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หลักการและเหตุผลการศึกษาดูงาน 
 

การไปศึกษาดูงานในตางประเทศ หรือกิจกรรม “ดู”  เปนกิจกรรมของโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการผูบริหารระดับสูงภาครัฐ หรือ “รู-คิด-ดู-ทํา” ที่เปดโอกาสใหผูเรียนได

เรียนรูและมองเห็นแนวความคิด รูปแบบ หรือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการหรือดําเนินงานตางๆ ใน

ประเด็นที่นาสนใจ และนําเอาแนวความคิด รูปแบบ หรือแนวทางปฏิบัติเหลานั้นกลับมาปรับเพื่อ

ประยุกตใชในบริบทของประเทศไทยเพื่อการพัฒนายุทธศาสตรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
หัวขอการศึกษาดูงาน 

“แผนการบรหิารจัดการภยัพิบัติแบบบูรณาการ – โครงสราง-กระบวนการ-คน-ระบบใน
การจัดการวกิฤต” 
 
หัวขอหลัก 

การเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ 
 
สถานทีศ่ึกษาดูงาน 

ประเทศออสเตรเลีย 
 
กําหนดการศกึษาดูงาน 

วันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
วัตถุประสงคของการศึกษาดูงาน 

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสูเวทีสากล และสามารถพัฒนาแนวทางตอบโจทยนโยบายเรงดวน

ภาครัฐที่ผานการศึกษาและเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของประเทศตางๆ ได 
 
กลุมเปาหมายผูเขารวมการศกึษาดูงาน 

• ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา 

• อธิบดีหรือเทียบเทา 

• ผูวาราชการจังหวัด 
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๔ 

สรุปผลการศึกษาดูงาน 
 
แนวคิดในการออกแบบการศึกษาดูงาน 
 
The Canberra – Sydney – Wollongong Destination 
ทําไมถึงเปน Canberra – Sydney - Wollongong? 

• ประเทศออสเตรเลียมีประวัติในการประสบกับภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบ เชน พายุถลม น้ําทวม 

ไฟปา ซึ่งเหตุการณในแตละคร้ังคอนขางสงผลกระทบใหญหลวง ทําใหมีการนําแนวปฏิบัติที่ดี 

(Best Practices) ในการบริหารจัดการ ภัยพิบัติมาประยุกตใชอยางเต็มรูปแบบ ภายใตการกํากับ

ดูแลของ Attorney Generals Department 

• Attorney Generals Department (Federal – Canberra) เปนหนวยงานตนสังกัดบัญชาของ

หนวยงานจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Management Australia) ซึ่งทําหนาที่ในการกําหนด

ยุทธศาสตรและนโยบายการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของประเทศออสเตรเลีย โดยมี The Minister 

for Emergency Management รับผิดชอบในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและการฟนฟูภัยพิบัติ

ในระดับประเทศ 

• ในป ๒๐๐๙ คณะรัฐบาลของออสเตรเลียไดมีมติพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการและฟนฟูภัยพิบัติ

ระดับชาติข้ึน ผานการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เสริมสรางศักยภาพในการปองกันและฟนฟูเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยไดแตงต้ังคณะทํางาน  

The Australia-New Zealand Emergency Management Committee (ANZEMC) เพื่อกําหนด

ยุทธศาสตรระดับชาติในการฟนฟูภัยพิบัติ (The National Strategy for Disaster Resilience หรือ 

NSDR ซึ่งไดรับการนํามาปฏิบัติในเดือนกุมภาพันธ ๒๐๑๑ ในรูปแบบของแนวทางปฏิบัติในการ

บริหารจัดการภัยพิบัติสําหรับรัฐ และภูมิภาคทั่วประเทศ 

• New South Wales State Emergency Service - SES เปนหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการ

เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติในระดับรัฐนิวเซาทเวลส โดยมีเปาหมายในการสรางทีมงานที่มีความ

เช่ียวชาญและพรอมปฏิบัติงานเสมอ สรางวัฒนธรรมในการพัฒนาอยางตอเนื่อง สรางสถานที่

ทํางานที่มีความปลอดภัย สรางองคกรแหงการเรียนรู สรางเทคโนโลยีรองรับที่ทันสมัย และสราง

อาสาสมัครที่มีความสามารถ โดยการบริหารจัดการภัยพิบัติของ NSW ถือวาเปนแบบแผนที่ดีใน

การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญ และอาสาสมัคร 
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๕ 

• จุดมุงหมายการเรียนรู – การเรียนรูความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการภัยพิบัติ

ของประเทศออสเตรเลียต้ังแตระดับประเทศมายังระดับรัฐ และระดับปฏิบัติการในหนวยยอย 

รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ทั้งดานการวางโครงสราง กระบวนการ คน ระบบ อาจเปน

ประโยชนในการประยุกตใชเขาสูรูปแบบที่ดําเนินการอยูของประเทศไทย เพื่อหาจุดที่แตกตางและ

จุดที่ควรพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบของภัยพิบัติที่ใกลเคียงกัน เพื่อปองกัน-รองรับใน

อนาคต 
 
กําหนดการศกึษาดูงาน 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๙:๒๐ น. ออกเดินทางดวยสายการบินไทย TG๔๗๕  

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๐๗:๒๐ น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติซิดนีย และรับประทานอาหารเชา 

๑๐:๐๐ น. ประชุมเตรียมความพรอมของการเรียนรูตามโปรแกรม 

๑๑:๐๐ น. 

