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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และศึกษา

ข้อเสนอแนะการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยของประชาชนท่ีอาศัยในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่
ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากประชาชนที่อาศัยในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว จํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนต่อปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉล่ียเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ ข้อเสนอแนะพบว่า หน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองในท้องที่ ควรส่งเสริมให้มีการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างจริงจัง ภายใต้บริบทการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
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Abstract 

 
 This study aimed to study factors influencing the disaster risk management in 
the community and suggestions from the community in the Koh Kha Mae Yao sub-
district municipality. The number of 360 samples was determined from the residents 
in the sub-district municipality. The instrument was a questionnaire with a statistical 
analysis through frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings 
were indicated that the residents’ opinions on the factors influencing the disaster risk 
management were overall at a moderate level. When considered in each category, 
the mean values were listed from the most to the least accordingly: Participation in 
Decision-Making, Participation in Work Operation, Participation in Evaluation, and 
Participation in Benefit Protection. The suggestion was that the government agency, 
especially Local Government Organization and Local Administrative Agencies, would 
actively promote the disaster risk management in the context of community 
participation.  
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ด้วยองค์การสหประชาชาติ(World Population Prospects: The 2012 Revision, UN) 
คาดว่าในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,600 ล้านคน และ 19,000 ล้านคน ในปี พ.ศ. 
2643 จากปัจจุบันที่มีประชากรอยู่ประมาณ 7,200 ล้านคน ซึ่งจะทําให้ความต้องการส่ิงจําเป็นขั้น
พ้ืนฐานต่อการดํารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบันมีสูงมากขึ้น กอปรกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า และการลงทุนที่สูง มีการ
แข่งขันและการขยายตัวตาม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งผลที่จะตามมาคือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ถูกใช้อย่างรวดเร็วและฟุ่มเฟือย การพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ไม่คํานึงถึงความ
ย่ังยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวของทรัพยากรลดลง จึงเป็น
เหตุให้ระบบนิเวศถูกทําลายอย่างต่อเน่ือง เกิดความขาดสมดุลทางธรรมชาติเป็นปัจจัยเร่งให้โลกต้อง
เผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC 2014) 
คาดการณ์ว่า อุณหภูมิโลกจะเพ่ิมขึ้น 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2643 
เน่ืองจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) สะสมในช้ันบรรยากาศมากเกินกว่าที่เคย
เกิดขึ้น ทําให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) ซึ่งมีผลกระทบให้สภาพภูมิอากาศเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะแห้ง
แล้งในช่วงฤดูแล้งที่ทวีความรุนแรง ฝนตกชุกเพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูฝน เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและ
สภาพอากาศเลวร้ายบ่อยครั้ง และระดับของนํ้าทะเลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อประเทศต่าง ๆ 
เป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อการพัฒนาของประเทศ ทั้งน้ี ศูนย์วิจัยการ
ระบาดวิทยาของภัยพิบัติ(Centre for Research on the Epidemiology of Disasters: CRED, 
UNISDR) ได้รวบรวมสถิติในรอบ 100 ปี ของทวีปเอเชียที่ช้ีชัดว่า จํานวนผู้เสียชีวิตจากภัยแล้งสูงที่สุด 
รองลงมาได้แก่ อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุไซโคลน และสึนามิ ตามลําดับ อย่างไรก็ดี สาธารณภัยที่
เกิดขึ้นบางคร้ังอาจจะไม่ได้คร่าชีวิตมนุษย์เป็นจํานวนมากแต่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่
ประเทศน้ัน ๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความยากจนและไม่สามารถกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้นานนับสิบปี 
(แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558) 
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 ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา เกิดสาธารณภัยขึ้นหลายแห่งทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อทั้ง
ประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาในรูปแบบที่ต่างกัน จากข้อมูลโดยบริษัทมิวนิค รี (Munich Re) 
บริษัทรับประกันภัยต่อช่วงรายใหญ่ของโลก ได้สรุปรายงานไว้ว่าในปี พ.ศ. 2554 มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
กว่า 820 ครั้งในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีเหตุการณ์สําคัญๆ มากมาย เช่น เหตุการณ์อุทกภัยใน
ประเทศไทย ปากีสถาน ออสเตรเลีย รวมทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีเมืองไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ และเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม จึงทําให้ปี 
พ.ศ. 2554 มีสถิติความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งปี
อยู่ที่กว่า 3.8 แสนล้านดอลลาร์ (11.4 ล้านล้านบาท)นอกจากน้ียังเป็นที่น่าสังเกตว่ากว่า 90% ของ 
สาธารณภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีน้ันมีความเกี่ยวโยงกับสภาพภูมิอากาศ เกือบครึ่งหน่ึงของมูลค่าความ
เสียหายเชิงประกันภัยมีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยเฉพาะแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สําคัญ 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นราว 70% กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชีย สําหรับกรณีมหาอุทกภัยในประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2554 มีผู้เสียชีวิต 813 ราย แต่มีความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 4.5 หมื่นล้านดอลล่าร์ 
หรือประมาณ 1.44 ล้านล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากว่า 13% ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) ซึ่ งสํ า นั ก งาน เพ่ื อก ารลดความ เสี่ ย งจ าก ภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง
สหประชาชาติ (UNISDR) ยังได้มีการรวบรวมสถิติเก่ียวกับผลกระทบจากสาธารณภัยทั่วโลกต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2535-2555 พบว่ามีประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยจํานวน 4.4 พันล้านคน 
หรือคิดเป็น 64% ของประชากรทั้งหมด โดยมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากร ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยสูงที่สุดกว่า 2,500 ล้านคน ตามด้วยประเทศอินเดีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ 
และ ไทย ตามลําดับ นอกจากน้ี ยังได้มีการจัดอันดับประเทศที่ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจ อัน
เน่ืองมาจากสาธารณภัย 10 อันดับทั่วโลก พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ ปุ่นและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุด 3 อันดับแรก ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศ
ไทยได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่ 4 ทั้งน้ี ประเทศไทยเป็นเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน 
ๆ ทั่วโลกที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีภัยทางธรรมชาติ
มากมายหลายประเภทเกิดขึ้นบ่อยคร้ังในประเทศไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น พายุหมุนเขตร้อน 
พายุฝน ฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนคลื่นพายุซัดฝั่ง ดินโคลนถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอก
ควัน แผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ โดยมีเหตุการณ์สาธารณภัยที่สร้างผลกระทบขนาดใหญ่กับประเทศ
หลายคร้ังเช่นเหตกุารณ์คลื่นสึนามิ ที่ซัดถล่มชายฝั่งอันดามัน ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 ทั้งยัง
มีสาธารณภัยที่มีแนวโน้มในการ เกิดถี่ขี้นและมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น การเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่
อย่างมหาอุทกภัย ในลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาปี พ.ศ. 2554 และ เหตุการณ์อุทกภัยในเขตภาคตะวันออก
ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา รวมท้ังการเกิดอุทกภัยซ้ําซากในภาคใต้ของประเทศ จากข้อมูลโดยบริษัท
วิเคราะห์ความเสี่ยงเมเปิลครอฟท์ (Maplecroft) ได้ทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทําแผนที่
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ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศข้ึนในปี พ.ศ. 2554 และพบว่าประเทศไทยติดอันดับ
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะปานกลางเป็นอันดับที่ 37 
นอกจากน้ี จากรายงานประจําปี พ.ศ. 2556 ว่าด้วยดัชนีความเปราะบาง ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  (Climate Change Vulnerability Index) ได้จัดลําดับเมืองที่ มีความเสี่ ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด โดยวิเคราะห์จากแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยต่างๆ จากสภาพ
ภูมิอากาศของโลก ที่เปลี่ยนแปลงไป ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครติดอันดับที่ 3 ของโลก และจัดอยู่ใน
ระดับที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) ตามหลังเมืองหลวงที่ต้ังอยู่ตามแนวชายฝ่ัง ได้แก่ เมืองธากา 
ประเทศบังคลาเทศซึ่งอยู่ในอันดับ 1 และเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในอันดับ 2 (การลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย, 2556) 
 ประเทศไทยได้เผชิญสาธารณภัยมาตลอดต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันสร้างความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ซึ่งทางภาครัฐก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เรื่อยมา แต่เน่ืองด้วยสาธารณภัยเมื่อเกิดแล้ว
มักสร้างผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนจึงอาจได้รับการช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุม อีกทั้งยัง
ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ตราบใดที่ไม่อาจโยกย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้ไม่ว่าจะด้วย
เพราะความรักถิ่นฐานบ้านเกิดหรือเพราะเป็นพ้ืนที่ทํากินแห่งเดียวหรือเพราะความขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการโยกย้ายถิ่นฐานที่ทําให้ประชาชนต้องดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ปัจจุบันน้ีสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนทําให้เห็นชัดว่า แนวโน้ม
สถานการณ์สาธารณภัยจะมีความรุนแรงมากขึ้น และถือเป็นภัยร้ายแรงที่จะคุกคามต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและของประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สาธารณภัยยังส่งผล
กระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกด้วย และผลพวงที่เกิดขึ้นจากการจัดการสาธารณ
ภัยประเทศหนึ่งยังมีผลกระทบต่อประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืน ๆ ได้ด้วยเช่นกัน (แผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558) ทั้งน้ีกรอบการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่เหมาะสมจึงควรมี
ระบบการป้องกัน มีการเตรียมความพร้อม และสร้างภูมิคุ้มกันในการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ซึ่ง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดหลายสิบปี ที่ให้ดํารงชีวิตและปฏิบัติตน
ในทางสายกลาง คือมีความพอเพียง ความมีเหตุผล และความพอประมาณ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีต่อการรู้รับปรับตัวกับผลกระทบและความเปล่ียนแปลง โดยอาศัยความรู้และคุณธรรมในการ
จัดการสิ่ งที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างย่ังยืน  "ต้องระเบิดจากข้างใน " พระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสําคัญและมุ่งเน้นเร่ืองการพัฒนาคน โดยมีหมายความว่า 
ต้องมุ่งพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อม     
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ที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนําเอาความเจริญจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน เป็นการสร้างจิตสํานึก มีความศรัทธาเช่ือมั่น เห็นคุณค่า และ
นําไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัวและชุมชน ดังน้ัน การดําเนินชีวิตด้วยความไม่
ประมาท รอบคอบ ระมัดระวัง สร้างการรับรู้ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดเวลา หรือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยได้อย่างสงบสุขและพ่ึงพาความ
ช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยที่สุด ซึ่งการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของชุมชน ให้ทราบถึงจุดเสี่ยง จุดแข็ง 
จุดอ่อน และโอกาสในการประสบกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
  การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยท่ีผ่านมา มีข้อจํากัดด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ ด้าน
โครงสร้าง องค์กร และกลไกการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมีหลายระดับหลายส่วนราชการ
และหน่วยงาน ต้ังแต่การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย การเผชิญเหตุการณ์
จัดการในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ขณะเกิดเหตุการณ์ จนถึงการฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยและพ้ืนที่ภายหลังการเกิดภัย ซึ่งแต่ละส่วนราชการและหน่วยงานได้ร่วมกันปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกําลังและมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะในการกําหนดแนวทางจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ เพ่ือรับมือกับสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่ปัญหาพ้ืนฐาน คือ การขาดความเป็นเอกภาพในการจัดการสาธารณ
ภัยทั้งในระดับชาติ จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กอปรกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตามกฎหมายไม่สามารถส่ังการได้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าร่วม
ในการเผชิญเหตุด้วยตนเอง ทําให้การประสานงานและการสนธิกําลังจากส่วนราชการและหน่วยงาน
ยังขาดประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและไม่มีการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ รวมถึงขาดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ทั้งน้ีกระบวนการวางแผน และการสนับสนุน 
การระดมทรัพยากรเข้าสู่ พ้ืนที่ประสบภัย ยังขาดแนวทางปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐาน เมื่อเกิดเหตุ         
ทุกหน่วยงานจะเข้าพ้ืนที่ประสบภัยด้วยตัวเอง ไม่มีการประสานงานกับหน่วยงานที่มีอํานาจตาม
กฎหมายในพ้ืนที่ ทําให้ขาดความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เน่ืองจากทุกหน่วยงานมุ่งให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นลําดับแรก แต่การปฏิบัติงานกลับไม่มีการวางแผนในภาพรวม ต่าง
หน่วยต่างปฏิบัติงานตามแนวทางของตนเอง โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ
ในภาพรวม ทําให้หน่วยเผชิญเหตุในพ้ืนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา และเป็น
ระบบ เน่ืองจากไม่มีการวางแผน การสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น เช้ือเพลิง อุปกรณ์พิเศษ และส่วน
ใหญ่ไม่มีการจัดเตรียมงบประมาณในการเผชิญเหตุ เป็นต้น จึงเกิดความสับสนและล่าช้าในการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงด้านองค์ความรู้ และข้อมูลเก่ียวกับสาธารณภัย การวิจัยและ
พัฒนาการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ยังไม่มีความชัดเจนถึงยุทธศาสตร์ทิศทางรูปแบบ และ
ระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในแต่ละประเภทภัยขาดข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัยของแต่ละประเภทภัยที่แท้จริง เช่น พ้ืนที่แล้งซ้ําซาก พ้ืนที่ดินโคลนถล่ม ฯลฯ ที่จะมี
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ผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงระดับนโยบายขาดการให้ความสําคัญและการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ (แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558) ทั้งน้ีหลายประเทศพยายามหาวิธีการ
จัดการกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในเดือนมกราคม 2548 รัฐบาลของ 168 ประเทศ รวมถึงประเทศ
ไทยด้วย ที่ทําข้อตกลงรับรองกรอบดําเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action 2005-
2515) ที่มีระยะเวลา 10 ปี เพ่ือทําให้โลกมีความปลอดภัยมากขึ้นจากภัยธรรมชาติ ที่จัดขึ้น ณ เมือง
โกเบ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นแม่บทในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้น
เรื่อง “การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย” และได้มีการติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงานกรอบ
ดังกล่าว จนกระทั่งปี 2558 กรอบดําเนินงานเฮียวโกะได้หมดวาระ จึงได้กําหนดกรอบการดําเนินงาน
เซนได เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 หรือ “กรอบเซนได” มาแทน โดยมีผล
บังคับใช้ 15 ปี  
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกลไกหลักในการจัดการกับ
สาธารภัยของประเทศไทย โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกรอบกรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 น้ัน ซึ่งได้กําหนดให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการกําหนดนโยบายในการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2558 ได้กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิด สาธารณภัยขึ้น ในระดับต่างๆ อาทิ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับท้องถิ่น  ทั้งน้ีองค์กรปกครองส่วนเป็นส่วนราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากองค์กร
หน่ึง มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 (1) และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) (30) ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย และการส่งเสริม
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งน้ีรัฐยังให้สําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ซึ่งกําหนดให้ประชาชน
สามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย ทั้งน้ีเทศบาล
ตําบลเกาะคาแม่ยาว มีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ทั้งสํานักงานต่อประชากรทั้งตําบล อยู่ที่ 22 คน ต่อ 3,510 
คน(ที่ว่าการอําเภอเกาะคา, 2558) และหากเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงในด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลฯ ต่อประชากรทั้งตําบลแล้วจะอยู่ที่ 3 คน ต่อ 3,510 คน 
หรือ เจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องรับผิดชอบประชาชนมากกว่า 1,170 คน ฉะน้ันหากเกิดสาธารณภัยขึ้นใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ฯ ในฐานะตัวแทนภาครัฐที่
อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุดองค์กรหน่ึง อาจจะให้ช่วยเหลือไม่ทันต่อสถานการณ์ที่ฉุกเฉินได้  
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  ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยสนใจศึกษาการจัดทําแผนของชุมชนเพ่ือเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยของ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง อีกทั้งยัง
สามารถเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารภัย(Disaster Risk Reduction) 
เพ่ือให้สังคมมีน่าอยู่ มีความพร้อมและศักยภาพในการรับรู้ ปรับตัว และฟ้ืนคืนกลับจากสาธารณภัย
และพัฒนาให้ดีกว่าเดิม และปลูกจิตสํานึกและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมลดโอกาส
สูญเสียใด ๆ หากเกิดสาธารภัยขึ้นในอนาคต 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประชาชนท่ีอาศัยในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของประชาชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 
1.3  คําถามการศึกษา 

1.3.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  
อยู่ในระดับใด 

1.3.2 ปัญหาและอุปสรรคของการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของประชาชนประชาชนที่อาศัย
ในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางมีลักษณะอย่างไร 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 1.4.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 (1)  ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2558 
 (2)  ระยะเวลาการรวบรวมแบบสอบถาม เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 
 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว จํานวน 3,510 คน 
(ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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 1.4.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว จํานวน 27 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่ ดังน้ี 
 (1)  บ้านนําล้อม  หมู่ 1 
 (2)  บ้านหัวแต  หมู่ 2 
 (3)  บ้านม่วงน้อย  หมู่ 3 
 (4)  บ้านหนองหล่าย  หมู่ 4 
 (5)  บ้านศิลา  หมู่ 6 
 (6)  บ้านแม่ฮาม  หมู่ 7 
 (7)  บ้านทุ่งเจริญ  หมู่ 8 
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ภาพที่ 1  แผนที่โดยสังเขปเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว 
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1.5  กรอบแนวคิด 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวคิดเก่ียวกับ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนมาประมวลเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือทําการศึกษา ได้ดังน้ี 
  

ตัวแปรต้น  
(Independent Variables : IV) 

 ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables : DV) 

  
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  สถานภาพสมรส 
4.  ระดับการศึกษา 
5.  อาชีพ 
6.  รายได้ 
7.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
8.  จํานวนบุคคลในครัวเรือนที่ไม่สามารถ
ดูแลตัวเองได้ 

การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

1.  การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
    (Disaster Risk Reduction) 
2.  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
    (Emergency Management) 
3.  การฟ้ืนฟู  
    (Recovery Build Back Better and 
Safer) 
 

 
ปัจจัยการมีสว่นร่วม 

1.  การมสี่วนรว่มในการตัดสินใจ 
     (Decision Making) 
2.  การมสี่วนรว่มในการดําเนินงาน 
     (Implementation) 
3.  การมสี่วนรว่มในการรักษาผลประโยชน์ 

     (Benefit)  
4.  การมสี่วนรว่มในการประเมินผล 
     (Evaluation) 

 
ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Sendai Framework for  
Disaster Risk Reduction) หมายถึง กรอบการดําเนินลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหลังปี 2558 (Post-
2015 Framework for Disaster Risk Reduction) ซึ่งที่ประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการ
ลดความ เสี่ ย งจาก ภัย พิ บั ติ  ครั้ งที่  3  (The Third United Nations World Conference on 
Disaster Risk Reduction) ประกาศรับรอง ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-14 
มีนาคม 2558 
  การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและทันท่วงทีเพ่ือรักษาชีวิตและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนจากเหตุการณ์สาธารณภัย  
 การฟ้ืนฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีพ และ
สภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นกว่าเก่าตาม
ความเหมาะสมโดยการนําเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสียงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟ้ืนฟู
ด้วย (Build back better) หมายรวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ 
(Rehabilitation) 
  การฟ้ืนสภาพ, การเยียวยา (Rehabilitation) หมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลที่
เกิดจากสาธารณภัยเพ่ือพลิกฟ้ืนสภาวะการดํารงชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณ
ภัยให้กลับคืนสู่สภาพที่เป็นอยู่ก่อนหน้าน้ี รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial 
Support) ของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น 
 การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะ
วิเคราะห์และบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือดําเนินมาตรการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทําให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดการปัญหา มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 แผนชุมชน (Community plan) หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการ
รวมตัวกันเพ่ือจัดทําแผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไป
ตามท่ีต้องการและสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิดร่วม
กําหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิง
ภายนอก ด้วยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมใน
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ท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชนไม่สามารถทําเองได้ ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกได้ 

สาธารณภัย หรือ ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด
ในมนุษย์โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นํ้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบ
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย 
แก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย (พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย พ.ศ. 2550) 
 
1.8  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.8.1 ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการลดความเสี่ยงจากสาธารภัยของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

1.8.2 ทําให้ทราบข้อมูลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างมาตรการต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียงจาก
สาธารณภัย เช่น มีการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

1.8.3 พบปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมให้มีการลดความสี่ยงจากภัยพิบัติภายใต้บริบท
การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 



 

 

 
บทท่ี  2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการค้นคว้าข้อมูล เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ดังน้ี 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.1.1 แนวคิดการจัดทําแผนชุมชน 
 2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับสาธารณภัย และการบริหารจัดการสาธารณภัย 
 2.1.4 ทฤษฎีการพ่ึงพาตนเองของชุมชนชนบท 
 2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

