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ค�ำน�ำ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดพิมพ์หนังสือ “การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ข้ึน โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ประโยชน์ในทางวชิาการ พฒันาการเรยีนรูก้ระบวนการ
เตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ ทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัด  
จังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาจากการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละประเภทภัย ทั้งจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต (ระดับ 
กลุม่จงัหวดั) ส�านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั (ระดบัจงัหวดั) ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จังหวัด สาขา และระดับอ�าเภอ ที่มีความเสี่ยงต่อประเภทภัยนั้น ๆ  เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการจัดท�ารายงานการฝึกฯ 
และบทสรุปส�าหรับผู้บริหารของหน่วยงาน 

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือส�าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีมีต่อการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ และใช้ในการเสริมสร้าง
บุคลากรให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบัติ และเป็นการสร้างเครือข่ายการท�างาน การประสานงานทุกขั้นตอน  
ซึ่งในกิจกรรมการฝึกจะก�าหนดให้มีการจัดประชุมฯ เพื่อพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญ คัดเลือกประเภทภัยที่จะท�า 
การฝึกฯ ก�าหนดวตัถปุระสงค์ แนวทางการฝึก พืน้ทีก่ารฝึก รปูแบบการฝึก จัดท�าสถานการณ์การฝึก การบรูณาการข้อมลู 
ระหว่างหน่วยงานและการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก น�าไปสู ่การวิเคราะห์  
และประเมินผล เพื่อการพัฒนาการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน และสามารถใช้ประโยชน ์
ได้จริง หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ก�าหนดให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ส�านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา และระดับอ�าเภอ  
จัดท�ารายงานสรุปผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�าปี และให้มีบทสรุปส�าหรับผู ้บริหาร 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้ังไว้ เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถรวมเล่ม 
การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประจ�าปีได้อย่างรวดเรว็ ครบถ้วนสมบรูณ์ และน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

      

ก

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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บทสรุปผู้บริหำร

ง

ประเทศไทยมแีนวโน้มเผชญิกบัภยัคกุคามในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะ

สาธารณภยัทีท่วคีวามรนุแรง และมคีวามซบัซ้อนครอบคลุม เช่ือมโยงหลายมติิ 

ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก เพื่อให้เป็นไปตาม

กรอบการด�าเนนิงานเซนไดเพ่ือการลดความเส่ียงจากภยัพบิตั ิพ.ศ. 2558-2573 

(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 : SFDRR) 

ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญในการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติของโลก เพื่อลด

ความเสีย่งจากสาธารณภัยและลดการสญูเสยีชวีติ วิถชีีวิต และสุขภาพ ตลอดจน 

ความสูญเสียต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม

ของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) ยุทธศาสตร์ 

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2561 และกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :  

SDGs) เป้าหมายที ่13 ด�าเนนิการเร่งด่วน เพ่ือต่อสูกั้บสภาวะการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบ ตวัชีว้ดัที ่13.1.1 

จ�านวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ตัวช้ีวัดที่ 13.1.2 จ�านวนผู้เสียชีวิต

สูญหาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชากร 100,000 คน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

เพือ่ลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิความสญูเสยีในชวิีตและทรพัย์สนิทีเ่กิดจากสาธารณภัยลดลง ดังนัน้ เพือ่สร้างคนให้มคีวามพร้อม

รับสถานการณ์วิกฤติ สามารถเผชิญปัญหากรณีเกิดเหตุสาธารณภัย และภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ จ�าเป็นต้องมีการทบทวนความรู้ 

พัฒนาทักษะและความตระหนักรู้ถึงแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการหลายหน่วยงาน ในแต่ละระดับตามความรุนแรงและประเภทภัย  

ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เป็นไปตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานในการจัดการฝึกฯ 

แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2558	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไก

ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัย

ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร	ส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม มูลนิธิ  

องค์กรการสาธารณกุศล และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคท่ีมีเป้าประสงค์เพื่อบูรณาการ 

การเตรยีมความพร้อม เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ซกัซ้อมขัน้ตอนการปฏบัิตแิละตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิรวมถงึประชาชน

ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปลอดภัยจากภัยพิบัติ

2. ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต้องการแนวทางปฏิบัติที่มีระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยมีเอกภาพสามารถควบคุมสถานการณ์ภัยมิให้ขยายวงกว้าง

3. ข้อก�ำหนดด้ำนกฎหมำย  ให้กองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิกองอ�านวยการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินแต่ละด้าน ต้องจัดให้ม ี

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ประสิทธิภำพของกระบวนกำร เจ้าหน้าที่และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการขั้นตอนวิธี

ปฏิบัติและสามารถด�าเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

5. ควำมคุม้ค่ำและกำรลดต้นทนุ	ให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเคร่ืองมือและกจิกรรมในการสร้าง 

ความพร้อม และเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน และบุคลากร รวมทั้งทดสอบการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือ ค้นหา

จุดบกพร่อง และอุดช่องว่างของการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน น�าไปสู่การปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุในแต่ละระดับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับต่ำง	ๆ

จ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในฐานะหน่วยงานกลางในการด�าเนินงาน 

ประสาน อ�านวยการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั จงึได้จดัท�าโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในทุกระดับครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับต่ำงๆ
1. กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับชำติ มีวัตถุประสงค ์

เพื่อขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในยุทธศาสตร์

ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ทดสอบ 

การปฏิบัติงานและการประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในภาวะฉุกเฉิน 

ตามโครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และสร้างความเข้าใจ

ในการปฏบิตังิานภายใต้ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ การฝึกการปฏิบตักิารของศนูย์บัญชาการ

เหตุการณ์ การบรูณาการก�าลงัพล เครือ่งมอือปุกรณ์ และระบบการส่ือสาร และแนวทางปฏิบตัิ

ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับสาธารณภัย 

ที่จะเกิดขึ้น 

2. กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับกลุ่มจังหวัด	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของ

ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขตในการสนบัสนนุการจดัการสาธารณภยัของจงัหวดัในพืน้ทีร่บัผดิชอบ มเีป้าหมาย เพือ่ให้ 

มีการพัฒนากลไกการเข้าร่วมปฏิบัติการ และการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะหน่วยทหาร องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพในการเผชิญเหตุ การก�าหนดประเภทภัยที่จะท�าการฝึก และพื้นที่/สถานที ่

จดัการฝึกให้เป็นไปตามสภาพความเส่ียงภัย และความจ�าเป็นของจงัหวัดพืน้ทีเ่ป้าหมาย และก�าหนดสถานการณ์สมมติุทีจั่งหวดั

ต้องร้องขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และทรัพยากรของหน่วยทหาร 

3. กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับจังหวัด เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการสาธารณภัย 

ท่ีเกิดข้ึน โดยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานพลเรือน 

หน่วยทหาร องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่น ๆ โดยใช้รูปแบบการฝึก 

ทั้งการฝึกเชิงอภิปราย และการฝึกเชิงปฏิบัติการ

4. กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด	 สำขำ		

เป็นเครื่องมือของส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ในการสร้างความเข้าใจกับอ�าเภอในพื้นที่รับผิดชอบ     

ในการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�าเภอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งเป็นกลไกเสริมบทบาทของส�านักงาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั สาขา ในการสนบัสนนุการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดับอ�าเภอของอ�าเภอ

ในพื้นที่รับผิดชอบ

5. กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับอ�ำเภอ	 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการสาธารณภัย 

ท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ โดยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ ในการบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน

พลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และ

ภาคส่วนอื่น ๆ ในการสนับสนุนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�าเภอ

………………………………………..
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บทที่	1	
บทน�ำ

สถานการณ์สาธารณภัยโลกทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั มแีนวโน้มเกดิขึน้บ่อย และมคีวามรนุแรง โดยเฉพาะในแถบภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของประชาชนในวงกว้าง และยากทีจ่ะจดัการได้เพยีงล�าพงัหน่วยงานใด 

หน่วยงานหนึง่ ท่ีผ่านมาพบว่า เรายงัขาดความพร้อมในหลายด้าน ทัง้ความสามารถในด้านความรู้ความเข้าใจ ทกัษะ เทคโนโลยี 

เครื่องมือเครื่องจักร และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมของระบบการบริหารวิกฤตการณ์ ท�าให้เกิดความสับสนใน 

ขั้นตอนการจัดการกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น ตลอดจนขาดระเบียบปฏิบัติประจ�า (Standard Operating Procedure : 

SOP) และขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ขาดคลังข้อมูลสาธารณภัยที่เป็นปัจจุบัน 

สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดความซ�้าซ้อน และความล่าช้าในการฟื้นฟูสถานการณ์หลังเกิดสาธารณภัย รัฐบาลได้ตระหนัก

และให้ความส�าคัญของการบริหารจัดการสาธารณภัย จึงได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ขึ้น 

เพื่อใช้เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย และเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานของรัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนดให้ต้องมีการจัดท�าแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตเิสนอต่อคณะรฐัมนตร ีเพือ่ใช้เป็นแผนหลกัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศ และ 

ให้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว

แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ	พ.ศ.	2558	

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 

2558 ซึ่งเป็นการน�าแนวคิดการพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้ 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวัง และรับมือกับสาธารณภัย การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการสร้าง 

ภูมิต้านทานให้แก่ชุมชนตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเส่ียงตั้งแต่

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และก�ากับการด�าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 

(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 : SFDRR) 

กรอบกำรด�ำเนินงำนเซนไดเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ	 พ.ศ.	 2558-2573	 เป็นเครื่องมือส�าคัญในการ 

จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของโลก เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ 

ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม ธุรกิจ ชุมชน และประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม  

มีประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ  จ�านวน 187 ประเทศ ให้การรับรองกรอบเซนได ส�าหรับประเทศไทย  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเข้าร่วมให้การรับรอง 

กรอบเซนไดดงักล่าวด้วย โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยได้เข้าร่วมให้การรบัรองกรอบเซนไดดงักล่าว ในคราว 

การประชุมสหประชาชาติระดับโลก ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 

นอกจากสาธารณภัย ปัจจบุนัประเทศไทยต้องเผชิญกบัภยัคกุคามหลากหลายรปูแบบ ทัง้เกดิจากภยัธรรมชาติ 

และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการจัดเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามต่าง ๆ  

อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น  โดยส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะ

หน่วยงานหลักในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

(พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางหลักของประเทศในการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น�าไปก�าหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณรองรบัให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ท�าให้สามารถพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม

ของประเทศ

1
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ยุทธศำสตร์กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ	(พ.ศ.	2560-2564)	ได้แบ่งระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ออกเป็น  
3 ด้านหลัก คือ ด้านสาธารณภัย ด้านภัยจากการสู้รบ และด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคง โดยมุ่งการผนึกก�าลังทุกภาคส่วน
อย่างมีเอกภาพ ให้สามารถด�าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของ
ชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง ลดความสูญเสีย และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ ให้ความส�าคัญในการเตรียมพร้อมเพ่ือเผชิญกับปัญหาความม่ันคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน มีเป้าหมาย 
ให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก เชื่อมั่น มีภูมิคุ้มกัน และพร้อมเข้ามาผนึกก�าลังในการป้องกัน (Prevention) การเตรียมพร้อม  
(Preparedness) การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ (Response) การฟื้นฟู (Recovery) การลดผลกระทบ (Mitigation)  
การปรับตัว (Adaptation) และการลดความเส่ียงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (Threat Risk Reduction) ภายใต้การบริหาร
จัดการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ (Proactive Comprehensive Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที และยั่งยืน 
และจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์มีการบูรณาการและผนึกก�าลังในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์  
ได้ก�าหนดกลยุทธ์ไว้ 12 ข้อ โดย

ข้อ (8) เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณภัย โดยให้ยึดถือแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เป็นแผนหลัก ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐจัดท�าและพัฒนาแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) แผนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนที่เสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง

ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนดขอบเขตสาธารณภัยให้เป็นไป 
ตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น�้า การระบาดของ
ศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท�าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด  
ซึง่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชวีติ ร่างกายของประชาชน หรอืความเสยีหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความ
รวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”

1) วัตถุประสงค์ของแผน

1.1) เพือ่เป็นกรอบแนวคดิในการปฏบิตั ิ(Concept of Operations) ให้แก่หน่วยงานทกุภาคสว่นตั้งแต่ระดบั

ท้องถิ่นถึงระดับประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการ เป็นระบบ และมีทิศทางเดียวกัน 

1.2) เพ่ือเป็นการประมวลแนวทางปฏิบัติและทิศทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่นานาประเทศ 

ใช้อยูใ่นปัจจบุนั และเป็นทีย่อมรับมาประยกุต์ใช้ในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภัยทีส่อดคล้องกับบรบิทของประเทศไทย 

และสามารถน�าไปปรับใช้ในการจัดท�าแผนระดับต่าง ๆ เช่น แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

รวมถึงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านต่าง ๆ  เป็นต้น ให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

1.3) เพือ่พัฒนาขดีความสามารถในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภยั ประกอบด้วย การลดความเสีย่งจาก

สาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟื้นฟูให้ดีกว่าและ

ปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นถึงระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ เพื่อให้

มีความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อเกิดสาธารณภัย

2) เป้ำหมำย

2.1) ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมอืในระบบการบริหารจดัการสาธารณภยั ทัง้ในระยะก่อนเกดิภยั 

ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย

2.2) มีความพร้อมด้านทรัพยากร ซ่ึงประกอบด้วยงบประมาณ บุคลากร เครื่องจักรกล ยานพาหนะและ 

เครื่องมืออุปกรณ์ ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการป้องกันสาธารณภัย บรรเทาและลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการฟื้นฟูบูรณะ

2.3) ประชาชนมจีติส�านกึและมคีวามตระหนกัด้านความปลอดภัย (Safety Mind) เพ่ือร่วมกนัสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภัย (Safety Culture) ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

2



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.4) ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ตามแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนดให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเคร่ืองมือ 

และกจิกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศกัยภาพของหน่วยงานและบคุลากร รวมทัง้ทดสอบการประสานงานและบรูณาการ 

ความร่วมมือ ค้นหาจุดบกพร่องและอุดช่องว่างของการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน น�าไปสู่การปรับปรุงแผนการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุ ในแต่ละระดับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ก�าหนดให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแต่ละระดับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินแต่ละด้าน ต้องจัดให้มีการฝึก

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์จังหวัดในการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	

คอื การท�าเพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจจนเป็นหรือมคีวามช�านาญ เป็นกิจกรรมการฝึกฝน หรือฝึกปฏิบัตขิอง 

ผู้เข้าร่วมการฝึก โดยการสมมุติสถานการณ์ขึ้น เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึก ตลอดจน

ทดสอบนโยบาย แผน หรือแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง รวมทั้งเป็นการทดสอบแนวทางปฏิบัติ

ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ท�าให้ทราบถึงจุดบกพร่อง และช่องว่างในการปฏิบัติงานอันน�าไปสู่

การปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

ควำมส�ำคัญของกำรฝึก

1. ให้ผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายตระหนักเห็นความส�าคัญของการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และย�้าเตือนในความรับผิดชอบ

2. เป็นที่มาของนโยบาย การปรับแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติให้เหมาะสม และสอดรับกับภารกิจ 

3. ท�าให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในทุกระดับ 

4. ปรับปรุงข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิให้ถูกต้อง จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน

5. เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายในการท�างาน โดยการบูรณาการการท�างานทุกภาคส่วน

6. ท�าให้เกิดข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง น�าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานเดียวกัน และ

สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เน้นการสร้างทีมงาน การท�างานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้เกียรติและไว้วางใจ สร้าง

ความคุ้นเคยกัน เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

7.1 เพือ่สร้างจิตส�านกึ และจติสาธารณะให้เกดิขึน้ในองค์กร และชมุชน การมส่ีวนร่วมจัดการภยัพบิตัใินชมุชน

7.2 เพื่อให้สามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ประหยัด ใช้เป็น เน้นถูกวิธี 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบ และประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติ นโยบาย และกระบวนการด�าเนินงานในการ

ตอบโต้ต่อสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

2. เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อนัจะน�ามาซึง่ 

การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ

3. เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่องของแผนการปฏิบัติ นโยบาย กระบวนการด�าเนินงาน และช่องว่างในการ

ประสานงานของหน่วยงานที่มีอยู่ รวมท้ังศักยภาพในการปฏิบัติตามแผนในด้านการจัดการและทรัพยากร ทั้งวัสดุ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ อุปกรณ์ ฯลฯ
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4. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร และประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  

โดยส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีโอกาสได้ท�างานประสานการปฏิบัติในการด�าเนินงานร่วมกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน 

ตามแผนเป็นไปอย่างราบรื่น 

4.1 เพ่ือฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ทบทวน 

องค์ความรู้ ทักษะในการท�างาน และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินของแต่ละบุคคล ภายใต้

สถานการณ์สมมุติในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่าง ๆ

4.2 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด หรือข้อบังคับ อาทิ ประกาศกระทรวงมหาดไทย  

เรือ่งการป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถานประกอบการ เพือ่ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรบัลกูจ้าง ข้อ 36 ก�าหนดให้นายจ้าง

จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึก
1. การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการทดสอบความพร้อมของแผนปฏิบตักิาร หรือแผนเผชญิเหตุ 

หรือแนวทางในการปฏิบัติการตอบโต้ต่อสถานการณ์นั้น ๆ ท�าให้ทราบจุดบกพร่อง หรือข้อด้อยของแผน และน�ามาก�าหนด

นโยบาย แนวทาง มาตรการแก้ไข หรืออุดช่องว่างของแผน  ท�าให้แผนได้รับการแก้ไขปรับปรุง และใช้เป็นเครื่องมือในการ 

ตอบโต้ และรับมือกับสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการปฏิบัติการร่วมกันของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะหน่วยงาน

เดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน ช่วยเสริมสร้างให้เกิดการท�างานเป็นทีม (Teamwork) ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเป็น

เครื่องมือส�าคัญในการทดสอบความราบรื่นในการปฏิบัติงานร่วมกัน ด้วยเหตุน้ี หากการปฏิบัติการร่วมกันในขณะการฝึก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความขัดแย้ง หรือมีอุปสรรค ทั้งในเชิงนโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติ ก็จะท�าให้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา และน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อลดปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป

3. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการด�าเนินการหรือปฏิบัติร่วมกันจากหลากหลายฝ่าย

หรือภารกิจ ซ่ึงมีการมอบหมายหน้าที่ในแต่ละด้าน ดังนั้น จึงเป็นการยืนยันบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะท�าให้ผู้ที่

เกีย่วข้องมีความเข้าใจในภารกจิของแต่ละฝ่าย ทีช่ดัเจน ส่งผลให้การปฏบัิตงิานมีความสอดคล้องสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ  

มีประสิทธิภาพ ไม่ซ�้าซ้อนและไม่สับสน

4. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อให้เกิดการประเมินความพร้อมในเร่ืองทรัพยากร ทั้งด้าน

บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ฯลฯ  ดังนั้น จะท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความต้องการ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

รวมถึงสมรรถนะ และศกัยภาพของทรัพยากร (Specification Requirement)

5. การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ท�าให้ทราบถงึความต้องการในมติขิองการพฒันาทรพัยากรบคุคล

ด้วย กล่าวคือ ความจ�าเป็นของการฝึกอบรม (Training Need) เนื่องจากจะท�าให้ทราบถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องในการปฏิบัต ิ

หากปัญหาทีเ่กดิขึน้เกดิจากการขาดศักยภาพของบคุลากร ก็จะท�าให้ทราบว่าหน่วยงานมีความจ�าเป็นต้องจดัการฝึกอบรมในเรือ่งใด 

เพือ่พฒันาบคุลากรในส่วนงานหรอืในภารกจิใด
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บทที่	2
กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั	

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559	
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางในการด�าเนินงาน ประสาน 

อ�านวยการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดท�าโครงการการฝึก

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยก�าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ให้สามารถขับเคลื่อน 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพัฒนาศกัยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาตใิห้พร้อมเผชญิปัญหา 

และภัยคุกคามต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง

เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลได้ในทางปฏิบัติ ใช้เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดการ

สาธารณภัยของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และพัฒนากลไกในการเข้าร่วมปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน

ร่วมกับหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะหน่วยทหาร ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการจัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในทุกระดับครอบคลุมทั้งประเทศ ดังนี้ 

1. ระดบักลุ่มจงัหวัด	ได้แก่ ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จ�านวน 18 ศนูย์เขต เน้นการฝึกการเคลือ่นย้าย 

และการจัดการทรัพยากรกู้ภัย เพื่อสนับสนุนจังหวัด เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ตามความเสี่ยงภัยของแต่ละกลุ่มจังหวัด 

2. ระดับจังหวัด	 จ�านวน 76 จังหวัด โดยเน้นกลไกการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การบริหารจัดการศูนย์บัญชาการ 

เหตุการณ์จังหวัด ตามความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่ เช่น การคมนาคมขนส่ง สารเคมีและวัตถุอันตราย อัคคีภัยในอาคาร  

การช่วยเหลอืผู้ประสบภัยทางน�า้ แผ่นดนิไหว สนึาม ิไฟป่าและหมอกควัน ภัยแล้ง พายฤุดรู้อน อุทกภัยและดนิโคลนถล่ม เป็นต้น

3. ระดับอ�ำเภอ	จ�านวน 878 อ�าเภอ มุ่งเน้นการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	ได้ก�ำหนดกรอบแนวทำงกำรจัดกำรฝึกกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559	แต่ละระดับ	ดังนี้

1. การประชมุสัมมนา ก�าหนดกรอบแนวทาง เตรียมการ ซกัซ้อม เสริมสร้างองค์ความรู้ เพ่ือการฝึกการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในระดับหน่วยงานส่วนกลาง

2. การขับเคลื่อนการปฏิบัติการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)  

กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยทหาร สถาบนัการศกึษา ภาคประชา

สังคม มูลนิธิ องค์กรการสาธารณกุศล และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

3. การฝึกเชิงอภิปราย (Discussion Base Exercise) และการฝึกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise)  

ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยทหาร สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม มูลนิธิ องค์กรการสาธารณกุศล และหน่วยงาน 

ภาคีเครือข่าย โดย  

3.1จัดท�าสถานการณ์สมมุติส�าหรับการฝึกปฏิบัติภาคสนามให้สอดคล้องกับสถานการณ์สมมุติหลัก

3.2 ก�าหนดทรัพยากรเข้าร่วมการฝึก โดยให้รวมถึงผู้ปฏบิติังาน ยานพาหนะ เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 

3.3 ออกแบบ จัดท�า ปรับปรุงสถานที่ สถานีส�าหรับการฝึก และการสร้างสถานการณ์จ�าลอง

3.4 วางแผนจัดกระบวนการฝึก ด�าเนนิการควบคมุการฝึก และความปลอดภยัระหว่างการฝึกให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย

3.5 ออกแบบ จัดวาง สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างการฝึกให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย

3.6 จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกประเภท ทุกระดับ และให้ร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ  

5



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559	แต่ละระดับ	

1. กำรฝึกกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัในระดบักลุม่จงัหวดั	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559		
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต	 ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์เขต ซึ่งมีหน้าที ่

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ�านวยการ การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและ

พื้นที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และพื้นฟู

สภาพพื้นที่เกิดสาธารณภัย สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรม ซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ตลอดจนการให้การสนับสนุน และ

ช่วยเหลอืหน่วยงานของรฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชน จะเน้นการฝึกการเคลือ่นย้าย และการจดัการ

ทรัพยากรกู้ภัย เพื่อสนับสนุนจังหวัด เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ตามความเสี่ยงภัยของแต่ละกลุ่มจังหวัด

วัตถุประสงค์กำรฝึก	

เพ่ือเป็นเคร่ืองมอืในการเตรียมความพร้อมของศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต ในการสนบัสนนุการจดัการ

สาธารณภยัของจังหวดัในพืน้ทีร่บัผดิชอบ มเีป้าหมายเพือ่ให้มกีารพฒันากลไกการเข้าร่วมปฏบิตักิาร และการปฏบิตักิารร่วมกบั

หน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพในการเผชิญเหตุ 

กำรก�ำหนดประเภทภัยที่จะท�ำกำรฝึก	และพื้นที่/สถำนที่จัดกำรฝึก	ให้เป็นไปตามสภาพความเสี่ยงภัย และ 

ความจ�าเป็นของจังหวัดพื้นท่ีเป้าหมาย และก�าหนดสถานการณ์สมมุติที่จังหวัดต้องร้องขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจาก 

ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต และทรพัยากรของหน่วยทหาร โดยให้ความส�าคญักบักระบวนการตดิต่อสือ่สารในการ

ประสานงานเข้าร่วมปฏิบตักิาร และรบัมอบภารกิจจากศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์จงัหวัด การประสานงานและปฏบัิติงานร่วมกบั

หน่วยปฏิบัติการอื่น ๆ และการด�าเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

หนังสือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รวบรวมเนื้อหา 

สรปุผลการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบักลุม่จงัหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศนูย์ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยเขต ทั้ง 18 ศูนย์เขต โดยแบ่งตามประเภทภัย เพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาให้สามารถน�าไปใช้เป็นตัวอย่าง หรือ

แนวทางการจัดการฝึกฯ และการจัดท�ารายงานสรุปผลการฝึกฯ ได้ต่อไป 
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	1	ปทุมธำนี	(ภัยอัคคีภัย	อำคำรถล่ม)

ภัยอัคคีภัย	 อำคำรถล่ม เป็นสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

สิง่สาธารณประโยชน์ และเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ เนือ่งจากปัจจบุนัจงัหวัดปทมุธานมีกีารขยายตวัของเมอืงอย่างรวดเรว็ 

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และประชากรในพืน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ เป็นจงัหวดัทีต้่องรองรบัการขยายตวัของทีอ่ยูอ่าศยั เปลีย่นจากพืน้ที่

ท�าการเกษตรไปเป็นพืน้ทีบ้่านจดัสรร อพาร์ทเมนท์ คอนโดมเินยีม โรงงานอุตสาหกรรม และศนูย์กลางการศกึษา จากเหตกุารณ์

อาคารยเูพลสคอนโดถล่ม ย่านถนนเลยีบคลองหก จงัหวัดปทมุธาน ีเมือ่วันที ่11 สิงหาคม 2559 เป็นเหตใุห้มีผู้เสียชีวิต ได้สะท้อน

ถึงปัญหาการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ท่ียังขาดความเป็นเอกภาพ ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกภาคปฏิบัต ิ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	 เขต	1	ปทุมธำนี ได้เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาอัคคีภัยและอาคารถล่ม 

จึงได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบระบบบริหารจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่

2. เพ่ือทดสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคนิคของเจ้าหน้าท่ีในการระงับอัคคีภัยและการค้นหาช่วยชีวิต  

ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ

3. เพื่อทดสอบระบบการอพยพ และระบบการขนย้ายผู้เสียชีวิต ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

รวมถึงทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

4. เพื่อทดสอบระบบสื่อสาร/ระบบบัญชาการเหตุการณ์/สั่งการ

5. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะความช�านาญ

6. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนเผชิญเหตุในระดับต่าง ๆ

7. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย

8. เพื่อปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ ในกรณีเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่

กิจกรรมกำรฝึก

1. ประชุมคณะกรรมการและคณะท�างานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (คร้ังที่ 1) ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล โรงพยาบาลปทุมธานี  

เพื่อร่วมหารือแนวทางการฝึกฯ

2. ประชุมคณะกรรมการและคณะท�างานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล โรงพยาบาลปทุมธานี 

เพื่อแบ่งมอบภารกิจ และจัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานการฝึกฯ   

3. ประชมุคณะท�างานด้านออกแบบและควบคมุการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ระดบักลุม่จงัหวดั 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อออกแบบ

และก�าหนดสถานการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      

4. ประชมุคณะกรรมการและคณะท�างานฯ (ชดุใหญ่) ในวนัศุกร์ที ่12 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ ห้องประชมุบวัหลวง 

ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวดัปทมุธาน ีเพ่ือชีแ้จงท�าความเข้าใจในรายละเอยีด ขอความร่วมมอื และมอบหมายภารกจิหน่วยงานต่าง ๆ

5. การประชมุปรับพ้ืนฐาน และด�าเนนิการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) วนัศกุร์ที ่26 กมุภาพนัธ์ 2559  

ณ ห้องสัตตบุษย์ ชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาคเช้า 09.00-12.00 น. เป็นการบรรยาย

ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อปรับพื้นฐานการฝึก
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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1) นายธนะ พรหมดวง ผู้อ�านวยการศนูย์อ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทมุธาน ีชีแ้จง

วัตถุประสงค์การฝึก และถ่ายทอดประสบการณ์ การเข้าไปมีส่วนร่วมบัญชาการเหตุการณ์ สถานการณ์อาคารยูเพลส คลอง 6 

ถล่มลงมาขณะก่อสร้าง ท�าให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ�านวนมาก

2) พ.อ.มนตร ีอารยวฒุ ิผอ.กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจังหวดัปทมุธาน ีบรรยาย “การสนบัสนนุ

ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของฝ่ายทหาร”

3) นายมานพ อกัษรพิมพ์ ผูอ้�านวยการส่วนฝึกอบรม ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เขต 1 ปทมุธานี 

บรรยาย “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550”

6. วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ณ โรงพยาบาลปทุมธานี อ�าเภอ

เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

7. วันที่ 25 มีนาคม 2559 ประชุมประเมินผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงพยาบาล

ปทุมธานี

สถำนกำรณ์สมมุต	ิกำรฝึกปฏบิตัภิำคสนำม	(Drill)	ในวันท่ี	24	มนีำคม	2559		เวลำ	14.00-16.00	น.	ณ	โรงพยำบำลปทมุธำน	ี

อ�ำเภอเมืองปทุมธำนี	จังหวัดปทุมธำนี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ได้เกิดกลุ่มควันหนาทึบลอยมาจากชั้น 3 เปลวไฟได้ลุกไหม้อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

โรงพยาบาลปทุมธานี ผู้เห็นเหตุการณ์ได้โทรศัพท์/วิทยุ แจ้งฝ่ายสถานท่ี หน่วยระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลปทุมธานีได้เข้าควบคุมเพลิงและ 

เปิดสัญญาณการแจ้งเตอืนตามแผนเผชญิเหตขุองโรงพยาบาล พร้อมอพยพผูป่้วยและเจ้าหน้าท่ีออกจากอาคารไปตามเส้นทางทีก่�าหนดจนถงึจดุรวมพล  

โดยเร่งด่วน สถานการณ์เพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างต่อเนื่อง หน่วยแพทย์พยาบาลเร่งอพยพผู้ป่วยออกนอกอาคาร

14.05 น. สถานการณ์ลุกลามเพิ่มขึ้น มีเพลิงไหม้โหมรุนแรง ออกมาจากตัวอาคารไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ศูนย์สั่งการ

โรงพยาบาลได้ร้องขอรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าท่ี สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในพื้นที่/เจ้าหน้าที่ FR มูลนิธิ เตรียมเข้า 

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบ เทศบาลเมืองปทุมธานี และโรงพยาบาลปทุมธานี ได้จัดพื้นที่ท�างานและประสานต�ารวจเพื่อปิดเส้นทาง 

การจราจรด้านหน้าโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการสนับสนุนทรัพยากร

14.10 น. นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีได้เข้าบัญชาการณ์เหตุการณ์ระงับเหตุอัคคีภัย และร้องขอรับการสนับสนุนทรัพยากร

จากผู้อ�านวยการอ�าเภอ (นายอ�าเภอเมืองปทุมธานี)

14.15 น. นายอ�าเภอเมืองปทุมธานี (ผู้อ�านวยการอ�าเภอ) ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์ยกระดับ 

ความรุนแรงสาธารณภัย เป็นภัยระดับ 2 สั่งการให้รถดับเพลิงในพื้นที่เข้าปฏิบัติภารกิจและขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงหอสูง เตรียมการอพยพ

ฉุกเฉินจากที่สูง มีรายงานเบ้ืองต้นว่ามีผู้ติดค้างบนอาคาร จ�านวน 20 คน ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีได้ขอรับ 

การสนบัสนนุรถดบัเพลิงหอสูงจากศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทมุธาน ีและรายงานสถานการณ์ให้ผูว่้าราชการจังหวดัปทมุธานทีราบ เพ่ือการบญัชาการเหตุการณ์

14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าบัญชาการเหตุการณ์ ได้ประเมินสถานการณ์โดยยกระดับสาธารณภัยเป็นระดับ 3 

และได้ร้องขอทรัพยากรเพิ่มเติมจากนอกพื้นที่ เริ่มการอพยพฉุกเฉินจากที่สูงชั้นดาดฟ้าของอาคาร

14.45 น. อาคารเริม่มเีสยีงลัน่เป็นระยะ ๆ  โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัปทุมธานีได้ประเมนิความเสีย่งเก่ียวกบัการทรดุตวัของ 

อาคารต้นเพลงิ เริม่มกีารทรดุตัวของโครงสร้าง และรายงานผูว่้าราชการจงัหวดัปทมุธาน ี (ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์) เพ่ือสัง่การถอนก�าลงั ชดุช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยอาคารสูงยุติการอพยพฉุกเฉินจากอาคารสูง

14.47 น. ทีมอพยพฉกุเฉนิ ประกอบด้วย ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 1 ปทมุธาน ีทน.รังสติ ทต.บางกะดี ทม.ท่าโขลง  

ทม.คลองหลวง ทน.ปากเกร็ด ทน.นนทบุรี สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยจากอาคารสูงได้ทั้งสิ้น จ�านวน 10 คน โดยเจ้าหน้าที่ FR มารับตัว  

คัดกรองผู้บาดเจ็บ และน�าส่งแพทย์รักษาตามอาการต่อไป

14.50 น. โครงสร้างตึกได้ทรุดตัวพังถล่มลงมาเป็นซากวัสดุความสูงตึก 2 ชั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้สั่งตรวจสอบ 

ผู้ติดค้างภายในอาคาร และร้องขอทีมค้นหาและกู้ภัยเตรียมการค้นหาในซากอาคาร

15.00 น. รายงานยอดผู้ติดค้างภายในอาคาร 10 คน เจ้าหน้าทีเ่ร่ิมท�าการค้นหาใช้เวลา 35 นาท ีสามารถช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

ได้ครบทุกรายน�าผู้บาดเจ็บออกจากซากอาคาร ส่งจุดคัดกรอง และน�าส่งแพทย์เพื่อรักษาตามอาการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC)  

เพื่อท�าหน้าที่และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงานต่อต้านข่าวกรอง และรายงานข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ต่อสาธารณชน

15.45 น. ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ผบ.ปตอ.2) ผบ.ส่วนปฏิบัติการ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ทั้งในส่วนของการระงับอัคคีภัย และการค้นหาผู้ประสบภัยจากซากอาคาร

16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประกาศปิดสถานการณ์ และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กำรประเมินผลกำรฝึกของศูนย์	ปภ.	เขต

1. ด้ำนกำรกู้ชีพกู้ภัย ควรมีการซ้อมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์สั่งการ (1669) ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น ใน

การประสานส่งผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่ประสานงานมีไม่เพียงพอ

2. ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน มีการระดมทรัพยากรเข้ามาโดยไม่ได้ร้องขอ เช่น เจ้าหน้าที่ FR, มูลนิธิ เนื่องจาก

ขาดเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนทรัพยากร ยังขาดเจ้าหน้าที่ซักประวัติผู้ป่วย เพ่ือทราบสิทธิการรักษา ในส่วนของการส่งต่อ 

โรงพยาบาล และการแบ่งพื้นที่การท�างาน Zoning สีเขียว เหลือง แดง ยังไม่ชัดเจน

3. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร	 ด้านการป้องกันอัคคีภัยและอาคารถล่ม หน่วยงานยังขาดความเข้าใจ 

ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ในเรื่องโครงสร้าง อ�านาจหน้าที่ การบัญชาการสั่งการ และการมอบอ�านาจ ยังไม่มีการก�าหนด 

รูปแบบการท�างานที่ชัดเจนขาดผู้น�าในการอพยพผู้ประสบภัย ไม่มีการส่งมอบภารกิจและการบัญชาการ ทรัพยากรที่สนับสนุน

มีมากเกินความจ�าเป็นเม่ือเทียบกับจ�านวนผู้บาดเจ็บ การรายงานตัวใช้เวลานาน ยึดติดในรูปแบบท�าให้ล่าช้าไม่ทันการณ์  

ณ จุดเกิดเหตุไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการรายงานตัวของแต่ละหน่วยงาน

4. ด้ำนระบบสื่อสำร	 แผนการสื่อสารขาดความชัดเจนและขาดประสิทธิภาพ หลายหน่วยงานสับสนว่า 

ใครต้องปฏบิัติอย่างไร มีการข้ามช่องการสื่อสารระหว่างกัน ขาดการสือ่สารระหว่างหน่วยงาน การสือ่สารระหว่างการสนับสนนุ

สถานการณ์ฉุกเฉิน (EOC) กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ICP) ขาดหายไปชั่วขณะและเจ้าหน้าที่วิทยุไม่ได้รายงานสถานการณ ์

ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบทุกระยะ ท�าให้ขาดความต่อเนื่อง สับสน และไม่เป็นเอกภาพ

5. ด้ำนกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และควำมช�ำนำญ	 ในการปฏิบัติการฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังคุ้นเคย 

กับระบบการท�างานแบบอาศัยประสบการณ์และความช�านาญส่วนบุคคล ขาดความเข้าใจในระบบบัญชาการเหตุการณ์  

หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในโครงสร้างอ�านาจหน้าที่ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดให้มีการติดตั้งจอมอนิเตอร์ ให้สามารถมองเห็นได้รอบด้าน

2. ควรจัดให้มกีารฝึกอบรม การประชมุเชงิปฏบิตักิารเป็นประจ�า เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจในทกัษะความช�านาญ 

ในการบังคับบัญชา การตัดสินใจ ความรอบคอบ และการใช้ดุลพินิจในการประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาได้

3. ควรจัดเวทีเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยทหาร หน่วยงาน

ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน โรงพยาบาล อาสาสมัคร และมูลนิธิ

4. ควรก�าหนดรูปแบบการประเมินผลให้มีความชัดเจน โดยระบุว่าหน่วยงานไหนควรประเมินในด้านใด

5. ควรก�าหนดรหสัการแจ้งเหตอุคัคภัียให้ทราบเฉพาะเจ้าหน้าที ่เพือ่ป้องกนัไม่ให้ประชาชนตืน่ตระหนก

6. ควรก�าหนดจุดรายงานตัวที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลปทุมธานี ก�าหนดตัวผู ้ประสานงาน การจราจร 

และการเปิดเส้นทาง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซักประวัติผู้ป่วยเพื่อทราบถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	8	ก�ำแพงเพชร	(ภัยอัคคีภัยจำกภัยแล้ง)
ภัยอัคคีภัยจำกภัยแล้ง จากสถานการณ์ที่ผ่านมาในห้วงปี พ.ศ. 2557-2558 พบว่าพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ 

ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก�าแพงเพชร ณ บรเิวณบงึสไีฟ ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืงพจิติร จงัหวัดพจิติร ได้เกดิ 

ไฟไหม้เศษวัชพืชที่ทับถมกันเป็นเวลานาน และมีจ�านวนมากขึ้นอย่างรุนแรงลามไปบนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ เป็นเวลาติดต่อกัน  

10-15 วัน ก่อให้เกิดเปลวไฟและหมอกควันปกคลุมไปทั่วพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่ 

อย่างหนาแน่น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนวิสัยในการเดินทางและการท่องเท่ียว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก�าแพงเพชร  

จึงได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตร ก�าหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยอัคคีภัยจากภัยแล้ง) ขึ้น ตามโครงการ  

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 8 ก�าแพงเพชร ณ บริเวณบึงสีไฟ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อซักซ้อมการบัญชาการเหตุการณ์ร่วมเมื่อเกิดสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมบูรณาการ 

การปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง และแนวทางในการประสานขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุสาธารณภัยแต่ละประเภท เพื่อลดความสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่

3. เพื่อวางแผนการบูรณาการเครื่องมือ ก�าลังพล และทรัพยากรอื่น ๆ 

4. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

สถำนกำรณ์สมมุต ิบริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่กว่า 5,000 ไร่  ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง  แหล่งน�้าแห้งขอด  

ประกอบกับอากาศที่แห้งแล้ง ต้นไม้ ต้นหญ้า ในบริเวณบึงแห้งตายและทับถมสะสมกันเพ่ิมข้ึนทุกปี และมีประชาชนได้เข้าไปจุดไฟเผาเศษวัชพืช 

ในช่วงพลบค�่า ส่งผลให้เกิดการลุกลามของไฟทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ตามล�าดับ  มีหมอกควันปกคลุมไปทั่วเมือง ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต

ประจ�าวันของประชาชนในวงกว้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการ/เผชิญเหตุ/ระงับเหตุและช่วยเหลือ จนกระทั่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที ่

ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้  

วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 18.30 น. องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจากประชาชน 

ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบบึงสีไฟว่า พบเปลวไฟ และกลุ่มควันเป็นหย่อม ๆ ในเขตพ้ืนท่ีบึงสีไฟ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับบริเวณหอชมนก นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองเก่า จึงสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าพื้นท่ีเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและน�าก�าลังเข้าระงับเพลิง 

โดยเร่งด่วน พร้อมรายงานสถานการณ์ให้นายอ�าเภอเมืองพิจิตร และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรทราบ

วันท่ี 10 มีนาคม 2559 สถานการณ์ล่วงเข้าสู่วันที่ 3 ไฟยังคงลุกไหม้เพิ่มขึ้น เนื่องจากระดับน�้าในบึงลดระดับลงมาก บริเวณ 

