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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการปฏิบัติงานและหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานท้ัง 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อนเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ ระหว่างเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติและช่วง
ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ วิธีการด าเนินงานวิจัยใช้หลักทฤษฎีความสูญเปล่า 7 ประการ (7 wastes) มี
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์การปฏิบัติงานใน 3 ช่วงเวลาได้แก่ ช่วงก่อนเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ, ช่วง
ระหว่างเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ และช่วงฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ  จากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 3 
หน่วยงาน คือ หน่วยงานด้านความปลอดภัย หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ช่วงก่อนเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ หน่วยงานได้มีการวางแผนการช่วยเหลือ จัดท าแผน
ระบบปฏิบัติงาน มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะใช้ในการให้ความช่วยเหลือ 2) ช่วง
ระหว่างเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ หน่วยงานได้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจประสานงาน ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ ให้เจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบ จัดก าลังพล อุปกรณ์เพื่อ
เข้าระงับเหตุขั้นต้นมิให้เหตุขยายความรุนแรง 3) ช่วงฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ หน่วยงานได้มีประเมิน
ความเสียหายและด าเนินการฟื้นฟูสภาพจิตใจ และความเป็นอยู่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถ
ท าการลดความสูญเปล่าของการปฏิบัติงานโดย 1) มีการวางแผนเรื่องระยะทาง 2) มีการจดบันทึกเหตุ  
สาธารภัยที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่เกิดขึ้น 3) มีการตรวจสอบเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไปยังหัวหน้าหมู่บ้าน
หรืออาสาสมัครของหมู่บ้านเพื่อจะได้ประสานงานกับหน่วยงานใกล้เคียงให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว  
4) มีการแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและตรงกับความช านาญของบุคลากรเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 
ค าส าคัญ: สาธารณภัยทางธรรมชาต ิ/ ประสิทธิภาพการปฎิบตัิงาน 
 

