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ปจจบุนัมีอุบติัการณเกดิข้ึนบอยคร้ัง ท้ังท่ี
เกิดข้ึนโดยความต้ังใจ อาทิเชน การโจมตีของ
ผูกอการราย การกอความไมสงบ การเดินขบวน
และท่ีเกิดข้ึนจากภัยจากธรรมชาติ อาทิเชน
แผนดินไหว ภัยน้าํทวม ภัยแลง สนึามิ ซึง่เม่ือเกดิ
อุบติัการณข้ึน องคกรหรือหนวยงานท่ีเกีย่วของ
มีความจําเปนในการตอบสนองตออุบติการณ
(Incident Response) เหลานีอ้ยางมีประสทิธผิล
และเกิดประสิทธิภาพ เพื่อการปกปองชีวิต ลด
ผลกระทบและความเสยีหาย โดยการสัง่การและ
การควบคุมจะเปนสิง่สาํคัญซึง่จะมีการดําเนนิการ
ในแตละองคกร และหากมีการดําเนนิการรวมกนั
ระหวางองคกรและหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของท้ัง
ระดับประเทศและระหวางประเทศ การสราง
ความมือและประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
ยอมมีสวนชวยทําใหการดําเนินงานเกิดความ
ตอเนือ่งและสามารถกลับฟนคืนสูสภาวะปกติได

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การ
จดัการภาวะฉุกเฉิน-ขอกาํหนดสาํหรับการสัง่การ
และการควบคุมนี ้จดัทําข้ึนตามความรวมมือดาน
การกาํหนดมาตรฐานระหวางสาํนกังานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกบัสมาคมอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน ใชขอมูลจาก
ผูทํา ผูใช และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นี้กําหนดข้ึนโดยรับมาตรฐาน ISO 22320
Societal security-Emergency management-
Requirements for Command and Control มา
ใชในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical)
โดยใช ISO ฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็น
สมควรใหรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 15 แหง
พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511 ซึง่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน-ขอกาํหนดสาํหรับการสัง่การและ
ควบคุม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 22320-2554 เม่ือ
วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

0. บทนํา
ในหลายปท่ีผานมา ไดเกิดภัยพิบัติ การ

โจมตีของผูกอการราย และอุบัติการณสําคัญ
อ่ืนๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการ
ตอบสนองตออุบติัการณอยางมีประสทิธภิาพเพือ่
ปกปองชีวิต ลดผลกระทบและความเสียหาย
และเพื่อใหม่ันใจวาหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอ
กจิกรรมการบรรเทาสาธารณภัยยงัคงดําเนนิงาน
ไดในระดับพื้นฐานอยางตอเนื่ อง กิจกรรม
ดังกลาว รวมถงึการบริการดานสขุภาพและการ
ชวยเหลือ การจัดหาน้ําและอาหารไฟฟา และ
การจัดสงน้ํามันเชื้อเพลิง ถึงแมวาในอดีต การ
ตอบสนองตออุบัติการณไดมุ งเนนแคระดับ
ประเทศ ภูมิภาค หรือภายในแตละองคกร แต


มาตรฐาน มอก. 22320-2554 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ในปจจบุนัและในอนาคตพบวามีความจาํเปนตอง
ใชแนวทางท่ีเปนแบบหลายประเทศและหลาย
องคกรรวมกนั อันเปนผลทําใหเกดิความสมัพนัธ
และการพึง่พากนัอยางกวางขวางระหวางหนวยงาน
หรือองคกรภาครัฐ หนวยงานท่ีไมใชหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคการพาณชิย และภาคอุตสาหกรรม

มาตรฐานนีช้วยใหองคกรภาครัฐและภาค
เอกชนท่ีมีหนาท่ีตอบสนองตออุบติัการณปรับปรุง
ความสามารถในการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
ทุกรูปแบบ (เชน ภาวะวิกฤติ การหยุดชะงัก
และภัยพบิติั) หนาท่ีตางๆ ในการตอบสนองตอ
อุบติัการณจะถกูนาํมาใชรวมกนัระหวางองคกร
และหนวยงานตางๆ ท้ังในสวนของภาคเอกชน
และภาครฐัทีม่รีะดับหนาทีค่วามรบัผดิชอบแตกตาง
กนั ดังนัน้จงึตองมีการแนะนาํใหบคุคลท่ีเกีย่วของ
ท้ังหมดไดทราบถึงการเตรียมความพรอมและ
การดําเนนิการตอบสนองตออุบติัการณอยางมี
ประสทิธผิล มาตรฐานนีเ้ปนขอกาํหนดข้ันตํ่าเพือ่
ใหองคกรท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปดําเนินการ
ใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด

การตอบสนองตออุบั ติการณอยางมี
ประสทิธภิาพ จาํเปนตองมีโครงสรางการสัง่การ
และควบคุม การประสานงาน และความรวมมือ
สิง่เหลานีมี้ความจาํเปนตอการประสานงานและ
ความรวมมือเพือ่ใหกระบวนการการสัง่การเปน
ผลสาํเร็จและอํานวยความสะดวกในการสงขอมูล
ขาวสารไปยงัองคกร หนวยงาน และบคุคลอ่ืนๆ

ความชวยเหลือระดับองคกร ภูมิภาค หรือ
ระหวางประเทศในระหวางการตอบสนองตอ
อุบติัการณตองคาดการณใหเหมาะสมกบัความ
ตองการของประชากรท่ีไดรับผลกระทบและเปน
ท่ียอมรับทางวัฒนธรรม ดังนั้น การมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนาและการดําเนินการ
ตอบสนองตออุบัติการณจึงเปนสิ่ งท่ีจําเปน
รวมถงึองคกรท่ีเกีย่วของสามารถดําเนนิการทาง
ภูมิศาสตรและขอบเขตองคกรรวมกัน

1. ขอบขาย
มาตรฐานนีร้ะบขุอกาํหนดข้ันตํ่าสาํหรับ

การตอบสนองตออุบติัการณอยางมีประสทิธผิล
และเปนการเตรียมการข้ันฐานสาํหรับการสัง่การ
และควบคุม การจัดเตรียมขอมูลขาวสารดาน
การปฏิบติัการ การประสานงานและความรวมมือ
ภายในหนวยงานทีท่าํหนาทีต่อบสนองตออุบัติการณ
รวมถึงโครงการการสัง่การและการควบคุมของ
องคกรและข้ันตอนการดําเนนิการเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจ การ
จัดการและการสอบกลับไดของขอมูลขาวสาร
และการดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงาน

มาตรฐานนี้เปนขอกําหนดสําหรับการ
จดัเตรียมขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการสาํหรับ
การตอบสนองตออุบติัการณซึง่จะมีกระบวนการ
ระบบการทํางาน การไดมาซึ่งขอมูล และการ
จัดการเพื่อใหดําเนินการไดอยางทันทวงที ตรง
ประเด็น และไดขอมูลขาวสารท่ีถกูตอง สิง่เหลานี้
จะชวยสนบัสนนุกระบวนการการสัง่การและการ
ควบคุม รวมถงึการประสานงานและความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกองคกร

ท่ีมีสวนเกี่ยวของ และขอกําหนดเฉพาะสําหรับ
การประสานและความรวมมือระหวางองคกร

มาตรฐานนีส้ามารถนาํไปประยุกตใชได
กับทุกองคกร ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
องคกรท่ีไมแสวงผลกําไรท่ีเกี่ยวกับการเตรียม
พรอมหรือตอบสนองตออุบติัการณ ท้ังในระดับ
นานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับ
ทองถิ่น รวมท้ังองคกรท่ี

ก) รับผิดชอบและมีสวนรวมในการ
ปองกันอุบติัการณ และการเตรียมการฟนคืนสู
สภาพปกติ (resilience preparations)

ข) เสนอขอแนะนําและทิศทางในการ
ตอบสนองตออุบติัการณ

ค) กาํหนดขอบงัคับและแผนงานสาํหรับ
การสั่งการและการควบคุม

ง) ดําเนินการประสานงานและความ
รวมมือในการตอบสนองตออุบั ติการณกับ
หนวยงานและองคกรตางๆ

จ) พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการ
สื่อสารสําหรับการตอบสนองตออุบัติการณ

ฉ) ศึกษาวิจัยเกีย่วกบัการตอบสนองตอ
อุบัติการณ ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และ
รูปแบบการทํางานรวมกันของขอมูล

ช) ศึกษาวิจยัเกีย่วกบัปจจยัดานบคุลากร
ในการตอบสนองตออุบติัการณ

ซ) รับผิดชอบดานการสื่อสารและการ
มีปฏิสัมพันธกับสาธารณะ

2. เอกสารอางองิ
ISO 22320 Societal security -

Vocabulary
ในขณะท่ีจดัทํามาตรฐานนี ้เอกสารอางอิง

ฉบับขางตนยังมีผลใชไดอยู แตอาจมีการแกไข
ปรับปรุงมาตรฐานในภายหนา จึงใหใชเอกสาร
ฉบบัลาสดุในการอางอิง

3. บทนิยาม
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานนี้

ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 22320 และ
บทนิยาม ตอไปนี้

3.1 การส่ังการและการควบคมุ (command
and control)

กจิกรรมท่ีมุงเนนเปาหมายในการตัดสนิใจ
การประเมินสถานการณ การวางแผน การ
ดําเนนิการตัดสนิใจ และการควบคุมผลกระทบ
จากการดําเนินการตออุบัติการณ

หมายเหตุ กระบวนการนี้จะเกิดข้ึนซ้ําๆ
อยางตอเนือ่ง
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3.2 ระบบการสัง่การและการควบคมุ
(command and control system)

ระบบท่ีสนับสนุนใหการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินเกิดประสิทธิผลจากสินทรัพยท่ี มีอยู
ท้ังหมด สําหรับกระบวนการในการเตรียมการ
ตอบสนองตออุบติัการณ การสรางความตอเนือ่ง
และ/หรือการฟนฟู