ชัน้ใต้ดนิมเีศษวชัพชืแห้งถบัถมสะสมอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ซึง่เป็นเชือ้เพลงิอย่างด ีท�าให้เพลงิลกุไหม้ลกุลาม เป็นบริเวณกว้างกนิพ้ืนท่ีกว่า 50 ไร่ รวมทัง้ 

มีกลุม่ควนัฝุ่นละอองเถ้าถ่านฟุง้กระจายไปทัว่บรเิวณรอบบงึ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองเก่าได้รายงานสถานการณ์แก่นายอ�าเภอเมอืงพิจติร

และได้ขอก�าลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และรถดับเพลิงจากหน่วยงานท้องถิ่นข้างเคียง

วันที่ 11 มีนาคม 2559  สถานการณ์ล่วงเข้าสู่วันที่ 4 สถานการณ์ยังไม่สงบ เนื่องจากบริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิจิตรถูกปกคลุม

ไปด้วยกลุ่มควันเป็นจ�านวนมาก เริ่มส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น และการสัญจรไปมาของยวดยานพาหนะบนท้องถนน ซึ่งเสี่ยงต่อ 

การเกิดอุบัติเหตุ และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นายอ�าเภอได้รายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรทราบ 

ผูว่้าราชการจงัหวดัพจิติรได้จัดตัง้ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์จงัหวดัพิจติร และให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง มารายงานตวัท่ีศูนย์บญัชาการฯ 

ก�าหนดจัดประชุมวางแผนการแก้ไขสถานการณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดผลกระทบที่มีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันที่ 13 มีนาคม 2559  ซึ่งเป็นวันที่ 6  ศูนย์บัญชาการฯ ได้รับรายงานว่า พบเปลวไฟและกลุ่มควันปะทุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุด บริเวณ

ใกล้ ๆ อุทยานบัว สถานการณ์ขยายวงกว้างขึ้น ผู้บัญชาการจังหวัดพิจิตร ได้รายงานสถานการณ์ให้กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลางทราบ และขอรับการสนับสนุนก�าลังพลและทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูงในการระงับภัย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้อ�านวยการ 

กลาง) ได้ส่ังการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก�าแพงเพชร สนบัสนนุก�าลงับคุลากร เคร่ืองจักร เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทีม่สีมรรถนะสงู

เข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 
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วันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 8 สถานการณ์กลับรุนแรงข้ึนเมื่อได้พบกลุ่มควัน และเปลวไฟเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงจุดบริเวณด้าน 

ทิศเหนือของบึงสีไฟ ท�าไห้เกิดหมอกควันหนาแน่น มีเศษฝุ่นละอองเถ้าถ่านลอยเข้าปกคลุมเขตเมืองพิจิตรเพิ่มเป็นจ�านวนมาก สร้างความเดือดร้อน

ให้แก่ประชาชน 

วันท่ี 17 มีนาคม 2559 จนกระท่ังเวลา 06.00 น.เจ้าหน้าทีท่กุหน่วยงานยงัคงประสานการปฏบัิติ การควบคมุ และดบัไฟอย่างต่อเนือ่ง 

เวลาประมาณ 16.39 น. เปลวไฟเริ่มดับมอด เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และเข้าตรวจสอบบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุ เพ่ือให้แน่ใจว่า 

ไม่มีเปลวไฟหลงเหลือ เป็นเชื้อให้ปะทุขึ้นมาได้อีก จนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ สั่งปิดสถานการณ์ และสรุปผลการฝึก 

กำรประเมินตนเอง

1.	ด้ำนกำรเตรียมกำรฝึก

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่ม 

จังหวัดฯ  ซึ่งมาจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ส่งผลให้การฝึกฯ ครั้ง

นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

1.2 คณะท�างานฝ่ายออกแบบและควบคุมการฝึกฯ มีการทบทวนสรุปบทเรียนผลการฝึกฯจากปีที่ผ่านมา 

และร่วมกันจัดท�าแผนการฝึกฯ ก�าหนดสถานการณ์สมมุติ และภารกิจของหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึก

1.3 สถานที่ที่ใช้การประชุม การฝึกทั้งแบบบนโต๊ะและการฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม สามารถบริหาร

จัดการในภาพรวมและบริหารเวลาได้สะดวก หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือ 

ในการฝึกเป็นอย่างดี

1.4 มกีารปรบัพืน้ฐาน และช้ีแจงแนวทางการฝึกแบบบนโต๊ะ ท�าให้ทกุหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการฝึกฯ มคีวาม

เข้าใจรูปแบบการฝึกฯ มากขึ้น และถือเป็นการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 อีกทาง

หนึ่ง  โดยการฝึกแบบบนโต๊ะ เป็นการสะท้อนปัญหาอุปสรรคก่อนที่จะด�าเนินการฝึกจริง ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

และเป็นการสร้างเครือข่าย รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.5 การตอบโต้สถานการณ์ของการฝึกแบบบนโต๊ะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ส่วนบัญชาการ

เหตุการณ์/อ�านวยการ และกลุ่มที่ 2 ส่วนปฏิบัติการ (เผชิญเหตุ/กู้ชีพ/กู้ภัย) มีการทดสอบการเชื่อมโยง ประสานงาน/สั่งการ 

ระหว่างทั้งสองกลุ ่ม มีการถาม/ตอบ ตามสถานการณ์สมมุติ และสอดแทรกสถานการณ์เพิ่มเติมในระหว่างการฝึกฯ  

โดยวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ช่วยให้การฝึกมีความต่อเนื่อง และตอบโต้สถานการณ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 

มีการน�าแผนของแต่ละหน่วยงานมาหารือ

1.6 ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก�าแพงเพชร  ได้น�าเครือ่งมอือุปกรณ์เทคโนโลยสีมัยใหม่ๆ/ 

นวัตกรรมใหม่ และอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะสูง มาใช้ในการฝึกฯ เช่น รถสูบส่งระยะไกล (3 กิโลเมตร) หุ่นยนต์ดับเพลิงโดยใช้ 

วิทยุบังคับ เรือแอร์โบ้ท รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม  เป็นต้น  

1.7 มีการน�าเสนอวีดีทัศน์โครงการฯ และตัวอย่างการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุอัคคีภัยที่เคย 

เกิดขึ้นจริงในพื้นที่บึงสีไฟ เพื่อท�าให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความส�าคัญของโครงการฯ

2.	ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

2.1 การฝึกปฏิบัติ (Drill) ผู้เข้าร่วมการฝึกมีทักษะ ความเช่ียวชาญ และความคุ้นเคยในการปฏิบัติการ 

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และแผนการฝึกทีก่�าหนดไว้ มกีารบรูณาการทัง้การเตรยีมความพร้อมและการปฏบิตักิารในภาวะฉกุเฉนิ 

(การอ�านวยการ สั่งการ ติดต่อสื่อสาร การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย) มีการฝึกเผชิญเหตุระงับอัคคีภัย การอพยพ 

ผู้ประสบภัย มีการก�าหนดให้มีสถานการณ์เพิ่มเติม คือเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางอพยพหนีไฟของประชาชน มีผู้บาดเจ็บ

ประมาณ 15 - 20 คน  รวมทั้งมีการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

2.2 การฝึกครั้งนี้เป็นการทดสอบแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งทดสอบการประสานงาน

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับการฝึกฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ กรณ ี
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มีการยกระดับภัย หน่วยงานจะมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรตามล�าดับความรุนแรงของภัย และกรณีเหตุเกิดในพ้ืนที ่

ติดต่อกันหลายพื้นที่ หลายเหตุการณ์ จะมีการประสานงานอย่างไร

2.3 บคุลากรทีเ่ข้าร่วมการฝึกฯ ส่วนใหญ่เข้าใจบทบาทภารกจิของหน่วยงานตนเอง ท�าให้สามารถแก้ปัญหา 

หรือประสานการปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรวางแผนแบ่งพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบึงสีไฟให้ชัดเจน เป็น 4-6 ส่วน เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าเผชิญเหตุ

สามารถเข้าพื้นที่ได้ง่าย ไม่สับสน และไม่ซ�้าซ้อนกัน  

2. ก�าหนดผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับตามความรุนแรงในแต่ละพ้ืนที่ให้ชัดเจน ตั้งแต่ในระดับแผน

ของหน่วยงาน 

3. สนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่รบัผดิชอบพืน้ทีบ่งึสไีฟโดยตรง ได้แก่ (อบต.เมอืงเก่า อบต.ท่าหลวง 

อบต.คลองคะเชนทร์ และ ทม.พิจิตร) และฝ่ายปกครอง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดให้มีชุดเฝ้าระวัง/ชุดเวรยาม ลาดตระเวน ในการ

ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อให้สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทันท่วงที

4. ควรเพิ่มเติมสถานการณ์การฝึกฯ ในเรื่องการเฝ้าระวัง และการน�าน�้าเข้าพื้นที่ โดยใช้น�้าจากแนวคลองซอย

และคลองรอบข้าง

5. ควรมอีากาศยาน หรอืโดรนมาร่วมฝึกด้วย และสนบัสนนุให้ใช้โดรนในทกุพ้ืนที ่ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  

เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง 

6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เน้นการป้องกัน การปลูกจิตส�านึกให้มากขึ้น ต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชน

เห็นความส�าคัญของปัญหาอัคคีภัยบึงสีไฟ ให้ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยฝึกการใช้น�้า 

ดับไฟ และใช้เครื่องจักรขนาดเล็กมาช่วยตีตลบไฟ
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	2	สุพรรณบุรี		
(กำรฝึกกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสนับสนุนเหตุจำกไฟป่ำและหมอกควัน	:	

KRI-PRO-Ex16)
ไฟป่ำและหมอกควัน	 ประเทศไทยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องมาจนถึงฤดูแล้ง เกิดมาก 

ในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันตกที่ยังมีสภาพพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์อยู่ในอนุภาคอินโดไชนีสซึ่งมีภูมิอากาศฤดูร้อน ฤดูฝน  
และฤดูหนาวชดัเจน ก่อให้เกิดป่าผลดัใบอย่างกว้างขวาง บางทเีรียกว่า ป่ามรสุม ได้แก่ ป่าเตง็รัง ป่าไม้สัก ป่าเบญจพรรณผลดัใบ  
และป่าไผ่ พอเข้าฤดูหนาว ต้นไม้เปล่ียนสีใบแล้วทิ้งใบร่วงหล่น หญ้าและไผ่มีใบเหี่ยวแห้ง ความร้อนและความแห้งแล้ง 
ก่อให้เกิดไฟป่าได้ง่าย 

นิยำมของไฟป่ำ ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ “ไฟที่ปราศจากการควบคุมลุกลามไปอย่างอิสระแล้วเผาผลาญ 
เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่า ได้แก่ ดินอินทรีย์ ใบไม้แห้ง หญ้า กิ่งก้านไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอไม้ วัชพืช ไม้พุ่ม ใบไม้สด และในระดับหนึ่ง 
สามารถเผาผลาญต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่” 

ส�าหรับประเทศไทยได้ก�าหนดค�านิยามของไฟป่า คือ “ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระ
ปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า”

ไฟป่ำ	แบ่งออกเป็น	3	ชนิด	คือ	ไฟใต้ดิน	ไฟผิวดิน	และไฟเรือนยอด  โดยถือเอาการไหม้เชื้อเพลิงในระดับต่าง ๆ 
ในแนวดิ่ง ตั้งแต่ระดับชั้นดินขึ้นไปจนถึงระดับยอดไม้ เป็นเกณฑ์

1. ไฟใต้ดิน คือ ไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุที่อยู่ใต้ชั้นผิวของพื้นป่า เกิดขึ้นในป่าบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่า 
ในเขตอบอุน่ทีม่รีะดบัความสูงมาก ๆ  ซึง่อากาศหนาวเยน็ ท�าให้อัตราการย่อยสลายอินทรยีวัตถตุ�า่ ไฟชนดินีอ้าจไหม้แทรกลงไป 
ใต้ผิวพื้นป่าได้หลายฟุตและลุกลามไปเรื่อย ๆ ลักษณะการคลุกกรุ่นอย่างช้า ๆ ไม่มีเปลวไฟ และมีควันน้อยมาก สังเกตพบได้
ยากที่สุด มีอัตราการลุกลามช้าที่สุด ควบคุมได้ยากที่สุด สร้างความเสียหายมากที่สุด เพราะไฟจะไหม้ท�าลายรากไม้ ท�าให้ต้นไม้
ใหญ่น้อยทั้งป่าตาย 

2. ไฟผิวดิน คือ ไฟที่ไหม้ลุกลามไปตามผิวดิน โดยเผาไหม้เช้ือเพลิงบนพ้ืนป่า ได้แก่ ใบไม้ ก่ิงก้านไม้แห้ง  
ที่ตกสะสมอยู่บนพื้นป่า ไฟป่าชนิดนี้เป็นไฟป่าที่พบมากที่สุด ความรุนแรงของไฟป่าจะขึ้นอยู่กับชนิด และประเภทของเชื้อเพลิง  
แต่ไม่ท�าให้ต้นไม้ใหญ่ถึงตาย ประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟป่าชนิดนี้ โดยจะมีความสูงเปลวไฟ ตั้งแต่ 0.5 - 3 เมตร ในป่าเต็งรัง  
จนถึง 5 - 6 เมตร ในป่าเบญจพรรณที่มีกอไผ่หนาแน่น 

3. ไฟเรือนยอด คือไฟที่ไหม้ลุกลามจากยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มต้นหนึ่งไปยังยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่ม 
อีกต้นหนึ่ง ส่วนใหญ่เกิดในป่าสนในเขตอบอุ่น ไฟชนิดนี้มีอัตราการลุกลามที่รวดเร็วมาก และเป็นอันตรายอย่างยิ่งส�าหรับ
พนักงานดับไฟป่า ทั้งนี้ เนื่องจากไฟมีความรุนแรงมาก และมีความสูงเปลวไฟประมาณ 10 - 30 เมตร แต่ในบางกรณีไฟอาจมี
ความสูงถึง 40 - 50 เมตร

ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	 เขต	 2	 สุพรรณบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ 
ในเขตความรับผิดชอบ มีพ้ืนที่เส่ียงภัยตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านไฟป่าและหมอกควัน จึงได้ร่วมกับจังหวัด
กาญจนบุรี ด�าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด้านไฟป่า 
และหมอกควัน) ที่มีความรุนแรง เริ่มตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 3  ณ หมู่ที่ 1 บ้านสหกรณ์ ต�าบลสหกรณ์นิคม อ�าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี  และในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง         

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมการฝึก 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดับจงัหวัด และระดบักลุ่มจงัหวัด ได้ซักซ้อมบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ในการประสาน
การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย       

2. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะความช�านาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติเมื่อเข้าเผชิญเหตุ 
และระงับเหตุของหน่วยปฏิบัติ หน่วยสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
อุปกรณ์กู้ภัย และทรัพยากรอื่น ๆ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที 
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3. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การเกิดเหตุไฟป่าและหมอกควัน  

โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การฝึกอบรม และการเตรียมความพร้อมของตนเองจากสถานการณ์หากเกิดภัย

4. เพือ่ซกัซ้อมการให้ความช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลกรณีฉกุเฉนิแก่ผู้บาดเจบ็จากสถานการณ์ ตลอดจน

การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ประสบภัยอย่างถูกต้อง 

กิจกรรมกำรฝึก		
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และคณะท�างาน เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี 

2. ประชมุคณะท�างานฯ ในวนัที ่17 มนีาคม 2559 ณ ห้องประชมุเทศบาลต�าบลสหกรณ์นคิม อ�าเภอทองผาภมูิ 

จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเตรียมการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภาคเช้า ตรวจสอบข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร ความพร้อม 

ของบุคลากร ภาคบ่าย ลงพื้นที่ส�ารวจภาคสนาม หมู่ที่ 1 ต�าบลสหกรณ์นิคม อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

3. ประชมุเชงิปฏิบตักิาร และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ในวนัที ่23 มนีาคม 2559 ณ ห้องประชมุ 1  

ศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์จริง และการอภิปรายกลุ่ม

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม

เทศบาลต�าบลสหกรณ์นิคม โดยการอภิปราย จัดท�าประเมินผล (Hot Wash) สรุปผลและตอบข้อซักถาม การซักซ้อมการฝึก 

ภาคปฏิบัติ (Drill) ส�าหรับภาคบ่าย ร่วมส�ารวจพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ 

5. การฝึกปฏิบัติ (Drill) วันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นการฝึกการปฏิบัติการภาคสนามร่วมกันของหน่วยงาน

ต่างๆ โดยเน้นการเผชิญเหตุเฉพาะด้าน การสั่งการ และการควบคุมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 

สถำนกำรณ์สมมุติ	วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 08.30 น. ชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่ 1 ต�าบลสหกรณ์นิคม อ�าเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี ได้ท�าการจุดไฟเผาเศษวัชพืชห่างจากพื้นที่ป่าชุมชนประมาณ 50 เมตร แต่เนื่องจากมีกระแสลมเย็นพัดจากประเทศจีนแผ่ลงมา

ปะทะกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปกคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีท�าให้ลมเปลี่ยนทิศทางพัดลูกไฟจากการเผาเศษวัชพืชลอยไปตกในพื้นที่ป่า 

ชุมชน ได้เกิดเพลิงไหม้ขยายวงกว้างกว่า 30 ไร่ และลามเข้าไปในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าชั้นในอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีปริมาณเชื้อเพลิง 

เป็นจ�านวนมาก ผู้น�าชุมชนได้แจ้งเตือนเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครดับไฟป่าได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ 

และเร่งแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นตามแผนเผชิญเหตุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 08.30 น. นายกเทศมนตรีต�าบลสหกรณ์นิคม ผู้อ�านวยการท้องถิ่น  ได้รายงานสถานการณ ์

ไปยังนายอ�าเภอทองผาภูมิ ผู้อ�านวยการอ�าเภอ และขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ�าเภอทองผาภูมิและอ�าเภอข้างเคียง 

พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินไฟป่าและหมอกควัน เทศบาลต�าบลสหกรณ์นิคมขึ้น

วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 07.40 น. นายอ�าเภอทองผาภูมิ ผู้อ�านวยการอ�าเภอ ได้ติดตามประเมินสถานการณ์ไฟป่า 

ที่เผาไหม้พื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ เกิดหมอกควันจ�านวนมาก ได้ขยายตัวเป็นวงกว้างกว่า 800 ไร่  และได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอส่วนหน้า 

ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต�าบลสหกรณ์นิคม อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประสานสั่งการหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง

หน่วยทหาร  องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน ให้ระดมก�าลังเข้าช่วยดับไฟ และเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 

เวลาประมาณ 08.30 น. ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ว่ายังมีนักท่องเที่ยว จ�านวน 10 คน ติดอยู่ในพื้นที่เกิดไฟป่า ยังไม่สามารถ

เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้  จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ประสานงานกู้ภัยแห่งชาติที่ 2 ภาคตะวันตก และโรงพยาบาลทองผาภูมิ  

ให้จัดส่งทีมกู้ชีพและหน่วยพยาบาลเข้าให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 08.45 น. นายอ�าเภอทองผาภูมิ ได้รายงานด่วนไปยังจังหวัดกาญจนบุรี ขอรับการสนับสนุน 

เจ้าหน้าท่ีและอปุกรณ์ของหน่วยงานในระดับจังหวัดเข้าให้ความช่วยเหลอืเป็นการด่วน ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวัดกาญจนบรุี

ได้ประสานหน่วยงานของกรมป่าไม้ และกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พชื เข้าให้การสนบัสนนุ ทัง้นี ้ ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

จังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี เพ่ือขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เคร่ืองมือ เครื่องจักรกล  

ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ

เวลาประมาณ 09.30 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ได้สนับสนุนรถดับไฟป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ 

วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 12.30 น. สถานการณ์ไฟป่าได้เผาเชื้อเพลิงเกือบหมดสิ้น พบความเสียหายประมาณ 1,200 ไร่ 

จากภาพถ่ายดาวเทียม พบจุดเกิดไฟป่าในพื้นที่อ�าเภอทองผาภูมิเหลือเพียง 1 จุด จากการประเมินสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
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ประเมินตนเอง
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อม มีการวางแผนการฝึกฯ 

ในภาพรวม การให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเหตุจากไฟป่าและหมอกควัน              
- มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการประสานงาน การแจ้งเตือน การสนับสนุนทรัพยากร 

และการให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเชิงโครงสร้างคณะกรรมการ/คณะท�างาน และไม่ใช้โครงสร้าง การประสานงานทางเครือข่าย
โทรศัพท์เพื่อความรวดเร็ว

- มีการประเมินผลการฝึกซ้อมแผน และถอดบทเรียนเพื่อน�ามาเป็นข้อปรับปรุงให้เกิดการพัฒนา 

ประเมินส่วนกลำง
- กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สามารถน�าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 

มาใช้ก�าหนดแนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน 

ผลที่ได้รับจำกกำรฝึกฯ
- การฝึกฯ ในครั้งนี้ ท�าให้ผู ้ที่เข้าร่วมเกิดทักษะในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรู้สภาพพื้นที ่

เสี่ยงภัย มีความเข้าใจกระบวนการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะ การอ�านวยการ การสั่งการ  
การติดต่อสื่อสาร การรายงาน การประสานการปฏิบัติ การเข้าเผชิญเหตุ และคลี่คลายสถานการณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนน�าส่งโรงพยาบาล

- เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีส่วนร่วมเกิดความตระหนักถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
เตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์หากเกิดภัย ซึ่งจะท�าให้สามารถลดความสูญเสีย ลดผลกระทบต่อชีวิต 
และทรัพย์สิน ทั้งของประชาชน และของส่วนราชการ 

- มกีารเตรยีมความพร้อมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้ในด้านบคุลากรและด้านเครือ่งมอื

อุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	6	ขอนแก่น	(ด้ำนไฟป่ำ	และหมอกควัน)

ไฟป่ำ	และหมอกควนั จงัหวดัขอนแก่นเป็นพ้ืนทีจ่งัหวัดทีม่คีวามเส่ียงสูงต่อการเกิดไฟป่า ส�าหรับจงัหวดักาฬสนิธุ์  

มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จัดอยู่ในระดับพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าปานกลาง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน 

และระงับไฟป่าและหมอกควัน เป็นการลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ รวมท้ัง 

รักษาสิ่งแวดล้อม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ร่วมกับส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดขอนแก่น ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวดัมหาสารคาม และส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัร้อยเอด็ ได้จดัท�าโครงการฝึกการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น  

“ด้านไฟป่า และหมอกควนั” ขึน้ ระหว่างวนัที ่28 – 29 มนีาคม 2559 ณ อทุยานแห่งชาตภูิผาม่าน อ�าเภอชมุแพ จังหวัดขอนแก่น 

โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในพ้ืนที ่อาทิ ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่8 ขอนแก่น หน่วยทหารในพืน้ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

หน่วยงานภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน จ�านวน 50 หน่วย และมีผู้เข้ารับการฝึกฯ จ�านวน 400 คน 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ให้บคุลากรของศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ท้ังภาครฐั 

และเอกชนในกลุ่มจังหวัด มีทักษะและความช�านาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

2. เพื่อทดสอบและเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ภัยและทรัพยากรอื่น ๆ ของ

หน่วยงานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย

3. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่ข้าร่วมการฝึกได้บรูณาการ 

การท�างานร่วมกัน เพื่อซักซ้อมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติ

4. เพ่ือกระตุ ้นให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน โดยการ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผน และเตรียมพร้อมป้องกันตนเองจากสถานการณ์สมมุติ หากเกิดไฟป่าและ 

หมอกควัน และสามารถร้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้

กิจกรรมกำรฝึก

1. ประชมุเจ้าหน้าทีข่องศนูย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น เพือ่เตรยีมการจดัการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปี 2559 ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น เพื่อพิจารณาคัดเลือก

จังหวัด และประเภทภัยที่จะท�าการฝึก 

2. ประชุมคณะท�างานฯ จัดเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปี 

2559 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

3. ประชมุคณะท�างานเตรียมความพร้อมในการจดัการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ระดบักลุม่จงัหวดั 

ประจ�าปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น 

4. ประชุมคณะท�างานฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ�าเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อพิจารณาก�าหนดสถานการณ์สมมุติ และจัดล�าดับขั้นตอนการฝึกฯ 

และส�ารวจพื้นที่ ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ�าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

5. ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น จัดประชุมย่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�าเนินการการฝึกบนโต๊ะ (Table Top 

Execise : TTX) ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ�าเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องไฟป่าและหมอกควัน และการดับเพลิงขั้นต้น ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ�าเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น และจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติ (Drill) และการฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Execise: FSX)  ในวันที่ 28 มีนาคม 

2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ�าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
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สถำนกำรณ์สมมุติ	เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2559 ได้เกิดเหตุไฟป่าลุกไหม้บริเวณซ�าขี้นาค ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ชุดดับไฟป่า 

ของอุทยานฯ ได้ร่วมกับชุดดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าภูผาม่าน อบต.นาหนองทุ่ม และอบต.หนองเขียด ร่วมกับประชาชนในพื้นที ่

ได้เข้าที่เกิดเหตุเพื่อท�าการดับไฟ 

วันที่ 28 มี.ค. 2559 ไฟป่าได้ลุกลามอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง ประมาณ 50 ไร่ ยังไม่สามารถดับไฟได้ หัวหน้าสถานีควบคุม 

ไฟป่าภูผาม่าน และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ได้รายงานสถานการณ์ต่อผู้อ�านวยการส�านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น นายอ�าเภอ 

ภูผาม่าน และนายอ�าเภอชุมแพเพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ ร 8 พัน 2 ส�านักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ และทม.ชุมแพ ทต.โนนหัน ทต.โนนคอม ทต.ภูผาม่าน อบต.นาฝาย อบต.วังสวาบ  

อบต.ห้วยม่วง อส. และมูลนิธิ  

13.30 น. ไฟยงัคงลกุลามอย่างต่อเนือ่งขยายเป็นวงกว้างกว่า 150 ไร่ นายอ�าเภอภผูาม่าน และนายอ�าเภอชมุแพ ได้รายงานสถานการณ์

ต่อผูว่้าราชการจังหวดัขอนแก่นเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุช่วยเหลอื ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่นได้จดัตัง้ศูนย์บญัชาการเหตกุารณ์จงัหวดัขอนแก่นขึน้ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ

17.30 น. จากรายงานสถานการณ์ พบว่า มีชาวบ้านเข้าไปหาของป่ายังไม่กลับถึงบ้าน 5 คน และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าพลัดหลง 8 คน  

ยงัไม่สามารถตดิต่อได้ ผู้ว่าราชการจงัหวดัขอนแก่น ได้สัง่การให้หวัหน้าส�านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัขอนแก่นในฐานะเลขานกุาร

ผู้อ�านวยการจังหวัด ระดมเจ้าหน้าที่ เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเข้าท�าการดับไฟ  

และค้นหาผู้สูญหาย โดยได้สั่งการให้ทีม OTOS ทีมเจ้าหน้าที่อุทยาน ทีมกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิร่วมให้การช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหาย

วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ไฟป่ายังคงลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เกิดกลุ่มควันหนาแน่น และมีลมกรรโชกแรงพัดกลุ่มควัน

เข้าปกคลุมชุมชนบ้านช�าผักหนาม บ้านนาจาน และบ้านสวาป พบผู้หมดสติ จ�านวน 10 คน แน่นหน้าอก/หายใจขัด จ�านวน 120 คน ทีมค้นหาพบ

เจ้าหน้าที่ที่พลัดหลงได้รับบาดเจ็บ จ�านวน 4 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้

1. ให้ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 8 ระดมหน่วยงานดับไฟป่า จากจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (จังหวัดขอนแก่น 

มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และจังหวัดเลย) เข้าร่วมดับไฟ และให้ท�าการอพยพผู้ประสบภัย ไปยังพื้นที่ปลอดภัย  

2. ให้ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น น�ารถดับเพลิงฉีดพ่นละอองน�้า ก�าจัดหมอกควัน

3. ให้หน่วยงานด้านการแพทย์ เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

4. ให้ต�ารวจในพื้นที่ เข้าท�าการรักษาความปลอดภัย และอ�านวยการจราจร

5. ให้ทมี OTOS ทีมเจ้าหน้าทีอ่ทุยาน และทมีกูช้พีกูภ้ยั มลูนิธิ ร่วมให้การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั และตดิตามหาผูส้ญูหายจนครบจ�านวน

วันท่ี 29 มนีาคม 2559 เวลา 16.30 น. ทมีดบัไฟป่าได้ควบคมุไฟในวงจ�ากดั จนสามารถดบัไฟได้และชุดเกบ็แนวด�า ได้ท�าการตรวจสอบ

จนแน่ใจว่าไฟดับสนิทแล้ว รายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และทุกหน่วยงานได้เข้ารายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามล�าดับ หลังจากสถานการณ์ได้สิ้นสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งปิดสถานการณ์ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

1. เกิดการบูรณาการประสานสอดคล้องในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที ่
รับผิดชอบของศูนย์ฯ สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2. หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้ทราบถงึจดุแขง็และจดุอ่อนในการปฏบิตังิาน 
มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ในการ 
เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

กำรประเมินผลกำรฝึก

1. ด้ำนกำรรกัษำพยำบำล	การสือ่สารและการรบัแจ้งเหตุ มคีวามรวดเรว็ ครบถ้วน แต่ในช่วงการด�าเนนิการฝึกฯ  
ได้ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารผ่านทางวิทยุกระจายเสียง จึงท�าให้เกิดความสับสนของทีมกู้ชีพ ท�าให้ไม่รู้จะรับฟังการบัญชาการ 
จากใคร เนื่องจากเสียงวิทยุสื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียงท�าให้เสียงดังมาก และรบกวนช่องคลื่นวิทยุสื่อสารภายในทีมงาน  
บางครั้งแทบไม่ได้ยินเสียง การส่ือสาร/ส่ังการขาดผู้ประสานงานแต่ละทีมงาน การคัดกรอง/คัดแยกผู้ประสบภัยตามล�าดับ 
ความรุนแรง ณ จุดเกิดเหตุเป็นระบบดี มีการเตรียมความพร้อมส�าหรับทีมพยาบาลในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น มีการกั้น 
เขตพื้นที่ชัดเจน เครื่องมือและอุปกรณ์มีเพียงพอ ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสมบูรณ์ดี การประสานการปฏิบัติดี 
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2. ด้ำนกำรเผชิญเหตุ	 สถานที่ตั้งของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ มีสัญลักษณ์บ่งบอกที่ชัดเจน แต่การบันทึก 
ข้อมูลรายงานต่อผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ยงัมข้ีอมลูไม่สมบรูณ์ การบญัชาการในแต่ละระดับไม่มข้ีอมลูให้กบัผูบ้ญัชาการเหตุการณ์
ท่ีมาใหม่ การรายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรอรับการส่ังการยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน การบูรณาการปฏิบัติงาน 
การฝึกยังไม่สมบูรณ์แบบ และหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกมีน้อย 

3. ด้ำนกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย	 มีการจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ ณ บริเวณจุดรวมพล ซึ่งได้จัดตั้งเป็น 
จุดพักพิงชั่วคราว มีการนับจ�านวนผู้ประสบเหตุสมบูรณ์และชัดเจน ควรประสานงานให้กาชาดจังหวัด และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการฝึกฯ ด้วย

4. ด้ำนกำรส่ือสำร มกีารสือ่สารทัง้ทางวทิยส่ืุอสารและโทรศพัท์ มกีารสัง่ใช้เครอืข่ายหลกัและเครอืข่ายส�ารอง 
เสาวิทยุเป็นเสาไม้ไผ่ ควรใช้เสาที่มีคุณภาพและเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ช่วงการฝึกฯ เกิดความสับสนในการรับส่ง 
ข่าวสาร เนื่องจากมีการใช้วิทยุสื่อสารผ่านเครื่องขยายเสียงให้เกิดความสับสน และเสียงดังมาก

5. ด้ำนกำรอพยพ	การแจ้งเตือนมีความเหมาะสม มีการวางแผนและก�าหนดเส้นทางอย่างดี  

6. ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย	 และกำรจรำจร การจัดระบบการจราจรไม่มีการปิดกั้น เนื่องจาก 
เส้นทางปิดเพราะเป็นถนนภายในเขตอุทยานฯ บทบาทต�ารวจในการฝึกฯ มีน้อย หลังจากเกิดไฟป่าและมีผู้เสียชีวิต ควรมี 
พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง มาร่วมการฝึกฯ ในการชันสูตรพลิกศพ

7. ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์/จดันทิรรศกำร มกีารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารให้ประชาชน ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณ 
พืน้ทีก่ารฝึกฯ ทราบก่อนล่วงหน้า โดยใช้รถกระจายเสยีง และแผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ มกีารจดัเตรยีมเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ 
แก่ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกฯ มีสัญลักษณ์ป้ายขนาดใหญ่บอกเส้นทางชัดเจน

ปัญหำอุปสรรค

1. สถานที่จอดรถพยาบาล จุดน�าส่งขึ้นรถ เส้นทางการเดินรถพยาบาล ไม่สะดวก คับแคบ เนื่องจากเป็นถนน
ภายในอุทยานฯ

2. ทีมกู้ภัยกู้ชีพน�าผู้บาดเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุ บางจุดเกิดความล่าช้า เนื่องจากควันไฟจ�านวนมาก และ
ไม่มีรถดับเพลิงออกร่วมปฏิบัติงานด้วย

3. การรับแจ้งเหต ุ การประสาน ร้องขอก�าลงัสนบัสนนุค่อนข้างช้า เนือ่งจากหน่วยกูช้พีกู้ภยัไม่ทราบต�าแหน่ง 
จุดเกิดเหตุ และไม่ใช่คนพื้นที่

4. ปัญหาการสื่อสารจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร เนื่องจากสถานที่เกิดไฟป่าอยู่ห่างไกล 
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	7	สกลนคร	(ด้ำนไฟป่ำและหมอกควัน)

ไฟป่ำและหมอกควัน ทุกปีในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ลักษณะอากาศของประเทศไทย 

จะมคีวามแห้งแล้ง และมลีมกระโชกแรง ท�าให้เอือ้ต่อการเกิดไฟป่าหมอกควนัได้ง่าย การเกิดไฟป่าในแต่ละครัง้ได้สร้างความสญูเสยี

ต่อระบบนิเวศวิทยา และมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะหากเกิดความกดอากาศสูง 

แผ่ปกคลุมพื้นที่จนท�าให้เกิดสภาวะ Subsidence inversion กักควันและไออากาศร้อนจะเป็นสาเหตุท�าให้เกิดปัญหา 

หมอกควันปกคลุมพ้ืนที่อันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อให้เกิด 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ได้ตระหนักเห็นถึง

ความส�าคัญของการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว 

ทีม่โีอกาสเกดิขึน้สงูในพ้ืนทีโ่ดยเฉพาะในฤดแูล้งของทกุปี จงึได้จดัท�าโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ระดบักลุม่

จังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร (ด้านไฟป่าและหมอกควัน)  

เพื่อการบูรณาการการด�าเนินงาน ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ ตลอดจนการทดสอบระบบสื่อสาร 

ตามแผนปฏิบัติการฯ และแผนเผชิญเหตุฯ เพื่อให้การท�างาน การประสานงาน เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพและ 

มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายและภารกิจ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันเชิงรุก และการฝึกปฏิบัติของบุคลากร การทดสอบ 

ด้านยานพาหนะ เคร่ืองมืออุปกรณ์ และแผนปฏิบัติการ เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยจากไฟป่า และหมอกควัน ให้สามารถ 

เข้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ

2. เพ่ือติดตามประเมินผลในสถานการณ์อันอาจจะก่อให้เกิดเหตุอัคคีภัยจากไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

จังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม หากเกิดสถานการณ์จริงสามารถบูรณาการปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ 

ระงับเหตุ และด�าเนินการให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และสูญเสียน้อยที่สุด

กิจกรรมกำรฝึก

1. ประชุมคณะท�างานฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 7 สกลนคร เพื่อพิจารณาประเภทภัย สถานที่ วันและเวลาการฝึก และร่วมกันจัดท�าสถานการณ์สมมุติ

2. ประชุมคณะท�างานฯ คร้ังที่ 2/2559 ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�าเภอภูพาน 

อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

3. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท�างาน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 มกราคม 2559 ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม 

ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

4. ประชุมคณะท�างาน ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยั เขต 7 สกลนคร เพ่ือตดิตามการเตรยีมงานและความพร้อมในการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ระดับกลุ่มจังหวัด

5. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) วนัที ่4 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 

ที่ว่าการอ�าเภอภูพาน อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการไฟป่าและ 

หมอกควนั” โดย นายชชัวฒัน์ วฒันธรีางกรู วิทยากรจากศนูย์ปฏิบตักิารไฟป่าสกลนคร และหวัข้อ “การบรหิารจดัการสาธารณภยั

และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายทแกล้ว นุศรีวอ ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เขต 7 สกลนคร การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย (คณะวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 7 สกลนคร) ตลอดจนการสาธิตการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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6. รูปแบบการฝึกภาคปฏิบัติ (Drill) และการฝึกแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) ตามสถานการณ์

ที่ก�าหนด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00-16.30 น. ณ บริเวณบ้านโคกภู ถนนหมายเลข 213 (สกลนคร-กาฬสินธุ์)  

ช่วง กม. ที่ 31-32 ต�าบลโคกภู อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

สถำนกำรณ์สมมุติ	
สถำนกำรณ์ที่	 1 มีชาวบ้านในพื้นที่พบเห็นเหตุการณ์แจ้งว่ามีกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ บริเวณป่าข้างทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 213 ช่วง กม. ที่ 31-32 เป็นระยะทางยาวตามเส้นทาง มีชาวบ้าน/ผู้ใหญ่บ้าน/ก�านัน/อาสาสมัคร ได้ร่วมกันดับไฟป่าเนื่องจากก�าลังลุกลาม

เข้าไปในเขตหมู่บ้าน จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือต่อเทศบาลต�าบลโคกภู 

นายกเทศมนตรีต�าบลโคกภู ในฐานะผู้อ�านวยการท้องถิ่น เมื่อได้รับทราบสถานการณ์ ได้สั่งการให้ปรับ “กองอ�านวยการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต�าบลโคกภู” เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต�าบลโคกภู” เพ่ืออ�านวยการและ 

สัง่การการปฏิบัตใินภาวะฉุกเฉินของทุกหน่วยงานในพ้ืนที ่พร้อมทัง้เดนิทางเข้าพ้ืนทีเ่พ่ือบญัชาการเหตกุารณ์ และสัง่ระดมสรรพก�าลงัจากหน่วยงาน 

เครือข่าย เข้าควบคุมและระงับไฟป่า เม่ือประเมินสถานการณ์แล้วไม่สามารถควบคุมได้ จึงรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยแจ้งขอรับการสนับสนุน 

จากอ�าเภอภูพาน

สถำนกำรณ์ที่	2 นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นายอ�าเภอภูพาน ในฐานะผู้อ�านวยการอ�าเภอภูพาน เมื่อได้รับรายงานจากผู้อ�านวยการ 

ท้องถิ่นแล้ว จึงส่ังการให้ปรับ “กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอภูพาน” เป็น “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอภูพาน”  

เพือ่อ�านวยการ สัง่การในภาวะฉกุเฉนิ และได้เดนิทางไปยงัพ้ืนท่ีเกิดเหต ุและรายงานสถานการณ์ให้ผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร/ผูอ้�านวยการจงัหวัด

ทราบ สถานการณ์ได้ทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ จงึสัง่การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุแห่งในเขตอ�าเภอภพูาน เข้าร่วมบรูณาการการให้ความช่วยเหลอื  

ทั้งให้เพิ่มก�าลังคน เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเร่งด่วน พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนก�าลังเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์

และยานพาหนะจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร และสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร

สถำนกำรณ์ที	่3 สถานการณ์ไฟป่าได้ขยายเป็นวงกว้างและลกึเข้าไปในเขตป่า และแนวยาวตามริมถนน ซึง่มบ้ีานเรือนตัง้อยูจ่�านวนมาก  

จึงให้ความส�าคัญกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยและใกล้เคียงเป็นล�าดับแรก มีลมกระโชกเป็นระยะ ท�าให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปบ้านเรือน

ราษฎรและพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียงอย่างรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ท้ังประชาชนผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง เจ้าหน้าที่หน่วย

เผชญิเหต/ุอาสาสมัครได้รบับาดเจ็บเป็นจ�านวนมาก บ้านเรอืนเสยีหายหลายหลงั และอาจมผีูเ้สยีชวิีต ผูอ้�านวยการอ�าเภอได้สัง่การให้หน่วยกูภ้ยักูช้พี 

เร่งเข้าไปเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังจุดคัดกรอง และอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังจุดพักพิง หลังจากได้ประชุมประเมินสถานการณ์และ 

สรปุความเสยีหายเบ้ืองต้น พบว่า มีผูเ้สยีชวีติ 5 ราย บาดเจบ็หนัก 15 คน บาดเจบ็ปานกลาง 20 คน และบาดเจบ็เลก็น้อย 60 คน  มผีูไ้ด้รบัผลกระทบ 

500 คน และมผู้ีตดิอยูใ่นพืน้ทีป่่าไม่สามารถออกมาได้จ�านวนหนึง่ มบ้ีานเรือนเสยีหายทัง้หลงั 10 หลงั เสยีหายบางส่วน 5 หลงั พ้ืนทีป่่าเสยีหาย 400 ไร่ 

ขณะนี้ไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จึงได้รายงานขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากกองอ�านวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครผ่านหัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร 