Abstract 
 This research to the objective system performance and find ways to optimize the 
performance of the three periods is Periods before, between and after. The research to 
conducting used theoretical losses are seven (7 wastes). The data were collected by interviews 
from a population sample of three divisions is agency security and local government agencies. 
The results showed that 1) Before the natural disaster agency had planned aid. Plan system 
performance there preparedness personnel tools which will be used to provide assistance; 2) 
Between the natural disaster, the agency has set up an ad hoc center to coordinate, monitor and 
evaluate the situation the official announcement warning the public to know the personnel and 
first responders to ensure that the extension of the violence; 3) After the natural disaster, the 
agency has conducted a damage assessment and rehabilitation. And well-being to optimize the 
operation can reduce waste by operational 1) Planning a distance; 2) A note of the public disaster 
that happens every detail that happened; 3) Have checked the disaster happened to the village 
chief or village volunteers to coordinate with other agencies nearby to help him quickly; 4) The 
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division responsible for the operation to clear and to the expertise of the personnel in order to 
avoid duplication. 
Keyword: natural disaster / work efficiency 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของโลก เกิดเหตุการณ์มากมายหลายอย่างที่เกิดจากสาธารณภัยทาง
ธรรมชาติ (natural disasters) เป็นผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่มีความรุนแรงมากกว่าปกติ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งในเขตพื้นที่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มี
การเกิดบ่อยครั้งโดยสามารถจ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ อุทกภัย (floods) ภัยแล้งหรือทุพภิกขภัย 
(droughts) และอัคคีภัย (fires) สาธารณภัยทางธรรมชาติเหล่านี้จะส่งผลกระทบทั้งช่วงเวลาในระยะสั้นและยาว 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมโดยยากที่จะคาดการณ์ได้ ท าให้มนุษย์เกิดความเสียหายหรือสูญเสียไปโดย
ไม่มีที่สิ้นสุดประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความแตกต่างระหว่างภูมิภาคไม่มากนัก โดยรวมแต่ละภาคจะมีภูมิอากาศ
แบบร้อนช้ืนแต่ภาคใต้จะมีลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกับภาคอื่นเล็กน้อย เนื่องจากมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดู
ร้อนและ ฤดูฝน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจนท าให้กลายเป็นสา
ธารณภัยทางธรรมชาติ  ประเทศไทยนับว่าโชคดีกว่าหลายๆ ประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟิกเนื่องมาจากตั้งอยู่ใน
พื้นที่ท่ีเหมาะสม พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกตามฤดูกาลเป็นส่วนมาก สาธารณภัยทางธรรมชาติที่เกิดมักจะ
เกิดไม่บ่อยและไม่ค่อยมีความรุนแรงมากนัก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเลวร้ายขึ้นตามสิ่งที่มนุษย์กระท าต่อธรรมชาติ (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2556) 
 ในพื้นที่อ าเภอแม่สอดได้เกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติอยู่เกือบทุกปี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในเขต
อ าเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ลักษณะเชิงเขา พร้อมทั้งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจึงท าให้มีการขยายตัวของที่อยู่
อาศัย อาคารบ้านเรือนและสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่เป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีการท าลายธรรมชาติ การตัดต้นไม้
เพื่อให้มีพื้นท่ีในการสร้างอาคารพาณิชย์ต่างๆ (เทศบาลนครแม่สอด, 2556) ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นเหตุในการเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติต่างๆ ขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในรับมือสาธารณภัยทาง
ธรรมชาติมีด้วยกัน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ด้านความมั่นคง และ 3) ด้านความปลอดภัย ซึ่ง
ครอบคลุมในพื้นที่อ าเภอแม่สอด ได้แก่ ต าบลแม่กุ ต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่สอด ต าบลแม่ตาว ต าบลแม่
กาษา ต าบลแม่ปะ และต าบลท่าสายลวด ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นยังมีการท างานที่มากเกินไปท าให้ทาง
หน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสาธารณภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนี้ทั้ง 3 ระยะ 
คือ ช่วงก่อนเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ ระหว่างเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ และช่วงฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
ทางธรรมชาติ ตามหลักของทฤษฎีความสูญเปล่า 7 ประการ เพื่อเป็นการก าจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพ 
เพื่อให้หน่วยงานสามารถมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ รวดเร็วและทั่วถึง  
 ดังนั้น จึงได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
รับมือสาธารณภัยทางธรรมชาติ พ้ืนท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อท่ีจะเตรียมรับมือกับปัญหาและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีรับมือสาธารณภัยทางธรรมชาติ ใน 3 ช่วงระยะเวลา  
2. เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับมือสาธารณภัยทาง

ธรรมชาติ พ้ืนท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 
ขอบเขตการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรับมือสาธารณภยัทางธรรมชาติ 3 
ด้าน 14 หน่วยงาน คือ  

1) ด้านความปลอดภยั 
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- สถานีดับเพลิงแม่สอด 
- หน่วยกู้ภัยมลูนิธิพิทักษ์กาญจน์ จดุแม่สอด  

2) ด้านความมั่นคง 
- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 (นพค.33)  
- หน่วยเฉพาะกิจทหารราบท่ี 4 (ฉกร.4)  

3) ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เทศบาลต าบลแม่กุ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก ุ
- องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ  
- องค์การบริหารส่วนต าบลแมต่าว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา 
- องค์การบริหารส่วนต าท่าสายลวด 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นแมล่ะเมา 
- องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตผุาแดง  

