“...ใกล้ถึงสิ้นปี ก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ท�ำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างร้ายแรง. เราคงจะต้องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และฟื้นฟูสถานะของบ้านเมือง
เป็นการใหญ่ รวมทั้งหาทางป้องกันเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ. อย่างไรก็ตาม
เหตุต่าง ๆ ทั้งนั้น ได้ท�ำให้เห็นแจ้งถึงน�้ำใจของพวกเราอย่างเด่นชัดว่า ทุกคน
ในผืนแผ่นดินไทย ทั้งทหาร ต�ำรวจ และพลเรือน มีความสามัคคีกัน ต่างห่วงใย
กันด้วยใจจริง ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข และเมื่อเกิดภัยพิบัติ
คนไทยไม่ทิ้งกัน ต่างพร้อมเพรียงกันเข้าปฏิบัติช่วยเหลือทันที ด้วยความเสียสละ
และเมตตาจริงใจ ไม่เลือกว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ. ข้าพเจ้าอยากจะ
กล่าวย�้ำแก่ท่านทั้งหลาย เหมือนดังที่เคยกล่าวมาเมื่อหลายปีก่อนว่า วิถีชีวิต
ของคนเรานั้น จะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ มีภัย
ผ่านเข้ามาด้วยเสมอยากจะหลีกเลี่ยงพ้น...”
พระราชด�ำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2548
วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2547

ISBN		
จัดท�ำโดย

พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพ์ที่

978-974-458-565-3
ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
3/12  ถนนอู่ทองนอก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์ 0 2637 3594-99   โทรสาร 0 2243 2201  สายด่วนนิรภัย 1784
www.nirapai.com
เมษายน 2560
บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จ�ำกัด
53/1  หมู่ 7  ถนนสวนหลวงร่วมใจ  ต�ำบลสวนหลวง    
อ�ำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 0 2813 7378   โทรสาร 0 2813 7378

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ค�ำน�ำ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดพิมพ์หนังสือ “การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ในทางวิชาการ พัฒนาการเรียนรูก้ ระบวนการ
เตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัด
จังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาจากการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละประเภทภัย ทั้งจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต (ระดับ
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Mobilisation Exercise : MOBEX 2016)
การฝึกร่วมกับกองทัพไทย ประจ�ำปี 2559
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีป่ ระสบภัย ประจ�ำปี 2016 (Search And Rescue
Exercise : SAREX 2016) ณ กองบิน 21 อุบลราชธานี อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2559 (Crisis Management Exercise 2016 : C-MEX 16)
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บทสรุปผู้บริหาร
ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ

สาธารณภัยทีท่ วีความรุนแรง และมีความซับซ้อนครอบคลุม เชือ่ มโยงหลายมิติ
ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก เพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพือ่ การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ พ.ศ. 2558-2573
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 : SFDRR)
ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของโลก เพื่อลด
ความเสีย่ งจากสาธารณภัยและลดการสูญเสียชีวติ วิถชี วี ติ 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) เป้าหมายที่ 13 ด�ำเนินการเร่งด่วน เพือ่ ต่อสูก้ บั สภาวะการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบ ตัวชีว้ ดั ที่ 13.1.1
จ�ำนวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 13.1.2 จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
สูญหาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชากร 100,000 คน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพือ่ ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ ความสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ ทีเ่ กิดจากสาธารณภัยลดลง ดังนัน้ เพือ่ สร้างคนให้มคี วามพร้อม
รับสถานการณ์วิกฤติ สามารถเผชิญปัญหากรณีเกิดเหตุสาธารณภัย และภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ จ�ำเป็นต้องมีการทบทวนความรู้
พัฒนาทักษะและความตระหนักรู้ถึงแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการหลายหน่วยงาน ในแต่ละระดับตามความรุนแรงและประเภทภัย
ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เป็นไปตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานในการจัดการฝึกฯ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไก
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ความต้องการของผู้รับบริการ ส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม มูลนิธิ
องค์กรการสาธารณกุศล และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่มีเป้าประสงค์เพื่อบูรณาการ
การเตรียมความพร้อม เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ซกั ซ้อมขัน้ ตอนการปฏิบตั แิ ละตอบโต้สถานการณ์ฉกุ เฉินรวมถึงประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปลอดภัยจากภัยพิบัติ
2. ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องการแนวทางปฏิบัติที่มีระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยมีเอกภาพสามารถควบคุมสถานการณ์ภัยมิให้ขยายวงกว้าง
3. ข้อก�ำหนดด้านกฎหมาย ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินแต่ละด้าน ต้องจัดให้มี
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ประสิทธิภาพของกระบวนการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติและสามารถด�ำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
5. ความคุม้ ค่าและการลดต้นทุน ให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเครือ่ งมือและกิจกรรมในการสร้าง
ความพร้อม และเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน และบุคลากร รวมทั้งทดสอบการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือ ค้นหา
จุดบกพร่อง และอุดช่องว่างของการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน น�ำไปสู่การปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุในแต่ละระดับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางในการด�ำเนินงาน
ประสาน อ�ำนวยการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงได้จดั ท�ำโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆ

1. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ มีวัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในยุทธศาสตร์
ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ทดสอบ
การปฏิบัติงานและการประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในภาวะฉุกเฉิน
ตามโครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบตั งิ านภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การฝึกการปฏิบตั กิ ารของศูนย์บญ
ั ชาการ
เหตุการณ์ การบูรณาการก�ำลังพล เครือ่ งมืออุปกรณ์ และระบบการสือ่ สาร และแนวทางปฏิบตั ิ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสาธารณภัย
ที่จะเกิดขึ้น
2. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของ
ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ มีเป้าหมาย เพือ่ ให้
มีการพัฒนากลไกการเข้าร่วมปฏิบัติการ และการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะหน่วยทหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพในการเผชิญเหตุ การก�ำหนดประเภทภัยที่จะท�ำการฝึก และพื้นที่/สถานที่
จัดการฝึกให้เป็นไปตามสภาพความเสีย่ งภัย และความจ�ำเป็นของจังหวัดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย และก�ำหนดสถานการณ์สมมุตทิ จี่ งั หวัด
ต้องร้องขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และทรัพยากรของหน่วยทหาร
3. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น โดยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานพลเรือน
หน่วยทหาร องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่น ๆ โดยใช้รูปแบบการฝึก
ทั้งการฝึกเชิงอภิปราย และการฝึกเชิงปฏิบัติการ
4. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา 
เป็นเครื่องมือของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ในการสร้างความเข้าใจกับอ�ำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ
ในการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�ำเภอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งเป็นกลไกเสริมบทบาทของส�ำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ในการสนับสนุนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�ำเภอของอ�ำเภอ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�ำเภอ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ ในการบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน
พลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และ
ภาคส่วนอื่น ๆ ในการสนับสนุนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�ำเภอ
………………………………………..
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บทที่ 1
บทน�ำ

สถานการณ์สาธารณภัยโลกทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั มีแนวโน้มเกิดขึน้ บ่อย และมีความรุนแรง โดยเฉพาะในแถบภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้าง และยากทีจ่ ะจัดการได้เพียงล�ำพังหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึง่ ทีผ่ า่ นมาพบว่า เรายังขาดความพร้อมในหลายด้าน ทัง้ ความสามารถในด้านความรูค้ วามเข้าใจ ทักษะ เทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องจักร และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมของระบบการบริหารวิกฤตการณ์ ท�ำให้เกิดความสับสนใน
ขั้นตอนการจัดการกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น ตลอดจนขาดระเบียบปฏิบัติประจ�ำ (Standard Operating Procedure :
SOP) และขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ขาดคลังข้อมูลสาธารณภัยที่เป็นปัจจุบัน
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดความซ�้ำซ้อน และความล่าช้าในการฟื้นฟูสถานการณ์หลังเกิดสาธารณภัย รัฐบาลได้ตระหนัก
และให้ความส�ำคัญของการบริหารจัดการสาธารณภัย จึงได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ขึ้น
เพื่อใช้เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย และเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดให้ต้องมีการจัดท�ำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ใช้เป็นแผนหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ และ
ให้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2558 ซึ่งเป็นการน�ำแนวคิดการพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวัง และรับมือกับสาธารณภัย การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการสร้าง
ภูมิต้านทานให้แก่ชุมชนตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และก�ำกับการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับกรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 : SFDRR)
กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของโลก เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ
ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม ธุรกิจ ชุมชน และประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จ�ำนวน 187 ประเทศ ให้การรับรองกรอบเซนได ส�ำหรับประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเข้าร่วมให้การรับรอง
กรอบเซนไดดังกล่าวด้วย โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยได้เข้าร่วมให้การรับรองกรอบเซนไดดังกล่าว ในคราว
การประชุมสหประชาชาติระดับโลก ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากสาธารณภัย ปัจจุบนั ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ ทัง้ เกิดจากภัยธรรมชาติ
และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะ
หน่วยงานหลักในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางหลักของประเทศในการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น�ำไปก�ำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณรองรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท�ำให้สามารถพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม
ของประเทศ
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ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ได้แบ่งระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ออกเป็น
3 ด้านหลัก คือ ด้านสาธารณภัย ด้านภัยจากการสู้รบ และด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคง โดยมุ่งการผนึกก�ำลังทุกภาคส่วน
อย่างมีเอกภาพ ให้สามารถด�ำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของ
ชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง ลดความสูญเสีย และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความส�ำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน มีเป้าหมาย
ให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก เชื่อมั่น มีภูมิคุ้มกัน และพร้อมเข้ามาผนึกก�ำลังในการป้องกัน (Prevention) การเตรียมพร้อม
(Preparedness) การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ (Response) การฟื้นฟู (Recovery) การลดผลกระทบ (Mitigation)
การปรับตัว (Adaptation) และการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (Threat Risk Reduction) ภายใต้การบริหาร
จัดการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ (Proactive Comprehensive Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที และยั่งยืน
และจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์มีการบูรณาการและผนึกก�ำลังในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ไว้ 12 ข้อ โดย
ข้อ (8) เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณภัย โดยให้ยึดถือแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เป็นแผนหลัก ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐจัดท�ำและพัฒนาแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนที่เสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก�ำหนดขอบเขตสาธารณภัยให้เป็นไป
ตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้
“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น�้ำ การระบาดของ
ศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด
ซึง่ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชวี ติ ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความ
รวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย”

1) วัตถุประสงค์ของแผน
1.1) เพือ่ เป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบตั ิ (Concept of Operations) ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นถึงระดับประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการ เป็นระบบ และมีทิศทางเดียวกัน
1.2) เพื่อเป็นการประมวลแนวทางปฏิบัติและทิศทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่นานาประเทศ
ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั และเป็นทีย่ อมรับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีส่ อดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
และสามารถน�ำไปปรับใช้ในการจัดท�ำแผนระดับต่าง ๆ เช่น แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
รวมถึงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านต่าง ๆ เป็นต้น ให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
1.3) เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การลดความเสีย่ งจาก
สาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟื้นฟูให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นถึงระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ เพื่อให้
มีความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อเกิดสาธารณภัย

2) เป้าหมาย
2.1) ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมและให้ความร่วมมือในระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย ทัง้ ในระยะก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
2.2) มีความพร้อมด้านทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณ บุคลากร เครื่องจักรกล ยานพาหนะและ
เครื่องมืออุปกรณ์ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการป้องกันสาธารณภัย บรรเทาและลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการฟื้นฟูบูรณะ
2.3) ประชาชนมีจติ ส�ำนึกและมีความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Mind) เพือ่ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย (Safety Culture) ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
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2.4) ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก�ำหนดให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเครื่องมือ
และกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิม่ ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทัง้ ทดสอบการประสานงานและบูรณาการ
ความร่วมมือ ค้นหาจุดบกพร่องและอุดช่องว่างของการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน น�ำไปสู่การปรับปรุงแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุ ในแต่ละระดับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ก�ำหนดให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแต่ละระดับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินแต่ละด้าน ต้องจัดให้มีการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดในการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คือ การท�ำเพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจจนเป็นหรือมีความช�ำนาญ เป็นกิจกรรมการฝึกฝน หรือฝึกปฏิบัตขิ อง
ผู้เข้าร่วมการฝึก โดยการสมมุติสถานการณ์ขึ้น เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึก ตลอดจน
ทดสอบนโยบาย แผน หรือแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง รวมทั้งเป็นการทดสอบแนวทางปฏิบัติ
ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ทราบถึงจุดบกพร่อง และช่องว่างในการปฏิบัติงานอันน�ำไปสู่
การปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ความส�ำคัญของการฝึก
1. ให้ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตระหนักเห็นความส�ำคัญของการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และย�้ำเตือนในความรับผิดชอบ
2. เป็นที่มาของนโยบาย การปรับแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติให้เหมาะสม และสอดรับกับภารกิจ
3. ท�ำให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในทุกระดับ
4. ปรับปรุงข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิให้ถูกต้อง จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน
5. เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายในการท�ำงาน โดยการบูรณาการการท�ำงานทุกภาคส่วน
6. ท�ำให้เกิดข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง น�ำระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานเดียวกัน และ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เน้นการสร้างทีมงาน การท�ำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้เกียรติและไว้วางใจ สร้าง
ความคุ้นเคยกัน เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
7.1 เพือ่ สร้างจิตส�ำนึก และจิตสาธารณะให้เกิดขึน้ ในองค์กร และชุมชน การมีสว่ นร่วมจัดการภัยพิบตั ใิ นชุมชน
7.2 เพื่อให้สามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ประหยัด ใช้เป็น เน้นถูกวิธี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบ และประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติ นโยบาย และกระบวนการด�ำเนินงานในการ
ตอบโต้ต่อสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เพือ่ สร้างโอกาสการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์จากการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันจะน�ำมาซึง่
การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของแผนการปฏิบัติ นโยบาย กระบวนการด�ำเนินงาน และช่องว่างในการ
ประสานงานของหน่วยงานที่มีอยู่ รวมทั้งศักยภาพในการปฏิบัติตามแผนในด้านการจัดการและทรัพยากร ทั้งวัสดุ เครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ ฯลฯ
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4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร และประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
โดยส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีโอกาสได้ท�ำงานประสานการปฏิบัติในการด�ำเนินงานร่วมกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนเป็นไปอย่างราบรื่น
4.1 เพื่อฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ทบทวน
องค์ความรู้ ทักษะในการท�ำงาน และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินของแต่ละบุคคล ภายใต้
สถานการณ์สมมุติในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่าง ๆ
4.2 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด หรือข้อบังคับ อาทิ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรือ่ งการป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการ เพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงานส�ำหรับลูกจ้าง ข้อ 36 ก�ำหนดให้นายจ้าง
จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึก
1. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการทดสอบความพร้อมของแผนปฏิบตั กิ าร หรือแผนเผชิญเหตุ
หรือแนวทางในการปฏิบัติการตอบโต้ต่อสถานการณ์นั้น ๆ ท�ำให้ทราบจุดบกพร่อง หรือข้อด้อยของแผน และน�ำมาก�ำหนด
นโยบาย แนวทาง มาตรการแก้ไข หรืออุดช่องว่างของแผน ท�ำให้แผนได้รับการแก้ไขปรับปรุง และใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตอบโต้ และรับมือกับสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการปฏิบัติการร่วมกันของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะหน่วยงาน
เดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน ช่วยเสริมสร้างให้เกิดการท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการทดสอบความราบรื่นในการปฏิบัติงานร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ หากการปฏิบัติการร่วมกันในขณะการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความขัดแย้ง หรือมีอุปสรรค ทั้งในเชิงนโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติ ก็จะท�ำให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา และน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อลดปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป
3. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการด�ำเนินการหรือปฏิบัติร่วมกันจากหลากหลายฝ่าย
หรือภารกิจ ซึ่งมีการมอบหมายหน้าที่ในแต่ละด้าน ดังนั้น จึงเป็นการยืนยันบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะท�ำให้ผู้ที่
เกีย่ วข้องมีความเข้าใจในภารกิจของแต่ละฝ่าย ทีช่ ดั เจน ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านมีความสอดคล้องสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ ไม่ซ�้ำซ้อนและไม่สับสน
4. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อให้เกิดการประเมินความพร้อมในเรื่องทรัพยากร ทั้งด้าน
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น จะท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความต้องการ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
รวมถึงสมรรถนะ และศักยภาพของทรัพยากร (Specification Requirement)
5. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท�ำให้ทราบถึงความต้องการในมิตขิ องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วย กล่าวคือ ความจ�ำเป็นของการฝึกอบรม (Training Need) เนื่องจากจะท�ำให้ทราบถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
หากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากการขาดศักยภาพของบุคลากร ก็จะท�ำให้ทราบว่าหน่วยงานมีความจ�ำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมในเรือ่ งใด
เพือ่ พัฒนาบุคลากรในส่วนงานหรือในภารกิจใด
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บทที่ 2

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางในการด�ำเนินงาน ประสาน
อ�ำนวยการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดท�ำโครงการการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ในแต่ ล ะระดั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน ให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ น
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญปัญหา
และภัยคุกคามต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลได้ในทางปฏิบัติ ใช้เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดการ
สาธารณภัยของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และพัฒนากลไกในการเข้าร่วมปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
ร่วมกับหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะหน่วยทหาร ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินการจัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับครอบคลุมทั้งประเทศ ดังนี้
1. ระดับกลุม่ จังหวัด ได้แก่ ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จ�ำนวน 18 ศูนย์เขต เน้นการฝึกการเคลือ่ นย้าย
และการจัดการทรัพยากรกู้ภัย เพื่อสนับสนุนจังหวัด เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ตามความเสี่ยงภัยของแต่ละกลุ่มจังหวัด
2. ระดับจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด โดยเน้นกลไกการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การบริหารจัดการศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด ตามความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่ เช่น การคมนาคมขนส่ง สารเคมีและวัตถุอันตราย อัคคีภัยในอาคาร
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางน�ำ้ แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟป่าและหมอกควัน ภัยแล้ง พายุฤดูรอ้ น อุทกภัยและดินโคลนถล่ม เป็นต้น
3. ระดับอ�ำเภอ จ�ำนวน 878 อ�ำเภอ มุ่งเน้นการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ก�ำหนดกรอบแนวทางการจัดการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ละระดับ ดังนี้
1. การประชุมสัมมนา ก�ำหนดกรอบแนวทาง เตรียมการ ซักซ้อม เสริมสร้างองค์ความรู้ เพือ่ การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับหน่วยงานส่วนกลาง
2. การขับเคลื่อนการปฏิบัติการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยทหาร สถาบันการศึกษา 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�ำสถานการณ์สมมุติส�ำหรับการฝึกปฏิบัติภาคสนามให้สอดคล้องกับสถานการณ์สมมุติหลัก
3.2 ก�ำหนดทรัพยากรเข้าร่วมการฝึก โดยให้รวมถึงผูป้ ฏิบตั งิ าน ยานพาหนะ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง
3.3 ออกแบบ จัดท�ำ ปรับปรุงสถานที่ สถานีส�ำหรับการฝึก และการสร้างสถานการณ์จ�ำลอง
3.4 วางแผนจัดกระบวนการฝึก ด�ำเนินการควบคุมการฝึก และความปลอดภัยระหว่างการฝึกให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
3.5 ออกแบบ จัดวาง สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างการฝึกให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
3.6 จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกประเภท ทุกระดับ และให้ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ
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การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ละระดับ
1. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับกลุม่ จังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์เขต ซึ่งมีหน้าที่

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ�ำนวยการ การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและ
พื้นที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และพื้นฟู
สภาพพื้นที่เกิดสาธารณภัย สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรม ซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ตลอดจนการให้การสนับสนุน และ
ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชน จะเน้นการฝึกการเคลือ่ นย้าย และการจัดการ
ทรัพยากรกู้ภัย เพื่อสนับสนุนจังหวัด เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ตามความเสี่ยงภัยของแต่ละกลุ่มจังหวัด

วัตถุประสงค์การฝึก
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการเตรียมความพร้อมของศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ในการสนับสนุนการจัดการ
สาธารณภัยของจังหวัดในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ มีเป้าหมายเพือ่ ให้มกี ารพัฒนากลไกการเข้าร่วมปฏิบตั กิ าร และการปฏิบตั กิ ารร่วมกับ
หน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพในการเผชิญเหตุ
การก�ำหนดประเภทภัยที่จะท�ำการฝึก และพื้นที่/สถานที่จัดการฝึก ให้เป็นไปตามสภาพความเสี่ยงภัย และ
ความจ�ำเป็นของจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย และก�ำหนดสถานการณ์สมมุติท่ีจังหวัดต้องร้องขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และทรัพยากรของหน่วยทหาร โดยให้ความส�ำคัญกับกระบวนการติดต่อสือ่ สารในการ
ประสานงานเข้าร่วมปฏิบตั กิ าร และรับมอบภารกิจจากศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัด การประสานงานและปฏิบตั งิ านร่วมกับ
หน่วยปฏิบัติการอื่น ๆ และการด�ำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
หนังสือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รวบรวมเนื้อหา
สรุปผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุม่ จังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ทั้ง 18 ศูนย์เขต โดยแบ่งตามประเภทภัย เพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาให้สามารถน�ำไปใช้เป็นตัวอย่าง หรือ
แนวทางการจัดการฝึกฯ และการจัดท�ำรายงานสรุปผลการฝึกฯ ได้ต่อไป
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี (ภัยอัคคีภัย อาคารถล่ม)
ภั ย อั ค คี ภั ย อาคารถล่ ม เป็นสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สิง่ สาธารณประโยชน์ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนือ่ งจากปัจจุบนั จังหวัดปทุมธานีมกี ารขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และประชากรในพืน้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เป็นจังหวัดทีต่ อ้ งรองรับการขยายตัวของทีอ่ ยูอ่ าศัย เปลีย่ นจากพืน้ ที่
ท�ำการเกษตรไปเป็นพืน้ ทีบ่ า้ นจัดสรร อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์กลางการศึกษา จากเหตุการณ์
อาคารยูเพลสคอนโดถล่ม ย่านถนนเลียบคลองหก จังหวัดปทุมธานี เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ ได้สะท้อน
ถึงปัญหาการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่ยังขาดความเป็นเอกภาพ ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกภาคปฏิบัติ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหาอัคคีภัยและอาคารถล่ม
จึงได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ขึ้น

วัตถุประสงค์
ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ

1. เพื่อทดสอบระบบบริหารจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่
2. เพื่อทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคของเจ้าหน้าที่ในการระงับอัคคีภัยและการค้นหาช่วยชีวิต

3. เพื่อทดสอบระบบการอพยพ และระบบการขนย้ายผู้เสียชีวิต ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
รวมถึงทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อทดสอบระบบสื่อสาร/ระบบบัญชาการเหตุการณ์/สั่งการ
5. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะความช�ำนาญ
6. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนเผชิญเหตุในระดับต่าง ๆ
7. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย
8. เพื่อปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ ในกรณีเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่

กิจกรรมการฝึก
1. ประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1) ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล โรงพยาบาลปทุมธานี
เพื่อร่วมหารือแนวทางการฝึกฯ
2. ประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล โรงพยาบาลปทุมธานี
เพื่อแบ่งมอบภารกิจ และจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงานการฝึกฯ
3. ประชุมคณะท�ำงานด้านออกแบบและควบคุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุม่ จังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อออกแบบ
และก�ำหนดสถานการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานฯ (ชุดใหญ่) ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมบัวหลวง
ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพือ่ ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจในรายละเอียด ขอความร่วมมือ และมอบหมายภารกิจหน่วยงานต่าง ๆ
5. การประชุมปรับพืน้ ฐาน และด�ำเนินการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องสัตตบุษย์ ชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาคเช้า 09.00-12.00 น. เป็นการบรรยาย
ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อปรับพื้นฐานการฝึก
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1) นายธนะ พรหมดวง ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์การฝึก และถ่ายทอดประสบการณ์ การเข้าไปมีส่วนร่วมบัญชาการเหตุการณ์ สถานการณ์อาคารยูเพลส คลอง 6
ถล่มลงมาขณะก่อสร้าง ท�ำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ�ำนวนมาก
2) พ.อ.มนตรี อารยวุฒิ ผอ.กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดปทุมธานี บรรยาย “การสนับสนุน
ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของฝ่ายทหาร”
3) นายมานพ อักษรพิมพ์ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนฝึกอบรม ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี
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�ำเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
7. วันที่ 25 มีนาคม 2559 ประชุมประเมินผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงพยาบาล
ปทุมธานี
สถานการณ์สมมุติ การฝึกปฏิบตั ภิ าคสนาม (Drill) ในวันที่ 24 มีนาคม 2559  เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลปทุมธานี
อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ได้เกิดกลุ่มควันหนาทึบลอยมาจากชั้น 3 เปลวไฟได้ลุกไหม้อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลปทุมธานี ผู้เห็นเหตุการณ์ได้โทรศัพท์/วิทยุ แจ้งฝ่ายสถานที่ หน่วยระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลปทุมธานีได้เข้าควบคุมเพลิงและ
เปิดสัญญาณการแจ้งเตือนตามแผนเผชิญเหตุของโรงพยาบาล พร้อมอพยพผูป้ ว่ ยและเจ้าหน้าทีอ่ อกจากอาคารไปตามเส้นทางทีก่ ำ� หนดจนถึงจุดรวมพล
โดยเร่งด่วน สถานการณ์เพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างต่อเนื่อง หน่วยแพทย์พยาบาลเร่งอพยพผู้ป่วยออกนอกอาคาร
14.05 น. สถานการณ์ลุกลามเพิ่มขึ้น มีเพลิงไหม้โหมรุนแรง ออกมาจากตัวอาคารไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ศูนย์สั่งการ
โรงพยาบาลได้ร้องขอรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในพื้นที่/เจ้าหน้าที่ FR มูลนิธิ เตรียมเข้า
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบ เทศบาลเมืองปทุมธานี และโรงพยาบาลปทุมธานี ได้จัดพื้นที่ท�ำงานและประสานต�ำรวจเพื่อปิดเส้นทาง
การจราจรด้านหน้าโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการสนับสนุนทรัพยากร
14.10 น. นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีได้เข้าบัญชาการณ์เหตุการณ์ระงับเหตุอัคคีภัย และร้องขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
จากผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ (นายอ�ำเภอเมืองปทุมธานี)
14.15 น. นายอ�ำเภอเมืองปทุมธานี (ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ) ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์ยกระดับ
ความรุนแรงสาธารณภัย เป็นภัยระดับ 2 สั่งการให้รถดับเพลิงในพื้นที่เข้าปฏิบัติภารกิจและขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงหอสูง เตรียมการอพยพ
ฉุกเฉินจากที่สูง มีรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้ติดค้างบนอาคาร จ�ำนวน 20 คน ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีได้ขอรับ
การสนับสนุนรถดับเพลิงหอสูงจากศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี และรายงานสถานการณ์ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดปทุมธานีทราบ เพือ่ การบัญชาการเหตุการณ์
14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าบัญชาการเหตุการณ์ ได้ประเมินสถานการณ์โดยยกระดับสาธารณภัยเป็นระดับ 3
และได้ร้องขอทรัพยากรเพิ่มเติมจากนอกพื้นที่ เริ่มการอพยพฉุกเฉินจากที่สูงชั้นดาดฟ้าของอาคาร
14.45 น. อาคารเริม่ มีเสียงลัน่ เป็นระยะ ๆ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีได้ประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการทรุดตัวของ
อาคารต้นเพลิง เริม่ มีการทรุดตัวของโครงสร้าง และรายงานผูว้ า่ ราชการจังหวัดปทุมธานี (ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์) เพือ่ สัง่ การถอนก�ำลัง ชุดช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอาคารสูงยุติการอพยพฉุกเฉินจากอาคารสูง
14.47 น. ทีมอพยพฉุกเฉิน ประกอบด้วย ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ทน.รังสิต ทต.บางกะดี ทม.ท่าโขลง
ทม.คลองหลวง ทน.ปากเกร็ด ทน.นนทบุรี สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยจากอาคารสูงได้ทั้งสิ้น จ�ำนวน 10 คน โดยเจ้าหน้าที่ FR มารับตัว
คัดกรองผู้บาดเจ็บ และน�ำส่งแพทย์รักษาตามอาการต่อไป
14.50 น. โครงสร้างตึกได้ทรุดตัวพังถล่มลงมาเป็นซากวัสดุความสูงตึก 2 ชั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้สั่งตรวจสอบ
ผู้ติดค้างภายในอาคาร และร้องขอทีมค้นหาและกู้ภัยเตรียมการค้นหาในซากอาคาร
15.00 น. รายงานยอดผูต้ ดิ ค้างภายในอาคาร 10 คน เจ้าหน้าทีเ่ ริม่ ท�ำการค้นหาใช้เวลา 35 นาที สามารถช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ได้ครบทุกรายน�ำผู้บาดเจ็บออกจากซากอาคาร ส่งจุดคัดกรอง และน�ำส่งแพทย์เพื่อรักษาตามอาการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (JIC)
เพื่อท�ำหน้าที่และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 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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การประเมินผลการฝึกของศูนย์ ปภ. เขต
1. ด้านการกู้ชีพกู้ภัย ควรมีการซ้อมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์สั่งการ (1669) ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น ใน
การประสานส่งผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเจ้าหน้าที่ประสานงานมีไม่เพียงพอ
2. ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีการระดมทรัพยากรเข้ามาโดยไม่ได้ร้องขอ เช่น เจ้าหน้าที่ FR, มูลนิธิ เนื่องจาก
ขาดเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนทรัพยากร ยังขาดเจ้าหน้าที่ซักประวัติผู้ป่วย เพื่อทราบสิทธิการรักษา ในส่วนของการส่งต่อ
โรงพยาบาล และการแบ่งพื้นที่การท�ำงาน Zoning สีเขียว เหลือง แดง ยังไม่ชัดเจน
3. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ด้านการป้องกันอัคคีภัยและอาคารถล่ม หน่วยงานยังขาดความเข้าใจ
ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ในเรื่องโครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่ การบัญชาการสั่งการ และการมอบอ�ำนาจ ยังไม่มีการก�ำหนด
รูปแบบการท�ำงานที่ชัดเจนขาดผู้น�ำในการอพยพผู้ประสบภัย ไม่มีการส่งมอบภารกิจและการบัญชาการ ทรัพยากรที่สนับสนุน
มีมากเกินความจ�ำเป็นเมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้บาดเจ็บ การรายงานตัวใช้เวลานาน ยึดติดในรูปแบบท�ำให้ล่าช้าไม่ทันการณ์
ณ จุดเกิดเหตุไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการรายงานตัวของแต่ละหน่วยงาน
4. ด้านระบบสื่อสาร แผนการสื่อสารขาดความชัดเจนและขาดประสิทธิภาพ หลายหน่วยงานสับสนว่า
ใครต้องปฏิบัติอย่างไร มีการข้ามช่องการสื่อสารระหว่างกัน ขาดการสือ่ สารระหว่างหน่วยงาน การสือ่ สารระหว่างการสนับสนุน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (EOC) กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ICP) ขาดหายไปชั่วขณะและเจ้าหน้าที่วิทยุไม่ได้รายงานสถานการณ์
ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบทุกระยะ ท�ำให้ขาดความต่อเนื่อง สับสน และไม่เป็นเอกภาพ
5. ด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้และความช�ำนาญ ในการปฏิบัติการฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังคุ้นเคย
กับระบบการท�ำงานแบบอาศัยประสบการณ์และความช�ำนาญส่วนบุคคล ขาดความเข้าใจในระบบบัญชาการเหตุการณ์
หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในโครงสร้างอ�ำนาจหน้าที่ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดให้มีการติดตั้งจอมอนิเตอร์ ให้สามารถมองเห็นได้รอบด้าน
2. ควรจัดให้มกี ารฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเป็นประจ�ำ เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจในทักษะความช�ำนาญ
ในการบังคับบัญชา การตัดสินใจ ความรอบคอบ และการใช้ดุลพินิจในการประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาได้
3. ควรจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยทหาร หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน โรงพยาบาล อาสาสมัคร และมูลนิธิ
4. ควรก�ำหนดรูปแบบการประเมินผลให้มีความชัดเจน โดยระบุว่าหน่วยงานไหนควรประเมินในด้านใด
5. ควรก�ำหนดรหัสการแจ้งเหตุอคั คีภยั ให้ทราบเฉพาะเจ้าหน้าที่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ประชาชนตืน่ ตระหนก
6. ควรก�ำหนดจุดรายงานตัวที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลปทุมธานี ก�ำหนดตัวผู้ประสานงาน การจราจร
และการเปิดเส้นทาง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซักประวัติผู้ป่วยเพื่อทราบถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก�ำแพงเพชร (ภัยอัคคีภัยจากภัยแล้ง)
ภัยอัคคีภัยจากภัยแล้ง จากสถานการณ์ที่ผ่านมาในห้วงปี พ.ศ. 2557-2558 พบว่าพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ

ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก�ำแพงเพชร ณ บริเวณบึงสีไฟ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร ได้เกิด
ไฟไหม้เศษวัชพืชที่ทับถมกันเป็นเวลานาน และมีจ�ำนวนมากขึ้นอย่างรุนแรงลามไปบนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ เป็นเวลาติดต่อกัน
10-15 วัน ก่อให้เกิดเปลวไฟและหมอกควันปกคลุมไปทั่วพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนวิสัยในการเดินทางและการท่องเที่ยว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก�ำแพงเพชร
จึงได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตร ก�ำหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยอัคคีภัยจากภัยแล้ง) ขึ้น ตามโครงการ
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 8 ก�ำแพงเพชร ณ บริเวณบึงสีไฟ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อซักซ้อมการบัญชาการเหตุการณ์ร่วมเมื่อเกิดสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบูรณาการ
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง และแนวทางในการประสานขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุสาธารณภัยแต่ละประเภท เพื่อลดความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่
3. เพื่อวางแผนการบูรณาการเครื่องมือ ก�ำลังพล และทรัพยากรอื่น ๆ
4. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
สถานการณ์สมมุติ บริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง แหล่งน�้ำแห้งขอด

ประกอบกับอากาศที่แห้งแล้ง ต้นไม้ ต้นหญ้า ในบริเวณบึงแห้งตายและทับถมสะสมกันเพิ่มขึ้นทุกปี และมีประชาชนได้เข้าไปจุดไฟเผาเศษวัชพืช
ในช่วงพลบค�่ำ ส่งผลให้เกิดการลุกลามของไฟทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ตามล�ำดับ มีหมอกควันปกคลุมไปทั่วเมือง ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวันของประชาชนในวงกว้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการ/เผชิญเหตุ/ระงับเหตุและช่วยเหลือ จนกระทั่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 18.30 น. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจากประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบบึงสีไฟว่า พบเปลวไฟ และกลุ่มควันเป็นหย่อม ๆ ในเขตพื้นที่บึงสีไฟ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับบริเวณหอชมนก นายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเมืองเก่า จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและน�ำก�ำลังเข้าระงับเพลิง
โดยเร่งด่วน พร้อมรายงานสถานการณ์ให้นายอ�ำเภอเมืองพิจิตร และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรทราบ
วันที่ 10 มีนาคม 2559 สถานการณ์ล่วงเข้าสู่วันที่ 3 ไฟยังคงลุกไหม้เพิ่มขึ้น เนื่องจากระดับน�้ำในบึงลดระดับลงมาก บริเวณ
ชัน้ ใต้ดนิ มีเศษวัชพืชแห้งถับถมสะสมอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงอย่างดี ท�ำให้เพลิงลุกไหม้ลกุ ลาม เป็นบริเวณกว้างกินพืน้ ทีก่ ว่า 50 ไร่ รวมทัง้
มีกลุม่ ควันฝุน่ ละอองเถ้าถ่านฟุง้ กระจายไปทัว่ บริเวณรอบบึง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเมืองเก่าได้รายงานสถานการณ์แก่นายอ�ำเภอเมืองพิจติ ร
และได้ขอก�ำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และรถดับเพลิงจากหน่วยงานท้องถิ่นข้างเคียง
วันที่ 11 มีนาคม 2559 สถานการณ์ล่วงเข้าสู่วันที่ 4 สถานการณ์ยังไม่สงบ เนื่องจากบริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิจิตรถูกปกคลุม
ไปด้วยกลุ่มควันเป็นจ�ำนวนมาก เริ่มส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น และการสัญจรไปมาของยวดยานพาหนะบนท้องถนน ซึ่งเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นายอ�ำเภอได้รายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรทราบ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจติ รได้จดั ตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดพิจติ ร และให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มารายงานตัวทีศ่ นู ย์บญ
ั ชาการฯ
ก�ำหนดจัดประชุมวางแผนการแก้ไขสถานการณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดผลกระทบที่มีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่
วันที่ 13 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ศูนย์บัญชาการฯ ได้รับรายงานว่า พบเปลวไฟและกลุ่มควันปะทุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุด บริเวณ
ใกล้ ๆ อุทยานบัว สถานการณ์ขยายวงกว้างขึ้น ผู้บัญชาการจังหวัดพิจิตร ได้รายงานสถานการณ์ให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลางทราบ และขอรับการสนับสนุนก�ำลังพลและทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูงในการระงับภัย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้อ�ำนวยการ
กลาง) ได้สงั่ การให้ศนู ย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก�ำแพงเพชร สนับสนุนก�ำลังบุคลากร เครือ่ งจักร เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทม่ี สี มรรถนะสูง
เข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
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วันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 8 สถานการณ์กลับรุนแรงขึ้นเมื่อได้พบกลุ่มควัน และเปลวไฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดบริเวณด้าน
ทิศเหนือของบึงสีไฟ ท�ำไห้เกิดหมอกควันหนาแน่น มีเศษฝุ่นละอองเถ้าถ่านลอยเข้าปกคลุมเขตเมืองพิจิตรเพิ่มเป็นจ�ำนวนมาก สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน
วันที่ 17 มีนาคม 2559 จนกระทัง่ เวลา 06.00 น.เจ้าหน้าทีท่ กุ หน่วยงานยังคงประสานการปฏิบตั ิ การควบคุม และดับไฟอย่างต่อเนือ่ ง
เวลาประมาณ 16.39 น. เปลวไฟเริ่มดับมอด เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และเข้าตรวจสอบบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุ เพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่มีเปลวไฟหลงเหลือ เป็นเชื้อให้ปะทุขึ้นมาได้อีก จนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ สั่งปิดสถานการณ์ และสรุปผลการฝึก

การประเมินตนเอง
1. ด้านการเตรียมการฝึก
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่ม
จังหวัดฯ ซึ่งมาจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ส่งผลให้การฝึกฯ ครั้ง
นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
1.2 คณะท�ำงานฝ่ายออกแบบและควบคุมการฝึกฯ มีการทบทวนสรุปบทเรียนผลการฝึกฯจากปีที่ผ่านมา
และร่วมกันจัดท�ำแผนการฝึกฯ ก�ำหนดสถานการณ์สมมุติ และภารกิจของหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึก
1.3 สถานที่ที่ใช้การประชุม การฝึกทั้งแบบบนโต๊ะและการฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม สามารถบริหาร
จัดการในภาพรวมและบริหารเวลาได้สะดวก หน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือ
ในการฝึกเป็นอย่างดี
1.4 มีการปรับพืน้ ฐาน และชีแ้ จงแนวทางการฝึกแบบบนโต๊ะ ท�ำให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมการฝึกฯ มีความ
เข้าใจรูปแบบการฝึกฯ มากขึ้น และถือเป็นการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 อีกทาง
หนึ่ง โดยการฝึกแบบบนโต๊ะ เป็นการสะท้อนปัญหาอุปสรรคก่อนที่จะด�ำเนินการฝึกจริง ท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
และเป็นการสร้างเครือข่าย รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงาน
1.5 การตอบโต้สถานการณ์ของการฝึกแบบบนโต๊ะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ส่วนบัญชาการ
เหตุการณ์/อ�ำนวยการ และกลุ่มที่ 2 ส่วนปฏิบัติการ (เผชิญเหตุ/กู้ชีพ/กู้ภัย) มีการทดสอบการเชื่อมโยง ประสานงาน/สั่งการ
ระหว่ า งทั้ ง สองกลุ ่ ม มี ก ารถาม/ตอบ ตามสถานการณ์ ส มมุ ติ และสอดแทรกสถานการณ์ เ พิ่ ม เติ ม ในระหว่ า งการฝึ ก ฯ
โดยวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ช่วยให้การฝึกมีความต่อเนื่อง และตอบโต้สถานการณ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
มีการน�ำแผนของแต่ละหน่วยงานมาหารือ
1.6 ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก�ำแพงเพชร ได้นำ� เครือ่ งมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ/
นวัตกรรมใหม่ และอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะสูง มาใช้ในการฝึกฯ เช่น รถสูบส่งระยะไกล (3 กิโลเมตร) หุ่นยนต์ดับเพลิงโดยใช้
วิทยุบังคับ เรือแอร์โบ้ท รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม เป็นต้น
1.7 มีการน�ำเสนอวีดีทัศน์โครงการฯ และตัวอย่างการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุอัคคีภัยที่เคย
เกิดขึ้นจริงในพื้นที่บึงสีไฟ เพื่อท�ำให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความส�ำคัญของโครงการฯ
2. ด้านการบริหารจัดการ
2.1 การฝึกปฏิบัติ (Drill) ผู้เข้าร่วมการฝึกมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความคุ้นเคยในการปฏิบัติการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแผนการฝึกทีก่ ำ� หนดไว้ มีการบูรณาการทัง้ การเตรียมความพร้อมและการปฏิบตั กิ ารในภาวะฉุกเฉิน
(การอ�ำนวยการ สั่งการ ติดต่อสื่อสาร การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย) มีการฝึกเผชิญเหตุระงับอัคคีภัย การอพยพ
ผู้ประสบภัย มีการก�ำหนดให้มีสถานการณ์เพิ่มเติม คือเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางอพยพหนีไฟของประชาชน มีผู้บาดเจ็บ
ประมาณ 15 - 20 คน รวมทั้งมีการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
2.2 การฝึกครั้งนี้เป็นการทดสอบแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งทดสอบการประสานงาน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับการฝึกฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ กรณี
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มีการยกระดับภัย หน่วยงานจะมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรตามล�ำดับความรุนแรงของภัย และกรณีเหตุเกิดในพื้นที่
ติดต่อกันหลายพื้นที่ หลายเหตุการณ์ จะมีการประสานงานอย่างไร
2.3 บุคลากรทีเ่ ข้าร่วมการฝึกฯ ส่วนใหญ่เข้าใจบทบาทภารกิจของหน่วยงานตนเอง ท�ำให้สามารถแก้ปญ
ั หา
หรือประสานการปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรวางแผนแบ่งพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบึงสีไฟให้ชัดเจน เป็น 4-6 ส่วน เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าเผชิญเหตุ
สามารถเข้าพื้นที่ได้ง่าย ไม่สับสน และไม่ซ�้ำซ้อนกัน
2. ก�ำหนดผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับตามความรุนแรงในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน ตั้งแต่ในระดับแผน
ของหน่วยงาน
3. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ รับผิดชอบพืน้ ทีบ่ งึ สีไฟโดยตรง ได้แก่ (อบต.เมืองเก่า อบต.ท่าหลวง
อบต.คลองคะเชนทร์ และ ทม.พิจิตร) และฝ่ายปกครอง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดให้มีชุดเฝ้าระวัง/ชุดเวรยาม ลาดตระเวน ในการ
ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อให้สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทันท่วงที
4. ควรเพิ่มเติมสถานการณ์การฝึกฯ ในเรื่องการเฝ้าระวัง และการน�ำน�้ำเข้าพื้นที่ โดยใช้น�้ำจากแนวคลองซอย
และคลองรอบข้าง
5. ควรมีอากาศยาน หรือโดรนมาร่วมฝึกด้วย และสนับสนุนให้ใช้โดรนในทุกพืน้ ที่ เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ
เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เน้นการป้องกัน การปลูกจิตส�ำนึกให้มากขึ้น ต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชน
เห็นความส�ำคัญของปัญหาอัคคีภัยบึงสีไฟ ให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยฝึกการใช้น�้ำ
ดับไฟ และใช้เครื่องจักรขนาดเล็กมาช่วยตีตลบไฟ
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี  
(การฝึกการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเหตุจากไฟป่าและหมอกควัน :
KRI-PRO-Ex16)
ไฟป่าและหมอกควัน ประเทศไทยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องมาจนถึงฤดูแล้ง เกิดมาก

ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกที่ยังมีสภาพพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์อยู่ในอนุภาคอินโดไชนีสซึ่งมีภูมิอากาศฤดูร้อน ฤดูฝน
และฤดูหนาวชัดเจน ก่อให้เกิดป่าผลัดใบอย่างกว้างขวาง บางทีเรียกว่า ป่ามรสุม ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าไม้สกั ป่าเบญจพรรณผลัดใบ
และป่าไผ่ พอเข้าฤดูหนาว ต้นไม้เปลี่ยนสีใบแล้วทิ้งใบร่วงหล่น หญ้าและไผ่มีใบเหี่ยวแห้ง ความร้อนและความแห้งแล้ง
ก่อให้เกิดไฟป่าได้ง่าย
นิยามของไฟป่า ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ “ไฟที่ปราศจากการควบคุมลุกลามไปอย่างอิสระแล้วเผาผลาญ
เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่า ได้แก่ ดินอินทรีย์ ใบไม้แห้ง หญ้า กิ่งก้านไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอไม้ วัชพืช ไม้พุ่ม ใบไม้สด และในระดับหนึ่ง
สามารถเผาผลาญต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่”
ส�ำหรับประเทศไทยได้ก�ำหนดค�ำนิยามของไฟป่า คือ “ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระ
ปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า”
ไฟป่า แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ไฟใต้ดิน ไฟผิวดิน และไฟเรือนยอด โดยถือเอาการไหม้เชื้อเพลิงในระดับต่าง ๆ
ในแนวดิ่ง ตั้งแต่ระดับชั้นดินขึ้นไปจนถึงระดับยอดไม้ เป็นเกณฑ์
1. ไฟใต้ดิน คือ ไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุที่อยู่ใต้ชั้นผิวของพื้นป่า เกิดขึ้นในป่าบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่า
ในเขตอบอุน่ ทีม่ รี ะดับความสูงมาก ๆ ซึง่ อากาศหนาวเย็น ท�ำให้อตั ราการย่อยสลายอินทรียวัตถุตำ�่ ไฟชนิดนีอ้ าจไหม้แทรกลงไป
ใต้ผิวพื้นป่าได้หลายฟุตและลุกลามไปเรื่อย ๆ ลักษณะการคลุกกรุ่นอย่างช้า ๆ ไม่มีเปลวไฟ และมีควันน้อยมาก สังเกตพบได้
ยากที่สุด มีอัตราการลุกลามช้าที่สุด ควบคุมได้ยากที่สุด สร้างความเสียหายมากที่สุด เพราะไฟจะไหม้ท�ำลายรากไม้ ท�ำให้ต้นไม้
ใหญ่น้อยทั้งป่าตาย
2. ไฟผิวดิน คือ ไฟที่ไหม้ลุกลามไปตามผิวดิน โดยเผาไหม้เชื้อเพลิงบนพื้นป่า ได้แก่ ใบไม้ กิ่งก้านไม้แห้ง
ที่ตกสะสมอยู่บนพื้นป่า ไฟป่าชนิดนี้เป็นไฟป่าที่พบมากที่สุด ความรุนแรงของไฟป่าจะขึ้นอยู่กับชนิด และประเภทของเชื้อเพลิง
แต่ไม่ท�ำให้ต้นไม้ใหญ่ถึงตาย ประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟป่าชนิดนี้ โดยจะมีความสูงเปลวไฟ ตั้งแต่ 0.5 - 3 เมตร ในป่าเต็งรัง
จนถึง 5 - 6 เมตร ในป่าเบญจพรรณที่มีกอไผ่หนาแน่น
3. ไฟเรือนยอด คือไฟที่ไหม้ลุกลามจากยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มต้นหนึ่งไปยังยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่ม
อีกต้นหนึ่ง ส่วนใหญ่เกิดในป่าสนในเขตอบอุ่น ไฟชนิดนี้มีอัตราการลุกลามที่รวดเร็วมาก และเป็นอันตรายอย่างยิ่งส�ำหรับ
พนักงานดับไฟป่า ทั้งนี้ เนื่องจากไฟมีความรุนแรงมาก และมีความสูงเปลวไฟประมาณ 10 - 30 เมตร แต่ในบางกรณีไฟอาจมี
ความสูงถึง 40 - 50 เมตร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่
ในเขตความรับผิดชอบ มีพื้นที่เสี่ยงภัยตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านไฟป่าและหมอกควัน จึงได้ร่วมกับจังหวัด
กาญจนบุรี ด�ำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด้านไฟป่า
และหมอกควัน) ที่มีความรุนแรง เริ่มตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 3 ณ หมู่ที่ 1 บ้านสหกรณ์ ต�ำบลสหกรณ์นิคม อ�ำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี และในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด และระดับกลุม่ จังหวัด ได้ซกั ซ้อมบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในการประสาน
การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
2. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะความช�ำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติเมื่อเข้าเผชิญเหตุ
และระงับเหตุของหน่วยปฏิบัติ หน่วยสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
อุปกรณ์กู้ภัย และทรัพยากรอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
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3. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การเกิดเหตุไฟป่าและหมอกควัน
โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การฝึกอบรม และการเตรียมความพร้อมของตนเองจากสถานการณ์หากเกิดภัย
4. เพือ่ ซักซ้อมการให้ความช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลกรณีฉกุ เฉินแก่ผบู้ าดเจ็บจากสถานการณ์ ตลอดจน
การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ประสบภัยอย่างถูกต้อง

กิจกรรมการฝึก  
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และคณะท�ำงาน เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี
2. ประชุมคณะท�ำงานฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�ำบลสหกรณ์นคิ ม อ�ำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภาคเช้า ตรวจสอบข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร ความพร้อม
ของบุคลากร ภาคบ่าย ลงพื้นที่ส�ำรวจภาคสนาม หมู่ที่ 1 ต�ำบลสหกรณ์นิคม อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
3. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1
ศูนย์ ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์จริง และการอภิปรายกลุ่ม
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม
เทศบาลต�ำบลสหกรณ์นิคม โดยการอภิปราย จัดท�ำประเมินผล (Hot Wash) สรุปผลและตอบข้อซักถาม การซักซ้อมการฝึก
ภาคปฏิบัติ (Drill) ส�ำหรับภาคบ่าย ร่วมส�ำรวจพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ
5. การฝึกปฏิบัติ (Drill) วันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นการฝึกการปฏิบัติการภาคสนามร่วมกันของหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเน้นการเผชิญเหตุเฉพาะด้าน การสั่งการ และการควบคุมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
สถานการณ์สมมุติ วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 08.30 น. ชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่ 1 ต�ำบลสหกรณ์นิคม อ�ำเภอทองผาภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี ได้ท�ำการจุดไฟเผาเศษวัชพืชห่างจากพื้นที่ป่าชุมชนประมาณ 50 เมตร แต่เนื่องจากมีกระแสลมเย็นพัดจากประเทศจีนแผ่ลงมา
ปะทะกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปกคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีท�ำให้ลมเปลี่ยนทิศทางพัดลูกไฟจากการเผาเศษวัชพืชลอยไปตกในพื้นที่ป่า
ชุมชน ได้เกิดเพลิงไหม้ขยายวงกว้างกว่า 30 ไร่ และลามเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าชั้นในอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีปริมาณเชื้อเพลิง
เป็นจ�ำนวนมาก ผู้น�ำชุมชนได้แจ้งเตือนเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครดับไฟป่าได้เข้าตรวจสอบพื้นที่
และเร่งแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นตามแผนเผชิญเหตุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 08.30 น. นายกเทศมนตรีต�ำบลสหกรณ์นิคม ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น ได้รายงานสถานการณ์
ไปยังนายอ�ำเภอทองผาภูมิ ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ และขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ�ำเภอทองผาภูมิและอ�ำเภอข้างเคียง
พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินไฟป่าและหมอกควัน เทศบาลต�ำบลสหกรณ์นิคมขึ้น
วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 07.40 น. นายอ�ำเภอทองผาภูมิ ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ ได้ติดตามประเมินสถานการณ์ไฟป่า
ที่เผาไหม้พื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ เกิดหมอกควันจ�ำนวนมาก ได้ขยายตัวเป็นวงกว้างกว่า 800 ไร่ และได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอส่วนหน้า
ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต�ำบลสหกรณ์นิคม อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประสานสั่งการหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
หน่วยทหาร องค์กรสาธารณกุศล ภาคเอกชน ให้ระดมก�ำลังเข้าช่วยดับไฟ และเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
เวลาประมาณ 08.30 น. ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ว่ายังมีนักท่องเที่ยว จ�ำนวน 10 คน ติดอยู่ในพื้นที่เกิดไฟป่า ยังไม่สามารถ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ประสานงานกู้ภัยแห่งชาติที่ 2 ภาคตะวันตก และโรงพยาบาลทองผาภูมิ
ให้จัดส่งทีมกู้ชีพและหน่วยพยาบาลเข้าให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 08.45 น. นายอ�ำเภอทองผาภูมิ ได้รายงานด่วนไปยังจังหวัดกาญจนบุรี ขอรับการสนับสนุน
เจ้าหน้าทีแ่ ละอุปกรณ์ของหน่วยงานในระดับจังหวัดเข้าให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ได้ประสานหน่วยงานของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธ์พุ ชื เข้าให้การสนับสนุน ทัง้ นี้ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ 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�ำเภอทองผาภูมิเหลือเพียง 1 จุด จากการประเมินสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
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ประเมินตนเอง
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อม มีการวางแผนการฝึกฯ
ในภาพรวม การให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเหตุจากไฟป่าและหมอกควัน
- มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการประสานงาน การแจ้งเตือน การสนับสนุนทรัพยากร
และการให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเชิงโครงสร้างคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน และไม่ใช้โครงสร้าง การประสานงานทางเครือข่าย
โทรศัพท์เพื่อความรวดเร็ว
- มีการประเมินผลการฝึกซ้อมแผน และถอดบทเรียนเพื่อน�ำมาเป็นข้อปรับปรุงให้เกิดการพัฒนา

ประเมินส่วนกลาง
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถน�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
มาใช้ก�ำหนดแนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน

ผลที่ได้รับจากการฝึกฯ
- การฝึกฯ ในครั้งนี้ ท�ำให้ผู้ที่เข้าร่วมเกิดทักษะในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรู้สภาพพื้นที่
เสี่ ย งภั ย มี ค วามเข้ า ใจกระบวนการด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยเฉพาะ การอ� ำ นวยการ การสั่ ง การ
การติดต่อสื่อสาร การรายงาน การประสานการปฏิบัติ การเข้าเผชิญเหตุ และคลี่คลายสถานการณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนน�ำส่งโรงพยาบาล
- เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีส่วนร่วมเกิดความตระหนักถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์หากเกิดภัย ซึ่งจะท�ำให้สามารถลดความสูญเสีย ลดผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สิน ทั้งของประชาชน และของส่วนราชการ
- มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในด้านบุคลากรและด้านเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น (ด้านไฟป่า และหมอกควัน)
ไฟป่า และหมอกควัน จังหวัดขอนแก่นเป็นพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดไฟป่า ส�ำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์

มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จัดอยู่ในระดับพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าปานกลาง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน
และระงับไฟป่าและหมอกควัน เป็นการลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ รวมทั้ง
รักษาสิ่งแวดล้อม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมหาสารคาม และส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จดั ท�ำโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น
“ด้านไฟป่า และหมอกควัน” ขึน้ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติภผู าม่าน อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ ที่ อาทิ ส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 8 ขอนแก่น หน่วยทหารในพืน้ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หน่วยงานภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน 50 หน่วย และมีผู้เข้ารับการฝึกฯ จ�ำนวน 400 คน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้บคุ ลากรของศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนในกลุ่มจังหวัด มีทักษะและความช�ำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. เพื่อทดสอบและเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ภัยและทรัพยากรอื่น ๆ ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย
3. เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ ข้าร่วมการฝึกได้บรู ณาการ
การท�ำงานร่วมกัน เพื่อซักซ้อมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติ
4. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผน และเตรียมพร้อมป้องกันตนเองจากสถานการณ์สมมุติ หากเกิดไฟป่าและ
หมอกควัน และสามารถร้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้

กิจกรรมการฝึก
1. ประชุมเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น เพือ่ เตรียมการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น เพื่อพิจารณาคัดเลือก
จังหวัด และประเภทภัยที่จะท�ำการฝึก
2. ประชุมคณะท�ำงานฯ จัดเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปี
2559 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
3. ประชุมคณะท�ำงานเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุม่ จังหวัด
ประจ�ำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น
4. ประชุมคณะท�ำงานฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ�ำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อพิจารณาก�ำหนดสถานการณ์สมมุติ และจัดล�ำดับขั้นตอนการฝึกฯ
และส�ำรวจพื้นที่ ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
5. ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น จัดประชุมย่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการการฝึกบนโต๊ะ (Table Top
Execise : TTX) ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ�ำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องไฟป่าและหมอกควัน และการดับเพลิงขั้นต้น ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ�ำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น และจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติ (Drill) และการฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Execise: FSX) ในวันที่ 28 มีนาคม
2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
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สถานการณ์สมมุติ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2559 ได้เกิดเหตุไฟป่าลุกไหม้บริเวณซ�ำขี้นาค ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ชุดดับไฟป่า

