
สํานักงานคลังสมอง  วปอ.เพื่อสังคม โทรศัพท/โทรสาร ๐๒–๖๙๑๘๗๗๕ www.ndcthinktank.com  Email : ekkachais@hotmail.com  ,  ekkachais@yahoo.com   / ๑

๑.  ปญหา
 การบริหารราชการในภาวะวิกฤติในหวงเวลาที่ผานมา  เชน  ในกรณีภัยพิบัติจาก  “สึนามิ”  ,  God  Army  

บุกยึดโรงพยาบาลราชบุรี  ,  ตึกถลมที่รองเมืองใน กทม. ฯลฯ   เปนตน   มีความสับสนไมเปนระบบ  ทําใหการรับมือ
กับภัยพิบัติไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

 ที่มาของปญหาหรืออุปสรรคในการบริหารราชการในภาวะวิกฤติ  ดังกลาวสรุปไดดังนี้  คือ
๑.๑  กรณี  “สึนามิ”  เปนเหตุการณที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน  และเกิดตอนที่กรมปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัยยังไมพรอม
๑.๒  เกิดความสับสนและไมเปนระบบในการสั่งการและในการปฏิบัติงานในพื้นที่  เนื่องจากความ

สับสนในบทบาทระหวางฝายการเมืองกับเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือน
๑.๓  ขาดการฝกซอมตามแผน  “แผนปองกันฝายพลเรือนแหงชาต”ิ  
๑.๔  ไมมี  “แผนปฏิบัติการ”  รองรับ  แผนปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๕  การประสานการปฏิบัติตามแผน ไมมี “ผูสั่งการ”  ที่มีพลังอํานาจพอเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
๑.๖  กฎระเบียบตาง ๆ มีอยูแลว  แตไมมีการนําไปปฏิบัติ
๑.๗  หลังจากเกิดเหตุการณวิกฤติ  ยังไมมีความชัดเจนวามีแผนฟนฟูหรือไม
๑.๘ ยังขาดกระทรวงที่เกี่ยวของที่นาจะเขารวมในแผน  เชน  กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวง

การตางประเทศ  กระทรวงยุติธรรม  เปนตน
๑.๙  การประชาสัมพันธ  และการดําเนินการตอขาวสารสูสาธารณะ  ดูเหมือนจะไมไดรับความสนใจ

ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
๑.๑๐  มีผูบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยฯ  จังหวัดภาคใตจํานวนมาก  (ประมาณ ๙๐๐ ลานบาท)             

จึงมีปญหามากในการบริหารจัดการ  เพื่อสงเงินบริจาคเหลานั้นใหถึงตัวผูประสบภัยในพื้นที่อยางแทจริงและ          
เปนธรรม

๑.๑๑  กรมฯ ตางๆที่เกี่ยวของกับการบรรเทาสาธารณภัยตองการมีอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ในการ
บรรเทาสาธารณภัยไวเอง  แทนการระดมเอาจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดตามกฎหมาย

๑.๑๒  ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในพื้นที่ๆ ไมไดเกิดจาก “ภัยพิบัติ       
สึนามิโดยตรง”  แตเกิดจากพวกมิจฉาชีพ  ที่ถือโอกาสหาผลประโยชนจากทรัพยสินเงินทองตลอดจนชีวิตของผูคนที่
ไดรับความทุกขอยูแลว

คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม  

เรื่อง  “การบริหารราชการในภาวะวิกฤต”ิ    
กลุมการเมืองและการบริหารประเทศ

๒๑  เม.ย. ๔๘
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๑.๑๓ นอกจากนี้ยังมีความสับสนไมเปนระบบในเหตุการณที่เกิดจากมนุษย   เชน การกอการรายหรือ          
ตึกถลมที่ไดเคยเกิดขึ้นมาแลว  เชน  God Army  บุกโรงพยาบาลราชบุรี  อันเปนเหตุการณที่ไมเคยคาดคิดมากอน  เมื่อเกิด
เหตุการณขึ้นขาดทั้งหมอ  พยาบาล ยาและเวชภัณฑตาง ๆ  ไมปรากฏหนวยงานที่รับผิดชอบ  โดยเฉพาะกระทรวง     
สาธารณสุข  หรือ  หนวยกาชาด  ฯลฯ   ตองอาศัยคนในพื้นที่ซึ่งไมมีความรูพื้นฐานดานการรักษาพยาบาล  ไมมีแผน
ดานสาธารณสุขโดยเฉพาะ  ไมมี “แผนเฉพาะกิจ”  ไมมีผูสั่งการ  ทําใหมีคนลมตายมาก

 กรณีตึกถลมที่รองเมือง (กทม.)  เนื่องจากเหตุเพลิงไหม  กทม.ไมไปตรวจดูแลอยางตอเนื่อง
มีการตอเติมอาคารผิดกฎหมายตาง ๆ ไมปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลว  

๒.  ขอเท็จจริง
๒.๑.  ปญหาที่เกิดขึ้นแมจะมีแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติอยูแลวก็ไมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น

จริง  นอกจากนี้หนวยที่จัดทําแผนคือ  กรมปองกันภัยฝายพลเรือนก็เปนหนวยตั้งขึ้นใหม  เมื่อ  ตุลาคม  ๒๕๔๕  โดยรวม
บุคลากรจากหลายหนวยงานเขาดวยกัน  คือจากสํานักนายกรัฐมนตรี  , กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานจึงนาจะ
ยังมีปญหาในเรื่องเอกภาพในการบังคับบัญชา  และการประสานงานตามแผนระหวางหนวยงานอยู