3.3 ความรวมมือ (cooperation)
กระบวนการทํางานหรือการดําเนนิงาน

เพือ่ผลประโยชนและการสรางคุณคาท่ีมีรวมกนั
ตามท่ีไดตกลงกันไว

หมายเหตุ องคกรตางๆ ตกลงกนัโดยการ
ทําสัญญา หรือโดยการเตรียมการอ่ืนๆ เพื่อให
การสนบัสนนุทรัพยากรของตนในการตอบสนอง
ตออุบัติการณ แตยังคงไวซึ่งความอิสระตาม
โครงสรางลําดับการสัง่การภายใน

3.4 การประสานงาน (coordination)
วิถทีางสาํหรับองคกรท่ีแตกตางกนั (ภาค

รัฐหรือภาคเอกชน) หรือเปนสวนตางๆ ของ
องคกรเดียวกนัท่ีทํางานหรือดําเนนิงานรวมกนั
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีมีรวมกัน

หมายเหตุ 1 การประสานงานเปนการ
บูรณาการกิจกรรมในการตอบสนองของแตละ
องคกรท่ีมีสวนเกีย่วของ (รวมถึงองคกรภาครัฐ
หรือภาคเอกชนและรัฐบาล) เพือ่ใหเกดิการผนกึ
กาํลัง (synergy) จนถงึระดับท่ีสามารถตอบสนอง
ตออุบติัการณท่ีมีวัตถปุระสงคเดียวกนั และเปน
การประสานกิจกรรมตางๆ โดยผานทางการ
แบงปนขอมูลขาวสารระหวางกนัอยางโปรงใสโดย
คํานึงกิจกรรมในการตอบสนองตออุบัติการณ
ของแตละองคกร

หมายเหตุ 2 ทุกองคกรลวนมีสวนรวมใน
กระบวนการเพื่อใหเกิดความเห็นชอบในการ
กําหนดวตัถปุระสงคของการตอบสนองตออุบัติการณ
รวมกนั และตอบรับการดําเนนิการตามกลยทุธ
ตางๆ ท่ีมาจากกระบวนการตัดสนิใจท่ีเห็นพอง
ตองกนันี้

3.5 การจัดการภาวะฉุกเฉิน (emergency
management)

แนวคิดโดยรวมในการปองกันและการ
จดัการตอสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน

หมายเหตุ โดยท่ัวไป การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินใชแนวคิดการบริหารความเสี่ยงในการ
ปองกัน การเตรียมความพรอม การตอบสนอง
และการฟนฟู ท้ังกอน ระหวาง และภายหลัง
เหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความไมม่ันคง และ/

หรือ การหยุดชะงัก
3.6 การบัญชาการอบัุตกิารณ (incident

command)
สวนหนึง่ของโครงสรางในการตอบสนอง

ตออุบัติการณท่ีไดกําหนดข้ึน
หมายเหตุ การบัญชาการสถานการณ

เปนกระบวนการท่ีจะเกิดข้ึนภายใตโครงสราง
การสั่งการท่ีเกี่ยวของในระหวางการจัดการตอ
อุบัติการณ

3.7 การเตรียมความพรอมตออุบัติการณ
(incident preparedness)

กจิกรรมท่ีเกดิข้ึนเพือ่เตรียมพรอมในการ
ตอบสนองตออุบติัการณ

3.8 การตอบสนองตออบุติัการณ (incident
response)

การกระทําท่ีเกดิข้ึนเพือ่ระงับสาเหตุของ
อันตรายท่ีใกลจะเกดิข้ึน และ/หรือ การบรรเทา
ผลกระทบท่ีตามมาของเหตุการณท่ีอาจกอให
เกิดความไมม่ันคงหรือการหยุดชะงัก และการ
ฟนฟูเพื่อใหกลับสูสถานการณปกติ

หมายเหตุ การตอบสนองตออุบัติการณ
เปนสวนหนึง่ของกระบวนการจดัการภาวะฉุกเฉิน

3.9 ขอมลูขาวสาร (information)
ขอมูลท่ีนําไปผานกระบวนการ ไดรับ

การจัดการ และนําไปหาความสัมพันธเพื่อให
เกิดความหมาย

3.10 ขอมลูขาวสารดานการปฏบัิตกิาร
(operational information)

ขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการรวบรวมและ
วิเคราะหเพือ่ใหเกิดความเขาใจตอสถานการณ
และความเปล่ียนแปลงของสถานการณ

3.11 องคกร (organization)
กลุมคนและสิง่อํานวยความสะดวกท่ีมีการ

เตรียมการเกีย่วกับความผดิชอบ อํานาจหนาท่ี
และความสัมพันธตอกัน

ตัวอยางเชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด
สถาบนั มูลนธิ ิความรวมมือ สมาคม นติิบุคคล
ผูประกอบการ หรือสวนหนึ่ ง หรือสิ่ งตางๆ
เหลานี้รวมกัน

หมายเหตุ 1 การเตรียมการมักเปนการ
จดัเรียงตามลําดับ

หมายเหตุ 2 องคกรสามารถเปนภาครัฐ
หรือภาคเอกชน

หมายเหตุ 3 บทนิยามนี้ เปนไปตาม
วัตถปุระสงคของมาตรฐานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ คําวา “องคกร” ในมาตรฐาน ISO/IEC
Guide 2 ใหบทนิยามท่ีแตกตางออกไป  [ISO
9000: 2005, บทนยิามขอ 3.3.1]

หมายเหตุ 4 องคกรเปนไดท้ังกลุมแบบ
ถาวรหรือจดัต้ังเปนคณะทํางานเฉพาะกจิข้ึนเปน
การชัว่คราวเพือ่ดําเนนิงานตามหนาท่ีท่ีไดระบไุว
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4. ขอกําหนดสําหรับการสั่งการและ
การควบคมุ

4.1 ทัว่ไป
โดยท่ัวไป การสั่งการและการควบคุม

ประกอบดวยภาระหนาท่ีดังตอไปนี้
ก) การกาํหนดเปาหมายและวัตถปุระสงค

การตอบสนองตออุบติัการณและปรับใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจบุัน

ข) การกําหนดบทบาทหนาท่ี  ความ
รับผิดชอบ และการปฏิสัมพันธ

ค) การกาํหนดกฎระเบยีบ ขอจาํกดัและ
กําหนดการ

ง) ม่ันใจวามีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และปองกันการละเมิด

จ) การติดตาม การประเมิน และการ
รายงานสถานการณและความกาวหนา

ฉ) การบนัทึกผลการตัดสนิจะสมมติฐาน
ช) การจัดการทรัพยากร
ซ) การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ฌ) การตัดสนิใจเพือ่สัง่การและการสัง่การ
ญ) การติดตามผลการตัดสนิใจการสัง่การ
ในกรณท่ีีมีหลายองคกรหรือหลายองคกร

ในหนวยงานเดียวกันท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
ตอบสนองตออุบัติการณรวมกัน

 การกําหนดวัตถุประสงคดานพันธกิจ
โดยรวม ควรไดรับฉันทามติจากองคกรท่ีเกีย่วของ

 โครงสรางและกระบวนการ ควรอนมัุติ
ใหบุคลากรระดับตนสามารถตัดสนิใจดานปฏบัิติการ
ได รวมท้ังการประสานงานและการสนบัสนนุท่ี
จะไดรับจากบคุลากรระดับสงูดวย

 อํานาจหน าท่ี และทรัพยากรต อง
เหมาะสมกับพันธกิจ

 องคกรตองสนับสนุนใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการพัฒนาและดําเนินการตาม
มาตรการตอบสนองตออุบัติการณ

4.2 ระบบการสัง่การและการควบคมุ
4.2.1 ท่ัวไป
วัตถปุระสงคของระบบการสัง่การและการ

ควบคุมเปนการชวยใหองคกรสามารถดําเนนิการ
ตอบสนองตออุบติัการณไดอยางมีประสทิธภิาพ
เปนอิสระ รวมถงึการเขารวมองคกรอ่ืนทีเกีย่วของ
เพื่อสนับสนุนมาตรการท้ังหมดในการปกปอง
ชีวิตและจํากัดผลกระทบท่ีเปนอันตราย

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
ตอบสนองตออุบติัการณ องคกรตองนาํระบบการ
สัง่การและการควบคุมท่ีสอดคลองกบักฎหมาย
และกฎขอบงัคับ รวมถงึขอกาํหนดของมาตรฐาน
นี้ไปดําเนินการ พรอมกับการสรางระบบการ
สัง่การและควบคุม องคกรตองพจิารณาสายการ
สั่งการท่ีรวดเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ท้ังภายใน
องคกรและกับองคกรอ่ืนๆ รวมท้ังผูมีบทบาท
หนาท่ี (actor) และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
[เชน การแตงต้ังผูบญัชาการเหตุการณ (incident
commander)] เกี่ยวกับ

ก) ความเขาใจท่ีตรงกันตอเปาหมาย
ของพนัธกจิ

ข) ภาพรวมของการดําเนินการรวมกัน
ค) ความสมัพนัธกบัองคกรอ่ืนท่ีไมไดอยู

ในสายการบังคับบัญชา
ง) การแตงต้ังบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ี

เหมาะสมเพื่อรับผิดชอบในการเปนผูนํา
ประเด็นท้ังหมดขางตนตองนาํมาพจิารณา

ระหวางการวางแผนและการฝกซอม
ระบบการสัง่การและการควบคมุ ตอง
 สามารถดําเนนิการไดสาํหรับประเภท

ของอุบัติการณและองคกรทีเ่ก่ียวของทีแ่ตกตางกัน

 สามารถปรับใชไดกับอุบัติการณทุก
ประเภท

 สามารถบูรณาการระหวางองคกร
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการตอบสนองตอ
อุบัติการณ

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน
ระบบการสัง่การและการควบคุมตองประกอบดวย

 โครงสรางการสัง่การและการควบคุม
 กระบวนการสั่งการและการควบคุม
 ทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินการ

สําหรับโครงการและกระบวนการ
โครงสรางขององคกรและกระบวนการ

ของระบบการสัง่การและการควบคุมตองจัดทํา
เปนลายลักษณอักษร

หมายเหตุ จํานวนของบคุลากร บทบาท
หนาท่ีและความรับผดิชอบท่ีเกีย่วกบัการสัง่การ
และการควบคุมในแตละองคกรอาจแตกตางกนั
ข้ึนอยูกบัขนาดของอุบติัการณ