ของอุทยานฯ ได้ร่วมกับชุดดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าภูผาม่าน อบต.นาหนองทุ่ม และอบต.หนองเขียด ร่วมกับประชาชนในพื้นที่
ได้เข้าที่เกิดเหตุเพื่อท�ำการดับไฟ
วันที่ 28 มี.ค. 2559 ไฟป่าได้ลุกลามอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง ประมาณ 50 ไร่ ยังไม่สามารถดับไฟได้ หัวหน้าสถานีควบคุม
ไฟป่าภูผาม่าน และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ได้รายงานสถานการณ์ต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น นายอ�ำเภอ
ภูผาม่าน และนายอ�ำเภอชุมแพเพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ร 8 พัน 2 ส�ำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ และทม.ชุมแพ ทต.โนนหัน ทต.โนนคอม ทต.ภูผาม่าน อบต.นาฝาย อบต.วังสวาบ
อบต.ห้วยม่วง อส. และมูลนิธิ
13.30 น. ไฟยังคงลุกลามอย่างต่อเนือ่ งขยายเป็นวงกว้างกว่า 150 ไร่ นายอ�ำเภอภูผาม่าน และนายอ�ำเภอชุมแพ ได้รายงานสถานการณ์
ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่นเพือ่ ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่นได้จดั ตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดขอนแก่นขึน้
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
17.30 น. จากรายงานสถานการณ์ พบว่า มีชาวบ้านเข้าไปหาของป่ายังไม่กลับถึงบ้าน 5 คน และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าพลัดหลง 8 คน
ยังไม่สามารถติดต่อได้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สงั่ การให้หวั หน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นในฐานะเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการจังหวัด ระดมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเข้าท�ำการดับไฟ
และค้นหาผู้สูญหาย โดยได้สั่งการให้ทีม OTOS ทีมเจ้าหน้าที่อุทยาน ทีมกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิร่วมให้การช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหาย
วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ไฟป่ายังคงลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เกิดกลุ่มควันหนาแน่น และมีลมกรรโชกแรงพัดกลุ่มควัน
เข้าปกคลุมชุมชนบ้านช�ำผักหนาม บ้านนาจาน และบ้านสวาป พบผู้หมดสติ จ�ำนวน 10 คน แน่นหน้าอก/หายใจขัด จ�ำนวน 120 คน ทีมค้นหาพบ
เจ้าหน้าที่ที่พลัดหลงได้รับบาดเจ็บ จ�ำนวน 4 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้
1. ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ระดมหน่วยงานดับไฟป่า จากจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดขอนแก่น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และจังหวัดเลย) เข้าร่วมดับไฟ และให้ท�ำการอพยพผู้ประสบภัย ไปยังพื้นที่ปลอดภัย
2. ให้ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น น�ำรถดับเพลิงฉีดพ่นละอองน�้ำ ก�ำจัดหมอกควัน
3. ให้หน่วยงานด้านการแพทย์ เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
4. ให้ต�ำรวจในพื้นที่ เข้าท�ำการรักษาความปลอดภัย และอ�ำนวยการจราจร
5. ให้ทมี OTOS ทีมเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยาน และทีมกูช้ พี กูภ้ ยั มูลนิธิ ร่วมให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย และติดตามหาผูส้ ญ
ู หายจนครบจ�ำนวน
วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น. ทีมดับไฟป่าได้ควบคุมไฟในวงจ�ำกัด จนสามารถดับไฟได้และชุดเก็บแนวด�ำ ได้ทำ� การตรวจสอบ
จนแน่ใจว่าไฟดับสนิทแล้ว รายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และทุกหน่วยงานได้เข้ารายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามล�ำดับ หลังจากสถานการณ์ได้สิ้นสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งปิดสถานการณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการบูรณาการประสานสอดคล้องในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์ฯ สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบตั งิ าน
มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ในการ
เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

การประเมินผลการฝึก
1. ด้านการรักษาพยาบาล การสือ่ สารและการรับแจ้งเหตุ มีความรวดเร็ว ครบถ้วน แต่ในช่วงการด�ำเนินการฝึกฯ
ได้ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารผ่านทางวิทยุกระจายเสียง จึงท�ำให้เกิดความสับสนของทีมกู้ชีพ ท�ำให้ไม่รู้จะรับฟังการบัญชาการ
จากใคร เนื่องจากเสียงวิทยุสื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียงท�ำให้เสียงดังมาก และรบกวนช่องคลื่นวิทยุสื่อสารภายในทีมงาน
บางครั้งแทบไม่ได้ยินเสียง การสื่อสาร/สั่งการขาดผู้ประสานงานแต่ละทีมงาน การคัดกรอง/คัดแยกผู้ประสบภัยตามล�ำดับ
ความรุนแรง ณ จุดเกิดเหตุเป็นระบบดี มีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับทีมพยาบาลในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น มีการกั้น
เขตพื้นที่ชัดเจน เครื่องมือและอุปกรณ์มีเพียงพอ ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสมบูรณ์ดี การประสานการปฏิบัติดี
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2. ด้านการเผชิญเหตุ สถานที่ตั้งของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ มีสัญลักษณ์บ่งบอกที่ชัดเจน แต่การบันทึก
ข้อมูลรายงานต่อผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ยงั มีขอ้ มูลไม่สมบูรณ์ การบัญชาการในแต่ละระดับไม่มขี อ้ มูลให้กบั ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์
ที่มาใหม่ การรายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรอรับการสั่งการยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน การบูรณาการปฏิบัติงาน
การฝึกยังไม่สมบูรณ์แบบ และหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกมีน้อย
3. ด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีการจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ ณ บริเวณจุดรวมพล ซึ่งได้จัดตั้งเป็น
จุดพักพิงชั่วคราว มีการนับจ�ำนวนผู้ประสบเหตุสมบูรณ์และชัดเจน ควรประสานงานให้กาชาดจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการฝึกฯ ด้วย
4. ด้านการสือ่ สาร มีการสือ่ สารทัง้ ทางวิทยุสอื่ สารและโทรศัพท์ มีการสัง่ ใช้เครือข่ายหลักและเครือข่ายส�ำรอง
เสาวิทยุเป็นเสาไม้ไผ่ ควรใช้เสาที่มีคุณภาพและเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ช่วงการฝึกฯ เกิดความสับสนในการรับส่ง
ข่าวสาร เนื่องจากมีการใช้วิทยุสื่อสารผ่านเครื่องขยายเสียงให้เกิดความสับสน และเสียงดังมาก
5. ด้านการอพยพ การแจ้งเตือนมีความเหมาะสม มีการวางแผนและก�ำหนดเส้นทางอย่างดี
6. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร การจัดระบบการจราจรไม่มีการปิดกั้น เนื่องจาก
เส้นทางปิดเพราะเป็นถนนภายในเขตอุทยานฯ บทบาทต�ำรวจในการฝึกฯ มีน้อย หลังจากเกิดไฟป่าและมีผู้เสียชีวิต ควรมี
พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง มาร่วมการฝึกฯ ในการชันสูตรพลิกศพ
7. ด้านการประชาสัมพันธ์/จัดนิทรรศการ มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้ประชาชน ทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณ
พืน้ ทีก่ ารฝึกฯ ทราบก่อนล่วงหน้า โดยใช้รถกระจายเสียง และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ มีการจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้
แก่ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกฯ มีสัญลักษณ์ป้ายขนาดใหญ่บอกเส้นทางชัดเจน

ปัญหาอุปสรรค
ภายในอุทยานฯ

1. สถานที่จอดรถพยาบาล จุดน�ำส่งขึ้นรถ เส้นทางการเดินรถพยาบาล ไม่สะดวก คับแคบ เนื่องจากเป็นถนน

2. ทีมกู้ภัยกู้ชีพน�ำผู้บาดเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุ บางจุดเกิดความล่าช้า เนื่องจากควันไฟจ�ำนวนมาก และ
ไม่มีรถดับเพลิงออกร่วมปฏิบัติงานด้วย
3. การรับแจ้งเหตุ การประสาน ร้องขอก�ำลังสนับสนุนค่อนข้างช้า เนือ่ งจากหน่วยกูช้ พี กูภ้ ยั ไม่ทราบต�ำแหน่ง
จุดเกิดเหตุ และไม่ใช่คนพื้นที่
4. ปัญหาการสื่อสารจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร เนื่องจากสถานที่เกิดไฟป่าอยู่ห่างไกล

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร (ด้านไฟป่าและหมอกควัน)
ไฟป่าและหมอกควัน ทุกปีในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ลักษณะอากาศของประเทศไทย

จะมีความแห้งแล้ง และมีลมกระโชกแรง ท�ำให้เอือ้ ต่อการเกิดไฟป่าหมอกควันได้งา่ ย การเกิดไฟป่าในแต่ละครัง้ ได้สร้างความสูญเสีย
ต่อระบบนิเวศวิทยา และมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะหากเกิดความกดอากาศสูง
แผ่ปกคลุมพื้นที่จนท�ำให้เกิดสภาวะ Subsidence inversion กักควันและไออากาศร้อนจะเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดปัญหา
หมอกควันปกคลุมพื้นที่อันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ได้ตระหนักเห็นถึง
ความส�ำคัญของการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว
ทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ สูงในพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะในฤดูแล้งของทุกปี จึงได้จดั ท�ำโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุม่
จังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร (ด้านไฟป่าและหมอกควัน)
เพื่อการบูรณาการการด�ำเนินงาน ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ ตลอดจนการทดสอบระบบสื่อสาร
ตามแผนปฏิบัติการฯ และแผนเผชิญเหตุฯ เพื่อให้การท�ำงาน การประสานงาน เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพและ
มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายและภารกิจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันเชิงรุก และการฝึกปฏิบัติของบุคลากร การทดสอบ
ด้านยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ และแผนปฏิบัติการ เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยจากไฟป่า และหมอกควัน ให้สามารถ
เข้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ
2. เพื่อติดตามประเมินผลในสถานการณ์อันอาจจะก่อให้เกิดเหตุอัคคีภัยจากไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม หากเกิดสถานการณ์จริงสามารถบูรณาการปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ
ระงับเหตุ และด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และสูญเสียน้อยที่สุด

กิจกรรมการฝึก
1. ประชุมคณะท�ำงานฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 7 สกลนคร เพื่อพิจารณาประเภทภัย สถานที่ วันและเวลาการฝึก และร่วมกันจัดท�ำสถานการณ์สมมุติ
2. ประชุมคณะท�ำงานฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�ำเภอภูพาน
อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
3. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 มกราคม 2559 ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
4. ประชุมคณะท�ำงาน ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร เพือ่ ติดตามการเตรียมงานและความพร้อมในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับกลุ่มจังหวัด
5. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอ�ำเภอภูพาน อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการไฟป่าและ
หมอกควัน” โดย นายชัชวัฒน์ วัฒนธีรางกูร วิทยากรจากศูนย์ปฏิบตั กิ ารไฟป่าสกลนคร และหัวข้อ “การบริหารจัดการสาธารณภัย
และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายทแกล้ว นุศรีวอ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 7 สกลนคร การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย (คณะวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 7 สกลนคร) ตลอดจนการสาธิตการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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6. รูปแบบการฝึกภาคปฏิบัติ (Drill) และการฝึกแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) ตามสถานการณ์
ที่ก�ำหนด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00-16.30 น. ณ บริเวณบ้านโคกภู ถนนหมายเลข 213 (สกลนคร-กาฬสินธุ์)
ช่วง กม. ที่ 31-32 ต�ำบลโคกภู อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
สถานการณ์สมมุติ

สถานการณ์ที่ 1 มีชาวบ้านในพื้นที่พบเห็นเหตุการณ์แจ้งว่ามีกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ บริเวณป่าข้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 213 ช่วง กม. ที่ 31-32 เป็นระยะทางยาวตามเส้นทาง มีชาวบ้าน/ผู้ใหญ่บ้าน/ก�ำนัน/อาสาสมัคร ได้ร่วมกันดับไฟป่าเนื่องจากก�ำลังลุกลาม
เข้าไปในเขตหมู่บ้าน จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือต่อเทศบาลต�ำบลโคกภู
นายกเทศมนตรีต�ำบลโคกภู ในฐานะผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น เมื่อได้รับทราบสถานการณ์ ได้สั่งการให้ปรับ “กองอ�ำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต�ำบลโคกภู” เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต�ำบลโคกภู” เพื่ออ�ำนวยการและ
สัง่ การการปฏิบตั ใิ นภาวะฉุกเฉินของทุกหน่วยงานในพืน้ ที่ พร้อมทัง้ เดินทางเข้าพืน้ ทีเ่ พือ่ บัญชาการเหตุการณ์ และสัง่ ระดมสรรพก�ำลังจากหน่วยงาน
เครือข่าย เข้าควบคุมและระงับไฟป่า เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วไม่สามารถควบคุมได้ จึงรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยแจ้งขอรับการสนับสนุน
จากอ�ำเภอภูพาน
สถานการณ์ที่ 2 นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นายอ�ำเภอภูพาน ในฐานะผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอภูพาน เมื่อได้รับรายงานจากผู้อ�ำนวยการ
ท้องถิ่นแล้ว จึงสั่งการให้ปรับ “กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอภูพาน” เป็น “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอภูพาน”
เพือ่ อ�ำนวยการ สัง่ การในภาวะฉุกเฉิน และได้เดินทางไปยังพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ และรายงานสถานการณ์ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดสกลนคร/ผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด
ทราบ สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ จึงสัง่ การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งในเขตอ�ำเภอภูพาน เข้าร่วมบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ
ทั้งให้เพิ่มก�ำลังคน เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเร่งด่วน พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนก�ำลังเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์
และยานพาหนะจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร และสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
สถานการณ์ท่ี 3 สถานการณ์ไฟป่าได้ขยายเป็นวงกว้างและลึกเข้าไปในเขตป่า และแนวยาวตามริมถนน ซึง่ มีบา้ นเรือนตัง้ อยูจ่ ำ� นวนมาก
จึงให้ความส�ำคัญกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและใกล้เคียงเป็นล�ำดับแรก มีลมกระโชกเป็นระยะ ท�ำให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปบ้านเรือน
ราษฎรและพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียงอย่างรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ทั้งประชาชนผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่หน่วย
เผชิญเหตุ/อาสาสมัครได้รบั บาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก บ้านเรือนเสียหายหลายหลัง และอาจมีผเู้ สียชีวติ ผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอได้สงั่ การให้หน่วยกูภ้ ยั กูช้ พี
เร่งเข้าไปเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังจุดคัดกรอง และอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังจุดพักพิง หลังจากได้ประชุมประเมินสถานการณ์และ
สรุปความเสียหายเบือ้ งต้น พบว่า มีผเู้ สียชีวติ 5 ราย บาดเจ็บหนัก 15 คน บาดเจ็บปานกลาง 20 คน และบาดเจ็บเล็กน้อย 60 คน มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบ
500 คน และมีผตู้ ดิ อยูใ่ นพืน้ ทีป่ า่ ไม่สามารถออกมาได้จำ� นวนหนึง่ มีบา้ นเรือนเสียหายทัง้ หลัง 10 หลัง เสียหายบางส่วน 5 หลัง พืน้ ทีป่ า่ เสียหาย 400 ไร่
ขณะนี้ไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จึงได้รายงานขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากกองอ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครผ่านหัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
สถานการณ์ที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้อ�ำนวยการจังหวัด เมื่อได้รับรายงานจากหัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ได้สั่งการให้อ�ำเภอต่าง ๆ ข้างเคียงเข้าให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และให้หน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการแพทย์ เนื่องจากมีผู้บาดเจ็บจ�ำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิต
สถานการณ์ที่ 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้อ�ำนวยการจังหวัด เดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุและสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์สว่ นหน้าจังหวัดสกลนครขึน้ ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายอ�ำเภอภูพานได้กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ การปฏิบตั งิ าน
ความเสียหาย และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ ผู้อ�ำนวยการจังหวัดได้สั่งก�ำชับให้หน่วยแพทย์/สาธารณสุข
ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เหล่ากาชาดสกลนครมอบสิง่ ของบรรเทาทุกข์เบือ้ งต้น ต�ำรวจภูธรจังหวัดสกลนครดูแลจัดการเรือ่ งการจราจร การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และประเมินสถานการณ์ ปรับกลยุทธการดับไฟและควบคุมไม่ให้ไฟลุกลาม
สถานการณ์ที่ 6 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้อ�ำนวยการจังหวัด เรียกประชุมผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอภูพาน และอ�ำเภอข้างเคียง และ
หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ เพื่อประเมินสถานการณ์
สถานการณ์ที่ 7 จากการประชุมฯ เพือ่ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เห็นว่า สภาพของการลุกไหม้จะทวีความรุนแรง และลุกลาม
ตามแนวป่าข้างถนนเป็นระยะยาว และขยายวงกว้าง ประกอบกับมีลมพัดกระโชกแรงเป็นระยะ ๆ เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่า
ช่วง 1-3 วันนี้ ยังมีร่องความกดอากาศพัดผ่านประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม หรือมุกดาหาร
จะส่งผลให้มีลมพัดกระโชกแรงในพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวาตภัย และพายุฤดูร้อน รวมทั้งหากเกิดอัคคีภัย
ไฟป่าอาจส่งผลลุกลามรุนแรงไปยังเขตพระราชฐานพระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์ ซึ่งจะส่งผลเสียร้ายแรงยิ่ง ผู้อ�ำนวยการจังหวัด จึงสั่งการให้
หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร แจ้งขอรับการสนับสนุนก�ำลังพล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร มณฑลทหารบกที่ 29 และกองก�ำกับการต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ได้สนับสนุนก�ำลังพล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ 44 นาย ชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤติ (ERT) 10 นาย และรถดับไฟป่า 2 คัน รถดับเพลิงอาคาร 1 คัน รถดับเพลิงเคมีโฟม 1 คัน รถน�้ำช่วยดับเพลิง 1 คัน รถบรรทุกน�้ำ
4 คัน รถสูบส่งระยะไกล 2 คัน รถผลิตน�้ำดื่ม 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
สถานการณ์ที่ 8 หน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งก�ำลังเข้าสนับสนุนตามการร้องขอ ท�ำให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการควบคุมสถานการณ์
จนสถานการณ์ได้คลีค่ ลายลง เมือ่ เวลาผ่านไประยะหนึง่ จึงสามารถดับไฟได้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสกลนคร/ผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด แจ้งก�ำชับให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังป้องกัน
สถานการณ์ที่ 9 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ผู้อ�ำนวยการจังหวัด ประกาศยุติสถานการณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีสว่ นร่วมด�ำเนินงานในรูปแบบประชารัฐและมีความพร้อม
ในการร่วมปฏิบตั ภิ ารกิจตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนที่ 2 สามารถเข้าเผชิญเหตุและระงับเหตุไม่ให้ลุกลาม รวมทั้งไม่เกิดความสูญเสีย หรือสูญเสียน้อยที่สุด
2. เพื่อการสั่งการ การประสานการปฏิบัติ ทดสอบระบบสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ
มีความพร้อมสามารถเข้าร่วมปฏิบัติ และ/หรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติ หากเกิดสถานการณ์ขึ้น
3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อม โดยมีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน ในลักษณะประชารัฐ

การประเมินผลการฝึก
1. ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนครได้จดั ท�ำแผนเฉพาะกิจ ก�ำหนดสถานทีฝ่ กึ และประเภทภัย
ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การด�ำเนินการฝึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระดับดีมาก
2. มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภารกิจ ก�ำหนดสถานการณ์จำ� ลอง และล�ำดับเวลาการเกิด
สถานการณ์ การเข้าปฏิบัติหน้าที่มีความชัดเจน มีการก�ำหนดเจ้าภาพหลัก ระดับดีมาก
3. การฝึกบนโต๊ะ การเสนอปัญหาและการสื่อสาร การจัดสถานที่ การอ�ำนวยการฝึก การมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน การควบคุมและความต่อเนื่องในการฝึก อยู่ในระดับพอใช้
4. การฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกเต็มรูปแบบ มีการควบคุม สั่งการ การจัดสถานการณ์จ�ำลอง ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ การน�ำวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการฝึกตามความเหมาะสมจ�ำเป็นกับภารกิจ การสถาปนาระบบสื่อสารมีความถูกต้อง
ของข้อมูลสื่อสาร การให้ความร่วมมือในการฝึก ความคล่องตัวและความรวดเร็ว การจัดระบบการจราจร ระดับดีมาก
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ สิ่งตีพิมพ์ สถานที่การจัดนิทรรศการ ระดับดีมาก
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก (ด้านไฟป่าและหมอกควัน)
ไฟป่า มหันตภัยร้ายในจังหวัดตาก ไฟป่า คือ ไฟที่เผาไหม้เชื้อเพลิงตามธรรมชาติในป่า หรือไร่ร้างหรือในสวนผ่า

แล้วลุกลามอย่างอิสระเป็นวงกว้าง โดยปราศจากการควบคุมได้ โดยเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ได้แก่ อินทรียวัตถุที่ก�ำลังย่อยสลาย
ซากพืชที่ร่วงหล่น หญ้า กิ่งไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอไม้ และไม้ยืนต้นบางส่วน ซึ่งการเกิดไฟป่านั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายพื้นที่
ตามสภาพที่แตกต่างกันไป แต่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่า มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด
สาเหตุหลัก เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ที่จุดไฟเผาป่า เผาวัชพืชเศษวัสดุเหลือใช้ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกโดยไม่ระมัดระวัง และเมื่อพบเจอเหตุการณ์ไฟป่าก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเป็นอันขาด เพราะเหตุการณ์ไฟป่าเหล่านั้น
อาจลุกลามจนไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ใช่เราจะสูญเสียต้นไม้เท่านั้น เรายังจะสูญเสียชีวิต/ทรัพย์สิน และสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่
ณ ที่นั้นด้วย จังหวัดตากมีปัญหาเรื่องการเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง และเกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ซึ่งเกิดจากการเผาวัชพืช/
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรครอบคลุมไปทั่วจังหวัด จากการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ยังมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
โดยอ�ำเภอที่มีจุดความร้อนสะสมมากตามล�ำดับ คือ อ�ำเภออุ้มผาง อ�ำเภอพบพระ อ�ำเภอแม่สอด อ�ำเภอท่าสองยาง และอ�ำเภอ
แม่ระมาด โดยในแต่ละปีมีพื้นที่ถูกเผาไม้ 2,291,099 ไร่ ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณสูง ซึ่งส่งผลกระทบและ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน
ในปีนี้มีแนวโน้มจะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเหมือนทุกปี จึงเป็นวิกฤติส�ำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและประชาชนที่ต้องช่วยกันปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ และช่วยกันสอดส่องดูแลป่าไม้ จังหวัดตากได้มี
การประชุมวางแผนการป้องกันไฟป่าและแก้ปญ
ั หาหมอกควันไฟป่ามาแล้วหลายครัง้ ดังนัน้ ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 9 พิษณุโลก จึงได้ร่วมมือกับส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และจังหวัดในเขตความรับผิดชอบ
พร้อมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนินการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุม่ จังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (ด้านไฟป่าและหมอกควัน) ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กิจกรรมการฝึก
วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ประชุมคณะท�ำงาน ครัง้ ที่ 1 เพือ่ ก�ำหนดประเภทภัย
และวัน/เวลา/สถานที่ฝึก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ เพื่อรับทราบ
และวิเคราะห์สถานการณ์สมมุติ รวมถึงซักซ้อมท�ำความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ และประชุมคณะท�ำงานฝ่ายประเมินผล
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ประชุมคณะท�ำงาน ครั้งที่ 2 เพื่อเสนอแผน
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนทรัพยากรที่ใช้ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บุคลากร/พาหนะ/
เครื่องมือ/อุปกรณ์) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�ำเภอแม่สอด
วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 – 18.00 น. ประชุมปรับพื้นฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส�ำหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ด�ำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก�ำแพงเพชร อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดังนี้
- เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะท�ำงานฯ ร่วมการฝึกบนโต๊ะ (Table – top Exercises : TTX)
- เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะท�ำงานทุกฝ่าย ร่วมฝึกภาคสนาม (Drill)
- เวลา 15.00 น. สรุปประเมินผลหลังการฝึก
- เวลา 15.30 น. พิธีปิด

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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สถานการณ์สมมุติ

วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนลักษณะอากาศในช่วงฤดูร้อน ฉบับที่ 1 เรื่องการเกิด
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และเวลา 17.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนลักษณะอากาศในช่วงฤดูร้อน ฉบับที่ 2 เรื่องการเกิด
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในประเทศเพื่อนบ้าน และจะมีผลกระทบในอ�ำเภอแม่สอด และอ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก
เวลา 17.00 น. เกษตรกรเผาวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพืน้ ทีไ่ ร่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก�ำแพงเพชร แม่สอด ลุกลาม
เข้าพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนห้วยเต้ย และป่าสงวนแห่งชาติปา่ แม่สอด เบือ้ งต้นมีพน้ื ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายประมาณ 5 ไร่ และมีแนวโน้มลุกลามไปยังพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น
แม่ปะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แม่สอด โดยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เกษตรกรขอความช่วยเหลือไปยังผูใ้ หญ่บา้ น ผูใ้ หญ่บา้ นแจ้ง
ไปยัง อบต.แม่ปะ อ�ำเภอแม่สอด และนายก อบต.แม่ปะ เข้ามาบัญชาการเหตุการณ์ ร้องขอไปยังชุดดับไฟป่าประจ�ำหมู่บ้าน เพื่อด�ำเนินการดับไฟป่า
วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 06.30 น. นายก อบต.แม่ปะ รายงานนายอ�ำเภอแม่สอด มีลมกรรโชกแรงไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณ
กว้างขึ้น และลุกลามไปยังภูเขาสูงชัน รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เกิดไฟป่าตามแนวเขาเป็นระยะทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร ขณะเดียวกันเกิด
ลมกระโชกแรงไฟไหม้ลุกลามไปยัง ถนนหมายเลข 12 มีกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่ปกคลุมตามแนวถนนเป็นทางยาว ท�ำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดี
การจราจรติดขัด เพราะมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายกันจ�ำนวน 5 คัน ประชาชนโทรแจ้งหมายเลข 191 และหมายเลข 1784 จ�ำนวนมาก นายก อบต.
แม่ปะ แจ้งให้ต�ำรวจเข้าท�ำการตรวจสอบอุบัติเหตุ และอ�ำนวยความสะดวกด้านจราจร
นายอ�ำเภอแม่สอดเดินทางมาถึงเข้าบัญชาการเหตุการณ์ และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ แม่สอด สั่งการให้รถดับเพลิง
ของเทศบาลเมืองแม่สอด และเทศบาลต�ำบลแม่กะสา น�ำรถดับเพลิง เข้าสกัดเพลิงไม่ให้ลกุ ลาม พร้อมขอสนับสนุนยานพาหนะ เครือ่ งมืออุปกรณ์
ในการดับเพลิงจากทหาร/อปท. และหน่วยราชการทุกหน่วยในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอดเข้าระงับเหตุ นายอ�ำเภอแม่สอดรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาถึงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สั่งการให้ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ขอรับ
การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษในการเข้าดับไฟป่าหมอกควันจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก เพื่อเตรียมการรับมือ
กับเหตุการณ์ที่จะลุกลามใหญ่ ผู้อำ� นวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ได้สั่งการให้น�ำเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษเข้าไปยัง
พื้นที่อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนภารกิจ ในเวลาต่อมาอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
ได้มาถึงอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าชุดได้รายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และรับค�ำสั่งให้เข้าด�ำเนินการสนับสนุนร่วมดับไฟป่า
กับหน่วยงานต่าง ๆ และพ่นละอองน�้ำเพื่อลดหมอกควันเนื่องจากเกินมาตรฐานความปลอดภัย
วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. ไฟป่าได้ลุกลามขึ้นไปบนดอยบ้านถ�้ำเสือ เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าแม่สอด/ทหาร และประชาชน
ได้เสริมก�ำลังท�ำแนวกันไฟ และระงับเหตุ
เวลา 10.00 น. ไฟไหม้บ้านเรือนราษฎร เพิ่มอีก 2 หลัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ และเริ่มลุกลามไปติดบ้านพัก
สวนป่าแม่สอด
เวลา 10.30 น. มีประชาชนได้รับบาดเจ็บขณะท�ำการดับไฟ จ�ำนวน 15 คน และญาติผู้ประสบภัยที่ทราบเรื่องได้มาสอบถาม
หาบุตร-หลานตัวเอง จนเกิดความโกลาหล ควันไฟที่ปกคลุมตามถนนสาย 12 ท�ำให้รถจากตัวอ�ำเภอเมืองตากไม่สามารถเข้าพื้นที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานได้
เวลา 11.00 น. ไฟป่าลุกลามขึ้นบนดอยถ�้ำเสือโอบล้อม มีเจ้าหน้าที่ติดอยู่ 12 คน
เวลา 11.30 น. ไฟป่าได้ลุกลามเข้าใกล้ที่ท�ำการสวนป่าแห่งชาติป่าแม่สอด นายอ�ำเภอแม่สอดได้รายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตากทราบ
เวลา 11.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินต�ำรวจ จังหวัดตาก โดยได้น�ำเฮลิคอปเตอร์
พร้อมนักกู้ภัยเข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ถูกไฟโอบล้อม จ�ำนวน 12 คน น�ำส่งโรงพยาบาล
เวลา 15.30 น. ไฟป่าสามารถควบคุมได้ในวงจ�ำกัด เวลา 15.45 น. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตากแถลงข่าวสือ่ มวลชน เวลา 16.00 น. ยุตสิ ถานการณ์

การประเมินผลการฝึก
1. ขั้นตอนกระบวนการประสาน การติดต่อสื่อสาร การเข้าร่วมปฏิบัติการบูรณาการกับทุกภาคส่วน รวมทั้ง
การให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนจากเหตุไฟป่าและหมอกควัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ได้เตรียมความพร้อม มีการวางแผน และสามารถ
ด�ำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ การระดมทรัพยากรกู้ภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ
3. การรายงานตัวเข้ารับภารกิจ การรับมอบภารกิจ สามารถเข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
4. การเคลื่อนย้ายทรัพยากรกู้ภัย มีการจัดระบบการจราจรและสถานที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
5. มีการซักซ้อมการฝึกแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยปฏิบัติการทางทหาร
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี  
(ภัยจากน�้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และอุทกภัย)
ภัยจากน�ำ้ ป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และอุทกภัย จากสาธารณภัยทีเ่ คยเกิดขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556

และมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นซ�้ำอีกในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี
และจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ส�ำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา (จังหวัดสระแก้ว) อุทยานแห่งชาติทับลาน
(จังหวัดปราจีนบุรี) และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก) เป็นแหล่งเก็บกักน�้ำทางธรรมชาติ
แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ปริมาณน�้ำสะสมมีมากจนป่าไม้ไม่สามารถเก็บกักน�้ำไว้ได้ทัน
จะท�ำให้เกิดน�้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เกิดอุทกภัย และน�้ำท่วมขังบริเวณลุ่มน�้ำ
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นต้นน�้ำของลุ่มแม่น�้ำบางประกง และมีภูเขาตามแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยาน
แห่งชาติทับลาน อาจท�ำให้เกิดน�้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และอุทกภัยได้ ดังนั้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3
ปราจีนบุรี จึงได้จัดท�ำโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ภัยจากน�้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และอุทกภัย) ตามแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน พื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้น เพื่อสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน�้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และอุทกภัย
ตามแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดสาธารณภัย
ที่มีความรุนแรงระดับสูง มีความยุ่งยาก และซับซ้อนต่อการปฏิบัติงาน จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยทหาร
ส่วนราชการระดับจังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในห้วงระยะเวลา และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนปฏิบัติการ และขั้นตอนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
2. เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ เตรี ย มความพร้ อ มของศู น ย์ ป ้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 3 ปราจี น บุ รี
ในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ด้านขั้นตอนการร้องขอรับการสนับสนุน/รวบรวมทรัพยากร
3. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ พั ฒ นาทั ก ษะ และส่ ง เสริ ม ประสบการณ์ ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด ศู น ย์ ฯ /
สนง.ปภ.จว/หน่วยงานเครือข่าย หรือหน่วยสนับสนุนที่ร่วมฝึกฯ ตามสถานการณ์และบทบาทหน้าที่
4. เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านการประสานการปฏิบัติ
และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

กิจกรรมการฝึก
1. ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะท�ำงานฯ ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
2. อบรมปรับพื้นฐานการฝึกฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3
ปราจีนบุรี
3. ประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยจากน�้ำป่าไหลหลาก 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 พื้นที่น�้ำตกตะคร้อ
ต�ำบลบุฝา้ ย อ�ำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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สถานการณ์จ�ำลอง

วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 07.00 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี/จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัด
นครนายก/อ�ำเภอทุกอ�ำเภอในพื้นที่เสี่ยงภัย/สถานีวิทยุ ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
จากการคาดการณ์ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา แจ้งว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1–7 เมษายน 2559 ได้เกิดพายุฤดูรอ้ นบริเวณประเทศไทย ท�ำให้
บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ในขณะทีบ่ ริเวณความกดอากาศสูงก�ำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนีท้ ำ� ให้มฝี นตกหนักในบางพืน้ ที่ โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และตกกระจายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา
และสมุทรปราการ ประมาณ 3 – 4 วัน จึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน�้ำไหลผ่าน และพื้นที่
ราบลุ่ม ให้ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน�้ำท่วมฉับพลัน น�้ำล้นตลิ่ง น�้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลานได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน
ปริมาณน�้ำในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน และในพื้นที่ต�ำบลบุฝ้าย อ�ำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เริ่มมีระดับน�้ำสูงขึ้น
เป็นระยะๆ เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกัน วัดปริมาณน�้ำฝนได้กว่า 200 มม. อบต.บุฝ้าย ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขึ้น
วันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายอ�ำเภอประจันตคามได้ประเมินสถานการณ์และพิจารณายกระดับความรุนแรงของภัย
เป็นภัยระดับ 2 โดยจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อ�ำเภอประจันตคาม พร้อมทั้ง
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการฯ ของอ�ำเภอ นายอ�ำเภอประจันตคามได้ลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจ
ความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทราบ
วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ท�ำให้ปริมาณน�้ำบนอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทบั ลาน เริม่ ทีจ่ ะมีแนวโน้มน�ำ้ ป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มไหลลงเข้าหมูบ่ า้ นในพืน้ ทีข่ อง ต�ำบลบุฝา้ ย ต�ำบลหนองแก้ว
ต�ำบลค�ำโตนด ต�ำบลโพธิ์งาม อ�ำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ได้สั่งการและขอรับ
การสนับสนุนก�ำลังพล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ไปยังมณฑลทหารบกที่ 12 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เทศบาลต�ำบล/อบต. ได้แจ้งการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในพื้นที่ให้ตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด) ได้ประเมินสถานการณ์ พบว่า มีทรัพยากร ในพืน้ ทีไ่ ม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย จึงได้รายงานสถานการณ์นำ�้ ในพืน้ ทีต่ อ่ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผูอ้ ำ� นวยการกลาง) และอธิบดีได้สงั่ การให้ศนู ย์ปอ้ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี สนับสนุนสรรพก�ำลังเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรโี ดยเร่งด่วน
และให้ประสานข้อมูลกับคณะกรรมการบริหารน�้ำและอุทกภัย (กบอ.) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) และกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด
เวลา 10.00 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ณ ที่ท�ำการน�้ำตก
ตะคร้อ ต�ำบลบุฝ้าย อ�ำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) ร่วมกับทหารจากกรมทหารราบ
ที่ 2 รักษาพระองค์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจันตคาม เข้าพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้การช่วยเหลือ และจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ
ศูนย์อำ� นวยการประจ�ำหมู่บ้าน เพื่อขอรับข้อมูลการประเมินสถานการณ์ และส�ำรวจความเสียหายเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานข้อมูลผู้ประสบภัย
และการให้ความช่วยเหลือให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ มีผปู้ ระสบภัยจ�ำนวน 300 ครัวเรือน ผูเ้ สียชีวติ 20 ราย และบาดเจ็บ 200 คน ทัง้ หมดรอการอพยพ
ผ่านล�ำห้วย เนื่องจากน�้ำท่วมสูงรถยนต์เล็กไม่สามารถผ่านได้ จ�ำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
เวลา 10.30 น. ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ได้รายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี (ผู้อ�ำนวยการจังหวัด) เมื่อได้รับทราบสถานการณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�ำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยเร่งด่วน
เวลา 11.00 น. หลังจากได้ประเมินสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้ประกาศยุติสถานการณ์ สรุป
ผลการด�ำเนินการตรวจสอบความเสียหาย และแผนการฟื้นฟูบูรณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชิญประชุมสรุปประเมินผล ณ ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ส่วนหน้า บริเวณที่ท�ำการน�้ำตกตะคร้อ ต�ำบลบุฝ้าย อ�ำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานร่วมฝึกฯ มีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ านตามสถานการณ์ฉกุ เฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยงานร่วมฝึกฯ มีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น ขั้นตอน
การขอรับการสนับสนุน และรายละเอียดทรัพยากร มีระบบและเป็นทิศทางเดียวกัน
3. เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุร/ี หน่วยทหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
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4. ผูเ้ ข้าร่วมฝึกฯ ได้รบั การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ในระบบติดต่อสือ่ สารในภาวะฉุกเฉิน การรับมอบ
ภารกิจจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และการประสานการปฏิบัติ

การประเมินผลการฝึก
1. รูปแบบการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.1 การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ท�ำให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้มองเห็นภาพสถานการณ์
โดยรวม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และวางแผนการปฏิบัติงานได้
ปัญหา/อุปสรรค การท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ต้องใช้ระยะเวลามากกว่านี้
เวลาอบรมน้อยเกินไป ท�ำให้การด�ำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดเวลาให้มากขึ้น และเพิ่มการอธิบายแผนการฝึกซ้อมฯ ล�ำดับขั้นตอน
ในการปฏิบัติ กรอบวิธีการด�ำเนินการตามแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนการฝึกปฏิบัติ และควรแจกแผนเผชิญเหตุ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ศึกษาด้วย และเพิ่มรายละเอียดแผนที่ให้ชัดเจน
1.2 การฝึกปฏิบัติ (Drill) ท�ำให้ได้ทดสอบการปฏิบัติงานตามแผน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการกู้ภัย
ท�ำให้ได้รบั ทราบถึงปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ ป็นรายละเอียดปลีกย่อย เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป และเป็นการเตรียมความพร้อม
รองรับสถานการณ์ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
ปัญหา/อุปสรรค บุคลากรทีเ่ ข้าร่วมการฝึกฯ มีจำ� นวนน้อย เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดเรือ่ งงบประมาณ การน�ำ
ยานพาหนะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ประจ�ำหน่วยออกมาปฏิบัติงานนอกพื้นที่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. การประเมินผลเชิงประจักษ์
2.1 ด้านการรักษาพยาบาล การสื่อสารและการรับแจ้งเหตุรวดเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
มีการคัดกรอง/คัดแยกผู้ประสบภัยตามระดับความรุนแรง ณ จุดเกิดเหตุ (ผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บรุนแรง/บาดเจ็บปานกลาง/
บาดเจ็บเล็กน้อย) ทีร่ วดเร็วและเป็นระบบ แต่ในช่วงแรกมีการด�ำเนินการผิดขัน้ ตอนบ้าง เช่น ผูบ้ าดเจ็บบางคนเข้าทีพ่ กั ในศูนย์พกั พิง
โดยไม่ผ่านจุดคัดกรอง/คัดแยกผู้บาดเจ็บรุนแรง (สัญลักษณ์ผ้าสีแดง) บางคนเดินมาที่โรงพยาบาลสนามที่เป็นจุดคัดแยกได้เอง
มีการจัดเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น ในด้านสถานที/่ แพทย์พยาบาล/เจ้าหน้าที/่ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ มีเพียงพอ
ส�ำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที มีการกั้นเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นสัดส่วน การปฏิบัติการในการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินมีความเหมาะสมตามระดับความรุนแรง แต่ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ยังมีความสับสนในการ
ปฏิบตั ิ เช่น การน�ำผูบ้ าดเจ็บเล็กน้อยส่งรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาล การประสานการปฏิบตั งิ านระหว่างเจ้าหน้าที่ EMS กับหน่วยกูช้ พี
มีความเหมาะสม รวดเร็ว ระบบการล�ำเลียง ขนย้าย และการน�ำส่งผู้ประสบภัยไปยังสถานพยาบาล และการดูแลระหว่างน�ำส่ง
มีความถูกต้อง ระมัดระวัง และค�ำนึงถึงความปลอดภัย จุดจอดรถพยาบาล จุดน�ำส่งขึน้ รถ เส้นทางเดินรถพยาบาล มีความสะดวก
มีการดูแลผู้บาดเจ็บของทีมแพทย์พยาบาล ทีมอาสากู้ชีพ ในด้านการปฐมพยาบาล/การช่วยฟื้นคืนชีพ/การยกและเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บ/การห้ามเลือด มีความถูกต้อง
2.2 ด้านการเผชิญเหตุ การรับแจ้งเหตุ การประสาน การร้องขอก�ำลังสนับสนุน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และชัดเจน สถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์มีความเหมาะสม ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับชั้นมีความถูกต้อง
แต่ไม่ชัดเจน ท�ำให้ไม่มีการตอบโต้สถานการณ์ระหว่างกัน ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีสัญลักษณ์บ่งบอกที่ชัดเจน มีการรายงานตัว
ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรองรับสถานการณ์ ศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจฯ ไม่มีผู้เกี่ยวข้องประจ�ำอยู่ ท�ำให้ขาดการเชื่อมโยง
ในการสนธิก�ำลังและการตอบโต้สถานการณ์ มีการประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ มีการแบ่งมอบภารกิจเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการบูรณาการหน่วยงานในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการฝึกฯ มีการก�ำหนดพื้นที่อันตราย
แต่ยังไม่มีการกั้นเขตที่ชัดเจน ท�ำให้ผู้ที่ร่วมสังเกตุการณ์และสื่อมวลชน ไปมุงดูการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จนแยก
ไม่ออกว่าส่วนใดเป็นผู้เข้าร่วมการฝึกฯ และส่วนใดเป็นผู้สังเกตุการณ์ส�ำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย มีความรวดเร็ว
ถู ก ต้ อ ง และได้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และมี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก� ำลั ง พล
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ทีมแพทย์พยาบาล ทีมกูช้ พี กูภ้ ยั เป็นไปด้วยความถูกต้อง แต่ยงั ไม่ชดั เจนในข้อมูลการรายงานตัวต่อผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ในพืน้ ที่
ท�ำให้ไม่ทราบว่ามีหน่วยงาน หรือมีเครื่องมืออุปกรณ์ใดบ้างที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่
2.3 การบริหารจัดการศูนย์พักพิง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการฝึก ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ และมีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างดี การจัดตั้งศูนย์พักพิง
มีองค์ประกอบครบถ้วน และเป็นระบบ ได้แก่ การลงทะเบียนเข้าทีพ่ กั ภายในศูนย์พกั พิง มีการแยกประเภทชาย หญิง ครอบครัว
และผู้บาดเจ็บ มีหน่วยปฐมพยาบาลประจ�ำศูนย์ รวมถึงการจัดการเรื่องสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล รวมทั้งการฝึกอาชีพให้กับ
ผู้ประสบภัย และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อลดความเครียด
2.4 ด้านการสื่อสาร รูปแบบการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม สามารถจัดช่องทาง
การสื่อสารที่ส�ำคัญต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การรับส่งข่าวสารข้อมูลมีความชัดเจน และเสนอให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประสานงาน เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
2.5 ด้านการอพยพ การแจ้งเตือนภัย มีความรวดเร็ว ชัดเจน ครอบคลุม และเป็นไปตามขัน้ ตอน ซึง่ จะเห็น
ได้จากมีการแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมือ่ ได้รบั ทราบสถานการณ์ โดยใช้รถติดตัง้ เครือ่ งขยายเสียง และทางหอกระจายข่าว ท�ำให้
ประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมทีจ่ ะอพยพได้ทนั มีการวางแผนการอพยพผูป้ ระสบภัยออกจากพืน้ ทีป่ ระสบภัย และการอพยพ
ผู้ประสบภัยกลับเข้าพื้นที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้จากการอพยพประชาชนจากพื้นที่ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย
มีความรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย มีการก�ำหนดเส้นทางอพยพเหมาะสม มีการจัดก�ำลังพลและผู้น�ำการอพยพ รวมถึงการท�ำ
สัญลักษณ์เป็นธงสี มีเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการอพยพมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สถานที่รองรับการอพยพ
มีเพียงพอ เหมาะสม มีกระบวนการลงทะเบียนผู้อพยพ แต่ขาดการตรวจสอบยอดผู้อพยพ
2.6 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร การจัดระบบจราจร มีความเหมาะสม มีการปิดกัน้
การจราจรเป็นสัดส่วน และมีเจ้าหน้าที่จัดการจราจร ท�ำให้รถพยาบาลวิ่งสวนทางได้สะดวกรวดเร็ว มีการควบคุมฝูงชน การ
ป้องกันอุบัติเหตุซ�้ำซ้อน และมีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณที่เกิดภัย
2.7 ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่จะ
ด�ำเนินการฝึกฯ ให้รับรู้อย่างทั่วถึงก่อนการฝึก เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครื่องขยายเสียง และมีเอกสารเผยแพร่
ส�ำหรับแจกจ่ายให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ

27

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
(ภัยดินโคลนถล่ม น�้ำป่าไหลหลาก และน�้ำท่วมฉับพลัน)
ภัยดินโคลนถล่ม น�ำ้ ป่าไหลหลาก และน�ำ้ ท่วมฉับพลัน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีหมูบ่ า้ นเสีย่ งภัยทีอ่ าจได้รบั

ผลกระทบจากดินโคลนถล่ม น�้ำป่าไหลหลาก หรือน�้ำท่วมฉับพลันใน 5 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 1 หมู่บ้าน
อ�ำเภอปราณบุรี 1 หมู่บ้าน อ�ำเภอบางสะพาน 3 หมู่บ้าน อ�ำเภอทับสะแก 6 หมู่บ้าน และอ�ำเภอกุยบุรี 5 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น
16 หมูบ่ า้ น ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรขี นั ธ์ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดนิ โคลนถล่ม น�ำ้ ป่าไหลหลาก
และน�้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัดรับผิดชอบ
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยทหารในพื้นที่ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำโครงการการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนเตรียมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากดินโคลนถล่ม น�้ำป่าไหลหลาก และน�้ำท่วมฉับพลัน) ซึ่งเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองและ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทดสอบการจัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ส่วนหน้า (นอกสถานที่) ทดสอบระบบสื่อสาร
ในสถานการณ์สาธารณภัย การประสานงานเข้าร่วมปฏิบัติการ และการรับและส่งมอบภารกิจ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ทดสอบการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรกูภ้ ยั ของศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อทดสอบการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า (นอกสถานที่)
3. เพือ่ ทดสอบการบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานในภาวะฉุกเฉิน พัฒนากลไกการเข้าร่วมปฏิบตั กิ าร
กับหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการแพทย์ และองค์กรเอกชน
ที่มีศักยภาพในพื้นที่

กิจกรรมการฝึก
1. วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ออกส�ำรวจพื้นที่โครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
กลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดินโคลนถล่ม น�้ำป่าไหลหลาก และน�้ำท่วมฉับพลัน) หมู่ 3 บ้านป่าละอู ต�ำบล
ห้วยสัตว์ใหญ่ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. การประชุมคณะท�ำงานเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากดินโคลน
ถล่ม น�้ำป่าไหลหลาก และน�้ำท่วมฉับพลัน) ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับกลุม่ จังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากดินโคลนถล่ม
น�ำ้ ป่าไหลหลาก และน�ำ้ ท่วมฉับพลัน) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
4. วันที่ 23 มิถนุ ายน 2559 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะท�ำงานเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 เพื่อมอบหมายภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมศูนย์ ปภ. เขต 4
ประจวบคีรีขันธ์
5. วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมอบหมายภารกิจ และทบทวนผู้รับผิดชอบในการควบคุมสถานการณ์การฝึก

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

6. วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยบ้านป่าละอูเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจและแบ่งมอบภารกิจ บริเวณโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ต�ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7. วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ
กลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 เพื่อมอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ รถยนต์กู้ภัยฯ ส�ำหรับ
การฝึกฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณฝายห้วยป่าเลา หน้าเขาถ�้ำ และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู
8. วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 การฝึกบนโต๊ะ (Table-top Execises : TTX) และการฝึกภาคสนาม (Field
Training Execise : FTX) ณ บริเวณฝายห้วยป่าเลา หน้าเขาถ�้ำ และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู
สถานการณ์สมมุติ

ปัจจุบนั มีสถานการณ์การแจ้งเตือนพืน้ ทีเ่ สีย่ งอันตรายให้เฝ้าระวังฝนตกหนัก/น�ำ้ ป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหัวหิน
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ได้จดั ตัง้ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่และปรับเป็นศูนย์ปฏิบตั กิ ารในภาวะฉุกเฉินและรายงาน
นายอ�ำเภอหัวหินทราบ พร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุดเฝ้าระวังประจ�ำหมู่บ้านได้รายงานสถานการณ์ปัจจุบันจากเหตุฝนตกหนัก
และน�ำ้ ป่าไหลหลาก ทัง้ ปริมาณน�ำ้ ความเร็ว และความแรง องค์การบริหารส่วนต�ำบลในพืน้ ทีป่ ระสบสาธารณภัยได้แจ้งข่าวไปยังก�ำนัน-ผูใ้ หญ่บา้ น
ชุดเฝ้าระวังได้ประกาศทางหอกระจายข่าว แจ้งให้ชาวบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้อพยพคน สัตว์เลี้ยง สิ่งของขึ้นไปที่ปลอดภัย ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ได้รายงานการเกิดเหตุและความรุนแรงของภัยในแต่ละหมู่บ้านให้ อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ และอ�ำเภอหัวหินทราบ
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ได้จดั ท�ำรายงานเหตุดว่ นสาธารณภัย และรายงานให้นายอ�ำเภอหัวหิน พร้อมทัง้ ร้องขอรับการสนับสนุนก�ำลังพล
และสิ่งอุปกรณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 4 แห่ง อ�ำเภอหัวหิน และสถานีกาชาดหัวหิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ และ
ขอให้ อบต.ข้างเคียงเข้าช่วยเหลือแต่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกัน ชุดเฝ้าระวังในพืน้ ทีแ่ จ้งว่า ขณะนีเ้ กิดปัญหา
น�ำ้ ป่าไหลหลากรุนแรง ระดับน�ำ้ ในล�ำห้วยสูง ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้ ครูโรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู รายงานว่านักเรียนไม่สามารถกลับบ้านได้
เนื่องจากน�้ำป่าไหลหลาก จ�ำเป็นต้องพักค้างโรงเรียน จ�ำนวน 70 คน และขอรับการสนับสนุนเสบียงอาหาร จ�ำนวน 300 ชุด
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดท�ำรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนก�ำลังพล และอุปกรณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ใหญ่บ้านได้รายงานสถานการณ์ให้นายก
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ และนายอ�ำเภอหัวหินทราบว่า มีต้นไม้ล้มหักโค่นขวางถนน 3 จุด และทับสายไฟฟ้าขาด ท�ำให้ไฟดับทั้งต�ำบล แจ้งขอให้
เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาท�ำการตัดกระแสไฟฟ้า และชักลากต้นไม้ออกจากเส้นทาง
นายอ�ำเภอหัวหิน ผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอ แจ้งสัง่ การให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคหัวหิน (หนองพลับ) ท�ำการตัดกระแสไฟฟ้า และแก้ไขเหตุ
ต้นไม้ลม้ ทับสายไฟฟ้า และประสานงานหน่วยทหารในพืน้ ที่ ฉก.จงอางศึก/เจ้าหน้าทีข่ องอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือในการชักลากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากถนนจนเสร็จเรียบร้อย และได้มอบหมาย
ภารกิจให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวส�ำหรับ
ประชาชน จ�ำนวน 300 คน พร้อมสนับสนุนรถผลิตน�้ำดื่มจัดผังบริเวณการใช้ประโยชน์พื้นที่ ใช้อาคารสถานที่และสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน
ตชด.นเรศวร โดยประยุกต์ใช้ได้ตามสภาพ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตั้งเต้นท์อ�ำนวยการ จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างจนกว่าไฟฟ้า
จะใช้ได้ตามปกติ และสูบน�้ำขึ้นหอถังประปา เพื่ออุปโภคบริโภค ห้องอาบน�้ำ ห้องสุขา และจุดซักล้าง อย่างละ 3 จุด
หัวหน้าฝ่ายรักษาพยาบาล รพ.หัวหิน รายงานว่า มีเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และชาวบ้าน 2 คน ได้รบั บาดเจ็บสาหัส
หมดสติ ศีรษะแตก เลือดออกทางหูและปาก เนื่องจากพลัดตกจากที่สูงขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ�ำเป็นต้องส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลหัวหิน
โดยด่วน ชุดค้นหาและกู้ภัยได้ช่วยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และเคลื่อนย้ายมาที่จุดรักษาพยาบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนนเรศวรป่าละอู นายอ�ำเภอหัวหินได้ปรึกษาทีมแพทย์มีความเห็นว่า ควรขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ และ
ขอให้จัดทีมแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลหัวหินมาพร้อมด้วย
นายอ�ำเภอหัวหิน ได้รายงานผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ทราบ และได้สงั่ การให้หวั หน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ประสานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินต�ำรวจโดยผ่าน ผบก.บก.สอ.ตชด. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
และโทรศัพท์แจ้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนเรศวร บก.สอ.บช.ตชด. รพ.หัวหิน ขอสนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ เพื่อเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลหัวหิน เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บทางสมอง
ผบก.บก.สอ.ตชด. แจ้งขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยบินต�ำรวจ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน แจ้งนายอ�ำเภอหัวหิน
พร้อมส่งทีมแพทย์ฉกุ เฉินร่วมภารกิจพร้อมเดินทางไปยังโรงเรียน ตชด.นเรศวร เจ้าหน้าทีท่ มี ภาคพืน้ ดินตรวจพืน้ ที่ ท�ำเครือ่ งหมาย ให้สญ
ั ญาณลงจอด
และประสานนักบินทางวิทยุ ฝ่ายรักษาพยาบาลเตรียมเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ทีมแพทย์ตรวจอาการ ตชด. ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
แจ้งว่าอาการอยู่ในภาวะอันตรายยังไม่รู้สึกตัว และน่าจะมีเลือดออกในสมอง จ�ำเป็นต้องรีบส่งโรงพยาบาลหัวหิน ทีมแพทย์ฉุกเฉินเตรียม
อุปกรณ์รับผู้บาดเจ็บบนเฮลิคอปเตอร์ และเดินทางไปพร้อมผู้บาดเจ็บ นักบินน�ำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่ลานของค่ายนเรศวร เจ้าหน้าที่
เคลือ่ นย้ายผูบ้ าดเจ็บส่งโรงพยาบาลหัวหิน ส�ำหรับผู้ปว่ ยรายทีส่ อง มีอาการกระดูกแขนและขาหักรูส้ กึ ตัวดี จ�ำเป็นต้องน�ำส่งโรงพยาบาลหัวหินโดย
รถพยาบาล ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลหัวหินรายงานนายอ�ำเภอหัวหินว่า การรับผู้ป่วยเรียบร้อย
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การประเมินผลการฝึก
หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วม 26 หน่วย ภาคเอกชน 3 หน่วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 5 หน่วย มูลนิธ/ิ 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�ำเลียง ขนย้าย
ส่งต่อผู้บาดเจ็บถูกต้องรวดเร็ว มีการจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ การจัดเตรียมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เครื่องอุปโภคบริโภค ที่พัก
อาศัยชั่วคราว การจัดท�ำทะเบียนผู้ประสบภัย การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและการอ�ำนวยความสะดวก การวางแผน
ฟื้นฟูบูรณะสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ การใช้เครือข่ายหลักและเครือข่ายส�ำรอง มีระบบการติดต่อสื่อสารกับศูนย์อ�ำนวยการ
เฉพาะกิจ มีการส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจต่าง ๆ แก่หน่วยงานและเครือข่าย มีการวางแผนอพยพ การก�ำหนดเส้นทางอพยพ
การจัดสถานที่รองรับการอพยพ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ การแถลงข่าวสื่อ การจัดท�ำ
เอกสารเผยแพร่ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execises : TTX) ท�ำให้ทราบว่าหน่วยงานเป้าหมายทีจ่ ะร่วมฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนาม
รับรู้แนวทางและภารกิจของตนเองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเข้าร่วมฝึกได้อย่างถูกวิธี การฝึกบนโต๊ะกับ
การฝึกเชิงปฏิบตั กิ ารมีความใกล้เคียงกัน ผูเ้ ข้าร่วมการฝึกยังสับสนเข้าใจคลาดเคลือ่ น ควรหารูปแบบการฝึกทีช่ ดั เจนและก�ำหนด
ระดับผู้ที่จะเข้ารับการฝึกควรเป็นระดับใดบ้าง
การฝึกภาคสนาม (Field Training Execise : FTX) มีการฝึกร่วมหลายหน่วยงาน ท�ำให้รับรู้ว่าหลายหน่วยงาน
มีศักยภาพในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยทหาร
หน่วยงานด้านการสื่อสาร เป็นต้น
ปัญหาอุปสรรค การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด เป็นการยากที่จะออกแบบการฝึก
เป็นภัยระดับ 3-4 ซึ่งมีภารกิจ/กิจกรรมมาก ด้วยงบประมาณจ�ำกัด ท�ำให้การฝึกมีภารกิจคล้ายหรือเหมือนระดับจังหวัด
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา (ภัยอุทกภัย และวาตภัย)
ภัยอุทกภัย และวาตภัย ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างบริเวณแหล่งก�ำเนิดของพายุหมุนเขตร้อนทั้งสองด้าน

