
 ดังน้ัน จึงควรมีการส่งเสรมิและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภัยในเชงิรกุ 
โดยผนึกก�าลังทุกภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายในกระบวนการวางแผน  การบริหารจัดการภัย  ตั้งแต่ 
ขั้นก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ภูมิภาค 
และประเทศโดยเสรมิสร้างการพฒันาความรู ้การตระหนกัรู้ การมีจติส�านกึความมัน่คง การมีจติสาธารณะ 
ของทุกภาคส่วน  เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมผนึกก�าลังในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบก่อนเกิดเหตุ 
ด�าเนินการแก้ไขขณะเกิดเหตุอย่างทันท่วงที  และฟื้นฟูความเสียหายทางกายภาพและจิตใจให้กลับคืน 
สูภ่าวะปกตริวมทัง้ทบทวนและพฒันา  กฎ  ระเบยีบ  ข้อบงัคบัให้มีความทนัสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ความส�าเร็จการเตรียมพร้อมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ประสาน 
สอดคล้องต้ังแต่ระดับชาติ ระดับจังหวดั ระดับท้องถิน่ให้มกีารประสานเชือ่มโยงความร่วมมอืและบรูณาการ 
การท�างานต้ังแต่แผนระดับกระทรวง/กรม แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาชุมชน

l	การประเมินสถานการณ์ (Intelligence & Situation Assessment)
l	องค์ความรู้ (Knowledge base) ระบบฐานข้อมูล (Data base) ความเชี่ยวชาญ (Expertise)
l	การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
l	การจัดท�ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผน แนวทาง และคู่มือปฏิบัติ ของหน่วยงานหลักและหน่วยร่วมให้ประสานสอดคล้องกัน 
  ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
l	การมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) แต่ละประเภทภัย
l	การประสานและบูรณาการแผนและทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน (Multi-Agencies)
l	การจัดเตรียมฐานข้อมูลทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ
l	จัดเตรียมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ตั้งแต่ในภาวะปกติ
l	จดัวางระบบส่ือสารและโทรคมนาคม เลขหมายฉกุเฉินเลขหมายเดยีว (Emergency Call Numeber) และจัดให้มีศนูย์กลาง 
  การรับแจ้งเหตุ รวมถึงก�าหนดความถี่กลางร่วม (Emergency Frequency)
l	การมีส่วนร่วมตระหนกัรู้ของชุมชน เพ่ือให้ตระหนกัถงึการป้องกนัตนเองและแก้ไขในเบ้ืองต้น  (Community Awareness& 
  First Respond)
l	การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ (Drill & Exercise) ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อาทิ Crisis Management 
  Exercise / C-MEX) โดยฝึกแก้ปัญหาทีบ่งัคบัการ (Command Post Exercise ) ฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table-Top Exercise) 
  และฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise / FTX) เพือ่ทดสอบระบบการบรหิารจดัการวกิฤตการณ์ทีจ่�าเป็นต้องมกีารส่ังการ 
  และควบคมุบงัคบับญัชา  และเพือ่เตรยีมความพร้อมในการระดมสรรพก�าลงัทกุภาคส่วนจดัการเหตกุารณ์ในแต่ละประเภทภยั 
  และระดับความรุนแรง อาท ิการแจ้งเตอืนภัย การส่ือสาร การบรกิารทางการแพทย์ฉุกเฉนิ การขนส่ง การบรรเทาสาธารณภยั 
  ของเหล่าทัพ
l	ทบทวนแผนและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 “ความม่ันคงของชาติเป็นเรือ่งส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ ความเจรญิของประเทศ 
ความสงบสุข และความมีศักด์ิศรขีองชาติ โดยมีปัจจัยหลักท่ีเก่ียวข้องท้ังด้านการเมืองภายในประเทศ การเมือง 
ระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงเป็นเรือ่ง 
ท่ีต้องด�าเนินการอยา่งรอบคอบ ดังน้ัน การเตรยีมความพรอ้มจ�าเป็นต้องมีนโยบาย ยุทธศาสตร ์ แผน ท้ังในระยะส้ัน 
และระยะยาวท่ีมีเป้าหมายและแนวทางท่ีชัดเจน เพ่ือใช้ทรพัยากรหรอืก�าลังอ�านาจของชาติของภาคส่วนต่าง ๆ 
ผนึกก�าลังรว่มกันให้บรรลุเป้าหมายท�าให้ประเทศชาติม่ันคง”

ประเด็นพิจารณาระบบการเตรยีมความพรอ้มของไทย
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ระบบการเตรียมพร้อม
ด้านความมั่นคงของไทย

สินชัย คารวุตม์ 
ยศกร ยืนยง *

*	นายสินชัย	คารวุตม์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำานาญการ
	 นายยศกร	ยืนยง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
	 สำานักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ	สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

	 ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(National 
Preparedness	 System)	 ในภาพรวมทั่วโลกหาก 
ย้อนไปในยุคสงครามโลกครั้งที่	 1	 (2457	 –	 2461) 
สงครามโลก	 ครั้งที่	 2	 (2482	 –	 2488)	 และยุค 
สงครามเยน็	(2490	–	2534	)	คงมบีทบาทอย่างมาก 
ต่อการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยจากการสู้รบ	หรือ 
ภัยคุกคามรูปแบบเดิม		(Traditional		Threats) 
ทัง้ในส่วนของการแย่งชงิอาณานิคมและความขดัแย้ง 
ทางอุดมการณ์ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างโลกเสรแีละโลก 
คอมมวินิสต์	หากเปรียบเทยีบการมรีะบบการเตรยีม 
พร้อมของไทยยคุเร่ิมแรกเกดิขึน้ในช่วงปี	พ.ศ.	2517 
จากการมีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฉบับแรก	หรือ 
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2517	ในการเตรียม 
พร้อมรบัมอืกบัภยัจากสงครามอนิโดจนี	ท�าให้ประเทศ 
ไทยต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องการจัดระเบียบ 
บริหารราชการในภาวะไม่ปกติ		การป้องกันฝ่าย 
พลเรือน		การประชาสัมพนัธ์และควบคุมข่าวในภาวะ 
ไม่ปกติ	 การเตรยีมการระดมสรรพก�าลงัเพือ่การทหาร 
และการจัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	อย่างไรก็ตาม 
ภัยคุกคามความมั่นคงของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปใน 
ลักษณะที่มีความซับซ้อน	 ครอบคลุม	 เชื่อมโยงกัน 

หลายมิติ	และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
มากยิ่งขึ้น	 เช่น	 ภัยจากการก่อการร้ายจากเหตุการณ์	 911 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
“WannaCry”		ภัยจากโรคติดต่อของการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส 
อีโบลา	 (Ebola)	 หรือที่มักนิยมเรียกว่าภัยรูปแบบใหม่	 (Non- 
Traditional	Threats)	ท�าให้การออกแบบการพัฒนาระบบ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติของไทยต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ 
รูปแบบภัยต่างๆ		โดยการใช้แนวคิดที่ได้รับการยอมรับและ 
ประสบความส�าเร็จจากการน�าไปใช้ในแต่ละประเทศ		รวมทั้ง 
ต้องอาศัยการระบุความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่แม่นย�าและ 
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
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การออกแบบการพัฒนาระบบการเตรยีมพรอ้มในต่างประเทศและประเทศไทย

	 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของต่างประเทศ 
อาทิ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเป็นทางการจากค�าสั่งพิเศษ 
ของประธานาธิบดีที่	 12656	 ของประธานาธิบดีโรนัลด์ 
เรแกน	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2531	ที่ให้มีการ 
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบ 
ความมั่นคงของชาติอันเป็นผลพวงจากสงครามที่สหรัฐฯ 
เผชิญเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยค�าสั่งดังกล่าวได้ก�าหนด 
ขัน้ตอนการบริหารจดัการสถานการณ์ความมัน่คงแห่งชาติข้ึน 
และมอบหมายให ้ส�านักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง 
(Federal	 Emergency	Management	Agency)	หรือ 
FEMA	เป็นหน่วยงานประสานติดตามการก�าหนดนโยบาย 
และประเมินผล	1

 ประเทศออสเตรเลีย ระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาต	ิในยคุแรกเริม่เกิดขึน้ในสมัยสงครามโลก	ครัง้ที	่2 
เพือ่รับมอืกบัการขยายตัวของจักรวรรดิญ่ีปุน่ทีแ่ผ่อทิธพิล 
เข้ามาในภมูภิาคท�าให้ออสเตรเลยีให้ความส�าคัญอย่างมาก 
กับการเตรียมพร้อมในด้านการทหารและด้านการข่าว 
อาทิ	 การจัดตั้งหน่วยงาน	Commonwealth	Security 
Service	เพื่อท�าหน้าที่ปกป้องประเทศจากการแทรกแซง 
ทางการเมืองจากภายนอกและบุคคลท่ีมุ่งก่อท�าลายหรือ 
ลักลอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของชาติ

 สหภาพยุโรป การพัฒนาระบบการเตรยีมพร้อม 
แห่งชาติเพ่ือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเป็นผลพวง 
มาจากการขยายขีดความสามารถด้านความมั่นคง 
ระหว่างประเทศของประชาคมยุโรปตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2500 
และการพัฒนานโยบายการต่างประเทศและการรักษา 
ความมัน่คงปลอดภยัร่วมกันตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2535	จากแต่เดมิ 
ที่ประชาคมยุโรปมีกลไกการจัดการความมั่นคงเฉพาะ 
ด้านการทหารอยู ่ก ่อนแล้ว	คือ	องค์การสนธิสัญญา 
แอตแลนติกเหนือ	(NATO)2

	 ส�าหรับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของ 
ประเทศไทยอ้างอิงหลักแนวคิดการบริหารวิกฤตการณ์ 
(Crisis Management) เป็นหลกั	แบ่งออกเป็น	4	วงรอบ 
ได้แก่	วงรอบการลดผลกระทบ (Mitigation) กล่าวคือ 
การจัดการความเสีย่ง	(Risk	Management)	ประกอบด้วย 
4	ข้ันตอน	ได้แก่	1)	Risk	avoidance	คอื	การเปลีย่นแผน 
หรือวิธีปฏิบัติเพื่อก�าจัดภัยคุกคาม	2)	Risk	transfer	คือ 
การปรบัเปลีย่นผลกระทบจากภยัคกุคามไปยงับคุคลทีส่าม 
3)	Risk	 reduction	คือ	การบรรเทาโอกาสและผลลัพธ์ 
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และ	4)	Risk 
acceptance	 คือ	 การยอมรับว่าไม่สามารถจัดการกับ 
ความเสี่ยงได้	โดยจะไม่เปลี่ยนแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง	 แต่จะใช้การถอดบทเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ในโอกาสถัดไป