2.1.1 แนวคิดการจัดทําแผนชุมชน 
  กระบวนการจัดทําแผนชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเร่ิมจากการกระตุ้นจิตสํานึกและความรับผิดชอบของประชาชน ให้มีจิตสาธารณะ 
และร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้/วิเคราะห์ เพ่ือให้รู้และเข้าในตน โดยใช้กระบวนการ
ชุมชน คือสํารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางแก้ไขแล้วกําหนด
อนาคตและกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง/หมู่บ้านและชุมชน ออกมาเป็นกิจกรรม/โครงการที่จะ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการการพัฒนา ในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน ซึ่ง
จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองอย่างย่ังยืนของชุมชน (กรมการพัฒนานาชุมชน, 2554) 
ทั้งน้ี กรมการพัฒนาชุมชน (2553) ได้ให้ความหมายของคําว่า ชุมชน คือ กลุ่มชนที่อาศัยอยู่รวมกัน 
โดยมีความรู้สึกผูกพันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน จะโดยอาศัยหลักผูกพันในทางเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ศาสนา
เดียวกันซึ่งทําให้บุคคลมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคมน้ัน หรืออาศัยหลักความผูกพันหรือ
ผลประโยชน์ทางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกันโดยอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์
เดียวกัน ตลอดจนการมีผลประโยชน์ในทางการบริการสังคมร่วมกัน ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับการจัดทําแผน
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ชุมชน เพ่ือให้ชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเองมีแนวคิดหลักการและความเช่ือในหลาย ๆ 
ด้าน เช่น แนวคิดจากปรัชญาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นสากลท่ีบอกว่าชาวบ้านมีศักยภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองได้ถ้าให้โอกาส และการพัฒนาต้องเร่ิมต้นที่ชาวบ้าน แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การ
มีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง แนวคิด
ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือการให้ชุมชนได้มีกระบวนการในการจัดการชุมชนมีการเรียนรู้
ร่วมกันในกระบวนการชุมชน แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือการสร้างพลังชุมชน ใช้พลัง
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนบนแนวคิดที่ว่าไม่มีใครรู้ปัญหาชุมชนเท่าคนในชุมชน ดังน้ัน การแก้ปัญหา
ชุมชนจึงเริ่มจากชุมชน และการให้การสนับสนุนของภาครัฐจะต้องเป็นลักษณะ Bottom-up ไม่ใช่ 
Top Down หรือการเสนอความต้องการเพ่ือพัฒนาชุมชนต้องมาจากชุมชนแล้วส่งต่อให้ภาครัฐเป็น
ส่วนสนับสนุนความต้องการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิน้ันเอง 
  ความหมายของแผนชุมชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(กรมพัฒนาชุมชน, 2553)  ได้ให้ความหมายของแผนชุมชนว่า หมายถึง การกําหนดอนาคตและ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถแก้ปัญหา
ที่ชุมชนเผชิญอยู่ คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมกําหนด แนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน 
ยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก จึงอาจกล่าวได้ว่า แผนชุมชนเป็นของชุมชนดําเนินการ
โดยชุมชนและเพ่ือประโยชน์ของชุมชนเอง ซึ่งแตกต่างจากแผนที่ภาครัฐจัดทําขึ้นเพ่ือการจัดสรร
งบประมาณเป็นหลัก ประเวศ  วะสี (กรมพัฒนาชุมชน, 2553) ได้นําเสนอความหมายของแผนชุมชน
ว่าเป็นกระบวนการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา ว่าคืออะไร และจะทําอะไร คือการวิเคราะห์ทางเลือก 
เป็นกระบวนการทางปัญญาที่ทรงพลัง เมื่อวิเคราะห์แล้วนําไปสู่การเปล่ียนแปลงซึ่งจะนําไปสู่การ
แก้ปัญหา กระบวนการจัดทําแผนชุมชนเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Interactive Learning 
interaction) ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ (กรมพัฒนาชุมชน, 2553) ได้อธิบายความหมายของแผน
ชุมชนว่า เป็นส่วนหน่ึงของระบบการบริหารจัดการชุมชน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของความร่วมมือ
และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนและชุมชน  ที่
สามารถบริหารจัดการกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ ชุมชนจะมีการดําเนินการใน 6 
เรื่อง คือ มีระบบข้อมูล  มีแผนชุมชน  มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการนําแผนไปปฏิบัติ  
มีทุนของชุมชน และมีองค์กรเข้มแข็งอย่างน้อย 1 องค์กร  
 กรมการพัฒนาชุมชน (2553) ได้ให้คําจํากัดความของ แผนชุมชน ว่าหมายถึง การกําหนด
อนาคตและกิจกรรมพัฒนาของชุมชนโดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของ ตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถ
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แก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมกําหนดแนวทางและทํากิจกรรม
การพัฒนาร่วมกัน โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิง ภายนอก ด้วยการคํานึงถึงศักยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นหลักตามที่กล่าวมาข้างต้นได้
มีผู้ให้ความหมายของแผนชุมชนไว้หลากหลาย จึงอาจสรุปความหมายของแผนชุมชนโดยรวม 
หมายถึง แผน ที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทําต้ังแต่ต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง และทุก
คนในชุมชนร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
 วัตถุประสงค์หลักของการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือให้ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของชุมชน กําหนด
อนาคตของชุมชนตนเอง เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ิมคุณค่า
ทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาและชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนได้มีเป้าหมาย แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขในทุกบ้าน เพ่ือให้
ชุมชนได้มีแผนรองรับการสนับสนุนจากภายนอกได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ ทั้งน้ีขั้นตอนการจัดทํา
แผนชุมชน 5 ขั้นตอน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2551) 
  ขั้นตอนที่ 1  เตรียมความพร้อมชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นําชุมชน ผู้แทนคุ้ม
บ้าน อบต. ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชนวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทีมงานระดับชุมชนมีความพร้อมและมี
แนวทางในการจัดกระบวนการแผนชุมชน ผู้นําชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและสามารถระบุความ
จําเป็นในการจัดกระบวนการแผนชุมชน ผู้นําชุมชนกําหนดแผนปฏิบัติการและยอมรับพร้อมมีส่วน
ร่วมในกระบวนการแผนชุมชนประเด็นการเรียนรู้ เป้าหมายของการทํางานเพ่ือชุมชนและความสําคัญ
ของประชาชนทุกคนในการทํางานเพ่ือชุมชน สถานการณ์ของชุมชนสถานการณ์การทํางานจาก
ภาครัฐ  
 ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้ตนเองและชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นําชุมชน 
ผู้แทนคุ้มบ้าน อบต. ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชน ตัวแทนครัวเรือน ประชาชนในชุมชนวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้  ชุมชนได้เรียนรู้ข้อมูลตนเอง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะทุนทางสังคมและสภาพปัญหา
ชุมชนได้วิเคราะห์สาเหตุปัญหาและจัดลําดับความต้องการของชุมชน ทําให้ชุมชนแยกแยะศักยภาพที่
มีอยู่และสภาพปัญหาที่เป็นแนวโน้มกําลังเกิดขึ้นกับชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 3  การกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนคุ้มบ้าน 
อบต. ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชน ประชาชนในชุมชนวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ชุมชนกําหนดเป้าหมายว่าจะ
พัฒนาไปเป็นชุมชนแบบไหนในอนาคตพร้อมทั้งกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพ
ของชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 4  การกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้นําชุมชน 
ผู้แทนคุ้มบ้าน อบต. ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชน ประชาชนในชุมชน วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ชุมชนมี
แนวทางในการพัฒนาชุมชน สู่การเป็นชุมชนที่ปรารถนา 
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 ขั้นตอนท่ี 5  การปฏิบัติตามแผนชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ-บริหารชุมชน 
อบต. หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนที่ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามแผนชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม  
 จากแนวการจัดทําแผนชุมชน 5 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น อาจปรับให้เข้ากับบริบทหรือภูมิ
สังคมแต่ละพ้ืนที่ได้ตามความเหมาะ โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดําเนินงาน
น้ันๆ  จึงอาจสรุปเป็นแนวทางการจัดทําแผนชุมชนได้ว่า ปัจจุบัน  เราอยู่จุดไหน (คือ การวิเคราะห์ 
SWOT)  เราต้องการไปสู่จุดไหน (คือ การกําหนดวิสัยทัศน์ ตําแหน่ง ทิศทาง)  เราจะไปสู่จุดน้ันได้
อย่างไร (คือ แนวทางแก้ไข แผนยุทธศาสตร์)  เราจะต้องทําอะไรเพื่อไปถึงจุดน้ัน (คือ แปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่กิจกรรม/โครงการ)  และลงมือทํา (คือ ย่ืนขอรับการสนับสนุนต่อหน่วยงาน และติดตาม
ประเมินผล) 
 

2.1.2  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม  
  ธนาคารโลก  ได้อธิบายไว้ในหนังสือ  The World Bank Participation Source book 
(1996), Washington DC: World Bank “การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
อิทธิพลและมีส่วนร่วมในการริเริ่มการพัฒนาและการตัดสินใจที่มีผลต่อทรัพยากรท้ังหลายและมีผลต่อ
เขาทั้งหลาย” เจมส์ เครย์ตัน (1991) ได้อธิบายไว้ในหนังสือช่ือ Involving Citizens in Community 
Decision Making (1991) Washington DC, National Civic League “ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน คือ กระบวนการซึ่งนําเอาความห่วงกังวลของสาธารณชนความต้องการและความเช่ือหรือ
ค่านิยมของประชาชนเข้ามาประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการสื่อสารสองทาง โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สาธารณชนให้การ
สนับสนุน” (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551)  

คํานิยามและความหมายของคําว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกกําหนดโดยบุคคลและ
องค์กรต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้พอสังเขป ดังน้ี (โกวิทย์ พวงงาม, 2551; เจมส์ เครย์ตัน (1991 ; 
อ้างอิงจาก อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2540)) ได้อธิบายไว้ในหนังสือช่ือ Involving Citizens in Community 
Decision Making (1991) Washington DC, National Civic League “ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน คือ กระบวนการซึ่งนําเอาความห่วงกังวลของสาธารณชนความต้องการและความเช่ือหรือ
ค่านิยมของประชาชนเข้ามาประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการสื่อสารสองทาง โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สาธารณชนให้การ
สนับสนุน” ส่วน ธนาคารโลก ได้อธิบายไว้ในหนังสือ The World Bank Participation Source 
book (1996), Washington DC: World Bank “การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสียมีอิทธิพลและมีส่วนร่วมในการริเริ่มการพัฒนาและการตัดสินใจท่ีมีผลต่อทรัพยากรทั้งหลายและมี
ผลต่อเขาทั้งหลาย” 

ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ และนักวิชาการต่างๆ ได้กําหนดไว้หลากหลาย
แต่ในสาระสําคัญมีความคล้ายกันซึ่งจึงขอนําเสนอ Cohen และ Uphoff (1980, p.219-222) ซึ่งได้
จําแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ (Implementation) 
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
เพ่ือช่วยให้เข้าใจระดับขั้นของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff      

ได้ง่ายขึ้น จึงขอนําเสนอวงจรของการมีส่วนร่วมดังปรากฏในรูปต่อไปน้ี 
 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

Decision Making 
    

        

  การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
Implementation 

  

        

   การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 
Benefit 

 

      

    การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
Evaluation 

 
ภาพที่ 2.1 วงจรการมีส่วนรว่มตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff 
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อรพินท์ สพโชคชัย (2552) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา คือ  กระบวนการ
ที่เช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ  และภาคีอ่ืนๆ นอกภาครัฐ เช่น ธุรกิจเอกชน ประชาชน  ชุมชน และ
องค์กรต่างๆ ให้ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด  ตัดสินใจ และร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา 
เพราะการพัฒนาที่ทรงพลังและยั่งยืนในสังคมประชาธิปไตย เกิดจากการพัฒนาที่ผู้เก่ียวข้องทุกภาค
ส่วนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแรงร่วมใจในการดําเนินการและร่วมกับประโยชน์จากการพัฒนา 
สําหรับแนวคิด เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 5 ขั้นตอน (ตามรูปภาพ
ประกอบที่ 2.1) ซึ่งหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไป จะทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะ
นําไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทาง
เพ่ือตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานติดตาม
ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2  ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

การมีส่วนร่วมในการ
รับรู้สามารถให้ความ
คิดเห็น/เสนอแนะ 

มีส่วนร่วมในการเลือก
และเสนอเพ่ือการสินใจ 
 

การมีส่วนร่วมรับ
ประโยชน์และเป็น
เจ้าของนโยบาย 

มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน ติดตาม

ตรวจสอบ

มีส่วนร่วมใน
กระบวนการสินใจ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) ที่เน้นในรูปกลุ่ม/องค์กร หรือ
ชุมชน/ปัจเจกบุคคล กลุ่มหรือชุมชน มีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดําเนิน
ชีวิตของตนเองที่ เกิดจากภัยพิบัติต่างๆ แล้วมีการแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วมกันที่จะ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตน จนมาสู่การตัดสินใจกระทําการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์น้ันๆ มีความร่วมมือและรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย
ในขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมน้ัน ๆ มีกลุ่มหรือองค์กรชุมชนรองรับ ประชาชนที่เข้าร่วมมีการ
พัฒนาภูมิปัญญาและการรับรู้สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเพ่ือกําหนดการดําเนินชีวิตของ
ตนเองได้ประชาชน หรือชุมชนได้พัฒนาขีดความสามารถของตน ในการจัดการควบคุมการใช้และการ
กระจายทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจําเป็น
อย่างสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนนับได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของ
การพัฒนา ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการพัฒนาใด ๆ ก็ตามหากประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ
และลงมือดําเนินกิจกรรมด้วยตัวเองแล้ว กิจกรรมน้ันก็มิอาจจะสําเร็จและดํารงอยู่ได้  แต่ถ้าหาก
ประชาชนมีความรู้ มีความเข้าใจในกระบวนการอย่างท่องแท้ สามารถมองเห็นและคาดหวังไว้ใน
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองครอบครัวและชุมชน ทั้งยังได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ      
จนเกิดตระหนักในปัญหาของตนเองและด้ินรนหาทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนเกิดการ
ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551) 

หลักของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเช่ือมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” น่ันคือ การมีส่วนร่วม จะนําไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบ
ธรรม และต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วน
ร่วมแล้วเท่าน้ัน หากการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้อง
นําไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มีอํานาจเห็นว่าการตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็
จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นน้ัน โดยท่ีสังคมส่วนใหญ่
ยอมรับได้ อย่างน้อย 2 ประการ คือ (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 2527) 

 ประการที่ 1 ทฤษฎีที่ทําให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา (Voluntary 
Participation) เป็นทฤษฎีที่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการพัฒนา ปัจจุบันมี
การศึกษา และนําไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่างๆ โดยถือว่าประชาชนจะต้องมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาเป็นทฤษฎีที่ทําให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง การช่วยเหลือตนเองได้เป็น
การพัฒนาแบบยั่งยืน การทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทฤษฎีน้ียังแยกย่อยออกไปอีก อาทิ
เช่น ทฤษฎีการสร้างขวัญและกําลังใจ ทฤษฎีการปลุกระดมมวลชน ทฤษฎีการสร้างผู้นํา ทฤษฎีการใช้
วิธีและระบบการบริหาร เป็นต้น  
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 ประการที่ 2 การพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วม (Participatory) เป็นการพัฒนา
แบบมีความร่วมมือกันระหว่างรัฐหรือผู้พัฒนากับประชาชนผู้ถูกพัฒนา เป็นการวางแผนร่วมกัน 
ดําเนินการพัฒนาร่วมกันและประเมินผลการพัฒนาร่วมกันทําให้การพัฒนาสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนซ่ึงการพัฒนาแนวทางน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของการ
พัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร คือมีแรงกระตุ้นทําให้เกิดการพัฒนา และแรงสนองตอบจาก
ประชาชนเกิดขบวนการพ่ึงพาตนเองในที่สุด 

การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทาง
จิตวิทยาเป็นอย่างย่ิง กล่าวคือ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและนําไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาเครือข่าย และที่สําคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดีที่สุด 
อย่างไรก็ดี หลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหาร
จัดการสาธารณภัย (disaster Management) จะมีความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” 
น่ันคือ การมีส่วนร่วมจะนําไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและ อย่างชอบธรรม และต้องเป็นการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่าน้ัน หากการ
ตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้องนําไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มี
อํานาจเห็นว่าการตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดย
มีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นน้ัน โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ อย่างน้อย  
2 ประการ คือ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551)  

 ประการที่ 1 ทฤษฎีที่ทําให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา (Voluntary 
Participation) เป็นทฤษฎีที่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการพัฒนา ปัจจุบันมี
การศึกษา และนําไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่างๆ โดยถือว่าประชาชนจะต้องมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาเป็นทฤษฎีที่ทําให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง การช่วยเหลือตนเองได้เป็น
การพัฒนาแบบยั่งยืน การทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทฤษฎีน้ียังแยกย่อยออกไปอีก อาทิ
เช่น ทฤษฎีการสร้างขวัญและกําลังใจ ทฤษฎีการปลุกระดมมวลชน ทฤษฎีการสร้างผู้นํา ทฤษฎีการใช้
วิธีและระบบการบริหาร เป็นต้น  

 ประการที่ 2 การพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วม (Participatory) เป็นการพัฒนา
แบบมีความร่วมมือกันระหว่างรัฐหรือผู้พัฒนากับประชาชนผู้ถูกพัฒนา เป็นการวางแผนร่วมกัน 
ดําเนินการพัฒนาร่วมกันและประเมินผลการพัฒนาร่วมกันทําให้การพัฒนาสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนซ่ึงการพัฒนาแนวทางน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของการ
พัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร คือมีแรงกระตุ้นทําให้เกิดการพัฒนา และแรงสนองตอบจาก
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ประชาชนเกิดขบวนการพ่ึงพาตนเองในการบริหารจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วย
ตนเองในที่สุด 

White (1982 ;  อ้างอิงจาก ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 2548) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
ประกอบไปด้วย 3 มิติ มิติที่หน่ึง คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรทําและทําอย่างไร มิติที่
สอง มีส่วนเสียสละในการพัฒนา การลงมือปฏิบัติตามท่ีได้ตัดสินใจ และมิติที่สามมีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการดําเนินงาน ทั้งยังได้เพ่ิมเติมอีกว่าสาระสําคัญของการมีส่วนร่วมใน
ประการท่ีสี่ ที่ควรนํามาพิจารณา คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานทั่วไป ซึ่ง
สอดคล้องกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนดระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการบริการ ออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี (วิรัติ ปานศิลา, 2551)  

 1) ถือว่าเป็นระดับการมีส่วนร่วมน้อย คือ การแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วน เก่ียวข้องหรือผู้
มสี่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ระดับน้ีผู้มีส่วนเก่ียวข้องอาจร่วมให้ข้อมูลได้บ้างเท่าน้ัน  

 2) เป็นการมีส่วนร่วมระดับที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ให้
ข้อมูลด้วยการร่วมปรึกษาหรือเป็นการร่วมคิดร่วมให้ความเห็น  

 3) เป็นการมีส่วนร่วมระดับร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ  
 4) เป็นระดับการมีส่วนร่วมโดยการร่วมลงมือปฏิบัติการหรือร่วมกันดําเนินการ  
 5) เป็นการมีส่วนร่วมระดับสูงสุด คือ การร่วมตรวจสอบและประเมินผลของการ

ปฏิบัติตามแผนในระดับที่ 4 ถือว่าเป็นระดับของการมอบอํานาจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตัดสินใจอย่าง
แท้จริง  
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ภาพท่ี 2.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคล
หน่ึง ในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทําการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
กลุ่มน้ัน ทั้งทําให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิด 3 
ประการคือ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. (2552 )  
  ประการที่ 1 ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและ
ความห่วงกังวลของบุคคลที่บังเอิญพ้องต้องกันกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของ
ส่วนรวม  
   ประการที่ 2 ความเดือดร้อน และความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่
เป็นอยู่น้ันลงมือกระทําร่วมกัน   
   ประการที่ 3 การตกลงร่วมใจกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางที่
ปรารถนา การตัดสินใจร่วมกันน้ีจะต้องรุนแรงมากพอที่จะทําให้เกิดความคิดริเริ่มจะกระทํา การที่
สนองตอบต่อความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกิจกรรมน้ัน  

ร่วมตรวจสอบและประเมินผล
(Empowerment) 

ร่วมดําเนินการ 
(Collaborate) 

ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  
ร่วมตัดสินใจ  (Involve) 

ร่วมปรึกษาหารือ
(Consult)

ร่วมให้ข้อมลูขา่วสาร 
(Inform) 

 

ระดับการมีสว่นร่วม  

รู้ ให้ความเห็น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ
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ปัญหาสําคัญประการหน่ึงสําหรับสังคมไทยคือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ควรอยู่ใน
ระดับใด เพ่ือจะได้สามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 
ตามหลักการน้ันระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งได้หลายวิธี และหลายระดับขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และความละเอียดในการแบ่ง โดยปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับการที่รัฐหรือผู้มีอํานาจตัดสินใจ
ยินยอมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับนโยบาย กิจกรรม หรือโครงการ
พัฒนาน้ันๆ มากน้อยเพียงใด โดยความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจการตัดสินใจของรับจะแปรผกผันกับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยถ้าประชาชนมีอิทธิพล อํานาจต่อรองในกระบวนการมีส่วน
ร่วมมาก รัฐก็จะมีอํานาจในการตัดสินใจที่ลดลง (Arnstein, 1969) จากงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจสามารถจัดระดับจากระดับตํ่าสุดไปสู่ระดับสูงสุดได้ 7 ระดับ ตาม
รูปภาพประกอบที่ 2.4 ดังน้ี (Cohen, J.  and N.T. Uphoff, 1977 อ้างใน ถวิลวดี บุรีกุล, 2551) 

 
สูง 

 
การควบคุมโดยประชาชน (citizen control)  

 
ระดับการร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามตรวจสอบ  

(delegated power)  
 

ระดับการร่วมดําเนินการ (partnership)  
 

ระดับการสร้างความร่วมมือ การวางแผนร่วมกัน (involvement)  
 

ระดับการปรึกษาหารือ (consultation)  
 

ระดับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (information provision)  
 

ระดับการให้ข้อมูล (informing) 
ตํ่า 
 

ภาพท่ี 2.4 แสดงระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ในส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน (Forms of Public Participation) ที่
ประชาชนภายในพ้ืนที่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของประชาคมหรือชุมชน ซึ่งสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหาน้ัน 
จําเป็นต้องทีความร่วมมือในการทําพร้อมๆกันในทุกระดับ ซึ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ดําเนินอยู่
ทั่วไป สามารถสรุปได้ ดังน้ี (จินตวีร์ เกษณมศุข, 2557) 

(1) การรับรู้ข่าวสาร (Public information) ของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
จะต้องได้รับการการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งน้ี การได้รับแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ 

(2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารือระหว่างผู้ดําเนินการโครงการกับประชาชนท่ีเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น 

(3) การประชุมรับฟังวามคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและ
ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอํานาจตัดสินใจในการทําโครงการหรือกิจกรรมน้ันได้
ใช้เวทีสาธารณะในการทําความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่
น้ัน ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 

 (3.1) การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับ
ผลจากโครงการท โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมกัน เพ่ืออธิบายให้ที่
ประชุมถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อซักถาม 

 (3.2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สําหรับ
โครงการท่ีมีข้อโต้แย้งทางวิชาการ จําเป็นจะต้องเชิญผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาภายนอกมาช่วยอธิบาย
และให้ความเห็นต่อโครงการซึ่งเข้าเข้าร่วมประชุมต้องรับทราบผลดังกล่าวด้วย 

 (3.3) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นวิธีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย     
ไม่ปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของ
ผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับมหีลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจนและแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบทั่วกัน 

(4) การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีเป็นผู้แทนประชาชนในพ้ืนที่ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การมีส่วนร่วมคือ ความร่วมมือร่วมใจบวกด้วยการประสานงานบวก
ด้วยความรับผิดชอบน่ันเอง ส่วนความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง ความต้ังใจของบุคคลที่จะมาทํางาน
ร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม การประสานงาน หมายถึง ช่วงเวลาและลําดับเหตุการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ในการทํากิจกรรมหรือการมี ส่วนร่วมในการทํางาน ความรับผิดชอบ หมายถึง 



24 

 

 

ความรู้สึกผูกพันในการกระทํางานและในการกระทํางานและในการทําให้เช่ือถือไว้วางใจ ดังน้ัน การมี
ส่วนร่วม หมายถึง การทํางานร่วมกับกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความต้ังใจ (ความร่วมมือร่วม
ใจ) โดยกระทําการงานดังกล่าวในช่วงเวลาและลําดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ คือถูกจังหวะ และ
เหมาะสม (การประสานงาน) กับทั้งการทํางานดังกล่าวด้วยความรู้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่า เช่ือถือ
ไว้ใจได้ (ความรับผิดชอบ)  
 
