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ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดระนอง (ภัยทำงน�้ำ)

ภยัทางน�า้ จงัหวดัระนอง โดยส�านกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัระนอง ร่วมกับเทศบาลต�าบลปากน�า้

ท่าเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ก�าหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า 

ในพื้นที่จังหวัดระนอง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยท�าการฝึกบนโต๊ะ (Table Tob Exercise : TTX)  

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ศาลากลางจังหวัดระนอง และฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ในวันศุกร์

ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ท่าเทียบเรือศุลกากร (ประภาคาร) หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์ อ�าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ/องค์กรอิสระ และภาคประชาชน จ�านวน  

34 หน่วยงาน มผีูเ้ข้าร่วมการฝึก ประมาณ 350 คน มกีารประชุมหารือ เพ่ือการจัดท�าแผนการตดิต่อส่ือสาร แผนจดัการทรพัยากร 

การประสานและสั่งการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระนอง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการควบคุม สั่งการ การบัญชาการเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุของผู้อ�านวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ

2. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ มีความรู้ ทักษะในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทางน�้า

3. เพื่อการบูรณาการ การบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้าให้หน่วยงานในพื้นที่มีความพร้อม

สถานการณ์จ�าลอง : 09.30 น. เรือโดยสารท่องเที่ยวบรรทุกผู้โดยสาร จ�านวน 10 คน ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือด่านศุลกากร 

ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมืองระนอง มุ่งหน้าสู่เกาะสอง ประเทศเมียนม่า ได้ประสบอุบัติเหตุชนกับเรือโดยสารบรรทุกผู้โดยสาร 20 คน ที่เดินทาง 

กลับจากเกาะสอง สาเหตุจากคลื่นลมแรง และเกิดเพลิงไหม้ที่ห้องเครื่อง เจ้าหน้าที่ประจ�าเรือได้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอยู่บนเรือแต่ไม่สามารถดับได้ 

เพลิงไหม้ขยายลุกลามไปพื้นที่ส่วนอื่นของเรืออย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีได้วิทยุขอความช่วยเหลือยังหน่วยงานต่าง ๆ 191/เทศบาล 

ต�าบลปากน�า้ท่าเรอื/สถานตี�ารวจภูธรปากน�า้/ศนูย์นเรนทร 1669/หน่วยปราบปรามศลุกากรระนอง/ศนูย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเล ไทย- 

เมียนมา ในเบื้องต้นเทศบาลต�าบลปากน�้าท่าเรือได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ต�าบลปากน�้าท่าเรือ มีนายกเทศมนตรีต�าบลปากน�้าท่าเรือ 

เป็นผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ ผู้อ�านวยการท้องถิน่ ได้สัง่การให้ทมีกูภ้ยัของเทศบาลฯ ให้ความช่วยเหลอืโดยเร่งด่วน จดัการจราจรโดยต�ารวจภธูรปากน�า้ 

และแจ้งเทศบาลต�าบลปากน�า้ เพือ่ขอรับการสนบัสนุนเรือดับเพลงิ 1 ล�า และรายงานไปยงันายอ�าเภอเมืองระนองเพ่ือขอรับการสนบัสนนุชดุกูภ้ยัทางน�า้ 

09.45 น. เนือ่งจากสถานการณ์เพลงิไหม้บนเรือโดยสารได้ทวคีวามรุนแรงยิง่ข้ึน ยงัไม่สามารถควบคุมได้ อีกท้ังยงัมผีูป้ระสบภยัทางน�า้

ซึง่ต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน จึงได้ยกระดบัเป็นศนูย์บญัชาการณ์เหตกุารณ์อ�าเภอ ต่อมาทมีกู้ภยัทางน�า้จากมลูนธิริะนองสงเคราะห์/เทศบาล

ต�าบลปากน�้า/ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง/ต�ารวจน�้า/ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเล ไทย-เมียนมา/ด่านศุลกากร/อุทยานแห่ง

ชาติ ล�าน�้ากระบุรีและศูนย์ อปพร.อบต.บางแก้ว ได้เข้ารายงานตัวต่อผู้อ�านวยการท้องถ่ินพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีการคัดแยกผู้บาดเจ็บ 

(บาดเจ็บเล็กน้อย 10 คน บาดเจ็บปานกลาง 12 คน บาดเจ็บหนัก 5 คน และเสียชีวิต 1 ราย) การปฐมพยาบาลและการน�าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 

ต่าง ๆ จากทีม EMS โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลกระบุรี ละอุ่น กะเปอร์ และสุขส�าราญ  เม่ือนายอ�าเภอมาถึง ณ ที่เกิดเหตุ ผู้อ�านวยการ 

ท้องถ่ินได้เข้ารายงานสถานการณ์ และสรปุภารกจิต่อผูอ้�านวยการอ�าเภอ (นายอ�าเภอเมอืงระนอง) ซึง่จากข้อมลูการตรวจสอบรายชือ่พบผู้สูญหาย 2 คน 

10.35 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์) ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ มีการจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ส่วนหน้า จงัหวดัระนอง มกีารยกระดับภยัเป็นภยัระดบั 2 นายอ�าเภอเมอืงระนอง นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั หวัหน้าส�านกังานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัจังหวดัระนอง ได้เข้ารายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลอืในเบือ้งต้น จ�านวนผูเ้สยีชวีติ ผูบ้าดเจบ็ และผูส้ญูหาย ต่อผูอ้�านวยการ 

จังหวัดเพื่ออ�านวยการสั่งการ ผู้อ�านวยการจังหวัดได้ขอก�าลังชุดประดาน�้าจากมูลนิธิระนองสงเคราะห์ จ�านวน 6 คน เข้าท�าการค้นหาผู้สูญหาย 

จนเจอ หน่วยสบืสวนปราบปรามศลุกากรระนองและต�ารวจน�า้ลากเรอืทีเ่สยีหายกลบัเข้าฝ่ัง หลงัจากนัน้ ผูว่้าราชการจงัหวดัได้แถลงข่าวต่อส่ือมวลชน 

12.00 น. สถานการณ์ได้คลี่คลายลงไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองจึงสั่งยุติการฝึก
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กำรประเมินผลกำรฝึก

1. ด้านการบัญชาการเหตุการณ์และการสั่งการ

1.1 การตัง้ศนูย์บญัชาการเหตุการณ์จงัหวัดระนองอยูห่่างจากจุดเกิดอบุตัเิหตทุางน�า้ซ่ึงมเีรอืสปีดโบ๊ทชนกบั 

เรือโดยสารประมาณ 200 เมตร มองเห็นเหตุการณ์ไม่ชัดเจน ท�าให้เป็นอุปสรรคในการสั่งการแก้ไขสถานการณ์ได้

1.2 หน่วยงานที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังขาดการรายงานสถานการณ์ ข้อเท็จจริง

ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เป็นอุปสรรคในการสั่งการและการแก้ไขปัญหา

1.3 เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุขนาดใหญ่ควรจะมีการประสานงานขอความช่วยเหลือในการกู้ชีพกู้ภัยไปยัง

จังหวัดข้างเคียง เช่น จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ

2. ด้านการสื่อสาร (Communication)

2.1 การสือ่สารโดยใช้วทิยสุือ่สารคลืน่ความถีก่ลาง ซึง่จะมเีสยีงรบกวนตลอดเนือ่งจากมผีูใ้ช้เป็นจ�านวนมาก  

ท�าให้การสื่อสารและการสั่งการได้ไม่มีเท่าที่ควร ควรจัดหาหูฟังด้วยเพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน

2.2 จัดให้มีคลื่นวิทยุ 2 คลื่นความถี่ โดยแบ่งเป็นคลื่นความถี่ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ และคลื่นความถี่

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งการใช้คลื่นความถี่เดียวท�าให้เกิดความสับสน จึงควรปรับคลื่นความถี่ให้เหมาะสม

3. ด้านการประสานงานและการเผชิญเหตุ

3.1 การจดัล�าดบัหน่วยงานกู้ภยัเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตทุางน�า้ยงัขาดการประสานงานทีด่ ีมคีวาม 

สับสน ท�าให้การเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการดับไฟบนเรือท�าได้ล่าช้า ควรมอบหมายบุคคลในการประสานงาน 

และจัดล�าดับหน่วยงานเข้าเผชิญเหตุด้วย

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย เช่น เรือกู้ภัย และเรือดับเพลิงที่หน่วยงานใช้ในการเผชิญเหตุมีขนาดเล็ก

และค่อนข้างเก่า ท�าให้การปฏิบัติงานยังขาดความคล่องตัวและขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร

3.3 ควรจัดหาบอร์ดแสดงรายช่ือผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และควรแยกผู้บาดเจ็บที่ได้รับการช่วยเหลือ

เรียบร้อยแล้ว และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

4. ด้านการปฏิบัติการทางการแพทย์

4.1 เม่ือเกิดอุบัติเหตุทางน�้าขึ้น มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่โรงพยาบาล จังหวัด/อ�าเภอ มูลนิธิกู้ภัยระนอง

สงเคราะห์ ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน จัดเจ้าหน้าที่และรถพยาบาล รถกู้ภัยเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

4.2 ข้ันตอนการปฐมพยาบาลและการคดักรองผูป้ระสบเหต ุการส่งผูบ้าดเจบ็ไปโรงพยาบาลท�าได้ด ีแต่ควร

เพิ่มบอร์ดบันทึกรายชื่อผู้ประสบภัยและสถานพยาบาลที่ส่งต่อ เพื่อประสานงานกับญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง

4.3 การเข้า – ออก ของรถพยาบาลและรถยนต์กู้ภัย ท�าได้ล�าบาก เนือ่งจากสถานทีเ่กดิเหตคัุบแคบมพีืน้ที่

จ�ากัด ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจจัดระบบการจราจร

5. ด้านการแถล่งข่าวและการประชาสัมพันธ์

5.1 มกีารประชาสมัพนัธ์การฝึกฯ ท�าให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนทีท่ราบในรูปของแผ่นป้ายไวนิล  

เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุประชาสัมพันธ์ ทั้งในระยะก่อนการฝึกและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นการฝึกฯ

5.2 มีการแจกโปสเตอร์ และเอกสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะน�าความรูภ้ยัพบิตัต่ิาง ๆ  

ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ

5.3 มีการจัดสถานที่แถลงข่าวต่อส่ือมวลชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส�านักงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง และนายกเทศมนตรีต�าบลปากน�้า
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ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดยะลำ (อัคคีภัยและกำรก่อกำรร้ำย) 
อคัคภัีย ส�านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดยะลา ร่วมกบัศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวัดชายแดนภาคใต้  

(ศอ.บต.) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลยะลา 
สถานีต�ารวจภูธรเมืองยะลา หน่วยเฉพาะกิจยะลา 16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรียน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ด้านการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน (อัคคีภัยและการก่อการร้าย) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการป้องกันและเข้าระงับเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในสถานที่ราชการ 
และถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อซักซ้อมบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การประสานการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี 
ความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

 3. เพื่อทดสอบการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ภัย การ
สื่อสาร และทรัพยากรอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย

 4. เพ่ือซักซ้อมการอพยพ การให้ความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ 
ออกจากพื้นที่ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมกำรฝึก
     1. การฝึกเชิงอภิปราย โดยการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559  

ณ ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 2. การฝึกแบบปฏิบัติการ โดยการฝึกปฏิบัติ (Drill) ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์อ�านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานการณ์สมมุติ
เมื่อเวลา 09.00 น. เกิดเหตุลอบวางระเบิดเพลิงบริเวณทางลงบันไดชั้นล่างของอาคารศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ซึ่งเป็นทางขึ้นลงได้ทางเดียว ส่งผลให้ผู้ที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ ได้รับบาดเจ็บสาหัส จ�านวน 2 คน บาดเจ็บเล็กน้อย จ�านวน 3 คน .เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานอยู่ในอาคารส่วนใหญ่ได้อพยพออกจากอาคารดังกล่าวทันที แต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่อีก 3 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในอาคารชั้นที่ 2 ไม่สามารถอพยพหนี
ลงมาได้ เนื่องจากเพลิงได้ลุกลามไหม้บริเวณบันไดทางลง

เวลา 09.10 น. เจ้าหน้าที่ รปภ. ศอ.บต. น�าถังดับเพลิงเคมีแห้งเข้าระงับเหตุเบื้องต้น แต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ เนื่องจากเพลิง 
ได้ลกุลามไปยงัพืน้ทีอ่ย่างรวดเรว็ จงึแจ้งสายด่วน ศอ.บต. 1880 ผูบ้งัคบับญัชาประเมนิสถานการณ์แล้ว เห็นว่าไม่สามารถควบคมุเพลงิได้ ประกอบกับ 
มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดค้างในอาคาร จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุไปยังต�ารวจ เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ 

เวลา 09.25 น. เกิดเหตุลอบวางระเบิดเพลิงบริเวณตู้ ATM หน้า ศอ.บต. ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณจุดเกิดเหตุทันที จ�านวน 
5 คน ขณะเดียวกันแรงระเบิดท�าให้เกิดเปลวไฟวาบไปยังบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อาคาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอาคาร 
ดังกล่าว ได้อพยพออกจากอาคารแต่ยังมีผู้ติดค้างอยู่ในอาคารจ�านวน 6 คน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและหมดสติ จ�านวน 3 คน และติดค้างอยู่บริเวณ
ชั้น 4 ไม่สามารถลงมาได้อีก จ�านวน 3 คน

เวลา 09.30 น. หน่วยดับเพลิง หน่วยพยาบาล และมูลนิธิอาสาสมัคร เข้าปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและติดค้างภายใน
อาคาร พร้อมทั้งการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพื้นที่ และขอรับสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากศูนย์ปฏิบัติการ
ต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นบิน เพื่อกดดันผู้ก่อเหตุ และสอดส่องบริเวณ ศอ.บต. และบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ�้า 

เวลา 09.45 น. เกิดเหตุจักรยานยนต์บอมบรเิวณถนนฝ่ังตรงข้าม ศอ.บต. ส่งผลให้เจ้าหน้าทีไ่ด้รบับาดเจบ็สาหสั 1 คน และเสยีชีวติ 1 ราย 
เวลา 09.55 น. หน่วยดับเพลิง หน่วยพยาบาล และมูลนิธิ อาสาสมัคร เข้าปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยมีการคัดแยก 

ผู้บาดเจ็บ (เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัส 3 คน และบาดเจ็บเล็กน้อยและหมดสติ 6 คน) การปฐมพยาบาลและการน�าผู้บาดเจ็บส่งไปยังโรงพยาบาล
ยะลา จากทีม EMS  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เดินทางมาถึงท่ีเกิดเหตุ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยะลา หัวหน้าส�านักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ได้รายงานสถานการณ์จ�านวนความเสียหาย จ�านวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ติดค้างอยู่ในอาคาร 
และการให้ความช่วยเหลือต่อผู้อ�านวยการจังหวัด 

เวลา 10.00 น. ยุติสถานการณ์
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กำรประเมินผลกำรฝึก

 1. ด้านการกู้ชีพกู้ภัย ควรมีการจัดล�าดับหน่วยกู้ภัยในการเข้ารับผู้บาดเจ็บ แต่ยังขาดการติดต่อในการ
ประสานงานที่ดีมีความสับสน และไม่มีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 2. ด้านการแพทย์ฉกุเฉนิ เมือ่เกดิสถานการณ์ข้ึนมกีารแจ้งเหตไุปยงัหน่วยพยาบาล 1669 (โรงพยาบาลยะลา) 
และจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาล รถกู้ภัยเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว น�าเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและน�าส่ง
โรงพยาบาลตามขั้นตอนและรวดเร็ว แต่ยังขาดเจ้าหน้าที่ในการซักประวัติผู้บาดเจ็บ และสิทธิการรักษาและสถานพยาบาลที่จะ 
ส่งต่อ ส่วนของรถพยาบาลและรถกู้ภัย เข้า-ออก ไม่สะดวกเนื่องจากบริเวณภายในและทางเข้าออกคับแคบส่งผลให้มีอุปสรรค
ในการเข้ารับผู้บาดเจ็บ

 3. ด้านการบริหารจัดการ หน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดความเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง อ�านาจหน้าที่  
การบัญชาการส่ังการ และการมอบอ�านาจ ยังไม่มีการก�าหนดรูปแบบการท�างานที่ชัดเจนตามระบบบัญชาการเหตุการณ์  
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับยังมีส่วนร่วมน้อยและยังขาดความเข้าใจในระบบบัญชาการเหตุการณ์ ส่วนของอุปกรณ์
ป้องกันต้นเองของเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่เพียงพอ เช่น ชุดป้องกันเพลิงและสารเคมี ชุด SCBA 

สิ่งที่จะน�ำไปพัฒนำกำรฝึกในครั้งต่อไป

 1. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์และผู้ปฏิบัติในทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจระบบบัญชาการ
เหตุการณ์

 2. พัฒนาและปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน ศอ.บต. และแนวทางปฏิบัติในการ 
เฝ้าระวังและข้อสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุที่สื่อว่าจะเกิดการก่อการร้ายขึ้นในพื้นที่

 3. ก�าหนดให้ทุกหน่วยที่มีบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานมาก และมีเส้นทางคมนาคมภายใน ต้องมีแผนเส้นทาง
จราจรภายในหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

 4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�าคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ 
ยานพาหนะ ส�าหรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
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3. การจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขาระดับอ�าเภอ โดยอาจ 

พิจารณาการฝึกอ�าเภอมากกว่า 1 อ�าเภอ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม การฝึกควรประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมการฝึก เช่น การประชุม

ออกแบบการฝึก การบรรยายให้ความรู ้การประชมุเชงิปฏบิติัการ (workshop) หรือการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) 

การจัดท�าปฏิทินการฝึก และการรายงานสรุปผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ตามแนวทางของแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 และสนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ระดับอ�าเภอ และระดับท้องถิ่น ให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา  

ก�าหนดให้ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา สนับสนุนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับอ�าเภอ ของอ�าเภอในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจกับอ�าเภอในพื้นที่รับผิดชอบ

ประเภทภัย ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด สำขำ ร้อยละ

1. อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (12 แห่ง) - สนง.ปภ.จ.ล�าปาง สาขาวังเหนือ  
- สนง.ปภ.จ.น่าน สาขาเชียงกลาง
- สนง.ปภ.จ.พิษณุโลก สาขานครไทย 
- สนง.ปภ.จ.กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
- สนง.ปภ.จ.เลย สาขาด่านซ้าย  
- สนง.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
- สนง.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ 
- สนง.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง 
- สนง.ปภ.จ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ 
- สนง.ปภ.จ.นครศรีธรรมราช สาขาพิปูน 
- สนง.ปภ.จ.สงขลา สาขาเทพา 
- สนง.ปภ.จ.สงขลา สาขาระโนด  

40

กรำฟวงกลมแสดงข้อมูลร้อยละของประเภทภัยในกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ระดับจังหวัด สำขำ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

ภัยคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุทางถนน 

ภัยไฟป่าและหมอกควัน ด�าเนินการ 

อัคคีภัย หรืออัคคีภัยในอาคารสูง

ภัยแล้ง 

หน่วย : ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา

40

20

20

13.33

6.67
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หนังสือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาคัดเลือกตัวอย่าง

สรุปผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด สาขา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 5 สาขา  

โดยค�านึงถึงความหลากหลายตามประเภทภัย และกระจายตามภาค ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา สามารถน�าไปใช้ 

เป็นแนวทางในการจัดการฝึกฯ และตัวอย่างการจัดท�ารายงานสรุปผลการฝึกฯ ได้ต่อไป 

ประเภทภัย ส�ำนักงำน ปภ.จังหวัด สำขำ ร้อยละ

2. ภัยจากคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุทางถนน  
    (6 แห่ง)

- สนง.ปภ.จ.ล�าปาง สาขาเถิน  
- สนง.ปภ.จ.กาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์  
- สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น สาขาชุมแพ 
- สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น สาขาพล
- สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ ์ 
- สนง.ปภ.จ.นครสวรรค์ สาขาตากฟ้า  

20

3. ภัยไฟป่าและหมอกควัน ด�าเนินการ (6 แห่ง) - สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว 
- สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาสะเมิง  
- สนง.ปภ.จ.ตาก สาขาแม่สอด 
- สนง.ปภ.จ.น่าน สาขานาน้อย
- สนง.ปภ.จ.นครสวรรค์ สาขาชุมตาบง 
- สนง.ปภ.จ.นครศรีธรรมราช สาขาสิชล  

20

4. อัคคีภัย หรืออัคคีภัยในอาคารสูง (4 แห่ง) - สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ 
- สนง.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 
- สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาฝาง 
- สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาฮอด

13.33

5. ภัยแล้ง  (2 แห่ง) - สนง.ปภ.จ.นครราชสีมา สาขาชุมพวง
- สนง.ปภ.จ.นครราชสีมา สาขาปากช่อง 

6.67
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- นายสุพจน์  วงษ์ววิฒัน์  นายอ�าเภอโนนศลิา  เป็นประธานการประชุม กล่าวให้โอวาท พร้อมทัง้เป็นวทิยากร

บรรยายพเิศษ “การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ” อ�าเภอโนนศิลา  วันจนัทร์ท่ี  11  มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.

- นายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย 

ให้นายอภิชัย จ�าปานิล หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล เป็นวิทยากรบรรยาย 

“หลักการบริหารจัดการสาธารณภัย” ตั้งแต่การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย การเผชิญเหตุ การจัดการ 

ในภาวะฉกุเฉิน การให้ความช่วยเหลอืและบรรเทาทกุข์ ตลอดจนการฟ้ืนฟผููป้ระสบภยัภายหลงัเกดิภยั แนวทางในการปฏบัิตงิาน

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  และ “แนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้รูปแบบการฝึกเชิงอภิปราย 

และการฝึกเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับอ�าเภอ มี นายศรัณย์ บุญสิน เป็นวิทยากรกระบวนการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายการฝึก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือระบุปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกตที่พบในการฝึกที่ผ่านมา เพื่อน�าไปสู่การวางแผน

แนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติประกอบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เพื่อจ�าลองสถานการณ์

ทั้งนี้ หน่วยงำนที่รับผิดชอบก ำหนดแนวทำง และรูปแบบกำรฝึกฯ ได้ขอควำมเห็นชอบ                
แนวทำงกำรฝึกฯ จำกผู้บังคับบัญชำฯ ก่อนกำรประชุมฯ เพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จเป็นรูปธรรม และสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นท่ี 
 
             1.อ าเภอโนนศิลา  วันจันทร์ที่  11  มกราคม 2559 เวลา 13.30  น. 
 