๒.๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มท. ๑)  เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร  
ควรเปนผูบังคับบัญชาสั่งการในพื้นที่  โดยมีผูวาราชการจังหวัดทั้ง  ๖  จังหวัดที่ประสบภัย  เปนผูอํานวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือนประจําจังหวัดรับผิดชอบตอละจังหวัด  แตรัฐบาลไดแตงตั้ง  “รองนายกรัฐมนตรี” และ “รัฐมนตรี”ลงไป
ใน ๖  จังหวัดหลายทาน     ทําใหผูรับผิดชอบที่แทจริงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มที่ตามความรับผิดชอบ  ผวจ.  
กลายเปนผูรับคําสั่งเทานั้น      มีการสั่งการขามกระทรวงเกิดความสับสนในการบังคับบัญชา อีกทั้งผูสั่งการหลายทาน
ขาดความรูพื้นฐาน (Basic  Knowledge) ในเร่ืองที่ตองตัดสินใจ

ภาวะวิกฤติจากสึนามิสวนหนึ่งเกิดจากความสับสนของบุคคลภายนอก  ที่ไมมีหนาที่ความรับผิดชอบ ไดลงไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ  เชน  รัฐมนตรี  และคณะกรรมาธิการสภาฯ  ที่ติดตามคณะของทานนายกรัฐมนตรีลงใน
พื้นที่เกิดเหตุดวย  ไปดําเนินการบริหารสั่งการใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตามสั่งการของตนเสียเองจนผูปฏิบัติเกิดความ
สับสน  ไมสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวลวงหนาได  ไมมีเอกภาพในการบังคับบัญชา  การดําเนินงานมี
อุปสรรค  ลาชา  ไมสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วทันเวลา  กลับเพิ่มความเสียหายมากขึ้น

๒.๓  รัฐบาลไมไดจัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจขึ้นอยางเรงดวนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  “สึนามิ”  
๒.๔  ขาดการฝกซอมตามแผน  “แผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ”  เนื่องจากไมไดรับการจัดสรร               

งบประมาณในสวนนี้  แผนปองกันภัยฝายพลเรือน ฯ  เปนแผนแมบท  (Master  Plan)  ที่ทุกจังหวัดตองทําแผนจําลอง
ของจังหวัดฝกซอมการปฏิบัติตามแผน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพิ่งไดรับจัดสรรงบประมาณในป  ๒๕๔๘  เพื่อฝกซอมการ
ปฏิบัติตามแผนและไดสงไปใหแตละจังหวัด  จังหวัดละ  ๖๐,๐๐๐  บาท   รวมทั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๑๒  ศูนย  ศูนยละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  

กรมฯ  มีความพรอมดานประสิทธิภาพของบุคลากรของกรมฯ  เนื่องจากมีการสงบุคลากรไปศึกษา
วิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในประเทศและตางประเทศมาก รวมทั้งไดเปดหลักสูตร “วิทยาลัยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย”  เมื่อ  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๗  เพื่ออบรมพนักงานของกรมฯ  และมีเปาหมาย     จะอบรม
พนักงาน  อบต.  เนนเรื่องการบริหารจัดการในพื้นที่เกิดเหตุ
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๒.๕  หลังเกิดเหตุ  “สึนามิ”  นายกรัฐมนตรี  แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดําเนินการชวยเหลือและ
ฟนฟูผูประสบภัย   คือ    “คณะกรรมการอํานวยการชวยเหลือและแกไขปญหาจากธรณีพิบัติใน  ๖  จังหวัดใต”                            
มีรองนายกรัฐมนตรี  สุวัจน  ลิปตพัลลภ  เปนประธาน  มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ       
คณะกรรมการฯ  ไดตั้ง  “คณะอนุกรรมการ”  ขึ้น  ๑๓  คณะ  รับผิดชอบชวยเหลือแตละดาน

๒.๖  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีหนาที่รับผิดชอบ “กองทุนชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย”                 
ที่ไดรับบริจาคประมาณ  ๙๐๐  ลานบาท  (ณ  สิ้นเดือน ก.พ. ๔๘  ใชจายไปแลวประมาณ  ๒๘๑  ลานบาท)

๒.๗  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการตางประเทศ  กระทรวงยุติธรรม  ฯลฯ  ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ             
ผูประสบภัยฯ  ไมไดอยูในคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ  จึงไมไดรับการกําหนดหนาที่ในแผน         
ปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ

๒.๘  กรมปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย  ไดยุบรวม  “พรบ.  ปองกันภัยฝายพลเรือน”  และ  “ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย  การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ”  เขาดวยกันเสนอเปน  “ราง  พรบ.  ปองกันและ   บรรเทาสา
ธารณภัย  พ.ศ. .......”  ขณะนี้ผาน  ครม.  แลว  แตกรมฯ  ดึงเรื่องกลับมายกรางใหมเพื่อแกไขใหอธิบดีกรมปองกันฯ 
เปนผูสั่งการและบังคับบัญชา  (เดิมใหเปนเพียงสวนสนับสนุนทําหนาที่ธุรการ)