4.2.2 บทบาทหนาท่ีและความรับผดิชอบ
บทบาทหนาท่ีหนึ่งภายในองคกร เชน

ผูบัญชาการเหตุการณตองระบุไวใหมีความ
รับผิดชอบโดยรวมท้ังหมดสําหรับการสั่งการ
และการควบคุมภายในองคกร บทบาทหนาท่ีนี้
ตองมีความรับผิดชอบดังนี้

 การริเร่ิม การประสานงาน และความ
รับผิดชอบสําหรับมาตรการท้ังหมดของการ
ตอบสนองตออุบติัการณ

 การจดัต้ังองคกร
 การพิจารณากระบวนการในการเร่ิม

ดําเนินการ การขยาย และการยุติ
 การชีบ้งและการเปนไปตามกฎหมาย

และขอบังคับอ่ืนๆ
การจัดโครงสรางการสั่ งการและการ

ควบคุมตองระบถุงึวิธกีารท่ีผูบญัชาการเหตุการณ
สามารถมอบอํานาจสั่งการได

4.2.3 โครงสรางการสั่ งการและการ
ควบคุม

โครงสรางการสัง่การและการควบคุมแบง
เปนหลายระดับ [เชน ระดับยุทธวิธี (tactical)
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ระดับปฏิบัติการ (operational) ระดับกลยุทธ
(strategic) และระดับตัดสินใจ (normative)]
ในขณะท่ีประเภทของการตัดสนิใจจะแตกตางกนั
ภายใตชวงระยะเวลาท่ีตางกนั ดังตัวอยางท่ีใหไว
ในตาราง ก. 1 (ภาคผนวก ก.)

4.2.4 ระดับของการตอบสนองต อ
อุบัติการณ

เพื่อใหเปนไปตามโครงสรางการสั่งการ
ในระดับกลยทุธและยทุธวิธท่ีีกาํหนดไว องคกร
ตองแบงระดับความรุนแรงของอุบัติการณ เพื่อ
ใหมีการดําเนินการสั่งการและการควบคุมใน
ระดับท่ีเหมาะสมอยางรวดเร็วเทาท่ีจะสามารถ
ปฏิบติัได ดังตัวอยางท่ีใหไวในตาราง ก. 2 (ภาค
ผนวก ก.)

4.2.5 กระบวนการการสั่งการและการ
ควบคุม

องคกรตองจดัทํากระบวนการการสัง่การ
และการควบคุมซึง่เปนกระบวนการท่ีดําเนนิไป
อยางตอเนือ่งและรวมถึงกิจกรรมดังตอไปนี้

 การสงัเกตการณ
 การรวบรวม การประมวลผล และการ

แบงปนขอมูลขาวสาร
 การประเมินสถานการณ รวมท้ังการ

คาดการณ
 การวางแผน
 การตัดสินใจและการสื่อสารผลของ

การตัดสนิใจ
 การดําเนินการตามท่ีไดตัดสนิใจ
 การรวบรวมข อมูลป อนกลับและ

มาตรการการควบคุม
กระบวนการการสั่งการและการควบคุม

ตองไมจาํกดัแตเฉพาะการสัง่การของผูบญัชาการ
เหตุการณเทานัน้แตตองรวมถงึทุกคนท่ีเกีย่วของ

กับทีมสั่งการ (incident command team) ใน
ทุกๆ ระดับของความรับผิดชอบดวย

ตัวอยางกระบวนการการสัง่การและการ
ควบคุมสาํหรับองคกรท่ีเกีย่วของกบัอุบติัการณ
ท่ีมีระดับการสั่งการระดับเดียว ดังท่ีใหไวใน
รูปท่ี 1

หมายเหตุ หลักการของการสั่งการและ
การควบคุม การประสานงานและความรวมมือ
สามารถนาํไปประยกุตใชไดกบัทุกองคกร ไมวา
จะมีโครงสรางการสั่งการระดับเดียวหรือหลาย
ระดับ ในกรณขีองโครงสรางการสัง่การและการ
ควบคุมหลายระดับ หลักการของการประสานงาน
และความรวมมือจะมีความเกีย่วของกันเพิม่ข้ึน
ตามไปดวย

ภายในกระบวนการสัง่การและการควบคุม
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักควรมี
ความเหมาะสมกับขนาดของอุบัติการณ และ
อยางนอยควรรวมถึงหนาท่ีดังตอไปนี้

ก) บุคลากร การบริหาร และการเงิน
ข) ความตระหนกัและการคาดการณตอ

สถานการณ
ค) การปฏิบัติการ (การวางแผน การ

ตัดสินใจ การจดบันทึก และการดําเนินการ)
ง) โลจิสติกส (logistics)
จ) สื่อและสิ่งพิมพ
ฉ) การสือ่สารและการสงตอขอมูลขาวสาร
ช) การติดตอประสานงาน [เชน ระหวาง

องคกรตอบโตภาวะฉุกเฉินกบัหนวยงานท่ีไมใช
หนวยงานภาครัฐ (NGOs)]

ซ) การเตือนภัยและการติดตอ (เชน
การใหขอมูลขาวสารตอสาธารณะ)

ฌ) ความปลอดภัย (เชน สุขภาพและ
ความปลอดภัยของบุคลากรในท่ีเกิดเหตุ)

4.2.6 การตัดสนิใจ
การตัดสนิใจควรมีความชดัเจนและโปรงใส

เทาท่ีจะสามารถทําได การตัดสินใจควรมีการ
สือ่สารภายในองคกรและสือ่สารไปยงัองคกรอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังไปสูสาธารณะตามความ
เหมาะสม

4.2.7 ทรัพยากรสําหรับการสัง่การและ
การควบคุม

องคกรตองกาํหนดสถานท่ีและสิง่อํานวย
ความสะดวกท่ีเหมาะสม สําหรับการตัดสินใจ
และการใชอุปกรณ รวมท้ังกระบวนการเพื่อให
ม่ันใจวาทรัพยากรเหลานัน้มีความเพยีงพอและ
ใชงานไดตามท่ีตองการซึ่งอาจเกีย่วของกับการ
ต้ังศูนยควบคุม (control center)

ศูนยบญัชาการ (command post) ท่ีซึง่ใช
ในการสัง่การและการควบคุมอาจเปนไดท้ังแบบ
เคล่ือนท่ี (mobile) หรือแบบอยูกบัท่ี (stationary)
และอาจต้ังศูนยบญัชาการยอย (subcommand
posts) ท้ังในและนอกพืน้ท่ีตามความเหมาะสม

4.3 ปจจัยดานบุคลากร
การพจิารณาถงึบทบาทหนาท่ีของบคุลากร

ในการตอบสนองตออุบัติการณเปนสิ่งท่ีสําคัญ
เพือ่ท่ีองคกรสามารถดําเนินการและบรรลุตาม
วัตถุประสงคดานพันธกิจโดยปราศจากความ
ลมเหลวอันเนือ่งมาจากขอจํากดัดานบุคลากร

รปูท่ี 1 ตวัอยางของระบวนการการสัง่การและการควบคุมในองคกร
ท่ีมีระดับการสัง่การระดับเดียวและมีขอจํากดัในการประสานงาน

อุบัติการณ

การดําเนินการตาม
ที่ไดตัดสินใจ

ขอมูลปอนกลับ
และการควบคุม

การรวบรวมและการ
แบงปนขอมูลขาวสาร*

การตัดสินใจ
และการแบงปน

การประเมนิสถานการณ
และการคาดการณ

การวางแผน*
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กิจกรรมการตอบสนองตออุบัติการณตองดําเนินการ
ในลักษณะตามกรอบธรรมเนียม การปฏิบัติท่ี
เปนท่ียอมรับและมีความเหมาะสมกับความ
ตองการของประชากรท่ีไดรับผลกระทบ

องคกรตองพจิารณาถงึปจจยัดานบคุลากร
และตองดําเนินการตอไปน้ีตามความเหมาะสม เชน

 การกระจายปริมาณของงาน
 สุขภาพและความปลอดภัย
 การสลับปรับเปล่ียนบุคลากร
 การออกแบบการทํางานร วมกั น

ระหวางบคุลากร เคร่ืองจกัร และระบบ (human-
machine-system interface)

ในการกําหนดและออกแบบโครงสราง
การสั่งการและ การควบคุม กระบวนการ และ
อุปกรณ (โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชใน
หลายหนวยงานหรือหนวยงานระหวางประเทศ)
ตองพิจารณาถึงขอแตกตางของผูใชงาน เชน
ระดับความสามารถ ภูมิหลังดานวัฒนธรรม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ (protocol) และภาษา

ในการออกแบบการทํางานรวมกนัระหวาง
บคุลากรกบัระบบ (human-system interfaces)
ในเบือ้งตนตองมีการพิจารณาถงึความตองการ
เกี่ยวกับความสามารถ คุณลักษณะตางๆ ขอ
จํากัด ทักษะ และหนาท่ีของผูมีบทบาทหนาท่ี
ดวย หากระบบอิเล็กทรอนิกสและ/หรือระบบ
เคร่ืองกล (electronic and/or machine systems)
เปนสวนหนึ่งของโครงสรางการสั่งการและการ
ควบคุม บคุลากรระดับปฏิบติัการท่ีเกีย่วของ ควร
เปนผูมีอํานาจสงูสดุระหวางบคุลากร เคร่ืองจกัร
และระบบนั้นจนกวาจะมีขอหามเปนอยางอ่ืน

มาตรการทีเ่หมาะสมตองถกูนํามาใชจดัการ
กับความเครียดดานจิตวิญญาณ (spiritual)
อารมณ และทางจติของผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีจาก
การดําเนินงาน

5. ขอกําหนดสําหรับของมูลขาวสาร
ดานการปฏบัิตกิาร

5.1 ทัว่ไป
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการเปนสิง่

ท่ีจาํเปนในระหวางการตอบสนองตออุบติัการณ
เพื่อใหกิจกรรมการตอบสนองตออุบัติการณ
ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิผล ซึ่งจะชวย

สรางความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ การ
จดัการทรัพยากร และการควบคุมกจิกรรมตางๆ
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบัติการเปนผลจาก
กระบวนการในการไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร (ดัง
รูปท่ี 2) ท่ีเกี่ยวของกับอุบัติการณ สถานท่ีเกิด
อุบติัการณและกจิกรรมตอบสนองตออุบติัการณ
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการสามารถจดัทํา
ข้ึนโดยมีความเปล่ียนแปลงไดอยางตอเนื่อง
(dynamically) ในระหวางอุบัติการณ หรือให
ขอมูลขาวสารท่ีมีความคงท่ี (static) ท่ีเกีย่วของ
กับสถานท่ี เชน อาคาร โครงสรางพื้นฐาน
ประชากร

หมายเหตุ ขอมลูขาวสารดานการปฏบัิติการ
ใชเปนพ้ืนฐานสาํหรบัการประเมนิสถานการณและ
ชวยสนบัสนนุการประสบผลสาํเร็จตามพนัธกจิ

การจัดทํา การบูรณาการ และการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบัติการ (อธิบายใน
ขอ 4.2) เปนองคประกอบท่ีสาํคัญในการสัง่การ
และการควบคุม

5.2 กระบวนการในการจัดเตรยีมขอมลู
ขาวสารดานการปฏบัิตกิาร

5.2.1 ท่ัวไป
องคกรตองจัดทํากระบวนการท่ีเปนไป

อยางตอเนือ่งสาํหรับการจดัเตรียมขอมูลขาวสาร
ดานการปฏิบัติการ รวมถึงกิจกรรมดังตอไปนี้

ก) การวางแผนและการกําหนดทิศทาง

รูปที่ 2 กระบวนการในการจัดเตรียมขอมูลขาวสารดานการปฏิบัติการ

การประเมินผล

การวิเคราะห
และ

การประมวลผล

การดําเนินการ
และ

การประชาสัมพันธ

การเผยแพร
และการบูรณาการ

การรวบรวม

การวางแผน
และ

การกําหนดทิศทาง

และ ขอมูลปอนกลับ
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ข) การรวบรวม
ค) การดําเนนิการและการประชาสมัพนัธ
ง) การวิเคราะหและการประมวลผล
จ) การเผยแพรและการบูรณาการ
ฉ) การประเมินผลและขอมูลยอนกลับ
หมายเหตุ กิจกรรมเหลานี้ สามารถ

เกดิข้ึนไดพรอมกัน
5.5.2 การวางแผนและการกาํหนดทิศทาง
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการตองไดรับ

การวางแผน และจดัเตรียมใหเปนสวนหนึง่ของ
กระบวนการ โดยตองรวมถงึกจิกรรมตางๆ ดังนี้

ก) การกําหนดทิศทางและวัตดุประสงค
ดานพันธกิจในการปฏบัิติการตอบสนองตออุบัติการณ

ข) เกณฑขอกาํหนดของคําถามหลักเพือ่
การตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผล

ค) การวางแผนเพือ่รวบรวมขอมูลขาวสาร
พรอมแนวทางสาํหรับวิธกีารรวบรวมและผลลัพธ

ง) การวางแผนเพือ่รวบรวมขอมูลขาวสาร
การนําไปใชงาน สิทธิ์การเขาถึง และขอจํากัด
(เชน การออกแบบฐานขอมูล รูปแบบขอมูล
และวิธีการสื่อสาร)

ก) การระบแุหลงขอมูลขาวสารท่ีสามารถ
เขาถงึได

ข) การไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร
ค) การบันทึกและการลงทะเบียนขอมูล

ขาวสารท่ีไดรับ รวมถึงการระบุแหลงขอมูล
ขาวสารและเวลา

5.2.4 การดาํเนนิการและการประชาสัมพนัธ
ระหวางการดําเนินการและการประชาสมัพันธ

ขอมูลท่ีรวบรวมไดตองถกูแปลงเปล่ียนไปอยูใน
รูปแบบท่ีพรอมใชงานตามความตองการของผูมี
อํานาจในการตัดสนิใจในทุกระดับและบคุคลอ่ืน
ท่ีจําเปนตองใชขอมูลขาวสาร โดยตองรวมถึง
กิจกรรมตางๆ ดังนี้

ก) การปรับขอมูลขาวสารใหอยูในรูปแบบ
ท่ีสามารถนําไปเผยแพรไดอยางมีประสิทธิผล

ข) การประเมินขอมูลขาวสารเบื้องตน
(การจัดอันดับความถูกตองและความเชือ่ถอืได
ของแหลงขอมูลขาวสาร) ดังตัวอยางไดใหไวใน
ตารางท่ี ก.3

ค) การกาํจดัขอมูลขาวสารท่ีไมมีประโยชน
ไมเกี่ยวของ หรือไมถูกตอง

ง) การบงชี้ถึงระดับชั้นของการเผยแพร
(รวมท้ังการจัดระดับชัน้)

จ) การประเมินความนาเชือ่ถอืของขอมูล
ขาวสาร ตัวอยางไดใหไวในตารางท่ี ก.4

5.2.5 การวิเคราะหและการประมวลผล
ในระหวางการวิเคราะหและการประเมินผล

ขอมูลท่ีมีอยูซึง่ไดมีการดําเนนิการแลวท้ังหมดจะ
ไดรับการบรูณาการ การประเมิน การวิเคราะห
และการแปลผล เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร
ดานการปฏิบติัการ ผลลัพธท่ีไดตองตอบสนอง
ตอความตองการของผูบญัชาการเหตุการณเปน
อันดับแรก หรือตามท่ีไดรองขอขอมูลขาวสาร
โดยตองรวมถงึกจิกรรมตางๆ ดังนี้

ก) การทบทวนขอมูลขาวสาร
ข) การจัดลําดับความสําคัญและการจัด

หมวดหมูขอมูลขาวสาร
ค) การเปรียบเทียบ การประกอบ และ

การเรียบเรียงขอมูลขาวสาร
ง) การชี้บงความเสี่ยงและการวิเคราะห

ความเสี่ยง
จ) การลงความเห็นเกีย่วกบัผลลัพธท่ีจะ

ไดรับและการพิจารณาถึงแนวโนม
ฉ) การจัดทําหัวขอ ขอเสนอแนะ และ

ผลลพัธของการดาํเนนิการเกีย่วกบัขอมูลขาวสารอืน่ๆ
5.2.6 การเผยแพรและการบูรณาการ
ในระหวางการเผยแพรและการบรูณาการ

ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการตองถกูสงมอบ
ตามหมวดหมูของขอมูลขาวสาร และถูกนําไป
ใชโดยผูมีอํานาจในการตัดสนิใจและผูใชงานอ่ืนๆ
การเผยแพรโดยการใชวิธีการตางๆ ซึ่งวิธีการ
เหลานีถ้กูกาํหนดข้ึนจากความตองการของผูใช

จ) การชี้บงขอมูลขาวสารท่ีตองการของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ฉ) การชี้บงขอจํากัดของเวลาสําหรับ
ขอมูลขาวสารท่ีตองการ

ช) การพจิารณาขอกาํหนดของการเผยแพร
และบันทึกขอตกลง (ท้ังท่ีเปนและไมเปนทาง
ดานเทคนคิ)

ซ) การวางแผนดานทรัพยากรบุคคล
สาํหรับกระบวนการในการจดัเตรียมขอมูลขาวสาร
ดานการปฏิบติัการ

ฌ) การวางแผนและการจดัการเพื่อการ
ดําเนนิการกบัอุปกรณท่ีใชในกระบวนการในการ
จัดเตรียมขอมูลขาวสาร

5.2.3 การรวบรวม
การรวบรวม รวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ

กบัการไดมาซึง่ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการ
เชน การกาํหนดทิศทาง การจดัลําดับการทํางาน
และการควบคุมแหลงขอมูลขาวสารเฉพาะ โดย
ตองรวมถึงกิจกรรมตางๆ ดังนี้
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ความหมายและความวิกฤตของขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบัติการ รวมท้ังวิธีการท่ีใช
ในการถายทอดท่ีมีอย ู โดยจะตองรวมถงึกจิกรรม
ตางๆ ดังนี้

 การเผยแพรท่ีเปนไปตามขอกําหนด
ในการเผยแพรท่ีไดระบุไว (ท้ังท่ีเปนและ/หรือ
ท่ีไมเปนทางดานเทคนคิ) ซึง่ระเบยีบปฏิบติัควร
มีการจดัทําเปนลายลักษณอักษร และผูใชขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบติัการท้ังหมดตองสามารถ
เขาถงึได

 การบูรณาการขอมูลขาวสารดานการ
ปฏิบั ติการใหเขาไปอยู ในภาพรวมของการ
ดําเนินการของผูใช

5.2.7 การประเมินผลและขอมูลยอนกลับ
ระหวางการประเมินผลและขอมูลยอนกลับ

องคกรตองประเมินสถานการณในทุกๆ ระดับ
สาํหรับกจิกรรมตางๆ ท่ีเกีย่วของกบัการจดัเตรียม
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการวาทําไดดีเพยีงใด
ซึง่ข้ึนอยูกบัการประเมินผลเหลานี ้รวมท้ังผลจาก
ขอมูลยอนกลับตางๆ ดังนัน้ องคกรควรปฏิบติัการ
แกไข (corrective action) ตามความจาํเปนเพือ่
การปรับปรุงกระบวนการ

5.3 เกณฑสาํหรบักระบวนการในการ
จัดเตรยีมขอมลูขาวสารดานการปฏบัิตกิาร

องคกรตองม่ันใจวาในกระบวนการจัด
เตรียมขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการไดมีการ
พิจารณาถงึเกณฑตอไปนี้

 คุณภาพ (quality)
 มุมมอง (perspective)
 ความพรอมเพรียงกนั (synchronization)
 ความซื่อสัตย (integrity)
 การประสานงานและความรวมมือ

(coordination and cooperation)

 การจดัลาํดับความสาํคญั (prioritization)
 การพยากรณ (prediction)
 ความรวดเร็ว (agility)
 ความรวมมือ (collaboration)
 การหลอหลอม (fusion)
หมายเหตุ ดูคําอธิบายขอกําหนดนี้ดัง