๑๒:๐๐ น. 

ออกเดินทางชมทัศนียภาพของตัวเมือง Sydney โดยรอบ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๔:๐๐ น. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานในการเตรียมความพรอมของบุคลากรและ

อุปกรณในการรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติในระดับทองถ่ิน ณ หนวยงาน 

Fire & Rescue NSW ในหัวขอ “การบริหารจดัการภัยพิบัติในระดับ
ปฏิบัติการ การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณ และ
บุคลากร” ผานการบรรยายแนวคิดและแนวทางในการดําเนินงาน พรอมดู

สถานที่จริงในการปฏิบัติงาน 

สอบถามและทําความเขาใจในเชิงลึก มองหาแนวคิดในการประยุกตเขาสู

แนวทางปฏิบัติของหนวยงานที่เก่ียวของ 

๑๘:๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๒๐:๐๐ น. เขาที่พักที่โรงแรม Rydge World Square Sydney 

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๐๗:๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๘:๐๐ น. ออกเดินทางสู Canberra  

ศึกษาดูงานที่ Disaster Response & Rescue Education Centre เพื่อเย่ียม

ชมเทคโนโลยีและอุปกรณการใหความชวยเหลือและการกูภัยกรณีเหตุฉุกเฉิน

ขั้นรายแรง และรับฟงการบรรยายในหัวขอ “Urban Search & Rescue and 
Hazardous Material Response Team Capabilities” 

๑๑:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันรวมกับเอกอัครราชทูตไทยประจํา Canberra 

๑๓:๐๐ น. ศึกษาการวางแผนกลยุทธและนโยบายในการบริหารจัดการภัยพิบัติ/                 

เหตุฉุกเฉินในระดับประเทศและกระบวนการในการขับเคล่ือนนโยบายไปสูการ

โครงก
าร 

รู้ -
 คิด - ดู

 - ทํ
า  

สํานั
กงาน

 ก.พ.
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วันที ่ เวลา กิจกรรม 

ปฏิบัติ ณ สํานักงานใหญ Attorney General - Emergency Management 

Australia โดยรับฟงการบรรยายในหัวขอ “การวางแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในระดับประเทศและการนําไปสูการปฏิบัติ” 
พรอมเย่ียมชม Canberra Crisis Coordination Centre ซึ่งเปนศูนยเฝาระวัง 

แจงเตือนภัยพิบัติ/ เหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะทําหนาที่ในการส่ังการ ประสานงาน และ

ส่ือสาร ๒๔ ชั่วโมง 

สอบถามและทําความเขาใจในเชิงลึก มองหาแนวคิดในการประยุกตเขาสู

แนวทางปฏิบัติของหนวยงานที่เก่ียวของ 

๑๖:๐๐ น. เดินทางกลับสูซิดนียและรับประทานอาหารเย็น 

๒๑:๐๐ น. เขาพักท่ีโรงแรม  

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๐๗:๐๐ น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

๐๘:๐๐ น. ออกเดินทางสู Wollongong  

๑๐:๐๐ น. ศึกษาแนวทางการดําเนินงานในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติใน

ระดับรัฐ ของนิวเซาทเวลส และการทํางานรวมกับภาคเอกชนหรืออาสาสมัคร 

ณ สํานักงาน New South Wales State Emergency Services โดยรับฟง

การบรรยายภายใตหัวขอ “การวางแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการภัย

พิบัติในระดับรัฐและการนําไปสูการปฏิบัติ” และเย่ียมชมสถานที่จริงใน

การปฏิบัติงาน  

สอบถามและทําความเขาใจในเชิงลึก มองหาแนวคิดในการประยุกตเขาสู

แนวทางปฏิบัติของหนวยงานที่เก่ียวของ 

๑๒:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๔:๐๐ น. เดินทางกลับมายัง Sydney  

๑๘:๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นรวมกับกงสุลใหญประจํา Sydney ที่บานพักกงสุลใหญ 

พรอมเจาหนาที่ระดับสูงประจํา Sydney เพื่อสรางความสัมพันธและเครือขาย 

๒๑:๐๐ น. เดินทางกลับโรงแรม  

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๐๗:๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๙:๐๐ น. รับฟงการบรรยายหัวขอ “การบริหารจัดการภัยพิบัติและผลกระทบตอ

ปจจัยมนุษยและสังคม” โดย Mrs. Paula Claudianos (Dr.) จากหนวยงาน  

AusAid  
 
การเสวนาแบงปนมุมมองและประสบการณจากการมองภาพรวมการ

บริหารจัดการภัยพิบัติของออสเตรเลียทั้งเชิงกลยุทธและเชิงการปฏิบัติงานจริง

รวมกันระหวางผูบริหารระดับสูงภาครัฐไทยกับเจาหนาที่ของ NSW SES 
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วันที ่ เวลา กิจกรรม 

รวมถึงผูเช่ียวชาญทรงคุณวุฒิ เพื่อการพัฒนาของท้ังสองฝาย และการสรุปการ

เรียนรูจากการดูงานอันจะเปนประโยชนตอกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการของ

โครงการฯ 

๑๒:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๔:๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย  

๑๘:๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๒๐:๐๐ น. เดินทางกลับโรงแรม 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๐๗:๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 

เตรียมตัวเดินทางกลับ 

๑๒:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓:๐๐ น. เดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติ Sydney เพื่อเตรียม Check-in เปนคณะ 

และเดินทางกลับดวยสายการบินไทย TG๔๗๒ เคร่ืองออกเดินทาง ๑๕:๕๕ น. 

