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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัเร่ือง “การส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ
อุทกภยั” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.บทบาทของสภากาชาดไทย 2.ลกัษณะการส่ือสารและการ
บริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย 3.ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการพฒันาการ
ส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต  

งานวจิยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการส ารวจเอกสาร (Documentary Research) 
ไดแ้ก่ แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 แผนจดัการภยัพิบติั
ต่างๆของสภากาชาดไทย และเอกสารขอ้มูลสถานการณ์อุทกภยั การร้องขอความช่วยเหลือจาก    
ผูป้ระสบอุทกภยัผา่นช่องทางต่างๆ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผูบ้ริหาร
และเจา้หน้าท่ีภายในสภากาชาดไทย จ านวน 9 คน และกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสภากาชาดไทย
ในช่วงภาวะวิกฤต จ านวน 12 คน รวมทั้งส้ิน 21 คน รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) ในช่วงวกิฤตน ้าท่วม ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2554   

ผลการวิจยัพบว่า สภากาชาดไทยมีบทบาทเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 เน่ืองจากเป็นองคก์รดา้นมนุษยธรรมท่ีมีความเป็น
อิสระในการให้ความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบติัในเร่ืองเช้ือชาติ วรรณะ ลทัธิศาสนา หรือความ
คิดเห็นทางการเมือง ในภาวะวกิฤตดงักล่าวสภากาชาดไทยท าหนา้ท่ีไดต้ามบทบาทท่ีถูกก าหนดไว ้
แต่ดว้ยสถานการณ์และระดบัความรุนแรงของภยั ท าให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยบทบาทท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผา่น
องคก์รกาชาด ซ่ึงประเทศต่างๆมกัใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัผา่นช่องทางน้ี เน่ืองจากไม่มีเร่ือง
ศกัด์ิศรี บุญคุณ หรือการเมืองเขา้มาปะปน  

การส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทย เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์ภยั  การร้องขอความช่วยเหลือ และการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัระหวา่ง 
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บุคลากรภายในองคก์รท่ีมีการแบ่งยอ่ยหน่วยงานและคณะท างานดา้นการจดัการภาวะวิกฤตอยา่ง
หลากหลายทั้งระดบันโยบายและระดบัจดัการ มีการจดัโครงสร้างองคก์รตามสายการบงัคบับญัชา
แบบหลายล าดบัชั้น ท าใหล้กัษณะการส่ือสารของสภากาชาดไทยมีหลายระดบั และใชก้ารส่ือสาร
หลายช่องทาง ซ่ึงแต่ละระดบัมีความเหมาะสมและขอ้จ ากดัในการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งการ
ส่ือสารภายนอกองคก์รกบัเครือข่ายสภากาชาดไทย เพื่อความร่วมมือดา้นขอ้มูลข่าวสารจากเหล่า
กาชาดจังหวดัและส่ือมวลชน ด้านการขนส่งจากบริษัท บ้านปู จ  ากัด (มหาชน) และด้าน
อาสาสมคัรท่ีเขา้มาช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในช่วงวกิฤตน ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554  

ลกัษณะการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ การใชโ้ทรศพัท์ โทรศพัทมื์อถือ การส่ง 
E-mail การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก การส่งขอ้ความผ่าน SMS และการใช้ Social Media 
(Facebook และ Twitter) มีความเหมาะสมในการใชง้านในช่วงวิกฤต เน่ืองจากมีความรวดเร็วและ
ยืดหยุ่นในการส่ือสาร โดยเฉพาะการใช้เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ เป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงการส่ือสาร
ในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ดว้ยระบบการบริหารงานแบบราชการ
ของสภากาชาดไทย ยงัมีความจ าเป็นตอ้งใชก้ารรายงานผา่นทางเอกสาร การออกค าสั่ง และการใช้
โทรสารเพื่อยืนยนัขอ้มูลและเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการท างาน นอกจากน้ี งานวิจยัพบประเด็น
ความแตกต่างของแหล่งขอ้มูลในพื้นท่ีประสบภยัท่ีสภากาชาดไทยใช้เป็นขอ้มูลในการให้ความ
ช่วยเหลือ โดยพื้นท่ีต่างจงัหวดัจะไดรั้บขอ้มูลจากหน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ เหล่ากาชาดจงัหวดั 
ป้องกนัจงัหวดั นายอ าเภอ องคก์รบริหารส่วนต าบล ส่วนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจะไดรั้บขอ้มูล
จากผู ้น าชุมชน สะท้อนได้ว่าบทบาทของหน่วยงานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถ
สนองตอบต่อความตอ้งการดา้นขอ้มูลข่าวสารการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตได ้

ช่วงวกิฤตน ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554 พบปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัดา้นการส่ือสารหลาย
ประการ ทั้งปัญหาการส่ือสารภายในองค์กรท่ีบุคลากรกลายเป็นผูป้ระสบภยั  เกิดการบิดเบือน
ขอ้มูลข่าวสารในแต่ละระดับ การจดัโครงสร้างองค์กรท่ีมีสายการบงัคบับญัชาหลายล าดบัชั้น
เกินไป ท าให้เกิดปัญหาระยะห่างไกลของการส่ือสารและการยอ้นกลบัขอ้มูล รวมทั้งปัญหาการ
ส่ือสารภายนอกองค์กรในเร่ืองความยากล าบากในการเสาะหาและกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารใน
พื้นท่ีประสบภยั การไม่มีศูนยก์ลางขอ้มูลในลกัษณะศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งการ
จดัตั้งโฆษกเหตุการณ์เพื่อส่ือสารกบัส่ือมวลชนในช่วงวิกฤต ขอ้จ ากดัในการส่ือสารกบัเครือข่าย
ดา้นการขนส่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะกิจ ท าให้ขาดความต่อเน่ืองและความย ัง่ยืนในความร่วมมือ และ
ปัญหาการบริหารจดัการระบบอาสาสมคัรของสภากาชาดไทย  ซ่ึงปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดั
ต่างๆเหล่าน้ี จะใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในภาวะวกิฤตต่อไป 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis are to study 1) Roles of The Thai Red Cross Society 2) 
Communication process and management of TRCS 3) Challenge and Development Guideline on 
crisis communication process for relief and response of flood crisis victim.  

This thesis is Qualitative Research, study methods are documentary research, 
hereinafter National Plan of Disaster Prevention and Mitigation 2553 – 2557 B.E., TRCS’s 
Disaster Management Plans, Documents on Flood situation and Victims’ assistance request via 
various channels. Meanwhile the researcher interviewed the 21 key informants from 9 TRCS 
staffs in Management and Operation level (In-Depth Interview) and 12 stakeholders that relevant 
in the flood crisis period, including the participant observation within flood period during 
October – December 2554 B.E.  

The results show that TRCS is the main organization for relief and response of flood 
victim during the flood crisis on 2554 B.E. forasmuch TRCS is the humanitarian organization 
that independent on condition of politics opinion, religion, race etc. In the flood period TRCS 
able to dutifully response but according to hardness, scope and scale of the emergency situation 
overwhelms the needs and assistances. TRCS’s notable role is the channel that the international 
organizations donate and support the funding and assistances to the victims.  

Crisis communication of TRCS is the process of exchange the disaster situation & 
information and assistance request & responses both inside and outside TRCS such as between 
other departments, divisions, units of TRCS including policy level and operation level, affected 
to the levels and channels of communication  which  other  levels  have  the  different advantages  
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and challenges and coordinate with private sectors: Banpu Public Company Limited, Provincial 
Chapters, Mass Media and Volunteers. 

In this study, format of communication is informal such as interpersonal 
communication by call, mobile phone, e-mail, SMS, talking, Social Media (Facebook & Twitter)   
so that appropriate in the crisis period which need the flexibility and readiness especially Mobile 
phone network is the channel which able to most access the communication in the crisis period. 
However, TRCS’s management system also need to report and order by paperwork so have to 
use the facsimile to confirm the information and operation. One of finding of this study is the 
different of information sources that TRCS use as reference in different flood affected areas. In 
Bangkok, Key references are the community leader while in the other provinces TRCS received 
the data from the provincial agencies such as Chapter, Disaster Prevention and Mitigation 
Office, SAO, District Office. This finding shows that agencies of Bangkok not able to response 
the information need for relief the flood victims.    

Challenges and problems of communication in the flood crisis on year 2554 B.E. are 
different issues, both the internal and external communication, such as the TRCS staffs was 
flood affected victim, information distortion in different levels, disadvantages of the vertical step 
of management structure that affected to communication flow and feedback. Furthermore TRCS 
faced with the difficultly of information verification in the affected areas, lack of information 
center to collaborate and communicate with public medias, limitation communication with 
particular transport network that not supported the continual and sustainable of coordination 
including the volunteer management system. However, the challenges and findings from this 
study will be used to develop the guideline of communication in the disaster and crisis for relief 
and response the affected victims of TRCS in the future. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เร่ือง  “การส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์        
ผูป้ระสบอุทกภยั” ได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลเป็นอย่างดีจาก พลโท นายแพทย์อาํนาจ บาลี 
ผูอ้าํนวยการสํานกังานบรรเทาทุกข์ฯ นายแพทยพ์ิชิต ศิริวรรณ รองผูอ้าํนวยการสํานกังานบรรเทา
ทุกขฯ์ นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี นครสวรรค ์และพระนครศรีอยุธยา คุณชญัญา 
จากสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 คุณปกรณ์ จากสถานีวทิยจุราจรเพื่อสังคม คุณเหมือนฝัน จาก บมจ.บา้นปู 
อาสาสมคัรใจดี พี่แหม่ม พี่ชู คุณพลอย คุณเล็ก คุณอู๊ด รวมทั้งผูบ้งัคบับญัชา พี่ออ้ย พี่เก๋ พี่ต๋ิม และ
เพื่อนร่วมงานท่ีให้การสนบัสนุนให้งานวิจยัน้ีสามารถสําเร็จลุล่วงลงได ้เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับ
สภากาชาดไทย และหน่วยงานอ่ืนท่ีสนใจนาํไปใช้ประโยชน์ ทั้งน้ีตอ้งขอขอบคุณมหาวิทยาลยั  
ธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีกรุณาใหทุ้นการศึกษาส่วนหน่ึงแก่ผูว้จิยัในฐานะเจา้หนา้ท่ีสภากาชาดไทย 

งานวิทยานิพนธ์น้ีไม่อาจสําเร็จไดห้ากไม่ไดรั้บความเมตตาจาก รองศาสตราจารย ์ดร.
กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ ท่ีรับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและให้คาํแนะนาํต่างๆในการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มน้ี 
รวมทั้งรองศาสตราจารย ์ดร.อุษา บิ้กก้ินส์ ผูจุ้ดประกายความคิดในการเลือกหัวขอ้ทาํวิทยานิพนธ์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลยั วฒันะศิริ ท่ีเสียสละ
เวลาอนัมีค่าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์และใหค้าํแนะในการแกไ้ขส่ิงบกพร่อง เพื่อให้
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อธีระและคุณแม่ฐิตาภา ยอดโพธ์ิทอง ท่ีเป็นกาํลงัใจสําคญั
ในยามท่ีผูว้ิจยัทอ้แทแ้ละเหน่ือย รวมทั้งสามีและลูกๆ ท่ีคอยห่วงใยและให้กาํลงัใจมาโดยตลอด 
นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดรั้บความช่วยเหลือในเร่ืองการเรียนอยา่งมากจากพี่กุง้ เลขาฯคณะนิเทศฯ ป.โท  
ไดรั้บมิตรภาพและความรักจากนอ้งๆ รุ่น 54 โดยเฉพาะสาว น้อย วี ท่ีคอยห่วงใยและดูแลกนัและ
กนัเสมอมา  

เม่ือผลงานวิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จ คือ ความภาคภูมิใจท่ีสุดของผูว้ิจยัท่ีไดท้าํงานวิจยั
ช้ินหน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรสภากาชาดไทยและผูอ่ื้นท่ีสนใจนาํไปใช้ประโยชน์ ดงันั้น 
คุณค่าและประโยชน์จากวทิยานิพนธ์น้ี ผูว้จิยัขอมอบใหแ้ก่ผูมี้พระคุณต่อผูว้จิยัทุกท่าน 

 
 

     ณฐัวดี  พลูอาํไภย ์
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงของบริบทโลกอย่างมาก  ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงถือว่าเป็นพลงัขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์สาธารณภยั โลกก าลงัเผชิญกบัวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จาก
รายงาน World Population Prospects (The 2007 Revision, UNDP) พบวา่ปัจจุบนัประชากรโลกมี
มากถึง 6,700 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มข้ึนเป็น 9,300 ล้านคน  
ส าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 มีประชากรประมาณ 63 ลา้นคน (ส านกัทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง)  และคาดการณ์วา่อีก 20 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2570) ประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มข้ึนเป็น 
70.6 ลา้นคน  การเพิ่มข้ึนของประชากรดงักล่าว  ท าให้ความตอ้งการจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย ์เช่น 
อาหาร น ้ า พลงังาน ท่ีอยู่อาศยั และปัจจยัอ่ืนๆท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพมีความตอ้งการท่ีเพิ่มสูงข้ึน  
อนัเป็นตวัเร่งท าใหเ้กิดการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งรวดเร็วโดยไม่ค  านึงถึงความย ัง่ยืนของทรัพยากร 
และการบริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่ค  านึงถึงขีดจ ากดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวัของ
ทรัพยากร เป็นเหตุให้ระบบนิเวศถูกท าลายอย่างต่อเน่ือง เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมใน
ชั้นบรรยากาศมากเกินกวา่ท่ีเคยเกิดข้ึนในกระบวนการตามธรรมชาติ ท าให้บรรยากาศใกลผ้ิวโลกมี
อุณหภูมิเฉล่ียสูงข้ึนประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส (คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ยความ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ : IPCC 2007) ซ่ึงก่อให้เกิดสาธารณภยัต่อมนุษยอ์ยา่งมากมายทัว่ทุก
ภูมิภาคของโลกอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ (คณะกรรมการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.3)   

สภาพวิกฤตโลกได้สะท้อนมายงัสถานการณ์สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย         
ท่ีทวคีวามรุนแรงเพิ่มข้ึนทุกปี  โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา  ประเทศไทยตอ้งประสบกบัภยัพิบติั
ต่างๆ ท่ีมีแนวโนม้ของการเกิดถ่ียิ่งข้ึน ตามแผนภาพแสดงขอ้มูลการเกิดสาธารณภยัปี พ.ศ. 2552-
2554  จากกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ดงัน้ี 
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ภาพที ่1.1  การเกิดสาธารณภยัปี พ.ศ. 2552-2554 
 
ทีม่า:  ระบบจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นสาธารณภยั  
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย  www.disaster.go.th 
   
ทั้งน้ี หากจดัอนัดบัประเภทภยัธรรมชาติท่ีใหค้วามช่วยเหลือมากท่ีสุดในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 
2550-2554)  พบวา่อุทกภยั เป็นภยัท่ีไดรั้บความช่วยเหลือเป็นมูลค่าสูงสุด คือ 627,134,955.28 บาท  
รองลงมาคือ ภยัหนาว  จ านวน 31,798,927.32 บาท และวาตภยั จ านวน 9,467,235.51 บาท จาก 
(ส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามยัพิทกัษ ์สภากาชาดไทย, 2550-2554) 

อุทกภยั ถือว่าเป็นสาธารณภยัท่ีประเทศไทยประสบปัญหาและให้การช่วยเหลือเป็น
ประจ าทุกปี มีสาเหตุจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต ่าก าลงัแรงพาดผา่นภาคต่างๆของประเทศ 
ประกอบกบัลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมทะเลอนัดามนัและอ่าวไทย  ท าให้เกิดฝนตกหนกั
สะสมเป็นปริมาณมาก ซ่ึงข้อมูลจากส านักอุทกวิทยาและบริหารน ้ า กรมชลประทาน, 2555  
รวบรวมสถิติของปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2554 เปรียบเทียบกบัปริมาณฝนสะสมเฉล่ีย
ระหว่างปี พ.ศ. 2493-2540  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีปริมาณฝนตกมากข้ึนทุกปี  โดยเฉพาะ        
ปี พ.ศ. 2554  มีปริมาณฝนตกสะสมมากท่ีสุด เน่ืองจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไหหม่า นกเตน 

วาตภยั อคัคีภยั อทุกภยั ภยัอ่ืนๆ ภยัแล้ง ไฟป่า 
ภยั

หนาว 
แผ่นดินไ

หว 

ดินถลม่/
โคลน
ถลม่ 

การ
คมนาค
มขนสง่ 

ภยัจาก
สารเคมี 

อาคาร
ถลม่/
ทรุด 

วตัถุ
อนัตราย 

ปี 2552 1261 1162 638 273 212 163 29 0 3 11 4 1 1

ปี 2553 946 903 429 380 209 149 22 0 0 1 1 1 0

ปี 2554 1342 1292 829 490 152 59 32 24 17 0 0 0 0

รวม 3549 3357 1896 1143 573 371 83 24 20 12 5 2 1
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กำรเกดิสำธำรณภัย ปี พ.ศ. 2552-2554 
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ไห่ถาง เนสาด และร่องความกดอากาศต ่าก าลงัแรงท่ีพาดผา่นประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – 
ตุลาคม 2554  (ทองเปลว กองจนัทร์, 2555, 26 มกราคม) 

นอกจากน้ี สถานการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ไดส้ร้างความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นจ านวนมหาศาลในแต่ละปี  จะเห็นไดจ้ากสถิติสถานการณ์อุทกภยั
ของประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545-2553 ท่ีระบุจ านวนจงัหวดัและความเสียหาย  ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1.1  สถิติสถานการณ์อุทกภยัของประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545-2553 
 

 
ปี พ.ศ. 

จ านวน 
(คร้ัง) 

จ านวน 
(จังหวดั) 

ความเสียหาย 

บาดเจ็บ (คน) เสียชีวติ (คน) มูลค่า (ล้านบาท) 
2545 5 72 0 216 13,385.31 
2546 17 66 10 44 2,050.26 
2547 12 59 3 28 850.65 
2548 12 63 0 75 5,982.28 
2549 6 58 1,462 446 9,627.41 
2550 13 54 17 36 1,687.86 
2551 6 65 0 113 7,601.79 
2552 5 64 22 53 5,252.61 
2553 7 63 1,664 299 14,575.49 

 
ทีม่า:  มนตรี ชนะชยัวบิูลยรั์ตน์ (2555) 
 

จากสถานการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึน สภากาชาดไทยในฐานะท่ีเป็นองค์การสาธารณกุศล   
ท่ีมีภารกิจแก่นหลกัดา้นการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัพิบติั  ไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั ปี พ.ศ. 2550 ท่ีก าหนดให้สภากาชาดไทยเป็นหน่วยสนบัสนุน มีบทบาท
หนา้ท่ีในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั 4 ประการ ไดแ้ก่  

1) จดัหา และเตรียมโลหิต ยา เวชภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองอุปโภค
บริโภค เพื่อใชใ้นการบรรเทาทุกข ์การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั  
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2) ฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหล่ากาชาดจงัหวดั และ
ประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับภยัพิบติั การปฐมพยาบาล และให้ความรู้เก่ียวกบัการสาธารณสุข 
เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นไดเ้ม่ือประสบภยั  

3) ให้การบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภัยขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุด้วยบริการทาง
การแพทย์ ทั้งการรักษาพยาบาลและป้องกนัโรค และสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจน
อุปกรณ์และบริการอ่ืนๆตามความจ าเป็นของผูป้ระสบภยั  

4) ติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศหรือสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหวา่งประเทศโดยความเห็นชอบของ
รัฐบาล (คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.97)  

การบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัของสภากาชาดไทย  มีส านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามยัพิทกัษ ์เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบภารกิจดงักล่าว ทั้งระยะก่อนเกิดภยั ขณะเกิด
ภยั และการฟ้ืนฟูบูรณะหลังเกิดภัย โดยมี 9 หน่วยงานในสังกัดประจ าส่วนกลาง ได้แก่ ฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ฝ่ายบริการทางการแพทย ์ฝ่ายพสัดุทางการแพทย์
และทัว่ไป ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด ฝ่ายการเงินและบญัชี กลุ่มงานช่วยอ านวยการ ศูนยจ์กัษุ
มาตรและแวน่สายตาสภากาชาดไทย และศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย  นอกจากน้ี ยงัมี
สถานีกาชาดประจ าส่วนกลางและภูมิภาค รวม 12 แห่ง (ดูภาคผนวก) มีเจา้หน้าท่ีและลูกจา้ง รวม 
465  คน  ด าเนินงานครอบคลุมการปฏิบติังานทั้ง 77  จงัหวดัทัว่ประเทศ  โดยแบ่งพื้นท่ีจงัหวดัท่ี
รับผิดชอบ โดยมอบหมายฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั รับผิดชอบพื้นท่ีประสบภยั จ านวน 20 
จงัหวดั และมอบหมายฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด ซ่ึงมี 10 สถานีกาชาดส่วนภูมิภาค รับผิดชอบ
พื้นท่ีประสบภยั จ านวน 57 จงัหวดั (ส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามยัพิทกัษ ์สภากาชาดไทย
, 2554, น.106-น.107) 
 
ตารางที ่1.2  การแบ่งพื้นท่ีจงัหวดัท่ีรับผดิชอบ 
 

ฝ่ายที่รับผดิชอบ จังหวดัทีรั่บผดิชอบ 

ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา อุทยัธานี สระบุรี 
กาญจนบุรี พระนครศรีอยธุยา สมุทรสาคร ชยันาท 
ระยอง สุพรรณบุรี สิงห์บุรี นครนายก ปทุมธานี 
นครปฐม กรุงเทพมหานคร เพชรบูรณ์ ชลบุรี   
นครสวรรค ์ นนทบุรี 
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ตารางที ่1.2  (ต่อ) 
 

ฝ่ายที่รับผดิชอบ จังหวดัทีรั่บผดิชอบ 

ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด 
- สถานีกาชาดท่ี 1 จ.สุรินทร์ 

 

 
สุรินทร์ บุรีรัมย ์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอด็ 
กาฬสินธ์ุ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 

- สถานีกาชาดท่ี 3 จ.เชียงใหม่ 
 

เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าปาง 
ล าพนู แพร่ น่าน 

- สถานีกาชาดท่ี 4 จ.นครราชสีมา นครราชสีมา ขอนแก่น ชยัภูมิ เลย หนองบวัล าภู 
- สถานีกาชาดท่ี 5 จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
- สถานีกาชาดท่ี 6 จ.สระแกว้ สระแกว้ ปราจีนบุรี จนัทบุรี ตราด 
- สถานีกาชาดท่ี 7 จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อ านาจเจริญ 

นครพนม  สกลนคร 
- สถานีกาชาดท่ี 8 จ.เพชรบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 
- สถานีกาชาดหวัหินเฉลิมพระเกียรติ 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร ระนอง 

 
- สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดท่ี 

12) จ.นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พงังา สุราษฎร์ธานี กระบ่ี 
ตรัง พทัลุง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

- สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดท่ี 
13) จ.ตาก 

ตาก ก าแพงเพชร สุโขทยั พิษณุโลก พิจิตร 
อุตรดิตถ์ 

 
ทีม่า:  งานประชาสัมพนัธ์ กลุ่มงานช่วยอ านวยการ  
ส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามยัพิทกัษ ์สภากาชาดไทย 

 
การบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในขณะเกิดภยั  ส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานา

มยัพิทกัษ ์สภากาชาดไทย  มีบทบาทหนา้ท่ี 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1) จดัหา ยา เวชภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการ

บรรเทาทุกข ์การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั     
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2)  ให้การบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัขณะเกิดเหตุ ด้วยบริการทางการแพทย์  ทั้งการ
รักษาพยาบาลและป้องกนัโรคและสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภคบริโภค  ตลอดจนอุปกรณ์และบริการ
อ่ืนๆ ตามความจ าเป็นของผูป้ระสบภยั    

3)  ติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศหรือสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหวา่งประเทศ โดยความเห็นชอบของ
รัฐบาล    

โดยปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวดัท่ีประสบภัย ซ่ึงมีรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  ไดแ้ก่  การมอบชุดธารน ้ าใจสภากาชาดไทย การให้บริการอาหารปรุง
สุกพร้อมรับประทานโดยหน่วยครัวเคล่ือนท่ีสภากาชาดไทย  การให้บริการทางการแพทยโ์ดย
หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีสภากาชาดไทย  การให้บริการน ้ าด่ืมสะอาดโดยหน่วยรถผลิตน ้ าด่ืม
สภากาชาดไทย และการให้บริการด้านอพยพและขนส่งโดยหน่วยเรือทอ้งแบนสภากาชาดไทย  
ทั้งน้ี การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัทั้งดา้นปริมาณและล าดบัความส าคญัข้ึนอยู่
กบัระดบัความรุนแรงและการจดัการของสถานการณ์ รวมทั้งความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนของ     
แต่ละจงัหวดัท่ีประสบภยั     

ตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 (คณะกรรมการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.30)  แบ่งระดบัความรุนแรงและการจดัการของ
สาธารณภยัออกเป็น 4 ระดบั ซ่ึงสภากาชาดไทย ยึดถือเกณฑ์การแบ่งระดบัความรุนแรงและการ
จัดการของสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบติังานและพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั   

 
ตารางที ่1.3  ระดบัความรุนแรงของสาธารณภยัและระดบัการจดัการ 
 

ระดับ ความรุนแรง การจัดการ 
1 สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนทัว่ไป

หรือมีขนาดเล็ก 
ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการอ าเภอ และ/หรือ
ผูช่้วยผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานคร สามารถควบคุม
สถานการณ์และจดัการระงบัภยัไดโ้ดยล าพงั 

2 สาธารณภยัขนาดกลาง ผูอ้  านวยการในระดบั 1 ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได ้ผูอ้  านวยการจงัหวดัและ/หรือ
ผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานครเขา้ควบคุมสถานการณ์ 
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ตารางที ่1.3  (ต่อ) 
 

ระดับ ความรุนแรง การจัดการ 
3 สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมี

ผลกระทบรุนแรงกวา้งขวาง 
หรือสาธารณภยัท่ีจ าเป็น 
ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญหรือ
อุปกรณ์พิเศษ 

ผูอ้  านวยการในระดบั 2 ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได ้ผูอ้  านวยกลาง และ/หรือผูบ้ญัชาการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ  เขา้ควบคุม
สถานการณ์ 

4 สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมี
ผลกระทบร้ายแรงอยา่งยิง่ 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุมสถานการณ์ 

 
ทีม่า:  ส านกันโยบายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย      
 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา สภากาชาดไทยปฏิบติังานบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัใน
ระดบัความรุนแรงและการจดัการของสาธารณภยั ระดบัท่ี 1-3 เท่านั้น ซ่ึงเป็นสาธารณภยัท่ีมีขนาด
เล็กถึงขนาดใหญ่แต่ยงัไม่ถึงขั้นสูงสุด สามารถปฏิบติังานบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัและบริหาร
จัดการสถานการณ์ได้ โดยอาศัยศักยภาพของบุคลากรและทรัพยากรของหน่วยงานภายใน
สภากาชาดไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีลกัษณะการให้ความช่วยเหลือผา่นเหล่ากาชาดจงัหวดัท่ี
ประสบภัย ซ่ึงเหล่ากาชาดจังหวดัจะร้องขอความช่วยเหลือต่างๆมาท่ีสถานีกาชาดภูมิภาคท่ี
รับผิดชอบโดยฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด และฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั เพื่อจดัส่งความ
ช่วยเหลือตามการร้องขอ และร่วมปฏิบติังานบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยักบัเหล่ากาชาดจงัหวดั 

แต่ในสถานการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  ถือวา่เป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบ
ร้ายแรงยิ่ง  เป็นภยัพิบติัท่ีมีผูไ้ดรั้บผลกระทบจ านวนมาก และถือวา่เป็นภยัพิบติัท่ีเป็นภาวะฉุกเฉิน
ระดบัวกิฤต เน่ืองจากมีระดบัความรุนแรงและการจดัการของสาธารณภยัในระดบัท่ี 4  ซ่ึงเป็นระดบั
สูงสุด คือ เป็นภยัหรือเหตุวกิฤตท่ีลุกลามขยายขนาดใหญ่ เกินความสามารถของบุคลากร ทรัพยากร
ของหน่วยงาน และหน่วยงานขา้งเคียงในการระงบัและควบคุมสถานการณ์ได้ เป็นภาวะฉุกเฉิน
ระดับวิกฤตท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชนจ านวนมาก ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพยสิ์นอยา่งใหญ่หลวง ตลอดจนเกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งกวา้งขวาง การระงบั
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เหตุวกิฤตตอ้งระดมบุคลากรท่ีเช่ียวชาญและทรัพยากรอ่ืนๆ ทั้งจากระดบัประเทศหรือนานาชาติเขา้
มาช่วยกนัระงบัเหตุ      

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย สรุปสถานการณ์สาธารณภยั
ประจ าวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ระบุช่วงเวลาของสถานการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วนัท่ี 25 
กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2554 จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK-TEN)  และร่องมรสุม
ก าลงัปานกลางถึงค่อนขา้งแรกพาดผา่นประเทศไทย  มีพื้นท่ีประสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน (อุทกภยั) 
รวมทั้งส้ิน 65 จงัหวดั 684 อ าเภอ 4,920 ต าบล 43,636 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน 
4,086,138 ครัวเรือน 13,595,192 ราย มีผูเ้สียชีวติ 813 ราย สูญหาย 3 ราย บา้นเสียหายทั้งหลงั 2,329 
หลงั และบางส่วน 96,833 หลงั รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 1.44 ลา้นลา้นบาท      

จะเห็นไดว้า่สถานการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554  ถือวา่เป็นวิกฤตการณ์ภยัพิบติั
ทางธรรมชาติคร้ังร้ายแรงท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ โดยเว็บไซต์ Planetsave จดัอนัดบัให้
สถานการณ์อุทกภยัปี พ.ศ. 2554 ของประเทศไทย เป็นภยัพิบติัจากสภาพอากาศท่ีสร้างความ
เสียหายมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีมูลค่าความเสียหายถึง 45 พนัลา้นดอลลาร์  
(Zachary Shahan, 2554)   

ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2554  ทั้ งจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาต้องจมน ้ า ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน บริษทัขนาดใหญ่ทั้งไทยและนานาชาติต่างทุ่มเทก าลงัอย่างสุดความสามารถ แต่ก็ไม่อาจ
ป้องกนันิคมอุตสาหกรรมไวไ้ด ้ น าไปสู่ความกงัวลว่า  หายนะคร้ังประวติัศาสตร์น้ีจะส่งผลทาง
เศรษฐกิจอยา่งไร  ผลสรุปของธนาคารโลกประเมินวา่  อุทกภยัในไทยคร้ังน้ีเป็นพิบติัภยัธรรมชาติ  
ท่ีมีค่าความเสียหายสูงเป็นอนัดบัส่ีในประวติัศาสตร์ (สภากาชาดไทย, 2555, น.18)     

นอกจากน้ี  ประชาชนจ านวนมากตอ้งอพยพยา้ยท่ีอยูจ่ากบา้นเรือนตนเองไปพกัอาศยัยงั
ศูนย์พกัพิงชั่วคราวในจังหวดัต่างๆท่ีรัฐบาลจัดเตรียมไว้ ซ่ึงข้อมูลศูนย์พกัพิงชั่วคราวราษฎร           
ผูป้ระสบอุทกภยั จากกรมการปกครอง วนัท่ี 5 ธันวาคม 2554 ระบุว่า มีการจดัตั้ งศูนย์พกัพิง
ชั่วคราวส าหรับผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นท่ี 33 จงัหวดั รวมทั้งส้ิน 2,220 แห่ง รองรับผูพ้กัพิงได ้
839,155 ราย และมีผูป้ระสบภยัเขา้พกัอาศยัท่ีศูนยพ์กัพิงฯ จ านวน 69,189 ราย รวมทั้งส่งผลกระทบ
ต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนต่างชาติจ านวนมากไดช้ะลอการลงทุนในประเทศไทย และพิจารณา
ยา้ยการลงทุนไปยงัประเทศอ่ืน เป็นสาเหตุท าใหค้นตกงานกวา่ 100,000 ราย   

อุทกภยัคร้ังน้ีนบัเป็นวิกฤตการณ์ท่ีรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกบั
ประชาชน ธุรกิจอุตสาหกรรม และประเทศชาติ แน่นอนว่าภัยพิบัติดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก           
ภยัธรรมชาติท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได ้อย่างไรก็ตาม อีกสาเหตุหน่ึงตอ้งยอมรับวา่ ปัญหาวิกฤตน ้ าท่วม
ในประเทศท่ีเกิดข้ึนและขยายตวัออกไปในหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศนั้น มีสาเหตุมากจากการบริหาร
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จดัการท่ีค่อนขา้งลม้เหลว การแกไ้ขปัญหาท่ีผ่านมาของภาครัฐมีลกัษณะเชิงรับ หลายส่วนแกไ้ข
ปัญหาไม่ตรงจุด ดา้นการส่ือสารเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน การแจง้เตือนภยั การให้ขอ้มูล
เฝ้าระวงั ตลอดจนการท าความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ ทั้งจุดท่ีประสบปัญหาแลว้ หรือจุด
เส่ียงภยัก็ไม่ค่อยชดัเจนนกั  ตลอดจนบางคร้ังการให้ขอ้มูลขดัแยง้กนัระหวา่งหน่วยงานรัฐในพื้นท่ี
กบัรัฐบาลหรือราชการส่วนกลาง (บุญอยู ่ ขอพรประเสริฐ, 2554) 

ทั้งน้ี ในช่วงของการเกิดวกิฤตการณ์อุทกภยั เป็นช่วงท่ีเปล่ียนผา่นรัฐบาล การเมืองของ
ประเทศมีความแตกแยก ประชาชนขาดความเช่ือมัน่ต่อรัฐบาลในการบริหารจดัการสถานการณ์และ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน จะเห็นไดจ้ากข่าวน ้ าท่วมท่ีศูนยป์ฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั (ศปภ.)      
ดอนเมือง ซ่ึงส่ิงของบริจาคจ านวนมหาศาลลอยออกมาปรากฏให้เห็นจากการเผยแพร่ข่าวผา่นส่ือ
ต่างๆ ยิง่ท าใหป้ระชาชนขาดศรัทธาในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของรัฐบาล และเหตุการณ์ดงักล่าว 
ท าให้ประชาชนจ านวนมากเดินทางมาบริจาคเงินและส่ิงของท่ีสภากาชาดไทย เน่ืองดว้ยมีศรัทธา
และเช่ือมัน่ในความเป็นกลางทางด้านการเมืองของสภากาชาดไทย และเช่ือว่าสภากาชาดไทย 
สามารถช่วยเหลือผูป้ระสบภยัได ้

การปฏิบติังานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของสภากาชาดไทยในวิกฤตการณ์น ้ าท่วมปี พ.ศ. 
2554 มีความแตกต่างจากการปฏิบติังานในช่วงท่ีผา่นมาอย่างมาก เน่ืองจากเป็นภยัพิบติัท่ีมีระดบั
ความรุนแรงและการจดัการของสาธารณภยัสูงสุด คือ ระดบัท่ี 4  สภากาชาดไทยจึงตอ้งปฏิบติังาน
ด้วยความรวดเร็วภายใตค้วามกดดนัในเร่ืองเวลาและความตึงเครียดของสถานการณ์  ท าให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบติังานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นภาวะวกิฤตท่ีมีความเร่งด่วนของการจดัการ และเป็น
สถานการณ์ท่ีต้องการการสนองตอบในการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ผลกระทบดังกล่าวท าให้
สภากาชาดไทยจ าเป็นตอ้งปรับกระบวนทศัน์ขององคก์รดา้นการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสาร และ
ระบบส่ือสารสั่งการ  เพื่อใหส้อดรับกบัสถานการณ์และการเตรียมพร้อมในการปฏิบติังาน  รวมทั้ง
มีการบริหารจดัการโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  
ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมคัร และประชาชน เพื่อระดมสรรพก าลังในการช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยั     

จากเหตุการณ์ภยัพิบติัท่ีผ่านมายงัพบว่า ผูป้ระสบอุทกภยัมีการร้องขอความช่วยเหลือ
มายงัสภากาชาดไทยส่วนกลางเป็นจ านวนมากถึง 438 คร้ังในช่วงภาวะวิกฤต ผ่านช่องทางการ
ส่ือสารหลกั ไดแ้ก่ โทรศพัท ์โทรสาร และ Social Media (Facebook และ Twitter)   
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ตารางที ่1.4  การร้องขอความช่วยเหลือของผูป้ระสบอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  ผา่นสภากาชาดไทย  
 
การร้องขอความช่วยเหลอืผ่านสภากาชาดไทย จ านวน (คร้ัง) 

ส่วนภูมิภาค   
ผา่นการประสานงานจากเหล่ากาชาดจงัหวดัท่ี
ประสบภยั  มายงัสถานีกาชาดภูมิภาคท่ี
รับผดิชอบ โดยช่องทางการส่ือสารหลกั ไดแ้ก่ 
โทรศพัท ์โทรศพัทมื์อถือ และโทรสาร 

75 

ส่วนกลาง   
โดยผูป้ระสบอุทกภยัร้องขอความช่วยเหลือ
โดยตรง  มายงัฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั และ
ส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร ซ่ึงประจ า
ส่วนกลาง ผา่นช่องทางการส่ือสารหลกั ไดแ้ก่ 
โทรศพัท ์โทรศพัทมื์อถือ โทรสาร และ  
Social Media (Facebook และ Twitter)  

438 

 
ทีม่า:  ส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามยัพิทกัษ ์สภากาชาดไทย 
ส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร สภากาชาดไทย    
 

การร้องขอความช่วยเหลือมายงัสภากาชาดไทยส่วนกลางเป็นจ านวนมากในช่วงภาวะ
วิกฤตน้ี  ท าให้วิธีการให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดไทยปรับเปล่ียนไปในลกัษณะจดัส่งความ
ช่วยเหลือจากส่วนกลาง โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไปยงัผูป้ระสบอุทกภยั
โดยตรงและมีเหล่ากาชาดจงัหวดัร่วมปฏิบติังาน แทนท่ีจะจดัส่งความช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคซ่ึงรับผิดชอบจงัหวดัท่ีประสบภยั  ท าให้ทราบวา่สถานการณ์ดงักล่าวเกินขีดความสามารถ
ของส่วนภูมิภาคท่ีจะรับมือกบัภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนได ้ 

จะเห็นได้ว่าช่วงวิกฤตการณ์น ้ าท่วม หน่วยงานต่างๆทั้ งภาครัฐและเอกชนมีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและการเตือนภยั รวมถึงการประกาศขอความช่วยเหลือจากทุกภาค
ส่วน ซ่ึงการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารจากหลายแหล่งขอ้มูลดงักล่าว บางคร้ังสร้างความสับสนทั้งความ
ถูกตอ้งและทนัสมยัของขอ้มูล   
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จากผลวจิยัเชิงส ารวจแบบเรียลไทมข์องเอแบคโพลล ์เร่ือง เสียงสะทอ้นของชาวบา้นต่อ
ขอ้มูลข่าวสารน ้ าท่วมจากการแถลงของรัฐบาล ระหว่างวนัท่ี 17-18 ตุลาคม 2554 พบว่าส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 86.2 ระบุขอ้มูลจากการแถลงข่าวของศูนยป์ฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั (ศปภ.) 
ไม่ชดัเจนว่าพื้นท่ีของประชาชนจะถูกน ้ าท่วมหรือไม่ ร้อยละ 89.3 สับสนกบัขอ้มูลข่าวน ้ าท่วมท่ี
ไดรั้บจาก ศปภ. และร้อยละ 87.2 ไม่วางใจ ไม่เช่ือถือต่อการใหข้อ้มูลข่าวน ้าท่วมจาก ศปภ. (ไทยรัฐ
ออนไลน,์ 2554, 18 ตุลาคม)   

ปัญหาดา้นการส่ือสารในเหตุการณ์ภยัพิบติัต่างๆ ถือเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งในยามท่ีผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบตอ้งการจะส่งข่าวสาร ขอความช่วยเหลือ กระจายขอ้มูล และค าแนะน า เพื่อให้คนใน
สังคมไดรู้้ว่าสถานการณ์ในแต่ละจุด ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเป็นอย่างไร ดงันั้น องค์กรการกุศลท่ีท า
หนา้ท่ีช่วยเหลือในเหตุการณ์ภยัพิบติัต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสภากาชาดไทย จึงเห็นถึงความส าคญั
ของการส่ือสารท่ีมีบทบาทในการแก้ไขวิกฤต ซ่ึงแม้ว่าการก าหนดมาตรการแก้ปัญหาจะเป็น
ประเด็นหลักในการบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หากแต่การส่ือสารท่ีถูกต้องและในเวลาท่ี
เหมาะสมจะช่วยใหม้าตรการนั้นสามารถรับมือกบัสถานการณ์และลดความวิตกกงัวลของผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (วนิดา ติรภาส, 2552, น.3)         

การส่ือสารในเหตุการณ์ภยัพิบติัท่ีผ่านมา สภากาชาดไทย ด าเนินการส่ือสารขอ้มูล
ข่าวสารสถานการณ์ การร้องขอความช่วยเหลือ และการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัระหว่าง      
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กรสภากาชาดไทยตามสายการบงัคบับญัชา ตามบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเป็นหลกั โดยมีการจดัตั้งคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาด
ไทย และคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพิทกัษ์  
เพื่อรับผิดชอบการบริหารจดัการการส่ือสารในเหตุการณ์ภยัพิบติั ทั้งระดบันโยบายและการจดัการ  
มีเป้าหมายเพื่อใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดต้ามแผนจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทย ซ่ึงถือ
ว่าเป็นกรอบการท างานและเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบติังานของสภากาชาดไทย แต่เม่ือเกิด
เหตุการณ์ภยัพิบติัในระดบัภาวะวิกฤตอย่างเหตุการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงถือเป็นขีดจ ากดั      
ขั้นรุนแรงท่ีท าให้การท างานต้องประสานงาน ตอบสนอง และช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรวดเร็ว  
เน่ืองจากมีผูป้ระสบอุทกภยัจ านวนมหาศาลครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ เกินขีดความสามารถของ
ส่วนทอ้งถ่ินจะรับมือได ้และเป็นวิกฤตการณ์อุทกภยัท่ีกินระยะเวลานานอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมา
ก่อน จึงท าให้เกิดปัญหาด้านการส่ือสารในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤตของ
สภากาชาดไทยเป็นอยา่งมาก   

ปัญหาการส่ือสารส าคญัท่ีเกิดข้ึนในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภยัท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ การบริหาร
จดัการขอ้มูลข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์และตดัสินใจให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัของ
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องค์กรภายในสภากาชาดไทย ส่งผลต่อการส่ือสารสั่งการของหน่วยงาน ทั้งขอ้มูลสถานการณ์ภยั
พิบติั พื้นท่ีเส่ียงภยั การแจ้งเตือนภยั ความต้องการท่ีแท้จริงในพื้นท่ีประสบภยั การช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข ์ฯลฯ   

นอกจากน้ีพบวา่ปัญหาทา้ทายอีกประการหน่ึง ไดแ้ก่ การประมวลขอ้มูลท่ีมาจากหลาย
หน่วยงาน จากการกรอกขอ้มูลในหลากหลายรูปแบบ ให้สามารถสังเคราะห์และเลือกใช้งานได้
ทนัที เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานมีขอ้มูลท่ีบางคร้ังไม่ได้ถูกน ามาแบ่งปันกันใช้ ทั้ งท่ีผลของการ
ช่วยเหลือน่าจะดีกว่าน้ีหากไดรั้บทราบขอ้มูลจากหน่วยงานอ่ืนมาก่อน รวมทั้งมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ไวจ้  านวนมากแต่ไม่สามารถหยิบใช้ขอ้มูลต่างๆท่ีมีอยู่ไดอ้ย่างเต็มท่ี ท าให้
เกิดปัญหาในการประเมินสถานการณ์และการสั่งการในช่วงภาวะวกิฤต     

ปัญหาการส่ือสารประการสุดท้าย ได้แก่ การติดต่อประสานงานกันของหน่วยงาน
ภายในและภายนอกองคก์รสภากาชาดไทย ซ่ึงจ าเป็นตอ้งส่ือสารกนัภายใตค้วามตึงเครียด สภาวะ
กดดนัของสถานการณ์ และศกัยภาพความพร้อมในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี รวมทั้งการส่ือสาร
กบัองคก์รภายนอกสภากาชาดไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือกนัในการระดมทรัพยากรและสรรพ
ก าลงัต่างๆ ในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั     

ทั้งน้ี การใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการการส่ือสาร การจดัการขอ้มูลข่าวสาร การ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการในภาวะวิกฤต ท่ีท าหน้าท่ีดูแลการวางแผนส่ือสารฉุกเฉินของ
สภากาชาดไทย และการส่ือสารเพื่อบูรณาการความร่วมมือกบัองค์กรภายนอกสภากาชาดไทย      
จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสภากาชาดไทยใช้ในการส่ือสารเพื่อการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัใน
ภาวะวิกฤต และท าให้สภากาชาดไทยสามารถปฏิบติังานตามแผนจดัการภยัพิบติัและแนวทางการ
บริหารจดัการวิกฤตในขั้นตอนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกหลกัของการแก้ไข
ปัญหาใหส้ถานการณ์เบาบางลงได ้   

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงบทบาทของสภากาชาดไทยในการบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัในขณะเกิดภยั ซ่ึงเป็น
ช่วงภาวะวิกฤตท่ีผูป้ระสบอุทกภยัตอ้งการการตอบสนองด้านการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ศึกษา
กรอบแนวคิด นโยบาย  และแผนดา้นการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข ์    
ผูป้ระสบอุทกภยั ตลอดจนลกัษณะการส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย
และเครือข่ายสภากาชาดไทย แนวทางการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารเพื่อการตดัสินใจบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการส่ือสารของสภากาชาด
ไทย ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรสภากาชาดไทย  ทั้ งน้ี ผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็น
แนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในภาวะวิกฤต
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ต่อไป และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกบัวิกฤตการณ์ การประเมิน
สถานการณ์ และการจดัการภาวะวกิฤตต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 

 
1.2  ปัญหาน าวจัิย 

1. ในภาวะวกิฤตของอุทกภยั สภากาชาดไทยมีบทบาทในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยั
อยา่งไร 
 2.    สภากาชาดไทยมีลกัษณะการส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารในการบรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตอยา่งไร 
 3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อการบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตไดแ้ก่อะไรบา้ง 
 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาบทบาทของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

2.  เพื่อศึกษาลกัษณะการส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อ
การบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 
 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงบทบาทของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤต 
โดยเฉพาะการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัในขณะเกิดภยั กรอบแนวคิด นโยบาย และแผนการจดัการ
ภยัพิบติัของสภากาชาดไทย 

2.   เพื่อทราบถึงลกัษณะการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัใน
ภาวะวกิฤตทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ รวมทั้งเคร่ืองมือในการส่ือสาร และการบริหาร
จดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย เพื่อแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึน 

3.   เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อ
การบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต   

4.   เพื่อให้หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัไดใ้ชผ้ลการวิจยัน้ี เป็น
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นการส่ือสารท่ีอาจเกิดข้ึนในเหตุการณ์ภยัพิบติัต่างๆ และการบูรณา
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การองคค์วามรู้ดา้นการส่ือสารในภาวะวิกฤตมาใชใ้นการบริหารจดัการการส่ือสารของหน่วยงาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และบทบาทท่ีรับผดิชอบ 

 
1.5  ขอบเขตของการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพศึกษาถึงการส่ือสารในภาวะวกิฤต ของสภากาชาด
ไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในช่วงวิกฤตการณ์น ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554  มุ่งศึกษาบทบาท  
นโยบาย  ลักษณะการส่ือสาร และการบริหารจดัการการส่ือสาร รวมถึงปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะ
วิกฤต ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างภายในองค์กรท่ีมี
บทบาทส าคญัตามโครงสร้างของสภากาชาดไทยในการบริหารจดัการการส่ือสารเพื่อการบรรเทา
ทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤต และกลุ่มตวัอย่างภายนอกองค์กรท่ีมีส่วนร่วมกบัสภากาชาด
ไทยในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ทั้งดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร  
โดยท าการศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
1.6  นิยามศัพท์   

สภากาชาดไทย หมายถึง องคก์ารสาธารณกุศล ซ่ึงมีส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชา
นามยัพิทกัษ ์เป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบภารกิจแก่นหลกัดา้นการบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบภยัพิบติั และมีคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการส่ือสารเพื่อการบรรเทา
ทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤต ไดแ้ก่ คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็น
คณะท างานระดบันโยบาย และคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละ
ประชานามยัพิทกัษ ์สภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นคณะท างานระดบัจดัการ 

เหล่ากาชาดจังหวัด หมายถึง เหล่ากาชาดจงัหวดัท่ีร่วมปฏิบติังานกบัส านกังานบรรเทา
ทุกข์และประชานามยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554    
และเป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยให้การช่วยเหลือเป็นมูลค่าสูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เหล่ากาชาด
จงัหวดันนทบุรี เหล่ากาชาดจงัหวดัปทุมธานี เหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค์ และเหล่ากาชาด
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยยกเวน้กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีให้การช่วยเหลือสูงสุด แต่
ไม่มีเหล่ากาชาดจงัหวดั 

บทบาทของสภากาชาดไทย  หมายถึง บทบาทหน้าท่ีของสภากาชาดไทยตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงก าหนดให้สภากาชาดไทยเป็น
หน่วยสนบัสนุนในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัในขณะเกิดภยั มีบทบาทหน้าท่ี 3 ประการ ไดแ้ก่  
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1) จดัหา ยา เวชภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อใชใ้นการบรรเทาทุกข ์
การสงเคราะห์ผูป้ระสบภัย 2) ให้การบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภัยขณะเกิดเหตุ ด้วยบริการทาง
การแพทย ์ทั้งการรักษาพยาบาลและป้องกนัโรคและสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจน
อุปกรณ์และบริการอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นของผู ้ประสบภัย  3) ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศโดยผา่นคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศหรือสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววง
เดือนแดงระหวา่งประเทศ โดยความเห็นชอบของรัฐบาล    

อุทกภัย หมายถึง วิกฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีช่วงเวลาของสถานการณ์ ตั้งแต่
วนัท่ี 25 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2554   

ผู้ประสบอุทกภัย หมายถึง ผูท่ี้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์
อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  ในจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกขเ์ป็นมูลค่าสูงสุด 5 
อนัดบัแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครสวรรค์ และ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

การบรรเทาทุกข์ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัทนัทีขณะเกิดภยัใน
วกิฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ไดแ้ก่ การมอบชุดธารน ้ าใจสภากาชาดไทย การให้บริการอาหาร
ปรุงสุกพร้อมรับประทานโดยหน่วยครัวเคล่ือนท่ีสภากาชาดไทย  การให้บริการทางการแพทยโ์ดย
หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีสภากาชาดไทย การใหบ้ริการน ้าด่ืมสะอาดโดยหน่วยรถผลิตน ้ าด่ืมสภากาชาด
ไทย และการใหบ้ริการดา้นการอพยพและขนส่งโดยหน่วยเรือทอ้งแบนสภากาชาดไทย 

ภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดมาก่อนจากภยัธรรมชาติ เป็น
ภาวะท่ีมีความเร่งด่วนของการจดัการ และตอ้งการการตอบสนองในการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็ว โดย
มีลกัษณะท่ีน าไปสู่ความไม่แน่นอนในการควบคุมสถานการณ์ และการสร้างทางเลือกต่างๆ รวมทั้ง
ลดความสามารถขององค์กรในการควบคุมเหตุการณ์ ในท่ีน้ีคือ วิกฤตการณ์หรือภาวะฉุกเฉินจาก
เหตุการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  ซ่ึงมีระดบัความรุนแรงและการจดัการของสาธารณภยั ระดบัท่ี 4 
ซ่ึงสภากาชาดไทย ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว ภายใตค้วามกดดนัในเร่ืองเวลา และความตึง
เครียดของสถานการณ์  

การส่ือสารในภาวะวิกฤต หมายถึง ลักษณะการส่ือสารและการบริหารจัดการการ
ส่ือสารของสภากาชาดไทย เพื่อให้การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีคณะกรรมการ
จดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย เป็นคณะท างานระดบันโยบาย และคณะกรรมการบริหารจดัการภยั
พิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เป็นคณะท างานระดบัจดัการ ท่ีตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนยป์ฏิบติัการใน
ภาวะวกิฤต และเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารการส่ือสารในภาวะวกิฤต จ าแนกเป็น 
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1.  การส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย  แบ่งเป็น 
                       1.1 ประเภทของการส่ือสาร ไดแ้ก่ การส่ือสารแบบเป็นทางการ และการส่ือสาร
แบบไม่เป็นทางการ 
 1.2   ลกัษณะของการส่ือสาร ไดแ้ก่ การส่ือสารจากบนลงล่าง การส่ือสารจากล่างข้ึน
บน การส่ือสารตามแนวนอน และการส่ือสารแนวทแยง 

2.  การส่ือสารภายนอกองค์กรสภากาชาดไทย ได้แก่ เครือข่ายสภากาชาดไทยด้าน
ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร 

การส่ือสารภายในองค์กรสภากาชาดไทย หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารระหวา่งบุคคลทุกระดบั ทุกหน่วยงานในคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และ
คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ  สภากาชาดไทย โดยมีเป้าหมาย
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต โดยมีความสัมพนัธ์กนัภายใตส้ภาพแวดลอ้ม 
บรรยากาศขององค์กร ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไปตามกาลเทศะ บุคคล ตลอดจนสาระเร่ืองราวและ
วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร โดยจ าแนกตามประเภทของการส่ือสาร และลกัษณะของการส่ือสาร 

ประเภทของการส่ือสาร หมายถึง ประเภทของการติดต่อส่ือสารภายในสภากาชาดไทย 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.   การส่ือสารแบบเป็นทางการ  หมายถึง  การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนภายในคณะกรรมการ
จดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ 
ซ่ึงมีระเบียบแบบแผน มีมาตรฐาน และรูปแบบท่ีแน่นอน โดยค านึงถึงบทบาทหนา้ท่ี และต าแหน่ง
ระหว่างผู ้ส่งสารและผู ้รับสารเป็นไปตามสายบังคับบัญชา ได้แก่ การจัดประชุม ค าสั่งการ
ปฏิบติังาน และการรายงานสรุปสถานการณ์ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั     

2.   การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ หมายถึง การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนโดยไม่เป็นไปตามแบบ
แผน ไม่มีมาตรฐานและรูปแบบ ขั้นตอน เป็นการส่ือสารท่ีอาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวัระหว่าง
บุคลากรในคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย  และคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติั
ของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ไดแ้ก่ การส่ือสารผา่นทางโทรศพัท ์โทรศพัทมื์อถือ โทรสาร E-mail 
การบอกกล่าวปากต่อปาก วทิยส่ืุอสาร และ SMS  

ลักษณะของการส่ือสาร หมายถึง การส่ือสารภายในองค์กรสภากาชาดไทยท่ีแบ่ง
ออกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1.   การส่ือสารจากบนลงล่าง  หมายถึง  การส่ือสารจากผูบ้งัคบับญัชาไปยงัผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชา  เป็นลกัษณะของการสั่งงาน  บอกเป้าหมายวตัถุประสงค ์ นโยบาย การมอบหมายงาน  และ
การใหข้อ้มูลในการท างานทั้งในรูปแบบของเอกสารค าสั่ง ในท่ีน้ี คือ การส่ือสารตามโครงสร้างการ
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บงัคบับญัชา จากคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ไปยงัคณะกรรมการบริหารจดัการ
ภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์   

2.   การส่ือสารจากล่างขึน้บน หมายถึง การรายงานผลการปฏิบติังาน และการเสนอ
ค าแนะน าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปยงัผูบ้งัคบับญัชา ในท่ีน้ี คือ การส่ือสารตามโครงสร้างการบงัคบั
บญัชา จากคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ไปยงัคณะกรรมการ
จดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 

3.   การส่ือสารตามแนวนอน  หมายถึง  การแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ความคิดเห็น
ระหวา่งบุคลากรในแนวทางเดียวกนั กลุ่มงานเดียวกนั หรือในระดบัเดียวกนั ซ่ึงจะมีความเป็นมิตร 
เป็นกนัเอง ช่วยใหก้ารประสานงานดีข้ึน และช่วยลดเวลาในการส่ือสารตามสายงาน ในท่ีน้ี คือ การ
ส่ือสารของบุคลากรภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อ
ตดัสินใจใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  

4.   การส่ือสารแนวทแยง  หมายถึง  การส่ือสารขา้มกลุ่มงาน ขา้มระดบั เป็นการส่ือสาร
ของฝ่ายใหค้  าแนะน า กบัฝ่ายปฏิบติัการ ในท่ีน้ี คือ การส่ือสารท่ีไม่เป็นไปตามโครงสร้างการบงัคบั
บญัชาของบุคลากรภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 

การบริหารจัดการการส่ือสาร หมายถึง การบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารของสภากาชาด
ไทย เพื่อแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพื่อให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีระบบ ชดัเจน ไม่สันสน และลดความสูญเสียจากอุทกภยัให้มีน้อยท่ีสุด  
โดยมีการจดัระเบียบโครงสร้างองคก์รใหมี้ขีดความสามารถในการจดัการกบัวกิฤตการณ์อุทกภยั 

การส่ือสารภายนอกองค์กรสภากาชาดไทย หมายถึง การส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทย
กบัเครือข่ายสภากาชาดไทยท่ีร่วมปฏิบติังานใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ในท่ีน้ี คือ  

1.   การส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวดั และส่ือมวลชน เพื่อ
ประสานงาน แลกเปล่ียน และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการร้องขอความช่วยเหลือ และการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั   

2. การส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทย และบริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือดา้นขนส่งส่ิงของบรรเทาทุกข ์

3. การส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทย และอาสาสมคัร เพื่อให้ความช่วยเหลือดา้นการ
คดัแยกส่ิงของบริจาค การบรรจุส่ิงของบรรเทาทุกข ์และร่วมปฏิบติังานในหน่วยเคล่ือนท่ีต่างๆ 
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เครือข่ายสภากาชาดไทย หมายถึง องคก์รภายนอกสภากาชาดไทย รวมทั้งอาสาสมคัรท่ี
ให้ความร่วมมือกบัสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  จ  านวน 3 ดา้น   
ท่ีมีความส าคญัและตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภายนอก ไดแ้ก่  

1.   ดา้นขอ้มูลข่าวสาร จากเหล่ากาชาดจงัหวดัในจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วม
อย่างรุนแรง ได้แก่ จังหวดันนทบุรี ปทุมธานี นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา และจาก
ส่ือมวลชนท่ีมีบทบาทต่อการประสานงานและติดตามประเด็นขอ้มูลข่าวสารของสภากาชาดไทย 
ไดแ้ก่ สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 และสถานีวทิยจุราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz. 

2.   ดา้นการขนส่ง จากบริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นองคก์รหลกัท่ีมีบทบาทดา้น
การขนส่งของสภากาชาดไทย 

3.   ดา้นอาสาสมคัร จากประชาชนทัว่ไปท่ีรับทราบข่าวสารการร้องขอความช่วยเหลือ
ดา้นอาสาสมคัรจากสภากาชาดไทยผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ 

คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย หมายถึง คณะท างานดา้นการจดัการภยั
พิบติัของสภากาชาดไทยระดบันโยบาย แบ่งออกเป็น 7 คณะท างาน ไดแ้ก่ คณะท างานฝ่ายบรรเทา
ทุกข์ คณะท างานฝ่ายการแพทย์ คณะท างานฝ่ายรับบริจาค คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
คณะท างานฝ่ายสนบัสนุนและส่งก าลงับ ารุง คณะท างานดา้นต่างประเทศ และคณะท างานดา้นฟ้ืนฟู
โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกรรมการ และผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละ
ประชานามยัพิทกัษ ์เป็นกรรมการและเลขานุการและประธานคณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกข ์ซ่ึงจดัตั้ง
ข้ึนเพื่อใหก้ารช่วยเหลือภยัพิบติัขนาดใหญ่ท่ีมีความรุนแรงระดบั 4 ไดต้ามขั้นตอนการด าเนินงานท่ี
เป็นมาตรฐาน และมีการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ 

คณะกรรมการบริหารจัดการภัยพบิัติของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ หมายถึง คณะท างาน
ดา้นการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทยระดบัจดัการ จดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนยป์ฏิบติัการในภาวะ
วิกฤต โดยมีผูแ้ทนจากฝ่าย กลุ่มงาน และศูนยต่์างๆของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ผูแ้ทนจากส านกั
สารนิเทศและส่ือสารองค์กร ผูแ้ทนจากส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และผูแ้ทนศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศสภากาชาดไทย  เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ และประชุมร่วมกนัในช่วงภาวะ
วกิฤตทุกวนั เวลา 10.00 น. ณ ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย โดยมีหนา้ท่ี 5 ขอ้ ไดแ้ก่   

1. รับทราบสถานการณ์ภยัพิบติั 
2. รับทราบการร้องขอความช่วยเหลือจากส่วนกลาง ภูมิภาค และหน่วยงานอ่ืน 
3. พิจารณาการใหค้วามช่วยเหลือทั้งปริมาณและล าดบัความส าคญั 
4. แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในขอ้ 1,2,3 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน ปัญหา อุปสรรคต่อผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 
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ปัญหา และอุปสรรค หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัในการส่ือสารของ
สภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต เพื่อน าไปเป็นแนวทางการ
พฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทย ดงัน้ี  

1.  ปัญหาการส่ือสารภายในองค์กรสภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
     1.1    ปัญหาด้านบุคลากร หมายถึง ข้อจ ากัดและอุปสรรคทางการส่ือสารของ

บุคลากรสภากาชาดไทยท่ีใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตไดไ้ม่เตม็ท่ี 
     1.2   ปัญหาดา้นการส่ือสาร หมายถึง การบิดเบือนการส่ือสารในแต่ละระดบั และ

ภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีมากเกินไปของสภากาชาดไทย  
1.3   ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ หมายถึง ปัญหาจากการจดัโครงสร้างขององคก์ร

ของสภากาชาดไทย ท่ีท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารในช่วงวกิฤต 
2.  ปัญหาการส่ือสารภายนอกองค์กรสภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

2.1   ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ปัญหาท่ีพบในการส่ือสารระหว่าง
สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวดั และส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นข้อจ ากัด และอุปสรรคในการ
ประสานงานและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 

2.2   ปัญหาดา้นการขนส่ง หมายถึง ปัญหาท่ีพบในการส่ือสารระหว่างสภากาชาด
ไทย และบริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดั และอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือ      
ผูป้ระสบอุทกภยั ดา้นขนส่งส่ิงของบรรเทาทุกข ์

2.3   ปัญหาดา้นอาสาสมคัร หมายถึง ปัญหาท่ีพบในการส่ือสารระหวา่งสภากาชาด
ไทย และอาสาสมคัร ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดั และอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัดา้น
งานอาสาสมคัร 
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บทที ่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารในภาวะวกิฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ

อุทกภยั” มุ่งเนน้เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัเก่ียวกบับทบาทของสภากาชาดไทย ลกัษณะการ
ส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทยในช่วงวิกฤต รวมทั้งปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆในการส่ือสาร ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางในการวจิยั ดงัน้ี   

2.1  แนวคิดการบริหารจดัการสาธารณภยัของประเทศไทย 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัภาวะวกิฤต 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารในภาวะวกิฤต 
2.4  แนวคิดการบริหารขอ้มูลข่าวสาร 
2.5  แนวคิดการส่ือสารภายในองคก์ร 
2.6  แนวคิดปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสาร 
2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  แนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 
        2.1.1  ความหมาย และประเภทของสาธารณภยั 

สาธารณภยั  หมายถึง อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั ภยัแลง้โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาด
สัตว ์โรคระบาดสัตวน์ ้ า การระบาดของศตัรูพืช ตลอดจนภยัอ่ืนๆอนัมีผลกระทบต่อสาธารณชน  
ไม่วา่เกิดจากธรรมชาติมีผูท้  าใหเ้กิดข้ึนอุบติัเหตุหรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิตร่างกาย
ของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึง
ภยัทางอากาศและการก่อวินาศกรรมดว้ย  (คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 
2552, น.26)  

ตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 (คณะกรรมการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.29)  ก าหนดขอบเขตของสาธารณภยัไวด้งัน้ี 

1.   ดา้นสาธารณภยั ประกอบดว้ย 14 ประเภท ไดแ้ก่ อุทกภยัและดินโคลนถล่ม ภยัจาก
พายุหมุนเขตร้อน ภยัจากอคัคีภยั ภยัจากสารเคมีและวตัถุอนัตราย ภยัจากการคมนาคมและขนส่ง   
ภยัแลง้ ภยัจากอากาศหนาว ภยัจากไฟป่าและหมอกควนั ภยัจากแผน่ดินไหวและอาคารถล่ม ภยัจาก
คล่ืนสึนามิ ภยัจากโรคระบาดในมนุษย  ์ ภยัจากโรค แมลง สัตว ์ศตัรูพืชระบาด ภยัจากโรคระบาด
สัตวแ์ละสัตวน์ ้า และภยัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2.   ดา้นความมัน่คง  ประกอบดว้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ ภยัจากการก่อวินาศกรรม ภยัจาก
ทุ่นระเบิดกบัระเบิด ภยัทางอากาศ และภยัจากการชุมนุมประทว้งและก่อการจลาจล 

จะเห็นไดว้า่จากสภาวะแวดลอ้มและสถานกาณ์ท่ีเปล่ียนไป ท าให้สาธารณภยัประเภท
ต่างๆ มีแนวโน้มท่ีจะทวีความถ่ีของการเกิดมากข้ึน และมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน  ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยได้มีการพฒันาความก้าวหน้าและความเจริญในทุกๆดา้น ซ่ึงส่งผลให้สาธารณภยัท่ี
เกิดข้ึนมีความหลากหลายและซับซ้อนมากข้ึนเช่นกนั   ดงันั้น การบริหารและจดัการสาธารณภยั   
จึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่และจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนงานต่างๆดว้ย 

2.1.2  พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
ในแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 (คณะกรรมการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.21) รัฐบาลตะหนกัถึงความส าคญัของการบริหาร
จดัการสาธารณภยั  จึงไดต้ราพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ข้ึน  เพื่อให้
เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจดัการสาธารณภยัในปัจจุบนั และมีผลใช้บงัคับตั้งแต่วนัท่ี 6 
พฤศจิกายน 2550 เป็นตน้มา โดยยกเลิกพระราชบญัญติัป้องกันภยัฝ่ายพลเรือ พ.ศ. 2522  ทั้งน้ี 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบญัญติัการปรับปรุง กระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดต้ั้งกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้มีภารกิจหลกัในการ
ด าเนินการป้องกนั บรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภยัและอุบติัภยั 

สาระส าคญัของพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
1.  ขอบเขตการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมสาธารณภัย         

ทุกประเภท โดยใหมี้การก าหนดค านิยามของสาธารณภยั ภยัดา้นความมัน่คง ไวอ้ยา่งชดัเจน 
2.  การก าหนดนโยบายในการจดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ  

ด าเนินการโดยคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ซ่ึงมีกรรมการทั้งหมด 23 คน 
โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

3.  ก าหนดให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศ 

4.  แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ก าหนดให้มีการจดัท าแผน 3 ระดบั คือ 
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 
และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร 

5.  ก าหนดบุคคลผูมี้อ านาจหนา้ท่ีในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ไวอ้ย่างเป็นเอกภาพ ชดัเจนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน การ
บริหารจดัการสาธารณภยัของประเทศไทยในปัจจุบนั  

พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ไดก้  าหนดกรอบการบริหาร
จดัการสาธารณภยัไวอ้ย่างชัดเจน ทั้งด้านประเภทภยั แนวนโยบาย และการปฏิบติัการ  รวมทั้ง
ก าหนดกรอบการประสานการปฏิบติั ซ่ึงสามารถจดัท าเป็นแนวทางการบริหารจดัการสาธารณภยั
ของประเทศไดต้ามภาพท่ี  2.1  ดงัน้ี      
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(สภากาชาดไทย) 

   
        
 
ภาพที ่2.1  การบริหารจดัการสาธารณภยัของประเทศไทย 
 
ทีม่า:  คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (2552, น.23) 
 
จากภาพการบริหารจดัการสาธารณภยัของประเทศไทยขา้งตน้ อธิบายไดด้งัน้ี 

1.   นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
(กปภ.ช) และในกรณีท่ีเกิดสาธารณภยัร้ายแรงอย่างยิ่ง มีอ านาจสั่งการผูบ้ญัชาการผูอ้  านวยการ
หน่วนงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ด าเนินการเพื่อการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภยั 

2. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  (กปภ.ช. )  ซ่ึ ง มี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  เป็นผู ้
ก  าหนดนโยบายในการจดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ บูรณาการพฒันา
ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัร่วมกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการจดัท าแผนการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเป็น
กรรมการและเลขานุการ กปภ.ช. 

3.   คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ เป็นผูรั้บผิดชอบนโยบายด้าน
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อุบติัภยัและการปลูกจิตส านึกเร่ืองความปลอดภยั  โดยมีอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เป็นกรรมการและเลขานุการ กปอ. 

4.   การบญัชาการ การสั่งการ และการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทา  
สาธารณภยัในระดับประเทศ ระดับจงัหวดั/กรุงเทพมหานคร และระดับทอ้งถ่ิน เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด  

2.1.3  กรอบยทุธศาสตร์การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 (คณะกรรมการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.35) ก าหนดกรอบยทุธศาสตร์เพื่อการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัและการบริหารจดัการสาธารณภยั ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภยั  ระหวา่งเกิดภยั  และ
หลงัเกิดภยั  ท่ีจะตอ้งพิจารณาในลกัษณะพลวตัร และมีความเช่ือมโยงกนัตามวฏัจกัรการบริหาร
จดัการสาธารณภยั ตามภาพท่ี 2.2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  วฎัจกัรการบริหารจดัการสาธารณภยั (Disaster Management Cycle) 
 
ทีม่า:  ASEAN Disaster Risk Management Course; United Nations Office for the Coordination of  
Humanitarian Affairs (UNOCHA) (คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ,  
2552, น.31)   
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กรอบยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  และการบริหารจดัการสาธารณภยั  
ประกอบดว้ย  

ยุทธศาสตร์ที ่1  การป้องกนัและลดผลกระทบ 
มีวตัถุประสงค์เพื่อปรับระบบการบริหารจดัการสาธารณภยั  ให้มีขีดความสามารถใน

การเตรียมการเผชิญสาธารณภยัต่างๆไวล่้วงหนา้ก่อนเกิดภยั  เป็นการลดความรุนแรง  และลดความ
สูญเสียจากสาธารณภยัท่ีมีต่อประชาชนใหพ้ื้นท่ีเส่ียงใหมี้นอ้ยท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การเตรียมความพร้อม  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างระบบการเตรียมความพร้อม และแนวทางปฏิบติัในการรับมือ

กบัสาธารณภยัท่ีจะเกิดข้ึน และเพื่อลดภาระในการใหค้วามช่วยเหลือของภาครัฐเม่ือเกิดสาธารณภยั 
ยุทธศาสตร์ที ่3  การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมการท่ีจ าเป็นให้สามารถเผชิญและจดัการสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพื่อให้การปฏิบติัการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ  
ชดัเจน ไม่สับสน  และลดความสูญเสียจากสาธารณภยัใหมี้นอ้ยสุด 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การจัดการหลงัเกดิภัย  
มีว ัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้ นต้นแก่ผู ้ประสบภัยโดยเร็ว ต่อเน่ือง และมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั และเพื่อฟ้ืนฟูบูรณะพื้นท่ีประสบภยั
ใหก้ลบัสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

ตามกรอบยุทธศาสตร์การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภายใตแ้นวคิดการบริหาร
จดัการสาธารณภยัของประเทศไทย  เป็นกรอบใหญ่ของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ   ซ่ึงในแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ไดก้ าหนดให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และองค์กร  
สาธารณกุศล เข้ามามีบทบาทหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ปี พ.ศ. 2550 รวมทั้งส้ิน 28 องคก์ร ซ่ึงสภากาชาด
ไทยเป็นหน่ึงในองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  โดยก าหนดให้
สภากาชาดไทยเป็นหน่วยสนบัสนุน   มีบทบาทหนา้ท่ี 4 ประการ ดงัน้ี (คณะกรรมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.97) 

1.   จดัหา และเตรียมโลหิต ยา เวชภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองอุปโภค
บริโภค  เพื่อใชใ้นการบรรเทาทุกข ์การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั  
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2.   ฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหล่ากาชาดจงัหวดั และ
ประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับภยัพิบติั การปฐมพยาบาล และให้ความรู้เก่ียวกบัการสาธารณสุข 
เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นไดเ้ม่ือประสบภยั 

3.   ให้การบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภัยขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุด้วยบริการทาง
การแพทย ์   ทั้งการรักษาพยาบาลและป้องกนัโรค   และสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภคบริโภค   ตลอดจน
อุปกรณ์และบริการอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นของผูป้ระสบภยั 

4.   ติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศหรือสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหวา่งประเทศโดยความเห็นชอบของ
รัฐบาล   

2.1.4  ปฏิทินสาธารณภยัประจ าปี 
สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย แบ่งเป็นสาธารณภยัท่ีเกิดจากธรรมชาติ ทั้งใน

ฤดูกาลและนอกฤดูกาล  สาธารณภยัท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์และสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนใน
เทศกาลต่างๆ ซ่ึงจะมีห้วงเวลาในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้ล่วงหน้า        
ตามปฏิทินสาธารณภยัประจ าปี ภาพท่ี 2.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3  ปฏิทินสาธารณภยัประจ าปี   
 
ทีม่า:  คู่มือปฏิบติังานประจ าปี พ.ศ. 2552 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (2552, น.25)   
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2.1.5  ความรุนแรงของสาธารณภยั 
การก าหนดระดบัความรุนแรงของสาธารณภยัแบ่งเป็น 4 ระดบั  โดยมีผูรั้บผิดชอบตาม

ระดบัความรุนแรงของสาธารณภยัและระดบัการจดัการ ตามตารางท่ี 2.1 ดงัน้ี   
 

ตารางที ่2.1  ระดบัความรุนแรงของสาธารณภยัและระดบัการจดัการ  
 

ระดับ ความรุนแรง การจัดการ 
1 สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนทัว่ไปหรือ

มีขนาดเล็ก 
ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการอ าเภอ และ/
หรือผูช่้วยผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานคร 
สามารถควบคุมสถานการณ์และจดัการระงบั
ภยัไดโ้ดยล าพงั 

2 สาธารณภยัขนาดกลาง ผูอ้  านวยการในระดบั 1 ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได ้ผูอ้  านวยการจงัหวดัและ/หรือ
ผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานครเขา้ควบคุม
สถานการณ์ 

3 สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมี
ผลกระทบรุนแรงกวา้งขวาง 
หรือสาธารณภยัท่ีจ าเป็นตอ้ง
อาศยัผูเ้ช่ียวชาญหรืออุปกรณ์
พิเศษ 

ผูอ้  านวยการในระดบั 2 ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได ้ผูอ้  านวยกลางและ/หรือผู ้
บญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ เขา้ควบคุมสถานการณ์ 

4 สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมี
ผลกระทบร้ายแรงอยา่งยิง่ 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุมสถานการณ์ 

 
ทีม่า:  คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (2552, น.30)   
 

2.1.6  การบริหารจดัการภยัจากอุทกภยั 
อุทกภยั เป็นปัญหาดา้นสาธารณภยัท่ีส าคญัของประเทศไทยเสมอมา โดยทัว่ไปฤดูฝน

ในประเทศไทยจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกนัยายนของทุกปี ในช่วงน้ีหลายพื้นท่ีจะมีฝนตกชุก
และตกติดต่อกนัเป็นเวลานาน จนเกิดน ้าไหลบ่ามาตามผิวดินมากกวา่ปกติ น ้ าปริมาณมากท่ีไหลบ่า
เขา้ท่วมพื้นท่ีต่างๆ ท าความเสียหายแก่พื้นท่ีท าการเกษตร รวมทั้งชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน   
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ตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 (คณะกรรมการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.112) อุทกภยั หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีน ้ าท่วม
พื้นดินสูงกว่าระดบัปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจากมีปริมาณน ้ าฝนมากจนท าให้มีปริมาณน ้ าส่วนเกินมาเติม
ปริมาณน ้ าผิวดินท่ีมีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถการระบายน ้ าของแม่น ้ า ล าคลอง 
และมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย ์โดยการปิดกั้นการไหลของน ้ าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนา
และไม่เจตนา จนเป็นอนัตรายต่อชีวิตทรัพยสิ์นของประชาชน และส่ิงแวดล้อม  สามารถจ าแนก
ตามลกัษณะการเกิดได ้ดงัน้ี 

1. น ้ าท่วมขงั/น ้ าลน้ตล่ิง (Inundation/Over bank flow) เป็นสภาวะน ้ าท่วมหรือสภาวะ  
น ้ าลน้ตล่ิงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากระบบระบายน ้ าไม่มีประสิทธิภาพ มีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป อนัเป็น
ผลจากการเกิดฝนตกหนกั ณ บริเวณนั้นๆติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวนั มกัเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุ่ม
ริมแม่น ้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ น ้ าท่วมขงัส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณทา้ยน ้ าและแผเ่ป็นบริเวณ
กวา้งเน่ืองจากไม่สามารถระบายน ้าไดท้นั 

2. น ้ าท่วมฉับพลนั (Flash Flood) เป็นภาวะน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนัในพื้นท่ี 
เน่ืองจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นท่ีซ่ึงมีความชันมาก และมีคุณสมบติัในการกกัเก็บน ้ าหรือตา้น   
น ้ านอ้ย หรืออาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น เข่ือนหรืออ่างเก็บน ้ าพงัทลาย น ้ าท่วมฉบัพลนั มกัเกิดข้ึน
หลงัจากฝนตกหนัก และมกัเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา ซ่ึงอาจจะไม่มีฝนตกหนกัใน
บริเวณนั้นมาก่อนเลย  แต่มีฝนตกหนกัมากบริเวณตน้น ้าท่ีอยูห่่างออกไป  การเกิดน ้ าท่วมฉบัพลนัมี
ความรุนแรงและเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วมาก โอกาสท่ีจะป้องกนัและหลบหนีจึงมีนอ้ย 

ทั้งน้ี  การบริหารจดัการอุทกภยัของประเทศไทย  กรมป้องกบัและบรรเทาสาธารณภยั 
ไดจ้ดัท าแผนแม่บทการป้องกนัและให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากอุทกภยั วาตภยั และโคลน
ถล่ม ถือวา่เป็นกรอบและทิศทางการบริหารจดัการและประสานการปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาและ
ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ  ไดก้  าหนดขั้นตอนการปฏิบติัของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทา  
สาธารณภยัแห่งชาติ กองอ านวยการป้องกยัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพื้นท่ี และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภยั ดงัน้ี (คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.112-116) 

1.  ก่อนเกดิภัย  ประกอบดว้ย 
1.1  การป้องกนัและลดผลกระทบ  มีแนวทางดงัน้ี 

1.1.1   ประเมินความเส่ียงภัยจากอุทกภัย โดยการประเมินภัยและความ
ล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดอุทกภยั รวมทั้งศึกษาวิธีลดผลกระทบเพื่อ
น าไปก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการภยัจากอุทกภยั 
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1.1.2   ตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภยั รวมทั้งขอ้มูลพื้นท่ีปลอดภยั
เพื่อรองรับการอพยพใหเ้ป็นปัจจุบนั  

1.1.3   จดัท าแผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในเร่ือง
มาตราส่วนและรายละเอียดของแผนท่ี 

1.1.4   เตรียมการด้านโครงสร้าง โดยการส ารวจและก่อสร้างหรือปรับปรุง
แหล่งน ้าหรือเส้นทาง เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยัในพื้นท่ีรับผดิชอบ 

1.1.5   จดัท าฐานขอ้มูลก าลงัเจา้หน้าท่ี อาสาสมคัร เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์การกูชี้พกูภ้ยั  เพื่อใหพ้ร้อมเรียกใชง้านไดท้นัทีเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

1.1.6   พฒันาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอุทกภัย ให้มีความ
เช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงาน  

1.1.7   เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นกัศึกษา 
และเยาวชน เก่ียวกบัการป้องกนัและการปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัจากอุทกภยั 

1.1.8   จดัท าสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดอุทกภยัคร้ังส าคญั เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจดัการในอนาคต 

1.2  การเตรียมความพร้อม  มีแนวทาง ดงัน้ี 
1.2.1  จัดตั้ งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้า ท่ี  เ ช่น 

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมคัรแจง้เตือนภยั อาสาสมครกูชี้พกูภ้ยั 
1.2.2   ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเน้นการจดัการความเส่ียงจากภยัพิบติัโดยอาศยั

ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 
1.2.3   จดัท าบญัชีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นอุทกภยั หรือเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
1.2.4   จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยัแบบบูรณาการใน        

ทุกระดับ ทั้งระดับชาติ/จงัหวดั/อ าเภอ/ท้องถ่ิน  ให้สอดคล้องกบัแผนการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภยัแห่งชาติ และแผนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2.5   พฒันาระบบการพยากรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์เตือนภยัในพื้นท่ีเส่ียงภยั 
พร้อมทั้งจดัเจา้หนา้ท่ีเฝ้าระวงัเพื่อการเตือนภยัจากอุทกภยั 

1.2.6   ส ารองปัจจยัส่ีท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมเพื่อรองรับการอพยพและให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดท้นัทีเม่ือเกิดภยั 

1.2.7   เตรียมความพร้อมและส ารองพลงังาน 
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1.2.8   จดัเตรียมระบบส่ือสารหลกั ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารส ารอง            
ท่ีจ  าเป็น พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ส่ือสาร ใหเ้พียงพอและใชง้านไดต้ลอดเวลา 

1.2.9  จดัเตรียมสถานท่ีเพื่อรองรับผูป้ระสบภยัพร้อมส่ิงสาธารณูปโภคจ าเป็น  
1.2.10  ฝึกซอ้มแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยั 

2.  ขณะเกดิภัย   
การบริหารจดัการในภาวะฉุกเฉิน  มีแนวทางดงัน้ี 
2.1   เม่ือไดรั้บขอ้มูลการเกิดอุทกภยั  ให้จดัตั้งศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาอุทกภยั  ตามระดบัความรุนแรง 
2.2   กรณีจ าเป็นตอ้งรับบริจาคความช่วยเหลือดา้นต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์

อ  านวยการเฉพาะกิจฯ จดัตั้งศูนยรั์บบริจาคและประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดสถานท่ี
เก็บรักษาส่ิงของและเงินบริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพื่อให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่
ผูป้ระสบภยัอยา่งเสมอภาค และทนัเหตุการณ์ 

2.3   กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ศูนยอ์  านวยการ
เฉพาะกิจฯ ประสานไปยงักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพื่อแจง้กระทรวงการต่างประเทศ     
ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4   ด าเนินการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลในกรณีมีผูเ้สียชีวติ 
3.  หลงัเกดิภัย   

การจดัการหลงัเกิดภยั  มีแนวทางดงัน้ี 
3.1   ใหศู้นยอ์  านวยการเฉพาะกิจฯ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการประเมินความ

เสียหายและความตอ้งการเบ้ืองตน้ โดยจดัท าบญัชีรายช่ือผูป้ระสบภยัและทรัพยสิ์นท่ีเสียหายไวเ้ป็น
หลกัฐาน  พร้อมทั้งออกหนงัสือรับรองใหผู้ป้ระสบภยัไวเ้ป็นหลกัฐานในการรับการสงเคราะห์และ
ฟ้ืนฟู 

3.2   จดัหาท่ีพกัอาศยัชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัด้านสุขภาพ
อนามยั สภาพจิตใจ  

3.3   การจดัการศพผูเ้สียชีวติ   
3.4   ป้องกนั เฝ้าระวงั และควบคุมโรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
3.5   ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต และฟ้ืนฟูอาชีพของผูป้ระสบภยั ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ      

ใหส้ามารถด ารงชีวติและประกอบอาชีพไดอ้ยา่งปกติ  
3.6   ฟ้ืนฟูและจดัการระบบส่ิงแวดลอ้มชุมชน ทั้งระบบบ าบดัน ้ าเสีย สถานท่ีก าจดั

ขยะมูลฝอย และบ่อน ้าบาดาลท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั ใหใ้ชก้ารไดด้งัเดิม  
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3.7   ฟ้ืนฟูโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ งส่ิงสาธารณประโยชน์อ่ืนๆท่ีได้รับความ
เสียหายให้กลบัสู่สภาพเดิม เช่น สถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานท่ีท่องเท่ียว และส่ิงแวดล้อมท่ี
ไดรั้บความเสียหาย  รวมทั้งแกไ้ขปัญหาภาวะมลพิษต่างๆ 

3.8   ให้ศูนย์อ  านวยการเฉพาะกิจฯ  ในเขตพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะ
ความเสียหายในเบ้ืองตน้โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีก่อน กรณีท่ี
เกินขีดความสามารถ ให้พิจารณาช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

3.9   จดัให้มีการศึกษาผลกระทบจากอุทกภยัท่ีมีต่อชีวิต ทรัพยสิ์นของประชาชน 
เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการภยัจากอุทกภยัในอนาคต   

จะเห็นไดว้่า ในแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ได้
ก าหนดรูปแบบการปฏิบติัการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัระดบั
จงัหวดัและในกรุงเทพมหานคร กรณีเกิดสาธารณภยัร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรงระดบั 4)  ซ่ึง
สภากาชาดไทย  มีบทบาทหนา้ท่ีเป็นหน่วยสนบัสนุนในการป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั  ทั้งระดบั
จงัหวดัและในกรุงเทพมหานคร  ตามภาพท่ี 2.4 และ 2.5 

 
 

 . 

 
          

                                                  *** 
                                           
 
 
 
 
. 
 
 

ภาพที่ 2.4  การปฏิบติัการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัระดบั
จงัหวดั 
 

ทีม่า:  คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (2552, น.117) 
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                                   *** 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.5  การปฏิบติัการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาอุทกภยัใน
กรุงเทพมหานคร  
 

ทีม่า:  คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (2552, น.118) 
 

การศึกษาแนวคิดการบริหารจดัการสาธารณภยัของประเทศไทย   จะท าให้ทราบถึง 
ขอบเขตการบริหารจดัการสาธารณภยั  ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการป้องกนัและบรรเทา    
สาธารณภยัของประเทศไทย  เพื่อเช่ือมโยงกบับทบาทหน้าท่ีของสภากาชาดไทย ในการบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบภยัในช่วงเกิดวิกฤตการณ์อุทกภยัปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงจดัวา่เป็นสาธารณภยัร้ายแรงอยา่ง
ยิง่ (ความรุนแรงระดบั 4) รวมทั้งน าแนวคิดน้ีมาวิเคราะห์วา่องคก์รสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็น 1 ใน 28 
องคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไดป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2553-2557 อยา่งไร 

 
 
 

DPU



33 
 

2.2  แนวคิดเกีย่วกบัภาวะวกิฤต (Crisis)  
2.2.1  ความหมายของภาวะวกิฤต 

นกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชนหลายท่านให้นิยามของภาวะวิกฤต หรือเหตุวิกฤต หรือ
วกิฤตการณ์ ไวด้งัต่อไปน้ี 

ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ เหมาะสมสกุล, 2547, น.5) อธิบายความหมายไว้
วา่  วกิฤตการณ์ ตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ Crisis ในภาษาไทยอาจใชค้  าอ่ืนๆ ในความหมายเดียวกนั 
เช่น เหตุวิกฤต ภาวะวิกฤต หรือภาวะไม่ปกติ  ทั้งน้ี ตามความหมายท่ีส านกัสารนิเทศ กระทรวง  
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกาให้ค  าจ  ากดัความไวห้มายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทนัทีทนัใด โดยมาก
มกัเกิดข้ึนโดยไม่คาดฝันและตอ้งการการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว เหตุวิกฤตรบกวนชีวิตท่ีด าเนินอยู่
ตามปกติ และท าให้เกิดความรู้สึกไม่แน่นอน และความตึงเครียด เหตุวิกฤตอาจเป็นเหตุการณ์
ธรรมชาติ หรืออาจเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากฝีมือมนุษย ์ 

ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.11)  ภาวะวิกฤต หมายถึง 
เหตุการณ์ไม่ปกติท่ีเกิดข้ึนอาจจะคร้ังเดียว วนัเดียว หรือหลายคร้ัง และหรือกินเวลานานหลายวนั
ติดต่อกนัท่ีท าใหเ้กิดผลเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนจ านวนมาก รวมถึงก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ศรัทธาท่ีสาธารณชนมีต่อรัฐบาล บุคคลในรัฐบาล และ
ประเทศชาติโดยส่วนรวมดว้ย   

Karl A. Slaikue (อา้งถึงใน คนัธรัตน์ มณีโชติ, 2551, น.7) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ภาวะ
วกิฤต หมายถึง สถานการณ์นั้นก าลงัอยูใ่นภาวะวกิฤตหรือไม่ โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างปัจจุบนัทนัด่วน กล่าวคือ เหตุการณ์ต่างๆจะด าเนินไป
เร่ือยๆ นบัเป็นปีๆ ซ่ึงเกินเวลา แต่ภาวะวกิฤตจะเกิดข้ึนอยา่งทนัใด 

2.   เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดมาก่อน แมว้า่จะมีบางคนท่ีเตรียมการ ส าหรับ
เหตุการณ์ในภาวะวิกฤตไวบ้า้ง  แต่คนส่วนใหญ่ก็มกัคิดเขา้ขา้งตนเองวา่น่าจะเกิดข้ึนกบั   คนอ่ืน
มากกวา่ 

3.   มีคุณลกัษณะของความวกิฤต ซ่ึงมีผลกระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจ  เช่น หวาดกลวั 
หรือต่ืนตระหนกกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

4.   มีผลกระทบต่อสาธารณชน เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนเป็นจ านวนมาก 
ทั้งญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขหรือด าเนินการต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบอย่างทนัท่วงที
ก่อให้เกิดอนัตรายและกระทบต่อสถานภาพ เม่ือเกิดภาวะวิกฤตข้ึน จะส่งผลโดยตรงต่อครอบครัว
ของผูเ้สียหายสูงข้ึนหรือต ่าลงได ้
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2.2.2  ลกัษณะของภาวะวกิฤต 
Wiener and Kahn (อา้งถึงใน Robinson, 1968, PP.510-511 อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ 

เหมาะสมสกุล, 2547, น.6) ไดท้  าการศึกษาและประมวลลกัษณะของวิกฤตการณ์วา่มีลกัษณะทัว่ไป 
12 มิติ  ดงัน้ี 

1.   วกิฤตการณ์ คือ ช่วงหวัเล้ียวหวัต่อของเหตุการณ์ หรือการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
2.   วกิฤตการณ์เป็นสถานการณ์ซ่ึงบุคคลผูมี้ส่วนร่วมมีความตอ้งการในระดบัสูงท่ีจะให้

เกิดการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
3.  วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ท่ีจะคุกคามต่อเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 
4.   วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยก่อให้เกิดผลบางอย่างท่ีจะก าหนดอนาคต

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
5.   วกิฤตการณ์เป็นศูนยก์ลางของเหตุการณ์ ซ่ึงมีผลต่อการก าหนดสถานการณ์ใหม่ 
6.   วิกฤตการณ์น าไปสู่ความไม่แน่นอนใจในการควบคุมสถานการณ์ และในการสร้าง

ทางเลือกต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.  วิกฤตการณ์จะเป็นสถานการณ์ท่ีลดความสามารถขององค์กรในการควบคุม

เหตุการณ์และผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 
8.   วิกฤตการณ์ท าให้เกิดสภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงมกัสร้างความฉุกละหุกและความวิตกกงัวล

ใหก้บัผูมี้ส่วนร่วม 
9.  วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ท่ีผู ้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์รู้สึกขาดสารสนเทศ 

(information) อยา่งผดิปกติ 
10.  วกิฤตการณ์เป็นเหตุการณ์ท่ีเพิ่มความกดดนัทางดา้นเวลาแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
11.  วิกฤตการณ์ถูกก าหนดโดยความเปล่ียนแปลงของความสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้ส่วน

ร่วม 
12.  วิกฤตการณ์เป็นเหตุการณ์ท่ีสร้างความตึงเครียดระหวา่งผูมี้ส่วนร่วมโดยเฉพาะใน

ดา้นวกิฤตการณ์ทางการเมือง ซ่ึงเป็นวกิฤตการณ์ระหวา่งชนชาติ 
นอกจากน้ี ในทางกระบวนการศึกษาทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา Miller and Iscoe 

(อา้งถึงใน Robinson, 1968, P.511 อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล, 2547, น.7) ไดร้ะบุลกัษณะ
ของวกิฤตการณ์วา่ 

1.   วกิฤตการณ์นั้นมีลกัษณะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงมากกวา่จะเกิดข้ึนแบบ
เร้ือรัง แต่อยา่งไรก็ตามเป็นการยากท่ีจะก าหนดวา่วกิฤตการณ์แต่ละคร้ังจะกินเวลานานเท่าใด 
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2.   วกิฤตการณ์จะมีผลท าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ี “ไม่พึงปรารถนา" 
3.   วกิฤตการณ์คุกคามเป้าหมายของบุคคลหรือกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.   วกิฤตการณ์มีลกัษณะเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งเทียบเคียงกบัส่ิงอ่ืน วิกฤตการณ์ส าหรับบุคคล

กลุ่มหน่ึง หรือผูมี้ส่วนร่วมคนใดคนหน่ึงอาจไม่ใช่วกิฤตการณ์ส าหรับผูอ่ื้น 
5.   วกิฤตการณ์เป็นสาเหตุของความตึงเครียด ซ่ึงมีทั้งร่างกายและจิตใจ 
Hermann (อา้งถึงใน วนิดา ติรภาส, 2524, น.15-น.16) ให้นิยามตามลกัษณะของ

เหตุการณ์ท่ีเกิดอยา่งไม่พึงประสงคอ์อกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 
1.   สร้างความประหลาดใจ (Surprise) เหตุการณ์ต่างๆท่ีไม่วา่จะเป็นภยัธรรมชาติ  เช่น 

น ้าท่วม แผน่ดินไหว หรือไฟป่า ลว้นแลว้แต่เป็นเหตุการณ์ภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยท่ีเรารู้ตวัอยู่
ก่อนหนา้น้ีแลว้ นอกจากวา่เหตุการณ์เหล่านั้นจะมีความรุนแรงเกิดกวา่ระดบัท่ีเราคาดคิดไว ้

2.   สร้างความต่ืนกลวั (Threat) ทุกเหตุการณ์วิกฤติจะสร้างความต่ืนกลวัให้กบัผูค้น
มากกวา่ปัญหาปกติ 

3.  ใช้ความรวดเร็วในการแก้ไขสถานการณ์ จากอาการต่ืนตกใจของผู ้คนท่ีมีต่อ
เหตุการณ์วิกฤตท าให้การด าเนินการรับมือตอ้งเป็นไปอย่างรวดเร็วดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี จะตอ้งให้
เกิดผลเสียนอ้ยท่ีสุดเพื่อให้เกิดภาวะวิกฤตคล่ีคลายตลอดจนกระทัง่เกิดผลเชิงบวก บางกรณีหากมี
การแกไ้ขล่าชา้ ไม่ทนัต่อเหตุการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นอาจจะยิง่ลุกลามได ้พจน์ ใจชาญสุขกิจ  

2.2.3  ประเภทของภาวะวกิฤต 
ตามสากลนิยมมกัแบ่งวิกฤตการณ์ตามแหล่งท่ีมาของวิกฤตการณ์ และความรุนแรงท่ี

เกิดข้ึนทางกายภาพตามตารางท่ี 2.2  ในคู่มือการปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤต จดัท าโดย
กรมประชาสัมพนัธ์   
 
ตารางที ่2.2  แสดงประเภทของภาวะวกิฤต 
 

ความรุนแรง มคีวามรุนแรงทางกายภาพ ไม่รุนแรงในทางกายภาพ 
แหล่งท่ีมาของเหตุวิกฤต ภยัพิบติัส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความ

เสียหายอยา่งรุนแรง มีการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสิ์นอยา่งมากมาย
ในทนัที 
 

เกิดความวุน่วาย สบัสน และ
เปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนั แต่
ความเสียหายยงัมิไดเ้กิดข้ึน
ในทนัที 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

ความรุนแรง มคีวามรุนแรงทางกายภาพ ไม่รุนแรงในทางกายภาพ 
1. เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ แผน่ดินไหว ไฟป่า พายเุฮอริเคน น ้าท่วม โรคระบาด 
2. เกิดจากน ้ามือมนุษยโ์ดย
เจตนา 

ก่อการร้ายสากล  การใชอ้าวธุท่ีมี
อ  านาจท าลายท าลายลา้งสูง เช่น 
อาวธุก่อการร้ายสากล  การใชอ้าวธุ
ท่ีมีอ  านาจท าลายท าลายลา้งสูง เช่น 
อาวธุนิวเคลียร์ อาวธุเคมี และอาวธุ
ชีวภาพ สินคา้ปนเป้ือนสารพิษท่ี
ท าใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวิต  การ
จลาจลท่ีใชอ้าวธุและความรุนแรง 
และสงคราม 

การขู่วางระเบิดหรือขู่ปนเป้ือน
ในสินคา้  ข่าวลือ  การขู่วาง
ระเบิดหรือขู่ปนเป้ือนในสินคา้  
ข่าวลือ 
การแพร่กระจายข่าวสารท่ีท าให้
เกิดความวุน่วายสบัสนทาง
สงัคม เศรษฐกิจ   และ
วฒันธรรมอยา่งรุนแรง 

3. เกิดจากน ้ ามือมนุษย์โดยไม่
เจตนา 

 

อุบัติเหตุโรงงานระเบิด  ไฟไหม ้  
การร่ัวไหลของสารเคมีอันตราย   
และอุบติัเหตุร้ายแรงอ่ืนๆ 

ปัญหาในกระบวนการผลิตหรือ
ในตัวสินค้าท่ีผลเสียหายก าลัง
จ ะ เ กิ ด ต า มม า แ ต่ มิ ไ ด้ เ กิ ด
ในทนัที และความลม้เหลวของ
การประกอบธุรกิจ 

 
ทีม่า:  คู่มือการปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤต จดัท าโดยกรมประชาสัมพนัธ์ (อา้งถึงใน  
คนัธรัตน์ มณีโชติ, 2551, น.9) 
 

Ian I. Mitroff, Murat C. Alpaslan (2004, P.70) กล่าววา่องคก์รทั้งหลายมีโอกาสเผชิญ
กบัวิกฤตการณ์หลากหลายประเภท แต่ผลการวิจยัของ Harvard Business School สามารถจ าแนก
วกิฤตการณ์ไดเ้ป็น 7 ประเภทดว้ยกนั ตามภาพท่ี 2.6  ซ่ึงการผนวกวกิฤตอยา่งนอ้ย 1 อยา่งจากแต่ละ
ประเภทจะช่วยให้องคก์รสามารถสร้างแฟ้มรวบรวมวิกฤต (Crisis portfolio) พร้อมทั้งเร่ิมพิจารณา
จุดอ่อนท่ีอาจจะไม่คาดคิดได ้
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ภาพที ่2.6  วงลอ้วกิฤต (Wheel of Crisis) 
 
ทีม่า:  ปฏิบติัการฝ่าวกิฤต A Crisis Survival Guide (อา้งถึงใน Ian I. Mitroff, Murat C. Alpaslan,  
2004, P.70)   
 
ตามแนวคิดของ Ulmer, Sellnow and Seeger (อา้งถึงใน วนิดา  ติรภาส, 2552, น.17) สามารถแบ่ง
ประเภทของวกิฤตออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี    

1.  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งตั้งใจ 
1.1   การก่อการร้าย (Terrorism) 
1.2   การขดัขวางการท างาน (Sabotage) ส่วนใหญ่เป็นวธีิเพื่อระบายความแคน้ 
1.3   ความรุนแรงในท่ีท างาน (Workplace Violence) 
1.4   ความสัมพนัธ์ไม่ดีกบัลูกจา้ง (Poor Employee Relationship) 
1.5   ความเป็นเจา้ของปัจจยัวตัถุดิบโดยฝ่ายตรงขา้ม (Hostile Takeover) 
1.6  การเป็นผูน้ าท่ีไร้ศีลธรรม (Unethical Leadership) 
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2.  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่ตั้งใจ 
2.1   ภยัธรรมชาติ (Natural Disaster) 
2.2   การแพร่ระบาดของโรค (Disease Outbreak) 
2.3  ความขัดข้องทางด้านเทคนิคท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ (Unforeseeable 

Technical Interaction) 
2.4   ผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากความผดิพลาด (Product Failure) 
2.5   ความลม้เหลวทางเศรษฐกิจ (Downturn in Economy) 

ธนวดี บุญลือ (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล, 2547, น.7)  กล่าวโดยสรุปภาพรวม
ของวกิฤตการณ์วา่  สามารถแบ่งประเภทของวกิฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัต่างๆ 3 ประการคือ 

1.  ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความไม่เขา้ใจ ขอ้มูลไม่เพียงพอ หน่วยงานไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการของพนกังานภายในและไม่ช้ีแจงใหท้ราบ 

2.   ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาวะสังคม สภาวะเศรษฐกิจ เกิดแรงกดดนัต่างๆ  
3.   ปัจจยัในธรรมชาติ ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ ภยัธรรมชาติ 

2.2.4  องคป์ระกอบของภาวะวกิฤต 
Karl A.Slaikue (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.15-น.16) อธิบายถึงสถานการณ์

ท่ีก าลงัอยูใ่นภาวะวกิฤตมกัมีองคป์ระกอบดงัน้ี  
1.   เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดอย่างปัจจุบนัทนัด่วน กล่าวคือ ในขณะท่ีเหตุการณ์ต่างๆได้

ด าเนินไปเร่ือยๆ แต่ภาวะวกิฤตจะเกิดข้ึนอยา่งทนัทีทนัใด 
2.   เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดมาก่อนแมว้่าจะมีบางคนท่ีมีการเตรียมการ

ส าหรับเหตุการณ์ภาวะวกิฤต  แต่คนส่วนใหญ่มกัคิดเขา้ขา้งตนเองวา่จะเกิดกบัคนอ่ืนมากกวา่ 
3.   เป็นสถานการณ์ท่ีมีคุณลกัษณะของความฉุกเฉิน มีผลกระทบกระเทือนทั้งร่างกาย

และจิตใจ  จ  าเป็นตอ้งมีการปฏิบติัการอยา่งฉบัพลนัทนัที  โดยมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
4.   เป็นสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณชน  เน่ืองจากเหตุการณ์ตอ้งเก่ียวขอ้งกบั   

คนหมู่มาก  จ  าเป็นตอ้งแกไ้ขหรือด าเนินการต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบทนัท่วงที 
5.   เป็นสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดอนัตรายและกระทบต่อสถานภาพ  เม่ือเหตุการณ์ของ

ภาวะวกิฤตเกิดข้ึน  จะส่งผลโดยตรงใหค้รอบครัวของผูเ้สียหายสูงข้ึนหรือตกต ่าลงได ้
องคป์ระกอบของวกิฤตการณ์ 
1.   ภาวะการท างานตามปกติ  ซ่ึงเป็นช่วงก่อนเกิดความหายนะ 
2.   การรับมืออยา่งเร่งด่วน  ซ่ึงเป็นช่วงท่ีตามมาทนัทีหลงัจากเกิดความหายนะ 
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3.   กระบวนการในระยะเวลาหน่ึง   ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีจ าเป็นท่ีสุดท่ีต้องมีการน า
มาตรการเร่งด่วนมาใชเ้พื่อรองรับ 

4.   ช่วงฟ้ืนฟู  ซ่ึงเป็นภาวะท่ีสถานการณ์กลบัเขา้สู่ภาวะปกติ 
นัน่คือองค์ประกอบในด้านความฉับพลนัของเหตุการณ์  ผลกระทบท่ีมีความรุนแรง

และความเร่งด่วนในการจดัการแกไ้ขโดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งใกลชิ้ด  และมีผลต่อ
การก าหนดลกัษณะ  ประเภทของวกิฤตการณ์  แต่วกิฤตการณ์อาจไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยฉบัพลนัเสมอไป  
โดยในบางคร้ังอาจจะใช้ช่วงระยะเวลาในการเกิดท่ีแตกต่างกัน  และองค์กรจะต้องพิจารณา
กระบวนการเกิดวิกฤตการณ์ตามล าดบัขั้นตอน  เพื่อให้สามารถตอบสนองวิกฤตการณ์ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.5  กระบวนการเกิดวกิฤตการณ์ 
Doug Newson and Alan Scott (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.16-น.17) 

กล่าวถึงกระบวนการในการเกิดวกิฤตการณ์วา่ด าเนินตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1.   เร่ิมตน้จากประเด็นปัญหา (Issue) คือประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างองค์กรกบั

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายขององคก์ร  ไดแ้ก่  ในดา้นทางเศรษฐกิจและสังคม  เหตุการณ์ทางการเมือง  
ซ่ึงสามารถท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  องคก์รจะตอ้งคาดการณ์ประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองค์กรก่อนท่ีจะกลายเป็นวิกฤตการณ์  ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือเกิดประเด็นปัญหาอาจเป็น
ปัญหาในลกัษณะท่ีซ่อนเร้น (Latent Issue) 