 วงรอบการเตรียมความพร้อม (Preparation)	กล่าวคือ 
การจัดท�าแผนและกฎหมาย	 รวมทัง้การเตรยีมการบริหารทรพัยากร 
มนุษย์	ชุมชน	และเทคโนโลยีรองรับการบริหารวิกฤต	วงรอบ 
การเผชิญเหตุ (Response) เกี่ยวข้องกับแนวคิดระบบบัญชาการ 
เหตุการณ์	(Incident	Command	System)	ทีใ่ช้ในการสัง่การ	ควบคมุ 
และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบริหาร 
จัดการภัย	และวงรอบการฟื ้นฟู (Recovery) เกี่ยวข้องกับ 
การบรรเทาทกุข์	 การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้างทัง้ในเชงิโครงสร้าง 
พื้นฐานและการเยียวยาจิตใจ

1 FEMA. National Preparedness System. Available at: URL: https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/ 
 29361?fromSearch=fromsearch&id=6551.Accessed Aug 2, 2019.
2 Directorate-General for Health and Food Safety. CRISIS PREPAREDNESS AND RESPONSE. Available at: URL: https://ec. 
 europa.eu/health/preparedness_response/policy_en.Accessed Aug 2, 2019.
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	 นอกจากการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทย 
จะอาศัยหลักแนวคิดการบริหารวิกฤตการณ์ทางวิชาการ 
ดังกล่าวแล้ว		ยังได้มีการออกแบบตามแนวทางของ 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนที่ส�าคัญของประเทศ	ได้แก่
  ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ในยุทธศาสตร์ที่	1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ได้ให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ	 ให้มี
ความพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและภัยคุกคามทุกรูป
แบบ	สามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ 
ม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
	 ในนโยบายที่	 13	 “พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ”		ท่ีได้ให้ 
ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติ 
ในการเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีเอกภาพ 
และประสิทธิภาพ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
	 ในยุทธศาสตร์ที่	5	“การเสริมสร้างความมั่นคง 
แห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสูค่วามม่ังคัง่และยัง่ยนื” 
ที่ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
และการมกีลไกเผชญิเหตทุัง้ในยามปกตแิละสภาวะวกิฤต 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนและภัยพิบัติธรรมชาติ
  แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2564)
	 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 1	 “การพัฒนาศักยภาพ 
ระบบการเตรียมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะ 
ไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ”	 โดยให้ 
ความส�าคญักบัการผนกึก�าลงัจากทุกภาคส่วนในลกัษณะ 
ประชารัฐ	 การร่วมมือกับต่างประเทศ	 และการจัดการ 
ความเส่ียงด้วยการเตรียมพร้อมของชาติตั้งแต่ในภาวะ 
ปกติ		โดยกลไกหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้แต่ละหน่วยงาน 
ของประเทศเกิดการเตรียมพร้อมในการบูรณาการ 
แผนด้านความมัน่คงและสาธารณภยัได้อย่างเป็นรปูธรรม 
และสม�่าเสมอ	คือ	การจัดให้หน่วยงานได้มีการฝึกอบรม 

3 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2560	–	2564).	(กรุงเทพฯ	:	สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 
	 ราชกิจจานุเบกษา).,	2560.
4 สำานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต,ิ	ผลการฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต	ิประจำาปี	๒๕๖๑.	(กรงุเทพฯ	:	สำานกัพมิพ์คณะรฐัมนตรี 
	 และราชกิจจานุเบกษา).,	2561.

และฝึกซ้อมภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือเตรียม 
พร้อมรับมอืกบัภยัคกุคามทกุรปูแบบ	หรอื	การฝึกการบรหิาร 
วิกฤตการณ์ระดับชาติ	(National	Crisis	Management 
Exercise)3

การฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์
ระดับชาติ (National Crisis
Management Exercise)

	 การฝ ึ กการบริ หารวิ กฤตการณ ์ ระดั บชาติ 
(National	 Crisis	 Management	 Exercise:	 C-MEX) 
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้หน่วยงานได้มีการน�านโยบาย/ 
ยทุธศาสตร์/แผน/แนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานมาทดสอบ 
ใช้บริหารจดัการภยัคกุคามทีเ่กดิข้ึน	ตลอดจน	การเสรมิสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการ 
ประสานแผนและระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ภายใต้ 
การบริหารจัดการภัยที่เก่ียวข้อง	 โดย	 ส�านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ	 ร่วมกับหน่วยงานตามสถานการณ์/ 
โจทย์การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ในการจัดการฝึก 
C-MEX	ขึ้นเป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่	พ.ศ.	2550	ภายใต้ชื่อ 
C-MEX	074	โดยการฝึก	C-MEX	ครั้งแรกเป็นการฝึกเพื่อ 
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยจากสึนามึที่เคยส่งผลกระทบ 
รุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาแล้ว 
เป็นจ�านวนมากเมื่อปี	พ.ศ.	2547	รัฐบาลในขณะนั้น 
จงึเหน็ความส�าคัญของการมรีะบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ท่ีพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านความมั่นคง 
และสาธารณภัยระดับร้ายแรงทั้งท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาต ิ
และการกระท�าของมนุษย์	 และมีข้อส่ังการให้มีการจัด 
การฝึกฯ	 ขึ้นเพ่ือให้เกิดการบูรณาการฝึกในการทดสอบ 
แผนและแนวทางปฏิบัติในระดับชาติ-กระทรวง-ระดับ 
ท้องถิ่นซ่ึงไม่เคยมีการด�าเนินการมาก่อน	 การทดสอบ 
การสั่งการและควบคุมบังคับบัญชาที่เป็นหนึ่งเดียว 
(Single	 Command)	 ที่จ�าเป็นอย่างมากต่อการบริหาร 
จดัการวกิฤตการณ์ทีเ่กิดขึน้ให้ได้อย่างทันท่วงท	ี ตลอดจน 
ให้หน่วยงานทกุภาคส่วนได้ตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อม 
และเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการบริหารวิกฤตการณ ์ 
โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกจนถึงปัจจุบันมีส่วนช่วย 
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การออกแบบการพัฒนาระบบการเตรยีมพรอ้มในต่างประเทศและประเทศไทย

	 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของต่างประเทศ 
อาทิ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติเริ่มก่อตัวข้ึนอย่างเป็นทางการจากค�าสั่งพิเศษ 
ของประธานาธิบดีที่	 12656	 ของประธานาธิบดีโรนัลด์ 
เรแกน	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2531	ที่ให้มีการ 
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบ 
ความมั่นคงของชาติอันเป็นผลพวงจากสงครามที่สหรัฐฯ 
เผชิญเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยค�าสั่งดังกล่าวได้ก�าหนด 
ขัน้ตอนการบริหารจดัการสถานการณ์ความมัน่คงแห่งชาตข้ึิน 
และมอบหมายให ้ส�านักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง 
(Federal	 Emergency	Management	Agency)	หรือ 
FEMA	เป็นหน่วยงานประสานตดิตามการก�าหนดนโยบาย 
และประเมินผล	1

 ประเทศออสเตรเลีย ระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาต	ิในยคุแรกเริม่เกิดข้ึนในสมัยสงครามโลก	ครัง้ที	่2 
เพือ่รบัมอืกบัการขยายตวัของจกัรวรรดญิีปุ่น่ทีแ่ผ่อทิธพิล 
เข้ามาในภมูภิาคท�าให้ออสเตรเลยีให้ความส�าคญัอย่างมาก 
กับการเตรียมพร้อมในด้านการทหารและด้านการข่าว 
อาทิ	 การจัดตั้งหน่วยงาน	Commonwealth	Security 
Service	เพื่อท�าหน้าที่ปกป้องประเทศจากการแทรกแซง 
ทางการเมืองจากภายนอกและบุคคลท่ีมุ่งก่อท�าลายหรือ 
ลักลอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของชาติ

 สหภาพยุโรป การพัฒนาระบบการเตรยีมพร้อม 
แห่งชาติเพ่ือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเป็นผลพวง 
มาจากการขยายขีดความสามารถด้านความมั่นคง 
ระหว่างประเทศของประชาคมยุโรปตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2500 
และการพัฒนานโยบายการต่างประเทศและการรักษา 
ความมัน่คงปลอดภยัร่วมกนัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2535	จากแต่เดิม 
ที่ประชาคมยุโรปมีกลไกการจัดการความมั่นคงเฉพาะ 
ด้านการทหารอยู ่ก ่อนแล้ว	คือ	องค์การสนธิสัญญา 
แอตแลนติกเหนือ	(NATO)2

	 ส�าหรับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของ 
ประเทศไทยอ้างอิงหลักแนวคิดการบริหารวิกฤตการณ์ 
(Crisis Management) เป็นหลกั	แบ่งออกเป็น	4	วงรอบ 
ได้แก่	วงรอบการลดผลกระทบ (Mitigation) กล่าวคือ 
การจดัการความเสีย่ง	(Risk	Management)	ประกอบด้วย 
4	ขัน้ตอน	ได้แก่	1)	Risk	avoidance	คอื	การเปลีย่นแผน 
หรือวิธีปฏิบัติเพื่อก�าจัดภัยคุกคาม	2)	Risk	transfer	คือ 
การปรบัเปลีย่นผลกระทบจากภยัคกุคามไปยงับคุคลทีส่าม 
3)	Risk	 reduction	คือ	การบรรเทาโอกาสและผลลัพธ์ 
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และ	4)	Risk 
acceptance	 คือ	 การยอมรับว่าไม่สามารถจัดการกับ 
ความเสี่ยงได้	โดยจะไม่เปลี่ยนแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง	 แต่จะใช้การถอดบทเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ในโอกาสถัดไป