ด้านตะวันออกคือมหาสมุทรแปซิฟกิ และทะเลจีนใต้ ส่วนด้านตะวันตกคืออ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน โดยพายุมโี อกาสเคลือ่ น
จากมหาสมุทรแปซิฟกิ และทะเลจีนใต้เข้าสูป่ ระเทศไทยทางด้านตะวันออกมากกว่าทางด้านตะวันตก ปกติประเทศไทยจะมีพายุ
เคลื่อนผ่านเข้ามาได้โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ลูกต่อปี พายุเริ่มมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันออก โดยช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พายุยังคง
เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ซึ่งบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่พายุมีโอกาสเคลื่อน
ผ่านเข้ามามากที่สุด และเดือนกันยายนถึงตุลาคม พายุมีโอกาสเคลื่อนเข้ามา ในทุกพื้นที่ โดยเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ตั้งแต่
เดือนกันยายน ในสองเดือนนีเ้ ป็นระยะทีพ่ ายุมโี อกาสเคลือ่ นเข้าสูป่ ระเทศไทยได้มาก โดยเฉพาะเดือนตุลาคม มีสถิตเิ คลือ่ นเข้ามา
มากที่สุดในรอบปี ส�ำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พายุจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนได้น้อยลง และมีโอกาส
เคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้มากขึ้น เมื่อถึงเดือนธันวาคมพายุมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้เท่านั้น โดยไม่มีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
ตอนบนอีก เนื่องจากในช่วงปลายปีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศมองโกเลียและจีนน�ำความหนาวเย็นลงมาสู่ละติจูด
ต�่ำกว่าระบบอากาศในช่วงนี้จึงไม่เอื้อให้พายุที่เกิดขึ้นเหนือทะเลเคลื่อนตัวขึ้นสู่บริเวณประเทศไทยตอนบน
จากเหตุการณ์สถานการณ์ภยั พิบตั อิ ทุ กภัยและวาตภัย (พายุหมุนเขตร้อน) อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีคลื่นลมที่พัดถล่มพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างหนัก โดยเฉพาะอ�ำเภอท่าศาลา อ�ำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อ�ำเภอปากพนัง และอ�ำเภอหัวไทร คลื่นสูงกว่า 4 เมตรถูกพัดเข้าฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่น�้ำทะเลหนุนสูง
เข้าท่วมในหลายจุดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจ�ำนวนมาก เช่นเดียวกับที่บริเวณโครงสร้างฟาร์มกังหันลมผลิตกระแส
ไฟฟ้าถูกน�้ำทะเลหนุน และคลื่นซัดข้ามก�ำแพงกันคลื่นเข้าท่วมจนเต็มพื้นที่ ถนนสายปากพนัง-หัวไทร ช่วงต�ำบลขนาบนาค
อ�ำเภอปากพนัง คลืน่ สูงกว่า 4 เมตรซัดกระแทกก�ำแพงกันคลืน่ ก่อนม้วนตัวสูงอีกกว่า 10 เมตร ท�ำให้การใช้ถนนบนเส้นทางสายนี้
ต้องยุติไป ก้อนหินขนาดใหญ่ที่ใช้ถมกันคลื่นถูกคลื่นหอบมากลิ้งอยู่กลางถนน ขณะที่น�้ำทะเลหนุนสูงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่
อย่างหนัก บ้านเรือนหลายหลังต้องอพยพไปอยูใ่ นทีป่ ลอดภัย ซึง่ เหตุการณ์ในครัง้ นี้ ได้สร้างความตืน่ ตระหนกและความเสียหาย
แก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการเป็นจ�ำนวนมาก
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา พร้อมด้วยจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดสงขลา
สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ในฐานะหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ดิ งั กล่าว ได้มกี ารประสาน
ความร่วมมือและร่วมด�ำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ภายใต้ชื่อ “การฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภัยอุทกภัยและวาตภัย (พายุหมุนฤดูร้อน) ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 (RC12EX - 2016)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยและวาตภัย ระดับ
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2559 (จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส)
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

กิจกรรมการฝึก
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
ณ อาคารต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท�ำงาน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท�ำงาน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
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วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (เช้า) การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช และ
(บ่าย) การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Drill) ณ ชายหาดชลาทัศน์ อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สถานการณ์สมมุติ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พื้นที่ภาคใต้เข้าสู่ฤดูฝนช่วงที่ 2 โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน
เข้าสู่ประเทศไทย ในห้วงระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และได้พัดพาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา ท�ำให้เกิดฝนตกชุกในแถบ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และจังหวัดสงขลา กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า ปีนี้ลมมรสุมประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต�่ำเริ่มก่อตัวในอ่าวไทยเหนือ
เกาะบอเนียว ท�ำให้ช่วงนี้เริ่มมีฝนตกพร�ำ ๆ ทั้งวัน มีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วง 3-5 วันข้างหน้า
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ส�ำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนหย่อมความกดอากาศต�ำ่ ปกคลุมบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมาเลเซีย ห่างจากฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา ประมาณ 300 กม. ก�ำลังแรงขึ้นก่อต่อเป็นพายุ
ดีเปรสชั่น ความเร็วใกล้ศูนย์กลาง 60 กม./ชม. ให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในระยะนี้
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ส�ำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ แจ้งเตือนพายุดีเปรสชั่นความเร็วใกล้ศูนย์กลาง
60 กม./ชม. ตอนล่างทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประเทศมาเลเซีย เคลื่อนเข้าฝั่งห่างจากชายฝั่งจังหวัดสงขลา ประมาณ 200 กม. ก�ำลังแรงขึ้นและทวี
ความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อน “อัสนี” (ASANI) ความเร็วใกล้ศูนย์กลาง 90 กม./ชม. คาดว่าจะเคลื่อนเข้าหาฝั่งพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
บริเวณจังหวัดสงขลาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล
มีคลื่นลมแรง ฝนตกหนักถึงหนักมาก น�้ำท่วมฉับพลัน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้เพิ่มก�ำลังแรงขึ้น หย่อมความกดอากาศต�่ำเริ่มก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่น
ท�ำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีกระแสลมแรง ฝนตกหนักต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดวาตภัย อุทกภัย น�้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ตลอดจนคลื่นลม
ในทะเลมีกำ� ลังแรงขึน้ คลืน่ สูง 4-5 เมตร ท�ำให้พนื้ ทีแ่ นวชายฝัง่ จังหวัดสงขลาถูกกระแสลมพัดบ้านเรือนและต้นไม้หกั โค่นเป็นจ�ำนวนมาก และกระแส
คลื่นพัดเข้าหาชายฝั่ง ท�ำให้ชายหาดและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย
ส�ำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา ได้ประกาศแจ้งเตือนพายุโซนร้อน “อัศนี” (ASANI) ความเร็วใกล้ศนู ย์กลาง 90 กม./ชม. บริเวณ
แหลมสมิหลา อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ท�ำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก คลื่นลมแรง น�้ำท่วมฉับพลัน น�้ำป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหายเป็นวงกว้างของจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา ได้อพยพประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก และ
คงมีประชาชนที่ไม่ได้รับข่าวสารแจ้งเตือน อพยพไม่ทันติดค้างอยู่ในทะเลจากเรือท่องเที่ยวอับปาง จ�ำนวน 5 คน และติดอยู่ในซากเรือประมงล่ม
จ�ำนวน 4 คน ติดอยู่ในซากอาคารชายฝั่ง จ�ำนวน 4 คน จึงต้องเร่งท�ำการค้นหากู้ภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พายุโซนร้อน “อัสนี” (ASANI) ได้ขึ้นฝั่งและอ่อนก�ำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดสงขลา ไป
ทางทิศตะวันตกและลดก�ำลังอย่างต่อเนือ่ ง เป็นหย่อมความกดอากาศต�ำ่ ผ่านจังหวัดสตูล ลงสูท่ ะเลอันดามันและสลายตัวในทีส่ ดุ สถานการณ์คลีค่ ลาย
จังหวัดสงขลาขอประกาศยกเลิกพื้นที่ภัยพิบัติ แต่ยังคงต้องฟื้นฟูและจัดการให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาวะปกติ ประชาชนอพยพกลับ บางส่วนที่บ้านเรือน
เสียหายยังคงพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พังพิงชั่วคราว
ปิดสถานการณ์ และสรุปผลการฝึกฯ

การประเมินผลการฝึก
1. ด้านการเตรียมการและการตอบสนองต่อสถานการณ์สมมุติ
รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) พบว่า มีหลายหน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ปภ./
ศูนย์ ปภ. เขต/จังหวัด ในช่วงแรกยังไม่เข้าใจรูปแบบ อาจเพราะยังไม่เคยผ่านการฝึกรูปแบบดังกล่าว และการฝึกยังไม่เป็นที่
แพร่หลาย จึงเกิดความล่าช้าในการตอบโต้สถานการณ์ในช่วงแรก แต่ด้วยการจัดวิทยากร/ผู้ควบคุมการฝึกประจ�ำกลุ่มไว้
(กลุ่มละ 2 คน) จึงท�ำให้การขับเคลื่อนการฝึกเกิดความคล่องตัวและผู้เข้าร่วมฝึกสามารถเข้าใจรูปแบบการฝึกเพิ่มมากขึ้น
ส�ำหรับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม(Drill) ผู้เข้าร่วมการฝึกสามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะส่วนใหญ่เคยผ่าน
การฝึกภาคสนามมาหลายครั้ง
2. ด้านการบริหารจัดการ สถานที่ฝึกรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) ใช้สถานที่
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ประมาณ 300 คน สามารถบริหารจัดการในภาพรวมได้สะดวก ตั้งแต่
การจัดการให้ความรูใ้ นการฝึกฯ รวมทัง้ การบริหารจัดการเวลา ข้อปรับปรุง คือ การแบ่งกลุม่ การฝึกฯ อยูใ่ กล้ชดิ กันมาก เพราะไม่ได้
แยกห้อง อาจรบกวนสมาธิในการตอบโต้สถานการณ์ ส�ำหรับสถานทีฝ่ กึ ปฏิบตั ภิ าคสนาม (Drill) ณ ชายหาดชลาทัศน์ อ�ำเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา มีความเหมาะสม

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

32

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

3. ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติการฝึกฯ
3.1 รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ใช้เวลาในการประชุมเพื่อซักซ้อมคณะกรรมการ/
คณะท�ำงาน 2 ครั้ง และฝึกจริงใช้เวลาในภาคเช้า ซึ่งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
3.2 สถานที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ใช้เวลาช่วงบ่ายของวันเดียวกัน (แต่มีการเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า 3-4 วัน) ถือว่ามีความเหมาะสม
4. บทเรียนที่ได้รับจากการฝึก
4.1 การฝึกครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการจริงให้มีประสิทธิภาพของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน และทุกระดับ ท�ำให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
4.2 ทุกหน่วยงานควรน�ำผลการฝึกฯ ครัง้ นี้ ไปปรับปรุงการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานให้มคี วาม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์จริง จะช่วยบรรเทาความรุนแรงและลดความสูญเสียได้มาก
4.3 ผลการฝึกครั้งนี้ ควรน�ำไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนา เพื่อความสมบูรณ์แบบ พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4.4 การเตรียมการที่ดีอย่างเป็นระบบ จะท�ำให้การฝึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. สิ่งที่ต้องด�ำเนินการต่อ
5.1 เตรียมบุคลากรทุกภาคส่วน โดยท�ำความเข้าใจ อบรม ซักซ้อม ตามแนวทางที่ใช้ในการฝึก
5.2 ความชัดเจนด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต
5.3 ควรมีการฝึกการป้องกันฯ เป็นประจ�ำในทุกระดับ และฝึกในแต่ละด้าน (Scale) ให้เกิดความคล่องตัว
รวมถึงการเชื่อมโยงในแต่ละส่วน แต่ละระดับให้สอดคล้องกัน
5.4 ศึกษาและแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเกิดการประสานความร่วมมือและการให้
ความช่วยเหลือระหว่างกัน
5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการฝึกฯ เช่น รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และการ
ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ให้แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
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ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา (ภัยแล้งและภัยจากพายุฤดูรอ้ น)
ภัยแล้ง และภัยจากพายุฤดูร้อน จากการติดตามสถานการณ์น�้ำ วิกฤตภัยแล้ง ปี 2559 จะรุนแรงกว่าทุกปี

จากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลกท�ำให้อณ
ุ หภูมโิ ลกสูงขึน้ และระดับน�ำ้ ทะเลมีแนวโน้มสูงขึน้ ท�ำให้ฤดูกาลแปรปรวน
กอปรกับปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลระยะยาว เนื่องจากหากมีปริมาณฝนตกน้อยปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลรุนแรงมากขึ้น
ส�ำหรับ 4 เขื่อนหลักที่มีน�้ำน้อยกว่าปกติบริเวณลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อน
แควน้อย มีปริมาณน�้ำ 9,245 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 16 % มีอัตราการระบายน�้ำอยู่ที่ 18 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน และกรมชลประทาน
รายงานว่า ขณะนี้ มี 10 เขื่อนที่ขาดแคลนน�้ำ ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น�้ำในเขื่อน
อย่างใกล้ชิด สั่งให้ปรับแผนระบายน�้ำภาคการเกษตรเพื่อให้น�้ำมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค โดยให้เกษตรกรปลูกพืช
ใช้น�้ำน้อยแทนข้าวนาปรัง และให้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประมาณช่วงเดือนมีนาคม 2559 เนื่องจากการท�ำฝนหลวง
จะต้องมีความชื้นสัมพัทธ์บนอากาศอย่างเพียงพอ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือเพือ่ ช่วยเหลือตัวเองและชุมชนของตนได้ ซึง่ จะช่วยลดความสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนได้
เป็นอย่างดี จึงได้ดำ� เนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้ง และภัยจากพายุฤดูรอ้ น ระดับกลุม่ จังหวัด ประจ�ำปี
งบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความช�ำนาญในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และมูลนิธภิ าคีเครือข่าย พัฒนากลไกการท�ำงาน เสริมสร้าง
เครือข่ายการท�ำงานจากการเข้าร่วมการฝึกภาคปฏิบัติภายใต้สถานการณ์สมมุติที่ก�ำหนด การเตรียมการรับมือกับภัยแล้งและ
ภัยจากพายุฤดูร้อน จึงเป็นภารกิจส�ำคัญจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภัยแล้งและภัยจากพายุฤดูร้อน
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5
นครราชสีมา ในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความช�ำนาญ ประสบการณ์ และความพร้อมของบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้งและภัยจากพายุฤดูร้อน และพัฒนากลไกในการเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการต่อภาวะฉุกเฉิน
ภายใต้สถานการณ์สมมุติ
3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานเข้าร่วมปฏิบัติ การรับมอบภารกิจจาก
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

กิจกรรมการฝึก
1. ประชุมเตรียมการขั้นต้น เพื่อก�ำหนดประเภทภัย และสถานที่จัดการฝึก
2. ประชุมเตรียมการวางแผน และออกแบบการฝึกฯ
3. ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะท�ำงาน เพื่อมอบหมายภารกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
4. ฝึกอบรมปรับพืน้ ฐานการฝึกฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม
ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ประกอบด้วย เนือ้ หาการบรรยายให้ความรู้ องค์กรการจัดการสาธารณภัย
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 หอประชุมศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เป็นการฝึกแยกกลุม่ ตามสถานการณ์สมมุติ 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 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 หลังเวลา 16.30 น. เพื่อวิเคราะห์ประเด็นจาก
การฝึกน�ำไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน และแผนเผชิญเหตุให้มคี วามเหมาะสม สามารถปรับใช้ได้จริงเมือ่ เกิดสถานการณ์จริง
สถานการณ์สมมุติ

วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา 09.30 น. สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ปริมาณน�้ำในเขื่อนมีน้อย บางแห่งเริ่มแห้งขอดจนข้ามไป
มาได้ จังหวัดชัยภูมไิ ด้จดั ตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดชัยภูมขิ นึ้ โดยมีคณะท�ำงาน 8 คณะ จากการส�ำรวจพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยมีความต้องการแจกจ่ายน�ำ้
จ�ำนวน 147 หมูบ่ า้ น 30 ต�ำบล 13 อ�ำเภอ ทีผ่ า่ นมาจังหวัดชัยภูมมิ นี โยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้ งบประมาณไว้รองรับ เพือ่ การให้ความช่วย
เหลือประชาชนกรณีภยั แล้ง จ�ำนวนร้อยละ 3 ของเงินงบประมาณ จังหวัดได้สงั่ การให้งดการจ่ายน�ำ้ ให้แม่นำ�้ สาขา ให้สำ� นักงานการประปาส่วนภูมภิ าค
ทั้ง 6 สาขา เร่งสูบน�้ำส�ำหรับเก็บไว้ท�ำน�้ำประปา หากไม่เพียงพอให้เจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม และแจ้งให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น�้ำน้อย และงดท�ำนาปรัง
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ได้มีแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับจังหวัด (ภัยแล้ง) มีการจัดท�ำบัญชีทรัพยากรกู้ภัย บัญชีเครื่องจักร-เครื่องมือ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมส�ำรวจปริมาณน�้ำ
ต้นทุน และความต้องการใช้นำ�้ ติดตามสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัด และประสานการปฏิบตั ริ ว่ มกับหน่วยงานต่าง ๆ และได้จดั ตัง้ ศูนย์อำ� นวยการ
เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัดขึ้น
จังหวัดในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ได้มีหนังสือสั่งการให้อ�ำเภอท�ำการส�ำรวจพื้นที่ ประปา ส�ำรวจแหล่งเก็บน�้ำ เช่น น�้ำผิวดิน
น�้ำบาดาล ท�ำฝายเพื่อเก็บน�้ำในล�ำคลอง จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ เพื่อทราบปัญหาในการแจกจ่ายน�้ำในพื้นที่
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.50 น. ชุมชนในต�ำบลโนนรัง อ�ำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้รวมตัวกันแจ้งความเดือดร้อน
ต่อนายก อบต. โนนรัง และฝ่ายปกครองโดยก�ำนันต�ำบลโนนรัง อ�ำเภอชุมพวง ได้รายงานสถานการณ์ให้นายอ�ำเภอชุมพวงทราบ อบต. โนนรังได้จัด
ตัง้ คณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน และตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ ขึน้ และจัดประชุมคณะกรรมการกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต�ำบล (กอปภ.อบต.) นายอ�ำเภอชุมพวงได้สั่งการให้จัดประชุมคณะกรรมการกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับอ�ำเภอ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอ�ำเภอชุมพวง และประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ (กชภ.อ.) เพื่อรับทราบปัญหา และแจ้งมติที่ประชุมน�ำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาประกาศเขตให้
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�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา สระน�้ำมีปริมาณน�้ำน้อยมากเกือบแห้ง
ท�ำให้ประชาชนเดือดร้อนและขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค ขุดลอกพื้นที่กักเก็บได้ 80,000 ลบ.ม.ผลิตน�้ำประปาได้ 7 วัน แหล่งน�้ำส�ำรอง
100,000 ลบ.ม.บริเวณคลองมะค่า ผลิตน�ำ้ ประปาได้ 10-15 วัน อ�ำเภอเมืองนครราชสีมาได้ประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน�ำ้ และส�ำรองน�ำ้ ไว้ใช้ 1 สัปดาห์
ต่อครัวเรือน ต�ำบลบ้านใหม่ได้ส่งนักวิชาการเกษตร ไปแนะน�ำการปลูกพืชใช้น�้ำน้อยแก่ชาวบ้าน
วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. กรณีเหตุบานปลาย ชุมชนต้นน�้ำลักลอบสูบน�้ำเข้านา สูบน�้ำเข้าบ่อปลา บางส่วนได้ท�ำ
ท�ำนบคันดินกัน้ ในล�ำตะคอง ซึง่ เจ้าหน้าทีแ่ จ้งให้งดสูบน�ำ้ แล้วในช่วงเช้า แต่ประชาชนไม่ยอมงดสูบน�ำ้ และช่วงบ่ายประชาชนพืน้ ทีข่ า้ งเคียงได้รวมตัว
กันด�ำเนินการสูบน�้ำต่อ พร้อมกับเฝ้าระวังการสูบน�้ำโดยการพกพาอาวุธประจ�ำกาย และชุมชนปลายน�้ำเดือดร้อนขาดน�้ำดิบส�ำหรับท�ำประปาชุมชน
มทบ.21 เมื่อได้รับแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รายงานแม่ทัพและอนุมัติให้น�ำก�ำลังกองร้อยรักษาความสงบ และต�ำรวจภูธรจังหวัดได้สั่ง
การให้ต�ำรวจภูธรอ�ำเภอตั้งศูนย์ปฏิบัติการ/จัดก�ำลังสายตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และหากตรวจพบผูฝ้ ่าฝืนพกพาอาวุธ หรือครอบครอง
โดยมิได้รับอนุญาตให้ยึดไว้เป็นของกลาง และส่งฟ้องศาลต่อไป
วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.40 น. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไม่ให้น�้ำสูบเข้าที่นาหรือใส่บ่อปลาได้รวมตัวกันปิดกั้นถนน
โดยใช้รถพ่วงจอดขวางถนนพร้อมเจาะลมยางให้แบนทุกล้อ ท�ำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก พร้อมเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ชุมนุมและ
ผูเ้ ดินทางท�ำให้ได้รบั ผลกระทบจากการจราจรทีต่ ดิ ขัด ปกครองจังหวัดได้แจ้งผูว้ า่ ราชการจังหวัด และได้จดั ชุดเฉพาะกิจกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
เฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ
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วันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. พายุฤดูร้อนพัดโหมกระหน�่ำในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา เสาไฟฟ้าสูง 15 เมตร บริเวณ
ถนนมิตรภาพสามแยกปักธงชัยล้มกีดขวางการจราจร ล้มทับบ้านเรือน รถยนต์ ไฟฟ้าดับทั้งเมือง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนหลังคาสูง 4 ชั้น ล้มพังลง
พร้อมกับดึงให้อาคารส่วนที่ยึดติดกับป้ายพังลงครึ่งหนึ่ง ท�ำให้คนที่ติดในอาคารส่วนที่ยังไม่พังไม่สามารถลงมาข้างล่างได้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ได้จัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ และทีมกู้ภัยกู้ชีพของมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่ติดอยู่ชั้นใต้ดินของอาคาร และบางส่วนอยู่ในซากปรักหักพังของอาคาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากภัยแล้งและพายุฤดูร้อน ท�ำให้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน
2. ผู้เข้าร่วมฝึกมีทักษะ มีประสบการณ์ มีความช�ำนาญเพิ่มมากขึ้น สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
3. เป็นการทดสอบความพร้อมบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เสริมสร้างการท�ำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินผลการฝึก
1. ด้านพื้นที่ การอ�ำนวยการจัดการฝึก ภาพรวมดี จอมอนิเตอร์มีน้อยเกินไป ระหว่างประชุมไม่ควรเดินเสริฟ
อาหารว่างท�ำให้เสียสมาธิ ทุกหน่วยมีแผนการแก้ไขปัญหาชัดเจน การจัดแบ่งกลุ่ม การสื่อสารดี สถานที่การจัดประชุมดี จัดได้
ใกล้เคียงสถานที่ และสถานการณ์จริง
2. ด้านการควบคุมการฝึก มีการก�ำหนดแผนรองรับสถานการณ์ภยั แล้ง ท�ำให้สามารถน�ำข้อมูล/แผน/แนวทาง
ปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างดี การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการประสานงานดีมาก
- วิทยากรมีความรู้ความสามารถน�ำเรื่องได้ดี มีความต่อเนื่อง สามารถด�ำเนินการฝึกได้ตามแผน
- ผูส้ งั่ การส่วนหน้าต้องมีการประสานงานให้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบภารกิจเข้ามามีสว่ นร่วม การฝึกสามารถ
ก�ำหนดสถานการณ์สมมุติได้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง มีการบูรณาการ
- การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึก และน�ำสุนัขทหารมาช่วยค้นหาด้วย ดีมาก
- การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยมีการโรยตัว การใช้เครือ่ งมือตัดผนังคอนกรีตช่วยผูบ้ าดเจ็บ ซึง่ ไม่เคยมีการฝึกฯ
แบบนี้มาก่อน เป็นการซ้อมที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงที่มีหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสนใจ
- ผู้เข้ารับการฝึกฯ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและความช�ำนาญ เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิด
สถานการณ์จริงจะช่วยลดปัญหา และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ ท�ำให้รู้ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติของทางราชการได้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

- ควรจัดสรรเวลาส�ำหรับการฝึกฯ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการฝึกฯ ผู้เข้าร่วมยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การฝึก
และมีพื้นฐานไม่เท่ากัน ควรจัดกลุ่มย่อยแต่ละกรณีศึกษาและน�ำเสนอเฉพาะประเด็นหลัก
- ควรตั้งกองอ�ำนวยการรวมถึงจุดสถานที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เน้นลงพื้นที่หน้างานมาก ท�ำให้กองอ�ำนวยการฯ
ไม่คอ่ ยมีคน และลดบทบาทลงไป ควรเพิม่ พืน้ ทีร่ องรับส�ำหรับผูไ้ ร้ทอี่ ยูอ่ าศัย การประชาสัมพันธ์ มีปา้ ยสัญลักษณ์ และแผนทีแ่ สดง
จุดต่าง ๆ ชัดเจน การแจ้งเหตุอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ยังต้องมีการก�ำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนให้ทันต่อเหตุการณ์
- เจ้าหน้าที่ต�ำรวจไม่มีบทบาทเท่าที่ควร
- อ�ำเภอชุมพวง ควรเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของอ�ำเภอ และต�ำบลที่เป็นรูปธรรม ผู้ควบคุมสถานการณ์
ต้องมีความสามารถควบคุมสั่งการได้จริง กรณีมอบหมายผู้แทนหน่วยงาน การควบคุมในพื้นที่แต่ละสถานี ระบบการสื่อสาร
ไม่ชดั เจน มีเสียงรบกวน ไม่มเี จ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ การสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีนอ้ ย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีการฝึกฯ เพิ่มมากขึ้น ทางเข้า-ออกยังไม่ชัดเจน ไม่มีการรายงานตัว ระบบรักษา
ความปลอดภัย ไม่เป็นมาตรฐาน การคัดแยกผู้บาดเจ็บยังไม่ชัดเจน จ�ำนวนผู้บาดเจ็บหนัก ปานกลาง เบา ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
มี 3 คน ควรเพิ่มเป็นทีมละ 4 คน การฝึกยังไม่เสมือนจริง เนื่องจากช่วงการฝึกมีผู้ป่วยลุกขึ้นขณะอยู่ในเปล
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล�ำปาง (ภัยแผ่นดินไหว)
แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทสี่ ง่ แรงสัน่ สะเทือน และมีผลกระทบไปในบริเวณกว้าง ไม่เฉพาะบริเวณที่

เป็นศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวเท่านัน้ แต่หากเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทสี่ ามารถส่งแรงสัน่ สะเทือนไปได้หลายพันกิโลเมตร
ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ท�ำให้เราได้รับรู้ถึงความสูญเสียเป็นอย่างมาก
ซึ่งแผ่นดินไหวยังเป็นสาเหตุในการเกิดภัยและความเสียหายอื่น ๆ เช่น อาคารถล่ม หรือเพลิงไหม้ เป็นต้น ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล�ำปาง ได้ตระหนักเห็นความส�ำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
จึงได้จัดท�ำโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีการบูรณาการ
ร่วมกับกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยทหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงพยาบาล มูลนิธิ และ
องค์กรสาธารณกุศลในพื้นที่

วัตถุประสงค์การฝึก
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประสานงาน ในการสนับสนุน เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
2. เพื่อเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติทั้งภาคส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรมูลนิธิต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานทั้งด้านกู้ภัยกู้ชีพ
4. เพื่อปลูกฝัง สร้างความตระหนักและการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

กิจกรรมการฝึก
1. จัดประชุมเบื้องต้นหารือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปี 2559
วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ ปภ. เขต 10 ล�ำปาง
2. จัดประชุมคณะกรรมการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปี 2559
“การฝึกการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว” (EQ-Res 2016) วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
3. ประชุมเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
ประจ�ำปี 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
4. ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าทีก่ อ่ นการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 17 มีนาคม 2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล�ำปาง
5. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูค�ำ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
6. การฝึกภาคสนาม (Drill) เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ อาคารศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิง้ เซ็นเตอร์
(MAYA lifestyle shopping Center) ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สถานการณ์สมมุติ

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 05.45 น. สถานีวัดแรงสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 7
ความลึก 10 กม. มีจดุ ศูนย์กลางอยูท่ อี่ ำ� เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศข่าวแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และเฝ้าระวังการเกิดอาฟเตอร์ช๊อกที่จะตามมา
เวลา 06.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อ�ำนวยการกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
(ผอ.กอปภ.ชม.) ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
เชียงใหม่เกิดทรุดและพังทลายลงมาหลายแห่ง รายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
เวลา 06.30 น. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผูอ้ ำ� นวยการจังหวัด สัง่ การให้ออกส�ำรวจความเสียหาย โดยใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าปฏิบตั กิ าร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บสาหัสที่ติดค้างบนชั้นดาดฟ้า เนื่องจากหน่วยกู้ภัยอื่น ๆ ยังไม่สามารถเข้าสู่อาคารได้เนื่องจากสาเหตุแรงสั่นสะเทือน
จากอาฟเตอร์ช๊อก และ สั่งการให้ศูนย์ ปภ. เขต 10 ล�ำปาง ระดมสรรพก�ำลังเข้าให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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�้ำ 1 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง 1 คัน
เวลา 07.00 น. เกิดเหตุอาคารศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเกิดการทรุดตัว และพังทลายลงมาบางส่วนมีผู้ประสบภัยจ�ำนวนหนึ่งติดค้าง
อยูภ่ ายในตัวอาคาร และบนดาดฟ้าของศูนย์การค้า จากการประเมินจุดเปราะบางของห้าง พบว่าหากเกิดแผ่นดินไหวในส่วนของผูท้ กี่ ำ� ลังใช้บนั ไดเลือ่ น
อยู่จะมีสิทธิที่จะได้รับความเสี่ยงมากที่สุด เพราะเป็นจุดเปราะบางและจุดเสี่ยงของห้าง มีการระดมสรรพก�ำลังจากทุกหน่วยเข้าพื้นที่ เพื่อให้
การช่วยเหลือ ต�ำรวจเข้ากันพื้นที่ ทีมแพทย์ฉุกเฉินเตรียมตั้งจุดดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทีมกู้ภัยและหน่วยเกี่ยวข้องเข้ารายงานตัว
เวลา 07.15 น. มีผู้บาดเจ็บอยู่ภายในอาคารศูนย์การค้า จ�ำนวน 15 คน (หัวแตก/แขนหัก/ขาหัก)
เวลา 08.00 น. มีผู้บาดเจ็บสาหัสบนดาดฟ้า จ�ำนวน 4 คน มีอาการนอนนิ่ง ไม่รู้สึกตัว แขนขา มีรอยถลอกแดงช�้ำหลายจุด ศีรษะ
มีรอยแตกบวมมีเลือดออกมาก ทีมกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือโรยตัวลงมาจากอาคารดาดฟ้าและส่งต่อให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลอาการ จ�ำนวน 4 คน
สถานการณ์ที่ 2 เวลา 08.30 น. เกิดอาฟเตอร์ช๊อกอย่างต่อเนื่อง แรงสั่นสะเทือนท�ำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร มีไฟไหม้เกิดขึ้นที่ชั้น 4
และเปลวไฟลุกไหม้บริเวณดาดฟ้าชั้น 6 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงจากหน่วยบิน
ฝนหลวง/ป่าไม้ ให้มาทิ้งน�้ำดับเพลิงจนกระทั่งเพลิงสงบลง
เวลา 09.00 น. เกิดกลุ่มควันจ�ำนวนมากลอยมาจากชั้นใต้ดินของศูนย์การค้า ทราบว่าเป็นสารเคมีบางอย่างซึ่งเก็บอยู่ชั้นใต้ดิน และ
มีเปลวไฟเริ่มลุกลาม กลุ่มควันเริ่มมากขึ้น ๆ ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้หน่วยดับเพลิงเข้าเฉพาะทางประตูด้านหน้าของศูนย์การค้า ศูนย์ ปภ.
เขต 10 ล�ำปาง พร้อมรถต่อต้านวินาศกรรมเข้าท�ำการดูดระบายควัน และระงับเพลิงไหม้จากสารเคมี สามารถช่วยคนทีต่ ดิ ค้างอยูใ่ ต้ดนิ ออกมาได้ 1 คน
เวลา 09.45 น. หน่วยงานต่าง ๆ ระดมสรรพก�ำลังเข้าระงับเหตุและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาจากอาคารศูนย์การค้าจนหมด
และสามารถควบคุมเพลิงลุกลามจนสงบได้ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเข้ารายงานการปฏิบัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้บัญชาการเหตุการณ์
ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่ ปิดสถานการณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. เกิดการพัฒนาทักษะ พื้นฐานในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่ม
3. เกิดการบูรณาการการท�ำงานตั้งแต่ระดับพื้นที่ถึงระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. ประชาชนเกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงภัยจากแผ่นดินไหว

การประเมินผลการฝึก
1. เส้นทางการเข้าที่จอดรถกู้ชีพของหน่วยแพทย์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากจอดรถกู้ภัยขนาดใหญ่
2. การอพยพประชาชนในศูนย์การค้าเมญ่า ระบบการอพยพยังไม่ถูกต้อง และไม่สมจริง
3. ภาพการระดมสรรพก�ำลังยังไม่ชดั เจน จุดระดมพล และทรัพยากรแยกจากกันเนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีใ่ จกลางเมือง
และทางแยกที่อยู่ใกล้ห้างเป็นทางแยกวิกฤติ มีรถวิ่งตลอดเวลา จ�ำเป็นต้องมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และ
หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
4. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ควรมีการน�ำระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command
System : ICS) มาใช้ให้เต็มรูปแบบ คือ มีครบทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่าง ๆ จึงควรจัดท�ำแผนเผชิญเหตุไว้ เพื่อใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดให้มีการฝึกทบทวนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานอยู่เสมอ จะท�ำให้
หน่วยปฏิบัติมีความเข้าใจ และสามารถล�ำดับขั้นตอนในการท�ำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ระดับการประเมิน อยู่ในระดับดี
5. การฝึกภาคสนาม (Drill) มีการจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ การรายงานตัวต่อผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วย มีการมอบหมายหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีการแบ่ง Zone การปฏิบัติงานในเรื่องของสารเคมี
เป็น Hot Zone, Warm Zone, และ Cold Zone มีการประเมินสภาพอากาศ ส�ำหรับการสือ่ สารสามารถสือ่ สารเชือ่ มโยงข้อมูล
กับทางส่วนกลางได้เป็นอย่างดี และสามารถสัง่ การจากกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ ระดับการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย (ภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม)
ภัยแผ่นดินไหว เป็นภัยธรรมชาติทก่ี อ่ ให้เกิดความเสียหายได้อย่างรุนแรง การศึกษาความรูพ้ นื้ ฐานเรือ่ งแผ่นดินไหว

ท�ำให้ทราบถึงธรรมชาติของสาเหตุการเกิดตลอดจนลักษณะความรุนแรงของภัยแผ่นดินไหวที่สามารถส่งผลกระทบได้กว้างไกล
ลักษณะของแหล่งก�ำเนิดแผ่นดินไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถิติแผ่นดินไหวในอดีตและผลการตรวจวัดด้วยเครือข่าย
สถานีตรวจแผ่นดินไหวในปัจจุบนั ท�ำให้ทราบว่าประเทศไทยมิได้ปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว การวางแผนมาตรการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กรณีศึกษาจากสถานการณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่อ�ำเภอพาน อ�ำเภอแม่ลาว อ�ำเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.68 องศาเหนือ ลองติจูด 99.69 องศาตะวันออก วัดแรงสั่นสะเทือนได้
ขนาด 6.3 ลึกจากผิวดิน 7 กิโลเมตร ท�ำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนตามมา (aftershock) อีกไม่น้อยกว่า 700 ครั้ง แรงสั่นสะเทือน
สร้างความเสียหายให้กับอาคาร บ้านเรือน วัด โรงเรียน ตลอดจนทรัพย์สินของภาครัฐและประชาชนเป็นวงกว้าง หน่วยงาน
ทุกภาคส่วนต้องระดมทรัพยากรทุกชนิด เข้าให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน กรมอุตุนิยมวิทยาจึงเริ่มพัฒนา
ระบบตรวจวัดความสัน่ สะเทือนของประเทศไทยให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และมีมาตรฐานขึน้ เพือ่ รวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับงานวิศวกรรม ธรณีวิทยา งานวางแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นดินและงานวิจัยอื่นๆ อีกทั้งมีกิจกรรมแผนงาน นโยบาย
ด้านแผ่นดินไหว เพื่อส่งเสริมและจัดการแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้ด�ำเนินการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกันของทุกภาคส่วน มีการสนธิก�ำลังร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย มณฑลทหารบก
ที่ 38 (มทบ.38) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 (นพค.31) กรมการทหารพรานที่ 32 (ทพ.32) ส�ำนักงานพัฒนาภาค 3 (สนภ.3)
กองพันทหารม้าที่ 10 กองพันทหารม้าที่ 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล องค์กรภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพด้านกู้ชีพกู้ภัย เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและแนวทางในการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์
1. ประเมิ น และทดสอบความพร้ อ มของแผนฉุ ก เฉิ น และการตอบโต้ ต ่ อ สถานการณ์ ต ่ า ง ๆ ประเมิ น
ความพร้อมของแผนท�ำให้ทราบถึงจุดบกพร่องของแผนทีม่ อี ยู่ ตลอดจนศักยภาพในการปฏิบตั กิ ารตามแผน ทัง้ ในด้านการจัดการ
ต่อสถานการณ์ และการจัดการทรัพยากร
2. ซักซ้อมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การประสานการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและ
มีความเข้าใจในหลักการ และวิธีการด�ำเนินการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. เปิดโอกาสและส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ท�ำงาน และประสานความร่วมมือระหว่างกันในเชิง
การบูรณาการ ทั้งการตัดสินใจ และการปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติตามแผนมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับ
จังหวัด และระดับอ�ำเภอ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมการฝึก
1. ประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุม่ จังหวัด ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 15 เชียงราย เพื่อชี้แจง ซักซ้อม ท�ำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ 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. ปรับพื้นฐานผู้รับการฝึกให้ความรู้ประชาชน ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ เทศบาล
เมืองน่าน อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
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3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกบนโต๊ะ (Table TopExercise : TTX) วันที่ 12 มีนาคม 2559
เวลา 13.30 น. ณ เทศบาลเมืองน่าน อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ชี้แจงวัตถุประสงค์และสถานการณ์ฝึกระดับ 3
4. การฝึกปฏิบัติ (Drill) เป็นการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานขนาดเล็กระดับพื้นที่ โดยเน้นการเผชิญเหตุของ
เจ้าหน้าที่ภาคสนามเฉพาะด้าน ณ พื้นที่อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
4.1 สถานการณ์แผ่นดินไหว อาคารถล่ม (ภาคเช้า) วันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนวรนคร อ�ำเภอปัว
จังหวัดน่าน และจัดตั้งกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ ณ เทศบาลต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
4.2 สถานการณ์คันอ่างเก็บน�้ำห้วยแฮด อ�ำเภอภูเพียง พังน�้ำซัดหมู่บ้าน (ภาคบ่าย) วันที่ 13 มีนาคม 2559
และยกระดับเป็นกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า ณ โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ต�ำบลฝายแก้ว
อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
5. การฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Execise) เป็นการฝึกที่มีความสลับซับซ้อน มีขั้นตอนการเตรียมการ
และการใช้ทรัพยากรมากที่สุดเมื่อเทียบกับการฝึกรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานในหลาย
ระดับ โดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและบุคลากรเพื่อเผชิญเหตุ ตั้งแต่การประสานข้อมูล การสนับสนุนทรัพยากรของ
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ จนถึงการเชื่อมโยงและการสั่งการจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภาคสนาม
5.1 สถานการณ์แผ่นดินไหว อาคารถล่ม (ภาคเช้า) โรงเรียนวรนคร อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน วันที่ 14 มีนาคม
2559 (เริม่ สถานการณ์) และตัง้ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ ณ เทศบาลต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
5.2 สถานการณ์คันอ่างเก็บน�้ำห้วยแฮด อ�ำเภอภูเพียง เกิดพัง น�้ำซัดหมู่บ้าน (ภาคบ่าย) วันที่ 14 มีนาคม
2559 และยกระดับเป็นกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสว่ นหน้า ณ โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ต�ำบลฝายแก้ว
อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
6. ประชุมประเมินการฝึก (After Action Review : AAR) รับฟังความเห็นเมือ่ เสร็จการฝึก (Hot Wash) วันที่
14 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ต�ำบล
ฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผูบ้ ญั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้เชิญประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุม่ จังหวัด ของศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ประจ�ำปี 2559
สถานการณ์สมมุติ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 10.45 น. เกิดแผ่นดินไหวมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน ศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.7 ลึกจากระดับ ผิวดินประมาณ 12 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนสร้างความเสียหายให้อาคารบ้านเรือน เป็นบริเวณกว้าง ทั้ง
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดน่าน พะเยา แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ ล�ำปาง ล�ำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา 12.20 น. เกิด aftershock รุนแรงหลายครัง้ จังหวัดน่าน อาคารบ้านเรือนได้รบั ความเสียหายแตกร้าว พังทรุดตัวเป็นจ�ำนวนมาก
ได้รับความเสียหายหนัก 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอปัว อ�ำเภอเมืองน่าน และอ�ำเภอภูเพียง ถนนหลายสายถูกตัดขาด เนื่องจากมีเสาไฟฟ้าหักโค่นล้ม
สะพานช�ำรุดทรุดตัวเสียหายหลายแห่ง อีกทั้งเกิดเพลิงไหม้จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และคนติดอยู่ในซากอาคารประมาณ 325 คน
เวลา 12.40 น. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน สัง่ การให้จดั ตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดน่าน และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา พร้อมร้องขอ
ความช่วยเหลือจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส�ำรวจจ�ำนวนผู้สูญหาย และให้อพยพออกจากอาคารที่ได้รับความเสียหายไปอยู่ในที่ปลอดภัย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน ผูอ้ ำ� นวยการจังหวัดในฐานะผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ได้สงั่ การส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
น่านและอ�ำเภอประสาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ จัดทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค้นหาผู้ติดอยู่ในอาคารบ้านเรือนอย่างเร่งด่วน
เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย/ผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สัง่ การให้อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อ�ำนวยการกลางจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เวลา 14.20 น. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผูอ้ �ำนวยการกลาง สั่งการให้ศนู ย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15
เชียงราย จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า ณ โรงเรียนฝายแก้ว ต�ำบลฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
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และให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล�ำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก และศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 8 ก�ำแพงเพชร ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ และประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหาร และหน่วยงานทุกภาคส่วน และรายงาน
ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ
เวลา 14.30 น. อ�ำเภอภูเพียง แจ้งว่า คันอ่างเก็บน�ำ้ พัง ท�ำให้เกิดสถานการณ์นำ�้ ซัดเข้าท่วมหมูบ่ า้ น เกิดความเสียหาย ชาวบ้านสูญหาย
ไปพร้อมกระแสน�้ำ จ�ำนวน 35 คน ทั้ง 3 อ�ำเภอได้รับความเดือดร้อนจากกระแสไฟฟ้าดับ ระบบการติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ
ทุกระบบไม่สามารถใช้การได้ จากการรายงานมีผไู้ ด้รบั การบาดเจ็บ จ�ำนวน 1,659 คน ประชาชนไร้ทพี่ กั อาศัย 3,735 ครัวเรือน จ�ำนวน 18,678 คน
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสว่ นหน้า จัดตัง้ ศูนย์พกั พิงและโรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนฝายแก้ว ต�ำบลฝายแก้ว อ�ำเภอ
ภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัย
วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า ณ โรงเรียน
บ้านฝายแก้ว ต�ำบลฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ส่วนราชการทุกภาคส่วน เอกชน ภาคีเครือข่ายเข้ารายงานตัวต่อผูบ้ ญ
ั ชาการกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เวลา 09.15 น. ได้เกิดเหตุอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตึกแถว) 2 ชั้น 5 คูหา พังถล่มได้รับความเสียหายในพื้นที่อ�ำเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน พิกัด PB 957338 และได้รับรายงานเพิ่มเติม มีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บอยู่ภายนอกอาคาร 4 คน
เวลา 10.15 น. ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แถลงข่าวครั้งที่ 1 ณ กองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ต�ำบลฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เวลา 13.15 น. คันอ่างเก็บน�้ำห้วยแฮดได้พังทลาย และมีผู้ประสบภัยติดค้างอยู่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน�้ำ ประมาณ 70 คน และ
มีดินทลายลงทับเส้นทางถนนหมายเลข 1168 บริเวณปากทางเข้าอ่างเก็บน�้ำห้วยแฮด อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปิดการสัญจร ท�ำให้ไม่สามารถ
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
เวลา 14.00 น. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสว่ นหน้าได้รบั รายงาน สะพานในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน ทั้ง 3 แห่ง ได้รับความเสียหายหนัก (สะพานแห่งที่ 1 พิกัด PB904155 สะพานแห่งที่ 2 พิกัด PB899134 และสะพานที่ 3 PB896125) ท�ำให้
ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านตะวันตกของแม่น�้ำน่านได้
เวลา 14.15 น. ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแถลงข่าว ครั้งที่ 2 ณ กองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า โรงเรียนบ้านฝายแก้ว ต�ำบลฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานสถานการณ์ จ�ำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้ติดอยู่ในอาคาร การช่วยเหลือ การร้องขอ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
การดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การกู้ชีพกู้ภัย อาหาร น�้ำดื่ม ยารักษาโรค ถุงยังชีพ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักพิง
การเปิดเส้นทางถนนในการสัญจร และการแก้ปัญหาไฟฟ้า โทรศัพท์ น�้ำประปา เป็นต้น

การประเมินตนเอง
1. เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ หลักการและวิธีการในการปฏิบัติตาม
แผนเผชิญเหตุ/แผนปฏิบัติการ
2. หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันในเชิงบูรณาการ ส่งผลให้การปฏิบัติการ
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินส่วนกลาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือในการเข้าร่วมการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปี 2559 ส่งผลให้การปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. นายธนะ พรหมดวง ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เป็นผู้แทน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และร่วมเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
2. นายชุมพล พิชญชัย ผู้เชีย่ วชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ได้สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกล ผ่านระบบ
web conference
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ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานต่าง ๆ มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเมือ่ เกิดสาธารณภัย ได้นำ� แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานมาใช้ในการแก้ปัญหา จึงต้องจัดให้มีการฝึกฯ และบูรณาการแผนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
2. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุม่ จังหวัด บางครัง้ มีการฝึกในจังหวัดทีไ่ ม่ใช่พนื้ ทีต่ งั้ ของ
ศูนย์ ปภ.เขต ต้องมีการน�ำบุคลากร เครือ่ งมือ อุปกรณ์ เครือ่ งจักรกล ไปปฏิบตั งิ านพืน้ ทีก่ ารฝึกฯ ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ
เพิ่มมากขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับความเป็นจริงในสภาวะปัจจุบัน
3. หน่วยงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีบทบาทและภารกิจในการให้การสนับสนุน และ
ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ ควรมีสว่ นร่วมในการฝึก เพือ่ ให้คำ� ปรึกษา/
แนะน�ำ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท
(แผ่นดินไหว/น�้ำไหลหลาก/ดินโคลนถล่ม/สารเคมีรั่วไหล)
แผ่นดินไหว/น�ำ้ ไหลหลาก/ดินโคลนถล่ม/สารเคมีรวั่ ไหล ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง ได้ท�ำการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 โดยค�ำนึงถึงภัย
ทีม่ คี วามร้ายแรงเกินขีดความสามารถระดับจังหวัด ต้องมีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันในกลุม่ จังหวัดให้มคี วามสอดคล้องกัน
และมุ่งเน้นการฝึกบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้คัดเลือกและด�ำเนินการฝึก (กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่
เหตุแผ่นดินไหว/น�้ำไหลหลาก/ดินโคลนถล่ม/สารเคมีรั่วไหล) โดยให้มีการด�ำเนินการฝึกเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การฝึกบนโต๊ะ
(Table Top Exercise) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) และการฝึกปฏิบัติ (Drill) ความรุนแรงของภัยระดับ 3
จ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท และจังหวัดข้างเคียง เพื่อการ
บูรณาการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในยุทธศาสตร์ด้านการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย และบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
2. เพือ่ บูรณาการความร่วมมือทัง้ ด้านเครือ่ งมืออุปกรณ์ทรัพยากรบุคคล การติดต่อประสานงานและการสือ่ สาร
ในภาวะฉุกเฉิน ระหว่างทหาร พลเรือน อาสาสมัคร และมูลนิธิต่าง ๆ
3. เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ และแนวทางปฏิบัติในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
4. เพื่อก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

กิจกรรมการฝึก
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เป็นการฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์ในขั้นตอนของกระบวนการ check in
การจัดพื้นที่ระดมทรัพยากร การจัดการที่พัก อาหาร และสรุปสถานการณ์ (Briefings) ชี้แจงท�ำความเข้าใจภาพรวม และ
วัตถุประสงค์ของการฝึก
วันที่ 4 มิถนุ ายน 2559 การบรรยาย/สาธิต/ฝึกขัน้ ต้นในการปฏิบตั ติ ามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ฝึกทบทวน
ทักษะการปฏิบัติของชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ERT ในภารกิจการฝึกที่ลพบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน 2559 การฝึกจัดการสาธารณภัยในภาคปฏิบัติของทุกภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ฐาน ที่พัก จุดระดมทรัพยากร พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่เหตุการณ์
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 การฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน 2559 และฝึกกระบวนการถอนก�ำลัง
(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�ำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก)
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นการฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์ในขั้นตอนของกระบวนการ
check in การจัดพื้นที่ระดมทรัพยากร การจัดการที่พัก อาหาร และการสรุปสถานการณ์
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ชี้แจงท�ำความเข้าใจภาพรวม และวัตถุประสงค์ของการฝึก ประชุมร่วมกับผู้รับการฝึก
ผู้ควบคุมการฝึก กองอ�ำนวยการจัดการฝึก การบรรยาย/สาธิต/ฝึกขั้นต้นในการปฏิบัติตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ท�ำความ
รู้จักกับทรัพยากรของแต่ละหน่วย ให้ผู้ควบคุมตรวจสอบความพร้อมของสถานีฝึก และตรวจสอบตารางประสานสอดคล้องของ
แต่ละภารกิจ
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วันที่ 8-9 มิถนุ ายน 2559 การฝึกจัดการสาธารณภัยในภาคปฏิบตั ขิ องทุกภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. แสดงศักยภาพของทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยของ
หน่วยต่าง ๆ สาธิตความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมของหน่วยภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์
เวลา 13.00-17.00 น. รวบรวมความเห็นขั้นต้น (Hot Wash) จากผู้เกี่ยวข้องในการฝึก ส�ำหรับประกอบ
การประชุ ม ประเมิ น ผลหลั ง การฝึ ก (After Action Review : AAR) จั ดเก็ บ /ส่ ง คื น อุ ป กรณ์ กระบวนการถอนก�ำลัง
(Demobilization) และการ Check Out
การฝึกภาคสนาม ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติเชิงสาธิต (Demonstration Drill) สถานีอาคารถล่มและทางสูง
(ลพบุรี) สถานีกู้ภัยทางน�้ำ และสถานีสารเคมี (ลพบุรี และชัยนาท) จุดเด่นของงานเป็นการฝึกปฏิบัติ (Drill) ภาคสนาม ภายใต้
สถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว และก่อให้เกิดน�้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม โดยมีการสนธิก�ำลังเพื่อการปฏิบัติการร่วม
หลายหน่วย ระหว่างพลเรือน-ทหาร ในการช่วยเหลือเร่งด่วนและการบรรเทาทุกข์ โดยจ�ำลองพื้นที่ภายในกองบิน 2 ลพบุรี
เป็นสถานทีฝ่ กึ ปฏิบตั กิ ารตามขอบเขตภารกิจในการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานร่วมในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่าง ๆ การสถาปนา
ระบบสื่อสาร การกอบกู้ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค การปฏิบัติงานของหน่วยเผชิญเหตุ และหน่วยบรรเทาทุกข์
การค้นหา กู้ภัยกู้ชีพ การแพทย์ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และการปฏิบัติการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
สถานการณ์สมมุติ

เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ศูนย์กลางบริเวณรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ โดยมีความลึกประมาณ 8 กิโลเมตร สามารถรับรู้การสั่นไหว
ได้ทั่วถึงทั้งภาคกลาง และตึกสูงในกรุงเทพมหานคร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) และส�ำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออก
ประกาศคาดการณ์การเกิด After Shock จากสถานการณ์เบื้องต้นส่งผลกระทบให้จังหวัดลพบุรี ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างอ่างเก็บน�้ำ
ซับเหล็กเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ สิง่ สาธารณูปโภค ไฟฟ้า การสือ่ สาร และเส้นทางคมนาคมได้รบั ความเสียหาย บางส่วนไม่สามารถใช้การได้ อาคารและ
สิง่ ก่อสร้างหลายแห่งพังเสียหาย ประชาชนเกิดความตืน่ ตระหนกและสับสนกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ และมีการแพร่กระจายข่าวในเครือข่ายโลกออนไลน์
ซึ่งมีหลายสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในอดีต ท�ำให้ตื่นตระหนกมากยิ่งขึ้นไปอีก
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่มจังหวัดลพบุรี ขณะนี้ก�ำลังด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ท�ำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทุกพื้นที่อย่างทันท่วงที จึงร้องขอรับการสนับสนุน
จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการ และปรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แผ่นดินไหวและ
อาคารถล่มจังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดลพบุรี

ภารกิจที่มอบหน่วยงานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ภัยต่าง ๆ ดังนี้
1. อาคาร 90 ปี (สูง 10 ชั้น) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับความเสียหายบางส่วน ท�ำให้มีนักเรียน
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มาเข้าค่ายและท�ำกิจกรรมอยู่ในอาคารไม่สามารถลงมาได้ติดค้างอยู่ในอาคาร
มีผู้ติดค้างไม่ทราบจ�ำนวน 2 สถานีอาคารถล่ม
2. อาคารเรียนอยู่ระหว่างก่อสร้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับผลกระทบถล่มเสียหายโดยสิ้นเชิง
คนงานก่อสร้างติดค้างในอาคารไม่ทราบจ�ำนวน
3. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีในพื้นที่ต�ำบลดีลัง อ�ำเภอพัฒนานิคม มีสารเคมีรั่วไหล ท�ำให้พนักงาน
ได้รับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหล
4. อ่างเก็บน�ำ้ ซับเหล็กพังทลาย เกิดน�ำ้ ไหลหลากดินโคลนถล่มบ้านเรือนประชาชนในพืน้ ทีต่ ำ� บลโคกตูม ต�ำบล
นิคมสร้างตนเอง และต�ำบลป่าตาล มีผู้ประสบภัยจ�ำนวนมาก

