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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และศึกษา
ข้อเสนอแนะการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่
ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากประชาชนที่อาศัยในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว จํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่อปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ ข้อเสนอแนะพบว่า หน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองในท้องที่ ควรส่งเสริมให้มีการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างจริงจัง ภายใต้บริบทการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
คําสําคัญ : การจัดการความเสี่ยง, สาธารณภัยของชุมชน, เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว
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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 subdistrict 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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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ด้ วยองค์ ก ารสหประชาชาติ (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 ซึ่งจะทําให้ความต้องการสิ่งจําเป็นขั้น
พื้นฐานต่อการดํารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบันมีสูงมากขึ้น กอปรกับการพัฒ นาด้านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า และการลงทุนที่สูง มีการ
แข่ งขั น และการขยายตั วตาม เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน ซึ่ งผลที่ จ ะตามมาคื อ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ถูกใช้อย่างรวดเร็วและฟุ่มเฟือย การพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ไม่คํานึงถึงความ
ยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของทรัพยากรลดลง จึงเป็น
เหตุให้ระบบนิเวศถูกทําลายอย่างต่อเนื่อง เกิดความขาดสมดุลทางธรรมชาติเป็นปัจจัยเร่งให้โลกต้อง
เผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC 2014)
คาดการณ์ ว่า อุ ณ หภู มิ โลกจะเพิ่ ม ขึ้ น 1.1 ถึ ง 6.4 องศาเซลเซี ย ส ในช่ ว งปี พ.ศ. 2544 - 2643
เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) สะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินกว่าที่เคย
เกิดขึ้น ทําให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) ซึ่งมีผลกระทบให้สภาพภูมิอากาศเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะแห้ง
แล้งในช่วงฤดูแล้งที่ทวีความรุนแรง ฝนตกชุกเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและ
สภาพอากาศเลวร้ายบ่อยครั้ง และระดับของน้ําทะเลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อประเทศต่าง ๆ
เป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยการ
ระบาดวิ ท ยาของภั ย พิ บั ติ (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters: CRED,
UNISDR) ได้รวบรวมสถิติในรอบ 100 ปี ของทวีปเอเชียที่ชี้ชัดว่า จํานวนผู้เสียชีวิตจากภัยแล้งสูงที่สุด
รองลงมาได้แก่ อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุไซโคลน และสึนามิ ตามลําดับ อย่างไรก็ดี สาธารณภัยที่
เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะไม่ได้คร่าชีวิตมนุษย์เป็นจํานวนมากแต่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่
ประเทศนั้น ๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความยากจนและไม่สามารถกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้นานนับสิบปี
(แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558)

2

ในรอบทศวรรษที่ ผ่ านมา เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น หลายแห่ งทั่ ว โลกและส่ งผลกระทบต่ อ ทั้ ง
ประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาในรูปแบบที่ต่างกัน จากข้อมูลโดยบริษัทมิวนิค รี (Munich Re)
บริษัทรับประกันภัยต่อช่วงรายใหญ่ของโลก ได้สรุปรายงานไว้ว่าในปี พ.ศ. 2554 มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
กว่า 820 ครั้งในทุ กภู มิ ภ าคทั่ วโลก โดยมี เหตุการณ์ สําคัญ ๆ มากมาย เช่น เหตุการณ์ อุท กภั ยใน
ประเทศไทย ปากีสถาน ออสเตรเลีย รวมทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ และเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม จึงทําให้ปี
พ.ศ. 2554 มีสถิติความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งปี
อยู่ที่กว่า 3.8 แสนล้านดอลลาร์ (11.4 ล้านล้านบาท)นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่ากว่า 90% ของ
สาธารณภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีนั้นมีความเกี่ยวโยงกับสภาพภูมิอากาศ เกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าความ
เสียหายเชิงประกันภัยมีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยเฉพาะแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สําคัญ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นราว 70% กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชีย สําหรับกรณีมหาอุทกภัยในประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2554 มีผู้เสียชีวิต 813 ราย แต่มีความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 4.5 หมื่นล้านดอลล่าร์
หรือประมาณ 1.44 ล้านล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากว่า 13% ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมของประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) ซึ่ งสํ านั ก งาน เพื่ อก ารล ด ค วาม เสี่ ยงจากภั ยพิ บั ติ แห่ ง
สหประชาชาติ (UNISDR) ยังได้มีการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับผลกระทบจากสาธารณภัยทั่วโลกตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2535-2555 พบว่ามีประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยจํานวน 4.4 พันล้านคน
หรือคิดเป็น 64% ของประชากรทั้งหมด โดยมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากร ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยสูงที่สุดกว่า 2,500 ล้านคน ตามด้วยประเทศอินเดีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์
และ ไทย ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดอันดับประเทศที่ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจ อัน
เนื่ อ งมาจากสาธารณภั ย 10 อั น ดั บ ทั่ ว โลก พบว่ า ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ่ น และสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุด 3 อันดับแรก ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศ
ไทยได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่ 4 ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเช่นเดียวกับประเทศอื่น
ๆ ทั่ วโลกที่ มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีภัยทางธรรมชาติ
มากมายหลายประเภทเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น พายุหมุนเขตร้อน
พายุฝน ฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนคลื่นพายุซัดฝั่ง ดินโคลนถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอก
ควัน แผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ โดยมีเหตุการณ์สาธารณภัยที่สร้างผลกระทบขนาดใหญ่กับประเทศ
หลายครั้งเช่นเหตกุารณ์คลื่นสึนามิ ที่ซัดถล่มชายฝั่งอันดามัน ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 ทั้งยัง
มีสาธารณภัยที่มีแนวโน้มในการ เกิดถี่ขี้นและมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น การเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่
อย่างมหาอุทกภัย ในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาปี พ.ศ. 2554 และ เหตุการณ์อุทกภัยในเขตภาคตะวันออก
ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา รวมทั้งการเกิดอุทกภัยซ้ําซากในภาคใต้ของประเทศ จากข้อมูลโดยบริษัท
วิเคราะห์ความเสี่ยงเมเปิลครอฟท์ (Maplecroft) ได้ทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทําแผนที่
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นในปี พ.ศ. 2554 และพบว่าประเทศไทยติดอันดับ
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะปานกลางเป็นอันดับที่ 37
นอกจากนี้ จากรายงานประจําปี พ.ศ. 2556 ว่าด้วยดัชนีความเปราะบาง ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ (Climate Change Vulnerability Index) ได้ จั ด ลํ า ดั บ เมื อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด โดยวิเคราะห์จากแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยต่างๆ จากสภาพ
ภูมิอากาศของโลก ที่เปลี่ยนแปลงไป ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครติดอันดับที่ 3 ของโลก และจัดอยู่ใน
ระดับที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) ตามหลังเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง ได้แก่ เมืองธากา
ประเทศบังคลาเทศซึ่งอยู่ในอันดับ 1 และเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในอันดับ 2 (การลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย, 2556)
ประเทศไทยได้เผชิญสาธารณภัยมาตลอดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสร้างความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ซึ่งทางภาครัฐก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เรื่อยมา แต่เนื่องด้วยสาธารณภัยเมื่อเกิดแล้ว
มักสร้างผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนจึงอาจได้รับการช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุม อีกทั้งยัง
ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ตราบใดที่ไม่อาจโยกย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้ไม่ว่าจะด้วย
เพราะความรักถิ่นฐานบ้านเกิดหรือเพราะเป็นพื้นที่ทํากินแห่งเดียวหรือเพราะความขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการโยกย้ายถิ่นฐานที่ทําให้ประชาชนต้องดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
ปั จ จุ บั น นี้ ส ภาพภู มิ อ ากาศมี การเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็วและผั น ผวนทํ าให้ เห็ น ชัด ว่า แนวโน้ ม
สถานการณ์ สาธารณภัยจะมีค วามรุนแรงมากขึ้น และถือเป็นภัยร้ายแรงที่ จะคุกคามต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและของประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สาธารณภัยยังส่งผล
กระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกด้วย และผลพวงที่เกิดขึ้นจากการจัดการสาธารณ
ภัยประเทศหนึ่งยังมีผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน (แผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558) ทั้งนี้กรอบการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่เหมาะสมจึงควรมี
ระบบการป้องกัน มีการเตรียมความพร้อม และสร้างภูมิคุ้มกันในการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ซึ่ง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดหลายสิบปี ที่ให้ดํารงชีวิตและปฏิบัติตน
ในทางสายกลาง คือมีความพอเพียง ความมีเหตุผล และความพอประมาณ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีต่อการรู้รับปรับตัวกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความรู้และคุณธรรมในการ
จั ด การสิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น "ต้ อ งระเบิ ด จากข้ า งใน" พระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสําคัญและมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน โดยมีหมายความว่า
ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อม
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ที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนําเอาความเจริญจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน เป็นการสร้างจิตสํานึก มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และ
นําไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัวและชุมชน ดังนั้น การดําเนินชีวิตด้วยความไม่
ประมาท รอบคอบ ระมัดระวัง สร้างการรับรู้ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดเวลา หรือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยได้อย่างสงบสุขและพึ่งพาความ
ช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยที่สุด ซึ่งการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของชุมชน ให้ทราบถึงจุดเสี่ยง จุดแข็ง
จุดอ่อน และโอกาสในการประสบกับสถานการณ์ต่าง ๆ
การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยที่ผ่านมา มีข้อจํากัดด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ ด้าน
โครงสร้าง องค์กร และกลไกการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมีหลายระดับหลายส่วนราชการ
และหน่วยงาน ตั้งแต่การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย การเผชิญ เหตุการณ์
จัดการในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ขณะเกิดเหตุการณ์ จนถึงการฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยและพื้นที่ภายหลังการเกิดภัย ซึ่งแต่ละส่วนราชการและหน่วยงานได้ร่วมกันปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกําลังและมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการกําหนดแนวทางจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อรับมือกับสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่ปัญหาพื้นฐาน คือ การขาดความเป็นเอกภาพในการจัดการสาธารณ
ภัยทั้งในระดับชาติ จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กอปรกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตามกฎหมายไม่สามารถสั่งการได้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าร่วม
ในการเผชิญเหตุด้วยตนเอง ทําให้การประสานงานและการสนธิกําลังจากส่วนราชการและหน่วยงาน
ยังขาดประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่ เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญ หาเฉพาะหน้าและไม่มีการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ รวมถึงขาดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้กระบวนการวางแผน และการสนับสนุน
การระดมทรั พ ยากรเข้ า สู่ พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ยั ง ขาดแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เป็ น มาตรฐาน เมื่ อ เกิ ด เหตุ
ทุกหน่วยงานจะเข้าพื้ นที่ ประสบภั ยด้วยตัวเอง ไม่มีการประสานงานกับหน่วยงานที่มีอํานาจตาม
กฎหมายในพื้นที่ ทําให้ขาดความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เนื่องจากทุกหน่วยงานมุ่งให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นลําดับแรก แต่การปฏิบัติงานกลับไม่มีการวางแผนในภาพรวม ต่าง
หน่วยต่างปฏิบัติงานตามแนวทางของตนเอง โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติ
ในภาพรวม ทําให้หน่วยเผชิญเหตุในพื้นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และเป็น
ระบบ เนื่องจากไม่มีการวางแผน การสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น เชื้อเพลิง อุปกรณ์พิเศษ และส่วน
ใหญ่ ไม่ มี การจั ดเตรียมงบประมาณในการเผชิญ เหตุ เป็ นต้น จึงเกิดความสับสนและล่าช้าในการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงด้านองค์ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณภัย การวิจัยและ
พัฒนาการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ยังไม่มีความชัดเจนถึงยุทธศาสตร์ทิศทางรูปแบบ และ
ระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในแต่ละประเภทภัยขาดข้อมูล
พื้นที่เสี่ยงภัยของแต่ละประเภทภัยที่แท้จริง เช่น พื้นที่แล้งซ้ําซาก พื้นที่ดินโคลนถล่ม ฯลฯ ที่จะมี
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ผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงระดับนโยบายขาดการให้ความสําคัญและการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ (แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558) ทั้งนี้หลายประเทศพยายามหาวิธีการ
จัดการกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในเดือนมกราคม 2548 รัฐบาลของ 168 ประเทศ รวมถึงประเทศ
ไทยด้วย ที่ทําข้อตกลงรับรองกรอบดําเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action 20052515) ที่มีระยะเวลา 10 ปี เพื่อทําให้โลกมีความปลอดภัยมากขึ้นจากภัยธรรมชาติ ที่จัดขึ้น ณ เมือง
โกเบ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นแม่บทในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้น
เรื่อง “การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย” และได้มีการติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงานกรอบ
ดังกล่าว จนกระทั่งปี 2558 กรอบดําเนินงานเฮียวโกะได้หมดวาระ จึงได้กําหนดกรอบการดําเนินงาน
เซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 หรือ “กรอบเซนได” มาแทน โดยมีผล
บังคับใช้ 15 ปี
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกลไกหลักในการจัดการกับ
สาธารภัยของประเทศไทย โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกรอบกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 นั้น ซึ่งได้กําหนดให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย แห่ งชาติ มี ห น้ าที่ ห ลั ก ในการกํ าหนดนโยบายในการจั ด ทํ าแผนป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2558 ได้กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิด สาธารณภั ยขึ้น ในระดับต่างๆ อาทิ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดั บ
อําเภอ และระดับท้องถิ่น ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนเป็นส่วนราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากองค์กร
หนึ่ง มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 50 (1) และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) (30) ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย และการส่งเสริม
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้รัฐยังให้สําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยกระทรวงมหาดไทยได้ อ อกระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภั ยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ซึ่งกําหนดให้ ประชาชน
สามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย ทั้งนี้เทศบาล
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 ฉะนั้นหากเกิดสาธารณภัยขึ้นใน
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ฯ ในฐานะตัวแทนภาครัฐที่
อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุดองค์กรหนึ่ง อาจจะให้ช่วยเหลือไม่ทันต่อสถานการณ์ที่ฉุกเฉินได้
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ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการจัดทําแผนของชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับกับสาธารณภัยของ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง อีกทั้งยัง
สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารภัย(Disaster Risk Reduction)
เพื่อให้สังคมมีน่าอยู่ มีความพร้อมและศักยภาพในการรับรู้ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากสาธารณภัย
และพัฒ นาให้ ดีกว่าเดิม และปลูกจิตสํานึ กและสร้างวัฒ นธรรมความปลอดภัยในสังคมลดโอกาส
สูญเสียใด ๆ หากเกิดสาธารภัยขึ้นในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประชาชนที่อาศัยในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของประชาชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
1.3 คําถามการศึกษา
1.3.1 การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนเพื่ อ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ
ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
อยู่ในระดับใด
1.3.2 ปัญหาและอุปสรรคของการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของประชาชนประชาชนที่อาศัย
ในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางมีลักษณะอย่างไร
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนเพื่ อ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของ
ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
1.4.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
(1) ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2558
(2) ระยะเวลาการรวบรวมแบบสอบถาม เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในเขตรับ ผิ ด ชอบของเทศบาลตํ าบลเกาะคาแม่ ยาว จํานวน 3,510 คน
(ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558)
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1.4.4 ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว จํานวน 27 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่ ดังนี้
(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
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนมาประมวลเป็นกรอบแนวคิดเพื่อทําการศึกษา ได้ดังนี้
ตัวแปรต้น
(Independent Variables : IV)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables : DV)

ปัจจัยส่วนบุคคล

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

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

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

ปัจจัยการมีสว่ นร่วม
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
(Decision Making)
2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
(Implementation)
3. การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์
(Benefit)
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
(Evaluation)
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
กรอบการดําเนิ นงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภั ยพิบัติ (Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction) หมายถึง กรอบการดําเนินลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหลังปี 2558 (Post2015 Framework for Disaster Risk Reduction) ซึ่งที่ประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการ
ลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ ครั้ ง ที่ 3 (The Third United Nations World Conference on
Disaster Risk Reduction) ประกาศรับ รอง ณ เมื อ งเซนได ประเทศญี่ ปุ่ น ระหว่ างวั น ที่ 13-14
มีนาคม 2558
การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและทันท่วงทีเพื่อรักษาชีวิตและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากเหตุการณ์สาธารณภัย
การฟื้ น ฟู (Recovery) หมายถึ ง การปรับ สภาพระบบสาธารณู ป โภค การดํ ารงชี พ และ
สภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าตาม
ความเหมาะสมโดยการนําเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสียงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟู
ด้ ว ย (Build back better) หมายรวมถึ ง การซ่ อ มสร้ า ง (Reconstruction) และการฟื้ น สภาพ
(Rehabilitation)
การฟื้นสภาพ, การเยียวยา (Rehabilitation) หมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลที่
เกิดจากสาธารณภัยเพื่อพลิกฟื้นสภาวะการดํารงชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณ
ภัยให้กลับคืนสู่สภาพที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial
Support) ของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะ
วิเคราะห์และบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อดําเนินมาตรการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทําให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพ
ในการจัดการปัญหา มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
แผนชุมชน (Community plan) หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการ
รวมตัวกันเพื่อจัดทําแผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไป
ตามที่ต้องการและสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิดร่วม
กํ าหนดแนวทาง และกิ จกรรมการพั ฒ นาของชุ ม ชน โดยยึด หลั ก การพึ่ งพาตนเอง ลดการพึ่ งพิ ง
ภายนอก ด้วยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญ ญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมใน
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ท้ องถิ่ น เป็ น หลั ก ซึ่งบางกิ จกรรมที่ ชุม ชนไม่ส ามารถทํ าเองได้ ก็สามารถขอรับ การสนั บ สนุ น จาก
หน่วยงานภายนอกได้
สาธารณภัย หรือ ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด
ในมนุษย์โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบ
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด 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 ทําให้ทราบข้อมูลเพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย เช่น มีการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม
1.8.3 พบปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมให้มีการลดความสี่ยงจากภัยพิบัติภายใต้บริบท
การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนในเขตเทศบาลตํ าบลเกาะคาแม่ ย าว ตําบลเกาะคา อํ าเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการค้นคว้าข้อมูล เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ
เพื่ อเป็ นแนวทางในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทํ าแผนป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยแบ่งออกเป็น 2
ส่วน ดังนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิดการจัดทําแผนชุมชน
2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย และการบริหารจัดการสาธารณภัย
2.1.4 ทฤษฎีการพึ่งพาตนเองของชุมชนชนบท
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิดการจัดทําแผนชุมชน
กระบวนการจัดทําแผนชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสํานึกและความรับผิดชอบของประชาชน ให้มีจิตสาธารณะ
และร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้/วิเคราะห์ เพื่อให้รู้และเข้าในตน โดยใช้กระบวนการ
ชุมชน คือสํารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางแก้ไขแล้วกําหนด
อนาคตและกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง/หมู่บ้านและชุมชน ออกมาเป็นกิจกรรม/โครงการที่จะ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการการพัฒนา ในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ซึ่ง
จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน (กรมการพัฒนานาชุมชน, 2554)
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน (2553) ได้ให้ความหมายของคําว่า ชุมชน คือ กลุ่มชนที่อาศัยอยู่รวมกัน
โดยมีความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะโดยอาศัยหลักผูกพันในทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา
เดี ย วกั น ซึ่ งทํ าให้ บุ ค คลมี ค วามรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของสั งคมนั้ น หรื อ อาศั ย หลั ก ความผู ก พั น หรื อ
ผลประโยชน์ทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกันโดยอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
เดียวกัน ตลอดจนการมีผลประโยชน์ในทางการบริการสังคมร่วมกัน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําแผน
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ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเองมีแนวคิดหลักการและความเชื่อในหลาย ๆ
ด้าน เช่น แนวคิดจากปรัชญาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นสากลที่บอกว่าชาวบ้านมีศักยภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองได้ถ้าให้โอกาส และการพัฒนาต้องเริ่มต้นที่ชาวบ้าน แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การ
มีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง แนวคิด
ในการพัฒ นาชุมชนให้เข้มแข็ง คือการให้ชุมชนได้มีกระบวนการในการจัดการชุมชนมีการเรียนรู้
ร่วมกันในกระบวนการชุมชน แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือการสร้างพลังชุมชน ใช้พลัง
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนบนแนวคิดที่ว่าไม่มีใครรู้ปัญหาชุมชนเท่าคนในชุมชน ดังนั้น การแก้ปัญหา
ชุมชนจึงเริ่มจากชุมชน และการให้การสนับสนุนของภาครัฐจะต้องเป็นลักษณะ Bottom-up ไม่ใช่
Top Down หรือการเสนอความต้องการเพื่อพัฒนาชุมชนต้องมาจากชุมชนแล้วส่งต่อให้ภาครัฐเป็น
ส่วนสนับสนุนความต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้นเอง
ความหมายของแผนชุมชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กรมพั ฒ นาชุมชน, 2553) ได้ให้ความหมายของแผนชุมชนว่า หมายถึง การกําหนดอนาคตและ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถแก้ปัญหา
ที่ชุมชนเผชิญอยู่ คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมกําหนด แนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน
ยึ ด หลั ก การพึ่ งตนเอง ลดการพึ่ งพิ งภายนอก คํ า นึ ง ถึ งศั ก ยภาพ ทรั พ ยากร ภู มิ ปั ญ ญา วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก จึงอาจกล่าวได้ว่า แผนชุมชนเป็นของชุมชนดําเนินการ
โดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง ซึ่งแตกต่างจากแผนที่ภาครัฐจัดทําขึ้นเพื่อการจัดสรร
งบประมาณเป็นหลัก ประเวศ วะสี (กรมพัฒนาชุมชน, 2553) ได้นําเสนอความหมายของแผนชุมชน
ว่าเป็นกระบวนการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา ว่าคืออะไร และจะทําอะไร คือการวิเคราะห์ทางเลือก
เป็นกระบวนการทางปัญญาที่ทรงพลัง เมื่อวิเคราะห์แล้วนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนําไปสู่การ
แก้ปัญหา กระบวนการจัดทําแผนชุมชนเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Interactive Learning
interaction) ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ (กรมพัฒนาชุมชน, 2553) ได้อธิบายความหมายของแผน
ชุมชนว่า เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการชุมชน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของความร่วมมือ
และการเรียนรู้ร่วมกั น ของคนในชุม ชน เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาชุ ม ชนของตนและชุ ม ชน ที่
สามารถบริหารจัดการกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ ชุมชนจะมีการดําเนินการใน 6
เรื่อง คือ มีระบบข้อมูล มีแผนชุมชน มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการนําแผนไปปฏิบัติ
มีทุนของชุมชน และมีองค์กรเข้มแข็งอย่างน้อย 1 องค์กร
กรมการพัฒนาชุมชน (2553) ได้ให้คําจํากัดความของ แผนชุมชน ว่าหมายถึง การกําหนด
อนาคตและกิจกรรมพัฒนาของชุมชนโดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของ ตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถ
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แก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมกําหนดแนวทางและทํากิจกรรม
การพั ฒ นาร่วมกั น โดยยึ ด หลั ก การพึ่ งตนเอง ลดการพึ่ งพิ ง ภายนอก ด้วยการคํ านึ งถึ งศั กยภาพ
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นหลักตามที่กล่าวมาข้างต้นได้
มี ผู้ ให้ ค วามหมายของแผนชุ ม ชนไว้ ห ลากหลาย จึ งอาจสรุป ความหมายของแผนชุ ม ชนโดยรวม
หมายถึง แผน ที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทําตั้งแต่ต้น เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง และทุก
คนในชุมชนร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ห ลักของการจัดทํ าแผนชุม ชนเพื่ อให้ ชาวบ้ านซึ่งเป็น เจ้าของชุม ชน กํ าหนด
อนาคตของชุมชนตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกันเพิ่มคุณค่า
ทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาและชุมชน
เพื่อให้ชุมชนได้มีเป้าหมาย แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขในทุกบ้าน เพื่อให้
ชุมชนได้มีแผนรองรับการสนับสนุนจากภายนอกได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดทํา
แผนชุมชน 5 ขั้นตอน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2551)
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นําชุมชน ผู้แทนคุ้ม
บ้าน อบต. ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชนวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทีมงานระดับชุมชนมีความพร้อมและมี
แนวทางในการจัดกระบวนการแผนชุมชน ผู้นําชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและสามารถระบุความ
จําเป็นในการจัดกระบวนการแผนชุมชน ผู้นําชุมชนกําหนดแผนปฏิบัติการและยอมรับพร้อมมีส่วน
ร่วมในกระบวนการแผนชุมชนประเด็นการเรียนรู้ เป้าหมายของการทํางานเพื่อชุมชนและความสําคัญ
ของประชาชนทุ กคนในการทํ างานเพื่ อชุมชน สถานการณ์ ของชุมชนสถานการณ์ การทํ างานจาก
ภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้ตนเองและชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นําชุมชน
ผู้แทนคุ้มบ้าน อบต. ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชน ตัวแทนครัวเรือน ประชาชนในชุมชนวัตถุประสงค์
เพื่อให้ ชุมชนได้เรียนรู้ข้อมูลตนเอง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะทุนทางสังคมและสภาพปัญหา
ชุมชนได้วิเคราะห์สาเหตุปัญหาและจัดลําดับความต้องการของชุมชน ทําให้ชุมชนแยกแยะศักยภาพที่
มีอยู่และสภาพปัญหาที่เป็นแนวโน้มกําลังเกิดขึ้นกับชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนคุ้มบ้าน
อบต. ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชน ประชาชนในชุมชนวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนกําหนดเป้าหมายว่าจะ
พัฒนาไปเป็นชุมชนแบบไหนในอนาคตพร้อมทั้งกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพ
ของชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแผนงานโครงการพัฒ นาชุม ชน กลุ่ม เป้ าหมาย ผู้นําชุ มชน
ผู้แทนคุ้ ม บ้าน อบต. ผู้แทนกลุ่ม /องค์กรชุม ชน ประชาชนในชุม ชน วัตถุป ระสงค์ เพื่ อให้ชุม ชนมี
แนวทางในการพัฒนาชุมชน สู่การเป็นชุมชนที่ปรารถนา
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ขั้นตอนที่ 5 การปฏิบัติตามแผนชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ-บริหารชุมชน
อบต. หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแผนชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม
จากแนวการจัดทําแผนชุมชน 5 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น อาจปรับให้เข้ากับบริบทหรือภูมิ
สังคมแต่ละพื้นที่ได้ตามความเหมาะ โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดําเนินงาน
นั้นๆ จึงอาจสรุปเป็นแนวทางการจัดทําแผนชุมชนได้ว่า ปัจจุบัน เราอยู่จุดไหน (คือ การวิเคราะห์
SWOT) เราต้องการไปสู่จุดไหน (คือ การกําหนดวิสัยทัศน์ ตําแหน่ง ทิศทาง) เราจะไปสู่จุดนั้นได้
อย่างไร (คือ แนวทางแก้ไข แผนยุทธศาสตร์) เราจะต้องทําอะไรเพื่อไปถึงจุดนั้น (คือ แปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่กิจกรรม/โครงการ) และลงมือทํา (คือ ยื่นขอรับการสนับสนุนต่อหน่วยงาน และติดตาม
ประเมินผล)
2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ธนาคารโลก ได้ อ ธิ บ ายไว้ ใ นหนั ง สื อ The World Bank Participation Source book
(1996), Washington DC: World Bank “การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
อิทธิพลและมีส่วนร่วมในการริเริ่มการพัฒนาและการตัดสินใจที่มีผลต่อทรัพยากรทั้งหลายและมีผลต่อ
เขาทั้ งหลาย” เจมส์ เครย์ ตั น (1991) ได้ อธิ บายไว้ ในหนั งสื อชื่ อ 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 กระบวนการซึ่งนําเอาความห่วงกังวลของสาธารณชนความต้องการและความเชื่อหรือ
ค่านิ ยมของประชาชนเข้ ามาประกอบการตั ดสิน ใจของรัฐบาล การมีส่ วนร่วมของประชาชนเป็ น
กระบวนการสื่อสารสองทาง โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สาธารณชนให้การ
สนับสนุน” (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551)
คํานิยามและความหมายของคําว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกกําหนดโดยบุคคลและ
องค์ กรต่ าง ๆ ซึ่งสามารถสรุป ได้พ อสั งเขป ดังนี้ (โกวิท ย์ พวงงาม, 2551; เจมส์ เครย์ตัน (1991 ;
อ้างอิงจาก อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2540)) ได้อธิบายไว้ในหนังสือชื่อ 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 กระบวนการซึ่งนําเอาความห่วงกังวลของสาธารณชนความต้องการและความเชื่อหรือ
ค่ านิ ยมของประชาชนเข้ ามาประกอบการตั ดสิ น ใจของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ น
กระบวนการสื่อสารสองทาง โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สาธารณชนให้การ
สนั บ สนุ น ” ส่ ว น ธนาคารโลก ได้ อ ธิบ ายไว้ ในหนั งสื อ The World Bank Participation Source
book (1996), Washington DC: World Bank “การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสียมีอิทธิพลและมีส่วนร่วมในการริเริ่มการพัฒนาและการตัดสินใจที่มีผลต่อทรัพยากรทั้งหลายและมี
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)
เพื่ อ ช่ ว ยให้ เข้ า ใจระดั บ ขั้ น ของการมี ส่ ว นร่ว มตามแนวคิ ด ของ Cohen และ Uphoff
ได้ง่ายขึ้น จึงขอนําเสนอวงจรของการมีส่วนร่วมดังปรากฏในรูปต่อไปนี้
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
Decision Making

การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
Implementation

การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์
Benefit

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
Evaluation
ภาพที่ 2.1 วงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff

17

อรพินท์ สพโชคชัย (2552) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา คือ กระบวนการ
ที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ และภาคีอื่นๆ นอกภาครัฐ เช่น ธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน และ
องค์กรต่างๆ ให้ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
เพราะการพัฒนาที่ทรงพลังและยั่งยืนในสังคมประชาธิปไตย เกิดจากการพัฒนาที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแรงร่วมใจในการดําเนินการและร่วมกับประโยชน์จากการพัฒนา
สําหรับแนวคิด เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ขั้นตอน (ตามรูปภาพ
ประกอบที่ 2.1) ซึ่งหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งไป จะทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ จะ
นําไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทาง
เพื่ อ ตั ด สิ น ใจ การมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจ การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานติ ด ตาม
ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ

การมีส่วนร่วมในการ
รับรู้สามารถให้ความ
คิดเห็น/เสนอแนะ

มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน ติดตาม
ตรวจสอบ

การมีส่วนร่วมรับ
ประโยชน์และเป็น
เจ้าของนโยบาย

มีส่วนร่วมในการเลือก
และเสนอเพื่อการสินใจ

มีส่วนร่วมใน
กระบวนการสินใจ

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (public participation) ที่ เน้ น ในรู ป กลุ่ ม /องค์ ก ร หรื อ
ชุมชน/ปัจเจกบุคคล กลุ่มหรือชุมชน มีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดําเนิน
ชี วิ ต ของตนเองที่ เกิ ด จากภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ แล้ ว มี ก ารแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความต้ อ งการร่ ว มกั น ที่ จ ะ
เปลี่ ย นแปลงให้ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องตน จนมาสู่ ก ารตั ด สิ น ใจกระทํ า การเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์นั้นๆ มีความร่วมมือและรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย
ในขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ มีกลุ่มหรือองค์กรชุมชนรองรับ ประชาชนที่เข้าร่วมมีการ
พัฒ นาภูมิปัญ ญาและการรับรู้สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อกําหนดการดําเนินชีวิตของ
ตนเองได้ประชาชน หรือชุมชนได้พัฒนาขีดความสามารถของตน ในการจัดการควบคุมการใช้และการ
กระจายทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจําเป็น
อย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนนับได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของ
การพัฒนา ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการพัฒนาใด ๆ ก็ตามหากประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ
และลงมือดําเนินกิจกรรมด้วยตัวเองแล้ว กิจกรรมนั้นก็มิอาจจะสําเร็จและดํารงอยู่ได้ แต่ถ้าหาก
ประชาชนมีความรู้ มีความเข้าใจในกระบวนการอย่างท่องแท้ สามารถมองเห็นและคาดหวังไว้ใน
ผลประโยชน์ ที่ จะเกิ ดขึ้ น กับ ตั วเองครอบครัวและชุ ม ชน ทั้ งยังได้ รับ ข้ อ มู ล ข่าวสารอย่ างเพี ยงพอ
จนเกิดตระหนักในปัญ หาของตนเองและดิ้นรนหาทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนเกิดการ
ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551)
หลักของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีส่วนร่วม จะนําไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบ
ธรรม และต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วน
ร่วมแล้วเท่านั้น หากการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้อง
นําไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มีอํานาจเห็นว่าการตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็
จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นนั้น โดยที่สังคมส่วนใหญ่
ยอมรับได้ อย่างน้อย 2 ประการ คือ (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 2527)
ประการที่ 1 ทฤษฎี ที่ ทํ าให้ ป ระชาชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา (Voluntary
Participation) เป็ น ทฤษฎี ที่ ก่อ ให้ เกิ ดความร่วมมื อร่วมใจของประชาชนในการพั ฒ นา ปั จจุบั น มี
การศึกษา และนําไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่างๆ โดยถือว่าประชาชนจะต้องมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาเป็นทฤษฎีที่ทําให้เกิดการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือตนเองได้เป็น
การพัฒนาแบบยั่งยืน การทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทฤษฎีนี้ยังแยกย่อยออกไปอีก อาทิ
เช่น ทฤษฎีการสร้างขวัญและกําลังใจ ทฤษฎีการปลุกระดมมวลชน ทฤษฎีการสร้างผู้นํา ทฤษฎีการใช้
วิธีและระบบการบริหาร เป็นต้น
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ประการที่ 2 การพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วม (Participatory) เป็นการพัฒนา
แบบมี ค วามร่วมมือกันระหว่างรัฐหรือผู้พั ฒ นากับประชาชนผู้ถูกพั ฒ นา เป็ น การวางแผนร่วมกัน
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาร่ ว มกั น และประเมิ น ผลการพั ฒ นาร่ ว มกั น ทํ า ให้ ก ารพั ฒ นาสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนซึ่งการพัฒนาแนวทางนี้สอดคล้องกับแนวคิดของการ
พัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร คือมีแรงกระตุ้นทําให้เกิดการพัฒนา และแรงสนองตอบจาก
ประชาชนเกิดขบวนการพึ่งพาตนเองในที่สุด
การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทาง
จิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและนําไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเครือข่าย และที่สําคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดีที่สุด
อย่างไรก็ดี หลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
จัดการสาธารณภัย (disaster Management) จะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ”
นั่นคือ การมีส่วนร่วมจะนําไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและ อย่างชอบธรรม และต้องเป็นการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น หากการ
ตัดสิ นใจที่ เกิดจากการมี ส่วนร่วมมี ความสมเหตุ ส มผลและชอบธรรมก็ต้องนําไปปฏิ บัติ แต่ ถ้าผู้มี
อํานาจเห็นว่าการตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดย
มีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นนั้น โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ อย่างน้อย
2 ประการ คือ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551)
ประการที่ 1 ทฤษฎี ที่ ทํ าให้ ป ระชาชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา (Voluntary
Participation) เป็ น ทฤษฎี ที่ ก่อ ให้ เกิ ดความร่วมมื อร่วมใจของประชาชนในการพั ฒ นา ปั จจุบั น มี
การศึกษา และนําไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่างๆ โดยถือว่าประชาชนจะต้องมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาเป็นทฤษฎีที่ทําให้เกิดการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือตนเองได้เป็น
การพัฒนาแบบยั่งยืน การทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทฤษฎีนี้ยังแยกย่อยออกไปอีก อาทิ
เช่น ทฤษฎีการสร้างขวัญและกําลังใจ ทฤษฎีการปลุกระดมมวลชน ทฤษฎีการสร้างผู้นํา ทฤษฎีการใช้
วิธีและระบบการบริหาร เป็นต้น
ประการที่ 2 การพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วม (Participatory) เป็นการพัฒนา
แบบมี ค วามร่วมมือกันระหว่างรัฐหรือผู้พั ฒ นากับประชาชนผู้ถูกพั ฒ นา เป็ น การวางแผนร่วมกัน
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาร่ ว มกั น และประเมิ น ผลการพั ฒ นาร่ ว มกั น ทํ า ให้ ก ารพั ฒ นาสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนซึ่งการพัฒนาแนวทางนี้สอดคล้องกับแนวคิดของการ
พัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร คือมีแรงกระตุ้นทําให้เกิดการพัฒนา และแรงสนองตอบจาก
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ประชาชนเกิดขบวนการพึ่งพาตนเองในการบริหารจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วย
ตนเองในที่สุด
White (1982 ; อ้ า งอิ งจาก ธนพฤกษ์ ชามะรัต น์ , 2548) ได้ ก ล่ า วว่าการมี ส่ ว นร่ว ม
ประกอบไปด้วย 3 มิติ มิติที่หนึ่ง คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรทําและทําอย่างไร มิติที่
สอง มีส่วนเสียสละในการพัฒนา การลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ และมิติที่สามมีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการดําเนินงาน ทั้งยังได้เพิ่มเติมอีกว่าสาระสําคัญของการมีส่วนร่วมใน
ประการที่ สี่ ที่ ค วรนํ ามาพิ จ ารณา คื อ การมี ส่ วนร่วมในการประเมิ น ผลการดําเนิ น งานทั่ วไป ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ กํ า หนดระดั บ การมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนในการพัฒนาการบริการ ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (วิรัติ ปานศิลา, 2551)
1) ถือว่าเป็นระดับการมีส่วนร่วมน้อย คือ การแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ระดับนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจร่วมให้ข้อมูลได้บ้างเท่านั้น
2) เป็ นการมีส่วนร่วมระดับที่ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็ นผู้ให้
ข้อมูลด้วยการร่วมปรึกษาหรือเป็นการร่วมคิดร่วมให้ความเห็น
3) เป็นการมีส่วนร่วมระดับร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ
4) เป็นระดับการมีส่วนร่วมโดยการร่วมลงมือปฏิบัติการหรือร่วมกันดําเนินการ
5) เป็นการมีส่วนร่วมระดับสูงสุด คือ การร่วมตรวจสอบและประเมินผลของการ
ปฏิบัติตามแผนในระดับที่ 4 ถือว่าเป็นระดับของการมอบอํานาจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตัดสินใจอย่าง
แท้จริง
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ร่วมตรวจสอบและประเมินผล
(Empowerment)

ระดับการมีสว่ นร่วม

ร่วมดําเนินการ
(Collaborate)
ร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมตัดสินใจ (Involve)
ร่วมปรึกษาหารือ
(Consult)
ร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร
(Inform)
รู้

ให้ความเห็น

ร่วมคิด

ร่วมตัดสินใจ

ร่วมทํา

ร่วมตรวจสอบ

ภาพที่ 2.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคล
หนึ่ง ในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทําการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
กลุ่มนั้น ทั้งทําให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิด 3
ประการคือ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. (2552 )
ประการที่ 1 ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่ งเกิดจากความสนใจและ
ความห่วงกังวลของบุคคลที่บังเอิญพ้องต้องกันกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของ
ส่วนรวม
ประการที่ 2 ความเดือดร้อน และความไม่พึ งพอใจร่วมกัน ที่ มี ต่อสถานการณ์ ที่
เป็นอยู่นั้นลงมือกระทําร่วมกัน
ประการที่ 3 การตกลงร่วมใจกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางที่
ปรารถนา การตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมากพอที่จะทําให้เกิดความคิดริเริ่มจะกระทํา การที่
สนองตอบต่อความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น
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ปัญหาสําคัญประการหนึ่งสําหรับสังคมไทยคือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ควรอยู่ใน
ระดับใด เพื่อจะได้สามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
ตามหลักการนั้นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งได้หลายวิธี และหลายระดับขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และความละเอียดในการแบ่ง โดยปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับการที่รัฐหรือผู้มีอํานาจตัดสินใจ
ยินยอมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กิจกรรม หรือโครงการ
พัฒนานั้นๆ มากน้อยเพียงใด โดยความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจการตัดสินใจของรับจะแปรผกผันกับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยถ้าประชาชนมีอิทธิพล อํานาจต่อรองในกระบวนการมีส่วน
ร่วมมาก รัฐก็จะมีอํานาจในการตัดสินใจที่ลดลง (Arnstein, 1969) จากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจสามารถจัดระดับจากระดับต่ําสุดไปสู่ระดับสูงสุดได้ 7 ระดับ ตาม
รูปภาพประกอบที่ 2.4 ดังนี้ (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)
ต่ํา
ภาพที่ 2.4 แสดงระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน (Forms of Public Participation) ที่
ประชาชนภายในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของประชาคมหรือชุมชน ซึ่งสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญ หานั้น
จําเป็นต้องทีความร่วมมือในการทําพร้อมๆกันในทุกระดับ ซึ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ดําเนินอยู่
ทั่วไป สามารถสรุปได้ ดังนี้ (จินตวีร์ เกษณมศุข, 2557)
(1) การรับ รู้ข่ าวสาร (Public information) ของประชาชนและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
จะต้องได้รับการการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การได้รับแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ
(2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารือระหว่างผู้ดําเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น
(3) การประชุมรับฟังวามคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอํานาจตัดสินใจในการทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้
ใช้เวทีสาธารณะในการทําความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่
นั้น ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่
(3.1) การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับ
ผลจากโครงการท โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมกัน เพื่ออธิบายให้ที่
ประชุมถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อซักถาม
(3.2) การประชุม รับ ฟั งความคิด เห็ น ในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สําหรับ
โครงการที่มีข้อโต้แย้งทางวิชาการ จําเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาภายนอกมาช่วยอธิบาย
และให้ความเห็นต่อโครงการซึ่งเข้าเข้าร่วมประชุมต้องรับทราบผลดังกล่าวด้วย
(3.3) การประชาพิ จารณ์ (Public Hearing) เป็ นวิ ธีในการเสนอข้ อมู ลอย่ างเปิ ดเผย
ไม่ปิดบั ง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของ
ผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับมีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจนและแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบทั่วกัน
(4) การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่
กล่าวโดยสรุปแล้ว การมีส่วนร่วมคือ ความร่วมมือร่วมใจบวกด้วยการประสานงานบวก
ด้วยความรับผิดชอบนั่นเอง ส่วนความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลที่จะมาทํางาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม การประสานงาน หมายถึง ช่วงเวลาและลําดับเหตุการณ์ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการทํ า กิ จ กรรมหรื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า งาน ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง

24

ความรู้สึกผูกพันในการกระทํางานและในการกระทํางานและในการทําให้เชื่อถือไว้วางใจ ดังนั้น การมี
ส่วนร่วม หมายถึง การทํางานร่วมกับกลุ่ม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจ (ความร่วมมือร่วม
ใจ) โดยกระทําการงานดังกล่าวในช่วงเวลาและลําดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ คือถูกจังหวะ และ
เหมาะสม (การประสานงาน) กับทั้งการทํางานดังกล่าวด้วยความรู้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่า เชื่อถือ
ไว้ใจได้ (ความรับผิดชอบ)
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับภัยสาธารณภัย และการบริหารจัดการสาธารณภัย
(1) แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย (ภัยพิบัติ)
UN International Strategy for Disaster Reduction: ISDR (วงศ์ อุ บ าลี , 2551)
ได้ให้คําจํากัดความของภั ยพิ บั ติว่า คือ สภาวะที่ ระบบการทํางานของชุม ชนหรือสังคมได้รับ การ
กระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ที่เกินกําลังความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบจะจัดการได้โดยใช้ทรัพยากรของ
ตนเองที่ มี อยู่ และภัยพิ บัติเป็ น กระบวนการของความเสี่ ยงซึ่งเป็ นผลมาจกการรวมตัวกั นของภั ย
สภาพความล่อแหลม และความสามารถหรือมาตรการที่ไม่เพียงพอที่จะลดผลด้านลบของความเสี่ยง
นั้นได้
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ให้นิยามของคําว่า“สา
ธารณภัย” คือ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์
น้ํา การระบายของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มี
ผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความ
เสียหายกแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย โดยศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย ได้ให้คําจํากัดความของภัยพิบัติ ว่าคือ
ต้นตอของผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์หรือเกิดความเสียหาย
ทางระบบเศรษฐกิ จ มี ผ ลกระทบต่ อ สั งคม และอื่ น ๆ อี ก มากมาย ซึ่ งสามารถจํ าแนกได้ เป็ น 2
ประเภท คือ 1) ภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ําท่วม แผ่นดินไหว ดินถล่ม อาคารถล่ม ฯลฯ 2) ภัยที่เกิดจาก
การกระทําของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจากการจราจรและคมนาคมขนส่ง ภัยจากการก่อการร้าย ภัย
จากเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ภัยจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ปัญหาระบบสื่อสาร
แผนการป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.2548 ได้ให้คํานิยามศัพท์เกี่ยวกับสาธารณ
ภัย คือ ภัยอันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ
Nick (อ้างใน ชูวงศ์ อุบาลี, 2551) ได้แบ่งประเภทของภัยพิบัติตามลักษณะการเกิด
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
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ประเภทที่ 1 ภัยพิบัติจากธรรมชาติ (Natural Disaster) เป็นภัยที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน ได้แก่
(1) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ
ได้แก่
(1.1) วาตภั ย (Storm) เป็ น ภั ย ที่ เกิ ด จากความเร็ว ของลม เช่น พายุ ใต้ ฝุ่ น
พายุโซนร้อน และพายุฤดูร้อน เป็นต้น
(1.2) อุทกภัย (Flood) เป็นภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก น้ําป่าไหลหลากน้ําท่วม
ในฤดูฝน คลื่นพายุซัดฝั่งหรือเขื่อนพัง
(1.3) คลื่นความร้อน (Heat Wave) เป็ น ลักษณะของอากาศที่ มี อุณ หภู มิ
สูงขึ้นผิดปกติทําให้ร่างกายอ่อนเพลียเนื่องจากร่างกายปรับสภาพได้ไม่สมดุลกับสภาวะอากาศ
(1.4) อากาศหนาวผิดปกติ (Freezing Weather) เช่น ภาคเหนื อและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว จะมีอากาศหนาว ในบางปีมีอุณหภูมิของอากาศต่ํากว่าศูนย์องศา
เซลเซียส เป็นต้น
(1.5) ฝนแล้ง (Drought) เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้ง
ยาวนานทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เกิดความขาดแคลนพืชพันธุ์ธัญญาหาร
(2) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ได้แก่
(2.1) แผ่นดินเลื่อนหรือแผ่นดินถล่ม (Landslide) เป็นการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นดินชั้นบน ทําให้เกิดการเลื่อนไหลและการสั่นสะเทือน เช่น เมื่อมีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาที่มี
พื้นดินลาดเอียง ขาดต้นไม้หรือพืชคลุมดินจึงไม่มีการยึดเหนี่ยวของพื้นผิวดิน อาจทําให้พื้นที่ผิวดิน
พังทลายลงมาทับบ้านเรือน ตามบริเวณเชิงเขาได้
(2.2) แผ่ นดินไหว (Earthquake) เป็ นการเปลี่ยนแปลงของชั้น เปลือกโลก
ทําให้มีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นติดต่อกันออกจากจุดศูนย์กลางแผ่ไปทุกทิศทุกทางทําให้บ้านเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างพังทลาย
(2.3) ภูเขาไฟระเบิด (Volcanic Eruption) คือ การระเบิดจากแรงดันของ
ความร้อนภายใต้พื้นผิวโลก มีการพ่นลาวาทําให้เกิดการสั่นสะเทือนรอบๆ ภูเขาไฟและพ่นควันพิษ
กระจายทั่วไปในอากาศ
(3) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศได้แก่
(3.1) อุ ท กภั ย (Flood) เป็ น ภั ย ที่ เกิ ด จากน้ํ าท่ วมในบริเวณพื้ น ที่ ที่ ต่ํ ากว่ า
ระดับน้ําทะเล มักจะมีน้ําท่วมเป็นประจําและในบริเวณที่ลุ่ม
(3.2) หิมะถล่ม (Snow Slide) เป็นการถล่มทลายของก้อนหิมะที่จับตัวกัน
เมื่อมีน้ําหนักมาก อาจเลื่อนไหลลงมาทับบ้านเรือนและผู้คนบริเวณเชิงเขาได้
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(4) ภัยพิบัติที่เกิดจากเชื้อโรคและภัยพิบัติที่เกิดจากสัตว์และแมลงได้แก่
(4.1) การระบาดของโรค (Epidemic) เช่น อหิวาตกโรค ไข้สมองอักเสบ โรค
เอดส์ เมื่อมีแหล่งแพร่เชื้อ หรือมีภูมิคุ้มกันต่ํา เป็นต้น
(4.2) ภัยจากสัตว์หรือแมลง (Pets or Insects) เช่น หนูนาหรือตั๊กแตนที่มี
จํานวนมากทําให้เกิดความเสียหายแก่พืชไร่ อาจเกิดการขาดแคลนอาหารและภาวะอดอยากได้ เป็น
ต้น
ประเภทที่ 2 ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ (Man Made Disaster)
ได้แก่
(1) ภัยจากอุบัติเหตุทางคมนาคม (Transportation Accidents) ได้แก่
(1.1) ภัยทางอากาศ เช่น เครื่องบินตกหรือเครื่องบินเกิดระเบิดในอากาศ เป็นต้น
(1.2) ภัยทางบก เช่น รถไฟชนกัน รถไฟตกราง รถพลิกคว่ํา เป็นต้น
(1.3) ภัยทางน้ํา เช่น เรือขนาดใหญ่ล่ม เรือชนกัน เป็นต้น
(2) ภั ย จากการก่ อ สร้ า ง (Construction Accidents) เช่ น การก่ อ สร้ า งที่ ไ ม่
คํานึงถึงความปลอดภัย การพังทลายของอาคารที่ก่อสร้างผิดแบบ หรือการต่อเติมอาคารจนฐานราก
ไม่สามารถรับน้ําหนักได้ เป็นต้น
(3) ภัยจากการประกอบอุตสาหกรรม (Industrial Accidents) เช่น การระเบิด
ของท่อก๊าซหรือถังแก๊สภายในโรงงาน หม้อไอน้ําระเบิด โรงงานสารเคมีลุกไหม้เกิดควันที่เป็นพิษหรือ
โรงงานปฏิกรณ์ปรมาณูเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น
(4) ภั ย จากการขั ด แย้ ง ทางลั ท ธิ ห รื อ การก่ อ วิ น าศกรรมในที่ ส าธารณ ะ
(Sabotage) เช่น การวางระเบิดในสถานที่ชุมชน ในสถานที่ราชการ เป็นต้น
(5) ภัยที่เกิดจากการจลาจล (Civil Unrest) เป็นภัยที่เกิดจากการที่ชุมชนที่มีการ
ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ทําให้เกิดการยกพวกปะทะกัน หรือเผาอาคารบ้านเอน สถานที่ราชการ ฯลฯ
(6) ภัยจากการปะทะด้วยกําลังอาวุธ (Aimed Conflicts) เช่น การก่อการร้าย
สงครามกองโจร สงครามแบ่งแยกดินแดน สงครามโลก เป็นต้น
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นแก่สาธารณชน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย สินามิ ตลอดจนภัยอื่นๆ อันเป็นสาธารณะ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้กระทําให้เกิดขึ้น
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือ
ของรัฐ(พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2552) ซึ่งภัยธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของภัยพิบัติ
ภั ย ธรรมชาติ (Natural Disaster) หมายถึ ง ภั ย อั น ตรายต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติ และผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ สามารถแบ่งภัยธรรมชาติออกเป็น 4 ด้าน
ดังนี้ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2552)
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ภัยธรรมชาติด้านน้ํา
(1) อุ ท กภั ย (Flood) อั น ตรายจากน้ํ า ท่ ว ม อั น เกิ ด จากระดั บ น้ํ า ในทะเล
มหาสมุทร หรือแม่น้ําสูงมาก จนท่วมท้นล้นฝั่งและตลิ่ง ไหลท่วมบ้านเรือน ด้วยความรุนแรงของ
กระแสน้ํา ทําความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รูปแบบของอุทกภัยจากธรรมชาติ
(Types of Natural Flood) สามารถสรุ ป รู ป แบบของอุ ท กภั ย จากธรรมชาติ ไ ด้ 4 ชนิ ด (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2552)
(1.1) น้ําป่าไหลหลาก หรือน้ําท่วมฉับพลัน (Flash Flood) มักจะเกิดขึ้นใน
ที่ราบต่ําหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ํา เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็น
เวลานาน ทําให้จํานวนน้ําสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดิน และต้นน้ําดูดซับไม่ไหวไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ํา
เบื้องล่างอย่างรวดเร็ว มีอํานาจทําลายล้างรุนแรงระดับหนึ่ง ที่ทําให้บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และ
อาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ (กรมอุตุนิยมวิทยา)
(1.2) น้ําท่วมขัง (Drainage Flood) เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจาก
ปริมาณน้ําสะสมจํานวนมาก ที่ไหลบ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่ําเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน
เรือกสวนไร่นา ได้รับความเสียหาย หรือเป็นสภาพน้ําท่วมขัง ในเขตในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตก
หนัก ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบายน้ําไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทาง
ระบายน้ํา หรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล(กรมอุตุนิยมวิทยา)
(1.3) น้ําล้นตลิ่ง (River Flood) เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําจํานวนมากที่เกิดจาก
ฝนหนักต่อเนื่อง ที่ไหลลงสู่ลําน้ํา หรือแม่น้ํามีปริมาณมาก จนระบายลงสู่ลุ่มน้ําด้านล่าง หรือออกสู่
ปากน้ําไม่ทันทําให้เกิดสภาวะน้ําล้นตลิ่ง ทางคมนาคมถูกตัดขาดได้(กรมอุตุนิยมวิทยา)
(1.4) คลื่นสึนามิ (Tsunami) คือน้ําท่วมที่เกิดจากคลื่นที่ซัดเข้าสู่ฝั่งมีลักษณะ
เป็นคลื่นในทะเลที่มีช่วงคลื่นยาวประมาณ 80-200 กิโลเมตร เคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 6001,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสึนามิเกิดขึ้นได้เนื่องจากความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม
ภูเขาไฟระเบิดที่พื้นท้องมหาสมุทร หรืออุกกาบาตพุ่งเข้าชนโลกก็ได้ ในขณะที่คลื่นสึนามิเคลื่อนที่ข้าม
มหาสมุทรจะดูเหมือนคลื่นปกติ เพราะมีความสูงของเคลื่อนประมาณ 30 เซนติเมตร แต่ถ้าคลื่นนี้เข้า
สู่ชายฝั่งหรือที่ตื้นเมื่อใดจะเพิ่มความสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึงประมาณ 15 เมตรหรือมากกว่านี้ พลังงาน
อันมหาศาลของคลื่นสึนามิ จะทําให้เกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวิต และสิ่งก่อสร้างต่างๆในบริเวณชายหาด
หรือหมู่เกาะที่คลื่นสึนามิซัดเข้าหา
(2) ภั ยแล้ง (Droughts) หมายถึงสภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่ฝนเลยในช่วงเวลา
หนึ่ง ซึ่งตามปกติจะต้องมีฝนโดยขึ้นอยู่กับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้นๆ หรือสภาวะที่ระดับน้ํา และ
ใต้ดินลดลง หรือน้ําในแม่น้ําลําคลองลดน้อยลง ทําให้เกิดสภาวะขาดแคลนน้ําของพืช ณ ช่วงเวลา
ต่างๆ โดยการเกิดความแห้งแล้งมี 3 ลักษณะ คือ
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(2.1) สภาวะอากาศแห้งแล้ง (Metrological Drought) มีลักษณะสําคั ญ
คือ เป็นสภาวะที่มีการระเหยของน้ําเกินจํานวนที่ได้รับ กล่าวคือมีการะเหยจากไอน้ําของดินและพืช
พรรณมากกว่า ปริมาณน้ําฝนรายปี
(2.2) สภาวะการขาดน้ํ า (Hydrological Drought) มี ส าเหตุ ม าจากความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการมีฝนตกน้อยเฉลี่ยต่ํากว่าปกติเป็นเวลานานต่อเนื่องกัน
(2.3) สภาวะความแห้ งแล้ งทางการเกษตร (Agricultural Drought) เป็ น
สภาวะที่เกิดการขาดน้ําสําหรับการเกษตรอันเนื่องมาจากการลดลงของปริมาณฝน ระดับน้ําใต้ดิน
ความชื้นในดินลดลง จนพืชไม่สารมารถดึงน้ํามาใช้ได้
ภัยธรรมชาติด้านลม
(1) วาตภัย (Storms) มายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทําให้ เกิดความ
เสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง สําหรับในประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมี
สาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (กรมอุตุนิยมวิทยา) คือ
(1.1) พายุหมุนเวียนเขตร้อน (Tropical Cyclone) ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซน
ร้อน พายุไต้ฝุ่น
(1.2) พายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดย
จะเกิดถี่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีการเกิด
น้อยครั้งกว่า สําหรับภาคใต้ก็สามารถเกิดได้แต่ไม่บ่อยนัก โดยพายุฤดูร้อนจะเกิดในช่วงที่มีลักษณะ
อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน แล้วมีกระแสอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัด
มาปะทะกัน ทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุลมแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้จะทําความเสียหายในบริเวณ
ที่ไม่กว้างนั้น ประมาณ 20–30 ตารางกิโลเมตร
(1.3) ลมงวง (ทอร์ น าโด) เป็ น พายุ ห มุ น รุ น แรงขนาดเล็ ก ที่ เกิ ด จากการ
หมุนเวียนของลมภายใต้เมฆก่อตัวในทางตั้งหรือเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง (เมฆคิวมูโลนิมบัส) ที่มีฐานเมฆ
ต่ํา กระแสลมวนที่มีความเร็วลมสูงนี้จะ ทําให้กระแสอากาศเป็นลําพุงขึ้นไปสู่ท้องฟ้า หรือย้อยลงมา
จากฐานเมฆดูคล้ายกับงวงหรือปล่องยื่นลงมา ถ้าถึงพื้นดินก็จะทําความเสียหายแก่บ้านเรือน ต้นไม้
และสิ่งปลูกสร้างได้ สําหรับในประเทศไทยมักจะเกิดกระแสลมวนใกล้พื้นดินเป็นส่วนใหญ่ไม่ต่อเนื่อง
ขึ้ น ไปจนถึ งใต้ พื้ น ฐานเมฆ และจะเกิ ด ขึ้ น นาน ๆ ครั้ง โดยจะเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ แ คบ ๆ และมี ช่ ว ง
ระยะเวลาสั้นๆ จึงทําให้เกิดความเสียหายได้ในบางพื้นที่
ภัยธรรมชาติด้านไฟ
ไฟป่ า (Wildfire) หมายถึง ภั ยธรรมชาติซึ่งเกิ ดจากมนุษ ย์เป็ นส่วนมาก ได้แ ก่
การเผาหาของป่า เผาทําไร่เลื่อนลอย เผากําจัดวัชพืช ส่วนน้อยที่เกิดจากการเสียดสีของต้นไม้แห้ง
ผลกระทบจากไฟป่ าทํ าให้ เกิดมลพิ ษ ในอากาศมากขึ้น ผงฝุ่น ควันไฟกระจายในอากาศทั่ วไป ไม่
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สามารถลอยขึ้นเบื้องบนได้ มองเห็นไม่ชัดเจน สุขภาพเสื่อม พืชผลการเกษตรด้อยคุณภาพ แหล่ง
ทรัพยากรลดลง (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2552)
ภัยธรรมชาติด้านดิน
(1) ภู เขาไฟระเบิด (Volcano) เป็นภั ยพิ บั ติท างธรรมชาติ ที่ ร้ายแรงอย่างหนึ่ ง
การระเบิดของภูเขาไฟนั้น แสดงให้เห็นว่าใต้ผิวโลกของเราลงไประดับหนึ่งมีความร้อนสะสมอยู่มาก
โดยเฉพาะที่เรียกว่า “จุดร้อน” ณ บริเวณนี้มีหินหลอมละลายเรียกว่า แมกมา และเมื่อวันถูกพ่น
ขึ้ น มาตามรอยแตกหรื อ ปล่ อ งภู เขาไฟเรา เรี ย กว่ า ลาวาสาเหตุ ข องการเกิ ด ภู เขาไฟระเบิ ด นั ก
ธรณีวิทยาคาดว่ามีการสะสมของความร้อนอย่างมาบริเวณนั้น ทําให้มีแมกมา ไอน้ํา และแก๊ส สะสม
ตัวอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดความดัน ความร้อนสูง เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะระเบิดออกมา อัตรา
ความรุนแรงของการระเบิดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระเบิด รวมทั้งขึ้นอยู่กับความดันของไอ และ
ความหนืดของลาวา ถ้าลาวาข้นมากๆ อัตราการรุนแรงของการระเบิดจะรุนแรงมากตามไปด้วย เวลา
ภูเขาไฟระเบิดมิใช่มีแต่เฉพาะลาวาที่ไหลออกมาเท่านั้น ยังมีแก๊สไอน้ํา ฝุ่นผงเถ้าถ่านต่างๆ ออกมา
ด้วย มองเป็นกลุ่มควันม้วนลงมาพวกไอน้ําจะควบแน่นกลายเป็นน้ํา นําเอาฝุ่นละอองเถ้าต่าง ๆ ที่ตก
ลงมาด้วยกัน ไหลบ่ากลายเป็นโคลนท่วมในบริเวณเชิงเขาต่ําลงไป (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,
2552)
(2) แผ่นดินไหว (Earthquakes) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดินอันเกิดขึ้น
ได้ทั้ งจากการกระทําของธรรมชาติและมนุษ ย์ ส่วนที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แ ก่ การเคลื่อนตั วของ
เปลือกโลกโดยฉับพลันตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก หรือตามแนวรอยเลื่อน การระเบิดของภูเขา
ไฟ การยุบตัวของโพรงใต้ดิน แผ่นดินถล่ม อุกาบาดขนาดใหญ่ตก เป็นต้น ส่วนที่เกิดจากการกระทํา
ของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิดต่างๆ การทําเหมือง สร้างอ่างเก็บน้ําใกล้รอย
เลื่อน การทํางานของเครื่องจักรกล การจราจร เป็นต้น (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552)
(3) ดินถล่ม (Land Slides) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิด
หนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เนื่องจาก
ขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณดังกล่าว ทําให้เกิดการปรับตัวของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลก
และเกิดการเคลื่อนตัวขององค์ประกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา แผ่นดินถล่มมักเกิดใน
กรณีที่มีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุ้มน้ําไว้จนเกิดการอิ่มตัว จนทําให้เกิดการพังทลาย
สามารถแบ่งประเภทของดินถล่มตามลักษณะการเคลื่อนตัวได้ 3 ชนิด คือ (กรมส่งเสริมคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2552)
(3.1) แผ่ น ดิ น ถล่ ม ที่ เคลื่ อ นตั ว อย่ า งช้ า ๆ เรี ย กว่ า Creep เช่ น Surficial
Creep เป็นการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆของหินหรือดินตามความลาดชัน เป็นต้น
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(3.2) แผ่นดินถล่ม ที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเรียกว่า Slide หรือ Flow เช่น
Surficial Slide เป็นการเคลื่อนตัวของหินหรือดินเป็นก้อนหรือแท่งขนาดใหญ่จากบริเวณที่มีความชัน
เป็นต้น
(3.3) แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างฉับพลัน เรียกว่า Fall Rock Fall
โดยแผ่นดินถล่มในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขา ซึ่งเป็นต้นน้ํา
ลําธารบริเวณตอนบนของประเทศ ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งเสริมความรุนแรงของแผ่นดินถล่ม ดังนี้
- ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขา
- ความลาดชันของภูเขา
- ความสมบูรณ์ของป่าไม้
- ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขา
ลําดับเหตุการณ์ของการเกิดแผ่นดินถล่ม คือ เมื่อฝนตกหนักน้ําซึมลงไปในดิน
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ดินอิ่มน้ําแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินจะลดลง ระดับน้ําใต้ผิวดินสูงขึ้นจะทําให้
แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลง เมื่อน้ําใต้ผิวดินมีระดับสูงก็จะไหลภายในช่องว่างของดินลง
ตามความชันของลาดเขา เมื่อมีการเปลี่ยนความชันก็จะเกิดเป็นน้ําผุด และเป็นจุดแรกที่มีการเลื่อน
ไหลของดิน เมื่อเกิดดินเลื่อนไหลแล้วก็จะเกิดต่อเนื่องขึ้นไปตามลาดเขา
(2) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและจัดการภัยพิบัติ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นับว่ามีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภัย
พิบัติที่เกิดจากที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามเช่นกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับและ
เสื อ ป่ า พลาซ่ า เป็ น ต้ น หรื อ เกิ ด ขึ้ น จากภั ย ธรรมชาติ ที่ ไม่ อ าจคาดเดาได้ ห รื อ ไม่ ก็ ต ามเช่ น กรณี
เหตุการณ์ สึนามิ โคลนถล่ม น้ําท่วมและภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เป็นต้น ดังนั้นการบริหารจัดการที่
มีความพร้อมและเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบจะมีส่วนช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุเป็นอย่างยิ่ง
Provan และ Milward กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือในการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐจําเป็นที่ จะต้องสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายใน 3 ระดับ ซึ่งได้แก่ การสร้างความ
ร่วมมือในระดับชุมชน ระดับเครือข่าย และระดับหน่วยงาน ถึงแม้ว่าทั้ง 3 ระดับ จะมีความเชื่อมโยง
กัน หากแต่ในการประเมินประสิทธิภาพนั้นในแต่ละระดับก็จะมีเกณฑ์ในการประเมินของตัวเอง โดย
เขากล่าวว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพของระดับหนึ่งอาจจะเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมกับอีกระดับหนึ่ง โดยที่เครือข่ายทั้ง 3 ระดับ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครือข่ายทางสังคม
ยังหมายรวมถึง การบูรณาการของพลเมืองท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบขององค์การเพื่อที่จะทํางานร่วมกัน
กับหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและการจัดการกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (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"
รวมทั้ งการนําแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อป้ องกันภั ยตามหลักสากลคื อ "รู้รับ ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน" (Resilience) โดยเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยง
ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และกํากับการดําเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
กรอบพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 และสอดคล้ อ งกั บ กรอบการ
ดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) จึ งได้ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณ ภั ย (Disaster Risk Reduction : DRR) การบู ร ณ าการการจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
(Emergency Management) การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน(Build Back Better and
Safer) และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็น
แนวทางหลักในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผน และนําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ประเทศและวัตถุประสงค์ของแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอันที่จะยกระดับไปสู่มาตรฐานตาม
หลักสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ
รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการลดโอกาส
ที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการจัดการกับปัจจัยที่เป็น
สาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทําให้เกิดความเปราะบาง
และเพิ่ม ศักยภาพของบุ คคล ชุม ชน และสั งคมให้ เข้มแข็งในการจัดการปัญ หาในปัจจุบัน รวมถึ ง
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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1. เป้าประสงค์
1.1 เพื่ อหลีกเลี่ยงภั ยอันตรายและลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ น โดยการลด
ความเปราะบางและความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับสาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้น
1.2 เพื่อให้มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การลดผลกระทบ และ
การเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.1 สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน
2.2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเผชิญเหตุและ
จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากร
และภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดล้อมสังคม
และประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
1. เป้าประสงค์
1.1 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การสาธารณภั ย ในภาวะฉุ ก เฉิ น เป็ น ไปอย่ างมี ร ะบบ มี
มาตรฐานเป็ น เอกภาพ และบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
1.2 เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และทันต่อเหตุการณ์
1.3 เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด
2. กลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน
2.1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
2.2 พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
2.3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
เป็ น การปรับ สภาพระบบสาธารณู ป โภค การดํ ารงชี วิต และสภาวะวิถี ค วาม
เป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม (Build
Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม โดยการนําปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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มาดํ า เนิ น การในการฟื้ น ฟู ซึ่ ง หมายรวมถึ ง การซ่ อ มสร้ า ง (reconstruction) และการฟื้ น สภาพ
(rehabilitation)
1. เป้าประสงค์
1.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ต่อเนื่องเป็นธรรม และสามารถกลับไปดํารงชีวิตได้ตามปกติ
1.2 เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือให้
ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
2. กลยุทธ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
2.1 พั ฒ นาระบบการประเมิ น ความต้ อ งการหลั ง เกิ ด สาธารณภั ย (PostDisaster Need Assessment: PDNA)
2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
2.3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back
Better and Safer)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพซึ่งการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคํานึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้
ความช่วยเหลือด้านมนุ ษ ยธรรม และประเพณี ปฏิบัติให้ สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเป็นสําคัญ
1. เป้าประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน และ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.2 เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงกับมาตรฐานงานด้านสาธารณภัยระดับภูมิภาค
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
หรือการฟื้นฟูสภาพหลังจากภัยผ่านพ้น มาเป็นการให้ความสําคัญ มากขึ้นกับการดําเนินการอย่าง
ยั่งยืนโดยให้ความสําคัญกับ“การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management :
DRM)” ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ได้แก่
ก ารป้ อ งกั น (Prevention) ก ารล ด ผ ล ก ระ ท บ (Mitigation) แ ล ะ ก าร เต รี ย ม ค วาม พ ร้ อ ม
(Preparedness) ควบคู่ กั บ การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น (Emergency Management) ได้ แ ก่ การ
เผชิญเหตุ (Response) และการบรรเทาทุกข์ (Relief) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) ได้แก่ การฟื้น
สภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction)การสร้างให้ ดีกว่าและปลอดภั ย
กว่าเดิม (Build Back Better and Safer)

ภาพที่ 2.5 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กล่าวโดยสรุปการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย
1. การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction)
1.1 ป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)
1.2 การเตรียมความพร้อม (Preparedness)
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2. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)
2.1 การเผชิญเหตุ (Response)
2.2 การบรรเทาทุกข์ (Relief)
3. การฟื้นฟู (Recovery Build Back Better and Safer)
ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction)
(2.2) มาตรการการบริหารจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ ระดับจังหวัด ถึงชุมชน
ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของจั งหวั ด จะดํ า เนิ น การอย่ างครบ
วงจรวัฎจักรของสาธารณภัยในแนวทางการปฏิบัติการในเชิงรุก (Proactive Approach) ซึ่งจะเป็น
การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูบูรณะ
โดยมีแนวทางและกิจกรรมที่สําคัญให้สอดรับกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2550 แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
งบประมาณ พ.ศ.2548 โดยแผนงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นแผนงานระยะ 5 ปี มี
การแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 ระยะของการจัดการสาธารณภัย ดังนี้
ระยะก่อนเกิดสาธารณภัย
มาตรการการป้ อ งกั น และลดผลกระทบ เป็ น การปรั บ ระบบการบริห าร
จัดการสาธารณภัยให้มีขีดความสามารถในการเตรียมการเผชิญสาธารณภัยต่างๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเกิด
ภัยเป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ให้มีความ
เสี่ยงให้มีน้อยที่สุด ได้แก่
(1) การป้องกันสาธารณภัยโดยใช้มาตรการด้านโครงสร้าง
(2) การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อ
จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล ด้ า นสาธารณภั ย ให้ ส มบู ร ณ์ ทั น สมั ย สามารถเชื่ อ มต่ อ ระบบข้ อ มู ล ได้ ร ะหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับท้องถิ่น
มาตรการในการเตรียมความพร้อม เป็ น การสร้างระบบการเตรียมความ
พร้ อ มและแนวทางปฏิ บั ติ ในการรับ มื อ กั บ สาธารณภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ลดภาระในการให้ ค วาม
ช่วยเหลือของภาครัฐเมื่อเกิด สาธารณภัย ได้แก่
(1) การจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
จังหวัดถึงระดับชุมชน
(2) การพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัย ตั้งแต่ระดับจังหวัดถึง
ระดับท้องถิ่น
(3) การพัฒนาศักยภาพของระบบสื่อสาร
(4) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ

36

(5) การเตรียมปัจจัยสี่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(6) การเตรียมสนับ สนุ น ด้านทรัพ ยากรและพลั งงาน เพื่ อการป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
(7) การเตรียมบุคลากรเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(8) การเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระยะระหว่างเกิดสาธารณภัย
มาตรการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเตรียมการที่จําเป็นให้สามารถ
เผชิญและจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพื่อให้การปฏิบัติการใน
ภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจนไม่สับสน และลดความสูญเสียจากสาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด
ได้แก่
(1) การจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจระดับจังหวัด
(2) การเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ขณะเกิดภัย
(3) การสนธิ กํ า ลั ง เข้ า ช่ ว ยเหลื อ และควบคุ ม สถานการณ์ โดยเน้ น การ
ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย รวมทั้งการซ่อมแซมฉุกเฉิน
(4) การรัก ษาพยาบาลผู้ ป ระสบภั ย โดยการจั ด ระบบการแพทย์ แ ละการ
สาธารณสุขฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) การจัดการศพ โดยการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เก็บรักษาศพ และ
การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
(6) การประชาสัมพันธ์ โดยการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ และจัดทํ าข่าว
สถานการณ์ภัยพิบัติที่ถูกต้อง เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทุกระยะ เพื่อลดความตื่นตระหนก
ค) ระยะหลังจากเกิดสาธารณภัย
มาตรการในการจัดการหลังเกิดภัย เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็ว
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูบูรณะพื้นที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ได้แก่
(1) การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(2) การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัย
(3) การฟื้นฟูด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง
(4) การบูรณะสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เสียหาย
(5) การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหาย
(6) การจัดการสภาพแวดล้อมในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย ให้ กลับ คืน สู่ส ภาพปกติ
ปลอดภัยและน่าอยู่
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(7) การรายงานและติดตามประเมินผล โดยการจัดทํารายงานความเสียหาย
จากสาธารณภัย และติดตามประเมินผลการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย
ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย แบ่งได้ ดังนี้
ความรุนแรงระดับ 1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปหรือมีขนาดเล็ก ผู้อํานวยการ
ท้องถิ่น ผู้อํานวยการอําเภอ สามารถควบคุมสถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยลําพัง
ความรุนแรงระดับ 2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อํานวยการในระดั บ 1 ไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อํานวยการจังหวัด เข้าควบคุมสถานการณ์
ความรุนแรงระดับ 3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง
หรือสาธารณภัยที่จําเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์พิเศษ เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่
เสียหายเป็นบริเวณกว้างขวางหรือสถานการณ์ของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น จําเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
หรืออุปกรณ์พิเศษต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการ ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ผู้อํานวยการจังหวัดไม่สามารถควบคุมและระงับสาธารณภัยได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ จาก
หน่วยงานภายนอกพื้นที่ ให้ผู้อํานวยการกลาง และ/หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์
ความรุนแรงระดับ 4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่ง
เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ ที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่งต่อชีวิตทรัพย์สินและขวัญ
กํ าลั งใจของประชาชนทั้ งประเทศ หรือ เป็ น สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ผู้ บั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย แห่ งชาติ(รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ ได้รับ มอบหมาย)ไม่ ส ามารถที่ จ ะ
ควบคุมสถานการณ์และระงับภัยได้ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าควบคุมสถานการณ์
แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยทหาร
หลั ก การปฏิ บั ติ : กองอํ า นวยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ด
ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนร่วมกับหน่วย
ทหารในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง คือ มณฑลทหารบก/จังหวัดทหารบก หรือหน่วยงานทหารอื่นในพื้นที่
แนวทางปฏิบัติ:
1) ในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยทหาร ได้จัดทํา
บันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดกับมณฑลทหารบก/จังหวัดทหารบก หรือหน่วยงานทหารอื่นในพื้นที่
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นให้ดําเนินการเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่จัดทําขึ้น
3) เมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมี
คําสั่งจากผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือมีคําสั่งจากรองผู้บัญชาการป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะปรับ
สภาพเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดเชียงรายและขึ้นทางยุทธการกับฝ่ายทหาร
(2.3) แนวคิ ดการจัด การความเสี่ยงจากภั ยพิ บั ติ โดยอาศั ยชุ ม ชนเป็ น ฐาน
(Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
เป็ น การจั ดการภั ยพิ บั ติ โดยใช้ ชุม ชนเป็ น ศู น ย์ก ลางในการดํ าเนิ น การป้ อ งกั น
แก้ไข บรรเทาฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนด
แนวทางแก้ปัญหาและบริหารจัดการภัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชน และเพิ่มขีด
ความสามารถให้ ค นในชุ ม ชนได้ ร ะงับ บรรเทาภั ย ได้ ก่ อ นที่ ห น่ วยงานภายนอกจะเข้ า ไปให้ ค วาม
ช่วยเหลือซึ่งเหตุที่ชุมชนจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเหตุเพราะ
ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพ ตราบใดที่ไม่อาจโยกย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้ ไม่ว่าจะด้วยเพราะความรักถิ่นฐาน
บ้านเกิด หรือเพราะเป็นพื้นที่ทํากินแห่งเดียวหรือเพราะความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการโยกย้ายถิ่น
ฐาน ที่ทําให้ประชาชนต้องดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน ทั้งๆที่รู้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ดังนั้น การจัดการภัย
พิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานจึงเป็นแนวทางที่ดีที่คนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยจะสามารถพึ่งพาตนเองให้
มีความปลอดภัย โดยการเตรียมตนเองและเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยพิบัติโดยได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด หรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยได้อย่างสงบสุขและพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก
ให้น้อยที่สุด ซึ่งการทําให้ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัยเป็นการเพิ่มศักยภาพชุมชนให้พึ่งพา
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง สิ่งที่ชุมชนจะต้องปฏิบัติเพื่อการเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย”
1. คนในชุ ม ชนเกิ ด ความตระหนั ก (Public Awareness) และมี ส่ ว นร่ ว ม
(People Participation) ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงภัย ดังนี้
1.1 ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น การพยากรณ์ อากาศ การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการถึงสถานการณ์ ภัยที่จะ
เกิดขึ้นหรือการให้ความรู้ถึงความเสี่ยงภัยในพื้นที่
1.2 คนในชุ ม ชนจะต้ อ งตื่ น ตั ว (Alert) ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ร่ ว มกั น ประเมิ น
วิเคราะห์ความล่อแหลมเสี่ยงภัยของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เช่น มีพื้นที่ใดเสี่ยงภัย ครอบครัวใดจะได้รับ
ความเดือดร้อน สถานที่สําคัญใดบ้างจะประสบภัย สถานที่ประกอบอาชีพ เช่น กระชังปลา, เรือกสวน
ไร่นา, ฟาร์มปศุสัตว์ของใครบ้างจะได้รับความเสียหาย และอื่น ๆ เป็นต้น
2. ชุ ม ชนมีข้อมูล และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ งการมีข้อมู ลจะ
นําไปสู่การจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
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2.1 เมื่อชุมชนตระหนักถึงภัยและร่วมกันวิเคราะห์ความล่อแหลมเบื้องต้น
แล้ว ชุมชนจะต้องสํารวจข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงภัย เช่น สํารวจข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชน, ข้อมูลทางสังคม, เศรษฐกิจ, ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติในชุมชนย้อนหลังและความเสียหาย ที่เคย
เกิดขึ้น และระบุพื้นที่ที่เคยเกิดภัยลงในแผนที่ชุมชน เพื่อนําข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ความล่อแหลมที่
อาจจะเกิดขึ้นได้กับชุมชน
2.2 การที่ชุมชนจะต้องวิเคราะห์ความล่อแหลมก็เพื่อต้องการให้ชุมชนทราบ
ว่า หากมีการเกิดภัยขึ้นอีกจะมีบุคคลใดในชุมชนที่มีความล่อแหลมต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือจะ
มีสิ่งใดบ้างที่จะเสียหายจากภัยพิบัติ จากนั้นจะต้องให้มีการสํารวจความสําคัญในการช่วยเหลือขนย้าย
อพยพ เช่น เด็ก คนชรา คนพิการ สตรีมีครรภ์จะต้องอยู่ในลําดับแรกของการอพยพเคลื่อนย้าย สิ่ง
เหล่านี้เป็นการให้ชุมชนมีการจัดการกับความเสี่ยง เช่น ร่วมกันวิเคราะห์ว่าควรจะลดความเสี่ยง หรือ
ลดโอกาสการน่าจะเกิดภัยพิบัติได้โดยวิธีใดบ้างเช่น การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงโดยย้ายบ้านออกไปเสียจากพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น
2.3 เมื่อชุมชนได้ข้อมูลความเสี่ยงภัยแล้ว ให้นําแผนที่ชุมชนมาจัดทําแผนที่
เสี่ยงภัย (Risk Map) และแผนที่ปลอดภัย (Safety Map) ซึ่งจะต้องมีข้อมูลจุดรวมพล เส้นทางการ
อพยพ และให้ชุมชนประเมินขีดความสามารถในการนําทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาเตรียมการไว้ให้
พร้อมเมื่อเกิดภัย
2.4 ชุ ม ชนรวบรวมข้ อ มู ล ของชุ ม ชน แผนที่ เสี่ ย งภั ย แผนที่ ป ลอดภั ย
ทรัพ ยากรของชุ ม ชนและผลของการประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ จั ด ทํ าเป็ น แผนป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชน
3. ชุมชนจัดตั้งองค์กรชุมชนและอาสาสมัครเป็นอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น
“มิสเตอร์เตือนภัย” ซึ่งในกิจกรรมมีดังนี้
3.1 กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ชุมชนได้รับการปฏิบัติตามแผนและกิจกรรมต่างๆ คือ คนในชุมชน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องจัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาทําหน้าที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
โดยอาจใช้โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วมาบริหารจัดการ หรืออาจจัดตั้งขึ้นใหม่ใน
รูปคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนก็ได้และชุมชนจะต้องมีคณะอนุกรรมการฝ่าย
ต่ างๆ เช่ น คณะอนุ ก รรมการฝ่ ายอํ า นวยการ คณะอนุ ก รรมการฝ่ ายเฝ้ า ระวังและแจ้ งเตื อ นภั ย
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการในภาวะฉุกเฉิน คณะอนุกรรมการฝ่ายบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูบูรณะ โดย
มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะ เป็นอาสาสมัคร
เตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” และอาสาสมัคร “กู้ชีพกู้ภัย”
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3.2 ชุมชนจะต้องมีสถานที่จัดตั้งเป็น “ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของชุ ม ชน” มี บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบจากฝ่ า ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ดู แ ล
บริหารงานและเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์แจ้งเตือนภัย อุปกรณ์เสียงตามสาย อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ซึ่ง
อาจใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนก็ได้
4. ชุมชนมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพประชาชน
เมื่อชุมชนมีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน และองค์กรชุมชน
คือ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติภารกิจหรือดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนฯ กิจกรรมสําคัญที่
ชุมชนจะลืมไม่ได้อีกประการหนึ่ง คือ การนําแผนไปฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติให้สมาชิกในชุมชนได้ปฏิบัติตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน โดยเฉพาะแผนการแจ้งเตือนภัย การฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน การสื่อสาร การจําลองสถานการณ์แล้วฝึกซ้อมเสมือนเกิด
เหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่ควรนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น การทดสอบระยะเวลาด้านต่างๆ และพัฒนาแผนให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการ
ฝึกซ้อมแผนแจ้งเตือนภัย แผนเผชิญเหตุ แผนอพยพประชาชนทุกครั้งจะต้องจัดให้มีการประเมินผล
ด้านต่างๆ เช่น ในเรื่องของระยะเวลาในการปฏิบัติด้านต่างๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ มีข้อบกพร่อง
ด้านใด หรือปรากฏว่ายังขาดเครื่องมืออุปกรณ์ประเภทอื่น ซึ่งชุมชนควรจะจัดหาเพิ่มเติม ชุมชนจะได้
วางแผนแก้ไขให้แผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน
เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนตามหลักการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ซึ่ง
ชุมชนจะต้องมีการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญเป็นระยะๆ อย่างน้อยควรให้มีการฝึกซ้อม
แผนปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงก่อนฤดูกาลเกิดภัยและเมื่อใกล้จะถึงเวลาที่คาดว่า พายุ ลมมรสุม มักจะ
เกิดขึ้นและยานพาหนะรวมทั้งเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึง
การเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยจึงถือเป็นโอกาสที่ผู้นําชุมชนหรือผู้ปฏิบัติงานของชุมชนควรที่จะเสนอ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจในอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย แล้วให้การสนับสนุนชุมชนต่อไป
5. ชุ ม ชนมี ก ารประสานขอความร่ ว มมื อ จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สนับสนุนงบประมาณในการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําชุมชน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ (คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และเมือง
พัทยา) โดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อํานวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถิ่นรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตท้องถิ่นของตนแล้วรายงานให้นายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ดังนั้น อํานาจหน้าที่ในการ
เตรียมความพร้อมป้องกันภัย การบรรเทา ฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงเป็นภารกิจโดยตรงของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพัทยา นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดให้นายกองค์การ
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บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น รองผู้ อํ า นวยการจั ง หวั ด มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะ
ผู้อํานวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อํานวยการจังหวัด
มอบหมายดังนั้น การเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย
จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนนั้น ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดให้มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ทั้งประเภทการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย การกู้ภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะตาม
มาตรา 16 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 กําหนดให้ แผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะต้องมีแผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะรวมทั้งเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใด
ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยจึงถือเป็นโอกาสที่ผู้นําชุมชนหรือ
ผู้ปฏิ บัติงานของชุมชนควรที่จะเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจในอํานาจหน้ าที่ตาม
กฎหมาย แล้วให้การสนับสนุนชุมชนต่อไป
6. ชุมชนมีทีมกู้ชีพกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พร้อมปฏิบัติงานเข้า
ช่วยเหลือชุมชนได้ทันทีที่เกิดภัย
การค้ น หาและช่ ว ยชี วิ ต ผู้ ป ระสบภั ย เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ และจํ า เป็ น ที่ สุ ด ในการ
ช่วยเหลือบรรเทาภัยคณะอนุกรรมการฝ่ายกู้ภัยและช่วยชีวิตควรจะต้องจัดให้มีอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
ซึ่ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ภู มิ ลํ าเนาอยู่ ในชุ ม ชนที่ ป ระสบภั ย โดยขอให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ส่ ง
บุคลากรอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเข้าอบรมตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON
ONE SEARCH AND RESCUSE TEAM : OTOS) ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
จัดฝึกอบรม แล้วจัดให้มีการฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติหน้าที่ให้พร้อมเผชิญเหตุ และจะต้องให้มีการสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ประจํากายและประจําทีมกู้ชีพกู้ภัยด้วย
7. ชุมชนมีเครือข่ายกับภายนอกชุมชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เนื่ องจากสาธารณภัยนับ วันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ชุม ชนจําเป็ นจะต้องมี
เครือข่ายเพื่อการร้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน และประสานงานติดต่อขอความ
ช่วยเหลือทั้งในห้วงเวลาเตรียมพร้อมป้องกันภัยก่อนเกิดเหตุ การปฏิบัติระงับบรรเทาภัยในขณะเกิด
เหตุ และการช่วยเหลือสงเคราะห์ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังจากเกิดเหตุสาธารณภัย
8. องค์กรชุมชนมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสมาชิกให้มีขีดความสามารถ
สูงขึ้น เนื่องจากการเตรียมพร้อมป้องกันภัยของชุมชน จําเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผู้เกี่ยวข้องให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความล่อแหลมเสี่ยงภัย ซึ่งในปัจจุบันสา
ธารณภัยมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เครื่องมืออุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น องค์กรชุมชนจําเป็นต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการ
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พัฒนาฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์
ของชุมชน ในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย
9. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนจะเน้นเครื่องมือที่ช่วยให้ชุมชน
เตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ชุมชน ควรประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้
9.1 วัตถุประสงค์ของการดําเนินการจัดทําแผนชุมชน
9.2 ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของชุ ม ชน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล สภาพพื้ น ที่ ประชากร การ
ประกอบอาชีพ รายได้ สถานที่สําคัญต่างๆ ของชุมชน สภาพความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ปฏิทินฤดูกาลและ
ปฏิทินการเกิดภัย ฯลฯ
9.3 แผนที่ เสี่ ยงภั ย ของชุ ม ชนประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย พื้ น ที่ ป ลอดภั ย
เส้นทางอพยพ
9.4 การจั ด ตั้ งคณะกรรมการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ชุ ม ชนและ
แผนผังคณะกรรมการฯพร้อมบทบาทหน้าที่ต่างๆ
9.5 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน
ได้แก่ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัยซึ่งจะต้องกําหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
9.6 ภาคผนวกของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน แผนผัง
ระบบแจ้ งเตื อนภั ย ของชุ ม ชน บั ญ ชี รายชื่ อประชาชนในชุม ชน โดยเฉพาะจะต้ องจั ด ทํ าแยกเป็ น
ประเภทบัญชีรายชื่อ เด็ก คนชรา คนพิการ สตรีมีครรภ์ ที่จะต้องดําเนินการช่วยเหลือก่อนเป็นลําดับ
แรกเมื่อเกิดภัยพิบัติ บัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพยากรในชุมชน ที่จะนํามาใช้ประโยชน์
ในการจัดการภั ยพิ บั ติ ยานพาหนะ ที่ จะนํ ามาใช้ในการจัดการภั ยพิ บั ติ บั ญ ชีรายชื่อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ฯลฯ
ทั้ งนี้ ในการจัด ทํ าแผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของชุม ชน ควรจะใส่
รายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนให้ชัดเจนและให้ได้รายละเอียดมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของชุมชนเองใน
การเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน และควรนําแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชนที่ได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ไปฝึกซ้อมแผนเพื่อจะได้นํา
แผนฯ มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีและเหมาะสมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น
(2.4) แนวคิดการจัดการภัยพิบัติชุมชนพึ่งตนเอง
การจัดการภัยพิบัติทั่วโลกมีแนวคิดและแนวปฏิบัติคล้ายกันคือ เป็นการจัดการ
โดยหน่วยงานภายนอกผู้ประสบภัยคือคนที่รอคอยความช่วยเหลือ และมักเป็นการจัดการที่รวมศูนย์
อยู่ที่หน่วยงาน การจัดการในรูปแบบที่ว่านั้นทําให้ชุมชนอ่อนแอ ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน
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และไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติที่มีความถี่มากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ได้
(พลังชุมชนท้องถิ่น จัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน, 2554)
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2554) ได้ให้แนวคิดในการจัดการภัยพิบัติชุมชน ในการ
สัมมนาพลังชุมชนท้องถิ่น จัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ไว้ในระยะต่างๆ และแนวการปฏิบัติไว้อย่าง
น่าสนใจ ดังนี้
1. การป้องกันระยะไกลมาก ได้ให้แนวคิดในการสร้างความสมดุลระหว่าง
มนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ ชะลอและลดจํ า นวนประชากรให้ เข้ า ระดั บ สมดุ ล อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อมนุษย์ ปรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจากบริโภคนิยม/วัตถุ
นิยม มาเป็นพอเพียงนิยม/คุณธรรมความดีนิยม
2. การป้องกันระยะไกล ควรที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับการ
จัดการธรรมชาติรวมถึง น้ํา ป่า อากาศ ทั้งระบบ ที่เชื่อมโยงบูรณาการครบวงจร ทั้งภายในประเทศ
และที่เกี่ยวโยงกับประเทศข้างเคียง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในเชิงการวางผังเมืองและผังชนบททุก
มิติ รวมถึงระบบคมนาคม การขนส่ง ถนนหนทาง เขตอุสาหกรรม เขตพาณิชยกรรม เขตที่อยู่อาศัย
เขตป่า เขตพื้นที่สีเขียว
3. การป้องกันระยะกลาง แนะนําให้เลือกดําเนินการบางส่วนของโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับการจัดการธรรมชาติและการวางผังเมือง ผังชนบทที่สามารถทําได้ไม่ยากนักและใช้
เวลาไม่นาน เช่น การทําแก้มลิงขนาดใหญ่ในบริเวณลุ่มน้ําต่างๆ กาทําเหมือง ฝยประตูน้ําที่เหมาะสม
การปรับหรือสร้างถนนและทางเดินของน้ําที่เหมาะสม การจัดระบบป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
ระบบป้องกันอันตรายจากพายุและคลื่นยักษ์สึนามิ ระบบป้องกันอุบัติเหตุ ปัญหายาเสพติด รวมถึง
ปัญหาอาชญากรรม
4. การป้องกันระยะใกล้ ให้แนวคิดในการสร้างกําแพงกั้นน้ําริมแม่น้ํา คูคลอง
การประปาหรือพัฒนาระบบทางเดินของน้ําใกล้ชุมชนทั้งในชนบทและทั้งเมือง การปรับหรือพัฒนา
อาคารบ้ามนเรือนให้สามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ําท่วม โคลนถล่ม พายุ ไฟไหม้ ได้ดีขึ้น การ
สํารวจจุดเสี่ยงประเภทต่างๆ และดําเนินการป้องกันความเสี่ยงนั้น
5. การเตรียมความพร้อมของชุมชนให้มีการจัดระบบเตือนภัยต่างๆ มีการ
เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยานพาหนะ อุปกรณ์ การ
เตรียมความพร้อมด้านปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องใช้ เวชภัณฑ์ การเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดการรวมถึงความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมของบุคลากรแต่ละประเภทความพร้อม
ของขั้นตอนกระบวนการและวิธีการที่ดําเนินการเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความพร้อมด้านการสื่อสารด้วยวิธี
ต่าง ๆ และจัดทําคู่มือ เอกสาร การให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ การฝึกซ้อมเป็นระยะ ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเตรียมความพร้อม และความสมารถในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน
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6. การเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน การดําเนินการตามแผนเตรียมความพร้อม
การปรับเปลี่ยนหรือสร้างสรรค์วิธีการและอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงอย่างทันเวลา การ
รักษาและเสริมสร้างกําลังใจ ความสามัคคี การรวมพลังสร้างสรรค์ การร่วมมือประสานงานระหว่าง
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้การสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอ
สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
7. การบรรเทาและฟื้นฟู ได้แนะนําให้มีการจัดการชุมชนเป็นหลัก โดยองค์กร
อื่ น ๆเป็ น ฝ่ ายสนั บ สนุ น ความทั น ค่ อ เวลา ความเหมาะสมของลํ าดั บ ก่ อ นหลั ง และปริ ม าณการ
ช่วยเหลือสนับสนุนในการเบาเทาและฟื้นฟู การผสมผสานการบรรเทาและฟื้นฟู กับการพัฒนาและ
การใช้วิกฤตเป็นโอกาส
8. การพั ฒ นาและอภิ วั ฒ น์ (การพั ฒ นาและการใช้ วิ ก ฤตเป็ น โอกาส)
การศึกษา เรียนรู้ สร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมจากประสบการณ์จริง จากแหล่งข้อมูลความรู้
ต่างๆ จาการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เกิดการอภิวัฒน์ที่ดียิ่งขึ้นในด้านการจัดการ
และพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ การพัฒนาและอภิวัฒน์เกี่ยวกับระบบการป้องกันและการเตรียมความ
พร้อมในระยะต่างๆ ระดับ มิติ และด้วยวิธีการต่าง ๆ
9. บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของฝ่ า ยต่ า งๆ ชุ ม ชน องค์ ก รชุ ม ชน ภาค
ประชาชน ควรเป็นผู้มีบทบาทสําคัญและมีส่วนร่วมสูงในการจัดการภัยพิบัติทุกระยะ ทุกระดับ ทุก
ด้าน ทุกมิติ และในทุกวิธีการ หน่วยงานภายนอกชุมชน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วน
ภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นกลาง องค์ ก ารอื่ น ๆ ของรั ฐ ภาคธุ ร กิ จ ภาคประชาสั ง คม รวมถึ ง องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์และองค์การจากต่างประเทศ ควรเป็นฝ่ายสนับสนุนและร่วมมือประสานงานกัน
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีชุมชนและประชาชนเป็ฯศูนย์กลางปละเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ
10. การศึ ก ษาวิ จั ย เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ และความร่ ว มมื อ ควรมี ก าร
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติที่มากพอและดีพอ ควรมีเครือข่ายที่มีองค์ประกอบต่างๆ ตาม
ความสมัครใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ และพัฒนาเสริมสร้าง ความร่วมมือในการจัดการ
ภัยพิบัติในระยะ ระดับ มิติ และวิธีการต่างๆ ตามที่เห็นร่วมกันว่าเป็นประโยชน์ โดยมีกิจกรรมร่วมกัน
เป็นระยะต่างๆ ตามที่เห็นว่าร่วมกันว่าเหมาะสม
หลักการสําคัญชุมชนจัดการภัยพิบัติ
1. พึ่งตนเอง แม้ว่าชุมชนในยุคปัจจุบันจะไม่สามารถพึ่งตนเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ เราต้ อ งตั้ งฐานความคิ ด ว่ าการจั ด การภั ย พิ บั ติ ต้ อ งพึ่ งตนเองทุ ก ระดั บ คื อ ทุ ก ครอบครั วต้ อ ง
พึ่งตนเองเรื่องอะไร ทุกหมู่บ้านพึ่ งตนเองเรื่องอะไรและทุกตําบล/เมืองพี่งตนเองเรื่องอะไร ถ้าตั้ง
ความคิ ด แบบนี้ แ ละลงมื อ ออกแบบการเตรีย มรับ มื อภั ยพิ บั ติ เราจะพบว่าหมู่ บ้ านต้ องการความ
ช่วยเหลือจากภายนอกน้อยมากหลักการนี้ใช้ได้กับทุกระยะของการจัดการ เช่น ในการตั้งศูนย์อพยพ
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นั้น ต้องให้ศูนย์สามารถจัดการตนเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ ให้เขาหุงหาอาหารเองเร็วที่สุด ให้เขา
จัดหาอาหารเองเร็วที่สุดและให้แต่ละครอบครัวช่วยเหลือตนเองเร็วที่สุด และเลิกศูนย์อพยพเสียให้
เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้
2. แกนกลางคือองค์กรชุมชน ชุมชนจะต้องทํางานเป็นองค์กร มีหลายองค์กรก็
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย จึงจะมีพลังในการบริหารจัดการ เพราะหลายองค์กรหมายถึงหลายผู้นํา หลาย
แหล่งทรัพยากร หลายทักษะความชํานาญ เมื่อองค์กรชุมชนเชื่อมโยงกันครบถ้วนแล้ว ตั้งตัวแล้วจึง
ประสานหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุน หน่วยงานภายนอกทุกหน่วยงานยินดีทํางานกับทุกชุมชนที่มี
การจัดระบบของตนเองอย่างเข้มแข็ง เหตุที่ต้องตั้งต้นที่องค์กรชุมชนเพราะองค์กรชุมชนเป็นการ
รวมตัวกันตามความสมัครใจ มีฐานสมาชิกที่กว้างขวาง มีผู้นําที่ได้รับการยอมรับนับถือ ถ้าเราตั้งต้นที่
อบต.หรือเทศบาล เราจะหนี้ไม่พ้นมิติทางการเมืองที่แตกเป็นฝักเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
สุดท้ายจะถึงทางตัน
3. เจ้าของปัญหาแก้ปัญหาตนเอง ถึงแม้ว่าเราจะตั้งต้นด้วยการให้องค์กรชุมชน
ซึ่ งเป็ น องค์ ก รที่ อ ยู่ ใกล้ ชิ ด ชุ ม ชนมากที่ สุ ด เป็ น แกนกลางแล้ ว เราก็ ยั งจะหนี ไม่ พ้ น ปั ญ หาเดิ ม คื อ
ประชาชนก็ยังหวังว่าองค์กรเหล่านี้จะเป็นผู้มาช่วยตนเอง มาจัดการชีวิตของตนเอง ฝากความหวังไว้ที่
ผู้นําชุมชน กระบวนการทํางานต้องพลิกกลับว่าคนที่ประสบปัญหาทุกคนต้องมาจัดการปัญหาตนเอง
ต้องมาหุงข้าวเลี้ยงดูกันเอง หาผักหาปลามาช่วยในศูนย์อพยพ เก็บขยะ ดูแลรักษาความปลอดภัย ปั้น
อีเอ็มบอลล์ จัดตั้งกันขึ้นมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง ที่ประชุมของการจัดการ
ภัยพิบัติต้องเต็มไปด้วยผู้ประสบภัยที่มาวางแผนจัดการตนเอง ไม่ใช่ผู้เข้ารวมประชุมส่วนใหญ่คือ
หน่วยงานช่วยเหลือ
4. การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย งานภัยพิบัติไม่มีใครหรือหน่วยงานไหน
สามารถทํางานตามลําพังได้ต้องมีการประสานงานกันอย่างสม่ําเสมอ รวมพลังคน ทักษะ ทรัพยากร
อย่างกว้างขวาง เครือข่ายองค์กรชุมชนที่ทํางานเรื่องนี้ก็ต้องทํางานแบบเดียวกันคือ เมื่อตั้งตัวได้แล้วก็
ต้องประสานงานกับผู้นําท้องที่ท้องถิ่น หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ธุรกิจ คนใจบุญทั้งหลาย
มาทํางานร่วมกัน ต้องย้ําว่าองค์กรชุมชนต้อง “ตั้งตัว” จัดการตนเอง ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนจึงจะ
ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ไม่เช่นนั้น คนที่มาช่วยเหลือทั้งหลายนั้นแลจะเป็นคนกําหนดวาระการ
จัดการภัยพิบัติของชุมชน ดังที่เป็นอยู่มากหลายในปัจจุบันนอกจากประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
แล้ว การเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เพราะจะกําหนด
ทิศทางการทํางานสําคัญได้หลายเรื่อง เช่น เราจะซื้อข้าวสารจากร้านค้าขนาดใหญ่หรือจะซื้อตรงจาก
โรงสีชุมชนของชาวนา จะซื้อน้ําดื่มจากร้านค้าขนาดใหญ่หรือจะซื้อจากโรงน้ําดื่มชุมชน จะร้องขอเรือ
จากหน่วยงานหรือจากเครือข่ายประมงพื้นบ้านใกล้เคียง เป็นต้น การเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน
จะทําให้ทั้งผู้ให้และผู้รับมีความเข้มแข็งไปด้วยกัน
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แนวทางที่ชุมชนต้องดําเนินการ
1. แผนการการจัดการภัยพิบัติ แบ่งเป็นสามระยะคือระยะเตรียมรับมือก่อน
เกิดภัย ระยะเผชิญหน้าและระยะฟื้นฟูชุมชน การเตรียมตัวย่อมต้องเตรียมที่อพยพ เตรียมอาหาร
สําหรับคนและสัตว์ เตรียมเรือแพ เตรียมระบบเตือนภัย เตรียมการอพยพ ระยะเผชิญหน้าย่อมต้องว่า
ถึงระบบการผลิตหรือจัดทําอาหารการจัดการศูนย์อพยพ การจัดการระบบความปลอดภัยทรัพย์สิน
และชุ ม ชน การจั ด การเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โภค การจั ด การสุ ข าภิ บ าล น้ํ าเสี ย สุ ข ภาพอนามั ย การ
ประสานการช่วยเหลือกับภายนอก เป็นต้น ระยะฟื้นฟูต้องดูถึงการซ่อมแซมบ้าน ฟื้นระบบเกษตร
จัดหาเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาอาชีพ ฯลฯ
2. พื้นที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติของชุมชนนั้นไม่เพียงปฏิบัติการ
ในชุมชน แต่ยังมีอีกสามพื้นที่ที่ขบวนองค์กรชุมชนต้อง “แย่งชิง” พื้นที่มาให้ได้ พื้นที่ที่สองคือ พื้นที่
นโยบายสาธารณะ เพราะปั ญ หาอุท กภั ยส่วนใหญ่ ไม่สามารถแก้ได้ เฉพาะพื้ นที่ เล็กๆขนาดตําบล
อําเภอหรือแม้แต่จังหวัด แต่ต้องแก้ทั้งระบบลุ่มน้ํา ทบทวนระบบระบายน้ํา ระบบการผันน้ําทั้งระบบ
ถ้าขบวนชุมชนไม่ก้าวล่วงไปยังพื้นที่นี้ การตัดสินใจเก็บน้ํา ปล่อยน้ํา ใช้น้ํา ก็จะอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญใน
หน่วยงานต่างๆเป็นหลักและมาจบลงตามสภาพที่เราเห็นในปัจจุบัน พื้นที่ที่สามคือ พื้นที่เครือข่าย
การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรชุมชน ระหว่างองค์กรชุมชนกับประชาสังคม ในตําบล อําเภอ จังหวัด
ลุ่มน้ํา เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกันในช่วงวิกฤติ พื้นที่ที่สี่ที่
ชุมชนต้องเข้าไปมีส่วนคือพื้นที่ทางอากาศ ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนจิตสํานึกและความเคยชินของ
สังคมว่าต่อแต่นี้ไปเรื่องภัยพิบัติชุมชนจะเป็นพระเอกจัดการ ไม่ใช่เป็นผู้ร้องขอเสริมบารมีผู้บริจาค
ดังที่ปรากฏอยู่ในสื่อทั่วไป
3. กองทุนภัยพิบัติ ขบวนองค์กรชุมชนมีการจัดการกองทุนในเรื่องต่างๆ มา
ยาวนาน เช่นกลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ต้องเริ่มปรับประสบการณ์นี้มาใช้
กับการจัดการกองทุนภัยพิบัติจัดตั้งกองทุนระดับตําบล จังหวัด ภาค ประเทศ ตามความเหมาะสม
หรือจะขยายกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เก็บเงินวันละบาทมาเป็นกองทุนเพื่อภัยพิบัติโดยเฉพาะ เพราะ
ภัยพิบัติจะยังมาอีกแน่นอนและมาบ่อย ๆ กองทุนภัยพิบัติคือรูปแบบหนึ่งของการพึ่งตนเองทางการ
เงินของชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถคิดถึงกองทุนที่ไม่ใช่เงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น กองทุนเมล็ดพันธุ์
กองทุนข้าว กองทุนอาหาร ฯลฯ ตามสภาพความพร้อมของแต่ละชุมชน
4. คณะกรรมการ การบริหารจัดการภัยพิบัติชุมชนจําต้องมีโครงสร้างองค์กร
ที่ มี ส่วนร่วมจากหลายฝ่ าย เป็ น เครื่องมื อ ขับ เคลื่ อน คณะกรรมการอาจมี ทั้ งระดั บ ตํ าบล อํ าเภอ
จังหวัดหรือแม้แต่ภาค โดยบทบาทที่แตกต่างกันไป คณะกรรมการสามารถมีบทบาททั้งในระยะเตรียม
ตัว เผชิญหน้าและฟื้นฟู คือสามารถทํางานได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะช่วงภัยมาเท่านั้น เพราะการ
เตรียมตัวนั้นอาจต้องทําเป็นปีหรือหลายปี(เช่น สะสมกองทุน สะสมอาหาร ย้ายชุมชน ตัดถนนใหม่)
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คณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด ภาคหรือลุ่มน้ํา จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องการผลักดันนโยบาย
สาธารณะเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติและการเชื่อมโยงเครือข่าย ในขณะที่คณะกรรมการระดับชุมชน
เน้นที่งานปฏิบัติการสู้ภัยเป็นหลัก
5. ข้ อ มู ล เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ทุ ก ฝ่ ายจะถามหาข้ อ มู ล และข้ อ มู ล จะมี ค่ ามาก
เพราะสามารถแปลงเป็นเงินทองและข้าวของบริจาคได้จํานวนมากองค์กรชุมชนและเจ้าของปัญหา
จะต้องช่วยกันจัดทําข้อมูลเอง เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เจ้าของปัญหาจะรู้ข้อมูลและ
แนวทางการแก้ไขดีที่สุดและเราต้องใช้ข้อมูลเพื่อการสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชน ให้คนในชุมชน
เห็นว่าความเสียหาย ความทุกข์ที่มาจากภัยพิบัตินั้นมากมายขนาดไหนและเราควรจะวางแผนจัดการ
ชุมชนอย่างไรโดยทั่วไปข้อมูลภัยพิบัติจะมีสองก้อนใหญ่ๆ คือ ข้อมูลความเสียหายทั่วไปและข้อมูล
เฉพาะเพื่อการฟื้นฟู และผลักดันนโยบาย อย่าเสียเวลากับข้อมูลก้อนแรกมากเกินไป ให้ลงทุนกับ
ข้อมูลประเภทที่สองให้มาก เพราะเป็นข้อมูลที่นําไปสู่การปฏิบัติการ (information for action) เช่น
ข้ อ มู ล ความเสี ย หายและความต้ อ งการการซ่ อ มแซมของบ้ า นรายหลั ง ข้ อ มู ล พื้ น ที่ เสี ย หายเพื่ อ
สนับสนุนข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนรอบการผลิตทางการเกษตรของชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กคนพิการ
คนป่วยก็จําเป็นสําหรับการเตรียมตัวอพยพก่อนน้ํามาถึงหน้าบ้าน เป็นต้น
6. การสื่อสาร เป็นองค์ประกอบสําคัญมากของงานภัยพิบัติการสื่อสารที่ดี
ทั น ท่ ว งที ถู ก ต้ อ งสามารถช่ ว ยคนจํ า นวนมากได้ การสื่ อ สารจะไม่ ใช่ แ ค่ ก ารรายงานตั ว เลขจาก
หน่วยงานมาสู่ชุมชน แต่หมายถึงการสร้างเครือข่ายการสื่อสารระหว่างคนที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้าง
เครือข่ายเตือนภัยระหว่างคนต้นน้ํากับคนปลายน้ํา การแจ้งเตือนภัยคนในชุมชน การระดมความ
ช่วยเหลือจากพื้นที่อื่นๆ หอกระจายข่าวช่วยกระจายข่าวในหมู่บ้านได้ ระดับตําบล/อําเภอต้องใช้วิทยุ
ชุมชน ระดับจังหวัดต้องใช้วิทยุกระจายเสียงปกติ ที่ควรเปลี่ยนมาทํางานภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การสื่อสารกับสาธารณะก็ต้องทําต้องวางแผน กําหนดวาระของชุมชน
เพื่อชี้นําสังคมในสื่อสาธารณะเป็นช่วง ๆ
(2.5) แนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการภัยพิบัติ
การพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการ
กับวิกฤตการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน ต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและ
ภายนอกท้องถิ่นทุกภาคส่วน และการวางระบบสารสนเทศการสื่อสารหลักและรอง โดยที่การเพิ่มขีด
ความสามารถในด้านต่างๆ ดังกล่าว ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานใน
ระดับท้ องถิ่นทุกภาคส่วน รวมทั้งความช่วยเหลือที่จะมาจากหน่ วยงานจากภายนอกท้ องถิ่นด้วย
เพราะในการปฏิบัติการนั้นต้องอาศัยหน่วยงานหลายๆ หน่วยร่วมกัน สืบเนื่องจากคุณลักษณะของ

