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บทคัดยอ 

ในชวงที่ผานมานี้ไดเกิดเหตุการณภัยพิบัติทั้งโดยธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้นเปนจํานวนมากและมี
ความรุนแรงมากขึ้น เชนเดียวกับในประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 ไดเกิดเหตุการณภัยพิบัติ
จากคลื่นยักษสึนามิที่สรางความสูญเสียใหแกประเทศไทยอยางมหาศาล ทําใหหลายฝายมุงความสนใจมาที่
การเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ มากขึ้น ทางคณะผูจัดทําจึงไดสรางแบบจําลองระบบ
การขนสงส่ิงของใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัยภายในกรอบเวลา 72 ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ
ภัยพิบัติขนาดใหญ เชน สึนามิขึ้นอีกครั้ง และจัดทําตารางแบงแยกหนาที่ขององคกรแตละองคกรเพื่อการ
ประสานงานและดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพประประสิทธิผลมากขึ้น โดยการศึกษานี้มุงเนนเฉพาะกรณีสึ
นามิในประเทศไทยเทานั้นโดยใชกรอบเวลา 72 ชั่วโมงแรกหลังเกิดเหตุเฉพาะการเคลื่อนยายสิ่งของหรือ
สินคาเทานั้นไมรวมถึงการเคลื่อนยายคนหรือผูบาดเจ็บ และใชรูปแบบการขนสง 2 ประเภท คือ ทางบกและ
ทางอากาศ โดยแบบจําลองนี้จะใชหลักการทางดานโลจิสติกส คือ Plan, Implement, Control โดยมุงเนน
เฉพาะดาน Responsiveness โดยไมคํานึงถึงตนทุนที่อาจเกิดขึ้น และไมรวมถึงปจจัยภายนอกตาง ๆ ที่อาจ
มากระทบเชน ปจจัยทางดานการเมือง โดยใชวิธีการศึกษาจาก การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางแบบจําลอง 
Relief Logistics Response Model ภายใตกรอบเวลา 72 ชั่วโมงน้ี โดยแบบจําลองนี้แบงออกเปน การ
วางแผนเตรียมพรอมโดยการประเมินสถานการณพ้ืนที่เส่ียงภัยและคาดการณส่ิงของและความชวยเหลือที่
อาจตองการ, การทําสัญญากับหนวยงานภาคเอกชนที่มีความสามารถในการตอบสนองดานส่ิงของ, 
แบบจําลองกระบวนการดําเนินงานเมื่อเกิดภัยทั้งในดาน Information flow และ Physical flow ในกรอบเวลา 
72 ชั่วโมง รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละองคกรเพ่ือลดความทับซอนในการดําเนินงานและลด
ปญหาในการสั่งการขามสายบังคับบัญชา เพ่ือการใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
 
คําสําคัญ: โลจิสติกสบรรเทาทุกข; แบบจําลองการตอบสนอง; การจัดการภัยพิบัติ; สึนามิ; ประเทศไทย 
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1. บทนํา 
เหตุการณภัยพิบัติสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 เปนเหตุการณที่ทําใหหลายหนวยงานให

ความสนใจในการเตรียมการปองกันและบรรเทาภัยสึนามิที่อาจเกิดขึ้นไดอีก ซึ่งจากรายงานการศึกษาเรื่อง
ความเสียหายและการใหความชวยเหลือผูประสบภัยคล่ืนยักษ (สึนามิ) 6 จังหวัดภาคใตฝงทะเลอันดามัน โดย
คุณธีรยุทธ จันทรดิษฐวงษ (2005) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว สํานักชวยเหลือผูประสบภัย กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กลาววาเหตุการณสึนามิในครั้งนี้ นับไดวาเปนภัยธรรมชาติครั้งรายแรงที่สุด 
เทาที่ประเทศไทยเคยประสบมา  ไดสรางความเสียหาย ถึง 6 จังหวัด ภาคใตทางชายฝงอันดามัน คือ จังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล โดยที่จังหวัดพังงาเปนจังหวัดที่ไดรับความเสียหายมากที่สุด มี
ผูเสียชีวิตจากเหตุการณนี้ทั้งหมด 5,395 คน บาดเจ็บ 8,457 คน และสูญหาย 2,995 คน มูลคาความเสียหาย
เบ้ืองตนทั้งหมดประมาณ 14,943.39 ลานบาท (ไมรวมบานและท่ีอยูอาศัย)  

ในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณสึนามิในประเทศไทยครั้งที่ผานมา มีปญหา
เกิดขึ้นมากมาย เชน ระบบส่ือสารลมในพ้ืนที่สวนใหญที่เกิดเหตุ, การขาดการวางแผนและประสานงาน
ระหวางกัน, การเตรียมความพรอมและการฝกอบรมเจาหนาที่จึงทําใหแตละหนวยงานไมทราบบทบาทหนาที่
ของตนจึงทําใหกิจกรรมที่จําเปนบางกิจกรรมถูกละเลย, การขาดแคลนอุปกรณในการรื้อถอนซากปรักหักพัง 
เพ่ือทําการเปดเสนทางและขุดคนหาผูเสียชีวิต, ส่ิงของที่จําเปนในการใหความชวยเหลือไมเพียงพอแกการ
แจกจายเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยในชวงแรกหลังเกิดเหตุแตมีมากเกินความตองการในชวงหลัง, การขาด
แคลนวัสดุกอสรางบานเรือนใหแกผูประสบภัย เปนตน1  
 ดวยปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ ทางคณะผูจัดทําจึงเกิดแรงบันดาลใจที่ตองการพัฒนาระบบ Relief 
Logistics การขนสงส่ิงของใหดีย่ิงขึ้น เนื่องจากวาในประเทศไทยนั้นยังไมมีการพัฒนาในดานนี้เทาที่ควร ทาง
คณะผูจัดทําจึงเลือกที่จะพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของกับความรูที่ไดเรียนมาคือ การขนสงสินคาหรือส่ิงของ โดย
ใชวิธี Unstructured Interviews และ Literature Review ในการเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลที่ไดมาดวยวิธี 
Primary Data Analysis และ Secondary Data Analysis และใชหลัก Systematic Modeling ในการสราง
แบบจําลองการขนสงภายใตกรอบเวลา 72 ชั่วโมง 
 
2. วรรณกรรมปริทรรศน 

จากการคนควาพบวามีผูศึกษาดานโลจิสติกสบรรเทาทุกขไวมากมาย เชน งานของ Jennings, et al. 
(2000) ไดสรางหลักการพื้นฐานในการขนสงอาหารและสิ่งของเขาใหความชวยเหลือและสรางแบบจําลองใน
การเลือกรูปแบบการขนสงที่ใชเขาชวยเหลือผูอพยพในกรณีฉุกเฉินตามปกติและสถานการณที่ตองการการ
ตอบสนองอยางเรงดวนที่คํานึงถึงหลักทางโลจิสติกสที่สามารถนําไปปรับใชกับการชวยเหลือผูอพยพในกรณี
อ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงการตอบสนองอยางรวดเร็วที่สุดโดยมุงเนนการชวยชีวิตคนใหอยูรอดไดมากที่สุดโดยมิได
คํานึงถึงตนทุนเปนปจจัยหลัก สวน  S.J.Pettit and A.K.C. Beresford (2002) เปนแบบจําลองที่พัฒนาตอ
จาก Jenning, et al., (2000) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงใหเห็นถึงความตองการทางดานโลจิสติกสที่ละเอียด
                                                 
1 (ที่มา: รวบรวมจากการสัมภาษณ พลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช จเรทหารทั่วไป สํานักงานจเรทหารทั่วไป,กระทรวงกลาโหม; พันเอกจินตมัย ชีกวาง Deputy 
Director of Civil Affairs Division; คุณรณกร เรียมศรี Special Services Director, TNT Express Worldwide (Thailand) Co.,Ltd.; คุณธีรยุทธ จันทรดิษฐวงษ 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว สํานักชวยเหลือผูประสบภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย; เอกสารการสรุปผลการปฏบิัตงิานการชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นยักษ สํานักเลขาธิการปองกันฝายพลเรือน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ
บทเรียนจากการชวยเหลือผูประสบภัย “สึนามิ” ของกองทัพบก) 
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มากขึ้นในสถานการณฉุกเฉินโดยแบงออกเปนระยะ ๆ ในตอบสนองตอสถานการณจนส้ินสุดกระบวนการ
ชวยเหลือโดยเนนที่การมีสวนรวมในการชวยเหลือของทหารและหนวยงานเอกชนตาง ๆ วาในชวงแรกหลัง
เกิดเหตุนั้นผูที่เขามามีบทบาทมากที่สุดเปนทหารและหลังจากนั้นความสําคัญของทหารจะลดลงเนื่องจากมี
หนวยงานเอกชนและหนวยงานขามชาติตาง ๆ เขามาดําเนินการตอ งานวิจัยชิ้นดังกลาวไดคํานึงถึงปจจัย
ตาง ๆ อยางละเอียดมากขึ้น คือ ปจจัยทางดานการเมืองและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติการ แตในประเทศ
ไทยยังไมมีแบบจําลองในการตอบสนองที่ชัดเจนนัก ดังนั้นทางคณะผูจัดทําจึงพัฒนาแบบจําลองนี้ขึ้น
ตอบสนองตอเหตุภัยพิบัติ โดยคํานึงถึงดานการจัดหาส่ิงของ, การเคลียรพ้ืนที่เปดทาง, การจัดสงส่ิงของและ
การสงขอมูลยอนกลับเพ่ือตอบสนองความตองการสวนเพ่ิม ซึ่งเปนกิจกรรมพ้ืนฐานที่จําเปนเมื่อเกิดภัยใหญ 

 
3. วิธีการศกึษา 

งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาการขนสงส่ิงของเพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ
โดยใชกรณีศึกษา (Case Study) คล่ืนยักษสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 บริเวณ 6 จังหวัด
ภาคใตของประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) เพ่ือสรางแบบจําลองการ
ขนสงส่ิงของเพ่ือใหชวยเหลือผูประสบภัยหากเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
การศึกษาประเภทกรณีศึกษานั้น Yin (1994, cited in Banomyong, 2000, p.132) ไดใหเสนอหลักการไววา 
 

หลักการทํากรณีศึกษา คือ การหาความรูโดยสังเกตจากเหตุการณจริงโดย 
• สังเกตจากปรากฏการณใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมจริง 
• จะใชวิธีการศึกษานี้เมื่อเสนแบงเขตระหวางปรากฏการณและสภาพแวดลอมจริงนั้นไม