การประเมินผล
1. ด้ า นการสื่ อ สารและการรั บ แจ้ ง เหตุ (รวดเร็ ว /ครบถ้ ว น/ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง) มี ก ารคั ด กรอง คั ด แยก
ผู้ประสบภัยตามล�ำดับความรุนแรง ณ จุดเกิดเหตุ มีการจัดเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (สถานที่/แพทย์/
พยาบาล/เจ้าหน้าที่/เครื่องมือ) มีการกั้นเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติการในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของ
หน่วยฉุกเฉิน อยู่ในระดับดีมาก
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2. การประสานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ EMS กับหน่วยกู้ชีพ ระบบการล�ำเลียงขนย้ายและการน�ำส่ง
ผูป้ ระสบภัย จุดจอดรถพยาบาล จุดน�ำส่งขึน้ รถ เส้นทางการเดินรถพยาบาล การดูแลผูบ้ าดเจ็บของทีมแพทย์พยาบาล ทีมอาสา
กู้ชีพ (การปฐมพยาบาล/การช่วยฟื้นคืนชีวิต/การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ/การห้ามเลือด/การดามกระดูก) ไม่มีปัญหา
อุปสรรค สามารถด�ำเนินการได้ระดับดีมาก
3. การรับแจ้งเหตุ การประสาน การร้องขอก�ำลังสนับสนุน สถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ การบัญชาการในแต่ละล�ำดับชั้น ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีสัญลักษณ์บ่งบอกชัดเจน การรายงานตัวต่อผู้บัญชาการ
เหตุการณ์เพื่อรอรับการสั่งการ ระดับดีมาก
4. การประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ (ความปลอดภัย/สิง่ จ�ำเป็นในการกูภ้ ยั การวางต�ำแหน่งยานพาหนะ อุปกรณ์
ก�ำลังคน การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม) การบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมในการฝึกในภาพรวม การก�ำหนด
พื้นที่อันตราย ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย วิธีการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
รวมทั้งก�ำลังพล ทีมแพทย์พยาบาล กู้ชีพ ฯลฯ สามารถปฏิบัติงานได้ ระดับดีมาก
5. การฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ จัดเตรียมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เครื่องอุปโภคบริโภค ที่พัก
ชัว่ คราวอยูอ่ าศัย การจัดท�ำทะเบียนผูป้ ระสบภัย การจัดเจ้าหน้าทีด่ แู ลความปลอดภัยและการอ�ำนวยความสะดวก การวางแผน
การให้ความช่วยเหลือ ระดับดีมาก
6. การฟื้นฟูโครงสร้างฟื้นฐาน (การส�ำรวจความเสียหาย การวางแผนฟื้นฟู และสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ) ระบบ
การติดต่อสื่อสาร รูปแบบการติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร เครือข่ายหลัก เครือข่ายส�ำรอง ความสามารถในการจัด
ช่องทางการสื่อสารที่ส�ำคัญต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รับส่งข่าวสารข้อมูลในภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อยู่ในระดับดีมาก
7. การประสานการปฏิบัติในการส่งข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงาน และเครือข่ายต่าง ๆ การแจ้งเตือนภัยเป็นไป
อย่างราบรื่น รวดเร็ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค อยู่ในระดับดีมาก
8. การวางแผนการอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัย และการอพยพผู้ประสบภัยกลับเข้าพื้นที่ การก�ำหนดเส้นทาง
อพยพ การจัดเตรียมก�ำลังพล และผู้น�ำการอพยพ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ สถานที่รองรับการอพยพ กระบวนการ
ลงทะเบียนผู้อพยพ มีความเป็นระเบียบตามหลักเกณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก
9. การจัดระเบียบการจราจร การควบคุมฝูงชน การป้องกันอุบัติเหตุซ�้ำซ้อน การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนบริเวณที่เกิดภัย อยู่ในระดับดีมาก
10. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่การฝึกได้ทราบก่อน และประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความตื่นตระหนก อยู่ในระดับดีมาก
11. การประชาสัมพันธ์หรือแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
(เทคนิค/การสรุปประเด็น) การจัดสถานที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
เอกสาร และโปสเตอร์เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับดีมาก
12. การจั ด นิ ท รรศการ การเชิ ญ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน มาสาธิตให้ความรู้ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน
ภัยต่าง ๆ อยู่ในระดับดีมาก
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี
(อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย)
อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบัน

มีการผลิต และน�ำเข้าสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เพื่อจ�ำหน่ายและใช้งานในระบบอุตสาหกรรมจ�ำนวนมาก
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านอุบัติภัยทางถนนจากการขนส่งสารเคมีและ
วัตถุอันตราย (กรณีรถบรรทุกสารเคมีอุตสาหกรรมห้องเย็นชนกับรถยนต์โดยสารประจ�ำทาง) ณ สี่แยกปฐมพร อ�ำเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร เพือ่ เพิม่ พูนทักษะให้แก่บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านสาธารณภัย ประกอบด้วย ส่วนราชการ ทหาร ต�ำรวจ ภาค
เอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร เครือข่ายต่าง ๆ และภาคประชาชน ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ การติดต่อสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการรับมืออุบัติภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย
2. เพื่อทดสอบระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ณ ที่เกิดเหตุ
3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กิจกรรมการฝึก
1. ประชุมคณะท�ำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร เพื่อมอบหมายภารกิจแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานด�ำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุม่ จังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านอุบตั ภิ ยั จากสารเคมีและวัตถุอนั ตราย (กรณีรถบรรทุกสารเคมีอตุ สาหกรรมห้องเย็นชนกับ
รถโดยสารประจ�ำทาง) เตรียมความพร้อม และแบ่งมอบภารกิจ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
เกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
3. การฝึกเชิงอภิปราย โดยใช้รปู แบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ในวันที่ 31 มีนาคม 2559
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมไข่มุก – ไพลิน โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ถนนท่าตะเภา ต�ำบลท่าตะเภา อ�ำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีการบรรยาย เรื่อง สารเคมี/วัตถุอันตราย และการขนส่งวัตถุอันตราย การจัดการเหตุฉุกเฉินจาก
วัตถุอนั ตราย และการฝึกบทบาทสถานการณ์สมมุตใิ นทีบ่ งั คับการของหน่วยปฏิบตั ติ อบโต้สถานการณ์ เพือ่ ทดสอบการวางแผน
การอ�ำนวยการ และการบัญชาการเหตุการณ์
4. การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Drill) โดยก�ำหนดสถานการณ์สมมุติ เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมี
อุตสาหกรรมห้องเย็นชนกับรถโดยสารประจ�ำทาง ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ บริเวณสี่แยก
ปฐมพร อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการฝึก จ�ำนวน 40 หน่วยงาน และมีนักท่องเที่ยว ประชาชน
พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วม ประมาณ 250 คน
สถานการณ์สมมุติ

เวลา 09.00 น. เกิดเหตุบนถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41 บริเวณสี่แยกปฐมพร (ขาล่องใต้) สาเหตุจากรถจักรยานยนต์
ตัดหน้ากระชั้นชิด รถบรรทุกสารเคมีหักหลบท�ำให้เสียหลักลงข้างทางชนกับหลักกิโลเมตรหรือเสาสะพานยกระดับรถบรรทุกน�้ำมัน ซึ่งขับตามมา
เบรกกะทันหัน ท�ำให้รถบัสพลิกคว�่ำ เครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่เข้าช่วยเหลือและแจ้ง ทต.วังไผ่ เจ้าของพื้นที่ทราบ นายก ทต.วังไผ่สั่งการให้น�ำ
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รถดับเพลิง/รถน�ำ้ /อปพร.ในสังกัด ออกปฏิบตั กิ าร พร้อมกัน้ เขตพืน้ ทีต่ ามระยะทีป่ ลอดภัย (Zoning) เหนือลม/อ�ำนวยการจราจร โดย สภ.เมืองชุมพร
ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191/1669/1784 และประสานเครือข่ายกู้ภัยกู้ชีพ มูลนิธิฯ ออกปฏิบัติการ สอบถามทราบข้อมูลสารเคมีเป็นรูปหัวกะโหลก/เลข 2
ซึ่งสารแอมโมเนียเป็นก๊าซพิษ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน จ�ำนวน 35,000 ลิตร และรถบรรทุกน�้ำมันดีเซล เลข 1202 นายกเทศมนตรีต�ำบลวังไผ่ ประเมิน
สถานการณ์ เกินขีดความสามารถ จึงแจ้งขอรับการสนับสนุนทรัพยากรกู้ชีพกู้ภัย อพยพประชาชน และสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
เทศบาลต�ำบลวังไผ่และรายงานนายอ�ำเภอเมืองชุมพรทราบ
เวลา 10.00 น. นายอ�ำเภอเมืองชุมพรได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอเมืองชุมพร และขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย มีกลิ่นแอมโมเนียรั่วไหล และน�้ำมันหกรั่วไหล พบผู้บาดเจ็บจ�ำนวนมาก
รถดับเพลิงฉีดน�้ำละอองฝอยเพื่อสกัดสารแอมโมเนียแพร่กระจาย ทีมกู้ภัยกู้ชีพคัดกรองผู้บาดเจ็บ และให้การช่วยเหลือทางด้านเหนือลม
เวลา 10.30 น. นายอ�ำเภอเมืองชุมพรลงพื้นที่รับรายงานสถานการณ์ และรับมอบการบัญชาการเหตุการณ์ นายอ�ำเภอเมืองได้แจ้ง
ขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมี และรายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
เวลา 10.45 น. จังหวัดชุมพร โดยส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร แจ้งขอรับการสนับสนุนก�ำลังพล เครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี โดยได้ติดต่อประสานบริษัทฯ ที่มีทีมกู้ภัยสารเคมีในพื้นที่จังหวัด/
จังหวัดข้างเคียง และกรมควบคุมมลพิษ
เวลา 11.00 น. จังหวัดชุมพร ประกาศภัยในภาวะฉุกเฉิน (ความรุนแรงระดับ 2) จัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดชุมพร ประกอบ
ด้วย คณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ�ำนวยการ และส่วนสนับสนุน
เวลา 13.00 น. ส่วนปฏิบัติการ หน่วยเผชิญเหตุ และเครือข่ายกู้ภัย และหน่วยกู้ชีพ 1669 ได้ระดมสรรพก�ำลังกันควบคุมสถานการณ์
ไว้ได้ระดับหนึ่ง สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ และล�ำเลียงผู้บาดเจ็บสาหัสน�ำส่งโรงพยาบาล
เวลา 15.00 น. หน่วยปฏิบัติการร่วมกู้ภัย รายงานสถานการณ์ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ศูนย์บัญชาการฯ ว่าได้ท�ำการ
ควบคุมสถานการณ์แอมโมเนียรั่วไหลได้แล้ว ท�ำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้ตรวจสอบความเสียหาย และให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ทุกหน่วยรายงานผลการปฏิบัติ สรุปสถานการณ์ และผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งยุติ
สถานการณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานที่ร่วมการฝึกฯ มีการเตรียมความพร้อม ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ การติดต่อสื่อสาร และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉิน ได้เข้าร่วมปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น ๆ
2. เกิดความตระหนัก และความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากทัง้ ประชาชน
ในพื้นที่ ส่วนราชการ ทหาร ต�ำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรต่าง ๆ
3. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ใช้เพื่อการสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละส่วนงาน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีความเป็นเอกภาพ โดยเจ้าหน้าที่จากองค์กร/หน่วยงาน สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีระบบ และ
รวดเร็ว

ประเมินผลการฝึก
ปัญหาและอุปสรรค
1. มีข้อจ�ำกัดด้านความร่วมมือจากบุคคลภายนอก
2. ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ไม่ เ ข้ า ใจขั้ น ตอนและบทบาทตนเอง และขาดความต่ อ เนื่ อ งในขั้ น ตอน
การด�ำเนินการฝึกฯ เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่เป็นคนเดียวกัน
3. มีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกฯ

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งและผู้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ควรเป็นคนเดียวกัน
2. ควรจัดสรรงบประมาณในการฝึกฯ ให้เพียงพอ และเหมาะสม
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
(อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย)
อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

อย่างรวดเร็ว ได้มีการน�ำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทั้งทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม มีการน�ำเอา
สารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้มากขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อให้ทันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้มี
การขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายของบริษัทเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน และที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
กับจุดเกิดเหตุ ทัง้ นี้ เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ ในแต่ละครัง้ จะน�ำมาซึง่ ความสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ และสภาพจิตใจของประชาชน
เป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำประเทศไทยไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
และความมั่นคง
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ทมี่ กี ารน�ำเข้าและผลิตสารเคมีและวัตถุอนั ตรายปริมาณมาก และยังเป็น
เส้นทางการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติภัย
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ ในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน และสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นการร่วมกัน
บริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ท�ำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกการป้องกันและระงับอุบัติภัย
จากสารเคมีและวัตถุอันตราย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยบูรณาการสนธิก�ำลังทั้งองค์กรภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดจนมูลนิธิ และอาสาสมัครต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอ�ำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบตั งิ านระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งหน่วยปฏิบัติงานหลักและหน่วยสนับสนุนให้สามารถด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีและ
วัตถุอันตรายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในระยะ
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัย และสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยได้
3. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบข้อมูล กลวิธี และการตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของจังหวัดให้สามารถปฏิบัติได้จริง
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดให้มีความรู้
ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการฝึก
1. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะท�ำงานฯ และมอบหมายภารกิจ
หน้าที่การฝึกการป้องกันและระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ 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�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอ
สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
11.00-12.00 น. การบรรยายวิชาความรู้เบื้องต้นกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย (สารเอทานอล)
การตอบโต้และการบริหารจัดการ โดยวิทยากรจากส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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11.00-12.00 น. ฝึกปฏิบตั กิ ารภาคสนาม (Drill) การฝึกการป้องกันและระงับอุบตั ภิ ยั จากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย ระดับกลุ่มจังหวัด การฝึกเฉพาะหน้าที่ภารกิจของแต่ละหน่วย
สถานการณ์สมมุติ

เวลา 14.00 น. รถปิคอัพ รับส่งคนงานก่อสร้างบรรทุกผู้โดยสาร จ�ำนวน 9 คน เพื่อเดินทางไปท�ำงานก่อสร้างในอ�ำเภอพิบูลมังสาหาร
โดยใช้เส้นทางอุบลฯ – พิบลู มังสาหาร เมือ่ ถึงบริเวณหน้า รร.บ้านท่าช้างขับแซงรถปิคอัพ แต่แซงไม่พน้ ไปชนปะทะรถบรรทุกสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
ซึ่งบรรทุกสารเอทานอล จ�ำนวน 40,000 ลิตร ชนเข้ากลางล�ำตัวถังของรถบรรทุกสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างแรง ส่งผลให้สารเคมีรั่วไหล
ปริมาณมาก และมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง
เวลา 14.35 น. มีผแู้ จ้ง 191 และ ศูนย์รบั แจ้งเหตุ 1669 สถานีตำ� รวจภูธรสว่างวีระวงศ์ออกตรวจสอบพืน้ ที่ ได้ปดิ กัน้ จราจรห้ามรถวิง่ ผ่าน
ทีเ่ กิดเหตุเนือ่ งจากมีสารเคมีรวั่ ไหล และฟุง้ กระจายออกมาบริเวณผิวถนน ศูนย์รบั แจ้งเหตุ 1669 แจ้งกูช้ พี ทต.ท่าช้าง ออกปฏิบตั หิ น้าที่ โดยสนับสนุน
รถกู้ชีพเพิ่มเติมน�ำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล พบผู้บาดเจ็บ 10 คน จ�ำนวนนี้มีอาการสาหัส 4 คน ขาขวาหักสองท่อน 1 คน แขนขวาหักและขาขวาหัก
1 คน สมองได้รับการกระทบกระเทือน 2 คน ซึ่งคนขับสมองได้รับการกระทบกระเทือนและขาขวาหัก ศีรษะแตกเล็กน้อย 3 คน ขาขวาถลอก 2 คน
ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นได้ประเมินสถานการณ์แล้วเกินความสามารถ จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และเครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มเติมจาก
นายอ�ำเภอสว่างวีระวงศ์ และร้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจากส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาค 12 ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 รพ.สรรพสิทธิฯ (ศูนย์เชี่ยวชาญด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย)
และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ณ ทต.ท่าช้าง บริเวณด้านข้างประตูทางออกของโรงเรียนบ้านท่าช้าง ซึ่งอยู่เหนือลม
14.45 น. ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาล
วารินช�ำราบ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ
15.05 น. นายอ�ำเภอสว่างวีระวงศ์เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นเข้ารายงานสถานการณ์ นายอ�ำเภอสั่งการให้น�ำ
รถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ โดยฉีดน�้ำเป็นละอองเพื่อลดอุณหภูมิพร้อมประสานท้องถิ่นข้างเคียงเข้าระงับเหตุ นายอ�ำเภอได้รายงาน
สถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทราบ เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมาถึงได้ท�ำการตรวจพิสูจน์ ทราบว่าเป็นสารเอทานอล UN1170
พร้อมสั่งกั้นเขตปฏิบัติงาน Hot Zone 150 เมตร Warm Zone 300 เมตร และ Cold Zone 500 เมตร
15.15 น. นายอ�ำเภอสว่างวีระวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอ รับรายงานว่า มีนกั เรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง จ�ำนวน 20 คน เข้ามามุงดูเหตุการณ์
โดนไฟลวก จ�ำนวน 5 คน และส�ำลักควัน จ�ำนวน 15 คน จึงให้เจ้าหน้าที่ รพ.สว่างวีระวงศ์ พร้อมรถพยาบาลเข้าคัดกรองและช่วยเหลือ นายอ�ำเภอ
ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอสว่างวีรวงศ์ เพื่อให้สามารถสั่งการ ควบคุม และประสานการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ บริเวณ
ฝั่งประตูทางออกของโรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้มอบหมาย มทบ.22 และ ตชด.22 อพยพผู้ประสบภัยไปยังวัดกุญชร มอบต�ำรวจภูธรจังหวัด ต�ำรวจ
ทางหลวง กั้นเขตพร้อมจัดระบบจราจร
มอบภารกิจให้ กองบิน 21 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ดับเพลิงในที่เกิดเหตุ
ผอ.รพ.สว่างวีระวงศ์ สั่งการให้น�ำผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บเล็กน้อยน�ำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้อ�ำนวยการจังหวัด ได้สั่งการให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13
อุบลราชธานี ร่วมกับหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประสานหน่วยงานในระดับจังหวัด และจังหวัดข้างเคียง รวบรวม
ก�ำลังพล และเครื่องมือให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
นายอ�ำเภอสว่างวีระวงศ์ให้อพยพประชาชน และนักเรียนที่อยู่ใต้ลมไปยังที่ปลอดภัย มีจ�ำนวน 80 คน
15.25 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ รับทราบรายงานสถานการณ์จากนายอ�ำเภอ และหารือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการตอบโต้สถานการณ์ตามล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วน ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ได้เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้พิจารณายกระดับความรุนแรงภัยเป็นระดับ 3 และได้รายงานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ผู้อ�ำนวยการกลาง) ทราบ
ผู้อ�ำนวยการจังหวัด สั่งการให้กองบิน 21 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติสวมชุดปฏิบัติการด้านสารเคมีเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผอ.รพ.สว่างวีระวงศ์รายงานยอดผู้ประสบเหตุ และคัดแยกประเภทผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น
15.35 น. ชุดปฏิบัติการสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ติดค้างจนหมด ทุกหน่วยงานรายงานผลการให้ความช่วยเหลือ
ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้อ�ำนวยการจังหวัดสั่งการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานด�ำเนินการตรวจสอบสาเหตุ
การเกิดอุบตั เิ หตุ และให้ทมี สุขภาพจิตเยียวยาสภาพจิตใจและประสานงานผูบ้ าดเจ็บและญาติ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณทุกหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการฝึกฯ และประเมินผลการฝึก
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

การประเมินผล
- การฝึกปฏิบตั ภิ าคสนามครัง้ นีร้ ะดับท้องถิน่ และระดับอ�ำเภอ และมีการสัง่ การตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
ชัดเจน และมีแผนปฏิบตั กิ ารที่สามารถด�ำเนินการได้
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรจัดหาอุปกรณ์ในการกัน้ เขตจราจร อ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
เช่น แผงกั้น และกรวยยาง เป็นต้น
- ควรปรับปรุงการก�ำหนด Cold Zone Warm Zone และ Hot Zone ให้เหมาะสม
- ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแทนการใช้รหัสวิทยุสื่อสาร เพื่อให้รับทราบความหมายตรงกัน
- ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
- การฝึกเฉพาะหน้าที่มีการฝึกเป็นขั้นตอน เป็นระบบดีมาก

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย)
อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของ

ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งให้เป็นจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ มีการขยายตัวของ
เขตเมือง ส่วนราชการ ห้างร้านขนาดใหญ่ โครงการหมู่บ้านจัดสรร มีศูนย์การค้า และตลาดใหม่ ๆ ทั้งโรงแรม หอพัก และเป็น
เส้นทางคมนาคมสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็น
จ�ำนวนมาก ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งมายังจังหวัดหนองคาย มีหลายเส้นทางมีความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง ระบบการคมนาคม
ทางถนนจึงมีมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ
ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี จึงได้ดำ� เนินการโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับกลุม่ จังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อุบตั ภิ ยั จากสารเคมี/วัตถุอนั ตราย) โดยเลือกจังหวัดหนองคาย เพราะว่าเป็น
จังหวัดที่มีชายแดนติดเมืองหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีชาวต่างชาติขับรถเข้ามาในประเทศไทย
จ�ำนวนมาก ท�ำให้ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนสูงขึน้ เพือ่ เป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉกุ เฉิน การสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศลในพืน้ ทีใ่ ห้สามารถปฏิบตั งิ าน
ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุ และการจัดการอุบตั ภิ ยั จากสารเคมีได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง ลดความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่มีต่อระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้หน่วยงานตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกัน
ทั้งในด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการ
3. เพื่อตอบโต้เหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ ในพื้นที่ภายใต้ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)
4. เพื่อน�ำปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขให้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการฝึก
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะท�ำงานฝึกซ้อมแผนฯ โดยมีหัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี หารือและพิจารณาแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณี : อุบัติภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย บริเวณสามแยกบายพาส สะพานมิตรภาพไทย – ลาว
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ประชุมหารือแนวทางด�ำเนินงานเพื่อมอบหมายภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานและการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) พิจารณาตามสถานการณ์สมมุติ และปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมหนองคายไวท์โฮเทล อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการฝึกซ้อมแบบรวมกลุ่ม
การท�ำงานร่วมกันและก�ำหนดแนวทางแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ( Drill ) บริเวณสามแยกบายพาส สะพาน
มิตรภาพ ไทย - ลาว อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นการร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ ทดสอบ
กระบวนการท�ำงาน การเชื่อมโยงกระบวนการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ การเข้าระงับเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การป้องกันการลุกลามของเหตุการณ์ และการสื่อสารสั่งการต่าง ๆ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การรักษาพยาบาล ซึ่งมี
ขั้นตอนการปฏิบัติเสมือนเกิดเหตุการณ์จริง
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สถานการณ์สมมุติ

- เวลา 09.30 น. รถโดยสารระหว่างประเทศ สายอุดร – เวียงจันทน์ มีผโู้ ดยสาร 20 คน วิง่ จาก บขส.อุดร มุง่ สูส่ าธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อถึงสามแยกมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมอเตอร์ไซค์ขับฝ่าไฟแดง ท�ำให้พนักงานขับรถหักหลบ รถเสียหลักพุ่งชนกับเกาะกลางถนน
มีพนักงานขับรถติดอยู่ในรถจ�ำนวน 2 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บสาหัส 5 คน บาดเจ็บปานกลาง 5 คน บาดเจ็บเล็กน้อย 10 คน
- เวลา 09.32 น. ผู้พบเห็นเหตุการณ์โทรแจ้งต�ำรวจ เบอร์ 191 และแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุเบอร์ 1669
- เวลา 09.33 น. เจ้าหน้าที่ต�ำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ประสานแจ้งศูนย์สั่งการ โรงพยาบาลหนองคาย มูลนิธิ และองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียง
- เวลา 09.40 น. หน่วยกู้ภัยจากโรงพยาบาลหนองคาย องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองกอมเกาะ และเทศบาลต�ำบลหนองสองห้อง
และมูลนิธิเข้ากั้นเขต มาถึงที่เกิดเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต�ำรวจจราจรปิดกั้นการจราจร และอ�ำนวยการจราจร
- เวลา 09.45 น. หน่วยกู้ชีพ EMS จากโรงพยาบาล และมูลนิธิต่าง ๆ เดินทางมาถึง ได้เข้าท�ำการคัดกรอง และส่งต่อผู้บาดเจ็บ
ไปยังโรงพยาบาลหนองคาย นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองกอมเกาะ เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ และบัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้
ช่วยเหลือโดยเร่งด่วน และรายงานไปยังนายอ�ำเภอเมืองหนองคาย และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพื่อรับทราบเหตุ
- เวลา 09.50 น. นายอ�ำเภอเมืองหนองคาย เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ สั่งให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอเมืองหนองคาย
และสั่งการต่อจากนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายทราบ
- เวลา 10.10 น. หน่วยกู้ชีพ EMS จาก รพ.หนองคาย และมูลนิธิน�ำส่งผู้บาดเจ็บคนสุดท้ายไปโรงพยาบาล
- เวลา 10.12 น. รถแท็งค์บรรทุกกรดเกลือวิง่ จากโรงงานจังหวัดระยองมุง่ สูส่ าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขับมาด้วยความเร็ว
ถึงที่จุดเกิดเหตุเบรกกะทันหัน ท�ำให้เสียหลักพลิกคว�่ำอยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุ (แยก มข.) คนขับรถ จ�ำนวน 1 คน กระเด็นออกจากตัวรถบาดเจ็บสาหัส
มีสารเคมีรั่วไหล
- เวลา 10.14 น. ชุดกู้ภัยสารเคมีจากเทศบาลเมืองหนองคายได้เข้าตรวจสอบ พบว่ามีการติดป้ายสัญลักษณ์สารเคมีกัดกร่อน และ
เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ จึงได้รายงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอเมืองหนองคายทราบ
- เวลา 10.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ และสัง่ การให้ขอรับการสนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสารเคมีจาก
จังหวัดอุดรธานี (กรมควบคุมมลพิษ) และเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ภัยสารเคมี จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
- เวลา 10.20 น. รถกู้ภัยสารเคมีพร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี มาถึงที่เกิดเหตุ
สวมชุดเตรียมพร้อมปฏิบัติงานเข้าท�ำการเก็บกู้สารเคมี
- เวลา 14.35 ชุดกูภ้ ยั สารเคมี จากศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี และชุดกูภ้ ยั สารเคมีจากเทศบาลเมืองหนองคาย
เข้าท�ำการเก็บกู้สารเคมีเป็นที่เรียบร้อย และน�ำไปเก็บไว้ยังที่ปลอดภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำการ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน พร้อมประกาศสิ้นสุดสถานการณ์

สรุปการประเมินผล
เพื่อเป็นการหาจุดบกพร่องในการฝึกในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น
ปัญหาจะอยู่ในส่วนของการสื่อสารและระบบสั่งการ ซึ่งท�ำให้เกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อน แต่ก็สามารถปรับตัวตามสถานการณ์
ท�ำให้การฝึกฯ ครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจะน�ำจุดบกพร่องนี้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสมในการฝึกฯ ครั้งต่อไป
1. ด้านการเตรียมการและการตอบสนองต่อสถานการณ์ รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX )
พบว่ามีหลายหน่วยงานยังไม่เข้าใจรูปแบบการฝึกบูรณาการ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดี แต่เมื่อน�ำขั้นตอนการสั่งการ และการปฏิบัติ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเกิดความสับสนว่าหน่วยงานไหนเข้ามาปฏิบัติก่อน-หลัง ปฏิบัติงานเสร็จต้องด�ำเนินการอย่างไร
ต่อไป ซึ่งต้องปรับความเข้าใจ และบอกจุดประสงค์ของการฝึก ว่าจ�ำเป็นต้องเข้าร่วมฝึก เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบการฝึก
เพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ผู้เข้าร่วมการฝึกสามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. ด้านการบริหารจัดการ รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) สถานที่ฝึกใช้สถานที่โรงแรม
ไวท์โฮเทล อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จุคนได้ประมาณ 100 คน จัดรูปแบบการนั่งรูปเกือกม้า ข้อดีคือทุกหน่วย
งานสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ฝึกและเสนอแนวคิดวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง
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พืน้ ทีก่ ารฝึก มีความเหมาะสม เพราะเป็นจุดเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉินทีก่ ำ� หนดขึน้ รวมถึงสามารถ
ทราบถึงปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง เช่น การจัดการจราจร การกั้นพื้นที่ประสบภัย ระยะเวลาการเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุของ
หน่วยสนับสนุน
3. ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติการฝึกฯ
3.1 รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ควรใช้เวลาในการปรับพื้นฐานการฝึก เพื่อให้หน่วย
งานเข้าใจหลักและวิธีการที่ถูกต้อง และมีการประชุมเพื่อซักซ้อมคณะกรรมการและคณะท�ำงานฯ เพื่อน�ำไปปรับใช้ในการฝึก
ครั้งต่อไป
3.2 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ควรใช้เวลาช่วงเช้าของวันถัดมา เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มี
การวางแผน และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะว่ามีบางหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล สถานีต�ำรวจ จะมีบุคคลเข้าเวรและสลับ
หมุนเวียนกันไป ต้องให้เวลาการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสม

ประเมินผลการฝึก
- ประสบความส�ำเร็จตามจุดประสงค์ คือ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบตั กิ าร
ท�ำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนการฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และสามารถปฏิบัติได้ร่วมกัน
- มีการติดต่อสื่อสาร และประชุมหาแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ท�ำให้รู้จักหน้าที่ตัวเอง และทราบถึงกระบวนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่น

เป้าหมาย
- เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจังหวัดหนองคายมีความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางการคมนาคมขนส่ง มีการ
ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการตอบโต้สถานการณ์ฉกุ เฉินของภาครัฐและหน่วยงานภาคีเครือข่าย อันจะเป็นการเตรียม
พร้อมเพื่อรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย
- เพื่ อ ให้ เ ป็ น เมื อ งปลอดภั ย น่ า อยู ่ ส� ำ หรั บ การเตรี ย มความพร้ อ มสู ่ จั ง หวั ด เศรษฐกิ จ พิ เ ศษและประตู
สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป
- ท�ำให้การท�ำงานรวดเร็ว และมีแบบแผนปฏิบัติ สามารถลดความสูญเสียได้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
- จัดให้มกี ารฝึกการปฏิบตั งิ านตอบโต้เหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ
ในพื้นที่ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)
- ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติการจริงให้มีการบูรณาการการท�ำงาน
- หน่วยงานควรน�ำผลการฝึกครั้งนี้ ไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากเกิดเหตุการณ์จริงจะท�ำให้มี
การบูรณาการการท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
(ภัยทางน�้ำ : กรณีเรือนักท่องเที่ยวชนกับเรือประมง)
ภัยทางน�้ำ : กรณีเรือนักท่องเที่ยวชนกับเรือประมง จังหวัดระยองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มี

ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ในภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น ฐานการผลิ ต ปิ โ ตรเคมี แ ละพลั ง งานที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศ มี กิ จ กรรม
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ หาดแม่ร�ำพึง อุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยม คือ การท่องเที่ยว
ด้วยเรือยอชท์ เรือสปีทโบ๊ต เพื่อชมความงดงามทางทะเลตามเกาะแก่งต่าง ๆ และมักจะประสบอุบัติเหตุสร้างความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
ซึ่งเป็นช่วงลมมรสุม หรือที่ชาวประมงเรียกว่า "ลมสลาตัน" ที่ก่อให้เกิดกระแสน�้ำวนทั่วทั้งหาด ท�ำให้เกิดร่องน�้ำใหญ่ตรงกลาง
มีแรงดูดมหาศาล หรือทีเ่ รียกว่า ปรากฏการณ์ ริบ เคอร์เรนท์ (Rip Current) กระแสน�ำ้ นีส้ ามารถเกิดได้ตลอดเวลา โดยขึน้ อยูก่ บั
ความแรงของลม ความสูงของคลื่น ความลาดชันของชายหาด บางครั้งอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศ และสภาพแวดล้อม
ที่เป็นตัวเพิ่มความแรงของกระแสน�้ำ ซึ่งลมมรสุมที่พัดผ่านเข้าสู่หน้าหาดแต่ละหาดจะแตกต่างกันไป
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเตรียมความพร้อม และ
การบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้บูรณาการ
ความร่วมมือกับจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่ เตรียมความพร้อมหน่วยงานและบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบตั ิ และสนับสนุนการบริหาร
จัดการสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เตรียมความพร้อมหน่วยงานและบุคลากรในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติการตอบโต้และรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ซักซ้อมการประสานการปฏิบตั พิ ฒ
ั นากลไกการเข้าร่วมการฝึกภาคปฏิบตั ิ และการตอบโต้สถานการณ์ฉกุ เฉิน
ร่วมกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ.

กิจกรรมการฝึก
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) โดยการจ�ำลอง
สถานการณ์การฝึก ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (หลังศาลากลางจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดระยอง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) เป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ
กู้ชีพกู้ภัยทางทะเล มีหน่วยงานเข้ารับการฝึก จ�ำนวน 23 หน่วย ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ 400 คน ณ หาดแม่ร�ำพึง อ�ำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
สถานการณ์สมมุติ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด ท�ำให้นักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่าง ๆ หลายพันคนเดินทางมาพักผ่อน
ที่ชายหาดแม่ร�ำพึง ซึ่งเป็นจุดพักร้อนที่มีชื่อเสียงทางชายฝั่งของจังหวัดระยอง เมื่อเวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน�้ำ
ที่บริเวณชายหาด ขณะเล่นน�้ำปรากฏมีคลื่นลมแรง และเป็นช่วงจังหวะน�้ำขึ้นสูง ได้เกิดคลื่นดูดขนาดใหญ่ ดูดซัดนักท่องเที่ยวกว่า 15 คน จมหายไป
ในทะเล โดยมีนักท่องเที่ยว จ�ำนวน 3-4 คน ถูกคลื่นดูดออกจากฝั่งไกลถึง 70-80 เมตร ความเร็วคลื่นประมาณ 2 เมตรต่อวินาที ผู้ที่อยู่บนชายหาด
ได้ตะโกนแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ (lifeguard) จึงรีบลงไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุได้อย่างปลอดภัยจ�ำนวน 10 คน มีอาการส�ำลักน�้ำและหมดสติ จ�ำนวน
5 คน เจ้าหน้าที่ได้ท�ำการช่วยเหลือเบื้องต้นและประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำตัวส่งโรงพยาบาล
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เวลา 18.00 น. ได้ รั บ แจ้ ง จากเครื อ ข่ า ยเรื อ ประมงว่ า เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ รื อ สปี ด โบ๊ ท ซี ส ตาร์ 555 ชนกั บ เรื อ ประมงอวนลาก
สินชัย 111 ห่างจากเกาะเสม็ด อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประมาณ 2 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 3.2 กิโลเมตร ท�ำให้มีผู้บาดเจ็บ
จ�ำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดระยองขึ้น ให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะ
และให้รายงานกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะ
ผู้อ�ำนวยการกลางทราบทุกระยะ
ภารกิจที่ 1 การสนับสนุนทรัพยากรส�ำหรับให้จังหวัดใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญการกู้ชีพกู้ภัย ตลอดจน
เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้ำ เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง ชุดด�ำน�้ำ ระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
ความถี่กลาง วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ เครื่องอัดอากาศ ไฟส่องสว่างฉุกเฉินแบบบอลลูนไลท์
ภารกิจที่ 2 การสนับสนุนทรัพยากรพร้อมเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือและการค้นหาผู้ประสบภัยกรณีเรือนักท่องเที่ยวชนกับ
เรือประมง การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า และศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ ประกอบด้วย เรือสปีดโบ๊ท 3 ล�ำ, เรือยาง 3 ล�ำ,รถผลิต
น�้ำดื่ม, รถไฟฟ้าส่องสว่าง, รถเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kva จากการส�ำรวจข้อมูลทราบว่ามีนักท่องเที่ยวและลูกเรือ 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�ำให้การค้นหาล�ำบาก จึงสั่งยุติการค้นหาชั่วคราว โดยพรุ่งนี้เช้าจะเริ่มการค้นหาใหม่อีกครั้ง
เวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้สั่งการระดมการค้นหาผู้สูญหายต่อไป จนกระทั่งเวลา 10.00 น. จึงพบผู้สูญหาย
เสียชีวิต จ�ำนวน 2 ราย จึงสั่งยุติการค้นหา ปิดสถานการณ์

การประเมินผลการฝึก
1. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
มีนอ้ ยไม่เพียงพอ ต้องขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกฯ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ท�ำให้การด�ำเนินการต่างๆ
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด เช่น เวลาว่างไม่ตรงกัน มีเวลาในการประสานงาน พบปะพูดคุย การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ
ส่งผลให้ความเข้าใจในการฝึกฯ ไม่ตรงกัน และขาดผู้ประสานงานหลักของพื้นที่เกิดภัยพิบัติ การปฏิบัติในระดับพื้นที่ผู้ปฏิบัติ
มีจ�ำนวนน้อยเกินไป
2. ด้านงบประมาณ สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าและมีเพียงพอกับการฝึกฯ
3. ทรัพยากรที่ใช้ มีการบูรณาการการฝึกฯ มากขึ้น มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนทรัพยากร อาทิ เรือ เสื้อชูชีพ
อุปกรณ์ช่วยเหลือ วิทยุสื่อสาร และยานพาหนะที่เข้าร่วมการฝึกมีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นโอกาสดีที่หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้จัดหาเครื่องอุปกรณ์เรือส�ำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอ ระบบการสื่อสาร
เครือ่ งมือมีความพร้อม แต่ยงั มีคนปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เพียงพอท�ำให้ขาดตอน และขาดความสมบูรณ์ตอ่ เนือ่ งในการสือ่ สารและรายงาน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการทางการแพทย์ (EMS) มีหน่วยงานเข้าร่วมจ�ำนวนมาก ทั้งสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ระยอง โรงพยาบาลชุมชน มูลนิธอิ าสาสมัคร อสม. ส�ำหรับหน่วยนาวิกโยธิน เป็นหน่วยปฏิบตั กิ ารทีม่ รี ะบบการประสานสอดคล้อง
กันดีมาก แต่ทรัพยากรที่สนับสนุนมีจ�ำนวนมากเกินไป เมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้ประสบภัย
4. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมตามบทบาทของ
ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ ให้ความส�ำคัญในการฝึก ท�ำให้ผรู้ ว่ มการฝึกมีขวัญก�ำลังใจ ล�ำดับเหตุการณ์มคี วามต่อเนือ่ ง มีความสมจริง
มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมฝึก มีการรายงานตัวส�ำหรับหน่วยงานที่เข้ามาปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลว่ามีหน่วยไหนเข้าร่วมการฝึกฯ หลายหน่วยงานขาดหัวหน้าทีมปฏิบัติการ และจะต้องประสาน
สั่งการหน่วยที่เข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือภัยทางทะเลต่อไป
5. การออกแบบการฝึก มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หน่วยงานที่ร่วมฝึก
มีเป้าประสงค์เดียวกัน การแจ้งเหตุ ในการฝึกถือว่าอยู่ในระดับดี แต่ผู้เล่นควรให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วม จะได้มีระบบการแจ้งเหตุ
ทีร่ วดเร็ว สามารถช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้อย่างทันท่วงที ควรบริหารเวลาให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพราะบางสถานการณ์
ยังไม่เปิดสถานการณ์ ท�ำให้ผแู้ สดง/ผูร้ ว่ มเหมือ่ ยล้า เมาคลืน่ ผูค้ วบคุมการฝึกมีจำ� นวนน้อยเกินไป ท�ำให้ในบางจุดยังควบคุมไม่ได้
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต (สึนามิ)
สึนามิ จากเหตุการณ์สึนามิ ครั้งเมื่อเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547 เป็นแผ่นดินไหวใต้ทะเล เกิดขึ้นเมื่อ

เวลา 07.58 น. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรอินเดีย ใกล้ด้านตะวันตกของตอนเหนือ
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวท�ำให้เกิดความเสียหายบนเกาะสุมาตรา และยังรับรู้ได้ใน
ภาคใต้ของประเทศไทย แผ่นดินไหวเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกใต้มหาสมุทรอินเดีย ท�ำให้เกิดคลื่นสึนามิสูงราว 30 เมตร
เข้าท่วมท�ำลายบ้านเรือนตามแนวชายฝัง่ โดยรอบมหาสมุทรอินเดีย นับเป็นภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติครัง้ ร้ายแรงทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์
ประเทศทีไ่ ด้รบั ความเสียหายมากทีส่ ดุ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย รองลงมา คือ ประเทศศรีลงั กา ประเทศอินเดียและประเทศไทย
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวอยู่ระหว่าง 9.1 - 9.3 แผ่นดินไหวครั้งนี้นับเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงต่อประเทศไทยส่งผล
ต่อระบบสังคม และระบบเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และ
จังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 00.05 น. ส�ำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่อง
แผ่นดินไหวที่บริเวณ Nicobar Islands, India Region ระบุว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 23.47 น. เกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 6.2 จุดศูนย์กลางอยูบ่ ริเวณ Nicobar Islands, India Region ทีล่ ะติจดู 6.79 องศาเหนือ ลองจิจดู 94.50 องศาตะวันออก
ความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณอ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และรอยเลื่อน 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
ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต มีภารกิจส�ำคัญในการสนับสนุนจังหวัดในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ได้แก่
จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และจังหวัดตรัง และสนับสนุนการเสริมสร้างกลไกการเข้าปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน
ภาคส่วนอืน่ ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพในการเผชิญ
เหตุ จึงได้จดั ให้มกี ารฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุม่ จังหวัด ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 การสนับสนุนทรัพยากรและ
การจัดการภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหวและสึนามิ โดยเน้นรูปแบบการฝึกเชิงอภิปราย และการฝึกเชิงปฏิบตั กิ าร รวมถึงการใช้สถานการณ์
การฝึกตามความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยว มีความมั่นใจในการจัดการ
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นของภาครัฐ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหารจัดการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่อาจเกิดความสูญเสียจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ
2. เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟู
พื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
3. เพื่อก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและสึนามิให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการฝึก
1. วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานด�ำเนินการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น
แก่หน่วยงานต่าง ๆ
2. วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผ่นดินไหว การอพยพประชาชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่าง ๆ และขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงมอบภารกิจ
ต่าง ๆ ให้กับคณะท�ำงานในพื้นที่
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3. วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. จัดประชุมคณะท�ำงานด�ำเนินการฝึกการป้องกันฯ เพื่อ
วางแผนเตรียมการฝึกการป้องกันฯ ความพร้อมของก�ำลังเจ้าหน้าที่ 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
สถานการณ์สมมุติ

วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง
รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ ส�ำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการเกิดแผ่นดินไหว พบว่ามีศูนย์กลางอยู่บริเวณนอกชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน บริเวณทางตอนใต้ของเกาะเกรทนิโคบาร์ ละติจูด 6.23885 ลองติจูด 94.59228 วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 8.3 ลึกลงใต้พื้นดินประมาณ
30 กิโลเมตร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แจ้งเตือนจะเกิดคลื่นสึนามิเข้าพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยขอให้หน่วยงานแจ้งเตือนประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยง เตรียมพร้อมอพยพและให้ติดตามข่าวสารทุกช่องทางอย่างใกล้ชิด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดระนอง ในเขตพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลอันดามัน ให้แจ้งหน่วยงานในพืน้ ที่ นายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ องค์กรปกครองท้องถิน่
ทุกแห่ง ให้เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน และให้ตดิ ตามสถานการณ์ขอ้ มูลข่าวสารอย่างใกล้ชดิ ศูนย์เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติ และกรมอุตนุ ยิ มวิทยา
ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยการเกิดคลื่นสึนามิมายังหอเตือนภัยตามแนวชายฝั่งอันดามัน ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปอยู่
ในที่ปลอดภัย เนื่องจากการเกิดคลื่นสึนามิเข้าพื้นที่จังหวัดในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน ท�ำให้ทรัพย์สินบ้านเรือนประชาชน โรงแรม ตลอดจน
สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ได้รับความเสียหายในวงกว้าง เกิดอาฟเตอร์ช้อค ขนาด 7.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดภูเก็ตขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กู้ภัยทางทะเล และแจ้งหน่วยงานในพื้นที่
ให้การช่วยเหลืออพยพประชาชน และนักท่องเที่ยวโดยเร่งด่วน จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือระบบสื่อสาร และรายงานสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปลัดประทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ผู้อ�ำนวยการกลาง) ทราบเป็นระยะ และแจ้งขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรด้านการกู้ชีพกู้ภัย ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์
รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติสึนามิ จังหวัดภูเก็ต พบว่า มีอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตถล่ม ข้อมูลเบื้องต้น
มีผู้ติดอยู่ในซากอาคารดังกล่าว จ�ำนวน...5.. ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้ชุดกู้ภัยเทศบาลนครภูเก็ตเข้าช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอาคารถล่ม
และได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต สนับสนุนชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย
เข้าให้การช่วยเหลือโดยด่วน
จังหวัดพังงา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพังงาที่ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบภัย โดยให้หน่วยงานในพื้นที่ มูลนิธิ ต่างๆ เร่งด�ำเนินการช่วยผู้ประสบภัยและรายงานให้ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุน
เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ์จากศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต โดยได้รบั ผลกระทบเฉพาะบริเวณเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่
อ�ำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงามีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและสูญหาย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพังงาได้รับแจ้งจากประชาชน
ว่าเกิดเรือนักท่องเที่ยวล่มระหว่าง เกาะยาวน้อย กับเกาะยาวใหญ่ อ�ำเภอเกาะยาว มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ..20.. คน สูญหาย..2...คน เสียชีวิต...2...
ราย ผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพังงา ได้สั่งการให้หน่วยงาน ทัพเรือภาคที่ 3 ต�ำรวจน�้ำจังหวัดพังงา และหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยและเร่งค้นหาผู้สูญหายได้ทั้งหมด พร้อมรายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ ตลอดจนทรัพย์สินบ้านเรือน สิ่งสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือไปยังกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี , และ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และจังหวัดสตูล สัง่ ให้สำ� นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตพืน้ ที่
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบความเสียหายและท�ำสรุปความเสียหายทั้งหมด พร้อมรายงานให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้อ�ำนวยการกลาง) ทราบ และให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

57

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเมินผลการฝึก
1. สามารถจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอ�ำนวยการในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการ
ฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับอาสาสมัครและหน่วยงานอื่นสามารถกระท�ำได้ดี
2. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ชีพ – กู้ภัย มีความพร้อมเพียงพอต่อการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. ด้านการประสานงานการปฏิบัติ มีความรวดเร็วในการสนับสนุนเป็น Teamwork และมีการด�ำเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอน
4. ด้านการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การส่งเครือ่ งจักรกล อุปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือ สามารถท�ำได้อย่างรวดเร็ว
5. ด้านการสือ่ สาร การติดต่อสือ่ สารร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ใช้ความถีเ่ ดียวกัน ผูเ้ ข้าร่วมฝึกมีความเข้าใจในระบบ
การสื่อสาร สามารถจัดระบบการสื่อสารได้ดี

การพัฒนาการฝึกฯ ในครั้งต่อไป
1. ควรมีการซักซ้อมบนโต๊ะให้มีความพร้อมทั้งวิทยากร รวมทั้งเนื้อหาการบรรยายมีความพร้อมในด้านข้อมูล
ให้ผู้อบรมได้ทราบ
2. ควรมีการซักซ้อมเป็นประจ�ำเพื่อเกิดความคล่องในการปฏิบัติงานจริง
3. ควรจัดระบบสื่อป้องกันและเตือนภัย อาจจัดให้มีช่องวิทยุ โทรทัศน์ เตือนภัย
4. ควรมีระยะเวลาเตรียมตัวให้มากกว่านี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกันก่อนการฝึกปฏิบัติจริง
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กราฟวงกลมแสดงข้อมูลร้อยละของประเภทภัยในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์เขต ดังนี้
หน่วย : ศูนย์ ปภ. เขต
5.56

5.56

5.56

22.24

11.11

16.68
16.68

16.68

ประเภทภัย
1. อัคคีภัยในอาคารสูง (2 ศูนย์เขต)
2. ไฟป่าและหมอกควัน (4 ศูนย์เขต)
3. อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (3 ศูนย์เขต)
4. ภัยแล้ง (1 ศูนย์เขต)
5. ภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม (3 ศูนย์เขต)
6. อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย (3 ศูนย์เขต)
7. ภัยทางน�้ำ (1 ศูนย์เขต)
8. สึนามิ (1 ศูนย์เขต)

อัคคีภัยในอาคารสูง
ไฟป่าและหมอกควัน
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
ภัยแล้ง
ภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม
อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ภัยทางน�้ำ
สึนามิ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

ร้อยละ

1 ปทุมธานี, 8 ก�ำแพงเพชร
2 สุพรรณบุรี, 6 ขอนแก่น, 7 สกลนคร, 9 พิษณุโลก
3 ปราจีนบุรี, 4 ประจวบคีรีขันธ์, 12 สงขลา
5 นครราชสีมา
10 ล�ำปาง, 15 เชียงราย, 16 ชัยนาท
11 สุราษฎร์ธานี, 13 อุบลราชธานี, 14 อุดรธานี
17 จันทบุรี
18 ภูเก็ต

11.11
22.24
16.68
5.56
16.68
16.68
5.56
5.56

หมายเหตุ : การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต บางแห่งมีการฝึกมากกว่า 1 ประเภทภัย

2. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เน้นการเตรียมความพร้อม และพัฒนากลไก

ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการบูรณาการหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานพลเรือน หน่วยทหาร สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ
โดยให้พิจารณาความเกี่ยวข้องจากสถานการณ์สมมุติให้มีหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากหน่วยงานฝ่ายพลเรือน เช่น
หน่วยทหาร สถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา อย่างน้อย 2 แห่ง ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัด อ�ำนวยการ การปฏิบตั กิ ารให้ความช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบภัย และพืน้ ทีเ่ กิดสาธารณภัยขนาดกลาง สนับสนุนและปฏิบตั ิ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และพื้นฟูสภาพพื้นที่เกิดสาธารณภัย สนับสนุนและจัดให้มี
การฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ตลอดจนการให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และหน่วยงานภาคเอกชน ให้ดำ� เนินการโดยเน้นกลไกการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการบริหารจัดการศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์
จังหวัด ตามความเสี่ยงภัยของแต่ละพื้นที่ เช่น การคมนาคมขนส่ง สารเคมีและวัตถุอันตราย อัคคีภัยในอาคาร การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน�้ำ แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟป่าและหมอกควัน ภัยแล้ง พายุฤดูร้อน อุทกภัย และดินโคลนถล่ม เป็นต้น
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กราฟวงกลมแสดงข้อมูลร้อยละของประเภทภัยในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วย : ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ภัยอัคคีภัย หรืออัคคีภัยในอาคารสูง
ภัยคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุทางถนน
ภัยไฟป่าและหมอกควัน
ภัยทางน�้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล พายุซัดฝั่ง
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
ภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม
อุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย
วินาศภัย
สึนามิ
ภัยแล้ง
ภัยจากการชุมนุมประท้วง และการก่อการจลาจล

1.31 1.31
2.63
3.94

34.21

5.26
5.26
6.54

22.36
7.89

9.21

ประเภทภัย
1. ภัยอัคคีภัย หรืออัคคีภัยในอาคารสูง
(26 จังหวัด)
2. ภัยคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุทางถนน
(17 จังหวัด)
3. ภัยไฟป่าและหมอกควัน (7 จังหวัด)
4. ภัยทางน�้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางทะเล พายุซัดฝั่ง (6 จังหวัด)
5. อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
(5 จังหวัด)
6. ภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม (4 จังหวัด)
7. อุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย
(4 จังหวัด)
8. วินาศภัย (3 จังหวัด)
9. สึนามิ (2 จังหวัด)
10. ภัยแล้ง (1 จังหวัด)
11. ภัยจากการชุมนุมประท้วง และ
การก่อการจลาจล (1 จังหวัด)

ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ร้อยละ

กาฬสินธุ์, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, นครสวรรค์, นนทบุรี, บุรีรัมย์, 34.21
บึงกาฬ, ปราจีนบุรี, พัทลุง, พิจิตร, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ลพบุรี,
เลย, สกลนคร, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระแก้ว, สระบุรี, สิงหบุรี,
สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, หนองคาย, อ�ำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
กระบี่, กาญจนบุรี, ก�ำแพงเพชร, ขอนแก่น, ชลบุร,ี ประจวบคีรีขันธ์,
22.36
เพชรบุรี, แพร่, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, สตูล, อ่างทอง, นครพนม,
นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, สุรินทร์, อุตรดิตถ์
ชัยภูมิ, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, เพชรบูรณ์, หนองบัวล�ำพู, อุดรธานี
9.21
ตราด, ภูเก็ต, ระนอง, ระยอง, สมุทรสงคราม, อุทัยธานี
7.89
พะเยา, พิษณุโลก, สงขลา, ราชบุรี, สุโขทัย

6.54

น่าน, แม่ฮ่องสอน, พระนครศรีอยุธยา, ล�ำพูน
ชัยนาท, ชุมพร, นครนายก, ล�ำปาง

5.26
5.26

นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา
ตรัง, พังงา
ปทุมธานี
ยโสธร

3.94
2.63
1.31
1.31

หนังสือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้คัดเลือกตัวอย่างสรุปผล
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 10 จังหวัด โดยค�ำนึงถึง
ความหลากหลายตามประเภทภัย และการกระจายตัวอย่างการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดตามภาค
ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา เพือ่ ให้สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการฝึกฯ และตัวอย่างการจัดท�ำรายงานสรุปผล
การฝึกฯ ต่อไป
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ภัยไฟป่าและหมอกควัน)
ภัยไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ลักษณะอากาศของประเทศไทย

จะมีความแห้งแล้ง และลมกรรโชกแรงท�ำให้เอื้อต่อการเกิดไฟป่าได้ง่าย หากเกิดความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมพื้นที่จะท�ำให้
เกิดสภาวะที่เรียกว่า Subsidence inversion กักควันและไออากาศร้อนจะเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่
ซึ่งการเกิดแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ เพื่อให้การเตรียม
ความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือ การฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความรู้ความช�ำนาญในการปฏิบัติ และการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยว กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดให้มีการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยไฟป่าและหมอกควัน) ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันเชิงรุก การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จากไฟป่าและ
หมอกควัน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพือ่ ติดตามประเมินผลสถานการณ์ อันอาจก่อให้เกิดเหตุไฟป่าและหมอกควันในพืน้ ที่

กิจกรรมการฝึก
1. จัดประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ
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�ำบลเชียงดาว อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
3. การฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Execise : FSX) ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ บริเวณห้าแยกบ้านถ�้ำ
หมู่ 5 ต�ำบลเชียงดาว อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สถานการณ์จ�ำลอง

วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น. เกษตรกรเผาวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ไร่สวนของตนเอง และลุกลาม
เข้าสวนป่าเชียงดาว พื้นที่กว่า 2 ไร่ และมีแนวโน้มลุกลามไปยังพื้นที่หมู่บ้านและโรงเรียนใกล้เคียง ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
เวลา 19.30 น. เกิดลมกระโชกแรง ท�ำให้ไฟไหม้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่าดอยหลวงเชียงดาว ก่อให้เกิดไฟป่าเป็นบริเวณกว้าง ชาวบ้าน
ถ�้ำไม่สามารถควบคุมไฟได้ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงดาวได้เดินทางมาบัญชาการเหตุการณ์ โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ
ขององค์การบริ ห ารส่ วนต� ำ บลเชี ย งดาวน� ำ รถบรรทุ ก น�้ ำ เข้ า ดั บไฟป่ า กั บชุ ด ดั บไฟป่ า ประจ� ำ หมู ่ บ้ า นและหมู ่ บ้ า นข้ า งเคี ย ง ทั้ งได้ ป ระสาน
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยควบคุมไฟป่าเชียงดาวโดยเร่งด่วน
วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 06.30 น. ไฟป่าได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง และลุกลามไปยังภูเขาสูงชัน รถดับเพลิงไม่สามารถ
เข้าพื้นที่ได้ เกิดไฟป่าตามแนวเขาเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ขณะเดียวกันเกิดลมกระโชกแรงไหม้ลุกลามไปยังถนนหมายเลข 107
มีกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่ปกคลุมตามแนวถนนเป็นทางยาว ท�ำให้ทัศนวิสัยไม่ดี การจราจรติดขัด และมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้าย จ�ำนวน 2 คัน
มีประชาชนโทรแจ้งหมายเลข 191 และ 1362 เป็นจ�ำนวนมาก นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงดาว ได้รายงานให้นายอ�ำเภอเชียงดาวทราบ
สถานการณ์ และเร่งการด�ำเนินการแก้ไข โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาวสร้างแนวกันไฟบนดอยหลวง ดูแลความ
ปลอดภัยและการจราจรในพื้นที่
เวลา 10.45 น. ไฟป่าได้ลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านถ�้ำที่ปลูกอาศัยตามแนวชายป่า ได้มีบ้านเรือนประชาชน ถูกไฟไหม้จ�ำนวน 1 หลัง
และก�ำลังไหม้ลุกลามไปยังบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงอีก 5 หลัง และนายอ�ำเภอเชียงดาวได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ และเข้าบัญชาการเหตุการณ์
โดยจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์สว่ นหน้าอ�ำเภอเชียงดาวขึน้ บริเวณหน้าแยกบ้านถ�ำ้ ผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอได้สงั่ การให้รถดับเพลิงของเทศบาลต�ำบล
เชียงดาวปิดโค้งสกัดเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลาม และให้อพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย และขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์การ
ดับเพลิงเพิ่มเติมจากหน่วยทหาร หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. ไฟป่าได้ลุกลามขึ้นไปบนดอยหลวง เจ้าหน้าที่ไฟป่าเชียงดาว ทหาร และประชาชนได้เสริม
ก�ำลังท�ำแนวกันไฟ และระงับเหตุ
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เวลา 10.20 น. ไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และเริ่มลามไปยังห้อง
เก็บพัสดุของอาคารสวนป่าเชียงดาว นายอ�ำเภอเชียงดาวได้ร้องขอรถบรรทุกน�้ำจากเทศบาลต�ำบลเชียงดาว และองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงดาว
เวลา 11.30 น. ประชาชนได้รับบาดเจ็บขณะท�ำการดับไฟ จ�ำนวน 10 คน และญาติผู้ประสบภัยที่ทราบเรื่องได้มาสอบถามหาบุตร
หลานจนเกิดความโกลาหล ควันไฟได้ปกคลุมถนนสาย 107 ท�ำให้รถจากด้านใต้ไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้
เวลา 11.45 น. ไฟป่าได้ลุกลามขึ้นดอยหลวงโอบล้อมเจ้าหน้าที่ 10 คน และมีเจ้าหน้าที่หมดสติ 3 คน นายอ�ำเภอเชียงดาวได้สั่งการให้
รถกูช้ พี โรงพยาบาลเชียงดาว และหน่วยกูช้ พี กูภ้ ยั ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเชียงดาวน�ำผูบ้ าดเจ็บออกจากพืน้ ทีไ่ ฟป่า และขอรับการสนับสนุนอากาศยานในการ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ติดในวงล้อม และนายอ�ำเภอเชียงดาวได้ประเมินสถานการณ์แล้วเกินขีดความสามารถ จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือ
จากจังหวัดเชียงใหม่
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ การดับไฟป่า
บริเวณดอยหลวงเชียงดาว และขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยบินต�ำรวจจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ถูกไฟป่าโอบล้อมและ
รับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล และสั่งการให้นายอ�ำเภอฝาง และนายอ�ำเภอแม่อาย แบ่งหน้าที่การให้ความช่วยเหลือ การน�ำก�ำลังเจ้าหน้าที่เข้าให้
ความช่วยเหลืออ�ำเภอไชยปราการ โดยให้นายอ�ำเภอหางดง และนายอ�ำเภอแม่ริม น�ำก�ำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออ�ำเภอสะเมิงนายอ�ำเภอจอมทอง
และนายอ�ำเภอดอยเต่าน�ำก�ำลังเจ้าหน้าทีเ่ ข้าช่วยเหลืออ�ำเภอฮอด และได้เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าทีด่ บั ไฟป่าทีถ่ กู ไฟป่าโอบล้อมและหมดสติ จ�ำนวน 3 คน
เวลาต่อมา เฮลิคอปเตอร์ได้นำ� นักกูภ้ ยั เข้าพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และน�ำส่งผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บทางอากาศยานไปยังจุดโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ ปภ.
เขต 10 ล�ำปาง ได้นำ� รถดับไฟป่าเข้าระงับเหตุ ก�ำลังภาคพืน้ ดินไม่สามารถเข้าไปถึงพิกดั ทีเ่ กิดเหตุได้ ไฟป่าได้ลกุ ลามเข้าใกล้ทที่ ำ� การสวนป่าเชียงดาว
เวลา 11.55 น. อ�ำเภอไชยปราการ อ�ำเภอสะเมิง และอ�ำเภอฮอด รายงานเหตุไฟป่าเข้ามาในศูนย์ฯ
เวลา 12.00 น. ไฟป่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ปิดสถานการณ์