พรบ.  ดังกลาว  “ผูบังคับบัญชาสูงสุด”  ที่เปน  “ประธานคณะกรรมการ”  คือ  “นายกรัฐมนตรี”           
ผูมีอํานาจรองลงมาคือ “มท.๑”

๒.๙  กรมปองกันฯ  ดําเนินการ  “ประเมิน  จุดออน  จุดแข็ง  ในการบริหารจัดการภัยสึนามิ”  คือ  
ตั้งศูนยอํานวยการที่กรุงเทพฯ  ประเมินผลการปฏิบัติของกรมปองกัน ฯ  ทั้งกอนเกิดภัย / ระหวาง /

และหลังเกิดภัย
ตั้งศูนยอํานวยการสวนหนาในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ ๖ จังหวัด ประเมินผลเชนเดียวกับศูนยฯ ที่ กทม.
มีการระดมสมองจัดสัมมนาเชิญปฏิบัติการ  (Work  Shop)  ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด    ประมาณ  

๒๐๐  คน  เพื่อจัดทํา  “แผนปฏิบัติการ”  ที่ยังขาดอยู  ใหเปน  “คูมือปฏิบัติ”  “Manual”  ไวรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต 
๒.๑๐  เมื่อ  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  สมช.  ไดประเมินผลการดําเนินงานตาม  “แผนเตรียมพรอมแหงชาติ”       

ในกรณีภัยจากสึนามิพบจุดออนและขอบกพรอง  และไดใหขอเสนอแนะในการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติเพื่อ    
แกไขจุดออนและขอบกพรองดังกลาว

๓.  ขอพิจารณา
จากปญหา  ,  ที่มาของปญหา  และขอเท็จจริงดังกลาวแลว  มีขอพิจารณาเพื่อนําไปสูการแกปญหาการบริหาร

ราชการในภาวะวิกฤติดังตอไปนี้
๓.๑  ผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปน  “ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด”  มีการจัดทําแผนปองกันภัยฝาย

พลเรือนในระดับจังหวัดที่สามารถปฏิบัติไดจริงอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
๓.๒  ในการประสานการปฏิบัติตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ  ผูสั่งการที่มีพลังอํานาจพอสั่งการ

กระทรวง  กรม  ตางๆ  นาจะไดแก  “นายกรัฐมนตร”ี  ซึ่งจะเปนประธานสูงสุดในการสั่งการทั้งปวง
๓.๓  การให  “นักการเมือง”  เปนผูสั่งการและตัดสินใจในการแกปญหาภัยพิบัติ  จําเปนตองมี    “ความรู

พื้นฐาน”  (Basic  Knowledge)  ในเรื่องที่ตองตัดสินใจหรือมีขาราชการประจําที่เปนเจาของเรื่องคอยใหคําปรึกษา  และ
นําเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ  นอกจากนี้ผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ  ไมควรเขาไปรวมแกปญหาเพราะสรางความ
สับสนไมเปนระบบ  และสรางภาระแกผูปฎิบัติ  ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
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๓.๔  กรมฯ  ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแกปญหาสาธารณภัย  ควรพิจารณาใชอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ           
แทนการจัดหาไวเอง  โดยมีการทําแผนระคมสรรพกําลังไวในยามปกติ  เพราะการจัดหาไวเองไมสามารถเปนไปได
เพราะตองใชงบประมาณมหาศาล  และมีปญหาในการเคลื่อนยายเครื่องมือไปยังที่เกิดเหตุใหทันเวลา

๓.๕  ตองสรางความรูความเขาใจ  ใหผูไมมีหนาที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานในพื้นที่วิกฤติ  มีจิต สํานึก  และ     
ทําความเขาใจในความรูขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  ของผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตามแผนตางๆ     ที่กําหนดไว  
วามีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร  ใครเปนผูรับผิดชอบในการบริหารสั่งการและตัดสินใจในเรื่องใด  โดยไมพยายาม      
กาวกายในหนาที่เขาเหลานั้นใหเกิดความสับสน

๓.๖  ตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับหลังสุด)  อาศัย พ.ร.บ.  ปองกันภัย                
ฝายพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๒๒ เปนหลัก แต “ราง  พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ….” ให ยกเลิก  “พ.ร.บ.         
ปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๒๒”  ในบทเฉพาะกาล  มาตรา ๕๒  คือบรรดากฎระเบียบขอบังคับ  ประกาศและ
คําสั่งตามกฎหมายที่วาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน  หรือ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัย
แหงชาติ       ที่ใชบังคับอยูกอนประกาศใช  พ.ร.บ.  ฉบับใหมนี้  ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ     
บทบัญญัติแหง  พ.ร.บ. ฉบับใหมนี้จนกวาจะมีระเบียบขอบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งตาม  พ.ร.บ.  ฉบับใหมออกบังคับใช

ฉะนั้นแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เฉพาะที่ไมขัดกับราง  พ.ร.บ.  ฉบับใหม  
จะยังสามารถใชบังคับไดตอไป  อยางไรก็ดีราง  พ.ร.บ.  ฉบับใหม  ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอ  ครม.  ฝายความมั่นคงไปเมื่อ  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗  กอนเกิดธรณีพิบัติสึนามิ  ดังนั้น  เมื่อเกิดสึนามิ
ขึ้นมาเปนสถานการณวิกฤติรุนแรงและไมเคยเกิดมากอน  จึงมีปญหาตองกลับมาทบทวนราง  พ.ร.บ.  ฉบับดังกลาว
ใหม  ขณะนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