ชัดเจน 
• และเมื่อมีการใชแหลงขอมูลหลายแหลงประกอบกัน 

 
การศึกษานี้ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบ วิธี Triangulation 2 แบบ คือ Data triangulation คือ การเก็บ

ขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางกันหลายแหลง คือ web sites, งานวิจัย, หนังสือพิมพ, รายงานสรุป
เหตุการณสึนามิและการใหความชวยเหลือ, Disaster Management Training Document, ผูปฏิบัติงานใน
เหตุการณจริง, ผูเชี่ยวชาญในการใหความชวยเหลือและ Investigators triangulation คือ การวิเคราะหขอมูล
โดยผูสังเกตการณหลายคน คือ สมาชิกในคณะผูจัดทําวิจัยจํานวน 4 คน โดยคณะผูจัดทําไดใชวิธี 
Unstructured Interviews และ Literature Review ในการเก็บขอมูลและใชวิธี Primary Data Analysis และ 
Secondary Data Analysis ในการวิเคราะหขอมูลและใชหลัก Systematic Modeling ในการสรางแบบจําลอง
การขนสงภายใตกรอบเวลา 72 ชั่วโมง 
 
4. ผลการศึกษา 
(รูปที่ 1) 
4.1 การวางแผน (Plan)  
 4.1.1.  การเตรียมการดานส่ิงของ 
 การรอรับของบริจาคเพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบภัยเพียงอยางเดียวนั้นอาจไมพอเพียงหรือลาชาไม
ทันตอความตองการที่เกิดขึ้นหรือของที่ไดรับบริจาคมานั้นอาจไมตรงกับความตองการ (Jennings, et al., 
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2000, p.11-13) ดังนั้นหนวยงานรัฐบาลควรเตรียมการลวงหนา โดยประเมินพ้ืนที่เส่ียงภัยและจํานวน
ประชากรในพื้นที่นั้นเพ่ือกะประมาณความตองการสิ่งของชวยเหลือที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกครั้ง  

 
รูปที่ 1: แบบจําลองการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย Phase 1 ภายใน 72 ชม. 

 
จากนั้นจึงทําสัญญากับหนวยงานภาคเอกชนที่มีความสามารถในการตอบสนอง เชน Discount Stores ใน
พ้ืนที่เขตภาคใต เนื่องจากระบบการตอบสนองและการจัดเก็บสินคาที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับระยะเวลาใน 
การขนสงที่ส้ันเนื่องจากอยูใกลพ้ืนที่เกิดเหตุ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรทําสัญญากับบริษัทแมที่มีอํานาจสูงสุดใน
รูปแบบ Public-Private Partnership และมอบหมายใหบริษัทแมไปกระจายงานตออีกทอดหน่ึงโดยบทบาทใน
การทําสัญญานี้ควรเปนหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดให
รานคาแตละรานเตรียมสินคาไวใหพรอมอยูเสมอ หากภัยพิบัติไมเกิดขึ้นในระยะเวลาท่ีกําหนดรัฐจะจายคา
เตรียมสินคาใหพรอมอยูเสมอแกรานคารายนั้น ๆ เปนจํานวนเงินตามตกลงกันไวจํานวนหนึ่ง การทําสัญญานี้
รัฐควรคํานึงถึงส่ิงของที่ตองเตรียมเพ่ือใหความชวยเหลือในแตละพ้ืนที่, งบประมาณที่ตองใช, แหลงที่มาของ
ส่ิงของ, ระยะเวลาในการจัดหาและตอบสนองหลังไดรับแจง ตามหลักการจัดการดานโลจิสติกสส่ิงที่สําคัญ
ที่สุด คือ การตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีที่สุด โดยคํานึงถึงความรวดเร็วในการตอบสนอง  
(Responsiveness) เปนหลัก ดังนั้นความตองการของผูประสบภัยจึงเปนส่ิงที่ควรคํานึงถึงแมวาในกรณีนี้
ผูประสบภัยจะไมใชลูกคาโดยตรง แตจัดวาเปนผูบริโภครายสุดทาย (End User) ที่ตองการการตอบสนองที่
เหมาะสมและถูกตองเชนกัน ดังนั้นทางคณะผูจัดทําจึงไดสรุปความตองการที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติจาก
หนังสือพิมพตาง ๆ ในชวง 3 วันแรกหลังเกิดเหตุ ไดวาส่ิงของที่ผูประสบภัยตองการมากที่สุด คือ ปจจัยส่ี อัน
ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ตลอดจนอุปกรณตางๆ เพ่ือนํามาใชซอมแซมท่ีอยูอาศัย 
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การทําสัญญากับ Discount Stores ทางรัฐบาลควรมีการกําหนดเงื่อนไขตางๆที่สําคัญและจําเปน
อยางชัดเจน เชน (1) ประเภทของสินคาตองการใชเมื่อเกิดภัยพิบัติ  (2) จํานวนสินคาที่ตองการ (3) ราคาของ
สินคาที่ตกลงกัน (วาจะซื้อขายกันดวยราคาใด) (4) ระยะเวลาในการตอบสนอง วาทางภาคเอกชนคูสัญญา
จําเปนตองจัดสงใหไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดอาจมีบทปรับหรือ
ขอตกลงอ่ืน ๆ เพ่ือกระตุนรานคาเรงดําเนินการเพื่อที่ความชวยเหลือจะเดินทางไปถึงไดทันภายในเวลาที่
กําหนด  