๒๒:๑๕ น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
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บทสรุปเนื้อหาการศึกษาดูงาน 
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๑. สรุปการศึกษาดูงานที่ Fire & Rescue New South Wales (FRNSW) 
• ประเทศออสเตรเลียแบงออกเปน ๗ รัฐ ซึ่งแตละรัฐจะมีคณะกรรมการ (Committee หรือ Council) 

ที่กํากับดูแลการบริหารจัดการภัยพิบัติของตนเอง เชน รัฐนิวเซาทเวลสจะมี NSW State Emergency 

Management Committee หรือที่รัฐควีนสแลนดจะมี Queensland State Counter Disaster 

Organization เปนตน 

• เหตุฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง “เหตุการณความเสียหายที่เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอชุมชน

หรือองคกร ไมวาจะเปนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเสียหายตอทรัพยสินหรือส่ิงแวดลอม การ

หยุดชะงักของธุรกิจหรืองานบริการ หรือความเสียหายตอโครงสรางชุมชน อันหมายรวมถึงเหตุ

พายุ น้ําทวม ไซโคลน แผนดินไหว ดินถลม ไฟปา ไฟทุงหญา อุบัติเหตุทางจราจร สารเคมีอันตราย

ร่ัวไหล เพลิงไหม โรคระบาด การกอการราย การจารกรรม การวางเพลิง และการทําลายทรัพยสิน”  

• ภารกิจหลักของ Fire & Rescue NSW คือการดับเพลิงและการชวยชีวิตผูประสบภัย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเหตุการณเพลิงไหมอาคาร สารเคมีอันตรายร่ัวไหล อาคารถลม รวมถึงการรวมมือกับ

หนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในกรณีภัยน้ําทวม พายุ เปนตน 

• ปจจุบัน หนวยงาน Fire & Rescue NSW มีสถานีดับเพลิงกวา ๓๓๘ แหงทั่วรัฐนิวเซาทเวลส มี

รถดับเพลิงกวา ๖๕๐ คัน มีเจาหนาที่นักผจญเพลิงกวา ๗,๐๐๐ นาย และมีอาสาสมัครจากชุมชน

ตางๆ กวา ๖,๐๐๐ คน 

• กรอบการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินที่ยึดเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ หรือ Australian 

Emergency Management Framework คือ PPRR  ซึ่งไดแก Preparedness (การเตรียมความ

พรอม)/ Prevention (การปองกัน)/ Response (การตอบสนอง)/ Recovery (การฟนฟู)  

• PPRR ในความหมายของหนวยงาน Fire & Rescue NSW จะหมายถึง Preparedness คือการ

ซอมการดับเพลิงและการชวยเหลือผูประสบภัยเปนประจํา Prevention คือการบังคับใชกฎหมาย

ใหทุกครัวเรือนใหติดต้ังอุปกรณสัญญาณแจงเตือนเพลิงไหม (นับจนถึงตอนนี้ สามารถขยายผลให

ครัวเรือนในรัฐนิวเซาทเวลสกวา ๙๔.๒% มีอุปกรณแจงเตือนการตรวจจับควันไฟแลว) Response 

คืองานหลักตามภารกิจในการดับเพลิงและใหความชวยเหลือผูประสบภัย และ Recover คือการ

ใหการสนับสนุนแกรัฐบาลในการดําเนินการฟนฟูผูประสบภัยในกรณีตางๆ 

• ในระดับรัฐบาลกลาง (Federal) จะกํากับดูแลโดย The Council of Australian Governments 

(CAOG) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรงดานงานตํารวจและ

เหตุฉุกเฉิน หรือ State Police & Emergency Ministers โดยหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่ในการ

กํากับดูแลในภาพรวมคือหนวยงาน Emergency Management Australia (EMA)  
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• ในระดับรัฐ (State) จะกํากับดูแลโดย Ministry of Police & Emergency Services NSW ซึ่ง

ดําเนินการภายใตกฎหมายตางๆ และมีคณะกรรมการดําเนินงานในภาพรวมของรัฐ คือ State 

Recue Board และ State Emergency Management Committee โดยหนวยงานตางๆ ประจํารัฐ

ไดแก Fire & Rescue NSW/ NSW Rural Fire Service (หนวยงานดับไฟปา)/ NSW SES 

(หนวยงานดานอุทกภัยและพายุ ซึ่งคณะทํางานจะไปศึกษาดูงานในวันที่สามของการเดินทาง)/ 

NSW Police/ Ambulance Service of NSW  

• ในระดับเขตและทองถิ่น (District & Local) จะดําเนินการภายใตคณะกรรมการในระดับเขตหรือ