 
 
 
 

 
- นำยสุพจน์  วงษ์วิวัฒน์  นำยอ ำเภอโนนศิลำ  เป็นประธำนในกำรเปิดประชุม กล่ำวให้

โอวำท พร้อมทั้งเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ “กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ” อ าเภอโนนศิลา  
วันจันทร์ที่  11  มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. 

- นำยธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้ำส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
ขอนแก่น มอบหมำยให้ นำยอภิชัย  จ ำปำนิล หัวหน้ำส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
ขอนแก่น สำขำพล เป็นวิทยำกรบรรยำย “หลักกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย” ตั้งแต่กำรเฝ้ำระวังและติดตำม
สถำนกำรณ์กำรจ้ำงเตือนภัย กำรเผชิญเหตุ กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน กำรให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำทุกข์ 
ตลอดจนกำรฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยภำยหลังเกิดภัย และอธิบำยแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  

 
 
 
 
 
 
 
- นำยอภิชัย  จ ำปำนิล หัวหน้ำส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดขอนแก่น 

สำขำพล เป็นวิทยำกรบรรยำย “แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” และแนะน ำรูปแบบกำรฝึกกำรป้องกันแลบรรเทำสำธำรณภัย โดยรูปแบบกำรฝึก                  
เชิงอภิปรำยและ กำรฝึกเชิงปฏิบัติกำร (Work Shop) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทำงกำรจัดกำรฝึก                   
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับอ ำเภอ โดยมี นำยศรัณย์  บุญสิน เป็นวิทยำกรกระบวนกำร 

ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดขอนแก่น สำขำพล

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัขอนแก่น สาขาพล ได้จดัท�าโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยก�าหนดรูปแบบการฝึกฯ เป็นการประชุม 

เชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ให้ความรูแ้ละสร้างการมส่ีวนร่วมในการฝึกการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยระดับอ�าเภอ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งประเมินความเส่ียงภัย และสภาพความจ�าเป็นของพื้นท่ี 

การออกแบบก�าหนดแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�าเภอ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacise : TTX) และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในแต่ละอ�าเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ทั้ง 7 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอโนนศิลา อ�าเภอแวงใหญ ่

อ�าเภอแวงน้อย อ�าเภอบ้านไผ่ อ�าเภอเปือยน้อย อ�าเภอพล และ อ�าเภอหนองสองห้อง  โดยก�าหนดให้ผู้เข้าร่วมการประชุม 

เชิงปฏิบัติการฯ รับทราบนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรอบการด�าเนินงาน พร้อมเรียนรู้และ 

ท�าความเข้าใจในวธิกีารและขัน้ตอนการจดัการฝึกฯ และมอบหมายผู้เข้าร่วมการฝึกฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจดัการฝึกการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยประจ�าหน่วยงาน 

จุดประสงค์

1. เพื่อการเตรียมพร้อม และวางแนวทางจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ประสบการณ ์

จากการฝึกที่ผ่านมา เป็นแนวทางในการก�าหนดรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. น�าผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยอ้างอิงจากสภาพปัญหาอุปสรรค ข้อจ�ากัด และข้อสังเกต ที่พบ 

จากการฝึก เพื่อใช้ประโยชน์ในการก�าหนดแนวทางการฝึกคราวต่อไป

1. อ�าเภอโนนศิลา  
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

2. อ�าเภอแวงใหญ่  

- นายสุรศักดิ์  ทองณรงค์  นายอ�าเภอแวงใหญ่ เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559  

เวลา 08.30 น. โดยกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ”

3. อ�าเภอแวงน้อย

- นายประจักษ์  ไชยกิจ  นายอ�าเภอแวงน้อย  เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 12  มกราคม 2559  

เวลา 13.30 น. โดยกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ”
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13.30 น.  โดยกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ”
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2559  เวลา 13.30 น. โดยกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ”

 ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ได้มีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำ                    
สำธำรณภัย เพ่ือระบุปัญหำ อุปสรรค และข้อสังเกตที่พบในกำรฝึกที่ผ่ำนมำ เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนแนวทำง    
ที่เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติประกอบกำรฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) จ ำลองสถำนกำรณ ์
 
 
 
 
 
 

 

2.อ าเภอแวงใหญ่   วันอังคารที่ 12   มกราคม  2559  เวลา 08.30  น. 
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4. อ าเภอบ้านไผ่ วันพุธที่  20  มกราคม 2559  เวลา 13.30  น. 
 
 
 
 
 
 

- อ าเภอบ้านไผ่ นำยจำรึก  เหล่ำประเสริฐ  นำยอ ำเภอบ้ำนไผ่ วันพุธที่  20  มกราคม 
2559  เวลา 13.30  น.  เป็นประธำนในกำรเปิดประชุม กล่ำวให้โอวำท พร้อมทั้งเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ 
“กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ” 

          5.อ าเภอเปือยน้อย วันพฤหัสบดีที่ 21  มกราคม 2559  เวลา 13.30  น. 
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“กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ” 

6.อ าเภอพล วันศุกร์ที่  22  มกราคม 2559  เวลา 09.30  น. 
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6.อ�าเภอพล

- นายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์ นายอ�าเภอพล  เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559  เวลา 

09.30 น. โดยกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ”

7.อ�าเภอหนองสองห้อง  

- นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอ�าเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 
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กำรประเมินผลกำรฝึก

 1. ผู้อ�านวยการอ�าเภอ และผู้อ�านวยการท้องถิ่นทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตอ�าเภอ และท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างดี มีการรวบรวมข้อมูลบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ในพื้นที่  

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้น มีการปรับปรุงและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบส่ือสาร และ 

การประสานงานให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

 2. ผู้อ�านวยการอ�าเภอ และผู้อ�านวยการท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ได้รับความรู้และการเสริมทักษะ 

ในระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacise : TTX)                 

 3. ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดขอนแก่น สาขาพล ได้จดัประชุมช้ีแจงการฝึกการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยให้กับอ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ อ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และยังไม่ได้ให้ 

ความส�าคัญกับการฝึกฯ เท่าที่ควร 

 4. หวัหน้าส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดขอนแก่นให้ความส�าคญักบัการประชุมเชงิปฏบิตัิ

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล  

เป็นอย่างดี โดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 5. ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดขอนแก่นได้สนบัสนนุอุปกรณ์การฝึกแบบการฝึกบนโต๊ะ 

(Table Top Exeacise : TTX) และจดัประชมุซกัซ้อมแนวทางการจดัการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการตดิตาม 

ควบคมุ ก�ากบัดแูลหน่วยงาน ท้ังในระดบัอ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นอย่างด ีท�าให้สามารถจัดการฝึกการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินส่วนกลาง
 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สั่งการให้จังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการ

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยและเป็นการสร้างเครือข่าย 

สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้กับอ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สั่งการก�าชับจังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ให้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และได้จัดประชุมฯ เพื่อซักซ้อม

ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการ

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี มีการวางแผนล่วงหน้าตามล�าดับความส�าคัญและความรุนแรง 

ของภัยในพื้นที่

 2. ควรเพิ่มงบประมาณการฝึกฯ ให้เหมาะสมและจัดท�าอุปกรณ์ให้เพียงพอ

 3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าโครงการฯ และใช้งบประมาณของหน่วยงานในการฝึกตามอ�านาจ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก�าหนดแนวทางและรูปแบบการฝึกฯ หารือและขอความเห็นชอบแนวทางการฝึกฯ 

จากผูบ้งัคบับญัชาฯ ก่อนการประชมุฯ เพ่ือให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรปูธรรม และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
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ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 
(ภัยแผ่นดินไหว อัคคีภัยและอำคำรถล่ม)
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ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัเชยีงใหม่ สาขาฝาง ได้จดัท�าโครงการการฝึกการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยแผ่นดินไหว อัคคีภัยและอาคารถล่ม) ของส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อการเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันภัยเชิงรุก การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว อัคคีภัย 
และอาคารถล่ม ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ

2) เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหว อัคคีภัย และอาคารถล่มในพื้นที่อ�าเภอฝาง อ�าเภอแม่อาย 
และอ�าเภอไชยปราการ

3) เพื่อซักซ้อมความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทอ�านาจหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติในระดับอ�าเภอแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ�าเภอฝาง อ�าเภอแม่อาย และอ�าเภอไชยปราการ

กิจกรรมกำรฝึก

1. ประสานงานกบัทกุอ�าเภอในพ้ืนทีรั่บผิดชอบ และเข้าร่วมการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากแผ่นดินไหว อัคคีภัยและอาคารถล่ม และจัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�างานการฝึก
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดับจงัหวัด สาขา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ�าเภอฝาง อ�าเภอแม่อาย และอ�าเภอ
ไชยปราการ) 

2. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ชี้แจงการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา  
เพื่อจัดท�าก�าหนดการ และก�าหนดสถานการณ์สมมุติ มอบหมายภารกิจหน้าที่ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ�าเดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 ทัง้ 3 อ�าเภอ 1) ห้องประชมุทีว่่าการอ�าเภอฝาง อ�าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 2) ห้องประชมุสโมสรสาธารณสุข 
อ�าเภอแม่อาย อ�าเภอแม่อาย จงัหวัดเชยีงใหม่ และ 3) ทีห้่องประชุมทีว่่าการอ�าเภอไชยปราการ อ�าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

3. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จัดประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจัดหวัดสาขา  
เพื่อชี้แจงก�าหนดการ สถานการณ์สมมุติ ภารกิจหน้าที่ ก�าลังพล และทรัพยากร ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

4. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ก�าหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา  
แบ่งเป็นการฝึกเชิงอภปิราย โดยใช้รปูแบบการประชุมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้แนวทางการจดัการฝึกฯ 
และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) เพ่ือให้การตดิต่อประสานการปฏบิตัขิองแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างสอดคล้อง  
และทราบถึงภารกิจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เตรียมรับสถานการณ์อย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการต่าง ๆ  
จากผู้อ�านวยการร่วมในการฝึกซ้อมแผนการเกิดเหตุแผ่นดินไหว อัคคีภัย และอาคารถล่ม 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ

ที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอฝาง อ�าเภอแม่อาย และอ�าเภอไชยปราการ 

สถานการณ์สมมุติ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. จังหวัดเชียงราย เกิดเหตุแผ่นดินไหว ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน โดย 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตรวจสอบและวัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 6.5 ศูนย์กลางอยู่บริเวณอ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ความลึก 20 กิโลเมตร 
ท�าให้บริเวณพื้นท่ีอ�าเภอฝาง อ�าเภอแม่อาย และอ�าเภอไชยปราการ ประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน และได้ส่งผลกระทบ  
สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง 

เวลา 13.10 น. อาคารโรงพยาบาลอ�าเภอฝาง พงัถล่ม มผีูบ้าดเจบ็ จ�านวน 40 คน และเสยีชวีติ จ�านวน 5 ราย และมผีูท้ีต่ดิอยูใ่นซากตึก
เวลา 13.15 น. ที่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองบัว อ�าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เสียหายสิ้นเชิง ผู้บาดเจ็บ 300 คน  

(เขียว 100 คน, เหลือง 170 คน แดง 30 คน) 
เวลา 13.20 น. อาคารโรงเรยีนแม่อายวทิยาคม อ�าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ได้รบัแรงส่ันสะเทอืน เสาไฟฟ้าล้มหน้าโรงเรยีน 20 ต้น/ 

ไฟฟ้ารั่ว/ท่อน�้าแตก ไม่มีน�้าใช้ และเกิดเพลิงไหม้ลุกลามชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารเรียน เพลิงไหม้ลุกลามห้องเรียนเสียหาย ท�าให้นักเรียนได้รับ 
บาดเจ็บ เขียว 200 คน, เหลือง 200 คน, แดง 90 คน และเสียชีวิต (ด�า) 10 ราย และยังติดค้างอยู่ภายในอาคาร ประมาณ 500 คน

93



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เวลา 13.30 น. เกิดอาฟเตอร์ช็อก (After Shock) และรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้เกิดความเสียหาย เกิดเหตุการณ์ อาคารโรงแรม 

แทนเจอรีนวิลล์ พังเสียหาย และถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของอาฟเตอร์ช็อก (After Shock) โดยเฉพาะพื้นที่ต�าบลเวียง อ�าเภอฝาง ต�าบลปงต�า 

อ�าเภอไชยปราการ ต�าบลแม่อาย อ�าเภอแม่อาย และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอาคารและบ้านพังเสียหาย จ�านวนกว่า 100 ครอบครัว มีผู้บาดเจ็บ 

มีผู้บาดเจ็บและนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ทราบจ�านวนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่อ�าเภอฝาง

เวลา 13.50 น. ประชาชนแตกตื่น เสียขวัญ ตลอดจนมีอาการหวั่นวิตกกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ�าเภอฝาง อ�าเภอแม่อาย 

และอ�าเภอไชยปราการ

เวลา 14.00 น. ได้รับแจ้งว่า ถนนโชตนา 107 บริเวณหน้าปั้ม ปตท. ต�าบลศรีดงเย็น อ�าเภอไชยปราการ เกิดทรุดตัวเป็นทางยาว ท�าให้

รถบรรทุกน�้ามันเชื้อเพลิงขนาด 10,000 ลิตร เกิดอุบัติเหตุตกไปข้างทาง ท�าให้มีน�้ามันรั่วไหลออกมาและเกิดเพลิงลุกไหม้ มีคนขับรถและพนักงาน 

ติดอยู่ในรถคันดังกล่าว มีผู้บาดเจ็บ แดง 1 คน และเสียชีวิต ด�า 1 ราย

เวลา 14.10 น. ได้รับแจ้งจากโรงน�้าแข็งฝางไชยปราการ ในเขตเทศบาลต�าบลเวียงฝาง พื้นที่อ�าเภอฝาง พบว่า จากแรงสั่นสะเทือน

แผ่นดินไหวได้ท�าให้ข้อต่อของถังเก็บแอมโมเนียในโรงน�้าแข็งฝางไชยปราการเกิดรั่วไหลออกมา ประชาชนบริเวณดังกล่าวแตกตื่นตกใจ พากันวิ่งหนี

วุ่นวาย มีผู้บาดเจ็บสาหัส (สีแดง) จ�านวน 3 คน    

เวลา 15.00 น. ทุกหน่วยได้รายงานการให้ความช่วยเหลือให้นายอ�าเภอฝางทราบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ 

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท�าประกาศจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานการณ์

กำรประเมินผลกำรฝึก

ภาคเช้า ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขาให้กับอ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึก

จุดแข็ง (S) ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้แจ้งให้อ�าเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอ�าเภอมาด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยเป็น
อย่างดี มีการรวบรวมข้อมูลบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้น 
มกีารปรบัปรงุและท�าความเข้าใจแผนการตดิต่อสือ่สาร และแนวทางในการประสานงาน และการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ในกรณีเกิดสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

จุดอ่อน (W) คือ 
1. ผูอ้�านวยการอ�าเภอ ผูอ้�านวยการท้องถ่ิน และหวัหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ยงัไม่ได้ให้ความส�าคญั

กับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสาขาและระดับอ�าเภอเท่าที่ควร
2. อ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
3. ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ยังขาดบุคลากรและขาดวิทยากร

บรรยายด้านแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนฯ ก็จะน�าไปสู่การปฏิบัติ 
ที่ถูกต้อง

โอกาส (O) คือ อ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ และหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกฯ ได้รับความรู ้
และการเสริมทักษะการบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacises : TTX) 

ภัยคุกคาม (T)   ไม่มี

ประเมินส่วนภูมิภาค 
1. จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความส�าคัญกับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอย่างดี   
2. ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว สาขาสะเมิง และสาขาฮอด 

ได้ร่วมเป็นวิทยากรแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacises : TTX) และควบคุม ก�ากับดูแลหน่วยงานที่ร่วมการฝึก ทั้งใน

ระดบัอ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ท�าให้สามารถจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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3. นายอ�าเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้าใจการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  

และให้ความส�าคัญน้อยในเรื่องบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ประเมินส่วนกลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สั่งการ ก�าชับให้ จังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และจัดประชุมฯ เพื่อซักซ้อม 

ความเข้าใจ และเตรยีมความพร้อมฯ ในการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และข้อส่ังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย 

2. ให้จังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและขยายการฝึกให้ครอบคลุม 

ในทุกระดับและทุกพื้นที่เสี่ยงภัย 

3. ให้จังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด�าเนินการการฝึก และจัดสรรงบประมาณ 

ให้ด�าเนนิการ แต่เจ้าหน้าทีฯ่ ยงัขาดประสบการณ์ในการจดัการฝึก ในพืน้ที ่เช่น การเขยีนสถานการณ์สมมุต ิการจดัสรรทรพัยากร 

การประสานงาน การจัดการฝึกบนโต๊ะ และความพร้อมของอุปกรณ์การจัดการฝึกฯ หน่วยงานยังไม่รับการจัดสรรงบประมาณ

อย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ�าเภอ/ อปท. ให้แก่ 

ปภ. จังหวัด/เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ปภ. เขต/ปภ.จังหวัด/ปภ.จังหวัดสาขา เข้าใจ และมีมาตรฐานการปฏิบัติ/มีคู่มือการปฏิบัติงานที่

เป็นมาตรฐานเดียวกัน มอบให้ ปภ. แต่ละจังหวัด และ ปภ. จังหวัดสาขา น�าไปใช้เป็นแนวทางการฝึกฯ

2. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับอย่างจริงจัง ต่อเน่ือง 

ตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งการให้จัดท�าแผนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ และรับทราบแนวทาง/การจัดท�าแผนให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน มิใช่ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาเอง/จัดท�าเอง อาจท�าให้ไม่เข้าใจหรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3. ควรเพิ่มงบประมาณการฝึกฯ ให้ความส�าคัญ จัดสรรอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ ประหยัด คุ้มค่า 

4. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าโครงการฯ เพื่อสามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานเข้าร่วม

การฝึกตามอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

5. ให้มีคณะท�างานฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย หรือเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางที่รับผิดชอบ

ด้านการติดตามประเมินผลการฝึกฯ หรือผู้เชี่ยวชาญศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ลงพ้ืนท่ีประเมินผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ และผลักดันให้จังหวัด อ�าเภอ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัท�าแผนปฏบิติัการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงานให้เป็นปัจจบุนั และสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้จริง เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่

6. ให้จัดท�ารูปแบบ เค้าโครงแผนฯ จังหวัด/อ�าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบตัวอย่างแผนฯ 

ตัวอย่างสถานการณ์การฝึกฯ และแบบการประเมินผลที่สามารถเข้าใจง่าย จัดระดับของความยากในการฝึกฯ เพื่อเป็นข้อมูล 

ให้หน่วยงานทุกระดับสามารถในไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนฯ ครั้งต่อไป

7. ระยะเวลาการอบรมระยะสัน้ ไม่สามารถท�าให้เจ้าหน้าทีร่ะดับจงัหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ที่เข้าร่วมประชุมฯ หรืออบรม มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องบทบาทภารกิจเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้เป็นมาตรฐาน หรือทิศทางเดียวกันได้ จึงควรจัดหลักสูตร 

การจัดการฝึกฯ หรือกระบวนการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้ที่จะเป็นวิทยากรการฝึกฯ ในแต่ละระดับเป็นการเฉพาะ
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ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 
(อุทกภัย น�้ำป่ำไหลหลำก และดินโคลนถล่ม : POBEx 2016)

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล รับผิดชอบ 4 อ�าเภอ ประกอบด้วย  

อ�าเภอขนอม  อ�าเภอสิชล อ�าเภอท่าศาลา และอ�าเภอนบพิต�า ในเขตพื้นที่ดังกล่าว มักจะประสบปัญหาอุทกภัย น�้าป่าไหลหลาก 

และดนิโคลนถล่ม เป็นประจ�าทกุปี เนือ่งจากสภาพภมูศิาสตร์ มแีนวเทอืกเขาหลวงเป็นต้นน�า้ทางทศิตะวันตก ไหลผ่านเขตพืน้ที่

ราบลุม่ออกสูท่ะเลฝ่ังอ่าวไทยทางทศิตะวนัออก สร้างผลกระทบและความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในบรเิวณ

พื้นที่เสี่ยง ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ได้จัดการประชุมฯ และที่ประชุมมีมติ

ร่วมกันของส่วนราชการ และผู้รับผิดชอบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของทัง้ 4 อ�าเภอ ได้เหน็ความส�าคญัของภยั

อุทกภัย น�้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เป็นความเสี่ยงของพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน จึงได้ก�าหนดให้มีการฝึกการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันทั้ง 4 อ�าเภอ มีผู้เข้าร่วมการฝึก จ�านวน 160 คน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการ

กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ (กอปภ.อ.) คณะกรรมการกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

เทศบาล (กอปภ.ทน/ทม./ทต.) คณะกรรมการกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต�าบล 

(กอปภ.อบต.) มูลนิธิ อาสาสมัคร ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ

จังหวัด สาขา ระดับอ�าเภอ และระดับท้องถิ่นที่มีศักยภาพ

 2. เพ่ือให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับอ�าเภอ รูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ แผนการติดต่อ

สื่อสาร ในการประสานงานและส่ังการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ และแผนการจัดการทรัพยากร เพื่อการเผชิญเหตุ

ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ

 3. เพือ่สร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึก เพ่ือน�าไปพัฒนาองค์ความรู้ ทกัษะและการพฒันา

องค์กร 

 4. เพื่อสร้างความเข้าใจ สนับสนุน ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา ในระดับอ�าเภอ

กิจกรรมกำรฝึก

 1. ประชุมเตรียมการขั้นต้น เพื่อก�าหนดประเภทภัยในบริบทของพื้นที่ทั้ง 4 อ�าเภอ ท่ีมีความใกล้เคียงกัน 

เป็นสมมุติฐานในการฝึก ก�าหนดรูปแบบการฝึก การจัดท�าโครงการ และค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานการฝึก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 2. ประชมุคณะกรรมการและคณะท�างานการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพือ่ซกัซ้อมความเข้าใจ

และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละคณะไปด�าเนินการ

 3. การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รปูแบบการประชุมเชิงปฏบิตักิาร (Work Shop) ณ หอประชุม 

วิทยาลัยเทคนิคสิชล อ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการปรับพื้นฐานการฝึก เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและ 

ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการบรรยายของวิทยากรและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

 4. น�าเสนอผลผลิตจากการระดมความคิดในการจัดท�าร่างโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ  

ร่างแผนการติดต่อสื่อสาร ในการประสานงานและสั่งการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ และแผนจัดการทรัพยากร 

เพื่อการเผชิญเหตุของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ 

 5. จัดประชมุประเมนิผลการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และจดัท�ารายงานผลการฝึก
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ประเมินผลกำรฝึก

1. การประเมินตนเอง 
1.1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครศรีธรรมราช สาขาสิชล ก�าหนดให้กลุ่มเป้าหมายของทุกอ�าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบมาฝึกร่วมกัน ณ สถานที่เดียว โดยมี 