 วงรอบการเตรียมความพร้อม (Preparation)	กล่าวคือ 
การจัดท�าแผนและกฎหมาย	 รวมทัง้การเตรยีมการบริหารทรพัยากร 
มนุษย์	ชุมชน	และเทคโนโลยีรองรับการบริหารวิกฤต	วงรอบ 
การเผชิญเหตุ (Response) เกี่ยวข้องกับแนวคิดระบบบัญชาการ 
เหตกุารณ์	(Incident	Command	System)	ท่ีใช้ในการสัง่การ	ควบคมุ 
และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบริหาร 
จัดการภัย	และวงรอบการฟื ้นฟู (Recovery) เกี่ยวข้องกับ 
การบรรเทาทุกข์	 การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้างท้ังในเชิงโครงสร้าง 
พื้นฐานและการเยียวยาจิตใจ

1 FEMA. National Preparedness System. Available at: URL: https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/ 
 29361?fromSearch=fromsearch&id=6551.Accessed Aug 2, 2019.
2 Directorate-General for Health and Food Safety. CRISIS PREPAREDNESS AND RESPONSE. Available at: URL: https://ec. 
 europa.eu/health/preparedness_response/policy_en.Accessed Aug 2, 2019.
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	 นอกจากการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทย 
จะอาศัยหลักแนวคิดการบริหารวิกฤตการณ์ทางวิชาการ 
ดังกล่าวแล้ว		ยังได้มีการออกแบบตามแนวทางของ 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนที่ส�าคัญของประเทศ	ได้แก่
  ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ในยุทธศาสตร์ที่	1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ได้ให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ	 ให้มี
ความพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและภัยคุกคามทุกรูป
แบบ	สามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ 
ม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
	 ในนโยบายที่	 13	 “พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ”		ที่ได้ให้ 
ความส�าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพการเตรยีมพร้อมของชาติ 
ในการเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีเอกภาพ 
และประสิทธิภาพ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
	 ในยุทธศาสตร์ที่	5	“การเสริมสร้างความมั่นคง 
แห่งชาตเิพ่ือการพัฒนาประเทศสูค่วามม่ังคัง่และยัง่ยนื” 
ที่ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
และการมกีลไกเผชญิเหตทุัง้ในยามปกติและสภาวะวกิฤต 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนและภัยพิบัติธรรมชาติ
  แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2564)
	 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 1	 “การพัฒนาศักยภาพ 
ระบบการเตรียมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะ 
ไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ”	 โดยให้ 
ความส�าคญักบัการผนกึก�าลงัจากทุกภาคส่วนในลกัษณะ 
ประชารัฐ	 การร่วมมือกับต่างประเทศ	 และการจัดการ 
ความเสี่ยงด้วยการเตรียมพร้อมของชาติต้ังแต่ในภาวะ 
ปกติ		โดยกลไกหน่ึงที่จะมีส่วนช่วยให้แต่ละหน่วยงาน 
ของประเทศเกิดการเตรียมพร้อมในการบูรณาการ 
แผนด้านความมัน่คงและสาธารณภยัได้อย่างเป็นรปูธรรม 
และสม�่าเสมอ	คือ	การจัดให้หน่วยงานได้มีการฝึกอบรม 

3 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2560	–	2564).	(กรุงเทพฯ	:	สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 
	 ราชกิจจานุเบกษา).,	2560.
4 สำานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต,ิ	ผลการฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต	ิประจำาปี	๒๕๖๑.	(กรงุเทพฯ	:	สำานกัพมิพ์คณะรฐัมนตรี 
	 และราชกิจจานุเบกษา).,	2561.

และฝึกซ้อมภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียม 
พร้อมรับมอืกบัภยัคกุคามทกุรปูแบบ	หรอื	การฝึกการบรหิาร 
วิกฤตการณ์ระดับชาติ	(National	Crisis	Management 
Exercise)3

การฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์
ระดับชาติ (National Crisis
Management Exercise)

	 การฝ ึ กการบริ หารวิ กฤตการณ ์ ระดั บชาติ 
(National	 Crisis	 Management	 Exercise:	 C-MEX) 
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานได้มีการน�านโยบาย/ 
ยทุธศาสตร์/แผน/แนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานมาทดสอบ 
ใช้บริหารจดัการภยัคกุคามทีเ่กดิข้ึน	ตลอดจน	การเสรมิสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการ 
ประสานแผนและระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ภายใต้ 
การบริหารจัดการภัยที่เก่ียวข้อง	 โดย	 ส�านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ	 ร่วมกับหน่วยงานตามสถานการณ์/ 
โจทย์การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ในการจัดการฝึก 
C-MEX	ขึ้นเป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่	พ.ศ.	2550	ภายใต้ชื่อ 
C-MEX	074	โดยการฝึก	C-MEX	ครั้งแรกเป็นการฝึกเพื่อ 
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยจากสึนามึที่เคยส่งผลกระทบ 
รุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาแล้ว 
เป็นจ�านวนมากเมื่อปี	พ.ศ.	2547	รัฐบาลในขณะนั้น 
จงึเหน็ความส�าคัญของการมรีะบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ที่พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านความมั่นคง 
และสาธารณภัยระดับร้ายแรงท้ังท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาต ิ
และการกระท�าของมนุษย์	 และมีข้อสั่งการให้มีการจัด 
การฝึกฯ	 ข้ึนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการฝึกในการทดสอบ 
แผนและแนวทางปฏิบัติในระดับชาติ-กระทรวง-ระดับ 
ท้องถิ่นซึ่งไม่เคยมีการด�าเนินการมาก่อน	 การทดสอบ 
การสั่งการและควบคุมบังคับบัญชาที่เป็นหนึ่งเดียว 
(Single	 Command)	 ที่จ�าเป็นอย่างมากต่อการบริหาร 
จดัการวกิฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้ได้อย่างทันท่วงที	 ตลอดจน 
ให้หน่วยงานทกุภาคส่วนได้ตระหนกัถึงการเตรยีมความพร้อม 
และเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการบริหารวิกฤตการณ ์ 
โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกจนถึงปัจจุบันมีส่วนช่วย 

25

FINALnewwwww.indd   25 11/11/2562 BE   8:23 AM



ยุติการปฏิบัติหน้าท่ี

ทราบแหล่งท่ีมา ไม่ทราบแหล่งท่ีมา

แนวคิดกลไกของ ศรชล. ในการขจัดคราบน�ามัน ตาม พ.ร.บ.การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2502 (มาตรา 27)
สถานการณ์ปกติ หน่วยงานปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานโดย ศรชล. ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
แนวโน้มของสถานการณ์ท่ีศาลก่อให้เกิดภัยคุกคามผลประโยชน์ของชาติทางทางทะเล
สถานการณ์ปกติ (ศรชล.) เข้าควบคุม (ท.ศ.2) บูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงานของรฐัเพ่ือป้องกัน ปราบปราม
หรอืแกไ้ขปัญหา ในกรณี (1) เกินขีดความสามารถ

กรณี
ไม่พบ

คราบน�ามัน

กรณีพบ
คราบน�ามัน

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ
ณ จุดเกิดเหตุทันที

ได้รบั
แจ้งเหตุ

น�ามันรัว่ไหล

กลไกการขจัดมลพิษทางน�าเน่ืองจากน�ามัน

ผู้ก่อมลพิษดําเนินการขจัดคราบน�ามัน
ตามแผนปฏิบัติการ และขจัดน�ามัน
ของผู้ก่อมลพิษน้ันๆ และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ

นําของเสียท่ีเกิดขึ้น
รวบรวมใหไ้ปกําจัด/บําบัด

ยุติการปฏิบัติงาน
และจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์
ลงในฐานข้อมูลเจ้าหน้าท่ี

ผู้ก่อมลพิษ เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีระบุในแผนชาติ
รว่มกันดําเนินการขจัดคราบน�ามันตามแผนชาติ
โดยผู้ก่อมลพิษต้องรบัผิดชอบค่าใชจ่้าย
นําของเสียท่ีเกิดขึ้น/รวบรวมไดไ้ปกําจัด/บําบัด
และดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อมลพิษ
โดยเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมหลักฐาน
และนําคดีขึ้นสู่ศาล

ดําเนินการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
ทรพัยากรธรรมชาติ
และชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี)
โดยเรยีกเก็บจากผู้ก่อมลพิษ

หน่วยปฏิบัติการท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุ
ดําเนินการขจัดคราบน�ามัน

โดยเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายจากเจ้าหน้าท่ี
ระดับท่ี 2

ต้ังแต่ 20-1,000 ตัน
ระดับท่ี 1

ไม่เกิน 20 ตัน
ระดับท่ี 3

เกินกวา่ 1,000 ตัน

สถานการณ์ฝึกการบรหิารจัดการวกิฤตการณ์
1. ประเด็นการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (โจทย์การฝึกการขจัดคราบน�ามันท่ีรัว่ไหลลงสู่ทะเล) 
การบริหารจัดการน�้ามันรั่วไหลลงสู่ทะเลในสถานการณ์ปกติให้เป็นไปตามกลไกท่ีมีอยู่เดิม	 ได้แก่	 คณะกรรมการ 
ป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	 (กปน.)	 โดยมี	 กรมเจ ้าท ่าเป ็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หากสถานการณ์ทวคีวามรนุแรงให้ยกระดบัเป็นกลไกของ	 ศรชล.	 ตาม	 พ.ร.บ.การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
พ.ศ.	 2562

ในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ 
ในการบริหารวิกฤตการณ์ของประเทศที่ส�าคัญมากมาย 
อาทิ		การจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ร.บ.	การรักษาผลประโยชน ์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ.	 2562	 พ.ร.บ.	 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์	 พ.ศ.	 2562	 และการจัดวางระบบเลขหมาย 
ฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศ	 (Emergency	 Call)
	 ส�าหรับ เป ้าหมายและการออกแบบการฝ ึก 
C-MEX 19 ครอบคลมุประเดน็ภยัความมัน่คงทีส่�าคญั 
ใน 6  เรือ่ง	 ได้แก่	 การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
( ในเร่ืองการขจัดคราบน�้ ามันที่ รั่ ว ไหลลงสู ่ทะเล) 

การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์	 (ในเรื่อง 
การป้องกันการโจมตีระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
โครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญัของประเทศ	และการหลอกลวง 
ทางการเงินโดยใช้อีเมลปลอม)	 การบริหารจัดการ 
สาธารณภัย	 (ในเรื่องภัยสึนามิ)	 การก�ากับดูแลความ 
ปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรงัส	ี การต่อต้านการก่อการร้าย 
รองรบัการประชุมนานาชาต	ิ (โดยได้มนี�ากลไกการบรหิาร 
จัดการภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย 
เฉพาะเรื่องท่ีร่างข้ึนมาใหม่และท่ีก�าลังร่างข้ึนมาทดสอบ 
ใช้ในการฝึก)	การผนึกก�าลงัและทรพัยากรเพือ่การป้องกนั 
ประเทศ	(ภัยจากการสู้รบ)
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ยุติการปฏิบัติหน้าท่ี

