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คำนำ

“ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” เป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา

ของประชาชนในท้องถิ่นที่มีความเสี่ยงต่อสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ   

จึงได้มีความพยายามจากภาครัฐ ทั้งรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายต่างๆ จาก

ทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมป้องกัน และหาแนวทางในการลดผล

กระทบที่จะเกิดจากภัยชนิดต่างๆ หากแต่การพยายามทำความเข้าใจ 

เรียนรู้ และประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ ทั้งศาสตร์เชิงโครงสร้างที่ก้าวหน้า 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ไม่ได้หมายความว่าภัยดังกล่าวนั้นจะหายไป 

ผู้คนยังคงต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้า รับมือ และจัดการกับภาวะอันไม่

พึงประสงค์ดังกล่าว ให้ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

น้อยที่สุด รวมทั้งสามารถที่จะกลับฟื้นคืนสู่ภาวะการใช้ชีวิตที่ปรกติใน

เร็ววัน  

ความสามารถของชุมชนในการตอบสนองต่อภัยพิบัตินั้น   

ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการต่อการเตรียมพร้อมรับมือ

และฟื้นฟู เพราะแท้ที่จริงแล้วบุคคลกลุ่มแรกที่จะต้องรับมือกับภัยพิบัติ

ที่เกิดขึ้นนั้น  คือ ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดภัยนั่นเอง   

ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่และสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และ

ประชากรดีที่สุด อันเป็นส่วนสำคัญในการจัดการภัยพิบัติที่มี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น การเรียนรู้เบื้องต้นต่อภัยต่างๆ บทบาทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักปฏิบัติในการรับมือต่อสถานการณ์

ภัย และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ 

จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อม และพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น

ในองค์รวม 
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ส่วนที่1

บทนำ...





การเกิดภัยพิบัติทั้ งที่ เกิดจากธรรมชาติ 

(na tu r a l d i s as te r ) ได้ แก่ น้ ำท่ วม   

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม พายุ

ฝนฟ้าคะนอง พายุเขตร้อน คลื่นพายุซัดฝั่ง ไฟป่า 

สึนามิ ฝนแล้ง ฯลฯ และการกระทำของมนุษย์ 

(man-made disaster) เช่น อัคคีภัย ภัยจากการ

จราจรและคมนาคมขนส่ง ภัยจากการก่อการร้าย 

ภัยจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์1 เป็นสภาวะที่

ระบบการทำงานของชุมชนหรือสังคมได้รับการ

กระทบกระเทือนหรืออาจรุนแรงจนเป็นสาเหตุให้

เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และ  

สิ่งแวดล้อม ที่เกินกำลังความสามารถของชุมชน

หรือสังคมที่ได้รับผลกระทบจะจัดการเพียงลำพังได้

โดยใช้ทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่ โดยเฉพาะ  

ภัยธรรมชาติที่มาแบบผิดฤดูกาลในเดือนเมษายน  

ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมดินถล่มทั้ง   

1 0 จั ง ห วั ด ข อ ง ภ า ค ใ ต้ คื อ สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี

นครศรีธรรมราชพังงานราธิวาสสตูลชุมพร

สงขลากระบี่ตรังและพัทลุง ได้สร้างความ  

เสียหายอย่างรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งจาก

การสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (ระหว่างวันที่ 

23 มีนาคม จนถึงวันที่ 16 เม.ย.2554) ของศูนย์

ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย2 พบว่า   

 1 ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
 2  http://news.voicetv.co.th/thailand/8303.html. 
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มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 64 ราย ด้านทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์   

มีบ้านเรือนกว่า 17,000 หลัง ถนนกว่า 6,000 สาย ฝายและทำนบ   

227 แห่ง สะพานและคอสะพานกว่า 700 แห่ง วัดและโรงเรียนเกือบ   

700  แหง่ ดา้นพืน้ทีท่างการเกษตร ไดร้บัความเสยีหายกวา่ 1 ลา้น 1 แสนไร ่

เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนกว่า 189,000 ราย ด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกร

ได้รับความเดือดร้อนกว่า 118,000 ราย มีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบกว่า 5 ล้าน 

7 แสนตัว ด้านประมง ได้รับความเสียหาย คิดเป็นพื้นที่กว่า 58,000 ไร่ 

และเรือประมงประสบภัย 62 ลำ ส่วนภาคเหนือ ซึ่งในขณะที่กำลังจัดพิมพ์

คู่มือเล่มนี้นั้น ได้เกิดอุทกภัย 30 จังหวัด 283 อำเภอ 1,879 ตำบล 15,274 

หมูบ่า้น ประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้น 940,961 ครวัเรอืน 3,484,587 คน 

ผู้เสียชีวิต 41 ราย ประกอบด้วย อุดรธานี สกลนคร อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ 

จังหวัดละ 1 ราย เชียงใหม่ ตากพิษณุโลก นครพนม ร้อยเอ็ด จังหวัดละ   

2 ราย สุโขทัย พิจิตร จังหวัดละ 6 ราย แม่ฮ่องสอน 7 ราย แพร่ 8 ราย 

และสูญหายอีก 1 คน จากเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ซึ่งสร้างความเสียหายให้

กับพื้นที่ทางการเกษตรและทรัพย์สินมากมายไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ 

(หนังสือพิ่มพ์ข่าวสด กรอบบ่าย 25 สิงหาคม 2554) 

ความถี่และความรุนแรงที่ เพิ่มมากขึ้นของการเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ทำให้ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ที่เต็มไปด้วยความ  

หนาแน่นของประชากรและธุรกรรมมากมาย เช่น กรุงเทพมหานคร โตเกียว 

นิวยอร์ค ฯลฯ ต่างหันมาให้ความสนใจกับความปลอดภัยของสาธารณะมาก

ขึ้น โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นในการสร้างความสามารถให้กับหน่วยงานภาครัฐใน

การปฏิบัติงานของเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติที่มีหน่วยงานภาครัฐเป็น  

ผู้แสดงบทบาทหลัก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ่งความสนใจไปที่

การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ที่มีวิถีชีวิตอยู่กับภัยและความ

เสี่ยงที่ต่างๆ กัน ในการเตรียมพร้อมเผชิญหน้าต่อภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น   

รวมทั้งสามารถฟื้นคืนจากภัยกลับสู่สภาวะปรกติได้อย่างรวดเร็ว อย่างไร

ก็ตาม การสร้างความปลอดภัยสาธารณะดังกล่าวนั้น ไม่ใช่แต่ความพยายาม
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ในการหาคำตอบที่เป็นทางออกเชิงโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น การพัฒนา

เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในการพยากรณ์ การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีความมั่นคง  

แข็งแรง การใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการคำนวนความรุนแรงของภัย 

การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร หรือแม้แต่การใช้การพัฒนา

ระบบนิเวศน์ในการป้องกันการเกิดภัยบางประเภทเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึง

การหาคำตอบให้กับทางออกที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง อาทิเช่น การให้ความรู้

ชุมชนถึงภัยและการปฏิบัติตนเบื้องต้น การฝึกฝนและพัฒนาความสามารถ

ของหน่วยงานในการตอบสนองต่อสถานการณ์ การให้ความสำคัญกับ  

เครือข่ายการประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ เป็นต้น  

เนื่องด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับ

ประชาชนและชุมชน ซึ่งเป็นด่านแรกในการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานช่วยเหลือต่างๆ ในการบริหาร

จัดการภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน แม้แต่ในประเทศต่างๆ ที่มีความ  

คุ้นเคยกับการเผชิญหน้าอยู่กับภัยพิบัติตลอดเวลา เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 

และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอยู่ในระดับต้นๆ ต่างก็เอาใจใส่

และเน้นความสำคัญของการพัฒนาแนวทางทั้งสองดังกล่าวไปพร้อมๆ กัน  

ในการกระบวนการการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตั้งแต่การเตรียมพร้อม 

การตอบสนอง และการฟื้นฟูจากภัยพิบัตินั้น เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่

เป็นหน่วยงานหลัก ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้เพียงหน่วยงานเดียว หรือ

แม้แต่ประสานงานและขอความช่วยเหลือเพียงในเครือข่ายหน่วยงานรัฐ

เท่านั้น เพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแทบจะทุกครั้ง จะครอบคลุมอาณาบริเวณ

ในวงกว้าง และเป็นที่ที่มีประชากรอยู่หนาแน่น การใช้ความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานต่างๆ ให้ได้มากที่สุดนั้น จะเป็นกลจักรสำคัญอย่างยิ่งในความ

รวดเร็วและการเข้าถึงในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงการที่ประชาชนและ

ชุมชนก็ต้องได้รับการให้ความรู้และมีบทบาทในการออกแบบแนวทาง  

การพัฒนาท้องถิ่นตนเองในเรื่องเกี่ยวกับภัยและร่วมฝึกซ้อมกับเจ้าหน้าที่ 

การเตรียมพร้อมประชาชนและชุมชนซึ่งถือเป็นด่านหน้าของการเผชิญต่อ
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สภาวการณ์นั้นๆ ซึ่งหมายถึง การให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยที่

จะส่งผลให้การแจ้งเตือนภัยของภาครัฐถูกกระจายออกไปสู่สาธารณะแล้ว

ทำให้เราเรียนรู้ว่าสถานการณ์ที่จะต้องเผชิญ รู้จักการปฏิบัติตนเบื้องต้น   

และรู้ว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างไร หน่วยงานใด  

รับผิดชอบสั่งการและปฏิบัติการ หน่วยงานใดเป็นผู้นำในศูนย์การสั่งการ  

ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน และประชาชนสามารถร้องขอความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง ชุมชนและประชาชน ได้รับทราบการปฏิบัติตนของทั้งตนเองและ

หน่วยงานข้างเคียง ทำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี

ระบบ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่หลากหลายมีระบบ

การประสานงานและการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพ  

จากเหตุการณ์ต่างๆ ข้างต้นของภัยพิบัตินั้น สะท้อนให้เห็นได้ถึงระดับ

ของความอ่อนไหว (Different levels of vulnerabilities) ในการเผชิญกับภัย

ที่แตกต่างกันของชุมชน หน่วยงาน และประเทศ เนื่องจากระดับความรู้ใน

เรื่องภัย ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจน

การเตรียมพร้อมให้สามารถตอบสนองต่อภาวะที่เปลี่ยนไปได้ เพื่อแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ก่อนรัฐบาลกลางจะเข้าช่วยเหลืออีกครั้ง เพื่อให้

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปกครองของตนเอง และพื้นที่ปกครองใกล้เคียงที่ต่อ

เนื่องกัน สามารถใช้ความรู้และศักยภาพที่มีอยู่บรรเทาปัญหา และสามารถ

สนองตอบต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไว้

เป็นเบื้องต้น  

คู่มือภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำเสนอบทบาทหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ใน

กฎหมายทั้งพระราชบัญญัติและระเบียบปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง

ให้แนวทางในการเตรียมพร้อม การตอบสนอง และการฟื้นฟูสถาวการณ์  

ภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งก่อน 



�

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

ขณะ และหลังเกิดภัยพิบัติ เนื่องด้วยความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ต่อ

ความสามารถของหน่วยงานท้องถิ่น และระดับการพึ่งพิงรัฐบาลส่วนกลางของ

หน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งกำกับดูแลโดยรวมซึ่งในภาวะฉุกเฉินที่รุนแรงและ

กระจายเป็นวงกว้าง หากแต่รัฐบาลไม่สามารถทำทุกอย่างพร้อมๆ กันได้   

จึงต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในพื้นที่ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่างๆ เข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยการ  

ประสานงาน (Coordination) การร่วมมือ (Cooperation) และการร่วมแรง

ร่วมใจ (Collaboration) ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้โดยเฉพาะการขอความร่วมมือจากหน่วยงานใน

ภาคส่วนอื่นๆ ในท้องถิ่น และการกระตุ้นเร้าประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในฐานะผู้ที่รู้สภาพพื้นที่ดีที่สุดและมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากภัยพิบัติ

เพื่อป้องกัน รักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของประชาชน 

 

โครงสร้างของคู่มือ

คู่มือภัยพิบัติท้องถิ่นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และ  

เสริมสร้าง ความเข้าใจต่อความสำคัญของศักยภาพชุมชนเสี่ยงภัย นำโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพิ่มขีดความสามารถต่อการเตรียมพร้อม 

ป้องกัน รับมือ และฟื้นคืนจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน จึงได้มีการ

ออกแบบโครงสร้างของคู่มือภัยพิบัติท้องถิ่นนี้ให้มีส่วนประกอบของเนื้อหา

ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นบทวิพากษ์ถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ณ ท้องถิ่นต่างๆ ใน

ประเทศไทย และความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นในด้าน

ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนการอาศัยเครือข่ายความ  

ร่วมมือทั้งจากภาคส่วนของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย   

ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการศึกษา

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยด้านต่างๆ ให้การอนุญาตในการนำเนื้อหา  
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บางส่วนที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือ “อยู่กับภัยใกล้ตัว” ของสำนักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครมาร่วมพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับ

ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนจากเอกสารเผยแพร่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

ประเทศไทย 

ส่วนที่ 2 เป็นการให้ความรู้พื้นฐานอย่างง่ายๆของภัยพิบัติชนิดต่างๆ 

และข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เพราะ

บุคคลผู้เป็นด่านแรกในการรับมือกับภัยพิบัตินั้นคือ “ประชาชน” ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ซึ่งอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ ล้วนแล้วแต่ต้องเรียนรู้ใน

การสังเกต การตอบสนองต่อสถานการณ์ และพร้อมอำนวยความสะดวกแก่

เจ้าหน้าที่ หรือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างมีความรู้ มีทักษะ

เบื้องต้นที่จำเป็น 

ส่วนที่ 3 ในส่วนนี้นั้น คู่มือเล่มนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ในการนำระเบียบ 

กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดมาเผยแพร่ซ้ำ หากแต่

ต้องการชี้ประเด็นของความสำคัญของการรู้ว่า บทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติที่มีตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน

ข้อกำหนดต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบด้วยการสรุปบทบาท

หน้าที่และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

จัดการภัยพิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

2550 พระราชบัญญัติและระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการภัยพิบัติ และระเบียบต่างๆ ด้านงบประมาณในสถานการณ์

ฉุกเฉิน 

ส่วนที่ 4 เป็นการรวบรวมเครื่องมือในการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภัยพิบัติ นั่นคือเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและ

จากการกระทำของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยงานหลัก

ในการบริหารจัดการทั้งการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่และพร้อมต่อการ  

ตอบสนองตามความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วด้วยการ
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การประสานงาน การร่วมมือ และการร่วมแรงร่วมใจกับหน่วยงานอื่นๆ ใน

พื้นที่ปกครองของตนเองและพื้นที่ปกครองใกล้เคียงที่ต่อเนื่องกัน หรือแม้แต่

การสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้และเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อ

กำจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งในการจัดการภัยพิบัติจะประกอบไป

ด้วยกระบวนการก่อนการเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และภายหลังจากภัยผ่าน

พ้นไป 

 4.1  การดำเนินการก่อนเกิดภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก

สาธารณภัย (mitigation and preparedness)  

  เครื่องมือ : การให้ความรู้เรื่องภัยและการปฏิบัติตนด้วยการฝึก

อบรมและสื่อชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละภัย

และแต่ละพื้นที่ การจัดทำแบบจำลองสถานการณ์ การจัดทำ

แผนที่ อพยพ การระบุพื้นที่ปลอดภัยและการจัดทำแผน  

การจัดการหลบภัย การฝึกซ้อมรูปแบบต่างๆ ในการอพยพ   

การเตือนภัย และการอพยพก่อนการเกิดภัย 

 4.2  การดำเนินการระหว่างเกิดภัย (Disaster and Emergency 

Response) เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดย

ระดมทรัพยากรที่มีอยู่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  เครื่องมือ : การระบุหน่วยงานหลักและหน่วยประสานงาน การ

อพยพระหว่างสถานการณ์ การติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางต่างๆ 

การเคลื่อนย้ายทรัพยากร การจัดการจราจร การจัดทีมการให้

ความช่วยเหลือ การจัดการ logistic และการจัดการในพื้นที่  

หลบภัย    

 4.3  การดำเนินการหลั งจากภัยผ่ านพ้นไป (Recovery and 

Rehabilitation) เปน็การฟืน้ฟกูจิกรรมตา่งๆ ของชมุชน และของรฐั 

ให้กลับคืนภาวะปกติ 

  เครื่องมือ : การฟื้นฟูบูรณะทางกายภาพและจิตใจ การติดตาม
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ประเมินความเสียหาย การจัดการเรื่องของบริจาค การวางแผน

การฟื้นฟูและการประเมินความเสี่ยงต่อเนื่อง และการสร้าง

ชุมชนสามารถฟื้นคืนจากภัย 

ส่วนที่ 5 เป็นการเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติทุกกระบวนการ โดยเฉพาะ

การเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่

เป็นวิกฤตในระดับต่างๆ ในส่วนนี้ประกอบด้วย   

 5.1  หลักการบริหารภาวะวิกฤติ: ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน ทุกภัย 

ทุกผลกระทบ (Comprehensive), ล่วงหน้า (Progressive), 

คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Driven), บูรณาการทุกภาคส่วน 

(Integration), ร่วมมือรวมใจ (Collaboration), ประสาน

สอดคล้อง (Coordination), ยืดหยุ่น (Flexible), มืออาชีพ 

(Professional) 

 5.2  การบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ: การสร้างองค์ความรู้

แบบบูรณาการในการจัดการเกี่ยวกับภัยและการสร้างการมีส่วน

ร่วมที่ระดับต่างๆ การบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานที่มีการจัด

ชัน้ลำดบัการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้ง การแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร 

และการมีการจัดการการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การสร้าง  

เครือข่ายชุมชนสามารถฟื้นคืนจากภัย การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

หรือการสร้างความสามารถในการปรับตัว และการเสริมสร้าง

องค์ประกอบทางเทคนิคและสังคม อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน

ทางเทคนิค ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ วัฒนธรรมแบบ

เปิด  

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐของเครือข่ายต่างๆ การมี

ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารที่ดีจะสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองที่จะพัฒนาสภาพ
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แวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีการจัดโครงสร้างไว้อย่างดี และพัฒนาศักยภาพใน

การปรับตัวเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการต่างๆ ของชุมชนได้คงไว้ซึ่ง

ระดับของความสามารถในการเผชิญกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้ โครงการ

การอบรมและการศึกษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน

นั้นสามารถถูกพัฒนาขึ้นภายในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือพัฒนาแบบ

บูรณาการในหลายหน่วยงานก็ได้ เป็นที่ทราบดีว่าภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

และคาดการณ์ได้ยาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินและชุมชน

ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงและจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อม การเรียนรู้เพื่อปรับตัว 

และควรเปิดรับต่อการยอมรับข้อผิดพลาด และวิธีการที่ดีกว่าหรือการเรียนรู้

ทางเลือกใหม่ๆ และพร้อมที่จะนำความรู้ที่มีมาปรับใช้กับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้กล่าวได้ว่า ศักยภาพในการปรับตัวคือ การปรับปรุงให้ทัน

สมัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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เป็นที่ตระหนักในแวดวงผู้ปฏิบัติ งานด้ าน  

ภัยพิบัติว่า หนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพใน

การรับมือภัยพิบัติ คือ การที่ประชาชน ชุมชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มักจะเป็นด่านแรก

ของการรับมือภัยพิบัติมีความรู้และความสามารถใน

การสังเกตสัญญาณการเกิดขึ้นของภัยต่างๆ ตั้งแต่

เนิ่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มเวลาในการตอบสนองและรับมือ

ก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรงขึ้น และเมื่อได้รับข้อมูล

เพิ่มมากขึ้น การจัดการภาวะฉุกเฉินดังกล่าวจะ

สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

มากขึ้น  

คู่มือภัยพิบัติท้องถิ่นนี้ จึงได้รวบรวมข้อมูล

พื้นฐานของภัยที่ท้องถิ่นต่างๆ ทั้งที่เป็นความรู้ที่  

ท้องถิ่นนั้นๆ มักเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ในการ

เผชิญภัยหลายต่อหลายครั้ง และในแง่มุมที่เพิ่มเติม

จากนักวิชาการที่ศึกษาหลักการและลงภาคสนาม

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะในปัจจุบัน ภัยพิบัติที่เกิด

ขึ้นมีการผิดเพี้ยนและนอกเหนือจากความรู้และ

ความเข้าใจเดิมอยู่บ้าง ทำให้ท้องถิ่นเองต้องหันมา

สนใจและปรับปรุงองค์ความรู้เดิมที่มีให้ทันสมัยเพื่อ

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้น 
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1.ลมฟ้าอากาศและพายุ3

เป็นชั้นบรรยากาศใกล้ผิวโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ

ความเร็วลม ความกดอากาศ และปริมาณไอน้ำในอากาศ โดยมีดวงอาทิตย์

แหล่งพลังงานที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ เพราะ

ดวงอาทิตย์ส่งพลังงานคลื่นสั้นผ่านชั้นบรรยากาศลงมาสู่ผิวโลก บางส่วน

กระเจิงโดยโมเลกุลของก๊าซและฝุ่นละอองในบรรยากาศ บางส่วนสะท้อนจาก

ก้อนเมฆลงสู่ผิวดิน บางส่วนถูกสะสมไว้ในดิน ทำให้ดินมีอุณหภูมิสูงขึ้น และ

ในทางตรงกันข้าม ผิวโลก อากาศ เมฆ ไอน้ำ ต้นไม้ ดิน หิมะ แหล่งน้ำ ก็มี

การแผ่กระจายคลื่นช่วงยาวสู่บรรยากาศตลอดเวลา เช่นกัน อย่างไรก็ตาม 

การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศใกล้ผิวโลกที่เรียกว่า ลมฟ้าอากาศ จะเกิด

ขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ลักษณะอากาศระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่แล้วมา หรือ

ลักษณะอากาศในระยะเวลาเวลา 1 ชั่วโมงข้างหน้า 

พายุฟ้าคะนอง(ThunderStorms) เกิดขึ้นในขณะที่อากาศไม่มี

เสถียรภาพ นั่นคือ เกิดกระแสอากาศที่ไหลขึ้นทางแนวตั้ง (Updraft) อย่าง

รวดเร็ว ความร้อนแฝงที่เกิดจากการกลุ่มตัวของไอน้ำในอากาศ เป็นพลังงาน

สำคัญของพายุที่ทำให้เกิดกระแสอากาศปั่นป่วน มีทั้งฟ้าแลบซึ่งเกิดการ

เคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าขนาด 10 ล้านถึง 100 ล้านโวลต์ ทำให้เกิดความ

ร้อนในอากาศประมาณ 15,000 ถึง 30,000 องศาเซลเซียส และฟ้าร้องซึ่ง

เกิดการขยายตัวของอากาศ อัตราความเร็วของลมรุนแรงแตกต่างกันซึ่งเป็น

อันตรายต่อการขึ้น-ลงของเครื่องบิน หรือการที่เครื่องบินบินผ่านพายุฝนฟ้า

คะนองนั้นๆ เมื่อพายุฟ้าคะนองพัฒนาถึงขั้นสมบูรณ์ กระแสอากาศส่วนหนึ่ง

จะไหลลงอย่างรวดเร็ว (Downdraft) อาจมีความเร็วลมถึง 200 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง 

 3  หัวข้อนี้จะอ้างอิงจากบทความ “ลมฟ้าอากาศ” ของ ดร. วัฒนา กันบัว กรม
อุตุนิยมวทยา 
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พายุงวงช้าง(Tornado) หมายถึง พายุที่เกิดจากการหมุนของอากาศ

ภายใต้เมฆคิวมูโลนิมบัส ด้วยความเร็วสูงมาก จะเห็นเมฆมีลักษณะคล้ายงวง

ช้างยื่นงวงลงมาจากฐานเมฆลงมาสัมผัสพื้นดิน ทำให้เศษวัสดุต่างๆ หมุน

รอบเข้าในตัวพายุ ยกตัวขึ้นเป็นลำ ความกดอากาศต่ำบริเวณศูนย์กลางของ

พายุต่ำมาก 650 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บางครั้งพายุนี้อาจเกิดเหนือพื้นน้ำ 

ทำให้เกิดลักษณะน้ำหมุนพุ่งขึ้นไปในอากาศ เรียกว่า นาคเล่นน้ำหรือพวยน้ำ 

สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีรายงานการเกิดพายุงวงช้างที่รุนแรง แต่พายุฝน

ฟ้าคะนองรุนแรงมักจะเกิดในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นฤดูร้อน 

และบางครั้งเราเรียกว่า พายุฤดูร้อน 

พายุหมุนเขตร้อน(TropicalCyclone) เกิดในช่วงฤดูร้อนและ

ปลายฤดูร้อน ก่อตัวขึ้นเหนือทะเลที่มีอุณหภูมิปกคลุมสูงกว่า 27 องศา

เซลเซียสเล็กน้อย แนวละติจูดประมาณ 5 ถึง 20 องศาเหนือและใต้ และมี

คาบเวลาเกิดค่อนข้างแน่นอนของแต่ละปี ด้านการก่อตัวของพายุหมุนเขต

ร้อนจะเริ่มจากหย่อมความกดอากาศต่ำเหนือทะเลหรือมหาสมุทร มีการ

พัฒนาจนกลายเป็นพายุไต้ฝุ่น และจะอ่อนกำลังจนสลายตัวในที่สุด  



1�

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

ขนาดของพายุหมุนเขตร้อน แบ่งขนาดความรุนแรงของพายุตาม

ความเร็วลมสูงสุดรอบศูนย์กลาง ดังนี้ 

 1.  พายุดีเปรสชั่น (Depression) เป็นพายุหมุนเขตร้อนกำลังอ่อน 

ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 2.  พายุโซนร้อน (Tropical Storm) เป็นพายุที่มีความรุนแรง  

ปานกลาง ความเร็วสูงสุดตั้งแต่ 62 ถึง 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 3.  พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นระดับของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความ

รุนแรงมากที่สุด ความเร็วลมเกิน 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป 

พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเกิดจาก มหาสมุทร

แปซิฟิก ทะเลจีนใต้ มีน้อยครั้งที่เกิดจากมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอล 

ขณะที่พายุอยู่ในทะเลจะมีกำลังแรงมาก เป็นพายุหมุนเขตร้อนขนาดใหญ่ แต่

เมือ่เคลือ่นตวัขึน้ฝัง่เขา้สูป่ระเทศไทยจะออ่นกำลงัลง เนือ่งจากมแีรงเสยีดทาน 

จนลดกำลังลงจนกลายเป็นดีเปรสชั่นที่ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ทำให้

เกิดน้ำท่วมได้ 

คลื่นพายุซัดฝั่ง(StormSurge) คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

ใกล้ชายฝั่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับความกดอากาศต่ำ และความเร็วลมที่

พัดแรงจากการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขตร้อน ทำให้ระดับน้ำสูงกว่า

ระดับน้ำปานกลางประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ซึ่งกลไกที่ก่อให้เกิดคลื่นพายุ  

ซัดฝั่งโดยตัวแปรอย่างน้อย 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) ผลของความกดอากาศต่ำ

ของพายุหมุนเขตร้อนจะเป็นสาเหตุให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 2) ลมผิวพื้นที่

พัดแรงตลอดเวลาเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสน้ำ 3) การหมุนตัวของโลก   