การบูรณาการร่วมกันระหว่างส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และส�านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั สาขา ทัง้ 3 สาขา ร่วมก�าหนดแนวทางการฝึกและด�าเนนิการฝึกหมนุเวยีนไปตามพืน้ทีต่ามแผนการฝึก  

สามารถด�าเนนิการฝึกได้อย่างเป็นทีน่่าพอใจ รวมทัง้สนบัสนนุการฝึก และเป็นตวัอย่างให้แก่พืน้ทีอ่ื่นในการน�าแนวทางในการฝึกไปใช้

1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอให้ความส�าคัญกับการฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ตามรูปแบบที่ก�าหนด กลุ่มเป้าหมายในการฝึกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้ง 4 อ�าเภอ

1.3 บคุลากรด้านการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวัดนครศรีธรรมราช และส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ทั้ง 3 สาขา เป็นผู้ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ  และ

มีประสบการณ์ในการฝึกฯ เช่น วิทยากร ICS และ IMAT เป็นต้น

1.4 คณะกรรมการกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ (กอปภ.อ.) องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้รบัความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมคีวามเข้าใจในการฝึกการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย อ�าเภอสามารถน�ารูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปจัดการฝึกในระดับอ�าเภอได้  

มีความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ (กอปภ.อ.) ในภาวะปกติ และ

เมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ปรับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ

1.5 กลุม่เป้าหมายในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของทัง้ 4 อ�าเภอ มีความเข้าใจ และสามารถ

จดัท�าร่างโครงสร้างศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์อ�าเภอ ร่างแผนการตดิต่อส่ือสารในการประสานงานและส่ังการของศนูย์บญัชาการ

เหตุการณ์อ�าเภอ และร่างแผนการจัดการทรัพยากร เพื่อการเผชิญเหตุของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอตามประเภทภัย 

ที่ก�าหนดได้ และสามารถน�าไปใช้พัฒนาการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�าเภอ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที ่

ก�าหนด น�าไปสู่การจัดท�าและปรับปรุงแก้ไขแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอและแผนการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกัน

1.6 ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรม และกระบวนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�าเภอ ก�ากับ และควบคุมการฝึก ตลอดจนการให ้

ข้อแนะน�าให้เป็นไปตามกรอบและรูปแบบการฝึก อันจะได้มาซึ่งผลผลิตตามที่ต้องการ

1.7 จัดกิจกรรมอื่นที่ต่อเนื่องกับการฝึก เช่น การสร้างเครือข่ายการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในระดับอ�าเภอ 

2. การประเมินส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ก�าหนดแนวทางในการจัดการฝึก 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยและผลผลิตทีจ่ะได้รบัจากการฝึกในแต่ละระดบัค่อนข้างชดัเจน แต่การแปลงไปสูก่ารปฏบิตัิ

ของแต่ละหน่วยยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรด�าเนินการ ดังนี้

2.1 ควรก�าหนดแนวทางการฝึกให้มีความต่อเนื่องกันทุกปี หรือปรับเปลี่ยนเท่าที่จ�าเป็น เช่น รูปแบบ 

การฝึกในแต่ละระดับ และการก�าหนดผลผลิตที่ต้องการ 

2.2 สนับสนนุการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัตามความจ�าเป็นในแต่ละระดับ เช่น ด้านวชิาการ 

ด้านบุคลากร ด้านสื่อวัสดุที่จ�าเป็น เช่น Power point สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

2.3 ให้มีการพัฒนาบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ รวมทั้งบุคลากรของ

อ�าเภอในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบัญชาการเหตุการณ์ เนื่องจากข้อสังเกตจากการร่วมการฝึกการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�าเภอ เห็นว่าบุคลากรในระดับอ�าเภอไม่มีความรู้ด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยและการบัญชาการเหตุการณ์เท่าที่ควร
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2.4 จัดให้มีการประเมิน หรือท�าการวิจัยเก่ียวกับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

2.5 อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความต้องการงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอส�าหรับ

การพัฒนาการฝึกภัยที่มีความรุนแรงระดับ 1 และสามารถสนับสนุนการฝึกภัยความรุนแรงระดับ 2 ได้

 

กำรประชุมเตรียมกำรขั นต้น คัดเลือกประเภทภัย และรูปแบบกำรฝึก 
ของส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล 
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ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย สำขำด่ำนซ้ำย 

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ได้จัดท�าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

การการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยก�าหนดรูปแบบการฝึกฯ เป็นการประชุม

เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในการฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยระดับอ�าเภอ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงภัย และสภาพความจ�าเป็นของพื้นที่ 

ในการออกแบบก�าหนดแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�าเภอ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacise : TTX) และการจัดการฝึกแบบเต็มรูปแบบ (Function Exercise: FEX)  

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ทั้ง 3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอภูเรือ  

อ�าเภอด่านซ้าย และอ�าเภอนาแห้ว 

ในการประชมุเชงิปฏิบตักิารการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก�าหนดให้ 

ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบนโยบายและกรอบการด�าเนินงาน พร้อมเรียนรู้และท�าความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการจัด 

การฝึกฯ และมอบหมายให้เป็นผูร้บัผดิชอบการจดัการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อม

ตามแนวทางจดัการฝึกป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ประสบการณ์จากการฝึกทีผ่่านมาเป็นแนวทางการก�าหนดรปูแบบ

การฝึกให้เหมาะสมกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไป และน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยอ้างอิงสภาพปัญหา อุปสรรค  

ข้อจ�ากดั และข้อสงัเกตทีพ่บจากการฝึก เพือ่ใช้ในการก�าหนดแนวทางการฝึกฯ ในปีงบประมาณถดัไป ทัง้นี ้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

ได้ขอความเห็นชอบแนวทางการฝึกฯ จากผู้บังคับบัญชาฯ ก่อนการประชุมฯ เพ่ือให้เกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม และสามารถ 

น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

1.อ�าเภอภูเรือ   

- นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอ�าเภอภูเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ 

อัคคีภัยในสถานประกอบการ ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

- พันจ่าเอกสุนทร ถือศักดิ์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวังสะพุง เป็นวิทยากร

บรรยาย “หลักการบริหารจดัการสาธารณภัยในสถานศกึษา ” และการฝึกเชงิอภปิรายโดยใช้รปูแบบการบรรยายเชงิปฏบิตักิาร 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาในพื้นที่

การฝึกแบบเต็มรูปแบบ (Function Exercise : FEX) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการฝึก 

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาในระดับอ�าเภอ และมีนายธนาวุฒิ แสงสว่าง เป็นวิทยากร การฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งนี้  
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรม ได้มส่ีวนร่วมในการอภิปรายการฝึกการป้องกันและระงบัอัคคภียั เพือ่ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อสงัเกต

ที่พบในการฝึกที่ผ่านมาเพื่อน�าไปสู่การวางแผนแนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

2.อ�าเภอด่านซ้าย   

- นายประยูร  อรัญรุท นายอ�าเภอด่านซ้าย กล่าวให้โอวาท และเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ 2559 วันจันทร์ที ่15 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชมุ 

ที่ว่าการอ�าเภอด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีผู้รับการอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 50 คน
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

3.อ�าเภอนาแห้ว

- นายสุรพล กมลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาแห้ว อ�าเภอนาแห้ว  จ.เลย เป็นประธานในพิธีเปิด 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีดินโคลนถล่ม ประจ�าปี 2559 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559  

เวลา 09.30 น.  ณ หมู่บ้านหัวด่าน อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

กำรประเมินผลกำรฝึก

1. ผู้อ�านวยการอ�าเภอ และผู้อ�านวยการท้องถิ่น รับผิดชอบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในเขตอ�าเภอ และท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างดี มีการรวบรวมข้อมูลบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ในพื้นที่ 

2. ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ได้รับความรู้จากการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacise : TTX) และการเสริมทักษะ 

การบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ แต่หัวหน้าส่วนราชการยังไม่ให้ความส�าคัญเท่าที่ควร

3. ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ได้จัดประชุมชี้แจงการฝึกการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัให้กบัอ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่เข้าใจบทบาท

หน้าทีข่องหน่วยงานตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ พ.ศ. 2558

4. จังหวัดเลยให้ความส�าคัญกับการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

5. ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สนับสนุนวิทยากร ให้ความรู้ในการฝึกแบบบนโต๊ะ 

(Table Top Exeacise : TTX) และการฝึกเฉพาะหน้าที่(Function Exercise: FEX) โดยจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการจัด 

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดตามควบคุมก�ากับดูแลหน่วยงาน ทั้งในระดับอ�าเภอและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้จัดประชมุซักซ้อมความเข้าใจและเตรยีมความพร้อมให้จงัหวดั อ�าเภอ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป้นไปตามนโยบายและข้อสั่งการ

ข้อเสนอแนะ

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จัดท�าโครงการการฝึกป้องกันและบรรเทาสาะารณภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เห็นควรฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี และเพ่ิมงบประมาณการฝึกฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับ

สถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยการพัฒนาการฝึกฯ ท�าความเข้าใจระบบัญชาการเหตุการณ์ และเสริมสร้างเครือข่าย

ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล�ำปำง สำขำเถิน 

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดล�าปาง สาขาเถนิ ได้จดัท�าโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยอัคคภียั และอบุตัเิหตทุางถนน) ของส�านกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวัดล�าปาง สาขาเถิน

วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่เป็นเครือ่งมอืและกจิกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิม่ศกัยภาพของหน่วยงานและบคุลากร รวมท้ัง 

เป็นการทดสอบการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัดสาขา  

ระดับอ�าเภอ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

2. เสริมบทบาทของส�านักป้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�าปาง สาขาเถิน ในการสนับสนุนการ

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา และระดับอ�าเภอ 

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร

1. ประชุมเตรียมการขั้นต้นของคณะท�างานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�าปาง สาขาเถิน 

(1) อ�าเภอเถิน ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�าเภอเถิน ต�าบลล้อมแรด อ�าเภอเถิน 
จังหวัดล�าปาง

(2) อ�าเภอเสริมงาม ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�าเภอเสริมงาม ต�าบลเสริมงาม 
อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง 

(3) อ�าเภอสบปราบ ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�าเภอสบปราบ ต�าบลสบปราบ 
อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง     

(4) อ�าเภอแม่พริก ในวนัที ่21 มกราคม ณ ห้องประชุมทีว่่าการอ�าเภอแม่พริก ต�าบลแม่พริก อ�าเภอแม่พรกิ 
จังหวัดล�าปาง

2. วันที ่27 มกราคม 2559 ขออนมุตัโิครงการการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�าปาง สาขาเถิน และแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะท�างาน 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท�างานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาก�าหนดประเภทภัยการฝึก 
ตามสภาพความเสี่ยงภัยและความจ�าเป็นของอ�าเภอเถิน อ�าเภอเสริมงาม อ�าเภอสบปราบ และ อ�าเภอแม่พริก จังหวัดล�าปาง  
ช้ีแจงการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด สาขา ตามรายอ�าเภอ เพื่อจัดท�าก�าหนดการ 
สถานการณ์สมมุติ และมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่หน่วยงาน 

(1) อ�าเภอเถิน ในวนัท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมอ�าเภอเถนิ ต�าบลล้อมแรด อ�าเภอเถนิ จงัหวดัล�าปาง
(2) อ�าเภอเสริมงาม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอ�าเภอเสริมงาม ต�าบลเสริมงาม อ�าเภอ

เสริมงาม จังหวัดล�าปาง 
(3) อ�าเภอสบปราบ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอ�าเภอสบปราบ   ต�าบลสบปราบ อ�าเภอ

สบปราบ จังหวัดล�าปาง 
(4) อ�าเภอแม่พรกิ ในวนัที ่5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลแม่พริก ต�าบลแม่พริก อ�าเภอ

แม่พริก จังหวัดล�าปาง
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4. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา อ�าเภอแม่พริก  
ปี 2559 (ภัยอุบัติเหตุทางถนน) ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลแม่พริก อ�าเภอแม่พริก จังหวัดล�าปาง 

- ช่วงเช้า เป็นการปรับพื้นฐานการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บรรยาย) 
- ช่วงบ่าย ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) 

สถานการณ์สมมุติที่ 1 “การเผชิญเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุทางถนนขนาดใหญ่” อ�าเภอแม่พริก
เวลา 15.30 น. พลเมืองดแีจ้งว่าได้เกดิเหตรุถยนต์โดยสารรับ – ส่ง นกัเรียน ยางล้อหน้าแตกท�าให้รถเสยีหลกัลงข้างทางและข้ามถนน

ไปยังช่องจราจรฝั่งตรงกันข้ามชนกับรถบรรทุกน�้ามัน ขนาด 10,000 ลิตร มีน�้ามันเบนซินและดีเซล อย่างละ 5,000 ลิตร กีดขวางเส้นทางจราจร  

ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้บริเวณถนนสายเอเชีย ทางแยกเข้าอ�าเภอแม่พริก ต่อมาผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่า มีน�้ามันรั่วไหลและมีกลุ่มควัน

เกิดข้ึน และมีนักเรียนบาดเจ็บส่งเสียงร้องจ�านวนมาก เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต�าบลแม่พริกเข้าตรวจสอบเหตุฯ โทร.แจ้ง (1669) โรงพยาบาลแม่พริก 

และสถานีต�ารวจภูธรแม่พริก (191) และรายงานนายกเทศมนตรีต�าบลพระบาทวังตวงทราบ และได้ตรวจสอบเบื้องต้น มีนักเรียนเสียชีวิตจ�านวน 

4 ราย บาดเจ็บ จ�านวน 10 คน

เวลา 15.45 น. นายกเทศมนตรตี�าบลพระบาทวงัตวง มาถงึทีเ่กดิเหตุเข้าบญัชาการเหตกุารณ์ และรายงานให้นายอ�าเภอแม่พรกิทราบ

เวลา 15.55 น. นายอ�าเภอแม่พริก เข้าพื้นที่เกิดเหตุและบัญชาการณ์เหตุการณ์ 

เวลา 16.40 น. ประกาศยุติสถานการณ์

5. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา อ�าเภอเสริมงาม 

ปี 2559 (ภัยอคัคีภัย) ณ ห้องประชมุเทศบาลต�าบลเสรมิงาม อ�าเภอเสรมิงาม จงัหวัดล�าปาง (ด�าเนนิการเช่นเดยีวกับอ�าเภอแม่พรกิ) 

สถานการณ์สมมุติที่ 2 “การเผชิญเหตุอัคคีภัย” อ�าเภอเสริมงาม
เวลา 14.30 น. มีผู้พบเห็นเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องประชุมชั้น 2 อาคารส�านักงานเทศบาลต�าบลเสริมงาม เจ้าหน้าที่เทศบาล

ต�าบลเสริมงาม เข้าระงับเหตุเบื้องต้นไม่สามารถดับเพลิงได้ และรายงานให้นายกเทศมนตรีต�าบลเสริมงามทราบ ต่อมาเพลิงได้ลุกลาม และขยายวง

กว้างมากขึ้น นายกเทศมนตรีต�าบลเสริมงามเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ควบคุมการอพยพข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเสริมงาม และรายงานให ้

นายอ�าเภอเสรมิงามทราบ นายอ�าเภอเสรมิงาม มาถงึทีเ่กดิเหตุ การถ่ายโอนภารกจิการบญัชาการเหตกุารณ์ ในระหว่าด�าเนนิการอพยพข้าราชการ และ

เจ้าหน้าที่ ได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พลัดตกบันได ได้รับบาดเจ็บ จ�านวน 2 คน และจากการตรวจนับข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลสูญหาย จ�านวน 2 คน

เวลา 15.00 น. เพลิงยังไม่สงบยังคงลุกลามมาชั้นที่ 1 เข้าใกล้บริเวณคลังพัสดุและบริเวณเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงส�ารองมีน�้ามันประมาณ 

600 ลิตร

เวลา 15.30 น. สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และเพลิงสงบลงในเวลาต่อมา ยุติสถานการณ์

6. วนัที ่ 11 กมุภาพันธ์ 2559 ด�าเนนิการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัระดับจงัหวัดสาขา อ�าเภอสบปราบ  
ปี 2559 (ภัยอุบัติเหตุทางถนน) ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลสบปราบ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง (ด�าเนินการเช่นเดียวกับ
อ�าเภอแม่พริก)   

7. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา อ�าเภอเถิน ปี 2559  
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง
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กำรประเมินผลกำรฝึก

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�าปาง สาขาเถิน ได้จัดประชุมชี้แจงการเตรียมการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับอ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จุดแข็ง (S) คือ ได้แจ้งให้อ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของอ�าเภอมาด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการรวบรวมข้อมูลบุคลากร เครื่องมือเคร่ืองจักร ในพ้ืนที่  
มกีารปรบัปรงุและท�าความเข้าใจระบบตดิต่อส่ือสาร การประสานงาน และการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยักรณเีกดิสาธารณภยั 
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

จุดอ่อน (W) คือ 
1. อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ยงัไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีต่ามพระราชบญัญัตป้ิองกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ของหน่วยงาน
2. ผู้อ�านวยการอ�าเภอ ผู้อ�านวยการท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ให้ความส�าคัญกับ

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�าปาง สาขาเถิน ยังขาดบุคลากรและขาดวิทยากร 

มาบรรยายความรู้ด้านแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ปภ. ให้เข้าใจน�าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

โอกาส (O) คือ อ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกฯ ได้รับองค์ความรู้และ 

การเสริมทักษะการบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacises : TTX) 

ภัยคุกคาม (T)  ไม่มี

ข้อเสนอแนะ
1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัจังหวัด/อ�าเภอ/อปท. ให้แก่ เจ้าหน้าท่ี ปภ.ส่วนกลาง/เจ้าหน้าที ่ศนูย์ ปภ. เขต/ปภ.จงัหวัด/ปภ.จงัหวัดสาขา เพ่ือให้มี
ความเข้าใจและมมีาตรฐานการปฏบิตัอิย่างเดยีวกนั/มคีูม่อืการปฏิบตังิานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัเพ่ือน�าไปใช้เป็นแนวทางการฝึกฯ

2. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับอย่างจริงจังต่อเนื่อง
ต้ังแต่เริ่มต้นการสั่งการให้จัดท�าแผนฯเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้และรับทราบแนวทาง/การจัดท�าแผนให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน มิใช่ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาเอง/จัดท�าเองอาจท�าให้ไม่เข้าใจหรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3. ควรให้ความส�าคัญกับการเพิ่มงบประมาณการฝึกฯ โดยจัดสรรอย่างเหมาะสม ใช้อย่างเป็นประโยชน์  
4. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าโครงการฯ เพื่อสามารถใช้งบประมาณของหน่วยงาน เข้าร่วม

การฝึกตามอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย พ.ศ.2550 
5. ให้มีคณะท�างานฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย หรือเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางที่รับผิดชอบ

ด้านการติดตามประเมินผลการฝึกฯ หรือผู้เชี่ยวชาญ ศอ. หรือผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ 
6. ประเมินผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ และผลักดันให้จัดท�าแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลครบถ้วน สามารถใช้ประโยชน์
ได้จริงในกรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่

7. จัดท�ารูปแบบเค้าโครงแผนฯ จังหวัด/อ�าเภอ/อปท. และแบบตัวอย่างแผนฯ ตัวอย่างการออกแบบ
สถานการณ์การฝึกฯ และแบบการประเมนิผลทีส่ามารถเข้าใจง่าย จดัระดบัของความยากในการฝึกฯ เพ่ือเป็นข้อมลูให้หน่วยงาน 
ทุกระดับสามารถในไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการฝึกฯ ในครั้งต่อไป

8. ระยะเวลาการอบรมระยะสั้นไม่สามารถท�าให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน ท่ีเข้าร่วมประชุมฯ หรืออบรมมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องบทบาท ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้เป็นมาตรฐาน หรือทิศทางเดียวกันได้ 

9. ควรมีการจัดหลักสูตรอบรมการจัดการฝึกฯ หรือกระบวนการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้ที่จะเป็น

วิทยากรการฝึกฯ ในแต่ละระดับเป็นการเฉพาะ
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลแม่พริก อ�าเภอแม่พริก จังหวัดล�าปาง

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

  
 

             

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

  
 

             

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

  
 

             

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

  
 

             

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

  
 

             

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

  
 

             

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลเสริมงาม อ�าเภอเสริมงาม จังหวัดล�าปาง

กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล�ำปำง สำขำเถิน อ�ำเภอแม่พริก ปี 2559

กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล�ำปำง สำขำเถิน อ�ำเภอเสริมงำม ปี 2559

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

  
 

             

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

  
 

             

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลสบปราบ อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

  
 

             

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

  
 

             

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำปำง สำขำเถิน  

วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง 

 
 

 
 

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
 

       
 

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 

  
 

             

 
 

                     ภำพกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง 

          
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 
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วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเสริมงำม อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง 
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107



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

บทที่ 3
กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับชำติ

กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับชำติ พ.ศ. 2559 (D-MEx 2016) 

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (D-MEx 2016) ได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก 
ในระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท และระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ณ กองพลทหาร 
ปืนใหญ่ และกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ใช้รหัสการฝึกว่า “Disaster Management Exercise 2016” (D-MEx 2016) โดยก�าหนด
สถานการณ์ กรณีเกิดแผ่นดินไหว มีน�้าไหลหลากจากอ่างเก็บน�้าที่ได้รับผลกระทบ และมีดินโคลนถล่ม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในยุทธศาสตร์ด้าน 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

2. ทดสอบการปฏิบัติงานและการประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในภาวะฉุกเฉิน 
ตามโครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

3. สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การฝึกการปฏิบัติการของ 
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) 

4. ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance team: IMAT)  
ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) 

5. การก�าหนดแนวทางปฏิบัติและการประสานความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน
พลเรือนกับหน่วยทหารตามหลักการ Civil – Military Coordination ให้สามารถเผชิญเหตุ ประสานงาน และเสริมสร้าง 
ความเข้าใจระหว่างกันอย่างใกล้ชิด 

6. หาแนวทางการด�ารงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นฝ่ายเลขานุการ

รูปแบบกำรฝึก 

ใช้รูปแบบการฝึกภายใต้สถานการณ์สมมุติ ตามกรอบของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 ในลักษณะการฝึกเชิงอภิปราย (Discussion Base Execise) และการฝึกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Execise) 
รวม 4 รูปแบบ  ได้แก่

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันค้นหา 
ทางเลอืกในการปฏิบตัจิากการวเิคราะห์ประเมนิสถานการณ์ เพือ่ประสานการปฏบิติัทีเ่หมาะสมต่อการเผชญิเหตใุนภาวะฉกุเฉนิ  

2) การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อทดสอบทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติ ประเมิน
สถานการณ์ หาช่องว่าง จดุบกพร่อง โดยการแสดงความคดิเหน็ร่วมกนั ก�าหนดทางเลอืก และปรบัปรงุแผนฯ  ให้มคีวามสมบูรณ์

3) การฝึกปฏบัิตภิาคสนาม (Drill) เพ่ือทดสอบความสามารถในการเผชิญเหตขุองหน่วยปฏิบตัใินระดบัพืน้ที่ 
การสนธิก�าลงัระหว่างหน่วยงานพลเรอืนกบัหน่วยทหาร การจดัตัง้ศนูย์ประสานงานร่วมพลเรอืนทหาร (Civil Military Coordina-
tion Center : CMCC) หรือศูนย์ประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงาน (Multi Agency Coordination Center : MAC Center)  
ในพื้นท่ีปฏิบัติการ รวมถึงการเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระหว่างกัน การระดมทรัพยากร และเพิ่มทักษะ 
การปฏบิติังาน เพ่ือการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน และลดผลกระทบจากสถานการณ์ฉกุเฉนิ การฝึกปฏบิตัเิชงิสาธติ (Demonstration  
Drill) อาทิ สถานีอาคารถล่ม สถานีชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากน�้าไหลหลาก ปฏิบัติการด้านกู้ชีพกู้ภัย (ทางบก ทางน�้า  
ทางอากาศ) การค้นหาภายในอาคาร/บ้านเรือนทีไ่ด้รับความเสยีหาย การเข้าพืน้ทีแ่ละการค้นหาผูป้ระสบภยัทางน�า้ การช่วยเหลอื 
การล�าเลียงทางอากาศ การคัดแยกผู้ประสบภัย/ผู้ป่วย การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายและการน�าส่งผู้ประสบภัย/ผู้ป่วย การจัดตั้ง 
โรงพยาบาลสนาม การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
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4) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX)  เป็นการฝึกประเภทภัยในสถานการณ์ระดับ 

3-4 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงหรือส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ซึ่งต้องอาศัยกลไกการปฏิบัติการขององค์กรปฏิบัติการจัดการ 

ในภาวะฉุกเฉิน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เพื่อทดสอบการประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 

หน่วยงานในกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยหลักในการจัดการฝึกการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ และเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การประสาน 

การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานในกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยมีคณะกรรมการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) และการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เข้าร่วมการฝึกฯ 

1. กิจกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (D-MEx 2016) ระหว่างวันที่ 3-6 

มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท ประกอบด้วย การฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์ และ

การฝึกปฏิบัติงานของชุดสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

วันที่ 3 มิ.ย. 2559 เป็นการฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์ในขั้นตอนของกระบวนการ check in การจัด 

พืน้ทีร่ะดมทรพัยากร การจดัการทีพั่ก อาหาร และการสรปุสถานการณ์ (Briefings) ชีแ้จงท�าความเข้าใจภาพรวม และวตัถุประสงค์

ของการฝึก

วันท่ี 4 มิ.ย. 2559 การบรรยาย/สาธิต/ฝึกข้ันต้นในการปฏิบัติตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ฝึกทบทวน 

ทักษะการปฏิบัติของ ERT ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการฝึกที่ลพบุรี

วันที่ 5 มิ.ย. 2559 การฝึกจัดการสาธารณภัยภาคปฏิบัติทุกภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตั้งแต่ 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฐาน ที่พัก จุดระดมทรัพยากร พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่เหตุการณ์

วันที่ 6 มิ.ย. 2559 ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวันที่ 5 มิ.ย. 2559 และฝึกกระบวนการถอนก�าลัง (Demo-

bilization) และการ Check Out

2. กิจกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (D-MEx 2016) ระหว่างวันท่ี  

6-10 มิถุนายน 2559 ณ กองพลทหารปืนใหญ่ กองบิน 2 จังหวัดลพบุร ีประกอบด้วย การฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์  

และการฝึกปฏิบัติงานของชุดสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (ส�าหรับทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก)

วันที่ 6 มิ.ย. 2559 ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นการฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์ในขั้นตอนกระบวนการ check in 

การจัดพื้นที่ระดมทรัพยากร การจัดการที่พัก อาหาร และการสรุปสถานการณ์ 

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 ชี้แจงท�าความเข้าใจภาพรวม และวัตถุประสงค์ของการฝึก ประชุมร่วมกับผู้รับการฝึก  

ผู้ควบคุมการฝึก กองอ�านวยการจัดการฝึก การบรรยาย/สาธิต/ฝึกขั้นต้นในการปฏิบัติตามระบบบัญชาการเหตุการณ์  

ท�าความรู้จักกับทรัพยากรของแต่ละหน่วย ให้ผู้ควบคุมตรวจสอบความพร้อมของสถานีฝึก และตรวจสอบตารางประสาน

สอดคล้องของแต่ละภารกิจ

วันที่ 8-9 มิ.ย. 2559 การฝึกจัดการสาธารณภัยภาคปฏิบัติทุกภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตั้งแต่

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฐาน ที่พัก จุดระดมทรัพยากร พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่เหตุการณ์

วันที่ 10 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. การแสดงศักยภาพของทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย  

ของหน่วยต่าง ๆ สาธิตความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมฯ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์

เวลา 13.00-17.00 น. รวบรวมความเห็นขั้นต้น (Hot Wash) จากผู้เกี่ยวข้องในการฝึกส�าหรับประกอบ 

การประชุมประเมินผลหลังการฝึก (After Action Review : AAR) จัดเก็บ/ส่งคืนอุปกรณ์ กระบวนการถอนก�าลัง  

(Demobilization) และการ Check Out

การฝึกปฏิบัติภาคสนาม ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติเชิงสาธิต (Demonstration Drill) สถานีอาคารถล่ม 

และทางสูง (ลพบุรี) สถานีกู้ภัยทางน�้า และสถานีสารเคมี (ลพบุรี และชัยนาท) จุดเด่นของงานเป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 

(Drill) ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ก่อให้เกิดน�้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม โดยมีการสนธิก�าลังปฏิบัติการร่วม 

หลายหน่วย ระหว่างหน่วยงานพลเรือน-ทหาร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน และการบรรเทาทุกข์ โดยจ�าลองพื้นที ่
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภายในกองบิน 2 ลพบุรี เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการตามขอบเขตภารกิจในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วม ในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ การสถาปนาระบบสื่อสาร การกอบกู้ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค การปฏิบัติงานของหน่วยเผชิญเหต ุ

และหน่วยบรรเทาทุกข์ การค้นหากู้ภัย และกู้ชีพ การแพทย์ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และการปฏิบัติการภายในศูนย์พักพิง

ชั่วคราว 

การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2559 (DMEx-2016) ระหว่างวนัที ่6-10 มิถนุายน 

2559 ณ กองพลทหารปืนใหญ่ และกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี

สถานการณ์สมมุติ
เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 6.7 ศูนย์กลางบริเวณรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ โดยมีความลึกประมาณ 8 กิโลเมตร สามารถรับรู้การสั่นไหว 

ได้ทั่วถึง ท้ังภาคกลางและตึกสูงในกรุงเทพมหานคร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) และส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา  

ได้ออกประกาศคาดการณ์การเกิด After Shock จากสถานการณ์เบื้องต้นส่งผลกระทบให้จังหวัดลพบุรี ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง  

อ่างเก็บน�้าซับเหล็กเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ ส่ิงสาธารณูปโภค ไฟฟ้า การสื่อสาร และเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย บางส่วนไม่สามารถ 

ใช้การได้ อาคารและสิ่งก่อสร้างหลายแห่งพังเสียหาย ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการแพร่กระจายข่าว 

ในโลกออนไลน์ ซึ่งมีหลายสถานการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในอดีต ท�าให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่มจังหวัดลพบุรี ขณะนี้ก�าลังด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทุกพื้นที่อย่างทันท่วงที จึงขอรับการสนับสนุนจาก 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้เป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการ และปรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แผ่นดินไหวและ

อาคารถล่มจังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ซึ่งได้มอบภารกิจให้หน่วยงานด�าเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์

ภัยต่าง ๆ ดังนี้

1. อาคาร 90 ปี (สูง 10 ชั้น) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับความเสียหายบางส่วน ท�าให้มีนักเรียนจากโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีมาเข้าค่าย และท�ากิจกรรมอยู่ในอาคารไม่สามารถลงมาได้ ติดค้างอยู่ในอาคาร มีผู้ติดค้างไม่ทราบจ�านวน  

2 สถานีอาคารถล่ม

2. อาคารเรียนอยู่ระหว่างก่อสร้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับผลกระทบถล่มเสียหายโดยสิ้นเชิง คนงานก่อสร้างติดค้าง 

ในอาคารไม่ทราบจ�านวน

3. โรงงานอตุสาหกรรมผลติสารเคมใีนพืน้ทีต่�าบลดลีงั อ�าเภอพฒันานคิม มสีารเคมรีัว่ไหล ท�าให้พนกังานได้รบัผลกระทบจากสารเคมี 

รั่วไหล

4. อ่างเก็บน�้าซับเหล็กพังทลาย เกิดน�้าไหลหลาก ดินโคลนถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต�าบลโคกตูม ต�าบลนิคมสร้างตนเอง  

และต�าบลป่าตาล มีผู้ประสบภัยจ�านวนมาก

 วันที่ 8-9 มิ.ย. 2559 การฝึกจัดการสาธารณภัยในภาคปฏิบัติของทุกภารกิจตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ ตั้งแต่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฐาน ที่พัก จุดระดมทรัพยากร พ้ืนที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่
เหตุการณ ์
 วันที่ 10 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. แสดงศักยภาพของทรัพยากรในการจัดการ    
สาธารณภัย ของหน่วยต่าง ๆ สาธิตความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมฯ ภายใต้ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ 
 วันที่ 10 มิ.ย. 2559  เวลา 13.00-17.00 น.  รวบรวมความเห็นขั้นต้น (Hot Wash)     
จากผู้เกี่ยวข้องในการฝึก  ส าหรับประกอบการประชุมประเมินผลหลังการฝึก  (After Action Review : AAR) 
จัดเก็บ/ส่งคืนอุปกรณ์ กระบวนการถอนก าลัง (Demobilization) และการ Check Out 
 การฝึกภาคสนาม  ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติ เชิงสาธิต (Demonstration Drill)               
สถานีอาคารถล่ม และทางสูง (ลพบุรี) สถานีกู้ภัยทางน้ า (ลพบุรี และชัยนาท) และสถานีสารเคมี (ลพบุรี และ
ชัยนาท) จุดเด่นของงานเป็นการฝึกปฏิบัติ (Drill) ภาคสนาม ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว และ
ก่อให้เกิดน ้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม โดยมีการสนธิก าลังเพ่ือการปฏิบัติการร่วมหลายหน่วย ระหว่าง                
พลเรือน-ทหาร ในการช่วยเหลือเร่งด่วน และการบรรเทาทุกข์ โดยจ าลองพ้ืนที่ภายในกองบิน 2 ลพบุรี                
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการตามขอบเขตภารกิจในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ การสถาปนาระบบสื่อสาร การกอบกู้ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค  การปฏิบัติงานของ                
หน่วยเผชิญเหตุและหน่วยบรรเทาทุกข์ การค้นหา กู้ภัยและกู้ชีพ การแพทย์ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และ
การปฏิบัติการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว  

             

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 8-9 มิ.ย. 2559 การฝึกจัดการสาธารณภัยในภาคปฏิบัติของทุกภารกิจตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ ตั้งแต่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฐาน ที่พัก จุดระดมทรัพยากร พ้ืนที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่
เหตุการณ ์
 วันที่ 10 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. แสดงศักยภาพของทรัพยากรในการจัดการ    
สาธารณภัย ของหน่วยต่าง ๆ สาธิตความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมฯ ภายใต้ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ 
 วันที่ 10 มิ.ย. 2559  เวลา 13.00-17.00 น.  รวบรวมความเห็นขั้นต้น (Hot Wash)     
จากผู้เกี่ยวข้องในการฝึก  ส าหรับประกอบการประชุมประเมินผลหลังการฝึก  (After Action Review : AAR) 
จัดเก็บ/ส่งคืนอุปกรณ์ กระบวนการถอนก าลัง (Demobilization) และการ Check Out 
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สถานีอาคารถล่ม และทางสูง (ลพบุรี) สถานีกู้ภัยทางน้ า (ลพบุรี และชัยนาท) และสถานีสารเคมี (ลพบุรี และ
ชัยนาท) จุดเด่นของงานเป็นการฝึกปฏิบัติ (Drill) ภาคสนาม ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว และ
ก่อให้เกิดน ้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม โดยมีการสนธิก าลังเพ่ือการปฏิบัติการร่วมหลายหน่วย ระหว่าง                
พลเรือน-ทหาร ในการช่วยเหลือเร่งด่วน และการบรรเทาทุกข์ โดยจ าลองพ้ืนที่ภายในกองบิน 2 ลพบุรี                
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการตามขอบเขตภารกิจในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ การสถาปนาระบบสื่อสาร การกอบกู้ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค  การปฏิบัติงานของ                
หน่วยเผชิญเหตุและหน่วยบรรเทาทุกข์ การค้นหา กู้ภัยและกู้ชีพ การแพทย์ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และ
การปฏิบัติการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว  
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สถานการณ์สมมติ 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2559 (DMEx-2016) 

ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 
ณ กองพลทหารปืนใหญ่ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี 

 เกิดเหตุแผ่นดินไหวบก ขนาด 6.7 แมกนิจูด ศูนย์กลางบริเวณรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ โดยมี
ความลึกประมาณ 8 กิโลเมตร สามารถรับรู้การสั่นไหวได้ทั่วถึงทั้งภาคกลางและตึกสูงในกรุงเทพมหานคร  
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) และส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ
คาดการณ์การเกิด After Shock  

จากสถานการณ์เบื้องต้นส่งผลกระทบให้จังหวัดลพบุรี ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง 
อ่างเก็บน้ าซับเหล็กเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ ส่ิงสาธารณูปโภค ไฟฟ้า การสื่อสาร และเส้นทางคมนาคมได้รับ
ความเสียหาย บางส่วนไม่สามารถใช้การได้ อาคารและสิ่งก่อสร้างหลายแห่งพังเสียหาย ประชาชนเกิดความตื่น
ตระหนกและสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการแพร่กระจายข่าวในเครือข่ายโลกออนไลน์ซึ่งมีหลาย
สถานการณ์ท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจริงหรือเป็นสาเหตุที่เกิดข้ึนในอดีต ท าให้เกิดความตื่นตระหนกมากยิ่งขึ้นไปอีก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
ขณะนี้ก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ท าให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ในทุกพ้ืนที่อย่างทันท่วงที จึงร้องขอรับการสนับสนุนจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยแห่งชาติเป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการ และปรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แผ่นดินไหวและ
อาคารถล่มจังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ซึ่งได้มอบภารกิจให้หน่วยงานด าเนินการเข้า
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ภัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. อาคาร 90 ปี (สูง 10 ชั้น) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับความเสียหายบางส่วน
ท าให้มีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มาเข้าค่ายและท ากิจกรรมอยู่ในอาคาร              
ไม่สามารถลงมาได้ติดค้างอยู่ในอาคาร มีผู้ติดค้างไม่ทราบจ านวน ๒ สถานีอาคารถล่ม 

2. อาคารเรียนอยู่ระหว่างก่อสร้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับผลกระทบถล่ม
เสียหายโดยสิ้นเชิง คนงานก่อสร้างติดค้างในอาคารไม่ทราบจ านวน 

3. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีในพ้ืนที่ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม มีสารเคมีรั่วไหล    
ท าให้พนักงานได้รับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหล 

4. อ่างเก็บน้ าซับเหล็กพังทลาย เกิดน้ าไหลหลากดินโคลนถล่มบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลโคกตูม ต าบลนิคมสร้างตนเอง และต าบลป่าตาล มีผู้ประสบภัยจ านวนมาก 

 

  
 
 

สถานการณ์สมมติ 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2559 (DMEx-2016) 

ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 
ณ กองพลทหารปืนใหญ่ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี 

 เกิดเหตุแผ่นดินไหวบก ขนาด 6.7 แมกนิจูด ศูนย์กลางบริเวณรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ โดยมี
ความลึกประมาณ 8 กิโลเมตร สามารถรับรู้การสั่นไหวได้ทั่วถึงทั้งภาคกลางและตึกสูงในกรุงเทพมหานคร  
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) และส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ
คาดการณ์การเกิด After Shock  

จากสถานการณ์เบื้องต้นส่งผลกระทบให้จังหวัดลพบุรี ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง 
อ่างเก็บน้ าซับเหล็กเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ ส่ิงสาธารณูปโภค ไฟฟ้า การสื่อสาร และเส้นทางคมนาคมได้รับ
ความเสียหาย บางส่วนไม่สามารถใช้การได้ อาคารและสิ่งก่อสร้างหลายแห่งพังเสียหาย ประชาชนเกิดความตื่น
ตระหนกและสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการแพร่กระจายข่าวในเครือข่ายโลกออนไลน์ซึ่งมีหลาย
สถานการณ์ท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจริงหรือเป็นสาเหตุที่เกิดข้ึนในอดีต ท าให้เกิดความตื่นตระหนกมากยิ่งขึ้นไปอีก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
ขณะนี้ก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ท าให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ในทุกพ้ืนที่อย่างทันท่วงที จึงร้องขอรับการสนับสนุนจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยแห่งชาติเป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการ และปรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แผ่นดินไหวและ
อาคารถล่มจังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ซึ่งได้มอบภารกิจให้หน่วยงานด าเนินการเข้า
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ภัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. อาคาร 90 ปี (สูง 10 ชั้น) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับความเสียหายบางส่วน
ท าให้มีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มาเข้าค่ายและท ากิจกรรมอยู่ในอาคาร              
ไม่สามารถลงมาได้ติดค้างอยู่ในอาคาร มีผู้ติดค้างไม่ทราบจ านวน ๒ สถานีอาคารถล่ม 

2. อาคารเรียนอยู่ระหว่างก่อสร้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับผลกระทบถล่ม
เสียหายโดยสิ้นเชิง คนงานก่อสร้างติดค้างในอาคารไม่ทราบจ านวน 

3. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีในพ้ืนที่ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม มีสารเคมีรั่วไหล    
ท าให้พนักงานได้รับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหล 

4. อ่างเก็บน้ าซับเหล็กพังทลาย เกิดน้ าไหลหลากดินโคลนถล่มบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลโคกตูม ต าบลนิคมสร้างตนเอง และต าบลป่าตาล มีผู้ประสบภัยจ านวนมาก 
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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กราฟแสดง หน่วยงานที่เข้าการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (DMEx 2016) 

 

กราฟแสดงเปรียบเทียบหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ 
พ.ศ. 2559 (DMEx 2016) 

                               ข้อมูลใช้ท ากราฟ 

                                      หน่วยงาน                จ านวนตัวเลข 

                                   เอกชน มูลนิธิ                  224                   

                                หน่วยงานราชการ                 735 

 

0
50

100
150
200
250
300
350

กร
ะท
รวง

สา
ธา
รณ

สขุ
 

กร
มป้

อง
กนั
แล
ะ…

 
กอ
งร้อ

ยช
่วย
เหล

ือ…
 

มลู
นิธิ
ป่อ
เต็ก

ตึง้
 

มลู
นิธิ
ร่วม

กต
ญัญ

 ู
กอ
งบ
ิน 2

 … 
สม
าชิ
ก อ

ปพ
ร. 