ทราบแหล่งท่ีมา ไม่ทราบแหล่งท่ีมา

แนวคิดกลไกของ ศรชล. ในการขจัดคราบน�ามัน ตาม พ.ร.บ.การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2502 (มาตรา 27)
สถานการณ์ปกติ หน่วยงานปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานโดย ศรชล. ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
แนวโน้มของสถานการณ์ท่ีศาลก่อให้เกิดภัยคุกคามผลประโยชน์ของชาติทางทางทะเล
สถานการณ์ปกติ (ศรชล.) เข้าควบคุม (ท.ศ.2) บูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงานของรฐัเพ่ือป้องกัน ปราบปราม
หรอืแกไ้ขปัญหา ในกรณี (1) เกินขีดความสามารถ

กรณี
ไม่พบ

คราบน�ามัน

กรณีพบ
คราบน�ามัน

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ
ณ จุดเกิดเหตุทันที

ได้รบั
แจ้งเหตุ

น�ามันรัว่ไหล

กลไกการขจัดมลพิษทางน�าเน่ืองจากน�ามัน

ผู้ก่อมลพิษดําเนินการขจัดคราบน�ามัน
ตามแผนปฏิบัติการ และขจัดน�ามัน
ของผู้ก่อมลพิษน้ันๆ และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ

นําของเสียท่ีเกิดขึ้น
รวบรวมใหไ้ปกําจัด/บําบัด

ยุติการปฏิบัติงาน
และจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์
ลงในฐานข้อมูลเจ้าหน้าท่ี

ผู้ก่อมลพิษ เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีระบุในแผนชาติ
รว่มกันดําเนินการขจัดคราบน�ามันตามแผนชาติ
โดยผู้ก่อมลพิษต้องรบัผิดชอบค่าใชจ่้าย
นําของเสียท่ีเกิดขึ้น/รวบรวมไดไ้ปกําจัด/บําบัด
และดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อมลพิษ
โดยเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมหลักฐาน
และนําคดีขึ้นสู่ศาล

ดําเนินการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
ทรพัยากรธรรมชาติ
และชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี)
โดยเรยีกเก็บจากผู้ก่อมลพิษ

หน่วยปฏิบัติการท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุ
ดําเนินการขจัดคราบน�ามัน

โดยเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายจากเจ้าหน้าท่ี
ระดับท่ี 2

ต้ังแต่ 20-1,000 ตัน
ระดับท่ี 1

ไม่เกิน 20 ตัน
ระดับท่ี 3

เกินกวา่ 1,000 ตัน

สถานการณ์ฝึกการบรหิารจัดการวกิฤตการณ์
1. ประเด็นการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (โจทย์การฝึกการขจัดคราบน�ามันท่ีรัว่ไหลลงสู่ทะเล) 
การบริหารจัดการน�้ามันรั่วไหลลงสู่ทะเลในสถานการณ์ปกติให้เป็นไปตามกลไกท่ีมีอยู่เดิม	 ได้แก่	 คณะกรรมการ 
ป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	 (กปน.)	 โดยมี	 กรมเจ ้าท ่าเป ็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หากสถานการณ์ทวคีวามรนุแรงให้ยกระดบัเป็นกลไกของ	 ศรชล.	 ตาม	 พ.ร.บ.การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
พ.ศ.	 2562

ในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ 
ในการบริหารวิกฤตการณ์ของประเทศท่ีส�าคัญมากมาย 
อาทิ		การจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ร.บ.	การรักษาผลประโยชน ์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ.	 2562	 พ.ร.บ.	 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์	 พ.ศ.	 2562	 และการจัดวางระบบเลขหมาย 
ฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศ	 (Emergency	 Call)
	 ส�าหรับ เป ้าหมายและการออกแบบการฝ ึก 
C-MEX 19 ครอบคลมุประเดน็ภยัความมัน่คงทีส่�าคญั 
ใน 6  เรือ่ง	 ได้แก่	 การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
( ในเรื่องการขจัดคราบน�้ ามันที่ รั่ ว ไหลลงสู ่ทะเล) 

การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์	 (ในเรื่อง 
การป้องกันการโจมตีระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
โครงสร้างพ้ืนฐานทีส่�าคัญของประเทศ	และการหลอกลวง 
ทางการเงินโดยใช้อีเมลปลอม)	 การบริหารจัดการ 
สาธารณภัย	 (ในเรื่องภัยสึนามิ)	 การก�ากับดูแลความ 
ปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรงัส	ี การต่อต้านการก่อการร้าย 
รองรบัการประชมุนานาชาติ	 (โดยได้มนี�ากลไกการบรหิาร 
จัดการภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย 
เฉพาะเรื่องที่ร่างขึ้นมาใหม่และที่ก�าลังร่างขึ้นมาทดสอบ 
ใช้ในการฝึก)	การผนึกก�าลงัและทรพัยากรเพือ่การป้องกนั 
ประเทศ	(ภัยจากการสู้รบ)
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ยุติการปฏิบัติหน้าท่ี

ทราบแหล่งท่ีมา ไม่ทราบแหล่งท่ีมา

แนวคิดกลไกของ ศรชล. ในการขจัดคราบน�ามัน ตาม พ.ร.บ.การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2502 (มาตรา 27)
สถานการณ์ปกติ หน่วยงานปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานโดย ศรชล. ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
แนวโน้มของสถานการณ์ท่ีศาลก่อให้เกิดภัยคุกคามผลประโยชน์ของชาติทางทางทะเล
สถานการณ์ปกติ (ศรชล.) เข้าควบคุม (ท.ศ.2) บูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงานของรฐัเพ่ือป้องกัน ปราบปราม
หรอืแกไ้ขปัญหา ในกรณี (1) เกินขีดความสามารถ

กรณี
ไม่พบ

คราบน�ามัน

กรณีพบ
คราบน�ามัน

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ
ณ จุดเกิดเหตุทันที

ได้รบั
แจ้งเหตุ

น�ามันรัว่ไหล

กลไกการขจัดมลพิษทางน�าเน่ืองจากน�ามัน

ผู้ก่อมลพิษดําเนินการขจัดคราบน�ามัน
ตามแผนปฏิบัติการ และขจัดน�ามัน
ของผู้ก่อมลพิษน้ันๆ และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ

นําของเสียท่ีเกิดขึ้น
รวบรวมใหไ้ปกําจัด/บําบัด

ยุติการปฏิบัติงาน
และจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์
ลงในฐานข้อมูลเจ้าหน้าท่ี

ผู้ก่อมลพิษ เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีระบุในแผนชาติ
รว่มกันดําเนินการขจัดคราบน�ามันตามแผนชาติ
โดยผู้ก่อมลพิษต้องรบัผิดชอบค่าใชจ่้าย
นําของเสียท่ีเกิดขึ้น/รวบรวมไดไ้ปกําจัด/บําบัด
และดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อมลพิษ
โดยเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมหลักฐาน
และนําคดีขึ้นสู่ศาล

ดําเนินการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
ทรพัยากรธรรมชาติ
และชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี)
โดยเรยีกเก็บจากผู้ก่อมลพิษ

หน่วยปฏิบัติการท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุ
ดําเนินการขจัดคราบน�ามัน

โดยเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายจากเจ้าหน้าท่ี
ระดับท่ี 2

ต้ังแต่ 20-1,000 ตัน
ระดับท่ี 1

ไม่เกิน 20 ตัน
ระดับท่ี 3

เกินกวา่ 1,000 ตัน
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ขั้นตอนและกลไกการบรหิารจัดการสาธารณภัย

และ แผน ปภ.ชาติ 58 ท่ีใชใ้นการฝึก C-MEX19

ผูบัญชาการ

บก.ปภ.ช.สวนหนา
ผูกํากับควบคุมพื้นที่

จํานวนการควบคุม ประสานการในเขตพื้นที่จังหวัด
เปนศูนยกลางการระดมสรรพกําลังและทรัพยากร

จังหวัดที่ประสบภัย

จัดตั้งขึ้นเพื่อการยกระดับ
เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ/(ระดับ3)
หรือการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ4)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

จิตอาสาพระราชทาน 904

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

ศูนยประสานการปฏิบัติ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (76จว.)
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

ผูอํานวยการจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด)
รองผูอํานวยการจังหวัด (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด)

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
(50 เขต)

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต)

ติดตามสถานการณ
วิเคราะหแนวโนม

แจงเตือนภัย
รวบรวมประสานขอมูล

สวนอํานวยการ

สนับสนุนทุกดานที่จําเปนเพื่อใหการจัดการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงินการคลัง

สวนสนับสนุน

เผชิญเหตุ
ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

รักษาชีวิตและปองกันทรัพยสิน
ควบคุมสถานการณ

ฟนฟูสภาวะ

สวนปฏิบัติการ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคการบรหิารสวนจงัหวดั

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เมืองพัทยา

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (877 อ.)
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ)

ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ดําเนินการรอ้งขอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการประเมินสถานการณ์

ยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
เป็น ศูนย์อาํนวยการรว่มตามแผน ปภ. ชาติ ปี 2558
และจัดต้ังศูนย์ JIC

จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
โดยผู้วา่ราชการจังหวดั
เป็น บก.เหตุการณ์

ประเมินแนวโน้มน¡ามันขึ้นบนชายฝ่ัง
กรมอุตุนิยมวทิยา:
ข้อมูลท่ัวไป การพยากรณ์อากาศ
กองทัพเรอื โลก กรมอุทกศาสตร:์
โปรแกรมน¡าขึ้นน¡าลง วเิคราะห์ทิศทางลม
กรมเจ้าท่า: โปรแกรม Oil Spill
ในการคํานวณรศัมีความเสียหาย
ท่ีเกิดจากน¡ามันรัว่ไหล
CEDAR: ภาพถ่ายดาวเทียม
สามารถดําเนินการโดยใชข้้อมูลจาก
ดาวเทียม และดาวเทียมของแคนาดาเป็นหลัก