การประเมินผลการฝึก
1. ด้านการกู้ชีพกู้ภัย ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ได้น�ำชุดปฏิบัติการประจ�ำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานจริง และประชากรในพื้นที่เข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติ โดยน�ำวัสดุอุปกรณ์
และทรัพยากรกู้ภัยประเภทยานพาหนะ เช่น รถบรรทุกน�้ำชนิดต่าง ๆ รถยนต์กู้ภัยของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการ
มีการซักซ้อมความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมการฝึกในทุกรูปแบบตั้งแต่ระดับการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) การฝึกบนโต๊ะ
(Table Top Exercise :TTX) การฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) และ
การฝึกแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercises : FSX) ท�ำให้ผู้เข้าร่วมฝึกเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ส่วนที่
ควรปรับปรุงแก้ไข คือ ขาดการประเมินหลังการฝึก และด้านกู้ชีพควรให้เวลาการฝึกให้มากขึ้น ซึ่งควรให้ความส�ำคัญกับ
การป้องกันความสูญเสีย ทั้งผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือคนที่อาจได้รับอันตรายจากเหตุการณ์
2. ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอที่มีประสบการณ์เผชิญ
สถานการณ์จริงเข้ามาร่วมฝึก โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกตลอดการฝึก เช่น การปฏิบัติ/การป้องกัน
ตนเอง การล�ำเลียงผู้บาดเจ็บ การส่งต่อผู้บาดเจ็บในระหว่างการฝึก ณ จุดบัญชาการเหตุการณ์ ท�ำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจจุดที่ต้อง
ปรับปรุง ได้แก่ เนื่องจากเป็นการฝึกในช่วงมีสถานการณ์จริง (ไฟป่า/หมอกควัน) บริเวณการฝึกได้เกิดควันและฝุ่นละอองมาก
ท�ำให้อากาศร้อนอบอ้าว เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลง ณ จุดที่ก�ำหนดไว้ได้ และท�ำให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่) ไม่สามารถมาได้ตามก�ำหนดเวลาในสถานการณ์สมมุติ ขั้นตอนการน�ำผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของทีมแพทย์
จึงต้องงด จึงท�ำให้ขาดความต่อเนื่อง และความสมจริงในรายละเอียดบางส่วนไป
ข้อเสนอแนะ ให้ความส�ำคัญกับการท�ำ AAR ( After Action Review) และถอดบทเรียนร่วมกันทันทีหลัง
การฝึกฯ การเลือกพื้นที่ฝึกต้องให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมฝึกเป็นหลัก และต้องมีแผนส�ำรอง หากประสบ
ปัญหาระบบการล�ำเลียงทางอากาศยานขัดข้อง หรือไม่ปลอดภัย
3. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
3.1 ผู้บัญชาการเหตุการณ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ความส�ำคัญ โดยมาบัญชาการเหตุการณ์
ด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ท�ำให้การสั่งการ มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีการมอบ/
ถ่ายโอน อ�ำนาจการบังคับบัญชาเมือ่ สถานการณ์ผอ่ นคลาย โดยมีการลดระดับจากระดับจังหวัด ไประดับอ�ำเภอ และระดับพืน้ ที/่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3.2 มีการจัดท�ำแผนผังโครงสร้างและจัดเตรียมแผนที่ วัสดุอปุ กรณ์ให้ทกุ หน่วยทีร่ ว่ มฝึก ทัง้ ด้านอ�ำนวยการ
ปฏิบัติการ และด้านสนับสนุน ผู้เข้าร่วมฝึกมีความเข้าใจเรื่องโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และการรับค�ำสั่งภายในศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์
3.3 มีจดุ รับลงทะเบียนส�ำหรับผูร้ ว่ มฝึกและทรัพยากรกูภ้ ยั ในจ�ำนวนทีพ่ อเหมาะ และสมส่วนกับเหตุการณ์
3.4 มีการท�ำป้ายสัญลักษณ์ที่ส�ำคัญ เช่น S, B ,C ,TL, ICP , H
3.5 มีการแบ่ง/มอบบุคลากรของผู้จัดการฝึก (ปภ.เชียงใหม่) ไปเป็นผู้ประสานงานตามจุดต่าง ๆ เพื่อช่วย
สนับสนุน และประสานงาน
3.6 ผู้รับการฝึกให้ความส�ำคัญในเรื่องพิธีการมากเกินไป เช่น เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาถึง และ
เดินทางกลับ มีการต้อนรับและติดตามคณะฯ จนละทิ้งหน้าที่ในขณะท�ำการฝึก
3.7 ให้ผู้รับการฝึกให้ความส�ำคัญในบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ ไม่ควรละทิ้งบทบาทหน้าที่
4. ด้านการสื่อสาร ในการสถาปนาการสื่อสารเพื่อบัญชาการเหตุการณ์ เมื่อผู้เข้ารับการฝึก/ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เมือ่ มารายงานตัวต่อผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ EOC ควรปรับคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุเข้าสูร่ ะบบและเครือข่ายเดียวกัน เพือ่ ความเป็นเอกภาพ
ในการสัง่ การ ดังนัน้ จึงควรมีการท�ำความเข้าใจ และมีขอ้ ตกลงร่วมกันก่อนการฝึกฯ หรือปฏิบตั งิ านจริง เพือ่ ความมีประสิทธิภาพ
และมีเอกภาพระหว่างหน่วยงาน มีการน�ำรถ Mobile ระบบสื่อสารมาใช้งานในพื้นที่การฝึก ซึ่งมีอุปกรณ์ และเครื่องมือ
ค่อนข้างพร้อม การฝึกฯ ยังขาดการท�ำความเข้าใจ และไม่มขี อ้ ตกลงในการปฏิบตั ริ ว่ มกัน ควรมีการทบทวนทันทีหลังการปฏิบตั งิ าน
(After Action Review : AAR)
5. ด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผู้จัดการฝึกได้น�ำผู้มีประสบการณ์ และผู้ที่เคยประสบเหตุการณ์จริง
ในการปฏิบัติการดับไฟป่ามาร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้วยการสาธิต ตลอดจนมีการให้ความรู้ในภาควิชาการ
และเข้าร่วมกิจกรรมย่อยของการฝึก เช่น การจัดนิทรรศการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน” ด้วยการท�ำป่าเปียก
การไถกลบ การท�ำปุ๋ยจากเศษวัชพืช การลดการเผาในชุมชนด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการเสวนาทางวิชาการของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสือ่ มวลชน
โดยได้เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสวนา เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็น
ประเมินส่วนกลาง การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ส่วนกลางโดยเฉพาะ
ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ควรมอบหมายหรือก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วม
สังเกตการณ์ ร่วมประเมินผล หรือการใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบ Web Conference ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการร่วมฝึก
หรือติดตามการรายงานเหตุการณ์ ส่วนกลางกับจังหวัดยังขาดความเชื่อมโยงในการสนับสนุนข้อมูล/การรายงานสถานการณ์
ควรใช้โอกาสในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์
ระบบอ�ำนวยการ และการประสานการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรก�ำหนดแบบประเมินหลังการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุก ๆ ด้าน เพื่อน�ำจุดบกพร่อง
ในแต่ละด้านมาแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการฝึกในครั้งต่อไป
2. ลดขั้นตอนพิธีการ และเพิ่มความส�ำคัญในบทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมการฝึกฯ เพื่อให้เกิดความเสมือนจริง
3. เพิ่มเวลาในการฝึกฯ ขั้นตอนส�ำคัญ เช่น การกู้ชีพผู้ได้รับบาดเจ็บ การคัดกรอง การล�ำเลียง เพราะ
วัตถุประสงค์หลักในการฝึกฯ คือ เพื่อลดความสูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินประชาชน
4. ระบบสื่อสารหลักและระบบสื่อสารส�ำรอง ต้องมีเจ้าภาพหลัก และจัดให้มีการประชุมท�ำข้อตกลงกันก่อน
การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. การฝึกต้องมีแผนส�ำรอง โดยเฉพาะเรื่องอากาศยาน เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ โดยให้
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
6. ช่วงเวลาการจัดนิทรรศการให้มีสัดส่วนน้อยกว่าช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
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ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา (ภัยอุทกภัย ดินโคลนถล่ม)
ภัยอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุม เนื่องจาก

มีหย่อมความกดอากาศต�่ำก�ำลังแรงปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท�ำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนตกหนาแน่นหรือฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดน�้ำป่าไหลหลาก น�้ำท่วมฉับพลัน
น�้ำล้นตลิ่งและดินถล่มขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
เมื่อปี พ.ศ. 2556 จังหวัดพะเยาได้เคยเกิดอุทกภัยน�้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาอุทกภัยน�ำ้ ป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มของศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดพะเยาในการบูรณาการ
หน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ คณะท�ำงานฯ ได้คัดเลือกพื้นที่ต�ำบลร่มเย็น และต�ำบลเจดีย์ค�ำ ในพื้นที่อ�ำเภอเชียงค�ำ
เพื่อจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์อุทกภัยน�้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม และเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอพยพ และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน การปฏิบตั กิ าร
ในการเตรียมรับสถานการณ์ภยั จากอุทกภัย น�ำ้ ป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เพือ่ ให้การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย และการอพยพ
ของประชาชน ไปสู่สถานที่ปลอดภัย เป็นไปอย่างมีระบบ
2. เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ประสบการณ์และความช�ำนาญในการแก้ไขปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ที่ เกิดความตระหนัก และมีความพร้อมในการปฏิบตั ติ นตลอดจนสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัย

กิจกรรมการฝึก
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท�ำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
วันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�ำบลร่มเย็นอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 การฝึกปฏิบตั ภิ าคสนาม (Drill) ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลร่มเย็น อ�ำเภอเชียงค�ำ
จังหวัดพะเยา
สถานการณ์สมมุติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 พื้นที่จังหวัดพะเยาในหลายอ�ำเภอได้เกิดอุทกภัย จังหวัดพะเยา ได้ประกาศแจ้งเตือนเตรียมรับสถานการณ์
อุทกภัยน�้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดน�้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่บ้านปางถ�้ำ หมู่ที่ 9 บ้านผาแดง
หมู่ที่ 10 ปริมาณน�้ำในล�ำน�้ำญวนเพื่อขึ้นอย่างรวดเร็ว มีดินโคลน และเศษไม้จ�ำนวนมาก ไหลมาปิดทับสะพาน บ้านปางถ�้ำ
เวลา 06.00 น. ปริมาณน�้ำในล�ำน�้ำญวนได้เพิ่มขึ้น และได้ไหลหลากมาตามล�ำน�้ำจากต้นน�้ำบ้านปางถ�้ำเข้าสู่พื้นที่บ้านสบสา พัดเอา
เศษไม้และดินโคลนที่มาตามล�ำน�้ำ อบต. ร่มเย็นแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้ล�ำน�้ำญวนเตรียมการอพยพ
เวลา 09.30 น. ฝนตกอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน�้ำฝนสะสมในพื้นที่บ้านปางถ�้ำวัดได้ 300 มม. จ�ำเป็นต้องประกาศอพยพประชาชน
ในพืน้ หมูท่ ี่ 9 ทีบ่ า้ นปางถ�ำ้ และหมูท่ ี่ 10 บ้านผาแดง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลร่มเย็นได้อพยพประชาชน/นักเรียน/คนพิการ เด็ก คนชรา มายัง
จุดรองรบผู้อพยพขององค์การบริหารส่วนต�ำบลร่มเย็น และได้รายงานสถานการณ์ ให้นายอ�ำเภอเชียงค�ำทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้
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ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย นายอ�ำเภอเชียงค�ำใต้รายงานสถานการณ์ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดพะเยาทราบ และได้รายงานศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 15 เชียงราย เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ
เวลา 10.00 น น�ำ้ ป่าทีไ่ หลมาตามล�ำน�ำ้ ญวนได้ไหลหลาก น�ำพาเอาดินโคลน เศษไม้เข้าท่วมพืน้ ที่ หมูท่ ี่ 5บ้านสบสา หมูท่ ี่ 2 บ้านหนอง
หมู่ที่ 1 บ้านร้องเก่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจ�ำนวนมาก บ้านเรือนถนนหนทาง สะพาน ได้รับความเสียหายจ�ำนวนมาก ประชาชน
สูญหาย ยังไม่สามารถค้นหาได้ คอสะพานขาดหลายแห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้นายอ�ำเภอเชียงค�ำเร่งท�ำการอพยพประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดปลอดภัย ให้สัญญาณเตือนภัย แจ้งอพยพประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านร้องเก่า หมู่ที่ 2 บ้านหนอง หมู่ที่ 5 บ้านสบสาม ให้นักเรียน
บ้านสบสามมายังจุดอพยพที่ก�ำหนดไว้ และได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ อ�ำเภอเชียงค�ำได้ระดมก�ำลังในพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือ
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอเชียงค�ำ โดยมีนายอ�ำเภอเชียงค�ำท�ำหน้าทีบ่ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ โดยได้รอ้ งขอรับการสนับสนุนทีมกูภ้ ยั
1 ทีม พร้อมอุปกรณ์ ไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
เวลา 10.20 น. ได้รับแจ้งจากผู้น�ำชุมชนบ้านร้องเก่า หมู่ที่ 1 ว่ามีคอสะพานขาดบริเวณใกล้วัดบ้านร้อง (วังมัจฉา) ประชาชนติดค้าง
ไม่สามารถเข้ามาได้ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จ�ำนวน 5 คน นายอ�ำเภอได้ส่ังการให้ ตชด. 326 และทีมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ของ
ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เวลา 10.30 น. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเดินทางมาถึงศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์สว่ นหน้าจังหวัดพะเยา
ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลร่มเย็น นายอ�ำเภอเชียงค�ำได้กล่าวรายงานสถานการณ์ ในเบื้องต้นได้อพยพประชาชนและผู้บาดเจ็บไปยังที่ปลอดภัย
เรียบร้อย พร้อมส่งมอบการบัญชาการให้กับผู้อ�ำนวยการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา)
เวลา 11.00 น. ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ยังมีประชาชนที่สูญหาย และติดค้างอยู่ในหมู่บ้าน และขณะเดียวกันได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
มีราษฎรได้ถูกกระแสน�้ำพัดตกลงไปในน�้ำหน้าสะพานบ้านร้องเก่า (วังมัจฉา) มีผู้จมน�้ำสูญหาย จ�ำนวน 2 คน เส้นทางจราจรถูกน�้ำพัดเสียหาย
เสาไฟฟ้าหักโค่นจ�ำนวนหลายต้น บริเวณทางแยกบ้านสบสา หมู่ 15 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพะเยา (ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์) ได้สงั่ ระดมทีมกูภ้ ยั เจ้าหน้าที่
หน่วยทหาร นักประดาน�้ำ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมไปจุดเกิดเหตุที่ผู้ประสบภัยจมน�้ำสูญหาย
เวลา 11.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย ผู้อพยพศูนย์พักพิงชั่วคราว ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ณ สนามองค์การบริหารส่วนต�ำบลร่มเย็น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลในสังกัด ได้ให้การดูแลรักษาผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ
ณ โรงพยาบาลสนามตามแผนการปฏิบัติงานฯ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยารับผิดชอบการดูแลผู้อพยพภายใน
ศูนย์พักพิงฯ ณ โรงเรียนเชียงค�ำวิทยาคม จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้อพยพ
เวลา 11.45 น. ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดพะเยา ได้สรุปสถานการณ์การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย โดยได้ชว่ ยเหลืออพยพประชาชน
จ�ำนวน 5 หมู่บ้าน ราษฎร จ�ำนวน 300 ครัวเรือน ผู้บาดเจ็บ จ�ำนวน 20 คน ทั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตจากการจมน�้ำ จ�ำนวน 2 ราย
เวลา 12.00 น. ปิดสถานการณ์ และสรุปผล

การประเมินผลการฝึก

1. ด้านการเตรียมการและการตอบสนองต่อสถานการณ์ 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�ำบลร่มเย็น ต�ำบลเจดีย์ค�ำ อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา สามารถบริหารจัดการในภาพรวมได้สะดวก ตั้งแต่
การจัดการให้ความรู้ การฝึกฯ รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาได้ดี
2.2 สถานที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Drill) ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลร่มเย็น ต�ำบลเจดีย์ค�ำ อ�ำเภอเชียงค�ำ
จังหวัดพะเยา มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
3. ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติการฝึกฯ
3.1 รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ใช้เวลาในการประชุมเพื่อซักซ้อมคณะกรรมการ/
คณะท�ำงาน 2 ครั้ง มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
3.2 สถานทีฝ่ กึ ปฏิบตั ภิ าคสนาม (Drill) และฝึกจริงในภาคเช้า (แต่มกี ารเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 3-4 วัน)
ถือว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
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4. บทเรียนที่ได้รับจากการฝึก
4.1 การฝึกครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการจริงให้มีประสิทธิภาพหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานและทุกระดับ มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกัน
4.2 การเตรียมการที่ดี จะท�ำให้การฝึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างเป็นระบบ
4.3 ทุกหน่วยงานควรน�ำผลการฝึกฯ ครัง้ นี้ ไปปรับปรุงพัฒนาการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์จริง จะช่วยให้บรรเทาความรุนแรงและลดความสูญเสียได้

ข้อเสนอแนะ
1. จัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
2. ควรจัดการประชุมก�ำหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
ให้ชดั เจน ในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เช่น ผูบ้ ญ
ั ชาการแผนฉุกเฉิน ทีมผูป้ ฏิบตั ดิ า้ นการช่วยชีวติ /การอพยพคน ทีมช่างฉุกเฉิน
ทีมดับเพลิง ทีมสื่อสาร ทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และทีมรักษาความสงบจราจร
3. ศึกษาแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเกิดการประสานความช่วยเหลือระหว่างกัน และ
มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยามีส่วนร่วมในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุม
4. จัดอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าทีจ่ งั หวัดพะเยาให้รกู้ ระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
การให้ความช่วยเหลือ และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น
5. ให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงระบบสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่
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ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ภัยแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม)
ประเทศไทยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้ง โดยเกิดบริเวณแนวรอยเลื่อนในภาคตะวันตกและภาคเหนือ และ
สร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะอาคารและบ้านพักอาศัย อย่างไรก็ตาม หากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จากแหล่ง
ก�ำเนิดแผ่นดินไหวทีม่ ศี นู ย์กลางอยูใ่ นทะเลอันดามัน หรือทางตอนใต้สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
อาจท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจังหวัดทางภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลางได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดทีม่ ี
โบราณสถานเป็นจ�ำนวนมาก และมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ส�ำคัญของโลก ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและ
เมืองบริวาร" มีศักยภาพในการพัฒนาทุก ๆ ด้านสูง รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรม ค้าปลีก การเกษตรกรรม และ
การท่องเทีย่ วตามล�ำดับ และมีนกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาพักเป็นจ�ำนวนมาก มีโรงแรม ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ และขนาดกลางกระจายตัวอยู่ในชุมชน อาทิ อยุธยาซิตี้พาร์ค ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
โรบินสัน ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์แผ่นดินไหว และอาคารถล่ม
ที่อาจเกิดผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการระงับ
เหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรสาธารณกุศล
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการทดสอบ
การบูรณาการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานพลเรือน กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ มูลนิธิต่าง ๆ/
องค์กรเอกชน และบริษัท แอมโปเทรด จ�ำกัด จึงได้จัดท�ำโครงการ “การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัย
จากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558 พร้อมทัง้
ได้ก�ำหนดจัดการฝึกปฏิบัติ (Drill) “อาสาสมัครนักศึกษาอาชีวศึกษาบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559” ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์การฝึก
1. เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ การเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นากลไกของศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาในการบูรณาการหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในพืน้ ที่ เพือ่ การจัดการสาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะการบูรณาการ
ระหว่าง หน่วยงานพลเรือน หน่วยงานทหาร สถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
2. เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ ข้าเผชิญเหตุรบั ทราบบทบาทหน้าทีข่ องตนเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภัย
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทดสอบกระบวนการติดต่อสือ่ สารในการประสานงานและสัง่ การของศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์สว่ นหน้า
3. เพื่อทดสอบการจัดการทรัพยากรเพื่อการเผชิญเหตุ
4. เพื่อเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน
ในการเตรียมรับภัยจากเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม

กิจกรรมการฝึก
- วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปฏิรูปที่ดิน ต�ำบลช้างใหญ่ อ�ำเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร
นักศึกษาอาชีวศึกษาบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับต�ำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานด�ำเนินการฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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- 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�ำบล
ธนู อ�ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 – 16.30 น. ท�ำการฝึกแผนเสมือนจริง (Dry Run) และการฝึกเต็มรูปแบบ
(Full Scale Exercise : FSX) ณ ศูนย์การค้าแอมโปเทค (ศูนย์การค้าเดอะสกาย) ต�ำบลธนู อ�ำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานการณ์สมมุติ

เวลา 13.30 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหว อาคารและสิ่งปลูกสร้างรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลธนูว่ามีอาคารทรุดตัวเนื่องจากแผ่นดินไหวบริเวณชั้น 4 และมีผู้ติดค้าง
อยู่ภายในอาคาร บริษัท แอมโปเทรด จ�ำกัด
เวลา 13.35 น. ได้เกิดกลุ่มควันขึ้นบริเวณ ชั้น 3 สาเหตุเกิดจากแผ่นดินไหว และอาคารทรุดตัวท�ำให้ท่อส่งก๊าซในตัวอาคารเกิดการ
เคลือ่ นตัว หลุดจากกัน ประกอบกับมีสายไฟ ภายในอาคารเกิดประกายไฟขึน้ จนท�ำให้เกิดการลุกไหม้ภายในอาคาร บริเวณชัน้ 3 และมีแนวโน้มลุกลาม
เวลา 13.38 น. มีผู้พักอาศัยติดค้างอยู่บนชั้น 4 จ�ำนวน 10 คน ยังไม่สามารถช่วยออกมาได้ มีผู้พักอาศัยได้รับบาดเจ็บสาหัส จ�ำนวน
1 คน และบาดเจ็บเล็กน้อย จ�ำนวน 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

การประเมินผลการฝึก
ด้านการบริหารจัดการ ขึน้ กับปัจจัย พืน้ ที่ ประชากร ความซับซ้อน หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย
ตลอดจนศักยภาพ ด้านทรัพยากร ที่ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก
ควรมีการกั้นเขตไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ การจัดการทรัพยากรเพื่อการเผชิญเหตุสามารถจัดการทรัพยากรได้ดีมาก
กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารถล่มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยดี
ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติจริง 4 ชั่วโมง ในการฝึกปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การค้าแอมโปเทค
- กลไกการบูรณาการจัดการเหตุฉุกเฉินของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยังมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ มีน้อยไม่เพียงพอ
- กระบวนการติดต่อสื่อสารในการประสานงานและสั่งการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้ามีปัญหา
อุปสรรคโดยเฉพาะช่องความถี่ ในการปฏิบัติงานจะมีความหนาแน่นในการสื่อสารเป็นอย่างมาก
- การบูรณาการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา อาชีวศึกษาและอาสาสมัคร มูลนิธิในการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย โดยเฉพาะนักศึกษายังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

สิ่งที่ต้องด�ำเนินการ/ข้อเสนอแนะ
- จัดให้มีการฝึกซ้อมบ่อยๆ เพื่อเกิดความช�ำนาญ และการบูรณาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครมูลนิธิ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและต้องมีการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
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ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ (อัคคีภัยบ่อขยะ)
อัคคีภัยบ่อขยะบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรม มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก

มีที่อยู่อาศัยและชุมชนหนาแน่น มีความแออัด อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และบ่อขยะ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
สูง โดยเฉพาะในฤดูที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง มักเกิดอัคคีภัยบ่อยครั้ง หากเกิด การป้องกันและระงับอัคคีภัยจึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งที่จะลดความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
จังหวัดสมุทรปราการ โดยส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบางปลา องค์การบริหารส่วนต�ำบลแพรกษา และองค์การบริหารส่วนต�ำบลแพรกษาใหม่ จึงได้จัดท�ำโครงการฝึก
การป้องกันและระงับอัคคีภัย บ่อขยะบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
2. เพื่อก�ำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้าน
การป้องกันและลดผลกระทบในการแจ้งเหตุ การติดต่อสือ่ สาร การอ�ำนวยการ การประสานการปฏิบตั ิ หน่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ส่วนหน้า การกู้ชีพกู้ภัย การสาธารณสุข และการอพยพประชาชน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างองค์กรเครือข่าย

กิจกรรมการฝึก
วันที่ 21 มกราคม 2559 ประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยบ่อขยะบางปลา จังหวัด
สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบางปลา องค์การบริหารส่วนต�ำบลแพรกษา องค์การบริหารส่วนต�ำบลแพรกษาใหม่ ผู้ประกอบการบ่อขยะ
บางปลา และส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยบ่อขยะ
บางปลา อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 การฝึกอบรมให้ความรู้ หัวข้อวิชา การบัญชาการในทีเ่ กิดเหตุ (Incident Command
System) โดยวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยบ่อขยะบางปลา ณ ห้องประชุมภัตตาคารชมทะเล (ง้วนเฮง) ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 การฝึกปฏิบัติ (Drill) ณ บริเวณบ่อขยะบางปลา หมู่ที่ 9 ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมการฝึก จ�ำนวน 52 หน่วยงาน
สถานการณ์สมมุติ

บ่อขยะบางปลา ใกล้ถนนเทพารักษ์ กม. 19 หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บริษทั สมุทรปราการ
รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จ�ำกัด บริษัท อินทาเนีย กรีน พาวเว่อร์ จ�ำกัด และบริษัท บีพีรีนิว จ�ำกัด เป็นเจ้าของ เนื้อที่รวม 131 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา
ทิศตะวันตกติดถนน เลียบคลองส่งน�้ำสุวรรณภูมิ และมีจุดรับน�้ำประปาหัวแดง จ�ำนวน 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�ำฤดูพัดจากทิศเหนือมาทิศใต้ 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�ำกัด เจ้าหน้าที่บริษัท น�ำถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งเข้าท�ำการดับไฟ โดยใช้รถแบคโฮ คุ้ยขยะ และไม่สามารถระงับเพลิงไหม้ได้ เพลิงได้ลุกลามไป
ยังกองขยะข้างเคียง จึงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางปลา ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางปลา รายงานนายก
อบต.บางปลา/ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น และแจ้งศูนย์วิทยุปราการ ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาล และ อบต.ข้างเคียง แจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุ
1669 และ นายก อบต. บางปลา รายงานนายอ�ำเภอบางพลี/ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้อ�ำนวยการจังหวัด ทราบ
05.15 น. (10.15 น.) รถดับเพลิงและรถน�้ำของ 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�ำเภอบางพลี ผกก.สภ.บางพลี ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ผู้บังคับกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 102 รักษาพระองค์ฯ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้เดินทางถึงที่เกิดเหตุ นายก อบต.
บางปลา ได้เข้ารายงานตัว จ�ำนวนก�ำลังพล และรายงานสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ต่อนายอ�ำเภอบางพลี เหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรง
จนเกินขีดความสามารถในการระงับเหตุ นายอ�ำเภอบางพลีได้ขอสนับสนุนรถดับเพลิง รถน�้ำ และเครื่องสูบน�้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จากเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่เพิ่มเติม รวมทั้งแจ้งส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการให้ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมระงับเหตุ ต�ำรวจ สภ.บางพลี อาสาสมัคร และ อปพร. ร่วมอ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณบ่อขยะบางปลา และดูแล
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน และศูนย์พกั พิงชัว่ คราว การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลีได้ตดั กระแสไฟฟ้าโรงงานคัดแยกขยะของ
บริษัท อินทาเนีย กรีน พาวเว่อร์ จ�ำกัด
05.45 น. (10.45 น.) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะได้เดินทางถึงที่เกิดเหตุ นายอ�ำเภอบางพลี ได้กล่าวรายงานสรุป
สถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ ซึ่งขณะนี้ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้อ�ำนวยการจังหวัด) ได้สั่งการ ดังนี้
1. ให้ รอง ผอ.รมน.จว.สมุทรปราการ (ฝ่ายทหาร) ขอสนับสนุนก�ำลังพลพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงจากกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบก ที่ 11
2. ให้หวั หน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอสนับสนุนเครือ่ งพ่นม่านน�ำ้ ดักควันไฟขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และขอสนับสนุนเครื่องสูบส่งน�้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และแจ้งส�ำนักงาน
ประปาสาขาสมุทรปราการ เพิ่มแรงดันน�้ำประปาที่ใช้น�้ำประปาหัวแดง แจ้งให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้า
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ทราบ และด�ำเนินการให้การช่วยเหลือ
รถดับเพลิงและรถน�้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องพ่นม่านน�้ำดักควันไฟขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
รถกู้ชีพกู้ภัยของมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และหน่วย EMS ของ รพ.สมุทรปราการ รพ.บางพลี รพ.บางบ่อ ชุดป้องกัน
ความเสียหาย แผนกยุทธการและข่าว กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด ได้เดินทางถึงที่เกิดเหตุ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติรายงานตัว จ�ำนวนก�ำลังพล
รถดับเพลิงและรถน�้ำ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 11 เดินทางถึงที่เกิดเหตุ หัวหน้าหน่วย
ได้เข้ารายงานตัว จ�ำนวนก�ำลังพล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และสับเปลี่ยนก�ำลังกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการระงับเหตุเพลิงไหม้
กระแสลมได้เปลี่ยนทิศทาง ท�ำให้เพลิงลุกลามไปทั่วบริเวณบ่อขยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงาน ได้ประชุมหารือ ปรับแผนการระงับเหตุเพลิงไหม้
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการระงับเหตุเพลิงไหม้ มีรายงาน ดังนี้ ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) 10 คน ผู้บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 5 คน
ผู้บาดเจ็บรุนแรง (สีแดง) 2 คน
รถสูบส่งน�้ำระยะไกลของ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี เดินทางถึงที่เกิดเหตุรายงานตัว จ�ำนวนก�ำลังพล
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางปลา ได้อพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ อาคารบริษัท
สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จ�ำกัด และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ประสบภัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ส�ำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ดูแลเยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจผู้อพยพ
หน่วยดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจ�ำกัด และใช้เครื่องสูบส่งน�้ำระยะไกลฉีดพ่นคลุมพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ และคุ้ยขยะ
เพื่อฉีดน�้ำดับเพลิงไหม้ให้สนิท
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ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ได้ตรวจสอบสภาพอากาศ บริเวณชุมชนท้ายลมที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟ พบว่า สภาวะ
อากาศไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนบริเวณดังกล่าว
หัวหน้าชุดปฏิบัติการทุกชุด รายงานผลการปฏิบัติการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
สถานการณ์เริ่มคลีคลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และยุติการฝึก

การประเมินผลการฝึก
1. หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมการแจ้งเหตุ การติดต่อสื่อสาร การอ�ำนวยการ การประสาน
การปฏิบัติและการสนับสนุนการปฏิบัติ การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า การกู้ชีพและการสาธารณสุข รวมทั้งการ
อพยพประชาชน อย่างเป็นระบบ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชน ด้านบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ มีความพร้อม
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ปัญหา และอุปสรรค
1. เงินงบประมาณในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ไม่เพียงพอ
2. กรณีเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะจริง กระแสลมที่พัดแรงและเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา ท�ำให้การควบคุมเพลิง
ให้อยู่ในวงจ�ำกัดยากล�ำบาก เนื่องจากควันไฟหนาแน่น และมีมลพิษเจือปนในอากาศจ�ำนวนมากอาจเป็นอันตรายได้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภยั เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
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�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
(อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย)
อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัดชลบุรีมีความเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลาง

ในการผลิต น�ำเข้าส่งออก และเป็นเส้นทางการขนส่งสารเคมี วัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากท่าเรือแหลมฉบัง โรงกลั่น
น�้ำมัน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต้องผ่านตามเส้นทางสายหลักต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น
ถนนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 เป็นเส้นทางการขนส่งจากนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยองไปยังภูมิภาคอื่น หากเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายขึ้น จะก่อให้เกิดอันตราย
แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางชุมชนใกล้เคียง ท�ำให้เกิดปัญหาสภาพการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลเสีย
ต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับภาค และระดับประเทศ
คณะท�ำงานฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “กรณีอบุ ตั เิ หตุ
จากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย” จึงได้เลือกเส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ในเขตพื้นที่ต�ำบลเขาไม้แก้ว
อ�ำเภอบางละมุง เป็นพืน้ ทีก่ ารฝึกฯ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาได้เกิดอุบตั เิ หตุจากการขนส่งหลายครัง้ และเป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง
สารเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากโรงกลั่นและคลังก๊าซ จากท่าเรือแหลมฉบังก่อนกระจายไปยังภูมิภาคอื่น มีหน่วยงานเข้าร่วม
การฝึกฯ จ�ำนวน 46 หน่วยงาน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ทดสอบความรูค้ วามเข้าใจระหว่างหน่วยงาน ในการแจ้งเหตุฉกุ เฉิน การติดต่อสือ่ สาร การประสานงาน
การสั่งการ และการจัดการทรัพยากร
2. เพือ่ ให้ความรู้ ทักษะในการปฏิบตั งิ านกับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทีเ่ กีย่ วข้อง ในเรือ่ งการเตรียมความพร้อม
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. เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายในเขต
พื้นที่จังหวัดชลบุรี
6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกฯ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น ตลอดจนสามารถประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ]

กิจกรรมการฝึก
วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกฯ และมอบหมายภารกิจ
ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
วันที่ 15-16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. เชิญเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ประเมินความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ณ ศาลาประชาคมอ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. จัดการฝึกอบรมเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Command System : ICS) ณ ห้องประชุมชลบุรี อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันที่ 26-27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีม HAZMAT (Drill) ด้านการเก็บกู้
สารเคมีและวัตถุอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันความเสียหาย
จากอัคคีภัย ท่าเรือแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
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วั น ที่ 28-29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. จั ด การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที ม Medical (Drill)
ณ ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย ท่าเรือแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. จัดการฝึกเต็มรูปแบบ ( Full-scale Exercise : FSX) ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 331 บริเวณสี่แยกเขาไม้แก้ว ช่องทางบ่อวิน - ต่างระดับโป่ง ต�ำบลเขาไม้แก้ว อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สถานการณ์สมมุติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 บริเวณสี่แยกเขาไม้แก้ว ช่องทางบ่อวิน - ต่างระดับ
โป่ง ต�ำบลเขาไม้แก้ว อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน�้ำมันชนกับรถบรรทุกสารเคมีไวนิลอะซีเตต UN 1301 ท�ำให้รถขนส่ง
สารเคมีเสียหลักพลิกคว�่ำและชนคนที่ยืนรอรถประจ�ำทางบริเวณหน้าตลาดเขาไม้แก้ว ท�ำให้มีผู้บาดเจ็บจ�ำนวนมาก ส่วนหนึ่งสามารถเดินเองได้
บางส่วนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เหตุการณ์ดังกล่าว ท�ำให้ถังบรรจุสารเคมีหล่นและเกิดการรั่วไหล และส่งกลิ่นเหม็น โดยมีผู้บาดเจ็บ สามารถ
เดินออกมาได้ 14 คน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 11 คน
เวลา 10.10 น. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาไม้แก้ว ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชน
เวลา 10.20 น. ทีมเผชิญเหตุถึงที่เกิดเหตุ ท�ำการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ ปิดพื้นที่การจราจรตรวจสอบพบมีผู้บาดเจ็บและมีสารเคมี
รั่วไหล จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาไม้แก้ว 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�ำระล้างการปนเปื้อน (Decon)
รถดับเพลิง รถเครื่องอัดอากาศ รถดับเพลิงโฟมและเคมี หัวหน้าทีมปฏิบัติการได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น 3 ทีม คือ ทีมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ทีมกูภ้ ยั และทีมดับเพลิง ส�ำหรับทีมแพทย์พยาบาล ได้นำ� รถพยาบาลฉุกเฉิน และทีมสุขภาพจิต เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเขาไม้แก้ว มูลนิธิสว่างบริบูรณ์
ธรรมสถาน มูลนิธิสว่างประทีปศรีราชา นิธิศีลธรรมสมาคมบ้านบึง และส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอบางละมุง ทีมจราจร ได้แก่ สภ.ห้วยใหญ่
สภ.บ่อวิน และหมวดทางหลวงเขาไม้แก้ว
เวลา 10.40 น. เริ่มมีประชาชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นของสารเคมี นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาไม้แก้ว ได้สั่งการให้ตั้ง
ศูนย์รองรับผู้อพยพ ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาไม้แก้ว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกในการอพยพประชาชนไปยังศูนย์รองรับผู้อพยพ
และได้ประสานแจ้งให้สำ� นักงานพัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์จงั หวัดชลบุรี ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
บางละมุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเขาไม้แก้ว ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับผู้อพยพ
เวลา 10.50 น. นายอ�ำเภอบางละมุงถึงที่เกิดเหตุ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ
เวลา 11.05 น. สามารถระงับเหตุได้ และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทั้งหมดออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว มีผู้บาดเจ็บ จ�ำนวน 24 คน
แบ่งเป็น (1) เจ็บหนัก (สีแดง) 3 คน (2) เจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 7 คน (3) เจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) 14 คน และเสียชีวิต (สีด�ำ) 1 ราย
เวลา 11.10 น. ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี เข้าตรวจสอบสภาพแวดล้อมพื้นที่ใกล้เคียง และชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้ง
ให้คำ� แนะน�ำในการเก็บกูส้ ารเคมี และฟืน้ ฟูสภาพพืน้ ที่ หลังจากสถานการณ์ทงั้ หมดได้ยตุ ลิ ง นายอ�ำเภอบางละมุงเชิญผูเ้ กีย่ วข้องเข้าร่วมสรุปสถานการณ์
โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
เวลา 12.00 น. ปิดสถานการณ์

ประเมินผลการฝึก
ปัญหาอุปสรรค
1. การคัดเลือกพื้นที่การฝึก จังหวัดชลบุรีพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เป็นเส้นทางหลัก และมีความเสี่ยง
ในการเกิดอุบตั เิ หตุจากการขนส่งสารเคมี และวัตถุอนั ตราย และเป็นพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ที่ การฝึกครัง้ นี้
จังหวัดมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการสาธารณภัยให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ เกิดสถานการณ์ภยั สามารถประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะมีผลกระทบกับชุมชน สามารถแจ้งเตือน ด�ำเนินการอพยพ และ
การจัดการพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าที่ระดับอ�ำเภอยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดผู้ให้ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษาทางด้านเทคนิค การเผชิญเหตุสารเคมี และวัตถุอันตราย
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขาดแคลนบุคลากร และเจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามรูท้ กั ษะความช�ำนาญในการเผชิญเหตุ
สารเคมี และวัตถุอันตราย และมีอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ
ต่อการเผชิญสถานการณ์วิกฤต
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4. การจราจร ยังไม่มีการจัดระเบียบจุดจอดรถดับเพลิง รถพยาบาล ควรจัดระเบียบจุดจอดรถให้กับผู้เข้าร่วม
การฝึก รถดับเพลิง รถกู้ภัย และรถพยาบาลให้เพียงพอ การปิดกั้นจราจรควรกั้นพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งถนน และจัดท�ำทางเลี่ยง
เพื่อทดสอบระบบการจราจร
5. จังหวัดชลบุรียงั ไม่มีความพร้อมในการเผชิญเหตุสารเคมี และวัตถุอันตราย ส่วนราชการบางหน่วยไม่ทราบ
บทบาทหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน
6. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการด้านสารเคมีในพื้นที่มีไม่เพียงพอ อุปกรณ์มีจ�ำกัด ขาดแคลนชุดป้องกันสารเคมี
และอุปกรณ์ช�ำระล้าง
7. ไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ต้องพัฒนา
ด้านการจัดการข้อมูลให้มคี วามรวดเร็ว จ�ำเป็นต้องควบคุมการฝึก และท�ำทะเบียนรายชือ่ เจ้าหน้าทีเ่ ผชิญเหตุ จุดติดต่อประสานงาน
หากจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบสุขภาพทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานเผชิญเหตุสารเคมีและวัตถุอันตราย

ข้อเสนอแนะ
1. การปฏิบตั งิ านในการเผชิญเหตุสารเคมี และวัตถุอนั ตรายไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยล�ำพัง จึงเป็นการสร้าง
เครือข่าย และเป็นการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และพื้นที่ข้างเคียง
2. ผลการฝึกฯ เป็นการทดสอบความพร้อมของสรรพก�ำลังทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ห้สามารถเผชิญเหตุได้ในสถานการณ์
ที่ขาดแคลนทรัพยากร ท�ำให้ทราบถึงข้อจ�ำกัด และจะได้น�ำไปใช้ในการพัฒนาการฝึกครั้งต่อไป
3. ควรมีจดุ ปฐมพยาบาลเพือ่ รองรับเจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้าร่วมการฝึก และมีรถมูลนิธหิ รือรถพยาบาลเตรียมไว้รองรับ
ผู้ป่วย (ถ้ามี)

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
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ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
(ภัยจากอัคคีภัยในอาคาร)
ภัยจากอัคคีภัยในอาคาร รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับวาระ“ประเทศไทยปลอดภัย หรือ Safety Thailand”

โดยมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว พร้อมรับมือกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ และจากสถิติการเกิดอัคคีภัย
ในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่า การเกิดอัคคีภยั ในปัจจุบนั มีแนวโน้มเพิม่ ความถีแ่ ละความรุนแรงมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง นับตัง้ แต่
เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 มีผู้เสียชีวิต 188 ราย เหตุการณ์
เพลิงไหม้โรงแรมรอยัลจอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2540 มีผู้เสียชีวิต 91 ราย อาคารเสียหาย
เกือบทั้งหมด เหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีผู้เสียชีวิต 66 ราย
และเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ ส�ำนักงานใหญ่ เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร เมือ่ คืนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
เป็นอาคารต้นแบบอัจฉริยะขนาดใหญ่พิเศษที่ทันสมัยสูง 37 ชั้น มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นต้น
ในปี 2559 กระทรวงมหาดไทย ได้มนี โยบายให้ทกุ จังหวัดบูรณาการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนด�ำเนินการ
3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
ปรับปรุงแนวทางการวางผังเมือง/ควบคุมมาตรฐานการออกแบบอาคาร โดยเฉพาะอาคารสูง และอาคาร
ขนาดใหญ่พเิ ศษให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด ตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร และอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต ควบคุมการใช้อาคาร โดยต้องท�ำการตรวจสอบอาคารทุกปีและตรวจสอบใหญ่ ทุก 5 ปี
2. ด้านการลดความเสี่ยงและป้องกันอัคคีภัย
ให้หน่วยงานประเมินเพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยงอัคคีภัย ความรุนแรงของอัคคีภัย ขีดความสามารถ
ในการรับมือพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย ฯลฯ จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยของอ�ำเภอ/หน่วยงาน/ท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในรูปแบบ“ประชารัฐ” เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์และยานพาหนะ
ให้พร้อมใช้ปฏิบตั งิ านอยูเ่ สมอ จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาอัคคีภยั เป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมออย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ จัดกิจกรรม
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน มีจิตส�ำนึกความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Safety Mind)
3. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการอัคคีภัย
สร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานราชการ และหน่วยงานด้านวิชาการในพื้นที่จัดท�ำสรุป
บทเรียนการเกิดอัคคีภัยครั้งส�ำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (Lesson Learnt) เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ส�ำหรับการบริหารจัดการอัคคีภัย
ในอนาคต เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ได้ตระหนักถึงปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่ และเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานในการถวายความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุภยั พิบตั ิ จึงได้รว่ มกับกองทัพ
ภาคที่ 1 โดยมณฑลทหารบกที่ 19 ก�ำหนดจัดการฝึกทบทวนแนวทางการถวายความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของจังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อฝึกทบทวนแนวทางการถวายความปลอดภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย
พ.ศ. 2557 และทบทวนแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมการฝึก
1. การประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานฝึกซ้อมแผนฯ ครัง้ ที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถนุ ายน 2559 เวลา
13.30 น. ณ โรงแรมเดอะเวโล แอนด์ปั๊มแทรค อ�ำเภออรัญประเทศ 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�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สถานการณสมมุติ

จ�ำลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่ประทับ โรงแรมเดอะเวโล (อาคารขนาดใหญ่) ขณะทรงอยู่ระหว่าง
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจในอ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยท�ำการฝึกทบทวนแนวทางปฏิบัติการถวายความปลอดภัยให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูง ขณะเกิดเพลิงไหม้อาคารชั้น 3 ของโรงแรม
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ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
(การฝึกป้องกันและระงับเหตุการณ์จลาจลภายในเรือนจ�ำจังหวัดยโสธร)
การฝึกป้องกันและระงับเหตุการณ์จลาจลภายในเรือนจ�ำจังหวัดยโสธร ปัจจุบนั สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ

การเมือง และการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ ท�ำให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ต้องรับภาระในการควบคุมผูต้ อ้ งขังเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ เรือนจ�ำ/
ทัณฑสถานต่างๆ ได้มีการปรับปรุงระบบและมาตรฐานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ให้มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อป้องกันผู้ต้องขังแหกหักหลบหนีเรือนจ�ำ และก่อความไม่สงบ
เรือนจ�ำจังหวัดยโสธร ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,100 คน อยู่ในความควบคุมดูแลทั้งชายและหญิงและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและระงับเหตุการณ์จลาจลภายใน
เรือนจ�ำจังหวัดยโสธร ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรจึงได้จัดท�ำโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดยโสธร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนการป้องกันและระงับเหตุการณ์จลาจลภายในเรือนจ�ำ
จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2558 ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อม และพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยโสธร
ในการบูรณาการหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานพลเรือน กรมทหารราบที่ 16 สถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา และมูลนิธิต่าง ๆ ในจังหวัดยโสธร
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการจราจลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ
3. เพื่อทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และเกิดบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน มูลนิธิต่าง ๆ ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย ให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการ และการประสานการปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุการณ์ขึ้น
4. เพื่อทดสอบระบบสื่อสาร ในการประสานงานและสั่งการ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรในการจัดการ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรือนจ�ำ

กิจกรรมการฝึก
1. การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเรือนจ�ำจังหวัดยโสธร เรือนจ�ำจังหวัดยโสธร
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2. การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ภายในบริเวณเรือนจ�ำจังหวัดยโสธร

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

สถานการณ์สมมุติ

เวลาประมาณ 15.30 น. ของวันท�ำการปกติ ภายในบริเวณโรงเลี้ยงอบรมเรือนจ�ำจังหวัดยโสธร ขณะที่เจ้าหน้าที่ก�ำลังปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในบริเวณโรงเลี้ยงอบรม ซึ่งเวลาขณะนั้นเป็นเวลาที่ผู้ต้องขังเข้าแถวรับประทานอาหาร มีกลุ่มผู้ต้องขัง จ�ำนวน 50 คน ได้ร่วมกันก่อความวุ่นวาย
ก่อการจลาจลภายในแดนโรงเลี้ยงอบรม ส่งเสียงตะโกน และท�ำลายสิ่งของทางราชการ ภายในแดนโรงเลี้ยงอบรม ซึ่งผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว
ได้เรียกร้องขอพบผู้บัญชาการเรือนจ�ำฯ เพื่อยื่นข้อเสนอให้เรือนจ�ำด�ำเนินการแก้ไขในเรื่องที่ต้องการ และสวัสดิการต่าง ๆ ของเรือนจ�ำ
ข้อ 1 ให้ย้ายหัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ เจ้าหน้าที่สูทกรรม และพยาบาลเรือนจ�ำฯ ภายใน 24 ชั่วโมง และให้แก้ไขปัญหาผู้ต้องขังอยู่กัน
แออัด ที่นอนไม่เพียงพอ น�้ำดื่มและน�้ำใช้ไม่สะอาด มีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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ข้อ 2 ให้ปรับปรุงรสชาติอาหาร และคุณภาพอาหารที่จัดเลี้ยงให้แก่ผู้ต้องขังให้ดีขึ้น
ข้อ 3 ให้แก้ไขเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง
ข้อ 4 ให้เจ้าหน้าที่ลดความเข้มงวดของระเบียบวินัย
ผู้ก่อเหตุ จ�ำนวน 50 คน มีอาวุธไม้ขนาดพอเหมาะมือ และเหล็กแหลมเป็นอาวุธ ต่อมาเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีท่าทีจะ
ตกลงกันได้ เจ้าหน้าที่โรงเลี้ยงอบรมเห็นเหตุการณ์ จึงพยายามควบคุมสถานการณ์ แต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จึงได้วิทยุ
แจ้งให้หวั หน้าฝ่ายควบคุมฯ และหัวหน้างานควบคุม ทราบ และในขณะเดียวกันเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีส่ ทู กรรม และเจ้าหน้าทีร่ า้ นสงเคราะห์ผตู้ อ้ ง
ขังได้มาสมทบ และกันผู้ต้องขังที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากโรงเลี้ยง ให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าเรือนนอนทั้งหมด และปิดล็อคแดนเรือนนอน
จากนั้นหัวหน้างานควบคุมหมุนสัญญาณแจ้งเหตุ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ ได้วทิ ยุแจ้งระดมอัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ กล้เคียง เพือ่ เข้าเจรจา และควบคุมสถานการณ์ในเบือ้ งต้น
แต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ หัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ จึงแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้บัญชาการเรือนจ�ำฯ ทราบ
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำฯ ทราบจากการรายงาน จึงรีบเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของ
เรือนจ�ำ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เมื่อผู้บัญชาการเรือนจ�ำฯ ตรวจเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว จึงได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมสั่งการ
ให้หวั หน้าฝ่ายทุกฝ่ายประชุมหารือโดยด่วน ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าทีป่ ระเมินสถานการณ์แล้ว ผูต้ อ้ งขังกลุม่ ดังกล่าวมีเพียงอาวุธไม้ และเหล็กแหลม
เป็นอาวุธ อีกทั้งทราบรายชื่อผู้ต้องขังที่ก่อเหตุทั้งหมด จึงลงมติเห็นควรให้ชุดปฏิบัติการพิเศษของเรือนจ�ำฯ เข้าระงับเหตุเพื่อควบคุมสถานการณ์
เจ้าหน้าทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารพิเศษของเรือนจ�ำฯ ได้รบั ค�ำสัง่ ให้เข้าระงับเหตุฯ พร้อมยุทโธปกรณ์ตา่ ง ๆ และได้แบ่งก�ำลังออกเป็น 2 ชุด พร้อม
เข้าระงับเหตุฯ เจ้าหน้าทีช่ ดุ ที่ 1 และชุดที่ 2 เคลือ่ นก�ำลังเข้าไปในพืน้ ทีภ่ ายในเรือนจ�ำฯ และปิดล้อมพืน้ ทีบ่ ริเวณแดนโรงเลีย้ งอบรม เมือ่ หัวหน้าชุดให้
สัญญาณ จึงเปิดฉากเข้าจู่โจมระงับเหตุร้ายฯ และสั่งให้ผู้ก่อเหตุวางอาวุธ และนอนคว�่ำหน้าลงกับพื้น ผู้ก่อเหตุ จ�ำนวน 25 คน ได้ยอมวางอาวุธ และ
นอนคว�่ำหน้าลงกับพื้นท�ำตามค�ำสั่ง แต่ผู้ก่อเหตุที่เหลืออีก จ�ำนวน 25 คน ไม่ยอมท�ำตามค�ำสั่งและขัดขืน โดยขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษของเรือนจ�ำฯ จึงเข้าปะทะระงับเหตุ และสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ภายหลังเหตุการณ์สงบ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ควบคุมตัวผูต้ อ้ งขัง
ที่ก่อการจลาจล จ�ำนวน 50 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส จ�ำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่ได้น�ำส่งโรงพยาบาล จากนั้นได้น�ำตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือมา
ที่ฝ่ายควบคุมฯ และใส่เครื่องพันธนาการ เพื่อให้ผู้บัญชาการเรือนจ�ำฯ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายควบคุมฯ สอบปากค�ำ และตั้งคณะกรรมการสอบต่อไป

ประเมินผลการฝึก
1. ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การปฏิบัติการในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจ�ำ ระหว่างฝ่ายต�ำรวจ และทหารที่เข้าควบคุมผู้ต้องขัง
มีเหตุรุนแรง เนื่องจากผู้แสดงใช้ก�ำลังขัดขืน เพื่อให้สถานการณ์เสมือนจริง
3. การสนับสนุนเจ้าหน้าทีจ่ ากกองพิสจู น์หลักฐานมีความล่าช้า เนือ่ งจากผูป้ ระสานสือ่ สารไม่เข้าใจกัน ท�ำให้
กองพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า

ปัญหาและอุปสรรค
1. การเข้าปฏิบัติการภายในเรือนจ�ำมีความล่าช้า เนื่องจากข้อจ�ำกัดของกฎระเบียบ
2. การใช้อปุ กรณ์ในการดับเพลิงไม่สะดวก เนือ่ งจากพืน้ ทีภ่ ายในคับแคบ หากเกิดเหตุการณ์ขนึ้ จริงการควบคุม
เพลิงจะมีความล่าช้า อาจท�ำให้เกิดความสูญเสียกับอาคารได้มาก
3. จ�ำนวนผู้ต้องขังมีจ�ำนวนมาก หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง อาจจะมีผู้ต้องขังเข้าร่วมก่อการจราจลมากกว่าที่
คัดเลือกมาร่วมในการฝึก

ข้อเสนอแนะ
1. ในการฝึกฯ ครั้งต่อไป อยากให้ก�ำหนดระยะเวลาการเตรียมแผนการฝึกฯ เนื่องจากภารกิจของจังหวัด
มีมาก กว่าจะสามารถก�ำหนดเวลาการประชุมผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ บางครัง้ ต้องเลือ่ นการประชุม
และเลื่อนวันจัดการฝึกฯ ออกไป
2. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�ำเภอ ควรเพิ่มงบประมาณด�ำเนินการ เนื่องจากอ�ำเภอ
ไม่มีงบประมาณในการจัดการฝึก และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
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ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ภัยอัคคีภัย)
ภัยอัคคีภยั เป็นสาธารณภัยประเภทหนึง่ ทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา และสามารถเผาผลาญทรัพย์สนิ ให้วอดวาย

ได้ในชั่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งสาเหตุ
การเกิดอัคคีภยั ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือความพลัง้ เผลอ สถานทีเ่ กิดอัคคีภยั มักเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
และชุมชนที่หนาแน่น หรือมีความแออัดของประชาชน อาคารสูง ศูนย์การค้า และโรงมหรสพ ซึ่งสถานที่เหล่านี้มักจะมีการใช้
ไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนที่เอื้อต่อการเกิดอัคคีภัย
จังหวัดเลยได้จดั ท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย พ.ศ. 2559 ได้ระบุถงึ การป้องกันและบรรเทา
ภัยจากอัคคีภัย ประกอบด้วยองค์กรหลัก และองค์กรสนับสนุนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย ซึ่งองค์กร
หลัก ได้แก่ กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และส่วนราชการทุกกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ
ในเขตพื้นที่ มีหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมให้การสนับสนุนตามอ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
โดยมีองค์กรเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุนตามที่ได้รับร้องขอ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ตามแนวทางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และเสริมสร้างความพร้อมและ
มาตรการในการปฏิบัติร่วมกันเมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐ
จึงได้จัดท�ำโครงการฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มูลนิธ/ิ สมาคม องค์กรอิสระ และภาคเอกชน หน่วยงานหลัก
10 หน่วยงาน และหน่วยงานร่วม 5 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกประมาณ 250 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ในการบูรณาการหน่วยงาน
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย
2. เพือ่ ทดสอบแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภยั ในสถานศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย) จังหวัดเลย
ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในหลักการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และสามารถด�ำเนินการตามแผนฯ ได้อย่าง
มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
3. เตรียมความพร้อมในการปกป้องและคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
4. เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเครือข่ายในการป้องกัน
และบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินจากอัคคีภัยในสถานศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย) ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ (ร่วม) ในพื้นที่และการประสานการปฏิบัติ