4.1.2. การเตรียมการดานการขนสง 
รัฐบาลควรทําสัญญากับบริษัทขนสงหรือผูใหบริการขนสงในทองถ่ินนั้น ๆ เพ่ือการตอบสนองแบบ

บูรณาการที่ทําใหการใหความชวยเหลือมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ ใหทางรานคา (Discount Stores) ในพ้ืนที่
เตรียมสินคาและทางผูใหบริการการขนสงในเขตภาคใตเปนผูจัดสงไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ เนื่องจากความ
เชี่ยวชาญพ้ืนที่ของผูขนสงและระยะทางในการขนสงที่ส้ันกวาผูขนสงในสวนอื่น ๆ ของประเทศ และหากเกิด
ปญหาถนนขาดหรือถูกปดความชวยเหลือก็ยังสามารถดําเนินไปได 

สวนในดานการขนสงทางอากาศควรเปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอากาศยาน เชน กองทัพอากาศ 
หรือหนวยงานเอกชนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ควรมีการวางแผนกําหนดบทบาทหนาที่เชนเดียวกันกับการจัดการ
ขนสงทางรถบรรทุก คือ มีการกําหนดบทบาทหนาที่และจุดรับสงสินคา รวมถึงระยะเวลาในการจัดสงดวย 
 
4.2. การนําไปใชเมื่อเกิดเหตุ (Implement)2 

เมื่อเกิดเหตุจะตองมีการรายงานมายังหนวยงานรัฐ ซึ่งแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ การแจงเหตุ
ฉุกเฉินผานหมายเลขพิเศษ 1784 ของศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ที่เปดไวเพ่ือรับแจง และใหการชวยเหลือเหตุสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง หรือการแจงเหตุตามลําดับขั้น
การดําเนินงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือประเมินสถานการณโดยเจาหนาที่โดยเริ่มจาก (1) 
ประชาชนหรือชมุชน, (2) องคกรการปกครองทองถ่ิน, (3) จังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ, (4) สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, (5) ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต, (6) ศูนยบัญชาการ 3 
 4.2.1. กิจกรรมการแจงขาวสาร (Telecommunications) ควรมีการแจงขอมูลขาวสารที่สําคัญ จําเปน 
และถูกตองใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบเชื่อมโยงศูนยปฏิบัติการตาง ๆ เขาดวยกัน (Pan American Health 
Organization, 2001, p.163) 

Command Center (6)  กําหนดใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจะตองรายงานไปยัง
ศูนยบัญชาการ ในที่นี้คือ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพฯ เพ่ือจัดตั้งศูนยในการใหความ
ชวยเหลือและแจงแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบอื่น ๆ ไดปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดรวมกันไว  

Evaluate the situation (7) ควรเปนบทบาทของหนวยงานรัฐที่มีเครื่องมือพรอมและมีความ
เชี่ยวชาญในดานการประเมินสถานการณ เชน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, หนวยงานในทองที่, 
หนวยงานของทหารหรือตํารวจ และกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบกัน โดยดูรายละเอียดเรื่องตาง ๆ เชน (1) 
พ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหาย, (2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ, (3) เสนทางการขนสง (ใชได/ใชไมได), 
                                                 
2

 หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ตัวเลขที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในแบบจาํลอง 
3

ที่มา: ลําดับขัน้ตอนการรายงานขาวสารดานบนนี้ปรับปรุงจากตารางมาตรฐานและวิธีการบริหารจัดการแกไขปญหาอุทกภัยตามคณะผูจัดทําผูมีสวน
รวม โดยคณะผูจัดทํางานมาตรฐานความปลอดภัย สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย วันที่ 8 กันยายน 2547  
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(4) พ้ืนที่ที่ตองเคลียร, (5) ประเภทและปริมาณความชวยเหลือที่ตองการ, (6) อุปกรณที่ตองการใชเคลียร
พ้ืนที่และจํานวน, (7) สภาพอากาศที่อาจสงผลกระทบตอการขนสง (Stephenson,1993), (8) แหลงที่ต้ังสถานี
น้ํามันเชื้อเพลิง (Stephenson, 1993), (9) ความปลอดภัยในเสนทางที่จะขนสง (Stephenson,1993) 

Co-ordination and Control Department (8) ทําหนาที่สงขอมูลที่ถูกตองใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของอ่ืน ๆ อยางรวดเร็ว โดยแจงการปฏิบัติการใหความชวยเหลือไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบให
ปฏิบัติการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามแผน สวน (16) หากมีปญหาเกิดขึ้นในระหวางการขนสง พนักงาน
ที่ควบคุมรถคันดังกลาวอยู จะตองรายงานไปยังหนวยประสานงานและควบคุมเพ่ือรับคําส่ังในการแกปญหา
ตอไป 