สถำนกำรณ์ที่	 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้อ�านวยการจังหวัด เมื่อได้รับรายงานจากหัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ได้สั่งการให้อ�าเภอต่าง ๆ ข้างเคียงเข้าให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และให้หน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้การ

สนับสนุนการปฏิบัติ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการแพทย์ เนื่องจากมีผู้บาดเจ็บจ�านวนมาก และมีผู้เสียชีวิต

สถำนกำรณ์ที่	 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้อ�านวยการจังหวัด เดินทางไปยังพ้ืนท่ีเกิดเหตุและสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ 

เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวดัสกลนครขึน้ ณ ทีว่่าการอ�าเภอภพูาน จงัหวดัสกลนคร นายอ�าเภอภพูานได้กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ การปฏบิตังิาน  

ความเสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ ผู้อ�านวยการจังหวัดได้สั่งก�าชับให้หน่วยแพทย์/สาธารณสุข 

ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เหล่ากาชาดสกลนครมอบสิง่ของบรรเทาทกุข์เบือ้งต้น ต�ารวจภธูรจงัหวดัสกลนครดแูลจดัการเรือ่งการจราจร การรกัษา

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และประเมินสถานการณ์ ปรับกลยุทธการดับไฟและควบคุมไม่ให้ไฟลุกลาม

สถำนกำรณ์ที่	6 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้อ�านวยการจังหวัด เรียกประชุมผู้อ�านวยการอ�าเภอภูพาน และอ�าเภอข้างเคียง และ

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ เพื่อประเมินสถานการณ์ 

สถำนกำรณ์ที	่7 จากการประชมุฯ เพือ่วเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ เหน็ว่า สภาพของการลกุไหม้จะทวคีวามรุนแรง และลกุลาม

ตามแนวป่าข้างถนนเป็นระยะยาว และขยายวงกว้าง ประกอบกับมีลมพัดกระโชกแรงเป็นระยะ ๆ เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่า 

ช่วง 1-3 วันนี้ ยังมีร่องความกดอากาศพัดผ่านประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม หรือมุกดาหาร 

จะส่งผลให้มีลมพัดกระโชกแรงในพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวาตภัย และพายุฤดูร้อน รวมทั้งหากเกิดอัคคีภัย  

ไฟป่าอาจส่งผลลุกลามรุนแรงไปยังเขตพระราชฐานพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ ซึ่งจะส่งผลเสียร้ายแรงยิ่ง ผู้อ�านวยการจังหวัด จึงสั่งการให้

หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร แจ้งขอรับการสนับสนุนก�าลังพล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในระดับจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร มณฑลทหารบกที่ 29 และกองก�ากับการต�ารวจ 

ตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ได้สนับสนุนก�าลังพล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ 44 นาย ชุดเผชิญ

สถานการณ์วิกฤติ (ERT) 10 นาย และรถดับไฟป่า 2 คัน รถดับเพลิงอาคาร 1 คัน รถดับเพลิงเคมีโฟม 1 คัน รถน�้าช่วยดับเพลิง 1 คัน รถบรรทุกน�้า 

4 คัน รถสูบส่งระยะไกล 2 คัน รถผลิตน�้าดื่ม 1 คัน รถกู้ภัยขนาดเล็ก 4 คัน รถกู้ภัยขนาดกลาง 1 คัน รถกู้ภัยขนาดใหญ่ 1 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง  

2 คัน รถผลิตกระแสไฟฟ้า 1 คัน รถต่อต้านวินาศภัย 2 คัน รถเครนพร้อมกระเช้า 1 คัน รถบรรทุกหกล้อ 2 คัน รถปิคอัพ 3 คัน รถปิคอัพกระจายเสียง  

1 คัน สถานีวิทยุสื่อสารสนาม 1 สถานี และเต้นท์ 50 หลัง 

สถำนกำรณ์ที่	 8 หน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งก�าลังเข้าสนับสนุนตามการร้องขอ ท�าให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการควบคุมสถานการณ์ 

จนสถานการณ์ได้คลีค่ลายลง เม่ือเวลาผ่านไประยะหนึง่จงึสามารถดบัไฟได้ ผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร/ผูอ้�านวยการจงัหวดั แจ้งก�าชบัให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังป้องกัน

สถำนกำรณ์ที่	9 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้อ�านวยการจังหวัด ประกาศยุติสถานการณ์

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

1. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมส่ีวนร่วมด�าเนนิงานในรปูแบบประชารฐัและมคีวามพร้อม
ในการร่วมปฏบิตัภิารกจิตามแผนปฏิบตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดบักลุม่จงัหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ตอนบนที่ 2 สามารถเข้าเผชิญเหตุและระงับเหตุไม่ให้ลุกลาม รวมทั้งไม่เกิดความสูญเสีย หรือสูญเสียน้อยที่สุด 

2. เพื่อการสั่งการ การประสานการปฏิบัติ ทดสอบระบบสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ 
มีความพร้อมสามารถเข้าร่วมปฏิบัติ และ/หรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติ หากเกิดสถานการณ์ขึ้น

3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อม โดยมีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน ในลักษณะประชารัฐ

กำรประเมินผลกำรฝึก

1. ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 7 สกลนครได้จดัท�าแผนเฉพาะกจิ ก�าหนดสถานทีฝึ่ก และประเภทภยั  
ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การด�าเนินการฝึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระดับดีมาก

2. มกีารจดัประชมุเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภารกจิ ก�าหนดสถานการณ์จ�าลอง และล�าดับเวลาการเกดิ
สถานการณ์ การเข้าปฏิบัติหน้าที่มีความชัดเจน มีการก�าหนดเจ้าภาพหลัก ระดับดีมาก

3. การฝึกบนโต๊ะ การเสนอปัญหาและการสื่อสาร การจัดสถานที่ การอ�านวยการฝึก การมีส่วนร่วม 
ทุกภาคส่วน การควบคุมและความต่อเนื่องในการฝึก อยู่ในระดับพอใช้

4. การฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกเต็มรูปแบบ มีการควบคุม สั่งการ การจัดสถานการณ์จ�าลอง ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ การน�าวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการฝึกตามความเหมาะสมจ�าเป็นกับภารกิจ การสถาปนาระบบสื่อสารมีความถูกต้อง 
ของข้อมูลสื่อสาร การให้ความร่วมมือในการฝึก ความคล่องตัวและความรวดเร็ว การจัดระบบการจราจร ระดับดีมาก

5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ สิ่งตีพิมพ์ สถานที่การจัดนิทรรศการ ระดับดีมาก
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	9	พิษณุโลก	(ด้ำนไฟป่ำและหมอกควัน)	

ไฟป่ำ มหันตภัยร้ายในจังหวัดตาก ไฟป่า คือ ไฟที่เผาไหม้เชื้อเพลิงตามธรรมชาติในป่า หรือไร่ร้างหรือในสวนผ่า 

แล้วลุกลามอย่างอิสระเป็นวงกว้าง โดยปราศจากการควบคุมได้ โดยเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ได้แก่ อินทรียวัตถุที่ก�าลังย่อยสลาย 

ซากพืชที่ร่วงหล่น หญ้า กิ่งไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอไม้ และไม้ยืนต้นบางส่วน ซึ่งการเกิดไฟป่านั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายพื้นที่

ตามสภาพที่แตกต่างกันไป แต่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่า มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด 

สำเหตุหลัก	 เกิดจากการกระท�าของมนุษย์ที่จุดไฟเผาป่า เผาวัชพืชเศษวัสดุเหลือใช้ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่

เพาะปลูกโดยไม่ระมัดระวัง และเม่ือพบเจอเหตุการณ์ไฟป่าก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเป็นอันขาด เพราะเหตุการณ์ไฟป่าเหล่านั้น 

อาจลุกลามจนไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ใช่เราจะสูญเสียต้นไม้เท่านั้น เรายังจะสูญเสียชีวิต/ทรัพย์สิน และสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่  

ณ ที่นั้นด้วย จังหวัดตากมีปัญหาเรื่องการเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง และเกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ซึ่งเกิดจากการเผาวัชพืช/ 

วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรครอบคลุมไปทั่วจังหวัด จากการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ยังมีอยู่เป็นจ�านวนมาก  

โดยอ�าเภอที่มีจุดความร้อนสะสมมากตามล�าดับ คือ อ�าเภออุ้มผาง อ�าเภอพบพระ อ�าเภอแม่สอด อ�าเภอท่าสองยาง และอ�าเภอ

แม่ระมาด โดยในแต่ละปีมีพื้นที่ถูกเผาไม้ 2,291,099 ไร่ ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณสูง ซึ่งส่งผลกระทบและ 

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน 

ในปีนี้มีแนวโน้มจะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเหมือนทุกปี จึงเป็นวิกฤติส�าคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและประชาชนที่ต้องช่วยกันปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ และช่วยกันสอดส่องดูแลป่าไม้ จังหวัดตากได้ม ี

การประชุมวางแผนการป้องกนัไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควนัไฟป่ามาแล้วหลายครัง้ ดังนัน้ ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

เขต 9 พิษณุโลก จึงได้ร่วมมือกับส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และจังหวัดในเขตความรับผิดชอบ  

พร้อมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ด�าเนนิการจดัการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ระดบักลุม่จงัหวัด ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 (ด้านไฟป่าและหมอกควัน) ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กิจกรรมกำรฝึก

วนัองัคารที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ประชุมคณะท�างาน คร้ังท่ี 1 เพ่ือก�าหนดประเภทภยั  

และวัน/เวลา/สถานที่ฝึก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก 

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ เพื่อรับทราบ

และวิเคราะห์สถานการณ์สมมุติ รวมถึงซักซ้อมท�าความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ และประชุมคณะท�างานฝ่ายประเมินผล  

ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ศาลากลางจังหวัดตาก 

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ประชุมคณะท�างาน ครั้งที่ 2 เพ่ือเสนอแผน 

การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนทรัพยากรท่ีใช้ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บุคลากร/พาหนะ/

เครื่องมือ/อุปกรณ์) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�าเภอแม่สอด

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 – 18.00 น. ประชุมปรับพ้ืนฐานให้ความรู้เก่ียวกับการฝึก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�าหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก�าแพงเพชร อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ด�าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก�าแพงเพชร อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังนี้

- เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะท�างานฯ ร่วมการฝึกบนโต๊ะ (Table – top Exercises : TTX) 

- เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะท�างานทุกฝ่าย ร่วมฝึกภาคสนาม  (Drill)

- เวลา 15.00 น. สรุปประเมินผลหลังการฝึก

- เวลา 15.30 น. พิธีปิด 
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สถำนกำรณ์สมมุติ
วันที่ 28  มีนาคม 2559  เวลา 09.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนลักษณะอากาศในช่วงฤดูร้อน ฉบับที่ 1 เรื่องการเกิด

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และเวลา 17.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนลักษณะอากาศในช่วงฤดูร้อน ฉบับที่ 2 เร่ืองการเกิด

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในประเทศเพื่อนบ้าน และจะมีผลกระทบในอ�าเภอแม่สอด และอ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก

เวลา 17.00 น. เกษตรกรเผาวัชพชืและวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรในพืน้ทีไ่ร่ตรงข้ามมหาวิทยาลยัราชภฏั ก�าแพงเพชร แม่สอด ลุกลาม

เข้าพืน้ท่ีป่าชมุชนห้วยเต้ย และป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่สอด เบ้ืองต้นมพ้ืีนท่ีได้รับความเสยีหายประมาณ 5 ไร่ และมแีนวโน้มลกุลามไปยงัพ้ืนทีห่มูบ้่าน 

แม่ปะ และมหาวทิยาลยัราชภฏัก�าแพงเพชร แม่สอด โดยไม่สามารถควบคมุสถานการณ์ได้ เกษตรกรขอความช่วยเหลอืไปยงัผูใ้หญ่บ้าน ผูใ้หญ่บ้านแจ้ง

ไปยัง อบต.แม่ปะ อ�าเภอแม่สอด และนายก อบต.แม่ปะ เข้ามาบัญชาการเหตุการณ์ ร้องขอไปยังชุดดับไฟป่าประจ�าหมู่บ้าน เพื่อด�าเนินการดับไฟป่า 

วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 06.30 น.  นายก อบต.แม่ปะ รายงานนายอ�าเภอแม่สอด  มีลมกรรโชกแรงไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณ

กว้างขึ้น และลุกลามไปยังภูเขาสูงชัน รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เกิดไฟป่าตามแนวเขาเป็นระยะทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร ขณะเดียวกันเกิด

ลมกระโชกแรงไฟไหม้ลุกลามไปยัง ถนนหมายเลข 12 มีกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่ปกคลุมตามแนวถนนเป็นทางยาว ท�าให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดี 

การจราจรติดขัด เพราะมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายกันจ�านวน 5 คัน ประชาชนโทรแจ้งหมายเลข 191 และหมายเลข 1784 จ�านวนมาก  นายก อบต. 

แม่ปะ แจ้งให้ต�ารวจเข้าท�าการตรวจสอบอุบัติเหตุ และอ�านวยความสะดวกด้านจราจร

นายอ�าเภอแม่สอดเดินทางมาถึงเข้าบัญชาการเหตุการณ์ และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ แม่สอด สั่งการให้รถดับเพลิง 

ของเทศบาลเมืองแม่สอด  และเทศบาลต�าบลแม่กะสา น�ารถดบัเพลงิ เข้าสกัดเพลงิไม่ให้ลกุลาม พร้อมขอสนบัสนนุยานพาหนะ เครือ่งมอือปุกรณ์ 

ในการดบัเพลงิจากทหาร/อปท. และหน่วยราชการทุกหน่วยในพื้นที่อ�าเภอแม่สอดเข้าระงับเหตุ นายอ�าเภอแม่สอดรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาถึงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สั่งการให้ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ขอรับ 

การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษในการเข้าดับไฟป่าหมอกควันจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก เพื่อเตรียมการรับมือ

กับเหตุการณ์ที่จะลุกลามใหญ่ ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ได้สั่งการให้น�าเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษเข้าไปยัง

พื้นที่อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนภารกิจ ในเวลาต่อมาอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก 

ได้มาถึงอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าชุดได้รายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และรับค�าสั่งให้เข้าด�าเนินการสนับสนุนร่วมดับไฟป่า 

กับหน่วยงานต่าง ๆ และพ่นละอองน�้าเพื่อลดหมอกควันเนื่องจากเกินมาตรฐานความปลอดภัย

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. ไฟป่าได้ลุกลามขึ้นไปบนดอยบ้านถ�้าเสือ เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าแม่สอด/ทหาร และประชาชน

ได้เสริมก�าลังท�าแนวกันไฟ และระงับเหตุ

เวลา 10.00 น. ไฟไหม้บ้านเรือนราษฎร เพิ่มอีก 2 หลัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ และเริ่มลุกลามไปติดบ้านพัก

สวนป่าแม่สอด

เวลา 10.30 น. มีประชาชนได้รับบาดเจ็บขณะท�าการดับไฟ จ�านวน 15 คน และญาติผู้ประสบภัยที่ทราบเรื่องได้มาสอบถาม

หาบุตร-หลานตัวเอง จนเกิดความโกลาหล ควันไฟที่ปกคลุมตามถนนสาย 12 ท�าให้รถจากตัวอ�าเภอเมืองตากไม่สามารถเข้าพ้ืนที่สนับสนุน 

การปฏิบัติงานได้ 

เวลา 11.00 น. ไฟป่าลุกลามขึ้นบนดอยถ�้าเสือโอบล้อม มีเจ้าหน้าที่ติดอยู่ 12 คน

เวลา 11.30 น.  ไฟป่าได้ลุกลามเข้าใกล้ที่ท�าการสวนป่าแห่งชาติป่าแม่สอด  นายอ�าเภอแม่สอดได้รายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดตากทราบ

เวลา 11.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินต�ารวจ จังหวัดตาก โดยได้น�าเฮลิคอปเตอร ์

พร้อมนักกู้ภัยเข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ถูกไฟโอบล้อม จ�านวน 12 คน น�าส่งโรงพยาบาล

เวลา 15.30 น. ไฟป่าสามารถควบคมุได้ในวงจ�ากดั เวลา 15.45 น. ผูว่้าราชการจงัหวดัตากแถลงข่าวสือ่มวลชน เวลา 16.00 น. ยุติสถานการณ์

กำรประเมินผลกำรฝึก

1. ขั้นตอนกระบวนการประสาน การติดต่อสื่อสาร การเข้าร่วมปฏิบัติการบูรณาการกับทุกภาคส่วน รวมทั้ง

การให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนจากเหตุไฟป่าและหมอกควัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ได้เตรียมความพร้อม มีการวางแผน และสามารถ

ด�าเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ การระดมทรัพยากรกู้ภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ

3. การรายงานตัวเข้ารับภารกิจ การรับมอบภารกิจ สามารถเข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

4. การเคลื่อนย้ายทรัพยากรกู้ภัย มีการจัดระบบการจราจรและสถานที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. มีการซักซ้อมการฝึกแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยปฏิบัติการทางทหาร 
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	3	ปรำจีนบุรี		
(ภัยจำกน�้ำป่ำไหลหลำก	ดินโคลนถล่ม	และอุทกภัย)

ภยัจำกน�ำ้ป่ำไหลหลำก	ดนิโคลนถล่ม	และอทุกภยั จากสาธารณภยัทีเ่คยเกดิขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556  

และมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นซ�้าอีกในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี 

และจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ส�าคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา (จังหวัดสระแก้ว) อุทยานแห่งชาติทับลาน 

(จังหวัดปราจีนบุรี) และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก) เป็นแหล่งเก็บกักน�้าทางธรรมชาติ 

แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ปริมาณน�้าสะสมมีมากจนป่าไม้ไม่สามารถเก็บกักน�้าไว้ได้ทัน  

จะท�าให้เกิดน�้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เกิดอุทกภัย และน�้าท่วมขังบริเวณลุ่มน�้า  

จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นต้นน�้าของลุ่มแม่น�้าบางประกง และมีภูเขาตามแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยาน 

แห่งชาติทับลาน อาจท�าให้เกิดน�้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และอุทกภัยได้ ดังนั้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3  

ปราจีนบุรี จึงได้จัดท�าโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

(ภัยจากน�้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และอุทกภัย) ตามแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน พื้นที ่

จังหวัดปราจีนบุรี ข้ึน เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน�้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และอุทกภัย  

ตามแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดสาธารณภัย 

ที่มีความรุนแรงระดับสูง มีความยุ่งยาก และซับซ้อนต่อการปฏิบัติงาน จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยทหาร  

ส่วนราชการระดับจังหวัด อ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ ในเขตพื้นที่  

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในห้วงระยะเวลา และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนปฏิบัติการ และขั้นตอนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

2. เพื่อเป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี  

ในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ด้านขั้นตอนการร้องขอรับการสนับสนุน/รวบรวมทรัพยากร

3. เพ่ือเสริมสร้างความรู ้ พัฒนาทักษะ และส่งเสริมประสบการณ์ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัดศูนย์ฯ/ 

สนง.ปภ.จว/หน่วยงานเครือข่าย หรือหน่วยสนับสนุนที่ร่วมฝึกฯ ตามสถานการณ์และบทบาทหน้าที่

4. เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านการประสานการปฏิบัต ิ

และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

กิจกรรมกำรฝึก
1. ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะท�างานฯ ในวันท่ี 15-16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี

2. อบรมปรับพื้นฐานการฝึกฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 

ปราจีนบุรี

3. ประชุมคณะกรรมการและคณะท�างานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยจากน�้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และอุทกภัย)  ตามแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และ 

อุทยานแห่งชาติทับลาน ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมทวารวดี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี 

4. จัดอบรมหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกบนโต๊ะ (Table Top 

Execise : TTX) ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี

5. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พ้ืนท่ีน�้าตกตะคร้อ  

ต�าบลบฝุ้าย อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
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สถำนกำรณ์จ�ำลอง	
วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 07.00 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี/จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัด

นครนายก/อ�าเภอทุกอ�าเภอในพื้นที่เสี่ยงภัย/สถานีวิทยุ ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

จากการคาดการณ์ของกรมอตุุนยิมวิทยา แจ้งว่า ในช่วงระหว่างวนัที ่1–7 เมษายน 2559 ได้เกิดพายฤุดรู้อนบริเวณประเทศไทย ท�าให้

บรเิวณดงักล่าวมีอากาศร้อนถงึร้อนจัด ในขณะท่ีบรเิวณความกดอากาศสงูก�าลงัแรงจากประเทศจนีได้แผ่ลงมาปกคลมุภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและ

ทะเลจนีใต้แล้ว ลักษณะเช่นนีท้�าให้มีฝนตกหนักในบางพ้ืนที ่โดยเฉพาะจงัหวัดปราจนีบุรี สระแก้ว นครนายก และตกกระจายในพ้ืนทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา 

และสมุทรปราการ ประมาณ 3 – 4 วัน  จึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน�้าไหลผ่าน และพื้นที่

ราบลุ่ม ให้ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน�้าท่วมฉับพลัน น�้าล้นตลิ่ง น�้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

วันที่ 5 เมษายน 2559  เวลา 13.00 น. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลานได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน

ปริมาณน�้าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน และในพื้นที่ต�าบลบุฝ้าย อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เริ่มมีระดับน�้าสูงขึ้น

เป็นระยะๆ เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกัน วัดปริมาณน�้าฝนได้กว่า 200 มม. อบต.บุฝ้าย ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขึ้น

วันที่ 6 เมษายน 2559  เวลา 09.00 น. นายอ�าเภอประจันตคามได้ประเมินสถานการณ์และพิจารณายกระดับความรุนแรงของภัย  

เป็นภัยระดับ 2 โดยจัดตั้งศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อ�าเภอประจันตคาม พร้อมทั้ง

ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ ของอ�าเภอ นายอ�าเภอประจันตคามได้ลงพื้นที่เพื่อส�ารวจ 

ความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทราบ

วันที่ 7 เมษายน 2559  เวลา 09.30 น. ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ท�าให้ปริมาณน�้าบนอุทยาน 

แห่งชาติเขาใหญ่และอทุยานแห่งชาติทบัลาน เริม่ทีจ่ะมแีนวโน้มน�า้ป่าไหลหลาก ดนิโคลนถล่มไหลลงเข้าหมู่บ้านในพ้ืนทีข่อง ต�าบลบฝุ้าย ต�าบลหนองแก้ว 

ต�าบลค�าโตนด ต�าบลโพธิ์งาม อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ได้สั่งการและขอรับ 

การสนับสนุนก�าลังพล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ไปยังมณฑลทหารบกที่ 12  เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เทศบาลต�าบล/อบต. ได้แจ้งการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคในพื้นที่ให้ตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

ผูว่้าราชการจงัหวดัปราจนีบรุ ี(ผูอ้�านวยการจงัหวดั) ได้ประเมนิสถานการณ์ พบว่า มทีรัพยากร ในพ้ืนทีไ่ม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือ 

ผูป้ระสบภยั จึงได้รายงานสถานการณ์น�า้ในพืน้ทีต่่ออธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ผูอ้�านวยการกลาง) และอธบิดไีด้สัง่การให้ศูนย์ป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบรุ ีสนบัสนุนสรรพก�าลงัเข้าช่วยเหลอือพยพประชาชนในพ้ืนทีอ่�าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบรีุโดยเร่งด่วน  

และให้ประสานข้อมูลกับคณะกรรมการบริหารน�้าและอุทกภัย (กบอ.) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) และกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด

เวลา 10.00 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ณ ที่ท�าการน�้าตก

ตะคร้อ ต�าบลบุฝ้าย อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) ร่วมกับทหารจากกรมทหารราบ 

ท่ี 2 รักษาพระองค์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจันตคาม เข้าพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้การช่วยเหลือ และจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ 

ศนูย์อ�านวยการประจ�าหมู่บ้าน เพื่อขอรับข้อมูลการประเมินสถานการณ์ และส�ารวจความเสียหายเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดท�ารายงานข้อมูลผู้ประสบภัย  

และการให้ความช่วยเหลือให้ผู้บงัคับบญัชาทราบ มผู้ีประสบภยัจ�านวน 300 ครัวเรือน ผูเ้สยีชวิีต 20 ราย และบาดเจบ็ 200 คน ทัง้หมดรอการอพยพ 

ผ่านล�าห้วย เนื่องจากน�้าท่วมสูงรถยนต์เล็กไม่สามารถผ่านได้ จ�าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี

เวลา 10.30 น. ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ได้รายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการ 

จังหวัดปราจีนบุรี (ผู้อ�านวยการจังหวัด) เมื่อได้รับทราบสถานการณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

โดยเร่งด่วน 

เวลา 11.00 น. หลังจากได้ประเมินสถานการณเ์ข้าสู่สภาวะปกติ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้ประกาศยุติสถานการณ์ สรุป

ผลการด�าเนินการตรวจสอบความเสียหาย และแผนการฟื้นฟูบูรณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชิญประชุมสรุปประเมินผล  ณ ศูนย์บัญชาการ 

เหตุการณ์ส่วนหน้า บริเวณที่ท�าการน�้าตกตะคร้อ ต�าบลบุฝ้าย อ�าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานร่วมฝึกฯ มศีกัยภาพในการปฏิบตังิานตามสถานการณ์ฉกุเฉนิได้อย่างมีประสทิธิภาพ
2. หน่วยงานร่วมฝึกฯ มีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น ขั้นตอน

การขอรับการสนับสนุน และรายละเอียดทรัพยากร มีระบบและเป็นทิศทางเดียวกัน
3. เจ้าหน้าทีข่องศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจนีบรีุ/หน่วยทหาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

4. ผู้เข้าร่วมฝึกฯ ได้รับการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพ ในระบบตดิต่อสือ่สารในภาวะฉกุเฉนิ การรบัมอบ

ภารกิจจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และการประสานการปฏิบัติ

กำรประเมินผลกำรฝึก

1.	รูปแบบกำรจัดกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

1.1 กำรฝึกบนโต๊ะ	(Table	Top	Exercise	:	TTX)	ท�าให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้มองเหน็ภาพสถานการณ์

โดยรวม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และวางแผนการปฏิบัติงานได้

ปัญหำ/อุปสรรค การท�าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ต้องใช้ระยะเวลามากกว่านี้ 

เวลาอบรมน้อยเกินไป ท�าให้การด�าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดเวลาให้มากขึ้น และเพ่ิมการอธิบายแผนการฝึกซ้อมฯ ล�าดับขั้นตอน 

ในการปฏิบัติ กรอบวิธีการด�าเนินการตามแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนการฝึกปฏิบัติ และควรแจกแผนเผชิญเหต ุ

ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ศึกษาด้วย และเพิ่มรายละเอียดแผนที่ให้ชัดเจน 

1.2 กำรฝึกปฏิบัติ	 (Drill)	ท�าให้ได้ทดสอบการปฏิบัติงานตามแผน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการกู้ภัย 

ท�าให้ได้รบัทราบถงึปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ทีเ่ป็นรายละเอียดปลกีย่อย เพือ่ปรบัปรงุแก้ไขต่อไป และเป็นการเตรยีมความพร้อม 

รองรับสถานการณ์ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

ปัญหำ/อปุสรรค บุคลากรทีเ่ข้าร่วมการฝึกฯ มจี�านวนน้อย เนือ่งจากข้อจ�ากดัเร่ืองงบประมาณ การน�า 

ยานพาหนะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ประจ�าหน่วยออกมาปฏิบัติงานนอกพื้นที่มีข้อจ�ากัดในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.	กำรประเมินผลเชิงประจักษ์

2.1 ด้ำนกำรรักษำพยำบำล การส่ือสารและการรับแจ้งเหตุรวดเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ  

มีการคัดกรอง/คัดแยกผู้ประสบภัยตามระดับความรุนแรง ณ จุดเกิดเหตุ (ผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บรุนแรง/บาดเจ็บปานกลาง/ 

บาดเจบ็เลก็น้อย) ทีร่วดเรว็และเป็นระบบ แต่ในช่วงแรกมกีารด�าเนนิการผดิขัน้ตอนบ้าง เช่น ผูบ้าดเจบ็บางคนเข้าทีพ่กัในศนูย์พกัพงิ 

โดยไม่ผ่านจุดคัดกรอง/คัดแยกผู้บาดเจ็บรุนแรง (สัญลักษณ์ผ้าสีแดง) บางคนเดินมาที่โรงพยาบาลสนามที่เป็นจุดคัดแยกได้เอง  

มีการจัดเตรยีมความพร้อมในการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น ในด้านสถานที/่แพทย์พยาบาล/เจ้าหน้าที/่เครือ่งมอื อปุกรณ์ มเีพียงพอ

ส�าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที มีการกั้นเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นสัดส่วน การปฏิบัติการในการรักษาพยาบาล

เบื้องต้นของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินมีความเหมาะสมตามระดับความรุนแรง แต่ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ยังมีความสับสนในการ 

ปฏบิตั ิเช่น การน�าผู้บาดเจ็บเล็กน้อยส่งรักษาต่อทีโ่รงพยาบาล การประสานการปฏบิตังิานระหว่างเจ้าหน้าที ่EMS กบัหน่วยกูช้พี

มีความเหมาะสม รวดเร็ว ระบบการล�าเลียง ขนย้าย และการน�าส่งผู้ประสบภัยไปยังสถานพยาบาล และการดูแลระหว่างน�าส่ง 

มคีวามถกูต้อง ระมัดระวงั และค�านงึถึงความปลอดภยั จุดจอดรถพยาบาล จดุน�าส่งขึน้รถ เส้นทางเดนิรถพยาบาล มคีวามสะดวก 

มีการดูแลผู้บาดเจ็บของทีมแพทย์พยาบาล ทีมอาสากู้ชีพ ในด้านการปฐมพยาบาล/การช่วยฟื้นคืนชีพ/การยกและเคลื่อนย้าย 

ผู้บาดเจ็บ/การห้ามเลือด มีความถูกต้อง

2.2	ด้ำนกำรเผชิญเหตุ	การรับแจ้งเหตุ การประสาน การร้องขอก�าลังสนับสนุน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และชัดเจน สถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์มีความเหมาะสม ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับช้ันมีความถูกต้อง  

แต่ไม่ชัดเจน ท�าให้ไม่มีการตอบโต้สถานการณ์ระหว่างกัน ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีสัญลักษณ์บ่งบอกที่ชัดเจน มีการรายงานตัว

ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับสถานการณ์ ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจฯ ไม่มีผู้เกี่ยวข้องประจ�าอยู่ ท�าให้ขาดการเชื่อมโยง

ในการสนธิก�าลังและการตอบโต้สถานการณ์ มีการประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ มีการแบ่งมอบภารกิจเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม 

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการบูรณาการหน่วยงานในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการฝึกฯ มีการก�าหนดพ้ืนที่อันตราย  

แต่ยังไม่มีการกั้นเขตที่ชัดเจน ท�าให้ผู้ที่ร่วมสังเกตุการณ์และส่ือมวลชน ไปมุงดูการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จนแยก 

ไม่ออกว่าส่วนใดเป็นผู้เข้าร่วมการฝึกฯ และส่วนใดเป็นผู้สังเกตุการณ์ส�าหรับการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย มีความรวดเร็ว  

ถูกต้อง และได้ค�านึงถึงความปลอดภัย และมีวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ก�าลังพล  
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ทมีแพทย์พยาบาล ทมีกูชี้พกู้ภัยเป็นไปด้วยความถกูต้อง แต่ยงัไม่ชดัเจนในข้อมลูการรายงานตวัต่อผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ในพืน้ที่ 

ท�าให้ไม่ทราบว่ามีหน่วยงาน หรือมีเครื่องมืออุปกรณ์ใดบ้างที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่

2.3 กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการหน่วยงาน

ที่เข้าร่วมการฝึก ในการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ และมีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างดี การจัดตั้งศูนย์พักพิง  

มีองค์ประกอบครบถ้วน และเป็นระบบ ได้แก่  การลงทะเบยีนเข้าทีพ่กั ภายในศูนย์พกัพงิ มกีารแยกประเภทชาย หญงิ ครอบครวั 

และผู้บาดเจ็บ มีหน่วยปฐมพยาบาลประจ�าศูนย์ รวมถึงการจัดการเรื่องสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล รวมทั้งการฝึกอาชีพให้กับ

ผู้ประสบภัย และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อลดความเครียด

2.4 ด้ำนกำรส่ือสำร รูปแบบการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์ท่ีใช้มีความเหมาะสม สามารถจัดช่องทาง 

การส่ือสารที่ส�าคัญต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การรับส่งข่าวสารข้อมูลมีความชัดเจน และเสนอให้แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี 

ประสานงาน เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน 

2.5 ด้ำนกำรอพยพ การแจ้งเตอืนภยั มคีวามรวดเรว็ ชัดเจน ครอบคลมุ และเป็นไปตามขัน้ตอน ซึง่จะเห็น

ได้จากมกีารแจ้งเตอืนประชาชนทนัทเีมือ่ได้รบัทราบสถานการณ์ โดยใช้รถตดิตัง้เคร่ืองขยายเสียง และทางหอกระจายข่าว ท�าให้

ประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมทีจ่ะอพยพได้ทนั มกีารวางแผนการอพยพผูป้ระสบภยัออกจากพืน้ทีป่ระสบภัย และการอพยพ 

ผู้ประสบภัยกลับเข้าพ้ืนที่มีความเหมาะสม ซ่ึงจะเห็นได้จากการอพยพประชาชนจากพื้นที่ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย 

มีความรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย มีการก�าหนดเส้นทางอพยพเหมาะสม มีการจัดก�าลังพลและผู้น�าการอพยพ รวมถึงการท�า

สัญลักษณ์เป็นธงสี มีเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการอพยพมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สถานท่ีรองรับการอพยพ 

มีเพียงพอ เหมาะสม มีกระบวนการลงทะเบียนผู้อพยพ แต่ขาดการตรวจสอบยอดผู้อพยพ

2.6 ด้ำนกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรจรำจร การจัดระบบจราจร มคีวามเหมาะสม มีการปิดกัน้ 

การจราจรเป็นสัดส่วน และมีเจ้าหน้าที่จัดการจราจร ท�าให้รถพยาบาลวิ่งสวนทางได้สะดวกรวดเร็ว มีการควบคุมฝูงชน การ

ป้องกันอุบัติเหตุซ�้าซ้อน และมีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณที่เกิดภัย

2.7 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์	 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณที่จะ 

ด�าเนินการฝึกฯ ให้รับรู้อย่างทั่วถึงก่อนการฝึก เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครื่องขยายเสียง และมีเอกสารเผยแพร่

ส�าหรับแจกจ่ายให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	4	ประจวบคีรีขันธ์
(ภัยดินโคลนถล่ม	น�้ำป่ำไหลหลำก	และน�้ำท่วมฉับพลัน)

ภยัดินโคลนถล่ม	น�ำ้ป่ำไหลหลำก	และน�ำ้ท่วมฉบัพลัน จงัหวัดประจวบครีีขนัธ์ มหีมูบ้่านเส่ียงภยัท่ีอาจได้รับ 

ผลกระทบจากดินโคลนถล่ม น�้าป่าไหลหลาก หรือน�้าท่วมฉับพลันใน 5 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 1 หมู่บ้าน 

อ�าเภอปราณบุรี 1 หมู่บ้าน อ�าเภอบางสะพาน 3 หมู่บ้าน อ�าเภอทับสะแก 6 หมู่บ้าน และอ�าเภอกุยบุรี 5 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น  

16 หมู่บ้าน ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบครีีขันธ์ ได้ตระหนกัถึงสถานการณ์ดนิโคลนถล่ม น�า้ป่าไหลหลาก  

และน�้าท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ 

รับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัดรับผิดชอบ 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยทหารในพื้นที่ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�าโครงการการฝึก

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนเตรียมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจากดินโคลนถล่ม น�้าป่าไหลหลาก และน�้าท่วมฉับพลัน) ซึ่งเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองและ 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทดสอบการจัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ส่วนหน้า (นอกสถานที่) ทดสอบระบบสื่อสาร 

ในสถานการณ์สาธารณภัย การประสานงานเข้าร่วมปฏิบัติการ และการรับและส่งมอบภารกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือทดสอบการเตรียมความพร้อมของบคุลากรและทรพัยากรกูภ้ยัของศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

2. เพื่อทดสอบการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า (นอกสถานที่)

3. เพ่ือทดสอบการบรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานในภาวะฉุกเฉนิ พฒันากลไกการเข้าร่วมปฏบิตักิาร

กับหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการแพทย์ และองค์กรเอกชน

ที่มีศักยภาพในพื้นที่ 

กิจกรรมกำรฝึก

1. วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ออกส�ารวจพื้นที่โครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ

กลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดินโคลนถล่ม น�้าป่าไหลหลาก และน�้าท่วมฉับพลัน) หมู่ 3 บ้านป่าละอู ต�าบล 

ห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. การประชุมคณะท�างานเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากดินโคลน

ถล่ม น�้าป่าไหลหลาก และน�้าท่วมฉับพลัน) ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ อ�าเภอ

สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั ระดบักลุม่จงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนเตรยีมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจากดินโคลนถล่ม 

น�า้ป่าไหลหลาก และน�า้ท่วมฉบัพลนั) ณ ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยสตัว์ใหญ่ อ�าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบครีขัีนธ์

4. วนัที ่23 มถินุายน 2559 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะท�างานเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 2559 เพื่อมอบหมายภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมศูนย์ ปภ. เขต 4 

ประจวบคีรีขันธ์

5. วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรต ิ 

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมอบหมายภารกิจ และทบทวนผู้รับผิดชอบในการควบคุมสถานการณ์การฝึก
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6. วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยบ้านป่าละอูเพื่อซักซ้อม 
ความเข้าใจและแบ่งมอบภารกิจ บริเวณโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7. วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ
กลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 2559 เพื่อมอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ รถยนต์กู้ภัยฯ ส�าหรับ 
การฝึกฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณฝายห้วยป่าเลา หน้าเขาถ�้า และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู 

8. วันที่ 11 กรกฎาคม 2559  การฝึกบนโต๊ะ (Table-top Execises : TTX) และการฝึกภาคสนาม (Field 
Training Execise : FTX) ณ บริเวณฝายห้วยป่าเลา หน้าเขาถ�้า และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

สถำนกำรณ์สมมุติ
ปัจจุบนัมีสถานการณ์การแจ้งเตอืนพืน้ทีเ่สีย่งอนัตรายให้เฝ้าระวงัฝนตกหนกั/น�า้ป่าไหลหลากและดนิโคลนถล่มในพืน้ทีอ่�าเภอหวัหนิ 

อบต.ห้วยสตัว์ใหญ่ ได้จัดตัง้กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.ห้วยสตัว์ใหญ่และปรับเป็นศนูย์ปฏิบตักิารในภาวะฉกุเฉนิและรายงาน 
นายอ�าเภอหัวหินทราบ พร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุดเฝ้าระวังประจ�าหมู่บ้านได้รายงานสถานการณ์ปัจจุบันจากเหตุฝนตกหนัก
และน�า้ป่าไหลหลาก ท้ังปรมิาณน�า้ ความเรว็ และความแรง องค์การบริหารส่วนต�าบลในพ้ืนทีป่ระสบสาธารณภัยได้แจ้งข่าวไปยงัก�านัน-ผูใ้หญ่บ้าน  
ชุดเฝ้าระวังได้ประกาศทางหอกระจายข่าว แจ้งให้ชาวบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้อพยพคน สัตว์เลี้ยง สิ่งของขึ้นไปที่ปลอดภัย ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ได้รายงานการเกิดเหตุและความรุนแรงของภัยในแต่ละหมู่บ้านให้ อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ และอ�าเภอหัวหินทราบ

อบต.ห้วยสตัว์ใหญ่ ได้จดัท�ารายงานเหตดุ่วนสาธารณภัย และรายงานให้นายอ�าเภอหวัหนิ พร้อมท้ังร้องขอรับการสนับสนุนก�าลังพล 
และสิ่งอุปกรณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง 4 แห่ง อ�าเภอหัวหิน และสถานีกาชาดหัวหิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ และ 
ขอให้ อบต.ข้างเคียงเข้าช่วยเหลือแต่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลอืได้ เนือ่งจากได้รับผลกระทบเช่นเดยีวกนั ชดุเฝ้าระวงัในพ้ืนทีแ่จ้งว่า ขณะนีเ้กิดปัญหา 
น�า้ป่าไหลหลากรนุแรง ระดับน�า้ในล�าห้วยสูง ชาวบ้านไม่สามารถสญัจรได้ ครูโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู รายงานว่านกัเรียนไม่สามารถกลบับ้านได้ 
เนื่องจากน�้าป่าไหลหลาก จ�าเป็นต้องพักค้างโรงเรียน จ�านวน 70 คน และขอรับการสนับสนุนเสบียงอาหาร จ�านวน 300 ชุด 

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดท�ารายงานเหตุด่วนสาธารณภัย เสนอผู้ว่าราชการ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนก�าลังพล และอุปกรณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ใหญ่บ้านได้รายงานสถานการณ์ให้นายก  
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ และนายอ�าเภอหัวหินทราบว่า มีต้นไม้ล้มหักโค่นขวางถนน 3 จุด และทับสายไฟฟ้าขาด ท�าให้ไฟดับทั้งต�าบล แจ้งขอให ้
เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาท�าการตัดกระแสไฟฟ้า และชักลากต้นไม้ออกจากเส้นทาง  

