) ส�าหรบัการฝึก
แต่ละด้าน ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินการในส่วนของ EOC แล้ว และ
จะต้องมกีารน�ามาทดลองใช้ในการฝึกครัง้ต่อไปอย่างแน่นอน 
นอกจากนีย้งัมคีวามเหน็ว่าทกุหน่วยงานภายในกรมฯ ควรให้
ความส�าคญัและเข้ามามส่ีวนร่วมในการฝึก เพือ่เป็นการพฒันา
ทักษะ ความรู้ที่สามารถน�าไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริง  
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้”

 ความร่วมมือในการฝึกจากหน่วยงานทุกภาคส่วน  
โดยเฉพาะหน่วยงานภายในกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญอย่างมาก 
นางสาวสุจินต์พร ผานุการณ์ ให้ความเห็นว่า “ยกตัวอย่าง
เหตุการณ์สาธารณภยัทีเ่กดิขึน้จริง เช่น กรณกีารยกระดบัภยั
ของพายุโพดุล ก็ได้มีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 
ท้ังในส่วนกลางและจังหวัด ตรงนี้ในทุก Function ในกรม 
ก็ต้องมาร่วมกันท�างาน เช่น กองคลังก็สามารถลงไปช่วยใน
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกวิธีได้ไม่ใช่ด�าเนินการเพียงแค่
ตรวจสอบอย่างเดียว รวมถึงการท�าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
สนับสนุนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น”
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กิจกรรม/กระบวนก�รฝึก
(Process)

  กจิกรรม/กระบวนการฝึก ประกอบด้วย 1) การฝึกบนโต๊ะ (Tabletop Exercise : TTX) 2) การฝึกเฉพาะหน้าที ่(Functional 

Exercise : FEX) และ 3) การฝึกปฏิบัติ (Drill) ซึ่งประเด็นการประเมินที่พบจากการสัมภาษณ์ มีดังนี้

 1. การฝึกบนโต๊ะ (Tabletop Exercise : TTX) 
  ด�าเนินการระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562  

ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด

ภูเก็ต และกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แห่งชาต ิกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย กรงุเทพมหานคร 

โดยมีหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องตามแผนการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนเผชิญ 

เหตุสึนามิของจังหวัด 6 จังหวัดชายฝั ่งทะเลอันดามัน  

ระดบัจงัหวดั อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เครือข่าย 

ภาคประชาชน และภาคเอกชนเข้าร่วมการฝึก

  นายประเสริฐ นิมมานสมัย ผู้อ�านวยการส่วนวิเคราะห์

และประเมนิสถานการณ์ ศนูย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภยั

กล่าวว่า “การฝึกครั้งนี้มีองค์ประกอบเกี่ยวกับผู้เล่นค่อนข้าง 

สมบูรณ์ คือ มีประธาน เลขานุการกลุ่ม ผู้เล่นจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ทั้งที ่

จังหวัดภูเก็ตและที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ส่วนกลาง ซึ่งผู้เล่นในแต่ละต�าแหน่ง สามารถร่วมการฝึกได้  

มีทั้งในส่วนที่ดี และ ในส่วนที่ต้องปรับปรุง ดังนี้

ประธานกลุ่ม ส่วนใหญ่ผู้ที่เล่นเป็นประธาน จะเป็นบุคคลที ่

ผูว่้าราชการจงัหวดัมอบหมายให้เป็นตวัแทน แต่กส็ามารถเล่น

ในบทบาทแทนผูว่้าราชการจงัหวดัได้เป็นอย่างด ีอย่างไรกต็าม 

เห็นว่าหากเกิดสถานการณ์จริง เกรงว่าผู้เล่นตัวจริงที่ไม่ได้มี

โอกาสเข้าร่วมการฝึกจะไม่ทราบว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไร 

แต่ถ้ามองว่าในสถานการณ์จรงิผูเ้ล่นส�ารอง ซึง่ได้มโีอกาสร่วม

ฝึกในครั้งนี้ ก็จะสามารถให้ค�าแนะน�าตามหลักการที่ได้ฝึกให้

แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เช่นกัน

เลขานุการ (Recorder) ส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะของการสรปุ

ประเด็นส�าคญัจากการอภปิรายให้กลุ่มทราบ ซ่ึงมองว่าอาจจะ

เป็นเจ้าหน้าทีท่ีย่งัไม่มปีระสบการณ์ในการเป็นเลขานกุารกลุม่

มาก่อน ในการฝึกครั้งต่อไป ควรจะมีการปรับปรุง

ผูเ้ล่นจากหน่วยงานต่าง ๆ  (Player) ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่

ซ่ึงไม่ได้ปฏิบัติงานจริงใน function ที่ก�าหนดไว้ในการฝึก 

แต่บางหน่วยงานมกีารส่งเจ้าหน้าท่ีปฏบิติังานจริงมา จงึท�าให้ 

การฝึกในส่วนของการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในบาง Function ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค ์

เท่าที่ควร

วทิยากรกระบวนการ (Facilitator) มบีางท่านทีเ่ป็นวทิยากร

มือใหม่ จึงอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์นัก เช่น ไม่ได้มีการ

ชีแ้จงรายละเอยีดการฝึก/กระบวนการให้ผูเ้ล่นทราบ และบาง

ท่านปฏบิตัหิน้าทีเ่กนิบทบาทของวทิยากรกระบวนการในการ

ให้ค�าแนะน�า หรือชี้แนะการอภิปรายให้แก่ผู้เล่น”

  ภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการฝึก TTX 

  การด�าเนินการฝึก การน�าเสนอปัญหาการสื่อสาร

ข้อความ และการอ�านวยการฝึกของวิทยากรกระบวนการ  

นายประเสริฐ นิมมานสมยั และนายสันติ บษุบงทอง ให้ความเหน็ 

ตรงกันว่า มีความราบรื่นพอสมควร วิทยากรเป็นกลไก

ส�าคัญในการด�าเนินการฝึกโดยจะกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการฝึก 

ได ้ร ่วมกันอภิปรายน�าเสนอปัญหาและถกแถลงอย่าง 

กว้างขวาง ซ่ึงในภาพรวมเห็นว่า การปฏิบัติการในระดับ

จังหวัดมีความถูกต้องเหมาะสม มีการสั่งการที่เป็นเอกภาพ

และสามารถแก้ไขปัญหาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิิ
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  องค์ประกอบด้านสถานที่และรูปแบบการฝึกซ้อม 

นายประเสริฐ นิมมานสมัย ให้ความเห็นว่า “ภาพรวมเกี่ยว

กับรูปแบบ พิธีการ อาหาร สถานท่ีจัด โดยรวมเห็นว่า  

มคีวามเหมาะสม ยกเว้นเรือ่งสถานที ่ซึง่ใช้สถานทีข่องโรงแรม  

เป็นห้องเปิดกว้าง และให้ทกุกลุม่ฝึกอยูใ่นห้องเดยีวกนั ท�าให้

เกิดเสียงรบกวนกัน ในครั้งต่อไปควรจะมีการปรับปรุงเรื่อง

การใช้สถานที่ให้มีการแยกห้องในแต่ละกลุ่ม”

ภาพที่	9	การฝึกบนโต๊ะ TTX ณ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพที่	10	การฝึกบนโต๊ะ TTX ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
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 2. การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: 

FEX) 
  ด�าเนินการในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์

บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 6 จังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน 

และกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(ปภ.) โดยมีหน่วยงาน/องค์กร ท่ีเกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุ 

สนึาม ิกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ

และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 6 จังหวัดชายฝั่งทะเล

อนัดามัน ศูนย์ประสานงานของหน่วยงานต่างประเทศองค์การ

ระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

(HADR) เข้าร่วมการฝึก

ภาพที่	11 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดภูเก็ต

  นายประเสริฐ นิมมานสมัย กล่าวว่า “การฝึก FEX 

ในครั้งนี้  แรกเริ่มไม ่ได ้ก�าหนดให้มีการฝึกในส่วนของ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ท่ี 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ก�าหนดไว้ว่าให้

เป็นการประสานการปฏบิตัริะหว่างศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์

จงัหวดั 6 จงัหวดั กับศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 

18 ภูเก็ต ในฐานะกองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารภยั

แห่งชาติ (ส่วนหน้า) อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นนโยบายผู้บริหาร

ให้มกีารเปลีย่นแปลง การออกแบบการฝึกซ้อมจึงต้องมกีาร

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์”