ภาคผนวก ข
6. ขอกําหนดสาํหรบัความรวมมอืและ

การประสานงาน
6.1 ทัว่ไป
เพือ่ใหการตอบสนองตออุบติัการณบรรลุ

ตามวัตถปุระสงคอยางมีประสทิธผิลบนพืน้ฐาน
ของผลประโยชนและการสรางคุณคารวมกนั จงึ
มีความตองการใหตองจดัทําขอตกลงวาดวยความ
รวมมือข้ึนเพือ่เปนสวนหนึง่ของการเตรียมความ
พรอมตออุบติัการณตามความเหมาะสม ความ
รวมมือนี้ควรอยูบนพื้นฐานจากการชี้บงความ
เสี่ยงและผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการจําลอง

สถานการณของอุบัติการณทีอ่าจจะเกิดข้ึนกับองคกร
ตัวอยางความรวมมือท่ีจําเปนระหวาง
 รัฐ สหพันธรัฐ หรือหนวยงานภาครัฐ

ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะ มี
ความรวมมือกนัในการหึความชวยเหลือเม่ือเกดิ
ภัยพิบติัขนาดใหญ

 รัฐบาลในระดับตางๆ กับหนวยงานท่ี
ไมใชหนวยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวของกับการจดัเตรยีม
ท รัพยากรในการตอบสนองตออุบติัการณ (เชน
ขอตกลงกบัสถานวิีทยใุนการออกอากาศเพือ่การ
เตือนภัยและการแจงขอมูลขาวสาร ขอตกลง
ท่ัวไปกับหนวยงานท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ)

 รัฐบาลกับภาคอุตสาหกรรมเอกชน
สาํหรบักิจกรรมสนับสนุนการตอบสนองตออุบัติการณ
(เชน อาหาร ท่ีหลบภัย การบริการดานสขุภาพ
การขนสง การสื่อสาร)

 รัฐบาลกับภาคอุตสาหกรรมเอกชน
ในการจัดเตรียมเพือ่การฟนคืนสูภาพปกติจาก
ภัยพิบัติในระดับตองการ ซึ่งไมไดกําหนดใน

กฎหมาย (เชน การสงมอบเวชภัณฑ วัคซีน
เคร่ืองกาํเนิดไฟฟาฉุกเฉิน การแจกจายน้าํด่ืม)

 ภายในภาคอุตสาหกรรมเอกชนในการ
จดัเตรียมความชวยเหลือกนัและกนัเพือ่ใหม่ันใจ
วามีการผลิตและการสงมอบผลิตภัณฑท่ีเกีย่วของ
กบัการตอบสนองตออุบติัการณไดอยางตอเนือ่ง

6.2 ความรวมมอื
องคกรตอง
 ประเมินความจําเปนสําหรับความ

รวมมือกับองคกร ผู ท่ี มีบทบาทหนาท่ี และ
หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ เพื่อเตรียมการใน
การตอบสนองตออุบติัการณอยางมีประสทิธผิล

 จัดทําขอตกลงวาดวยความรมมือบน
พื้นฐานของการตรวจประเมิน (assessment)

 ทําใหเกดิการบรูณาการกบัหนวยงาน
ท่ีใหความรวมมือ (cooperation partners) เขาไป
อยูในกระบวนการสั่งการและการควบคุม โดย
มีการแลกเปล่ียนผูเชีย่วชาญตามความเหมาะสม
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 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแกไข
ขอตกลงวาดวยความรวมมือตามชวงระยะเวลาท่ี
กาํหนดไวโดยองคกร

6.3 การประสานงาน
6.3.1 ท่ัวไป
องคกรตองประเมินความจําเปนในการ

ประสานงานกบัผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีและหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และกําหนดการประสานท่ี
สาํคัญและท่ีจาํเปนใหเปนสวนหนึง่ของการเตรียม
ความพรอมตออุบัติการณ การประสานงานนี้
ควรอยูบนพืน้ฐานของความเสีย่งท่ีไดชีบ้งไวและ
ผลท่ีจะเกดิข้ึนตามมาเม่ือมีการจาํลองสถานการณ
ของอุบัติการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับองคกร การ
ประสานงานควรสงผลใหการชวยเหลือเม่ือเกดิ
อุบติัการณเปนไปอยางมีมนษุยธรรม เปนกลางและ
อยางเทาเทียมกนั องคกรตองมีการดําเนนิการ
อยางจริงจังในการสรางความสัมพันธกับผูท่ีมี

บทบาทหนาท่ีและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของเพือ่
 แบงปนขอมูลขาวสาร
 สงเสริมกระบวนการในการวางแผน

และการตัดสนิใจ
 ดําเนนิการตดสนิใจเกีย่วกบัการจดัการ

ภาวะฉุกเฉิน
 กระทํากระบวนการนัน้ซ้าํเทาท่ีจาํเปน
องคกรตองแลกเปล่ียนผูเชี่ยวชาญตาม

ความเหมะสม

รูปท่ี 3 แสดงถึงกระบวนการการสั่งการ
และการควบคุมท่ีมีระดับการสัง่การหลายระดับ
เพื่อเพิ่มความสัมพันธของการประสานงาน

6.3.2 กระบวนการประสานงาน
องคกรตองจดัทํากระบวนการการสัง่การ

และการควบคุมในกรณท่ีีมีการระดับการสัง่การ
หลายระดับเพือ่ใหบรรลุผลของการประสานงาน
ทีดี่ทีส่ดุเทาทีเ่ปนไปไดกับองคกรตางๆ ทีเ่ก่ียวของ
กระบวนการนี้ตองใหความเคารพตอขอตกลง
ดานความรวมมือท่ีมีอยู

องคกรตางๆ ท่ีเกีย่วของตองประเมินและ
มีการพจิารณาถงึความเหมาะสมและความเปน
ไปได เพือ่ชวยใหองคกรอ่ืนๆ เขามามีสวนรวมใน
การดําเนนิการตัดสนิใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบั
องคกรเหลานัน้ ทุกองคกรตองแจงใหองคกรอ่ืนๆ
ทราบถงึการตัดสนิใจท่ีสามารถสงผลกระทบตอ
องคกรเหลานัน้

กระบวนการสั่งการและการควบคุมท่ีมี
ระดับการสั่งการหลายระดับ ตองรวมถึง

ก) การประสานงานไปยังพื้นท่ีเบื้องตน
ชุดปฏิบัติการตอบโตชุดแรกท่ีเขาไปใน

พืน้ท่ีตองดําเนนิการประสานในพืน้ท่ีเบือ้งตนกอน
บนพืน้ฐานของความสามารถและประสบการณ
ของบคุลากรท่ีมีอยู การตอบสนองอุบติัการณใน
ชวงแรก มีความสาํคัญเพือ่การชวยชวิีต ปกปอง
โครงสรางพืน้ฐาน และปองกนัประชาชนจากการ
เผชญิหนากบัอันตรายอ่ืนเพิม่เติม หลังจากนั้น
การประสานงานในพืน้ท่ีเบือ้งตนนีต้องถกูแทนท่ี
โดยการประสานงานท่ีไดรับการวางแผนและมี
ความยัง่ยนืซึง่ถกูกาํหนดข้ึนจากการสัง่การและ
การควบคุม

ข) การมีสวนรวม
ทุกองคกรท่ีเกีย่วของในการประสานงาน

ตองมีสวนรวมในการตัดสนิใจเกีย่วกบันโยบาย
ข้ันตอนการดําเนนิการ กลยทุธ และผลงานซึง่จะ
มีผลกระทบตอองคกรเหลานั้น ผูประสานงาน
ตองแสดงออกถึงการรักษาความเชื่อม่ันท่ีมีตอ
ผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีอ่ืนๆรูปท่ี 3 แผนผังแสดงวงจรของกระบวนการการสั่งการและการควบคุมท่ีมีระดับการสั่งการหลายระดับเพ่ือเพ่ิมความสัมพันธของการประสานงาน

อุบัตกิารณ

การดําเนินการตาม
ท่ีไดตดัสนิใจ

ขอมูลปอนกลบั
และการควบคุม

การรวบรวมและการแบงปน
ขอมูลขาวสารท่ีมีการประสานงาน

การตดัสนิใจและการแบงปน
ท่ีมีการประสานงาน

การประเมินสถานการณ
และการคาดการณท่ีมี

การประสานงาน

การวางแผนท่ีมีการประสานงาน

พืน้ท่ีการประสานงานและ
การแบงปนขอมูลขาวสาร

องคกร ก องคกร ข

องคกร ค องคกร ง
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ค) ความเสมอภาค
การประสานงานตองม่ันใจวามีความ

เสมอภาคในการปฏิบัติการ และตองใหความ
เคารพตอความสามารถและความเทาเทียมกนัของ
โอกาสของผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีท่ีเกีย่วของท้ังหมด

6.3.3 วัตถปุระสงคของการประสานงาน
องคกรตองม่ันใจและจดัลําดับความสาํคัญ

ของวัตถปุระสงคเพือ่ใหบรรลุตอการประสานงาน
ในทุกระดับของการปฏิบัติการเกิดประสิทธิผล
อยางยั่งยืน

ก) การจัดโครงสรางการสัง่การและการ
ควบคุม

ข) การชี้บงข้ันตอนการดําเนินงานใน
การตัดสินใจท่ีใชรวมกันและมีความโปรงใส

ค) การดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายการ
แบงปนขอมูลขาวสารและความตระหนักตอ
สถานการณ

ง) การดําเนินการเกี่ยวกับแผนการไหล
ของการสื่อสาร และแนวทางของการสื่อสาร

จ) การแบงหนาท่ีการปฏิบัติการ
ฉ) การเตรียมการและการดําเนินการ

สาํคัญสาํหรับความรวมมือและการประสานงาน
และเปนสิง่จาํเปนตอความไววางใจระหวางองคกร
ท่ีเกี่ยวของ ความสําเร็จในการตอบสนองตอ
อุบติัการณจากความรวมมือระหวางหลายองคกร
หรือระหวางประเทศยอมข้ึนอยูกบัขอมูลขาวสาร
ท่ีทันตอเวลาและมีความถูกตอง รวมท้ังการ
แบงปนขอมูลขาวสารดานการปฏิบัติการท่ีมี
ประสิทธิผล

ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการท่ีทันตอ
เวลาและมีความถกูตองมากท่ีสดุยอมเปนผลมา
จากการบรูณาการขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการ
ใหเปนหนึ่งเดียวระหวางหนวยงานตางๆ และ
หนวยงานระหวางประเทศซึง่การบรูณาการนีจ้ะ
ใหผลท่ีดีกวาความพยายามของเพยีงองคกรใด
องคกรหนึง่

สาํหรับขอมูลขาวสารท้ังหมดท่ีจาํเปนตอง
แบงปน องคกรตองจดัทําวิธกีารท่ีจะชวยใหการ
แบงปนขอมลูขาวสารมคีวามเหมาะสมกับอุบัติการณ
ท่ีเกิดข้ึนจริงและกับองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

องคกรตองประเมินความจําเปนในการ
แบงปนขอมูลขาวสาร ดังตอไปนี้

ก) สภาพแวดลอมในการแบงปนขอมูล
ขาวสาร

การสรางสภาพแวดลอมในการแบงปน
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการ (การกาํหนด
ภาพรวมของการปฏิบัติงานท่ัวไป การยกระดับ
ความตระหนักตอสถานการณ)

ข) การเปนหนึ่งของความพยายาม
บคุลากรของแตละองคกรจาํเปนตองมอง

สถานการณจากมุมมองของหนวยงานตางๆ และ
หนวยงานระหวางประเทศ รวมท้ังมุมมองของ
องคกรเอง

ค) การปรับแตงเพื่ อแกปญหาความ
แตกตางท่ีมีนยัสําคัญ

ความแตกตางในหลักการและข้ันตอนการ
ดําเนนิงานระหวางองคกรตางๆ ท่ีมีสวนในการ
ตอบสนองตออุบัติการณอาจจะเกิดข้ึนได ซึ่ง
วิธกีารการสาํคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติการดาน
ขอมูลขาวสารของหนวยงานตางๆ และหนวยงาน
ระหวางประเทศเกิดประสิทธิผลคือ การตรียม
ความพรอมโดยเร่ิมตนจากการสัง่การสงูสดุเพือ่
การปรบัแตงตามความจาํเปนสาํหรบัการแกปญหา
ความแตกตางท่ีมีนยัสาํคัญ

ง) กระบวนการในการจัดเตรียมขอมูล
ขาวสาร

ความจาํเปนในการพิจารณาถงึขอมลูขาวสาร

เกีย่วกบัเครือขายสนับสนุนดานโลจิสติกส
ช) การกาํหนดขอบเขตระหวางองคกรท่ี

แตกตางกนั (ดานภูมิศาสตรและพืน้ท่ีของความ
รับผิดชอบ)

ซ) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีความสาํคัญ (special resources)

ฌ) การทํางานรวมกนัในเร่ืองการสือ่สาร
ภูมิศาสตรและเครือขายการจดัการขอมูลขาวสาร

ญ) การชี้บงความจาํเปนท่ีสาํคัญ (critical
needs)

ฎ) ความตอเนือ่งของกระบวนการประสาน
งานโดยคํานึงถึงการหมุนเวียนผูรับผดิชอบ

6.4 การบังปนขอมูลขาวสาร
การแบงปนขอมูลขาวสารเปนพื้นฐาน
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ดานการปฏิบติัการท่ีอาจแบงปนกบัองคกรอ่ืนๆ
ในระยะแรกๆ ของกระบวนการในการจดัเตรียม
รวมท้ังขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการ ควรมีการ
แบงปนกันอยางไร

จ) การดําเนนิการตอบสนองตออุบติัการณ
อยางครบถวนสมบูรณ

ความจาํเปนในการแบงปนขอมูลขาวสาร
ดานการปฏบัิติการเก่ียวกับกิจกรรมในการปฏบัิติการ
อยางครบถวนสมบูรณขององคกรทีใ่หความรวมมอื

ฉ) ภาษาหรือสัญลักษณ
ความจําเปนในการกําหนดภาษาหรือ

สัญลักษณท่ีใชรวมกัน
6.5 ปจจัยดานบุคลากร
ในการกาํหนดและการออกแบบโครงสราง

ระบบและอุปกรณตางๆ ขององคกร (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับการใชในหนวยงานตางๆ และ
หนวยงานระหวางประเทศ) องคกรตองพจิารณา
ถงึความแตกตาง เชน ระดับความสามารถ ภูมิหลัง
ดานวัฒนธรรม ระเบียบวิธีปฏิบัติ และภาษา

หมายเหตุ โดยท่ัวไปในสถานการณเหลานี้
จะใชเปนระดับของการฝกอบรมข้ันตํ่า

ภาคผนวก ก
(เพือ่เปนขอมูล)
ตัวอยาง
ก.1 โครงสรางการจัดการและการ

ควบคมุ
ขอกําหนดสําหรับโครงสรางการสั่งการ

และการควบคุมไดระบุไวในขอ 4.2.3
ก.2 ระดับของการตอบสนองต อ

อบัุตกิารณ
ขอกาํหนดสาํหรับระดับการตอบสนองตอ

อุบัติการณไดระบุไวในจอ 4.2.4
ก.3 การดําเนนิการและการประชาสัมพนัธ 
ขอกาํหนดสาํหรับการดําเนนิการและการ

ประชาสัมพันธไดระบุไวในขอ 5.2.4

อันดับตางๆ ท่ีแสดงเปนตัวอยางใน
ตารางท่ี ก.3 และตารางท่ี ก.4 ไมไดแสดงถึง
ระดับความกาวหนา (progressive degrees)
ของความถูกตอง แตกําหนดข้ึนเพือ่ชวยในการ
จัดระเบียบเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของขอมูล

ขาวสารท่ีไดรับ ซึ่งตัวอักษรและตัวเลขตางเปน
อิสระตอกันและกัน และใหผลการประเมินโดย
รวมของขอมูลขาวสาร ตัวอยางเชน แหลงขอมูล
ขาวสาร ซึง่เปนท่ีรูกนัวาไมนาเชือ่ถอื (จ) อาจให
ขอมูลขาวสารท่ีถูกตองซึง่ไดรับการยืนยนัโดย

ตารางท่ี ก.1 ตัวอยางวิธีการแบงโครงสรางการสั่งการและการควบคุมไปยังระดับตางๆ

ตารางท่ี ก.2 ตัวอยางวิธีจัดหมวดหมูระดับ อุบัติการณตามการใชทรัพยากร

การสั่งการ ระดับการส่ังการ คําอธิบาย การสนับสนุน 

กลยุทธ การตัดสินใจ ระดับรัฐ และระดับรัฐบาลชองประเทศ/สหพันธรัฐ ซ่ึง

ดําเนินการใหเหมาะสมตออุบัติการณ เก่ียวกับการเฝา

ติดตาม การสนับสนุน หรือการเขาปฏิบัติการแทน 

การจัดการท่ีเกี่ยวของ (เชน 

การขนสง การจัดการ 

ของเสีย หนวยงานดาน

การศึกษา การบริการทาง

สังคม การบริการสนับสนุน

ดานการเงิน) 

การสั่งการตามกลยุทธของ 

การปฏิบัติการ นโยบาย 

และวัตถุประสงค 

ผูนําสูงสุดตามของเขตอํานาจทางกฎหมาย เชน ผูบริหาร

ระดับสูง หัวหนาจากหนวยงานที่ทําหนาท่ีตอบโต ผูท่ีทํา

หนาท่ีตัดสินใจขั้นสุดทายในกาปฏิบัติการ 

ยุทธวิธี การสั่งการ การควบคุม 

การประสานงาน และ 

ความรวมมือตออุบัติการณ 

ระดับการส่ังการตออุบัติการณขององคกรแตละแหงท่ี

รวมปฏิบัติการ 

ระดับควบคุมการ

ปฏิบัติการ 

การควบคุมและการสนับสนุนการปฏิบัติการระดับ

ภาคพ้ืน (ลูกทีม สวน/ฝาย และหนวยสนับสนุนที่อยูใน

ระดับเดียวกัน 

หมายเหตุ 1 วัตถุประสงคของกลยุทธและของยุทธวิธี คือการทําใหสามารถตัดสินใจไดอยางทันทวงที มีความครอบคลุมและเกิด

ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงประเด็นตางๆ ท่ีจําเปนทั้งหมดภายใตสภาวะวิกฤตของการปฏิบัติการตออุบัติการณ ดังตัวอยางที่ใหไวในตาราง

ที่ ก.1 

หมายเหตุ 2 วัตถุประสงคของการจัดการท่ีเกี่ยวของในระดับกลยุทธ คือการนําหนวยงานและสถาบันดานการจัดการท่ีไมไดเก่ียวของกับ

กลยุทธดานการตอบสนองตออุบัติการณโดยตรงเขามา “สวนหนึ่งของโครงสรางการส่ังการและการควบคุม” เพ่ือทําใหสามารถชวย

สนับสนุนใหสามารถกลับเขาสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็วเทาท่ีจะทําได  

 

ระดับ

อุบัติการณ 

 

คําอธิบายตออุบัติการณ 
 

ระดับการส่ังการ 

ระดับท่ี 1 เหตุการณที่สามารถควบคุมไดดวยการใชทรัพยากรในการตอบโตเบื้องตนตามท่ี

ไดกําหนดไว (initial predetermined response) 

ยุทธิวิธี: ระดับควบคุมการปฏิบัติการท่ี

อาจไดรับการเฝาติดตามและไดรับการ

สนับสนุนจากยุทธิวิธีการประสานงาน 

ระดับท่ี 2 เหตุการณที่สามารถควบคุมไดโดยทรัพยากรขององคกรที่ไดรับผลกระทบ 

เทาน้ัน 
ยุทธวิธีการสั่งการและ 

การประสานงาน 

ระดับท่ี 3 เหตุการณที่สามารถควบคุมไดโดยทรัพยากรขององคกรที่ไดรับผลกระทบ 

รวมทั้งไดรับการชวยเหลือจากองคกรขางเคียงตามท่ีมีการทําขอตกลงไวรวมกัน

ภายใตการเตรียมการปกติ 

ยุทธวิธีการสั่งการและ 

การประสานงานของการปฏิบัติการ 

ภายใตขอบเขตอํานาจตามกฎหมาย 
ระดับท่ี 4 เหตุการณที่สามารถควบคุมไดโดยทรัพยากรขององคกรที่ไดรับผลกระทบ 