ทองถิ่น (District/ Local Emergency Management Committee) ซึ่งมีแผนการปฏิบัติรองรับ 

(District/ Local Emergency Management Plan) รวมถึงบันทึกขอตกลงในการดําเนินการ

รวมกันตางๆ  

• สําหรับกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติขนาดใหญที่ในรัฐไมสามารถบริหารจัดการไดโดยลําพัง ระบบการ 

ส่ังการและการควบคุมสถานการณ หรือ Incident Command and Control System (ICCS) จะ

ถูกนํามาปฏิบัติใช โดยจากแผนภาพที่เห็นนี้ จะต้ังตนที่การรับแจงเหตุการณภัยพิบัติ (Incident) 

และเร่ิมดําเนินการตอบสนองในระดับ Site Control ซึ่งประกอบดวย Controller หรือผูส่ังการที่

ทํางานประสานอยางใกลชิดกับตํารวจ และ Controller นี้จะสามารถส่ังการเจาหนาที่จากหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งหมดได ไมวาจะมาจาก Fire & Rescue NSW หรือ NSW SES เปนตน ดังนั้น ลักษณะ

การทํางานของ Controller จะมีอํานาจในการส่ังการแบบ Single Command ขณะเดียวกัน

ผูปฏิบัติงานทุกคนจะรายงานตอศูนยปฏิบัติการของรัฐ หรือ State Operation Centre ซึ่งในศูนย

จะยังคงเปนการปฏิบัติงานรวมกันกับหนวยงานตํารวจ และรายงานข้ึนไปยังศูนยภัยพิบัติระดับรัฐ 

หรือ State Crisis Centre สงตอรายงานสูรัฐบาลออสเตรเลียในที่สุด สวนบทบาทของหนวยงาน

ตํารวจในโครงสรางระบบ ICCS นี้ จะประสานดานขอมูลขาวสารกับส่ือตางๆ   

• เจาหนาที่อาสาสมัคร Volunteer เปนกลุมคนที่มาสมัครเขารวมดวยใจโดยไมมีคาตอบแทนใดๆ  

ซึ่งตองเปนเจาหนาที่ที่ตองไดรับการฝกอบรมอยางมืออาชีพตางจากบุคคลทั่วไปที่อาสามา

ชวยเหลือ หรือที่เรียกวา Casual Volunteer ที่มักจะมาหากทราบขาวหรือรวมตัวกันผาน Social 

Media ตรงนี้ส่ิงที่ทําไดคือการสอนและมอบหมายงานในบางสวนที่สามารถดําเนินการได เพื่อให

เกิดการมีสวนรวมและเปนประโยชนสูงสุด 
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• การสรางจิตสํานึกตองเร่ิมตนปลูกฝงที่ระดับเด็กๆ โดยเจาหนาที่ของ Fire & Rescue NSW ไดเขา

ไปใหการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการปองกันภัยในโรงเรียน แตถึงจะเปนอยางนั้นในวันนี้เราพบวา

อาสาสมัครมีจํานวนที่ลดลงคงเพราะประเด็นดาน Generation และคนรุนใหมมีทางเลือกดานสาย

อาชีพที่หลากหลายมากข้ึน นั่นจึงเปนความทาทายในการสรางอาสาสมัครใหมๆ รวมถึงการรักษา

ไวซึ่งอาสาสมัครเดิม 

 

๒. สรุปการศึกษาดูงานที่ Emergency Management Australia (EMA) 
• การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของประเทศออสเตรเลียแบงออกเปน ๓ ระดับ คือระดับรัฐบาลกลาง 

(Commonwealth) ระดับรัฐและเขตปกครองตนเอง (State and Territory) และระดับทองถิ่น (Local) 

โดยความรับผิดชอบหลักในการจัดการเหตุวิกฤตคือระดับรัฐและเขตปกครองตนเอง โดยรัฐบาล

กลางจะทําหนาที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุนตามการรองขอ 

• ในโครงสรางของการบริหารจัดการเหตุวิกฤต การดําเนินงานจะเปนแบบลางข้ึนบน นั่นหมายถึง

ระดับรัฐและเขตปกครองตนเองจะเปนดานแรกของการจัดการ แตหากขอบเขตความเสียหายกิน

เปนวงกวางเกินกวาระดับนั้น จะขยายผลข้ึนมายังระดับประเทศ ผานกลไกประสานของหนวยงานและ

คณะกรรมการที่เกี่ยวของ เชน National Crisis Committee หรือ Crisis Coordination Centre หรือ 

DFAT Crisis Centre และในกรณีที่เปนเหตุระดับประเทศ เชน การกอการราย นายกรัฐมนตรีจะดํารง

ตําแหนงเปนผูนําในการจัดการในระดับรัฐบาลกลาง หรืออาจเปนรองนายกรัฐมนตรี โดยข้ึนอยูกับ

ขอบเขตของความเสียหายเชนกัน 

• สําหรับหนวยงาน Emergency Management Australia (EMA) อยูในสังกัดสํานักอัยการสูงสุด 

โดยเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการประสานงานและจัดวางโครงสรางใหมีการบริหารจัดการ

ระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสรางสังคมใหมีความปลอดภัย โดยโครงสรางหนวยงาน 

EMA ประกอบดวย ๓ สวน ไดแก  

- Crisis Coordination Branch ซึ่งทําหนาที่ติดตามสถานการณเหตุฉุกเฉินตางๆ ทั่วประเทศ 

จัดการประสานการตอบสนองตอภัยพิบัติระดับประเทศ และเปนศูนยรวมของรายงานขาวสาร

ตางๆ สําหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  

- Security Coordination Branch ทําหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรี หรือ

ผูบริหารระดับสูง และการรักษาความปลอดภัยสําหรับเหตุการณพิเศษในระดับประเทศ 

- National Disaster Recovery Programs Branch ทําหนาที่ในการเยียวยาและฟนฟู

ผูประสบภัยพิบัติในระดับประเทศ  
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• บทบาทการฟนฟูและเยียวยาหลังภัยพิบัติถือวาเปนหนาที่หลักของระดับรัฐและเขตปกครองตนเอง 

โดยรัฐบาลกลางจะใหความชวยเหลือในรูปแบบของโปรแกรมการเยียวยาดานการเงิน เพื่อเปนทุน

ในการฟนฟูสูสภาพเดิม โดยโปรแกรมนี้เรียกวา “Natural Disaster Relief and Recovery 

Arrangement – NDRRA” ซึ่งเปนกรอบการปฏิบัติระดับประเทศ และไมทดแทนดวยการประกัน 

• NDRRA ประกอบดวย ๔ กลุมรูปแบบ ดังนี้ 

- กลุม A ครอบคลุมกลุมบุคคลที่ใชในการซอมแซมบาน ที่อยูอาศัย รวมถึงโรงเรียน โรงพยาบาล 

เปนตน  

- กลุม B ครอบคลุมกลุมทรัพยสินสาธารณะ 

- (กลุม A และ B นี้ ดําเนินการโดยระดับรัฐ) 

- กลุม C ครอบคลุมกลุมผูประกอบการ SME ชาวนา ผูผลิต เพื่อสรางเครือขายในชุมชน 

- กลุม D ครอบคลุมกรณีเหตุการณผิดปกติที่ตองใชการพิจารณา 

- นอกจากนี้ ยังมีวงเงินชวยเหลือพิเศษระดับบุคคล (AGDRP) ซึ่งจะอนุมัติใชไดในกรณีความ

รุนแรงของภัยพิบัติสูงเกินกวาวงเงินที่รัฐบาลระดับรัฐสามารถดําเนินการใหได โดยกําหนด

วงเงินที่ $๑,๐๐๐ AUS สําหรับผูใหญ และ $๔๐๐ AUS สําหรับเด็กที่ประสบภัย  

- วงเงินชดเชยพนักงาน (DIRS Employees) ครอบคลุมพนักงานที่สูญเสียรายไดจากภัยพิบัติ 

โดยไดรับเงินตามอัตรามาตรฐานข้ันตํ่าของผูวางงานเปนเวลา ๑๓ สัปดาห 

• โครงสรางพื้นฐานสําคัญ (Critical Infrastructure) หมายถึง โครงสรางพื้นฐาน ระบบ Supply 

Chain ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงขายการส่ือสารที่หากถูกทําลาย เสียหาย หรือไม

สามารถใชการไดในชวงเวลาหนึ่งแลวสงผลกระทบตอสังคมหรือเศรษฐกิจ รวมถึงความมั่นคง

ระดับประเทศอยางเปนนัยสําคัญ 

• ผูประกอบการหรือผูใหบริการโครงสรางพื้นฐานสําคัญที่เขาขายอันอาจเปนภาคเอกชนท่ีใหบริการ

ที่จําเปน เชน ไฟฟา ส่ือสาร หรือคมนาคม เปนตน มีความจําเปนตองไดรับการมีสวนรวมในการที่

จะตองสรางใหองคกรสามารถกลับคืนสูสภาพปกติไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ เนื่องจาก

เปนผูดําเนินการหรือใหบริการที่จําเปนตอความตอเนื่องของธุรกิจ รัฐบาล และชุมชน  

• หลักการที่รัฐบาลกลางใชในการสรางความมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของ คือเล่ียงการใช

กฎหมายบังคับ แตใชการสรางพันธมิตรที่แข็งแกรงระหวางรัฐบาลกลางและภาคธุรกิจเนื่องจาก

ผูประกอบการแตละแหงอาจมีความคาดหวังที่แตกตางกัน โดยสงเสริมใหผูประกอบการหรือ

ผูดําเนินการงานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญดําเนินการบริหารความเส่ียงในธุรกิจของตนเอง 
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• ยุทธศาสตรการดําเนินงานดังกลาวนี้ เรียกวายุทธศาสตรการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานสําคัญกลับสู

สภาพเดิมอยางรวดเร็ว หรือ Critical Infrastructure Resilience Strategy ซึ่งเร่ิมตนใชในเดือน