48

สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นแบบไม่คงที่และส่งผลกระทบอย่างไม่แน่นอนจึงทําให้ความเสียหายที่เกิดจาก
สถานการณ์ดังกล่าวสามารถขยายตัวออกไปในระดับพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งกระทบต่อผู้คนจํานวนมาก
และบางครั้งภาวะฉุกเฉินได้ถูกประกาศโดยผ่านอํานาจหน้าที่ของหลายหน่วยงาน ดังนั้น จึงเป็นที่เห็น
ได้ว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินจํานวนหลายหน่วยงาน ได้ลงไปอยู่ใน
พื้นที่เวลามีเหตุการณ์ และทําให้บางครั้งยากต่อการบอกได้ว่า อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ที่
ใครหรือตําแหน่งใดในการทํางานร่วมกันหลายหน่วยงาน ในการนี้การที่จะสามารถทําให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์วิกฤติทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ขอบเขตงานที่มากมาย และ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยการทํางานดังกล่าวต้องทํางานภายใต้เวลาที่จํากัด รวมทั้ง
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของประชาชน การปฏิบัติการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินต้องมี
ช่องทางและอุปกรณ์การสื่อสารที่สามารถสร้างประสิทธิผล เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ติดต่อกันได้และได้รับข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ อีกทั้งการใช้ข้อมูลร่วมกันและ
การแลกเปลี่ย นข้ อมู ล ก็ เป็ น ส่ วนสําคั ญ ไม่ ใช่เฉพาะช่วงเวลาที่ อยู่ในพื้ นที่ เกิ ดเหตุ เท่ านั้ น แต่ การ
ดําเนินการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในช่วงการอบรมและการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม นอกจากนั้น การ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน และการมีคําสั่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการในการการเผชิญสถานการณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งทําให้หน่วยงานหลายๆหน่วยที่มาร่วมมือกันทํางานสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่
เกิดความผิดพลาดขึ้น อันเป็นผลให้ปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนยังดําเนินต่อไปได้
เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องอาศัยหลักการในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตที่ต้องการความ
รวดเร็ว และแม่นยําถูกต้องควบคู่ไปกับหลักของการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติที่ครบวงจร คู่มือการ
จัดการภัยพิบัติท้องถิ่น (ทวิดา กมลเวชช, 2554) ได้กล่าวถึงแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
หลั ก การบริ ห ารภาวะวิ ก ฤติ ในการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานตอบสนองต่ อ
ภาวการณ์วิกฤตหรือฉุกเฉินนั้น จะต้องมีหลักในการทํางานดังนี้
1. หลั กความครบถ้ ว นสมบู รณ์ ทุ กด้ านทุ กทุ กภั ยและทุ กผลกระทบ
(Comprehensive) ซึ่งภายใต้หลักการนี้นั้น หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องมีความรอบรู้และกว้างขวางใน
เนื้อหาของงานด้านภัยพิบัติ เพราะจะต้องคํานึงถึงบริบททั้งทางกายภาพพื้นที่และความสามารถของ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งต้องรู้จักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รู้จักชุมชนและความอ่อนไหวหรือจุดอ่อน
ด้านต่างๆ และที่สําคัญคือมีความตระหนักถึงภัยต่อเนื่องของภัยหลักที่สามารถเกิดขึ้นอันจะส่งผล
กระทบในด้านต่างๆ แก่พื้นที่
2. หลักการคาดการณ์ล่วงหน้า (Progressive) เป็นหลักในการคิดที่สืบเนื่อง
ต่อจากหลักความครบถ้วน เพราะในความรับผิดชอบของการเป็นผู้จัดการสถานการณ์ท้องถิ่นนั้น ต้อง
มีความสามารถในการคาดการณ์เหตุการณ์ว่า พื้นที่ของตนนั้นต้องเตรียมพร้อมอย่างไร มีมาตรการใด
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ที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ดีขึ้น และรวมถึงการวางแนวทางของการช่วยให้ชุมชนฟื้นคืน
จากภัยได้อย่างรวดเร็ว
3. หลักการขับเคลื่อนด้วยคํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Driven) เป็นหลักการที่
สําคั ญ มากหลั ก การหนึ่ งในการเริ่ม ต้น กระบวนการจัดการ เพราะท้ องถิ่ น แต่ ละพื้ น ที่ นั้ น มี ความ
แตกต่างในด้านกายภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับระดับของความเสี่ยงต่อภัยประเภทต่างๆ
รวมถึงศักยภาพของพื้นที่ในการรับมือต่อภัยพิบัติ ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์และออกแบบมาตรการการ
รับมือนั้น จะต้องคํานึงถึงคุณลักษณะทรัพยากร และจุดอ่อนของชุมชนแต่ละชุมชน ที่อาจส่งผลให้
ประสิทธิผลของมาตรการการจัดการกับความเสี่ยงต่อภัยนั้นๆลดลงได้
4. หลั กการบู รณาการทุ กภาคส่ วน (Integration) หลักการนี้ เป็ น หลักการ
พื้ นฐานในการจัดการภั ยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ ที่มีขอบเขตอยู่ในพื้นที่ที่จํากัด หรือแม้แต่
สถานการณ์ ที่ พื้ น ที่ ข ยายวงกว้างขึ้ น นั่ น คื อ การผู้ ที่ บั ญ ชาการและหน่ วยงานหลั ก ในพื้ น ที่ ต้ อ งมี
ความสามารถในการระบุและรวบรวมหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ในการจัดการให้สถานการณ์
กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพราะนั่นหมายถึงการทราบถึงกําลังหลักและกองหนุน รวมทั้งทรัพยากร
และยังหมายความรวมถึงการได้ความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนหรือแม้แต่อาสาสมัครต่างๆ ที่
สามารถเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการ
5. หลักการประสานสอดคล้อง (Coordination) สืบเนื่องจากหลักการบูรณา
การที่ต้องระบุและรวบรวมทรัพยากรต่างๆ ในการจัดการภัยพิบัติ หากแต่การรวบรวมหน่วยงานหรือ
บุคคลากรจํานวนมากนั้น จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดหากไม่มีการวางรูปแบบการประสานงานและ
ความร่วมมือว่าหน่วยหลักจะปฏิบัติเนื้องานใด หน่วยสนับสนุนที่ระบุไว้จะปฏิบัติเนื้องานสนับสนุนใด
และหากมีหน่วยงานเพิ่มเติมที่เพ่งระบุได้จากสถานการณ์ จะมอบหมายงานและการเชื่อมโยงอย่างไร
6. หลักความร่วมมือรวมใจ (Collaboration) ซึ่งหลักการนี้เป็นความพิเศษ
ของการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะที่ผู้บริหารเหตุการณ์ต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง
และจริงใจระหว่างบุคคลและองค์การต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น สนับสนุนบรรยากาศการทํางาน
เป็นทีม สร้างฉันทามติและส่งเสริมการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากใน
การจัดการภัยพิบัตินั้น เป็นการทํางานในภาวะที่มีการบีบคั้นของเวลา ความปลอดภัย และการรักษา
ชีวิตของผู้อื่น ซึ่งทําให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้นั้นต้องการระดับของความเชื่อมั่นต่อทีมที่ทํางานร่วมกัน
อย่างสูงทั้งในด้านความสามารถ ความชํานาญงาน และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
อย่างทันท่วงที
7. หลั ก ความเป็ น มื อ อาชี พ (Professional) เป็ น หลั ก การที่ เป็ น เสมื อ น
หลักประกันของผู้ปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีความ
ตระหนักในศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ ว่าต้องมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและวิธีการ
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ในการทํ างาน ต้องมี ความเข้าใจและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการใช้ระเบียบต่างๆ
รวมถึงต้ องมี การฝึกฝนตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ํ าเสมอและปรับ ปรุงตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
8. หลั ก ความยื ด หยุ่ น (Flexible) เป็ น หลั ก การที่ ต้ อ งการกระตุ้ น เตื อ นให้
ผู้บริหารเหตุการณ์ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ดังนั้นจึงต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาท้าทายต่างๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลัง
เหตุการณ์ภัยพิบัติเนื่องจากแนวทางปฏิบัติซึ่งกําหนดไว้เดิมอาจไม่เพียงพอสําหรับสถานการณ์ที่กําลัง
เผชิญอยู่ การแสวงหาความรู้ การฝึกฝน และการปรับปรุงตนเองตามหลักความเป็นมืออาชีพจะช่วย
เพิ่มศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ และปรับตัวตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ ศูนย์กลางของระบบ
การตอบสนองภาวะฉุกเฉินที่มีความสามารถในการปรับตัวเองต่อสถานการณ์ ได้นั้น จะต้องอาศัย
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งสัมผัสได้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ ตัวแสดงท้องถิ่นอยู่ใกล้และคุ้นเคยกับพื้นที่ฉุกเฉิน
มากกว่า ทําให้เป็นตัวแสดงที่สําคัญต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ในการบรรเทาภัยหากได้รับข้อมูล
และการฝึกอบรมในการดําเนินการตามขั้นตอนของการตอบสนองภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้และความร่วมมือของตัวแสดงช่วยในการอํานวยความสะดวกการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นระหว่างชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านภาวะ
ฉุกเฉินทําให้แนวความคิดพื้นฐานของชุมชนที่สามารถรับมือและฟื้นคืนจากภัยพิบัติเข้มแข็งขึ้นซึ่ง
ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงการจัดการภัยพิบัติ ว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกัน
ความเสี่ ยงสํ าหรับ ภั ยพิ บั ติ แ ละวิก ฤติ การณ์ ข นาดใหญ่ ในชุ ม ชนท้ องถิ่ น ได้ และบุ คลากรที่ ทํ างาน
เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินควรจะทําความเข้าใจพลวัตรของท้องถิ่น ซึ่งสามารถทําให้กิจกรรมการตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉินได้ทันเวลาอย่างไรก็ตาม การตอบสนองภาวะฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
นั้ น ต้ องใส่ใจเรื่องของการบริหารจัดการที่ ต้องพึ่ งพาความจําเป็ น ของความร่วมมือของระดับ การ
ปกครองที่ หลากหลายระหว่างตัวแสดงต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็ นองค์การของรัฐบาลหรือไม่ใช่ก็ตาม
ระบบการปรั บ ตั ว ของตนเองบริ ห ารจั ด การได้ จ ากหั ว หน้ า จากหน่ ว ยงานระดั บ ชาติ ผ่ า นระดั บ
ปฏิบัติการของตัวแสดงและชุมชนระดับท้องถิ่น ซึ่งทุกหน่วยงานต่างเข้าใจระบบการจัดการด้วยระบบ
บั ญ ชาการสถานการณ์ ที่ มี เอกภาพ และมี ก ารจั ด การในด้ า นการประสานงานร่ ว มด้ ว ยหลั ก
ประสิทธิภาพร่วมกัน
หลักการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ
1. ศั ก ยภาพของหน่ ว ยงานเดี่ ย ว (Single Unit) ขึ้ น อยู่ กั บ องค์ ป ระกอบ
ทางด้านเทคนิคและสังคม (Socio-Technical Component) ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ ดังนี้
1.1 มิ ติ ท างด้ า น ของโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า น เท คนิ ค (Technical
Infrastructure) หมายความถึงองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ การขนส่ง การอํานวย
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ความสะดวกแหล่งทรัพยากร การสื่อสาร และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีการจัดระบบ
สํารองของโครงสร้างเหล่านี้ ไว้ด้วย อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงความสําคัญของการประเมินความเสี่ยง
และการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติการที่จะสนับสนุนให้ชุมชน การกําหนด
คุณลักษณะ (รหัส) ของอาคาร และการสํารวจโครงสร้าง เพราะองค์ประกอบนี้ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการในเชิงโครงร้างทั้งสิ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่และชุมชนมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องภัยใน
พื้นที่ ความเสี่ยงต่อภัยต่างๆ ของพื้นที่ รวมทั้งต้องรู้ว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้
จัดสรร ที่ปลอดภัยอยู่ที่ตําแหน่งใดและโครงสร้างนั้นๆ มีความพร้อมมากแค่ไหน
1.2 มิติทางด้านความยืดหยุ่นองค์การ (Organizational Flexibility) คือ
ความสามารถที่ทําให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีทักษะในการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
และสามารถลดสภาพความซับซ้อนในสภาพแวดล้อมจากหน้าที่ และวิธีการทํางานที่แตกต่างระหว่าง
องค์การที่มีส่วนร่วม การจะสร้างความยืดหยุ่นขององค์การนั้น ต้องมีการดูที่องค์ประกอบเชิงสถาบัน
อันได้แก่ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ด้วย เพราะเป็นข้อกําหนดและกํากับแนวทางในการทํางาน ซึ่ง
หมายรวมถึ ง การเปิ ด ช่ อ งให้ ส ามารถมี ก ารปรั บ แนวทางการทํ า งาน หากมี ส ถานการณ์ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง และทําให้ เกิดการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นี้ เป็นคุณลักษณะของความยืดหยุ่นขององค์การเช่นเดียวกันกับ
การประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนทรัพยากร และการทํางานข้ามขอบเขตของ
ตนร่วมกัน ทั้งนี้ยังรวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
และชุมชน เนื่องจากการที่ปัจเจกบุคคล หรือองค์การได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ และเรียนรู้ความรู้
ใหม่ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานนั้น จะช่วยให้มีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการและแนวทางต่างๆ
ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นและทําให้องค์การมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่มากและดีขึ้นด้วย
1.3 มิติทางด้านการเปิดกว้างทางวัฒนธรรม (Cultural Openness) อัน
ได้แก่ ความเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงการทํางาน การแก้ไขข้อ ผิดพลาด การ
เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการทํางาน และการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
ยอมรับในการวิพากษ์วิจารณ์และแก้ไข และการมีค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน และเต็มใจที่จะทํางาน
ถือเป็นค่านิยมในระดับสูงของการปฏิบัติการและกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินงานร่วมกัน ของ
หน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติหรือส่วนกลาง และจากทุกภาคส่วนที่เผชิญหน้ากับภัย
ต่างๆ ที่จะทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันต่อเป้าหมายหลักในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กระบวนการเครื อข่ายการทํ างานระหว่างภาครัฐ เป็ น กระบวนการหา
ความเหมาะสมในระดั บ ของอํ า นาจหน้ า ที่ ผ่ า นกระบวนการบริ ห ารจั ด การของการปฏิ บั ติ ก าร
สถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งวิธีการนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะเตรียมให้หน่วยต่างๆ ทํางาน
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ร่วมกันเท่านั้น หากแต่เพื่อเหตุผลสําหรับการสร้างความสมดุลระหว่างการควบคุมสั่งการ และการ
กระจายอํานาจ ซึ่งความคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจหน้าที่ให้แก่องค์กรบริหาร
ท้องถิ่นนั้น ตั้งอยู่บนค่านิยมที่ว่าในปฏิบัติการการบริหารจัดการภัยพิบัตินั้น อยู่บนเงื่อนไขของพื้นที่
ซึ่งจะมอบอํ านาจให้ ท้ องถิ่น ในการควบคุ ม ปฏิ บั ติการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน เพราะเป็ น หน่ วยงาน
รับผิดชอบในท้องที่ที่เกิด ในการนี้หน่วยงานภาครัฐพยายามนําความคิดในเรื่องการกระจายอํานาจ
ความร่วมมือในระดับรากหญ้าและการให้อํานาจประชาชนไปปฏิบัติมานํามากกว่าการยึดติดรูปแบบ
ของการควบคุมสั่งการและการรวมศูนย์อํานาจ ดังนั้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถ
กระทําได้หากามารถจัดโครงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การต่างๆ ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม
ตามที่การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติยังคงไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว ดังนั้น การจะทําให้การ
ปฏิบัติการเผชิญวิกฤตการณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จําเป็นต้องให้หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนซึ่งกัน
และกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชากรที่ได้รับผลกระทบและเพื่ อประโยชน์ของ
หน่วยงานเอง และช่วยให้สถาบันชุมชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติสามารถพัฒนาได้
3. เครือข่ายการทํางานระหว่างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากความเชื่อมโยง ที่ถูกสร้างจากระบบสารสนเทศและการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจใดๆ ภายใต้ความกดดันจากข้อจํากัดด้านเวลาและภัยที่
คุกคามต่อชีวิตประชาชนนั้นจําเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พิ จารณาถึงการตั ดสินใจที่ถูกต้อง ในการนี้ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร ต้ องถูกบูรณาการให้ อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ร่วมกันเมื่อมี
ความจําเป็น มีคํากล่าวที่ว่าข้อมูลที่ดีที่สุดยังไม่สามารถช่วยสนับสนุนองค์การได้หากปราศจากระบบ
และการบริหารจัดการการติดต่อสื่อสารที่ดีระบบการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการช่วย
ให้เกิดการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยง และการหมุนเวียนของข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานสู่สาธารณะ ในการเก็บรวบรวมปฏิบัติการต่างๆ ที่มีความ
เกี่ ย วเนื่ องกั น เพราะภายใต้ การขยายของพื้ น ที่ ที่ ได้ รับ ผลกระทบจากภั ยพิ บั ติ นั้ น ระยะห่ างทาง
ภูมิศาสตร์ระหว่างหน่วยปฏิบัติการ และความเสียหายของพื้นที่ ทําให้การเข้าถึงการติดต่อสื่อสาร
ยากลําบาก และเป็นอุปสรรคต่อปฏิบัติการการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องมีความร่วมมืออีกทั้ง
การที่หน่วยงานหลายหน่วยที่มีภารกิจหน้าที่หลากหลายจะมีส่วนในการเพิ่มความสลับซับซ้อนในการ
ติดตามการทํ างานของแต่ล ะหน่ วยและตรวจสอบการปฏิ บัติการทั้ งหมด มีตัวอย่างที่ สภาวะทาง
กายภาพถูกทําลายที่เห็นได้ชัดเจนคือ การที่คลื่นสึนามิเป็นสาเหตุให้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
ถนน สะพาน อาคาร ไฟฟ้าและการสื่อสารทั้งหมดที่จังหวัดพังงาล่ม ทําให้เกิดความยุ่งยากสําหรับการ
ปฏิบัติการเผชิญกับการจัดการภัยพิบัติ และยากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อต้องปฏิบัติงานในเงื่อนไขของเวลาที่
เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงเป็นสาเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบริเวณที่เกิดเหตุไม่สามารถ
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มองเห็นซึ่งกันและกันได้ในทางกายภาพ อันเนื่องจากความห่างไกลและความเสียหายของสถานการณ์
ทั้งนี้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารจําเป็นต้องได้รับการวางโครงสร้างที่ดี และควรมีการออกแบบด้วย
ความรู้ที่ว่า สถานีติดต่อสื่อสารหลายสถานีสามารถถูกทําลายและทําให้เสียหายได้ การสร้างทางเลือก
สํารองสําหรับระบบข้อมูลและการติดต่อสื่อสารในเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่หน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ใน
เรื่องดังกล่าวต้องเผชิญความยากลําบากที่คาดไม่ถึงดังกล่าว
4. การสร้างเครือข่ายทางสังคมของชุมชนสามารถฟื้นคืนจากภัย คือนอกจาก
เรื่องความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลแล้ ว เครื อ ข่ ายชุ ม ชนเป็ น องค์ ป ระกอบของ
เครือข่ายการปฏิบัติการที่สําคัญมาก เพราะในเรื่องดังกล่าวหากคนในท้องถิ่นได้รับการให้ความรู้ ทํา
ความเข้ าใจ และฝึ ก อบรมอย่ างดี ก็ ส ามารถพิ จ ารณาได้ ว่าคนท้ อ งถิ่ น คื อ เจ้ าหน้ าที่ ในการเผชิ ญ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อยู่แนวหน้า เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้อยู่ติดกับพื้นที่ รวมทั้งมีประสบการณ์ความ
ชํ านาญในพื้ น ที่ ดั งนั้ น การเผชิ ญ ต่ อภาวการณ์ ฉุก เฉิ น โดยได้ รับ ข้อ มู ล ที่ ดี จะทํ าให้ เครือข่ ายชุ ม ชน
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้น และลดระดับความ
รุนแรงได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการซื้อเวลาให้เจ้าหน้าที่ที่เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่
ทันสมัยมีทักษะความชํานาญ และเหมาะสมกว่ามาถึงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตัวแทนและอาสาสมัคร
ชุมชนก็สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นได้ดีเนื่องจากได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการ
อพยพและกฎต่างๆ สําหรับการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถมอบให้ตัวแทนและอาสาสมัครชุมชน
เป็นผู้ดูแลได้ นอกจากนี้ความรู้ของสมาชิกของชุมชนจะสามารถช่วยการปฏิบัติการด้านการค้นหาและ
ช่วยชีวิตแก่ศูนย์ควบคุม ในการหลีกเลี่ยงการทํางานที่ซ้ําซ้อนในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะ
เป็นการสูญเสียกําลังคนและทรัพยากรโดยใช่เหตุ ทั้งนี้เครือข่ายชุมชนยังช่วยเชื่อมโยงพื้นที่เล็กๆ เข้า
ด้วยกันโดยปราศจากการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยในการบริหารจัดการในบริเวณพื้นที่ที่ซับซ้อน ในการ
มีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งพวกเขาอาจเผชิญ รวมทั้งจะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการเผชิญสถานการณ์ ฉุกเฉินเพื่อสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองต่อไป ใน
เหตุการณ์ที่เกิดความหายนะอย่างใหญ่หลวงนั้น คนมีแนวโน้มที่จะมีกระบวนการในการตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบที่น้อยมาก ดังนั้น การที่จะมีการตัดสินใจที่ดีจําเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐาน และศักยภาพ
ในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่หลากหลายและผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ในการนี้ข้อมูลต่างๆ ที่
เจ้าหน้าที่ที่เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินใช้ร่วมกันผ่านทางการบริการจัดการฐานข้อมูลและระบบการ
ติดต่อสื่อสาร ควรจะมีการจัดทําไว้ให้สาธารณะด้วย สําหรับให้ความรู้ต่อชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่
พวกเขาอาจเผชิญ การฝึกซ้อมปฏิบัติการในสถานการณ์จําลองจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การกระตุ้นเจ้าหน้าที่ที่เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินและชุมชนต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการต่างๆ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กันและกันด้วย
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5. การสร้ างการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง และปรับ ตั ว ต่ อ สถานการณ์ ได้ ในการ
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของเครือข่ายทั้งหมด ในการทําหน้าที่อย่างเป็นระบบ
และร่วมมือกันในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินนั้น ต้องอาศัยระดับของความสามารถในการปรับตัวและ
สภาพแวดล้อมที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารข้อมูลต้องง่ายต่อผู้ใช้คู่มือการ
ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน แผนที่อพยพ คําแนะนําและสัญลักษณ์บริเวณต่างๆ ต้องเข้าถึงได้ง่ายและอยู่
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจและปฏิบัติตาม ความรู้และข้อมูลต้องสื่อสารสู่หน่วยงานด้านภาวะ
ฉุ ก เฉิ น และสาธารณชนทั่ ว ไปในแบบที่ ป ระชาชนสามารถเข้ าใจและนํ า ไปปฏิ บั ติ ได้ น อกจากนี้
กระบวนการนี้ยังต้องอาศัยบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินและชุมชนท้องถิ่นในการเรียนรู้และ