2.   หากองค์กรละเลยเม่ือเกิดเป็นการก่อตวัของประชามติ (Public Opinion) ซ่ึงเป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีมีความส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงและรักษาประชามติในด้านบวกให้คงอยู่กบัองค์กร
โดยจ ากดัขอบเขตของการเกิดประชามติในดา้นลบใหมี้ความเหมาะสม 

3.   ดงันั้นหากองคก์รขาดการคาดการณ์หรือการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ จะน าไปสู่การ
เกิดวกิฤตการณ์ (Crisis)  และก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อองคก์รและไม่สามารถควบคุมได ้

2.2.6  การบริหารจดัการในภาวะวกิฤต  (Crisis Management) 
2.2.6.1  การบริหารจดัการในภาวะวกิฤตระดบัองคก์ร   
อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล (2547, น.8) กล่าวว่า แมว้่าวิกฤตการณ์จะสามารถจู่โจมการ

ด าเนินงานขององค์กรไดใ้นทุกรูปแบบ และไม่อาจหลีกเล่ียงได้ แต่มิใช่ว่าองค์กรจะไม่สามารถ
เตรียมการล่วงหน้าหรือสามารถท่ีจะรอดพน้จากวิกฤตการณ์ได้ หากองค์กรพิจารณาการบริหาร
จดัการวกิฤตการณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

Patrick Jackson (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล, 2547, น.9) กล่าวถึงส่ิงท่ีตอ้ง
พิจารณาในการจดัการวกิฤตการณ์  ประกอบดว้ย  
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1.  สาธารณชนและสภาพแวดลอ้มทางการเมือง 
2.   วฒันธรรมและการด าเนินงานภายในองคก์รท่ีเผชิญวกิฤตการณ์ 
3.   ธรรมชาติของมนุษย ์ในด้านอารมณ์และล าดบัความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัวิกฤตการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ความตอ้งการทางดา้นความ
ปลอดภยั  เน่ืองจากวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นความหายนะท่ีเกิดข้ึนโดยเฉียบพลัน  สร้างความ
เสียหาย เจ็บปวดและความกระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจ ท าให้เกิดความรู้สึกส้ินหวงั     
ซ่ึงเป็นภาวะยากท่ีจะทนรับได ้

ในขณะท่ี Leonard Saffir and John Tarrant (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล, 2547, 
น.9-10) ไดเ้สนอถึงหลกัการทัว่ไปในการจดัการวกิฤตการณ์ ประกอบดว้ย  

1.   จดัตั้งคณะท างานในภาวะวิกฤตเพื่อด าเนินการเก่ียวกบัปัญหา เพื่อให้เป็นศูนยก์ลาง
ในการควบคุมการไหลของข่าวสารเก่ียวกบัวิกฤตการณ์ มีการจดัเตรียมข่าวสาร ฝึกอบรมการแสดง
ทีท่าขององคก์ร กลยทุธ์การน าเสนอข่าวสารและแต่งตั้งผูแ้ถลงข่าวเพื่อช้ีแจงขอ้เทจ็จริงแก่ส่ือ 

2.   ปรับกลยทุธ์เพื่อรองรับวกิฤตการณ์วางแผนหรือโครงการ โดยคาดการณ์ส่ิงท่ีเลวร้าย
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์รล่วงหนา้  เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด 

3.   จุดมุ่งหมายเพื่อสกดักั้น วิกฤตการณ์อาจขยายขอบเขตของปัญหาจากระดบัทอ้งถ่ิน
ไปยงัระดับประเทศและระดับชาติได้ถ้าเกิดความล้มเหลวในการควบคุมการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัการควบคุมการใช้ส่ืออยา่งเหมาะสมเพื่อสกดักั้นเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน 

4. ตระหนกัถึงผูท่ี้จะมีส่วนช่วยและขอความช่วยเหลือ ระบุกลุ่มประชาชนหรือองคก์ร
อิสระท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือไดเ้ม่ือเกิดวกิฤตการณ์ 

5.   เตรียมพร้อมในการก าหนดแผนงานในภาวะวิกฤตในระยะยาวโดยการประเมิน
ความพร้อมทรัพยากรขององคก์รล่วงหนา้ เพื่อวางแผนในการน าไปใชใ้นภาวะวิกฤตล่วงหนา้ โดย
ก าหนดความเป็นไปไดข้องแผนอยา่งชดัเจน เพื่อลดความเส่ียงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

6.   จดัเตรียมแผนปฏิบติัการณ์ในภาวะวิกฤตท่ีครอบคลุมรายละเอียดดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  
หลกัการในการให้รายละเอียดของข่าวสารในภาวะวิกฤต บญัชีรายการเก่ียวกับกลุ่มประชาชน
เป้าหมาย องค์กรฝ่ายตรงข้าม การวิเคราะห์ทรัพยากรในการวางแผนวิกฤตการณ์ สมาชิกของ
คณะท างานในภาวะวิกฤต (ส ารองต าแหน่ง) ต าแหน่ง สถานท่ี หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลข
โทรสาร 
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7.   ฝึกซอ้มคณะท างานในภาวะวกิฤต มีการฝึกซอ้มเป็นระยะ เพื่อป้องกนัการขาดแคลน
ข่าวสารท่ีเปิดเผย ซ่ือสัตยห์รือเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ได้ ความล้มเหลวในการตระเตรียมเก่ียวกบั
เหตุการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือการแสดงท่าทีขององคก์รท่ีไม่เหมาะสม 

Ian I. Mitroff, Murat C. Alpaslan (2004, pp.71-73) ให้ความส าคญักบัการจดัตั้ง           
ศูนยว์ิกฤต (Crisis Center) ว่ามีบทบาทในการบริหารจดัการภาวะวิกฤต ซ่ึงองค์กรเชิงรุกจะสร้าง
ส านกังานบริหารวกิฤต หรือศูนยว์กิฤตข้ึนมา โดยมีความรับผดิชอบรวม 3 ดา้นดว้ยกนัคือ 

1.   ท าหนา้ท่ีออกแบบแฟ้มรวบรวมวกิฤต (Crisis portfolio) ขององคก์รซ่ึงประกอบดว้ย
วิกฤตอยา่งน้อย 1 อยา่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากแต่ละประเภทของวิกฤต  พร้อมทั้งคิดแผนป้องกนัและ
กระบวนการตอบสนองเหตุการณ์เหล่านั้น ศูนยว์ิกฤตยงัเตรียมพร้อมส าหรับโอกาสท่ีหายนะภยั
อยา่งหน่ึงจะไปกระตุน้ใหเ้กิดภยัอยา่งอ่ืนหรืออาจจะเกิดวกิฤตหลายๆอยา่งพร้อมกนั  

2.   ศูนยว์ิกฤตจะคอยจบัตาดูสัญญาณท่ีอาจจะน าไปสู่วิกฤตอยา่งค่อนขา้งแน่นอนแลว้
ขยายความ และส่งมอบค าเตือนไปให้ผูบ้ริหารท่ีเหมาะสมในองคก์ร การผสมผสานสัญญาณท่ีมา
จากส่วนต่างๆทัว่โลกจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถตรวจจบัปัญหาไดก่้อนท่ีมนัจะปะทุข้ึน  

3.   ศูนยว์กิฤตมีหนา้ท่ีพฒันาความสามารถในการรับมือกบัวกิฤตในภาคปฏิบติั ไม่ใช่แค่
การวางแผนในกระดาษเท่านั้น ศูนยจ์ะจดัให้มีการตรวจสอบและฝึกอบรมข้ึนเป็นประจ า รวมทั้ง
ติดตั้งกลไกส าหรับการควบคุมวิกฤต และพฒันาโปรแกรมเพื่อช่วยผูบ้ริหารในการส่ือสารกับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี ศูนยฯ์ยงัรับภาระในการจดัหา
สถานท่ีส ารองไวเ้ผือ่กรณีท่ีองคก์รหรือส านกังานถูกท าลาย 

Fraser P. Seitel (อา้งถึงใน ปาริชาต  บุญคลา้ย, 2548, น.14) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ องคก์ร
ท่ีขาดประสบการณ์ด้านวิกฤตการณ์ อาจจดัการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตอย่างไม่
เหมาะสม ไดแ้ก่ 

1.   วกิฤตการณ์จู่โจม  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด เช่น ภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือ
หายนะอันเกิดจากการกระท าของบุคคล การปล้น การทุจริต การขาดทุน บ่อยคร้ังท่ีนัก
ประชาสัมพนัธ์จะเรียนรู้เม่ือวกิฤตการณ์ไดเ้กิดข้ึนแลว้  

2.   การขาดแคลนข่าวสาร การไม่ได้รับข่าวสารท่ีเพียงพอ ท าให้เกิดการแพร่กระจาย
ของข่าวลือ เน่ืองจากผูส่ื้อข่าวไม่รู้ว่าเหตุของวิกฤตการณ์ จึงเป็นการยากท่ีจะเขา้ใจในเหตุการณ์           
ท่ีเกิดข้ึน 

ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล, 2547, น.12) ไดศึ้กษาวา่การ
บริหารวกิฤตการณ์ใหป้ระสบความส าเร็จ จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการท่ีองคก์รรู้และยอมรับวา่ไดมี้เหตุ
วิกฤตเกิดข้ึนแลว้ และไดมี้การด าเนินการอย่างเหมาะสม  เพื่อแกไ้ขเยียวยาขอ้ผิดพลาดหรือระงบั
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เหตุท่ีเกิดข้ึน โดยประชาชนเป้าหมายหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบดว้ยการเห็นและไดย้ินเก่ียวกบั
การด าเนินการดังกล่าวอย่างถูกต้อง เน่ืองจากธรรมชาติของวิกฤตการณ์ คือ การท่ีเกิดข้ึน               
อย่างเฉียบพลนัทนัที ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแล้ว มีเวลาให้เตรียมการน้อยมาก ดงันั้น การบริหารจดัการ
วิกฤตการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงข้ึนอยู่กบัการเตรียมตวัให้พร้อมท่ีสุดตั้งแต่ก่อนเร่ิมวิกฤตการณ์  
การเตรียมพร้อมก่อนเกิดวิกฤตการณ์เป็นส่ิงส าคญั เช่นเดียวกบัท่ี Norman R. Augustine (2004, 
p.96) กล่าววา่เราจะตอ้งมีการวางแผนเพื่อรับมือกบัวกิฤต เช่น แผนปฏิบติัการ แผนการส่ือสาร แผน
ฝึกรับกรณีอคัคีภยั รวมถึงแผนการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัๆ มีทีมวิกฤตไวพ้ร้อมปฏิบติังาน 
รวมทั้งมีระบบโทรคมนาคมพิเศษ และแผนรับเหตุฉุกเฉินในรายละเอียดอีกดว้ย ปัจจุบนัเกือบทุก
องคก์รจะมีระบบคอมพิวเตอร์ส ารอง เผื่อไวใ้นกรณีเกิดภยัทางธรรมชาติหรือภยัพิบติัอ่ืนๆ ท่ีสร้าง
ปัญหาใหก้บัระบบท่ีใชง้านอยู ่

Elizabeth Dole (อา้งถึงใน Norman R. Augustine, 2004, pp.96-97) ช้ีให้เห็นขอ้ดีของ
การคาดการณ์และการวางแผนรับวกิฤตของกาชาดอเมริกนัวา่ ในระหวา่งเกิดภยัพิบติัเป็นช่วงเวลาท่ี
แยท่ี่สุดในการสร้างความสัมพนัธ์ใหม่ และแนะน าตวัเองกบัองคก์รใหม่ แต่เม่ือคุณใช้เวลาในการ
สร้างสัมพนัธภาพไดแ้ลว้ก็จะสามารถโทรศพัทไ์ปปลุกคนตอนตี 2 ตอนท่ีน ้ าในแม่น ้ าก าลงัไหลบ่า
ลน้ตล่ิง พร้อมทั้งคาดหวงัท่ีจะใชแ้ผนแกไ้ขสถานการณ์ท่ีวางแผนมาอยา่งดีและท าไดอ้ยา่งราบร่ืน 

นอกจากน้ีประสบการณ์บ่งช้ีถึงการเตรียมพร้อมท่ีมีประโยชน์หลากหลายประการใน
การรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การตั้งศูนยว์ิกฤต  การวางแผนรับเหตุบงัเอิญ  การเลือกสมาชิก    
ทีมกูว้ิกฤตไวล่้วงหน้า  การจดัเตรียมการส่ือสารไวใ้ห้พร้อมและพอเพียง  และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ 
การทดสอบการส่ือสารเหล่านั้ น  รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองก็ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ตั้ งแต่         
การโจมตีอ่าว Pearl Habor จนถึงการยดึครอง Pueblo โดยเกาหลีเหนือมาแลว้วา่แผนท่ีวางมาอยา่งดี
ท่ีสุดก็ไร้ค่า ถา้หากไม่สามารถส่ือสารออกไปได ้

2.2.6.2  การบริหารจดัการในภาวะวกิฤตระดบัประเทศ 
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 อธิบาย

ความหมายของค าวา่ การจดัการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจดัตั้ง
องคก์รและการบริหารจดัการดา้นต่างๆ เพื่อรับผิดชอบในการจดัการสถานการณ์วิกฤตทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมรับมือและการฟ้ืนฟูบูรณะ (คณะกรรมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.26)   

ส าหรับประเทศไทย การปฏิบติัเม่ือเกิดสาธารณภยั เป็นการปฏิบติัเพื่อขจดัหรือลดความ
รุนแรงของภยั รวมทั้งการรักษาขวญั และความเป็นระเบียบในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ีและ
ประชาชนให้คงไว ้เป็นงานท่ีทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมคัร และ
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ประชาชนจะตอ้งร่วมกนัด าเนินการเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ภาวะภยับรรเทาลงหรือหมดส้ินโดยเร็ว   
และให้ถือวา่การรักษาชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีประสบภยัเป็นความเร่งด่วนล าดบัแรกท่ี
จะตอ้งเร่งเขา้ระงบั และให้ความช่วยเหลือ โดยก าหนดวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการในภาวะ
วกิฤต ดงัน้ี (คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.62-น.63) 

1.   เพื่อระงบัภยัท่ีเกิดข้ึนใหย้ติุลงโดยเร็ว โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งองค์กรภาครัฐ วิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมคัร และประชาชนให้เขา้ช่วยเหลือบรรเทา
อนัตรายอนัเกิดจากภยัพิบติั 

2.   เพื่อรักษาชีวติ ทรัพยสิ์น และสภาวะแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเกิดภยัพิบติั
ใหสู้ญเสียนอ้ยท่ีสุด 

หลกัการปฏิบติัเม่ือเกิดสาธารณภยั ไดแ้ก่ 
1.  ในเขตจังหวดั อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1.1  เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภยัพิบติัข้ึนในเขตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แห่งพื้นท่ีใด ให้เป็นหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งพื้นท่ีนั้น        
เขา้ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดยเร็ว และใหแ้จง้ผูอ้  านวยการอ าเภอท่ีรับผิดชอบใน
เขตพื้นท่ีและผูอ้  านวยการจงัหวดัทราบทนัที 

1.2   กรณีท่ีพื้นท่ีท่ีเกิดหรือจะเกิดภยัพิบติัอยู่ในความรับผิดชอบของผูอ้  านวยการ
ทอ้งถ่ินหลายคน ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินคนหน่ึงคนใดจะใชอ้ านาจหรือปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อนก็ได ้
แลว้ให้แจง้ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว และกรณีผูอ้  านวยการทอ้งถ่ินมีความจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยูน่อกเขตขององคก์รปกครอง       
ส่วนทอ้งถ่ินแห่งพื้นท่ีของตนให้แจง้ให้ผูอ้  านวยการอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการจงัหวดัแลว้แต่กรณี
เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป 

1.3   ผูอ้  านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีติดต่อหรือใกลเ้คียง มีหน้าท่ีสนบัสนุนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัแก่ผูอ้  านวยการ ซ่ึงรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีติดต่อหรือใกลเ้คียงนั้น 

1.4   เม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึน เจา้พนกังานท่ีประสบเหตุมีหน้าท่ีตอ้งเขา้ด าเนินการ
เบ้ืองตน้เพื่อระงบัภยันั้น แลว้รีบรายงานใหผู้อ้  านวยการทอ้งถ่ินเพื่อสั่งการต่อไป และในกรณีจ าเป็น         
เจา้พนกังานมีอ านาจด าเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองชีวิตหรือป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิด
แก่บุคคลได ้

1.5   กรณีเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานท่ีท่ีอยู่ใกล้เคียงกับ
บริเวณท่ีเกิดภยัพิบติัเพื่อท าการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้กระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาต
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จากเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีแล้ว เวน้แต่ไม่มีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอยู่ใน
เวลานั้น หรือเม่ือมีผูอ้  านวยการอยูด่ว้ย และหากทรัพยสิ์นนั้นเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดสาธารณภยัไดง่้าย 
ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองขนยา้ยทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรื
สถานท่ีดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผูค้รอบครองไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานมีอ านาจขนยา้ย
ทรัพยสิ์นนั้นไดต้ามความจ าเป็น โดยเจา้พนกังานไม่ตอ้งรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอนัเกิดจาก
การกระท าดงักล่าว   

1.6   ให้ผูอ้  านวยการในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบส ารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและท า
บญัชีรายช่ือผูป้ระสบภยัและทรัพยสิ์นท่ีเสียหายไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมทั้งออกหนงัสือรับรองให้
ผูป้ระสบภยัไวเ้ป็นหลกัฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

1.7   ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิง่ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอ านาจสั่งการผูบ้ญัชาการ ผูอ้  านวยการ หน่วยงานของรัฐ และองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีอ านาจเช่นเดียวกบัผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแห่งชาติ  ผูอ้  านวยการ และผูอ้  านวยการในเขตพื้นท่ี 

2.  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
2.1   เม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในกรุงเทพมหานคร ให้ผู ้ช่วย

ผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีเขา้ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดยเร็ว และ
แจง้ใหผู้อ้  านวยการกรุงเทพมหานครและรองผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานครทราบทนัที 

2.2   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ด
หรือหน่วยงานของรัฐใดในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร     
ให้ผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานครแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และ
เม่ือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผูน้ั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้วให้เป็นหน้าท่ีท่ี
จะต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในเขต
กรุงเทพมหานครตามท่ีไดรั้บแจง้โดยเร็ว 

หลกัการปฏิบติัเม่ือเกิดสาธารณภยัเป็นการปฏิบติัเพื่อระงบัและบรรเทาอนัตรายและ
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนและของหน่วยงานราชการ ตามแนวทางดงัน้ี  
(คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.64-71) 

1.  การแจ้งเตือนภัยและประเมินสถานการณ์ 
1.1   ใหห้น่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการแจง้เตือนภยั แจง้เตือนไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

และ/หรือกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดภยั เพื่อแจง้
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เตือนภยัล่วงหนา้แก่ผูท่ี้คาดวา่จะไดรั้บผลกระทบให้เฝ้าระวงั และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และ
สามารถอพยพเคล่ือนยา้ยไปสู่ท่ีปลอดภยัได ้และให้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ในเขตพื้นท่ีท่ีคาดวา่จะเกิดภยัประเมินสถานการณ์จากระดบัความรุนแรงของภยัและด าเนินการแจง้
เตือนภยั  ซ่ึงหากสามารถแจง้เตือนภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม จะสามารถ
ลดผลกระทบและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใหมี้นอ้ยท่ีสุด ตามภาพท่ี 2.7 

 
 

 
 

 
 

 
  
ภาพที ่2.7  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาการแจง้เตือนและผลกระทบจากสาธารณภยั 
 
ทีม่า: โครงการพฒันากฎการปฏิบติัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (2552, น.64)  
 

1.2   หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการแจง้เตือนภยั ไดแ้ก่  
1.2.1   กรมอุตุนิยมวทิยา และศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีเฝ้าระวงัและ

แจง้เตือนภยัระดบัประเทศ 
1.2.2   กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รับขอ้มูลการแจง้เตือนภยัจากกรม

อุตุนิยมวทิยาและศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ เพื่อแจง้เตือนไปสู่ระดบัพื้นท่ี 
1.2.3   จงัหวดั ท าหนา้ท่ีเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัระดบัจงัหวดั 
1.2.4   อ าเภอ ท าหนา้ท่ีเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัระดบัอ าเภอ 
1.2.5   อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและเครือข่ายเฝ้าระวงัและแจง้เตือน

ภยัในระดบัทอ้งถ่ิน  ท าหนา้ท่ีเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัระดบัชุมชน 
1.3 การจดัวางระบบแจง้เตือนภยัไวต้ั้งแต่ยามปกติ จนท าใหก้ารแจง้เตือนภยักระท า

ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางดงัน้ี 
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1.3.1   ท าความตกลงร่วมกนัระหว่างหน่วยงานว่า จะใช้วิธีการแจง้เตือนภยั
แบบใด 

1.3.2   จดัเตรียมสัญญาณเตือนภยัรูปแบบต่างๆ โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน      จดัใหมี้ป้ายเตือนภยั ป้ายเส้นทางหนีภยั เคร่ืองหมายสัญญาณอ่ืนๆ และแจง้ให้ประชาชน
ทราบถึงหมายของสัญญาณเตือนภยันั้นๆ เพื่อให้สามารถรับมือกบัภยัพิบติัหรือเตรียมการอพยพได้
ทนัทีหากเหตุการณ์ภยัพิบติันั้นมีระดบัความรุนแรงเกินกวา่จะรับมือได ้

1.3.3   การเฝ้าระวงั ให้มีการติดตามสถานการณ์ รวบรวมขอ้มูลและประเมิน
สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อเป็นขอ้มูลในการแจง้เตือนภยั 

1.4   การประกาศแจง้เตือนภยั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งจดัท าระเบียบวิธีปฏิบติั
หรือหลักเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ข้อความแจง้เตือนตอ้งมีความชัดเจนและมีความละเอียดมากพอ เช่น ขนาดความ
รุนแรง สถานท่ีเกิดหรือพื้นท่ีเส่ียงภยั และตอ้งเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย   

1.5   ระดบัการแจง้เตือนภยั 
1.5.1   การแจ้งเตือนภัยระดับประเทศ แจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายและ

ระบบส่ือสารและส่ือประชาสัมพนัธ์ทางราชการและเอกชน เช่น โทรทศัน์ โทรทศัน์รวมการเฉพาะ
กิจแห่งประเทศไทย สถานีวทิยกุระจายสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

1.5.2   การแจ้งเตือนภัยระดับจังหวัด แจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายและ
ระบบส่ือสารและส่ือประชาสัมพนัธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุส่ือสาร 
โทรสาร  ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั 

1.5.3   การแจ้งเตือนภัยระดับอ า เภอ แจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายและ
ระบบส่ือสารและส่ือประชาสัมพนัธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุชุมชน วิทยุส่ือสาร โทรสาร 
เป็นตน้ 

1.5.4   การแจ้งเตือนภัยระดับต าบล/หมู่บ้าน แจ้งเตือนโดยอาสาสมคัรและ
เครือข่าย เฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัในระดบัชุมชน โดยใช้ระบบส่ือสารหรือเคร่ืองมือแจง้เตือนภยั
ของชุมชน  เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภยัแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด 
หรือสัญญาณเสียงท่ีก าหนดใชเ้ป็นสัญญาณเตือนภยัประจ าหมู่บา้นหรือต าบล 

1.6   วธีิการแจง้เตือนภยั ท าไดโ้ดย 
1.6.1   แจง้เตือนประชาชนโดยตรงโดยผา่นทางสถานีโทรทศัน์ สถานีวิทยุ วิทยุ

สมคัรเล่น โทรสาร โทรศพัทมื์อถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภยัแบบมือหมุน และ         
หอเตือนภยั 
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1.6.2   แจง้เตือนผ่านหน่วยงาน โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการตั้งแต่
ระดบัส่วนกลาง ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน หน่วยช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภยั กลุ่มผูไ้ด้รับ
ผลกระทบ  และประชาชนทัว่ไป ผา่นหน่วยงานระดบัต่างๆไปสู่ระดบัพื้นท่ีตามวิธีการแจง้เตือนภยั
ผา่นหน่วยงานตามภาพท่ี 2.8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.8  วธีิการแจง้เตือนภยัผา่นหน่วยงาน 
 
ทีม่า:  ศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ  
คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (2552, น.66) 
 

2.   การจัดตั้ งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ  เ ม่ือเกิดสาธารณภัย ข้ึนในเขตพื้นท่ีใด                
ให้กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัในเขตพื้นท่ีปรับ/เปล่ียนสภาพเป็นศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแกไ้ขปัญหาระดบั
ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัระดบัความรุนแรงของสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการระดม
สรรพก าลังและทรัพยากรเพื่อจดัการภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน อ านวยการประสานการปฏิบติัระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองค์กร   
สาธารณกุศล ในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นท่ีเกิดเหตุได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทัว่ถึง 
แบ่งเป็น 
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2.1   โครงสร้างศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจ แบ่งเป็นอยา่งนอ้ย 8 ฝ่าย 1 คณะท่ีปรึกษา   
2.1.1   คณะ ท่ีป รึกษา  ประกอบด้วยผู ้เ ช่ี ยวชาญ ผู ้ทรง คุณวุ ฒิ  ผู ้แทน

สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี ฯลฯ มีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนการปฏิบติัของศูนย์
อ  านวยการเฉพาะกิจ 

2.1.2   ฝ่ายอ านวยการ โครงสร้างประกอบด้วยงานธุรการ งานข่าวกรอง 
วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศและรายงาน งานจดัก าลงัสนบัสนุน งานศูนยส์ั่งการ งานประสานการ
ตรวจเยี่ยม  งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ งานประสานการช่วยเหลือ งานการเงินและบญัชี มีหน้าท่ี
อ านวยการ  ควบคุม ก ากบัดูแล การปฏิบติังานของศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจ ประสานและติดตาม
ผลการปฏิบติัของฝ่ายต่างๆ บริหารจดัการงานธุรการ งานการเงินและการเบิกจ่าย งานพสัดุและงาน
ประชุมต่างๆ  บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศและข่าวกรองต่างๆ วเิคราะห์สถานการณ์และรายงาน
ผลทุกระยะจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ประสานการตรวจเยี่ยมของผูบ้งัคับบญัชาและ
หน่วยงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ประสานหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  เช่น การระดมอาสาสมคัร การประสานดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการกูชี้พกูภ้ยั 
การเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภค การประสานหน่วยพยาบาล และการขนส่ง เป็นตน้ 

2.1.3  ฝ่ายแจ้งเตือนภัย โครงสร้างประกอบด้วยงานติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์ งานเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัย งานประสานการพยากรณ์อากาศและอุทกศาสตร์           
มีหน้าท่ีติดตามขอ้มูลการพยากรณ์อากาศและสถานการณ์สาธารณภยั เฝ้าระวงั ติดตาม ประเมิน
สถานการณ์ตลอด 24 ชัว่โมง และแจง้เตือนภยั วิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ พร้อมทั้งรายงานให้ผูมี้อ  านาจ
สั่งการทราบ 

2.1.4 ฝ่ายป้องกนัและปฏิบติัการ โครงสร้างประกอบดว้ยงานปฏิบติัการคน้หา
และกู้ภัย งานอพยพผูป้ระสบภัย งานรักษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน งานบริหารจดัการ
ผูเ้สียชีวิต  งานส่งก าลงับ ารุง  มีหน้าท่ีจดัตั้ งหน่วยปฏิบติัการคน้หา กู้ชีพกู้ภยั ประกอบด้วยชุด
เคล่ือนท่ีเร็ว ชุดสนับสนุน เพื่อด าเนินการค้นหา กู้ชีพ กู้ภยัและช่วยเหลือผูป้ระสบภัย อพยพ
ผูป้ระสบภัยไปสู่พื้นท่ีปลอดภัย จดัหาท่ีอยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผูป้ระสบภยัและรักษาความสงบ
เรียบร้อย ใหก้ารรักษาพยาบาลและบริการการแพทยฉุ์กเฉินในพื้นท่ีเกิดเหตุและพื้นท่ีอพยพ บริหาร
จดัการผูเ้สียชีวิตให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและเรียบร้อย จดัระบบส่งก าลงับ ารุงเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบติังาน 

2.1.5  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ โครงสร้างประกอบดว้ยงานประชาสัมพนัธ์ งานตอบ
โตก้ารข่าว มีหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ขอ้เทจ็จริงดา้นสาธารณภยัและการใหค้วามช่วยเหลือให้
ประชาชนไดรั้บทราบอยา่งถูกตอ้ง ทนัเหตุการณ์และต่อเน่ือง ประสานความร่วมมือกบัส่ือมวลชน
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ทุกประเภท เพื่อสนับสนุนควบคุมสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง ควรด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสาร พร้อมช้ีแจงขอ้เทจ็จริงใหส้าธารณชนทราบ 

2.1.6  ฝ่ายส่ือสาร โครงสร้างประกอบดว้ยงานระบบส่ือสาร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีหนา้ท่ีติดตั้ง ก ากบัดูแลระบบส่ือสารใหแ้ก่ศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจกบัพื้นท่ีท่ีประสบ
ภยั เพื่อใชใ้นภาวะฉุกเฉิน เช่ือมต่อระบบส่ือสารระหวา่งศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจกบัเครือข่ายต่างๆ 
จดัวางระบบสารสนเทศให้กบัศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจ เช่ือมต่อฐานขอ้มูลต่างๆ และให้บริการ
อินเตอร์เน็ตให้กบัศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจ ถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกลดว้ยภาพ (VDO 
conference)  

2.1.7  ฝ่ายรับบริจาค โครงสร้างประกอบดว้ยงานตั้งศูนยรั์บบริจาค งานจดัสรร
เงินและส่ิงของบริจาค งานจดัท าบญัชีรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค มีหนา้ท่ีรับบริจาคเงิน ส่ิงของ และออก
ใบเสร็จการรับบริจาคให้ถูกตอ้ง จดัท าบญัชีรับ-จ่ายส่ิงของบริจาคให้ถูกตอ้ง จดัเก็บรักษาส่ิงของท่ี
ไดรั้บบริจาค และจดัส่งส่ิงของท่ีไดรั้บบริจาคตามท่ีผูอ้  านวยการศูนยอ์  านวยการเฉพาะมอบหมาย 

2.1.8  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย โครงสร้างประกอบด้วยงานป้องกนัการ
โจรกรรม งานรักษาความปลอดภยั งานการจราจร มีหน้าท่ีตรวจตราและป้องกนัการโจรกรรม  
รักษาความปลอดภยัสถานท่ีเกิดสาธารณภยั พื้นท่ีรองรับการอพยพ บ้านพกัชั่วคราว และพื้นท่ี
ใกลเ้คียง 

2.1.9  ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ โครงสร้างประกอบดว้ยงานประเมินความเสียหายและ
ความต้องการ งานสงเคราะห์ผู ้ประสบภัย งานจัดหาปัจจัยส่ีท่ีจ  าเป็น  งานซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคม งานร้ือถอนซากปรักหักพงั ท าความสะอาด งานฟ้ืนฟูบูรณะ
พื้นท่ีประสบภยั มีหน้าท่ีส ารวจและประเมินความเสียหายและความตอ้งการของผูป้ระสบภยั ให้
การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั จดัหาปัจจยัส่ีท่ีจ  าเป็นแก่ผูป้ระสบภยั เจา้หน้าท่ี และอาสาสมคัรท่ีมา
ปฏิบติังาน  ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและส่ิงก่อสร้างท่ีเสียหาย ร้ือถอนซากปรักหักพงัและท า
ความสะอาด  ฟ้ืนฟูบูรณะส่ิงเสียหายต่างๆจากสาธารณภยั 

ทั้งน้ี การจัดตั้ งศูนย์อ  านวยการเฉพาะกิจตามภาพท่ี 2.9 สามารถปรับรูปแบบของ
โครงสร้างและหนา้ท่ีฝ่ายและงานต่างๆไดต้ามสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์สาธารณภยั ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.9  โครงสร้างศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจ 
 

ทีม่า:  คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (2552, น.71) 
 

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับภาวะวิกฤต  จะท าให้ทราบถึงลักษณะ องค์ประกอบ และ
กระบวนการเกิดวิกฤตการณ์  เพื่อเป็นการบ่งช้ีให้เห็นว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเขา้สู่ภาวะวิกฤตแล้ว 
นอกจากน้ี  ยงัสามารถน าแนวคิดเก่ียวกบัภาวะวิกฤตไปเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน  
เพื่อท าให้เขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามสภาวะปกติกบัเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า
วิกฤตการณ์ไดอ้ย่างชดัเจนยิ่งข้ึน  นอกจากน้ี ยงัท าให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจดัการในภาวะ
วิกฤต ทั้งระดบัองค์กรและระดบัประเทศ  ซ่ึงการบริหารจดัการสถานการณ์ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว     
จะสามารถแก้ไขปัญหาให้สอดคลอ้งกบัระดบัความรุนแรงของสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนได้  รวมทั้ง
การศึกษารูปแบบโครงสร้างศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจ ซ่ึงมีฝ่ายและงานต่างๆ ท าหน้าท่ีบริหาร
จดัการสาธารณภยัในภาวะวกิฤต  ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญัในการควบคุมสถานการณ์ให้ทุเลาเบาบาง
ได้  ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาเร่ืองภาวะวิกฤตและการ
บริหารจดัการในภาวะวกิฤตของสภากาชาดไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารในภาวะวกิฤต (Crisis Communication) 
       2.3.1  ความหมายและแนวทางของการส่ือสารในภาวะวกิฤต 

การส่ือสารในภาวะวิกฤต หมายถึง การด าเนินการส่ือสารขณะเกิดวิกฤตการณ์ของ
องคก์รโดยยดึหลกัของการระดมทรัพยากรบุคคล การใชส่ื้อ การใชรู้ปแบบส่ือมวลชนสัมพนัธ์  การ
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แถลงขอ้มูลข่าวสาร และการติดต่อกบัผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ (ศิรินทร มหามนตรี, 
2547, น.24)   

การส่ือสารในภาวะวิกฤต เป็นกิจกรรมส าคญัในการจดัการสาธารณภยัให้สามารถ
ติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงานการปฏิบติัและสถานการณ์ระหวา่งทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้
อยา่งต่อเน่ือง รวดเร็ว และเช่ือถือได ้ตามแนวทางดงัน้ี (คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัแห่งชาติ, 2552, น.74) 

1.  จดัตั้งระบบส่ือสารหลกั ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นให้ใชง้าน
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ใหส้ามารถเช่ือมโยงระบบส่ือสารดงักล่าวไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกพื้นท่ี 

2.   จดัเตรียมและจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือส่ือสารส าหรับระบบส่ือสารท่ีจดัตั้งไวใ้ห้
เพียงพอและใชก้ารไดต้ลอดเวลา 

3.   จดัตั้งศูนยส่ื์อสาร และจดัท าเครือข่ายดา้นการส่ือสารใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 
ดวงทิพย ์ วรพนัธ์ุ (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล, 2547, น.10-น.11) กล่าวถึงการ

บริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤตว่า จะตอ้งมีการคาดเดาวิกฤตการณ์ได้ล่วงหน้า ซ่ึงถือว่าเป็น
เคร่ืองมือของการบริหารการส่ือสารท่ีชาญฉลาด จึงควรมีการประเมินความเส่ียงสูงท่ีจะเกิด
วกิฤตการณ์ดว้ยหลกัการบริหาร : การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหา อุปสรรคของ
หน่วยงาน นอกจากน้ี ควรมีการหาค าตอบใหไ้ด ้6 ขอ้ค าถามต่อไปน้ี  คือ 

1.   หน่วยงาน/องคก์รพร้อมรับวกิฤตอยา่งรวดเร็วหรือไม่ 
2.   ผูบ้ริหารมีข่าวสารเร่ืองการจดัการภาวะวกิฤตขององคก์รแลว้หรือยงั 
3. ผูบ้ริหารสามารถประเมินแผนงานการจดัการความเส่ียงขององคก์ร ทรัพยากร และ

เคร่ืองมืออยา่งไร 
4.   แผนรองรับวกิฤตก าหนดกลยทุธ์มากเพียงพอแลว้หรือยงั 
5.   แผนการส่ือสารในภาวะวกิฤตขององคก์รมีจุดแขง็อยา่งไร 
6.   ความเป็นไปไดท่ี้วกิฤตการณ์จะส่งผลเสียหายต่อองคก์รอะไรบา้ง 
นอกจากน้ี การบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤตจะตอ้งมีวตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อจ ากดั

วิกฤตการณ์นั้นๆให้แคบลง บรรเทาความรุนแรง และหาทางระงับให้วิกฤตการณ์นั้นส้ินสุดลง
โดยเร็ว และวกิฤตการณ์นั้นเก่ียวขอ้งกบักลุ่มคน ดงันั้น การบริหารการส่ือสารจึงต่างจากภาวะปกติ 

การส่ือสารภาวะวิกฤตนั้น หากมีการวางแผนรองรับและมีการซักซ้อมอย่างต่อเน่ือง
พร้อมกบัการจดัตั้งศูนยค์ณะท างานเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการให้ขอ้มูลข่าวสาร โดยการให้ข่าวสาร
ตอ้งเป็นขอ้เทจ็จริง รวดเร็วและสม ่าเสมอ ซ่ึงจะสามารถลดวกิฤตการณ์ได ้(อภิสิทธ์ิ เหมาะสมสกุล, 
2547, น.3)   
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2.3.2  ลกัษณะของการส่ือสารในภาวะวกิฤต 
Ulmer, Sellnow and Seeger (อา้งถึงใน วนิดา ติรภาส, 2524, น.18) อธิบายถึงลกัษณะ

ของการส่ือสารในภาวะวกิฤต ดงัน้ี  
1.  การจดัการกบัความไม่แน่นอน 

1.1   การใหข้อ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ 
1.2 การระบุถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
1.3 ติดต่อส่ือสารกบับุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบ 
1.4 ประเมินสถานการณ์ปัจจุบนัและความเส่ียงในอนาคต 

2. การตอบสนองกบัวกิฤตท่ีเกิดข้ึน 
2.1 การลดภาวะความไม่แน่นอน 
2.2 การสร้างความร่วมมือในการด าเนินการ 
2.3 การกระจายขอ้มูลข่าวสารแก่บุคคลทัว่ไป 

3. การแกไ้ขวกิฤต 
3.1   การชดเชยความเสียหายใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย 
3.2 การสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัองคก์รข้ึนมาใหม่ 
3.3 แสดงความเห็นใจเขา้ใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

4. การเรียนรู้บทเรียนจากเหตุการณ์วกิฤต 
4.1 เพิ่มระบบความปลอดภยั และการป้องกนั 
4.2 ทบทวนมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ 
4.3 ส่งเสริมการส่ือสารในชุมชน 

2.3.3  การส่ือสารในภาวะวกิฤตอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จากลกัษณะของการส่ือสารขา้งตน้ ท าให้ทราบว่าการด าเนินการส่ือสารในช่วงภาวะ

วิกฤตนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย  อย่างไรก็ตาม การส่ือสารในภาวะวิกฤตอย่างประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

1.  การก าหนดเป้าหมายของการส่ือสาร    
การก าหนดเป้าของการส่ือสารแต่ละคร้ังจะช่วยองคก์รในการตดัสินใจด าเนินการต่างๆ

ได้ เป้าหมายหน่ึงของการส่ือสารก็เพื่อลดผลกระทบของวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึนกับผูท่ี้ได้รับความ
เสียหาย  ทั้งน้ีควรจะตอ้งพิจารณาถึงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนดว้ยในการส่ือสาร โดยตอ้งก าหนด
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน จดัล าดบั และพิจารณาวา่อุปสรรคประการใดท่ีมีผลมากท่ีสุด 
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2. การร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง     
การส่ือสารในขณะท่ีเกิดวิกฤตจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ

พิจารณาปัญหาร่วมกนัอยา่งเปิดเผย เพื่อการประสานความช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหานั้น 
3.   การท าความเขา้ใจกบัความหลากหลายของผูรั้บสาร      
การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องแบ่งประเภทของผู ้รับสารท่ีเก่ียวข้องใน

เหตุการณ์คร้ังนั้นดว้ย  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะขององค์กร โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างก็มีความกงัวลและ
ความคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป  

Ulmer, Sellnow and Seeger (อา้งถึงใน วนิดา ติรภาส, 2524, น.19) เสนอให้มีการจดั
กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) Primary stakeholders กลุ่มท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบต่อการด าเนินงาน และ
ความส าเร็จขององคก์รเป็นหลกั 

2)  Secondary stakeholders กลุ่มท่ีไม่ไดมี้บทบาทหลกัต่อการด าเนินงานขององคก์ร แต่
มีส่วนท าใหอ้งคก์รไปสู่ความส าเร็จ 

หลงัจากท่ีมีการแยกกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง ก็จะสามารถแยกแนวคิดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัขอ้ความท่ี
จะส่ือสารกบัผูฟั้งแต่ละกลุ่ม โดยตอ้งมีการสร้างข้อความท่ีแตกต่างกันส าหรับแต่ละกลุ่ม โดย
ขอ้ความท่ีต่างกนันั้นตอ้งสอดคลอ้งกนั ทั้งน้ีเราสามารถก าหนดกลยุทธ์การส่ือสาร คือ การเลือกใช้
ส่ือท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดในการส่ือสารขอ้ความไปยงักลุ่มผูฟั้งท่ีตอ้งการส่ือสารดว้ย  

4. การรับฟังผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์วกิฤตแต่ละคร้ัง      
การส่ือสารท่ีดีควรเป็นการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way communication) ดงันั้นการ

รับฟังอีกฝ่ายจึงถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับการส่ือสาร โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตบางคร้ังการส่ือสาร
ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนขององคก์รก็ไม่ไดม้องจากมุมมองของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

สุริชยั หวนัแกว้ (2554) เสนอความเห็นสอดคลอ้งเก่ียวกบัการส่ือสารในภาวะวิกฤตช่วง
น ้าท่วมปี พ.ศ. 2554 วา่ การส่ือสารในภาวะวิกฤตของไทยขณะน้ียงัคิดแบบเดิม คือเป็นการส่ือสาร
ทางเดียวจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน แต่นั่นใช้เฉพาะกรณีท่ีต้องการแจง้เตือนหรือสั่งอพยพคร้ัง
ส าคญัๆเท่านั้น แต่หากเป็นการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจ ตอ้งใชผู้เ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย อยา่ไปติด
กรอบส่ือสารทางเดียว นอกจากน้ี การบริหารในภาวะวิกฤตเป็นเร่ืองความรู้ความเข้าใจของ
สาธารณะ ถ้าเราไม่สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกนัก็จะไปติดความคิดเก่า ส่งผลต่อเน่ืองไปถึง     
การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีสร้างความสับสน กลายเป็นปัญหางูกินหางไป  

 
 

DPU



54 
 

5. ลกัษณะขอ้มูลข่าวสารท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการภายหลงัเกิดวกิฤต 
5.1 ส่ือสารอยา่งรวดเร็วและบ่อยคร้ังทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

การส่ือสารเบ้ืองตน้ในภาวะวิกฤต คือ การแจง้ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในทนัที แมว้า่องคก์รเองจะยงัไม่ทราบถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ แต่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งยงัคงตอ้งการ
ทราบถึงการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปต่อเหตุการณ์นั้น ดงันั้นเรายงัตอ้งมีการรักษาการส่ือสารนั้น
อยา่งต่อเน่ือง  

5.2 การระบุถึงสาเหตุของเหตุการณ์วกิฤต 
ปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงในการแกปั้ญหาวิกฤต คือ วิเคราะห์ถึงสาเหตุนั้น เพื่อท่ีจะขจดั

ความไม่แน่นอน หรือความไม่เช่ือมัน่ออกไป  อย่างไรก็ตามการหาสาเหตุของวิกฤตนั้นจะให้เวลา
ระยะหน่ึง ซ่ึงไม่สามารถบอกไดใ้นทนัที  

5.3   การติดต่อกบัทุกส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบ 
ภายหลังท่ีเกิดเหตุการณ์ข้ึน องค์กรจะต้องแสดงความช่วยเหลือต่อทุกคนท่ีได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์นั้น โดยจะตอ้งแสดงความเห็นใจ เอ้ืออาทรต่อผูไ้ดรั้บความเสียหายในคร้ัง
นั้น  ดงันั้น ทกัษะในการส่ือสารภายหลงัเหตุการณ์วกิฤตจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเช่นกนั 

5.4 การระบุถึงความเส่ียงในปัจจุบนัและในอนาคต 
ในการจดัการกบัความไม่แน่นอนของสถานการณ์ องค์กรจ าเป็นจะตอ้งระมดัระวงัถึง

ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัและในอนาคต หากสามารถคาดการณ์ถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได ้จะท าใหอ้งคก์รสามารถเตรียมตวัรับมือกบัเหตุการณ์ได ้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ 
การอธิบายถึงการด าเนินการท่ีถูกตอ้งเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานขององคก์ร 

6.   ไม่ควรส่ือสารถึงเหตุการณ์อยา่งแน่นอนหรือรวดเร็วจนเกินไป 
การส่ือสารถึงเหตุการณ์อย่างแน่นอนและรวดเร็วจนเกินไปจะท าให้เ กิดการ

วิพากษ์วิจารณ์ เพราะข้อมูลต่างๆท่ีส่ือสารออกไปจะถูกบนัทึกและน ากลับมาโจมตีองค์กรได้
เช่นกนั 

7.   ระมดัระวงัในการใหค้  ายนืยนัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
การส่ือสารต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองของวิกฤตท่ีเกิดข้ึนไม่ควรให้ค  ายืนยนัเร่ืองของความ

เส่ียงหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์นั้นจนเกินเหตุ เพียงเพราะเห็นว่าเหตุการณ์นั้นจะสร้าง
ความต่ืนตกใจให้กบัคนทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง ตรงกนัขา้มมีงานวิจยัหลายช้ินท่ีระบุวา่เม่ือเกิดวิกฤตข้ึน 
ผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งก็จะระมดัระวงัตนเองในระดบัหน่ึงอยูแ่ลว้ แต่หากการส่ือสารท่ีไม่ถูกตอ้งหรือผิด
ไปจากความเป็นจริง จะท าให้เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือผูท่ี้รับผิดชอบไม่มีความน่าเช่ือถือก็จะยิ่งเป็นเหตุให้
ผูค้นอยูใ่นภาวะต่ืนตระหนกยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
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8. ส่ือสารแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งวา่ควรระมดัระวงัตนเองอยา่งไร 
การส่ือสารเร่ืองการป้องกันตนเองควรเป็นวิธีการท่ีเป็นขั้นตอนและสามารถน าไป

ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองและมีประโยชน์ ทั้งน้ี การส่ือสารดงักล่าวยงัคงระดบัความไม่แน่นอนไวด้ว้ย
เช่นกนั โดยท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกห่วงใยต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งเหล่านั้น 

9. พลงัของความคิดแง่บวก 
ในเหตุการณ์วิกฤตหน่ึงท่ีเกิดข้ึนย่อมจะมีด้านท่ีดี หรือโอกาสในสถานการณ์นั้ น 

หมายถึง การปรับปรุงใหม่ หรือ การพฒันาเพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ต่อไปในอนาคต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
มุมมองของผูน้ าในองคก์รเวลานั้น ความคิดแง่บวก คือ การมองวา่องคก์รจะผา่นปัญหาไปอยา่งไร 
และก าหนดแนวทางแกปั้ญหาท่ีคนในองค์กรสามารถท าไดเ้พื่อร่วมกนัปฏิบติั ไม่ใช่การหลีกเล่ียง
ความรับผดิชอบใหก้บัคนอ่ืน   

2.3.4  กรอบแนวทางการส่ือสารในภาวะวกิฤต 
ศิรินทร มหามนตรี (2547, น.24) กล่าวว่า การส่ือสารในภาวะวิกฤตมีบทบาทท่ีส าคญั

ต่อองคก์รในการท่ีจะด าเนินงานตามนโยบายบริหารจดัการในขั้นตอนต่างๆ โดยใชก้ารส่ือสารเป็น
กลไกท่ีส าคญัเพื่อให้สามารถรอดพน้จากวิกฤตการณ์  และเกิดผลกระทบต่อองค์กรนอ้ยท่ีสุด โดย
นกัวชิาการไดก้ าหนดกรอบแนวทางการส่ือสารในภาวะวกิฤตเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 

ช่วงที ่1  การเตรียมการก่อนเกดิภาวะวกิฤต 
ในการเตรียมการก่อนเกิดภาวะวิกฤต เป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้ คือ ภาวะวิกฤตท่ีจะ

เกิดข้ึน โดย Michael Bland (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.24) ไดเ้สนอแนะให้ตรวจตราดู
วา่มีเหตุการณ์วิกฤตอะไรท่ีเกิดข้ึนในข่าวบา้ง และให้ลองถามตวัเองว่าเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิด
ข้ึนกบัเราหรือไม่ และคอยดูวา่มีสัญญาณเตือนภยัอะไรเกิดข้ึนบา้ง อะไรท่ีเป็นความเส่ียงขององคก์ร 
ภาวะวกิฤตส่วนมากเกิดจากไม่ใส่ใจในสัญญาณเตือนภยั และไม่วเิคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
โดยแบลนดไ์ดค้  านึงถึงการวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงก าหนดไว ้4 กลุ่ม  คือ 

1.   กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะวกิฤต 
2.   กลุ่มท่ีมีผลกระทบกบัองคก์ร / หน่วยงาน 
3.   กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.   กลุ่มท่ีตอ้งการรู้ 
โดยแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการการติดต่อส่ือสารในประเด็นท่ีแตกต่างกัน  

ข้ึนอยูท่ี่วา่เราจะติดต่อส่ือสารกบัเขาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วเพียงใด  และกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละกลุ่มจะมีความคิดเห็น ทศันคติของตนเองและตอ้งใช้หลกัจิตวิทยาในการส่ือสารแต่ละกลุ่ม
อยา่งไร 
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ในช่วงแรกของการเตรียมการก่อนเกิดภาวะวิกฤต ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ (อา้งถึงใน ศิรินทร  
มหามนตรี, 2547, น.25-27) ได้เสนอแนะในส่วนของการคาดคะเนวิกฤตการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 
ดงัน้ี 

1.   คาดการณ์ล่วงหน้าวา่อาจเกิดเหตุวิกฤตชนิดใดแก่องคก์ร หน่วยงาน หรือเกิดข้ึนใน
พื้นท่ี หรือในจงัหวดัท่ีรับผดิชอบไดบ้า้ง โดยดูจาก 

1.1 เหตุการณ์หรือเร่ืองราวในปัจจุบนัท่ีอาจประทุกลายเป็นเหตุวกิฤต 
1.2 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ในอดีต 
1.3 แผนงานในอนาคตท่ีอาจได้รับการคดัค้าน หรือไม่เห็นด้วยจากกลุ่มบุคคล      

บางกลุ่ม 
2. ประเมินความเส่ียงและความรุนแรงของเหตุวกิฤตท่ีอาจเกิดข้ึน 
3.   ตรวจสอบวา่จงัหวดั หน่วยงาน องคก์ร รัฐบาล เตรียมมาตรการป้องกนัมิให้ประเด็น

ความเส่ียงขา้งตน้เปล่ียนสถานภาพไปเป็นภาวะวกิฤตหรือไม่ 
4.   หากมีเหตุวิกฤตเกิดข้ึนดังท่ีคาด หน่วยงาน องค์กร รัฐบาลมีแผนหรือมาตรการ

รับมือเตรียมพร้อมอยูแ่ลว้หรือไม่ 
5.   ใครจะเป็นผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจากเหตุการณ์ดงักล่าวมากท่ีสุด 
6.   ในแผนหรือมาตรการรองรับท่ีมีอยู่ไดก้  าหนดวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการติดต่อ 

ส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
7.   ถา้มี เคยมีการฝึกซ้อมการปฏิบติัตามแผนท่ีมีอยูห่รือไม่ ถา้ไม่มีท่านตอ้งจดัท าแผน

เผชิญเหตุดา้นการส่ือสารข้ึนเพื่อรับมือตอบโตว้กิฤตการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
เม่ือคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงภาวะวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึนแลว้ ส่ิงท่ีจะตอ้งค านึงถึงตามมาก็คือ  

ขอ้พิจารณาเก่ียวกบัการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไว ้ ดงัน้ี 
1.   ท าความตกลงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัเสียก่อนวา่ใครท าอะไร 
2.   ก าหนดบทบาทของเจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์จงัหวดั หรือเจา้หน้าท่ีสารนิเทศ คือ

อยา่งไร 
3.   เขียนกระบวนการปฏิบติังานออกมาใหช้ดัเจนใหทุ้กฝ่ายยอมรับร่วมกนั 
4.   จดัท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานเม่ือมีวิกฤตการณ์เกิดข้ึน และแจกจ่ายให ้   

ทุกคนไดท้ราบ  ก าหนดตวัผูมี้ความสามารถและมีทกัษะความช านาญในแต่ละดา้น โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งหากในทีมงานต้องมีผูป้ฏิบติังานได้อย่างรวดเร็วทนัทีท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน และทุกคนทราบ
หนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
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5.  แต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ี ท่ีจะปฏิบัติงานในช่วงภาวะวิกฤต โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์ในแต่ละหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั ควรเป็นผูท่ี้มีทศันคติ
กวา้งไกล ควบคุมอารมณ์ได ้แสดงความคิดเห็นได้เขา้ใจง่ายและชัดเจน ปฏิบติังานภายใตค้วาม
กดดนัในเร่ืองเวลาไดดี้ มีความรอบรู้ในเร่ืองต่างๆ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี เขา้กบัคนไดห้ลายกลุ่ม หลาย
ระดบั 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัเจา้หน้าท่ีท่ีจะปฏิบติังานในช่วงภาวะวิกฤต หรือ เรียกว่า “ทีมงาน
ภาวะวิกฤต” นั้น Michael Bland (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.26) ไดใ้ห้แนวทางในการ
จดัตั้งทีมงานภาวะวกิฤตไว ้ดงัน้ี 

ทีมงานภาวะวิกฤตจะตอ้งสามารถรวมตวักนัไดใ้นเวลาสั้ น และรู้หน้าท่ีตนเองว่าตอ้ง   
ท าอะไร โดยทัว่ไปทีมภาวะวกิฤตแบ่งเป็นทีมหลกัและทีมรอง / ทีมภูมิภาค ดงัน้ี 

1. ทีมหลกั ควรประกอบดว้ย หวัหนา้ทีม โฆษก ผูก้รองข่าว ผูป้ระสานงานส่ือฝ่ายเลขา
หรือฝ่ายบริหาร นอกจากน้ีอาจจะรวมถึงเจา้หนา้ท่ีจากฝ่ายบุคคล เทคนิค สินคา้ ความปลอดภยั   

2. ทีมโฆษก ควรประกอบดว้ย โฆษกอาวโุส ผูซ่ึ้งเป็นท่ียอมรับขององคก์ร และทีมงาน
โฆษก 

3. ผูก้รองข่าว ท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางและควบคุมขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัจ าเป็นท่ีสุด      
ท าหน้าท่ีวิเคราะห์ทิศทางของภาวะวิกฤต กรองขอ้มูลและค าถามทั้งหมดท่ีเขา้มา และรับผิดชอบ
วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปยอ่ และเตรียมขอ้มูลสัมภาษณ์   

4. ผูป้ระสานงานส่ือ รับผิดชอบการท างานดา้นส่ือ เช่น จดัท าข่าวแจก จดัแถลงข่าว  
เตรียมสถานท่ีอุปกรณ์ และดูแลส่ือ  

5. หวัหน้าทีมและโฆษกไม่ควรเป็นคนเดียวกนั เพราะจะไม่สามารถบริหารงานทั้ง 2 
ดา้นไดอ้ย่างเต็มท่ี แต่ผูท้  าหนา้ท่ีโฆษกควรสามารถส่ือสารกบัส่ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีอ านาจ
ตดัสินใจและรู้ในเร่ืองท่ีพูดจริงๆ อย่างไรก็ตาม กรณีวิกฤตท่ีส าคญัมากๆ  ผูบ้ริหารสูงสุดสามารถ  
มาเป็นโฆษกไดโ้ดยตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม 

6. ทีมภู มิภาค บางกรณีควรจะมี ทีมงานส่วนภู มิภาค  ซ่ึ งสามารถท างานกับ
กลุ่มเป้าหมายในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

นอกจากน้ี แบลนด์ (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.27-29) ยงัเสนอแนะ
ลกัษณะท่ีส าคญัของทีมงานภาวะวกิฤตและการประสานงานระหวา่งทีมไวด้งัน้ี 

การประสานงานระหว่างทมี 
โดยทั่วไป ทีมจัดการภาวะวิกฤตและทีมส่ือสารภาวะวิกฤตควรจะเป็นคนละทีม           

แต่คนๆเดียวกนัอาจปฏิบติังานทั้ง 2 กลุ่มได้  โครงสร้างการท างานทั้งสองทีมควรใกล้ชิดกัน               
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ผูป้ระสานระหวา่งกลุ่มตอ้งท างานประจ า บางกรณีผูบ้ริหารสูงสุด หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่าย
บริหารอาจอยูท่ ั้ง 2 ทีม เพื่อให้การประสานงานและการบริการขอ้มูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ ใน
กรณีท่ีมีทีมภาวะวิกฤตหลายทีม เช่น ทีมภูมิภาคให้ประยุกต์ใช้รูปแบบเดียวกันและมีการ
ประสานงานกบัทีมในส่วนกลาง 

ส่ิงหน่ึงซ่ึงองคก์รควรจดัท าล่วงหนา้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัภาวะวิกฤต  
ท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั ก็คือ การจดัท าแผนดา้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤต (Crisis 
Communication Plan) โดย Richard H. Truit and Sheila S. Kelley (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 
2547, น.28) กล่าวถึงความส าคญัในการจดัเตรียมแผนล่วงหนา้ในภาวะวิกฤตวา่ “เม่ือไหร่ก็ตามท่ี
ปัญหาท่ีรุนแรงเกิดข้ึนในองคก์รขนาดใหญ่ จะไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นทนัที ในท่ีสุดองค์กรจะตอ้ง
คน้หาวิธีการอย่างเป็นทางการ เพื่อท่ีจะเผชิญหน้ากบัปัญหา ดังนั้น องค์กรจึงควรมีการก าหนด
ภาระหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา  

วิรัช ลภิรัตนกุล (อา้งถึงใน นพดล วศินสุนทร, 2553) ได้เสนอหลกัการเตรียมการ
ระบบงานประชาสัมพนัธ์เพื่อรับมือกบัภาวะวกิฤต ไดแ้ก่  

1.   ตอ้งมีการจดัตั้งคณะการส่ือสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Team) เพื่อ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายขององค์กร และแต่งตั้งผูมี้ประสบการณ์เป็นท่ีปรึกษา เพื่อท าแผน   
กลยุทธ์ อีกทั้งตอ้งมีการวางแผนงาน การแบ่งหน้าท่ี และการจดัเตรียมฐานขอ้มูลเก่ียวกบัเครือข่าย   
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงสามารถแจกแจงไดต้ามตารางท่ี 2.3 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่2.3  การจดัตั้งคณะการส่ือสารในภาวะวกิฤต 
 

คณะการส่ือสารในภาวะวกิฤต 
(Crisis Communication Team )  

 

บทบาท หน้าทีใ่นภาวะวกิฤต 

ผู้อ านวยการทมี (Director) 
คือ ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รเพราะมีส่วน
รับผิดชอบทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนใน
องคก์ร 
 

 
เป็นผูริ้เร่ิม ใหน้โยบายและใหก้ารสนบัสนุนแผนงานการ
ประชาสมัพนัธ์ในภาวะวิกฤต อยา่งจริงจงั เพ่ือประโยชน์
สูงสุดแก่องคก์รและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ร 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

คณะการส่ือสารในภาวะวกิฤต 
(Crisis Communication Team )  

 

บทบาท หน้าทีใ่นภาวะวกิฤต 

หัวหน้าทมี (Leader) 
คือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีในการ
ประชาสมัพนัธ์ในภาวะวิกฤต ซ่ึง
ผูรั้บผิดชอบจะมีอ านาจเต็มท่ีในการตดัสิน
และด าเนินการดา้นการส่ือสารเพ่ือแกไ้ข
วิกฤตการในขอบเขตท่ีมีอ านาจให้ 
 

 
เป็นผูมี้อ  านาจเตม็ท่ีในการตดัสินและด าเนินการดา้นการ
ส่ือสารเพ่ือแกไ้ขวิกฤตการในขอบเขตท่ีมีอ านาจให ้ดว้ย
การประชุมวางแผน แบ่งหนา้ท่ี ประสานงานลกูทีม ให้
ความคิดเห็น ค าแนะน า แนวทางแกปั้ญหาและจดัการ
ปัญหาวิกฤตอยา่งเตม็ท่ี 

ทมีทีป่รึกษา (Coach) 
คือ ผูท่ี้ถกูแต่งตั้งใหเ้ป็นท่ีปรึกษาโดย
ผูอ้  านวยการทีม หรือหวัหนา้ทีม ซ่ึง
เลง็เห็นวา่เป็นบุคคลซ่ึงมีประสบการณ์ 
และมีความรู้เก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์
ดงักล่าว 

 

 
มีหนา้ท่ีใหค้วามคิดเห็น และร่วมวางแผน เพ่ือก าหนดกล
ยทุธ์ในการรับมือกบัวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ความเห็นชอบต่อแนวทางการส่ือสาร 

ทมีงาน (Team) 
คือคณะท างานท่ีจดัตั้งข้ึน เพ่ือด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาขององคก์รดว้ยวิธีการ
ประชาสมัพนัธ์ ดงันั้นจึงตอ้งมีทกัษะ 
และความเช่ียวชาญในงานดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์พอสมควร 
 

 
มีหนา้ท่ีในการด าเนินการดา้นงานประชาสมัพนัธ์ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานเป็นฝ่ายต่างๆเพ่ือ
รับผิดชอบตามขอบข่ายหนา้ท่ี  เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่าย
จดัการ ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว ฝ่ายผลิตส่ือ ฝ่ายประสานงาน 
ทั้งน้ีการแบ่งฝ่ายต่างๆข้ึนอยูก่บัขนาดของคณะท างาน 
หรือขนาดขององคก์รท่ีรับผิดชอบไดส่้วนเสียกบัองคก์ร 

 
ทีม่า:  วรัิช ลภิรัตนกุล (อา้งถึงใน นพดล วศินสุนทร, 2553) 

 
2.   ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ร ตวัอยา่งเช่น 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูถื้อหุน้         เป้าหมายการส่ือสาร : นโยบาย 
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กลุ่มเป้าหมาย : ผูบ้ริหารองคก์ร เป้าหมายการส่ือสาร : แผนงาน 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูถื้อหุน้         เป้าหมายการส่ือสาร : นโยบาย 
กลุ่มเป้าหมาย : พนกังานในองคก์ร เป้าหมายการส่ือสาร : ผลประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมาย : คู่แข่ง         เป้าหมายการส่ือสาร : ความร่วมมือ 
กลุ่มเป้าหมาย : องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เป้าหมายการส่ือสาร : ท าความเขา้ใจ 
กลุ่มเป้าหมาย : ส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน เป้าหมายการส่ือสาร : การใหข้่าวท่ีส าคญั 
กลุ่มเป้าหมาย : ส่ือมวลชนระดบัชาติ เป้าหมายการส่ือสาร : การใหข้่าวท่ีแม่นย  า  

                                     และรวดเร็ว 
กลุ่มเป้าหมาย : นกัการเมืองทอ้งถ่ิน เป้าหมายการส่ือสาร : ขอความช่วยเหลือ  
กลุ่มเป้าหมาย : องคก์รอิสระต่างๆ เป้าหมายการส่ือสาร : การผลกัดนันโยบาย 
               และขอความร่วมมือ 
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกคา้   เป้าหมายการส่ือสาร : สินคา้และการบริการ 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน  เป้าหมายการส่ือสาร : การใหค้วามช่วยเหลือ 

        และตอบขอ้สงสัย 
3.   ท าการศึกษาการวิเคราะห์ SWOT เก่ียวสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีต และประเมิน

สถานการณ์ถึงความเส่ียงของปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนซ ้ าอีก เพื่อก าหนดกลยุทธ์ท่ีมีความเป็นไปไดใ้น
การแกปั้ญหาการส่ือสารในภาวะวกิฤต 

4.   ด าเนินการจดัท าข่าวสารหลกั (Key corporate message) เพื่อเป็นแนวทางการส่ือสาร
ส าหรับผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบงานดา้นการประชาสัมพนัธ์องค์กร โดยขอ้มูลจะตอ้งมีความเป็น
เอกภาพ และมีรูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสารท่ีมีความแตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์ 

5.   สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มเป้าหมาย หรือพนัธมิตรองคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็น
แนวร่วม และช่วยปกป้ององค์กรในยามวิกฤตการณ์ เช่น การจดัให้มีการท าการจดัการความรู้
ร่วมกบัหน่วยงาน การลงพื้นท่ีพูดคุยกบัประชาชนหรือกลุ่มลูกคา้ การสร้างเครือข่ายดา้นข่าวสาร
และใหค้วามร่วมมือกบัส่ือมวลชนอยูเ่สมอ 

6.   มีการฝึกซ้อมการรับมือภาวะวิกฤต โดยจ าลองเหตุการณ์ และด าเนินการปฏิบติัการ
ดา้นการส่ือสารอยา่งจริงจงั โดยควรจดัอบรมพนกังาน พนกังานรับโทรศพัท์ และ เจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยั เพื่อให้เขา้ใจเร่ืองเหตุการณ์วิกฤต สามารถตอ้นรับและรับมือผูท่ี้ติดต่อมาขณะเกิด
ภาวะวิกฤต โดยจะตอ้งมีขั้นตอนการรับมือการส่ือสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication 
Action) เม่ือมีภาวะวกิฤตเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน  
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7.   เม่ือเกิดวิกฤตมีการรวบรวมขอ้มูลของเหตุการณ์อย่างทนัท่วงที เช่น เกิดอะไรข้ึน     
ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร ความเสียหาย การควบคุมสถานการณ์ และผลกระทบอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึน  

8.   การรวบรวมขอ้มูลของเหตุการณ์ ตอ้งแจง้ขอ้มูลแก่คณะท างานการส่ือสารในภาวะ
วกิฤตเท่านั้น เพื่อเป็นการรวมศูนยข์อ้มูล  

9.   คณะการส่ือสารในภาวะวกิฤตประชุม/ประชุมทางโทรศพัท ์เพื่อสรุปขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
เพื่อจดัท าแนวทางตอบค าถามท่ีถามมา และเพื่อนดัหมายการใหข้่าว/การใหส้ัมภาษณ์ 

10. มีการสั่งการเพื่อควบคุมการกระจายขอ้มูล โดยคณะท างานท่ีตั้งข้ึนจะตอ้งไม่ท า
นอกหนา้ท่ี เช่น แจง้ขอ้มูลเฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้ง ก าหนดผูต้อบค าถามทางโทรศพัท ์และอบรมพนกังาน 
พนกังานรับโทรศพัท ์และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนเพื่อการควบคุมข่าวสาร 

11. มีการจดัตั้ งศูนย์ประชาสัมพนัธ์ เพื่อเป็นสถานท่ีต้อนรับนักข่าว และให้ข่าวกับ
นกัข่าวเป็นรายฉบบัหรือตามตน้สังกดั 

12. คณะการส่ือสารในภาวะวิกฤตประชุม/ประชุมทางโทรศพัท ์เพื่อสรุปขอ้มูล  จดัท า
เอกสารเผยแพร่ ส าหรับให้ข่าว ซ่ึงควรผ่านการพิจารณาจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กร เช่น  
ความคืบหนา้ การควบคุมสถานการณ์ ความเสียหาย การกลบัคืนสู่สภาพเดิม 

13. มีการจดัเตรียมและการให้ข่าว โดยผูใ้ห้ข่าว (Spokesperson) ตอ้งมาจากศูนย์
ประชาสัมพนัธ์เพื่อการแกไ้ขสถานการณ์ในภาวะวกิฤตเท่านั้น 

14. มีการจดัส่งเอกสารข่าวใหผู้ไ้ม่สามารถร่วมงาน แต่หากตอ้งการควบคุมข่าวสารมิให้
แพร่กระจายมากนกั จะจดัส่งใหเ้ฉพาะส่ือมวลชนท่ีสอบถามเขา้มา 

15. หากภาวะวกิฤตส้ินสุดในระยะเวลาสั้น ใหย้ติุการประชุม 
16. ส ารวจ ติดตาม ขอ้มูลป้อนกลบั ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อองคก์รและสรุปวิเคราะห์

เสนอคณะจดัการเป็นระยะๆ เช่น จากข่าวท่ีส่ือมวลชนเสนอ หรือความคิดเห็นของลูกคา้ นกัลงทุน 
ผูถื้อหุน้ ฯลฯ 

17. หากภาวะวิกฤตต่อเน่ืองคณะท างานส่ือสารในภาวะวิกฤต ตอ้งด าเนินการจนกว่า
เหตุการณ์จะเขา้สู่ภาวะปกติ 

18. จดัท ากิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ หลงั Crisis คล่ีคลาย เช่น  
เชิญส่ือมวลชนส่วนกลาง และทอ้งถ่ินชมโรงงาน  เผยแพร่ข่าวผา่นส่ือทอ้งถ่ิน และส่วนกลาง (กรณี
เหตุการณ์รุนแรง) 

วิรัช ลภิรัตนกุล (อา้งถึงใน นพดล วศินสุนทร, 2553) ไดเ้สนอเทคนิคการเตรียมการ
ประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤตไวด้งัน้ี 
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1. การตดัสินใจ เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งทราบก่อนวา่ผูใ้ดไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูมี้อ  านาจ
การตดัสินใจในขั้นสุดทา้ย หรือให้ข่าวต่อส่ือประเภทต่างๆ โดยทัว่ไปในธุรกิจองคก์ร จะตอ้งเป็น 
GM หรือผูอ้  านวยการประชาสัมพนัธ์องค์กรเท่านั้น ท่ีจะเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจสูงสุด ใน
การออกค าสั่งต่าง ๆ ในภาวะวกิฤติ เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนของขอ้มูล 

2.   การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ล่วงหน้า เช่น การจดัเตรียมประวติัส่วนบุคคลของคณะ
กรรมการบริหารองค์กร (executive committee) พร้อมทั้งรูปถ่าย และจดัเตรียมศึกษาเหตุการณ์
ฉุกเฉินท่ีเคยเกิดข้ึน (case studies) หลายๆ เหตุการณ์ และมีการจดัฝึกอบรมข้ึน 

3.   การประสานเครือข่ายในการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ การเก็บรักษาเบอร์โทรศพัท์ของ
คณะกรรมการบริหารองค์กร เพื่อท่ีจะสามารถใช้อา้งอิง หรือเรียกตวั และรายงานสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ย่างทนัท่วงที และ เก็บรักษาเบอร์โทรศพัท์ของผูท่ี้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ทาง
องค์กรได้ เช่น เลขานุการ และหัวหน้างานในส่วนต่าง ๆ อีกทั้งเบอร์โทรของศูนยติ์ดต่อส่ือสาร
โทรคมนาคม เช่น เบอร์ฉุกเฉินของสถานีดบัเพลิง สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ชุดหรือหน่วยบรรเทา
สาธารณภยัต่างๆ เป็นตน้  

4.   การติดตามการเสนอข่าวของส่ือต่อองค์กรหลงัเกิดเหตุการณ์แลว้ คือ หลงัจากเกิด
เหตุการณ์วิกฤตข้ึนแลว้ ตอ้งมีการติดตามความคืบในการเสนอข่าวของส่ือต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
องคก์ร ทั้งน้ี อาจติดตามไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์ จดหมายข่าว ฯลฯ 
การรายงานข่ายทางสถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ข่าวสารทางช่องทางโทรคมนาคมอ่ืน ๆ เช่น Internet 
การกระจายเสียงในทอ้งถ่ิน หรือแมก้ระทัง่ข่าวท่ีพูดกนัจากปากต่อปากของผูค้นในสถานท่ีต่างๆ 
เช่น ร้านคา้ ร้านกาแฟ ตลาด หรือท่ีชุมชนอ่ืน ๆ 

5.  การใช้กลยุทธ์การส่ือสารในภาวะวิกฤตกับส่ือมวลชน  ซ่ึงวิธีการส่ือสารกับ
ส่ือมวลชนจะตอ้งมีด าเนินการอย่างรวดเร็ว และสม ่าเสมอ และตอ้งก าหนดระยะเวลาการให้ข่าว
ส่ือมวลชนแต่ละฉบบั (deadline) อยา่งยติุธรรมและเตม็ท่ี  

6.   ต้องก าหนดคุณสมบัติของผูท้  าหน้าท่ีในการให้ข่าวและวิธีการให้ข่าว (Spokes 
person) ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอ านาจในการให้ข่าว ส่ือมวลชนเช่ือถือไวว้างใจ และควรเป็นบุคคลท่ีให้
ข่าวเพียงคนเดียว  

7.   เทคนิควิธีการช้ีแจงขอ้มูลจากข่าวสารหลกั (Corporate Key Message) คือ การให้
ขอ้มูลท่ีเป็นจริง ท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร แต่ไม่ตอ้งลงรายละเอียด เพื่อปรับ
สถานการณ์จากด้านลบเป็นบวกโดยข้อมูลจะเป็นปรัชญาหลกัขององค์กรท่ีแสดงถึงความเป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและตอ้งใชภ้าษาเขา้ใจง่าย ชดัเจน 
ตรงประเด็น และไม่ควรใชภ้าษาเทคนิค ทั้งน้ี ควรหลีกเล่ียงการใช้ภาษาท่ีรุนแรง เร้าอารมณ์ เกิน
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จริง เน่ืองจากอาจน าไปสู่การเสนอข่าวท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน แต่ควรเสริมขอ้มูลดา้นบวก อาทิ การแสดง
ถึงความรับผิดชอบและห่วงใย การชดเชย การฟ้ืนฟู การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ ซ่ึง
รายละเอียดขอ้มูลหลกัท่ีควรมี ไดแ้ก่ เอกสารเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงหรือภูมิหลงัของเหตุการณ์ ขอ้มูล
ตวัเลขดา้นต่างๆ เอกสารประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน : เบอร์โทรศพัท ์ท่ีอยู ่  เอกสารขอ้เท็จจริงของ
เหตุการณ์ส าคญัขององคก์รในอดีต ประวติัของพนกังาน หรือบุคคลส าคญัในเหตุการณ์ ปรัชญา
ขององคก์ร และแผนผงัสถานท่ีเกิดเหตุ หรือภาพถ่าย (ข้ึนกบัความเหมาะสม) 

8.   บทสรุปท่ีส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤต นักประชาสัมพนัธ์ตอ้งให้
ความส าคญักบัการวางแผน วา่หน่วยงานของเราจะเกิดภาวะวิกฤตอะไรไดบ้า้ง แลว้หาทางป้องกนั 
หรือหาแนวทาง โดยคิดประเด็นท่ีอาจจะเกิดแล้วลองวิเคราะห์หาทางแก้ไข จะท าให้มีแผนการ
ทรองรับส่ิงท่ีจะเกิดได้ดียิ่งข้ึน จากกรณีเคร่ืองบินตกท่ีภูเก็ต ซ่ึงวิทยากรได้แก้ไขปัญหา และได้
ภาพลกัษณ์เชิงบวกเกิดข้ึน สามารถท่ีจะวเิคราะห์ไดจ้ากประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ช่วงที ่2  การปฏิบัติงานเมื่อเกดิภาวะวกิฤต 
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเม่ือมีเหตุวิกฤตเกิดข้ึน คือ ความรวดเร็วในการจดัการ หรือเขา้ควบคุม

สถานการณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีส าคญัจะท าให้การประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤตประสาน
ผลส าเร็จ คือ การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ตรงไปตรงมา และอยา่ง
ต่อเน่ือง ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.31-40) ไดว้างแนวทางการ
ปฏิบติังานเม่ือเกิดภาวะวกิฤตไวด้งัน้ี 

1.   เม่ือไดรั้บแจง้เหตุ 
1.1   แจง้เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีมีช่ือในแผนเผชิญเหตุดา้นส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ให้ไป

รายงานตวั ณ ท่ีตั้ง หรือท่ีจุดก าหนดตามแผน 
1.2   แจง้ศูนยอ์  านวยการเตรียมพร้อมดา้นการประชาสัมพนัธ์  และการจดัการขอ้มูล

ข่าวสารทราบ 
1.3   รายงานผูมี้อ านาจสั่งการหรือหัวหน้าเวรติดตามสถานการณ์ และเจา้หน้าท่ี

ผูป้ฏิบติังานตามค าสั่งท่ีไดมี้การแต่งตั้งไวล่้วงหนา้แลว้ 
2.   การปฏิบติังาน ณ ท่ีเกิดเหตุ 

2.1   จดัส่งทีมรวบรวมข้อมูลข่าวสารเบ้ืองต้น (Initial Response Information 
Officer) เขา้ไปปฏิบติังานในพื้นท่ีเกิดเหตุ เพื่อหาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ขั้นตน้ แจง้กลบัมาท่ีศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ ท่ีจะจดัข้ึนต่อไป 

2.2   ประสานกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีท าหน้าท่ีจ  ากดัวงรอบของสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อ
ก าหนดสถานท่ีรวม หรือจุดท่ีอนุญาตให้ส่ือมวลชนเขา้ไปรายงานข่าวและถ่ายภาพได้ จุดท่ีใกล้
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ท่ีสุดและปลอดภยัท่ีสุด และไม่มีส่ิงกีดขวางการท างานของเจา้หนา้ท่ี เพื่อส่งผูส่ื้อข่าวและช่างภาพ
ไปรวมปฏิบติังาน ณ จุดนั้น 

3.   การตั้งศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ 
3.1   ด าเนินการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์และจดัการดา้นขอ้มูลข่าวสาร

ข้ึนโดยเร็วท่ีสุด  เพื่ออ านวยความสะดวกและจดัระเบียบการท างานของส่ือมวลชนเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างานร่วมกนั ระหวา่งเจา้หน้าท่ีบริหารเหตุการณ์วิกฤตและส่ือมวลชน โดยจุดแรก
อาจจดัตั้งศูนยข์อ้มูลชัว่คราว เพื่อประสานการให้ขอ้มูลข่าวสารเบ้ืองตน้ผูเ้ก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนเผชิญเหตุดา้นส่ือสารประชาสัมพนัธ์ (ประชาชน/กลุ่มเส่ียง/ผูบ้ริหาร/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) 

3.2   โดยปกติเม่ือมีการตั้งกองบญัชาการเหตุการณ์  หรือท่ีตามแผนป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน เรียกวา่ ศูนยอ์  านวยการร่วมของจงัหวดั ควรมีการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ข้ึน
ภายในกองบญัชาการเหตุการณ์ 1 แห่ง  นอกจากนั้นให้พิจารณาจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการฯหรือหาก
สถานท่ีไม่อ านวยอาจจดัเป็นบริเวณหรือพื้นท่ีปฏิบติังาน ณ สถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงจะจดัก่ีแห่งให้
พิจารณาตามความเหมาะสม 

3.3   ส าหรับการจัดตั้ งศูนย์แถลงข่าวแก่ส่ือมวลชน หรือศูนย์ปฏิบัติงานส าหรับ
ส่ือมวลชนควรอยู่คนละท่ีกบัศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ของกองบญัชาการเหตุการณ์ ส าหรับ
กรณีการก่อการร้ายสากล  ศูนยแ์ถลงข่าวจะจดัตั้งข้ึนนอกพื้นท่ีกองบญัชาการเหตุการณ์และอยูใ่น
บริเวณวงลอ้มภายนอกท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจกั้นพื้นท่ีเกิดเหตุ (Outer Perimeter) 

4.   การประชุมช้ีแจงสรุปสถานการณ์ 
เม่ือมีวิกฤตการณ์เกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงแรกของเหตุการณ์ จะมีความ

สับสนวุน่วายเกิดข้ึนมากมาย ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเม่ือทีมเฉพาะกิจประชาสัมพนัธ์มารายงานตวั ณ ท่ีเกิด
เหตุ หรือจุดปฏิบติังาน ตอ้งมีการประชุมช้ีแจงสรุปสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุดให้ทราบ เพื่อ
เขา้ใจตรงกนัเสียก่อน อย่าทึกทกัว่าทุกคนคงทราบเร่ืองราวมาก่อนแล้ว โดยปกติเม่ือมีการจดัตั้ง
กองบญัชาการเหตุการณ์หรือศูนยอ์  านวยการร่วม ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัใน
ฐานะหวัหนา้ศูนยอ์  านวยการร่วมจะเรียกประชุมหวัหน้าฝ่ายต่างๆเพื่อช้ีแจงสถานการณ์ เจา้หนา้ท่ี
สารนิเทศหรือหัวหน้าจุดปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ จะต้องกลบัมาประชุมช้ีแจงสถานการณ์ให้
ทีมงานไดท้ราบเป็นอนัดบัแรก เพื่อประเมินระดบัความรุนแรงของสถานการณ์ และวางแผนจดัทีม 
แบ่งมอบอ านาจหนา้ท่ีเพื่อปฏิบติังานต่อไป 
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5.   การแบ่งมอบหนา้ท่ีและการจดัชุดปฏิบติังาน  
เม่ือทราบสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีจะด าเนินต่อไป  

เจา้หน้าท่ีสารนิเทศหรือหัวหน้าชุดปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์จะตอ้งวางแผนจดัทีมปฏิบติังาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยทีมต่างๆ ดงัน้ี 

5.1 ชุดรวบรวมขอ้มูลข่าวสารเบ้ืองตน้ ณ ท่ีเกิดเหตุ 
5.2   ชุดปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ประจ ากองบัญชาการ

เหตุการณ์ 
5.3   ชุดปฏิบติังาน ณ ศูนยแ์ถลงข่าว หรือศูนยส่ื์อมวลชน 
5.4   ในสถานการณ์ท่ีต่อเน่ืองยาวนานกินเวลาหลายวนัติดต่อกนั จ าเป็นตอ้งจดัชุด

ปฏิบัติงานเป็นผลัด โดยปกติแต่ละผลัดจะท างานประมาณ 8-12 ชั่วโมง การจัดผลัดควรจะ
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัฝ่ายอ่ืนๆดว้ย 

5.5   หน้าท่ีมีความส าคญัและตอ้งจดัเจา้หนา้ท่ีประจ าปฏิบติังาน คือ เจา้หน้าท่ีตอบ   
ขอ้ซักถามทางโทรศพัท์จากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ญาติผูเ้สียชีวิต หรือผูไ้ด้รับบาดเจ็บจาก
หน่วยงานหรือองคก์รในต่างประเทศท่ีมีชาวต่างประเทศประสบเหตุ จากผูส่ื้อข่าว ส่ือมวลชน หรือ
จากประชาชนผูส้นใจข่าวสารทัว่ไป  เจา้หน้าท่ีส่วนน้ี อาจใช้อาสาสมคัรหรือเจา้หนา้ท่ี/พนกังาน
ของหน่วยงานท่ีไม่ใช่ชุดปฏิบติังานในภาวะไม่ปกติ ซ่ึงต้องมีการช้ีแจงวิธีการปฏิบติังาน เช่น     
การจดบนัทึกขอ้มูลค าถาม  แนวทางค าตอบท่ีให้  และตอ้งไดรั้บการช้ีแจงขอ้มูลรวมทั้งสถานการณ์
ให้ทราบและเข้าใจตรงกันอย่างเป็นระยะโดยสม ่าเสมอ เพื่อจะได้ให้ข้อมูลข่าวสารในทิศทาง
เดียวกนั ไม่ขดัแยง้กนั และถูกตอ้งตรงกนั 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
โทรศพัท ์โทรสาร 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมปร้ินเตอร์ และการเช่ือมโยงระบบอินเตอร์เน็ต 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
วทิยส่ืุอสารส าหรับติดต่อกบัหน่วยงานอ่ืนในกองบญัชาการ 
เคร่ืองรับโทรทศัน์ เคร่ืองรับวิทยุ และหนังสือพิมพ์ ส าหรับตรวจติดตามเฝ้าฟังและ

ประเมินทิศทางการรายงานข่าวของส่ือมวลชน 
กลอ้งโทรทศัน์ กลอ้งถ่ายภาพน่ิง อุปกรณ์ให้แสง-ไฟ เคร่ืองตดัต่อเทปโทรทศัน์กระเป๋า

ห้ิว ปลัก๊ไฟฟ้าเสียบไดห้ลายเตา้ 
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กระดานไวท์บอร์ด ส าหรับจดบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัๆ หัวขอ้ข่าวแจก ประเด็นการ
แถลงข่าวแต่ละคร้ัง และขอ้มูลการประเมินสถานการณ์ ตลอดจนการประเมินการรับรู้/ทศันคติของ
สาธารณชน และส่ือมวลชน 

ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นท่ีเกิดเหตุซ่ึงอยู่นอกอาคารสถานท่ี ควรเตรียมการจัดท า
เคร่ืองมืออุปกรณ์ในลกัษณะท่ีเคล่ือนยา้ย (Mobile kits)ไวล่้วงหนา้ เม่ือเกิดเหตุจะไดน้ าติดตวัไปใช้
โดยสะดวก รวมถึงการจดัเตรียมเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารเคล่ือนท่ี เช่น วิทยุส่ือสาร โทรศพัทมื์อถือ 
คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว (lap top) ท่ีสามารถส่งโทรสารไดด้ว้ย  เพื่อใชป้ระโยชน์ ในการส่งขอ้มูล
ข่าวสารจากพื้นท่ีเกิดเหตุ 

6.   การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและความตอ้งการดา้นข่าวสาร 
ในสถานการณ์วิกฤตแต่ละชนิด จะมีผูเ้ก่ียวขอ้งหรือกลุ่มเป้าหมายส าหรับการส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์หลายกลุ่ม และมีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนั มีความส าคญัเร่งด่วนท่ี
จะตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นมากน้อยไม่เท่ากนั  บางกลุ่มจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
โดยเร็วท่ีสุด เพื่อมิให้เกิดอนัตราย เจา้หน้าท่ีสารนิเทศหรือหัวหน้าชุดปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ 
จะตอ้งประเมินสถานการณ์และก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการข่าวสารชนิดต่างๆโดยเร็วท่ีสุด 

กลุ่มเป้าหมายส าคญัในเหตุการณ์วกิฤตส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ประชาชนผูป้ระสบภยั เช่น ผูท่ี้
อยู่ในพื้นท่ีน ้ าท่วม ญาติผูเ้สียชีวิต ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ ผูติ้ดอยู่ในอนัตราย หรือญาติของตวัประกนั  
ประชาชนผูอ้ยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั ตอ้งไดรั้บการอพยพ ส่ือมวลชน ผูต้อ้งสงสัยวา่ไดรั้บเช้ือโรคใน
กรณีก่อการร้ายและมีการใช้อาวุธชีวภาพ รวมถึงผูส้ัมผสัใกล้ชิด กลุ่มเส่ียงต่อการเป็นเป้าหมาย
โจมตี ผูแ้ทนชุมชน ผูบ้ริหารระดบัสูง เจา้หนา้ท่ีของฝ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขวิกฤตการณ์  
ผูแ้ทนองคก์ร/หน่วยงานระหวา่งประเทศ ผูแ้ทนฝ่ายคา้น กรรมาธิการสภา นกักฎหมาย ฯลฯ 

7.   การอ านวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชน 
7.1   จัดให้มีการลงทะเบียนส่ือมวลชน เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการ

วางแผนอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานแก่ส่ือมวลชน  
7.2   ขอ้มูลท่ีตอ้งการในการลงทะเบียนส่ือมวลชน ไดแ้ก่ ช่ือ จ านวน และสังกดัของ

ผูส่ื้อข่าวท่ีมารายงานข่าว ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร ส าหรับการส่งและแจง้ข่าว มีส่ือทอ้งถ่ิน
จ านวนเท่าใด ส่ือต่างประเทศจ านวนเท่าใด จ าเป็นตอ้งจดัล่ามแปลหรือไม่ในการแถลงข่าว             

7.3  บัตรแสดงตัวส่ือมวลชน อาจใช้บัตรประจ าตัวส่ือมวลชนท่ีออกให้โดย          
กรมประชาสัมพนัธ์ หรือหากจ าเป็น อาจต้องใช้ปลอกแขนหรือเคร่ืองหมายแถบสีอ่ืนใดเป็น
เคร่ืองหมายแสดงตวัเพื่อเขา้ไปในพื้นท่ีหวงห้าม โดยประสานกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีท าหนา้ท่ีคอยควบคุมเส้นทางเขา้ออกพื้นท่ีเขา้ออกทุกจุด เพื่อให้เขา้ใจ
ตรงกนั   

7.4   ทนัทีท่ีผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ไปถึงยงัท่ีเกิดเหตุ ท่านตอ้งก าหนดบริเวณซ่ึงจะใช้
เป็นท่ีปฏิบติังานแถลงข่าว และแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีทุกคนในเขตปริมณฑลรอบนอก (Outer Perimeter) 
และพื้นท่ีรอบใน (Inner Perimeter) ให้ทราบวา่บริเวณนั้นอยูท่ี่ใด เพื่อพวกเขาจะไดส่้งผูส่ื้อข่าวไป 
ณ ท่ีนั้น 

7.5  ก าหนดจุดรถถ่ายทอดข่าวและรถข่าว เพื่อมิให้กีดขวางเส้นทางจราจร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับรถดบัเพลิง หรือรถปฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ ขณะเดียวกนัก็
ตอ้งเป็นจุดท่ีผูส่ื้อข่าวสามารถเคล่ือนยา้ยรถไดส้ะดวกพอสมควร เพื่อความรวดเร็วในการน าขอ้มูล
ไปออกอากาศ 

7.6   การน าผูส่ื้อข่าวเขา้ไปยงัสถานท่ีเกิดเหตุ ตอ้งประสานกบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัเพื่อก าหนดวิธีปฏิบติั การติดเคร่ืองหมายแสดงตวั และจ านวนผูส่ื้อข่าวท่ีสามารถเขา้ไป
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้นแต่ละคร้ัง 

8.   การก าหนดเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเผยแพร่ 
8.1   เม่ือทราบกลุ่มเป้าหมายและความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายแต่

ละกลุ่มแล้ว จะตอ้งพิจารณาก าหนดเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเผยแพร่เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกนัเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีรัฐบาลหรือกองบญัชาการ
เหตุการณ์ตอ้งการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายดว้ย 

8.2   ในขณะท่ีเกิดเหตุวกิฤต ตอ้งคิดต่อเน่ืองทุกวนัวา่ ประเด็นท่ีท่านจะส่ือสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละวนั ในแต่ละช่วงเวลา และในแต่ละสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปคืออะไร 

8.3   จะตอ้งพบปะพดูคุยกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรู้ดีและเช่ียวชาญช านาญในประเด็นเหล่านั้น 
เพื่อท าความเขา้ใจเร่ืองราวและเรียบเรียงให้อยูใ่นรูปแบบของภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 

8.4   ตอ้งพิจารณาว่าในแต่ละประเด็นของเร่ืองราว จะให้ขอ้มูลข่าวสารไดม้ากนอ้ย
เพียงใด จึงจะเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

8.5   กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีความสนใจในประเด็นของเร่ืองราวแตกต่างกัน
ออกไป ตอ้งหาวธีิเรียบเรียงเน้ือหาของข่าวสารใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม  

8.6  รวบรวมข้อมูลข่าวสารให้มากท่ีสุด จากการพูดคุยกับผู ้ส่ือข่าว ค้นหาใน
อินเตอร์เน็ต คาดคะเนความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ส ารวจความคิดเห็นของผูค้นในชุมชน         
ท่ีไดรั้บผลกระทบ แลว้น ามาก าหนดเน้ือหาของข่าวสารท่ีจะเผยแพร่ 
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8.7  ในบางสถานการณ์ ต้องเข้าใจมารยาทและจิตวิทยาในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร เช่น ส่ือมวลชนในวฒันธรรมตะวนัตก จะไม่มีการเปิดเผยช่ือของผูป้ระสบอุบติัเหตุแก่
ส่ือมวลชนจนกวา่จะแน่ใจวา่ญาติของผูเ้สียชีวติ หรือบาดเจบ็ไดรั้บการแจง้เหตุแลว้ 

9.   การก าหนดกลยทุธ์และส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
9.1  ก าหนดส่ือประชาสัมพันธ์และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม เช่น การจดัแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การรายงานข่าว
เร่งด่วน การเผยแพร่ข่าวผา่นเวบ็ไซตท์างอินเตอร์เน็ต การประชุมผูแ้ทนชุมชน/อาสาสมคัรเพื่อแจง้
ข่าว เป็นตน้ 

9.2   ส าหรับบางสถานการณ์  อาจจ าเป็นตอ้งใชจิ้ตวิทยาการส่ือสารเน่ืองจากมีความ
ละเอียดอ่อนของประเด็นปัญหาและลกัษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนัไป  

9.3   กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มจ าเป็นตอ้งส่ือสารโดยใชภ้าษาถ่ิน หรือตอ้งส่ือสารผา่น   
ผูน้  าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน หรือกลุ่มอ่ืนท่ีเคา้ไวว้างใจ เป็นตน้ 

9.4   ในบางสถานการณ์ เคร่ืองมือส่ือสารประชาสัมพนัธ์ปกติไม่สามารถใชก้ารได ้
เช่น ในเหตุการณ์น ้ าท่วม สายโทรศัพท์ถูกตัดขาด อาจจ าเป็นต้องใช้โทรโข่ง หรือต้องใช้
เฮลิคอปเตอร์ในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือใช้สัญญาณการติดต่อส่ือสารอย่างอ่ืน เช่น แสงไฟ 
เคร่ืองรับวทิย ุเป็นตน้ 

9.5   ปฏิบติังานแบบเครือข่าย บางคร้ังอาจจ าเป็นตอ้งใช้ส่ือบุคคล ซ่ึงบุคลากรทาง
ราชการมีไม่เพียงพอ สามารถใช้อาสาสมัครท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินท่ีผ่านการอบรมแล้ว หรือใช้
อาสาสมคัรขององค์กรภาคเอกชนเขา้ช่วย การใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์เจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนใหญ่จะ
นึกถึงแต่ส่ือท่ีรัฐเป็นเจา้ของ โดยลืมนึกถึงส่ือในภาคเอกชนซ่ึงพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัและจ าเป็น 

9.6   ส่ือประชาสัมพนัธ์เครือข่ายในพื้นท่ีประกอบดว้ย ส านกังานประชาสัมพนัธ์
จงัหวดั สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน สถานีวิทยุทอ้งถ่ิน สถานีวิทยุทหาร สถานีวิทยุต ารวจ เครือข่ายอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนของกระทรวงมหาดไทย เครือข่ายอาสาสมคัรประชาสัมพนัธ์หมู่บา้นของ
กรมประชาสัมพนัธ์ ชมรมนกัจดัรายการวทิยชุายแดนของกระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการ
ร่วมระดบัทอ้งถ่ิน หอกระจายข่าว 

9.7   บางสถานการณ์ สถานท่ีไม่อ านวยให้ผูส่ื้อข่าวเข้าไปท าข่าวพร้อมกันเป็น
จ านวนมากได ้จ าเป็นตอ้งใชร้ะบบ Media Pool โดยใชส่ื้อมวลชนแต่ละแขนงส่งผูแ้ทนจ านวนหน่ึง          
มาปฏิบติังานภายใตก้ารอ านวยความสะดวกและการจดัระเบียบของเจา้หนา้ท่ี 
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9.8   ในกรณีท่ีไม่สามารถอนุญาตใหส่ื้อมวลชนเขา้ถ่ายภาพหรือรายงานข่าวในพื้นท่ี
เกิดเหตุการณ์ได ้เน่ืองจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั ศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ จะตอ้งจดัท า
ข่าวแจก รวมทั้งภาพข่าว ทั้งภาพน่ิงและวดีิโอใหแ้ก่ส่ือมวลชน 

9.9  ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น ทางระบบ
อินเตอร์เน็ต  

10. การแต่งตั้งโฆษกเหตุการณ์ 
ตอ้งมีการแต่งตั้งโฆษกของเหตุการณ์อย่างน้อย 1 คน เพื่อท าหน้าท่ีแถลงข่าว ให้

สัมภาษณ์และตอบค าถามส่ือมวลชน ทั้งน้ีเพื่อให้การให้ขอ้มูลข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ป้องกนัความสับสน โฆษกยงัท าหน้าท่ีเป็นกนัชนให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง และเปิดโอกาสให ้ 
ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์มีเวลาบริหารวกิฤตการณ์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี อยา่งไรก็ตาม ผูมี้อ  านาจตดัสินใจ เช่น 
ผูบ้ ัญชาการเหตุการณ์ หรือผูบ้ริหารระดับสูง จ าเป็นต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชนและ
สาธารณชนบา้งเป็นคร้ังคราวเพื่อให้ความมัน่ใจแก่สาธารณชน รวมทั้งเพื่อขอความร่วมมือในส่ิงท่ี
ส าคญัและจ าเป็น 

11. การควบคุมแหล่งข่าว 
11.1   ชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ หรือเจ้าหน้าท่ีสารนิเทศ ควรเสนอแนะ               

ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ให้มีการควบคุมแหล่งข่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหารระดบัสูง ก่อนท่ีจะให้
ข่าวแก่ส่ือมวลชน  

11.2   ขณะเดียวกนั เจา้หน้าท่ีชุดปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ เม่ือได้จดัท าประเด็น
ขอ้มูลข่าวสาร ส าหรับการแถลงข่าวหรือจดัท าข่าวแจกเสร็จเรียบร้อยแลว้ นอกจากจะส่งเผยแพร่แก่
ส่ือมวลชน จะต้องส่งให้แก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆให้ทราบทั่วกัน และใช้เป็นแนวทางในการให้
ข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆดว้ย 

12. การติดตามและประเมินกระแสส่ือมวลชนและสาธารณมติ 
12.1 รวบรวมขอ้มูลขีดความสามารถของส่ือแต่ละแขนง ผูส่ื้อข่าวท่ีมารายงานข่าว

มีใครบ้าง ระดับไหน ใครเป็นหัวหน้าน าทีมมา มีทีมข่าวมาปฏิบัติงานก่ีทีม มีรถมาถ่ายทอด
ดาวเทียมก่ีคนั ขอ้มูลเหล่าน้ีจะบ่งบอกถึงความส าคญัของเหตุการณ์ และความสนใจของส่ือมวลชน
ท่ีมีต่อเหตุการณ์นั้นๆ เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์จะน าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผน        
การดูแลอ านวยความสะดวกแก่ผูส่ื้อข่าว และจดัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานประจ าศูนยฯ์ใหส้อดคลอ้งกนั 

12.2 ใชร้ะบบการท างานของกองบรรณาธิการข่าว ประเมินทิศทางการท าข่าวของ
แต่ละส่ือ เพื่อประเมิน ก าหนดและจดัท าประเด็นขอ้มูลข่าวสาร เตรียมให้โฆษกเหตุการณ์ใชแ้ถลง
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ข่าว รวมถึงการจดัท าข่าวแจก และการจดัท าขอ้มูลประกอบ และขอ้มูลสนบัสนุนต่างๆท่ีสอดคลอ้ง
กบัความสนใจและความตอ้งการของส่ือมวลชน 

12.3 ติดตามการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชน วิธีท่ีนิยมกนัคือ การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์การรายงานข่าวของส่ือมวลชน หรือขอ้คิดเห็นท่ีผูอ่้านผูช้ม
รายการมีต่อการปฏิบติังานของทางราชการ ประเด็นท่ีวิเคราะห์ได้แก่ ภาพข่าว ข้อมูลข่าวสาร 
ขอ้เทจ็จริง และประเด็นส าคญัท่ีส่ือมวลชนน าเสนอ ส่วนวิธีการวิเคราะห์จะวิเคราะห์จากความยาว
ของรายการข่าวท่ีออกอากาศ ความยาวของรายงานข่าวท่ีน าเสนอในหนงัสือพิมพ ์เป็นข่าวท่ีปรากฏ
ในหนา้ 1 หรือหนา้ใน เป็นข่าวน าหวัเร่ืองตวัใหญ่ หรือเป็นข่าวเล็กๆ แหล่งข่าวท่ีอา้งในตวัข่าวเป็น
ใคร ภาพประกอบ และการใชค้  าท่ีมีความหมายในทางลบ เป็นตน้ 

12.4 การประเมินทัศนคติของสาธารณชน ท าได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์
สมาชิกในชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ การสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน การใช้แบบสอบถาม  

13. การจดบนัทึกสถานการณ์ (Situation Board) และการบนัทึกการปฏิบติังาน  
13.1 การจดบนัทึกสถานการณ์ เป็นส่ิงจ าเป็นในการปฏิบติังาน ท่านควรบนัทึกวนั

เวลาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน หมายเลขโทรศพัท์ท่ีส าคญั ช่ือเจา้หน้าท่ีติดต่อประสานงาน บนัทึก
สถานการณ์  จะช่วยให้เจา้หน้าท่ีท่ีเปล่ียนผลดัเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีใหม่สามารถติดตามสถานการณ์
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

13.2 การบนัทึกการปฏิบติังานของชุดปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์หรือฝ่ายสารนิเทศ 
คือ การบนัทึกการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในเร่ืองต่างๆ เช่น รายการค าถามท่ีผูส่ื้อข่าวถามเขา้มา 
ช่ือผูส่ื้อข่าวท่ีถาม ช่ือส านกัข่าว ค าถาม ค าตอบท่ีตอบไป รายการข่าวแจกท่ีผลิตและเผยแพร่ไปแลว้ 
พร้อมหัวขอ้ข่าวและประเด็นส าคญัในข่าว วนัเวลาท่ีเผยแพร่ขอ้มูลเหล่าน้ี จะช่วยให้เจา้หน้าท่ีท่ี
เปล่ียนผลัดเข้ามาปฏิบัติงานใหม่สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองและให้ข้อมูลข่าวสารได้ใน
แนวทางเดียวกนั 

13.3 กระดานด าหรือไวท์บอร์ด หรือหากอยู่นอกสถานท่ีอาจใช้แผ่นพลาสติก 
กระดาษ ประยกุตใ์ชต้ามสถานการณ์ 

13.4 เก็บขอ้มูลทุกอยา่งใหแ้ก่ส่ือมวลชน เขา้แฟ้ม พร้อมบนัทึก วนัท่ี เวลา สถานท่ี
ท่ีให้ข่าวก ากบัไว ้เพื่อป้องกนัการให้ข่าวซ ้ า หรือเกิดขอ้ขดัแยง้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอนัอาจ
ท าใหข้อ้เทจ็จริงเปล่ียนไป 

ขอ้ควรระวงัในการจดัการภาวะวิกฤต Doug Newsom, Judy Vamslyke Turk and Dean 
Kruckeberg (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.42)  แนะน าวา่มีดงัน้ี 
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1.   การไม่สามารถรับรู้ไดท้นัเวลาถึงการขยายตวัออกไปของภาวะวกิฤต 
2.   เป็นการยากท่ีจะแยกแยะวา่บุคคลใดหรือกลุ่มใดไดรั้บผลกระทบจากภาวะวกิฤตบา้ง 
3.   ไม่สามารถวเิคราะห์สาเหตุของภาวะวกิฤตออกมาไดช้ดัเจนหรือรับรู้ไม่ไดท้ั้งหมด 
4.   ภาวะวกิฤตนั้นส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
5.   มีการคาดหวงัว่าจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะจากกลุ่มท่ี

ไดรั้บผลกระทบโดยตรง 
6.   การตดัสินใจดา้นขอ้มูลข่าวสารกระท าภายใตส้ภาวะกดดนั 
7.   การเกิดความไม่ไวว้างใจ หรือไม่เช่ือถือในการด าเนินงานขององคก์รจากผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบทางตรงและทางออ้ม 
8.  ภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้มีการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ออกมา ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่วงที ่3  การปฏิบัติงานเมื่อภาวะวกิฤตส้ินสุดลง 
เม่ือภาวะวิกฤตส้ินสุดลง Michael Bland (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.45-   

น.46) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ทีมงานควรประชุม อภิปรายวา่ ไดเ้รียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้น พร้อม
ทั้งจดัท ารายงานสรุปสถานการณ์ และปรับปรุงกระบวนงานจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ควรให้ความสนใจ
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มท่ีได้เรียนรู้ ควรให้ความสนใจกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะภาวะวกิฤตอาจหวนกลบัมาอีกคร้ัง ในขณะท่ีหลายคนคิดวา่มนัจบไปแลว้ 

ขณะท่ี ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.45) ไดน้ าเสนอภารกิจ
เม่ือภาวะวกิฤตส้ินสุดลง ดงัน้ี 

1.   จดัท าค าแถลงสรุปเหตุการณ์ เม่ือเหตุการณ์จบลง 
2.   ให้ขอ้มูลในภาพรวม ยอดผูเ้สียชีวิต ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ การช่วยเหลือท่ีไดด้ าเนินการ    

ไปแลว้ และท่ีจะด าเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป 
3.   แจง้ก าหนดการปิดศูนยข์อ้มูลข่าวสารร่วม หรือศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์และ

แจง้สถานท่ีติดต่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อในดา้นขอ้มูลข่าวสารหลงัการปิดศูนยฯ์แลว้ 
4.   สรุปรายงานผลการปฏิบติังานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ รวมทั้งการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน ปัญหาอุปสรรคขอ้ขดัขอ้ง และแนวทางการปรับปรุงแผน/วธีิการปฏิบติังานในอนาคต 
5.   เจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์หรือเจา้หน้าท่ีสารนิเทศยงัคงตอ้งติดตามประเด็นขอ้มูล

ข่าวสารและเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัอยา่งต่อเน่ืองต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในเร่ืองผลการ
สอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุวิกฤต การให้ความช่วยเหลือในระยะยาวแก่
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ผูเ้คราะห์ร้าย การอพยพราษฎรกลบัสู่ถ่ินฐานบา้นเรือน การจดัหาท่ีท ากินและอาชีพให้แก่ผูท่ี้ยา้ยถ่ิน
ฐาน รวมถึงการปรับปรุงมาตรการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัส าหรับเหตุการณ์ในอนาคต  

ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.46) กล่าววา่ ไม่มีองคก์รใดจะ
สามารถหลีกเล่ียงภาวะวกิฤตได ้ ดงันั้นองคก์รต่างๆ ควรจะมีแผนการในการรับมือกบัภาวะวิกฤตท่ี
จะเกิดข้ึน ดว้ยการศึกษาพื้นท่ีท่ีเป็นจุดอ่อนของตนเอง 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารในภาวะวิกฤตขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการส่ือสารเป็นการ
ด าเนินการตั้งแต่ก่อนเกิดวกิฤตการณ์ ขณะเกิดวกิฤตการณ์ และหลงัเกิดวิกฤตการณ์ขององคก์ร เพื่อ
ส่ือสารไปยงักลุ่มประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยเฉพาะช่วงขณะเกิดวิกฤตการณ์  
การส่ือสารมีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อองคก์รในการท่ีจะด าเนินงานตามนโยบายบริหารจดัการใน
ขั้นตอนต่างๆให้สามารถลดวิกฤตการณ์ได้ โดยเฉพาะการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการในภาวะฉุกเฉินข้ึน  
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางการส่ือสารและจดัการด้านขอ้มูลข่าวสาร เพื่อการตดัสินใจสั่งการใน
ภาวะวกิฤตซ่ึงตอ้งกระท าภายใตค้วามรวดเร็วและสภาวะกดดนั รวมทั้งการใชก้ารส่ือสารเป็นกลไก
ส าคญัในการระดมทรัพยากรต่างๆ จากองค์กรเครือข่าย เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ือง
การส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
2.4  แนวคิดการบริหารข้อมูลข่าวสาร 
       2.4.1  ความหมายของการบริหารขอ้มูลข่าวสาร 

ศุภวรรณ สัจจพงศ์ (อา้งถึงใน ปาริชาต บุญคลา้ย, 2548, น.18) ให้ความหมายการ
บริหารขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การด าเนินการอยา่งเป็นระบบในการคน้หา และระบุแนวโน้มของ
สถานการณ์ หรือประเด็นท่ีน่าวิตกกงัวลวา่จะมีผลกระทบต่อองคก์รในวนัขา้งหน้า และน ามาเป็น
ฐานข้อมูลในการพิจารณาก าหนดท่าที มาตรการ และวางแผนการด าเนินการขององค์กร เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ประเด็นนั้นลุกลามกลายเป็นวิกฤต และสร้างความเสียหายแก่องค์กรไดใ้นอนาคต  
โดยการบริหารประเด็น มีลกัษณะเป็นการด าเนินงานในเชิงรุก เน่ืองจากเป็นการศึกษาประเด็น
ตั้งแต่ยงัไม่เป็นปัญหา และตดัสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงก่อนท่ีเร่ืองราวนั้นๆ จะส่งผล
เสียหายต่อองค์กรในอนาคต และการบริหารประเด็นส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลง
จุดมุ่งหมายสุดทา้ยก็เพื่อก าหนดแนวทาง ความคิดเห็น ทศันคติ หรือประชามติของกลุ่มเป้าหมายให้
เป็นไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลหรือองคก์ร 

ลกัขณา ไทยเครือ (2554) กล่าวว่า ขอ้มูลข่าวสารเป็นหวัใจและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุก
กิจกรรมในการป้องกนัและรับมือกบัภยัพิบติั ทั้งปริมาณ คุณภาพ และความทนัเวลาของขอ้มูล
ในช่วงวกิฤตมีผลกระทบต่อการพื้นฟูชุมชนของพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บผลกระทบในเวลาต่อมา การมีขอ้มูล
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เก่ียวกบัสังคม วฒันธรรม นโยบายของประเทศนั้นๆ ยอ่มมีส่วนช่วยไดม้ากในการประสานงานและ
การต่อรอง เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริการของพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บผลกระทบ  

ลกัษณะปัญหาหลกัๆท่ีพบในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารเม่ือเกิดภยัพิบติั คือ  
1.   ขอ้มูลท่ีบิดเบือน  
ช่วงเกิดพิบติัภยั ขอ้มูลมกัจะถูกบิดเบือนไปจากความจริง ในกรณีท่ีขอ้มูลหลัง่ไหลมา

มากเกินไป อาจท าใหผู้มี้อ  านาจในการตดัสินใจเลือกใชข้อ้มูลแค่บางแหล่งเท่านั้น อีกประเด็นหน่ึง
คือการส่งต่อหรือถ่ายทอดขอ้มูลอาจไม่ครบถว้นสูญหายไปในเครือข่าย ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ
อาจรับข่าวท่ีออกมาในส่ือต่างๆ ซ่ึงอาจจะใหข้อ้มูลไดร้วดเร็วกวา่ แต่ทวา่ไม่มีการสังเคราะห์ หรือมี
รายละเอียดมากพอต่อการตดัสินใจ  

2.   ระบบการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั  
วฒันธรรมและเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ีเป็นอุปสรรคขวางกั้นการส่งต่อ

ขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือและภาษาท่ีแตกต่างกนั ไปจนกระทัง่การปิดบงัขอ้มูลของ  
บางหน่วยงาน  

3.   ขาดขอ้มูลมาตรฐาน  
เพื่อให้การแลกเปล่ียนขอ้มูลเป็นไปอยา่งราบร่ืน จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลมาตรฐาน ค าจ ากดั

ความท่ีตรงกนั และมีคนท่ีวเิคราะห์แปลผลขอ้มูลเป็น เพื่อป้องกนัขอ้มูลท่ีลน้หลามเกินความจ าเป็น
และเป็นภาระ นอกจากน้ี การประสานงานและการติดต่อเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้การส่งถ่าย
แลกเปล่ียนขอ้มูลเป็นไปดว้ยดี เพราะความต่างทางวฒันธรรมและสังคมมีผลต่อความระแวงท่ีจะ
เปิดเผยหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนบางอยา่ง นอกจากน้ียงัมีเร่ืองนโยบายของประเทศนั้นๆ 
และบริษทัเจา้ของขอ้มูลพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บผลกระทบ   

นอกจากน้ี ความเขา้ใจตระหนกัรู้ว่าเกิดอะไรข้ึน เป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งยวดต่อการ
ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีมีแต่ความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้น
ผูท่ี้บริหารจดัการเก่ียวกบัการตดัสินใจตอ้งสามารถตรวจจบัเหตุการณ์อยา่งรวดเร็ว จบัประเด็น และ
แปลผลขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได ้ก่อนท่ีจะสั่งการในภาวะฉุกเฉินใดๆ ผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจตอ้ง
เขา้ใจสถานการณ์อยา่งแจ่มแจง้ ตั้งแต่ความรุนแรงของภยัพิบติั จ  านวนผูบ้าดเจ็บลม้ตาย และความ
ตอ้งการของพื้นท่ีประสบภยั ทว่ามกัมีอุปสรรคสองประการในเร่ืองน้ี คือ ขอ้มูลกระจดักระจาย  
และธรรมชาติของขอ้มูลท่ีเป็นความลบั   

2.4.2  ระบบขอ้มูลข่าวสาร 
ลกัขณา ไทยเครือ (2554) กล่าวถึงองคค์วามรู้สามารถท าให้คนมีอ านาจในการตดัสินใจ

และปฏิบติัการไดอ้ย่างเหมาะสม การจดัการกบัองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นส่ิง
ส าคญัในการเลือกบริโภค เสาะหา และเผยแพร่ขอ้มูล การจดัการองค์ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพไม่
เพียงแต่จะช่วยผู ้มีอ  านาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ประหยดั และ             
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ผลค่อนขา้งดีแลว้ ยงัช่วยหน่วยงานองคก์รต่างๆไดแ้บ่งปันและใชข้อ้มูลจากแหล่งต่างๆดว้ย  ดงันั้น
การจดัการองค์ความรู้จึงเป็นหัวใจในความส าเร็จของผูบ้ริหารในสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
รวดเร็วเช่นน้ี  เน่ืองจากขอ้มูลในการบรรเทาสาธารณภยัช่วยเหลือมนุษยชาติท่ีตอ้งการนั้นค่อนขา้ง
มีหลายดา้น เช่น สถานการณ์ภยัพิบติั แหล่งสนบัสนุน การอพยพของประชากร การเฝ้าระวงัโรค   
คณะผูเ้ช่ียวชาญในการบรรเทาทุกข ์รูปถ่ายภูมิประเทศโดยดาวเทียมหรือแผนท่ี เป็นตน้ หน่วยงาน 
Federal Emergency Management Agency แนะน าถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการใชน้ั้นจะแบ่งตามระยะเวลา
การเกิดเหตุ คือ สถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิด ช่วงวกิฤต และภายหลงัระยะวกิฤต  

Sue Nelson (2012, p.26) กล่าวถึงขอ้มูลส าคญัท่ีองคก์รกาชาดใช้ในการบรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบภยั ได้แก่  1.ขอ้มูลสถานการณ์ และปัญหา เพื่อให้องค์กรกาชาดรู้ว่ามีอะไรเกิดข้ึนบา้ง      
2.ขอ้มูลการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์รกาชาดรู้วา่ควรท่ีจะท าอะไร และ 3.ขอ้มูลการร้องขอความ
ช่วยเหลือ เพื่อใหอ้งคก์รกาชาดรู้วา่ตอ้งการอะไร ตามภาพท่ี 2.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.10  ขอ้มูลส าคญัท่ีองคก์รกาชาดใชใ้นการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั (Key messages) 
 

ทีม่า:  การประชุม Asia Pacific Communications Forum คร้ังท่ี 3 (Sue Nelson, 2012, p.26)  
 
สภากาชาดสากล (International Federation of Red Cross กบั Red Cross Societies) ไดส้รุปประเด็น
ในปี พ.ศ. 2540 วา่ไม่ค่อยมีการพดูถึงวา่ขอ้มูลอนัไหนจ าเป็นในการบรรเทาทุกข ์ใครจะเป็นผูเ้ขา้มา
มีส่วนเก่ียวขอ้ง จะใช้ขอ้มูลอย่างไร รวมถึงวิทยาการสมยัใหม่จะช่วยให้การรวบรวมขอ้มูลอย่าง
เป็นระบบและส่ือสารกนัไดอ้ยา่งไร (ลกัขณา ไทยเครือ, 2554)   
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ลกัขณา ไทยเครือ (2554) สรุปเน้ือหาส าคญัจากบทเรียนพิบติัภยัคล่ืนยกัษ์สึนามิถล่ม
ไทย เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงมีประโยชน์ต่อเหตุการณ์น ้ าท่วมประเทศไทยวา่ ส่ิงท่ีควรด าเนินการ
ต่อทางดา้นระบบขอ้มูลข่าวสาร แบ่งตามล าดบัการเกิดเหตุการณ์มีดงัน้ี 

1.  ก่อนเกดิภัยพบิัติ 
1.1   ควรมีการท าความตกลงเร่ืองเน้ือหาถึงขอ้มูลหรือองค์ความรู้ใดจ าเป็นอย่างยิ่ง

ในฐานขอ้มูลบรรเทาทุกขข์องแต่ละภยัพิบติั ขอ้มูลท่ีควรรวบรวมอยา่งนอ้ยควรมีเร่ืองระบุภยัพิบติั
ท่ีอาจเกิดข้ึนในประเทศ องคค์วามรู้และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ และภูมิสารสนเทศ 

1.2   มีการบริหารจดัการกบัขอ้มูลข่าวสาร ตั้งแต่การเสาะหา ก าหนดหมวดหมู่กบั
การเช่ือมโยง สร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และการดูแลรักษาระบบ 

2.  ขณะเกดิภัยพบิัติ 
2.1  ข้อมูลผูป้ระสบภยัและประชากรท่ีถูกผลกระทบ ซ่ึงอย่างน้อยควรมีข้อมูล

ประชากรกลุ่มเส่ียง ผูบ้าดเจ็บกับผูป่้วยด้วยโรคอันเน่ืองมาจากภัยพิบติั และผูเ้สียชีวิตท่ีเข้าสู่
สถานพยาบาล 

2.2   ขอ้มูลเวชภณัฑ ์ตั้งแต่การส่ง การรับ การแจกจ่าย และการใชก้บัส่งคืน   
2.3   ขอ้มูลเฝ้าระวงัโรค ควรครอบคลุมเร่ือง ศูนยก์ลางวิเคราะห์แปลผล ฐานขอ้มูล 

และ องคค์วามรู้เก่ียวกบัโรคท่ีอาจจะระบาดไดใ้นช่วงภยัพิบติั   
2.4   ข้อมูลของศูนย์บัญชาการ ควรครอบคลุมเร่ือง บุคลากร ศูนย์พกัพิง วสัดุ

อุปกรณ์ครุภณัฑ ์เวชภณัฑ ์บริจาค และการติดต่อประสานงานและสั่งการ 
2.5  ข้อมูลสถานการณ์ในภาพรวม ควรครอบคลุมเร่ืองขนาดปัญหา ซ่ึงมีตั้ งแต่

ผูป้ระสบภยั  พื้นท่ีประสบภยั และอนัดบัการใหค้วามช่วยเหลือ 
3.  ภายหลงัเกดิภัย 

3.1   ขอ้มูลการช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
3.2   ขอ้มูลการศึกษาวจิยั 

ลกัขณา ไทยเครือ (2554) กล่าววา่การจดัการขอ้มูลข่าวสารในแต่ละภยัพิบติั ตอ้งมีความ
ชดัเจน โดยเน้ือหาตอ้งมีความเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม   ตั้งแต่ผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ ประชาชน
ทัว่ไป นักเรียนนักศึกษา อาสาสมัครไปจนถึงผูป้ฏิบัติงาน รูปแบบและส่ือท่ีใช้ถ่ายทอดต้อง
เหมาะสมกบัประชากรเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ควรสร้างเครือข่ายขอ้มูลโดยค านึงถึงศกัยภาพ
ท่ีมีอยู่และบริบทของพื้นท่ีนั้ นๆ นอกจากน้ี การตัดสินใจเป็นกระบวนการวิเคราะห์และใช้          
องคค์วามรู้มาจดัการแกปั้ญหา แนวทางหน่ึงในกระบวนการจดัการองคค์วามรู้มีดงัน้ี    
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1. การเสาะหาขอ้มูล  
ไม่มีแมแ้ต่หน่วยงานหรือองค์กรเดียวท่ีจะมีขอ้มูลครบถ้วนทุกอย่างขณะเกิดภยัพิบติั  

ขอ้มูลท่ีได้มกัจะมาจากหลายแหล่งหลายรูปแบบ หลายช่องทาง และบางคร้ังผูมี้อ  านาจในการ
ตดัสินใจไม่ทราบวา่จะไปหาขอ้มูลจากท่ีใด ดงันั้นควรมีวธีิการแกปั้ญหาดงัน้ี  

1.1 เสาะหาให้ไดว้่าขอ้มูลหรือองค์ความรู้ใดจ าเป็นอย่างยิ่งในฐานขอ้มูลบรรเทา
ทุกขข์องแต่ละภยัพิบติั  

1.2 ระบุหน่วยงานหรือองค์กรใดท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลหลกัๆ ส าหรับภยัพิบติัแต่ละ
ชนิด 

1.3 ก าหนดมาตรฐานขอ้มูลและองคค์วามรู้ในส าหรับภยัพิบติัแต่ละชนิด  
1.4 ระบุวิธีการขอขอ้มูลจากแหล่งดงักล่าว ถา้มีเน้ือหาเร่ืองการเผยแพร่ขอ้มูลของ

หน่วยงานนั้นๆ และไม่สามารถขอขอ้มูลโดยตรงได ้อาจจะใชว้ิธีติดตามข่าวสารและรายงานต่างๆ 
ท่ีเสนอต่อสาธารณะแลว้เก็บรวบรวมไวเ้ป็นระยะๆ  

1.5 ตรวจสอบกระบวนการเสาะหาขอ้มูลท่ีล่าช้าอยูเ่นืองๆ เพื่อปรับเปล่ียนยุทธวิธี
ไปตามยคุของเทคโนโลยท่ีีเอ้ืออ านวย  

1.6 สร้างช่องทางการใชข้อ้มูลใหผู้มี้อ  านาจในการตดัสินใจทราบวา่จะเอาขอ้มูลได้
อยา่งไรยามท่ีตอ้งการ  

2.   กลัน่กรอง  
เน่ืองจากขอ้มูลมาจากหลายแหล่ง คุณภาพมีหลายระดบั ตอ้งมีการกลัน่กรองขอ้มูลท่ีไม่

เก่ียวขอ้งหรือซ ้ าซอ้นออกไป  
3.   ก าหนดหมวดหมู่และการเช่ือมโยง  
การก าหนดหมวดหมู่และเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเก่ียวเน่ืองกนัขององคค์วามรู้เป็นส่ิงท่ีส าคญั

มากในการดึงขอ้มูลมาใช้ ควรมีบทสรุปให้ไดใ้จความเพื่อการคน้หาท่ีรวดเร็ว และตอ้งค านึงถึง
รูปแบบขอ้มูลเพราะมีทั้งตวัอกัษร รูปภาพ และวดีีทศัน์ เป็นตน้  

4.  การสร้างองคค์วามรู้  
มีหลายกระบวนการท่ีจะสร้างองคค์วามรู้ อาทิ เช่น Data Visualization (เช่น ดูแนวโนม้

การเกิดภยัพิบติัในรูปกราฟ และภาพจ าลอง) การใชส้ถิติวิเคราะห์การสรุปบทความ ซ่ึงอาจจะใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้ช่วย  

5.   การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  
การแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและองคค์วามรู้เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดและปรารถนา

ให้เกิดข้ึนในระบบองค์ความรู้น้ี ซ่ึงอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด อย่างไรก็ตามตอ้ง
ค านึงถึงความมัน่คงปลอดภยั  ความเป็นส่วนตวั และสิทธิทางปัญญาของเจา้ของขอ้มูลดว้ย  
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6.  การดูแลรักษาระบบ  
ตอ้งมีการติดตามดูแลเร่ืององค์ความรู้และขอ้มูลตลอดเวลา เพราะมีการเปล่ียนแปลง

เสมอ ขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีลา้สมยัควรขจดัทิ้ง  
2.4.3  การจดัท าระบบขอ้มูลข่าวสาร  

ลกัขณา ไทยเครือ (2554) กล่าวถึงเป้าหมายหลกัของการเตรียมรับภยัพิบติัเพื่อลดความ
สูญเสียให้ไดม้ากท่ีสุด การเตรียมรับภยัพิบติัเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองในการพยากรณ์ วางแผน 
ฝึกฝน รับมือ และประเมินผล  การส่ือสารระหวา่งหน่วยงานองคก์รต่างๆ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือมีความ
จ าเป็นอย่างมากในการแกไ้ขปัญหาภายใตส้ภาวะแห่งการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เป็นการท างาน
อย่างมีบูรณาการเป็นหมู่คณะจากสหวิชาชีพ นอกจากน้ีการจดัการขอ้มูลข่าวสารยงัจ าเป็นในการ
ส่ือสารต่อสาธารณชนโดยผา่นทางส่ือต่าง ๆ ประชาชนตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารวา่เกิดอะไรข้ึนเพื่อ
ขจดัข่าวลือต่าง ๆ และการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้ง การใหค้วามรู้แก่สาธารณชนและการฝึกอบรม รวมถึง
การบอกใหชุ้มชนรู้วา่จะหาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในกรณีฉุกเฉินไดอ้ยา่งไร และจะปกป้องครอบครัวและ
ทรัพยสิ์นอยา่งไร  

จากการน าเสนอบทเรียนและแนวคิดการจดัท าระบบขอ้มูลข่าวสารส าหรับภยัพิบติัใน
ประเทศไทยท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น  มีประเด็นท่ีเห็นควรให้มีการด าเนินการต่อทางดา้นระบบ
ขอ้มูลข่าวสารในเบ้ืองตน้ โดยเนน้ขณะเกิดภยัพิบติั ดงัน้ี  

1.   ศูนย์บัญชาการ  
ควรจัดตั้ งศูนย์บัญชาการจังหวดัภายใต้การน าของผู ้ว่าราชการจังหวดั โดยมีการ

ประมวลผลขอ้มูลแลว้ส่งไปยงัศูนยบ์ญัชาการระดบัจงัหวดั ในกรณีพื้นท่ีประสบภยักินอาณาเขต
หลายจงัหวดั ควรจดัตั้งศูนยบ์ญัชาการเขตเพื่อการสนบัสนุน สั่งการ และประสานงานดา้นต่างๆ กบั
ศูนย์บญัชาการจงัหวดั วิธีการท างานแบบบูรณาการและทุกอย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการท่ีเดียว          
ผูบ้ญัชาการมีอ านาจในการตดัสินใจสูงสุดในการสั่งการตามกฎหมาย และมีงบประมาณฉุกเฉิน
สนบัสนุน ส าหรับดา้นขอ้มูลข่าวสารควรด าเนินการดงัน้ี  

1.1 แต่งตั้งคณะท างานท่ีรับผดิชอบดา้นขอ้มูลข่าวสารโดยตรง  
1.2 ติดตั้งโทรศพัทส์ายด่วนส าหรับประสานงานโดยเฉพาะประจ าตลอด 24 ชัว่โมง  
1.3 ติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตเพื่อการรวบรวมขอ้มูลและประมวลผล  
1.4 จดัท าระบบประชุมทางไกล  
1.5 ติดตั้งโทรทศัน์ วทิย ุและวทิยสุมคัรเล่น ในการติดตามข่าว  

2.   ข้อมูลการบริจาค  
ประเด็นท่ีไม่มีการเตรียมแผนหรือน าขอ้มูลมาช่วยในการปรับกลยุทธ์ในการบริการ

ผูป้ระสบภยัยงัมีผลกระทบดา้นอ่ืนๆ เช่น  
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2.1 การช่วยเหลือในรูปแบบตวัเงินหรือของบริจาคท่ีเขา้สู่ชาวบา้นในพื้นท่ีโดยตรง
ไม่ผ่านคณะกรรมการบริหารจดัการ ก่อให้เกิดความขดัแยง้แตกความสามคัคีในชาวบา้นเพราะ
กระจายไม่ทัว่ถึง ซ ้ าซอ้น และไม่เท่าเทียมกนั  

2.2 แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรมีการจัดตั้ งศูนย์บริจาคกันเอง ขาดการ
ประสานงานและบริหารจัดการ รวมถึงกฎระเบียบในระบบราชการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉิน จึงก่อใหเ้กิดปัญหามาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี  

2.3 ไม่มีแผนและการจดัการในเร่ืองของการรับของบริจาคอย่างชดัเจน ท าให้เกิด
การฉวยโอกาสในการรับบริจาคไม่วา่ภายในประเทศหรือนานาชาติ ในหลายๆ ช่องทาง แมก้ระทัง่   
เวบ็ไซตเ์ถ่ือน 

2.4 การให้ข้อมูลของภาครัฐไม่ค่อยสอดคล้องกันและไม่เป็นระบบ ท าให้
ประชาชนสับสน ดงันั้น ในเหตุการณ์มหาอุทกภยั ควรมีการประสานกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับของ
บริจาคนาๆชนิด สู่พื้นท่ีเพื่อลดความไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทาน ลดความซ ้ าซอ้น มีหน่วยงาน
หลกัรับผดิชอบ รวมถึงการประสานงานกบัหน่วยงานและองคก์รต่างๆ  

2.5 ก าหนดลกัษณะของท่ีบริจาคเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เป็นภาระ
แก่พื้นท่ีซ่ึงถูกผลกระทบในการบริหารจดัการของบริจาค  

2.6 ก าหนดวิธีการ รายละเอียด และขอ้มูลพื้นฐานของบรรจุภณัฑ์ท่ีส่งมาเพื่อง่าย
ต่อการคน้หา ใชก้ารเก็บและระบายของออกแจกจ่าย  

2.7 ขอ้มูลวฒันธรรมและศาสนาเพื่อความเหมาะสมเม่ือบริจาคส่ิงของ  
2.8 การติดต่อประสานงานและสั่งการ  
2.9 รายช่ือบุคคล หน่วยงานต่างๆ และวธีิการติดต่อในดา้นต่างๆ  
2.10 การจดัองคก์รปริหารงานในภาวะวกิฤต  
2.11 ระเบียบกฎหมายนโยบายแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.12 ขอ้มูลคณะกูชี้พท่ีส่งออกไปช่วยเหลือในท่ีต่างๆและการประสานกระจายก าลงั  

3.   ข้อมูลสถานการณ์ในภาพรวม  
ขอ้มูลสถานการณ์ในภาพรวมมีความส าคญัในการประเมินความรุนแรงและขนาดของ

ปัญหา ซ่ึงน าไปสู่การรับมือท่ีเหมาะสมในการจดัสรรก าลงัคนและงบประมาณในแต่ละช่วงเวลา 
ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานโดยเฉพาะในการรวบรวมขอ้มูลประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 
ซ่ึงอยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย  

 3.1 ผูป้ระสบภยั ไดแ้ก่ ผูบ้าดเจ็บ ผูป่้วยดว้ยโรคอนัเน่ืองมาจากภยัพิบติั ผูเ้สียชีวิต     
ผูสู้ญหาย และประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ  

3.2 พื้นท่ีประสบภยั ไดแ้ก่ ขอบเขตของพื้นท่ีประสบภยั ขอบเขตของพื้นท่ีเส่ียงภยั
ระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมสู่พื้นท่ีประสบภยั  
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3.3 การให้การช่วยเหลือฟ้ืนฟู ได้แก่ ผู ้ประสบภัยท่ีได้รับการช่วยเหลือแล้ว   
ผูป้ระสบภยัท่ีไดรั้บการช่วยเหลือเบ้ืองตน้และตอ้งการการช่วยเหลือในล าดบัถดัไป ผูป้ระสบภยัท่ี
ยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ และจดัอนัดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเร่งแกไ้ข  

ทั้งน้ี  ระบบขอ้มูลตอ้งรองรับการวเิคราะห์แปลผลและการรายงานไปยงัศูนยบ์ญัชาการ
แลว้รับค าสั่งลงมาปฏิบติัหรือวเิคราะห์แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ย  ทั้งน้ีควรมีเครือข่ายท่ีจะส่งและ
ประสานงาน โดยสามารถประยุกต์ใช้เม่ือหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับภัยพิบัติแต่ละ
ประเภทเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ดว้ย ศูนยข์อ้มูลระดบัจงัหวดัจะช่วยเติมขอ้มูลส่วนท่ีขาด
หายไปและลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล ส่วนศูนยข์อ้มูลระดบัเขตจะช่วยเติมขอ้มูลส่วนท่ีขาดหายไป
และลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลในระดบัจงัหวดั ในท านองเดียวกนัศูนยข์อ้มูลระดบัประเทศ จะท า
ให้เห็นภาพรวมมากท่ีสุด ในแต่ละระดบัมีการวิเคราะห์แปลผลแลว้น าไปสู่การปฏิบติัไดท้นัทีใน
ภาวะเร่งด่วนโดยไม่ตอ้งรอระดบัประเทศ ทั้งน้ีตอ้งมีการรายงานกลบัมายงัแต่ละระดบัเพื่อปรับปรุง
ฐานขอ้มูลใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั  

ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งกล่าวถึงคือระบบส่ือสาร ซ่ึงควรมีช่องทางพิเศษ หรือแผนรองรับ
กรณีโครงสร้างพื้นฐานการส่ือสารพงัพินาศจากภยัพิบติั ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในการงดใช้
โทรศพัทใ์นช่วงวกิฤต รวมถึงวธีิการท่ีตดัเครือข่ายส่ือสารในกรณีจ าเป็น เพื่อเปิดสัญญาณให้แก่งาน
ฉุกเฉินในช่วงวิกฤต วิทยุส่ือสารและวิทยุสมคัรเล่นยงัคงมีบทบาทในเหตุการณ์ภยัพิบติัในไทย    
ควรท่ีจะปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู ่และฝึกอบรมการใช ้ 

นอกจากน้ี ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบขอ้มูลข่าวสารภยัพิบติัส าหรับประเทศไทย คือ 
ตวัระบบขอ้มูลข่าวสารเองจะมีคุณประโยชน์สูงสุดถ้าระบบอ่ืนเก้ือหนุนดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายระดบัชาติ เพราะการป้องกนัและรับมือกบัภยัพิบติัให้ไดป้ระสิทธิผลนั้นตอ้งก าหนดเป็น
นโยบายระดบัชาติ มีการประกาศแผนอยา่งชดัเจน สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง และ
ทดสอบแผนสม ่าเสมอ  การท างานของรัฐบาลในภาวะภยัพิบติัให้เกิดผลสูงสุดควรเป็นแบบบูรณา
การ ทั้งน้ีหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งมีอ านาจสั่งการและใชจ้่ายงบประมาณในภาวะฉุกเฉินได ้
ควรมีการปรับปรุงระเบียบหรือกฎหมายท่ีใหเ้อ้ือต่อการรับมือกบัภยัพิบติั  

2.4.4  การจดัการระบบขอ้มูลข่าวสารในช่วงวิกฤต (Post-incident Strategies: An information 
system)  

“การจดัการระบบขอ้มูลข่าวสารในช่วงวิกฤต” (2555, มกราคม) กล่าวถึงความกา้วหนา้
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) และการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารท่ีดีกวา่
ยุคหลายสิบปีก่อนมาก มีทั้ งโทรศัพท์มือถือ SMS อีเมล์ เฟซบุค ทวิตเตอร์ ฟอร่ัม หรือแม้แต่
เวบ็ไซตท่ี์อพัเดทสถานการณ์ไดร้วดเร็วเป็นหลกัวนิาทีหลงัเกิดเหตุการณ์ข้ึน แต่การมีขอ้มูลข่าวสาร
เยอะเกินไปบางคร้ังอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้เหมือนกัน หากไม่รู้วิธีการบริหารจดัการข้อมูล
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ข่าวสารเหล่านั้น ดงันั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การบริหารระบบสารสนเทศ 
(informative sysytem) โดยเฉพาะในช่วงวกิฤต ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

ระบบสารสนเทศ (informative sysytem) ท่ีองค์กรตอ้งการน าเสนอสู่บุคลากรในช่วง
วกิฤต ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1.   Consistency (สอดคล้อง) หมายถึง ข้อมูลท่ีน าเสนอให้ทุกคนรับทราบควร
สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ นอกจากสอดคลอ้งแลว้ตอ้งค านึงถึงความเท่ียงตรงดว้ยเสมอ ก่อนน าเสนอ
จึงตอ้งตรวจสอบใหดี้ มีหลกัฐานหรือไดย้นิจากปากผูมี้อ  านาจโดยตรงในเร่ืองนั้นๆ 

2.   Redundancy (มากพอ) หมายถึง ขอ้มูลควรกระจายออกไปตามส่ือต่างๆ หลากหลาย
วิธีการให้มากพอท่ีจะส่งไปถึงผูรั้บได้ เร่ืองเดียวกนัอาจจะประกาศผ่านทางบนัทึกข้อความ  
โทรศพัท ์ อีเมล์ SMS หรือเฟซบุคพร้อมๆกนั เพื่อให้มัน่ใจวา่อยา่งนอ้ยก็มีทางใดทางหน่ึงท่ีไดรั้บ 
ขอ้มูล  อยา่งไรก็ตามควรค านึงถึงความเหมาะสมดว้ย ถา้เป็นเร่ืองเร่งด่วน ยิ่งประกาศหลายทางยิ่งดี 
แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีไม่ไดเ้ร่งด่วนมากนกั การเลือกวธีิท่ีเหมาะท่ีสุด 1-2 วธีิน่าจะเพียงพอแลว้ 

3.   Frequency (บ่อยๆ) หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารตอ้งมีการอพัเดทและถ่ายทอดออกไป
อย่างสม ่าเสมอ มีความบ่อยพอสมควรตามความเหมาะสม ในเร่ืองท่ีด่วนมาก เช่น เส้นทางไป
ท างานช่วงน ้าท่วมอาจจะตอ้งอพัเดททุกวนั แต่สถานการณ์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอาจจะแค่สัปดาห์
ละคร้ัง 

4.   Circularity (เวียนให้ทราบ) หมายถึง ตอ้งมีช่องทางให้ทราบว่าขอ้มูลข่าวสารได้
ส่งไปถึงผูรั้บจริง และยงัมีท่ีส่งไม่ถึงอีกจ านวนเท่าใด โดยปกติจะอยู่ในรูปแบบหนงัสือเวียน คือ
แจง้และให้ผูท่ี้รับทราบแลว้เซ็นช่ือ ก ากบั แต่ในภาวะวิกฤต การส่ือสารอาจแค่ท าอยา่งไรก็ไดใ้ห้
ผูรั้บข่าวมีโอกาสส่ือสารกลบัมาบา้งว่า รับทราบแล้ว จึงตอ้งเป็นการส่ือสารแบบสองทาง เช่น 
โทรศพัท์ อีเมล์ (โดยก าชบัให้ตอบกลบัเม่ือรับทราบแลว้) เฟซบุค (ให้คอมเมนตว์่ารับทราบแลว้) 
ส่วนวิธีท่ีอาจไม่เหมาะในการส่งข้อมูลข่าวสาร เน่ืองจากไม่สามารถตอบกลับได้ เช่น SMS  
จดหมายแจง้หวัหนา้  ป้ายประกาศ 

5.   Continuity (ต่อเน่ือง) หมายถึง ตอ้งมีระบบท่ีใชก้ารไดอ้ยา่งต่อเน่ืองระยะหน่ึง อยา่ง
น้อยจนกว่าจะส้ินสุดภยัพิบติั ดงันั้น ถ้าเป็นระบบท่ีมีโอกาสล่มสูงและไม่สามารถใช้จนกว่าจะ
ส้ินสุด เหตุการณ์ได ้เช่น เวบ็ไซตท่ี์ตอ้งรอเจา้หนา้ท่ีมาอพัเดท (บา้นเจา้หนา้ท่ีอาจโดนน ้ าท่วมและ
ไม่สามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตได)้ ก็ไม่ควรเลือกเป็นช่องทางการน าเสนอข่าวสารตั้งแต่แรก 

อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิดเหตุการณ์วิกฤตข้ึน ข้อมูลข่าวสารอาจถูกตดัขาดโดยส้ินเชิง
เน่ืองจากไม่มีไฟฟ้า ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถชาร์ตแบตเตอร่ีโทรศพัท์ได ้ไปรษณียส่์งท่ีบา้น
ไม่ได ้ ดงันั้น ควรมีการให้ขอ้มูลล่วงหน้าแต่เน่ินๆ ดว้ยการเตรียม "call tree" หรือแผนรับมือไว้
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ ในแผนน้ีจะประกอบไปดว้ยเบอร์ติดต่อหรือท่ีอยูข่องบุคคลท่ีรับผิดชอบ
และงานส่วนต่างๆอย่างครบถ้วน  แผนผงังานตามสายบงัคบับญัชาในช่วงวิกฤต  เบอร์ติดต่อ
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หน่วยงานท่ีจ าเป็น เป็นตน้  ดงันั้น แมว้า่ทุกคนจะขาดการติดต่อกนัในช่วงวิกฤต แต่หากจ าเป็นตอ้ง
ท างานโดยไม่สามารถติดต่อบุคคลนั้นได ้อยา่งนอ้ยก็มีแผนและแนวทางคร่าวๆ เพื่อให้งานด าเนิน
ต่อไปได ้

สารสนเทศท่ีตอ้งน าเสนอผูบ้ริหารแรกสุดในยามวกิฤต 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดข้ึน ข้อมูลท่ีควรเตรียมพร้อม และวางอยู่บนโต๊ะของ

ผูบ้ริหารก่อนเสมอ ไดแ้ก่ 
1.   ขอ้มูลบุคลากร วา่จะสามารถติดต่อบุคลากรในหน่วยงานต่างๆไดอ้ยา่งไร ขอ้มูลตอ้ง

อพัเดทอยูเ่สมอ ดงันั้น หากตอ้งอพยพเคล่ือนยา้ยก็จะสามารถตรวจสอบไดว้่าแต่ละคนปลอดภยั
และอยูท่ี่ไหนกนับา้ง หากทราบท่ีอยูซ่ึ่งพบวา่บา้นอยูใ่นพื้นท่ีประสบภยัรุนแรงจะไดส่้งความช่วย 
เหลือไปได ้ จากประสบการณ์เฮอริเคนถล่มรัฐฟลอริดา้ในปี 2004 พบวา่องคก์รหลายแห่งเสียเวลา
ไปกบัการติดต่อไปยงับุคลากรเพื่อบอกว่าตอ้งการให้กลบัมาท างานเม่ือไร เน่ืองจาก ไม่มีขอ้มูล
พื้นฐานเหล่าน้ีอยูเ่ลย 

2.   การ์ดขอ้มูลฉุกเฉิน ควรผลิดการ์ดใบเล็กท่ีสามารถใส่ในกระเป๋าสตางคไ์ด ้ประกอบ
ไปดว้ยขอ้มูลท่ีใชใ้นยามฉุกเฉิน เช่น แผนการอพยพ  เบอร์โทรศูนยช่์วยเหลือ  เบอร์โรงพยาบาล
ตามสิทธิประกนัสังคม  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  นอกจากนั้น ควรมีเบอร์กลางของงานทรัพยากรมนุษย ์ 
(ฝ่ายบุคคล) ท่ีใชโ้ทรสอบถามขอ้มูลทัว่ๆไปท่ีจ าเป็นดว้ย เช่น สวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ของ
พนกังาน 

3.   แผนช่วยเหลือครอบครัวช่วงวิกฤติ ควรเตือนให้บุคลากรวางแผนส าหรับครอบครัว
ตนเองไวด้ว้ย โดยเฉพาะบุคลากรท่ีจ าเป็นต่อองค์กรในขณะเกิดวิกฤติ  เช่น หัวหน้างาน หน่วย
รักษาความปลอดภยั ช่างเทคนิค เพราะบุคคลเหล่าน้ีอาจตอ้งใชเ้วลากบัองคก์รมากกวา่คนอ่ืนในการ
ดูแลจดัการปัญหาและอาจท าให้ไม่มีเวลามากพอท่ีจะดูแลครอบครัว ในทางกลบักนัถา้บุคลากร  
กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญักบัครอบครัวจนกระทัง่ไม่สนใจงาน ก็อาจท าใหเ้กิดปัญหาต่อองคก์รได ้

4.   ให้ความรู้แก่หัวหน้า และบุคลากร แรกสุดเร่ิมจากการให้ความรู้หัวหน้างานใน
ระดบัสูงและระดบักลางก่อน เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมีภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบในองค์กรสูงมาก 
นอกจากตอ้งท างานในส่วนของตวัเองแลว้ยงัตอ้งช่วยเหลือลูกนอ้ง ดงันั้น จึงเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการการ
ดูแลและใหค้วามรู้เป็นล าดบัแรกๆ  

5.   บริหารจดัการส่ือ แมป้กติบุคลากรจะไม่ค่อยสนใจข่าวสารท่ีไม่เป็นประโยชน์กบั
ตวัเอง แต่เม่ือเกิดเหตุวกิฤตข้ึน ขอ้มูลท่ีไม่น่าเช่ือถือและข่าวลือมากมายจะแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว 
ดงันั้น ตอ้งมัน่ใจวา่ส่ือทุกอยา่งท่ีจะส่งไปถึงบุคลากรไดต้อ้งไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 
โดยมีเทคนิคท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหารจดัการทุกอยา่งช่วงวิกฤต คือ "administrative visibility and 
availability" หมายถึง "บริหารโดยมีคนมองเห็นและหาเจอไดง่้าย" เน่ืองจากช่วงวิกฤต บุคลากร
มกัจะรู้สึกไม่ปลอดภยั และไม่มัน่ใจในการท างานของตนเองท่ามกลางสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคย     
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นอกจากนั้น หน่วยงานท่ีบุคลากรจ าเป็นตอ้งสอบถามหรือติดต่ออาจตอ้งยา้ยตวัเองมาตั้งอยู่ใน
สถานท่ีท่ีติดต่อสะดวกข้ึน ในกรณีไม่มีไฟฟ้าหรือเดินทางไปไม่สะดวก ตวัอยา่งเช่น หลงัเหตุการณ์
ตึกเวิร์ดเทรดถล่ม ฝ่ายบุคคลของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์น้ียา้ยตวัเองลงมานั่งในล็อบบ้ี 
เพื่อใหส้ะดวกต่อการติดต่อสอบถามและยืน่เอกสาร 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารขอ้มูลข่าวสาร จะเห็นได้ว่าขอ้มูลข่าวสารเป็นหัวใจ
ส าคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุกกิจกรรมในการป้องกนัและรับมือกบัภยัพิบติั ทั้งปริมาณ คุณภาพ 
และความทนัเวลาของขอ้มูลในช่วงวกิฤต นอกจากน้ี เม่ือเกิดภยัพิบติัขนาดใหญ่ท่ีมีหลายองคก์รเขา้
ไปใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  มกัเกิดปัญหาในเร่ืองขอ้มูลข่าวสาร เช่น ขอ้มูลท่ีไดรั้บบิดเบือน
ไปจากความเป็นจริง การใช้ระบบส่ือสารท่ีแตกต่างกนัของแต่ละองค์กร รวมถึงการขาดขอ้มูลท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงันั้น การบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสาร จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ส่ือสารในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารขอ้มูลข่าวสารแบบบูรณาการท่ีองค์กรต่างๆ
จ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียน แบ่งปันขอ้มูล ข่าวสาร และองคค์วามรู้ต่างๆร่วมกนั ตั้งแต่
ระดบัผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจไปจนถึงผูป้ฏิบติังาน เพื่อบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี การสรุปเน้ือหาส าคัญในบทเรียนพิบัติภัยสึนามิใน
ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสาร ท าใหท้ราบถึงส่ิงท่ีควรด าเนินการต่อทางดา้นระบบขอ้มูล
ข่าวสาร  และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาด
ไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

 
2.5  แนวคิดการส่ือสารภายในองค์กร 
       2.5.1  ความหมายของการส่ือสารภายในองคก์ร  

การส่ือสารภายในองค์กร เป็นส่ิงส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนในองค์กรท่ี
ท างานอยู่ร่วมกนัมีความจ าเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ทุกคนในองคก์รจะตอ้งร่วมกนัในการ
ท างานให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานท่ีตนสังกดั และจะตอ้งสอดคลอ้งกบัขององค์กรดว้ย 
โดยมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงการส่ือสารองคก์รไว ้ดงัน้ี คือ  

เสนาะ ติเยาว ์(อา้งถึงใน ณัช จนัทนะ, 2551, น.16) การส่ือสารป็นกระบวนการขั้น
พื้นฐานขององคก์รท่ีท าใหกิ้จกรรมต่างๆ ด าเนินไปโดยราบร่ืนและเกิดการประสานงานข้ึนระหวา่ง
สมาชิกขององคก์รรูปแบบต่างๆ ของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเกิดข้ึนภายใน คือ ระหวา่งสมาชิก
ด้วยกันหรือเกิดข้ึนภายนอกองค์กรคือ ระหว่างองค์กรกับสังคม ล้วนแต่เป็นกระบวนการท่ีมี
ความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งส้ิน กระบวนการทางการส่ือสารเหล่าน้ีเกิดข้ึนใน
ลกัษณะและรูปแบบต่างๆ แต่ละรูปแบบแสดงให้เห็นทศันะของการมององค์กรในแง่มุมท่ีไม่
เหมือนกนั เช่น หากมององค์กรว่าเป็นระบบๆหน่ึง การส่ือสารก็เป็นผลผลิตของความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนต่างๆ ของระบบนั้น หากมีแนวความคิดองค์กรเป็นโครงสร้างอย่างหน่ึงก็สรุปไดว้่า 
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การส่ือสารทุกอยา่งเป็นเร่ืองของเหตุผล และหากพิจารณาวา่องคเ์ป็นการประกอบดว้ยบุคคลหลายๆ 
คนแล้ว การส่ือสารก็เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความหมายเท่านั้ น เน่ืองจากองค์กรได้มี
ววิฒันาการมานาน จึงท าใหยุ้ง่ยากท่ีจะวินิจฉยัวา่องคก์รเป็นระบบ หรือโครงสร้าง หรือบุคคลอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น 

สมยศ  นาวีการ (อา้งถึงใน พิเชษฐ์  บุญมี, 2544, น.20) การส่ือสารในองค์กร เป็นการ
แลกเปล่ียนและแปลความหมายของข่าวสารระหว่างหน่วยงาน การส่ือสารต่างๆ หรือบุคคลใน
ต าแหน่งต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในองคก์ร 

Megginson (อา้งถึงใน พิเชษฐ์  บุญมี, 2544, น.20) การติดต่อส่ือสารในองคก์ร คือ การ
กระจาย หรือส่ือความเก่ียวกับนโยบาย ค าสั่งลงไปยงัเบ้ืองล่าง พร้อมกันรับเอาข้อเสนอแนะ
ความเห็นและความรู้สึกต่างๆ กลบัข้ึนมา และตอ้งตระหนักถึงความสนใจ ความนิยม และความ
พยายามร่วมมือท่ีจะไดรั้บจากพนกังานทุกคน  

กริช  สืบสนธ์ิ (อา้งถึงใน พิเชษฐ์  บุญมี, 2544, น.20) การส่ือสารภายในองค์กร คือ 
กระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดบั ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพนัธ์กัน
ภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ขององค์กร ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไปตามกาลเทศะ บุคคล 
ตลอดจนสาระเร่ืองราวและวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 

นงคราญ ดงเยน็ (2553) การส่ือสารในองคก์ร หมายถึง กระบวนการในการแลกเปล่ียน
ข่าวสารของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันภายใต้
สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศขององคก์รและสังคม ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไปไดต้ามสถาณการณ์ 

Katz และ Kahn (อา้งถึงใน พิเชษฐ ์บุญมี, 2544, น.20) การส่ือสารภายในหน่วยงานเป็น
การถ่ายทอดข่าวสารและแลกเปล่ียนข่าวสาร และการตีความหมายแก่ข่าวสารในหน่วยงาน องคก์ร
และหน่วยงานเป็นระบบเปิดเสรี ซ่ึงไดน้ าเอาสภาพแวดลอ้มต่างๆมาสร้างความสัมพนัธ์ กบัข่าวสาร
เป็นพลงัในการผลกัดนัใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทองใบ สุดชารี (อ้างถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) การส่ือสารขององค์กร 
(organizational communication) คือ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและความรู้ในหมู่สมาชิกของ
องคก์รเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร การส่ือสารขององคก์รมีหลายระดบั 
ไดแ้ก่ ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์กร ดงันั้น องค์กรจึงจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสาร
ดว้ยเหตุผลหลายประการ สรุปไดด้งัน้ี  

1.   ลกัษณะขององคก์ร ในปัจจุบนัทุกองคก์รไม่วา่จะเป็นลกัษณะใดก็ตาม ตอ้งเผชิญกบั
การเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั ท าให้องคก์รตอ้งพฒันาอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงองคก์รตอ้งมีสายใยของ
การส่ือสาร (communication network) ท่ีท  าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากองคก์รตอ้งการความ
ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัจ าเป็นจะตอ้งใชก้ลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนของการส่ือสาร กล่าวคือ 
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                          1.1  ขั้นการไดข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ โดยการสังเกตสภาพการภายนอก ศึกษาเง่ือนไข 
วเิคราะห์ และเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะถูกถ่ายเทออกไป 
                         1.2   ขั้นการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร มีการส่งข้อมูลข่าวสารไปยงับุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. วฒันธรรมขององค์กร  ทุกองค์กรจะต้องมีวฒันธรรมของตนเอง วฒันธรรม
ประกอบดว้ยบรรทดัฐาน ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ และปรัชญาขององคก์ร วฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนัยอ่มมีการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัดว้ย ตวัอยา่งเช่นองคก์รท่ีมีวฒันธรรมเนน้ท างานหนกัและลงทุน
มาก ตอ้งการท างานเป็นทีมและหวงัผลระยะสั้นใหค้วามส าคญักบัตวับุคคลและลูกคา้ การส่ือสารท่ี
เกิดข้ึนในองค์กรจะมีลกัษณะท่ีทุกคนมีความสัมพนัธ์กนั ไม่มีใครเป็นผูบ้งัคบับญัชา ดงันั้น การ
เลือกใช้การส่ือสารท่ีเหมาะสมกับวฒันธรรมของแต่ละองค์กรจึงมีความส าคัญและส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององคก์รดว้ย 

3.  ระดบัและเป้าหมายขององคก์ร องคก์รแบ่งระดบัของการบริหารออกเป็น 3 ระดบั 
ไดแ้ก่ ระดบัสูงซ่ึงสนใจในเร่ืองการพฒันา วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และจดัท ากลยุทธ์ของ
องคก์ร ระดบักลางจะเก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายและค าสั่งของฝ่ายบริหารระดบัสูงไปปฏิบติั และ
ระดบัล่างจะปฏิบติังานเก่ียวกบัการผลิตและการบริการขององคก์ร  ดงันั้น การท่ีองคก์รมีระดบัและ
เป้าหมายขององคก์รท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นจะตอ้งใชก้ารส่ือสารท่ีแตกต่างกนั ดงัภาพท่ี 2.11   

 
ระดบัขององคก์ร  เป้าหมายขององคก์ร 
   
ระดบัสูง  พฒันา วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และจดัท ากลยทุธ์ 
   
ระดบักลาง  น านโยบาย และค าสั่งของฝ่ายบริหารไปปฏิบติั 
   
ระดบัปฏิบติัการ  ผลิตและการบริการ 

 
ภาพที ่2.11   ระดบัและเป้าหมายขององคก์ร 
 
ทีม่า:  ทองใบ สุดชารี (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) 
 

4.  ขนาดขององคก์ร เม่ือองคก์รมีขนาดเล็ก ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารไดโ้ดยตรงกบัผูอ่ื้น 
ผูส่้งและผูรั้บข้อมูลข่าวสารสามารถใช้ช่องทางการส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการ แต่เม่ือองค์กร
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เจริญเติบโตข้ึน และผูบ้ริหารมีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารในการบริหารและการตดัสินใจมากข้ึน
จ าเป็นตอ้งใช้ช่องทางการส่ือสารอย่างเป็นทางการเน่ืองจากผูบ้ริหารมีภาระหน้าท่ีมาก จึงตอ้งใช้
กฎเกณฑ ์นโยบาย และระเบียบปฏิบติัเป็นเคร่ืองมือของการติดต่อส่ือสารอยา่งเป็นทางการ 

5. ความตอ้งการเป็นอิสระ ผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์รลว้นมีความตอ้งการส่วน
บุคคลท่ีจะส่ือสารกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนตน เช่น ความเจริญกา้วหนา้ 
และความตอ้งการเป็นอิสระ เป็นตน้ 

6. คุณภาพของชีวติในงาน บุคลากรทุกคนในองคก์รตอ้งการมีคุณภาพของชีวิตในงาน 
(quality of work life) มีหลายแนวทางท่ีน ามาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของชีวิตในงาน เช่น ส่ิง
ยอ้นกลับเก่ียวกับผลการปฏิบติังานของตน การปฏิบติังานท่ีมีโอกาสส่ือสารกับผูอ่ื้น และการ
ส่งเสริมใหมี้ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรอยา่งไม่เป็นทางการ 

กล่าวโดยสรุป การบริหารจดัการภายในองค์กรจ าเป็นจะตอ้งมีการส่ือสารดว้ยเหตุผล
หลายประการ ไดแ้ก่ ลกัษณะขององค์กร วฒันธรรมขององค์กร ระดบัและเป้าหมายขององค์กร 
ขนาดขององค์กร ความตอ้งการเป็นอิสระของบุคลากร และคุณภาพของชีวิตในการท างานของ
บุคลากร ดงันั้น ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าขององค์กรและเป็นศูนยก์ลางของการส่ือสารภายในองคก์ร 
จ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดงัท่ีได้กล่าวมา เพื่อให้การส่ือสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกบับริบทขององคก์ร และน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายไดเ้ป็นผลส าเร็จ 

2.5.2  ความส าคญัและประโยชน์ของการส่ือสารในองคก์ร 
เสนาะ ติเยาว ์(2541, น.3) ใหค้วามส าคญัของการส่ือสารองคก์รไว ้3 ลกัษณะดงัน้ี 
1.   การส่ือสารท าให้เกิดความหมาย การท่ีบุคคลมีความเข้าใจความหมายของการ

ส่ือสารก็เพราะคนใชส้ัญลกัษณ์ในการส่ือสารใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีตอ้งการ 
2.   การส่ือสารท าให้คาดคะเนความคิดกันได้ การท่ีบุคคลติดต่อส่ือสารกันโดยใช้

สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายใดเป็นเวลานานๆ  นอกจากจะท าให้เขา้ใจความหมายกนัไดแ้ลว้ยงัท า
ใหท้ั้งสองฝ่ายสามารถคาดคะเนการกระท าหรือความคิดกนัได ้บุคคลยอ่มเรียนรู้จากประสบการณ์
วา่ รูปแบบการส่ือสารอย่างหน่ึงเกิดจากความคิดอย่างหน่ึงและหากใช้รูปแบบวิธีอีกอย่างหน่ึงซ่ึง
แตกต่างกนัก็จะหมายถึงอีกอยา่งหน่ึง 

3.   การส่ือสารท าให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั มีอยู่ 2 ลกัษณะคือ ประการแรกเป็น
รูปแบบของการส่ือสาร รูปแบบของการส่ือสารท่ีส าคญัมี 2 อยา่ง คือการส่ือสารดว้ยการใชค้  า ไดแ้ก่
การพูดหรือเขียน การเขียนบนัทึก การเขียนรายงานบนัทึกขอ้ความท่ีประชุม ส่วนอีกแบบหน่ึงคือ
การใชก้ารส่ือสารท่ีไม่ใช่ค าพดู เช่น การแสดงออกทางสีหนา้ น ้ าเสียงท่ีพูด กิริยาท่าทาง การแต่งตวั 
การจดัโตะ๊เกา้อ้ีท่ีท างาน  
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กริช สืบสนธ์ิ (อา้งถึงใน พิเชษฐ์ บุญมี, 2544, น.22) ให้ความส าคญัของการส่ือสาร
องคก์รไว ้ดงัน้ี 

1.   เป็นเคร่ืองมือส าคญัของฝ่ายบริหารเพราะการส่ือสารจะช่วยให้การท างานลุล่วงไป
ไดต้ลอด การส่ือสารในองค์กรเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัมากส าหรับผูบ้ริหาร ทกัษะในการส่ือสาร
เป็นคุณสมบติัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารตอ้งฝึกฝน 

2.   เป็นเคร่ืองช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่ทั้งสองฝ่ายการส่ือสารช่วยให้เกิดความ
เขา้ใจท่ีตรงกนั น ามาซ่ึงความสนิทสนม ความไวว้างใจ 

3.   ช่วยให้เกิดความเขา้ใจระหวา่งกนัดีข้ึน หากมีปริมาณท่ีเหมาะสมแลว้จะช่วยให้เกิด
ความกลา้ท่ีจะส่ือสาร กลา้ท่ีจะถามกลา้ท่ีจะออกความคิดเห็น ทว้งติงและช่วยให้เกิดความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งตรงกนั 

4.   ช่วยให้เกิดการปฏิบติัภารกิจของทุกหน่วยงาน การส่ือสารมีส่วนอย่างมากในการ
ประสานงานท าให้ทุกๆหน่วยงานท างานในหน้าท่ีของตนไปอย่างคล้องจองกับการท างาน
หน่วยงานอ่ืนๆ ท าใหเ้ป้าหมายของการท างานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

5.   ช่วยให้เกิดการพฒันาและการท างานท่ีมีประสิทธิภาพการท่ีบุคลากร องค์การทุก
ระดบัสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งเสรี มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มีความกลา้ท่ีจะส่ือสารยอ่มน าไปสู่
การเสนอความคิดสร้างสรรค ์คิดท่ีจะท าใหเ้กิดผลงานท่ีดีท่ีสุด 

2.5.3  กระบวนการส่ือสารในองคก์ร 
ระวีวรรณ  ประกอบผล (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) การส่ือสารในองคก์รมี

ลกัษณะเป็นกระบวนการ (process) อย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นการผ่านข้อมูลข่าวสารและความเขา้ใจ
เพื่อท่ีจะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลอ่ืนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ  ส่วนประกอบ
ส าคญัของกระบวนส่ือสารประกอบดว้ย ผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร (sender) ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร (receiver) 
ช่องทางการส่ือสาร (communication channel) และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ (symbols) 
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                      การแปลงความ                                                                                             การถอดความ 
 
 
 
                                ขอ้มูลยอ้นกลบั                                                                        ความเขา้ใจ 
 
 
 

เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงจะช่วยใหท้ราบถึงผลของการส่ือสาร 
 

 

ภาพที ่2.12   สัญลกัษณ์และช่องทางการส่ือสารท่ีใช ้
 

ทีม่า:  ระววีรรณ  ประกอบผล (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) 
 

กระบวนการส่ือสารจะมีประสิทธิภาพไดดี้เพียงใดย่อมข้ึนอยูก่บัการท าหนา้ท่ีของส่วนประกอบท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร ช่องทางการส่ือสาร และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ   
 

2.5.4  วธีิการส่ือสาร 
ลกัษณะของการติดต่อส่ือสารในองคก์ร สามารถจ าแนกรูปแบบออกได้ 4 ลกัษณะ คือ 

จ าแนกตามทิศทาง จ าแนกตามประเภท จ าแนกตามสัญลักษณ์ในการส่ือสาร และจ าแนกตาม
ลกัษณะของการส่ือสาร ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1.   จ าแนกตามทศิทางการส่ือสาร แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
1.1   การส่ือสารแบบทางเดียว (One-way communication) คือ การส่ือสารท่ีผูส่้งสาร 

ถ่ายทอดข่าวสารไปยงัผูรั้บสารแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่เปิดโอกาสให้ผูรั้บสารไดแ้ลกเปล่ียนความ
คิดเห็นหรือซักถามขอ้สงสัย ท าให้ปริมาณขอ้มูลสะทอ้นกลบันั้น การส่ือสารแบบน้ีจะมีลกัษณะ
เป็นไปในรูปแบบของนโยบาย ค าสั่งของผบ้ริหารหรือผูน้ า ท่ีอาจผา่นส่ือต่างๆ เช่น เสียงตามสาย 
เอกสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ 
 

ผู้ส่งสาร                            สาร                         ส่ือ                        ผู้รับสาร 
 

ขอ้มูลข่าวสาร 

ผูรั้บ 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ผูส่้ง 
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อย่างไรก็ตาม  การส่ือสารแบบทางเดียวก็มีขอ้ไดเ้ปรียบ คือ รวดเร็ว เม่ือคนหลายคน
ร่วมกนัคิดกวา่จะตกลงกนัไดต้อ้งใชเ้วลามาก แต่ถา้คนเดียวเสนอความคิดความคิดนั้นจะเกิดข้ึนได้
รวดเร็วกวา่ การส่ือสารแบบทางดียว เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีผูส่ื้อความมีความรู้และความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองนั้นๆ สูงกว่าอีกฝ่ายหน่ึง แต่การส่ือสารแบบน้ีจะท าให้ขวญัและก าลงัใจอีกฝ่ายหน่ึงถูก
กระทบกระเทือน 

1.2   การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way communication) คือ การส่ือสารท่ีผูส่้งสาร 
ส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูรั้บสาร ในขณะเดียวกนัเม่ือผูรั้บสารไดรั้บขอ้มูลแลว้ก็ส่งขอ้มูล

ข่าวสารตอบกลบัมายงัผูส่้งสารดว้ย จึงเป็นการส่ือสารท่ีผูรั้บสารต่างก็สลบับทบาทในการรับและ
ส่งข่าวสารซ่ึงกนัและกนั มีการเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารไดซ้ักถามขอ้สงสัยต่างๆ มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวา่งกนั มีการโตต้อบกนั ท าใหผู้ส่้งสารและผูรั้บสารสามารถท่ีจะตอบสนองต่อกนั
เพื่อสร้างความเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน โดยการส่ือสารแบบน้ีผูส่้งสารจะให้ความส าคญักบัปฏิกิริยาโต้
กลบั (Feedback) ส่งผลท าให้การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะผูส่้งสารและผูรั้บ
สารมีความเสมอภาคกนัในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในด าเนินงาน 

 

ผู้ส่งสาร                          สาร                          ส่ือ                        ผู้รับสาร 
 
 

การส่ือสารกลบั (Feedback) 
 

การส่ือสารสองทางในองคก์รนั้น ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ควรเป็นบุคคลท่ี
กระตือรือร้น (Active) ในการแสวงหาและรับฟัง รวมทั้งกระจายข่าวสารไปยงัฝ่ังตรงขา้ม ไม่ควร
น่ิงเฉย (Passive) รอให้ข่าวสารมาถึงตวัเองตลอดเวลา (บุญเลิศ ศุภดิลก อา้งถึงใน ณัช จนัทนะ, 
2551, น.19) 

Harold J. Leavitt (อา้งถึงใน ณัช จนัทนะ, 2551, น.19-น.20) เปรียบเทียบระหวา่งการ
ส่ือสารทางเดียวและการส่ือสารสองทาง  ดงัน้ี 

1.   การส่ือสารทางเดียวรวดเร็วกวา่การส่ือสารสองทาง 
2.   การส่ือสารสองทางมีตวามถูกตอ้งมากกวา่การส่ือารทางเดียว 
3.   การส่ือสารสองทางสามารถสร้างความมัน่ใจแก่ผูรั้บสารมากกวา่การส่ือสารทางเดียว 
4.   การส่ือสารทางเดียวมีความเป็นระเบียบมากกวา่การส่ือสารสองทาง 
5.   การส่ือสารสองทางมกัมีการรบกวนและยุง่เหยงิมากกวา่การส่ือสารทางเดียว 
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2.  จ าแนกตามประเภทการส่ือสาร แบ่งได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  2.1   การส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) หมายถึง เม่ือสารถูกส่ง

ต่อตามล าดบัขั้น หรือตามลกัษณะหน้าท่ีของภารกิจนั้นก็จะไหลผ่านไปตามสายใยความสัมพนัธ์
อยา่งเป็นทางการ จะถูกส่งข้ึนบนหรือลงล่างไปตามกรอบมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและการตดัสินใจ 
สารจะถูกส่งขา้มหน่วยงานก็ต่อเม่ือไดก้ าหนดไวโ้ดยหนา้ท่ีการปฏิบติั จะสังเกตไดว้า่ความสัมพนัธ์
อยา่งเป็นทางการภายในองคก์ร จะเป็นตวัก าหนดทิศทางการไหลของสาร 

สมพงษ ์เกษมสิน (อา้งถึงใน ณัช จนัทนะ, 2551, น.20) การส่ือสารท่ีเป็นทางการ เป็น
การส่ือสารท่ีมีระเบียบแบบแผนท่ีก าหนดไวโ้ดยชดัเจน การส่ือสารของระบบราชการจะมีระเบียบ
แบบและตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร การส่ือสารแบบน้ีมีลกัษณะส าคญับางประการ ไดแ้ก่  

1.   เป็นการน าเอานโยบาย การวินิจฉัยสั่งการ หรือค าแนะน าผ่านไปตามสายบงัคบั
บญัชา 

2.   เป็นการน ากลบัมายงัผูบ้งัคบับญัชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะ 
รายงาน และการสนองตอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.   เป็นการแจง้นโยบายทัว่ไปขององคก์รแก่ขา้ราชการ พนกังาน หรือเจา้หนา้ท่ี 
นิตยา เงินประเสริฐศรี(อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) การส่ือสารท่ีเป็นทางการ 

(formal communication) ไดแ้ก่  
1.   ช่องทางการส่ือสารควรประกาศใหรู้้อยา่งชดัเจนและแน่นอน 
2.   อ านาจหนา้ท่ีปรากฏอยูใ่นช่องทางของการส่ือสารอยา่งเป็นทางการ 
3.   เส้นทางของการส่ือสาร (line of communication) ตอ้งสั้นและตรงประเด็น 
4.   ผูท่ี้มีความสามารถจะเป็นศูนยก์ลางของการส่ือสาร ซ่ึงไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้งาน 
5.   เม่ือองคก์รก าลงัด าเนินการไม่ควรขดัขวางเส้นทางของการส่ือสาร 
6.   ระบบการส่ือสารทุกระบบตอ้งเช่ือถือได ้

2.2   การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) หมายถึง การ
ส่ือสารในลกัษณะท่ีฝ่ายต่างๆ กระท ากนัเองเป็นการส่วนตวั โดยใชค้  าพูดเป็นส่วนใหญ่ และเกิดข้ึน
จากความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในทางส่วนตวัมากกว่าอ านาจ หน้าท่ี ลกัษณะท่ีส าคญัของการ
ส่ือสารแบบน้ี คือ ความรวดเร็วในการส่ือสารจะมีมากแต่ก็มีขอ้เสียคือ ข่าวสารต่างๆ อาจจะผิดไป
จากความเป็นจริงไดง่้าย ดงันั้น ในการบริหารองคก์ร ควรจะเร่ิมดว้ยการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ
ในระยะแรกก่อน แลว้จึงตามดว้ยการส่ือสสารแบบเป็นทางการในภายหลงั หรือใชค้วบคู่กนั จะได้
ทั้งความรวดเร็วและความถูกตอ้ง 
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นิตยา เงินประเสริฐศรี (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) การส่ือสารท่ีไม่เป็น
ทางการ (informal communication) ไดแ้ก่  

1.   ตอบสนองความตอ้งการและความรู้สึกของปัจเจกบุคคลในเร่ืองของการรวมตวักนั
เป็นอนั หน่ึงอนัเดียวกนั การเคารพตนเอง และการตดัสินใจเลือกท่ีเป็นอิสระ 

2.   ก่อใหเ้กิดความสามคัคีภายในองคก์ร                
Davis and O’Connor (อา้งถึงใน ณัช จนัทนะ, 2551, น.20) ไดช้ี้ให้เห็นถึงคุณลกัษณะ

ของการติดต่อส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการไว ้ดงัน้ี 
1.   ส่วนใหญ่ผา่นความเก่ียวพนัระหวา่งกนัทางวาจา 
2.   เป็นอิสระจากขอ้จ ากดัขององคก์รและต าแหน่ง 
3.   ส่งข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
4.   มีลกัษณะสายใยการส่ือสารท่ีเป็นลูกโซ่ เป็นการถ่ายทอดข่าวสารแก่บุคคลมากกว่า

หน่ึงคน 
5.   มีโอกาสในความถูกตอ้งของข่าวสารนอ้ย 
6.   มีอิทธิพลทั้งทางบวกและทางลบต่อองคก์ร 
นิตยา เงินประเสริฐศรี (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) กล่าววา่ การใชก้ลยุทธ์การ

ส่ือสารในองคก์รเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งใชก้ารส่ือสารทั้งท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ สอดคล้องกบัส่ิงท่ีจะ
ส่ือสารและบุคคลท่ีจะส่ือสาร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการส่ือสารตามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

สรุปไดว้า่การส่ือสารภายในองคก์ร อาจครอบคลุมถึงการส่ือสารท่ีเป็นทางการ เช่น การ
ออกค าสั่งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร บนัทึก ค าสั่ง ทางวาจา หรือการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น 
การประชุม สัมมนา การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นทัว่ไป การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ดังนั้น การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมีส่วนร่วมช่วยท าให้องค์กร มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายขององคก์รได ้(กริช สืบสนธ์ิ, อา้งถึงใน ณชั จนัทนะ, 2551, น.21) 

3.   จ าแนกตามสัญลกัษณ์ในการส่ือสาร แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
3.1   การส่ือสารโดยใชถ้อ้ยค าและการเขียน (Verbal and Written Communication) 

คือ การส่ือสารระหว่างบุคคลส่วน เป็นเป็นการส่ือสารแบบน้ี ไม่ว่าจะเป็นค าพูดหรือการเขียน
ผูบ้ริหารหรือผูน้ าควรจะตอ้งสร้างความสามารถในดา้นต่อไปน้ี  (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ อา้งถึงใน 
ณชั จนัทนะ, 2551, น.21) 

3.1.1   ความสามารถในการใชถ้อ้ยค าให้เหมาะสม ถูกหลกัเกณฑ์ และเป็นไป
ตามหลกัตรรกศาสตร์ 
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 3.1.2   ความสามารถในการใช้ถอ้ยค าให้มีความหมาย การส่ือสารจะไดผ้ลถ้า
เขาเขา้ใจว่าส่ิงท่ีเราพูดหรือเขียนหมายถึงอะไร การใชถ้อ้ยค าอย่างมีความหมายเป็นการแสดงภูมิ
ปัญญาของผูส่้งสาร 

3.1.3   ความสามารถในการใชถ้อ้ยค าให้เหมาะกบัเวลาและโอกาส การส่ือสาร
จะเป็นอุปสรรคอยา่งยิง่ถา้หากเราใชถ้อ้ยค าไม่เหมาะสมกบัเวลาและโอกาส 

3.1.4 ความหมายท่ีถ่ายทอดความคิดเป็นค าพูด ผูน้ าจ  าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะ
ดา้นน้ีใหม้าก ถา้หากผูน้ ามีความคิดแต่ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดก้ารจะเป็นผูน้ า 
จะประสบความส าเร็จไดย้าก 

 3.2   การส่ือสารโดยไม่ใชถ้อ้ยค า (Non-verbal Communication) คือ การส่ือสารโดย
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ การตีความหมายของแต่ละคน ท่ีรับข่าวสารว่าจะสอดคลอ้งและตรง
ตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการหรือไม่ (ศริดา พงษภ์มร, อา้งถึงใน ณชั จนัทนะ, 2551, น.22)  

ทั้งน้ี  การส่ือสารทั้งแบบใช้ถอ้ยค าและการเขียนและการส่ือสารโดยไม่ใชถ้อ้ยค าตอ้ง
ด าเนินควบคู่กนัไป เพื่อให้การส่ือสารนั้นมีประสิทธิภาพ เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล และหน่วยงานในองคก์รของสภากาชาดไทย  

4.   จ าแนกตามลักษณะของการส่ือสาร แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี (พิเชษฐ์  บุญมี 2544, 
น.37)  

4.1   การส่ือสารจากบนลงล่าง  (Downward Communication) ซ่ึงเป็นการติดต่อจาก
ผูบ้งัคบับญัชาไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เป็นลกัษณะของการสั่งงาน  บอกเป้าหมายวตัถุประสงค ์ การ
มอบหมายงาน  การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในการท างาน (Performance Feedback)  รวมทั้งการประชุม 
(Meeting)  ก็เป็นวาระท่ีดีต่อกนัได ้ในปัจจุบนัการติดต่อจากบนมาล่างท่ีผูบ้ริหารนิยมใช้มากคือ  
การประชุมงาน การจดัท าวารสารภายใน ตลอดจนพยายามใหบุ้คลากรเห็นความสัมพนัธ์วา่งานของ
เขามีความส าคญัและมีผลต่อแผนงานโครงการขององคก์รอยา่งไรบา้ง เพื่อจะไดช่้วยกนัสร้างสรรค์
ผลงานใหสู้งข้ึน ดงัแบบจ าลองต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2.13  แบบจ าลองการส่ือสารจากบนลงล่าง 
 
ทีม่า:  ศิริวรรณ สุขยิง่ (2554) 
 

 ธิติภพ ชยธวชั (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) กล่าวถึงการส่ือสารจากเบ้ืองบนลง
สู่เบ้ืองล่าง ซ่ึงการส่ือสารลกัษณะน้ีจะเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา เช่น จากประธานลงมาท่ีรอง
ประธาน ผูจ้ดัการแผนก หวัหน้าส่วน หวัหนา้งาน ลงมาถึงพนกังาน ลดหลัน่กนัตามอ านาจหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบ และส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรพิจารณาในการส่ือสารแบบน้ี คือ ขอ้มูล ข่าวสารอะไรท่ี
ควรส่งจากผูบ้ริหารลงมาถึงพนักงาน และการส่งข้อมูลข่าวสารควรกระท าอย่างไรจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.2   การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Upward Communication) : เป็นการส่ือสารจาก
บุคลากรไปยงัผูบ้ริหาร เช่น การขอค าแนะน า  การรายงานผลการปฏิบติังานให้ผูบ้ริหารไดท้ราบ  
ซ่ึงการส่ือสารแบบน้ีมกัจะสั้นและไม่ค่อยเกิดข้ึน เพราะบุคลากรไม่กลา้พอท่ีจะติดต่อกบัผูบ้ริหาร
เพราะกลวัวา่ผูบ้ริหารจะประเมินตนเองวา่ไม่มีความสามารถ ไม่เก่ง หรือกลวัวา่จะไดรั้บผลในทาง
ลบกลบัคืนมา หรือถา้จะส่ือก็อาจจะส่ือขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองดี เพื่อเอาใจผูบ้ริหาร อยา่งไรก็ตามองคก์ร
ควรตอ้งส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารจากล่างข้ึนบนให้มากข้ึน ทั้งน้ี การส่ือสารจากล่างข้ึนบนจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์หลายประการดงัน้ี 

1.   ท าให้ผูบ้ริหารไดข้อ้มูลยอ้นกลบัจากการท างาน เช่น ปัญหาจากการปฏิบติังาน ซ่ึง
ผูบ้ริหารจะไดใ้ชข้อ้มูลเหล่าน้ีเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององคก์ร 

2.   ท าใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบประสิทธิผลและปัญหาอุปสรรคจากบนลงล่าง 
3.   ช่วยท าให้พนกังานลดความกดดนั และความเครียดต่างๆ ลงไดร้ะดบัหน่ึงเพราะได้

โอกาสส่ือสารใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบขอ้มูลและปัญหา 
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4.   การส่ือสารแบบน้ีจะท าให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมและมีความผูกพนักบัองค์กรมาก
ข้ึน  จึงเพิ่มแรงยดึเหน่ียวขององคก์รใหสู้งข้ึนได ้

ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการส่ือสารกบัผูบ้ริหารมากข้ึนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น จดัให้มีกล่องรับความคิดเห็น จดัส ารวจทศันคติของบุคลากรในเร่ืองต่างๆ เช่น ส ารวจ
ความคิดเห็นดา้นการส่ือสาร ประกาศนโยบายเปิดประตูกวา้งให้สามารถเขา้พบผูบ้ริหารไดส้ะดวก
ข้ึน การประชุมนดัพิเศษ การพดูคุยกนัอยา่งไม่เป็นทางการ ดงัแบบจ าลองต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.14  แบบจ าลองการส่ือสารจากล่างข้ึนลง 
 
ทีม่า:  ศิริวรรณ สุขยิง่ (2554) 
 

ธิติภพ ชยธวชั (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) กล่าวถึงการส่ือสารจากเบ้ืองล่างข้ึน
สู่เบ้ืองบน ซ่ึงการส่ือสารลกัษณะน้ีมีความส าคญัต่อการบริหารองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะจะ
ก่อใหเ้กิดส่ิงต่อไปน้ี คือ 

1.   พนกังานใหข้อ้มูลท่ีมีคุณค่าต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและควบคุมกิจกรรม ต่างๆ 
ในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.   ท าให้ผูบ้ริหารรู้ว่าเม่ือไรท่ีพนกังานพร้อมท่ีจะรับขอ้มูลข่าวสาร และยอมรับส่ิงท่ี
ฝ่ายบริหารไดบ้อกกล่าวมามากนอ้ยเพียงใด 

3.   ท าใหผู้บ้ริหารรู้ถึงส่ิงท่ีรบกวนบุคลากรท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัการปฏิบติังานจริง ๆ และท า
ใหรู้้วา่พนกังานเขา้ใจความหมายของขอ้มูลข่าวสารไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.   ท าให้เกิดความช่ืนชมและความจงรักภกัดีต่อองค์กรดว้ยการให้พนักงานมีโอกาส
ถามค าถาม และใหข้อ้เสนอแนะทางดา้นการด าเนินงานขององคก์รอนัจะช่วยให้พนกังานแกปั้ญหา
การท างานของเขาได ้
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4.3   การส่ือสารในแนวนอน (Lateral or Horizontal Communication) : เป็นการ
ส่ือสารในแนวทางเดียวกนั กลุ่มงานเดียวกนั หรือในระดบัเดียวกนั จะมีความเป็นมิตร เป็นกนัเอง 
จะช่วยให้การประสานงานไดดี้ข้ึน ซ่ึงช่วยลดเวลาการส่ือสารตามสายงาน และยงัเป็นช่องทางใน
การสร้างนวตักรรมใหม่ๆในองค์กร เพราะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารขอ้มูลระหว่างกนัท าให้เห็น
โอกาสต่างๆ มากข้ึน ดงัแบบจ าลองต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2.15  แบบจ าลองการส่ือสารในแนวนอน 
 
ทีม่า:  ศิริวรรณ สุขยิง่ (2554) 
 

ธิติภพ ชยธวชั (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) กล่าวถึงการส่ือสารตามแนวนอน  
ซ่ึงประกอบดว้ยการให้ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงอยู่ในระดบั
อ านาจหนา้ท่ีเดียวกนัภายในองคก์รและมีผูบ้งัคบับญัชาคนเดียวกนั ความมุ่งหมายของการส่ือสาร
ตามแนวนอนมีดงัน้ี 

1.   การประสานงานและการมอบหมายงาน เช่น เจ้าหน้าท่ีของแผนกฝึกอบรมและ
พฒันาตอ้งการจดัฝึกอบรมให้พนกังานของบริษทั ซ่ึงพวกเขาจะตอ้งพบกนัเพื่อประสานงานวา่ใคร
จะตอ้งท าอะไร 

2.   การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนงานและกิจกรรม ความคิดเห็นจากบุคคลหลายคนย่อม
ดีกวา่ความคิดเห็นของบุคคลเพียงคนเดียว การส่ือสารในระดบัเดียวกนัจึงมีความส าคญั  

3.   การแก้ปัญหา พนักงานอาจจะได้รับมอบหมายงานให้ท าร่วมกันในหน่วยงาน
เดียวกนั ซ่ึงตอ้งมีการพบและเก่ียวขอ้งกนัในการติดต่อส่ือสารตามแนวนอนเพื่อแกปั้ญหาบางอยา่ง
ของหน่วยงาน 

4.   การสร้างความเขา้ใจร่วมกนั เม่ือการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน องคก์รจะตอ้งร่วมกนัสร้าง
ความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีควรจะเปล่ียนแปลงร่วมกนั การประชุมและสนทนาระหว่างพนักงานระดับ
เดียวกนัและภายในหน่วยงานเดียวกนัเป็นส่ิงส าคญัต่อการบรรลุความเขา้ใจร่วมกนั 
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นอกจากแบบจ าลองทั้ง 3 ลกัษณะท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ศิริวรรณ สุขยิ่ง (2554) ยงักล่าวถึง
แบบจ าลองอีก 1 ลกัษณะท่ีเป็นวธีิในการส่ือสารภายในองคก์ร คือ 

4.4   การส่ือสารในแนวทแยง (Diagonal Communication) : มกัเป็นการส่ือสาร
ข้ามแผนกและข้ามระดับ โดยปกติมกัจะเป็นการส่ือสารของฝ่ายให้ค  าแนะน า (Staff) กับฝ่าย
ปฏิบติัการ (Line) เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลติดต่อไปยงัพนักงานฝ่ายการผลิตเพื่อแจ้งข้อมูลด้าน
กฎระเบียบท่ีประกาศใหใ้ช ้ให้พนกังานไดท้ราบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.16  แบบจ าลองการส่ือสารในแนวทแยง 
 
ทีม่า : ศิริวรรณ สุขยิง่ (2554) 
 

ธิติภพ ชยธวชั (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) กล่าวถึงการส่ือสารขา้มสายงาน ซ่ึง
การส่ือสารลกัษณะน้ีในองคก์รส่วนใหญ่ พนกังานอาจจะตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารให้กบับุคคลท่ีไม่ใช่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้งัคบับญัชาของเขาเอง เช่น แผนกวิศวกรรม แผนกวิจยั แผนกบญัชี แผนก
บุคคล ซ่ึงจะตอ้งรวบรวมขอ้มูล รายงาน เตรียมแผนงาน ประสานกิจกรรม และให้ค  าแนะน าแก่
ผูบ้ริหารในทุกส่วนขององคก์รในลกัษณะขา้มสายงานซ่ึงพวกเขาไม่มีอ านาจตามสายงานท่ีจะสั่ง
การกบับุคคลท่ีตอ้งส่ือสารดว้ย เพียงแต่เขาตอ้งใชก้ารขายความคิดของเขาเท่านั้น การส่ือสารขา้ม
สายงานจะเป็นกรณีเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาท่ีจะ
แสดงผลงานให้ไปเกิดข้ึนกบัแผนกอ่ืนๆ และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นอาจจะมีการติดต่อส่ือสารอยา่ง
ใกลชิ้ดกบัผูบ้ริหารระดบัสูงอยูเ่สมอซ่ึงส่งผลให้มีอ านาจในการท างานมากข้ึน การส่ือสารขา้มสาย
งานมีความเหมาะสมและจ าเป็นอย่างมากต่อพนกังานระดบัล่างเพราะช่วยประหยดัเวลา  ดงันั้น 
องค์กรควรจะมีนโยบายในการใช้เส้นทางของการส่ือสารข้ามสายงานไวด้้วยเพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการปฏิบติังาน 
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แนวคิดเร่ืองการส่ือสารภายในองค์กร เป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้การศึกษาเก่ียวกบั
วิธีการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤตสามารถเห็น
ภาพชดัเจนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้กระบวนการพื้นฐานในการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและการประสานงานภายในองค์กร ซ่ึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆขององค์กร และท าให้ทราบถึงประเภทและลกัษณะของการส่ือสารภายในองค์กร
รูปแบบต่างๆ  ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นแนวคิดพื้นฐานในการน าไปเช่ือมโยงประเด็นการส่ือสารเพื่อการ
บญัชาการเหตุการณ์และการปฏิบติังานของหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย เพื่อการบรรเทาทุกข ์  
ผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

 
2.6  แนวคิดปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสาร  

เน่ืองดว้ยการส่ือสารเป็นธรรมชาติของมนุษย์   ดงันั้น เม่ือมีการส่ือสารเกิดข้ึนมกัจะมี
ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารควบคู่ไปด้วยเสมอ ทั้งน้ี การส่ือสารส่วนใหญ่มกัใช้ภาษาเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสาร อย่างไรก็ตามภาษาก็ไม่สามรถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างสมบูรณ์ เพราะภาษาเป็น
เพียงสัญลกัษณ์แทนบางส่วนของความจริงเท่านั้นไม่สามารถเป็นตวัแทนไดท้ั้งหมด นอกเหนือจาก
ภาษาจะเป็นอุปสรรคของการส่ือสารแลว้ ความเป็นปัจเจก ความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้สึก
นึกคิด ตลอดจนทัศนคติของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกัน รวมไปถึงสังคม วฒันธรรมท่ีมีความ
หลากหลาย เทคโนโลย ีและนโยบายก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดอุปสรรคในการส่ือสารไดเ้ช่นกนั 

รจิตลกัษณ์  แสงอุไร (2548, น.101) อธิบายถึงสาเหตุส าคญับางประการซ่ึงเป็นอุปสรรค
ของการส่ือสารไดแ้ก่ 

1.   การเลอืกในการส่ือสาร (selectivity in communication)  
 การเลือกในการส่ือสาร อาจแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัเป็นขั้นตอน

ดงัน้ี 
1.1 การเลือกรับหรือการเลือกใช ้

ธรรมชาติของมนุษยน์ั้น เรามกัเลือกรับสารหรือเลือกใช้สารท่ีมีเน้ือหาท่ีบรรจุความ
คิดเห็นและทศันคติต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งหรือสนบัสนุนความคิดเห็นท่ีเรามีอยูแ่ลว้ 

1.2   การเลือกใหค้วามสนใจ  
ขอ้มูลหรือสารต่างๆ ท่ีเราไดรั้บนั้นจะอยู่ในความสนใจของเราในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

สารใดท่ีส าคญัและเราให้ความสนใจมาก ก็จะถูกเก็บไวใ้นความทรงจ า ซ่ึงอาจอยู่ในความทรงจ า
เพียงชัว่คราว หรือถาวรก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความส าคญันั้นๆ 
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บางคร้ัง ความตอ้งการทางร่างกาย ก็อาจเป็นอุปสรรคในการเลือกให้ความสนใจต่อสาร 
เช่นในวนัท่ีเรายุง่มากจนกระทัง่ไม่มีเวลารับประทานอาหารกลางวนันอกจากกาแฟเพียงถว้ยเดียว 
เม่ือได้เวลาเลิกงานแล้ว ถ้ายงัจะต้องไปเข้าร่วมฟังการสัมมนาซ่ึงถึงแม้จะมีหัวข้อเร่ืองและผู ้
อภิปรายท่ีน่าสนใจสักพียงไร ถึงเราจะพยายามให้ความสนใจและตั้งใจฟังสักแค่ไหน ความหิวก็คง
ท าให้นึกถึงแต่อาหารม้ือเย็น และอาจฟังการสัมมนานั้นไม่รู้เร่ือง นัน่แสดงว่า ความตอ้งการทาง
ร่างกาย (ความหิว) เป็นส่ิงเร้าท่ีส าคญัท่ีสุดในสภาวการณ์เช่นน้ี 

1.3   การเลือกรับรู้และการเลือกตีความ (selective perception and interpretation) 
การเลือกรับรู้และการเลือกตีความหมายของสารตามประสบการณ์ของตน เน่ืองจาก

ประสบการณ์เป็นเร่ืองเฉพาะตัว และแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ดังนั้ นการรับรู้และการ
ตีความหมายของมนุษยต่์อส่ิงเดียวกนัจึงไม่เหมือนกนั เรามกัคิดวา่ส่ิงท่ีเราเห็น เรารับรู้และตีความ
นั้นถูกตอ้งและเป็นความจริง เพราะฉะนั้นคนอ่ืนจะเห็นผดิไปจากน้ีไดอ้ยา่งไร  ความเขา้ใจเช่นน้ีจึง
ก่อใหเ้กิดการส่ือความหมายท่ีผดิพลาด 

1.4   การเลือกจดจ า (selective retention) 
มนุษยเ์ลือกรับและเลือกจดจ าสารท่ีมีเน้ือหาสาระสอดคลอ้งหรือสนบัสนุนความคิดเห็น

ของตน ทั้งยงัสามารถจดจ าไดถู้กตอ้งและแม่นย  ากวา่สารท่ีมีเน้ือหาขดัแยง้ หรือคดัคา้นกบัทศันคติ
ท่ีตนมีอยู่เดิม ลกัษณะธรรมชาติของมนุษยเ์ช่นน้ีจึงมกัเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร จึงท าให้เกิด
ความเขา้ใจผดิ และความผดิพลาดในเร่ืองข่าวสารอยูเ่สมอ 

2.   ความหมายของค าไม่ตรงกนั (bypassing) 
คนส่วนใหญ่เช่ือว่า ความหมายของภาษาอยู่ท่ีค  า ท่ีจริงแลว้ความหมายของภาษาอยู่ท่ี

ผูใ้ช ้ดงันั้นความหมายของภาษาจึงไม่คงท่ี เพราะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูใ้ช ้ภูมิหลงั อาชีพการ
งาน และระดบัการศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การใชภ้าษาของคนแต่ละคนแตกต่างกนั ค าหน่ึงๆ 
ค าจึงมีความหมายได้หลายความหมาย มีปัจจัยหลายประการท่ีท าให้ความหมายของภาษา
เปล่ียนแปลงไป อาทิ 

2.1   ความหมายเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
2.2 ความหมายเปล่ียนแปลงไปตามทอ้งถ่ิน 
2.3 ความแตกต่างระหว่างความหมายทัว่ไป และความหมายเฉพาะวงการ ซ่ึง

ความหมายเฉพาะวงการ หมายถึง การใชภ้าษาในความหมายพิเศษเฉพาะวิชาชีพบางคร้ังเรียกกนัวา่ 
ศพัทเ์ทคนิค ความหมายเหล่าน้ี คนทัว่ๆ ไปมกัไม่เขา้ใจ อาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดไดเ้สมอ เม่ือ
คนท่ีมีอาชีพเหล่าน้ีใชค้  าท่ีมีความหมายเฉพาะอาชีพของตนในการส่ือสารกบัคนทัว่ไป 
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3.   การไม่เปลีย่นแปลงความคิดเห็น (frozen evaluation) 
คนส่วนใหญ่เม่ือมีความเช่ืออยา่งไร มีความคิดอยา่งไรแลว้ มกัยดึติดอยูใ่นความเช่ือและ

ในความคิดนั้น ยากท่ีจะยอมเปล่ียนแปลง การไม่ยอมเปล่ียนแปลงความรู้สึกนึกคิดเช่นน้ี ท าให้เกิด
อุปสรรคต่อการส่ือสารเพราะท าให้เรายึดติดกบัของเดิม สภาพเดิม ความคิดเดิม และความไม่จริง 
ในขณะท่ีเราพดูถึงส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปแลว้ตามสภาพความเป็นจริงของกาลเวลา 

สุจิตราภรณ์  จุสปาโล (2555) กล่าวถึงสาเหตุท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดอุปสรรคทางการ
ส่ือสารในองคก์ร ดงัน้ี 

3.1 ขอ้จ ากัดในการรับรู้หรือเข้าใจข้อมูลข่าวสารในแต่ละช่วงเวลา คือ การท่ีมี
ขอ้มูลข่าวสารมากเกินไปจ าท าให้ผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่สามารถน าไปใช้เพื่อการตดัสินใจได้
อยา่งมีประสิทธิผลทั้งน้ีเพราะไม่ทราบวา่จะเลือกไดอ้ยา่งไร 

3.2 อุปสรรคจากโครงสร้างขององค์กร ข้ึนอยู่กับความยาวของสายการ
ติดต่อส่ือสารหากผ่านคนกลางหลายคนความเพี้ยนของข่าวสารก็จะมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน หากท่าน
สามารถท าใหช่้องทางการติดต่อส่ือสารสั้นท่ีสุดหรือสามารถส่งข่าวสารไดโ้ดยตรงจะดีท่ีสุด 

3.3 อุปสรรคเกิดจากการกลัน่กรองขอ้มูลของผูส่้งสารท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง
คดัเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีตนเองพึงพอใจ 

3.4 อุปสรรคเกิดจากล าดบัความส าคญัของบุคคลในหน่วยงานซ่ึงเป็นไปตามล าดบั
สายการบงัคบับญัชา ซ่ึงมกัเกิดปัญหาในการส่ือสารระหวา่งคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีสูงกวา่กบัคนท่ีอยู่
ในต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ 

3.5 อุปสรรคเกิดจากระยะเวลาในการให้ค  าแนะน าการปฏิบติัมีระยะเวลาห่างกนั
มากซ่ึงจะเป็นปัญหาในขั้นการปฏิบติัและเกิดความคลาดเคล่ือนซ่ึงจะน าไปสู่ความลม้เหลวในการ
ปฏิบติังานได ้

นิตยา เงินประเสริฐศรี (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) กล่าวถึงอุปสรรคของการ
ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในองคก์รนั้นมีหลายประการ ซ่ึงอาจแยกพิจารณาได ้2 ประเด็น ไดแ้ก่                

1.   การบิดเบือนการส่ือสาร การบิดเบือนท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสารนั้นอาจเกิดข้ึนโดยตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัว่าผูบิ้ดเบือนรู้หรือไม่วา่ความหมายท่ีส่ือสารไปนั้นถูกดดัแปลงแกไ้ข 
การบิดเบือนเกิดข้ึนในการส่ือสารทุกระดบั สรุปไดต้ารางท่ี 2.4  ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.4  การบิดเบือนในการส่ือสารแต่ละระดบั 
 
ระดบัของการตดิต่อส่ือสาร การบิดเบือนโดยตั้งใจ การบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจ 

1. ระดบับนลงสู่ระดบัล่าง 1. ผูบ้งัคบับงัคบับญัชาไม่ยอมให้
ส่ิงยอ้นกลบัแก่ผูป้ฏิบติังาน 
2. ผูบ้งัคบับญัชาลงัเลใจท่ีจะส่ง
ข่าวร้ายใหท้ราบ 
 

1. ความทุกขใ์จของผูบ้งัคบับญัชาใน
เร่ืองความขดัแยง้ภายใน 
2. การถ่ายทอดขอ้ความหลายๆคร้ังจน
แตกต่างจากเน้ือหาสาระเดิม 

2. ระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับน 1. ตอ้งการใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งดูดี 
2. หลีกเล่ียงความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัความลม้เหลว 
3. ลงัเลใจท่ีจะบอกข่าวร้ายแก่ 
ผูบ้งัคบับญัชา 
4. ระดบัต่างๆ ท่ีเป็นทางผา่นของ
การติดต่อส่ือสารข้ึนอยูก่บั
ระดบับน 

1. ความไวว้างใจของผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา 
2. ความทะเยอทะยานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3. ความตอ้งการในเร่ืองความปลอดภยั
ของผูป้ฏิบติังาน 
4. ระยะห่างไกลของการส่ือสาร 
5. โครงสร้างองคก์รอยา่งเป็นทางการ 

3.  แนวนอน 1. ข่าวลือต่างๆ  
2. ความช านาญเฉพาะดา้นในงาน
ท าใหส้นใจเฉพาะเร่ืองบางอยา่ง 

1. การส่ือสารในแนวนอนมีมาก
เกินไป ท าใหไ้ม่มีส่ิงยอ้นกลบั 
2. การส่ือสารในแนวนอนถูกน ามาใช้
ทดแทนการส่ือสารจากระดบับนลงสู่
ระดบัล่าง และจากระดบัล่างข้ึนสู่
ระดบับน 

4.  แนวทแยงมุม  
    (แนวขวาง) 

ระดบัต่างๆ ท่ีเป็นทางผา่นของ
การส่ือสาร 

ช่องวา่งของการส่ือสาร 

5.  ทุกระดบั แต่ละระดบัมีขอ้มลูข่าวสารเป็น
ของตนเองเพ่ือใชใ้นการแข่งขนั
กบัหน่วยงานยอ่ยอ่ืนๆ      

การหมกมุ่นในเร่ืองความไม่แน่นอน 

 

ทีม่า:  นิตยา เงินประเสริฐศรี (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) 
 

2.   ภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่ือสาร  ภาระในการส่ือสารเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ปริมาณและความสลบัซบัซอ้นของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมา ซ่ึงตวัแปรทั้งสองตวัน้ีจะตอ้งพิจารณา
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ร่วมกนั บุคคลจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัช่องทางของการส่ือสาร โดยภาระท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการส่ือสารซ่ึงก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการส่ือสาร แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

2.1   ภาระในการส่ือสารท่ีนอ้ยเกินไป โดยผูป้ฏิบติังานถูกตดัออกจากสายใยของการ
ส่ือสารขององคก์ร ก่อใหเ้กิดผลเสีย คือองคก์รสูญเสียทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงจะใหส่ิ้งน าเขา้การกระท า
ตอบสนอง และส่ิงยอ้นกลบัแก่องคก์ร รวมทั้งผูป้ฏิบติังานท่ีถูกละเลยจะตอบสนองความตอ้งการ
ในเร่ืองการส่ือสาร โดยผลจากการท่ีมีภาระความรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่ือสารน้อยเกินไปท าให้
บุคคลรู้สึกวา่ตนหมดอ านาจท่ีจะควบคุมกิจกรรมการท างาน ขาดแรงจูงใจ และเกิดความเฉ่ือยชาใน
การปฏิบติังาน 

2.2   ภาระในการส่ือสารท่ีมากเกินไป ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคล ระบบ หรือองค์กรไม่
สามารถด าเนินการกับข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมา ผลเสียจะเกิดข้ึนเฉพาะในองค์กรเปิดท่ีบุคคล
สามารถหาขอ้มูลข่าวสารอย่างไม่จ  ากดั ปัญหาเร่ืองภาระท่ีมากเกินไปในการส่ือสารของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเกิดจากจ านวนและความสลบัซับซ้อนท่ีมีมากข้ึนของขอ้มูลข่าวสาร ท าให้ไม่สามารถ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและจ าเป็นเพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ โดย                        
ผลจากการท่ีมีภาระความรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่ือสารมากเกินไปท าให้บุคคลเกิความรู้สึกสับสน 
ไดรั้บแรงกดดนัอยา่งมาก และท างานผดิพลาดได ้

2.3   ภาระในการส่ือสารท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการ
มีภาระความรับผิดชอบเก่ียวกับการส่ือสารท่ีเหมาะสมบุคคลจะรู้สึกว่าได้รับการจูงใจและ               
มีประสิทธิภาพในการท างาน 

 
ปัจจยัด้าน 
ภาระงาน 

 ตวัแปรด้าน 
องค์กร 

 ตวัแปรด้าน 
บุคคล 

 ภาระ 
ทีรั่บผดิชอบ 

 ผล 

1. ปริมาณของ
การส่ือสาร 
2. ความสลบั 
ซบัซอ้นของ
การส่ือสาร 

 1. การประสานงานกบัคนอ่ืน 
2. ระยะห่างไกลจากคนอ่ืน 
3. งานท่ีปฏิบติัเป็นประจ า 
4. จ านวนและคุณภาพของการ
ตดัสินใจ 

 1. ความสามารถในการ
ส่ือสารของบุคคล 
2. ความตอ้งการท่ีจะ
ส่ือสาร 

 ภาระที่น้อยเกนิไป 
 
 
ภาระที่เหมาะสม 
 
 
ภาระที่มากเกนิไป 

 1. รู้สึกหมดอ านาจ 
2. ขาดการจูงใจ 
3. เฉ่ือยชา 
1. ไดรั้บการจูงใจ 
2. มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
1. แรงกดดนัสูง 
2. สบัสน 
3.  ท างานผิดพลาด 

 

ภาพที ่2.17  รูปแบบภาระในการส่ือสารขององคก์ร 
 
ทีม่า:  นิตยา เงินประเสริฐศรี (อา้งถึงใน ทรงธรรม ธีระกุล, 2548) 
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ปัญหาภาระในการส่ือสารนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียในระดบัปัจเจกบุคคลแล้วยงั
ก่อให้เกิดผลเสียในระดับองค์กรอีกด้วย ในกรณีท่ีมีภาระมากเกินไปท าให้การประมวลผล
สารสนเทศ (information processing) ขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดคุณภาพ
ของการตดัสินใจ ลดความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบติังาน การขาดงานเพิ่มข้ึน อตัราการเขา้ออก
ในงานจะสูงข้ึน และลดผลิตภาพขององคก์รโดยรวม 

วโิรจน์  โสวณันะ (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) กล่าววา่การส่ือสารเป็นกลยุทธ์
หรือกระบวนการหรือเคร่ืองม่ือท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจในการติดต่อและการท างานร่วมกนัของ
บุคคลในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่หากไม่เรียนรู้และเขา้ใจความตอ้งการของตนเอง ไม่เขา้ใจ
ผูอ่ื้นแล้วไม่ว่าจะมีกระบวนการส่ือสารท่ีดีและมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีทันสมัยเพียงใดก็ไร้คุณค่า 
นอกจากน้ีการส่ือสารจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล เม่ือบุคคลมีความแตกต่าง
กนัการส่ือสารท่ีดีจะตอ้งใช้ความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีควบคู่กนัไปด้วยจึงจะท าให้การส่ือสารนั้น
ประสบผลส าเร็จ  โดยมีกลยทุธ์ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์รไดแ้ก่ 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร(improving organizational communication) 
เน่ืองจากการส่ือสารท่ีผดิพลาดจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุประสิทธิผลขององคก์รเสมอ การสร้าง
ระบบการส่ือสารภายในองค์กรท่ีดีจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมาก  หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของ
ผูบ้ริหารทุกองคก์ร คือ การจดัระบบการส่ือสารตลอดจนการไหลของขอ้มูลข่าวสารในองคก์รและ
ลดความผดิพลาดหรืออุปสรรคในการส่ือสาร ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี สรุปไดด้งัน้ี (วนัชยั มีชาติ 
อา้งถึงใน ทรงธรรม ธีระกุล, 2548)  

1.   การติดตามผลและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (follow–up and feed back) เป็นวิธีการท่ีใชใ้น
การตรวจสอบขอ้มูลท่ีส่งไปวา่ผูรั้บเขา้ใจตรงกบัผูส่้งเพียงไร  วิธีการน้ีจะท าให้กระบวนการส่ือสาร
เป็นแบบ two–way ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในการพบปะกนัหรือหากเป็นการใชเ้อกสารติดตามผลและขอ้มูล
ยอ้นกลบัอาจตรวจสอบได้จากการโตต้อบ การแสดงออกของผูรั้บสารจะท าไห้เราทราบว่าการ
ส่ือสารมีความถูกตอ้งเพียงไร 

2.   การใชก้ารส่ือสารหลายวิธี (parallel channels and repetition) การใชว้ิธีการส่ือสาร
และช่องทางการส่ือสารหลายวิธีท าให้การติดต่อส่ือสารมีความถูกตอ้งยิ่งข้ึน เช่น มีการสั่งการดว้ย
เอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ และยงัมีการประชุมและสั่งการดว้ยวาจาและใชโ้อกาสพูดคุยอยา่ง
ไม่เป็นทางการดว้ย ก็จะท าใหก้ารส่ือสารถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

3.   ระยะเวลา (timing) ปัญหาดา้นระยะเวลาเป็นสาเหตุหน่ึงของการส่ือสารท่ีเบ่ียงเบน
ไปทั้งในแง่ของความกดดนัดา้นเวลาและความไม่เหมาะสม ในการส่ือสารเวลาหน่ึงๆ องค์กรและ
กลุ่มอาจก าหนด มาตรฐานดา้นเวลาเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวได ้เช่น ระบุไวล่้วงหนา้วา่จะท างานหน่ึง
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ใหเ้สร็จเม่ือใดเพื่อเป็นเกณฑ์ในการจดัแบ่งเวลาและติดต่อระหวา่งกนัในการรายงานและสั่งการใน
องคก์ร นอกจากน้ียงัตอ้งแยกระหวา่งงานประจ ากบังานจรซ่ึงจะช่วยลดแรงกดดนัดา้นเวลาอนัจะท า
ใหก้ารส่ือสารมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

4.   ให้ความสนใจกบัภาษา (attention to language) ในการส่ือสารนั้น การเลือกใชศ้พัท ์
ระดบัของค า และความหมายของค า เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะลดความผิดพลาดในการส่ือสารได้ การ
เลือกใชค้  าและระดบัของภาษาน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจกบัผูท่ี้เราจะส่ือสารดว้ยวา่ควรจะ
ใชภ้าษาในระดบัใด 

5.   ศูนยก์ลางขอ้มูล (information communication and information centers) การส่ือสาร
โดยวิธีการน้ีจะเป็นการส่ือสารท่ีรวดเร็วและยืดหยุน่ และมีความถูกตอ้งของขอ้มูลมาก ซ่ึงองค์กร
อาจใชศู้นยก์ลางขอ้มูลเป็นแหล่งกระจายข่าวโดยไม่ผา่นช่องทางท่ีเป็นทางการขององคก์รก็อาจจะ
ท าใหก้ารส่ือสารมีความถูกตอ้งและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

6.   การให้รู้เท่าท่ีจ  าเป็น (the exception principle and the need to know)  เป็นการวาง
ระบบในการ ส่ือสารในองค์กรให้มีการส่ือสารในกรณีพิเศษและให้มีการรับขอ้มูลเฉพาะท่ีจ าเป็น 
โดยการเสนอขอ้มูลไปยงัฝ่ายบริหารเฉพาะท่ีฝ่ายบริหารตอ้งการ ในขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารก็ให้
ขอ้มูลหรือส่ือสารกบัพนกังานเฉพาะส่ิงท่ีพนกังานจ าเป็นตอ้งรู้เท่านั้น  ซ่ึงจะท าให้การส่ือสารไม่มี
ขอ้มูลมากเกินไป วธีิการน้ีจะเหมาะกบัองคก์รท่ีมีสายการบงัคบับญัชาสูง 

7.   การใช้ธรรมเนียมปฏิบติัในการส่ือสาร (communication etiquette) เป็นความ
พยายามท่ีจะวางระบบในการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร เช่น โทรสาร ให้ใช้ส่ือสาร
เฉพาะในเร่ืองท่ีจ าเป็นและเร่งด่วน ซ่ึงการใช้เคร่ืองมือโดยไม่จ  าเป็นอาจจะท าให้การส่ือสาร
ผิดพลาดหรือมีมากเกินความจ าเป็น การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเหมาะสมจึงเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่ือสารได ้

8.   การฟังอย่างตั้งใจ (listen actively) เป็นการลดความผิดพลาดจากการส่ือสาร การ
ตั้งใจฟังจะท าให้ขอ้มูลท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่งถึงผูรั้บสารครบถว้น ในขณะเดียวกนัการฟังอย่าง
ตั้งใจนั้นผูรั้บสารสามารถคิดต่อและไตร่ตรองส่ิงท่ีไดฟั้งและอาจมีการสอบถามหรือท าความเขา้ใจ
ขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีการฟังอยา่งตั้งใจจะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีระหว่างผูท่ี้ส่ือสาร
และเกิดการยอมรับกนั ซ่ึงจะเป็นการพฒันาระบบความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากรภายในองคก์ร
ตามมาดว้ย 

ดงันั้น พื้นฐานท่ีส าคญัของการบริหารจดัการภายในองคก์รข้ึนอยู่กบั “การส่ือสารท่ีดี” 
อนัจะมีผลใหเ้กิดความเขา้ใจ ความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดี ดว้ยแผนงานต่างๆท่ีจะน าไปสู่
การปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามเป้าหมายการส่ือสารท่ีดีจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีจะ
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สามารถกระตุ้นให้เกิดการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จแก่องค์กร การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย ใชว้สิัยทศัน์ท่ีชดัเจนในการกระตุน้พลงัในการท างาน
และเพิ่มประสิทธิผลของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถร่วมกนัน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายไดอ้ยา่งสูงสุด 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่การส่ือสารจะเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหารจดัการองคก์ร 
หากผูบ้ริหารไม่มีภาวะผูน้ าและไม่สามารถน ากลยุทธ์การส่ือสารมาใช้อย่างชาญฉลาดและมี
ประสิทธิภาพแลว้ ย่อมจะน าพาองคก์รไปสู่ความลม้เหลวได ้ไม่วา่องคก์รจะมีการเปล่ียนแปลงไป
อยา่งไรและผูบ้ริหารขององคก์รจะใชก้ลยุทธ์ใดในการบริหารจดัการก็ตาม ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
ท่ีจะสามารถน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จนั้นยงัคงเป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีมีความส าคญัอยูอ่ย่างไม่
เปล่ียนแปลง (ทรงธรรม ธีระกุล, 2548)   

ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้ งตัวผูส่้งสาร ตัวสาร      
ผูรั้บสาร รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร ซ่ึงการศึกษาเร่ืองการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต เป็นการส่ือสารท่ีมุ่งเนน้ความรวมเร็ว ถูกตอ้งในการให้
ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตส้ภาวะกดดนัของสถานการณ์และความ
หลากหลายของขอ้มูลข่าวสารเพื่อการตดัสินใจ นอกจากน้ีในการส่ือสารเพื่อการบรรเทาทุกข์ผู ้
ประสบอุทกภยัของสภากาชาดไทย มีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย หลายหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรับส่งขอ้มูล 
และน าขอ้มูลไปด าเนินการต่อ อาจท าใหเ้กิดการส่ือสารท่ีผดิพลาดหรือมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ส่ือสารได ้ นอกจากน้ี การส่ือสารท่ีผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุประสิทธิผลขององคก์ร  
ดงันั้น การสร้างระบบการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดี และการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัอย่างยิ่ง ซ่ึงหน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของผูบ้ริหารทุกองค์กร คือ การ
จดัระบบการส่ือสารตลอดจนการไหลของข้อมูลข่าวสารในองค์กรและลดความผิดพลาดหรือ
อุปสรรคในการส่ือสาร ดงันั้น การศึกษาแนวคิดน้ี จึงสามารถอธิบายถึงสาเหตุส าคญัท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งน าแนวคิดน้ีไปเป็น
แนวทางในการป้องกนัปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งเป็นทิศทางในการพฒันาระบบการ
ส่ือสาร และการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารของสภากาชาดไทย   
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2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารในภาวะวกิฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ

อุทกภยั” ผูศึ้กษาไดส้ ารวจงานวิจยัต่างๆ ไม่พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง จึงใชก้ารศึกษางานวิจยั
ท่ีมีบริบทของสถานการณ์คลา้ยคลึงกบัการศึกษาคร้ังน้ี คือ การส่ือสารในสถานการณ์ภาวะวิกฤต 
ดงัน้ี  

ปาริชาต บุญคลา้ย (2548) ศึกษาเร่ืองการบริหารขอ้มูลข่าวสารของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยในภาวะวิกฤต : ศึกษาเฉพาะกรณีธรณีพิบติัภยั พบวา่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมี
การบริหารขอ้มูลข่าวสาร ดงัน้ี 

1.   นโยบายการบริหารข้อมูลข่าวสารยึดถือการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นจริง เช่ือถือได้      
ฉับไวทนัต่อเหตุการณ์ โดยผูว้่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นผูมี้อ านาจสูงสุดในการ
ด าเนินงานดา้นต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อกอบกู้ภาพพจน์และช่ือเสียงของประเทศให้กลบัคืนสู่สภาวะปกติ
โดยเร็วท่ีสุด รวมทั้งมีการด าเนินงานบริหารขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัตั้งศูนยส่ื์อสารฉุกเฉินข้ึน 

2.   เน้ือหาข่าวสารท่ีน าเสนอเนน้ขอ้เท็จจริงท่ีเช่ือถือได ้ทั้งน้ีเพื่อเรียกความเช่ือมัน่ของ
นกัท่องเท่ียวให้กลบัคืนมาโดยเร็วท่ีสุด โดยใช้ส่ือทุกส่ือในการน าเสนอขอ้มูลไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ส านักงานสาขาทุกแห่ง ส่ือมวลชน ตวัแทนน าเท่ียว นักท่องเท่ียว 
ผูป้ระสบภยั และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ส่วนการบริหารขอ้มูลข่าวสารเพื่อแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากธรณีพิบติัภยั พบวา่ 
1.   การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแบ่งการบริหารข้อมูลข่าวสาร ออกเป็น 4 ช่วง 

ช่วงแรกเน้นการช่วยเหลือนักท่องเท่ียว ช่วงท่ีสองเน้นการช้ีแจงขอ้เท็จจริง โดยการระบุพื้นท่ี
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบ  ช่วงท่ีสามน าเสนอแนวทางการแกไ้ข ฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย  
ช่วงสุดทา้ยเนน้การช่วยเหลือผูป้ระกอบการและแรงงานในพื้นท่ีประสบภยัวา่ตอ้งมีอาชีพ มีงานถึง
จะอยูไ่ด ้ประเด็นท่ีส่ือสารออกไปคือช่วยอนัดามนั เท่ียวอนัดามนั 

2.   ประเด็นข่าวสารท่ีเผยแพร่ในหน้าหนงัสือพิมพ ์ไดแ้ก่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว การรายงานสถานการณ์ ความเสียหายต่างๆ มาตรการแก้ไข ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และการ
ป้องกนัภาพลกัษณ์ของคนไทยท่ีปรากฏต่อสายตาชาวโลก และกิจกรรมกระตุน้ให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีประสบภยั ซ่ึงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดแ้จกจ่ายข่าวท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
ประเด็นขา้งตน้ให้กบัส่ือมวลชนเป็นระยะๆ โดยส่ือมวลชนมีการน าเสนอแต่ละประเด็นตามล าดบั
ความส าคญัของสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

 

DPU



105 
 

ศิรินทร มหามนตรี (2547) ศึกษาเร่ืองแผนกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ภาวะวิกฤต : 
ศึกษากรณีโรคทางเดินหายใกจเฉียบพลนัรุนแรง (โรคซาร์ส) ของกระทรวงสาธารณสุข  พบวา่ 

1.   กระทรวงสาธารณสุขมีการด าเนินงานดา้นประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤตโรคซาร์สท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารประเด็นขอ้มูลข่าวสาร ใน 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 การเตรียมการก่อน
เกิดภาวะวกิฤต คือ มีการตรวจพบภาวะการแพร่ระบาดของโรคซาร์สล่วงหนา้จากต่างประเทศ และ
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกนัและควบคุมโรคซาร์สล่วงหนา้ในประเทศ และช่วงท่ี 2 การ
ด าเนินงานเม่ือเกิดภาวะวิกฤต พบวา่มีการน าแนวคิดการบริหารประเด็นขอ้มูลข่าวสารมาใชใ้นการ
ปรับกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ตลอดเวลาท่ีเกิดภาวะวกิฤตโรคซาร์ส 

2.   กระทรวงสาธารณสุขมีการด าเนินงานดา้นประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤตโรคซาร์สท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารการส่ือสารในภาวะวกิฤตใน 3 ช่วง คือ 

ช่วงท่ี 1  การเตรียมการก่อนเกิดภาวะวกิฤต พบวา่กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานท่ี
มีการจดัท าแผนภาวะวิกฤตเตรียมไวล่้วงหน้า และเป็นหน่วยงานท่ีมีการวางระบบการตรวจสอบ
ภาวะการเกิดโรคระบาดเตรียมพร้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ช่วงท่ี 2  การด าเนินงานเม่ือเกิดภาวะวิกฤต พบว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนิน
กิจกรรมตามกระบวนการบริหารการส่ือสารในภาวะวกิฤต 10 ประการ คือ  

1.   การด าเนินงานเม่ือไดรั้บแจง้เหตุ 
2.   การจดัตั้งคณะท างานภาวะวกิฤต 
3.   การจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการโรคซาร์ส 
4.   การแต่งตั้งโฆษกเหตุการณ์ 
5.   การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและความตอ้งการดา้นข่าวสาร 
6.   การก าหนดประเด็นเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเผยแพร่ 
7.   การก าหนดกลยทุธ์และส่ือท่ีใชใ้นการประสัมพนัธ์ 
8.   การควบคุมแหล่งข่าว 
9.   การติดตามและประเมินกระแสส่ือมวลชนและการรับรู้ของประชาชน 
10.  การปรับกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ 
ช่วงท่ี 3 การด าเนินงานเม่ือภาวะวิกฤตส้ินสุดลง กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจดั

ประชุม สรุปผลการด าเนินงาน สรุปรายงานสถานการณ์ และความกา้วหนา้การด าเนินงานป้องกนั
และควบคุมโรคซาร์ส  จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และมีการประกาศปิดศูนยอ์ย่างเป็น
ทางการ 
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3.   การวิเคราะห์ประเด็นเน้ือหาการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคซาร์ส จากส่ือ
หนงัสือพิมพ์ พบว่า ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2546 หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนงัสือพิมพม์ติชน มีการน าเสนอประเด็นข่าวสารเร่ืองโรคซาร์ส เรียงตามล าดบัจากมากท่ีสุด คือ 
1)ประเด็นการรายงานสถานการณ์โรคซาร์สภายในประเทศไทย 2)ประเด็นการรายงานสถานการณ์
โรคซาร์สในต่างประเทศ 3)ประเด็นมาตรการตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 4)ประเด็นการให้
ความรู้เก่ียวกบัโรคซาร์สและวิธีการป้องกนัโรค ในส่วนของทิศทางการน าเสนอข่าวโรคซาร์ส 
พบวา่ มีทิศทางท่ีเป็นกลางมากท่ีสุด ส่วนทิศทางท่ีเป็นบวกและลบมีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 

อภิสิทธ์ิ เหมาะสมสกุล (2547) ศึกษาเร่ืองการส่ือสารภาวะวิกฤต : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบโรคซาร์สและโรคไขห้วดันกของกระทรวงสาธารณสุข  Crisis Communication : Case 
Study “Compare SARS to Bird Flu of Public Health Ministry”  พบวา่ 

1.   กระทรวงสาธารณสุขไดมี้การด าเนินงานในการจดัการกบัภาวะวิกฤตของการแพร่
ระบาดโรคซาร์สและโรคไข้หวดันก โดยน าแผนการป้องกนัโรคอุบติัใหม่อุบติัซ ้ า (Emergency 
Diseases) มาประยุกตใ์ช้ แต่โรคไขห้วดันกไดมี้การน าแผนรองรับโรคซาร์สร่วมกบัแผนแผนการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ ้ ามาประยุกต์ใช้ นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจดัศูนย์
ปฏิบติัการข้ึนเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการใหข้อ้มูลข่าวสารพร้อมกบัก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้
เป็นไปในทางเดียวกนั พร้อมก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีกลุ่มเป้าหมายของการแพร่ระบาดโรค
ซาร์สและโรคไขห้วดันกมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากโรคซาร์สเป็นการแพร่ระบาดจาดคนสู่คนแต่
ยงัไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ส่วนไขห้วดันกเป็นการแพร่ระบาดจากสัตวสู่์คนและมีการ
แพร่ระบาดในประเทศไทย 

2.   กระทรวงสาธารณสุขไดพ้ยายามสร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองของมาตรการการป้องกนั
โรค รวมถึงการลดความต่ืนตระหนกของประชาชนโดยการให้ขอ้เท็จจริงอย่างสม ่าเสมอ และ
มาตรการดงักล่าวสามารถปฏิบติัให้ประชาชนเห็นว่าทุกมาตรการสามารถน าไปปฏิบติัได ้ พร้อม
กบัใชบุ้คคลส าคญั คือ นายกรัฐมนตรีมาเป็น Presenter เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ นอกจากน้ีไดใ้ชทุ้ก
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

3.   ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ช่วงวิกฤตการแพร่
ระบาดโรคซาร์สและโรคไข้หวดันกมีความแตกต่างกนั โดยโรคซาร์สกระทรวงสาธารณสุขขาด
ความรู้เก่ียวกบัโรคเน่ืองจากหน่วยงานต่างๆทัว่โลกมีความรู้เร่ืองโรคซาร์สจ ากดั ท าให้กระทรวง
สาธารณสุขจดัท าขอ้มูลไม่ชัดเจนในบางประเด็น ส่วนกรณีโรคไขห้วดันกมี 2 หน่วยงาน คือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกระทรวงสาธารณสุข ท าให้เกิดปัญหาในการประสานขอ้มูล 
การแลกเปล่ียนขอ้มูล   
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4.   ส าหรับการรับรู้การด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดโรคซาร์สและโรคไข้หวดันก ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบเก่ียวกบัการจดัตั้งศูนยเ์ฉพาะ
กิจ การเปิดสายด่วนและเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลข่าวสาร และไม่แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารของ
กระทรวงสาธารณสุขถูกตอ้งครบถว้นและตรงไปตรงมา รวมทั้งไม่แน่ใจวา่กระทรวงสาธารณสุข
สามารถเผยแพร่ขอ้มูลไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล แต่ประชาชนส่วนใหญ่เห็น
ดว้ยกบัการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขมีความรวดเร็ว สม ่าเสมอ สามารถท าความเขา้ใจ
และปรับพฤติกรรมในการป้องกนัโรคได้ นอกจากน้ีประชาชนเช่ือถือขอ้มูลข่าวสารจากแพทย์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขมากท่ีสุด 

จากผลการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้า่ กระทรวงสาธารณสุขยงัประสบปัญหาในการส่ือสาร
ภาวะวกิฤตการแพร่ระบาดโรคซาร์สและโรคไขห้วดันก ดงันั้นกระทรวงสาธารณสุขควรมีแผนการ
ส่ือสารเม่ือเกิดโรคระบาดพร้อมกบัซกัซ้อมแผนป้องกนัโรคอยา่งต่อเน่ือง  หากมีการประสานงาน
กบัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง กระทรวงสาธารณสุขควรมีการประสานอย่างใกล้ชิด และเพิ่ม
ช่องทางในการส่ือสารมากข้ึนนอกเหนือจากส่ือมวลชน เช่น อาสาสมคัรสาธารณสุข  พร้อมกบัการ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานทางส่ืออินเตอร์เน็ตให้ประชาชนไดรั้บรู้มากข้ึน  นอกจากน้ีเม่ือเกิด
โรคระบาดบุคคลส าคญัท่ีสุดท่ีจะเป็น Presenter ในการสร้างความเช่ือถือมากท่ีสุด คือ แพทยส์ังกดั
กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้ นกระทรวงสาธารณสุขควรให้แพทย์เป็นผู ้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนเป็นอนัดบัแรก 

การส่ือสารภาวะวิกฤตนั้น หากมีการวางแผนรองรับและมีการซักซ้อมอย่างต่อเน่ือง  
พร้อมกบัการจดัตั้งคณะท างานเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการให้ขอ้มูลข่าวสาร โดยการให้ข่าวสารตอ้ง
เป็นขอ้เทจ็จริง รวดเร็ว และสม ่าเสมอ ซ่ึงจะสามารถลดวกิฤตการณ์ได ้

วนิดา ติรภาส (2552) ศึกษาเร่ืองการบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของ
กระทรวงการคลงั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการส่ือสารในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อการตั้งรับ
กบัสถานการณ์ระหว่างเกิดเหตุ และเพื่อการฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่และกระตุ้นเศรษฐกิจ  ทั้งน้ีการ
บริหารการส่ือสารในการตั้งรับสถานการณ์ท่ามกลางภาวะวิกฤตของกระทรวงการคลัง พบว่า 
กระทรวงการคลงัไดร่้วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามเศรษฐกิจใน
ภาวะฉุกเฉินเพื่อดูแลสถานการณ์ พร้อมกบัแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ของวิกฤต ความเสียหาย 
และผลกระทบท่ีเกิดจากวิกฤต แนวทางการแก้ไขปัญหาและรองรับความเสียหาย และสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนั้น เพื่อการตั้งรับสถานการณ์ของผูไ้ดรั้บผลกระทบ โดยผ่าน
ส่ือมวลชนล าดบัแรกเพื่อรวดเร็วและเขา้ถึงผูรั้บสารจ านวนมาก  รวมถึงการใช้เวบ็ไซต์และอีเมล์
เพื่อการให้ขอ้มูลในรายละเอียดในรูปแบบของบทความและข่าวแจก ซ่ึงกลุ่มการประชาสัมพนัธ์
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เป็นผูดู้แล และเขา้ร่วมการบรรยาย สัมมนา และการประชุมเพื่อช่วยสร้างความเขา้ใจต่อเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน และต่อมาตรการแกไ้ขรองรับ 

พิเชษฐ ์บุญมี (2544) ผลการวจิยัเร่ือง การส่ือสารภายในองคก์ร: ศึกษากรณีธนาคารไทย
พาณิชย์ จ  ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ การวิจยัคร้ังน้ีพบว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์ จ  ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ มีความคิดเห็นวา่ การส่ือสารภายในองคก์รของธนาคาร สามารถท าให้เกิด
สัมพนัธภาพเกิดความเขา้ใจ เกิดการประสานงาน เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการ
ท างานสูงส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายในองค์กร ได้แก่ ต าแหน่ง อายุงานในต าแหน่ง 
รูปแบบและช่องทางการส่ือสารภายในธนาคาร 

จากแนวคิดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้า่ภาวะวกิฤต เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ได้ตลอดเวลา  การบริหารขอ้มูลข่าวสาร และการจดัตั้งคณะท างานในภาวะวิกฤตข้ึนมา จึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความส าคญัของการประสานงาน แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารภายในองค์กร 
และการบญัชาการสถานการณ์ ท่ีผูบ้ญัชาการสั่งการตอ้งมีองค์ความรู้และความสามารถในการ
บริหารจดัการภาวะวิกฤต สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อคาดการณ์และประเมินสถานการณ์
ในช่วงภาวะวิกฤตท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสับสนของข่าวสารข้อมูลต่างๆ ส าหรับใช้ในการ
ตดัสินใจสั่งการไดอ้ย่างถูกตอ้ง และรวดเร็ว  ดงันั้น การบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤตจึงมี
บทบาทและเป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ี แนวคิดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดก้ล่าวถึงและน ามาอา้งอิงขา้งตน้  
เป็นแนวทางส าคญัในการตั้งประเด็นค าถามสัมภาษณ์ รวมทั้งเป็นกรอบในการวิเคราะห์และ
น าเสนอขอ้มูลการศึกษาเร่ืองการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัใน
ภาวะวกิฤต ซ่ึงจะน ามาสรุปและอภิปรายผลต่อไป 
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2.9  กรอบแนวคิด 
 

การส่ือสารในภาวะวกิฤตของสภากาชาดไทย 
เพือ่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย 

 
 

 
บทบาทของสภากาชาดไทย 

1. จดัหา ยา เวชภณัฑ ์เคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อใชใ้นการบรรเทาทุกข ์  
2. ใหก้ารบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัขณะเกิดเหตุ ดว้ยบริการทางการแพทย ์
     และสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภคบริโภค   
3. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ     

 
 

ลกัษณะการส่ือสารและ 
การบริหารจัดการการส่ือสารในภาวะวกิฤต 

 
   1. การส่ือสารภายในองค์กรสภากาชาดไทย 2. การส่ือสารภายนอกองค์กรสภากาชาดไทย   
       แบ่งเป็น            ไดแ้ก่  เครือข่ายสภากาชาดไทย 
      1.1 ประเภทของการส่ือสาร       -  ดา้นขอ้มูลข่าวสาร   
      1.2 ลกัษณะของการส่ือสาร       -  ดา้นการขนส่ง 
                    -  ดา้นอาสาสมคัร 
         

 
ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสาร 
-  ดา้นบุคลากร 
-  ดา้นการส่ือสาร 
-  ดา้นการบริหารจดัการ 

 
ภาพที ่2.18  ภาพแสดงกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 
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บทที ่ 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารในภาวะวกิฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ

อุทกภยั” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชว้ิธีตอบค าถามการวิจยัโดยการส ารวจ
เอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) กบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการส่ือสารภายใตส้ถานการณ์ช่วง
วกิฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 โดยมีการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

 
3.1  ประชากรและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มตัวอย่างภายในองค์กร โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตุการณ์แบบมีส่วน
ร่วม ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีในคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และคณะกรรมการ
บริหารจัดการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีบทบาทส าคญัตามโครงสร้างของสภากาชาดไทยในการบริหารจดัการการส่ือสารเพื่อ
การบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤต  ปี พ.ศ. 2554 โดยกลุ่มตวัอยา่งภายในองคก์รท่ีใช้
ศึกษาคร้ังน้ี รวมทั้งส้ิน 9 คน ดงัน้ี 

1.1   พลโท นายแพทยอ์ านาจ บาลี  ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาด
ไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และประธาน
คณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกข์ คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย มีบทบาทส าคญัเป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยท่ีรับผิดชอบภารกิจแก่นหลกัดา้นการบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบภยัพิบติั และเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ และนโยบายการ
บริหารจดัการอุทกภยัในภาวะวิกฤต  ปี พ.ศ. 2554 ระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงของสภากาชาดไทย 
และระดบัส านกังาน 

1.2   นายแพทยพ์ิชิต ศิริวรรณ รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาด
ไทย มีบทบาทส าคญัในฐานะเลขานุการคณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกข ์คณะกรรมการจดัการภยัพิบติั
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สภากาชาดไทย และประธานคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ท่ีมี
ผูแ้ทนจากฝ่าย กลุ่มงานและศูนยต่์างๆของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ และผูแ้ทนจากส านกัสารนิเทศ
และส่ือสารองคก์ร ส านกับริหารกิจการเหล่ากาชาด และศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย   
รวมทั้งท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ญัชาการสถานการณ์ และตดัสินใจใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในจงัหวดั
ต่างๆ จากขอ้มูลข่าวสาร สถานการณ์ การร้องขอในการประชุม ช่วงวิกฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 
2554    

1.3   นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย เป็นผูรั้บผิดชอบในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัในพื้นท่ี 20 จงัหวดั  
ซ่ึงจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือในวิกฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 เป็นมูลค่าสูงสุด 
5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครสวรรค์ และ
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั และท าหน้าท่ี
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์อุทกภัย การร้องขอความช่วยเหลือ และความต้องการในพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบ เพื่อน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์ 

1.4   นางคนึงนิจ จนัทรทิน พยาบาล 6 งานบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ฝ่ายบรรเทา
ทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยในฐานะผูรั้บผิดชอบหลักในการ
ประสานงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ การร้องขอความช่วย และการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา     

1.5   นางสาวแน่งนอ้ย จุไธสง พยาบาล 6 งานบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ฝ่ายบรรเทา
ทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย  ในฐานะผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
ประสานงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ การร้องขอความช่วย และการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

1.6  นางสาวกฤวิสรา ธนเพิ่มพร พยาบาล 6 งานบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ฝ่าย
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย ในฐานะผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
ประสานงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ การร้องขอความช่วย และการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในพื้นท่ีจงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดันนทบุรี และกรุงเทพมหานคร   

1.7  นายเกียรติศกัด์ิ ยนัตะระประกรณ์ หัวหน้างานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย ในฐานะผูรั้บผิดชอบหลกัในการประสานงานดา้น
การขนส่ง กับ บริษทั บ้านปู จ  ากดั (มหาชน) ในการจดัรถบรรทุกส่ิงของเพื่อน าไปช่วยเหลือผู ้
ประสบอุทกภยั     
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1.8  นายบุคอรีย์ อยู่บ  ารุง เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย ในฐานะเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติังาน ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้
ประสานงานกบัอาสาสมคัรท่ีเขา้มาช่วยงานสภากาชาดไทย ดา้นการคดัแยกส่ิงของบริจาค การ
บรรจุส่ิงของ และการผลิตชุดธารน ้าใจสภากาชาดไทย  

1.9   นางสาวกรองทอง เพช็รวงศ์  ผูอ้  านวยการส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร 
ส านักงานบริหาร สภากาชาดไทย รับผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์ของสภากาชาดไทย ท าหน้าท่ี
จดัท าและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร สถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัของ
สภากาชาดไทยแก่ส่ือมวลชน  ผ่านช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เขา้ไปสังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่วมในฐานะเลขานุการและ
กรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์และประชา
นามยัพิทกัษ ์สภากาชาดไทย เพื่อการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 โดยท าหนา้ท่ีสรุป
ประเด็นข้อมูลสถานการณ์ และการร้องขอความช่วยเหลือในจังหวดัต่างๆ จากหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบแก่ประธานคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลก่อนการประชุม รวมทั้งสรุปรายงานการประชุมให้ผูบ้ริหารภายในหน่วยงานสภากาชาดไทย
ท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบมติท่ีประชุม 

2.  กลุ่มตัวอย่างภายนอกองค์กร ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่ายสภากาชาดไทยท่ีร่วม
ปฏิบติังานให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัใน
วกิฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ทั้งดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร โดยท า
การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตวัอยา่งภายนอกองคก์รท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี รวมทั้งส้ิน 12 คน แบ่งเป็น 

2.1  ด้านข้อมูลข่าวสาร จ านวน 6 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่วนร่วมกับ
สภากาชาดไทย  ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ การร้องขอความช่วยเหลือ และการ
ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในขณะเกิดภาวะวิกฤต รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการให้ความ
ช่วยเหลือของสภากาชาดไทย ใหก้ลุ่มผูบ้ริจาคและประชาชนทัว่ไปรับทราบ ไดแ้ก่ 

2.1.1   นางองัคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันนทบุรี รับผิดชอบการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในจงัหวดันนทบุรี ร่วมกบัส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย  
และเป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือเป็นมูลค่าสูงสุด อนัดบัท่ี 2 (อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ 
กรุงเทพมหานคร รับผดิชอบโดยส่วนกลาง และไม่มีเหล่ากาชาดจงัหวดั) 
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2.1.2  นางเสาวลักษณ์ สิงห์โตกุล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี 
รับผิดชอบการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในจงัหวดัปทุมธานี ร่วมกบัส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ 
สภากาชาดไทย และเป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยใหค้วามช่วยเหลือเป็นมูลค่าสูงสุด อนัดบัท่ี 3 

2.1.3   นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค ์รับผิดชอบการ
บรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในจงัหวดันครสวรรค์ ร่วมกบัส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาด
ไทย และเป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยใหค้วามช่วยเหลือเป็นมูลค่าสูงสุด อนัดบัท่ี 4 

2.1.4   นางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับผดิชอบการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ร่วมกบัส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์ สภากาชาดไทย และเป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยใหค้วามช่วยเหลือเป็นมูลค่าสูงสุด อนัดบัท่ี 
5 

2.1.5   นางสาวชญัญา อภยัจิตต ์ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ท า
หนา้ท่ีหลกัในการติดตามและรายงานข่าวการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัของสภากาชาดไทย ในช่วง
วกิฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  

2.1.6 นายปกรณ์ พงศ์ดารา ผูส่ื้อข่าวสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 
MHz. ท าหนา้ท่ีหลกัในการติดตามและรายงานข่าวการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัของสภากาชาด
ไทย ในช่วงวกิฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  

โดยผูส่ื้อข่าวทั้งสองท่าน ยงัมีบทบาทต่อการประสานงานกับส านักสารนิเทศและ
ส่ือสารองคก์ร ส านกังานบริหารสภากาชาดไทย ในการน าเสนอข่าว และติดตามวาระส าคญัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสภากาชาดไทย ซ่ึงการท าหนา้ท่ีติดตามข่าวการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัใน
ภาวะวิกฤตน้ี เป็นหน้าท่ีของส่ือมวลชนท่ีแสดงถึงความสนใจในประเด็นข่าวสารขององค์กร
สภากาชาดไทยในขณะนั้น 

2.2  ดา้นการขนส่ง จ านวน 1 คน ได้แก่ นางสาวเหมือนฝัน เช้ือเอ่ียม เจา้หน้าท่ี
ส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ  ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีท าหน้าท่ีหลักในการ
ประสานงานขอ้มูลและใหค้วามร่วมมือกบัสภากาชาดไทยดา้นการขนส่ง โดยสังกดัหน่วยงานท่ีให้
การสนบัสนุนรถบรรทุกระนาบสูง ส าหรับขนส่งส่ิงของบรรเทาทุกขจ์ากสภากาชาดไทยไปยงัพื้นท่ี
ประสบอุทกภยั วนัละ 15-20 คนัเป็นประจ าทุกวนั ในช่วงวกิฤตการณ์อุทกภยัปี พ.ศ. 2554    

2.3  ด้านอาสาสมคัร จ านวน 5 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอาสาสมคัรของ
สภากาชาดไทย และมีส่วนร่วมกบัสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ดา้น
การคดัแยกส่ิงของบริจาค การบรรจุส่ิงของบรรเทาทุกข ์และร่วมปฏิบติังานในหน่วยเคล่ือนท่ีต่างๆ 
ทั้งส่วนกลางและพื้นท่ีประสบภยั โดยเป็นอาสาสมคัรประจ าของสภากาชาดไทยท่ีลงทะเบียนและ
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ปฏิบติังาน จ านวน 10 คร้ังข้ึนไปในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภยัปี พ.ศ. 2554 และรับทราบข่าวสารการ
ร้องขอความช่วยเหลือดา้นอาสาสมคัรของสภากาชาดไทยผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ ไดแ้ก่ 

2.3.1   นางสาวพิริยาภรณ์ แกว้สอาด เป็นอาสาสมคัรประจ าของสภากาชาดไทย 
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ดา้นการคดัแยกส่ิงของบริจาค  บรรจุส่ิงของในชุด
ธารน ้าใจฯ ตรวจสอบยอดของคงคลงั ขนยา้ยส่ิงของ และขนชุดธารน ้ าใจฯข้ึนรถบรรทุกเพื่อเตรียม
แจกจ่ายในพื้นท่ีประสบภยั โดยปฏิบติังานท่ีสภากาชาดไทย ส่วนกลาง และรับทราบข่าวสารการ
ร้องขอความช่วยเหลือดา้นอาสาสมคัรของสภากาชาดไทยจากสถานีโทรทศัน์ ThaiPBS 

2.3.2 นายชูพงษ์ ทรงชัยสิริโชติ เป็นอาสาสมคัรประจ าของสภากาชาดไทย 
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ดา้นการคดัแยกส่ิงของบริจาค บรรจุส่ิงของในชุด
ธารน ้าใจฯ ตรวจสอบยอดของคงคลงั ขนยา้ยส่ิงของ และขนชุดธารน ้ าใจฯข้ึนรถบรรทุกเพื่อเตรียม
แจกจ่ายในพื้นท่ีประสบภยั โดยปฏิบติังานท่ีสภากาชาดไทย ส่วนกลาง และรับทราบข่าวสารการ
ร้องขอความช่วยเหลือดา้นอาสาสมคัรของสภากาชาดไทยจาก Facebook ในกลุ่มเพื่อน 

2.3.3   นางปภาวรินทร์ เอ้ืออารีย ์เป็นอาสาสมคัรประจ าของสภากาชาดไทย 
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ดา้นการคดัแยกส่ิงของบริจาค บรรจุส่ิงของในชุด
ธารน ้าใจฯ ตรวจสอบยอดของคงคลงั ขนยา้ยส่ิงของ และขนชุดธารน ้ าใจฯข้ึนรถบรรทุกเพื่อเตรียม
แจกจ่ายในพื้นท่ีประสบภยั โดยปฏิบติังานท่ีสภากาชาดไทย ส่วนกลาง และรับทราบข่าวสารการ
ร้องขอความช่วยเหลือดา้นอาสาสมคัรของสภากาชาดไทยจากเจา้หนา้ท่ีสภากาชาดไทย 

2.3.4   นายศุภชยั คชาชีวะ เป็นอาสาสมคัรประจ าของสภากาชาดไทย และมี
ส่วนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีในการแจกชุดธารน ้าใจฯแก่ผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทย
ให้ความช่วยเหลือ และรับทราบข่าวสารการร้องขอความช่วยเหลือดา้นอาสาสมคัรของสภากาชาด
ไทยจากเวบ็ไซตส์ภากาชาดไทย www.redcross.or.th 

2.3.5 นายทรงภพ รัตนยุทธ์ิ เป็นอาสาสมคัรประจ าของสภากาชาดไทย และมี
ส่วนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีในการแจกชุดธารน ้าใจฯแก่ผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทย
ให้ความช่วยเหลือ และรับทราบข่าวสารการร้องขอความช่วยเหลือดา้นอาสาสมคัรของสภากาชาด
ไทยจากบุคคลภายในครอบครัว  
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ

อุทกภยั”  ใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์และเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Question) ใชเ้ป็นแนวทางสนทนาอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยก าหนด
กรอบประเด็นค าถามไวล่้วงหนา้เพื่อใชส้ัมภาษณ์ โดยผูส้ัมภาษณ์มีประเด็นค าถามเฉพาะท่ีตอ้งการ
ค าตอบไวจ้  านวนหน่ึง โดยเปิดโอกาสใหผู้ถู้กสัมภาษณ์มีอิสระในการใหข้อ้มูลเพิ่มเติม  

 
3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
3.3.1  การส ารวจเอกสาร (Documentary Research)  

ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสาร การเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ประเภทเอกสาร ไดแ้ก่ แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 แผน
จดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย แผนจดัการภยัพิบติัส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามยัพิทกัษ ์
สภากาชาดไทย แผนเฉพาะกิจป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั วาตภยั และดินถล่ม ส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์ และเอกสารขอ้มูลสถานการณ์อุทกภยั การร้องขอความช่วยเหลือจากผูป้ระสบอุทกภยัท่ีมา
จากช่องทางการส่ือสารต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรศพัท์มือถือ โทรสาร และ Social Media 
(Facebook และ Twitter) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทา
ทุกข์ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ ง
เอกสารค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเร่ืองการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยั เอกสารรายงานการประชุม
ประจ าวนั สรุปรายงานการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัท่ีเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกสภากาชาด
ไทย และเอกสารความร่วมมือของเครือข่ายสภากาชาดไทย โดยก าหนดการส ารวจเอกสาร ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2554 

3.3.2  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)   
เป็นขั้นตอนถดัมาหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดส้ ารวจเอกสารแลว้ ซ่ึงการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมี

แนวค าถามหลกัท่ีตั้งขอ้ค าถามไวล่้วงหนา้ และเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจะ
ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มท่ีมีบทบาทหลกัภายในองค์กรสภากาชาดไทย และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกองค์กรสภากาชาดไทย ท่ีมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัใน
ภาวะวกิฤตของสภากาชาดไทย ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2554 ดงัน้ี 

3.3.2.1  กลุ่มผูมี้บทบาทหลกัภายในองคก์รสภากาชาดไทย ซ่ึงท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ
การส่ือสารของสภากาชาดไทยในวกิฤตการณ์อุทกภยั ปี 2554 ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีใน
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หน่วยงานของสภากาชาดไทยท่ีเป็นคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย  และ
คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพิทกัษ์  รวมทั้ง
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 9 คน (ดูรายช่ือหนา้ 110-112) 

3.3.2.2  กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกองคก์รสภากาชาดไทย ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัช่วงภาวะวิกฤต  ปี 2554  ทั้งดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการขนส่ง และ
ดา้นอาสาสมคัร จ านวน 12 คน (ดูรายช่ือหนา้ 112-114) 

การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเป็นแบบรายบุคคล (Face-to-Face) และผ่านทางโทรศพัท ์ 
โดยใช้แบบสอบถามค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) จ  านวน 4 ชุดค าถาม โดยก าหนด
ประเด็นค าถามเฉพาะท่ีตอ้งการค าตอบไวจ้  านวนหน่ึง แต่ในขณะเดียวกนัจะเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตวัอย่างมีอิสระในการให้ขอ้เท็จจริงและขอ้มูลต่างๆเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แสดงความ
คิดเห็น อธิบายขยายความ หรือยอ้นถามค าถามกลบัมาไดบ้า้ง เพื่อให้บรรยากาศการสัมภาษณ์เป็น
กนัเอง และสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ตามบทบาทหนา้ท่ีของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยไม่ยดึติดกบัเวลาท่ีใชส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 

แนวค าถามตามวตัถุประสงค์ข้อที ่ 1 : บทบาทของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์     
ผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวกิฤต  ได้แก่ 

สภากาชาดไทย มีกรอบนโยบายดา้นการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 
(ขั้นรุนแรง) อยา่งไร 

สภากาชาดไทย มีการวางแผนการจดัการภยัพิบติั แผนเผชิญเหตุ หรือแผนตอบสนอง
ต่อภยัพิบติัโดยเฉพาะในภาวะวกิฤตอยา่งไร 

สภากาชาดไทย มีการจดัตั้งคณะท างาน หรือ คณะกรรมการท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการ 
จดัการภยัพิบติัในระดบัความรุนแรงต่างๆ อยา่งไร 

ในภาวะวกิฤต หน่วยงานใดบา้งภายในสภากาชาดไทย ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการให ้
ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปี พ.ศ. 2550 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
สภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัไวอ้ยา่งไร 

บทบาทหนา้ท่ีของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤต ท่ี
มีความรุนแรงและการจดัการของภยั ระดบัท่ี 4 เป็นอยา่งไร 

บทบาทหน้าท่ีของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะปกติ
และภาวะวกิฤตแตกต่างกนัอยา่งไร 
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บทบาทหนา้ท่ีของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยั ตั้งแต่ระยะก่อน
เกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยั มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

สภากาชาดไทยมีขั้นตอนและวธีิการในการจดัหายา เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้
ในการบรรเทาทุกข ์สงเคราะห์ผูป้ระสบอุทกภยัอยา่งไร 

สภากาชาดไทยมีขั้นตอนและวิธีการในการจดัหาเคร่ืองอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการ
บรรเทาทุกข ์สงเคราะห์ผูป้ระสบอุทกภยัอยา่งไร 

สภากาชาดไทยมีขั้นตอนและวิธีการในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัขณะเกิดเหตุ
ดว้ยบริการทางการแพทย ์ทั้งการรักษาพยาบาลและป้องกนัโรคอยา่งไร 

สภากาชาดไทยมีขั้นตอนและวิธีการในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัขณะเกิดเหตุ
ดว้ยการสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภคบริโภคอยา่งไร 

สภากาชาดไทยมีขั้นตอนและวิธีการในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัขณะเกิดเหตุ
ดว้ยบริการอ่ืนๆตามความจ าเป็นของผูป้ระสบภยัอยา่งไร 

สภากาชาดไทยมีการติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผ่านคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศหรือสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหวา่งประเทศในการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัหรือไม่ อยา่งไร 

แนวค าถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  : ลักษณะการส่ือสารและการบริหารจัดการการ
ส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต โดยแบ่งเป็นประเด็น
ค าถามเป็นการส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย และการส่ือสารภายนอกองคก์รสภากาชาดไทย  
ดงัน้ี 

แนวค าถามการส่ือสารภายในองค์กรสภากาชาดไทย ไดแ้ก่ 
หน่วยงานใดในสภากาชาดไทย ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีหลกัดา้นการส่ือสารในภาวะวกิฤต  
หน่วยงานในสภากาชาดไทย ใช้ระบบส่ือสารใดในการติดต่อส่ือสาร ประสานงาน  

และสั่งการ ในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 
การส่ือสารของสภากาชาดไทยในภาวะปกติและภาวะวกิฤตแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  
การส่ือสารของสภากาชาดไทยในช่วงก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยั มีความ

แตกต่างกนัอยา่งไร 
สภากาชาดไทยมีหน่วยงานหรือทีมงานภาวะวกิฤตใดบา้ง 
การส่ือสารภายในองคก์รของสภากาชาดไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั มี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร 
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การส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัส่วนใหญ่เป็นการ
ส่ือสารแบบเป็นทางการ หรือแบบไม่เป็นทางการ อยา่งไร 

การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ช่วยให้การติดต่อประสานงานรวดเร็วกว่าการส่ือสาร
แบบเป็นทางการหรือไม่ อยา่งไร 

การส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยั ใช้ลกัษณะการ
ส่ือสารจากบนลงล่าง หรือผูบ้งัคบับญัชาสั่งการไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือไม่ อย่างไร และเร่ือง
ใดบา้ง 

การส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยั ใช้ลกัษณะการ
ส่ือสารจากล่างข้ึนบน หรือการรายงานผลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปยงัผูบ้งัคบับญัชา
หรือไม่ อยา่งไร และเร่ืองใดบา้ง 

การส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยั ใช้ลกัษณะการ
ส่ือสารตามแนวนอน หรือการติดต่อประสานงาน แลกเปล่ียนข้อมูลของเจา้หน้าท่ีในกลุ่มงาน
เดียวกนั ระดบัเดียวกนัหรือไม่ อยา่งไร และเร่ืองใดบา้ง 

การส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยั ใช้ลกัษณะการ
ส่ือสารแนวทแยง หรือการส่ือสารขา้มฝ่าย ขา้มแผนก ขา้มระดบัหรือไม่ อยา่งไร และเร่ืองใดบา้ง 

การส่ือสารเพื่อการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัของสภากาชาดไทยส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาคมีลกัษณะท่ีแตกต่างหรือไม่  อยา่งไร  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการบริหารจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยคือ
อะไร 

การบริหารจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทย จ าเป็นต้องมีศูนย์
ปฏิบติัการในภาวะฉุกเฉิน หรือคณะท างานเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการบริหารการส่ือสารขององคก์ร
หรือไม่ อยา่งไร 

สภากาชาดไทย มีการปรับโครงสร้างการจัดองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์   
วกิฤตการณ์อยา่งไร  

การส่ือสารสั่งการของคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบอุทกภยั มีขั้นตอนและวธีิการอยา่งไร  

การส่ือสารสั่งการของคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 
ในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยั มีขั้นตอนและวธีิการอยา่งไร  
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ลักษณะการร้องขอความช่วยเหลือของผูป้ระสบอุทกภยัมายงัสภากาชาดไทยเป็น
อยา่งไร ผา่นช่องทางการส่ือสารใดบา้ง มากนอ้ยเพียงใด และมีเกณฑ์การพิจารณาความช่วยเหลือ
อยา่งไร 

สภากาชาดไทย มีการบริหารขอ้มูลข่าวสารการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัอย่างไร 
ทั้งข้อมูลสถานการณ์อุทกภยั การร้องขอความช่วยเหลือ และการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยั 

สภากาชาดไทย มีการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัใน
ภาวะวกิฤตอยา่งไร 

สภากาชาดไทยมีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในการบรรเทาทุกข์ผู ้
ประสบอุทกภยัระหว่างหน่วยงานของสภากาชาดไทย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเร่ืองใดบา้ง และมี
รูปแบบการแบ่งปัน และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัอยา่งไร  

ในภาวะวิกฤตท่ีขอ้มูลข่าวสารอาจบิดเบือนไปจากความเป็นจริง สภากาชาดไทยมีการ
กลั่นกรองข้อมูลข่าวสารในการบรรเทาทุกข์ผู ้ประสบอุทกภัยให้ตรงกับความต้องการของ
ผูป้ระสบภยัอยา่งไร 

สภากาชาดไทยมีการก าหนดกรอบแนวทางและขั้นตอนในการส่ือสารเพื่อการบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยั ทั้งภาวะปกติและภาวะวกิฤตอยา่งไร  

สภากาชาดไทยมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลและบริหารจดัการขอ้มูลสถานการณ์ การร้อง
ขอ การติดตามตรวจสอบขอ้มูล และการเช่ือมโยงขอ้มูล เพื่อพิจารณาตดัสินใจให้ความช่วยเหลือ   
ผูป้ระสบอุทกภยัอยา่งไร 

สภากาชาดไทยมีบุคลากร ทรัพยากร และเคร่ืองมือในการบริหารจดัการภยัพิบติัใน
ภาวะวกิฤตเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

สภากาชาดไทยระดมบุคลากร ทรัพยากร และเคร่ืองมือในการบริหารจดัการภยัพิบติัใน
ภาวะวกิฤตอยา่งไร 

แนวค าถามการส่ือสารภายนอกองค์กรสภากาชาดไทย  ไดแ้ก่ 
สภากาชาดไทย มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบหลกัท่ีมีบทบาทในการประสานความร่วมมือ

เครือข่ายสภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้นหรือไม่ อยา่งไร 
เครือข่ายสภากาชาดไทยใดบา้งท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นขอ้มูลข่าวสาร  
เครือข่ายสภากาชาดไทยใดบ้า้งท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นการขนส่ง 
เครือข่ายสภากาชาดไทยใดบ้า้งท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นอาสาสมคัร 
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สภากาชาดไทยใช้ระบบส่ือสารใดในการติดต่อส่ือสาร ประสานงานกับเครือข่าย
สภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้น ในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

มีการส่ือสารเพื่อประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายสภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้น ในช่วง
ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยั อยา่งไร 

มีการส่ือสารเพื่อประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายสภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้น ในภาวะ
ปกติ และภาวะวกิฤตอยา่งไร     

มีการส่ือสารเพื่อประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายสภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้น ในการให้
ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัอยา่งไร     

การติดต่อประสานงาน เพื่อระดมความร่วมมือของเครือข่ายสภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้น 
ในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยั มีขั้นตอนและวธีิการอยา่งไร  

เหล่ากาชาดจงัหวดั มีลกัณะการส่ือสารเพื่อประสานงานดา้นขอ้มูลข่าวสารการร้องขอ
ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัจากสภากาชาดไทยอยา่งไร 

ส่ือมวลชน มีลักณะการส่ือสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้ความช่วยเหลือผู ้
ประสบอุทกภยัจากสภากาชาดไทยอยา่งไร 

บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) มีลกัณะการส่ือสารเพื่อให้ความร่วมมือกบัสภากาชาด
ไทย ในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ดา้นการขนส่ง อยา่งไร 

อาสาสมัคร  มีลักณะการส่ือสารเพื่อให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทย  ในการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ดา้นการคดัแยกส่ิงของบริจาค การบรรจุส่ิงของบรรเทาทุกข์ และร่วม
ปฏิบติังานในหน่วยต่างๆ อยา่งไร 

การร้องขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากเครือข่ายสภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้น ผา่น
ช่องทางการส่ือสารใดบา้ง มากนอ้ยเพียงใด   

สภากาชาดไทยมีการก าหนดกรอบแนวทาง เกณฑ์ และขั้นตอนในการส่ือสารเพื่อความ
ร่วมมือของเครือข่ายสภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้นในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัทั้งภาวะปกติ
และภาวะวกิฤตอยา่งไร  

สภากาชาดไทยมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลและบริหารจดัการขอ้มูลการช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยัของเครือข่ายสภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้น อยา่งไร  

แนวค าถามตามวตัถุประสงค์ข้อที ่ 3 : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันาการ
ส่ือสารของสภากาชาดไทย เพือ่การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวกิฤต ไดแ้ก่ 

ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารในภาวะวิกฤตมีอะไรบา้ง  และแตกต่างจากการ
ส่ือสารในภาวะปกติอยา่งไร 
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สภากาชาดไทย มีปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารดา้นบุคลากรในการบรรเทาทุกข์ผู ้
ประสบอุทกภยัหรือไม่ อยา่งไร 

เครือข่ายสภากาชาดไทย ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการขนส่ง และด้านอาสาสมคัรมี
ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารด้านบุคลากรในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภัยหรือไม่ 
อยา่งไร 

สภากาชาดไทย / เครือข่ายสภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้น มีขอ้จ ากดัในการรับรู้หรือเขา้ใจ
ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อการตดัสินใจท่ีมีมากเกินไปในช่วงวกิฤตการณ์อุทกภยัหรือไม่ อยา่งไร 

สภากาชาดไทย / เครือข่ายสภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้น  พบปัญหาเก่ียวกบัการบิดเบือน
การส่ือสาร หรือการบิดเบือนขอ้มูลข่าวสารหรือไม่ อยา่งไร 

ระบบส่ือสารท่ีแตกต่างกนัของแต่ละหน่วยงานในสภากาชาดไทย เป็นอุปสรรคในการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัหรือไม่ อยา่งไร 

ภาระหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีมีมากเกินไปในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภยั 
ส่งผลต่อการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัของสภากาชาดไทย / เครือข่ายสภากาชาดไทยทั้ง 3 ดา้น  
หรือไม่ อยา่งไร 

โครงสร้างองคก์รของสภากาชาดไทยในการบริหารจดัการการส่ือสาร เป็นอุปสรรคใน
การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตหรือไม่ อยา่งไร 

แนวทางในการพฒันาการส่ือสารของภายในองค์กรสภากาชาดไทย  เพื่อการบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบภยัในภาวะวกิฤตเป็นอยา่งไร 

แนวทางในการพฒันาการส่ือสาร เพื่อระดมความร่วมมือจากเครือข่ายสภากาชาดไทย
ทั้ง 3 ดา้น ในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในภาวะวกิฤตเป็นอยา่งไร 

ในส่วนของค าถามทั้งหมดน้ี เป็นเพียงแนวทางหรือกรอบในการสัมภาษณ์เท่านั้น เน่ือง
ด้วยการสัมภาษณ์จริง ผูว้ิจยัสามารถสอบถามรายละเอียดได้ลึกมากยิ่งข้ึน โดยค าถามท่ีใช้เป็น
ค าถามปลายเปิด ท าให้กลุ่มตวัอย่างท่ีถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามไดอ้ย่างเต็มท่ีและต่อเน่ือง หากจบ
การสัมภาษณ์แล้วยงัไม่ได้รายละเอียดครบถ้วน สามารถกลับไปขอสัมภาษณ์อีกคร้ังจากผูใ้ห้
สัมภาษณ์ได ้

ทั้งน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) มีขั้นตอน
ด าเนินการ  ดงัน้ี 

การเตรียมสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัก าหนดการสัมภาษณ์ โดยเรียงกลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มท่ีมี
บทบาทหลกัภายในองค์กรสภากาชาดไทย ได้แก่ คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย   
คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และเจา้หนา้ท่ีท่ี
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เก่ียวขอ้งเป็นกลุ่มแรก ต่อมาดว้ยกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกองคก์รสภากาชาดไทย ท่ีมีส่วนร่วมในการ
บรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัช่วงภาวะวิกฤต  ปี 2554 ทั้งดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการขนส่ง และ
ดา้นอาสาสมคัร ทั้งน้ีจะไม่เรียงล าดบัผูใ้ดมาก่อนหลงั ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของแต่ละบุคคลท่ีผูว้ิจยั
นดัเวลาสัมภาษณ์ได ้

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ผูว้ิจ ัยจะช้ีแจงหัวข้อการสนทนาและบอกวตัถุประสงค์การ
สัมภาษณ์ให้กับกลุ่มตัวอย่างทราบ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเห็นความส าคัญและให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์มากท่ีสุด นอกจากน้ีจะแจง้ให้ทราบดว้ยวา่การด าเนินการขั้นตอนดงักล่าวผูว้ิจยัตอ้งจด
บนัทึกและใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง ทั้งน้ี ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสัมภาษณ์ 2 วธีิ ตามความสะดวกของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ คือ การสัมภาษณ์รายบุคคล (Face-to-Face) และผา่นทางโทรศพัทโ์ดยใชแ้บบสอบถาม
ค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) ท่ีเตรียมไวเ้ป็นแนวทาง ในการสัมภาษณ์ และป้อนค าถาม
ใหเ้หมาะสมตามจงัหวะการตอบของกลุ่มตวัอยา่ง 

ขั้นตอนบนัทึกขอ้มูลและส้ินสุดการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัเน้นการจดบนัทึกเฉพาะใจความ
ส าคญัตามความเป็นจริงท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่ง และรีบถอดเทปบนัทึกเสียงทนัทีหลงัเสร็จส้ินการ
สัมภาษณ์ โดยรวบรวมข้อมูล และเอกสารต่างๆท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างไวใ้นแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 

3.3.3 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
ผูว้ิจยัเข้าไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย โดยมีผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ
ภายในสภากาชาดไทย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพื่อการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะ
วิกฤต ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างเขา้ร่วมประชุมเป็นประจ าทุกวนัในช่วงวิกฤตการณ์น ้ าท่วม ทั้งน้ี ผูว้ิจยั
มุ่งสังเกตไปท่ีกระบวนการท างาน ลกัษณะการส่ือสาร และการบริหารจดัการการส่ือสารของกลุ่ม
ตวัอยา่งในการประชุม  และท าการจดบนัทึกขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ 

 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยั เร่ือง การส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะ
วิกฤต เป็นงานวิจยัท่ีเน้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบปัญหาน าวจิยัทั้ง 3 ขอ้ คือ 
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1.  ในภาวะวิกฤตของอุทกภยั สภากาชาดไทยมีบทบาทในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบ
อุทกภยัอยา่งไร 

2.   สภากาชาดไทยมีลักษณะการส่ือสารและการบริหารจัดการการส่ือสารในการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตอยา่งไร 

3.   ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตไดแ้ก่อะไรบา้ง 

จากขอ้มูลท่ีได ้ผูว้จิยัจะท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแยกขอ้มูลในแต่ละประเด็นตามล าดบั 
เพื่อน ามาวเิคราะขอ้มูลส าหรับตอบปัญหาน าการวจิยัท่ีตั้งไวใ้หค้รบทุกขอ้ 

 
3.5  ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล    

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เก็บข้อมูลจากการส ารวจเอกสาร
หนงัสือ และบทความต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ
อุทกภยัในภาวะวิกฤต ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์
อุทกภยัในประเทศไทย ท าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่ง และการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ 
สภากาชาดไทยในช่วงวิกฤตรุนแรงซ่ึงมีการจดัประชุมเป็นประจ าทุกวนั ตลอดเดือนตุลาคม - 
ธนัวาคม 2554 เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เมษายน 2556 รวมใชเ้วลาทั้งส้ิน 
3 เดือน 

 
3.6  วธีิการเข้าถึงข้อมูล   

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจดัการ 
ภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ซ่ึงมีการท างานและความสัมพนัธ์กบักลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นอยา่งดี โดยเตรียมความพร้อมในการจดัล าดบัการเขา้ถึงขอ้มูล ดงัน้ี 

1.   ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ บทบาท
หนา้ท่ีของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 แผนจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย พ.ศ. 2554 แผนจดัการภยัพิบติั
ส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามยัพิทกัษ ์พ.ศ. 2554 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจดัการภยั
พิบติัสภากาชาดไทยและคณะท างานฝ่ายต่างๆ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการภยั
พิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ซ่ึงก าหนดบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัเล่มน้ี  
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ส าหรับเตรียมความพร้อมในการเขา้พบกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์
ขอ้มูลต่อไป 

2.   การเขา้พบกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัไดแ้นะน าตวัโดยการแสดงบทบาทของนกัวิจยั  และ
อธิบายจุดมุ่งหมายในการวิจยั แนวค าถามในการสัมภาษณ์ และประโยชน์ของการวิจยั รวมทั้งขอ
ความร่วมมือกบักลุ่มตวัอยา่งในการใหข้อ้มูล 

3.   ผูว้จิยัท าการช้ีแจงกรอบแนวคิดในการท าวจิยั และตกลงกบักลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการ
เก็บขอ้มูลต่างๆ 

4.   ผูว้ิจยัด าเนินการในกระบวนการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างตามขอ้ตกลงร่วมกัน 
และด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยความจริงใจ ไวว้างใจ และรักษาสัมพนัธภาพตลอดระยะเวลา
การวจิยั 
 
3.7  ความเช่ือถือได้ของข้อมูล   

ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยใช้วิธีการตรวจสอบจาก
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
ตลอดจนการตรวจสอบขอ้มูลโดยให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดส้ัมภาษณ์เป็นผูต้รวจสอบขอ้มูลในประเด็น
ต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดจะน ามาใช้ประกอบกนัในการทบทวนตรวจสอบขอ้มูล นอกจากน้ี ความ
เช่ือถือท่ีไดจ้ากขอ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการในการเก็บขอ้มูลเป็น
อยา่งยิง่ และมีแนวทางในการปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างความน่าเช่ือถือของขอ้มูลเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1.   ควบคุมสถานการณ์การวิจยั   เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ  โดยการสร้าง
สัมพนัธภาพและความจริงใจ   ความไวว้างใจท่ีดีกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือตลอดระยะเวลาท่ีท าการวจิยั 

2.   ก่อนการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนในการวจิยั  ท าความเขา้ใจ
ร่วมกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและสามารถใหข้อ้มูลไดต้ามความเป็นจริง 

3.   ผูว้จิยับนัทึกการสังเกตโดยจดจ าปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนทนัที หากเป็นการสัมภาษณ์ท่ี
ไดข้ออนุญาตจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้   ผูว้จิยัจะถอดเทปการสัมภาษณ์อยา่งละเอียด  ตามความเป็นจริง
ทนัที ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถล าดบัประเด็นและเหตุการณ์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

4.   ผูว้จิยัใหค้วามส าคญัเร่ืองจริยธรรมในการท าการวจิยั และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอยา่ง   กรณีกลุ่มตวัอยา่งบางท่านไม่สามารถใหบ้นัทึกเทปในบางช่วง   บางประเด็นของการ
สัมภาษณ์ ผูว้จิยัจะยกเลิกการบนัทึกเทปในช่วงนั้นทนัที และเร่ิมบนัทึกเทปอีกคร้ังในค าถามถดัไป 

5.   กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัเลือกสัมภาษณ์  เพื่อขอขอ้มูลนั้น   มีทั้งกลุ่มท่ีเป็นผูบ้ริหาร  และ
เจา้หนา้ท่ีของสภากาชาดไทย   ซ่ึงรับผดิชอบงานบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัมาเป็นเวลานาน   มีความ 
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เขา้ใจ และมีความเช่ียวชาญในดา้นน้ีอยา่งมาก และกลุ่มท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสภากาชาดไทย  ท่ี
มีส่วนร่วมอย่างมากในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัช่วงภาวะวิกฤต ปี 2554 ทั้งด้านขอ้มูล
ข่าวสาร ดา้นการขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร จึงท าให้ขอ้มูลท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือมากข้ึน โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม สามารถอธิบาย และเล่ากระบวนการ ขั้นตอนต่างๆของการส่ือสารเพื่อการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตไดส้อดคลอ้งและเป็นเร่ืองเดียวกนั   

 
3.8  การน าเสนอข้อมูล    

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้มูลการวิจยั ดงัน้ี 
บทท่ี 4 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้มูลการวจิยัโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนที ่1  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท

ของสภากาชาดไทย และใชข้อ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท
ของสภากาชาดไทย โดยใชก้ารพรรณาวเิคราะห์ (Analytical Descriptive) ในการอธิบาย 

ส่วนที ่2  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
การส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทย  และใชข้อ้มูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูมี้บทบาทหลกัภายในองคก์รสภากาชาดไทย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีใน
คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังาน
บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเครือข่ายสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็น
กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกองค์กรสภากาชาดไทยท่ีมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยั
ช่วงภาวะวกิฤต ปี 2554 ทั้งดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร รวมทั้งใชว้ิธีการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการสังเกตกระบวนการท างาน และลกัษณะการส่ือสารในประชุม
คณะกรรมการฯแต่ละคร้ัง เพื่อน ามาวเิคราะห์ลกัษณะการส่ือสาร และการบริหารจดัการการส่ือสาร
ของคณะกรรมการฯ ทั้งการส่ือสารภายในองค์กรและการส่ือสารภายนอกองค์กรสภากาชาดไทย 
เพื่อการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

ส่วนที่ 3  ผูว้ิจยัได้น าเสนอขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผูมี้บทบาทหลกั
ภายในองค์กรสภากาชาดไทย และกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกองคก์รสภากาชาดไทยท่ีมีส่วนร่วมใน
การบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัช่วงภาวะวกิฤต ปี 2554 เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการส่ือสาร ทั้งดา้นบุคลากร ดา้นการส่ือสาร และดา้นการบริหารจดัการ ส าหรับเป็นแนวทางใน
การพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทย เพื่อการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤต
ต่อไป 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารในภาวะวกิฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ

อุทกภยั”  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาโดยการส ารวจเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบทบาทหลกั
ภายในองค์กรสภากาชาดไทย และผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกองค์กรสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบภยัในวกิฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการประชุม
ของคณะท างานสภากาชาดไทยท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบติัการในภาวะวิกฤต ในบทน้ีขอ
น าเสนอผลการศึกษาตามปัญหาน าวจิยั ดงัน้ี 

4.1   ในภาวะวิกฤตของอุทกภยั สภากาชาดไทยมีบทบาทในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ
อุทกภยัอยา่งไร 

4.2  สภากาชาดไทยมีลักษณะการส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารในการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตอยา่งไร 

4.3   ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตไดแ้ก่อะไรบา้ง   

 
4.1 บทบาทของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวกิฤต 

4.1.1 บทบาทตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปี พ.ศ. 2550   
สภากาชาดไทย เป็นองคก์ารสาธารณกุศลท่ีมิไดมุ่้งแสวงหาก าไร มีภารกิจแก่นหลกัดา้น

การบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัพิบติั อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปี พ.ศ. 
2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัในการบริหารจดัการสาธารณภยัในปัจจุบนั ก าหนดให้กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ  และ
สภากาชาดไทยเป็นหน่วยสนบัสนุนทั้งระดบัจงัหวดัและในกรุงเทพมหานคร 

“งานของเราไม่ไดเ้ป็นพระเอกโดยตรง นอกจากบางประเทศท่ีรัฐไม่เขม้แข็ง กาชาดก็
ตอ้งโดดลงไปเป็นพระเอก กาชาดก็เหมือนเป็นตวัช่วยให้งานบรรเทาทุกขแ์ก่ผูป้ระสบภยับรรลุผล 
คือไปเติมเต็มให้แก่รัฐนั่นเอง” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 29 กุมภาพนัธ์ 2555) 

DPU



127 
 

ในพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปี พ.ศ. 2550  มีสาระส าคญั ไดแ้ก่ 
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ซ่ึงก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมทั้งส้ิน 4 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การป้องกนัและลด
ผลกระทบ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเตรียมความพร้อม ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการในภาวะฉุกเฉิน 
และยทุธศาสตร์ท่ี 4 การจดัการหลงัเกิดภยั  

จากการศึกษาพบว่า สภากาชาดไทยใช้กรอบยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 ของแผนการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557  เป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ของสภากาชาดไทยในการเตรียมพร้อมและบริหารจดัการภยัพิบติั  ไดแ้ก่ การช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัและชุมชนเส่ียงอย่างทนัเหตุการณ์และตรงตามความตอ้งการโดยการมีส่วนร่วมของ
สังคม ชุมชน และอาสาสมคัรสภากาชาดไทย ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 2 กิจกรรม คือ 

1. การเตรียมพร้อมองคก์รและกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1.1   การใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งรวดเร็วตามเกณฑข์องสภากาชาดไทย  

1.1.1   ผูป้ระสบภยัไดรั้บอาหารและน ้าด่ืม ภายใน 4 ชัว่โมง 
1.1.2   เตน็ทบ์รรเทาทุกขข์องสภากาชาดไทยเร่ิมใหบ้ริการ ภายใน 4 ชัว่โมง 
1.1.3   ผูป้ระสบภยัได้รับชุดธารน ้ าใจสภากาชาดไทย   ประกอบด้วยเคร่ือง

อุปโภคบริโภค และของจ าเป็นในการยงัชีพ ภายใน 6 ชัว่โมง (ดูภาคผนวก) 
โดยเร่ิมนบัชัว่โมง จากเวลาท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศเขตภยัพิบติั และผูป้ระสบภยั

เร่ิมไดรั้บความช่วยเหลือ 
1.2   การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยตามความต้องการ  ตั้ งแต่ระยะเกิดภัย

จนกระทั่งระยะของการฟ้ืนฟู โดยการตอบสนองด้านการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภัยให้ได้ทัน
เหตุการณ์และตรงตามความตอ้งการ 

1.3  การเตรียมพร้อมองคก์ร ไดแ้ก่ การจดัท าแผนจดัการภยัพิบติัส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์ แผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับภยัพิบติัต่างๆ ไดแ้ก่ แผนเฉพาะกิจป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั 
วาตภยัและดินถล่ม แผนรับภยัพิบติัจากแผน่ดินไหว แผนการเตรียมความพร้อมการตอบสนองภยัการ
ระบาดของโรคไขห้วดันก  แผนเฉพาะกิจในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อคัคีภยัและแผนเฉพาะ
กิจเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินจากความขดัแยง้ การซ้อมตอบสนองภยัพิบติัดา้นการบรรเทาทุกข ์
การพฒันาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี การอบรมอาสาสมัครเฉพาะทางด้านการบรรเทาทุกข์ การ
เตรียมพร้อมดา้นคลงั ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นงบประมาณ ดา้นการส่ือสาร ดา้นยานพาหนะ ดา้นการ
บริหารจดัการ ฯลฯ รวมทั้งการประสานภาคีเครือข่ายตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภยั เช่น โครงการน ้ าทิพย์
ปันน ้าใจใหก้าชาด  
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2.   การเตรียมชุมชนเส่ียงให้พร้อมรับภยัพิบติัต่างๆ ไดแ้ก่ อุทกภยั วาตภยัและดินถล่ม 
ธรณีพิบติัภยัสึนามิ อคัคีภยั ภยัหนาว เป็นตน้ โดยสนบัสนุนให้ชุมชนจดัตั้งคณะกรรมการจดัการ
ดา้นภยัพิบติั มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเช่ือมโยงกบัองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงาน
อ่ืนๆ โดยมีกิจกรรมต่อเน่ือง เช่น การก าหนดมาตรการลดความเส่ียง การปลุกจิตส านึกด้านการ
เตรียมพร้อมรับภยัพิบติั และการจดัท าแผน่พบัเอกสารเก่ียวกบัการเตรียมพร้อมรับภยัพิบติั  

4.1.2 บทบาทในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 
ผลการศึกษาพบวา่ นอกจากส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

หลักท่ีมีบทบาทหน้าท่ีด้านการบรรเทาทุกข์ผู ้ประสบภัยพิบัติแล้ว สภากาชาดไทยได้จัดตั้ ง
คณะท างานด้านการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทยทั้งระดบันโยบายและการจดัการ เพื่อท า
หนา้ท่ีเป็นศูนยป์ฏิบติัการในภาวะวกิฤต และเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารจดัการการส่ือสารของ
สภากาชาดไทยในการช่วยเหลือภยัพิบติัขนาดใหญ่ท่ีมีความรุนแรงระดบั 4 ดงัน้ี 

1.   คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย เป็นคณะท างานระดบันโยบาย แบ่ง
ออกเป็น 7 คณะท างาน ไดแ้ก่ คณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกข ์คณะท างานฝ่ายการแพทย ์คณะท างาน
ฝ่ายรับบริจาค คณะท างานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ คณะท างานฝ่ายสนับสนุนและส่งก าลังบ ารุง 
คณะท างานด้านต่างประเทศ และคณะท างานด้านฟ้ืนฟู โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็น
ประธานกรรมการ และผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพิทกัษ์ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และประธานคณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกข์  จดัตั้งข้ึนเพื่อให้การช่วยเหลือภยัพิบติั
ขนาดใหญ่ท่ีมีความรุนแรงระดบั 4 เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐานและมีการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการช่วยเหลือกรณีภยัพิบติัและจลาจลใน
ประเทศไทย ซ่ึงแบ่งความรุนแรงตั้งแต่ระดบั 1 ถึง ระดบั 4  ตามภาพท่ี  4.1 ดงัน้ี    
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ภาพที ่ 4.1  ขั้นตอนการด าเนินการช่วยเหลือกรณีภยัพิบติัและจลาจลในประเทศไทย 
 

ทีม่า:  ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย 
 

“ภยัพิบติัระดบั 4 ตวั local หรือ ตวัทอ้งถ่ินไม่สามารถรับมือได ้ ก็เปิดวอร์รูม วา่
สถานการณ์เป็นอยา่งไร ให้แต่ละหน่วยงานรายงานสถานการณ์วา่เป็นอยา่งไรบา้ง เตรียมขา้วของ
พร้อมหรือยงั ซ่ึงฐานะท่ีผมเป็นเลขานุการของกลุ่มใหญ่ของกาชาด มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการประชุม 
รายงานสถานการณ์ วา่ตอ้งการการช่วยเหลืออยา่งไร มีหนา้ท่ีหาเงิน ขา้วของไปสนบัสนุน” (อ านาจ 
บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 29 กุมภาพนัธ์ 2555) 

2.   คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นคณะท างาน
ระดับจัดการ จัดตั้ ง ข้ึนเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในภาวะวิกฤต หรือ วอร์รูม  มีคณะท างาน
ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากฝ่าย  กลุ่มงาน และศูนยต่์างๆของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ผูแ้ทนจากส านกั
สารนิเทศและส่ือสารองค์กร ผูแ้ทนจากส านักบริหารกิจการเหล่ากาชาด และผูแ้ทนจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย เขา้มาร่วมประชุมกนัทุกวนัในช่วงภาวะวิกฤต เพื่อให้การ
ปฏิบติังานบรรเทาทุกขเ์กิดความรวดเร็ว คล่องตวั และเป็นระบบ ทั้งดา้นขอ้มูลสถานการณ์ภยัพิบติั 
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การร้องขอความช่วยเหลือ และการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นการแกไ้ขปัญหาความคลาดเคล่ือนในการรับทราบขอ้มูล และ
เช่ือมโยง แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีทนัสมยั และถูกตอ้งระหวา่งหน่วยงาน  มีหนา้ท่ี 5 ขอ้ ไดแ้ก่  รับทราบ
สถานการณ์ภยัพิบติั รับทราบการร้องขอความช่วยเหลือจากส่วนกลาง ภูมิภาค และหน่วยงานอ่ืน 
พิจารณาการใหค้วามช่วยเหลือทั้งปริมาณและล าดบัความส าคญั แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและ
รายงานผลการปฏิบติังาน ปัญหา และอุปสรรคต่อผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ โดยมีแนว
ทางการปฏิบติังานบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัของสภากาชาดไทย  ซ่ึงแสดงสายการปฏิบติั และสาย
การประสานงานของคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ท่ีเช่ือมโยง
กบัคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ตามภาพท่ี 4.2  ดงัน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 4.2  ผงัแสดงแนวทางการปฏิบติังานบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัของสภากาชาดไทย 
 
ทีม่า:  งานประชาสัมพนัธ์ กลุ่มงานช่วยอ านวยการ ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย 
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ช่วงวกิฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีระดบัความรุนแรงและการจดัการของสาธารณ
ภยัสูงสุดระดบั 4  การบริหารจดัการวิกฤตการณ์อยู่ภายใต้พระราชบญัญติัป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภยั ปี พ.ศ. 2550  และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557   
ซ่ึงก าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั รวม
ทั้งส้ิน 28 หน่วยงาน ซ่ึงสภากาชาดไทยเป็น 1 ใน 28 หน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในขณะเกิดภยั ดงัน้ี 

4.1.2.1   จดัหา ยา เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อใชใ้น
การบรรเทาทุกข ์การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 

ระดบัความรุนแรงและการจดัการของสาธารณภยั ระดบัท่ี 4 ซ่ึงเป็นสาธารณภยัขนาด
ใหญ่ท่ีมีผลกระทบร้ายแรงยิง่อยา่งสถานการณ์อุกทภยั ปี พ.ศ. 2554 ถือวา่เป็นภยัพิบติัระดบัวิกฤตท่ี
มีผูไ้ดรั้บผลกระทบจ านวนมาก  สภากาชาดไทย มีความจ าเป็นตอ้งจดัหา ยา เวชภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ 
และเคร่ืองอุปโภคบริโภคส ารองคลงัสัมภาระประจ าส่วนกลาง จ านวน 4,000 ชุด  เพื่อให้เพียงพอ
กบัความตอ้งการของผูป้ระสบภยัในช่วงภาวะวิกฤต  มีการด าเนินการอย่างเร่งด่วนภายใตค้วาม
กดดนัและความตึงเครียดของสถานการณ์ เพื่อสนองตอบการช่วยเหลือไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยก าหนด
รายละเอียดพื้นท่ีคลงัและการส ารองเคร่ืองอุปโภค-บริโภคของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ตามตาราง
ท่ี 4.1  ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.1  พื้นท่ีคลงัและการส ารองเคร่ืองอุปโภคบริโภคของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 
 

หน่วยงาน พืน้ทีค่ลงั 
(กว้าง x ยาว x สูง)  

ส ารองเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
(ชุดธารน า้ใจฯ)  

คลงัส่วนกลาง  12.5 x 14 x 3 เมตร อยา่งต ่า 2,000 ชุด 
(2,000 – 4,000 ชุด) 

สถานีกาชาดท่ี 1 จ.สุรินทร์ 8 x 20 x 4 เมตร 2,000 ชุด 
สถานีกาชาดท่ี 2 กรุงเทพฯ - - 
สถานีกาชาดท่ี 3 จ.เชียงใหม่ 250 ตารางเมตร 1,500 ชุด 
สถานีกาชาดท่ี 4 จ.นครราชสีมา - 500 ชุด 
สถานีกาชาดท่ี 5 จ.สมุทรปราการ - 200 ชุด 
สถานีกาชาดท่ี 6 จ.สระแกว้ - 500 ชุด 
สถานีกาชาดท่ี 7 จ.อุบลราชธานี 7 x 20 x 4 เมตร 1,000 ชุด 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน พืน้ทีค่ลงั 
(กว้าง x ยาว x สูง)  

ส ารองเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
(ชุดธารน า้ใจฯ)  

สถานีกาชาดท่ี 8 จ.เพชรบุรี - 200 ชุด 
สถานีกาชาดหวัหินฯ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ - 500 ชุด 
สถานีกาชาดท่ี 11 กรุงเทพฯ - - 
สถานีกาชาดสิรินธร จ.นครศรีธรรมราช 300 ตารางเมตร 2,000 ชุด 

- คลงัส ารองภูเก็ต - 600 ชุด  
(ภูเก็ต 300 ชุด พงังา 300 ชุด) 

- คลงัส ารองปัตตานี - 1,000 ชุด 
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก 12 x 20 x 4 เมตร 2,000 ชุด 
 
ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
 
“นโยบายของเราเอ้ือให้ท างานกบัผูป้ระสบภยัไดเ้ต็มท่ี แต่ดว้ยศกัยภาพเร่ืองการจดัของ บางทีมนั
ค่อนขา้งท่ีจะจ ากดัอยู่พอสมควร อย่างท่ีเราหวงัไว ้4,000 – 5,000 ชุด เม่ือเทียบกบัผูป้ระสบภยัท่ี
เดือดร้อนเป็นล้าน พี่ว่ามนัน้อยไป” (ภาวิณี อยู่ประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

จากการศึกษาพบว่า บทบาทของสภากาชาดไทยในช่วงอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 ดา้นการ
จดัหา ยา เวชภณัฑ ์เคร่ืองอุปโภคบริโภค และบริการอ่ืน เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และระดบั
ความรุนแรงของภยั ดงัน้ี 

1.   ดา้นการจดัหา ยา เวชภณัฑ์ เคร่ืองอุปโภคบริโภค : สภากาชาดไทย มีความล าบาก
อย่างมากในการจัดซ้ือส่ิงของเพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในช่วงวิกฤต  เน่ืองจากเป็น
สถานการณ์อุทกภยัขั้นรุนแรงท่ีมีผูไ้ดรั้บผลกระทบจ านวนมาก  ผูป้ระสบภยัมีความตอ้งการเคร่ือง
อุปโภคบริโภคเพื่อการยงัชีพ  เกิดการกักตุนส่ิงของเพื่อส ารองใช้ในยามฉุกเฉิน  ท าให้เคร่ือง
อุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอ หรือไม่มีจ  าหน่ายในท้องตลาด  รวมทั้ งกลุ่มองค์กรท่ีเคยเป็น
ผูส้นับสนุนด้านการจ าหน่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้กบัสภากาชาดไทย ได้แก่ ผูแ้ทนจ าหน่าย 
บริษทั ห้างร้านต่างๆ กลายเป็นผูป้ระสบภยัเช่นกนั  ท าให้สภากาชาดไทย ไม่สามารถจดัหาเคร่ือง
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อุปโภคบริโภคไดต้ามจ านวน รายการ และระยะเวลาท่ีตอ้งการเหมือนช่วงภาวะปกติ  สภากาชาด
ไทย จ าเป็นตอ้งปรับรูปแบบการท างาน โดยระดมการจดัซ้ือส่ิงของนอกพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีประสบอุทกภยั  และมีการปรับปรุงรายการเคร่ืองอุปโภคบริโภคบางรายการ
ในชุดธารน ้าใจฯ เพื่อทดแทนส่ิงของท่ีขาดไป  

“โจทยห์น่ึงคือ Supplier เป็นผูป้ระสบภยั เราตอ้งยอมรับสภาพ ตอ้งไปหาบริษทัอ่ืนท่ี
เขาสามารถเอ้ือให้เราได”้ (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 29 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“ขา้วของท่ีตอ้งจดัซ้ือก็เป็นปัญหาใหญ่ บางทีซ้ือแลว้ จองไวแ้ลว้ นดัวนัไวว้่าจะมาส่ง 
พอถึงวนัมาไม่ไดโ้รงงานน ้ าท่วม หรือเส้นทางถูกตดัขาด เราก็ตอ้งปรึกษาหารือแกปั้ญหากนั อยา่ง
น ้ าไม่พอแจกจ่ายก็ไปหาซ้ือกันตามต่างจังหวัด ไปกันจนถึงโคราช” (พิชิต ศิริวรรณ, รอง
ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

2.   ดา้นการจดัหาบริการอ่ืน : สภากาชาดไทย ให้ความส าคญัในการจดัหาและขยายคลงั
สัมภาระส่วนกลาง (warehouse) ใหมี้พื้นท่ีในการจดัเก็บเคร่ืองอุปโภคบริโภคจ านวนมากข้ึน เพื่อใช้
ในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ซ่ึงคลังสัมภาระส่วนกลาง มีพื้นท่ีในการจดัเก็บเคร่ืองอุปโภค
บริโภคท่ีน าไปบรรจุใส่ถุงชุดธารน ้ าใจฯ ได ้2,000 ชุด แต่ในช่วงภาะวิกฤตท่ีผูป้ระสบอุทกภยั มี
ความตอ้งการเคร่ืองอุปโภคบริโภคจ านวนมาก สภากาชาดไทย จ าเป็นตอ้งปรับพื้นท่ีคลงัสัมภาระ
ส่วนกลาง ใหส้ามารถจดัเก็บชุดธารน ้ าใจฯ ได ้4,000 ชุด  โดยขอใชพ้ื้นท่ีบางส่วนของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย และการเช่าพื้นท่ีท่ีอิมแพค เมืองทองธานี ซ่ึง
ไม่เป็นพื้นท่ีน ้าท่วม ท าเป็นคลงัสัมภาระอีกแห่ง เพื่อใชจ้ดัเก็บเคร่ืองอุปโภคบริโภคไดต้ามจ านวนท่ี
ก าหนดไว ้ 

“เร่ืองจดัของ ฝ่ายพสัดุทางการแพทยแ์ละทัว่ไปจะเป็นคนท่ีดู warehouse ก็คือดูคลัง
สัมภาระ โดยปกติกาชาดจะสต็อคของแค่ 2,000 ชุดอย่างน้อย แต่เราท าได้สูงสุด คือ 4,000 
เพราะฉะนั้นหลงัจากท่ีเราเบิกของไปแจกในท่ีต่างๆแลว้ ยงัไงก็ตอ้งเติมให้เต็มคลงั 4,000 ชุดต่อวนั
ในช่วงวิกฤต ถา้ไม่วิกฤตก็ประมาณ 2,000 อย่างวิกฤตท่ีผ่านมา เราไปเช่าท่ีอิมแพค เมืองทองธานี 
เพื่อใชเ้ป็นท่ีเก็บของ เราก็จะมีคลงัใหญ่ๆ 2 คลงั คือ ท่ีกาชาดกบัท่ีอิมแพค ซ่ึงอนัน้ีเป็นวิกฤตจริงๆ” 
(ภาวิณี อยู่ประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 
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“ถา้มนัท่วมมากข้ึนเร่ือยๆ ท่วมกระทัง่ถึงส านกังานใหญ่ เราจะท าอยา่งไรต่อไปเพื่อให้
กิจการของเราด าเนินต่อไปได ้ตอนนั้นเรามีการเอาของไปไว ้warehouse ส ารองท่ีอิมแพค เมืองทอง
ธานี และมีแผนท่ีจะอพยพไปอยูท่ี่ศรีราชาแถวชลบุรี อนัน้ีก็เป็นความทา้ทายในตอนนั้น” (พิชิต      
ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

4.1.2.2   ใหก้ารบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัขณะเกิดเหตุ ดว้ยบริการทางการแพทย ์ทั้งการ
รักษาพยาบาลและป้องกนัโรค และสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์และบริการ
อ่ืนๆ ตามความจ าเป็นของผูป้ระสบภยั  

ผลการศึกษาพบว่า การบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัขณะเกิดเหตุของสภากาชาดไทย 
ด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการ
บริหารจดัการในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงเป็นกรอบแนวทางในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งองคก์รภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมคัร และประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั โดยเฉพาะการบริหารจดัการภยัพิบติัจากอุทกภยั เป็นหน่ึงในประเภทภยัท่ีอยู่ภายใต้
สาระส าคญัของแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ท่ีก าหนดให้มี
หลกัปฏิบติัการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัและดินโคลนถล่ม
ระดบัจงัหวดัและในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเกิดสาธารณภยัร้ายแรงอยา่งยิง่ 

“เร่ืองการช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัของไทย มีระบบสั่งการของมนัอยู ่กฎหมายการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เหตุการณ์ระดบัไหน จะมีกองอ านวยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัระดบันั้น เช่น ระดบัอ าเภอ ก็มีนายอ าเภอเป็นผูอ้  านวยการ ระดบัต าบลก็มีนายก
อบต.เป็นผูอ้  านวยการ ระดบัจงัหวดัก็มีผูว้า่ฯ ระดบัประเทศก็มีนายกรัฐมนตรี เราก็จะตอ้งเขา้ไปอยู ่
ประสานเข้าไปในระบบให้ได้” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ,           
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

วิกฤตการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีความรุนแรงระดับ 4 สภากาชาดไทย ถูก
ก าหนดใหมี้บทบาทหนา้ท่ีเป็นหน่วยสนบัสนุน ใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข สนบัสนุน
ปัจจยัส่ี และด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัอยา่งรวดเร็ว โดยใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามเกณฑข์องสภากาชาดไทย คือ  

ผูป้ระสบภยัไดรั้บอาหารและน ้าด่ืม ภายใน 4 ชัว่โมง   
เตน็ทบ์รรเทาทุกขใ์หบ้ริการภายใน 4 ชัว่โมง  
ผูป้ระสบภยัไดรั้บชุดธารน ้าใจฯ ภายใน 6 ชัว่โมง  
นอกจากน้ียงัค านึงถึงระดบัความรุนแรงและการจดัการภยัของสภากาชาดไทย ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี   
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ระดับที ่1  คือ ความรุนแรงของภยัพิบติัอยูใ่นระดบัท่ีเหล่ากาชาดจงัหวดัสามารถรับมือ
ไดด้ว้ยศกัยภาพของเหล่ากาชาด ไม่ตอ้งร้องขอความช่วยเหลือจากสถานีกาชาดหรือฝ่ายบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบภยั  

ระดับที ่2  คือ ความรุนแรงของภยัพิบติัเกินศกัยภาพของเหล่ากาชาดจงัหวดัตอ้งร้องขอ
ความช่วยเหลือจากสถานีกาชาดหรือฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัท่ีเป็นหน่วยสนบัสนุนจงัหวดัตาม
การจดัแบ่งพื้นท่ีความรับผิดชอบ และสามารถบริหารจดัการภยัพิบติัไดภ้ายใตศ้กัยภาพของสถานี
กาชาดหรือฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั 

ระดับที ่3  คือ ความรุนแรงของภยัพิบติัเกินศกัยภาพของสถานีกาชาด ตอ้งร้องขอความ
ช่วยเหลือมาท่ีส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ส่วนกลาง 

ระดับที ่4  คือ ภยัพิบติัขนาดใหญ่ท่ีเกินศักยภาพของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ท่ีจะ
บริหารจดัการภยัพิบติัได ้

“ปกติแบ่งภยัเป็น 4 ระดบั ระดบัแรก คือ ภยัท่ีเหล่ากาชาดจงัหวดั สามารถดูแลตนเองได ้
บริหารจดัการได้ ระดบัท่ี 2 คือ ไม่ไหวแล้วตอ้งมีสถานีกาชาดเขา้ไปช่วย ระดบัท่ี 3 คือ ตอ้งให้
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ส่วนกลางเขา้ไปช่วย และระดบัท่ี 4 คือ ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์อยา่งเดียวก็
เอาไม่อยู่  ต้องดึงหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องกับสภากาชาดไทยมาร่วมกัน” (พิ ชิต ศิ ริวรรณ,                   
รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

“เกณฑใ์นการแบ่งแยกการช่วยเหลือบรรเทาทุกขถื์ออยูใ่นระดบัท่ี 4 คือไม่สามารถดูแล
ภายในทอ้งถ่ินได ้ถือเป็นวิกฤตท่ีทางพื้นท่ีจะถือเป็นโอกาสท่ีจะขอความช่วยเหลือจากส่วนกลาง”  
(อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 29 กุมภาพนัธ์ 2555) 

จะเห็นได้ว่าช่วงอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีมีความรุนแรงของ
สถานการณ์และการจดัการระดับท่ี 4 ดังนั้น การบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัขณะเกิดเหตุของ
สภากาชาดไทย จึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ โดยฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั 
และฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด  ซ่ึงมีสถานีกาชาดส่วนภูมิภาครับผิดชอบพื้นท่ีประสบอุทกภยั 
ด าเนินการร่วมกับเหล่ากาชาดจงัหวดั ภายใต้การก ากับดูแล สั่งการ และบริหารจัดการระดับ
นโยบายของคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทย และระดบัจดัการของคณะกรรมการ
บริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์  โดยมีเครือข่ายสภากาชาดไทยทั้งภาครัฐ เอกชน 
และอาสาสมคัร เขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยั ดงัน้ี   

1.   มอบชุดธารน ้าใจสภากาชาดไทย ประกอบดว้ยขา้วสาร อาหารกระป๋อง ยาชุดสามญั
ประจ าบา้น ยาทาแกน้ ้ ากดัเทา้ และของจ าเป็นในการด ารงชีพ รวมทั้งส้ิน 530 คร้ัง ใน 43 จงัหวดั 
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ไดแ้ก่ จงัหวดัน่าน เชียงใหม่ ประจวบคีรีขนัธ์ หนองคาย พิษณุโลก แพร่ ตาก สุโขทยั อุบลราชธานี 
พิจิตร เชียงราย มุกดาหาร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง พงังา นครนายก ชัยนาท  
สิงห์บุรี ปราจีนบุรี อุตรดิตถ์ สตูล จนัทบุรี สุพรรณบุรี อุทยัธานี  ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ 
ฉะเชิงเทรา ล าพูน นนทบุรี สระบุรี  มหาสารคาม สมุทรปราการ ศรีสะเกษ ชลบุรี  ปทุมธานี 
กรุงเทพมหานคร บุรีรัมย ์กาฬสินธ์ุ สุรินทร์ นครปฐม และสมุทรสาคร จ านวน 345,266 ชุด พร้อม
น ้าด่ืมบริจาค จ านวน 3,823,356 ขวด 

2.   ให้บริการอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมทั้งส้ิน 446,210 ชุด โดยจดัตั้งหน่วย
ครัว เค ล่ือนท่ีสภากาชาดไทยในพื้น ท่ีจังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุ รี  และ
กรุงเทพมหานคร   

3.   ใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีสภากาชาดไทย รวมทั้งส้ิน 26 คร้ัง 
มีผูรั้บบริการ จ านวน 13,393 ราย  ในพื้นท่ีจงัหวดัลพบุรี นครสวรรค ์พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร 

4.   ให้บริการน ้ าด่ืมสะอาดโดยหน่วยรถผลิตน ้ าด่ืมสภากาชาดไทย รวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง 
ผลิตน ้ าด่ืมได้ 5,160,000 ลิตร มีผูรั้บบริการ จ านวน 258,000 ราย  ในพื้นท่ีจงัหวดันครสวรรค ์
ลพบุรี พระนครศรีอยธุยา นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  

5.   ให้บริการด้านการอพยพและขนส่งโดยหน่วยเรือทอ้งแบนสภากาชาดไทย รวม
ทั้งส้ิน 39 ล า ในพื้นท่ี 13 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสุโขทยั อุบลราชานี นครสวรรค ์อุทยัธานี ชยันาท 
ตาก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร มี
ผูรั้บบริการ จ านวน 78,680 ราย  

“ถ้าพูดถึงเร่ืองการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั งานหลกัๆท่ีเก่ียวข้อง เรามีเหล่ากาชาด
จงัหวดัอยู่ในทุกจงัหวดั และมีสถานีกาชาดทั้งหมด 12 แห่งกระจายอยู่ทัว่ประเทศ แต่ละสถานี
กาชาดจะมีโซนน่ิงแบ่งกนัรับผิดชอบจงัหวดัไหนบา้ง และยงัมีส านกังานบรรเทาทุกข์ฯส่วนกลาง
ซ่ึงมีฝ่ายบรรเทาทุกข์ รับผิดชอบอยู่ 20 จังหวดั ท่ีเหลือก็เป็นสถานีกาชาดรับผิดชอบ” (พิชิต             
ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555)  

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติั
ของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ช่วงเดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2554  ซ่ึงด าเนินการจดัประชุมเป็นประจ า
ทุกวนั ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย พบว่า นอกเหนือจากรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัทั้ง 5 ดา้นขา้งตน้แลว้  สภากาชาดไทย ยงัให้ความช่วยเหลือดว้ยการ
ให้บริการ Shelter Box หรือ เต็นทท่ี์พกัชัว่คราว มีบริการส้วมลอยน ้ า ชุดอาหารพร้อมรับประทาน 
ชุดบรรเทาทุกข ์และมอบเรือบริจาคให้กบัผูป้ระสบภยั  ซ่ึงความช่วยเหลือดงักล่าวเป็นรูปแบบการ
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ให้ความช่วยเหลือท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม และปรับเปล่ียนตามสถานการณ์และความต้องการของ
ผูป้ระสบภยัในช่วงนั้น 

นอกจากน้ี สภากาชาดไทยยงัใหก้ารบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยักลุ่มพิเศษ ซ่ึงมีความ
เปราะบางในการใหค้วามช่วยเหลือ ไดแ้ก่ กลุ่มมารดาและทารก กลุ่มเด็ก และกลุ่มผูสู้งอายุ จ  านวน 
690 ราย  รวมทั้งกลุ่มแรงงานต่างดา้ว  จ  านวน 4,511 ราย และกลุ่มเจา้หนา้ท่ีสภากาชาดไทย จ านวน 
1,006 ราย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างดา้วจ านวนมากท่ีสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือ ตาม
หลักการกาชาด 7 ประการท่ีองค์กรกาชาดทั่วโลกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ไดแ้ก่ มนุษยธรรม ความไม่ล าเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมคัร 
ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล  

พบว่าการเป็นองค์กรดา้นมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย สามารถให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัไดโ้ดยไม่เลือกปฏิบติัในเร่ืองเช้ือชาติ วรรณะ ลทัธิศาสนา หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง และการช่วยเหลือกระท าไดท้ั้งในประเทศของตนเองและต่างประเทศ  ซ่ึงแตกต่างจากภาครัฐ
ท่ีมีบทบาทหลกัในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั แต่ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยักลุ่มน้ีได ้
เน่ืองจากติดขอ้บงัคบัแห่งกฎหมายของประเทศ  สะทอ้นวา่ในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยั ปี 
พ.ศ. 2554 สภากาชาดไทยมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีสามารถไดใ้หค้วามช่วยเหลือกลุ่มคนท่ีภาครัฐไม่ไดนึ้ก
ถึงและไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบประเด็นท่ีน่าสนใจในการออกปฏิบติังานบรรเทาทุกข ์           
ผูป้ระสบอุทกภัยของสภากาชาดไทย ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยของ
สภากาชาดไทย ประกอบดว้ย ผูป้ระสบภยัไดรั้บอาหารและน ้ าด่ืม ภายใน 4 ชัว่โมง  เต็นท์บรรเทา
ทุกข์ให้บริการภายใน 4 ชัว่โมง และผูป้ระสบภยัไดรั้บชุดธารน ้ าใจฯ ภายใน 6 ชัว่โมง ซ่ึงเร่ิมนบั
ชัว่โมง จากเวลาท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศเขตภยัพิบติั และผูป้ระสบภยัเร่ิมไดรั้บความช่วยเหลือ 
พบวา่การใหค้วามช่วยเหลือดา้นอาหาร น ้าด่ืม และชุดธารน ้าใจฯ สามารถด าเนินการไดต้ามเกณฑ์ท่ี
สภากาชาดไทยก าหนด แต่การให้ความช่วยเหลือด้านเต็นท์บรรเทาทุกข์ ยงัเป็นปัญหาของ
สภากาชาดไทยในเร่ืองจ านวนท่ีไม่เพียงพอ ขนาดของเต็นท์ท่ีเล็กเกินไป และความชดัเจนในการ
ด าเนินการ  สะทอ้นวา่การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของสภากาชาดไทยดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการรับมือ
ภยัพิบติัขั้นรุนแรงยงัไม่มีความพร้อมและการบริหารจดัการท่ีดี 

“อนัน้ี เป็นโจทยใ์หญ่ท่ีพยายามผลกัดนัให้เกิดข้ึน เราจะตอ้งมีน ้ า เคร่ืองอุปโภคบริโภค 
กางเต็นทก์าชาด ภายใน 4, 4, 6 ชัว่โมง แต่ 4 4 6 ในความหมายก็คือ เม่ือรัฐประกาศให้เป็นพื้นท่ี
ประสบภยั ซ่ึงกว่าท่ีกาชาดจะไดรั้บเร่ืองมนัก็ชา้ แต่ยึดถือว่าเม่ือมีภยั เราจะพยายามไปให้เร็วท่ีสุด 
คิดว่าน่าจะภายใน 4 ชั่วโมง การท างานเป็น formality เพราะรัฐจะใช้ตวัน้ีในการปะเมินงบ
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ช่วยเหลือฉุกเฉินของผูว้่าฯ  เพราะฉะนั้น 4 4 6 ไม่มีปัญหา แต่มนัจะขาดอนันึง คือ ตวัเต็นท์ของ
สภากาชาดไทยท่ีส่วนกลางยงัไม่พร้อม คือท่ีแจกมนัขนาด 2x4 เมตร เล็กๆ ความจริงควรจะกางได้
มากๆ ตามจุดต่างๆ อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีเรายงัท าไม่ไดม้าก ไม่ไดเ้ต็มท่ี ท่ีผมทา้ทายท าเร่ือง 4 4 6 เพราะ
อยากใหมี้เตน็ทข์องกาชาดไปกางเยอะๆ เพราะเป็นการประชาสัมพนัธ์ตวัเองดว้ย วา่เราไปท าตรงน้ี
มาแลว้นะ จดัวา่เป็นความตั้งใจ เป็นจุดประสงคห์ลกัวา่มีความตอ้งการเต็นทเ์พิ่ม เพื่อจะให้เกิดตรง
น้ีชดัเจนข้ึน” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 29 
กุมภาพนัธ์ 2555) 

4.1.2.3 ติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผา่นคณะกรรมการกาชาดระหวา่ง
ประเทศหรือสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหวา่งประเทศ โดยความเห็นชอบของ
รัฐบาล 

จากการส ารวจเอกสารในแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 
2557 ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการปฏิบติัในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงาน
หลกัในการประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  ทั้งน้ี ตามกรอบแนวทางการบริหารจดัการใน
ภาวะฉุกเฉิน ก าหนดหลักการปฏิบติัเม่ือเกิดสาธารณภยั เร่ืองการประสานความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ ทั้งกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจ
ประสานไปยงักรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแจ้งให้กระทรวงต่างประเทศ ซ่ึงเป็น
หน่วยงานหลกัในการประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศ พิจารณาด าเนินการตามแนวทางท่ี
ก าหนดไว ้4 กรณี ไดแ้ก่  

1. กรณีท่ีต่างประเทศเสนอใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศไทย 
2. กรณีท่ีมีหน่วยงานจากต่างประเทศเดินทางมาให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยโดย

ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. กรณีหน่วยงานต่างประเทศท่ีมีส านักงานในประเทศไทยให้ความช่วยเหลือ ทั้ ง

ทางดา้นวชิาการ เทคนิค เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 
4. กรณีท่ีมีชาวต่างประเทศเสียชีวติจากสาธารณภยัในประเทศไทย  
ซ่ึงแต่ละกรณี จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัร่วมกบั

ต่างประเทศหรือองคก์รระหวา่งประเทศ  
ส าหรับบทบาทหนา้ท่ีของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะ

วกิฤต ตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553–2557 พบวา่ สภากาชาดไทย 
มีบทบาทหนา้ท่ีในการประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยติดต่อประสานความร่วมมือกบั
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สภากาชาดประเทศต่างๆ โดยผ่านองค์กรกาชาด ได้แก่ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(International Committee of the Red Cross : ICRC) และสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือน
แดงระหวา่งประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC) 

“หลกัของกาชาด คือ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ผูด้อ้ยโอกาส เป็นหลกัของนานาชาติเลย 
นัน่คือ การบรรเทาทุกข์ ไม่ว่าภยัอะไรทั้งภยัธรรมชาติ หรือภยัจากมนุษย์ เป็นหน้าท่ีขององค์กร
กาชาดหรือ RED CROSS MOVEMENT ของทัว่โลก” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 29 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“ถา้มากจนตอ้งพึ่งพาต่างประเทศก็เป็นอีกโจทย ์มนัแลว้แต่โจทยว์า่แค่ไหน ซ่ึงตรงขอ
ความร่วมมือจากต่างประเทศเราไม่ไปถึงขั้นนั้นอยูแ่ลว้  แต่เขาเห็นจากสถานการณ์แลว้เขาก็ส่งคน
มาช่วยเราเอง” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 29 
กุมภาพนัธ์ 2555) 

ในวิกฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 พบว่าสภากาชาดไทย มีการติดต่อประสานงาน
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในลกัษณะองคก์รต่างประเทศประสานมายงัสภากาชาดไทย โดย
ผา่นองคก์รกาชาดมายงัสภากาชาดไทย และประสานงานโดยตรงกบัสภากาชาดไทย โดยมีรูปแบบ
การให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การบริจาคเงิน ส่ิงของ รวมทั้งสนับสนุนทางด้านวิชาการ เทคนิค 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ดงัน้ี 

1.   ประสานงานผา่นองคก์รกาชาด   
1.1   ไม่มีองค์กรต่างประเทศ  ติดต่อประสานงานผ่านทางคณะกรรมการกาชาด

ระหวา่งประเทศ (International Committee of the Red Cross : ICRC) เน่ืองจากบทบาทหนา้ท่ีหลกั
ของคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ คือ ให้ความคุม้ครองและช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
จากภยัสงครามและความขดัแยง้ในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ  ดังนั้น จึงไม่มี
บทบาทหนา้ท่ีในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัดงักล่าว   

1.2   มีองคก์รต่างประเทศ  ติดต่อประสานงานผา่นทางสหพนัธ์สภากาชาดและสภา
เส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ - ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies – South East Asia Regional : IFRC SEA Regional)  ไดแ้ก่  
สภากาชาดสิงค์โปร์ กาชาดอเมริกัน กาชาดแคนนาดา กาชาดไต้หวนั กาชาดเยอรมนั กาชาด
ออสเตรเลีย ส านกังานเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (Australian Agency for 
International Development : AusAID) คณะกรรมาธิการยุโรปโดยส านกังานเพื่อความช่วยเหลือ
ดา้นมนุษยธรรมแห่งสหภาพยุโรป (European Commission - European Community Humanitarian 
aid Office : ECHO) ส านกังานเพื่อการประสานงานดา้นมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
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Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs : UN-OCHA)  OXFAM  องคก์ร
ภาคเอกชนและประชาชนผา่นส านกังาน IFRC นิวยอร์ค  ตามภาพท่ี 4.3 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4.3  บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งสภากาชาดไทยและสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือน
แดงระหวา่งประเทศ ในการช่วยเหลือน ้าท่วมประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 
 
ทีม่า:  ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย 
 

จะเห็นได้ว่าสภากาชาดประเทศต่างๆ ใช้ช่องทางการประสานงานน้ีในการให้ความช่วยเหลือ          
ผูป้ระสบอุทกภยั  เน่ืองจากเป็นประเทศสมาชิกของสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง
ระหวา่งประเทศ  ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีหลกัในการประสานงานและรวบรวมสรรพก าลงัของประเทศ
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สมาชิกในการบรรเทาทุกขจ์ากภยัพิบติัขั้นรุนแรงท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นใน
วงกวา้ง ซ่ึงสภากาชาดไทย เป็นสมาชิกของสหพนัธ์สภากาชาดฯ อนัดบัท่ี 27 ดงันั้น สหพนัธ์
สภากาชาดฯ  จึงท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงานการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยัจากประเทศสมาชิกมายงัสภากาชาดไทย   นอกจากน้ี องค์กรต่างประเทศท่ีเป็นภาคีความ
ร่วมมือกบัสหพนัธ์สภากาชาดฯ ก็ใช้ช่องทางน้ีในการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัด้วย
เช่นกนั   

2.   ประสานงานโดยตรงกบัสภากาชาดไทย พบว่า มีองค์กรต่างประเทศจ านวนมาก 
ติดต่อประสานงานโดยตรงกบัสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  ไดแ้ก่ 

2.1   รัฐบาลจากประเทศต่างๆ โดยผ่านทางสถานทูตประจ าประเทศไทย อาทิ 
ประเทศเยอรมนี แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และสิงคโปร์  

2.2   องคก์รระหวา่งประเทศ อาทิ  องคก์ารระหวา่งประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน 
(International Organization for Migration : IOM) ขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR) สหภาพยุโรป (European Union : EU) 
ธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) องคก์ารเพื่อการพฒันาระหวา่ง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID)   

ทั้ งน้ี รูปแบบการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากองค์กรกาชาด และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ท่ีผ่านมายงัสภากาชาดไทย  จะมีเง่ือนไข และขอ้ตกลงในการใช้เงินและส่ิงของบริจาค 
รวมทั้งการสนบัสนุนทางดา้นเคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ ในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  ตาม
ความร่วมมือ และความเห็นชอบระหวา่งสภากาชาดไทยและองคก์รต่างประเทศ 

“องคก์รต่างๆท่ีเก่ียวกบัผูป้ระสบภยั เช่น IFRC , ICRC และองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ตาม
ประเทศต่างๆ มีอีกจ านวนมาก ทั้งท่ีอยู่ในสังกดัของ UN  และไม่ได้อยู่ในสังกดั อย่าง IOM ท่ี
เก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติ หรือ ผูอ้พยพ หรือจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ ก็มีการประสานกบักาชาด
อยา่งมาก ถา้พูดถึงเร่ืองความช่วยเหลือจากต่างประเทศก็เป็นไปตามบทบาทของสภากาชาดไทยท่ี
อยูใ่นแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัพิบติัแห่งชาติ ขอ้ 4 ท่ีระบุวา่ สภากาชาดไทยมีหนา้ท่ี
ในการขอรับความสนับสนุนช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วยความยินยอมของรัฐบาล” (พิชิต            
ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

“ฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ มีการประสานงานติดต่อกบัหน่วยงานต่างประเทศ เช่น IOM ท่ีเขา้
มาช่วยแรงงานต่างดา้ว และ IFRC ท่ีเขา้มาช่วยเรา อยา่ง IOM ถา้เกิดภยัพิบติัอีก เขาก็คงติดต่อเขา้มา
อีก เห็นชดัมากข้ึน จากเม่ือก่อนเขาส่งแค่เงินมาให้เรา แต่ตอนหลงัเขาจะเขา้มาดู ความต่อเน่ืองก็จะ
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มากข้ึน” (ภาวิณี อยู่ประเสริฐ, หวัหนา้ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลไทย
รับทราบและเห็นชอบเร่ืองความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยเฉพาะความช่วยเหลือท่ีผา่นมาทาง
สถานทูตประเทศต่างๆ โดยแสดงออกอยา่งชดัเจนวา่ ให้สภากาชาดไทยมีบทบาทมากข้ึนในเร่ืองน้ี 
จะเห็นไดจ้ากการท่ีกระทรวงการต่างประเทศ ออกหนงัสือถึงสถานทูตทุกประเทศวา่ ประเทศไทย
เปิดรับความช่วยเหลือตามช่องทางท่ีเหมาะสม โดยใหป้ระเทศต่างๆบริจาคผา่นสภากาชาดไทย   

“การเปิดรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นแนวคิดท่ีดี และเร่ิมเป็นท่ีนิยมในแวดวง
สากลมากข้ึนเร่ือยๆ คือแต่เดิม เม่ือเวลเกิดภัยพิบติัขนาดใหญ่ในประเทศไหนก็ตาม ทัว่โลกก็
อยากจะไปให้ความช่วยเหลือ เพราะเป็นเร่ืองของมนุษยธรรม แต่มกัจะติดปัญหา เพราะจะปนกบั
เร่ืองของการเมือง เร่ืองของศกัด์ิศรี เพราะฉะนั้นบางประเทศก็จะใช้วิธีการช่วยเหลือผ่านองค์กร
ด้านมนุษยธรรม เพราะไม่เป็นเร่ืองของบุญคุณ หรือการเมือง อย่างเรามีสภากาชาด ก็เข้ามา
ช่วยเหลือกนัทางน้ี” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 5 มีนาคม 2555)  

ดงันั้น ผลการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ
อุทกภยั สรุปได้ว่า สภากาชาดไทยมีบทบาทเป็นหน่วยงานหลกัในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีรอยต่อของการเปล่ียนผ่านรัฐบาล ท าให้ภาครัฐไม่
สามารถแสดงบทบาทในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงแตกต่างจากบทบาทของ
สภากาชาดไทยท่ีเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรม มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการให้ความ
ช่วยเหลือ โดยไม่เลือกปฏิบติัในเร่ืองเช้ือชาติ วรรณะ ลทัธิศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
ท าใหส้ามารถแสดงบทบาทในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   