มิถุนายน ๒๐๑๐ ที่ผานมา โดยมีหลักใหญใจความใหผูประกอบการหรือผูดําเนินการโครงสราง

พื้นฐานตองมีการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ  

• กลไกพันธมิตรระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ จะมุงเนนการแบงปนประสบการณและขอมูลเพื่อ

สรางความตระหนักในภาวะพ่ึงพาและจุดออนระหวางกัน รวมถึงสรางความรวมมือในการพัฒนา

ระบบการรักษาความปลอดภัย สวนเวทีที่ใชในการแบงปนขอมูลที่รัฐบาลกลางจัดให เรียกวา 

Trusted Information Sharing Network (TISN) ซึ่งจัดใหเปนที่พบปะระหวางผูประกอบการใน

การทํางานรวมกันและแบงปนขอมูลความเส่ียงและระบบการรักษาความปลอดภัย 

 

๓. สรุปการศึกษาดูงานที่ New South Wales State Emergency Services (NSW SES) 
• SES เบ้ืองตนวาเปนหนวยงานในการตอบสนองและใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยพิบัติ โดยมุงเนนที่

อุทกภัย พายุ และสึนามิ  

• ที่สํานักงาน SES ประกอบดวย ๒ ภารกิจหลักคือ State Operation Centre ซึ่งเปนศูนยปฏิบัติงาน

ระดับรัฐของนิวเซาทเวลสเม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติ และ Operation Communication Centre ที่เปน

ศูนยรับแจงภัยพิบัติจากประชาชนเพื่อจัดทีมงานอาสาสมัครเขาตอบสนอง 

• ปจจุบัน SES มีอาสาสมัครกวา ๑๐,๐๐๐ คนที่ปฏิบัติงานกระจายอยูกวา ๒๒๙ หนวยยอยทั่วรัฐ

นิวเซาทเวลส ภายใตการประสานงานของเจาหนาที่ SES จํานวน ๒๗๐ คน  

• อาสาสมัครซ่ึงไดรับการฝกอบรมทักษะอยางเปนมืออาชีพจะสามารถดําเนินการตัดสินใจ

ตอบสนองและแกไขสถานการณไดดวยตนเอง โดยอาสาสมัครแตละคนจะไดรับการฝกฝนใหมี

ทักษะความเช่ียวชาญในการจัดการปญหาที่ตางกันตามลักษณะของภัยพิบัติ เชน การกูภัย             

น้ําทวม สึนามิ การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เปนตน  

• SES ไดพัฒนาทักษะดานภาวะผูนํา (Leadership) เพื่อใหในการปฏิบัติงานอาสาสมัครสามารถ

จัดการตนเองได และสรางความมีสวนรวมกับอาสาสมัครแบบพันธมิตร โดยใหอาสาสมัครมีสวน

รวมในการออกแบบหลักการและนโยบายของ SES ที่อาสาสมัครตองนําไปปฏิบัติใชดวย  

• รัฐบาลไดกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร โดยเฉพาะอาสาสมัครที่ทํางานประจํากับ

บริษัท จะทําสัญญากับผูวาจางใหอนุญาตออกปฏิบัติการเมื่อ SES เรียกตัวไดในทันที โดยสามารถ

ออกปฏิบัติงานไดไมเกิน ๒๐ วันตอป ภายใตการคุมครองของกฎหมาย 

โครงก
าร 

รู้ -
 คิด - ดู

 - ทํ
า  

สํานั
กงาน

 ก.พ.



 
 

๑๔ 

• Operation Communication Centre หรือศูนยรับแจงเหตุภัยพิบัติปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

โดยแบงเปน ๒ กะ เมื่อเจาหนาที่ไดรับแจงจากผูประสบภัยจะบันทึกขอมูลลงในระบบ Incident 

Management System พรอมระบุประเภทของภัยพิบัติ จากนั้นเจาหนาที่อีกกลุมหนึ่งจะทําหนาที่

เปดงาน (Job) โดยเลือกอาสาสมัครที่ลงทะเบียนในพื้นที่ใกลเคียงจากระบบ และสง SMS หรือ

โทรศัพทไปยังอาสาสมัครเพ่ือยืนยันการปฏิบัติการ ทั้งนี้ อาสาสมัครทุกคนจะไดรับอุปกรณ

โทรศัพท Smart Phone จาก SES คนละหนึ่งเคร่ืองเพื่อเปนชองทางในการติดตอส่ือสาร  

• State Operations Centre หรือศูนยปฏิบัติการระดับรัฐ จะใชงานเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยจะมี

เจาหนาที่จากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของมานั่งรวมกัน โดยนั่งตามบทบาทท่ีตนเองไดรับเพื่อ

ปฏิบัติงานภายใตระบบ Incident Command and Control System (ซึ่งเปนระบบการทํางาน

มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ)  

• ระบบที่ SES ใชแจงเตือนภัยมีต้ังแตระบบการแจงเตือนอพยพ ระบบคําส่ังอพยพ (แบบเคาะประตู

บาน) และ SES ใชระบบแจงเตือนภัย หรือ Emergency Alert (EA) ที่ถือวาเปนระบบสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบจะแจงเตือนภัยไปยังโทรศัพทบานของทุกบาน และสงขอความไปยัง