  นางสาวสุจินต์พร ผานกุารณ์ และนายสันติ บุษบงทอง  

ให้ความเหน็ตรงกนัว่า การประสานงานระหว่างส่วนกลางและ

จังหวัด พบว่า มีการสื่อสารกันน้อย หรือขาดการประสานกัน

ในบางประเดน็ โดยนายสนัต ิบษุบงทองกล่าวว่า “คณะท�างาน

ออกแบบการฝึก ได้แจ้งให้คณะท�างานสนบัสนนุทราบเก่ียวกับ

โจทย์การฝึก และเครือ่งมอื อปุกรณ์ทีจ่ะต้องจดัเตรยีมในพืน้ที่ 

ซึ่งคณะท�างานสนับสนุนควรจะต้องแจ้งให้ ส�านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัทราบและเตรยีมการในส่วนนี้ 

แต่ปรากฏว่าทางพืน้ทีไ่ม่ทราบประเดน็ดงักล่าว” และนางสาว

สุจินต์พร ผานุการณ์ ได้เสริมว่า “บางจังหวัดไม่มีเจ้าหน้าที่ 

รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน การต้อนรับ และตดิต่อ

สื่อสารกับผู้เข้าร่วมฝึกจากทีมต่าง ๆ”

ภาพที่	13	ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดตรัง

ภาพที่	12 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดระนอง

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิิ
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  นายดุสิต พงศาพิพัฒน ให้ความเห็นว่า “สถานที่
ส�าหรับใช้ในการจัดการฝึกซ้อม	 FEX	ที่เหมาะสมที่สุด	 
ควรจะเป็นศนูย์ปฏบิตักิารฉกุเฉนิ	(EOC)	หรือศนูย์ปฏบิตักิาร 
อื่น	ๆ	ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานจริง มีสภาพแวดล้อมสมจริง
มากที่สุดและยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็น เช่น แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แผนท่ี บอร์ดข้อมูล (Display) ส�าหรับ
ใช้ในการฝึกอยู่แล้ว ซึ่งในการฝึก FEX ครั้งน้ี ได้มีการใช้
สถานทีข่องศาลากลางจงัหวดั ซึง่เป็นทีต่ัง้ของศนูย์บญัชาการ
เหตุการณ์จังหวัดเป็นที่ด�าเนินการฝึก อย่างไรก็ตาม ในบาง
จังหวัดสถานที่ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัด/อ�าเภอ
มพีืน้ทีจ่�ากดั จงึท�าให้เกดิปัญหาและอุปสรรคในการใช้สถานที่ 
บ้างพอสมควร”

ภาพที่	14	ภาพศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดสตูล

  นายประเสริฐ นิมมานสมัย กล่าวว่า “นอกจากนี้ 
ประเดน็ทีท่�าให้การใช้สถานท่ีศนูย์บัญชาการเหตกุารณ์จงัหวดั
ในบางจังหวัดไม่เหมาะสม อีกประเด็น คือ การที่ทางจังหวัด
มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง	ๆ	 เข้าร่วมการฝึก
โดยทีไ่ม่ได้พจิารณาประเดน็การฝึกทีอ่อกแบบไว้	ว่าสมควร
จะมีหน่วยงานใดบ้างที่เข้าร่วมการฝึก เช่น ในการฝึกครั้งนี้ 
เป็นการจดัการในภาวะฉกุเฉนิ ซึง่เป็นเหตกุารณ์เร่งด่วนท่ีควร
จะต้องด�าเนินการภายในระยะเวลา 3 วันแรกของเหตุการณ์ 
จึงอาจจะยังไม่จ�าเป็นต้องเชิญหน่วยงานที่มีภารกิจทางด้าน
การฟื้นฟูเข้ามาร่วมในการฝึก เมื่อเชิญมาจึงส่งผลให้สถานที่

การฝึกในห้อง EOC ของจังหวัดคับแคบเกินไป อย่างไรก็ตาม 
หากมองในประเด็นเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้มีโอกาส
เข้าร่วมสังเกตการณ์เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินก็อาจเป็นประเด็นที่แต่ละจังหวัดจะมอง”

  ประเดน็เกีย่วกบัการใช้เครือ่งมอืสนบัสนนุการฝึกซ้อม
มีผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่าน เช่น ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวย
การบรรเทาสาธารณภัย นายประเสริฐ นิมมานสมัย และ 
นายธนบดี ครองยุติ มีความเห็นตรงกันว่า ไม่ได้มีการน�า  
WebEOC หรอืระบบบรหิารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะ
วิกฤต (CIMS) มาใช้ในกระบวนการฝึกเท่าที่ควร ซึ่งเครื่องมือ 
ดังกล่าว ได้ถูกน�ามาใช้ในการฝึกร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เช่น หน่วยงานทหาร หน่วยงานสาธารณสุข หลายครั้ง  
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานดังกล่าวในประสิทธิภาพ
การสนับสนุนข้อมูลของโปรแกรมดังกล่าวเป็นอย่างดี  
แม้กระท่ังในการฝึกซ้อม INSARAG ท่ีผ่านมาก็ได้น�าไปใช้  
และผลเป็นที่ยอมรับด้วยเช่นกัน

   นายประเสรฐิ นมิมานสมยั ได้กล่าวถงึปัญหาอุปสรรค
ของการใช้งาน WebEOC ว่า “ในการฝึกยังมีการใช้งาน 
ไม่เต็มรูปแบบ อาจจะเกดิจากทักษะในการใช้งานของผูเ้ข้าร่วม 
การฝึกแต่ละคนที่แตกต่างกัน บางคนถนัดการสื่อสารทาง 
ค�าพูดมากกว่าสื่อสารผ่านระบบ WebEOC หรือมีการใช้งาน
ระบบดงักล่าวไม่ตรงตามวตัถปุระสงค์ หรอืเตม็ประสทิธภิาพ
ของระบบที่สามารถสนับสนุนการฝึกคร้ังนี้ เช่น มีการน�า 
WebEOC มาใช้ในรูปแบบของ Web Conference แต่ไม่ใช้
ศักยภาพของ WebEOC ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา”

  จากประเด็นการใช้ WebEOC ไม่เต็มศักยภาพของ
ระบบ ว่าทีร้่อยตรี ตระกลู โทธรรม ผู้อ�านวยการศนูย์อ�านวยการ 
บรรเทาสาธารณภัย ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “ศูนย์อ�านวยการ
บรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าควรจะต้องมีการผลักดันให้มีการ
ใช้ WebEOC หรือ CIMS อย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดให้มีการฝึก
อบรมการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าทีข่องกรมฯ รวมถงึการใช้
งานที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วนงานภายนอก เพื่อสนับสนุน
การฝึก โดยเฉพาะการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
แบบบรูณาการในครัง้ต่อไปจะน�าระบบดังกล่าวมาเป็นเครือ่งมอื 
หนึ่งในการฝึกอย่างแน่นอน”
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ภาพที่	16		ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดพังงา

   นอกจากนี้ ในประเด็น เกี่ ยวกับการฝ ึก  FEX  

นายประเสริฐ นิมมานสมัย ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “รูปแบบ

การฝึกยังยึดติดอยู่ในรูปแบบการประชุม ยังไม่เป็นการฝึก 

FEX ที่แท้จริง บางจังหวัดเป็นการฝึกแบบกึ่ง ๆ Functional 

กึง่ ๆ  Tabletop อาจจะเนือ่งมาจากตวัผูเ้ล่นยงัไม่มคีวามเข้าใจ

ในบทบาทหน้าทีข่องตวัเองและปัญหาหลกั ๆ  คอื ผูเ้ล่นตวัจรงิ 

ไม่มา เช่น ผู ้ว่าราชการจังหวัดแจ้งว่าจะเข้าร่วมการฝึก  

แต่พอถึงวันจริงไม่มา ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมานั่งแทน 

เป็น Commander บางหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ม ี

องค์ความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่จริง ๆ 

มาร่วมฝึกซึ่งมองว่าจะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ หากเมื่อฝึก

สถานการณ์เสรจ็แล้วกลบัไปไม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์

ฝึกตรงนี้ให้กับผู้อื่นต่อไปได้”           

  ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวย

การบรรเทาสาธารณภยั กล่าวว่า “การฝึก FEX เป็นการสร้าง

การรบัรู ้และเสรมิสร้างองค์ความรูใ้ห้กบับคุลากรในหน่วยงาน 

ว่าหากเกิดสาธารณภัยข้ึนมา แต่ละหน่วยงานจะรู้บทบาท

หน้าที่ของตนว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไร นอกจากนี้  

ภาพที่	15	 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดกระบี่

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ

ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จะเห็นได้ว่า 

ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีโอกาส 

เข้าร่วมการฝึกกบัหน่วยงานอืน่ ๆ  ได้รูจ้กับคุลากรของหน่วยงาน 

ท่ีเกีย่วข้อง จากการฝึกร่วมกนัท�าให้เจ้าหน้าท่ีของกรมป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภัยได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน 

การฝึกมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น รู้ว่าจะต้องตอบโจทย์ปัญหา