4) ผลกระทบทางตรงของพลังงานที่เกิดจากพายุ และ 5) ผลกระทบจาก

การเกิดฝนตกหนักเนื่องจากพายุ ทำให้ระดับน้ำทะเลอาจเพิ่มระดับสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำท่วมตามที่ลุ่มต่ำ 



1�

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

อันตรายจากคลื่นพายุซัดฝั่ง เป็นตัวการสำคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์   

ซึ่งประมาณร้อยละ 90 ของการเสียชีวิตระหว่างเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อน

ตัวขึ้นฝั่ง (Landfall) อีกร้อยละ 10 เกิดจากลมผิวพื้นที่มีกำลังแรงมากของ

พายุหมุนเขตร้อนและจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเล ระหว่าง

เกิดพายุหมุนเขตร้อนในระดับของพายุโซนร้อนถึงระดับพายุไต้ฝุ่น ความเสีย

หายจากคลื่นพายุซัดฝั่งที่มีทั้งระดับน้ำที่สูงขึ้นพร้อมกับมีคลื่นลมจัดและกวาด

เข้าไปในฝั่ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ชายฝั่ง และในบางพื้นที่ที่

เป็นที่ราบ เช่น ที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ระดับผิวหน้าน้ำทะเลที่สูงขึ้น

ถึง 2 เมตร คลื่นพายุซัดฝั่งสามารถแทรกตัวลึกขึ้นไปบนแผ่นดินที่ลุ่มต่ำได้

ไกลถึง 3 กิโลเมตร ทำให้เกิดน้ำทะเลท่วมในพื้นที่เป็นเวลานานๆ และ

สามารถทำลายบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรง และกวาดเอาเรือหรือรถเข้าไปใน  

แผ่นดินหรือกวาดกลับลงสู่ทะเล น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ และซึมลงไปใน  

น้ำใต้ดิน อาจคงอยู่ได้เป็นสัปดาห์ 

การปฏิบัติตน

 ๏  รับฟังข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับการเกิดและเส้นทางการเคลื่อนที่ของ

พายหุมนุเขตรอ้นจากกรมอตุนุยิมวทิยาทีม่กีารกระจายคำเตอืนภยั 

อย่างรวดเร็วให้แก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัย 

 ๏  ชุมชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันสำรวจพื้นที่ต่างๆ ใกล้

ชายฝั่งทะเล เพื่อก่อสร้างอาคารหลบภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย และ

กำหนดเส้นทางหนีภัย พื้นที่หลบภัยอย่างชัดเจน แผนฉุกเฉิน 

ตลอดจนฝึกซ้อมการอพยพหลบภัยตามแผนที่กำหนดเพื่อลด

ความตื่นตระหนกเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง 

 ๏  อย่าออกเรือ หลบอยู่ในที่ที่มีความมั่นคง ตัดต้นไม้สูงที่ไม่แข็งแรง

และอาจล้มทับบ้านได้ และติดตั้งอุปกรณ์เสริมความแข็งแรงของ

หน้าต่าง 
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 ๏  เตรียมเติมน้ำมันรถ และสำรองอาหาร ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์

ยังชีพ และเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพราะอาจมีน้ำท่วมฉับพลัน 

 

2อุทกภัย4

ผลกระทบของภัยน้ำท่วม นอกจากจะสร้างความเสียหายและอันตราย

แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ทั้งที่ประเมินค่าได้และ

ประเมินค่าไม่ได้ ซึ่งจะคุกคามความเป็นอยู่และกระทบหลายด้านอย่างช้าๆ 

ได้แก่ การกัดเซาะชายฝั่ง การรุกล้ำของน้ำทะเลเข้าไปในแหล่งน้ำใต้ดินและ

น้ำจืด ส่วนการประมง การท่องเที่ยว ชายฝั่ง และเกาะเล็กเกาะน้อยต่างๆ 

ต้องเสี่ยงภัยจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น บางส่วนอาจจะเลวร้ายจนถึงขั้น  

ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ต้องมีการอพยพครั้งใหญ่ 

การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม มีดังต่อไปนี้ 

1.การเตรียมตัวก่อนน้ำท่วม มีสองส่วนที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ

พร้อมกัน คือ  

 1.1  ควรมีการเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อคาดคะเนและป้องกัน

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและทรัพย์สิน  

โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม  

ซึ่งหมายถึงผู้ที่บ้านเรือนโดนน้ำท่วมประจำทุกปีหรืออยู่ใน

ละแวกใกล้เคียงกับแม่น้ำ ลำคลอง และพื้นที่น้ำท่วม 

 1.2  ควรจดัทำแผนรบัมอืนำ้ทว่มของครอบครวัเพือ่ชว่ยเตอืนความจำ 

จากความเร่งรีบความตื่นเต้น และคลายความกังวลจากภัย  

น้ำท่วมและปฏิบัติดังนี้ 

 4  หัวข้อนี้จะอ้างอิงจากบทความ “อุทกภัย” ของ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช 
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 ๏  หากมีการเตือนการเฝ้าระวังน้ำท่วม ติดตามการรายงาน

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจกับ

ครอบครัวเรื่องแผนในการรับมือน้ำท่วม 

 ๏ เตรียมของใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ เช่น น้ำดื่ม 

อาหารแห้งและอาหารกระป๋อง ยา วิทยุพกพา ไฟฉาย 

แบตเตอรี่สำรอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น 

เพื่อใช้ขณะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม แต่อย่าพกพามากเกิน

ไปเพราะอาจจะเป็นภาระในการอพยพและให้คิดว่า “ชีวิต

สำคัญที่สุด”

 ๏ เคลื่อนย้ายคน สัตว์เลี้ยง พาหนะ ให้พ้นระดับน้ำที่เคย

ท่วมมาก่อน 

 ๏ เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นและสร้างทักษะความชำนาญ

แก่ครอบครัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์

ฉกุเฉนิ เสน้ทางการเดนิทาง การอพยพทีป่ลอดภยั จดุนดัหมาย 

หากเกิดการพลัดหลง ระบบเตือนภัยของรัฐ หรือติดตั้ง

อุปกรณ์ (กระสอบทราย แผ่นพลาสติก กาวซิลิโคน ฯ) 

สำหรับป้องกันน้ำท่วมและน้ำไหลเข้าบ้านทางประตู 

ห้องน้ำ ท่อ ช่องว่างของกำแพง และรอบรั่วต่างๆ 
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2. การเตรียมตัวระหว่างเกิดน้ำท่วม

 หากมีการเตือนน้ำท่วมและอยู่ในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม ปิดแก๊ส

และตัดสะพานไฟ อุดปิดช่องต่างๆ ที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ เคลื่อนย้าย

สิ่งของที่มีค่าไปไว้ในที่สูง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการอพยพกับสมาชิกใน

ครอบครัวอีกครั้ง หากอยู่ในบ้านจงอยู่ในส่วนของอาคารที่แข็งแรงและอยู่ในที่

สูงพ้นระดับน้ำที่เคยท่วมมาก่อน  

 หากอพยพออกนอกบ้าน จงล็อคประตูบ้านและอพยพโดยหลีก

เลี่ยงการขับรถหรือการอพยพผ่านเส้นทางน้ำไหล ระมัดระวังจากสัตว์มีพิษ 

เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ที่มักหนีขึ้นมาอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสถานที่

เปียกชื้น อีกทั้งควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้ออกไปเล่นน้ำ 

เพราะในช่วงน้ำท่วม กระแสน้ำจะเชี่ยวกรากมากกว่าปกติ อาจโดนกระแสน้ำ

พัดจมน้ำและเสียชีวิตได้  

 หรือหากมีการเตือนน้ำท่วมฉับพลันซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มี

การเตือนล่วงหน้า ให้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งหากอยู่ใกล้ภูเขา  

ให้อพยพขึ้นไปยังที่สูงหรือสถานที่ที่ปลอดภัย เช่น สถานที่หลบภัยของ  

หน่วยงาน ซึ่งสามารถรู้ได้จากการรับฟังวิทยุ ท้องถิ่น โทรทัศน์ หรือวิทยุ  

พกพาที่ได้จัดเตรียมไว้ หลีกเลี่ยงการขับรถ เล่นน้ำ หรืออพยพผ่านเส้นทาง

น้ำหลาก ตลอดจนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด 

 ส่วนบ้านเรือนที่ ไม่ได้ตั้ งอยู่ ในพื้นที่น้ำท่วมถึง ควรติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะภัยน้ำท่วมอาจเกิดขึ้นบริเวณบ้านของคุณได้ 

และปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น 

3. การเตรียมตัวหลังน้ำท่วม หลังจากน้ำท่วมควรดูแลตนเองทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจของคุณและคนในครอบครัว เนื่องจากความเจ็บป่วยทาง

จิตใจ (ความเครียดและความวิตกกังวล) อาจใช้เวลาในการรักษานานกว่า

ทางกาย (บาดแผลต่างๆ โรคน้ำกัดเท้าและผื่นคัน โรคอุจจาระร่วง โรค
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ตาแดง) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องสุขอนามัย อีกทั้งการเก็บ กวาด กำจัด 

ทำลาย และตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั้งในบ้านและ

รอบบ้าน 

สาระน่ารู้

“3ข้อปลอดภัยไว้ก่อนเมื่ออยู่นอกบ้าน”

ข้อห้ามที่ 1 ห้ามเดินตามเส้นทางที่น้ำไหล : มีผู้คนจำนวนมาก  

เสียชีวิต เนื่องจากจมน้ำตายในขณะที่น้ำกำลังมา ความสูงของน้ำเพียง 15 

เซนติเมตร ก็สามารถทำให้เสียหลักล้มลงได้ ดังนั้น ถ้ามีความจำเป็นต้องเดิน

ผ่านทางที่น้ำไหล ให้ลองนำไม้วัดระดับก่อนทุกครั้ง 

ข้อห้ามที่ 2 ห้ามขับรถในพื้นที่ที่กำลังโดนน้ำท่วม การขับรถในพื้นที่

น้ำท่วมมีความเสี่ยงสูงมากที่จะจมน้ำ หากเห็นป้ายเตือนตามเส้นทางต่างๆ 

ห้ามขับรถเข้าไปเพราะอาจมีอันตรายข้างหน้า น้ำสูง 50 เซนติเมตร   

พัดจักรยานยนต์ให้ลอยได้ 
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ข้อห้ามที่ 3 ห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า

สามารถวิ่งผ่านน้ำได้เมื่อเกิดน้ำท่วมแต่ละครั้งจะมีผู้เสียชีวิต เนื่องจากไฟดูด

มากกว่าสาเหตุอื่นๆ เมื่อเห็นสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหาย กรุณา

แจ้ง 191 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3.แผ่นดินถล่ม5

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น จึงส่งผลให้มีฝน

ตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภูเขา เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ และพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้และบริเวณทะเล

อันดามัน และจากพายุหมุนเขตร้อนทั้งจากพายุใต้ฝุ่น ไซโคลน โซนร้อน 

และดิเปรสชั่น จนบางครั้งได้ก่อให้เกิดพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 

กล่าวคือ เมื่อเกิดความแปรปวนของสภาพอากาศ การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อ

ขยายพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ตลอดจนภาวะโลกร้อน ทำให้มีฝนตกหนักถึง

หนักมากจนกระทั่งดินชุ่มอิ่มตัวด้วยน้ำ น้ำฝนส่วนใหญ่จึงไหลไปตามผิวดินลง

สู่ทางน้ำ และรวมตัวกันเป็นน้ำป่าไหลหลาก ส่วนดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำจะมี  

น้ำหนักเพิ่มขึ้นและแรงยึดเกาะระหว่างเม็ดลดลง บางครั้งจึงเกิดการ  

เลื่อนไหลของดินลงมาตามไหล่เขา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

และมีชั้นดินปกคลุมหนา เกิดการเลื่อนไหลหรือถล่มพร้อมกันหลายจุด ไหล

ปนไปกับน้ำ พร้อมทั้งเศษซากไม้ ทำให้ความรุนแรงของภัยพิบัติเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากน้ำปนดินทรายดังกล่าว จะมีความหนาแน่นหรือค่าถ่วงจำเพาะเพิ่ม

ขึ้น จึงมีพลังงานที่จะยกก้อนหินหรือสิ่งของขนาดใหญ่ให้ไหลลงมาพร้อมกับ

น้ำปนดินทรายดังกล่าว เมื่อปะทะกับสิ่งใดจึงสร้างความเสียหายมากกว่า  

น้ำท่วมธรรมดา ซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างหรือส่งผลกระทบหลาย

ชมุชนพรอ้มกนั อยา่งเชน่ทีเ่มือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2531 ทีบ่า้นกะทนูเหนอื 

 5  หัวข้อนี้จะอ้างอิงจากบทความ “พิบัติภัยถล่ม” ของทินกร ทาทอง กรม
ทรัพยากรธรณี 
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อำเภอพิปูนและที่บ้านคีรีวง อำเภอ

ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช   

มผีูบ้าดเจบ็ และตาย รวมประมาณ 

2 4 2 คน บ้ า น เ รื อ น เ สี ย ห า ย

ประมาณ 1,862 หลงั คดิเปน็มลูตา่ 

ป ร ะ ม าณ 1 , 0 0 0 0 ล้ า น บ า ท   

ดินถล่มในครั้งนี้เกิดจากปริมาณฝน

ตกมากจนดินอิ่มตัวด้วยน้ำ แรงยึด

เกาะระหว่างเม็ดดินจึงลดลง และ

เมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำจึงทำให้เกิดการเลื่อนไหลได้ง่าย หรือแม้แต่เมื่อ  

วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่บ้านคลองมุย ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี   

จ. สุราษฎร์ธานี มีผู้เสียชีวิต 2 คน พบรอยดินถล่มข้างถนน 10 แห่ง เป็น

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  

ข้อสังเกตพื้นที่เสียงภัยดินถล่มมีดังนี้

 ๏ อยู่ใกล้ไหล่เขาที่มีความลาดชันสูงหรือมีรอยดินแยกบนไหล่เขา 

 ๏ อยู่ในหุบเขาแคบๆ ที่มีทางน้ำไหลผ่าน 

 ๏ เคยประสบเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก 

 ๏ อยู่ใกล้ทางน้ำที่ไหลออกมาจากหุบเขาและเคยถูกน้ำท่วม 

 ๏ พบตะกอนที่เกิดจากดินถล่มในอดีต  

ข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

เมื่อท่านมีเหตุจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม การเรียนรู้

ถึงพฤติกรรมการเกิดดินถล่ม การวางแผนหลบภัย และการฝึกซ้อมเตรียม

ความพร้อมรับภัย จะช่วยลดผลกระทบและทำให้ปลอดภัยจากพิบัติภัย  

ดินถล่มได้ การเรียนรู้ถึงพฤติกรรมการเกิดดินถล่ม เป็นประโยชน์อย่างมาก
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สำหรับชาวบ้านนักท่องเที่ยว และผู้มีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่  

เสี่ยงภัย เนื่องจากก่อนเกิดดินถล่มมักจะมีสิ่งบอกเหตุที่ชาวบ้านทั่วไปสังเกต

ได้ง่าย เช่น 

 ๏ ก่อนเกิดดินถล่มมักจะมีฝนตกหนักมาก (โดยทั่วไปจะมากกว่า 

100 มิลลิเมตร) หรือมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน (รวมกันได้

มากกว่า 300 มิลลิเมตร) 

 ๏ ระดับน้ำในทางน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในบางกรณีระดับ  

ลดลงผิดปกติในขณะที่ฝนยังตกอยู่ (เกิดดินถล่มปิดเส้นทางน้ำ) 

 ๏ สีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีดินบนภูเขาและมีเศษซากต้นหญ้าและต้นไม้

ลอยตามน้ำ 

 ๏ มีเสียงดังผิดปกติในพื้นที่หุบเขาหรือในพื้นที่ต้นน้ำ เสียงกิ่งไม้หัก 

เสียงคล้ายฟ้าร้องหรือเหมือนเครื่องบินลง 

 ๏ มีสัตว์ป่าวิ่งหนีเข้ามายังหมู่บ้าน 

ข้อพึงควรระวังสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หากมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้หาอุปกรณ์กู้ภัย เช่น 

เชือก เสื้อชูชีพ เรือท้องแบน หรือให้ผู้ประสบภัยอยู่พ้นระดับน้ำโดยการปีน

ขึ้นต้นไม้ หรือหลังคาบ้าน และรอจนกว่าระดับน้ำลดลงจนถึงระดับปลอดภัย

แล้วจึงย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย เนื่องจากในขณะที่เกิดดินถล่ม น้ำที่ผสมดิน

โคลนและเศษซากต้นไม้จะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำธรรมดา ซึ่งจะก่อให้

เกิดความเสียหายมากกว่าปกติและเป็นอันตรายอย่างมากแม้แต่ผู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญในการว่ายน้ำ เนื่องจากความแรงของกระแสน้ำ เศษกิ่งไม้และก้อน

หินที่ลอยมากับน้ำอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ในน้ำแม้แต่ในน้ำระดับ

ตื้นๆ 
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สาระน่ารู้

 1.  บางครั้งมีคำถามว่า “เพราะอะไรดินถล่มจึงชอบเกิดตอน

กลางคืน” นั่นก็เป็นเพราะว่าเวลากลางคืนฝนจะชอบตกหนัก 

ฝนที่ตกในช่วงเย็นและในเวลากลางคืน เป็นฝนที่เกิดจากการพา

ความร้อน โดยในช่วงกลางวันพื้นดินได้รับความร้อนจากดวง

อาทิตย์ ทำให้อากาศร้อนและลอยตัวขึ้น ในขณะที่อากาศลอยตัว

สูงขึ้นอุณหภูมิกลับลดลง รวมทั้งในเวลาเย็นหรือกลางคืน

อุณหภูมิจะลดลงอีก จนกระทั่งถึงจุดน้ำค้าง (Dew Point) ไอน้ำ

กจ็ะกลายเปน็หยดนำ้เลก็ๆ จำนวนมหาศาล รวมตวักนัเปน็กอ้นเมฆ 

และเมื่อหยดน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นจนลมพยุงไว้ไม่ไหว ก็จะตกลงมา

เป็นฝน  

 2.  ฝนจะตกในพื้นที่ภูเขามากกว่าพื้นที่ราบ เนื่องจากลมพัดปะทะกับ

ภูเขาและถูกบังคับให้ยกตัวสูงขึ้นตามลาดเขา เมื่อลมพัดสูงขึ้น

อากาศจะเย็นตัวลง ทำให้ไอน้ำในอากาศกลายเป็นเมฆหรือ

หมอกลาดเชิงเขา และเมื่อหยดน้ำในเมฆหนักขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง   

ก็จะตกลงมากลายเป็นฝน โดยเฉพาะฝั่งที่รับลม ส่วนด้านหลัง

เขาอาจมีฝนตกได้บ้างแต่ไม่มาก จึงเรียกว่า พื้นที่เงาฝน 

 3.  กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของแต่ละเดือนย้อนหลัง 30 ปี 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 – 2543 (กรมอุตุนิยมวิทยา 2550) พบว่า  

ปริมาณน้ำฝนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเหตุการณ์ดินถล่มที่เกิด

ขึ้นในประเทศไทย กล่าวคือ ในเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่  

น้ำฝนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นเดือนที่ดินถล่มเกิดขึ้นมาก

ที่สุด ปริมาณน้ำฝนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นและเพิ่มอย่างรวดเร็วอีกครั้ง

ในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีจำนวนดินถล่มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หลังจาก

นั้นปริมาณน้ำฝนจะลดลงอย่างรวดเร็ว  
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4.แผ่นดินไหว6

สำหรับประเทศไทยนั้น ค่อนข้างโชคดีด้วยลักษณะภูมิประเทศและที่

ตั้งของประเทศไม่ได้ตั้งอยู่แนวแผ่นดินไหวของโลก ดังนั้นประเทศไทยจึงถูก

จัดอยู่ในบริเวณที่มีภัยแผ่นดินไหวระดับต่ำจนถึงปานกลาง ซึ่งสามารถยืนยัน

จากข้อมูลในประวัติศาสตร์และสถิติอดีตที่ผ่านมาประมาณ 700-800 ปี 

ประเทศไทยยังไม่เคยมีประวัติศาสตร์ความเสียหายรุนแรงจากแผ่นดินไหวที่มี

จุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด

ใหญ่ในประเทศไทย แต่พบว่า แผ่นดินไหวขนาดระดับปานกลาง ระดับ 6.0 

ริคเตอร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงและไม่ได้

ออกแบบสร้างให้ต้านทานต่อแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใกล้รอย

เลื่อนที่มีพลัง   

สำหรับภาครัฐ
การดำเนินการก่อนการเกิดแผ่นดินไหว

 ๏ การจัดทำแผนที่เสี่ยงแผ่นดินไหว เพื่อให้มีการจัดผังเมืองกำหนด

ย่านชุมชนให้ห่างจากบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสูง   

ซึ่งภาครัฐควรดำเนินการร่วมกับชุมชน 

 ๏ กาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงภัยแผ่นดินไหว วิธีปฏิบัติ

ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดแผ่นดินไหว และการฝึกซ้อม

ประจำทุกปีในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6  หัวข้อนี้จะอ้างอิงจากบทความ “ภัยแผ่นดินไหว” ของบุรินทร์ เวชบรรเทิง   
ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา 



2�

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

 ๏ การพัฒนาติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอย่างได้มาตรฐานของกรม

อุตุนิยมวิทยา เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเหตุการเกิดแผ่นดินไหว  

ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 

 ๏ การจัดทำฐานข้อมูลด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยกรม

อุตุนิยมวิทยา 

หลังเกิดแผ่นดินไหว

 ๏ ปฎิบัติการค้นหาช่วยชีวิต เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือ การพยาบาล 

สุขอนามัย อาหาร น้ำ และเสื้อผ้า 

 ๏ การซ่อมแซม บูรณะฟื้นฟู สิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคที่

เสียหายซึ่งอาจนานนับเดือนหรือปี  
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 ๏ การสร้างอาคารที่พักชั่วคราว 

สำหรับประชาชนและชุมชน
ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว 

 ๏ ควรมีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้าน 

และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ไหน 

 ๏ ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 ๏ ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้าน เช่น เครื่องดับเพลิง ถุงทราย 

เป็นต้น 

 ๏ ควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟฟ้า 

สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า 

 ๏ อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผ่นดินไหวอาจ

ตกลงมาเป็นอันตรายได้ 

 ๏ ผูกเครื่องใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพื้นผนังบ้าน 

 ๏ ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ต้องพลัดพราก  

จากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้ง ในภายหลัง 

 ๏ สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับ

พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 

ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว 

 ๏ อย่าตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบ ถ้าท่านอยู่ในบ้าน

ก็ให้อยู่ในบ้าน ถ้าท่านอยู่นอกบ้านก็ให้อยู่นอกบ้าน เพราะส่วน

ใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพราะวิ่งเข้าออกจากบ้าน  
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 ๏ อย่าใช้ เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ 

เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น  

 ๏ ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว  

 ๏ หากอยู่ชายหาดให้อยู่ห่างจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาด

ใหญ่ซัดเข้าหาฝั่ง 

 ๏ หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคาร  

โดยเร็ว หนีให้ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับได้  

 ๏ หากอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายโฆษณา 

และสิ่งห้อยแขวนต่างๆ ที่ปลอดภัยภายนอกคือที่โล่งแจ้ง  

 ๏ หากอยู่ในบ้านให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้าง  

แข็งแรง ที่สามารถรับน้ำหนัก ได้มาก และให้อยู่ห่างจากประตู 

ระเบียง และหน้าต่าง  

 ๏ หากอยู่ในโรงเรียน ประกาศอย่าตื่นตระหนก ใช้มือประสาน

ศีรษะมุดใต้โต๊ะ เก้าอี้ เมื่อความสั่นสะเทือนหยุด ทยอยออกมาสู่

ที่โล่ง 

 ๏ หากอยู่ในรถ ให้จอดรถเมื่อสามารถจอดได้อย่างปลอดภัย และ

จอดในที่ซึ่งไม่มีของหล่นใส่ อยู่ห่างจากอาคาร ต้นไม้ ทางด่วน 

สะพานลอย เชิงเขา เป็นต้น 

 ๏ หากอยู่ในเรือ ความสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหวไม่ทำ

อันตรายผู้อาศัยอยู่บนเรือกลางทะเล ยกเว้นในกรณีเกิดสึนามิ 

เรือที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจะได้รับความสียหาย ให้นำเรือออกสู่ทะเลลึก 

 ๏ หากติดอยู่ในซาก อย่าติดไฟ อยู่อย่างสงบ เคาะท่อ ฝาผนัง เพื่อ

เป็นสัญญาณต่อหน่วยช่วยชีวิต ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้

กำลังใจต่อกัน 
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หลังเกิดแผ่นดินไหว 

 ๏ ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่   

ให้ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน  

 ๏ ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหว

ตามมาอาคารอาจพังทลายได้  

 ๏ ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้ว หรือวัสดุแหลมคม

อื่นๆ และสิ่งหักพังแทง  

 ๏ ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถังแก๊ส   

ยกสะพานไฟ อย่าจุดไม้ขีดไฟ หรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มี

แก๊สรั่ว  

 ๏ ตรวจสอบว่า แก๊สรั่ว ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น ถ้าได้กลิ่นให้เปิด

ประตูหน้าต่างทุกบาน  

 ๏ ให้ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง  

 ๏ เปดิวทิยฟุงัคำแนะนำฉกุเฉนิ อยา่ใชโ้ทรศพัท ์นอกจากจำเปน็จรงิๆ  

 ๏ สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้  

 ๏ อยา่เปน็ไทยมงุหรอืเขา้ไปในเขตทีม่คีวามเสยีหายสงู หรอือาคารพงั  

 ๏ อย่าแพร่ข่าวลือ 

สาระน่ารู้

 1.  แนวแผ่นดินไหวของโลกที่ใกล้ที่สุดอยู่ในประเทศพม่า ทะเล

อันดามัน และด้านตะวันตกของเกาะสุมาตรา ซึ่งค่อนข้างห่าง

จากแหล่งชุมชนของประเทศไทยมาก ซึ่งค่อนข้างมีระยะห่างจาก
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แหล่งชุมชนของประเทศไทยมาก และแผ่นดินไหวขนาดปาน

กลางจนถึงขนาดใหญ่ ตั้งแต่ระดับ 6.0 ริคเตอร์ ซึ่งมีศูนย์กลาง

แผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศพม่า ทะเลอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ 

หรือแนวรอยเลื่ อนที่มีพลั งนอกประเทศบริ เวณประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนใต้ของประเทศจีน 

เป็นต้น อาจส่งความสั่นสะเทือนรุนแรงมายังประเทศไทยได้  

เช่นกัน 

 2.  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกประกาศกฎกระทรวงให้ 9 

จังหวัด ในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ 

ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ด้านตะวัน

ตกของประเทศไทย 1 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี อยู่ในบริเวณที่ 

1 รวมถึง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในบริเวณที่ 2 ซึ่ง

จำเป็นต้องออกแบบสิ่งก่อสร้างให้สามารถต้านแผ่นดินไหวได้ 

และมีบริเวณเฝ้าระวังในภาคใต้อีก 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ 

ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี 

 

5.สึนามิ7

แผ่นดินไหวในท้องทะเลที่เกิดขึ้น บางครั้งได้ก่อให้เกิดการยกตัวของ

พื้นทะเลขึ้นหลายเมตรและทำให้น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลหรือน้ำในแม่น้ำ