จากการพิจารณา  “ราง  พ.ร.บ.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  .......”  ดังกลาวพบวา  ไดมีการทบทวน
ปรับปรุงแกไข  ไปบางแลวในประเด็นตาง ๆ  ดังนี้

๓.๖.๑  แตงตั้งคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  โดยมี
-  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
-  รมว.มหาดไทย  เปนรองประธาน ฯ 
-  ปลัดกระทรวงกลาโหม  เปนกรรมการฯ  
-  ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนกรรมการ  

ฯลฯ
๓.๖.๒  มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในการดําเนินงานและการบริหารสั่งการในระดับตาง ๆ  ใหม      

ใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น  เชนมี
-  คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
- คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด  โดยมีผูวาราชการจังหวัดแตละ

แหงเปนประธานฯ  
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๓.๖.๓  ในแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๘  แบงขั้นตอนการดําเนินงานเปน       ๓  
ระยะ  คือ  

-  กอนเกิดภาวะวิกฤติ
-  ระหวางเกิดภาวะวิกฤติ
-  หลังจากเกิดภาวะวิกฤติแลว

๖.๔  กําหนดใหกระทรวงสาธารณสุข  เปนผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือน
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แลว

๔.  ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการบริหารราชการในภาวะวิกฤติ  เปนระบบยิ่งขึ้น  และสามารถรับมือกับภัยพิบัติตาง ๆ ไดอยางมี    

ประสิทธิภาพสูงขึ้น  คลังสมอง  วปอ. เพื่อสังคม  มีขอเสนอแนะทั้งในเรื่องแผน  การฝกซอม  การปฏิบัติการ  และ    
ในเรื่องกฎหมายตาง ๆ ดังนี้คือ

๔.๑  นาจะรวมแผนตาง ๆ ที่มีหลายสวนเปนเตรียมความพรอมแหงชาติแผนเดียว โดยแยกเปน  ๒ สวน คือ  
แผนใน “ภาวะปกติ”       ใหกระทรวงมหาดไทยเปนหัวหนา  แผนใน  “ภาวะไมปกติ/ภาวะสงคราม”  ให
กระทรวงกลาโหมเปนหัวหนา  โดยใชแผนเตรียมความพรอมแหงชาติเปนแนวทางหลักในการบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤติ และใหเรื่องการระดมสรรพกําลังอยูในแผนเตรียมพรอมแหงชาติแผนเดียว  เพื่อลดความซ้ําซอนของขอมูล

๔.๒  ควรบรรจุกระทรวงที่เกี่ยวของเขารวมในแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติใหครบถวน  เชน  
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการตางประเทศ  กระทรวงยุติธรรม  ฯลฯ  เปนตน

๔.๓  ใหมีการจัดทํา  “คูมือการปฏิบัติงานตามแผนที่เตรียมไว”  (Manual)  สําหรับผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการนําแผนไปปฏิบัติในทุกระดับ  ตั้งแตผูบริหารในระดับสูงสุดจนถึงผูปฏิบัติงานในระดับลาง  รวมไปถึงเตรียม
จัดทําแบบฟอรมตางๆ   เชน   แบบฟอรมขอใชเครื่องมือเครื่องใช   แบบฟอรมการยืมเครื่องจักรอุปกรณ   แบบฟอรม
การ       ขอระดมบุคลากรและเครื่องมือตาง ๆ   เปนตน   ไวลวงหนาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานในภาวะ
วิกฤติ  
และใหมีการฝกซอมการปฏิบัติตาม  “คูมือ”  ดังกลาวอยางตอเนื่องเปนประจําบอย ๆ  เมื่อตองปฏิบัติงานจริงใน
สถานการณวิกฤติจะไดเกิดความเคยชิน  ชํานาญ  และผิดพลาดนอยลง

     การฝกซอมดังกลาว  ควรใหทุกสวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่  ภาคเอกชนและประชาชนเขารวม
ดวยเสมอ  เพื่อใหทุกฝายรูจักบทบาทหนาที่ของคน  คุนเคยซึ่งกันและกัน  รูจักจุดออนจุดแข็งที่ควรแกไขหรือสงเสริม
ทั้งในเรื่องบทบาทหนาที่  การประสานงาน  และเครื่องมือเครื่องใช  เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดโดยอัตโนมัติเมื่อมีภัยมา

๔.๔ ในปงบประมาณ  ๒๕๔๘  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไดรับงบประมาณเพื่อฝกซอม   ในการ
ปฏิบัติตามแผนฯ  สงใหแตละจังหวัด ๆ ละ  ๖๐,๐๐๐  บาท  และจัดงบประมาณคาฝกซอมใหศูนยปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย ๑๒  ศูนย ๆ   ละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   ไมนาจะเพียงพอสําหรับการฝกซอมปฏิบัติตามแผน   ควรพิจารณาทบทวน