การฝึกอย่างไร นัน่หมายถงึมคีวามเข้าใจในเนือ้งานของตนเอง 

มากขึ้นนั่นเอง” 

  ในประเดน็เกีย่วกบัการสร้างองค์ความรูเ้กีย่วกับการฝึก 

ควรด�าเนินการให้ครอบคลุมบุคลากรของส�านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซ่ึงบางจังหวัดยังไม่มีความรู ้

และความเข ้าใจในขั้นตอนการฝ ึกฉพาะหน ้าที่แบบ  

(Functional Exercise : FEX) เท่าที่ควร นางสาวสุจินต์พร 

ผานุการณ์ ให้ความเห็นว่า “จะเห็นได้จากการจัดสถานที่

ในการฝึกซ้อมซึ่งตามหลักแล้วควรจะแบ่งแต่ละ Function  

ในลักษณะการโต้ตอบกับภัย จึงเห็นว่าในส่วนกลางควรจะ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ EOC แก่ระดับจังหวัด ให้มี 

ความเข้าใจและเพิ่มเติมทักษะกระบวนการให้มากกว่านี้”
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KNOWLEDGE CORNER
“การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX)”

เป็นการฝึก	ซึ่งมีการตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่สมมติขึ้นอย่างเต็มที่	เพื่อทดสอบความสามารถของหน่วยงาน 
ในการตอบโต้กับสถานการณ์	รวมทั้งมุ่งเน้นการทดสอบหน้าที่ภายใต้แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยงาน	
โดยมีการตอบโต้สถานการณ์สมมติในภาวะกดดันและสมจริง	ทั้งนี้	จะให้ความส�าคัญกับการประสานงาน	 
การบูรณาการ	และการปฏิสัมพันธ์ของนโยบาย	ขั้นตอน	กระบวนการ	บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของหน่วยงาน	ทั้งก่อน	ขณะ	และหลัง	เกิดสถานการณ์ที่สมมติขึ้น

  ภารกิจในการฝึกเฉพาะหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(Emergency Operations Plan : EOP) ประกอบด้วยภารกิจ 
13 ด้าน ได้แก่ 1) การแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Alert Notification)  
2) การแจ้งเตือนประชาชน (Public Warning) 3) การติดต่อ
สื่อสาร (Communication) 4) การประสานงานและการควบคุม  
(Coordination and Control) 5) การน�าเสนอข้อมลูเหตฉุกุเฉนิต่อ
สาธารณชน (Emergency Public Information) 6) การประเมนิ 
ความเสียหาย (Damage Assessment) 7) การปฏิบัต ิ
การทางการแพทย์ (Health and Medical) 8) การให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชน (Individual/Family Assistance)   
9) ความปลอดภยัของสาธารณชน (Public Safety) 10) งานด้านโยธา 
และวิศวกรรม (Public Work and Engineering) 11) การขนส่ง 
และคมนาคม (Transportation) 12) การบริหารทรัพยากร  
(Resource Management) และ 13) การด�าเนินการของรัฐบาล
อย่างต่อเนื่อง (Community Government)
  การฝึกเฉพาะหน้าทีม่กัจะจดัขึน้ ณ ส่วนปฏบิตักิารฉกุเฉนิ
หรือศูนย์ปฏิบัติการอื่น ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย  
ผู้ควบคมุการฝึก (Controller) ผูร้บัการฝึกซ้อม (Player) ผูจ้�าลอง
สถานการณ์ (Simulator) และผู้ประเมินผลการฝึก (Evaluator) 
ในการฝึก ผู้เข้าร่วมฝึกจะฝึกปฏิบัติการตอบโต้เหตุการณ์ตาม
ประเด็นปัญหา/ข้อความ ที่ได้วางแผนตามล�าดับ โดยผู้จ�าลอง
สถานการณ์ส่งให้ผู้เข้าร่วมการฝึกในห้วงเวลาการฝึกจริงจึงท�าให้
การฝึกมีความสมจริงมากที่สุด
  การฝึกเฉพาะหน้าทีส่ามารถน�ามาทดสอบการปฏบิตัหิน้าที่ 
ได้เช่นเดียวกับการฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise)หากแต่
ใช้งบประมาณตลอดจนความเสีย่งในประเดน็ด้านความปลอดภยั
น้อยกว่า อย่างไรก็ตามการเลือกรูปแบบการฝึกควรพิจารณา 
ที่วัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกและคุณลักษณะเฉพาะที่ส�าคัญ
ของการฝึกเฉพาะหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อน
  ประเด็นในการประเมินการฝึกเฉพาะหน้าที่  ได ้แก่  
การควบคุมและสั่งการ การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

ความเหมาะสมของแผนงาน นโยบาย ข้ันตอนการปฏิบัติ และ
บทบาทหน้าที ่ของบคุลากรหรอืส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรและระบบ กระบวนการตัดสินใจ  
การสือ่สารและการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
การบรหิารทรพัยากรและก�าลงัคน ความเหมาะสมของทรพัยากร
ต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ
  การจัดการฝึกเฉพาะหน้าที่ เพื่อให้เกิดการตอบโต้ที่ม ี
ความสมจรงิ จงึไม่ควรแจ้งให้ผูเ้ข้าร่วมฝึกทราบล่วงหน้าถงึก�าหนด
เวลาที่แน่นอน หากแต่แจ้งข้อมูลเพียงห้วงเวลาโดยประมาณ 
ของการฝึกเท่านั้น 
  ในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายสรุป (Briefing) ให้ 
ผู้เข้าร่วมฝึกทราบถึงวัตถุประสงค์ ก�าหนดการ วิธีการ ระยะ
เวลา กฎและขั้นตอนกระบวนการฝึก เมื่อเริ่มสถานการณ์ฝึกจะมี 
การน�าเสนอค�าบรรยายสถานการณ์สมมต ิ(Narrative) และเริม่ส่ง
และโต้ตอบโจทย์สถานการณ์ (Message Delivery and Response) 
ระหว่างผู้จ�าลองสถานการณ์สมมติและผู้เข้าร่วมการฝึก โดยมี 
ผูค้วบคมุการฝึกท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลการตอบโต้ในประเดน็เกีย่วกบั 
การจัดการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การปรับเวลาให้ 
เหมาะสมกับการฝึก การรักษาความต่อเนื่อง

อ้างอิงจาก	:	http://dailyherald.com/submitted/2019 0726/
local-leader-attend-feme-training course 1 เมษายน 2563
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 3. การฝึกปฏิบัติ (Drill) แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
  3.1 การฝึกปฏิบัติด้านการแจ้งเตือนภัยและการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย ด�าเนินการระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 

2562 ณ พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

  3.2 การฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ด�าเนินการระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือน�้าลึก ต�าบลวิชิต อ�าเภอ

เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยก�าหนดสถานีฝึกจ�านวน 6 สถานี ประกอบด้วย 

     1) ศอญ. จิตอาสาพระราชทาน

     2) ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราว 

     3) การแพทย์และสาธารณสุข การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และการส่งกลับ 

     4) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ ที่เกิดเหตุ (Incident Command Post : ICP) 

     5) จุดระดมทรัพยากร  และ 

     6)  การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล ทางอากาศ และภาคพื้น 

3.1 การฝึกปฏิบัติด้านการแจ้งเตือนภัยและการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

  นายธนบดี ครองยุติ ผู ้อ�านวยการส่วนเทคโนโลยี 
และการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย และนายสุวัฒน์ พลับเพลิง 
รกัษาการผู้อ�านวยการส่วนปฏบัิตกิารเตอืนภยัศนูย์เตอืนภยัพบิตัิ 
แห่งชาต ิให้ข้อมลูเกีย่วกบัภาพรวมว่า การฝึกการแจ้งเตือนภยั 
และการอพยพได้มีการวางแผนการฝึก 6 จังหวัด โดยแบ่ง 
การฝึกวันละ 3 จังหวัด ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562  
การด�าเนินการฝึกจะเป็นการปล่อยสถานการณ์ตามสถานการณ์ 
จ�าลองที่ก�าหนดไว้ โดยมีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็น
หน่วยงานกลาง ด�าเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติในการ
แจ้งเตือนและอพยพของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เช่น  
การส่งข้อความ การสัง่การให้อพยพ การอพยพไปยงัศนูย์อพยพ 
ซึ่งจะมีการสื่อสารกันโดยการประชุม Conference จาก 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติไปยังจังหวัด”