พฒั
นา
สงั
คม
แล
ะ…

 
ส า
นกั
งาน

สง่
เสริ

ม…
 

บ้า
นพ

กัเด็
กแ
ละ

… 
กอ
งบ
ญัช

าก
าร…

 
ต า
รวจ

ภธู
รจงั

หว
ดั…

 
ศนู
ย์บ
รรเ
ทา
สา

… 
ส า
นกั
งาน

บร
รเท

า…
 

มล
ฑล

ทห
ารบ

กที่
 … 

ส า
นกั
งาน

สง่
เสริ

ม…
 

โรง
พย
าบ
าล
ค่า
ยอ
ดิศ
ร 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

จ านวน 

หน่วยงานราชการ สว่นกลาง
และสว่นภิภาค 
หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร 
และมลูนิธิ 

กรำฟแสดงจ�ำนวนคนที่เข้ำร่วมกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2559 (DMEx-2016)

กราฟแท่งแสดงจ�านวนคนที่เข้าการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (DMEx 2016)

หน่วยงำนที่เข้ำร่วมฝึก จ�ำนวน (คน)
กระทรวงสาธารณสุข 300

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 153

กองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองพลทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี 150

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 78

มูลนิธิร่วมกตัญญู 70

กองบิน 2 กองทัพอากาศ 50

สมาชิก อปพร. 50

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี 24
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บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 11

กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน 10

ต�ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี 10

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 10
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โรงพยาบาลค่ายอดิศร 6
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กำรประเมินผลกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับชำติ พ.ศ. 2559 (D-MEx 2016)

1. ที่มา
ค�าสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 337/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และที่ 369/2559 

ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จัดตั้งกองอ�านวยการการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559  

(D-MEx 2016) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2559 

(IDMEx 2016) โดยแต่งตั้งกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท�าหน้าที่ด�าเนินการประเมินผลการฝึก 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินการบริหารจัดการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559

2.2 เพื่อประเมินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559

3. ขอบเขตการประเมิน
การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (ICS) ระบบ

สื่อสารเพื่อการปฏิบัติการร่วม ปฏิบัติการด้านการกู้ชีพ กู้ภัย (ทางบก ทางน�้า ทางอากาศ) ซึ่งแบ่งเป็น 4 สถานีฝึก ได้แก่ สถานี

ฝึกอาคารถล่ม สถานีฝึกอาคารทรุดตัว (ช่วยเหลือทางสูง) สถานีฝึกอาคารสารเคมีรั่วไหล และสถานีฝึกชุมชนถูกน�้าไหลหลาก 

และการจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราว

4. วิธีการประเมิน
4.1 ศกึษาข้อก�าหนดในการบรหิารจัดการสาธารณภยัจากแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 

พ.ศ. 2558 และข้อมูลแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่ต่างประเทศใช้หรือก�าหนดไว้

4.2 จดัท�าเครือ่งมอืในการประเมนิผล โดยองิจากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558  

และแนวทางของต่างประเทศ

4.3 ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ วิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการ และการฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

4.4 น�าผลจากข้อ 4.3 มาสรุปวิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 รายงานผลการประเมินที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ 

5.2 ผูเ้กีย่วข้องสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุ และพฒันากระบวนการบรหิารจดัการและการฝึก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการ

กราฟแท่งแสดงจ�านวนเปรียบเทียบหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (DMEx 2016)

 

กราฟแสดง หน่วยงานที่เข้าการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (DMEx 2016) 
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หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 735 คน

หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร
และมูลนิธิ 224 คน
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

6. การประเมนิผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัระดับชาติ พ.ศ. 2559 (DMEx 2016) 
มีการด�าเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเตรียมความพร้อมให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท  และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ร่วมกับ 

หน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ กองพลทหารปืนใหญ่ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ทีมผู้ประเมินจ�าแนกผลการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1) การบริหารจัดการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559

1.1) ด้านทรัพยากร จ�าแนกเป็น

- บุคลากร ในการบริหารจัดการการฝึกฯ มีความเข้มแข็ง เสียสละ ทุ่มเท ก�าลังกาย  

ก�าลังใจสูง ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance team: IMAT) 

ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด�าเนินการฝึก 

ซึ่งสามารถอ�านวยความสะดวกในการระดมทรัพยากรทรัพยากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ มีความทันสมัย สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ 

ความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ มีรถสื่อสารที่ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2) ด้านสถานที ่จัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานชัดเจนเป็นไปตามระบบบัญชาการเหตุการณ์

ข้อสังเกต

- สถานที่ฝึกเป็นสถานที่ปิด เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ทหาร จึงไม่สะดวกในการเข้า-ออก 

ของบุคคลทั่วไป หากมองเรื่องความปลอดภัยถือว่าเหมาะสม

- การจดัสถานทีใ่นการต้อนรับ ขาดการดูแลความเรียบร้อย เช่น เก้าอ้ีรองรับแขกไม่เพยีงพอ  

และมีน�้าจากฝนที่ตกค้างอยู่บนหลังคาเต็นท์ปริมาณมาก จนเกิดการไหลลงมา ท�าให้แขกที่นั่งอยู่บริเวณนั้นเปียก

- พ้ืนที่ในการกางเต็นท์ของผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท ไม่เหมาะสม 

เท่าทีค่วรในเรือ่งความปลอดภัย เนือ่งจากอยูใ่นพืน้ท่ีค่อนข้างต�า่เสีย่งต่อการเกิดน�า้ท่วมขงักรณมีฝีนตก และอาจเกดิอันตรายแก่ 

ผู้ปฏิบัติงานได้ 

1.3) ด้านการประสานงาน/การมส่ีวนร่วม การมอบหมายภารกจิหน้าทีม่คีวามชัดเจน ตามค�าสัง่ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 337/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 จัดตั้งกองอ�านวยการจัดการฝึกการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 โดยการแบ่งโครงสร้างฯ มอบอ�านาจหน้าที่ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภายใน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งเป็น 7 ส่วน  

ข้อสังเกต 

- หน่วยงานส่วนกลางตามค�าสัง่กองอ�านวยการจดัการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ระดับชาติ พ.ศ. 2559 ไม่ได้ร่วมการฝึกตามโครงสร้างฯ และบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้อง

- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post : ICP) ที่จัดตั้งขึ้น ขาดการม ี

ส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมฯ และการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่

- การซักซ้อมความเข้าใจระหว่างผู้จัดการฝึก ผู้ปฏิบัติ และหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งภายในและภายนอกมีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

1.4) ด้านการประชาสมัพันธ์ มกีารประชาสมัพนัธ์ก่อนการฝึก ระหว่างการฝึก และหลงัการฝึก 

ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต YouTube เป็นต้น

ข้อสังเกต 

- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มิได้มีส่วนร่วมในการฝึกฯ

- ขาดการประชาสัมพันธ์การฝึกฯ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เช่น ป้าย โปสเตอร์ เป็นต้น
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1.5) ด้านอื่น ๆ ผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกฯ ให้ความส�าคัญกับการฝึก และสนับสนุน

บุคลากร และทรัพยากรร่วมในการฝึก

ข้อสังเกต 

- การจดัส่งเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการฝึกฯ ไม่เพียงพอทีจ่ะเป็นข้อมลูประกอบการออกแบบ

เครื่องมือในการประเมินผล 

- ขาดการจัดการจราจรภายในพื้นที่ฝึก มีเฉพาะวันที่ฝึกการสาธิต เท่านั้น 

- ไม่มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการฝึก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมให้แต่ละหน่วยงาน

ส่วนที่ 2) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559

2.1) ด้านระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การตั้ง 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post : ICP) เป็นองค์กรปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อสั่งการแก้ไขปัญหา 

สาธารณภัย มีการแบ่งส่วนและหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติอย่างชัดเจน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ มีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน 

ตามมาตรฐานสากล แผนเผชิญเหตมีุการประชุมหารือเพ่ือจดัท�าแผนฯ (Incident Action Plan : IAP) โดยระบกิุจกรรม ทรพัยากร 

ผู้ประสานงานในแต่ละส่วนในการตอบโต้และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารท่ีน�ามาใช้ในการฝึก ได้แก่ รถสือ่สารของกรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย รถสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถ

ถ่ายทอดภาพสดเข้าสู่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้เห็นสถานการณ์จากสถานีฝึกต่าง ๆ แบบ Real Time โดยใช้โทรศัพท์มือถือ 

และโดรนในการส่งภาพ สามารถใช้ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งหากเกิดสถานการณ์จริง จะสามารถช่วย 

ในการบริหารจัดการสาธารณภัยได้ 

- ระบบสารสนเทศเก่ียวกับการจัดการทรัพยากร Crisis Information Management 

System (CIMS) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากน�ามาใช้ฝึกได้ครบอย่างเต็มรูปแบบ จะช่วยให้มองเห็นภาพ 

ความเช่ือมโยงของการจัดการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทั้งระบบ สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ และการสั่งการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อสังเกต

- การฝึกภายในศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ (ICP) ขาดการมส่ีวนร่วมจากหน่วยงานเครอืข่าย 

เช่น ต�ารวจ อ�าเภอ อปท. เป็นต้น 

- การฝึกขาดความเชื่อมโยงการปฏิบัติกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด  

หรือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ออกแบบโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ไว้ตามแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการจัดการสาธารณภัยระดับชาติ (ระดับ 3-4)

- สถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไม่เหมาะสม เนื่องจากพื้นที่มองเห็นไม่ชัดเจน

- ผู้บญัชาการเหตกุารณ์ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558     

ในแต่ละระดับไม่ได้เข้าร่วมการฝึกฯ และสัญลักษณ์แสดงตนว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไม่ชัดเจน

- ประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉินต่อสื่อมวลชน และสาธารณชน ไม่มีการแถลงข่าว

- ไม่มีการยกเลิกสถานการณ์ จากศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์

2.2) ด้านระบบสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติการร่วม การสถาปนาระบบการสื่อสารในการฝึกฯ  

มีการจัดตั้งหน่วยสื่อสาร ก�าหนดแผนการสื่อสาร และก�าหนดความถี่วิทยุสื่อสารในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน
ข้อสังเกต 
- ไม่ได้ระบุช่องทางการสื่อสารหลัก/รอง/ส�ารองไว้ในแผนการสื่อสาร
- มีความสับสนในการใช้ช่องความถี่การสื่อสารระหว่างการฝึก ซึ่งไม่เป็นไปตามแผน
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2.3) ด้านปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย แบ่งการด�าเนินการฝึกปฏิบัติเป็น 4 สถานี ผู้ปฏิบัติในการฝึกฯ  

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีความเข้มแข็ง อดทน ผู้ปฏิบัติในการฝึกฯ  

จากหน่วยพลเรอืนและหน่วยทหาร ได้มโีอกาสร่วมฝึกฯ จงึเป็นการเพิม่พนูทกัษะในการบูรณาการการปฏบิตังิานด้านการช่วยเหลอื 

ผูป้ระสบภยัจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ร่วมกนั ผู้ปฏิบตัใินการฝึกฯ มคีวามเข้าใจอุปกรณ์ เครือ่งมอื ในการกู้ภยัเป็นอย่างด ีเนือ่งจาก

มีการซักซ้อมการใช้เครื่องมือก่อนการสาธิตหลายครั้ง 

ข้อสังเกต

- หน่วยงานด้านการสาธารณสุข ไม่ได้เข้าร่วมการฝึกฯ ด้านการกู้ชีพ ในแต่ละสถานีฝึก

- การปฏิบัติในการฝึกฯ ขาดความเชื่อมโยงกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เช่น ข้อมูลจาก                  

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ รายงานว่าเกิดสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุมีผู้ประสบภัย ..... คน ได้รับการช่วยเหลือแล้ว .... คน    

แต่ข้อเท็จจริงในเวลานั้น ณ สถานีฝึก ยังไม่มีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

2.3.1) สถานฝึีกอาคารถล่ม และสถานอีาคารทรดุตวั การปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตัใินการฝึกฯ 

สามารถปฏบิตังิานได้ตามขัน้ตอน และวธิกีารปฏบัิต ิหวัหน้าสถานมีีการรายงานสถานการณ์ไปยงัหัวหน้าส่วนปฏิบตักิารอย่างต่อเนือ่ง

ข้อสังเกต

- ขาดเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในระบบจราจรและอาคาร เช่น  

ต�ารวจ ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการฝึก เป็นต้น

- ขาดการควบคุมเขตพื้นที่อันตรายที่ก�าหนดไว้ เช่น ช่างภาพเข้าไปถ่ายภาพในเขตพื้นที่

อันตรายที่ก�าหนดไว้ เป็นต้น

- ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการจัดการจราจร เข้าร่วมฝึกฯ ในพื้นที่เกิดเหตุ

2.3.2) สถานฝึีกอาคารสารเคมีร่ัวไหล การปฏบิตัขิองผูป้ฏบิติัในการฝึกฯ สามารถปฏบิตัิ

ได้ตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ

ข้อสังเกต

- การสมมุติสถานการณ์ไม่สอดคล้องกับทิศทางลม การจ�าลองสถานีฝึกไม่สมจริง การกั้น

เขตอันตรายเบื้องต้นยังเป็นวงแคบ/จ�ากัด ตั้งป้ายเขต 30 เมตร 70 เมตร แต่พื้นที่จริงไม่ถึง เนื่องจากสถานที่ฝึกคับแคบ

- ไม่พบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัย มีการกู้ภัย แต่ไม่มีการกู้ชีพ

2.3.3) สถานฝึีกชมุชนถกูน�า้ไหลหลาก การปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตัใินการฝึกฯ สามารถปฏบิตัิ

ได้ตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ

ข้อสังเกต

- การติดต่อสื่อสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกฯ มีความวุ่นวาย

สับสน (ปภ.-มูลนิธิ-ทหาร-ต�ารวจพลร่ม) 

2.4 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การจัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พักพิง

ชั่วคราว เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน (IOM)  หน่วยงานหลักคือ ส�านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  

(ส่วนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สปฉ.6) มีการก�าหนดจุดรับบริจาคสิ่งของเป็นสัดส่วน

7. ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกต รวมทั้งจากการสุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ และการให้ตอบแบบสอบถาม

ของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่น ที่มีส่วนร่วมในการฝึก คร้ังนี้ สามารถสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ในการปฏิบัติงานจริงต่อไป ดังนี้
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7.1 การบริหารจัดการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านทรัพยากร (บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ)

1) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากส่วนกลาง จังหวัดพื้นที่ 
การฝึกและจังหวัดใกล้เคียง ศูนย์ ปภ. เขต และชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management  
Assistance team : IMAT) ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ร่วมบริหารจัดการการฝึกฯ 
และร่วมฝึกตามบทบาทหน้าที่ 

2) ควรก�าหนดให้ศนูย์ ปภ. เขต เป็นหน่วยระดมทรพัยากรในการบรหิารจดัการภยัพิบติั เนือ่งจาก
มีสถานที่ และมีกฎหมายรองรับในการจัดการสาธารณภัย

ด้านสถานที่
1) สถานที่ฝึกควรเป็นสถานที่สาธารณะที่ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกฯ  

ได้ง่ายและกว้างขวาง เช่น สนามกฬีา เป็นต้น เพือ่การมส่ีวนร่วมและสนับสนนุการรบัรู ้สร้างเสรมิความเข้าใจของภาคประชาชน
2) ควรเพ่ิมความระมัดระวังเกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ และให้ความส�าคัญกับ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกระดับ และแขกรับเชิญ ตลอดจนสถานที่พักของเจ้าหน้าที่
ด้านการประสานงาน/การมีส่วนร่วม

1) หน่วยงานจัดการฝึกฯ ควรจัดเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานแต่ละส่วน มีการติดตามผล 
การปฏิบัติงานตามโครงสร้างอ�านาจหน้าที่ และบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

2) ก�าหนดผู้ประสานงานกลางเพื่อสื่อสารข้อมูลในการจัดการการฝึกฯ และกระบวนการฝึก 
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความเป็นมาและเป็นไปของข้อมูลการฝึก ควรจัดเวทีกลาง
เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานแต่ละส่วนตามโครงสร้างอ�านาจหน้าที่ และบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการประชาสัมพันธ์
1) การประชาสัมพันธ์ ควรจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งวัน เวลา และเส้นทางการเดินทาง 

ไปสถานทีฝ่ึกให้ชัดเจน แผนที่การฝึก เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย วิทยุท้องถิ่น แผ่นพับ โปสเตอร์ บอร์ด 
เชิญชวนประชาชน นกัเรียน หน่วยงานในจงัหวดัร่วมชมการฝึกฯ เพ่ือสร้างความเชือ่ม่ันในศกัยภาพการบรหิารจัดการสาธารณภยั

2) ควรประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกฯ ระดับชาติ ให้หน่วยงานภายใน ปภ. ได้รับรู้ 
ด้านอื่นๆ 

1) ควรประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 2-3 ครั้ง เพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในกระบวนการฝึกฯ ที่มีความซับซ้อน

2) ควรก�าหนดจุดลงทะเบียนให้เห็นเด่นชัด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกในการ 
ลงทะเบียนให้เพียงพอต่อจ�านวนผู้เข้าร่วมการฝึก พร้อมทั้งสามารถให้ค�าแนะน�าการฝึกได้

3) ก�าหนดรูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ ควรสร้างความสมจริง 
ให้เหมือนเหตุฉุกเฉินของการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ

4) การสร้างบรรยากาศในการฝึก ควรมีการรายงานสถานการณ์ และการจัดการภัยพิบตักิารตอบโต้
สถานการณ์ระหว่างจุดเกดิเหต ุ และศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์เพือ่เป็นการสือ่สาร และสร้างความเข้าใจให้กบัหน่วยงานทีเ่ข้าร่วม 
การฝึก โดยเน้นว่าเป็นการขับเคลื่อนหรือด�าเนินการตามแผนโดยใช้ระบบการบริหารจัดการ ICS

5) ควรจัดให้มีการประชุมประเมินผลหลังการฝึก เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมฝึกและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

7.2 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ
1) การบัญชาการเหตุการณ์ ควรให้ความส�าคัญกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แห่งชาติ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 3-4) ตามโครงสร้างและอ�านาจหน้าที ่
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งการจัดท�าค�าสั่งและการจัดเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ฯ  

และมีการเปิดและปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
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2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ควรให้มีการฝึกซ้อมการประชุมวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

3) ควรก�าหนดบทบาทของชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management 
Assistance Team : IMAT) ให้ตรงตามทีก่�าหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 ซึง่ได้ก�าหนด
ไว้เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระแก ่
หน่วยงานในพื้นที่ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบัญชาการ ควบคุม สั่งการ และแก้ไขสถานการณ์

4) ควรประสานหน่วยงานที่ปฏิบัติภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อการรับรู้ข้อมูล
ทันต่อสถานการณ์ และให้หน่วยงานเครือข่ายทราบทุกขั้นตอน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสถานการณ์ เพื่อการจัดการ 
ในภาวะฉุกเฉินร่วมกัน

5) ควรให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 ตัง้แต่ 
ระดับกระทรวง กรม มูลนิธิ/อาสาสมัคร เช่น (อปพร. มิสเตอร์เตือนภัย เป็นต้น) ทหาร ต�ารวจ ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่ารฝึกฯ และใกล้เคยีง และสนุขัต�ารวจจากกองก�ากบัการสนุขัและม้าต�ารวจ (Police-K9) เข้ามามส่ีวนร่วมในการฝึก  

6) การก�าหนดสถานการณ์ (Scenario) ควรให้เหน็ถงึระดบัการจดัการสาธารณภยัตามแผนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เชื่อมโยงตั้งแต่การจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ผู้อ�านวยการอ�าเภอ ผู้อ�านวยการ
ท้องถิ่น) ขนาดกลาง (ผู้อ�านวยการจังหวัด) จนกระทั่งถึงการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ) 

7) ก�าหนดให้มีการฝึกการแถลงข่าวของผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาติต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน 

8) ควรน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ปภ. มาใช้ในการฝึกฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นการทดสอบระบบเตรียมความพร้อมไว้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น ระบบบริหารจัดการข้อมูลในภาวะวิกฤต (Crisis  
Information Management System : CIMS) ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงาน 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 

9) ควรก�าหนดสัญลักษณ์ที่แสดงถึงบทบาทของผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องในการฝึกฯ เพื่อสื่อให้รู ้ว ่า  
แต่ละสัญลักษณ์คือผู้ท�าหน้าที่ใด

ส่วนประเมินผล กองอ�านวยการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (D-MEx 2016) 
และการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx 2016)

กรกฎาคม 2559
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กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแบบบูรณำกำร พ.ศ. 2559 Integrated Disaster  
Management Exercise 2016 : IDMEx 2016 (อคัคภียัในอำคำรสูง สำรเคมีรัว่ไหล กำรเคล่ือนย้ำยผู้ประสบภยั 
ทำงอำกำศและกำรปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์)

ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง และทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญ
กับการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ และได้สั่งการให้จัดการฝึก 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระหว่างหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559  
ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 ท�าเนียบรัฐบาล ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การเตรียมการ
บรรเทาภัยพิบัติ กรณีไฟไหม้อาคารสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถด�าเนินการได้อย่างทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานเตรียมการปฏิบัติการวางแผนและซักซ้อมการบัญชาการเหตุการณ์ 
การใช้อากาศยานส�าหรับการอพยพ/เคล่ือนย้ายประชาชนออกจากพืน้ทีป่ระสบภยั รวมถงึจดัให้มกีารจดัตัง้ข่ายการตดิต่อสือ่สาร 
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออ�านวยการ และประสานการปฏิบัติ เลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ จึงมีด�าริ
ให้หน่วยงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการจัดการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติ การอ�านวยการและ 
การประสานงาน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในอาคารสูงตามพื้นที่เสี่ยงในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ของแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

ส�านกัเลขาธกิารคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยพจิารณาจดัการฝึกการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานทหาร พลเรือน ต�ารวจ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มูลนิธิ 
และเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือให้การเตรียมการบรรเทาภัยพิบัติกรณีไฟไหม้อาคารสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ 
ด�าเนินการได้อย่างทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ประสานเตรียมการปฏิบัติ
การวางแผนและซักซ้อมในการใช้อากาศยานส�าหรับอพยพ/เคล่ือนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ภัยพิบัติ รวมถึงให้มีการจัดต้ัง 
เครอืข่ายการตดิต่อสือ่สารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่การอ�านวยการ และประสานการปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตภุยัพบิตัใินอาคารสงู 
ตามพื้นที่เสี่ยงในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ของแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) จงึได้ร่วมกับหน่วยงานภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง
จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx 2016) ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน 
และการฝึกในครั้งนี้ได้ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการและการปฏิบัติการร่วมกันทุกฝ่าย เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับสาธารณภัย 
ทีจ่ะเกิดขึน้ โดยเฉพาะการวางระบบบญัชาการเหตกุารณ์ การบรูณาการก�าลงัพล เครือ่งมอือปุกรณ์ และระบบการสือ่สาร รวมถงึ 
การเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยมีกลไกการจัดการ
สาธารณภยัทีเ่ป็นระบบ มเีอกภาพ และประสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล เพือ่ลดความสญูเสยีในชวีติและทรพัย์สนิจากภยัพิบตัิ  
เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับพ่ีน้องประชาชนในศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อมในการ 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่  
(Safety Thailand) 

กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไดร่้วมก�าหนดวางแผนการฝกึฯ 
เพ่ือให้เป็นไปตามบญัชาของนายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ด้วยจดุยนืทีแ่น่วแน่ของรัฐบาลทีต้่องการให้การป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัของประเทศเป็นไปอย่างบรูณาการ ให้สังคมไทยก้าวไปสู่การจดัการสาธารณภัยทีเ่ป็นมาตรฐานการปฏบิตัิ
งานที่เป็นสากลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ สามารถป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบาย
และเป้าหมายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยจัดการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ กรณีไฟไหม้อาคารสูง จ�านวน 3 ครั้ง 

1. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx 2016) ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 
2559 ณ กรุงเทพฯ (สนามเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)

2. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (อาคารขนาดใหญ่ถล่มและสารเคมรั่วไหล)  

IDMEx 2017 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือน พ.ค.- มิ.ย. 2560
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3. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ 2560 (อาคารสูง) IDMEx 2017 จังหวัดเชียงใหม่  

(ยังไม่มีก�าหนดการ)

สถำนกำรณ์กำรฝึก (Scenario) 
เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารที่มีความสูง 50 ชั้น พบเพลิงไหม้อยู่ภายในห้องเก็บ 

เอกสารชั้น 3 และเกิดการสะสมความร้อนจนท�าให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณชั้นที่ 25 ของอาคารสูง 50 ชั้น ไฟได้ลุกลามต่อเนื่อง
ไปยังห้องข้างเคียงซึ่งมีการเก็บกักสารเคมีที่เป็นสารไวไฟ จนท�าให้เกิดการระเบิดและรั่วไหลของสารเคมี (UN 1219) ท�าให้มี 
ผูเ้สยีชวีติและบาดเจ็บเป็นจ�านวนมาก ระหว่างเกดิไฟไหม้มผีูป้ฏบิตังิานในอาคาร ประมาณ 2,000 คน ไม่สามารถออกจากอาคาร
ได้ เนื่องจากถูกปิดล้อมด้วยเหตุเพลิงไหม้ในชั้นที่ 3 และชั้นที่ 25 ผู้ประสบภัยบางรายมีการปนเปื้อนสารเคมี จึงมีความจ�าเป็น
ต้องอพยพคนออกจากอาคารรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ส�าลักควัน ตกจากที่สูง และผู้ได้รับการปนเปื้อนสารเคมี ระบบ 
ไฟฟ้าและการสือ่สารใช้การไม่ได้ ระบบไฟฟ้าส�ารองของอาคารไม่สามารถใช้งานได้ เนือ่งจากอยูใ่นระหว่างการซ่อมแซมปรบัปรงุ
ระบบ ส่งผลให้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคารเกิดการขัดข้อง 