    อยางไรก็ดี  ในกรณีที่ตองประหยัดงบประมาณ  ไมสามารถฝกซอมเต็มตามแผนได  ก็ควรฝกซอม
เฉพาะปญหาที่บังคับการ (CPX – Command  Post  Exercise)  เพื่อใหเกิดการฝกซอมอยางตอเนื่อง
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๔.๕  ในภาวะวิกฤติ  ใหมีการจัดตั้ง  “ศูนยปฏิบัติการแหงชาติ” (National  Command  Center)   มีนายก         
รัฐมนตรีเปนประธาน  หรือมอบใหรองนายกรัฐมนตรีทานใดทานหนึ่งทําการแทน  และจัดตั้ง  “ศูนยปฏิบัติการแหงชาติ   
สวนหนา”  ลงไปปฏิบัติการในพื้นที่ดวย

   และเพื่อใหสามารถเปลี่ยนจากการปฎิบัติตามปกติใหเปนการปฏิบัติในภาวะวิกฤติไดโดยอัตโนมัติ  
ศูนยปฏิบัติการแหงชาติทั้งสองนี้ควรนี้ควรไดรับการจัดตั้งไวตั้งแตในยามปกติ  และจังหวัดตาง ๆ ก็ควรมีการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการจังหวัดสวนหนาเชนเดียวกัน  และมีเครื่องมือเครื่องใชสําหรับระบบ  C3I  (Command , Control , 
Communication ,  Intelligence)  ไวพรอมเพื่อการฝกซอมและการปฏิบัติจริง

“ศูนยปฏิบัติการแหงชาติ” นี้  ควรใหสามารถรองรับสถานการณวิกฤติไดทุกสภาวะวิกฤติ  และ        
ในศูนยฯดังกลาวควรจัดใหมี  “ฝายอํานวยการ”  ที่มีความชํานาญในทุกสาขาที่พรอมจะใหขอมูลรายละเอียดที่   
ถูกตองและทันเวลาแกนายกรัฐมนตรีเพื่อตัดสินใจสั่งการ และหลังจากสั่งการใหปฏิบัติไปแลวประการใดตองแจงกลับ
ใหศูนยฯไดทราบ  เพื่อเปนประโยชนในการรวบรวมขอมูล  กระจายขอมูลไปยังหนวยเกี่ยวของ  วิเคราะหและ
ประเมินผลการดําเนินงานตอไปดวย

“ศูนยปฏิบัติการแหงชาติ”  และ “ศูนยปฏิบัติการสวนหนา”  ในพื้นที่เกิดเหตุ  ซึ่งจัดตั้งเพื่อให
นายกรัฐมนตรีไดใชสั่งการในพื้นที่นั้นควรตองมีเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารพรอมที่จะใชไดตลอดเวลา  แตในภาวะ
วิกฤติ  การสื่อสารอาจลมเหลว  เชนในกรณีสึนามิ  ควรพิจารณานําระบบการติดตอสื่อสารของกองทัพเขามาเสริม     
เพื่อเปน  Back  up  ใหดวย

ศูนยปฏิบัติการแหงชาตินี้ควรเปน  “ระเบียบวาระแหงชาติ”  (National  Agenda)  มิใชเปนของรัฐบาลใด
รัฐบาลหนึ่ง  โดยควรพิจารณาบรรจุ  บุคลากรจากทั้งองคกรของรัฐ  ,  เครือขายองคกรเอกชน  ,  ชมรมประชาชน  ,          
นักวิชาการ  ,  ภูมิปญญาชาวบานทองถิ่น  กลาวคือบุคคลทุกหมูเหลาใหเขามามีสวนรวมดวย  เพื่อผนึกแนนเปนหนึ่งเดียว

๔.๖  ในระหวางเกิดภัยพิบัติ  ไมควรใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่ดังกลาว  ไมวาจะเปนนักการเมือง  
หรือขาราชการระดับสูง  เพราะจะไปสั่งการในลักษณะที่สรางความสับสนไมเปนระบบและสรางภาระใหแกผูปฏิบัติที่
ตองไปคอยรับรอง  ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไมอยางเต็มที่  ควรยึดมั่นในแผนที่ไดวางไวอยางดี  และไดมีการกําหนด
ตัวบุคคล  บทบาท  และไดมีการซักซอม  ฝกซอมอยางดีแลว  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการแกปญหา

๔.๗  การพิจารณาเพื่อดําเนินการในภาวะวิกฤติควรแบงการดําเนินงานออกเปน  ๓  ชวงเวลา  คือ  
๔.๗.๑  กอนเกิดภาวะวิกฤติ  จะตองเตรียมการไวลวงหนาดังนี้  

-  จัดทําแผนตาง ๆ  ไวลวงหนา  รวมทั้งแผนระดมเครื่องมือเครื่องใชตาง  ๆ  จากหนวยงาน
ราชการและเอกชน

-  เตรียมการกอนทําการฝกซอมตามแผน  เชน  เตรียมบุคลากร  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
ที่ตองใชและศึกษาวิธีการใชเครื่องมือและอุปกรณใหพรอมใชงานไดเมื่อเกิดเหตุ 

-  สรางจิตสํานึกของประชาชนในเรื่องความปลอดภัย  
-  เตรียมการในเรื่อง  “ระบบการแจงขาว”  ใหประชาชนไดทราบ โดยถูกตองรวดเร็ว (ได

ทราบวารัฐบาลกําลังดําเนินการอยูแลว)  
-  ดําเนินการฝกซอมตามแผนที่เตรียมไวอยางตอเนื่องตามขอเสนอแนะในขอ  ๔.๓  ขางตน
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๔.๗.๒  ขณะเกิดภาวะวิกฤติ
เปนเรื ่องของการบริหารและสั ่งการและกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานโดยใหมี  