โทรศัพทมือถือทุกเคร่ืองที่อยูในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติ  

• ความทาทายในการจัดการอุทกภัยขนาดใหญ ดังนี้ 

- การสื่อสารไปยังประชาชนกวาพันคน 

- การเกิดน้ําทวมขังเปนระยะเวลานาน (กวา ๖ สัปดาห) 

- การลําเลียงเสบียงไปยังชุมชนประสบภัยที่หางไกล 

- การบริหารจัดการกําลังพลใหเพียงพอ  

- ประสิทธิภาพการประสานงานระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับภัยพิบัติ 

- ความแตกตางของวัฒนธรรม ความเชื่อ และภาษาของแตละชุมชน  

• การสรางและรักษาอาสาสมัคร โดยเฉพาะ Gen-Y เด็กรุนใหม SES ใชวิธีการปลูกฝงและรณรงค

ต้ังแตระดับนักเรียน ส่ือสารผาน Social Media ปรับวิธีการส่ือสารจากการบอกเปนการอธิบาย 

การใหอํานาจแกอาสาสมัครที่จะเลือก และการสรางระบบการใหรางวัลที่ไมใชตัวเงินแตเพิ่ม

คุณคาตอตัวอาสาสมัคร เชน ประกาศนียบัตร เหรียญกลาหาญ เปนตน 
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๔. สรุปการบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติและผลกระทบตอ
ปจจัยมนุษยและสังคม โดย Dr. Paula Claudianos 
• การเตรียมความพรอมในระดับชุมชนหรือ Preparedness หมายถึงกิจกรรมตางๆ ในระดับชุมชน

เพื่อเตรียมการตอภัยอันตรายที่จะเกิดข้ึน โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมการระบุความเส่ียง การบริหาร

จัดการความเสี่ยง การปองกันความเสี่ยง การวางแผนการอพยพและฟนฟู การฝกอบรมและการ

ประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางความตระหนักในชุมชน 

• จากความทาทายที่ชุมชนยังขาดวัฒนธรรมความปลอดภัยที่มากพอ รวมถึงการส่ือสารเร่ืองภัยพิบัติที่ยัง

ไมมีประสิทธิภาพ ออสเตรเลียจึงใชหลักการ “แบงปนความรับผิดชอบ” หรือ Shared Responsibility 

เพื่อสรางความตระหนักอันนําไปสูการเตรียมความพรอมในระดับชุมชน ซึ่งนั่นหมายถึง การสราง

ความมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนาองคกรในระดับชุมชน และการพัฒนาแผนการจัดการภัย

ฉุกเฉินในระดับครัวเรือน 

• วิธีการสื่อสารระดับชุมชนและครัวเรือนใหสรางความตระหนัก จุดสําคัญอยูตรงที่การใชเคร่ืองมือ

หรือส่ือที่ทําใหเขาใจไดงาย ชี้ใหเห็นเร่ืองความเสี่ยงวาเปนเร่ืองใกลตัว อีกทั้งยังตองชัดเจนตรง

ประเด็นและเนนจุดสําคัญ สวนการใชคนส่ือสารก็ตองเปนบุคคลที่พวกเขาเช่ือมั่นเชนเจาหนาที่

หรือครู ดานวิธีการก็ตองคอยๆ สงสารทีละนอยแตสอดแทรกกระตุนตอมความกลัวเขาไปดวย            

ซึ่งตองเปนความกลัวที่พวกเขาจัดการได โดยเนนหลักจิตวิทยา สุดทายคือสโลแกนที่ส้ันกระชับจดจํางาย

โดยที่ออสเตรเลียใชในการสื่อสารกับประชาชนคือ “Prepare-Act-Survive” หรือ “เตรียม-ทํา-รอด” 

• การสรางความมีสวนรวมของชุมชน สามารถดําเนินการปลูกฝงใหเร่ืองความปลอดภัยเปนสวน

หนึ่งของชีวิต โดยเร่ิมตนที่ระดับการศึกษาในโรงเรียน การประชุมชุมชน การใหเคร่ืองมือสําหรับ

การวางแผนระดับครัวเรือน การถายทอดขอมูลที่เขาใจงาย และการสงเสริมอาสาสมัครในชุมชน 

• วิธีการในการผูกใจอาสาสมัครคนรุนใหม ใชวิธีการจูงใจดวยการพัฒนาทักษะใหมๆ สรางความ

ภาคภูมิใจในคุณคาที่ไดตอบแทนชุมชน ส่ือสารผานชองทาง Social Media และใชเทคโนโลยี เชน 

Web-based Application เปนตน 

• แนวคิด “หนาตางแหงโอกาส” หรือ Window of Opportunity เปนแนวคิดที่วาการเปล่ียนแปลงใดๆ 

เพื่อเปนการเตรียมการปองกันควรตองทําในชวงเวลาทองหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติไดไมนาน โดย

หากตองการสรางการเปลี่ยนแปลงใดๆ ควรตองทําในชวงนี้ เปรียบกับคําวา “ตีเหล็กเมื่อรอน”  