ทั้ ง น้ี สภากาชาดไทยได้ท าหน้า ท่ีตามบทบาทท่ีถูกก าหนดทั้ ง 3 ด้าน แต่ด้วย
สถานการณ์และระดบัความรุนแรงของภยั ท าให้บทบาทหนา้ท่ีของสภากาชาดไทยเปล่ียนแปลงไป
ตามสถานการณ์และระดบัความรุนแรงของภยั เช่น บทบาทด้านการจดัหา ยา เวชภณัฑ์ เคร่ือง
อุปโภคบริโภคในช่วงท่ีมีการกักตุนส่ิงของ และผูแ้ทนจ าหน่ายกลายเป็นผูป้ระสบภัย ท าให้
สภากาชาดไทยปรับเปล่ียนรูปแบบการท างาน โดยระดมการจดัหาส่ิงของนอกพื้นท่ี ปรับปรุง
รายการส่ิงของเพื่อทดแทนของท่ีขาด และขยายคลงัสัมภาระส่วนกลางให้มีพื้นท่ีเก็บส่ิงของมาก
ข้ึน โดยบทบาทท่ีโดดเด่นของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยั ได้แก่ การ
ติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผา่นองค์กรกาชาด ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในทางสากล โดย
องคก์รต่างประเทศมกับริจาคและให้ความช่วยเหลือผา่นองคก์รดา้นมนุษยธรรม ซ่ึงไม่มีเร่ืองของ
ศกัด์ิศรี บุญคุณ หรือการเมืองเขา้มาปะปน  
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4.2   ลักษณะการส่ือสารและการบริหารจัดการการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์     
ผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวกิฤต 

4.2.1   ลกัษณะการส่ือสารของสภากาชาดไทย  
ช่วงวิกฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 พบว่าการส่ือสารของสภากาชาดไทยมีลกัษณะ

การส่ือสารทั้ง 2 ลักษณะ ได้แก่  การส่ือสารภายในองค์กรสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นการส่ือสาร
ระหวา่งหน่วยงานและคณะท างานดา้นการจดัการภยัพิบติัภายในสภากาชาดไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยั  และการส่ือสารภายนอกองค์กรสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นการส่ือสาร
ระหวา่งสภากาชาดไทยและเครือข่ายสภากาชาดไทยท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั
กบัสภากาชาดไทยดา้นขอ้มูลข่าวสาร การขนส่ง และอาสาสมคัร   

การส่ือสารของสภากาชาดไทย เป็นลกัษณะกระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
ระหว่างสภากาชาดไทย และเครือข่าย เก่ียวกบัสถานการณ์ภยั การร้องขอความช่วยเหลือของ
ผูป้ระสบภยั ผา่นช่องทางการส่ือสารของสภากาชาดไทย ไดแ้ก่ การจดัประชุม ค าสั่งการปฏิบติังาน 
การรายงานทางเอกสาร การใช้โทรศพัทมื์อถือ การส่งโทรสาร การส่ง e-mail การบอกกล่าวแบบ
ปากต่อปาก การใชว้ทิยส่ืุอสาร และการส่งขอ้ความผา่น SMS  เพื่อน าขอ้มูลข่าวสารมาประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในช่วงภาวะวกิฤต   

การร้องขอความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยในช่วงภาวะวิกฤต เป็นลกัษณะการร้อง
ขอความช่วยเหลือในกรณีภัยพิบัติท่ีมีระดับความรุนแรงและการจัดการภัยตามเกณฑ์ของ
สภากาชาดไทย ระดบัท่ี 4  ซ่ึงเป็นระดบัความรุนแรงท่ีเกินศกัยภาพของหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะ
รับมือกับภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนได้ จ  าเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยส่วนกลาง       
โดยผูป้ระสบอุทกภยัมีการร้องขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางการส่ือสารเพื่อการร้องขอของ
สภากาชาดไทย ไดแ้ก่ 

1.   ร้องขอผ่านเหล่ากาชาดจงัหวดั ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีรับผิดชอบโดยฝ่ายประสานงาน
สถานีกาชาด ท่ีมีสถานีกาชาดส่วนภูมิภาค 10 แห่ง รับผิดชอบพื้นท่ีประสบภยั จ านวน 57 จงัหวดั 
โดยเหล่ากาชาดจงัหวดัจะประสานขอ้มูลสถานการณ์ภยั และการร้องขอความช่วยเหลือมายงัสถานี
กาชาดส่วนภูมิภาคท่ีรับผิดชอบ  และสถานีกาชาดส่วนภูมิภาคจะส่งขอ้มูลให้ฝ่ายประสานงาน
สถานีกาชาด ประจ าส่วนกลาง โดยการประสานแจง้ทางโทรศพัท์มือถือ และส่งแบบฟอร์มรายงาน
ภยัพิบติัและขอรับการสนบัสนุนฯทางโทรสาร เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยั
พิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามช่องทางการร้องขอ ดงัน้ี  
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ผู้ประสบภัยร้องขอความช่วยเหลอื 
 

เหล่ากาชาดจงัหวดั 
 

โทรศัพท์มอืถือ / โทรสารแบบฟอร์มรายงานภัยพบิัตแิละขอรับการสนับสนุนฯ  
 

สถานีกาชาดส่วนภูมภิาค ประเมนิสถานการณ์และความต้องการ / ตรวจสอบข้อมูล 
 

ฝ่ายประสานงานสถานกีาชาด ประจ าส่วนกลาง 
 

 คณะกรรมการบริหารจดัการภัยพบิัตขิองส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ หรือ วอร์รูม 
พจิารณาตดัสินใจให้ความช่วยเหลอื 

 
สรุปรายงานผู้บังคบับัญชา 

 

ภาพที ่ 4.4  ช่องทางการส่ือสารของสภากาชาดไทย โดยผา่นฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด 
 

ทีม่า:  ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.5  แสดงแบบฟอร์มรายงานภยัพิบติัและขอรับการสนบัสนุนจากส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 
 

ทีม่า:  งานวทิยส่ืุอสาร ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
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“เหล่ากาชาดจงัหวดัจะ fax แบบฟอร์มการร้องขอมาท่ีสถานีกาชาดท่ีรับผิดชอบ สถานี
กาชาดก็ตรวจสอบขอ้มูลกลบัไปท่ีเหล่ากาชาดว่าเป็นพื้นท่ีประสบภยัท่ีร้องขอมาจ านวนเท่าไหร่     
มีแผนการออกบรรเทาทุกขเ์ม่ือไหร่ อย่างไร เพราะตอ้งเก็บขอ้มูลน้ีมารายงานกบัฝ่ายประสานงาน
สถานีกาชาด ซ่ึงหัวหน้าฝ่ายก็จะน าขอ้มูลตรงน้ีมาเสนอในท่ีประชุมวอร์รูมเพื่อพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ” (ภาวณีิ อยูป่ระเสริฐ, หวัหนา้ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

2.   ร้องขอผ่านเหล่ากาชาดจงัหวดั ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีรับผิดชอบโดยฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบภยั รับผิดชอบพื้นท่ีประสบภยั จ านวน 20 จงัหวดั โดยเหล่ากาชาดจงัหวดัจะประสาน
ขอ้มูลสถานการณ์ภยั และการร้องขอความช่วยเหลือมายงัฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ ประจ าส่วนกลาง โดย
การประสานแจง้ทางโทรศพัท์มือถือ และส่งแบบฟอร์มรายงานภยัพิบติัและขอรับการสนบัสนุนฯ
ทางโทรสาร เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ 
เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามช่องทางการร้องขอ ดงัน้ี   

 
ผู้ประสบภัยร้องขอความช่วยเหลอื 

 
เหล่ากาชาดจังหวดั 

 
โทรศัพท์มือถือ / โทรสารแบบฟอร์มรายงานภัยพบิัติและขอรับการสนับสนุนฯ  

 
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ฯ ประจ าส่วนกลาง ประเมินสถานการณ์และความต้องการ / ตรวจสอบข้อมูล 

 
 คณะกรรมการบริหารจัดการภัยพบิัติของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ หรือ วอร์รูม 

พจิารณาตัดสินใจให้ความช่วยเหลอื 
 

สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา 
 

ภาพที ่ 4.6  ช่องทางการส่ือสารของสภากาชาดไทย โดยผา่นฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั 
 

ทีม่า:  ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย 
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“อีกช่องทาง คือ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ช่องทางน้ีก็คลา้ยๆกนั คือ เหล่ากาชาด
จงัหวดัส่งเร่ืองผ่านทางส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ก็คือ ส่งมาท่ีส่วนกลาง ซ่ึงขอ้มูลจะมารวมกนัท่ี
ห้องวิทยุส่ือสารอย่างเอกสารการร้องขอจากเหล่ากาชาดจงัหวดัต่างๆ พอไปถึงตรงนั้นฝ่ายก็จะท า
หนา้ท่ีตรวจสอบกลบัไปท่ีเหล่ากาชาดจงัหวดัอีกทีหน่ึงในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือวา่ขอ้มูลท่ี
ไดใ้ช่หรือไม่ใช่ ขอเยอะไปไหม เพื่อจะได้กรองขอ้มูลมาแลว้ ก่อนน าเขา้วอร์รูมเพื่อท่ีจะขออนุมติั
ของตามท่ีร้องขอ” (ภาวิณี อยู่ประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

“การ responseในส่วนของเหล่ากาชาดจงัหวดั ซ่ึงตรงน้ีเขามีสแปร์ในส่วนของเหล่า
กาชาดจงัหวดัอยูแ่ลว้ แต่มนัไม่ใช่ของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ แต่ว่าเขาจะร้องขอก็ต่อเม่ือมนัมาก
เกิน และพื้นท่ีนั้นค่อนขา้งขาดแคลน เขาก็จะขอของเขา้มา”  (แน่งน้อย จุไธสง, ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 

3.   ร้องขอผ่านสภากาชาดไทย ส่วนกลาง ซ่ึงผูป้ระสบภยัรายชุมชนหรือรายบุคคล       
จะประสานแจง้ขอ้มูลการร้องขอความช่วยเหลือมายงัส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ส่วนกลาง โดยการ
ประสานแจง้ทางโทรศพัทมื์อถือ หรือส่งเอกสารการร้องขอความช่วยเหลือมาทางโทรสาร หรือแจง้
ทาง facebook และ Twitter ผา่นส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร  

จะเห็นไดว้่า ผูป้ระสบอุทกภยัส่วนใหญ่มกัใช้ช่องทางการร้องขอความช่วยเหลือผ่าน 
สภากาชาดไทย ส่วนกลาง ในช่วงน ้ าท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑล  ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีรับผิดชอบโดย
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั และจะน าขอ้มูลการร้องขอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการ  
ภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามช่องทางการร้องขอ ดงัน้ี   
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ผู้ประสบภัยร้องขอความช่วยเหลอื 
 

สภากาชาดไทย ประจ าส่วนกลาง 
 
 

                     ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ                              ส านักสารนิเทศและส่ือสารองค์กร 
                        
     โทรศัพท์มือถือ / โทรสารแบบฟอร์มรายงาน 
            ภัยพบิัติและขอรับการสนับสนุนฯ                                  Facebook / Twitter 
 
 
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ฯ ประจ าส่วนกลาง ประเมินสถานการณ์และความต้องการ / ตรวจสอบข้อมูล 

 
 คณะกรรมการบริหารจัดการภัยพบิัติของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ หรือ วอร์รูม 

พจิารณาตัดสินใจให้ความช่วยเหลอื 
 

สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา 

 
ภาพที ่ 4.7  ช่องทางการส่ือสารของสภากาชาดไทย โดยผา่นสภากาชาดไทย ส่วนกลาง 
 

ทีม่า:  ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย 
 

“แต่ก็มีในช่วงปี 2554 ท่ีน ้ าท่วมมนัค่อนขา้งวิกฤต ซ่ึงเหล่ากาชาดจงัหวดัไม่สามารถ
รับมือได ้เขาจะมีวิธีการท่ี direct โดยตรง ก็คือ ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั จะโทรเขา้ไปในพื้นท่ี
ประสบภยัท่ีไดรั้บขอ้มูลการร้องขอเขา้มา เช่น ไดรั้บขอ้มูลจากทาง Facebook  Twitter หรือวา่เป็น
หนงัสือ fax มาโดยตรงจากผูป้ระสบภยั หรือจาก อบต. ยกตวัอยา่งท่ีอ.บางบวัทอง บอกว่าชุมชน
ของเขามีความเดือดร้อนจะขอของยงัชีพ 300 ชุด ส าหรับ 300 ครอบครัว เม่ือส่งมาแบบน้ีฝ่าย
บรรเทาทุกข์ฯ ท่ีดูแลพื้นท่ีของนนทบุรี ก็จะรับข้อมูลตรงน้ีมา โดยไม่ผ่านเหล่ากาชาดจงัหวดั”     
(ภาวิณี อยู่ประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 
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การร้องขอความช่วยเหลือในวิกฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะในพื้นท่ี
กรุงเทพฯและปริมณฑล  ท่ีมีผูป้ระสบภยัจ านวนมาก  ท าให้สภากาชาดไทยไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลได ้เน่ืองจากมีความล าบากในการบริหารจดัการความช่วยเหลือท่ีลงไปใน
แต่ละพื้นท่ีท่ีร้องขอได้อย่างทัว่ถึง  สภากาชาดไทย จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
เฉพาะรายชุมชน โดยให้แกนน าชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น อบต. เทศบาล อ าเภอ 
เขต รวบรวมรายช่ือ และจ านวนลูกบา้น เพื่อร้องขอเขา้มาทีเดียวให้ครบตามจ านวนผูป้ระสบภยัใน
แต่ละชุมชน ซ่ึงฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั  จะน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยั
พิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  ส าหรับการให้ความช่วยเหลือ
รายบุคคล สภากาชาดไทย จะพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือเฉพาะผูป้ระสบภยัท่ีเดินทางมาท่ีส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์   

“บางคร้ังรูปแบบการติดต่อก็มีช่องทางอ่ืนท่ีไม่ใช่จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
สภากาชาดไทยอยา่งเดียว คือ มาจากประชาชนติดต่อโดยตรงเขา้มา อาจจะเป็นรายบุคคล หรือเป็น
คนท่ีมีหน้าท่ีรับชอบโดยตรง เช่น กรรมการหมู่บ้าน เราก็รับด าเนินการตรวจสอบ” (พิชิต               
ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

“กรณีท่ีโทรมาแลว้ใหไ้ปแจกคนๆเดียวแบบน้ีเราท าไม่ได ้ก็จะใหข้อ้มูลไปวา่เขาตอ้งไป
รวมกนัมาเป็นชุมชน ระบุมาเลยว่าในชุมชนมีผูป้ระสบภยัก่ีครอบครัว ตอ้งการอะไรบา้ง เท่าไหร่  
ระดบัน ้ าเป็นอยา่งไร มีใครเขา้ไปแลว้หรือยงั อยูพ่ื้นท่ีไหน และส่ง fax เขา้มาโดยตรง เม่ือวอร์รูม 
พิจารณาจดัสรรแลว้ ก็เอาไปให้ชุมชนโดยมีคนของเราร่วมไปแจกดว้ย และให้คนในชุมชนเป็นคน
ดูแลกนัเอง  แต่การลงพื้นท่ีจะตอ้งประสานกบัเหล่ากาชาดจงัหวดัทุกคร้ัง เพราะเขาเป็นเจา้ของ
พื้นท่ี มีการประสานกนัตลอดวา่เราจะไปบรรเทาทุกขท่ี์ไหน นายกเหล่ากาชาดฯ จะมาร่วมมั้ย ถา้ไม่
มาก็ตอ้งรับทราบขอ้มูล เพราะถา้เราเขา้ไปบรรเทาทุกข์ในพื้นท่ีเลย มนัจะขาดความต่อเน่ืองหรือ
ซ ้ าซ้อนได”้ (ภาวิณี อยู่ประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

“ถา้วิกฤตระดบั 4 เพิ่งเจอปีแรกตอนน ้ าท่วมปี 54  ตอนนั้นตวัชุมชน ผูน้ าชุมชน หรือ
แมก้ระทัง่ประชาชนทัว่ไป ค่อนขา้งจะมีบทบาท feedback กลบัมาท่ีเราเยอะว่าท าไมเคา้ไม่ไดรั้บ
การช่วยเหลือ คนท่ีประสานจริงๆก็ไม่รู้วา่เป็นใคร อาจจะไม่ใช่ผูน้  าชุมชน อาจจะเป็นประชาชนท่ี
อยู่ในหมู่บา้นแค่นั้น ดงันั้น การช่วยเหลือก็ไม่ไดเ้ป็นหลกัการว่าตอ้งประสานคนน้ี คนน้ีรู้จกักบั
ชาวบา้นแน่นอน ซ่ึงมาทางโทรศพัทบ์า้ง  ทางแฟ็กซ์บา้งร้องขอเขา้มา ซ่ึงเราลงไปประเมินในพื้นท่ี
จริงไม่ได”้ (กฤวสิรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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“ถา้รายคนเรามีนโยบายว่าเราไม่ให้ หรือบางทีต าบลน้ีมีหลายหมู่บา้น หลายชุมชน เรา
จะใหเ้ขาแจง้วา่หมู่น้ีมีเท่าไหร่ กรณีใหค้วามช่วยเหลือไปแลว้ และไดรั้บการร้องขอเขา้มาใหม่ก็เช็ค
อีกทีวา่ซ ้ ากบัหมู่น้ีมัย๊ บางทีเขาบอกหมู่น้ีจริง แต่มนัอยูค่นละฝ่ัง บางหมู่ขอไปแลว้แต่ไดไ้ม่ทัว่ถึง 
อยา่งของ กทม. ส่วนใหญ่ไดข้อ้มูลจากคนร้องขออยา่งเดียวเลย ซ่ึงเขารู้ช่องทางการร้องขอจากข่าว 
หรือคนท่ีเคยเป็นอาสาสมคัร หรือเคยช่วยมูลนิธิต่างๆ” (กฤวิสรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.8  เอกสารแสดงการร้องขอความช่วยเหลือในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่ 4.9  เอกสารแสดงการร้องขอความช่วยเหลือของผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
 

ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
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ภาพที ่ 4.10  ผูป้ระสบอุทกภยัใช ้Facebook ร้องขอความช่วยเหลือมายงัสภากาชาดไทย  
 

ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 4.11  ผูป้ระสบอุทกภยัใช ้Twitter ร้องขอความช่วยเหลือมายงัสภากาชาดไทย  
 

ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
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4.2.1.1   การส่ือสารภายในองคก์ร                     
การส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร

สถานการณ์ภยัพิบติั การร้องขอความช่วยเหลือ และการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในช่วง
วิกฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  ระหวา่งเจา้หนา้ท่ี หน่วยงาน และคณะท างานดา้นการจดัการภยั
พิบติัของสภากาชาดไทย โดยมีส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารภายในองค์กรเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั แบ่งออกเป็น 5 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1.   คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย   
เป็นคณะท างานด้านการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทย ระดบันโยบาย จดัตั้งข้ึน

เพื่อใหก้ารช่วยเหลือภยัพิบติัขนาดใหญ่ท่ีมีความรุนแรงระดบั 4  เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงาน
ท่ีเป็นมาตรฐาน และมีการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
กรรมการ และผูอ้  านวยการส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพิทกัษ์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และประธานคณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกข ์แบ่งเป็นคณะท างานฝ่ายต่างๆ จ านวน 7 ชุด 

1.1   คณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วยผูบ้ริหารสภากาชาดไทยระดับ
ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ จ านวน 6 ส านกังาน ไดแ้ก่ ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ส านกังาน
อาสากาชาด ส านักงานบริหาร ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ส านักงานยุวกาชาด และ
วทิยาลยัพยาบาล โดยมีส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เป็นประธานคณะท างาน  

1.2   คณะท างานฝ่ายการแพทย์ ประกอบด้วยผู ้บริหารสภากาชาดไทยระดับ
ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ จ านวน 8 หน่วยงาน ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์ สถานเสาวภา ส านกังานอาสากาชาด ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ  โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา วิทยาลยัพยาบาล และศูนยฝึ์กอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามยั 
โดยมีผูช่้วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการแพทย ์เป็นประธานคณะท างาน  

1.3   คณะท างานฝ่ายรับบริจาค ประกอบด้วยผู ้บริหารสภากาชาดไทยระดับ
ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ จ านวน 7 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ส านกังานจดัหารายได ้ส านกังานการ
คลงั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์ ส านกังานบริหาร และส านกังานบริหารกิจการเหล่ากาชาด โดยมีผูช่้วยเลขาธิการฯ ฝ่ายจดัหา
รายได ้เป็นประธานคณะท างาน  

1.4   คณะท างานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสภากาชาดไทยระดบั
ผูอ้  านวยการ และหวัหนา้ฝ่าย จ านวน 5 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ส านกังานจดัหา
รายได ้ส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และส านกัวิเทศสัมพนัธ์ โดย
มีผูช่้วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะท างาน และโฆษกในประเทศ  
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1.5   คณะท างานฝ่ายสนบัสนุนและส่งก าลงับ ารุง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสภากาชาด
ไทยระดับผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และผูช่้วยผูอ้  านวยการ จ านวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส านกังานกลาง ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา ส านักงานอาสากาชาด ส านักงานบริหาร ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 
ส านกังานยุวกาชาด ส านกังานการคลงั และวิทยาลยัพยาบาล โดยมีผูช่้วยเลขาธิการฯ ฝ่ายจดัการ
ทรัพยสิ์น เป็นประธานคณะท างาน 

1.6   คณะท างานด้านต่างประเทศ ประกอบด้วยผูบ้ริหารสภากาชาดไทยระดับ
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และหัวหน้าฝ่าย จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานยุวกาชาด 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ส านกังานจดัหารายได ้ส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร และส านกัวิเทศ
สัมพนัธ์ โดยมีผูช่้วยเลขาธิการฯ ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ เป็นประธานคณะท างาน และโฆษกต่างประเทศ 

1.7   คณะท างานดา้นฟ้ืนฟู ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสภากาชาดไทยระดบัผูอ้  านวยการ  
จ  านวน 7 หน่วยงาน ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ส านกังานอาสากาชาด  
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ส านกังานการคลงั วิทยาลัยพยาบาล และส านกั
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานบริหาร โดยมีผูช่้วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบุคลากร เป็นประธาน
คณะท างาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่ 4.12  ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และคณะท างานฝ่ายต่างๆ  
 

ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
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2.   คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ หรือ วอร์รูม  
เป็นคณะท างานดา้นการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทย ระดบัจดัการ มีส านกังาน

บรรเทาทุกขฯ์ เป็นหน่วยงานหลกั โดยรองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัฯ และมีผูแ้ทนจากฝ่าย กลุ่มงาน และศูนย์ต่างๆของส านักงาน
บรรเทาทุกข ์ผูแ้ทนจากส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร ผูแ้ทนจากส านกังานบริหารกิจการเหล่า
กาชาด และผูแ้ทนจากศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย  เขา้ร่วมประชุมท่ีศูนยป์ฏิบติัการ
ภยัพิบติัสภากาชาดไทยเป็นประจ าทุกวนัในช่วงภาวะวิกฤต เพื่อประเมินสถานการณ์ภยัพิบติั การ
ร้องขอความช่วยเหลือ การพิจารณาสั่งการให้ความช่วยเหลือ และแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
โดยมีการรายงานผลการปฏิบติังาน รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคต่อผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.13  ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์  
 

ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
 

 “ปกติถ้าเป็นภยัขนาดเล็กมาก จะด าเนินการไปของมนัเอง เช่น เหล่ากาชาดจงัหวดั
รับผิดชอบไป ก็จบเท่านั้น หรือเหล่าจงัหวดัแจง้กบัสถานีกาชาดขอสนบัสนุนอะไรก็จดัการกนัได ้
แต่ถา้มนัใหญ่ข้ึนมา เราก็เปิดวอร์รูมตรงน้ี จนกวา่สถานการณ์จะคล่ีคลาย อย่างน้อยๆก็วนัละคร้ัง 
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เป็นการรวมประชุมของทุกหน่วยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ส านกังานอ่ืน
ของสภากาชาดไทยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักสารนิเทศและส่ือสารองค์กร ส านักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด เป็นตน้ เพื่อช้ีแจง้วา่สถานการณ์เป็นอยา่งไร ความช่วยเหลือใหอ้ะไรไปแลว้บา้ง ยงัขาด
แคลนอะไรอยู ่ เราจะท าอะไรต่อไป จะจดัสรรก าลงัคนอยา่งไร จดัส่ิงของอยา่งไร เร่ืองของพาหนะ 
เร่ืองรูปแบบความช่วยเหลือด้านชุดยงัชีพ หรือจะมีรูปแบบอ่ืน เช่น หน่วยผลิตน ้ าด่ืม หน่วยเรือ
ท้องแบน หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี หรือรูปแบบอ่ืนๆท่ีเหมาะสมอะไรได้อีกในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
5 มีนาคม 2555) 

3.   เวรบรรเทาสาธารณภยั หรือ เวร 207 
เป็นหน่วยเตรียมพร้อมท่ีใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โดยปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง 

ณ ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ เม่ือเกิดภยัจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล ประเมินสถานการณ์ และประสาน
ความร่วมมือกบับุคคล เหล่ากาชาดจงัหวดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการออกปฏิบติังานบรรเทา
ทุกข์  หากจ าเป็นตอ้งออกปฏิบติังานจะแจง้ให้หน่วยเคล่ือนท่ีเร็วออกปฏิบติังานทนัที โดย
ประสานงานการนัดหมายเวลา พร้อมให้ขอ้มูลการปฏิบติังาน รายช่ือผูป้ระสานงานพร้อมเบอร์
โทรศพัท์ติดต่อ แต่ในกรณีท่ีตอ้งออกปฏิบติังานทนัทีในพื้นท่ีเกิดภยัพิบติัต่างจงัหวดั เวรบรรเทา  
สาธารณภยัจะเป็นผูอ้อกปฏิบติังาน และแจง้ให้หน่วยเคล่ือนท่ีเร็วมาปฏิบติังานแทน ณ ส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์   

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมพบวา่ นอกหวัหนา้ฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ ซ่ึงเป็นคณะ
กรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ จะเขา้ร่วมประชุมแลว้  เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
บรรเทาทุกข์ฯ ท่ีเป็นเวรบรรเทาสาธารณภยั จะได้รับมอบหมายให้เขา้ร่วมประชุมด้วย เน่ืองจาก
ในช่วงวิกฤต ฝ่ายบรรเทาทุกข์ฯ จะมีการตั้งตารางเวรบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดูภาพรวมของ
สถานการณ์ภยัพิบติัทั้งหมด 

“เวร 207 จะดูข่าวว่าเกิดภยัท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร พอไดพ้ื้นท่ีและรู้วา่เป็นจงัหวดัใน
ความรับผิดชอบ เราจะติดต่อทางเหล่ากชาดจงัหวดัว่าสถานการณ์เป็นไปตามท่ีข่าวเสนอจริง
หรือไม่ ถา้เหล่ากาชาดรู้ขอ้มูลก็จะบอกเราว่าเป็นตามน้ีจริงหรือไม่จริง  แต่ถา้ไม่รู้ขอ้มูล เขาจะขอ
ตรวจสอบขอ้มูลก่อน มนัก็จะ delayไป เช่น ตรวจสอบไปทาง ปภ.หรือหน่วยงานท่ีประสานมา  
ส่วนใหญ่เหล่ากาชาดจะบอกวา่รอรายงานจาก ปภ.จงัหวดัก่อน  ซ่ึงบางคร้ังจงัหวดัก็ไม่ไดแ้จง้มา” 
(กฤวิสรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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4.   หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว (Rapid Action Team : RAT) 
เป็นหน่วยเฉพาะกิจท่ีจัดตั้ ง ข้ึนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัในกรณีท่ีสถานการณ์รุนแรงเกินศกัยภาพของหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะรับมือกบัภยั
พิบติัท่ีเกิดข้ึนได ้ถือวา่เป็นเคร่ืองมือส่ือสารหน่ึงของสภากาชาดไทย ในการตรวจสอบขอ้มูลในช่วง
ภาวะวิกฤต การปฏิบัติงานของหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วจะเป็นลักษณะเข้าไปส ารวจพื้นท่ี ประเมิน
สถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้ร่วมกบัเหล่ากาชาดจงัหวดัในความรับผิดชอบของ
สถานีกาชาดหรือฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั  พร้อมรายงานความเสียหาย และความตอ้งการใน
พื้นท่ีประสบภยัผา่นหวัหนา้ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด หรือ หวัหนา้ฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ น าเขา้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทราบ เพื่อพิจารณา
ตดัสินใจใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

“กรณีท่ีคิดว่าตอ้งการความช่วยเหลือจากส่วนกลาง จะมีการส่งหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วไป
ประเมิน วเิคราะห์ขอ้มูลและข่าวสารอยูแ่ลว้ ตั้งแต่เหล่ากาชาดจงัหวดัก็มีหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วของเขา 

มาถึงสถานีกาชาดก็มี ถ้ามาถึงส่วนกลาง เราก็ต้องส่งทีมของเราไปประเมิน พร้อมส่งความ
ช่วยเหลือไปพร้อมกันด้วย หัวใจของมันอยู่ท่ีการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้ว่าจริงๆแล้วภัยมันมี
อะไรบา้ง ความเสียหาย หรือตอ้งการความช่วยเหลืออะไร และส่ิงท่ียงัขาดคลนอยู่คืออะไร ตอ้งมี
การส ารวจอยู่อย่างน้ีตลอดเวลา คือ ส ารวจอย่างรวดเร็วและถ่ีถ้วนในระยะยาวต่อไป เพราะ
สถานการณ์มนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

“หลกัของการออก RAT คือ ถา้ทราบขอ้มูลภยั รายงานขอ้มูลให้ผูบ้ริหาร ภายใน 2 
ชัว่โมงตอ้งออกใหไ้ดห้ลงัจากไดรั้บค าสั่งการออกปฏิบติังาน โดยจะเขา้ไปประเมินในพื้นท่ี เตรียม
ของไปประมาณ 10-20 ชุด  เพื่อเขา้ไปส ารวจ และแจกของให้กลุ่มท่ีมีความเปราะบางก่อน เช่น คน
แก่ หลงัจากส ารวจเสร็จจะน าขอ้มูลท่ีไดม้ารายงานในวอร์รูม และจดัท าเป็นรายงานเสนอแนะความ
ตอ้งการในพื้นท่ี เช่น ตอ้งการถุงธารน ้ าใจฯ ตอ้งการน ้ าด่ืม ตอ้งการครัว หรืออ่ืนๆ เหมือนว่าไป
ส ารวจด้วยและให้รู้ว่าช่วยอะไรเขาได้ เพื่อเขาจะได้ของตามท่ีตอ้งการ” (แน่งน้อย จุไธสง, ฝ่าย
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 

5.   หน่วยบรรเทาทุกข ์(Response Team) 
เป็นหน่วยเฉพาะกิจท่ีส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ จดัตั้งข้ึนในช่วงวิกฤตอุทกภยั ปี พ.ศ. 

2554 เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัเป็นหลกั โดยการมอบชุดธารน ้ าใจสภากาชาดไทย ใน
พื้นท่ีประสบอุทกภัยตามการร้องขอ เน่ืองจากช่วงอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ผูป้ระสบภัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีความตอ้งการเคร่ืองอุปโภค บริโภค และน ้ าด่ืม เพื่อการยงัชีพ
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เป็นจ านวนมาก  ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นเวรบรรเทาสาธารณภยั (เวร 207) และเวรหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว 
(RAT) จ  าเป็นตอ้งปรับบทบาทเป็นหน่วยบรรเทาทุกข ์ท่ีออกปฏิบติังานให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภัยเป็นหลัก โดยการแจกของยงัชีพ ได้แก่ ชุดธารน ้ าใจสภากาชาดไทย ซ่ึงประกอบด้วย
ขา้วสาร อาหารแห้ง น ้ าด่ืม และของจ าเป็นในการด ารงชีพ 1 ชุด ส าหรับ 1 ครอบครัว (3-4 คน) ยงั
ชีพได ้3 วนั ซ่ึงเป็นไปตามความตอ้งการของผูป้ระสบอุทกภยัในขณะนั้น  

“ส่วนใหญ่ เวร 207 จะไม่ออกไปแจกของ คือ ดูเฉพาะขอ้มูลท่ีส านกังาน และเจา้หนา้ท่ี
ท่ีเหลือจะออกบรรเทาทุกข์ แต่พื้นท่ีน ้ าท่วมเยอะ ท าให้อยู่ไม่ได้  แจกไม่ทนัก็ต้องออกหน่วย
บรรเทาทุกขก์นัหมด มีแค่หัวหนา้ฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ ท่ีอยู ่STANDBY ” (กฤวิสรา ธนเพิ่มพร, ฝ่าย
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

“สถานการณ์น ้ าท่วมปี 54 เราไม่ค่อยไดใ้ช้ RAT คือทุกท่ีท่วมเหมือนกนัหมด ความ
เสียหายเท่ากันหมด ดังนั้นการท างานจะเป็นหน่วยบรรเทาทุกข์แจกของมากกว่า” (ภาวิณี              
อยู่ประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 13 มีนาคม 2555)  

นอกจากน้ี สภากาชาดไทย ยงัมีหน่วยเคล่ือนท่ีต่างๆท่ีให้ช่วยเหลือตามความตอ้งการ
ของผูป้ระสบอุทกภยัแต่ละพื้นท่ีในช่วงภาวะวกิฤต ไดแ้ก่  

หน่วยครัวเคล่ือนท่ี  สามารถผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานได ้5,000 ชุดต่อวนั 
รับผดิชอบหลกัหลกัโดยฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด และฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั 

หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี  ให้บริการทางการแพทยโ์ดยการตรวจรักษาโรคทัว่ไปแก่ผูป่้วย
ในพื้นท่ีประสบภยั  รับผดิชอบโดยฝ่ายบริการทางการแพทย ์

หน่วยรถผลิตน ้าด่ืม ใหบ้ริการน ้าด่ืมสะอาดแก่ผูป้ระสบภยั โดยผลิตได ้2,000 แกลลอน
ต่อวนั (แกลลอนขนาด 5 ลิตร) รับผดิชอบหลกัโดยฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

หน่วยเรือทอ้งแบน ให้บริการผูป้ระสบภยัดา้นการอพยพ ขนยา้ย และขนส่งในพื้นท่ี
ประสบอุทกภยั  รับผดิชอบหลกัโดยฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

จะเห็นไดว้า่ ในช่วงภาวะวิกฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีระดบัความรุนแรงและ
การจดัการของสาธารณภยั ระดบัท่ี 4  หน่วยงานภายในองคก์รสภากาชาดไทย มีการติดต่อส่ือสาร
และประสานงานกนัเพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั โดยใช้คณะกรรมการบริหารจดัการ         
ภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เป็นเคร่ืองมือส่ือสารหลกัในการติดต่อประสานงานระหว่าง
เจา้หนา้ท่ี และหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย และสั่งการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัใน
รูปแบบต่างๆ ตามขั้นตอนการติดต่อส่ือสารภายในสภากาชาดไทยในช่วงภาวะวกิฤต ดงัน้ี 
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ภาพที ่ 4.14  ขั้นตอนการติดต่อส่ือสารภายในสภากาชาดไทยในช่วงภาวะวกิฤต 
 
ทีม่า:  ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย 
 

ออกปฏบิตังิาน 

เหล่ากาชาดจงัหวดั 

เมื่อเกดิภัยระดับ 4 

สถานีกาชาดส่วนภูมิภาค 
รับผดิชอบ 57 จงัหวดั 

หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว 
ออกปฏิบติังาน 

ร่วมกบัเหล่ากาชาด

-  หน่วยบรรเทาทุกข ์
-  หน่วยครัวเคล่ือนท่ี  
-  หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี  
-  หน่วยรถผลิตน ้าด่ืม  
-  หน่วยเรือทอ้งแบน  
ออกปฏิบติังาน 

รายงานผลการปฏิบติังาน 

ประเมินสถานการณ์และความตอ้งการ ตรวจสอบขอ้มูล 

คณะกรรมการจัดการภัยพบิัติ
สภากาชาดไทย   

คณะกรรมการบริหารจัดการภัยพบิัติของ
ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ 

ฝ่ายบรรเทาทุกข ์ประจ าส่วนกลาง           
รับผดิชอบ 20 จงัหวดั 

ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด  
ประจ าส่วนกลาง 

เวรบรรเทาสาธารณภยั 

ผูป้ระสบภยั 
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การส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย มีลกัษณะการส่ือสารแบ่งตามประเภทของการ
ส่ือสาร และลกัษณะของการส่ือสาร ดงัน้ี 

1.  ประเภทของการส่ือสาร 
จากการศึกษาข้อมูลการสัมภาษณ์ผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมพบวา่ สภากาชาดไทยมีการส่ือสารภายในองคก์รระหวา่งคณะท างาน
ด้านการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย ทั้ ง 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ
สภากาชาดไทย  และคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ซ่ึงท าหนา้ท่ี
บริหารจดัการการส่ือสารเพื่อการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในระดบันโยบาย และระดบัการ
จดัการ โดยมีลักษณะการส่ือสารแบ่งตามประเภทของการส่ือสาร ได้แก่ การส่ือสารแบบเป็น
ทางการ และการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ดงัน้ี 

1.1   การส่ือสารแบบเป็นทางการ  
ผลการศึกษาพบวา่  การส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย แบบเป็นทางการ เป็นการ

ส่ือสารกนัระหวา่งผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังาน
บรรเทาทุกข์ฯ และจากคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯไปยงั
คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบ ขอ้ก าหนด และรูปแบบการส่ือสารท่ี
ชดัเจนตามบทบาทหนา้ท่ีงานและสายการบงัคบับญัชา  ซ่ึงสภากาชาดไทย มกัใชก้ารส่ือสารแบบ
เป็นทางการในลักษณะการจดัประชุมคณะกรรมการฯ  การออกค าสั่งการปฏิบติังาน และการ
รายงานสรุปสถานการณ์ความช่วยเหลือตามสายบงัคบับญัชาของคณะกรรมการบริหารจดัการภยั
พิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ไปยงัผูบ้ริหารระดบัสูงของสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นผูแ้ทนใน
คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย  ดงัน้ี 

1.1.1  การจดัประชุม   
พบในการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ

หรือวอร์รูม ซ่ึงจดัข้ึนเป็นประจ าทุกวนั เวลา 10.00 น. ในช่วงวิกฤตอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554  โดยมีผูแ้ทนจากส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ส านักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด ส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร และศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ น าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานการณ์อุทกภยั การร้องขอความช่วยเหลือ ความตอ้งการของผูป้ระสบภยั และการขอมติท่ี
ประชุมเพื่ออนุมติัด าเนินต่างๆ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
ขอ้มูลต่างๆ เพื่อการตดัสินใจอนุมติั สั่งการ และใหก้ารบรรเทาทุกขต์ามความตอ้งการของผูป้ระสบ
อุทกภยั 
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“เวลามีวอร์รูมก็เพื่อช้ีแจง้วา่สถานการณ์เป็นอยา่งไร ความช่วยเหลือใหอ้ะไรไปแลว้บา้ง 
ยงัขาดแคลนอะไรอยู่บา้ง และเราจะท าอะไรต่อไป จะจดัสรรก าลงัคนอยา่งไร จดัส่ิงของอย่างไร 
รวมทั้งเร่ืองของพาหนะ รูปแบบความช่วยเหลือว่าจะมีแต่เฉพาะชุดยงัชีพ หรือจะมีรูปแบบอ่ืนๆ” 
(พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 มีนาคม 
2555) 

1.1.2   ค าสั่งการปฏิบติังาน  
พบวา่การปฏิบติังานบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัตามรูปแบบความช่วยเหลือต่างๆของ

สภากาชาดไทย  จ  าเป็นตอ้งมีการออกค าสั่งสภากาชาดไทย หรือค าสั่งส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ตาม
ระเบียบข้อบังคับของสภากากาชาดไทยอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ซ่ึงครอบคลุมการท างานของเจา้หนา้ท่ีท่ีออกปฏิบติังานทั้งหมด  จะเห็นไดว้า่ การออก
ค าสั่งการปฏิบติังานของสภากาชาดไทยในช่วงภาวะวิกฤต มกัจดัท ายอ้นหลงัจากท่ีเจา้หน้าท่ีออก
ปฏิบติังานแล้ว เน่ืองจากความเร่งด่วนของสถานการณ์ ท าให้สภากาชาดไทยอนุมติัให้เจา้หน้าท่ี
ออกปฏิบติังานก่อนท่ีจะมีค าสั่งให้ปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการ  อยา่งไรก็ตาม การจดัท าค าสั่งการ
ปฏิบติังานยอ้นหลงั ยงัมีความจ าเป็นตอ้งในการใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงในการส่งประกนัชีวิตแบบ
เป็นทางการหลงัจากไดป้ระสานทางวาจาและส่งเอกสารชัว่คราวให้บริษทัไปแลว้ รวมทั้งใช้เป็น
เอกสารแนบในการจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีออกปฏิบติังานในจงัหวดัต่างๆ ดงัภาพท่ี  4.15   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4.15  ค  าสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีไปปฏิบติังานเฉพาะกิจดา้นการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยั 

  

ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
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1.1.3   การรายงานสรุปสถานการณ์ความช่วยเหลือ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ แต่ละ

คร้ัง  จะมีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ท าหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม มติท่ีประชุม 
และสรุปสถานการณ์ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัท่ีส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหน่วยงาน
ภายในสภากาชาดไทยท่ีเก่ียวขอ้งได้ด าเนินการ โดยรายงานผ่านผูอ้  านวยการส านกังานบรรรเทา
ทุกขฯ์ ซ่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และประธานคณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกขข์องคณะกรรมการ
จดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทย  เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารระดับสูงของสภากาชาดไทย ซ่ึงเ ป็น
ผูแ้ทนคณะท างานฝ่ายต่างๆของคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทย  โดยแบ่งหัวขอ้
การรายงาน ได้แก่ สถานการณ์อุทกภยั การร้องขอความช่วยเหลือ และการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั  และจดัท าเป็นรายงานสรุป ดงัภาพท่ี 4.16 และ 4.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.16  ใบปะหนา้สรุปความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั จากคณะกรรมการบริหารจดัการภยั
พิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ถึงผูบ้ริหารระดบัสูง 
  
ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
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ภาพที ่ 4.17  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์  
 
ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
 

“มีการท าใบปะหน้าบนัทึกขอ้ความสรุปว่า มีการร้องขอเท่าไหร่ ช่วยเท่าไหร่ รอแจก
เท่าไหร่ ซ่ึงจะส่งให้ผูบ้ริหารระดับสูง เช่น ท่านเลขาธิการ” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการ
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

1.2   การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ  
พบว่าการส่ือสารภายในองค์กรสภากาชาดไทย แบบไม่เป็นทางการ เป็นการส่ือสาร

ระหว่างผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทา
ทุกข์ฯ และจากคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ไปยัง
คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ซ่ึงไม่เป็นไปตามแบบแผน มาตรฐาน และรูปแบบท่ี
แน่นอน โดยไม่ยดึระเบียบ ขอ้บงัคบั และสายการบงัคบับญัชาของสภากาชาดไทย  เป็นการส่ือสาร
ท่ีอาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวัระหว่างผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในสภากาชาดไทย  มกัใช้การ
ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการผ่านช่องทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ โทรศพัท์มือถือ โทรสาร E-mail การ
บอกกล่าวแบบปากต่อปาก วทิยส่ืุอสาร และSMS 
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“ช่องทางการส่ือสารท่ีใชอ้ยูห่ลกัๆ ก็มีทางโทรศพัท ์ ทาง FAX  เพราะมนัเป็นหลกัฐาน 
และ e-mail ซ่ึงมีความสะดวกในการรับส่ง” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

“มีการโทรศพัทโ์ดยตรง เพื่อเช็คขอ้มูลกบัหน่วยต่างๆในสภากาชาดไทย และในพื้นท่ี
ประสบภยั เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมติัส่ง RAT TEAM เขา้ไปส ารวจพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้” (ภาวิณี อยู่ประเสริฐ, หัวหนา้ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

 “ช่องทางการส่ือสารของเรามีทั้งการใชคุ้ยกนัปากต่อปากในการประชุมนอกวอร์รูม ใช ้
E-mail ระหว่างผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานภายนอก มีการติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์
และแฟ็กซ์ของปภ. และทางวิทยุส่ือสารความถ่ีเฉพาะของเราก็เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีท ากนัเป็น
ปกติ” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 
มีนาคม 2555) 

 “เราใชก้ารส่ง SMS ให้ผูบ้ริหารสภากาชาดไทยทราบว่า มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง 
การช่วยเหลือเป็นอย่างไร เพราะบางทีการรายงานเป็นหนังสือมันช้า ถ้าด่วนจริงๆ ก็ต้องใช้
โทรศพัท ์หรือการรายงานโดยตรงโดยการเขา้ไปพบ” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

พบวา่สภากาชาดไทยใชก้ารส่ือสารแบบไม่เป็นทางการค่อนขา้งมากในช่วงภาวะวิกฤต 
เน่ืองจากการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีภายในหน่วยงานสภากาชาดไทยช่วงนั้น จ าเป็นตอ้งอาศยั
ความรวดเร็วในการประสานงานและสั่งการ ซ่ึงการใช้หนังสือหรือเอกสารทางการท่ีผ่านการ
พิจารณาตามสายบงัคบับญัชาช้าเกินไปในการปฏิบติังานแต่ละคร้ัง  อย่างไรก็ตามการใช้หนงัสือ
หรือเอกสารท่ีเป็นทางการยงัคงจ าเป็นส าหรับการท างานของสภากาชาดไทย เน่ืองจากสภากาชาด
ไทยเป็นองคก์รท่ีบริหารงานแบบราชการท่ีมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆในการปฏิบติังาน จึงท าให้
การส่ือสารภายในสภากาชาดไทย มีลักษณะผสมผสาน คือ มีทั้ งลักษณะการส่ือสารแบบเป็น
ทางการ และการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ  

 “การส่ือสารมนัตอ้งผสมผสานกนั อยา่งการโทรศพัทอ์ยา่งเดียวจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นปฐม
ภูมิ และบางคร้ังขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลง มนัเหมาะกบัเร่ืองท่ีไม่เป็นทางการอย่างเร่ืองการ
ประสานงาน การร้องขอ อยา่งการร้องขอเขา้มาทาง FAX ก็ยงัตอ้งใชอ้ยู ่อยา่งไรก็ตามมนัก็ทิ้งไม่ได ้
เร่ืองการออกหนงัสือค าสั่งต่างๆ เพราะน าไปประกอบเร่ืองการเบิก และการอา้งอิง” (คนึงนิจ  จนัทร
ทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 
2556) 
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2.  ลกัษณะของการส่ือสาร 
พบว่าลกัษณะการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัปี 

พ.ศ. 2554 ท่ีมีคณะท างานดา้นการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทย ทั้ง 2 ชุด เป็นคณะท างาน
ระดับนโยบาย และคณะท างานระดับจดัการ ซ่ึงมีการติดต่อส่ือสารกันภายในหน่วยงาน และ
คณะท างาน แบ่งตามลกัษณะของการส่ือสาร ดงัน้ี  

2.1  การส่ือสารจากบนลงล่าง   
เป็นการส่ือสารตามโครงสร้างการบังคับบญัชา จากคณะกรรมการจดัการภยัพิบัติ

สภากาชาดไทยท่ีรับผิดชอบงานนโยบาย ไปยงัคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์ ท่ีรับผดิชอบระดบัจดัการ  

ลักษณะของการส่ือสารจากบนลงล่าง ไม่ปรากฎในการส่ือสารภายในองค์กร
สภากาชาดไทยช่วงวิกฤตการณ์อุทกภยัปี พ.ศ. 2554  เน่ืองจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการส ารวจ
เอกสารพบว่า ไม่ปรากฏว่ามีการจดัประชุม หรือเอกสารค าสั่งจากคณะกรรมการจดัการภยัพิบติั
สภากาชาดไทย ลงมาท่ีคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เพื่อเป็น
นโยบายในการปฏิบติังานให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในช่วงวิกฤตน ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 ทั้งน้ี 
การบริหารภาวะวิกฤตน ้ าท่วม  ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีระดับความรุนแรงและการจดัการภยัสูงสุด 
จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและการตดัสินใจในระดบันโยบายจากคณะกรรมการจดัการภยัพิบติั
สภากาชาดไทย ซ่ึงถูกก าหนดบทบาทในการบริหารจดัการภยัพิบติัระดบัท่ี 4 ของสภากาชาดไทย  

 “เราก็ได้ปรึกษาคณะกรรมการฯว่า จ  าเป็นต้องเชิญหรือประชุมกรรมการชุดใหญ่
หรือไม่ ความจริงต้องเป็นเลขานุการฯ ชุดใหญ่ท่ีจะเชิญประชุม ซ่ึงก็มีการถามคณะท างานฝ่าย
บรรเทาทุกข์ท่ีเป็นคณะกรรมการชุดหน่ึงในชุดใหญ่ ซ่ึงบอกว่าสามารถด าเนินการในระดับ
หน่วยงาน สามารถประสานงานกบัหน่วยขา้งเคียงได”้ (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

“กรรมการชุดใหญ่ให้นโยบายการช่วยผูป้ระสบภยัตามนโยบายสภากาชาดไทย ซ่ึง
นโยบายก็มีการปฏิบัติตามภารกิจอยู่แล้ว แต่ท่ี action จริงๆ คือ ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ซ่ึง
รับผิดชอบงานน้ีโดยตรง ส่วนหน่วยงานอ่ืนก็เขา้มาช่วย” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านักงาน
บรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

 “ไดป้รึกษากนัถึงความตอ้งการช่วยเหลือในระดบัสูงของทั้ง 7 คณะท างาน เราประเมิน
ว่า เราสามารถ handle ได้ในระดับเรา โดยใช้ตวัประสานโดยตรงแต่ละหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งใน
คณะท างาน อนัน้ีก็เป็นโจทยห์น่ึงท่ียงัไม่ได้ด าเนินการตามบทบาทท่ีก าหนดไว”้ (อ านาจ บาลี, 
ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   
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2.2  การส่ือสารจากล่างข้ึนบน   
เป็นการส่ือสารตามโครงสร้างการบงัคบับญัชา จากคณะกรรมการบริหารจดัการภยั

พิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ไปยงัคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย  
ลกัษณะของการส่ือสารจากล่างข้ึนบน พบในการส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย

ในช่วงวกิฤตการณ์อุทกภยัปี พ.ศ. 2554  ดงัน้ี 
1.  การรายงานทางเอกสาร เก่ียวกับสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานท่ีให้ความ

ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัประจ าวนั ซ่ึงเป็นขอ้สรุปจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยั
พิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ผา่นผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ไปยงัผูบ้ริหารระดบัสูง
ของสภากาชาดไทย ท่ีเป็นผูแ้ทนคณะท างานฝ่ายต่างๆของคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาด
ไทย  

“เราท ารายงานข้ึนไปว่าเราท าอะไรบา้ง ทุกท่านไม่เฉพาะแต่คณะกรรมการฯ โดยให้
กรรมการเจ้าหน้าท่ีทราบด้วย และทางผู ้ช่วยเลขาธิการต่างๆ ทราบ ซ่ึงกลุ่มน้ีก็เป็นกลุ่มใน
คณะท างานชุดใหญ่อยู่แล้ว” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

“ช่วงเดือนมิถุนายน กนัยายน ธันวาคม 54 ซ่ึงก าหนดจดัประชุมกรรมการสภากาชาด
ไทย ทุก 3 เดือน เราก็รวบรวมเอกสารสรุปสถานการณ์ความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการบอร์ด 
อนัน้ีก็เป็นอนันึงท่ีเราท าอยู่” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

2.   การรายงานทางวาจา เก่ียวกบัสถานการณ์และผลการปฏิบติังานท่ีให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบอุทกภยั และเชิญเลขาธิการสภากาชาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการจดัการภยัพิบติั
ของสภากาชาดไทย และผูแ้ทนพระองคไ์ปมอบชุดธารน ้าใจฯแก่ผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นท่ีต่างๆ 

“จะมีการส่ือสารกบัประธานคณะกรรมการฯซ่ึงก็คือท่านเลขาธิการ เวลาไปท่ีไหน หรือ
ท าอะไร ก็จะเรียนท่านให้ทราบทุกระยะ แมแ้ต่น ้ าท่วมท่านก็ลงมาช่วย ก็จะไดรั้บการประสานจาก
รองผูอ้  านวยการ” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 
22 มีนาคม 2556)   

ทั้งน้ี การประสานงานจากคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์ จะเป็นลกัษณะการประสานงานโดยตรงกบัผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการของหน่วยงานท่ีเป็น
คณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกขภ์ายในคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย  

“ส่วนใหญ่เราประสานโดยตรงกับหน่วยงานในคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ อย่าง
ส านักงานยุวกาชาด ส านักงานอาสากาชาด ก็ประสานในการเข้ามาช่วยบริหารจัดการเร่ือง
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อาสาสมคัร อย่างวิทยาลยัพยาบาลก็เขา้มาช่วยเหมือนกนั” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

จะเห็นไดว้า่ สภากาชาดไทยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาด
ไทย โดยก าหนดบทบาทในการให้การช่วยเหลือภยัพิบติัขนาดใหญ่ท่ีมีความรุนแรงระดบั 4 เม่ือ
วนัท่ี 21 มกราคม 2554  ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมตน้ของการท างานคณะกรรมการฯชุดน้ี  และตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2554 เป็นตน้มาวกิฤตการณ์อุทกภยัก็ทวคีวามรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะเดือนตุลาคม – 
ธนัวาคม 2554 ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหส้ภากาชาดไทยยงัมองไม่เห็นถึงบทบาทในการใชง้านคณะท างาน
ดา้นการจดัการภยัพิบติัระดบันโยบายชุดน้ี  ซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือส่ือสารส าคญัของสภากาชาดไทย
ในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤตไดต้ามขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน และ
มีการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบมากข้ึน 

2.3  การส่ือสารตามแนวนอน   
เป็นการส่ือสารของบุคลากรภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังาน

บรรเทาทุกข์ฯ ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ความคิดเห็นระหว่างบุคลากรในแนวทาง
เดียวกนั  กลุ่มงานเดียวกนั หรือในระดบัเดียวกนั เพื่อการตดัสินใจให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยั  

ลกัษณะของการส่ือสารตามแนวนอน พบในการส่ือสารภายในองค์กรสภากาชาดไทย
ในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554  ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการประชุม
คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯหรือวอร์รูม ท่ีมีผูแ้ทนจากฝ่าย 
กลุ่มงาน และศูนยต่์างๆของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ผูแ้ทนจากส านกังานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 
ผูแ้ทนจากส านกัสารนิเทศและส่ือสารองค์กร และผูแ้ทนจากศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้ร่วม
ประชุมกนัเป็นประจ าทุกวนัในช่วงภาวะวิกฤตน ้ าท่วม โดยแต่ละหน่วยงานจะท าหน้าท่ีรายงาน
ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ภยัท่ีติดตามจากเหล่ากาชาดจงัหวดั กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เวบ็ไซต ์และส่ือต่างๆ  น าเสนอขอ้มูลการร้องขอความช่วยเหลือในจงัหวดัต่างๆท่ีผูป้ระสบภยัร้อง
ขอผ่านช่องทางการส่ือสารของสภากาชาดไทย ได้แก่ โทรศพัท์มือถือ โทรสาร Facebook และ 
Twitter   

การส่ือสารภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ 
เป็นการส่ือสารตามแนวนอนท่ีมีลกัษณะส่ือสารในระดบัเดียวกนั เน่ืองจากผูแ้ทนท่ีเขา้ร่วมประชุม
มีบทบาทหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ สามารถน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์เพื่อการตดัสินใจให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ซ่ึงการ
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ประชุมแต่ละคร้ัง กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆสามารถแลกเปล่ียนและรับทราบ
ขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน ทัว่ถึง ตรงกนั และช่วยลดเวลาในการส่ือสารตามสายงานของสภากาชาดไทย 

“ในคณะกรรมการฯ จะมีเจา้หนา้ท่ีจากทุกฝ่ายเขา้ไป โดยเฉพาะของฝ่ายบรรเทาทุกขจ์ะ
วางแผนการจดัการ ดูแลเร่ืองส่ิงของ ยานพาหนะ จะมีรองผูอ้  านวยการฯ เป็นผูก้  ากบัดูแลทั้งหมดวา่ 
ควรจะจดัการอยา่งไร อยา่งไปจงัหวดัน้ี ฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ มีขอ้มูลว่าตอ้งการเท่าไหร่ ก็จะส่งไปท่ี
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในวอร์รูม เช่น ฝ่ายพสัดุฯเพื่อจดัของ งานยานพาหนะเพื่อจดัรถ ซ่ึงรับรู้ขอ้มูลไป
พร้อมๆกนั” (ภาวิณี อยู่ประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

“ช่วงปี 54 ถือว่าเป็นการจดัการท่ีค่อนขา้งเร็วใช้ได ้เพราะว่าการส่ือสารดว้ยวอร์รูมน่ี
แหละ เพราะวา่ทุกคนนัง่ฟังพร้อมกนั” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

“การมีวอร์รูม ท าให้เราท างานในแนวทางอนัเดียว ไม่สะเปะสะปะ คือ ขอ้มูลหรือมติ
จากวอร์รูม ท าให้ทุกคนสามารถปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนัทั้งส านกังาน เน่ืองจากการอนุมติั
เร่ืองต่างๆจะผา่นวอร์รูมตลอด ทุกคนจะรู้ flow น้ี ถา้มีเร่ืองเขา้มาเราจะตอ้งเอาเขา้วอร์รูมก่อน หรือ 
มีอะไรขดัขอ้งในช่วงเวลานั้นก็จะขออนุมติัในวอร์รูม” (เกียรติศกัด์ิ  ยนัตะระประกรณ์, หวัหนา้งาน
ยานพาหนะ, ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 
2556) 

“ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมวอ์รูม ส านกัสารนิเทศฯ จะยอ่ยให้เป็นขอ้มูลท่ีใช้น าเสนอ
ใน Social Media และประกอบกบัการเขียนข่าวทุกคร้ัง และจะใชข้อ้มูลตรงน้ีเป็นตวัอา้งอิง ซ่ึงเป็น
การรับข้อมูลจากท่ีประชุมโดยตรง ไม่ต้องประสานขอข้อมูลตามสายงานของหน่วยงาน”        
(กรองทอง  เพช็รวงศ์, ผูอ้  านวยการส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
15 มีนาคม 2555) 

2.4  การส่ือสารแนวทแยง   
เป็นการส่ือสารท่ีไม่เป็นไปตามโครงสร้างการบงัคบับญัชาของบุคลากรภายในคณะ

กรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ในลกัษณะขา้มกลุ่มงาน ขา้มระดบั 
ขา้มฝ่าย ระหวา่งฝ่ายท่ีใหค้  าแนะน า กบัฝ่ายท่ีปฏิบติัตามค าแนะน า โดยไม่เป็นไปตามสายการบงัคบั
บญัชาของหน่วยงาน ซ่ึงการส่ือสารลกัษณะน้ีจะช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั   

ลกัษณะของการส่ือสารแนวทแยง พบในการส่ือสารภายในองค์กรสภากาชาดไทย
ในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554  ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนภายหลังการประชุม
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คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ หรือ วอร์รูม  เป็นลกัษณะการสั่ง
การนอกท่ีประชุม  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการสั่งการโดยเร่งด่วน โดยไม่ได้สั่งการตามสายการบงัคบั
บญัชาของหน่วยงาน อยา่งไรก็ตามขอ้มูลหรือมติต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการประชุมในลกัษณะการ
ส่ือสารแนวทแยง จ าเป็นตอ้งมีตวักลางในการประสานขอ้มูลหรือมตินั้นๆ ให้กลบัเขา้สู่การส่ือสาร
สั่งการตามสายการบงัคบับญัชาของหน่วยงานใหไ้ด ้   

“ระดบัท่ีเป็นแนวเฉียง ท าใหเ้กิดความยดืหยุน่ในบางคร้ัง ยืดหยุน่แบบวา่ตดัสินใจไดใ้น
กรณีเร่งด่วนรอไม่ได ้หรือ คนนั้นไม่อยู ่คนน้ีไม่อยู ่และมีคนท าหนา้ท่ีตดัสินใจแทนได ้ในขอบข่าย
ท่ีถูกเขียนว่ากรณีแบบน้ีอะไรจะเป็นล าดบัแรกท่ีควรท าหรือตดัออกไป” (กรองทอง เพ็ชรวงศ์, 
ผูอ้  านวยการส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2555) 

“บางทีนอกวอร์รูมก็ได้รับขอ้มูลการร้องขอโดยตรงจากทางผูใ้หญ่ มีขอ้มูลจากหลาย
ช่องทาง ทั้งขอ้มูลท่ีมาจากท่านเลขาธิการ ขอ้มูลท่ีมาจากท่านผูอ้  านวยการ ก็คือ ขอ้มูลฝ่ังผูบ้ริหาร
ทั้งหมดท่ีเขา้มาหาเราโดยตรง” (แน่งนอ้ย จุไธสง, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 

“การส่ือสารขา้มสายบงัคบับญัชา ขา้มหน่วย ขา้มฝ่าย ตามหลกัมนัจะมีความยืดหยุน่ แต่
การใชก้ารส่ือสารแบบน้ีในน ้ าท่วมปี 54 มนัมีทั้งขอ้ดีและขอ้ดอ้ย  อยา่งขอ้ดอ้ย คือ ลกัษณะงานท่ี
มนัเยอะ ก็มีโอกาสเกิดความผดิพลาดไดง่้ายจากการประสานงานกนัเองในแบบขา้มหน่วย ขา้มฝ่าย  
แต่ขอ้ดี คือ มนัเร็ว แต่ถา้มนัพลาดแลว้ตอ้งมานัง่แกปั้ญหากนัใหม่ก็ไม่ดี” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่าย
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556)             

4.2.1.2  การส่ือสารภายนอกองคก์ร   
จากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างภายนอกองค์กรของสภากาชาดไทย ได้แก่ เครือข่าย

สภากาชาดไทย ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร ท่ีร่วมปฏิบติังานให้ความ
ช่วยเหลือและสนบัสนุนสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัในวิกฤตการณ์อุทกภยั ปี 
พ.ศ. 2554  ดงันั้น การส่ือสารภายนอกองค์กรจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมความร่วมมือกนัระหวา่ง
สภากาชาดไทย และเครือข่ายสภากาชาดไทย ในการด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งเร่งด่วน 
เพื่อใหภ้าวะวกิฤตบรรเทาลงหรือหมดส้ินไปโดยเร็ว  

กลุ่มเป้าหมายหลกัของการส่ือสารภายนอกองค์กร คือ เครือข่ายสภากาชาดไทย ดา้น
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการขนส่ง และด้านอาสาสมัคร  ดังนั้ น การส่ือสารจึงมุ่งเน้นท่ีจะให้
กลุ่มเป้าหมายเขา้มาร่วมมือในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยักบัสภากาชาดไทย โดยสภากาชาด
ไทย ใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารในกลุ่มเครือข่ายสภากาชาดไทยเป็นอยา่งมากในช่วงภาวะวิกฤต 
เน่ืองจากในภาวะดงักล่าวหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสภากาชาดไทย จ าเป็นตอ้งระดมความร่วมมือดา้น

DPU



168 
 

บุคลากรและทรัพยากรต่างๆจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัได้อย่าง
รวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระสบภยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความร่วมมือจากหน่วยงานใน
พื้นท่ี หน่วยงานภาคเอกชน และอาสาสมคัรท่ีเข้ามาร่วมปฏิบติังานกับสภากาชาดไทยในช่วง
วกิฤตการณ์น ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554 

“จากงานวิจยัและการจดัประชุมอภิปรายต่างๆ ซ่ึงได้สอบถามผูป้ระสบภยัว่าเหตุภยั
ใหญ่ๆ ไดรั้บความช่วยเหลือจากใครบา้งมากท่ีสุด ค าตอบไม่ใช่รัฐ ท่ีมากท่ีสุด คือ คนในชุมชนเอง 
คนใกลต้วั รองลงมาก็ภาคเอกชน การช่วยเหลือจากรัฐในภยัใหญ่ๆมนัไม่พอ ไม่ทนั ไม่มีท่ีไหนท่ีรัฐ
จะเตรียมพร้อมส าหรับภยัใหญ่ได้ทนั ตอ้งอาศยักลไกท่ีรัฐพร้อมในระดบัหน่ึง และมีช่องทางท่ี
สามารถระดมทุกฝ่ายมาช่วยกนัคนละไมค้นละมือ มีการบูรณาการการจดัการ คือ ท าอยา่งไรให้ทุก
หน่วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มีขอ้มูลการช่วยเหลือท่ีตรงกนั เช่น หมู่บา้นน้ีมีความตอ้งการเท่าไหร่ 
ใครช่วยเหลือไปแลว้บา้ง มีการ mapping ปักธงกนัวา่ท่ีน่ีมีผูป้ระสบภยัเท่าน้ี ให้อะไรไปแลว้ ไม่ใช่
ว่ามีทีวีไปท าข่าวก็แห่กนัไปช่วยกนัแต่หมู่บ้านน้ี” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านักงาน
บรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

การส่ือสารภายนอกองคก์รของสภากาชาดไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 
ปี พ.ศ. 2554  สภากาชาดไทย ไดรั้บความร่วมมืออยา่งมากจากเครือข่ายสภากาชาดไทยท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัดา้นต่างๆกบัสภากาชาดไทย ดงัน้ี 

1.  เครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสาร   
ช่วงวิกฤตอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  สภากาชาดไทยมีลกัษณะการส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยักบัองค์กรภายนอกสภากาชาดไทยจ านวนมาก  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่ือสารเพื่อใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบและ
ความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์น ้ าท่วม ซ่ึงสภากาชาดไทยจะให้ความส าคัญในการ
ช่วยเหลือพื้นท่ีดงักล่าวอยา่งเร่งด่วนเป็นล าดบัแรกๆ  จากการส ารวจเอกสารการให้ความช่วยเหลือ  
ผูป้ระสบอุทกภยัพบว่า จงัหวดัท่ีสภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือเป็นมูลค่าสูงสุด 5 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครสวรรค ์และพระนครศรีอยุธยา โดยสภากาชาดไทย
จะประสานงานอย่างใกลชิ้ดกบัเครือข่ายสภากาชาดไทยด้านขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญั ได้แก่ เหล่า
กาชาดจงัหวดันนทบุรี เหล่ากาชาดจงัหวดัปทุมธานี เหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค์ และเหล่า
กาชาดจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ส าหรับกรุงเทพมหานคร ไม่มีเหล่ากาชาดจงัหวดั และรับผิดชอบ
โดยสภากาชาดไทย ส่วนกลาง   

นอกจากเหล่ากาชาดจงัหวดั ซ่ึงถือเป็นเครือข่ายสภากาชาดไทยในพื้นท่ีประสบภยัแลว้  
พบว่า สภากาชาดไทยไดป้ระสานงานด้านขอ้มูลข่าวสารกบัหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง และ
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ส่วนภูมิภาค ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีหลกัในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารภยัพิบติั  อาทิ กรมป้องกนัและบรรเทา  
สาธารณภยั ศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร ส านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล   

“เม่ือเกิดภยัพิบติั ช่องทางท่ีขอ้มูลเบ้ืองตน้จะเขา้มาสู่เราด่านหน้าจริงๆของสภากาชาด
ไทย คือ เหล่ากาชาดจงัหวดัท่ีเป็นเจา้ของพื้นท่ีตรงนั้น เขาจะออกปฏิบติัการเบ้ืองตน้ แต่ถา้คิดว่า
เกินก าลังก็จะขอการสนับสนุนจากสถานีกาชาดต่างๆ และถ้าเกินก าลังก็มาถึงในส่วนกลาง 
ส่วนกลางก็จะรับฟังรายงานจากเหล่ากาชาดจงัหวดัว่าเกิดภยัท่ีไหน อย่างไร และตอ้งการความ
ช่วยเหลืออะไรบ้าง ขณะเดียวกันเราก็จะมีช่องทางส่ือสารกับศูนย์เตือนภยัพิบติัแห่งชาติ กรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และกรมอุตุนิยมวทิยา ซ่ึงส่ือสารถึงกนัตลอดวา่ขณะน้ีเกิดภยัท่ีไหน  
มีความช่วยเหลือเขา้ไปแล้วอย่างไรบา้ง ซ่ึงพอประเมินไดว้่าพื้นท่ียงัขาดอะไรอยู่ แต่ถ้าไม่ไดรั้บ
รายงานจากเหล่ากาชาดจงัหวดั ก็จะสอบถามกลบัไปวา่ไดอ้อกส ารวจแลว้หรือยงั มีความพร้อมท่ีจะ
รับมือหรือพึงพาตนเองไดแ้ค่ไหน ถา้ไดรั้บการยืนยนัว่ามีภยั แต่เหล่ากาชาดจงัหวดับอกว่ายงัไม่
มาก ซ่ึงดูขอ้มูลขดักนั เราก็จะมีการตรวจสอบโดยการติดต่อโดยตรงกบัทาง อบต. และน าขอ้มูลมา
เปรียบเทียบกนั” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

“ขอ้มูลเบ้ืองตน้ได้รับการสนับสนุนจากปภ.ทุกวนั การประสานขอ้มูลแต่ละพื้นท่ีจะ
ประสานกบัปภ.ของแต่ละจงัหวดั และในส่วนส านกัปลดักระทรวงของมหาดไทย ท่ีมีบทบาทหลกั
ดา้นการช่วยเหลือ ซ่ึงไดรั้บการประสานขอ้มูล นัน่ก็คือ ผูว้่าฯของจงัหวดัต่างๆ” (พิชิต ศิริวรรณ, 
รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

จะเห็นไดว้่า เครือข่ายสภากาชาดไทยด้านขอ้มูลข่าวสารในช่วงวิกฤตน ้ าท่วมปี พ.ศ. 
2554 มีการส่ือสารกบัสภากาชาดไทย ในลกัษณะการประสานงานและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการ
ร้องขอความช่วยเหลือ และการรายงานความช่วยเหลือด้านต่างๆของผูป้ระสบอุทกภยั โดยมี
เครือข่ายสภากาชาดไทยดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.1  เหล่ากาชาดจงัหวดั   
เป็นการส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทยกับเหล่ากาชาดจงัหวดั 4 จังหวดัท่ีประสบ

อุทกภยั ซ่ึงสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือเป็นมูลค่าสูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี 
ปทุมธานี นครสวรรค ์พระนครศรีอยธุยา ยกเวน้กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีให้การช่วยเหลือ
สูงสุด แต่ไม่มีเหล่ากาชาดจงัหวดั โดยมีการติดต่อส่ือสารกนัเพื่อประสานงานขอ้มูลข่าวสารการร้อง
ขอและการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  

DPU



170 
 

ผลการศึกษาพบว่า สภากาชาดไทย มอบหมายให้ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดย ฝ่าย
บรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั รับผิดชอบพื้นท่ี 5 จงัหวดัท่ีประสบอุทกภยั และก าหนดให้มีเจา้หน้าท่ี
รับผิดชอบหลกัในการประสานงานขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ การร้องขอความช่วย และการให้
ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในแต่ละจงัหวดั ซ่ึงจะท างานใกลชิ้ดกบัเหล่ากาชาดจงัหวดัท่ีรับผดิชอบ  

ช่วงวกิฤตน ้าท่วมปี พ.ศ. 2554  จงัหวดัท่ีประสบอุทกภยัทั้ง 5 จงัหวดั เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ความเสียหาย และผลกระทบจากน ้าท่วมอยา่งรุนแรง เกินศกัยภาพในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของ
หน่วยงานในพื้นท่ี  ดังนั้น เหล่ากาชาดจงัหวดั จึงมีความจ าเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือใน
รูปแบบต่างๆมาท่ีสภากาชาดไทย ส่วนกลาง เพื่อจดัส่งความช่วยเหลือให้กบัผูป้ระสบภยัจ านวน
มาก  ทั้งน้ี การส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจงัหวดั เพื่อการร้องขอและให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในแต่ละจงัหวดั มีความแตกต่างกนัตามสถานการณ์ความรุนแรงของภยั 
และศกัยภาพของเหล่ากาชาดจงัหวดัแต่ละจงัหวดั  ดงัตารางท่ี 4.2  ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.2  เปรียบเทียบสถานการณ์และการส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาด 
จงัหวดัแต่ละจงัหวดั 
 

เหล่ากาชาดจังหวดั ความรุนแรงของสถานการณ์  การส่ือสารเพือ่ร้องขอและ 
ให้ความช่วยเหลอื 
ผู้ประสบอุทกภัย 

จังหวดันนทบุรี  
(เป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทย
ใหค้วามช่วยเหลือมากท่ีสุด 
เป็นอนัดบัท่ี 2) 

1. เขา้สู่ช่วงวกิฤตเดือนตุลามคม –  
    พฤศจิกายน 2554 
2. น ้าท่วมเกือบทั้ง 6 อ าเภอ ยกเวน้เขต   
    เทศบาลฝ่ังปากเกร็ด และอ าเภอเมือง 
3. ส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัไม่โดน 
    น ้ าท่วม สามารถออกปฏิบติังานให ้   
    ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในพ้ืนท่ี 
    ได ้

1. รับทราบขอ้มูลในพ้ืนท่ีจาก 
    ก่ิงกาชาดอ าเภอ อ าเภอ ชุมชน  
    และประชาชนท่ีประสบอทุกภยั 
2. นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั 
   โทรศัพท์มอืถือ ประสานขอ 
   ความช่วยเหลือโดยตรงมาท่ี   
   ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทา 
   ทุกขฯ์ และส่งหนงัสือขอรับการ 
   สนบัสนุนตาม หลงัทางโทรสาร 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

เหล่ากาชาดจังหวดั ความรุนแรงของสถานการณ์  การส่ือสารเพือ่ร้องขอและ 
ให้ความช่วยเหลอื 
ผู้ประสบอุทกภัย 

จังหวดัปทุมธานี 
(เป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทย
ใหค้วามช่วยเหลือมากท่ีสุด 
เป็นอนัดบัท่ี 3) 

1. เขา้สู่ช่วงวกิฤตเดือนสิงหาคม 2554  
2. ประมาณ 90% ของพ้ืนท่ีถูกน ้ าท่วม  
    มีลกัษณะประชาชนอพยพออกนอก 
    พ้ืนท่ี 
3. เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเร็วมากและ 
    เกินกวา่ท่ีคาดคิดไว ้
4. เป็นช่วงรอยต่อของการปฏิบติังาน 
    เน่ืองจากมีค าสัง่โยกยา้ยผูว้า่ราชการ 
   จงัหวดัปทุมธานี 
5. ส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดั 
   โดนน ้ าท่วม สามารถออกปฏิบติังาน  
   ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัใน 
   พ้ืนท่ีได ้หลงัมีค าสัง่แต่งตั้งผูว้า่ 
   ราชการจงัหวดัและเหล่ากาชาด 
   จงัหวดัเขา้มาปฏิบติังาน 

1. รับทราบขอ้มูลในพ้ืนท่ีจาก 
    ป้องกนัจงัหวดั (ปภ.)  องคก์าร   
   บริหารส่วนต าบล นายอ าเภอ    
   ประชาสมัพนัธ์จงัหวดั และส่ือ 
   ต่างๆ  
2. นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั 
    โทรศัพท์มอืถือ ประสานขอ 
    ความช่วยเหลือมาท่ีฝ่ายบรรเทา 
    ทุกข ์ ผูป้ระสบภยั ส านกังาน 
    บรรเทาทุกขฯ์ และส่งหนงัสือ 
   ขอรับการสนบัสนุนตามหลงัทาง 
   โทรสาร  
3. มีความยากล าบากในการ   
   ประสานงานขอ้มูล และเร่ือง 
   การเมืองทอ้งถ่ิน 

จังหวดันครสวรรค์ 
(เป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทย
ใหค้วามช่วยเหลือมากท่ีสุด 
เป็นอนัดบัท่ี 4) 

1. เขา้สู่ช่วงวกิฤตเดือนพฤศจิกายน2554 
2. น ้าท่วม 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.ชุมแสง    
   อ.ท่าตะโก อ.เมือง และอ.เกา้เล้ียว  
  โดยเฉพาะอ.ชุมแสง ไดรั้บผลกระทบ 
   รุนแรงท่ีสุด และอ.เมือง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี 
   เศรษฐกิจ และท่ีท าการส่วนราชการ  
3. หน่วยงานต่างๆใหค้วามส าคญักบั    
   การป้องกนัและสนบัสนุนความ   
   ช่วยเหลือจงัหวดันครสวรรค ์ 
   เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีรับน ้ าก่อนท่ีน ้ า 
   จะลงไปท่ีจงัหวดัอ่ืน  
4. ส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัไม่โดน 
   น ้ าท่วม สามารถปฏิบติังานใหค้วาม 
   ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในพ้ืนท่ีได ้

1. รับทราบขอ้มูลในพ้ืนท่ีจาก 
   ป้องกนัจงัหวดั (ปภ.)  อ าเภอ    
   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และ 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
2. นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั 
   โทรศัพท์มอืถือ ประสานขอ 
   ความช่วยเหลือโดยตรงมาท่ี 
   ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทา 
   ทุกขฯ์ และส่งหนงัสือขอรับการ 
   สนบัสนุนตาม หลงัทางโทรสาร 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

เหล่ากาชาดจังหวดั ความรุนแรงของสถานการณ์  การส่ือสารเพือ่ร้องขอและ 
ให้ความช่วยเหลอื 
ผู้ประสบอุทกภัย 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(เป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทย
ใหค้วามช่วยเหลือมากท่ีสุด 
เป็นอนัดบัท่ี 5) 

1. เขา้สู่ช่วงวกิฤตเดือนกนัยายน –  
    ตุลาคม 2554   
2. น ้าท่วมครบทั้ง 16 อ าเภอของจงัหวดั 
3. เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน  
    มีลกัษณะท่วมทัว่ถึงกนัหมด และ 
   หนกัเหมือนกนัหมด   
4. ส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัโดน 
   น ้ าท่วม ไม่สามารถออกปฏิบติังานให ้ 
   ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัได ้ 
5. การใหค้วามช่วยเหลือมีลกัษณะเดียว  
    คือ การประสานงานทาง 
   โทรศัพท์มอืถือ เพ่ือขอความช่วยเหลือ 
   จากหน่วยงานภายนอกเขา้ไปใหค้วาม 
   ช่วยเหลือในพ้ืนท่ีประสบภยั 

1. รับทราบขอ้มูลในพ้ืนท่ีจาก 
    ป้องกนัจงัหวดั (ปภ.) และอ าเภอ  
2. นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั 
   โทรศัพท์มอืถือ ประสานขอ 
   ความช่วยเหลือโดยตรงมาท่ี 
   ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทา 
   ทุกขฯ์ และส่งหนงัสือขอรับการ 
   สนบัสนุนตาม หลงัทางโทรสาร 

กรุงเทพมหานคร 
(เป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทย
ใหค้วามช่วยเหลือมากท่ีสุด 
เป็นอนัดบัท่ี 1 แต่ไม่มีเหล่า
กาชาดจงัหวดั) 

1. เขา้สู่ช่วงวกิฤตเดือนตุลาคม –  
   ธนัวาคม 2554  
2. ประมาณ 30% ของพ้ืนท่ีถูกน ้ าท่วม 
3. เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดวา่จะเกิดข้ึน 
4. หน่วยงานในพ้ืนท่ี อาทิ ส านกังาน 
   เขตต่างๆ ไม่พร้อมท่ีจะรับมือกบั 
   เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

1. รับทราบขอ้มูลในพ้ืนท่ีจาก 
   ผูน้ าชุมชน ประธานหมู่บา้น และ 
   ส านกังานเขต  
2. มีความยากล าบากในการ  
   ประสานงานขอ้มูลในเร่ืองพ้ืนท่ี  
   ความรวดเร็วในการช่วยเหลือ  
   จ านวนผูป้ระสบภยัท่ีมีจ านวน 
   มาก และเร่ืองการเมืองทอ้งถ่ิน  
3. ฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ ส านกังาน 
   บรรเทาทุกขฯ์ โทรศัพท์มอืถือ  
   ประสานการใหค้วามช่วยเหลือ  
   ผา่นผูน้ าชุมชน 

 
ทีม่า:  นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี นครสวรรค ์พระนครศรีอยธุยา และ 
ฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, กุมภาพนัธ์-มีนาคม 2556) 

DPU



173 
 

จากตารางท่ี 4.2  เม่ือเปรียบเทียบสถานการณ์และลกัษณะการส่ือสารเพื่อการร้องขอและให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัทั้ง 5 จงัหวดั สรุปไดว้า่ในช่วงเกิดวิกฤตน ้ าท่วม ทั้ง 5 จงัหวดัใชช่้องทาง
การส่ือสารผ่านเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ เพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย และ
ประสานการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั สะทอ้นให้เห็นว่า เครือข่ายการส่ือสารท่ีเป็นระบบ
อยา่งโทรศพัทมื์อถือ เป็นช่องทางการส่ือสารหลกัท่ีเขา้ถึงการส่ือสารในช่วงเกิดภาวะวิกฤตไดม้าก
ท่ีสุด และดว้ยสภากาชาดไทยเป็นองคก์รท่ีใชร้ะบบราชการ จึงมีลกัษะการส่งหนงัสือตามหลงัทาง
โทรสาร เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการร้องขอความช่วยเหลือ   

ในการประสานงานขอ้มูลในพื้นท่ีต่างจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร ยงัมีความแตกต่าง
กนัในเร่ืองแหล่งขอ้มูล ซ่ึงในพื้นท่ีต่างจงัหวดัจะให้ความส าคญักบัขอ้มูลจากหน่วยงานในพื้นท่ี
ประสบภยั เช่น เหล่ากาชาดจงัหวดั ก่ิงกาชาดอ าเภอ ป้องกนัจงัหวดั องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนายอ าเภอ และประชาสัมพนัธ์จงัหวดั แต่ในกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะ
ให้ความส าคญักับข้อมูลจาก ผูน้ าชุมชน มากกว่า สะทอ้นได้ว่าบทบาทด้านขอ้มูลข่าวสารจาก
หน่วยงานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการดา้นขอ้มูลข่าวสารใน
การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตได ้  

จากการท่ีกรุงเทพมหานครไม่มีเหล่ากาชาดจงัหวดัคอยกลัน่กรองและตรวจสอบขอ้มูล
ในพื้นท่ีประสบภยั ท าให้สภากาชาดไทยตอ้งปรับบทบาทในการประสานงานกบัชุมชนเอง ท าให้
เกิดความยุ่งยากในการหาขอ้มูลในพื้นท่ี นอกจากน้ีพบว่า ทุกจงัหวดัมีการจดัตั้งศูนยอ์  านวยการ
จงัหวดั เป็นศูนยบ์ญัชาการท่ีศาลากลางจงัหวดั โดยมีส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดั (ป้องกนัจงัหวดัหรือ ปภ.) เป็นหน่วยงานหลกัในการรายงานขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์
ให้กบัศูนยอ์  านวยการฯท่ีมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูอ้  านวยการศูนยอ์  านวยการฯ รวมทั้งภรรยาผูว้่า
ราชการจงัหวดั ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจงัหวดัทราบขอ้มูลต่างๆในพื้นท่ีประสบภยั  

จังหวดันนทบุรี 
“เรามีหน่วยเฉพาะกิจของก่ิงกาชาด  มีก่ิงกาชาดทุกอ าเภอ ยกเวน้อ าเภอเมือง ช่วงน ้ า

ท่วม เราตั้งกองบญัชาการไวท่ี้อ าเภอ ขอ้มูลต่างๆจะแจง้เขา้มาหาเราตลอด ก็แจง้เราวา่เป็นพื้นท่ีไหน 
มีคนอยูเ่ท่าไหร่ และการเขา้จุดท่ีร้องขอมาจะมีปลดัอ าเภอน าเราเขา้ไป หรือบางทีชาวบา้นโทรมา
เองว่าเขาอยู่ตรงน้ี มี 30 ครัวเรือน มี 100 คน ตรงน้ีเป็นศูนยอ์พยพท่ีเขามารวมกนัท่ีศาลาวดั หรือ
บางทีตามหมู่บา้นก็โทรมาวา่ออกไม่ได ้เขาอยู่ชั้นบนมีกนัประมาณ 50 หลงัคาเรือน บางทีก็มีโทร
มาท่ีเหล่ากาชาดโดยตรงวา่น ้าท่วมก่ีหลงั ก่ีชุมชน เช่น มีคนอยู ่500 คน ขาดอาหาร ขาดน ้ า ขาดของ
ใช้ส่วนตวั” (องัคณา พุฒิวิญํู, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันนทบุรี, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 21 
มีนาคม 2556) 
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ภาพที ่ 4.18  หนงัสือจากเหล่ากาชาดจงัหวดันนทบุรี เพื่อขอรับการสนบัสนุนเคร่ืองอุปโภคบริโภค
จากสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  
 

ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
 

“ของท่ีใช้ในการออกเยี่ยมชาวบา้นมนัไม่พอ ก็โทรไปหาท่านผูอ้  านวยการส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์ เพื่อขอความช่วยเหลือ ช่วงนั้นถามวา่ท าหนงัสือทนัมัย๊ มนัไม่ทนัหรอก เพราะวา่มนั
ด่วนกนัหมด คือโทรไปหาท่านก่อน และก็แฟ็กซ์ตามไป  ซ่ึงโทรขอของวนัน้ี พรุ่งน้ีก็ส่งมาแลว้” 
(องัคณา พุฒิวญิํู, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันนทบุรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556)    

“ถา้ชดัเจนตอ้งใชก้ารโทรใหท้ราบวา่เราขอตรงน้ี ถา้อนุมติัก็ท  าหนงัสือแฟ็กซ์เขา้ไปวนั
ต่อวนั ถา้รอท าหนงัสือมนัไม่ทนัการ ในการขอขอจะขอเยอะมาก พอของใกลห้มด เราจะขอเลย 
บางทีส่งมาให้ 2 คนัรถ พอเราแพ็คใกลห้มด ก็จะขอล่วงหน้า ซ่ึงของมาวนัน้ี พรุ่งน้ีแจกหมดแน่    
จะไม่ใหข้าดช่วง ส่วนแผนการแจกล่วงหนา้วา่จะไปแจกท่ีไหน  ตอนนั้น มนัไม่ไดห้รอก เพราะมนั
ท่วมทั้งเมือง แต่เรามีพื้นท่ีแจกในวนัรุ่งข้ึนอยูแ่ลว้ แค่บางคร้ังอาจจะไม่ไดไ้ปตามแผนท่ีเราวางไว ้
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บางท่ีด่วนมากแบบไม่มีจะกินจริงๆ ก็ต้องรีบเข้าไป บางคนก็มาขอถึงท่ีเลย มาพาเราเข้าไป” 
(องัคณา พุฒิวญิํู, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันนทบุรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

“การให้ความช่วยเหลือของจงัหวดันนทบุรี ทางสภากาชาดไทยส่วนกลาง มีโทรเขา้มา
วา่จะเขา้พื้นท่ีตรงน้ี บางทีเราบอกว่าจุดน้ีเราเขา้ไปแลว้ หรือบางทีโทรมาวา่จุดน้ีเขา้ไปหรือยงั เรา
บอกยงั ก็ให้เขา้ไปไดเ้ลย ถา้เราไปช่วยเขาไม่ได ้เราจะประสานให้กาชาดเขา้ไปเลย  เพราะว่ามนั
ตอ้งช่วยกนัหมด ถา้ต่างคนต่างไปก็ใชก้ารประสานงานกนั  มีการตรวจสอบขอ้มูลกนั มนัจะไดไ้ม่
ซ ้ า จะไดไ้ปช่วยจุดอ่ืน เราก็พยายามกระจายให้หลายหน่วยงานเขา้ไป  ซ่ึงท่ีนนทบุรีจะมีศูนยอ์พยพ
หลายจุด ซ่ึงในภาวะวิกฤตจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ หรือการระดมทรัพยากรต่างๆในการท่ีจะ
ช่วยกนั ตอ้งร่วมมือกนัทุกฝ่าย ท าคนเดียวไม่ได้เด็ดขาด” (องัคณา พุฒิวิญํู, นายกเหล่ากาชาด
จงัหวดันนทบุรี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

“นนทบุรี คุณนายเล่นเอง นอกจากบางส่วนท่ีติดๆกรุงเทพฯ เราก็ไป และเราแจง้วา่จะ
ไปส่วนน้ี” (กฤวสิรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

จังหวดัปทุมธานี 
“ช่วงวกิฤตของจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นช่วงน ้ าท่วมหนกัมาก มีค าสั่งยา้ยผูว้า่ฯ เป็นช่วง

รอยต่อท่ีเขา้มาสานงานต่อ ซ่ึงช่วงหลงัไดเ้ขา้ไปแอ็คชัน่ตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม ตอนนั้นก็ท าอะไร
ไม่ไดเ้ลย เพราะน ้ายงัท่วมอยู ่ยงัระบายไม่หมด  ส านกังานเหล่ากาชาดใชก้ารไม่ได ้การท างานของ
เหล่ากาชาดจงัหวดัช่วงแรกท าอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะช่วงนั้นเขา้ไปส านกังานไม่ได ้เขา้ไปปฏิบติังาน
ไม่ได”้ (เสาวลกัษณ์ สิงห์โตกุล, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัปทุมธานี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 
มีนาคม 2556)   

“ช่วงแรกผูว้า่ฯปทุมธานีโยกยา้ย ไม่มีเหล่ากาชาด ไม่มีคนประสาน ซ่ึงไดป้ระสานไป
ทางเหล่ากาชาดแลว้ แต่บอกวา่ไม่สามารถด าเนินการได ้เพราะวา่นายกเหล่ากาชาดยงัไม่มา ผูว้า่ฯยงั
ไม่มา ไม่มีคนสั่งการ ซ่ึงกาชาดก็ลงช่วยเหลือเองสักระยะนึง จนเหล่ากาชาดเร่ิมมีตวัมีตน เขาก็จะ
บอกว่าจะดูแลจดัการเอง ก็มีการร้องขอเขา้มา” (แน่งน้อย จุไธสง, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 

“ท่านผูว้่าฯมีการตั้งศูนยอ์  านวยการท่ีศาลากลางจงัหวดั โดยมีผูว้่าฯ เป็นผูอ้  านวยการ
ศูนยฯ์ แต่เปล่ียนรูปแบบการท างาน คือ กินอยู่นอนท่ีนัน่ ทุกอย่างเป็นศูนยร์วมอยู่ท่ีนั้นทั้งหมด” 
(เสาวลกัษณ์ สิงห์โตกุล, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัปทุมธานี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 
2556)   
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“ส่วนใหญ่จะไดข้อ้มูลจาก ปภ. เน่ืองจากเขารู้พื้นท่ีน ้ าท่วม และมีการกระจายถามทุก
อ าเภอว่า ท่ีไหนหนกั จะให้ช่วยอะไร เพื่อจะไดจ้ดัสรรของไปถูก  บางทีก็รู้จาก อบต. นายอ าเภอ
ทั้งหลาย เพราะเขาเป็นเจา้ของพื้นท่ี ซ่ึงเราเขา้ไปไม่ถึงก็จะสอบถามอ าเภอทั้งหมดวา่ล าบากอยา่งไร 
จะให้เขา้ไปช่วยเคสไหน เพราะเวลาท่ีเขา้ไปช่วยจะให้เจา้หนา้ท่ีเหล่ากาชาดถามเจา้ของพื้นท่ีก่อน
วา่พอจะไปใหค้วามช่วยเหลือจุดไหนไดบ้า้ง นอกจากน้ี ยงัไดข้่าวจากประชาสัมพนัธ์จงัหวดั ท่ีช่วย
เจาะขอ้มูลให้เรา หรือข่าวจากส่ือต่างๆก็มีน ามาประเมินบา้ง  แต่บางทีดูจากภาพท่ีส่ือน าเสนอ
ออกมา ก็ยงัไม่ใช่ขอ้มูลท่ีแทจ้ริง อยา่งข่าวชาวบา้นเดือดร้อน พอสอบถามไป เขาก็มีของไปป้อนให้
อยูแ่ลว้เป็นประจ า คือ บางทีชาวบา้นไปบอกกบันกัข่าววา่เขายงัไม่ไดรั้บของ” (เสาวลกัษณ์ สิงห์โต
กุล, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัปทุมธานี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2556)   

“ขอ้มูลการอพยพส่วนใหญ่จะไดจ้ากอ าเภอ เช่น ต าบลน้ีน ้ าจะท่วมแลว้ หรือหมู่บา้นท่ี
น ้ าท่วมแบบคาดไม่ถึง มีเรือไปรับ มีรถทหารไปรับ บางคนไปอยูท่ี่อ่ืนก็ไปอยู ่แต่ถา้ไม่มีท่ีอยูส่่วน
ใหญ่ก็ไปอยู่ท่ีวดัเป็นหลัก หรือแม้แต่ธรรมศาสตร์ท่ีตอนแรกเป็นหน่วยรับชาวบ้านให้ไปอยู่” 
(เสาวลกัษณ์ สิงห์โตกุล, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัปทุมธานี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 
2556)   

“ส่วนใหญ่จะประสานด้วยวาจาและหนงัสือค่อยตามหลงั (เสาวลกัษณ์ สิงห์โตกุล, 
นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัปทุมธานี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2556)   

จังหวดันครสวรรค์ 
“ปี 54 จ.นครสวรรค์วิกฤตมาก คือ น ้ าท่วมเขา้ท่วมตวัจงัหวดั ในพื้นท่ีเศรษฐกิจ ส่วน

ราชการ คือ ตวัเข่ือนมนัแตกไหลเขา้มาในช่วงนั้น  ระดบัน ้าตวัเมืองสูงประมาณตึกชั้นคร่ึง ถือวา่สูง
มาก” (อมรรัตน์ มีแดง, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 
2556)   

“วิกฤตมากคือ อ าเภอชุมแสง ตอนนั้นเป็นหนองเลย มองไม่เห็นหลงัคาบา้น ทุกต าบล 
ทุกหมู่บา้น ท่วมมิด ท่วมประมาณ 4 เดือน อยา่งพื้นท่ีอ่ืนน ้าลดแลว้ แต่น ้ าจะยอ้นไปท่ีอ าเภอชุมแสง 
อย่างตวัจงัหวดัท่ีน ้ าเขา้ในเขตอ าเภอเมือง ท่านผูว้่าฯก็สั่งการหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย ว่าจะ
บริหารจดัการอยา่งไรใหน้ ้าออก ไม่เช่นนั้นจะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจ” (อมรรัตน์ มีแดง, นายก
เหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

“ทุกคนจะลุน้อยูท่ี่นครสวรรคแ์ทบทุกจงัหวดั เหมือนจงัหวดันครสวรรครั์บน ้ าเต็มท่ีอยู่
จงัหวดัเดียว ก่อนท่ีจะลงไปท่ีชยันาท สิงห์บุรี ทุกคนก็จะเตม็ท่ีกบัตรงน้ีก่อน ทุกคนเป็นห่วงจงัหวดั
นครสวรรค ์ ทุกคนจะทราบวา่นครสวรรค ์ถา้เข่ือนแตกจะเกิดอะไรข้ึน จะเสียหายเยอะ” (อมรรัตน์ 
มีแดง, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   
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“น ้ าปี 54 ไหลมามากและบรรจบกนัอยูต่รงน้ี ทางจงัหวดันครสวรรค ์ก็ไดท้  าสันเข่ือน
เพื่อป้องกนัน ้าท่ีจะเขา้ในตวัเมือง ท าเป็นสันให้เป็นลู่ไปตามสายน ้ าของแม่น ้ าเจา้พระยา  จริงๆแลว้
จงัหวดัท าสันเข่ือนก่อนประมาณ 3 เดือนแลว้ เราศึกษาพื้นท่ีน ้ าท่วมเม่ือปี 38 ก็สูงเหมือนกนั แต่ปี 
54 สูงข้ึนไปอีก 1เมตร เท่ากบัว่าความรุนแรงของปี 54 จะมากกว่าปี 38” (อมรรัตน์ มีแดง, นายก
เหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

“เหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค ์จะรับขอ้มูลโดยตรงกบั ปภ. และอ าเภอ บางคร้ังอบต.
จะเป็นคนประสานมา หรือ อบจ.ประสานมาในการล าเลียงผูอ้พยพ และท่านผูว้า่ฯ ก็ให้เหล่ากาชาด
ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์” (อมรรัตน์ มีแดง, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค์, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  4.19  หนังสือจากเหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค์ เพื่อขอรับการสนบัสนุนเคร่ืองอุปโภค
บริโภคจากสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  
 
ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
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“จงัหวดันครสวรรค์ใช้ flow ปกติในการร้องขอ คือ จะเป็นร้องขอผ่านมาทางเหล่า
กาชาด จะไม่มีร้องขอเขา้มาจากชาวบา้น แต่จะมีแค่ อบต.ร้องขอเขา้มา และเราก็ส่งกลบัเหล่ากาชาด
หมด” (กฤวิสรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

“ช่วงท่ีจงัหวดันครสวรรค์วิกฤตมากจะประสานร้องของมายงัสภากากาชาดไทย ทาง
โทรศพัท์มากกว่า ใชมื้อถือประสานโดยตรง ไปท่ีสภากาชาดไทย คือ ท่านผูอ้  านวยการส านกังาน
บรรเทาทุกข์ จะถามว่าให้ช่วยอะไรมัย๊ จะสู้ไหวมัย๊ โทรขอไปรุ่งข้ึนก็ไดข้อง” (อมรรัตน์ มีแดง, 
นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

“จงัหวดันครสวรรค์เป็นหน้ีสภากาชาดไทยมากๆ ท่านแผน สมเด็จพระเทพฯ และผอ.
ทุกหน่วยประสานเขา้มาวา่จะให้ช่วยอยา่งไรบอกมาเลย ซ่ึงสภากาชาดไทยช่วยนครสวรรคม์ากถึง 
20-30 ล้านบาท โดยการจดัซ้ือถุงยงัชีพมาให้เรา” (อมรรัตน์ มีแดง, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั
นครสวรรค,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

“บางทีเราคิดไม่ออกในช่วงวิกฤต ทางโรงพยาบาลก็น ้ าท่วม ตอ้งขนอพยพกัน ทาง
สภากาชาดไทยก็ประสานโดยตรงมาวา่จะใหช่้วยอะไรมัย๊ เราดูวา่อนัน้ีไม่มี กาชาดก็จะจดัการน ามา
ให้ อย่างส่งทีมแพทยม์าประสานมาว่าจะลงอ าเภอไหน เราก็บอกว่าให้ลงท่ีอ าเภอชุมแสง เพราะ
พื้นท่ีชุมแสงน ้ าท่วมหนกัไม่มีท่ีจะอยู ่ บางคร้ังหน่วยบรรเทาทุกขข์องกาชาด ก็เดินทางมาร่วมดว้ย 
ส่งเจา้หนา้ท่ีมาขบัเรือมากินนอนอยูป่ระจ าท่ีน่ี ซ่ึงมีครบหมดของสภากาชาดไทย” (อมรรัตน์ มีแดง, 
นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
“อ.บางบาล อ.ผกัไห่ อ.เสนา น ้าท่วมเขา้แน่นอนทุกปี เพราะเป็นพื้นท่ีติดริมน ้ าท่ีจะโดน

หนกัๆ แต่รอบน้ี อ.บางบาล ท่วม 3 เมตรก็มี 5 เมตรก็มี แต่ถา้ระดบัโดยทัว่ไป จะเป็นระดบัคออยา่ง
พื้นท่ีในเกาะเมืองท่ีไม่เคยเจอก็มาเจอ และระดบัน ้าสูงมาก น ้ าท่วมในเกาะเมืองคร้ังสุดทา้ยเม่ือปี 38  
ซ่ึงพื้นท่ีในเกาะเมือง ถือวา่ค่อนขา้งหนกั ไม่มีใครคิดวา่ในเมืองน ้ าจะท่วมหนกัอยา่งน้ี ขนาดศาลยงั
ตอ้งยา้ยไปอยู่ชลบุรี” (วาสินี ผิวผ่อง, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 19 มีนาคม 2556) 

“เราไม่รู้มาก่อน ไม่มีการเตรียมพร้อม เตรียมตวั ตอนท่ีเข่ือนท่ีลพบุรีแตก น ้ าทะลกัท่วม
เกือบทุกพื้นท่ี เอาไม่อยูแ่ลว้ ท่วมทั้ง 16 อ าเภอ ท่ีวิกฤต คือ ท่วมในเกาะเมือง ซ่ึงไม่เคยท่วมมานาน
มากแลว้” (วาสินี ผิวผ่อง, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  
19 มีนาคม 2556) 
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“เหล่ากาชาดเขา้ไปอยูท่ี่ศูนยอ์  านวยการฯ เป็นลกัษณะท่ีเขา้ไปโดยท่านผูว้า่ฯ จะบอกให้
เหล่ากาชาดช่วยเป็นเร่ืองๆไป เพราะหลกัแลว้เป็นงานของทางจงัหวดั มีปภ. เป็นหลกัท่ีจะดูแลตรง
น้ี มีคนจากหน่วยงานอ่ืน หรือรัฐบาล เขา้มาช่วยในวอร์รูมของจงัหวดัดว้ย” (วาสินี ผิวผอ่ง, นายก
เหล่ากาชาดจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 มีนาคม 2556) 

“ช่วงวิกฤตจะไดข้อ้มูลจากอ าเภอเป็นหลกั ส่วนขอ้มูลจากส่ือไม่ค่อยไดใ้ช้ เพราะเป็น
ขอ้มูลจากขา้งนอก แต่ขอ้มูลจาก ปภ. อ าเภอ เป็นขอ้มูลในพื้นท่ี ถือว่าได้ตรวจสอบกลัน่กรอง
มาแลว้  แต่ถา้เป็นขอ้มูลระดบัต าบล ก็ให้ทางอ าเภอไปตรวจสอบขอ้มูลอีกทีวา่ต าบลน้ีเคยให้ความ
ช่วยเหลือ หรือเป็นพื้นท่ีน ้ าท่วมหรือไม่ ก็จะใชข้อ้มูลของอ าเภอเป็นหลกัในการให้ความช่วยเหลือ 
การแจกของ” (วาสินี ผิวผ่อง, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 19 มีนาคม 2556) 

“ในช่วงวิกฤตท่ีเกินศกัยภาพของเหล่ากาชาดจงัหวดัแลว้ ความช่วยเหลือต่างๆก็ส่งเขา้
มาไดเ้ลย แต่การร้องขอสภากาชาดไทยจะขอผา่นส านกังานบรรเทาทุกขฯ์  การส่งของส่วนใหญ่จะ
ส่งไปท่ีอ าเภอท่ีเขา้พื้นท่ีได้ ถ้าเขา้ไปไม่ได้ก็จะส่งมาท่ีศาลากลางจงัหวดั ซ่ึงท่ีน่ีจะมีท่านผูว้่าฯ   
เหล่ากาชาดจงัหวดั ปภ. ท าหนา้ท่ีหลกั ซ่ึงเจา้หน้าท่ีก็เป็นผูป้ระสบภยั” (วาสินี ผิวผอ่ง, นายกเหล่า
กาชาดจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 มีนาคม 2556) 

“ในเร่ืองของขอ้มูลก็มีคุยกนัมาเร่ือยๆ เร่ิมตั้งแต่หน้าฝน มีการติดตามขอ้มูลเป็นปกติ
สัปดาห์ละหน แต่ถา้สถานการณ์เร่ิมเปล่ียนแปลงก็อาจจะเป็นวนัละ 2 คร้ัง ช่วงกรกฎาคมยงัคุยกบั
นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัและผูป้ระสาน แต่การท่ีจะขอหรือไม่ขอ ทางนายกเหล่ากาชาดจะเป็นคน
ประเมินเอง” (คนึงนิจ จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

“จะใชโ้ทรประสานความช่วยเหลือจากภายนอกจงัหวดั จากหน่วยงานต่างๆ เขา้ไปให้
ความช่วยเหลือในพื้นท่ี ซ่ึงรูปแบบการช่วยเหลือเท่าท่ีท าได้แบบน้ีเท่านั้น จะไปร่วมแจกไม่ได ้
เพราะน ้ าท่วมทัว่พื้นท่ี จะเป็นลกัษณะประสานความช่วยเหลือจากภายนอกเขา้มาในพื้นท่ี” (วาสินี 
ผวิผอ่ง, นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 มีนาคม 2556) 

“อยา่งน ้าท่วมท่ีนนทบุรี ปทุมธานี นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัยงัออกให้ความช่วยเหลือได ้
ออกไปแจกขา้ว แจกของได ้ แต่ท่ีอยุธยาออกไม่ไดเ้ลย คือ ถา้เราออกไป เรือ รถท่ีมีความจ าเป็นใน
การท างานดา้นอ่ืน ก็จะเสียเวลาเปล่าๆในการท่ีจะออกไปแจกขา้วของ เพราะวา่งานตรงนั้นจะมีเรือ
ต ารวจ เรืออาสาท่ีเขามาช่วยอยู่ ก็จะท าหน้าท่ีของเขาไป เรามีหน้าท่ีประสานขอ้มูลว่าความ
ช่วยเหลือส่งจากใคร ไปไหน  ซ่ึงช่วงวกิฤตจงัหวดัจะท าอะไรไม่ไดเ้ลย” (วาสินี ผิวผอ่ง, นายกเหล่า
กาชาดจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 19 มีนาคม 2556) 
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กรุงเทพมหานคร 
“แต่ก่อนในพื้นท่ีกรุงเทพฯท่ีช่วยอยู่คือเร่ืองอคัคีภยั เราจะประสานผ่านเขต ซ่ึงไม่มี

ปัญหา แต่พอเกิดน ้ าท่วมใหญ่ 1.ไม่มีใครคิดว่ามนัจะเกิด 2. ขณะนั้นเขตเขาก็ไม่พร้อม มนัเลย
กลายเป็นว่าช่องทางการส่ือสารท่ีใช้เป็นแบบเดียวกบัอคัคีภยั แต่สเกลภยัมนัใหญ่เกินไป ท าให้
รูปแบบในการช่วยเหลือยงัไม่เกิดออกมาชดัเจนแบบอคัคีภยั อยา่งน ้ าท่วมถา้เกิดเขตสองเขตอนัน้ี
รับมือไหว แต่ถา้เกิดหลายๆเขตและตวัเขตเองก็รับมือไม่ได ้มนัก็จะเกิดปัญหา” (กฤวิสรา ธนเพิ่ม
พร, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู ้ประสบภัย ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 28 
กุมภาพนัธ์ 2556) 

“มีอยู่จุดนึง จะพยายามเขา้มาเหมือนน าทางเราเพื่อเอาของเขา้ไปแจกให้ ซ่ึงเขา้ไม่ได ้
เพราะติดพวกเขาท่ีอยูข่า้งหนา้ทางเขา้ ซ่ึงเขามากางเตน็ทอ์ยูเ่ตม็ไปหมด ก็พยายามเอาของไปแจกให ้
ซ่ึงเราบอกว่าไม่ได ้เราตอ้งเขา้ไปแจกเอง และพยายามจะเอาของไปแจกให้ได ้แต่เราไม่เก่ียวกบั
เร่ืองการเมือง ก็จะประสานงานกบัหมู่บา้นท่ีร้องขอ ซ่ึงหมู่บา้นก็ส่งคนออกมารับเรา ทุกอย่างเลย
ค่อยๆคลายออกไป” (กฤวิสรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

1.2  ส่ือมวลชน    
ช่วงวกิฤตอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  สภากาชาดไทย มีลกัษณะการส่ือสารเพื่อเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย และร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัผ่านส่ือมวลชน และการรับรู้ต่อสาธารณชนในวง
กวา้ง ท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รสภากาชาดไทย รวมทั้งไดรั้บความช่วยเหลือจากประชาชน
ทั้งในเร่ืองอาสาสมคัร เงินและส่ิงของบริจาค  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารส านกัสารนิเทศและส่ือสารองค์กร ส านกังานบริหาร
สภากาชาดไทย  ซ่ึงรับผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์ของสภากาชาดไทยพบว่า หน่วยงานภายใน
สภากาชาดไทยท่ีมีบทบาทในการส่ือสารเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความช่วยเหลือและการร้องขอ
ความช่วยเหลือกบัส่ือมวลชน ในช่วงวกิฤตน ้าท่วมปี พ.ศ. 2554 ไดแ้ก่ 

1.  ส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร ส านกังานบริหารสภากาชาดไทย รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพนัธ์ของสภากาชาดไทย ท าหนา้ท่ีจดัท าและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร สถานการณ์ และการ
ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัของสภากาชาดไทยแก่ส่ือมวลชน  ผา่นช่องทางการส่ือสารใน
รูปแบบต่างๆ  รวมทั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์ 
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2.   งานประชาสัมพนัธ์ กลุ่มงานช่วยอ านวยการ ส านกังานบรรเทาทุกข์และประชานา
มยัพิทกัษ ์รับผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์ของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ท าหน้าท่ีจดัท าและเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสาร สถานการณ์ และการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 
แก่ส่ือมวลชน ผ่านช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 

“การเผยแพร่ข่าวผ่านส่ือ เป็นหน้าท่ีของส านกัสารนิเทศและการส่ือสารองค์กร เป็น
หลกัของสภากาชาดไทย ส่วนส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ เรามีงานประชาสัมพนัธ์ ก็ท  าเท่าท่ีหน่วย
ของเราจะท าได้” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยและการ
ระดมความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัผ่านส่ือมวลชนแล้ว พบว่าสภากาชาดไทยมีการติดตาม
ประเด็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีต่างๆ จากส่ือมวลชน เป็นข้อมูล
เบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะสอบถามรายละเอีดยไปยงัหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีถูกน าเสนอข่าวจากส่ือมวลชน 
หรือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการแจกจ่ายส่ิงของช่วยผูป้ระสบอุทกภยั 

“การเผยแพร่ข่าวของกาชาด ต้องอาศัยส่ือมวลชนเป็นหลักก่อน ซ่ึงกาชาดใช้ทุก
ช่องทาง ทั้งโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์เป็นเร่ืองของการให้ขอ้มูลความช่วยเหลือและการร้องขอ
ความช่วยเหลือ” (กรองทอง  เพช็รวงศ,์ ผูอ้  านวยการส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2555) 

“การจดัการแจกจ่ายของ จะใชช่้องทางผา่นทีว ีดูวา่มนัท่วมท่ีไหนบา้ง และหาขอ้มูลจาก
ช่องทางอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ว่าตรงไหนท่วม ท่วมเท่าไหร่ ความเสียหายมากหรือน้อย ก็ใช้ตรงน้ี
ประกอบกบัขอ้มูลท่ีทางชุมชนขอความช่วยเหลือเขา้มา” (ภาวิณี อยูป่ระเสริฐ, หวัหนา้ฝ่ายบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

“ตวัพื้นท่ีเองเขาคิดว่าดูแลจดัการได้ แต่พอมองมุมมองของส่ือมนัรุนแรง ส่วนกลาง
น่าจะเขา้ไปช่วยเหลือ บางทีมนัก็มีบีบกนันิดๆวา่เราตอ้งไปช่วยเหลือ บางพื้นท่ีตอ้งยื่นมือเขา้ไปวา่
เรียกเราสักที แต่ถือเป็นการประชาสัมพนัธ์ไปในตวั ส่วนเร่ืองการระดมก าลงัวา่เราตอ้งใชม้ากขนาด
ไหน จะเห็นไดจ้ากข่าวอยู่แลว้” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 29 กุมภาพนัธ์ 2555) 

การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของสภากาชาดไทยผา่นส่ือมวลชน 
มีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงแตกต่างจากการน าเสนอข่าวของหน่วยงานอ่ืนท่ีให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
ในเร่ืองพื้นท่ีข่าวท่ีสภากาชาดไทยได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากการช่วยเหลือ            
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ผูป้ระสบอุทกภยับางคร้ังเป็นลกัษณะผูแ้ทนพระองค์ฯ โดยเลขาธิการสภากาชาดไทย ไปมอบชุด
ธารน ้าใจพระราชทานแก่ผูป้ระสบภยั ท าใหพ้ื้นท่ีการน าเสนอข่าวอยูใ่นช่วงข่าวพระราชส านกั และ
ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือมวลชนทุกช่องทาง อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีเป็นข่าวการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ไดส่้งข่าวหรือเชิญ
ส่ือมวลชนร่วมท าข่าว จะถูกน าเสนอข่าวในรูปแบบต่างๆ แลว้แต่ประเด็นและความน่าสนใจของ
ข่าวท่ีส่งไป และความสัมพนัธ์ระหวา่งสภากาชาดไทยและส่ือมวลชน ซ่ึงไม่สามารถก าหนดไดว้่า
ทุกข่าวจะไดรั้บการน าเสนอผา่นส่ือมวลชน   

“เวลาท่านเลขาธิการไปมอบชุดธารน ้ าใจพระราชทาน จะไดท้ั้ง 2 อยา่ง คือ 1.เร่ืองของ
การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 2. ในแง่ประชาสัมพนัธ์เร่ืองภาพลกัษณ์ เพราะเวลาท่านไป จะไดอ้อก
ข่าวพระราชส านกั ซ่ึงเห็นเป็นภาพชดัเจน ส่วนการช่วยเหลือท่ีท าก็ไดเ้ป็นข่าวระดบันึง อนัน้ีเป็นขอ้
ได้เปรียบในเร่ืองพื้นท่ีข่าวท่ีท่านไดช่้วยงานบรรเทาทุกข์” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านักงาน
บรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะส่ือท่ีมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลข่าวสารความ
ช่วยเหลือและการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตน ้ าท่วม  นอกจาก
ส่ือมวลชนแลว้ ส่ือสังคมออนไลน์ หรือ Social Media ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารความช่วยเหลือของสภากาชาดไทย โดยมีความรวดเร็วในการแพร่กระจายขอ้มูลและการ
ระดมความร่วมมือและความช่วยเหลือดา้นต่างๆไปยงัผูป้ระสบภยั 

“ช่วงวกิฤตน ้าท่วม เป็นช่วงท่ีทุกอยา่งมนัตอ้งท าให้ทนัการณ์และรวดเร็ว ดงันั้นเราตอ้ง
มองวา่ส่ืออะไรท่ีมนัรวดเร็วท่ีสุด ถา้เทียบกนัระหว่างส่ือประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤตมองวา่ คือ 
วทิยกุบัโทรทศัน์ แต่นัน่เป็นส่ือมวลชน แต่ Social Media เขา้มามีบทบาทค่อนขา้งสูง ซ่ึงสภากาชาด
ไทยใชช่้องทางของ Social Media ในการบอกวา่กาชาดให้ความช่วยเหลืออะไรไดอ้ยา่งทนัท่วงที” 
(กรองทอง  เพช็รวงศ์, ผูอ้  านวยการส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
15 มีนาคม 2555) 

จากกลุ่มตวัอยา่งหน่วยงานภายนอกองคก์รสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นเครือข่ายสภากาชาด
ไทยด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นส่ือมวลชน ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์เชิงลึกผูส่ื้อข่าว จ านวน 2 คนจาก
ส่ือมวลชนประเภทโทรทศัน์ และวทิย ุซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัในการติดตามและรายงานข่าวการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบอุทกภยัของสภากาชาดไทยในช่วงวกิฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 และมีบทบาทดา้นการ
ส่ือสารประสานงานกับส านักสารนิเทศและส่ือสารองค์กร ส านักงานบริหาร และงาน
ประชาสัมพนัธ์ กลุ่มงานช่วยอ านวยการ ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ผา่นช่องทางการส่ือสารเพื่อการ
น าเสนอข่าวสารสภากาชาดไทยในรูปแบบต่างๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3  ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.3  ช่องทางการส่ือสารและรูปแบบการน าเสนอข่าวสารสภากาชาดไทยผา่นส่ือมวลชน 
ไดแ้ก่ สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 และสถานีวทิยจุราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz. 
 

