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คาํนํา 
 

รายงานวิจัยชุมชนเรื� อง “การพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
จนัทบุรีสาํหรับการจดัการภยัพิบติั” ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวิจยัจากสถาบนัพระปกเกลา้ ซึ� ง
ทางคณะผู ้วิจัยมีความต้องการที�จะศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประชาชนให้สามารถรับมือกับปัญหาภัยที� เกิดขึ2 นได้ โดยมุ่งเน้นพื2นที�ที�ประสบปัญหา 
ภยัพิบติั คือเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี ซึ�งเป็นพื2นที�ที�ประสบปัญหานํ2าท่วมบ่อยครั2 ง 

คณะผู ้วิจัยขอขอบพระคุณสถาบันพระปกเกล้าที�ให้การสนับสนุนทุนสําหรับ 
การศึกษาวิจยัในครั2 งนี2  และขอขอบพระคุณผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกท่านที�กรุณาสละเวลา 
ในการใหส้ัมภาษณ์  แลกเปลี�ยนความรู้  และเอื2อเฟื2 อขอ้มูลเอกสารที�เกี�ยวขอ้งเป็นอยา่งดี   

คณะผูว้ิจัยหวงัว่างานวิจัยฉบับนี2 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภัยพิบัติและประโยชน์ในทางวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติ  รวมถึง 
เป็นการจุดประกายความคิดของผูอ่้านให้ตระหนักถึงปัญหาและการเตรียมการรับมือ 
กบัสิ�งที�จะเกิดขึ2นในอนาคต  
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รายงานวิจัยชุมชนเรื� อง “การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาล 
เมืองจนัทบุรีสําหรับการจดัการภยัพิบติั”  มีวตัถุประสงค์เพื�อ  1) ศึกษาระดับการรับรู้ 
ของประชาชนเกี�ยวกบัภัยพิบติัและการบริหารจดัการภัยพิบติัของประชาชนในเขตเทศบาล 
เมืองจนัทบุรี   2) ศึกษาถึงความพร้อมและการเตรียมความพร้อมในการรองรับกบัภยัพิบติั 
ที�เกิดขึ2นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี   3) ศึกษาแนวทาง วิธีการ การพฒันา
ศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีในการเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารจดัการ 
ภยัพิบติั  และ 4) เพื�อเสนอแนะแนวทางการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาล 
เมืองจนัทบุรีในการเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั 

การวิจัยในครั2 งนี2 เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ  ซึ� งประกอบด้วย  การวิจัยเชิงปริมาณ 
และการวิจยัเชิงคุณภาพ   สําหรับการวิจยัเชิงปริมาณนั2นผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชาชน  จาํนวน ?QQ คน  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติแบบร้อยละ 
(Percentage) และการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื�อทดสอบความสัมพนัธ์ 
ของค่าตวัแปรที�ทาํการศึกษา โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และประมวลผลด้วย
โปรแกรม SPSS สาํหรับการวิจยัเชิงคุณภาพการวิจยัเชิงคุณภาพ  เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์ และนาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ผลในรูปของการบรรยายเชิงพรรณนา 

ผลของการศึกษา  พบว่า 

9.  ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบตัิอยูใ่นระดบัปานกลาง 
สําหรับความรู้ความเขา้ใจเกี �ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบตั ิของประชาชน  พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบตัิอยูใ่นระดบัตํ�า  
จึงสรุปไดว้่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบตัิและการบริหาร
จดัการภยัพิบตัิ  เนื�องจากประชาชนเขา้ใจว่าปัญหานํ2 าท่วมเป็นเรื�องปกติที�เกิดขึ2น และ 
ที�ผ่านมาปัญหานํ2 าท่วมเกิดขึ2นบ่อยครั2 ง  ขณะที�การบริหารจดัการภยัที�เกิดขึ2นนั2นประชาชน
เห็นว่าเป็นบทบาทหนา้ที�ของหน่วยงานภาครัฐที�ต้องเข้ามาช่วยเหลือและให้การดูแล  
ประชาชนยงัขาดความเขา้ใจที�ถูกตอ้งว่าการบริหารจดัการภยัพิบติัที�ดีประชาชนหรือผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากภยัควรที�จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ2นดว้ย  
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2.  ประชาชนมีความพร้อมต่อการบริหารจดัการภยัพิบติัในระดบับุคคลอยู่ในระดบั
ปานกลาง   หากพิจารณาถึงความพร้อมของประชาชนในด้านต่างๆ พบว่า ประชาชน 
มีความพร้อมในด้านการติดตามสถานการณ์ด้านภัยพิบัติสูงที�สุด  ขณะที�ความพร้อม 
ในดา้นช่องทางการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการแกไ้ขสถานการณ์   
เช่น   เบอร์โทรศพัทแ์จง้เหตุฉุกเฉิน  ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมนอ้ยที�สุด   นอกจากนี2
พบว่า   การเตรียมความพร้อมของประชาชนเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ที�ผ่านมา  ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  มีการเฝ้าระวงัปริมาณนํ2 าผ่านสื�อทอ้งถิ�น และเครือข่าย
ชุมชน   การเตรียมความพร้อมดว้ยการขนยา้ยสิ�งของขึ2นที�สูง  มีการเตรียมอาหารสําเร็จรูป 
ไวรั้บประทานในช่วงที�นํ2าท่วม 

>.  ประชาชนมีความเห็นว่าหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติั 
มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเป็นรายหน่วยงาน 
จะพบว่า  กระทรวงมหาดไทย  (จังหวดั, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั)  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั, เทศบาล)  อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และมูลนิธิต่างๆ  เช่น  กูภ้ยัสวา่งกตญัhู  เป็นหน่วยงานที�มีความพร้อม
มากซึ�งจะเห็นวา่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ   ขณะที�หน่วยงานที�ประชาชนเห็นว่ามีความ
พร้อมนอ้ยที�สุด คือ ภาคเอกชน 

?.  ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
เนื�องจากตอ้งการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  สําหรับผูที้�ไม่ตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการภยั   เนื�องจากมีความเห็นว่าการบริหารจดัการภยัพิบติัเป็นหนา้ที�ของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการใหค้วามช่วยเหลือ 

A.   ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
ที� เหมาะสมที�สุด  คือ  การเรียนรู้ร่วมกัน  แลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์ของคน 
ในชุมชน  รองลงมาเป็นการฝึกซ้อมแผนรองรับการจัดการภัยพิบัติ  และการฝึกอบรม 
ให้ความรู้เกี�ยวกบัการจดัการภยัพิบติั  ตามลาํดับ   นอกจากนี2  ยงัพบว่า การพฒันาศกัยภาพ 
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงระยะเวลาในการอาศยัอยู่ใน
ชุมชนของประชาชน   เนื�องจากผลการศึกษา พบว่า การอยู่ในชุมชนเป็นเวลานานก่อให้เกิด
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ความผูกพนักบัชุมชน  เพื�อนบ้าน เมื�อเกิดปัญหาขึ2นทุกคนก็จะตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน  
และสุดทา้ยจะนาํไปสู่การช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั  รวมถึงการเขา้บริหารจดัการภยัพิบติัร่วมกนั  

D.  ประชาชนเห็นว่าในการพฒันาศกัยภาพของประชาชนเพื�อที�จะเขา้ร่วมบริหาร
จดัการภยัพิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดควรดาํเนินการดงันี2  

D.9  ขั2นของการเตรียมความพร้อม 

D.9.9  ควรมีการพฒันาระบบการแจง้เตือนปริมาณนํ2าที�แม่นยาํ ถึงแมว้่าปัญหา
นํ2าท่วมเป็นปัญหาที�ไม่สามารถยบัย ั2งการเกิดขึ2นของปัญหาได ้ แต่สามารถลดผลกระทบและ
ความเสียหายที�อาจเกิดขึ2นได ้  สิ�งสําคญัต่อการจดัการกบัปัญหา คือ การเตรียมความพร้อม 
ที�ดี ซึ� งสิ� งที�จะช่วยให้ประชาชนเกิดความพร้อมและเพิ�มศกัยภาพต่อการรับมือกบัปัญหา 
นํ2 าท่วมไดดี้ คือ การแจง้เตือนที�มีประสิทธิภาพ  มีความแน่นอน  ชัดเจน  และมีความเป็น
รูปธรรม เพื�อที�ประชาชนจะไดเ้ตรียมการรับมือกบัปัญหาต่อไปได ้

D.9.<   ควรมีหน่วยงานหรืออาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือในการขนยา้ย 
สิ�งของ  เนื�องจากที�ผ่านมาการขนยา้ยสิ�งของตอ้งประสบกบัปัญหา  เช่น  บา้นที�มีแต่ผูห้ญิง  
เดก็ คนแก่อาศยัอยู ่ทาํใหไ้ม่สามารถขนยา้ยสิ�งของไดท้นั 

D.9.>   ควรมีการเตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตระหว่างนํ2 าท่วม  
เมื�อรู้ว่ามีแนวโนม้จะเกิดนํ2 าท่วม  ควรมีการเตรียมความพร้อมดว้ยการหาสิ�งของที�จาํเป็นมา
สาํรองไว ้ เช่น  การเตรียมอาหาร ขา้ว นํ2 าดื�ม อาหารสําเร็จรูป และสิ�งของเครื�องใชที้�จาํเป็น 
เนื�องจากระหว่างนํ2 าท่วมการเดินทางออกไปหาซื2 ออาหาร และสิ� งของเครื� องใช้อาจ 
ไม่สะดวก รวมทั2งการรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอาจไม่ทั�วถึง  เพียงพอ 

6.2  ขั2นของการแกไ้ขปัญหาขณะเกิดเหตุ 

D.<.9  ควรมีการสร้างความร่วมมือกนัในการทาํงานระหว่างหน่วยงานจาก 
ปัญหาการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนํ2 าท่วมที�ผ่านมา  พบว่า  มีหลายหน่วยงานเข้ามา 
ให้การช่วยเหลือ  แต่การทาํงานเป็นแบบต่างคนต่างทาํส่งผลให้เกิดความสิ2นเปลืองทรัพยากร   
ดงันั2น ควรมีเจา้ภาพหลกัมารับผิดชอบในแต่ละเรื�อง  เช่น  เรื�องอาหาร  ควรมีศูนยก์ลางในการ
ควบคุมการแจกจ่ายอาหาร  ใครที�จะมาบริจาคอาหารตอ้งมาที�ศูนยก์ลางแห่งนี2   เพื�อที�จะได้
แจกจ่ายใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งทั�วถึง และไม่เกิดความซํ2 าซอ้น 
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D.<.<  ควรมีการจัดระบบการสาธารณสุขเข้ามาดูแลผูป้ระสบภัยนํ2 าท่วม 
ระหว่างที�เกิดนํ2 าท่วมการเดินทางค่อนขา้งยากลาํบาก และหากมีคนเจบ็ป่วยและตอ้งเคลื�อนยา้ย
ออกไปพบแพทย์ที� โรงพยาบาลจะทําได้ล ําบาก   ดังนั2 นควรจัดแพทย์  พยาบาล 
เขา้มาบริการและใหค้วามช่วยเหลือชาวบา้นที�เจบ็ป่วยระหวา่งที�นํ2าท่วม 

D.<.>  ควรมีการจดัระบบรักษาความปลอดภยัในช่วงเวลากลางคืน  เนื�องจาก
ระหว่างที�นํ2 าท่วม  บางครั2 งจาํเป็นตอ้งงดการจ่ายไฟ ทาํให้พื2นที�ที�นํ2 าท่วมค่อนขา้งอนัตราย 
และมีความเสี�ยงที�อาจจะเกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ   ดงันั2น ควรมีการจดัเจา้หน้าที�เขา้มา
ตรวจตราความเรียบร้อยในช่วงเวลากลางคืนระหว่างที�นํ2 าท่วมเพื�อเป็นการป้องกนัเหตุร้าย 
ที�อาจเกิดขึ2น 

6.3  ขั2นของการฟื2 นฟูภายหลงัสิ2นสุดภยั 

ควรมีระบบการเยียวยาที�มีความยุติธรรม มีการสํารวจความเสียหายอย่าง
จริงจงั  เนื�องจากการฟื2 นฟูภายหลงันํ2 าท่วมประชาชนเห็นว่ามีการให้เงินชดเชยค่าเสียหาย 
ที�ไม่ยุติธรรม ประกอบกับเจา้หน้าที�ไม่ได้เข้ามาสํารวจความเสียหายอย่างจริงจัง ทาํให้
ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกว่าการช่วยเหลือเยียวยาที�ผ่านมา  เป็นการแก้ปัญหา 
ที�ไม่ตรงตามความเป็นจริง และไม่ไดต้อบสนองต่อปัญหาที�เกิดขึ2น 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

9.  การพฒันาระบบการแจ้งเตือน การบริหารจดัการภัยสิ� งแรกที�ต้องคาํนึงถึง คือ  
การสร้างระบบการแจง้เตือนที�มีประสิทธิภาพ ที�มีขอ้มูลถูกตอ้งแม่นยาํ รวดเร็ว ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ไดท้นัท่วงที  ซึ� งหากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมีระบบการแจง้เตือนที�ดีก็จะช่วยให้
ประชาชนสามารถเตรียมการรับมือกับภัยที�จะเกิดขึ2 นต่อไปได้ และในทางตรงกันข้าม 
หากระบบการแจง้เตือนภยัไม่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสน และ 
ไม่รู้ว่าจะวางแผนรับมือกับปัญหาอย่างไร  ซึ� งจากผลการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่า
ประชาชนสามารถแกไ้ขปัญหาที�เกิดได ้เพียงแต่ยงัขาดระบบการแจง้เตือนที�มีประสิทธิภาพ
คอยสนบัสนุนการจดัการปัญหาของประชาชน 

<.  การสร้างระบบการทาํงานแบบเครือข่าย  หลักในการบริหารจัดการภัยพบว่า
หลักการหนึ� งที�สําคัญ ก็คือ การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยจาํเป็น 
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ที�จะตอ้งสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายใน > ระดบั ซึ� งไดแ้ก่ การสร้างความร่วมมือใน
ระดบัชุมชน ระดบัเครือข่าย และระดบัหน่วยงาน (Provan และ Milward, 2006 p.2-5)  ดงันั2น
จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าการทาํงานที�ผ่านมาเป็นไปในลกัษณะที�ต่างคนต่างทาํ  ทาํใหมี้
บางปัญหาที�ถูกละเลย   เช่น  ปัญหาระบบการสาธารณสุข  ปัญหาการรักษาความปลอดภยั
ระหว่างนํ2าท่วม   

ดงันั2นหากมีการปรับเปลี�ยนวิธีการทาํงานใหม่โดยเนน้การประสานการทาํงาน 
แบบเครือข่าย ใหห้น่วยงานที�รับผิดชอบพื2นที�  เช่น  เทศบาล ทาํหนา้ที�เป็นหน่วยประสานกบั
หน่วยงานต่างๆ ที�มีอาํนาจหนา้ที�โดยตรงเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ มากกว่าที�ตนจะเขา้ไป
ดาํเนินการเอง ซึ� งกจ็ะช่วยใหร้ะบบการบริหารจดัการภยัเกิดความสมบูรณ์มากยิ�งขึ2น 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

บทที� � 

บทนํา 

�.�  ที�มาและความสําคญัของปัญหา 

การเปลี�ยนแปลงของโลกที�เกิดขึ�นในปัจจุบันเป็นผลกระทบที�เกิดจากการพฒันาเชิง 
ทุนนิยมที�ตามมาดว้ยการใชท้รัพยากรอยา่งไร้ขีดจาํกดั  บนการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวไดส่้งผลให้
ประเทศต่างๆ เกิดการพฒันาไปในทิศทางที�เป็นบวก  แต่ในขณะเดียวกนัการเปลี�ยนแปลงก็ได้
สร้างความเสียหายให้กบัประเทศต่างๆ ดว้ยเช่นกนั และผลกระทบที�เกิดจากการพฒันาประเทศ
ไดก่้อให้เกิดปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ ตามมา  โดยเฉพาะปัญหาที�เห็นเด่นชัด ก็คือ ปัญหาดา้น 
ภยัพิบติัซึ� งกาํลงัเป็นที�สนใจของหลายประเทศ   เนื�องจากในรอบทศวรรษที�ผ่านมาเป็นช่วงเวลา 
ที�ภยัพิบติัขนาดใหญ่เกิดขึ�นเป็นจาํนวนมาก  สร้างความเสียหายทั�งต่อชีวิต ทรัพยสิ์น ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มคิดเป็นมูลค่ามหาศาล   หากยอ้นไปดูสาเหตุที�แทจ้ริงของการ
เกิดภยัพิบติั พบว่า ลว้นแลว้แต่มาจากการกระทาํของมนุษยแ์ทบทั�งสิ�น กล่าวคือ เนื�องจากการที�
มนุษยใ์ชท้รัพยากรอย่างไร้จิตสํานึก  ทั�งการตดัไมท้าํลายป่า  การใชพ้ลงังานเชื�อเพลิงอย่างไม่รู้
คุณค่า  การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที�ปล่อยมลภาวะและทาํลายชั�นบรรยากาศก่อให้เกิด 
การเปลี�ยนแปลงต่อสภาวการณ์ของโลก  สาํหรับประเทศกาํลงัพฒันาภยัพิบติัเป็นอุปสรรคสาํคญั
ในการบรรลุถึงเป้าหมายการพฒันาที�จะทาํใหชี้วิตความเป็นอยูดี่ขึ�น ผลกระทบที�เกิดจากปัญหา
ดงักล่าวไดก่้อให้เกิดความเสียหายต่อระบบต่างๆ ของประเทศดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้  ในขณะที�
ปัจจุบนัปัญหาภยัพิบติัไดมี้แนวโนม้ที�จะขยายความรุนแรงอยา่งต่อเนื�อง (ศนูยเ์ตรียมความพร้อม
ภยัพิบติัแห่งเอเชีย.:;<=)  ความเสียหายทั�งต่อชีวิตทรัพยสิ์น ระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ�งแวดลอ้มที�ผ่านมาคิดเป็นมูลค่ามหาศาล  ประชากรที�ไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัทั�วโลก 
มีจาํนวนถึง 4,000 ลา้นคน  จาํนวนผูเ้สียชีวิตประมาณ 2 ลา้นคน ประชากรจาํนวนมากตอ้ง
กลายเป็นผูอ้พยพไร้ที�อยู่อาศยัและทาํให้ชุมชนล่มสลาย สําหรับประเทศกาํลงัพฒันาภยัพิบติั 
เป็นอุปสรรคสําคญัในการบรรลุถึงเป้าหมายการพฒันาที�จะทาํให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม
มนุษยดี์ขึ�น  เนื�องจากตอ้งนาํทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัมาใชเ้พื�อการฟื� นฟูบูรณะความเสียหาย 
ที�เกิดขึ�นแทนที�จะนาํมาใชเ้พื�อการลงทุนในการพฒันาประเทศ ทาํให้ประเทศมีรายจ่ายเพิ�มขึ�น 
ในขณะที�รายได ้ผลผลิต และขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศลดลง โดยธนาคารโลก
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ประเมินว่า ภยัพิบติัส่งผลกระทบต่อรายไดป้ระชาชาติของประเทศต่างๆ ระหว่างร้อยละ 1-15 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), 2554) 

สาํหรับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ�งที�ตอ้งเผชิญกบัภยัพิบติัอยา่งรุนแรงเมื�อเปรียบเทียบ
กบัหลายประเทศ  ในอดีตประเทศไทยมีประสบการณ์ในการเผชิญกบัภยัธรรมชาติตามฤดูกาล 
อาทิ  นํ� าท่วม  พาย ุและภยัแลง้  ซึ� งเกิดขึ�นบ่อยครั� งและสามารถจดัการได ้ โดยชุมชนในพื�นที�
เกิดการเรียนรู้และสั�งสมภูมิปัญญาเพื�อปรับวิถีชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับความแปรปรวน 
ของธรรมชาติตามฤดูกาลไดเ้ป็นอย่างดี  ซึ� งเป็นการแสดงถึงวิวฒันาการในการปรับตวัเมื�อ 
เผชิญกบัภยัธรรมชาติที�ไม่รุนแรงนกัของประชาชน  แต่อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปีที�ผ่านมา
ประเทศไทยตอ้งประสบกบัภยัพิบติัที�รุนแรงบ่อยครั� ง และสร้างความเสียหายให้กบัประเทศ 
เป็นจาํนวนมาก  จึงจาํเป็นที�จะต้องหันมาให้ความสําคัญกบัปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการ
เตรียมพร้อมรับมือกบัวกิฤตการณ์ที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต  

สถานการณ์ภัยพบัิติในประเทศไทย 

1.1.1  ภาพรวมเหตุการณ์ภัยพบัิติในอดีต   ในอดีตที�ผ่านมาประเทศไทยตอ้งเผชิญกบั 
ภยัพิบติัที�มีความรุนแรงหลายต่อหลายครั� ง  สรุปภาพรวมดงันี�   การเกิดวาตภยัแหลมตะลุมพุก 
ที�จงัหวดันครศรีธรรมราช  เมื�อวนัที� 25 ตุลาคม 2505  การเกิดวาตภยัใตฝุ้่ นเกยที์�จงัหวดัชุมพร 
เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2532   กรณีตึกรอยลัพลาซ่าถล่มที�จงัหวดันครราชสีมา เมื�อวนัที� 13 
สิงหาคม 2536   เหตุการณ์โป๊ะเรือขา้มฟากศิริราชล่ม  เมื�อวนัที� 14 มิถุนายน 2538   การเกิด 
คลื�นยกัษสึ์นามิที�จงัหวดัภูเกต็ เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2547   การเกิดดินโคลนถล่มบริเวณจงัหวดั
ทางภาคเหนือ เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2549  (ชูวงศ ์อุบาลี, :;;P)  

1.1.2  กรณีการเกิดคลื�นยักษ์สึนามิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื�อปี 2547   
ภยัพิบติัจากคลื�นสึนามิเมื�อวนัที� 26 ธันวาคม 2547  ถือเป็นภยัธรรมชาติร้ายแรงที�สุดเท่าที�
ประเทศไทยเคยไดรั้บ โดยมีผูเ้สียชีวิตมากเป็นอนัดบั 4 รองจากประเทศอินโดนีเซีย  ศรีลงักา
และอินเดีย  โดยมีผูเ้สียชีวิต 5,309 คน  สร้างความเสียหายกบัทรัพยสิ์นต่างๆ ทั�งอาคารโรงแรม
ขนาดใหญ่  ที�พกันกัท่องเที�ยวประเภทบงักะโลและเกสตเ์ฮาส์  ร้านคา้ และร้านอาหาร บริเวณ
ชายหาด  บา้นเรือนของราษฎรที�มีอาชีพทางการประมง  ทรัพยสิ์นส่วนตวัของนกัท่องเที�ยว 
ที�ประสบภยั  ยานพาหนะ  เรือประมง และเรือของหน่วยงานราชการ  ตลอดจนระบบ
สาธารณูปโภคของทอ้งถิ�น  เช่น  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์ และถนน   คิดเป็นมูลค่าหลาย
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พนัลา้นบาท   นอกจากนี� ยงัก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้มบนชายฝั�งเป็นวงกวา้ง ซึ� งความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
ที�สาํคญั  ไดแ้ก่  ปะการังใตน้ํ� า  ป่าชายเลน  แนวชายหาด และบริเวณปากแม่นํ�า 

1.1.3  สถานการณ์อุทกภัย อนัเนื�องมาจากอทิธิพลของร่องความกดอากาศตํ�าพาดผ่าน

ภาคใต้ตอนบน  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   อุทกภยัในประเทศไทย
เมื�อปี 2553  เป็นเหตุการณ์การเกิดนํ�าท่วมในประเทศไทยหนกัที�สุดในรอบหลายสิบปี  เนื�องจาก
มีฝนตกหนกัในหลายพื�นที� ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553  ก่อให้เกิดความเสียหาย 
อยา่งหนกัทั�งชีวติและทรัพยสิ์น โดยอุทกภยัครั� งนี� เริ�มขึ�นตั�งแต่วนัที� 10 ตุลาคม 2553  จนกระทั�ง
สถานการณ์คลี�คลายทั�งหมดเมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2553 

1.1.4  กรณีอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื;นที�ภาคใต้เมื�อเดือนมีนาคม 2554   ภายหลงั
การเกิดอุทกภยัเมื�อปลายปี 2553 หลายพื�นที�ภาคใตข้องประเทศไทยกาํลงัอยูร่ะหว่างการฟื� นฟู
ความเสียหายก็เกิดภยัธรรมชาติซํ� าขึ�นในหลายพื�นที�ในภาคใต ้  เมื�อวนัที� 23 มีนาคม 2554  
โดยเกิดอุทกภยัและดินโคลนถล่ม  อนัเนื�องมาจากความกดอากาศสูงกาํลงัค่อนขา้งแรงจาก
ประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ลมตะวนัออกที�พดัปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใตมี้กาํลงัแรงทาํใหห้ลายพื�นที�ในจงัหวดัภาคใตมี้นํ� าป่าไหลหลาก  นํ� าท่วมฉับพลนั และ 
นํ� าลน้ตลิ�ง ก่อใหเ้กิดความเสียหายในพื�นที� 10 จงัหวดั 100 อาํเภอ 651 ตาํบล ประชาชน
เดือดร้อน 628,998 ครัวเรือน 2,094,595 คน และมีผูเ้สียชีวิต 64 คน (สาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), 2554, น.S-PT) 