 2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับภัยสาธารณภัย และการบริหารจัดการสาธารณภัย  
  (1) แนวคิดเก่ียวกับสาธารณภัย (ภัยพิบัติ) 
 UN International Strategy for Disaster Reduction: ISDR (วงศ์ อุบาลี , 2551) 
ได้ให้คําจํากัดความของภัยพิบัติว่า คือ สภาวะที่ระบบการทํางานของชุมชนหรือสังคมได้รับการ
กระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ที่เกินกําลังความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบจะจัดการได้โดยใช้ทรัพยากรของ
ตนเองที่มีอยู่ และภัยพิบัติเป็นกระบวนการของความเสี่ยงซึ่งเป็นผลมาจกการรวมตัวกันของภัย 
สภาพความล่อแหลม และความสามารถหรือมาตรการที่ไม่เพียงพอที่จะลดผลด้านลบของความเสี่ยง
น้ันได้ 
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ให้นิยามของคําว่า“สา
ธารณภัย” คือ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์  โรคระบาดสัตว์
นํ้า การระบายของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  มี
ผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความ
เสียหายกแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย โดยศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย ได้ให้คําจํากัดความของภัยพิบัติ ว่าคือ 
ต้นตอของผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์หรือเกิดความเสียหาย
ทางระบบเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อสังคม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น 2 
ประเภท คือ 1) ภัยธรรมชาติ ได้แก่ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว ดินถล่ม อาคารถล่ม ฯลฯ 2) ภัยที่เกิดจาก
การกระทําของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจากการจราจรและคมนาคมขนส่ง  ภัยจากการก่อการร้าย ภัย
จากเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น  ภัยจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ปัญหาระบบสื่อสาร 
 แผนการป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.2548 ได้ให้คํานิยามศัพท์เก่ียวกับสาธารณ
ภัย คือ ภัยอันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตร่างกายของประชาชน  หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ 
 Nick (อ้างใน ชูวงศ์ อุบาลี, 2551) ได้แบ่งประเภทของภัยพิบัติตามลักษณะการเกิด
ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
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 ประเภทที่ 1 ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  (Natural  Disaster)  เป็นภัยที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และทรัพย์สิน  ได้แก่ 
  (1) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล หรือเกิดจากการเปล่ียนแปลงจากสภาพอากาศ
ได้แก่ 
  (1.1) วาตภัย (Storm) เป็นภัยที่เกิดจากความเร็วของลม เช่น พายุใต้ฝุ่น 
พายุโซนร้อน และพายุฤดูร้อน เป็นต้น 
  (1.2) อุทกภัย (Flood) เป็นภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก นํ้าป่าไหลหลากนํ้าท่วม
ในฤดูฝน คลื่นพายุซัดฝั่งหรือเขื่อนพัง 
  (1.3) คลื่นความร้อน (Heat  Wave) เป็นลักษณะของอากาศที่มีอุณหภูมิ
สูงขึ้นผิดปกติทําให้ร่างกายอ่อนเพลียเน่ืองจากร่างกายปรับสภาพได้ไม่สมดุลกับสภาวะอากาศ 
  (1.4) อากาศหนาวผิดปกติ (Freezing Weather) เช่น ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว  จะมีอากาศหนาว ในบางปีมีอุณหภูมิของอากาศตํ่ากว่าศูนย์องศา
เซลเซียส เป็นต้น 
  (1.5) ฝนแล้ง (Drought) เน่ืองจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้ง
ยาวนานทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย  เกิดความขาดแคลนพืชพันธ์ุธัญญาหาร 
  (2) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ได้แก่ 
  (2.1) แผ่นดินเลื่อนหรือแผ่นดินถล่ม (Landslide) เป็นการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนดินช้ันบน ทําให้เกิดการเลื่อนไหลและการสั่นสะเทือน เช่น เมื่อมีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาที่มี
พ้ืนดินลาดเอียง ขาดต้นไม้หรือพืชคลุมดินจึงไม่มีการยึดเหน่ียวของพ้ืนผิวดิน อาจทําให้พ้ืนที่ผิวดิน
พังทลายลงมาทับบ้านเรือน ตามบริเวณเชิงเขาได้ 
  (2.2) แผ่นดินไหว (Earthquake) เป็นการเปลี่ยนแปลงของช้ันเปลือกโลก  
ทําให้มีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นติดต่อกันออกจากจุดศูนย์กลางแผ่ไปทุกทิศทุกทางทําให้บ้านเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างพังทลาย 
  (2.3) ภูเขาไฟระเบิด (Volcanic  Eruption)  คือ การระเบิดจากแรงดันของ
ความร้อนภายใต้พ้ืนผิวโลก มีการพ่นลาวาทําให้เกิดการสั่นสะเทือนรอบๆ ภูเขาไฟและพ่นควันพิษ
กระจายทั่วไปในอากาศ 
 (3) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศได้แก่ 
  (3.1) อุทกภัย (Flood) เป็นภัยที่เกิดจากนํ้าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ที่ ตํ่ากว่า
ระดับนํ้าทะเล  มักจะมีนํ้าท่วมเป็นประจําและในบริเวณที่ลุ่ม 
  (3.2) หิมะถล่ม (Snow Slide) เป็นการถล่มทลายของก้อนหิมะที่จับตัวกัน  
เมื่อมีนํ้าหนักมาก  อาจเลื่อนไหลลงมาทับบ้านเรือนและผู้คนบริเวณเชิงเขาได้ 
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 (4) ภัยพิบัติที่เกิดจากเช้ือโรคและภัยพิบัติที่เกิดจากสัตว์และแมลงได้แก่ 
  (4.1) การระบาดของโรค (Epidemic) เช่น อหิวาตกโรค ไข้สมองอักเสบ โรค
เอดส์ เมื่อมีแหล่งแพร่เช้ือ หรือมีภูมิคุ้มกันตํ่า เป็นต้น 
  (4.2) ภัยจากสัตว์หรือแมลง (Pets or Insects) เช่น หนูนาหรือต๊ักแตนที่มี
จํานวนมากทําให้เกิดความเสียหายแก่พืชไร่ อาจเกิดการขาดแคลนอาหารและภาวะอดอยากได้ เป็น
ต้น 
 ประเภทที่ 2 ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ (Man Made Disaster)  
ได้แก่ 
 (1) ภัยจากอุบัติเหตุทางคมนาคม (Transportation Accidents) ได้แก่ 
  (1.1) ภัยทางอากาศ เช่น เครื่องบินตกหรือเคร่ืองบินเกิดระเบิดในอากาศ เป็นต้น 
  (1.2) ภัยทางบก เช่น รถไฟชนกัน รถไฟตกราง รถพลิกควํ่า เป็นต้น 
  (1.3) ภัยทางนํ้า เช่น เรือขนาดใหญ่ล่ม เรือชนกัน เป็นต้น 
  (2) ภัยจากการก่อสร้าง (Construction Accidents) เช่น การก่อสร้างที่ ไม่
คํานึงถึงความปลอดภัย การพังทลายของอาคารที่ก่อสร้างผิดแบบ หรือการต่อเติมอาคารจนฐานราก
ไม่สามารถรับนํ้าหนักได้ เป็นต้น 
 (3) ภัยจากการประกอบอุตสาหกรรม (Industrial Accidents) เช่น การระเบิด
ของท่อก๊าซหรือถังแก๊สภายในโรงงาน หม้อไอนํ้าระเบิด โรงงานสารเคมีลุกไหม้เกิดควันที่เป็นพิษหรือ
โรงงานปฏิกรณ์ปรมาณูเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น 
 (4) ภัยจากการขัดแย้งทางลัท ธิหรือการก่อ วินาศกรรมในที่ สาธารณะ 
(Sabotage) เช่น การวางระเบิดในสถานที่ชุมชน ในสถานที่ราชการ เป็นต้น 
 (5) ภัยที่เกิดจากการจลาจล (Civil Unrest) เป็นภัยที่เกิดจากการที่ชุมชนท่ีมีการ
ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ทําให้เกิดการยกพวกปะทะกัน หรือเผาอาคารบ้านเอน สถานที่ราชการ ฯลฯ 
 (6) ภัยจากการปะทะด้วยกําลังอาวุธ (Aimed Conflicts) เช่น การก่อการร้าย 
สงครามกองโจร สงครามแบ่งแยกดินแดน สงครามโลก เป็นต้น 
 ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นแก่สาธารณชน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย  
อุทกภัย สินามิ ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันเป็นสาธารณะ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้กระทําให้เกิดขึ้น 
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือ
ของรัฐ(พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552) ซึ่งภัยธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของภัยพิบัติ 
 ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) หมายถึง ภัยอันตรายต่างๆที่ เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ และผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ สามารถแบ่งภัยธรรมชาติออกเป็น 4 ด้าน 
ดังน้ี (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2552) 
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 ภัยธรรมชาติด้านนํ้า 
 (1) อุทกภัย (Flood) อันตรายจากน้ํ าท่วม  อันเกิดจากระดับนํ้าในทะเล 
มหาสมุทร หรือแม่นํ้าสูงมาก จนท่วมท้นล้นฝั่งและตลิ่ง ไหลท่วมบ้านเรือน ด้วยความรุนแรงของ
กระแสนํ้า ทําความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รูปแบบของอุทกภัยจากธรรมชาติ
(Types of Natural Flood) สามารถสรุปรูปแบบของอุทกภัยจากธรรมชาติได้ 4 ชนิด (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2552) 
 (1.1) นํ้าป่าไหลหลาก หรือนํ้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) มักจะเกิดขึ้นใน 
ที่ราบตํ่าหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นนํ้า เกิดขึ้นเน่ืองจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน ทําให้จํานวนนํ้าสะสมมีปริมาณมากจนพ้ืนดิน และต้นนํ้าดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ที่ราบตํ่า 
เบ้ืองล่างอย่างรวดเร็ว  มีอํานาจทําลายล้างรุนแรงระดับหน่ึง ที่ทําให้บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และ
อาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 (1.2) นํ้าท่วมขัง (Drainage Flood) เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจาก
ปริมาณนํ้าสะสมจํานวนมาก ที่ไหลบ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ตํ่าเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน 
เรือกสวนไร่นา ได้รับความเสียหาย หรือเป็นสภาพนํ้าท่วมขัง ในเขตในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตก
หนัก ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายนํ้าไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทาง
ระบายนํ้า หรือเกิดนํ้าทะเลหนุนสูงกรณีพ้ืนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล(กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 (1.3) นํ้าล้นตลิ่ง (River Flood) เกิดขึ้นจากปริมาณนํ้าจํานวนมากที่เกิดจาก
ฝนหนักต่อเน่ือง ที่ไหลลงสู่ลํานํ้า หรือแม่นํ้ามีปริมาณมาก จนระบายลงสู่ลุ่มนํ้าด้านล่าง หรือออกสู่
ปากนํ้าไม่ทันทําให้เกิดสภาวะนํ้าล้นตลิ่ง ทางคมนาคมถูกตัดขาดได้(กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 (1.4) คลื่นสึนามิ (Tsunami) คือนํ้าท่วมที่เกิดจากคลื่นที่ซัดเข้าสู่ฝั่งมีลักษณะ
เป็นคลื่นในทะเลที่มีช่วงคลื่นยาวประมาณ 80-200 กิโลเมตร เคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 600-
1,000 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงคลื่นสึนามิเกิดขึ้นได้เน่ืองจากความส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม  
ภูเขาไฟระเบิดที่พ้ืนท้องมหาสมุทร หรืออุกกาบาตพุ่งเข้าชนโลกก็ได้ ในขณะที่คลื่นสึนามิเคลื่อนที่ข้าม
มหาสมุทรจะดูเหมือนคลื่นปกติ เพราะมีความสูงของเคลื่อนประมาณ 30 เซนติเมตร แต่ถ้าคลื่นน้ีเข้า
สู่ชายฝั่งหรือที่ต้ืนเมื่อใดจะเพ่ิมความสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึงประมาณ 15 เมตรหรือมากกว่าน้ี พลังงาน
อันมหาศาลของคล่ืนสึนามิ จะทําให้เกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวิต และสิ่งก่อสร้างต่างๆในบริเวณชายหาด 
หรือหมู่เกาะที่คลื่นสึนามิซัดเข้าหา 
 (2) ภัยแล้ง (Droughts) หมายถึงสภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่ฝนเลยในช่วงเวลา
หน่ึง ซึ่งตามปกติจะต้องมีฝนโดยขึ้นอยู่กับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่น้ันๆ หรือสภาวะที่ระดับนํ้า และ
ใต้ดินลดลง หรือนํ้าในแม่นํ้าลําคลองลดน้อยลง ทําให้เกิดสภาวะขาดแคลนนํ้าของพืช ณ ช่วงเวลา
ต่างๆ โดยการเกิดความแห้งแล้งมี 3 ลักษณะ คือ 
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  (2.1) สภาวะอากาศแห้งแล้ง (Metrological  Drought)  มีลักษณะสําคัญ  
คือ  เป็นสภาวะที่มีการระเหยของนํ้าเกินจํานวนที่ได้รับ  กล่าวคือมีการะเหยจากไอนํ้าของดินและพืช
พรรณมากกว่า  ปริมาณนํ้าฝนรายปี 
  (2.2) สภาวะการขาดนํ้า (Hydrological Drought) มีสาเหตุมาจากความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดจากการมีฝนตกน้อยเฉลี่ยตํ่ากว่าปกติเป็นเวลานานต่อเน่ืองกัน 
  (2.3) สภาวะความแห้งแล้งทางการเกษตร (Agricultural Drought) เป็น
สภาวะท่ีเกิดการขาดนํ้าสําหรับการเกษตรอันเน่ืองมาจากการลดลงของปริมาณฝน ระดับนํ้าใต้ดิน 
ความช้ืนในดินลดลง จนพืชไม่สารมารถดึงนํ้ามาใช้ได้ 
 ภัยธรรมชาติด้านลม 
 (1) วาตภัย (Storms) มายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทําให้เกิดความ
เสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง สําหรับในประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมี
สาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (กรมอุตุนิยมวิทยา) คือ 
   (1.1) พายุหมุนเวียนเขตร้อน (Tropical Cyclone) ได้แก่ ดีเปรสช่ัน พายุโซน
ร้อน พายุไต้ฝุ่น 
  (1.2) พายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดย
จะเกิดถี่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีการเกิด
น้อยครั้งกว่า สําหรับภาคใต้ก็สามารถเกิดได้แต่ไม่บ่อยนัก โดยพายุฤดูร้อนจะเกิดในช่วงที่มีลักษณะ
อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน แล้วมีกระแสอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัด
มาปะทะกัน ทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุลมแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้จะทําความเสียหายในบริเวณ
ที่ไม่กว้างน้ัน ประมาณ 20–30 ตารางกิโลเมตร 
  (1.3) ลมงวง (ทอร์นาโด) เป็นพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กที่ เกิดจากการ
หมุนเวียนของลมภายใต้เมฆก่อตัวในทางต้ังหรือเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง (เมฆคิวมูโลนิมบัส) ที่มีฐานเมฆ
ตํ่า กระแสลมวนที่มีความเร็วลมสูงน้ีจะ ทําให้กระแสอากาศเป็นลําพุงขึ้นไปสู่ท้องฟ้า  หรือย้อยลงมา
จากฐานเมฆดูคล้ายกับงวงหรือปล่องย่ืนลงมา ถ้าถึงพ้ืนดินก็จะทําความเสียหายแก่บ้านเรือน ต้นไม้  
และสิ่งปลูกสร้างได้ สําหรับในประเทศไทยมักจะเกิดกระแสลมวนใกล้พ้ืนดินเป็นส่วนใหญ่ไม่ต่อเน่ือง
ขึ้นไปจนถึงใต้พ้ืนฐานเมฆ และจะเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง โดยจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่แคบ ๆ  และมีช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ จึงทําให้เกิดความเสียหายได้ในบางพ้ืนที่ 
 ภัยธรรมชาติด้านไฟ 
 ไฟป่า (Wildfire) หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากมนุษย์เป็นส่วนมาก ได้แก่  
การเผาหาของป่า เผาทําไร่เลื่อนลอย เผากําจัดวัชพืช ส่วนน้อยที่เกิดจากการเสียดสีของต้นไม้แห้ง 
ผลกระทบจากไฟป่าทําให้เกิดมลพิษในอากาศมากขึ้น ผงฝุ่น ควันไฟกระจายในอากาศทั่วไป ไม่
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สามารถลอยข้ึนเบ้ืองบนได้ มองเห็นไม่ชัดเจน สุขภาพเสื่อม พืชผลการเกษตรด้อยคุณภาพ แหล่ง
ทรัพยากรลดลง (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2552)  
 ภัยธรรมชาติด้านดิน 
 (1) ภูเขาไฟระเบิด (Volcano) เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงอย่างหน่ึง 
การระเบิดของภูเขาไฟน้ัน แสดงให้เห็นว่าใต้ผิวโลกของเราลงไประดับหน่ึงมีความร้อนสะสมอยู่มาก  
โดยเฉพาะที่เรียกว่า  “จุดร้อน” ณ บริเวณน้ีมีหินหลอมละลายเรียกว่า แมกมา และเมื่อวันถูกพ่น
ขึ้นมาตามรอยแตกหรือปล่องภูเขาไฟเรา เรียกว่าลาวาสาเหตุของการเกิดภูเขาไฟระเบิด นัก
ธรณีวิทยาคาดว่ามีการสะสมของความร้อนอย่างมาบริเวณน้ัน ทําให้มีแมกมา ไอนํ้า และแก๊ส สะสม
ตัวอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดความดัน ความร้อนสูง เมื่อถึงจุดหน่ึงมันจะระเบิดออกมา อัตรา
ความรุนแรงของการระเบิดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระเบิด รวมทั้งขึ้นอยู่กับความดันของไอ และ
ความหนืดของลาวา ถ้าลาวาข้นมากๆ อัตราการรุนแรงของการระเบิดจะรุนแรงมากตามไปด้วย เวลา
ภูเขาไฟระเบิดมิใช่มีแต่เฉพาะลาวาที่ไหลออกมาเท่าน้ัน ยังมีแก๊สไอนํ้า ฝุ่นผงเถ้าถ่านต่างๆ ออกมา
ด้วย มองเป็นกลุ่มควันม้วนลงมาพวกไอนํ้าจะควบแน่นกลายเป็นนํ้า นําเอาฝุ่นละอองเถ้าต่าง ๆ ที่ตก
ลงมาด้วยกัน  ไหลบ่ากลายเป็นโคลนท่วมในบริเวณเชิงเขาตํ่าลงไป (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 
2552)  
 (2) แผ่นดินไหว (Earthquakes) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพ้ืนดินอันเกิดขึ้น
ได้ทั้งจากการกระทําของธรรมชาติและมนุษย์ ส่วนที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ การเคล่ือนตัวของ
เปลือกโลกโดยฉับพลันตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก หรือตามแนวรอยเลื่อน การระเบิดของภูเขา
ไฟ การยุบตัวของโพรงใต้ดิน แผ่นดินถล่ม อุกาบาดขนาดใหญ่ตก เป็นต้น ส่วนที่เกิดจากการกระทํา
ของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิดต่างๆ การทําเหมือง สร้างอ่างเก็บนํ้าใกล้รอย
เลื่อน การทํางานของเคร่ืองจักรกล การจราจร เป็นต้น (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552) 
 (3) ดินถล่ม (Land  Slides) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิด
หน่ึงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เน่ืองจาก
ขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณดังกล่าว ทําให้เกิดการปรับตัวของพ้ืนดินต่อแรงดึงดูดของโลก
และเกิดการเคลื่อนตัวขององค์ประกอบธรณีวิทยาบริเวณน้ันจากที่สูงลงสู่ที่ตํ่า แผ่นดินถล่มมักเกิดใน
กรณีที่มีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุ้มนํ้าไว้จนเกิดการอ่ิมตัว จนทําให้เกิดการพังทลาย
สามารถแบ่งประเภทของดินถล่มตามลักษณะการเคลื่อนตัวได้ 3 ชนิด คือ (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2552) 
  (3.1) แผ่นดินถล่มที่ เคลื่อนตัวอย่างช้า ๆ เรียกว่า Creep เช่น Surficial  
Creep เป็นการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆของหินหรือดินตามความลาดชัน เป็นต้น 
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  (3.2) แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเรียกว่า Slide หรือ Flow เช่น 
Surficial Slide เป็นการเคลื่อนตัวของหินหรือดินเป็นก้อนหรือแท่งขนาดใหญ่จากบริเวณท่ีมีความชัน 
เป็นต้น 
  (3.3) แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างฉับพลัน เรียกว่า Fall Rock Fall  
โดยแผ่นดินถล่มในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขา ซึ่งเป็นต้นนํ้า 
ลําธารบริเวณตอนบนของประเทศ ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งเสริมความรุนแรงของแผ่นดินถล่ม ดังน้ี 

- ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขา 
- ความลาดชันของภูเขา 
- ความสมบูรณ์ของป่าไม้ 
- ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขา 

  ลําดับเหตุการณ์ของการเกิดแผ่นดินถล่ม คือ เมื่อฝนตกหนักนํ้าซึมลงไปในดิน
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ดินอ่ิมนํ้าแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินจะลดลง ระดับนํ้าใต้ผิวดินสูงขึ้นจะทําให้
แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลง เมื่อนํ้าใต้ผิวดินมีระดับสูงก็จะไหลภายในช่องว่างของดินลง
ตามความชันของลาดเขา เมื่อมีการเปล่ียนความชันก็จะเกิดเป็นนํ้าผุด และเป็นจุดแรกที่มีการเลื่อน
ไหลของดิน เมื่อเกิดดินเลื่อนไหลแล้วก็จะเกิดต่อเน่ืองขึ้นไปตามลาดเขา 
  (2) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารและจัดการภัยพิบัติ 
 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้ีนับว่ามีความรุนแรงมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นภัย
พิบัติที่เกิดจากที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นโดยต้ังใจหรือไม่ก็ตามเช่นกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับและ
เสือป่าพลาซ่า เป็นต้น หรือเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้หรือไม่ก็ตามเช่น กรณี
เหตุการณ์  สึนามิ  โคลนถล่ม นํ้าท่วมและภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เป็นต้น ดังน้ันการบริหารจัดการที่
มีความพร้อมและเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบจะมีส่วนช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุเป็นอย่างย่ิง 
 Provan และ Milward กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือในการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐจําเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายใน 3 ระดับ ซึ่งได้แก่ การสร้างความ
ร่วมมือในระดับชุมชน ระดับเครือข่าย และระดับหน่วยงาน ถึงแม้ว่าทั้ง 3 ระดับ จะมีความเชื่อมโยง
กัน หากแต่ในการประเมินประสิทธิภาพน้ันในแต่ละระดับก็จะมีเกณฑ์ในการประเมินของตัวเอง โดย
เขากล่าวว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพของระดับหน่ึงอาจจะเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมกับอีกระดับหน่ึง โดยท่ีเครือข่ายทั้ง 3 ระดับ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เครือข่ายทางสังคม 
ยังหมายรวมถึง การบูรณาการของพลเมืองท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบขององค์การเพ่ือที่จะทํางานร่วมกัน
กับหน่วยงานของรัฐบาลเพ่ือที่จะลดความเส่ียงและการจัดการกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Tavida 
Kamolvej, 2006 : อ้างในชูวงศ์ อุบาลี, 2552) 
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 (2.1) แนวคิดการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 
   แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นการนําแนวคิด

หลักในการพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิ
ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ชุมชนตามแนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
รวมทั้งการนําแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือป้องกันภัยตามหลักสากลคือ "รู้รับ - 
ปรับตัว - ฟ้ืนเร็วทั่ว - อย่างย่ังยืน" (Resilience) โดยเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยง
ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และกํากับการดําเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
กรอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับกรอบการ
ดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณ ภัย  (Disaster Risk Reduction : DRR) การบู รณ าการการจัดการในภาวะฉุก เฉิน 
(Emergency Management) การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน(Build Back Better and 
Safer) และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็น
แนวทางหลักในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผน และนําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืนยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยของแผนฉบับน้ี เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศและวัตถุประสงค์ของแผนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นในอันที่จะยกระดับไปสู่มาตรฐานตาม
หลักสากล เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 
รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังน้ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาส
ที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการจัดการกับปัจจัยที่เป็น
สาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทําให้เกิดความเปราะบาง 
และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึง
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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 1. เป้าประสงค์ 
  1.1 เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยอันตรายและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น โดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับสาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้น 
  1.2 เพ่ือให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 2. กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  2.1 สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน 
  2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเผชิญเหตุและ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากร 
และภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดล้อมสังคม 
และประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
 1. เป้าประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ มี
มาตรฐานเป็นเอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  1.2 เพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
และทันต่อเหตุการณ์ 
  1.3 เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด 
 2. กลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  2.1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  2.2 พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
  2.3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน 
 เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดํารงชีวิต และสภาวะวิถีความ
เป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม (Build 
Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม โดยการนําปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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มาดําเนินการในการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ 
(rehabilitation) 
 1. เป้าประสงค์ 
  1.1 เพ่ือฟ้ืนฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
ต่อเน่ืองเป็นธรรม และสามารถกลับไปดํารงชีวิตได้ตามปกติ 
  1.2 เพ่ือให้พ้ืนที่ประสบภัยได้รับการฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือให้
ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
 2. กลยุทธ์ฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืน 
  2.1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-
Disaster Need Assessment: PDNA) 
  2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟ้ืนฟู 
  2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back 
Better and Safer) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพซ่ึงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเป็นสําคัญ 
 1. เป้าประสงค์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน และ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  1.2 เพ่ือพัฒนาและเช่ือมโยงกับมาตรฐานงานด้านสาธารณภัยระดับภูมิภาค 
อนุภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค  
 2. กลยุทธ์ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  2.1 พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ 
  2.2 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม 
  2.3 เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ 
  2.4 ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนนําด้านการจัดการความเสี่ยงจาก     
สาธารณภัย 
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  ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องที่จัดการได้โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ภัย
เกิดขึ้นก่อนจากแนวคิดในอดีตที่เคยมุ่งเน้น “การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM)” 
เมื่อภัยเกิดขึ้นแล้วกล่าวคือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
หรือการฟ้ืนฟูสภาพหลังจากภัยผ่านพ้น มาเป็นการให้ความสําคัญมากขึ้นกับการดําเนินการอย่าง
ย่ังยืนโดยให้ความสําคัญกับ“การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : 
DRM)” ประกอบด้วยการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ได้แก่ 
ก าร ป้ อ ง กั น (Prevention) ก ารล ด ผ ล ก ระท บ (Mitigation) แ ล ะก าร เต รี ย ม ค วาม พ ร้อ ม 
(Preparedness) ควบคู่ กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) ได้แก่ การ
เผชิญเหตุ (Response) และการบรรเทาทุกข์ (Relief) รวมถึงการฟ้ืนฟู (Recovery) ได้แก่ การฟ้ืน
สภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction)การสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  
 กล่าวโดยสรุปการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย 
 1. การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) 
  1.1 ป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) 
  1.2 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) 



35 

 

 

 2. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
  2.1 การเผชิญเหตุ (Response) 
  2.2 การบรรเทาทุกข์ (Relief) 
 3. การฟ้ืนฟู (Recovery Build Back Better and Safer) 
  ฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction)  
 (2.2) มาตรการการบริหารจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ ระดับจังหวัด ถึงชุมชน 
   ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด จะดําเนินการอย่างครบ
วงจรวัฎจักรของสาธารณภัยในแนวทางการปฏิบัติการในเชิงรุก (Proactive Approach) ซึ่งจะเป็น
การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟ้ืนฟูบูรณะ 
โดยมีแนวทางและกิจกรรมที่สําคัญให้สอดรับกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2550 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พระราชบัญญัติงบประมาณ  และระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 โดยแผนงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นแผนงานระยะ 5 ปี มี
การแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 ระยะของการจัดการสาธารณภัย ดังน้ี 
   ระยะก่อนเกิดสาธารณภัย 
   มาตรการการป้องกันและลดผลกระทบ  เป็นการปรับระบบการบริหาร
จัดการสาธารณภัยให้มีขีดความสามารถในการเตรียมการเผชิญสาธารณภัยต่างๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเกิด
ภัยเป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่มีต่อประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความ
เสี่ยงให้มีน้อยที่สุด ได้แก่ 
   (1) การป้องกันสาธารณภัยโดยใช้มาตรการด้านโครงสร้าง 
   (2) การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย เพ่ือ
จัดทําฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยให้สมบูรณ์ ทันสมัย สามารถเช่ือมต่อระบบข้อมูลได้ระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่ระดับจังหวัดถึงระดับท้องถิ่น  
   มาตรการในการเตรียมความพร้อม  เป็นการสร้างระบบการเตรียมความ
พร้อมและแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น เพ่ือลดภาระในการให้ความ
ช่วยเหลือของภาครัฐเมื่อเกิด สาธารณภัย ได้แก่ 
   (1) การจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ
จังหวัดถึงระดับชุมชน 
   (2) การพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย ต้ังแต่ระดับจังหวัดถึง
ระดับท้องถิ่น  
   (3) การพัฒนาศักยภาพของระบบสื่อสาร 