ส่ือมวลชน ช่องทางการส่ือสาร  รูปแบบการน าเสนอข่าวสาร 

สถานีโทรทัศน์สี
กองทพับกช่อง 7 

1. ทางโทรสาร : ใชแ้จง้ข่าวสถานการณ์  
   ความช่วยเหลือ จดหมายเชิญท าข่าว   
   โดยผา่นกองบรรณาธิการข่าวสังคม  
   หรือข่าวสาธารณสุข ซ่ึงกอง 
   บรรณาธิการข่าว จะมีบรรณาธิการ 
   ยอ่ยแต่ละสาย ท าหนา้ท่ีพิจารณา 
   ประเด็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง และประเมิน 
   การท าข่าวของผูส่ื้อข่าวในแต่ละวนั  
2. ทาง E-mail : ใชแ้จง้ข่าวสถานการณ์ 
   และความช่วยเหลือ จดหมายเชิญท า 
   ข่าวกบัผูส่ื้อข่าวท่ีสภากาชาดไทยมี 
   ความคุน้เคยและรู้จกัมาเป็นอยา่งดี   
   และเป็นช่องทาง แจง้ขอ้มูลเพื่อเป็น 
   ประเด็นในการประชุม 
   กองบรรณาธิการข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ทางโทรศัพท์มอืถอื : ใชใ้นการบอก 
   กล่าวดว้ยวาจากบัผูส่ื้อข่าวเก่ียวกบั 
   การยนืยนัการส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีได ้
   ส่งไปแลว้ทางโทรสาร ใชป้ระสาน 
   งานนดัหมายการท าข่าว ประสานงาน 
   แหล่งข่าวจากสภากาชาดไทย หรือ 
   แจง้หมายก าหนดการแบบไม่เป็น 
   ทางการกบัผูส่ื้อข่าวท่ีสภากาชาดไทย 
   มีความคุน้เคยและรู้จกัมาเป็นอยา่งดี 
 

1. รายงานข่าวความช่วยเหลือของ  
   สภากาชาดไทยดา้นต่างๆ   
2. ส่งทีมงานไปเก็บภาพ เก็บขอ้มูล   
   และสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 
   สภากาชาดไทย เพ่ือผลิตข่าว 
   ออกอากาศ 
3. ส่งทีมงานไปเก็บภาพ เก็บขอ้มูล  
   และสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ี  
   สภากาชาดไทย เพ่ือถ่ายทอดสด 
   บรรยากาศการใหค้วามช่วยเหลือ 
4. ท าสกู๊ปข่าวความช่วยเหลือ 
   ผูป้ระสบอุทกภยั 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)   
 

ส่ือมวลชน ช่องทางการส่ือสาร  รูปแบบการน าเสนอข่าวสาร 

สถานีวทิยุจราจร 
เพือ่สังคม FM 99.5 MHz. 
 

1. ทาง E-mail : ใชแ้จง้ข่าวสถานการณ์ 
   และความช่วยเหลือ จดหมายเชิญท า 
   ข่าว หรือกิจกรรมของสภากาชาดไทย  
   กบัผูส่ื้อข่าวท่ีสภากาชาดไทยมี 
   ความคุน้เคยและรู้จกัมาเป็นอยา่งดี   
2. ทางโทรศัพท์มอืถอื : ใชใ้นการบอก 
   กล่าวดว้ยวาจากบัผูส่ื้อข่าวเก่ียวกบั 
   การยนืยนัการส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีได ้
   ส่งไปแลว้ทาง E-mail ใชป้ระสานงาน 
   นดัหมายการท าข่าว  ประสานงาน 
   ขอ้มูลข่าวสารเพ่ิมเติมจากสภากาชาด 
   ไทย หรือแจง้หมายก าหนดการแบบ 
   ไม่เป็นทางการกบัผูส่ื้อข่าวท่ีมี 
   ความคุน้เคยและรู้จกัมาเป็นอยา่งดี 
 

1. อ่านข่าวประชาสมัพนัธ 
    ออกอากาศ 
2. ลงพ้ืนท่ีรายงานสดบรรยากาศ  
   การใหค้วามช่วยเหลือ 
3. สมัภาษณ์ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ี 
   สภากาชาดไทยเขา้สายในช่วง 
   รายการ 
4. ลงเวบ็ไซตห์นา้ข่าวของสถานีฯ 

 
 
 
 

 

 
ทีม่า:  ชญัญา อภยัจิตต,์ ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7(การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21  
มีนาคม 2556) 
ปกรณ์ พงศด์ารา, ผูส่ื้อข่าวสถานีวทิยจุราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz. (การส่ือสารระหวา่งบุคคล,  
15 มีนาคม 2556) 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ในการส่ือสารเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความช่วยเหลือและการร้องขอความ
ช่วยเหลือระหว่างสภากาชาดไทย และส่ือมวลชนทั้ ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์สี
กองทพับกช่อง 7 และสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz. สภากาชาดไทยใชก้ารส่ือสารกบั
ผูส่ื้อข่าวผ่านทางโทรศพัท์มือถือเป็นหลกั เพื่อบอกกล่าวดว้ยวาจาเก่ียวกบัข่าว หรือกิจกรรมของ
สภากาชาดไทย  ใชน้ดัหมายการท าข่าว หรือแจง้หมายก าหนดการแบบไม่เป็นทางการกบัผูส่ื้อข่าว
ท่ีมีความคุน้เคยและรู้จกัมาเป็นอยา่งดี ทั้งน้ี สภากาชาดไทยจะใชช่้องทางการส่ือสารน้ีควบคู่กบัการ
ส่งขอ้มูลข่าวสารทางโทรสาร และ E-mail ทุกคร้ัง เพื่อเป็นการยนืยนัขอ้มูลข่าวสารกบัผูส่ื้อข่าว 
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สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
“สภากาชาดไทยส่งแฟ็กซ์เขา้มาเพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารกบัทางเราวา่ สภากาชาดไทยช่วย

อะไรไปบา้ง อย่างไร หากสนใจก็เรียนเชิญมาท าข่าว และไดป้ระชุมกองบรรณาธิการข่าวสังคม มี
การเลือกว่าหน่วยงานใดท่ีเปิดให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม เราก็ส่งทีมเข้าไปดู อย่าง
สภากาชาดไทย ถือวา่เป็นหน่วยงานหลกัในการช่วยเหลือถา้พูดถึงภาพรวม เราเลยส่งทีมเขา้ไปท า
ข่าวว่ากาชาดให้ความช่วยเหลือไปแลว้เท่าไหร่ อย่างไร เป็นลกัษณะไหนบา้ง” (ชญัญา อภยัจิตต์, 
ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

“ถา้แฟ็กซ์เขา้มา จะมาท่ีโต๊ะข่าว และถึงมือกองบรรณาธิการ ซ่ึงกองบรรณาธิการจะมี
บรรณาธิการย่อยแต่ละสาย การประเมินการท าข่าวแต่ละวนั จะเป็นหน้าท่ีหลกัของบก.แต่ละสาย 
ในการดูแลก่อน สกรีนก่อน แต่เม่ือเป็นประเด็นมนัหนกั น่าสนใจ น่าติดตาม และกองบรรณาธิการ
เห็นว่าน่าให้ความส าคญั ก็จะสั่งมาอีกทีว่าลองไปตามข่าวประเด็นน้ีดูมัย๊” (ชัญญา อภยัจิตต์, 
ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

“สภากาชาดไทยจะแจง้ความคืบหนา้มาให้เราทราบตลอด และเราจะดูวา่ในแต่ละวนัมี
การ update ข่าวสารขอ้มูลอะไร ซ่ึงโต๊ะข่าวสังคมจะดูแลข่าวของสภากาชาดไทย และตนจะไดรั้บ
มอบหมายจากบรรณาธิการในการดูแลรับผดิชอบข่าวของสภากาชาดไทย แต่การน าเสนอข้ึนอยูก่บั
ประเด็นของสภากาชาดไทยวา่จะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ผูส่ื้อข่าวในโต๊ะมีประมาณ 7-8 
คน ดงันั้น มนัข้ึนอยู่กบัว่าวนันั้นใครจะเป็นคนไปท าข่าว แต่ส่วนใหญ่ตนจะเป็นคนวิ่งข่าวของ
สภากาชาดไทย แต่บางคร้ังก็อยูใ่นส่วนของโต๊ะสาธารณสุข ซ่ึงมีผูส่ื้อข่าวท่ีท าสายสาธารณสุขอยู ่
และเขาก็จะวิง่ข่าวตรงน้ี ซ่ึงกาชาดจะส่งข่าวมาท่ีโต๊ะสาธารณสุข หรือโต๊ะข่าวสังคมอยูแ่ลว้ ข้ึนอยู่
กบัประเด็นก็จะส่งคนไป เพราะปกติผูส่ื้อข่าวสามารถท าข่าวไดห้มด” (ชญัญา อภยัจิตต์, ผูส่ื้อข่าว
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

“กาชาดส่งข่าวเข้ามาทาง e-mail เหมือนกนั เม่ือได้รับข้อมูลก็จะเสนอประเด็นว่า
หน่วยงานน้ีท าเร่ืองน้ีน่าสนใจมัย๊ ท าให้เห็นรายละเอียดมากข้ึน” (ชัญญา อภยัจิตต์, ผูส่ื้อข่าว
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

“นอกจากส่งแฟ็กซ์ กาชาดใช้การแจง้เหมือนโทรคุยวา่ไดส่้งข่าวเขา้สถานีแลว้ โทรเขา้
มาแจง้ยืนยนัหมายท่ีจะไปท าข่าว หรือประสานผูบ้ริหารสภากาชาดไทยท่ีจะให้สัมภาษณ์” (ชญัญา 
อภยัจิตต,์ ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

“รูปแบบการน าเสนอส่วนใหญ่จะเป็นข่าวลกัษณะส่งทีมงานไปเก็บภาพ เก็บ footage 
และสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของสภากาชาดไทย และกลบัมาผลิตเพื่อออกอากาศข่าว” (ชญัญา อภยัจิตต,์ 
ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 
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“บางส่วนถา้มีเจา้หน้าท่ีสภากาชาดไทยในพื้นท่ี เราจะมีทีมเก็บภาพกบัอีกทีมท่ีอยู่ใน
พื้นท่ี ซ่ึงจะมีการถ่ายทอดสดขณะนั้น อาจจะสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีซ่ึงเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ เป็น
ลกัษณะข่าวและถ่ายทอดสด” (ชญัญา อภยัจิตต,์ ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

“การท าสกู๊ปของสภากาชาดไทยมีน้อย เพราะการท าสกู๊ปตอ้งมองรอบด้าน นอกจาก
หน่วยงานสภากาชาดไทยแลว้ ก็ตอ้งมีหน่วยงานอ่ืน ตอ้งไปท าของหน่วยงานอ่ืนร่วมดว้ย” (ชญัญา 
อภยัจิตต,์ ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

สถานีวทิยุจราจรเพือ่สังคม FM 99.5 MHz. 
“ช่วงน ้ าท่วมจะติอต่อในกาชาดท่ีส านกัสารนิเทศฯ และส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ เป็น

หลัก ซ่ึงทางประชาสัมพนัธ์จะเป็นคนให้ข้อมูล โดยส่งเมลเขา้มาว่าวนัน้ีมีก าหนดการอะไร มี
กิจกรรม หรือการแจกของท่ีไหน ซ่ึงมีการแจง้ตลอด อยูท่ี่วา่ผมจะเลือกประเด็นหรือสนใจประเด็น
ไหนเพิ่มเติม” (ปกรณ์ พงศด์ารา, ผูส่ื้อข่าวสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz., การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2556) 

“กาชาดจะโทรมาวา่ส่งเมลแลว้ หรือโทรเชิญวา่ไปท าข่าวหรือเปล่า” (ปกรณ์ พงศด์ารา, 
ผูส่ื้อข่าวสถานีวทิยจุราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz., การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2556) 

“การตามข่าวกาชาดจะดูประเด็นก่อน ถ้าเป็นการลงพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือก็จะเป็น
ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ถ้าเป็นภาพใหญ่การช่วยเหลือของกาชาดก็จะเป็นส านักสารนิเทศฯ” 
(ปกรณ์ พงศด์ารา, ผูส่ื้อข่าวสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz., การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
15 มีนาคม 2556) 

“ช่วงแรกกาชาดส่งขอ้มูลเขา้มาวา่มีการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วมไปท่ีไหนบา้ง ผม
ก็จะอ่านออกอากาศทางคล่ืน FM 99.5” (ปกรณ์ พงศด์ารา, ผูส่ื้อข่าวสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 
99.5 MHz., การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2556) 

“ถา้เป็นข่าวประชาสัมพนัธ์จะอ่านออกอากาศให้กาชาดตลอดอยู่แลว้” (ปกรณ์ พงศ์
ดารา, ผูส่ื้อข่าวสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz., การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 
2556) 

“การตามข่าวน ้ าท่วมจะเขา้มาช่วงธ.ค. 54 ซ่ึงส านกัสารนิเทศฯ ส่งขอ้มูลมาก่อน ผมดู
แลว้น่าสนใจเลยขอติดรถบรรทุกไปลงพื้นท่ีกบัเขา และไปร่วมกบัหน่วยต่างๆของกาชาดตามพื้นท่ี
ท่ีประสบภยั เช่น การแจกถุงยงัชีพ การน าเอาอาสาสมคัรเขา้ไปร่วมแจกของและท ากิจกรรมกบัคน
ท่ีประสบอุทกภยั น าหน่วยแพทยไ์ปตรวจรักษาโรคเบ้ืองตน้ และไดร้ายงานบรรยากาศจุดนั้นเขา้มา 
ดูวา่กาชาดท างานอยา่งไร สภาพความเป็นอยูศู่นยพ์กัพิงชัว่คราวเป็นอยา่งไร และมีการน าผูป้ระสบ
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อุทกภยัเขา้สายพูดคุยสดในรายการ ตอนนั้นอาทิตยนึ์งก็ตามข่าวกาชาดเต็มๆเกือบทุกวนั” (ปกรณ์ 
พงศ์ดารา, ผูส่ื้อข่าวสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz., การส่ือสารระหว่างบุคคล, 15 
มีนาคม 2556)  

“การลงพื้นท่ีรายงานสด ผมก็จะประเมินเอง จะรวบรวมข่าวก่อนท่ีจะรายงานเขา้มา ซ่ึง
การรายงานข่าวกาชาดส่วนใหญ่จะเน้นเ ร่ืองของการช่วยเหลือ สถานการณ์ รวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์การเปิดรับบริจาค จะเนน้ 3 ส่วนน้ีเป็นหลกั” (ปกรณ์ พงศด์ารา, ผูส่ื้อข่าวสถานีวิทยุ
จราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz., การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2556) 

“มีการโทรนดัสัมภาษณ์ผูใ้หญ่เขา้รายการ มีโทรสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการ มีช่วงรายการ
หลายช่วง ซ่ึงเขา้สายไดต้ลอดเวลา ทุกช่วง ซ่ึงการนดัผูใ้หญ่สัมภาษณ์จะประสานโปรดิวเซอร์วา่จะ
ประสานนดัเวลาเขา้ช่วงก่ีโมง อย่างไร ประเด็นไหนเพิ่มเติม” (ปกรณ์ พงศด์ารา, ผูส่ื้อข่าวสถานี
วทิยจุราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz., การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2556) 

“นอกจากลงพื้นท่ีรายงานสด และโทรนดัสัมภาษณ์ผูใ้หญ่เขา้รายการแลว้ จะลงเวบ็ไซต์
ข่าวของสถานีดว้ย ซ่ึงสามารถรายงานไดต้ลอด” (ปกรณ์ พงศด์ารา, ผูส่ื้อข่าวสถานีวิทยุจราจรเพื่อ
สังคม FM 99.5 MHz., การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2556) 

จากการศึกษาพบว่า สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม เป็นส่ือมวลชนท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือ
สาธารณะ เป็นส่ือกลางในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์และปัญหาต่างๆของประชาชน ดงันั้น ในช่วง
วิกฤตน ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 นอกเหนือจากสถานีวิทยุฯ ท าหนา้ท่ีเป็นเครือข่ายสภากาชาดไทยดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร โดยแสดงบทบาทหน้าท่ีส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารความช่วยเหลือของสภากาชาด
ไทย ยงัท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย โดยการประสานข้อมูล
ข่าวสารการร้องขอจากจากผูป้ระสบภยัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เขา้มาท่ีสภากาชาด
ไทย เพื่อใหค้วามช่วยเหลือต่อไป  

นอกจากน้ี ผลการศึกษา พบประเด็นความซ ้ าซ้อนดา้นขอ้มูลข่าวสารของสภากาชาด
ไทยท่ีส่งถึงส่ือมวลชน เน่ืองจากหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์
ของสภากาชาดไทย  มีทั้งระดบัภาพรวมสภากาชาดไทย และระดบัส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ท าให้
การส่งขอ้มูลข่าวสารการช่วยเหลือและการร้องขอความช่วยเหลือของสภากาชาดไทย มีลกัษณะ
เป็นเร่ืองเดียวกนั หรือ คลา้ยคลึงกนั  

“ทางส านักสารนิเทศฯของสภากาชาดไทย จะเป็นคนประสานกับทางส่ือมวลชน 
เน่ืองจากเขาเป็นหน่วยงานหลกั จะมี connection กนัอยูแ่ลว้ ส่วนของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ท่ีมี
ประชาสัมพนัธ์อยู ่ก็มีส่งข่าวมาบา้ง ในเร่ืองประเด็นซ ้ ากนัมนัเป็นธรรมดา เพราะเป็นเร่ืองเดียวกนั
ในเร่ืองการให้ความช่วยเหลือ แต่อาจจะแตกต่างบ้างในเร่ืองของช่ือผู ้บริหารท่ีใส่มา หรือมี
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รายละเอียดเพิ่มเติมท่ีไม่เหมือนกัน อย่างส านักสารนิเทศฯ จะพูดถึงภาพรวม  ส่วนส านักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ จะพูดลงในรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการท่ีจะติดต่อหน่วยงานไหน เราจะติดต่อ
ตามแฟ็กซ์ท่ีเขา้มา นอกจากว่าเราติดต่อไม่ได ้ก็จะติดต่อส านักสารนิเทศฯ” (ชญัญา อภยัจิตต์, 
ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

“ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากส านักสารนิเทศฯ และส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ มีความ
คลา้ยคลึงกนั แต่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองประเด็นข่าว โดยขอ้มูลจากส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ จะ
เป็นลักษณะเน้นการให้ความช่วยเหลือและการลงพื้นท่ีเข้าไปช่วยเหลือ แต่ข้อมูลจากส านัก
สารนิเทศฯ จะน าเสนอเป็นภาพกวา้งเก่ียวกับการช่วยเหลือ มีการสรุปว่าภาพรวมของความ
ช่วยเหลือ” (ปกรณ์ พงศ์ดารา, ผูส่ื้อข่าวสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz., การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2556) 

นอกจากความซ ้ าซ้อนในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยแลว้ 
ในระดบัหน่วยงานภายนอกสภากาชาดไทยท่ีเขา้มาช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั เช่น กรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) พบวา่มีความซ ้ าซ้อน และเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัสภากาชาดไทยท่ีส่ง
ถึงส่ือมวลชน 

“ตอนนั้นมีหลากหลายหน่วยงาน เยอะมาก แต่เราจะใชข้อ้มูลของสภากาชาดไทย และ
ของปภ.เป็นหลัก เพราะเป็นหน่วยงานท่ีดูเร่ืองน้ี เป็นไปได้แนะน าว่าถ้าเกิดภยัท่ีเป็นเร่ืองของ
ระดบัชาติ สภากาชาดไทยกบั ปภ. น่าจะร่วมกนักลัน่กรองตวัเลข หรือสรุปตวัเลข หรือสรุปขอ้มูล
ทุกอย่าง เพื่อออกมาเป็นทิศทางเดียวกนั” (ชญัญา อภยัจิตต,์ ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง 7, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

2.  เครือข่ายด้านการขนส่ง   
ในภาวะปกติ สภากาชาดไทยสามารถให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัได้โดยการใช้

รถบรรทุกของสภากาชาดไทยขนส่งส่ิงของไปยงัพื้นท่ีประสบภยัภายใตศ้กัยภาพของสภากาชาด
ไทย แต่ในช่วงวิกฤตน ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีผูป้ระสบอุทกภยัจ านวนมาก และระดบัน ้ าท่ีเขา้ท่วม
สูงมากในหลายพื้นท่ี ท าให้เกินศกัยภาพของสภากาชาดไทยท่ีจะใช้รถบรรทุกของหน่วยงานท่ีมี
จ านวนไม่เพียงพอในการขนส่งส่ิงของบรรเทาทุกข์ไปยงัพื้นท่ีต่างๆได้ตามความต้องการของ
ผูป้ระสบภยัท่ีมีจ  านวนมาก รวมทั้งมีขอ้จ ากดัในเร่ืองรถบรรทุกของสภากาชาดไทยท่ีไม่ได้เป็น
รถบรรทุกระนาบสูง ซ่ึงสามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพื้นท่ีน ้ าลึกมากได้ อย่างไรก็ตามในพื้นท่ี      
น ้ าท่วมสูงมากขนาดรถบรรทุกระนาบสูงไม่สามารถเข้าไปในพื้นท่ีได้ สภากาชาดไทย ได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งโดยใชร้ถบรรทุกขนเรือและน าเรือใส่ส่ิงของเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ
ถึงพื้นท่ีประสบภยั 
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“อยา่งเม่ือก่อนมนัไม่เคยมีเหตุการณ์ท่ีรถเราผา่นไม่ได ้แต่น ้ าท่วม 54 มนัเป็นประเด็นวา่
น ้ าท่วมสูงมาก สูง 2 เมตร ซ่ึงรถปกติทัว่ไปน ้ าสูงขนาดน้ีก็ดบัแลว้ เพราะฉะนั้นจ าเป็นตอ้งใช้รถ
ระนาบสูงจริงๆ ซ่ึงของกาชาดไม่มีรถสูงขนาดนั้น” (ภาวิณี อยูป่ระเสริฐ, หวัหนา้ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

“พาหนะท่ีเดิมเคยส่งได้ ก็อาจจะส่งไม่ได้ ต้องใช้พาหนะท่ีสูงข้ึน และหากยงัไม่
สามารถเขา้ไปในพื้นท่ีไดก้็ตอ้งมีเรือใส่ของต่อเขา้ไปอีก บางคร้ังการออกหน่วยบรรเทาทุกข ์เราก็มี
เอารถบรรทุกขนเรือท้องแบนเขา้ไปในพื้นท่ีด้วย” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านักงาน
บรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555)  

“กรณีเป็นพื้นท่ีท่ีรถไปไม่ถึงก็มีการขนเรือไปดว้ย เราจะจา้งรถเครน มายกเรือทอ้งแบน
ข้ึนรถเครนแลว้น าไปดว้ย พอถึงจุดท่ีรถไม่สามารถไปไดก้็จะเอาเครนยกเรือลงและเอาของใส่เรือ 
และขนต่อไปเพื่อถึงมือผูป้ระสบภยัจนหมด มนัก็หลายเท่ียวแต่ก็ขนจนหมด ส่วนใหญ่จงัหวดัท่ีใช้
รูปแบบน้ีคือท่ีนนทบุรี ปทุมธานี เพราะ 2 จงัหวดัน้ีระดบัน ้ าสูงมาก ขนาดบา้นปูท่ีเป็นระนาบสูงก็
เข้าไม่ถึง” (เกียรติศักด์ิ ยนัตะระประกรณ์, หัวหน้างานยานพาหนะ, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556) 

ช่วงวิกฤตอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  สภากาชาดไทย มีการส่ือสารกบัเครือข่ายสภากาชาด
ไทยดา้นการขนส่ง ไดแ้ก่ บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) หรือ บมจ.บา้นปู ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัท่ี
เขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยักบัสภากาชาดไทย โดยสนับสนุนรถบรรทุก
ระนาบสูง พร้อมพนกังานขบัรถ ระหวา่งเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2554 เพื่อใชใ้นการขนส่งส่ิงของ
ไปยงัพื้นท่ีประสบภยั และรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการใชร้ถบรรทุกออกปฏิบติังาน  จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเจา้หน้าท่ีสภากาชาดไทย และเจา้หน้าท่ี บมจ.บา้นปู พบว่า การส่ือสารระหว่าง
สภากาชาดไทย และ บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) มีลกัษณะการติดต่อส่ือสารเพื่อการประสานงาน
แบบเฉพาะกิจ เป็นคร้ังคราวตามสถานการณ์และนโยบายของ บมจ. บา้นปู ในรูปแบบกิจกรรม
ความรับผดิชอบต่อสังคมกบัองคก์รสภากาชาดไทย  

“ท่ีบา้นปูฯเขา้มาช่วยกาชาด มองว่าเป็นเร่ือง CSR คือ เงินท่ีจะไปบริจาค ก็น ามาช่วย
เร่ืองการขนส่งของกาชาด โดยเช่ารถบรรทุกท่ีบ้านปูฯเคยใช้บริการมาให้กาชาดขนของไป
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั” (เหมือนฝัน เช้ือเอ่ียม, บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน), การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 21 มีนาคม 2556) 
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2.1  รูปแบบการให้ความช่วยเหลือสภากาชาดไทย จาก บริษัท บ้านปู จ  ากัด 
(มหาชน) 

บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) ไดป้ระสานมาท่ีสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ดา้นการขนส่งส่ิงของบรรเทาทุกข์ไปยงัพื้นท่ีประสบอุทกภยั โดยน ารถบรรทุกระนาบสูงขนาด
ใหญ่ 12 ล้อ เข้ามาช่วยสภากาชาดไทย ในลักษณะอยู่ประจ าท่ีส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ งหมด ได้แก่ ค่าน ้ ามัน ค่าเบ้ียงเล้ียง และการบ ารุงรักษา โดยมอบให้
สภากาชาดไทยบริหารจดัการดา้นการขนส่งและการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัทั้งหมด ดงัภาพท่ี 
4.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.20  หนงัสือจากบริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) ท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นการขนส่ง 
 

ทีม่า:  งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 

 

“บา้นปูเคยไปติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีให้การช่วยเหลือตอนน ้ าท่วมมาแลว้ แต่ไม่มี
ระบบ จึงมาคุยกบัทางกาชาด ซ่ึงเห็นว่ามีระบบท่ีท าได ้โดยผูติ้ดต่อทางรองผูอ้  านวยการส านกังาน
บรรเทาทุกข์ฯ เน่ืองจากมีความประสงค์จะช่วยเหลือเร่ืองรถบรรทุก โดยบ้านปูฯสนับสนุน
รถบรรทุก พร้อมคนขบั และค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และอ่ืนๆ วนัท่ี 18 ตุลา 54 ไดช่้วยเป็นวนัแรก โดย
บา้นปูฯสนบัสนุนรถบรรทุก 5 คนั จนน ้ าเขา้ปริมณฑล บา้นปูฯเพิ่มรถเป็น 15 คนั และ 20 คนัทุก
วนัจนถึงส้ินเดือนธนัวา 54 รวมสนบัสนุนเป็นระยะเวลา 2.5 เดือน” (เหมือนฝัน เช้ือเอ่ียม, บริษทั 
บา้นปู จ  ากดั (มหาชน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 
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“บา้นปูฯ ไดป้ระสานงานมา โดยคร้ังแรกส่งมาวนัท่ี 18 ต.ค. 54 ท าเร่ืองเขา้มาว่าคร้ัง
แรกจะน ารถมาให้ 5 คนัก่อน หลงัจาก 5 คนั เราใชเ้ยอะก็เพิ่มเป็น 10 คนั 15 คนั จนมากสุด 20 คนั 
ในช่วงพ.ย.-ธ.ค. และในช่วงน้ีจะเป็น 20 คนัตลอดทุกวนั โดยบา้นปูฯใหร้ถเป็นลกัษณะเช่ารถซ่ึงรถ
ไม่ใช่ของเขาเอง แต่เขาไป contact กบับริษทัท่ีขนถ่านหินซ่ึงใช้งานกนัอยู่แลว้ ก็เลยเช่ารถของ
บริษทัท่ีรู้จกัมาให้เราใช้” (เกียรติศกัด์ิ ยนัตะระประกรณ์, หวัหนา้งานยานพาหนะ, ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)  

“การพิจารณาตดัสินใจให้ความช่วยเหลือแต่ละพื้นท่ี เป็นการตดัสินใจของสภากาชาด
ไทย โดยไม่มีการก าหนดกรอบแนวทาง หรือขั้นตอนในการช่วยเหลือ ระหวา่งสภากาชาดไทยและ
บา้นปูฯ เน่ืองจากเป็นสถานการณ์พิเศษ” (เหมือนฝัน เช้ือเอ่ียม, บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน), การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

2.2  การส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทย และบริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) เพื่อให้
ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 

เน่ืองจากการสนบัสนุนรถบรรทุกพร้อมพนักงานขบัให้กบัสภากาชาดไทย เพื่อใช้ใน
การขนส่งส่ิงของไปยงัพื้นท่ีประสบอุทกภยั และใหส้ภากาชาดไทยเป็นผูพ้ิจารณาการบริหารจดัการ
การใช้รถบรรทุกปฏิบติังานในพื้นท่ีต่างๆ เป็นนโยบายท่ีชดัเจนของผูบ้ริหารบริษทั บา้นปู จ  ากดั 
(มหาชน)  นอกจากน้ี สภากาชาดไทย และ บมจ.บา้นปู ได้มอบหมายผูป้ระสานงานหลกัในการ
ส่ือสารขอ้มูลร่วมกนัในการใชร้ถบรรทุกออกปฏิบติังาน ซ่ึงการสั่งการจากระดบันโยบายของทั้ง 2 
หน่วยงานลงมาท่ีระดบัปฏิบติังานอยา่งชดัเจน ท าใหก้ารประสานงานดา้นการขนส่งไม่ค่อยมีปัญหา
เหมือนดา้นอ่ืน 

“ขอ้จ ากดั และอุปสรรคไม่ค่อยมี เน่ืองจากการท างานร่วมกนักบัสภากาชาดไทย คือ 
เจา้หนา้ท่ีกาชาดติดต่อบา้นปูฯ โดยมีการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีกาชาดคนเดียว เก่ียวกบัสรุปแผนการ
เดินรถบรรทุกในแต่ละวนั และเป็นการประสานงานในระดบัปฏิบติังาน จึงไม่มีการตดัสินใจเขา้มา
เก่ียวข้อง  ส่วนปัญหาท่ีพบจะเก่ียวกับสภาพรถหรือคนขบัรถมากกว่า”  (เหมือนฝัน เช้ือเอ่ียม, 
บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน), การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

พบวา่ การพิจารณาพื้นท่ีในการขนส่งส่ิงของบรรเทาทุกขไ์ปช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 
เป็นการตดัสินใจของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ 
หรือ วอร์รูม และสั่งการมายงัผูรั้บผิดชอบด้านการขนส่ง ได้แก่ หัวหน้างานยานพาหนะ ฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป ซ่ึงเป็นคณะกรรมการฯ และผูป้ระสานงานหลกัในการใช้รถบรรทุกจาก บมจ.
บา้นปู ในการขนส่งส่ิงของไปยงัพื้นท่ีประสบอุทกภยั  
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“การก าหนดพื้นท่ีในการช่วยเหลือ กาชาดก าหนดเองโดยจะประสานทางคลงัฯ ทางฝ่าย
บรรเทาทุกขฯ์ ซ่ึงการใหค้วามช่วยเหลือแต่ละพื้นท่ีส่วนมากจะรับมาจากวอร์รูม คือ ตอ้งผา่นมาจาก
วอร์รูม วอร์รูมจะอนุมติัวา่พื้นท่ีน้ีไดเ้ท่าไหร่ ส่วนนอกเหนือจากวอร์รูมจะไม่รับเลย และการส่งแต่
ละวนัเราก็จะน ามาลงตารางข้อมูลในการลงพื้นท่ีแต่ละคร้ัง” (เกียรติศกัด์ิ ยนัตะระประกรณ์, 
หวัหนา้งานยานพาหนะ, ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
22 มีนาคม 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.21  ตารางกิจกรรมก าหนดพื้นท่ี และจ านวนของในการช่วยเหลือแต่ละวนั  
 
ทีม่า:  งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 

 

การส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย และ บมจ.บ้านปู เป็นการส่ือสารแบบไม่เป็น
ทางการ โดยใช้การโทรศพัท์มือถือ และการบอกกล่าวทางวาจา ในการประสานงานกนั ซ่ึงเป็น
ลกัษณะการส่ือสารท่ีพบมากในการประสานงานช่วงภาวะวิกฤตท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการ
ปฏิบติังาน  

“การประสานกบับา้นปูฯ จะเป็นทางวาจา ทั้งโทรศพัท ์และเจอกนั ส่วนมากจะเจอกนั
ทุกเชา้ เพราะวา่คุณเหมือนฝันตอ้งมาจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงคนขบัรถทุกเชา้  ท ากนัทุกวนัตั้งแต่ 7 โมงเช้า 
ถึง 3-4 ทุ่ม  เขาจะมาดูวา่คนัไหนออกเขาก็จะจ่ายเป็นรายวนั  ส่วนเอกสาร ณ ตอนนั้นไม่จ  าเป็น  แต่
เขาจะให้รายละเอียดของรถมา แลว้เราจะเอามาท าเอง โดยท าเป็นเอกสารว่าทะเบียนรถคนัน้ี ช่ือ
คนขบัช่ืออะไร เบอร์โทรศพัท์อะไร ท าตารางข้ึนมาเอง ดูแลว่าเราจะให้คนน้ีไปจงัหวดัไหน ไป 
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ตรงจุดไหน วนัท่ีน้ีคนัน้ีไปไหน มีบนัทึกอยู ่ตอนเชา้ท่ีเจอกนัก็จะมาเอาขอ้มูลเอกสารท่ีว่าน้ีมาเช็ค
ให้ตรงนั้น จะเก็บเป็นตารางแบบน้ีทุกวนั ท าเป็นใบเดียวและเขียนข้อมูลในตารางเพิ่มเข้าไป”  
(เกียรติศกัด์ิ    ยนัตะระประกรณ์, หวัหนา้งานยานพาหนะ, ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป, ส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 4.22  ตารางการปฏิบติังานรถบรรทุกของ บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน)  
 

ทีม่า:  งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 
 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ สภากาชาดไทยไม่ไดป้ระสานงานกบัเครือข่ายดา้นการ
ขนส่งอย่างเป็นทางการ แต่ลกัษณะการส่ือสารเพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายสภากาชาด
ไทยดา้นการขนส่ง เป็นลกัษณะเฉพาะกิจ เป็นคร้ังคราว  นอกจาก บมจ.บา้นปู เขา้มาเป็นเครือข่าย
หลกัดา้นการขนส่งของสภากาชาดไทย ยงัมีอีกหลายหน่วยงาน ซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนท่ีสภากาชาด
ไทยสามารถประสานงานขอความช่วยเหลือดา้นการขนส่งไดเ้ป็นคร้ังคราว ทั้งแบบมีเง่ือนไข และ  
ไม่มีเง่ือนไข   

“ก่อนหนา้น้ี เราไม่ไดป้ระสานงานกบัเครือข่ายดา้นการขนส่งอยา่งชดัเจน แต่จงัหวะดี
วา่บา้นปูฯ เขา้มาช่วยเราในช่วงวกิฤต ถา้มองกลบัไป ถา้ไม่ส่วนของภาคีตรงน้ีเขา้มาช่วย การท างาน
มนัจะมีความล าบากมาก คงท าไดต้ามศกัยภาพท่ีเรามี แต่ยงัมีอีกช่องทางหน่ึง คือ ภาคีเครือข่ายบาง
บริษทัท่ีมาไดเ้ป็นคร้ังคราว อยา่งบริษทัท่ีบอกแลว้มาทนัที คือ บริษทั สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเราติดต่อและไม่ค่อยมีเง่ือนไข โทรไปแล้วให้ความช่วยเหลือได้ทนัที โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน แต่บางบริษทัก็มีเง่ือนไขวา่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 1 วนั หรือตอ้งท าหนงัสือเขา้ไป 

DPU



194 
 

มนัก็จะเป็นปัญหาท่ีเราไม่รู้ไดว้า่เขาจะอนุมติัส่งรถมาให้หรือไม่  ยงัมีบริษทัท่ีเรามี connection อยู ่
เช่น  NYK ท่ีเปล่ียนเป็นยเูซ็น โลจิสติกส์ อิตาเลียนไทย บริษทั DHL บริษทัอจิลิต้ี ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
ให้ความช่วยเหลือเราเป็นอย่างดี” (เกียรติศกัด์ิ    ยนัตะระประกรณ์, หวัหนา้งานยานพาหนะ, ฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  4.23  เครือข่ายสภากาชาดไทยดา้นการขนส่งอ่ืนๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือแก่สภากาชาดไทย    
ไดเ้ป็นคร้ังคราว 
 
ทีม่า:  งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 
 

3.  เครือข่ายด้านอาสาสมัคร   
ช่วงวิกฤตอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554  สภากาชาดไทยมีจ าเป็นตอ้งระดมความร่วมมือด้าน

ต่างๆจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงกบัความ
ต้องการของผูป้ระสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากเครือข่ายสภากาชาดไทยด้าน
อาสาสมคัรท่ีเขา้มาร่วมปฏิบติังานกบัสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั จะเห็นไดว้า่
ในช่วงนั้นมีอาสาสมคัรเขา้มาช่วยงานสภากาชาดไทยเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีโรงเรียน 
มหาวิทยาลยั และบริษทัจ านวนมากสั่งหยุดจากเหตุการณ์น ้ าท่วม โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคม – 
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พฤศจิกายน 2554 พบวา่มีอาสาสมคัรเขา้มาช่วยงานสภากาชาดไทยประมาณ 700 – 800 คนต่อวนั  
ดงัภาพท่ี 4.24   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.24  จ  านวนอาสาสมคัรท่ีช่วยงานส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตามจุดปฏิบติังานต่างๆ ช่วง
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 
 

ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
 

การรับรู้ของประชาชนจากส่ือต่างๆ ในเร่ืองการท างานช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัท่ีไม่มี
วาระซ่อนเร้น เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้อาสาสมคัรเขา้มาช่วยงานสภากาชาดไทยเป็นจ านวนมาก
ในช่วงวกิฤตน ้าท่วมปี พ.ศ. 2554  เน่ืองดว้ยสภากาชาดไทยเป็นองคก์ารสาธารณกุศลท่ีไม่แสวงหา
ผลก าไร อยูภ่ายใตก้ารอุปถมัภข์องสถาบนักษตัริย ์และท างานดา้นมนุษยธรรมมาเป็นเวลานาน โดย
มีความเป็นกลางในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโดยไม่เลือกเช้ือชาติ ศาสนา และความคิดเห็นทางการ
เมือง ซ่ึงเป็นท่ีรับรู้ของประชาชนมาโดยตลอด ประกอบกบัช่วงเหตุการณ์วกิฤตน ้าท่วมปี พ.ศ. 2554 
เป็นช่วงรอยต่อของการเปล่ียนผา่นรัฐบาล ประเทศยงัมีปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้ทางการเมือง การ
บริหารจดัการน ้ าท่วมของภาครัฐค่อนขา้งลม้เหลว ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการจดัการของรัฐบาล  
ประกอบกบัการเผยแพร่ข่าวจากส่ือต่างๆเร่ืองน ้ าท่วมศูนยป์ฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 
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(ศปภ.) ดอนเมือง ท าใหส่ิ้งของบริจาคจ านวนมากลอยออกมาให้เห็น ยิ่งท าให้ประชาชนขาดศรัทธา
ในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของรัฐบาล  ซ่ึงสาเหตุดงักล่าว ท าให้ประชาชนเดินทางมาบริจาคเงิน
และส่ิงของ รวมทั้งร่วมเป็นอาสาสมคัรช่วยงานสภากาชาดไทยจ านวนมาก เน่ืองจากมีความศรัทธา
และเช่ือมัน่ในความเป็นกลางทางดา้นการเมืองของสภากาชาดไทย และความโปร่งใสในช่วยเหลือ
ผูป้ระสบอุทกภยั 

“จะเห็นวา่น ้าท่วมท่ีผา่นมา หลายๆหน่วยงานมีวาระซ่อนเร้นอยูต่ลอดเวลา  ซ่ึงของการ
ท างานของกาชาดไม่มีวาระซ่อนเร้น  คนภายนอกจึงมีความเช่ือมั่น มั่นใจในการท างานช่วย
ผูป้ระสบภยัของเรา  การท างานของเรามีหลกัการท่ีแน่น มีเกณฑ์ คนภายนอกเขาจะเช่ือถือ และจะ
วิง่เขา้มาหาเราเอง เช่น เร่ืองอาสาสมคัรท่ีเขาเขา้มาหาเราเอง” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 29 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“ช่วงท่ีมีปัญหากนั ท าไมคนถึงมาช่วยกาชาด เอาเงินมาให้ท่ีกาชาด ท าไมไม่ให้รัฐบาล 
มีสอบถามเขา้มาแบบน้ีเยอะ ตอ้งบอกว่ากาชาดยินดีช่วยเหลือทุกอยา่ง ใครตอ้งการจะช่วยอะไรก็
เขา้มา กาชาดรับหมด ไม่สนใจไม่รับทราบเร่ืองความขดัแยง้ทางการเมือง กาชาดไม่ไดส้ังกดัรัฐบาล 
ท างานอิสระไม่ไดข้ึ้นตรงกบัหน่วยงานใด มีนโยบายชดัเจน ตรวจสอบได้  ซ่ึงช่วงนั้นมีแสดงความ
คิดเห็นเร่ืองการท างานของรัฐบาลเขา้มาเยอะ ยิ่ง Social Media จะเขา้มาเยอะมาก” (กรองทอง     
เพช็รวงศ,์ ผูอ้  านวยการส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 15 มีนาคม 
2555) 

“หลักๆคือ การท่ีเป็นของพระราชินี พระเทพฯ ท่านไม่ได้แบ่งใครเป็นใคร เป็น
ประชาชนของท่านทั้งหมด  อยา่งของช่อง  3 ก็ไม่เหมือนของสภากาชาดไทย  ผมก็เลือกท่ีน่ีดีกวา่” 
(ทรงภพ รัตนยทุธ์ิ, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2556) 

“มากาชาดเพราะเป็นองคก์รท่ีเก่ียวกบัสถาบนั อย่าลืมว่าช่วงนั้นมีองค์กรท่ีเป็นภาครัฐ
ให้ความช่วยเหลืออยู ่มีภาคเอกชน และภาคสถาบนั  ถือว่าภาคสถาบนัท่ีเห็นอยูมี่ 2 หน่วยงาน คือ 
สภากาชาดไทย และมูลนิธิราชประชาฯ  องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัทั้ง 2 องค์กร คนจะเขา้มา
เยอะมากจริงๆ ช่วงนั้นก็มีเร่ืองการเมืองดว้ย ความรู้สึกของคนเขาจะให้ความส าคญัตรงน้ี เขารู้ว่า
ภาครัฐท างานเป็นอย่างไร ช่วงนั้นแมว้่าช่อง 3 มีดาราเป็นตวัดึงดูด แต่คนก็ไม่เยอะเท่ากาชาด”       
(ชูพงษ ์ทรงชยัสิริ, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2556) 

จากการท่ีอาสาสมคัรเขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยงานสภากาชาดไทยเป็นจ านวนมาก  
เน่ืองจากรับทราบขอ้มูลการร้องขอความช่วยเหลือดา้นอาสาสมคัรจากเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่อง
ทางการส่ือสารต่างๆ  เป็นการส่ือสารเพื่อระดมความร่วมมือจากอาสาสมคัรในการช่วยงานบรรเทา
ทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัด้านต่างๆ  พบว่าสภากาชาดไทยใช้ระบบเปิดในการรับอาสาสมคัรในช่วง
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วิกฤตน ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554  ซ่ึงเป็นลกัษณะงานท่ีอาสาสมคัรสามารถเขา้มาช่วยงาน ดา้นไหน เวลา
ใดก็ได้ โดยมีการลงทะเบียนแจ้งความจ านงในการช่วยงานของอาสาสมัครในแต่ละด้าน              
ซ่ึงอาสาสมัครจะได้รับแจกปลอกแขนหรือป้ายช่ือ หลังจากนั้ นเจ้าหน้าท่ีจะให้อาสาสมัคร
ปฏิบติังานตามจุดท่ีไดล้งทะเบียนไว ้ ดงัภาพท่ี 4.25  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่ 4.25  การบริหารจดัการอาสาสมคัรกรณีเกิดภยัพิบติัใหญ่ 
 
ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
 

“เราเป็นระบบ open ในการรับอาสาสมคัร ซ่ึงแต่ก่อนเคยเปิดให้ลงทะเบียนและ
ก าหนดให้อยูก่บัเรา 8 โมง ถึง 4 โมงเยน็ ซ่ึงไม่มีใครอยูก่บัเรา ไม่มีใครท าแบบนั้นไดจ้ริงๆ บางที
อาสาสมคัรมาท าชัว่โมง สองชัว่โมงก็ไปแลว้ จะไปกะเกณฑ์ว่าวนัน้ีใช ้80 คน ใช้แค่ 100 คน ซ่ึง
เป็นไปไม่ได”้ (บุคอรีย ์อยู่บ  ารุง, ฝ่ายพสัดุทางการแพทยแ์ละทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

การบริหารจัดการอาสาสมัคร  
กรณเีกดิภัยพบิัติใหญ่ 

ลงทะเบียน 
พร้อมแจกปลอกแขน / ป้ายช่ือ แก่อาสาสมัคร 

จัดกลุ่มงานอาสาสมัครตามทีแ่จ้งความจ านง 
 – ดา้นการคดัแยกส่ิงของบริจาคและ 
            การผลิตชุดธารน ้าใจฯ 

– ดา้นการแจกชุดธารน ้าใจฯในพื้นท่ีประสบภยั 
 

จัดให้อาสาสมัครปฏิบัติงานในจุดต่างๆ 

บันทกึลงฐานข้อมูลอาสาสมัคร 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย และกลุ่มอาสาสมคัรประจ าของ
สภากาชาดไทยท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ดา้นการคดัแยกส่ิงของบริจาค  การ
บรรจุส่ิงของในชุดธารน ้ าใจฯ  การตรวจสอบยอดคงคลงั การขนยา้ยส่ิงของ การขนชุดธารน ้ าใจฯ
ข้ึนรถบรรทุกเพื่อเตรียมแจกจ่าย และร่วมกบัสภากาชาดไทยแจกจ่ายชุดธารน ้ าใจฯแก่ผูป้ระสบ
อุทกภัย พบว่าสภากาชาดไทยใช้ช่องทางการส่ือสารต่างๆในการระดมความช่วยเหลือจาก
อาสาสมคัร ทั้งน้ี ช่องทางการส่ือสารท่ีดีท่ีสุดในการระดมอาสาสมคัรในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 
2554 ไดแ้ก่ Social Media ไดแ้ก่ Facebook และ Twitter เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีระดมอาสาสมคัร
ได้จ  านวนมาก รวดเร็ว และส่ือสารกลบัแบบอตัโนมติั แต่มีขอ้เสียคือไม่สามารถควบคุมเน้ือหา
ขอ้ความใหถู้กตอ้ง ชดัเจนในแต่ละช่วงเวลาท่ีมีการส่งต่อขอ้ความ ดงัน้ี 

ช่องทางการส่ือสารทีใ่ช้ในการระดมอาสาสมัคร 
1.  Social Media ไดแ้ก่  Facebook และ Twitter ของสภากาชาดไทย และส านกังาน

บรรเทาทุกขฯ์ 
เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสภากาชาดไทย และแกนน ากลุ่มอาสาสมคัรสภากาชาดไทย 

ใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารระดมอาสาสมคัรให้มาช่วยกนั ทั้งน้ีการใช้ Social Media ในกลุ่ม
อาสาสมคัรสภากาชาดไทย ท่ีเขา้มาทางส านักสารนิเทศฯ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาสาต่างๆ อาทิ 
อาสาประเทศไทย อาสาสไมล์ อาสาดุสิต ไทยแลนด์คอนเน็ค โวรันเทียร์คอนเน็ค  ส่วน Social 
Media ในกลุ่มอาสาสมคัรส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ จะเปิดเป็นชมรมใน facebook ช่ือ ชมรมจิตอาสา
ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ส าหรับประกาศร้องขออาสาสมคัรในช่วงท่ีสภากาชาด
ไทยมีความตอ้งการอาสาสมคัรเขา้มาช่วยงานจ านวนมาก  ทั้งน้ี ช่วงแรกของการใชง้าน จะเกิด
ความสับสนในเร่ืองขอ้มูล และขอ้มูลบิดเบือนหลงัจากอาสาสมคัรโพสขอ้ความต่อๆกนั ท าให้กลุ่ม
อาสาสมคัรตั้งกติกาในการใชง้าน โดยให้เจา้หนา้ท่ีเป็นคนประกาศขอ้ความการร้องขออาสาสมคัร 
เพื่อป้องกนัความสับสนในเร่ืองขอ้มูล 

“เวลาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ จะมีคนช่วยแจง้ข่าวผ่านส่ือต่างๆ อยา่ง Social Media 
แชร์กนัผา่น Facebook Twitter อย่างกลุ่มอาสาสมคัรก็มีการส่งข่าวมาช่วย เม่ือมีภยั มีการแจง้ข่าว 
ประชาชนก็จะพุ่งเป้ามาท่ีเรา เรียกไดว้่าเกือบจะอตัโนมติั” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 29 กุมภาพนัธ์ 2555) 

“ส านกัสารนิเทศฯมีการใช้ Facebook ใช้ Twitter ในการเรียกระดมอาสาสมคัรให้มา
ช่วยกนั” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 
มีนาคม 2555) 
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“ช่วงน ้ าท่วม เขาจะรู้ข่าวทาง Facebook กนัเยอะ น้องท่ีเคยมา เขาก็บอกต่อๆกนั ถ้า
ตอ้งการเร่งด่วนก็จะใชป้ระกาศในชมรม” (พิริยาภรณ์ แกว้สอาด, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

2.   เวบ็ไซตส์ภากาชาดไทย www.redcross .or.th 
เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร สภากาชาดไทย ใชร้้องขอ

ความช่วยเหลือจากอาสาสมคัร โดยขอ้มูลท่ีจะประกาศรับอาสาสมคัรทางเว็บไซต์จะผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ หรือ วอร์
รูม ถึงจะมีการน าขอ้ความข้ึนเวบ็ไซตส์ภากาชาดไทย 

“ทราบข่าวกาชาดมีการร้องขออาสาสมคัรทางเวบ็ไซตก์าชาด ช่วงเดือนตุลา  มาตอนน ้ า
ท่วมแลว้ แต่ยงัไม่เขา้กรุงเทพฯ พอทราบข่าววา่สภากาชาดไทย ตอ้งการคน ซ่ึงก็อยูใ่กลด้ว้ยก็เลยไป
ท่ีสภากาชาดไทย” (ศุภชยั คชาชีวะ, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

3.   โทรศพัทบ์อกกล่าวในกลุ่มอาสาสมคัรประจ า 
เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสภากาชาดไทยใชก้บัแกนน าอาสาสมคัร และกลุ่มอาสาสมคัร

ประจ าท่ีมีความคุน้เคยและรู้จกักนัดี  มกัใช้ในกรณีตอ้งการอาสาสมคัรจ านวนหน่ึงแบบเร่งด่วน 
ทันที พบว่ามีหน่วยงานของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯท่ีประสานงานทางโทรศัพท์กับกลุ่ม
อาสาสมคัรประจ า เพื่อขอความช่วยเหลืออาสาสมคัรเขา้มาช่วยงานสภากาชาดไทยดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
งานคลงัสัมภาระ ฝ่ายพสัดุทางการแพทยแ์ละทัว่ไป และงานบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ฝ่ายบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบภยั 

 “ช่วงแรกใชว้ิธีการโทรตามก่อน โทรตามอาสาสมคัรประจ าของสภากาชาดไทยท่ีเคย
ช่วยงานบรรเทาทุกข์” (บุคอรีย ์อยู่บ  ารุง, ฝ่ายพสัดุทางการแพทยแ์ละทัว่ไป, ส านักงานบรรเทา
ทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

“การส่ือสารขณะนั้น ส่วนใหญ่จะใช้โทรศพัท์  เท่าท่ีสังเกตดูจากกลุ่มท่ีไปท างานกบั
ช่วงแพ็คของ จะใช้การโทรศพัท์ชวนกนัมา  เขาบอกมนัง่าย โทรคุยกนัไดเ้ลย” (ศุภชยั คชาชีวะ, 
อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

4.   ส่ือมวลชน 
เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีส านกัสารนิเทศและส่ือสารองค์กร สภากาชาดไทย มกัใชใ้น

การประกาศขอความช่วยเหลือจากอาสาสมคัรท่ีตอ้งการให้สาธารณชนรับรู้ในวงกวา้ง โดยข่าวการ
ประกาศรับอาสาสมคัรทางส่ือมวลชน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ หรือ วอร์รูม ถึงจะมีการส่งข่าวให้ส่ือมวลชน
ประกาศได ้
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“เรามีช่องทางการส่ือสารผา่นส่ือมวลชนวา่ขณะน้ีเราตอ้งการอาสาสมคัรออกทีวี วิทยุ” 
(พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 5 มีนาคม 
2555) 

“ดูประกาศหาอาสาสมคัรจากรายการข่าวของ ThaiPBS เขาให้เบอร์ไว ้ก็ติดต่อเขา้มา 
และไดช่้วยตรงน้ี” (พิริยาภรณ์ แกว้สอาด, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

5.   ส่ือบุคคล ได้แก่ เจา้หน้าท่ีสภากาชาดไทย และกลุ่มอาสาสมคัรเก่าท่ีเคยช่วยงาน
สภากาชาดไทย 

เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นลักษณะการพบปะ พูดคุยระหว่างอาสาสมัครและ
เจา้หน้าท่ีสภากาชาดไทย หรืออาสาสมคัรท่ีเคยช่วยงานสภากาชาดไทย เป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน
โดยการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของอาสาสมคัรแบบไม่ไดต้ั้งใจ 

“เร่ิมแรกเลยผมไดไ้ปท่ีธรรมศาสตร์ รังสิต ตอนนั้นน ้ ายงัมาไม่ถึงธรรมศาสตร์ หลงัจาก
นั้นก็มาถึงธรรมศาสตร์รังสิต พวกท่ีอยูธ่รรมศาสตร์ก็ยา้ยมาอยูท่ี่สนามบินดอนเมือง และทราบข่าว
จากภรรยาท่ีเคยไปช่วยกาชาดวา่มีการแพค็ของ มีไปแจกของ” (ทรงภพ รัตนยุทธ์ิ, อาสาสมคัร, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2556) 

“ไม่ไดท้ราบส่ือจากกาชาด มาหาหมอท่ีโรงพยาบาลจุฬาฯ และอยากมาช่วยผูป้ระสบภยั 
หมอก็แนะน าให้มาส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ หลงัจากนั้นก็ไดรั้บผิดชอบงานคดัแยกเส้ือผา้  และท า
มาโดยตลอดจนถึงทุกวนัน้ี” (ปภาวรินทร์ เอ้ืออารีย,์ อาสาสมคัร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 27 
กุมภาพนัธ์ 2556) 

ช่วงวกิฤตน ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554 เป็นช่วงท่ีสภากาชาดไทยมีการส่ือสารเพื่อร้องขอความ
ช่วยเหลือดา้นอาสาสมคัร ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพื่อระดมความช่วยเหลือจากอาสาสมคัรท่ี
จะเขา้มาช่วยงานสภากาชาดไทยดา้นต่างๆ  โดยแบ่งอาสาสมคัรตามลกัณะงานท่ีได้เขา้ช่วยงาน
สภากาชาดไทย ดงัน้ี 

1.   อาสาสมคัรดา้นการคดัแยกส่ิงของบริจาคและการผลิตชุดธารน ้าใจฯ 
เป็นลกัษณะงานท่ีอาสาสมคัรปฏิบติังานภายในบริเวณสภากาชาดไทย เป็นงานเก่ียวกบั

การคดัแยกส่ิงของบริจาค การบรรจุส่ิงของในชุดธารน ้ าใจฯ การตรวจสอบยอดของคงคลงั การขน
ยา้ยส่ิงของ การขนชุดธารน ้ าใจฯข้ึนรถบรรทุกเพื่อเตรียมแจกจ่าย ซ่ึงงานแต่ละจุดจะมีเจา้หน้าท่ี
สภากาชาดไทยคอยดูแลความเรียบร้อยของการท างาน โดยแบ่งอาสาสมคัรตามลกัษณะงาน ดงัน้ี 

1.1   งานลงทะเบียน อาสาสมคัรจะประจ าอยูจุ่ดลงทะเบียน เพื่อช่วยเจา้หนา้ท่ีเร่ือง
งานลงทะเบียนอาสาสมคัร โดยให้อาสาสมคัรกรอกรายละเอียด งานท่ีตอ้งการปฏิบติังาน แจกป้าย
ช่ือหรือปลอกแขน พร้อมใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่อาสาสมคัร 
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1.2   งานรับเข้าเคร่ืองอุปโภค บริโภค ยา และเวชภณัฑ์บริจาค  อาสาสมคัรจะ
รับผิดชอบงานรับเขา้เคร่ืองอุปโภค บริโภค ยา และเวชภณัฑ์บริจาคจากผูบ้ริจาค  โดยให้ผูบ้ริจาค
เขียนใบแสดงความจ านงบริจาคและรับบริจาค และน าเคร่ืองอุปโภค บริโภค ยา และเวชภณัฑ์
บริจาคไปวางไวบ้ริเวณท่ีก าหนดเพื่อรอคดัแยก 

1.3   งานคดัแยกของบริจาค อาสาสมคัรจะคดัแยก ประเภท สภาพ และอายุการใช้
งานของบริจาคตามเกณฑท่ี์สภากาชาดไทยก าหนดไว ้ 

“มีการเขียนป้ายติดไวเ้กือบทุกอยา่ง อยา่งบะหม่ี ปลากระป๋อง นม ส่วนใหญ่จะเป็นของ
กิน เราจะเขียนวา่ไม่เกินเท่าไหร่ ซ่ึงจะมีหวัหนา้จุด และเขาจะรู้วา่บะหม่ีจะหมดอายุภายใน 6 เดือน 
ซ่ึงเราใชเ้กณฑต์ามงบประมาณของเรา อยา่งปลากระป๋องเราตั้งไวท่ี้ภายใน 2 ปี” (บุคอรีย ์อยูบ่  ารุง, 
ฝ่ายพสัดุทางการแพทยแ์ละทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 
2556) 

“จุดท่ีวุน่วายท่ีสุด จะเป็นจุดคดัแยกของ ถา้เป็นของท่ีกาชาดสั่งเองจะมาเป็น lot ใหญ่ๆ 
อนันั้นไม่มีปัญหา จะเช็คง่าย แต่ถา้เป็นของบริจาคจากประชาชนทัว่ไปมนัยอ่ยๆมา บอกไม่ไดว้า่เขา
จะเอาอะไรมาบริจาค” (ปภาวรินทร์ เอ้ืออารีย์, อาสาสมัคร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 27 
กุมภาพนัธ์ 2556) 

1.4   งานผลิตน ้าด่ืม อาสาสมคัรจะประจ าจุดหน่วยรถผลิตน ้ าด่ืม โดยกรอกน ้ าบรรจุ
ขวด หรือ แกลลอน เพื่อขนข้ึนรถบรรทุกเตรียมแจกจ่ายในพื้นท่ีประสบอุทกภยั 

1.5  งานผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน อาสาสมคัรจะประจ าจุดหน่วยครัว
เคล่ือนท่ี โดยช่วยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเตรียมวตัถุดิบ ปรุงอาหาร และบรรจุลงถุง เพื่อขนข้ึน
รถบรรทุกเตรียมแจกจ่ายในพื้นท่ีประสบอุทกภยั ซ่ึงอาสาสมคัรท่ีท างานประจ าจุดน้ี ส่วนใหญ่มา
จากการจดัตั้งของมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย  

1.6   งานเดินถุง ข้ึน line การผลิตชุดธารน ้ าใจสภากาชาดไทย อาสาสมคัรจะประจ า
จุดผลิตถุงชุดธารน ้าใจฯ โดยเจา้หนา้ท่ีจะประกาศระดมอาสาสมคัรประจ าแต่ละจุดเพื่อเตรียมบรรจุ
ส่ิงของท่ีจะใส่ถุงชุดธารน ้ าใจฯ เม่ือครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ อาสาสมคัรจะเร่ิมเดินตาม line การ
ผลิตชุดธารน ้ าใจฯ โดยน าส่ิงของยงัชีพต่างๆท่ีวางไวจุ้ดใส่ลงถุง และขนข้ึนรถบรรทุกเพื่อเตรียม
แจกจ่ายในพื้นท่ีประสบอุทกภยั 

“การจดัคนลงแต่ละจุด ถา้จุดท่ีตอ้งใช้คนเยอะคือยกของหนกัๆ ตอ้งมีคนใส่ถุง แต่คน
ใส่ถุงจะให้มีน้อยเพราะอาจจะสับสน มีแค่จุดละคน แต่ 3-4 คนจะเป็นลกัษณะช่วยกนัส่งต่อ ท า
คร้ังนึง ประมาณ 1,000 ชุด ถ้าไม่ติดขดัอะไรใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆ ช่วงท่ีเร่ิมเดิน line 
หมายถึงเร่ิมถุงท่ี 1 พร้อม ของทุกอยา่งวางพร้อม แลว้จะเร่ิมเดิน line เลย แต่จะเสียเวลาตรงการมดั 
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และเรียงข้ึนรถ เพราะวางเลยไม่ได ้ตอ้งค่อยๆเรียง” (บุคอรีย ์อยูบ่  ารุง, ฝ่ายพสัดุทางการแพทยแ์ละ
ทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

1.7   งานจดัถุงเคร่ืองกระป๋อง อาสาสมคัรจะรับผิดชอบงานจดัถุงเคร่ืองกระป๋อง  
ประกอบดว้ยปลากระป๋อง พะโลก้ระป๋อง ขา้วส าเร็จรูป ปลาราดพริก ผกักาดดอง น ามามดัใส่ถุง
รวมกนัเป็น 1 ชุด เพื่อเตรียมบรรจุในถุงชุดธารน ้าใจฯ  

1.8   งานยกของ อาสาสมคัรจะรับผิดชอบงานขนยา้ยส่ิงของบริจาค ยกของเขา้คลงั
สัมภาระ ขนของข้ึนรถบรรทุก  

1.9   งานคลงับริจาค อาสาสมคัรจะรับผิดชอบงานประจ าคลงับริจาค มีหน้าท่ี
เบิกจ่ายของบริจาคตามค าร้องขอท่ีผา่นการอนุมติัตั้งแต่ระดบัหวัหนา้ฝ่ายข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.26  แสดงจุดปฏิบติังานท่ีอาสาสมคัรช่วยปฏิบติังาน  
 

ทีม่า:  ฝ่ายพสัดุทางการแพทยแ์ละทัว่ไป ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 
 
ทั้งน้ี งานอาสาสมคัรแต่ละดา้น จะมีแกนน าอาสาสมคัรท่ีมีความช านาญและรู้งาน เขา้

มาช่วยเจา้หนา้ท่ีสภากาชาดไทย ในการแนะน า หรือสอนงานประจ าจุดให้กบัอาสาสมคัรท่ีเพิ่งเขา้
มาท างาน 

“แรกๆเราท าเอง แต่จะมีอาสาสมคัรท่ีเขา้ใจงานก็เขา้มาช่วย อาจจะเป็นหลกัให้ตรงนั้น
เลย บางทีเขาก็จะแบ่งเป็นสาขาของแต่ละงานเอง อย่างงานคดัแยกมีหลายอย่าง ทั้งบะหม่ี ปลา
กระป๋อง ขนม เขาก็จะหาคนมารับผดิชอบแต่ละจุด”  (บุคอรีย ์อยูบ่  ารุง, ฝ่ายพสัดุทางการแพทยแ์ละ
ทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 
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2.   อาสาสมคัรดา้นการแจกชุดธารน ้าใจฯในพื้นท่ีประสบภยั 
เป็นลกัษณะงานท่ีอาสาสมคัรปฏิบติังานร่วมกบัสภากาชาดไทยในการแจกจ่ายชุดธาร

น ้าใจฯในพื้นท่ีประสบอุทกภยั เป็นการออกหน่วยบรรเทาทุกขท่ี์จดัทีมปฏิบติังานโดยมีอาสาสมคัร 
6 คน ต่อเจา้หน้าท่ี 1-2 คน ต่อชุดธารน ้ าใจฯ 500 ชุด ต่อ 1 คนัรถบรรทุก  ซ่ึงอาสาสมคัรท่ีจะร่วม
ปฏิบติังานกบัสภากาชาดไทยตอ้งมาลงทะเบียนก่อน 08.00 น. ของวนัปฏิบติังาน และมีคุณสมบติั
ตรงตามแนวทางการด าเนินงานลงทะเบียนอาสาสมคัรท่ีออกบรรเทาทุกขน์อกพื้นท่ี ดงัภาพท่ี 4.27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.27  แนวทางการด าเนินงานลงทะเบียนอาสาสมคัรท่ีปฏิบติังานนอกพื้นท่ี 

 
ทีม่า:  งานอ านวยการขอ้มูล ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
 

“อาสาสมคัรมีส่วนร่วมกบัเราในช่วงนั้นเยอะมาก  ถา้ไม่ไดอ้าสาสมคัรก็ท าไม่ได ้ทีมนึง
มีอาสาสมคัร 6 คนต่อ 1 คนัรถ ช่วงหลงัมีเกณฑ์วา่ไม่เอาเด็ก เอาอายุ 20 ปีข้ึนไป มีทั้งผูห้ญิงผูช้าย 
แต่จดัผูช้ายเยอะหน่อย บางพื้นท่ีเราไดข้อ้มูลวา่ตอ้งลงเรือ ก็จะแจง้ท่ีลงทะเบียนให้จดัอาสาสมคัรท่ี
วา่ยน ้าได”้ (กฤวสิรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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“เจ้าหน้าท่ีจะบอกกฎระเบียบว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร จุดใหญ่ คือ ต้องเช่ือฟัง
เจา้หนา้ท่ีท่ีน าเขา้ไป  หา้มมีปากเสียงกบัผูป้ระสบภยัไม่วา่จะมาในลกัษณะไหน ตอ้งเงียบ ห้ามเถียง 
ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีจดัการ” (ศุภชยั คชาชีวะ, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
7 มีนาคม 2556) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ การแจกจ่ายชุดธารน ้ าใจฯในพื้นท่ีประสบอุทกภยั ส่วน
ใหญ่จะใชก้ารแจกคูปองหรือบตัรคิวในการรับของ โดยผูน้ าชุมชนท่ีร้องขอของให้สภากาชาดไทย
เขา้มาแจกในพื้นท่ีจะได้รับค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ีสภากาชาดไทย ให้จดัท าคูปองเตรียมไวก่้อน
ก่อนเพื่อความเรียบร้อยในการแจกของ  

“อยา่งมีไปแจก 100 คน  ผูน้  าชุมชนเขาจะจดัสรรมาเลย โดยการแจกเป็นคูปอง ใครไม่มี
คูปองเราก็ไม่ให้ ไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ป้องกันคนท่ีจะเวียนรับของ” (ศุภชัย คชาชีวะ, 
อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

“กรณีท่ีไม่สามารถแจกไดจ้ริงๆ เช่น น ้ าก าลงัท่วมหนกั ไม่มีท่ีจะลงของ ไม่มีเรือท่ีจะ
เขา้ไปแจกในหมู่บา้นได ้ ก็จะเอาของลงไวใ้ห้ โดยผูใ้หญ่บา้นหรือผูท่ี้ประสานงานกบัทางกาชาด 
จะมีหลกัฐานมาให้ดู  ส่วนใหญ่จะลงไวท่ี้วดั เพราะมัน่ใจว่าทางวดัท่านคงไม่โกง จริงๆถา้ไม่ได้
แจกกบัมือ จะไม่เอาของลงง่ายๆ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีส าคญัมากในการท าหน้าท่ีตรวจสอบขอ้มูลในการ
แจกของ” (ศุภชยั คชาชีวะ, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

“มีไปแถวเขตดอนเมือง ไม่ประทบัใจ เพราะว่าเป็นพรรคเป็นพวก เป็นเร่ืองการเมือง 
เขาขอมา 5 คนัรถสิบลอ้ มีของประมาณ 2,000 กวา่ชุด เราบอกวา่จะร่วมแจกดว้ย เขาไม่ยอม ให้เรา
ทิ้งของไวท่ี้นัน่ แต่เจา้หนา้ท่ีสภากาชาดไทยไม่ยอม  ตอนนั้นเราเอาของกลบัทั้ง 5 คนั คือ เราไม่แจก
เลย ของจ านวนนั้นเราเอากลับมากาชาด และวนัรุ่งข้ึนก็เอาไปแจกท่ีอ่ืน” (ทรงภพ รัตนยุทธ์ิ, 
อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2556) 

4.2.2   การบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย   
ในการบริหารจดัการวิกฤตการณ์อุทกภยัท่ีมีความรุนแรงระดับท่ี 4 สภากาชาดไทย 

จ าเป็นตอ้งจดัระเบียบโครงสร้างองค์กรสภากาชาดไทย ให้มีขีดความสามารถและรองรับกบัการ
บริหารจดัการภาวะวิกฤตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารในช่วง
ภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว และตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระสบภยั และท าให้การปฏิบติังาน 
เป็นไปอยา่งมีระบบ ชดัเจน ไม่สันสน  

ผลการศึกษาพบวา่ แมว้่าสภากาชาดไทยมีการจดัโครงสร้างองคก์รเพื่อรองรับภยัพิบติั
ขนาดใหญ่ท่ีมีความรุนแรงและการจดัการภยั ระดบัท่ี 4 ทั้งระดบันโยบาย และการจดัการ โดยมีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย รับผิดชอบงานระดับนโยบาย และ
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คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ รับผิดชอบงานระดบัจดัการ ซ่ึง
ทั้ง 2 คณะท างานน้ี ท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารส าคญัในการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารของ
สภากาชาดไทยในช่วงวกิฤต   

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารสภากาชาดไทยพบวา่  
1.  ระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย มีการแบ่งบทบาทและหน้าท่ี

รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กรแบบเป็นทางการอย่างชดัเจน แต่ยงัขาดการเช่ือมโยงการท างาน
ระหว่างคณะท างานดา้นการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทย ซ่ึงสภากาชาดไทยให้ความส าคญั
ในการใชเ้คร่ืองมือการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทยในระดบัจดัการมากกวา่ ซ่ึงตาม
โครงสร้างองค์กรสภากาชาดไทย ในการบริหารจดัการภยัพิบติัระดับ 4 ต้องมีการระดมความ
ช่วยเหลือจากคณะท างานฝ่ายต่างๆในคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทย  เพื่อสั่งการ
เป็นนโยบายลงมาในการบริหารวกิฤตน ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554 ท่ีเป็นภาพรวมของสภากาชาดไทย   

“ระดบับริหารของสภากาชาดไทย มีการประชุม แบ่งงานกนัท าตามโครงสร้างองค์กร
ในการจัดการภัยพิบัติ มีคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย เป็นคณะท างาน
อ านวยการ ดูแลนโยบายใหท้ างานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ มีประธานคณะท างานฝ่ายต่างๆ และมีส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นหน่วยงานหลกัใน
ระดบัจดัการ” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 29 
กุมภาพนัธ์ 2555)    

2.   นโยบายด้านการจัดการภัยพบิัติของสภากาชาดไทย ตามโครงสร้างองคก์รมีลกัษณะ
ความเป็นนโยบายแบบบูรณาการการส่ือสาร เพื่อความร่วมมือของหน่วยงานภายในองค์กร
สภากาชาดไทย  ในลกัษณะของการสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ และสร้างแนวทางการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม การบูรณาการทางนโยบายไม่ไดแ้สดงถึงบทบาท
หน้าท่ีของหน่วยงานสภากาชาดไทยท่ีมีลกัษณะบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจดัการภยั
พิบติัในช่วงวิกฤต  นอกจากน้ีพบว่า การบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทยเกิดข้ึนใน
ระดบัชั้นของการส่ือสารระดบัจดัการ ซ่ึงไม่เป็นไปตามการจดัโครงสร้างองค์กรในการบริหาร
จดัการภยัพิบติัระดบั 4 ท่ีถูกก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน   

“ตอ้งมานั่งประชุม lesson learn กนั ตอ้งวิเคราะห์ดูว่าภารกิจแต่ละคณะท างานอยู่
ตรงไหน จะเพิ่มเขา้ไปอยา่งไรให้การบริหารจดัการภาวะวิกฤตเป็นระบบ และมีส่วนร่วมของการ
จดัการโดยคณะท างานฝ่ายต่างๆ กรรมการชุดยอ่ย หรืออนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ซ่ึงแต่ละหน่วยงาน
จะมีบทบาทหนา้ท่ีอย่างไร มนัตอ้งชดัเจนวา่แต่ละท่านจะท าอะไร แค่ไหน เพียงไร ตอ้งวิเคราะห์
ภารกิจตรงกรรมการชุดใหญ่วา่มีอะไรบา้ง แลว้กรรมการชุดยอ่ยจะมีบทบาทเขา้ไปในกรรมการชุด
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ใหญ่อยา่งไร เพื่อให้คณะกรรมการฯแต่ละชุดเสริมกนัและกนัอยา่งไร” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการ
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

3.   การบริหารจัดการการส่ือสารของสภากาชาดไทยในภาวะวิกฤต  เป็นการบริหาร
จดัการขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานภายในองคก์รสภากาชาดไทย และเครือข่ายสภากาชาดไทย ให้
มีการส่ือสารประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าการบริหารจัดการการส่ือสารของ
สภากาชาดไทยกบัเครือข่ายสภากาชาดไทยดา้นขอ้มูลข่าวสาร มีลกัษณะท่ีชดัเจน เป็นระบบ และ
เช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัสภากาชาดไทย ส่วนเครือข่ายสภากาชาดไทยดา้นการขนส่ง และดา้น
อาสาสมคัร มีลกัษณะการส่ือสารแบบเฉพาะกิจ เป็นคร้ังคราวตามสถานการณ์ โดยจะเขา้มามีส่วน
ร่วมกบัสภากาชาดไทยตามความรุนแรงของสถานการณ์ภยัท่ีเกินศกัยภาพขององค์กรจะรับมือได ้
หรือเป็นการส่ือสารเพื่อประสานงานการร้องขอความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยเป็นกรณีไป ซ่ึง
การบริหารจดัการการส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทยและเครือข่ายสภากาชาดไทย เป็นประเด็นท่ี
สภากาชาดไทยให้ความส าคญัในการพฒันาความร่วมมือของเครือข่ายอยา่งเป็นรูปธรรม ส าหรับ
เตรียมพร้อมกรณีเกิดภยัพิบติัรุนแรงข้ึนในอนาคต  

“การตอบสนองต่อภยัพิบติั มนัไม่ใช่มีแต่เร่ืองขา้วของ มนัตอ้งพิจารณาถึงขอ้มูลความ
ตอ้งการ รูปแบบความช่วยเหลือวา่ท าอยา่งไรให้ตรงต่อความตอ้งการ ท าอย่างไรให้การช่วยเหลือ
ไม่ซ ้ าซ้อน ท าอย่างไรให้ทัว่ถึง ก็ตอ้งอาขอ้มูลพวกน้ีมาพิจารณากนั และตอ้งมีความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอกสภากาชาดไทย ซ่ึงตรงน้ีส าคญัมาก เน่ืองจากภยัขนาดใหญ่ตรงมีการระดมความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยจากทุกภาคส่วน ต้องมีข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนมาร่วม
ประกอบการพิจารณา อยา่งเร่ืองขนส่งก็ตอ้งประสานภาคเอกชนเขา้มาช่วย  ตอ้งประสานหน่วยงาน
ท่ีให้ความร่วมมือกบัเราได ้เร่ืองก าลงัคนมีพอมัย๊ เรามีฐานขอ้มูลอาสาสมคัร ถา้ไม่พอตอ้งระดม
อาสาสมคัรอยา่งไร ตอ้งประกาศขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ ซ่ึงเป็นความทา้ทาย
ในการบริหารจดัการช่วงภาวะวิกฤต” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

ดงันั้น ผลการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะการส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารของ
สภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤต  สรุปไดว้่า การส่ือสารของ
สภากาชาดไทยในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์ภยั  การร้องขอความช่วยเหลือ และการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัระหวา่งบุคลากร
ภายในองคก์รท่ีมีการแบ่งยอ่ยหน่วยงานและคณะท างานดา้นการจดัการภาวะวกิฤตอยา่งหลากหลาย
ทั้งระดบันโยบายและระดบัจดัการ มีการจดัโครงสร้างองค์กรตามสายการบงัคบับญัชาแบบหลาย
ล าดับชั้น ท าให้ลักษณะการส่ือสารของสภากาชาดไทยมีหลายระดบั และใช้การส่ือสารหลาย
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ช่องทาง ซ่ึงแต่ละระดบัมีความเหมาะสมและขอ้จ ากดัในการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งการ
ส่ือสารภายนอกองค์กรกบัเครือข่ายสภากาชาดไทย เพื่อความร่วมมือดา้นขอ้มูลข่าวสารจากเหล่า
กาชาดจงัหวดัและส่ือมวลชน ดา้นการขนส่งจากบริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) และดา้นอาสาสมคัร
ท่ีเขา้มาช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีลกัษณะการใช้การ
ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการในการติดต่อประสานงานกนั ไดแ้ก่ การใช้โทรศพัท์ โทรศพัท์มือถือ 
การส่ง E-mail การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก การส่งขอ้ความผา่น SMS และการใช ้Social Media 
(Facebook และ Twitter) ซ่ึงมีความเหมาะสมในการใช้งานในช่วงวิกฤต เน่ืองจากมีความรวดเร็ว
และยืดหยุ่นในการส่ือสาร โดยเฉพาะการใช้เครือข่ายโทรศพัท์มือถือ เป็นช่องทางท่ีเข้าถึงการ
ส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม ดว้ยระบบการบริหารงานแบบ
ราชการของสภากาชาดไทย ยงัมีความจ าเป็นตอ้งใชก้ารรายงานผา่นทางเอกสาร การออกค าสั่ง และ
การใชโ้ทรสารเพื่อยนืยนัขอ้มูลและเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการท างาน  

 
4.3  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อการบรรเทาทุกข์    
ผู้ประสบอุทกภัยในภาวะวกิฤต 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเป็นเครือข่ายสภากาชาดไทย ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร และ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังาน
บรรเทาทุกข์และประชานามยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554 ผูว้ิจยั
พบวา่ การส่ือสารเพื่อการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัช่วงวิกฤตน ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 สภากาชาด
ไทยมีปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารภายในและภายนอก
องค์กรสภากาชาดไทย ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีสภากาชาดไทยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข 
ปรับปรุง และพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

4.3.1 ปัญหาการส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1.  ปัญหาด้านบุคลากร  

1.1 บุคลากรกลายเป็นผูป้ระสบอุทกภยั ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั เน่ืองจากสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทหน้าท่ีด้านการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั  แต่บุคลากรกลายเป็นผูป้ระสบภยั ท าให้ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

“สถานท่ีบางแห่งคนท างานก็เป็นผูป้ระสบภยั เช่น สถานีกาชาด เหล่ากาชาดจงัหวดั ท า
ใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานได”้ (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 
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“วิกฤตคร้ังท่ีผ่านมา บุคลากรของเราจ านวนไม่น้อยท่ีเป็นผู ้ประสบภัย” (ภาวิณี           
อยู่ประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

1.2   บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบติังาน  เป็นอุปสรรคทางการส่ือสารภายใน
องคก์รสภากาชาดไทยในช่วงวิกฤตน ้ าท่วมท่ีอตัราก าลงัของบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบติังาน
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั อย่างไรก็ตาม สภากาชาดไทย มีบุคลากรจ านวนมากท่ีสังกดัหน่วยงาน
ภายในองค์กร แต่ไม่มีการส่ือสารเพื่อระดมความร่วมมือด้านบุคลากรจากหน่วยงานภายใน
สภากาชาดไทยในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งจริงจงัและเป็นระบบ   

“น ้าท่วมปี 54 บุคลากรไม่พอ เพราะภยัมนัใหญ่มาก แต่ความท่ีไม่พอ เพราะเราไม่ไดห้า
คนท่ีสามารถแบ่งเบางานของเราบางอยา่งไปได”้ (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

1.3   บุคลากรท างานไม่ตรงกบับทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นปัญหาการ
ส่ือสารของบุคลากรในระดับปฏิบติังาน ซ่ึงได้รับค าสั่งในลักษณะเฉพาะกิจให้ปฏิบัติงานใน
บทบาทหน้าท่ีท่ีไม่ตรงกบัความรับผิดชอบท่ีเคยไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ีปรับตาม
สถานการณ์และความตอ้งการของผูป้ระสบภยั ท าให้ผูป้ฏิบติังานไม่สามารถบริหารจดัการงานท่ี
รับผิดชอบไดอ้ย่างราบร่ืน เกิดความสับสนในบทบาทการท างาน และขาดความต่อเน่ืองในการ
ท างานเดิมท่ีไดรั้บมอบหมาย 

“หนา้ท่ีมนัเปล่ียนไปหมด ช่วงแรกหนา้ท่ีหลกัเป็นผูป้ระสานขอ้มูลจงัหวดัท่ีรับผิดชอบ 
แต่พอเหตุการณ์รุนแรง กลายเป็นผูท้  าหนา้งาน ไปแจกของจงัหวดัท่ีมีการสั่งการในช่วงนั้น ความ
ต่อเน่ืองในงานมนัไม่มี ตอ้งปรับแผนการท างานวา่จะท าอยา่งไรให้มนัเกิดความราบร่ืนในการรับรู้
ขอ้มูลท่ีต่อเน่ืองและทนัเหตุการณ์ ไม่ใช่ออกไปไหนก็ไม่รู้ ท  าอะไรก็ไม่รู้ แต่เวลาสอบถามขอ้มูล
จงัหวดัอยุธยาก็ยงัเป็นช่ือตนรับผิดชอบประสานงานขอ้มูลอยู่” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556)               

“มีหนา้ท่ีเป็น core ประสานงานขอ้มูลปทุมธานี กลบักลายวา่ไม่ไดป้ระสานงานในจุด
นั้น เน่ืองจากตอ้งท างาน response แทน มีหวัหนา้ฝ่ายเป็น commander สั่งการวา่จะให้ใครไปไหน 
แจกของ 7 วนั แทบจะไม่มีเวลาประสานปทุมธานี” (แน่งนอ้ย จุไธสง, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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“พนกังานขบัรถไม่ใช่ขบัรถอย่างเดียว ตอ้งเป็นทั้งพนกังานขบัเรือทอ้งแบน อยูห่น่วย
ผลิตน ้าด่ืม หน่วยครัวเคล่ือนท่ี ตอ้งท าในภาระหนา้ท่ีหลายๆอยา่ง” (เกียรติศกัด์ิ  ยนัตะระประกรณ์, 
หวัหนา้งานยานพาหนะ, ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
22 มีนาคม 2556) 

1.4   บุคลากรไม่ปฏิบติัตามสายการประสานงานข้อมูลข่าวสาร เป็นปัญหาการ
ส่ือสารของบุคลากรในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานท่ีมีการประสานงานขอ้มูลข่าวสารใน
พื้นท่ีประสบภยัโดยออกนอกระบบสายการประสานงานขอ้มูลตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ท าให้
เกิดช่องว่างทางการส่ือสารด้านการรับรู้และการตีความ ก่อให้เกิดการความเข้าใจผิดหรือส่ือ
ความหมายผดิพลาดในการปฏิบติังานในพื้นท่ีประสบภยั 

“ปัญหาของคนประสานงานท่ีมีมากกวา่ 1 คน ผูบ้ริหารประสานเอง ซ่ึงไม่เป็นไปตาม 
flow หรือแม้แต่โรงพยาบาลจุฬาฯก็ไปประสานในพื้นท่ีเอง ส านักสารนิเทศฯก็ประสานเอง          
แต่ผูรั้บผิดชอบหลกัในการประสานงานขอ้มูลจงัหวดันั้นๆไม่ทราบขอ้มูลท่ีไดป้ระสานงานกนั” 
(คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

1.5   ความกดดนัและไม่เหมาะสมด้านเวลาในการปฏิบติังานของบุคลากร เป็น
อุปสรรคส าคญัของการส่ือสารในช่วงภาวะวิกฤตท่ีมีความตึงเครียดของสถานการณ์และขอ้มูลการ
ร้องขอความช่วยเหลือของผูป้ระสบภยัท่ีมีจ  านวนมาก ท าให้บุคลาการปฏิบติังานดว้ยความกดดนั
และเร่งด่วนในการใหค้วามช่วยเหลือ ก่อใหเ้กิดความผดิพลาดในการส่ือสารขอ้มูลในขณะนั้น 

“วิกฤตน ้ าท่วม ปี 54 เราใชค้นท่ีมีอยูเ่ท่าน้ี และใชเ้ป็นระยะเวลานาน มนัก็เกิดความลา้ 
โอกาสท่ีจะพลาดในการส่ือสารขอ้มูลก็สูง คือ ขอ้มูลมนัเยอะ คนมนัลา้ และสเกลภยัมนัก็ใหญ่ข้ึน
เร่ือยๆ” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

แนวทางการพฒันาดา้นบุคลากร 
จากปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรขา้งตน้ เป็นปัจจยัท่ีท าให้การช่วยเหลือ  

ผูป้ระสบอุทกภยัของสภากาชาดไทยท าไดไ้ม่เต็มท่ี จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า แนวทางการ
พฒันาดา้นบุคลากรของสภากาชาดไทย ใหมี้ขีดความสามารถในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในภาวะ
วกิฤต มีดงัน้ี 
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1. การวางแผนรองรับภาวะวกิฤตดา้นบุคลากร 
สภากาชาดไทยควรตระหนักถึงการเตรียมพร้อมในการก าหนดแผนงานเพื่อรองรับ

ภาวะวิกฤตไวล่้วงหน้า โดยการประเมินความพร้อมดา้นทรัพยากรบุคคลขององคก์ร เพื่อวางแผน
น าไปใชใ้นภาวะวกิฤตไดอ้ยา่งชดัเจน  

“เราตอ้งวางแผนใหง้านช่วยเหลือผูป้ระสบภยัด าเนินงานต่อไปได ้ตั้งแต่เร่ืองคนของเรา
จะให้เขาไปอยู่ท่ีไหน จะจดัพื้นท่ีให้พกัอาศยักันอย่างไร และให้คนของเราท่ีเป็นผูป้ระสบภัย
สามารถช่วยเหลือคนอ่ืนต่อไปได”้ (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

2. ก าหนดขอ้พิจารณาและท าความตกลงร่วมกนัในการปฏิบติังาน 
ส่ิงท่ีสภากาชาดไทยควรค านึงถึงในการแก้ไขปัญหาเร่ืองบุคลากรท างานไม่ตรงกับ

บทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  หรือไม่ปฏิบติัตามสายการประสานงานขอ้มูลในการปฏิบติังาน 
คือ การท าความตกลงร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์รเก่ียวกบัขอ้พิจารณาในการปฏิบติังาน
ต่างๆของเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ี และเขียน
เป็นกระบวนการปฏิบติังานออกมาอย่างชดัเจน เพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกนั ในลกัษณะการออก
ค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าท่ี ค  าสั่งการปฏิบติังาน หรือนโยบายการปฏิบติังาน และแจกจ่ายให้เจา้หน้าท่ี
ทุกคนทราบอยา่งทัว่ถึง  

“การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ระดบัผูบ้ริหาร หวัหนา้ทุกฝ่าย ทุกหน่วย ตอ้งตกลงร่วมกนั
ก่อน รับรู้ข้อมูลเท่ากัน เหมือนกัน ในเวลาท่ีใกล้เคียงกัน และถ่ายทอดข้อตกลงแนวทางการ
ปฏิบติังานให้กบัเจา้หนา้ท่ีทราบ เพื่อให้การท างานเป็นทิศทางเดียวกนั และป้องกนัความสับสนท่ี
เกิดข้ึนในการปฏิบติังาน ” (ภาวิณี อยู่ประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงาน
บรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

3. ตระหนกัถึงผูมี้ส่วนช่วยและใหค้วามช่วยเหลือไดเ้ม่ือเกิดวกิฤตการณ์ 
การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในภาวะวิกฤต  สภากาชาดไทยสามารถระดมความร่วมมือ 

หรือประสานขอความช่วยเหลือดา้นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในสภากาชาดไทย โดยใชก้าร
ส่ือสารแบบเป็นทางในลักษณะส่งหนังสือขอความร่วมมือมือจากส านักงานต่างๆ ในระดับ
คณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกข์ ท่ีมีผูอ้  านวยการส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานคณะท างาน 
หรือเป็นนโยบายการปฏิบติังานลงมาจากระดบัคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ท่ีมี
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการฯ  

“ถา้จะระดมบุคลากรในสภากาชาดไทยกนัจริงๆ น่าจะท าได ้เพราะเรารู้วา่ศกัยภาพเรามี
อะไร แบบไหน และไม่ใช่เร่ืองท่ีจะท าแทนกนัไม่ได ้ ยิง่เป็นภยัพิบติัท่ีเกินศกัยภาพระดบัส านกังาน
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จะรับมือได ้ตอ้งเป็นระดบัของสภากาชาดไทยเขา้มาจดัการ ส านกังานไม่จ  าเป็นตอ้งท าเองทั้งหมด 
ควรมีการคุยกนัในระดบัสภากาชาดไทยเป็นนโยบายลงมาว่าให้ส านักงานต่างๆเขา้มาช่วยกนั” 
(คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

พบว่า นอกจากการระดมความร่วมมือดา้นบุคลากรจากหน่วยงานภายในสภากาชาด
ไทยแล้ว ความร่วมมือจากอาสาสมคัรท่ีเข้ามาช่วยงานสภากาชาดไทยในช่วงภาวะวิกฤต เป็น
ทางเลือกหน่ึงของการแกไ้ขปัญหาบุคลกรไม่เพียงพอในการปฏิบติังาน อยา่งไรก็ตาม การขอความ
ร่วมมือจากอาสาสมคัร จ าเป็นตอ้งก าหนดคุณสมบติั บทบาทหน้าท่ี ขอบเขตงาน และกติกาการ
ท างานร่วมกนัระหวา่งสภากาชาดไทย และอาสาสมคัรไวอ้ยา่งชดัเจน 

“เร่ืองอตัราก าลงั ตอนนั้นอาสาสมคัรเยอะมาก ถา้จะระดมเอาเขา้มาช่วยงานอยา่งเป็น
ระบบได้จะดีมาก  เพราะอาสาสมคัรมีศกัยภาพ และความสามารถเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั ตอ้ง
คดัเลือกและตกลงกนัให้ชดัเจนในการท างาน” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

2.  ปัญหาด้านการส่ือสาร  
2.1 การบิดเบือนในการส่ือสารแต่ละระดบั  

ช่วงเกิดภยัพิบติั ขอ้มูลมกัถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง เน่ืองจากขอ้มูลเพื่อการ
ตดัสินใจหลั่งไหลเข้ามามากเกินไป ท าให้เกิดปัญหาในการเลือกใช้ขอ้มูล และการส่งต่อหรือ
ถ่ายทอดขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้นหรือสูญหายไประหวา่งการส่ือสาร พบวา่การบิดเบือนในการส่ือสาร
ของสภากาชาดไทยเกิดข้ึนในการส่ือสารทั้ง 4 ระดบั ดงัน้ี 

2.1.1 ระดับบนลงสู่ระดบัล่าง เป็นการบิดเบือนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจาก
คณะกรรมการจัดการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ไปยงัคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบัติของ
ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ท าให้เกิดปัญหาด้านการส่ือสาร ได้แก่ การขาดความร่วมมือและการ
ตดัสินใจในระดบันโยบาย ท าให้การส่ือสารของสภากาชาดไทยเป็นลกัษณะการตดัสินใจโดยใช้
ขอ้มูลเพียงระดบัจดัการ ส่งผลต่อการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นระบบ และการสั่งการท่ีไม่ชดัเจน 

2.1.2   ระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับน เป็นการบิดเบือนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจากคณะ
กรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯไปยงัคณะกรรมการจดัการภยัพิบติั
สภากาชาดไทย ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ 

2.1.2.1   ระยะห่างไกลของการส่ือสาร   
พบวา่ การส่ือสารจากคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์

ไปยงัคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย เป็นการส่ือสารแบบเป็นทางการ โดยใช้การ
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รายงานสรุปขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นผูแ้ทน
ในคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทยทราบตามสายการบงัคบับญัชา ซ่ึงการส่ือสารแบบ
น้ี ท าใหเ้กิดระยะห่างของการส่ือสาร ส่งผลต่อการรับทราบขอ้มูลของผูบ้ริหารท่ีไม่เป็นปัจจุบนัและ
บิดเบือนไปจากสภาพความเป็นจริง  

“มีการจดัท ารายงานสรุปสถานการณ์ ความช่วยเหลือ และแผนการให้ความช่วยเหลือ
เป็นประจ าถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของสภากาชาดไทยท่ีเป็นคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาด
ไทย  แต่ใชเ้วลาในการจดัท าและน าเสนอ” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)   

2.1.2.2   โครงสร้างองคก์รอยา่งเป็นทางการ 
พบว่า การจัดโครงสร้างองค์กรของสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัเป็นแบบทางการ มีการจดัแบ่งเป็นคณะท างานและหน่วยงานยอ่ยต่างๆ ในการบริหาร
จดัการภยัพิบติั โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึง
ลกัษณะโครงสร้างองคก์รอยา่งเป็นทางการ ท าให้เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานท่ีขาด
ความยดืหยุน่ในการประสานงานขอ้มูล โดยเฉพาะการเช่ือมโยงการส่ือสารและการยอ้นกลบัขอ้มูล
ท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังานจากคณะท างานระดบัจดัการไปยงัระดบันโยบาย เพื่อการประชุม
สั่งการลงมาเป็นนโยบายในการแกไ้ขปัญหา และท าให้การบริหารจดัการภาวะวิกฤตมีความชดัเจน
มากยิง่ข้ึน  

“จะต าหนิก็ยินยอมว่า ท าไมเลขานุการฯคณะกรรมการชุดใหญ่ไม่เชิญประชุม ซ่ึงได้
ปรึกษากนัวา่ท่ีไม่ไดเ้ชิญประชุมเพราะยงัสามารถ handleไดอ้ยู ่แต่ก็มีการส่ือสารเพื่อทราบตามปกติ
อยูแ่ลว้ ตอ้งกลา้พูดกนัอยา่งจริงจงัวา่ภารกิจของคณะท างานชุดต่างๆ จะมีบทบาทและเช่ือมโยงกนั
อยา่งไร” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 
2556)   

2.1.3  ระดบัแนวนอน เป็นการบิดเบือนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนภายในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ซ่ึงเป็นไปตามโครงสร้างการ
บงัคบับญัชา ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ 

2.1.3.1  การส่ือสารในแนวนอนมีมากเกินไป ท าให้ไม่มีการยอ้นกลบั
ขอ้มูล 

พบว่า การส่ือสารภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทา
ทุกขฯ์ มีลกัษณะการส่ือสารในระดบัเดียวกนั ซ่ึงมีขอ้ดีในเร่ืองการลดเวลาในการส่ือสารตามสาย
งาน แต่ขอ้เสียในการส่ือสารของสภากาชาดไทยท่ีมีลกัษณะเป็นแนวนอนมากเกินไป ท าให้ขอ้มูล
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ข่าวสารต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการประชุมคณะกรรมการฯไม่มีการยอ้นกลบัเพื่อยืนยนัหรือตรวจสอบ
ขอ้มูลอีกคร้ัง ก่อใหเ้กิดความผดิพลาดหรือสูญหายของขอ้มูลข่าวสาร 