กิจกรรมการฝึก
1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้แก่ประชาชน นักเรียน และผู้ประกอบการร้านค้าในสถาน
ศึกษา ในวันที่ 25 มกราคม 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ต�ำบลกุดป่อง อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
2. การฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
3. การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Drill) ในวันที่ 29 มกราคม 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ต�ำบลกุดป่อง อ�ำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย

ประเมินผลการฝึก
1. ด้านการบัญชาการเหตุการณ์และการสั่งการ การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเลยอยู่ห่างจาก
จุดเกิดเหตุอัคคีภัย ประมาณ 200 เมตร การสั่งการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที และหน่วยงานที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยมีการรายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้
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2. ด้ า นการสื่ อ สาร ใช้ วิ ท ยุ สื่ อ สารคลื่ น ความถี่ ก ลางในการประสานสั่ ง การระดั บ หั ว หน้ า หน่ ว ย และ
ใช้คลื่นความถี่รองในการประสานการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก
3. ด้านการประสานงานและการเผชิญเหตุ มีการลงทะเบียนรายงานตัว/สังกัดหน่วยงานและยานพาหนะ/
อุปกรณ์ เพื่อจัดล�ำดับหน่วยงานที่เข้าเผชิญเหตุกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (นักศึกษา) ตามสถานการณ์ ท�ำให้การช่วยเหลือ
และการดับไฟได้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน/เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยมีความพร้อมใช้ในการเผชิญเหตุ ท�ำให้เกิด
ความคล่องตัวในการเข้าระงับเหตุ
4. ด้านการปฏิบัติการทางการแพทย์ เมื่อเกิดเหตุการณ์มีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินแก่
โรงพยาบาลที่ใกล้สถานที่เกิดเหตุทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ/โรงพยาบาลเอกชน และมูลนิธิกู้ภัยในจังหวัดเลยได้อย่างรวดเร็ว
การปฐมพยาบาลและการคัดกรองผู้ประสบเหตุ มีการจัดพื้นที่คัดแยกผู้บาดเจ็บน้อย/ผู้บาดเจ็บมาก และผู้เสียชีวิตร่วมกับ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ มีการจัดการจารจรส่งผูบ้ าดเจ็บไปโรงพยาบาล โดยต�ำรวจร่วมกับ อปพร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งพืน้ ที่
5. ด้านการแถลงข่าวและการประชาสัมพันธ์ ก่อนการฝึกฯ มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าหนึ่งวันเพื่อให้
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ข้าใจขัน้ ตอนปฏิบตั ิ ไม่ตอ้ งตืน่ ตระหนก โดยประชาสัมพันธ์ผา่ นรถกระจายเสียง เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
วิทยุประชาสัมพันธ์ และมีการจัดสถานที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

อบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัย

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการฝึกบนโต๊ะ
(Table Top Exercise) วันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
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ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง (ภัยทางน�้ำ)
ภัยทางน�ำ้ จังหวัดระนอง โดยส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ร่วมกับเทศบาลต�ำบลปากน�ำ้

ท่าเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ก�ำหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้ำ
ในพื้นที่จังหวัดระนอง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยท�ำการฝึกบนโต๊ะ (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�ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ/องค์กรอิสระ และภาคประชาชน จ�ำนวน
34 หน่วยงาน มีผเู้ ข้าร่วมการฝึก ประมาณ 350 คน มีการประชุมหารือ เพือ่ การจัดท�ำแผนการติดต่อสือ่ สาร แผนจัดการทรัพยากร
การประสานและสั่งการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระนอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการควบคุม สั่งการ การบัญชาการเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุของผู้อ�ำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ
2. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ มีความรู้ ทักษะในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน�้ำ
3. เพื่อการบูรณาการ การบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้ำให้หน่วยงานในพื้นที่มีความพร้อม
สถานการณ์จ�ำลอง : 09.30 น. เรือโดยสารท่องเที่ยวบรรทุกผู้โดยสาร จ�ำนวน 10 คน ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือด่านศุลกากร

ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองระนอง มุ่งหน้าสู่เกาะสอง ประเทศเมียนม่า ได้ประสบอุบัติเหตุชนกับเรือโดยสารบรรทุกผู้โดยสาร 20 คน ที่เดินทาง
กลับจากเกาะสอง สาเหตุจากคลื่นลมแรง และเกิดเพลิงไหม้ที่ห้องเครื่อง เจ้าหน้าที่ประจ�ำเรือได้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอยู่บนเรือแต่ไม่สามารถดับได้
เพลิงไหม้ขยายลุกลามไปพื้นที่ส่วนอื่นของเรืออย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้วิทยุขอความช่วยเหลือยังหน่วยงานต่าง ๆ 191/เทศบาล
ต�ำบลปากน�ำ้ ท่าเรือ/สถานีตำ� รวจภูธรปากน�ำ้ /ศูนย์นเรนทร 1669/หน่วยปราบปรามศุลกากรระนอง/ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเล ไทยเมียนมา ในเบื้องต้นเทศบาลต�ำบลปากน�้ำท่าเรือได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ต�ำบลปากน�้ำท่าเรือ มีนายกเทศมนตรีต�ำบลปากน�้ำท่าเรือ
เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ ผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ ได้สงั่ การให้ทมี กูภ้ ยั ของเทศบาลฯ ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน จัดการจราจรโดยต�ำรวจภูธรปากน�ำ้
และแจ้งเทศบาลต�ำบลปากน�ำ้ เพือ่ ขอรับการสนับสนุนเรือดับเพลิง 1 ล�ำ และรายงานไปยังนายอ�ำเภอเมืองระนองเพือ่ ขอรับการสนับสนุนชุดกูภ้ ยั ทางน�ำ้
09.45 น. เนือ่ งจากสถานการณ์เพลิงไหม้บนเรือโดยสารได้ทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ยังไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ ยังมีผปู้ ระสบภัยทางน�ำ้
ซึง่ ต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน จึงได้ยกระดับเป็นศูนย์บญ
ั ชาการณ์เหตุการณ์อำ� เภอ ต่อมาทีมกูภ้ ยั ทางน�ำ้ จากมูลนิธริ ะนองสงเคราะห์/เทศบาล
ต�ำบลปากน�้ำ/ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง/ต�ำรวจน�้ำ/ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเล ไทย-เมียนมา/ด่านศุลกากร/อุทยานแห่ง
ชาติ ล�ำน�้ำกระบุรีและศูนย์ อปพร.อบต.บางแก้ว ได้เข้ารายงานตัวต่อผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีการคัดแยกผู้บาดเจ็บ
(บาดเจ็บเล็กน้อย 10 คน บาดเจ็บปานกลาง 12 คน บาดเจ็บหนัก 5 คน และเสียชีวิต 1 ราย) การปฐมพยาบาลและการน�ำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ต่าง ๆ จากทีม EMS โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลกระบุรี ละอุ่น กะเปอร์ และสุขส�ำราญ เมื่อนายอ�ำเภอมาถึง ณ ที่เกิดเหตุ ผู้อ�ำนวยการ
ท้องถิน่ ได้เข้ารายงานสถานการณ์ และสรุปภารกิจต่อผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอ (นายอ�ำเภอเมืองระนอง) ซึง่ จากข้อมูลการตรวจสอบรายชือ่ พบผูส้ ญ
ู หาย 2 คน
10.35 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์) ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ มีการจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ส่วนหน้า จังหวัดระนอง มีการยกระดับภัยเป็นภัยระดับ 2 นายอ�ำเภอเมืองระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดระนอง ได้เข้ารายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือในเบือ้ งต้น จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ผูบ้ าดเจ็บ และผูส้ ญ
ู หาย ต่อผูอ้ ำ� นวยการ
จังหวัดเพื่ออ�ำนวยการสั่งการ ผู้อ�ำนวยการจังหวัดได้ขอก�ำลังชุดประดาน�้ำจากมูลนิธิระนองสงเคราะห์ จ�ำนวน 6 คน เข้าท�ำการค้นหาผู้สูญหาย
จนเจอ หน่วยสืบสวนปราบปรามศุลกากรระนองและต�ำรวจน�ำ้ ลากเรือทีเ่ สียหายกลับเข้าฝัง่ หลังจากนัน้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้แถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน
12.00 น. สถานการณ์ได้คลี่คลายลงไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองจึงสั่งยุติการฝึก

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

82

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

การประเมินผลการฝึก
1. ด้านการบัญชาการเหตุการณ์และการสั่งการ
1.1 การตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดระนองอยูห่ า่ งจากจุดเกิดอุบตั เิ หตุทางน�ำ้ ซึง่ มีเรือสปีดโบ๊ทชนกับ
เรือโดยสารประมาณ 200 เมตร มองเห็นเหตุการณ์ไม่ชัดเจน ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการสั่งการแก้ไขสถานการณ์ได้
1.2 หน่วยงานที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังขาดการรายงานสถานการณ์ ข้อเท็จจริง
ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการสั่งการและการแก้ไขปัญหา
1.3 เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุขนาดใหญ่ควรจะมีการประสานงานขอความช่วยเหลือในการกู้ชีพกู้ภัยไปยัง
จังหวัดข้างเคียง เช่น จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ
2. ด้านการสื่อสาร (Communication)
2.1 การสือ่ สารโดยใช้วทิ ยุสอื่ สารคลืน่ ความถีก่ ลาง ซึง่ จะมีเสียงรบกวนตลอดเนือ่ งจากมีผใู้ ช้เป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้การสื่อสารและการสั่งการได้ไม่มีเท่าที่ควร ควรจัดหาหูฟังด้วยเพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน
2.2 จัดให้มีคลื่นวิทยุ 2 คลื่นความถี่ โดยแบ่งเป็นคลื่นความถี่ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ และคลื่นความถี่
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งการใช้คลื่นความถี่เดียวท�ำให้เกิดความสับสน จึงควรปรับคลื่นความถี่ให้เหมาะสม
3. ด้านการประสานงานและการเผชิญเหตุ
3.1 การจัดล�ำดับหน่วยงานกูภ้ ยั เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุทางน�ำ้ ยังขาดการประสานงานทีด่ ี มีความ
สับสน ท�ำให้การเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการดับไฟบนเรือท�ำได้ล่าช้า ควรมอบหมายบุคคลในการประสานงาน
และจัดล�ำดับหน่วยงานเข้าเผชิญเหตุด้วย
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย เช่น เรือกู้ภัย และเรือดับเพลิงที่หน่วยงานใช้ในการเผชิญเหตุมีขนาดเล็ก
และค่อนข้างเก่า ท�ำให้การปฏิบัติงานยังขาดความคล่องตัวและขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3.3 ควรจัดหาบอร์ดแสดงรายชื่อผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และควรแยกผู้บาดเจ็บที่ได้รับการช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
4. ด้านการปฏิบัติการทางการแพทย์
4.1 เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน�้ำขึ้น มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่โรงพยาบาล จังหวัด/อ�ำเภอ มูลนิธิกู้ภัยระนอง
สงเคราะห์ ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน จัดเจ้าหน้าที่และรถพยาบาล รถกู้ภัยเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
4.2 ขัน้ ตอนการปฐมพยาบาลและการคัดกรองผูป้ ระสบเหตุ การส่งผูบ้ าดเจ็บไปโรงพยาบาลท�ำได้ดี แต่ควร
เพิ่มบอร์ดบันทึกรายชื่อผู้ประสบภัยและสถานพยาบาลที่ส่งต่อ เพื่อประสานงานกับญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง
4.3 การเข้า – ออก ของรถพยาบาลและรถยนต์กภู้ ยั ท�ำได้ลำ� บาก เนือ่ งจากสถานทีเ่ กิดเหตุคบั แคบมีพน้ื ที่
จ�ำกัด ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจัดระบบการจราจร
5. ด้านการแถล่งข่าวและการประชาสัมพันธ์
5.1 มีการประชาสัมพันธ์การฝึกฯ ท�ำให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ ทีท่ ราบในรูปของแผ่นป้ายไวนิล
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุประชาสัมพันธ์ ทั้งในระยะก่อนการฝึกและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นการฝึกฯ
5.2 มีการแจกโปสเตอร์ และเอกสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะน�ำความรูภ้ ยั พิบตั ติ า่ ง ๆ
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ
5.3 มีการจัดสถานที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง และนายกเทศมนตรีต�ำบลปากน�้ำ
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ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา (อัคคีภัยและการก่อการร้าย)
อัคคีภยั ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลยะลา
สถานีต�ำรวจภูธรเมืองยะลา หน่วยเฉพาะกิจยะลา 16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรียน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ด้านการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน (อัคคีภัยและการก่อการร้าย) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันและเข้าระงับเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในสถานที่ราชการ
และถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อซักซ้อมบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การประสานการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี
ความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
3. เพื่อทดสอบการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ภัย การ
สื่อสาร และทรัพยากรอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย
4. เพื่อซักซ้อมการอพยพ การให้ความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ
ออกจากพื้นที่ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการฝึก

1. การฝึกเชิงอภิปราย โดยการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559
ณ ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ�ำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2. การฝึกแบบปฏิบัติการ โดยการฝึกปฏิบัติ (Drill) ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์อ�ำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ�ำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
สถานการณ์สมมุติ

เมื่อเวลา 09.00 น. เกิดเหตุลอบวางระเบิดเพลิงบริเวณทางลงบันไดชั้นล่างของอาคารศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งเป็นทางขึ้นลงได้ทางเดียว ส่งผลให้ผู้ที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ ได้รับบาดเจ็บสาหัส จ�ำนวน 2 คน บาดเจ็บเล็กน้อย จ�ำนวน 3 คน .เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานอยู่ในอาคารส่วนใหญ่ได้อพยพออกจากอาคารดังกล่าวทันที แต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่อีก 3 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในอาคารชั้นที่ 2 ไม่สามารถอพยพหนี
ลงมาได้ เนื่องจากเพลิงได้ลุกลามไหม้บริเวณบันไดทางลง
เวลา 09.10 น. เจ้าหน้าที่ รปภ. ศอ.บต. น�ำถังดับเพลิงเคมีแห้งเข้าระงับเหตุเบื้องต้น แต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ เนื่องจากเพลิง
ได้ลกุ ลามไปยังพืน้ ทีอ่ ย่างรวดเร็ว จึงแจ้งสายด่วน ศอ.บต. 1880 ผูบ้ งั คับบัญชาประเมินสถานการณ์แล้ว เห็นว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ประกอบกับ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดค้างในอาคาร จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุไปยังต�ำรวจ เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ
เวลา 09.25 น. เกิดเหตุลอบวางระเบิดเพลิงบริเวณตู้ ATM หน้า ศอ.บต. ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณจุดเกิดเหตุทันที จ�ำนวน
5 คน ขณะเดียวกันแรงระเบิดท�ำให้เกิดเปลวไฟวาบไปยังบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อาคาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอาคาร
ดังกล่าว ได้อพยพออกจากอาคารแต่ยังมีผู้ติดค้างอยู่ในอาคารจ�ำนวน 6 คน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและหมดสติ จ�ำนวน 3 คน และติดค้างอยู่บริเวณ
ชั้น 4 ไม่สามารถลงมาได้อีก จ�ำนวน 3 คน
เวลา 09.30 น. หน่วยดับเพลิง หน่วยพยาบาล และมูลนิธิอาสาสมัคร เข้าปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและติดค้างภายใน
อาคาร พร้อมทั้งการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ และขอรับสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากศูนย์ปฏิบัติการ
ต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นบิน เพื่อกดดันผู้ก่อเหตุ และสอดส่องบริเวณ ศอ.บต. และบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ�้ำ
เวลา 09.45 น. เกิดเหตุจกั รยานยนต์บอมบริเวณถนนฝัง่ ตรงข้าม ศอ.บต. ส่งผลให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส 1 คน และเสียชีวติ 1 ราย
เวลา 09.55 น. หน่วยดับเพลิง หน่วยพยาบาล และมูลนิธิ อาสาสมัคร เข้าปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยมีการคัดแยก
ผู้บาดเจ็บ (เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัส 3 คน และบาดเจ็บเล็กน้อยและหมดสติ 6 คน) การปฐมพยาบาลและการน�ำผู้บาดเจ็บส่งไปยังโรงพยาบาล
ยะลา จากทีม EMS ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยะลา หัวหน้าส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ได้รายงานสถานการณ์จ�ำนวนความเสียหาย จ�ำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ติดค้างอยู่ในอาคาร
และการให้ความช่วยเหลือต่อผู้อ�ำนวยการจังหวัด
เวลา 10.00 น. ยุติสถานการณ์

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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การประเมินผลการฝึก
1. ด้านการกู้ชีพกู้ภัย ควรมีการจัดล�ำดับหน่วยกู้ภัยในการเข้ารับผู้บาดเจ็บ แต่ยังขาดการติดต่อในการ
ประสานงานที่ดีมีความสับสน และไม่มีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
2. ด้านการแพทย์ฉกุ เฉิน เมือ่ เกิดสถานการณ์ขนึ้ มีการแจ้งเหตุไปยังหน่วยพยาบาล 1669 (โรงพยาบาลยะลา)
และจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาล รถกู้ภัยเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว น�ำเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและน�ำส่ง
โรงพยาบาลตามขั้นตอนและรวดเร็ว แต่ยังขาดเจ้าหน้าที่ในการซักประวัติผู้บาดเจ็บ และสิทธิการรักษาและสถานพยาบาลที่จะ
ส่งต่อ ส่วนของรถพยาบาลและรถกู้ภัย เข้า-ออก ไม่สะดวกเนื่องจากบริเวณภายในและทางเข้าออกคับแคบส่งผลให้มีอุปสรรค
ในการเข้ารับผู้บาดเจ็บ
3. ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ยั ง ขาดความเข้ า ใจในเรื่ อ งโครงสร้ า ง อ� ำ นาจหน้ า ที่
การบัญชาการสั่งการ และการมอบอ�ำนาจ ยังไม่มีการก�ำหนดรูปแบบการท�ำงานที่ชัดเจนตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับยังมีส่วนร่วมน้อยและยังขาดความเข้าใจในระบบบัญชาการเหตุการณ์ ส่วนของอุปกรณ์
ป้องกันต้นเองของเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่เพียงพอ เช่น ชุดป้องกันเพลิงและสารเคมี ชุด SCBA

สิ่งที่จะน�ำไปพัฒนาการฝึกในครั้งต่อไป
เหตุการณ์

1. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์และผู้ปฏิบัติในทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจระบบบัญชาการ

2. พัฒนาและปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน ศอ.บต. และแนวทางปฏิบัติในการ
เฝ้าระวังและข้อสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุที่สื่อว่าจะเกิดการก่อการร้ายขึ้นในพื้นที่
3. ก�ำหนดให้ทุกหน่วยที่มีบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานมาก และมีเส้นทางคมนาคมภายใน ต้องมีแผนเส้นทาง
จราจรภายในหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�ำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 โดยจั ด ให้ มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และ
ยานพาหนะ ส�ำหรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
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3. การจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขาระดับอ�ำเภอ โดยอาจ

พิจารณาการฝึกอ�ำเภอมากกว่า 1 อ�ำเภอ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม การฝึกควรประกอบด้วยหน่วยงานภายใน
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมการฝึก เช่น การประชุม
ออกแบบการฝึก การบรรยายให้ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (workshop) หรือการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX)
การจัดท�ำปฏิทินการฝึก และการรายงานสรุปผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับอ�ำเภอ และระดับท้องถิ่น ให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา สนับสนุนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับอ�ำเภอ ของอ�ำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจกับอ�ำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ

กราฟวงกลมแสดงข้อมูลร้อยละของประเภทภัยในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัด สาขา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วย : ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

6.67

ภัยคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุทางถนน

13.33

ภัยไฟป่าและหมอกควัน ด�ำเนินการ
40

อัคคีภัย หรืออัคคีภัยในอาคารสูง
ภัยแล้ง

20

20

ประเภทภัย

ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา

1. อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (12 แห่ง) - สนง.ปภ.จ.ล�ำปาง 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

ร้อยละ
40
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ประเภทภัย

ส�ำนักงาน ปภ.จังหวัด สาขา

- สนง.ปภ.จ.ล�ำปาง สาขาเถิน
- สนง.ปภ.จ.กาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์
- สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
- สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น สาขาพล
- สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
- สนง.ปภ.จ.นครสวรรค์ สาขาตากฟ้า
3. ภัยไฟป่าและหมอกควัน ด�ำเนินการ (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
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
5. ภัยแล้ง (2 แห่ง)
- สนง.ปภ.จ.นครราชสีมา สาขาชุมพวง
- สนง.ปภ.จ.นครราชสีมา สาขาปากช่อง
2. ภัยจากคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุทางถนน
(6 แห่ง)

ร้อยละ
20

20

13.33

6.67

หนังสือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาคัดเลือกตัวอย่าง
สรุปผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด สาขา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 5 สาขา
โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายตามประเภทภัย และกระจายตามภาค ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา สามารถน�ำไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดการฝึกฯ และตัวอย่างการจัดท�ำรายงานสรุปผลการฝึกฯ ได้ต่อไป
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ได้จดั ท�ำโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยก�ำหนดรูปแบบการฝึกฯ เป็นการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ให้ความรูแ้ ละสร้างการมีสว่ นร่วมในการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับอ�ำเภอ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงภัย และสภาพความจ�ำเป็นของพื้นที่
การออกแบบก�ำหนดแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�ำเภอ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacise : TTX) และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในแต่ละอ�ำเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ทั้ง 7 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอโนนศิลา อ�ำเภอแวงใหญ่
อ�ำเภอแวงน้อย อ�ำเภอบ้านไผ่ อ�ำเภอเปือยน้อย อ�ำเภอพล และ อ�ำเภอหนองสองห้อง โดยก�ำหนดให้ผู้เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ รับทราบนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรอบการด�ำเนินงาน พร้อมเรียนรู้และ
ท�ำความเข้าใจในวิธกี ารและขัน้ ตอนการจัดการฝึกฯ และมอบหมายผูเ้ ข้าร่วมการฝึกฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบการจัดการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั
ยประจ�่ รำั บหน่ผิวดยงาน
ทั้งนี้ หน่ว ยงำนที
ชอบก ำหนดแนวทำง และรูปแบบกำรฝึ ก ฯ ได้ ขอควำมเห็ นชอบ

แนวทำงกำรฝึกฯ จำกผูจุด้บประสงค์
ังคับบัญชำฯ ก่อนกำรประชุม ฯ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และสำมำรถ
1. เพื่อการเตรียมพร้อม และวางแนวทางจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ประสบการณ์
นำไปใช้ประโยชน์
ไ
ด้
จ
ริ
ง
ในกำรป้
งกันและบรรเทำสำธำรณภั
้นที่ บบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการฝึกที่ผ่านมา เป็นอแนวทางในการก�
ำหนดรูปแบบการฝึยกในพื
ให้เหมาะสมกั
2. น�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยอ้างอิงจากสภาพปัญหาอุปสรรค ข้อจ�ำกัด และข้อสังเกต ที่พบ
จากการฝึก เพื่อใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดแนวทางการฝึกคราวต่อไป

1.อาเภอโนนศิลา วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.

1. อ�ำเภอโนนศิลา

- นายสุพจน์ วงษ์ววิ ฒ
ั น์ นายอ�ำเภอโนนศิลา เป็นประธานการประชุม กล่าวให้โอวาท พร้อมทัง้ เป็นวิทยากร
บรรยายพิ
เศษ “การป้
นและบรรเทาสาธารณภั
ยอ�ำเภอ” อ�ำเภอโนนศิ
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม
2559มเวลา
- นำยสุ
พจน์องกัวงษ์
วิวัฒน์ นำยอำเภอโนนศิ
ลำ เป็ลนา ประธำนในกำรเปิ
ดประชุ
กล่13.30
ำวให้น.
- นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย
โอวำท พร้อมทั
เป็นวิชทัย ยำกรบรรยำยพิ
“กำรป้
งกันและบรรเทำสำธำรณภั
ยอำเภอ”
ลา
ให้น้งายอภิ
จ�ำปานิล หัวหน้าส�เำศษ
นักงานป้
องกันอและบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัดขอนแก่
น สาขาพลอาเภอโนนศิ
เป็นวิทยากรบรรยาย
“หลักการบริหารจัดการสาธารณภัย” ตั้งแต่การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย การเผชิญเหตุ การจัดการ
วันจันทร์ที่ 11
มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.
ในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการฟืน้ ฟูผปู้ ระสบภัยภายหลังเกิดภัย แนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ตามพระราชบั
พ.ศ.ำ ส2550
และ “แนวทางการจั
ดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกัยนจัและบรรเทา
- นำยธีญรญัยุตทิปธ์้องกัจันและบรรเทาสาธารณภั
นทร์ดิษฐวงษ์ หัวยหน้
ำนักงำนป้
องกันและบรรเทำสำธำรณภั
งหวัด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้รูปแบบการฝึกเชิงอภิปราย
ขอนแก่น มอบหมำยให้
นำยอภิ
ัย จำปำนิ
ว หน้ำส่ยนเรี
ำนัยกนรูงำนป้
องกันและบรรเทำสำธำรณภั
ย จั งหวั ด ย
และการฝึกเชิงปฏิ
บัติการ ช(Work
Shop) ลเพืหั่อแลกเปลี
้แนวทางการจั
ดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ระดับอ�ำเป็
เภอนวิมีทนายศรั
ณย์ บุญสิน“หลั
เป็นวิกทกำรบริ
ยากรกระบวนการ
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุ
ม ได้
มีส่วนร่ำวระวั
มในการอภิ
ขอนแก่น สำขำพล
ยำกรบรรยำย
หำรจัดกำรสำธำรณภั
ย” ตั้งแต่
กำรเฝ้
งและติปรายการฝึ
ดตำม ก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อระบุปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกตที่พบในการฝึกที่ผ่านมา เพื่อน�ำไปสู่การวางแผน
สถำนกำรณ์กแนวทางที
ำรจ้ำงเตื่เป็อนนภั
ย ใกำรเผชิ
กำรจัดกกำรในภำวะฉุ
เฉินExercise)
กำรให้คเพืวำมช่
วยเหลือและบรรเทำทุกข์
ไปได้
นทางปฏิบญัตเหตุ
ิประกอบการฝึ
บนโต๊ะ (Table กTop
่อจ�ำลองสถานการณ์

ตลอดจนกำรฟื้นฟูผู้ประสบภัยภำยหลังเกิดภัย และอธิบำยแนวทำงในกำรปฏิบศูัตนิงยำนตำมพระรำชบั
ญญัติ
อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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2.อาเภอแวงใหญ่ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

2. อ�ำเภอแวงใหญ่

2.อาเภอแวงใหญ่ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น.
2.อาเภอแวงใหญ่วัวันนอัอัวังงนคารที
อังคารที
มกราคม2559
2559เวลา
เวลา
08.30น.น.น.
2.อ
2.อาเภอแวงใหญ่
าเภอแวงใหญ่
คารที
่ 12
่ 12่ 12มกราคม
มกราคม
2559
เวลา
08.30
08.30

- นำยสุรศักดิ์ ทองณรงค์ นำยอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธำนในกำรเปิดประชุมวันอังคารที่
12 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. กล่ำวให้โอวำท พร้อมทั้งเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ “กำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ”
3.อาเภอแวงน้อย วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.
- นำยสุรศักดิ์ ทองณรงค์ นำยอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธำนในกำรเปิดประชุมวันอังคารที่

นำยสุ
ศักกดิดิ์ ์ ทองณรงค์
ทองณรงค์
นำยอ
นำยอ
ำเภอแวงใหญ่
ำเภอแวงใหญ่ เป็
เป็นน
นประธำนในกำรเปิ
ประธำนในกำรเปิ
ดดประชุ
ประชุมมมวัในวั
วันนอัอังงคารที
่่
- นายสุ
ร- -ศันำยสุ
กรศัดิก์ รดิรศัทองณรงค์
นายอ�
ำเภอแวงใหญ่
เป็
ประธานการประชุ
นคารที
อัวังคารที
่ 12 ่ มกราคม 2559
- นำยสุ
์ ทองณรงค์
นำยอ
ประธำนในกำรเปิ
ดประชุ
นอังคารที
12 มกราคม
2559
เวลา
08.30 น. กล่
ำวให้โำเภอแวงใหญ่
อวำท พร้อมทั้งเป็นเป็
วิทนยำกรบรรยำยพิ
เศษ “กำรป้
องกันมและ
มกราคม
2559
เวลา
08.30
น.กล่
กล่
ำำวให้
วให้
โทอวำท
พร้
พร้ออมทั
มทั้ง้งเป็เป็นนวิวิทเทยำกรบรรยำยพิ
ยำกรบรรยำยพิ
ศษ
เศษน“กำรป้
“กำรป้
อองกังกันนและ
และ
เวลา 08.301212น.มกราคม
โดยกล่2559
าวให้โเวลา
อวาท08.30
พร้อน.มทั
้งเป็
นวิโอวำท
ยากรบรรยายพิ
ศษ
“การป้อเงกั
และบรรเทาสาธารณภั
ยอ�ำเภอ”
บรรเทำสำธำรณภั
ย08.30
อำเภอ” น. กล่ำวให้โอวำท พร้อมทั้งเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ “กำรป้องกันและ
12 มกราคม
2559
เวลา
บรรเทำสำธำรณภั
บรรเทำสำธำรณภัยยออำเภอ”
ำเภอ”
3.อาเภอแวงน้อย วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.
3. อ�บรรเทำสำธำรณภั
ำเภอแวงน้อย ยอำเภอ”
3.อ
3.อาเภอแวงน้
าเภอแวงน้ออยยวัวันนอัอังงคารที
คารที่ 12
่ 12 มกราคม
มกราคม2559
2559 เวลา
เวลา13.30
13.30 น.น.
3.อาเภอแวงน้อย วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.
- นำยประจักษ์ ไชยกิจ นำยอำเภอแวงน้อย เป็นประธำนในกำรเปิดประชุมในวันอังคารที่
12 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. กล่ำวให้โอวำท พร้อมทั้งเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ “กำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ”

จ นำยอ
ำเภอแวงน้
เป็นนประธำนในกำรเปิ
ดประชุมมในวั
่ ่ 12 มกราคม 2559
- นายประจัก- นำยประจั
ษ์ ไชยกิกษ์จ ไชยกิ
นายอ�
ำเภอแวงน้
อยอย เป็
ประธานการประชุ
ในวันอันงอัคารที
งคารที
นำยประจั
ก
ษ์
ไชยกิ
จ
นำยอ
ำเภอแวงน้
อ
ย
เป็
น
ประธำนในกำรเปิ
ด
ประชุ
ม
ในวั
น
อั
ง
คารที
่
นำยประจั
ก
ษ์
ไชยกิ
จ
นำยอ
ำเภอแวงน้
อ
ย
เป็
น
ประธำนในกำรเปิ
ด
ประชุ
ม
ในวั
น
อั
ง
คารที
่
12 มกราคม
น. นกล่วิำทวให้
โอวำท พร้อมทั้งเป็เศษ
นวิทยำกรบรรยำยพิ
“กำรป้องกันและ
เวลา 13.30 น. โดยกล่
าวให้2559
โอวาทเวลา
พร้13.30
อมทั้งเป็
ยากรบรรยายพิ
“การป้องกันเศษ
และบรรเทาสาธารณภั
ยอ�ำเภอ”

มกราคม2559
2559 เวลา
เวลา
13.30 น.น.กล่
กล่ำำวให้
วให้โอวำท
โอวำทพร้
พร้ออมทั
มทั้ง้งเป็เป็นนวิวิททยำกรบรรยำยพิ
ยำกรบรรยำยพิเศษ
เศษ“กำรป้
“กำรป้อองกังกันนและ
และ
1212 มกราคม
13.30
บรรเทำสำธำรณภั
ยอำเภอ”

4. อ�ำเภอบ้บรรเทำสำธำรณภั
านไผ่
บรรเทำสำธำรณภั
ำเภอ”
ยยออำเภอ”
4.4.อาเภอบ้
อาเภอบ้านไผ่
านไผ่วันวันพุพุธทีธที่ ่ 2020 มกราคม
มกราคม2559
2559 เวลา
เวลา13.30
13.30น.น.

าเภอบ้าจานไผ่
นไผ่นำยอ
วัวันนพุพุธำเภอแวงน้
ธทีที่ ่ 20
20 มกราคม
มกราคม
2559
เวลา
เวลา 13.30
13.30 น.น. ดประชุมในวันอังคารที่
- นำยประจัก4.4.ษ์ออาเภอบ้
ไชยกิ
อย 2559
เป็นประธำนในกำรเปิ

12 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. กล่ำวให้โอวำท พร้อมทั้งเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ “กำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ”

-- ออาเภอบ้
าเภอบ้าานไผ่
นไผ่ นำยจำรึ
นำยจำรึกก เหล่
เหล่ำำประเสริ
ประเสริฐฐ นำยอ
นำยอำเภอบ้
ำเภอบ้ำำนไผ่
นไผ่ วัวันนพุพุธธทีที่ ่ 20
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ประธานการประชุ
พุมกราคม
ธทีศษ่ 20 มกราคม 2559 เวลา
2559
2559 เวลา
เวลา 13.30
13.30 น.น. เป็เป็นนประธำนในกำรเปิ
ประธำนในกำรเปิดดประชุ
ประชุมม กล่
ำวให้
วให้โโอวำท
อวำท พร้
พร้ออมทั
มทั้ง้งเป็เป็นนวิวิททยำกรบรรยำยพิ
ยำกรบรรยำยพิเเศษ
2559
2559
เวลา
เวลา
13.30
13.30
น.
น.
เป็
เป็
น
น
ประธำนในกำรเปิ
ประธำนในกำรเปิ
ด
ประชุ
ด
ประชุ
ม
ม
กล่
กล่
ำ
วให้
ำ
วให้
โ
อวำท
โ
อวำท
พร้
พร้
อ
มทั
อ
มทั
ง
้
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ง
้
เป็
น
น
วิ
ท
วิ
ท
ยำกรบรรยำยพิ
ยำกรบรรยำยพิ
13.30 น. โดยกล่าวให้
โอวาท
พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิ
เศษ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัเยศษเอ�ศษำเภอ”
“กำรป้
“กำรป้
อองกั
งกันนและบรรเทำสำธำรณภั
และบรรเทำสำธำรณภั
ยยออำเภอ”
ำเภอ”
“กำรป้
“กำรป้องกั
องกันนและบรรเทำสำธำรณภั
และบรรเทำสำธำรณภัยอยำเภอ”
อำเภอ”

5.อ�ำเภอเปือยน้อย

5.อ
5.อาเภอเปื
าเภอเปืออยน้
ยน้ออยย วัวันนพฤหั
พฤหัสสบดี
บดีทที่ ี่ 21
21 มกราคม
มกราคม 2559
2559 เวลา
เวลา 13.30
13.30 น.น.

5.อ
5.อาเภอเปื
าเภอเปือยน้
อยน้อยอยวันวันพฤหั
พฤหัสบดี
สบดีทที่ 21
ี่ 21 มกราคม
มกราคม2559
2559 เวลา
เวลา13.30
13.30น.น.

นำยณั
ภัททรร พลอยสุ
พลอยสุ
นำยอ
นำยอำเภอเปื
ออยน้
ยน้
อยย อเป็เป็ยนนประธำนในกำรเปิ
ประธำนในกำรเปิ
ดดประชุ
ประชุมม ออาเภอเปื
าเภอเปื
ออยน้
ยน้
อยย สบดีที่ 21 มกราคม
- นายณัฐ--ภันำยณั
ทร ฐฐภัพลอยสุ
ภาภภำำนายอ�
ำำเภอเปื
เภอเปื
ออยน้
เป็นประธานการประชุ
ม ในวั
นอพฤหั
วัวันนพฤหั
พฤหั
สสนำยณั
บดี
บดีทาทฐี่วให้
ี่ 21
มกราคม
2559
2559
เวลา
เวลา
13.30
13.30
กล่
กล่
โโนอวำท
อวำท
พร้
พร้
ออมทั
มทั“การป้
้ง้งเป็เป็นนวิวิทดทยำกรบรรยำย
2559 เวลา 13.30 น.
โดยกล่
อวาท
พร้
้งเป็ำเภอเปื
นวิทยากรบรรยายพิ
เศษ
อประชุ
งกันมมและบรรเทาสาธารณภั
ยอ�ำเภอ”
- -นำยณั
ภัฐ21ภัททรโมกราคม
ร พลอยสุ
พลอยสุ
ภภำอำมทั
นำยอ
นำยอ
ำเภอเปื
อน.น.
ยน้
อยน้
อยอำำวให้
ยวให้
เป็เป็
นประธำนในกำรเปิ
ประธำนในกำรเปิ
ประชุ
ดยำกรบรรยำย
อาเภอเปื
อาเภอเปือยน้
อยน้อยอย
“กำรป้
“กำรป้อองกั
งกันนและบรรเทำสำธำรณภั
และบรรเทำสำธำรณภัยยออำเภอ”
ำเภอ”
วันวันพฤหั
พฤหัสบดี
สบดี
ทที่ 21
ี่ 21 มกราคม
มกราคม2559
2559 เวลา
เวลา
13.30
13.30 น.น.กล่กล่ำวให้
ำวให้โอวำท
โอวำทพร้พร้อมทั
อมทั้งเป็
้งเป็นนวิทวิทยำกรบรรยำย
ยำกรบรรยำย
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6.อ
6.อาเภอพล
าเภอพล
ร์ทที่ ี่ 22
22 มกราคม
มกราคม 2559
2559 เวลา
เวลา 09.30
09.30 น.น.
ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภั
ย วัวันนศุยศุกอกยร์ำเภอ”
“กำรป้
“กำรป้องกั
องกันนและบรรเทำสำธำรณภั
และบรรเทำสำธำรณภั
อำเภอ”

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
6.อ
6.อาเภอพล
าเภอพลวันวันศุกศุร์กทร์ที่ ี่ 2222 มกราคม
มกราคม2559
2559 เวลา
เวลา09.30
09.30 น.น.

- นำยณั
- นำยณั
ฐภัทฐรภัทพลอยสุ
ร พลอยสุ
ภำ ภนำยอ
ำ นำยอ
ำเภอเปื
ำเภอเปื
อยน้ออยน้
ย อเป็
ย นเป็ประธำนในกำรเปิ
นประธำนในกำรเปิ
ดประชุ
ดกประชุ
ม อมาเภอเปื
าเภอเปื
อยน้ออยน้
ย อย
การฝ
การป
อองกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ย
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วันพฤหั
วันพฤหั
สบดีสทบดีี่ 21
ที่ 21มกราคม
มกราคม
2559
2559เวลาเวลา
13.30
13.30น. กล่
น. ำกล่
วให้ำวให้
โอวำท
โอวำท
พร้อพร้
มทัอ้งมทั
เป็้งนเป็วิทนยำกรบรรยำย
วิทยำกรบรรยำย

6.อ�ำเภอพล

“กำรป้
“กำรป้
องกัอนงกัและบรรเทำสำธำรณภั
นและบรรเทำสำธำรณภั
ยอำเภอ”
ยอำเภอ”
6.อ6.อ
าเภอพล
าเภอพล
วันศุวักนร์ศุทกี่ ร์22
ที่ 22มกราคม
มกราคม
2559
2559เวลาเวลา
09.30
09.30น. น.

-8- -8- นำยศิ
- นำยศิ
ริวัฒรน์ิวัฒพิน์นิจพิพำนิ
นิจพำนิ
ชย์ ชนำยอ
ย์ นำยอ
ำเภอพล
ำเภอพลเป็นเป็ประธำนในกำรเปิ
นประธำนในกำรเปิ
ดประชุ
ดประชุ
ม อาเภอพล
ม อาเภอพล
วันศุวักนร์ศุทกี่ ร์ที่

- นายศิ
ริว2559
ัฒน์2559
พิเวลา
นิจเวลา
พานิ
ชย์ นายอ�
ำวให้
เภอพล
เป็นมทั
ประธานการประชุ
ม ในวัเศษนเศุศษ
กร์“กำรป้
ที่ 22
มกราคม
2559 เวลา
22 22มกราคม
มกราคม
09.30
09.30น. กล่
น. ำกล่
ำวให้
โอวำท
โอวำท
พร้อพร้
อ้งมทั
เป็้งนเป็วิทนยำกรบรรยำยพิ
วิทยำกรบรรยำยพิ
“กำรป้
องกัอนงกัและ
นและ
09.30 น. โดยกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ”
บรรเทำสำธำรณภั
บรรเทำสำธำรณภั
ยอำเภอ”
ยอำเภอ”

7.อ
7.อ
าเภอหนองสองห้
าเภอหนองสองห้
อัอังงคารที
กุภาพั
กุกุมมมภาพั
ภาพั
นน2559
ธ์ธ์ธ์2559
2559
เวลา
เวลา
09.30
09.30
7.อ
7.อาเภอหนองสองห้
าเภอหนองสองห้
อองงออวังอวันงงนอัวัวัอังนวันคารที
งนอัคารที
่ ่ 22่ ่ ่ กุ22กุม2มภาพั
นนธ์ธ์น2559
เวลา
เวลา
09.30
09.30
น.น.น.
7.อ
าเภอหนองสองห้
งคารที
คารที
ภาพั
2559
เวลา
09.30
น.น.
7.อ�ำเภอหนองสองห้7.อ
องาเภอหนองสองห้
อง วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.

-ช-นำยธวั
ยชัรอดงำม
ยยรอดงำม
รอดงำม
นำยอ
ำเภอหนองสองห้
ำเภอหนองสองห้
องนเป็
งนประธานการประชุ
เป็
นนประธำนในกำรเปิ
ประธำนในกำรเปิ
ดดประชุ
ประชุ
มกล่
มำกล่
วให้
- -นำยธวั
นำยธวั
ชชชัรอดงาม
ชัยชยชชัชชัรอดงำม
นำยอ
นำยอ
ำเภอหนองสองห้
ำเภอหนองสองห้
งอเป็
นประธำนในกำรเปิ
ประชุ
วให้
ำกล่วให้
รอดงำม
นำยอ
ำเภอหนองสองห้
เป็ประธำนในกำรเปิ
ประธำนในกำรเปิ
- นายธวั
ชั-นำยธวั
ยนำยธวั
นายอ�
ำนำยอ
เภอหนองสองห้
องออง เป็
มดดประชุ
ในวั
นมอัมงกล่
คารที
่ำำ2วให้
กุมภาพันธ์
2559 โอวำท
เวลา
09.30
น.
โยอวาท
พร้เศษ
อเศษ
มทั
้ง“กำรป้
เป็“กำรป้
น“กำรป้
วิอทองกัยากรบรรยายพิ
นำเภอ”
และบรรเทาสาธารณภั
ยอ�ำเภอ”
โอวำท
โอวำท
พร้มทั
ออ้งมทั
มทั
้งเป็
นทนยำกรบรรยำยพิ
วิานยำกรบรรยำยพิ
วิวให้
ทวิทชยำกรบรรยำยพิ
เศษ
เ“กำรป้
ศษ
“กำรป้
งกั
นนและบรรเทำสำธำรณภั
และบรรเทำสำธำรณภั
ยงกั
ออำเภอ”
ำเภอ”
โอวำท
พร้พร้อพร้
อมทั
เป็
น้งนำยธวั
นวิเป็
งกัอนอองกั
นและบรรเทำสำธำรณภั
ยยออำเภอ”
โอวำท
พร้
อ้งโดยกล่
มทั
้งทวิเป็
ทยำกรบรรยำยพิ
เศษ
งกัและบรรเทำสำธำรณภั
ยำเภอ”
-เป็
ชัยำกรบรรยำยพิ
รอดงำม
นำยอ
ำเภอหนองสองห้
องเศษเป็“การป้
นประธำนในกำรเปิ
ดประชุม กล่ำวให้

โอวำท พร้อมทั้งเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ “กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ”

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

การประเมินผลการฝึก
1. ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ และผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตอ�ำเภอ และท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างดี มีการรวบรวมข้อมูลบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ในพื้นที่
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้น มีการปรับปรุงและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสื่อสาร และ
การประสานงานให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
2. ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ และผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ได้รับความรู้และการเสริมทักษะ
ในระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacise : TTX)
3. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ได้จดั ประชุมชีแ้ จงการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับอ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และยังไม่ได้ให้
ความส�ำคัญกับการฝึกฯ เท่าที่ควร
4. หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นให้ความส�ำคัญกับการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
เป็นอย่างดี โดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
5. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกแบบการฝึกบนโต๊ะ
(Table Top Exeacise : TTX) และจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการติดตาม
ควบคุม ก�ำกับดูแลหน่วยงาน ทัง้ ในระดับอ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นอย่างดี ท�ำให้สามารถจัดการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินส่วนกลาง

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สั่งการให้จังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการ
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยและเป็นการสร้างเครือข่าย
สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้กับอ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สั่งการก�ำชับจังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และได้จัดประชุมฯ เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการ

ข้อเสนอแนะ
ของภัยในพื้นที่

1. ควรฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี มีการวางแผนล่วงหน้าตามล�ำดับความส�ำคัญและความรุนแรง

2. ควรเพิ่มงบประมาณการฝึกฯ ให้เหมาะสมและจัดท�ำอุปกรณ์ให้เพียงพอ
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำโครงการฯ และใช้งบประมาณของหน่วยงานในการฝึกตามอ�ำนาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก�ำหนดแนวทางและรูปแบบการฝึกฯ หารือและขอความเห็นชอบแนวทางการฝึกฯ
จากผูบ้ งั คับบัญชาฯ ก่อนการประชุมฯ เพือ่ ให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

92

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้จดั ท�ำโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยแผ่นดินไหว อัคคีภัยและอาคารถล่ม) ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

วัตถุประสงค์
1) เพื่อการเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันภัยเชิงรุก การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว อัคคีภัย
และอาคารถล่ม ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ
2) เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหว อัคคีภัย และอาคารถล่มในพื้นที่อ�ำเภอฝาง อ�ำเภอแม่อาย
และอ�ำเภอไชยปราการ
3) เพื่อซักซ้อมความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดการภัยพิบัติในระดับอ�ำเภอแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ�ำเภอฝาง อ�ำเภอแม่อาย และอ�ำเภอไชยปราการ

กิจกรรมการฝึก
1. ประสานงานกับทุกอ�ำเภอในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และเข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากแผ่นดินไหว อัคคีภัยและอาคารถล่ม และจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด สาขา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ�ำเภอฝาง อ�ำเภอแม่อาย และอ�ำเภอ
ไชยปราการ)
2. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ชี้แจงการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา
เพื่อจัดท�ำก�ำหนดการ และก�ำหนดสถานการณ์สมมุติ มอบหมายภารกิจหน้าที่ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ�ำเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ทัง้ 3 อ�ำเภอ 1) ห้องประชุมทีว่ า่ การอ�ำเภอฝาง อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2) ห้องประชุมสโมสรสาธารณสุข
อ�ำเภอแม่อาย อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) ทีห่ อ้ งประชุมทีว่ า่ การอ�ำเภอไชยปราการ อ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
3. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จัดประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจัดหวัดสาขา
เพื่อชี้แจงก�ำหนดการ สถานการณ์สมมุติ ภารกิจหน้าที่ ก�ำลังพล และทรัพยากร ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
4. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ก�ำหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา
แบ่งเป็นการฝึกเชิงอภิปราย โดยใช้รปู แบบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ แนวทางการจัดการฝึกฯ
และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) เพือ่ ให้การติดต่อประสานการปฏิบตั ขิ องแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างสอดคล้อง
และทราบถึงภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เตรียมรับสถานการณ์อย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการต่าง ๆ
จากผู้อ�ำนวยการร่วมในการฝึกซ้อมแผนการเกิดเหตุแผ่นดินไหว อัคคีภัย และอาคารถล่ม
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ
ที่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอฝาง อ�ำเภอแม่อาย และอ�ำเภอไชยปราการ
สถานการณ์สมมุติ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. จังหวัดเชียงราย เกิดเหตุแผ่นดินไหว ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน โดย
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตรวจสอบและวัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 6.5 ศูนย์กลางอยู่บริเวณอ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ความลึก 20 กิโลเมตร
ท�ำให้บริเวณพื้นที่อ�ำเภอฝาง อ�ำเภอแม่อาย และอ�ำเภอไชยปราการ ประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน และได้ส่งผลกระทบ
สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
เวลา 13.10 น. อาคารโรงพยาบาลอ�ำเภอฝาง พังถล่ม มีผบู้ าดเจ็บ จ�ำนวน 40 คน และเสียชีวติ จ�ำนวน 5 ราย และมีผทู้ ตี่ ดิ อยูใ่ นซากตึก
เวลา 13.15 น. ที่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เสียหายสิ้นเชิง ผู้บาดเจ็บ 300 คน
(เขียว 100 คน, เหลือง 170 คน แดง 30 คน)
เวลา 13.20 น. อาคารโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รบั แรงสัน่ สะเทือน เสาไฟฟ้าล้มหน้าโรงเรียน 20 ต้น/
ไฟฟ้ารั่ว/ท่อน�้ำแตก ไม่มีน�้ำใช้ และเกิดเพลิงไหม้ลุกลามชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารเรียน เพลิงไหม้ลุกลามห้องเรียนเสียหาย ท�ำให้นักเรียนได้รับ
บาดเจ็บ เขียว 200 คน, เหลือง 200 คน, แดง 90 คน และเสียชีวิต (ด�ำ) 10 ราย และยังติดค้างอยู่ภายในอาคาร ประมาณ 500 คน
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เวลา 13.30 น. เกิดอาฟเตอร์ช็อก (After Shock) และรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้เกิดความเสียหาย เกิดเหตุการณ์ อาคารโรงแรม
แทนเจอรีนวิลล์ พังเสียหาย และถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของอาฟเตอร์ช็อก (After Shock) โดยเฉพาะพื้นที่ต�ำบลเวียง อ�ำเภอฝาง ต�ำบลปงต�ำ
อ�ำเภอไชยปราการ ต�ำบลแม่อาย อ�ำเภอแม่อาย และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอาคารและบ้านพังเสียหาย จ�ำนวนกว่า 100 ครอบครัว มีผู้บาดเจ็บ
มีผู้บาดเจ็บและนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ทราบจ�ำนวนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอฝาง
เวลา 13.50 น. ประชาชนแตกตื่น เสียขวัญ ตลอดจนมีอาการหวั่นวิตกกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ�ำเภอฝาง อ�ำเภอแม่อาย
และอ�ำเภอไชยปราการ
เวลา 14.00 น. ได้รับแจ้งว่า ถนนโชตนา 107 บริเวณหน้าปั้ม ปตท. ต�ำบลศรีดงเย็น อ�ำเภอไชยปราการ เกิดทรุดตัวเป็นทางยาว ท�ำให้
รถบรรทุกน�้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 10,000 ลิตร เกิดอุบัติเหตุตกไปข้างทาง ท�ำให้มีน�้ำมันรั่วไหลออกมาและเกิดเพลิงลุกไหม้ มีคนขับรถและพนักงาน
ติดอยู่ในรถคันดังกล่าว มีผู้บาดเจ็บ แดง 1 คน และเสียชีวิต ด�ำ 1 ราย
เวลา 14.10 น. ได้รับแจ้งจากโรงน�้ำแข็งฝางไชยปราการ ในเขตเทศบาลต�ำบลเวียงฝาง พื้นที่อ�ำเภอฝาง พบว่า จากแรงสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหวได้ท�ำให้ข้อต่อของถังเก็บแอมโมเนียในโรงน�้ำแข็งฝางไชยปราการเกิดรั่วไหลออกมา ประชาชนบริเวณดังกล่าวแตกตื่นตกใจ พากันวิ่งหนี
วุ่นวาย มีผู้บาดเจ็บสาหัส (สีแดง) จ�ำนวน 3 คน
เวลา 15.00 น. ทุกหน่วยได้รายงานการให้ความช่วยเหลือให้นายอ�ำเภอฝางทราบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ
จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท�ำประกาศจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานการณ์

การประเมินผลการฝึก
ภาคเช้า ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขาให้กับอ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึก
จุดแข็ง (S) ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้แจ้งให้อ�ำเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอ�ำเภอมาด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยเป็น
อย่างดี มีการรวบรวมข้อมูลบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักรในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้น
มีการปรับปรุงและท�ำความเข้าใจแผนการติดต่อสือ่ สาร และแนวทางในการประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ในกรณีเกิดสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จุดอ่อน (W) คือ
1. ผูอ้ ำ� นวยการอ�ำเภอ ผูอ้ ำ� นวยการท้องถิน่ และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญ
กับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสาขาและระดับอ�ำเภอเท่าที่ควร
2. อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
3. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ยังขาดบุคลากรและขาดวิทยากร
บรรยายด้านแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนฯ ก็จะน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง
โอกาส (O) คือ อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ และหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกฯ ได้รับความรู้
และการเสริมทักษะการบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacises : TTX)
ภัยคุกคาม (T) ไม่มี

ประเมินส่วนภูมิภาค

1. จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความส�ำคัญกับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอย่างดี
2. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว สาขาสะเมิง และสาขาฮอด
ได้ร่วมเป็นวิทยากรแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacises : TTX) และควบคุม ก�ำกับดูแลหน่วยงานที่ร่วมการฝึก ทั้งใน
ระดับอ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ท�ำให้สามารถจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3. นายอ�ำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้าใจการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
และให้ความส�ำคัญน้อยในเรื่องบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ประเมินส่วนกลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สั่งการ ก�ำชับให้ จังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และจัดประชุมฯ เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมฯ ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทย
2. ให้จังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและขยายการฝึกให้ครอบคลุม
ในทุกระดับและทุกพื้นที่เสี่ยงภัย
3. ให้จังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด�ำเนินการการฝึก และจัดสรรงบประมาณ
ให้ดำ� เนินการ แต่เจ้าหน้าทีฯ่ ยังขาดประสบการณ์ในการจัดการฝึก ในพืน้ ที่ เช่น การเขียนสถานการณ์สมมุติ การจัดสรรทรัพยากร
การประสานงาน การจัดการฝึกบนโต๊ะ และความพร้อมของอุปกรณ์การจัดการฝึกฯ หน่วยงานยังไม่รับการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ�ำเภอ/ อปท. ให้แก่
ปภ. จังหวัด/เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ปภ. เขต/ปภ.จังหวัด/ปภ.จังหวัดสาขา เข้าใจ และมีมาตรฐานการปฏิบัติ/มีคู่มือการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน มอบให้ ปภ. แต่ละจังหวัด และ ปภ. จังหวัดสาขา น�ำไปใช้เป็นแนวทางการฝึกฯ
2. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งการให้จัดท�ำแผนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ และรับทราบแนวทาง/การจัดท�ำแผนให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มิใช่ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาเอง/จัดท�ำเอง อาจท�ำให้ไม่เข้าใจหรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ควรเพิ่มงบประมาณการฝึกฯ ให้ความส�ำคัญ จัดสรรอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ ประหยัด คุ้มค่า
4. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำโครงการฯ เพื่อสามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานเข้าร่วม
การฝึกตามอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5. ให้มีคณะท�ำงานฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย หรือเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางที่รับผิดชอบ
ด้านการติดตามประเมินผลการฝึกฯ หรือผู้เชี่ยวชาญศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ประเมินผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ และผลักดันให้จังหวัด อ�ำเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบนั และสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้จริง เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
6. ให้จัดท�ำรูปแบบ เค้าโครงแผนฯ จังหวัด/อ�ำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบตัวอย่างแผนฯ
ตัวอย่างสถานการณ์การฝึกฯ และแบบการประเมินผลที่สามารถเข้าใจง่าย จัดระดับของความยากในการฝึกฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้หน่วยงานทุกระดับสามารถในไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนฯ ครั้งต่อไป
7. ระยะเวลาการอบรมระยะสัน้ ไม่สามารถท�ำให้เจ้าหน้าทีร่ ะดับจังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่เข้าร่วมประชุมฯ หรืออบรม มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้เป็นมาตรฐาน หรือทิศทางเดียวกันได้ จึงควรจัดหลักสูตร
การจัดการฝึกฯ หรือกระบวนการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้ที่จะเป็นวิทยากรการฝึกฯ ในแต่ละระดับเป็นการเฉพาะ
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ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
(อุทกภัย น�้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม : POBEx 2016)
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล รับผิดชอบ 4 อ�ำเภอ ประกอบด้วย
อ�ำเภอขนอม อ�ำเภอสิชล อ�ำเภอท่าศาลา และอ�ำเภอนบพิต�ำ ในเขตพื้นที่ดังกล่าว มักจะประสบปัญหาอุทกภัย น�้ำป่าไหลหลาก
และดินโคลนถล่ม เป็นประจ�ำทุกปี เนือ่ งจากสภาพภูมศิ าสตร์ มีแนวเทือกเขาหลวงเป็นต้นน�ำ้ ทางทิศตะวันตก ไหลผ่านเขตพืน้ ที่
ราบลุม่ ออกสูท่ ะเลฝัง่ อ่าวไทยทางทิศตะวันออก สร้างผลกระทบและความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนในบริเวณ
พื้นที่เสี่ยง ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ได้จัดการประชุมฯ และที่ประชุมมีมติ
ร่วมกันของส่วนราชการ และผูร้ บั ผิดชอบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทัง้ 4 อ�ำเภอ ได้เห็นความส�ำคัญของภัย
อุทกภัย น�้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เป็นความเสี่ยงของพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน จึงได้ก�ำหนดให้มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันทั้ง 4 อ�ำเภอ มีผู้เข้าร่วมการฝึก จ�ำนวน 160 คน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ (กอปภ.อ.) คณะกรรมการกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล (กอปภ.ทน/ทม./ทต.) คณะกรรมการกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต�ำบล
(กอปภ.อบต.) มูลนิธิ อาสาสมัคร ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัด สาขา ระดับอ�ำเภอ และระดับท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
2. เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับอ�ำเภอ รูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ แผนการติดต่อ
สื่อสาร ในการประสานงานและสั่งการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ และแผนการจัดการทรัพยากร เพื่อการเผชิญเหตุ
ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ
3. เพือ่ สร้างโอกาสการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์จากการฝึก เพือ่ น�ำไปพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและการพัฒนา
องค์กร
4. เพื่อสร้างความเข้าใจ สนับสนุน ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา ในระดับอ�ำเภอ