นายอ�าเภอหวัหนิ ผูอ้�านวยการอ�าเภอ แจ้งสัง่การให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคหวัหนิ (หนองพลบั) ท�าการตดักระแสไฟฟ้า และแก้ไขเหตุ
ต้นไม้ล้มทบัสายไฟฟ้า และประสานงานหน่วยทหารในพืน้ที ่ฉก.จงอางศกึ/เจ้าหน้าทีข่องอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน และศนูย์ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือในการชักลากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากถนนจนเสร็จเรียบร้อย และได้มอบหมาย 
ภารกิจให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวส�าหรับ
ประชาชน จ�านวน 300 คน พร้อมสนับสนุนรถผลิตน�้าดื่มจัดผังบริเวณการใช้ประโยชน์พื้นที่ ใช้อาคารสถานที่และสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน
ตชด.นเรศวร โดยประยุกต์ใช้ได้ตามสภาพ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตั้งเต้นท์อ�านวยการ จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างจนกว่าไฟฟ้า 
จะใช้ได้ตามปกติ และสูบน�้าขึ้นหอถังประปา เพื่ออุปโภคบริโภค ห้องอาบน�้า ห้องสุขา และจุดซักล้าง อย่างละ 3 จุด 

หวัหน้าฝ่ายรกัษาพยาบาล รพ.หวัหนิ รายงานว่า มเีจ้าหน้าทีต่�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และชาวบ้าน 2 คน ได้รับบาดเจบ็สาหสั 
หมดสติ ศีรษะแตก เลือดออกทางหูและปาก เนื่องจากพลัดตกจากที่สูงขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ�าเป็นต้องส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลหัวหิน
โดยด่วน ชุดค้นหาและกู้ภัยได้ช่วยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และเคลื่อนย้ายมาที่จุดรักษาพยาบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนนเรศวรป่าละอู นายอ�าเภอหัวหินได้ปรึกษาทีมแพทย์มีความเห็นว่า ควรขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ และ 
ขอให้จัดทีมแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลหัวหินมาพร้อมด้วย 

นายอ�าเภอหวัหนิ ได้รายงานผูว่้าราชการจงัหวดัประจวบครีีขันธ์ทราบ และได้สัง่การให้หวัหน้าป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ประสานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินต�ารวจโดยผ่าน ผบก.บก.สอ.ตชด. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ  
และโทรศัพท์แจ้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนเรศวร บก.สอ.บช.ตชด. รพ.หัวหิน ขอสนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือเคลื่อนย้าย 
ผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลหัวหิน เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บทางสมอง

ผบก.บก.สอ.ตชด. แจ้งขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยบินต�ารวจ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลหัวหิน แจ้งนายอ�าเภอหัวหิน
พร้อมส่งทมีแพทย์ฉุกเฉินร่วมภารกิจพร้อมเดินทางไปยงัโรงเรยีน ตชด.นเรศวร เจ้าหน้าทีท่มีภาคพืน้ดนิตรวจพืน้ที ่ท�าเครือ่งหมาย ให้สญัญาณลงจอด
และประสานนักบินทางวิทยุ ฝ่ายรักษาพยาบาลเตรียมเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ทีมแพทย์ตรวจอาการ ตชด. ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ 
แจ้งว่าอาการอยู่ในภาวะอันตรายยังไม่รู้สึกตัว และน่าจะมีเลือดออกในสมอง จ�าเป็นต้องรีบส่งโรงพยาบาลหัวหิน ทีมแพทย์ฉุกเฉินเตรียม
อุปกรณ์รับผู ้บาดเจ็บบนเฮลิคอปเตอร์ และเดินทางไปพร้อมผู้บาดเจ็บ นักบินน�าเฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่ลานของค่ายนเรศวร เจ้าหน้าที่ 
เคลือ่นย้ายผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาลหวัหิน ส�าหรับผู้ป่วยรายทีส่อง มอีาการกระดกูแขนและขาหกัรูส้กึตวัดี จ�าเปน็ตอ้งน�าส่งโรงพยาบาลหวัหนิโดย
รถพยาบาล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลหัวหินรายงานนายอ�าเภอหัวหินว่า การรับผู้ป่วยเรียบร้อย
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กำรประเมินผลกำรฝึก

หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วม  26 หน่วย ภาคเอกชน 3 หน่วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 5 หน่วย มลูนธิ/ิองค์กร
อิสระ 4 หน่วย ภาคประชาชน 2 หน่วย การประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ มีการรายงานตัว 
ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ มีสัญลักษณ์บ่งบอกที่ชัดเจน มีการบูรณาการการสื่อสาร และการรับแจ้งเหตุ รวดเร็ว ครบถ้วน ข้อมูล 
น่าเชื่อถือ ถูกต้อง มีการคัดกรอง/คัดแยกผู้ประสบภัยตามระดับความรุนแรง ณ จุดเกิดเหตุ มีการจัดเตรียมความพร้อมในการ 
รักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างเพียงพอ มีการกั้นเขตพื้นที่ปฏิบัติการ มีการแยกสถานที่ปนเปื้อนกับบริเวณที่สะอาดปลอดภัย  
การประสานงานและการปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินอยู่ในเกณฑ์ดี มีระบบการล�าเลียง ขนย้าย 
ส่งต่อผู้บาดเจ็บถูกต้องรวดเร็ว มีการจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ การจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวก เครื่องอุปโภคบริโภค ที่พัก
อาศัยชั่วคราว การจัดท�าทะเบียนผู้ประสบภัย การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและการอ�านวยความสะดวก การวางแผน
ฟื้นฟูบูรณะสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ การใช้เครือข่ายหลักและเครือข่ายส�ารอง มีระบบการติดต่อสื่อสารกับศูนย์อ�านวยการ
เฉพาะกิจ มีการส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจต่าง ๆ แก่หน่วยงานและเครือข่าย มีการวางแผนอพยพ การก�าหนดเส้นทางอพยพ 
การจัดสถานที่รองรับการอพยพ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ การแถลงข่าวสื่อ การจัดท�า
เอกสารเผยแพร่ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ

กำรฝึกบนโต๊ะ	(Table	Top	Execises	:	TTX) ท�าให้ทราบว่าหน่วยงานเป้าหมายทีจ่ะร่วมฝึกปฏิบตังิานภาคสนาม 
รับรู้แนวทางและภารกิจของตนเองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเข้าร่วมฝึกได้อย่างถูกวิธี การฝึกบนโต๊ะกับ 
การฝึกเชงิปฏิบตักิารมคีวามใกล้เคียงกนั ผูเ้ข้าร่วมการฝึกยงัสบัสนเข้าใจคลาดเคลือ่น ควรหารปูแบบการฝึกทีชั่ดเจนและก�าหนด
ระดับผู้ที่จะเข้ารับการฝึกควรเป็นระดับใดบ้าง

กำรฝึกภำคสนำม	(Field	Training	Execise	 :	FTX) มกีารฝึกร่วมหลายหน่วยงาน ท�าให้รับรู้ว่าหลายหน่วยงาน 
มีศักยภาพในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยทหาร  
หน่วยงานด้านการสื่อสาร เป็นต้น 

ปัญหำอุปสรรค การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด เป็นการยากที่จะออกแบบการฝึก 
เป็นภัยระดับ 3-4 ซึ่งมีภารกิจ/กิจกรรมมาก ด้วยงบประมาณจ�ากัด ท�าให้การฝึกมีภารกิจคล้ายหรือเหมือนระดับจังหวัด 
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	12	สงขลำ	(ภัยอุทกภัย	และวำตภัย)
ภัยอุทกภัย	 และวำตภัย	 ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างบริเวณแหล่งก�าเนิดของพายุหมุนเขตร้อนทั้งสองด้าน  

ด้านตะวนัออกคอืมหาสมทุรแปซฟิิกและทะเลจนีใต้ ส่วนด้านตะวนัตกคอือ่าวเบงกอลและทะเลอันดามนั โดยพายมุโีอกาสเคลือ่น
จากมหาสมุทรแปซฟิิกและทะเลจนีใต้เข้าสูป่ระเทศไทยทางด้านตะวันออกมากกว่าทางด้านตะวันตก ปกตปิระเทศไทยจะมพีายุ
เคลื่อนผ่านเข้ามาได้โดยเฉล่ียประมาณ 3-4 ลูกต่อปี พายุเริ่มมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันออก โดยช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พายุยังคง
เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ซึ่งบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่พายุมีโอกาสเคลื่อน
ผ่านเข้ามามากที่สุด และเดือนกันยายนถึงตุลาคม พายุมีโอกาสเคลื่อนเข้ามา ในทุกพื้นที่ โดยเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ตั้งแต่ 
เดือนกนัยายน ในสองเดอืนนีเ้ป็นระยะทีพ่ายมีุโอกาสเคลือ่นเข้าสูป่ระเทศไทยได้มาก โดยเฉพาะเดอืนตลุาคม มสีถติิเคลือ่นเข้ามา 
มากท่ีสุดในรอบปี ส�าหรับช่วงปลายปีต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน พายุจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนได้น้อยลง และมีโอกาส
เคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้มากขึ้น เมื่อถึงเดือนธันวาคมพายุมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้เท่านั้น โดยไม่มีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 
ตอนบนอีก เนื่องจากในช่วงปลายปีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศมองโกเลียและจีนน�าความหนาวเย็นลงมาสู่ละติจูด 
ต�่ากว่าระบบอากาศในช่วงนี้จึงไม่เอื้อให้พายุที่เกิดขึ้นเหนือทะเลเคลื่อนตัวขึ้นสู่บริเวณประเทศไทยตอนบน 

จากเหตุการณ์สถานการณ์ภัยพิบตัอิทุกภยัและวาตภยั (พายหุมนุเขตร้อน) อ�าเภอปากพนงั จงัหวัดนครศรธีรรมราช 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีคลื่นลมที่พัดถล่มพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างหนัก โดยเฉพาะอ�าเภอท่าศาลา อ�าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อ�าเภอปากพนัง และอ�าเภอหัวไทร คล่ืนสูงกว่า 4 เมตรถูกพัดเข้าฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่น�้าทะเลหนุนสูง 
เข้าท่วมในหลายจุดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจ�านวนมาก เช่นเดียวกับที่บริเวณโครงสร้างฟาร์มกังหันลมผลิตกระแส
ไฟฟ้าถูกน�้าทะเลหนุน และคลื่นซัดข้ามก�าแพงกันคลื่นเข้าท่วมจนเต็มพื้นที่ ถนนสายปากพนัง-หัวไทร ช่วงต�าบลขนาบนาค  
อ�าเภอปากพนงั คล่ืนสงูกว่า 4 เมตรซดักระแทกก�าแพงกนัคล่ืนก่อนม้วนตวัสูงอีกกว่า 10 เมตร ท�าให้การใช้ถนนบนเส้นทางสายนี ้
ต้องยุติไป ก้อนหินขนาดใหญ่ท่ีใช้ถมกันคล่ืนถูกคลื่นหอบมากลิ้งอยู่กลางถนน ขณะที่น�้าทะเลหนุนสูงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ 
อย่างหนกั บ้านเรือนหลายหลังต้องอพยพไปอยูใ่นทีป่ลอดภยั ซึง่เหตกุารณ์ในครัง้นี ้ได้สร้างความตืน่ตระหนกและความเสยีหาย
แก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการเป็นจ�านวนมาก

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา พร้อมด้วยจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
สตลู ปัตตาน ียะลา และจงัหวดันราธวิาส ในฐานะหน่วยงานหลกัในการเตรยีมความพร้อมรบัมอืภัยพบิตัดิงักล่าว ได้มกีารประสาน
ความร่วมมือและร่วมด�าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ภายใต้ชื่อ “การฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภัยอุทกภัยและวาตภัย (พายุหมุนฤดูร้อน) ประจ�าปีงบประมาณ 2559 (RC12EX - 2016) 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพและปรบัปรุงแผนปฏบิตักิารฉกุเฉนิแก้ไขปัญหาภยัจากอุทกภยัและวาตภยั ระดบั

กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2559 (จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส)
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

กิจกรรมกำรฝึก

วนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2559 ประชมุเตรยีมความพร้อมเจ้าหน้าทีศ่นูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 12 สงขลา  
ณ อาคารต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท�างาน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม
ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท�างาน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (เช้า) การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช และ 

(บ่าย) การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Drill) ณ ชายหาดชลาทัศน์ อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

สถำนกำรณ์สมมุติ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พื้นท่ีภาคใต้เข้าสู่ฤดูฝนช่วงท่ี 2 โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน 

เข้าสู่ประเทศไทย ในห้วงระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และได้พัดพาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา ท�าให้เกิดฝนตกชุกในแถบ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และจังหวัดสงขลา กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า ปีนี้ลมมรสุมประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต�่าเริ่มก่อตัวในอ่าวไทยเหนือ 

เกาะบอเนียว ท�าให้ช่วงนี้เริ่มมีฝนตกพร�า ๆ  ทั้งวัน มีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วง 3-5 วันข้างหน้า

วันท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2559 ส�านกัพยากรณ์อากาศ กรมอุตนุยิมวทิยา ได้ออกประกาศแจ้งเตอืนหย่อมความกดอากาศต�า่ปกคลุมบรเิวณ

อ่าวไทยตอนล่างทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมาเลเซีย ห่างจากฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา ประมาณ 300 กม. ก�าลังแรงขึ้นก่อต่อเป็นพายุ

ดีเปรสชั่น ความเร็วใกล้ศูนย์กลาง 60 กม./ชม. ให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในระยะนี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ส�านักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ แจ้งเตือนพายุดีเปรสชั่นความเร็วใกล้ศูนย์กลาง 

60 กม./ชม. ตอนล่างทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประเทศมาเลเซีย เคลื่อนเข้าฝั่งห่างจากชายฝั่งจังหวัดสงขลา ประมาณ 200 กม. ก�าลังแรงขึ้นและทวี

ความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อน “อัสนี” (ASANI) ความเร็วใกล้ศูนย์กลาง 90 กม./ชม. คาดว่าจะเคลื่อนเข้าหาฝั่งพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

บริเวณจังหวัดสงขลาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล 

มีคลื่นลมแรง ฝนตกหนักถึงหนักมาก น�้าท่วมฉับพลัน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้เพิ่มก�าลังแรงขึ้น หย่อมความกดอากาศต�่าเริ่มก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่น

ท�าให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีกระแสลมแรง ฝนตกหนักต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดวาตภัย อุทกภัย น�้าป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ตลอดจนคลื่นลม 

ในทะเลมกี�าลงัแรงขึน้ คลืน่สงู 4-5 เมตร ท�าให้พืน้ทีแ่นวชายฝ่ังจงัหวดัสงขลาถูกกระแสลมพัดบ้านเรือนและต้นไม้หกัโค่นเป็นจ�านวนมาก และกระแส

คลื่นพัดเข้าหาชายฝั่ง ท�าให้ชายหาดและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย 

ส�านกัพยากรณ์อากาศ กรมอตุนุยิมวทิยา ได้ประกาศแจ้งเตอืนพายโุซนร้อน “อศัน”ี (ASANI) ความเรว็ใกล้ศนูย์กลาง 90 กม./ชม. บริเวณ 

แหลมสมิหลา อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ท�าให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก คลื่นลมแรง น�้าท่วมฉับพลัน น�้าป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบให้เกิด 

ความเสียหายเป็นวงกว้างของจังหวัดสงขลา ปัตตาน ียะลา นราธวิาส และจงัหวดัสตลู โดยเฉพาะจังหวดัสงขลา ได้อพยพประชาชนเป็นจ�านวนมาก และ 

คงมีประชาชนที่ไม่ได้รับข่าวสารแจ้งเตือน อพยพไม่ทันติดค้างอยู่ในทะเลจากเรือท่องเที่ยวอับปาง จ�านวน 5 คน และติดอยู่ในซากเรือประมงล่ม 

จ�านวน 4 คน ติดอยู่ในซากอาคารชายฝั่ง จ�านวน 4 คน จึงต้องเร่งท�าการค้นหากู้ภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พายุโซนร้อน “อัสนี” (ASANI) ได้ขึ้นฝั่งและอ่อนก�าลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดสงขลา ไป

ทางทิศตะวนัตกและลดก�าลังอย่างต่อเนือ่ง เป็นหย่อมความกดอากาศต�า่ผ่านจงัหวัดสตลู ลงสูท่ะเลอนัดามนัและสลายตวัในทีส่ดุ สถานการณ์คลีค่ลาย 

จังหวัดสงขลาขอประกาศยกเลิกพื้นที่ภัยพิบัติ แต่ยังคงต้องฟื้นฟูและจัดการให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาวะปกติ ประชาชนอพยพกลับ บางส่วนท่ีบ้านเรือน 

เสียหายยังคงพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พังพิงชั่วคราว 

ปิดสถานการณ์ และสรุปผลการฝึกฯ 

กำรประเมินผลกำรฝึก

1.	ด้ำนกำรเตรียมกำรและกำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์สมมุติ	

รูปแบบกำรฝึกบนโต๊ะ	(Table	Top	Execise	:	TTX)	พบว่า มีหลายหน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ปภ./

ศูนย์ ปภ. เขต/จังหวัด ในช่วงแรกยังไม่เข้าใจรูปแบบ อาจเพราะยังไม่เคยผ่านการฝึกรูปแบบดังกล่าว และการฝึกยังไม่เป็นที่ 

แพร่หลาย จึงเกิดความล่าช้าในการตอบโต้สถานการณ์ในช่วงแรก แต่ด้วยการจัดวิทยากร/ผู้ควบคุมการฝึกประจ�ากลุ่มไว้  

(กลุ่มละ 2 คน) จึงท�าให้การขับเคลื่อนการฝึกเกิดความคล่องตัวและผู้เข้าร่วมฝึกสามารถเข้าใจรูปแบบการฝึกเพิ่มมากขึ้น 

ส�ำหรับกำรฝึกปฏิบัติภำคสนำม(Drill)	ผู้เข้าร่วมการฝึกสามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะส่วนใหญ่เคยผ่าน 

การฝึกภาคสนามมาหลายครั้ง

2.	 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	 สถำนที่ฝึกรูปแบบกำรฝึกบนโต๊ะ	 (Table	 Top	 Execise	 :	 TTX) ใช้สถานที ่

โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ประมาณ 300 คน สามารถบริหารจัดการในภาพรวมได้สะดวก ตั้งแต ่

การจดัการให้ความรู้ในการฝึกฯ รวมทัง้การบริหารจดัการเวลา ข้อปรับปรงุ คอื การแบ่งกลุม่การฝึกฯ อยูใ่กล้ชดิกนัมาก เพราะไม่ได้ 

แยกห้อง อาจรบกวนสมาธใินการตอบโต้สถานการณ์ ส�าหรบัสถานทีฝึ่กปฏบิตัภิาคสนาม (Drill) ณ ชายหาดชลาทศัน์ อ�าเภอเมอืง 

สงขลา จังหวัดสงขลา มีความเหมาะสม
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3.	ระยะเวลำที่ใช้ปฏิบัติกำรฝึกฯ	
3.1 รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ใช้เวลาในการประชุมเพื่อซักซ้อมคณะกรรมการ/ 

คณะท�างาน 2 ครั้ง และฝึกจริงใช้เวลาในภาคเช้า ซึ่งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
3.2 สถานที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill)  ใช้เวลาช่วงบ่ายของวันเดียวกัน (แต่มีการเตรียมความพร้อม 

ล่วงหน้า 3-4 วัน) ถือว่ามีความเหมาะสม
4.	บทเรียนที่ได้รับจำกกำรฝึก	

4.1 การฝึกคร้ังนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการจริงให้มีประสิทธิภาพของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน และทุกระดับ ท�าให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

4.2 ทกุหน่วยงานควรน�าผลการฝึกฯ ครัง้นี ้ไปปรบัปรงุการเตรยีมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานให้มคีวาม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์จริง จะช่วยบรรเทาความรุนแรงและลดความสูญเสียได้มาก

4.3 ผลการฝึกคร้ังนี้ ควรน�าไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนา เพื่อความสมบูรณ์แบบ พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4.4 การเตรียมการที่ดีอย่างเป็นระบบ จะท�าให้การฝึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.	สิ่งที่ต้องด�ำเนินกำรต่อ

5.1 เตรยีมบคุลากรทกุภาคส่วน โดยท�าความเข้าใจ อบรม ซักซ้อม ตามแนวทางที่ใช้ในการฝึก
5.2 ความชัดเจนด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต
5.3 ควรมีการฝึกการป้องกันฯ เป็นประจ�าในทุกระดับ และฝึกในแต่ละด้าน (Scale) ให้เกิดความคล่องตัว 

รวมถึงการเชื่อมโยงในแต่ละส่วน แต่ละระดับให้สอดคล้องกัน
5.4 ศึกษาและแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเกิดการประสานความร่วมมือและการให้

ความช่วยเหลือระหว่างกัน
5.5 สร้างความรู ้ความเข้าใจรูปแบบการฝึกฯ เช่น รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และการ

ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ให้แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
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ศนูย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั	เขต	5	นครรำชสีมำ	(ภยัแล้งและภยัจำกพำยฤุดูร้อน)

ภัยแล้ง	 และภัยจำกพำยุฤดูร้อน	 จากการติดตามสถานการณ์น�้า วิกฤตภัยแล้ง ปี 2559 จะรุนแรงกว่าทุกปี  

จากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศโลกท�าให้อณุหภมูโิลกสงูข้ึน และระดบัน�า้ทะเลมแีนวโน้มสงูขึน้ ท�าให้ฤดกูาลแปรปรวน 

กอปรกับปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลระยะยาว เนื่องจากหากมีปริมาณฝนตกน้อยปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลรุนแรงมากขึ้น 

ส�าหรับ 4 เขื่อนหลักที่มีน�้าน้อยกว่าปกติบริเวณลุ่มน�้าเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อน

แควน้อย มีปริมาณน�้า 9,245 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 16 % มีอัตราการระบายน�้าอยู่ที่ 18 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน และกรมชลประทาน

รายงานว่า ขณะนี้ มี 10 เข่ือนที่ขาดแคลนน�้า ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น�้าในเข่ือน 

อย่างใกล้ชิด สั่งให้ปรับแผนระบายน�้าภาคการเกษตรเพ่ือให้น�้ามีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค โดยให้เกษตรกรปลูกพืช 

ใช้น�้าน้อยแทนข้าวนาปรัง และให้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประมาณช่วงเดือนมีนาคม 2559 เนื่องจากการท�าฝนหลวง 

จะต้องมีความชื้นสัมพัทธ์บนอากาศอย่างเพียงพอ 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	 เขต	 5	 นครรำชสีมำ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเตรียม 

ความพร้อมในการรบัมอืเพือ่ช่วยเหลอืตวัเองและชมุชนของตนได้ ซ่ึงจะช่วยลดความสูญเสยีในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนได้

เป็นอย่างด ีจึงได้ด�าเนนิการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจากภยัแล้ง และภยัจากพายฤุดรู้อน ระดบักลุม่จังหวดั ประจ�าปี 

งบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความช�านาญในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการร่วมกับ 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และมูลนธิิภาคเีครอืข่าย พัฒนากลไกการท�างาน เสรมิสร้าง 

เครือข่ายการท�างานจากการเข้าร่วมการฝึกภาคปฏิบัติภายใต้สถานการณ์สมมุติที่ก�าหนด การเตรียมการรับมือกับภัยแล้งและ

ภัยจากพายุฤดูร้อน จึงเป็นภารกิจส�าคัญจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภัยแล้งและภัยจากพายุฤดูร้อน  

ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือทดสอบการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 

นครราชสีมา ในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความช�านาญ ประสบการณ์ และความพร้อมของบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้งและภัยจากพายุฤดูร้อน และพัฒนากลไกในการเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการต่อภาวะฉุกเฉิน

ภายใต้สถานการณ์สมมุติ

3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร การประสานงานเข้าร่วมปฏิบัติ การรับมอบภารกิจจาก

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

กิจกรรมกำรฝึก

1. ประชุมเตรียมการขั้นต้น เพื่อก�าหนดประเภทภัย และสถานที่จัดการฝึก

2. ประชุมเตรียมการวางแผน และออกแบบการฝึกฯ

3. ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะท�างาน เพื่อมอบหมายภารกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

4. ฝึกอบรมปรบัพืน้ฐานการฝึกฯ ในวันที ่24 กมุภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชมุ 

ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสมีา ประกอบด้วย เนือ้หาการบรรยายให้ความรู ้องค์กรการจดัการสาธารณภยั

และกลไกการจัดการในภาวะฉุกเฉินตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาตรฐานการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย ประเภทและรูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น

5. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.  

ณ หอประชมุศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 5 นครราชสมีา เป็นการฝึกแยกกลุม่ ตามสถานการณ์สมมตุ ิ6 สถานการณ์
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6. การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ภัยแล้ง และภัยจากพายุฤดูร้อน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน 

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ฝึกการประสานงานระหว่างหน่วยงานในลักษณะการปฏิบัติจริง 

ที่มีการเผชิญเหตุกับสถานการณ์สมมุติ 2 สถานี และทดสอบระบบการติดต่อสื่อสาร 

7. การประเมินผลการฝึก ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 หลังเวลา 16.30 น. เพื่อวิเคราะห์ประเด็นจาก 

การฝึกน�าไปสูก่ารพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตังิาน และแผนเผชิญเหตใุห้มีความเหมาะสม สามารถปรับใช้ได้จริงเมือ่เกิดสถานการณ์จริง

สถำนกำรณ์สมมุติ
วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 09.30 น. สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ปริมาณน�้าในเขื่อนมีน้อย บางแห่งเริ่มแห้งขอดจนข้ามไป

มาได้ จงัหวดัชัยภูมิได้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวดัชยัภมูขิึน้ โดยมคีณะท�างาน 8 คณะ จากการส�ารวจพืน้ท่ีเสีย่งภยัมคีวามต้องการแจกจ่ายน�า้ 

จ�านวน 147 หมูบ้่าน 30 ต�าบล 13 อ�าเภอ ทีผ่่านมาจงัหวดัชยัภมูมินีโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตัง้งบประมาณไว้รองรับ เพ่ือการให้ความช่วย

เหลอืประชาชนกรณีภัยแล้ง จ�านวนร้อยละ 3 ของเงนิงบประมาณ จงัหวดัได้สัง่การให้งดการจ่ายน�า้ให้แม่น�า้สาขา ให้ส�านกังานการประปาส่วนภมูภิาค

ทั้ง 6 สาขา เร่งสูบน�้าส�าหรับเก็บไว้ท�าน�้าประปา หากไม่เพียงพอให้เจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม และแจ้งให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น�้าน้อย และงดท�านาปรัง 

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ได้มีแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยระดับจังหวัด (ภัยแล้ง) มีการจัดท�าบัญชีทรัพยากรกู้ภัย บัญชีเครื่องจักร-เครื่องมือ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมส�ารวจปริมาณน�้า

ต้นทนุ และความต้องการใช้น�า้ ตดิตามสถานการณ์ภาพรวมของจงัหวดั และประสานการปฏิบตัร่ิวมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  และได้จดัตัง้ศูนย์อ�านวยการ 

เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัดขึ้น

จังหวัดในเขตพื้นท่ีท่ีประสบภัยแล้ง ได้มีหนังสือสั่งการให้อ�าเภอท�าการส�ารวจพ้ืนที่ ประปา ส�ารวจแหล่งเก็บน�้า เช่น น�้าผิวดิน  

น�้าบาดาล ท�าฝายเพื่อเก็บน�้าในล�าคลอง จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ เพื่อทราบปัญหาในการแจกจ่ายน�้าในพื้นที่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.50 น. ชุมชนในต�าบลโนนรัง อ�าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้รวมตัวกันแจ้งความเดือดร้อน

ต่อนายก อบต. โนนรัง และฝ่ายปกครองโดยก�านันต�าบลโนนรัง อ�าเภอชุมพวง ได้รายงานสถานการณ์ให้นายอ�าเภอชุมพวงทราบ อบต. โนนรังได้จัด

ต้ังคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพบิตักิรณีฉกุเฉนิ และตัง้ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ ขึน้ และจดัประชมุคณะกรรมการกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต�าบล (กอปภ.อบต.) นายอ�าเภอชุมพวงได้สั่งการให้จัดประชุมคณะกรรมการกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยระดับอ�าเภอ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอ�าเภอชุมพวง และประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติอ�าเภอ (กชภ.อ.) เพื่อรับทราบปัญหา และแจ้งมติที่ประชุมน�าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาประกาศเขตให ้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมาได้จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครราชสีมา (กชภ.จ.) และได้ประกาศเขต 

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เดือน 1 พ.ย. 2559 สิ้นสุด 31 ม.ค. 2559 และได้ขอขยาย 

ระยะเวลาประกาศภัยไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งกรม ปภ. ได้อนุมัติให้ขยายถึงวันที่ 31 มี.ค. 2559 

วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.15 น. ชุมชนเทศบาลต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา สระน�้ามีปริมาณน�้าน้อยมากเกือบแห้ง  

ท�าให้ประชาชนเดือดร้อนและขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค ขุดลอกพ้ืนที่กักเก็บได้ 80,000 ลบ.ม.ผลิตน�้าประปาได้ 7 วัน แหล่งน�้าส�ารอง 

100,000 ลบ.ม.บรเิวณคลองมะค่า ผลติน�า้ประปาได้ 10-15 วนั อ�าเภอเมอืงนครราชสมีาได้ประชาสมัพนัธ์ให้ประหยดัน�า้และส�ารองน�า้ไว้ใช้ 1 สัปดาห์

ต่อครัวเรือน ต�าบลบ้านใหม่ได้ส่งนักวิชาการเกษตร ไปแนะน�าการปลูกพืชใช้น�้าน้อยแก่ชาวบ้าน 

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. กรณีเหตุบานปลาย ชุมชนต้นน�้าลักลอบสูบน�้าเข้านา สูบน�้าเข้าบ่อปลา บางส่วนได้ท�า 

ท�านบคนัดนิกัน้ในล�าตะคอง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้งดสูบน�า้แล้วในช่วงเช้า แต่ประชาชนไม่ยอมงดสบูน�า้ และช่วงบ่ายประชาชนพืน้ทีข้่างเคยีงได้รวมตวั

กันด�าเนินการสูบน�้าต่อ พร้อมกับเฝ้าระวังการสูบน�้าโดยการพกพาอาวุธประจ�ากาย และชุมชนปลายน�้าเดือดร้อนขาดน�้าดิบส�าหรับท�าประปาชุมชน 

มทบ.21 เมื่อได้รับแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รายงานแม่ทัพและอนุมัติให้น�าก�าลังกองร้อยรักษาความสงบ และต�ารวจภูธรจังหวัดได้สั่ง

การให้ต�ารวจภูธรอ�าเภอตั้งศูนยป์ฏิบัติการ/จัดก�าลังสายตรวจดูแลความสงบเรียบรอ้ยในพื้นที่ และหากตรวจพบผูฝ้่าฝืนพกพาอาวุธ หรอืครอบครอง

โดยมิได้รับอนุญาตให้ยึดไว้เป็นของกลาง และส่งฟ้องศาลต่อไป 

วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.40 น. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไม่ให้น�้าสูบเข้าที่นาหรือใส่บ่อปลาได้รวมตัวกันปิดกั้นถนน

โดยใช้รถพ่วงจอดขวางถนนพร้อมเจาะลมยางให้แบนทุกล้อ ท�าให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก พร้อมเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ชุมนุมและ 

ผูเ้ดินทางท�าให้ได้รบัผลกระทบจากการจราจรทีต่ดิขัด ปกครองจังหวดัได้แจ้งผูว่้าราชการจงัหวดั และได้จดัชดุเฉพาะกจิกองอาสารักษาดนิแดน (อส.)  

เฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. พายุฤดูร้อนพัดโหมกระหน�่าในเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองนครราชสีมา เสาไฟฟ้าสูง 15 เมตร บริเวณ

ถนนมิตรภาพสามแยกปักธงชัยล้มกีดขวางการจราจร ล้มทับบ้านเรือน รถยนต์ ไฟฟ้าดับทั้งเมือง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนหลังคาสูง 4 ชั้น ล้มพังลง 

พร้อมกับดึงให้อาคารส่วนที่ยึดติดกับป้ายพังลงครึ่งหนึ่ง ท�าให้คนที่ติดในอาคารส่วนที่ยังไม่พังไม่สามารถลงมาข้างล่างได้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ได้จัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ และทีมกู้ภัยกู้ชีพของมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ที่ติดอยู่ชั้นใต้ดินของอาคาร และบางส่วนอยู่ในซากปรักหักพังของอาคาร

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากภัยแล้งและพายุฤดูร้อน ท�าให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน

2. ผู้เข้าร่วมฝึกมีทักษะ มีประสบการณ์ มีความช�านาญเพิ่มมากขึ้น สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างถูกต้อง

3. เป็นการทดสอบความพร้อมบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. เสริมสร้างการท�างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินผลกำรฝึก

1. ด้านพื้นที่ การอ�านวยการจัดการฝึก ภาพรวมดี จอมอนิเตอร์มีน้อยเกินไป ระหว่างประชุมไม่ควรเดินเสริฟ
อาหารว่างท�าให้เสียสมาธิ ทุกหน่วยมีแผนการแก้ไขปัญหาชัดเจน การจัดแบ่งกลุ่ม การสื่อสารดี สถานที่การจัดประชุมดี จัดได้
ใกล้เคียงสถานที่ และสถานการณ์จริง

2. ด้านการควบคมุการฝึก มกีารก�าหนดแผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ท�าให้สามารถน�าข้อมลู/แผน/แนวทาง
ปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างดี การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการประสานงานดีมาก 

- วิทยากรมีความรู้ความสามารถน�าเรื่องได้ดี มีความต่อเนื่อง สามารถด�าเนินการฝึกได้ตามแผน 
- ผูส้ัง่การส่วนหน้าต้องมกีารประสานงานให้หน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบภารกิจเข้ามามส่ีวนร่วม การฝึกสามารถ

ก�าหนดสถานการณ์สมมุติได้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง มีการบูรณาการ 
- การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึก และน�าสุนัขทหารมาช่วยค้นหาด้วย ดีมาก 
- การช่วยเหลือผู้ประสบภยัมกีารโรยตวั การใช้เครือ่งมอืตดัผนงัคอนกรตีช่วยผูบ้าดเจบ็ ซึง่ไม่เคยมกีารฝึกฯ 

แบบนี้มาก่อน เป็นการซ้อมที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงที่มีหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสนใจ                           
- ผู้เข้ารับการฝึกฯ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและความช�านาญ เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิด

สถานการณ์จริงจะช่วยลดปัญหา และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ ท�าให้รู้ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติของทางราชการได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	
- ควรจัดสรรเวลาส�าหรับการฝึกฯ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการฝึกฯ ผู้เข้าร่วมยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การฝึก 

และมีพื้นฐานไม่เท่ากัน ควรจัดกลุ่มย่อยแต่ละกรณีศึกษาและน�าเสนอเฉพาะประเด็นหลัก 
- ควรตั้งกองอ�านวยการรวมถึงจุดสถานที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เน้นลงพื้นที่หน้างานมาก ท�าให้กองอ�านวยการฯ  

ไม่ค่อยมีคน และลดบทบาทลงไป ควรเพิม่พ้ืนทีร่องรับส�าหรับผู้ไร้ทีอ่ยูอ่าศยั การประชาสัมพันธ์ มีป้ายสัญลักษณ์ และแผนท่ีแสดง
จุดต่าง ๆ ชัดเจน การแจ้งเหตุอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ยังต้องมีการก�าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนให้ทันต่อเหตุการณ์

- เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่มีบทบาทเท่าที่ควร 
- อ�าเภอชุมพวง ควรเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของอ�าเภอ และต�าบลที่เป็นรูปธรรม ผู้ควบคุมสถานการณ์ 

ต้องมีความสามารถควบคุมสั่งการได้จริง กรณีมอบหมายผู้แทนหน่วยงาน การควบคุมในพ้ืนที่แต่ละสถานี ระบบการสื่อสาร 
ไม่ชดัเจน มเีสียงรบกวน ไม่มีเจ้าหน้าท่ีประจ�า การสนบัสนนุจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมน้ีอย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีการฝึกฯ เพิ่มมากขึ้น ทางเข้า-ออกยังไม่ชัดเจน ไม่มีการรายงานตัว ระบบรักษา 
ความปลอดภัย ไม่เป็นมาตรฐาน การคัดแยกผู้บาดเจ็บยังไม่ชัดเจน จ�านวนผู้บาดเจ็บหนัก ปานกลาง เบา ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   
มี 3 คน ควรเพิ่มเป็นทีมละ 4 คน การฝึกยังไม่เสมือนจริง เนื่องจากช่วงการฝึกมีผู้ป่วยลุกขึ้นขณะอยู่ในเปล
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต	10	ล�ำปำง	(ภัยแผ่นดินไหว)

แผ่นดนิไหว	เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีส่่งแรงส่ันสะเทอืน และมผีลกระทบไปในบริเวณกว้าง ไม่เฉพาะบรเิวณที่

เป็นศนูย์กลางการเกดิแผ่นดนิไหวเท่านัน้ แต่หากเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทีส่ามารถส่งแรงสัน่สะเทอืนไปได้หลายพนักโิลเมตร 

ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ท�าให้เราได้รับรู้ถึงความสูญเสียเป็นอย่างมาก  

ซ่ึงแผ่นดินไหวยังเป็นสาเหตุในการเกิดภัยและความเสียหายอื่น ๆ เช่น อาคารถล่ม หรือเพลิงไหม้ เป็นต้น ศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล�าปาง ได้ตระหนักเห็นความส�าคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

จึงได้จัดท�าโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปี พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีการบูรณาการ

ร่วมกบักองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม่ หน่วยทหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล มลูนธิ ิและ

องค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่

วัตถุประสงค์กำรฝึก

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประสานงาน ในการสนับสนุน เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

2. เพื่อเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติทั้งภาคส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรมูลนิธิต่าง ๆ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานทั้งด้านกู้ภัยกู้ชีพ

4. เพื่อปลูกฝัง สร้างความตระหนักและการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

กิจกรรมกำรฝึก

1. จัดประชุมเบื้องต้นหารือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปี 2559  

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ ปภ. เขต 10 ล�าปาง 

2. จัดประชุมคณะกรรมการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปี 2559 

“การฝึกการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว” (EQ-Res 2016) วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส�านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

3. ประชุมเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด 

ประจ�าปี 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

4. ประชมุเตรยีมความพร้อมเจ้าหน้าทีก่่อนการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั วันที ่17 มนีาคม 2559 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล�าปาง 

5. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เมือ่วันที ่23 มนีาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 

ภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า อ�าเภอเมืองเชียงใหม่

6. การฝึกภาคสนาม (Drill) เมือ่วันที ่25 มนีาคม 2559 ณ อาคารศนูย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปป้ิงเซน็เตอร์ 

(MAYA lifestyle shopping Center) ถนนห้วยแก้ว ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถำนกำรณ์สมมุติ
วันท่ี 25 มีนาคม 2559 เวลา 05.45 น. สถานีวัดแรงสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 7  

ความลกึ 10 กม. มจุีดศนูย์กลางอยูท่ี่อ�าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ และสถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดัเชียงใหม่ ประชาสมัพนัธ์

จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศข่าวแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และเฝ้าระวังการเกิดอาฟเตอร์ช๊อกที่จะตามมา 

เวลา 06.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อ�านวยการกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  

(ผอ.กอปภ.ชม.) ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง

เชียงใหม่เกิดทรุดและพังทลายลงมาหลายแห่ง รายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ

เวลา 06.30 น. ผูว่้าราชการจังหวดัเชยีงใหม่/ผูอ้�านวยการจงัหวดั สัง่การให้ออกส�ารวจความเสยีหาย โดยใช้เฮลคิอปเตอร์เข้าปฏบิติัการ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บสาหัสที่ติดค้างบนชั้นดาดฟ้า เนื่องจากหน่วยกู้ภัยอื่น ๆ ยังไม่สามารถเข้าสู่อาคารได้เนื่องจากสาเหตุแรงสั่นสะเทือน

จากอาฟเตอร์ช๊อก และ สั่งการให้ศูนย์ ปภ. เขต 10 ล�าปาง ระดมสรรพก�าลังเข้าให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด 
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1) ชุดกู้ภัยสารเคมี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 12 คน รถกู้ภัยสารเคมี 1 คัน รถเคมีโฟมขนาดใหญ่ 1 คัน ชุดป้องกันสารเคมี 

Level A 2 ชุด Level B 2 ชุด Level C 6 ชุด 

2) ชุดดับเพลิง เจ้าหน้าที่ 5 คน รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมพร้อมหุ่นยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล Luv 60 1 คัน รถดับเพลิง

ขนาด 10,000 ลิตร รถช่วยดับเพลิงชนิดหอน�้า 1 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง 1 คัน 

เวลา 07.00 น. เกิดเหตุอาคารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเกิดการทรุดตัว และพังทลายลงมาบางส่วนมีผู้ประสบภัยจ�านวนหนึ่งติดค้าง 

อยูภ่ายในตวัอาคาร และบนดาดฟ้าของศนูย์การค้า จากการประเมนิจดุเปราะบางของห้าง พบว่าหากเกิดแผ่นดนิไหวในส่วนของผู้ทีก่�าลงัใช้บันไดเลือ่น 

อยู่จะมีสิทธิที่จะได้รับความเสี่ยงมากที่สุด เพราะเป็นจุดเปราะบางและจุดเสี่ยงของห้าง มีการระดมสรรพก�าลังจากทุกหน่วยเข้าพ้ืนที่ เพ่ือให ้

การช่วยเหลือ ต�ารวจเข้ากันพื้นที่ ทีมแพทย์ฉุกเฉินเตรียมตั้งจุดดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทีมกู้ภัยและหน่วยเกี่ยวข้องเข้ารายงานตัว

เวลา 07.15 น. มีผู้บาดเจ็บอยู่ภายในอาคารศูนย์การค้า จ�านวน 15 คน (หัวแตก/แขนหัก/ขาหัก) 

เวลา 08.00 น. มีผู้บาดเจ็บสาหัสบนดาดฟ้า จ�านวน 4 คน มีอาการนอนนิ่ง ไม่รู้สึกตัว แขนขา มีรอยถลอกแดงช�้าหลายจุด ศีรษะ

มีรอยแตกบวมมีเลือดออกมาก ทีมกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือโรยตัวลงมาจากอาคารดาดฟ้าและส่งต่อให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลอาการ จ�านวน 4 คน

สถำนกำรณ์ที่	2	เวลา 08.30 น. เกิดอาฟเตอร์ช๊อกอย่างต่อเนื่อง แรงสั่นสะเทือนท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร มีไฟไหม้เกิดขึ้นที่ชั้น 4  

และเปลวไฟลุกไหม้บริเวณดาดฟ้าชั้น 6 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงจากหน่วยบิน 

ฝนหลวง/ป่าไม้ ให้มาทิ้งน�้าดับเพลิงจนกระทั่งเพลิงสงบลง

เวลา 09.00 น. เกิดกลุ่มควันจ�านวนมากลอยมาจากชั้นใต้ดินของศูนย์การค้า ทราบว่าเป็นสารเคมีบางอย่างซึ่งเก็บอยู่ชั้นใต้ดิน และ

มีเปลวไฟเริ่มลุกลาม กลุ่มควันเริ่มมากขึ้น ๆ ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้หน่วยดับเพลิงเข้าเฉพาะทางประตูด้านหน้าของศูนย์การค้า ศูนย์ ปภ.  