  ว่าทีร้่อยตร ีตระกลู โทธรรม ผูอ้�านวยการศนูย์อ�านวยการ 
บรรเทาสาธารณภัย ได้กล่าวถึงการฝึกเกี่ยวกับการแจ้งเตือน
ภัยและการฝึกอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยว่า “ยังมีปัญหา
อปุสรรคในการฝึกเกีย่วกบัการสือ่สารให้ประชาชนเตรียมการ
อพยพ ซึง่พบว่า มกีารใช้ภาษาเชงิเทคนคิ เช่น การใช้รหสั M1  
M2 M3 ควรใช้ว่า กดสัญญาณครั้งท่ี 1 “เป็นการเตือน”  
พอกดสัญญาณครั้งที่ 2 จะเป็นข้อความว่า “ให้คุณอพยพ” 
และสัญญาณครั้งที่ 3 เป็นการบอกว่า “ภัยนี้ได้สิ้นสุดแล้ว 
ให้ทุกหน่วยที่มีหน้าที่เข้าไปท�าการค้นหา ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ 

พบว ่าในการกดสัญญาณครั้ งที่  2 ก็มีผู ้ เล ่นลงไปให ้ 
ความช่วยเหลือแล้ว ซึ่งไม่ได้รอให้กดสัญญาณให้ครบ 3 ครั้ง 
นอกจากนี้การใช้ภาษาก็ควรใช้ภาษาที่ท�าให้ประชาชนเข้าใจ
ได้ง่าย ไม่ควรสัน้หรอืยาวเกนิไป และน�า้เสยีงไม่ควรราบเรยีบ
เกินไป ซึ่งในประเด็นนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คงจะ
ตระหนักในประเด็นนี้อยู่แล้วเท่าที่ทราบศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติมีการท�า SOP การแจ้งเตือนและมีการลงไปสร้าง 
การรับรู ้ กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นว่าแต่ละสัญญาณสื่อ 
ความหมายว่าอย่างไร ในวันที่ซ้อมจริงนั้น ประชาชนเกิด 
ความสับสนและเร่ิมวิง่กนัต้ังแต่ได้ยนิเสียงสัญญาณครัง้แรก”

  นายธนบดี ครองยุติ และนายสุวัฒน์ พลับเพลิง 
กล่าวถึงปัญหาในการบริหารจัดการการฝึกและแนวทาง
ในการแก้ไข ประเด็นปัญหาแรกเก่ียวกับการสั่งการของ 
ผู้บริหารให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 6 จังหวัด 
ผ่านระบบการสื่อสาร ซึ่งตามสถานการณ์การฝึกเดิมก�าหนด
ให้มีการถ่ายทอดเฉพาะภาพการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่
ปลอดภยัของ 6 จงัหวดั กบัศนูย์เตอืนภยัพบิตัแิห่งชาตส่ิวนกลาง 
ในส่วนนีศ้นูย์เตอืนภยัพบิตัแิห่งชาตไิม่ได้มกีารเตรยีมเครือ่งมือ 
อุปกรณ์ไว้ ส�าหรับการ Conference ดังกล่าว และศูนย์
เทคโนโลยีและการสื่อสารซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการ
สถาปนาระบบสื่อสารก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเคร่ืองมือและ
บุคลากรไว้ส�าหรับการนี้เช่นกัน จึงไม่สามารถกระจาย

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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บุคลากรให้ครอบคลุมตาม จุดต่าง ๆ  ได้ อย่างไรก็ตามทั้งสอง 
หน่วยงานก็ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกัน ในการจัดให้มี 
การประชุมหารือจริงซึ่งอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นัก

  ประเด็นปัญหาที่สอง เกี่ยวกับความพร้อมทางด้าน
อุปกรณ์การแจ้งเตือนภัย พบว่า หอเตือนภัยที่จังหวัดพังงา 
ขัดข้องในวันที่มีการซ้อม สัญญาณไม่ชัด จึงได้มีการใช ้
เครื่องขยายเสียงช่วยในการฝึก และกระบวนการฝึกในเรื่อง
ของการสื่อสารจากส่วนกลาง (ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ) 
ไปยังพ้ืนที่ให้ด�าเนินการอพยพ ในส่วนนี้อาจเห็นภาพไม่ชัด
ในบางจังหวัด ส่วนใหญ่จะเห็นภาพของประชาชนที่วิ่งหนีภัย

  แนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าวข้างต้น นายธนบดี ครองยติุ 
และนายสุวัฒน์ พลับเพลิง ให้ความเห็นตรงกันว่า ศูนย์เตือน 
ภยัพบิตัแิห่งชาต ิและศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ควรจะมกีารเตรยีมพร้อมทัง้เครือ่งมอืและบุคลากรไว้ให้พร้อม 
ส�าหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม ่ทราบล ่วงหน ้า 
ส�าหรับเรื่องของการกดสัญญาณเตือนภัยและการส่ือสารให้
ประชาชนเข้าใจความหมายอย่างถกูต้องนัน้ นายธนบดี ครองยติุ 

ภาพที่	17	การฝึกปฏิบัติด้านการแจ้งเตือนภัยและการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย จังหวัดพังงา

กล่าวว่า “เกี่ยวกับความหมายท่ีต้องการส่ือของสัญญาณ 
เตือนภัย แต่ละครั้ง การกดสัญญาณ ครั้งที่ 1 มีข้อความ 
ประกาศว่า โปรดทราบ ขณะนีเ้กดิแผ่นดินไหวในทะเล มโีอกาส 
เกดิสนึามไิด้ สญัญาณครัง้ที ่2 มข้ีอความว่า โปรดทราบ ขณะนี ้
ได้เกดิสนึามขิึน้ ให้ทกุคนอพยพ ซึง่จากข้อความดงักล่าว โดย
ส่วนตัวเห็นว่าเป็นข้อความท่ียาวเกินไป ในสถานการณ์จริง 
ประชาชนจะเกิดความตระหนกต้ังแต่ได้ยินเสียงสัญญาณ 
ครั้งแรก และออกวิ่งแล้ว จึงน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ข้อความให้สั้นกว่านี้ และท�าความเข้าใจให้ประชาชนรับรู้
ตรงกัน”

3.2 การฝึกปฏิบัติ 6 สถานี

  ด�าเนินการระหว่างวนัที ่3-6 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทยีบเรอืน�า้ลกึ ต�าบลวชิติ อ�าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูก็ต ประกอบ

ด้วยสถานี ดังนี้ 1) ศอญ. จิตอาสาพระราชทาน 2) ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราว  3) การแพทย์และสาธารณสุข การพิสูจน์

อัตลักษณ์บุคคล และการส่งกลับ 4) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ ที่เกิดเหตุ (Incident Command Post : ICP) 5) จุดระดม

ทรัพยากร 6) การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล ทางอากาศ และภาคพื้น
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การประเมินจะพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ตามขอบเขตการฝึกซ้อมที่ก�าหนด จ�านวน 11 กิจกรรม ได้แก่  

1) การติดตามเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยสึนามิ รวมถึงการยืนยันการสิ้นสุดคลื่นสึนามิ 2) การอ�านวยการ    

ในการอพยพ 3) การจัดการศูนย์พักพิงรองรับการอพยพ 4) การสถาปนาระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน  

5) การประเมินผลกระทบจากสึนามิและความจ�าเป็นเร่งด่วนในการจัดการ 6) การค้นหาช่วยเหลือ กู้ภัย

และการปฏิบัติการทางการแพทย์ 7) การจัดการผู้พลัดหลง สูญหาย และการจัดการศพผู้เสียชีวิต และ  

8) การประชาสัมพนัธ์ในภาวะฉกุเฉนิ และการสือ่สารสาธารณะ 9) การประสานกบัหน่วยงานต่างประเทศ

และองค์การระหว่างประเทศ 10) การด�าเนินการเกี่ยวกับประชาชนจิตอาสา และการจัดการโรงครัว

พระราชทาน 11) การพื้นฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงแหล่งโบราณสถาน

  การฝึกปฏิบัติ (Drill) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
เป็นการฝึกปฏิบัติเชิงสาธิต ให้ผู้บริหารได้เห็นภาพกิจกรรม
การฝึกอย่างครบวงจรตามขอบเขตกิจกรรมท่ีก�าหนดไว้ 11 
ด้าน เริ่มตั้งแต่ การแจ้งเตือนภัยสึนามิจากศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติ ส่วนกลางแจ้งเตือนภัยไปยังพื้นที่จังหวัดที่อาจได้
รับผลกระทบ มีการสั่งการให้อพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่
ปลอดภยั เช่น ศนูย์พกัพงิชัว่คราว มกีารสถาปนาระบบสือ่สาร 
การด�าเนินการประเมินผลกระทบและความจ�าเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องด�าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยทีม
ประเมินของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ด�าเนินการกู้ภัยโดยทีม USAR ของกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กระทรวงสาธารณสุข ทหาร และมูลนิธิ  
การจัดการศพ การจัดตั้ง EOC เพื่อประสานการปฏิบัติและ 
การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน การมีส ่วนร่วมของ 
หน่วยงานต่างประเทศในการฝึกกู ้ภัย การจัดตั้งโรงครัว
พระราชทาน การเข้าร่วมฝึกของประชาชนจติอาสา และการฝึก 
ปฏิบัติการทางเฮลิคอปเตอร์ของศูนย์อ�านวยการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล (ศรชล.) และ USAR เพ่ือการฟ้ืนฟู 
ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