ปรับตัวผ่านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหน่วยงานระดับจังหวัดต้องให้ความรู้ประชาชนท้องถิ่นเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของภัยพิบัติและทักษะการรอดชีวิต นอกจากนี้บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินเรียนรู้จาก
ชุมชนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในการอพยพและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินหน่วยงาน
ด้านภาวะฉุกเฉินต่างๆ สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการโดยการแลกเปลี่ยน
ข้อ มู ล ผ่านโครงการสร้างความรู้ชุม ชน หน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งหรือแม้ แ ต่ม หาวิ ท ยาลั ยและ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดหาเครื่องมือและหนังสือแบบพกพาสําหรับโรงเรียนในการให้ความรู้แก่เด็ก
เกี่ยวกับอันตรายดังกล่าว ในขณะที่เด็กเรียนรู้และแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการฝึกซ้อมช่วยทุ กกลุ่มในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน เพื่ อให้ป ระชาชน
คุ้นเคยและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ ได้โดยรวดเร็ว และเป็นการค้นหาข้อบกพร่องหรือ
ช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนาให้การตอบสนองต่อภัยดีขึ้น เช่น ภาษาที่ใช้ในข้อความแจ้งเตือน
ต้องดัดแปลงให้ง่ายต่อประชาชนในท้องถิ่น ระดับเสียงสัญญาณและการกระจายเสียงต้องคํานวณจาก
ระดับความเร็วลมและเสียงรบกวนจากสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจขัดขวางการติดต่อสื่อสารได้ การอพยพ
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ หน่วยแพทย์จําเป็นต้องประจําจุดที่สําคัญในพื้นที่ปลอดภัยที่
ใกล้ที่สุดและในที่หลบภัย โรงแรมต้องให้คู่มือสําหรับการแยกแยะสัญญาณเตือนและสัญญาณของ
เหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ โดยเฉพาะภัยที่มีการตอบสนองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่นภัยจากไฟ
ไหม้ และภัยจากสึนามิ ทีมรักษาความปลอดภัยของตํารวจและทหารจําเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมใน
การรักษาทรัพย์สินท่ามกลางน้ําที่ไหลมาและพื้นที่ปลอดภัยทีมต้องสามารถทําหน้าที่และตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่คุกคามชีวิตและความปลอดภัยได้ การมีระบบการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ขจัด
ภัยพิบัติให้หมดไป การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพโดยผู้ตอบสนองภาวะฉุกเฉินเฉพาะ
รายและการปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการกับสถานการณ์ ได้และกลับสู่ปกติเป็น
สิ่ ง จํ า เป็ น ปั จ เจกบุ ค คลแต่ ล ะคนต้ อ งสามารถปรั บ ตั ว และช่ ว ยตั ว เองและช่ ว ยกั น เองก่ อ นความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จะเข้ามาถึงความสามารถในการปรับตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการตอบสนองและ
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การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน อันจะส่งผลให้ท้องถิ่นเองนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ และบรรเทา
การขยายผลของเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นๆ สู่การเกิดภัยพิบัติในวงกว้างต่อไป
2.1.4 ทฤษฎีการพึ่งพาตนเองของชุมชนชนบท
ทฤษฎีการพึ่งพาตนเองแบบพัฒ นาของชุมชนชนบท (Double-tiered TERMS Model of
Rural Community Self-Reliance) เป็ น แนวคิ ดที่ พั ฒ นาจากการวิจัยที่ ส ภาวิจัย แห่ งชาติม อบให้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทํา โดยมีนักวิชาการ จากหน่วยงาน
ราชการและมหาวิทยาลัยมากกว่า 50 ท่าน มีหน่วยงานเอกชนเป็นจํานวนมาก และมีผู้นําของ 5
หมู่บ้านได้แก่ บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านโพธิศรีเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านตะโก
จังหวัดนครราชสี ม า บ้ านหนองแสง จั งหวัด มหาสารคามและบ้ านทุ่ งยาว จังหวั ดลํ าพู น ร่วมกั น
ดําเนินงานโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี (สัญญา สัญญาวิวัฒน์. 2536 : 67 - 73)
การพึ่งตนเองได้ (Self reliance) ในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการดํารงตนอยู่ได้อย่าง
อิสระ มั่นคง สมบูรณ์ การพึ่งตนเองได้มีทั้งระดับปัจเจกชน และชุมชน คําว่าปัจเจกชนพึ่งตนเอง
หมายถึงการที่บุคคลสามารถดํารงตนอยู่ได้อย่างอิสระ เช่น สามารถแยกตัวออกมาอยู่ต่างหากจากพ่อ
แม่ มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต สามารถเลี้ ย งตั ว เองได้ ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งสํ า คั ญ ได้ เองหรื อ สามารถขอ
ข้อแนะนําของผู้อื่นมาประกอบการตัดสินใจของตน ส่วนชุมชนนั้นหมายถึง กลุ่มคนที่มีการกระทํา
ระหว่างกันอย่างสม่ําเสมอตามกฎระเบียบของสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละคนหรือเป้าหมาย
ร่วมกัน ณ พื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลานานพอสมควร ดังนั้น การพึ่งตนเองได้ของชุมชนหมายถึง
การการที่ชุมชนมีความสามารถดังกล่าว ชุมชนที่ใช้ทฤษฎีนี้เป็นชุมชนในชนบท อันเป็นชุมชนที่มี
ประชากรไม่หนาแน่น โครงสร้างสังคมไม่ซับซ้อน ประชาชนมักเป็นผู้ที่นิยมความซื่อสัตย์ เคร่งครัด
ประเพณี ไม่ค่อยเข้าใจบทบาทของผู้อื่นนอกจากพวกตัวเองมากนัก ทั้งนี้ “การพึ่งตนเองของชุมชน
ชนบท” หมายถึง การที่ชุมชนชนบทมีความสมดุล ในสิ่งจําเป็นต่างๆ โดยเฉพาะมีความสมดุลในปัจจัย
ทั้ง 5 คือ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ และสังคมวัฒนธรรม จึงได้พัฒนาเป็น
TERMS MODEL เป็นภาพรวมของการวิเคราะห์ชุมชน โดยองค์ประกอบตามแบบจําลอง TERMS
ประกอบด้วย
4.1 พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี (T: Technology Self Reliance) หมายถึง การมีปริมาณ
และคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ เช่น เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีทางสังคม
เช่น การรู้จักวางโครงการ รู้จักจัดการ เป็นต้น การรู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบํารุงรักษา
ให้คงสภาพดีอยู่เสมอเพื่อการใช้งาน ซึ่งรวมทั้งของสมัยใหม่และของดั้งเดิมของท้องถิ่นที่เรียกว่า ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านด้วยจะทําให้ชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทํา
นา ทําไร่ หรือรวมทั้งการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน การติดต่อค้าขาย หรือแม้การประกอบอาชีพ
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ด้านการบริการ ซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือ ช่วยในการสื่อสารติดต่อกับภายนอกชุมชน ทําให้ได้
ข่าวสารที่ดี ทันต่อเหตุการณ์ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีทางสังคมการเป็นผู้นําชุมชนที่ดี การรู้จักการ
วางโครงการการบริหารโครงการ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
4.2 พึ่ งตนเองได้ ท างเศรษฐกิ จ (E: Economic Self Reliance) หมายถึ ง ความ สามารถ
ดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจ(การทํามาหาเลี้ยงชีพ) ที่มีความมั่นคงสมบูรณ์ พูนสุขพอควร ประชาชนใน
ชุมชนเลี้ยงตัวเองได้ มีรายได้พอเพียงสามารถซื้อหาอาหารหรือปัจจัย 4 อย่างอื่น ได้สามารถซื้อ
สิ่งของ ยาแก้ป่วยไข้ ไปหาหมอรักษาไข้ หาเครื่องกีฬามาเล่นทําให้สุขภาพแข็งแรง ซื้ออุปกรณ์
การศึกษามาช่วยตัวเองและลูกหลานในการศึกษาเล่าเรียน
4.3 พึ่ ง ตนเองได้ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ (R: Resources Self Reliance) ทรั พ ยากร
ธรรมชาติ หมายถึง สิ่งใดๆ ที่มีอยู่โดยธรรมชาติ ในชุมชน หรือสามารถหามาได้ การพึ่งตนเองได้ทาง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ หมายถึ ง การมี ท รัพ ยากรธรรมชาติ ความสามารถในการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ให้ ดํ ารงอยู่ ไม่ ให้ เสื่ อ มไปจนหมดสิ้ น หรื อ ไม่ ให้ เสี ย สมดุ ล ธรรมชาติ ม ากนั ก
ตัวอย่างเช่น ดิน น้ํา ป่า สัตว์บกและน้ํา รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆที่มีค่าและความสําคัญต่อการดํารงชีวิต
ของมนุษย์
4.4 พึ่งตนเองได้ทางจิตใจ (M: Mind Self Reliance) หมายถึง สภาพจิตใจที่กล้าแข็งในการ
ที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในการหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในการปกครอง
ตนเอง ในการป้องกันกิเลสตัณหา ไม่โลภ โกรธ หลง หรืออยากได้ อยากดี จนเกินความสามารถของ
ตน โดยต้องเป็นคนเข้มแข็ง ปลงใจและปักใจ มั่นใจว่าจะช่วยตนเองได้ พึ่งตนเอง และยังเป็นคนรู้จัก
พอ
4.5 พึ่ งตนเองได้ ท างสั งคม (S: Social Self Reliance) หมายถึง ภาวการณ์ ที่ ค นกลุ่ม 8
หนึ่งๆ มีความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่น มีผู้นําที่มีประสิทธิภาพสามารถนํากลุ่มคนเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของตนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มของตนเอง หรืออาจขอความช่วยเหลือจาก
ภายนอกก็ได้ ซึ่งเป็นการสืบเนื่องมาจากปัจจัยอื่นอีกทอดหนึ่ง เช่นการศึกษา การสื่อสารระหว่างกัน
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ทั้งนี้ความหมายรวมของแบบจําลอง TERMS ได้อธิบายถึงการที่ชุมชนชนบทจะพึ่งตนเองได้
ต้องอาศัยตัวแปรเหตุ ทั้ง 5 องค์ประกอบดังกล่าว การพึ่งตนเองของชุมชนจึงจะเป็นการพึ่งตนเอง
อย่างสมบูรณ์ ตัวแปรเหตุแต่ละตัว เพียงทําให้ชุมชนชนบทสามารถพึ่งตนเองได้บางส่วน คือ เฉพาะตัว
แปรเหตุตัวนั้น ๆ เท่านั้น และหากไม่ครบทั้ง 5 องค์ประกอบจะถือว่าชุมชนยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างแท้ จริง ในแต่ละตัวแปรเหตุ การพึ่งตนเองได้สามารถอธิบายได้ ดังเช่น “ยิ่งชุมชนชนบทใด
สามารถพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีได้มากเพียงใด ชุมชนชนบทนั้นก็จะยิ่งสามารถพึ่งตนเองได้มากเพียง
นั้น” เป็นต้น และตัวแปรเหตุตัวอื่น ๆ ก็อธิบายได้ในลักษณะนี้เช่นกัน
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ภาพที่ 2.6 TERMS MODEL เพื่อการพึ่งตนเอง (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2546)
ทฤษฎีการพึ่งพาตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบทนั้น ได้มีการประยุกต์เพื่อนําไปสู่
การปฏิบัติงานในชุมชนในมิติต่างๆ เช่น การประยุกต์ในงานด้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งมีการ
สรุปหลักแห่งแนวคิดเพื่อการดําเนินการที่จะปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และยังเกิดผล
ตามความมุ่งหมาย โดยมีแนวทางในการดําเนินการ 3 ด้าน คือ การผลิต การจําหน่าย และการ
บริโภค
กระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้ทฤษฎีการพึ่งพา
ตนเองแบบพั ฒ นาของชุมชนชนบทนั้น ยุทธศาสตร์เริ่มแรกก็คือ สร้างองค์กรชุมชน แต่ไม่มุ่งเน้น
รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการรวมตัวแบบธรรมชาติ เข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันถึง สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและกระทบต่อครัวเรือน วิเคราะห์สาเหตุทางเลือกสร้างกระบวนการเรียนรู้
การจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยภาคีหรือเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
เอกชน นักวิชาการ เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้กําลังใจในการดําเนินการจัดทําแผนชุมชนพึ่งตนเอง
ในแต่ละขั้นตอน โดยคนในชุมชนต้องมีความสมานฉันท์ และเข้มแข็ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ทํ า ให้ ส ามารถสร้ า งแนวทางการพั ฒ นาขึ้ น ในชุ ม ชนตลอดจนพึ่ ง พาองค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน ทั้งนี้ การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั้น จะเกิด
กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทอดไปสู่ ชุ ม ชน เป็ น การเรีย นรู้ที่ ผ สมผสานจากภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ าน
ผสมผสานความรู้สากล และนําไปพั ฒ นาให้ สอดคล้องกับการดําเนิน ชีวิตของชุม ชนนั้ นๆ ผลการ
รวมกลุ่มจะสร้างศักยภาพหรือความเข้มแข็งของชุมชนได้ เป็นชุมชนพึ่งชุมชน บริหารด้วยภูมิปัญญา
ของคนในชุมชน (มานิตย์ ทวีกสิกรรม, 2544 : 17)
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธนพร สุปริยศิลป์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน
และระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ําน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม ในการศึกษาได้
เน้ นหนักในด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้ องกั น
อุทกภัยและดินถล่ม โดยยึดหลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ ความพอประมาณ
ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ก่อให้เกิดแนวคิดหลักในการดําเนินการโครงการวิจัย คือ ทํา
ให้ชุมชนและชุมชนในพื้นที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพของคน
ในชุมชน จากนั้น จึงมีการคัดเลือกกลุ้ม เป้าหมาย โดยกลุ่ม เป้าหมายในการศึกษานี้ประกอบด้วย
กํานัน ผู้ใหญ่ บ้านจากหมู่บ้านเสี่ยงภัย ผลการวิจัยพบว่าโครงการวิจัยนี้ได้สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และได้สร้างเครือข่ายขึ้นในอําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งเครือข่ายประกอบด้วยตัวแทน
ของทุกภาคส่วนในชุมชน
พิชิต ไทยนิยม (2553) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขต
เทศบาลตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพั ฒ นาชุมชนเขตเทศบาลบางปะกง ทั้ง 3 ด้าน ได้แ ก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม และ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากที่สุด คือ
ด้านการร่วมค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหาพัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อย
ที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน คือ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นปัจจัยที่ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน ส่วน เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน พบว่า ไม่เป็นปัจจัยที่ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
สุ ริ ย า คํ า หว่ า น (2553) การศึ ก ษาการบริ ห ารทรั พ ยากรน้ํ า โดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม
กรณีศึกษาลุ่มน้ําก่ําตอนล่าง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า บทบาท หน้าที่
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ําและนําไปสู่การแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ลุ่มน้ําก่ําตอนล่าง อําเภอธาตุพนม จากการที่ผู้ศึกษา ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการกับภัยพิบัติ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการดังกล่าว จึงได้
พัฒ นาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่า การจัดการภั ยพิบัติมิใช่หน้ าที่ ของ
หน่ วยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง หรือ ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งเป็ น การเฉพาะ แต่ เป็ น เรื่อ งของทุ ก คน
ทุกหน่วย ที่จะต้องมี ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการจัดการภัยพิบัติทุกขั้นตอน และ
เมื่อมองไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย ชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ จึงเป็นกลุ่มแรกที่อาจจะได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ ซึ่งภัยพิบัติ สามารถลดลงได้ หากประชาชนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับรู้ถึงวิธีการ
หรือมาตรการ การจัดการความเสี่ยงที่คนในชุมชนสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติได้
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สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (2551) รายงานผลการวิ จัย การเสริม สร้ างและพั ฒ นากระบวนการมี ส่วนร่วมของชุ ม ชน
ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การทรั พ ยากรน้ า และป่ า ต้ น น้ํ า : กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า มู ล กรมทรั พ ยากรน้ํ า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลําตะคอง กลุ่มผู้นํา: นําเสนอปัญหาทรัพยากรน้ํา ใน
ประเด็นปัญหาของป่าต้นน้ําที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ทํากิน น้ําเสียจากการปล่อยน้ําทิ้งของภาคอุตสาหกรรม
บ้านเรือน เกษตรกรรม น้ําท่วมที่อยู่อาศัยและที่ทํากินจากลําน้ําตื้นเขิน การมีสิ่งกีดขวางลําน้ํา น้ําเพื่อ
การเกษตรที่มีจํานวนฝายกั้นน้ําจํานวนมากในลําตะคอง รวมทั้ง ได้เสนอแนวทางแก้ไข เช่นการบังคับ
ใช้กฎหมายของรัฐ การใช้ระเบียบของชุมชน การรณรงค์ ให้ความรู้ การทําพื้นที่แก้มลิงรับน้ํา ลําตะ
คอง กลุ่มผู้รู้ นําเสนอปัญหาทรัพยากรน้ําในประเด็นปัญหาของป่าต้นน้ําที่ถูกตัดทําลายจากการบุกรุก
พื้นที่ต้นน้ํา น้ําเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมขยายตัว น้ําท่วมจากการมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปิด
กั้นลําน้ําธรรมชาติ และระบบท่อระบาย ของเทศบาลที่อุดตัน น้ําเพื่อการเกษตรจากการจัดสรรน้ําที่
ยังไม่ลงตัว น้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคที่ไม่สะอาดในบางครั้ง โดยมีแนวทางการแก้ไข เช่น
การกําหนดแนวเขตต้นน้ํา ให้ชัดเจนโดยภาครัฐ การเปิดช่องทางน้ําตามธรรมชาติ การจัดทําข้อมูล
การใช้น้ําที่ถูกต้อง
ขนิษฐา พุกกะณานนท์ (2551) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาแนวทางจัดการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุ ท รปราการพบว่า งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยขององค์การบริหารส่วนตํ าบลบางปลา
บริหารจัดการโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ในการสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจํา ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุม
เองได้อย่างรวดเร็วทําให้เกิดความเสียหายน้อย และอยู่ในวงจํากัด หากเป็นภัยที่เกินความสามารถ
ของตน ก็สามารถประสานหน่วยงานข้างเคียงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันจนสําเร็จลุล่วงไปได้ สําหรับภัย
ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น เช่น เครื่องบินตก แผ่นดินไหว หรืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน
นั้น เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย และเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร และประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการป้องกัน
ที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากว่าเป็นสิ่งไกลตัว ซึ่งต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับปัญหา และเหตุการณ์ไปพร้อมกัน
ชูวงศ์ อุบาลี (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัย
พิบัติ พบว่า 1) ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดภัย ความหมายของภัยพิบัติ ประเภท
ของภัยพิบัติ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในระดับบุคคลให้กับตนเอง
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และขาดความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารและจัดการ
ภัยพิบัติ 2) ประชาชนไม่มีการเตรียมความพร้อม ทําให้ขาดศักยภาพที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารจัด การภั ยพิ บั ติ ที่ อาจจะเกิ ด ขึ้น ขณะเดี ย วกั น หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งไม่ มี ก ารให้ ค วามรู้กั บ
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ประชาชนเพื่อให้เกิดความพร้อมและสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 3) ประชาชนมีความ
คิ ด เห็ น ว่า การฝึ ก อบรม และการฝึ ก ซ้ อ มแผนการบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ จ ะเป็ น สิ่ งที่ ช่ ว ยพั ฒ นา
ศักยภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 4) ประชาชนมีความต้องการ
จะเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา แต่พบข้อจํากัดคือประชาชน ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะเข้า
ไปร่วมในการแก้ปัญ หานั้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะพัฒ นาศักยภาพของประชาชนให้
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 5) จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลในด้านเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ
จัด การภั ยพิ บั ติ ในขณะที่ อายุมีผ ลต่ อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารจั ด การภั ยพิ บั ติ
6) จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 3 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและการ
เตรียมความพร้อมในระดับบุคคลไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ปรีชา เพ็งแจ่ม (2550)ได้ทําการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตําบลผักไหม อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผล
การศึกษาพบว่า1. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลผั ก ไหม พบว่ า ประชาชนขาดความรู้ ความเข้ า ใจในการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาตามภารกิจหกด้านมากที่สุด 2. แนวทางแก้ไขปัญ หาในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลผักไหม พบว่า ควรจะ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาภารกิจหกด้าน 3. แนว
ทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่าองค์การ
บริหารส่วนตําบลควรจะให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ประชาชนด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามภารกิจหกด้านอย่างต่อเนื่อง
พิสมัย บุญเลิศ (2548) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลนครสมุทรปราการกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา คือ ผู้นําชุมชนหรือหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลสมุทรปราการ จํานวน 115 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและไค - สแควร์ ผลการศึกษาพบว่าประชาชน
ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีอาชีพรับจ้าง มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีรายได้ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท/เดือน เป็นสมาชิกกลุ่มมี
ระยะเวลาที่ อาศั ยอยู่ในชุ ม ชนต่ํากว่า 10 ปี การศึกษาระดับ การมีส่ วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ พบว่า ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมมาก การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนคร สมุทรปราการ
กับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนของประชาชน
ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนระดับการศึกษาและการเป็นสมาชิกกลุ่มของประชาชน มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดย
แบบสอบถาม(questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนํามาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปจากการศึกษา ซึ่งมีโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เป็นแนวทางในการศึกษา แล้ว
นําเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ในรูปของความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และการวั
X ดการกระจาย
ของข้อมูลด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว จํานวน 3,510 คน (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ประจําเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2558)
3.1.2 กลุ่ม ตัว อย่า ง ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ในครั้ง นี้ผู้วิจัย กํา หนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากหลักการคํานวณของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ดังสูตรต่อไปนี้
1
เมื่อ