เม่ือคราบน¡ามันขึ้นชายฝ่ัง

ดําเนินโดย ศูนย์อาํนวยการรว่ม
l ปภ.ประสานงานกับสมาคมอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน¡ามันโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 ส่งวศิวกรรมพรอ้มเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจสอบคราบน¡ามันได้
l ศูนย์อาํนวยการรว่มประสาน อปท. เรือ่งปิดก้ันพ้ืนท่ีเกิดเหตุไม่ให้ประชาชนนอกพ้ืนท่ีเข้ามา
l ศูนย์ ปภ.เขต17 จันทบุร ีจัดต้ังกองชว่ยเหลือผู้ประสบภัย ส่งหน่วยสนับสนุนด้านอุปโภคบรโิภค
 ประสานกับขนส่งจังหวดัเรือ่งของรถขนย้าย รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการบรหิารวกิฤตการณ์
l ปกปภ.ช.มีอาํนวยการพิจารณาเรือ่งเงินทดรองราชการในกรณีท่ีมีการประกาศเขตภัยพิบัติ
 แล้วเงินทดรองในอาํนาจผู้วา่ราชการไม่เพียงพอ
l กรมควบคุมมลพิษระยองเข้าพ้ืนท่ีตรวจสอบมลพิษจากน¡ามันรัว่ไหลและระดมเครือ่งมืออุปกรณ์การตรวจวดัวเิคราะห์มลพิษต่างๆ
l สาธารณสุข ต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าพ้ืนท่ี
 เพ่ือตรวจสอบวา่มีผู้ท่ีสัมผัสกับคราบน¡ามันวา่มีผลข้างเคียงหรอืไม่
l พม. และสภากาชาดจัดต้ังศูนย์พักพิง
l กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคระยองรว่มมือกับจังหวดัระยอง รวมไปถึงดําเนินการประสานงาน
 กับหน่วยงานและบรษัิทเอกชนหน่วยงานในเครอืข่าย อปท. เพ่ือเตรยีมการกําจัดคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง
l กรมควบคุมมลพิษเข้าดําเนินการจัดเก็บคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง

l ทําหน้าท่ีในการให้ข้อมูลน¡ามัน
l ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติ พรอ้มจัดเตรยีมอุปกรณ์
 ในการกําจัดคราบน¡ามัน
l จัดทํารายงานให้หน่วยตามสายบังคับบัญชาทราบ
l ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนระมัดระวงัในการลงเล่นน¡า
l การเตรยีมพรอ้มรบัมือกับการขจัดคราบน¡ามัน
 ท่ีอาจขึ้นมายังชายฝ่ังเกาะเสม็ด

3. ประเด็นการบรหิารจัดการสาธารณภัย (โจทยก์ารฝึกการบรหิารจัดการน�ามันเล็ดรอดข้ึนชายฝ่ัง/ 
ภัยสึนามิ) ด�าเนินการตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต	ิพ.ศ.	2558	และ	พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย	พ.ศ.	2550	ทั้งในส่วนการก�าหนดผู้บัญชาการเหตุการณ์	การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมในการ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเพยีงช่องทางเดยีว	 การระดมก�าลังพลและเครือ่งมอือุปกรณ์	 การก�าหนดจดุคดักรองและการลงทะเบยีน 
จิตอาสา
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ขั้นตอนและกลไกการบรหิารจัดการสาธารณภัย

และ แผน ปภ.ชาติ 58 ท่ีใชใ้นการฝึก C-MEX19

ผูบัญชาการ

บก.ปภ.ช.สวนหนา
ผูกํากับควบคุมพื้นที่

จํานวนการควบคุม ประสานการในเขตพื้นที่จังหวัด
เปนศูนยกลางการระดมสรรพกําลังและทรัพยากร

จังหวัดที่ประสบภัย

จัดตั้งขึ้นเพื่อการยกระดับ
เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ/(ระดับ3)
หรือการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ4)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

จิตอาสาพระราชทาน 904

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

ศูนยประสานการปฏิบัติ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (76จว.)
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

ผูอํานวยการจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด)
รองผูอํานวยการจังหวัด (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด)

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
(50 เขต)

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต)

ติดตามสถานการณ
วิเคราะหแนวโนม

แจงเตือนภัย
รวบรวมประสานขอมูล

สวนอํานวยการ

สนับสนุนทุกดานที่จําเปนเพื่อใหการจัดการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงินการคลัง

สวนสนับสนุน

เผชิญเหตุ
ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

รักษาชีวิตและปองกันทรัพยสิน
ควบคุมสถานการณ

ฟนฟูสภาวะ

สวนปฏิบัติการ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคการบรหิารสวนจงัหวดั

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เมืองพัทยา

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (877 อ.)
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ)

ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ดําเนินการรอ้งขอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการประเมินสถานการณ์

ยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
เป็น ศูนย์อาํนวยการรว่มตามแผน ปภ. ชาติ ปี 2558
และจัดต้ังศูนย์ JIC

จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
โดยผู้วา่ราชการจังหวดั
เป็น บก.เหตุการณ์

ประเมินแนวโน้มน¡ามันขึ้นบนชายฝ่ัง
กรมอุตุนิยมวทิยา:
ข้อมูลท่ัวไป การพยากรณ์อากาศ
กองทัพเรอื โลก กรมอุทกศาสตร:์
โปรแกรมน¡าขึ้นน¡าลง วเิคราะห์ทิศทางลม
กรมเจ้าท่า: โปรแกรม Oil Spill
ในการคํานวณรศัมีความเสียหาย
ท่ีเกิดจากน¡ามันรัว่ไหล
CEDAR: ภาพถ่ายดาวเทียม
สามารถดําเนินการโดยใชข้้อมูลจาก
ดาวเทียม และดาวเทียมของแคนาดาเป็นหลัก

เม่ือคราบน¡ามันขึ้นชายฝ่ัง

ดําเนินโดย ศูนย์อาํนวยการรว่ม
l ปภ.ประสานงานกับสมาคมอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน¡ามันโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 ส่งวศิวกรรมพรอ้มเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจสอบคราบน¡ามันได้
l ศูนย์อาํนวยการรว่มประสาน อปท. เรือ่งปิดก้ันพ้ืนท่ีเกิดเหตุไม่ให้ประชาชนนอกพ้ืนท่ีเข้ามา
l ศูนย์ ปภ.เขต17 จันทบุร ีจัดต้ังกองชว่ยเหลือผู้ประสบภัย ส่งหน่วยสนับสนุนด้านอุปโภคบรโิภค
 ประสานกับขนส่งจังหวดัเรือ่งของรถขนย้าย รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการบรหิารวกิฤตการณ์
l ปกปภ.ช.มีอาํนวยการพิจารณาเรือ่งเงินทดรองราชการในกรณีท่ีมีการประกาศเขตภัยพิบัติ
 แล้วเงินทดรองในอาํนาจผู้วา่ราชการไม่เพียงพอ
l กรมควบคุมมลพิษระยองเข้าพ้ืนท่ีตรวจสอบมลพิษจากน¡ามันรัว่ไหลและระดมเครือ่งมืออุปกรณ์การตรวจวดัวเิคราะห์มลพิษต่างๆ
l สาธารณสุข ต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าพ้ืนท่ี
 เพ่ือตรวจสอบวา่มีผู้ท่ีสัมผัสกับคราบน¡ามันวา่มีผลข้างเคียงหรอืไม่
l พม. และสภากาชาดจัดต้ังศูนย์พักพิง
l กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคระยองรว่มมือกับจังหวดัระยอง รวมไปถึงดําเนินการประสานงาน
 กับหน่วยงานและบรษัิทเอกชนหน่วยงานในเครอืข่าย อปท. เพ่ือเตรยีมการกําจัดคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง
l กรมควบคุมมลพิษเข้าดําเนินการจัดเก็บคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง

l ทําหน้าท่ีในการให้ข้อมูลน¡ามัน
l ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติ พรอ้มจัดเตรยีมอุปกรณ์
 ในการกําจัดคราบน¡ามัน
l จัดทํารายงานให้หน่วยตามสายบังคับบัญชาทราบ
l ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนระมัดระวงัในการลงเล่นน¡า
l การเตรยีมพรอ้มรบัมือกับการขจัดคราบน¡ามัน
 ท่ีอาจขึ้นมายังชายฝ่ังเกาะเสม็ด
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ขั้นตอนและกลไกการบรหิารจัดการสาธารณภัย

และ แผน ปภ.ชาติ 58 ท่ีใชใ้นการฝึก C-MEX19

ผูบัญชาการ

บก.ปภ.ช.สวนหนา
ผูกํากับควบคุมพื้นที่

จํานวนการควบคุม ประสานการในเขตพื้นที่จังหวัด
เปนศูนยกลางการระดมสรรพกําลังและทรัพยากร

จังหวัดที่ประสบภัย

จัดตั้งขึ้นเพื่อการยกระดับ
เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ/(ระดับ3)
หรือการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ4)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

จิตอาสาพระราชทาน 904

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

ศูนยประสานการปฏิบัติ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (76จว.)
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

ผูอํานวยการจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด)
รองผูอํานวยการจังหวัด (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด)

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
(50 เขต)

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต)

ติดตามสถานการณ
วิเคราะหแนวโนม

แจงเตือนภัย
รวบรวมประสานขอมูล

สวนอํานวยการ

สนับสนุนทุกดานที่จําเปนเพื่อใหการจัดการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงินการคลัง

สวนสนับสนุน

เผชิญเหตุ
ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

รักษาชีวิตและปองกันทรัพยสิน
ควบคุมสถานการณ

ฟนฟูสภาวะ

สวนปฏิบัติการ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคการบรหิารสวนจงัหวดั

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เมืองพัทยา

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (877 อ.)
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ)

ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ดําเนินการรอ้งขอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการประเมินสถานการณ์

ยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
เป็น ศูนย์อาํนวยการรว่มตามแผน ปภ. ชาติ ปี 2558
และจัดต้ังศูนย์ JIC

จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
โดยผู้วา่ราชการจังหวดั
เป็น บก.เหตุการณ์