  การฝึกการจัดการศูนย์พักพิงรองรับการอพยพ 
นางสาว เภาร�าไพ จรรยา ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและ 
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) กล่าวว่า “ได้มี
การอพยพผู้ประสบภัยทางรถยนต์ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
และมีการฝึกกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ 
ในช่วงเกิดภัยพิบัติตามหลักสากล เช่น มีการลงทะเบียน 

คดักรอง ผูอ้พยพ การให้ค�าปรกึษาทางจติวทิยาแก่ผูป้ระสบภยั  
การคัดแยกกลุ่มเปราะบาง การจัดสถานที่เป็นโซนต่าง ๆ 
ภายในศูนย์พักพิงเพ่ือท�ากิจกรรม การจัดให้มีกิจกรรมเสริม
ฝึกอาชีพของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณศูนย์พักพิงฯ เป็นต้น” 

  การสถาปนาระบบสือ่สารในภาวะฉุกเฉิน นายพงษ์ศกัดิ์  
ธรีกติตวิฒันา หวัหน้าส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
จังหวัดชัยภูมิเมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการศูนย ์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กล่าวว่า “ศนูย์เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารไม่ทราบกรอบในการฝึกที่เก่ียว
กับบทบาทหน้าที่ที่ตนเองจะต้องลงไปปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 
4-6 กรกฎาคม 2562 อย่างไรก็ตามทางศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ อาสาสมัคร 12 หน่วย 
ได้ร่วมกันสถาปนาระบบสื่อสารขึ้น โดยมีการตั้งเต้นท์การ
สื่อสาร รถไฟฟ้า รถสื่อสารของ TOT CAT DTAC และ AIS 
เพื่อเชื่อมต่อระบบสัญญาณเครือข่ายและ Internet ระหว่าง
หน่วยงานเครือข่าย ต�ารวจ สปฉ. ทหาร และจิตอาสา  
เมือ่รถเข้ามาแล้วจะต้องมกีารจดัระบบอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องตามมา 
เช่น ระบบการเดินรถ การตั้งแถวรถ สถานที่ท�างานของ 
เจ้าหน้าที ่ซ่ึงได้มกีารจัดท�าเป็นคลิปวดีิโอเกีย่วกบัการบรหิาร
จดัการในภาพรวมของระบบการจดัการสือ่สารดังกล่าว ระยะ
เวลาประมาณ 2-3 นาที ไว้แจกให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงผู้บริหารได้เห็นภาพ”
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  ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม กล่าวถึงประเด็นปัญหา 
เกีย่วกบัการฝึกการสถาปนาระบบสือ่สารว่า “ในเร่ืองของการ
ส่ือสาร ตรงนี้ยอมรับว่าศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย
รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่จะต้องมีการปรับปรุง เนื่องจากไม่ได ้
ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อสถาปนาระบบสื่อสาร ตั้งแต่ระบบโทรศัพท์
พืน้ฐาน แฟกซ์ เบอร์ตดิต่อประสานงาน กลายเป็นว่าต้องเป็น 
ในส่วนของเลขาฯ บก.ปภ. กลาง เป็นผู้ตอบแทน แต่ทั้งนี้  
ทางศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัยก็มีบุคลากรจ�ากัด 
อย่างไรก็ตาม คิดว่าควรจะต้องมีการบูรณาการ การท�างาน
ในส่วนนี้ในโอกาสต่อไป” 

  การประเมนิผลกระทบจากสึนามแิละความจ�าเป็นเร่ง
ด่วนในการจดัการ นายประเสรฐิ นิมมานสมยั กล่าวว่า “มทีมี 
ประเมินของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้า
มาร่วมในการฝึกมีการฝึกปฏิบัติการส�ารวจการประเมิน
สถานการณ์ และการรายงานให้ผู ้บังคับบัญชาทราบตาม
ล�าดับขั้นตอน” 

  การค้นหา ช่วยเหลือ กู ้ภัย และการปฏิบัติทาง 
การแพทย์ มีการฝึกปฏิบัติทางเทคนิค โดยทีมกู ้ภัยจาก
กระทรวงสาธารณสุข กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานทหาร มลูนธิอิาสาสมคัร รวมถงึเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วย
งานระหว่างประเทศ

  การจดัต้ังศนูย์บญัชาการเหตุการณ์จงัหวดั หรอื EOC 
จังหวัด ขึ้นในบริเวณท่าเทียบเรือที่ท�าการฝึก แทนการตั้งที่ 
ศาลากลางจังหวัดเพื่อฝึกการประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวดั รวมถึงการแถลงข่าว และการประชาสมัพนัธ์ 
ในภาวะฉุกเฉิน
 
 การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินของจิตอาสา นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน  
ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กล่าวว่า 
“ได้มีการส่ังการให้ประชาชนจิตอาสาเข้ามาร่วมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และได้มีการจัดตั้งโรงครัว
พระราชทานประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชน และ 
ผู้เข้าร่วมฝึก ซ่ึงทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
จัดให้มีการลงทะเบียน เพื่อให้คนที่เข้ามาร่วมฝึกได้รับรู้ว่า  
เขาต้องมกีระบวนการในการรายงานตัว การกระจายก�าลงัไป
ยงัจดุแต่ละสถานอีย่างไร ในส่วนนีจ้ติอาสามคีวามรบัรู ้เข้าใจ
กระบวนการในการรายงานตัวที่ไหน กับใคร อย่างไร”

สถานีที่ 1 : ศอญ. 
จิตอาสาพระราชทาน
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สถานีที่ 2 : ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราว

สถานีที่ 3 : การแพทย์และสาธารณสุข
การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และการส่งกลับ

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิิ

33 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ทางอากาศ

ทางบก
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สถานีที่ 4 : ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 

ณ ที่เกิดเหตุ (Incident Command Post : ICP)

สถานีที่ 5 : จุดระดมทรัพยากร

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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สถานีที่ 6 : การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล

ทางอากาศ และภาคพื้น การค้นหา

และกู้ภัย

ทางทะเล

การค้นหา
และกู้ภัย

ทางอากาศ

การค้น
หา

และกู้ภ
ัย

ภาคพื้น
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KNOWLEDGE CORNER

“การฝึกปฏิบัติ (Drill)”

แหล่งที่มา	:	นายสันติ	บุษบงทอง	นักวิเคราะห์นโนบายและแผนช�านาญการ

ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลที่ได้รับจ�กก�รฝึก 
(Product)

 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  

พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณภียัจากคลืน่สนึาม ิดงักล่าวข้างต้น ในการประเมนิได้น�ามาวเิคราะห์ทางวชิาการภายใต้แนวคิด

การประเมินผลโครงการแบบต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า และแนวคิดการประเมินแบบซิป เพื่อต้องการที่จะทราบว่า การฝึก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกที่ก�าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งในการฝึกต้องการที่จะ

  เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกเชิงปฏิบัติการ (Operation Based Exercise) โดยเป็นรูปแบบการฝึกที่มี

วตัถปุระสงค์เพีอ่ทดสอบหรอืประเมนิทกัษะความสามารถการปฏบิตัขิองบคุคลในการปฏบิตัภิารกิจตามหน้าที่

ของตน หรืออาจเป็นการฝึกเพื่อเสริมทักษะความช�านาญในการปฏิบัติให้กับบุคคล นอกจากนี้การฝึกปฏิบัติ 

(Drill) จะมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจริงมาทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือ

  การฝึกปฏิบัติ จะมีการสร้างเหตุการณ์จ�าลองขึ้นเป็นสถานการณ์ให้ผู้รับการฝึกเข้าไปปฏิบัติตาม

ภารกิจหน้าท่ี เช่น การสร้างเหตกุารณ์จ�าลองเพลงิไหม้ เพือ่ฝึกปฏบิตักิารเข้าระงบัเหตเุพลงิไหม้โดยต้องมกีาร

เคลือ่นก�าลงัหรอืเคลือ่นย้ายทรพัยากรออกปฏบิตัจิรงิ การสร้างเหตกุารณ์จ�าลองน้ีอาจเริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนการรบั

แจ้งเหต ุการน�าพาหนะหรอือปุกรณ์เครือ่งมอืออกปฏิบตัขิองชดุระงบัเหต ุการประเมนิสถานการณ์ทีจุ่ดเกดิเหต ุ