(4) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ 
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(5) การเตรียมปัจจัยสี่เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(6) การเตรียมสนับสนุนด้านทรัพยากรและพลังงาน เพ่ือการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  
(7) การเตรียมบุคลากรเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(8) การเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระยะระหว่างเกิดสาธารณภัย 
มาตรการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเตรียมการที่จําเป็นให้สามารถ

เผชิญและจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพ่ือให้การปฏิบัติการใน
ภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจนไม่สับสน และลดความสูญเสียจากสาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด 
ได้แก่ 

(1) การจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจระดับจังหวัด 
(2) การเช่ือมโยงระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ขณะเกิดภัย 
(3) การสนธิกําลังเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์  โดยเน้นการ

ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต และการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย รวมทั้งการซ่อมแซมฉุกเฉิน 
(4) การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย โดยการจัดระบบการแพทย์และการ

สาธารณสุขฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การจัดการศพ โดยการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เก็บรักษาศพ และ

การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
(6) การประชาสัมพันธ์ โดยการจัดต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์  และจัดทําข่าว

สถานการณ์ภัยพิบัติที่ถูกต้อง เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทุกระยะ เพ่ือลดความต่ืนตระหนก 
ค) ระยะหลังจากเกิดสาธารณภัย 
มาตรการในการจัดการหลังเกิดภัย เพ่ือบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ได้แก่ 

(1) การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
(2) การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัย  
(3) การฟ้ืนฟูด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง 
(4) การบูรณะสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เสียหาย 
(5) การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหาย 
(6) การจัดการสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ประสบภัย ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 

ปลอดภัยและน่าอยู่ 
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(7) การรายงานและติดตามประเมินผล โดยการจัดทํารายงานความเสียหาย
จากสาธารณภัย และติดตามประเมินผลการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัย 

ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย แบ่งได้ ดังน้ี 
ความรุนแรงระดับ 1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปหรือมีขนาดเล็ก ผู้อํานวยการ

ท้องถิ่น ผู้อํานวยการอําเภอ สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยลําพัง  
ความรุนแรงระดับ 2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อํานวยการในระดับ 1 ไม่

สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อํานวยการจังหวัด เข้าควบคุมสถานการณ์ 
ความรุนแรงระดับ 3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง 

หรือสาธารณภัยที่จําเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่
เสียหายเป็นบริเวณกว้างขวางหรือสถานการณ์ของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น จําเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ
หรืออุปกรณ์พิเศษต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการ ภาคเอกชนและผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน ผู้อํานวยการจังหวัดไม่สามารถควบคุมและระงับสาธารณภัยได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ จาก
หน่วยงานภายนอกพ้ืนที่ ให้ผู้อํานวยการกลาง และ/หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ 

ความรุนแรงระดับ 4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างย่ิง 
เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างย่ิงต่อชีวิตทรัพย์สินและขวัญ
กําลังใจของประชาชนท้ังประเทศ หรือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยแห่งชาติ(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ได้รับมอบหมาย)ไม่สามารถที่จะ
ควบคุมสถานการณ์และระงับภัยได้ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์ 

แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยทหาร  
หลักการปฏิบัติ: กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนร่วมกับหน่วย
ทหารในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง คือ มณฑลทหารบก/จังหวัดทหารบก หรือหน่วยงานทหารอ่ืนในพ้ืนที่ 

แนวทางปฏิบัติ:  
1) ในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยทหาร ได้จัดทํา

บันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดกับมณฑลทหารบก/จังหวัดทหารบก หรือหน่วยงานทหารอ่ืนในพ้ืนที่
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  

2) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นให้ดําเนินการเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่จัดทําขึ้น 
3) เมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมี

คําสั่งจากผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือมีคําสั่งจากรองผู้บัญชาการป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะปรับ
สภาพเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลังจังหวัดเชียงรายและขึ้นทางยุทธการกับฝ่ายทหาร 
 (2.3) แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 
 เป็นการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดําเนินการป้องกัน 
แก้ไข บรรเทาฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนด
แนวทางแก้ปัญหาและบริหารจัดการภัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชน และเพ่ิมขีด
ความสามารถให้คนในชุมชนได้ระงับบรรเทาภัยได้ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งเหตุที่ชุมชนจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเหตุเพราะ
ความเสียหายและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงภัย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพ ตราบใดที่ไม่อาจโยกย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้ ไม่ว่าจะด้วยเพราะความรักถิ่นฐาน
บ้านเกิด หรือเพราะเป็นพ้ืนที่ทํากินแห่งเดียวหรือเพราะความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการโยกย้ายถิ่น
ฐาน ที่ทําให้ประชาชนต้องดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน ทั้งๆที่รู้ว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย ดังน้ัน การจัดการภัย
พิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานจึงเป็นแนวทางที่ดีที่คนในชุมชนพ้ืนที่เสี่ยงภัยจะสามารถพ่ึงพาตนเองให้
มีความปลอดภัย โดยการเตรียมตนเองและเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยพิบัติโดยได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด หรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยได้อย่างสงบสุขและพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอก
ให้น้อยที่สุด ซึ่งการทําให้ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัยเป็นการเพิ่มศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพา
ตนเองได้ในระดับหน่ึง สิ่งที่ชุมชนจะต้องปฏิบัติเพ่ือการเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย”  
 1. คนในชุมชนเกิดความตระหนัก  (Public Awareness) และมีส่ วนร่วม 
(People Participation) ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงภัย ดังน้ี 
  1.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น การพยากรณ์อากาศ การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการถึงสถานการณ์ภัยที่จะ
เกิดขึ้นหรือการให้ความรู้ถึงความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ 
  1.2 คนในชุมชนจะต้องต่ืนตัว (Alert) ปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกันประเมิน 
วิเคราะห์ความล่อแหลมเสี่ยงภัยของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เช่น มีพ้ืนที่ใดเสี่ยงภัย ครอบครัวใดจะได้รับ
ความเดือดร้อน สถานที่สําคัญใดบ้างจะประสบภัย สถานที่ประกอบอาชีพ เช่น กระชังปลา, เรือกสวน
ไร่นา, ฟาร์มปศุสัตว์ของใครบ้างจะได้รับความเสียหาย และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 2. ชุมชนมีข้อมูลและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งการมีข้อมูลจะ
นําไปสู่การจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ดังน้ี 



39 

 

 

2.1 เมื่อชุมชนตระหนักถึงภัยและร่วมกันวิเคราะห์ความล่อแหลมเบ้ืองต้น
แล้ว ชุมชนจะต้องสํารวจข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือประเมินความเส่ียงภัย เช่น สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชน, ข้อมูลทางสังคม, เศรษฐกิจ, ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติในชุมชนย้อนหลังและความเสียหาย ที่เคย
เกิดขึ้น และระบุพ้ืนที่ที่เคยเกิดภัยลงในแผนที่ชุมชน เพ่ือนําข้อมูลเหล่าน้ีไปวิเคราะห์ความล่อแหลมที่
อาจจะเกิดขึ้นได้กับชุมชน 

2.2 การท่ีชุมชนจะต้องวิเคราะห์ความล่อแหลมก็เพ่ือต้องการให้ชุมชนทราบ
ว่า หากมีการเกิดภัยขึ้นอีกจะมีบุคคลใดในชุมชนท่ีมีความล่อแหลมต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือจะ
มีสิ่งใดบ้างที่จะเสียหายจากภัยพิบัติ จากน้ันจะต้องให้มีการสํารวจความสําคัญในการช่วยเหลือขนย้าย 
อพยพ เช่น เด็ก คนชรา คนพิการ สตรีมีครรภ์จะต้องอยู่ในลําดับแรกของการอพยพเคลื่อนย้าย สิ่ง
เหล่าน้ีเป็นการให้ชุมชนมีการจัดการกับความเสี่ยง เช่น ร่วมกันวิเคราะห์ว่าควรจะลดความเสี่ยง หรือ
ลดโอกาสการน่าจะเกิดภัยพิบัติได้โดยวิธีใดบ้างเช่น การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงโดยย้ายบ้านออกไปเสียจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย เป็นต้น 

2.3 เมื่อชุมชนได้ข้อมูลความเส่ียงภัยแล้ว ให้นําแผนที่ชุมชนมาจัดทําแผนที่
เสี่ยงภัย (Risk Map) และแผนที่ปลอดภัย (Safety Map) ซึ่งจะต้องมีข้อมูลจุดรวมพล เส้นทางการ
อพยพ และให้ชุมชนประเมินขีดความสามารถในการนําทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาเตรียมการไว้ให้
พร้อมเมื่อเกิดภัย 

2.4 ชุมชนรวบรวมข้อมูลของชุมชน  แผนที่ เสี่ยงภัย แผนที่ปลอดภัย 
ทรัพยากรของชุมชนและผลของการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดทําเป็นแผนป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยของชุมชน 
 3.  ชุมชนจัดต้ังองค์กรชุมชนและอาสาสมัครเป็นอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น 
“มิสเตอร์เตือนภัย” ซึ่งในกิจกรรมมีดังน้ี 

3.1 กลไกสําคัญในการขับเคล่ือนให้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ชุมชนได้รับการปฏิบัติตามแผนและกิจกรรมต่างๆ คือ คนในชุมชน ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องจัดต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาทําหน้าที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
โดยอาจใช้โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วมาบริหารจัดการ หรืออาจจัดต้ังขึ้นใหม่ใน
รูปคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนก็ได้และชุมชนจะต้องมีคณะอนุกรรมการฝ่าย
ต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการฝ่ายอํานวยการ คณะอนุกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการในภาวะฉุกเฉิน คณะอนุกรรมการฝ่ายบรรเทาทุกข์และฟ้ืนฟูบูรณะ โดย
มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะ เป็นอาสาสมัคร
เตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” และอาสาสมัคร “กู้ชีพกู้ภัย” 
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3.2 ชุมชนจะต้องมีสถานที่จัดต้ังเป็น “ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของชุมชน” มีบุคลากรที่รับผิดชอบจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ เพ่ือทําหน้าที่ ดูแล
บริหารงานและเก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์แจ้งเตือนภัย อุปกรณ์เสียงตามสาย อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ซึ่ง
อาจใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนก็ได้ 
 4. ชุมชนมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพประชาชน 
 เมื่อชุมชนมีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน และองค์กรชุมชน 
คือ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติภารกิจหรือดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนฯ กิจกรรมสําคัญที่
ชุมชนจะลืมไม่ได้อีกประการหน่ึง คือ การนําแผนไปฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติให้สมาชิกในชุมชนได้ปฏิบัติตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน โดยเฉพาะแผนการแจ้งเตือนภัย การฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน การสื่อสาร การจําลองสถานการณ์แล้วฝึกซ้อมเสมือนเกิด
เหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นเพ่ือค้นหาข้อบกพร่องที่ควรนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับชุมชนมาก
ย่ิงขึ้น การทดสอบระยะเวลาด้านต่างๆ และพัฒนาแผนให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการ
ฝึกซ้อมแผนแจ้งเตือนภัย แผนเผชิญเหตุ แผนอพยพประชาชนทุกครั้งจะต้องจัดให้มีการประเมินผล
ด้านต่างๆ เช่น ในเรื่องของระยะเวลาในการปฏิบัติด้านต่างๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ มีข้อบกพร่อง
ด้านใด หรือปรากฏว่ายังขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ประเภทอ่ืน ซึ่งชุมชนควรจะจัดหาเพ่ิมเติม ชุมชนจะได้
วางแผนแก้ไขให้แผนมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 
เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนตามหลักการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ซึ่ง
ชุมชนจะต้องมีการฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะความชํานาญเป็นระยะๆ อย่างน้อยควรให้มีการฝึกซ้อม
แผนปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงก่อนฤดูกาลเกิดภัยและเมื่อใกล้จะถึงเวลาท่ีคาดว่า พายุ ลมมรสุม มักจะ
เกิดขึ้นและยานพาหนะรวมท้ังเคร่ืองหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึง
การเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยจึงถือเป็นโอกาสท่ีผู้นําชุมชนหรือผู้ปฏิบัติงานของชุมชนควรท่ีจะเสนอ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจในอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย แล้วให้การสนับสนุนชุมชนต่อไป 
 5. ชุมชนมีการประสานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําชุมชน 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ (คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และเมือง
พัทยา) โดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อํานวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถิ่นรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตท้องถิ่นของตนแล้วรายงานให้นายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ดังน้ัน อํานาจหน้าที่ในการ
เตรียมความพร้อมป้องกันภัย การบรรเทา ฟ้ืนฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงเป็นภารกิจโดยตรงของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพัทยา นอกจากน้ี กฎหมายยังกําหนดให้นายกองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อํานวยการจังหวัดมีหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้อํานวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีผู้อํานวยการจังหวัด
มอบหมายดังน้ัน การเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย
จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพ้ืนที่ชุมชนน้ัน ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดให้มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ทั้งประเภทการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย การกู้ภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะตาม 
มาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดให้แผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะต้องมีแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ และยานพาหนะรวมทั้งเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใด 
ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยจึงถือเป็นโอกาสท่ีผู้นําชุมชนหรือ
ผู้ปฏิบัติงานของชุมชนควรที่จะเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจในอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย แล้วให้การสนับสนุนชุมชนต่อไป 
 6. ชุมชนมีทีมกู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่พร้อมปฏิบัติงานเข้า
ช่วยเหลือชุมชนได้ทันทีที่เกิดภัย 
 การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นที่สุดในการ
ช่วยเหลือบรรเทาภัยคณะอนุกรรมการฝ่ายกู้ภัยและช่วยชีวิตควรจะต้องจัดให้มีอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยู่ในชุมชนที่ประสบภัย โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่ง
บุคลากรอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเข้าอบรมตามโครงการหนึ่งตําบล หน่ึงทีมกู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON 
ONE SEARCH AND RESCUSE TEAM : OTOS) ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
จัดฝึกอบรม แล้วจัดให้มีการฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติหน้าที่ให้พร้อมเผชิญเหตุ และจะต้องให้มีการสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ประจํากายและประจําทีมกู้ชีพกู้ภัยด้วย 
 7. ชุมชนมีเครือข่ายกับภายนอกชุมชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 เน่ืองจากสาธารณภัยนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ชุมชนจําเป็นจะต้องมี
เครือข่ายเพ่ือการร้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน และประสานงานติดต่อขอความ
ช่วยเหลือทั้งในห้วงเวลาเตรียมพร้อมป้องกันภัยก่อนเกิดเหตุ การปฏิบัติระงับบรรเทาภัยในขณะเกิด
เหตุ และการช่วยเหลือสงเคราะห์ ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยหลังจากเกิดเหตุสาธารณภัย 
 8. องค์กรชุมชนมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและพัฒนาสมาชิกให้มีขีดความสามารถ
สูงขึ้น เน่ืองจากการเตรียมพร้อมป้องกันภัยของชุมชน จําเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผู้เก่ียวข้องให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความล่อแหลมเสี่ยงภัย ซึ่งในปัจจุบันสา
ธารณภัยมีความสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้น เครื่องมืออุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน องค์กรชุมชนจําเป็นต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง มีการ
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พัฒนาฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ และขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้มากย่ิงขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์
ของชุมชน ในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย 
 9. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนจะเน้นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ชุมชน
เตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ชุมชน ควรประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังน้ี 

9.1 วัตถุประสงค์ของการดําเนินการจัดทําแผนชุมชน 
9.2 ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ได้แก่ ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ประชากร การ

ประกอบอาชีพ รายได้ สถานที่สําคัญต่างๆ ของชุมชน สภาพความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ปฏิทินฤดูกาลและ
ปฏิทินการเกิดภัย ฯลฯ 

9.3 แผนที่เสี่ยงภัยของชุมชนประกอบด้วยพ้ืนที่เสี่ยงภัย พ้ืนที่ปลอดภัย 
เส้นทางอพยพ 

9.4 การจัดต้ังคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนและ
แผนผังคณะกรรมการฯพร้อมบทบาทหน้าที่ต่างๆ 

9.5 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 
ได้แก่ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัยซึ่งจะต้องกําหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

9.6 ภาคผนวกของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน แผนผัง
ระบบแจ้งเตือนภัยของชุมชน บัญชีรายช่ือประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะจะต้องจัดทําแยกเป็น
ประเภทบัญชีรายช่ือ เด็ก คนชรา คนพิการ สตรีมีครรภ์ ที่จะต้องดําเนินการช่วยเหลือก่อนเป็นลําดับ
แรกเมื่อเกิดภัยพิบัติ บัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้และทรัพยากรในชุมชน ที่จะนํามาใช้ประโยชน์
ในการจัดการภัยพิบัติ ยานพาหนะ ที่จะนํามาใช้ในการจัดการภัยพิบัติ บัญชีรายช่ือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ฯลฯ 
 ทั้งน้ี ในการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ควรจะใส่
รายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนให้ชัดเจนและให้ได้รายละเอียดมากที่สุด เพ่ือประโยชน์ของชุมชนเองใน
การเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน และควรนําแผนป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยของชุมชนที่ได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนน้ัน ไปฝึกซ้อมแผนเพ่ือจะได้นํา
แผนฯ มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีและเหมาะสมกับชุมชนมากย่ิงขึ้น  
 (2.4) แนวคิดการจัดการภัยพิบัติชุมชนพึ่งตนเอง 
 การจัดการภัยพิบัติทั่วโลกมีแนวคิดและแนวปฏิบัติคล้ายกันคือ เป็นการจัดการ
โดยหน่วยงานภายนอกผู้ประสบภัยคือคนที่รอคอยความช่วยเหลือ และมักเป็นการจัดการที่รวมศูนย์
อยู่ที่หน่วยงาน การจัดการในรูปแบบที่ว่าน้ันทําให้ชุมชนอ่อนแอ ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน
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และไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติที่มีความถี่มากข้ึนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ 
(พลังชุมชนท้องถิ่น จัดการภัยพิบัติอย่างย่ังยืน, 2554) 
   ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2554) ได้ให้แนวคิดในการจัดการภัยพิบัติชุมชน ในการ
สัมมนาพลังชุมชนท้องถิ่น จัดการภัยพิบัติอย่างย่ังยืน ไว้ในระยะต่างๆ และแนวการปฏิบัติไว้อย่าง
น่าสนใจ ดังน้ี 
    1. การป้องกันระยะไกลมาก ได้ให้แนวคิดในการสร้างความสมดุลระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ ชะลอและลดจํานวนประชากรให้เข้าระดับสมดุล อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อมนุษย์ ปรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจากบริโภคนิยม/วัตถุ
นิยม มาเป็นพอเพียงนิยม/คุณธรรมความดีนิยม 
    2. การป้องกันระยะไกล ควรที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีเก่ียวกับการ
จัดการธรรมชาติรวมถึง นํ้า ป่า อากาศ ทั้งระบบ ที่เช่ือมโยงบูรณาการครบวงจร ทั้งภายในประเทศ
และที่เก่ียวโยงกับประเทศข้างเคียง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีในเชิงการวางผังเมืองและผังชนบททุก
มิติ รวมถึงระบบคมนาคม การขนส่ง ถนนหนทาง เขตอุสาหกรรม เขตพาณิชยกรรม เขตที่อยู่อาศัย 
เขตป่า เขตพ้ืนที่สีเขียว 
    3. การป้องกันระยะกลาง แนะนําให้เลือกดําเนินการบางส่วนของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ดีเก่ียวกับการจัดการธรรมชาติและการวางผังเมือง ผังชนบทท่ีสามารถทําได้ไม่ยากนักและใช้
เวลาไม่นาน เช่น การทําแก้มลิงขนาดใหญ่ในบริเวณลุ่มนํ้าต่างๆ กาทําเหมือง ฝยประตูนํ้าที่เหมาะสม 
การปรับหรือสร้างถนนและทางเดินของนํ้าที่เหมาะสม การจัดระบบป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 
ระบบป้องกันอันตรายจากพายุและคลื่นยักษ์สึนามิ ระบบป้องกันอุบัติเหตุ ปัญหายาเสพติด รวมถึง
ปัญหาอาชญากรรม 
    4. การป้องกันระยะใกล้ ให้แนวคิดในการสร้างกําแพงก้ันนํ้าริมแม่นํ้า คูคลอง 
การประปาหรือพัฒนาระบบทางเดินของนํ้าใกล้ชุมชนทั้งในชนบทและทั้งเมือง การปรับหรือพัฒนา
อาคารบ้ามนเรือนให้สามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆ เช่น นํ้าท่วม โคลนถล่ม พายุ ไฟไหม้ ได้ดีขึ้น การ
สํารวจจุดเสี่ยงประเภทต่างๆ และดําเนินการป้องกันความเสี่ยงน้ัน 

    5. การเตรียมความพร้อมของชุมชนให้มีการจัดระบบเตือนภัยต่างๆ มีการ
เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยานพาหนะ อุปกรณ์ การ
เตรียมความพร้อมด้านปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องใช้ เวชภัณฑ์ การเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดการรวมถึงความพร้อมขององค์กรที่เก่ียวข้อง ความพร้อมของบุคลากรแต่ละประเภทความพร้อม
ของขั้นตอนกระบวนการและวิธีการที่ดําเนินการเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความพร้อมด้านการสื่อสารด้วยวิธี
ต่าง ๆ และจัดทําคู่มือ เอกสาร การให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ การฝึกซ้อมเป็นระยะ ๆ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเตรียมความพร้อม และความสมารถในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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    6. การเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน การดําเนินการตามแผนเตรียมความพร้อม 
การปรับเปลี่ยนหรือสร้างสรรค์วิธีการและอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงอย่างทันเวลา การ
รักษาและเสริมสร้างกําลังใจ ความสามัคคี การรวมพลังสร้างสรรค์ การร่วมมือประสานงานระหว่าง
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้การสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอ 
สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

    7. การบรรเทาและฟ้ืนฟู ได้แนะนําให้มีการจัดการชุมชนเป็นหลัก โดยองค์กร
อ่ืนๆเป็นฝ่ายสนับสนุน ความทันค่อเวลา ความเหมาะสมของลําดับก่อนหลัง และปริมาณการ
ช่วยเหลือสนับสนุนในการเบาเทาและฟ้ืนฟู การผสมผสานการบรรเทาและฟ้ืนฟู กับการพัฒนาและ
การใช้วิกฤตเป็นโอกาส 

    8. การพัฒนาและอภิวัฒน์  (การพัฒนาและการใช้วิกฤตเป็นโอกาส ) 
การศึกษา เรียนรู้ สร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมจากประสบการณ์จริง จากแหล่งข้อมูลความรู้
ต่างๆ จาการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือให้เกิดการอภิวัฒน์ที่ดีย่ิงขึ้นในด้านการจัดการ
และพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ การพัฒนาและอภิวัฒน์เก่ียวกับระบบการป้องกันและการเตรียมความ
พร้อมในระยะต่างๆ ระดับ มิติ และด้วยวิธีการต่าง ๆ 

    9. บทบาทและการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ  ชุมชน องค์กรชุมชน ภาค
ประชาชน ควรเป็นผู้มีบทบาทสําคัญและมีส่วนร่วมสูงในการจัดการภัยพิบัติทุกระยะ ทุกระดับ ทุก
ด้าน ทุกมิติ และในทุกวิธีการ หน่วยงานภายนอกชุมชน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนกลาง องค์การอ่ืนๆ ของรัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กร
สาธารณประโยชน์และองค์การจากต่างประเทศ ควรเป็นฝ่ายสนับสนุนและร่วมมือประสานงานกัน
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีชุมชนและประชาชนเป็ฯศูนย์กลางปละเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ 

    10. การศึกษาวิจัย เครือข่ายการเรียนรู้ และความร่วมมือ  ควรมีการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติที่มากพอและดีพอ ควรมีเครือข่ายที่มีองค์ประกอบต่างๆ ตาม
ความสมัครใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ และพัฒนาเสริมสร้าง ความร่วมมือในการจัดการ
ภัยพิบัติในระยะ ระดับ มิติ และวิธีการต่างๆ ตามที่เห็นร่วมกันว่าเป็นประโยชน์ โดยมีกิจกรรมร่วมกัน
เป็นระยะต่างๆ ตามท่ีเห็นว่าร่วมกันว่าเหมาะสม 