ลำคลองปริมาณมากเคลื่อนตัวอย่างทันทีทันใดด้วยความสูงที่มากกว่าระดับ

น้ำปกติ หรือที่เรียกว่า “สึนามิ” ซึ่งเป็นกลุ่มของคลื่นขนาดใหญ่ที่สร้างความ

เสียหายรุนแรงต่อพื้นที่บริเวณชายฝั่ง และเมื่อสึนามิซัดเข้าชายฝั่งยังให้เกิด

 7  หัวข้อนี้จะอ้างอิงจากบทความ “ผลกระทบของสึนามิต่อโครงสร้างอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค” ของอาณัติ เรืองรัศมี และปณิธาณ ลักคุณะประสิทธิ์ ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้กรณีศึกษา
ของจังหวัดภูเก็ตและพังงา 
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ความเสียหายแก่โครงสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในบริเวณ

ชายฝั่งทะเลเป็นอย่างมาก สึนามิยังสามารถเกิดได้จากการชนของอุกาบาตได้

เช่นเดียวกัน คลื่นสึนามิจะไม่เกิดเพียงระลอกเดียว และคลื่นลูกหลังอาจจะมี

ขนาดใหญ่กว่าลูกแรก ข้อควรสังเกต คือ เมื่อน้ำทะเลลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วผิดปกติ สึนามิที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลกระทบได้ทั้งในระยะใกล้ซึ่งมี

เวลาในการเตือนล่วงหน้าค่อนข้างน้อย อย่างเช่นที่ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา 

และที่ฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น (2554) และสึนามิที่เกิดและส่งผลกระทบพื้นที่

จากระยะไกลซึ่งสามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้ถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่ง

ชั่วโมงครึ่ง เช่น สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย (2547)  

  ความเสียหายของพื้นที่เสียงภัยสึนามิมีดังนี้

ฐานรากของอาคาร

ฐานรากของอาคารที่อยู่ริมทะเลส่วนใหญ่เป็นฐานรากแผ่ เมื่อเกิดการ

กัดเซาะของดินใต้ฐานรากจะทำให้ฐานรากลอย ทำให้เกิดการถ่ายแรงภายใน

ของโครงสรา้งใหมโ่ดยอาจทำใหเ้กดิความเสยีหายกบัโครงสรา้งทัง้โครงสรา้งได ้ 

องค์ประกอบหลักของโครงสร้างอาคาร

จากการสำรวจพบวา่ เสาทีม่หีนา้ตดัขนาดเลก็เชน่ หนา้ตดั 150 มม. x 

150 มม. มักจะวิบัติที่ระดับสูงประมาณ 2.5 ม.หรือมากกว่านั้น และ

โครงสรา้งสว่นมากมจีดุตอ่ทีไ่มด่ ีและมกีารทาบเหลก็ทีร่ะดบัเดยีวกนั 100 % 

ระยะทาบไม่เพียงพอ และเกิดการวิบัติกับอาคารตรงจุดต่อที่ไม่สามารถ  

ต้านแรงดัดได้ อีกทั้งเสาอาคารในชั้นล่างที่เปิดโล่งมีโอกาสที่ถูกสิ่งที่ลอยมา

ตามน้ำกระแทกทำให้เกิดการพังทลายได้  
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ท่าเรือ

ความเสียหายที่ปรากฏ นอกจากความเสียหายของคานและเสาแล้ว 

ยังพบว่า แผ่นพื้นที่เป็นพื้นสำเร็จรูปถูกยกให้หลุดมาจากจุดยึดต่อกับคาน 

และลอยไปกับคลื่นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับสิ่งก่อสร้างและผู้คนที่อยู่บนฝั่ง  

สะพาน

ความเสียหายที่ปรากฏแบ่งเป็น 2 ลักษณะ แบบแรก คือ แผงกั้นล้ม

เพราะแรงดันน้ำที่ไหลขึ้นมาตามทางน้ำ และแบบที่สองคือ การกัดเซาะที่  

ตอหม้อริมซึ่งเกิดกับสะพานที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำ  

ข้อควรปฏิบัติ

 ๏ ตรวจสอบพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัยว่า เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยหรือไม่ 

หากใช่ควรศึกษาถึงเส้นทางอพยพ และพื้นที่หลบภัย สร้างความ

คุ้นเคยกับป้ายสัญญาณเตือนภัยหรือเส้นทาง 
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 ๏ เตรียมอุปกรณ์ยังชีย ไฟฉาย และวิทยุแบบใช้แบตเตอรี่ 

 ๏ เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย หากอยู่ในเรือที่บริเวณใกล้ชายฝั่ง   

ให้ออกเรือไปยังน้ำลึกทันที  

 ๏ เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย หากอยู่บริเวณชายหาด ให้รีบขึ้นสู่  

ที่สูงในบริเวณทันที 

 ๏ ควรอพยพด้วยการเดินเร็ว มากกว่าการใช้ยานพาหนะ 

 ๏ ฟังข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง และกลับเข้าสู่ที่พัก

อาศัยเมื่อมีประกาศจากทางราชการเท่านั้นว่าปลอดภัย 

     

6.คลื่นความร้อน8

คลื่นความร้อน (Heat Wave) กรมอุตุนิยมวิทยา ได้นิยามว่า คือ 

การที่อากาศอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือการเคลื่อนตัวของอากาศที่ร้อนจัดเข้าสู่

บริเวณกว้าง อีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้กำหนดเกณฑ์อากาศร้อนอุณหภูมิ  

ตั้งแต่ 35.0-39.9 องศาเซลเซียส และอากาศร้อนจัด อุณหภูมิตั้งแต่ 40.0 

องศาเซลเซียสขึ้นไปคลื่นความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น  

ในประเทศไทย และยงัไมส่ามารถพยากรณไ์ดว้า่จะเกดิขึน้เมือ่ไหร ่แตม่แีนวโนม้ 

เป็นไปได้มากที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะความชื้นจากทะเลจะพัดเข้า

มาปกคลุมประเทศไทย อีกทั้งในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือน

กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นระยะเวลาที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวง

อาทิตย์โดยเฉพาะเดือนเมษายนซึ่งดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศีรษะในเวลาเที่ยง

วัน ทำให้ประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ บางครั้งยังมี

หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุม การเพิ่มขึ้นของก๊าซ  

 8  หัวข้อนี้จะอ้างอิงจากบทความ “คลื่อความร้อน” ของศูนย์ภูมิอากาศ กรม
อุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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เรือนกระจกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี และปีใดที่มีปรากฎการณ์แอลนีโญ

เกิดขึ้นก็จะเป็นสาเหตุทำให้โลกร้อนยิ่งขึ้น และในแต่ละวันอุณหภูมิของเวลา 

13.00 – 16.00 น. ของแต่ละวัน เป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวัน   

โดยเฉพาะช่วงเวลา 14.00 น. เป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุด 

คลื่นความร้อนที่มากับอากาศร้อนสูง มีผลต่อการไหลเวียนของเลือด

ในร่างกาย และร่างกายต้องทำงานหนักมากเพื่อจัดการกับอุณหภูมิในร่างกาย

ให้เป็นปกติด้วยการพาความร้อนออกจากร่างกาย จะมีอาการหอบหรือใจสั่น 

เมื่อเลือดมีความร้อนสูงกว่า 37 องศาเซลเซียส ความร้อนจะทำให้หลอด

เลือดขยายเพื่อรับการไหลของเลือดที่เพิ่มมากขึ้น เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง  

ก็จะระบายความร้อนที่เกินไปยังบรรยากาศที่เย็นกว่าขณะที่น้ำซึมผ่านผิวหนัง

ตอนที่เหงื่อออก ถ้าความชื้นสูงก็จะทำให้การระเหยของเหงื่อช้าลง ซึ่งอาจ  

ทำให้ระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายล้มเหลวจนถึงเสียชีวิตได้  

ความเสี่ยงสูงสุดของความร้อนที่สัมพันธ์กับความเจ็บป่วยที่มีผลต่อ

มนุษย์ ได้แก่ 

 1.  เด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ขวบ 

 2.  คนที่มีอายุ 65 ปีหรือมากกว่า 

 3.  คนอ้วนหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมาก 

 4.  คนที่ออกแรงมากในขณะทำงานหรือออกกำลังกาย 

 5.  คนป่วยหรือผู้ทานยาเป็นประจำ 

ข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

 1.  หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงอาทิตย์มากเกินไป หลีกเลี่ยงกิจกรรม

กลางแจ้ง หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้กำลังมาก และทำกิจกรรมให้ช้า

ลง แต่ถ้าต้องการกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ควรทำในช่วงเวลาที่

อากาศเย็นที่สุดของ ซึ่งปกติจะอยู่ช่วงเช้า 4.00-7.00 น. 
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 2.  หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดอุณหภูมิสูงสุดของร่างกาย การเย็นลงของ

ร่างกายจากการอาบน้ำทันทีทันใดภายหลังจากการที่กลับเข้ามา

จากภายนอกบ้านที่มีอุณหภูมิร้อนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและเด็ก 

 3.  ประหยัดไฟฟ้าในที่ไม่ต้องการ และทำให้อากาศเย็นระหว่างช่วง

เวลาทีร่อ้นมาก ซึง่สว่นใหญจ่ะใชไ้ฟฟา้จำนวนมากกวา่ปกต ิเพือ่ใช้

กบัเครือ่งปรบัอากาศเพือ่ปอ้งกนัการเกดิปญัหาไฟฟา้ไมเ่พยีงพอ 

 4.  น้ำเป็นของเหลวที่ปลอดภัยที่สุด สามารถดื่มระหว่างที่มีเหตุ

ฉุกเฉินเกี่ยวกับความร้อนที่เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

หรือสิ่งที่มีคาเฟอีน ซึ่งจะทำให้รู้สึกดีขึ้น 

 5.  การกินอาหารน้อยๆ กินบ่อยๆ และกินอาหารมาก จะทำให้ย่อย

ยากและเป็นสาเหตุเพิ่มความร้อนภายในร่างกาย เพื่อช่วยย่อย

อาหารที่กินไปควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อวัว ถั่ว 

 6.  อย่างทิ้งเด็กและสัตว์เลี้ยงไว้ตามที่สาธารณะต่างๆ ถ้าอุณหภูมิสูง

กว่า 57.2 องศาเซลเซียส มากกว่า 10 นาที ก็จะทำให้เด็กและ

สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตได้ 

 7.  โดยทั่วไปการรักษาสำหรับกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับความร้อน คือ 

ทำให้ร่างกายเย็นลง โดยให้ดื่มเครื่องดื่มและให้มีอาการช็อกเกิด

ขึ้นน้อยที่สุด 
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7.ภัยแล้ง9(Droughts)

ภัยแล้งของประเทศไทยเกิดขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้ง10 และ

ฝนทิ้งช่วง11 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่พืชไร่ที่เพาะปลูกไว้ สัตว์ มนุษย์ ฯ ซึ่ง

ภัยแล้ง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน 

จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน ประเด็นที่จะต้องระวัง

คือ ปัญหาด้านสังคม อาทิเช่น ปัญหาการพิพาทกันในเรื่องแย่งน้ำ ทั้ง

ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง และปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคใน

บางพื้นที่ รวมทั้งปัญหาในเรื่องที่ชาวนาบางส่วนต้องซื้อน้ำหรือสูบน้ำจาก

แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อไม่ให้ข้าวที่ปลูกไปแล้วเสียหาย ส่งผลให้ต้นทุนการ

ผลิตข้าวนาปรังมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้สินค้าเกษตรที่คาดว่าจะได้รับ  

ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงขึ้น คือ ปศุสัตว์และประมง ส่วนความ

เสียหายและผลกระทบในด้านอื่นๆ เช่น ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติตื้นเขิน ระดับน้ำใต้ดิน

เปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของหน้าดิน และการทิ้งร้างที่ดิน, ผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น จำนวนและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรต่ำ 

ทำให้ราคาผลผลิตลดลง, ผลกระทบทางด้านสังคม เกิดการละทิ้งถิ่นฐาน  

เขา้มาทำงานในเมอืงใหญ ่คณุภาพชวีติลดลง และเกดิความขดัแยง้ในการใชน้ำ้  

 9  หวัขอ้นีจ้ะอา้งองิจากบทความ “ภยัแลง้” อนเุคราะหข์อ้มลูจากกรมอตุนุยิมวทิยา 
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรียบเรียงโดย 
จามรี จำปา 
 10  หมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งตามปกติควร
จะต้องมีฝน โดยขึ้นอยู่กับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้นๆ ด้วย ซึ่งแบ่งระดับความ
รุนแรงของฝนแล้ง คือ ภาวะฝนแล้งอย่างเบา ภาวะฝนแล้งปานกลาง และภาวะ  
ฝนแล้งอย่างรุนแรง 
 11  หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วัน 
ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงคือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 
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ข้อควรปฏิบัติ

 ๏ เตรียมเก็บน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคให้เพียงพออย่ารีรอ 

 ๏ ขุดลอกคูคลอง และบ่อน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำเพียงพอ

ต่อครัวเรือน 

 ๏ วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งเพื่อการบริโภคและเพื่อ

การเกษตร และควรใช้น้ำในช่วงเช้าและเย็นเพื่อลดอัตราการ

ระเหยของน้ำ 

 ๏ กำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบที่พัก เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และการ

ลุกลาม 

 ๏ เตรียมเบอร์โทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉินต่างๆ หากพบเห็นการเกิด

ไฟป่าเนื่องจากภาวะแห้งแล้ง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 

 

8.ไฟป่า12

“ไฟป่า”คือ ไฟที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอันใดก็ตามแล้วลุกลามไปได้โดย

อิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือ

สวนป่า ซึ่งมีองค์ประกอบของไฟป่า คือ เชื้อเพลิงหรือวัตถุที่เป็นอินทรีย์สาร

ต่างๆ เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ ไม้พุ่ม ใบไม้ กอไผ่และวัชพืช เป็นต้น อากาศซึ่ง

หมายถึง ปริมาณออกซิเจนในอากาศและ ความร้อน ซึ่งแบ่งออกเป็น   

2 ประเภท คือ แหล่งความร้อนจากธรรมชาติและจากมนุษย์ 

 12  หัวข้อนี้จะอ้างอิงจากบทความ “ไฟป่า” ของส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบเรียง
โดยยุทธพงษ์ พยุงวงศ์ 



�1

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

ชนิดของไฟป่า สามารถจำแนกได้เป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของ  

เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ดังนี้ 

 1.  ไฟใต้ดิน เป็นไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดิน ไฟชนิดนี้จะ

ลุกลามใต้ผิวดินอย่างช้าๆ ตรวจพบยากที่สุด สร้างความเสียหาย

ให้แก่พื้นที่ป่าไม้มากที่สุด แบ่งเป็น 2 ชนิดย่อย คือ 

 1.1  ไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบ 

 1.2  ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน 

 2.  ไฟผิวดิน เป็นไฟที่ลุกลามไปตามพื้นป่า ไฟชนิดนี้มีการลุกลาม

อย่างรวดเร็ว ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟ

ชนิดนี้ 

 3.  ไฟเรอืนยอด เปน็ไฟทีล่กุลามไปตามเรอืนยอดของตน้ไม ้โดยเฉพาะ 

ในป่าสน ไฟเรือนยอด มีความรุนแรงและอันตรายมาก ยากต่อ

การควบคุม      

ข้อควรปฏิบัติ

 ๏  เมื่อพบเห็นไฟป่าต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทันที ไฟป่าหาก

รีบดับโดยเร็วจะไม่ลุกลามอย่างกว้างขวาง ไฟป่าสามารถลุกลาม

ข้ามถนนเมื่อมีลมแรง ดังนั้น การดับไฟต้องอยู่เหนือลม อย่า

ลังเลที่จะหนีภัยเพราะอาจจะถูกเพลิงล้อมได้ และฟังข่าวสาร

อย่างต่อเนื่อง 

 ๏ เตือนประชาชนที่อาศัยตามแนวชายป่าให้ร่วมกันป้องกันไฟป่า

ด้วยการเก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้ และวัชพืชให้เป็นแนวโล่งเตียน 

เพื่อกำจัดเชื้อเพลิง เกษตรกร ควรดูแลพื้นที่การเกษตร โดย

หมั่นตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้แห้ง อย่าปล่อยให้กองสุม เพราะ
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หากเกิดไฟไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้ไฟปะทุมากขึ้น 

สำหรับการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ให้ใช้การกลบแทนการเผา 

หากจำเป็นต้อง จุดไฟเผาในพื้นที่การเกษตร ต้องทำแนวกันไฟ

และควบคุม การเผาอย่างใกล้ชิด 

 ๏ สร้างแนวกันไฟ (Firebreaks) เพื่อลดความรุนแรงของไฟป่า   

ไม่ให้เกิดจากพื้นที่ด้านหนึ่งลุกลามเข้าไปอีกด้านหนึ่ง กล่าวคือ 

เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกมาจากพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งแนว

กนัไฟจะทำเอาไวก้อ่นลว่งหนา้เกดิไฟปา่และแตกตา่งจากแนวดบัไฟ 

(Fire line) ซึ่งจะทำในขณะที่กำลังเกิดไฟไหม้และทำขึ้นเพื่อการ

ดับไฟทางอ้อม (Indirect attach) หรือทำเพื่อการดับไฟ  

ด้วยไฟ (Back firing) 

 ๏ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวป่า ควรศึกษาวิธีการก่อกองไฟ 

และควรเพิ่มความระมัดระวังในการจุดไฟ หากต้องการก่อกองไฟ

ให้ความอบอุ่นหรือหุงต้มอาหารต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและดับไฟ

ให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ

และเตรียมน้ำสำหรับดับไฟ รวมทั้งไม่ควรจุดไฟใกล้บริเวณ

แนวป่าอย่างเด็ดขาด ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้าแห้ง  
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สาระน่ารู้

 1.  ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามากที่สุด คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน

ถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เนื่องจากในฤดูหนาว ความชื้นใน

อากาศจะอยู่ในระดับต่ำ ทำให้สภาพอากาศแห้ง จึงเสี่ยงต่อการ

เกิดไฟป่าสูงกว่าช่วงอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของ

ทุกปี ซึ่งพื้นที่เสี่ยงไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ และสาเหตุหลักของการเกิด

ไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์จุดไฟเพื่อหาของป่าและล่าสัตว ์ 

รวมถึงการเผาไร่เพื่อการเพาะปลูก การสูบบุหรี่และการก่อ  

กองไฟของนักท่องเที่ยว 

 2.  หากพบเห็นเหตุการณ์ไฟป่าสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน

สาธารณภัย 1784 

 

9.อัคคีภัย13

วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งมี 10 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนเข้าพักในอาคาร ควรศึกษาเรื่องตำแหน่งบันไดหนีไฟ 

เส้นทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Sprinkle และ

อุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งต้องอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ 

และการหนีไฟอย่างละเอียด 

ขั้นตอนที่ 2 ขณะที่อยู่ในอาคาร ควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้

ห้องพัก ตรวจสอบดูว่า ทางออกฉุกเฉินไปปิดล๊อคตายหรือมีสิ่งกีดขวาง และ

 13  หัวข้อนี้จะอ้างอิงจากบทความ “อัคคีภัย” ของฉษดเฉลียว บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการผจญเพลิงภายในอาคาร บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด 
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สามารถใช้เป็นเส้นทางออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนนับจำนวน

ประตูห้องโดยเริ่มจากห้องท่านไปยังทางออกฉุกเฉินทั้งสองทาง เพื่อไปถึง

ทางออกฉุกเฉินได้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับหรือปกคลุมไปด้วยควันไฟ  

ขั้นตอนที่ 3 วางกุญแจห้องพักและไฟฉายไว้ใกล้กับเตียงนอน ถ้าเกิด

เพลิงไหม้จะได้นำกุญแจห้องและไฟฉายไปด้วย อย่ามัวเสียเวลากับการเก็บ

สิ่งของ รวมถึงควรเรียนรู้และฝึกเดินภายในห้องพักในความมืดบ้าง 

ขั้นตอนที่ 4 หาตำแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ แล้วเปิดสัญญาณ

เตือนเพลิงไหม้ จากนั้นหนีออกจากอาคารพร้อมโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง

ทันที 

ขั้นตอนที่ 5 ให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องทันที รีบแจ้งเจ้าหน้าที่

ดูแลอาคารเพื่อโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิง 

ขั้นตอนที่ 6 ก่อนจะหนีออกมาให้วางมือบนประตู หากประตูมีความ

เย็นอยู่ค่อยๆ เปิดประตู แล้วหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด 

ขั้นตอนที่ 7 ประตูจะมีความร้อนห้ามเปิดประตูเด็ดขาด ให้โทรศัพท์

เรียกหน่วยดับเพลิง และแจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ ใดของเพลิงไหม้ หา

ผ้าเช็ดตัวชุบน้ำให้เปียก ปิดทางเข้าของควัน ปิดพัดลม และเครื่องปรับอากาศ 

พร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง 

ขั้นตอนที่ 8 ให้ปิดจมูกและปากด้วยผ้าชุ่มน้ำเพื่อป้องกันการสำลัก

ควัน คลานตัวไปให้ต่ำกว่าควันไฟ พยายามทำตัวให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

เพราะควันจะลอยอยู่บ้านบน และอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ด้านล่าง (เหนือ  

พื้นห้อง) ถ้าเสื้อผ้าติดไฟ ให้หยุด นอนลง และกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับ 

ขั้นตอนที่ 9 พยายามมองหาทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดขณะเกิด

เพลิงไหม้และไม่ควรใช้บันไดภายในอาคารหรือบันไดเลื่อน เนื่องจากบันได
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เหล่านี้ไม่สามารถป้องกันควันไฟและเปลวไฟได้ ให้ใช้บันไดหนีไฟภายใน

อาคารเท่านั้น 

การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้เบื้องต้น

 1.  ใช้น้ำสะอาด ราด รด หรือแช่ผู้บาดเจ็บจากไฟลวก เพื่อลดความ

เจ็บปวดของบาดแผลและหยุดการทำลายจากความร้อน 

 2.  หากผู้บาดเจ็บสวมแหวน นาฬิกา กำไล ซึ่งสัมผัสกับความร้อน

เป็นเวลานาน ให้รีบถอดออก เพราะบริเวณที่ถูกความร้อนจะเกิด

อาการบวม 

 3.  ปิดแผลด้วยผ้าปิดแผล ถ้าหาไม่ได้ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้า ปลอกหมอน 

หรือผู้ปูที่นอนพันบาดแผลไว้ และรีบนำส่งโรงพยาบาล 

สาระน่ารู้

หลายคนอาจไม่เชื่อว่า ควันไฟจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นั้นสามารถคร่า

ชีวิตคนได้ เพราะภายในเวลา 1 วินาที ควันไฟสามารถสามารถลอยสูงขึ้นไป

ไดถ้งึ 3 เมตร และภายใน 1 นาท ีควนัสามารถลอยขึน้ไปไดเ้ทา่กบัตกึ 60 ชัน้ 

ดังนั้น ทันทีที่เกิดเกิดเพลิงไหม้ควันไฟจะปกคลุมอยู่รอบๆ ตัวอย่างรวดเร็ว 

ทำให้ร่างกายสำลักควันไฟตายก่อนที่เปลวเพลิงจะคืบคลานมา ซึ่งสอดคล้อง

กับบทความของโรงพยาบาลสมิติเวชที่ชี้ให้เห็นว่า สาเหตุการตาย 50-80% 

ของผู้เสียชีวิตอันดับหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะไฟไหม้คือ การสำลักควัน 
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10.โรคระบาด14

เป็นภัยประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชน

จำนวนมาก รวมถึงเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และความ

มั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการระบาดใหญ่จากการติดต่อใน

คนสู่คนผ่านโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ซึ่งเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน

อาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป เช่น อาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ หรือ

อาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่ทิ้งไว้ค้างคืนโดยไม่ได้แช่เย็นไว้และไม่ได้

อุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน  

โรคที่พบบ่อยดังนี้

โรคอจุจาระรว่ง(Diarrhea) เกดิจากเชือ้ตา่งๆ ไดห้ลายชนดิ อาทเิชน่ 

เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตรซัว และหนอนพยาธิ เชื้อต่างๆ เหล่านี้สามารถ

ติดต่อได้โดยการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม น้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน

เข้าไป อาการที่เกิดขึ้นคือ ถ่ายอุจจาระเหลว ถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายมีมูกปน

เลือด โดยทั่วไปมักจะอาเจียนร่วมด้วย ผู้ป่วยอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย   

จนกระทั่งรุนแรงมากเช่นเดียวกับอหิวาตกโรค 

โรคอาหารเป็นพิษ(FoodPoisoning) เกิดจากพิษของเชื้อ

แบคทีเรีย เช่น เชื้อซาลโมเนลล่า เชื้อรา เห็ด หรือสารเคมีที่ปนเปื้อนเชื้อ

เข้าไป ซึ่งมักพบในอาหารที่สุกๆ ดิบๆ จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ รวมทั้ง

อาหารกระป๋อง อาหารทะเล และน้ำนมที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ นอกจากนี้

อาจพบในอาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านานๆ แล้วไม่ได้แช่เย็นไว้ ถ้าไม่ได้อุ่นให้ร้อน

พอก่อนรับประทานก็จะทำให้เป็นโรคนี้ได้ อาการที่เกิดขึ้นคือ มีไข้ ปวดท้อง 

เนื่องจากเชื้อโรคทำให้เกิดอาการอักเสบที่กระเพราะอาหารและลำไส้ 

 14  หัวข้อนี้จะอ้างอิงจากบทความ “โรคระบาด” ของกองวิชาการและแผน สำนัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
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นอกจากนี้ยังมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว คลื่นไส้ อาเจียน 

อุจจาระร่วง ซึ่งถ้าถ่ายมากจะเกิดอาการขาดน้ำและเกลือแร่ได้ และบางราย

อาจมีอาการรุนแรง เนื่องจากมีการติดเชื้อและเกิดอาการอักเสบที่อวัยวะ

ต่างๆ ของร่างกาย เช่น ข้อและกระดูก ถุงน้ำดี กล้ามเนื้อหัวใจ ปอด ไต 

เยื่อหุ้มสมอง และเมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตจะทำให้เกิดโลหิตเป็นพิษ ซึ่งอาจ

ทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะเด็กทารก เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ  

โรคบิด ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียหรืออะมีบา บางคนเรียกว่า บิดมีตัวกับ

บิดไม่มีตัว โรคนี้สามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหาร ผักดิบ หรือ  

น้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป อาการที่เกิดขึ้นคือ ถ่ายอุจจาระบ่อย 

อุจจาระมีมูกหรือมูกปนเลือด มีไข้ ปวดท้องแบบปวดเบ่งร่วมด้วย และ  

บางคนอาจเป็นโรคนี้แบบเรื้อรัง 

อหิวาตกโรค(Cholera) เกิดจากเชื้ออหิวาตกโรค ซึ่งเป็นเชื้อ

แบคทีเรีย สามารถติดต่อได้ด้วยการรับประทานหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน

เข้าไป อาการที่เกิดขึ้นคือ ถ่ายอุจจาระเป็นคราวละมากๆ โดยไม่มีอาการ  

ปวดท้อง ไปจนกระทั่งมีการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำซาวข้าว อาเจียนมาก   

มีอาการขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็ว คือ กระหายน้ำ กระสับกระส่าย 

อ่อนเพลีย ตาลึกโหล ผิวหนังเหี่ยวย่น ปัสสาวะน้อยหรือไม่มีปัสสาวะ หายใจ

ลึกผิดปกติ ชีพจรเต้นเบาเร็ว อาหารเหล่านี้เกิดขึ้นเร็ว ผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะ

ช็อคหรือหมดสติเนื่องจากเสียน้ำ สำหรับรายที่มีอาการรุนแรงอาจถึงแก่  

ความตายถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 

ไข้ไทฟอยด์(Typhoid) หรือไข้รากสาดน้อย เกิดจากเชื้อไทฟอยด์ 

ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดต่อได้โดยอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระ

และปัสสาวะของผู้ป่วย อาการที่เกิดขึ้นคือ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว 

เบื่ออาหาร ผู้ป่วยอาจมีอาการท้องผูกหรือบางรายอาจท้องเสียได้ ผู้ป่วยที่เป็น

โรคนี้เรื้อรังจะมีเชื้อปนออกมากับอุจจาระและปัสสาวะเป็นครั้งคราว ซึ่งจะ

ทำให้ผู้นั้นเป็นพาหะของโรคได้ ถ้าประกอบอาหารโดยไม่สะอาดหรือไม่สุก   

ก็จะทำให้เชื้อไทฟอยด์แพร่ไปสู่ผู้อื่นได้ 
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วิธีการปฏิบัติตนเองในการป้องกันการติดเชื้อจากโรค
ระบาด

 ๏ อย่าตระหนกตกใจจนเกินเหตุ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

และไข้หวัดใหญ่ทั่วไปติดต่อถึงกันได้ง่ายๆ แต่จะแพร่เชื้อได้ก็ต่อ

เมื่อใกล้ชิดกับคนที่มีอาการเท่านั้น ดังนั้น เราควรเป็นหูเป็นตา 

หากพบผู้ใกล้ชิดมีอาการเบื้องต้น คือ มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว 

ปวดศีรษะ ไอ จาม ให้รีบพาไปพบแพทย์ และลางานหรือหยุด

เรียนเป็นการชั่วคราว เพื่อพักผ่อนและรักษาตัวให้หายเป็นปกติ 

เพื่อเป็นการจำกัดวงจรการแพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่น 

  ๏ อย่าไปอยู่ในที่ซึ่งแออัด ช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

เราควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเป็นเวลานานๆ เพราะสถานที่

แออัดต้องเบียดเสียดกัน เพราะเมื่อมีคนไอหรือจาม เชื้อโรคมี

โอกาสเข้าสู่จมูกของเราได้ง่าย 
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 ๏ อย่าเอามือสัมผัสตา จมูก ปาก ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงในการติดเชื้อ 

สำหรับคนที่ชอบเอามือขยี้ตาและแคะจมูก รวมทั้งชอบกัดเล็บ 

ควรหยุดพฤติกรรมดังกล่าวทันที เนื่องจากมือเป็นอวัยวะที่ไป

หยิบจับสิ่งต่างๆ มากมาย จึงเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนานา

ชนิด หากเอามือมาสัมผัสตา ขมูก ปาก เชื้อโรคก็จะเข้าสู่

ร่างกายได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เราจึงต้องระมัดระวัง 

 ๏ อย่าลืมล้างมือทุกครั้งให้สะอาด การหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อ

เป็นการเสริมสุขลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย 

ห่างไกลจากเชื้อโรคต่างๆ 

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยต่างๆ รวมทั้งวิธีการสังเกต การปฏิบัติตน

เบือ้งตน้เมือ่เผชญิหนา้กบัสถานการณฉ์กุเฉนิดงักลา่วนัน้ จะชว่ยใหป้ระชาชน 

ในพื้นที่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการช่วยให้  

เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งอาจมีจำนวนไม่มากเพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือ

ทุกคนในทุกพื้นที่ได้ในเวลาเดียวกัน มีเวลาในการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่

ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้รับบาดเจ็บรุนแรงก่อน และสามารถ

จัดการได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งหากหน่วยงานท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจใน

เบื้องต้นต่อภาวะของสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้การเตรียมการรับมือเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพราะข้อมูลความรู้เหล่านี้ เป็นส่วน

ประกอบที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ และเตรียมมาตรการ

ต่อการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการเตรียมพร้อม

ด้านอุปกรณ์ และการประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วย

เหลือต่อไป 

      



บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้จำแนก

ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตำบล และ 2) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษ หมายถึง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

(โกวิทย์ พวงงาม, หน้า 133) ซึ่ งการกล่าวถึง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้จะหมายถึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบแรก  

การอธิบายบทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการจัดการสาธารณภัยในส่วนนี้ ได้แบ่ง

การอธิบายออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ

จัดการสาธารณภัย ภาพรวมของการจัดการ

สาธารณภัยตามกฎหมายสาธารณภัยและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับกฎหมายสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง จะอธิบายถึง

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

จัดการสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมาย

สาธารณภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและ

การกำหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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3. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติและแนวทางประสานการปฏิบัติของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอธิบายถึงกระบวนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติใน

ฐานะการเป็นหน่วยการบริหารจัดการสาธารณภัย ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเกิดภัย 

ตลอดจนถึงขั้นตอนหลังเกิดภัย 

4. ที่มางบประมาณการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะอธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณด้านการบริหารจัดการ

สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิธีการขอการสนับสนุน  

งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสาธารณภัย 

5. กำลังพลและเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการบริหารจัดการ

สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบายถึงจำนวนทรัพยากรที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ในครอบครองและการประสานขอความร่วม

มือสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น 

 

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการ
 สาธารณภัย

สภาพปัญหาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันมีลักษณะของความ  

อ่อนไหวทางสภาพและความรุนแรงในการสร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ได้ใน

ระดับกว้างขวาง ซึ่งในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2550 ได้นิยามความหมายของ “สาธารณภัย” เป็นสภาวะฉุกเฉินที่มี

ความรุนแรงของสภาพภัยสูงและสามารถขยายความเสียหายได้อย่าง  

กว้างขวาง ซึ่งเกิดขึ้นทั้งจากโดยการกระทำของธรรมชาติและการกระทำของ

มนุษย์ อันนำไปสู่ความเสียหายอย่างกว้างขวางในภาพรวม15 จึงเป็นเหตุ

ให้การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยจำเป็นต้องมีการกำหนดโครงสร้าง

การจัดการและกรอบอำนาจหน้าที่การดำเนินการจัดการปัญหาด้าน

 15  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550. มาตรา 4. 
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สาธารณภัยให้กับตัวแสดงที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา  

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2550 แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย (1) การกำหนดบทบาท

หน้าที่ให้กับตัวแสดงสำหรับการจัดการสาธารณภัย และ (2) กระบวนการ

จัดการสาธารณภัย ซึ่งทั้งสองส่วนมีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

(1) การกำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับตัวแสดงสำหรับการจัดการ

สาธารณภัย นั้น พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

ได้กำหนดให้การจัดการสาธารณภัยส่วนภูมิภาคมีตัวแสดงหลักทางการ

จัดการ คือ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยจังหวัดจะเป็น

หน่วยงานหลักที่กำกับดูแลการจัดการสาธารณภัยในภาพรวมในพื้นที่เขต

จังหวัด ทำหน้าที่จัดหาทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อใช้สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรการกุศล และภาคส่วนอื่นๆ ขณะ

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นเป็นภารกิจหลักเนื่องจากท้องถิ่นเป็นพื้นที่

แรกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องเป็นหน่วยงานหลักเพิ่มเติมนอกเหนือไป

จากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้ผู้นำท้องถิ่นมี

บทบาทหน้าที่เป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นและบุคลากรของหน่วยท้องถิ่นเป็น

กำลังสำคัญในการบรรเทาสาธารณภัยทั้งการช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานใน

การดำรงชีวิตให้อยู่รอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤต มีอำนาจในการดำเนินการ

ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่  

 การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ

สาธารณภัยในภาพรวมนั้น นอกเหนือไปจากการกำหนดให้หน่วยท้องถิ่นเป็น
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หน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่แล้ว องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยผู้นำท้องถิ่นยังได้รับมอบอำนาจหน้าที่การสั่งการและระดม

ทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุในเกดิประสทิธภิาพในการปฏบิตัดิว้ย16 ซึง่ผูอ้ำนวยการ 

ท้องถิ่นได้รับอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่จากพระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 ใหส้ามารถสัง่การขา้ราชการพลเรอืน เจา้หนา้ที ่

และบุคคลอื่นให้ปฏิบัติการตามคำสั่งได้ตามความจำเป็นในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย17 พร้อมกับระดมทรัพยากรเครื่องมือเทคนิคในเขตพื้นที่

 16 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550. มาตรา 20 
(วรรคหนึ่ง) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่  
ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย. 
 17 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550. มาตรา 21 เมื่อ
เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ใด ให้
ผู้อำนวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้าดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผูอำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบใน
เขตพื้นที่นั้นและผู้อำนวยการจังหวัดทราบทันที 
  ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1)  สั่งข้าราชการพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐ เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใดๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
  (2)  ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิด
สาธารณภัยเท่าที่จำเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (3)  ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง 
  (4)  ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
  (5)  สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กำหนด 

  (6) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
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สำหรับการบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แห่งพื้นที่ได้จากทุกภาคส่วน18 เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ตามลักษณะสำคัญของปัญหาสาธารณภัยอยู่ที่การขยาย

ความเสียหายก้าวข้ามขอบเขตพื้นที่การปกครองขององค์กรหนึ่งสู่อีกองค์กร

หนึ่งได้ การดำเนินการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยอำนาจการ

สั่งการจากหน่วยงานปกครองซึ่งอยู่ในระดับเหนือกว่าองค์ปกครองส่วนท้อง

ถิ่นทั้งหลายเพื่อให้สามารถควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการแก้ไขปัญหา 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้  

ผู้อำนวยการท้องถิ่นแจ้งความต้องการแก่ผู้อำนวยการอำเภอหรือผู้อำนวยการ

จังหวัดตามกรณีเพื่อขอความช่วยเหลือในการสั่งการ19 การประสานการ

จัดการร่วมกันระหว่างจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในลักษณะ

ของการบูรณาการความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางทรัพยากร

เครื่องมือเทคนิค และกำลังพล และทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ

ปฏิบัติการ จังหวัดจะประสานความร่วมมือในการปฏิบัติกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในลักษณะของผู้สนับสนุนทรัพยากรสำหรับการป้องกันและ

 18  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายความว่า องค์การบริหารส่วน
ตำบล เทศบาลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง   
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร. พระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550. มาตรา 4. 
 19  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550. มาตรา 22 
(วรรคหนึ่ง)เมื่อมีกรณีตามมาตรา 21 เกิดขึ้น ให้ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการ
จังหวัดมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อำนวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อำนวยการอำเภอ 
ให้สั่งการได้สำหรับในเขตอำเภอของตน และในกรณีผู้อำนวยการจังหวัด ให้สั่งการได้
สำหรับในเขตจังหวัดของตน แล้วแต่กรณี มาตรา 22 (วรรคสอง) ในกรณีที่ผู้อำนวย
การท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งผู้อำนวยการ
อำเภอหรือผู้อำนวยการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป.    
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บรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงาน

หลักในการจัดการสาธารณภัยอย่างเต็มรูปแบบ และสามารถประสานขอ

ความร่วมมือทางด้านทรัพยากรในการปฏิบัติจากจังหวัดได้เพื่อสร้าง

ประสิทธิภาพให้กับการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

(2)กระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นระบบการ

ทำงานเชิงรุก ที่มีการเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินการลดความเสี่ยง

และผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันกับมุ่งเน้นให้เกิดความ  

ร่วมแรงร่วมใจจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหาเพื่อ

หวังให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในทางปฏิบัติและสืบเนื่องถึงความครอบคลุม

ทางด้านทรัพยากร ซึ่งกระบวนการจัดการสาธารณภัย แบ่งระยะการจัดการ

ออกเป็น 3 ระยะ21 ดังนี้ 

 20 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. มาตรา 15 ให้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

       (1) กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่
กำหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

       (2) ดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
สงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัย
รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปฏิบัติการใดๆ ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

       (3) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 

 21 ASEAN Disaster Risk Management Course; United Nation Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) อ้างใน แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557. หน้า 31. 
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  1)  ระยะก่อนเกิดภัย  

  ระยะก่ อน เกิดภั ย เนื่ อ ง เป็นช่ ว ง เ วลาที่ ช่ วยบรร เทา

สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ลดระดับความรุนแรงลงได้ โดย

ระยะก่อนเกิดภัยแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1.1 การป้องกันและลดผลกระทบ องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นต้องจัดทำการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของสภาพพื้นที่

เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังและแนวทางการจัดการได้อย่างเหมาะสมเท่าทันต่อ

สถานการณ์ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ

สาธารณภัย รวมถึงการเตรียมแนวทางการประสานการปฏิบัติกับภาคส่วนอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาในระดับพื้นที่ 

  1.2 การเตรียมพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้

ความสำคญักบัการเตรยีมพรอ้มทางดา้นทรพัยากร ไดแ้ก ่งบประมาณ กำลงัพล 

และความพร้อมต่อการเผชิญภัยของประชาชน 

  2)  ระยะเกิดภัย  

      การบริหารจัดการในสภาวะฉุกเฉินเป็นขั้นตอนของการ

บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเพื่อลดระดับความรุนแรงลงจนเข้าสู่สภาวะปกติ 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 ได้

กำหนดหลักการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยเป็นมาตรการร่วมกันให้แต่ละ

หน่วยงานนำไปปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน

รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหลักการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย22 

มีรายละเอียดดังต่อนี้ 

 22  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557.   
หน้า 62-81. 
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  2.1 การแจ้งเตือนภัยและการประเมินสถานการณ ์ได้

กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติ

แห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อำเภอ อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเครือข่ายเฝ้าระวัง ทำหน้าที่รับผิดชอบการแจ้ง

เตือนภัยไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแจ้งไปสู่กอง  

อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดปัญหา

ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่ทำการเฝ้าระวัง ประเมิน

สถานการณ์ของสภาพปัญหาและเตรียมพร้อมอพยพประชาชนให้ปลอดภัย

จากปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ

ต่อการบริหารจัดการสาธารณภัย จัดทำประกาศแจ้งเตือนภัยที่มีความชัดเจน

และละเอียดมากพอ โดยการแจ้งเตือนภัยในระดับท้องถิ่น จะอาศัยการ  

แจ้ง เตือนผ่านทางบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

สาธารณภัยในพื้นที่และดำเนินการแจ้งเตือนภัยผ่านเครื่องมือสื่อสารและ  

เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ แจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนโดยตรง

และผ่านไปยังหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อแจ้งเตือน

ประชาชนต่อไป 

  2.2 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ เมื่อสาธารณภัย

เกิดขึ้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่แปลง

สภาพเป็นศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ และเพื่อ

เป็นศูนย์กลางในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงทำ

หน้าที่อำนวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในส่วน

ราชการภาครัฐและนอกเหนือจากภาครัฐ  

  2.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในสภาวะฉุกเฉิน เป็น

ขั้นตอนการกระจายข่าวสารที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้กับส่วนราชการและ

ประชาชนได้รับรู้และทำความเข้าใจกับสถานการณ์ในทิศทางที่ถูกต้อง 
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  2.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน เป็นกิจกรรมสำคัญในการ

ขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง การสื่อสารจึง

จำเป็นต้องสร้างเครื่องมือและระบบให้สามารถสอดรับกับสถานการณ์ได้อย่าง

เหมาะสม สามารถทำการสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลและหน่วยงานที่ร่วม

ปฏิบัติการได้อย่างทั่วถึง 

  2.5 การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อเกิด

สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดขึ้นยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้จังหวัดเป็น  

ผู้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเป็นผู้จัดทำประกาศ 

  2.6 การค้นหาและการกู้ภัย ให้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยเผชิญ

สถานการณ์เพื่อปฏิบัติการกู้ภัย ประกอบด้วย ชุดเคลื่อนที่เร็วที่สามารถเข้า

ถึงพื้นที่เพื่อระงับภัยได้ทันที และชุดสนับสนุนที่จัดเตรียมพร้อมไว้ ณ ที่ตั้ง

เพื่อรอรับการประสานการสนับสนุน 

  2.7 การอพยพ ในระยะก่อนเกิดภัยจะต้องมีการจัดทำ

แผนการอพยพเพื่อกำหนดที่ตั้งปลอดภัยสำหรับรองรับการอพยพของ

ประชาชนพร้อมทั้งจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินการอพยพอย่าง

พร้อมเพรียง ซึ่งเมื่อเข้าสู่สภาวะฉุกเฉินผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ และบุคคล

อื่นที่ได้รับมอบหมายอำนาจสั่งการอพยพจะเป็นผู้สั่งอพยพประชาชนออกจาก

พื้นที่ดังกล่าว 

  2.8 การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เมื่อมีผู้ประสบภัยในขณะ

เกิดภัยชุดปฏิบัติการปฐมพยาบาลจะต้องพร้อมในการทำหน้าที่ปฐมพยาบาล

เบื้องต้นให้แก่ประชาชนและสามารถลำเลียงประชาชนได้เมื่อสภาพอาการ

บาดเจ็บหนักเกินกว่าจะรักษาเบื้องต้นได้ 
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  2.9 การรักษาความสงบเรียบร้อย จัดให้มีระบบและ  

เจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ประสบภัยโดยอาศัย

กำลังตำรวจและประชาชนอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมดำเนินการ 

  2.10 การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เป็นหน้าที่หลักของ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง 

      2.11 การประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแห่งพื้นที่จะทำหน้าที่ประเมินความเสียหายและจัด

ทำบัญชี รายงานความเสียหายเป็นระยะ ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านต่างๆ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป23 

  2.12 การรายงาน การรายงานข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคคล

และหน่วยงานที่รับผิดชอบปัญหาดังกล่าวทราบนั้น ได้กำหนดให้ผู้นำชุมชน

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานต่อกองอำนวยการเฉพาะกิจ แล้วจึง

รายงานต่อไปยังกองอำนวยการเฉพาะกิจในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับชั้น  

ในแนวดิ่ง 

  2.14 การรับบริจาค สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด

อยู่ในขอบเขตของส่วนภูมิภาคทำให้การรับบริจาคจึงเป็นภารกิจของจังหวัดใน

การรับบริจาคสิ่งของสาธารณะและส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อไป 

  2.15 การประสานความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่สามารถประสานขอความช่วยเหลือจาก

องค์กรการกุศลในพื้นที่ได้ทันที  

 23  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ให้  
ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและ
ทำบัญชีผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์ฟื้นฟู. 
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  2.16 การประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้เป็น

ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานไปยังกระทรวงการ  

ต่างประเทศเพื่อดำเนินการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

  2.17 การขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้กำหนดให้มีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และแก้ไข

เพิ่มเติม ได้วางหลักเกณฑ์ให้หน่วยจังหวัด (โดยสำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในการบริหารจัดการ

ภัยพิบัติจังหวัดละ 50,000,000 บาท โดยกองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จะสามารถขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อบริหาร

จัดการภัยพิบัติจากวงเงินทดรองราชการนี้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่

กฎหมายกำหนด 

  3)  ระยะหลังเกิดภัย   

  การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการดำเนินการเมื่อสถานการณ์

ภัยพิบัติได้ยุติลง ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอยู่ในลักษณะของ

การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่และเยียวยาประชาชนให้กลับสู่สภาพปกติ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลจำนวนความ  

เสียหายของประชาชนและพื้นที่ร่วมกับกองอำนวยการเฉพาะกิจของอำเภอ 

เพื่อส่งรายงานไปยังกองอำนวยการเฉพาะกิจจังหวัดเพื่อส่งไปยังกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย(ส่วนกลาง) เพื่อขอเบิกงบกลางเพื่อบูรณะฟื้นฟูและ

งบประมาณจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน

ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และ

แก้ไขเพิ่มเติม 
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2.ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
 กฎหมายสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง

การจัดการสาธารณภัยภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการ

จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในพื้นที่เพื่อให้เกิดการรักษาความ

สงบเรียบร้อย (มาตรา 16) กฎหมายดังกล่าวได้เป็นข้อบังคับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ

บริหารส่วนตำบล ต้องทำหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่  

รับผิดชอบเขตตน โดยในมาตรา 16 ได้กำหนดให้ เทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานหลัก มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ

บริการสาธารณะรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 

(29)) ภารกิจหน้าที่ของเทศบาลในแต่ละขนาดต่างทำหน้าที่ในการบริหาร

จัดการสาธารณภัยในลักษณะเดียวกันคือการมีบทบาทหน้าที่เป็นหลักในการ

จัดการสาธารณภัยในพื้นที่  

ในทางเดียวกันภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร

จัดการสาธารณภัยนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกหมายรวมถึงกอง

อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ในลักษณะเดียวกัน 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 ได้

กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกองอำนวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ไว้เป็นกรอบหลักสำหรับการปฏิบัติ ทั้งสิ้น 3 

ภารกิจ ดังนี้ 

 1)  อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติการ และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่  

รับผิดชอบ 
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 2)  สนับสนุนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมี

พื้นที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพื้นที่อื่นร้องขอ  

      3)  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่  

ที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ

ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 24 

อย่างไรก็ตามการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งใน

รูปแบบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ยังเต็มไปด้วยความ  

แตกต่างกันในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบต้องอาศัยงบประมาณและทรัพยากรภายในหน่วยงาน

ตนเองก่อนเป็นหลัก ส่งผลให้ขีดความสามารถของแต่ละพื้นที่ยังขึ้นอยู่กับการ

บริหารจัดการภายในของแต่ละองค์กรเป็นหลักเนื่องจากมีความแตกต่างกันใน

ทางด้านงบประมาณและทรัพยากรและการกำหนดความสำคัญของแต่ละ

องค์กร  

ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไม่มีบทบาทหน้าที่หลักในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากแต่มีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น อันหมายถึง เทศบาลและ 

องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ลุล่วงบรรลุผลสำเร็จ(มาตรา 45) และทำหน้าที่

สนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่เกินกว่าที่หน่วยงานท้องถิ่น

ขนาดเล็กจะสามารถจัดการได้ร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด จึงเท่ากับ

ภารกิจการบริหารจัดการสาธารณภัยจึงเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ดังเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะทำ

หน้าที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือหน่วยท้องถิ่นขนาดเล็กร่วมกับหน่วยงาน  

ในระดับจังหวัดเท่านั้น 

 24  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557. หน้า 42. 
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3.การจัดตั้ งองค์กรปฏิบั ติ และแนวทาง
 ประสานการปฏิบัติขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น

การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ ตามมาตรา 11 และ 15 ในพระราชบัญญัติ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้ กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและกำหนดให้จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการจัดการสาธารณภัย โดยกำหนดให้

แผนปฏบิตักิารดงักลา่วมสีาระสำคญั ประการหนึง่ คอื การจดัตัง้ศนูยอ์ำนวยการ 

เฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นเพื่อกำหนดโครงสร้างการสั่งการปฏิบัติการ 

และกำหนดผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ เพื่อการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (มาตรา 12 และ 16) ซึ่งระยะก่อนเกิดภัย การป้องกันและลด

ผลกระทบนั้นหน่วยปฏิบัติทั้งหมดในทุกระดับจะทำการจัดตั้งกองอำนวยการ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุเมื่อ

สถานการณ์ฉุกเฉินได้เริ่มดำเนินขึ้น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะการเป็นหนึ่งในหน่วยปฏิบัติ   

จึงต้องเตรียมการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญสถานการณ์ โดยการจัดองค์กร

รับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในที่นี้ จะอยู่ในรูปแบบขององค์กร ได้แก่ กองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล กองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีผู้นำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นผู้อำนวยการ และมีปลัดองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นผู้ช่วย และมีหน่วยงานและสมาชิก

ภายในท้องถิ่น ร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั ซึง่โครงสรา้งกองอำนวยการของแตล่ะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

นั้น จะมีการจัดโครงสร้างการจัดการในแบบเดียวกันตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

แผนภาพที่3.1โครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในเขตพื้นที่

กองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ในเขตพื้นที่

ฝ่าย
อำนวยการ

ฝ่าย
แผนและ
โครงการ

ฝ่าย
ป้องกันและ
ปฏิบัติการ

ฝ่าย
พื้นฟู
บูรณะ

ฝ่าย
ประชา
สัมพันธ์

ฝ่าย
สื่อสาร

ที่มา : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิพ.ศ.2553-2557, หน้า 44. 

สำหรับการประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องได้รับความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บรรลุผลสำเร็จ รูปแบบการประสานการปฏิบัติได้กำหนดให้อยู่ในรูปของการ

ประสานการปฏิบัติในแนวดิ่งเป็นสายทางการประสานหลัก กล่าวคือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นหน่วยงาน

หลักในการป้องกันภัยและจะได้รับการประสานการปฏิบัติจากหน่วยอำเภอ

และจังหวัดในแนวดิ่งเมื่อสาธารณภัยได้ขยายสภาพปัญหาเกินขอบเขตพื้นที่

เดียวจะรับไหวและจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรจำนวนมากและมีศักยภาพ  
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เกินกว่าขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ 

สามารถอธิบายด้วยแผนภาพที่ ดังนี้ 

แผนภาพที่3.2การประสานการปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวดิ่ง

ผู้อำนวยการอำเภอ

ผู้อำนวยการจังหวัด

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
ก 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
ข 

ผู้อำนวยการท้องถิ่น 
ค 

ที่มา : ดัดแปลงจากพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
มาตรา 21 22 และ 23. 