Clearing (9-12) โดยใชเครื่องจักรหนักที่สามารถใชในการเปดเสนทางได ทางคณะผูจัดทําเห็น
ควรมอบหมายหนาที่นี้ใหแกกองทัพโดยกรมทหารชางที่มีเครื่องมือพรอมและมีศักยภาพดานกําลังพลในการ
ดําเนินงานรวมมือกับกรมทางหลวง โดยใชเวลาในการยายเครื่องมือจากกรมทหารชาง จังหวัดราชบุรีภายใน 
24 ชั่วโมงนับจากไดรับแจงจากหนวยงานประสานงานและควบคุม หรือชั่วโมงที่ 37 หลังจากเกิดเหตุ (พลเอก
เลิศรัตน รัตนวานิช, 2007; คุณรณกร เรียมศรี, 2007) 

Discount Stores (9-12) มีหนาที่ในการจัดเตรียมส่ิงของเพ่ือใหความชวยเหลือใหตรงตามที่ได
ทําสัญญาไวกับหนวยงานรัฐ หรือตามที่ไดรับแจงเพ่ิมเติมเพ่ือใหผูที่ทําหนาที่รับส่ิงของนั้นไปสงยังปลายทาง 
โดยแยกเปนส่ิงของที่จะจัดสงทางบกและทางอากาศ เพ่ือใหหนวยงานขนสงจัดสงตอไป 

Transportation (9-12) หนวยงานที่ทําหนาที่ขนสงนี้สามารถแบงแยกออกไดเปน 2 สวน คือ 
สวนทางบกที่ดําเนินการโดยเอกชนและสวนของทางอากาศที่ดําเนินการโดยภาครัฐและเอกชน โดยทั้ง
รถบรรทุกและเฮลิคอปเตอรจะมารับของที่ Discount Store หรือจุดที่กําหนด สําหรับเฮลิคอปเตอรใชวิธีการ 
Air Drop ในการจัดสง นอกจากนี้ผูรับผิดชอบการขนสงควรประสานงานกับตํารวจหรือทหารเพื่อดูแลและ
ควบคุมการขนสงไปยังพ้ืนที่เกิดเหตุ เพ่ือปองกันการขโมยสิ่งของ  

Donor (9-12) ควรมีการควบคุมส่ิงของบริจาค โดยใหหนวยประสานงานและควบคุมเปนศูนย
รวบรวมขอมูลความชวยเหลือ และแจงความตองการไปยังผูบริจาคในการบริจาคสิ่งของผานสื่อตาง ๆ เชน 
โทรทัศน, วิทยุ เพ่ือที่จะไดส่ิงของที่ตองการ (Right Items) และในเวลาที่เหมาะสม (Right Time) และแจง
สถานที่ผูบริจาคสามารถบริจาคได (Right Place)   

Problem Checking (13) เปนกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพของการขนสงวาเกิดปญหา
ในการขนสงขึ้นหรือไม หากไมมีปญหาการจัดสงส่ิงของไปยังพ้ืนที่เกิดเหตุจะเปนไปตามปกติที่วางแผนไว แต
หากมีปญหาเกิดขึ้น คนขับรถควรรีบรายงานไปยังหนวยประสานงานและควบคุมเพ่ือดําเนินการแกไขตอไป 

Prone Area (14)  เมื่อเขาไปถึงพ้ืนที่เกิดเหตุ หนวยงานรัฐควรจัดตั้งกองอํานวยการ
ประจําพ้ืนที่เกิดเหตุนั้น ๆ เพ่ือเปนจุดรวบรวมขอมูลและประชุมส่ังการกิจการงานตาง ๆ สวนการแจกจาย
ส่ิงของใหกับผูประสบภัยในแตละพ้ืนที่นั้นควรมีตัวแทนจากหนวยงานราชการเปนผูรับผิดชอบ และจะตองมี
การประสานงานกับเจาหนาที่จากทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเพ่ือความเรียบรอยดวย 

Evaluation of the commodity sent (15) ประเมินวาส่ิงของที่จัดสงไปเพียงพอหรือไม หาก
เพียงพอภารกิจก็จบลง แตหากไมเพียงพอจะเปนหนาที่ของเจาหนาที่จากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่ประจําอยู ณ จุดเกิดเหตุรายงานกลับไปยังหนวยงานประสานงานและควบคุมเพ่ือดําเนินการจัดหาและ
จัดสงส่ิงของมาใหเพ่ิมเติมตอไปตามแบบจําลอง Phase 2 (หลัง 72 ชั่วโมง) 
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Request for more commodity (16) หลังจากที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยูประจํา 
ณ จุดเกิดเหตุนั้นประเมินวาส่ิงของที่จัดสงไปตามแผนที่ประเมินไวนั้นไมเพียงพอ เจาหนาที่จากกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุนั้นจะตองรายงานขอมูลสถานการณขณะน้ันและส่ิงของที่ตองการ
เพ่ิมเติมกลับไปยังหนวยงานประสานงานและควบคุมเพ่ือดําเนินการจัดหาตอไป 
4.3. การควบคุม (Control) 
 โดยจากแบบจําลองนี้จะเห็นไดวามีกิจกรรมที่จําเปนตองควบคุม เพ่ือใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพอยู 2 ประเภท คือ ดานการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงาน (Information Flow) และ ดานการ
ขนสงสินคาหรือดาน (Physical Flow) ซึ่งหนาที่ดังกลาวสามารถแจกแจงไดดังตอไปนี้ 

4.1. ดานการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงาน (Information Flow) 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหนวยงานที่ดําเนินงานในดานของการติดตอส่ือสารและประสานงาน ควร