   หลักการสําคัญชุมชนจัดการภัยพิบัติ 

   1. พ่ึงตนเอง แม้ว่าชุมชนในยุคปัจจุบันจะไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
แต่เราต้องต้ังฐานความคิดว่าการจัดการภัยพิบัติต้องพ่ึงตนเองทุกระดับ คือ ทุกครอบครัวต้อง
พ่ึงตนเองเรื่องอะไร ทุกหมู่บ้านพ่ึงตนเองเร่ืองอะไรและทุกตําบล/เมืองพ่ีงตนเองเร่ืองอะไร ถ้าต้ัง
ความคิดแบบน้ีและลงมือออกแบบการเตรียมรับมือภัยพิบัติ เราจะพบว่าหมู่บ้านต้องการความ
ช่วยเหลือจากภายนอกน้อยมากหลักการน้ีใช้ได้กับทุกระยะของการจัดการ เช่น ในการต้ังศูนย์อพยพ
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น้ัน ต้องให้ศูนย์สามารถจัดการตนเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ ให้เขาหุงหาอาหารเองเร็วที่สุด ให้เขา
จัดหาอาหารเองเร็วที่สุดและให้แต่ละครอบครัวช่วยเหลือตนเองเร็วที่สุด และเลิกศูนย์อพยพเสียให้
เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ 
 2. แกนกลางคือองค์กรชุมชน ชุมชนจะต้องทํางานเป็นองค์กร มีหลายองค์กรก็
เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย จึงจะมีพลังในการบริหารจัดการ เพราะหลายองค์กรหมายถึงหลายผู้นํา หลาย
แหล่งทรัพยากร หลายทักษะความชํานาญ เมื่อองค์กรชุมชนเช่ือมโยงกันครบถ้วนแล้ว ต้ังตัวแล้วจึง
ประสานหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุน หน่วยงานภายนอกทุกหน่วยงานยินดีทํางานกับทุกชุมชนท่ีมี
การจัดระบบของตนเองอย่างเข้มแข็ง เหตุที่ต้องต้ังต้นที่องค์กรชุมชนเพราะองค์กรชุมชนเป็นการ
รวมตัวกันตามความสมัครใจ มีฐานสมาชิกที่กว้างขวาง มีผู้นําที่ได้รับการยอมรับนับถือ ถ้าเราต้ังต้นที่
อบต.หรือเทศบาล เราจะหน้ีไม่พ้นมิติทางการเมืองที่แตกเป็นฝักเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
สุดท้ายจะถึงทางตัน 
 3. เจ้าของปัญหาแก้ปัญหาตนเอง ถึงแม้ว่าเราจะต้ังต้นด้วยการให้องค์กรชุมชน
ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดเป็นแกนกลางแล้ว เราก็ยังจะหนีไม่พ้นปัญหาเดิมคือ
ประชาชนก็ยังหวังว่าองค์กรเหล่าน้ีจะเป็นผู้มาช่วยตนเอง มาจัดการชีวิตของตนเอง ฝากความหวังไว้ที่
ผู้นําชุมชน กระบวนการทํางานต้องพลิกกลับว่าคนท่ีประสบปัญหาทุกคนต้องมาจัดการปัญหาตนเอง 
ต้องมาหุงข้าวเลี้ยงดูกันเอง หาผักหาปลามาช่วยในศูนย์อพยพ เก็บขยะ ดูแลรักษาความปลอดภัย ป้ัน
อีเอ็มบอลล์ จัดต้ังกันขึ้นมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดการเรื่องน้ีด้วยตนเอง ที่ประชุมของการจัดการ
ภัยพิบัติต้องเต็มไปด้วยผู้ประสบภัยที่มาวางแผนจัดการตนเอง ไม่ใช่ผู้เข้ารวมประชุมส่วนใหญ่คือ
หน่วยงานช่วยเหลือ 
 4. การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย งานภัยพิบัติไม่มีใครหรือหน่วยงานไหน
สามารถทํางานตามลําพังได้ต้องมีการประสานงานกันอย่างสม่ําเสมอ รวมพลังคน ทักษะ ทรัพยากร
อย่างกว้างขวาง เครือข่ายองค์กรชุมชนที่ทํางานเรื่องน้ีก็ต้องทํางานแบบเดียวกันคือ เมื่อต้ังตัวได้แล้วก็
ต้องประสานงานกับผู้นําท้องที่ท้องถิ่น หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ธุรกิจ คนใจบุญทั้งหลาย
มาทํางานร่วมกัน ต้องยํ้าว่าองค์กรชุมชนต้อง “ต้ังตัว” จัดการตนเอง ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนจึงจะ
ขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน ไม่เช่นน้ัน คนที่มาช่วยเหลือทั้งหลายน้ันแลจะเป็นคนกําหนดวาระการ
จัดการภัยพิบัติของชุมชน ดังที่เป็นอยู่มากหลายในปัจจุบันนอกจากประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
แล้ว การเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่เป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง เพราะจะกําหนด
ทิศทางการทํางานสําคัญได้หลายเรื่อง เช่น เราจะซื้อข้าวสารจากร้านค้าขนาดใหญ่หรือจะซื้อตรงจาก
โรงสีชุมชนของชาวนา จะซื้อนํ้าด่ืมจากร้านค้าขนาดใหญ่หรือจะซื้อจากโรงน้ําด่ืมชุมชน จะร้องขอเรือ
จากหน่วยงานหรือจากเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านใกล้เคียง เป็นต้น การเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน
จะทําให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความเข้มแข็งไปด้วยกัน 



46 

 

 

  แนวทางที่ชุมชนต้องดําเนินการ 
   1. แผนการการจัดการภัยพิบัติ แบ่งเป็นสามระยะคือระยะเตรียมรับมือก่อน
เกิดภัย ระยะเผชิญหน้าและระยะฟื้นฟูชุมชน การเตรียมตัวย่อมต้องเตรียมที่อพยพ เตรียมอาหาร
สําหรับคนและสัตว์ เตรียมเรือแพ เตรียมระบบเตือนภัย เตรียมการอพยพ ระยะเผชิญหน้าย่อมต้องว่า
ถึงระบบการผลิตหรือจัดทําอาหารการจัดการศูนย์อพยพ การจัดการระบบความปลอดภัยทรัพย์สิน
และชุมชน การจัดการเคร่ืองอุปโภคบริโภค การจัดการสุขาภิบาล นํ้าเสีย สุขภาพอนามัย การ
ประสานการช่วยเหลือกับภายนอก เป็นต้น ระยะฟ้ืนฟูต้องดูถึงการซ่อมแซมบ้าน ฟ้ืนระบบเกษตร 
จัดหาเมล็ดพันธ์ุ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาอาชีพ ฯลฯ 
   2. พ้ืนที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติของชุมชนน้ันไม่เพียงปฏิบัติการ
ในชุมชน แต่ยังมีอีกสามพ้ืนที่ที่ขบวนองค์กรชุมชนต้อง “แย่งชิง” พ้ืนที่มาให้ได้ พ้ืนที่ที่สองคือ พ้ืนที่
นโยบายสาธารณะ เพราะปัญหาอุทกภัยส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ได้เฉพาะพ้ืนที่เล็กๆขนาดตําบล 
อําเภอหรือแม้แต่จังหวัด แต่ต้องแก้ทั้งระบบลุ่มนํ้า ทบทวนระบบระบายนํ้า ระบบการผันนํ้าทั้งระบบ 
ถ้าขบวนชุมชนไม่ก้าวล่วงไปยังพ้ืนที่น้ี การตัดสินใจเก็บนํ้า ปล่อยนํ้า ใช้นํ้า ก็จะอยู่ที่ผู้เช่ียวชาญใน
หน่วยงานต่างๆเป็นหลักและมาจบลงตามสภาพท่ีเราเห็นในปัจจุบัน พ้ืนที่ที่สามคือ พ้ืนที่เครือข่าย 
การเช่ือมโยงระหว่างองค์กรชุมชน ระหว่างองค์กรชุมชนกับประชาสังคม ในตําบล อําเภอ จังหวัด  
ลุ่มนํ้า เพ่ือสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกันในช่วงวิกฤติ พ้ืนที่ที่สี่ที่
ชุมชนต้องเข้าไปมีส่วนคือพ้ืนที่ทางอากาศ ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือเปลี่ยนจิตสํานึกและความเคยชินของ
สังคมว่าต่อแต่น้ีไปเรื่องภัยพิบัติชุมชนจะเป็นพระเอกจัดการ ไม่ใช่เป็นผู้ร้องขอเสริมบารมีผู้บริจาค 
ดังที่ปรากฏอยู่ในสื่อทั่วไป 
   3. กองทุนภัยพิบัติ ขบวนองค์กรชุมชนมีการจัดการกองทุนในเรื่องต่างๆ มา
ยาวนาน เช่นกลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเมล็ดพันธ์ุ ฯลฯ ต้องเร่ิมปรับประสบการณ์น้ีมาใช้
กับการจัดการกองทุนภัยพิบัติจัดต้ังกองทุนระดับตําบล จังหวัด ภาค ประเทศ ตามความเหมาะสม 
หรือจะขยายกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีเก็บเงินวันละบาทมาเป็นกองทุนเพ่ือภัยพิบัติโดยเฉพาะ เพราะ
ภัยพิบัติจะยังมาอีกแน่นอนและมาบ่อย ๆ กองทุนภัยพิบัติคือรูปแบบหน่ึงของการพ่ึงตนเองทางการ
เงินของชุมชน นอกจากน้ียังสามารถคิดถึงกองทุนที่ไม่ใช่เงินในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น กองทุนเมล็ดพันธ์ุ 
กองทุนข้าว กองทุนอาหาร ฯลฯ ตามสภาพความพร้อมของแต่ละชุมชน 
   4. คณะกรรมการ การบริหารจัดการภัยพิบัติชุมชนจําต้องมีโครงสร้างองค์กร
ที่มีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน คณะกรรมการอาจมีทั้งระดับตําบล อําเภอ 
จังหวัดหรือแม้แต่ภาค โดยบทบาทที่แตกต่างกันไป คณะกรรมการสามารถมีบทบาทท้ังในระยะเตรียม
ตัว เผชิญหน้าและฟ้ืนฟู คือสามารถทํางานได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะช่วงภัยมาเท่าน้ัน เพราะการ
เตรียมตัวน้ันอาจต้องทําเป็นปีหรือหลายปี(เช่น สะสมกองทุน สะสมอาหาร ย้ายชุมชน ตัดถนนใหม่) 
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คณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด ภาคหรือลุ่มนํ้า จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องการผลักดันนโยบาย
สาธารณะเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและการเช่ือมโยงเครือข่าย ในขณะที่คณะกรรมการระดับชุมชน
เน้นที่งานปฏิบัติการสู้ภัยเป็นหลัก 
   5. ข้อมูล เมื่อเกิดภัยพิบัติทุกฝ่ายจะถามหาข้อมูลและข้อมูลจะมีค่ามาก
เพราะสามารถแปลงเป็นเงินทองและข้าวของบริจาคได้จํานวนมากองค์กรชุมชนและเจ้าของปัญหา
จะต้องช่วยกันจัดทําข้อมูลเอง เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เจ้าของปัญหาจะรู้ข้อมูลและ
แนวทางการแก้ไขดีที่สุดและเราต้องใช้ข้อมูลเพ่ือการสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชน ให้คนในชุมชน
เห็นว่าความเสียหาย ความทุกข์ที่มาจากภัยพิบัติน้ันมากมายขนาดไหนและเราควรจะวางแผนจัดการ
ชุมชนอย่างไรโดยทั่วไปข้อมูลภัยพิบัติจะมีสองก้อนใหญ่ๆ คือ ข้อมูลความเสียหายทั่วไปและข้อมูล
เฉพาะเพ่ือการฟ้ืนฟูและผลักดันนโยบาย อย่าเสียเวลากับข้อมูลก้อนแรกมากเกินไป ให้ลงทุนกับ
ข้อมูลประเภทที่สองให้มาก เพราะเป็นข้อมูลที่นําไปสู่การปฏิบัติการ (information for action) เช่น 
ข้อมูลความเสียหายและความต้องการการซ่อมแซมของบ้านรายหลัง ข้อมูลพ้ืนที่ เสียหายเพ่ือ
สนับสนุนข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนรอบการผลิตทางการเกษตรของชุมชน ข้อมูลเก่ียวกับเด็กคนพิการ 
คนป่วยก็จําเป็นสําหรับการเตรียมตัวอพยพก่อนนํ้ามาถึงหน้าบ้าน เป็นต้น 
   6.  การสื่อสาร เป็นองค์ประกอบสําคัญมากของงานภัยพิบัติการสื่อสารที่ดี 
ทันท่วงที ถูกต้องสามารถช่วยคนจํานวนมากได้ การสื่อสารจะไม่ใช่แค่การรายงานตัวเลขจาก
หน่วยงานมาสู่ชุมชน แต่หมายถึงการสร้างเครือข่ายการสื่อสารระหว่างคนที่เก่ียวข้อง เช่น การสร้าง
เครือข่ายเตือนภัยระหว่างคนต้นนํ้ากับคนปลายน้ํา การแจ้งเตือนภัยคนในชุมชน การระดมความ
ช่วยเหลือจากพ้ืนที่อ่ืนๆ หอกระจายข่าวช่วยกระจายข่าวในหมู่บ้านได้ ระดับตําบล/อําเภอต้องใช้วิทยุ
ชุมชน ระดับจังหวัดต้องใช้วิทยุกระจายเสียงปกติ ที่ควรเปล่ียนมาทํางานภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การสื่อสารกับสาธารณะก็ต้องทําต้องวางแผน กําหนดวาระของชุมชน
เพ่ือช้ีนําสังคมในสื่อสาธารณะเป็นช่วง ๆ 
 (2.5) แนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
จัดการภัยพิบัติ 
 การพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการ
กับวิกฤตการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน ต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและ
ภายนอกท้องถิ่นทุกภาคส่วน และการวางระบบสารสนเทศการสื่อสารหลักและรอง โดยท่ีการเพ่ิมขีด
ความสามารถในด้านต่างๆ ดังกล่าว ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานใน
ระดับท้องถิ่นทุกภาคส่วน รวมทั้งความช่วยเหลือที่จะมาจากหน่วยงานจากภายนอกท้องถิ่นด้วย 
เพราะในการปฏิบัติการนั้นต้องอาศัยหน่วยงานหลายๆ หน่วยร่วมกัน สืบเน่ืองจากคุณลักษณะของ
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สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นแบบไม่คงที่และส่งผลกระทบอย่างไม่แน่นอนจึงทําให้ความเสียหายที่เกิดจาก
สถานการณ์ดังกล่าวสามารถขยายตัวออกไปในระดับพ้ืนที่ที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งกระทบต่อผู้คนจํานวนมาก 
และบางคร้ังภาวะฉุกเฉินได้ถูกประกาศโดยผ่านอํานาจหน้าที่ของหลายหน่วยงาน ดังน้ัน จึงเป็นที่เห็น
ได้ว่า มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินจํานวนหลายหน่วยงาน ได้ลงไปอยู่ใน
พ้ืนที่เวลามีเหตุการณ์ และทําให้บางครั้งยากต่อการบอกได้ว่า อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ที่
ใครหรือตําแหน่งใดในการทํางานร่วมกันหลายหน่วยงาน ในการน้ีการที่จะสามารถทําให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับสถานการณ์วิกฤติทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ขอบเขตงานท่ีมากมาย และ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ โดยการทํางานดังกล่าวต้องทํางานภายใต้เวลาที่จํากัด รวมท้ัง
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของประชาชน การปฏิบัติการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินต้องมี
ช่องทางและอุปกรณ์การสื่อสารท่ีสามารถสร้างประสิทธิผล เพ่ือจะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกคน
ติดต่อกันได้และได้รับข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ อีกทั้งการใช้ข้อมูลร่วมกันและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลก็เป็นส่วนสําคัญ ไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่เกิดเหตุเท่าน้ัน แต่การ
ดําเนินการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในช่วงการอบรมและการเรียนรู้ทักษะเพ่ิมเติม นอกจากน้ัน การ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน และการมีคําสั่งที่ชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการในการการเผชิญสถานการณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งทําให้หน่วยงานหลายๆหน่วยที่มาร่วมมือกันทํางานสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่
เกิดความผิดพลาดข้ึน อันเป็นผลให้ปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนยังดําเนินต่อไปได้
เป็นอย่างดี ทั้งน้ีต้องอาศัยหลักการในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตท่ีต้องการความ
รวดเร็ว และแม่นยําถูกต้องควบคู่ไปกับหลักของการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติที่ครบวงจร  คู่มือการ
จัดการภัยพิบัติท้องถิ่น (ทวิดา กมลเวชช, 2554) ได้กล่าวถึงแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างน่าสนใจ ดังน้ี 
 หลักการบริหารภาวะวิกฤติในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตอบสนองต่อ
ภาวการณ์วิกฤตหรือฉุกเฉินน้ัน จะต้องมีหลักในการทํางานดังน้ี 
 1 . หลั กความครบถ้ วนสมบู รณ์ ทุ กด้ านทุ กทุ กภั ยและทุ กผลกระทบ 
(Comprehensive) ซึ่งภายใต้หลักการนี้น้ัน หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องมีความรอบรู้และกว้างขวางใน
เน้ือหาของงานด้านภัยพิบัติ เพราะจะต้องคํานึงถึงบริบททั้งทางกายภาพพ้ืนที่และความสามารถของ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งต้องรู้จักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ รู้จักชุมชนและความอ่อนไหวหรือจุดอ่อน
ด้านต่างๆ และที่สําคัญคือมีความตระหนักถึงภัยต่อเน่ืองของภัยหลักที่สามารถเกิดขึ้นอันจะส่งผล
กระทบในด้านต่างๆ แก่พ้ืนที่ 
 2.  หลักการคาดการณ์ล่วงหน้า (Progressive) เป็นหลักในการคิดที่สืบเน่ือง
ต่อจากหลักความครบถ้วน เพราะในความรับผิดชอบของการเป็นผู้จัดการสถานการณ์ท้องถิ่นน้ัน ต้อง
มีความสามารถในการคาดการณ์เหตุการณ์ว่า พ้ืนที่ของตนน้ันต้องเตรียมพร้อมอย่างไร มีมาตรการใด
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ที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ดีขึ้น และรวมถึงการวางแนวทางของการช่วยให้ชุมชนฟ้ืนคืน
จากภัยได้อย่างรวดเร็ว 
 3. หลักการขับเคลื่อนด้วยคํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Driven) เป็นหลักการท่ี
สําคัญมากหลักการหน่ึงในการเร่ิมต้นกระบวนการจัดการ เพราะท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่น้ัน มีความ
แตกต่างในด้านกายภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับระดับของความเสี่ยงต่อภัยประเภทต่างๆ 
รวมถึงศักยภาพของพ้ืนที่ในการรับมือต่อภัยพิบัติ ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์และออกแบบมาตรการการ
รับมือน้ัน จะต้องคํานึงถึงคุณลักษณะทรัพยากร และจุดอ่อนของชุมชนแต่ละชุมชน ที่อาจส่งผลให้
ประสิทธิผลของมาตรการการจัดการกับความเสี่ยงต่อภัยน้ันๆลดลงได้ 
  4. หลักการบูรณาการทุกภาคส่วน (Integration) หลักการน้ีเป็นหลักการ
พ้ืนฐานในการจัดการภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่มีขอบเขตอยู่ในพ้ืนที่ที่จํากัด หรือแม้แต่
สถานการณ์ที่ พ้ืนที่ขยายวงกว้างขึ้น น่ันคือ การผู้ที่บัญชาการและหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ต้องมี
ความสามารถในการระบุและรวบรวมหน่วยงานในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ในการจัดการให้สถานการณ์
กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพราะน่ันหมายถึงการทราบถึงกําลังหลักและกองหนุน รวมทั้งทรัพยากร 
และยังหมายความรวมถึงการได้ความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนหรือแม้แต่อาสาสมัครต่างๆ ที่
สามารถเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการ 
 5. หลักการประสานสอดคล้อง (Coordination) สืบเน่ืองจากหลักการบูรณา
การที่ต้องระบุและรวบรวมทรัพยากรต่างๆ ในการจัดการภัยพิบัติ หากแต่การรวบรวมหน่วยงานหรือ
บุคคลากรจํานวนมากน้ัน จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดหากไม่มีการวางรูปแบบการประสานงานและ
ความร่วมมือว่าหน่วยหลักจะปฏิบัติเน้ืองานใด หน่วยสนับสนุนที่ระบุไว้จะปฏิบัติเน้ืองานสนับสนุนใด 
และหากมีหน่วยงานเพ่ิมเติมที่เพ่งระบุได้จากสถานการณ์ จะมอบหมายงานและการเช่ือมโยงอย่างไร 
 6. หลักความร่วมมือรวมใจ (Collaboration) ซึ่งหลักการน้ีเป็นความพิเศษ
ของการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะท่ีผู้บริหารเหตุการณ์ต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง
และจริงใจระหว่างบุคคลและองค์การต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่น สนับสนุนบรรยากาศการทํางาน
เป็นทีม สร้างฉันทามติและส่งเสริมการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากใน
การจัดการภัยพิบัติน้ัน เป็นการทํางานในภาวะที่มีการบีบคั้นของเวลา ความปลอดภัย และการรักษา
ชีวิตของผู้อ่ืน ซึ่งทําให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านน้ีน้ันต้องการระดับของความเช่ือมั่นต่อทีมที่ทํางานร่วมกัน
อย่างสูงทั้งในด้านความสามารถ ความชํานาญงาน และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
อย่างทันท่วงที 
 7. หลักความเป็นมืออาชีพ  (Professional) เป็นหลักการที่ เป็นเสมือน
หลักประกันของผู้ปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีความ
ตระหนักในศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ ว่าต้องมีการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับภัยพิบัติและวิธีการ
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ในการทํางาน ต้องมีความเข้าใจและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการใช้ระเบียบต่างๆ 
รวมถึงต้องมีการฝึกฝนตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ําเสมอและปรับปรุงตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
 8. หลักความยืดหยุ่น (Flexible) เป็นหลักการที่ต้องการกระตุ้นเตือนให้
ผู้บริหารเหตุการณ์ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
ดังน้ันจึงต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาท้าทายต่างๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลัง
เหตุการณ์ภัยพิบัติเน่ืองจากแนวทางปฏิบัติซึ่งกําหนดไว้เดิมอาจไม่เพียงพอสําหรับสถานการณ์ที่กําลัง
เผชิญอยู่ การแสวงหาความรู้ การฝึกฝน และการปรับปรุงตนเองตามหลักความเป็นมืออาชีพจะช่วย
เพ่ิมศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ และปรับตัวตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ ศูนย์กลางของระบบ
การตอบสนองภาวะฉุกเฉินที่มีความสามารถในการปรับตัวเองต่อสถานการณ์ได้น้ัน จะต้องอาศัย
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งสัมผัสได้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ ตัวแสดงท้องถิ่นอยู่ใกล้และคุ้นเคยกับพ้ืนที่ฉุกเฉิน
มากกว่า ทําให้เป็นตัวแสดงที่สําคัญต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ในการบรรเทาภัยหากได้รับข้อมูล
และการฝึกอบรมในการดําเนินการตามขั้นตอนของการตอบสนองภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความรู้และความร่วมมือของตัวแสดงช่วยในการอํานวยความสะดวกการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างความเข้าใจและความเช่ือมั่นระหว่างชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านภาวะ
ฉุกเฉินทําให้แนวความคิดพ้ืนฐานของชุมชนท่ีสามารถรับมือและฟ้ืนคืนจากภัยพิบัติเข้มแข็งขึ้นซึ่ง
ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงการจัดการภัยพิบัติ ว่าเป็นวิธีการท่ีดีที่สุดในการป้องกัน
ความเสี่ยงสําหรับภัยพิบัติและวิกฤติการณ์ขนาดใหญ่ในชุมชนท้องถิ่นได้ และบุคลากรที่ทํางาน
เก่ียวกับภาวะฉุกเฉินควรจะทําความเข้าใจพลวัตรของท้องถิ่น ซึ่งสามารถทําให้กิจกรรมการตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉินได้ทันเวลาอย่างไรก็ตาม การตอบสนองภาวะฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
น้ันต้องใส่ใจเรื่องของการบริหารจัดการที่ต้องพ่ึงพาความจําเป็นของความร่วมมือของระดับการ
ปกครองที่หลากหลายระหว่างตัวแสดงต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐบาลหรือไม่ใช่ก็ตาม 
ระบบการปรับตัวของตนเองบริหารจัดการได้จากหัวหน้าจากหน่วยงานระดับชาติผ่านระดับ
ปฏิบัติการของตัวแสดงและชุมชนระดับท้องถิ่น ซึ่งทุกหน่วยงานต่างเข้าใจระบบการจัดการด้วยระบบ
บัญชาการสถานการณ์ที่มี เอกภาพ และมีการจัดการในด้านการประสานงานร่วมด้วยหลัก
ประสิทธิภาพร่วมกัน 
 หลักการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
 1. ศักยภาพของหน่วยงานเด่ียว (Single Unit) ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ทางด้านเทคนิคและสังคม (Socio-Technical Component) ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ ดังน้ี 
   1.1 มิ ติ ท างด้ านของโครงสร้ าง พ้ื น ฐาน ด้ าน เทค นิ ค  (Technical 
Infrastructure) หมายความถึงองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ การขนส่ง การอํานวย
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ความสะดวกแหล่งทรัพยากร การสื่อสาร และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีการจัดระบบ
สํารองของโครงสร้างเหล่าน้ี ไว้ด้วย อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงความสําคัญของการประเมินความเสี่ยง 
และการติดต่อสื่อสารที่เก่ียวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติการที่จะสนับสนุนให้ชุมชน การกําหนด
คุณลักษณะ (รหัส) ของอาคาร และการสํารวจโครงสร้าง เพราะองค์ประกอบน้ีส่งผลต่อการบริหาร
จัดการในเชิงโครงร้างทั้งสิ้น เน่ืองจากเจ้าหน้าที่และชุมชนมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องภัยใน
พ้ืนที่ ความเสี่ยงต่อภัยต่างๆ ของพ้ืนที่ รวมท้ังต้องรู้ว่าโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ อยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้
จัดสรร ที่ปลอดภัยอยู่ที่ตําแหน่งใดและโครงสร้างน้ันๆ มีความพร้อมมากแค่ไหน 
   1.2 มิติทางด้านความยืดหยุ่นองค์การ (Organizational Flexibility) คือ
ความสามารถที่ทําให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินน้ันมีทักษะในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น 
และสามารถลดสภาพความซับซ้อนในสภาพแวดล้อมจากหน้าที่ และวิธีการทํางานที่แตกต่างระหว่าง
องค์การท่ีมีส่วนร่วม การจะสร้างความยืดหยุ่นขององค์การน้ัน ต้องมีการดูที่องค์ประกอบเชิงสถาบัน 
อันได้แก่ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ด้วย เพราะเป็นข้อกําหนดและกํากับแนวทางในการทํางาน ซึ่ง
หมายรวมถึงการเปิดช่องให้สามารถมีการปรับแนวทางการทํางาน หากมีสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และทําให้เกิดการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้น้ี เป็นคุณลักษณะของความยืดหยุ่นขององค์การเช่นเดียวกันกับ
การประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนทรัพยากร และการทํางานข้ามขอบเขตของ
ตนร่วมกัน ทั้งน้ียังรวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
และชุมชน เน่ืองจากการที่ปัจเจกบุคคล หรือองค์การได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ และเรียนรู้ความรู้
ใหม่ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานน้ัน จะช่วยให้มีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการและแนวทางต่างๆ 
ในการตอบสนองต่อสถานการณ์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้นและทําให้องค์การมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่มากและดีขึ้นด้วย 
   1.3 มิติทางด้านการเปิดกว้างทางวัฒนธรรม (Cultural Openness) อัน
ได้แก่ ความเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงการทํางาน การแก้ไขข้อ ผิดพลาด การ
เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการทํางาน และการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การ
ยอมรับในการวิพากษ์วิจารณ์และแก้ไข และการมีค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน และเต็มใจท่ีจะทํางาน 
ถือเป็นค่านิยมในระดับสูงของการปฏิบัติการและกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินงานร่วมกัน ของ
หน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติหรือส่วนกลาง และจากทุกภาคส่วนที่เผชิญหน้ากับภัย
ต่างๆ ที่จะทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันต่อเป้าหมายหลักในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2. กระบวนการเครือข่ายการทํางานระหว่างภาครัฐ เป็นกระบวนการหา
ความเหมาะสมในระดับของอํานาจหน้าที่ผ่านกระบวนการบริหารจัดการของการปฏิบัติการ
สถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งวิธีการน้ีไม่ใช่แต่เฉพาะเตรียมให้หน่วยต่างๆ ทํางาน
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ร่วมกันเท่าน้ัน หากแต่เพ่ือเหตุผลสําหรับการสร้างความสมดุลระหว่างการควบคุมสั่งการ และการ
กระจายอํานาจ ซึ่งความคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจหน้าที่ให้แก่องค์กรบริหาร
ท้องถิ่นน้ัน ต้ังอยู่บนค่านิยมที่ว่าในปฏิบัติการการบริหารจัดการภัยพิบัติน้ัน อยู่บนเงื่อนไขของพ้ืนที่ 
ซึ่งจะมอบอํานาจให้ท้องถิ่นในการควบคุมปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในท้องที่ที่เกิด ในการนี้หน่วยงานภาครัฐพยายามนําความคิดในเร่ืองการกระจายอํานาจ 
ความร่วมมือในระดับรากหญ้าและการให้อํานาจประชาชนไปปฏิบัติมานํามากกว่าการยึดติดรูปแบบ
ของการควบคุมสั่งการและการรวมศูนย์อํานาจ ดังน้ัน ปฏิบัติการเก่ียวกับสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถ
กระทําได้หากามารถจัดโครงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การต่างๆ ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม 
ตามที่การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติยังคงไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว ดังน้ัน การจะทําให้การ
ปฏิบัติการเผชิญวิกฤตการณ์มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จําเป็นต้องให้หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนซึ่งกัน
และกันอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของประชากรที่ได้รับผลกระทบและเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานเอง และช่วยให้สถาบันชุมชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติสามารถพัฒนาได้ 
  3. เครือข่ายการทํางานระหว่างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากความเชื่อมโยง ที่ถูกสร้างจากระบบสารสนเทศและการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจใดๆ ภายใต้ความกดดันจากข้อจํากัดด้านเวลาและภัยที่
คุกคามต่อชีวิตประชาชนน้ันจําเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการสนับสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
พิจารณาถึงการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการน้ีความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ต้องถูกบูรณาการให้อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เพ่ือจะได้ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ร่วมกันเมื่อมี
ความจําเป็น มีคํากล่าวที่ว่าข้อมูลที่ดีที่สุดยังไม่สามารถช่วยสนับสนุนองค์การได้หากปราศจากระบบ
และการบริหารจัดการการติดต่อสื่อสารที่ดีระบบการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการช่วย
ให้เกิดการติดต่อสื่อสารเช่ือมโยง และการหมุนเวียนของข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานสู่สาธารณะ ในการเก็บรวบรวมปฏิบัติการต่างๆ ที่มีความ
เก่ียวเน่ืองกัน เพราะภายใต้การขยายของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ัน ระยะห่างทาง
ภูมิศาสตร์ระหว่างหน่วยปฏิบัติการ และความเสียหายของพ้ืนที่ ทําให้การเข้าถึงการติดต่อสื่อสาร
ยากลําบาก และเป็นอุปสรรคต่อปฏิบัติการการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องมีความร่วมมืออีกทั้ง
การที่หน่วยงานหลายหน่วยที่มีภารกิจหน้าที่หลากหลายจะมีส่วนในการเพ่ิมความสลับซับซ้อนในการ
ติดตามการทํางานของแต่ละหน่วยและตรวจสอบการปฏิบัติการทั้งหมด มีตัวอย่างที่สภาวะทาง
กายภาพถูกทําลายที่เห็นได้ชัดเจนคือ การที่คลื่นสึนามิเป็นสาเหตุให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
ถนน สะพาน อาคาร ไฟฟ้าและการสื่อสารทั้งหมดที่จังหวัดพังงาล่ม ทําให้เกิดความยุ่งยากสําหรับการ
ปฏิบัติการเผชิญกับการจัดการภัยพิบัติ และยากย่ิงขึ้นไปอีกเมื่อต้องปฏิบัติงานในเง่ือนไขของเวลาที่
เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงเป็นสาเหตุให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดในบริเวณที่เกิดเหตุไม่สามารถ
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มองเห็นซึ่งกันและกันได้ในทางกายภาพ อันเน่ืองจากความห่างไกลและความเสียหายของสถานการณ์ 
ทั้งน้ีช่องทางในการติดต่อสื่อสารจําเป็นต้องได้รับการวางโครงสร้างที่ดี และควรมีการออกแบบด้วย
ความรู้ที่ว่า สถานีติดต่อสื่อสารหลายสถานีสามารถถูกทําลายและทําให้เสียหายได้ การสร้างทางเลือก
สํารองสําหรับระบบข้อมูลและการติดต่อสื่อสารในเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่หน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าที่ใน
เรื่องดังกล่าวต้องเผชิญความยากลําบากที่คาดไม่ถึงดังกล่าว 
  4. การสร้างเครือข่ายทางสังคมของชุมชนสามารถฟ้ืนคืนจากภัย คือนอกจาก
เรื่องความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผลแล้ว เครือข่ายชุมชนเป็นองค์ประกอบของ
เครือข่ายการปฏิบัติการที่สําคัญมาก เพราะในเรื่องดังกล่าวหากคนในท้องถิ่นได้รับการให้ความรู้ ทํา
ความเข้าใจ และฝึกอบรมอย่างดี ก็สามารถพิจารณาได้ว่าคนท้องถิ่นคือเจ้าหน้าที่ในการเผชิญ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อยู่แนวหน้า เน่ืองจากพวกเขาเหล่าน้ีอยู่ติดกับพ้ืนที่ รวมทั้งมีประสบการณ์ความ
ชํานาญในพ้ืนที่ดังน้ันการเผชิญต่อภาวการณ์ฉุกเฉินโดยได้รับข้อมูลที่ดีจะทําให้เครือข่ายชุมชน
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายในเบ้ืองต้น และลดระดับความ
รุนแรงได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการซื้อเวลาให้เจ้าหน้าที่ที่เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่
ทันสมัยมีทักษะความชํานาญ และเหมาะสมกว่ามาถึงเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตัวแทนและอาสาสมัคร
ชุมชนก็สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นได้ดีเน่ืองจากได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งการ
อพยพและกฎต่างๆ สําหรับการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถมอบให้ตัวแทนและอาสาสมัครชุมชน
เป็นผู้ดูแลได้ นอกจากน้ีความรู้ของสมาชิกของชุมชนจะสามารถช่วยการปฏิบัติการด้านการค้นหาและ
ช่วยชีวิตแก่ศูนย์ควบคุม ในการหลีกเลี่ยงการทํางานที่ซ้ําซ้อนในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะ
เป็นการสูญเสียกําลังคนและทรัพยากรโดยใช่เหตุ ทั้งน้ีเครือข่ายชุมชนยังช่วยเชื่อมโยงพ้ืนที่เล็กๆ เข้า
ด้วยกันโดยปราศจากการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยในการบริหารจัดการในบริเวณพ้ืนที่ที่ซับซ้อน ในการ
มีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับความเส่ียงซึ่งพวกเขาอาจเผชิญ รวมท้ังจะได้
เรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือสร้างชุมชนพ่ึงพาตนเองต่อไป ใน
เหตุการณ์ที่เกิดความหายนะอย่างใหญ่หลวงน้ัน คนมีแนวโน้มที่จะมีกระบวนการในการตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบที่น้อยมาก ดังน้ัน การที่จะมีการตัดสินใจที่ดีจําเป็นต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐาน และศักยภาพ
ในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่หลากหลายและผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ในการน้ีข้อมูลต่างๆ ที่
เจ้าหน้าที่ที่เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินใช้ร่วมกันผ่านทางการบริการจัดการฐานข้อมูลและระบบการ
ติดต่อสื่อสาร ควรจะมีการจัดทําไว้ให้สาธารณะด้วย สําหรับให้ความรู้ต่อชุมชนเก่ียวกับความเส่ียงที่
พวกเขาอาจเผชิญ การฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์จําลองจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การกระตุ้นเจ้าหน้าที่ที่เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินและชุมชนต่างๆ เรียนรู้เก่ียวกับปฏิบัติการต่างๆ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กันและกันด้วย 
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   5. การสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง และปรับตัวต่อสถานการณ์ได้ ในการ  
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของเครือข่ายทั้งหมด ในการทําหน้าที่อย่างเป็นระบบ
และร่วมมือกันในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินน้ัน ต้องอาศัยระดับของความสามารถในการปรับตัวและ
สภาพแวดล้อมที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารข้อมูลต้องง่ายต่อผู้ใช้คู่มือการ
ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน แผนที่อพยพ คําแนะนําและสัญลักษณ์บริเวณต่างๆ ต้องเข้าถึงได้ง่ายและอยู่
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจและปฏิบัติตาม ความรู้และข้อมูลต้องสื่อสารสู่หน่วยงานด้านภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณชนทั่วไปในแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจและนําไปปฏิบัติได้นอกจากน้ี
กระบวนการน้ียังต้องอาศัยบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินและชุมชนท้องถิ่นในการเรียนรู้และ
ปรับตัวผ่านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหน่วยงานระดับจังหวัดต้องให้ความรู้ประชาชนท้องถิ่นเก่ียวกับความ
เสี่ยงของภัยพิบัติและทักษะการรอดชีวิต นอกจากน้ีบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินเรียนรู้จาก
ชุมชนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในการอพยพและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินหน่วยงาน
ด้านภาวะฉุกเฉินต่างๆ สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติการโดยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผ่านโครงการสร้างความรู้ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยและ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดหาเคร่ืองมือและหนังสือแบบพกพาสําหรับโรงเรียนในการให้ความรู้แก่เด็ก
เก่ียวกับอันตรายดังกล่าว ในขณะที่เด็กเรียนรู้และแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสมาชิกในครอบครัวเก่ียวกับ
ความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการฝึกซ้อมช่วยทุกกลุ่มในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ประชาชน
คุ้นเคยและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้โดยรวดเร็ว และเป็นการค้นหาข้อบกพร่องหรือ
ช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนาให้การตอบสนองต่อภัยดีขึ้น เช่น ภาษาที่ใช้ในข้อความแจ้งเตือน
ต้องดัดแปลงให้ง่ายต่อประชาชนในท้องถิ่น ระดับเสียงสัญญาณและการกระจายเสียงต้องคํานวณจาก
ระดับความเร็วลมและเสียงรบกวนจากสถานการณ์อ่ืนๆ ที่อาจขัดขวางการติดต่อสื่อสารได้ การอพยพ
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ หน่วยแพทย์จําเป็นต้องประจําจุดที่สําคัญในพ้ืนที่ปลอดภัยที่
ใกล้ที่สุดและในที่หลบภัย โรงแรมต้องให้คู่มือสําหรับการแยกแยะสัญญาณเตือนและสัญญาณของ
เหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ โดยเฉพาะภัยที่มีการตอบสนองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่นภัยจากไฟ
ไหม้ และภัยจากสึนามิ ทีมรักษาความปลอดภัยของตํารวจและทหารจําเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมใน
การรักษาทรัพย์สินท่ามกลางนํ้าที่ไหลมาและพ้ืนที่ปลอดภัยทีมต้องสามารถทําหน้าที่และตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่คุกคามชีวิตและความปลอดภัยได้ การมีระบบการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ขจัด
ภัยพิบัติให้หมดไป การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพโดยผู้ตอบสนองภาวะฉุกเฉินเฉพาะ
รายและการปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการกับสถานการณ์ได้และกลับสู่ปกติเป็น
สิ่งจําเป็นปัจเจกบุคคลแต่ละคนต้องสามารถปรับตัวและช่วยตัวเองและช่วยกันเองก่อนความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จะเข้ามาถึงความสามารถในการปรับตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการตอบสนองและ
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การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน อันจะส่งผลให้ท้องถิ่นเองน้ันสามารถควบคุมสถานการณ์ และบรรเทา
การขยายผลของเหตุการณ์ฉุกเฉินน้ันๆ สู่การเกิดภัยพิบัติในวงกว้างต่อไป 
 