1.1.5  เหตุการณ์มหาอุทกภัยในพื;นที�ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย 2554  
เหตุการณ์อุทกภยัร้ายแรงที�เกิดขึ� นสําหรับประเทศไทยในปี 2554 ได้ถูกจารึกลงในหน้า
ประวติัศาสตร์ของไทยถึงผลกระทบและความเสียหายที�เกิดขึ�นอยา่งรุนแรง ซึ� งที�มาของอุทกภยั
ครั� งนี� เริ�มขึ�นระหวา่งฤดูมรสุมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2554  เมื�อมีพายขุนาดใหญ่ที�ชื�อ พายหุมุน
นกเตน ขึ� นฝั�งทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามส่งผลให้เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือ 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทาํให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวดัทาง
ภาคเหนือ โดยจงัหวดัที�ไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงนั�นเริ�มที�จงัหวดันครสวรรค ์และภายใน
เวลาไม่นานอุทกภยัก็ลุกลามไปทางใตเ้มื�อแม่นํ� าเจา้พระยาไดรั้บนํ� าปริมาณมากจากแม่นํ� าสาขา 
และส่งผลกระทบต่อหลายจงัหวดัในภาคกลาง  ประกอบดว้ย  จงัหวดัอุทยัธานี  สิงห์บุรี  ชยันาท 
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สุพรรณบุรี  อ่างทอง  ลพบุรี  และพระนครศรีอยธุยา  ซึ� งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นจงัหวดั 
ที�ไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมาก  เนื�องจากอุทกภยัไดส่้งผลกระทบต่อนิคมอุตสาหกรรมที�ตั�งอยู่
ในพื�นที�ได้รับความเสียหาย  ซึ� งประเมินเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจเสียหายกว่าพนัลา้นบาท 
นอกจากนี� มวลนํ� ามหาศาลไดไ้หลบ่าเขา้ท่วมพื�นที�จงัหวดัปทุมธานี  นนทบุรี  รวมถึงกรุงเทพ-  
มหานคร ส่งผลกระทบต่อนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งในจงัหวดัปทุมธานี  รวมถึงบา้นเรือน
ของประชาชนได้รับความเสียหาย  ประชาชนไม่มีที�อยู่อาศยั  เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้
ประชาชนเสียชีวิตกว่า 600 คน  ซึ� งสถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง  
ซึ�งคงตอ้งใชร้ะยะเวลาหลายปีกวา่จะฟื� นตวัเขา้สู่สภาวะปกติ  

จากขอ้มูลภยัพิบติัที�เกิดขึ�น พบว่า ทุกพื�นที�มีความเสี�ยงต่อการเกิดภยั  ในขณะเดียวกนั
บางพื�นที�กลบัตอ้งประสบกบัภาวะการเกิดภยัซํ� าซาก  เช่น  จงัหวดัจนัทบุรี  ซึ� งเป็นหนึ� งใน
จงัหวดัทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย  เนื�องจากลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัมีพื�นที� 
ติดภูเขาและทะเล  ทาํให้พื�นที�บางส่วนของจงัหวดักลายเป็นทางไหลผ่านของนํ� าจากภูเขา 
ก่อนลงสู่ทะเล  โดยมีทิศทางการไหลของนํ� าจากตน้นํ� า คือ ภูเขาอาํเภอเขาคิชฌกูฎ  สู่แม่นํ� า
จนัทบุรี ผ่านตวัอาํเภอเมืองจนัทบุรี  ก่อนที�จะลงสู่ทะเล  จากลกัษณะการไหลของนํ� าดงักล่าว 
ส่งผลให้จงัหวดัจนัทบุรีตอ้งประสบกบัปัญหานํ� าท่วม  ในกรณีที�นํ� าจากภูเขามีจาํนวนมาก  
ไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลไดท้นั  ดงัเช่นอดีตที�ผ่านมาพบว่า  เมื�อเดือนกรกฎาคม :;<: เกิด
เหตุการณ์ฝนตกหนักบริเวณพื�นที�ที�เป็นภูเขาสูงจนเป็นเหตุให้พื�นที�ตน้นํ� าบริเวณอาํเภอเขา 
คิชฌกฏูถูกนํ� าท่วมและเกิดเหตุการณ์ดินถล่ม  นํ� าป่าไหลหลาก  ผลที�ตามมาทาํใหพ้ื�นที�ปลายนํ� า
ก่อนที�จะลงสู่ทะเลถูกนํ� าท่วมเสียหาย  โดยเฉพาะพื�นที�ใจกลางเมืองจนัทบุรี จากเหตุการณ์ในปี 
:;<: จงัหวดัจนัทบุรียงัคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื�อง  เช่น  ในเดือนตุลาคม :;<S และล่าสุด
เมื�อช่วงเดือนกนัยายน :;;< (เวป็ไซดO์K.nation.net, :;;;) 

จะเห็นไดว้่าจงัหวดัจนัทบุรีตอ้งประสบกบัปัญหานํ� าท่วมอย่างต่อเนื�องซํ� าซาก แต่การ
แกไ้ขปัญหากบัยงัไม่ได้มีการพฒันาระบบบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ ในขณะที�จงัหวดั
จนัทบุรีถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สําคญัของประเทศ   ดังนั�นหากไม่มีการพฒันาระบบ 
การบริหารจดัการภยัพิบติัให้มีประสิทธิภาพ  อาจส่งผลต่อภาพลกัษณ์และความเชื�อมั�นของ
นกัท่องเที�ยวที�จะเดินทางเขา้มาเที�ยวในภูมิภาคตะวนัออกของไทย และถึงแมว้่าการแกไ้ขปัญหา
ภยัพิบติัที�เกิดขึ�นจะเป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบหลกัของหน่วยงานภาครัฐที�จะตอ้งทาํหนา้ที�
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ในการดูแลแกไ้ขปัญหา  แต่ปัจจุบนัพบว่าภยัพิบติัที�เกิดขึ�นไดมี้ความหลากหลาย  ซบัซอ้น และ
มีความรุนแรงเกินกว่าหน่วยงานภาครัฐเพียงภาคส่วนเดียวจะสามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
เหตุการณ์ความรุนแรงที�เกิดขึ�นได้ (สํานักงานสภาความมั�นคงแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวง 
มหาดไทย และกระทรวงกลาโหม, :;;_, น. :) 

ดงันั�น การบริหารจดัการกบัปัญหาภยัพิบติัจึงจาํเป็นที�จะตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้เขา้มาเป็นส่วนหนึ� งในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นดว้ย โดยเฉพาะภาคประชาชนซึ� งจะเป็น 
ผูที้�ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น  การมุ่งสร้างชุมชนเป็นศูนยก์ลางของการ
จดัการปัญหา  การมุ่งสร้างกลยทุธ์  การส่งเสริมความสามารถและศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหา
ภายในชุมชน  การสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชน  และการสร้างเครือข่าย 
ของกระบวนการเรียนรู้ทั� งระบบ  โดยที�ประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
บนพื�นฐานของแนวความคิดที�วา่   “ไม่มีใครเข้าใจข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และโอกาสของ
ชุมชนได้ดีเท่ากบัตัวของชุมชนเอง  รวมทั*งไม่มีใครสนใจและเข้าใจชุมชนมากกว่าคนในชุมชน
ซึ-งเสี-ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ”  (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ร่วมกบั นิลุบล  สู่พานิช
,:;<S, น.;;)  ดงันั�นการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นจึงจาํเป็นที�จะตอ้งมีการกาํหนดมาตรการสาํหรับ
การแกไ้ขปัญหา และแนวทางในการสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัประชาชน ใหต้ระหนกัถึงแนวโนม้
ของภัยที�อาจเกิดขึ� นในพื�นที�  และสร้างความเข้าใจบทบาทของตนในฐานะของผูที้�ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที� เกิดขึ� นเป็นอันดับแรก ให้เกิดความพร้อมและสามารถ
ตอบสนองต่อภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที ควบคู่ไปกบัการดาํเนินการแกปั้ญหาของภาครัฐ
อยา่งเป็นระบบต่อไป สิ�งสาํคญัในการที�จะทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาประสบความสาํเร็จไดดี้ที�สุดก็
คือ การพยายามผลกัดนัให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง โดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ทั� งระบบให้กบัประชาชนในพื�นที�เสี�ยงต่อการเกิดภยัพิบติั ให้มีความพร้อม
รับมือกบัปัญหาที�จะเกิดขึ�นและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาไดใ้นทุกระดบั  

ผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดที�จะเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาล 
เมืองจนัทบุรี  ซึ� งประกอบดว้ย  ตาํบลตลาดและตาํบลวดัใหม่  ให้เกิดความพร้อมรับมือกบั
สถานการณ์ภยัพิบติัที�อาจจะเกิดขึ�น และถึงแมว้่าเหตุการณ์ภยัพิบติัที�เกิดขึ�นนั�นไม่สามารถ 
ที�จะหยดุย ั�งได ้แต่ในฐานะผูที้�ไดรั้บผลกระทบโดยตรงก็ควรที�จะรับรู้และเตรียมพร้อมใชชี้วิต
อยู่กบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นได ้  อีกทั�งยงัเป็นการช่วยลดความสูญเสีย และบรรเทาความเสียหาย 
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ต่อชีวิตและทรัพยสิ์นในเบื�องต้นอีกทางหนึ� งด้วย   ทั� งนี� หากงานวิจัยชิ�นนี� สามารถกาํหนด 
เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมต่อการบริหารจดัการ
ภยัพิบติัได ้กจ็ะสามารถกาํหนดเป็นรูปแบบเพื�อนาํไปประยุกตใ์ชก้บัชุมชนอื�นๆ ที�มีความเสี�ยง
ต่อการเกิดภยัพิบติัไดต่้อไป 

1.2  วตัถุประสงค์การศึกษา 

1.2.1  เพื�อศึกษาระดบัการรับรู้ของประชาชนเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการบริหารจดัการ 
ภยัพิบติัของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี 

1.2.2  เพื�อศึกษาถึงความพร้อมและการเตรียมความพร้อมในการรองรับกบัภยัพิบติัของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี 

1.2.3  เพื�อศึกษาแนวทาง  วิธีการ  การพฒันาศกัยภาพของของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองจนัทบุรีในการเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั 

1.2.4  เพื�อเสนอแนะแนวทางการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
จนัทบุรีในการเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั 

1.3  ขอบเขตของการวจิัย  

สําหรับการศึกษาในครั� งนี� ผูศึ้กษาได้เลือกศึกษาพื�นที�ที�เกิดภยัพิบติั (นํ� าท่วม) บ่อยครั� ง  
ซึ� งพื�นที�ดงักล่าว คือ พื�นที�ในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี  จงัหวดัจนัทบุรี  โดยดาํเนินการศึกษา 
จากกลุ่มประชาชนที�อาศยัอยูใ่นตาํบลตลาดและตาํบลวดัใหม่   ทั�งนี� เป็นการศึกษาถึงระดบัความรู้
เกี�ยวกบัภยัพิบติั  การบริหารจดัการภยัพิบติั  การเตรียมความพร้อม และแนวทางการพฒันาศกัยภาพ
ของประชาชนต่อการเขา้ร่วมในการบริหารจดัการภยัพิบติัที�เกิดขึ�น  รวมถึงการเสนอแนะ 
แนวทางการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีในการเขา้ไปมีส่วนร่วม
บริหารจดัการภยัพิบติั โดยทาํการศึกษาในระหว่างเดือน เมษายน – กนัยายน :;;; 
  



7 

 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

1.4  กรอบแนวความคดิในการวจิัย 

 
  
 
 
 
 

 
ในการบริหารจดัการภยัพิบติัที�มีประสิทธิภาพนั�น ผูที้�จะเขา้ไปมีส่วนร่วมจาํเป็นจะตอ้งมี

ศกัยภาพและมีการเตรียมความพร้อมที�ดี ดงันั�นสมมติฐานในการศึกษาครั� งนี�  คือ หากประชาชน
มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยั ความรู้พื�นฐานในการบริหารจดัการภยั รวมถึงมีการเตรียมความ
พร้อมในระดบับุคคล จะทาํให้ประชาชนมีศกัยภาพ และมีความพร้อมในการที�จะเขา้ไปมีส่วน
ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ดงันั�นการที�ประชาชนจะมีศกัยภาพเพียงพอสาํหรับการบริหารจดัการภยั ซึ� งหมายถึงการ
ไดรั้บความรู้ที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติั เช่น ความรู้เกี�ยวกบัภยั ความรู้เกี�ยวกบัหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งสาํหรับการบริหารจดัการภยัพิบติั ความรู้ในการใชง้านเครื�องมือเบื�องตน้ในการแกไ้ข
ปัญหา และการเตรียมความพร้อมในระดบับุคคล เช่น การฝึกอบรมแนวทางการบริหารจดัการ
ภยั การฝึกซ้อมแผนเพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติัเมื�อเกิดภยั การเตรียมช่องทางการติดต่อ
ประสานงานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหา จะทาํใหป้ระชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัภยัและกระบวนการบริหารจดัการภยั พร้อมทั�งมีแนวทางการปฏิบติัที�ชัดเจนหากเกิด
สถานการณ์ภัยพิบัติขึ� น และเมื�อประชาชนมีความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติแล้ว 
ประชาชนก็จะสามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหาในเบื�องตน้ได ้รวมทั�งการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบั
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารจดัการภยัที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 

  

 

ศักยภาพของประชาชน 

• ปัจจยัส่วนบุคคล 
• ความรู้พื�นฐานที�เกี�ยวกบัการจดัการภยัพิบติั 
• การเตรียมความพร้อมในระดบับุคคล 
• ประสบการณ์ในการบริหารจดัการภยัพิบติั 
 

 
การบริหารจดัการ 

ภยัพิบติั 
อยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 
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1.5  สมมติฐานการวจิัย 

ศกัยภาพของประชาชนมีผลต่อการจดัการภยัพิบติัที�มีประสิทธิภาพ 

1.5.1  สมมติฐานย่อย 

P)  สมมติฐานที�หนึ�ง    ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 

:)  สมมติฐานที�สอง    ประสบการณ์ในการบริหารจดัการภยัพิบติัมีผล 
ต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 

T)  สมมติฐานที�สาม    ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการบริหาร 
จดัการภยัมีผลต่อการจดัการภยัพิบติั 

<)  สมมติฐานที�สี�    ความพร้อมในระดบับุคคลมีผลต่อการจดัการภยัพิบติั 
 

1.5.2  ตัวแปรต้น (ตัวแปรอสิระ)  :  ศกัยภาพของประชาชน  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ
ระดบัการศึกษา  ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการบริหารจดัการภยั  ความพร้อมใน
ระดบับุคคล 

1.5.3  ตัวแปรตาม : การจดัการภยัพิบติัที�มีประสิทธิภาพ 

1.6  คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1  ภัยพบัิติ  หมายถึง  สิ�งที�เกิดขึ�นก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของมนุษยห์รือเกิดความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจ  มีผลกระทบต่อสังคม และอื�นๆ อีก
มากมาย ซึ�งส่งผลกระทบโดยรวม จาํแนกไวเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

1)  ภยัทางธรรมชาติ  เช่น  นํ�าท่วม  แผน่ดินไหว  ดินถล่ม  อาคารถล่ม  เป็นตน้ 

2)  ภยัที�เกิดจากการกระทาํของมนุษย ์ เช่น  อคัคีภยั  ภยัจากการจราจรและคมนาคม
ขนส่ง  ภยัจากการก่อการร้าย  

3)  ภยัจากเทคโนโลยีต่างๆ  เช่น  ภยัจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์  ปัญหา
ระบบสื�อสาร  เป็นตน้ 
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1.6.2  ศักยภาพของประชาชน   หมายถึง  ความรู้ความสามารถที�มีอยู่ในตวัของ
ประชาชน  สามารถนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นได ้ โดยผ่าน
กระบวนการ การพฒันา ซึ�งจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

1.6.3  ความพร้อมระดับบุคคล   หมายถึง  การเตรียมการในดา้นต่างๆ ของประชาชน 
ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการภยัพิบติั  ซึ� งอาจจะประกอบไปดว้ย  เครื�องมืออุปกรณ์ 
ที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติั เบอร์โทรศพัท์ติดต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง การปฐม
พยาบาลเบื�องตน้   การฝึกซอ้มแผนการปฏิบติัในขณะเกิดเหตุ  โดยจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมการ
ตั�งแต่ในภาวะปกติ เพื�อให้มีความพร้อมที�จะป้องกนัภยั บรรเทาภยั ระงบัภยั และการฟื� นฟู 
ภายหลงัจากการเกิดภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.6.4  การบริหารจัดการภัยพบัิติ   หมายถึง   การร่วมมือกนัของทุกภาคส่วนทั�งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นทั�งสิ�งที�มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ 
และสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ�นร่วมกนั ดว้ยศกัยภาพที�มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ  โดยเริ�มตั�งแต่การ
ติดตาม เฝ้าระวงัการเกิดภยั การเขา้แกไ้ขปัญหาเมื�อเกิดภยั และการฟื� นฟูหลงัภยัสิ�นสุด  

1.6.5  ความพร้อมระดับบุคคล  ประกอบดว้ย 

1)  การมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัของประชาชนในพื�นที�ที�มีความเสี�ยง 
ต่อการเกิดภยั  ความตระหนัก  การเล็งเห็นความสําคญัของแนวโน้มการเกิดภยั  และความ
รุนแรงที�อาจจะเกิดขึ�นทั�งในระดบับุคคลและชุมชน  

2)  การมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ  เช่น  
อุปกรณ์และเครื�องมือในการเผชิญภยัเบื�องตน้  ถุงยงัชีพ  สําเนาเอกสารสําคญั  เบอร์โทรศพัท์
ติดต่อหน่วยงาน  แผนที�เส้นทางการหนีภยั และตาํแหน่งที�หลบภยั  เป็นตน้  เพื�อนาํไปสู่การ 
ที�จะแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นในเบื�องตน้   รวมทั�งสามารถสนบัสนุนการดาํเนินงานของหน่วยงาน 
ที�เกี�ยวขอ้งในระยะต่อไป  

3)  การประเมินและวิเคราะห์ความเสี�ยงจากภยัพิบติัที�อาจจะเกิดขึ�น  การติดตาม
ตรวจสอบแนวโน้มการเกิดภยั  การหาแนวทางป้องกนัการเกิดภยั  และการดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหาที�เกิดขึ�นของชุมชนแต่ละชุมชน  
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4)  การทบทวนขั�นตอนและความรู้ที�ไดจ้ากการฝึกซ้อมแนวทางปฏิบติั และการ
เตรียมการรองรับกบัสถานการณ์ที�อาจจะเกิดขึ�นจริง   รวมทั�งการประเมินความสามารถของตนเอง 
และครอบครัวจากการปฏิบติัที�เกิดจากการฝึกซอ้มแผนเพื�อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค อนัจะนาํไปสู่
การพฒันารูปแบบการฝึกซอ้มแนวทางปฏิบติั เพื�อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1.7  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

ผลการศึกษาครั� งนี� จะทาํให้ทราบถึงระดบัความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัภยัพิบติั  การบริหาร
จดัการภยัพิบติั  ระดบัความพร้อม และการเตรียมความพร้อมในการรองรับการบริหารจดัการ 
ภยัพิบติัของประชาชน   ทั� งนี� เมื�อทราบถึงระดับความรู้พื�นฐาน  ระดบัความพร้อม  และการ
เตรียมความพร้อมเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติัของประชาชนแลว้  จะสามารถนาํขอ้มูล 
ที�ไดรั้บไปกาํหนดเป็นขอ้มูลเบื�องตน้ที�ประชาชนตอ้งการเพื�อใชใ้นการบริหารจดัการภยัพิบติั 
และการกาํหนดเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในพื�นที�เสี�ยงภยัแต่ละพื�นที� 
ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติที�เกิดขึ� นได้ด้วยตนเอง  รวมทั� ง
สนบัสนุนการดาํเนินการบริหารจดัการภยัพิบติัของภาครัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที� 2 

การสํารวจองค์ความรู้ 

การศึกษาเรื�อง  การพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีสําหรับ 
การจดัการภยัพิบติั  ผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิดจากเอกสาร  วรรณกรรม และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
เพื�อเป็นพื�นฐานและแนวทางในการศึกษา  ประกอบดว้ย   

 1)  แนวคิดเกี�ยวกบัภยัพิบติั  
 2)  แนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติั 
T)  แนวคิดเกี�ยวกบัศกัยภาพและการพฒันาศกัยภาพของประชาชน 
 4)  งานวจิยัและวรรณกรรมอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิเกี�ยวกบัภัยพบัิติ 

ศูนยเ์ตรียมความพร้อมภยัพิบติัแห่งเอเชีย (:;<=, น.T) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของ ภยัพิบติั  
คือ ตน้ตอของผลกระทบซึ�งก่อใหเ้กิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิ์นของมนุษย ์หรือเกิดความ
เสียหายทางระบบเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อสังคม และอื�นๆ อีกมากมาย   ซึ� งสามารถจาํแนก 
ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1)  ภยัทางธรรมชาติ  ไดแ้ก่  นํ�าท่วม  แผน่ดินไหว  ดินถล่ม  อาคารถล่ม  เป็นตน้ 
2)  ภยัที�เกิดจากการกระทาํของมนุษย ์ เช่น  อคัคีภยั  ภยัจากการจราจรและคมนาคม

ขนส่ง  ภยัจากการก่อการร้าย  
3)  ภยัจากเทคโนโลยต่ีาง  ๆ เช่น  ภยัจากการทดลองอาวธุนิวเคลียร์  ปัญหาระบบสื�อสาร  

UN International Strategy for Disaster Reduction: ISDR  (:;<S, น.:) ไดใ้หค้าํจาํกดั
ความของภัยพิบัติว่าคือ สภาวะที�ระบบการทาํงานของชุมชนหรือสังคมได้รับการกระทบ 
กระเทือนอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพยสิ์น เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้ม  
ที�เกินกาํลงัความสามารถของชุมชนหรือสังคมที�ไดรั้บผลกระทบจะจดัการไดโ้ดยใชท้รัพยากรของ
ตนเองที�มีอยู่ และภยัพิบติัเป็นกระบวนการของความเสี�ยงซึ� งเป็นผลมาจากการรวมตวักนัของภยั 
สภาพความล่อแหลม และความสามารถหรือมาตรการที�ไม่เพียงพอที�จะลดผลดา้นลบของความ
เสี�ยงนั�นได ้
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กระทรวงการคลงั (2540, น.10) ไดใ้หค้วามหมายของภยัพิบติัไวด้งันี�  ภยัพิบติั หมายถึง
สาธารณภยัอนัไดแ้ก่  อคัคีภยั  อุทกภยั  วาตภยั  ภยัแลง้  ภาวะฝนแลง้  ฝนทิ�งช่วง  ฟ้าผ่า   
ภยัจากลูกเห็บ  ภยัอนัเกิดจากไฟป่า  ภยัจากโรค  การระบาดของแมลงหรือศตัรูพืชทุกชนิด   
อากาศหนาวจดัจนสัตวต์อ้งสูญเสียชีวิต  ภยัสงคราม และภยัอื�นเนื�องมาจากการกระทาํของ
ผูก่้อการร้าย  ตลอดจนภยัอื�น  

พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550  (:;;_, น.:)  ไดใ้หนิ้ยามของ 
คาํว่า  “สาธารณภยั” คือ  อคัคีภยั  วาตภยั  อุทกภยั  ภยัแลง้  โรคระบาดในมนุษย ์ โรคระบาดสัตว ์
โรคระบาดสัตวน์ํ� า  การระบาดของศตัรูพืช   ตลอดจนภยัอื�นๆ  อนัมีผลกระทบต่อสาธารณชน  ไม่ว่า
เกิดจากธรรมชาติ  มีผูท้าํใหเ้กิดขึ�น  อุบติัเหตุ หรือเหตุอื�นใด  ซึ� งก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
ของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความ
รวมถึงภยัทางอากาศ และการก่อวนิาศกรรมดว้ย 

ศูนยข์้อมูลและวิจยัทางวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
(:;<S, น.=) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัภยัพิบติัที�เกิดขึ�น  โดยไดก้าํหนดประเภทของภยัธรรมชาติที�เกิด
ขึ�นกบัประเทศไทย  แบ่งออกเป็น 8 ชนิดดงันี�  

1) พายหุมุนเขตร้อน (Tropical Cyclones) 
2) แผน่ดินไหว (Earthquakes) 
3) อุทกภยั (Floods) 
4) พายฟุ้าคะนองหรือพายฤุดูร้อน (Thunderstorms) 
5) แผน่ดินถล่ม (Land Slides) 
6) คลื�นพายซุดัฝั�ง (Storm Surges) 
7) ไฟป่า (Forest Fires) 
8) ฝนแลง้ (Droughts) 

สุพรรณี  โรจนทพัพะ (:;<T, น.P<-P~)  จาํแนกภยัออกเป็น : ประเภท  ไดแ้ก่  

1) ภยัธรรมชาติ  ซึ�งเป็นภยัที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ  ไดแ้ก่  

1.1) ภยัพิบติัที�เกิดขึ�นตามฤดูกาลหรือการเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ  ไดแ้ก่ 
วาตภยั  อุทกภยั  คลื�นความร้อน  อากาศหนาวผดิปกติ  ฝนแลง้ 
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1.2) ภยัพิบติัที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของผิวโลก  ไดแ้ก่  แผ่นดินเลื�อนหรือ
แผน่ดินถล่ม  แผน่ดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด 

1.3) ภยัพิบติัที�เกิดขึ�นตามลกัษณะของภูมิประเทศ  ไดแ้ก่  อุทกภยั  หิมะถล่ม  

1.4) ภยัพิบติัที�เกิดจากเชื�อโรค หรือเกิดจากแมลงและสัตว ์ ไดแ้ก่  การระบาด 
ของโรค  การที�สัตวห์รือแมลงมีจาํนวนมาก  เช่น  หนูนา  ตั�กแตน มีเป็นจาํนวนมาก 