จากแผนภาพที่ 3.2 ผู้อำนวยการท้องถิ่นจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประสาน

การปฏิบัติขอความช่วยเหลือจากผู้อำนวยการอำเภอ (กองอำนวยการเฉพาะ

กิจของอำเภอ) เพื่อให้ประสานขอทรัพยากรจากผู้อำนวยการจังหวัด (กอง

อำนวยการเฉพาะกิจของจังหวัด) เป็นไปตามลำดับขั้น เนื่องจากเงื่อนไขด้าน

ทรัพยากรที่กฎหมายได้กำหนดให้แต่ละตัวแสดงครอบครองแตกต่างกัน  

สำหรับการประสานการปฏิบัติระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

องค์กรภายนอก ได้แก่ องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ หน่วยทหาร องค์กร

ระหว่างประเทศ สามารถจำแนกการประสานกาปฏิบัติออกเป็น 2 รูปแบบ 

คือ  
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1) รูปแบบการประสานการปฏิบัติระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับองค์กรการกุศล มูลนิธิ และภาคประชาชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถสั่งการให้องค์กรการกุศล มูลนิธิ และภาคประชาชนในพื้นที่

ได้โดยตรงโดยอำนาจของผู้อำนวยการเฉพาะกิจแห่งพื้นที่แต่ละแห่ง     

แผนภาพที่3..3รูปแบบการประสานการปฏิบัติระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรการกุศลมูลนิธิและภาคประชาชนในพื้นที่

องค์กร
การกุศล
ในพื้นที่

องค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ภาคประชาชน
ในพื้นที่

มูลนิธิ
ในพื้นที่

ที่มา: ดังแปลงจากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 
หน้า 40 

  



�0

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

2) รูปแบบการประสานการปฏิบัติระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับหน่วยทหาร องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรภายนอกเขตการบริหาร

จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องประสานการปฏิบัติการผ่านจังหวัดเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแสดง

เหล่านี้ โดยเฉพาะแนวทางการประสานการปฏิบัติระหว่างจังหวัดกับหน่วย

ทหารในพื้นที่จะอยู่ในรูปแบบของการทำข้อตกลงความร่วมมือตามที่กฎหมาย

ได้กำหนด และสำหรับการประสานการปฏิบัติระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับองค์กรระหว่างประเทศ ต้องอาศัยจังหวัดในการประสานขอความ

ร่วมมือไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานกับกระทรวง  

การต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่อไป  

แผนภาพที่3.4รูปแบบการประสานการปฏิบัติระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกับหน่วยทหารองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรภายนอกเขต

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

ที่มา : ดังแปลงจากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-
2557 หน้า 40-41 

การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
องค์กรระหว่างประเทศ

จังหวัด

อำเภอ

องค์กรปกครอง

องค์กรภายนอกหน่วยทหาร
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4.งบประมาณกับการจัดการสาธารณภัยของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่นั้น มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการกับ

ปัญหาสาธารณภัยโดยตรง ซึ่งงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการ

สาธารณภัยภายในท้องถิ่นจะมาจากแหล่งงบประมาณ25 ดังต่อนี้ 

๏ งบประมาณปกติจากภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ที่ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้เอง

เพื่อดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามยุทธศาสตร์และกิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่

กับการให้ความสำคัญของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณปกติ

จะถูกกำหนดไว้สำหรับขั้นตอนการป้องกันและลดผลกระทบ และขั้นตอน

การเตรียมความพร้อม 

๏ งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หมายถึง 

งบประมาณจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ  

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 เป็นงบประมาณเร่งด่วน  

ที่รัฐบาลตั้งไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนเพื่อให้  

หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ในขณะเกิดภัย อย่างไร

ก็ตามงบประมาณส่วนนี้เป็นงบประมาณในการอำนาจของกระทรวงการคลังที่

จัดสรรงบประมาณจำนวน 50,000,000 บาท (ข้อ 8) ให้กับผู้ว่าราชการ

จงัหวดั เพื่อนำไปบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ฉุกเฉิน ซึ่งองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

 25 แผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิพ.ศ.2553-2557. หนา้ 36-38. 
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๏ งบกลาง หมายถึง งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูบูรณะความ  

เสียหายที่เกิดจากการกระทำของสาธารณภัยในขั้นตอนหลังการเกิดภัยที่เน้น

การฟื้นฟูบูรณะ งบประมาณส่วนนี้รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การ

สนับสนุนโครงการที่จังหวัดขอการสนับสนุนมา  

หากจำแนกแหล่งงบประมาณสำหรับการจัดการสาธารณภัยแล้วพบว่า

งบประมาณมีที่มาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) งบประมาณจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (งบประมาณปกติจากภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็น

งบประมาณที่มาจากการจัดสรรรายได้จากการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นเอง

เพื่อใช้ในกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถเบิกจ่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวได้โดยตรง  

2) งบประมาณจากการสนับสนุนของรัฐ (งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและงบกลาง) เป็นงบประมาณที่มาจากการจัดสรรจาก

งบประมาณการบริหารจัดการภัยพิบัติภาพรวมของรัฐส่วนกลางเพื่อนำมาใช้

ในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นภายในประเทศ มีอยู่ด้ วยกัน   

2 ประเภท คือ 1) งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

เป็นงบประมาณฉุกเฉินที่แต่ละส่วนราชการจะได้รับการจัดสรรให้สำหรับ

ปฏิบัติกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสภาวะฉุกเฉิน ซึ่งหมาย

รวมถึงจังหวัดทั่วประเทศจะได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว จังหวัดละ 

50,000,000 บาท ด้วยเช่นกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอรับ  

งบประมาณจากการสนับสนุนได้โดยการแจ้งความต้องการขอรับความช่วย

เหลือด้านงบประมาณจากจังหวัดตามดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด   

(ผู้อำนวยการท้องถิ่น) และ 2) งบประมาณกลาง เป็นงบประมาณสำหรับ

การฟื้นฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของสาธารณภัย องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอรับความช่วยเหลือจากงบประมาณส่วนนี้ได้

โดยต้องจัดทำโครงการเสนอผ่านทางอำเภอเพื่อและคณะกรรมช่วยเหลือ  

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดตามลำดับเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก

รัฐส่วนกลาง 



�3

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

5.กำลังพลกับการจัดการสาธารณภัยของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนตำบล)ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย

อาศัยกำลังพลจาก “เจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

ผู้อำนวยการท้องถิ่นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งพื้นที่ตามหลักเกณฑ์

การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามที่ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยกำหนดเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติการ26 และกำลังพลจาก “อาสา

สมัครในพื้นที่”ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติการด้านอื่นตามที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นจะ  

มอบหมายให้ 27  

การจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่จะเริ่มต้นจากการตั้งกอง

อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ขึ้นก่อนเพื่อทำหน้าที่

เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการสาธารณภัย และอาศัยกำลังพลเจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง  

 26 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550. มาตรา 39(4) 
ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่. 
 27 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. มาตรา 41 ให้  
ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการได้รับมอบหมายและตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนดการบริหารและกำกับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึก
อบรม สิทธิ หน้าที่ และวินัยของอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกำหนด. 
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ส่วนท้องถิ่นเป็นกำลังปฏิบัติการหลักและเสริมกำลังด้วยเจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงานที่เหลือ เช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  

ที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่นั้น โดยกำลังพลทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การ

ควบคุมสั่งการของผู้อำนวยการท้องถิ่นในพื้นที่นั้น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร

จัดการสาธารณภัยในพื้นที่ท้องถิ่นการสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กับกฎหมายการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้อง

ให้ความสำคัญถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรในมิติด้านกฎหมายและ

ข้อกำหนดต่างๆกระบวนการและรูปแบบการจัดการสาธารณภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับตระหนักถึงทรัพยากรต่างๆสำหรับ

การสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยในองค์รวม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการภัยพิบัติ



ส่วนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการภัยพิบัติ

�





ส่วนที่ 4 เป็นการรวบรวมเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภัยพิบัติ นั่นคือเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งทาง

ธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยงานหลักในการ

บริหารจัดการทั้งการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่และ

พร้อมต่อการตอบสนองตามความต้องการและ

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ใหมอ่ยา่งรวดเรว็ดว้ยการประสานงาน 

การร่วมมือ และการร่วมแรงร่วมใจกับหน่วยงาน

อื่นๆ ในพื้นที่ปกครองของตนเองและพื้นที่ปกครอง

ใกล้เคียงที่ต่อเนื่องกัน หรือแม้แต่การสื่อสารกับ

ประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้และเข้าใจในสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นเพื่อกำจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งใน

การจัดการภัยพิบัติจะประกอบไปด้วยกระบวนการ

ก่อนการเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และภายหลังจาก

ภัยผ่านพ้นไป 

ภัยพิบัติ เป็นภาวะการณ์ที่ เกิดขึ้นจากภัย

ธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ อันส่งผล

กระทบต่อการดำเนินชีวิตที่เป็นปรกติของชุมชนหรือ

สังคม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

และการสูญเสียชีวิต ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น 

จะมากน้อยย่อมขึ้นกับชนิดของภัย ความรุนแรง 

ความอ่อนไหวทางกายภาพและสังคมของชุมชนใน

พื้นที่ และความสามารถในการรับรับรู้ ทำความ

เข้าใจ และเลือกวิธีในการตอบสนองต่อสถานการณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในคู่มือส่วนก่อนหน้านี้
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ได้ให้รายละเอียดขององค์ความรู้ของภัยแต่ละชนิด การปฏิบัติตนเบื้องต้นของ

ผู้เผชิญภัยนั้นๆ และรายละเอียดของบทบาทองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นตาม

ระเบียบต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดของการระดมทรัพยากรทั้งกำลังคนและ  

งบประมาณ ในส่วนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการภัยพิบัติ จะเป็นการทำความ

เข้าใจต่อคุณลักษณะของภัยพิบัต ิซึ่งจะช่วยให้การรับมือได้ผลยิ่งขึ้น 

คุณลักษณะพิเศษของภัยพิบัติ

 1.  ภัยหลักก่อให้เกิดภัยอื่นที่ตามมา (Compound Hazard) นั่นคือ 

เวลาที่ภัยเกิดขึ้นนั้น สามารถที่จะก่อให้เกิดภัยประเภทอื่นตามมา 

ซึ่งในบางครั้งภัยที่เกิดตามมานั้นรุนแรงยิ่งกว่า หรือในบางครั้งภัย

ที่ตามมานั้นจะต้องใช้วิธีการในการจัดการที่ตรงข้ามกับภัยแรก 

เช่น การเกิดแผ่นดินไหวและเกิดสึนามิตามมา ดังที่เราทราบว่า

ในการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลที่ใกล้กับแผ่นดินนั้น สร้างความ

เสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนได้ เมื่อเราอพยพคนออกมาได้

ปลอดภัยอยู่นอกอาคาร หากมีสึนามิเกิดขึ้น ต้องหาทางอพยพ

คนออกจากที่โล่งบริเวณใกล้ชายหาดกลับขึ้นที่สูง และผลจาก  

สึนามิ อาจทำให้เกิดโรคระบาดขึ้นได้หากไม่มีการจัดการที่ดี   

จะเห็นได้ว่าความเข้าใจในลักษณะพิเศษข้อนี้ของท้องถิ่น จะช่วย

ให้สามารถรับมือกับการขยายตัวของภัยด้วยตัวภัยเดิม และการ

เกิดขึ้นของภัยต่อเนื่องอีกด้วย 

 2.  ภัยพิบัติสามารถเพิ่มความรุนแรงได้หากระดับของความอ่อนไหว

ของชุมชนมีสูง (Level of Community Vulnerability) นั่นคือ 

หน่วยงานท้องถิ่นต้องมีความเข้าใจในมิติทางกายภาพและมิติทาง

สังคมของพื้นที่และชุมชน เพราะหากพื้นที่มีความเสี่ยงต่อภัยสูง 

การปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันและเตรียม
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รับมือจะต้องมีรายละเอียดเชิงโครงสร้างเข้ามาเกี่ยวข้อง และมิติ

ทางด้านสังคม คือ จำนวนกลุ่มคนที่ถือว่าอ่อนไหวต่อภัย   

อันได้แก่ เด็ก สตรี และคนชรา อันจะทำให้แผนในการอพยพ

หรือการจัดปัจจัยในการจัดการที่หลบภัย และการฟื้นฟูแตกต่าง

กันออกไป 

 3.  ภัยพิบัติสามารถขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ ในวงกว้าง และเป็นพื้นที่  

ที่ข้ามเขตการปกครองของหน่วยงาน (Cross Juridiction) ดังนั้น

ในการวางแผนหรือกำหนดมาตรการในการจัดการภัยพิบัตินั้น 

ต้องทำร่วมกับหน่วยงานหลักของพื้นที่ข้างเคียงเสมอ ทั้งในกรณี

ของการขยายตัวของภัย และกรณีที่ต้องการกำลังเสริมจากพื้นที่

ข้างเคียง 

 4.  ภัยพิบัติไม่มีความแน่น่อน (Uncertainty) กล่าวคือ ภัยพิบัติที่

เกิดขึ้นจากภัยต่างๆ นั้น อาจมีรูปแบบที่ไม่ซ้ำเดิม อาจมีความ  

รุนแรงที่มากขึ้นและมีความถี่สูงขึ้น และอาจเกิดขึ้นในเงื่อนไข

เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น พายุนอกฤดู หรือการเกิดแผ่นดิน

ไหวกลางดึก หรือการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในระดับที่รุนแรง

แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน คุณลักษณะข้อนี้จะส่งผลให้หน่วยงาน  

ท้องถิ่นจะต้องปรับปรุงมาตรการรับมือตลอดเวลา เพื่อให้ทันสมัย 

ต่อองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อให้ทันต่อความผันผวนของ

สถานการณ์ 

 5.  ภัยพิบัติ จะก่อให้ เกิดความโกลาหล (Chaos) เพราะใน

สถานการณ์ที่ไม่ปรกติอย่างเช่นในภัยพิบัตินั้น จะมีผู้ได้รับบาด

เจ็บ ได้รับความเสียหายมากมายหลายกลุ่ม ประกอบกับผู้ที่เข้า

จัดการให้ความช่วยเหลือก็จะมากหน้าหลายตาเช่นเดียวกัน   

ดังนั้นความซับซ้อนและสับสนในการปฏิบัติการจะสูง ทั้งในด้าน

กายภาพที่ผิดปรกติจนอาจไม่สามารถระบุตำแหน่งแห่งที่ได้   
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มีอุปสรรคทางด้านพื้นที่ เช่น สะพานขาด ดินถล่ม น้ำท่วมทาง

สัญจร และยังมีจำนวนหน่วยงาน ทรัพยากร ของบริจาค และ  

เจ้าหน้าที่จำนวนมาก อันสามารถก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ใน

ที่สุด 

จากลักษณะพิเศษดังกล่าวข้างต้น ทำให้นักบริหารจัดการภัยพิบัติ  

หันกลับมาให้ความสำคัญกับหน่วยงานในพื้นที ่ในที่นี้คือองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเป็นหน่วยปฏิบัติหลักในการ

บริหารจัดการภัยพิบัติทุกขั้นตอน ด้วยเห็นว่าลักษณะการเกิดภัยพิบัติและผล

กระทบนั้น ต้องอาศัยศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งความรู้พื้นที่ ทักษะความ

ชำนาญ ความเข้าใจสถานการณ์ กำลังคนและความร่วมมือ ตลอดจนการ

ติดตามประเมินผลมาตรการรับมือต่างๆ จากหน่วยงานท้องถิ่นทั้งสิ้น ดังใน

กระบวนการของการจัดการภัยพิบัติทั้ง 3 ขั้นตอน จะต้องมีการเตรียมพร้อม 

การตอบสนอง และการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นดังต่อไปนี้  

 1.  การดำเนินการก่อนเกิดภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก

สาธารณภัย (mitigation and preparedness)  

  เครื่องมือ : การให้ความรู้เรื่องภัยและการปฏิบัติตนด้วยการฝึก

อบรมและสื่อชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละภัย

และแต่ละพื้นที่ การจัดทำแบบจำลองสถานการณ ์การจัดทำ

แผนที่อพยพ การระบุพื้นที่ปลอดภัยและการจัดทำแผนการ

จัดการหลบภัย การฝึกซ้อมรูปแบบต่างๆ ในการอพยพ การ

เตือนภัย และการอพยพก่อนการเกิดภัย 

 2.  การดำเนินการระหว่างเกิดภัย (Disaster and Emergency 

Response) เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดย

ระดมทรัพยากรที่มีอยู่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  เครื่องมือ : การระบุหน่วยงานหลักและหน่วยประสานงาน   

การใช้ระบบการบัญชาการ การอยพยพระหว่างสถานการณ์ การ
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ติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางต่างๆ การเคลื่อนย้ายทรัพยากร การ

จัดการจราจร การจัดทีมการให้ความช่วยเหลือ และการจัดการ

ในพื้นที่หลบภัย    

 3.  การดำเนินการหลั งจากภัยผ่ านพ้นไป (Recovery and 

Rehabilitation) เป็นการฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และของ

รัฐ ให้กลับคืนภาวะปกติ 

  เครื่องมือ : การฟื้นฟูบูรณะทางกายภาพและจิตใจ การติดตาม

ประเมินความเสียหาย การจัดการเรื่องของบริจาค การวางแผน

การฟื้นฟูและการประเมินความเสี่ยงต่อเนื่อง และการสร้าง

ชุมชนสามารถฟื้นคืนจากภัย 

 

การดำเนินการก่อนเกิดภัยเพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย(Mitigation
andPreparedness)

ในการจัดการภัยพิบัตินั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเอาใจใส่ขั้น

ตอนก่อนเกิดภัยให้มากที่สุด ด้วยเหตุว่า หากความสามารถและศักยภาพของ

ท้องถิ่นในการรับมือมีสูง ผลกระทบจะสามารถลดลงได้อย่างเห็นได้ชัด เช่น

ดังที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันพยายามให้ความรู้และเตรียมพร้อมในเรื่อง  

สึนามิ และพายุ ก็จะส่งผลให้การปลูกสร้างอาคาร และการสังเกตภัยช่วยให้

ความเสียหายและความสูญเสียลดลงได้ ซึ่งเครื่องมือในการเตรียมพร้อมก่อน

เกิดภัยพิบัติมีดังนี้ 
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๏การให้ความรู้เรื่องภัยและการปฏิบัติตนด้วยการฝึกอบรม
และสื่อชนิดต่างๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรื่องความรู้

และฝึกอบรมทักษะเรื่องภัยพิบัต ิทั้งนี้หมายความถึง 

 1.  การจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ที่เจ้าหน้าที่

ทุกคนจะต้องเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ

ในพื้นที่ของตนเป็นอย่างน้อย รวมทั้งการกำหนดการฝึกฝนทักษะ

และการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร

จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการการให้ความรู้

และการฝึกทักษะที่จัดโดยหน่วยงานอื่น เช่น กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย 

โครงการความร่วมมือของ JICA เป็นต้น โดยเป้าหมายหนึ่งใน

การเข้ารับการอบรมและเรียนรู้นี้คือ การสร้างวิทยากรท้องถิ่น 

เพื่อการจัดการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยพิบัติและการ

จัดการให้กับชุมชนต่อไป 

 2.  การจัดการเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้  

ดังกล่าวไว้ในตอนท้ายข้างต้น กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นสามารถสร้างโครงการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนได้เอง 

ด้วยการใช้เจ้าหน้าที่ของตนเองเป็นวิทยากร หรือแม้แต่จะไม่เป็น

โครงการแต่จัดทำเป็นกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

ในขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถที่จะร่วม

เป็นผู้ประสานหลักในโครงการของหน่วยงานอื่นๆ ในหรือนอก

พื้นที่ที่ต้องการสร้างองค์ความรู้และฝึกทักษะให้กับประชาชน 

เช่น โครงการสร้างองค์ความรู้ชุมชนฟื้นคืนจากภัยสึนามิ ของ

องค์การ UNESCO ร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และ
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โรงเรียนนำร่อง 24 โรงใน 6 จังหวัดภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน 

เป็นต้น  

๏การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละภัยและแต่ละพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความ

สามารถในการวิเคราะห์และประมินความเสี่ยงของพื้นที่ของตนเอง ต่อภัย

ประเภทต่างๆ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ

แผนและควบคุมบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการจัดทำการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น มีขั้นตอนดังนี้ 

 1.  ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือหน่วยงานการ

ศึกษาที่มีความรู้ ข้อมูล และระบบการวิเคราะห์โอกาสการเกิด

ภัยแต่ละชนิดในแต่ละพื้นที่ เพราะในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ

พื้นที่นั้น ต้องอาศัยข้อมูลสถิติ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีร่วมกับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องอย่าลืมว่า   

ภัยพิบัติไม่มีความแน่นอน ดังนั้น ความรู้ที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือการ

ยึดติดอยู่แต่ประสบการณ์ดิมๆ อาจไม่เพียงพอต่อการเตรียมรับ

สถานการณ์ 

 2.  จัดทำการสำรวจข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ว่า อยู่ในเกณฑ์ที่จะ

ได้รับผลกระทบจากภัยหรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิด

ขึ้นหรือไม่ อีกทั้งจัดทำข้อมูลความอ่อนไหว ทั้งในมิติกายภาพ

และสังคมต่อการเผชิญภัย 

 3.  ระบุจุดอ่อนที่จะทำให้ภัยพิบัตินั้นๆทวีความรุนแรงขึ้น หรือขยาย

ผลมากขึ้นจนเกินความสามาถในการรับมือของหน่วยงานในพื้นที่

ตน  
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 4.  จัดลำดับความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในพื้นที่ เพราะในพื้นที่หนึ่งๆ นั้น 

มักจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบที่รุนแรงของภัยมากกว่า

หนึ่งรูปแบบเสมอ การจัดอันดับความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางมาตรการในการบริหารความ

เสี่ยงตามความเร่งด่วนที่สำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นใน

การรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น 

 5.  ออกแบบมาตรการ และทางเลือกของมาตรการความเสี่ยงนั้นๆ 

ซึ่งส่วนใหญ่มาตรการจัดการความเสี่ยงจะเลือกการลดจุดอ่อน  

ของพื้นที่ก่อน เพราะเป็นส่วนที่ทำง่ายที่สุด แล้วจึงมาหาหนทาง

ลดผลกระทบของภัยด้วยวิธีต่างๆ ทั้งนี้ควรจะขอความร่วมมือจาก

นักวิชาการที่มีความรู้ในด้านภัยนั้นๆ ที่อยู่ในหน่วยงานที่ทำทาง

ด้านนี้โดยตรง หรือแม้แต่อาจารย์จากสถาบันหรือมหาวิทยาลัย 

ซึง่จะสามารถใหค้วามเหน็ตอ่ทางเลอืกของมาตรการไดเ้ปน็อยา่งด ี

โดยในมาตรการนั้นต้องระบุความเป็นไปได้ของการใช้มาตรการ

นั้นๆ ด้วย ทั้งในมิติของการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ กำลังคน

และเครื่องมือ งบประมาณ และที่สำคัญคือปฏิบัติได้จริง  

 6.  ต้องสื่อสารมาตรการรับมือนั้นๆ ให้กับชุมชนทุกภาคส่วนได้รับ

ทราบ และช่วยกันทำตามมาตรการดังกล่าว เพราะบางครั้งทาง

เลือกที่มาตรการเหล่านี้ใช้ คือการลดจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของ

พื้นที่ ซึ่งมักจะเป็นมิติทางกายภาพของพื้นที่ และมิติทางสังคมใน

การสร้างองค์ความรู้หรือขั้นตอนการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้อ่อนไหวต่อ

ภาวะภัยสูง 

 7.  มาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้นั้น ต้องมีการประเมินผล  

อย่างสม่ำเสมอ เพราะหากมาตรการใช้ได้ผล ความเสี่ยงในเรื่อง

นั้นๆจะลดลง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังจำเป็นที่จะต้อง

ประเมินมาตรการให้มีความทันสมัยต่อความผันผวนของภัยด้วย 
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เพราะความเสี่ยงมักเปลี่ยนรูปตลอดเวลา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

หากมาตรการใช้ได้ผล ความเสี่ยงนั้นๆ ที่สูงจะลดลงอยู่ในระดับ

ที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่แล้วเงื่อนไขของภัย  

ก็เปลี่ยนไปอีก จึงอาจทำให้มาตรการที่ใช้อยู่ได้ผลน้อยลง 

 8.  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ตระหนกัถงึขอ้จำกดัของการปฏบิตังิานของตนดว้ย เพราะหนว่ยงาน 

ที่จะต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้น ต้องมีศักยภาพ

และระดับการเตรียมพร้อมที่สามารถรับมือกับภัยต่างๆ ได้   

ดังนั้นสำหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เหล่านี้ การทำการวิเคราะห์

ความเสี่ยงนั้นควรทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยของตนเอง   

ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นไปได้ ก็จะมีความ  

ครบถ้วนยิ่งขึ้น 

๏การจัดทำแบบจำลองสถานการณ์การจัดทำแผนที่อพยพ

สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงข้างต้น องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นจะมีข้อมูลของความเสี่ยงต่อภัยแต่ละประเภทตามลำดับความสำคัญ

และรุนแรง ทั้งนี้มาตรการที่นำออกใช้ก็เพื่อรับมือกับสถานการณ์นั้นๆ หาก

แต่ว่าต้องนำมาวางแผนดำเนินการต่อ ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญคือการทำแบบ

จำลองสถานการณ์และการทำแผนอพยพ ด้วยเหตุว่าถึงแม้จะมีมาตรการใน

การจัดการกับความเสี่ยงให้ส่งผลกระทบให้น้อยลง ก็ไม่ได้หมายความว่า

สถานการณ์ที่รุนแรงจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะ

ดำเนินการ ดังนี้ 

 1.  ขอความร่วมมือจากหน่วยงานหลัก และนักวิชาการในศาสตร์ของ

ภัยนั้นๆ ในการช่วยจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีโอกาสจะเกิด

ในระดับต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำฝนในปรากฏการณ์ลานิญญา   
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ว่าจะมีมากกว่าปรกติที่ท้องถิ่นมีประสบการณ์เท่าใด และหาก  

ฝนตกเหนือหุบเขาหรือตกเป็นเวลานาน จะมีมวลน้ำปริมาตร

เท่าใด เข้าสู่พื้นที่เมื่อใด และน้ำจะอยู่นานเป็นระยะเวลาเท่าใด 

 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ 

เช่น สนามบิน สะพาน ถนนหลักและถนนรอง ตำแหน่งของ  

บ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานพยาบาลสำรอง ความสูง

ต่ำของพื้นที่หรือแม้แต่ชายหาด เป็นต้น และต้องมีข้อมูลที่  

ทันสมัยของความสามารถของกายภาพเชิงพื้นที่ในการรับภัย เช่น 

ปริมาตรน้ำในเขื่อน กำลังการรับน้ำ เป็นต้น และควรต้อง

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่มีข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น 

เช่น ความเร็วของกระแสน้ำ ระยะเวลาที่คลื่นสึนามิลูกแรกจะเข้า

สู่ชายหาดในพื้นที่ 

 3.  ต้องมีการวิเคราะห์การรับมือสถานการณ์ที่จุดยุทธศาสตร์ของ

พื้นที่มีความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถนน สะพาน เขื่อน 

และสนามบิน เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสูงที่สุดในการ

จัดการในพื้นที่เวลามีภัยพิบัติ รวมถึงการส่งกำลังและความช่วย

เหลือสนับสนุนจากภายนอก ควรมีการกำหนดเส้นทางสำรอง 

หรือแผนรองรับในกรณีที่โครงสร้างพื้นฐานหรือจุดยุทธศาสตร์

เหล่านี้มีปัญหา 

 4.  วิเคราะห์และระบุสถานที่ที่สามารถใช้เป็นที่หลบภัยประเภทต่างๆ 

เพราะภัยแต่ละชนิดมีความเร่งด่วนและลักษณะของอันตราย  

ไม่เท่ากัน และคนละรูปแบบ ต้องมีการกำหนดเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

สถานที่ที่ใช้เป็นจุดอพยพหลบภัย ซึ่งนั่นหมายถึงการประสาน

งานร่วมกับสาธารณสุขและแพทย์ในพื้นที่ด้วย 
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 5.  จัดทำแผนที่อพยพหลบภัย โดยต้องทำอย่างเป็นระบบและมี  

ส่วนร่วมจากชุมชน ทั้งนี้ในการจัดทำแผนนั้น ต้องทราบพื้นที่และ

เส้นทางเสี่ยงภัยดังกล่าว ต้องทราบผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิด

จากภัยต่อเนื่องด้วย การจัดทำเส้นทางต้องอาศัยข้อมูลจาก  

หน่วยงานท้องถิ่นทั้งในด้านกายภาพและจำนวนประชากร  

บ้านเรือน เส้นทางหลักและเส้นทางรอง รวมทั้งยานพาหนะ

ฉุกเฉินหากต้องใช้ในการอพยพ และต้องอาศัยข้อมูลท้องถิ่นจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ใหญ่บ้านถึงลักษณะประชากร

ในพื้นที่ จำนวน เส้นทางลัดที่ท้องถิ่นใช้ ตลอดจนการระบุจุด  

นัดพบของการอพยพที่คนท้องถิ่นคุ้นเคย 

 6.  แผนที่อพยพต้องเป็นแผนที่อย่างง่าย และใช้การระบุสถานที่หรือ

จุดสำคัญ โดยเฉพาะสถานที่ที่ท้องถิ่นมีความคุ้นเคยแต่เป็นถาวร 

มากกว่าการใช้สี สัญลักษณ์ หรือตัวเลข ที่ต้องมีการตีความหรือ



��

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

ทำความเข้าใจ เพราะในภาวะคับขันนั้น ประชาชนมักจะไม่

สามารถมีสมาธิหรือสติพอที่จะใช้เวลาทำความเข้าใจแผนที่ที่มี

ความซับซ้อนมากจนเกินไป 

 7.  สื่อสารแผนการอพยพเมื่อเกิดสถานการณ์ในระดับต่างๆ ให้กับ

ชุมชน หรืออย่างน้อยผู้นำชุมชนได้รับทราบ เพื่อจัดทำการ  

ฝึกซ้อมตามสถานการณ์ที่กำหนดเหล่านั้นต่อไป กระนั้นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพึงตระหนักว่า สถานการณ์สามารถเกิด

การพลิกผัน และไม่เป็นไปตามแบบจำลองหรือการคาดการณ์

เสมอไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องได้รับการฝึกฝนในการจัดการ

พลิกแพลงตามสถานการณ์ และต้องศึกษาแบบจำลองและ

แผนการอพยพอย่างละเอียดมาก่อนหน้า 

๏การฝึกซ้อมรูปแบบต่างๆในการอพยพ

การจัดการภัยพิบัติมีความพิเศษกว่าการจัดการสาธารณะในรูปแบบ

อื่นตรงที่สามารถมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และใช้เป็นฐานในการสร้างแบบ

จำลองสถานการณ์ แล้วนำมาทำการฝึกซ้อมก่อนล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยทำให้

การจัดการด้านนี้นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อควรระวัง

ของการฝึกซ้อมคือ เมื่อใดก็ตามที่การฝึกซ้อมตามแบบจำลองสถานการณ์นั้น 

มีการนำเอาภาคสาธารณะ คือ ประชาชน เข้ามีส่วนในการฝึกซ้อม ไม่ว่าจะ

เป็นการซ้อมประเภทใด ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งเสมอ 

เพราะอันตรายที่จะเกิดจากความไม่รู้ว่ามีการซ้อมสถานการณ์นั้น มากเกิน

กว่าที่หน่วยงานใดจะรับผิดชอบได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุจากความตระหนก 

สตรีคลอดก่อนกำหนด หรือการที่ผู้สูงอายุในท้องที่อื่นเห็นหรือรับฟังข่าวแล้ว

ไม่ทราบว่าคือการซ้อม อาจจะช็อกได้เพราะเป็นห่วงญาติในพื้นที่ที่มีการซ้อม 

ส่วนข้อควรจำของการฝึกซ้อม คือ การฝึกซ้อมนั้นเพื่อถ่ายทอดความ

รู้ เรื่องความเสี่ยงต่อภัยในพื้นที่ ตลอดจนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตาม
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สถานการณ์ รวมทั้งการสร้างความคุ้นเคยในการอพยพหลบภัย เพราะใน

ภาวะที่ตระหนกและคับขันนั้น ประชาชนมักจะสับสนและไม่มีสติ ความ  

คุ้นเคยในการฝึกซ้อมจะช่วยให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้เป็น

ระบบมากขึ้น  

การฝึกซ้อมมีหลายรูปแบบ ตัวอย่างซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถจัดทำได้ ดังนี้ 

 1. การซ้อมสถานการณ์และแผนบนโต๊ะ (Desktop Exercise) 

เป็นการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ผู้นำหรือตัวแทนชุมชน โดยสามารถกำหนดสถานการณ์ได้ทั้งใน

ระดับท้องถิ่น หรือระดับหลายท้องถิ่น และให้ผู้ร่วมประชุมแสดง

บทบาทของตนตามสถานการณ์ วิธีนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจใน

สถานการณ์ แผนปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกันของแต่ละ

หน่วยงาน และประหยัด หากแต่ขาดความเป็นจริงในด้านการ

ปฏิบัติ 

 2.  การฝึกซ้อมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Functional Exercise) 

การฝึกซ้อมประเภทนี้ มักมีเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ระดบัตา่งๆ ไปจนถงึหนว่ยทีเ่ลก็ทีส่ดุของทอ้งถิน่ เชน่ อาสาสมคัร 

ปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืน หรอืหากจะขอความรว่มมอืจากหนว่ยงาน 

อื่นๆ ด้วยก็ได ้โดยที่หน่วยงานแต่ละหน่วยจะประจำที่ในที่ทำการ

ของตนโดยปรกติ แล้วจำลองสถานการณ์ขึ้น และดำเนินการตาม

ระเบียบปฏิบัติการประจำของตน (Standard Operat ing 

Procedure: SOP) การซ้อมแบบนี้นั้น สามารถกระทำได้โดย

ไม่มีการกำหนดวันและเวลาที่แน่นอน เพราะไม่ได้มีการนำเอา

ประชาชน หรือภาคสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้อง หากแต่เป็นเพียง

การทำความตกลงระหว่างหน่วยงาน เช่น จะมีการซ้อมทุก

อาทิตย์ ในวันธรรมดา หรือวันหยุด โดยในการดำเนินการซ้อม
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นั้น จะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายว่าเป็นสถานการณ์การซ้อมติดอยู่

เสมอ เช่น ข้อมูลแผ่นดินไหวหรือข้อมูลพายุที่สมมติขึ้น และส่ง

มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีสัญลักษณ์กำกับมาว่าเป็นการซ้อม 

เป็นต้น วิธีนี้จะได้บรรยากาศของการซ้อมหน้าที่การปฏิบัติงาน

ที่แท้จริง และมีภาวะจริงของความเร่งรีบและตระหนกบ้าง เพราะ

ไม่รู้กำหนดที่แน่นอน หากแต่มีข้อเสียคือ หากเกิดเหตุการณ์จริง

ขึ้นระหว่างการดำเนินการซ้อม หน่วยงานอาจจะสับสนตัวข้อมูลที่

จำลองขึ้น กับข้อมูลสถานการณ์จริงได้ 

 3. การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise) คือการซ้อม  

ประหนึ่งสถานการณ์จริงเกิดขึ้น ในพื้นที่จริง โดยมีหน่วยงานทุก

หน่วยงาน ทุกระดับ และทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ 

ไม่เว้นแม้แต่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ในวันซ้อม โดยประชาชนจะ

มีกลุ่มที่แสดงเป็นประชาชนที่อพยพ และประชาชนผู้ประสบภัย 

การฝึกซ้อมแบบนี้นั้น จำเป็นจะต้องมีในทุกๆ พื้นที่ และอย่าง

น้อยปีละครั้งหรือสองครั้งตามแต่ขนาดของภาคส่วนที่มาร่วม 
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เป็นการฝึกซ้อมที่ได้ประโยชน์สูง หากแต่มีข้อเสียในด้านของ

ความสิ้นเปลืองทั้งเวลาในการวางแผนและการจัดการ ตลอดจน

การใช้ทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินการ 

ในการซ้อมทุกรูปแบบ ผู้ควบคุมสถานการณ์สามารถสร้างสถานการณ์

เพิ่มเติมเข้าไป (Situation Injection) ระหว่างการฝึกซ้อม เพื่อทดสอบการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของหน่วยต่างๆ หากแต่การสร้างสถานการณ์เพิ่มเติม

ในรูปแบบการฝึกซ้อมที่มีประชาชนร่วมด้วยนั้น ต้องอยู่ในแผนการและ  

ขั้นตอนการฝึกซ้อมที่รับทราบล่วงหน้าร่วมกัน  

๏การเตือนภัยอย่างเป็นระบบ

การเตือนภัยอย่างเป็นระบบนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง  

คำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1.  ระบบการเตือน

ภั ยที่ สมบู รณ์

จากจุดเริ่มถึง

ป ล า ย ท า ง 

(End to End 

W a r n i n g 

System) เป็น

แนวปฏิบัติของการจัดเครือข่ายของการเตือนภัย จากหน่วยงานที่

มีข้อมูลเบื้องต้น เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน มาถึง

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ จนกระทั่งถึง

ประชาชนในพื้นที ่โดยในการสื่อสารนั้น ไม่จำเป็นต้องจัดหาแต่

เฉพาะเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงนัก เพราะต้องอย่าลืมว่า การ

เกดิภยัพบิตัแิตล่ะครัง้นัน้ จะเกดิผลกระทบตอ่เนือ่ง คอื ไฟฟา้ดบั 

เครือข่ายโทรศัพท์ โทรทัศน์ ไม่สามารถรองรับการจราจรของการ



�2

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

สื่อสารที่หนาแน่นในช่วงเวลาฉุกเฉิน ดังนั้นเครื่องมือในการ

สื่อสาร เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย วิทยุ-  

ทรานซิลเตอร์ มิสเตอร์เตือนภัยของท้องถิ่นนั้น สามารถเป็น  

ช่องทางการสื่อสารสำรองได้เช่นเดียวกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้

แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่ไม่ต้องอาศัยกระแสไฟปรกติ  

 2. ตัวข่าวสารหรือข้อมูล (Message) ที่สื่อสารเตือนภัยนั้น มีความ

สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ว่าเราจะมีการสื่อสารที่สมบูรณ์

แบบและทั่วถึงก็ตาม แต่ข้อความที่สื่อสารออกไปนั้นไม่ชัดเจน 

เยิ่นเย้อ และไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจได้โดยเร็ว จะทำให้

การตอบสนองต่อการเตือนภัยนั้นเป็นไปได้อย่างลำบาก องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเองนั้น อยู่ในฐานะทั้งผู้รับสารและส่งสาร   

จึงจำเป็นต้องแน่ใจว่า ข้อความที่ได้รับมานั้น มีความถูกต้อง 

รวดเร็ว แม่นยำ และที่สำคัญ คือเพียงพอต่อการดำเนินการต่อ 

และในอีกด้านหนึ่ง ต้องเป็นผู้สื่อความเหล่านั้นไปสู่ผู้คนใน  

ท้องถิ่น ต้องให้แน่ใจว่าคำเตือนนั้นเป็นที่เข้าใจ ไม่ใช่เป็นศัพท์  

วิชาการหรือเทคนิคจนเกินไป เช่น ระดับน้ำที่เป็นคิวบิคเมตรต่อ

วินาที อย่างนี้นั้นประชาชนไม่เข้าใจว่าเป็นน้ำในระดับแค่ไหน 

และจะมาถึงพื้นที่ในเวลาเท่าใด และพื้นที่จะมีความสามารถใน

การรองรับอย่างไร 

 3.  สื่อ (Media) ในที่นี้หมายถึงสื่อในมิติของสื่อที่ใช้ในการเตือนภัย

ดังข้างต้นว่า พื้นที่ไหนมีอุปกรณ์หลักและสำรองอะไร และจะใช้

อย่างไร และสื่อในมิติของสื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรที่จะต้องเรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันกับ

สื่อ ทั้งสื่อในท้องถิ่นและสื่ออื่นๆ เพราะในภัยพิบัตินั้น สื่อมวลชน

ถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยส่งข้อความการเตือนภัย และ  

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และการปฏิบัติตน รวมทั้ง
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สามารถเป็นช่องทางเสริมในการติดต่อประสานงานได้อีกด้วย ใน

อีกการจัดการสื่อนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ระมัดระวังการให้ข้อมูลแก่สื่อด้วย ในด้านหนึ่งนั้น ไม่ควรปล่อย

ให้สื่อเคว้งคว้าง ไม่มีข้อมูล หรือไม่ได้รับการแจ้งการติดตาม

สถานการณ์ เพราะจะทำให้สื่อเริ่มตีความและพยายามหาข้อมูล

จากแหล่งอื่นที่อาจไม่น่าเชื่อถือ ไม่ถูกต้อง สามารถส่งผลให้เกิด

ความสับสนกับประชาชนและหน่วยงานได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง  

ก็ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีการติดตามปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลา 

และอย่าให้ข้อมูลเยอะจนเกินไปจนหาประเด็นที่สำคัญที่ต้องการ

สื่อไม่ได้  

๏การอพยพก่อนการเกิดภัย

ในการอพยพนั้น มีทั้ง 1) การอพยพหนีภัยแบบทันที และ 2) การ

อพยพหนีภัยแบบที่มีเวลาเตือนล่วงหน้า ซึ่งการหนีภัยทั้งสองแบบแตกต่างกัน

ไปตามภัยที่เกิด เพราะภัยบางประเภท เช่น แผ่นดินไหว นั้นเกิดขึ้นในทันที 

ไม่สามารถเตือนล่วงหน้าได้อย่างที่สามารถมีเวลาในการอพยพเหมือนดังเช่น 

สึนามิ พายุต่างๆ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการอพยพแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับ

ทิศทางการอพยพที่มีความสัมพันธ์กับประเภทของภัยพิบัติด้วย เช่น  

 -  ในกรณีไฟไหม้ เรามักใช้การอพยพในแนวนอน คือพยายามให้

ประชาชนออกจากพื้นที่ในแนวราบ  

 -  ในกรณีสึนามิ จะใช้การอพยพในแนวดิ่ ง คือให้ประชาชน

เคลื่อนที่ขึ้นที่สูง 

 -  ในกรณีแผ่นดินไหว หากอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใช้

การอพยพแบบอยู่กับที่ คือไม่ต้องออกจากพื้นที่ แต่ต้องระวังหา

ที่กำบังไม่ให้สิ่งของตกมาทับ 
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ข้อควรพิจารณาในการอพยพ

 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการสั่งอพยพในท้องถิ่น

นั้น ต้องคำนึงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในการ

สั่งอพยพ เพราะหากตัดสินใจช้า ประชาชนอาจจะได้รับอันตราย 

ในขณะที่หากอพยพเร็วเกินไป และไม่มีสถานการณ์เกิดขึ้น   

ก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ด้วย 

 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการอพยพ 

ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้อพยพ เจ้าหน้าที่ที่ให้ความ

ช่วยเหลือและประสานการอพยพ และเจ้าหน้าที่ที่คอยเฝ้าพิทักษ์

ทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชน เพราะในการอพยพนั้น 

นอกจากจะต้องทำให้ทันเวลาแล้ว ต้องเป็นไปด้วยความปลอดภัย 

ไม่มีอุบัติ เหตุ และรวมถึงการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยให้กับ  

เจ้าหน้าที่ที่อาสาอยู่พิทักษ์ทรัพย์สินประชาชน เพราะหากเจ้า

หน้าที่เหล่านี้รู้สึกปลอดภัย ก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ขึ้น ส่งผล

ให้ประชาชนที่อพยพมีความเต็มใจในการละถิ่นฐานมากขึ้น   

ซึ่งทำให้การจัดการอพยพสะดวกขึ้น และความรุนแรงของภัยต่อ

ชีวิตจะลดลง 

 3.  ต้องมีการแบ่งทีมงานในการดูแลผู้อพยพในที่อพยพหลบภัย ต้อง

มีปัจจัยการดำรงชีวิตพื้นฐาน มีระบบการพยาบาลเบื้องต้น   

มีระบบการจัดการสาธารณสุข การแจกจ่ายอาหารและน้ำสะอาด

เพื่อการบริโภค มีการลงทะเบียนหรือทำบัญชีรายชื่อ ตลอดจน

อาจจัดให้มีผู้ให้คำปรึกษาและเยียวยาภาวะจิตใจไว้ 

 4.  การอพยพกลับคืนสู่พื้นที่ ในขั้นตอนนี้นั้น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องอาศัยข้อมูลและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ใน

การวิเคราะห์สถานการณ์ว่า มีความปลอดภัยแล้วหรือยัง อีกทั้ง
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จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจตราไม่ให้มีอันตรายอย่าง

อื่นๆ เช่น งูหรือสัตว์ร้ายที่มากับน้ำท่วม เป็นต้น และร่วม

ทำความสะอาดและปรับพื้นที่เบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถ

เข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว  

๏วัฒนธรรมความปลอดภัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอย่างมากในการสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานเองและชุมชนใน

พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

 -  การเปลี่ยนความเชื่อในแบบเดิมๆ ว่าภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง  

คงไม่หนักหนาเกินไป หรือการไม่ยอมรับข้อมูลของผู้อื่นเพียง

เพราะว่าข้อมูลแตกต่างหรือขัดแย้งต่อความเคยชิน หรือ

ประสบการณ์ของตน เช่น พายุนอกฤดู เพราะจะทำให้เกิดความ

ชะล่าใจในการเตรียมพร้อมและรับมือ หรือ 

 -  การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการทำความเข้าใจต่อปรากฏการณ์  

ที่เกิดขึ้น และรู้หลักของการปฏิบัติตนเบื้องต้นต่อสถานการณ์

นั้นๆ อย่าปฏิเสธข้อมูลจากหน่วยงานโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ

เสียก่อน อีกทั้งอย่างสร้างความตระหนกให้กับคนอื่นโดยการนำ

เอาข้อมูลข่าวลือ หรือคำทำนายต่างๆ มาเผยแพร่ และชักชวนให้

คนในพื้นที่เชื่อจนอาจทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติตาม

กติกาที่วางไว้ 

 -  ในส่วนของการไม่สามาถยอมรับได้ว่าการเตือนภัยล่วงหน้านั้น

เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นและโอกาส ซึ่งสามารถเกิดข้อ  

ผิดพลาดได้เสมอ แต่ให้เปลี่ยนวิธีคิดว่า อพยพเมื่อมีการเตือนภัย

ทุกร้อยครั้งแต่ภัยไม่เกิด ดีกว่าไม่อพยพไปเพียงครั้งเดียวแล้วต้อง

เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และ 
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 -  ปรับทัศนคติของการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวม ในภาวะฉุกเฉินและ

วิกฤตนั้น ต้องไม่ โวยวาย และเอาแต่ประโยชน์ส่ วนตน 

ประชาชนควรมีวินัยและปฏิบัติตามคนส่วนมาก และหาก

สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้บ้าง ก็ควรจะทำแต่ต้องอยู่

ภายในศักยภาพที่ทำได้ของตน 

 -  หน่วยงานของท้องถิ่นต้องเอาใจใส่กับการเสริมสร้างศักยภาพของ

ตนเอง โดยไม่นั่งรอให้ภัยเกิดขึ้นก่อน แต่ต้องเตรียมพร้อมเชิงรุก 

เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือของชุมชนในการเป็นหน่วยงานหลักในการ

จัดการภัยพิบัติ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของตนและหน่วยงานที่มา

ร่วมงานด้วยเชื่อมั่นว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ ตอ้งสามารถพึง่ตนเองไดเ้ปน็อยา่งด ี 

 

การดำเนินการระหว่างเกิดภัย
(DisasterandEmergencyResponse)

เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยระดมทรัพยากรที่

มีอยู่ทั้งในด้านกำลังคน และปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในภาวะไม่ปรกติ 

ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งในขั้นตอนนี้นั้น ถือได้ว่าเป็นการจัดการ

ภาวะฉุกเฉิน และเป็นการจัดการที่มีความยากลำบากมาก เพราะต้องอาศัย

ความเป็นมืออาชีพในการเข้าให้ความช่วยเหลือ กู้ชีพ ในสภาวะทางกายภาพ

ที่เปลี่ยนแปลงไปจนบางครั้งถึงกับไม่เหลือเค้าโครงเดิมที่เคบพบเห็นมา อีกทั้ง

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเองก็ต้องคำนึงถีงความปลอดภัยของทีมงานของตนและ

ตัวเองเช่นเดียวกัน เพราะหากเจ้าหน้าที่ที่เข้าให้ความช่วยเหลือไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ ผู้ที่รอรับความช่วยเหลือก็จะได้รับอันตรายเช่นเดียวกัน ดังนั้น

เครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินการระหว่างเกิดภัย ที่มีความคับขันของภายภาพ 

เวลา และเงื่อนไขความเป็นตายของผู้ประสบภัยเป็นเดิมพันมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น มีดังนี้ 
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๏การทำความเข้าใจต่อนโยบายและแผนปฏิบัติการต่างๆ

 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำความเข้าใจต่อนโยบายและ

แผนที่มีในการจัดการภัยพิบัต ิพร้อมทั้งต้องมีการทบทวนเนื้อหา

ของแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจใน

บทบาทตนเอง และผู้ที่จะเข้ามาร่วมงาน สามารถประสานงาน

กับหน่วยงานอื่นๆ ในลำดับการเข้าสู่ปฏิบัติการที่แตกต่างกัน 

เพราะในแผนปฏิบัติการนั้น จะช่วยให้สามารถระบุหน่วยงาน

หลัก หน่วยงานกำลังเสริมต่างๆ รวมถึงหน่วยงานนอกภาคส่วน

ของรัฐ ผู้ซึ่งมีทรัพยากรในการสนับสนุนการบริหารจัดการภัยใน

ระดับต่างๆ  

 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติการ

ในแต่ละภัย ทั้งในบทบาทของตนเอง และระเบียบปฏิบัติการร่วม

ที่มีการออกแบบสำหรับการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 

เพราะในภาวะฉุกเฉินนั้น ช่องว่างของปฏิบัติการสามารถทำให้

เกิดการละเว้นการปฏิบัติโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งในทางกลับกัน การ

ปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกันจากความไม่เข้าใจในกระบวนการขั้นตอน

ของหน่วยอื่นๆ ที่มาร่วมประสานงาน และการไม่สื่อสารอย่าง

ชัดเจน จะส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองกำลังพล และเสียเวลาทำให้

ประชาชนที่จำเป็นต้องรอความช่วยเหลือไม่สามารถได้นับการ

ช่วยเหลือทันเวลา 

๏การใช้ระบบการบัญชาการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้

ระบบบัญชาการสถานการณ์ ซึ่งโดยปรกติในระบบการจัดการภัยพิบัติ จะใช้

ระบบการบัญชาการสถานการณ์ (Incident Command System: ICS) ซึ่ง
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ถือเป็นสากล เพราะจะทำให้หน่วยงานที่เข้าสู่พื้นที่ในการปฏิบัติการสามารถ

เข้าสู่ระบบการทำงานได้ในทันที และสามารถสวมปฏิบัติการของตนให้เข้ากับ

ระบบในพื้นที่ว่าในระดับใด โดยระบบ ICS มีการแบ่งการทำงานต่ามหน้าที่ 

โดยเรียกระบบการประสานการปฏิบัติการแบบนี้ว่า ระบบการประสานการ  

สั่งการ (Unified Command System) ซึ่งจะทำให้มีเอกภาพในการสั่งการ

และการประสานงาน มีผู้บัญชาการเพียงคนเดียว และมีระบบการส่งมอบ

อำนาจการสั่งการหากผู้บัญชาการจะออกจากพื้นที่ หน้าที่ต่างๆ ภายใต้ระบบ 

ICS นี้ จะแบ่งเป็น ส่วนบัญชาการ ส่วนแผน ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน 

และส่วนการเงินและบริหารจัดการ   

๏การระบุหน่วยงานหลักและหน่วยประสานงาน

 1.  การทำความรู้จักกับหน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในปฏิบัติ

การให้ความช่วยเหลือนั้น เป็นมากกว่าการรู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ 

และเป็นใคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะสามารถระบุ

ทรัพยากรทั้งกำลังคน อุปกรณ์ วิธีการทำงาน และความชำนาญ

การของหน่วยงานนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะในการบริหาร

จัดการสถานการ์นั้น หากหน่วยงานหลักในท้องถิ่นหรือหน่วยงาน

ข้างเคียงมีอันต้องยุติปฏิบัติการของส่วนงานตนลงนั้น หน่วยงาน

ที่เหลืออยู่ต้องสามารถเข้าทดแทนส่วนที่ขาดหายไป พร้อมๆ กับ

ยังสามารถดำเนินงานของตนได้ และในบางครั้งอาจจะต้องเข้าให้

ความช่วยเหลือทั้งประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว เช่น 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทีม OTOS (หนึ่งตำบล  

หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย) ทหาร ทีมแพทย์ และมูลนิธิต่างๆ  

 2.  การไม่มีผู้ประสานงานที่มีความสามารถ และปรับตัวต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ดี สามารถส่งผลให้เครือข่ายการ

ทำงานการให้ความช่วยเหลือล่มสลายลง หรืออาจก่อให้เกิดความ
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วุ่นวานจนทำให้การปฏิบัติการล่าช้าแทนที่จะรวดเร็วและ

ครอบคลุม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของการใช้เครือข่ายในการจัดการ

ภัยพิบัติ ผู้ประสานงานนั้น จะสามารถช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา

สถานการณใ์หส้ามารถมุง่ความสนใจไปทีก่ารสัง่การไดเ้ปน็อยา่งด ี

ทั้งนี้ผู้ประสานงานจะสามารถช่วยสื่อสารกับหน่วยอื่นๆ รวมทั้ง

สื่อมวลชนได้อีกด้วย แต่ผู้ประสานงานนี้ต้องเข้าใจในปฏิบัติการ

ทั้ งหมดเป็นอย่างดี และทำงานเข้ าขากันกับผู้บญชาการ

สถานการณ์ได้อย่างราบรื่น มิฉะนั้นจะเกิดการซ้ำซ้อน หรือข้อ

ขัดแย้งในเอกภาพของการประสานงานได้ ซึ่งในบางกรณีที่

สถานการณ์ไม่ซับซ้อน ขอบเขตพื้นที่ไม่กว้างมากเกินกำลังของ

ท้องถิ่น ผู้บัญชาการสถานการณ์สามารถเป็นผู้ประสานงานเองได้  

๏การประเมินสถานการณ์และการเข้ากู้ภัย

 1.  เมื่อทราบถึงจำนวนและหน่วยงานที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือแล้ว

นั้น ต้องมีการจัดทีมดังเช่นระบบของการบัญชาการสถาการณ์ 

จากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถประเมิน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าจะสามารถเข้ากู้ภัยได้เมื่อใด ใช้ระยะ

เวลาเท่าไหร่ต่อขนาดพื้นที่ ต้องใช้กำลังคนและเครื่องมืออะไร 

เครื่องมือมีพร้อมหรือไม่ จะมีสถานการณ์ต่อเนื่องจากภัยพิบัติ

หลักใดอีกหรือไม่ ทั้งนี้หากเป็นภัยพิบัติในระดับที่เกินกว่าความ

สามารถในการรับมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนั้น 

สามารถขอความเห็นในการประเมินสถานการณ์จากหน่วยงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอความสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ รวม

ทั้งศูนย์เขตของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีชุดเผชิญ

สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT) ซึ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า  

ทีมนี้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ 
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(โดยปรกติภายใน 2 ชั่วโมง) สามารถอยู่ทำงานต่อเนื่องได้นาน

เท่าไหร่ เพราะจะช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถปรับแผนของ

ตนในการเข้าร่วมปฏิบัติการ 

 2.  ในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือนั้น ศักยภาพ ความสามารถ 

ความชำนาญการ และการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ฉับพลันนั้น เป็นสิ่งที่หน่วยงานกู้ภัยต้องคำนึงถึง

ด้วย เพราะหากหน่วยงานหลักประสบอันตราย การปฏิบัติงาน

โดยรวมจะสั่นคลอน เพราะหน่วยอื่นๆ ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน 

และทำให้หน้าที่หลักเดิมต้องมีการปรับกระบวนการ หากมีความ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการตัดสินใจแล้วนั้น จะต้อง

ทำการติดต่ อทีมสนับสนุนหรื อทีมผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อปรับ

สถานการณ์ในทันท ีดังนั้นการเตรียมช่องทางการสื่อสารสำรอง

และฐานข้อมูลที่จำเป็นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง หากสามารถ

สื่อสารได้แต่ไม่มีข้อมูล การสื่อสารครั้งนั้นก็ไม่มีประโยชน์ หรือ

ในบางกรณี การไม่ทราบข้อมูลส่งผลให้หน่วยปฏิบัติประสบ

อันตรายได้ 

๏การอพยพระหว่างสถานการณ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะ

ตระหนักถึงประชาชนที่อาจจะไม่ ได้รับ  

คำเตือนอพยพล่วงหน้า หรืออาจจะไม่ยอม

อพยพในช่วงแรกๆ ทำให้หน่วยงานต้อง

ทำการอพยพเพิ่มเติมในระหว่างที่ภัยพิบัติ

กำลังเกิดขึ้นอยู่ หรือแม้แต่การอพยพในแบบ

ทันทีเพราะภัยที่เกิดขึ้นเป็นแบบที่ไม่สามารถเตือนล่วงหน้าได้ การอพยพ  

ในระหว่างสถานการณ์นั้นมีความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง เพราะสถานการณ์
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ไม่คงที่และอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพอย่างมาก และส่งผลต่อ  

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการอพยพ แต่เนื่องจากหน่วยท้องถิ่นนั้นมีความ

ชำนาญการ และคุ้นเคยต่อตำแหน่งของประชาชนและที่หลบภัยมากกว่า การ

เข้าปฏิบัติการโดยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจึงน่าจะได้ประสิทธิผลที่สูงกว่า 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ควรที่จะมีกำลังคนที่มีความรู้ความ

ชำนาญ และมีอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือในการอพยพที่ครบครัน 

๏การติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางต่างๆ

ภายใต้ความซับซ้อนของสถานการณ์และความฉุกเฉินของการเข้าให้

ความช่วยเหลือ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่างก็พยายามที่จะใช้ช่องทาง  

การสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ความต้องการในการใช้  

ช่องทางการสื่อสารที่มากขึ้นกว่าเดิมในห้วงเวลาอันจำกัดนั้น จะส่งผลให้ช่อง

ทางการสื่อสารหลักล้มเหลวในทันที อย่างเช่น ในเหตุการณ์สึนามิ โทรศัพท์

มือถือไม่สามารถใช้ได้ วิทยุสื่อสาร VHF ก็มีผู้เข้าใช้จำนวนมากจนยุ่งเหยิง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารหลักและ

สำรองให้กับเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน มีการตรวจตราเครื่องมือเหล่านี้ให้

สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอๆ เพราะในการปฏิบัติงานด้านภัย

พิบัตินั้น ต้องการการประสานงานที่รวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่าง  

ทั่วถึงและไม่มีการขาดหาย อีกทั้งการทำงานกับภัยพิบัตินั้น มีตัวแปรเรื่อง

พื้นที่ทางกายภาพอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

และเพื่อทำให้การแยกกันทำงานในแต่ละพื้นที่สามารถประสานงานและ  

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างดี 

๏การจัดการจราจรและการเคลื่อนย้ายทรัพยากร

ในภัยพิบัต ิการวางแผนการจราจรทั้งในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง 

พาหนะหลัก และพาหนะสำรองเป็นกระบวนการที่องค์กรปกครองส่วน  
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ท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนด เพราะในเวลาดำเนินงานนั้น ทรัพยากร

จะต้องมีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลา รวมทั้งการสร้างระบบการรับส่งผู้ป่วยจาก

พื้นที่หนึ่ง ไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเรียนรู้การส่งต่อ

ผู้ป่วยว่ามีกระบวนการหรือมีข้อมูลหลักใดที่ต้องนำส่งไปด้วย การจัดส่งของ

บริจาคหรือถุงยังชีพที่ไม่สามารถจัดส่งได้โดยเส้นทางปรกตินั้น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวางระบบการรับส่งทางอากาศ หรือการตั้งจุดช่วย

เหลือเคลื่อนที่ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอย่างทั่วถึง 

๏การทำงานกับสื่อ

ศาสตร์ด้านการจัดการภัยพิบัติไม่ได้ให้แนวทางแต่เฉพาะว่าสื่อต้องการ

อะไรระหว่างการเกิดสถานการณ์ หากแต่ยังแนะนำการเล่นบทบาทของ

นักการเมืองท้องถิ่น และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดการสื่อไว้ด้วย 

 1.  ในฐานะสื่อ ต้องทำการส่งข้อมูลสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง

ข้อมูลสู่สาธารณชนให้ทราบถึงความเป็นไปในสถานการณ์ และ

ภาวะของผู้ประสบภัยว่ามีความต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบ

ใด และอยู่ที่ตำแหน่งใดในการที่หน่วยงานจะได้สามารถเข้าให้

ความช่วยเหลือ และสื่อต้องมีวิจารณญาณในการนำเสนอข้อมูล

ด้วยจริยธรรมในการตั้งเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือประชาชน

เป็นที่ตั้ง 

 2.  นักการเมืองท้องถิ่นต้องทำหน้าที่”ผู้แทนประชาชน” คือ ต้องเป็น

ผู้รายงานสถานการณ์และขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถทำ

ตนเป็นจุดประสานของบริจาค หรือความช่วยเหลืออื่นๆ ที่ไม่ใช่

ในระบบบัญชาการสถานการณ์หลัก เพราะนักการเมืองบางคน

นั้นไม่มีความรู้ ไม่มีข้อมูล และไม่มีทักษะเทียบเท่าเจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงาน จึงไม่ เหมาะอย่างยิ่ งที่ จะให้แสดงบทบาทการ

บัญชาการ 
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 3.  ผู้อำนวยการท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัด

ระบบการประสานงานกับสื่อ หรือมีผู้ที่เป็นผู้ประสานงานสื่อ 

เพื่อที่จะจัดการให้การใช้สื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารต่อ

สาธารณะในด้านการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ สถานะของ

ระบบพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนการร้องขอความช่วยเหลือจากภาค

ส่วนต่างๆ เพิ่มเติม ในกรณีที่สื่อมีทีมฉุกเฉินเพื่อเข้าให้ความ  

ช่วยเหลือประชาชน หรือเอาถุงยังชีพไปแจกจ่ายแก่พื้นที่ที่มีความ

ยากลำบากต่อการเข้าถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการ

ประสานงานเพื่อเข้าร่วมด้วย เพื่อทำให้การสื่อสารต่อผู้ประสบ

ภัยไม่ออกมาในเชิงลบว่าถูกละเลยจากหน่วยงาน 

๏การจัดการในพื้นที่หลบภัย

 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีพื้นที่อพยพหลบภัย ทั้งใน

แบบระยะสั้น ชั่วคราว ระยะยาว และถาวร โดยมีโครงสร้างที่

แข็งแรงและไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งต้องรู้ความสามารถใน

การให้พักพิงว่ารับผู้อพยพได้ในจำนวนเท่าใด มีการจัดการด้าน

บัญชีรายชื่อ หรือรายหัว เพื่อให้อย่างน้อยสามารถจัดการเคลื่อน

ย้ายได้หากจำนวนผู้อพยพมีมากจนเกินไป การบริหารจัดการ

ภายในต้องเป็นระบบและครบถ้วน ต้องมีผู้รักษาความปลอดภัย

ในพื้นที่ร่วมด้วย 

 2.  อาหาร น้ำสะอาด อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เสื้อผ้า ผ้าห่ม 

และสุขาภิบาล เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการจัดการพื้นที่หลบภัย โดย

เฉพาะเมื่อชุมชนต้องเผชิญกับภัยพิบัติเป็นระยะเวลานาน เช่น 

น้ำท่วมขัง ดินถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น ต้องมีการเตรียมความ

พร้อมดังกล่าวในช่วงที่คาดว่าจะเกิดภัย หรือระดมทรัพยากรจาก

พื้นที่ใกล้เคียง 
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การดำเนินการหลังจากภัยผ่านพ้นไป
(RecoveryandRehabilitation)

เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัย ผู้ประสบภัย และกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชนให้กลับคืนภาวะปกติ ด้วยผลของความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัตินั้น 

ไม่ได้กระทบต่อพื้นที่ทางกายภาพแต่เพียงอย่างเดียว ในขั้นตอนของการฟื้นฟู

นั้นจะต้องมีการสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ำสะอาดในการ

บริโภค โทรศัพท์ ที่รักษาพยาบาล เป็นต้น ให้กลับคืนสู่พื้นที่ในทันที แล้วจึง

บูรณะซ่อมแซมโครงสร้างรองและที่พักอาศัยรายครัวเรือนต่อไป กระนั้นต้อง

ไม่ลืมว่า การฟื้นฟูทางกายภาพเป็นไปเพื่อให้คนในชุมชนสามารถกลับเข้าสู่

พื้นที่และใช้ชีวิตต่อไปอย่างเป็นปรกติให้ได้ ดังนั้นจึงด้องมีการกำหนดให้มี

การทำงานของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความคุ้นเคยและสนิทสนมกับผู้ประสบภัย

ในพื้นที ่ในการร่วมกับทีมแพทย์และสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเยียวยาความ

บอบช้ำจากการประสบภัยและความสูญเสีย ตลอดจนฟื้นฟูกิจกรรมของ

ชุมชนกลับมา เช่น การประกอบอาชีพ การพบปะสังสรรค์ การเตรียมพร้อม

ร่วมกันต่อการรับมือภัยพิบัติต่อไป ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการดำเนินการมีดังนี้  

๏การติดตามประเมินความเสียหาย

 1.  ส่วนราชการทั้งท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลางต่างมีแบบฟอร์ม

การรายงานความเสียหายในระดับและประเภทต่างๆ มากมาย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถที่จะจัดทำแบบประเมิน

ความเสยีหายในทกุๆ มติ ิไมว่า่จะเปน็ทางกายภาพของทีอ่ยูอ่าศยั 

สถานประกอบการ พื้นที่และผลิตผลทางการเกษตร และอื่นๆ 

รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจการค้า การดำเนินธุรกิจ และ

การสูญเสียอาชีพ  
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 2. การประเมินความเสียหายจะเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการ

ซ่อมแซม เยียวยา และฟื้นฟูแล้ว ยังเพื่อประโยชน์ในการบรรเทา

ความเดือดร้อนด้วยการชดเชยความเสียหาย ในขั้นตอนนี้นั้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอความช่วยเหลือและความ

ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีเครื่องมือและความชำนาญการ  

ในการสำรวจ ประเมิน และจัดทำแผนในการฟื้นฟูบูรณะที่  

ครบถ้วนและมีคุณภาพ  

 3. ในการประเมินความเสียหายนั้น สามารถทำร่วมกับการติดตาม 

สำรวจ และประเมินความต้องการในการรับความช่วยเหลือด้าน

ต่างๆ หรือแม้แต่ปัจจัยในการกลับมาประกอบอาชีพและกิจกรรม

อื่นๆ ของชุมชน 

 4. การประเมินความเสียหาย มีผลพลอยได้ที่สำคัญประการหนึ่ง 

นั่นคือ เป็นการสำรวจความบกพร่องหรือความเสียหายต่อเนื่อง

ของปัจจัยและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่อาจจะมีอยู่ หรือกำลัง  

ก่อตัว เช่น การรั่วไหลของสารเคมีจากความเสียหายของโรงงาน

ที่ประสบภัย การเกิดภาวะปนเปื้อนในกระบวนการผลิตน้ำเพื่อ

การอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งการค้นพบโอกาสของการเกิดภัย

ต่อเนื่องนี้ จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไข

และรับมือได้ก่อนเกิดสถานการณ์ 

 5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสในการเก็บข้อมูลศักยภาพ

ของชุมชนแต่ละชุมชนในการรับมือและฟื้นคืนจากภัย ว่ามีความ

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือไม่จำเป็นต้องมีการพึ่งพา  

หน่วยงานเลย ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนการรับมือและการให้

ความช่วยเหลือได้ถูกเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  
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๏การฟื้นฟูบูรณะทางกายภาพและจิตใจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้าสำรวจพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย 

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการทำความสะอาด และประเมินความปลอดภัยใน

การกลับเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการจัดหา

เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุในการซ่อมแซมให้กับประชาชนในกรณีที่ความเสีย

หายไม่มากจนเกินไปนัก หรือถ้าในกรณีความเสียหายมีสูง องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นควรเป็นผู้ประสานในการขอความช่วยเหลือ การได้รับการชดเชย

ช่วยเหลือ หรือแม้แต่กระทั่งการบูรณะใหม่ทั้งหมด เช่น การสร้างบ้าน  

น็อคดาวน์ หรือการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของทหารช่างและทหาร

พัฒนาในการสร้างบ้านที่มีความปลอดภัย และสามารถต้านทานภัยได้ใน

ระดับที่สูงขึ้น ช่วยให้ประชาชนอยู่กับสถานการณ์เหล่านี้ได้ 

ในส่วนของการฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่นั้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ทั้งในฐานะตัวกลางประสาน

งานให้นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาเข้าพูดคุยและเยียวยาผู้ประสบภัย 

ทั้งนี้ด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะรู้ข้อมูลของผู้ประสบ

ภัย รู้ภาวะทางด้านจิตใจของชุมชน และจะเป็นผู้ที่ผู้ประสบภัยไว้วางใจที่จะ

พูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ที่พามา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง

จะทำหน้าที่ในการพูดคุยและเยียวยาผู้ประสบภัยเองก็ย่อมทำได้ หรือแม้แต่

การให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดขวัญและกำลัง

ใจในการทำงานให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยสามารถเริ่มจากการไต่ถาม

สำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในชุมชนในการดำเนินการฟื้นฟู  

๏การระบุร่องรอยภัยพิบัติ

งานการระบุร่องรอยภัยพิบัตินี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้จาก  

บทเรียนของการเกิดขึ้นของภัยพิบัติว่า ส่งผลกระทบในระดับใด มีรูปแบบ

อย่างไร สร้างความเสียหายในด้านใดและขนาดไหน การระบุร่อบรอยของ  



10�

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

ภัยพิบัติมีประโยชน์มากต่อการจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและวาง

มาตรการในการจัดการในครั้งต่อไป ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หน่วยงานที่รู้จักพื้นที่มากที่สุด และต้องเป็นผู้ที่ออกสำรวจพื้นที่เพื่อประเมิน

ความเสียหายในเบื้องต้นอยู่แล้ว ซึ่งการระบุร่องรอยเป็นงานที่ต้องดำเนินการ

ภายหลังจากการเกิดภัยอย่างรวดเร็ว เพราะหากทิ้งเวลาเนิ่นนานไป เมื่อ

ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่และเริ่มดำเนินชีวิตแบบปรกติ ร่องรอยของภัยพิบัติ

จะถูกรบกวนและลบเลือนไปจากกิจกรรมของชุมชน การได้มาซึ่งข้อมูล  

ร่องรอยนี้จะช่วยให้ท้องถิ่นมีความเข้าใจในภัยที่ต้องเผชิญได้ดีมากขึ้น และ

สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ต่อเนื่องไปต่อไป 

๏การจัดการเรื่องของบริจาค

ภายหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไป เราจะพบปัญหาหลักประการหนึ่ง  

ที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ นั่นคือปัญหาการจัดการกับสิ่งของและเงินบริจาค 

โดยปัญหามีทั้งในมิติของความโปร่งใสในการจัดการแจกจ่ายของและเงิน

บริจาค และมิติของความวุ่นวายไม่เป็นระบบของการแจกจ่ายจนของบริจาค

บางส่วนเน่าเสียและกองรวมกันอยู่อย่างไม่มีใครใส่ใจ ในการดำเนินการ

จัดการกับสิ่งของและเงินบริจาคตรงลงมายังท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือผู้แทนในระดับพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องมีบทบาทในการ

ประสานการแจกจ่าย ด้วยการที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ 

ต้องทำหน้าที่เสมือนจุดศูนย์กลางของการจัดเก็บและแจกจ่าย ผ่านไปยัง  

ผู้แทนพื้นที่ในการกระจายสู่ครัวเรือนต่อไป หากเป็นกังวลในประเด็นของ

ความเสมอภาคและทั่วถึง ให้จัดกำลังอาสาสมัครร่วมไปกับการแจกจ่าย เพื่อ

ช่วยให้มีการตรวจสอบไปในตัว 
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๏การสร้างชุมชนสามารถฟื้นคืนจากภัย

เป้าหมายสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการภัยพิบัติ

ในพื้นที่ คือ การสร้างให้ชุมชนมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ พร้อม

รับมือภัยพิบัต ิและจัดการตนเองให้ฟื้นคืนจากผลกระทบของภัยได้อย่าง

รวดเร็ว ทั้งนี้ต้องอาศัยเครื่องมือที่กล่าวมาในทุกขั้นตอน และหลักการพัฒนา

ขีดความสามารถที่นำเสนอในส่วนถัดไป 

 

การเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการภัยพิบัติ



ส่วนที่

การเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการภัยพิบัติ

�





การพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการ

กับวิกฤตการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่

ซั บซ้ อน ต้ อ งอาศั ยการพัฒนาศั กยภาพของ  

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ 

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่นทุกภาคส่วน และการ

วางระบบสารสนเทศการสื่อสารหลักและรอง โดยที่

การเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ ดังกล่าว ต้อง

อาศัยการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจระหว่าง

หน่วยงานในระดับท้องถิ่นทุกภาคส่วน รวมทั้งความ

ช่วยเหลือที่จะมาจากหน่วยงานจากภายนอกท้องถิ่น

ด้วย เพราะในการปฏิบัติการนั้นต้องอาศัยหน่วยงาน

หลายๆ หน่วยร่วมกัน สืบเนื่องจากคุณลักษณะของ

สถานการณ์ฉุก เฉินที่ เป็นแบบไม่คงที่ และส่ ง  

ผลกระทบอย่างไม่แน่นอน จึงทำให้ความเสียหายที่

เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขยายตัวออกไป

ในระดับพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งกระทบต่อผู้คนจำนวน

มาก และบางครั้งภาวะฉุกเฉินได้ถูกประกาศโดย

ผ่านอำนาจหน้าที่ของหลายหน่วยงาน ดังนั้น จึงเป็น

ที่เห็นได้ว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญ

สถานการณ์ฉุกเฉินจำนวนหลายหน่วยงาน ได้ลงไป

อยู่ในพื้นที่เวลามีเหตุการณ์ และทำให้บางครั้งยาก

ต่อการบอกได้ว่า อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

อยู่ที่ใครหรือตำแหน่งใดในการทำงานร่วมกันหลาย

หน่วยงาน ในการนี้การที่จะสามารถทำให้หน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์วิกฤติทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้

ขอบเขตงานที่มากมาย และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยการ

ทำงานดังกล่าวต้องทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด รวมทั้งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น

ภัยคุกคามต่อชีวิตของประชาชน การปฏิบัติการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินต้อง

มีช่องทางและอุปกรณ์การสื่อสารที่สามารถสร้างประสิทธิผล เพื่อจะได้ให้  

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนติดต่อกันได้และได้รับข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติ อีกทั้งการใช้ข้อมูลร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ก็เป็นส่วนสำคัญ ไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเท่านั้น แต่การ

ดำเนินการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในช่วงการอบรมและการเรียนรู้ทักษะ  

เพิ่มเติม นอกจากนั้น การสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการมีคำสั่งที่ชัดเจน

เกี่ยวกับกระบวนการในการการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทำให้หน่วยงาน

หลายๆหน่วยที่มาร่วมมือกันทำงานสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่

เกิดความผิดพลาดขึ้น อันเป็นผลให้ปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนยงัดำเนนิตอ่ไปไดเ้ปน็อยา่งด ีทัง้นีต้อ้งอาศยัหลกัการในการปฏบิตังิาน

ในภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตที่ต้องการความรวดเร็ว และแม่นยำถูกต้อง 

ควบคู่ไปกับหลักของการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติที่ครบวงจร 

1.1หลักการบริหารภาวะวิกฤติ

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตอบสนองต่อภาวการณ์วิกฤตหรือ

ฉุกเฉินนั้น จะต้องมีหลักในการทำงานดังนี้ 

 1.1.1  หลักความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้านทุกภัยทุกผลกระทบ

(Comprehensive) ซึง่ภายใตห้ลกัการนีน้ัน้ หนว่ยงานทอ้งถิน่ 

จะต้องมีความรอบรู้และกว้างขวางในเนื้อหาของงานด้าน  

ภัยพิบัติ เพราะจะต้องคำนึงถึงบริบททั้งทางกายภาพพื้นที่และ

ความสามารถของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งต้องรู้จักผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในพื้นที่ รู้จักชุมชนและความอ่อนไหวหรือจุดอ่อน
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ด้านต่างๆ และที่สำคัญคือมีความตระหนักถึงภัยต่อเนื่องของ

ภัยหลักที่สามารถเกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆ แก่

พื้นที่ 

 1.1.2  หลักการคาดการณ์ล่วงหน้า(Progressive) เป็นหลักใน

การคิดที่สืบเนื่องต่อจากหลักความครบถ้วน เพราะในความ

รับผิดชอบของการเป็นผู้จัดการสถานการณ์ท้องถิ่นนั้น ต้องมี

ความสามารถในการคาดการณ์เหตุการณ์ว่า พื้นที่ของตนนั้น

ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร มีมาตรการใดที่จะช่วยให้สามารถ

รับมือกับภัยพิบัติได้ดีขึ้น และรวมถึงการวางแนวทางของการ

ช่วยให้ชุมชนฟื้นคืนจากภัยได้อย่างรวดเร็ว 

 1.1.3  หลักการขับเคลื่อนด้วยคำนึงถึงความเสี่ยง(RiskDriven)

เป็นหลักการที่สำคัญมากหลักการหนึ่ ง ในการเริ่มต้น

กระบวนการจัดการ เพราะท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้น มีความ

แตกต่างในด้านกายภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ

ระดับของความเสี่ยงต่อภัยประเภทต่างๆ รวมถึงศักยภาพของ

พื้นที่ในการรับมือต่อภัยพิบัติ ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์และ

ออกแบบมาตรการการรับมือนั้น จะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะ 

ทรัพยากร และจุดอ่อนของชุมชนแตละชุมชน ที่อาจส่งผลให้

ประสิทธิผลของมาตรการการจัดการกับความเสี่ยงต่อภัยนั้นๆ

ลดลงได้  

 1.1.4  หลักการบูรณาการทุกภาคส่วน(Integration) หลักการนี้

เป็นหลักการพื้นฐานในการจัดการภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็น

สถานการณ์ที่มีขอบเขตอยู่ ในพื้นที่ที่ จำกัด หรือแม้แต่

สถานการณ์ที่พื้นที่ขยายวงกว้างขึ้น นั่นคือ การผู้ที่บัญชาการ

และหน่วยงานหลักในพื้นที่ต้องมีความสามารถในการระบุ 

และรวบรวมหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ในการจัดการให้
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สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพราะนั่นหมายถึง 

การทราบถึงกำลังหลักและกองหนุน รวมทั้งทรัพยากร และ

ยังหมายความรวมถึงการได้ความร่วมมือจากชุมชนและ

ประชาชนหรือแม้แต่อาสาสมัครต่างๆ ที่สามารถเข้าสนับสนุน

การปฏิบัติการ 

 1.1.5  หลักการประสานสอดคล้อง(Coordination) สืบเนื่องจาก

หลักการบูรณาการที่ต้องระบุและรวบรวมทรัพยากรต่างๆ ใน

การจัดการภัยพิบัติ หากแต่การรวบรวมหน่วยงานหรือ

บุคคลากรจำนวนมากนั้น จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด   

หากไม่มีการวางรูปแบบการประสานงานและความร่วมมือ   

ว่าหน่วยหลักจะปฏิบัติเนื้องานใด หน่วยสนับสนุนที่ระบุไว้จะ

ปฏิบัติเนื้องานสนับสนุนใด และหากมีหน่วยงานเพิ่มเติมที่  

เพ่งระบุได้จากสถานการณ์ จะมอบหมายงานและการ  

เชื่อมโยงอย่างไร 

 1.1.6  หลักความร่วมมือรวมใจ(Collaboration) ซึ่งหลักการนี้

เป็นความพิเศษของการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะที่ผู้บริหาร

เหตุการณ์ต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่กว้างขวางและ

จริงใจระหว่างบุคคลและองค์การต่างๆ เพื่อให้เกิดความ  

เชือ่มัน่ สนบัสนนุบรรยากาศการทำงานเปน็ทมี สรา้งฉนัทามต ิ

แ ล ะส่ ง เ ส ริ ม ก า รติ ดต่ อ สื่ อ ส า รซึ่ ง กั น แล ะกั น อย่ า ง  

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในการจัดการภัยพิบัตินั้น เป็นการ

ทำงานในภาวะที่มีการบีบคั้นของเวลา ความปลอดภัย และ

การรักษาชีวิตของผู้อื่น ซึ่งทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้นั้น

ต้องการระดับของความเชื่อมั่นต่อทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างสูง 

ทั้งในด้านความสามารถ ความชำนาญงาน และการให้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที  
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 1.1.7 หลักความเป็นมืออาชีพ(Professional) เป็นหลักการที่เป็น

เสมือนหลักประกันของผู้ปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติว่ามีความ

สามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีความตระหนักใน

ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ ว่าต้องมีการศึกษาหาความรู้

เกี่ยวกับภัยพิบัติและวิธีการในการทำงาน ต้องมีความเข้าใจ

และทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการใช้ระเบียบ

ต่างๆ รวมถึงต้องมีการฝึกฝนตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

อย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 1.1.8  หลกัความยดืหยุน่(Flexible) เป็นหลักการที่ต้องการกระตุ้น

เตือนให้ผู้บริหารเหตุการณ์ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของ

สถานการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น   

จึงต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา

ท้าทายต่างๆ ซึ่ งมักจะเกิดขึ้นหลั ง เหตุการณ์ภัยพิบัติ 

เนื่องจากแนวทางปฏิบัติซึ่งกำหนดไว้เดิมอาจไม่เพียงพอ

สำหรับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ การแสวงหาความรู้ การ

ฝึกฝน และการปรับปรุงตนเองตามหลักความเป็นมืออาชีพจะ

ช่วยเพิ่มศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ และปรับตัวตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้  

ศูนย์กลางของระบบการตอบสนองภาวะฉุกเฉินที่มีความสามารถใน

การปรับตัวเองต่อสถานการณ์ได้นั้น จะต้องอาศัยชุมชนท้องถิ่นซึ่งสัมผัสได้

ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ ตัวแสดงท้องถิ่นอยู่ใกล้และคุ้นเคยกับพื้นที่ฉุกเฉิน