เขต 10 ล�าปาง พร้อมรถต่อต้านวนิาศกรรมเข้าท�าการดดูระบายควนั และระงับเพลงิไหม้จากสารเคม ีสามารถช่วยคนทีต่ดิค้างอยูใ่ต้ดนิออกมาได้ 1 คน 

เวลา 09.45 น. หน่วยงานต่าง ๆ ระดมสรรพก�าลังเข้าระงับเหตุและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาจากอาคารศูนย์การค้าจนหมด 

และสามารถควบคุมเพลิงลุกลามจนสงบได้ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเข้ารายงานการปฏิบัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้บัญชาการเหตุการณ์  

ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่  ปิดสถานการณ์

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เกิดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2. เกิดการพัฒนาทักษะ พื้นฐานในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่ม

3. เกิดการบูรณาการการท�างานตั้งแต่ระดับพื้นที่ถึงระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

4. ประชาชนเกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงภัยจากแผ่นดินไหว

กำรประเมินผลกำรฝึก

1. เส้นทางการเข้าที่จอดรถกู้ชีพของหน่วยแพทย์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากจอดรถกู้ภัยขนาดใหญ่   

2. การอพยพประชาชนในศูนย์การค้าเมญ่า ระบบการอพยพยังไม่ถูกต้อง และไม่สมจริง

3. ภาพการระดมสรรพก�าลังยงัไม่ชัดเจน จดุระดมพล และทรัพยากรแยกจากกันเนือ่งจากเป็นพ้ืนทีใ่จกลางเมือง 

และทางแยกที่อยู่ใกล้ห้างเป็นทางแยกวิกฤติ มีรถว่ิงตลอดเวลา จ�าเป็นต้องมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และ 

หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว 

4. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ควรมกีารน�าระบบบญัชาการเหตกุารณ์ (Incident Command  

System : ICS) มาใช้ให้เต็มรูปแบบ คือ มีครบทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่าง ๆ จึงควรจัดท�าแผนเผชิญเหตุไว้ เพื่อใช้เป็น

แนวทางการปฏิบัติงานตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดให้มีการฝึกทบทวนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานอยู่เสมอ จะท�าให้

หน่วยปฏิบัติมีความเข้าใจ และสามารถล�าดับขั้นตอนในการท�างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ระดับการประเมิน อยู่ในระดับดี

5. การฝึกภาคสนาม (Drill) มกีารจดัตัง้ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ การรายงานตวัต่อผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ของ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วย มีการมอบหมายหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีการแบ่ง Zone การปฏิบัติงานในเรื่องของสารเคมี 

เป็น Hot Zone, Warm Zone, และ Cold Zone มกีารประเมนิสภาพอากาศ ส�าหรับการส่ือสารสามารถส่ือสารเชือ่มโยงข้อมลู 

กบัทางส่วนกลางได้เป็นอย่างด ีและสามารถสัง่การจากกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลางได้ ระดบัการประเมนิ 

อยู่ในระดับดีมาก
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	15	เชียงรำย	
ร่วมกับกองบัญชำกำรกองทัพไทย	(ภัยแผ่นดินไหว	อำคำรถล่ม)

ภยัแผ่นดนิไหว	เป็นภยัธรรมชาตทิีก่่อให้เกิดความเสยีหายได้อย่างรนุแรง การศกึษาความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งแผ่นดนิไหว 

ท�าให้ทราบถึงธรรมชาติของสาเหตุการเกิดตลอดจนลักษณะความรุนแรงของภัยแผ่นดินไหวที่สามารถส่งผลกระทบได้กว้างไกล 

ลักษณะของแหล่งก�าเนิดแผ่นดินไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถิติแผ่นดินไหวในอดีตและผลการตรวจวัดด้วยเครือข่าย

สถานตีรวจแผ่นดนิไหวในปัจจบุนั ท�าให้ทราบว่าประเทศไทยมไิด้ปลอดภยัจากภยัแผ่นดนิไหว การวางแผนมาตรการป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภัยภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน            

กรณีศึกษาจากสถานการณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่อ�าเภอพาน อ�าเภอแม่ลาว อ�าเภอ

แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.68 องศาเหนือ ลองติจูด 99.69 องศาตะวันออก วัดแรงสั่นสะเทือนได้

ขนาด 6.3 ลึกจากผิวดิน 7 กิโลเมตร ท�าให้เกิดแรงสั่นสะเทือนตามมา (aftershock) อีกไม่น้อยกว่า 700 ครั้ง แรงสั่นสะเทือน 

สร้างความเสียหายให้กับอาคาร บ้านเรือน วัด โรงเรียน ตลอดจนทรัพย์สินของภาครัฐและประชาชนเป็นวงกว้าง หน่วยงาน 

ทุกภาคส่วนต้องระดมทรัพยากรทุกชนิด เข้าให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน กรมอุตุนิยมวิทยาจึงเริ่มพัฒนา

ระบบตรวจวดัความส่ันสะเทอืนของประเทศไทยให้มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ และมีมาตรฐานขึน้ เพือ่รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานทีจ่�าเป็น

ส�าหรับงานวิศวกรรม ธรณีวิทยา งานวางแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นดินและงานวิจัยอื่นๆ อีกทั้งมีกิจกรรมแผนงาน นโยบาย

ด้านแผ่นดินไหว เพื่อส่งเสริมและจัดการแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้ด�าเนินการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกันของทุกภาคส่วน มีการสนธิก�าลังร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย มณฑลทหารบก

ที่ 38 (มทบ.38) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 (นพค.31) กรมการทหารพรานที่ 32 (ทพ.32) ส�านักงานพัฒนาภาค 3 (สนภ.3) 

กองพันทหารม้าที่ 10 กองพันทหารม้าที่ 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล องค์กรภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพด้านกู้ชีพกู้ภัย เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและแนวทางในการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์
1. ประเมินและทดสอบความพร้อมของแผนฉุกเฉินและการตอบโต้ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ประเมิน 

ความพร้อมของแผนท�าให้ทราบถึงจุดบกพร่องของแผนทีมี่อยู ่ตลอดจนศกัยภาพในการปฏบิติัการตามแผน ทัง้ในด้านการจดัการ

ต่อสถานการณ์ และการจัดการทรัพยากร 

2. ซักซ้อมบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ การประสานการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและ 

มีความเข้าใจในหลักการ และวิธีการด�าเนินการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. เปิดโอกาสและส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ท�างาน และประสานความร่วมมือระหว่างกันในเชิง 

การบูรณาการ ทั้งการตัดสินใจ และการปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติตามแผนมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับ

จังหวัด และระดับอ�าเภอ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมกำรฝึก

1. ประชมุคณะกรรมกำรฝึกกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั	ระดบักลุม่จงัหวดั ศนูย์ป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 15 เชียงราย เพื่อชี้แจง ซักซ้อม ท�าความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. และครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

พระเจ้าสุริยะพงษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

2. ปรับพื้นฐำนผู้รับกำรฝึกให้ควำมรู้ประชำชน ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.   ณ เทศบาล

เมืองน่าน อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
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3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร	 และกำรฝึกบนโต๊ะ	 (Table	 TopExercise	 :	 TTX) วันที่ 12 มีนาคม 2559  

เวลา 13.30 น. ณ เทศบาลเมืองน่าน อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ชี้แจงวัตถุประสงค์และสถานการณ์ฝึกระดับ 3

4. กำรฝึกปฏิบัติ	 (Drill) เป็นการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานขนาดเล็กระดับพ้ืนที่ โดยเน้นการเผชิญเหตุของ 

เจ้าหน้าที่ภาคสนามเฉพาะด้าน ณ พื้นที่อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน  

4.1 สถานการณ์แผ่นดินไหว อาคารถล่ม (ภาคเช้า) วันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนวรนคร อ�าเภอปัว  

จังหวัดน่าน และจัดตั้งกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ ณ เทศบาลต�าบลปัว อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน

4.2 สถานการณ์คันอ่างเก็บน�้าห้วยแฮด อ�าเภอภูเพียง พังน�้าซัดหมู่บ้าน (ภาคบ่าย) วันที่ 13 มีนาคม 2559 

และยกระดับเป็นกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า ณ โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ต�าบลฝายแก้ว 

อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

5. กำรฝึกเต็มรูปแบบ	 (Full	 Scale	 Execise) เป็นการฝึกที่มีความสลับซับซ้อน มีขั้นตอนการเตรียมการ

และการใช้ทรัพยากรมากที่สุดเมื่อเทียบกับการฝึกรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานในหลาย 

ระดับ โดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและบุคลากรเพื่อเผชิญเหตุ ตั้งแต่การประสานข้อมูล การสนับสนุนทรัพยากรของ 

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ จนถึงการเชื่อมโยงและการสั่งการจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 

ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภาคสนาม

5.1 สถานการณ์แผ่นดนิไหว อาคารถล่ม (ภาคเช้า) โรงเรียนวรนคร อ�าเภอปัว จงัหวัดน่าน วันที ่14 มนีาคม 

2559 (เริม่สถานการณ์) และตัง้กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ�าเภอ ณ เทศบาลต�าบลปัว อ�าเภอปัว จงัหวดัน่าน

5.2 สถานการณ์คันอ่างเก็บน�้าห้วยแฮด อ�าเภอภูเพียง เกิดพัง น�้าซัดหมู่บ้าน (ภาคบ่าย) วันที่ 14 มีนาคม 

2559 และยกระดบัเป็นกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตส่ิวนหน้า ณ โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ต�าบลฝายแก้ว 

อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

6. ประชมุประเมินกำรฝึก	(After	Action	Review	:	AAR) รบัฟังความเหน็เมือ่เสรจ็การฝึก (Hot Wash) วนัที่ 

14 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ต�าบล 

ฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวดัน่าน ผู้บญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิได้เชญิประชมุสรปุผลการด�าเนนิงานการฝึก

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบักลุม่จงัหวัด ของศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ประจ�าปี 2559 

สถำนกำรณ์สมมุติ
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 10.45 น. เกิดแผ่นดินไหวมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอ�าเภอปัว จังหวัดน่าน ศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.7 ลึกจากระดับ ผิวดินประมาณ 12 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนสร้างความเสียหายให้อาคารบ้านเรือน เป็นบริเวณกว้าง ทั้ง 

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดน่าน พะเยา แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ ล�าปาง ล�าพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลา 12.20 น. เกดิ aftershock รนุแรงหลายคร้ัง จงัหวดัน่าน อาคารบ้านเรือนได้รับความเสยีหายแตกร้าว พังทรุดตวัเป็นจ�านวนมาก  

ได้รับความเสียหายหนัก 3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอปัว อ�าเภอเมืองน่าน และอ�าเภอภูเพียง ถนนหลายสายถูกตัดขาด เนื่องจากมีเสาไฟฟ้าหักโค่นล้ม 

สะพานช�ารุดทรุดตัวเสียหายหลายแห่ง อีกทั้งเกิดเพลิงไหม้จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และคนติดอยู่ในซากอาคารประมาณ 325 คน

เวลา 12.40 น. ผูว่้าราชการจงัหวดัน่าน สัง่การให้จดัตัง้ศูนย์บญัชาการเหตกุารณ์จงัหวดัน่าน และรายงานผูบ้งัคบับญัชา พร้อมร้องขอ

ความช่วยเหลือจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ แจ้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นส�ารวจจ�านวนผู้สูญหาย และให้อพยพออกจากอาคารที่ได้รับความเสียหายไปอยู่ในที่ปลอดภัย 

ผู้ว่าราชการจังหวดัน่าน ผู้อ�านวยการจงัหวดัในฐานะผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ได้สัง่การส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั

น่านและอ�าเภอประสาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพื้นที่ จัดทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค้นหาผู้ติดอยู่ในอาคารบ้านเรือนอย่างเร่งด่วน

เวลา 13.30 น. รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิส่ังการให้อธบิดกีรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อ�านวยการกลางจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เวลา 14.20 น. อธบิดีกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ผูอ้�านวยการกลาง สั่งการให้ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15  

เชียงราย จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า ณ โรงเรียนฝายแก้ว ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
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และให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล�าปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก และศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 8 ก�าแพงเพชร ระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่ และประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหาร และหน่วยงานทุกภาคส่วน และรายงาน 

ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ   

เวลา 14.30 น. อ�าเภอภเูพยีง แจ้งว่า คนัอ่างเกบ็น�า้พัง ท�าให้เกดิสถานการณ์น�า้ซดัเข้าท่วมหมูบ้่าน เกิดความเสยีหาย ชาวบ้านสญูหาย

ไปพร้อมกระแสน�้า จ�านวน 35 คน ทั้ง 3 อ�าเภอได้รับความเดือดร้อนจากกระแสไฟฟ้าดับ ระบบการติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ

ทกุระบบไม่สามารถใช้การได้ จากการรายงานมผีูไ้ด้รบัการบาดเจบ็ จ�านวน 1,659 คน ประชาชนไร้ท่ีพักอาศัย 3,735 ครัวเรือน จ�านวน 18,678 คน  

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตส่ิวนหน้า จดัตัง้ศนูย์พักพงิและโรงพยาบาลสนาม  ณ โรงเรยีนฝายแก้ว ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอ

ภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัย

วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า ณ โรงเรียน 

บ้านฝายแก้ว ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพยีง จังหวัดน่าน ส่วนราชการทกุภาคส่วน เอกชน ภาคเีครือข่ายเข้ารายงานตวัต่อผูบ้ญัชาการกองบญัชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

เวลา 09.15 น. ได้เกิดเหตุอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตึกแถว) 2 ชั้น 5 คูหา พังถล่มได้รับความเสียหายในพื้นที่อ�าเภอเชียงกลาง 

จังหวัดน่าน พิกัด PB 957338 และได้รับรายงานเพิ่มเติม มีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บอยู่ภายนอกอาคาร 4 คน

เวลา 10.15 น. ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แถลงข่าวครั้งที่ 1 ณ  กองบัญชาการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เวลา 13.15 น. คันอ่างเก็บน�้าห้วยแฮดได้พังทลาย และมีผู้ประสบภัยติดค้างอยู่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน�้า ประมาณ 70 คน และ 

มีดินทลายลงทับเส้นทางถนนหมายเลข 1168 บริเวณปากทางเข้าอ่างเก็บน�้าห้วยแฮด อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปิดการสัญจร ท�าให้ไม่สามารถ

เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้

เวลา 14.00 น. กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตส่ิวนหน้าได้รับรายงาน สะพานในพ้ืนท่ีอ�าเภอท่าวงัผา จงัหวัด

น่าน ทั้ง 3 แห่ง ได้รับความเสียหายหนัก (สะพานแห่งที่ 1 พิกัด PB904155 สะพานแห่งที่ 2 พิกัด PB899134 และสะพานที่ 3 PB896125) ท�าให้

ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านตะวันตกของแม่น�้าน่านได้ 

เวลา 14.15 น. ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแถลงข่าว ครั้งที่ 2 ณ กองบัญชาการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานสถานการณ์ จ�านวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้ติดอยู่ในอาคาร การช่วยเหลือ การร้องขอ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 

การดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การกู้ชีพกู้ภัย อาหาร น�้าดื่ม ยารักษาโรค ถุงยังชีพ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักพิง 

การเปิดเส้นทางถนนในการสัญจร และการแก้ปัญหาไฟฟ้า โทรศัพท์ น�้าประปา เป็นต้น

กำรประเมินตนเอง

1. เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ หลักการและวิธีการในการปฏิบัติตาม

แผนเผชิญเหตุ/แผนปฏิบัติการ

2. หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันในเชิงบูรณาการ ส่งผลให้การปฏิบัติการ

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินส่วนกลำง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้สนับสนุนบุคลากรและเคร่ืองมือในการเข้าร่วมการฝึกการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปี 2559 ส่งผลให้การปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. นายธนะ พรหมดวง ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เป็นผู้แทน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และร่วมเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

2. นายชมุพล  พิชญชัย ผู้เชีย่วชาญดา้นการจัดการสาธารณภยั รว่มเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน

3. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ได้สนบัสนนุการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกล ผ่านระบบ 

web conference  
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ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานต่าง ๆ มีแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเมือ่เกดิสาธารณภยั ได้น�าแผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานมาใช้ในการแก้ปัญหา จึงต้องจัดให้มีการฝึกฯ และบูรณาการแผนร่วมกันระหว่าง 

หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

2. การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ระดบักลุ่มจงัหวัด บางคร้ังมกีารฝึกในจงัหวัดทีไ่ม่ใช่พืน้ทีต่ัง้ของ

ศนูย์ ปภ.เขต ต้องมีการน�าบคุลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรกล ไปปฏบิตังิานพืน้ทีก่ารฝึกฯ ท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 

เพิ่มมากขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับความเป็นจริงในสภาวะปัจจุบัน

3. หน่วยงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีบทบาทและภารกิจในการให้การสนับสนุน และ

ช่วยเหลอืหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานภาคเอกชน และช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ  ควรมส่ีวนร่วมในการฝึก เพ่ือให้ค�าปรกึษา/

แนะน�า ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	16	ชัยนำท	
(แผ่นดินไหว/น�้ำไหลหลำก/ดินโคลนถล่ม/สำรเคมีรั่วไหล)

แผ่นดนิไหว/น�ำ้ไหลหลำก/ดนิโคลนถล่ม/สำรเคมีรัว่ไหล ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เขต 16 ชยันาท 

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และ

จังหวัดอ่างทอง ได้ท�าการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 2559 โดยค�านึงถึงภัย

ทีม่คีวามร้ายแรงเกนิขดีความสามารถระดบัจงัหวดั ต้องมกีารบรูณาการการท�างานร่วมกันในกลุ่มจงัหวัดให้มคีวามสอดคล้องกนั  

และมุ่งเน้นการฝึกบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้คัดเลือกและด�าเนินการฝึก (กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่

เหตุแผ่นดินไหว/น�้าไหลหลาก/ดินโคลนถล่ม/สารเคมีร่ัวไหล) โดยให้มีการด�าเนินการฝึกเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การฝึกบนโต๊ะ 

(Table Top Exercise) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) และการฝึกปฏิบัติ (Drill) ความรุนแรงของภัยระดับ 3  

จ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท และจังหวัดข้างเคียง เพื่อการ 

บูรณาการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย 

วัตถุประสงค์	

1. เพื่อขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในยุทธศาสตร์ด้านการลด 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย และบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

2. เพือ่บรูณาการความร่วมมอืทัง้ด้านเครือ่งมอือปุกรณ์ทรพัยากรบคุคล การตดิต่อประสานงานและการสือ่สาร 

ในภาวะฉุกเฉิน ระหว่างทหาร พลเรือน อาสาสมัคร และมูลนิธิต่าง ๆ 

3. เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ และแนวทางปฏิบัติในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

4. เพื่อก�าหนดแนวทางปฏิบัติ และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

กิจกรรมกำรฝึก

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เป็นการฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์ในขั้นตอนของกระบวนการ check in  

การจัดพื้นที่ระดมทรัพยากร การจัดการที่พัก อาหาร และสรุปสถานการณ์ (Briefings) ชี้แจงท�าความเข้าใจภาพรวม และ

วัตถุประสงค์ของการฝึก

วนัที ่4 มถินุายน 2559 การบรรยาย/สาธิต/ฝึกขัน้ต้นในการปฏบิติัตามระบบบญัชาการเหตกุารณ์ ฝึกทบทวน

ทักษะการปฏิบัติของชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ERT ในภารกิจการฝึกที่ลพบุรี

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 การฝึกจัดการสาธารณภัยในภาคปฏิบัติของทุกภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฐาน ที่พัก จุดระดมทรัพยากร พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่เหตุการณ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 การฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน 2559 และฝึกกระบวนการถอนก�าลัง 

(Demobilization) และการ Check Out

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

6-10 มิถุนายน 2559 ณ กองพลทหารปืนใหญ่ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย การฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์ และ

การฝึกปฏิบัติงานของชุดสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (ส�าหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก)

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นการฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์ในขั้นตอนของกระบวนการ 

check in การจัดพื้นที่ระดมทรัพยากร การจัดการที่พัก อาหาร และการสรุปสถานการณ์ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ชี้แจงท�าความเข้าใจภาพรวม และวัตถุประสงค์ของการฝึก ประชุมร่วมกับผู้รับการฝึก 

ผู้ควบคุมการฝึก กองอ�านวยการจัดการฝึก การบรรยาย/สาธิต/ฝึกขั้นต้นในการปฏิบัติตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ท�าความ

รู้จักกับทรัพยากรของแต่ละหน่วย ให้ผู้ควบคุมตรวจสอบความพร้อมของสถานีฝึก และตรวจสอบตารางประสานสอดคล้องของ

แต่ละภารกิจ
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วนัที ่8-9 มถินุายน 2559 การฝึกจัดการสาธารณภยัในภาคปฏบัิตขิองทกุภารกจิตามระบบบญัชาการเหตกุารณ์

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. แสดงศักยภาพของทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยของ

หน่วยต่าง ๆ สาธิตความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมของหน่วยภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์

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

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

(Demobilization) และการ Check Out

กำรฝึกภำคสนำม ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติเชิงสาธิต (Demonstration Drill) สถานีอาคารถล่มและทางสูง 

(ลพบุรี) สถานีกู้ภัยทางน�้า และสถานีสารเคมี (ลพบุรี และชัยนาท) จุดเด่นของงานเป็นการฝึกปฏิบัติ (Drill) ภาคสนาม ภายใต ้

สถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว และก่อให้เกิดน�้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม โดยมีการสนธิก�าลังเพื่อการปฏิบัติการร่วม 

หลายหน่วย ระหว่างพลเรือน-ทหาร ในการช่วยเหลือเร่งด่วนและการบรรเทาทุกข์ โดยจ�าลองพ้ืนที่ภายในกองบิน 2 ลพบุรี 

เป็นสถานทีฝึ่กปฏบิตักิารตามขอบเขตภารกิจในการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ  การสถาปนา

ระบบสื่อสาร การกอบกู้ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค การปฏิบัติงานของหน่วยเผชิญเหตุ และหน่วยบรรเทาทุกข์  

การค้นหา กู้ภัยกู้ชีพ การแพทย์ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และการปฏิบัติการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว 

สถำนกำรณ์สมมุติ
เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ศูนย์กลางบริเวณรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ โดยมีความลึกประมาณ 8 กิโลเมตร สามารถรับรู้การสั่นไหว

ได้ทั่วถึงทั้งภาคกลาง และตึกสูงในกรุงเทพมหานคร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) และส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออก
ประกาศคาดการณ์การเกิด After Shock จากสถานการณ์เบื้องต้นส่งผลกระทบให้จังหวัดลพบุรี ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างอ่างเก็บน�้า 
ซับเหลก็เกดิรอยร้าวขนาดใหญ่ สิง่สาธารณปูโภค ไฟฟ้า การสือ่สาร และเส้นทางคมนาคมได้รบัความเสยีหาย บางส่วนไม่สามารถใช้การได้ อาคารและ 
สิง่ก่อสร้างหลายแห่งพงัเสียหาย ประชาชนเกดิความตืน่ตระหนกและสบัสนกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ และมกีารแพร่กระจายข่าวในเครือข่ายโลกออนไลน์ 
ซึ่งมีหลายสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในอดีต ท�าให้ตื่นตระหนกมากยิ่งขึ้นไปอีก

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่มจังหวัดลพบุรี ขณะนี้ก�าลังด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทุกพื้นที่อย่างทันท่วงที จึงร้องขอรับการสนับสนุน
จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการ และปรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แผ่นดินไหวและ

อาคารถล่มจังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดลพบุรี

ภำรกิจที่มอบหน่วยงำนเข้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกสถำนกำรณ์ภัยต่ำง	ๆ	ดังนี้

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

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มาเข้าค่ายและท�ากิจกรรมอยู่ในอาคารไม่สามารถลงมาได้ติดค้างอยู่ในอาคาร 

มีผู้ติดค้างไม่ทราบจ�านวน 2 สถานีอาคารถล่ม

2. อาคารเรียนอยู่ระหว่างก่อสร้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับผลกระทบถล่มเสียหายโดยสิ้นเชิง  

คนงานก่อสร้างติดค้างในอาคารไม่ทราบจ�านวน

3. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีในพื้นที่ต�าบลดีลัง อ�าเภอพัฒนานิคม มีสารเคมีรั่วไหล ท�าให้พนักงาน 

ได้รับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหล

4. อ่างเกบ็น�า้ซบัเหลก็พงัทลาย เกิดน�า้ไหลหลากดนิโคลนถล่มบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนทีต่�าบลโคกตมู ต�าบล

นิคมสร้างตนเอง และต�าบลป่าตาล มีผู้ประสบภัยจ�านวนมาก

กำรประเมินผล
1. ด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเหตุ (รวดเร็ว/ครบถ้วน/ข้อมูลถูกต้อง) มีการคัดกรอง คัดแยก  

ผู้ประสบภัยตามล�าดับความรุนแรง ณ จุดเกิดเหตุ มีการจัดเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (สถานที่/แพทย์/

พยาบาล/เจ้าหน้าที่/เครื่องมือ) มีการกั้นเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติการในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของ 

หน่วยฉุกเฉิน อยู่ในระดับดีมาก
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2. การประสานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ EMS กับหน่วยกู้ชีพ ระบบการล�าเลียงขนย้ายและการน�าส่ง 

ผูป้ระสบภยั จดุจอดรถพยาบาล จุดน�าส่งข้ึนรถ เส้นทางการเดนิรถพยาบาล การดแูลผูบ้าดเจบ็ของทมีแพทย์พยาบาล ทมีอาสา 

กู้ชีพ (การปฐมพยาบาล/การช่วยฟื้นคืนชีวิต/การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ/การห้ามเลือด/การดามกระดูก) ไม่มีปัญหา 

อุปสรรค สามารถด�าเนินการได้ระดับดีมาก

3. การรับแจ้งเหตุ การประสาน การร้องขอก�าลังสนับสนุน สถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ระบบบัญชาการ

เหตุการณ์ การบัญชาการในแต่ละล�าดับชั้น ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีสัญลักษณ์บ่งบอกชัดเจน การรายงานตัวต่อผู้บัญชาการ

เหตุการณ์เพื่อรอรับการสั่งการ ระดับดีมาก

4. การประเมนิสถานการณ์ ณ จดุเกดิเหต ุ(ความปลอดภัย/ส่ิงจ�าเป็นในการกูภั้ย การวางต�าแหน่งยานพาหนะ อปุกรณ์  

ก�าลังคน การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม) การบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมในการฝึกในภาพรวม การก�าหนด

พื้นที่อันตราย ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย วิธีการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  

รวมทั้งก�าลังพล ทีมแพทย์พยาบาล กู้ชีพ ฯลฯ สามารถปฏิบัติงานได้ ระดับดีมาก

5. การฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ จัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวก เครื่องอุปโภคบริโภค ที่พัก

ชัว่คราวอยูอ่าศยั การจดัท�าทะเบยีนผูป้ระสบภัย การจดัเจ้าหน้าทีด่แูลความปลอดภยัและการอ�านวยความสะดวก การวางแผน

การให้ความช่วยเหลือ ระดับดีมาก

6. การฟื้นฟูโครงสร้างฟื้นฐาน (การส�ารวจความเสียหาย การวางแผนฟื้นฟู และสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ) ระบบ

การติดต่อสื่อสาร รูปแบบการติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร เครือข่ายหลัก เครือข่ายส�ารอง ความสามารถในการจัด

ช่องทางการสื่อสารที่ส�าคัญต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รับส่งข่าวสารข้อมูลในภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อยู่ในระดับดีมาก

7. การประสานการปฏิบัติในการส่งข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงาน และเครือข่ายต่าง ๆ การแจ้งเตือนภัยเป็นไป 

อย่างราบรื่น รวดเร็ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ในระดับดีมาก   

8. การวางแผนการอพยพออกจากพ้ืนที่ประสบภัย และการอพยพผู้ประสบภัยกลับเข้าพ้ืนที่ การก�าหนดเส้นทาง

อพยพ การจัดเตรียมก�าลังพล และผู้น�าการอพยพ เครื่องมือ  อุปกรณ์  ยานพาหนะ สถานที่รองรับการอพยพ กระบวนการ 

ลงทะเบียนผู้อพยพ มีความเป็นระเบียบตามหลักเกณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก

9. การจัดระเบียบการจราจร การควบคุมฝูงชน การป้องกันอุบัติเหตุซ�้าซ้อน การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนบริเวณที่เกิดภัย อยู่ในระดับดีมาก

10. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน 

ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่การฝึกได้ทราบก่อน และประชาสัมพันธ ์

อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความตื่นตระหนก อยู่ในระดับดีมาก

11. การประชาสัมพันธ์หรือแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

(เทคนิค/การสรุปประเด็น) การจัดสถานท่ีแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน 

เอกสาร และโปสเตอร์เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ อยู่ใน

ระดับดีมาก

12. การจัดนิทรรศการ การเชิญหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน มาสาธิตให้ความรู้ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน

ภัยต่าง ๆ อยู่ในระดับดีมาก
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	11	สุรำษฎร์ธำนี	
(อุบัติภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย)

อุบัติภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย ปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบัน 

มีการผลิต และน�าเข้าสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เพื่อจ�าหน่ายและใช้งานในระบบอุตสาหกรรมจ�านวนมาก

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกจังหวัดชุมพรเป็นพ้ืนที่การฝึกการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านอุบัติภัยทางถนนจากการขนส่งสารเคมีและ

วัตถุอันตราย (กรณีรถบรรทุกสารเคมีอุตสาหกรรมห้องเย็นชนกับรถยนต์โดยสารประจ�าทาง) ณ สี่แยกปฐมพร อ�าเภอเมือง

ชมุพร จงัหวดัชมุพร เพือ่เพิม่พนูทกัษะให้แก่บุคลากรทีป่ฏิบติังานด้านสาธารณภัย ประกอบด้วย ส่วนราชการ ทหาร ต�ารวจ ภาค

เอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร เครือข่ายต่าง ๆ และภาคประชาชน ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด อ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างศักยภาพของ 

เจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ การติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการรับมืออุบัติภัยจากสารเคมีและ

วัตถุอันตราย

2. เพื่อทดสอบระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ณ ที่เกิดเหตุ

3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กิจกรรมกำรฝึก
1. ประชุมคณะท�างานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อ�าเภอเมืองชุมพร จังหวัด

ชุมพร เพื่อมอบหมายภารกิจแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ประชมุคณะกรรมการและคณะท�างานด�าเนนิการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัระดบักลุม่จงัหวดั 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านอบุตัภัิยจากสารเคมแีละวัตถอุนัตราย (กรณรีถบรรทกุสารเคมอีตุสาหกรรมห้องเยน็ชนกบั 

รถโดยสารประจ�าทาง) เตรียมความพร้อม และแบ่งมอบภารกิจ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 

เกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อ�าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

3. การฝึกเชงิอภปิราย โดยใช้รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ในวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมไข่มุก – ไพลิน โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ถนนท่าตะเภา ต�าบลท่าตะเภา อ�าเภอ

เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีการบรรยาย เรื่อง สารเคมี/วัตถุอันตราย และการขนส่งวัตถุอันตราย การจัดการเหตุฉุกเฉินจาก 

วตัถอุนัตราย และการฝึกบทบาทสถานการณ์สมมตุใินทีบั่งคบัการของหน่วยปฏบิตัติอบโต้สถานการณ์ เพือ่ทดสอบการวางแผน 

การอ�านวยการ และการบัญชาการเหตุการณ์

4. การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Drill) โดยก�าหนดสถานการณ์สมมุติ เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมี

อุตสาหกรรมห้องเย็นชนกับรถโดยสารประจ�าทาง ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ บริเวณสี่แยก

ปฐมพร อ�าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการฝึก จ�านวน 40 หน่วยงาน และมีนักท่องเที่ยว ประชาชน 

พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วม ประมาณ 250 คน 

สถำนกำรณ์สมมุติ
เวลา 09.00 น. เกิดเหตุบนถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41 บริเวณสี่แยกปฐมพร (ขาล่องใต้) สาเหตุจากรถจักรยานยนต์ 

ตัดหน้ากระชั้นชิด รถบรรทุกสารเคมีหักหลบท�าให้เสียหลักลงข้างทางชนกับหลักกิโลเมตรหรือเสาสะพานยกระดับรถบรรทุกน�้ามัน ซึ่งขับตามมา

เบรกกะทันหัน ท�าให้รถบัสพลิกคว�่า เครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่เข้าช่วยเหลือและแจ้ง ทต.วังไผ่ เจ้าของพื้นที่ทราบ นายก ทต.วังไผ่สั่งการให้น�า 
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รถดบัเพลงิ/รถน�า้/อปพร.ในสงักดั ออกปฏบิตักิาร พร้อมกัน้เขตพ้ืนท่ีตามระยะท่ีปลอดภัย (Zoning) เหนือลม/อ�านวยการจราจร โดย สภ.เมอืงชมุพร 

ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191/1669/1784 และประสานเครือข่ายกู้ภัยกู้ชีพ มูลนิธิฯ ออกปฏิบัติการ สอบถามทราบข้อมูลสารเคมีเป็นรูปหัวกะโหลก/เลข 2  

ซึ่งสารแอมโมเนียเป็นก๊าซพิษ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน จ�านวน 35,000 ลิตร และรถบรรทุกน�้ามันดีเซล เลข 1202 นายกเทศมนตรีต�าบลวังไผ่ ประเมิน

สถานการณ์ เกินขีดความสามารถ จึงแจ้งขอรับการสนับสนุนทรัพยากรกู้ชีพกู้ภัย อพยพประชาชน และสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 

เทศบาลต�าบลวังไผ่และรายงานนายอ�าเภอเมืองชุมพรทราบ

เวลา 10.00 น. นายอ�าเภอเมืองชุมพรได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอเมืองชุมพร และขอรับการสนับสนุนจาก 

หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ อพยพประชาชนไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย มีกลิ่นแอมโมเนียร่ัวไหล และน�้ามันหกร่ัวไหล พบผู้บาดเจ็บจ�านวนมาก  

รถดับเพลิงฉีดน�้าละอองฝอยเพื่อสกัดสารแอมโมเนียแพร่กระจาย ทีมกู้ภัยกู้ชีพคัดกรองผู้บาดเจ็บ และให้การช่วยเหลือทางด้านเหนือลม 

เวลา 10.30 น. นายอ�าเภอเมืองชุมพรลงพื้นที่รับรายงานสถานการณ์ และรับมอบการบัญชาการเหตุการณ์ นายอ�าเภอเมืองได้แจ้ง

ขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมี และรายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

เวลา 10.45 น. จังหวัดชุมพร โดยส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร แจ้งขอรับการสนับสนุนก�าลังพล เครื่องมือ  

วัสดุอุปกรณ์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี โดยได้ติดต่อประสานบริษัทฯ ที่มีทีมกู้ภัยสารเคมีในพื้นที่จังหวัด/ 

จังหวัดข้างเคียง และกรมควบคุมมลพิษ

เวลา 11.00 น. จงัหวดัชมุพร ประกาศภัยในภาวะฉกุเฉนิ (ความรุนแรงระดบั 2) จดัตัง้ศูนย์บญัชาการเหตกุารณ์จงัหวดัชมุพร ประกอบ

ด้วย คณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ�านวยการ และส่วนสนับสนุน  

เวลา 13.00 น. ส่วนปฏิบัติการ หน่วยเผชิญเหตุ และเครือข่ายกู้ภัย และหน่วยกู้ชีพ 1669 ได้ระดมสรรพก�าลังกันควบคุมสถานการณ์

ไว้ได้ระดับหนึ่ง สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ และล�าเลียงผู้บาดเจ็บสาหัสน�าส่งโรงพยาบาล

เวลา 15.00 น. หน่วยปฏิบัติการร่วมกู้ภัย รายงานสถานการณ์ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ศูนย์บัญชาการฯ ว่าได้ท�าการ

ควบคุมสถานการณ์แอมโมเนียรั่วไหลได้แล้ว ท�าให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้ตรวจสอบความเสียหาย และให ้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ทุกหน่วยรายงานผลการปฏิบัติ สรุปสถานการณ์ และผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งยุติ

สถานการณ์ 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. หน่วยงานที่ร่วมการฝึกฯ มีการเตรียมความพร้อม ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ การติดต่อสื่อสาร และบุคลากร 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉิน ได้เข้าร่วมปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น ๆ

2. เกดิความตระหนกั และความร่วมมอืระหว่างเครอืข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจากทัง้ประชาชน

ในพื้นที่ ส่วนราชการ ทหาร ต�ารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรต่าง ๆ 

3. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ใช้เพื่อการสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละส่วนงาน 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีความเป็นเอกภาพ โดยเจ้าหน้าที่จากองค์กร/หน่วยงาน สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีระบบ และ 

รวดเร็ว

ประเมินผลกำรฝึก
ปัญหำและอุปสรรค

1. มีข้อจ�ากัดด้านความร่วมมือจากบุคคลภายนอก

2. ผู ้เข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติ ไม่เข้าใจขั้นตอนและบทบาทตนเอง และขาดความต่อเนื่องในข้ันตอน 

การด�าเนินการฝึกฯ เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่เป็นคนเดียวกัน

3. มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกฯ

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งและผู้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ควรเป็นคนเดียวกัน

2. ควรจัดสรรงบประมาณในการฝึกฯ ให้เพียงพอ และเหมาะสม
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	13	อุบลรำชธำนี	
(อุบัติภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย)

อุบัติภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย	 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

อย่างรวดเร็ว ได้มีการน�าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทั้งทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม มีการน�าเอา

สารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้มากขึ้นเป็นจ�านวนมาก เพ่ือให้ทันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้มี

การขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายของบริษัทเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบก่อให้เกิด

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน และที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

กบัจดุเกดิเหต ุทัง้นี ้เมือ่เกดิอบุตัเิหตขุึน้ในแต่ละคร้ังจะน�ามาซึง่ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพจติใจของประชาชน

เป็นจ�านวนมาก ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าประเทศไทยไปสู่

การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 

และความมั่นคง 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ทีม่กีารน�าเข้าและผลติสารเคมแีละวัตถอัุนตรายปรมิาณมาก และยงัเป็น

เส้นทางการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติภัย 

ทีอ่าจจะเกิดขึน้ ทัง้ในชวีติและทรัพย์สนิของประชาชน และสร้างความรูค้วามเข้าใจในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีใ่นการร่วมกนั 

บริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ท�าให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกการป้องกันและระงับอุบัติภัย 

จากสารเคมีและวัตถุอันตราย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยบูรณาการสนธิก�าลังทั้งองค์กรภาครัฐ  

รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดจนมูลนิธิ และอาสาสมัครต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด 

ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอ�านาจเจริญ

วัตถุประสงค์

1. เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการเตรยีมการป้องกนัและประสานการปฏิบตังิานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง 

ทั้งหน่วยปฏิบัติงานหลักและหน่วยสนับสนุนให้สามารถด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีและ 

วัตถุอันตรายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในระยะ 

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัย และสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยได้

3. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบข้อมูล กลวิธี และการตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยของจังหวัดให้สามารถปฏิบัติได้จริง

4. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดให้มีความรู้ 

ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมกำรฝึก

1. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะท�างานฯ และมอบหมายภารกิจ

หน้าท่ีการฝึกการป้องกันและระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 

2. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. การอบรมให้ความรู้ จัดนิทรรศการ และการฝึก

บนโต๊ะ (Table Top Execise) การฝึกภาคสนาม (Drill) และประเมินผลการฝึกฯ ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอ

สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

11.00-12.00 น. การบรรยายวิชาความรู้เบ้ืองต้นก่ียวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย (สารเอทานอล)  

การตอบโต้และการบริหารจัดการ โดยวิทยากรจากส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี 
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11.00-12.00 น. ฝึกปฏบิตักิารภาคสนาม (Drill) การฝึกการป้องกนัและระงบัอุบตัภิยัจากสารเคมแีละวัตถุ

อันตราย ระดับกลุ่มจังหวัด การฝึกเฉพาะหน้าที่ภารกิจของแต่ละหน่วย 

สถำนกำรณ์สมมุติ	
เวลา 14.00 น. รถปิคอัพ รับส่งคนงานก่อสร้างบรรทุกผู้โดยสาร จ�านวน 9 คน เพื่อเดินทางไปท�างานก่อสร้างในอ�าเภอพิบูลมังสาหาร 