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์กรุงเทพมหานคร และได้สั่งการให้ส�านักอนามัย ส�านักการแพทย์ และสถานีดับเพลิงในพื้นที่ พร้อมก�าลังพลในสังกัด
ส�านักงานเขตในพื้นที่เข้าอ�านวยการประสานงานแก้ไขปัญหาเนื่องจากสถานการณ์เพลิงได้ลุกลามอย่างต่อเนื่อง และยังคงม ี
ผู้ติดค้างภายในอาคาร จึงร้องขอรับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) เพือ่ขอก�าลงัสนบัสนนุทางอากาศช่วยเหลอือพยพผูต้ดิค้างอยูบ่นดาดฟ้าของอาคาร และขอรถหอน�า้ดบัเพลงิ 
พร้อมกระเช้าขนาดสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ติดค้างในอาคาร และแจ้งขอให้กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง  
ซึ่งท�าหน้าที่ติดตามและประเมินสถานการณ์อัคคีภัย เพื่อการแจ้งเตือนและเตรียมรับสถานการณ์ ประสานผู้แทนส่วนสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) 

ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้เสนอผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติพิจารณายกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ภายใต้การควบคุม สั่งการ  
และบัญชาการของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิเพ่ือบรูณาการ 
หน่วยงานทหาร พลเรือน องค์กรสาธารณกุศล และภาคประชาสังคม เข้าเผชิญเหตุอัคคีภัยอาคารสูง/อาคารถล่ม/สารเคม ี
รั่วไหล ท�าการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศ และการปฏิบัติการทางการแพทย์ต่อไป

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อซักซ้อมการบัญชาการเหตุการณ์ร่วมเมื่อเกิดอัคคีภัยในอาคารสูงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

2) เพื่อวางแผนการบูรณาการเครื่องมือ ก�าลังพล และทรัพยากรอื่น ๆ

3) เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารสูงที่ถูกต้อง

4) เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเผชิญเหตุของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่

กิจกรรมกำรฝึก
1) การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2559

2) จัดเตรียมสถานที่ฝึก ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2559

3) การฝึกร่วมระหว่างหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2559

4) การสาธิตการฝึกฯ ตรวจเยี่ยมและพิธีปิด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559

หน่วยงำนร่วมกำรฝึก จ�ำนวน 54 หน่วยงำน 
หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองทัพบก (ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก)  กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ มูลนิธิ เครือข่าย 
ภาคประชาสังคม และหน่วยงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
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หน่วยงานสนับสนุน ท�าหน้าที่ตอบสนองการร้องขอการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่จ�าเป็น เพ่ือให้การจัดการ 

ในภาวะฉกุเฉนิด�าเนนิไปอย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล และตอบสนองด้านงบประมาณ ได้แก่ (ส่วนสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 

ในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ.) (Emergency Support Function : ESF) เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

พ.ศ. 2558 ซึ่งการจัดการในภาวะฉุกเฉิน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะสถาปนาการสนับสนุน 

การปฏิบัตงิานในภาวะฉกุเฉนิ (สปฉ.) เพยีงส่วนงานใดส่วนงานหนึง่ หรอืหลายส่วนงานเข้าร่วมสนบัสนนุการจดัการสาธารณภัย 

ทัง้นี ้ ข้ึนอยูกั่บความจ�าเป็นของสถานการณ์ทีเ่กดิข้ึน เพ่ือประสานงานระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานทีม่หีน้าท่ีความรบัผดิชอบ 

ตามภารกิจด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งการจัดการฝึกฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

สปฉ. 1 ส่วนงานคมนาคม มีกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติระหว่าง 

ส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านคมนาคม

สปฉ. 2 ส่วนงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลัก 

ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงการจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 

ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

สปฉ. 4 ส่วนผจญเพลิง มีกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นหน่วยงานสนบัสนนุในการประสานการปฏบิตัริะหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึง 

จัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการผจญเพลิง

สปฉ. 5 ส่วนงานการจดัการในภาวะฉกุเฉนิ มกีระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏบิตัิ 

ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการจัดการสาธารณภัย 

และการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน

สปฉ. 7 ส่วนงานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร มีกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน 

การปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพ รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร

สปฉ. 8 ส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุข มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการ

ปฏบิติัระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถงึจดัท�าแผนสนบัสนนุการปฏบิติังานในภาวะฉกุเฉนิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาลของสังกัดต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย กระทรวง

กลาโหม มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ สภากาชาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น

สปฉ. 9 ส่วนงานการค้นหาและกู้ภัย มีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลกั ในการประสานการปฏิบตัริะหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรสาธารณกศุล รวมถงึ 

จัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการค้นหาและกู้ภัย

สปฉ. 10 ส่วนงานสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลัก โดยม ี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมควบคุมมลพิษ 

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�า

แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี

สปฉ. 13 ส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย มีส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน

การปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย

สปฉ. 16 ส่วนงานประชาสัมพันธ์และการจดัการข้อมลูข่าวสาร มีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลกั ในการ 

ประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึงการจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการ

ประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อมูลข่าวสาร
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บทบาท อ�านาจหน้าท่ีของกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) กบัการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดบั 3) ในจดัการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดบัชาตแิบบบรูณาการ มหีน้าที ่

รับผิดชอบในการอ�านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ 

รวมถึงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์ และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอ 

ความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัย 

ขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัย 

ร้ายแรงอย่างยิง่ (ระดบั 4) และท�าหน้าทีเ่ป็นส่วนหน่ึงในศนูย์ประสานการปฏิบตัขิองกองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ โดยมีอธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อ�านวยการกลาง ท�าหน้าทีส่นบัสนุนการปฏิบตัขิองกองอ�านวยการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางในทุก ๆ ด้าน ที่จ�าเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินการคลัง 

พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�านวยการกลางเห็นสมควร

ขอบเขตกำรฝึก (5 สถำนี)
1) การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ร่วม การจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมพลเรือนทหาร (Civil Military  

Coordination Center : CMCC) หรือศูนย์ประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงาน (Multi Agency Coordination Center : MAC 

Center) การบัญชาการเหตุการณ์ รวมถึงการเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 

2) การเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารถล่ม และสารเคมีรั่วไหล : โดยมีหน่วยงานหลัก คือ 

กรุงเทพมหานคร โดยจัดทีมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติรับมอบภารกิจในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารสูง  

และซากอาคารถล่ม โดยสนธิก�าลังร่วมกันทั้งฝ่ายทหาร พลเรือนและองค์กรสาธารณกุศล

(1) สาธิตการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารสูง โดยวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยใส่เปลตะกร้า 

การใช้ถงุเคลือ่นย้าย การใช้เชอืกคว้านไฟฟ้า การลงด้วยปล่องผ้า เบาะลม รถกระเช้าบนัไดสูง และการอพยพข้ามตกึ การช่วยเหลือ 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ประสบภัย

(2) สาธิตการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารถล่ม ทั้งทางกายภาพและท�าเครื่องหมายการค้นหา 

ทางเทคนิคโดยใช้กล้องทางเทคนิค การท�าค�้ายันเพื่อป้องกันการทรุดตัวของอาคาร การตัดเจาะเปิดผนังคอนกรีตแบบแนวตั้ง

สามเหลี่ยม การดึงแผ่นออก การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ การช่วยเหลือเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ประสบภัย

(3) สาธิตการกู้ภัยผู้ประสบภัยจากสารเคมี โดยขอรับการสนับสนุนชุดปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีจาก 

กรมวทิยาศาสตร์ทหารบก หวัหน้าชดุประเมนิทศิทางลม และส่ังการให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบตักิารชุด SCBA Level A เข้าพิสูจน์ทราบ 

ชนดิของสารเคม ีเกบ็กู้ จดัสถานทีป่ลอดภัย เพือ่รอการช�าระล้าง ชุด SCBA Level B ตัง้ชุดม่านน�า้ มกีารใช้รถต่อต้านวินาศกรรม

และอุปกรณ์ดบัเพลงิ (Luf 60) พ่นน�า้สกดักัน้การแพร่กระจายของสารเคมทีางอากาศ จดัตัง้จุดช�าระล้างสารปนเป้ือนผูป้ระสบภยั  

และการน�าส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์ 

3) การช่วยเหลือ/อพยพผู้ประสบภัย(ทางอากาศยาน) โดยมีหน่วยงานหลัก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 

กองทัพบก สนบัสนนุเฮลิคอปเตอร์ จากกองทพับก จ�านวน 1 ล�า เพ่ือล�าเลียงผู้ประสบภัยท่ีตดิค้างอยูบ่นอาคาร และจากส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ จ�านวน 1 ล�า เพื่อน�าส่งผู้บาดเจ็บจากโรงพยาบาลสนาม ไปยังโรงพยาบาล

4) การปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยมีหน่วยงานหลัก ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร 

(ศูนย์เอราวัณ) จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการรองรับผู้บาดเจ็บ

5) การจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย (Static Display) โดยมีหน่วยงานหลัก 

คือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต  3  ปราจีนบุรี  ประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้

(1) มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ น�าเสนอภารกิจช่วยเหลือสังคม อาทิ จัดนิทรรศการโครงการฝึกสุนัข

ค้นหาและกู้ภัยและช้างกู้ภัย ให้มีทักษะและคุณสมบัติของการเป็นสุนัขและช้างกู้ภัยเพื่อช่วยงานด้านสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  

โดยเฉพาะการบรรเทาสาธารณภัย
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(2) มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดนิทรรศการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารและการช่วยเหลือบรรเทา

สาธารณภัย การจัดแสดงอุปกรณ์กู้ชีพ – กู้ภัย พร้อมดารา นักแสดง และอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรม

(3) หน่วยกู้ภัยนเรนทร ร.พ.ราชวิถี จัดนิทรรศการ “22 ปี ในการพัฒนาด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์

ในสถานการณ์ต่าง ๆ” โดย ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

(4) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และศูนย์เอราวัณ จัดแสดงนิทรรศการล�าเลียงทางอากาศ

และทางบก การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศยานและทางบก

(5) ส�านกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรงุเทพมหานคร จดันทิรรศการแสดงภารกจิหน้าทีข่องหน่วยงาน 

จดัแสดงอุปกรณ์ส�าหรับดบัเพลิงภายนอกอาคาร ได้แก่ รถยนต์ตดิตัง้ระบบเครือ่งเจาะและดบัเพลงิด้วยน�า้แรงดนัสงู (Coldcut)  

รถยนต์ติดตั้งห้องฝึกดับเพลิงและกู้ภัยเคล่ือนที่ (Simulator) รถกู้ภัยขนาดเล็ก (ATV) และอุปกรณ์กู้ภัยต่าง ๆ อาทิ กล้อง  

Vibration Scope กล้องค้นหาผู้ประสบภัย (Search Cam) เครื่องอัดก๊าซ หมอนลม และชุดป้องกันสารเคมี Level A เป็นต้น

(6) กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดแสดงชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สนับสนุนการกู้ภัยสารเคมี

(7) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดย บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) TOT จัดแสดง 

ระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติ อาทิ รถสื่อสาร (Internet) ระบบโทรศัพท์ (IP Phone) วิทยุสั่งการพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงผ่าน

โครงข่าย (IP ACU-T)

(8) ส�านกังานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิจดันทิรรศการกระบวนการพสิจูน์เอกลกัษณ์

บุคคล

(9) กลุ่มจิตอาสาใจถึงใจ จัดแสดงนิทรรศการ ความเป็นมา ผลงาน และจัดแสดงอุปกรณ์กู้ภัยต่าง ๆ  ได้แก่ 

อุปกรณ์กู้ภัยในที่สูง อุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องตัดถ่างชุดใหญ่

(10) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดแสดงยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย 

ที่มีใช้งานในกองบัญชาการกองทัพไทย

(11) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จดันทิรรศการแสดงภารกิจหน้าทีข่องหน่วยงาน โดยศนูย์ป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ อาทิ รถดับเพลิงชนิดหอน�้าพร้อมบันได

และอปุกรณ์ รถต่อต้านวนิาศกรรมและอปุกรณ์ดบัเพลงิ รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถกูภ้ยัสารเคมแีละวตัถอุนัตราย รถดับเพลงิในอาคาร 

รถยนต์นั่งตรวจการณ์ รถอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมเครน รถดับเพลิงโฟมและเคมี รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถผลิตน�้าดื่ม เต้นท์พักชั่วคราว 

บอลลูนไลท์พร้อมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ฯลฯ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึก
1) หน่วยงานเข้าร่วมการฝึกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ระหว่างหน่วยงาน

อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะหน่วยทหารมีความเข้าใจในการปฏิบัติการเผชิญเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายพลเรือนในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

2) หน่วยงานอ�านวยการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของพลเรือนได้เรียนรู้โครงสร้าง ข้ันตอน

การสนับสนุน ขีดความสามารถของเคร่ืองมืออุปกรณ์ของฝ่ายทหาร ซ่ึงจะสามารถใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันในกรณีเกิดเหตุ

สถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เรียนรู้หลักการเผชิญเหตุตามสถานีต่าง ๆ ท�าให้เกิดความเข้าใจ 

ในการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการส่งก�าลังบ�ารุง ทั้งของฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร

4) ส่วนราชการในจงัหวดัมคีวามเข้าใจในบทบาทของแต่ละหน่วยงานทีม่อียูใ่นส่วนกลาง โดยเฉพาะการจดัตัง้ 

ศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งต้องใช้หลายหน่วยงานเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 

เป็นหน่วยงานหลัก

5) ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินของภาครัฐมากขึ้น
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สรุปบทเรียนที่ได้รับจำกกำรฝึก

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในพื้นฐานการปฏิบัติในภาวะเกิดสาธารณภัย  
ยังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการเผชิญเหตุ โดยเฉพาะระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่เป็น 
มาตรฐานกลางส�าหรับทุกหน่วยงานถือปฏิบัติร่วมกันในการประสานงาน การควบคุมส่ังการ เพราะติดขัดเร่ืองระบบระเบียบ 
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย (ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558)

ข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรฝึก

1. ควรให้ผู้ที่รับผิดชอบในการสั่งการในแต่ระดับ เรียนรู้เพ่ิมเติมด้านการจัดการสาธารณภัย และการตอบโต้
สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินอย่างจริงจัง เพ่ือท่ีจะเข้าใจอย่างแท้จรงิในการสัง่การ และร่วมฝึกซ้อมแผนฯ อย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�า
ด้วยตนเอง

2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกจากรูปแบบเดิม ๆ ที่ฝึกประจ�าอยู่ทุกคร้ัง ที่ผ่านมา จากการฝึกในลักษณะ 
การแสดงสาธิต เป็นรูปแบบการฝึกเสมือนเหตุการณ์จริง เพื่อทราบข้อผิดพลาด โดยเริ่มฝึก เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อม  
ณ ที่ต้ัง, การเคลื่อนพล, การรายงานตัว ณ จุดเกิดเหตุ, การรายงานข้อมูลกลับหน่วยงาน, การปฏิบัติการ, การร้องขอการ
สนับสนุน, การประสานงานกับหน่วยงานอื่น และการถอนก�าลัง ฝึกเพื่อทราบข้อผิดพลาดและปัญหา/อุปสรรค ที่แท้จริง  
มิใช่การฝึกรูปแบบให้มาซ้อมก่อนการแสดงสาธิตเพื่อให้ประธานมาชมรูปแบบการฝึกการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ ซึ่งความเป็นจริง 
อาจไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างนั้น

3. ผูเ้ข้ารบัการฝึกมคีวามพงึพอใจเป็นอย่างยิง่ในการเข้าร่วมการฝึกฯ ควรส่งเสริมสนบัสนนุให้หลายหน่วยงาน
ได้มาร่วมการฝึกฯ และท�าความรู้จักกันในการท�างาน สร้างเครือข่ายการท�างาน โดยเฉพาะประโยชน์ในการเสริมสร้างทักษะ 
การท�างาน ควรจัดการฝึกให้มีหลากหลายรูปแบบและต่อเนื่องเป็นประจ�า 

4. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ คือ การสร้างความเข้าใจ และมาตรฐานกลาง โดยเฉพาะแผนการปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานในการท�างาน (SOP) ด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยในทุกประเภทภัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน�ามาใช้ในการจัดการสาธารณภัย

5. แนวทางการแก้ไขผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากการฝึกซ้อมแผน ก่อนการฝึกซ้อมแผนฯ ควรจดัให้มกีารให้ความรู ้
ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งด้านการจัดการสาธารณภัยและการเผชิญเหตุ การประสานงาน  
การสัง่การให้ทกุหน่วยเข้าใจอย่างแท้จริง โดยเชญิผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องซึง่ท�าหน้าทีใ่นเวลาเกิดสาธารณภยัเข้าร่วมการฝึก 
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บทที่ 4 
กำรฝึกร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก

ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนครอบคลุมเชื่อมโยงหลายมิติ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ 

ทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องมีการฝึกแบบบูรณาการหลายหน่วยงาน 

ตามบทบาทและภารกจิ ทัง้ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และภาคเอกชน ทัง้ภยัด้านความมัน่คง ภยัทีเ่กดิจากการสูร้บ และสาธารณภยั 

ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561 

การผลักดันการพัฒนาระบบการท�างานของทุกหน่วยงาน ให้มีการบูรณาการอย่างมีเอกภาพ การพัฒนาระบบการ 

เตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ และระบบบรหิารจดัการภยัพบิตั ิ รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ตลอดจน 

การรบัมอืภยัคกุคาม และการปฏบิตัติามกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง อาท ิวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. 2030  

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 กรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลด 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีบทบาทส�าคัญในการมีส่วนร่วมประเมินสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ และแนวโน้ม 

ของภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะด้านสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ดังนั้น บทบาท

ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ในการบรูณาการการฝึกฯ ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก จงึเป็นสิง่จ�าเป็น และการได้เรยีนรู้  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการฝึก การปฏิบัติงานภาคพลเรือน การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตลอดจน 

การสร้างเครือข่าย และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มีความส�าคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  

ลดความเสี่ยง ลดความสูญเสีย และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หนังสือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงขอเสนอสรุปผลการฝึก

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 6 รายการ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีส่วนร่วม 

ในการฝึกฯ ดังนี้

1. การฝึกร่วมการจ�าลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า ร่วมกับ กองทัพบกและกองทัพอากาศ 

2. การฝึกการระดมสรรพก�าลังเพือ่การทหาร ประจ�าปี 2559 (กรส.59) ร่วมกับกองทพัไทย กรมสรรพก�าลงักลาโหม 

ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

3. การฝึกร่วมกบักองทัพไทย ประจ�าปี 2559 ได้แก่ การฝึกการบริหารจดัการสาธารณภัยร่วม (บรส.) ประจ�าปี 2559 

(Joint Disaster Management Exercise : JDMEx 2016) และการฝึกร่วมกองทัพไทย 2559 (กฝร.59)

4. การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจ�าปี 2559 (Search And Rescue 

Execise : SAREX 2016)

5. การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2559 (Crisis Management Exercise 2016 : C-MEX 16) 

ฝึกร่วมกับส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานพลเรือน ต�ารวจ ทหาร อปท. ภาคเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัคร 
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1. กำรฝึกร่วมกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์ในกำรควบคุมไฟป่ำ กรมป่ำไม้ 
กองพลทหำรรำบที่ 7 กองทัพภำคที่ 3 อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
และ กองบิน 41 กองทัพอำกำศ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดความรุนแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม  

ดงันัน้ เพือ่เป็นการเตรียมพร้อมรับมอืสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนัทีอ่าจจะเกิดข้ึนในช่วงต้นปี 2559 โดยเฉพาะพืน้ท่ีภาคเหนอื 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้จดั “การฝึกร่วมการจ�าลองสถานการณ์ในการควบคมุ

ไฟป่า” ร่วมกับกองทัพบก กองทัพอากาศ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2559  

ณ จังหวดัเชียงใหม่ เพือ่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกนับรูณาการการท�างานในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกนัและ                    

ลดปัญหาไฟป่าในพ้ืนท่ี โดยปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ภายใต้แผนระดมพลดับไฟป่า 

ที่ก�าหนดร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงสร้างการบัญชาการแบบระบบศูนย์ส่ังการเบ็ดเสร็จ (Single Command)  

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และสอดคล้องกับแผนระดมพลสนธิก�าลังในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าตามสถานการณ์จ�าลอง

สถำนกำรณ์ฝึก 
กรมป่าไม้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศได้ร่วมกัน

ก�าหนดสถานการณ์การเกิดไฟป่าในบริเวณพื้นที่บนภูเขา และก�าหนดขั้นตอนการฝึกควบคุมไฟป่าเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 

1. ช่วงเปิดสถานการณ์ หลังจากได้รับแจ้งเหตุเกิดไฟไหม้ป่า หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่จัดส่งก�าลังพล 

ภาคพื้นดินเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมและดับไฟป่า

2. ช่วงเหตุการณ์ไฟป่ามีความรุนแรง และขยายวงกว้างมากขึ้น ก�าลังพลภาคพ้ืนดินไม่สามารถควบคุม

สถานการณ์ได้ และต้องขอก�าลังสนับสนุนการควบคุมไฟป่าทางอากาศ โดยใช้เครื่องบินบรรทุกน�้า และสั่งการให้ถอนก�าลังพล

ภาคพื้นดินออกจากพื้นที่เกิดเหตุ

3. ช่วงสถานการณ์คลี่คลาย ภายหลังจากที่เครื่องบินบรรทุกน�้าโปรยน�้าผสมสารเคมี และสามารถควบคุม

สถานการณ์ไฟป่าไว้ได้แล้ว ให้จัดส่งก�าลังพลภาคพื้นดินเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟป่าในส่วนที่ยังลุกไหม้อีกครั้ง

ก�ำหนดกำรฝึก 

1. วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 อธิบดีกรมป่าไม้ (นายชลธิศ สุรัสวดี) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด 

การฝึกบนโต๊ะ ณ กองพลทหารราบที่ 7 กองทัพภาคที่ 3 อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นประธานพิธีแถลงข่าว  

ณ กองบิน 41 กองทัพอากาศ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2. วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานพิธีเปิดปล่อยแถวก�าลังพลผสมดับไฟป่าและร่วมสังเกตการณ์การฝึกร่วมการจ�าลอง

สถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า ณ กองพลทหารราบที่ 7 กองทัพภาคที่ 3 อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และกองอ�านวยการ

ฝึก บริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยแม่เย็น อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กำรมีส่วนร่วม/กำรเข้ำร่วมกำรฝึก 

1. ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เขต 10 ล�าปาง และผู้แทนศูนย์อ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปร่วมการแถลงข่าว

2. ผูแ้ทนศนูย์อ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปภ. ร่วมการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX)  

และร่วมสังเกตการณ์ภาคสนาม

3. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล�าปาง ได้ส่งทรัพยากร ได้แก่ รถบรรทุกของ รถต่อต้าน

วินาศกรรมและอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

2. กำรฝึกกำรระดมสรรพก�ำลังเพื่อกำรทหำร ประจ�ำปี 2559 (กรส.59) 
จังหวัดนครรำชสีมำ (The Military Mobilisation Exercise : MOBEX 2016)

การฝึกการระดมสรรพก�าลังเพ่ือการทหาร ประจ�าปี 2559 (กรส.59) เป็นการด�าเนนิการภายใต้ยทุธศาสตร์ 

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561 และแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ก�าหนดให้ทุกภาคส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรให้มีความพร้อมเผชิญกับสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง และสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตั้งแต่ในภาวะปกติ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2559 เพื่อทดสอบการด�าเนินงาน 

ตามแผนการผนึกก�าลังและทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการซักซ้อมแผนร่วมกัน

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการแผนต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

2. เพ่ือทดสอบการด�าเนินการด้านการคมนาคม และด้านเชื้อเพลิงและพลังงานในภาวะวิกฤต ตามแผน 

การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อทดสอบการระดมทรัพยากรด้านการคมนาคม และด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน สนับสนุนความต้องการ

ทางทหารตามแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ 

ก�าหนดการฝึก พื้นที่การฝึก ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2559 กรมการสรรพก�าลัง

กลาโหม ได้จัดการฝึกภาคสนาม (Field Training Execise : FTX) การฝึกการระดมสรรพก�าลังเพื่อการทหาร ประจ�าปี 2559 

(กรส.59) ซึง่เป็นการจัดการฝึกแบบบรูณาการร่วมกบักองทพัไทย ประจ�าปี 2559 (กฝร.59) และส่วนราชการพลเรอืน รฐัวสิาหกจิ 

และภาคเอกชน โดยใช้กรอบสถานการณ์การฝึก (กฝร.59) ตามแผนป้องกันประเทศ มุ่งเน้นการฝึกเพื่อสนับสนุนทรัพยากร 

ให้กับกองทัพ ตามแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2557-2561

สถำนกำรณ์ฝึก 

กรอบสถานการณ์การฝึกเก่ียวกบัการเกดิเหตกุารณ์ความขดัแย้งขึน้ในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ท�าให้เกดิ

ข้อพิพาทระหว่างประเทศ และเกิดการสู้รบตามแนวชายแดนด้านตะวันออกจรดตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งในการฝึก 

ครั้งนี้ เน้นการฝึกระดมทรัพยากรที่ส�าคัญ 2 ด้าน คือ ด้านการคมนาคม และด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการทดสอบ 

การสื่อสารระหว่างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน

กรมการสรรพก�าลังกลาโหม ได้จัดการฝึกแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด�าเนินการทุกข้ันตอนของการฝึก โดยจัดประชุมวางแผนขั้นต้น การอบรมการบริหารวิกฤตการณ ์

เพื่อฝึกการประชุมวางแผนข้ันกลาง การตรวจภูมิประเทศ การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย และการฝึกปัญหาที่บังคับการ  

โดยได้มีการน�าปัญหาในการฝึก ปัญหาที่บังคับการบางส่วนมาใช้ในการฝึกภาคสนาม มีหน่วยงานเข้าร่วมการฝึก จ�านวน  

42 หน่วย ด�าเนินการฝึก 9 กิจกรรม และครอบคลุมการระดมทรัพยากร จ�านวน 6 ด้าน 

กิจกรรมกำรฝึก

1. ด้านการคมนาคม มีการระดมรถกึ่งพ่วงชานต�่า การระดมรถโดยสาร และการระดมเฮลิคอปเตอร์ 

2. ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน มีการระดมน�้ามันเชื้อเพลิง และการระดมน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 

3. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการระดมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การระดมรถสื่อสารดาวเทียม และเครื่องมือพร้อมเจ้าหน้าที่ 

5. ด้านน�้า มีการระดมรถผลิตน�้าดื่ม 

6. ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการระดมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมเครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กำรมีส่วนร่วม/กำรเข้ำร่วมฝึก

1. ผู้แทนจากศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) และ

ร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

3. กำรฝึกร่วมกับกองทัพไทย ประจ�ำปี 2559

การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจ�าปี 2559 มีแนวความคิดในการบูรณาการการฝึกด้านยุทธการ ด้านการส่ง 

ก�าลังบ�ารุง ด้านกิจการพลเรือน การระดมสรรพก�าลังเพื่อการทหาร การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การรักษาความมั่นคงภายใน  

และการปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมรบของกองทัพไทย ในการป้องกัน

ประเทศ เน้นการประสานการปฏิบัติระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย (ศูนย์บัญชาการทางทหาร) กับเหล่าทัพ เพื่อทดสอบ 

และพัฒนาการควบคุม และอ�านวยการยุทธ์ ด้วยระบบควบคุมบังคับบัญชา และระบบการรับ – ส่งข้อความ แบบ C4I (ซีโฟร์ไอ)  

ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และระหว่างเหล่าทัพกับส่วนราชการอ่ืน รวมทั้งเพื่อทดสอบและพัฒนาการ 

เพือ่การทหาร การบรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ  ร่วมกบัส่วนราชการพลเรือน การพิทกัษ์พ้ืนทีส่่วนหลัง การรักษาความมัน่คงภายใน 

และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับกองบัญชาการกองทัพไทย 

รูปแบบกำรฝึก 
1. การฝึกควบคุมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ประกอบด้วย โครงสร้าง

และการจดัหน่วยเข้ารับการฝึก, ก�าหนดตารางการปฏบิตั,ิ การรบั – ส่ง, โจทย์การฝึก, การไหลเวียนเอกสารของหน่วยรบัการฝึก  

หน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้างเคียง และหน่วยเกี่ยวข้อง แผนการติดต่อสื่อสาร การใช้ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I VTC 

E-mail และระบบจ�าลองยุทธที่จะน�ามาใช้ในการฝึก

2. การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน (Cross Training Exercise : CTX) ประกอบด้วย การฝึกแลกเปลี่ยน/ 

ปรับมาตรฐาน, การปฏิบัติการร่วม 3 เหล่าทัพ, การป้องกันภัยทางอากาศร่วม และการปฏิบัติการพิเศษร่วม

3. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (Field Training Exercise : FTX) ประกอบด้วย การยทุธสะเทนิน�า้สะเทนิบก,  

การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง, การปฏิบัติการพิเศษร่วม, การป้องกันภัยทางอากาศร่วม, การฝึกกองหนุน และการฝึกด�าเนินกลยุทธ

ด้วยกระสุนจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมการฝึกกับกองทัพไทย 
จ�านวน 2 รายการ ดังนี้

1. การฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วม (บรส.) ประจ�าปี 2559 (Joint Disaster Management 

Exercise : JDMEx 2016) เป็นการฝึกในสถานการณ์สาธารณภัยระดับ 3 – 4 ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และหน่วยงานอื่นท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian 

Assistance and Disaster Relief : HADR) โดยความสมัครใจของหน่วยงาน เพื่อบูรณาการการปฏิบัติตามแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย และสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องต่อกลไกการประสานงานร่วมกันระหว่างทหาร พลเรือน และ

ภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ เป็นการฝึกประเภทภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย อุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดน่าน 

ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

2. การฝึกร่วมกองทัพไทย 2559 (กฝร.59)

การฝึกเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันประเทศในด้านกิจการพลเรือน ด�าเนินการโดยกลุ่มการฝึก 

ด้านกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน กองทัพไทย มีเป้าประสงค์เพื่อทดสอบการใช้ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) ในการ

เช่ือมโยงระบบแลกเปลีย่นข้อมลูด้านกจิการพลเรอืน ระหว่างพลเรอืนและทหาร ในการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานร่วมพลเรือนทหาร  

(Civil Military Coordination Center : CMCC) ให้การปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนสนับสนุนการยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกในการช่วยเหลือประชาชนจากพื้นท่ีการรบ ให้สามารถปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน 

สนับสนุนการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยใช้สถานการณ์การฝึกของ

กลุม่การฝึกด้านยทุธการ และด�าเนนิการฝึกห้วงเวลาเดยีวกนักับกลุ่มการฝึกด้านส่งก�าลงับ�ารุง และโจทย์สถานการณ์ภยัพบิตัต่ิาง 

ๆ เพื่อฝึกซ้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งใช้ระบบ AMC (Automatic Message Center) ในการรับส่งโจทย์ และจะมีการ

ฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมพลเรือนทหาร ด�าเนินการช่วยเหลือประชาชน  

ไม่ให้กดีขวางการยทุธ์ เข้าสู่ศนูย์พักพิงชัว่คราว หรอืศูนย์อพยพในพืน้ที ่โดยการสนบัสนนุข้อมลูจากส่วนราชการทีเ่ข้ารบัการฝึก  

อาทิ ศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิง หลุมหลบภัย ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) และระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP) 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 

อุบลราชธานี เข้าร่วมการฝึกและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดูแลการอพยพประชาชนจากพื้นท่ีที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการสู้รบไปพักอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัย 

กำรมีส่วนร่วม/กำรเข้ำร่วมฝึก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศุนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ได้เข้าร่วมการฝึกในภารกิจการสนับสนุนทรัพยากรและก�าลังพลให้แก่จังหวัดที่ประสบภัย รวมถึง

การฝึกในกระบวนการอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย และการจัดตั้งและการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

  2. การฝึกร่วมกองทัพไทย 2559 (กฝร.59) 
  การฝึกเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันประเทศในด้านกิจการพลเรือน ด าเนินการโดยกลุ่มการฝึก

ด้านกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน กองทัพไทย มีเป้าประสงค์เพ่ือทดสอบการใช้ระบบควบคุมบังคับบัญชา 
(C4I) ในการเชื่อมโยงระบบแลกเปล่ียนข้อมูลด้านกิจการพลเรือน  ระหว่างพลเรือนและทหาร ในการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานพลเรือนทหารให้การปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนสนับสนุนการยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือจัดต้ังศูนย์ประสานงานพลเรือนทหารตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกในการช่วยเหลือประชาชนจากพ้ืนที่
การรบ ให้สามารถปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน สนับสนุนการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยใช้สถานการณ์การฝึกของกลุ่มการฝึกด้านยุทธการ และด าเนินการฝึกห้วง
เวลาเดียวกันกับกลุ่มการฝึกด้านส่งก าลังบ ารุง และมีบ่งการสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือฝึกซ้อมด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงใช้ระบบ AMC (Aotumatic Message Center) ในการรับส่งบ่งการ และจะมีการฝึก
ภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานพลเรือนทหาร ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน 
ไม่ให้กีดขวางการยุทธ์ เข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือศูนย์อพยพในพื้นที ่  

ผลที่ได้รับจากการฝึกครั้งนี้  
1. การสนับสนุนข้อมูลจากส่วนราชการที่เข้ารับการฝึก อาทิ ศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิง หลุมหลบภัย  

ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) และระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP)  
2. การประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างทหารกับฝ่ายพลเรือนในการช่วยเหลือประชาชนให้ 

บรรลุผลส าเร็จสูงสุดในยามภาวะไม่ปกติ  )ยามสงคราม (  หรือในสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทั้งนี้ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เข้าร่วมการฝึก
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2. การประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างทหารกับฝ่ายพลเรือนในการช่วยเหลือประชาชนให้ 

บรรลุผลส าเร็จสูงสุดในยามภาวะไม่ปกติ  )ยามสงคราม (  หรือในสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทั้งนี้ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เข้าร่วมการฝึก
และสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย 
         3. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณส์่วนหน้าระดับจังหวัด เพ่ือดูแลการอพยพประชาชนจากพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไปพัก
อาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัย ตามทีแ่ผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก าหนดไว้ 

 
 

 

 

 

  2. การฝึกร่วมกองทัพไทย 2559 (กฝร.59) 
  การฝึกเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันประเทศในด้านกิจการพลเรือน ด าเนินการโดยกลุ่มการฝึก

ด้านกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน กองทัพไทย มีเป้าประสงค์เพ่ือทดสอบการใช้ระบบควบคุมบังคับบัญชา 
(C4I) ในการเชื่อมโยงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกิจการพลเรือน  ระหว่างพลเรือนและทหาร ในการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานพลเรือนทหารให้การปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนสนับสนุนการยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสานงานพลเรือนทหารตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกในการช่วยเหลือประชาชนจากพ้ืนที่
การรบ ให้สามารถปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน สนับสนุนการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยใช้สถานการณ์การฝึกของกลุ่มการฝึกด้านยุทธการ และด าเนินการฝึกห้วง
เวลาเดียวกันกับกลุ่มการฝึกด้านส่งก าลังบ ารุง และมีบ่งการสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือฝึกซ้อมด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งใช้ระบบ AMC (Aotumatic Message Center) ในการรับส่งบ่งการ และจะมีการฝึก
ภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานพลเรือนทหาร ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน 
ไม่ให้กีดขวางการยุทธ์ เข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือศูนย์อพยพในพื้นที ่  

ผลที่ได้รับจากการฝึกครั้งนี้  
1. การสนับสนุนข้อมูลจากส่วนราชการที่เข้ารับการฝึก อาทิ ศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิง หลุมหลบภัย  

ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) และระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP)  
2. การประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างทหารกับฝ่ายพลเรือนในการช่วยเหลือประชาชนให้ 

บรรลุผลส าเร็จสูงสุดในยามภาวะไม่ปกติ  )ยามสงคราม (  หรือในสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทั้งนี้ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เข้าร่วมการฝึก
และสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย 
         3. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณส์่วนหน้าระดับจังหวัด เพ่ือดูแลการอพยพประชาชนจากพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไปพัก
อาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัย ตามทีแ่ผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก าหนดไว้ 
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4. กำรฝึกซ้อมกำรค้นหำและช่วยเหลืออำกำศยำนและเรือที่ประสบภัย ประจ�ำปี 2016
(Search And Rescue Exercise : SAREX 2016) 

ณ กองบิน 21 อุบลรำชธำนี อ�ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี

การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลอือากาศยานและเรือทีป่ระสบภยั (Search And Rescue Exercise 
: SAREX) คือ การฝึกการค้นหาและช่วยชีวิตที่ประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องจัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน

ที่ประสบภัยเป็นประจ�าทุกปีในฐานะชาติสมาชิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การทางทะเล

ระหว่างประเทศ (IMO) โดยจัดตั้งหน่วยงานกลางในการประสานงานในภารกิจการค้นหาอากาศยานหรือเรือที่ประสบภัย  

ในชื่อ “ศูนย์ประสานงานการค้นหาและการช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย” ที่มีกรมท่าอากาศยานเป็นผู้รับผิดชอบ 

เพื่อให้มีความคุ้นเคยและเป็นการฝึกการท�างาน และการประสานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ

อากาศยานและเรือ จึงมีการฝึกซ้อมรายการนี้เป็นประจ�าทุกปี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานสลับกันไป 

ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าทีข่องหน่วยทีเ่กีย่วข้องมคีวามรู ้ความสามารถในการวางแผน อ�านวยการ ประสานงาน และ

สั่งการในงานด้านการค้นหาและช่วยเหลือ

2. เพ่ือทบทวนความเข้าใจตามระเบียบปฏิบัติและการด�าเนินการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยระบบค้นหา

และช่วยเหลือ

3. เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยค้นหาและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานร่วมกันได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

4. เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันในหน่วยค้นหาและช่วยเหลือ 

ก�ำหนดกำรฝึก

1. พิธีเปิด และการบรรยายสรุปเร่ือง “ขีดความสามารถของการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ 

ที่ประสบภัยของประเทศไทย” โดยนาวาอากาศเอก พิสิษฐ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้แทนกองทัพอากาศ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนีย์แกรนด์ฮอลล์  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อหา

สรุปเก่ียวกับแนวทางและทิศทางการด�าเนินงานในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยของประเทศไทย 

ในอนาคต ซึ่งควรต้องจัดท�ายุทธศาสตร์ก�าหนดนโยบายการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยระดับชาติให้มี

ความชดัเจน เพือ่ใช้เป็นกรอบในการจดัการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานทีป่ระสบภยั และปรบัปรุงแผนให้มคีวาม

เหมาะสมและใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต 

2. การฝึกภาคสนามและการตรวจเยี่ยมการฝึก ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น.  

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานี และนายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอ�านวยการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึก  

ตรวจเยี่ยมการฝึกและชมนิทรรศการ ภายในบริเวณกองบิน 21 อุบลราชธานี อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถำนกำรณ์ฝึก 

เครื่องบินโดยสารแบบเช่าเหมาล�าของสายการบินพาณิชย์ ที่มีนักบิน ลูกเรือ รวม 6 คน และผู้โดยสาร 44 คน  

เดินทางจากสนามบินดอนเมือง ปลายทางสนามบินอุบลราชธานี เกิดเคร่ืองยนต์ขัดข้อง มีไฟลุกลามที่ปีกและลามมายัง 

ห้องโดยสาร จึงแจ้งขอลงจอดฉกุเฉินทีค่วามสงู 5,000 ฟุต และขณะน�าเคร่ืองลงสนามบินฉกุเฉนิได้ประสบอุบตัเิหตตุกกระแทกพืน้ 

บริเวณทางวิ่งทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และไถลไปทางสนามหญ้าข้างทางจนเกิดไฟลุกไหม้และระเบิด 
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3. ภารกิจที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมและรับการฝึก

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ได้น�าเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมทั้งสิ้น  

16 รายการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและตั้งแสดงอากาศยาน ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559 ณ กองบิน 21 อุบลราชธานี 

ทั้งนี้ ได้สาธิตการใช้รถดับเพลิงชนิดหอน�้าพร้อมบันไดและอุปกรณ์ พร้อมอธิบายการใช้งานรถกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมการฝึกปัญหา 

ในท่ีบงัคบัการ วนัที ่19 สิงหาคม 2559 และร่วมบรรยายในการฝึกภาคสนาม วนัที ่20 สงิหาคม 2559 ณ กองบนิ 21 อบุลราชธานี 
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5. กำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ ประจ�ำปี 2559 
(Crisis Management Exercise 2016 : C-MEX 16)

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2559 (Crisis Management Exercise 2016 
: C-MEX 16) เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 เรื่องการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ

เพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงของชาต ิและยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2557 – 2561 ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การเตรียม 

พร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ เป็นกลไกขับเคลื่อน ประกอบกับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  

วงษ์สวุรรณ) ได้มอบนโยบายเกีย่วกับการด�าเนนิงานยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิโดยเน้นให้น�าแผนและแนวทางปฏบิตัิ

มาทดสอบในการฝึกซ้อมตามสถานการณ์จ�าลองการจดัการภยัแบบต่าง ๆ  และขอให้ผูบ้รหิารระดบัสงูได้ตระหนกัถงึความส�าคญั

และเข้ามาเป็นผู้รับการฝึก เพ่ือเพิ่มความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการบริหารวิกฤตการณ์ ท้ังนี้ การฝึกการบริหาร

วิกฤตการณ์ระดับชาติ จ�านวน 9 ครั้ง ที่ผ่านมา เป็นการฝึกแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6 ครั้ง และเป็น

ภัยเกี่ยวกับความมั่นคง 4 ครั้ง

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือทดสอบกระบวนการวางแผนและน�าแผนของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเตรยีมพร้อมของประเทศสูก่าร

ปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ แผนป้องกันประเทศ แผนท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการ

ป้องกันประเทศ

2. เพ่ือทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ของหน่วยงาน/ศูนย์อ�านวยการ/ศูนย์ปฏิบัติการ ในระดับนโยบาย 

ระดับอ�านวยการ และระดับจังหวัด

3. เพื่อทดสอบระบบการประสานแผนและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานพลเรือน ต�ารวจ ทหาร กรณีภัย

ส่งผลกระทบรุนแรงในกรอบนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง

สถำนกำรณ์ฝึก 
1. การจ�าลองเหตุการณ์ให้มีผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ทภก.)  