 2.1.4  ทฤษฎีการพึ่งพาตนเองของชุมชนชนบท 
 ทฤษฎีการพ่ึงพาตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท (Double-tiered TERMS Model of 
Rural Community Self-Reliance) เป็นแนวคิดที่พัฒนาจากการวิจัยที่สภาวิจัยแห่งชาติมอบให้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทํา โดยมีนักวิชาการ  จากหน่วยงาน
ราชการและมหาวิทยาลัยมากกว่า 50 ท่าน มีหน่วยงานเอกชนเป็นจํานวนมาก  และมีผู้นําของ 5 
หมู่บ้านได้แก่ บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านโพธิศรีเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านตะโก 
จังหวัดนครราชสีมา บ้านหนองแสง จังหวัดมหาสารคามและบ้านทุ่งยาว จังหวัดลําพูน ร่วมกัน
ดําเนินงานโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี (สัญญา สัญญาวิวัฒน์. 2536 : 67 - 73) 
 การพึ่งตนเองได้ (Self reliance) ในที่น้ีหมายถึง ความสามารถในการดํารงตนอยู่ได้อย่าง
อิสระ มั่นคง สมบูรณ์  การพ่ึงตนเองได้มีทั้งระดับปัจเจกชน และชุมชน คําว่าปัจเจกชนพ่ึงตนเอง
หมายถึงการที่บุคคลสามารถดํารงตนอยู่ได้อย่างอิสระ เช่น สามารถแยกตัวออกมาอยู่ต่างหากจากพ่อ
แม่ มีความมั่นคงในชีวิต สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ตัดสินใจในเรื่องสําคัญได้เองหรือสามารถขอ
ข้อแนะนําของผู้อ่ืนมาประกอบการตัดสินใจของตน ส่วนชุมชนน้ันหมายถึง กลุ่มคนที่มีการกระทํา
ระหว่างกันอย่างสมํ่าเสมอตามกฎระเบียบของสังคม เพ่ือบรรลุเป้าหมายของแต่ละคนหรือเป้าหมาย
ร่วมกัน ณ พ้ืนที่แห่งใดแห่งหน่ึงเป็นเวลานานพอสมควร ดังน้ัน การพ่ึงตนเองได้ของชุมชนหมายถึง 
การการที่ชุมชนมีความสามารถดังกล่าว ชุมชนที่ใช้ทฤษฎีน้ีเป็นชุมชนในชนบท อันเป็นชุมชนที่มี
ประชากรไม่หนาแน่น โครงสร้างสังคมไม่ซับซ้อน ประชาชนมักเป็นผู้ที่นิยมความซื่อสัตย์ เคร่งครัด
ประเพณี ไม่ค่อยเข้าใจบทบาทของผู้อ่ืนนอกจากพวกตัวเองมากนัก ทั้งน้ี “การพ่ึงตนเองของชุมชน
ชนบท” หมายถึง การที่ชุมชนชนบทมีความสมดุล ในสิ่งจําเป็นต่างๆ โดยเฉพาะมีความสมดุลในปัจจัย
ทั้ง 5 คือ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ   จิตใจ และสังคมวัฒนธรรม จึงได้พัฒนาเป็น 
TERMS MODEL  เป็นภาพรวมของการวิเคราะห์ชุมชน โดยองค์ประกอบตามแบบจําลอง TERMS 
ประกอบด้วย 

4.1 พ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี  (T: Technology Self Reliance)   หมายถึง การมีปริมาณ
และคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ เช่น เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีทางสังคม 
เช่น การรู้จักวางโครงการ  รู้จักจัดการ เป็นต้น  การรู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการบํารุงรักษา
ให้คงสภาพดีอยู่เสมอเพื่อการใช้งาน  ซึ่งรวมทั้งของสมัยใหม่และของด้ังเดิมของท้องถิ่นที่เรียกว่า ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านด้วยจะทําให้ชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทํา
นา ทําไร่ หรือรวมทั้งการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน การติดต่อค้าขาย หรือแม้การประกอบอาชีพ
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ด้านการบริการ ซ่อมแซมเคร่ืองจักรเครื่องมือ ช่วยในการสื่อสารติดต่อกับภายนอกชุมชน  ทําให้ได้
ข่าวสารที่ดี ทันต่อเหตุการณ์  รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีทางสังคมการเป็นผู้นําชุมชนที่ดี การรู้จักการ
วางโครงการการบริหารโครงการ  การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น       

4.2 พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ (E: Economic Self Reliance) หมายถึง ความ สามารถ
ดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจ(การทํามาหาเลี้ยงชีพ) ที่มีความมั่นคงสมบูรณ์พูนสุขพอควร ประชาชนใน
ชุมชนเล้ียงตัวเองได้  มีรายได้พอเพียงสามารถซื้อหาอาหารหรือปัจจัย 4 อย่างอ่ืน ได้สามารถซ้ือ
สิ่งของ ยาแก้ป่วยไข้  ไปหาหมอรักษาไข้  หาเครื่องกีฬามาเล่นทําให้สุขภาพแข็งแรง ซื้ออุปกรณ์
การศึกษามาช่วยตัวเองและลูกหลานในการศึกษาเล่าเรียน 

4.3 พ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ (R: Resources Self Reliance) ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  หมายถึง  สิ่งใดๆ ที่มีอยู่โดยธรรมชาติ ในชุมชน หรือสามารถหามาได้ การพ่ึงตนเองได้ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การมีทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ดํารงอยู่ไม่ให้เสื่อมไปจนหมดสิ้น หรือไม่ให้เสียสมดุลธรรมชาติมากนัก 
ตัวอย่างเช่น ดิน นํ้า ป่า สัตว์บกและนํ้า รวมท้ังแร่ธาตุต่างๆที่มีค่าและความสําคัญต่อการดํารงชีวิต
ของมนุษย์ 

4.4 พ่ึงตนเองได้ทางจิตใจ (M: Mind Self Reliance) หมายถึง สภาพจิตใจที่กล้าแข็งในการ
ที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในการหาเล้ียงชีพ  การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้น ในการปกครอง
ตนเอง ในการป้องกันกิเลสตัณหา ไม่โลภ โกรธ หลง หรืออยากได้ อยากดี จนเกินความสามารถของ
ตน โดยต้องเป็นคนเข้มแข็ง ปลงใจและปักใจ  มั่นใจว่าจะช่วยตนเองได้ พ่ึงตนเอง  และยังเป็นคนรู้จัก
พอ 

4.5 พ่ึงตนเองได้ทางสังคม (S: Social Self Reliance)  หมายถึง  ภาวการณ์ที่คนกลุ่ม8
หน่ึงๆ มีความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น  มีผู้นําที่มีประสิทธิภาพสามารถนํากลุ่มคนเหล่าน้ีปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของตนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มของตนเอง หรืออาจขอความช่วยเหลือจาก
ภายนอกก็ได้  ซึ่งเป็นการสืบเน่ืองมาจากปัจจัยอ่ืนอีกทอดหน่ึง เช่นการศึกษา  การสื่อสารระหว่างกัน 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

ทั้งน้ีความหมายรวมของแบบจําลอง TERMS ได้อธิบายถึงการที่ชุมชนชนบทจะพึ่งตนเองได้
ต้องอาศัยตัวแปรเหตุ ทั้ง 5 องค์ประกอบดังกล่าว การพ่ึงตนเองของชุมชนจึงจะเป็นการพ่ึงตนเอง
อย่างสมบูรณ์ ตัวแปรเหตุแต่ละตัว เพียงทําให้ชุมชนชนบทสามารถพ่ึงตนเองได้บางส่วน คือ เฉพาะตัว
แปรเหตุตัวน้ัน ๆ เท่าน้ัน และหากไม่ครบทั้ง 5 องค์ประกอบจะถือว่าชุมชนยังไม่สามารถพ่ึงตนเองได้
อย่างแท้จริง ในแต่ละตัวแปรเหตุ การพ่ึงตนเองได้สามารถอธิบายได้ ดังเช่น “ย่ิงชุมชนชนบทใด 
สามารถพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยีได้มากเพียงใด ชุมชนชนบทน้ันก็จะย่ิงสามารถพ่ึงตนเองได้มากเพียง
น้ัน” เป็นต้น และตัวแปรเหตุตัวอ่ืน ๆ ก็อธิบายได้ในลักษณะน้ีเช่นกัน 
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ภาพที่ 2.6  TERMS MODEL เพ่ือการพ่ึงตนเอง (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2546) 
 