2) ภยัพิบติัที�เกิดจากการกระทาํของมนุษย ์ เนื�องจากสิ�งประดิษฐ์ของมนุษยเ์พื�อ
ความสุข ความสบาย หรือเพื�อการทาํสงคราม  ไดแ้ก่  

2.1) ภยัจากอุบติัภยัทางคมนาคม  ไดแ้ก่  ภยัทางอากาศ  ภยัทางบก  ภยัทางนํ�า 

2.2) ภยัจากการก่อสร้าง  เช่น  การก่อสร้างที�ไม่คาํนึงถึงความปลอดภยั การ
พงัทลายของอาคารที�สร้างผดิแบบ หรือการต่อเติมอาคารจนฐานรากไม่สามารถรับนํ�าหนกัได ้

2.3) ภยัจากการประกอบอุตสาหกรรม  เช่น  การระเบิดของท่อก๊าซ  หมอ้ไอนํ� า
ภายในโรงงาน  ควนัพิษจากการลุกไหมข้องโรงงานสารเคมี  การรั�วไหลของสารกมัมนัตภาพรังสี 

2.4) ภยัจากการขดัแยง้ทางลทัธิหรือการก่อวนิาศกรรมในที�สาธารณะ 

2.5) ภยัที�เกิดจากการจลาจล 

2.6) ภยัจากการปะทะดว้ยกาํลงัอาวธุ 

Nick (PSSP) ไดแ้บ่งประเภทของภยัพิบติัตามลกัษณะการเกิดออกเป็น 2 ประเภท ดงันี�  

1) ภยัพิบติัจากธรรมชาติ (Natural Disaster)  เป็นภยัที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ 
ที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวติ ร่างกาย จิตใจ และทรัพยสิ์น  ไดแ้ก่ 

1.1) ภยัพิบติัที�เกิดขึ�นตามฤดูกาล หรือเกิดจากการเปลี�ยนแปลงจากสภาพอากาศ 
ไดแ้ก่  

• วาตภยั  (Storm)  เป็นภยัที�เกิดจากความเร็วของลม  เช่น  พายุไตฝุ้่ น  
พายโุซนร้อน และพายฤุดูร้อน 

• อุทกภยั  (Flood)  เป็นภยัที�เกิดจากฝนตกหนกั  นํ� าป่าไหลหลาก  นํ� าท่วม
ในฤดูฝน  คลื�นพายซุดัฝั�งหรือเขื�อนพงั  

• คลื�นความร้อน (Heat wave)  เป็นลกัษณะของอากาศที�มีอุณหภูมิสูงขึ�น
ผดิปกติทาํใหร่้างกายอ่อนเพลียเนื�องจากร่างกายปรับสภาพไดไ้ม่สมดุลกบัสภาวะอากาศ  
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• อากาศหนาวผิดปกติ (Freezing Weather) เช่น ภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว จะมีอากาศหนาว ในบางปีมีอุณหภูมิของอากาศตํ�ากว่าศูนย์
องศาเซลเซียส 

• ฝนแลง้ (Drougth)  เนื�องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดความแห้งแลง้
ยาวนานทาํใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เกิดความขาดแคลนพืชพนัธุ์ธญัญาหาร 

1.2)  ภยัพิบติัที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงของผวิโลก  ไดแ้ก่  

• แผ่นดินเลื�อนหรือแผ่นดินถล่ม (Landslide) เป็นการเปลี�ยนแปลงของ
พื�นดินชั�นบน ทาํให้เกิดการเลื�อนไหลและการสั�นสะเทือน  เช่น  เมื�อมีฝนตกหนักบริเวณ
เทือกเขาที�มีพื�นดินลาดเอียง  ขาดตน้ไมห้รือพืชคลุมดินจึงไม่มีการยึดเหนี�ยวของพื�นผิวดิน  
อาจทาํใหพ้ื�นผวิดินพงัทลายลงมาทบับา้นเรือน ตามบริเวณเชิงเขาได ้

• แผน่ดินไหว (Earthquake)  เป็นการเปลี�ยนแปลงของชั�นเปลือกโลกทาํให้
มีการสั�นสะเทือนเป็นคลื�นติดต่อกนัออกจากจุดศูนยก์ลางแผ่ไปทุกทิศทุกทางทาํให้บา้นเรือน
หรือสิ�งปลูกสร้างพงัทลาย  

• ภูเขาไฟระเบิด (Volcanic Eruption)  คือ  การระเบิดจากแรงดนัของความ
ร้อนภายใตพ้ื�นผิวโลก  มีการพ่นลาวาทาํให้เกิดการสั�นสะเทือนรอบๆภูเขาไฟและพ่นควนัพิษ
กระจายทั�วไปในอากาศ 

1.3)  ภยัพิบติัที�เกิดขึ�นตามลกัษณะภูมิประเทศ  ไดแ้ก่  

• อุทกภัย (Flood) เป็นภัยที�เกิดจากนํ� าท่วมในบริเวณพื�นที�ที�ต ํ�ากว่า
ระดบันํ�าทะเล มกัจะมีนํ�าท่วมเป็นประจาํและในบริเวณที�ลุ่ม 

• หิมะถล่ม (Snow slide) เป็นการถล่มทลายของกอ้นหิมะที�จบัตวักนั เมื�อมี
นํ�าหนกัมาก อาจเลื�อนไหลลงมาทบับา้นเรือนและผูค้นบริเวณเชิงเขาได ้

1.4)  ภยัพิบติัที�เกิดจากเชื�อโรคและภยัพิบติัที�เกิดจากสัตวแ์ละแมลง  ไดแ้ก่  

• การระบาดของโรค (Epidemic)  เช่น  อหิวาตกโรค  ไขส้มองอกัเสบ  
โรคเอดส์  เมื�อมีแหล่งแพร่เชื�อ หรือมีภูมิคุม้กนัตํ�า 

• ภยัจากสัตวห์รือแมลง (Pets or Insects)  เช่น  หนูนาหรือตั�กแตนที�มี
จาํนวนมากทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่พืชไร่ อาจเกิดการขาดแคลนอาหารและภาวะอดอยากได ้
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2)  ภยัพิบติัที�เกิดจากการกระทาํของมนุษย ์(Man made disaster) ไดแ้ก่  

2.1)  ภยัจากอุบติัเหตุทางคมนาคม (Transportation Accidents)  ไดแ้ก่  

1)  ภยัทางอากาศ เช่น เครื�องบินตก หรือเครื�องบินเกิดระเบิดในอากาศ 
2)  ภยัทางบก เช่น รถไฟชนกนั รถไฟตกราง รถพลิกคว ํ�า 
3)  ภยัทางนํ�า เช่น เรือขนาดใหญ่ล่ม เรือชนกนั 

2.2)  ภยัจากการก่อสร้าง (Construction Accidents)  เช่น  การก่อสร้างที�ไม่คาํนึง 
ถึงความปลอดภยั  การพงัทลายของอาคารที�ก่อสร้างผิดแบบ หรือการต่อเติมอาคารจนฐานราก
ไม่สามารถรับนํ�าหนกัได ้

2.3)  ภยัจากการประกอบอุตสาหกรรม (Industrial Accidents)  เช่น  การระเบิด
ของท่อก๊าซหรือถึงแก๊สภายในโรงงาน  หมอ้ไอนํ� าระเบิด  โรงงานสารเคมีลุกไหมเ้กิดควนัที� 
เป็นพิษ หรือโรงงานปฏิกรณ์ปรมาณูเกิดการรั�วไหลของสารกมัมนัตภาพรังสี 

2.4)  ภยัจากการขดัแยง้ทางลทัธิหรือการก่อวินาศกรรมในที�สาธารณะ (Sabotage) 
เช่น  การวางระเบิดในสถานที�ชุมชน  ในสถานที�ราชการ 

2.5)  ภยัที�เกิดจากการจลาจล (Civil Unrest)  เป็นภยัที�เกิดจากการที�ชุมชนที�มี 
ความขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง  ทาํให้เกิดการยกพวกปะทะกนัหรือเผาอาคารบา้นเรือน  สถานที�
ราชการ ฯลฯ 

2.6)  ภยัจากการปะทะดว้ยกาํลงัอาวุธ (Armed Conflicts)  เช่น  การก่อการร้าย 
สงครามกองโจร  สงครามแบ่งแยกดินแดน  สงครามโลก 

ศิรินนัต ์ สุวรรณโมลี  (2552, น.6)  ไดใ้ห้ความหมายของภยัพิบติั คือ ภยัที�ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่คนหมู่มาก  จนคนในชุมชนไม่สามารถรับมือกบัภยันั�นไดด้ว้ยตนเอง  ทาํให้
การดาํเนินงานของชุมชนหรือสังคมตอ้งหยดุชะงกั 

สํานกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (:;;T, น.T_)  ให้ความหมายของภยัพิบติั 
หมายถึง  สภาวะการกระทบกระเทือนที�ผูค้นและชุมชนไดรั้บอยา่งรุนแรงเป็นสาเหตุใหเ้กิดการ
สูญเสียชีวติ ทรัพยสิ์น เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มที�เกินกาํลงัความสามารถของชุมชนและสังคม
ที�ไดรั้บผลกระทบจะจดัการไดโ้ดยใชท้รัพยากรที�มีอยูข่องตนเอง 
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P)  ภัยพิบัติ  คือ  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ� งแวดล้อมในระบบนิเวศ 
เสื�อมโทรมลงอย่างรุนแรงและกะทนัหัน โดยชุมชนตอ้งใช้ความพยายามอย่างมากเป็นพิเศษ 
ในการรับมือกบัเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น ซึ� งหลายๆ กรณีชุมชนตอ้งการความช่วยเหลือจากภายนอก
ทอ้งถิ�นหรือจากต่างประเทศ 

:)  ภัยพิบัติ  คือ  การเปลี�ยนแปลงของระบบนิเวศที�เกิดขึ� น จนขนาดชุมชนไม่
สามารถรับมือได ้และตอ้งขอความช่วยเหลือจากภายนอกทอ้งถิ�น 

T)  ภยัพิบติั  คือ  เหตุการณ์ที�ไม่เคยเกิดขึ�น หรือเกิดขึ�น ซึ� งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 
ลม้ตายของผูค้นจาํนวนมากโดยทนัทีทนัใด 

จากการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกับภัยพิบัติ  สามารถสรุปความหมายของภัยพิบัติได้ว่า  
ภยัพิบติั เป็นเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นแก่ประชาชนส่วนใหญ่ 
ซึ� งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มโดยส่วนรวม ซึ� งภยัพิบติั 
ที�เกิดขึ�นอาจมีสาเหตุมาจากทั�งที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ  หรืออาจเกิดจากสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ�น
โดยเจตนา และไม่ไดเ้จตนา  
 

2.2  แนวคดิเกี�ยวกบัการบริหารจัดการภัยพบัิติ 

การเกิดขึ�นของภยัพิบติัจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เนื�องจากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได ้และไดก่้อให้เกิดความเสียหาย
อย่างรวดเร็วทั� งต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน  ดังนั�นการบริหารจัดการภัยพิบัติที� มี 
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ�งจาํเป็นที�จะช่วยในการลดความสูญเสียจากการเกิดภยัพิบติัไดใ้นระดบั
หนึ�ง สําหรับการแกไ้ขปัญหาที�ผ่านมาในอดีตนั�นจะมุ่งเนน้ไปที�การรับมือกบัปัญหา และการ 
ใหค้วามช่วยเหลือภายหลงัจากเกิดภยัมากกว่าที�จะสร้างการเตรียมความพร้อมรับมือก่อนเกิดภยั 
นอกจากนี�การประสานความร่วมมือให้เป็นหนึ�งเดียวกนัในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น  และการ
ให้ความสําคญักบัการทาํงานร่วมกนั  จะช่วยลดความสูญเสียที�เกิดขึ�น และสามารถบริหาร
จดัการภยัพิบติัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ที�ผา่นมา   

ทวิดา  กมลเวชช  (:;;P, หนา้ <-~)  ให้ความหมายของการบริหารจดัการภยัพิบติัและ
ภาวะฉุกเฉิน  ว่าหมายถึง   การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินอนัเกิดจากสิ�งที�เป็นภยัทั�งธรรมชาติ
และมิใช่ธรรมชาติ  เช่น  ภยัทางเทคโนโลยีที�มากบัความทนัสมยั และภยัจากการกระทาํของ



17 

 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

มนุษยใ์นรูปแบบอื�นๆ โดยรัฐจะจดัระเบียบโครงสร้างองค์กรที�มีหน้าที�โดยตรงให้ใช้ความ 
เป็นมืออาชีพ (Professionalization)  เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อม การตอบสนอง 
และการฟื� นฟูสภาวการณ์ภยัพิบติั  เนน้การสร้างระบบที�ดี  การบริหารจดัการที�ดี  ระบบจึงเป็น
เครื�องมือในการบริหารจดัการเหตุการณ์ภยัพิบติั  ความเป็นมืออาชีพเป็นสิ�งที�สามารถสร้าง 
และพฒันาขึ�นไดโ้ดยการใหค้วามรู้และเป็นผลรวมของหลายองคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  ดา้นตวับุคคล 
ดา้นระบบ และดา้นสังคม  ดา้นบุคคล ประกอบดว้ย ความรู้  ทกัษะ และความสามารถ ศกัยภาพ
แต่ศักยภาพของบุคคลและองค์กรจะต้องมีช่องทางที� เอื�อต่อการแสดงออกและศักยภาพ 
จะเกิดขึ�นไดเ้ต็มที�เมื�อฐานพร้อม  หมายถึง  ตอ้งมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหรือจากปัจเจก
บุคคล  ตอ้งมีการสื�อสารหรือการใหข่้าวสารที�จาํเป็นสู่ภายนอกอยา่งเหมาะสม  เป็นบรรยากาศ 
ที�เอื�อต่อการสร้างและใชศ้กัยภาพอนัจะนาํไปสู่ความเป็นมืออาชีพอยา่งเตม็รูปแบบ 

ระบบการบริหารจดัการภยั  ประกอบดว้ย  P) การดาํเนินการก่อนเกิดภยั : เพื�อป้องกนั
และลดผลกระทบจากสาธารณภัย  :)การดําเนินการระหว่างเกิดภัย : การดําเนินการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยระดมทรัพยากรที�มีอยูเ่ขา้ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั และ T) การดาํเนินการ
หลงัจากภยัผา่นพน้ไป : เป็นการฟื� นฟูกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและรัฐใหก้ลบัคืนสู่สภาวะปกติ 

การบริหารจดัการภยัพิบติัที�มีประสิทธิภาพ  ประกอบดว้ย  

P)  การบริหารจดัการระหวา่งหน่วยงานที�มีการจดัชั�นลาํกบัการปฏิบติังานที�สอดคลอ้ง 
(Scalable interagency management) 

:)  การแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารและการมีการจดัการสื�อสารระหว่างหน่วยงาน 
(Shared information and communication management) 

T)  เครือข่ายชุมชนสามารถฟื� นคืนจากภยั (Resilient community network) 

<)  การเรียนรู้ดว้ยตวัเองหรือการสร้างความสามารถในการปรับตวั (Self-learning 
/adaptive capacity building) (โครงสร้างพื�นฐานทางเทคนิค, ความยดืหยุน่ในการบริหารจดัการ
,วฒันธรรมแบบเปิด) 

;)  การสร้างองคค์วามรู้แบบบูรณาการในการจดัการเกี�ยวกบัภยั (Disaster manage- 
ment is multidisciplinary) 

6)  สร้างการมีส่วนร่วมในระดบัต่างๆ (All levels of participation) 
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ภาวิกา  ศรีรัตนบัลล์   ได้ให้ความหมายของ การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Emergency Management)  ว่าหมายถึง  การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินอนัเกิดจากสิ�งที�เป็นภยั 
ทั�งทางธรรมชาติและมิใช่ธรรมชาติ  เช่น  ภยัทางเทคโนโลยีที�มากบัความทนัสมยัและภยัจาก
การกระทาํของมนุษยใ์นรูปแบบอื�นๆ โดยรัฐจะจดัระเบียบโครงสร้างขององค์กรที�มีหน้าที�
โดยตรงให้ใช้ความเป็นมืออาชีพ เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการ
ตอบสนอง และฟื� นฟูสภาวการณ์ภยัพิบติั  เนน้การสร้างระบบที�ดี  การบริหารจดัการที�ดี  ระบบ
จึงเป็นเครื�องมือในการจดัการกบัภยัพิบติั (management of disaster)  ความเป็นมืออาชีพเป็น 
สิ�งที�สามารถสร้างและพฒันาขึ�นได ้โดยการใหค้วามรู้และเป็นผลรวมของหลายองคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่  ดา้นตวับุคคล  ดา้นระบบ และดา้นสังคม  ดา้นบุคคล ประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถ ศักยภาพ แต่ศักยภาพของบุคคลและองค์กรจะต้องมีช่องทางที� เอื�อต่อการ
แสดงออกและศกัยภาพจะเกิดขึ�นไดเ้ต็มที�เมื�อฐานทางสังคมพร้อม หมายถึงตอ้งมีความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนหรือจากปัจเจกบุคคล ตอ้งมีการสื�อสารหรือการใหข่้าวสารที�จาํเป็นสู่ภายนอก
อย่างเหมาะสม เป็นบรรยากาศที� เอื�อต่อการสร้างและใช้ศักยภาพอันจะนําไปสู่ความเป็น 
มืออาชีพอยา่งเตม็รูปแบบ  

Provan และ Milward  (2006, p.2-5)  กล่าวโดยสรุปว่า  การสร้างความร่วมมือในการ
ใหบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐจาํเป็นที�จะตอ้งสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายใน T ระดบั 
ซึ�งไดแ้ก่  การสร้างความร่วมมือในระดบัชุมชน  ระดบัเครือข่าย  และระดบัหน่วยงาน  ถึงแมว้่า
ทั�ง 3 ระดบัจะมีความเชื�อมโยงกนั  หากแต่ในการประเมินประสิทธิภาพนั�นในแต่ละระดบักจ็ะมี
เกณฑใ์นการประเมินของตวัเอง โดยเขากล่าวว่าเกณฑที์�เหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพ
ของระดบัหนึ�ง อาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกบัอีกระดบัหนึ�ง  โดยที�เครือข่ายทั�ง T ระดบั 
หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ เครือข่ายทางสังคม ยงัหมายรวมถึง การบูรณาการของพลเมืองทอ้งถิ�น
ให้อยู่ในรูปแบบขององคก์ารเพื�อที�จะทาํงานร่วมกนักบัหน่วยงานของรัฐบาลเพื�อที�จะลดความ
เสี�ยงและการจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน และภยัพิบติั 

Putnam  (2006, p.~-7)  กล่าวว่า  “เครือข่ายของพลเมืองจะช่วยอาํนวยความสะดวก 
ในการสร้างความร่วมมือและการสื�อสาร   รวมทั�งการขยายความร่วมมือของขอ้มูลข่าวสาร
เกี�ยวกบัความไวว้างใจของบุคคลอื�นๆ โดยชุมชนทอ้งถิ�นจะมีความรู้ดีที�สุดเกี�ยวกบัพื�นที�และ 
คนของเขา ซึ� งจะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมากในกรณีที�บุคคลไม่สามารถเขา้ถึงพื�นที�
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หรือบุคคลได ้โดยการศึกษานี�พยายามที�จะศึกษาถึงกระบวนการทางชุมชนในการทาํงานร่วมไป
กบัหน่วยงานของรัฐบาลตั�งแต่ขั�นแรกของการจดัการกบัวิกฤตการณ์ และภยัพิบติั”  เนื�องจาก
การจดัการภยัพิบติัจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือของคนในพื�นที�   โดยที�ประชาชนในพื�นที�คือ 
ผูที้�ตอ้งประสบกบัปัญหาที�เกิดขึ�นโดยตรง ขณะเดียวกนัประชาชนเหล่านั�นกจ็ะเป็นผูที้�มีความรู้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัปัญหาที�เกิดขึ�นไดดี้ที�สุด ดงันั�นหากเกิดความร่วมมือที�ดีระหว่างเครือข่าย
ของประชาชนกบัการบริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐ กจ็ะช่วยใหก้ารแกไ้ขปัญหาภยัพิบติั
เกิดประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  (2549, น.<T)  ไดส้รุปสาระสาํคญัจากการประชุม
วา่ดว้ยการลดภยัพิบติั ที�เมืองโกเบ (Kobe)  จงัหวดัเฮียวโงะ (Hyogo) ประเทศญี�ปุ่น ดงันี�  

1) การลดความเสี�ยงจากภยัพิบติัเป็นเรื�องที�ทุกคนตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก 
2) รู้ถึงความเสี�ยงและวธีิการจดัการกบัความเสี�ยง 
3) สร้างความเขา้ใจและการตระหนกัถึงภยัแก่สาธารณชน 
4) มีการดาํเนินการเพื�อลดความเสี�ยง 
5) เตรียมความพร้อมซึ�งสามารถนาํไปปฏิบติัไดท้นัที 

จากสาระของการประชุมในครั� งนี� ส่งผลให้ทั�วโลกรวมทั�งประเทศไทยเริ�มหันมาปรับ
แนวคิดในการจัดการภัยพิบัติจากรูปแบบและวิธีการเดิม คือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Management) ซึ� งจะเนน้ที�การรับมือ การบรรเทาและให้การช่วยเหลือหลงัการ 
เกิดภยั (Respond and Relief) มาเป็นการจดัการภยัพิบติัโดยเนน้การจดัการความเสี�ยงจาก 
ภยัพิบติั (Disaster Risk Management) เพื�อป้องกนัและลดผลกระทบจากภยัพิบติั 

การจดัการความเสี�ยงจากภยัพิบติั (Disaster Risk Management) หมายถึง กระบวนการ
บริหารจดัการที�เป็นระบบครบวงจร คือ กระบวนการบริหารปัจจยั ควบคุมทรัพยากร กิจกรรม
และกระบวนการในการดาํเนินงานต่างๆ ในชุมชน โดยลดสาเหตุของแต่ละโอกาสที�ชุมชน 
จะเกิดความเสียหาย เพื�อใหผ้ลกระทบและระดบัความเสียหายอยูใ่นระดบัที�ชุมชนรับมือได ้

กระบวนการในการจดัการความเสี�ยงจากภยัพิบติั (Disaster Risk Management)  จะเริ�ม
จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี�ยงเพื�อหาแนวทางป้องกนัและลดผลกระทบ  รวมทั�ง 
เตรียมความพร้อมก่อนการเกิดภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย การฟื� นฟูบูรณะ



20 

 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

หลงัจากเกิดภยั ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลและเปลี�ยนแปลงวิธีการ 
ใหเ้หมาะสม 

อย่างไรก็ตาม กุญแจสําคัญดอกแรกในการแก้ไขปัญหาการจัดการความเสี� ยง คือ  
การเขา้ใจภยัพิบติัอย่างถ่องแท ้โดยเขา้ใจว่าตนกาํลงัเผชิญกบัภยัอะไร เขา้ใจถึงสาเหตุและ
สามารถคาดคะเนผลที�อาจเกิดขึ�น แลว้นาํไปเตรียมหาแนวทางในการป้องกนัและลดความเสี�ยง
จากผลกระทบ ทั�งนี� ผูที้�รู้ เขา้ใจ และสามารถประเมินสถานการณ์ที�จะเกิดขึ�นในแต่ละชุมชน 
ไดดี้ที�สุดคือ ประชาชน องค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นต่างๆ ที�อยู่ใน
พื�นที� คนในชุมชนเหล่านี� เป็นผูที้� รู้จกัสภาพและลกัษณะพื�นที�ของชุมชนของตนและเป็นผูมี้
ประสบการณ์จากอนัตรายมาก่อน   อีกทั�งยงัเป็นบุคคลกลุ่มแรกที�อาจจะตอ้งเผชิญกบัภยัพิบติั 
ในชุมชนในครั� งต่อไป แนวคิดในการจดัการความเสี�ยงจากภยัพิบติัในปัจจุบนั จึงเลง็เห็นความ
จาํเป็นและความสาํคญัใน “การมีส่วนร่วมของชุมชน” ในการเป็นศนูยก์ลางและเป็นผูข้บัเคลื�อน
เพื�อใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

คลงัสมอง วปอ.เพื�อสังคม (:;<=)  ไดศึ้กษาเกี�ยวกบั การบริหารราชการในภาวะวิกฤติ 
โดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวซึ้�งเกี�ยวขอ้งกบังานศึกษาในครั� งนี�  ดงันี�  

1) ควรมีการจดัทาํ “คู่มือการปฏิบติังานตามแผนที�เตรียมไว”้ (Manual)  สาํหรับผูมี้
หนา้ที�รับผิดชอบในการนาํแผนไปปฏิบติัในทุกระดบั ตั�งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดจนถึงผูป้ฏิบติั
ในระดับล่าง  รวมไปถึงเตรียมจดัทาํแบบฟอร์มต่างๆ  เช่น  แบบฟอร์มการขอใช้เครื�องมือ
เครื�องใช ้ แบบฟอร์มการยมืเครื�องจกัรอุปกรณ์  แบบฟอร์มการขอระดมบุคลากรและเครื�องมือ
ต่างๆ  เป็นตน้  ไวล่้วงหนา้เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังานในภาวะวิกฤติ และให้มี
การฝึกซ้อมการปฏิบติัตาม “คู่มือ” ดงักล่าวอย่างต่อเนื�องเป็นประจาํบ่อยๆ เมื�อตอ้งปฏิบติังาน
จริงในสถานการณ์วิกฤติจะไดเ้กิดความเคยชิน  ชาํนาญ และผิดพลาดนอ้ยลง  ทั�งนี�การฝึกซอ้ม
ดงักล่าว ควรใหทุ้กส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้งในพื�นที�  ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขา้ร่วมดว้ย
เสมอ เพื�อให้ทุกฝ่ายรู้จกับทบาทหน้าที�ของตนเอง  คุน้เคยซึ� งกนัและกนั  รู้จกัจุดอ่อนจุดแข็ง 
ที�ควรแกไ้ขหรือส่งเสริม  ทั�งในเรื�องบทบาทหน้าที�  การประสานงาน  และเครื�องมือเครื�องใช ้
เพื�อใหส้ามารถปฏิบติัไดโ้ดยอตัโนมติัเมื�อมีภยัมา 