“ศูนยปฏิบัติการแหงชาติ” มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานและ     
ตั้ง“ศูนยปฏิบัติการแหงชาติสวนหนา”  ในพื้นที่ตามขอเสนอแนะในขอ  ๔.๕  ขางตน

๔.๗.๓  หลังจากเกิดภาวะวิกฤติ
หลังเกิด  “สึนามิ”  แลว  นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง  “คณะกรรมการอํานวยการชวยเหลือและ    

แกไขปญหาจากธรณีภัยพิบัติใน  ๖  จังหวัดภาคใต”  มีรองนายกรัฐมนตรี สุวัจน ลิปตพัลลภเปนประธาน 
คณะกรรมการดังกลาว  ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก  ๑๓  คณะ  เพื่อรับผิดชอบดําเนินการชวยเหลือฟนฟู
ผูประสบภัยในแตละดานแลว อยางไรก็ดี  หากมีการแตงตั้งกับคระกรรมการและคณะอนุกรรมการขึ้นใหมควรมีการ
ประเมินผลคณะกรรมการฯ  และคณะอนุกรรมการฯ  ดังกลาว เพื่อหา      ขอบกพรอง  ชองโหว  และอุปสรรคตาง  ๆ  
โดยเฉพาะการประสานงานขามกระทรวง  เปนตน

นอกจากนี้  จากขอมูลขาวสารพบวาในบางจุดการฟนฟูในบางเรื่องมีมากเกินความตองการ  ฉะนั้นใน
ระหวางการปฏิบัติการ  ควรมีการสํารวจผลการฟนฟูดวยวา  ตรงตามความตองการมากนอยเพียงใดเพื่อขยายผลของการ
ฟนฟู  และสํารวจวาคนที่ เดือดรอนจริง ๆ ไดรับความชวยเหลือหรือไม  หรือไดรับความชวยเหลือซ้ําซอนหรือไม         
และควรมีการประสานแผนกับเอกชน  โดยเฉพาะมูลนิธิฯ  สมาคมตาง ๆ ดวย  โดยทางราชการควรเปนหนวยเสริมสิ่งที่ยัง
ขาดอยูเพื่อใหการฟนฟูมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

๔.๘  ในชวงกอนเกิดภาวะวิกฤติ  ควรใหมีการศึกษาความเปนไปได  หรือหาความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติที่เคย
เกิดมากอนหนานี้   แลวหลายครั้งในรอบ  ๑๐–๒๐  ปที่ผานมา  เชน  แผนดินถลมที่   อ.กระทูน  วาตะภัยขนาดใหญ      
เขื่อนพัง  เปนตน   ถาสามารถคาดคะเนความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติดังกลาวไดลวงหนา  จะสามารถเตรียมแผนรองรับ
สถานการณที่จะเกิดไวกอนเกิดเหตุ  ความเสียหายจะบรรเทาเบาบางลงได

นอกจากนี้เราสามารถประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินี้ไดดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม  เชนการจําลองสถานการณ  (Computer Simulation) ตัวอยางเชน กรณีเขื่อนกาญจนบุรี  ซึ่งอยูบนรอยเลื่อน
ของเปลือกโลก  จะมีสภาวะเชนใดเมื่อเกิดแผนดินไหว  และควรจะอพยพประชาชนไปในทิศทางใด  สูงเทาใด          
เพื่อวาเมื่อเกิดเหตุการณขึ้นจริง  จะไดไมสูญเสียมากเปนตน

๔.๙  Model การดําเนินการในภาวะวิกฤติที่เปนขอตกลงรวมกันในระหวางประเทศ  เชน “Search  and  
Rescue  (SAR)  ในภาวะวิกฤติ”  มีการฝกซอมรวมกันระหวางประเทศสมาชิก  ซึ่งประเทศไทยรวมดวยเปนประจําทุก
ปโดยฝกรวมกันทั้งกองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ รัฐบาลอาจจะนํามาเปนตัวอยางในการฝกซอมการ
บริหารการจัดการในภาวะวิกฤติได    เชน  ในกรณีเคร่ืองบินตกใน  จ.กาญจนบุรี   การดําเนินการแกปญหาน้ํามันรั่วจาก
เรือบรรทุกสินคาในทะเลก็มีขอตกลงรวมกันในระหวางประเทศ  มีการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขึ้นมารองรับ
ขอตกลงดังกลาวดวย

ในเรื่องการฝกซอมปฏิบัติตามแผนที่เตรียมไวตลอดจนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตองใช
ควรมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชและการฝกอบรมการใชอุปกรณและเครื่องมือ
เหลานั้นใหกองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ  แยกกันไปจัดหาตามศักยภาพที่มี  และมีการวางแผนเตรียมไว
ลวงหนาดวยวา  หากขาดแคลนเครื่องมือประเภทใด  จะตองจัดหาจากแหลงใด  เชน  สิงคโปร  เปนตน  สิ่งตาง ๆ ที่
กลาวขางตน มีรวบรวมอยูใน Model  ที่เปนขอตกลงกันระหวางประเทศ  เรียบรอยแลว
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๔.๑๐ ในเรื่องการประชาสัมพันธ  ควรมีหนวยรับผิดชอบเปน  “ศูนยประชาสัมพันธ”  (ซึ่งถามี  “ศูนย
ปฏิบัติการ”  และ  “ศูนยปฏิบัติการแหงชาติสวนหนา”    ศูนยประชาสัมพันธควรอยูในศูนยฯ ทั้งสองแหง)  แตแยกการ
ปฏิบัติการ  ปชส. นอกจากนี้การใหขอมูลควรเปนลักษณะ ๒  ทาง  (two-way communication)  คือพรอมรับฟงความ
คิดเห็นที่แตกตางมาประมวลเพื่อนําไปวิเคราะหแกปญหา  รวมทั้งมีหนาที่เผยแพรขาวสารและขอมูลที่ทันสมัยดวย  
โดยอาจมอบใหกรมประชาสัมพันธหรือ  อสมท.  หรือหนวยงานที่เหมาะสมเปนผูดําเนินการในภาวะวิกฤติ  และควร
พิจารณาสื่อขอมูลลักษณะ  “รวมการเฉพาะกิจ”  เพื่อมิใหเกิดการสับสนในการเสนอขอมูลที่สําคัญ