 
กรอบแนวคิด     

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
       
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐใน  

 อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ทฤษฎี 7 Wastes 
1. ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการรองาน 
(waiting) 
2. ความสูญเสียเนื่องมาจากการเคลื่อนย้าย
งาน (transport) 
3. ความสูญเสียเนื่องมาจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด (defect) 
4. ความสูญเสียเนื่องมาจากการท างาน
ซ้ าซ้อน (over processing) 
5. ความสูญเสียเนื่องมาจากการเกบ็งานไว้
ท า (inventory) 
6. ความสูญเสียเนื่องมาจากการเคลื่อนไหว
ที่ไม่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน (movement) 
7. ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการท างาน
มากเกินไป (over producing) 
(วารสาร Kaizen, 2550) 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการรับมือสาธารณภัยทางธรรมชาติ
ของหน่วยงานภาครัฐใน  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย 
1. หน่วยงานด้านความปลอดภัย 
  - สถานีดับเพลิงเทศบาลนครแมส่อด 
  - หน่วยกู้ภัยมลูนิธิพิทักกาญน์ จดุแม่สอด 
2. หน่วยงานด้านความมั่นคง 
  - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 (นพค.33) 
  - หน่วยเฉพาะกิจทหารราบท่ี 4 (ฉกร.4) 
3. หน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เทศบาลต าบลแม่ก ุ  
  - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก ุ  
  - องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตาว 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา 
  - องค์การบริหารส่วนต าท่าสายลวด 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้คือ ผู้ให้ข้อมูลเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรับมือสาธารณภัยทาง
ธรรมชาติ 3 ด้าน 14 หน่วยงาน จ านวนทั้งสิ้น 14 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่งประเด็นของแบบสัมภาษณ์มีหลักตามทฤษฎีความ

สูญเปล่า 7 ประการ เช่น การออกช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย พื้นในการปฏิบัติงานคลอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเกิดสาธารณภัยอย่างไรและมีการติดตามผลหลังจากให้การช่วยเหลือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจัยนี้ได้เก็บรวบรมข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2558 จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจ านวน 
14 คน โดยแบ่งหน่วยงานภาครัฐท่ีต้องการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรับมือสาธารณภยัทางธรรมชาติในพื้นที่ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ออกเป็น 3 ด้าน 14 หน่วยงาน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในด้านระบบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท่ีมีระบบปฏิบัติงานท้ัง 3 ช่วงระยะเวลาคือ 1) ช่วงก่อนเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 2) ช่วงระหว่างเกิด
สาธารณภัยทางธรรมชาติ และ 3) ช่วงฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบสร้างข้อสรุป โดยการวิเคราะห์จากเนื้อหาที่ท าการ
สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 14 คน ตามหลักการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฏีความสูญเปล่า 
7 ประการ แต่ในงานวิจัยนี้จะไม่มีทฤษฎีด้าน ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการรองาน และความสูญเสียเนื่องมาจาก
การท างานซ้ าซ้อน ท าให้ผู้วิจัยน าหลักทฤษฎีมาใช้เพียง 5 ข้อ คือ  

1. ความสูญเสียเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายงาน  
2. ความสูญเสียเนื่องมาจากการแก้ไขข้อผิดพลาด  
3. ความสูญเสียเนื่องมาจากการเก็บงานไว้ท า  
4. ความสูญเสียเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวท่ีไม่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน  
5. ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการท างานมากเกินไป  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน 3 ช่วงระยะเวลาทั้งช่วงก่อนเกิด  
สาธารณภัยทางธรรมชาติ ช่วงระหว่างเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ และช่วงฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ
ของหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี  

1. หน่วยงานด้านความปลอดภัย 
1) ช่วงระยะเวลาก่อนเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 

(1) จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยเพื่อท าหน้าที่อ านวยการ 
ก ากับ ดูแลช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาสาธารณภัย 

(2) จัดท าแผนช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย 
(3) จัดเตรียมก าลังคน ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อน

จากสาธารณภัย 
(4) จัดตั้งงบประมาณไว้ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทางธรรมชาติ เช่น เครื่องใช้ที่

จ าเป็นต่อการยังชีพ และเวชภัณฑ์ 
(5) จัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านหอกระจายข่าวชุมชน วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี

เทศบาล สตาร์เคเบิ้ลทีวี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด รถยนต์กระจายเสียงเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือสาธารณภัยทางธรรมชาติ 

2) ช่วงระยะเวลาขณะเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 
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(1) เจ้าหน้าที่จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ และพลังงานดับเพลิง ประสานการ
ปฏิบัติร่วมกับกองช่าง กองช่างสุขาภิบาล กองสาธารณสุข หน่วยทหารในพื้นที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และ
ก าลังพล ออกท าการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัยทางธรรมชาติทันทีรวมทั้งอพยพผู้ประสบภัยเมื่อจ าเป็น 

(2) ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียงพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

(3) ติดตามรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นหน่วยประสานในการระดมก าลังจาก
หน่วยงานข้างเคียงในการแก้ไขปัญหา 

(4) รายงานสถานการณ์ทีเ่กิดขึ้น รวมทั้งผลการด าเนินการให้ทางอ าเภอและส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดตากทราบทุกระยะ เพื่อท่ีจะได้รับทราบสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ในการ
สนับสนุนช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ ์

3) ช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 
(1) เมื่อสถานการณ์ยุติลง ให้ชุดปฏิบัติการรายงานเข้าศูนย์สื่อสารเพื่อรายงานผลให้

ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
(2) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าที่เข้าประเมินความเสียหาย

พร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
(3) หากเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้หน่วยงานร่วมปฏิบัติการเร่ง

ด าเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู บูรณะ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยทั้งด้านสาธารณสุข และที่พักอาศัย 
(4) ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สาธารณชนทราบเพื่อรับ

บริจาคขอความช่วยเหลือ 
2. หน่วยงานด้านความมั่นคง 

1) ช่วงระยะเวลาก่อนเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 
(1) จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านความมั่นคง แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ  
(2) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตาม สถานการณ์ รวบรวมข่าวสาร 

ข้อมูลข่าวกรอง ประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนเตรียมการต่างๆ เพื่อให้มี
ความพร้อมรองรับสถานการณ์ตลอดเวลา ซึ่งได้แก่ การเตรียมบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ การจัดระบบการปฏิบัติการและด าเนินการ อย่างอ่ืนเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 

2) ช่วงระยะเวลาขณะเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 
(1) เมื่อได้รับแจ้งเตือนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงภัยที่จะเกิด กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการระงับและบรรเทาภัย เพื่อป้องกันอันตรายหรือลดอันตรายที่มีต่อ
ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ตลอดจนด าเนินการให้ภัยที่เกิดขึ้นยุติโดยเร็ว 

(2) จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
สถานการณ์ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา โดยจัดให้มีระบบสื่อสารและระบบเตือนภัยที่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานฝ่ายพลเรือน และระหว่างหน่วยงานฝ่ายพลเรือนกับประชาชน พร้อมทั้งให้มีระบบ
การติดต่อ สื่อสารส ารองที่เช่ือถือได้ควบคู่กันไป 

(3) ให้เจ้าหน้าที่รีบประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ได้หลบภัยหรือเตรียมการ
ป้องกันเพ่ือลดอันตรายและความเสียหาย หากจ าเป็นและสมควร ให้ด าเนินการตามแผนท่ีได้เตรียมไว้ 

(4) จัดก าลังพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ราษฎร
อาสาสมัคร และก าลังประชาชนอื่นๆ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เข้าปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกัน เฝ้าตรวจ 
สกัดกั้น และระงับเหตุขั้นต้นมิให้ขยายความรุนแรง 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 435 

 

3) ช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 
(1) เมื่อภัยยุติหรือใกล้จะยุติ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจจะต้องเริ่มด าเนินการ ฟื้นฟูบูรณะ 

เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ตลอดจนเพื่อให้ความช่วยเหลือขั้นต้นแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้
สามารถด ารงชีพต่อไปได้ 

(2) ด าเนินการตามแผนที่วางไว้หากเกินก าลังความสามารถ ให้ด าเนินการขอความช่วยเหลือ
จากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 
หรือหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี รวมทั้งหน่วยสนับสนุนอ่ืนๆ  

3. หน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) ช่วงระยะเวลาก่อนเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 