ประเมินแนวโน้มน¡ามันขึ้นบนชายฝ่ัง
กรมอุตุนิยมวทิยา:
ข้อมูลท่ัวไป การพยากรณ์อากาศ
กองทัพเรอื โลก กรมอุทกศาสตร:์
โปรแกรมน¡าขึ้นน¡าลง วเิคราะห์ทิศทางลม
กรมเจ้าท่า: โปรแกรม Oil Spill
ในการคํานวณรศัมีความเสียหาย
ท่ีเกิดจากน¡ามันรัว่ไหล
CEDAR: ภาพถ่ายดาวเทียม
สามารถดําเนินการโดยใชข้้อมูลจาก
ดาวเทียม และดาวเทียมของแคนาดาเป็นหลัก

เม่ือคราบน¡ามันขึ้นชายฝ่ัง

ดําเนินโดย ศูนย์อาํนวยการรว่ม
l ปภ.ประสานงานกับสมาคมอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน¡ามันโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 ส่งวศิวกรรมพรอ้มเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจสอบคราบน¡ามันได้
l ศูนย์อาํนวยการรว่มประสาน อปท. เรือ่งปิดก้ันพ้ืนท่ีเกิดเหตุไม่ให้ประชาชนนอกพ้ืนท่ีเข้ามา
l ศูนย์ ปภ.เขต17 จันทบุร ีจัดต้ังกองชว่ยเหลือผู้ประสบภัย ส่งหน่วยสนับสนุนด้านอุปโภคบรโิภค
 ประสานกับขนส่งจังหวดัเรือ่งของรถขนย้าย รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการบรหิารวกิฤตการณ์
l ปกปภ.ช.มีอาํนวยการพิจารณาเรือ่งเงินทดรองราชการในกรณีท่ีมีการประกาศเขตภัยพิบัติ
 แล้วเงินทดรองในอาํนาจผู้วา่ราชการไม่เพียงพอ
l กรมควบคุมมลพิษระยองเข้าพ้ืนท่ีตรวจสอบมลพิษจากน¡ามันรัว่ไหลและระดมเครือ่งมืออุปกรณ์การตรวจวดัวเิคราะห์มลพิษต่างๆ
l สาธารณสุข ต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าพ้ืนท่ี
 เพ่ือตรวจสอบวา่มีผู้ท่ีสัมผัสกับคราบน¡ามันวา่มีผลข้างเคียงหรอืไม่
l พม. และสภากาชาดจัดต้ังศูนย์พักพิง
l กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคระยองรว่มมือกับจังหวดัระยอง รวมไปถึงดําเนินการประสานงาน
 กับหน่วยงานและบรษัิทเอกชนหน่วยงานในเครอืข่าย อปท. เพ่ือเตรยีมการกําจัดคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง
l กรมควบคุมมลพิษเข้าดําเนินการจัดเก็บคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง

l ทําหน้าท่ีในการให้ข้อมูลน¡ามัน
l ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติ พรอ้มจัดเตรยีมอุปกรณ์
 ในการกําจัดคราบน¡ามัน
l จัดทํารายงานให้หน่วยตามสายบังคับบัญชาทราบ
l ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนระมัดระวงัในการลงเล่นน¡า
l การเตรยีมพรอ้มรบัมือกับการขจัดคราบน¡ามัน
 ท่ีอาจขึ้นมายังชายฝ่ังเกาะเสม็ด

3. ประเด็นการบรหิารจัดการสาธารณภัย (โจทยก์ารฝึกการบรหิารจัดการน�ามันเล็ดรอดขึน้ชายฝ่ัง/ 
ภัยสึนามิ) ด�าเนินการตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ	พ.ศ.	2558	และ	พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย	พ.ศ.	2550	ท้ังในส่วนการก�าหนดผู้บัญชาการเหตุการณ์	การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมในการ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเพยีงช่องทางเดยีว	 การระดมก�าลังพลและเครือ่งมอือุปกรณ์	 การก�าหนดจดุคดักรองและการลงทะเบยีน 
จิตอาสา
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ขั้นตอนและกลไกการบรหิารจัดการสาธารณภัย

และ แผน ปภ.ชาติ 58 ท่ีใชใ้นการฝึก C-MEX19

ผูบัญชาการ

บก.ปภ.ช.สวนหนา
ผูกํากับควบคุมพื้นที่

จํานวนการควบคุม ประสานการในเขตพื้นที่จังหวัด
เปนศูนยกลางการระดมสรรพกําลังและทรัพยากร

จังหวัดที่ประสบภัย

จัดตั้งขึ้นเพื่อการยกระดับ
เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ/(ระดับ3)
หรือการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ4)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

จิตอาสาพระราชทาน 904

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

ศูนยประสานการปฏิบัติ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (76จว.)
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

ผูอํานวยการจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด)
รองผูอํานวยการจังหวัด (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด)

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
(50 เขต)

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต)

ติดตามสถานการณ
วิเคราะหแนวโนม

แจงเตือนภัย
รวบรวมประสานขอมูล

สวนอํานวยการ

สนับสนุนทุกดานที่จําเปนเพื่อใหการจัดการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงินการคลัง

สวนสนับสนุน

เผชิญเหตุ
ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

รักษาชีวิตและปองกันทรัพยสิน
ควบคุมสถานการณ

ฟนฟูสภาวะ

สวนปฏิบัติการ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคการบรหิารสวนจงัหวดั

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เมืองพัทยา

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (877 อ.)
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ)

ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ดําเนินการรอ้งขอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการประเมินสถานการณ์

ยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
เป็น ศูนย์อาํนวยการรว่มตามแผน ปภ. ชาติ ปี 2558
และจัดต้ังศูนย์ JIC

จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
โดยผู้วา่ราชการจังหวดั
เป็น บก.เหตุการณ์

ประเมินแนวโน้มน¡ามันขึ้นบนชายฝ่ัง
กรมอุตุนิยมวทิยา:
ข้อมูลท่ัวไป การพยากรณ์อากาศ
กองทัพเรอื โลก กรมอุทกศาสตร:์
โปรแกรมน¡าขึ้นน¡าลง วเิคราะห์ทิศทางลม
กรมเจ้าท่า: โปรแกรม Oil Spill
ในการคํานวณรศัมีความเสียหาย
ท่ีเกิดจากน¡ามันรัว่ไหล
CEDAR: ภาพถ่ายดาวเทียม
สามารถดําเนินการโดยใชข้้อมูลจาก
ดาวเทียม และดาวเทียมของแคนาดาเป็นหลัก

เม่ือคราบน¡ามันขึ้นชายฝ่ัง

ดําเนินโดย ศูนย์อาํนวยการรว่ม
l ปภ.ประสานงานกับสมาคมอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน¡ามันโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 ส่งวศิวกรรมพรอ้มเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจสอบคราบน¡ามันได้
l ศูนย์อาํนวยการรว่มประสาน อปท. เรือ่งปิดก้ันพ้ืนท่ีเกิดเหตุไม่ให้ประชาชนนอกพ้ืนท่ีเข้ามา
l ศูนย์ ปภ.เขต17 จันทบุร ีจัดต้ังกองชว่ยเหลือผู้ประสบภัย ส่งหน่วยสนับสนุนด้านอุปโภคบรโิภค
 ประสานกับขนส่งจังหวดัเรือ่งของรถขนย้าย รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการบรหิารวกิฤตการณ์
l ปกปภ.ช.มีอาํนวยการพิจารณาเรือ่งเงินทดรองราชการในกรณีท่ีมีการประกาศเขตภัยพิบัติ
 แล้วเงินทดรองในอาํนาจผู้วา่ราชการไม่เพียงพอ
l กรมควบคุมมลพิษระยองเข้าพ้ืนท่ีตรวจสอบมลพิษจากน¡ามันรัว่ไหลและระดมเครือ่งมืออุปกรณ์การตรวจวดัวเิคราะห์มลพิษต่างๆ
l สาธารณสุข ต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าพ้ืนท่ี
 เพ่ือตรวจสอบวา่มีผู้ท่ีสัมผัสกับคราบน¡ามันวา่มีผลข้างเคียงหรอืไม่
l พม. และสภากาชาดจัดต้ังศูนย์พักพิง
l กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคระยองรว่มมือกับจังหวดัระยอง รวมไปถึงดําเนินการประสานงาน
 กับหน่วยงานและบรษัิทเอกชนหน่วยงานในเครอืข่าย อปท. เพ่ือเตรยีมการกําจัดคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง
l กรมควบคุมมลพิษเข้าดําเนินการจัดเก็บคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง

l ทําหน้าท่ีในการให้ข้อมูลน¡ามัน
l ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติ พรอ้มจัดเตรยีมอุปกรณ์
 ในการกําจัดคราบน¡ามัน
l จัดทํารายงานให้หน่วยตามสายบังคับบัญชาทราบ
l ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนระมัดระวงัในการลงเล่นน¡า
l การเตรยีมพรอ้มรบัมือกับการขจัดคราบน¡ามัน
 ท่ีอาจขึ้นมายังชายฝ่ังเกาะเสม็ด
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ปภ.จังหวดั
ดําเนินการ

ของบฉุกเฉิน
ไปยังส่วนกลาง

การประเมินค่าเสียหาย

l เจ้าของเรอืรบัผิดชอบ
 ในการชดเชยความเสียหาย
 จากน�ามัน
 และยังต้องเพ่ิมเติม
 ในส่วนของค่าเสียหาย
 ในการฟ้ืนฟูทรพัยากร
 ทางทะเลในพ้ืนท่ี

l CLC กองทุนน�ามัน
 จะดําเนินการ
 จ่ายค่าชดเชยกรณี
 บรรทุกน�ามันรัว่ไหล
 ลงสู่ทะเล

l กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
 เข้าดําเนินการประเมินความเสียหาย
 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน

l สํานักงานคณะกรรมการประกันภัย
 ตรวจสอบกรณีเรอืซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
 พรอ้มรบัผิดชอบแก่บุคคลภายนอก
 จะสามารถใชสิ้ทธคิวามคุ้มครอง
 ของประกันภัย

l ปล.ดําเนินการโดยปภ.จังหวดั
 ประสานงานไปยัง ปภ.
 ศูนย์ในการชว่ยเหลือ
 ด้านการดํารงชพีจากการใช้
 เงินทดรองราชการ โดยปภ. จังหวดั
 รวบรวมเอกสารไปยัง ปภ.
 นําเวยีน อปภ. ต่อไป

l กรมทรพัยากรทางทะเล
 จะมีรายการค่าความเสียหาย
 ของทรพัยากรทางทะเลแต่ละประเภท

ในการดําเนินการ

การชดเชยค่าเสียหาย

การชดเชยค่าเสียหายจากคราบน�ามันขึ้นชายฝ่ัง
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ปภ.จังหวดั
ดําเนินการ