การจัดการพื้นที่เหตุการณ์ การปฏิบัติในการควบคุมเพลิง การค้นหาและกู้ภัย จนถึงการจัดการพื้นที่เกิดเหตุ

เม่ือเหตุการณ์สงบแล้ว ซึง่อาจสร้างเหตกุารณ์จ�าลองและท�าการฝึกในทุกขัน้ตอน หรอืเลอืกท�าการฝึกเฉพาะ

บางขั้นตอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตการฝึกที่ก�าหนดไว้ว่าจะท�าการทดสอบการปฏิบัติในด้านใดบ้าง

  โดยทีเ่ป็นการฝึกเพือ่ทดสอบประเมนิทกัษะความสามารถในการปฏบิตัขิองบคุคล โดยทัว่ไปการฝึกปฏบิตัิ 

(Drill) จะมกีารควบคมุและบนัทกึเวลาเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพการปฏบิตัขิองผูร้บัการฝึกว่าสามารถปฏบิตัิ

ได้โดยถูกต้องภายใต้มาตรฐานเวลาที่ก�าหนดหรือไม่ โดยมีผู้ควบคุมการฝึก (Controller) ท�าหน้าที่ควบคุม 

การสร้างเหตุการณ์จ�าลองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการฝึก รวมถึงควบคุมการฝึกให้มี 

ความปลอดภัย และมผีู้ประเมินการฝึก (Evaluator) ท�าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติของผู้รับการฝึก

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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ประเมินผลการบริหารจัดการการฝึกและกิจกรรมการฝึกเกี่ยวกับระบบ/กลไกของแผนเผชิญเหตุสึนามิของจังหวัดกระบี่	

ตรัง	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	และจังหวัดสตูล	การแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน	การบัญชาการเหตุการณ์	การประสาน

การปฏิบัติ	การลดผลกระทบและบรรเทาทุกข์	การประสานงาน	การสั่งการในการจัดการสถานการณ์ของกลไกต่าง	ๆ	 

ภายใต้แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ	และการบรูณาการการปฏบิติัในการใช้ทรัพยากร	เคร่ืองมอื	ก�าลงั

พลของทุกภาคส่วน โดยในการประเมินได้น�าประเด็นจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ ประเด็นที่เป็นจุดเด่น 

(Strength) และประเด็นที่เป็นจุดด้อย (Weakness)

บริบทในภาพรวม/ ความพร้อมก่อนการฝึก (Context)

ความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ 

และการบริหารจัดการ (Input)

  จุดเด่น (Strength)  
  การจัดท�ากรอบการฝึกซ้อม : การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2562 
 (IDMEx 2019) กรณภียัจากคลืน่สนึามคิรัง้นี ้ได้มกีารวางแผนการฝึกได้ดใีนระดบัหนึง่ กล่าวคอื ศนูย์อ�านวยการ 
บรรเทาสาธารณภัย โดยส่วนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการฝึก 
ได้ด�าเนนิการยกร่างกรอบการฝึกซ้อมตามหลกัการทางวชิาการขึน้โดยมกีารทบทวนแผนต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง มกีารประเมนิ 
ความจ�าเป็นในการฝึก ประเมินศักยภาพของหน่วยงานที่จัดการฝึกทางด้านงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร และ 
ได้จดัการประชมุหารอืเพือ่จดัท�ากรอบการฝึกร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ผ่านกลไกการด�าเนนิการในรปูคณะกรรมการอ�านวยการ 
และคณะอนุกรรมการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฉพาะด้าน โดยมีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและ 
หน่วยงานในพื้นที่ร่วมอยู่ในคณะกรรมการซึ่งท�าให้การด�าเนินการต่าง ๆ ในช่วงก่อนการฝึกบรรลุเป้าหมายตามห้วงเวลา 
ที่ก�าหนด
 งบประมาณการฝึก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณส�าหรับการฝึก 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�าปีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการฝึกอย่างครอบคลุม รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ก็ได้มี
การใช้งบประมาณของหน่วยงานในการเข้าร่วมการฝึกครัง้นี ้จงึนบัว่าเป็นการฝึกทีไ่ด้มกีารบรูณาการการบรหิารจดัการระหว่าง
หน่วยงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั : กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้รบั 
การยอมรับจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นหน่วยงานหลักทางด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาคพลเรือน 
โดยมองว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และทักษะทางด้านการฝึก ซ่ึงในส่วนนี้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในเรื่องดังกล่าว ผ่านการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนา
บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สพบ.) และศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) อย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะในการฝึก IDMEx 2019 ในปีนี้ สพบ. ได้จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทีมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) ประจ�าปี 2562 ได้มีโอกาสไปร่วมฝึกปฏิบัติการ
จัดท�าโจทย์การฝึกด้วย
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  จุดด้อย (Weakness) 
 การจัดท�าโจทย์การฝึก	:	โครงสร้างของคณะท�างานด้านการเขียนโจทย์	มีองค์ประกอบที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด�าเนินการฝึกไม่เพียงพอ ท�าให้โจทย์การฝึกขาดความสมบูรณ์ในด้านข้อเท็จจริง และความสมจริง 
และการให้เจ้าหน้าทีส่�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในจังหวดัอืน่ ๆ  เข้ามาร่วมในการจัดท�าโจทย์ ท�าให้ต้องใช้เวลา
ในการท�าความเข้าใจบรบิทของพืน้ทีท่ีจ่ะท�าการฝึกซ่ึงมรีะยะเวลาในการเขยีนโจทย์ค่อนข้างน้อย จึงท�าให้การเขยีนโจทย์ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับต้องมีการปรับเปลี่ยนโจทย์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการฝึกที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
ของผู้บริหาร จึงท�าให้คณะท�างานออกแบบการฝึกต้องเขียนโจทย์ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด
 การติดตามและการประสานงาน  : คณะท�างานด้านการจัดท�าสถานการณ์ คณะท�างานด้านการควบคุมสถานการณ์ฯ 
และคณะท�างานสนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะท�างานต่าง ๆ  มกีารประชมุหารอื/การตดิตามและประสานงานในรายละเอยีด
ที่จะต้องเชื่อมโยงกันน้อยเกินไป ซึ่งส่งผลต่อการเตรียมการของพื้นที่ในการฝึก
 การก�าหนดห้วงเวลาในการฝึก :  การฝึกครั้งนี้ก�าหนดระยะเวลาในการเตรียมการฝึกน้อยเกินไป ส�าหรับการฝึก 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่เช่นนี้ ซึ่งประกอบด้วยการฝึก TTX, ฝึก FEX และ ฝึก Drill รวมถึงการฝึกระบบ
การแจ้งเตอืนภยั และการอพยพประชาชน ทีก่�าหนดเพ่ิมในภายหลังส่งผลให้การวางแผนอาจไม่ครอบคลุมทุกระดับของการฝึก

 ประเมนิภาพรวมของการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามวตัถปุระสงค์ (Evaluated 

by Objectives) เกี่ยวกับระบบ/กลไกของแผนเผชิญเหตุสึนามิของจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต 

ระนอง และจังหวัดสตูล การแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน การบัญชาการเหตุการณ์ การประสาน

การปฏิบัติ การลดผลกระทบและบรรเทาทุกข์ การประสานงาน การสั่งการในการจัดการสถานการณ์ 

และการบูรณาการการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร เครื่องมือ ก�าลังพลของทุกภาคส่วน

กิจกรรมการฝึกซ้อม (Process)

การฝึกบนโต๊ะ (TTX)  การฝึกเฉพาะหน้าที่ (FEX) 

การฝึกปฏิบัติ (Drill)

  จุดเด่น (Strength)  
  จากการฝึก TTX, FEX และ Drill สะท้อนให้เห็นภาพรวมของการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับ 
การทดสอบแผนเผชญิเหตสุนึามขิองจงัหวดักระบี ่ตรงั พังงา ภเูกต็ ระนอง และจังหวดัสตูล การแจ้งเตือนภยัและอพยพประชาชน 
การบญัชาการเหตกุารณ์ การประสานการปฏบิตักิารลดผลกระทบและบรรเทาทกุข์ การประสานงาน การสัง่การในการจัดการ
สถานการณ์ และการบูรณาการ  การปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร เครื่องมือ ก�าลังพลของทุกภาคส่วน ตามวัตถุประสงค์ของ 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ก�าหนด โดยมีจุดเด่น (Strength) กล่าวคือ การฝึก TTX มีองค์ประกอบของผู้เล่น 
ค่อนข้างสมบรูณ์ และในการด�าเนนิการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมวีทิยากรกระบวนการเป็นผู้กระตุ้นให้มกีารน�าเสนอ 
ปัญหา การสือ่สารข้อความ การอภปิรายและถกแถลง ส่วนผู้เล่นในระดับส่ังการสามารถแสดงบทบาทในการส่ังการ และแก้ไข
ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง 
 ส�าหรับการฝึก FEX และ Drill ซึ่งก�าหนดสถานีฝึกไว้ 6 สถานี ได้แก่ 1) ศอญ. จิตอาสาพระราชทาน 2) ศูนย์พักพิง 
ผู้ประสบภัยชั่วคราว 3) การแพทย์และสาธารณสุข การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และการส่งกลับ 4) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  
ณ ที่เกิดเหตุ (Incident Command Post : ICP) 5) จุดระดมทรัพยากร และ 6) การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล ทางอากาศ 