“อยู่ท่ีว่าแต่ละหน่วย แต่ละฝ่ายไดถ่้ายทอดขอ้มูลถึงกนัหมดหรือไม่ ถา้โดนตดัขาดอยู่
แค่ในวอร์รูม ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีท่ีตอ้งลงพื้นท่ีจริงก็ไม่ไดรั้บขอ้มูล ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกนั ซ่ึงการ
ส่ือสารไม่ได้จบท่ีวอร์รูม มนัตอ้งส่งต่อไปถึงผูป้ฏิบติัจริงๆ” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการ
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

“คนท่ีเขา้ประชุมวอร์รูมไม่ไดเ้ป็นคนเดิมเสมอ แต่ท่ีเขา้ประชุมตลอดคือหัวหน้าฝ่ายฯ 
ดงันั้นการลงขอ้มูลมนัไม่ไดมี้การยอ้นกลบัมา การใส่ขอ้มูลจ านวนมากลงตารางการช่วยเหลือเพื่อ
วางแผนการแจกของ บางคร้ังขอ้มูลมนั lose ไม่ไดล้งทุกท่ี ไม่ไดล้งทุกคร้ัง ขอ้มูลมนัก็ไม่ครบ พอ
ขอ้มูลไม่ครบ เวลาท างานก็เร่ิมมีปัญหา เพราะวา่ขอ้มูลไม่ตรงกนั” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

2.1.3.2   การส่ือสารในแนวนอนถูกน ามาใช้ทดแทนการส่ือสารจาก
ระดบับนลงสู่ระดบัล่าง และจากระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับน 

พบวา่ สภากาชาดไทยใหค้วามส าคญัในการใชก้ารส่ือสารภายในคณะกรรมการบริหาร
จดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ซ่ึงมีลกัษณะการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเพื่อการ
ตดัสินใจในระดบัเดียวกนั เป็นเคร่ืองมือส่ือสารหลกัในการบริหารจดัการภาวะวิกฤต ส่งผลให้การ
ส่ือสารระหว่างคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และคณะกรรมการบริหารจดัการภยั
พิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ถูกลดบทบาทลง และไม่ไดถู้กน ามาใชใ้นการบริหารจดัการภาวะ
วิกฤตของสภากาชาดไทยเท่าท่ีควร ท าให้เกิดปัญหาในการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารเพื่อร่วมมือกนั
ในการบริหารภาวะวกิฤตของคณะกรรมการฯทั้ง 2 ชุด  

“ไดป้รึกษาคณะกรรมการว่า จ  าเป็นตอ้งเชิญหรือประชุมกรรมการชุดใหญ่หรือไม่ ซ่ึง
บอกวา่สามารถด าเนินการในระดบัหน่วยงาน สามารถประสานงานกบัหน่วยขา้งเคียงได”้ (อ านาจ 
บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556)    

2.1.4   ระดับแนวทแยง เป็นการบิดเบือนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนภายในคณะ
กรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ซ่ึงไม่เป็นไปตามโครงสร้างการบงัคบั
บญัชา  

พบว่า การส่ือสารภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทา
ทุกขฯ์ ท่ีมีลกัษณะไม่เป็นไปตามโครงสร้างการบงัคบับญัชา มีขอ้ดีในเร่ืองความยดืหยุน่และสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบติังาน แต่มีขอ้จ ากดั คือ ท าให้เกิดช่องวา่งของการส่ือสารท่ีท าให้ขอ้มูลข่าวสาร
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บิดเบือนไปจากความเป็นจริงไดง่้าย มกัพบปัญหาน้ีในการส่ือสารภายหลงัการประชุม หรือ การสั่ง
การนอกท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 

“โดยมากถ้าเป็นการปรึกษาหรือคุยกันในวอร์รูมก็ชัดเจน นอกจากจะเป็นนอก            
วอร์รูมก็จะเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขเฉพาะหนา้” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

“การส่ือสารขา้มสายบงัคบับญัชาในลกัษณะงานท่ีมนัเยอะ ก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาด
ไดง่้ายจากการประสานงานกนัเองในแบบขา้มหน่วย ขา้มฝ่าย” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

“วอร์รูมจะมีหน่วยงานต่างๆ เขา้มาประชุม สั่งการคร้ังเดียวกระจายหมด แต่นอกวอร์รูม 
ถา้ขอ้มูลเปล่ียนแปลง เราตอ้งประสานทุกฝ่าย  ทั้งคลงั ทั้งฝ่ายยา ทั้งยานพาหนะ และอาสาสมคัร 
กรณีน้ีค่อนข้างเป็นปัญหา และเสียเวลาประสานข้อมูลกลับไปอีก” (กฤวิสรา ธนเพิ่มพร, ฝ่าย
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

2.2   ภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีมากเกินไป  
ช่วงวิกฤตน ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีระดับความรุนแรงและการจดัการภยัพิบติัสูงสุด 

ภาระหนา้ท่ีดา้นการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารจ านวนมาก เพื่อ
การตดัสินใจให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในจงัหวดัต่างๆ เกินศกัยภาพและความรับผิดชอบ
ในระดับส านักงาน ตอ้งอาศยัความร่วมมือและการตดัสินใจระดับนโยบาย จากคณะกรรมการ
จดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ซ่ึงถูกก าหนดบทบาทในการบริหารจดัการภยัพิบติัระดบัท่ี 4 แต่ไม่
ปรากฏว่า มีการใช้คณะกรรมการฯระดบันโยบาย เขา้มาบริหารจดัการการส่ือสารในช่วงวิกฤต       
มีเพียงคณะกรรมการฯระดับจดัการ ซ่ึงมีส านักงานบรรเทาทุกข์ฯเป็นหน่วยงานหลกั ท าหน้าท่ี
รับผดิชอบภาระหนา้ท่ีดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการฯระดบัจดัการ รับผิดชอบภาระหนา้ท่ี
ดา้นส่ือสารในช่วงวิกฤตมากเกินไป ท าให้เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการจริงในพื้นท่ีประสบภยั 

แนวทางการพฒันาดา้นการส่ือสาร  
จากปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัดา้นการส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทยขา้งตน้ 

ท าให้ข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ส่งผลต่อการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจของสภากาชาดไทย  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า แนวทางการ
พฒันาดา้นการส่ือสารของสภากาชาดไทย คือ การจดัการส่ือสาร การไหลของขอ้มูลข่าวสาร และ
ช่องทางการส่ือสารในองค์กรให้เหมาะสมและเป็นระบบ เพื่อลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคใน
การส่ือสารในภาวะวกิฤต ดงัน้ี 
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1. ใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารภายในองคก์รระดบันโยบายมากข้ึน 
พบวา่ แนวทางการพฒันาการส่ือสารจากบนลงล่าง  สภากาชาดไทยควรให้ความส าคญั

และตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นคณะท างาน
ระดบันโยบายท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจดัการภยัพิบติัระดบั 4 และถือว่าเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร
ส าคญัท่ีช่วยให้สภากาชาดไทยบริหารจดัการภาวะวิกฤตไดอ้ย่างเป็นระบบ และมีการสั่งการเป็น
นโยบายท่ีชดัเจนลงมาในการปฏิบติังาน 

“เน่ืองจากเป็นภยัระดบั 4 เป็นระดบัประเทศ  เกินศกัยภาพส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ท่ีจะ
รับมือ ตอ้งเป็นในระดบัของสภากาชาดไทย” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

“ภยัใหญ่ขนาดน้ีตอ้งเขา้ถึงระดบัคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัฯ เพราะส านักงานไม่
สามารถเขา้ไปช่วยไดเ้ต็มพื้นท่ี  ตอ้งเป็นนโยบายลงมา ตอ้งวิเคราะห์ลงมาวา่จงัหวดัน้ี จุดน้ีตอ้งไป
ช่วยก่อน” (กฤวสิรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

2. ใชก้ารส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมากข้ึน 
จากปัญหาระยะห่างของการส่ือสารระหว่างคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของ

ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ไปยงัคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และการจดัโครงสร้าง
องค์กรของสภากาชาดไทยแบบเป็นทางการ ท าให้เกิดปัญหาการส่ือสารด้านความทนัสมยัและ
บิดเบือนของขอ้มูล ดงันั้น แนวทางการพฒันาการส่ือสารจากล่างข้ึนบน  สภากาชาดไทยควรใชก้าร
ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมากข้ึน เช่น การโทรศพัท์รายงานขอ้มูล การส่ง E-mail สรุปการ
ปฏิบติังาน การบอกกล่าวเม่ือพบเจอ และการส่ง SMS รายงานสถานการณ์ เพื่อลดระยะห่างของการ
ส่ือสาร และท าใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการประสานงานขอ้มูล 

“การรับทราบขอ้มูลช่วงนั้นตอ้งรวดเร็วในการประสานงานและสั่งการ การใชห้นงัสือ
หรือเอกสารทางการท่ีรายงานตามสายบงัคบับญัชา มนัชา้เกินไป บางคร้ังขอ้มูลก็ไม่ update แลว้ 
ควรใชช่้องทางอ่ืนในการส่ือสารข้ึนไป เช่น การส่งขอ้มูลทาง E-mail  SMS ให้ผูบ้ริหารสภากาชาด
ไทยทราบ” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 22 
มีนาคม 2556)   

3. ใชก้ารส่ือสารแบบยอ้นกลบัในการประสานงานขอ้มูล 
โดยเฉพาะกับการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของ

ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีสภากาชาดไทยควรใชก้ารส่ือสารแบบยอ้นกลบัใน
การประสานงานขอ้มูลทั้งภายในคณะกรรมการฯ และเจา้หน้าท่ีท่ีรับค าสั่งให้ปฏิบติังานในพื้นท่ี  
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เพื่อยืนยนัหรือตรวจสอบขอ้มูลในช่วงภาวะวิกฤต และลดความผิดพลาดหรือสูญหายของขอ้มูล
ระหวา่งการส่ือสาร 

“คนท่ีเขา้ไปนัง่ในวอร์รูม ตอ้งมีการส่ือสารขอ้มูลใหไ้ปถึงเจา้หนา้ท่ี ถึงลูกนอ้งในหน่วย 
ในฝ่ายของเขาต่อไปอีกขั้นหน่ึง และยอ้นกลบัมาท่ีวอร์รูมด้วย เพื่อยืนยนัขอ้มูลเพิ่มเติม” (พิชิต        
ศิริวรรณ, รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

4. ใชช่้องทางการส่ือสารหลายวธีิ 
แนวทางการพฒันาการส่ือสารระดบัแนวทแยงของสภากาชาดไทย ท่ีพบปัญหาการ

บิดเบือนขอ้มูลจากการส่ือสารภายหลงัการประชุม หรือการสั่งการนอกท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ไดแ้ก่ การใชช่้องทางการส่ือสารหลายวิธีในการ
ส่ือสารกนัภายในคณะกรรมการฯ ทั้งระดบัผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี และผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บค าสั่งให้
ปฏิบติังานในพื้นท่ี เช่น มีการสั่งการดว้ยเอกสารท่ีเป็นทางการแลว้ ยงัมีการประชุมสั่งการดว้ยวาจา 
และใช้โอกาสพูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึงช่วยลดช่องว่างทางการส่ือสาร และท าให้การส่ือสาร
ถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

“การแก้ไขปัญหาตรงน้ี อาจใช้การส่ือสารหลายๆทาง เช่น โทรศัพท์ประสาน ส่ง
หนงัสือเวียนทราบ ส าเนาถึงคนท่ีอยูร่ะดบัหวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่ายตามสายบงัคบับญัชา” (คนึงนิจ  
จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 16 
มีนาคม 2556) 

อย่างไรก็ตามข้อมูลหรือมติต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารภายหลังการประชุมใน
ลกัษณะการส่ือสารระดบัแนวทแยง จ าเป็นตอ้งมีตวักลางในการประสานขอ้มูลหรือมตินั้นๆ ให้
กลบัเข้าสู่การส่ือสารสั่งการตามสายการบงัคบับญัชาของหน่วยงานให้ได้ เช่น เลขานุการคณะ
กรรมการฯ 

3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  
สภากาชาดไทยมีลกัษณะการจดัโครงสร้างขององคก์รแบบเป็นทางการ เพื่อการบริหาร

จดัการขอ้มูลข่าวสารในช่วงวิกฤต โดยมีการติดต่อส่ือสารกนัตามสายการบงัคบับญัชาขององคก์ร 
ซ่ึงลกัษณะการจดัโครงสร้างองค์กรแบบน้ี ท าให้เกิดปัญหาดา้นการบริหารจดัการการส่ือสารของ
สภากาชาดไทย ไดแ้ก่ 

3.1   โครงสร้างองคก์รท่ีมีการติดต่อส่ือสารตามสายบงัคบับญัชาท่ียาวเกินไป  
โครงสร้างองค์กรของสภากาชาดไทยมีความสลบัซับซ้อนและสายการบงัคบับญัชาท่ี

ยาวเกินไปในการติดต่อส่ือสาร ท าให้การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในการช่วยเหลือผูป้ระสบ
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อุทกภยัผา่นคนกลางหลายคน จึงท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารในช่วง
วกิฤตของสภากาชาดไทย   

พบว่า สภากาชาดไทยแบ่งโครงสร้างองค์กรในการบริหารจดัการภาวะวิกฤต เป็น
ลกัษณะคณะท างานท่ีรับผิดชอบงานระดบันโยบาย และระดบัจดัการ และท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารหลักในการบริหารจดัการข้อมูลข่าวสารของสภากาชาดไทยในช่วงวิกฤต แต่ขาดการ
เช่ือมโยงการท างานระหวา่งคณะท างาน ท าให้การบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารของสภากาชาดไทย
เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตน ้ าท่วม ด าเนินการอย่างไม่เป็นระบบ ไม่มีความชดัเจนในการปฏิบติังาน 
และไม่สามารถแสดงให้เห็นออกมาในลกัษณะการบูรณาการความร่วมมือกันในการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของหน่วยงานต่างๆภายในสภากาชาดไทย  

3.2   ขอ้จ ากดัดา้นนโยบายเฉพาะกิจในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 
ผลการศึกษาพบว่า นโยบายด้านการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภัยของสภากาชาดไทย         

มีการก าหนดแนวทางการท างานไวอ้ยา่งชดัเจน แต่มีขอ้จ ากดัดา้นนโยบายท่ีมีลกัษณะเป็นนโยบาย
เฉพาะกิจและมีการสั่งการแบบเป็นคร้ังคราวตามการประเมินของผูบ้ริหารสภากาชาดไทยท่ีใช้
ขอ้มูลข่าวสารของสถานการณ์และความตอ้งการของผูป้ระสบอุทกภยัเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา    
สร้างความสับสน และความไม่ชดัเจนในการปฏิบติังาน  ซ่ึงเป็นปัญหาดา้นการส่ือสารในการให้
ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในช่วงภาวะวกิฤต 

“นโยบายของสภากาชาดไทยในเร่ืองการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัช่วงภาวะวิกฤต เอ้ือ
ให้ท างานกบัผูป้ระสบภยัไดเ้ต็มท่ี แต่จะติดท่ีนโยบายบางเร่ืองท่ียงัไม่ชดัเจนในการท างาน อย่าง
ระดับน ้ าลดลงแล้ว ซ่ึงเรามีนโยบายว่าถ้าระดับน ้ าลดเราจะไม่ให้ แต่บางทีชาวบ้านมองว่าเขา
ออกไปหาของกินไม่ได ้แต่เรามองวา่น ้ ามนัลดลงแลว้ ซ่ึงมนัก็เป็นเร่ืองของความไม่ลงตวั” (ภาวิณี 
อยู่ประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

“ถา้พดูในระดบัผูป้ฏิบติังาน คือ นโยบายไม่ชดัเจน การท่ีเราท างานและรู้วา่ภยัมนัใหญ่
แล้ว แต่เราไม่รู้ว่าจะท าไปถึงระดับไหน และไม่มีนโยบายสั่งการลงมาว่าภัยระดับน้ีเป็นภัย
ระดบัประเทศแลว้ ส านกังานเดียวไม่สามารถรับมือได ้ให้ส านกังานต่างๆเขา้มาช่วย ถา้นโยบายมี
ความชดัเจนมากกวา่น้ี จะท าใหก้ารท างานมนัราบร่ืนข้ึน และรู้วา่ขอบเขตงานท าไดแ้ค่ไหน และจะ
ท าอะไรต่อไป  ท่ีผา่นมามนัเป็นปัญหาวา่เราอยูบ่ทบาทไหน ยงัไม่มีการสะทอ้นบทบาทในภยัพิบติั
ระดบั 4” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 
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“นโยบายในการสั่งให้ช่วยหรือไม่ให้ช่วย  ตอ้งชดัวา่ใชเ้กณฑ์อยา่งไร อยา่งคน WALK 
IN มาจะให้ช่วยหรือไม่  มนัปรับเปล่ียนไดต้ลอด  จนคน WALK IN บอกวา่ท าไมคนนั้นได ้คนน้ี
ไม่ได ้คือ เกณฑ์ของเรามนัไม่แน่นอนเลย หรือระดบัน ้ าท่วมบางพื้นท่ีแค่ตาตุ่มเราให้ บางพื้นท่ีน ้ า
ท่วมเข่าไม่ให ้ซ่ึงตอ้งพิจารณารายละเอียดเชิงลึกของขอ้มูลดว้ย” (กฤวิสรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

3.3   วฒันธรรมขององคก์รท่ีแตกต่างกนั   
ทุกองค์กรมีวฒันธรรมเป็นของตนเอง ซ่ึงวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัย่อมส่งผลต่อการ

ส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย จะเห็นไดว้า่สภากาชาดไทยมีหน่วยงานภายในองคก์รจ านวนมากท่ีเขา้
มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการภาวะวิกฤตช่วงน ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554  ทั้งในรูปแบบการส่ือสาร
ระหว่างหน่วยงาน การส่ือสารระหว่างคณะท างานดา้นการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทยทั้ง
ระดบันโยบาย และระดบัจดัการ ต่างก็มีวฒันธรรมเป็นของตนเอง ทั้งน้ี หากเกิดภาวะความขดัแยง้
ในการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยท่ีมีวฒันธรรมขององคก์รท่ีแตกต่างกนั จะ
ท าใหเ้กิดอุปสรรคในการบริหารจดัการการส่ือสารเพื่อใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัได ้ 

“ปัญหาดา้นโครงสร้างองคก์ร วฒันธรรมขององค์กรของหน่วยงานภายในสภากาชาด
ไทย บางคร้ังไม่ค่อยส่ือสารกนั เพราะมีปัจจยับางอย่างท่ีฝืนๆกนัอยู่ อย่างปัญหาการเมืองภายใน
องคก์ร ซ่ึงเป็นปัญหาหน่ึงในช่วงน ้ าท่วม” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 29 กุมภาพนัธ์ 2555) 

แนวทางการพฒันาดา้นการบริหารจดัการ 
จากขอ้จ ากดัด้านการบริหารจดัการของสภากาชาดไทยตามการจดัโครงสร้างองค์กร

แบบเป็นทางการในการบริหารจดัการภาวะวกิฤตขา้งตน้ ท าให้ขาดการเช่ือมโยงการท างานระหวา่ง
คณะท างานในระดบันโยบาย และระดบัจดัการ ส่งผลต่อการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัอยา่งไม่เป็น
ระบบ และขาดความชัดเจนในการปฏิบติังาน ดงันั้น แนวทางการพฒันาด้านการบริหารจดัการ
องคก์รใหเ้อ้ือกบัการท างานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในภาวะวกิฤต มีดงัน้ี 

1. จดัโครงสร้างองคก์รใหมี้การติดต่อส่ือสารตามสายบงัคบับญัชาท่ีสั้นลง 
โดยใช้การติดต่อส่ือสารผ่านทางช่องทางการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมากข้ึน เพื่อ

ความรวดเร็วในการปฏิบติังาน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการส่ือสารแบบเป็นทางการตามสายการ
บงัคบับญัชา   

2. จดัประชุมคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย  
เพื่อสั่งการเป็นนโยบายส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการท่ีชัดเจนในช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติัขนาดใหญ่ท่ีมีความรุนแรงระดบั 4 
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3. เลือกใชก้ารส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมของแต่ละองคก์ร 
สภากาชาดไทยจ าเป็นต้องวิเคราะห์ลักษณะการส่ือสารของแต่ละองค์กรภายใน

สภากาชาดไทยท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในภาวะวิกฤตว่ามีลกัษณะการส่ือสาร
องคก์รเป็นแบบใด และควรใชช่้องทางการส่ือสารแบบใดท่ีเหมาะสมในการติดต่อส่ือสารระหวา่ง
องคก์ร เพื่อใหต้รงกบัวฒันธรรมและการด าเนินการส่ือสารในช่วงวกิฤตมากท่ีสุด 

4.3.2  ปัญหาการส่ือสารภายนอกองคก์รสภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1.   ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นปัญหาท่ีพบในการส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย 

เหล่ากาชาดจงัหวดั และส่ือมวลชน ไดแ้ก่ 
1.1 การโยกยา้ยของนายกเหล่ากาชาดจงัหวดั ท าให้เกิดความยากล าบากในการ

ประสานขอ้มูลในพื้นท่ีประสบภยั  
ผลการศึกษาพบว่า การท างานของนายกเหล่ากาชาดจงัหวดั จะมีช่วงของการโยกยา้ย

การปฏิบติังานในแต่ละจงัหวดั ตามค าสั่งโยกยา้ยของผูว้า่ราชการจงัหวดั ซ่ึงการประสานงานขอ้มูล
ข่าวสารและการให้ความช่วยเหลือในพื้นท่ีประสบภยั สภากาชาดไทยไดรั้บขอ้มูลจากเหล่ากาชาด
จงัหวดัเป็นหลกั  ดงันั้น หากพื้นท่ีประสบภยัเกิดในจงัหวดัท่ีมีช่วงรอยต่อของการโยกยา้ยนายก
เหล่ากาชาดจงัหวดั ท าให้เกิดปัญหาและความยากล าบากในการประสานงานขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้
ความช่วยเหลือในพื้นท่ีประสบภยั  

“เหล่ากาชาดจงัหวดัโยกยา้ยบ่อย ท าให้การท างานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไม่ต่อเน่ือง   
ช่วงน ้ าท่วมจงัหวดัปทุมธานี เป็นช่วงรอยต่อของการปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีค าสั่งโยกยา้ยผูว้่า
ราชการจงัหวดัปทุมธานี ท าให้เกิดความยากล าบากในการประสานความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขา้ไปประสานงานขอ้มูล และการลงพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือ” (แน่งน้อย  
จุไธสง, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 27 
กุมภาพนัธ์ 2556) 

“ช่วงแรกผูว้า่ฯปทุมธานีโยกยา้ย ไม่มีเหล่ากาชาด ไม่มีคนประสาน ซ่ึงไดป้ระสานไป
ทางเหล่ากาชาดแลว้ แต่บอกวา่ไม่สามารถด าเนินการได ้เพราะนายกเหล่ากาชาดยงัไม่มา ผูว้่าฯยงั
ไม่มา ไม่มีคนสั่งการ” (แน่งน้อย จุไธสง, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 

1.2   ความยากล าบากในการหาขอ้มูลข่าวสารในช่วงภาวะวกิฤต 
เม่ือเปรียบเทียบการหาขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในช่วง

ปกติกบัภาวะวิกฤตพบว่า ในช่วงภาวะวิกฤต สภากาชาดไทยมีขอ้จ ากดัอย่างมากในการหาขอ้มูล
ข่าวสารในพื้นท่ีประสบภยั เน่ืองจากเครือข่ายสภากาชาดไทยอยา่งเหล่ากาชาดจงัหวดั ตอ้งท าหนา้ท่ี
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ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยอย่างหนักเช่นเดียวกัน ท าให้เกิดความ
ยากล าบากในการประสานงานเพื่อหาขอ้มูลข่าวสารในพื้นท่ีประสบภยั  ท าให้การหาขอ้มูลข่าวสาร
ในช่วงวกิฤตของสภากาชาดไทย จ าเป็นตอ้งประสานหาขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนนอกจาก
เหล่ากาชาดจงัหวดัท่ีมีความใกล้ชิดและอยู่ในสายการประสานงานขอ้มูล เช่น การประสานงาน
ขอ้มูลโดยตรงกบัหน่วยงานในพื้นท่ี เช่น ป้องกนัจงัหวดั (ปภ.) ปลดัอ าเภอ นายอ าเภอ องค์การ
บริหารส่วนต าบล และผูน้ าชุมชน 

“ช่วงวิกฤตจะมีปัญหา คือ ติดต่อไม่ได้ บางทีมีโทรศพัท์แต่ติดต่อไม่ได ้ช่วงท่ีอยุธยา
ร้องขอมา ก็ติดต่อไปเหล่ากาชาด ซ่ึงเหล่าฯก็ช่วยตวัเองไม่ได ้เราตอ้งประสานภายนอกเอง เช่น ถาม 
ปภ. ให้ช่วยหาขอ้มูลว่าจะเขา้ไปช่วยได้หรือไม่ อย่างวิกฤตท่ีอยุธยา นายกเหล่ากาชาดอยู่อีกท่ี 
เจา้หนา้ท่ีติดอยู่ท่ีบา้น พอประสานเขา้ไป เขาก็ช่วยไม่ได”้ (กฤวิสรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

พบว่า สภากาชาดไทยไม่สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารจากเหล่ากาชาดจังหวดัเพียง
หน่วยงานเดียวเพื่อประกอบการพิจารณาตดัสินใจให้ความช่วยเหลือ เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารท่ี
ไดรั้บยงัไม่เพียงพอในการวิเคราะห์และประเมินการให้ความช่วยเหลือไดต้ามล าดบัความรุนแรง
และความเร่งด่วนของแต่ละพื้นท่ี  เป็นขอ้มูลท่ียงัมองไม่รอบดา้น ดงันั้น สภากาชาดไทยจ าเป็นตอ้ง
ประสานหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืน เพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจ 

“เดิมเรามองข้อมูลผ่านเหล่ากาชาดจังหวดั แต่ช่วงวิกฤตน ้ าท่วม เราได้มองหลาย
แหล่งขอ้มูล มนัตอ้งใชข้อ้มูลเยอะมากมาประกอบการตดัสินใจ ยิ่งการหาขอ้มูลจากหน่วยงานอ่ืน
มาประกอบค่อนข้างยากล าบาก เพราะส่วนมากหน่วยงานต่างๆเขาก็ยุ่งกันหมด” (ภาวิณี                
อยู่ประเสริฐ, หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

“บางคร้ังเราไดข้อ้มูลท่ียงัไม่เพียงพอในการตดัสินใจจากเหล่ากาชาดจงัหวดั ท าให้การ
ส่ือสารมีลกัษณะไม่เป็นทางการ เช่น สอบถามโดยตรงไปทาง ปภ. อบต. และผูน้ าชุมชน แต่การ
ท างานมนัมี flow อยู่แล้วว่าอย่างไรเราตอ้งผ่านเหล่ากาชาดจงัหวดั” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่าย
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

1.3   ไม่มีการกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารขณะเกิดวกิฤตการณ์ 
พบว่า ในช่วงวิกฤตน ้ าท่วมท่ีมีขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากหลัง่ไหลมาท่ีสภากาชาดไทย

จากหลากหลายช่องทาง ซ่ึงขอ้มูลแต่ละเร่ืองมีระดบัความถูกตอ้งและความชัดเจนท่ีแตกต่างกนั 
และด้วยการท างานท่ีต้องแข่งกบัเวลาเน่ืองจากความรุนแรงของสถานการณ์ในช่วงนั้น ท าให้
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สภากาชาดไทยไม่สามารถตรวจสอบและกลัน่กรองขอ้มูลได้ทุกเร่ืองอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิด
ปัญหาการส่ือสารในเร่ืองความซ ้ าซอ้นขอ้มูล ขอ้มูลผดิพลาดไม่ตรงตามความเป็นจริง  

“ยิ่งช่วงน ้ าท่วมกรุงเทพฯ ไม่มีคนกลัน่กรองขอ้มูลให้เรา นอกจากตอ้งใชท้กัษะในการ
คุยกบัชุมชนว่าท าอย่างไรถึงจะได้ขอ้มูล หรือตอ้งถามจากพื้นท่ีขา้งเคียง ฟังหรือเช็คขอ้มูลทาง
อินเทอร์เน็ตวา่มนัท่วมขนาดไหน ตอ้งใชข้อ้มูลหลายอยา่งมาประกอบกนั” (ภาวิณี อยูป่ระเสริฐ, 
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 13 
มีนาคม 2555) 

“ช่วงวกิฤตมนัไม่เป็นระบบ เพราะเม่ือทุกคนไดรั้บค าสั่งก็ตอ้งออกปฏิบติังาน เราไม่รู้วา่
เป็นไปตาม flow หรือไม่  ซ่ึงขอ้มูลในช่วงนั้นก็กลัน่กรองมาส่วนหน่ึง แต่จะกลัน่กรองระดบัไหน
ไม่รู้” (กฤวิสรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

1.4   ขาดฐานขอ้มูลกลางท่ีเป็นมาตรฐานและอา้งอิงไดใ้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
ปัญหาเร่ืองความทนัสมยัของขอ้มูล ขอ้มูลไม่ครบถว้น รูปแบบของขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

และการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานท่ีไม่สามารถเลือกใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
ตดัสินใจให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และถูกต้อง เป็นปัญหาการส่ือสารส าคญัท่ี
สภากาชาดไทย และหน่วยงานต่างๆท่ีมีบทบาทในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั พบมากในช่วงวิกฤต
น ้าท่วมปี พ.ศ. 2554  เน่ืองจากเป็นระดบัความรุนแรงของเหตุการ์ท่ีมีผูป้ระสบภยัจ านวนมาก ท าให้
เกิดความเหล่ือมล ้ าในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเร่ืองความซ ้ าซ้อนและความไม่ทัว่ถึงในการ
แจกจ่ายของแก่ผูป้ระสบภยั  

พบว่า ประเด็นส าคญัของปัญหาการส่ือสารน้ี เกิดจากการขาดฐานข้อมูลกลางของ
หน่วยงานต่างๆท่ีให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัท่ีเป็นมาตรฐานและอา้งอิงได ้การขาดหน่วยงาน
หลกัท่ีรับผดิชอบการบูรณาการฐานขอ้มูลกลางของประเทศ 

“ท่ีไหนขยนัร้องขอก็จะร้องอยูอ่ย่างนั้น ก็จะไดข้องเยอะ แต่ถา้ท่ีไหนไม่รู้ช่องทางก็จะ
ไม่รู้วา่ร้องขอไดอ้ยา่งไร ท าให้ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ  เราตอ้งมีการตรวจสอบกลบัไปท่ีหมู่บา้น 
ปภ.  เหล่ากาชาดจงัหวดัว่ามีใครเขา้ไปช่วยเหลือแล้วบา้ง จะน ามาประเมินจดัเรียงความส าคญั
เร่งด่วนว่าจะให้ท่ีไหนก่อนหลัง ซ่ึงปัญหาการแจกซ ้ าซ้อนไม่ทัว่ถึง ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะท่ี
สภากาชาดไทย แต่เป็นปัญหาของทุกองค์กรท่ีเก่ียวข้อง” (พิชิต ศิริวรรณ, รองผู ้อ  านวยการ
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 5 มีนาคม 2555) 

“ทุกหน่วยงานอยากไดร้ะบบท่ีแสดงขอ้มูลการร้องขอความช่วยเหลือของผูป้ระสบภยั  
สามารถรู้ไดว้า่เขาอยูต่รงไหน ตรงนั้นมีการช่วยเหลือไปแลว้เท่าไร อยา่งไร ซ่ึงการท าแบบนั้นได้
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ตอ้งมีหน่วยงานกลางในการรวบรวมขอ้มูลจากหลายหน่วยงาน ไม่ใช่แค่ขอ้มูลของกาชาด เพื่อ
แสดงภาพรวมซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลกลางท่ีเป็นมาตรฐานและอา้งอิงได้วา่แต่ละหน่วยงานท าอะไรไป
แลว้บา้งในแต่ละพื้นท่ี  แสดงไดว้า่ความช่วยเหลือต่างๆไดเ้ขา้ไปถึงจริง และครอบคลุมทัว่ถึงแลว้
หรือไม่” (ภาวิณี อยู่ประเสริฐ, หวัหนา้ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 13 มีนาคม 2555) 

1.5   แบบฟอร์มการร้องขอความช่วยเหลือท่ีมีหลายแบบ       
พบว่า แบบฟอร์มรายงานภยัพิบติัและขอรับการสนบัสนุนจากสภากาชาดไทยท่ีเหล่า

กาชาดจงัหวดัรายงานเขา้มามีหลายแบบฟอร์ม ทั้งท่ีจดัท าโดยหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย 
ได้แก่ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภัย ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ
ส านกังานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  ซ่ึงความหลากหลายของแบบฟอร์มน้ีถูกส่งไปยงัเหล่ากาชาด
จงัหวดั เพื่อให้เหล่ากาชาดจงัหวดัรายงานขอ้มูลข่าวสารและการร้องขอความช่วยเหลือน้ี  ไดส้ร้าง
ปัญหาและความสับสนของขอ้มูลทั้งหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจงัหวดั 
เน่ืองจากความซ ้ าซ้อนในการส่งแบบฟอร์ม และความสับสนในการรับส่งข้อมูลต่างๆระหว่าง
สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจงัหวดั  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 4.28  แบบฟอร์มรายงานภยัพิบติัและขอรับการสนบัสนุนจากสภากาชาดไทย  
 

ทีม่า:  งานวทิยส่ืุอสาร ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย 
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1.6   ขอ้จ ากดัของการประสานงานขอ้มูลข่าวสารในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
เน่ืองจากกรุงเทพมหานครไม่มีเหล่ากาชาดจงัหวดัเป็นเครือข่ายดา้นขอ้มูลข่าวสาร การ

ให้ความช่วยเหลือจะด าเนินการเองโดยสภากาชาดไทยส่วนกลาง  ซ่ึงภาวะปกติไม่เคยพบปัญหา
การประสานงานขอ้มูลในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แต่ในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554  เกิดปัญหา
การประสานงานข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก  สภากาชาดไทยต้อง
ด าเนินการประสานงานขอ้มูลข่าวสารในพื้นท่ีเองในลกัษณะส่ือสารกบัแกนน าชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  า
ชุมชน ประธานหมู่บา้น และส านกังานเขต  

พบว่า การประสานงานขอ้มูลข่าวสารในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีความยากล าบากทั้ง
ในเร่ืองพื้นท่ีและความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ เน่ืองจากเป็นคร้ังแรกท่ีเกิดน ้ าท่วมรุนแรง
หลายพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร และมีผูป้ระสบอุทกภยัจ านวนมาก ท าให้สภากาชาดไทยส่วนกลาง
ซ่ึงรับผิดชอบหลักในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่มีการเตรียมตวั หรือแผนรองรับวิกฤตท่ีเกิดข้ึน 
รวมทั้งไม่มีเหล่ากาชาดจงัหวดัเป็นเครือข่ายขอ้มูลข่าวสารท่ีคอยกลัน่กรอง และตรวจสอบขอ้มูล
เบ้ืองตน้ 

“การส่ือสารขอ้มูลกบัชุมชนจะมีปัญหา เพราะกรุงเทพมหานครไม่มีเหล่ากาชาดจงัหวดั
คอยประสานขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้เหมือนจงัหวดัอ่ืน ท าให้เกิดความยุง่ยากในการส่ือสารกบัชุมชนใน
พื้นท่ีประสบภยั” (กฤวสิรา ธนเพิ่มพร, ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2556) 

1.7   ไม่มีศูนยก์ลางขอ้มูลเพื่อการส่ือสารกบัส่ือมวลชน 
พบว่า สภากาชาดไทยไม่มีการจดัตั้งศูนยก์ลางขอ้มูลส าหรับส่ือสารกบัส่ือมวลชน

โดยตรง แต่เป็นลกัษณะท่ีหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ งานประชาสัมพนัธ์ 
ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ และส านกัสารนิเทศและส่ือสารองค์กร ติดต่อส่ือสารกบัส่ือมวลชนใน
ประเด็นขอ้มูลข่าวสารท่ีแต่ละหน่วยงานตอ้งการเผยแพร่ ท าให้ขอ้มูลข่าวสารของสภากาชาดไทย
กระจดักระจาย ไม่เป็นระเบียบ และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

“ในช่วงวกิฤต อยากให้กาชาดตั้งศูนยก์ลางขอ้มูลเพื่อส่ือสารกบัทางส่ือโดยตรง โดยไม่
ต้องแยกว่า ข่าวน้ีเป็นของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ข่าวน้ีเป็นของยุวกาชาด ข่าวน้ีเป็นของ
สภากาชาดไทย  บางทีหน่วยงานอ่ืนหรือส่ือเขาก็ไม่เข้าใจว่ายุวกาชาดเป็นหน่วยงานย่อยของ
สภากาชาดไทย ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ก็เป็นหน่วยงานยอ่ย และมีอีกหลายหน่วยงานท่ียอ่ยลงไป
อีก ซ่ึงข่าวหรือขอ้มูลต่างๆจะสามารถหาไดจ้ากท่ีศูนยน้ี์ หรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมก็ประสานได้
จากท่ีน่ี คือ เป็นศูนยเ์ดียวสามารถโตต้อบและให้ขอ้มูลข่าวสารได้ทั้งหมด” (ปกรณ์ พงศ์ดารา, 
ผูส่ื้อข่าวสถานีวทิยจุราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz., การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2556) 
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1.8   ความล่าชา้ในการสรุปขอ้มูลข่าวสารส่งใหส่ื้อมวลชน 
พบว่า ขอ้มูลข่าวสารท่ีสภากาชาดไทยส่งให้ส่ือมวลชนเป็นประจ าทุกวนัในช่วงวิกฤต

น ้ าท่วม ยงัมีความล่าช้าอยู่ในมุมมองของส่ือ เน่ืองจากช่วงนั้นบริบทของสถานการณ์และการให้
ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยของสภากาชาดไทยต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนั้ น การให้
ความส าคญัในเร่ืองการสรุปและปรับปรุงขอ้มูลข่าวสารของเจา้หน้าท่ีสภากาชาดไทยเพื่อเผยแพร่
ผา่นส่ือมวลชนจึงลดลง 

“ช่วงน ้ าท่วมการส่งขอ้มูลข่าวสารของกาชาดจะช้านิดนึง เขา้ใจว่าบางทีเจา้หน้าท่ีก็ลง
พื้นท่ีดว้ย กวา่จะลงพื้นท่ีเสร็จ รวบรวมขอ้มูล และส่งข่าวถึงนกัข่าวอาจจะชา้” (ปกรณ์ พงศด์ารา, 
ผูส่ื้อข่าวสถานีวทิยจุราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz., การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2556) 

“การส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดเวลาท่ีเกิดปัญหา มองว่าผ่านมาสภากาชาดไทยท าดีอยู่
แลว้ แต่ถา้ให้ดีข้ึน น่าจะมีการ update ข่าวสารทุกวนั ส่งมาช่วงเชา้สัก 8-9 โมง เพื่อเป็นขอ้มูลสด
ใหม่ และส่งอีกทีบ่าย 2 บ่าย 3 เพื่อสรุปยอดรวมการช่วยเหลืออีกที และควรทิ้งเบอร์โทรศพัท์
เจา้หนา้ท่ี หรือจดัเจา้หนา้ท่ีหรือทีมของสภากาชาดไทยข้ึนมาเพื่อดูแลเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ ถา้มีปัญหา
อะไร ส่ือจะได้โทรหาโดยตรง หรือมีเบอร์กลางท่ีใครรับก็สามารถตอบได้หมดว่าตอนน้ีมีการ
ช่วยเหลืออยา่งไร และสามารถติดต่อประสานผูบ้ริหารให้สัมภาษณ์ได”้ (ชญัญา อภยัจิตต์, ผูส่ื้อข่าว
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

1.9   ความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งใหส่ื้อมวลชน  
พบว่า ข้อมูลข่าวสารของสภากาชาดไทยท่ีส่งให้ส่ือมวลชนในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม มี

ปัญหาเร่ืองความซ ้ าซ้อนของข้อมูล และข้อมูลเป็นเร่ืองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เน่ืองจาก
หน่วยงานภายในสภากาชาดไทยท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์และติดต่อส่ือสารกบัส่ือมวลชน    
มีทั้งระดบัการเผยแพร่ขอ้มูลภาพรวมของสภากาชาดไทย และระดบัส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ซ่ึงทั้ง
สองหน่วยงานต่างท าหน้าท่ีในงานประชาสัมพันธ์องค์กร ท าให้การส่งข้อมูลข่าวสารของ
สภากาชาดไทย จึงมีลกัษณะเป็นเร่ืองเดียวกนั หรือคลา้ยคลึงกนั  

นอกจากความซ ้ าซ้อนในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยแลว้ 
ยงัพบประเด็นความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลจากหน่วยงานภายนอกสภากาชาดไทย เช่น ขอ้มูลจากกรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) และสภากาชาดไทย เป็นขอ้มูลเดียวกนัท่ีส่งใหก้บัส่ือมวลชน 

แนวทางการพฒันาดา้นขอ้มูลข่าวสาร  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันาด้านการส่ือสาร

ขอ้มูลระหว่างสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจงัหวดั และส่ือมวลชน เพื่อท าให้การประสานงานและ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีดงัน้ี      
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1. การพฒันาเครือข่ายสภากาชาดไทยดา้นขอ้มูลข่าวสารในพื้นท่ีประสบภยั 
เป็นการหาแหล่งขอ้มูลข่าวสารอ่ืนเพิ่มเติมในพื้นท่ีประสบภยั นอกจากเหล่ากาชาด

จงัหวดั เพื่อรองรับความตอ้งการดา้นขอ้มูลข่าวสารในช่วงท่ีขาดแคลนและมีความยากล าบากใน
การเสาะหาขอ้มูล  โดยการประสานงานเชิงลึกอยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะการติดต่อส่ือสารแบบเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการกบัหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้เช่น ป้องกนัจงัหวดั (ปภ.) 
ปลดัอ าเภอ นายอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งส านักงานเขต และผูน้ าชุมชน ส าหรับ
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

2. ใหค้วามส าคญักบัการกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารขณะเกิดวกิฤตการณ์  
ขอ้มูลข่าวสารในช่วงภาวะวิกฤต มีความส าคญัอยา่งมากส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อ

การตดัสินใจ หากแต่ขอ้มูลท่ีมีมากเกินไป รวมทั้งมาจากหลายแหล่งขอ้มูล ท าให้คุณภาพของขอ้มูล
มีหลายระดบั จึงมีความจ าเป็นท่ีสภากาชาดไทย ควรให้ความส าคญัในการกลัน่กรองขอ้มูลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งหรือซ ้ าซ้อนออกไป เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงและใชป้ระโยชน์ไดใ้นการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

3. พฒันาระบบเครือข่ายฐานขอ้มูลเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ให้มีความเช่ือมโยงกนั
ระหวา่งหน่วยงาน 

การแบ่งปัน และแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการบริหารจดัการ
ขอ้มูลข่าวสารขณะเกิดภยั  โดยเฉพาะความรุนแรงของภยัพิบติัระดบั 4 ซ่ึงเป็นวิกฤตการณ์ท่ีตอ้ง
อาศยัการบูรณาการขอ้มูลข่าวสารการช่วยเหลือท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน ไม่เฉพาะแค่
สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจงัหวดั และส่ือมวลชน  แต่เป็นความร่วมมือกนัทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล และภาคประชาชน  เพื่อการพฒันาเป็นเครือข่าย
ฐานขอ้มูลกลางในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัท่ีเป็นมาตรฐานและอา้งอิงได ้ ซ่ึงแนวทางการพฒันาน้ี
ยงัขาดหน่วยงานเจา้ภาพหลกัท่ีเขา้มารับผดิชอบบูรณาการเครือข่ายฐานขอ้มูลกลางของทั้งประเทศ 

“ถา้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงของรัฐบาล รับหน้าท่ีอาสาเป็นแม่งานดูในภาพรวม
ขอ้มูลการช่วยเหลือทั้งหมด และให้หน่วยงานน้ีเป็นคนหาขอ้มูลจากเครือข่ายหน่วยงานต่างๆมา
รวมไว ้และใช้ขอ้มูลจากหน่วยงานน้ีหน่วยงานเดียว มนัจะเป็นอะไรท่ีดีมาก” (ชญัญา อภยัจิตต์, 
ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 21 มีนาคม 2556) 

4. ปรับปรุงแบบฟอร์มการร้องขอความช่วยเหลือเป็นแบบฟอร์มเดียว 
การมีแบบฟอร์มการร้องขอความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยท่ีเป็นแบบฟอร์มเดียว

ระหว่างสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจงัหวดั จะช่วยลดภาระหน้าท่ี ความซ ้ าซ้อนในการรับส่ง
แบบฟอร์ม และความสับสนดา้นขอ้มูลการร้องขอระหวา่งสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจงัหวดั 
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5. จดัตั้งศูนยก์ลางขอ้มูลเพื่อส่ือสารกบัส่ือมวลชนโดยตรงขณะเกิดวกิฤตการณ์  
โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประชาสัมพนัธ์ของสภากาชาดไทย เขา้มานัง่ประจ า

อยูท่ี่ศูนยข์อ้มูล เพื่ออ านวยการความสะดวกในการท างานของส่ือมวลชน 
“ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากสภากาชาดไทยไม่น่ามีปัญหา แต่น่าจะก าหนดจุดท่ีเป็นศูนย์

ขอ้มูลข่าวสารกลาง อย่างภยัใหญ่ๆระดบั 4 ทางกาชาดน่าจะจดัเป็นเหมือนศูนยข์อ้มูลข่าวสาร” 
(ชัญญา อภยัจิตต์, ผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 21 
มีนาคม 2556) 

6. ใหค้วามส าคญัในการสรุปและปรับปรุงขอ้มูลส่งส่ือมวลชนเร็วข้ึน  
ในช่วงภาวะวิกฤต สภากาชาดไทยควรให้ความส าคญัในการส่งข้อมูลข่าวสารการ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัใหส่ื้อมวลชนเร็วข้ึนกวา่เดิม และก าหนดช่วงเวลาการส่งขอ้มูลทุกวนั วนัละ 2 
คร้ัง คือ ช่วงเชา้ และ ช่วงบ่าย เพื่อความสดใหม่ของขอ้มูล 

7. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีงานประชาสัมพนัธ์สภากาชาดไทยใหช้ดัเจน  
ระหว่างส านกัสารนิเทศและส่ือสารองค์กร ส านกังานบริหาร และงานประชาสัมพนัธ์ 

ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ซ่ึงรับผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์ของสภากาชาดไทย ทั้งระดบัภาพรวม
สภากาชาดไทย และระดบัส านกังาน โดยมีการท าความตกลงร่วมกนัในการส่งประเด็นข่าวและ
ขอ้มูลต่างๆในช่วงภาวะวกิฤต  เพื่อลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลท่ีส่งใหส่ื้อมวลชน 

2.  ปัญหาด้านการขนส่ง เป็นปัญหาท่ีพบในการส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย และ
บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

2.1   ศกัยภาพของรถบรรทุกท่ีใชใ้นการขนส่งมีไม่เพียงพอ 
พบวา่ รถบรรทุกของสภากาชาดไทยท่ีใชใ้นการขนส่งส่ิงของบรรเทาทุกขใ์นช่วงวิกฤต

น ้าท่วมปี พ.ศ. 2554 มีไม่เพียงพอกบัความตอ้งดา้นการขนส่งในหลายพื้นท่ีท่ีมีระดบัน ้ าท่วมสูงมาก 
ท าใหเ้กินศกัยภาพของสภากาชาดไทย ในการใชร้ถบรรทุกท่ีมีอยูจ่  ากดัของหน่วยงาน  

2.2   ขอ้จ ากดัในการใชง้านรถบรรทุกของสภากาชาดไทย 
พบวา่ รถบรรทุกส่วนใหญ่ของสภากาชาดไทย ไม่ไดเ้ป็นรถบรรทุกระนาบสูง ท าให้ไม่

สามารถใชป้ฏิบติังานในพื้นท่ีน ้าลึกมากได ้  
2.3   การส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย และเครือข่ายด้านการขนส่ง เป็น

ลกัษณะเฉพาะกิจ  
พบว่า การส่ือสารเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านขนส่งส่ิงของบรรเทาทุกข์ระหว่าง

สภากาชาดไทย และบริษัท บ้านปู จ  ากัด (มหาชน) มีลักษณะการติดต่อส่ือสารเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเฉพาะกิจ เป็นคร้ังคราวตามสถานการณ์และนโยบายของบริษทัท่ีให้ความช่วยเหลือดา้น
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การขนส่งในลักษณะการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกับองค์กรสภากาชาดไทย ซ่ึง
ลักษณะความร่วมมือแบบเฉพาะกิจ ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองความต่อเน่ืองและย ัง่ยืนของความ
ช่วยเหลือดา้นการขนส่ง 

“เครือข่ายหรือความร่วมมือด้านขนส่งยงัไม่มีเป็นรูปธรรมนัก เป็นการขอความ
ช่วยเหลือเป็นคร้ังคราว อย่างบา้นปูฯ เขาไม่ไดเ้ป็นบริษทัขนส่ง แต่เป็นบริษทัท่ีมาช่วยเหลือ การ
ประสานเครือข่ายในเร่ืองการขนส่งมนัเป็นไปไดย้าก เพราะบริษทัเขามีค่าใชจ่้าย  จะมาขอใชฟ้รีทุก
คร้ังก็ไม่ได ้และแต่ละปีเราไม่รู้ว่าจะใช้รถมากน้อยขนาดไหน” (เกียรติศกัด์ิ  ยนัตะระประกรณ์, 
หวัหนา้งานยานพาหนะ, ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
22 มีนาคม 2556) 

แนวทางการพฒันาดา้นการขนส่ง 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งระหว่าง

สภากาชาดไทย และบริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) เพื่อการพฒันาความร่วมมือด้านการขนส่ง
ส่ิงของบรรเทาทุกข์กบัเครือข่ายด้านการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน ได้แก่  การผลกัดนัใน
ระดบันโยบาย ให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกบัเครือข่ายสภากาชาดไทยดา้นการขนส่ง   
เพื่อเตรียมพร้อมกรณีเกิดภยัพิบติัรุนแรงระดบั 4 ข้ึนในอนาคต  

“การพฒันาดา้นเครือข่ายการขนส่ง มนัค่อนขา้งยากในส่วนของผูป้ฏิบติังานด้วยกนั  
ตอ้งเป็นระดบัผูบ้ริหารท่ีตอ้งผลกัดนัและประสานกนัในระดบับนลงมา สั่งการลงมา ซ่ึงตรงนั้นจะ
สะดวกและเป็นรูปธรรมมากกวา่” (เกียรติศกัด์ิ  ยนัตะระประกรณ์, หวัหน้างานยานพาหนะ, ฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2556) 

3.   ปัญหาด้านอาสาสมัคร  เป็นปัญหาท่ีพบในการส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย และ
อาสาสมคัร  ไดแ้ก่ 

3.1   การบริหารจดัการอาสาสมคัร 
พบว่า สภากาชาดไทยขาดความชดัเจนในการบริหารจดัการอาสาสมคัรในแต่ละดา้น 

ทั้งในเร่ืองจ านวนอาสาสมคัร ลกัษณะงาน และการท างานของอาสาสมคัร ท าให้เกิดความสับสนใน
การปฏิบติังานและความผิดพลาดในการส่ือสารขอ้มูลระหว่างสภากาชาดไทยและอาสาสมคัร
ในช่วงวกิฤตน ้าท่วม  

“ปัญหามนัอยู่ท่ีการ Organize การจดังานให้อาสาสมคัรเขา้มาช่วย อยู่ท่ีการบริหาร
จดัการ ซ่ึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจ และตอ้งมองปัญหาให้ทะลุ” (อ านาจ บาลี, ผูอ้  านวยการส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 29 กุมภาพนัธ์ 2555) 

DPU



228 
 

“เป็นช่วงชุลมุนมีอาสาสมคัรเยอะมาก ในเม่ือคนมามาก น่าจะจดัเจา้หน้าท่ีเพิ่มข้ึนมา  
คอยแยกคนออกมาตามจุดต่างๆ และบอกว่าเขาตอ้งท าอะไรบา้ง ไม่ใช่เม่ือเซ็นต์ช่ือแลว้จะไปท า
อะไรก็ไป จะไปอยู่กลุ่มไหนก็ไป” (ศุภชัย คชาชีวะ, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 7 
มีนาคม 2556) 

โดยเฉพาะความส าคญัของจุดลงทะเบียน เป็นประเด็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด เน่ืองจาก
เป็นจุดแรกท่ีอาสาสมัครติดต่อส่ือสารกับสภากาชาดไทย และเป็นจุดท่ีให้ข้อมูลข่าวสารแก่
อาสาสมคัรก่อนท่ีจะส่งไปท างานประจ าจุดต่างๆ  ผลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอตรงจุด
ลงทะเบียน และขาดความชดัเจนในการให้ขอ้มูลและค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่อาสาสมคัร รวมทั้งไม่
สามารถบริหารจดัการอาสาสมคัรใหเ้ขา้มาช่วยงานในแต่ละจุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

“ท่ีส าคญั คือ จุดลงทะเบียน ซ่ึงสามารถส่งคนมา รู้วา่แต่ละคนสามารถท าอะไรได ้และ
เอาเขาไปส่ง บางทีลงทะเบียนแล้วให้คอย คอยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะท าอะไร น่าจะมีเจ้าหน้าท่ีท่ีให้
ค  าแนะน าอาสาสมคัรได้” (ปภาวรินทร์ เอ้ืออารีย์, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 27 
กุมภาพนัธ์ 2556) 

“อาสาสมคัรท่ีมาลงทะเบียน เขาไม่แน่ใจวา่ถา้ไม่มาลงทะเบียน เขาจะท างานไดม้ัย๊ ยิ่ง
ช่วงแรกตอ้งมารอลงทะเบียนแถวยาวมาก พอมาบ่อยๆเขา้ก็ไม่ไดม้าลงทะเบียนแลว้” (ชูพงษ์ ทรง
ชยัสิริ, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 มีนาคม 2556)    

3.2   ขาดผูรั้บผดิชอบหลกัในงานดา้นอาสาสมคัร 
พบวา่ สภากาชาดไทยขาดการมอบหมายผูรั้บผิดชอบหลกัในงานอาสาสมคัรแต่ละดา้น 

ท าให้การท างานอาสาสมคัรไม่เป็นระบบ ขาดการดูแลอาสาสมคัร และไม่สามารถบริหารจดัการ
จ านวนอาสาสมคัรท่ีเขา้มาช่วยงานอยา่งเหมาะสมในแต่ละจุด 

“งานอาสาสมคัรไม่มีผูรั้บผิดชอบหลกั ถา้งานคลงัตอ้งการอาสาสมคัรก็ประสานเอง    
ถา้ฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ ออกไปแจกของก็จะประสานเอง หรือฝ่ายประสานงานสถานีกาชาดท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้ท าเฉพาะการลงทะเบียนอาสาสมคัร ส่วนอ่ืนไม่เก่ียว ถา้จะท าให้งานอาสาสมคัรเป็น
ระบบตอ้งมีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบหลกั” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

“การดูแลอาสาสมคัรยงัไม่ค่อยชดัเจน ช่วงแรกแต่ละฝ่ายส่งคนเขา้มาช่วย แต่เขาก็ไม่ได้
ดูแลโดยตรง พอคนเยอะข้ึน วอร์รูมก็มีค  าสั่งใหฝ่้ายประสานงานสถานีกาชาดลงมาช่วย แต่ก็ดูแลได้
ระดบันึง” (บุคอรีย ์อยู่บ  ารุง, ฝ่ายพสัดุทางการแพทยแ์ละทัว่ไป, ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 
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3.3   ขอ้จ ากดัในการใชร้ะบบเปิดในการรับอาสาสมคัร 
พบวา่ การใชร้ะบบเปิดในการรับอาสาสมคัรของสภากาชาดไทยในช่วงวิกฤตน ้ าท่วมปี 

พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีอาสาสมคัรเขา้มาช่วยงานดา้นไหน เวลาใดก็ได ้โดยมีการลงทะเบียน
แจ้งความจ านงในการช่วยงานแต่ละด้าน และเขา้ไปปฏิบติังานตามจุดท่ีได้ลงทะเบียนไว ้เป็น
ขอ้จ ากดัท่ีท าให้ไม่สามารถบริหารจดัการอาสาสมคัรได้ตามเกณฑ์ของจ านวนและระยะเวลาท่ี
ตอ้งการอาสาสมคัร อยา่งไรก็ตาม สภากาชาดไทยยงัจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบเปิดในการรับอาสาสมคัร 
เน่ืองจากงานบางดา้นไม่สามารถใช้ระบบปิดได ้เช่น งานคดัแยกของบริจาคและการผลิตชุดธาร
น ้าใจฯในช่วงภาวะวกิฤต  

“เราเป็นระบบ open ในการรับอาสาสมคัร แต่ก่อนเคยเปิดให้ลงทะเบียนและก าหนดให้
อยูก่บัเรา 8 โมง ถึง 4 โมงเยน็ ซ่ึงไม่มีใครอยูก่บัเรา ไม่มีใครท าแบบนั้นไดจ้ริงๆ บางทีอาสาสมคัร
มาท าชัว่โมง สองชัว่โมงก็ไปแลว้ จะไปกะเกณฑ์วา่วนัน้ีใช ้80 คน ใชแ้ค่ 100 คน ซ่ึงเป็นไปไม่ได”้ 
(บุคอรีย ์อยูบ่  ารุง, ฝ่ายพสัดุทางการแพทยแ์ละทัว่ไป, ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

3.4   ขอ้มูลท่ีบิดเบือนจากการประกาศทาง Social Media 
เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงแรกของการใช ้Social Media เพื่อประกาศรับอาสาสมคัรเขา้

มาช่วยงานสภากาชาดไทย ซ่ึงยงัไม่มีการก าหนดเกฑณ์และเน้ือหาในการเผยแพร่ขอ้มูล ท าให้เกิด
ความผิดพลาดในการส่ือสารขอ้มูลระหว่างสภากาชาดไทยและอาสาสมคัร เกิดความสับสนของ
ขอ้มูล และไม่สามารถควบคุมเน้ือหาขอ้ความให้ถูกตอ้ง ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาท่ีมีการส่งต่อ
ขอ้ความ  

“การประกาศในชมรมช่วงแรก ต่างคนต่างประกาศ ใครรู้ก็ประกาศ มนัก็สับสน”        
(พิริยาภรณ์ แกว้สอาด, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

แนวทางการพฒันาดา้นอาสาสมคัร  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ แนวทางการแกไ้ขปัญหาการส่ือสารระหวา่งสภากาชาด

ไทย และอาสาสมคัร เพื่อการพฒันาความร่วมมือในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของอาสาสมคัร
บรรเทาทุกข ์ มีดงัน้ี  

1. บริหารจดัการงานอาสาสมคัรใหเ้ป็นระบบ โดยเฉพาะจุดลงทะเบียน 
สภากาชาดไทย ควรจดัระบบการบริหารจดัการงานอาสาสมคัรแต่ละด้านให้มีความ

ชดัเจน โดยเฉพาะจุดลงทะเบียน ควรให้ความส าคญัเป็นพิเศษโดยการจดัเจา้หนา้ท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับ
รองรับอาสาสมคัรท่ีเขา้มาจ านวนมากในช่วงภาวะวิกฤต และบริหารจดัการบริเวณจุดลงทะเบียน 
โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีให้ชัดเจน เน่ืองจากเป็นจุดแรกของการส่ือสารระหว่าง
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สภากาชาดไทยและอาสาสมัคร และเป็นจุดท่ีให้ข้อมูลข่าวสารเบ้ืองต้นแก่อาสาสมคัรก่อนท่ี
อาสาสมคัรจะเขา้ไปช่วยงานในแต่ละดา้น 

“จุดลงทะเบียนมีแค่ 5-6 คน น่าจะเพิ่มเจา้หนา้ท่ี โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีพาอาสาสมคัรไป
ส่งแต่ละจุด ซ่ึงช่วยให้อาสาสมคัรไดรู้้วา่เขาตอ้งท าอะไร ไม่ใช่เดินไปเอง หรืออยากท าอะไรก็เขา้
ไปท า เลยท าใหบ้างจุดก็ลน้ บางจุดก็ขาด” (ศุภชยั คชาชีวะ, อาสาสมคัร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
7 มีนาคม 2556) 

2. มอบหมายหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในงานอาสาสมคัร  
พบวา่ หน่วยงานภายในสภากาชาดไทยท่ีเก่ียวขอ้งในการส่ือสารกบัอาสาสมคัร ไดแ้ก่ 

ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ฝ่ายพสัดุทางการแพทยแ์ละทัว่ไป 
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ และส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร ส านกังานบริหาร  ดงันั้น เพื่อความ
ชดัเจนในการบริหารจดัการงานอาสาสมคัร  สภากาชาดไทยจ าเป็นตอ้งพิจารณาและสั่งการเป็น
นโยบายลงมาว่า หน่วยงานใดเป็นผูรั้บผิดชอบหลักด้านงานอาสาสมัคร หรือการจัดตั้ งเป็น
คณะท างานเขา้มารับผิดชอบ เพื่อป้องกนัความสับสนในเร่ืองการท างานปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี 
และการดูแลอาสาสมคัรจ านวนมากท่ีเขา้มาช่วยงานในช่วงภาวะวกิฤตอยา่งทัว่ถึง  

“ควรเป็น top down ลงมาวา่หน่วยงานไหนดูแลงานอาสาสมคัร ใชร้ะเบียบอะไรในการ
ดู  ค่อยมาตั้ งกฎเกณฑ์ข้ึนมา หรือจะท าออกมาเป็นรูปคณะท างาน เพื่อเข้ามารับผิดชอบงาน
อาสาสมคัรโดยตรง เพื่อให้งานอาสาสมคัรเป็นระบบข้ึนมา” (คนึงนิจ  จนัทรทิน, ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบภยั ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 16 มีนาคม 2556) 

3. ควบคุมเน้ือหาทาง Social Media ท่ีใชใ้นการระดมอาสาสมคัร  
เพื่อป้องกนัความสับสนในเร่ืองขอ้มูล หรือขอ้มูลบิดเบือนหลงัจากการโพสขอ้ความ

ต่อๆกนัในการระดมอาสาสมคัรทาง Social Media ดงันั้น สภากาชาดไทยควรก าหนดกรอบ
แนวทาง กติกาในการใชง้าน และผูค้วบคุมเน้ือหา รวมทั้งใหเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ีเป็นผูป้ระกาศขอ้ความ
ทาง Social Media เพื่อร้องขออาสาสมคัรเขา้มาช่วยงาน  

“การประกาศในชมรม แรกๆ ต่างคนต่างประกาศ ใครรู้ก็ประกาศ มนัก็สับสน เลยบอก
วา่ใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีเป็นคนประกาศจะไดไ้ม่สับสน” (พิริยาภรณ์ แกว้สอาด, อาสาสมคัร, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 7 มีนาคม 2556) 

“ช่วงหลงัตกลงกบักลุ่มอาสาสมคัรวา่ให้ใส่วนัท่ีหนา้ขอ้ความท่ีโพสทาง Social Media 
เพื่อทราบวา่เป็นขอ้ความเก่าหรือใหม่ ซ่ึงช่วยแกปั้ญหาความสับสนของขอ้ความท่ีโพสต่อๆกนัได”้ 
(กรองทอง  เพช็รวงศ์, ผูอ้  านวยการส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
15 มีนาคม 2555) 
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ดงันั้น ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัญหา และอุปสรรคในการส่ือสารของสภากาชาดไทยช่วง
วกิฤตน ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ขอ้ ไดแ้ก่  

1.   ปัญหาการส่ือสารภายในองค์กรท่ีบุคลากรสภากาชาดไทยกลายเป็นผูป้ระสบภยั  
เกิดการบิดเบือนขอ้มูลข่าวสารในแต่ละระดับ ปัญหาจากการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีมีสายการ
บงัคบับญัชาหลายล าดบัชั้นเกินไป ท าให้เกิดระยะห่างไกลและการยอ้นกลบัขอ้มูลในแต่ละระดบั
ของการส่ือสาร   

2.   ปัญหาการส่ือสารภายนอกองค์กรในเร่ืองความยากล าบากในการเสาะหาและ
กลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารในพื้นท่ีประสบภยั การไม่มีศูนยก์ลางขอ้มูลในลกัษณะศูนยป์ฏิบติัการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อส่ือสารกบัส่ือมวลชนในช่วงวิกฤต ขอ้จ ากดัในการส่ือสารกบัเครือข่ายดา้นการ
ขนส่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะกิจ ท าใหข้าดความต่อเน่ืองและความย ัง่ยนืในความร่วมมือ และปัญหาการ
บริหารจดัการระบบอาสาสมคัรของสภากาชาดไทย ซ่ึงผลจากการศึกษา น้ี สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทย โดยก าหนดรูปแบบ ช่องทาง และลกัษณะ
การส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้ง และมีประสิทธิภาพ
ส าหรับใชบ้ริหารจดัการการส่ือสารในภาวะวกิฤตจากภยัพิบติัท่ีมีความรุนแรงระดบั 4 ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 4.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DPU



232 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  4.29  ลักษณะการส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการภาวะวกิฤตท่ีมีความรุนแรงสูงสุดระดบั 4 
 
ทีม่า:  กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, กุมภาพนัธ์-มีนาคม 2556)  
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ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยในช่วงท่ีผ่านมา         
มีความซับซ้อน เน่ืองจากการจดัโครงสร้างองค์กรดา้นการบริหารจดัการภยัพิบติัมีสายการบงัคบั
บญัชาหลายล าดบัชั้นเกินไป มีผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการส่ือสารจ านวนมาก และมีลกัษณะใชก้าร
ส่ือสารแบบเป็นทางการผ่านช่องทางการจดัประชุม การออกค าสั่ง นโยบาย ดังนั้น การพฒันา
รูปแบบและลกัษณะการส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการภาวะวิกฤตตามภาพท่ี 4.29 ข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมในการส่ือสารของบุคลากร หน่วยงาน 
และคณะท างานในทุกระดบั ตลอดจนเครือข่ายสภากาชาดไทยและหน่วยงานทุกภาคส่วนแล้ว  
สภากาชาดไทยตอ้งเลือกใชส่ื้อและช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมขององคก์รในแต่
ละระดบั โดยเฉพาะการใช้การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น  การใช้โทรศพัท์มือถือ การส่ง e-
mail การบอกกล่าวเม่ือพบเจอ วทิยส่ืุอสาร และการส่ง SMS ท่ีควรมีการสนบัสนุนให้ใชง้านในช่วง
วิกฤต เน่ืองจากมีความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ช่วยลดระยะห่างของการส่ือสาร และท าให้เกิด
ความยดืหยุน่ในการประสานงานขอ้มูล  

ตามภาพท่ี 4.29 ไดแ้สดงเส้นทางการส่ือสารท่ีมีลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง เพื่อ
ยอ้นกลบัและตรวจสอบขอ้มูลทั้งกระบวนการ ส าหรับแก้ไขปัญหาการบิดเบือนขอ้มูลข่าวสาร
ในช่วงวิกฤต และใช้ช่องทางการส่ือสารแบบหลายวิธี เช่น การสั่งการดว้ยเอกสารท่ีเป็นทางการ
ควบคู่ไปกบัการประชุมสั่งการดว้ยวาจา หรือใช้โอกาสพูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อลดช่องวา่ง
ทางการส่ือสารท่ีมีการสั่งการนอกท่ีประชุม  

จะเห็นไดว้่า การบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทยในช่วงวิกฤต ขาดการ
จดัตั้งศูนยก์ลางขอ้มูลเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในช่วงวิกฤต ดงันั้น ภาพท่ี 4.29 ได้แสดงแนว
ทางการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทยเม่ือเกิดภาวะวิกฤตระดบั 4 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพิ่มเติมท่ีคอยก าหนดเน้ือหา
และควบคุมการไหลของขอ้มูลข่าวสารในช่วงวิกฤต พร้อมจดัตั้งโฆษกเหตุการณ์ท าหน้าท่ีให้ข่าว
แก่ส่ือมวลชน เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกไปเป็นระบบ ระเบียบ ไม่กระจดักระจาย และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งสภากาชาดไทย นอกเหนือจากท่ีสภากาชาดไทยมีคณะท างานดา้นการ
จดัการภยัพิบติัในระดบันโยบายและจดัการ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารหลกัของสภากาชาด
ไทยในการบริหารจดัการภาวะวกิฤตท่ีผา่นมา  

นอกจากน้ี การประสานงานกับส่ือมวลชนยงัเป็นส่ือมวลชนท่ีมีความใกล้ชิดกับ
สภากาชาดไทยและเป็นส่ือท่ีประชาชนเข้าถึงได้โดยตรง แต่ยงัไม่ได้เขา้ถึงส่ือท่ีสามารถเขา้ถึง
ผูป้ระสบภยัไดใ้นช่วงวกิฤต เช่น Social Media 
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บทที ่5 
บทสรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารในภาวะวกิฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ

อุทกภยั” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการส ารวจเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) โดยผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

1.   เพื่อศึกษาบทบาทของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะ
วกิฤต 

2.   เพื่อศึกษาลกัษณะการส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย
ในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

3.   เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทย
เพื่อการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 
 
5.1   สรุปผลการศึกษา 

5.1.1   บทบาทของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 
บทบาทของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤต  แบ่ง

ออกเป็น 2 ขอ้  
1.   บทบาทตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปี พ.ศ. 2550  
ก าหนดให้สภากาชาดไทยเป็นหน่วยสนับสนุนในการบริหารจดัการสาธารณภยัของ

ประเทศทั้งระดบัจงัหวดัและในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกนัและบรรเทา   
สาธารณภยั ยทุธศาสตร์ท่ี 2 เร่ืองการเตรียมความพร้อม และยุทธศาสตร์ท่ี 3 เร่ืองการบริหารจดัการ
ในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 เป็นกรอบ
แนวทางท่ีก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสภากาชาดไทยในการเตรียมพร้อมองค์กรและบริหารจดัการ
ภยัพิบติั ไดแ้ก่ 

1.1   การเตรียมพร้อมองค์กรและชุมชนเส่ียงให้พร้อมรับภยัพิบติัต่างๆ โดยจดัท า
แผนจดัการภยัพิบติัและแผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับภยัพิบติั การซ้อมตอบสนองภยัพิบติัดา้นการ
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บรรเทาทุกข ์การพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ี การอบรมอาสาสมคัร การเตรียมพร้อมดา้นคลงั ดา้น
วสัดุอุปกรณ์ ดา้นงบประมาณ ดา้นการส่ือสาร ดา้นยานพาหนะ ดา้นการบริหารจดัการ รวมทั้งการ
ประสานภาคีเครือข่ายตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภยั 

1.2   การบริหารจดัการภยัพิบติั โดยการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ตั้งแต่ระยะ
เกิดภยัจนกระทัง่ระยะของการฟ้ืนฟู ตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทยท่ีก าหนดมาตรฐานการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ไดแ้ก่ 

ผูป้ระสบภยัไดรั้บอาหารและน ้าด่ืม ภายใน 4 ชัว่โมง 
เตน็ทบ์รรเทาทุกขข์องสภากาชาดไทยเร่ิมใหบ้ริการ ภายใน 4 ชัว่โมง 
ผูป้ระสบภยัไดรั้บชุดธารน ้ าใจสภากาชาดไทย ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองอุปโภคบริโภค

และของจ าเป็นในการยงัชีพ ภายใน 6 ชัว่โมง 
โดยเร่ิมนบัชัว่โมงจากเวลาท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศเขตภยัพิบติัและผูป้ระสบภยั

เร่ิมไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทั้งน้ี การใหค้วามช่วยเหลือดา้นอาหาร น ้ าด่ืม และชุดธารน ้ าใจฯ สามารถด าเนินการได้

ตามเกณฑ์ท่ีสภากาชาดไทยก าหนด อย่างไรก็ดีหากมีภยัพิบติัเกิดข้ึน การให้ความช่วยเหลือดา้น
เตน็ทบ์รรเทาทุกข ์ยงัเป็นปัญหาของสภากาชาดไทยในเร่ืองจ านวนท่ีไม่เพียงพอ ขนาดของเต็นทท่ี์
เล็กเกินไป และความชดัเจนในการด าเนินการ  

2.   บทบาทในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต   
สภากาชาดไทย มีบทบาทหน้าท่ีในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัขณะเกิดวิกฤตการณ์

อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีระดบัความรุนแรงและการจดัการของสาธารณภยัสูงสุดระดบั 4 โดย
มอบหมายใหค้ณะท างานดา้นการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทยท่ีรับผดิชอบงานระดบันโยบาย
และระดบัจดัการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และคณะกรรมการบริหาร
จดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ เขา้มาบริหารจดัการภาวะวิกฤต และเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารส าคญัของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัท่ีมีความรุนแรงระดบั 4  

ช่วงวิกฤตน ้ าท่วม การบริหารจดัการวิกฤตการณ์อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ปี พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-
2557 ซ่ึงก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งส้ิน 28 หน่วยงาน ซ่ึงสภากาชาด
ไทยเป็น 1 ใน 28 หน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบอุทกภยัขณะเกิดภยั 3 
ดา้น ดงัน้ี 
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2.1   จดัหา ยา เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อใชใ้น
การบรรเทาทุกข ์การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั  

โดยส ารองในคลงัสัมภาระ (warehouse) ประจ าส่วนกลาง จ านวน 4,000 ชุด และประจ า
สถานีกาชาดส่วนภูมิภาค จ านวน 200 – 2,000 ชุด ตามพื้นท่ีคลงัสัมภาระ เพื่อรองรับความตอ้งการ
ของผูป้ระสบภยัในช่วงวิกฤต ซ่ึงบทบาทน้ีจะเปล่ียนแปลงไปตามขอ้จ ากดัของสถานการณ์และ
ระดบัความรุนแรงของภยั เช่น มีการกกัตุนส่ิงของเพื่อส ารองใชใ้นยามฉุกเฉิน ท าให้เคร่ืองอุปโภค
บริโภคมีไม่เพียงพอ หรือไม่มีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด รวมทั้งผูแ้ทนจ าหน่ายกลายเป็นผูป้ระสบภยั   
ท าให้สภากาชาดไทยไม่สามารถจดัหาส่ิงของช่วยเหลือผูป้ระสบภยัได้ตามจ านวน รายการ และ
ระยะเวลาท่ีตอ้งการ ดงันั้น สภากาชาดไทยจึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างาน โดยระดมการ
จดัหาส่ิงของนอกพื้นท่ีประสบภยั ปรับปรุงรายการส่ิงของเพื่อทดแทนของท่ีขาด และขยายคลงั
สัมภาระส่วนกลางให้มีพื้นท่ีเก็บส่ิงของมากข้ึน โดยขอใช้พื้นท่ีบางส่วนของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และการเช่าพื้นท่ีของอิมแพค เมืองทองธานี ท าเป็นคลงัสัมภาระอีกแห่ง  

2.2   ใหก้ารบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัขณะเกิดเหตุ ดว้ยบริการทางการแพทย ์ทั้งการ
รักษาพยาบาลและป้องกนัโรค และสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์และบริการ
อ่ืนๆ ตามความจ าเป็นของผูป้ระสบภยั  

โดยมีส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย ด าเนินการร่วมกบัเหล่ากาชาดจงัหวดัใน
จงัหวดัท่ีประสบภยั ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และ
คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
สภากาชาดไทยดา้นขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ เหล่ากาชาดจงัหวดั และส่ือมวลชน ดา้นการขนส่ง ไดแ้ก่ 
บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) และดา้นอาสาสมคัร ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมาช่วยงานอาสาสมคัร โดย
ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั และผูป้ระสบอุทกภยักลุ่มพิเศษท่ีมีความเปราะบางในการ
ช่วยเหลือ ไดแ้ก่  กลุ่มมารดาและทารก กลุ่มเด็ก กลุ่มผูสู้งอายุ และกลุ่มแรงงานต่างดา้ว โดยเฉพาะ
กลุ่มแรงงานต่างดา้วท่ีสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือได ้เน่ืองจากเป็นองค์กรดา้นมนุษยธรรม 
ซ่ึงแตกต่างจากภาครัฐท่ีมีบทบาทหลักในการช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยักลุ่มน้ีได ้เน่ืองจากติดขอ้บงัคบัแห่งกฎหมายของประเทศ   

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.การมอบ
ชุดธารน ้ าใจสภากาชาดไทย 2.บริการอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน 3.บริการทางการแพทย ์      
4.บริการน ้าด่ืมสะอาด และ 5.บริการดา้นการอพยพและขนส่ง ซ่ึงเป็นรูปแบบปกติท่ีสภากาชาดไทย
ใหค้วามช่วยเหลือ 
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แต่ในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 สภากาชาดไทยได้เพิ่มรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือท่ีแตกต่างจากเดิมอีก 5 ด้าน ได้แก่ 1.บริการ Shelter Box หรือ เต็นท์ท่ีพกัชั่วคราว           
2.บริการส้วมลอยน ้ า 3.มอบชุดอาหารพร้อมรับประทานซ่ึงประกอบด้วยข้าวกระป๋อง อาหาร
กระป๋องและน ้ าด่ืม 4.มอบชุดบรรเทาทุกข์ซ่ึงเป็นชุดยงัชีพชุดเล็ก และ 5.มอบเรือบริจาคให้กับ
ผูป้ระสบภยั ดงัภาพท่ี  5.1 

 
        รูปแบบการให้ความช่วยเหลอื      รูปแบบการให้ความช่วยเหลอื 
              ผู้ประสบภัยพบิัติปกติ                   ผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ. 2554   
 

1. การมอบชุดธารน ้าใจสภากาชาดไทย                  1. การมอบชุดธารน ้าใจสภากาชาดไทย  
2. บริการอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน           2. บริการอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน  
3. บริการทางการแพทย ์                 3. บริการทางการแพทย ์       
4. บริการน ้าด่ืมสะอาด            4. บริการน ้าด่ืมสะอาด   
5. บริการดา้นการอพยพและขนส่ง           5. บริการดา้นการอพยพและขนส่ง 
 

         6. บริการ Shelter Box  
             หรือ เตน็ทท่ี์พกัชัว่คราว            
         7. บริการส้วมลอยน ้า  
         8. มอบชุดอาหารพร้อมรับประทาน  
         9. มอบชุดบรรเทาทุกข ์
         10. มอบเรือบริจาค 
 

ภาพที ่ 5.1  รูปแบบการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 
 
ทีม่า:  ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย 
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2.3   การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผ่านคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศหรือสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ โดยความ
เห็นชอบของรัฐบาล  

สภากาชาดไทยมีการติดต่อประสานงานความช่วยเหลือจากต่างประเทศในลกัษณะ
องคก์รต่างประเทศประสานงานมายงัสภากาชาดไทย โดยผา่นช่องทางการส่ือสาร ดงัน้ี 

1.   ประสานงานผ่านองคก์รกาชาด  ช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 เป็นภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ จึงเป็นบทบาทหน้าท่ีหลกัของสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC) (ดูหนา้ 138-
141)  ในการประสานงานและรวบรวมความช่วยเหลือจากองคก์รต่างประเทศมายงัสภากาชาดไทย 
จะเห็นไดว้า่ องคก์รต่างประเทศท่ีใชช่้องทางการส่ือสารลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ สภากาชาดประเทศต่างๆ
ท่ีเป็นประเทศสมาชิกของสหพนัธ์สภากาชาดฯ และองคก์รต่างประเทศท่ีเป็นภาคีความร่วมมือกบั
สหพนัธ์สภากาชาดฯ เช่น สภากาชาดสิงคโปร์ กาชาดอเมริกนั กาชาดแคนนาดา กาชาดไตห้วนั 
กาชาดเยอรมนั กาชาดออสเตรเลีย ส านักงานเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย 
(Australian Agency for International Development : AusAID) คณะกรรมาธิการยุโรปโดย
ส านักงานเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งสหภาพยุโรป (European Commission - 
European Community Humanitarian aid Office : ECHO) ส านกังานเพื่อการประสานงานดา้น
มนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs : UN-OCHA)  OXFAM  องคก์รภาคเอกชนและประชาชนผา่นส านกังาน IFRC นิวยอร์ก  

2.   ประสานงานโดยตรงกบัสภากาชาดไทย โดยองค์กรต่างประเทศท่ีใช้ช่องทางการ
ส่ือสารลกัษณะน้ี ไดแ้ก่  

รัฐบาลจากประเทศต่างๆท่ีให้ความช่วยเหลือผา่นทางสถานทูตประจ าประเทศไทย เช่น 
ประเทศเยอรมนี แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และสิงคโปร์  

องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน 
(International Organization for Migration : IOM) ขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR) สหภาพยุโรป (European Union : EU) 
ธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) องคก์ารเพื่อการพฒันาระหวา่ง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID)  
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ทั้งน้ี รูปแบบความช่วยเหลือท่ีผ่านมายงัสภากาชาดไทย จะมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงใน
การใช้เงินและส่ิงของบริจาค ตามความร่วมมือและความเห็นชอบระหว่างสภากาชาดไทยและ
องคก์รต่างประเทศ 

ดา้นความช่วยเหลือจากต่างประเทศท่ีผ่านทางสภากาชาดไทยในช่วงน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 
2554 รัฐบาลไทยเห็นชอบและแสดงออกอยา่งชดัเจนวา่ให้สภากาชาดไทยมีบทบาทมากข้ึนในเร่ือง
น้ี จากการท่ีกระทรวงการต่างประเทศ ออกหนงัสือถึงสถานทูตทุกประเทศวา่ ประเทศไทยเปิดรับ
ความช่วยเหลือตามช่องทางท่ีเหมาะสม โดยให้ประเทศต่างๆบริจาคผ่านสภากาชาดไทย ซ่ึงการ
เปิดรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผ่านองค์กรดา้นมนุษยธรรมอย่างสภากาชาดไทย เป็น
แนวคิดซ่ึงเป็นท่ีนิยมในแวดวงสากล โดยประเทศต่างๆมกับริจาคหรือให้ความช่วยเหลือผ่าน
องคก์รดา้นมนุษยธรรม เน่ืองจากไม่มีเร่ืองของบุญคุณ การเมือง และศกัด์ิศรี เขา้มาปะปนในการให้
ความช่วยเหลือ 

5.1.2   ลกัษณะการส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

ลกัษณะการส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต แบ่งออกเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี 

1.   ลกัษณะการส่ือสารของสภากาชาดไทย ไดแ้ก่  
1.1   การส่ือสารภายในองคก์ร แบ่งตามประเภท และลกัษณะของการส่ือสาร 
1.2   การส่ือสารภายนอกองคก์ร ระหวา่งสภากาชาดไทยกบัเครือข่ายสภากาชาดไทย

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร 
2.   การบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย   
1.   ลกัษณะการส่ือสารของสภากาชาดไทย  
เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์อุทกภยั การร้องขอ

ความช่วยเหลือของผูป้ระสบภยัท่ีผ่านช่องทางการส่ือสารของสภากาชาดไทย ไดแ้ก่ การประสาน
ขอ้มูลทางโทรศพัทมื์อถือ การส่งแบบฟอร์มรายงานภยัพิบติัและขอรับการสนบัสนุนฯทางโทรสาร 
และทาง social media ไดแ้ก่ Facebook Twitter รวมทั้งขอ้มูลการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 ระหว่างหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย และเครือข่าย
สภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.1   การส่ือสารภายในองค์กร เป็นการส่ือสารระหว่างเจา้หน้าท่ี หน่วยงาน และ
คณะท างานด้านการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทย ซ่ึงมีส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่ือสาร
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในช่วงวกิฤต แบ่งออกเป็น 5 ส่วนงานหลกั  
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คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย เป็นคณะท างานระดับนโยบาย มี
คณะท างานฝ่ายต่างๆ จ านวน 7 ชุด ไดแ้ก่ คณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกข์ คณะท างานฝ่ายการแพทย ์
คณะท างานฝ่ายรับบริจาค คณะท างานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ คณะท างานฝ่ายสนบัสนุนและส่งก าลงั
บ ารุง คณะท างานดา้นต่างประเทศ และคณะท างานดา้นฟ้ืนฟู รับผิดชอบโดยตรงในการช่วยเหลือ
ภยัพิบติัขนาดใหญ่ท่ีมีระดบัความรุนแรงระดบั 4  

คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ  เป็นคณะท างาน
ระดบัจดัการ มีผูแ้ทนจากส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ  ส านกัสารนิเทศและส่ือสารองค์กร ส านกังาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ โดยมีส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบ  

เวรบรรเทาสาธารณภัย หรือ เวร 207 เป็นหน่วยเตรียมพร้อมท่ีให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั โดยปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง ณ ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์  

หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว (Rapid Action Team : RAT) เป็นหน่วยเฉพาะกิจท่ีส านกังานบรรเทา
ทุกข์ฯ จดัตั้งข้ึนเพื่อการตรวจสอบขอ้มูลการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในกรณีสถานการณ์
รุนแรงเกินศกัยภาพของหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะรับมือกบัภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน 

หน่วยบรรเทาทุกข์ (Response Team) เป็นหน่วยเฉพาะกิจท่ีส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ 
จดัตั้งข้ึนเพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั โดยการมอบชุดธารน ้ าใจสภากาชาดไทยในพื้นท่ี
ประสบภยัตามการร้องขอ 

นอกจากน้ี สภากาชาดไทย ยงัมีหน่วยเคล่ือนท่ีต่างๆท่ีให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 
ตามความตอ้งการของผูป้ระสบอุทกภยัแต่ละพื้นท่ี ไดแ้ก่ หน่วยครัวเคล่ือนท่ี หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี  
หน่วยรถผลิตน ้าด่ืม และหน่วยเรือทอ้งแบน 

จะเห็นไดว้่า ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่ือสารของสภากาชาดไทยขา้งตน้ มีลกัษณะ
การส่ือสารท่ีแบ่งตามประเภทของการส่ือสาร และลกัษณะของการส่ือสาร ดงัน้ี 

1.1.1 ประเภทของการส่ือสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.1.1.1 การส่ือสารแบบเป็นทางการ เป็นการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหาร

และเจา้หน้าท่ีภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ และจาก
คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯไปยงัคณะกรรมการจดัการภยั
พิบติัสภากาชาดไทย โดยใชก้ารส่ือสารแบบเป็นทางการในลกัษณะ 

การจดัประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็น
ประจ าทุกวนั เวลา 10.00 น. ในช่วงวิกฤตน ้ าท่วมตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2554 รวมทั้งส้ิน
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ประมาณ 53 คร้ัง  ณ ศูนยป์ฏิบติัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาขอ้มูลในการตดัสินใจ    
สั่งการใหค้วามช่วยเหลือตามความตอ้งการของผูป้ระสบภยั  

การออกค าสั่งการปฏิบติังาน ตามระเบียบขอ้บงัคบัของสภากากาชาดไทยในการ
ปฏิบติังานใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแต่ละดา้น 

การรายงานสรุปสถานการณ์ความช่วยเหลือ โดยมีใบปะหนา้บนัทึกขอ้ความจากคณะ
กรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ผ่านผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์ ส่งถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาด
ไทย  

1.1.1.2   การส่ือสารแบบไม่ เป็นทางการ เป็นการส่ือสารระหว่าง
ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ 
และจากคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯไปยงัคณะกรรมการ
จดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย โดยใชก้ารส่ือสารแบบไม่เป็นทางการผา่นช่องทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ 
การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ โทรสาร E-mail การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก การใชว้ิทยุส่ือสาร และการ
ส่งขอ้ความผา่น SMS  เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานและสั่งการในช่วงวกิฤต 

1.1.2 ลกัษณะของการส่ือสาร ไดแ้ก่ 
1.1.2.1   การส่ือสารจากบนลงล่าง เป็นการส่ือสารตามโครงสร้างการ

บงัคบับญัชา จากคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทยท่ีรับผิดชอบงานนโยบาย ไปยงัคณะ
กรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ท่ีรับผิดชอบระดบัจดัการ ซ่ึงไม่พบ
ลกัษณะการส่ือสารแบบน้ี  

1.1.2.2   การส่ือสารจากล่างข้ึนบน เป็นการส่ือสารตามโครงสร้างการ
บังคับบัญชา จากคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ไปย ัง
คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ในลกัษณะ 

การรายงานทางเอกสาร จากคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทา
ทุกข์ฯ ไปย ังผู ้บริหารระดับสูงของสภากาชาดไทยท่ีเป็นผู ้แทนคณะท างานฝ่ายต่างๆของ
คณะกรรมการจดัการภยัพิบัติสภากาชาดไทย เพื่อทราบข้อมูลสถานการณ์และการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั 

การรายงานทางวาจา โดยคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทา
ทุกข์ฯ ได้รายงานด้วยวาจาเก่ียวกบัมติท่ีประชุมและการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยักับ
เลขาธิการสภากาชาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการฯ และเชิญเป็นผูแ้ทนพระองคไ์ปมอบชุด
ธารน ้าใจฯแก่ผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นท่ีต่างๆ 
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ทั้งน้ี คณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มีการส่ือสารและรับทราบข้อมูลโดยตรงจาก
ผู ้อ  านวยการส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ  ในฐานะประธานคณะท างานฝ่ายบรรเทาทุกข์ของ
คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และผูบ้ริหารสูงสุดในการก ากบัดูแลคณะกรรมการ
บริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์  

1.1.2.3   การส่ือสารตามแนวนอน เป็นการส่ือสารของบุคลากรภายใน
คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ หรือ วอร์รูม ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง
การประชุมคณะกรรมการฯ โดยกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ สามารถแลกเปล่ียน
และรับทราบขอ้มูลไดอ้ย่างชดัเจน ทัว่ถึง ตรงกนั และช่วยลดเวลาในการส่ือสารตามสายงานของ
สภากาชาดไทย ซ่ึงเร่ืองท่ีอนุมติัหรือเป็นมติจากท่ีประชุมน้ี จะใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงและเป็นแนวทาง
ในการท างานของหน่วยต่างๆใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งส านกังาน  

1.1.2.4   การส่ือสารแนวทแยง เป็นการส่ือสารของบุคลากรภายในคณะ
กรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการประชุม
คณะกรรมการฯ เป็นลกัษณะการสั่งการนอกท่ีประชุม ซ่ึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนโดยไม่ไดส้ั่งการตามสาย
การบงัคบับญัชา     ท าให้เกิดทั้งความยืดหยุน่ ความรวดเร็ว และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการ
ส่ือสารไดง่้าย ดงันั้น การส่ือสารลกัษณะน้ี จ าเป็นตอ้งมีตวักลางในการประสานงานขอ้มูลให้กลบั
เขา้สู่การส่ือสารสั่งการตามสายการบงัคบับญัชาของหน่วยงาน เช่น เลขานุการคณะกรรมการฯ  

1.2   การส่ือสารภายนอกองคก์ร  
เป็นการส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทยกบัเครือข่ายสภากาชาดไทยท่ีร่วมปฏิบติังานให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม โดยแบ่งเครือข่ายออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
เครือข่ายดา้นขอ้มูลข่าวสาร เครือข่ายดา้นการขนส่ง และเครือข่ายดา้นอาสาสมคัร ดงัน้ี 

1.2.1   เครือข่ายดา้นขอ้มูลข่าวสาร เป็นการส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทย และ
เครือข่ายสภากาชาดไทยดา้นขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ 

1.2.1.1   เหล่ากาชาดจงัหวดั เป็นการส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทยกบั
เหล่ากาชาดจงัหวดั จ านวน 4 จงัหวดัท่ีประสบอุทกภยัอย่างรุนแรง ซ่ึงสภากาชาดไทยให้ความ
ช่วยเหลือเป็นมูลค่ า สูงสุด 5  อันดับแรก ได้แก่  จังหวัดนนทบุ รี  ปทุมธานี  นครสวรรค ์
พระนครศรีอยุธยา ยกเวน้กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีให้การช่วยเหลือสูงสุด แต่ไม่มีเหล่า
กาชาดจงัหวดั ส าหรับการลงพื้นท่ีของสภากาชาดไทย จะยึดถือขอ้มูลท่ีไดรั้บการกลัน่กรองแลว้
จากเหล่ากาชาดจงัหวดัทั้ง 4 จงัหวดัในการออกปฏิบติังานแต่ละคร้ัง ซ่ึงการส่ือสารระหว่าง
สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจงัหวดั มีความแตกต่างกนัตามความรุนแรงของภยัและศกัยภาพใน
การจดัการภยัพิบติัของเหล่ากาชาดจงัหวดัในแต่ละจงัหวดั ดงัน้ี 
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จงัหวดันนทบุรี เป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยใหค้วามช่วยเหลือมากท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ี 2 
รองจากกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์เขา้สู่ช่วงวิกฤตในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 จาก
การท่ีประตูน ้าบางโฉมศรีของจงัหวดัลพบุรีแตก ท าใหน้ ้าท่วมเกือบทั้ง 6 อ าเภอของจงัหวดันนทบุรี 
โดยเหล่ากาชาดจงัหวดัรับทราบขอ้มูลสถานการณ์อุทกภยัจาก ก่ิงกาชาดอ าเภอ อ าเภอ ชุมชน และ
ผูป้ระสบภยั และมีการส่ือสารผา่นโทรศพัท์มือถือมาท่ีผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อ
ร้องขอความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย และส่งหนงัสือตามหลงัทางโทรสาร  

จงัหวดัปทุมธานี เป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือมากท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ี 
3 โดยสถานการณ์เขา้สู่ช่วงวิกฤตในเดือนสิงหาคม 2554  พื้นท่ีประมาณ 90% ของจงัหวดัถูก        
น ้าท่วม และเป็นช่วงรอยต่อของการโยกยา้ยผูว้า่ราชการจงัหวดัปทุมธานี ท าให้เกิดความยากล าบาก
ในการประสานงานข้อมูลระหว่างสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด เน่ืองจากไม่มี
ผูรั้บผิดชอบในขณะนั้น แต่เม่ือมีค าสั่งแต่งตั้งผูว้่าราชการจงัหวดัและนายกเหล่ากาชาดจงัหวดั
ปทุมธานีเขา้มาปฏิบติังานในพื้นท่ี จึงเร่ิมมีการส่ือสารเพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากสภากาชาด
ไทย โดยนายกเหล่ากาชาดจงัหวดัมีการส่ือสารผา่นโทรศพัท์มือถือมาท่ีฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ และส่ง
หนังสือตามหลงัทางโทรสาร ทั้งน้ี เหล่ากาชาดจงัหวดัรับทราบข้อมูลสถานการณ์อุทกภยัจาก 
ป้องกนัจงัหวดั (ปภ.) องคก์ารบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอ ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั และส่ือต่างๆ  

จงัหวดันครสวรรค ์เป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือมากท่ีสุด เป็นอนัดบั
ท่ี 4 โดยสถานการณ์เขา้สู่ช่วงวิกฤตในเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยมีพื้นท่ีประสบภยั รวม 4 อ าเภอ 
และเข้าท่วมตัวเมืองจังหวดั ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจของจังหวดั จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนให้
ความส าคญักบัการป้องกนัและช่วยเหลือจงัหวดันครสวรรค ์เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีรับน ้ าเต็มท่ีก่อน
ลงไปจงัหวดัอ่ืน โดยเหล่ากาชาดจงัหวดัรับทราบขอ้มูลสถานการณ์อุทกภยัจาก ป้องกนัจงัหวดั 
(ปภ.)  อ าเภอ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และองค์การบริหารส่วนต าบล และมีการส่ือสารผ่าน
โทรศพัทมื์อถือมาท่ีผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากสภากาชาด
ไทย และส่งหนงัสือตามหลงัทางโทรสาร  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยใหค้วามช่วยเหลือมากท่ีสุด เป็น
อนัดบัท่ี 5 โดยสถานการณ์เขา้สู่ช่วงวิกฤตในเดือนกนัยายน – ตุลาคม 2554 โดยมีพื้นท่ีประสบภยั 
ครบทั้ง 16 อ าเภอ เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เป็นลกัษณะท่วมทัว่ถึงกนัหมด และหนกั
เหมือนกนัหมด ดงันั้นการช่วยเหลือในพื้นท่ีจึงมีลกัษณะเดียว คือ เหล่ากาชาดจงัหวดัประสานงาน
ทางโทรศพัท์มือถือเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆภายนอกจงัหวดั เข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือในพื้นท่ีประสบภยั โดยเหล่ากาชาดจงัหวดัรับทราบข้อมูลสถานการณ์อุทกภยัจาก  
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ป้องกนัจงัหวดั (ปภ.)  และอ าเภอ และมีการส่ือสารผา่นโทรศพัทมื์อถือมาท่ีฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ เพื่อ
ร้องขอความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย และส่งหนงัสือตามหลงัทางโทรสาร  

กรุงเทพมหานคร เป็นจงัหวดัท่ีสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือมากท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ี 
1 โดยสถานการณ์เขา้สู่ช่วงวกิฤตในเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2554  พื้นท่ีประมาณ 30% ของจงัหวดั
ถูกน ้าท่วม ทั้งน้ี กรุงเทพมหานครไม่มีเหล่ากาชาดจงัหวดั ท าใหก้ารประสานงานขอ้มูลเป็นลกัษณะ
ส่ือสารผา่นโทรศพัทมื์อถือกบัแกนน าชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน ประธานหมู่บา้น และส านกังานเขต  
ซ่ึงมีรูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือท่ีแตกต่างจากจงัหวดัท่ีมีเหล่ากาชาดจงัหวดัคอยกลัน่กรองขอ้มูล 
ดังนั้ น สภากาชาดไทยจึงปรับบทบาทในการประสานงานข้อมูลในพื้นท่ีเอง ท าให้เกิดความ
ยากล าบากในการประสานงานขอ้มูลในพื้นท่ีประสบภยั ปัญหาความรวดเร็วในการช่วยเหลือแต่ละ
พื้นท่ีซ่ึงมีผูป้ระสบภยัจ านวนมาก และปัญหาเร่ืองการเมืองทอ้งถ่ิน 

สรุปได้ว่า ในช่วงเกิดวิกฤตน ้ าท่วมปี 2554 ทั้ง 5 จงัหวดั ใช้ช่องทางการส่ือสารผ่าน
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ เพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย สะทอ้นให้เห็นวา่ เครือข่าย
การส่ือสารท่ีเป็นระบบอยา่งโทรศพัทมื์อถือ เป็นช่องทางการส่ือสารหลกัท่ีมีความส าคญัและเขา้ถึง
การส่ือสารในช่วงเกิดภาวะวิกฤตได้มากท่ีสุด และด้วยสภากาชาดไทยเป็นองค์กรท่ีใช้ระบบ
ราชการ จึงมีลกัษะการส่งหนงัสือตามหลงัทางโทรสาร เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการร้องขอความ
ช่วยเหลือแต่ละคร้ัง   

นอกจากน้ี การประสานงานขอ้มูลในพื้นท่ีต่างจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร ยงัมีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองแหล่งขอ้มูล ซ่ึงในพื้นท่ีต่างจงัหวดัจะให้ความส าคญักบัขอ้มูลจากหน่วยงานใน
พื้นท่ีประสบภยั เช่น เหล่ากาชาดจงัหวดั ก่ิงกาชาดอ าเภอ ป้องกันจงัหวดั องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั องค์การบริหารส่วนต าบลนายอ าเภอ และประชาสัมพนัธ์จงัหวดั แต่ในกรุงเทพมหานคร     
มีลกัษณะใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลจาก ผูน้ าชุมชน มากกวา่ สะทอ้นไดว้า่บทบาทดา้นขอ้มูลข่าวสาร
จากหน่วยงานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการดา้นขอ้มูลข่าวสาร
ในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตได ้

1.2.1.2   ส่ือมวลชน เ ป็นการส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทยกับ
ส่ือมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย และการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัตามร้องขอของผูป้ระสบภยั โดยมีหน่วยงานสภากาชาดไทยท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการส่ือสารกบัส่ือมวลชน ไดแ้ก่ ส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร ส านกังานบริหารสภากาชาด
ไทย ซ่ึงรับผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์ของสภากาชาดไทย และงานประชาสัมพนัธ์ กลุ่มงานช่วย
อ านวยการ ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพิทกัษ์ รับผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์ของ
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ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ซ่ึงทั้ง 2 หน่วยงานเป็นคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังาน
บรรเทาทุกขฯ์ 

สภากาชาดไทย มีลกัษณะการส่ือสารกบัส่ือมวลชนในช่วงวกิฤต ดงัน้ี 
1.   เน่ืองจากในภาวะวิกฤต มีหลายหน่วยงานท่ีจดัแถลงข่าวหรือออกมาให้ข่าวเก่ียวกบั

การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั เช่น หน่วยงานในศูนยป์ฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั (ศปภ.)
ผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นตน้ ดงันั้น สภากาชาดไทยจึงใช้การส่งข่าวหรือเชิญส่ือมวลชนร่วมท าข่าว
ในประเด็นท่ีน่าสนใจ เพื่อเผยแพร่ข่าวในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงข่าวท่ีถูกน าเสนอ ข้ึนอยูก่บัประเด็นและ
ความน่าสนใจของข่าว รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งสภากาชาดไทยและส่ือมวลชน ซ่ึงไม่สามารถ
ก าหนดไดว้า่ทุกข่าวจะไดรั้บการเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชน 

2.   ส่ือมวลชนรายงานข่าวเลขาธิการสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นผูแ้ทนพระองค์ฯ ไปมอบ
ชุดธารน ้ าใจพระราชทานแก่ผูป้ระสบภยั โดยไดรั้บการเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชนทุกช่องทาง ในช่วง
ข่าวพระราชส านกั  

3.  สภากาชาดไทยใช้ข่าวท่ี เผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน เป็นข้อมูลเ บ้ืองต้นในการ
ประสานงานขอ้มูลเชิงลึกไปยงัหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั และเป็น
ขอ้มูลในการแจกจ่ายส่ิงของแก่ผูป้ระสบอุทกภยัในแต่ละพื้นท่ี 

สภากาชาดไทย มีการส่ือสารกบัส่ือมวลชนในช่วงวิกฤต ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างภายนอก
องคก์รท่ีเป็นส่ือมวลชนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด และติดตามข่าวของสภากาชาดไทยเป็นหลกั ดงัน้ี 

1.   การส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทยและผูส่ื้อข่าวสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  
1.1   ช่องทางการส่ือสาร 

สภากาชาดไทย ส่งข่าวการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ผา่นช่องทางการส่ือสาร ไดแ้ก่  
ทางโทรสาร เป็นช่องทางการส่ือสารแบบเป็นทางการท่ีสภากาชาดไทยใชใ้นการส่งข่าว

สถานการณ์ ความช่วยเหลือประจ าวนั และจดหมายเชิญท าข่าวไปท่ีกองบรรณาธิการข่าวสังคม 
หรือกองบรรณาธิการข่าวสาธารณสุข ซ่ึงมีบรรณาธิการข่าวแต่ละสายท าหน้าท่ีพิจารณาประเด็น
ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง และประเมินการไปท าข่าวของผูส่ื้อข่าวในแต่ละวนั 

ทาง E-mail เป็นช่องทางการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการท่ีสภากาชาดไทยใช้ในการส่ง
ข่าวสถานการณ์ ความช่วยเหลือประจ าวนั และจดหมายเชิญท าข่าวไปท่ีผูส่ื้อข่าวซ่ึงมีความคุน้เคย
และรู้จกักนัเป็นอยา่งดี และเป็นช่องทางท่ีผูส่ื้อข่าวใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บเป็นประเด็นข่าวในการประชุม
กองบรรณาธิการข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ทางโทรศพัทมื์อถือ เป็นช่องทางการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการท่ีสภากาชาดไทยใชใ้น
การบอกกล่าวดว้ยวาจากบัผูส่ื้อข่าว เพื่อยืนยนัการส่งข่าวทางโทรสาร หรือประสานงานนดัหมาย
การท าข่าว ประสานงานแหล่งข่าว หรือแจง้ก าหนดการแบบไม่เป็นทางการกบัผูส่ื้อข่าว 

1.2   รูปแบบการน าเสนอ 
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 น าเสนอข่าวสภากาชาดไทยในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ 
การรายงานข่าวความช่วยเหลือของสภากาชาดไทยดา้นต่างๆ   
การส่งทีมงานไปเก็บภาพ เก็บขอ้มูล และสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสภากาชาดไทย เพื่อผลิต

ข่าวออกอากาศ 
การส่งทีมงานไปเก็บภาพ เก็บข้อมูล และสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย เพื่อ

ถ่ายทอดสดบรรยากาศการใหค้วามช่วยเหลือ 
การท าสกู๊ปข่าวความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 
2.   การส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทยและผูส่ื้อข่าวสถานีวทิยจุราจรเพื่อสังคม FM 99.5 

MHz. 
2.1   ช่องทางการส่ือสาร 

สภากาชาดไทย ส่งข่าวการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ผา่นช่องทางการส่ือสาร ไดแ้ก่  
ทาง E-mail เป็นช่องทางการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการท่ีสภากาชาดไทยใช้ในการส่ง

ข่าวสถานการณ์ ความช่วยเหลือประจ าวนั และจดหมายเชิญท าข่าวไปท่ีผูส่ื้อข่าวท่ีมีความคุน้เคย
และรู้จกักนัเป็นอยา่งดี   

ทางโทรศพัทมื์อถือ เป็นช่องทางการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการท่ีสภากาชาดไทยใชใ้น
การบอกกล่าวดว้ยวาจากบัผูส่ื้อข่าว เพื่อยืนยนัการส่งข่าวทาง E-mail หรือประสานงานนดัหมาย
การท าข่าว ประสานงานขอ้มูลเพิ่มเติม หรือแจง้ก าหนดการแบบไม่เป็นทางการกบัผูส่ื้อข่าว   

2.2   รูปแบบการน าเสนอ 
สถานีวทิยจุราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz. น าเสนอข่าวสภากาชาดไทยในรูปแบบต่างๆ 