โดยใช้เส้นทางอบุลฯ – พบิลูมงัสาหาร เมือ่ถงึบรเิวณหน้า รร.บ้านท่าช้างขบัแซงรถปิคอพั แต่แซงไม่พ้นไปชนปะทะรถบรรทกุสารเคมแีละวตัถอุนัตราย  

ซึ่งบรรทุกสารเอทานอล จ�านวน 40,000 ลิตร ชนเข้ากลางล�าตัวถังของรถบรรทุกสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างแรง ส่งผลให้สารเคมีรั่วไหล 

ปริมาณมาก และมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง

เวลา 14.35 น. มีผู้แจ้ง 191 และ ศูนย์รบัแจ้งเหต ุ1669 สถานตี�ารวจภธูรสว่างวรีะวงศ์ออกตรวจสอบพืน้ที ่ได้ปิดกัน้จราจรห้ามรถว่ิงผ่าน

ท่ีเกิดเหตุเน่ืองจากมสีารเคมรีัว่ไหล และฟุ้งกระจายออกมาบรเิวณผวิถนน ศนูย์รับแจ้งเหตุ 1669 แจ้งกูชี้พ ทต.ท่าช้าง ออกปฏบิตัหิน้าที ่โดยสนับสนนุ

รถกู้ชีพเพิ่มเติมน�าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล พบผู้บาดเจ็บ 10 คน จ�านวนนี้มีอาการสาหัส 4 คน ขาขวาหักสองท่อน 1 คน แขนขวาหักและขาขวาหัก  

1 คน สมองได้รับการกระทบกระเทือน 2 คน ซึ่งคนขับสมองได้รับการกระทบกระเทือนและขาขวาหัก ศีรษะแตกเล็กน้อย 3 คน ขาขวาถลอก 2 คน  

ผู้อ�านวยการท้องถ่ินได้ประเมินสถานการณ์แล้วเกินความสามารถ จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และเคร่ืองมืออุปกรณ์เพิ่มเติมจาก 

นายอ�าเภอสว่างวีระวงศ์ และร้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจากส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาค 12 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 รพ.สรรพสิทธิฯ (ศูนย์เชี่ยวชาญด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย) 

และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ณ ทต.ท่าช้าง บริเวณด้านข้างประตูทางออกของโรงเรียนบ้านท่าช้าง ซึ่งอยู่เหนือลม

14.45 น. ผู้อ�านวยการท้องถิ่นส่ังการให้เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาล

วารินช�าราบ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ 

15.05 น. นายอ�าเภอสว่างวีระวงศ์เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ ผู้อ�านวยการท้องถิ่นเข้ารายงานสถานการณ์ นายอ�าเภอสั่งการให้น�า 

รถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าท่ีเข้าระงับเหตุ โดยฉีดน�้าเป็นละอองเพ่ือลดอุณหภูมิพร้อมประสานท้องถิ่นข้างเคียงเข้าระงับเหตุ นายอ�าเภอได้รายงาน

สถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทราบ เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมาถึงได้ท�าการตรวจพิสูจน์ ทราบว่าเป็นสารเอทานอล UN1170 

พร้อมสั่งกั้นเขตปฏิบัติงาน Hot Zone 150 เมตร Warm Zone 300 เมตร และ Cold Zone 500 เมตร

15.15 น. นายอ�าเภอสว่างวรีะวงศ์ ผูอ้�านวยการอ�าเภอ รบัรายงานว่า มนีกัเรยีนโรงเรยีนบ้านท่าช้าง จ�านวน 20 คน เข้ามามงุดเูหตุการณ์ 

โดนไฟลวก จ�านวน 5 คน และส�าลักควัน จ�านวน 15 คน จึงให้เจ้าหน้าที่ รพ.สว่างวีระวงศ์ พร้อมรถพยาบาลเข้าคัดกรองและช่วยเหลือ นายอ�าเภอ

ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอสว่างวีรวงศ์ เพื่อให้สามารถสั่งการ ควบคุม และประสานการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ บริเวณ 

ฝั่งประตูทางออกของโรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้มอบหมาย มทบ.22 และ ตชด.22 อพยพผู้ประสบภัยไปยังวัดกุญชร มอบต�ารวจภูธรจังหวัด ต�ารวจ

ทางหลวง กั้นเขตพร้อมจัดระบบจราจร 

มอบภารกิจให้ กองบิน 21 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และ

เทศบาลนครอุบลราชธานี ดับเพลิงในที่เกิดเหตุ 

ผอ.รพ.สว่างวีระวงศ์ สั่งการให้น�าผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บเล็กน้อยน�าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้อ�านวยการจังหวัด ได้สั่งการให้ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 

อุบลราชธานี ร่วมกับหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประสานหน่วยงานในระดับจังหวัด และจังหวัดข้างเคียง รวบรวม

ก�าลังพล และเครื่องมือให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

นายอ�าเภอสว่างวีระวงศ์ให้อพยพประชาชน และนักเรียนที่อยู่ใต้ลมไปยังที่ปลอดภัย มีจ�านวน 80 คน 

15.25 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ รับทราบรายงานสถานการณ์จากนายอ�าเภอ และหารือหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ในการตอบโต้สถานการณ์ตามล�าดับความส�าคัญเร่งด่วน ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ได้เสนอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้พิจารณายกระดับความรุนแรงภัยเป็นระดับ 3 และได้รายงานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(ผู้อ�านวยการกลาง) ทราบ

ผู้อ�านวยการจังหวัด สั่งการให้กองบิน 21 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติสวมชุดปฏิบัติการด้านสารเคมีเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ผอ.รพ.สว่างวีระวงศ์รายงานยอดผู้ประสบเหตุ และคัดแยกประเภทผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น 

15.35 น. ชุดปฏิบัติการสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ติดค้างจนหมด ทุกหน่วยงานรายงานผลการให้ความช่วยเหลือ 

ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้อ�านวยการจังหวัดสั่งการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานด�าเนินการตรวจสอบสาเหตุ 

การเกิดอบุตัเิหต ุและให้ทมีสขุภาพจติเยยีวยาสภาพจติใจและประสานงานผูบ้าดเจบ็และญาต ิผูว่้าราชการจงัหวดัอุบลราชธานีขอบคุณทุกหน่วยงาน

ที่เข้าร่วมการฝึกฯ และประเมินผลการฝึก
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กำรประเมินผล	

- การฝึกปฏิบติัภาคสนามครัง้นีร้ะดบัท้องถิน่และระดบัอ�าเภอ และมกีารสัง่การตามระบบบญัชาการเหตกุารณ์

ชดัเจน และมแีผนปฏบิตักิารที่สามารถด�าเนินการได้ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรจดัหาอปุกรณ์ในการก้ันเขตจราจร อ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิาน  

เช่น แผงกั้น และกรวยยาง เป็นต้น

- ควรปรับปรุงการก�าหนด Cold Zone Warm Zone และ Hot Zone ให้เหมาะสม

- ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแทนการใช้รหัสวิทยุสื่อสาร เพื่อให้รับทราบความหมายตรงกัน

- ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

- การฝึกเฉพาะหน้าที่มีการฝึกเป็นขั้นตอน เป็นระบบดีมาก
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	14	อุดรธำนี	
(อุบัติภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย)

อุบัติภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งให้เป็นจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ มีการขยายตัวของ
เขตเมือง ส่วนราชการ ห้างร้านขนาดใหญ่  โครงการหมู่บ้านจัดสรร มีศูนย์การค้า และตลาดใหม่ ๆ ทั้งโรงแรม หอพัก และเป็น
เส้นทางคมนาคมสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็น
จ�านวนมาก ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งมายังจังหวัดหนองคาย มีหลายเส้นทางมีความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง ระบบการคมนาคม
ทางถนนจึงมีมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ 

ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 14 อุดรธาน ีจงึได้ด�าเนนิการโครงการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ระดบักลุม่จงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อุบตัภัิยจากสารเคม/ีวัตถอัุนตราย) โดยเลือกจงัหวัดหนองคาย เพราะว่าเป็น
จังหวัดที่มีชายแดนติดเมืองหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีชาวต่างชาติขับรถเข้ามาในประเทศไทย
จ�านวนมาก ท�าให้ความเสีย่งทีจ่ะเกดิอบุตัเิหตทุางถนนสูงขึน้ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉกุเฉนิ การสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏบิติังานแก่เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ท้ังภาครฐั เอกชน มลูนธิิ และองค์กรการกศุลในพืน้ทีใ่ห้สามารถปฏบิตังิาน
ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบเหต ุและการจดัการอบัุตภัิยจากสารเคมไีด้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มปีระสิทธิภาพสูง ลดความสญูเสยี
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่มีต่อระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. เพ่ือให้หน่วยงานตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ทั้งในด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการ 

3. เพื่อตอบโต้เหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสานสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ ในพื้นที่ภายใต้ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) 

4. เพ่ือน�าปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขให้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความสมบูรณ์และ 
มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมกำรฝึก

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะท�างานฝึกซ้อมแผนฯ โดยมีหัวหน้าส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี หารือและพิจารณาแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณี : อุบัติภัยจาก 
สารเคมีและวัตถุอันตราย บริเวณสามแยกบายพาส  สะพานมิตรภาพไทย – ลาว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ประชุมหารือแนวทางด�าเนินงานเพื่อมอบหมายภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานและการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) พิจารณาตามสถานการณ์สมมุติ และปรับปรุงให้มีความสมบูรณ ์
ยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมหนองคายไวท์โฮเทล อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการฝึกซ้อมแบบรวมกลุ่ม 
การท�างานร่วมกันและก�าหนดแนวทางแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน

วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ( Drill ) บริเวณสามแยกบายพาส สะพาน
มติรภาพ ไทย - ลาว  อ�าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย เป็นการร่วมการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ทดสอบ 
กระบวนการท�างาน การเชื่อมโยงกระบวนการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ การเข้าระงับเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
การป้องกันการลุกลามของเหตุการณ์ และการสื่อสารสั่งการต่าง ๆ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การรักษาพยาบาล ซ่ึงม ี
ขั้นตอนการปฏิบัติเสมือนเกิดเหตุการณ์จริง 
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สถำนกำรณ์สมมุติ
- เวลา 09.30 น. รถโดยสารระหว่างประเทศ สายอดุร – เวยีงจนัทน์ มผีูโ้ดยสาร 20 คน วิง่จาก บขส.อดุร มุง่สูส่าธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว เมื่อถึงสามแยกมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมอเตอร์ไซค์ขับฝ่าไฟแดง ท�าให้พนักงานขับรถหักหลบ รถเสียหลักพุ่งชนกับเกาะกลางถนน  

มีพนักงานขับรถติดอยู่ในรถจ�านวน 2 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บสาหัส 5 คน บาดเจ็บปานกลาง 5 คน บาดเจ็บเล็กน้อย 10 คน

- เวลา 09.32 น. ผู้พบเห็นเหตุการณ์โทรแจ้งต�ารวจ เบอร์ 191 และแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุเบอร์ 1669

- เวลา 09.33 น. เจ้าหน้าที่ต�ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ประสานแจ้งศูนย์สั่งการ โรงพยาบาลหนองคาย มูลนิธิ และองค์กรบริหาร

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียง

- เวลา 09.40 น. หน่วยกู้ภัยจากโรงพยาบาลหนองคาย องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกอมเกาะ และเทศบาลต�าบลหนองสองห้อง

และมูลนิธิเข้ากั้นเขต มาถึงที่เกิดเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต�ารวจจราจรปิดกั้นการจราจร และอ�านวยการจราจร

- เวลา 09.45 น. หน่วยกู้ชีพ EMS จากโรงพยาบาล และมูลนิธิต่าง ๆ เดินทางมาถึง ได้เข้าท�าการคัดกรอง และส่งต่อผู้บาดเจ็บ

ไปยังโรงพยาบาลหนองคาย นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองกอมเกาะ เดินทางมาถึงท่ีเกิดเหตุ และบัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให ้

ช่วยเหลือโดยเร่งด่วน และรายงานไปยังนายอ�าเภอเมืองหนองคาย และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพื่อรับทราบเหตุ

- เวลา 09.50 น. นายอ�าเภอเมืองหนองคาย เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ สั่งให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอเมืองหนองคาย 

และสั่งการต่อจากนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายทราบ

- เวลา 10.10 น. หน่วยกู้ชีพ EMS จาก รพ.หนองคาย และมูลนิธิน�าส่งผู้บาดเจ็บคนสุดท้ายไปโรงพยาบาล

- เวลา 10.12 น. รถแทง็ค์บรรทกุกรดเกลอืวิง่จากโรงงานจงัหวดัระยองมุง่สูส่าธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ขับมาด้วยความเรว็

ถึงที่จุดเกิดเหตุเบรกกะทันหัน ท�าให้เสียหลักพลิกคว�่าอยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุ (แยก มข.) คนขับรถ จ�านวน 1 คน กระเด็นออกจากตัวรถบาดเจ็บสาหัส  

มีสารเคมีรั่วไหล 

- เวลา 10.14 น. ชุดกู้ภัยสารเคมีจากเทศบาลเมืองหนองคายได้เข้าตรวจสอบ พบว่ามีการติดป้ายสัญลักษณ์สารเคมีกัดกร่อน และ 

เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ จึงได้รายงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอเมืองหนองคายทราบ

- เวลา 10.15 น. ผู้ว่าราชการจงัหวดัหนองคายเดนิทางมาถงึจุดเกดิเหตุ และสัง่การให้ขอรับการสนับสนุนผูเ้ชีย่วชาญดา้นสารเคมีจาก

จังหวัดอุดรธานี (กรมควบคุมมลพิษ) และเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ภัยสารเคมี จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี

- เวลา 10.20 น. รถกู้ภัยสารเคมีพร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี มาถึงที่เกิดเหตุ  

สวมชุดเตรียมพร้อมปฏิบัติงานเข้าท�าการเก็บกู้สารเคมี

- เวลา 14.35 ชดุกู้ภัยสารเคม ีจากศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 14 อุดรธานี และชดุกูภั้ยสารเคมจีากเทศบาลเมอืงหนองคาย 

เข้าท�าการเก็บกู้สารเคมีเป็นที่เรียบร้อย และน�าไปเก็บไว้ยังที่ปลอดภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าการ 

ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน พร้อมประกาศสิ้นสุดสถานการณ์

สรุปกำรประเมินผล

เพ่ือเป็นการหาจุดบกพร่องในการฝึกในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น  

ปัญหาจะอยู่ในส่วนของการสื่อสารและระบบสั่งการ ซ่ึงท�าให้เกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อน แต่ก็สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ 

ท�าให้การฝึกฯ ครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจะน�าจุดบกพร่องนี้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสมในการฝึกฯ ครั้งต่อไป

1. ด้ำนกำรเตรยีมกำรและกำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ รปูแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX )  

พบว่ามีหลายหน่วยงานยังไม่เข้าใจรูปแบบการฝึกบูรณาการ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กล่าวคือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดี แต่เมื่อน�าขั้นตอนการสั่งการ และการปฏิบัติ 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเกิดความสับสนว่าหน่วยงานไหนเข้ามาปฏิบัติก่อน-หลัง ปฏิบัติงานเสร็จต้องด�าเนินการอย่างไร

ต่อไป ซึ่งต้องปรับความเข้าใจ และบอกจุดประสงค์ของการฝึก ว่าจ�าเป็นต้องเข้าร่วมฝึก เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบการฝึก 

เพิ่มมากขึ้น ส�าหรับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ผู้เข้าร่วมการฝึกสามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) สถานที่ฝึกใช้สถานที่โรงแรม 

ไวท์โฮเทล อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จุคนได้ประมาณ 100 คน จัดรูปแบบการนั่งรูปเกือกม้า ข้อดีคือทุกหน่วย

งานสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ฝึกและเสนอแนวคิดวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 
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พ้ืนทีก่ารฝึก มีความเหมาะสม เพราะเป็นจดุเสีย่งทีจ่ะท�าให้เกดิสถานการณ์ฉกุเฉนิทีก่�าหนดขึน้ รวมถงึสามารถ

ทราบถึงปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง เช่น การจัดการจราจร การกั้นพื้นที่ประสบภัย ระยะเวลาการเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุของ

หน่วยสนับสนุน

3.	ระยะเวลำที่ใช้ปฏิบัติกำรฝึกฯ	

3.1 รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ควรใช้เวลาในการปรับพื้นฐานการฝึก เพื่อให้หน่วย

งานเข้าใจหลักและวิธีการที่ถูกต้อง และมีการประชุมเพื่อซักซ้อมคณะกรรมการและคณะท�างานฯ เพ่ือน�าไปปรับใช้ในการฝึก 

ครั้งต่อไป

3.2 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ควรใช้เวลาช่วงเช้าของวันถัดมา เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ม ี

การวางแผน และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะว่ามีบางหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล สถานีต�ารวจ จะมีบุคคลเข้าเวรและสลับ

หมุนเวียนกันไป ต้องให้เวลาการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสม

ประเมินผลกำรฝึก

- ประสบความส�าเรจ็ตามจดุประสงค์ คอื เป็นการเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากร ทรพัยากร และระบบปฏบิตักิาร  

ท�าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนการฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ร่วมกัน

- มีการติดต่อสื่อสาร และประชุมหาแนวทางการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ท�าให้รู้จักหน้าที่ตัวเอง และทราบถึงกระบวนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่น

เป้ำหมำย

- เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจังหวัดหนองคายมีความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางการคมนาคมขนส่ง มีการ 

ส่งเสรมิการพฒันาขดีความสามารถในการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิของภาครัฐและหน่วยงานภาคเีครือข่าย อนัจะเป็นการเตรยีม

พร้อมเพื่อรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย 

- เพ่ือให้เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู ่ ส�าหรับการเตรียมความพร้อมสู ่จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษและประต ู

สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป 

- ท�าให้การท�างานรวดเร็ว และมีแบบแผนปฏิบัติ สามารถลดความสูญเสียได้มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
- จดัให้มกีารฝึกการปฏบิตังิานตอบโต้เหตกุารณ์อย่างมปีระสทิธิภาพ  ประสานสอดคล้องกบัแผนในระดบัต่างๆ 

ในพื้นที่ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) 

- ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติการจริงให้มีการบูรณาการการท�างาน

- หน่วยงานควรน�าผลการฝึกครั้งนี้ ไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากเกิดเหตุการณ์จริงจะท�าให้ม ี

การบูรณาการการท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	17	จันทบุรี
(ภัยทำงน�้ำ	:	กรณีเรือนักท่องเที่ยวชนกับเรือประมง)

ภัยทำงน�้ำ	 : กรณีเรือนักท่องเที่ยวชนกับเรือประมง  จังหวัดระยองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่ม ี

ความเจริญทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิตปิโตรเคมีและพลังงานที่ส�าคัญของประเทศ มีกิจกรรม 

การท่องเที่ยวที่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ หาดแม่ร�าพึง อุทยาน 

แห่งชาติเขาแหลมหญ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยม คือ การท่องเที่ยว 

ด้วยเรือยอชท์ เรือสปีทโบ๊ต เพื่อชมความงดงามทางทะเลตามเกาะแก่งต่าง ๆ และมักจะประสบอุบัติเหตุสร้างความสูญเสีย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  

ซึ่งเป็นช่วงลมมรสุม หรือที่ชาวประมงเรียกว่า "ลมสลาตัน" ที่ก่อให้เกิดกระแสน�้าวนทั่วทั้งหาด ท�าให้เกิดร่องน�้าใหญ่ตรงกลาง  

มแีรงดดูมหาศาล หรอืทีเ่รยีกว่า ปรากฏการณ์ รบิ เคอร์เรนท์ (Rip Current) กระแสน�า้นีส้ามารถเกดิได้ตลอดเวลา โดยขึน้อยูก่บั

ความแรงของลม ความสูงของคลื่น ความลาดชันของชายหาด บางครั้งอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศ และสภาพแวดล้อม

ที่เป็นตัวเพิ่มความแรงของกระแสน�้า ซึ่งลมมรสุมที่พัดผ่านเข้าสู่หน้าหาดแต่ละหาดจะแตกต่างกันไป  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียมความพร้อม และ 

การบริหารจัดการสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้บูรณาการ 

ความร่วมมือกับจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่เตรยีมความพร้อมหน่วยงานและบคุลากรในการรบัมอืกบัภยัพิบตั ิและสนบัสนนุการบริหาร

จัดการสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ให้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่เตรยีมความพร้อมหน่วยงานและบคุลากรในการสนบัสนนุการจดัการสาธารณภยัของจังหวดัในเขตพืน้ที่

รับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติการตอบโต้และรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ซกัซ้อมการประสานการปฏบิตัพิฒันากลไกการเข้าร่วมการฝึกภาคปฏบิตั ิและการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ

ร่วมกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ. 

กิจกรรมกำรฝึก

วันที่ 26 พฤษภาคม  2559 เวลา 09.00 น. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) โดยการจ�าลอง

สถานการณ์การฝึก ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (หลังศาลากลางจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดระยอง 

วันที่ 31 พฤษภาคม  2559  เวลา 09.00 น. การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill)  เป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ 

กู้ชีพกู้ภัยทางทะเล มีหน่วยงานเข้ารับการฝึก จ�านวน 23 หน่วย ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ 400 คน ณ หาดแม่ร�าพึง  อ�าเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง 

สถำนกำรณ์สมมุติ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด ท�าให้นักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่าง ๆ หลายพันคนเดินทางมาพักผ่อน 

ท่ีชายหาดแม่ร�าพึง ซึ่งเป็นจุดพักร้อนที่มีชื่อเสียงทางชายฝั่งของจังหวัดระยอง เมื่อเวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีนักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน�้า 

ที่บริเวณชายหาด ขณะเล่นน�้าปรากฏมีคลื่นลมแรง และเป็นช่วงจังหวะน�้าขึ้นสูง ได้เกิดคลื่นดูดขนาดใหญ่ ดูดซัดนักท่องเที่ยวกว่า 15 คน จมหายไป

ในทะเล โดยมีนักท่องเที่ยว จ�านวน 3-4  คน ถูกคลื่นดูดออกจากฝั่งไกลถึง 70-80 เมตร ความเร็วคลื่นประมาณ 2 เมตรต่อวินาที ผู้ที่อยู่บนชายหาด

ได้ตะโกนแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ (lifeguard) จึงรีบลงไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุได้อย่างปลอดภัยจ�านวน 10 คน มีอาการส�าลักน�้าและหมดสติ จ�านวน  

5 คน เจ้าหน้าที่ได้ท�าการช่วยเหลือเบื้องต้นและประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าตัวส่งโรงพยาบาล 
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เวลา 18.00 น. ได้รับแจ้งจากเครือข่ายเรือประมงว่า เกิดอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ท ซีสตาร์ 555 ชนกับเรือประมงอวนลาก  

สินชัย 111  ห่างจากเกาะเสม็ด อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประมาณ 2 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 3.2 กิโลเมตร ท�าให้มีผู้บาดเจ็บ 

จ�านวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ส่ังการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดระยองขึ้น ให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะ

และให้รายงานกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะ 

ผู้อ�านวยการกลางทราบทุกระยะ 

ภำรกิจที่	 1 การสนับสนุนทรัพยากรส�าหรับให้จังหวัดใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญการกู้ชีพกู้ภัย ตลอดจน

เครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง ชุดด�าน�้า ระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่

ความถี่กลาง วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ เครื่องอัดอากาศ ไฟส่องสว่างฉุกเฉินแบบบอลลูนไลท์

ภำรกิจที่	 2 การสนับสนุนทรัพยากรพร้อมเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือและการค้นหาผู้ประสบภัยกรณีเรือนักท่องเที่ยวชนกับ 

เรือประมง การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า และศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ ประกอบด้วย เรือสปีดโบ๊ท 3 ล�า, เรือยาง 3 ล�า,รถผลิต 

น�้าดื่ม, รถไฟฟ้าส่องสว่าง, รถเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kva จากการส�ารวจข้อมูลทราบว่ามีนักท่องเที่ยวและลูกเรือ รวม 20 คน ประกอบด้วย  

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 15 คน และมีลูกเรือ 2 คน กัปตันเรือ 1 คน ไกด์ 1 คน และช่างภาพ 1 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเข่าหลุด  2 คน ซี่โครงหัก  

2 คน ศรีษะแตก 3 คน ถูกใบพัดเรือตัดขาขาด 1 คน และส่งไปรักษาตัวโรงพยาบาลต่าง ๆ   และนักท่องเที่ยวสูญหาย 2 คน ทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยว

ชาวเกาหลี เพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งการให้ค้นหารอบ ๆ  จุดที่เกิดเหตุ และจุดที่เรือจม แต่ไม่พบ ประกอบกับ

ช่วงนั้นเริ่มมืด ท�าให้การค้นหาล�าบาก จึงสั่งยุติการค้นหาชั่วคราว โดยพรุ่งนี้เช้าจะเริ่มการค้นหาใหม่อีกครั้ง 

เวลา 08.30 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้สั่งการระดมการค้นหาผู้สูญหายต่อไป จนกระทั่งเวลา 10.00 น. จึงพบผู้สูญหาย 

เสียชีวิต จ�านวน 2 ราย จึงสั่งยุติการค้นหา ปิดสถานการณ์

กำรประเมินผลกำรฝึก

1. ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร	 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี  
มนีอ้ยไมเ่พยีงพอ ต้องขอสนับสนนุเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมการฝึกฯ จากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ศูนยป์อ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ท�าให้การด�าเนินการต่างๆ 
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด เช่น เวลาว่างไม่ตรงกัน มีเวลาในการประสานงาน พบปะพูดคุย การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้ความเข้าใจในการฝึกฯ ไม่ตรงกัน และขาดผู้ประสานงานหลักของพื้นที่เกิดภัยพิบัติ การปฏิบัติในระดับพื้นที่ผู้ปฏิบัติ 
มีจ�านวนน้อยเกินไป 

2. ด้ำนงบประมำณ	สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าและมีเพียงพอกับการฝึกฯ 

3. ทรัพยำกรที่ใช้	มีการบูรณาการการฝึกฯ มากขึ้น มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนทรัพยากร อาทิ เรือ เสื้อชูชีพ  
อุปกรณ์ช่วยเหลือ วิทยุส่ือสาร และยานพาหนะที่เข้าร่วมการฝึกมีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นโอกาสดีที่หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้จัดหาเคร่ืองอุปกรณ์เรือส�าหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอ ระบบการสื่อสาร  
เครือ่งมือมีความพร้อม แต่ยงัมคีนปฏิบัตหิน้าทีไ่ม่เพยีงพอท�าให้ขาดตอน และขาดความสมบรูณ์ต่อเนือ่งในการสือ่สารและรายงาน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการทางการแพทย์ (EMS) มีหน่วยงานเข้าร่วมจ�านวนมาก ทั้งสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 
ระยอง โรงพยาบาลชมุชน มลูนธิอิาสาสมคัร อสม. ส�าหรบัหน่วยนาวกิโยธนิ เป็นหน่วยปฏบัิตกิารทีม่รีะบบการประสานสอดคล้อง
กันดีมาก แต่ทรัพยากรที่สนับสนุนมีจ�านวนมากเกินไป เมื่อเทียบกับจ�านวนผู้ประสบภัย 

4. ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมตามบทบาทของ 
ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ ให้ความส�าคญัในการฝึก ท�าให้ผูร่้วมการฝึกมขีวัญก�าลงัใจ ล�าดบัเหตกุารณ์มคีวามต่อเนือ่ง มคีวามสมจรงิ 
มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมฝึก มีการรายงานตัวส�าหรับหน่วยงานที่เข้ามาปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ 
แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลว่ามีหน่วยไหนเข้าร่วมการฝึกฯ หลายหน่วยงานขาดหัวหน้าทีมปฏิบัติการ และจะต้องประสาน
สั่งการหน่วยที่เข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือภัยทางทะเลต่อไป

5. กำรออกแบบกำรฝึก มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หน่วยงานที่ร่วมฝึก 
มีเป้าประสงค์เดียวกัน การแจ้งเหตุ ในการฝึกถือว่าอยู่ในระดับดี แต่ผู้เล่นควรให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วม จะได้มีระบบการแจ้งเหต ุ
ทีร่วดเรว็ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงท ีควรบรหิารเวลาให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพราะบางสถานการณ์

ยงัไม่เปิดสถานการณ์ ท�าให้ผูแ้สดง/ผูร่้วมเหมือ่ยล้า เมาคลืน่ ผูค้วบคุมการฝึกมจี�านวนน้อยเกนิไป ท�าให้ในบางจดุยงัควบคมุไม่ได้ 

55



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	เขต	18	ภูเก็ต	(สึนำมิ)

สึนำม ิ จากเหตุการณ์สึนามิ ครั้งเมื่อเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547 เป็นแผ่นดินไหวใต้ทะเล เกิดขึ้นเมื่อ

เวลา 07.58 น. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรอินเดีย ใกล้ด้านตะวันตกของตอนเหนือ

เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย แรงส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหวท�าให้เกิดความเสียหายบนเกาะสุมาตรา และยังรับรู้ได้ใน 

ภาคใต้ของประเทศไทย แผ่นดินไหวเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกใต้มหาสมุทรอินเดีย ท�าให้เกิดคลื่นสึนามิสูงราว 30 เมตร 

เข้าท่วมท�าลายบ้านเรือนตามแนวชายฝ่ังโดยรอบมหาสมทุรอินเดยี นบัเป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตคิรัง้ร้ายแรงทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ 

ประเทศทีไ่ด้รับความเสยีหายมากท่ีสดุ ได้แก่ ประเทศอินโดนเีซยี รองลงมา คอื ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดยีและประเทศไทย 

ความรุนแรงของแผ่นดินไหวอยู่ระหว่าง 9.1 - 9.3 แผ่นดินไหวครั้งนี้นับเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงต่อประเทศไทยส่งผล

ต่อระบบสังคม และระบบเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และ

จังหวัดระนอง 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 00.05 น. ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่อง

แผ่นดินไหวที่บริเวณ Nicobar Islands, India Region ระบุว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 23.47 น. เกิดแผ่นดินไหว 

ขนาด 6.2 จดุศนูย์กลางอยูบ่รเิวณ Nicobar Islands, India Region ทีล่ะตจิดู 6.79 องศาเหนอื ลองจจิดู 94.50 องศาตะวนัออก  

ความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณอ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และรอยเล่ือน Sundra ระดับ 

ความรุนแรงตั้งแต่ 4.5 ถึง 6.4 ระดับความลึกตั้งแต่ 53.8 - 7.4 กม. โดยครั้งที่รุนแรงที่สุด คือ ระดับ 6.4 เกิดเมื่อเวลา 23.47 น.  

ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ศนูย์ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั	เขต	18	ภเูกต็ มภีารกจิส�าคญัในการสนบัสนนุจงัหวดัในพืน้ทีรั่บผดิชอบ ได้แก่  

จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และจังหวัดตรัง และสนับสนุนการเสริมสร้างกลไกการเข้าปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 

ภาคส่วนอืน่ ๆ  โดยเฉพาะหน่วยงานภาครฐั หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรเอกชนทีม่ศีกัยภาพในการเผชญิ

เหต ุจงึได้จดัให้มกีารฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดบักลุม่จงัหวัด ประจ�าปี พ.ศ. 2559 การสนบัสนนุทรพัยากรและ

การจดัการภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวและสนึาม ิโดยเน้นรปูแบบการฝึกเชงิอภปิราย และการฝึกเชงิปฏบิตักิาร รวมถงึการใช้สถานการณ์

การฝึกตามความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยว มีความมั่นใจในการจัดการ

สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นของภาครัฐ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ที่อาจเกิดความสูญเสียจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ

2. เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟู

พื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

3. เพื่อก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและสึนามิให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมกำรฝึก

1. วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะท�างานด�าเนินการฝึกการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเบื้องต้น 

แก่หน่วยงานต่าง ๆ

2. วันท่ี 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แผ่นดินไหว การอพยพประชาชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่าง ๆ และขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงมอบภารกิจ

ต่าง ๆ ให้กับคณะท�างานในพื้นที่ 
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3. วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. จัดประชุมคณะท�างานด�าเนินการฝึกการป้องกันฯ เพื่อ

วางแผนเตรียมการฝึกการป้องกันฯ ความพร้อมของก�าลังเจ้าหน้าที่ และทรัพยากร 

4. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เวลา 9.00 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเกาะยาวน้อย

5. การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต และเรือล่มระหว่าง

เกาะยาวน้อยกับเกาะยาวใหญ่

สถำนกำรณ์สมมุติ
วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง 

รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการเกิดแผ่นดินไหว พบว่ามีศูนย์กลางอยู่บริเวณนอกชายฝั่ง 

ทะเลอันดามัน บริเวณทางตอนใต้ของเกาะเกรทนิโคบาร์ ละติจูด 6.23885 ลองติจูด 94.59228 วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 8.3 ลึกลงใต้พื้นดินประมาณ  

30 กิโลเมตร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แจ้งเตือนจะเกิดคลื่นสึนามิเข้าพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยขอให้หน่วยงานแจ้งเตือนประชาชน

ในพื้นที่เสี่ยง เตรียมพร้อมอพยพและให้ติดตามข่าวสารทุกช่องทางอย่างใกล้ชิด 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แจ้งศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเกต็ ส�านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดัภเูกต็ พงังา กระบ่ี และจงัหวดัระนอง ในเขตพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามนั ให้แจ้งหน่วยงานในพ้ืนท่ี นายอ�าเภอทุกอ�าเภอ องค์กรปกครองท้องถิน่

ทกุแห่ง ให้เตรยีมความพร้อมในภาวะฉกุเฉนิ และให้ตดิตามสถานการณ์ข้อมลูข่าวสารอย่างใกล้ชดิ ศูนย์เตอืนภัยพิบติัแห่งชาต ิและกรมอุตนิุยมวิทยา 

ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยการเกิดคลื่นสึนามิมายังหอเตือนภัยตามแนวชายฝั่งอันดามัน ขอให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเสี่ยงอพยพไปอยู่

ในที่ปลอดภัย เนื่องจากการเกิดคล่ืนสึนามิเข้าพื้นที่จังหวัดในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน ท�าให้ทรัพย์สินบ้านเรือนประชาชน โรงแรม ตลอดจน 

สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ถนน  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ได้รับความเสียหายในวงกว้าง เกิดอาฟเตอร์ช้อค ขนาด 7.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดภูเก็ตข้ึน ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กู้ภัยทางทะเล และแจ้งหน่วยงานในพื้นที ่

ให้การช่วยเหลืออพยพประชาชน และนักท่องเที่ยวโดยเร่งด่วน จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือระบบสื่อสาร และรายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดภูเก็ต กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปลัดประทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(ผู้อ�านวยการกลาง) ทราบเป็นระยะ และแจ้งขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรด้านการกู้ชีพกู้ภัย ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ 

รำยงำนสถำนกำรณ์ภัยพิบัติสึนำมิ	 จังหวัดภูเก็ต	พบว่า มีอาคารในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตถล่ม ข้อมูลเบ้ืองต้น 

มีผู้ติดอยู่ในซากอาคารดังกล่าว จ�านวน...5.. ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้ชุดกู้ภัยเทศบาลนครภูเก็ตเข้าช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอาคารถล่ม 

และได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต สนับสนุนชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย 

เข้าให้การช่วยเหลือโดยด่วน 

จังหวัดพังงา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพังงาที่ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อช่วย

เหลือผู้ประสบภัย  โดยให้หน่วยงานในพื้นที่ มูลนิธิ ต่างๆ เร่งด�าเนินการช่วยผู้ประสบภัยและรายงานให้ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุน 

เครือ่งมือ เครือ่งจกัร อปุกรณ์จากศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภเูกต็ โดยได้รับผลกระทบเฉพาะบริเวณเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ 

อ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงามีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและสูญหาย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพังงาได้รับแจ้งจากประชาชน  

ว่าเกิดเรือนักท่องเที่ยวล่มระหว่าง เกาะยาวน้อย  กับเกาะยาวใหญ่  อ�าเภอเกาะยาว  มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ..20.. คน  สูญหาย..2...คน  เสียชีวิต...2...