2) การพิจารณาเพื�อดาํเนินการในภาวะวิกฤติควรแบ่งการดําเนินงานออกเป็น           
3 ช่วงเวลา  คือ  1) ก่อนเกิดภาวะวิกฤติ จะตอ้งเตรียมการไวล่้วงหนา้  ประกอบดว้ย  จดัทาํแผน
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ต่างๆ ไวล่้วงหนา้   รวมทั�งแผนระดมเครื�องมือเครื�องใชต่้างๆ จากหน่วยงานราชการและเอกชน 
เตรียมการก่อนทาํการฝึกซ้อมตามแผน เช่น เตรียมบุคลากร เตรียมเครื�องมือและอุปกรณ์ที�ตอ้ง
ใชแ้ละศึกษาวิธีการใชเ้ครื�องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใชง้านไดเ้มื�อเกิดเหตุ การสร้างจิตสํานึก
ของประชาชนในเรื�องความปลอดภยั เตรียมการในเรื�อง “ระบบการแจง้ข่าว” ให้ประชาชน 
ไดท้ราบ และดาํเนินการฝึกซอ้มตามแผนที�เตรียมไวอ้ยา่งต่อเนื�อง   2) ขณะเกิดภาวะวิกฤติ  และ 
3) หลงัเกิดภาวะวกิฤติ 

3) ควรมีการสร้าง “จิตสาํนึกเรื�องความปลอดภยัสาธารณะ” ให้แก่ประชาชนตั�งแต่
ยงัเป็นเด็กเล็ก เพื�อให้มีขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมตรวจสอบความปลอดภยัสาธารณะ 
และมีความรู้ในการช่วยเหลือป้องกนัตนเองและผูอื้�นได ้ โดยการใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการ
เรื�องใกลต้วัในบา้นไปจนถึงภยัพิบติั  การก่อวินาศกรรม  การก่อการร้ายเรื�องที�ควรให้ความรู้ 
แก่ประชาชน  ไดแ้ก่  ภยัที�สามารถเกิดขึ�นในบา้นเรามีลกัษณะพิเศษอยา่งไร และประชาชนควร
ปฏิบัติอย่างไร  เช่น  กรณีแผ่นดินไหว  ตึกถล่ม  เครื� องบินตก  ไฟไหม้  เรือล่ม  โป๊ะล่ม  
คลื�นยกัษสึ์นามิ  เป็นตน้  และจิตสาํนึกเรื�องความปลอดภยั  เช่น  การใชป้ลั�กไฟ  การตรวจสอบ
สายไฟเมื�อถึงเวลาควรเปลี�ยน  รถบรรทุกถังแก๊สที�ดูไม่มีมาตรฐานและวิ�งอยู่บนท้องถนน 
กระเป๋า หรือวสัดุแปลกปลอมวางในที�ชุมชนหรือที�ลบัตา  เป็นตน้ 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  (:;<S, น.<T)  ไดส้รุปปัจจยัหลกัในการบริหาร
จดัการภยัพิบติัไว ้ดงันี�  

1) ชุมชน เครือข่ายและอาสาสมคัรเพื�อการจดัการความเสี�ยงจากภยัพิบติั 

2) แผนการจดัการความเสี�ยงจากภยัพิบติัประจาํปีของชุมชน 

3) กระบวนการเสริมสร้างขีดความสามารถ  การฝึกอบรม และการฝึกซอ้มแผนใน
การจดัการความเสี�ยงจากภยัพิบติั 

4) การเฝ้าระวงัภยั การแจง้ขอ้มูลข่าวสารและสถานการณ์เกี�ยวกบัภยัพิบติั 

5) กฎ ระเบียบ กติกาและขอ้ตกลงในการร่วมมือกนัในชุมชน ซึ� งควรสอดคลอ้ง
และไม่ขดัต่อกฎหมาย และนโยบายของประเทศ 

6) กระบวนการติดตามการทาํงานและการประเมินผล 
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ชนะศกัดิ�   ยวุบูรณ์  (:;;<)  ไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการสาธารณภยัเชิงรุก  สรุปปัญหา
ของการบริหารจดัการสาธารณภยัของไทยไวด้งันี�  

1)  ปัญหาดา้นบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  เช่น  

1.1) ขาดการทาํงานที�เป็นเอกภาพอย่างเป็นระบบ  ทั� งนี� เนื�องจากขาดความ
ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ  หน่วยงานปฏิบัติการในพื�นที�ที� มีบทบาทภารกิจคล้ายกันหรือ 
เหลื�อมกนัทาํงานซํ� าซอ้นกนั และเกิดความสูญเปล่าในดา้นงบประมาณ  

1.2) ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน 
กล่าวคือ ประชาชนขาดจิตสาํนึกและขาดความตระหนกัถึงอนัตรายจากสาธารณภยั  

1.3) ขาดการประสานการดาํเนินงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  

1.4) การจัดทําโครงการต่างๆ ทางด้านสาธารณภัยมีลักษณะต่างฝ่ายต่าง
ดาํเนินการ ส่วนใหญ่เพื�อแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า  ระยะสั� นยงัไม่มีการทาํงานในลกัษณะ 
องคร์วม (Holistic) เพื�อที�จะประสานไปในทิศทางเดียวกนัและแกไ้ขปัญหาในระยะยาว  

1.5) ขาดการเตรียมการการกาํหนดขั�นตอนการปฏิบติัและแนวทางการประสาน 
ระหวา่งส่วนราชการต่างๆ ที�มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้งในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ทาํใหไ้ม่สามารถ
เขา้ไปจดัการกบัสาธารณภยัที�เกิดขึ�นได ้เพราะส่วนราชการต่างๆ จะยดึถือคาํสั�งของหน่วยงาน 
ที�ตนสังกดัเป็นหลกั  

1.6) ขาดความร่วมมือจากหน่วยต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการอนุรักษ ์

1.7) ทรัพยากรธรรมชาติ  

1.8) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไม่มีกรอบแนวทางในการปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
เมื�อเกิด สาธารณภยัขึ�น  

2)  ปัญหาดา้นขีดความสามารถของหน่วยงานปฏิบติั  ไดแ้ก่  

2.1) ดา้นบุคลากร ยงัขาดแคลนกาํลงัคนในการปฏิบติังาน ตลอดจนกาํลงัคนที�มี
อยูย่งัขาด ความรู้และความชาํนาญในการปฏิบติัทางเทคนิค  

2.2) โครงสร้างอัตรากาํลังการป้องกันสาธารณภัย ทั� งในระดับส่วนกลาง 
จงัหวดั และอาํเภอไม่เอื�อต่อการป้องกนัภยั  

2.3) เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานป้องกนัสาธารณภยัไม่ศึกษารายละเอียดและหนงัสือ 
สั�งการ ทาํใหไ้ม่เขา้ใจขั�นตอนและวธีิการปฏิบติั  
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2.4) ด้านเครื� องมือเครื� องใช้  ปัจจุบันเครื� องมือที� มีอยู่ไม่ทันสมัยและใช ้
งบประมาณโดยไม่เหมาะสมกบัสภาพความเสี�ยงภยั  เฉพาะอย่างยิ�งหน่วยงานระดบัจงัหวดั 
อาํเภอ และทอ้งถิ�น  

3)  ปัญหาดา้นการบริหารจดัการการป้องกนัสาธารณภยั  ไดแ้ก่  

3.1)  การจดัทาํแผนป้องกนัสาธารณภยัตามพระราชบญัญติัป้องกนัภยัฝ่าย 
พลเรือน พ.ศ.2522 ไม่เป็นปัจจุบนัและไม่สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงเมื�อเกิดภยั  

3.2)  การขาดความชัดเจนในการกาํหนดแผนเผชิญปัญหาและกาํหนดพื�นที� 
เสี�ยงภยั (Zoning)  

3.3)  ระเบียบกฎหมายที�เกี�ยวกบัการป้องกนัสาธารณภยัไม่สามารถบงัคบัให้
เกิดผลไดอ้ยา่งแทจ้ริง และกฎหมายอื�นๆ เป็นอุปสรรคในการจดัการสาธารณภยั  

3.4)  การดาํเนินการช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่มกัเป็นการแกไ้ขปัญหา 
เฉพาะ หนา้เมื�อภยัเกิดขึ�น ไม่มีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในระยะยาว  

จากแนวคิดการบริหารจดัการภยัพิบติั  สรุปได้ว่า การบริหารจดัการภยัพิบติั คือ  
การร่วมมือกนัของทุกภาคส่วน  ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแกไ้ขปัญหา 
ที�เกิดขึ� นทั� งสิ� งที� เกิดจากธรรมชาติ และสิ� งที�มนุษย์สร้างขึ� น ด้วยศกัยภาพที�มีอยู่อย่างเต็ม
ความสามารถ โดยเริ�มตั�งแต่การติดตาม เฝ้าระวงั การเขา้แกไ้ขปัญหา และการฟื� นฟูหลงัภยั
สิ�นสุด  

จะเห็นไดว้า่การร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัที�เกิดมาจากทุกภาคส่วน และการ
สร้างความร่วมมือกนัในทุกระดบัทั�งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลงัเหตุการณ์ไดสิ้�นสุด
ลง ก่อใหเ้กิดเครือข่ายทางสังคมในการร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา และส่งผลใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหา
ที�มีความรอบด้านมากกว่าการแก้ไขปัญหาที�ผ่านมาเช่นในอดีต โดยที�การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจดัการภยัพิบติันั�น เป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ที�เกิดขึ�น รวมถึงการ 
เขา้ไปร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐในการแกไ้ขปัญหา ขณะเดียวกนัประชาชนที�จะเขา้ไปมีส่วนร่วม 
แกไ้ขปัญหานั�นจาํเป็นที�จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมใหก้บัตนเอง เพื�อที�จะสามารถร่วมแกไ้ข
ปัญหาที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 
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2.3  แนวคดิเกี�ยวกบัศักยภาพและการพฒันาศักยภาพของประชาชน 

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2532   ไดใ้หค้วามหมายวา่  ศกัยภาพ หมายถึง  ภาวะแฝง อาํนาจ
หรือคุณสมบติัที�แฝงอยูใ่นสิ�งต่างๆ ซึ�งอาจทาํใหพ้ฒันาหรือปรากฏเป็นสิ�งที�ประจกัษไ์ด ้

ชมนาด  ตนัติเสรี  (:;<~, น.�)  ใหค้วามหมายว่า  ศกัยภาพ หมายถึง พลงัความสามารถ
ของบุคคลทั�งที�มองเห็นไดแ้ละซอ้นเร้นอยูภ่ายใน  ศกัยภาพมีลกัษณะไม่ตายตวั แต่อาจจะทาํให้
มีมากขึ�นหรือแข็งแรงจากการพฒันา จึงถือได้ว่าศกัยภาพเป็นปัจจยัที�จาํเป็นต่อความเจริญ 
กา้วหนา้และการพฒันาในอนาคตไดอี้กดว้ย 

กนกพร  ชยัวรพร  (:;<~, น.=:) ไดใ้หค้วามหมายของ  ศกัยภาพ หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลหรือองคก์ารในการกระทาํการ ดาํเนินการ เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ที�ตั�งไวภ้ายใตส้ภาวะแวดลอ้มและขอบเขตที�กาํหนด 

มณฑิรา  ยืนนาน  (:;<<, น.P�)  สรุปความหมายของ  ศกัยภาพว่า  หมายถึง ความ 
สามารถสูงสุดในการกระทาํอย่างใดอยา่งหนึ�งของบุคคลหรือองคก์รเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายที�ไดก้าํหนดไว ้ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที�เป็นอยู่ ศกัยภาพจึงเป็นปัจจยัที�เกื�อหนุน
ใหก้ารทาํงานสาํเร็จ  ลุล่วงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เยาวลกัษณ์  ศิริสุวรรณ  (:;<~, น.=P)  ไดใ้ห้ความหมายว่า  ศกัยภาพของบุคคลและ
องค์การ หมายถึง พลังความสามารถของบุคคลหรือหน่วยงานที�มีอยู่ในตัว ซึ� งสามารถจะ 
นําออกมาใช้เพื�อดาํเนินการหรือประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ� งภายในขอบเขตได้เป็น
ผลสาํเร็จ จะมีลกัษณะที�ไม่ตายตวั แต่อาจจะทาํใหมี้มากขึ�นหรือแขง็แรงขึ�นจากการพฒันา 

Longman  (PS=�, น.=_;)  ให้ความหมายของ  ศกัยภาพ หมายถึง พลงัความสามารถ 
ของบุคคลที�ซ่อนเร้นอยู่ภายในตน หากมีการกระตุน้จากบุคคลหรือสิ�งแวดลอ้มจะสามารถ 
แสดงพลงัหรือความสามารถที�มีอยูอ่อกมาใชไ้ด ้หรือยบัย ั�งพลงัที�มีอยูมิ่ใหบ้งัเกิดได ้

Neufeldrt  (PS==, p.406)  ไดใ้หค้วามหมายว่า  ศกัยภาพ  หมายถึง  พลงัหรืออาํนาจที�มี
อยูใ่นบุคคลซึ�งสามารถดึงออกมาใช ้หรือแสดงออกมาไดห้ากไดรั้บการกระตุน้จากสิ�งภายนอก 

วชุิกร  กหุลาบศรี (:;<P, น.:<)  ไดศึ้กษานิยามของคาํวา่ ศกัยภาพระดบับุคคล สรุปไดว้่า  
ศกัยภาพระดับบุคคล  หมายถึง  สภาวะความสมบูรณ์ทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
อารมณ์ของบุคคลที�พร้อมจะตอบสนองต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ดว้ยวิธีการหนึ�งเพื�อใหเ้กิดการกระทาํ 
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ที�มีแนวโนม้จะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จ ความพร้อมจะเกิดขึ�นไดขึ้�นอยูก่บัวุฒิภาวะ ประสบการณ์
ทางสังคม ความรู้เดิม ความสนใจ หรือแรงจูงใจ 

สมศกัดิ�   ศรีสันติสุข (:;T�, น.PT<-PT~)  กล่าวว่า  ขอบเขตการวินิจฉัยศกัยภาพของ
ชุมชนในงานพัฒนาเพื�อแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนวิเคราะห์จาก
องคป์ระกอบต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

1) ความกระตือรือร้นหรือวิญญาณ   ตลอดจนการรับรู้และจิตสํานึกในการพฒันา
ของประชาชน เป็นการวินิจฉัยความพร้อมของประชาชน หมายถึง ความมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานพฒันา ความกระตือรือร้นมีความสําคญัอย่างมากแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ
ชุมชน ทั�งนี�รวมไปถึงการรับรู้และการมีจิตสาํนึกในงานพฒันาของประชาชนดว้ย 

2) โครงสร้างและบทบาทขององคก์รชุมชน ผูน้าํชุมชน   รวมทั�งโครงสร้างอาํนาจ
ชุมชน  ศกัยภาพของชุมชนในการมองโครงสร้างและบทบาทขององค์กรชุมชน  เป็นเรื�องที�
พิจารณาถึงสภาพการปกครองของผูน้าํชุมชนว่ามีบทบาทอยา่งไรในการดาํเนินงานพฒันา  เช่น 
คุณภาพและลกัษณะของผูน้าํชุมชน และองคก์รของชุมชน มีความพร้อมที�จะพฒันาและเลง็เห็น
ความสาํคญัในการพฒันา 

3) การวางแผนและการบริหารจดัการงานพฒันา พิจารณาถึงความสามารถที�จะ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

4) การพัฒนาคน   การพิจารณาความพร้อมของทรัพยากรบุคคลในชุมชน 
ว่าสามารถทาํให้ชุมชนมีการพฒันามากน้อยเพียงใด  เช่น  ผูน้ ําชุมชน  องค์กรชุมชน และ
ประชาชนทั�วไปในชุมชน มีการพฒันาชุมชนตนเองมากนอ้ยเพียงใด 

5) เทคโนโลยีในงานพฒันาศกัยภาพของชุมชนในเรื� องของเทคโนโลยีในงาน
พฒันาเป็นอีกเรื�องที�จะตอ้งทาํการวินิจฉัยถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีว่าสามารถทาํให ้
งานพฒันาในชุมชนบรรลุผลสาํเร็จตามความตอ้งการของสมาชิกมากนอ้ยเพียงใด 

6) การสื� อสาร  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และระบบข้อมูลข่าวสารของชุมชน  
การวินิจฉัยศกัยภาพในเรื�องการสื�อสาร เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และระบบขอ้มูลข่าวสารของ
ชุมชนนี�  เพื�อที�จะทาํใหเ้กิดความสาํนึกและการติดต่อประสานงานความเขา้ใจกนัมากขึ�น 

7) การระดมทุน  แรงงาน และทรัพยากรในชุมชน   ปัจจยัเรื�องทุนและทรัพยากร 
ที� เป็นวัตถุเป็นเรื� องที�สําคัญในงานพัฒนาเพื�อแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน  
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ทั�งนี� เนื�องจากถา้หากมีการดาํเนินการที�ปราศจากทุน  แรงงาน และทรัพยากรที�เหมาะสม จะทาํ
ใหโ้ครงการประสบปัญหา และไม่สามารถดาํเนินไปสู่เป้าหมายได ้

8) ลกัษณะโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม เป็นเรื�องที�สําคญัที�ไม่อาจมองขา้ม
ไปได ้ ทั�งนี� เนื�องจากโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมในแต่ละชุมชนย่อมจะแตกต่างกนัไป 
อุปสรรคหรือความสําเร็จในงานพฒันาตอ้งพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างทางสังคมและ
วฒันธรรมเป็นส่วนหนึ�งดว้ย  เช่น  ประชาชนมีค่านิยมอยา่งไร  มีทศันคติต่อการพฒันาอยา่งไร 
ลกัษณะการพึ�งพาอาศยัเป็นอยา่งไร  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเครือญาติมีมากนอ้ยอยา่งไร 

9) ระบบการสนบัสนุนจากภายนอกชุมชน เป็นการวินิจฉัยในเรื�องของศกัยภาพนี�
ไม่เพียงแต่จะพิจารณาองค์ประกอบภายในชุมชนเท่านั�น  แต่ตอ้งพิจารณาจากองค์ประกอบ 
จากภายนอกชุมชนดว้ย  ไดแ้ก่  การไดรั้บการสนบัสนุนทั�งดา้นวสัดุ อุปกรณ์ การบริการ และ
ดา้นวชิาการจากภายนอกชุมชนมีผลกระทบกบัภายในชุมชุนดว้ย ทั�งนี� เนื�องจากชุมชนมิไดอ้ยูนิ่�ง 
หรือติดต่อกนัเฉพาะภายในชุมชนเท่านั�น แต่ชุมชนมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัภายนอกชุมชนหรือ
หน่วยงานอื�นๆ ทาํให้จาํเป็นตอ้งทราบถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากภายนอกชุมชนว่ามีมาก
น้อยเพียงใด ซึ� งหมายถึง ชุมชนได้มีเครือข่ายติดต่อกบัภายนอก เช่น หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนใหเ้ขา้มามีส่วนสนบัสนุนในการช่วยใหง้านพฒันาต่างๆ ของชุมชนดาํเนินไปไดด้ว้ยดี 

บณัฑร  อ่อนดาํ และ วิริยา  นอ้ยวงศน์ยางค ์ (:;T;, น.<S)  กล่าวถึง ตวัชี� วดัของความ
เขม้แขง็หรือศกัยภาพของชุมชน  ไดแ้ก่ 

1) องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ซึ� งรวมถึง ระบบขอ้มูลข่าวสาร วิชาการ ศึกษา คน้ควา้ 
วิจยัที�ทนัต่อความเคลื�อนไหว การเปลี�ยนแปลงโดยเน้นให้เกิดองค์ความรู้ทั�งในระดบัปัจเจก
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสถาบนัทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้นั�นสามารถนาํมาใช้ใน
กระบวนการพฒันาทั�งในระดบัตาํบล หมู่บา้น/ชุมชน และใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและการพฒันา 

2) กระบวนการเรียนรู้  กล่าวคือ  ในระดบัตาํบล หมู่บา้น/ชุมชน สามารถวิเคราะห์
วินิจฉัยปัญหา แสวงหาทางออกในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เพื�อตอบสนองปัญหาของสมาชิก 
ในชุมชน โดยใชภู้มิปัญญาหมู่บา้น ประสบการณ์ และการเรียนรู้ ประยกุต ์เทคนิค การจดัการ 

3) องคก์รชุมชน/การบริหารจดัการ/กาํลงัคน หมายถึง การรวมกลุ่มชาวบา้น/การจดั
องค์กรในระดับตาํบล หมู่บา้น/ชุมชน การจดัระบบการบริหารจดัการงานพฒันา จัดระบบ
สวสัดิการสังคมชุมชนเพื�อช่วยเหลือซึ� งกันและกัน เช่น การรวมตัวเพื�อจัดตั� งกลุ่มกองทุน 
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ออมทรัพย ์มีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั ส่งเสริมเครือข่ายทั�งเครือข่ายธรรมชาติ เครือข่ายการ
จดัตั�งองคก์รและเครือข่ายประสบการณ์ 

อนุชาติ  พวงสาํลี และอรทยั  อาจอํ�า  (:;TS, น.:;�)  กล่าววา่ ความเขม้แขง็หรือศกัยภาพ
ขององคก์รชุมชน  ประกอบดว้ย < ขอ้  ดงันี�  

1) ภูมิปัญญา  ระบบความเชื�อ  ระบบคุณค่าของชุมชน  พิจารณาตวัชี� วดั  ได้แก่ 
จาํนวนผูน้าํ  ความรู้และทกัษะของผูน้าํ 

2) การจัดกลุ่ม/องค์กรชุมชน   การชี� ว ัดความเข้มแข็งของกลุ่ม พิจารณาจาก
วตัถุประสงคข์องกลุ่ม กฎกติกา จาํนวนสมาชิกที�เขา้ร่วมกิจกรรม ความหลากหลายของสมาชิก
กรรมการกลุ่ม  กิจกรรมกลุ่ม 

3) กระบวนการเรียนรู้และการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน พิจารณาจาก
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ หาทางเลือกของการแกปั้ญหา การตดัสินใจ
เลือกทางเลือกในการแกปั้ญหา  จาํนวนครั� งการศึกษาดูงาน  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม  จาํนวนองคก์ร 
ที�เกี�ยวขอ้ง การได้รับการยอมรับนับถือจากองค์กรภายนอก  เช่น  ในรูปของการสนับสนุน
เงินทุน ทรัพยากรและการเยี�ยมชมดูงานในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นตน้ 

4) ผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์รชุมชนในดา้นต่างๆ พิจารณาจากผลการ
ดาํเนินงานของกิจกรรมที�องคก์รชุมชนดาํเนินการ 

จากการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกับศักยภาพและการพัฒนาศักยภาพของประชาชน  
สรุปความหมายของ  ศกัยภาพของประชาชน  หมายถึง  ความรู้ ความสามารถที�มีอยูใ่นตวัของ
ประชาชน สามารถนาํมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นได ้โดยผ่าน
กระบวนการการพฒันา ซึ�งจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

ฉะนั�นจะเห็นไดว้่าศกัยภาพนั�นเป็นสิ�งที�มีอยูแ่ลว้ในตวัของประชาชน  ดงันั�นการพฒันา
ศกัยภาพและนาํศกัยภาพที�มีอยู่นั�นมาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงเป็นวิธีการที�จะช่วยในการแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�น โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัซึ� งจาํเป็นที�จะตอ้งอาศยัความร่วมมือ
กนัของประชาชนในชุมชนที�เกิดภยั และชุมชนใกลเ้คียง หากมีการพฒันาศกัยภาพใหป้ระชาชน
เกิดความพร้อมในการที�จะรับมือกบัภยัพิบติัที�อาจจะเกิดขึ�น ก็จะช่วยในการสนบัสนุนให้การ
แกไ้ขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกทั�งยงัช่วยลดผลกระทบจากความ
รุนแรงที�เกิดขึ�นไดอี้กทางหนึ�งดว้ย 
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2.4  งานวจิัยและวรรณกรรมอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

จากปัญหาความรุนแรงของภัยพิบติัที�เกิดขึ� นในปัจจุบัน ได้มีการพฒันาองค์ความรู้ 
ผา่นกระบวนการศึกษาวจิยัที�เพิ�มมากขึ�น  ก่อใหเ้กิดมุมมองขอ้คิดอนัจะนาํไปสู่การพฒันาระบบ
การบริหารจดัการภยัพิบติัที�เป็นระบบ  ซึ� งผูศึ้กษาไดร้วบรวมผลการศึกษาในรูปของงานวิจยั
และวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งดงันี�   