กิจกรรมการฝึก
1. ประชุมเตรียมการขั้นต้น เพื่อก�ำหนดประเภทภัยในบริบทของพื้นที่ทั้ง 4 อ�ำเภอ ที่มีความใกล้เคียงกัน
เป็นสมมุติฐานในการฝึก ก�ำหนดรูปแบบการฝึก การจัดท�ำโครงการ และค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงานการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. ประชุมคณะกรรมการและคณะท�ำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ ซักซ้อมความเข้าใจ
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละคณะไปด�ำเนินการ
3. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Work Shop) ณ หอประชุม
วิทยาลัยเทคนิคสิชล อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการปรับพื้นฐานการฝึก เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและ
ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการบรรยายของวิทยากรและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
4. น�ำเสนอผลผลิตจากการระดมความคิดในการจัดท�ำร่างโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ
ร่างแผนการติดต่อสื่อสาร ในการประสานงานและสั่งการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ และแผนจัดการทรัพยากร
เพื่อการเผชิญเหตุของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ
5. จัดประชุมประเมินผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดท�ำรายงานผลการฝึก

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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ประเมินผลการฝึก
1. การประเมินตนเอง

1.1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล ก�ำหนดให้กลุ่มเป้าหมายของทุกอ�ำเภอในพื้นที่รับผิดชอบมาฝึกร่วมกัน ณ สถานที่เดียว โดยมี
การบูรณาการร่วมกันระหว่างส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และส�ำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ทัง้ 3 สาขา ร่วมก�ำหนดแนวทางการฝึกและด�ำเนินการฝึกหมุนเวียนไปตามพืน้ ทีต่ ามแผนการฝึก
สามารถด�ำเนินการฝึกได้อย่างเป็นทีน่ า่ พอใจ รวมทัง้ สนับสนุนการฝึก และเป็นตัวอย่างให้แก่พนื้ ทีอ่ นื่ ในการน�ำแนวทางในการฝึกไปใช้
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอให้ความส�ำคัญกับการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามรูปแบบที่ก�ำหนด กลุ่มเป้าหมายในการฝึกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้ง 4 อ�ำเภอ
1.3 บุคลากรด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช และส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา ทั้ง 3 สาขา เป็นผู้ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ และ
มีประสบการณ์ในการฝึกฯ เช่น วิทยากร ICS และ IMAT เป็นต้น
1.4 คณะกรรมการกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ (กอปภ.อ.) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รบั ความรูด้ า้ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความเข้าใจในการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อ�ำเภอสามารถน�ำรูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปจัดการฝึกในระดับอ�ำเภอได้
มีความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ (กอปภ.อ.) ในภาวะปกติ และ
เมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ปรับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ
1.5 กลุม่ เป้าหมายในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทัง้ 4 อ�ำเภอ มีความเข้าใจ และสามารถ
จัดท�ำร่างโครงสร้างศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์อำ� เภอ ร่างแผนการติดต่อสือ่ สารในการประสานงานและสัง่ การของศูนย์บญ
ั ชาการ
เหตุการณ์อ�ำเภอ และร่างแผนการจัดการทรัพยากร เพื่อการเผชิญเหตุของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอตามประเภทภัย
ที่ก�ำหนดได้ และสามารถน�ำไปใช้พัฒนาการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�ำเภอ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่
ก�ำหนด น�ำไปสู่การจัดท�ำและปรับปรุงแก้ไขแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอและแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกัน
1.6 ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม และกระบวนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�ำเภอ ก�ำกับ และควบคุมการฝึก ตลอดจนการให้
ข้อแนะน�ำให้เป็นไปตามกรอบและรูปแบบการฝึก อันจะได้มาซึ่งผลผลิตตามที่ต้องการ
1.7 จัดกิจกรรมอื่นที่ต่อเนื่องกับการฝึก เช่น การสร้างเครือข่ายการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับอ�ำเภอ
2. การประเมินส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ก�ำหนดแนวทางในการจัดการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผลผลิตทีจ่ ะได้รบั จากการฝึกในแต่ละระดับค่อนข้างชัดเจน แต่การแปลงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ของแต่ละหน่วยยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรด�ำเนินการ ดังนี้
2.1 ควรก�ำหนดแนวทางการฝึกให้มีความต่อเนื่องกันทุกปี หรือปรับเปลี่ยนเท่าที่จ�ำเป็น เช่น รูปแบบ
การฝึกในแต่ละระดับ และการก�ำหนดผลผลิตที่ต้องการ
2.2 สนับสนุนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามความจ�ำเป็นในแต่ละระดับ เช่น ด้านวิชาการ
ด้านบุคลากร ด้านสื่อวัสดุที่จ�ำเป็น เช่น Power point สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
2.3 ให้มีการพัฒนาบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ รวมทั้งบุคลากรของ
อ�ำเภอในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบัญชาการเหตุการณ์ เนื่องจากข้อสังเกตจากการร่วมการฝึกการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�ำเภอ เห็นว่าบุคลากรในระดับอ�ำเภอไม่มีความรู้ด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและการบัญชาการเหตุการณ์เท่าที่ควร

97

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กำรประชุมเตรียมกำรขันต้น คัดเลือกประเภทภัย และรูปแบบกำรฝ

2.4 จัดให้มีการประเมิน หรือท�ำการวิจัยเกี่ยวกับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ
ของส
ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

กำรประชุมเตรียมกำรขันต้น คัดเลือกประเภทภัย และรูปแบบกำรฝึก

2.5 อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความต้องการงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอส�ำหรับ
กงำนป้
งกันและบรรเทำสำธำรณภั
ยจันงหวั
ดนครศรี
การพัฒนาการฝึกภัยที่มของส
ีความรุำนั
นแรงระดั
บ 1อและสามารถสนั
บสนุนการฝึกภัยความรุ
แรงระดั
บ 2 ได้ ธรรมรำช สำขำสิชล

รียมกำรขันต้น คัดเลือกประเภทภัย และรูปแบบกำรฝึก

กันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำสิชล

กำรประชุมเตรียมกำรขันต้น คัดเลือกประเภทภัย และรูปแ

ของสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรม

กำรประชุมเตรียมกำรขันต

ของสำนักงำนป้องกันและบรรเท

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
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ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ได้จัดท�ำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

การการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยก�ำหนดรูปแบบการฝึกฯ เป็นการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับอ�ำเภอ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงภัย และสภาพความจ�ำเป็นของพื้นที่
ในการออกแบบก�ำหนดแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ�ำเภอ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacise : TTX) และการจัดการฝึกแบบเต็มรูปแบบ (Function Exercise: FEX)
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ทั้ง 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอภูเรือ
อ�ำเภอด่านซ้าย และอ�ำเภอนาแห้ว
ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบนโยบายและกรอบการด�ำเนินงาน พร้อมเรียนรู้และท�ำความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการจัด
การฝึกฯ และมอบหมายให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน เพือ่ เตรียมความพร้อม
ตามแนวทางจัดการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ประสบการณ์จากการฝึกทีผ่ า่ นมาเป็นแนวทางการก�ำหนดรูปแบบ
การฝึกให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และน�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยอ้างอิงสภาพปัญหา อุปสรรค
ข้อจ�ำกัด และข้อสังเกตทีพ่ บจากการฝึก เพือ่ ใช้ในการก�ำหนดแนวทางการฝึกฯ ในปีงบประมาณถัดไป ทัง้ นี้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ได้ขอความเห็นชอบแนวทางการฝึกฯ จากผู้บังคับบัญชาฯ ก่อนการประชุมฯ เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรม และสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

1.อ�ำเภอภูเรือ

- นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอ�ำเภอภูเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบการ ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา อ�ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
- พันจ่าเอกสุนทร ถือศักดิ์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวังสะพุง เป็นวิทยากร
บรรยาย “หลักการบริหารจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษา ” และการฝึกเชิงอภิปรายโดยใช้รปู แบบการบรรยายเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาในพื้นที่

การฝึกแบบเต็มรูปแบบ (Function Exercise : FEX) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการฝึก
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาในระดับอ�ำเภอ และมีนายธนาวุฒิ แสงสว่าง เป็นวิทยากร การฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งนี้
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ผูเ้ ข้าร่วมการฝึกอบรม ได้มสี ว่ นร่วมในการอภิปรายการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภยั เพือ่ ระบุปญ
ั หา อุปสรรค และข้อสังเกต
ที่พบในการฝึกที่ผ่านมาเพื่อน�ำไปสู่การวางแผนแนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

2.อ�ำเภอด่านซ้าย

- นายประยูร อรัญรุท นายอ�ำเภอด่านซ้าย กล่าวให้โอวาท และเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอ�ำเภอด่านซ้าย อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีผู้รับการอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 50 คน
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3.อ�ำเภอนาแห้ว

- นายสุรพล กมลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาแห้ว อ�ำเภอนาแห้ว จ.เลย เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีดินโคลนถล่ม ประจ�ำปี 2559 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559
เวลา 09.30 น. ณ หมู่บ้านหัวด่าน อ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

การประเมินผลการฝึก
1. ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ และผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น รับผิดชอบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตอ�ำเภอ และท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างดี มีการรวบรวมข้อมูลบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ในพื้นที่
2. ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ได้รับความรู้จากการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacise : TTX) และการเสริมทักษะ
การบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ แต่หัวหน้าส่วนราชการยังไม่ให้ความส�ำคัญเท่าที่ควร
3. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ได้จัดประชุมชี้แจงการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กบั อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังไม่เข้าใจบทบาท
หน้าทีข่ องหน่วยงานตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558
4. จังหวัดเลยให้ความส�ำคัญกับการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
5. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สนับสนุนวิทยากร ให้ความรู้ในการฝึกแบบบนโต๊ะ
(Table Top Exeacise : TTX) และการฝึกเฉพาะหน้าที่(Function Exercise: FEX) โดยจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการจัด
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดตามควบคุมก�ำกับดูแลหน่วยงาน ทั้งในระดับอ�ำเภอและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จดั ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้จงั หวัด อ�ำเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป้นไปตามนโยบายและข้อสั่งการ

ข้อเสนอแนะ
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จัดท�ำโครงการการฝึกป้องกันและบรรเทาสาะารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เห็นควรฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี และเพิ่มงบประมาณการฝึกฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยการพัฒนาการฝึกฯ ท�ำความเข้าใจระบบัญชาการเหตุการณ์ และเสริมสร้างเครือข่าย
ประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
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ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง สาขาเถิน
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง สาขาเถิน ได้จดั ท�ำโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยอัคคีภยั และอุบตั เิ หตุทางถนน) ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดล�ำปาง สาขาเถิน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็นเครือ่ งมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิม่ ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทัง้
เป็นการทดสอบการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัดสาขา
ระดับอ�ำเภอ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. เสริมบทบาทของส�ำนักป้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง สาขาเถิน ในการสนับสนุนการ
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา และระดับอ�ำเภอ

ขั้นตอนการด�ำเนินการ
1. ประชุมเตรียมการขั้นต้นของคณะท�ำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง สาขาเถิน
(1) อ�ำเภอเถิน ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�ำเภอเถิน ต�ำบลล้อมแรด อ�ำเภอเถิน
จังหวัดล�ำปาง
(2) อ�ำเภอเสริมงาม ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�ำเภอเสริมงาม ต�ำบลเสริมงาม
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
(3) อ�ำเภอสบปราบ ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�ำเภอสบปราบ ต�ำบลสบปราบ
อ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง
(4) อ�ำเภอแม่พริก ในวันที่ 21 มกราคม ณ ห้องประชุมทีว่ า่ การอ�ำเภอแม่พริก ต�ำบลแม่พริก อ�ำเภอแม่พริก
จังหวัดล�ำปาง
2. วันที่ 27 มกราคม 2559 ขออนุมตั โิ ครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง สาขาเถิน และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท�ำงาน
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท�ำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาก�ำหนดประเภทภัยการฝึก
ตามสภาพความเสี่ยงภัยและความจ�ำเป็นของอ�ำเภอเถิน อ�ำเภอเสริมงาม อ�ำเภอสบปราบ และ อ�ำเภอแม่พริก จังหวัดล�ำปาง
ชี้แจงการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด สาขา ตามรายอ�ำเภอ เพื่อจัดท�ำก�ำหนดการ
สถานการณ์สมมุติ และมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่หน่วยงาน
(1) อ�ำเภอเถิน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมอ�ำเภอเถิน ต�ำบลล้อมแรด อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง
(2) อ�ำเภอเสริมงาม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอ�ำเภอเสริมงาม ต�ำบลเสริมงาม อ�ำเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
(3) อ�ำเภอสบปราบ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอ�ำเภอสบปราบ ต�ำบลสบปราบ อ�ำเภอ
สบปราบ จังหวัดล�ำปาง
(4) อ�ำเภอแม่พริก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�ำบลแม่พริก ต�ำบลแม่พริก อ�ำเภอ
แม่พริก จังหวัดล�ำปาง
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4. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา อ�ำเภอแม่พริก
ปี 2559 (ภัยอุบัติเหตุทางถนน) ณ ห้องประชุมเทศบาลต�ำบลแม่พริก อ�ำเภอแม่พริก จังหวัดล�ำปาง
- ช่วงเช้า เป็นการปรับพื้นฐานการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บรรยาย)
-ช่วงบ่าย ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX)
สถานการณ์สมมุติที่ 1 “การเผชิญเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุทางถนนขนาดใหญ่” อ�ำเภอแม่พริก

เวลา 15.30 น. พลเมืองดีแจ้งว่าได้เกิดเหตุรถยนต์โดยสารรับ – ส่ง นักเรียน ยางล้อหน้าแตกท�ำให้รถเสียหลักลงข้างทางและข้ามถนน
ไปยังช่องจราจรฝั่งตรงกันข้ามชนกับรถบรรทุกน�้ำมัน ขนาด 10,000 ลิตร มีน�้ำมันเบนซินและดีเซล อย่างละ 5,000 ลิตร กีดขวางเส้นทางจราจร
ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้บริเวณถนนสายเอเชีย ทางแยกเข้าอ�ำเภอแม่พริก ต่อมาผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่า มีน�้ำมันรั่วไหลและมีกลุ่มควัน
เกิดขึ้น และมีนักเรียนบาดเจ็บส่งเสียงร้องจ�ำนวนมาก เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลแม่พริกเข้าตรวจสอบเหตุฯ โทร.แจ้ง (1669) โรงพยาบาลแม่พริก
และสถานีต�ำรวจภูธรแม่พริก (191) และรายงานนายกเทศมนตรีต�ำบลพระบาทวังตวงทราบ และได้ตรวจสอบเบื้องต้น มีนักเรียนเสียชีวิตจ�ำนวน
4 ราย บาดเจ็บ จ�ำนวน 10 คน
เวลา 15.45 น. นายกเทศมนตรีตำ� บลพระบาทวังตวง มาถึงทีเ่ กิดเหตุเข้าบัญชาการเหตุการณ์ และรายงานให้นายอ�ำเภอแม่พริกทราบ
เวลา 15.55 น. นายอ�ำเภอแม่พริก เข้าพื้นที่เกิดเหตุและบัญชาการณ์เหตุการณ์
เวลา 16.40 น. ประกาศยุติสถานการณ์

5. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา อ�ำเภอเสริมงาม
ปี 2559 (ภัยอัคคีภยั ) ณ ห้องประชุมเทศบาลต�ำบลเสริมงาม อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง (ด�ำเนินการเช่นเดียวกับอ�ำเภอแม่พริก)
สถานการณ์สมมุติที่ 2 “การเผชิญเหตุอัคคีภัย” อ�ำเภอเสริมงาม

เวลา 14.30 น. มีผู้พบเห็นเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องประชุมชั้น 2 อาคารส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเสริมงาม เจ้าหน้าที่เทศบาล
ต�ำบลเสริมงาม เข้าระงับเหตุเบื้องต้นไม่สามารถดับเพลิงได้ และรายงานให้นายกเทศมนตรีต�ำบลเสริมงามทราบ ต่อมาเพลิงได้ลุกลาม และขยายวง
กว้างมากขึ้น นายกเทศมนตรีต�ำบลเสริมงามเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ควบคุมการอพยพข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเสริมงาม และรายงานให้
นายอ�ำเภอเสริมงามทราบ นายอ�ำเภอเสริมงาม มาถึงทีเ่ กิดเหตุ การถ่ายโอนภารกิจการบัญชาการเหตุการณ์ ในระหว่าด�ำเนินการอพยพข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ ได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พลัดตกบันได ได้รับบาดเจ็บ จ�ำนวน 2 คน และจากการตรวจนับข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลสูญหาย จ�ำนวน 2 คน
เวลา 15.00 น. เพลิงยังไม่สงบยังคงลุกลามมาชั้นที่ 1 เข้าใกล้บริเวณคลังพัสดุและบริเวณเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำรองมีน�้ำมันประมาณ
600 ลิตร
เวลา 15.30 น. สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และเพลิงสงบลงในเวลาต่อมา ยุติสถานการณ์

6. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ด�ำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา อ�ำเภอสบปราบ
ปี 2559 (ภัยอุบัติเหตุทางถนน) ณ ห้องประชุมเทศบาลต�ำบลสบปราบ อ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง (ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ
อ�ำเภอแม่พริก)
7. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา อ�ำเภอเถิน ปี 2559
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง
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การประเมินผลการฝึก
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง สาขาเถิน ได้จัดประชุมชี้แจงการเตรียมการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับอ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุ ด แข็ ง (S) คื อ ได้ แ จ้ ง ให้ อ� ำ เภอและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น น� ำ แผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยของอ�ำเภอมาด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการรวบรวมข้อมูลบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร ในพื้นที่
มีการปรับปรุงและท�ำความเข้าใจระบบติดต่อสือ่ สาร การประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยกรณีเกิดสาธารณภัย
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
จุดอ่อน (W) คือ
1. อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ของหน่วยงาน
2. ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ให้ความส�ำคัญกับ
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล�ำปาง สาขาเถิน ยังขาดบุคลากรและขาดวิทยากร
มาบรรยายความรู้ด้านแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ปภ. ให้เข้าใจน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง
โอกาส (O) คือ อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกฯ ได้รับองค์ความรู้และ
การเสริมทักษะการบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ และการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exeacises : TTX)
ภัยคุกคาม (T) ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด/อ�ำเภอ/อปท. ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ปภ.ส่วนกลาง/เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ปภ. เขต/ปภ.จังหวัด/ปภ.จังหวัดสาขา เพือ่ ให้มี
ความเข้าใจและมีมาตรฐานการปฏิบตั อิ ย่างเดียวกัน/มีคมู่ อื การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันเพือ่ น�ำไปใช้เป็นแนวทางการฝึกฯ
2. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับอย่างจริงจังต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งการให้จัดท�ำแผนฯเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้และรับทราบแนวทาง/การจัดท�ำแผนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มิใช่ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาเอง/จัดท�ำเองอาจท�ำให้ไม่เข้าใจหรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ควรให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มงบประมาณการฝึกฯ โดยจัดสรรอย่างเหมาะสม ใช้อย่างเป็นประโยชน์
4. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำโครงการฯ เพื่อสามารถใช้งบประมาณของหน่วยงาน เข้าร่วม
การฝึกตามอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย พ.ศ.2550
5. ให้มีคณะท�ำงานฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย หรือเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางที่รับผิดชอบ
ด้านการติดตามประเมินผลการฝึกฯ หรือผู้เชี่ยวชาญ ศอ. หรือผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่
6. ประเมินผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ และผลักดันให้จัดท�ำแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลครบถ้วน สามารถใช้ประโยชน์
ได้จริงในกรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
7. จัดท�ำรูปแบบเค้าโครงแผนฯ จังหวัด/อ�ำเภอ/อปท. และแบบตัวอย่างแผนฯ ตัวอย่างการออกแบบ
สถานการณ์การฝึกฯ และแบบการประเมินผลทีส่ ามารถเข้าใจง่าย จัดระดับของความยากในการฝึกฯ เพือ่ เป็นข้อมูลให้หน่วยงาน
ทุกระดับสามารถในไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการฝึกฯ ในครั้งต่อไป
8. ระยะเวลาการอบรมระยะสั้นไม่สามารถท�ำให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่เข้าร่วมประชุมฯ หรืออบรมมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องบทบาท ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้เป็นมาตรฐาน หรือทิศทางเดียวกันได้
9. ควรมีการจัดหลักสูตรอบรมการจัดการฝึกฯ หรือกระบวนการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้ที่จะเป็น
วิทยากรการฝึกฯ ในแต่ละระดับเป็นการเฉพาะ
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สำขำเถิ
งหวัดลำปำง สำขำเถิน
การฝึกสการป้
องกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ยสจัำนั
งหวัยกจังำนป้
ดล�หวั
ำจัจัปาง
นสำขำเถิ
อ�ำเภอแม่
ณณห้นห้ธ์อณ
งประชุ
มห้ทีมอเทศบำลต
พดริลพกณ
จักกงงหวั
ดลำบลแม่
ลำปำง
นธ์ 2559 ณวันวัห้ทีนอ่ ที8งประชุ
มกุกุเทศบำลต
พเทศบาลต�
ริกำบลแม่
หวั
วัวั่ นน8กุทีทีมกุ่่ ภำพั
ม88 ภำพั
มมนภำพั
นธ์วัธ์น2559
2559
งประชุ
ห้ห้ริกอองประชุ
พพำปำง
กกำเภอแม่
ำเภอแม่
จัจัล�ำงงดปาง
หวั
ดดำปำง
ลลำปำง
ทีน
่ 8ธ์ธ์กุำบลแม่
มภาพั
2559
งประชุ
ำ2559
บลแม่
ริกริริอห้
อ�ำเภอแม่
ำออ
พพพ
ริริม
กริกเทศบำลต
จัพ
ดหวั
ภำพั
น2559
2559
ณอพ
งประชุ
วัณอนำเภอแม่
่เทศบำลต
8มมกุเทศบำลต
เทศบำลต
มมภำพั
นจัธ์งำบลแม่
ำบลแม่
อเภอแม่
งประชุ
ำเภอแม่
พกงจัริริหวั
หวั
ำปำง
พริก อำเภอแม่พริก จ

รฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดลำปำง สำขำเถิน
นธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปำง

วันทีวัวั่ นน9กุทีทีการฝึ
ม99 ภำพั
กุกมมนการป้
ภำพั
นน2559
2559
งประชุ
ห้ห้อองประชุ
มมงำม
ำเภอเสริ
ออำเภอเสริ
งำม
มมงำม
จัจังงหวั
จัจัมำบลเสริ
งงงาม
ดหวั
ลลำปำง
ดดำปำง
ำปำง
ภำพั
2559
ณองประชุ
งประชุ
วันมอทีมำเภอเสริ
่เทศบำลต
9มมกุเทศบำลต
เทศบำลต
มภำพั
นงหวั
ธ์ำบลเสริ
ำบลเสริ
2559
ณ
งำม
ห้อำปำง
อำเภอเสริ
งประชุ
ำเภอเสริ
งำม
หวั
ำปำง
มงำม อำเภอเสริมงำม
อธ์ธ์งกัำบลเสริ
นณและบรรเทาสาธารณภั
ยมำบลเสริ
จัำบลเสริ
ดงล�มมหวั
ำงำม
ปาง
สาขาเถิ
น มมอ�มเทศบำลต
ำงำม
เภอเสริ
ปีลล2559
มกุ่่ ภำพั
ธ์นธ์2559
ณ
ห้ห้อณ
เทศบำลต
งำม
อ
หวั
ด
ธ์ 2559 ณวันห้ทีอ่ 9งประชุ
มกุเทศบำลต
ม
งำม
งำม
จั
ด
ล
วั
น
ที
่
9
กุ
ม
ภำพั
น
ธ์
2559
ณ
ห้
อ
งประชุ
ม
เทศบำลตำบ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�ำบลเสริมงาม อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง

วันทีวัวั่ นน11ทีที่่ กุ11
กุกุมมภำพั
นธ์ นน2559
ธ์ธ์ 2559
ณ ห้ณ
ห้ห้ออวันงประชุ
เทศบำลต
มมกุเทศบำลต
ออำเภอสบปรำบ
จังหวั
จัจัำบลสบปรำบ
งงดหวั
ลำปำง
ดดลลำปำง
11มภำพั
ภำพั
2559
ณองประชุ
งประชุ
ทีม่ 11
เทศบำลต
มภำพัำบลสบปรำบ
นธ์ำบลสบปรำบ
ำบลสบปรำบ
2559 ณ ห้อำเภอสบปรำบ
องประชุ
ำเภอสบปรำบ
มเทศบำลต
หวั
ำปำง อำเภอสบปรำบ
วั
น
ที
่
11
กุ
ม
ภำพั
น
ธ์
2559
ณ
ห้
อ
งประชุ
ม
เทศบำลต
ำบลสบปรำบ
อ
ำเภอสบปรำบ
จั
ง
หวั
ด
ล
ำปำง
นธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลตำบลสบปรำบ อำเภอสบปรำบ จังหวัดลำปำง

นธ์ธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลตำบลเสริมงำม อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลตำบ

วันทีวัวั่ นน19ทีที่่ กุ19
กุกุมมภำพั
นธ์ นน2559
ธ์ธ์ 2559
ณ ห้ณ
ห้ห้ออวังประชุ
เทศบำลเมื
มมกุเทศบำลเมื
องล้
มแรด
ออมแรด
ำเภอเถิ
น มจันนเทศบำลเมื
งหวั
จัจังงดหวั
ลำปำง
ดดลลอำปำง
19มภำพั
ภำพั
2559
ณองประชุ
งประชุ
นทีม่ 19
เทศบำลเมื
มภำพัอนงล้
ธ์ ออ2559
งล้
มแรด
ณอห้ำเภอเถิ
ออองประชุ
ำเภอเถิ
หวั
ำปำง
งล้อมแรด อำเภอเถิน จ
กุมภำพั
นธ์ 2559 อณงล้ห้ออมแรด
งประชุอมำเภอเถิ
เทศบำลเมื
งล้ดอลมแรด
ำพันธ์ 2559วัณนทีห้่ 19
องประชุ
มเทศบำลเมื
น จังอหวั
ำปำงอำเภอเถิน จังหวัดลำปำง

นธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลตำบลสบปรำบ อำเภอสบปรำบศูนจัยองำนวยการบรรเทาสาธารณภั
หวัดลำปำง ย

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

559 ณณ ห้ห้อองประชุ
งประชุ
เทศบำลต
ำบลเสริมมงำม
งำมยอจัอำเภอเสริ
ำเภอเสริมงำม
มสาขาเถิ
งำมจันงจัหวั
งหวั
ลำปำงปี 2559
การฝึกการป้
องกันและบรรเทาสาธารณภั
งหวัดล�ำปาง
อ�ำเภอสบปราบ
559
มมเทศบำลต
ำบลเสริ
ดลดำปำง

วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลตำบ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�ำบลสบปราบ อ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง

วัวัวัวันนนนวัวัทีทีทีทีนน่่ 99่่ ทีที99่่ กุกุ99กุกุมมมมกุกุภำพั
ภำพั
มมภำพั
นนนนธ์ธ์ธ์ธ์นน2559
ธ์ธ์2559
2559
ณ
ห้ห้ห้ห้ออออห้ห้งประชุ
งประชุ
อองประชุ
มมมมเทศบำลต
เทศบำลต
มมเทศบำลต
ำบลเสริ
ำบลเสริ
ำบลเสริ
มมมมงำม
งำม
มมงำม
ออออำเภอเสริ
ำเภอเสริ
ออำเภอเสริ
มมมมงำม
งำม
มมงำม
จัจัจัจังงงงหวั
จัจัหวั
งงหวั
ดดดดลลลลดดำปำง
ำปำง
ลลำปำง
ภำพั
ภำพั
ภำพั
2559
2559
2559
ณณ
ณณ
ณ
งประชุ
งประชุ
งประชุ
เทศบำลต
เทศบำลต
เทศบำลต
ำบลเสริ
ำบลเสริ
ำบลเสริ
งำม
งำม
งำม
ำเภอเสริ
ำเภอเสริ
ำเภอเสริ
งำม
งำม
งำม
หวั
หวั
หวั
ำปำง
ำปำง
ำปำง

2559 ณณ ห้ห้อองประชุ
งประชุมมเทศบำลต
เทศบำลตำบลสบปรำบ
ำบลสบปรำบออำเภอสบปรำบ
ำเภอสบปรำบจังจัหวั
งหวั
ลำปำง
2559
ดลดำปำง

วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบำลเม

วัวัวัวันนนนวัวัทีทีทีทีนน่่ 11
่่ ทีที11
กุกุกุกุมมมมกุกุภำพั
ภำพั
มมภำพั
นนนนธ์ธ์ธ์ธ์นน2559
ธ์ธ์2559
2559
ณ
ห้ห้ห้ห้ออออห้ห้งประชุ
งประชุ
อองประชุ
มมมมเทศบำลต
เทศบำลต
มมเทศบำลต
ำบลสบปรำบ
ำบลสบปรำบ
ำบลสบปรำบ
ออออำเภอสบปรำบ
ำเภอสบปรำบ
ออำเภอสบปรำบ
จัจัจัจังงงงหวั
จัจัหวั
งงหวั
ดดดดลลลลดดำปำง
ำปำง
ลลำปำง
11
11่่ 11
11
ภำพั
ภำพั
ภำพั
2559
2559
2559
ณณ
ณณ
ณ
งประชุ
งประชุ
งประชุ
เทศบำลต
เทศบำลต
เทศบำลต
ำบลสบปรำบ
ำบลสบปรำบ
ำบลสบปรำบ
ำเภอสบปรำบ
ำเภอสบปรำบ
ำเภอสบปรำบ
หวั
หวั
หวั
ำปำง
ำปำง
ำปำง

งประชุมมเทศบำลเมื
เทศบำลเมือองล้งล้ออมแรด
มแรดอำเภอเถิ
อำเภอเถิน นจังจัหวั
งหวั
ลำปำง
นธ์ 2559 ณณ ห้ห้อองประชุ
ดลดำปำง

กกุกุกุกุการป้
อนนงกั
นธ์ธ์2559
และบรรเทาสาธารณภั
ยจังหวัออดอองล้
ล�งล้
ปาง
สาขาเถิ
น อ�นนำนนเภอเถิ
2559
วัวัวัวันนนนการฝึ
วัวัทีทีทีทีนน่่ 19
่่ ทีที19
มมมมกุกุภำพั
ภำพั
มมภำพั
นนธ์ธ์ธ์ธ์นน2559
2559
ณ
ณ
ณ
ห้ห้ห้ห้ออออห้ห้งประชุ
งประชุ
อองประชุ
มมมมเทศบำลเมื
เทศบำลเมื
มมเทศบำลเมื
ออำอองล้
ออมแรด
มแรด
ออมแรด
ออออำเภอเถิ
ำเภอเถิ
ออำเภอเถิ
จัจันนจัจังงงงหวั
จัจัหวั
งงนหวั
ดดดดลลปีลลดดำปำง
ำปำง
ลลำปำง
19
19่่ 19
19
ภำพั
ภำพั
ภำพั
2559
2559
2559
ณ
ณ
ณ
งประชุ
งประชุ
งประชุ
เทศบำลเมื
เทศบำลเมื
เทศบำลเมื
งล้
งล้
งล้
มแรด
มแรด
มแรด
ำเภอเถิ
ำเภอเถิ
ำเภอเถิ
หวั
หวั
หวั
ำปำง
ำปำง
ำปำง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

บทที่ 3

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ 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�ำหนด
สถานการณ์ กรณีเกิดแผ่นดินไหว มีน�้ำไหลหลากจากอ่างเก็บน�้ำที่ได้รับผลกระทบ และมีดินโคลนถล่ม

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 ในยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
2. ทดสอบการปฏิบัติงานและการประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในภาวะฉุกเฉิน
ตามโครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
3. สร้ า งความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ร ะบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ การฝึ ก การปฏิ บั ติ ก ารของ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.)
4. ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance team: IMAT)
ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT)
5. การก�ำหนดแนวทางปฏิบัติและการประสานความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน
พลเรือนกับหน่วยทหารตามหลักการ Civil – Military Coordination ให้สามารถเผชิญเหตุ ประสานงาน และเสริมสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกันอย่างใกล้ชิด
6. หาแนวทางการด�ำรงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นฝ่ายเลขานุการ

รูปแบบการฝึก
ใช้รูปแบบการฝึกภายใต้สถานการณ์สมมุติ ตามกรอบของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 ในลักษณะการฝึกเชิงอภิปราย (Discussion Base Execise) และการฝึกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Execise)
รวม 4 รูปแบบ ได้แก่
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันค้นหา
ทางเลือกในการปฏิบตั จิ ากการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ เพือ่ ประสานการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมต่อการเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน
2) การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อทดสอบทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติ ประเมิน
สถานการณ์ หาช่องว่าง จุดบกพร่อง โดยการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ก�ำหนดทางเลือก และปรับปรุงแผนฯ ให้มคี วามสมบูรณ์
3) การฝึกปฏิบตั ภิ าคสนาม (Drill) เพือ่ ทดสอบความสามารถในการเผชิญเหตุของหน่วยปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่
การสนธิกำ� ลังระหว่างหน่วยงานพลเรือนกับหน่วยทหาร การจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานร่วมพลเรือนทหาร (Civil Military Coordination Center : CMCC) หรือศูนย์ประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงาน (Multi Agency Coordination Center : MAC Center)
ในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึงการเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระหว่างกัน การระดมทรัพยากร และเพิ่มทักษะ
การปฏิบตั งิ าน เพือ่ การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน และลดผลกระทบจากสถานการณ์ฉกุ เฉิน การฝึกปฏิบตั เิ ชิงสาธิต (Demonstration
Drill) อาทิ สถานีอาคารถล่ม สถานีชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากน�้ำไหลหลาก ปฏิบัติการด้านกู้ชีพกู้ภัย (ทางบก ทางน�้ำ
ทางอากาศ) การค้นหาภายในอาคาร/บ้านเรือนทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย การเข้าพืน้ ทีแ่ ละการค้นหาผูป้ ระสบภัยทางน�ำ้ การช่วยเหลือ
การล�ำเลียงทางอากาศ การคัดแยกผู้ประสบภัย/ผู้ป่วย การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายและการน�ำส่งผู้ประสบภัย/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 และเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 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
พืน้ ทีร่ ะดมทรัพยากร การจัดการทีพ่ กั อาหาร และการสรุปสถานการณ์ (Briefings) ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจภาพรวม และวัตถุประสงค์
ของการฝึก
วันที่ 4 มิ.ย. 2559 การบรรยาย/สาธิต/ฝึกขั้นต้นในการปฏิบัติตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 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�ำลัง (Demobilization) และการ Check Out
2. กิจกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (D-MEx 2016) ระหว่างวันที่
6-10 มิถุนายน 2559 ณ กองพลทหารปืนใหญ่ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย การฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์
และการฝึกปฏิบัติงานของชุดสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (ส�ำหรับทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก)
วันที่ 6 มิ.ย. 2559 ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นการฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์ในขั้นตอนกระบวนการ check in
การจัดพื้นที่ระดมทรัพยากร การจัดการที่พัก อาหาร และการสรุปสถานการณ์
วันที่ 7 มิ.ย. 2559 ชี้แจงท�ำความเข้าใจภาพรวม และวัตถุประสงค์ของการฝึก ประชุมร่วมกับผู้รับการฝึก
ผู้ควบคุมการฝึก กองอ�ำนวยการจัดการฝึก การบรรยาย/สาธิต/ฝึกขั้นต้นในการปฏิบัติตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
ท�ำความรู้จักกับทรัพยากรของแต่ละหน่วย 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�ำหรับประกอบ
การประชุ ม ประเมิ น ผลหลั ง การฝึ ก (After Action Review : AAR) จั ดเก็ บ /ส่ ง คื น อุ ป กรณ์ กระบวนการถอนก�ำลัง
(Demobilization) และการ Check Out
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติเชิงสาธิต (Demonstration Drill) สถานีอาคารถล่ม
และทางสูง (ลพบุรี) สถานีกู้ภัยทางน�้ำ และสถานีสารเคมี (ลพบุรี และชัยนาท) จุดเด่นของงานเป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
(Drill) ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ก่อให้เกิดน�้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม โดยมีการสนธิก�ำลังปฏิบัติการร่วม
หลายหน่วย ระหว่างหน่วยงานพลเรือน-ทหาร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน และการบรรเทาทุกข์ โดยจ�ำลองพื้นที่
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รี) สถานี
รกี)ปฏิ
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การเข้า า
กี่ยวข้องในการฝึก สาหรับประกอบการประชุ
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เหล็กกพัพังทลาย
งทลายเกิเกิดดน้น้าไหลหลากดิ
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กราฟแสดงจ�ำนวนคนที่เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2559 (DMEx-2016)
หน่วยงานที่เข้าร่วมฝึก
กระทรวงสาธารณสุข
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองพลทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
มูลนิธิร่วมกตัญญู
กองบิน 2 กองทัพอากาศ
สมาชิก อปพร.
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ต�ำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
มลฑลทหารบกที่ 13 ลพบุรี
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลค่ายอดิศร
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การประเมินผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (D-MEx 2016)
ข้อข้มูอลมูใช้ลทใช้ากราฟ
ทากราฟ
1. ที่มา

ค�ำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 337/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และที่ 369/2559
หน่
วยงาน
วกยงาน
จานวนตั
จานวนตั
วเลข
วเลขยระดับชาติ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จัดตั้งกองอ�ำนวยการการจัหน่
ดการฝึ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
(D-MEx 2016) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2559
เอกชน
เอกชนมูลยมูนิท�ลธำนิิ หน้
ธิ าที่ด�ำเนินการประเมิ
224224นผลการฝึก
(IDMEx 2016) โดยแต่งตั้งกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภั

2. วัตถุประสงค์

หน่หน่
วยงานราชการ
วยงานราชการ

735735

2.1 เพื่อประเมินการบริหารจัดการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559
2.2 เพื่อประเมินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559

3. ขอบเขตการประเมิน

การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (ICS) ระบบ
สื่อสารเพื่อการปฏิบัติการร่วม ปฏิบัติการด้านการกู้ชีพ กู้ภัย (ทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ) ซึ่งแบ่งเป็น 4 สถานีฝึก ได้แก่ สถานี
ฝึกอาคารถล่ม สถานีฝึกอาคารทรุดตัว (ช่วยเหลือทางสูง) สถานีฝึกอาคารสารเคมีรั่วไหล และสถานีฝึกชุมชนถูกน�้ำไหลหลาก
และการจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราว

4. วิธีการประเมิน

4.1 ศึกษาข้อก�ำหนดในการบริหารจัดการสาธารณภัยจากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 และข้อมูลแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่ต่างประเทศใช้หรือก�ำหนดไว้
4.2 จัดท�ำเครือ่ งมือในการประเมินผล โดยอิงจากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
และแนวทางของต่างประเทศ
4.3 ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ วิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารจัดการ และการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
4.4 น�ำผลจากข้อ 4.3 มาสรุปวิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 รายงานผลการประเมินที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์
5.2 ผูเ้ กีย่ วข้องสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการ
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6. การประเมินผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 (DMEx 2016)

มีการด�ำเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเตรียมความพร้อมให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ กองพลทหารปืนใหญ่ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ทีมผู้ประเมินจ�ำแนกผลการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1) การบริหารจัดการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559
1.1) ด้านทรัพยากร จ�ำแนกเป็น
- บุคลากร ในการบริหารจัดการการฝึกฯ มีความเข้มแข็ง เสียสละ ทุ่มเท ก�ำลังกาย
ก�ำลังใจสูง ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance team: IMAT)
ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการฝึก
ซึ่งสามารถอ�ำนวยความสะดวกในการระดมทรัพยากรทรัพยากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ มีความทันสมัย สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ มีรถสื่อสารที่ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2) ด้านสถานที่ จัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานชัดเจนเป็นไปตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
ข้อสังเกต
- สถานที่ฝึกเป็นสถานที่ปิด เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ทหาร จึงไม่สะดวกในการเข้า-ออก
ของบุคคลทั่วไป หากมองเรื่องความปลอดภัยถือว่าเหมาะสม
- การจัดสถานทีใ่ นการต้อนรับ ขาดการดูแลความเรียบร้อย เช่น เก้าอีร้ องรับแขกไม่เพียงพอ
และมีน�้ำจากฝนที่ตกค้างอยู่บนหลังคาเต็นท์ปริมาณมาก จนเกิดการไหลลงมา ท�ำให้แขกที่นั่งอยู่บริเวณนั้นเปียก
- พื้นที่ในการกางเต็นท์ของผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ ปภ. เขต 16 ชัยนาท ไม่เหมาะสม
เท่าทีค่ วรในเรือ่ งความปลอดภัย เนือ่ งจากอยูใ่ นพืน้ ทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ เสีย่ งต่อการเกิดน�ำ้ ท่วมขังกรณีมฝี นตก และอาจเกิดอันตรายแก่
ผู้ปฏิบัติงานได้
1.3) ด้านการประสานงาน/การมีสว่ นร่วม การมอบหมายภารกิจหน้าทีม่ คี วามชัดเจน ตามค�ำสัง่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 337/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 จัดตั้งกองอ�ำนวยการจัดการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559 โดยการแบ่งโครงสร้างฯ มอบอ�ำนาจหน้าที่ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภายใน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งเป็น 7 ส่วน
ข้อสังเกต
- หน่วยงานส่วนกลางตามค�ำสัง่ กองอ�ำนวยการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับชาติ พ.ศ. 2559 ไม่ได้ร่วมการฝึกตามโครงสร้างฯ และบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post : ICP) ที่จัดตั้งขึ้น ขาดการมี
ส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมฯ และการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่
- การซักซ้อมความเข้าใจระหว่างผู้จัดการฝึก ผู้ปฏิบัติ และหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกมีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
1.4) ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์กอ่ นการฝึก ระหว่างการฝึก และหลังการฝึก
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�ำคัญกับการฝึก และสนับสนุน
บุคลากร และทรัพยากรร่วมในการฝึก
ข้อสังเกต
- การจัดส่งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกฯ ไม่เพียงพอทีจ่ ะเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ
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 แผนเผชิญเหตุมกี ารประชุมหารือเพือ่ จัดท�ำแผนฯ (Incident Action Plan : IAP) โดยระบุกจิ กรรม ทรัพยากร
ผู้ประสานงานในแต่ละส่วนในการตอบโต้และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีน่ ำ� มาใช้ในการฝึก ได้แก่ รถสือ่ สารของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รถสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถ
ถ่ายทอดภาพสดเข้าสู่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้เห็นสถานการณ์จากสถานีฝึกต่าง ๆ แบบ Real Time โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
และโดรนในการส่งภาพ สามารถใช้ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งหากเกิดสถานการณ์จริง จะสามารถช่วย
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยได้
- ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร Crisis Information Management
System (CIMS) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากน�ำมาใช้ฝึกได้ครบอย่างเต็มรูปแบบ จะช่วยให้มองเห็นภาพ
ความเชื่อมโยงของการจัดการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทั้งระบบ สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ และการสั่งการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อสังเกต
- การฝึกภายในศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ (ICP) ขาดการมีสว่ นร่วมจากหน่วยงานเครือข่าย
เช่น ต�ำรวจ อ�ำเภอ อปท. เป็นต้น
- การฝึกขาดความเชื่อมโยงการปฏิบัติกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด
หรือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ออกแบบโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ไว้ตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการจัดการสาธารณภัยระดับชาติ (ระดับ 3-4)
- สถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไม่เหมาะสม เนื่องจากพื้นที่มองเห็นไม่ชัดเจน
- ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
ในแต่ละระดับไม่ได้เข้าร่วมการฝึกฯ และสัญลักษณ์แสดงตนว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไม่ชัดเจน
- ประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉินต่อสื่อมวลชน และสาธารณชน ไม่มีการแถลงข่าว
- ไม่มีการยกเลิกสถานการณ์ จากศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์
2.2) ด้านระบบสื่อสารเพื่อการปฏิบัติการร่วม การสถาปนาระบบการสื่อสารในการฝึกฯ
มีการจัดตั้งหน่วยสื่อสาร ก�ำหนดแผนการสื่อสาร และก�ำหนดความถี่วิทยุสื่อสารในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน
ข้อสังเกต
- ไม่ได้ระบุช่องทางการสื่อสารหลัก/รอง/ส�ำรองไว้ในแผนการสื่อสาร
- มีความสับสนในการใช้ช่องความถี่การสื่อสารระหว่างการฝึก ซึ่งไม่เป็นไปตามแผน
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2.3) ด้านปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย แบ่งการด�ำเนินการฝึกปฏิบัติเป็น 4 สถานี ผู้ปฏิบัติในการฝึกฯ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีความเข้มแข็ง อดทน ผู้ปฏิบัติในการฝึกฯ
จากหน่วยพลเรือนและหน่วยทหาร ได้มโี อกาสร่วมฝึกฯ จึงเป็นการเพิม่ พูนทักษะในการบูรณาการการปฏิบตั งิ านด้านการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยจากสถานการณ์ตา่ ง ๆ ร่วมกัน ผูป้ ฏิบตั ใิ นการฝึกฯ มีความเข้าใจอุปกรณ์ เครือ่ งมือ ในการกูภ้ ยั เป็นอย่างดี เนือ่ งจาก
มีการซักซ้อมการใช้เครื่องมือก่อนการสาธิตหลายครั้ง
ข้อสังเกต
- หน่วยงานด้านการสาธารณสุข ไม่ได้เข้าร่วมการฝึกฯ ด้านการกู้ชีพ ในแต่ละสถานีฝึก
- การปฏิบัติในการฝึกฯ ขาดความเชื่อมโยงกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เช่น ข้อมูลจาก
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ รายงานว่าเกิดสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุมีผู้ประสบภัย ..... คน ได้รับการช่วยเหลือแล้ว .... คน
แต่ข้อเท็จจริงในเวลานั้น ณ สถานีฝึก ยังไม่มีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
2.3.1) สถานีฝกึ อาคารถล่ม และสถานีอาคารทรุดตัว การปฏิบตั ขิ องผูป้ ฏิบตั ใิ นการฝึกฯ
สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามขัน้ ตอน และวิธกี ารปฏิบตั ิ หัวหน้าสถานีมกี ารรายงานสถานการณ์ไปยังหัวหน้าส่วนปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนือ่ ง
ข้อสังเกต
- ขาดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในระบบจราจรและอาคาร เช่น
ต�ำรวจ ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการฝึก เป็นต้น
- ขาดการควบคุมเขตพื้นที่อันตรายที่กำ� หนดไว้ เช่น ช่างภาพเข้าไปถ่ายภาพในเขตพื้นที่
อันตรายที่ก�ำหนดไว้ เป็นต้น
- ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการจัดการจราจร เข้าร่วมฝึกฯ ในพื้นที่เกิดเหตุ
2.3.2) สถานีฝกึ อาคารสารเคมีรวั่ ไหล การปฏิบตั ขิ องผูป้ ฏิบตั ใิ นการฝึกฯ สามารถปฏิบตั ิ
ได้ตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ
ข้อสังเกต
- การสมมุติสถานการณ์ไม่สอดคล้องกับทิศทางลม การจ�ำลองสถานีฝึกไม่สมจริง การกั้น
เขตอันตรายเบื้องต้นยังเป็นวงแคบ/จ�ำกัด ตั้งป้ายเขต 30 เมตร 70 เมตร แต่พื้นที่จริงไม่ถึง เนื่องจากสถานที่ฝึกคับแคบ
- ไม่พบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบภัย มีการกู้ภัย แต่ไม่มีการกู้ชีพ
2.3.3) สถานีฝกึ ชุมชนถูกน�ำ้ ไหลหลาก การปฏิบตั ขิ องผูป้ ฏิบตั ใิ นการฝึกฯ สามารถปฏิบตั ิ
ได้ตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ
ข้อสังเกต
- การติดต่อสื่อสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกฯ มีความวุ่นวาย
สับสน (ปภ.-มูลนิธิ-ทหาร-ต�ำรวจพลร่ม)
2.4 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว การจัดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พักพิง
ชั่วคราว เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) หน่วยงานหลักคือ ส�ำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
(ส่วนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สปฉ.6) มีการก�ำหนดจุดรับบริจาคสิ่งของเป็นสัดส่วน

7. ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกต รวมทั้งจากการสุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ และการให้ตอบแบบสอบถาม

ของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่น ที่มีส่วนร่วมในการฝึก ครั้งนี้ สามารถสรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
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�ำหนดให้ศนู ย์ ปภ. เขต เป็นหน่วยระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ เนือ่ งจาก
มีสถานที่ และมีกฎหมายรองรับในการจัดการสาธารณภัย
ด้านสถานที่
1) สถานที่ฝึกควรเป็นสถานที่สาธารณะที่ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกฯ
ได้งา่ ยและกว้างขวาง เช่น สนามกีฬา เป็นต้น เพือ่ การมีสว่ นร่วมและสนับสนุนการรับรู้ สร้างเสริมความเข้าใจของภาคประชาชน
2) ควรเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการอ�ำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ และให้ความส�ำคัญกับ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกระดับ และแขกรับเชิญ ตลอดจนสถานที่พักของเจ้าหน้าที่
ด้านการประสานงาน/การมีส่วนร่วม
1) หน่วยงานจัดการฝึกฯ ควรจัดเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานแต่ละส่วน มีการติดตามผล
การปฏิบัติงานตามโครงสร้างอ�ำนาจหน้าที่ และบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2) ก�ำหนดผู้ประสานงานกลางเพื่อสื่อสารข้อมูลในการจัดการการฝึกฯ และกระบวนการฝึก
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความเป็นมาและเป็นไปของข้อมูลการฝึก ควรจัดเวทีกลาง
เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานแต่ละส่วนตามโครงสร้างอ�ำนาจหน้าที่ และบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการประชาสัมพันธ์
1) การประชาสัมพันธ์ ควรจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งวัน เวลา และเส้นทางการเดินทาง
ไปสถานทีฝ่ ึกให้ชัดเจน แผนที่การฝึก เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย วิทยุท้องถิ่น แผ่นพับ โปสเตอร์ บอร์ด
เชิญชวนประชาชน นักเรียน หน่วยงานในจังหวัดร่วมชมการฝึกฯ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย
2) ควรประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกฯ ระดับชาติ ให้หน่วยงานภายใน ปภ. ได้รับรู้
ด้านอื่นๆ
1) ควรประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-3 ครั้ง เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในกระบวนการฝึกฯ ที่มีความซับซ้อน
2) ควรก�ำหนดจุดลงทะเบียนให้เห็นเด่นชัด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียนให้เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้เข้าร่วมการฝึก พร้อมทั้งสามารถให้ค�ำแนะน�ำการฝึกได้
3) ก�ำหนดรูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ ควรสร้างความสมจริง
ให้เหมือนเหตุฉุกเฉินของการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ
4) การสร้างบรรยากาศในการฝึก ควรมีการรายงานสถานการณ์ และการจัดการภัยพิบตั กิ ารตอบโต้
สถานการณ์ระหว่างจุดเกิดเหตุ และศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์เพือ่ เป็นการสือ่ สาร และสร้างความเข้าใจให้กบั หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วม
การฝึก โดยเน้นว่าเป็นการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินการตามแผนโดยใช้ระบบการบริหารจัดการ ICS
5) ควรจัดให้มีการประชุมประเมินผลหลังการฝึก เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมฝึกและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
7.2 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ
1) การบัญชาการเหตุการณ์ ควรให้ความส�ำคัญกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 3-4) ตามโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งการจัดท�ำค�ำสั่งและการจัดเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฯ
และมีการเปิดและปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ควรให้มีการฝึกซ้อมการประชุมวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์
3) ควรก�ำหนดบทบาทของชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management
Assistance Team : IMAT) ให้ตรงตามทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึง่ ได้กำ� หนด
ไว้เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระแก่
หน่วยงานในพื้นที่ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบัญชาการ ควบคุม สั่งการ และแก้ไขสถานการณ์
4) ควรประสานหน่วยงานที่ปฏิบัติภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อการรับรู้ข้อมูล
ทันต่อสถานการณ์ และให้หน่วยงานเครือข่ายทราบทุกขั้นตอน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสถานการณ์ เพื่อการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินร่วมกัน
5) ควรให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ตัง้ แต่
ระดับกระทรวง กรม มูลนิธิ/อาสาสมัคร เช่น (อปพร. มิสเตอร์เตือนภัย เป็นต้น) ทหาร ต�ำรวจ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีก่ ารฝึกฯ และใกล้เคียง และสุนขั ต�ำรวจจากกองก�ำกับการสุนขั และม้าต�ำรวจ (Police-K9) เข้ามามีสว่ นร่วมในการฝึก
6) การก�ำหนดสถานการณ์ (Scenario) ควรให้เห็นถึงระดับการจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เชื่อมโยงตั้งแต่การจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการ
ท้องถิ่น) ขนาดกลาง (ผู้อ�ำนวยการจังหวัด) จนกระทั่งถึงการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ)
7) ก�ำหนดให้มีการฝึกการแถลงข่าวของผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน
8) ควรน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ปภ. มาใช้ในการฝึกฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นการทดสอบระบบเตรียมความพร้อมไว้ในการปฏิบัติงานจริง เช่น ระบบบริหารจัดการข้อมูลในภาวะวิกฤต (Crisis
Information Management System : CIMS) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงาน
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
9) ควรก� ำ หนดสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงถึ ง บทบาทของผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการฝึ ก ฯ เพื่ อ สื่ อ ให้ รู ้ ว ่ า
แต่ละสัญลักษณ์คือผู้ท�ำหน้าที่ใด
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และการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx 2016)
กรกฎาคม 2559
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การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2559 Integrated Disaster
Management Exercise 2016 : IDMEx 2016 (อัคคีภยั ในอาคารสูง สารเคมีรวั่ ไหล การเคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบภัย
ทางอากาศและการปฏิบัติการทางการแพทย์)
ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
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�ำเนียบรัฐบาล ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การเตรียมการ
บรรเทาภัยพิบัติ กรณีไฟไหม้อาคารสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถด�ำเนินการได้อย่างทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานเตรียมการปฏิบัติการวางแผนและซักซ้อมการบัญชาการเหตุการณ์
การใช้อากาศยานส�ำหรับการอพยพ/เคลือ่ นย้ายประชาชนออกจากพืน้ ทีป่ ระสบภัย รวมถึงจัดให้มกี ารจัดตัง้ ข่ายการติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ จึงมีด�ำริ
ให้หน่วยงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการจัดการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติ การอ�ำนวยการและ
การประสานงาน เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในอาคารสูงตามพื้นที่เสี่ยงในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ของแต่ละภูมิภาคของประเทศ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานทหาร พลเรือน ต�ำรวจ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ
และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้การเตรียมการบรรเทาภัยพิบัติกรณีไฟไหม้อาคารสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ประสานเตรียมการปฏิบัติ
การวางแผนและซักซ้อมในการใช้อากาศยานส�ำหรับอพยพ/เคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ภัยพิบัติ รวมถึงให้มีการจัดตั้ง
เครือข่ายการติดต่อสือ่ สารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ การอ�ำนวยการ และประสานการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุภยั พิบตั ใิ นอาคารสูง
ตามพื้นที่เสี่ยงในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ของแต่ละภูมิภาคของประเทศ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้รว่ มกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx 2016) ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน
และการฝึกในครั้งนี้ได้ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการและการปฏิบัติการร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสาธารณภัย
ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยเฉพาะการวางระบบบัญชาการเหตุการณ์ การบูรณาการก�ำลังพล เครือ่ งมืออุปกรณ์ และระบบการสือ่ สาร รวมถึง
การเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทยมีกลไกการจัดการ
สาธารณภัยทีเ่ ป็นระบบ มีเอกภาพ และประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพือ่ ลดความสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ จากภัยพิบตั ิ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อมในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่
(Safety Thailand)
กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มก�ำหนดวางแผนการฝึกฯ
เพือ่ ให้เป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยจุดยืนทีแ่ น่วแน่ของรัฐบาลทีต่ อ้ งการให้การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเป็นไปอย่างบูรณาการ ให้สงั คมไทยก้าวไปสูก่ ารจัดการสาธารณภัยทีเ่ ป็นมาตรฐานการปฏิบตั ิ
งานที่เป็นสากลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ สามารถป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบาย
และเป้าหมายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยจัดการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ กรณีไฟไหม้อาคารสูง จ�ำนวน 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�ำหนดการ)