 ทฤษฎีการพ่ึงพาตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบทน้ัน ได้มีการประยุกต์เพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติงานในชุมชนในมิติต่างๆ เช่น การประยุกต์ในงานด้านเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ซึ่งมีการ
สรุปหลักแห่งแนวคิดเพ่ือการดําเนินการที่จะปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และยังเกิดผล
ตามความมุ่งหมาย  โดยมีแนวทางในการดําเนินการ 3 ด้าน คือ การผลิต  การจําหน่าย  และการ
บริโภค  
 กระบวนการพัฒนาชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนภายใต้ทฤษฎีการพ่ึงพา
ตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบทน้ัน ยุทธศาสตร์เริ่มแรกก็คือ สร้างองค์กรชุมชน แต่ไม่มุ่งเน้น
รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการรวมตัวแบบธรรมชาติ เข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันถึง สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและกระทบต่อครัวเรือน วิเคราะห์สาเหตุทางเลือกสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
การจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  โดยภาคีหรือเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
เอกชน นักวิชาการ เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้กําลังใจในการดําเนินการจัดทําแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ในแต่ละขั้นตอน โดยคนในชุมชนต้องมีความสมานฉันท์ และเข้มแข็ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง  ทําให้สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาขึ้นในชุมชนตลอดจนพ่ึงพาองค์กรทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน ทั้งน้ี การพ่ึงพาตนเองและการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันน้ัน จะเกิด
กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดไปสู่ชุมชน เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
ผสมผสานความรู้สากล และนําไปพัฒนาให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชนน้ันๆ ผลการ
รวมกลุ่มจะสร้างศักยภาพหรือความเข้มแข็งของชุมชนได้ เป็นชุมชนพ่ึงชุมชน บริหารด้วยภูมิปัญญา
ของคนในชุมชน (มานิตย์ ทวีกสิกรรม, 2544 : 17) 
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2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ธนพร สุปริยศิลป์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน
และระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มนํ้าน่านตอนบน เพ่ือการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม ในการศึกษาได้
เน้นหนักในด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน
อุทกภัยและดินถล่ม โดยยึดหลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ก่อให้เกิดแนวคิดหลักในการดําเนินการโครงการวิจัย คือ ทํา
ให้ชุมชนและชุมชนในพ้ืนที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพของคน
ในชุมชน จากน้ัน จึงมีการคัดเลือกกลุ้มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษานี้ประกอบด้วย 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านจากหมู่บ้านเสี่ยงภัย ผลการวิจัยพบว่าโครงการวิจัยน้ีได้สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และได้สร้างเครือข่ายขึ้นในอําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งเครือข่ายประกอบด้วยตัวแทน
ของทุกภาคส่วนในชุมชน  
  พิชิต ไทยนิยม (2553) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขต
เทศบาลตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนเขตเทศบาลบางปะกง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม และ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากท่ีสุด คือ
ด้านการร่วมค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหาพัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อย
ที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน คือ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นปัจจัยที่ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน ส่วน เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย และความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชน พบว่า ไม่เป็นปัจจัยที่ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 สุริยา คําหว่าน (2553) การศึกษาการบริหารทรัพยากรนํ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม
กรณีศึกษาลุ่มนํ้ากํ่าตอนล่าง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า บทบาท หน้าที่ 
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรนํ้าและนําไปสู่การแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้ากํ่าตอนล่าง อําเภอธาตุพนม จากการที่ผู้ศึกษา ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการกับภัยพิบัติ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการดังกล่าว จึงได้
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานว่า การจัดการภัยพิบัติมิใช่หน้าที่ของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หรือของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะ แต่เป็นเรื่องของทุกคน      
ทุกหน่วย ที่จะต้องมี ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการจัดการภัยพิบัติทุกขั้นตอน และ
เมื่อมองไปยังพ้ืนที่เสี่ยงภัย ชุมชนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ จึงเป็นกลุ่มแรกที่อาจจะได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ ซึ่งภัยพิบัติ สามารถลดลงได้ หากประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับรู้ถึงวิธีการ
หรือมาตรการ การจัดการความเสี่ยงที่คนในชุมชนสามารถใช้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติได้ 
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 สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี (2551) รายงานผลการวิจัย การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้าและป่าต้นนํ้า: กรณีศึกษาพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูล กรมทรัพยากรนํ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลําตะคอง กลุ่มผู้นํา: นําเสนอปัญหาทรัพยากรนํ้า ใน
ประเด็นปัญหาของป่าต้นนํ้าที่เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ทํากิน นํ้าเสียจากการปล่อยนํ้าทิ้งของภาคอุตสาหกรรม 
บ้านเรือน เกษตรกรรม นํ้าท่วมที่อยู่อาศัยและที่ทํากินจากลํานํ้าต้ืนเขิน การมีสิ่งกีดขวางลํานํ้า นํ้าเพ่ือ
การเกษตรที่มีจํานวนฝายก้ันนํ้าจํานวนมากในลําตะคอง รวมทั้ง ได้เสนอแนวทางแก้ไข เช่นการบังคับ
ใช้กฎหมายของรัฐ การใช้ระเบียบของชุมชน การรณรงค์ ให้ความรู้ การทําพ้ืนที่แก้มลิงรับนํ้า ลําตะ
คอง กลุ่มผู้รู้ นําเสนอปัญหาทรัพยากรนํ้าในประเด็นปัญหาของป่าต้นนํ้าที่ถูกตัดทําลายจากการบุกรุก
พ้ืนที่ต้นนํ้า นํ้าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมขยายตัว นํ้าท่วมจากการมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปิด
ก้ันลํานํ้าธรรมชาติ และระบบท่อระบาย ของเทศบาลท่ีอุดตัน นํ้าเพ่ือการเกษตรจากการจัดสรรนํ้าที่
ยังไม่ลงตัว นํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีไม่สะอาดในบางคร้ัง โดยมีแนวทางการแก้ไข เช่น 
การกําหนดแนวเขตต้นนํ้า ให้ชัดเจนโดยภาครัฐ การเปิดช่องทางน้ําตามธรรมชาติ การจัดทําข้อมูล
การใช้นํ้าที่ถูกต้อง 
  ขนิษฐา พุกกะณานนท์ (2551) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาแนวทางจัดการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการพบว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
บริหารจัดการโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ในการสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจํา ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุม
เองได้อย่างรวดเร็วทําให้เกิดความเสียหายน้อย และอยู่ในวงจํากัด หากเป็นภัยที่เกินความสามารถ
ของตน ก็สามารถประสานหน่วยงานข้างเคียงเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันจนสําเร็จลุล่วงไปได้ สําหรับภัย
ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น เช่น เครื่องบินตก แผ่นดินไหว หรืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน
น้ัน เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย และเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร และประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการป้องกัน
ที่เป็นรูปธรรม เน่ืองจากว่าเป็นสิ่งไกลตัว ซึ่งต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
เพ่ือรับมือกับปัญหา และเหตุการณ์ไปพร้อมกัน 
 ชูวงศ์ อุบาลี (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัย
พิบัติ พบว่า 1) ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับสาเหตุของการเกิดภัย ความหมายของภัยพิบัติ ประเภท
ของภัยพิบัติ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในระดับบุคคลให้กับตนเอง 
เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และขาดความรู้เก่ียวกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบริหารและจัดการ
ภัยพิบัติ 2) ประชาชนไม่มีการเตรียมความพร้อม ทําให้ขาดศักยภาพท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่มีการให้ความรู้กับ
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ประชาชนเพ่ือให้เกิดความพร้อมและสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 3) ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่าการฝึกอบรม และการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติจะเป็นสิ่งที่ ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 4) ประชาชนมีความต้องการ
จะเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา แต่พบข้อจํากัดคือประชาชน ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการท่ีจะเข้า
ไปร่วมในการแก้ปัญหาน้ัน ดังน้ันหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรท่ีจะพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 5) จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลในด้านเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ
จัดการภัยพิบัติ ในขณะที่อายุมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ       
6) จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 3 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภัยพิบัติและการ
เตรียมความพร้อมในระดับบุคคลไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
  ปรีชา เพ็งแจ่ม (2550)ได้ทําการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผล
การศึกษาพบว่า1. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลผักไหม พบว่า ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภารกิจหกด้านมากที่สุด 2. แนวทางแก้ไขปัญหาในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลผักไหม พบว่า ควรจะ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารกิจหกด้าน 3. แนว
ทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่าองค์การ
บริหารส่วนตําบลควรจะให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ประชาชนด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามภารกิจหกด้านอย่างต่อเน่ือง 
 พิสมัย บุญเลิศ (2548) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลนครสมุทรปราการกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา คือ ผู้นําชุมชนหรือหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลสมุทรปราการ จํานวน 115 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและไค - สแควร์ ผลการศึกษาพบว่าประชาชน
ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีอาชีพรับจ้าง มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีรายได้ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท/เดือน เป็นสมาชิกกลุ่มมี
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนตํ่ากว่า 10 ปี การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ พบว่า ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมมาก การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนคร สมุทรปราการ
กับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนของประชาชน
ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ 
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนระดับการศึกษาและการเป็นสมาชิกกลุ่มของประชาชน มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  
 



 
บทท่ี 3  

ระเบียบวิธีวจิัย  
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน  
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดย
แบบสอบถาม(questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนํามาวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุปจากการศึกษา ซึ่งมีโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เป็นแนวทางในการศึกษา แล้ว
นําเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ในรูปของความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (   ) และการวัดการกระจาย
ของข้อมูลด้วยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดังน้ี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  3.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วยประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว จํานวน 3,510 คน (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2558)  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู ้วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากหลักการคํานวณของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ดังสูตรต่อไปน้ี  

N

1 N
 

 เมื่อ n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N = ขนาดของประชากร 
  e  = ค่าระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
    กําหนดให้มีความคาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 หรือเท่ากับ 0.05 

X 
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แทนค่าในสูตรได้  

.
 

 
359.08 

 
จากการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 359.08  
 
ดังน้ัน จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็นจํานวน 360 คน และเมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

แล้ว ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยแจก
แบบสอบถามให้กับประชาชน โดยเจาะจงครอบคลุมอาชีพต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ เกษตรกร/ค้าขาย นักเรียน/นักศึกษา และ
รับจ้างทั่วไป   
 
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
และบทความต่าง ๆ เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสาธารณภัย มาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สําหรับการวิจัยที่
กําหนดไว้ แล้วนําแบบสอบถามที่เสร็จแล้วนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือ
ตรวจสอบ แก้ไขให้ตรงด้านเน้ือหา (content validity) และความเหมาะสมด้านภาษา 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีใช้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น อันมี
ลักษณะคําถามปลายปิด (close – ended question) ชนิดตรวจสอบรายการ (check list) และแบบ
มาตราวัด (rating scale) 5 ระดับ (มากที่สุด/มาก/ปานกลาง/น้อย/น้อยที่สุด) ตามแบบของ Likert 
Scale (Likert, 1970) และคําถามปลายเปิด (open – ended question) เพ่ือให้ผู้ตอบได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งน้ี ลักษณะของเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคําถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) เช่น เพศ อายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษา 
อาชีพ ระดับรายได้ หรือตําแหน่งในสังคมหรือชุมชน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล  
เกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้หลักการมี   
ส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 

โดยเกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามตอนท่ีสองและสาม มีอยู่ 5 ระดับ ดังน้ี 
 คะแนน  5 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 คะแนน  4    หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมาก 
 คะแนน  3    หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 คะแนน  2    หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน้อย 
 คะแนน  1 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด    
จากน้ันนําคําตอบมารวมเป็นคะแนน แล้วแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมตามสูตรของ  Best ดังน้ี 
(Best, J.W. & Kahn, J.V., 1993 ; อ้างอิงจาก ธวัชชัย  นามสันติวงศ์, 2538) 
 

Sc =        
5

minmax   
 

ความกว้างของอันตรภาคช้ัน =  ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าตํ่าสุด 
      จํานวนช้ัน 
    = 5 – 1  
        5 
    = 0.80 
 
ซึ่งคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย สามารถนํามาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตาม

ระดับความสําคัญ ได้ดังน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
  คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
  คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยมาก 

ตอนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  
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3.3  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้วางแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินงานในการสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 

3.3.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
สํารวจในคร้ังน้ี จํานวน 30 คน   

3.3.2 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของชุดข้อคําถามที่ใช้เก็บข้อมูลของตัวแปร
แต่ละตัวที่ประกอบด้วยคําถามหลายข้อ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัต (Cronbach 
alpha-coefficient, 1970)  
 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยมีขั้นตอนดําเนินงานดังน้ี  

ขั้นที่ 1 เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 360 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) แต่ให้ครอบคลุมในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ เกษตรกร/ค้าขาย นักเรียน/นักศึกษา และรับจ้างทั่วไป 

ขั้นที่ 2 แจกแบบสอบถามพร้อมอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 
ขั้นที่ 3 รวบรวมแบบสอบถามคืนโดยใช้เวลา 15 วัน หลังจากน้ันนําแบบสอบถามที่รวบรวม

ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง 
 
3.5  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการอภิปรายผล 

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตาม
ลักษณะของข้อมูลที่ได้ แล้วให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ ดังน้ี 

3.5.1 วิธีทางสถิติที่ในการรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ใช้การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (    ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 3.5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการอภิปรายผล ดังน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย  0.00 – 1.49  แปลว่า  น้อยที่สุด 
 คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49 แปลว่า  น้อย 
 คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49 แปลว่า  ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49 แปลว่า  มาก 
 คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00 แปลว่า  มากทีสุ่ด 

X



  
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบล   
เกาะคาแม่ยาวตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในครั้งน้ีได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จํานวน 360 ชุด และได้รับกลับคืนจํานวน 360 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 ซึ่งผู้ศึกษาได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS แล้ว
สรุปผลเป็นแบบตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แบบสอบถามที่ได้ทําการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว 
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 4.3 ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 4.4 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของกลุ่มประชากรเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว 
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวน 360 ชุด ตอนท่ี 1 ของแบบสอบถามเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส จบการศึกษาในระดับสูงสุด อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และจํานวนบุคคลในครอบครัวที่ไม่สามารถดูแล
ตัวเองได้ มีดังน้ี 
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 (n=360) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) ร้อยละ 
1.  เพศ   
 ชาย 145 40.3 
 หญิง 215 59.7 

รวม 360 100 
2.  อายุ(ปี)   
 1.  น้อยกว่า 20 ปี 40 11.1 
 2.  ระหว่าง 21 – 35 ปี 68 18.9 
 3.  ระหว่าง 36 – 50 ปี 148 41.1 
 4.  ต้ังแต่ 50 ปี ขึ้นไป 104 28.9 
 รวม 360 100 
3.  สถานภาพการสมรส   
 1.  โสด 92 25.6 
 2.  สมรส 141 39.1 
 3.  หย่าร้าง/หม้าย 101 28.1 
 4.  อ่ืนๆ 26 7.2 
 รวม 360 100 
4.  จบการศึกษาในระดับ   
 1.  น้อยกว่า ม.6/ปวช. 192 53.3 
 2.  ปวส. 52 14.4 
 3.  ปริญญาตรี 92 25.6 
 4.  สูงกว่าปริญญาตรี 24 6.7 
 รวม 360 100 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) ร้อยละ 
5.  อาชีพ   
 1.  ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ของตําบล 17 4.7 
 2.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของตําบล 24 6.7 
 3.  ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 92 25.6 
 4.  เกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง หรือพนักงานของเอกชน หรืออ่ืนๆ 227 63.1 
 รวม 360 100 
6.  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
 1.  น้อยกว่า 9,000 บาท 97 26.9 
 2.  ต้ังแต่ 9,001 – 14,000 บาท 160 44.4 
 3.  ต้ังแต่ 14,001 – 19,000 บาท 70 19.4 
 4.  ต้ังแต่ 19,001 บาท ขึ้นไป 33 9.2 
 รวม 360 100 
7.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   
 1.  อาศัยอยู่คนเดียว 24 6.7 
 2.  ต้ังแต่ 2 – 3 คน 165 18.1 
 3.  ต้ังแต่ 4 – 5 คน  138 66.1 
 4.  ต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป 33 9.2 
 รวม 360 100 
8.  จํานวนบุคคลในครัวเรือนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง   
 1.  ไม่มี 297 82.5 
 2.  จํานวน 1 คน 39 10.8 
 3.  จํานวน 2 คน 18 5.0 
 4.  ต้ังแต่ 3 คน ขึ้นไป 6 1.7 
 รวม 360 100 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ดําเนินการศึกษาจํานวน 360 คน มีรายละเอียดดังน้ี 

ด้านเพศ เป็นเพศชายจํานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3  และมีเพศหญิง จํานวน 215 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.7  
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ด้านอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1  
อายุต้ังแต่ 21 – 35 คน มีจํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9  อายุต้ังแต่ 36 – 50 ปี มีจํานวน 148 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.1  และมีอายุต้ังแต่ 50 ปี ขึ้นไป จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9  

ด้านสถานภาพการสมรส พบว่ามีคนโสด จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6  สมรสแล้ว 
จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1  หย่า/หม้าย จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1  และอื่นๆ 
จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2     

ด้านการศึกษา มีผู้จบการศึกษาระดับน้อยกว่า ม.6/ปวช. จํานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ  
53.3  ระดับ ปวส. จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4  ระดับปริญญาตรี จํานวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.6  และระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 

ด้านการประกอบอาชีพในตําบล เป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.7  เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  เป็นข้าราชการ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6  และเป็นเกษตรกร 
ค้าขาย รับจ้าง หรือพนักงานเอกชน หรืออาชีพอ่ืนๆ จํานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1  

ด้านรายได้ พบว่ากลุ่มประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 9,000 บาท จํานวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.9  มีรายได้ต้ังแต่ 9,001 – 14,000 บาท จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4    
มีรายได้ต้ังแต่ 14,001 – 19,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4  และมีรายได้ต้ังแต่ 
19,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 

ด้านจํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาศัยอยู่คนเดียว จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  มี
สมาชิก 2 – 3 คน จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8  มีสมาชิก 4- 5 คน จํานวน 138 คน คิดเป็น
38.3  และมีสมาชิกมากกว่า 5 คน จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 

ด้านจํานวนบุคคลในครัวเรือนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พบว่าไม่มีเลย จํานวน 297 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.5  ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 1 ราย จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2 ราย จํานวน 18 คน และมีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่า 3 
ราย จํานวน 6 คน   

 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคา-
แม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพ่ือจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยสามารถแสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของของประชาชน
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

n = 360/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n 
 

S.D.
1 2 3 4 5 

1.  การมสี่วนรว่มในการตัดสินใจ (Decision Making) 
 1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกข้อมูล

ชุมชนเพ่ือจัดทําแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

45 
12.5

80 
22.2

140 
38.9

71 
19.7

24 
6.7 

360 2.86 1.08

 1.2 ท่านมีส่วนร่วมในการลงมติใน
การจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ือลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย 

12 
3.3 

42 
11.7

91 
25.3

185 
51.4

30 
8.3 

360 3.50 0.92

 1.3 ท่านมีส่วนในการจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงสาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน 

24 
6.7 

225 
56.0

69 
19.2

42 
11.7

23 
6.4 

360 2.36 0.77

 1.4 ท่านมีส่วนคัดเลือกแผนงาน/
โครงการ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 

18 
5.0 

167 
46.4

80 
22.2

62 
17.2

33 
9.2 

360 2.80 1.08

 1.5 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

65 
18.1

160 
44.4

68 
18.9

52 
14.4

15 
4.2 

360 2.42 1.07

รวม       2.79 0.93

  
  จากตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนในการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน 
(ค่าเฉลี่ย 3.50) ส่วนข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง และระดับน้อย คือประชาชนมีส่วนในการ
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน(ค่าเฉลี่ย 2.86) และท่านมีส่วน
คัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ(ค่าเฉล่ีย 2.79) เป็นค่าเฉล่ียในระดับ

X 
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ปานกลาง  ส่วนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือลดความเส่ียงจาก      
สาธารณภัย(ค่าเฉลี่ย 2.42)  ส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นในชุมชน(ค่าเฉล่ีย 2.36) เป็นค่าเฉล่ียตํ่าในระดับน้อย 
 
 4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมดําเนินงานของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพ่ือจัดการความเสี่ยงจาก         
สาธารณภัยสามารถแสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของของประชาชน
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 

n = 360/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n 
 

S.D.
1 2 3 4 5 

2.  การมสี่วนรว่มในการดําเนินงาน (Implementation) 
 2.1 ท่านเสนอแนวทางการจัดทําแผน

ป้องกันและลดผลกระทบจากสา
ธารณภัย  

42 
11.7

175 
48.6

98 
27.2

27 
7.5 

18 
5.0 

360 2.46 0.97

 2.2 ท่านเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนให้ลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย 

61 
16.9

156 
43.3

80 
22.2

45 
12.5

18 
5.0 

360 2.45 1.07

 2.3 ท่านมีส่วนในการดําเนินการสรุป
แผนผังการติดต่อสื่อสารของชุมชน
กับหน่วยงานอ่ืน 

137 
38.1

68 
18.9

92 
25.6

48 
13.3

15 
4.2 

360 2.27 1.22

 2.4 ท่านมีส่วนในการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 
2.5 

36 
10.0

80 
22.2

124 
34.4

111 
30.8 

360 3.81 1.06

 2.5 ท่านเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชุมชน 

113 
31.4

100 
27.8

76 
21.1

44 
12.2

27 
7.5 

360 2.37 1.25

รวม       2.67 1.06
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 จากตารางที่ 4.3 สามารถวิเคราะห์เก่ียวกับการการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในภาพรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับ
การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.81) ทั้งน้ีเสนอแนวทางการจัดทํา
แผนป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย (ค่าเฉล่ีย 2.46) มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ส่วนการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนให้ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย 2.45) และ
การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.37) อยู่
ในระดับน้อย  
 
 4.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพ่ือจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถแสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของของประชาชน
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมรักษาผลประโยชน์ 

n = 360/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n 
 

S.D.
1 2 3 4 5 

3. การมีส่วนรว่มในการรักษาผลประโยชน์ (Implementation) 
 3.1 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน 

มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขและเป็น
ประโยชน์ในด้านการศึกษา 

152 
42.5

96 
26.7

44 
12.2

55 
15.3

12 
3.3 

360 2.10 1.20

 3.2 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน 
มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขและเป็น
ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ 

51 
14.2

86 
23.9

100 
27.8

87 
24.2

36 
10.0 

360 2.92 1.20

 3.3 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน 
มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขและเป็น
ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม 

81 
22.5

100 
27.8

76 
21.1

49 
13.6

54 
15.0 

360 2.71 1.35

 3.4 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน 
มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขและเป็น
ประโยชน์ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

65 
18.1

116 
32.2

96 
26.7

62 
17.2

21 
5.8 

360 2.61 1.13
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

 3.5 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน 
มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขและเป็น
ประโยชน์ในด้านสังคมและในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

101 
28.1

84 
23.3

802
22.2

65 
18.1

30 
8.3 

360 2.55 1.29

รวม       2.58 1.20

 
 จากตารางที่ 4.4 สามารถวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วปรากฏว่าท่านสามารถนําข้อมูลของ
ชุมชน มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 2.92) รองลงมาคือสามารถ
นําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 2.71) และนํา
ข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ค่าเฉล่ีย 2.61) ส่วน
ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านสังคมและในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน (ค่าเฉลี่ย 2.55) ส่วนการนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้เพ่ือแก้ไขและเป็นประโยชน์ใน
ด้านการศึกษา (ค่าเฉล่ีย 2.10) 
 
 4.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมประเมินผลของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพ่ือจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย สามารถแสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ตารางที่ 4.5 
  
ตารางท่ี 4.5 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของของประชาชน
เก่ียวกับการประเมินผลกิจกรรมของชุมชน 

n = 360/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n 
 

S.D.
1 2 3 4 5 

4.  การมสี่วนรว่มในการประเมินผล (Evaluation) 
 4.1 ท่านติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานป้องกันและลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย              

57 
15.8

128 
35.6

118 
32.8

39 
10.8

18 
5.0 

360 2.54 1.04

 

X 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

 4.2 ท่านติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

45 
12.5

100 
27.8

76 
21.1

100 
27.8

39 
10.8 

360 2.97 1.22

 4.3 ท่านติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานการฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติ 

117 
32.5

108 
30.0

83 
23.1

40 
11.1

12 
3.3 

360 2.23 1.12

 4.4 ท่านเสนอข้อบกพร่องในการ
ดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ/
กิจกรรม ผ่านเวทีประชาคม 

54 
15.0

95 
26.4

108 
30.0

67 
18.6

36 
10.0 

360 2.82 1.19

 4.5 ทา่นมสี่วนในการตรวจสอบการ
ทํางานของคณะกรรมการจัดทําแผน
ชุมชน 

97 
26.9

96 
26.7

113 
31.4

42 
11.7

12 
3.3 

360 2.38 1.10

รวม       2.59 1.10

   
 จากตารางที่ 4.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมประเมินผลของประชาชน ได้
ว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าท่านติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 2.97) ข้อบกพร่องในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ/กิจกรรม ผ่านเวทีประชาคม อยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.82) ท่านติดตามและประเมินผลการดําเนินงานป้องกันและลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย (ค่าเฉล่ีย 2.54) ต่อมาในการมีส่วนตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการ
จัดทําแผนชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.38) และการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติ 
(ค่าเฉล่ีย 2.23) อยู่ในระดับตํ่าสุด  
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของชุมชน กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ด้านการลดความเส่ียง
จากสาธารณภัย กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4.6 ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.6 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของของประชาชน
เก่ียวกับการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

n = 360/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n 
 

S.D.
1 2 3 4 5 

1.  การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction)) 
 1.1 หน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญ

กับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นอันดับแรก 

48 
13.3

99 
27.5

156 
43.3

33 
9.2 

24 
6.7 

360 2.68 1.03

 1.2 ชุมชนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

33 
9.2 

46 
12.8

64 
17.8

136 
37.8

81 
22.5 

360 3.52 1.23

 1.3 หน่วยงานภาครัฐเข้ามามบีทบาท
ในการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อม
แผนเผชิญเหตุให้กับชุมชน 

30 
8.3 

65 
18.1

136 
37.8

93 
25.8

36 
10.0 

360 3.11 1.08

 1.4 การจัดทําข้อมูลความเสีย่งต่างๆ 
ในชุมชนสามารถช่วยลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติได้ 

18 
5.0 

36 
10.0

89 
24.7

144 
40.0

73 
20.3 

360 3.61 1.07

 1.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความ
เสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ 

187 
51.9

64 
17.8

44 
12.2

32 
8.9 

33 
9.2 

360 2.06 1.35

รวม       2.99 1.09

 
 จากตารางที่ 4.6 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในด้านการ
ลดความเส่ียงจากสาธารณภัย ได้ค่าเฉลี่ยของภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.99) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นแล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ในระดับสูงคือ ด้านการจัดทําข้อมูลความ
เสี่ยงต่างๆ ในชุมชนสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ (ค่าเฉล่ีย 3.61) และชุมชนมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(ค่าเฉล่ีย 3.52) ส่วน
ด้านที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับ
ชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.11) และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็น

X 
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อันดับแรก (ค่าเฉลี่ย 2.68) จะอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในส่วนของค่าเฉลี่ยในระดับน้อยเป็นด้านที่ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ (ค่าเฉล่ีย 2.06) 
 
  4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ด้านการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินจากสาธารณภัย กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4.7 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.7 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของของประชาชน
เก่ียวกับการจัดการในภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย 

n = 360/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n 
 

S.D.
1 2 3 4 5 

2. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
 2.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการ

ตอบสนองบรรเทาภัยพิบัติทันทีโดย
ไม่มีความล่าช้าในภาวะฉุกเฉินใน
ระดับพ้ืนที่ 

95 
26.4

172 
74.2

54 
15.0

27 
7.5 

12 
3.3 

360 2.14 1.00

 2.2 การช่วยเหลือชีวิตและความ
เสียหายของทรัพย์สินของหน่วยงาน
ภาครัฐยังไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร 

147 
40.8

84 
23.3

81 
22.5

30 
8.3 

18 
5.0 

360 2.13 1.18

 2.3 ชุมชนมแีผนผังการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือขอความช่วยเหลือและสามารถใช้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

79 
21.9

92 
25.6

96 
26.1

66 
18.3

27 
7.5 

360 2.64 1.22

 2.4 ระบบการแจ้งเตือนเหตุสาธารณ
ภัยของชุมชนสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

155 
43.1

120 
33.3

49 
13.6

21 
5.8 

15 
4.2 

360 1.95 1.08

 2.5 ชุดปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉิน
ของชุมชนมีประสิทธิภาพ 

30 
8.3 

81 
22.5

100 
27.8

88 
24.4

61 
16.9 

360 3.19 1.20

       2.41 1.09

X 
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 จากตารางที่ 4.7 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในด้านการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้ค่าเฉลี่ยของภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.41) เมื่อมองเป็นราย
ข้อพบว่า ชุดปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉินของชุมชนมีประสิทธิภาพ ที่ค่าเฉลี่ยปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.19) เช่นเดียวกับชุมชนมีแผนผังการติดต่อสื่อสารเพ่ือขอความช่วยเหลือและสามารถใช้เมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน (ค่าเฉลี่ย 2.64) ส่วนในค่าเฉล่ียระดับน้อยพบในเรื่องของการที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
มีการตอบสนองบรรเทาภัยพิบัติทันทีโดยไม่มีความล่าช้าในภาวะฉุกเฉินในระดับ (ค่าเฉล่ีย 2.14), การ
ช่วยเหลือชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
(ค่าเฉลี่ย 2.13)  และระบบการแจ้งเตือนเหตุสาธารณภัยของชุมชนสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 1.95)  
 
  4.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ด้านการฟ้ืนฟูจาก     
สาธารณภัย กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4.8 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.8 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของของประชาชน
เก่ียวกับการฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย 

n = 360/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n 
 

S.D.
1 2 3 4 5 

3. การฟ้ืนฟู (Recovery Build Back Better and Safer) 
 3.1 การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานเป็น

หน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วม
ดําเนินการ 

24 
6.7 

36 
10 

75 
20.8

112 
31.1

113 
31.4 

360 3.71 1.20

 3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีความสําคัญต่อการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

36 
10.0

55 
15.3

172 
73.1

55 
88.3

42 
11.7 

360 3.03 1.08

 
 
 

X 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
 

 3.3 ประชาชนให้ความร่วมมอืในการ
ฟ้ืนฟูบูรณะผลกระทบจากภัยพิบัติให้
กลับสู่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และดีกว่าเดิม 

18 
5.0 

36 
10.0

165 
45.8

102 
28.3

39 
10.8 

360 3.30 0.96

 3.4 ท่านเลือกก่อสร้างสิ่งต่างๆ โดย
ยึดหลักวิชาการเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ 

103 
28.6

108 
30.0

80 
22.2

45 
12.5

24 
6.7 

360 2.39 1.21

 3.5 ชุมชนมมีาตรการฟ้ืนฟูในด้าน
ต่างๆ หลังการเกิดภัยพิบัติมีความ
เหมาะสม 

45 
12.5

46 
12.8

84 
23.3

76 
21.1

109 
30.3 

360 3.44 1.36

รวม       3.17 1.11

 
 จากตารางที่ 4.8 สามารถวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงจาก       
สาธารณภัยของชุมชน ด้านการฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.17) เมื่อมาพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหน้าที่ของทุกภาค
ส่วนที่ต้องร่วมดําเนินการ (ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมาคือการที่ชุมชนมีมาตรการฟ้ืนฟูในด้านต่างๆ หลัง
การเกิดภัยพิบัติมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.44) เช่นเดียวกับการที่
ประชาชนให้ความร่วมมือในการฟ้ืนฟูบูรณะผลกระทบจากภัยพิบัติให้กลับสู่ปกติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและดีกว่าเดิม (ค่าเฉล่ีย 3.30) ต่อมากิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสําคัญ
ต่อการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.03) ส่วนในการเลือกก่อสร้าง   
สิ่งต่างๆ โดยยึดหลักวิชาการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (ค่าเฉล่ีย 2.39) 
  



 
บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
  การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาวในครั้งน้ี ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
สรุปผลออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  
5.1 สรปุผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 สรุปผลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 36 – 50 ปี และ
สมรสแล้ว การศึกษาระดับน้อยกว่า ม.6/ปวช. ประกอบอาชีพเกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง หรือพนักงาน
เอกชน หรืออาชีพอ่ืน มีรายได้ต้ังแต่ 9,001 – 14,000 บาท และมีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 2 – 3 
คน ทั้งน้ี จํานวนบุคคลในครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
  ตอนที่ 2  สรุปข้อมูลเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล     
เกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
พบว่าการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้านการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนน้ัน อยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนให้ความสําคัญกับความเสี่ยงของ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น จึงมีส่วนจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงหรือความถ่ีในการเกิดสาธารณภัย
ของชุมชน รวมถึงการเข้ามีบทบาทคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ และร่วมในการตัดสินใจกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ด้วย ทั้งน้ีประชาชนให้นํ้าหนักในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะเหตุว่า
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีการเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนให้ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชุมชนยังมีน้อย โดยส่วนการรักษาผลประโยชน์ของชุมชนน้ัน มีภาพรวมอยู่ในระดับ   
ปานกลาง แต่ชุมชนสามารถนําข้อมูลในส่วนของชุมชนมาปรับใช้เพ่ือแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐานและการดําเนินชีวิตประจําวันได้ในระดับปานกลาง 
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เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง และพบว่าประชาชนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินบ่อยครั้ง และเสนอข้อบกพร่องในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ/กิจกรรม 
ผ่านเวทีประชาคม แต่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
น้ัน มีบ้าง ส่วนในเรื่องการตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการจัดทําแผนชุมชน หรือการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานการฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติมีอยู่น้อย  

 ตอนที่ 3  ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของชุมชน ภายใต้แนวคิดการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปางน้ัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้วพบว่า ค่าระดับของการมีส่วนร่วมอยู่ในด้านการจัดทํา
ข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ ในชุมชนทําให้ประชาชนมีข้อมูลพ้ืนฐานช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ และ
ชุมชนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน อีก
ทั้งหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ ทําให้ประชาชนเห็นความสําคัญกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นอันดับ
แรกอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประชาชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลด
ความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติได้ ทั้งน้ีการจัดการในภาวะฉุกเฉินของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อมองในรายละเอียดพบว่าชุดปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉินของชุมชนมีประสิทธิภาพ และ
ชุมชนมีแผนผังการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือและสามารถใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย 
ซึ่งประชาชนมองว่าหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องมีการตอบสนองบรรเทาภัยพิบัติทันทีโดยไม่มีความ
ล่าช้าในภาวะฉุกเฉินอยู่ในระดับน้อย เช่นเดียวกับการช่วยเหลือชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สิน
ของหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบระบบการแจ้งเตือนเหตุสาธารณภัยของ
ชุมชนยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อดูความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน ด้านการฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อมาพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนให้ความเห็นเก่ียวกับการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหน้าที่
ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมดําเนินการ โดยชุมชนเองก็มีมาตรการฟ้ืนฟูในด้านต่างๆ ภายหลังการเกิด
ภัยพิบัติที่มีความเหมาะสมแต่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความร่วมมือในการฟ้ืนฟูบูรณะผลกระทบ
จากภัยพิบัติให้กลับสู่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีกว่าเดิมน้ัน ประชาชนให้ความสําคัญต่อการ
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ส่วนในการเลือกก่อสร้างต่างๆ ต้องยึด
แนวทางตามหลักวิชาการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
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 ตอนท่ี 4  สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ชุมชน 
 หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองในท้องที่
ควรจะส่งเสริมให้มีการจัดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างจริงจัง ตามแนวคิดการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ทั้งการป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติภายใต้
บริบทความต้องการของประชาชนในชุมชนเอง โดยในขั้นต้นควรเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําอย่างเข้มข้น 
และส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบถึง
สาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากปัญหาดังกล่าวจําส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้ังแต่ปัจจุบันถึงอนาคต รวมถึงการส่งเสริมให้มีการศึกษาถึงความ
ต้องการและความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่เสี่ยงภัย และ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ประชาชนมีความพร้อม ด้วยวิธีการฝึกอบรมให้ความรู้และ
การฝึกซ้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งน้ีประชาชนเองต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเท่าที่โอกาส
จะอํานวยเน่ืองจากเป็นผู้ทีมีส่วนได้เสีย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงอย่างย่ังยืน 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาวครั้งน้ีพบว่า 
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อนํามาวิเคราะห์ทําให้
ทราบว่าประชาชนทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติในชุมชนแต่ยังขาดการบริหารและจัดการข้อมูล  
ที่ดี เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนหรือความพร้อมของชุมชนว่ามีความพร้อมเพียงใด หรือเมื่อเกิดภัย
พิบัติแล้วจะทําอย่างไร โดยประชาชนได้เล็งเห็นความสําคัญของความสูญเสียที่จะเกิดจากภัยพิบัติ จึงมี
ความเห็นเป็นส่วนใหญ่ว่าควรจะมีการวางกรอบท่ีเก่ียวข้องกับภัยพิบัติไว้ในแผนการพัฒนาของชุมชนให้
ชัดเจนกว่าปัจจุบันที่มีอยู่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยผ่าน
เวทีประชาคม ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ มณเฑียร และคณะ (2550) ที่เสนอแนะว่าการพัฒนาที่
แท้จริงควรหันมาทบทวนประสบการณ์และสิ่งดีของชุมชนเพ่ือให้ชาวบ้านได้สัมผัสในความสําเร็จ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ กอบศักด์ิ ภูตระกูล (2545) ซึ่งศึกษาเรื่อง
การพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้วิจัยเห็นว่า ถ้าทุกหมู่บ้าน ชุมชน และ
ประเทศ พ่ึงตนเองได้ ก็จะทําให้ไม่ได้รับผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต รวมถึงการมีภูมิคุ้มกันในตนเองเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศที่อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติได้ ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมตัดสินใจของ
ประชาชนในการจัดลําดับของความเสี่ยงและความสําคัญของสาธารณภัยชุมชน และประชาชนยังให้
ความสําคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
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หน่วยงานต่างๆ ตามกําหนดในเวทีประชาคม ส่วนในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาชนให้ความสําคัญมาก เน่ืองจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีอาชีพที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้มีส่วนร่วมในการรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองหรือของพวกพ้องและส่วนรวมแต่ยังขาดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดการกับข้อมูลของชุมชนน้ัน จะทําให้ประชาชนสามารถนําข้อมูลมาปรับ
ใช้เพ่ือแก้ไขและสร้างประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งน้ีความสนใจ
ในเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ มีอยู่ในระดับมาก แต่
ประชาชนให้ความสําคัญกับการเข้ามาประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทั้งการประเมินผล
และติดตามผลการดําเนินผลงานเพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และเสนอข้อบกพร่อง
ในการดําเนินงานผ่านเวทีประชาคมน้ันมีอยู่บ้าง ซึ่งในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ชุมชนมีความคิดเห็นว่ามีความจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไว้อย่างชัดเจน และมีการเตรียมพร้อมและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับชุมชน 
ซึ่งประชาชนเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐหรอืเอกชนหลายหน่วยงาน ให้ความสําคัญกับการลดความเสีย่งและ
การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างดี และชุมชนเองมีชุดปฏิบัติการชุมชนหรือหน่วยอาสาสมัครที่
สามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือว่า
สามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้ทันท่วงที รวมทั้งมีการจัดผังองค์กรในการติดต ่อสื่อสารเพ่ือขอรับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกชุมชนได้ สอดคล้องกับ ขนิษฐา พุกกะณานนท์ (2551) ที่ศึกษา
แนวทางบริหารการศึกษาด้านการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการพบว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา มีการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ในด้าน
การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ทําให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมภัยพิบัติเองได้อย่างรวดเร็ว จึงเกิดความเสียหายน้อยและอยู่
ในวงจํากัด หากเป็นภัยที่เกินความสามารถของตน ก็สามารถประสานหน่วยงานข้างเคียงเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันจนสําเร็จลุล่วงไปได้ ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่เช่ือว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้เมื่อเกิดภัยพิบัติเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศน่ันเอง ทําให้สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างนอกให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพร สุปริยศิลป์ (2553) ที่ได้ศึกษาเร่ืองการขยายเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มนํ้าน่านตอนบน เพ่ือการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม ใน
การศึกษาได้เน้นหนักในด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
ป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม ทั้งน้ีในการฟ้ืนฟูบูรณะผลกระทบจากภัยพิบัติ ทุกภาคส่วนมีหน้าที่ต้องร่วม
ดําเนินการ โดยเฉพาะชุมชนต้องให้ความร่วมมือในการฟ้ืนฟูเป็นหลักในการดําเนินงานด้านต่างๆ จึง
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สอดคล้องกับการวิจัยของ สุริยา คําหว่าน (2553) ที่ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรนํ้าโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมโดยมีแนวคิดพ้ืนฐานว่า การจัดการภัยพิบัติมิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หรือ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่เป็นเรื่องของทุกคน ทุกหน่วย ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการจัดการภัยพิบัติทุกขั้นตอน และเมื่อมองไปยังพ้ืนที่เสี่ยงภัย ชุมชนท่ี
เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ จึงเป็นกลุ่มแรกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งภัยพิบัติสามารถ
ลดลงได้ หากประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับรู้ถึงวิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่คนในชุมชนสามารถใช้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติได้  
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 เป็นที่ทราบกันแล้วว่าหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมักจะสร้างผลกระทบเป็นบริเวณกว้างทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอีกด้วยเนื่องจากรัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณในการซ่อมแซมและก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆให้ดีสามารถรองรับการพัฒนาต่อไป แต่ที่
ร้ายไปกว่าการสูญเสียสาธารณูปโภคคือการสูญเสียชีวิตของประชาชนน่ันเอง ฉะน้ันการจัดการความ
เสี่ยงของชุมชนหรือในระดับบุคคลคือให้คนในชุมชนพ้ืนที่เสี่ยงภัยจะสามารถพ่ึงพาตนเองให้มีความ
ปลอดภัย โดยการเตรียมตนเองและเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยพิบัติโดยได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด หรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยได้อย่างสงบสุขและพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอก
ให้น้อยที่สุด  
 จากแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนคือแนวทางท่ีจะทําให้ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันและจัดการกับภัย โดยเพ่ิม
ความสามารถให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ในระดับหน่ึง สิ่งที่ชุมชนจะต้องปฏิบัติเพ่ือการเป็น “ชุมชน
เข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย” คือคนในชุมชนมีความตระหนักถึงภัย และมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความเสี่ยงภัยต่างๆ โดยชุมชนควรมีระบบข้อมูลและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเองเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
รวมถึงแผนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติของชุมชนเอง ทั้งน้ีชุมชนต้องจัดต้ังองค์กรชุมชนและ
อาสาสมัครเป็นอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น มิสเตอร์เตือนภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ฯลฯ เพ่ือคอยเตือนภัยและจัดการกับภัยพิบัติ อีกทั้งชุมชนควรมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการ
อพยพประชาชนไปสู่แหล่งอพยพท่ีปลอดภัย โดยแหล่งเงินงบประมาณที่จะสามารถสนับสนุนให้เกิด
สัมฤทธ์ิน้ัน นอกจากรัฐบาลส่วนกลางแล้วก็ยังมีรัฐบาลของคนในท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง ที่รัฐบาลส่วนกลางได้กระจายอํานาจไว้ให้คนในท้องถิ่นสามารถบริหารทรัพยากรใน
ท้องถิ่นของตนเองได้ในระดับหน่ึง แต่ทั้งน้ีการจะขอรับงบประมาณได้ชุมชนเองต้องจัดทําแผนพัฒนา
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ชุมชนแล้วนําเสนอต่อสภาท้องถิ่น นอกจากการจัดการภายในแล้วชุมชนควรมีเครือข่ายกับภายนอก
ชุมชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าด้วย 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 เห็นควรศึกษาในด้านนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการภัยพิบัติ 
และภาวะผู้นําของชุมชนในฐานะตัวขับเคลื่อนสําคัญในการจัดการภัยพิบัติ ต่อไป 
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แบบสอบถาม 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยของชมุชน  กรณศีึกษาเทศบาล

ตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
………………………………………..……………………………………………………………... 

 
คําชี้แจง 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนช่ัน จังหวัดลําปาง 

1. แบบสอบถามน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจาก    
สาธารณภัยของชุมชน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทั่วไป 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการจัดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ตอนที่ 4 สอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะ 

2. แบบสอบถามฉบับน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทําการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคา-
แม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางเท่าน้ัน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์และมี
คุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษา ดังนั้นผู้ศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถาม
ให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งน้ีคําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่าน แต่ประการใด เพราะ
ผู้ศึกษาจะเสนอผลงานในภาพรวมเท่าน้ัน ผู้ศึกษาจึงขอให้ท่านตอบแบบสอบถามด้วยความสะดวกใจ 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงย่ิงที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 

 อนุเชนทร์  เรอืงฤทธ์ิ 
       นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

                                                       มหาวิทยาลัยเนช่ัน จังหวัดลําปาง 
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แบบสอบถาม 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน  กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะ

คาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายลงในช่อง � ทีท่่านเห็นว่าตรงกับ 
 
ตอนท่ี 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.  เพศสภาพ   

� ชาย     � หญิง 
 
2.  อายุปัจจุบัน 

� น้อยกว่า 20 ปี  � ต้ังแต่ 21-35 ปี   
� ต้ังแต่ 36-50 ปี  � มากกว่า 50 ปี 

 
3.  สถานภาพการสมรส 

� โสด    � สมรส 
� หย่า / หมา้ย   � อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................ 

 
4.  ระดับการศึกษาที่จบสูงสดุ 

� น้อยกว่ามธัยมศึกษา ( ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
� ประกาศวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
� ปรญิญาตร ี   � สูงกว่าปริญญาตร ี  

 
5.  อาชีพ 
  � ผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล � เจ้าหน้าที่ฝา่ยปกครอง 
  � ข้าราชการ/พนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

� เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป หรือพนักงานของเอกชน 
� อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
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6.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  � น้อยกว่า 9,000 บาท   � ต้ังแต่ 9,001 - 14,000 บาท 
  � ต้ังแต่ 14,001 – 19,000 บาท  � ต้ังแต่ 19,000 บาท ขึ้นไป 
 
7.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
  � อยู่คนเดียว    � ม ี2 – 3 คน 
  � ม ี4 -5 คน    � ม ี5 คน ขึ้นไป 
 
8.  จํานวนบุคคลในครัวเรือนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ (เช่น เด็กทารก ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ) 
  � ไม่ม ี     � มี 1 คน 
  � มี 2 คน    � ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป
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ตอนท่ี 2  สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ประเด็นความคิดเหน็ 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
 1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกข้อมูลชุมชนเพ่ือ

จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     

 1.2 ท่านมีส่วนในการจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน 

     

 1.3 ท่านมีส่วนร่วมในการลงมติในการจัดทําแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 

     

 1.4 ท่านมีส่วนคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

     

 1.5 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

     

2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation) 
 2.1 ท่านเสนอแนวทางการจัดทําแผนป้องกันและ

ลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
     

 2.2 ท่านเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนให้ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

     

 2.3 ท่านมีส่วนในการดําเนินการสรุปแผนผัง    
การติดต่อสื่อสารของชุมชนกับหน่วยงานอ่ืน 

     

 2.4 ท่านมีส่วนในการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

 
 

2.5 ท่านเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
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ประเด็นความคิดเหน็ 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

3. การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ (Implementation) 
 3.1 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้

เพ่ือแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านสังคมและ    
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

     

 3.2 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้
เพ่ือแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ 

     

 3.3 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้
เพ่ือแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม 

     

 3.4 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้
เพ่ือแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

     

 3.5 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้
เพ่ือแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา 

     

4.  การมสี่วนรว่มในการประเมินผล (Evaluation) 
 4.1 ท่านติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย            
     

 4.2 ท่านติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

     

 4.3 ท่านติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
การฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติ 

     

 4.4 ท่านเสนอข้อบกพร่องในการดําเนินงานตาม
แผนหรือโครงการ/กิจกรรม ผ่านเวทีประชาคม 

     

 4.5 ทา่นมสี่วนในการตรวจสอบการทํางานของ
คณะกรรมการจัดทําแผนชุมชน 
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ตอนท่ี 3  การสอบถามเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 

ประเด็นความคิดเหน็ 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) 
 1.1 หน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญกับการลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นอันดับแรก 
     

 1.2 ชุมชนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

     

 1.3 หน่วยงานภาครัฐเข้ามามบีทบาทในการ
เตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนเผชญิเหตุ
ให้กับชุมชน 

     

 1.4 การจัดทําข้อมูลความเสีย่งต่างๆ ในชุมชน
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ 

     

 1.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ 

     

2. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
 2.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการตอบสนองบรรเทา

ภัยพิบัติทันทีโดยไม่มีความลา่ช้าในภาวะฉุกเฉินใน
ระดับพ้ืนที่ 

     

 2.2 การช่วยเหลือชีวิตและความเสียหายของ
ทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

     

 2.3 ชุมชนมแีผนผังการติดต่อสื่อสารเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและสามารถใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
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ประเด็นความคิดเหน็ 

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

2. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (ต่อ) 
 2.4 ระบบการแจ้งเตือนเหตุสาธารณภัยของชุมชน

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

 2.5 ชุดปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉินของชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

     

3. การฟ้ืนฟู (Recovery Build Back Better and Safer) 
 3.1 หน่วยงานราชการสามารถฟ้ืนฟูบูรณะ

เหตุการณ์ภัยพิบัติเพ่ือให้พ้ืนที่หรือชุมชนกลับคืนสู่
สภาพปกติอย่างมีประสิทธิภาพและดีกว่าเดิม 

     

 3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ความสําคัญต่อการฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

 3.3 ประชาชนให้ความร่วมมอืในการฟ้ืนฟูบูรณะ
ผลกระทบจากภัยพิบัติให้กลับสู่ปกติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและดีกว่าเดิม 

     

 3.4 การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหน้าที่ของทุก
ภาคส่วนที่ต้องร่วมดําเนินการ 

     

 3.5 ชุมชนมมีาตรการฟ้ืนฟูในด้านต่างๆ หลังการ
เกิดภัยพิบัติมีความเหมาะสม 
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ตอนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงย่ิงที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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