รวมทั้งไดรับการสนับสนุนตามขอตกลงรวมกันจากองคกรใดๆ ท่ีอยูภายใต

ขอบเขตทางภูมิศาสตรเพ่ือการตัดสินใจท่ีไดรับผลกระทบตามท่ีมีการทํา

ขอตกลงไวรวมกัน ความชวยเหลือนี้อาจไดรับผานทางศูนยประสานงานของ

หนวยงานรัฐบาลทองถิ่นก็ได 

กลยุทธการสั่งการภายใตขอบเขต 

และระหวางขอบเขตของอํานาจทาง

กฎหมาย  

ทั้งนี้อาจมีการเฝาติดตามโดย 

กลยุทธหลัก (grand strategic) 
ระดับท่ี 5 ครอบคลุมถึงการจัดการความชวยเหลือใดๆ เพ่ือชวยองคกรในการตอบสนอง

ตอเหตุการณและจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลท่ีไดรับผลกระทบ โดยการใช

ข้ันตอนการดําเนินการตามสนธิสัญญาขอตกลงทวิภาคีและองคกรระหวาง

ประเทศท่ีมีอยู 

กลยุทธการสั่งการภายใตขอบเขตและ

ระหวางขอบเขตของอํานาจทาง

กฎหมาย บางครั้งมีความตองการการ

สนับสนุนและแมกระทั่งการแทรกแซง

ตอกลยุทธหลัก 
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แหลงขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ดังนั้นจึงไดรับการจัด
อันดับเปน จ1 นอกจากนี ้รายงานท่ีถกูประเมิน
เปนอันดับ ฉ6 อาจจะมีความถูกตองท้ังหมด
และไมควรถูกปฏิเสธอยางไมมีกฎเกณฑ

ภาคผนวก ข
(เพื่อนําไปปฏิบัติ)
เกณฑสําหรับกระบวนการในการจัด

เตรยีมขอมลูขาวสารดานการปฏบัิตกิาร
ข.1 ท่ัวไป
ภาคผนวกนีใ้หคําอธบิายและขอกาํหนด

เพิ่มเติมจากท่ีระบุไวในขอท่ี 5.3
ข.2 คุณภาพ
คุณภาพของผลลัพธถือเปนสิ่งท่ีสําคัญ

สูงสุดตอผลสําเร็จในการดําเนินการตอบสนอง

และผลสําเร็จของผูบญัชาการเหตุการณในการ
ตัดสนิใจไดอยางถกูตองเพือ่ใหบรรลุตอมาตรฐาน
ของคุณภาพในระดับท่ีสูงท่ีสุด ขอมูลขาวสาร
ดานปฏิบติัการตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้

ก) การคาดการณ (anticipatory)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบัติการชวย

คาดการณถึงสิ่งท่ีจําเปนสําหรับผูบัญชาการ

เหตุการณ เพื่ อนํามาใชเปนพื้นฐานในการ
วางแผนดานการปฏิบัติการและการตัดสินใจ
สิง่ท่ีจาํเปนสาํหรับการคาดการณนีย้งัรวมถงึการ
ตองการเจาหนาท่ี (staff) เพื่อการชี้บงและมี
ความเขาใจอยางเต็มทีถ่งึวตัถปุระสงคดานพันธกิจ
ของการสัง่การท้ังในขณะนัน้และท่ีจะมีแนวโนม
ตอไป รวมท้ังประเด็นตางๆ ท่ีเกีย่วของกบัสภาพ
แวดลอมของการปฏิบัติการ

ข) การทันเวลา (timely)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการมีความ

พรอมใชเม่ือผูบญัชาการเหตุการณตองการ ขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบติัการท่ีทันตอเหตุการณจะ
ชวยใหผูบญัชาการเหตุการณสามารถคาดการณ
ถงึเหตุการณตางๆ ณ พืน้ท่ีการปฏิบติัการได อัน
จะทําใหผูบญัชาการเหตุการณสามารถปฏิบติัการ
ไดทันเวลาเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดและ
หลีกเล่ียงเหตุการณท่ีไมไดคาดคิดวาจะเกิดข้ึน

ค) ความถกูตอง (accurate)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการท่ีมีความ

ถกูตองจะนาํไปสูการไดรับทราบขอเท็จจริง และ
รูถงึสถานการณท่ีเกดิข้ึนจริง รวมท้ังชวยในการ
ประเมินสถานการณโดยการวินจิฉัยอยางสมเหตุ
สมผลบนพืน้ฐานของขอมูลขาวสารท้ังหมดท่ีมีอยู
ความถกูตองในผลลัพธของขอมูลขาวสารท่ีไดรับ
รายงานจากแหลงขอมลูขาวสารทีม่คีวามนาเชือ่ถอื
ท่ีสุด แหลงขอมูลขาวสารท่ีนาเชื่อถือควรไดรับ
การประเมินโดยผานกระบวนการขอมูลปอนกลับ

ง) สามารถใชงานได (usable)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการท่ีไดรับ

การปรบัแตงใหเหมาะสมกับความตองการทีเ่ฉพาะ
เจาะจงของผูบญัชาการเหตุการณ และไดรับการ
จัดเตรียมไวในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อใหเกิด
ความเขาใจไดทันที ผูบญัชาการเหตุการณตอง
สามารถประยกุตใชขอมลูขาวสารดานการปฏบัิติการ
ไดอยางรวดเร็วตอเหตุการณท่ีรับผดิชอบอยู ใน
การจดัเตรียมขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการท่ี
เปนประโยชน จงึตองการผูจดัทํา (producer) ท่ีมี
ความเขาใจในสถานการณตางๆ ภายใตผลลัพธ
ท่ีเกดิข้ึนจากการนาํขอมูลขาวสารเหลานัน้ไปใช

ตารางท่ี ก.3 ตัวอยางวิธีการจัดอันดับความเชื่อถือไดของแหลงขอมูลขาวสาร

ตารางท่ี ก.4 ตัวอยางวิธีการจัดอันดับความเชื่อถือไดของแหลงขอมูลขาวสาร

 

อันดับ 
 

คําอธิบาย 

ก เชื่อถือไดอยางแนนอน (completely reliable) – เปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับการทดลองและทดสอบแลว ซ่ึงสามารถม่ันใจได

ถึงความนาเชื่อถือ ซ่ึงอันดับน้ีพบยากมาก 

ข เชื่อถือได (usually reliable) – เปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับผลสําเร็จในอดีตที่ผานมา แตยังคงมีประเด็นขอสงสัยบางประการ

เฉพาะกรณี ซ่ึงถูกใชโดยหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับวามีความนาเชื่อถือ เชน หนวยงานสหประชาชาติ หนวยงานภาพถายทางทหาร 

(military imagery) หนวยงานท่ีไมใชหนวยงานภาครัฐชั้นนําบางแหง 

ค คอนขางนาเชื่อถือ (fairly reliable) – เปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีถูกนํามาใชเปนบางครั้งในอดีตท่ีผานมาและมีระดับของความ

เชื่อม่ันอยูบาง สามารถนําไปประยุกตใชกับแหลงขาวบางแหงและหนวยงานท่ีไมใชหนวยงานภาครัฐ  

ง ไมคอยนาเชื่อถือ (not usually reliable) – เปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีถูกนํามาใชเปนบางครั้งในอดีตท่ีผานมาแตไดรับการพิสูจนวา

ไมนาเชื่อถือบอยคร้ัง สามารถนําไปประยุกตใชกับแหลงขาวบางแหงและหนวยงานท่ีไมใชหนวยงานภาครัฐ  

จ ไมนาเชื่อถือ (unreliable) – เปนแหลงขอมูลขาวสารที่ถูกนํามาใชเปนบางครั้งในอดีตท่ีผานมาแตไดรับการพิสูจนแลววาไมมีคาของ

ความนาเชื่อถือแตอยางใด 

ฉ ไมสามารถจัดอันดับความนาเชื่อถือได (reliable cannot be judged) – เปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีไมเคยถูกนํามาใชเลยในอดีต  

ที่ผานมา 

 

 

อันดับ 
 

คําอธิบาย 

1 ไดรับการยินยันจากแหลงขอมูลขาวสารอ่ืนๆ (confirmed by other sources) – สามารถประยุกตใชไดเม่ือมีแหลงขอมูลขาวสาร

ที่แตกตางจากแหลงขอมูลขาวสารที่เสนอรายละเอียดของขอมูลขาวสารนั้น ไดทําการยืนยันขอมูลขาวสารดังกลาว  

2 นาจะเปนจริง (probably true)  – แสดงการยืนยันถึงสวนที่สําคัญของขอมูลขาวสารซ่ึงรายงานโดยแหลงขอมูลขาวสารอื่น ซ่ึง

ภาพถายทางอากาศ (aerial imagery) จะถูกรวมไวในอันดับน้ี 

3 อาจจะเปนจริง (possibly true) การตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีไดรายงานหรือการดําเนินการท่ีเปดเผยใหเห็นวาไมมีขอมูลขาวสารอื่น

เพิ่มเติมอีก อยางไรก็ตามยังคงมีอยูซ่ึงขอมูลขาวสารท่ีสอดรับกับการดําเนินการกอนหนาน้ันหรือที่มาของขอมูลขาวสาร  

4 มีขอสงสัย (doubtful) – มีหนึ่งรายการของขอมูลขาวสารที่มีแนวโนมวาจะขัดแยงกับขอมูลขาวสารท่ีไดรับรายงานกอนหนานั้นและ

ไดทวนสอบความถูกตองของขอมูลขาวสารดังกลาวแลว 

5 ไมนาจะเปนจริง (improbable) – มีหน่ึงรายการของขอมูลขาวสารท่ีไดยืนยันแลววามีความขัดแยงกับขอมูลขาวสารท่ีไดรับรายงาน