n
N
e

=
=
=

N
N

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ค่าระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่ มตัวอย่างในการวิจัย
กําหนดให้มีความคาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 หรือเท่ากับ 0.05
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แทนค่าในสูตรได้

.

359.08

จากการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 359.08
ดังนั้น 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 เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสาธารณภัย มาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สําหรับการวิจัยที่
กํ า หนดไว้ แล้ ว นํ า แบบสอบถามที่ เ สร็ จ แล้ ว นํ า เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระ เพื่ อ
ตรวจสอบ แก้ไขให้ตรงด้านเนื้อหา (content validity) และความเหมาะสมด้านภาษา
เครื่ องมื อ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ใ ช้ เ ป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ที่ ผู้วิจั ยสร้ า งขึ้ น อัน มี
ลักษณะคําถามปลายปิด (close – ended question) ชนิดตรวจสอบรายการ (check list) และแบบ
มาตราวัด (rating scale) 5 ระดับ (มากที่สุด/มาก/ปานกลาง/น้อย/น้อยที่สุด) ตามแบบของ Likert
Scale (Likert, 1970) และคํ าถามปลายเปิด (open – ended question) เพื่ อ ให้ผู้ ตอบได้ แ สดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ลักษณะของเครื่องมือหรือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น คํ า ถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) เช่น เพศ อายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษา
อาชีพ ระดับรายได้ หรือตําแหน่งในสังคมหรือชุมชน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้หลักการมี
ส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง
โดยเกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามตอนที่สองและสาม มีอยู่ 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นมาก
คะแนน 3 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นน้อย
คะแนน 1 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
จากนั้นนําคําตอบมารวมเป็นคะแนน แล้วแบ่ งระดับของการมีส่ วนร่วมตามสูตรของ Best ดังนี้
(Best, J.W. & Kahn, J.V., 1993 ; อ้างอิงจาก ธวัชชัย นามสันติวงศ์, 2538)
Sc

=

ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=
=
=

max  min
5

ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ําสุด
จํานวนชั้น
5–1
5
0.80

ซึ่งคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย สามารถนํามาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตาม
ระดับความสําคัญ ได้ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยมาก
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

65

3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้วางแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินงานในการสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
3.3.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
สํารวจในครั้งนี้ จํานวน 30 คน
3.3.2 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของชุดข้อคําถามที่ใช้เก็บข้อมูลของตัวแปร
แต่ละตัวที่ประกอบด้วยคําถามหลายข้อ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัต (Cronbach
alpha-coefficient, 1970)
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี้
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 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่รวบรวม
ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง
3.5 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการอภิปรายผล
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตาม
ลักษณะของข้อมูลที่ได้ แล้วให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ ดังนี้
3.5.1 วิธีทางสถิติที่ในการรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ใช้การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3.5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการอภิปรายผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49 แปลว่า น้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลว่า น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลว่า ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลว่า มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลว่า มากทีส่ ุด

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ปั จจัยที่ส่ งผลต่ อการลดความเสี่ยงจากสาธารณภั ยของชุมชน กรณี ศึ ก ษาเทศบาลตํ าบล
เกาะคาแม่ยาวตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จํานวน 360 ชุด และได้รับกลับคืนจํานวน 360 ชุด คิดเป็นร้อยละ
100 ซึ่งผู้ศึกษาได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS แล้ว
สรุ ป ผลเป็ น แบบตารางประกอบคํ า อธิ บ าย โดยแบ่ ง การนํ า เสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ตาม
แบบสอบถามที่ได้ทําการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว
ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
4.4 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มประชากรเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว
ตํ า บลเกาะคา อํ าเภอเกาะคา จั งหวัด ลํ าปาง จํ านวน 360 ชุ ด ตอนที่ 1 ของแบบสอบถามเพื่ อ
วิเคราะห์ข้ อมู ลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส จบการศึ กษาในระดับสูงสุด อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และจํานวนบุคคลในครอบครัวที่ไม่สามารถดูแล
ตัวเองได้ มีดังนี้
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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. ตั้งแต่ 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. อื่นๆ
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
5. อาชีพ
1. ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ของตําบล
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของตําบล
3. ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง หรือพนักงานของเอกชน หรืออื่นๆ
รวม
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
1. น้อยกว่า 9,000 บาท
2. ตั้งแต่ 9,001 – 14,000 บาท
3. ตั้งแต่ 14,001 – 19,000 บาท
4. ตั้งแต่ 19,001 บาท ขึ้นไป
รวม
7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
1. อาศัยอยู่คนเดียว
2. ตั้งแต่ 2 – 3 คน
3. ตั้งแต่ 4 – 5 คน
4. ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
รวม
8. จํานวนบุคคลในครัวเรือนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
1. ไม่มี
2. จํานวน 1 คน
3. จํานวน 2 คน
4. ตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป
รวม

จํานวน(คน)

ร้อยละ

17
24
92
227
360

4.7
6.7
25.6
63.1
100

97
160
70
33
360

26.9
44.4
19.4
9.2
100

24
165
138
33
360

6.7
18.1
66.1
9.2
100

297
39
18
6
360

82.5
10.8
5.0
1.7
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ดําเนินการศึกษาจํานวน 360 คน มีรายละเอียดดังนี้
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
อายุตั้งแต่ 21 – 35 คน มีจํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 อายุตั้งแต่ 36 – 50 ปี มีจํานวน 148
คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 และมีอายุตั้งแต่ 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 หรืออาชีพอื่นๆ จํานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1
ด้านรายได้ พบว่ากลุ่มประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 9,000 บาท จํานวน 97 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.9 มีรายได้ตั้งแต่ 9,001 – 14,000 บาท จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4
มีรายได้ตั้งแต่ 14,001 – 19,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4 และมีรายได้ตั้งแต่
19,001 บาทขึ้นไป 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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยสามารถแสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 จํ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็ นของของประชาชน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
n = 360/คน
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นคําถาม
n X S.D.
1 2 3 4 5
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกข้อมูล 45 80 140 71 24 360 2.86 1.08
ชุมชนเพื่อจัดทําแผนการป้องกันและ 12.5 22.2 38.9 19.7 6.7
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน
12 42 91 185 30 360 3.50 0.92
1.2 ท่านมีส่วนร่วมในการลงมติใน
การจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสา 3.3 11.7 25.3 51.4 8.3
ธารณภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย
24 225 69 42 23 360 2.36 0.77
1.3 ท่านมีส่วนในการจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงสาธารณ 6.7 56.0 19.2 11.7 6.4
ภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน
18 167 80 62 33 360 2.80 1.08
1.4 ท่านมีส่วนคัดเลือกแผนงาน/
5.0 46.4 22.2 17.2 9.2
โครงการ เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณ
65 160 68 52 15 360 2.42 1.07
1.5 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
18.1 44.4 18.9 14.4 4.2
กําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.79 0.93
รวม
จากตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีส่วนในการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน
(ค่าเฉลี่ย 3.50) ส่วนข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง และระดับน้อย คือประชาชนมีส่วนในการ
จัดลําดับความสําคัญ ของความเสี่ยงสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน(ค่าเฉลี่ย 2.86) และท่านมีส่วน
คัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ(ค่าเฉลี่ย 2.79) เป็นค่าเฉลี่ยในระดับ
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ปานกลาง ส่ วนการมี ส่ ว นร่วมในการตั ด สิ น ใจกํ าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัย(ค่าเฉลี่ย 2.42) ส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นในชุมชน(ค่าเฉลี่ย 2.36) เป็นค่าเฉลี่ยต่ําในระดับน้อย
4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดําเนินงานของประชาชนในเขตเทศบาล
ตํ า บลเกาะคาแม่ ย าว ตํ า บลเกาะคา อํ า เภอเกาะคา จั ง หวั ด ลํ า ปาง เพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัยสามารถแสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 จํ านวนร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็ นของของประชาชน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ
n = 360/คน
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นคําถาม
n X S.D.
1 2 3 4 5
2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation)
2.1 ท่านเสนอแนวทางการจัดทําแผน 42 175 98 27 18 360 2.46 0.97
11.7 48.6 27.2 7.5 5.0
ป้องกันและลดผลกระทบจากสา
ธารณภัย
2.2 ท่านเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อ 61 156 80 45 18 360 2.45 1.07
การพัฒนาชุมชนให้ลดความเสี่ยงจาก 16.9 43.3 22.2 12.5 5.0
สาธารณภัย
2.3 ท่านมีส่วนในการดําเนินการสรุป 137 68 92 48 15 360 2.27 1.22
แผนผังการติดต่อสื่อสารของชุมชน 38.1 18.9 25.6 13.3 4.2
กับหน่วยงานอื่น
2.4 ท่านมีส่วนในการจัดการอนุรักษ์ 9 36 80 124 111 360 3.81 1.06
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.5 10.0 22.2 34.4 30.8
113 100 76 44 27 360 2.37 1.25
2.5 ท่านเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 31.4 27.8 21.1 12.2 7.5
ชุมชน
2.67 1.06
รวม
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จากตารางที่ 4.3 สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในภาพรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับ
การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.81) ทั้งนี้เสนอแนวทางการจัดทํา
แผนป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย 2.46) มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ส่วนการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนให้ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย 2.45) และ
การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.37) อยู่
ในระดับน้อย
4.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถแสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 จํ านวนร้อยละ ค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็ นของของประชาชน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมรักษาผลประโยชน์
n = 360/คน
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นคําถาม
n X S.D.
1 2 3 4 5
3. การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ (Implementation)
3.1 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน 152 96 44 55 12 360 2.10 1.20
42.5 26.7 12.2 15.3 3.3
มาปรับใช้เพื่อแก้ไขและเป็น
ประโยชน์ในด้านการศึกษา
3.2 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน 51 86 100 87 36 360 2.92 1.20
14.2 23.9 27.8 24.2 10.0
มาปรับใช้เพื่อแก้ไขและเป็น
ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ
3.3 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน 81 100 76 49 54 360 2.71 1.35
22.5 27.8 21.1 13.6 15.0
มาปรับใช้เพื่อแก้ไขและเป็น
ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม
3.4 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน 65 116 96 62 21 360 2.61 1.13
18.1 32.2 26.7 17.2 5.8
มาปรับใช้เพื่อแก้ไขและเป็น
ประโยชน์ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
3.5 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน
มาปรับใช้เพื่อแก้ไขและเป็น
ประโยชน์ในด้านสังคมและในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
รวม

101 84 802 65
28.1 23.3 22.2 18.1

30
8.3

360 2.55 1.29

2.58 1.20

จากตารางที่ 4.4 สามารถวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วปรากฏว่าท่านสามารถนําข้อมูลของ
ชุมชน มาปรับใช้เพื่อแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 2.92) รองลงมาคือสามารถ
นําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้เพื่อแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 2.71) และนํา
ข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้เพื่อแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 2.61) ส่วน
ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้เพื่อแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านสังคมและในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน (ค่าเฉลี่ย 2.55) ส่วนการนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้เพื่อแก้ไขและเป็นประโยชน์ใน
ด้านการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 2.10)
4.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมประเมินผลของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย สามารถแสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 จํานวนร้อยละ ค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็ นของของประชาชน
เกี่ยวกับการประเมินผลกิจกรรมของชุมชน
n = 360/คน
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นคําถาม
n X S.D.
1 2 3 4 5
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
4.1 ท่านติดตามและประเมินผลการ 57 128 118 39 18 360 2.54 1.04
ดําเนินงานป้องกันและลดผลกระทบ 15.8 35.6 32.8 10.8 5.0
จากสาธารณภัย
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
4.2 ท่านติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
4.3 ท่านติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
4.4 ท่านเสนอข้อบกพร่องในการ
ดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ/
กิจกรรม ผ่านเวทีประชาคม
4.5 ท่านมีส่วนในการตรวจสอบการ
ทํางานของคณะกรรมการจัดทําแผน
ชุมชน
รวม

45 100 76 100 39 360 2.97 1.22
12.5 27.8 21.1 27.8 10.8
117 108 83 40
32.5 30.0 23.1 11.1

12
3.3

360 2.23 1.12

54 95 108 67 36 360 2.82 1.19
15.0 26.4 30.0 18.6 10.0
97 96 113 42
26.9 26.7 31.4 11.7