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิิ

39 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



  จุดด้อย (Weakness) 
 การฝึก FEX และ Drill ในบางกิจกรรมของการฝึกอาจไม่ราบร่ืนเท่าท่ีควร เนื่องมาจากประเด็นปัญหาทางด้าน 
การบรหิารจดัการ เช่น บคุลากร อปุกรณ์ไม่เพยีงพอในการจดัประชมุ conference ระหว่าง 6 จงัหวดั ในการฝึกการแจ้งเตอืนภยั 
และอพยพ การปรบัเปลีย่นโจทย์การฝึกตามสถานการณ์ปัจจบุนัและตามนโยบายผูบ้รหิาร และปัญหาการประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าทีส่่วนกลางและจงัหวดัเกีย่วกบัการเตรยีมความพร้อมตามโจทย์การฝึก ซ่ึงมกีารส่ือสารกนัน้อย หรือขาดการประสาน
งานกันในบางประเด็น 
 ปัญหาในช่วงของการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาพรวมของการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในกิจกรรมทั้งหมดของ TTX, FEX และ Drill พบปัญหาที่คล้ายคลึงกันในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน 
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ในการฝึกของหน่วยงานว่าจะต้องด�าเนนิการอย่างไร โดยเฉพาะในการฝึกการสถาปนาระบบการสือ่สาร การระดมทรพัยากร  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ที่เข้าร่วมการฝึกยังไม่ทราบขอบเขตของการฝึกในการสถาปนาระบบการสื่อสารดังกล่าว 
เพือ่ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ปัญหาในการใช้ระบบการสือ่สารผ่านช่องทางออนไลน์ (WebEOC หรอื CIMS) ในการฝึก 
การบัญชาการเหตุการณ์ และการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในการฝึกการแจ้งเตือนและอพยพ ซึ่งมีปัญหา
ในเรื่องการใช้ศัพท์เทคนิคในการสื่อสาร 
 นอกจากนี ้พบประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัองค์ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ รวมถงึความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องของผู้ที่เข้าร่วมการฝึกที่มีไม่เพียงพอ หรือไม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่เกี่ยวกับการฝึกโดยตรง ท�าให ้
ไม่สามารถตอบโจทย์การฝึกได้อย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้การฝึกในครั้งนี้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร

และภาคพื้น ซึ่งในแต่ละสถานีมีการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละลักษณะงาน
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการฝึกเริ่มตั้งแต่การแจ้งเตือนภัยสึนามิจากศูนย์เตือนภัย 
พบัิตแิห่งชาต ิส่วนกลางแจ้งเตอืนภยัไปยงัพืน้ทีจ่งัหวดัทีอ่าจได้รบัผลกระทบ มกีารสัง่การให้อพยพ
ประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เช่น ศูนย์พักพิงชั่วคราว มีการสถาปนาระบบสื่อสาร การด�าเนินการ
ประเมินผลกระทบและความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยทีม
ประเมินของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการด�าเนินการกู้ภัยโดยทีม USAR ของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานทหาร และ มูลนิธิอาสาสมัคร การจัดการศพ การจัดตั้ง EOC 
เพือ่ประสานการปฏบิตัแิละการประชาสมัพนัธ์ในภาวะฉุกเฉิน การมส่ีวนร่วมของหน่วยงานต่างประเทศในการฝึกกู้ภยั  
การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน การเข้าร่วมฝึกของประชาชนจิตอาสา และการฝึกการปฏิบัติการทางเฮลิคอปเตอร์ของ 
ศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล (ศรชล.) และ USAR เพือ่การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
ซึ่งในการฝึกในกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวได้เห็นภาพของการบัญชาการเหตุการณ์ การประสานการปฏิบัติ การบรรเทาทุกข์ 
และการบูรณาการในการใช้ทรัพยากร เครื่องมือ และก�าลังพลร่วมกันของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการฝึก นับได้ว่าบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์การฝึกที่ก�าหนด
 การฝึกบางกิจกรรมได้เหน็ภาพกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ เช่น การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
การสถาปนาระบบสื่อสารระหว่างหน่วยงานเครือข่ายและการจัดระบบ logistic ซึ่งได้มีการจัดท�าคลิปวิดีโอเก่ียวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรแจกให้ผู้เข้าร่วมการฝึก ผู้สังเกตการณ์ และผู้บริหาร นอกจากนี้ได้เห็นภาพการฝึกที่เป็นระบบและ 
มีความราบรื่นระหว่างหน่วยงานที่เคยร่วมฝึกซ้อมกันเป็นประจ�า เช่น หน่วยงานทหาร สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
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e  จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จ�านวน 10 ท่าน ซึง่มาจากหน่วยงานหลกัในการจดัการฝึกครัง้นี ้

ได้แก่ ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัย
พบิตัแิห่งชาต ิและสถาบันพฒันาบคุลากรด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ท�าให้ทราบประเดน็ทีเ่ป็น
จุดเด่นและจุดด้อยของการฝึกครั้งนี้ ซ่ึงสามารถน�ามาสังเคราะห์ให้เห็นผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของการฝึก 
ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย ได้กล่าวว่า “เป็นการฝึก 
IDMEx ที่สามารถด�าเนินการได้ดีในระดับหนึ่งในจ�านวน 4 ครั้ง ที่จัดมาก็อาจจะกล่าวได้ เนื่องจากมีประเด็น
ที่ท้าทายในการจัดการฝึกหลายประเด็น เช่น การก�าหนดประเภทภัยสึนามิที่แตกต่างจากครั้งอื่น ๆ  ขอบเขต
การฝึกที่ค่อนข้างมาก หลากหลาย ทั้งในเร่ืองของกิจกรรม และรูปแบบการฝึกซ่ึงประกอบไปด้วย TTX 
FEX และ Drill รวมทั้งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่เป็นภาคีเครือข่ายเข้าร่วมฝึกจ�านวนมาก ทั้งนี้ 
ในส่วนของหน่วยงานทีร่่วมฝึกกนัเป็นประจ�า สามารถด�าเนนิการฝึกกนัได้ด ีเช่น หน่วยงานทหาร สาธารณสขุ 
กรุงเทพมหานคร และท่ีส�าคัญคือ ศอญ.จอส.พระราชทาน ซ่ึงได้เข้าร่วมฝึกและสนับสนุนการฝึกครั้งนี ้
เป็นอย่างดี” 
 นอกจากนี้ได้กล่าวอีกว่า “การฝึกคร้ังนี้นับได้ว่าเป็นการสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ในการจดัการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้แก่บคุลากรของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และหน่วยงาน 
ภาคเีครอืข่าย  สามารถน�าภารกจิของ สปฉ. 18 สปฉ. มาเชือ่มโยงกบัสถานการณ์การฝึก ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมการฝึก 
สามารถเข้าใจ รู้บทบาทหน้าท่ีและภารกิจของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบูรณาการหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้มามีบทบาทภารกิจในสถานการณ์การฝึกได้ เช่น จิตอาสา หน่วยงานทหาร อาสาสมัคร 
เป็นต้น และผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกในมุมมองว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานท่ีเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งในแง่ของบุคลากร และการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน จะท�าให้การจัดการสาธารณภัยของประเทศ
เป็นไปอย่างมีระบบ/แนวทาง บนฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”
 นายกฤชเพชร เพชระบูรณนิ ผูอ้�านวยการกองส่งเสรมิการป้องกนัสาธารณภยั ให้ข้อคดิเหน็เพิม่เตมิว่า 
“จากการฝึกท�าให้ได้เหน็ความสามารถของบคุลากรบางท่านในพืน้ที ่ซึง่มคีวามสามารถโดดเด่น สามารถเป็น
ก�าลงัส�าคญัในการจดัการสาธารณภยัของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในอนาคตต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม 
มีประเดน็ท่ีสามารถน�าไปเป็นบทเรยีนรูเ้พือ่ปรบัปรงุการฝึกในอนาคต ได้แก่ การฝึกเกีย่วกบัการสถาปนาระบบ
สือ่สารและการใช้งาน การสัง่การ ซ่ึงในการฝึกคร้ังนีไ้ม่ราบร่ืนเท่าท่ีควร เนือ่งจากความไม่เข้าใจระบบการใช้งาน 
ของแต่ละองค์กรที่น�ามาฝึกร่วมกัน ฉะนั้นควรมีการจัดท�าแนวทาง/มาตรฐานการฝึก/การใช้อุปกรณ์ทาง
ด้านดังกล่าวโดยเฉพาะ และในการฝึกแต่ละครั้ง ควรก�าหนดให้มีระยะเวลาส�าหรับการหารือ ซักซ้อม และ
ท�าความคุน้เคยระหว่างหน่วยงาน รวมถงึการค�านงึถงึประเดน็ทีอ่าจเกดิขึน้เกีย่วกบัการไม่สามารถใช้เครอืข่าย 
อินเตอร์เน็ตได้ซึ่งอาจจะต้องเตรียมแผน/ระบบส�ารองในการสื่อสาร โดยการกลับมาใช้เครือข่ายระบบ 
วิทยุสื่อสารตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงให้แนวทางไว้” 
 นอกจากนี ้ประเดน็อืน่ ๆ  ทีส่ามารถน�ามาพิจารณาในการวางแผนการฝึกในอนาคต ได้แก่ การก�าหนด
ให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมจัดท�าสถานการณ์และประเมินผลการฝึก การด�าเนินการพัฒนาเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรส่วนกลางและพื้นที่คู่ขนานไปกับการฝึกอย่างต่อเนื่อง การก�าหนดวัตถุประสงค์ 
การฝึกให้ครอบคลมุถงึการทดสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และจดัท�าสถานการณ์การฝึก
ให้น�าไปสู่การทดสอบในการปฏิบัติได้ โดยให้มีการบูรณาการระบบของต่างหน่วยงาน รวมถึงการบูรณาการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ Function อื่น การน�า WebEOC /CIMS มาใช้ปฏิบัติในการ
ฝึกและสถานการณ์จริง การก�าหนดให้มีศูนย์ประสานงานในการฝึกในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการวางแผนส�ารอง
ในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นระหว่างการฝึก ซึ่งไม่เป็นไป
ตามที่ได้ก�าหนดเอาไว้