ศรีวฒันา  บุรวิศิษฐ์  (:;;:, น.PS) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัการจดัการภยัพิบติัในระบบดั�งเดิม
ของประเทศไทยไวว้่า  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนั�น มุ่งเพื�อพฒันาใหป้ระเทศ
เป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยกาํหนดเป้าหมายการส่งออกสินคา้ให้สูงขึ�น ทาํให้เกิดการเร่ง 
การเพิ�มผลผลิตเพื�อการส่งออกทั�งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ทาํให้อตัราการใช้
สารเคมีและวตัถุอนัตรายมีปริมาณสูงขึ�น  ขณะที�ระบบการควบคุมการใช้การขนส่งและการ
กาํจดัสารพิษยงัขาดประสิทธิภาพ จึงก่อใหเ้กิดปัญหาสารเคมีและสารพิษตกคา้ง  รวมทั�งการเกิด
อุบติัเหตุจากการขนส่ง ในขณะที�การพฒันาดา้นสังคมและการบุคลากรก็ไม่สอดรับกบัการ
เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ  การขยายตวัภาคอุตสาหกรรม  และการขยายความเจริญจาก 
เมืองสู่ชนบทที�รวดเร็วเกินไปก่อใหเ้กิดปัญหาครอบครัว  ปัญหาสังคม ทั�งทางร่างกายและจิตใจ 
ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมประชาชนใหส้ามารถรับมือกบัภยัที�รุนแรงขึ�นและ
บ่อยครั� งขึ�น  ขาดบุคลากรที�มีความรู้ ทกัษะ และความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการทั�งในระดบั
นโยบาย ระดบัวางแผนและระดบัปฏิบติั  บุคลากรที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญที�มีอยู่ในดา้นการ
บริหารจัดการภัยพิบัติไม่เพียงพอ  ส่งผลต่อการป้องกันและการเตรียมความพร้อมให้กับ
ประชาชน  ขาดการสร้างความเขา้ใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาและ
ผลกระทบที�ตามมาจากการเกิดภยัพิบติั  ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการร่วมคิดและวางแผน 
เพื�อลดความเสี�ยงโดยชุมชนเอง  ด้านสิ�งแวดลอ้มก็พบว่า เป็นการพฒันาที�ขาดการคาํนึงถึง 
ความเชื�อมโยงระหว่าง “การจดัการลดความเสี�ยงจากภยัพิบติัและผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม” 
การตดัไมท้าํลายป่าและการทาํลายระบบนิเวศน ์กอปรกบัประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ยงัไม่เดด็ขาดพอ  มีผลทาํใหธ้รรมชาติขาดความสมดุลและเกิดภยัพิบติัตามมา  ซึ� งนบัวนัจะถี�ขึ�น
และรุนแรงมากขึ�น ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนซึ� งส่วนหนึ� งเป็นผลกระทบมาจากการเกิด 
ภยัพิบติั 
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นอกจากนี�  ด้านการบริหารจัดการภัยยงัขาดความชัดเจนในองค์กรหลักที�จะต้อง
รับผิดชอบ และขาดเอกภาพในการบริหารจดัการและการสั�งการ  ในอดีตที�ผ่านมามีหลาย
หน่วยงานเข้ามาเกี�ยวข้องจริง แต่ไม่มีเจ้าภาพที�แท้จริง ทาํให้เกิดความสับสนและมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการกาํหนดนโยบาย  การวางแผนงบประมาณ  รูปแบบที�ชัดเจนในการ
ปฏิบติังาน  การจดัเกบ็ขอ้มูลและสถิติเพื�อนาํมาศึกษา วิเคราะห์เพื�อหาทางป้องกนัและลดปัญหา 
อีกทั�งรัฐไม่ลงทุนในด้านการบริหารจดัการในเชิงป้องกันเพื�อลดผลกระทบของความเสี�ยง 
จากภยัพิบติั  การจดัสรรงบประมาณในเชิงการป้องกนัไม่เพียงพอต่อความจาํเป็น งบประมาณ 
ที�จัดสรรจะเน้นการตั� งรับ คือ งบประมาณเพื�อการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ซึ� งเป็นการ
แกปั้ญหาที�ปลายเหตุ  ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนในการศึกษาในด้านการจดัการ 
ความเสี�ยงภยัพิบติัอยา่งจริงจงั  กลยทุธ์การดาํเนินงานเป็นแบบ “ตั�งรับ” เป็นการเตรียมใหค้วาม
ช่วยเหลือเมื�อเกิดภยั  ไม่มีขั�นตอนมาตรการการป้องกนัหรือลดความเสี�ยง และการลดผลกระทบ
ทางลบ  ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและ
ดาํเนินการ  แต่เป็นการดาํเนินการโดยรัฐเป็นผูรั้บผิดชอบและสั�งการ  บุคลากรที�ร่วมวางแผน
และปฏิบัติงานมักไม่ใช่คนในพื�นที�  ขาดความรู้และเข้าใจในสภาพพื�นที�  ทาํให้เกิดความ
คลาดเคลื�อนในการคาดการณ์และการเตรียมความพร้อม  ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื�อประเมิน
ความเสี�ยงและล่อแหลม   มีความยุ่งยากซับซ้อนในการแปลงนโยบายและแผนสู่การปฏิบติั 
ในระดับชุมชนและท้องถิ�น  ไม่มีการสร้างระบบการเฝ้าระวงัภยัและการแจง้เตือนภยัพิบัติ 
ที�มีประสิทธิภาพที�คาํนึงถึงการผสมผสานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบัภูมิปัญญาท้องถิ�น 
ที�เหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถิ�น  ขาดอุปกรณ์เครื�องมือ และเครื�องจกัรที�จาํเป็นสําหรับใชใ้นการ
จดัการภยัพิบติัโดยตรง   ขาดการประสานขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในการจดัทาํระบบแผน
ที�เสี�ยงภยัในทุกระดับ คือ ระดบัทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั ระดบัภูมิภาคและระดับประเทศ และ 
ในด้านกฎหมาย กฎและระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะบทลงโทษขาดความชัดเจน 
และลา้หลงั ไม่สามารถสนองตอบต่อสถานการณ์ในปัจจุบนัไดอ้ย่างเหมาะสม  การบงัคบัใช้
กฎหมายและมาตรการในการปลูกสร้างอาคาร  โรงงาน  บา้นเรือนที�รุกลํ�าที�สาธารณะ  แม่นํ� า  
ลาํคลอง  ตลอดจนการทาํให้สภาพแวดลอ้มเสียหายขาดความสมดุล ขาดความเด็ดขาดในการ
ลงโทษผูท้าํผดิ 
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สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (:;;<, น.P<-P=)  
ได้วิ เคราะห์ความสําคัญขององค์ประกอบต่างๆ ที� มีผลต่อการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย  
โดยเปรียบเทียบการช่วยเหลือผูป้ระสบภยักรณีต่างๆ และสรุปประเด็นสําคญัจากการศึกษา 
ดงันี�  

1) ระบบการวางแผน  เตรียมพร้อม  การตดัสินใจ และการตอบสนองที�รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ จะสร้างความเชื�อมั�นให้กบัประชาชนว่า  ภาครัฐและฝ่ายบริหารมีความพร้อม 
ในการเขา้ช่วยเหลือหากเกิดภยัพิบติัในพื�นที�  ซึ� งจะสามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น
ในพื�นที�ภยัพิบติัได ้ โดยในหลายประเทศแมว้่าจะมีการวางแผนและจดัตั�งหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยเฉพาะเพื�อเป็นกลไกลดาํเนินการต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  แต่ยงัคง
ประสบปัญหาการพิจารณาตดัสินใจที�ไม่รวดเร็วเพียงพอ 

2) กลไกการจดัการในภาวะฉุกเฉิน  จากกรณีศึกษาทุกกรณี พบว่ามีปัญหาการ
จดัการในภาวะฉุกเฉิน  เนื�องจากในช่วงเกิดวิกฤติไดเ้กิดช่วงสุญญากาศก่อนที�ความช่วยเหลือ 
จะเขา้สู่พื�นที�ประสบภยั  โดยพื�นที�ที�ไดรั้บความเสียหายร้ายแรง  สาธารณูปโภค และเส้นทาง
คมนาคมส่วนใหญ่จะถูกทาํลายจนไม่สามารถใชก้ารได ้ ทาํให้เกิดปัญหาการอพยพประชาชน 
ที�ติดอยูใ่นเหตุการณ์ซึ�งก่อใหเ้กิดความสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นตามมา 

3) การช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์ เป็นเรื�องของการจดัการบนพื�นฐานของขอ้มูลและ
ทรัพยากรที�มีอยู่จริง  โดยตอ้งทาํการประเมินและรายงานสถานการณ์ที�เกิดขึ�นต่อผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจโดยจดัระบบฐานขอ้มูลทั�งที�มีอยู่แลว้ ให้สามารถเขา้ถึงไดท้นัที ผนวกเขา้กบัขอ้มูล
สถานการณ์ในเวลาจริง (Real Time Information) ซึ� งจะมีผลในการพิจารณาการส่งความ
ช่วยเหลือเขา้สู่พื�นที� 

4) การฟื� นฟูบูรณะหลงัเกิดภยัพิบติั  ในการฟื� นฟูบูรณะพื�นที�ประสบภยัส่วนใหญ่ 
รัฐบาลจะจดัทาํโครงการเพื�อฟื� นฟูขึ�นเป็นกรณีพิเศษ  ประกอบด้วย  โครงการปรับปรุงด้าน
โครงสร้าง (Hard Structure)  และโครงการหรือมาตรการลดผลกระทบอื�นๆ (Soft Structure) 
โดยการปรับปรุงหรือการก่อสร้างโครงการพื�นฐานต่างๆ ที�เน้นการป้องกันภัยพิบัติ  เช่น   
การก่อสร้างเขื�อนกั�นนํ� า  ซึ� งตอ้งมีระบบบาํรุงรักษาและการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ 
เพื�อไม่ให้เกิดปัญหาการลงทุนสูญเปล่า  ส่วนโครงการและมาตรการลดผลกระทบต่างๆ ตอ้ง
พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื�นที�  เช่น  การส่งเสริมการสร้างคนักั�นนํ� าขนาดเล็กรอบ
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แปลงเพาะปลูก  การสร้างที�อพยพ  และการปรับช่วงเวลาการเพาะปลูก  เป็นตน้   โดยการฟื� นฟู
บูรณะหลงัเกิดภยัที�เกิดขึ�นมีความจาํเป็นตอ้งพิจารณาความเหมาะสมให้สามารถป้องกนัและ
แกไ้ขภยัพิบติัที�อาจเกิดขึ�นอีกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) ข้อสังเกตการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย  ในอดีตประเทศไทย 
มีประสบการณ์ในการจดัการภยัพิบติัค่อนขา้งจาํกดั  ภยัพิบติัที�เกิดขึ�นเป็นประจาํ  ไดแ้ก่  ภาวะ
นํ� าท่วม  พายุฝน และภยัแลง้ที�เกิดขึ�นตามฤดูกาล  ซึ� งไม่มีความรุนแรงมากนกั  การเตรียมการ
ต่างๆ จึงอยู่บนสมมติฐานของลกัษณะภยัพิบติัดงักล่าวภายในขอบเขตความรุนแรงระดบัหนึ�ง
เท่านั�น  ระบบการเตรียมพร้อม  การจดัการในภาวะฉุกเฉิน และการกูภ้ยัจึงไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการรองรับภยัขนาดใหญ่   อยา่งไรกต็าม ในช่วงสองทศวรรษที�ผ่านมา ประเทศไทย
ตอ้งเผชิญภยัพิบติัขนาดใหญ่หลายครั� ง  จึงทาํให้เกิดการตื�นตวัในเชิงนโยบายของรัฐ ความ
ตระหนกัรู้ของสาธารณชน และระบบอาสาสมคัร  ทาํใหร้ะบบการจดัการภยัพิบติัของประเทศ
ไทยไดรั้บการพฒันากา้วหนา้ขึ�นอีกระดบัหนึ�ง โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างองคก์รและกลไก
ลการบริหารจดัการ ดงันี�  

;.P)  โครงสร้างกลไกและองค์กร   ไดมี้การออกพระราชบญัญติัป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย :;;_  ขึ� น  เพื�อเป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ กาํหนดกรอบ 
การบริหารจดัการสาธารณภยัไวอ้ย่างชัดเจน ซึ� งกาํหนดให้มีการจดัทาํแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั T ระดบั คือ  แผนระดบัชาติ  ระดบัจงัหวดั และแผนของกรุงเทพมหานคร 
คณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความเห็นชอบแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั :;T;-:;;�  ตั�งแต่
วนัที� P� พฤศจิกายน :;;:  ซึ� งแผนดงักล่าวไดใ้ชเ้ป็นกรอบแนวทางการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการ
จดัการภยัพิบติัของประเทศ ให้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการสาธารณภยัโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  มุ่งบูรณาการการทาํงานของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการทาํงานเชิงรุก  
ซึ�งเป็นทิศทางที�สอดคลอ้งกบัการจดัการสาธารณภยัตามหลกัสากล 

;.:)  ปัญหาการบริหารจดัการสาธารณภยั 

• ปัญหาดา้นบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง มีหน่วยงาน
เกี�ยวขอ้งหลายหน่วยงาน  ขาดเอกภาพในการปฏิบติัและความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการ
ทั�งในระดับประเทศ  ระดับจงัหวดั และระดับทอ้งถิ�น  ผูรั้บผิดชอบหลกัมีอาํนาจสั�งการได ้
ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน การจดัทาํโครงการดา้นสาธารณภยัมีลกัษณะต่างฝ่ายต่างดาํเนินการ 
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ซึ� งส่วนใหญ่เป็นไปเพื�อแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า และไม่มีการทาํงานในลกัษณะองค์รวมเพื�อ
ประสานการทาํงานในทิศทางเดียวกนั และแกไ้ขปัญหาระยะยาว 

• ปัญหาด้านขีดความสามารถของหน่วยงานปฏิบัติ  การขาดแคลน
งบประมาณ  บุคลากร  เครื� องจักร  เครื� องมืออุปกรณ์ที� เหมาะสมและจําเป็นในเบื�องต้น    
รวมทั�งเครื�องมือพิเศษที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นกรณีต่างๆ และบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น 
ส่วนกาํลงัคนที�มีอยูก่ข็าดความรู้ความชาํนาญในเชิงเทคนิค 

• ปัญหาด้านองค์ความรู้และอาํนาจการตดัสินใจในขน้ตอนการปฏิบัติ 
ประเทศไทยยงัขาดการวจิยัและพฒันาดา้นสาธารณภยัอยา่งต่อเนื�อง  ยงัไม่มีความชดัเจนในการ
กาํหนดพื�นที�เสี�ยงภยั และการเผชิญปัญหา  ระเบียบและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนั 
สาธารณภยัและผงัเมืองยงัไม่สามารถบงัคบัใชอ้ย่างไดผ้ล  ขณะที�กฎหมายอื�นๆ เป็นอุปสรรค 
ต่อการจดัการสาธารณภยั รวมทั�งขาดการใหค้วามสาํคญัในระดบันโยบายดว้ย 

;.T)  บทบาทของอาสาสมคัร  ภยัพิบติัที�เกิดขึ�นทุกกรณีแสดงใหเ้ห็นว่า รัฐบาล
และหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถที�จะรับมือกบัสถานการณ์ภยัพิบติัไดเ้พียงลาํพงั ขณะที�องคก์ร
สาธารณะประโยชนแ์ละอาสาสมคัรเป็นกาํลงัสาํคญัและมีส่วนอยา่งมากที�ทาํใหก้ารระดมความ
ช่วยเหลือมีประสิทธิภาพมากขึ�น เนื�องจากหน่วยงานของรัฐซึ� งมีหนา้ที�โดยตรง แมจ้ะมีอาํนาจ
บงัคบับญัชาชดัเจน แต่ความเป็นทางการทาํใหเ้กิดความล่าชา้ 

• ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดระบบอาสาสมัคร  ได้แก่  เหตุการณ์ภัยพิบัติที�
รุนแรงและมีระบบสื�อสารโทรคมนาคมที�ทนัสมยั ทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกร่วม
และตอ้งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั จนก่อให้เกิดความตื�นตวัในการทาํงาน
อาสาสมคัรอยา่งมาก 

• ปัญหาอุปสรรคของงานอาสาสมคัรในเหตุการณ์ภยัพิบติั  มักพบว่ามี
อาสาสมคัรจาํนวนมากเขา้ไปในพื�นที�ประสบภยัโดยไม่มีระบบการจดัการที�มีประสิทธิภาพ
รองรับ  ขาดระบบการประสานงาน และการสื�อสารขอ้มูล ไม่มีผูม้อบหมายงานหลกั ทาํให้
อาสาสมคัรไม่ทราบว่าควรจะทาํหน้าที�อะไรหรือช่วยเหลือใคร  ในขณะเดียวกนัอาสาสมคัร 
แต่ละคนอาจไม่ไดรั้บการฝึกฝนเตรียมตวัมาก่อน  

• นโยบายส่งเสริมระบบอาสาสมคัรของไทย มติคณะรัฐมนตรี วนัที� P~ 
ตุลาคม :;<S  เห็นชอบปฏิญญาอาสาสมคัรไทยและนโยบายการพฒันางานอาสาสมคัร  อยา่งไร
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กต็ามแนวนโยบายดงักล่าวเป็นเพียงการวางพื�นฐานและการส่งเสริมใหเ้กิดระบบอาสาสมคัรขึ�น
ในสังคมเท่านั�น 

• แนวทางการพฒันาระบบอาสาสมคัรเพื�อการจดัการภยัพิบติั รัฐควรให้
การสนบัสนุนทั�งอาสาสมคัรที�มีการจดัตั�งโดยหน่วยงานของรัฐ และอาสาสมคัรภาคประชาชน
ซึ� งมีการขยายตวัเพิ�มขึ�นอย่างมาก เพื�อให้อาสาสมคัรสามารถมีบทบาทในทุกขั�นตอนของการ
จดัการภยัพิบติั 

;.<)  ข้อเสนอแนะ  รัฐบาลควรส่งเสริมการดําเนินการของภาคส่วนต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมคัรใหเ้ป็นระบบที�มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชนและฟื� นฟู
พื�นที�ประสบภยัใหก้ลบัสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และบูรณาการการจดัการภยัพิบติั โดย 

• พัฒนากลไกลการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเพิ�มบทบาทของกรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้เป็นกลไกระดบัชาติเพื�อความคล่องตวัในการบริหารจดัการ
และสั�งการ โดยนายกรัฐมนตรีจะสามารถเขา้บญัชาการและสั�งการไดอ้ยา่งทนัที และกาํหนดให้
เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลภยัพิบติัที�มีการเชื�อมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัทุกหน่วยงาน 
โดยให้ส่วนราชการและภาคเอกชน จัดทาํแผนปฏิบัติการเพื�อรองรับการดาํเนินงานภายใต ้
“พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.:;;_”  และแผนป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั โดยคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติพิจารณาเพื�อให้เกิด
บูรณาการในภาพรวม  ทั�งให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบที�เป็นอุปสรรคต่อการเร่งรัดดาํเนินการ
ช่วยเหลือฟื� นฟูผูป้ระสบภยัในระยะเร่งด่วน และการดาํเนินงานตามแผนระยะยาวด้านการ
ช่วยเหลือฟื� นฟูบูรณะหลงัการเกิดภยัพิบติั   

• ส่งเสริมระบบงานอาสาสมคัรของประเทศอยา่งจริงจงั เหตุการณ์ภยัพิบติั
ที�เกิดขึ�นในประเทศไทยที�ผา่นมา   อาสาสมคัรภาคประชาชนรวมทั�งหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ 
มีบทบาทที�สําคญัในการกูภ้ยั  การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน  การคน้หาผูร้อดชีวิต และการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั  โดยเป็นกาํลงัหนุนใหก้บัหน่วยงานของรัฐซึ�งมีกาํลงัเจา้หนา้ที�
จาํกดั  อย่างไรก็ตามในภาวะฉุกเฉินที�เกิดความวุ่นวาย  ขาดการสั�งการอย่างเป็นระบบการให้
ความช่วยเหลือและประสานงานจึงเป็นไปโดยขาดการบูรณาการ  ซึ� งรัฐบาลควรวางระบบ 
เพื�อพฒันางานอาสาสมคัรใหมี้ศกัยภาพอยา่งเตม็ที� และมีมาตรฐานตามหลกัสากล 
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• ควรจดัการภยัพิบติัโดยมุ่งเน้นการรวมพลงัของชุมชน  แมว้่าภยัพิบัติ 
ที�เกิดขึ�นจะเกินขีดความสามารถในการรับมือโดยชุมชน   แต่จากการศึกษา พบว่าชุมชนที�มี
ความเขม้แขง็ และผูที้�รอดชีวิตจากภยัพิบติัจาํนวนหนึ�ง ไดเ้ปลี�ยนสภาพจากผูป้ระสบภยัมาเป็น 
ผูร่้วมกอบกูว้ิกฤติ และกลายเป็นกาํลงัสาํคญัของการคน้หาและช่วยเหลือผูร้อดชีวิต  เนื�องจาก
เป็นผูที้�รู้จกับุคคลในชุมชน  สภาพทางกายภาพ และสิ�งแวดลอ้มของพื�นที�ดีที�สุด  นอกจากนั�น
การสร้างโอกาสในการจดัการเพื�อช่วยเหลือกนัเองในค่ายที�พกัชั�วคราว และการฟื� นฟูบูรณะ
ชุมชน จะเป็นจุดเริ�มตน้สําคญัที�ทาํให้เกิดพลงัในการพฒันาชุมชนต่อไปในอนาคต  ดงันั�นจึง
ควรมีการวางระบบการฝึกอบรม เพื�อสร้างองคค์วามรู้เกี�ยวกบัการจดัการภยัพิบติัต่างๆ โดยมี
ชุมชนเป็นฐานการพฒันาที�สาํคญั 

• ควรส่งเสริมการผนึกกําลังของภาคส่วนต่างๆ ภัยพิบัติที� เกิดขึ� นใน
ประเทศไทย  ทั�งเหตุการณ์ธรณีภยัพิบติัสึนามิ และอุทกภยัในปี :;;T ที�ผ่านมา ทาํให้เกิดการ
รวมพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั� งภาครัฐ ภาคเอกชน สื�อมวลชน กองทัพ ประชาสังคม และ
อาสาสมคัรต่างๆ ซึ� งลว้นมีลกัษณะภารกิจ บทบาทและหน้าที�ที�แตกต่างกนั  เช่น  บุคลากร 
ของกองทพัมีความเขม้แข็งและมีสายการบงัคบับญัชาที�ชัดเจน   ภาคเอกชน เช่น สื�อมวลชน 
บริษทัต่างๆ มีงบประมาณช่วยเหลือที�สามารถนาํมาใช้ไดอ้ย่างรวดเร็ว  มีการบริหารจดัการ 
ที�มีประสิทธิภาพ  ส่วนภาคประชาสังคมไม่มีระบบจดัตั�ง เป็นการรวมตวักนั ดว้ยจิตอาสาที�มี
พลงัและมีความยั�งยืน ดงันั�นการผนึกกาํลงัทั�ง T ส่วนจึงเป็นเรื�องทางยุทธศาสตร์ที�จาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินการอย่างจริงจงั โดยรัฐควรให้การสนับสนุนและช่วยประสานเชื�อมโยงพลงัของกลุ่ม
ต่างๆ เพื�อทาํงานร่วมกนัให้บรรลุวตัถุประสงค์ ทั�งนี� ตอ้งมีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลต่างๆ  
ที�จาํเป็นที�มีการรวบรวมขอ้มูลโดยหน่วยงานต่างๆ  เช่น  ความเร็วลม  ปริมาณนํ� า  ปริมาณฝน 
เพื�อนํามาบูรณาการและติดตามเฝ้าระวงั เพื�อนํามาประเมินสถานการณ์ที�ถูกต้อง สามารถ
พิจารณาการออกประกาศเตือนภยัไดท้นัเวลา 

• ควรผนวกมาตรการด้านการจัดการสาธารณภัยไวเ้ป็นส่วนหนึ� งของ
กระบวนการพฒันา มาตรการที�ช่วยให้ชุมชนมีความเขม้แข็งและมีภูมิตา้นทาน  จะช่วยพฒันา
ขีดความสามารถในการปรับตวัและช่วยลดผลกระทบได้ โครงการที�เพิ�มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ เช่น การพฒันาระบบฐานขอ้มูล ระบบการสื�อสาร โครงสร้างพื�นฐานที�ออก
แบบอย่างดีคาํนึงถึงความเสี�ยงด้านภยัพิบัติ รวมทั�งงานศึกษาวิจยัต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง จะช่วย
ยกระดบัการบริหารจดัการภยัพิบติัและการพฒันาประเทศไปพร้อมๆกนั   
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สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (:;<=, อัดสําเนา)  ได้ทาํการศึกษาและ
เสนอแนะยทุธศาสตร์การป้องกนัภยัพิบติัและอุบติัภยัต่อคณะรัฐมนตรี  ดงันี�  

1)  การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินการ 

ประการแรก  รัฐตอ้งลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และ
ภาครัฐ เพื�อใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยที�สุดโดยที�ภาครัฐและภาคประชาชนตอ้งควบคุมสถานการณ์
ภยัพิบติัที�เกิดขึ�นใหก้ลบัคืนเขา้สู่สภาวะปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ประการที-สอง รัฐตอ้งมีนโยบายใหภ้าคประชาชนและภาครัฐมีจิตสาํนึก และ 
มีองคค์วามรู้ในการป้องกนัภยัพิบติัอยา่งทั�วถึง โดยเฉพาะในพื�นที�ที�มีความเสี�ยงภยัสูง 

ประการที-สาม  รัฐตอ้งมีแผนป้องกนัภยั ระบบเตือนภยั และระบบการเตรียม
ความพร้อมทั�งของภาครัฐและภาคประชาชนเพื�อเผชิญกบัภยัพิบติั  รวมทั�งมีแผนฟื� นฟูชีวิต 
และทรัพยสิ์น ทั�งของประชาชนและของภาครัฐอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประการสุดท้าย  รัฐตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั�งกระบวนการอย่าง
แทจ้ริง 