มากกว่า ทำให้เป็นตัวแสดงที่สำคัญต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ในการ

บรรเทาภัยหากได้รับข้อมูลและการฝึกอบรมในการดำเนินการตามขั้นตอน

ของการตอบสนองภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้และความร่วมมือ

ของตัวแสดงช่วยในการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่มี

ประสิทธิภาพ การสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นระหว่างชุมชนท้องถิ่น
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และหน่วยงานด้านภาวะฉุกเฉินทำให้แนวความคิดพื้นฐานของชุมชน  

ที่สามารถรับมือและฟื้นคืนจากภัยพิบัติเข้มแข็งขึ้นซึ่งได้รับการกล่าวถึงอย่าง  

กว้างขวางในแวดวงการจัดการภัยพิบัติ ว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกัน

ความเสี่ยงสำหรับภัยพิบัติและวิกฤติการณ์ขนาดใหญ่ในชุมชนท้องถิ่นได้ และ

บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินควรจะทำความเข้าใจพลวัตรของ  

ท้องถิ่น ซึ่งสามารถทำให้กิจกรรมการตอบสนองภาวะฉุกเฉินได้ทันเวลา 

อย่างไรก็ตาม การตอบสนองภาวะฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานที่มี

ประสิทธิภาพนั้นต้องใส่ใจเรื่องของการบริหารจัดการที่ต้องพึ่งพาความจำเป็น

ของความร่วมมือของระดับการปกครองที่หลากหลายระหว่างตัวแสดงต่างๆ 

ด้วยไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐบาลหรือไม่ใช่ก็ตาม ระบบการปรับตัวของ

ตนเองบริหารจัดการได้จากหัวหน้าจากหน่วยงานระดับชาติผ่านระดับปฏิบัติ

การของตัวแสดงและชุมชนระดับท้องถิ่น ซึ่งทุกหน่วยงานต่างเข้าใจระบบการ

จัดการด้วยระบบบัญชาการสถานการณ์ที่มีเอกภาพ และมีการจัดการในด้าน

การประสานงานร่วมด้วยหลักประสิทธิภาพร่วมกัน    

1.2หลักการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ

 1.2.1  ศักยภาพของหน่วยงานเดี่ยว(SingleUnit) ขึ้นอยู่กับ  

องค์ประกอบทางด้านเทคนิคและสังคม (Socio-Technical 

Component) ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ (ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตามมิติของปัจจัย) ดังนี้   

      1) มติทิางดา้นของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคนคิ(Technical

Infrastructure) หมายความถึงองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ 

เครื่องมือ สถานที่ การขนส่ง การอำนวยความสะดวก 

แหล่งทรัพยากร การสื่อสาร และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งล้วน

แล้วแต่ต้องมีการจัดระบบสำรองของโครงสร้างเหล่านี้  

ไว้ด้วย อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงความสำคัญของการ
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ประเมินความเสี่ยง และการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับความ

เสี่ยงและการปฏิบัติการที่จะสนับสนุนให้ชุมชน การ

กำหนดคุณลักษณะ (รหัส) ของอาคาร และการสำรวจ

โครงสร้าง เพราะองค์ประกอบนี้ส่งผลต่อการบริหาร

จัดการในเชิงโครงร้างทั้งสิ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่และชุมชน

มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องภัยในพื้นที่ ความเสี่ยง

ต่อภัยต่างๆ ของพื้นที่ รวมทั้งต้องรู้ว่าโครงสร้างพื้นฐาน

ตา่งๆ อยูท่ีไ่หน ใครเปน็ผูจ้ดัสรร ทีป่ลอดภยัอยูท่ีต่ำแหนง่ใด 

และโครงสร้างนั้นๆ มีความพร้อมมากแค่ไหน 

 2)  มิติทางด้านความยืดหยุ่นองค์การ(Organizational

Flexibility) คือความสามารถที่ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีทักษะในการปฏิบัติงานที่มาก

ขึ้น และสามารถลดสภาพความซับซ้อนในสภาพแวดล้อม

จากหน้าที่ และวิธีการทำงานที่แตกต่างระหว่างองค์การที่มี

ส่วนร่วม การจะสร้างความยืดหยุ่นขององค์การนั้น ต้องมี

การดูที่องค์ประกอบเชิงสถาบัน อันได้แก ่กฎหมายและ

ระเบียบต่างๆ ด้วย เพราะเป็นข้อกำหนดและกำกับ

แนวทางในการทำงาน ซึ่งหมายรวมถึงการเปิดช่องให้

สามารถมีการปรับแนวทางการทำงาน หากมีสถานการณ์  

ที่มีการเปลี่ยนแปลง และทำให้เกิดการสร้างสรรค์แนวทาง

ใหม่ๆ การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นี้ เป็นคุณลักษณะของความ  

ยืดหยุ่นขององค์การ เช่นเดียวกันกับการประสานงาน การ

แลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนทรัพยากร และการ

ทำงานข้ามขอบเขตของตนร่วมกัน ทั้งนี้ยังรวมถึงการ

เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้กับเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ และชุมชน เนื่องจากการที่ปัจเจกบุคคล หรือ
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องค์การได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ และเรียนรู้ความรู้

ใหม่ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานนั้น จะช่วยให้มีความ

สามารถในการเลือกใช้วิธีการและแนวทางต่างๆ ในการ

ตอบสนองต่อสถานการณ์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ได้ดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

และทำให้องค์การมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่มากและ  

ดีขึ้นด้วย 

      3) มิติทางด้านการเปิดกว้างทางวัฒนธรรม (Cultura l 

Openness) อันได้แก่ ความเต็มใจที่จะยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง การปรับปรุงการทำงาน การแก้ไขข้อ  

ผิดพลาด การเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการทำงาน และการ

แก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ

ยอมรับในการวิพากษ์วิจารณ์และแก้ไข และการมีค่านิยม

และเป้าหมายร่วมกัน และเต็มใจที่จะทำงาน ถือเป็น  

ค่านิยมในระดับสูงของการปฏิบัติการและกระบวนการ  

ขั้นตอนในการดำเนินงานร่วมกัน ของหน่วยงานระดับ  

ท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติหรือส่วนกลาง และจากทุก  

ภาคส่วนที่เผชิญหน้ากับภัยต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันต่อเป้าหมายหลักในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

ตารางที่1

แสดงมิติทางด้านสังคมและเทคนิคขององค์การบริหารจัดการภัยพิบัติ

ความยดืหยุน่ขององคก์าร

(OrganizationalFlexibility)

โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคนคิ

(TechnicalInfrastructure)

การเปดิทางวฒันธรรม

(CulturalOpenness)

การมีกฎหมายระดับชาติใน

ก า ร ก ำหนดทิ ศ ท า ง แ ล ะ

อำนาจหน้าที่ 

การประเมินความเสี่ยง ค่านิยมร่วมกัน 
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ความยดืหยุน่ขององคก์าร

(OrganizationalFlexibility)

โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคนคิ

(TechnicalInfrastructure)

การเปดิทางวฒันธรรม

(CulturalOpenness)

มีระเบียบปฏิบัติ เฉพาะใน

การจัดการภัยพิบัติที่เอื้อต่อ

การดำเนินการ 

การกำหนดรหัสอาคาร 

สิ่งปลูกสร้าง 

การยอมรับเป้าหมายร่วมกัน 

แผนการปฏิ บั ติ ง านแบบ

บูรณาการทั้งในระดับท้องถิ่น

และทุกๆ ระดับ 

การสำรวจโครงสร้าง เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล

ที่จำเป็นต่อกัน 

การสั่งการและ 

การประสานงาน 

การสร้างทางเลือกของการ

ติดต่อสื่อสาร 

ยอมรับข้อมูลใหม่ๆ 

การประสานงานขององค์การ

กับชุมชน 

จั ด ใ ห้ มี สิ่ ง อ ำ น ว ย ค ว า ม

สะดวกหลัก 

เปิดรับวิธีการใหม่ๆ 

การประสานงานระหว่ าง

องค์การ 

จั ด ใ ห้ มี สิ่ ง อ ำ น ว ย ค ว า ม

สะดวกสำรอง 

เต็มใจที่จะทบทวนการปฏิบัติ

งานและผลงานที่ผ่านมา 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ

หลายทางระหว่างองค์การ 

อุปกรณ์พิเศษที่จำเป็นต่อการ

ปฏิบัติการ 

เต็มใจที่จะยอมรับและแก้ไข

ข้อผิดพลาด 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ

หลายทางข้ามภาคส่วน 

การจัดให้มีระบบการปฏิบัติ

งานและการสื่อสารสำรองใน

ภาวะฉุกเฉิน 

เต็มใจที่จะรับผิดชอบงานและ

แก้ไขความขัดแย้ง 

หัวหน้างานหรือผู้บริหารได้

รั บ ก า รฝึ ก ฝน ให้ มี ค ว าม

ชำนาญ 

คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน

และรายละเอียดทางเทคนิค

ต่างๆ 

เต็มใจที่จะบริการสาธารณะ 

บุคลากรได้รับการฝึกฝนให้มี

ความชำนาญ 

การสนับสนุนทางโครงสร้าง

และเทคนิคอื่นๆ 

รู้จักการพัฒนาตัวเองและ

องค์การอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Kamolvej, T. (2005). The Integration of Intergovernmental 
Coordination and Information Management in Response to Immediate Crises.  
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 1.2.2 กระบวนการเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐ เป็น

กระบวนการหาความเหมาะสมในระดับของอำนาจหน้าที่ 

ผ่ านกระบวนการบริ หารจั ดการของการปฏิบั ติ ก าร

สถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งวิธีการนี้ไม่ใช่

แต่เฉพาะเตรียมให้หน่วยต่างๆ ทำงานร่วมกันเท่านั้น หากแต่

เพื่อเหตุผลสำหรับการสร้างความสมดุลระหว่างการควบคุม-

สั่งการ และการกระจายอำนาจ ซึ่งความคิดเกี่ยวกับการ

กระจายอำนาจและการมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่องค์กรบริหาร

ท้องถิ่นนั้น ตั้งอยู่บนค่านิยมที่ว่าในปฏิบัติการการบริหาร

จัดการภัยพิบัตินั้น อยู่บนเงื่อนไขของพื้นที่ ซึ่งจะมอบอำนาจ

ให้ท้องถิ่นในการควบคุมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เพราะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในท้องที่ที่ เกิด ในการนี ้  

หน่วยงานภาครัฐพยายามนำความคิดในเรื่องการกระจาย

อำนาจ ความร่วมมือในระดับรากหญ้าและการให้อำนาจ

ประชาชนไปปฏิบัติมานำมากกว่าการยึดติดรูปแบบของการ

ควบคุมสั่งการและการรวมศูนย์อำนาจ ดังนั้น ปฏิบัติการ

เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถกระทำได้หากสามารถจัด

โครงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม ตามที่การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติ  

ยังคงไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว ดังนั้น การจะทำให้การ

ปฏิบัติการเผชิญวิกฤตการณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำเป็น

ต้องให้หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนซึ่ งกันและกันอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชากรที่ได้รับผลกระทบ

และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเอง และช่วยให้สถาบันชุมชน

ในการบริหารจัดการภัยพิบัติสามารถพัฒนาได้ 

 1.2.3 เครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ   

ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานไมส่ามารถทำงานไดโ้ดยปราศจาก 
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ความเชื่อมโยง ที่ถูกสร้างจากระบบสารสนเทศและการติดต่อ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจใดๆ ภายใต้ความกดดัน

จากข้อจำกัดด้านเวลาและภัยที่คุกคามต่อชีวิตประชาชนนั้น 

จำเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการสนับสนุนหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการพิจารณาถึงการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการนี้ 

ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ต้องถูกบูรณาการให้อยู่ในฐาน

ข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ

ใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ร่วมกันเมื่อมีความจำเป็น มีคำกล่าวที่ว่า 

ข้อมูลที่ดีที่สุดยังไม่สามารถช่วยสนับสนุนองค์การได้หาก

ปราศจากระบบและการบริหารจัดการการติดต่อสื่อสารที่ดี 

ระบบการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการช่วยให้

เกิดการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยง และการหมุนเวียนของข้อมูล

ข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสาร

ระหว่างหน่วยงานสู่สาธารณะ ในการเก็บรวบรวมปฏิบัติการ

ตา่งๆ ทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกนั เพราะภายใตก้ารขยายของพืน้ที ่

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น ระยะห่างทางภูมิศาสตร์

ระหว่างหน่วยปฏิบัติการ และความเสียหายของพื้นที่ ทำให้

การเข้าถึงการติดต่อสื่อสารยากลำบาก และเป็นอุปสรรคต่อ

ปฏิบัติการการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องมีความร่วมมือ 

อีกทั้งการที่หน่วยงานหลายหน่วยที่มีภารกิจหน้าที่หลาก  

หลายจะมีส่วนในการเพิ่มความสลับซับซ้อนในการติดตาม

การทำงานของแต่ละหน่วยและตรวจสอบการปฏิบัติการ

ทั้งหมด มีตัวอย่างที่สภาวะทางกายภาพถูกทำลายที่เห็นได้

ชัดเจนคือ การที่คลื่นสึนามิเป็นสาเหตุให้ระบบโครงสร้าง  

พื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน อาคาร ไฟฟ้าและการสื่อสาร

ทั้งหมดที่จังหวัดพังงาล่ม ทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับการ

ปฏิบัติการเผชิญกับการจัดการภัยพิบัติ และยากยิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อต้องปฏิบัติงานในเงื่อนไขของเวลาที่เป็นสถานการณ์
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ฉุกเฉิน จึงเป็นสาเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน

บริเวณที่เกิดเหตุไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้ในทาง

กายภาพ อันเนื่องจากความห่างไกลและความเสียหายของ

สถานการณ์ ทั้งนี้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารจำเป็นต้องได้

รับการวางโครงสร้างที่ดี และควรมีการออกแบบด้วยความรู้  

ที่ว่า สถานีติดต่อสื่อสารหลายสถานีสามารถถูกทำลายและ

ทำให้เสียหายได้ การสร้างทางเลือกสำรองสำหรับระบบข้อมูล

และการติดต่อสื่อสารในเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่หน่วยงานที่มี

ภารกิจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวต้องเผชิญความยากลำบากที่คาด

ไม่ถึงดังกล่าว 

 1.2.4 การสรา้งเครอืชา่ยทางสงัคมของชมุชนสามารถฟืน้คนืจากภยั

คือนอกจากเรื่องความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ

ทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการข้อมูล

ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผลแล้ว เครือข่าย

ชุมชนเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายการปฏิบัติการที่สำคัญ
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มาก เพราะในเรื่องดังกล่าวหากคนในท้องถิ่นได้รับการให้

ความรู้ ทไความเข้าใจ และฝึกอบรมอย่างดี ก็สามารถ

พิ จ ารณาได้ ว่ าคนท้ อ งถิ่ นคื อ เ จ้ าหน้ าที่ ใ นการ เผชิญ

สถานการณ์ฉุกเฉินที่อยู่แนวหน้า เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้อยู่

ติดกับพื้นที่ รวมทั้งมีประสบการณ์ความชำนาญในพื้นที่   

ดังนั้นการเผชิญต่อภาวะการณ์ฉุกเฉินโดยได้รับข้อมูลที่ดี   

จะทำให้เครือข่ายชุมชนดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ

ช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้น และลดระดับ

ความรุนแรงได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการซื้อเวลาให้เจ้าหน้าที่  

ที่เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย   

มีทักษะความชำนาญ และเหมาะสมกว่ามาถึงเพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไป ตัวแทนและอาสาสมัครชุมชนก็สามารถเป็น  

เจ้าหน้าที่ ในท้องถิ่นได้ดี เนื่องจากได้รับการยอมรับจาก

ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการอพยพและกฏต่างๆ สำหรับการ

เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถมอบให้ตัวแทนและอาสา

สมัครชุมชนเป็นผู้ดูแลได ้นอกจากนี้ความรู้ของสมาชิกของ

ชุมชนจะสามารถช่วยการปฏิบัติการด้านการค้นหาและช่วย

ชีวิตแก่ศูนย์ควบคุม ในการหลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อนใน

การเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะเป็นการสูญเสียกำลังคน

และทรัพยากรโดยใช่ เหตุ ทั้ งนี้ เครือข่ายชุมชนยังช่วย  

เชื่ อมโยงพื้นที่ เล็กๆ เข้ าด้วยกันโดยปราศจากการใช้

ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยในการบริหารจัดการในบริเวณพื้นที่  

ที่ซับซ้อน ในการมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนจะได้

เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งพวกเขาอาจเผชิญ รวมทั้งจะได้

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน

เพื่อสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองต่อไป ในเหตุการณ์ที่เกิดความ

หายนะอย่างใหญ่หลวงนั้น คนมีแนวโน้มที่จะมีกระบวนการ

ในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบที่น้อยมาก ดังนั้น การที่จะมี
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การตัดสินใจที่ดีจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐาน และ

ศักยภาพในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่หลากหลายและ

ผลลัพธ์ที่ ไม่อาจคาดการณ์ได้ ในการนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่  

เจ้าหน้าที่ที่เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินใช้ร่วมกันผ่านทางการ

บริการจัดการฐานข้อมูลและระบบการติดต่อสื่อสาร ควรจะมี

การจัดทำไว้ให้สาธารณะด้วย สำหรับให้ความรู้ต่อชุมชน  

เกี่ยวกับความเสี่ยงที่พวกเขาอาจเผชิญ การฝึกซ้อมปฏิบัติ

การในสถานการณ์จำลองจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน

การกระตุ้นเจ้าหน้าที่ที่เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินและชุมชน

ต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิบัตการต่างๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กันและกันด้วย  

 1.2.5 การสรา้งการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและปรบัตวัตอ่สถานการณไ์ด้

ในการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของ  

เครอืขา่ยทัง้หมด ในการทำหนา้ทีอ่ยา่งเปน็ระบบและรว่มมอืกนั 

ในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินนั้น ต้องอาศัยระดับของความ

สามารถในการปรับตัวและสภาพแวดล้อมที่เป็นการเรียนรู้

ด้วยตนเอง เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารข้อมูลต้องง่ายต่อผู้ใช้ 

คู่มือการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน แผนที่อพยพ คำแนะนำ 

และสัญลักษณ์บริเวณต่างๆ ต้องเข้าถึงได้ง่ายและอยู่ใน  

รูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจและปฏิบัติตาม ความรู้และข้อมูล

ต้องสื่อสารสู่หน่วยงานด้านภาวะฉุกเฉินและสาธารณชน  

ทั่วไปในแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ 

นอกจากนี้กระบวนการนี้ยังต้องอาศัยบุคลากรที่ทำงานเกี่ยว

กับภาวะฉุกเฉินและชุมชนท้องถิ่นในการเรียนรู้และปรับตัว

ผ่านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหน่วยงานระดับจังหวัดต้องให้ความรู้

ประชาชนท้องถิ่นเกี่ยวกับความเสี่ยงของภัยพิบัติและทักษะ

การรอดชี วิ ต นอกจากนี้ บุ คลากรที่ ท ำ ง าน เกี่ ย วกั บ
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ภาวะฉุกเฉินเรียนรู้จากชุมชนในการบริหารจัดการอย่างเป็น

ระบบในการอพยพและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน   

หน่วยงานด้านภาวะฉุกเฉินต่างๆ สร้างความสัมพันธ์และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ผ่านโครงการสร้างความรู้ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการได้จัดหา  

เครื่องมือและหนังสือแบบพกพาสำหรับโรงเรียนในการให้

ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับอันตรายดังกล่าว ในขณะที่เด็กเรียนรู้

และแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับความ

เสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการฝึกซ้อมช่วยทุกกลุ่มในการตอบสนอง

ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยและสามารถตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ได้โดยรวดเร็ว และเป็นการค้นหาข้อบกพร่อง

หรือช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนาให้การตอบสนองต่อภัย

ดีขึ้น เช่น ภาษาที่ใช้ในข้อความแจ้งเตือนต้องดัดแปลงให้ง่าย

ต่อประชาชนในท้องถิ่น ระดับเสียงสัญญาณและการกระจาย

เสียงต้องคำนวณจากระดับความเร็วลมและเสียงรบกวนจาก

สถานการณ์อื่นๆ ที่อาจขัดขวางการติดต่อสื่อสารได้ การ

อพยพอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ หน่วยแพทย์

จำเป็นต้องประจำจุดที่สำคัญในพื้นที่ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดและ

ในที่หลบภัย โรงแรมต้องให้คู่มือสำหรับการแยกแยะสัญญาณ

เตือนและสัญญาณของเหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ โดย

เฉพาะภัยที่มีการตอบสนองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่น 

ภัยจากไฟไหม้ และภัยจากสึนามิ ทีมรักษาความปลอดภัย

ของตำรวจและทหารจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมในการ

รักษาทรัพย์สินท่ามกลางน้ำที่ไหลมาและพื้นที่ปลอดภัย   

ทีมต้องสามารถทำหน้าที่และตัดสินใจในสถานการณ์ที่คุกคาม

ชีวิตและความปลอดภัยได้ การมีระบบการแจ้งเตือนที่มี

ประสิทธิภาพไม่ได้ขจัดภัยพิบัติให้หมดไป การตอบสนองต่อ
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ภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพโดยผู้ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

เฉพาะรายและการปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่

จัดการกับสถานการณ์ได้และกลับสู่ปกติเป็นสิ่ งจำเป็น 

ปัจเจกบุคคลแต่ละคนต้องสามารถปรับตัวและช่วยตัวเองและ

ช่วยกันเองก่อนความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จะเข้ามาถึง 

ความสามารถในการปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการตอบสนอง

และการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน อันจะส่งผลให้ท้องถิ่นเอง

นั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ และบรรเทาการขยายผลของ

เหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นๆ สู่การเกิดภัยพิบัติในวงกว้างต่อไป    
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ส่งท้าย...

บาดแผลที่เกิดจากภัยพิบัตินั้น ทำให้ตระหนักรู้ได้ว่า มนุษย์โลกยังไม่

สามารถบังคับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งได้ก่อให้เกิดความหวาดกลัวและ

เสยีหายทัง้ในระดบัประชาชน ชมุชน ประเทศ และสงัคมโดยรวม การเกดิขึน้ 

ของภัยพิบัติทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นในระยะที่ผ่านมา ล้วนแต่  

เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายและผลกระทบที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

กระจายผลกระทบสู่ชุมชน เป็นผลให้เกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วต่อ

โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร ทรัพย์สินและการสูญเสีย

ชีวิต สุขภาพและอาชีพ ความถี่และความรุนแรงที่มากขึ้นของภัยพิบัติต่างๆ 

ก่อให้เกิดการเพิ่มความใส่ใจในความจำเป็นในการเตรียมพร้อม การบรรเทา

ความรุนแรง และการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์เหล่านั้น 

เพราะทุกๆ ประเทศต่างตระหนักดีว่า ประชาชนของตนนั้นเป็นผู้เผชิญภัย

เหล่านี้เป็นลำดับแรก ก่อนที่ความช่วยเหลือใดๆ จะสามารถเข้าไปถึง อีกทั้ง

ไม่มีรัฐบาลใดมีความสามารถในการย้ายถิ่นฐานของประชาชนและกิจกรรม

ต่างๆ ออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องหันมาอาศัยการเผยแพร่

องค์ความรู้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับบุคคลต่างๆ ใน

สังคม เพราะในภาวะฉุกเฉินที่วิกฤต ประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติต้องสามารถ  

ช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยในเบื้องต้น และจำเป็นต้องมีหน่วยงานหลาย  

หน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง ในการทำหน้าที่อย่างทันท่วงทีต่อการทำให้เหตุการณ์กลับสู่

สภาวะปกติโดยเร็ว ถึงเวลาที่ประชาชนทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ให้ทั้งคุณและโทษ และเตรียมพร้อมที่จะปรับตัว  

ต่อผลที่จะตามมา ซึ่ง ณ วันนี้คือ“ภัยพิบัติ” ที่คนไทยเริ่มจะ“คุ้นเคย”... 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การศึกษา 

ปริญญาเอก   การบริหารสาธารณะและนโยบาย  

   คณะการบริหารสาธารณะและการต่างประเทศ     

   มหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกา  

ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารและการจัดการสาธารณะ  

      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดา  

      สหรัฐอเมริกา  

ปริญญาโท   การบริหารสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ปริญญาตรี   คณะรัฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาบริหารรัฐกิจ  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

WorkExperience
อาจารยป์ระจำคณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สาขาบรหิารรฐักจิ 
วิชาที่สอน (หลักสูตรภาษาไทย): การบริหารการจัดการภัยพิบัติ, ความ
ซับซ้อนและเครือข่ ายสั งคมในการบริหารสาธารณะ, นโยบาย
สาธารณะ, การวิจัยทางสังคมศาสตร์, การวางแผนองค์การและการบริหาร
กลยุทธ์ Courses conducted in English: Social Sciences in the 
Changing World, Public Policy and Public Management in a Global 
Context, Publ ic Pol icy Analysis, Internat ional Pol icy and 
International Management, International Environment and   
Disaster Policy and Management  

ผู้บริหารการตลาด บริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการ จำกัด  
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ConsultingExperience

อาจารย์พิเศษและผู้ประเมินผลโครงการต่อต้านการก่อการร้าย กระทรวง

ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกา  

ผู้บรรยายพิเศษด้านระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและการบริหารจัดการการ

เตือนภัย โครงการความร่วมมือการเตือนภัยสึนามิ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

เอเซีย ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  

ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ โครงการการสร้างองค์ความรู้

ชุมชน ภายใต้ความช่วยเหลือรัฐบาลเบลเยียม โดย UNESCO/IOC  

ที่ปรึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMQA) และการวางแผน

ยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน  

ที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย ในการประชุมภัยพิบัติโลก กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์  

ที่ปรึกษาการประเมินกองทุน บริษัทThai Rating Information Service 

(TRIS)  

ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมโครงการ ระบบการเตือนภัยเร่งด่วนสึนามิ 

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยหน่วยงาน 

USAID-NOAA-USFSและรัฐบาลไทย  

ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ศูนย์เตือน

ภัยพิบัติแห่งชาติ ประเทศไทย  

ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ศูนย์ภัย

พิบัติแปซิฟิก มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา  

AdministrativeandCommunityExperience  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

คณะกรรมการหลักสูตรสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผู้แทนสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

คณะกรรมการบริหาร โครงการปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ภาคภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

คณะกรรมการบริหาร โครงการปริญญาโทผู้บริหาร การบริหารจัดการ

สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

Awards

and Grants 2006 National Science Foundation (NSF), USA. GSR 

Grant on Exploratory Workshop, Sensor Network and Socio-

Technical Components in Tsunami Response: Comparative 

Perspective of Indonesia, India, Sri Lanka, and Thailand.  

2005 World Bank; Provention Consortium Grant: Interagency 

Management and Information Technology in Thailand Emergency 

Management.  

2005 USIS, University of Pittsburgh and Pacific Disaster Center, 

Hawaii field research grant on tsunami assessment in Southern 

Thailand and Aceh, Indonesia.  

2000 Fulbright Scholarship, PhD. in Public Administration, 

University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA.  

1994 First Class Honors, BA. In Political Science, Thammasat 

University Bangkok, Thailand.  

1990 Award of Honors of Her Royal Highness Crown Princess 

Sirinthorn, in recognition of outstanding academic and extra 

curriculum performances. 