จะเปนเวลาที่ใชในการตอบสนอง (Response Time) และความถูกตอง (Accuracy) ในการการสงตอขอมูลที่
จําเปนตอการดําเนินงานชวยเหลือผูประสบภัย ทั้งในดานของจํานวนผูประสบภัย สถานที่เกิดเหตุ เวลาที่เกิด
เหตุ ประเภทและปริมาณของสิ่งของที่ตองการใชเพ่ือที่จะนําไปชวยเหลือผูประสบภัย โดยสามารถแยกแยะ
หนวยงานจากแบบจําลองไดดังนี้ 

4.1.1. หนวยงานที่ทําหนาที่แจงขอมูล จากที่เกิดเหตุมายังศูนยบัญชาการนั้น คือ สวนที่เปน
ประชาชน/ ชุมชน, องคกรการปกครองทองถ่ิน, จังหวัด/ อําเภอ/ กิ่งอําเภอ, สํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด และศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ควรที่จะใชเวลาไมเกิน 3 ชม. โดยตองแจงทั้ง
ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับภัยพิบัติ และขอมูลอ่ืน ๆ ที่อาจจําเปนตอการใหความชวยเหลือไปยังศูนยบัญชาการ  

4.1.2. ศูนยบัญชาการและหนวยงานประสานงานและควบคุม หลังจากไดรับขอมูลเกี่ยวกับภัย
พิบัติแลว จึงวิเคราะหและประเมินสถานการณรวมไปถึงความชวยเหลือที่จะตองสงไปยังจุดเกิดเหตุ และสง
ขอมูลไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ 

1. หนวยงานทหาร ที่จะทําหนาที่เคลียรพ้ืนที่ประสบเหตุ ตองทราบขอมูลที่จําเปน เชน 
สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะพื้นที่ ปริมาณความเสียหาย อุปกรณที่ตองใชในการชวยเหลือและปริมาณที่เพียงพอ 
เพ่ือใหการเขาไปเคลียรสถานที่นั้นเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

2. ภาคเอกชนที่ไดทําสัญญาไว ทั้ง Discount stores และ ผูรับดําเนินการขนสง ซึ่งตอง
ใชความถูกตองในการระบุประเภทสิ่งของที่ตองขน สถานที่รับและสงส่ิงของเหลานั้น และจํานวนสิ่งของที่จะ
นําเขาไปชวยเหลือผูประสบภัย  

โดยในสวนของ Response Time นี้ทางคณะผูจัดทําไดกําหนดไววาควรจะสงขอมูลที่ไดทําการ
ประเมินและวิเคราะหแลวนั้นไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบตอไป ซึ่งก็คือ Discount stores และผูรับดําเนินการ
ขนสง ภายใน 10 ชั่วโมงนับจากเวลาเกิดเหตุ  

4.2. ดานการขนสงสินคาหรือดาน (Physical Flow) 
ตัวชี้วัดของหนวยงานที่ทําหนาที่ขนสงส่ิงของและอุปกรณที่จะนําไปชวยเหลือผูประสบภัย ควรใช

ความครบถวนของส่ิงของและระยะเวลาที่ใชในการจัดสงส่ิงของที่ขนสงวาถูกตองตามที่รองขอไปหรือไม ซึ่ง
ทางคณะผูจัดทําเห็นวาตัวชี้วัดที่เหมาะสมคือ DIFOT หรือ Delivery in Full, on Time (รุธิร พนมยงค, 2005) 
ซึ่งเปนตัววัดที่คํานึงถึงประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการคําส่ังหรือความตองการที่เกิดขึ้นตั้งแตเริ่มมีคําส่ัง
ซื้อหรือความตองการนั้น ๆ เกิดขึ้นจนถึงเวลาที่สินคานั้นสงถึงมือผูรับสินคา สามารถแสดงไดดังสมการ
ดานลางนี้  
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DIFOT   =  In Full x On Time     (1) 

In Full    = 
placedorder 

receivedorder       (2) 

On Time = 
 timeagreed 

  timearrival       (3) 

 โดยที่ DIFOT จะวัด 3 ดานประกอบกัน คือ (1) ตามคําส่ังซื้อวาไดรับจํานวนรายการที่ส่ังนั้นครบทุก
คําส่ังซื้อ(หรือความตองการที่เกิดขึ้น)หรือไม (2) ตามประเภทของสินคาวาไดรับสินคาครบถวนตามประเภทที่
ระบุไปหรือไมและ (3) ตามจํานวนที่ส่ังซื้อวาไดรับสินคาครบตามจํานวนที่ส่ังไวหรือไม โดยจะคํานวณออกมา
เปนรอยละ หากประสิทธิภาพในการดําเนินงานดีเย่ียมจะเทียบเทากับรอยละ 100 และเมื่อนํามาพิจารณา
ประกอบกันจะได Composite Index หรือดัชนีชี้วัดในการประเมินความชวยเหลือครั้งดังกลาววามี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดเพื่อการปรับปรุงตอไปในอนาคต 

ปริมาณส่ิงของที่ตองการ สามารถประเมินไดจากแผนที่วางไว ประกอบกับขอมูลจากการประเมิน
สถานการณจากหนวยงานประสานงานและควบคุม แลวจึงจัดการขนสงใหตามจํานวนนั้น ๆ ทั้งการลําเลียง
อุปกรณเขาไปชวยเหลือและทางดานผูใหบริการการขนสงและ Discount stores ในดานส่ิงของ   