2)  ประเดน็ปัญหาที�พบในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง 

ระดับก่อนเกิดภัย   พบประเด็นปัญหาดงันี�   1) การเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเกิดภยัประชาชนไม่มีความตระหนกัถึงภยัพิบติัต่างๆ ที�อาจจะ
เกิดขึ�น โดยขาดการใหก้ารศึกษาและสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัต่างๆ และขาดจิตสาํนึก 
ในการป้องกนัภยัต่างๆ และ 2) การป้องกนัภยัพิบติัของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการแกไ้ข 
ในเชิงรับมากกวา่การกาํหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหาในเชิงรุก 

ขณะเกิดภยั    พบประเดน็ปัญหาดงันี�    1) การขาดระบบกลไกลในการเตรียมการ
เพื�อรองรับภยัขนาดใหญ่ไดอ้ย่างทนัท่วงที   2) การขาดประสิทธิภาพในการประสานงานใน 
ทุกระดบั และขาดเจา้ภาพที�จะเขา้มารับผิดชอบการบริหารจดัการในภาพรวม  และ  3) ระบบ
การสื�อสารลม้เหลวและขาดระบบทดแทน เมื�อไดรั้บการแจง้เตือนไม่สามารถแทรกแซงรายการ
เพื�อแจง้เตือนประชาชนใหท้ราบถึงภยัที�เกิดขึ�นได ้

หลังเกิดภัย   พบประเด็นปัญหา คือ การขาดระบบและกลไก เพื�อจดัการฟื� นฟู
อยา่งบูรณาการภายหลงัเกิดภยัพิบติั โดยเฉพาะระบบและกลไกที�ประชาชนในทอ้งถิ�นมีบทบาท
สาํคญั และหน่วยงานทั�งหลายที�เกี�ยวขอ้งมีการร่วมมือประสานกนัอยา่งมีเอกภาพ 
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3)  ขอ้เสนอแนะต่อการบริหารจดัการภยัพิบติัในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง 

ประการแรก    องคก์รภาครัฐและภาคประชาชนจะตอ้งร่วมกนักาํหนดนโยบาย
ในเชิงรุกและมีกระบวนการตอบสนองอย่างรวดเร็วมากกว่าเชิงรับเพื�อแกไ้ขปัญหาได้ทัน
เหตุการณ์และเกิดความสูญเสียนอ้ย 

ประการที-สอง    รัฐตอ้งให้การศึกษาดา้นการป้องกนัภยัพิบติัและอุบติัภยัต่างๆ 
(Safety Education) และจดัให้มีหลกัสูตรสวสัดิการศึกษา เพื�อให้ความรู้ การฝึกอบรม การ
ฝึกซ้อม  การป้องกนัสาธารณภยัให้กบัประชาชน นักเรียนนักศึกษาดว้ยสถานการณ์จาํลองที�
เหมือนจริง (Simulator)  รวมทั�งการมุ่งสร้างจิตสํานึกในการป้องกนัภยัพิบติัต่างๆ ที�อาจจะ
เกิดขึ�น อยา่งเป็นรูปธรรมในทุกระดบัอาย ุ

ชยัพร  สมประมยั  (:;T=, น.~�)  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเรื�อง บทบาทของ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนของเทศบาลนครเชียงใหม่   ผลการศึกษาพบวา่ 

1)  ควรปรับปรุงแกไ้ขเรื�องการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือเครื�องใช ้ยานพาหนะ 
และที�หลบภยัสาธารณะไวอ้ยา่งพร้อมเพียง 

2)  พบปัญหาที�เกิดจากการขาดความร่วมมือจากประชาชน  องคก์รภาคเอกชน และ
ปัญหาการระงบัอคัคีภยัในอาคารสูง  

ศูนยข์อ้มูลและวิจยัทางวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
(:;;_, น. :-P ถึง :-�)  ได้ศึกษาเกี�ยวการบริหารจดัการภยัพิบติัที�เกิดขึ�น  มีผลการศึกษา 
สรุปไดด้งันี�  

P)  แนวทางการจดัการภยั   สรุปผลการศึกษาพบว่า  ควรมีการสร้างความรู้และ 
การเตรียมความพร้อมของประชาชน  โดยมีการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ในเรื�องที�เกี�ยวกบัภยั  
ที�อาจเกิดขึ�น และวิธีป้องกนัใหก้บัประชาชนที�อาศยัอยู่ในพื�นที�เสี�ยงภยั เพื�อเป็นการเพิ�มความรู้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัและการป้องกนัภยัใหก้บัประชาชน 

2)  ขอ้เสนอแนะทั�วไปในการบริหารจดัการสาธารณภยัที�เกิดจากธรรมชาติ สรุปผล
การศึกษา พบวา่  

2.1)  ควรมีการใหค้วามรู้ คาํแนะนาํ และจดัการฝึกอบรมแก่ประชาชนที�อยูอ่าศยั
ในบริเวณพื�นที�เสี� ยงภัย ในเรื� องเกี�ยวกับข้อที�ควรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  เช่น  การอพยพ   
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การหลบภัย  การปฐมพยาบาล  ตลอดจนสิ�งของและอุปกรณ์ที�จาํเป็นที�ตอ้งจดัเตรียมไวใ้น
ครัวเรือนให้พร้อม  เช่น  วิทยุ  ถ่าน  แบตเตอรี�   ไฟฉาย  ยาปฐมพยาบาลเบื�องตน้  นํ� าสะอาด 
อาหารแห้ง  การเตรียมพร้อมในระดบัครัวเรือนจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ไดม้ากเช่นกนั 

2.2)  ควรมีการจดัทาํแผนปฏิบติัการในขั�นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขั�นตอนของ
การเตือนภัย  การเตรียมพร้อม  การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และการพัฒนาฟื� นฟู ควรให้
ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใหม้ากขึ�น  นอกจากนี�ควรสนบัสนุนและเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  สถาบันการศึกษาในท้องถิ�นและ
ประชาชนในการบริหารจดัการภยั   ทั�งในดา้นการเตรียมการป้องกนัและการปฏิบติัเพื�อลดความ
สูญเสีย 

3)  ปัญหาการบริหารจดัการวิกฤตการณ์   โดยจากการรวบรวมขอ้มูลพบว่า ปัญหา
ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ดงันี�  

T.P)  ขอ้มูลที�จาํเป็นในการบริหารวกิฤตการณ์มีกระจายอยูต่ามหน่วยงานต่างๆ 

T.:)  ปัญหาดา้นการสื�อสารภายในและระหวา่งองคก์ร 

T.T)  ปัญหาดา้นการประสานระบบขอ้มูล 

T.<)  ขาดการวางแผน  การประสานงานอย่างเป็นระบบ  การติดตามผลงาน  
และการฝึกซอ้มร่วมกนั 

T.<.P)  การบญัชาการในการบริหารวกิฤตการณ์ไม่เป็นเอกภาพ 

T.<.:)  ปัญหาการจดัสรรทรัพยากร 

T.<.T)  การขาดความรู้ และความตระหนกัต่อภยัพิบติั 

อรนนัท ์ อนนัตธ์นกร (:;<=)  ไดศึ้กษาเรื�อง การบริหารเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั  กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  พบวา่   

P)  ภาครัฐตอ้งเป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
โดยควรใช้วิธีการสร้างเครือข่ายการทาํงานให้เกิดการประสานงาน  ทั�งจากหน่วยงานภาครัฐ
ดว้ยกนัเอง  จากหน่วยงานภาคประชาชนและเอกชนมาร่วมดาํเนินการในทุกขั�นตอนของภารกิจ 
มีการพฒันา  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เกิดเอกภาพในการสั�งการ  บงัคบับญัชา มีการ
เชื�อมโยงกิจกรรมของหน่วยงานเหล่านี�   



38 

 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

:)  ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์   เนื�องจากเป็น 
งานระดับชาติ  จึงมีความต้องการกําลังคนซึ� งมีคุณสมบัติพิ เศษ คือเป็นคนที� มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์และจิตสาํนึกที�ดี แต่ปัจจุบนัมีบุคลากรที�เหมาะสมในจาํนวนจาํกดั  
การจดัสรรงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ยงัไม่เหมาะสม ไม่มีความเพียงพอต่อความตอ้งการ 
เนื�องจากอยูใ่นหลายหน่วยงาน จึงเกิดปัญหาทั�งการสั�งการและการประสานงาน   

T)  ด้านกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  เนื�องจากมีกฎหมายมากมาย ทาํให้เกิดความสับสน 
ในการสั�งการและการปฏิบติั   รวมทั�งกฎหมายมีความลา้สมยั ไม่ครอบคลุมสาระสําคญัและ 
ไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

<)  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เมื�อเกิด 
สาธารณภยัขึ�นแลว้  ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะเขา้ถึงพื�นที�ก่อนภาครัฐ และเขา้ดาํเนินการ
ช่วยเหลือดา้นต่างๆ แต่ปัญหาที�ประสบมาตลอดคือ การขดัแยง้กนัเอง การเกิดผลประโยชน ์
รวมทั� งมาตรฐานของการปฏิบัติงาน  ซึ� งรัฐควรให้การสนับสนุนรวมทั� งกาํหนดกฎเกณฑ์
ระเบียบวธีิปฏิบติัใหช้ดัเจน มีการติดตามประเมินผลการบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั 

นายแพทยว์ิพุธ  พูลเจริญ (:;<=)  ได้ศึกษาเกี�ยวกับจุดอ่อนของการจัดการภัยพิบัติ 
ในประเทศไทย  ซึ�งโดยสรุปไวใ้น รายงานเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาไว ้ ดงันี�  

1)  การขาดระบบและกลไกลเตือนภยัที�มีประสิทธิผล และขาดการบูรณาการ
เทคโนโลยสีาขาต่างๆ โดย  Biohazard (ภยัธรรมชาติ) จะมีผลเช่นเดียวกบั Disaster (ภยัพิบติั)   
ซึ�งเป็นสิ�งที�ตอ้งเตรียมเช่นเดียวกนั  

2)  ขาดการวางแผนและการฝึกซ้อมการจดัการภยัพิบติัในทุกระดบั (ชาติ จงัหวดั 
และทอ้งถิ�น) ผูน้าํตอ้งเป็นผูรู้้และซ้อมแผนดว้ย ตอ้งมีแผนทุกระดบั และตอ้งรู้ว่าจะประกอบ
แผนและเชื�อมโยงกนัอยา่งไร การซอ้มแผนตอ้งเป็นรูปแบบเดียวกนั 

3)  ขาดการกาํหนดกระบวนการจดัการภยัพิบติัในระยะฉุกเฉิน  ซึ� งตอ้งการสายการ
บงัคบับญัชา การประสานงาน และการจดัความร่วมมือที�มีเอกภาพ 

4)  ขาดการประสานงานบรรเทาทุกขแ์ละฟื� นฟูคุณภาพชีวติในระยะหลงัภยัพิบติั 

5)  ขาดการติดตามและประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 

6)  ขาดการประสานงานขอ้มูลข่าวสารและศูนยที์�มีความชาํนาญการในระดับ
นานาชาติ 
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กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  (:;<S, น.;~)   ไดศึ้กษาขอ้จาํกดัในการจดัการ 
ภยัพิบติัที�ผา่นมาในประเทศไทย ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบังานศึกษาในครั� งนี�   ดงันี�  

ด้านสังคมและการพัฒนาบคุลากร 

1) การพฒันาทางสังคมไม่สอดรับกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรม และการขยายความเจริญจากเมืองสู่ชนบทที�รวดเร็วเกินไป ก่อให้เกิดปัญหา
ครอบครัว  ปัญหาสังคมทั�งทางร่างกายและจิตใจ ทาํให้เป็นอุปสรรคในการเตรียมความพร้อม
ประชาชนใหส้ามารถรับมือกบัภยัที�รุนแรงขึ�นและบ่อยครั� งขึ�น 

2) ขาดบุคลากรที�มีความรู้ ทกัษะ และความเชี�ยวชาญในการบริหารจดัการ  ทั�งใน
ระดบันโยบายระดบัวางแผนและระดบัปฏิบติั 

3) บุคลากรที�มีความรู้และมีความเชี�ยวชาญที�มีอยู่ในด้านการจัดการภัยพิบัติมี 
ไม่เพียงพอ ทาํใหมี้ผลต่อการป้องกนัและการเตรียมความพร้อมใหป้ระชาชน 

4) ขาดการสร้างความเขา้ใจให้ประชาชนตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหาและ
ผลกระทบที�ตามมาจากการเกิดภยัพิบติั ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการร่วมคิดและวางแผน 
เพื�อลดความเสี�ยงในชุมชนเอง 

ด้านการบริหารจัดการ 

1) ขาดความชดัเจนในองคก์ารและองคก์รหลกัที�จะตอ้งรับผิดชอบและขาดเอกภาพ
ในการบริหารจดัการและการสั�งการ   ในอดีตที�ผ่านมามีหลายหน่วยงานเขา้มาเกี�ยวขอ้งจริง  
แต่ไม่มีเจา้ภาพที�แทจ้ริงทาํให้เกิดความสับสนและมีผลต่อการประสิทธิภาพในการกาํหนด
นโยบาย  การวางแผนงบประมาณ  รูปแบบที�ชดัเจนในการปฏิบติังาน การจดัเกบ็ขอ้มูลและสถิติ
เพื�อนาํมาศึกษา วเิคราะห์ เพื�อหาทางป้องกนัและลดปัญหา 

2) รัฐไม่ลงทุนในการบริหารจดัการในเชิงป้องกนัเพื�อลดผลกระทบของความเสี�ยง
จากภยัพิบติั  การจดัสรรงบประมาณในเชิงการป้องกนัไม่เพียงพอต่อความจาํเป็น งบประมาณ 
ที�จัดสรรจะเน้นการตั� งรับ คือ งบประมาณเพื�อการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ซึ� งเป็นการ
แกปั้ญหาที�ปลายเหตุ 

3) ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนการลงทุนในการศึกษาในดา้นการจดัการความเสี�ยง
อยา่งจริงจงั 



40 

 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

4) กลยทุธ์การดาํเนินงานแบบ “ตั�งรับ” เป็นการเตรียมใหค้วามช่วยเหลือเมื�อเกิดภยั 
ไม่มีขั�นตอนมาตรการการป้องกนัหรือลดความเสี�ยง และการลดผลกระทบทางลบ 

5) ประชาชนและชุมชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการดาํเนินการ 
รัฐเป็นผูรั้บผิดชอบและสั�งการ บุคลากรที�ร่วมวางแผนและปฏิบัติงานมักไม่ใช่คนในพื�นที�  
ขาดความรู้ความเขา้ใจในสภาพพื�นที� ทาํให้เกิดความคลาดเคลื�อนในการคาดการณ์และการ
เตรียมความพร้อม 

6) ไม่มีการศึกษา วเิคราะห์ เพื�อประเมินความเสี�ยงและความล่อแหลม 

7) มีความยุง่ยากซบัซอ้นในการแปลงนโยบายและแผนสู่การปฏิบติัในระดบัชุมชน
และทอ้งถิ�น 

8) ไม่มีการสร้างระบบเฝ้าระวงัภยัและการแจง้เตือนภยัที�มีประสิทธิภาพที�คาํนึงถึง
การผสมผสานและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�เหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถิ�น 

9) ขาดอุปกรณ์ เครื�องมือและเครื�องจกัรที�จาํเป็นสําหรับใช้ในการจดัการภยัพิบติั
โดยตรง 

10)  ขาดการประสานขอ้มูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจดัทาํระบบแผนที�เสี�ยง
ภยัในทุกระดบัคือ ระดบัทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ 

จากวรรณกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  สรุปได้ว่าจากปัญหาภยัพิบติัที�ผ่านมาในหลายต่อ
หลายครั� ง พบว่า หน่วยงานภาครัฐมกัจะให้ความสําคญักบัการแกปั้ญหาที�ปลายเหตุ เป็นการ
แก้ไขปัญหาเมื�อเกิดปัญหาขึ� นแล้ว  มากกว่าการเตรียมการป้องกันและยงัไม่มีการกาํหนด
มาตรการ หรือแนวทางรองรับต่อปัญหา  ขาดการใหค้วามรู้แก่ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นพื�นที�ที�มี
ความเสี�ยงภยั   รวมทั� งการแกไ้ขปัญหาที�ผ่านมาเป็นการแกไ้ขปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ 
เพียงดา้นเดียว  มิไดค้าํนึงความแตกต่างทางดา้นสังคม  ซึ� งการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนัจาํเป็น 
ตอ้งใช้วิธีการจดัการทางสังคมร่วมด้วย  กล่าวคือ  การแกไ้ขปัญหาจาํเป็นตอ้งเกิดจากการ 
มองปัญหาร่วมกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของประชาชนในชุมชนบนพื�นฐานความแตกต่าง 
และบริบทของพื�นที�ที�แตกต่างกนั  ประกอบกบัการบริหารจดัการภาครัฐสมยัใหม่ที�มุ่งเน้น 
การใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื�อสร้างความเขม้เขง็ใหก้บัภาคประชาชน 
รวมทั�งจะเป็นองคป์ระกอบที�สําคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
ที�ดีต่อไป   ดังนั�นแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐจึงจาํเป็นที�จะต้องตั� งอยู่บนพื�นฐาน 
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ของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างความพร้อมให้กบัประชาชนเพื�อให้ประชาชน
เป็นส่วนหนึ�งที�จะช่วยลดผลกระทบจากการเกิดภยัในทุกระดบั ทั�งนี� แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
และการพฒันาในมิติต่างๆ ทั�งดา้นเศรษฐกิจ สังคมก็จาํเป็นตอ้งแตกต่างกนั โดยยึดหลกัของ
ความเหมาะสมของพื�นที�เป็นสาํคญั 

จากการศึกษาจากวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง พบว่า กลไกที�สําคญัที�จะช่วยให้การแกไ้ข
ปัญหาให้ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  รวมทั�งสามารถลดความรุนแรงของปัญหาได ้นั�นก็คือ ประชาชน 
ที�อาศยัอยู่ในพื�นที�เสี�ยงภยัเหล่านั�น   เนื�องจากที�ผ่านมาการดาํเนินการตอ้งประสบกบัขอ้จาํกดั 
ในหลายประการ เนื�องจากภาคประชาชนยงัไม่มีบทบาทในการเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหา   ดงันั�น 
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม จึงน่าที�จะเป็นอีกแนวทางหนึ�งที�จะช่วยใหก้าร
แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรอบด้าน   การศึกษาในครั� งนี� จะเป็นส่วนหนึ� งในการที�จะช่วยให้
หน่วยงานภาครัฐไดรั้บทราบถึงความตอ้งการของประชาชน และแนวทางการพฒันาศกัยภาพ
ของประชาชนจากตวัของประชาชนในพื�นที�ที�เสี�ยงต่อการเกิดภยั เพื�อให้ประชาชนเหล่านั�น 
เกิดความพร้อมในการที�จะเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหา  การเฝ้าระวงั  การป้องกนั เพื�อลดผลกระทบ 
ที�จะเกิดขึ�นจากภยัพิบติัไดใ้นเบื�องตน้   รวมทั�งช่วยสนบัสนุนใหก้ารแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน
ภาครัฐสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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บทที� C 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

การศึกษาวจิยัเรื�อง การพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีสาํหรับ
การจดัการภยัพิบติั  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพื�อให้ได้ผลการศึกษาที�มีความครอบคลุมทั�งในส่วนที�ไม่สามารถวดัผลในเชิงตวัเลข และ 
ในส่วนที�ไม่สามารถวดัผลในเชิงนามธรรมได ้ โดยการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณจะนาํขอ้มูลที�ไดรั้บ
จากการเกบ็แบบสอบถาม ซึ�งเป็นขอ้มูลตวัเลขมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ และการทดสอบสมติฐาน
ที�ตั� งไว ้สําหรับการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพนั�นจะเป็นการนาํเสนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
เกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติัซึ� งเป็นความคิดเห็นของประชาชนที�ไม่สามารถวดัผลไดด้ว้ย
วิธีการในเชิงปริมาณ   พร้อมทั� งนําข้อมูลไปวิเคราะห์เพื�ออธิบายปรากฏการณ์ที� เกิดขึ� น  
โดยเชื�อมโยงกบัผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นจาก 
ผลการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีรายละเอียดของการศึกษาตามหวัขอ้ดงันี�  

1) ขอบเขตของการวจิยั 
2) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาวจิยั 
3) เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
4) การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติที�ใช ้
5) สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

3.1  ขอบเขตของการวจิัย 

T.P.P  ขอบเขตทางกายภาพ (Physical)  การศึกษาครั� งนี� จะทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี  ประกอบดว้ย  ตาํบลตลาด และตาํบลวดัใหม่ 
ซึ� งเป็นพื�นที�ที�เกิดภยัพิบติันํ� าท่วม โดยอาศยัขอ้มูลจากสํานกับริหารทะเบียน  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  ประกอบกบั  ขอ้มูลของเทศบาลเมืองจนัทบุรี และขอ้มูลของสํานักงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัจนัทบุรี 

T.P.:  ขอบเขตเนื�อหา (Content)  การศึกษาครั� งนี�จะทาํการศึกษาในประเดน็ดงัต่อไปนี�  



44 

 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

1)  การสร้างกรอบแนวคิดเพื�อการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในการบริหาร
จดัการภยัพิบติัที�สอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาศกัยภาพและหลกัการจดัการภยัพิบติัตามแนวคิด
และทฤษฏีที�เกี�ยวขอ้ง 

2)  ความพร้อมของประชาชน  ซึ� งจะสะทอ้นถึงระดบัความรู้เกี�ยวกบัภยัพิบติัที�
เกิดขึ�น ความรู้เกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อมในระดบับุคคล ความรู้เกี�ยวกบัหน่วยงานที�เขา้มา 
มีส่วนร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั และการสร้างกระบวนการเตรียมความพร้อมให้เกิดขึ�นใน
ระดบับุคคลและชุมชน 

3)  การบริหารจดัการภยัพิบติั  จะครอบคลุมการบริหารจดัการภยัพิบติัในทุกระดบั 
ตั�งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลงัเกิดเหตุ 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาวจิัย 

การศึกษาวิจยัในครั� งนี� เป็นการศึกษาวิจยัเชิงบูรณาการ โดยเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ  ดงันี�  

3.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 

P)  ประชากร   กลุ่มประชากร คือ ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี
โดยใช้หน่วยการวิเคราะห์จากจาํนวนหลังคาเรือน ซึ� งพบว่ามีจาํนวน 12,929 หลงัคาเรือน 
(สาํนกับริหารทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, :;;T)   

2)  กลุ่มตวัอย่าง    กลุ่มประชากรที�นาํมาใชศึ้กษา  คือ  หัวหนา้ครอบครัว หรือ
ตวัแทนของครอบครัวที�ได้รับผลกระทบจากปัญหาภยัพิบติั  ใช้วิธีการหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง  
โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่  (ธนัน  อนุมานราชธน, :;<<, น.PTT) 
ดงัต่อไปนี�  

  n = N 
   1 + Ne2 
 

 แทนค่า  = 12,929 
        1+12,929(0.05) 2 
    

n =  400.03  
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โดย n  =  จาํนวนขนาดตวัอยา่งที�นอ้ยที�สุดที�ตอ้งใช ้
N  =  จาํนวนรวมขนาดของประชากรที�ใชใ้นการศึกษา 
e  =  ความผดิพลาดที�ยอมรับได ้(ในการศึกษากาํหนดใหเ้ท่ากบั _._;) 

จากการคาํนวณแลว้จะไดข้นาดกลุ่มประชากรตวัอยา่งจาํนวน <__ คน จากประชากร
ทั�งหมดจาํนวน P:,S:S คน  

T)  วิธีการสุ่มตวัอยา่ง   การศึกษาวิจยัในครั� งนี� จะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดย
ใชว้ธีิการจบัสลากจากเลขที�บา้น 

3.2.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ    เนื�องจากการศึกษาวิจยัในครั� งนี� เป็นการ
เกบ็ขอ้มูลจากประชาชนทั�วไปที�อาศยัอยูใ่นพื�นที�ที�ประสบปัญหานํ�าท่วม 

3.3  เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

3.3.1  การศึกษาเชิงปริมาณ  ซึ� งเป็นการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน มีรายละเอียดดงันี�  

ส่วนที- 1  ข้อมูลพื�นฐานทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นชุมชน การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนของตวัผูต้อบแบบสอบถาม และสมาชิกในครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถาม 
และประสบการณ์เกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติั 

ส่วนที- 2   คาํถามเกี�ยวกบัการวดัระดบัความรู้เกี�ยวกบัภยัพิบตัิ และการบริหาร
จดัการภยัพิบติั 

ส่วนที- 3   ระดบัความพร้อมของประชาชนในระดบับุคคล  และความคิดเห็นต่อความ
พร้อมของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติั  

ส่วนที- 2   ความต้องการในการเข้าร่วมบริหารจัดการภัยพิบัติของประชาชนและ
วธีิการในการพฒันาศกัยภาพของประชาชนเพื�อเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั 

ส่วนที- 5   ความคิดเห็นของประชาชนเกี�ยวกบัการจดัการภยัพิบติัและขอ้เสนอแนะ
ต่อการบริหารจดัการภยั ซึ� งเป็นคาํถามปลายเปิด 
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3.3.2  การศึกษาเชิงคุณภาพ   ซึ� งจะเป็นการเกบ็รวบรวมจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
เพื�อทราบถึงบริบทของพื�นที�  ชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของพื�นที� โดยมีแนวทางการ
สัมภาษณ์ดงันี�  