ในช่วงระยะเวลาก่อนเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ มีการประเมินความเสี่ยงภัยและความ
ล่อแหลมในเขตพื้นที่ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ และมี
การจัดท าคู่มือการตอบโต้สาธารณะภยัและจัดท าแผนเผชิญเหตุ และมีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจ าทุกปีโดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่เคยประสบภัย รวมทั้งการจัดการฝึกอบรม สัมมนาและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนโดยการ
ฝึกอบรมประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) ช่วงระยะเวลาขณะเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 
  มีการส ารวจและก าหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้มีพื้นที่ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อง่ายต่อการควบคุมทรัพยากรส าหรับปฏิบัติงาน  
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรภายนอกให้รายงานและประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป 

3) ช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาติ 
(1) จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล

และโรงพยาบาลต่อไป 
(2) จัดที่พักอาศัยช่ัวคราว และระบบสุขาภิบาล ระบบบริการทางการแพทย์ สาธารณสุขให้แก่

ผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
(3) ให้รื้อถอนท าลายสิ่งปรักหักพัง และซ่อมสร้างสิ่งสาธารณูปโภค อาคารบ้านเรือนของ

ผู้ประสบภัย เครื่องมือเพื่อการหาเลี้ยงชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป 
(4) ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย รวมทั้งทรัพย์สินที่เสียหาย

พร้อมท้ังออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย 
(5) ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยทดแทน

ฉบับเดิมที่สูญหายสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย 
(6) ให้การสงเคราะห์ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ

โดยเร็ว 
 

ปัญหาระบบปฏิบัติงานในปัจจุบันซึ่งสรุปผลตามหลักของทฤษฏีความสูญเปล่า 7 ประการ ได้ดังนี้ 
1. ความสูญเสียเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายงาน  

ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานจ านวนของ 
ผู้ประสบสาธารณภัย ทางเจ้าหน้าที่จ าเป็นที่จะต้องค่อยๆ ทยอยล าเลียงผู้ประสบสาธารณภัยออกจากพื้นที่ที่เกิด  
สาธารณภัย ท าให้ต้องใช้เวลาในการล าเลียงผู้ประสบภัยเพื่อให้ครบและในบางพื้นที่เส้นทางที่เกิดสาธารณภัย  
คับแคบและขรุขระท าให้ยานพาหนะที่เจ้าหน้าที่น าไป ไม่สามารถท่ีจะเข้าถึงพื้นที่ได้ ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที จ าเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางในการเข้าไปยังพื้นที่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบภัยน้อยที่สุด 
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2. ความสูญเสียเนื่องมาจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
เจ้าหน้าที่มีการค านวณงบประมาณที่ต้องใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผิด บางปีมีการค านวณงบ

น้อยเกินไป แต่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งงบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ ท าให้ต้องมีการขอ
งบประมาณเพิ่มจากส่วนอ่ืนมาใช้ 

3. ความสูญเสียเนื่องมาจากการเก็บงานไว้ท า  
หากมีการแจ้งเหตุเข้ามาวันเดียวหลายที่ ซึ่งในหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือ

เทคโนโลยีต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการออกไปช่วยเหลือ จึงท าให้มีการช่วยเหลือที่ล่าช้า เช่น ภัยแล้ง 
ประชาชนต้องการน้ าเพื่อไปอุปโภค บริโภค ที่เกิดขึ้นภายในเขตอ าเภอแม่สอด ซึ่งประชาชนต้องการน้ าเพื่อไปใช้ แต่
ทางหน่วยงานช่วยเหลือได้แค่บางส่วนใน 1 วัน เพราะน้ าที่น าไปช่วยเหลือมีจ ากัด จึงจ าเป็นต้องมีการช่วยเหลือใน
วันถัดไป ในพื้นที่ท่ียังไม่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ าของประชาชนให้ครบทุกครัวเรือนได้ 

4. ความสูญเสียเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน  
เนื่องจากผู้ประสบสาธารณภัยจะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์ ทางวิทยุสื่อสาร และทาง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จึงท าให้มีบุคคลที่ไม่หวังดีโทรมาแจ้งเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องออกไปใน
พื้นที่น้ันทันที แต่พอเจ้าหน้าท่ีเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุกลับไม่พบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นท าให้ทางเจ้าหน้าที่เสียเวลาใน
การออกมายังพ้ืนท่ีนั้นๆ   

5. ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการท างานมากเกินไป  
บุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย มาจากการที่เจ้าหน้าที่หนึ่งคนมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน้าที่ ซึ่งท าให้หน้าที่หลักในส่วนการ
ช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับมือสาธารณภัยทางธรรมชาติ พ้ืนที่
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

จากการผลการวิจัยได้มีการเสนอแนวทางตามหลักทฤษฎีความสูญเปล่า7 ประการ ดังนี้ 
1)  ควรมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายและมีการวางแผนค านวณระยะเวลาในการ

เดินทางและเลือกเส้นทาง 

2)  ควรมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของจากประชาชนท่ัวไปและมีการจดบันทึกเหตุสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทุกครั้งท่ีเกิดสาธารณภัยขึ้น 

3)  มีการวางแผนเรื่องระยะทาง เส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง และน าผลมาวิเคราะห์ว่าเหตุสาธารณภัยใด
ควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยน้อย
ที่สุด 

4)  ควรมีการตรวจสอบเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไปยังหัวหน้าหมู่บ้านหรืออาสาสมัครของหมู่บ้านที่เกิด
เหตุสาธารณภัยขึ้นเพื่อจะได้น าอุปกรณ์ ก าลังพลและจะได้ประสานงานกับหน่วยงานใกล้เคียงหากอุปกรณ์ที่มีไม่
เพียงพอ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

5)  ควรมีการจัดตั้งศูนย์รับอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณมีใจรักในด้านช่วยเหลือสังคม และมีการแบ่งหน้าที่
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและตรงกับความช านาญของบุคลากร 
 
อภิปรายการวิจัย 

จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าการศึกษาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับมือเกี่ยวกับสาธารณภัยทาง
ธรรมชาติ ใน 3 ช่วงระยะเวลาของหน่วยงานต่างๆ  ในช่วงระยะเวลาขณะเกิดสาธารณภัยทางธรรมชาตินั้น  เผชิญ
ปัญหาหลากหลายประการมากที่สุด ทั้งในเรื่องของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อ
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ความต้องการท าให้ต้องใช้เวลานานในการล าเลียงผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ บุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยี
ต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการออกไปช่วยเหลือ ทั้งนี้อาจมาจากการที่เจ้าหน้าที่หน่ึงคนมีหน้าที่รับผิดชอบ
มากกว่าหนึ่งหน้าที่ ซึ่งมีความสอดคล้องการความสูญเสียอันเนื่องมาจากการท างานมากเกินไป ส่งผลท าให้การ
ท างานท าได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องก าจัดสิ่งนี้เป็นอันดับแรกเพราะเป็นขั้นตอนที่ถูกก าหนดขึ้นไว้
ตั้งแต่เริ่มสร้างการปฏิบัติงาน 

ส่วนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับมือสาธารณภัยทางธรรมชาติ 
เป็นไปตามหลักทฤษฎีความสูญเปล่า 7 ประการ ในการลดการท างานท่ีไม่จ าเป็นลงให้มากที่สุดเพื่อให้หน่วยงานนั้น
สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการสัมภาษณ์ในด้านความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือจากประชาชน เพื่อจะได้แนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากได้รับข้อมูลความต้องการในการต้องการขอความ
ช่วยเหลือท่ีแท้จริงจากประชาชน 

2. ควรเพิ่มจ านวนหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านความปลอดภัยให้มากข้ึน เพื่อที่จะได้รับ
ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนและความแตกต่างระหว่างการท างานของหน่วยงานในแต่ละหน่วย 
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