สถานการณ์การฝึก (Scenario)

เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารที่มีความสูง 50 ชั้น พบเพลิงไหม้อยู่ภายในห้องเก็บ
เอกสารชั้น 3 และเกิดการสะสมความร้อนจนท�ำให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณชั้นที่ 25 ของอาคารสูง 50 ชั้น ไฟได้ลุกลามต่อเนื่อง
ไปยังห้องข้างเคียงซึ่งมีการเก็บกักสารเคมีที่เป็นสารไวไฟ จนท�ำให้เกิดการระเบิดและรั่วไหลของสารเคมี (UN 1219) ท�ำให้มี
ผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก ระหว่างเกิดไฟไหม้มผี ปู้ ฏิบตั งิ านในอาคาร ประมาณ 2,000 คน ไม่สามารถออกจากอาคาร
ได้ เนื่องจากถูกปิดล้อมด้วยเหตุเพลิงไหม้ในชั้นที่ 3 และชั้นที่ 25 ผู้ประสบภัยบางรายมีการปนเปื้อนสารเคมี จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องอพยพคนออกจากอาคารรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ส�ำลักควัน ตกจากที่สูง และผู้ได้รับการปนเปื้อนสารเคมี ระบบ
ไฟฟ้าและการสือ่ สารใช้การไม่ได้ ระบบไฟฟ้าส�ำรองของอาคารไม่สามารถใช้งานได้ เนือ่ งจากอยูใ่ นระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบ ส่งผลให้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคารเกิดการขัดข้อง
กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์กรุงเทพมหานคร และได้สั่งการให้ส�ำนักอนามัย ส�ำนักการแพทย์ และสถานีดับเพลิงในพื้นที่ พร้อมก�ำลังพลในสังกัด
ส�ำนักงานเขตในพื้นที่เข้าอ�ำนวยการประสานงานแก้ไขปัญหาเนื่องจากสถานการณ์เพลิงได้ลุกลามอย่างต่อเนื่อง และยังคงมี
ผู้ติดค้างภายในอาคาร จึงร้องขอรับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) เพือ่ ขอก�ำลังสนับสนุนทางอากาศช่วยเหลืออพยพผูต้ ดิ ค้างอยูบ่ นดาดฟ้าของอาคาร และขอรถหอน�ำ้ ดับเพลิง
พร้อมกระเช้าขนาดสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ติดค้างในอาคาร และแจ้งขอให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ซึ่งท�ำหน้าที่ติดตามและประเมินสถานการณ์อัคคีภัย เพื่อการแจ้งเตือนและเตรียมรับสถานการณ์ ประสานผู้แทนส่วนสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.)
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้เสนอผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติพิจารณายกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ภายใต้การควบคุม สั่งการ
และบัญชาการของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบ้ ญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพือ่ บูรณาการ
หน่วยงานทหาร พลเรือน องค์กรสาธารณกุศล และภาคประชาสังคม เข้าเผชิญเหตุอัคคีภัยอาคารสูง/อาคารถล่ม/สารเคมี
รั่วไหล ท�ำการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศ และการปฏิบัติการทางการแพทย์ต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อซักซ้อมการบัญชาการเหตุการณ์ร่วมเมื่อเกิดอัคคีภัยในอาคารสูงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
2) เพื่อวางแผนการบูรณาการเครื่องมือ ก�ำลังพล และทรัพยากรอื่น ๆ
3) เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารสูงที่ถูกต้อง
4) เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเผชิญเหตุของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่

กิจกรรมการฝึก
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

หน่วยงานร่วมการฝึก จ�ำนวน 54 หน่วยงาน

หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองทัพบก (ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก) กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ มูลนิธิ เครือข่าย
ภาคประชาสังคม และหน่วยงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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หน่วยงานสนับสนุน ท�ำหน้าที่ตอบสนองการร้องขอการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่จ�ำเป็น เพื่อให้การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองด้านงบประมาณ ได้แก่ (ส่วนสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ.) (Emergency Support Function : ESF) เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 ซึ่งการจัดการในภาวะฉุกเฉิน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะสถาปนาการสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) เพียงส่วนงานใดส่วนงานหนึง่ หรือหลายส่วนงานเข้าร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ความจ�ำเป็นของสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ เพือ่ ประสานงานระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ตามภารกิจด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งการจัดการฝึกฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
สปฉ. 1 ส่วนงานคมนาคม มีกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติระหว่าง
ส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านคมนาคม
สปฉ. 2 ส่วนงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงการจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
สปฉ. 4 ส่วนผจญเพลิง มีกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึง
จัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการผจญเพลิง
สปฉ. 5 ส่วนงานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบตั ิ
ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการจัดการสาธารณภัย
และการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน
สปฉ. 7 ส่วนงานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร มีกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
การปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพ รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร
สปฉ. 8 ส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุข มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการ
ปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาลของสังกัดต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย กระทรวง
กลาโหม มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ สภากาชาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น
สปฉ. 9 ส่วนงานการค้นหาและกู้ภัย มีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรสาธารณกุศล รวมถึง
จัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการค้นหาและกู้ภัย
สปฉ. 10 ส่วนงานสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลัก โดยมี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมควบคุมมลพิษ
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำ
แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
สปฉ. 13 ส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย มีส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
การปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึงจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
สปฉ. 16 ส่วนงานประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อมูลข่าวสาร มีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
ประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน รวมถึงการจัดท�ำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อมูลข่าวสาร
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บทบาท อ�ำนาจหน้าทีข่ องกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) กับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ในจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติแบบบูรณาการ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการอ�ำนวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
รวมถึงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์ และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิง่ (ระดับ 4) และท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในศูนย์ประสานการปฏิบตั ขิ องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผูอ้ ำ� นวยการกลาง ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั ขิ องกองอ�ำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางในทุก ๆ ด้าน ที่จ�ำเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินการคลัง
พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�ำนวยการกลางเห็นสมควร

ขอบเขตการฝึก (5 สถานี)
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�ำลังร่วมกันทั้งฝ่ายทหาร พลเรือนและองค์กรสาธารณกุศล
(1) สาธิตการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารสูง โดยวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยใส่เปลตะกร้า
การใช้ถงุ เคลือ่ นย้าย การใช้เชือกคว้านไฟฟ้า การลงด้วยปล่องผ้า เบาะลม รถกระเช้าบันไดสูง และการอพยพข้ามตึก การช่วยเหลือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ประสบภัย
(2) สาธิตการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารถล่ม ทั้งทางกายภาพและท�ำเครื่องหมายการค้นหา
ทางเทคนิคโดยใช้กล้องทางเทคนิค การท�ำค�้ำยันเพื่อป้องกันการทรุดตัวของอาคาร การตัดเจาะเปิดผนังคอนกรีตแบบแนวตั้ง
สามเหลี่ยม การดึงแผ่นออก การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ การช่วยเหลือเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ประสบภัย
(3) สาธิตการกู้ภัยผู้ประสบภัยจากสารเคมี โดยขอรับการสนับสนุนชุดปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีจาก
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก หัวหน้าชุดประเมินทิศทางลม และสัง่ การให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารชุด SCBA Level A เข้าพิสจู น์ทราบ
ชนิดของสารเคมี เก็บกู้ จัดสถานทีป่ ลอดภัย เพือ่ รอการช�ำระล้าง ชุด SCBA Level B ตัง้ ชุดม่านน�ำ้ มีการใช้รถต่อต้านวินาศกรรม
และอุปกรณ์ดบั เพลิง (Luf 60) พ่นน�ำ้ สกัดกัน้ การแพร่กระจายของสารเคมีทางอากาศ จัดตัง้ จุดช�ำระล้างสารปนเปือ้ นผูป้ ระสบภัย
และการน�ำส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์
3) การช่วยเหลือ/อพยพผู้ประสบภัย(ทางอากาศยาน) โดยมีหน่วยงานหลัก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพบก สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จากกองทัพบก จ�ำนวน 1 ล�ำ เพือ่ ล�ำเลียงผูป้ ระสบภัยทีต่ ดิ ค้างอยูบ่ นอาคาร และจากส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำนวน 1 ล�ำ เพื่อน�ำส่งผู้บาดเจ็บจากโรงพยาบาลสนาม 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�ำเสนอภารกิจช่วยเหลือสังคม 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�ำเลียงทางอากาศ
และทางบก การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศยานและทางบก
(5) ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการแสดงภารกิจหน้าทีข่ องหน่วยงาน
จัดแสดงอุปกรณ์สำ� หรับดับเพลิงภายนอกอาคาร ได้แก่ รถยนต์ตดิ ตัง้ ระบบเครือ่ งเจาะและดับเพลิงด้วยน�ำ้ แรงดันสูง (Coldcut)
รถยนต์ติดตั้งห้องฝึกดับเพลิงและกู้ภัยเคลื่อนที่ (Simulator) รถกู้ภัยขนาดเล็ก (ATV) และอุปกรณ์กู้ภัยต่าง ๆ อาทิ กล้อง
Vibration Scope กล้องค้นหาผู้ประสบภัย (Search Cam) เครื่องอัดก๊าซ หมอนลม และชุดป้องกันสารเคมี Level A เป็นต้น
(6) กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดแสดงชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สนับสนุนการกู้ภัยสารเคมี
(7) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) TOT จัดแสดง
ระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติ อาทิ รถสื่อสาร (Internet) ระบบโทรศัพท์ (IP Phone) วิทยุสั่งการพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงผ่าน
โครงข่าย (IP ACU-T)
(8) ส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐานต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จัดนิทรรศการกระบวนการพิสจู น์เอกลักษณ์
บุคคล
(9) กลุ่มจิตอาสาใจถึงใจ จัดแสดงนิทรรศการ ความเป็นมา ผลงาน และจัดแสดงอุปกรณ์กู้ภัยต่าง ๆ ได้แก่
อุปกรณ์กู้ภัยในที่สูง อุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องตัดถ่างชุดใหญ่
(10) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดแสดงยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย
ที่มีใช้งานในกองบัญชาการกองทัพไทย
(11) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดนิทรรศการแสดงภารกิจหน้าทีข่ องหน่วยงาน โดยศูนย์ปอ้ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ อาทิ รถดับเพลิงชนิดหอน�้ำพร้อมบันได
และอุปกรณ์ รถต่อต้านวินาศกรรมและอุปกรณ์ดบั เพลิง รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถกูภ้ ยั สารเคมีและวัตถุอนั ตราย รถดับเพลิงในอาคาร
รถยนต์นั่งตรวจการณ์ รถอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมเครน รถดับเพลิงโฟมและเคมี รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถผลิตน�้ำดื่ม เต้นท์พักชั่วคราว
บอลลูนไลท์พร้อมเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึก
1) หน่วยงานเข้าร่วมการฝึกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ระหว่างหน่วยงาน
อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะหน่วยทหารมีความเข้าใจในการปฏิบัติการเผชิญเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายพลเรือนในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
2) หน่วยงานอ�ำนวยการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของพลเรือนได้เรียนรู้โครงสร้าง ขั้นตอน
การสนับสนุน ขีดความสามารถของเครื่องมืออุปกรณ์ของฝ่ายทหาร ซึ่งจะสามารถใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันในกรณีเกิดเหตุ
สถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เรียนรู้หลักการเผชิญเหตุตามสถานีต่าง ๆ ท�ำให้เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการส่งก�ำลังบ�ำรุง ทั้งของฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร
4) ส่วนราชการในจังหวัดมีความเข้าใจในบทบาทของแต่ละหน่วยงานทีม่ อี ยูใ่ นส่วนกลาง โดยเฉพาะการจัดตัง้
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งต้องใช้หลายหน่วยงานเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานหลัก
5) ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินของภาครัฐมากขึ้น
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สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการฝึก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในพื้นฐานการปฏิบัติในภาวะเกิดสาธารณภัย
ยังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการเผชิญเหตุ โดยเฉพาะระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่เป็น
มาตรฐานกลางส�ำหรับทุกหน่วยงานถือปฏิบัติร่วมกันในการประสานงาน การควบคุมสั่งการ เพราะติดขัดเรื่องระบบระเบียบ
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย (ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาการฝึก
1. ควรให้ผู้ท่ีรับผิดชอบในการสั่งการในแต่ระดับ เรียนรู้เพิ่มเติมด้านการจัดการสาธารณภัย และการตอบโต้
สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินอย่างจริงจัง เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจอย่างแท้จริงในการสัง่ การ และร่วมฝึกซ้อมแผนฯ อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำ
ด้วยตนเอง
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกจากรูปแบบเดิม ๆ ที่ฝึกประจ�ำอยู่ทุกครั้ง ที่ผ่านมา จากการฝึกในลักษณะ
การแสดงสาธิต เป็นรูปแบบการฝึกเสมือนเหตุการณ์จริง เพื่อทราบข้อผิดพลาด โดยเริ่มฝึก เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อม
ณ ที่ตั้ง, การเคลื่อนพล, การรายงานตัว ณ จุดเกิดเหตุ, การรายงานข้อมูลกลับหน่วยงาน, การปฏิบัติการ, การร้องขอการ
สนับสนุน, การประสานงานกับหน่วยงานอื่น และการถอนก�ำลัง ฝึกเพื่อทราบข้อผิดพลาดและปัญหา/อุปสรรค ที่แท้จริง
มิใช่การฝึกรูปแบบให้มาซ้อมก่อนการแสดงสาธิตเพื่อให้ประธานมาชมรูปแบบการฝึกการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ ซึ่งความเป็นจริง
อาจไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างนั้น
3. ผูเ้ ข้ารับการฝึกมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิง่ ในการเข้าร่วมการฝึกฯ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หลายหน่วยงาน
ได้มาร่วมการฝึกฯ และท�ำความรู้จักกันในการท�ำงาน สร้างเครือข่ายการท�ำงาน โดยเฉพาะประโยชน์ในการเสริมสร้างทักษะ
การท�ำงาน ควรจัดการฝึกให้มีหลากหลายรูปแบบและต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
4. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ คือ การสร้างความเข้าใจ และมาตรฐานกลาง โดยเฉพาะแผนการปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานในการท�ำงาน (SOP) ด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยในทุกประเภทภัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน�ำมาใช้ในการจัดการสาธารณภัย
5. แนวทางการแก้ไขผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการฝึกซ้อมแผน ก่อนการฝึกซ้อมแผนฯ ควรจัดให้มกี ารให้ความรู้
ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งด้านการจัดการสาธารณภัยและการเผชิญเหตุ การประสานงาน
การสัง่ การให้ทกุ หน่วยเข้าใจอย่างแท้จริง โดยเชิญผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ นเวลาเกิดสาธารณภัยเข้าร่วมการฝึก
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บทที่ 4

การฝึกร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนครอบคลุมเชื่อมโยงหลายมิติ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องมีการฝึกแบบบูรณาการหลายหน่วยงาน
ตามบทบาทและภารกิจ ทัง้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทัง้ ภัยด้านความมัน่ คง ภัยทีเ่ กิดจากการสูร้ บ และสาธารณภัย
ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561
การผลักดันการพัฒนาระบบการท�ำงานของทุกหน่วยงาน ให้มีการบูรณาการอย่างมีเอกภาพ การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ รักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
การรับมือภัยคุกคาม และการปฏิบตั ติ ามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ วาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. 2030
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 กรอบการด�ำเนินงานเซนไดเพื่อการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีบทบาทส�ำคัญในการมีส่วนร่วมประเมินสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ และแนวโน้ม
ของภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะด้านสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ดังนั้น บทบาท
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการบูรณาการการฝึกฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น และการได้เรียนรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการฝึก การปฏิบัติงานภาคพลเรือน การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตลอดจน
การสร้างเครือข่าย และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มีความส�ำคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ลดความเสี่ยง ลดความสูญเสีย และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงขอเสนอสรุปผลการฝึก
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 6 รายการ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีส่วนร่วม
ในการฝึกฯ ดังนี้
1. การฝึกร่วมการจ�ำลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า ร่วมกับ กองทัพบกและกองทัพอากาศ
2. การฝึกการระดมสรรพก�ำลังเพือ่ การทหาร ประจ�ำปี 2559 (กรส.59) ร่วมกับกองทัพไทย กรมสรรพก�ำลังกลาโหม
ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
3. การฝึกร่วมกับกองทัพไทย ประจ�ำปี 2559 ได้แก่ การฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วม (บรส.) ประจ�ำปี 2559
(Joint Disaster Management Exercise : JDMEx 2016) และการฝึกร่วมกองทัพไทย 2559 (กฝร.59)
4. การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจ�ำปี 2559 (Search And Rescue
Execise : SAREX 2016)
5. การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2559 (Crisis Management Exercise 2016 : C-MEX 16)
ฝึกร่วมกับส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานพลเรือน ต�ำรวจ ทหาร อปท. ภาคเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัคร
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1. การฝึกร่วมการจ�ำลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
กองพลทหารราบที่ 7 กองทัพภาคที่ 3 อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
และ กองบิน 41 กองทัพอากาศ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดความรุนแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในช่วงต้นปี 2559 โดยเฉพาะพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้จดั “การฝึกร่วมการจ�ำลองสถานการณ์ในการควบคุม
ไฟป่า” ร่วมกับกองทัพบก กองทัพอากาศ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2559
ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนร่วมกันบูรณาการการท�ำงานในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ โดยปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ภายใต้แผนระดมพลดับไฟป่า
ที่ก�ำหนดร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงสร้างการบัญชาการแบบระบบศูนย์สั่งการเบ็ดเสร็จ (Single Command)
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และสอดคล้องกับแผนระดมพลสนธิก�ำลังในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าตามสถานการณ์จ�ำลอง

สถานการณ์ฝึก
กรมป่าไม้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศได้ร่วมกัน
ก�ำหนดสถานการณ์การเกิดไฟป่าในบริเวณพื้นที่บนภูเขา และก�ำหนดขั้นตอนการฝึกควบคุมไฟป่าเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
1. ช่วงเปิดสถานการณ์ หลังจากได้รับแจ้งเหตุเกิดไฟไหม้ป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดส่งก�ำลังพล
ภาคพื้นดินเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมและดับไฟป่า
2. ช่วงเหตุการณ์ไฟป่ามีความรุนแรง และขยายวงกว้างมากขึ้น ก�ำลังพลภาคพื้นดินไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ และต้องขอก�ำลังสนับสนุนการควบคุมไฟป่าทางอากาศ โดยใช้เครื่องบินบรรทุกน�้ำ และสั่งการให้ถอนก�ำลังพล
ภาคพื้นดินออกจากพื้นที่เกิดเหตุ
3. ช่วงสถานการณ์คลี่คลาย ภายหลังจากที่เครื่องบินบรรทุกน�้ำโปรยน�้ำผสมสารเคมี และสามารถควบคุม
สถานการณ์ไฟป่าไว้ได้แล้ว ให้จัดส่งก�ำลังพลภาคพื้นดินเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟป่าในส่วนที่ยังลุกไหม้อีกครั้ง

ก�ำหนดการฝึก
1. วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 อธิบดีกรมป่าไม้ (นายชลธิศ สุรัสวดี) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด
การฝึกบนโต๊ะ ณ กองพลทหารราบที่ 7 กองทัพภาคที่ 3 อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นประธานพิธีแถลงข่าว
ณ กองบิน 41 กองทัพอากาศ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2. วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานพิธีเปิดปล่อยแถวก�ำลังพลผสมดับไฟป่าและร่วมสังเกตการณ์การฝึกร่วมการจ�ำลอง
สถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า ณ กองพลทหารราบที่ 7 กองทัพภาคที่ 3 อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และกองอ�ำนวยการ
ฝึก บริเวณอ่างเก็บน�้ำห้วยแม่เย็น อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การมีส่วนร่วม/การเข้าร่วมการฝึก
1. ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ล�ำปาง และผู้แทนศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปร่วมการแถลงข่าว
2. ผูแ้ ทนศูนย์อำ� นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. ร่วมการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX)
และร่วมสังเกตการณ์ภาคสนาม
3. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล�ำปาง ได้ส่งทรัพยากร ได้แก่ รถบรรทุกของ รถต่อต้าน
วินาศกรรมและอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม
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2. การฝึกการระดมสรรพก�ำลังเพื่อการทหาร ประจ�ำปี 2559 (กรส.59)
จังหวัดนครราชสีมา (The Military Mobilisation Exercise : MOBEX 2016)
การฝึกการระดมสรรพก�ำลังเพือ่ การทหาร ประจ�ำปี 2559 (กรส.59) เป็นการด�ำเนินการภายใต้ยทุ ธศาสตร์

การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561 และแผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ก�ำหนดให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรให้มีความพร้อมเผชิญกับสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง และสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตั้งแต่ในภาวะปกติ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2559 เพื่อทดสอบการด�ำเนินงาน
ตามแผนการผนึกก�ำลังและทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการซักซ้อมแผนร่วมกัน
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการแผนต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามแผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
2. เพื่อทดสอบการด�ำเนินการด้านการคมนาคม และด้านเชื้อเพลิงและพลังงานในภาวะวิกฤต ตามแผน
การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อทดสอบการระดมทรัพยากรด้านการคมนาคม และด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน สนับสนุนความต้องการ
ทางทหารตามแผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
ก�ำหนดการฝึก พื้นที่การฝก ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2559 กรมการสรรพกําลัง
กลาโหม ไดจัดการฝกภาคสนาม (Field Training Execise : FTX) การฝกการระดมสรรพกําลังเพื่อการทหาร ประจําป 2559
(กรส.59) ซึง่ เปนการจัดการฝกแบบบูรณาการรวมกับกองทัพไทย ประจําป 2559 (กฝร.59) และสวนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน โดยใชกรอบสถานการณการฝก (กฝร.59) ตามแผนปองกันประเทศ มุงเนนการฝกเพื่อสนับสนุนทรัพยากร
ใหกับกองทัพ ตามแผนผนึกกําลังและทรัพยากรเพื่อการปองกันประเทศ ภายใตกรอบยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ
พ.ศ. 2557-2561

สถานการณ์ฝึก
กรอบสถานการณ์การฝึกเกีย่ วกับการเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งขึน้ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้เกิด
ข้อพิพาทระหว่างประเทศ และเกิดการสู้รบตามแนวชายแดนด้านตะวันออกจรดตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งในการฝึก
ครั้งนี้ เน้นการฝึกระดมทรัพยากรที่ส�ำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านการคมนาคม และด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการทดสอบ
การสื่อสารระหว่างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
กรมการสรรพกําลังกลาโหม ไดจัดการฝกแบบบูรณาการรวมกับสวนราชการตาง ๆ โดยใหทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการทุกขั้นตอนของการฝก โดยจัดประชุมวางแผนขั้นตน การอบรมการบริหารวิกฤตการณ
เพื่อฝึกการประชุมวางแผนขั้นกลาง การตรวจภูมิประเทศ การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย และการฝกปญหาที่บังคับการ
โดยได้มีการนําปญหาในการฝก ปญหาที่บังคับการบางสวนมาใชในการฝกภาคสนาม มีหนวยงานเขารวมการฝก จํานวน
42 หนวย ดําเนินการฝก 9 กิจกรรม และครอบคลุมการระดมทรัพยากร จํานวน 6 ดาน

กิจกรรมการฝึก
1. ดานการคมนาคม มีการระดมรถกึ่งพวงชานต�่ำ การระดมรถโดยสาร และการระดมเฮลิคอปเตอร
2. ดานเชื้อเพลิงและพลังงาน มีการระดมน�้ำมันเชื้อเพลิง และการระดมน�้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
3. ดานการแพทยและสาธารณสุข มีการระดมเจาหนาที่ทางการแพทย
4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การระดมรถสื่อสารดาวเทียม และเครื่องมือพรอมเจาหนาที่
5. ดานน�้ำ มีการระดมรถผลิตน�้ำดื่ม
6. ดานการประชาสัมพันธ มีการระดมเจาหนาที่ประชาสัมพันธ พรอมเครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ
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การมีส่วนร่วม/การเข้าร่วมฝึก
1. ผู้แทนจากศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise : TTX) และ
ร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติภาคสนาม

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

128

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

3. การฝึกร่วมกับกองทัพไทย ประจ�ำปี 2559
การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจ�ำปี 2559 มีแนวความคิดในการบูรณาการการฝึกด้านยุทธการ ด้านการส่ง

ก�ำลังบ�ำรุง ด้านกิจการพลเรือน การระดมสรรพก�ำลังเพื่อการทหาร การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การรักษาความมั่นคงภายใน
และการปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรบของกองทัพไทย ในการป้องกัน
ประเทศ เน้นการประสานการปฏิบัติระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย (ศูนย์บัญชาการทางทหาร) กับเหล่าทัพ เพื่อทดสอบ
และพัฒนาการควบคุม และอ�ำนวยการยุทธ์ ด้วยระบบควบคุมบังคับบัญชา และระบบการรับ – ส่งข้อความ แบบ C4I (ซีโฟร์ไอ)
ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และระหว่างเหล่าทัพกับส่วนราชการอื่น รวมทั้งเพื่อทดสอบและพัฒนาการ
เพือ่ การทหาร การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ร่วมกับส่วนราชการพลเรือน การพิทกั ษ์พนื้ ทีส่ ว่ นหลัง การรักษาความมัน่ คงภายใน
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับกองบัญชาการกองทัพไทย

รูปแบบการฝึก
1. การฝึกควบคุมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ประกอบด้วย โครงสร้าง
และการจัดหน่วยเข้ารับการฝึก, ก�ำหนดตารางการปฏิบตั ,ิ การรับ – ส่ง, โจทย์การฝึก, การไหลเวียนเอกสารของหน่วยรับการฝึก
หน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้างเคียง และหน่วยเกี่ยวข้อง แผนการติดต่อสื่อสาร การใช้ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I VTC
E-mail และระบบจ�ำลองยุทธที่จะน�ำมาใช้ในการฝึก
2. การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน (Cross Training Exercise : CTX) ประกอบด้วย การฝึกแลกเปลี่ยน/
ปรับมาตรฐาน, การปฏิบัติการร่วม 3 เหล่าทัพ, การป้องกันภัยทางอากาศร่วม และการปฏิบัติการพิเศษร่วม
3. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (Field Training Exercise : FTX) ประกอบด้วย การยุทธสะเทินน�ำ้ สะเทินบก,
การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง, การปฏิบัติการพิเศษร่วม, การป้องกันภัยทางอากาศร่วม, การฝึกกองหนุน และการฝึกด�ำเนินกลยุทธ
ด้วยกระสุนจริง

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

1. การฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วม (บรส.) ประจ�ำปี 2559 (Joint Disaster Management
Exercise : JDMEx 2016) เป็นการฝึกในสถานการณ์สาธารณภัยระดับ 3 – 4 ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian
Assistance and Disaster Relief : HADR) โดยความสมัครใจของหน่วยงาน เพื่อบูรณาการการปฏิบัติตามแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย และสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องต่อกลไกการประสานงานร่วมกันระหว่างทหาร พลเรือน และ
ภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ เป็นการฝึกประเภทภัยแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย อุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดน่าน
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

4. การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจ�ำปี 2016
(Search And Rescue Exercise : SAREX 2016)
ณ กองบิน 21 อุบลราชธานี อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีป่ ระสบภัย (Search And Rescue Exercise

: SAREX) คือ การฝึกการค้นหาและช่วยชีวิตที่ประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องจัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน

ที่ประสบภัยเป็นประจ�ำทุกปีในฐานะชาติสมาชิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (IMO) โดยจัดตั้งหน่วยงานกลางในการประสานงานในภารกิจการค้นหาอากาศยานหรือเรือที่ประสบภัย
ในชื่อ “ศูนย์ประสานงานการค้นหาและการช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย” ที่มีกรมท่าอากาศยานเป็นผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้มีความคุ้นเคยและเป็นการฝึกการท�ำงาน และการประสานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
อากาศยานและเรือ จึงมีการฝึกซ้อมรายการนี้เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานสลับกันไป
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้ ความสามารถในการวางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน และ
สั่งการในงานด้านการค้นหาและช่วยเหลือ
2. เพื่อทบทวนความเข้าใจตามระเบียบปฏิบัติและการด�ำเนินการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยระบบค้นหา
และช่วยเหลือ
3. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยค้นหาและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4. เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันในหน่วยค้นหาและช่วยเหลือ

ก�ำหนดการฝึก
1. พิธีเปิด และการบรรยายสรุปเรื่อง “ขีดความสามารถของการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ
ที่ประสบภัยของประเทศไทย” โดยนาวาอากาศเอก พิสิษฐ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้แทนกองทัพอากาศ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนีย์แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อหา
สรุปเกี่ยวกับแนวทางและทิศทางการด�ำเนินงานในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยของประเทศไทย
ในอนาคต ซึ่งควรต้องจัดท�ำยุทธศาสตร์ก�ำหนดนโยบายการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยระดับชาติให้มี
ความชัดเจน เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานทีป่ ระสบภัย และปรับปรุงแผนให้มคี วาม
เหมาะสมและใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต
2. การฝึ ก ภาคสนามและการตรวจเยี่ ย มการฝึ ก ในวั น เสาร์ ที่ 20 สิ ง หาคม 2559 เวลา 11.00 น.
โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี และนายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอ�ำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึก
ตรวจเยี่ยมการฝึกและชมนิทรรศการ ภายในบริเวณกองบิน 21 อุบลราชธานี อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานการณ์ฝึก
เครื่องบินโดยสารแบบเช่าเหมาล�ำของสายการบินพาณิชย์ ที่มีนักบิน ลูกเรือ รวม 6 คน และผู้โดยสาร 44 คน
เดินทางจากสนามบินดอนเมือง ปลายทางสนามบินอุบลราชธานี เกิดเครื่องยนต์ขัดข้อง มีไฟลุกลามที่ปีกและลามมายัง
ห้องโดยสาร จึงแจ้งขอลงจอดฉุกเฉินทีค่ วามสูง 5,000 ฟุต และขณะน�ำเครือ่ งลงสนามบินฉุกเฉินได้ประสบอุบตั เิ หตุตกกระแทกพืน้
บริเวณทางวิ่งทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และไถลไปทางสนามหญ้าข้างทางจนเกิดไฟลุกไหม้และระเบิด

131

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

3. ภารกิจที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมและรับการฝึก
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ได้น�ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมทั้งสิ้น
16 รายการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและตั้งแสดงอากาศยาน ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559 ณ กองบิน 21 อุบลราชธานี
ทั้งนี้ ได้สาธิตการใช้รถดับเพลิงชนิดหอน�้ำพร้อมบันไดและอุปกรณ์ พร้อมอธิบายการใช้งานรถกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย
ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมการฝึกปัญหา
ในทีบ่ งั คับการ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 และร่วมบรรยายในการฝึกภาคสนาม วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ กองบิน 21 อุบลราชธานี
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5. การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2559
(Crisis Management Exercise 2016 : C-MEX 16)
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2559 (Crisis Management Exercise 2016
: C-MEX 16) เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 เรื่องการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงของชาติ และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2561 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียม
พร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ เป็นกลไกขับเคลื่อน ประกอบกับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สวุ รรณ) ได้มอบนโยบายเกีย่ วกับการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นให้นำ� แผนและแนวทางปฏิบตั ิ
มาทดสอบในการฝึกซ้อมตามสถานการณ์จำ� ลองการจัดการภัยแบบต่าง ๆ และขอให้ผบู้ ริหารระดับสูงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
และเข้ามาเป็นผู้รับการฝึก เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการบริหารวิกฤตการณ์ ทั้งนี้ การฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ จ�ำนวน 9 ครั้ง ที่ผ่านมา เป็นการฝึกแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6 ครั้ง และเป็น
ภัยเกี่ยวกับความมั่นคง 4 ครั้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ทดสอบกระบวนการวางแผนและน�ำแผนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเตรียมพร้อมของประเทศสูก่ าร
ปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ แผนป้องกันประเทศ แผนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และแผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการ
ป้องกันประเทศ
2. เพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ของหน่วยงาน/ศูนย์อ�ำนวยการ/ศูนย์ปฏิบัติการ ในระดับนโยบาย
ระดับอ�ำนวยการ และระดับจังหวัด
3. เพื่อทดสอบระบบการประสานแผนและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานพลเรือน ต�ำรวจ ทหาร กรณีภัย
ส่งผลกระทบรุนแรงในกรอบนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ฝึก
1. การจ�ำลองเหตุการณ์ให้มีผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ทภก.)
ด้วยอาวุธร้ายแรง วัตถุระเบิด และอาวุธท�ำลายล้างสูง
2. การจ�ำลองเหตุการณ์การลักลอบน�ำผู้อพยพต่างชาติลงเรือประมงเดินทางผ่านน่านน�้ำไทยเพื่อไปประเทศ
ที่สาม การปล้นยึดเรือประมงไทยและเกิดเหตุเรือล่มจากคลื่นลมแรง ต่อมามีเรือส�ำราญได้เข้าช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพจากเรือ
ที่ล่มดังกล่าว ซึ่งกลุ่มผู้อพยพดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลาง เพื่อให้มาก่อการร้ายในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พื้นที่จัดการฝึก
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และชายฝั่งด้านหน้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมการฝึก
1. พิธเี ปิด วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
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�ำนักงานวิทยุการบินจังหวัดภูเก็ต โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึก และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทให้แก่
ผู้เข้าร่วมการฝึกในพิธีปิด
4. ภารกิจที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมและรับการฝึก
4.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมออกแบบสถานการณ์สมมุติ เพื่อใช้ในการฝึกปัญหาที่บังคับการและการฝึก
ภาคสนาม ในส่วนของการปฏิบตั งิ านภาคพลเรือน โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
4.2 มอบหมายให้ศนู ย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จัดเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญการปฏิบตั ิ
งานภาคสนามเข้าร่วมการฝึกในกองอ�ำนวยการฝึก (ส่วนควบคุมการฝึก) ในการฝึกทีบ่ งั คับการ (CPX) และการฝึกภาคสนาม (FTX)
4.3 มอบหมายให้ศนู ย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต เป็นหน่วยงานหลักเข้าร่วมการฝึก และ
ประสานงานกับทุกหน่วยงานในพืน้ ที่ พร้อมจัดเตรียมก�ำลังชุดเผชิญสถานการณ์วกิ ฤติ (ERT) เข้าร่วมฝึกการเผชิญเหตุและตอบโต้
กรณีสารเคมีรั่วไหล (Decontamination) และการปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ พร้อมทั้งเชิญหน่วยอาสาสมัครภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทรัพยากรบุคคล
เครือ่ งมือ อุปกรณ์การกูภ้ ยั ของทุกหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องร่วมการฝึกฯ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มีการ
สั่งใช้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัคร และ
ภาคีเครือข่ายด้านสาธารณภัย รวมประมาณ 100 คน และสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์กู้ภัยที่เกี่ยวข้อง
น�ำเข้าร่วมการฝึกฯ อย่างเต็มก�ำลัง โดยน�ำอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกฯ ดังนี้
- รถปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย พร้อมอุปกรณ์
- รถสนับสนุนดับเพลิงในอาคาร 10,000 ลิตร
- รถกู้ภัยอเนกประสงค์ พร้อมหัวลาก
- รถต่อต้านวินาศกรรม
4.4 จังหวัดภูเก็ตโดยส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ได้จดั ตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายจ�ำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้อ�ำนวยการจังหวัด
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การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�ำปี 2559
Crisis Management Exercise 2016 : C-MEX 16
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับกลุ่มจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี
(อัคคีภัยอาคารถล่ม)

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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5. ควรมี อ ากาศยาน หรื อ โดรนมาร่ ว มฝึ ก ด้ ว ย และสนั บ สนุ น ให้ มี โ ดรนใช้ ใ นทุ ก พื้ น ที่
โยชน์ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังพื้นที่
การฝ
การป
นและบรรเทาสาธารณภั
4. หน่วยงานที
่เกี่ยกวข้
องทุองกั
กระดั
บ ต้อ2559
งกระตุ้นเตือยนให้ประชาชนเห็นความสาคัญของปัญหา
ประจำป
ง
บประมาณ
พ.ศ.
มาร่ ว มฝึ ก ด้ ว ย และสนั บ สนุ น ให้ มี โ ดรนใช้ ใ นทุ ก พื้ น ที่
บึงสีไฟ เน้นการป้องกันปลูกจิตสานึกให้มากขึ้น ให้กานันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังในพื้นที่ และแก้ไขปัญหา
น้า โดยฝึกการใช้น้าดับศู
ไฟนและใช้
ครื่อนงจัและบรรเทาสาธารณภั
กรขนาดเล็กมาช่วยตีตลบไฟ ย เขต 8 ก�ำแพงเพชร (ภัยไฟป่าและหมอกควัน)
ย์ป้อเงกั
ต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสาคัญของปัญหา
ประมวลภาพ
ขึ้น ให้กานันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังในพื้นที่ และแก้ไขปัญหา
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด
ขนาดเล็กมาช่วยตีตลบไฟ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร (ภัยไฟป่าและหมอกควัน)
ภาพ
.........................................
สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด
5. ควรมี อ ากาศยาน หรื อ โดรนมาร่ ว มฝึ ก ด้ ว ย และสนั บ สนุ น ให้ มี โ ดรนใช้ ใ นทุ ก พื้ น ที่
5. ควรมี อ ากาศยาน หรื อ โดรนมาร่ ว มฝึ ก ด้ ว ย และสนั บ สนุ น ให้ มี โ ดรนใช้ ใ นทุ ก พื้ น ที่
8 กาแพงเพชร (ภัยไฟป่าและหมอกควั
น)ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังพื้นที่
เพื่อประโยชน์
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังพื้นที่
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสาคัญของปัญหา
....................
4. หน่วยงานที5.่เกี่ยควรมี
วข้องทุกระดัากาศยาน
บ ต้องกระตุ้นเตืหรื
อนให้ปโดรนมาร่
ระชาชนเห็นความส
ของปั
หา
มฝึ้นาคักทีญ่ ด้และแก้
ว ย ญไและสนั
อัคคีภัยบึงสีไฟ เน้นการป้องกันปลูกจิตสานึอกให้
มากขึ้น ให้กานันผูอ้ใหญ่
บ้านเฝ้าระวัวงในพื
ขปัญหา บ สนุ น ให้ มี โ ดรน
อัคคีภัยบึงสีไฟ เน้นการป้องกันปลูกจิตสานึกให้มากขึ้น ให้กานันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังในพื้นที่ และแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้
โดยฝึกการใช้ในนการตรวจสอบ
้าดับไฟ และใช้เครื่องจัเฝ้
กรขนาดเล็
เพื่อาประโยชน์
าระวังกพืมาช่้นทีวยตี่ ตลบไฟ
เฉพาะหน้า โดยฝึกการใช้น้าดับไฟ และใช้เครื่องจักรขนาดเล็กมาช่วยตีตลบไฟ
ประมวลภาพ
ประมวลภาพ
4. หน่วยงานที
่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสา
การฝึ
ก
การป้
อ
งกั
น
และบรรเทาสาธารณภั
ย ระดั
จังดหวัด
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดั
บกลุบ่มกลุ
จัง่มหวั
อัคศูศูคีนนภย์ย์ปัยป้อ้อบึงกังกังนสีนและบรรเทาสาธารณภั
ไฟ เน้นการป้องกั
นปลูกกจิาแพงเพชร
ตสานึก(ภัให้
ากขึ
้น ให้กน)านันน) ผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังในพื้นที่ แล
และบรรเทาสาธารณภั
ยมไฟป่
าและหมอกควั
ย ยเขตเขต8 ก8าแพงเพชร
ย(ภั
ไฟป่
าและหมอกควั
.........................................
เฉพาะหน้า โดยฝึกการใช้
น้าดับไฟ และใช้เครื่องจักรขนาดเล็กมาช่วยตีตลบไฟ
.........................................

ประมวลภาพ
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร (ภัยไฟป่าและหมอกควัน)
.........................................
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี (ไฟป่า หมอกควัน)

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น (ไฟป่า หมอกควัน)
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา
(ด้านภัยแล้ง และภัยจากพายุฤดูร้อน)

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

142

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล�ำปาง (ภัยแผ่นดินไหว)
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท (แผ่นดินไหว น�้ำไหลหลาก)

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
(ด้านภัยทางน�้ำ : กรณีกรณีเรือนักท่องเที่ยวชนกับเรือประมง)

ภาพประกอบ
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ประจ้าปี 2559
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
(ด้านภัยทางน้า : กรณีกรณีเรือนักท่องเที่ยวชนกับเรือประมง)

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

144

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย)
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ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยไฟป่าและหมอกควัน)

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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5.1 มีกำรประชำสั มพันธ์กำรฝึกฯ ทำให้ประชำชนและหน่ว ยงำนต่ำงๆ ในพืนที่ ทรำบในรูปของแผ่ น
ป้ ำ ยไวนิ ล เสี ย งตำมสำย หอกระจำยข่ ำ ว วิ ท ยุ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ทั งในระยะก่ อ นกำรฝึ ก และประชำสั ม พั น ธ์
อย่ำงต่อเนื่องจนเสร็จสินกำรฝึกฯ
การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีกำรแจกโปสเตอร์
ประจำป5.2
งบประมาณ
พ.ศ. 2559 และเอกสำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแนะนำควำมรู้ภัยพิ บัติต่ำงๆ
ให้แก่ประชำชนและหน่วยงำนที่สนใจ
5.3 มีกำรจัการฝึ
ดสถำนทีก่แการป้
ถลงข่ำอวต่งกั
อสืน่ อและบรรเทาสาธารณภั
มวลชน โดนท่ำนผู้ ว่ำรำชกำรจั
หั ว หน้ำสำนักงำน
ยจังหวั
งหวัดระนอง
ดระนอง
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัประจ�
ยจังหวัำดปีระนองและนำยกเทศมนตรี
ตำบลปำกน
งบประมาณ พ.ศ. 2559
(ภัยำ ทางน�้ำ)

4. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์
4.1 เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำงนำขึนมีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่โรงพยำบำลจังหวัด/อำเภอ มูลนิธิกู้ภัยระนอง
สงเครำะห์ ได้อย่ำงรวดเร็วและครบถ้วน โดยได้จัดเจ้ำหน้ำที่และรถพยำบำล รถกู้ภัยเข้ำพืนที่ได้อย่ำงรวดเร็ว
4.2 ขันตอนกำรปฐมพยำบำลและกำรคัดกรองผู้ป ระสบเหตุ กำรส่งผู้ บำดเจ็บไปโรงพยำบำลทำได้ดี
แต่ควรเพิ่มบอร์ดบันทึกรำยชื่อผู้ประสบภัยและสถำนพยำบำลที่ส่งต่อ เพื่อประสำนงำนกับญำติหรือผู้เกี่ยวข้อง
4.3 กำรเข้ำ – ออก ของรถพยำบำลและรถยนต์กู้ภัย ทำได้ลำบำกเนื่องจำกสถำนที่เกิดเหตุคับแคบ
มีพืนที่จำกัด ควรให้เจ้ำหน้ำที่ตำรวจจัดระบบกำรจรำจร
5. ด้ำนกำรแถล่งข่ำวและกำรประชำสัมพันธ์
5.1 มีกำรประชำสั มพันธ์กำรฝึกฯ ทำให้ประชำชนและหน่ว ยงำนต่ำงๆ ในพืนที่ ทรำบในรูปของแผ่ น
ป้ำ ยไวนิ ล เสี ย งตำมสำย หอกระจำยข่ ำ ว วิ ท ยุ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ทั งในระยะก่ อ นกำรฝึ ก และประชำสั ม พั น ธ์
อย่ำงต่อเนื่องจนเสร็จสินกำรฝึกฯ
5.2 มีกำรแจกโปสเตอร์ และเอกสำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแนะนำควำมรู้ภัยพิ บัติต่ำงๆ
ให้แก่ประชำชนและหน่วยงำนที่สนใจ
5.3 มีกำรจัดสถำนที่แถลงข่ำวต่อสื่ อมวลชน โดนท่ำนผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดระนอง หั ว หน้ ำสำนั กงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดระนองและนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำ

147

ศูนยอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขั้นตอนการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่ ปภ.

เจ้าหน้าที่ ปภ. และ
หน่วยงานเครือข่ายหลัก

เจ้าหน้าที่ ปภ.

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ/
คณะท�ำงาน

1. รับทราบ/วิเคราะห์
นโยบาย ข้อสั่งการ การฝึกซ้อม

2. ประชุมหารือระดับผู้ปฏิบัติ
จัดท�ำร่างวัตถุประสงค์/
ขอบเขตการฝึก

- ประเภทภัยที่จะท�ำการฝึก
- ภารกิจ/ประเด็นที่จะทดสอบ/พัฒนา
- ทางเลือกรูปแบบการฝึก
- ร่างปฏิทินการฝึก
- ร่างสถานการณ์สมมติหลัก
- ร่างองค์ประกอบคณะท�ำงานต่างๆ

3. จัดท�ำ/เสนอ ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน

- คณะกรรมการอ�ำนวยการ
- คณะท�ำงานด้านวิชาการ
- คณะท�ำงานออกแบบและควบคุมการฝึก
- คณะท�ำงานสนับสนุนการฝึก
- คณะท�ำงานประเมินผลการฝึก
- คณะท�ำงานอื่น ๆ

4. ประชุมคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ
ชี้แจง/แบ่งมอบ ภารกิจ และ
ร่วมกันจัดท�ำแผนการฝึก

- 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)

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการอ�ำนวยการ

5. ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ
เห็นชอบแผนการฝึก

คณะท�ำงานด้านต่าง ๆ

6. ด�ำเนินกิจกรรมตามแผนการฝึก

คณะท�ำงานประเมินผล
การฝึก

7. ประชุมประเมินผลการฝึก
After Action Review : AAR

รายงานการประเมินผลการฝึก
ตามวัตถุประสงค์การฝึก

เจ้าหน้าที่ ปภ.

8. จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน
โครงการฝึกซ้อม

รายงานผลการด�ำเนินงานโครงการฝึกซ้อม
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แนวทางการด�ำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 รูปแบบ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้จัดแบ่งการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย บทที่ 4 การลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย หัวข้อ 4.2 กลยุทธ์ลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
หัวข้อย่อย 4.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ข้อ 2.2 การฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร
รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท�ำให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉิน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ แผนปฏิบตั กิ าร และแผนเผชิญเหตุ
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึกซ้อมแผน การซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็นของแต่ละหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 5 รูปแบบ คือ

(1) การฝึกเชิงอภิปราย มี 2 รูปแบบ ประกอบด้วย
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการตั้งสมมุติฐานสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมต่อ
การเผชิญเหตุ
คุณลักษณะ เป็นการฝึกเชิงอภิปราย ใช้วิธีการหารือ อภิปราย เกี่ยวกับแผน มาตรการ หรือวิธีการปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมายเป็นระดับผู้บริหาร หรือระดับยุทธศาสตร์ หรือจัดท�ำแผน ใช้สมมุติฐานสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้น
(ส่วนใหญ่จะมาจากสภาพปัญหาที่เคยเกิดขึ้น) เป็นแกนในการอภิปราย (ไม่ใช้สถานการณ์สมมุติ) ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปราย
เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมร่วมกัน โดยทั่วไป จะมีผลผลิตเกิดขึ้นจากการประชุมฯ เช่น แผน มาตรการ มาตรฐานการปฏิบัติ
แนวทางด�ำเนินการฝึก ก�ำหนดเป้าหมายผลผลิตทีต่ อ้ งการ (เป้าหมายผลผลิตจะถูกก�ำหนดตามวัตถุประสงค์
การฝึก) จัดท�ำร่างผลผลิตเป้าหมาย (ถ้าจ�ำเป็น) เพื่อเป็นตุ๊กตา (Dummy) ตั้งต้นในการอภิปรายออกแบบการจัดกลุ่มผู้ร่วม
ประชุมฯ (ถ้าจ�ำเป็นต้องจัดแบ่งกลุ่ม) เช่น จัดกลุ่มตามพื้นที่ จัดกลุ่มตามลักษณะภารกิจ วิทยากรกระบวนการกลางชี้แจง
ภาพรวมกิจกรรม การแบ่งกลุ่ม และเป้าหมายผลผลิต บรรยาย(หรือชี้แจง) สภาพปัญหาที่น�ำมาสู่สมมุติฐานในการอภิปราย
(ถ้ามี) น�ำเสนอร่างผลผลิตเป้าหมาย ที่ใช้เป็นตุ๊กตาตั้งต้นในการอภิปราย แบ่งกลุ่มผู้ร่วมประชุม และด�ำเนินการอภิปรายในกลุ่ม
โดยวิทยากรกระบวนการประจ�ำกลุ่ม (Facilitator) ท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกในการอภิปราย
บทบาทหน้าที่ของวิทยากรกระบวนการประจ�ำกลุ่ม (Facilitator) ชี้แจงทบทวนภารกิจของกลุ่ม
(การอภิปรายเพื่อร่วมกันจัดท�ำทางเลือกตามสมมุติฐาน) ผลักดันให้กลุ่มเลือกผู้ท�ำหน้าที่ต่าง ๆ ในการอภิปรายได้แก่ ประชาชน
เลขานุการ ผูน้ ำ� เสนอ (วิทยากรประจ�ำกลุม่ จะไม่ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ภิปราย) แจกเอกสารหรือน�ำเสนอร่างผลผลิตเป้าหมายทีใ่ ช้เป็น
ตุ๊กตาในการอภิปราย (ถ้ามี) อ�ำนวยความสะดวกในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นในกลุ่มอย่างทั่วถึง วิทยากรกระบวนการ
กลาง ด�ำเนินการให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอข้อสรุปของกลุ่ม และสรุปประเด็นที่ตรงกันของทุกกลุ่ม และน�ำประเด็นที่ต่างกัน
ขึ้นอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
2. การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Execise) เป็นการจ�ำลองสถานการณ์แบบกว้าง เพื่อค้นหาจุดอ่อน ปัญหา
อุปสรรคของแผนฯ เพือ่ น�ำมาก�ำหนดแนวทาง ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ และระเบียบปฏิบตั ปิ ระจ�ำ (Standard Operating Procedure
: SOP) โดยเน้นการฝึกในระดับผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
คุณลักษณะ เป็นการฝึกเชิงอภิปราย โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับแผน มาตรการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมายเป็นระดับผู้บริหาร หรือระดับยุทธศาสตร์ หรือผู้มีอำ� นาจตัดสินใจในเรื่องนั้น หรือเป็นผู้มคี วามรู้ในแผน มาตรการ
ขั้นตอนในเรื่องนั้น
- เป็นการฝึกทดสอบประเมินประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของแผน มาตรการ ขั้นตอน
- ไม่มีเป้าหมายในการทดสอบความรู้ หรือทักษะของผู้เข้ารับการฝึก
- ใช้สถานการณ์สมมติ เป็นแกนในการฝึก ในรูปแบบการอภิปรายด้วยการน�ำแผน มาตรการ ขั้นตอน
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มาตอบโต้สถานการณ์สมมติ เพือ่ ทดสอบประเมินว่า แผน มาตรการ ขัน้ ตอน สามารถรองรับสถานการณ์นนั้ ๆ ได้มปี ระสิทธิภาพ
เพียงใด
- อาจมีค�ำถามประกอบ เพื่อก�ำหนดขอบเขตการอภิปรายให้อยู่ในประเด็นที่ก�ำหนด
แนวทางด�ำเนินการฝึก
- ก�ำหนดประเด็นที่จะท�ำการทดสอบประเมิน (ประเด็นจะถูกก�ำหนดตามวัตถุประสงค์การฝึก)
- จัดท�ำสถานการณ์สมมติ (Scenario) และค�ำถามประกอบการฝึก
- ออกแบบการจัดกลุ่มผู้รับการฝึก (ถ้าจ�ำเป็นต้องจัดแบ่งกลุ่ม) เช่น จัดกลุ่มตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
หรือจัดกลุ่มตามลักษณะภารกิจ
- ควรแจ้งหน่วยงานเข้าร่วมฝึก ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การฝึก ว่าเป็นการทดสอบประเมินแผน
มาตรการ ขั้นตอน (ไม่เป็นการทดสอบบุคคล) และแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลหรือสิ่งที่ผู้รับการฝึกควรน�ำมาร่วมการฝึก เช่น แผนของ
หน่วยงาน ข้อมูลทรัพยากร มาตรการที่มีการใช้อยู่ ฯลฯ
- โดยทัว่ ไป การฝึกจะด�ำเนินการในห้องประชุม โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการฝึก
เช่น แผนที่เหตุการณ์ในสถานการณ์สมมติ สื่อน�ำเสนอเพื่อการพิจารณาร่วมกันในกลุ่ม เป็นต้น
- วิทยากรกระบวนการกลางชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึก การแบ่งกลุ่ม และกฎกติกาการฝึก
- เปิดการฝึก ด้วยสถานการณ์สมมติ (อาจในรูปของวีดทิ ศั น์ ภาพนิง่ ประกอบเสียง เอกสาร) โดยวิทยากร
กระบวนการประจ�ำกลุ่ม (Facilitator) ท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกในการฝึก
บทบาทหน้าที่ของวิทยากรกระบวนการประจ�ำกลุ่ม (Facilitator)
- ชี้แจงทบทวนภารกิจของกลุ่ม (การน�ำแผน มาตรการ ขั้นตอน มาตอบโต้สถานการณ์สมมติ)
- ผลักดันให้กลุม่ เลือกผูท้ ำ� หน้าทีต่ า่ ง ๆ ในการอภิปราย ได้แก่ ประธาน เลขานุการ ผูน้ ำ� เสนอ (วิทยากร
กระบวนการประจ�ำกลุ่ม จะไม่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ด�ำเนินการอภิปราย)
- แจกเอกสารข้อมูลสถานการณ์สมมติ ค�ำถามประกอบ (ถ้ามี)
- อ�ำนวยความสะดวกในการอภิปรายของกลุม่ ในด้านเอกสาร อุปกรณ์ การเขียนประเด็นหรือข้อค้นพบ
ขึ้นบนคลิปชาร์ท
- กระตุน้ ให้มกี ารพิจารณาข้อจ�ำกัด จุดอ่อนของแผน มาตรการ ขัน้ ตอน ต่อการตอบโต้สถานการณ์สมมติ
- รวบรวมข้อค้นพบจากการฝึกภายในกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประเมินผลการฝึก
- ผู้ควบคุมการฝึก (Controller) ประเมินห้วงเวลาที่เหมาะสมในการเพิ่มเติมสถานการณ์สมมติ หรือ
ค�ำถามประกอบ ก�ำกับการท�ำหน้าที่ของวิทยากรกระบวนการประจ�ำกลุ่ม และยุติสถานการณ์ฝึก

(2) การฝึกเชิงปฏิบัติการ มี 3 รูปแบบ ประกอบด้วย
1. การฝึกปฏิบัติ (Drill) เป็นการฝึกปฏิบัติของหน่วยงานขนาดเล็กระดับพื้นที่ โดยเน้นการเผชิญเหตุของ
เจ้าหน้าที่ภาคสนามเฉพาะด้าน
คุณลักษณะ
- เป็นการฝึกเชิงปฏิบัติการ ในขนาดเฉพาะหน่วย หรือเฉพาะภารกิจ
- เป็นการฝึกแบบสมจริง ปฏิบัติจริง เคลื่อนย้ายทรัพยากรจริง แต่อาจไม่ฝึกในสถานที่จริง
- สามารถเป็นการฝึกเพื่อทดสอบประเมินกระบวนการปฏิบัติ ทักษะของผู้ปฏิบัติ ประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ หรือหลายวัตถุประสงค์ร่วมกัน
- มีการสร้างเหตุการณ์จ�ำลองในการฝึก
- กลุ่มเป้าหมายอาจครอบคลุมได้ทั้งระดับสั่งการ ประสานงาน และปฏิบัติการ
- มีการควบคุมและบันทึกเวลาในการฝึก
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แนวทางด�ำเนินการฝึก
- แจ้งสถานการณ์หลัก และห้วงเวลาโดยประมาณในการฝึก
- ผู้ควบคุมการฝึก และผู้ประเมินผลการฝึก ประจ�ำจุดที่จะท�ำการทดสอบประเมิน
- หัวหน้าผู้ควบคุมการฝึก ปล่อยสถานการณ์ฝึก และปิดสถานการณ์ฝึกตามห้วงเวลาที่ก�ำหนดไว้
- ประชุมประเมินทันที (Hot Wash) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
2. การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Execise) เป็นการฝึกของหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ทดสอบและประเมินขีดความสามารถของบุคคลทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทัง้ บทบาทหน้าทีท่ ใี่ ช้ในการเผชิญเหตุ
กับสถานการณ์สมมติที่ก�ำหนดขึ้น
3. การฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Execise) เป็นการฝึกทีม่ คี วามสลับซับซ้อน มีขนั้ ตอนการเตรียมการและ
การใช้ทรัพยากรมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับการฝึกรูปแบบอืน่ ๆ รวมทัง้ เกีย่ วข้องกับบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานในหลายระดับ
โดยมีการเคลือ่ นย้ายทรัพยากรและบุคลากรเพื่อเผชิญเหตุตงั้ แต่การประสานข้อมูล การสนับสนุนทรัพยากรของกองอ�ำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ จนถึงการเชื่อมโยงและการสั่งการจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไปยังเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติภาคสนาม
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