12
3.3

360 2.38 1.10

2.59 1.10

จากตารางที่ 4.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมประเมินผลของประชาชน ได้
ว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าท่านติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 2.97) ข้อบกพร่องในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ/กิจกรรม ผ่านเวทีประชาคม อยู่
ในระดั บ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย 2.82) ท่ านติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานป้ อ งกั น และลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย 2.54) ต่อมาในการมีส่วนตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการ
จัดทําแผนชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.38) และการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
(ค่าเฉลี่ย 2.23) อยู่ในระดับต่ําสุด
4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกั บการจั ดการความเสี่ยงจากภั ยพิ บั ติของชุ มชน กรณี ศึก ษา
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ด้านการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4.6 ดังนี้
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ตารางที่ 4.6 จํ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็ นของของประชาชน
เกี่ยวกับการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
n = 360/คน
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นคําถาม
n X S.D.
1 2 3 4 5
1. การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction))
48 99 156 33 24 360 2.68 1.03
1.1 หน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญ
กับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 13.3 27.5 43.3 9.2 6.7
เป็นอันดับแรก
1.2 ชุมชนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ 33 46 64 136 81 360 3.52 1.23
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9.2 12.8 17.8 37.8 22.5
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1.3 หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาท 30 65 136 93 36 360 3.11 1.08
ในการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อม 8.3 18.1 37.8 25.8 10.0
แผนเผชิญเหตุให้กับชุมชน
1.4 การจัดทําข้อมูลความเสีย่ งต่างๆ 18 36 89 144 73 360 3.61 1.07
5.0 10.0 24.7 40.0 20.3
ในชุมชนสามารถช่วยลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติได้
1.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 187 64 44 32 33 360 2.06 1.35
51.9 17.8 12.2 8.9 9.2
อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความ
เสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ
2.99 1.09
รวม
จากตารางที่ 4.6 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในด้านการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้ค่าเฉลี่ยของภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.99) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นแล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ในระดับสูงคือ ด้านการจัดทําข้อมูลความ
เสี่ยงต่างๆ ในชุมชนสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ (ค่าเฉลี่ย 3.61) และชุมชนมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(ค่าเฉลี่ย 3.52) ส่วน
ด้านที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุให้กับ
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.11) และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็น
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อันดับแรก (ค่าเฉลี่ย 2.68) จะอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในส่วนของค่าเฉลี่ยในระดับน้อยเป็นด้านที่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ (ค่าเฉลี่ย 2.06)
4.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ด้านการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินจากสาธารณภัย กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4.7 ดังนี้
ตารางที่ 4.7 จํ านวนร้อยละ ค่ าเฉลี่ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานความคิ ดเห็ นของของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการในภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
n = 360/คน
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นคําถาม
n X S.D.
1 2 3 4 5
2. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)
95 172 54 27 12 360 2.14 1.00
2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ตอบสนองบรรเทาภัยพิบัติทันทีโดย 26.4 74.2 15.0 7.5 3.3
ไม่มีความล่าช้าในภาวะฉุกเฉินใน
ระดับพื้นที่
147 84 81 30 18 360 2.13 1.18
2.2 การช่วยเหลือชีวิตและความ
เสียหายของทรัพย์สินของหน่วยงาน 40.8 23.3 22.5 8.3 5.0
ภาครัฐยังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร
2.3 ชุมชนมีแผนผังการติดต่อสื่อสาร 79 92 96 66 27 360 2.64 1.22
เพื่อขอความช่วยเหลือและสามารถใช้ 21.9 25.6 26.1 18.3 7.5
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
2.4 ระบบการแจ้งเตือนเหตุสาธารณ 155 120 49 21 15 360 1.95 1.08
ภัยของชุมชนสามารถใช้งานได้อย่างมี 43.1 33.3 13.6 5.8 4.2
ประสิทธิภาพ
30 81 100 88 61 360 3.19 1.20
2.5 ชุดปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉิน
8.3 22.5 27.8 24.4 16.9
ของชุมชนมีประสิทธิภาพ
2.41 1.09
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จากตารางที่ 4.7 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในด้านการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้ค่าเฉลี่ยของภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.41) เมื่อมองเป็นราย
ข้อพบว่า ชุดปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉินของชุมชนมีประสิทธิภาพ ที่ค่าเฉลี่ยปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
3.19) เช่นเดียวกับชุมชนมีแผนผังการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือและสามารถใช้เมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน (ค่าเฉลี่ย 2.64) ส่วนในค่าเฉลี่ยระดับน้อยพบในเรื่องของการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการตอบสนองบรรเทาภัยพิบัติทันทีโดยไม่มีความล่าช้าในภาวะฉุกเฉินในระดับ (ค่าเฉลี่ย 2.14), การ
ช่วยเหลือชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
(ค่ า เฉลี่ ย 2.13) และระบบการแจ้ ง เตื อ นเหตุ ส าธารณภั ย ของชุ ม ชนสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 1.95)
4.3.3 การวิเคราะห์ ข้ อมู ล เกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยงจากภั ยพิ บัติ ด้านการฟื้ นฟู จาก
สาธารณภัย กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4.8 ดังนี้
ตารางที่ 4.8 จํานวนร้อยละ ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานความคิ ดเห็ นของของประชาชน
เกี่ยวกับการฟื้นฟูจากสาธารณภัย
n = 360/คน
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นคําถาม
n X S.D.
1 2 3 4 5
3. การฟื้นฟู (Recovery Build Back Better and Safer)
24 36 75 112 113 360 3.71 1.20
3.1 การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเป็น
6.7 10 20.8 31.1 31.4
หน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วม
ดําเนินการ
36 55 172 55 42 360 3.03 1.08
3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีความสําคัญต่อการฟื้นฟู 10.0 15.3 73.1 88.3 11.7
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
3.3 ประชาชนให้ความร่วมมือในการ
ฟื้นฟูบูรณะผลกระทบจากภัยพิบัติให้
กลับสู่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และดีกว่าเดิม
3.4 ท่านเลือกก่อสร้างสิ่งต่างๆ โดย
ยึดหลักวิชาการเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ
3.5 ชุมชนมีมาตรการฟื้นฟูในด้าน
ต่างๆ หลังการเกิดภัยพิบัติมีความ
เหมาะสม
รวม

18
5.0

36 165 102 39 360 3.30 0.96
10.0 45.8 28.3 10.8

103 108 80 45
28.6 30.0 22.2 12.5

24
6.7

360 2.39 1.21

45 46 84 76 109 360 3.44 1.36
12.5 12.8 23.3 21.1 30.3
3.17 1.11

จากตารางที่ 4.8 สามารถวิ เคราะห์ ถึ ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การความเสี่ ย งจาก
สาธารณภั ย ของชุ ม ชน ด้ า นการฟื้ น ฟู จ ากสาธารณภั ย ในภาพรวมพบว่ าอยู่ ในระดั บ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.17) เมื่อมาพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเป็นหน้าที่ของทุกภาค
ส่วนที่ต้องร่วมดําเนินการ (ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมาคือการที่ชุมชนมีมาตรการฟื้นฟูในด้านต่างๆ หลัง
การเกิดภัยพิบัติมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.44) เช่นเดียวกับการที่
ประชาชนให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการฟื้ น ฟู บู ร ณะผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ใ ห้ ก ลั บ สู่ ป กติ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและดีกว่าเดิม (ค่าเฉลี่ย 3.30) ต่อมากิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสําคัญ
ต่อการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.03) ส่วนในการเลือกก่อสร้าง
สิ่งต่างๆ โดยยึดหลักวิชาการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (ค่าเฉลี่ย 2.39)

บทที่ 5
บทสรุป
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาวในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
สรุปผลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สรุปผลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 36 – 50 ปี และ
สมรสแล้ว การศึกษาระดับน้อยกว่า ม.6/ปวช. ประกอบอาชีพเกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง หรือพนักงาน
เอกชน หรืออาชีพอื่น มีรายได้ตั้งแต่ 9,001 – 14,000 บาท และมีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 2 – 3
คน ทั้งนี้ จํานวนบุคคลในครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ตอนที่ 2 สรุ ป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในเขตเทศบาลตํ าบล
เกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
พบว่าการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้านการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนนั้น อยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนให้ความสําคัญกับความเสี่ยงของ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น จึงมีส่วนจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงหรือความถี่ในการเกิดสาธารณภัย
ของชุมชน รวมถึงการเข้ามีบทบาทคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ และร่วมในการตัดสินใจกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ด้วย ทั้งนี้ประชาชนให้น้ําหนักในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะเหตุว่า
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีการเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนให้ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชุมชนยังมี น้อย โดยส่วนการรักษาผลประโยชน์ ของชุ มชนนั้น มีภ าพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่ชุมชนสามารถนําข้อมูลในส่วนของชุมชนมาปรับใช้เพื่อแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้าน
เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม โครงสร้ า งพื้ น ฐานและการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ได้ ในระดั บ ปานกลาง
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เช่นเดี ยวกั บการมีส่วนร่วมประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดั บ
ปานกลาง และพบว่าประชาชนมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินบ่อยครั้ง และเสนอข้อบกพร่องในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ/กิจกรรม
ผ่านเวทีประชาคม แต่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
นั้น มีบ้าง ส่วนในเรื่องการตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการจัดทําแผนชุมชน หรือการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติมีอยู่น้อย
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของชุมชน ภายใต้แนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปางนั้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้วพบว่า ค่าระดับของการมีส่วนร่วมอยู่ในด้านการจัดทํา
ข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ ในชุมชนทําให้ประชาชนมีข้อมูลพื้นฐานช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ และ
ชุมชนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน อีก
ทั้งหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ ทําให้ประชาชนเห็นความสําคัญกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นอันดับ
แรกอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประชาชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลด
ความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติได้ ทั้งนี้การจัดการในภาวะฉุกเฉินของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อมองในรายละเอียดพบว่าชุดปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉินของชุมชนมีประสิทธิภาพ และ
ชุมชนมีแผนผังการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือและสามารถใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย
ซึ่งประชาชนมองว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีการตอบสนองบรรเทาภัยพิบัติทันทีโดยไม่มีความ
ล่าช้าในภาวะฉุกเฉินอยู่ในระดับน้อย เช่นเดียวกับการช่วยเหลือชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สิน
ของหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบระบบการแจ้งเตือนเหตุสาธารณภัยของ
ชุมชนยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อดูความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน ด้านการฟื้นฟูจากสาธารณภัย ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อมาพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนให้ความเห็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเป็นหน้าที่
ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมดําเนินการ โดยชุมชนเองก็มีมาตรการฟื้นฟูในด้านต่างๆ ภายหลังการเกิด
ภัยพิบัติที่มีความเหมาะสมแต่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความร่วมมือในการฟื้นฟูบูรณะผลกระทบ
จากภัยพิบัติให้กลับสู่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีกว่าเดิมนั้น ประชาชนให้ความสําคัญต่อการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ส่วนในการเลือกก่อสร้างต่างๆ ต้องยึด
แนวทางตามหลักวิชาการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
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ตอนที่ 4 สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองในท้องที่
ควรจะส่งเสริมให้มีการจัดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างจริงจัง ตามแนวคิดการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ทั้งการป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติภายใต้
บริบทความต้องการของประชาชนในชุมชนเอง โดยในขั้นต้นควรเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําอย่างเข้มข้น
และส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบถึง
สาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจําส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคต รวมถึงการส่งเสริมให้มีการศึกษาถึงความ
ต้องการและความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัย และ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ประชาชนมีความพร้อม ด้วยวิธีการฝึกอบรมให้ความรู้และ
การฝึกซ้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งนี้ประชาชนเองต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเท่าที่โอกาส
จะอํานวยเนื่องจากเป็นผู้ทีมีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
5.2 การอภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาวครั้งนี้พบว่า
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อนํามาวิเคราะห์ทําให้
ทราบว่าประชาชนทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติในชุมชนแต่ยังขาดการบริหารและจัดการข้อมูล
ที่ดี เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนหรือความพร้อมของชุมชนว่ามีความพร้อมเพียงใด หรือเมื่อเกิดภัย
พิบัติแล้วจะทําอย่างไร โดยประชาชนได้เล็งเห็นความสําคัญของความสูญเสียที่จะเกิดจากภัยพิบัติ จึงมี
ความเห็นเป็นส่วนใหญ่ว่าควรจะมีการวางกรอบที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติไว้ในแผนการพัฒนาของชุมชนให้
ชัดเจนกว่าปัจจุบันที่มีอยู่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยผ่าน
เวทีประชาคม ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ มณเฑียร และคณะ (2550) ที่เสนอแนะว่าการพัฒนาที่
แท้จริงควรหันมาทบทวนประสบการณ์และสิ่งดีของชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้สัมผัสในความสําเร็จ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ กอบศักดิ์ ภูตระกูล (2545) ซึ่งศึกษาเรื่อง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้วิจัยเห็นว่า ถ้าทุกหมู่บ้าน ชุมชน และ
ประเทศ พึ่ งตนเองได้ ก็ จะทํ าให้ ไม่ ได้ รั บ ผลกระทบเมื่ อมี การเปลี่ ย นแปลงจากภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต รวมถึงการมีภูมิคุ้มกันในตนเองเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศที่อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติได้ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมตัดสินใจของ
ประชาชนในการจัดลําดับของความเสี่ยงและความสําคัญของสาธารณภัยชุมชน และประชาชนยังให้
ความสําคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
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หน่ วยงานต่ างๆ ตามกํ าหนดในเวที ป ระชาคม ส่ วนในเรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ดํ าเนิ น การอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มประชาชนให้ ค วามสํ าคั ญ มาก เนื่ อ งจาก
ประชาชนส่ วนใหญ่ ยั งมี อ าชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทรัพ ยากรธรรมชาติ ทํ าให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของตนเองหรือของพวกพ้องและส่วนรวมแต่ยังขาดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการกับข้อมูลของชุมชนนั้น จะทําให้ประชาชนสามารถนําข้อมูลมาปรับ
ใช้เพื่อแก้ไขและสร้างประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ความสนใจ
ในเรื่อ งการก่ อ สร้างโครงสร้างพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาในด้ านต่ างๆ มี อ ยู่ ในระดั บ มาก แต่
ประชาชนให้ความสําคัญกับการเข้ามาประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทั้งการประเมินผล
และติดตามผลการดําเนินผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และเสนอข้อบกพร่อง
ในการดําเนินงานผ่านเวทีประชาคมนั้นมีอยู่บ้าง ซึ่งในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ชุมชนมีความคิดเห็นว่ามีความจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไว้อย่างชัดเจน และมีการเตรียมพร้อมและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับชุมชน
ซึ่งประชาชนเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหลายหน่วยงาน ให้ความสําคัญกับการลดความเสีย่ งและ
การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็ นอย่ างดี และชุ มชนเองมีชุดปฏิบั ติการชุมชนหรือหน่ วยอาสาสมัครที่
สามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อว่า
สามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้ทันท่วงที รวมทั้งมีการจัดผังองค์กรในการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับการ
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 ก็สามารถประสานหน่วยงานข้างเคียงเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันจนสําเร็จลุล่วงไปได้ ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ เชื่อว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้เมื่อเกิดภัยพิบัติเป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศนั่นเอง ทําให้สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างนอกให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพร สุปริยศิลป์ (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องการขยายเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ําน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม ใน
การศึกษาได้เน้นหนักในด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
ป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม ทั้งนี้ในการฟื้นฟูบูรณะผลกระทบจากภัยพิบัติ ทุกภาคส่วนมีหน้าที่ต้องร่วม
ดําเนินการ โดยเฉพาะชุมชนต้องให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูเป็นหลักในการดําเนินงานด้านต่างๆ จึง
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สอดคล้องกับการวิจัยของ สุริยา คําหว่าน (2553) ที่ทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรน้ําโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมโดยมีแนวคิดพื้นฐานว่า การจัดการภัยพิบัติมิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่เป็นเรื่องของทุกคน ทุกหน่วย ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการจัดการภัยพิบัติทุกขั้นตอน และเมื่อมองไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย ชุมชนที่
เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ จึงเป็นกลุ่มแรกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งภัยพิบัติสามารถ
ลดลงได้ หากประชาชนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับรู้ถึงวิธีการหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่คนในชุมชนสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติได้
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
เป็นที่ทราบกันแล้วว่าหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมักจะสร้างผลกระทบเป็นบริเวณกว้างทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอีกด้วยเนื่องจากรัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณในการซ่อมแซมและก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆให้ดีสามารถรองรับการพัฒนาต่อไป แต่ที่
ร้ายไปกว่าการสูญเสียสาธารณูปโภคคือการสูญเสียชีวิตของประชาชนนั่นเอง ฉะนั้นการจัดการความ
เสี่ยงของชุมชนหรือในระดับบุคคลคือให้คนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยจะสามารถพึ่งพาตนเองให้มีความ
ปลอดภั ย โดยการเตรี ย มตนเองและเตรี ย มชุ ม ชนให้ มี ค วามพร้อ มที่ จ ะเผชิ ญ ภั ย พิ บั ติ โดยได้ รั บ
ผลกระทบน้อยที่สุด หรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยได้อย่างสงบสุขและพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก
ให้น้อยที่สุด
จากแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุ ม ชนคื อ แนวทางที่ จ ะทํ า ให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง เตรี ย มพร้ อ มป้ อ งกั น และจั ด การกั บ ภั ย โดยเพิ่ ม
ความสามารถให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง สิ่งที่ชุมชนจะต้องปฏิบัติเพื่อการเป็น “ชุมชน
เข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย” คือคนในชุมชนมีความตระหนักถึงภัย และมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความเสี่ยงภัยต่างๆ โดยชุมชนควรมีระบบข้อมูลและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาก
การวิเคราะห์ ข้อมู ลชุมชนเองเพื่ อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ด้วยการจัดทําแผนพั ฒ นาชุม ชน
รวมถึงแผนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติของชุมชนเอง ทั้งนี้ชุมชนต้องจัดตั้งองค์กรชุมชนและ
อาสาสมัครเป็นอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น มิสเตอร์เตือนภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ฯลฯ เพื่อคอยเตือนภัยและจัดการกับภัยพิบัติ อีกทั้งชุมชนควรมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการ
อพยพประชาชนไปสู่แหล่งอพยพที่ปลอดภัย โดยแหล่งเงินงบประมาณที่จะสามารถสนับสนุนให้เกิด
สัมฤทธิ์นั้น นอกจากรัฐบาลส่วนกลางแล้วก็ยังมีรัฐบาลของคนในท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น เอง ที่ รัฐ บาลส่ วนกลางได้ กระจายอํ านาจไว้ให้ ค นในท้ องถิ่ นสามารถบริห ารทรัพ ยากรใน
ท้องถิ่นของตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้การจะขอรับงบประมาณได้ชุมชนเองต้องจัดทําแผนพัฒนา

84

ชุมชนแล้วนําเสนอต่อสภาท้องถิ่น นอกจากการจัดการภายในแล้วชุมชนควรมีเครือข่ายกับภายนอก
ชุมชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าด้วย
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เห็นควรศึกษาในด้านนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการภัยพิบัติ
และภาวะผู้นําของชุมชนในฐานะตัวขับเคลื่อนสําคัญในการจัดการภัยพิบัติ ต่อไป
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แบบสอบถาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยของชุมชน กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
………………………………………..……………………………………………………………...

คําชี้แจง
การศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญ ญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลําปาง
1. แบบสอบถามนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการปัจจัยที่ ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยของชุมชน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทั่วไป
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการจัดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตอนที่ 4 สอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะ
2. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทําการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางเท่านั้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์และมี
คุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษา ดังนั้นผู้ศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถาม
ให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้คําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่าน แต่ประการใด เพราะ
ผู้ศึกษาจะเสนอผลงานในภาพรวมเท่านั้น ผู้ศึกษาจึงขอให้ท่านตอบแบบสอบถามด้วยความสะดวกใจ
ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

อนุเชนทร์ เรืองฤทธิ์
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลําปาง
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แบบสอบถาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะ
คาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลงในช่อง

ทีท่ ่านเห็นว่าตรงกับ

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศสภาพ
ชาย

หญิง

น้อยกว่า 20 ปี
ตั้งแต่ 36-50 ปี

ตั้งแต่ 21-35 ปี
มากกว่า 50 ปี

2. อายุปัจจุบัน

3. สถานภาพการสมรส
โสด
หย่า / หม้าย

สมรส
อื่นๆ (ระบุ) ........................................

4. ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด
น้อยกว่ามัธยมศึกษา ( ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
ผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝา่ ยปกครอง
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป หรือพนักงานของเอกชน
อื่นๆ (ระบุ)...............................................
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6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 9,000 บาท
ตั้งแต่ 14,001 – 19,000 บาท

ตั้งแต่ 9,001 - 14,000 บาท
ตั้งแต่ 19,000 บาท ขึ้นไป

7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
อยู่คนเดียว
มี 4 -5 คน

มี 2 – 3 คน
มี 5 คน ขึ้นไป

8. จํานวนบุคคลในครัวเรือนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ (เช่น เด็กทารก ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ)
ไม่มี
มี 1 คน
มี 2 คน
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเด็นความคิดเห็น
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกข้อมูลชุมชนเพื่อ
จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 ท่านมีส่วนในการจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน
1.3 ท่านมีส่วนร่วมในการลงมติในการจัดทําแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
1.4 ท่านมีส่วนคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
1.5 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation)
2.1 ท่านเสนอแนวทางการจัดทําแผนป้องกันและ
ลดผลกระทบจากสาธารณภัย
2.2 ท่านเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนให้ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.3 ท่านมีส่วนในการดําเนินการสรุปแผนผัง
การติดต่อสื่อสารของชุมชนกับหน่วยงานอื่น
2.4 ท่านมีส่วนในการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5 ท่านเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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มาก
ที่สุด
(5)
3. การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ (Implementation)
3.1 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้
เพื่อแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านสังคมและ
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
3.2 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้
เพื่อแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ
3.3 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้
เพื่อแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม
3.4 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้
เพื่อแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
3.5 ท่านสามารถนําข้อมูลของชุมชน มาปรับใช้
เพื่อแก้ไขและเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
4.1 ท่านติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
4.2 ท่านติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.3 ท่านติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
4.4 ท่านเสนอข้อบกพร่องในการดําเนินงานตาม
แผนหรือโครงการ/กิจกรรม ผ่านเวทีประชาคม
4.5 ท่านมีส่วนในการตรวจสอบการทํางานของ
คณะกรรมการจัดทําแผนชุมชน
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ตอนที่ 3 การสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

มาก
ที่สุด
(5)
1. การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction)
1.1 หน่วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญกับการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นอันดับแรก
1.2 ชุมชนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
1.3 หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการ
เตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ให้กับชุมชน
1.4 การจัดทําข้อมูลความเสีย่ งต่างๆ ในชุมชน
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้
1.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ
2. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)
2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตอบสนองบรรเทา
ภัยพิบัติทันทีโดยไม่มีความล่าช้าในภาวะฉุกเฉินใน
ระดับพื้นที่
2.2 การช่วยเหลือชีวิตและความเสียหายของ
ทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2.3 ชุมชนมีแผนผังการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความ
ช่วยเหลือและสามารถใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด
(5)

2. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)
2.4 ระบบการแจ้งเตือนเหตุสาธารณภัยของชุมชน
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ชุดปฏิบัติการในสภาวะฉุกเฉินของชุมชนมี
ประสิทธิภาพ
3. การฟื้นฟู (Recovery Build Back Better and Safer)
3.1 หน่วยงานราชการสามารถฟื้นฟูบูรณะ
เหตุการณ์ภัยพิบัติเพื่อให้พื้นที่หรือชุมชนกลับคืนสู่
สภาพปกติอย่างมีประสิทธิภาพและดีกว่าเดิม
3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ความสําคัญต่อการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 ประชาชนให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูบูรณะ
ผลกระทบจากภัยพิบัติให้กลับสู่ปกติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและดีกว่าเดิม
3.4 การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเป็นหน้าที่ของทุก
ภาคส่วนที่ต้องร่วมดําเนินการ
3.5 ชุมชนมีมาตรการฟื้นฟูในด้านต่างๆ หลังการ
เกิดภัยพิบัติมีความเหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ตอนที่ 4 ปัญ หาและอุป สรรคในการจัด การความเสี่ย งจากสาธารณภัย ของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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