ไดแ้ก่ 
อ่านข่าวประชาสัมพนัธ์ออกอากาศ 
ลงพื้นท่ีรายงานสดบรรยากาศการใหค้วามช่วยเหลือ 
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีสภากาชาดไทยเขา้สายในช่วงรายการ 
ลงเวบ็ไซตห์นา้ข่าวของสถานีฯ 
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1.2.2   เครือข่ายด้านการขนส่ง เป็นการส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย และ
บริษทั บา้นปู จ  ากัด (มหาชน) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านขนส่งส่ิงของบรรเทาทุกข์ โดยการ
ประสานงานกนัแบบเฉพาะกิจ เป็นคร้ังคราวตามสถานการณ์ และนโยบายของ บมจ. บา้นปู ใน
รูปแบบกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมกบัสภากาชาดไทย ดงัน้ี 

1.2.2.1   รูปแบบการให้ความช่วยเหลือสภากาชาดไทย จาก บริษทั บา้น
ปู จ  ากดั (มหาชน)  เป็นความช่วยเหลือดา้นการขนส่งส่ิงของบรรเทาทุกขไ์ปยงัพื้นท่ีประสบอุทกภยั 
โดยสนบัสนุนการเช่ารถบรรทุกระนาบสูงขนาดใหญ่ 12 ล้อให้สภากาชาดไทยใช้ปฏิบติังาน ใน
ลักษณะอยู่ประจ าท่ีส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ งหมด และมอบให้
สภากาชาดไทยบริหารจดัการดา้นการขนส่งและก าหนดพื้นท่ีในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 

1.2.2.2   การส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย และบริษทั บ้านปู จ  ากัด 
(มหาชน)  

เป็นลกัษณะสั่งการจากระดบันโยบายของทั้ง 2 หน่วยงานลงมาท่ีระดบัปฏิบติังาน โดย
การมอบหมายผูป้ระสานงานหลกัในการส่ือสารขอ้มูลร่วมกนัอยา่งชดัเจน  

เป็นการก าหนดพื้นท่ีในการขนส่ง ซ่ึงปฏิบติัตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
จดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ และสั่งการมายงัผูรั้บผิดชอบด้านการขนส่ง ได้แก่ 
หวัหนา้งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปท่ีเป็นคณะกรรมการฯ และผูป้ระสานงานหลกัในการ
ใชร้ถบรรทุกจาก บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) 

ผูป้ระสานงานหลกั ทั้ง 2 หน่วยงาน ใช้การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการในการติดต่อ
ประสานงานกนั ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ และการบอกกล่าวทางวาจา ซ่ึงเป็นลกัษณะการส่ือสารท่ีพบ
มากในการประสานงานช่วงภาวะวกิฤตท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการปฏิบติังาน  

1.2.3   เครือข่ายดา้นอาสาสมคัร เป็นการส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย และ
อาสาสมคัร เพื่อระดมความช่วยเหลือจากอาสาสมคัรดา้นการคดัแยกและบรรจุส่ิงของ และร่วม
ปฏิบติังานในหน่วยเคล่ือนท่ีต่างๆ ดงัน้ี 

1.2.3.1   ช่องทางการส่ือสาร สภากาชาดไทย ใช้ช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ ในการระดมความช่วยเหลือจากอาสาสมคัรไดแ้ก่ 

1. Social Media ไดแ้ก่ Facebook และ Twitter ซ่ึงเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสภากาชาด
ไทย และแกนน ากลุ่มอาสาสมคัรสภากาชาดไทย ใชใ้นการระดมอาสาสมคัร แบ่งเป็น  

1.1 Social Media ในกลุ่มอาสาสมคัรท่ีเขา้มาทางส านกังานสารนิเทศและส่ือสาร
องคก์ร เช่น อาสาประเทศไทย อาสาสไมล ์อาสาดุสิต ไทยแลนดค์อนเน็ค โวรันเทียร์คอนเน็ค   
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1.2 Social Media ในกลุ่มอาสาสมคัรส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ซ่ึงเปิดเป็นชมรมใน 
Facebook ช่ือ ชมรมจิตอาสาส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ สภากาชาดไทย 

2.   เว็บไซต์สภากาชาดไทย www.redcross.or.th เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีส านัก
สารนิเทศและส่ือสารองค์กร ใช้การระดมอาสาสมคัร โดยขอ้ความท่ีน าข้ึนเว็บไซต์จะผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 

3.   โทรศพัทบ์อกกล่าวในกลุ่มอาสาสมคัรประจ า เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสภากาชาด
ไทย ใช้ติดต่อกบัแกนน าอาสาสมคัร และกลุ่มอาสาสมคัรประจ าท่ีมีความคุน้เคยและรู้จกักนัเป็น
อยา่งดี 

4.   ส่ือมวลชน เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีส านกัสารนิเทศและส่ือสารองคก์ร ใชใ้นการ
ประกาศระดมอาสาสมัครท่ีต้องการให้สาธารณชนรับรู้ในวงกว้าง โดยข่าวท่ีเผยแพร่ผ่าน
ส่ือมวลชนต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของ
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ 

5.   ส่ือบุคคล ได้แก่ เจา้หน้าท่ีสภากาชาดไทย และกลุ่มอาสาสมคัรเก่าท่ีเคยช่วยงาน
สภากาชาดไทย เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนโดยการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของอาสาสมคัรแบบ
ไม่ไดต้ั้งใจ เป็นลกัษณะการพบปะพูดคุยกนัระหวา่งอาสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ีสภากาชาดไทย หรือ
อาสาสมคัรท่ีเคยช่วยงานสภากาชาดไทย  

จากช่องทางการส่ือสารขา้งตน้ การใช ้Social Media ไดแ้ก่ Facebook และ Twitter เป็น
ช่องทางท่ีดีท่ีสุดในการระดมอาสาสมคัร เน่ืองจากมีความรวดเร็วในการกระจายข่าวสาร สามารถ
ระดมอาสาสมคัรไดจ้  านวนมาก และมีการส่ือสารกลบัแบบอตัโนมติั  แต่มีขอ้เสีย คือ ไม่สามารถ
ควบคุมเน้ือหาใหถู้กตอ้ง ชดัเจนไดใ้นแต่ละช่วงเวลา 

นอกจากการรับรู้ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆแล้ว อาสาสมัครท่ีเข้ามาช่วยงาน
สภากาชาดไทย มีความศรัทธาต่อองค์กรซ่ึงอยู่ภายใตก้ารอุปถมัภ์ของสถาบนักษตัริย ์การท างาน
โดยไม่มีวาระซ่อนเร้น และความเป็นกลางในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในช่วงรอยต่อของการ
เปล่ียนผ่านรัฐบาลท่ียงัมีปัญหาเร่ืองความขัดแย้งทางการเมือง ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้
อาสาสมคัรเขา้มาช่วยงานสภากาชาดไทยในช่วงวกิฤตน ้าท่วมเป็นจ านวนมาก  

1.2.3.2   ลกัษณะงานของอาสาสมคัร  
สภากาชาดไทยใชร้ะบบเปิดในการรับอาสาสมคัรในช่วงวกิฤตน ้าท่วม ซ่ึงมีลกัษณะงาน

ท่ีอาสาสมคัรสามารถเขา้มาช่วยงานดา้นไหน เวลาใดก็ได ้โดยมีการลงทะเบียนแจง้ความจ านงใน
การช่วยงานแต่ละดา้น แบ่งลกัษณะงานออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 
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อาสาสมคัรด้านการคดัแยกส่ิงของบริจาคและการผลิตชุดธารน ้ าใจฯ เป็นงานท่ี
ปฏิบติังานภายในบริเวณสภากาชาดไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีสภากาชาดไทยคอยดูแลความเรียบร้อยของ
การท างานแต่ละจุด ไดแ้ก่ งานลงทะเบียน งานรับเขา้ของบริจาค งานคดัแยกของบริจาค งานผลิต
น ้าด่ืม งานผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน งานเดินถุง ข้ึน line การผลิตชุดธารน ้ าใจฯ งานจดั
ถุงเคร่ืองกระป๋อง งานยกของ และงานคลงับริจาค 

อาสาสมคัรดา้นการแจกชุดธารน ้าใจฯในพื้นท่ีประสบภยั เป็นงานท่ีปฏิบติังานภายนอก
บริเวณสภากาชาดไทย ท าหนา้ท่ีแจกจ่ายชุดธารน ้าใจฯในพื้นท่ีประสบอุทกภยั และมีการจดัทีมร่วม
ปฏิบติังานกบัอาสาสมคัร โดยใชอ้าสาสมคัร 6 คน ต่อเจา้หนา้ท่ี 1-2 คน ในการแจกชุดธารน ้ าใจฯ 
500 ชุด ซ่ึงอาสาสมคัรตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามแนวทางท่ีสภากาชาดไทยก าหนด เช่น อายุเกิน 20 ปี 
ยงัไม่เคยลงพื้นท่ี ไม่มีโรคประจ าตวั เป็นตน้ ทั้งน้ี คุณสมบติัอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามการปฏิบติังาน
ในแต่พื้นท่ี อยา่งกรณีแจกของในพื้นท่ีน ้าท่วมสูง จะก าหนดคุณสมบติัรับอาสาสมคัรท่ีวา่ยน ้าเป็น 

2.   การบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย   
สภากาชาดไทย มีการจดัระเบียบโครงสร้างองคก์รสภากาชาดไทยใหมี้ขีดความสามารถ

และรองรับกบัการบริหารจดัการภาวะวกิฤตน ้าท่วมท่ีมีความรุนแรงระดบั 4 ดงัน้ี 
2.1   มีการแต่งตั้งคณะท างานดา้นการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทย ออกเป็น 2 

ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย เป็นคณะท างานระดบันโยบาย รับผิดชอบ
โดยตรงในการก าหนดทิศทางการช่วยเหลือภยัพิบติัระดบั 4 ของสภากาชาดไทย และคณะกรรมการ
บริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นคณะท างานระดบัจดัการ มีหน้าท่ีพิจารณา
ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการสั่งการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ซ่ึงคณะท างานทั้ง 2 ชุดน้ี ถูกก าหนด
บทบาทใหเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการบริหารจดัการภาวะวกิฤตในช่วงน ้าท่วมปี พ.ศ. 2554 

2.2   แมว้่าการจดัโครงสร้างองค์กรสภากาชาดไทย มีการแบ่งบทบาทและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทยทั้ง 2 ชุด อย่างเป็น
ทางการและชัดเจน แต่ในช่วงวิกฤตน ้ าท่วมพบว่าคณะท างานทั้ ง 2 ชุดน้ี ยงัขาดการเช่ือมโยง
บทบาทของการท างานร่วมกนัในการบริหารจดัการภาวะวกิฤตท่ีเกิดข้ึน 

2.3   มีลกัษณะเป็นนโยบายแบบบูรณาการการส่ือสารระหว่างคณะท างานดา้นการ
จดัการภยัพิบัติของสภากาชาดไทยทั้ง 2 ชุด เพื่อความร่วมมือกันในการจดัการภยัพิบติัของ
สภากาชาดไทย  แต่คณะท างานฯยงัไม่สามารถแสดงบทบาทหน้าท่ีในลกัษณะบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างกนั ซ่ึงบทบาทการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย เกิดข้ึนเฉพาะใน
ระดบัส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ซ่ึงไม่เป็นไปตามการจดัโครงสร้างองคก์รในการบริหารจดัการภยั
พิบติัระดบั 4 ท่ีก าหนดใหมี้ลกัษณะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งสภากาชาดไทย 
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2.4   การบริหารจดัการการส่ือสารในช่วงวกิฤตระหวา่งสภากาชาดไทยและเครือข่าย
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ เหล่ากาชาดจงัหวดั และส่ือมวลชน มีลกัษณะการส่ือสารท่ีชดัเจน เป็น
ระบบ และเช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับสภากาชาดไทย ส่วนเครือข่ายด้านการขนส่ง และด้าน
อาสาสมคัร มีลกัษณะการส่ือสารแบบเฉพาะกิจ เป็นคร้ังคราว ตามสถานการณ์และความร่วมมือ
ระหวา่งกนั  

5.1.3   ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการส่ือสารของสภากาชาดไทย สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา การปรับปรุง และการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทย 
เพื่อการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต แบ่งออกเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี 

1.   ปัญหาการส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย ไดแ้ก่  
1.1   ปัญหาดา้นบุคลากร 
1.2   ปัญหาดา้นการส่ือสาร 
1.3   ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ 

2.   ปัญหาการส่ือสารภายนอกองคก์รสภากาชาด ไดแ้ก่ 
2.1   ปัญหาดา้นขอ้มูลข่าวสาร   
2.2   ปัญหาดา้นการขนส่ง   
2.3   ปัญหาดา้นอาสาสมคัร   

1.   ปัญหาการส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย 
1.1   ปัญหาดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ 

1.1.1 บุคลากรของสภากาชาดไทยกลายเป็นผูป้ระสบอุทกภยั  ท าให้เกิด
ขอ้จ ากดัในการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เน่ืองจากบุคลากรไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี 

1.1.2 บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบติังานช่วงวิกฤต ท าให้เป็นอุปสรรคใน
การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  อยา่งไรก็ตาม สภากาชาดไทยมีบุคลากรจ านวนมากในสังกดั แต่ยงัขาด
การส่ือสารเพื่อการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานภายในองคก์ร 

1.1.3 บุคลากรท างานไม่ตรงกบับทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นปัญหา
การส่ือสารของบุคลากรระดับปฏิบติังาน ซ่ึงไดรั้บค าสั่งเฉพาะกิจให้ปฏิบติังานในบทบาทหนา้ท่ีท่ี
ไม่ตรงกบัความรับผิดชอบท่ีเคยไดรั้บมอบหมาย ท าให้เกิดความสับสนในบทบาทการท างาน และ
ขาดความต่อเน่ืองในการท างานเดิม เช่น เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบรรเทาทุกขฯ์ ท่ีมีบทบาทประสานงานขอ้มูล
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ในจงัหวดัท่ีรับผิดชอบ ตอ้งปรับบทบาทมาท าหน้าท่ีหน่วยบรรเทาทุกข์ซ่ึงมีความส าคญัมากกว่า 
หรือ พนกังานขบัรถ ถูกปรับบทบาทใหม้าขบัเรือทอ้งแบนในช่วงวกิฤตน ้าท่วม เป็นตน้ 

1.1.4 บุคลากรไม่ปฏิบติัตามสายการประสานงานขอ้มูลข่าวสาร เป็นปัญหา
การส่ือสารของบุคลากรระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน ท่ี ส่ือสารกันนอกระบบสายการ
ประสานงานขอ้มูลจากแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ท าให้เกิดช่องว่างทางการส่ือสาร ทั้งดา้นการรับรู้ 
และการตีความ 

1.1.5 ดว้ยภาวะวกิฤตท่ีมีความตึงเครียดของสถานการณ์และความเร่งด่วนของ
การช่วยเหลือ ท าให้บุคลาการสภากาชาดไทยปฏิบัติงานด้วยความกดดันและเร่งด่วนในการ
ช่วยเหลือ ก่อใหเ้กิดความผดิพลาดในการส่ือสาร 

แนวทางการพฒันาดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ 
การวางแผนรองรับภาวะวิกฤตดา้นบุคลากร โดยประเมินความพร้อมดา้นบุคคล  เพื่อ

วางแผนน าไปใช้ได้จริงในช่วงวิกฤตท่ีองค์กรขาดแคลนบุคลากร และเป็นแนวทางท่ีผูบ้ริหาร
สภากาชาดไทย ตอ้งเร่งด าเนินการในช่วงการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภยั 

ก าหนดข้อพิจารณาและท าความตกลงร่วมกันในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี โดย
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี และเขียนเป็นกระบวนการปฏิบติังานออกมาอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกฝ่าย
ยอมรับ ในลกัษณะการออกค าสั่ง หรือนโยบายการปฏิบติังาน และแจกจ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนทราบ 

ตระหนกัถึงผูมี้ส่วนช่วยและใหค้วามช่วยเหลือไดเ้ม่ือเกิดวิกฤตการณ์ เช่น การประสาน
ความช่วยเหลือดา้นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในสภากาชาดไทย โดยส่งหนังสือขอความ
ร่วมมือมือจากส านักงานต่างๆ หรือเป็นนโยบายการปฏิบติังานลงมาจากผูบ้ริหารระดับสูงของ
สภากาชาดไทย   

1.2   ปัญหาดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่ 
1.2.1   การบิดเบือนขอ้มูลในการส่ือสารแต่ละระดบั  

เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาท่ี
สภากาชาดไทยมากเกินไป ท าให้เป็นปัญหาในการเลือกใชข้อ้มูลเพื่อตดัสินใจ ขอ้มูลถูกบิดเบือน
ไปจากความเป็นจริง และการส่งต่อหรือถ่ายทอดขอ้มูลไดไ้ม่ครบถว้นหรือสูญหายไประหวา่งการ
ส่ือสาร ซ่ึงปัญหาการบิดเบือนในการส่ือสารของสภากาชาดไทยเกิดข้ึนทั้ง 4 ระดบั ดงัน้ี 

1.2.1.1   ระดบับนลงสู่ระดบัล่าง ได้แก่ การขาดความร่วมมือและการ
ตดัสินใจในระดับนโยบาย ท าให้การส่ือสารเป็นลกัษณะการตดัสินใจโดยใช้ข้อมูลเพียงระดับ
จดัการ หรือระดบัส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ท าให้การปฏิบติังานยงัไม่เป็นระบบและไม่มีการสั่งการ
อยา่งชดัเจน เช่น การประเมินความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของสภากาชาดไทยท่ีสามารถจดัการไดใ้น
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ระดบัจดัการ โดยมีส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกั และใชก้ารประสานงานโดยตรง
กบัผูบ้ริหารระดบัสูงของแต่ละหน่วยงานท่ีเป็นคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย แต่
ไม่ไดใ้ชก้ารจดัประชุมคณะกรรมการฯโดยตรง เพื่อสั่งการเป็นนโยบายลงมาในการปฏิบติังานอยา่ง
ชดัเจน ท าใหข้อ้มูลถูกบิดเบือนไปจากถ่ายทอดขอ้มูลระหวา่งการส่ือสาร 

1.2.1.2   ระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับน ไดแ้ก่  
ระยะห่างไกลของการส่ือสาร ระหว่างคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของ

ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ไปยงัคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย โดยใชก้ารรายงานสรุป
สถานการณ์และความช่วยเหลือผ่านทางเอกสารเป็นหลกั ท าให้การส่ือสารมีลักษณะเป็นแบบ
ทางการมากเกินไป จึงเกิดเป็นระยะห่างของการส่ือสาร ส่งผลต่อการรับทราบขอ้มูลของผูบ้ริหารท่ี
ไม่เป็นปัจจุบนั และบิดเบือนไปจากสภาพความเป็นจริง  

ลกัษณะโครงสร้างองคก์รอยา่งเป็นทางการ โดยการแบ่งเป็นคณะท างานดา้นการจดัการ
ภยัพิบติัของสภากาชาดไทยทั้งระดบันโยบาย และระดบัจดัการ รวมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทยไวอ้ยา่งชดัเจน ท า
ให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานท่ีขาดความยืดหยุ่นในการประสานงานข้อมูล 
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงบทบาทในการส่ือสารและการยอ้นกลบัขอ้มูลในลกัษณะเสนอค าแนะน า
จากคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ไปยงัคณะกรรมการจดัการ
ภยัพิบติัสภากาชาดไทย 

1.2.1.3 ระดบัแนวนอน ไดแ้ก่  
การส่ือสารในระดบัแนวนอนหรือระดบัเดียวกนัมีมากเกินไปในคณะกรรมการบริหาร

จัดการภัยพิบัติของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ  ท าให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในการประชุม
คณะกรรมการฯ ไม่มีการยอ้นกลบั เพื่อยนืยนัหรือตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ัง เช่น การส่งผูแ้ทนท่ีไม่ใช่
คนเดียวกนัเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ท าให้การ
ถ่ายทอดข้อมูลในระดับฝ่ายหรือระดับผู ้ปฏิบัติงาน ไม่มีการย้อนกลับข้อมูลเพื่อยืนยนัหรือ
ตรวจสอบขอ้มูลวา่เป็นจริงตามท่ีประชุมคณะกรรมการฯอนุมติัหรือสั่งการหรือไม่ ก่อให้เกิดความ
ผดิพลาดหรือสูญหายของขอ้มูลระหวา่งการส่ือสาร 

การส่ือสารในแนวนอนถูกน ามาใชท้ดแทนการส่ือสารจากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง และ
จากระดับล่างข้ึนสู่ระดับบน เน่ืองจากสภากาชาดไทยให้ความส าคญัในการใช้คณะกรรมการ
บริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ซ่ึงมีลกัษณะการส่ือสารในระดบัเดียวกนั เป็น
เคร่ืองมือส่ือสารหลกัในการบริหารจดัการภาวะวิกฤต ส่งผลให้การส่ือสารระหว่างคณะกรรมการ
จดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์
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ฯ ถูกลดบทบาทลง และไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการบริหารจดัการภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทย
เท่าท่ีควร ท าใหเ้กิดปัญหาในการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง 2 คณะกรรมการฯ 

1.2.1.4   ระดบัแนวทแยง ไดแ้ก่ การส่ือสารภายในคณะกรรมการบริหาร
จดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ท่ีมีลกัษณะไม่เป็นไปตามโครงสร้างการบงัคบับญัชา 
เป็นการส่ือสารภายหลงัการประชุม หรือการสั่งการนอกท่ีประชุมคณะกรรมการฯ แบบขา้มสาย
บงัคบับญัชา หรือการประสานงานกนัเองแบบขา้มหน่วย ขา้มฝ่าย ท าให้เกิดช่องวา่งของการส่ือสาร
ท่ีท าใหข้อ้มูลข่าวสารบิดเบือนไปจากความเป็นจริงไดง่้าย  

1.2.2   ภาระหน้า ท่ี รับผิดชอบเ ก่ี ยวกับการ ส่ือสาร ท่ีมาก เ กินไป ของ
คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ซ่ึงรับผิดชอบภาระหน้าท่ีดา้น
ส่ือสารมากเกินไปในวิกฤตช่วงน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีระดบัความรุนแรงและการจดัการสูงสุด 
และเกินศกัยภาพและความรับผิดชอบในระดบัส านกังาน อาจเกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์
ขอ้มูล เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการจริงในพื้นท่ี
ประสบภยั 

แนวทางการพฒันาดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่  
ให้ความส าคญักบัการส่ือสารภายในองค์กรระดับนโยบายมากข้ึน โดยตระหนักถึง

บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นคณะท างานระดบันโยบายท่ี
รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจดัการภยัพิบติัระดบั 4 และเป็นเคร่ืองมือส่ือสารส าคญัท่ีช่วยให้
สภากาชาดไทยบริหารจดัการภาวะวิกฤตไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยการสั่งการลงมาเป็นนโยบายท่ี
ชดัเจนในการปฏิบติังาน เพื่อการแกไ้ขปัญหาการบิดเบือนการส่ือสารในระดบับนลงสู่ระดบัล่าง 
และภาระหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีมากเกินไปของคณะกรรมการบริหารจดัการภยั
พิบติัฯ 

ใช้การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมากข้ึนระหว่างคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ
สภากาชาดไทย และคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ เช่น การ
โทรศพัท ์การส่ง e-mail การบอกกล่าวเม่ือพบเจอ และการส่ง SMS เพื่อลดระยะห่างของการส่ือสาร 
ท าใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการประสานงานขอ้มูล และแกไ้ขปัญหาการบิดเบือนการส่ือสารในระดบั
ล่างข้ึนสู่ระดบับน  

ใช้การส่ือสารแบบยอ้นกลบัในการประสานงานขอ้มูลภายในคณะกรรมการบริหาร
จดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทั้ งระดบัฝ่ายและระดับผูป้ฏิบติังานเพื่อยืนยนัหรือ
ตรวจสอบข้อมูลในช่วงภาวะวิกฤต และลดความผิดพลาดหรือสูญหายของข้อมูลระหว่างการ
ส่ือสาร และแกไ้ขปัญหาการบิดเบือนการส่ือสารในระดบัแนวนอน 
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ใชช่้องทางการส่ือสารหลายวธีิในการส่ือสารกนัภายในคณะกรรมการบริหารจดัการภยั
พิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ  เช่น การสั่งการด้วยเอกสารท่ีเป็นทางการ ควบคู่ไปกับการ
ประชุมสั่งการดว้ยวาจา หรือใช้โอกาสพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อลดช่องว่างทางการส่ือสาร
ภายหลงัการประชุม หรือ การสั่งการนอกท่ีประชุม และแกไ้ขปัญหาการบิดเบือนการส่ือสารใน
ระดบัแนวทแยง 

1.3   ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 
โครงสร้างองค์กรท่ีมีการติดต่อส่ือสารตามสายบงัคบับญัชาท่ีหลายขั้นตอน และหลาย

ล าดบัชั้นเกินไป โดยจดัโครงสร้างองค์กรท่ีแบ่งเป็นคณะท างานด้านการจดัการภยัพิบติัของ
สภากาชาดไทยท่ีรับผดิชอบงานระดบันโยบาย และระดบัจดัการ และแบ่งเป็นคณะท างานฝ่ายต่างๆ 
และหน่วยงานย่อยๆ ในแต่ละคณะท างาน มีลกัษณะการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผ่านคนกลาง
หลายคน ท าให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารในช่วงวิกฤต และขาดการ
เช่ือมโยงการท างานระหว่างคณะท างาน ส่งผลให้การบริหารจดัการวิกฤตน ้ าท่วมด าเนินการอย่าง
ไม่เป็นระบบ และไม่มีความชดัเจนในการปฏิบติังาน  

ขอ้จ ากดัดา้นนโยบายเฉพาะกิจท่ีมีการสั่งการแบบเป็นคร้ังคราวตามการประเมินของ
ผูบ้ริหาร สร้างความสับสน และความไม่ชดัเจนในการปฏิบติังาน เช่น นโยบายของสภากาชาดไทย
ในช่วงวกิฤตน ้าท่วมท่ีไม่ใหแ้จกของในพื้นท่ีท่ีระดบัน ้ าลดลงแลว้ แต่บางพื้นท่ีน ้ าลดลงแต่ชาวบา้น
ไม่สามารถออกไปขา้งนอกเพื่อซ้ือหาของกินของใช้ได ้หรือ นโยบายในช่วงแรกท่ีไม่ให้แจกของ
กบัผูป้ระสบภยัท่ีเดินทางมารับท่ีสภากาชาดไทย โดยให้แจกเฉพาะกลุ่มท่ีขอมาเป็นชุมชน หมู่บา้น 
แต่ช่วงหลงัท่ีเหตุการณ์วกิฤตรุนแรง สภากาชาดไทยมีนโยบายใหแ้จกของกบัผูป้ระสบภยัท่ีเดินทาง
มารับท่ีสภากาชาดไทย ซ่ึงสร้างความสับสนในเร่ืองของนโยบายท่ีไม่ชดัเจนในการปฏิบติังาน 

วฒันธรรมขององคก์รท่ีแตกต่างกนัของหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ส่งผลต่อการ
ส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานภายในคณะกรรมการ
จดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทาทุกข์
ฯ ซ่ึงติดต่อส่ือสารกันในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 ท าให้เกิดความขดัแยง้ในการส่ือสาร 
เน่ืองจากการส่ือสารท่ีมีวฒันธรรมขององค์กรท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการบริการจดัการ
การส่ือสารของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัใหมี้ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพฒันาดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 
จดัโครงสร้างองค์กรให้มีการติดต่อส่ือสารตามสายบงัคบับญัชาท่ีสั้ นลง โดยใช้การ

ติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมากข้ึน เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบติังาน และเพิ่มความยืดหยุน่
ในการส่ือสาร 
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จดัประชุมคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย เพื่อสั่งการเป็นนโยบายส าหรับ
ใชเ้ป็นกรอบแนวทางการท่ีชดัเจนในช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัขนาดใหญ่ท่ีมีความรุนแรงระดบั 4 

เลือกใชก้ารส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมของแต่ละองคก์ร โดยประเมินวา่องคก์รมี
ลักษณะการส่ือสารแบบใด และจะใช้ช่องทางการส่ือสารใดท่ีเหมาะสมในการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งองคก์รใหต้รงกบัวฒันธรรมและการด าเนินการส่ือสารในช่วงวกิฤตมากท่ีสุด 

2.   ปัญหาการส่ือสารภายนอกองคก์รสภากาชาดไทย 
2.1   ปัญหาดา้นขอ้มูลข่าวสาร แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

2.1.1 ปัญหาระหวา่งสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจงัหวดั ไดแ้ก่ 
การโยกยา้ยของนายกเหล่ากาชาดจงัหวดั ท าให้เกิดความยากล าบากในการประสาน

ขอ้มูลในพื้นท่ีประสบภยั เช่น การประสานงานขอ้มูลน ้ าท่วมในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีในช่วงท่ีมี
การโยกยา้ยของเหล่ากาชาดจงัหวดั ท าให้สภากาชาดไทยไม่มีผูป้ระสานงานขอ้มูลในลงพื้นท่ี และ
เหล่ากาชาดจงัหวดัเองไม่สามารถด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัได ้เน่ืองจากไม่มีนายกเหล่า
กาชาดเขา้มาสั่งการ 

ความยากล าบากในการหาขอ้มูลข่าวสารในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 จากเหล่า
กาชาดจงัหวดั เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเหล่ากาชาดจังหวดัมีภาระหน้าท่ีอย่างหนักในการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั และมีภาระหนา้ท่ีตอ้งหาขอ้มูลข่าวสารในการลงพื้นท่ีให้กบัสภากาชาด
ไทย ท าใหเ้กิดความยากล าบากในการประสานหาขอ้มูลข่าวสารในช่วงเวลาดงักล่าว 

แบบฟอร์มการร้องขอความช่วยเหลือท่ีมีหลายแบบ จากหลายหน่วยงานของสภากาชาด
ไทย ท่ีส่งไปยงัเหล่ากาชาดจงัหวดั เพื่อให้เหล่ากาชาดจงัหวดัรายงานขอ้มูลข่าวสารและการร้องขอ
ความช่วยเหลือกลบัมา สร้างปัญหาและความสับสนของขอ้มูลทั้งหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย
และเหล่ากาชาดจงัหวดั เน่ืองจากความซ ้ าซ้อนในการส่งแบบฟอร์ม และความสับสนในการรับส่ง
ขอ้มูลระหวา่งสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจงัหวดั  

ข้อจ ากัดของการประสานงานข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
กรุงเทพมหานคร เป็นจงัหวดัท่ีไม่มีเหล่ากาชาดจงัหวดั ซ่ึงแตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนท่ีมีเหล่ากาชาด
จงัหวดัเป็นเครือข่ายด้านขอ้มูลข่าวสารท่ีคอยกลัน่กรองและตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนการ
ปฏิบติังาน ท าให้การประสานงานขอ้มูลข่าวสารในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีความยากล าบากกว่า
จงัหวดัอ่ืน ในเร่ืองการหาขอ้มูลและการกลัน่กรองขอ้มูลการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ทั้งน้ี การให้
ความช่วยเหลือในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จะด าเนินการเองโดยสภากาชาดไทยส่วนกลาง ใน
ลกัษณะส่ือสารขอ้มูลกบัแกนน าชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน ประธานหมู่บา้น และส านกังานเขต  
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นอกเหนือจากปัญหาระหว่างสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจงัหวดั ยงัมีประเด็น
ปัญหาดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภากาชาดไทย ไดแ้ก่ 

ไม่มีการกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสาอย่างจริงจงัในช่วงเกิดวิกฤตการณ์ เน่ืองจากมีขอ้มูล
ข่าวสารหลัง่ไหลเขา้มาท่ีสภากาชาดไทยจ านวนมาก ประกอบกบัการท างานท่ีตอ้งแข่งกบัเวลา 
เน่ืองจากสถานการณ์มีความรุนแรง ท าให้สภากาชาดไทยไม่สามารถตรวจสอบและกลัน่กรอง
ขอ้มูลไดทุ้กเร่ืองอยา่งเป็นระบบ ท าให้เกิดปัญหาการส่ือสารในเร่ืองความซ ้ าซ้อนขอ้มูล และขอ้มูล
ผดิพลาดไม่ตรงตามความเป็นจริง 

ขาดฐานขอ้มูลกลางท่ีเป็นมาตรฐานและอา้งอิงไดใ้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของแต่
ละหน่วยงาน และขาดหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบการบูรณาการฐานขอ้มูลกลางของประเทศ ท าให้
เกิดความเหล่ือมล ้ าในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเร่ืองความซ ้ าซ้อนและความไม่ทัว่ถึงในการ
ช่วยเหลือ ซ่ึงปัญหาน้ีไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะท่ีสภากาชาดไทย แต่เป็นปัญหาของทุกองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

2.1.2   ปัญหาระหวา่งสภากาชาดไทยและส่ือมวลชน ไดแ้ก่ 
ไม่มีศูนยก์ลางขอ้มูลเพื่อการส่ือสารกบัส่ือมวลชนในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ท าให้ขอ้มูล

ข่าวสารของสภากาชาดไทยกระจดักระจาย ไม่เป็นระเบียบ และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ี 
การจดัตั้งศูนยก์ลางขอ้มูลส าหรับส่ือสารกบัส่ือมวลชนโดยตรง เป็นส่ิงท่ีส่ือมวลชนตอ้งการจาก
สภากาชาดไทยในช่วงภาวะวิกฤต โดยมีลกัษณะเป็นศูนย์เดียวท่ีสามารถโต้ตอบและให้ขอ้มูล
ข่าวสารกับส่ือมวลชนได้ทั้ งหมด โดยไม่ต้องแยกแยะว่าเป็นข่าวสารจากหน่วยงานใดของ
สภากาชาดไทย 

ความล่าช้าในการสรุปขอ้มูลข่าวสารส่งให้ส่ือมวลชนในช่วงวิกฤต ท าให้เกิดปัญหา
เร่ืองความสดใหม่ของขอ้มูลท่ีเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชน ทั้งน้ี ตามมุมมองของส่ือมวลชน สภากาชาด
ไทย ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการสรุปและปรับปรุงขอ้มูลข่าวสารส่งส่ือมวลชนให้เร็วข้ึน และ
บ่อยข้ึนกวา่เดิม 

ความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งให้ส่ือมวลชนจาก 2 หน่วยงานภายในสภากาชาด
ไทย ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีดา้นงานประชาสัมพนัธ์คลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ ส านกัสารนิเทศและส่ือสาร
องค์กร ส านักงานบริหาร ท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับสภากาชาดไทย และงาน
ประชาสัมพนัธ์ กลุ่มงานช่วยอ านวยการ ส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์
ระดบัส านกังาน ท าให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งให้ส่ือมวลชน มีลกัษณะเป็นเร่ืองเดียวกนัหรือคลา้ยคลึง
กนั  
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แนวทางการพฒันาดา้นขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ 
1.   ระหวา่งสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจงัหวดั และเครือข่ายขอ้มูลข่าวสารอ่ืนในพื้นท่ี

ประสบภยั ไดแ้ก่ 
1.1 การพฒันาเครือข่ายสภากาชาดไทยดา้นขอ้มูลข่าวสารในพื้นท่ีประสบภยั โดย

หาแหล่งขอ้มูลข่าวสารอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อรองรับความตอ้งการดา้นขอ้มูลข่าวสารในช่วงท่ีขาดแคลน
และมีความยากล าบากในการเสาะหาขอ้มูล ซ่ึงหน่วยงานท่ีสามารถพฒันาความร่วมมือดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร ได้แก่ ป้องกนัจงัหวดั (ปภ.) ปลดัอ าเภอ นายอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้ง
ส านกังานเขต และผูน้ าชุมชน ส าหรับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

1.2 ให้ความส าคญักบัการกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารขณะเกิดวิกฤตการณ์ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงและใชป้ระโยชน์ไดใ้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

1.3 พฒันาระบบเครือข่ายฐานขอ้มูลเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัให้มีความเช่ือมโยง
กนัระหวา่งหน่วยงาน โดยบูรณาการขอ้มูลข่าวสารร่วมกนั ไม่เฉพาะสภากาชาดไทย แต่เป็นความ
ร่วมมือกนัทุกภาคส่วน ในลกัษณะการแบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน 
และมีหน่วยงานเจา้ภาพหลกัท่ีเขา้มารับผดิชอบบูรณาการเครือข่ายฐานขอ้มูลกลางของทั้งประเทศ 

1.4 ปรับปรุงแบบฟอร์มการร้องขอความช่วยเหลือเป็นแบบฟอร์มเดียวท่ีใช้ไดท้ั้ง
สภากาชาดไทย เพื่อลดภาระหนา้ท่ี ความซ ้ าซ้อน และความสับสนดา้นขอ้มูลระหวา่งสภากาชาด
ไทย และเหล่ากาชาดจงัหวดั 

2.   ระหวา่งสภากาชาดไทยและส่ือมวลชน ไดแ้ก่ 
2.1 จดัตั้งศูนยก์ลางขอ้มูลเพื่อส่ือสารกบัส่ือมวลชนโดยตรงขณะเกิดวิกฤตการณ์ 

เพื่ออ านวยการความสะดวกในการท างานของส่ือมวลชน  โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับงาน
ประชาสัมพนัธ์ของสภากาชาดไทย เขา้มานัง่ประจ าอยูท่ี่ศูนยฯ์น้ี  

2.2 ใหค้วามส าคญัในการสรุปและปรับปรุงขอ้มูลส่งส่ือมวลชนเร็วข้ึน โดยก าหนด
ช่วงเวลาการส่งขอ้มูลทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง คือ ช่วงเชา้ และ ช่วงบ่าย เพื่อความสดใหม่ของขอ้มูล 

2.3 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีงานประชาสัมพนัธ์สภากาชาดไทยให้ชดัเจน ทั้งระดบั
ภาพรวมสภากาชาดไทย และระดบัส านกังาน โดยท าความตกลงร่วมกนัในบทบาทหนา้ท่ีช่วงภาวะ
วกิฤต  เพื่อลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลท่ีส่งใหส่ื้อมวลชน 
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2.2   ปัญหาดา้นการขนส่ง ไดแ้ก่ 
2.2.1 ศกัยภาพของรถบรรทุกท่ีใชใ้นการขนส่งมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ

ในหลายพื้นท่ีท่ีมีระดบัน ้าท่วมสูงมาก ท าให้เกินศกัยภาพของสภากาชาดไทยในการใชร้ถบรรทุกท่ี
มีอยูอ่ยา่งจ ากดัของหน่วยงาน  

2.2.2 ขอ้จ ากัดในการใช้งานรถบรรทุกของสภากาชาดไทย ซ่ึงไม่ได้เป็น
รถบรรทุกระนาบสูง ท าใหไ้ม่สามารถใชป้ฏิบติังานในพื้นท่ีน ้าลึกมากได ้

2.2.3 การส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย และเครือข่ายดา้นการขนส่ง ไดแ้ก่ 
บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) มีลกัษณะการติดต่อส่ือสารเพื่อให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะกิจ เป็น
คร้ังคราว ตามสถานการณ์และนโยบายของบริษทัท่ีให้ความช่วยเหลือดา้นการขนส่ง ท าให้เกิด
ปัญหาเร่ืองความต่อเน่ืองและย ัง่ยนืของความช่วยเหลือดา้นการขนส่ง  

แนวทางการพฒันาด้านการขนส่ง ไดแ้ก่ การผลกัดนัให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็น
รูปธรรมกบัเครือข่ายดา้นการขนส่ง เพื่อเตรียมพร้อมกรณีเกิดภยัพิบติัรุนแรงระดบั 4 อยา่งไรก็ตาม 
การพฒันาดา้นการขนส่งระหว่างสภากาชาดไทยและเครือข่าย มีขอ้จ ากดัหลายประการ ทั้งเร่ือง
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง และไม่สามารถประเมินการใชร้ถในการขนส่งส่ิงของช่วงวกิฤตแต่ละปี ทั้งน้ี 
การผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการขนส่ง จ าเป็นต้องใช้การส่ือสารในระดับ
ผูบ้ริหารระหวา่งหน่วยงานเป็นนโยบายสั่งการลงมาท่ีระดบัผูป้ฏิบติังาน 

2.3   ปัญหาดา้นอาสาสมคัร ไดแ้ก่ 
2.3.1 การบริหารจดัการอาสาสมคัร ในงานดา้นการคดัแยกส่ิงของบริจาคและ

การผลิตชุดธารน ้าใจฯ และดา้นการแจกชุดธารน ้าใจฯในพื้นท่ีประสบภยั ยงัขาดความชดัเจนในการ
ใหข้อ้มูลและค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่อาสาสมคัร รวมทั้งไม่สามารถบริหารจดัการอาสาสมคัรจ านวน
มากท่ีเขา้มาช่วยงานในแต่ละจุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในเร่ืองจ านวนท่ีตอ้งการ ลกัษณะงาน 
และการจดังานให้อาสาสมคัร ท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบติังานและความผิดพลาดในการ
ส่ือสารขอ้มูลระหวา่งสภากาชาดไทยและอาสาสมคัรในช่วงวกิฤตน ้าท่วม  

โดยเฉพาะจุดลงทะเบียน เป็นจุดท่ีอาสาสมคัรตอ้งการให้สภากาชาดไทยปรับปรุงมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากเป็นจุดท่ีรองรับอาสาสมัครจ านวนมากท่ีเข้ามาสภากาชาดไทย เป็นจุดแรก ท่ี
อาสาสมคัรติดต่อส่ือสารกบัสภากาชาดไทย และเป็นจุดท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารแก่อาสาสมคัรก่อน
ส่งไปท างานประจ าจุดต่างๆ  

2.3.2 ขาดผูรั้บผดิชอบหลกัในงานดา้นอาสาสมคัร ซ่ึงสภากาชาดไทยไม่มีการ
มอบหมายผูรั้บผดิชอบหลกัในงานอาสาสมคัร ท าใหก้ารบริหารจดัการงานอาสาสมคัรไม่เป็นระบบ 
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ขาดการดูแลอาสาสมคัร และไม่สามารถบริหารจดัการจ านวนอาสาสมคัรท่ีเขา้มาช่วยงานอย่าง
เหมาะสมในแต่ละจุด  

2.3.3 ขอ้จ ากดัในการใช้ระบบเปิดในการรับอาสาสมคัร เป็นลกัษณะงานท่ี
อาสาสมคัรเขา้มาช่วยงานดา้นไหน เวลาใดก็ได ้โดยมีการลงทะเบียนแจง้ความจ านงในการช่วยงาน
แต่ละด้าน และเข้าไปปฏิบติังานตามจุดท่ีได้ลงทะเบียนไว ้ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดท่ีท าให้ไม่สามารถ
บริหารจดัการอาสาสมคัรไดต้ามเกณฑข์องจ านวนและระยะเวลาท่ีตอ้งการอาสาสมคัร 

2.3.4 ขอ้มูลท่ีบิดเบือนจากการประกาศทาง Social Media  พบในช่วงแรกขอ
การส่ือสาร เน่ืองจากการประกาศรับอาสาสมคัรเขา้มาช่วยงานสภากาชาดไทย ยงัไม่มีการก าหนด
เกณฑ์และเน้ือหาในการเผยแพร่ข้อมูล ท าให้เกิดความผิดพลาดในการส่ือสารข้อมูลระหว่าง
สภากาชาดไทยและอาสาสมคัร เกิดความสับสนของขอ้มูล และไม่สามารถควบคุมเน้ือหาขอ้ความ
ใหถู้กตอ้ง ชดัเจนในแต่ละช่วงเวลาท่ีมีการส่งต่อขอ้ความ  

แนวทางการพฒันาดา้นอาสาสมคัร ไดแ้ก่ 
บริหารจดัการงานอาสาสมคัรให้เป็นระบบ โดยเฉพาะจุดลงทะเบียน ควรเพิ่มจ านวน

เจา้หน้าท่ีให้มีเพียงพอส าหรับรองรับอาสาสมคัรท่ีเขา้มาจ านวนมากในช่วงวิกฤต และก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีให้ชัดเจน  ในการให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน า เบ้ืองต้นแก่ 
อาสาสมคัรก่อนท่ีอาสาสมคัรจะเขา้ไปช่วยงานในแต่ละดา้น 

มอบหมายหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในงานอาสาสมคัร ในลกัษณะสั่งการเป็น
นโยบายลงมาว่าให้หน่วยงานใดเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัดา้นงานอาสาสมคัร เช่น มอบหมายฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจดัตั้งเป็นคณะท างานเขา้มารับผิดชอบ เพื่อความชดัเจนในการบริหาร
จดัการงานอาสาสมคัรของสภากาชาดไทย และป้องกนัความสับสนในเร่ืองการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ี และการดูแลอาสาสมคัรจ านวนมากท่ีเขา้มาช่วยงานในช่วงวกิฤตไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

ควบคุมเน้ือหาทาง Social Media ท่ีใช้ในการระดมอาสาสมคัร โดยก าหนดกรอบ
แนวทาง กติกาในการใช้งาน และผูค้วบคุมเน้ือหาระหว่างสภากาชาดไทยและแกนน ากลุ่ม
อาสาสมคัรท่ีใชง้าน Social Media เช่น ตกลงกบักลุ่มอาสาสมคัรเร่ืองการใส่วนัท่ีหน้าขอ้ความท่ี
ประกาศทาง Social Media รวมทั้งใหเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ีเป็นผูป้ระกาศขอ้ความการร้องขออาสาสมคัร
เขา้มาช่วยงานสภากาชาดไทย เพื่อป้องกนัความสับสนในเร่ืองขอ้มูล หรือขอ้มูลบิดเบือนหลงัจาก
การโพสขอ้ความต่อๆกนั  
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5.2   อภิปรายผลการศึกษา 
5.2.1   บทบาทของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

จากการศึกษาพบว่า บทบาทของสภากาชาดไทยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ปี พ.ศ. 2550 ถูกก าหนดใหเ้ป็นเพียงหน่วยสนบัสนุนในการป้องกนัและบรรเทา
อุทกภยั ทั้งระดบัจงัหวดัและในกรุงเทพมหานคร โดยท าหนา้ท่ี 3 ดา้นในขณะเกิดภยั ไดแ้ก่ 1.การ
จดัหา ยา เวชภณัฑ ์เคร่ืองอุปโภคบริโภค และบริการอ่ืน 2.การบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัดว้ยบริการ
ทางการแพทย ์การสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภคบริโภค และบริการอ่ืนๆ และ 3.ติดต่อขอความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศโดยผา่นองคก์รกาชาด โดยความเห็นชอบของรัฐบาล  

แต่ในช่วงวกิฤตน ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554 สภากาชาดไทยกลบัมีบทบาทเป็นหน่วยงานหลกั
ในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เน่ืองจากเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมท่ีมีความเป็นอิสระในการให้
ความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบติัในเร่ืองเช้ือชาติ วรรณะ ลทัธิศาสนา หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง ซ่ึงแตกต่างจากภาครัฐท่ีมีบทบาทหลกัในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั แต่ไม่สามารถท าหน้าท่ี
ไดต้ามบทบาทท่ีถูกก าหนดไว ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นการบริหารองค์กรภาครัฐในช่วงเปล่ียนผ่าน
รัฐบาลท่ีมีปัญหาความแตกแยกทางการเมือง ท าใหไ้ม่สามารถบริหารจดัการสถานการณ์และการให้
ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   

พบวา่ สภากาชาดไทย ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดต้ามบทบาทหนา้ท่ีท่ีถูกก าหนด
ไวท้ั้ง 3 ด้าน แต่ดว้ยภาวะวิกฤต ตามแนวคิด Wiener and Kahn (อา้งถึงใน Robinson, 1968, 
PP.510-511 อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล, 2547, น.6) มีลกัษณะท่ีน าไปสู่ความไม่แน่นอนใน
การควบคุมสถานการณ์ และการสร้างทางเลือกต่างๆ รวมทั้งลดความสามารถขององค์กรในการ
ควบคุมเหตุการณ์ สอดคลอ้งกบับทบาทของสภากาชาดไทยในช่วงอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 ดา้นการ
จดัหา ยา เวชภณัฑ์ เคร่ืองอุปโภคบริโภค และบริการอ่ืน ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และ
ระดบัความรุนแรงของภยั  

บทบาทในการบรรเทาทุกข์ผู ้ประสบอุทกภัยในภาวะวิกฤต ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ
สภากาชาดไทย ได้แก่ การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผ่านองค์กรกาชาด โดย
ความเห็นชอบของรัฐบาล ทั้งน้ี บทบาทการประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามแนว
ทางการบริหารจดัการในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภยั (คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ, 2552, น.115) ก าหนดให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลกัในการประสาน
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ แต่ช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลไทยแสดงออกอย่าง
ชัดเจนว่า ให้สภากาชาดไทยมีบทบาทมากข้ึนในเร่ืองน้ี จะเห็นได้จากการท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศ ออกหนังสือถึงสถานทูตทุกประเทศว่าประเทศไทยเปิดรับความช่วยเหลือ โดยให้
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ประเทศต่างๆบริจาคผา่นสภากาชาดไทย ซ่ึงแนวทางน้ีเป็นท่ีนิยมในทางสากล โดยประเทศต่างๆมกั
ใชว้ิธีการช่วยเหลือผา่นองคก์รดา้นมนุษยธรรม เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นเร่ืองของศกัด์ิศรี บุญคุณ หรือ
การเมือง  

สภากาชาดไทยอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยั
ในภาวะวกิฤตสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารจดัการในภาวะวกิฤตระดบัประเทศ (คณะกรรมการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.62) ท่ีวา่ การระงบัภยัท่ีเกิดข้ึนให้ยุติโดยเร็ว ตอ้ง
อาศยัการประสานงานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
มูลนิธิ อาสาสมคัร และประชาชนใหเ้ขา้ช่วยเหลือบรรเทาอนัตรายอนัเกิดจากภยัพิบติั   

5.2.2   ลกัษณะการส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทา
ทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

จากการศึกษาพบว่า การส่ือสารและการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย
ในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤต มีลกัษณะเป็นทั้งการส่ือสารภายในองคก์ร และ
การส่ือสารภายนอกองคก์ร ดงัน้ี 

1.   การส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
สถานการณ์ภัยพิบัติ การร้องขอความช่วยเหลือ และการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 
ระหว่างบุคลากรทุกระดบั ทุกหน่วยงานในคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และ
คณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ซ่ึงสภากาชาดไทยมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนักบั Sue Nelson (2012, P.26) กล่าวถึงขอ้มูลส าคญั
ท่ีองค์กรกาชาดใช้ในการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั ได้แก่ ขอ้มูลสถานการณ์และปัญหา เพื่อให้
องค์กรรู้ว่ามีอะไรเกิดข้ึนบา้ง ขอ้มูลการให้ช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ เพื่อให้องค์กรรู้ว่าควรท่ีจะท า
อะไร และขอ้มูลการร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อใหอ้งคก์รรู้วา่ตอ้งการอะไร 

อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล (2547, น.9) ไดก้ล่าววา่ “การส่ือสารภาวะวิกฤต” หากมีการ
วางแผนรองรับและมีการซักซ้อมอย่างต่อเน่ืองพร้อมกบัการจดัตั้งคณะท างานในภาวะวิกฤต เพื่อ
ด าเนินการเก่ียวกับปัญหา และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการควบคุมการไหลของข่าวสารเก่ียวกับ
วิกฤตการณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับการส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทย ท่ีมีการจัดตั้ ง
คณะท างานดา้นการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทยทั้งในระดบันโยบาย และระดบัจดัการ โดย
ใชค้ณะท างานน้ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารส าคญัในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 

ระวีวรรณ  ประกอบผล (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) กล่าวถึงการส่ือสารใน
องคก์รมีลกัษณะเป็นกระบวนการ (process) ซ่ึงเป็นการผา่นขอ้มูลข่าวสารและความเขา้ใจ เพื่อให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลอ่ืนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ โดยมีส่วนประกอบส าคญัของ
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กระบวนส่ือสารประกอบดว้ย ผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร (sender) ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร (receiver) ช่อง
ทางการส่ือสาร (communication channel) และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ (symbols) เช่นเดียวกบัการส่ือสาร
ภายในองค์กรสภากาชาดไทย ท่ีมีลักษณะเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานภายในองคก์ร โดยมีส่วนประกอบของกระบวนส่ือสาร ดงัน้ี 

คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของ
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ซ่ึงเป็นทั้งผูส่้งและผูรั้บขอ้มูลข่าวสารในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั  

ผ่านช่องทางการส่ือสารแบบเป็นทางการ ได้แก่ การจดัประชุมคณะกรรมการฯ  การ
ออกค าสั่งการปฏิบติังาน และการรายงานสรุปสถานการณ์ความช่วยเหลือตามสายบงัคบับญัชา และ
ผ่านช่องทางการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ โทรศพัท์ โทรศพัท์มือถือ โทรสาร E-mail      
การบอกกล่าวปากต่อปาก วทิยส่ืุอสาร และSMS 

เพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวิกฤต เป็นไปตามเป้าหมายในการ
ส่ือสารของสภากาชาดไทย   

จากแนวคิดน้ี กระบวนการส่ือสารของสภากาชาดไทยในภาวะวิกฤต จะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดข้ึนอยูก่บัการท าหนา้ท่ีของคณะท างานดา้นการจดัการภยัพิบติัของสภากาชาดไทยทั้ง 2 ชุด 
โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคญัของการส่ือสารเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระสบภยั 

ลกัษณะของการส่ือสาร ตามท่ี พิเชษฐ ์บุญมี (2544, น.37) กล่าวไวมี้ 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่     
1.  การส่ือสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นลกัษณะของการสั่งงาน  

บอกเป้าหมายวตัถุประสงค ์ การมอบหมายงาน การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในการท างาน (Performance 
Feedback) รวมทั้งการประชุม (Meeting)  

2.  การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Upward Communication) เป็นลักษณะการเสนอ
ค าแนะน า  การรายงานผลการปฏิบติังานใหผู้บ้ริหารไดท้ราบ 

3.   การส่ือสารในแนวนอน (Lateral or Horizontal Communication) : เป็นลกัษณะการ
ส่ือสารในแนวทางเดียวกนั กลุ่มงานเดียวกนั หรือในระดบัเดียวกนั ช่วยให้การประสานงานไดดี้ข้ึน 
และช่วยลดเวลาการส่ือสารตามสายงาน     

4.   การส่ือสารในแนวทแยง (Diagonal Communication) : เป็นลกัษณะการส่ือสารขา้ม
แผนก ขา้มระดบั มกัเป็นการส่ือสารของฝ่ายใหค้  าแนะน า (Staff) กบัฝ่ายปฏิบติัการ (Line)  

จากผลการศึกษาลกัษณะการส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย  พบเพียง 3 ลกัษณะ 
ได้แก่ การส่ือสารจากล่างข้ึนบน การส่ือสารในแนวนอน และการส่ือสารในแนวทแยง แต่ไม่
ปรากฏลกัษณะการส่ือสารจากบนลงล่าง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่  
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1.  สภากาชาดไทย มีลกัษณะการส่ือสารเพื่อการตดัสินใจให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยัในระดบัจดัการ หรือ ระดบัส านักงาน โดยใช้คณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของ
ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นเคร่ืองมือส่ือสารหลกัในการบริหารจดัการวิกฤตการณ์น ้ าท่วมซ่ึงมี
ความรุนแรงสูงสุดระดับ 4  ทั้งท่ีการบริหารจดัการภาวะวิกฤตในภยัพิบติัระดบั 4 เป็นบทบาท
หนา้ท่ีของคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ในการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง
สภากาชาดไทยเพื่อการจดัการภยัพิบติั โดยมีการตดัสินใจสั่งการในระดบันโยบาย เพื่อก าหนด
ทิศทางในการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัไดอ้ยา่งชดัเจน 

2.   สภากาชาดไทย ยงัขาดการส่ือสารภายในองค์กรระดบันโยบาย แมมี้การส่ือสารใน
ระดับหน่ึง จากคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ไปย ัง
คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย แต่การรับรู้นโยบายการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ไม่ได้
เป็นบทบาทของคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทยท่ีถูกก าหนดให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การช่วยเหลือภยัพิบติัระดบั 4  สะทอ้นให้เห็นช่องวา่งทางการส่ือสารของสภากาชาดไทย ท่ีท าให้
การปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต ไม่สามารถระดมความร่วมมือและศักยภาพในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภัยได้อย่างเต็มขีดความสามารถขององค์กร และเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากไม่มีการสั่งการระดับนโยบายลงมาอย่างชัดเจน ทั้ งน้ี  จากผลการศึกษาซ่ึงพบว่า 
คณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย เพิ่งเร่ิมก่อตั้ง และยงัไม่มีการจดัประชุมอย่างเป็น
ทางการ แต่เกิดวกิฤตการณ์น ้าท่วมข้ึนมาก่อน จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้สภากาชาดไทยยงัมองไม่
เห็นถึงบทบาทในการใชง้านคณะท างานชุดน้ี 

ตามแนวคิดของ วิรัช ลภิรัตนกุล (อา้งถึงใน นพดล วศินสุนทร, 2553) เม่ือเกิดภาวะ
วิกฤต ตอ้งมีการจดัตั้งคณะการส่ือสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Team) เพื่อก าหนด
เป้าหมายและนโยบายขององคก์ร และแต่งตั้งผูมี้ประสบการณ์เป็นท่ีปรึกษา เพื่อท าแผนกลยุทธ์ มี
การวางแผนงาน การแบ่งหนา้ท่ี และการจดัเตรียมฐานขอ้มูลเก่ียวกบัเครือข่าย และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ทีม ไดแ้ก่ 1.ผูอ้  านวยการทีม (Director) คือ ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร มีส่วน
รับผิดชอบทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร เป็นผูริ้เร่ิมให้นโยบายและให้การสนบัสนุนแผนงาน
การประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤตอยา่งจริงจงั 2.หวัหนา้ทีม (Leader) คือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี
ในการประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤต ซ่ึงผูรั้บผิดชอบจะมีอ านาจเต็มท่ีในการตดัสินและด าเนินการ
ดา้นการส่ือสารเพื่อแกไ้ขวิกฤตการณ์ในขอบเขตท่ีมีอ านาจ  3.ทีมท่ีปรึกษา (Coach) คือ ผูท่ี้ถูก
แต่งตั้ งให้เป็นท่ีปรึกษาโดยผู ้อ  านวยการทีม หรือหัวหน้าทีม ซ่ึงเล็งเห็นว่าเป็นบุคคลซ่ึงมี
ประสบการณ์ และมีความรู้เก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ดงักล่าว ซ่ึงมีหนา้ท่ีให้ความคิดเห็น และร่วม
วางแผน เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการรับมือกบัวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึน และ 4.ทีมงาน (Team) คือ 
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คณะท างานท่ีจดัตั้งข้ึน เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาขององคก์รดว้ยวิธีการประชาสัมพนัธ์ จึงตอ้งมี
ทกัษะและความเช่ียวชาญในงานด้านการประชาสัมพนัธ์ โดยมีการแบ่งงานเป็นฝ่ายต่างๆเพื่อ
รับผิดชอบตามขอบข่ายหน้าท่ี  เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจดัการ ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว ฝ่ายผลิตส่ือ ฝ่าย
ประสานงาน ทั้งน้ีการแบ่งฝ่ายต่างๆข้ึนอยู่กบัขนาดของคณะท างาน หรือขนาดขององค์กรท่ี
รับผดิชอบไดส่้วนเสียกบัองคก์ร   

จะเห็นไดว้า่ การจดัตั้งคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นคณะท างาน
ระดบันโยบาย และคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ซ่ึงเป็น
คณะท างานระดับจัดการ มีลักษณะเหมือนการจัดตั้ งคณะการส่ือสารในภาวะวิกฤต (Crisis 
Communication Team) ตามแนวคิดของ วิรัช ลภิรัตนกุล (อา้งถึงใน นพดล วศินสุนทร, 2553)     
โดยมีผูอ้  านวยการทีม (Director) ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุด
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานบรรเทาทุกขข์องสภากาชาดไทย ในฐานะประธานคณะท างานดา้น
การบรรเทาทุกข์ของคณะท างานระดบันโยบาย  และเป็นผูใ้ห้นโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูงของ
สภากาชาดไทยมาท่ีหัวหนา้ทีม (Leader) ไดแ้ก่ รองผูอ้  านวยการส านกังานบรรเทาทุกข์ฯ ซ่ึงเป็น
ประธานคณะท างานระดบัจดัการ โดยมีผูแ้ทนจากหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆรับผิดชอบตามขอบข่ายหนา้ท่ี  ทั้งน้ี รูปแบบการจดัตั้งคณะการส่ือสารในภาวะ
วกิฤตตามแนวคิดน้ี แตกต่างจากสภากาชาดไทยท่ีไม่มีทีมท่ีปรึกษา (Coach) ท่ีให้ความคิดเห็น และ
ร่วมวางแผนก าหนดกลยุทธ์ในการรับมือกบัวิกฤตการณ์  ซ่ึงลกัษณะท่ีแตกต่างน้ี สามารถใช้เป็น
แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัตั้งคณะการส่ือสารในภาวะวกิฤตของสภากาชาดไทย  

2.   การส่ือสารภายนอกองค์กรสภากาชาดไทย เป็นกระบวนการส่ือสารระหว่าง
สภากาชาดไทยกบัเครือข่ายสภากาชาดไทยดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร 
ท่ีร่วมปฏิบติังานในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  
ลกัขณา ไทยเครือ (2554)  กล่าวว่า ไม่มีแมแ้ต่หน่วยงานหรือองค์กรเดียวท่ีจะมีขอ้มูล

ครบถว้นทุกอยา่งขณะเกิดภยัพิบติั  ดงันั้น การบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัในช่วงวกิฤตของสภากาชาด
ไทย จึงให้ความส าคญัในการประสานงานดา้นขอ้มูลข่าวสาร จากหน่วยงานภายนอกสภากาชาด
ไทย ได้แก่ เหล่ากาชาดจงัหวดั และส่ือมวลชน เพื่อทราบข้อมูลสถานการณ์ การร้องขอความ
ช่วยเหลือ และการใหค้วามช่วยเหลือในพื้นท่ีประสบภยั 

การส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย และเครือข่ายดา้นขอ้มูลข่าวสาร เป็นลกัษณะการ
ประสานงาน และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั โดยเฉพาะ
ขอ้มูลจากเหล่ากาชาดจงัหวดั ซ่ึงเป็นเครือข่ายขอ้มูลข่าวสารในพื้นท่ีประสบภยัท่ีสภากาชาดไทยใช้
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เป็นขอ้มูลในตดัสินใจให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ลกัขณา ไทยเครือ (2554) ท่ี
กล่าวไวว้า่ การแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และองคค์วามรู้ เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัการ
ขอ้มูลข่าวสารในขณะเกิดภยัพิบติั และควรสร้างเครือข่ายขอ้มูล โดยค านึงถึงศกัยภาพท่ีมีอยู่และ
บริบทของพื้นท่ีนัน่ๆ 

นอกจากเหล่ากาชาดจงัหวดั ซ่ึงเป็นเครือข่ายหลกัด้านขอ้มูลข่าวสารของสภากาชาด
ไทยแลว้ เม่ือเกิดภาวะวิกฤตสภากาชาดไทยควรให้ความส าคญักบัการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจาก
ส่ือมวลชน ตามแนวคิดของ ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.31-40) 
องค์กรตอ้งด าเนินการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ และจดัการดา้นขอ้มูลข่าวสารโดยเร็ว
ท่ีสุด  เพื่ออ านวยความสะดวกและจดัระเบียบการท างานของส่ือมวลชน และเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างานร่วมกนัระหวา่งเจา้หน้าท่ีบริหารเหตุการณ์วิกฤตและส่ือมวลชน เช่นเดียวกบั 
วนัชยั  มีชาติ (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) ท่ีให้ความส าคญักบัการจดัตั้งศูนยก์ลางขอ้มูล 
(information communication and information centers) ซ่ึงองคก์รอาจใชศู้นยก์ลางขอ้มูลน้ี เป็น
แหล่งกระจายข่าวโดยไม่ผา่นช่องทางท่ีเป็นทางการตามสายการบงัคบับญัชาขององคก์ร ท าให้การ
ส่ือสารมีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีความถูกตอ้งของขอ้มูลมากข้ึน ซ่ึงแตกต่างจากการส่ือสาร
ระหวา่งสภากาชาดไทยและส่ือมวลชนในช่วงเกิดวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 สภากาชาดไทยไม่มี
การจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ หรือ ศูนยก์ลางขอ้มูล เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นขอ้มูล
ข่าวสารกบัส่ือมวลชน แต่เป็นการส่ือสารระหวา่ง 2 หน่วยงานภายในสภากาชาดไทยท่ีรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ส านักสารนิเทศและส่ือสารองค์กร ส านักงานบริหาร และงาน
ประชาสัมพนัธ์ กลุ่มงานช่วยอ านวยการ ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ไปยงัส่ือมวลชน ท าให้เกิดปัญหา
ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีลกัษณะกระจดักระจาย ไม่เป็นระเบียบ และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

ดา้นการขนส่ง  
การส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย และบริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) มีลกัษณะการ

ส่ือสารแบบเป็นทางการในช่วงแรก ไดแ้ก่ การสั่งการจากระดบันโยบายของทั้ง 2 หน่วยงานลงมาท่ี
ระดบัปฏิบติังาน ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูป้ระสานงานหลกัในการส่ือสารขอ้มูลร่วมกนัอย่าง
ชดัเจน ส่วนการก าหนดพื้นท่ีการขนส่ง สภากาชาดไทยยึดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
จดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯและสั่งการไปยงัผูรั้บผิดชอบ โดยช่วงหลงัของการ
ส่ือสารระหว่างผูป้ระสานงานหลักของทั้ง 2 หน่วยงาน จะใช้ลักษณะการส่ือสารแบบไม่เป็น
ทางการในการติดต่อส่ือสารกนั ได้แก่ การโทรศพัท์มือถือ และการบอกกล่าวทางวาจา ซ่ึงเป็น
ลกัษณะการส่ือสารท่ีพบมากในการประสานงานช่วงภาวะวิกฤตท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการ
ปฏิบติังาน  
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ดา้นอาสาสมคัร 
ดวงทิพย์ วรพนัธ์ุ (อ้างถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.31-40) กล่าวว่า การ

ปฏิบติังานเม่ือเกิดภาวะวกิฤต ตอ้งเป็นการปฏิบติังานแบบเครือข่าย บางคร้ังจ าเป็นตอ้งใชส่ื้อบุคคล 
ซ่ึงบุคลากรทางราชการมีไม่เพียงพอ สามารถใชอ้าสาสมคัรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินท่ีผ่านการอบรมแลว้ 
หรือใช้อาสาสมคัรขององคก์ารภาคเอกชนเขา้ช่วย พบว่า การส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทยและ
เครือข่ายดา้นอาสาสมคัร มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั แต่สภากาชาดไทย ยงัไม่มีการพฒันาฐานขอ้มูล
อาสาสมคัรท่ีเคยช่วยงานสภากาชาดไทย หรือส่ือสารกบัอาสาสมคัรท่ีผา่นการอบรมให้เขา้มาช่วย
ปฏิบติังานในช่วงวกิฤตอยา่งเป็นระบบ 

สภากาชาดไทย ใชช่้องทางการส่ือสารต่างๆ ในการระดมความร่วมมือจากอาสาสมคัร
ในการปฏิบติังานร่วมกบัสภากาชาดไทย ไดแ้ก่ Social Media (Facebook และ Twitter) เวบ็ไซต์
สภากาชาดไทย โทรศพัทมื์อถือเพื่อบอกกล่าวในกลุ่มอาสาสมคัรประจ า ส่ือมวลชน และส่ือบุคคล
ท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีสภากาชาดไทย และกลุ่มอาสาสมคัรท่ีเคยช่วยงานสภากาชาดไทย ผลการศึกษา
พบวา่ ช่องทางการส่ือสารท่ีดีท่ีสุดในการระดมอาสาสมคัร ไดแ้ก่ การใช ้Social Media (Facebook 
และ Twitter) เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีระดมอาสาสมคัรไดจ้  านวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว และส่ือสาร
กลบัแบบอตัโนมติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง “การจดัการระบบขอ้มูลข่าวสารในช่วงวิกฤต”  
(2555, มกราคม) ท่ีกล่าวถึงช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมในช่วงวิกฤต ไดแ้ก่ ช่องทางท่ีมีลกัษณะ
การส่ือสารแบบสองทาง เช่น โทรศพัทมื์อถือ E-mail Facebook ส่วนช่องทางท่ีไม่เหมาะในการส่ง
ขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ SMS  จดหมายแจง้ ป้ายประกาศ เน่ืองจากไม่สามารถตอบกลบัได ้

นอกจากการรับรู้จากช่องทางการส่ือสารต่างๆแล้ว พบว่า อาสาสมคัรเขา้มาช่วยงาน
สภากาชาดไทย ด้วยความศรัทธาต่อองค์กรสภากาชาดไทยท่ีเป็นองค์กรสาธารณกุศลท่ีมิได้มุ่ง
แสวงหาก าไร อยู่ภายใตก้ารอุปถมัภ์ของสถาบนักษตัริย ์ และมีความเป็นกลางในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในช่วงวกิฤตน ้าท่วม ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวยงัเป็นรอยต่อของการเปล่ียนผา่นรัฐบาล และ
มีปัญหาเร่ืองความขดัแยง้ทางการเมืองของประเทศ ท าใหอ้าสาสมคัรใหค้วามสนใจเขา้มาช่วยงานท่ี
สภากาชาดไทยเป็นจ านวนมาก 

3.   การบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย   
ตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 (คณะกรรมการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.26) อธิบายความหมายของค าวา่  การจดัการใน
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจดัตั้งองคก์รและการบริหารจดัการดา้นต่างๆ 
เพื่อรับผิดชอบในการจดัการสถานการณ์วิกฤตทุกรูปแบบ ดงันั้น ในการบริหารจดัการในภาวะ
วิกฤตระดบัประเทศ จึงไดจ้ดัตั้งศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจ เม่ือเกิดสาธารณภยัข้ึนในเขตพื้นท่ี เพื่อ
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เป็นศูนยก์ลางในการระดมสรรพก าลงัและทรัพยากรเพื่อจดัการภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงโครงสร้างศูนย์
อ  านวยการเฉพาะกิจ มีการแบ่งออกเป็น 8 ฝ่าย 1 คณะท่ีปรึกษา โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ซ่ึงแนวคิดน้ี สภากาชาดไทย ใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างองค์กรให้มีขีด
ความสามารถและรองรับกบัการบริหารจดัการภาวะวกิฤต ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย ซ่ึงแบ่งเป็นคณะท างานฝ่าย
ต่างๆ จ านวน 7 ชุด รับผิดชอบงานระดบันโยบาย และคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของ
ส านกังานบรรเทาทุกขฯ์ รับผดิชอบงานระดบัจดัการ ซ่ึงทั้ง 2 คณะท างานน้ี ท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารในการบริหารจดัการข้อมูลข่าวสารในช่วงวิกฤต  ทั้ งน้ี แม้ว่าสภากาชาดไทยมีการจัด
โครงสร้างองค์กรท่ีแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่ยงัขาดการเช่ือมโยงการ
ท างานร่วมกนัระหว่างคณะท างานทั้ง 2 ชุด และการบริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย
เกิดข้ึนในระดบัชั้นของการส่ือสารระดบัจดัการ หรือ ระดบัส านักงาน ซ่ึงไม่เป็นไปตามการจดั
โครงสร้างองค์กรในการบริหารจดัการภยัพิบติัระดบั 4 ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการจดัการภยัพิบติั
สภากาชาดไทย รับผดิชอบโดยตรงในการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งสภากาชาดไทย 

2.   ดา้นนโยบายการบริหารจดัการภาวะวกิฤต มีลกัษณะเป็นนโยบายแบบบูรณาการการ
ส่ือสาร เพื่อความร่วมมือของหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย  แต่หน่วยงานยงัไม่ไดแ้สดงบทบาท
หนา้ท่ีตามนโยบายท่ีเอ้ือใหเ้กิดลกัษณะการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งกนั  

3.  การบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อระดมสรรพก าลังและทรัพยากร พบว่า มีเพียง
เครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสาร ท่ีมีลักษณะชัดเจน เป็นระบบ และเช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับ
สภากาชาดไทย  ส่วนเครือข่ายดา้นขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร ยงัคงมีลกัษณะความร่วมมือกนัแบบ
เฉพาะกิจ เป็นคร้ังคราวตามสถานการณ์ สะทอ้นว่าสภากาชาดไทยยงัไม่สามารถบริหารจดัการ
เครือข่ายดา้นการขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเช่ือมโยงกนัในการท างานจริง
เม่ือเกิดภาวะวกิฤต 

สรุปได้ว่าการจดัระเบียบโครงสร้างองค์กรและนโยบายด้านการบริหารจดัการภาวะ
วกิฤตของสภากาชาดไทย มีความชดัเจนและเอ้ือให้กบัการปฏิบติังานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในช่วง
วกิฤต แต่การแสดงบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานและคณะท างานต่างๆของสภากาชาดไทย ท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหป้ฏิบติังานร่วมกนัในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในวิกฤตการณ์น ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 ยงั
ไม่สามารถแสดงบทบาทของหน่วยงานและคณะท างานไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัขาดการเช่ือมโยงใน
การท างานร่วมกนัของหน่วยงานและคณะท างานภายในสภากาชาดไทย  
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5.2.3   ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยเพื่อการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต 

Ulmer, Sellnow and Seeger (อา้งถึงใน วนิดา ติรภาส, 2524, น.18) กล่าววา่ ในการ
ส่ือสารเพื่อลดผลกระทบของวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึน องคก์รควรพิจารณาถึงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
การส่ือสาร โดยก าหนดอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน จดัล าดบั และพิจารณาว่าอุปสรรคประการใดมีผลมาก
ท่ีสุด เช่นเดียวกบัสภากาชาดไทย จ าเป็นตอ้งพิจารณาปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัต่างๆในการ
ส่ือสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ปรับปรุง และน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการ
ส่ือสารของสภากาชาดไทย 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหา และอุปสรรคในการส่ือสารของสภากาชาดไทย แบ่ง
ออกเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี 

1.   ปัญหาการส่ือสารภายในองคก์รสภากาชาดไทย ไดแ้ก่  
1.1   ปัญหาดา้นบุคลากร 

พบว่าในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม บุคลากรสภากาชาดไทยจ านวนมากกลายเป็นผูป้ระสบภยั 
แนวทางการแก้ไขปัญหา จากขอ้มูลเร่ือง “การจดัการระบบขอ้มูลข่าวสารในช่วงวิกฤต” (2555, 
มกราคม) องคก์รตอ้งมีการจดัท าแผนช่วยเหลือครอบครัวช่วงวิกฤติ โดยเตือนให้บุคลากรวางแผน
ส าหรับครอบครัวตนเองไวด้ว้ย โดยเฉพาะบุคลากรท่ีจ าเป็นต่อองคก์รในขณะเกิดวิกฤติ  นอกจากน้ี
ในช่วงวิกฤต พบวา่บุคลากรมีปัญหาเร่ืองความกดดนัทางดา้นเวลา โดย Wiener and Kahn (อา้งถึง
ใน Robinson, 1968, PP.510-511 อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ เหมาะสมสกุล , 2547, น.6-น.7) กล่าวว่า
ลกัษณะของวิกฤตการณ์เป็นเหตุการณ์ท่ีเพิ่มความกดดนัทางดา้นเวลาแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และยากท่ีจะ
ก าหนดวา่วกิฤตการณ์แต่ละคร้ังจะกินเวลานานเท่าใด เป็นสาเหตุของความตึงเครียดทั้งร่างกายและ
จิตใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบับุคลากรของสภากาชาดไทยท่ีกลายเป็นผูป้ระสบภยั และ
มีความกดดนัดา้นเวลาในการปฏิบติังานช่วงวกิฤตน ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554 

ส าหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาบุคลากรท างานไม่ตรงกบับทบาท หรือไม่ปฏิบติัตาม
สายการประสานงานขอ้มูลข่าวสาร ดวงทิพย ์ วรพนัธ์ุ (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.25-
27) เสนอแนะให้องค์กรเขียนกระบวนการปฏิบติังานออกมาให้ชดัเจนให้ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกนั  
จดัท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานเม่ือมีวิกฤตการณ์เกิดข้ึน และแจกจ่ายให้ทุกคนได้ทราบ 
โดยก าหนดบทบาท ความสามารถ ทกัษะความช านาญในแต่ละดา้น เพื่อให้ทุกคนทราบหน้าท่ีท่ี
ตอ้งปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
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1.2   ปัญหาดา้นการส่ือสาร 
ตามแนวคิดของ นิตยา เงินประเสริฐศรี (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) กล่าวถึง

ปัญหาด้านการส่ือสารท่ีเกิดจากการบิดเบือนในการส่ือสารแต่ละระดับ แบ่งตามระดบัของการ
ติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ ระดบับนลงสู่ระดบัล่าง ระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับน ระดบัแนวนอน และระดบั
แนวทแยงมุม (แนวขวาง) สอดคล้องกบัปัญหาด้าการส่ือสารของสภากาชาดไทยท่ีมีปัญหาการ
บิดเบือนในการส่ือสารทั้ง 4 ระดบั โดยเฉพาะระดบับนลงสู่ระดบัล่าง และระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับน 
ซ่ึงเป็นการส่ือสารระหวา่งคณะกรรมการจดัการภยัพิบติัสภากาชาดไทย และคณะกรรมการบริหาร
จดัการภยัพิบติัของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ท่ียงัขาดการเช่ือมโยงการส่ือสารและการยอ้นกลบั
ขอ้มูลระหวา่งกนั โดยเฉพาะปัญหาการส่ือสารในช่วงภาวะวิกฤต เกิดจากการจดัโครงสร้างองคก์ร
ท่ีมีสายการบงัคบับญัชาหลายล าดบัชั้นเกินไป มีผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการส่ือสารจ านวนมาก    
ท าใหเ้กิดระยะห่างไกลและการยอ้นกลบัขอ้มูลใน แต่ละระดบัของการส่ือสาร ดงันั้น การท าให้การ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภาวะวิกฤต จึงข้ึนอยู่กบัการมีส่วนร่วมในการส่ือสาร
ของบุคลากร หน่วยงาน และคณะท างานในทุกระดบั ซ่ึงการส่ือสารในลกัษณะเช่นน้ี จึงมีความ
จ าเป็นท่ีสภากาชาดไทยต้องเลือกใช้ส่ือและช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมของ
องคก์รในแต่ละระดบั  

ส าหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาการบิดเบือนในการส่ือสารแต่ละระดบั วนิดา ติรภาส
(2524, น.19) กล่าวไวว้า่ การส่ือสารท่ีดีซ่ึงช่วยลดปัญหาการบิดเบือนการส่ือสาร ไดแ้ก่ การใชก้าร
ส่ือสารแบบสองทาง (Two-way communication) โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตท่ีการส่ือสารถึง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนขององคก์รไม่ไดม้องจากมุมมองของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด   

นิตยา เงินประเสริฐศรี (อา้งถึงใน ทรงธรรม  ธีระกุล, 2548) กล่าวถึง กลยุทธ์ในการ
พฒันาการส่ือสารในองคก์ร เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของการส่ือสาร ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้ง
ใชก้ารส่ือสารภายในองค์กรทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ โดยเลือกใชใ้ห้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีจะส่ือสารและบุคคลท่ีจะส่ือสาร พบวา่ การส่ือสารภายในองคก์ร
สภากาชาดไทย ใชก้ารส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการ เช่น การออกค าสั่งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร บนัทึก 
ค าสั่ง ทางวาจา และการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การประชุม สนทนา แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น แต่มีลกัษณะใช้การส่ือสารแบบเป็นทางการมากเกินไป จึงท าให้เกิดปัญหาระยะห่างไกล
ของการส่ือสาร ส่งผลต่อการรับทราบขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริหารสภากาชาดไทยท่ีไม่เป็นปัจจุบนั
และบิดเบือนไปจากความเป็นจริง  

ดงันั้น แนวทางการพฒันาการส่ือสารภายในองค์กรสภากาชาดไทยท่ีแสดงในภาพท่ี 
4.29 จึงให้ความส าคญักบัการใช้การส่ือสารแบบสองทาง เพื่อยอ้นกลบัและตรวจสอบขอ้มูลอยา่ง
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เหมาะสมทั้งกระบวนการส่ือสาร เพื่อแกไ้ขปัญหาการบิดเบือนขอ้มูลข่าวสารแต่ละระดบัในช่วง
วกิฤต และใชก้ารส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมากข้ึน เช่น  การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ การส่ง e-mail การ
บอกกล่าวเม่ือพบเจอ วิทยุส่ือสาร และการส่ง SMS  ควรมีการสนบัสนุนให้ใช้งานในช่วงวิกฤต 
เน่ืองจากมีความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ช่วยลดระยะห่างของการส่ือสาร และท าให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการประสานงานขอ้มูล และใช้ช่องทางการส่ือสารแบบหลายวิธี เช่น การสั่งการดว้ย
เอกสารท่ีเป็นทางการควบคู่ไปกบัการประชุมสั่งการดว้ยวาจา หรือใช้โอกาสพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการ เพื่อลดช่องวา่งทางการส่ือสารท่ีมีการสั่งการนอกท่ีประชุม  

1.3   ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ 
อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล (2547, น.8)  กล่าววา่  การบริหารจดัการในภาวะวิกฤตระดบั

องคก์ร แมว้่าวิกฤตการณ์จะสามารถจู่โจมการด าเนินงานขององค์กรไดใ้นทุกรูปแบบ และไม่อาจ
หลีกเล่ียงได้ แต่มิใช่ว่าองค์กรจะไม่สามารถเตรียมการล่วงหน้าหรือสามารถท่ีจะรอดพน้จาก
วกิฤตการณ์ได ้หากองคก์รพิจารณาการบริหารจดัการวิกฤตการณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ โดย Patrick 
Jackson, 1995, PP.422-423 (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล, 2547, น.9) กล่าวถึงส่ิงท่ีตอ้ง
พิจารณาในการบริหารจดัการวิกฤตการณ์ ได้แก่ วฒันธรรมองค์กรและการด าเนินงานภายใน
องค์กรท่ีเผชิญวิกฤตการณ์ ซ่ึงสอดคล้องกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสภากาชาดไทยด้านการบริหาร
จดัการ เร่ืองวฒันธรรมขององคก์รท่ีแตกต่างกนั และการด าเนินงานขององคก์รในช่วงวิกฤตท่ีมีการ
ติดต่อส่ือสารตามสายบงัคบับญัชาท่ียาวเกินไป ท าใหก้ารบริหารจดัการภาวะวกิฤตท าไดไ้ม่เตม็ท่ี 

ดังนั้ น แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการของสภากาชาดไทย ควรให้
ความส าคญัในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภยั ทั้งการวางแผนรองรับวิกฤตระยะยาว ทบทวน
ปรับปรุงระเบียบและนโยบายท่ีเ อ้ือในการปฏิบัติงาน การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการ
ติดต่อส่ือสารตามสายบงัคบับญัชาท่ีสั้นลง รวมทั้งการใชก้ารส่ือสารให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมและ
การด าเนินงานของแต่ละองคก์ร 

2.   ปัญหาการส่ือสารภายนอกองคก์รสภากาชาดไทย ไดแ้ก่ 
2.1   ปัญหาดา้นขอ้มูลข่าวสาร   

ลกัขณา ไทยเครือ (2554)  กล่าวถึงความส าคญัของขอ้มูลข่าวสารวา่ เป็นหวัใจและมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุกกิจกรรมในการป้องกนัและรับมือกบัภยัพิบติั ทั้งปริมาณ คุณภาพ และความ
ทนัเวลาของขอ้มูล ดงันั้น เพื่อให้การแลกเปล่ียนขอ้มูลเป็นไปอย่างราบร่ืน จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูล
มาตรฐาน ค าจ ากดัความท่ีตรงกนั  

ในช่วงวิกฤตการณ์ ทุกหน่วยงานท่ีให้การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั มกัพบปัญหาด้าน
ขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะการขาดแคลนขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็น หรือขอ้มูลมีมากเกินไปส าหรับการ
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วเิคราะห์เพื่อใชง้าน หรือมีขอ้มูลแต่ใชง้านไม่ไดเ้พราะไม่มีการบริหารจดัการขอ้มูล รวมทั้งขาดการ
เช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารระหวา่งหน่วยงาน เช่นเดียวกบัการส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทยและเหล่า
กาชาดจงัหวดั ซ่ึงเป็นเครือข่ายดา้นขอ้มูลข่าวสารของสภากาชาดไทย ซ่ึงพบปัญหาดงักล่าวในช่วง
วิกฤต ไดแ้ก่ ความยากล าบากในการหาขอ้มูลข่าวสาร การกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารท่ีมีมากเกินไป
ในช่วงวิกฤต และการขาดฐานข้อมูลกลางท่ีเป็นมาตรฐานและอ้างอิงได้ในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั 

ดงันั้น แนวทางการพฒันาดา้นขอ้มูลข่าวสาร ควรยึดแนวทางตามแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 (คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ, 2552, น.113) เร่ืองการบริหารจดัการอุทกภยัของประเทศไทย ท่ีผลกัดนัให้หน่วยงานทุก
ภาคส่วนร่วมกนัพฒันาระบบเครือข่ายฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นอุทกภยั ให้มีความเช่ือมโยงกนั
ระหวา่งหน่วยงาน ซ่ึงแนวทางการพฒันาน้ียงัเป็นประเด็นปัญหาท่ีปัจจุบนัยงัไม่มีผูรั้บผิดชอบหลกั
ในการจดัท าระบบอยา่งเป็นรูปธรรม 

นอกจากน้ี การส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทยและส่ือมวลชนในช่วงวิกฤตน ้ าท่วมปี 
พ.ศ. 2554 สะทอ้นมุมมองของส่ือมวลชน ในเร่ืองปัญหาดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีสภากาชาดไทยไม่มี
การจดัตั้งศูนยก์ลางขอ้มูล หรือ ศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ เพื่อการส่ือสารกบัส่ือมวลชนในช่วง
วิกฤต ท าให้เกิดปัญหาข้อมูลข่าวสารของสภากาชาดไทยกระจดักระจาย ไม่เป็นระเบียบ และ        
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ี ตามแนวทางการปฏิบติังานเม่ือเกิดภาวะวกิฤตท่ี ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ 
(อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.31-40) กล่าววา่ เม่ือเกิดภาวะวิกฤต องคก์รควรจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์และจดัการดา้นขอ้มูลข่าวสารโดยเร็วท่ีสุด เพื่ออ านวยความสะดวกและจดั
ระเบียบการท างานของส่ือมวลชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกนัระหว่างเจา้หน้าท่ี
บริหารเหตุการณ์วิกฤตและส่ือมวลชน โดยศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ ควรจดัตั้ งข้ึนภายใน
กองบญัชาการเหตุการณ์ซ่ึงเป็นศูนยอ์  านวยการ หรือคณะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บริหารจดัการ
ภาวะวกิฤต ซ่ึงแนวคิดการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์น้ี เป็นแนวทางการพฒันาการส่ือสาร
ในช่วงวิกฤตของสภากาชาดไทยท่ีก าหนดไวใ้นภาพแสดงลกัษณะการส่ือสารในภาวะวิกฤตของ
สภากาชาดไทยท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการภาวะวิกฤตท่ีมีความรุนแรง
สูงสุดระดบั 4  (ดูหน้า 232) โดยท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพิ่มเติมท่ีคอยก าหนดเน้ือหาและ
ควบคุมการไหลของขอ้มูลข่าวสารในช่วงวกิฤต พร้อมจดัตั้งโฆษกเหตุการณ์ท าหนา้ท่ีในการให้ข่าว
แก่ส่ือมวลชน เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเผยแพร่เป็นระบบระเบียบ ไม่กระจดักระจาย และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัทั้งสภากาชาดไทย นอกเหนือจากท่ีสภากาชาดไทยมีคณะท างานดา้นการจดัการ
ภยัพิบติัในระดบันโยบายและจดัการ ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารหลกัของสภากาชาดไทยใน
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การบริหารจดัการภาวะวิกฤตท่ีผา่นมา  ทั้งน้ี  วิรัช ลภิรัตนกุล (อา้งถึงใน นพดล วศินสุนทร, 2553) 
ได้เสนอเทคนิคการประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤตในการจดัตั้ งโฆษกเหตุการณ์ หรือผูใ้ห้ข่าว 
(Spokesperson) ตอ้งมาจากศูนยป์ระชาสัมพนัธ์เพื่อการแกไ้ขสถานการณ์ในภาวะวิกฤตเท่านั้น และ
เป็นบุคคลท่ีมีอ านาจในการให้ข่าว ส่ือมวลชนเช่ือถือไวว้างใจ และควรเป็นบุคคลท่ีให้ข่าวเพียงคน
เดียว  

เช่นเดียวกบั วนัชยั  มีชาติ (อา้งถึงใน ทรงธรรม ธีระกุล, 2548) กล่าวถึงวิธีการลดความ
ผิดพลาดหรืออุปสรรคในการส่ือสาร คือ การจดัตั้งศูนยก์ลางขอ้มูล (information communication 
and information centers) ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีรวดเร็ว ยืดหยุน่ มีความถูกตอ้งของขอ้มูลมาก และใช้
ศูนยก์ลางขอ้มูลเป็นแหล่งกระจายข่าว  

นอกจากน้ี การประสานงานขอ้มูลข่าวสารกบัส่ือมวลชน สภากาชาดไทยใชส่ื้อท่ีมีความ
ใกลชิ้ดกบัสภากาชาดไทยในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และเป็นส่ือท่ีประชาชนเขา้ถึงไดโ้ดยตรง 
แต่ยงัไม่ไดเ้ขา้ถึงส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูป้ระสบภยัไดใ้นช่วงวิกฤต เช่น Social Media ทั้งน้ี ปัจจุบนั
โครงสร้างส่ือไดเ้ปล่ียนแปลงไป ทุกคนใชส่ื้ออ่ืนนอกเหนือจากส่ือมวลชน เช่น Social Media ผา่น
ทางโทรศพัท์มือถือ และเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูป้ระสบภยัในช่วงวิกฤต ดงันั้น สภากาชาดไทย 
ควรพฒันาการส่ือสารในช่วงวกิฤต โดยการปรับช่องทางการส่ือสารให้หลากหลาย นอกจากการใช้
ส่ือท่ีมีความใกลชิ้ดกบัสภากาชาดไทย 

2.2   ปัญหาดา้นการขนส่ง   
เป็นปัญหาในช่วงวิกฤตท่ีสภากาชาดไทยพบน้อยมากในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

เน่ืองจากการส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทย และบริษทั บ้านปู จ  ากัด (มหาชน) เป็นลักษณะ
นโยบายการสั่งการมายงัระดบัปฏิบติังาน ซ่ึงมอบหมายผูรั้บผิดชอบหลกัในการประสานงานขอ้มูล
ข่าวสารระหว่างกนัโดยตรง โดยไม่มีการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารผ่านคนกลาง จึงไม่พบปัญหาใน
เร่ืองการบิดเบือนการส่ือสาร หรือความผิดพลาดในการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจน เน่ืองจากการก าหนด
พื้นท่ีในการขนส่ง ยึดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการภยัพิบติัของส านกังานบรรเทา
ทุกขฯ์ ซ่ึงมีความชดัเจนในการสั่งการ มีเพียงขอ้จ ากดัในเร่ืองความร่วมมือท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะกิจ 
เป็นคร้ังคราวตามสถานการณ์ ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองความต่อเน่ืองและความย ัง่ยืนของการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัดา้นการขนส่ง ดงันั้น แนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทย ดา้นการ
ขนส่ง ควรผลกัดนัในระดบันโยบายเก่ียวกบัการพฒันาความร่วมมือในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
กบัเครือข่ายดา้นการขนส่งใหเ้ป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 
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2.3 ปัญหาดา้นอาสาสมคัร   
พบวา่การส่ือสารระหวา่งสภากาชาดไทย และอาสาสมคัร มีปัญหาในเร่ืองความชดัเจน

ในการบริหารจดัการงานอาสาสมคัรแต่ละดา้น ทั้งในเร่ืองจ านวน ลกัษณะงาน การท างาน และ
ผูรั้บผดิชอบงานอาสาสมคัร ท าให้เกิดความสับสนและผิดพลาดในการส่ือสารขอ้มูล โดยเฉพาะจุด
ลงทะเบียน เป็นประเด็นปัญหาส าคญัท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ข เน่ืองจากเป็นจุดท่ีให้ขอ้มูลข่าวสาร
แก่อาสาสมคัร  

ดงันั้น แนวทางการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยด้านอาสาสมคัร ไดแ้ก่ การ
บริหารจดัการงานอาสาสมคัรอยา่งเป็นระบบ โดยก าหนดเป็นนโยบายการท างาน มีการมอบหมาย
ผูรั้บผิดชอบหลกั ในลกัษณะการแต่งตั้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเขา้มารับผิดชอบ หรือแต่งตั้งในลกัษณะ
คณะท างานเขา้มารับผดิชอบการบริหารจดัการงานอาสาสมคัรให้มีความชดัเจน และเป็นระบบมาก
ข้ึน ทั้งน้ี แนวทางการพฒันาดา้นอาสาสมคัรของสภากาชาดไทย ควรด าเนินการในช่วงก่อนเกิดภยั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภยั ตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 (คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, 
น.113) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในช่วงวิกฤต มีการจดัท าฐานขอ้มูล
อาสาสมคัรอยา่งเป็นระบบ เพื่อพร้อมเรียกใชง้านไดท้นัทีเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

จากผลการศึกษาพบว่า ช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการระดมอาสาสมคัร
ของสภากาชาดไทย ไดแ้ก่ การใช ้Social Media (Facebook และ Twitter) ดงันั้น สภากาชาดไทย 
ควรพิจารณาถึงบทบาทการใชง้านส่ือช่องทางน้ีใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

นอกจากน้ี การสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มอาสาสมคัรเดิมท่ีเคยช่วยงานสภากาชาดไทย 
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการในงานอาสาสมคัรของสภากาชาดไทย โดยให้ความส าคญัในการ
จดัเก็บฐานข้อมูลอาสาสมคัร รวมทั้ งการพฒันาศักยภาพของอาสาสมัครในงานบรรเทาทุกข์
ผูป้ระสบภยั โดยการจดัอบรมอาสาสมคัรเพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบติังานให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั และผลกัดนัให้อาสาสมคัรกลุ่มน้ีร่วมปฏิบติังานกบัสภากาชาดไทยอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
แนวทางการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยด้านอาสาสมคัร คล้ายคลึงกับแนวทางการ
ปฏิบติังานเม่ือเกิดภาวะวิกฤตท่ี ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ (อา้งถึงใน ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น.31-40) 
กล่าววา่ การปฏิบติังานแบบเครือข่าย จ าเป็นตอ้งใชส่ื้อบุคคล ซ่ึงบุคลากรทางราชการมีไม่เพียงพอ 
สามารถใชอ้าสาสมคัรท่ีผา่นการอบรมแลว้ หรือใชอ้าสาสมคัรขององคก์รภาคเอกชนเขา้มาช่วย แต่
มีความแตกต่างกนัในเร่ืองการใชอ้าสาสมคัรท่ีผา่นการอบรมแลว้ ซ่ึงสภากาชาดไทยยงัไม่มีการใช้
อาสาสมคัรดงัท่ีผา่นการอบรมแลว้อยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรมในช่วงภาวะวกิฤต 
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5.3   ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะส าหรับสภากาชาดไทย 
1.   สภากาชาดไทย ควรให้ความส าคญักบับทบาทการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยักลุ่ม

พิเศษท่ีมีความเปราะบางในการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวท่ีภาครัฐไม่
สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการได ้เน่ืองจากติดขอ้บงัคบัแห่งกฎหมาย แต่สภากาชาด
ไทย ซ่ึงเป็นองคก์รดา้นมนุษยธรรม สามารถให้ความช่วยเหลือไดต้ามหลกัปฏิบติัท่ีเป็นสากลของ
องค์กรกาชาดทัว่โลก โดยไม่เลือกปฏิบติัในเร่ืองเช้ือชาติ วรรณะ ลทัธิศาสนา หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง รวมทั้งส่งเสริมการรับรู้ของสาธารณชน เร่ืองบทบาทการเป็นองคก์รดา้นมนุษยธรรม
ของสภากาชาดไทยขา้งตน้ ซ่ึงเป็นจุดแข็งอีกประการหน่ึงของสภากาชาดไทยในเร่ืองภาพลกัษณ์
องคก์ร นอกเหนือจากการเป็นองคก์รท่ีอยูภ่ายใตก้ารอุปถมัภข์องสถาบนักษตัริย ์

2.   สภากาชาดไทย ควรผลักดันบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกับการติดต่อประสานงานความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศในช่วงเกิดภยั ซ่ึงสภากาชาดไทยมีช่องทางการประสานความร่วมมือกบั
องคก์รต่างประเทศอย่างเป็นระบบอยู่แลว้ โดยผ่านองค์กรกาชาด ไดแ้ก่ สหพนัธ์สภากาชาดและ
สภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ท่ีท  าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงานความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศมายงัสภากาชาดไทย และจากวิกฤตการณ์น ้ าท่วม รัฐบาลไทยแสดงออก
อยา่งชดัเจนวา่ใหส้ภากาชาดไทยมีบทบาทมากข้ึน จากการท่ีกระทรวงการต่างประเทศออกหนงัสือ
ถึงสถานทูตทุกประเทศว่าประเทศไทยเปิดรับความช่วยเหลือ และให้ประเทศต่างๆบริจาคผ่าน
สภากาชาดไทย  

3.   สภากาชาดไทย ควรให้ความส าคญักบับทบาทของคณะกรรมการจดัการภยัพิบติั
สภากาชาดไทย ท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อรองรับการใหค้วามช่วยเหลือภยัพิบติัท่ีมีความรุนแรงระดบั 4 ซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนไดใ้นอนาคต และเป็นเคร่ืองมือส่ือสารส าคญัท่ีสภากาชาดไทยสามารถใชใ้นการบูรณาการ
ความร่วมมือทั้งสภากาชาดไทย เพื่อการบริหารจดัการภาวะวิกฤตระดบันโยบายท่ีชดัเจนและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.  สภากาชาดไทย ควรพัฒนาการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ี เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากเหล่ากาชาดจังหวดั เพื่อเป็นเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารให้กับสภากาชาดไทย 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่มีเหล่ากาชาดจงัหวดัคอยกลัน่กรองขอ้มูลเหมือนจงัหวดั
อ่ืน รวมทั้งผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรม ระหวา่งสภากาชาดไทยและเครือข่ายดา้น
การขนส่ง และดา้นอาสาสมคัร เพื่อรองรับกรณีเกิดภยัพิบติัรุนแรงระดบั 4  

5.   สภากาชาดไทย ควรปรับระบบการส่ือสาร และโครงสร้างของระบบส่ือในปัจจุบนั 
ให้สอดคลอ้งกบัการใช้ส่ือของคนในปัจจุบนั เช่น การใช ้Social Media ผา่นทางโทรศพัท์มือถือ 
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และเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูป้ระสบภยัในช่วงวิกฤต และควรปรับช่องทางการส่ือสารให้มีความ
หลากหลาย นอกจากการใชส่ื้อมวลชนท่ีมีความใกลชิ้ดกบัสภากาชาดไทย  

6.   สภากาชาดไทย ควรมอบหมายผูรั้บผดิชอบโดยตรงในการบริหารจดัการการส่ือสาร
ของสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นผูท่ี้เขา้ใจบริบทของการส่ือสารยุคใหม่ท่ีเทคโนโลยีมีผลต่อการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี การบริหารจดัการการส่ือสาร เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งมีการติดตาม
และประเมินผลการท างานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาในการส่ือสารข้ึนในภายหลงั 

7.   เม่ือเกิดภาวะวกิฤตระดบั 4 สภากาชาดไทยควรจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์       
เพื่อเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพิ่มเติมท่ีคอยก าหนดเน้ือหาและควบคุมการไหลของขอ้มูลข่าวสารในช่วง
วกิฤต พร้อมจดัตั้งโฆษกเหตุการณ์ท าหนา้ท่ีในการให้ข่าวแก่ส่ือมวลชน เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะ
เผยแพร่เป็นระบบระเบียบ ไม่กระจดักระจาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งสภากาชาดไทย 
นอกเหนือจากท่ีสภากาชาดไทยมีคณะท างานดา้นการจดัการภยัพิบติัในระดบันโยบายและจดัการ 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารหลกัของสภากาชาดไทยในการบริหารจดัการภาวะวกิฤตท่ีผา่นมา   

8.   หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล 
รวมทั้งประชาชน และอาสาสมคัร ควรมีการบูรณาการและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัใหมี้ความเช่ือมโยงกนั และเป็นขอ้มูลกลางท่ีเป็นมาตรฐานอา้งอิงได้ในการปฏิบติังาน 
เพื่อลดความเหล่ือมล ้าในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ทั้งเร่ืองความซ ้ าซอ้นและความไม่ทัว่ถึง  

   
5.4   ข้อจ ากดัในงานวจัิย 

1.   การวจิยัน้ี เป็นการศึกษายอ้นหลงัในช่วงเกิดวิกฤตการณ์อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ท าให้
กลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรสภากาชาดไทย ซ่ึงท าการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก อาจใหข้อ้มูลในการตอบค าถามวจิยับางประเด็นไม่ครบถว้น 

2.   งานวจิยัน้ี เป็นการศึกษาการส่ือสารในภาวะวกิฤตของสภากาชาดไทย ซ่ึงเลือกศึกษา
เฉพาะกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในขณะเกิดภยั แต่ความเป็นจริงของการบริหารจดัการการ
ส่ือสารของสภากาชาดไทยอยา่งครบวงจร ไม่ไดจ้บในช่วงขณะเกิดภยั แต่เป็นกระบวนการส่ือสาร
ท่ีตอ้งศึกษาทั้ง 3 ระยะ ไดแ้ก่ การเตรียมพร้อมก่อนเกิดภยั การให้ความช่วยเหลือขณะเกิดภยั และ
การฟ้ืนฟูบูรณะหลงัเกิดภยั  
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5.5   ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต 
1.   ผูว้จิยัเห็นวา่ ควรศึกษาเร่ืองการส่ือสารภายในองคก์รของสภากาชาดไทยในปัจจุบนั

ว่ามีการด าเนินงานอย่างไร  มีการใช้ส่ืออย่างไร และบุคลากรของสภากาชาดไทยใช้ส่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานไดอ้ยา่งไร  

2.   จากงานวิจัย น้ี เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการส่ือสารกับเครือข่าย
สภากาชาดไทย และบุคลากรภายนอก เช่น การใช ้Social Media ในการระดมอาสาสมคัร หรือ การ
ใช ้Social Media ของผูป้ระสบภยัในการร้องขอความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ 
ควรศึกษาเร่ืองการใช้เทคโนโลยีและช่องทางการส่ือสารระหว่างสภากาชาดไทยกับเครือข่าย
สภากาชาดไทยในการบริหารจดัการการส่ือสารในช่วงวิกฤต  หรือ การใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันา
องคก์ร เช่น การใช ้intranet การส่ือสารผา่น Social Media เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ท างาน 

3.   ผูว้จิยัเห็นวา่ การศึกษาเร่ืองการส่ือสารในภาวะวกิฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทา
ทุกข์ผูป้ระสบภัย สามารถศึกษาได้ทั้ ง 3 ระยะของการบริหารจัดการสาธารณภัย ได้แก่ การ
เตรียมพร้อมก่อนเกิดภยั การบรรเทาทุกขข์ณะเกิดภยั และการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัเกิดภยั 

4.   ผูว้ิจ ัยเห็นว่า การศึกษาเร่ืองบทบาทขององค์กรกาชาดระหว่างประเทศในการ
บรรเทาทุกข์ผู ้ประสบภัย สามารถศึกษาบทบาทของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(International Committee of the Red Cross : ICRC) และสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือน
แดงระหวา่งประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: IFRC)  
ซ่ึงเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงานการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากต่างประเทศมายงัสภากาชาดไทย  

5.   ผูว้ิจยัเห็นว่า การศึกษาเร่ืองการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากภยัพิบติั ควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบการด าเนินงานของสภากาชาดไทยในช่วงวิกฤตน ้ าท่วมกบัภาวะวิกฤตอ่ืนท่ีเกิดข้ึน เช่น 
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ สถานการณ์ความขดัแยง้ หรือสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อหาขอ้แตกต่าง 
และเป็นการต่อยอดความรู้เร่ืองการส่ือสารในภาวะวกิฤต 
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ผงัโครงสร้างองค์กรสภากาชาดไทย 
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รายการชุดธารน า้ใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย 
 

ชุดธารน ้าใจ 1 ชุด ประกอบดว้ย 
1. บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป   30    ซอง 
2. ปลากระป๋อง   6      กระป๋อง 
3. ปลาราดพริก   6      กระป๋อง  
4. ผกักาดดอง    6      กระป๋อง 
5. ขา้วหอมมะลิกระป๋อง  6      กระป๋อง 
6. น ้าพริก     2      กระปุก 
7. ไข่พะโลใ้ส่ไก่   2      กระป๋อง 
8. เคร่ืองด่ืมช็อคโกแลตผง 3in1 2      ถุง 
9. ขา้วสาร (5 กก.)   1      ถุง 
10.โลชัน่กนัยงุ   1      ขวด 
11.เทียนไข    1      กล่อง 
12.ไฟแช็ก     1       อนั 
13.กระบอกไฟฉายพร้อมถ่าน  1       ชุด 
14.ถุงขยะด าใหญ่   6       ใบ 
15.ถุงขยะด าเล็ก   6       ใบ 
16.ยาชุดสามญัประจ าบา้น  1       ถุง 
17.เกลือ     1        ถุง 
18.ยาแกน้ ้ากดัเทา้   1        หลอด 
19.สารส้ม 500 กรัม   1        ถุง 
20.น ้าด่ืม     1        แพค็ (12 ขวด) 
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เอกสารสรุปความช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัยทีส่่งถึงผู้บริหารระดับสูงของสภากาชาดไทย 
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