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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S p e c i a l
S c o o P

ระบบบริหาร จัดการข้อมูล สารสนเทศในภาวะวิกฤติ
(Crisis Information Management System : CIMS)

“What” ระบบบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ 
(Crisis Information Management System : CIMS) คือ 
ระบบที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ที่รองรับการท�างาน
ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation 
Center: EOC) เพื่อใช้ในการติดตาม การสั่งการ ควบคุม 
และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหาร
สถานการณ์ฉกุเฉนิสาธารณภยั พร้อมทัง้แสดงทรพัยากรและ
การระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อบริหารจัดการเหตุ
ฉุกเฉินให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ตามโครงสร้างของ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: 
ICS) ตามแนวทางของส�านักจดัการภาวะฉกุเฉนิกลาง (Federal 
Emergency Management Agency : FEMA)

การบริหาร
จัดการข้อมูล

สนับสนุน
การปฏิบัติการ

ก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย 
หลังเกิดภัย

โครงสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศในภาวะวิกฤติ 
(Crisis Information Management System 
: CIMS)
ประกอบด้วย โครงร่างขอบเขตของระบบ (Framework) และ
เนื้อหา (Content) 
  โครงร่างขอบเขตของระบบ (Framework) คือ 
ชนิดหรือประเภทของเหตุการณ์ ที่ประกอบด้วย เหตุการณ์
ประจ�าวัน เหตุการณ์ภาวะวิกฤติ ระบบการฝึกซ้อมแผน คลัง
ข้อมูล และเกี่ยวกับแผน (Plan)
  เนือ้หา (Content) คอื เนือ้หาของข้อมลูทีแ่สดงผล 
ประกอบด้วย การแสดงข้อมูล (Board) แผนที่ (Map)  
กระดานสนทนา (Chat) การแจ้งเตือน (Notification)

 โดยสรุปการท�างานของระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศในภาวะวกิฤติ (Crisis Information Management 
System : CIMS) ประกอบด้วย การจัดการเหตุการณ์ (Event 
Management) แผนท่ีภูมิสารสนเทศ (GIS Mapping)  
การแจ้งเตือน (Notification) การเชื่อมโยงข้อมูล (Web 
Services)
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“Who” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้น�าระบบ
ระบบบรหิารจดัการในภาวะวกิฤต ิ(Crisis Information Management 
System : CIMS) มาใช้   ในการบริหารจัดการข้อมูลสาธารณภัย ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมถึงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั โดยระบบจะเน้นการน�าข้อมลูจากหลายหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอกมาใช้ร่วมกัน (Information Sharing) เพื่อท�าให้เกิดการ
แสดงผลข้อมูลร่วมกัน (Common Operation Picture : COP) 
 น�าไปสู่การสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) ด้านการ
ปฏิบัติการ การอ�านวยการ และการบริหารจัดการในทุกระดับได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นระบบ และมีเอกภาพในการจัดการข้อมูลที่จะให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ มีความร่วมมือกันสามารถเห็นภาพและเข้าใจในสถานการณ์ของ
เหตุการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน

“How & When   ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศใน
ภาวะวกิฤติ (Crisis Information Management 
System: CIMS) ได้ถูกน�ามาใช้ปฏิบัติงานตาม
หน ้ าที่ หลั ก ในการบริหารจั ดการข ้ อ มูล 
สาธารณภัย ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
การฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 
การสนับสนุนหน่วยงานภายนอก รวมถึง 
การประยุกต์การใช้กับงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
การท�างานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่

 1. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  1.1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (IDMEx 2016) จังหวัดชัยนาท-ลพบุรี
  1.2 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (ID-Mex 2016) สนามไทย-ญี่ปุ ่น ดินแดง  
    กรุงเทพมหานคร
  1.3 การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบบรูณาการ (IDMEx 2017) อ�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา
  1.4 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) จังหวัดลพบุรี
  1.5 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ  
    จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล

1. การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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 2. การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานอื่น
  2.1 การฝึกบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2560 (C-MEX 17) ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   2.2 การฝึกบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2561 (C-MEX 18) ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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  2.3  การฝึกบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2562 (C-MEX 19) ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  2.4  การฝึกบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2562 (C-MEX 20) ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  2.5  การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3/62
  2.6  การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 4/63
  2.7  การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ�า” รุ่นที่ 3/62

 3. สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ปี พ.ศ. 2559 - 2560 ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ (Crisis 
Information Management System : CIMS) ได้สนับสนุนการแสดงข้อมูลภาพรวมสถาณการณ์และพื้นที่ประสบภัย ข้อมูล
ความเสียหาย ข้อมูลสถานะทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการภัย ข้อมูลศูนย์อพยพ/ศูนย์พักพิง และข้อมูลแผนฟื ้นฟู 
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ณ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาติ (ส่วนหน้า) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
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 4. สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลการได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติ ครม. วันที่ 24 กันยายน 
2562 และวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จากสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” (PODUL) และพายุดีเปรสชัน 
“คาจิกิ” (KAJIKI)
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 5. ระบบข้อมูลทะเบียนคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ (Crisis Information Management System : CIMS) ได้สนับสนุนการบันทึกข้อมูล
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร (อินเตอร์เน็ต) และไปรษณีย์

การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิิ
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 6. การจัดท�าข้อมูลของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การบันทึกข้อมูลสถานการณ์ประจ�าวัน 

ข้อมูลสรุปเคสผู้ต้องสงสัย/ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 แยกตามขอบเขตการปกครอง (Infectious Disease Case Summary 

by Jurisdiction) ข้อมลูเกีย่วกบัพืน้ทีช่มุชนทีไ่ด้รบักระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 เพือ่รายงานสถานการณ์และข้อมูล

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ในอนาคตระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะ

วิกฤติ (Crisis Information Management System : 

CIMS) ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นระบบ

สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่สนับสนุน 

การปฏิบัติงาน และสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

การจดัการเหตกุารณ์ ในภาวะวกิฤตแิละภาวะปกต ิในการเพิม่ 

ประสทิธภิาพของการป้องกนัและลดผลกระทบ (Prevention) 

และการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ (Preparedness) 

และให ้สามารถจัดการเหตุ (Response) ได ้อย ่าง 

มปีระสทิธภิาพในด้านการป้องกนั บรรเทา และช่วยเหลอืฟ้ืนฟู 

จากสาธารณภัย เพือ่ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

มข้ีอมลูทีส่ามารถสนบัสนนุการควบคมุและสัง่การ ทัง้ในภาวะ 

วิกฤติและภาวะปกติ ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ 

หลังเกิดภัย ได้อย่างมีประสิทธิผล

“Conclusion”
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