ราย  ผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพังงา ได้สั่งการให้หน่วยงาน ทัพเรือภาคที่ 3 ต�ารวจน�้าจังหวัดพังงา และหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยและเร่งค้นหาผู้สูญหายได้ทั้งหมด พร้อมรายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ ตลอดจนทรัพย์สินบ้านเรือน  สิ่งสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ได้ขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักรกล อุปกรณ์เคร่ืองมือไปยังกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11  สุราษฎร์ธานี , และ 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12  สงขลา  

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พงังา กระบ่ี  ระนอง ตรัง และจงัหวดัสตลู สัง่ให้ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัในเขตพืน้ที่

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบความเสียหายและท�าสรุปความเสียหายทั้งหมด พร้อมรายงานให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้อ�านวยการกลาง) ทราบ และให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
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ประเมินผลกำรฝึก

1. สามารถจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอ�านวยการในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการ 
ฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับอาสาสมัครและหน่วยงานอื่นสามารถกระท�าได้ดี                       

2. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ชีพ – กู้ภัย มีความพร้อมเพียงพอต่อการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. ด้านการประสานงานการปฏิบัติ มีความรวดเร็วในการสนับสนุนเป็น Teamwork และมีการด�าเนินการ

อย่างเป็นขั้นตอน 
4. ด้านการขนส่ง ระบบโลจสิตกิส์ การส่งเครือ่งจกัรกล อปุกรณ์ในการเข้าช่วยเหลอื สามารถท�าได้อย่างรวดเรว็  
5. ด้านการสือ่สาร การตดิต่อส่ือสารร่วมกบัองค์กรต่าง ๆ  ใช้ความถีเ่ดยีวกนั ผู้เข้าร่วมฝึกมคีวามเข้าใจในระบบ

การสื่อสาร สามารถจัดระบบการสื่อสารได้ดี

กำรพัฒนำกำรฝึกฯ	ในครั้งต่อไป

1. ควรมีการซักซ้อมบนโต๊ะให้มีความพร้อมทั้งวิทยากร รวมทั้งเนื้อหาการบรรยายมีความพร้อมในด้านข้อมูล
ให้ผู้อบรมได้ทราบ

2. ควรมีการซักซ้อมเป็นประจ�าเพื่อเกิดความคล่องในการปฏิบัติงานจริง
3. ควรจัดระบบสื่อป้องกันและเตือนภัย อาจจัดให้มีช่องวิทยุ โทรทัศน์ เตือนภัย 

4. ควรมีระยะเวลาเตรียมตัวให้มากกว่านี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกันก่อนการฝึกปฏิบัติจริง
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2. กำรฝึกกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยระดับจงัหวดั	เน้นการเตรียมความพร้อม และพัฒนากลไก

ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการบูรณาการหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น  

โดยเฉพาะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานพลเรือน หน่วยทหาร สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ  

โดยให้พิจารณาความเกี่ยวข้องจากสถานการณ์สมมุติให้มีหน่วยงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหน่วยงานฝ่ายพลเรือน เช่น  

หน่วยทหาร สถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา อย่างน้อย 2 แห่ง ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด  

ทั้ง 76 จังหวัด ได้แก่ ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต 

พืน้ทีจั่งหวดั อ�านวยการ การปฏิบตักิารให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภยั และพืน้ทีเ่กดิสาธารณภยัขนาดกลาง สนบัสนนุและปฏบิตัิ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และพ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่เกิดสาธารณภัย สนับสนุนและจัดให้มี 

การฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกนัสาธารณภัย ตลอดจนการให้การสนบัสนนุ และช่วยเหลอืหน่วยงานของรฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

และหน่วยงานภาคเอกชน ให้ด�าเนนิการโดยเน้นกลไกการจดัการในภาวะฉกุเฉนิและการบริหารจดัการศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์

จังหวัด ตามความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่ เช่น การคมนาคมขนส่ง สารเคมีและวัตถุอันตราย อัคคีภัยในอาคาร การช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยทางน�้า แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟป่าและหมอกควัน ภัยแล้ง พายุฤดูร้อน อุทกภัย และดินโคลนถล่ม เป็นต้น 

อัคคีภัยในอาคารสูง

ไฟป่าและหมอกควัน
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
ภัยแล้ง
ภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม
อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ภัยทางน�้า
สึนามิ

หน่วย	:	ศูนย์	ปภ.	เขต

กรำฟวงกลมแสดงข้อมูลร้อยละของประเภทภัยในกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับกลุ่มจังหวัด	
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559	ของศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต	18	ศูนย์เขต	ดังนี้

ประเภทภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต ร้อยละ
1. อัคคีภัยในอาคารสูง (2 ศูนย์เขต) 1 ปทุมธานี, 8 ก�าแพงเพชร 11.11

2. ไฟป่าและหมอกควัน (4 ศูนย์เขต) 2 สุพรรณบุรี, 6 ขอนแก่น, 7 สกลนคร, 9 พิษณุโลก 22.24

3. อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (3 ศูนย์เขต) 3 ปราจีนบุรี, 4 ประจวบคีรีขันธ์, 12 สงขลา 16.68

4. ภัยแล้ง (1 ศูนย์เขต) 5 นครราชสีมา 5.56

5. ภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม (3 ศูนย์เขต) 10 ล�าปาง, 15 เชียงราย, 16 ชัยนาท 16.68

6. อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย (3 ศูนย์เขต) 11 สุราษฎร์ธานี, 13 อุบลราชธานี, 14 อุดรธานี 16.68

7. ภัยทางน�้า (1 ศูนย์เขต) 17 จันทบุรี 5.56

8. สึนามิ (1 ศูนย์เขต) 18 ภูเก็ต 5.56

หมำยเหตุ	:	การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต บางแห่งมีการฝึกมากกว่า 1 ประเภทภัย 

22.24

16.68

16.68

11.11

16.68

5.56

5.56
5.56
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ประเภทภัย ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด ร้อยละ

1. ภัยอัคคีภัย หรืออัคคีภัยในอาคารสูง 
    (26 จังหวัด)

กาฬสินธุ์, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, นครสวรรค์, นนทบุรี, บุรีรัมย์, 
บึงกาฬ, ปราจีนบุรี,  พัทลุง,  พิจิตร, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ลพบุรี, 
เลย, สกลนคร, สมุทรปรำกำร, สมุทรสาคร, สระแก้ว, สระบุรี, สิงหบุรี, 
สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, หนองคาย, อ�านาจเจริญ, อุบลราชธานี

34.21

2. ภัยคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุทางถนน 
    (17 จังหวัด)

กระบี่, กาญจนบุรี, ก�าแพงเพชร, ขอนแก่น, ชลบุร,ี ประจวบคีรีขันธ์, 
เพชรบุรี, แพร่, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, สตูล, อ่างทอง, นครพนม, 
นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, สุรินทร์, อุตรดิตถ์

22.36

3. ภัยไฟป่าและหมอกควัน (7 จังหวัด) ชัยภูมิ, เชียงราย, เชียงใหม,่ ตาก, เพชรบูรณ์, หนองบัวล�าพู, อุดรธานี 9.21

4. ภัยทางน�้า การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
    ทางทะเล พายุซัดฝั่ง (6 จังหวัด)

ตราด, ภูเก็ต, ระนอง, ระยอง, สมุทรสงคราม, อุทัยธานี 7.89

5. อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 
     (5 จังหวัด)

พะเยำ, พิษณุโลก, สงขลา, ราชบุรี, สุโขทัย 6.54

6. ภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม (4 จังหวัด) น่าน, แม่ฮ่องสอน, พระนครศรีอยุธยำ, ล�าพูน 5.26

7. อุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย 
    (4 จังหวัด)

ชัยนาท, ชุมพร, นครนายก, ล�าปาง 5.26

8. วินาศภัย (3 จังหวัด) นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลำ 3.94

9. สึนามิ (2 จังหวัด) ตรัง, พังงา 2.63

10. ภัยแล้ง (1 จังหวัด) ปทุมธานี 1.31

11. ภัยจากการชุมนุมประท้วง และ
     การก่อการจลาจล (1 จังหวัด)

ยโสธร 1.31

กรำฟวงกลมแสดงข้อมูลร้อยละของประเภทภัยในกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับจังหวัด	
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559

หนังสือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้คัดเลือกตัวอย่างสรุปผล
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 10 จังหวัด โดยค�านึงถึง 
ความหลากหลายตามประเภทภัย และการกระจายตัวอย่างการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดตามภาค 
ทั้งนี้ เพือ่ประโยชน์ทางการศกึษา เพ่ือให้สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัการฝึกฯ และตวัอย่างการจดัท�ารายงานสรปุผล
การฝึกฯ ต่อไป 

ภัยอัคคีภัย หรืออัคคีภัยในอาคารสูง 

ภัยคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุทางถนน
ภัยไฟป่าและหมอกควัน
ภัยทางน�้า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล พายุซัดฝั่ง

อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
ภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม

อุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย

วินาศภัย
สึนามิ
ภัยแล้ง
ภัยจากการชุมนุมประท้วง และการก่อการจลาจล

อัคคีภัยในอาคารสูง

ไฟป่าและหมอกควัน
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
ภัยแล้ง
ภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม
อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ภัยทางน�้า
สึนามิ

34.21

22.36

9.217.89

6.54

5.26

5.26

3.94

2.63
1.31 1.31

หน่วย	:	ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
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ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่	(ภัยไฟป่ำและหมอกควัน)

ภัยไฟป่ำและหมอกควัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ลักษณะอากาศของประเทศไทย

จะมีความแห้งแล้ง และลมกรรโชกแรงท�าให้เอ้ือต่อการเกิดไฟป่าได้ง่าย หากเกิดความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมพื้นที่จะท�าให้

เกิดสภาวะที่เรียกว่า Subsidence inversion กักควันและไออากาศร้อนจะเป็นสาเหตุท�าให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่  

ซ่ึงการเกิดแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ เพ่ือให้การเตรียม

ความพร้อมด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ การฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความรู้ความช�านาญในการปฏิบัติ และการสร้างความมั่นใจ 

ให้แก่ประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยว กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดให้มีการฝึก 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยไฟป่าและหมอกควัน) ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันเชิงรุก การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จากไฟป่าและ

หมอกควัน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพ่ือตดิตามประเมนิผลสถานการณ์ อันอาจก่อให้เกดิเหตไุฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่

กิจกรรมกำรฝึก

1. จัดประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ในวันที่ 8 มีนาคม 2559  

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

2. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ อาคารธีรราช ชั้น 2 โรงเรียน

เชียงดาววิทยาคม ต�าบลเชียงดาว อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

3. การฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Execise : FSX) ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ บริเวณห้าแยกบ้านถ�้า  

หมู่ 5 ต�าบลเชียงดาว อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สถำนกำรณ์จ�ำลอง	
วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น. เกษตรกรเผาวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ไร่สวนของตนเอง และลุกลาม 

เข้าสวนป่าเชียงดาว พื้นที่กว่า 2 ไร่ และมีแนวโน้มลุกลามไปยังพื้นที่หมู่บ้านและโรงเรียนใกล้เคียง ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 

เวลา 19.30 น. เกิดลมกระโชกแรง ท�าให้ไฟไหม้ลุกลามเข้าพ้ืนที่ป่าดอยหลวงเชียงดาว ก่อให้เกิดไฟป่าเป็นบริเวณกว้าง ชาวบ้าน 

ถ�้าไม่สามารถควบคุมไฟได้ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงดาวได้เดินทางมาบัญชาการเหตุการณ์ โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงดาวน�ารถบรรทุกน�้าเข้าดับไฟป่า กับชุดดับไฟป่าประจ�าหมู ่บ้านและหมู ่บ้านข้างเคียง ทั้งได้ประสาน 

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยควบคุมไฟป่าเชียงดาวโดยเร่งด่วน

วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 06.30 น. ไฟป่าได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง และลุกลามไปยังภูเขาสูงชัน รถดับเพลิงไม่สามารถ 

เข้าพื้นที่ได้ เกิดไฟป่าตามแนวเขาเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ขณะเดียวกันเกิดลมกระโชกแรงไหม้ลุกลามไปยังถนนหมายเลข 107  

มีกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่ปกคลุมตามแนวถนนเป็นทางยาว ท�าให้ทัศนวิสัยไม่ดี การจราจรติดขัด และมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้าย จ�านวน 2 คัน  

มีประชาชนโทรแจ้งหมายเลข 191 และ 1362 เป็นจ�านวนมาก นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงดาว ได้รายงานให้นายอ�าเภอเชียงดาวทราบ

สถานการณ์ และเร่งการด�าเนินการแก้ไข โดยส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาวสร้างแนวกันไฟบนดอยหลวง ดูแลความ

ปลอดภัยและการจราจรในพื้นที่ 

เวลา 10.45 น. ไฟป่าได้ลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านถ�้าที่ปลูกอาศัยตามแนวชายป่า ได้มีบ้านเรือนประชาชน ถูกไฟไหม้จ�านวน 1 หลัง  

และก�าลังไหม้ลุกลามไปยังบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงอีก 5 หลัง และนายอ�าเภอเชียงดาวได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ และเข้าบัญชาการเหตุการณ์  

โดยจดัต้ังศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ส่วนหน้าอ�าเภอเชยีงดาวข้ึนบริเวณหน้าแยกบ้านถ�า้ ผูอ้�านวยการอ�าเภอได้สัง่การให้รถดบัเพลงิของเทศบาลต�าบล

เชียงดาวปิดโค้งสกัดเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลาม และให้อพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย และขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ เคร่ืองมืออุปกรณ์การ 

ดับเพลิงเพิ่มเติมจากหน่วยทหาร หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. ไฟป่าได้ลุกลามขึ้นไปบนดอยหลวง เจ้าหน้าที่ไฟป่าเชียงดาว ทหาร และประชาชนได้เสริม

ก�าลังท�าแนวกันไฟ และระงับเหตุ 
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เวลา 10.20 น. ไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรเพิ่มข้ึนอีก 1 หลัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และเริ่มลามไปยังห้อง
เก็บพัสดุของอาคารสวนป่าเชียงดาว นายอ�าเภอเชียงดาวได้ร้องขอรถบรรทุกน�้าจากเทศบาลต�าบลเชียงดาว และองค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงดาว

เวลา 11.30 น. ประชาชนได้รับบาดเจ็บขณะท�าการดับไฟ จ�านวน 10 คน และญาติผู้ประสบภัยที่ทราบเรื่องได้มาสอบถามหาบุตร
หลานจนเกิดความโกลาหล ควันไฟได้ปกคลุมถนนสาย 107 ท�าให้รถจากด้านใต้ไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ 

เวลา 11.45 น. ไฟป่าได้ลุกลามขึ้นดอยหลวงโอบล้อมเจ้าหน้าที่ 10 คน และมีเจ้าหน้าที่หมดสติ 3 คน นายอ�าเภอเชียงดาวได้สั่งการให ้
รถกู้ชพีโรงพยาบาลเชยีงดาว และหน่วยกูชี้พกูภ้ยัในพืน้ทีอ่�าเภอเชียงดาวน�าผูบ้าดเจบ็ออกจากพืน้ทีไ่ฟป่า และขอรบัการสนบัสนนุอากาศยานในการ 
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าท่ีติดในวงล้อม และนายอ�าเภอเชียงดาวได้ประเมินสถานการณ์แล้วเกินขีดความสามารถ จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือ
จากจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพ่ือการดบัไฟป่า
บริเวณดอยหลวงเชียงดาว และขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินต�ารวจจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ถูกไฟป่าโอบล้อมและ 
รับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล และส่ังการให้นายอ�าเภอฝาง และนายอ�าเภอแม่อาย แบ่งหน้าที่การให้ความช่วยเหลือ การน�าก�าลังเจ้าหน้าที่เข้าให้ 
ความช่วยเหลืออ�าเภอไชยปราการ โดยให้นายอ�าเภอหางดง และนายอ�าเภอแม่ริม น�าก�าลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออ�าเภอสะเมิงนายอ�าเภอจอมทอง 
และนายอ�าเภอดอยเต่าน�าก�าลงัเจ้าหน้าทีเ่ข้าช่วยเหลอือ�าเภอฮอด และได้เข้าช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีด่บัไฟป่าทีถ่กูไฟป่าโอบล้อมและหมดสต ิจ�านวน 3 คน 
เวลาต่อมา เฮลิคอปเตอร์ได้น�านกักูภั้ยเข้าพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบจดุเกดิเหตุ และน�าส่งผูไ้ด้รับบาดเจบ็ทางอากาศยานไปยงัจดุโรงพยาบาลสนาม ศนูย์ ปภ. 
เขต 10 ล�าปาง ได้น�ารถดบัไฟป่าเข้าระงบัเหต ุก�าลังภาคพ้ืนดนิไม่สามารถเข้าไปถึงพิกดัทีเ่กดิเหตไุด้ ไฟป่าได้ลกุลามเข้าใกล้ทีท่�าการสวนป่าเชยีงดาว

เวลา 11.55 น. อ�าเภอไชยปราการ อ�าเภอสะเมิง และอ�าเภอฮอด รายงานเหตุไฟป่าเข้ามาในศูนย์ฯ 

เวลา 12.00 น. ไฟป่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ปิดสถานการณ์ 

กำรประเมินผลกำรฝึก

1. ด้ำนกำรกู้ชีพกู้ภัย	 ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 ได้น�าชุดปฏิบัติการประจ�าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานจริง และประชากรในพื้นที่เข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติ โดยน�าวัสดุอุปกรณ์

และทรัพยากรกู้ภัยประเภทยานพาหนะ เช่น รถบรรทุกน�้าชนิดต่าง ๆ รถยนต์กู้ภัยของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการ  

มีการซักซ้อมความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมการฝึกในทุกรูปแบบตั้งแต่ระดับการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) การฝึกบนโต๊ะ  

(Table Top Exercise :TTX) การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) และ 

การฝึกแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercises : FSX) ท�าให้ผู้เข้าร่วมฝึกเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ส่วนที่ 

ควรปรับปรุงแก้ไข คือ ขาดการประเมินหลังการฝึก และด้านกู้ชีพควรให้เวลาการฝึกให้มากขึ้น  ซึ่งควรให้ความส�าคัญกับ 

การป้องกันความสูญเสีย ทั้งผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือคนที่อาจได้รับอันตรายจากเหตุการณ์

2. ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน มีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอที่มีประสบการณ์เผชิญ

สถานการณ์จริงเข้ามาร่วมฝึก โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกตลอดการฝึก เช่น การปฏิบัติ/การป้องกัน

ตนเอง  การล�าเลียงผู้บาดเจ็บ การส่งต่อผู้บาดเจ็บในระหว่างการฝึก ณ จุดบัญชาการเหตุการณ์ ท�าให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจจุดที่ต้อง

ปรับปรุง ได้แก่ เนื่องจากเป็นการฝึกในช่วงมีสถานการณ์จริง (ไฟป่า/หมอกควัน) บริเวณการฝึกได้เกิดควันและฝุ่นละอองมาก  

ท�าให้อากาศร้อนอบอ้าว เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลง ณ จุดที่ก�าหนดไว้ได้ และท�าให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่) ไม่สามารถมาได้ตามก�าหนดเวลาในสถานการณ์สมมุติ ขั้นตอนการน�าผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของทีมแพทย ์

จึงต้องงด จึงท�าให้ขาดความต่อเนื่อง และความสมจริงในรายละเอียดบางส่วนไป

ข้อเสนอแนะ ให้ความส�าคัญกับการท�า AAR ( After Action Review) และถอดบทเรียนร่วมกันทันทีหลัง 

การฝึกฯ การเลือกพ้ืนท่ีฝึกต้องให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมฝึกเป็นหลัก และต้องมีแผนส�ารอง หากประสบ

ปัญหาระบบการล�าเลียงทางอากาศยานขัดข้อง หรือไม่ปลอดภัย 

3. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร	

3.1 ผู้บัญชาการเหตุการณ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ความส�าคัญ โดยมาบัญชาการเหตุการณ์ 

ด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ท�าให้การสั่งการ มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีการมอบ/ 

ถ่ายโอน อ�านาจการบังคบับญัชาเมือ่สถานการณ์ผ่อนคลาย โดยมกีารลดระดบัจากระดบัจงัหวัด ไประดับอ�าเภอ และระดบัพืน้ท่ี/

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3.2 มีการจัดท�าแผนผังโครงสร้างและจดัเตรยีมแผนที ่วสัดอุปุกรณ์ให้ทกุหน่วยทีร่่วมฝึก ทัง้ด้านอ�านวยการ 
ปฏิบัติการ และด้านสนับสนุน ผู้เข้าร่วมฝึกมีความเข้าใจเร่ืองโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และการรับค�าสั่งภายในศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ 

3.3 มจีดุรบัลงทะเบยีนส�าหรับผู้ร่วมฝึกและทรัพยากรกู้ภัยในจ�านวนทีพ่อเหมาะ และสมส่วนกับเหตกุารณ์
3.4 มีการท�าป้ายสัญลักษณ์ที่ส�าคัญ เช่น S, B ,C ,TL, ICP , H
3.5 มีการแบ่ง/มอบบุคลากรของผู้จัดการฝึก (ปภ.เชียงใหม่) ไปเป็นผู้ประสานงานตามจุดต่าง ๆ เพื่อช่วย

สนับสนุน และประสานงาน
3.6 ผู้รับการฝึกให้ความส�าคัญในเรื่องพิธีการมากเกินไป เช่น เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาถึง และ

เดินทางกลับ มีการต้อนรับและติดตามคณะฯ จนละทิ้งหน้าที่ในขณะท�าการฝึก 
3.7 ให้ผู้รับการฝึกให้ความส�าคัญในบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ ไม่ควรละทิ้งบทบาทหน้าที่

4. ด้ำนกำรสื่อสำร ในการสถาปนาการส่ือสารเพ่ือบัญชาการเหตุการณ์ เมื่อผู้เข้ารับการฝึก/ผู้ปฏิบัติหน้าที่  
เมือ่มารายงานตวัต่อผู้บญัชาการเหตกุารณ์ EOC ควรปรบัคลืน่ความถีวิ่ทยเุข้าสูร่ะบบและเครอืข่ายเดยีวกัน เพือ่ความเป็นเอกภาพ 
ในการสัง่การ ดงันัน้ จงึควรมกีารท�าความเข้าใจ และมข้ีอตกลงร่วมกนัก่อนการฝึกฯ หรอืปฏบัิตงิานจริง  เพ่ือความมปีระสทิธภิาพ 
และมีเอกภาพระหว่างหน่วยงาน มีการน�ารถ Mobile ระบบสื่อสารมาใช้งานในพื้นที่การฝึก ซึ่งมีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 
ค่อนข้างพร้อม การฝึกฯ ยงัขาดการท�าความเข้าใจ และไม่มข้ีอตกลงในการปฏบิตัร่ิวมกนั ควรมกีารทบทวนทนัทหีลงัการปฏบิตังิาน  
(After Action Review : AAR)

5. ด้ำนกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้จัดการฝึกได้น�าผู้มีประสบการณ์ และผู้ที่เคยประสบเหตุการณ์จริง 
ในการปฏิบัติการดับไฟป่ามาร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้วยการสาธิต ตลอดจนมีการให้ความรู้ในภาควิชาการ  
และเข้าร่วมกจิกรรมย่อยของการฝึก เช่น การจดันิทรรศการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควนั” ด้วยการท�าป่าเปียก  
การไถกลบ การท�าปุ๋ยจากเศษวัชพืช  การลดการเผาในชุมชนด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการเสวนาทางวิชาการของหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสือ่มวลชน  
โดยได้เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสวนา เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็น

ประเมินส่วนกลำง การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ส่วนกลางโดยเฉพาะ 
ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย ควรมอบหมายหรือก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วม
สังเกตการณ์ ร่วมประเมินผล หรือการใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบ Web Conference ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการร่วมฝึก  
หรือติดตามการรายงานเหตุการณ์  ส่วนกลางกับจังหวัดยังขาดความเชื่อมโยงในการสนับสนุนข้อมูล/การรายงานสถานการณ์  
ควรใช้โอกาสในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์  
ระบบอ�านวยการ และการประสานการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรก�าหนดแบบประเมินหลังการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุก ๆ ด้าน เพื่อน�าจุดบกพร่อง
ในแต่ละด้านมาแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการฝึกในครั้งต่อไป

2. ลดขั้นตอนพิธีการ และเพิ่มความส�าคัญในบทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมการฝึกฯ เพื่อให้เกิดความเสมือนจริง
3. เพิ่มเวลาในการฝึกฯ ขั้นตอนส�าคัญ เช่น การกู้ชีพผู้ได้รับบาดเจ็บ การคัดกรอง การล�าเลียง เพราะ

วัตถุประสงค์หลักในการฝึกฯ คือ เพื่อลดความสูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินประชาชน
4. ระบบสื่อสารหลักและระบบสื่อสารส�ารอง ต้องมีเจ้าภาพหลัก และจัดให้มีการประชุมท�าข้อตกลงกันก่อน

การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. การฝึกต้องมีแผนส�ารอง โดยเฉพาะเรื่องอากาศยาน เนื่องจากข้ึนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ โดยให้ 

ค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
6. ช่วงเวลาการจัดนิทรรศการให้มีสัดส่วนน้อยกว่าช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 
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ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพะเยำ (ภัยอุทกภัย ดินโคลนถล่ม)

ภัยอุทกภัย ดินโคลนถล่ม  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุม เนื่องจาก 

มีหย่อมความกดอากาศต�่าก�าลังแรงปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ท�าให้บริเวณดังกล่าว มีฝนตกหนาแน่นหรือฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดน�้าป่าไหลหลาก น�้าท่วมฉับพลัน  

น�้าล้นตลิ่งและดินถล่มขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขา ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชน 

เมื่อปี พ.ศ. 2556 จังหวัดพะเยาได้เคยเกิดอุทกภัยน�้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ท�าให้เกิดความเสียหาย 

ต่อพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ 

พฒันากลไกการแก้ไขปัญหาอทุกภยัน�า้ป่าไหลหลากและดนิโคลนถล่มของศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์จังหวัดพะเยาในการบรูณาการ 

หน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ คณะท�างานฯ ได้คัดเลือกพื้นที่ต�าบลร่มเย็น และต�าบลเจดีย์ค�า ในพื้นที่อ�าเภอเชียงค�า  

เพื่อจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เตรียมความพร้อมรับมือ

สถานการณ์อุทกภัยน�้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม และเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอพยพ และช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่เตรยีมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในหน่วยงานหลกั หน่วยงานสนบัสนนุ การปฏบิตักิาร 

ในการเตรียมรับสถานการณ์ภัยจากอทุกภัย น�า้ป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เพือ่ให้การเฝ้าระวงั การแจ้งเตอืนภยั และการอพยพ

ของประชาชน ไปสู่สถานที่ปลอดภัย เป็นไปอย่างมีระบบ 

2. เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด

ประสบการณ์และความช�านาญในการแก้ไขปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที ่ เกิดความตระหนกั และมคีวามพร้อมในการปฏบิติัตนตลอดจนสามารถช่วยเหลอื

ตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย

กิจกรรมกำรฝึก

วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท�างานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  

วันที่ 22 กรกฏาคม  2559 ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลร่มเย็นอ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา 

วนัที ่26 กรกฏาคม 2559  การฝึกปฏบิตัภิาคสนาม (Drill)  ณ องค์การบรหิารส่วนต�าบลร่มเยน็ อ�าเภอเชยีงค�า 

จังหวัดพะเยา

สถานการณ์สมมุติ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 พื้นที่จังหวัดพะเยาในหลายอ�าเภอได้เกิดอุทกภัย จังหวัดพะเยา ได้ประกาศแจ้งเตือนเตรียมรับสถานการณ์

อุทกภัยน�้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกิดน�้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่บ้านปางถ�้า หมู่ที่ 9 บ้านผาแดง  

หมู่ที่ 10 ปริมาณน�้าในล�าน�้าญวนเพื่อขึ้นอย่างรวดเร็ว มีดินโคลน และเศษไม้จ�านวนมาก ไหลมาปิดทับสะพาน บ้านปางถ�้า 

เวลา 06.00 น. ปริมาณน�้าในล�าน�้าญวนได้เพิ่มขึ้น และได้ไหลหลากมาตามล�าน�้าจากต้นน�้าบ้านปางถ�้าเข้าสู่พื้นที่บ้านสบสา พัดเอา

เศษไม้และดินโคลนที่มาตามล�าน�้า อบต. ร่มเย็นแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้ล�าน�้าญวนเตรียมการอพยพ 

เวลา 09.30 น. ฝนตกอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน�้าฝนสะสมในพื้นที่บ้านปางถ�้าวัดได้ 300 มม. จ�าเป็นต้องประกาศอพยพประชาชน 

ในพืน้ หมู่ท่ี 9 ท่ีบ้านปางถ�า้ และหมู่ท่ี 10 บ้านผาแดง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลร่มเย็นได้อพยพประชาชน/นกัเรียน/คนพิการ เดก็ คนชรา มายงั 

จุดรองรบผู้อพยพขององค์การบริหารส่วนต�าบลร่มเย็น และได้รายงานสถานการณ์ ให้นายอ�าเภอเชียงค�าทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ 
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั นายอ�าเภอเชยีงค�าใต้รายงานสถานการณ์ให้ผูว่้าราชการจงัหวดัพะเยาทราบ และได้รายงานศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

เขต 15 เชียงราย เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ 

เวลา 10.00 น น�า้ป่าท่ีไหลมาตามล�าน�า้ญวนได้ไหลหลาก น�าพาเอาดินโคลน เศษไม้เข้าท่วมพ้ืนที ่หมูท่ี ่5บ้านสบสา หมูท่ี ่2 บ้านหนอง 

หมู่ที่ 1 บ้านร้องเก่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจ�านวนมาก บ้านเรือนถนนหนทาง สะพาน ได้รับความเสียหายจ�านวนมาก ประชาชน

สูญหาย ยังไม่สามารถค้นหาได้ คอสะพานขาดหลายแห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้นายอ�าเภอเชียงค�าเร่งท�าการอพยพประชาชน 

ในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัย ให้สัญญาณเตือนภัย แจ้งอพยพประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านร้องเก่า หมู่ที่ 2 บ้านหนอง หมู่ที่ 5 บ้านสบสาม ให้นักเรียน

บ้านสบสามมายังจุดอพยพที่ก�าหนดไว้ และได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ อ�าเภอเชียงค�าได้ระดมก�าลังในพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือ

ตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอเชยีงค�า โดยมนีายอ�าเภอเชยีงค�าท�าหน้าทีบ่ญัชาการเหตกุารณ์ โดยได้ร้องขอรบัการสนบัสนนุทมีกูภั้ย  

1 ทีม พร้อมอุปกรณ์ ไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 

เวลา 10.20 น. ได้รับแจ้งจากผู้น�าชุมชนบ้านร้องเก่า หมู่ที่ 1 ว่ามีคอสะพานขาดบริเวณใกล้วัดบ้านร้อง (วังมัจฉา) ประชาชนติดค้าง 

ไม่สามารถเข้ามาได้ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จ�านวน 5 คน นายอ�าเภอได้สั่งการให้ ตชด. 326 และทีมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ของ  

ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

เวลา 10.30 น. ผูว่้าราชการจงัหวดัพะเยา พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการเดินทางมาถงึศนูย์บัญชาการเหตกุารณ์ส่วนหน้าจงัหวัดพะเยา 

ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลร่มเย็น นายอ�าเภอเชียงค�าได้กล่าวรายงานสถานการณ์ ในเบื้องต้นได้อพยพประชาชนและผู้บาดเจ็บไปยังที่ปลอดภัย

เรียบร้อย พร้อมส่งมอบการบัญชาการให้กับผู้อ�านวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา) 

เวลา 11.00 น. ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ยังมีประชาชนที่สูญหาย และติดค้างอยู่ในหมู่บ้าน และขณะเดียวกันได้รับแจ้งจากชาวบ้าน 

มีราษฎรได้ถูกกระแสน�้าพัดตกลงไปในน�้าหน้าสะพานบ้านร้องเก่า (วังมัจฉา) มีผู้จมน�้าสูญหาย จ�านวน 2 คน เส้นทางจราจรถูกน�้าพัดเสียหาย  

เสาไฟฟ้าหกัโค่นจ�านวนหลายต้น บรเิวณทางแยกบ้านสบสา หมู ่15  ผูว่้าราชการจงัหวัดพะเยา (ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์) ได้สัง่ระดมทีมกูภั้ย เจ้าหน้าที่ 

หน่วยทหาร นักประดาน�้า เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมไปจุดเกิดเหตุที่ผู้ประสบภัยจมน�้าสูญหาย 

เวลา 11.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ผู้อพยพศูนย์พักพิงชั่วคราว ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที ่ณ สนามองค์การบรหิารส่วนต�าบลร่มเยน็ ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพะเยา โรงพยาบาลในสงักดั ได้ให้การดแูลรักษาผูไ้ด้รับบาดเจบ็  

ณ โรงพยาบาลสนามตามแผนการปฏิบัติงานฯ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยารับผิดชอบการดูแลผู้อพยพภายใน 

ศูนย์พักพิงฯ ณ โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้อพยพ 

เวลา 11.45 น. ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์จงัหวดัพะเยา ได้สรุปสถานการณ์การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั โดยได้ช่วยเหลอือพยพประชาชน

จ�านวน 5 หมู่บ้าน ราษฎร จ�านวน 300 ครัวเรือน ผู้บาดเจ็บ จ�านวน 20 คน ทั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตจากการจมน�้า จ�านวน 2 ราย

เวลา 12.00 น. ปิดสถานการณ์ และสรุปผล 

กำรประเมินผลกำรฝึก
1. ด้านการเตรียมการและการตอบสนองต่อสถานการณ ์ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : 

TTX) พบว่า มีหลายหน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ปภ./ศูนย์ ปภ. เขต /จังหวัด ในช่วงแรกยังไม่เข้าใจรูปแบบ อาจเพราะยังไม่เคย 
ผ่านการฝึกรูปแบบดังกล่าว และการฝึกยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จึงเกิดความล่าช้าในการตอบโต้สถานการณ์ในช่วงแรก

2. ด้านการบริหารจัดการ 
2.1 สถานที่ฝึกซ้อมรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) ใช้สถานที่ห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนต�าบลร่มเย็น ต�าบลเจดีย์ค�า อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา สามารถบริหารจัดการในภาพรวมได้สะดวก ตั้งแต่ 
การจัดการให้ความรู้ การฝึกฯ รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาได้ดี       

2.2 สถานที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill)  ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลร่มเย็น ต�าบลเจดีย์ค�า อ�าเภอเชียงค�า 
จังหวัดพะเยา มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

3. ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติการฝึกฯ 
3.1 รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ใช้เวลาในการประชุมเพื่อซักซ้อมคณะกรรมการ/ 

คณะท�างาน 2 ครั้ง มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
3.2 สถานทีฝึ่กปฏิบตัภิาคสนาม (Drill) และฝึกจรงิในภาคเช้า (แต่มกีารเตรยีมความพร้อมล่วงหน้า 3-4 วนั)  

ถือว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
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4. บทเรียนที่ได้รับจากการฝึก 

4.1 การฝึกครั้งนี้เป็นสัญญาณท่ีดีในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการจริงให้มีประสิทธิภาพหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานและทุกระดับ มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน

4.2 การเตรียมการที่ดี จะท�าให้การฝึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างเป็นระบบ

4.3 ทกุหน่วยงานควรน�าผลการฝึกฯ คร้ังนี ้ไปปรับปรุงพัฒนาการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานให้มี 

ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์จริง จะช่วยให้บรรเทาความรุนแรงและลดความสูญเสียได้

ข้อเสนอแนะ     
1. จัดท�าแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา

2. ควรจัดการประชมุก�าหนดบทบาทหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัจังหวดั

ให้ชัดเจน ในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เช่น ผูบ้ญัชาการแผนฉกุเฉิน ทมีผู้ปฏบิตัด้ิานการช่วยชีวติ/การอพยพคน ทีมช่างฉกุเฉนิ 

ทีมดับเพลิง ทีมสื่อสาร ทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และทีมรักษาความสงบจราจร

3. ศึกษาแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเกิดการประสานความช่วยเหลือระหว่างกัน และ

มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยามีส่วนร่วมในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม 

4. จดัอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าทีจ่งัหวัดพะเยาให้รูก้ระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ตลอดจน

การให้ความช่วยเหลือ และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น

5. ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงระบบสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ 
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ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
(ภัยแผ่นดินไหว และอำคำรถล่ม)

ประเทศไทยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายคร้ัง โดยเกิดบริเวณแนวรอยเล่ือนในภาคตะวันตกและภาคเหนือ และ 

สร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะอาคารและบ้านพักอาศัย อย่างไรก็ตาม หากเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่จากแหล่ง 

ก�าเนดิแผ่นดนิไหวท่ีมีศูนย์กลางอยูใ่นทะเลอนัดามนั หรอืทางตอนใต้สาธารณรฐัประชาชนจนี หรอืสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

อาจท�าให้เกดิผลกระทบต่อจังหวดัทางภาคใต้ ภาคเหนอื ภาคตะวนัตก และภาคกลางได้ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เป็นจงัหวดัทีม่ี 

โบราณสถานเป็นจ�านวนมาก และมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ส�าคัญของโลก ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและ

เมืองบริวาร" มีศักยภาพในการพัฒนาทุก ๆ ด้านสูง รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรม ค้าปลีก การเกษตรกรรม และ 

การท่องเทีย่วตามล�าดบั และมนีกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาพกัเป็นจ�านวนมาก มโีรงแรม ห้างสรรพสนิค้า

ขนาดใหญ่ และขนาดกลางกระจายตัวอยู่ในชุมชน อาทิ อยุธยาซิตี้พาร์ค ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์  

โรบินสัน ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์แผ่นดินไหว และอาคารถล่ม 

ที่อาจเกิดผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการระงับ 

เหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และองค์กรสาธารณกุศล 

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการทดสอบ 

การบูรณาการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานพลเรือน กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ มูลนิธิต่าง ๆ/ 

องค์กรเอกชน และบริษัท แอมโปเทรด จ�ากัด จึงได้จัดท�าโครงการ “การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัย 

จากแผ่นดนิไหว และอาคารถล่ม จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ พ.ศ. 2558 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2558 พร้อมทัง้ 

ได้ก�าหนดจัดการฝึกปฏิบัติ (Drill) “อาสาสมัครนักศึกษาอาชีวศึกษาบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2559” ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2558 

วัตถุประสงค์กำรฝึก

1. เพื่อเป็นเครื่องมือการเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 

พระนครศรอียธุยาในการบรูณาการหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ  ในพ้ืนที ่เพือ่การจดัการสาธารณภัยทีเ่กิดขึน้ โดยเฉพาะการบรูณาการ 

ระหว่าง หน่วยงานพลเรือน หน่วยงานทหาร สถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

2. เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่ข้าเผชญิเหตรุบัทราบบทบาทหน้าทีข่องตนเพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรในการจดัการภยั

ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด ทดสอบกระบวนการตดิต่อสือ่สารในการประสานงานและสัง่การของศนูย์บญัชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า

3. เพื่อทดสอบการจัดการทรัพยากรเพื่อการเผชิญเหตุ

4. เพื่อเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน

ในการเตรียมรับภัยจากเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม

กิจกรรมกำรฝึก

- วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปฏิรูปที่ดิน ต�าบลช้างใหญ่ อ�าเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร

นักศึกษาอาชีวศึกษาบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับต�ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการและคณะท�างานด�าเนินการฝึกซ้อม 

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

67



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

- วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ 

ฉุกเฉินฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 – 16.30 น. แบบการฝึกบนโต๊ะ (Table top Exercise : TTX) และ

การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) ณ ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแอมโปเทค (The Sky) ต�าบล

ธนู อ�าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- วนัที ่25 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 – 16.30 น. ท�าการฝึกแผนเสมอืนจริง (Dry Run) และการฝึกเตม็รปูแบบ 

(Full Scale Exercise : FSX) ณ ศนูย์การค้าแอมโปเทค (ศนูย์การค้าเดอะสกาย) ต�าบลธน ูอ�าเภออุทยั จงัหวัดพระนครศรอียธุยา

สถานการณ์สมมุติ
เวลา 13.30 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหว อาคารและสิ่งปลูกสร้างรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต�าบลธนูว่ามีอาคารทรุดตัวเนื่องจากแผ่นดินไหวบริเวณชั้น 4  และมีผู้ติดค้าง 

อยู่ภายในอาคาร บริษัท แอมโปเทรด จ�ากัด 

เวลา 13.35 น. ได้เกิดกลุ่มควันขึ้นบริเวณ ชั้น 3 สาเหตุเกิดจากแผ่นดินไหว และอาคารทรุดตัวท�าให้ท่อส่งก๊าซในตัวอาคารเกิดการ

เคลือ่นตวั หลดุจากกนั ประกอบกบัมสีายไฟ ภายในอาคารเกิดประกายไฟขึน้ จนท�าให้เกดิการลกุไหม้ภายในอาคาร บรเิวณชัน้ 3 และมแีนวโน้มลุกลาม

เวลา 13.38 น. มีผู้พักอาศัยติดค้างอยู่บนชั้น 4 จ�านวน 10 คน ยังไม่สามารถช่วยออกมาได้ มีผู้พักอาศัยได้รับบาดเจ็บสาหัส จ�านวน 

1 คน และบาดเจ็บเล็กน้อย จ�านวน 2 คน

เวลา 13.40 น. การจราจรด้านหน้า The sky ถนนโรจนะ ขาออกติดขัด

เวลา 13.45 น. ไฟยังไหม้ต่อเนื่อง ยังไม่สามารถระงับได้ 

เวลา 13.50 น. เกิดไฟฟ้าดับในวงกว้าง

เวลา 13.55 น. ค้นหาผู้บาดเจ็บ และผู้ติดค้างภายในอาคาร 

เวลา 14.00 น. ปิดสถานการณ์

กำรประเมินผลกำรฝึก

ด้านการบริหารจดัการ ข้ึนกบัปัจจยั พืน้ที ่ประชากร ความซบัซ้อน หรือความสามารถในการจดัการสาธารณภยั 

ตลอดจนศักยภาพ ด้านทรัพยากร ท่ีผู้มีอ�านาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก 

ควรมีการก้ันเขตไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ การจัดการทรัพยากรเพ่ือการเผชิญเหตุสามารถจัดการทรัพยากรได้ดีมาก 

กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารถล่มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยดี

ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติจริง 4 ชั่วโมง ในการฝึกปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การค้าแอมโปเทค 

- กลไกการบูรณาการจัดการเหตุฉุกเฉินของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยังมีผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ในการจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ มีน้อยไม่เพียงพอ

- กระบวนการติดต่อสื่อสารในการประสานงานและส่ังการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้ามีปัญหา

อุปสรรคโดยเฉพาะช่องความถี่ ในการปฏิบัติงานจะมีความหนาแน่นในการสื่อสารเป็นอย่างมาก

- การบูรณาการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา อาชีวศึกษาและอาสาสมัคร มูลนิธิในการช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภัย โดยเฉพาะนักศึกษายังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

สิ่งที่ต้องด�ำเนินกำร/ข้อเสนอแนะ

- จัดให้มีการฝึกซ้อมบ่อยๆ เพ่ือเกิดความช�านาญ และการบูรณาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครมูลนิธิ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและต้องมีการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสมุทรปรำกำร (อัคคีภัยบ่อขยะ)

อัคคีภัยบ่อขยะบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรม มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก  

มีที่อยู่อาศัยและชุมชนหนาแน่น มีความแออัด อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และบ่อขยะ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

สูง โดยเฉพาะในฤดูที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง มักเกิดอัคคีภัยบ่อยครั้ง หากเกิด การป้องกันและระงับอัคคีภัยจึงมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งที่จะลดความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

จังหวัดสมุทรปราการ โดยส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบางปลา องค์การบริหารส่วนต�าบลแพรกษา และองค์การบริหารส่วนต�าบลแพรกษาใหม่ จึงได้จัดท�าโครงการฝึก 

การป้องกันและระงับอัคคีภัย บ่อขยะบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปด้วย

ความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

2. เพื่อก�าหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้าน 

การป้องกนัและลดผลกระทบในการแจ้งเหตุ การตดิต่อสือ่สาร การอ�านวยการ การประสานการปฏบิตั ิหน่วยสนับสนนุการปฏบิตัิ 

ส่วนหน้า การกู้ชีพกู้ภัย การสาธารณสุข และการอพยพประชาชน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างองค์กรเครือข่าย

กิจกรรมกำรฝึก

วันที่ 21 มกราคม 2559 ประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยบ่อขยะบางปลา จังหวัด

สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยองค์การ

บริหารส่วนต�าบลบางปลา องค์การบริหารส่วนต�าบลแพรกษา องค์การบริหารส่วนต�าบลแพรกษาใหม่ ผู้ประกอบการบ่อขยะ

บางปลา และส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ          

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการและคณะท�างานการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยบ่อขยะ

บางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วนัที ่4 กมุภาพันธ์ 2559 การฝึกอบรมให้ความรู ้หวัข้อวิชา การบญัชาการในทีเ่กดิเหต ุ(Incident Command 

System) โดยวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) การป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยบ่อขยะบางปลา ณ ห้องประชุมภัตตาคารชมทะเล (ง้วนเฮง) ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 การฝึกปฏิบัติ (Drill) ณ บริเวณบ่อขยะบางปลา หมู่ที่ 9 ต�าบลบางปลา อ�าเภอ 

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมการฝึก จ�านวน 52 หน่วยงาน

สถานการณ์สมมุติ
บ่อขยะบางปลา ใกล้ถนนเทพารกัษ์  กม. 19 หมูท่ี่ 9 ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพล ี จงัหวดัสมุทรปราการ  บริษัท สมทุรปราการ 

รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จ�ากัด  บริษัท อินทาเนีย กรีน พาวเว่อร์ จ�ากัด และบริษัท บีพีรีนิว จ�ากัด เป็นเจ้าของ เนื้อที่รวม 131 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา 

ทิศตะวันตกติดถนน  เลียบคลองส่งน�้าสุวรรณภูมิ และมีจุดรับน�้าประปาหัวแดง จ�านวน 4 จุด  ได้แก่ ทิศใต้ของบ่อขยะซอยนิคมอุตสาหกรรม ระยะ

ทางห่าง 800 เมตร ทิศใต้ของบ่อขยะ ระยะทางห่าง 1,500 เมตร ทิศเหนือของบ่อขยะ ซอยโกดังแสงฟ้า ระยะทางห่าง 2,000 เมตร และทิศเหนือ

ของบ่อขยะ ถนนเทพารักษ์ ระยะทางห่าง 2,500 เมตร รวมทั้งมีถุงลมบอกทิศทางลม ช่วงฤดูหนาว ลมประจ�าฤดูพัดจากทิศเหนือมาทิศใต้ และตั้งแต่

เวลาประมาณ 15.00 น. ลมทะเลพัดจากทะเล (ทิศใต้) ไปยังทิศเหนือ
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วันที่ 9 ก.พ. 2559 เวลา 05.00 น. เริ่มการฝึก (10.00 น.) เกิดเพลิงไหม้บ่อขยะบางปลา บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ 

จ�ากัด เจ้าหน้าที่บริษัท น�าถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งเข้าท�าการดับไฟ โดยใช้รถแบคโฮ คุ้ยขยะ และไม่สามารถระงับเพลิงไหม้ได้ เพลิงได้ลุกลามไป

ยังกองขยะข้างเคียง จึงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังองค์การบริหารส่วนต�าบลบางปลา ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางปลา รายงานนายก 

อบต.บางปลา/ผู้อ�านวยการท้องถิ่น และแจ้งศูนย์วิทยุปราการ ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาล และ อบต.ข้างเคียง แจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุ 

1669 และ นายก อบต. บางปลา รายงานนายอ�าเภอบางพลี/ผู้อ�านวยการอ�าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้อ�านวยการจังหวัด ทราบ

05.15 น. (10.15 น.) รถดับเพลิงและรถน�้าของ อบต.บางปลา อบต.บางพลี ทต.บางพลี อบต.บางโฉลง อบต.ราชาเทวะ อบต.บางแก้ว 

อบต.หนองปรือ อบต.บางเสาธง และทต.บางเสาธง เดินทางถึงที่เกิดเหตุบ่อขยะบางปลา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติรายงานสถานการณ์ต่อผู้บัญชาการ 

เหตุการณ์  โดย นายก อบต.บางปลา  ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้  เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ขยายเป็นวงกว้างจนเกิน 

ขีดความสามารถของ อบต.บางปลา 

05.25 น. (10.25 น.) นายอ�าเภอบางพลี ผกก.สภ.บางพลี ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ผู้บังคับกองพันทหาร

ปืนใหญ่ที่ 102 รักษาพระองค์ฯ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้เดินทางถึงที่เกิดเหตุ  นายก อบต. 