ด้วยอาวุธร้ายแรง วัตถุระเบิด และอาวุธท�าลายล้างสูง

2. การจ�าลองเหตุการณ์การลักลอบน�าผู้อพยพต่างชาติลงเรือประมงเดินทางผ่านน่านน�้าไทยเพ่ือไปประเทศ

ที่สาม การปล้นยึดเรือประมงไทยและเกิดเหตุเรือล่มจากคล่ืนลมแรง ต่อมามีเรือส�าราญได้เข้าช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพจากเรือ 

ที่ล่มดังกล่าว ซึ่งกลุ่มผู้อพยพดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลาง เพื่อให้มาก่อการร้ายในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พื้นที่จัดกำรฝึก
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และชายฝั่งด้านหน้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมกำรฝึก

1. พิธเีปิด วนัพฤหสับดทีี ่30 มถินุายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ  

และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Web EOC ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 

(พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการฝึกฯ 

2. การฝึกปัญหาในที่บังคับการ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร X-Terminal 

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (EOC)  

ณ ที่ตั้งหน่วย ผ่านระบบ Web EOC 
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

3. การฝึกภาคสนาม การตรวจเยี่ยมการฝึก และพิธีปิด วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ภายในบริเวณ 

การท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และส�านักงานวิทยุการบินจังหวัดภูเก็ต โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  

(พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึก และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทให้แก่ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกในพิธีปิด 

4. ภารกิจที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมและรับการฝึก

4.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมออกแบบสถานการณ์สมมุติ เพื่อใช้ในการฝึกปัญหาที่บังคับการและการฝึก 

ภาคสนาม ในส่วนของการปฏิบตังิานภาคพลเรอืน โดยให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 

และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

4.2 มอบหมายให้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 1 ปทมุธาน ีจัดเจ้าหน้าทีผู่เ้ช่ียวชาญการปฏบิติั

งานภาคสนามเข้าร่วมการฝึกในกองอ�านวยการฝึก (ส่วนควบคมุการฝึก) ในการฝึกทีบ่งัคบัการ (CPX) และการฝึกภาคสนาม (FTX)

4.3 มอบหมายให้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 18 ภเูกต็ เป็นหน่วยงานหลกัเข้าร่วมการฝึก และ

ประสานงานกบัทกุหน่วยงานในพืน้ที ่พร้อมจัดเตรยีมก�าลงัชุดเผชญิสถานการณ์วิกฤติ (ERT) เข้าร่วมฝึกการเผชญิเหตแุละตอบโต้

กรณีสารเคมีรั่วไหล (Decontamination) และการปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข 

ในพื้นที่ พร้อมทั้งเชิญหน่วยอาสาสมัครภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทรัพยากรบุคคล  

เครือ่งมือ อปุกรณ์การกูภ้ยัของทกุหน่วยทีเ่ก่ียวข้องร่วมการฝึกฯ ตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัภูเกต็ มกีาร

สั่งใช้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัคร และ 

ภาคีเครือข่ายด้านสาธารณภัย รวมประมาณ 100 คน และสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์กู้ภัยที่เกี่ยวข้อง 

น�าเข้าร่วมการฝึกฯ อย่างเต็มก�าลัง โดยน�าอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกฯ ดังนี้

- รถปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย พร้อมอุปกรณ์

- รถสนับสนุนดับเพลิงในอาคาร 10,000 ลิตร

- รถกู้ภัยอเนกประสงค์ พร้อมหัวลาก

- รถต่อต้านวินาศกรรม

4.4 จังหวดัภูเกต็โดยส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัภเูกต็ ได้จดัตัง้ศนูย์บญัชาการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายจ�าเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้อ�านวยการจังหวัด
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ ประจ�ำปี 2559
Crisis Management Exercise 2016 : C-MEX 16
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ระดับกลุ่มจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี 

(อัคคีภัยอาคารถล่ม)
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5. ควรมีอากาศยาน  หรือโดรนมาร่วมฝึกด้วย และสนับสนุนให้มีโดรนใช้ในทุกพ้ืนที่                    
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังพ้ืนที่  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความส าคัญของปัญหา
อัคคีภัยบึงสีไฟ เน้นการป้องกันปลูกจิตส านึกให้มากขึ้น  ให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังในพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า โดยฝึกการใช้น้ าดับไฟ และใช้เครื่องจักรขนาดเล็กมาช่วยตีตลบไฟ 
     ประมวลภาพ 

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด 
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร (ภัยไฟป่าและหมอกควัน)           

......................................... 
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5. ควรมีอากาศยาน  หรือโดรนมาร่วมฝึกด้วย และสนับสนุนให้มีโดรนใช้ในทุกพ้ืนที่                    
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังพ้ืนที่  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความส าคัญของปัญหา
อัคคีภัยบึงสีไฟ เน้นการป้องกันปลูกจิตส านึกให้มากขึ้น  ให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังในพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า โดยฝึกการใช้น้ าดับไฟ และใช้เครื่องจักรขนาดเล็กมาช่วยตีตลบไฟ 
     ประมวลภาพ 

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด 
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร (ภัยไฟป่าและหมอกควัน)           

......................................... 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

         

5. ควรมีอากาศยาน  หรือโดรนมาร่วมฝึกด้วย และสนับสนุนให้มีโดรนใช้ในทุกพ้ืนที่                    
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังพ้ืนที่  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความส าคัญของปัญหา
อัคคีภัยบึงสีไฟ เน้นการป้องกันปลูกจิตส านึกให้มากขึ้น  ให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังในพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า โดยฝึกการใช้น้ าดับไฟ และใช้เครื่องจักรขนาดเล็กมาช่วยตีตลบไฟ 
     ประมวลภาพ 

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด 
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร (ภัยไฟป่าและหมอกควัน)           

......................................... 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

         

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก�าแพงเพชร (ภัยไฟป่าและหมอกควัน)
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี (ไฟป่า หมอกควัน)

140



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น (ไฟป่า หมอกควัน)
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา 
(ด้านภัยแล้ง และภัยจากพายุฤดูร้อน)
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล�าปาง (ภัยแผ่นดินไหว)
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท (แผ่นดินไหว น�้าไหลหลาก)

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี 
(ด้านภัยทางน�้า : กรณีกรณีเรือนักท่องเที่ยวชนกับเรือประมง)

ภาพประกอบ 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ประจ้าปี 2559 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี 
(ด้านภัยทางน ้า : กรณีกรณีเรือนักท่องเที่ยวชนกับเรือประมง) 

 

       

     

                  

     
................................................................ 

ส่วนฝึกอบรม  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี 
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 
(ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย)
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยไฟป่าและหมอกควัน)
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

      4. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
 4.1 เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำงน  ำขึ นมีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่โรงพยำบำลจังหวัด/อ ำเภอ มูลนิธิกู้ภัยระนอง
สงเครำะห์ ได้อย่ำงรวดเร็วและครบถ้วน โดยได้จัดเจ้ำหน้ำที่และรถพยำบำล รถกู้ภัยเข้ำพื นที่ได้อย่ำงรวดเร็ว 
 4.2 ขั นตอนกำรปฐมพยำบำลและกำรคัดกรองผู้ประสบเหตุ กำรส่งผู้บำดเจ็บไปโรงพยำบำลท ำได้ดี                   
แต่ควรเพิ่มบอร์ดบันทึกรำยชื่อผู้ประสบภัยและสถำนพยำบำลที่ส่งต่อ เพ่ือประสำนงำนกับญำติหรือผู้เกี่ยวข้อง 
 4.3 กำรเข้ำ – ออก ของรถพยำบำลและรถยนต์กู้ภัย ท ำได้ล ำบำกเนื่องจำกสถำนที่เกิดเหตุคับแคบ                  
มีพื นที่จ ำกัด ควรให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจัดระบบกำรจรำจร 

5. ด้ำนกำรแถล่งข่ำวและกำรประชำสัมพันธ์ 
 5.1 มีกำรประชำสัมพันธ์กำรฝึกฯ ท ำให้ประชำชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ในพื นที่ ทรำบในรูปของแผ่น                  
ป้ำยไวนิล เสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว วิทยุประชำสัมพันธ์ ทั งในระยะก่อนกำรฝึกและประชำสัมพันธ์                    
อย่ำงต่อเนื่องจนเสร็จสิ นกำรฝึกฯ 
 5.2 มีกำรแจกโปสเตอร์ และเอกสำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแนะน ำควำมรู้ภัยพิบัติต่ำงๆ 
ให้แก่ประชำชนและหน่วยงำนที่สนใจ 
 5.3 มีกำรจัดสถำนที่แถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน โดนท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระนอง หัวหน้ำส ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดระนองและนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำ 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      4. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
 4.1 เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำงน  ำขึ นมีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่โรงพยำบำลจังหวัด/อ ำเภอ มูลนิธิกู้ภัยระนอง
สงเครำะห์ ได้อย่ำงรวดเร็วและครบถ้วน โดยได้จัดเจ้ำหน้ำที่และรถพยำบำล รถกู้ภัยเข้ำพื นที่ได้อย่ำงรวดเร็ว 
 4.2 ขั นตอนกำรปฐมพยำบำลและกำรคัดกรองผู้ประสบเหตุ กำรส่งผู้บำดเจ็บไปโรงพยำบำลท ำได้ดี                   
แต่ควรเพิ่มบอร์ดบันทึกรำยชื่อผู้ประสบภัยและสถำนพยำบำลที่ส่งต่อ เพ่ือประสำนงำนกับญำติหรือผู้เกี่ยวข้อง 
 4.3 กำรเข้ำ – ออก ของรถพยำบำลและรถยนต์กู้ภัย ท ำได้ล ำบำกเนื่องจำกสถำนที่เกิดเหตุคับแคบ                  
มีพื นที่จ ำกัด ควรให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจัดระบบกำรจรำจร 

5. ด้ำนกำรแถล่งข่ำวและกำรประชำสัมพันธ์ 
 5.1 มีกำรประชำสัมพันธ์กำรฝึกฯ ท ำให้ประชำชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ในพื นที่ ทรำบในรูปของแผ่น                  
ป้ำยไวนิล เสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว วิทยุประชำสัมพันธ์ ทั งในระยะก่อนกำรฝึกและประชำสัมพันธ์                    
อย่ำงต่อเนื่องจนเสร็จสิ นกำรฝึกฯ 
 5.2 มีกำรแจกโปสเตอร์ และเอกสำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแนะน ำควำมรู้ภัยพิบัติต่ำงๆ 
ให้แก่ประชำชนและหน่วยงำนที่สนใจ 
 5.3 มีกำรจัดสถำนที่แถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน โดนท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระนอง หัวหน้ำส ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดระนองและนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำ 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยทางน�้า)
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขั้นตอนการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. รับทราบ/วิเคราะห์

นโยบาย ข้อสั่งการ การฝึกซ้อม

2. ประชุมหารือระดับผู้ปฏิบัติ

จัดท�าร่างวัตถุประสงค์/

ขอบเขตการฝึก

3. จัดท�า/เสนอ ขออนุมัติโครงการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�างาน

4. ประชุมคณะท�างานด้านต่าง ๆ

ชี้แจง/แบ่งมอบ ภารกิจ และ

ร่วมกันจัดท�าแผนการฝึก

5. ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ

เห็นชอบแผนการฝึก

6. ด�าเนินกิจกรรมตามแผนการฝึก

7. ประชุมประเมินผลการฝึก

After Action Review : AAR

8. จัดท�าสรุปผลการด�าเนินงาน

โครงการฝึกซ้อม

เจ้าหน้าที่ ปภ.

เจ้าหน้าที่ ปภ. และ

หน่วยงานเครือข่ายหลัก

เจ้าหน้าที่ ปภ.

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ/

คณะท�างาน

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการอ�านวยการ

คณะท�างานด้านต่าง ๆ

คณะท�างานประเมินผล

การฝึก

เจ้าหน้าที่ ปภ.

- ประเภทภัยที่จะท�าการฝึก
- ภารกิจ/ประเด็นที่จะทดสอบ/พัฒนา
- ทางเลือกรูปแบบการฝึก
- ร่างปฏิทินการฝึก
- ร่างสถานการณ์สมมติหลัก
- ร่างองค์ประกอบคณะท�างานต่างๆ 

- คณะกรรมการอ�านวยการ
- คณะท�างานด้านวิชาการ
- คณะท�างานออกแบบและควบคุมการฝึก
- คณะท�างานสนับสนุนการฝึก
- คณะท�างานประเมินผลการฝึก
- คณะท�างานอื่น ๆ 

- ประเภทภัยที่จะฝึก ประเด็นที่จะทดสอบ
- รูปแบบการฝึก
- ปฏิทินการฝึก
- สถานการณ์สมมติหลัก/สอดแทรก
- สถานที่จัดกิจกรรมในการฝึก
- หน่วยร่วมฝึก/ทรัพยากร/งบประมาณ

- ประชุมทบทวนสถานการณ์ฝึก/ปรับพื้นฐาน
  ผู้รับการฝึก/ให้ความรู้ประชาชน
- ฝึกซ้อมแบบ - ประชุมเชิงปฏิบัติการ
                  - ฝึกซ้อมบนโต๊ะ
                  - ฝึกปฏิบัติ
                  - ฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่
                  - ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ
  (เลือกรูปแบบตามความเหมาะสม)
- ประชุมประเมิน (รับฟังความเห็น) 
  เมื่อเสร็จการฝึก (Hot Wash) 

รายงานการประเมินผลการฝึก

ตามวัตถุประสงค์การฝึก

รายงานผลการด�าเนินงานโครงการฝึกซ้อม
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แนวทางการด�าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 รูปแบบ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้จัดแบ่งการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั บทที ่4 การลดความเสีย่งจากสาธารณภยั หวัข้อ 4.2 กลยทุธ์ลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 
หัวข้อย่อย 4.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ข้อ 2.2 การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นเคร่ืองมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร  

รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท�าให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงาน 

ในภาวะฉกุเฉนิ เพือ่น�าไปสูก่ารปรบัปรงุแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั แผนปฏบิตักิาร และแผนเผชญิเหตุ

ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึกซ้อมแผน การซักซ้อม และ

การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นของแต่ละหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 5 รูปแบบ คือ

(1) การฝึกเชิงอภิปราย มี 2 รูปแบบ ประกอบด้วย

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการตั้งสมมุติฐานสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจ

เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมต่อ 

การเผชิญเหตุ

คุณลักษณะ  เป็นการฝึกเชิงอภิปราย ใช้วิธีการหารือ อภิปราย เกี่ยวกับแผน มาตรการ หรือวิธีการปฏิบัติ 

กลุ่มเป้าหมายเป็นระดับผู้บริหาร หรือระดับยุทธศาสตร์ หรือจัดท�าแผน ใช้สมมุติฐานสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้น 

(ส่วนใหญ่จะมาจากสภาพปัญหาที่เคยเกิดข้ึน) เป็นแกนในการอภิปราย (ไม่ใช้สถานการณ์สมมุติ) ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปราย 

เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมร่วมกัน โดยทั่วไป จะมีผลผลิตเกิดขึ้นจากการประชุมฯ เช่น แผน มาตรการ มาตรฐานการปฏิบัติ

แนวทางด�าเนนิการฝึก ก�าหนดเป้าหมายผลผลิตทีต้่องการ (เป้าหมายผลผลิตจะถกูก�าหนดตามวัตถุประสงค์ 

การฝึก) จัดท�าร่างผลผลิตเป้าหมาย (ถ้าจ�าเป็น) เพ่ือเป็นตุ๊กตา (Dummy) ตั้งต้นในการอภิปรายออกแบบการจัดกลุ่มผู้ร่วม 

ประชุมฯ (ถ้าจ�าเป็นต้องจัดแบ่งกลุ่ม) เช่น จัดกลุ่มตามพื้นที่ จัดกลุ่มตามลักษณะภารกิจ วิทยากรกระบวนการกลางชี้แจง 

ภาพรวมกิจกรรม การแบ่งกลุ่ม และเป้าหมายผลผลิต บรรยาย(หรือช้ีแจง) สภาพปัญหาที่น�ามาสู่สมมุติฐานในการอภิปราย  

(ถ้ามี) น�าเสนอร่างผลผลิตเป้าหมาย ที่ใช้เป็นตุ๊กตาตั้งต้นในการอภิปราย แบ่งกลุ่มผู้ร่วมประชุม และด�าเนินการอภิปรายในกลุ่ม 

โดยวิทยากรกระบวนการประจ�ากลุ่ม (Facilitator) ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการอภิปราย

บทบาทหน้าที่ของวิทยากรกระบวนการประจ�ากลุ่ม (Facilitator) ชี้แจงทบทวนภารกิจของกลุ่ม  

(การอภิปรายเพื่อร่วมกันจัดท�าทางเลือกตามสมมุติฐาน) ผลักดันให้กลุ่มเลือกผู้ท�าหน้าที่ต่าง ๆ ในการอภิปรายได้แก่ ประชาชน 

เลขานกุาร ผูน้�าเสนอ (วทิยากรประจ�ากลุม่ จะไม่ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้อภิปราย) แจกเอกสารหรือน�าเสนอร่างผลผลิตเป้าหมายทีใ่ช้เป็น

ตุ๊กตาในการอภิปราย (ถ้ามี) อ�านวยความสะดวกในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นในกลุ่มอย่างทั่วถึง วิทยากรกระบวนการ

กลาง ด�าเนินการให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มน�าเสนอข้อสรุปของกลุ่ม และสรุปประเด็นที่ตรงกันของทุกกลุ่ม และน�าประเด็นที่ต่างกัน

ขึ้นอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

2. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise) เป็นการจ�าลองสถานการณ์แบบกว้าง เพื่อค้นหาจุดอ่อน ปัญหา 

อปุสรรคของแผนฯ เพ่ือน�ามาก�าหนดแนวทาง ข้ันตอนการปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิติัประจ�า (Standard Operating Procedure 

: SOP) โดยเน้นการฝึกในระดับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจตัดสินใจ

คุณลักษณะ เป็นการฝึกเชิงอภิปราย โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับแผน มาตรการ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ  

กลุ่มเป้าหมายเป็นระดับผู้บริหาร หรอืระดับยุทธศาสตร์ หรือผู้มีอ�านาจตัดสินใจในเรื่องนั้น หรือเป็นผู้มคีวามรู้ในแผน มาตรการ 

ขั้นตอนในเรื่องนั้น 

- เป็นการฝึกทดสอบประเมินประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของแผน มาตรการ ขั้นตอน 

- ไม่มีเป้าหมายในการทดสอบความรู้ หรือทักษะของผู้เข้ารับการฝึก 

- ใช้สถานการณ์สมมติ เป็นแกนในการฝึก ในรูปแบบการอภิปรายด้วยการน�าแผน มาตรการ ขั้นตอน 
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มาตอบโต้สถานการณ์สมมต ิเพือ่ทดสอบประเมนิว่า แผน มาตรการ ขัน้ตอน สามารถรองรบัสถานการณ์นัน้ ๆ  ได้มปีระสทิธภิาพ

เพียงใด

- อาจมีค�าถามประกอบ เพื่อก�าหนดขอบเขตการอภิปรายให้อยู่ในประเด็นที่ก�าหนด

แนวทางด�าเนินการฝึก

- ก�าหนดประเด็นที่จะท�าการทดสอบประเมิน (ประเด็นจะถูกก�าหนดตามวัตถุประสงค์การฝึก)

- จัดท�าสถานการณ์สมมติ (Scenario) และค�าถามประกอบการฝึก

- ออกแบบการจัดกลุ่มผู้รับการฝึก (ถ้าจ�าเป็นต้องจัดแบ่งกลุ่ม) เช่น จัดกลุ่มตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 

หรือจัดกลุ่มตามลักษณะภารกิจ

- ควรแจ้งหน่วยงานเข้าร่วมฝึก ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การฝึก ว่าเป็นการทดสอบประเมินแผน

มาตรการ ขั้นตอน (ไม่เป็นการทดสอบบุคคล) และแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลหรือสิ่งที่ผู้รับการฝึกควรน�ามาร่วมการฝึก เช่น แผนของ

หน่วยงาน ข้อมูลทรัพยากร มาตรการที่มีการใช้อยู่ ฯลฯ

- โดยทัว่ไป การฝึกจะด�าเนนิการในห้องประชมุ โดยมกีารจดัเตรยีมอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกในการฝึก  

เช่น แผนที่เหตุการณ์ในสถานการณ์สมมติ สื่อน�าเสนอเพื่อการพิจารณาร่วมกันในกลุ่ม เป็นต้น

- วิทยากรกระบวนการกลางชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึก การแบ่งกลุ่ม และกฎกติกาการฝึก

- เปิดการฝึก ด้วยสถานการณ์สมมต ิ(อาจในรปูของวีดทิศัน์ ภาพนิง่ประกอบเสยีง เอกสาร) โดยวทิยากร

กระบวนการประจ�ากลุ่ม (Facilitator) ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการฝึก

บทบาทหน้าที่ของวิทยากรกระบวนการประจ�ากลุ่ม (Facilitator)

- ชี้แจงทบทวนภารกิจของกลุ่ม (การน�าแผน มาตรการ ขั้นตอน มาตอบโต้สถานการณ์สมมติ)

- ผลกัดนัให้กลุม่เลอืกผู้ท�าหน้าทีต่่าง ๆ  ในการอภิปราย ได้แก่ ประธาน เลขานกุาร ผู้น�าเสนอ (วทิยากร

กระบวนการประจ�ากลุ่ม จะไม่ท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการอภิปราย)

- แจกเอกสารข้อมูลสถานการณ์สมมติ ค�าถามประกอบ (ถ้ามี)

- อ�านวยความสะดวกในการอภปิรายของกลุม่ ในด้านเอกสาร อปุกรณ์ การเขยีนประเด็นหรือข้อค้นพบ 

ขึ้นบนคลิปชาร์ท

- กระตุน้ให้มกีารพจิารณาข้อจ�ากัด จุดอ่อนของแผน มาตรการ ขัน้ตอน ต่อการตอบโต้สถานการณ์สมมติ

- รวบรวมข้อค้นพบจากการฝึกภายในกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประเมินผลการฝึก

- ผู้ควบคุมการฝึก (Controller) ประเมินห้วงเวลาที่เหมาะสมในการเพิ่มเติมสถานการณ์สมมติ หรือ

ค�าถามประกอบ ก�ากับการท�าหน้าที่ของวิทยากรกระบวนการประจ�ากลุ่ม และยุติสถานการณ์ฝึก

(2) การฝึกเชิงปฏิบัติการ มี 3 รูปแบบ ประกอบด้วย

1. การฝึกปฏิบัติ (Drill) เป็นการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานขนาดเล็กระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการเผชิญเหตุของ 

เจ้าหน้าที่ภาคสนามเฉพาะด้าน

คุณลักษณะ

- เป็นการฝึกเชิงปฏิบัติการ ในขนาดเฉพาะหน่วย หรือเฉพาะภารกิจ

- เป็นการฝึกแบบสมจริง ปฏิบัติจริง เคลื่อนย้ายทรัพยากรจริง แต่อาจไม่ฝึกในสถานที่จริง

- สามารถเป็นการฝึกเพ่ือทดสอบประเมินกระบวนการปฏิบัติ ทักษะของผู้ปฏิบัติ ประสิทธิภาพของ

เครื่องมือ หรือหลายวัตถุประสงค์ร่วมกัน

- มีการสร้างเหตุการณ์จ�าลองในการฝึก

- กลุ่มเป้าหมายอาจครอบคลุมได้ทั้งระดับสั่งการ ประสานงาน และปฏิบัติการ

- มีการควบคุมและบันทึกเวลาในการฝึก
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แนวทางด�าเนินการฝึก

- แจ้งสถานการณ์หลัก และห้วงเวลาโดยประมาณในการฝึก

- ผู้ควบคุมการฝึก และผู้ประเมินผลการฝึก ประจ�าจุดที่จะท�าการทดสอบประเมิน

- หัวหน้าผู้ควบคุมการฝึก ปล่อยสถานการณ์ฝึก และปิดสถานการณ์ฝึกตามห้วงเวลาที่ก�าหนดไว้

- ประชุมประเมินทันที (Hot Wash) เพื่อรับฟังความคิดเห็น

2. การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Execise) เป็นการฝึกของหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานเพ่ือ

ทดสอบและประเมนิขดีความสามารถของบคุคลทีม่หีน้าทีค่วามรับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทัง้บทบาทหน้าทีท่ีใ่ช้ในการเผชญิเหต ุ

กับสถานการณ์สมมติที่ก�าหนดขึ้น

3. การฝึกเตม็รปูแบบ (Full Scale Execise) เป็นการฝึกทีม่คีวามสลบัซบัซ้อน มขีัน้ตอนการเตรยีมการและ

การใช้ทรพัยากรมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัการฝึกรูปแบบอืน่ ๆ  รวมท้ังเกีย่วข้องกบับุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานในหลายระดบั 

โดยมีการเคลือ่นย้ายทรพัยากรและบคุลากรเพื่อเผชญิเหตุตัง้แต่การประสานขอ้มลู การสนับสนนุทรพัยากรของกองอ�านวยการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ จนถึงการเชื่อมโยงและการสั่งการจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไปยังเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติภาคสนาม
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