การลําเลียงอุปกรณเขาไปเคลียรพ้ืนที่นั้นควรจะอยูภายในชั่วโมงที่ 37  หลังจากเกิดเหตุหรือ 24 
ชั่วโมงหลังจากไดรับแจง (คุณรณกร เรียมศรี, 2007) เนื่องจากอุปกรณเครื่องมือที่ตองขนยายนั้นมีขนาดใหญ
และนํ้าหนักมาก และจําเปนที่จะตองอาศัยเครื่องมือจากหนวยงานทหารชาง จังหวัดราชบุรี สวนระยะเวลาใน
การจัดสงนั้นจากแบบจําลองไดกําหนดไววาระยะเวลาที่ Discount Stores จําเปนตองเตรียมส่ิงของในการให
ความชวยเหลือพรอมขนสงไปยังจุดเกิดเหตุนั้นควรจะอยูภายในชั่วโมงที่ 22 หลังเกิดเหตุหรือ 9 ชั่วโมง
หลังจากไดรับแจง ในการจัดสงส่ิงของนี้หนวยประสานงานและควบคุมจะตองประสานงานกับหนวยงานเคลียร
พ้ืนที่เพ่ืออํานวยความสะดวกเรื่องเสนทางในการจัดสงดวย เนื่องจากวาหากหนวยเคลียรพ้ืนที่ยังไมสามารถ
เปดทางที่จําเปนตองผานไดส่ิงของนั้นก็ไมสามารถเดินทางไปถึงพ้ืนที่เกิดเหตุไดเชนกัน สวนในระยะที่สอง
หลัง 72 ชั่วโมงแบบจําลองจะมุงเนนการแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือขอและใหความชวยเหลือเพ่ิมเติมตามระบบที่
ไดจัดวางไวแลว ดังภาพ ซึ่งประกอบไปดวย Plan, Implement และ Control เชนเดียวกัน (รูปที่ 2 ) 
 
5. โครงสรางองคกรเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Task Force Organization Chart) 
 ในเหตุการณสึนามิที่ผานมา ประเทศไทยไดใชโครงสรางการจัดองคกรตามพระราชบัญญัติปองกัน
ภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 ที่ลาสมัยประกอบกับการที่ประเทศไทยไมเคยประสบกับสาธารณภัยเชนนี้ สงผล
ใหหนวยงานตาง ๆ ไมทราบบทบาทและหนาที่ที่ควรปฏิบัติ การทํางานจึงเกิดปญหา ดังนี้ 

5.1.การตัดสินใจแกปญหาลาชา เนื่องจากระบบการตัดสินใจแบบอิงกลุมเปนหลักและผูตัดสินใจ
ตองการขอมูลจํานวนมากเพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานไมมีอํานาจในการ
ตัดสินใจและส่ังการ  สงผลใหตองสงขอมูลไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบมากเกินความจําเปน (Takada and 
Helms, 2006) และตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน 

5.2.ขาดความรวมมือระหวางองคกร เมื่อเกิดเหตุการณสาธารณภัยผูเขามารวมปฏิบัติงานจะ
ประกอบดวยหนวยงานหลายฝาย (Kovacs and M. Spends, 2007) แตโครงสรางองคกรที่ใชอยูในปจจุบันอยู
ภายใตพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2538 มิไดปรับเพ่ือใหเขากับสถานการณ อํานาจการสั่งการจึงไมเพียงพอแก
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การประสานงานขามองคกร (ธีรยุทธ จันทรดิษฐวงษ, 2007) ทั้งที่การประสานงานระหวางกระทรวงและ
ผูเชี่ยวชาญแตละกระทรวงเปนประเด็นส่ิงที่ตองใหความสนใจ  

 
รูปที่ 2: แบบจําลองการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย Phase 2 หลัง 72 ชม. 

 
5.3.ขาดแผนที่ชัดเจนในการดําเนินงาน ภัยสึนามิเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย แผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยที่มีไมสามารถตอบสนองตอเหตุการณสึนามิไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งแผนงานสา
ธารณภัยไมเปนที่รูจักมากนัก สงผลใหหนวยงานที่ชวยเหลือขาดกรอบในการดําเนินงาน และไมทราบวาตน
ควรประสานงานและใหความรวมมือแกหนวยงานใดบาง การเตรียมแผนการกระจายงานใหอาสาสมัครถือเปน
ส่ิงจําเปน ไมเชนนั้นอาสาสมัครอาจกลายเปนอีกหนึ่งอุปสรรคในการจัดการได (Oloruntoba, 2005) ปญหานี้
ทําใหหลายฝายเขาใจวาประเทศไทยขาดแผนการชวยเหลือฉุกเฉินซึ่งเปนส่ิงที่ตองการความชัดเจนและมี
ความจําเปนที่สุด (Moe, 2006)  