บางปลา ได้เข้ารายงานตัว จ�านวนก�าลังพล และรายงานสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ต่อนายอ�าเภอบางพลี  เหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรง  

จนเกินขีดความสามารถในการระงับเหตุ นายอ�าเภอบางพลีได้ขอสนับสนุนรถดับเพลิง รถน�้า และเครื่องสูบน�้าดับเพลิงชนิดหาบหาม จากเทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่เพิ่มเติม รวมทั้งแจ้งส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการให้ประสานหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมระงับเหตุ ต�ารวจ สภ.บางพลี อาสาสมัคร และ อปพร. ร่วมอ�านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณบ่อขยะบางปลา และดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน และศนูย์พักพิงชัว่คราว การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลไีด้ตดักระแสไฟฟ้าโรงงานคดัแยกขยะของ

บริษัท อินทาเนีย กรีน พาวเว่อร์ จ�ากัด 

05.45 น. (10.45 น.) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  และคณะได้เดินทางถึงที่เกิดเหตุ นายอ�าเภอบางพลี ได้กล่าวรายงานสรุป

สถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ ซึ่งขณะนี้ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้อ�านวยการจังหวัด) ได้สั่งการ ดังนี้

1. ให้ รอง ผอ.รมน.จว.สมุทรปราการ (ฝ่ายทหาร) ขอสนับสนุนก�าลังพลพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงจากกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบก ที่ 11

2. ให้หวัหน้าส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสมทุรปราการ ขอสนบัสนนุเคร่ืองพ่นม่านน�า้ดักควนัไฟขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และขอสนับสนุนเครื่องสูบส่งน�้าระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และแจ้งส�านักงาน

ประปาสาขาสมุทรปราการ เพิ่มแรงดันน�้าประปาที่ใช้น�้าประปาหัวแดง แจ้งให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้า

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ทราบ และด�าเนินการให้การช่วยเหลือ

รถดับเพลิงและรถน�้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เคร่ืองพ่นม่านน�้าดักควันไฟขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  

รถกู้ชีพกู้ภัยของมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และหน่วย EMS ของ รพ.สมุทรปราการ รพ.บางพลี รพ.บางบ่อ ชุดป้องกัน 

ความเสียหาย แผนกยุทธการและข่าว กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด ได้เดินทางถึงที่เกิดเหตุ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติรายงานตัว จ�านวนก�าลังพล  

รถดับเพลิงและรถน�้า ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 11 เดินทางถึงท่ีเกิดเหตุ หัวหน้าหน่วย 

ได้เข้ารายงานตัว จ�านวนก�าลังพล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และสับเปลี่ยนก�าลังกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการระงับเหตุเพลิงไหม้         

กระแสลมได้เปลี่ยนทิศทาง ท�าให้เพลิงลุกลามไปทั่วบริเวณบ่อขยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า

หน่วยงาน ได้ประชุมหารือ ปรับแผนการระงับเหตุเพลิงไหม้

ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการระงับเหตุเพลิงไหม้ มีรายงาน ดังนี้ ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) 10 คน ผู้บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 5 คน 

ผู้บาดเจ็บรุนแรง (สีแดง) 2 คน     

รถสูบส่งน�้าระยะไกลของ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี เดินทางถึงที่เกิดเหตุรายงานตัว จ�านวนก�าลังพล  

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางปลา ได้อพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ อาคารบริษัท 

สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จ�ากัด และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ประสบภัย ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ส�านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ดูแลเยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจผู้อพยพ

หน่วยดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจ�ากัด และใช้เครื่องสูบส่งน�้าระยะไกลฉีดพ่นคลุมพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ และคุ้ยขยะ 

เพื่อฉีดน�้าดับเพลิงไหม้ให้สนิท 

70



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ได้ตรวจสอบสภาพอากาศ บริเวณชุมชนท้ายลมที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟ พบว่า สภาวะ

อากาศไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนบริเวณดังกล่าว

หัวหน้าชุดปฏิบัติการทุกชุด รายงานผลการปฏิบัติการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สถานการณ์เริ่มคลีคลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และยุติการฝึก

กำรประเมินผลกำรฝึก 

1. หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมการแจ้งเหตุ การติดต่อสื่อสาร การอ�านวยการ การประสาน 

การปฏิบัติและการสนับสนุนการปฏิบัติ การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า การกู้ชีพและการสาธารณสุข รวมทั้งการ

อพยพประชาชน อย่างเป็นระบบ

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชน ด้านบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ มีความพร้อม

ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

3. เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ปัญหำ และอุปสรรค

1. เงินงบประมาณในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ไม่เพียงพอ

2. กรณีเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะจริง กระแสลมที่พัดแรงและเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา ท�าให้การควบคุมเพลิง 

ให้อยู่ในวงจ�ากัดยากล�าบาก เนื่องจากควันไฟหนาแน่น และมีมลพิษเจือปนในอากาศจ�านวนมากอาจเป็นอันตรายได้

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรฝึกการป้องกนัและระงบัอคัคภียัเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้เกดิการบรูณาการความร่วมมอื 

ของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

2. ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยบ่อขยะในทุกระดับ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้ประกอบการ/เจ้าของบ่อขยะ ควรเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการระงับเหตุเบื้องต้น และลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง

3. ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบบ่อขยะ มีส่วนร่วมในการรับรู้แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับ 

อัคคีภัยบ่อขยะ และช่วยเฝ้าระวังสอดส่องดูแล หากเกิดเพลิงไหม้สามารถแจ้งเหตุ และระงับเหตุได้ทันท่วงที
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ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดชลบุรี 
(อุบัติภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย)

อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  จังหวัดชลบุรีมีความเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลาง

ในการผลิต น�าเข้าส่งออก และเป็นเส้นทางการขนส่งสารเคมี วัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากท่าเรือแหลมฉบัง โรงกลั่น

น�้ามัน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต้องผ่านตามเส้นทางสายหลักต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น 

ถนนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 เป็นเส้นทางการขนส่งจากนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยองไปยังภูมิภาคอื่น หากเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายขึ้น จะก่อให้เกิดอันตราย 

แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางชุมชนใกล้เคียง ท�าให้เกิดปัญหาสภาพการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลเสีย 

ต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับภาค และระดับประเทศ

คณะท�างานฝึกซ้อมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดชลบรุ ีประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “กรณอีบุตัเิหตุ

จากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย” จึงได้เลือกเส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ในเขตพื้นที่ต�าบลเขาไม้แก้ว 

อ�าเภอบางละมงุ เป็นพ้ืนทีก่ารฝึกฯ เนือ่งจากทีผ่่านมาได้เกิดอุบตัเิหตุจากการขนส่งหลายครัง้ และเป็นเส้นทางหลกัในการขนส่ง

สารเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากโรงกลั่นและคลังก๊าซ จากท่าเรือแหลมฉบังก่อนกระจายไปยังภูมิภาคอื่น มีหน่วยงานเข้าร่วม

การฝึกฯ จ�านวน 46 หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ทดสอบความรู้ความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน ในการแจ้งเหตฉุกุเฉนิ การตดิต่อสือ่สาร การประสานงาน 

การสั่งการ และการจัดการทรัพยากร 

2. เพ่ือให้ความรู้ ทักษะในการปฏบิตังิานกับเจ้าหน้าที ่และอาสาสมคัรทีเ่กีย่วข้อง ในเรือ่งการเตรียมความพร้อม 

ในการจัดการสาธารณภัย และการระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกฯ มีความรู้ความเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :  

ICS) ตลอดรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) และการฝึกเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercises : FSX) 

4. เพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ภัย และทรัพยากรอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพ 

ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

5. เพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายในเขต

พื้นที่จังหวัดชลบุรี 

6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกฯ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น ตลอดจนสามารถประสาน

การปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ]

กิจกรรมกำรฝึก

วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกฯ และมอบหมายภารกิจ  

ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

วนัที ่15-16 มนีาคม 2559 เวลา 10.00 น. เชิญเจ้าหน้าทีห่น่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

ประเมินความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ณ ศาลาประชาคมอ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. จัดการฝึกอบรมเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident  

Command System : ICS) ณ ห้องประชุมชลบุรี อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 26-27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีม HAZMAT (Drill) ด้านการเก็บกู ้

สารเคมีและวัตถุอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันความเสียหาย

จากอัคคีภัย ท่าเรือแหลมฉบัง  อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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วันที่ 28-29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีม Medical (Drill)  
ณ ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย ท่าเรือแหลมฉบัง  อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วนัที ่13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. จดัการฝึกเตม็รปูแบบ ( Full-scale Exercise : FSX) ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  331 บริเวณสี่แยกเขาไม้แก้ว ช่องทางบ่อวิน - ต่างระดับโป่ง ต�าบลเขาไม้แก้ว อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

สถานการณ์สมมุติ 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 บริเวณสี่แยกเขาไม้แก้ว ช่องทางบ่อวิน - ต่างระดับ

โป่ง ต�าบลเขาไม้แก้ว อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน�้ามันชนกับรถบรรทุกสารเคมีไวนิลอะซีเตต UN 1301 ท�าให้รถขนส่ง
สารเคมีเสียหลักพลิกคว�่าและชนคนท่ียืนรอรถประจ�าทางบริเวณหน้าตลาดเขาไม้แก้ว ท�าให้มีผู้บาดเจ็บจ�านวนมาก ส่วนหน่ึงสามารถเดินเองได้  
บางส่วนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เหตุการณ์ดังกล่าว ท�าให้ถังบรรจุสารเคมีหล่นและเกิดการรั่วไหล และส่งกลิ่นเหม็น โดยมีผู้บาดเจ็บ สามารถ
เดินออกมาได้  14  คน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 11 คน

เวลา 10.10 น. องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาไม้แก้ว ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชน 
เวลา 10.20 น. ทีมเผชิญเหตุถึงที่เกิดเหตุ ท�าการปิดกั้นพ้ืนที่เกิดเหตุ ปิดพ้ืนที่การจราจรตรวจสอบพบมีผู้บาดเจ็บและมีสารเคม ี

รั่วไหล จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 
เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาไม้แก้ว ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ จากการรายงานตัวมีทีมเผชิญเหตุได้เข้าพื้นที่เกิดเหตุ 

ประกอบด้วย ทต.ห้วยใหญ่  ทต.โป่ง ทม.หนองปรือ อบต.บ่อวิน อบต.เขาคันทรง อบต. มาบยางพร จ.ระยอง เมืองพัทยา มณฑลทหารบกที่ 14 
พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ ชุดป้องกันสารเคมี Level A  ชุดดับเพลิง เครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ อุปกรณ์ช�าระล้างการปนเปื้อน (Decon)   
รถดับเพลิง รถเคร่ืองอัดอากาศ รถดับเพลิงโฟมและเคมี หัวหน้าทีมปฏิบัติการได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น 3 ทีม คือ ทีมตรวจสอบที่เกิดเหตุ  
ทมีกูภ้ยั และทมีดบัเพลงิ ส�าหรบัทมีแพทย์พยาบาล ได้น�ารถพยาบาลฉกุเฉนิ และทีมสขุภาพจติ เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางละมงุ 
โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเขาไม้แก้ว มูลนิธิสว่างบริบูรณ์
ธรรมสถาน มูลนิธิสว่างประทีปศรีราชา นิธิศีลธรรมสมาคมบ้านบึง และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอบางละมุง ทีมจราจร ได้แก่ สภ.ห้วยใหญ่  
สภ.บ่อวิน และหมวดทางหลวงเขาไม้แก้ว

เวลา 10.40 น. เริ่มมีประชาชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นของสารเคมี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาไม้แก้ว ได้สั่งการให้ตั้ง 
ศูนย์รองรับผู้อพยพ ณ  องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาไม้แก้ว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกในการอพยพประชาชนไปยังศูนย์รองรับผู้อพยพ 
และได้ประสานแจ้งให้ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัง่คงของมนุษย์จงัหวดัชลบรีุ ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดัชลบรีุ ส�านักงานสาธารณสขุอ�าเภอ
บางละมุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเขาไม้แก้ว ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับผู้อพยพ 

เวลา 10.50 น. นายอ�าเภอบางละมุงถึงที่เกิดเหตุ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ 
เวลา 11.05 น. สามารถระงับเหตุได้ และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทั้งหมดออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว มีผู้บาดเจ็บ จ�านวน 24 คน  

แบ่งเป็น  (1) เจ็บหนัก (สีแดง) 3 คน  (2) เจ็บปานกลาง  (สีเหลือง) 7 คน (3) เจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) 14 คน และเสียชีวิต (สีด�า) 1 ราย 
เวลา 11.10 น. ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี  เข้าตรวจสอบสภาพแวดล้อมพื้นที่ใกล้เคียง และชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้ง 

ให้ค�าแนะน�าในการเก็บกู้สารเคมี และฟ้ืนฟสูภาพพืน้ท่ี หลงัจากสถานการณ์ทัง้หมดได้ยตุลิง นายอ�าเภอบางละมงุเชญิผูเ้กีย่วข้องเข้าร่วมสรุปสถานการณ์  
โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน 

เวลา 12.00 น. ปิดสถานการณ์

ประเมินผลกำรฝึก 

ปัญหาอุปสรรค
1. การคัดเลือกพื้นที่การฝึก จังหวัดชลบุรีพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ที่เป็นเส้นทางหลัก และมีความเสี่ยง 

ในการเกดิอบัุตเิหตุจากการขนส่งสารเคม ีและวตัถอุนัตราย และเป็นพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งพืน้ที ่การฝึกครัง้น้ี  
จังหวัดมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการสาธารณภัยให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง เมือ่เกดิสถานการณ์ภัยสามารถประเมินความเสีย่งทีจ่ะมผีลกระทบกับชุมชน สามารถแจ้งเตอืน ด�าเนินการอพยพ และ 
การจัดการพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เจ้าหน้าที่ระดับอ�าเภอยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดผู้ให้ค�าแนะน�า
ปรึกษาทางด้านเทคนิค การเผชิญเหตุสารเคมี และวัตถุอันตราย

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขาดแคลนบคุลากร และเจ้าหน้าทีที่ม่คีวามรูท้กัษะความช�านาญในการเผชญิเหต ุ
สารเคมี และวัตถุอันตราย และมีอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ 
ต่อการเผชิญสถานการณ์วิกฤต 
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4. การจราจร ยังไม่มีการจัดระเบียบจุดจอดรถดับเพลิง รถพยาบาล ควรจัดระเบียบจุดจอดรถให้กับผู้เข้าร่วม 

การฝึก รถดับเพลิง รถกู้ภัย และรถพยาบาลให้เพียงพอ การปิดก้ันจราจรควรกั้นพ้ืนที่ทั้ง 2 ฝั่งถนน และจัดท�าทางเลี่ยง  

เพื่อทดสอบระบบการจราจร

5. จงัหวดัชลบรุียงัไม่มีความพร้อมในการเผชิญเหตสุารเคม ีและวตัถุอันตราย ส่วนราชการบางหน่วยไม่ทราบ

บทบาทหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน 

6. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการด้านสารเคมีในพื้นที่มีไม่เพียงพอ อุปกรณ์มีจ�ากัด ขาดแคลนชุดป้องกันสารเคมี 

และอุปกรณ์ช�าระล้าง

7. ไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ต้องพัฒนา 

ด้านการจดัการข้อมลูให้มคีวามรวดเรว็ จ�าเป็นต้องควบคมุการฝึก และท�าทะเบยีนรายช่ือเจ้าหน้าท่ีเผชิญเหต ุจุดตดิต่อประสานงาน  

หากจ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบสุขภาพทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานเผชิญเหตุสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ข้อเสนอแนะ
1. การปฏบิตังิานในการเผชญิเหตสุารเคม ีและวัตถอุนัตรายไม่สามารถด�าเนนิการได้โดยล�าพัง จงึเป็นการสร้าง

เครือข่าย และเป็นการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และพื้นที่ข้างเคียง

2. ผลการฝึกฯ เป็นการทดสอบความพร้อมของสรรพก�าลงัทีม่อียูใ่นพืน้ทีใ่ห้สามารถเผชิญเหตไุด้ในสถานการณ์ 

ที่ขาดแคลนทรัพยากร ท�าให้ทราบถึงข้อจ�ากัด และจะได้น�าไปใช้ในการพัฒนาการฝึกครั้งต่อไป

3. ควรมจีดุปฐมพยาบาลเพือ่รองรับเจ้าหน้าทีท่ีเ่ข้าร่วมการฝึก และมรีถมลูนธิิหรือรถพยาบาลเตรยีมไว้รองรบั 

ผู้ป่วย (ถ้ามี)

74



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสระแก้ว 
(ภัยจำกอัคคีภัยในอำคำร)

ภัยจากอัคคีภัยในอาคาร รัฐบาลให้ความส�าคัญกับวาระ“ประเทศไทยปลอดภัย หรือ Safety Thailand”  

โดยมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 

ที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว พร้อมรับมือกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ และจากสถิติการเกิดอัคคีภัย 

ในประเทศไทย สะท้อนให้เหน็ว่า การเกดิอคัคภียัในปัจจบัุน มแีนวโน้มเพิม่ความถ่ีและความรนุแรงมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง นบัตัง้แต่

เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 มีผู้เสียชีวิต 188 ราย เหตุการณ ์

เพลิงไหม้โรงแรมรอยัลจอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2540 มีผู้เสียชีวิต 91 ราย อาคารเสียหาย 

เกือบทั้งหมด เหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีผู้เสียชีวิต 66 ราย 

และเหตุการณ์เพลงิไหม้อาคารธนาคารไทยพาณชิย์ ส�านกังานใหญ่ เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร เมือ่คนืวนัที ่7 กุมภาพนัธ์ 2558 

เป็นอาคารต้นแบบอัจฉริยะขนาดใหญ่พิเศษที่ทันสมัยสูง 37 ชั้น มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นต้น 

ในปี 2559 กระทรวงมหาดไทย ได้มนีโยบายให้ทกุจังหวดับรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วนด�าเนนิการ  

3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

ปรับปรุงแนวทางการวางผังเมือง/ควบคุมมาตรฐานการออกแบบอาคาร โดยเฉพาะอาคารสูง และอาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนด ตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตวัอาคาร และอปุกรณ์ประกอบ

ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต ควบคุมการใช้อาคาร โดยต้องท�าการตรวจสอบอาคารทุกปีและตรวจสอบใหญ่ ทุก 5 ปี

2. ด้านการลดความเสี่ยงและป้องกันอัคคีภัย

ให้หน่วยงานประเมินเพ่ือให้ทราบระดับความเสี่ยงอัคคีภัย ความรุนแรงของอัคคีภัย ขีดความสามารถ

ในการรับมือพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย ฯลฯ จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยของอ�าเภอ/หน่วยงาน/ท้องถ่ิน  

ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั โดยบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาครัฐ  

ภาคเอกชน และประชาชนในรูปแบบ“ประชารัฐ”  เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์และยานพาหนะ 

ให้พร้อมใช้ปฏบิตังิานอยูเ่สมอ จดัการฝึกการป้องกันและบรรเทาอัคคภัียเป็นประจ�าสม�า่เสมออย่างน้อย ปีละ 1  คร้ัง จดักจิกรรม

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน มีจิตส�านึกความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Safety Mind)

3. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการอัคคีภัย

สร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานราชการ และหน่วยงานด้านวิชาการในพ้ืนที่จัดท�าสรุป 

บทเรียนการเกิดอัคคีภัยครั้งส�าคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (Lesson Learnt) เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ส�าหรับการบริหารจัดการอัคคีภัย 

ในอนาคต เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละซกัซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสระแก้ว 

เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ได้ตระหนักถึงปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่ และเล็งเห็นถึง 

ความส�าคัญของการบรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานในการถวายความปลอดภยักรณเีกดิเหตภุยัพบิติั จงึได้ร่วมกับกองทพั

ภาคที่ 1 โดยมณฑลทหารบกที่ 19 ก�าหนดจัดการฝึกทบทวนแนวทางการถวายความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของจังหวัดสระแก้ว

2. เพ่ือฝึกทบทวนแนวทางการถวายความปลอดภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย  

พ.ศ. 2557 และทบทวนแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง                   
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมกำรฝึก

1. การประชมุคณะกรรมการและคณะท�างานฝึกซ้อมแผนฯ ครัง้ที ่1 ในวนัพฤหสับดทีี ่24 มถินุายน 2559 เวลา 

13.30 น. ณ โรงแรมเดอะเวโล แอนด์ปั๊มแทรค อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ 

รับทราบหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน                      

2. การฝึกซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้อัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559   

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559  เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเดอะเวโล อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

สถานการณสมมุติ
จ�าลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่ประทับ โรงแรมเดอะเวโล (อาคารขนาดใหญ่) ขณะทรงอยู่ระหว่าง 

การปฏิบัติพระราชกรณียกิจในอ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยท�าการฝึกทบทวนแนวทางปฏิบัติการถวายความปลอดภัยให้ถูกต้อง 

ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูง ขณะเกิดเพลิงไหม้อาคารชั้น 3 ของโรงแรม
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดยโสธร
(กำรฝึกป้องกันและระงับเหตุกำรณ์จลำจลภำยในเรือนจ�ำจังหวัดยโสธร)

การฝึกป้องกนัและระงบัเหตกุารณ์จลาจลภายในเรอืนจ�าจงัหวดัยโสธร ปัจจบัุนสภาพทางสงัคม เศรษฐกจิ 

การเมอืง และการบังคบัใช้กฎหมายของรฐั ท�าให้เรอืนจ�า/ทณัฑสถาน ต้องรบัภาระในการควบคมุผูต้้องขงัเพิม่สงูขึน้ ซ่ึงเรอืนจ�า/ 

ทัณฑสถานต่างๆ ได้มีการปรับปรุงระบบและมาตรฐานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ให้มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

เพื่อป้องกันผู้ต้องขังแหกหักหลบหนีเรือนจ�า และก่อความไม่สงบ 

เรือนจ�าจังหวัดยโสธร ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,100 คน อยู่ในความควบคุมดูแลทั้งชายและหญิงและมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นพ้ืนที่เส่ียงที่อาจเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและระงับเหตุการณ์จลาจลภายใน

เรือนจ�าจังหวัดยโสธร ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรจึงได้จัดท�าโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดยโสธร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนการป้องกันและระงับเหตุการณ์จลาจลภายในเรือนจ�า

จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2558 ขึ้น

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเตรียมความพร้อม และพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยโสธร  

ในการบูรณาการหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะการบูรณาการระหว่าง 

หน่วยงานพลเรือน กรมทหารราบที่ 16 สถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา และมูลนิธิต่าง ๆ ในจังหวัดยโสธร

2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการจราจลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ลดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

3. เพ่ือทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และเกิดบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน มูลนิธิต่าง ๆ ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย ให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการ และการประสานการปฏิบัติเมื่อเกิด

เหตุการณ์ขึ้น

4. เพื่อทดสอบระบบสื่อสาร ในการประสานงานและสั่งการ รวมท้ังการจัดการทรัพยากรในการจัดการ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรือนจ�า

กิจกรรมกำรฝึก

1. การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ในวันที่ 10 มีนาคม 2559   เวลา 10.00 - 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมเรือนจ�าจังหวัดยโสธร เรือนจ�าจังหวัดยโสธร

77



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

2. การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 -  14.30 น.  

ณ ภายในบริเวณเรือนจ�าจังหวัดยโสธร  

3. การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise : FSX) ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น. 

ณ ภายในบริเวณเรือนจ�าจังหวัดยโสธร 

สถานการณ์สมมุติ
เวลาประมาณ 15.30 น. ของวันท�าการปกติ ภายในบริเวณโรงเลี้ยงอบรมเรือนจ�าจังหวัดยโสธร ขณะที่เจ้าหน้าที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่

อยู่ในบริเวณโรงเลี้ยงอบรม ซึ่งเวลาขณะนั้นเป็นเวลาที่ผู้ต้องขังเข้าแถวรับประทานอาหาร มีกลุ่มผู้ต้องขัง จ�านวน 50 คน ได้ร่วมกันก่อความวุ่นวาย 

ก่อการจลาจลภายในแดนโรงเลี้ยงอบรม ส่งเสียงตะโกน และท�าลายสิ่งของทางราชการ ภายในแดนโรงเลี้ยงอบรม ซึ่งผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว  

ได้เรียกร้องขอพบผู้บัญชาการเรือนจ�าฯ เพื่อยื่นข้อเสนอให้เรือนจ�าด�าเนินการแก้ไขในเรื่องที่ต้องการ และสวัสดิการต่าง ๆ ของเรือนจ�า

ข้อ 1 ให้ย้ายหัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ เจ้าหน้าที่สูทกรรม และพยาบาลเรือนจ�าฯ ภายใน 24 ชั่วโมง  และให้แก้ไขปัญหาผู้ต้องขังอยู่กัน

แออัด ที่นอนไม่เพียงพอ น�้าดื่มและน�้าใช้ไม่สะอาด มีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
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ข้อ 2 ให้ปรับปรุงรสชาติอาหาร และคุณภาพอาหารที่จัดเลี้ยงให้แก่ผู้ต้องขังให้ดีขึ้น

ข้อ 3 ให้แก้ไขเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง

ข้อ 4 ให้เจ้าหน้าที่ลดความเข้มงวดของระเบียบวินัย 

ผู้ก่อเหตุ จ�านวน 50 คน มีอาวุธไม้ขนาดพอเหมาะมือ และเหล็กแหลมเป็นอาวุธ ต่อมาเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีท่าทีจะ

ตกลงกันได้ เจ้าหน้าที่โรงเลี้ยงอบรมเห็นเหตุการณ์ จึงพยายามควบคุมสถานการณ์ แต่ไม่เป็นผลส�าเร็จ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จึงได้วิทยุ

แจ้งให้หวัหน้าฝ่ายควบคุมฯ และหวัหน้างานควบคุม ทราบ และในขณะเดยีวกนัเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตัหิน้าทีส่ทูกรรม และเจ้าหน้าทีร้่านสงเคราะห์ผูต้้อง

ขังได้มาสมทบ และกันผู้ต้องขังที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากโรงเลี้ยง ให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าเรือนนอนทั้งหมด และปิดล็อคแดนเรือนนอน 

จากนั้นหัวหน้างานควบคุมหมุนสัญญาณแจ้งเหตุ  

หวัหน้าฝ่ายควบคุมฯ ได้วิทยแุจ้งระดมอัตราก�าลงัเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่กล้เคียง เพ่ือเข้าเจรจา และควบคมุสถานการณ์ในเบือ้งต้น  

แต่ไม่เป็นผลส�าเร็จ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ หัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ จึงแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้บัญชาการเรือนจ�าฯ ทราบ 

ผู้บัญชาการเรือนจ�าฯ ทราบจากการรายงาน จึงรีบเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของ 

เรือนจ�า เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เมื่อผู้บัญชาการเรือนจ�าฯ ตรวจเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว จึงได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมสั่งการ 

ให้หวัหน้าฝ่ายทุกฝ่ายประชมุหารอืโดยด่วน ทราบข้อมลูจากเจ้าหน้าทีป่ระเมนิสถานการณ์แล้ว ผูต้้องขังกลุม่ดงักล่าวมเีพียงอาวธุไม้ และเหลก็แหลม

เป็นอาวุธ อีกทั้งทราบรายชื่อผู้ต้องขังที่ก่อเหตุทั้งหมด จึงลงมติเห็นควรให้ชุดปฏิบัติการพิเศษของเรือนจ�าฯ เข้าระงับเหตุเพื่อควบคุมสถานการณ์

เจ้าหน้าทีช่ดุปฏิบตักิารพเิศษของเรอืนจ�าฯ ได้รับค�าสัง่ให้เข้าระงบัเหตฯุ พร้อมยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ  และได้แบ่งก�าลงัออกเป็น 2 ชดุ พร้อม

เข้าระงับเหตฯุ เจ้าหน้าทีช่ดุท่ี 1 และชดุท่ี 2 เคล่ือนก�าลังเข้าไปในพืน้ทีภ่ายในเรอืนจ�าฯ และปิดล้อมพืน้ทีบ่รเิวณแดนโรงเลีย้งอบรม เมือ่หวัหน้าชดุให้

สัญญาณ จึงเปิดฉากเข้าจู่โจมระงับเหตุร้ายฯ และสั่งให้ผู้ก่อเหตุวางอาวุธ และนอนคว�่าหน้าลงกับพื้น ผู้ก่อเหตุ จ�านวน 25 คน ได้ยอมวางอาวุธ และ

นอนคว�่าหน้าลงกับพื้นท�าตามค�าสั่ง แต่ผู้ก่อเหตุที่เหลืออีก จ�านวน 25 คน ไม่ยอมท�าตามค�าสั่งและขัดขืน โดยขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

ชดุปฏบิตักิารพเิศษของเรอืนจ�าฯ จึงเข้าปะทะระงบัเหต ุและสามารถควบคมุสถานการณ์ไว้ได้ ภายหลงัเหตกุารณ์สงบ เจ้าหน้าทีไ่ด้ควบคมุตวัผูต้้องขัง 

ที่ก่อการจลาจล จ�านวน 50 คน ซึ่งในจ�านวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส จ�านวน 4 คน เจ้าหน้าที่ได้น�าส่งโรงพยาบาล จากนั้นได้น�าตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือมา 

ที่ฝ่ายควบคุมฯ และใส่เครื่องพันธนาการ เพื่อให้ผู้บัญชาการเรือนจ�าฯ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ สอบปากค�า และตั้งคณะกรรมการสอบต่อไป

ประเมินผลกำรฝึก
 1. ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 2. การปฏิบัติการในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ�า ระหว่างฝ่ายต�ารวจ และทหารที่เข้าควบคุมผู้ต้องขัง

มีเหตุรุนแรง เนื่องจากผู้แสดงใช้ก�าลังขัดขืน เพื่อให้สถานการณ์เสมือนจริง

 3. การสนบัสนนุเจ้าหน้าทีจ่ากกองพสิจูน์หลกัฐานมคีวามล่าช้า เนือ่งจากผูป้ระสานสือ่สารไม่เข้าใจกนั ท�าให้

กองพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

ปัญหำและอุปสรรค
 1. การเข้าปฏิบัติการภายในเรือนจ�ามีความล่าช้า เนื่องจากข้อจ�ากัดของกฎระเบียบ

 2. การใช้อปุกรณ์ในการดบัเพลงิไม่สะดวก เนือ่งจากพ้ืนท่ีภายในคบัแคบ หากเกิดเหตกุารณ์ขึน้จริงการควบคมุ

เพลิงจะมีความล่าช้า อาจท�าให้เกิดความสูญเสียกับอาคารได้มาก

 3. จ�านวนผู้ต้องขังมจี�านวนมาก หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง อาจจะมผีู้ต้องขังเขา้รว่มกอ่การจราจลมากกว่าที ่

คัดเลือกมาร่วมในการฝึก

ข้อเสนอแนะ
 1. ในการฝึกฯ ครั้งต่อไป อยากให้ก�าหนดระยะเวลาการเตรียมแผนการฝึกฯ เนื่องจากภารกิจของจังหวัด 

มีมาก กว่าจะสามารถก�าหนดเวลาการประชมุผูบ้งัคบับญัชาระดับสงู และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องได้  บางครัง้ต้องเลือ่นการประชมุ 

และเลื่อนวันจัดการฝึกฯ ออกไป

 2. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�าเภอ ควรเพิ่มงบประมาณด�าเนินการ เนื่องจากอ�าเภอ

ไม่มีงบประมาณในการจัดการฝึก และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
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ส�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเลย (ภัยอัคคีภัย)

ภยัอคัคภียั เป็นสาธารณภัยประเภทหนึง่ทีม่โีอกาสเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา และสามารถเผาผลาญทรพัย์สนิให้วอดวาย

ได้ในชั่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งสาเหตุ

การเกดิอคัคภัียส่วนใหญ่เกดิจากความประมาท ขาดความระมดัระวัง หรอืความพลัง้เผลอ สถานทีเ่กิดอคัคภียัมกัเป็นทีอ่ยูอ่าศยั

และชุมชนที่หนาแน่น หรือมีความแออัดของประชาชน อาคารสูง ศูนย์การค้า และโรงมหรสพ ซึ่งสถานที่เหล่านี้มักจะมีการใช้

ไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนที่เอื้อต่อการเกิดอัคคีภัย 

จังหวดัเลยได้จัดท�าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเลย พ.ศ. 2559 ได้ระบถุงึการป้องกนัและบรรเทา

ภัยจากอัคคีภัย ประกอบด้วยองค์กรหลัก และองค์กรสนับสนุนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย ซึ่งองค์กร

หลัก ได้แก่ กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และส่วนราชการทุกกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ 

ในเขตพื้นที่ มีหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมให้การสนับสนุนตามอ�านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน  

โดยมีองค์กรเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุนตามที่ได้รับร้องขอ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย ตามแนวทางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และเสริมสร้างความพร้อมและ 

มาตรการในการปฏิบัติร่วมกันเม่ือเกิดอัคคีภัย เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐ  

จึงได้จัดท�าโครงการฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น 

ประกอบด้วย หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มลูนธิ/ิสมาคม องค์กรอสิระ และภาคเอกชน หน่วยงานหลกั  

10 หน่วยงาน และหน่วยงานร่วม  5 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกประมาณ 250 คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ในการบูรณาการหน่วยงาน 

ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย

2. เพือ่ทดสอบแผนการป้องกนัและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยในสถานศกึษา (วิทยาลัยอาชีวศกึษาเลย) จงัหวดัเลย  

ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในหลักการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และสามารถด�าเนินการตามแผนฯ ได้อย่าง 

มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ

3. เตรียมความพร้อมในการปกป้องและคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 

ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

4. เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และองค์กรเครือข่ายในการป้องกัน

และบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอัคคีภัยในสถานศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย) ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ 

เหตุการณ์ (ร่วม) ในพื้นที่และการประสานการปฏิบัติ

กิจกรรมกำรฝึก

1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้แก่ประชาชน นักเรียน และผู้ประกอบการร้านค้าในสถาน

ศึกษา ในวันที่ 25 มกราคม 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ต�าบลกุดป่อง  อ�าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

2. การฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ในวนัที ่28 มกราคม 2559 ห้องประชมุวิทยาลยัอาชวีศกึษาเลย

3. การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Drill) ในวันที่ 29 มกราคม 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ต�าบลกุดป่อง  อ�าเภอ

เมืองเลย จังหวัดเลย

ประเมินผลกำรฝึก

1. ด้านการบัญชาการเหตุการณ์และการสั่งการ การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเลยอยู่ห่างจาก 

จุดเกิดเหตุอัคคีภัย ประมาณ 200 เมตร การสั่งการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที และหน่วยงานที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยมีการรายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบอย่างต่อเนื่อง ท�าให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้
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2. ด้านการส่ือสาร ใช้วิทยุสื่อสารคลื่นความถี่กลางในการประสานส่ังการระดับหัวหน้าหน่วย และ 

ใช้คลื่นความถี่รองในการประสานการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก

3. ด้านการประสานงานและการเผชิญเหตุ มีการลงทะเบียนรายงานตัว/สังกัดหน่วยงานและยานพาหนะ/

อุปกรณ์ เพื่อจัดล�าดับหน่วยงานที่เข้าเผชิญเหตุกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (นักศึกษา) ตามสถานการณ์ ท�าให้การช่วยเหลือ 

และการดับไฟได้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน/เคร่ืองมือและอุปกรณ์กู้ภัยมีความพร้อมใช้ในการเผชิญเหตุ ท�าให้เกิด 

ความคล่องตัวในการเข้าระงับเหตุ

4. ด้านการปฏิบัติการทางการแพทย ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์มีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินแก่

โรงพยาบาลท่ีใกล้สถานที่เกิดเหตุทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ/โรงพยาบาลเอกชน และมูลนิธิกู้ภัยในจังหวัดเลยได้อย่างรวดเร็ว  

การปฐมพยาบาลและการคัดกรองผู้ประสบเหตุ มีการจัดพ้ืนที่คัดแยกผู้บาดเจ็บน้อย/ผู้บาดเจ็บมาก และผู้เสียชีวิตร่วมกับ 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจ มกีารจดัการจารจรส่งผูบ้าดเจ็บไปโรงพยาบาล โดยต�ารวจร่วมกับ อปพร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งพืน้ที่

5. ด้านการแถลงข่าวและการประชาสัมพันธ์ ก่อนการฝึกฯ มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าหนึ่งวันเพื่อให้

ประชาชนในพืน้ท่ีเข้าใจข้ันตอนปฏิบตั ิ ไม่ต้องต่ืนตระหนก โดยประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียง เสียงตามสาย หอกระจายข่าว 

วิทยุประชาสัมพันธ์ และมีการจัดสถานที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

อบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยนักศึกษา การฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัย  

นายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการฝึกบนโต๊ะ

(Table Top Exercise) วันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
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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 
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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”

4. อ�าเภอบ้านไผ่

- นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  นายอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 

13.30 น.  โดยกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ”

5.อ�าเภอเปือยน้อย

- นายณัฐภัทร  พลอยสุภา  นายอ�าเภอเปือยน้อย  เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 

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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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

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 

2559 เวลา 09.30 น. โดยกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ”
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- นำยธวัชชัย  รอดงำม  นำยอ ำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธำนในกำรเปิดประชุม กล่ำวให้
โอวำท พร้อมทั้งเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ “กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ” 
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

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�ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำขำฝำง 

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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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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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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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 
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 

 

  
 

             

กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล�ำปำง สำขำเถิน อ�ำเภอสบปรำบ ปี 2559

กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล�ำปำง สำขำเถิน อ�ำเภอเถิน 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 

 

  
 

             
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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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
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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  
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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 
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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

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

กราฟแสดง หน่วยงานที่เข้าการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (DMEx 2016) 

 

กราฟแสดงเปรียบเทียบหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ 
พ.ศ. 2559 (DMEx 2016) 

                               ข้อมูลใช้ท ากราฟ 

                                      หน่วยงาน                จ านวนตัวเลข 

                                   เอกชน มูลนิธิ                  224                   

                                หน่วยงานราชการ                 735 
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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

ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี 12

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 11

กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน 10

ต�ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี 10

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 10

ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 10

มลฑลทหารบกที่ 13 ลพบุรี 9

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี 7

โรงพยาบาลค่ายอดิศร 6

รวม 959
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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) 

 

กราฟแสดงเปรียบเทียบหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ 
พ.ศ. 2559 (DMEx 2016) 
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กราฟแสดง หน่วยงานที่เข้าการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (DMEx 2016) 

 

กราฟแสดงเปรียบเทียบหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ 
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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

122



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

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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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

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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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
และสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย 
         3. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณส์่วนหน้าระดับจังหวัด เพ่ือดูแลการอพยพประชาชนจากพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไปพัก
อาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัย ตามทีแ่ผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก าหนดไว้ 

 
 

 

 

 

  2. การฝึกร่วมกองทัพไทย 2559 (กฝร.59) 
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ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยใช้สถานการณ์การฝึกของกลุ่มการฝึกด้านยุทธการ และด าเนินการฝึกห้วง
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2. การประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างทหารกับฝ่ายพลเรือนในการช่วยเหลือประชาชนให้ 
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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 

 
 

 

 

 

  2. การฝึกร่วมกองทัพไทย 2559 (กฝร.59) 
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

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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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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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ ประจ�ำปี 2559
Crisis Management Exercise 2016 : C-MEX 16
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559



ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

(อัคคีภัยอาคารถล่ม)
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

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)           

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

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

         

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)           

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

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

         

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)
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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 
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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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    กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10. นางรัตนา ศิริพานิช                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ 

    รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 

    กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

11. นายทองใบ หล�าเนียม             วิศวกรเครื่องกลช�านาญการพิเศษ กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย

12. นางสาวกรกช โพธิสัตย์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย

13. นายสันติ บุษบงทอง               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย

14. นายทรรศน์ ปุ่นวงศ์            นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย

15. นายเลอพงศ์ สวนสังข์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

16. นายมานพ อักษรพิมพ์  ผู้อ�านวยการส่วนการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เลขานุการ)

    ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย      

17. นายพิจารณ์ พลสุวรรณา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ช่วยเลขานุการ)

18. นายดุสิต พงศาพิพัฒน์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ช่วยเลขานุการ)
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