ของบฉุกเฉิน
ไปยังส่วนกลาง

การประเมินค่าเสียหาย

l เจ้าของเรอืรบัผิดชอบ
 ในการชดเชยความเสียหาย
 จากน�ามัน
 และยังต้องเพ่ิมเติม
 ในส่วนของค่าเสียหาย
 ในการฟ้ืนฟูทรพัยากร
 ทางทะเลในพ้ืนท่ี

l CLC กองทุนน�ามัน
 จะดําเนินการ
 จ่ายค่าชดเชยกรณี
 บรรทุกน�ามันรัว่ไหล
 ลงสู่ทะเล

l กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
 เข้าดําเนินการประเมินความเสียหาย
 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน

l สํานักงานคณะกรรมการประกันภัย
 ตรวจสอบกรณีเรอืซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
 พรอ้มรบัผิดชอบแก่บุคคลภายนอก
 จะสามารถใชสิ้ทธคิวามคุ้มครอง
 ของประกันภัย

l ปล.ดําเนินการโดยปภ.จังหวดั
 ประสานงานไปยัง ปภ.
 ศูนย์ในการชว่ยเหลือ
 ด้านการดํารงชพีจากการใช้
 เงินทดรองราชการ โดยปภ. จังหวดั
 รวบรวมเอกสารไปยัง ปภ.
 นําเวยีน อปภ. ต่อไป

l กรมทรพัยากรทางทะเล
 จะมีรายการค่าความเสียหาย
 ของทรพัยากรทางทะเลแต่ละประเภท

ในการดําเนินการ

การชดเชยค่าเสียหาย

การชดเชยค่าเสียหายจากคราบน�ามันขึ้นชายฝ่ัง
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ปภ.จังหวดั
ดําเนินการ

ของบฉุกเฉิน
ไปยังส่วนกลาง

การประเมินค่าเสียหาย

l เจ้าของเรอืรบัผิดชอบ
 ในการชดเชยความเสียหาย
 จากน�ามัน
 และยังต้องเพ่ิมเติม
 ในส่วนของค่าเสียหาย
 ในการฟ้ืนฟูทรพัยากร
 ทางทะเลในพ้ืนท่ี

l CLC กองทุนน�ามัน
 จะดําเนินการ
 จ่ายค่าชดเชยกรณี
 บรรทุกน�ามันรัว่ไหล
 ลงสู่ทะเล

l กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
 เข้าดําเนินการประเมินความเสียหาย
 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน

l สํานักงานคณะกรรมการประกันภัย
 ตรวจสอบกรณีเรอืซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
 พรอ้มรบัผิดชอบแก่บุคคลภายนอก
 จะสามารถใชสิ้ทธคิวามคุ้มครอง
 ของประกันภัย

l ปล.ดําเนินการโดยปภ.จังหวดั
 ประสานงานไปยัง ปภ.
 ศูนย์ในการชว่ยเหลือ
 ด้านการดํารงชพีจากการใช้
 เงินทดรองราชการ โดยปภ. จังหวดั
 รวบรวมเอกสารไปยัง ปภ.
 นําเวยีน อปภ. ต่อไป

l กรมทรพัยากรทางทะเล
 จะมีรายการค่าความเสียหาย
 ของทรพัยากรทางทะเลแต่ละประเภท

ในการดําเนินการ

การชดเชยค่าเสียหาย

การชดเชยค่าเสียหายจากคราบน�ามันขึ้นชายฝ่ัง

1 .  แ น ว คิ ด ก า ร บ ริห า ร วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์  ( C r i s i s 
Management/Critical Incident Management) 
ได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้
 1.1 ความแตกต่างระหว่างการบรหิารวิกฤตการณ์ 
ในมิติด้านความม่ันคง (Security) กับมิติด้านความปลอดภัย 
(Safety) โดย	 “วิกฤตการณ์”  (Crisis)	 เป็นเหตุการณ์ 
ที่ไม่คาดคิดและเป็นภัยคุกคามต่อองค์กร	 ดังนั้น	 จึงต้อง 
ใช้กระบวนการตัดสินใจ	 (Decision	 Making)	 ที่รวดเร็ว 
และการมีภาวะผู้น�าในการบริหารวิกฤตการณ์		โดยแบ่ง 
ตามเจตนาของผู้ก่อเหตุเป็นหลัก	 ดังนี้	 1)	 มิติด้านความ 
มัน่คงให้ความส�าคญักบัผูก่้อเหตท่ีุมเีจตนามุ่งก่อให้เกิดผล 
อาทิ	การก่อการร้าย	การโจรกรรม	และการก่ออาชญากรรม 
และ	 2)	 มิติด้านความปลอดภัย	 ให้ความส�าคัญกับ 
เหตุการณ์หรือผู้ก่อเหตุไม่มีเจตนามุ่งก่อให้เกิดผล	 อาทิ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	และการแพร่กระจายของเชื้อโรค

4. ประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย 
และการก�ากับดูแลความปลอดภัยทาง 
นิวเคลียร์และรังสี  (โจทย์การฝึกการ 
ก่อการรา้ยในพ้ืนท่ีประชุมนานาชาติ/การ 
ปฏิบติัการต่อต้านอาวุธท่ีมีอ�านาจท�าลายล้าง 
สูง)  ได ้ทดลองฝ ึกตามแนวทางการรับมือกับภัย 
การก่อการร้ายของ	(ร่าง)	พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม 
การก่อการร้าย	 พ.ศ.	 ....	 ภายใต้กลไกสภาความมั่นคง 
แห่งชาติ	 ได้แก่	 มาตรการเชิงป้องกันและมาตรการ 
เชิงปราบปราม	 รวมทั้ง		(ร่าง)		แนวปฏิบัติเชิงนโยบาย 
เ พ่ือสกัดกั้นการลักลอบขนส ่ งอาวุธ ท่ีมีอานุภาพ 
ท�าลายล้างสูง	ระบบเครื่องส่ง	และวัสดุอุปกรณ์

การถ่ายทอดการอบรม
การฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์

ในต่างประเทศ

	 ผู ้ เขียนได ้มี โอกาสเข ้ารับการอบรมหลักสูตร 
“Critical  Incident  Management”  ณ	 Geneva 
Centre	for	Security	Policy	(GCSP)	ระหว่างวันที่	13 
–	 14	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 นครเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส 
โดยเป็นสถาบันที่สมาพันธรัฐสวิสให้การสนับสนุน 
จัดการฝึกศึกษาด้านความมั่นคงให้แก่บุคลากรของ 
หน่วยงานรัฐ	 องค์การระหว่างประเทศ	 โดยหลักสูตร 
ดังกล่าว	มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิด 
การบรหิารความเสีย่งและการบรหิารวกิฤตการณ์	รวมทัง้ 
การเสริมสร้างภาวะผู ้น�าในการรับมือกับภาวะวิกฤต 
ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ		องค์การระหว่าง 
ประเทศ		และภาคประชาสังคม		โดยจัดการอบรมฯ 
ในลักษณะการบรรยายและการแบ่งกลุ่มระดมความเห็น 
ตามแบบจ�าลองสถานการณ์		(Simulation)		โดยมี 
Mr. David Horobin	ผู้อ�านวยการหลักสูตรการบริหาร 
วิกฤตการณ์	และ	Mr. Peter Cunningham ผูอ้�านวยการ 
ร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้น�าให้กับผู้บริหารระดับสูง 
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว 
ท�าให้ผู้เขียนได้รับบทเรียน	 (Lesson	 learn)	 ที่สามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
เพื่อการบริหารวิกฤตการณ์ของหน่วยงานและประเทศ 
ของตน	ดังนี้

31

FINALnewwwww.indd   31 11/11/2562 BE   8:23 AM



	 n	ข้ันตอนการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
แบ่งเป็น	 3	 ขัน้ตอน	 ได้แก่	 1)	 การระบคุวามเสีย่ง	 (Risk	 Identi- 
fication)	 ว่าสามารถเกิดวิกฤตการณ์ใดได้บ้าง	 โดยการก�าหนด 
ปัจจัยเสี่ยง	 สาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 2)	 การวิเคราะห์ 
ความเสีย่ง	(Risk	Analysis)	ในการเตรยีมการรบัมอืกับวกิฤตการณ์ 
โดยพิจารณามาตรการรับมือกับผลกระทบให้สอดคล้องกับระดับ 
ความร้ายแรงของวิกฤตการณ์	และ	3)	การประเมินค่าความเสี่ยง 
(Risk	 Evaluation)	 ในการก�าหนดวิธีการรับมือกับวิกฤตการณ์ 
อาทิ	การเปลีย่นแผนหรอืวธิปีฏบัิตเิพือ่ก�าจัดภัยคุกคาม	การถ่ายโอน 
ผลกระทบจากภัยคกุคามไปยงับุคคลท่ี	3	และการจ�ากดัความเสีย่ง 
ของภัยคุกคามให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 และการถอดบทเรียน 
ภายหลังการรับมือกับภัยคุกคาม

1.3 ขั้นตอนการบริหารวิกฤตการณ์และการประเมิน 
ความเส่ียง
	 n	ขั้นตอนการบริหารวิกฤตการณ์  แบ่งเป็น	 6 
ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 การรวบรวมและประมวลข้อมูล 
2)	 การประเมินความเสี่ยงและการบรรเทาผลกระทบ 
3)	การก�าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์	4)	การวิเคราะห์ 
ทางเลือกและอ�านาจทางกฎหมาย	 5)	 การน�าแผนไปสู่ 
การปฏิบัติ	 และ	 6)	 การประเมินผลการด�าเนินงาน 
โดยแต่ละข้ันตอนสอดคล้องกบัหลกัการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk	Management)	 ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ	 ขณะเกิดเหตุ 
และภายหลังเกิดเหตุ