จากปญหาที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวา สาเหตุแหงปญหาตาง ๆ คือ การประสานงานกันระหวางองคกร
และการดําเนินกิจกรรมบางประเภทขาดความตอเนื่อง หรือทําใหการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ ทับซอนหรือขาด
การดําเนินงานในบางกิจกรรมไป (คุณธีรยุทธ จันทรดิษฐวงษ, 2007)  หนวยงานที่เขาไปใหความชวยเหลือ
ปฏิบัติงานเกินขอบเขตบทบาทหนาที่ที่ควรปฏิบัติ แมวาในปจจุบันกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได
สรางแผนแมบทอุทกภัย วาตภัย และโคลนตมเพื่อปองกันและใหความชวยเหลือผูประสบภัยในระยะเรงดวน
เฉพาะหนา (แผนแมบทระยะเวลา 5 ป ฉบับเดือนธันวาคม 2548 โดยบริษัทปญญา คอนซัลแตนท จํากัด) แต
ปญหาของการแบงงานอยางไมเหมาะสมยังคงมีอยู ทางคณะผูจัดทําจึงไดศึกษาและสรางแผนภาพแสดง
แผนการดําเนินงานตามแนวนโยบายที่ควรเปนโดยกําหนดตามพันธกิจและวิสัยทัศนของหนวยงาน (ตารางที่

 148



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส คร้ังที่ 7 
 

1: แผนในอนาคต) ซึ่งแตละกิจกรรมที่จําเปนนั้นจะมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก ทําใหไมทํางานทับซอนเกินไป
เพ่ือการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

                                                            Organization Code 
Type of organization 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   Government ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 
   Non- Government ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 
Period of Involvement                             

   Preparation ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
    Respond within 72 hours ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 
Major Activities                             

    Policy ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
    Budgeting ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
    Organization Structure ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
    Contracting ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
    Planning ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
    Co-Ordination ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 
    Training ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 
    Inform the Information ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 
    Assessment ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 
    Clearing ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
    Transport ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
    Rescuing ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 
    Gathering ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ 
    Distribution ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
    Shelter ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 
    Reporting ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 

ตารางที่ 1: แผนภาพแสดงแผนการดําเนินงานตามแนวนโยบายที่ควรเปน (แผนในอนาคต) 
 
หมายเหต ุ
● หมายถึง กิจกรรมที่หนวยงานดําเนินการ  ○ หมายถึง กิจกรรมที่หนวยงานไมไดดําเนินการ 
1.กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.กระทรวงสาธารณสุข 3.กระทรวงกลาโหม 
4.กระทรวงตางประเทศ  5.กระทรวงมหาดไทย  6.การกระทรวงการคลัง 
7.กระทรวงคมนาคม   8.กระทรวงตางประเทศ 9.ผูวาราชการจังหวัด 
10.นายอําเภอ   11.นายกเทศมนตรี  12.เอกชน/อาสาสมัคร 
13. อปพร.    14.ประชาชน 
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6. สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาวิธีการขนสงส่ิงของเขาชวยเหลือผูประสบภัยกรณีสึนามินี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

แบบจําลองในการเคลื่อนยายสิ่งของหรือสินคาเพ่ือใหความชวยเหลือกรณีสึนามิในประเทศไทย โดยใช
รูปแบบการขนสง 2 ประเภท คือ ทางบกและทางอากาศ ซึ่งแบบจําลองนี้ใชหลักการทางดานโลจิสติกส คือ 
การวางแผน (Plan), การนําไปปฏิบัติ (Implement) และการควบคุม (Control) โดยมุงเนนเฉพาะดาน ความ
รวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness) โดยไมคํานึงถึงตนทุนเกิดขึ้น และปจจัยภายนอกตาง ๆ ที่อาจ
มากระทบ เชน ปจจัยทางดานการเมือง โดยใชวิธีUnstructured Interviews และ Literature Review ในการ
เก็บขอมูล และใชวิธี Primary Data Analysis และ Secondary Data Analysis ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา
โดยประกอบกับการเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกันแลวใชหลัก Systematic Modeling ในการสรางแบบจําลองการ
ขนสงภายใตกรอบเวลา 72 ชั่วโมง โดยแบบจําลองนี้แบงออกเปน การเตรียมการโดยการทําสัญญากับ
ภาคเอกชนเพื่อเตรียมการทั้งในดานของสิ่งของและการขนสง และแบบจําลองกระบวนการดําเนินงานเมื่อเกิด
ภัยทั้งในดาน Information flow และ Physical flow ในกรอบเวลา 72 ชั่วโมง รวมถึงการกําหนดบทบาท
หนาที่ของแตละองคกรเพื่อลดความทับซอนในการดําเนินงานและลดปญหาในการสั่งการขามสายบังคับ
บัญชา เพ่ือการใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ในการศึกษาตอจากการศึกษานี้ควรเปนการศึกษารวมถึงองคกรเอกชนและองคกร NGOs ที่เขามามี
สวนรวมในการใหความชวยเหลือ รวมถึงองคกรจากตางประเทศดวย สําหรับในสวนของแบบจําลอง Relief 
Logistics Response Model นั้น ทางคณะผูจัดทําไดพัฒนาขึ้นมาจากการสัมภาษณ และจาก Literature 
Review ซึ่งแบบจําลองนี้ยังอยูในกระบวนการพัฒนาตัวแบบจําลอง ดังนั้นการศึกษาในขั้นตอไปจึงควรมีการ
นําแบบจําลองไปทดสอบเพื่อพัฒนาและเพ่ิมปจจัยตาง ๆ เพ่ือใหแบบจําลองนี้ใหเปนแบบจําลองที่สามารถ
ตอบสนองในสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา (dynamic situation) ได 
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