กอนหนาน้ันและไดทวนสอบความถูกตองของขอมูลขาวสารดังกลาวแลว 

6 ความจริงท่ีไมสามารถตัดสินใจได (truth cannot be judged) – รายการของขอมูลขาวสารใดๆ ท่ีจัดทําใหมซ่ึงไมสามารถนําไป

เปรียบเทียบกับแหลงขอมูลขาวสารอื่นๆ ได อันดับน้ีจะถูกนํามาใชเม่ือไมสามารถประยุกตใชอันดับ 1 ถึง 5 ได จึงอยากใหใชอันดับ 6 

มากกวาอันดับ 1 ถึง 5 ท่ีไมมีความถูกตอง 

 



จ) ความครบถวนสมบูรณ (complete)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการสามารถ

ตอบคําถามของผูบัญชาการเหตุการณไดอยาง
เต็มท่ีเทาท่ีเปนไปได และยังบอกผูบัญชาการ
เหตุการณไดอีกวายังมีขอมูลขาวสารอะไรท่ียัง
ไมทราบ

ฉ) ความสัมพันธ (relevant)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการมีความ

สมัพนัธกบัการวางแผนและการปฏิบติัการท่ีได
ดําเนนิการอยู ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการ
ชวยใหผูบญัชาการเหตุการณบรรลุผลสาํเร็จตาม
วัตถปุระสงคดานพนัธกจิ ขอมูลขาวสารดานการ
ปฏิบติัการนีย้งัชวยใหผูบญัชาการสถานการณเกดิ
ความเขาใจตอสถานการณนั้นๆ โดยไมกอให
เกิดภาระแกผูบัญชาการสถานการณตอขอมูล
ขาวสารดานปฏิบัติการ อันมาจากรายละเอียด
ปลกียอยหรอืไมมคีวามสาํคญัตอพันธกิจในขณะน้ัน

ข) ความเปนธรรม (objective)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการไมมีความ

โอนเอียง (unbiased) ไมบดิเบอืน (undistorted)
และสรางความอิสระตอการตัดสิน

ซ) พรอมใชงาน (available)
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบัติการท่ี มี

ความพรอมใชงานเพือ่ใหผูบญัชาการเหตุการณ
สามารถเขาถงึได ความพรอมใชงานเปนกจิกรรม
หนึง่ท่ีไมเพียงแตการทันตอเวลาและการนาํมา
ใชงาน ไดเทานัน้ แตยงัรวมถงึความเหมาะสมใน
การจดัแบงระดับของความปลอดภัย การนาํมา
ใชปฏิบัติงานรวมกัน และการเชื่อมตอระหวาง

กันอีกดวย
หมายเหต  ุขอมูลขาวสารดานการปฏิบตักิาร

ไดรับการจดัเกบ็ไวในระดับท่ีตํ่าท่ีสดุของการจดั
แบงประเภท โดยท่ีมีขอจํากัดเกี่ยวกับการออก
คําเตือนไวนอยท่ีสดุ ในขณะท่ีสามารถเขาถงึได
มากท่ีสุด

ข.3 มุมมอง
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการตองทําให

เกดิความเขาใจในสถานการณท่ีเผชญิอยู ขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบติัการมีความสาํคัญตอการ
รับรูถงึความทาทายในการกาํหนดวัตถปุระสงค
และกลยทุธท่ีมีความเกีย่วของและสามารถบรรลุ
ไดอยางชัดเจน การพจิารณา การวางแผน และ
การดําเนินการเพ่ือชวยใหการดําเนินการตอบสนอง
ตออุบัติการณประสบผลสําเร็จ

ข.4 ความพรอมเพรียงกัน
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการตองทําให

มีความพรอมเพรียงกนักบักจิกรรมและแผนงาน
ตางๆ ของการตอบสนองเพื่อเตรียมคําตอบตอ

ขอกาํหนดไดอยางทันทวงทีท่ีมีผลตอการตดสนิใจ
ท่ีตองไดรับการสนบัสนนุ การวางแผน และการ
กาํหนดทิศทางดานการปฏิบติัการ การรวบรวม
การดําเนินการและการประชาสัมพันธ การ
วิเคราะหและการประมวลผล รวมท้ังการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตองใหแลวเสร็จและยงัมีเวลาเพยีงพอ
ท่ีจะนาํไปสูการบรูณาการกบัผลการดําเนนิการ
ตัดสินใจและการดําเนินการ

การหลีกเล่ียง “ความลาชา” ของขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบติัการอันเปนขอผดิพลาดท่ี
พบบอยๆ จากความพยายามทําใหขอมูลขาวสาร
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ดานการปฏิบติัการเกดิความพรอมเพรียงกนักบั
การปฏิบติัการ และแผนงานตางๆ ดังนัน้ จงึควร
ใหมีระยะเวลาลวงหนา (lead time) ท่ีเพียงพอ
สําหรับการประเมินผลขอมูลขาวสารดานการ
ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจ

ข.5 ความซื่อสัตย
ความซือ่สัตยตองการความยึดม่ันตอขอ

เท็จจริงและความเปนจริงในแนวทางท่ีขอเท็จจริง
ตางๆ เหลานั้นไดถูกนําไปสื่อความหมายและ
นาํเสนอ ซึง่วิธีการประมวลผลและการใชขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบัติการตองไมนําไปใชใน
ลักษณะท่ีเปนการบงัคับควบคุมหรือการจดัการ
เพือ่ใหเปนไปตามผลลัพธท่ีตองการ สถานภาพ
ของหนวยงาน ความคิดอคติตอสถานการณ
หรือวัตถุประสงค การปฏิบัติการ หรือวิธีการ
ดําเนินการท่ีไดกําหนดไวลวงหนาแลว

ข.6 การประสานงานและความรวมมือ
การประสานงานและความรวมมือนาํไปสู

ผลประโยชนรวมกันเพ่ือการบรรลตุามวตัถปุระสงค
ดานพนัธกจิท่ีตองการ ดังนัน้ ความเปนอกภาพ

ของความพยายาม (unity of effort) จึงเปนสิ่ง
จาํเปนสาํหรับการประมวลผลขอมูลขาวสารดาน
การปฏิบติัการท่ีมีประสทิธผิล การลดการทําซ้าํ
ท่ีไมจําเปนและลดความซ้ําซอนในการรวบรวม
และการประมวลผลขอมลูขาวสารดานการปฏบัิติการ

ข.7 การจดัลําดับความสําคัญ
การจดัลําดับความสาํคัญของความพยายาม

ในการรวบรวมและการวิเคราะหเปนประเด็นสาํคัญ
ตอการวางแผน ซึง่การจัดลําดับความสาํคัญจะ
ใหกลไกสาํหรับการระบถุงึขอกาํหนดตางๆ และ
การบริหารความเสี่ยงไดอยางเกิดประสิทธิผล
โดยการระบุงาน (task) ท่ีสําคัญท่ีสุด และการ
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูตองานตางๆ เหลานั้น

ผู ใชขอมูลขาวสารดานการปฏิบัติการ
(เชน ผูบัญชาการเหตุการณหรือผูตัดสินใจ)
ควรใชความพยายามในการผลักดันการจดัลําดับ
ความสําคัญโดยการระบุถึงขอมูลขาวสารดาน
การปฏิบัติการท่ีตองการ และความสําคัญของ
ความตองการเหลานั้นท่ีมีความเกี่ยวของกัน

ข.8 การพยากรณ
ขอมูลขาวสารดานการปฏิบติัการยงัชวย

ในการพยากรณถึงวิวัฒนาการท่ีอาจเปนไปได
หากองคประกอบของขอมูลขาวสารท่ีใชเปน
พื้นฐานในการพยากรณมีไมเพียงพอ หรือไม
แนนอน เจาหนาท่ีปฏิบติัการขอมูลขาวสารดาน
การปฏิบติัการตองม่ันใจวาผูบญัชาการเหตุการณ
ไดตระหนักถึงจุดออนนี้

ข.9 ความรวดเร็ว
โครงสราง วิธีการ ฐานขอมูล ผลิตภัณฑ

และบุคลากรตางๆ สําหรับขอมูลขาวสารดาน
การปฏิบัติการตองมีความรวดเร็วและมีความ
ยดืหยุนอยางเพยีงพอ เพือ่ใหทันตอสถานการณ
ความตองการ การจัดลําดับความสําคัญ และ
โอกาสตางๆ ท่ีมีความเปล่ียนแปลง

สิ่งสําคัญเพื่อใหบรรลุตอความรวดเร็ว
คือ การเตรียมความพรอมและการจดัองคกรไว
ลวงหนาสาํหรับเหตุการณท่ีอาจจะเกดิข้ึนท้ังหมด
การคงไวซึง่ความสามารถในการตอบสนองภายใต
สถานการณเหลานัน้ยอมตองการความตระหนกั
และการมองการณไกลเปนอยางมาก

ข.10 การรวมมือ
โดยธรรมชาติ ขอมูลขาวสารดานการ

ปฏิบัติการยอมไมสมบูรณ (เชน ไมสามารถรู
ไดในทุกๆ เร่ือง ผลการวิเคราะหอาจจะมีขอมูล
ขาวสารท่ีไมถกูตองปะปนอยู และขอมูลขาวสาร
ท่ีมีการเปดทางเลือกในการตีความหมาย) วิธท่ีี
ดีท่ีสดุเพือ่หลีกเล่ียงอุปสรรคเหลานีแ้ละใหไดผล
ท่ีตรงกับความเปนจริง (fidelity) ในระดับท่ีสูง
ข้ึนคือ โดยการปรึกษาหารือและการแลกเปล่ียน
ขอคิดเห็นกับนักวิเคราะหและผูเชี่ยวชาญอ่ืนๆ
โดยเฉพาะอยางยิง่กบัหนวยงานตางๆ ภายนอก

ข.11 การหลอหลอม
การหลอหลอมเปนกระบวนการของการ

รวบรวมและตรวจสอบขอมูลขาวสารท่ีมีอยูใน
แหลงตางๆ ท้ังหมด และวิธกีารท่ีเกีย่วกบัขอมูล
ขาวสารดานการปฏิบัติการ เพือ่ใหไดมาซึง่การ
ประเมินสถานการณท่ีครบถวนสมบูรณท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได
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