1)  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติัของประเทศไทยซึ�งเป็นคาํถาม
ปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น  ดา้นหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  ดา้นความพร้อมของเครื�องมืออุปกรณ์
ต่างๆ และบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการภยัพิบติัของภาคประชาชน  

2)  ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัการภยัพิบติัของประเทศไทย  ซึ� งเป็นคาํถามปลายเปิด 
โดยกาํหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นตามประเดน็ที�ไดก้าํหนดไว ้คือ ขั�นของ
การเตรียมความพร้อม  ขั�นตอนการแกไ้ขปัญหาขณะเกิดภยั  และขั�นการฟื� นฟูภายหลงัสิ�นสุดภยั 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติที�ใช้ 

3.4.1  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม     

หลงัจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที�กาํหนดแลว้  นาํขอ้มูลที�ไดม้าทาํ
การตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ทั�งหมด ตรวจให้คะแนนตามที�กาํหนดไว ้โดย
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงันี�  

ส่วนที- 1  ขอ้มูลพื�นฐานทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนของตวัผูต้อบแบบสอบถามและสมาชิกภายในครอบครัว  
และประสบการณ์ในการบริหารจดัการภยัพิบติั  โดยใชก้ารหาค่าร้อยละ (Percentage) และการ
แจกแจงความถี� (Frequency) 

ส่วนที- 2  การวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติั และการวดัระดบัความรู้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติั โดยใชก้ารแจกแจงความถี� (Frequency) และการ
หาค่าร้อยละ (Percentage) ซึ� งพิจาณาจากแบบสอบถามในขอ้ที� 2.1  และขอ้ที� :.: โดยกาํหนด
รายละเอียดในแต่ละขอ้ไวด้งันี�  

ขอ้ :.P  เป็นการวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติั  โดยผูต้อบจะตอ้งตอบ 
“ใช่” ในขอ้ P-< และ ตอบไม่ใช่ในขอ้ ;-~ 
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ขอ้ :.:   เป็นการวดัระดับความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัการบริหารจัดการภยัพิบัติ  
โดยผูต้อบจะตอ้งตอบใช่ในขอ้ P ,T, ;, และ ~ และตอบไม่ใช่ในขอ้ : และขอ้ < หากผูต้อบ
แบบสอบถามตอบถูกจะใหค้ะแนน P คะแนน หากตอบผดิจะให ้_ คะแนน 

เกณฑ์การวดัค่าระดับความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการบริหารจดัการ
ภยัพิบติั 

P)  ร้อยละ 50 และตํ�ากว่า หมายถึง  มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติั
และการบริหารจดัการภยัพิบติัอยู่ในระดับตํ�า 

:)  ร้อยละ 51-80   หมายถึง  มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการบริหาร
จดัการภยัพิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

T)  ร้อยละ 81 ขึ�นไป  หมายถึง  มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการ
บริหารจดัการภยัพิบติัอยู่ในระดับสูง 

ส่วนที- 3  การวดัระดับความพร้อมของประชาชนในระดับบุคคล และความคิดเห็น
เกี�ยวกบัความพร้อมของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารจดัการภยั โดยใชก้ารหาค่าเฉลี�ย และ
ใหค้ะแนนสาํหรับการตอบ ซึ�งแบ่งการศึกษาออกเป็น : ส่วน ดงันี�  

P)  ระดบัความพร้อมของประชาชน ในระดบับุคคล  

: )  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัความพร้อมของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารจดัการ
ภยัพิบติั   สาํหรับคะแนนของการตอบกาํหนดไวด้งันี�  

มาก ใหค้ะแนน < 
ปานกลาง ใหค้ะแนน T 
นอ้ย ใหค้ะแนน : 
ไม่มี ใหค้ะแนน P 

 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลี�ย  ดงันี�  (บุญชม  ศรีสะอาด, :;T;) 

คะแนนเฉลี�ย  1.00 – 1.75  หมายถึง  มีความเขา้ใจเกี�ยวกบัระดบัความพร้อมต่อการ
บริหารจดัการภยัพิบติั ในระดบั ไม่มี 

คะแนนเฉลี�ย  1.76 – 2.51  หมายถึง  มีความเขา้ใจเกี�ยวกบัระดบัความพร้อมต่อการ
บริหารจดัการภยัพิบติั ในระดบั นอ้ย 
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คะแนนเฉลี�ย  2.52 – 3.27  หมายถึง  มีความเขา้ใจเกี�ยวกบัระดบัความพร้อมต่อการ
บริหารจดัการภยัพิบติั ในระดบั ปานกลาง 

คะแนนเฉลี�ย  3.28– 4.0_  หมายถึง  มีความเขา้ใจเกี�ยวกบัระดบัความพร้อมต่อการ
บริหารจดัการภยัพิบติั ในระดบั มาก 

 

ส่วนที- 4  ความตอ้งการในการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัของประชาชน โดยการ
หาค่าร้อยละ (Percentage)  

 

ส่วนที- 5  วิธีการพฒันาศกัยภาพของประชาชน เพื�อเขา้ไปแกไ้ขปัญหาภยัพิบัติ  
การหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ในขั�นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั� น  ผูว้ิจัยได้นําข้อมูลไปประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสถิติในการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for Social 
Science/โปรแกรม SPSS for Windows) 

1)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  ใชว้ิธีการแจกแจง
ความถี�  การค่าเฉลี�ย  และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน เพื�ออธิบายคุณลกัษณะของประชากรโดยทั�วไป
ของกลุ่มตวัอย่าง  เช่น  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาของการอาศยัอยู่ในชุมชน  
การเป็นสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  ประสบการณ์ในการบริหารจดัการภยัพิบติั 
ระดับความรู้เกี�ยวกบัภัยพิบติั และการบริหารจดัการภัยพิบัติ  ระดับความพร้อมส่วนบุคคล  
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัความพร้อมของหน่วยงานในการจดัการภยัพิบติั  

2)  การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื�อทดสอบความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรที�ทาํการศึกษา โดยใชส้ถิติ ไคสแควร์ (Chi – Square) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติ (ค่า Sig) ไวที้� .05 

 

3.4.2  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์    

จากการสัมภาษณ์ผูที้�เกี�ยวขอ้งซึ� งเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary Data) ประกอบ
กบั  การสรุป แลว้นาํมาวิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) โดยใชว้ิธีเชื�อมโยงความสัมพนัธ์
สอดคลอ้งของเนื�อหาเท่าที�รวบรวมมาได ้เพื�อนาํเขา้สู่ประเด็น แลว้นาํเสนอผลการวิเคราะห์ใน
รูปของการอธิบายเชิงพรรณนา 
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3.5  สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

3.5.1  สมมติฐานการวิจัย : ศกัยภาพของประชาชนมีผลต่อการจดัการภยัพิบติั 
ที�มีประสิทธิภาพ 

1)  สมมติฐานยอ่ย 

สมมติฐานที�หนึ�ง    ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 

สมมติฐานที�สอง    ประสบการณ์ในการบริหารจดัการภยัพิบติัมีผลต่อการ
บริหารจดัการภยัพิบติั 

สมมติฐานที�สาม    ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการบริหารจดัการภยั
มีผลต่อการจดัการภยัพิบติั 

สมมติฐานที�สี�     ความพร้อมในระดบับุคคลมีผลต่อการจดัการภยัพิบติั 

3.5.2  ตัวแปรต้น (ตัวแปรอสิระ)  :  ศกัยภาพของประชาชน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการบริหารจดัการภยั ความพร้อมใน
ระดบับุคคล 

3.5.3  ตัวแปรตาม : การจดัการภยัพิบติัที�มีประสิทธิภาพ 

ความหมายของตัวแปร 

1)  ปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ 

2)  ความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัการจดัการภยัพิบติั  ประกอบดว้ย  ความรู้เกี�ยวกบัภยัพิบติั 
ความหมายของภยัพิบติั  ประเภทของภยัพิบติัที�เกิดขึ�น  และสาเหตุของการเกิดภยัพิบติั  ความรู้
เกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อมเพื�อการเตรียมการรองรับกบัสถานการณ์ที�อาจจะขึ�น และความรู้
เกี�ยวกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการภยัพิบติั 

3)  ความพร้อมในระดบับุคคล  ประกอบดว้ย 
T.P)  ช่องทางการติดต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
T.:)  อุปกรณ์ เครื�องมือเครื�องใชที้�จาํเป็นต่อการแกไ้ขปัญหาในเบื�องตน้ 
T.T)  การเรียนรู้วธีิการใชเ้ครื�องมือ อุปกรณ์ในการแกไ้ขปัญหาในเบื�องตน้  

รวมทั�งกระบวนการในการบริหารจดัการภยัที�เกิดขึ�น 
T.<)  การฝึกซอ้มแนวทางการบริหารจดัการภยั 
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บทที� 4  

ผลการศึกษา  

การศึกษาเรื�อง การพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีสาํหรับการ
จดัการภยัพิบติั  ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์ประชาชนที�อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี ประกอบดว้ย ตาํบลตลาด 
และตาํบลวดัใหม่ โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการภยัพิบติัที�เกิดขึ�น และการเสนอแนะแนวทางในการจดัการภยัพิบติัในระยะต่อไป  

4.1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงจันทบุรี 

4.1.1  ความเป็นมาชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงจันทบุรี 

เทศบาลเมืองจนัทบุรีตั�งอยู่บนเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  ครอบคลุมพื�นที� : 
ตาํบล  คือ  ตาํบลตลาดและตาํบลวดัใหม่   มีพื�นที� P_.:; ตารางกิโลเมตร   ประกอบด้วย   
ชุมชนยอ่ย จาํนวน P: ชุมชน  

P)  ที�ตั�งของเทศบาลเมืองจนัทบุรี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตาํบลท่าชา้ง 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั ตาํบลเกาะขวาง 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั เทศบาลจนัทนิมิต 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลบางกะจะ 

 

:)  สภาพพื�นที�    พื�นที�ในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีนั�นมีลกัษณะเป็นเนินและที�ราบลุ่ม  
มีแม่นํ� าจนัทบุรีไหลผ่านตวัเมืองออกสู่ทะเล โดยแม่นํ� าที�ไหลผ่านเทศบาลเมืองจนัทบุรีมีความ
ยาว = กิโลเมตร และในแม่นํ� ามีนํ� าไหลตลอดทั�งปี  พื�นที�ที�เป็นเนินจะมีเพียงเล็กนอ้ยประมาณ  
P ใน P_ ของพื�นที�ทั�งหมด ซึ� งพื�นที�ส่วนใหญ่จะเป็นที�ตั�งของสถานที�ราชการ สํานักงาน และ
โรงเรียน ในพื�นที�ราบลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นที�อยู่อาศยั สถานที�ประกอบการคา้ ตลาด ธนาคาร 
และสถานเริงรมยต่์างๆ ซึ�งในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีนบัเป็นยา่นการคา้ที�มีชุมชนหนาแน่น  

จากสภาพพื�นที�ของเทศบาลเมืองจนัทบุรีก่อใหเ้กิดปัญหานํ� าท่วม หรือเรียกอีกอยา่ง
ว่าปัญหานํ� าลน้ตลิ�ง อนัมีสาเหตุมาจากการระบายนํ� าไม่ทนัต่อปริมาณนํ� าที�มีอยู ่ทาํใหพ้ื�นที�ของ
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เทศบาลเมืองจันทบุรีต้องประสบกับปัญหานํ� าท่วม คิดเป็นร้อยละ =_ ของพื�นที�ทั� งหมด  
โดยส่วนใหญ่ปริมาณนํ� าที�ท่วมในเขตเทศบาลจนัทบุรีจะท่วมขงัอยู่เป็นเวลาไม่นาน ประมาณ  
T-; วนั โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาการระบายนํ� า ทาํให้เกิดนํ� าท่วมขงัอยู่เป็นประจาํ 
และพื�นที�ที�มกัไดรั้บผลกระทบจากปัญหานํ� าท่วมบ่อยที�สุด ก็คือ ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร ซึ� งเป็น
ชุมชนเก่าแก่ และเคยเป็นยา่นการคา้ดั�งเดิม มีร้านคา้เก่าแก่และมีบา้นเรือนเก่าที�ยงัคงความงดงาม 
และน่าชื�นชม ซึ�งถือเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สาํคญัแห่งหนึ�งของจงัหวดั  

4.1.2  ภารกจิที�เกี�ยวข้องกบัการจัดการภัยพบัิติของเทศบาลเมอืงจันทบุรี 

งานดา้นการบริหารจดัการภยัพิบติัของเทศบาลเมืองจนัทบุรี มีหน่วยงานดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นหน่วยงานที�รับผิดชอบสาธารณภยัที�เกิดขึ�น  มีเครื�องมือและ
อุปกรณ์ที�จาํเป็น  ไดแ้ก่  รถดบัเพลิง  รถบรรทุกนํ� า  รถกูภ้ยัเอนกประสงค ์ รถดบัเพลิงมีบนัได
เลื�อนอตัโนมติั  รถยนตเ์คลื�อนที�เร็ว  เรือทอ้งแบนพร้อมเครื�องยนต ์ เรือยนตด์บัเพลิง  เรือยาง
ทอ้งไฟเบอร์  เครื�องหาบหามสูบนํ�า  ชุดผจญเพลิง   

นอกจากนี�  ยงัมีบุคลากรที�รับผิดชอบเกี�ยวกบังานด้านสาธารณภยั  ประกอบด้วย 
พนกังานและเจา้หนา้ที�ดบัเพลิง และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  ซึ� งนบัว่าเทศบาลเมือง
จนัทบุรีมีศกัยภาพในการจดัการกบัภยัที�เกิดขึ�นไดห้ากพิจารณาจากทรัพยากรที�มีอยู ่ นอกจากนี�
ในช่วงที� เกิดปัญหานํ� าท่วมก็จะมีหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  อาทิ  
หน่วยทหารในพื�นที�  กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั  เป็นตน้ 
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4.2  ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (การศึกษาเชิงปริมาณ) 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลที�สาํคญั  จาํนวน 4_0 คนมีรายละเอียด ดงันี�   

ตารางแสดงข้อมูลส่วนที� 1   พื;นฐานของผู้ให้ข้อมูลที�สําคญั 

ตาราง 4.1 : ขอ้มูลพื�นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมูลพื;นฐานทั�วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 
หญิง 

รวม 

:P_ 
PS_ 
EFF 

;:.; 
<�.; 
�FF 

อายุ   
ต ํ�ากวา่ :_ ปี 
:P-T_ ปี 
TP-<_ ปี 
<P-;_ ปี 
;P-~_ ปี 
~_ ปีขึ�นไป 

รวม 

<: 
S_ 

P:T 
=� 
<= 
P_ 

EFF 

P_.; 
::.; 
T_.= 
:P.= 
P: 
:.; 
�FF 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.T) หรือเทียบเท่า 
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.~) หรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

รวม 

T_ 
S� 

P;< 
PPP 

= 
EFF 

�.; 
:<.T 
T=.; 
:�.= 

: 
�FF 

อาชีพ   
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
พนกังานบริษทัเอกชน 
การเกษตร 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

<_ 
;T 
; 

S< 

P_ 
PT.T 
P.T 

:T.; 
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รับจา้ง 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

รวม 

P~_ 
<= 

EFF 

<_ 
P: 

�FF 

ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชน   
นอ้ยกวา่ ; ปี 
~ – P_ ปี 
PP- :_ ปี 
:P ปีขึ�นไป 

รวม 

TP 
~= 

P~T 
PT= 
EFF 

�.= 
P� 

<_.= 
T<.; 
�FF 

 

ตาราง 4.P  แสดงข้อมูลพื�นฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ ;:.; สําหรับเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ <�.;  โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่าง 
มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง TP-<_ ปี  คิดเป็นร้อยละ T_.=   ด้านระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เป็นผูที้�มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.~) หรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 
T=.;  รองลงมาเป็นผูที้�มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ :�.=  สาํหรับอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ พบวา่ ประกอบอาชีพรับจา้ง  มากถึงร้อยละ <_  รองลงมาเป็นผูที้�ประกอบธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย  คิดเป็นร้อยละ :T.;  และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นระยะเวลา PP-:_ ปี 
คิดเป็นร้อยละ <_.= รองลงมาเป็นผูที้�อาศยัอยูใ่นชุมชน :P ปีขึ�นไป คิดเป็นร้อยละ T<.; 
 

ตาราง 4.: : การร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 

ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นอาสาสมัคร

ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือไม่ 
จํานวน ร้อยละ 

เป็น 
ไม่เป็น 

:� 
T�T 

H.I 

JC.C 

รวม EFF �FF 
 

จากตาราง 4.:  พบว่า  มีกลุ่มตวัอย่างที�เป็นสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
เพียงร้อยละ ~.= เท่านั�น  
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ตาราง 4.T : ประสบการณ์ของกลุ่มตวัอยา่งในการบริหารจดัการภยัพิบติั 
 

ท่านเคยมีประสบการณ์ในการ 

บริหารจัดการภัยพบิัติหรือไม่ 
จํานวน ร้อยละ 

เคย 

ไม่เคย 

;T 

T<� 

PT.T 

=~.= 

รวม EFF �FF 
 

จากตาราง 4.T  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการ 
ภยัพิบติั สูงถึงร้อยละ =~.=  ขณะที�มีร้อยละ PT.T เท่านั�นที�เคยมีประสบการในการบริหารจดัการ
ภยัพิบติั 

ตารางแสดงข้อมูลส่วนที� 2  ระดับความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับภัยพิบัติและการบริหาร 

จัดการภัยพบัิติ 
 

ตาราง 4.4 : แสดงความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ 
ตอบถูก ตอบผดิ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติั :~� ~~.�; PTT TT.:; 

ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั 
การบริหารจดัการภยัพิบติั 

P~� <P.�P :TT ;=.:S 

รวม EFF �FF 
 

จากตาราง 4.<  แสดงใหเ้ห็นว่า ดา้นความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 
พบว่า มีผูต้อบถูกคิดเป็นร้อยละ ~~.�;  ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ TT.:;  สําหรับดา้นความรู้ความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า มีผูต้อบถูกคิดเป็นร้อยละ <P.�P 
และตอบผดิคิดเป็นร้อยละ ;=.:S 
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ตาราง 4.5 : แสดงการแบ่งระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
เกี�ยวกบัภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัภัยพบิัต ิ จํานวน ร้อยละ 

ตํ�า (ร้อยละ ;_ หรือตํ�ากวา่) 

ปานกลาง (ร้อยละ ;P - =_) 

สูง (ร้อยละ =_ ขึ�นไป) 

:= 

T<: 

T_ 

� 

=;.; 

�.; 

รวม EFF �FF 
 

จากตาราง 4.5  แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยั
พิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ =;.;   รองลงมา คือ ระดบัสูงและระดบัตํ�า คิดเป็นร้อย
ละ �.; และร้อยละ � ตามลาํดบั 

  
ตาราง 4.6 : แสดงการแบ่งระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
เกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 

เกี�ยวกบัการบริหารจัดการภัย 
จํานวน ร้อยละ 

ตํ�า (ร้อยละ ;_ หรือตํ�ากวา่) 

ปานกลาง (ร้อยละ ;P - =_) 

สูง (ร้อยละ =_ ขึ�นไป) 

:;P 

PP� 

T: 

~:.�; 

:S.:; 

= 

รวม EFF �FF 
 

จากตาราง 4.6   แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
การบริหารจดัการภยัพิบติัอยู่ในระดบัตํ�า  คิดเป็นร้อยละ ~:.�;   รองลงมา คือ ระดบัปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ :S.:; และมีเพียงร้อยละ = ที�มีระดบัความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัสูง 
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ตารางแสดงข้อมูลส่วนที� 3  ความคดิเห็นต่อระดับความพร้อมของประชาชนในระดับบุคคล 

และความคดิเห็นเกี�ยวกบัความพร้อมของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการบริหารจัดการภัย 
 

ตาราง 4.� : แสดงถึงการเตรียมความพร้อมระดบับุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ความพร้อม 

ในด้านต่างๆ 

การเตรียมความพร้อมระดับบุคคล 
ค่าเฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน ไม่มี น้อย ปานกลาง มาก 

1. การติดตามสถานการณ์ดา้นภยั
พิบติัอยา่งต่อเนื�อง 

P.:; T T�.:; ;=.; T.;T _.~: 

2. การเตรียมการดา้นเครื�องมือ 
อุปกรณ์สาํหรับแกไ้ขสถานการณ์ 
ในเบื�องตน้ 

PP.:; :; :_.�; <T :.S~ P._~ 

3. การเรียนรู้การใชง้านของเครื�องมือ 
อุปกรณ์สาํหรับแกไ้ขสถานการณ์ 
ในเบื�องตน้ 

P_.:; <; T; S.�; :.<< _.=P 

4. การเตรียมการดา้นช่องทางการ
ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน 
ที�เกี�ยวขอ้งในการแกไ้ขสถานการณ์ 
เช่น  เบอร์โทรศพัทแ์จง้เหตุฉุกเฉิน
ฯลฯ 

P�.:; P<.�; ~~.�; P.:; :.;: _.�S 

5. การฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นการ
จดัการกบัภยัพิบติั 

P_.�; ;.:; ��.�; ~.:; :.=_ _.�P 

6. การฝึกซอ้มแผนรองรับการ
ดาํเนินการจดัการภยัพิบติั 

PP.�; :~.:; ;_.:; PP.�; :.~: _.=< 

 

จากตาราง 4.�  แสดงใหเ้ห็นวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีการเตรียมความพร้อมระดบับุคคลเกี�ยวกบั 
การเตรียมความพร้อมดา้นการติดตามสถานการณ์ดา้นภยัพิบติัอยา่งต่อเนื�องสูงที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย
เท่ากบั T.;T   รองลงมา คือ การเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมการด้านเครื�องมืออุปกรณ์
สาํหรับแกไ้ขสถานการณ์ในเบื�องตน้  มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั :.S~  สาํหรับการเตรียมความพร้อมดา้น
ที�น้อยที�สุดคือ ด้านการเรียนรู้ การใช้งานของเครื�องมือ อุปกรณ์สําหรับแก้ไขสถานการณ์ 
ในเบื�องตน้  มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั :.<< 
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ตาราง 4.= : ระดบั “การเตรียมความพร้อมระดบับุคคล”  ในการบริหารจดัการภยัพิบติั  

การเตรียมความพร้อมระดบับุคคล 

ในการบริหารจดัการภัยพบิัต ิ
จํานวน ร้อยละ 

นอ้ย 
ปานกลาง 

มาก 

S~ 
:=: 
:: 

:< 
�_.;_ 
;.;_ 

รวม EFF �FF 
 

จากตาราง <.=  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมี “การเตรียมความพร้อมระดับบุคคล” 
อยู่ในระดบัปานกลาง มากที�สุด  คิดเป็นร้อยละ �_.;_   รองลงมามี  “การเตรียมความพร้อม
ระดบับุคคล” อยู่ในระดบันอ้ยที�สุด  ที�ร้อยละ :<  และมี “การเตรียมความพร้อมระดบับุคคล” 
อยูใ่นระดบัมาก เพียงแค่ร้อยละ ;.;_ เท่านั�น 

 

ตาราง 4.9 : แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อม 
ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติั 

 

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดับ 
ความพร้อมของหน่วยงาน ค่าเฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน ไม่ม ี น้อย ปานกลาง มาก 

กองทพั (ทหาร) _.__ _.__ P_.�; =S.:; T.=S _.TP 

กระทรวงมหาดไทย  
(จงัหวดั,ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดั) 

_.__ _.__ _.__ P__ <.__ _.__ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
(ตาํรวจ) 

_.__ T.�; PP =;.:; T.=: _.<= 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
(อบจ./เทศบาล) 

_.__ _.__ _.__ P__ <.__ _.__ 

อาสาสมคัรป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

_.__ _.__ _.__ P__ <.__ _.__ 

มูลนิธิต่างๆ  เช่น  กูภ้ยัสวา่ง _.__ _.__ _.__ P__ <.__ _.__ 

ภาคเอกชน _.__ <.�; �T.; :P.�; T.P� _.<S 
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จากตาราง 4.S แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า กระทรวงมหาดไทย 
(จงัหวดั และป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น (องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั และเทศบาล) อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน และมูลนิธิต่างๆ  เช่น  
กูภ้ยั  เป็นหน่วยงานที�มีความพร้อมในการจดัการและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัสูงที�สุด  มีค่าเฉลี�ย
เท่ากบั <.__  ส่วนหน่วยงานที�กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีความพร้อมในการจดัการภยัพิบติัน้อยที�สุด 
คือ ภาคเอกชน  มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั T.P� 

 

ตาราง 4.10 : แสดงระดบั “การเตรียมความพร้อมระดบัหน่วยงาน”  
ในการบริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

การเตรียมความพร้อมระดับหน่วยงาน 

ในการบริหารจัดการภัยพบิัติ 
จํานวน ร้อยละ 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 

_.__ 

_.__ 

<__ 

_.__ 

_.__ 

P__ 

รวม EFF �FF 
 

จากตาราง <.1_  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า  หน่วยงานส่วนใหญ่ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการภยัพิบติัมีการเตรียมความพร้อมในระดบัมาก 

ตารางแสดงข้อมูลส่วนที� E   ความต้องการเข้าร่วมบริหารจัดการภัยพบัิติของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตาราง 4.11 : แสดง “ความตอ้งการและไม่ตอ้งการเขา้ร่วม”   รวมถึง “เหตุผลของการเขา้ร่วม 
และไม่ตอ้งการเขา้ร่วม” ในการบริหารจดัการภยัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ความต้องการ ความไม่ต้องการและสาเหตุ 