 1.2 รูปแบบเหตุการณ์	ดังนี้	1)	ก�าหนดรูปแบบ 
เหตุการณ์เป็น	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับที่  1 เหตุการณ์ 
ในชวีติประจ�าวนั (Routine)	เกีย่วข้องกบัการตอบสนอง 
เหตุการณ์โดยใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง		(Business 
Continuity	 Plan)	 และการบริหารความเสี่ยง	 (Risk 
Management)	ระดบัที ่2 เหตกุารณ์ฉกุเฉนิ (Emergency) 
เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติประจ�าในการบริหารจัดการ 
สถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงานกู ้ภัย	 อาทิ	 ต�ารวจ 
หน่วยดับเพลิง	 และ	 ระดับที่  3 วิกฤตการณ์  (Crisis) 
เก่ียวข้องกบัการบรหิารจดัการภยัด้วยแนวคดิการบรหิาร 
วกิฤตการณ์และการมภีาวะผูน้�านอกเหนือจากแผนบริหาร 
ความต่อเน่ืองและระเบยีบปฏบิติัประจ�า	ซึง่ส่งผลกระทบ 
รุนแรงสูงต่อองค์กรและประเทศ	 2)	 ผลกระทบจาก 
วิกฤตการณ์มี	 3	 รูปแบบ	 ประกอบด้วย	 แบบที่	 1 
วิกฤตการณ์ที่ เกิดขึ้นฉับพลันไม ่สามารถรับมือกับ 
สถานการณ์ได้ทันท่วงที	 อาทิ	 ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
ขนาดใหญ่และการก่อการร้าย	แบบที่	2	วิกฤตการณ์ที่มี 
ความผันผวนอยู่ตลอดเวลา	 อาทิ	 โรคระบาด	 อุทกภัย 
และแบบที	่ 3	 วกิฤตการณ์ทีเ่พิม่ระดบัความรุนแรงทลีะเล็ก 
ทีละน้อย	อาทิ	การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การประเมินผลการดําเนินงาน

การนําแผนไปสู�การปฏิบัติ
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	 n	ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
แบ่งเป็น	 3	 ขัน้ตอน	 ได้แก่	 1)	 การระบคุวามเสีย่ง	 (Risk	 Identi- 
fication)	 ว่าสามารถเกิดวิกฤตการณ์ใดได้บ้าง	 โดยการก�าหนด 
ปัจจัยเสี่ยง	 สาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 2)	 การวิเคราะห์ 
ความเสีย่ง	(Risk	Analysis)	ในการเตรยีมการรบัมอืกับวกิฤตการณ์ 
โดยพิจารณามาตรการรับมือกับผลกระทบให้สอดคล้องกับระดับ 
ความร้ายแรงของวิกฤตการณ์	และ	3)	การประเมินค่าความเสี่ยง 
(Risk	 Evaluation)	 ในการก�าหนดวิธีการรับมือกับวิกฤตการณ์ 
อาท	ิการเปลีย่นแผนหรอืวธิปีฏบิตัเิพือ่ก�าจดัภัยคุกคาม	การถ่ายโอน 
ผลกระทบจากภัยคุกคามไปยงับุคคลท่ี	3	และการจ�ากดัความเสีย่ง 
ของภัยคุกคามให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 และการถอดบทเรียน 
ภายหลังการรับมือกับภัยคุกคาม

1.3 ขั้นตอนการบริหารวิกฤตการณ์และการประเมิน 
ความเส่ียง
	 n	ข้ันตอนการบริหารวิกฤตการณ์  แบ่งเป็น	 6 
ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 การรวบรวมและประมวลข้อมูล 
2)	 การประเมินความเสี่ยงและการบรรเทาผลกระทบ 
3)	การก�าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์	4)	การวิเคราะห์ 
ทางเลือกและอ�านาจทางกฎหมาย	 5)	 การน�าแผนไปสู่ 
การปฏิบัติ	 และ	 6)	 การประเมินผลการด�าเนินงาน 
โดยแต่ละขัน้ตอนสอดคล้องกบัหลกัการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk	Management)	 ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ	 ขณะเกิดเหตุ 
และภายหลังเกิดเหตุ

 1.2 รูปแบบเหตุการณ์	ดังนี้	1)	ก�าหนดรูปแบบ 
เหตุการณ์เป็น	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับที่  1 เหตุการณ์ 
ในชวีติประจ�าวนั (Routine)	เกีย่วข้องกบัการตอบสนอง 
เหตุการณ์โดยใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง		(Business 
Continuity	 Plan)	 และการบริหารความเสี่ยง	 (Risk 
Management)	ระดบัที ่2 เหตกุารณ์ฉกุเฉนิ (Emergency) 
เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติประจ�าในการบริหารจัดการ 
สถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงานกู้ภัย	 อาทิ	 ต�ารวจ 
หน่วยดับเพลิง	 และ	 ระดับที่  3 วิกฤตการณ์  (Crisis) 
เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการภยัด้วยแนวคดิการบรหิาร 
วกิฤตการณ์และการมภีาวะผูน้�านอกเหนอืจากแผนบริหาร 
ความต่อเนือ่งและระเบยีบปฏบิตัปิระจ�า	ซึง่ส่งผลกระทบ 
รุนแรงสูงต่อองค์กรและประเทศ	 2)	 ผลกระทบจาก 
วิกฤตการณ์มี	 3	 รูปแบบ	 ประกอบด้วย	 แบบที่	 1 
วิกฤตการณ์ที่ เกิดขึ้นฉับพลันไม ่สามารถรับมือกับ 
สถานการณ์ได้ทันท่วงที	 อาทิ	 ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
ขนาดใหญ่และการก่อการร้าย	แบบที่	2	วิกฤตการณ์ที่มี 
ความผันผวนอยู่ตลอดเวลา	 อาทิ	 โรคระบาด	 อุทกภัย 
และแบบท่ี	 3	 วกิฤตการณ์ท่ีเพิม่ระดบัความรุนแรงทีละเล็ก 
ทีละน้อย	อาทิ	การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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Crisis Management Team - CMT

ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)
ตามหลัก ISO 31000

5 Denis	Smith.	(2000).	Crisis	Management	Teams:	Issues	in	the	Management	of	Operational	Crises.	Risk	Management: 
	 An	International	Journal,	2(3),	69-70.

	 n	การออกแบบการฝึกยกระดับความรุนแรงจากน้อยไปมากตามขั้นตอนการบริหารวิกฤตการณ์และการบริหาร 
ความเสี่ยง	ทั้งนี้	ภายหลังการทดสอบฯ	ได้สรุปผลการบริหารจัดการในแต่ละประเด็น	เพื่อแสวงหาจุดแข็ง	จุดอ่อน	และ 
สิ่งที่ต้องมีการพัฒนาต่อไปในแต่ละบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

 2. การจ�าลองสถานการณ์ฝึก
	 ผู้เข้ารับการอบรม	แบ่งเป็น	2	กลุ่มเป็นทีมบริหารวิกฤตการณ์	(Crisis Management Team: 
CMT)	ดังนี้	1)	กลุ่มผู้ก่อการร้ายก่อเหตุกราดยิงและจับตัวประกันในประเทศมาลี	ทวีปแอฟริกา	และ 
2)	การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิด	H5N7	บริเวณชายแดนระหว่างสมาพันธรัฐสวิส	กับสหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมนี
	 n	การก�าหนดโครงสร้างทีม	 บทบาทผู้น�า	 การรายงานสถานการณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็น 
ข้อมูลประกอบการตกลงใจ	 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรณีมีผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ	การสั่งการ	และการประสานการปฏิบัติระหว่างหัวหน้า 
CMT	ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล	ฝ่ายประสานงาน	และฝ่ายปฏิบัติการในการรับมือกับสถานการณ์จ�าลอง5
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ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ
การฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดับชาติ

1. การขับเคล่ือนนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนท่ี 
เก่ียวขอ้งกับการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ ควรมทีศิทางหลกั 
ไปในทศิทางเดยีวกนัสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาต	ิ(พ.ศ.	2561 
–	 2580)	 โดยมีการก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ทีม่หีน้าทีส่ร้างเอกภาพในการปฏบิตัเิมือ่ต้องมกีารประสานงาน 
การบูรณาการแผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณของ 
แต่ละกระทรวงที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบการเตรียมพร้อม 
ในแต่ละด้าน	 เพื่อให้การบริหารวิกฤตการณ์ในขณะเกิดภัย 
และการฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชน 
ได้อย่างทันท่วงที
2. การพัฒนาระบบงานเตรยีมพรอ้มของหน่วยงาน 
ไทยโดยเฉพาะระบบบญัชาการเหตกุารณ์ (Command 
System) และห้องติดตามสถานการณ์ (Situation 
Room) เป็นกลไกทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างมากต่อการบรหิาร 
จดัการภยัทีม่คีวามรนุแรงสูง	เน่ืองจากเป็นสถานการณ์ท่ีต้อง 
อาศัยการประเมินสถานการณ์ที่ต่อเนื่องและแม่นย�า	 และ 
จ�าเป็นต้องมีระบบการสั่งการและการควบคุมบังคับบัญชา 
ท่ีเป็นหนึ่งเดียว	 เพื่อให้สามารถระดมสรรพก�าลังจาก 
ทุกภาคส่วนในการบริหารวิกฤตการณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่าง 
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

3. ควรผลักดันให้เกิดคลังข้อมูลทรพัยากรในการ 
บริหารจัดการภัยความม่ันคง ทั้งระบบ	 โดยอาศัย 
การบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.	 การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	ควรส่งเสรมิ 
ให้มีการฝึกบทบาทการเข้ามาส่วนรว่มในการบรหิาร 
จัดการภัยของหน่วยงานอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่มาก 
ยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครที่มีการลงทะเบียนในแต่ละ 
หน่วยงานของรัฐ
5. ควรส่งเสรมิให้มีการฝึกชอ่งทางการติดต่อส่ือสาร 
ส�ารองเพื่อรองรับปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ระบบสื่อสารหลักของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไม่สามารถใช้งานได้
6. ควรจัดการฝึกการบรหิารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
ให้ครอบคลุมประเด็นภัยคุกคามท่ีส�าคัญ สอดคล้องกับ 
แนวโน้มสถานการณ์	 และครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยจริง	 โดย 
เฉพาะในเรื่องท่ีมีความรุนแรงหรือมีผลกระทบกับประชาชน 
เป็นจ�านวนมาก	อาทิ	ปัญหาฝุ่นควัน	PM	2.5	ในพื้นที่จังหวัด 
ภาคเหนือที่ทวีความรุนแรงเป็นประจ�าทุกปี	 ตลอดจน 
ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
ในการจัดการอบรมและการฝึกด้านการบริหารวิกฤตการณ ์
(Crisis	Management)	ร่วมกัน
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