• แนวคิดการทบทวนบทเรียนที่ไดรับหลังเหตุการณภัยพิบัติรวมกันในชุมชนเพื่อพัฒนาการเตรียม

ความพรอม เปนอีกหนึ่งแนวคิดที่ชุมชนควรมีการรวมตัวกันหลังเกิดเหตุการณภัยพิบัติเพื่อประชุม 

หารือถึงส่ิงที่เกิดข้ึน  
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• การฟนฟูในระดับชุมชน หรือ Recovery เปนกระบวนการประสานงานเพื่อสนับสนุนการซอมแซม

โครงสรางพื้นฐาน ฟนฟูสภาพจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และความเปนอยูของประชาชนในชุมชน

ภายหลังการประสบภัยพิบัติ 

• ปจจัยความสําเร็จของการฟนฟ ูคือ “การวางแผนการฟนฟูลวงหนา” โดยมีกรอบและแผนการฟนฟู

ที่ชัดเจนเพื่อใหชุมชนสามารถดําเนนิการฟนฟูไดดวยตนเอง และอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือตองมี

หนวยงานท่ีเปนศูนยกลางในการฟนฟู หรือที่เรียกวา Recovery Authority ที่ทาํหนาที่เปนคณะทํางาน 

โดยคณะทาํงานฟนฟูนี้ตองมีผูนําทีน่าเชื่อถือ มวลชนใหความไววางใจ และมีตัวแทนจากหลาย

หนวยงานท่ีเกีย่วของ เชน ตัวแทนจากส่ิงแวดลอม โครงสรางพืน้ฐาน อาคารบานเรือน เศรษฐกิจ สังคม 

และการส่ือสาร มารวมกนัทาํงานภายใตบทบาท หนาที่ อํานาจ กระบวนการ หลักการทํางานทีช่ัดเจน

และเปนธรรม ติดตามผลและตรวจสอบได โดยจะมุงเนนฟนฟูจิตใจของชุมชน พบปะประชาชน 

ชวยใหชุมชนยอมรับสภาพความเปนจริง และใชชีวิตตอไปไดดวยตนเอง 

• แผนการฟนฟูที่ดีสําหรับชุมชนนั้น จําเปนตองมีทิศทาง มีหลักการ รวมถึงกรอบการตัดสินใจที่ชัดเจน 

ระบุระยะเวลาการฟนฟูและพื้นที่เฉพาะ มีกระบวนการสื่อสารและการใหคําปรึกษา มีการเปดเผยให

ประชาชนมีสวนรวมและวิพากษวิจารณกอนนําไปสูการปฏิบัติจริงเพื่อใหประชาชน “รู” วาอะไรที่ทําได

หรือทําไมได รวมถึงตองการอะไรดวย 

• ตองใหความสําคัญตอการฟนฟูทาง “จิตใจ” ของประชาชนเทาๆ กับการฟนฟูทางกายภาพ โดยจาก

ประสบการณของออสเตรเลียพบวาประชาชนจะมีความสามารถในการทนตอสภาพเสียหายไดเพียง

ระดับหนึ่งเทานั้น โดยปฏิกิริยาการแสดงออกของแตละคนจะแตกตางกันข้ึนอยูกับประสบการณ บาง

คนทนไดมากกวาขณะที่บางคนไมสามารถทนไดและระเบิดออกมา ดังนั้นการทําความเขาใจระยะของ

การฟนฟูจะชวยใหสามารถจัดการปฏิกิริยาเชิงลบของผูประสบภัยได โดยสถิติในชวง ๖-๑๒ เดือนหลัง

เหตุการณภัยพิบัติจะถือเปนชวงอัตราของความผิดหวังเมื่อไมไดส่ิงที่คาดหวังไว (Disillusionment) 

จึงจําเปนตองจัดการกับความคาดหวังและสรางความสามัคคีในชุมชน การฟนฟูทางสังคมที่เปนรูปธรรม 

เชน การสรางความผอนคลายผานกิจกรรมสันทนาการหรือกีฬา ไมก็การไดเห็นความกาวหนาของการ

ฟนฟูหรืองานกอสรางจะชวยผอนคลายแรงกดดันของชุมชนไดเปนอยางดี 

•  การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟนฟูเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สําคัญในการ “ปอน” ขอมูล

ใหแก Recovery Authority เพื่อพิจารณา วางแผน ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตัวอยาง

เคร่ืองมือหนึ่งที่ออสเตรเลียใชในการสํารวจความเสียหายคือ DARMsys ซึ่งเปนอุปกรณมือถือ

สําหรับเจาหนาที่ที่เขาไปถายภาพสถานที่ประสบภัยพิบัติจริงและเช่ือมโยงเขากับแผนที่ในระบบ 

PGS ซึ่งจะชวยเปนขอมูลในการประเมินความเสียหาย รวมถึงการเยียวยาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประมวลภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 
 

ภาพจาก Fire & Rescue New South Wales 
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ภาพจากทาํเนยีบเอกอัครราชทูตไทย ณ แคนเบอรรา 
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ภาพจาก Emergency Management Australia 

 

 
 

ภาพจาก New South Wales State Emergency Services 
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ภาพจากการบรรยายของ Dr. Paula Claudianos 
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