อนึ่ง  ควรมีการสรางความเขาใจกับสื่อ (ซึ่งปจจุบันมีจํานวนมาก) มิใหรบกวนหาขาวจากผูปฏิบัติ  จน
ไมมีเวลาทํางานในหนาที่ 

๔.๑๑   ในชวงเวลาการฟนฟูสภาพหลังเกิดภาวะวิกฤติรัฐบาลควรจัดเตรียม    “แผนในการจายเงินคาทดแทน”        
ใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่รัฐบาลขอความชวยเหลือในการระดมบุคลากรและเครื่องมือและอุปกรณที่
จําเปนตองใชของหนวยงานเหลานั้นมาปฏิบัติงานดวย

๔.๑๒  การดําเนินการตอ  “เงินบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ”  แตละครั้ง  ควรกําหนดไวในแผนฟนฟู
หลังเกิดภาวะวิกฤติ  มีหนวยงานรับผิดชอบที่แนนอน  และมีคูมือดําเนินการเพื่อใหถึงมือผูประสบภัยฯ  อยางทั่วถึง
ครบถวนและเปนธรรม

๔.๑๓  ควรเรงรัดให  “ราง พ.ร.บ.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. ….”  ผานความเห็นชอบและ
ประกาศใชเปนกฎหมายใหเร็วที่สุด  ควรประกาศใชใหทันใน  พ.ศ. ๒๕๔๘  นี้  และเนื่องจากเวลาเกิดภัยพิบัติ  
ทรัพยากรสวนใหญที่ใชมาจากฝายทหาร  จึงควรพิจารณาให  รมว.กห.  เปนรองประธานฯ คนหนึ่งดวย  และในกรณี
ของ  ปล.กห.  ซึ่งเปนกรรมการ  ควรพิจารณาใหสามารถจัด  ผบ.ทหารสูงสุดเปนผูแทน  ปล.กห. ไวดวย  เพื่อความ
ออนตัว  

นอกจากนั้นควรจะมีการปรับปรุง  “พรบ.  การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๔๙๕”  
ใหสอดคลองกับ  “พรบ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  .............”  ดวย  เพื่อใหสามารถรับมือกับปญหาใน
ภาวะวิกฤติไดอยางออนตัวและครอบคลุม

หรือในโอกาสที่รัฐบาลกําลังพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายในภาพรวม  ควรพิจารณาควบรวม
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันภัยเขาดวยกัน  เพื่อใหเกิดความกะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมทุกสภาวะ
แวดลอม  ลดความซ้ําซอนสับสน เชน

-  พ.ร.บ. ปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๒๒
-  พ.ร.บ. ปองกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ. ๒๕๔๒
-  พ.ร.บ. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน    พ.ศ. ๒๔๙๕
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัย พ.ศ. ๒๕๓๘
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๑  เปนตน
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๔.๑๔  ในเรื่องการฝกอบรมบุคลากร  ซึ่งกรมปองกันภัยฝายพลเรือนไดเปดหลักสูตร  “วิทยาลัยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย”  นั้น  นาจะมีการรวม “หลักสูตรปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” ไว  ณ  หนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่ง  แตแยกหลักสูตรยอยออกไปใหหนวยงานตาง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและความชํานาญ  ในเรื่องนั้น ๆ เปน
ผูรับผิดชอบเปดหลักสูตร  เชน  กรมปองกันภัยฝายพลเรือน ,  บก.ทหารสูงสุด , กองทัพอากาศ ฯลฯ  จะไดมีการ
ประสานแผนการฝกอบรมบุคลากรดวย   ตัวอยางในเรื่องความเชี่ยวชาญและความชํานาญของหนวย เชน 
กองทัพอากาศมีหลักสูตรฝกอบรมในดานการปองกันและรักษาความปลอดภัย  ๒  หลักสูตร  คือ     “นิรภัยการบิน”  
(๔ เดือน)  และ  “นิรภัยภาคพื้นดิน”  (๓  เดือน)  เพื่อใหผูผานการฝกอบรมสามารถรับมือกับสถานการณภัยพิบัติได  
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถขอรับการสนับสนุนฝกอบรมบุคลากรของตน จากกองทัพอากาศไดเปนตน

   อนึ่งทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีการโยกยายเปลี่ยนแปลงบอย ๆ ทําใหการปฏิบัติการตามแผนไมตอเนื่อง        
จึงตองมีการฝกอบรมคนใหมมาทดแทนคนที่ยายไปใหทันการเสมอ

๔.๑๕  ในชวงฟนฟูหลังจากภัยพิบัติขนาดใหญ  กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งดูแลการบูรณะซอมแซมทั้ง
ประเทศ  ควรนําองคกรเอกชน  สถานศึกษา  และนักวิชาการ  มาชวยกันวางแผน  วางผังของชุมชนตาง ๆ ที่ประสบภัย
พิบัติ  เชนในกรณีหลังภัยพิบัติสึนามิ  ไดมี  นักศึกษา  นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแมโจไปชวยดําเนินการวางผังของ
ชุมชนเขาหลัก  ใหมีทั้งความถูกตองเหมาะสมตอสุขอนามัย  ภูมิทัศน  และสภาวะแวดลอม  เปนตน

และในการวางผังชุมชนของทุกหนวยงาน  ควรใหประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ไดมีสวนรวมตั้งแตตน   
มิใชทําเสร็จแลวจึงนําเสนอขอความเห็นชอบ  ซึ่งจากที่ผานมากอใหเกิดความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับชุม  
เพราะความคิดเห็นไมตรงกัน  เนื่องจากไมไดมีการปรึกษาหารือรวมกันตั้งแตตน

ในการนี้  ควรมีการใหความรูแกชุมชนในเร่ืองสุขอนามัย  ภูมิทัศนและ สภาวะแวดลอม  เพื่อใหมีความ
เขาใจตรงกันกอนในเรื่องหลักการที่จําเปน  ในกรณีภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย  กรมโยธาธิการและผังเมืองควรตองออก
กฎหมายเพิ่มเติม  เพื่อรับมือปญหาอัคคีภัยหรืออาคารถลม  นองกจากนี้กรมปองกันบรรเทาสาธารณภัย ,  กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  และโดยเฉพาะ  กทม.  ตองตรวจดูแลการกอสรางตอเติมอาคารโดยผิดกฎหมายอยางตอเนื่องดวย

๔.๑๖  ควรมีการสราง  “จิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ”  ใหแกประชาชนตั้งแตยังเปนเด็กเล็ก  เพื่อให
มีขีดความสามารถในการมีสวนรวมตรวจสอบความปลอดภัยสาธารณะ  และมีความรูในการชวยเหลือปองกันตนเอง
และผูอื่นได  โดยการใหความรูแกประชาชนในการเรื่องใกลตัวในบาน  ไปจนถึงภัยพิบัติ  การกอวินาศกรรม การกอการราย  
เรื่องที่ควรใหความรูแกประชาชนไดแก :-

-  ภัยที่สามารถเกิดขึ้นในบานเรามีลักษณะพิเศษอยางไร  และประชาชนควรปฏิบัติอยางไร  เชนกรณี
แผนดินไหว  ,  ตึกถลม  ,  เครื่องบินตก  ,  ไฟไหม  ,  เรือลม  ,  โปะลม  ,  คลื่นยักษสึนามิ  เปนตน

-  จิตสํานึกเรื่องความปลอดภัย เชน  การใชปลั๊กไฟ  การตรวจสอบสายไฟเมื่อถึงเวลาควรเปลี่ยน , รถบรรทุก
ถังแกสที่ดูไมมีมาตรฐานและวิ่งอยูบนทองถนน ,  กระเปา  หรือวัสดุแปลกปลอมวางในที่ชุมชนหรือที่ลับตาเปนตน

- การเนนความสําคัญและบทบาทหนาที่ของประชาชนตามกฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย  โดยเฉพาะ  “ราง  พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ........”  ที่อยูระหวางดําเนินการใน
ปจจุบัน  ทั้งบทบาทของประชาชนแตละคนและบทบาทขององคกรภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ  
เครื่องมือ  ยานพาหนะ  ฯลฯ  ใหแกหนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐ  ตามกฎหมาย เปนตน  (ซึ่งไดมีการทํา
บัญชีไวแลวในยามปกติ)

การใหความรูดังกลาวนอกจากใหแกภาคประชาชนแลว  ควรจัดการอบรมใหภาคราชการ  และ       
ภาคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งดวย
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๔.๑๗  ภัยพิบัติอื่น ๆ เปนสิ่งที่ไมอาจคาดเดาไดวาจะเกิดขึ้นไดเมื่อใด  เชน  แผนดินไหว  (ซึ่งจะเกิดขึ้น
แนนอนเพราะเปลือกโลกมีการกระทบกระเทือนมาก)  ภัยจากสึนามิ  (ในอนาคต)  อุบัติภัยจากรถไฟใตดิน  ,  รถไฟฟา  
,        ไฟไหมตึกสูง ,  เครื่องบินขนาดใหญตกทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  ,  อุกกาบาต ,  Car bomb  ในเมืองใหญและเมือง
หลวง  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมี Car bomb  ในกรุงเทพมหานครอันเนื่องจากการกอการรายจะเกิดผลกระทบสําคัญ
อยางนอย  ที่สุด  ๒  ประการ  คือ  ความตื่นตระหนกในศักยภาพของผูกอการราย  และผลขางเคียงที่กวางไกลมหาศาล
จนอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลได  จึงควรมีการคิดและศึกษาหาวิธีการปองกันแกไขไวลวงหนา  จะเปน
ประโยชนและมีคุณคายิ่ง

………………………………………
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