ในการเข้าร่วมการบริหารจัดการภัยพบิัติ 
จํานวน ร้อยละ 

�.  ต้องการ 
-  อาจเป็นผูที้�ไดรั้บผลกระทบ หรือมีญาติพี�นอ้ง 

เป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ 
-  ตอ้งการช่วยเหลือผูที้�ประสบภยั 

CKI 
 

_ 
T;= 

IJ.K 
 

_.__ 
=S.; 
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ความต้องการ ความไม่ต้องการและสาเหตุ 

ในการเข้าร่วมการบริหารจัดการภัยพบิัติ 
จํานวน ร้อยละ 

L.  ไม่ต้องการ 
-  ไม่มีความพร้อมสาํหรับการบริหารจดัการภยัพิบติั 
-  เป็นหนา้ที�ของหน่วยงานภาครัฐในการใหค้วามช่วยเหลือ 

EL 
_ 

<: 

�F.K 
_.__ 
P_.; 

รวม EFF �FF 

ตาราง 4.PP   แสดงให้เห็นว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ =S.;  ตอ้งการเขา้ไป 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ  เนื�องจากต้องการช่วยเหลือผูป้ระสบภัย  ขณะที�มี 
กลุ่มตวัอย่างเพียงร้อยละ P_.;  ไม่ตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการภยั   เนื�องจาก 
มีความเห็นวา่การบริหารจดัการภยัพิบติัเป็นหนา้ที�ของหน่วยงานภาครัฐในการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ตารางแสดงข้อมูลส่วนที� K   วิธีการที�เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ในการบริหารจัดการภัยพบัิติของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตาราง 4.P2 : วธีิการที�เหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพของประชาชน 
ในการบริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

วธีิการที�เหมาะสมในการพฒันาศักยภาพของประชาชน 

ในการบริหารจัดการภัยพบิัติ 
จํานวน ร้อยละ 

1.  การฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการจดัการภยัพิบติั 33 8.25 

2.  การฝึกซอ้มแผนรองรับการจดัการภยัพิบติั 38 9.5 

3.  การเรียนรู้ร่วมกนั แลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์
ของคนในชุมชน 

329 82.25 

รวม 400 100.00 
   

จากตาราง <.P:  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่วธีิการพฒันาศกัยภาพในการบริหาร
จดัการภยัพิบติัที�เหมาะสมที�สุด คือ การเรียนรู้ร่วมกนั  แลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์ 
ของคนในชุมชน  คิดเป็นร้อยละ =:.:;  รองลงมาเป็นการฝึกซอ้มแผนรองรับการจดัการภยัพิบติั 
คิดเป็นร้อยละ S.;  ขณะที�กลุ่มตวัอย่างเพียงร้อยละ =.:;   เห็นว่าวิธีการที�เหมาะสม คือ การ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการจดัการภยัพิบติั  
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4.3  การทดสอบสมมติฐาน 

4.3.1  สมมติฐานที� 1   ปัจจัยส่วนบุคคลมผีลต่อการบริหารจัดการภัยพบัิติ 

P)  สมมติฐานที� P.P   เพศมีผลต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 

ตาราง <.PT : แสดงถึงเพศกบัการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั 
 

เพศ 
การเข้าร่วมบริหารจดัการภัยพบิตั ิ

รวม χχχχ
L P-value 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

ชาย 
PS_ 

(;T._�) 
:_ 

(<�.~:) 
:P_ 

(;:.;_) 

_.<<= _.;_ หญิง 
P~= 

(<~.ST) 
:: 

(;:.T=) 
PS_ 

(<�.;_) 

รวม 
CKI 

(�FF) 

EL 

(�FF) 

EFF 

(�FF) 
 

จากตาราง <.PT  ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _.;_  ซึ� งมากกว่าค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
ที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;   ดงันั�น จึงสรุปไดว้่า  เพศไม่มีผลต่อการเขา้ร่วมบริหาร
จดัการภยัพิบติั 

 

:)  สมมติฐานที� P.:  อายมีุผลต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 
 

ตาราง <.P< : แสดงถึงอายุกบัการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอย่าง 
 

อายุ 
การเข้าร่วมบริหารจดัการภัยพบิตั ิ

รวม χχχχ
L P-value 

เขา้ร่วม ไม่เขา้ร่วม 

ตํ�ากวา่ :_ ปี 
TS 

(P_.=~) 
T 

(�.P<) 
<: 

(P_.;_) 

P_.SPT _._; 
21-30 ปี 

�S 
(::._�) 

PP 
(:~.PS) 

S_ 
(::.;_) 

31-40 ปี 
PP; 

(T:.P:) 
= 

(PS._;) 
P:T 

(T_.�;) 

41-50 ปี 
�S 

(::._�) 
= 

(PS._;) 
=� 

(:P.�;) 
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อายุ 
การเข้าร่วมบริหารจดัการภัยพบิตั ิ

รวม χχχχ
L P-value 

เขา้ร่วม ไม่เขา้ร่วม 

51 – ~_ ปี 
T� 

(P_.T<) 
PP 

(:~.PS) 
<= 

(P:) 

~_ ปีขึ�นไป 
S 

(:.;P) 
P 

(:.T=) 
P_ 

(:.;_) 

รวม 
CKI 

(�FF) 
EL 

(�FF) 
EFF 

(�FF) 
 

จากตาราง <.P<  ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _._;  ซึ� งเท่ากบัค่าระดบันัยสําคญัทางสถิติ 
ที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;  ดงันั�นจึงสรุปไดว้า่  อายมีุผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการ
ภยัพิบติัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั _._;  

 

T)  สมมติฐานที� P.T  ระดบัการศึกษามีผลต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 

ตาราง <.P; : แสดงความสัมพนัธ์ของระดบัการศึกษากบัการเขา้ร่วม 
บริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ระดับการศึกษา 
การเข้าร่วมบริหารจดัการภัยพบิตั ิ

รวม χχχχ
L P-value 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

ประถมศึกษา 
P= 

(;._T) 
P: 

(:=.;�) 
T_ 

(�.;_) 
;_.TTT _.__ 

มธัยมศึกษาตอนตน้  
(ม.T) หรือเทียบเท่า 

�S 
(::._�) 

P= 
(<:.=~) 

S� 
(:<.:;) 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.~) หรือเทียบเท่า 

P;P 
(<:.P=) 

T 
(�.P<) 

P;< 
(T=.;_) 

ปริญญาตรี 
P_< 

(:S._;) 
� 

(P~.~�) 
PPP 

(:�.�;) 

ปริญญาโท 
~ 

(P.~=) 
: 

(<.�~) 
= 

(:.__) 

รวม 
CKI 

(�FF) 
EL 

(�FF) 
EFF 

(�FF) 
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จากตาราง <.P;  ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _.__  ซึ�งมีค่านอ้ยกวา่ค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
ที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;  ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า  ระดบัการศึกษามีผลต่อการเขา้ร่วม
บริหารจดัการภยัพิบติัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั _._;  

 

<)  สมมติฐานที� P.<   อาชีพมีผลต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 
 

ตาราง <.P~ : แสดงถึงความสัมพนัธ์ของอาชีพ 
กบัการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

อาชีพ 
การเข้าร่วมบริหารจดัการภัยพบิตั ิ

รวม χχχχ
L P-value 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

T: 
(=.S<) 

= 
(PS._;) 

<_ 
(P_.__) 

PT.;=: 
 
 
 

_._: 

พนกังานบริษทัเอกชน 
;P 

(P<.:;) 
: 

(<.�~) 
;T 

(PT.:;) 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
< 

(P.P:) 
P 

(:.T=) 
; 

P.:; 

รับจา้ง 
�= 

(:P.�S) 
P~ 

(T=.P_) 
S< 

(:T.;_) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 
P<= 

(<P.T<) 
P: 

(:=.;�) 
P~_ 

(<_.__) 

อื�นๆ 
<; 

(P:.;�) 
T 

(�.P<) 
<= 

(P:.__) 

รวม 
CKI 

(�FF) 

EL 

(�FF) 

EFF 

(�FF) 
 

จากตาราง <.P~   ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _._:  ซึ� งมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;   ดังนั�นจึงสรุปได้ว่า  อาชีพมีผลต่อการเขา้ร่วม
บริหารจดัการภยัพิบติัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั _._;  
 
 



64 

 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

;)  สมมติฐานที� P.;   ระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นชุมชนมีผลต่อการบริหารจดัการ 
ภยัพิบติั 

 

ตาราง <.P� : แสดงถึงความสัมพนัธ์ของระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นชุมชน 
กบัการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ระยะเวลาในการ 

อาศัยอยู่ในชุมชน 

การเข้าร่วมบริหารจดัการภัยพบิตั ิ
รวม χχχχ

L P-value 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

นอ้ยกวา่ ; ปี 
TP 

(=.~~) 
_ 

(_.__) 
TP 

(�.�;) 
S._S< _._T 

~-P_ ปี 
~P 

(P�._T) 
� 

(P~.~�) 
~= 

(P�.__) 

PP-:_ ปี 
P;_ 

(<P.S_) 
PT 

(T_.S;) 
P~T 

(<_.�;) 

:_ ปีขึ�นไป 
PP~ 

(T:.<_) 
:: 

(;:.T=) 
PT= 

(T<.;_) 

รวม 
CKI 

(�FF) 

EL 

(�FF) 

EFF 

(�FF) 
 

จากตาราง <.P�  ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _._T  ซึ� งมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัสําคญัทาง 
สถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;   ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า  ระยะเวลาในการอาศยัอยู่ใน
ชุมชนมีผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั _._;  
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4.3.2  สมมติฐานที� L   ประสบการณ์ในการจัดการภัยพิบัติมีผลต่อการบริหารจัดการ 

ภัยพบัิติ 
 

ตาราง <.P= : แสดงถึงความสัมพนัธ์ของประสบการณ์ในการจดัการภยัพิบติั 
กบัการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ประสบการณ์ในการ

จัดการภัยพบิัติ 

การเข้าร่วมบริหารจดัการภัยพบิตั ิ
รวม χχχχ

L P-value 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

เคยมีประสบการณ์ 
<~ 

(P:.=;) 
� 

(P~.~�) 
;T 

(PT.:;) 
_.<�� _.<S 

ไม่เคยมีประสบการณ์ 
TP: 

(=�.P;) 
T; 

(=T.TT 
T<� 

(=~.�;) 

รวม 
CKI 

(�FF) 

EL 

(�FF) 

EFF 

(�FF) 
 

จากตาราง <.P=  ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _.<S   ซึ� งมีค่ามากกว่าค่าระดบันยัสําคญัทาง
สถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;   ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า  ประสบการณ์ในการจดัการ 
ภยัพิบติัไม่มีผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั _._;  
 

4.3.3  สมมติฐานที� C   ระดับความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัภัยพบัิติและการบริหารจัดการ

ภัยพบัิติมผีลการบริหารจัดการภัยพบัิติ 
 

ตาราง <.PS : แสดงถึงความสัมพนัธ์ของระดบัความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติั 
กบัการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 

เกี�ยวกบัภัยพบิัติ 

การเข้าร่วมการบริหารจดัการภัยพบิัต ิ
รวม χχχχ

L P-value 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

ตํ�า 
:: 

(~.P;) 
~ 

(P<.:S) 
:= 

(�.__) 
�.;:~ _._: 

ปานกลาง 
TP: 

(=�.P;) 
T_ 

(�P.<T) 
T<: 

(=;.;_) 
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ระดับความรู้ความเข้าใจ 

เกี�ยวกบัภัยพบิัติ 

การเข้าร่วมการบริหารจดัการภัยพบิัต ิ
รวม χχχχ

L P-value 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

สูง 
:< 

(~.�_) 
~ 

(P<.:S) 
T_ 

(�.;_) 

รวม 
CKI 

(�FF) 

EL 

(�FF) 

EFF 

(�FF) 
 

จากตาราง <.PS  ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _._:  ซึ� งมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัสําคญัทาง 
สถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;  ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
ภยัพิบติัมีผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั _._;  
 

ตาราง <.:_ : แสดงถึงความสัมพนัธ์ของระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
เกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติักบัการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ระดบัความรู้เกี�ยวกบั 
การบริหารจดัการภัยพบิัต ิ

การเข้าร่วมการบริหารจดัการภัยพบิัต ิ
รวม χχχχ

L P-value 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

ตํ�า 
::; 

(~:.=;) 
:~ 

(~P.S_) 
:;P 

(~:.�;) 
;._P; _._= 

ปานกลาง 
P_P 

(:=.:P) 
P~ 

(T=.P_) 
PP� 

(:S.:;) 

สูง 
T: 

(=.S<) 
_ 

(_.__) 
T: 

(=.__) 

รวม 
CKI 

(�FF) 

EL 

(�FF) 

EFF 

(�FF) 
 

จากตาราง <.:_  ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _._=  ซึ� งมีค่ามากกว่าค่าระดบันยัสาํคญัทาง 
สถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;  ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า  ระดบัความรู้เกี�ยวกบัการบริหาร
จดัการภยัไม่มีผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั _._;  
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4.3.4  สมมติฐานที� E   การเตรียมความพร้อมในระดับบุคคลมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการภัยพบัิติ 
 

ตาราง <.:P : แสดงถึงความสัมพนัธ์ของการเตรียมความพร้อมในระดบับุคคล 
กบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

ระดับความพร้อม 

ในระดับบุคคล 

การเข้าร่วมบริหารจดัการภัยพบิตั ิ
รวม χχχχ

L P-value 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

ตํ�า 
=< 

(:T.<~) 
P: 

(:=.;�) 
S= 

(:<.__) 
;_.TT _.__ 

ปานกลาง 
:;S 

(�:.T;) 
:T 

(;<.�~) 
:=: 

(�_.;_) 

สูง 
P; 

(<.PS) 
� 

(P~.~�) 
:: 

(;.;_) 

รวม 
CKI 

(�FF) 

EL 

(�FF) 

EFF 

(�FF) 
 

จากตาราง <.:P  ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _.__  ซึ� งมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัสําคญัทาง 
สถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;   ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า  ระดบัความพร้อมในระดบับุคคล 
มีผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั _._;  
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4.4  ผลการสัมภาษณ์เจาะลกึ (การศึกษาเชิงคุณภาพ) 
 

การศึกษาครั� งนี�  ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ� งได้ดาํเนินการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลจาก
ประชาชนที�อาศัยอยู่ในเขตพื�นที� ที�ประสบภัยนํ� าท่วมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้แก่   
ตาํบลตลาด และตาํบลวดัใหม่  จาํนวน 30 คน  โดยสรุปกรณีการสัมภาษณ์ ไดด้งันี�  

4.4.1  ข้อคดิเห็นเกี�ยวกบัการบริหารจัดการภัยพบัิติ 

1)  หน่วยงานที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 

P.P)  หน่วยงานภาครัฐ  

• ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน   หน่วยงานภาครัฐมีหลาย
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง อาทิ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เทศบาล  ทหาร  องคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัด  อปพร.(อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) “แต่หน่วยงานเหล่านี� ขาดการ
ประสานงานในการทาํงาน  ขณะเกิดนํ� าท่วมจึงกลายเป็นการทาํงานในลกัษณะต่างคนต่างทาํ 
เกิดความซํ� าซ้อนในการให้ความช่วยเหลือ”  บางพื�นที�ไดรั้บการช่วยเหลือเป็นอย่างดี  ขณะที� 
บางพื�นที�ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเลย (ประวฒิุ จิตงามสุจริต สัมภาษณ์เมื�อ ; มิถุนายน :;;;) 

• การประกาศแจง้เตือนปริมาณนํ�าไม่มีความชดัเจน แน่นอน การช่วยเหลือ
ของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า มีเทศบาลเมืองจนัทบุรีจะทาํหน้าที�ในการประกาศแจง้เตือนผ่าน 
รถขยายเสียงก่อนที�จะเกิดนํ�าท่วมเพื�อใหป้ระชาชนไดเ้ตรียมอพยพขนยา้ย  แต่การประกาศเตือน
ที�ผ่านมาเสียงเบามากจนแทบไม่ไดย้ิน “การประกาศไม่ไดมี้การระบุถึงปริมาณนํ� าที�แน่นอน 
ชดัเจนว่าจะนํ� าจะท่วมสูงแค่ไหน ทาํให้ประชาชนเกิดความไม่แน่ใจว่าควรจะทาํอย่างไรแน่” 
(อจัฉรา ไม่ทราบนามสกลุ   สัมภาษณ์เมื�อ P: กรกฎาคม :;;;) 

• ระหว่างที�เกิดเหตุการณ์นํ� าท่วมเทศบาลเมืองจันทบุรี  หน่วยงานของ
จงัหวดั  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั  หน่วยงานของทหาร  จะเขา้มาช่วยเหลือโดยจะ
มาแจกสิ�งของให้  เช่น  นํ� าดื�ม  ถุงยงัชีพ  อาหารสําเร็จรูป  ขา้ว  ยารักษาโรค  แต่ปัญหาที�พบ 
คือ “สิ�งของที�นาํมาแจกมีไม่เพียงพอและไดรั้บไม่ทั�วถึง บางบา้นก็ไดบ้างบา้นก็ไม่ได”้ (ผูไ้ม่
ประสงคเ์ปิดเผยนาม  สัมภาษณ์เมื�อ :T มิถุนายน :;;;)  นอกจากนี�  ยงัพบว่าบางพื�นที�มีทหารจะ
เขา้มาช่วยขนยา้ย สิ�งของและคนที�เจบ็ป่วยออกจากพื�นที�นํ�าท่วมสูง 
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• หลังเหตุการณ์นํ� าท่วม   ภายหลังที�นํ� าลดและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
ทางเทศบาลก็จะเขา้มาสํารวจความเสียหายเพื�อให้เงินเยียวยา แต่ปัญหาของการสํารวจความ
เสียหายของทางเทศบาลพบวา่ ไม่ไดเ้ขา้มาสาํรวจขอ้มูลจริง ทาํใหเ้กิดความลกัลั�นในการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ บางบา้นเสียหายมากแต่กลบัไดเ้งินช่วยเหลือน้อย บางบา้นเสียหายน้อยแต่ได้เงิน
เยยีวยามากเกินความเสียหายที�เป็นจริง(อจัฉรา สัมภาษณ์เมื�อ P: กรกฎาคม :;;;) 

 

P.:)  หน่วยงานภาคเอกชน 

• บทบาทของหน่วยงานภาคเอกชน    จากนํ�าท่วมที�ผา่นมาพบว่าหน่วยงาน
เอกชนยงัไม่มีบทบาทมากนกั มีเพียงมูลนิธิ เช่น กูภ้ยัสว่างกตญั�ู ที�ประชาชนเห็นว่ามีบทบาท
ในการใหค้วามช่วยเหลือระหว่างนํ� าท่วม โดยเฉพาะ การแจกอาหาร แต่มีขอ้สังเกตเกี�ยวกบัการ
ทาํงานของมูลนิธิฯ ว่าไม่มีระบบการบริหารจดัการที�ชดัเจน ไม่มีคนควบคุมดูแล ใครจะมาเป็น
อาสาสมคัรทาํงานกไ็ด ้ทาํใหก้ารเขา้ช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื�องของต่างคนต่างทาํ ต่างคนต่าง
แกปั้ญหา ไม่มีการประสานงานกบัส่วนราชการ สุดทา้ยมองว่าการทาํงานของมูลนิธิกลายเป็น 
“กลุ่มกาํลงัอิสระ”  (ประวฒิุ  จิตงามสุจริต สัมภาษณ์เมื�อ ; มิถุนายน :;;;) 

• บทบาทหน่วยงานเอกชนในการติดตามสถานการณ์นํ� า   หน่วยงาน
ภาคเอกชนที�เป็นหน่วยงานที�ติดตามและรายงานสถานการณ์นํ� าอย่างต่อเนื�องก็คือ สถานี 
โทรทศัน์ทอ้งถิ�น เคเบิ�ลทีวี จนัทบุรี (CTV) ที�ถือว่ามีบทบาทมากในการแจง้เตือนใหป้ระชาชน
ไดท้ราบขอ้มูล  “โดย CTV  ที�แจง้เตือนทุกชั�วโมง  หากมีฝนตกและมีแนวโนม้ว่านํ� าจะท่วม  
ซึ� งที�ผ่านมาก็จะติดตามว่านํ� ามากน้อยแค่ไหนก็สามารถดูได้จาก CTV”  (ละมัย ไม่ทราบ
นามสกลุ  สัมภาษณ์เมื�อ P สิงหาคม :;;;) 

2)  เครื�องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการภยัพิบติั 

เครื�องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที�นาํมาใช้ในการแกปั้ญหาและการบริหารจดัการ 
ภยัพิบติัที�ผ่านมามีไม่มาก  อาจเห็นเพียงเรือยางที�นาํมาใช้ขนอาหารเพื�อนาํไปแจกจ่ายให้กบั
ประชาชนที�ไม่สามารถเดินทางออกไปหาซื�ออาหารมารับประทานได ้และใช้สําหรับขนยา้ย 
คนเจ็บออกนอกพื�นที�   นอกจากนี� จะมีรถยนต์ทหารที�สามารถลุยนํ� าเข้าไปรับคนเจ็บป่วย  
เพียงเท่านั�นที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องของเครื�องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
ภยัพิบติั ซึ� งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทและมีความพร้อมต่อการบริหารจดัการ 
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ภยัพิบติัมาก โดยเฉพาะหน่วยงานทางทหาร ที�เขา้มาให้การช่วยเหลือและมีความพร้อมดา้น
เครื� องไม้เครื� องมือ  เช่น  รถทหารที�สามารถลุยนํ� าได้  เรือยาง  อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ  
เป็นตน้  (อุไรวรรณ  วฒิุเกษ สัมภาษณ์เมื�อ :< กรกฎาคม :;;;) 

3)  บทบาทของภาคประชาชน 

3.1)  ก่อนเกิดเหตุ 

• การรับรู้ต่อปัญหานํ� าท่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี 
“ปัญหานํ� าท่วมในเมืองจนัทบุรีเป็นปัญหาที�เกิดมานานแลว้เท่าที�ทราบ พบว่า เมื�อจาํความได ้
ก็เห็นนํ� าท่วมแลว้  ดงันั�นจึงมองว่านํ� าท่วมเป็นปัญหาที�เราสามารถปรับตวัให้เขา้กบัปัญหา 
ที�เกิดได”้  (นนัทิยา  โหศิริกุล  สัมภาษณ์เมื�อ � สิงหาคม :;;;)  และจะพบว่าประชาชนใน 
เขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี มีประสบการณ์ในเรื�องของปัญหานํ� าท่วม จนส่วนใหญ่มีความรู้สึก
เคยชินกบัปัญหาดงักล่าว   ดงันั�นเมื�อเขา้สู่ฤดูฝน และเกิดฝนตกติดต่อกนัหลายวนั ประชาชน
บางกลุ่มก็จะเริ�มขนของขึ�นชั�นบนของบา้น และจะอพยพออกจากพื�นที�ไปอาศยัที�อื�น  เช่น  
บา้นญาติ  หอ้งพกั โรงแรมต่างๆ (ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม สัมภาษณ์เมื�อ P= กรกฎาคม :;;;)  

• การเฝ้าติดตามสถานการณ์นํ�าของประชาชน  ในการเฝ้าระวงัสถานการณ์
นํ�าของประชาชนพบวา่ประชาชนจะรอฟังขอ้มูลจากเทศบาลที�จะเขา้มาประกาศเตือน บางส่วน
ก็จะผลดัเปลี�ยนกนัไปสังเกตปริมาณนํ� าที�บริเวณสะพานวดัจนัทนาราม  ซึ� งเป็นจุดที�มีการ 
ทาํสัญลกัษณ์เพื�อวดัปริมาณนํ� าที�ไหลผ่านแม่นํ� าจนัทน์ หากนํ� ามีปริมาณมากก็จะกลบัไปแจง้
เพื�อนบ้านให้เตรียมเก็บของขึ� นที� สูงและเตรียมอพยพ  นอกจากนี� ประชาชนจะติดตาม
สถานการณ์นํ� าจากสื�อทอ้งถิ�น เคเบิ�ลทีวี (CTV) ซึ� งจะเฝ้าติดตามและรายงานสถานการณ์นํ� า
อย่างต่อเนื�อง หากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น จงัหวดั โดยผูว้่าราชการจงัหวดักจ็ะประกาศแจง้
เตือนประชาชนผ่านสื�อทอ้งถิ�นนี�  (อุไรวรรณ  วุฒิเกษ สัมภาษณ์เมื�อ :< กรกฎาคม :;;;) 
นอกจากนี� ประชาชนบางคนที�มีญาติพี�น้องอยู่บริเวณพื�นที�ตน้นํ� าก็จะโทรศพัท์เพื�อขอขอ้มูล
เกี�ยวกบันํ� า  ดงัคาํสัมภาษณ์ที�ว่า “บางทีพรรคพวกที�อยูท่างตน้นํ� าบนเขื�อนคิชญกูฎก็จะแจง้กนั
มาว่านํ� าจะมากน้อยแค่ไหน” (ผูไ้ม่ประสงค์ออกนาม สัมภาษณ์เมื�อ P: มิถุนายน :;;;) 
บางส่วนกจ็ะเฝ้าติดตามการพยากรณ์อากาศทางสถานีโทรทศัน์ทั�วไปเพื�อจะไดเ้ตรียมตวัรับมือ
นํ�าที�จะมา ทั�งนี�จะเห็นไดว้า่ประชาชนส่วนใหญ่มีวธีิการในการติดตามขอ้มูลดว้ยตนเอง  
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• การอพยพและการขนสิ�งของขึ�นที�สูง   การอพยพและการขนของขึ�นที�สูง
หรือชั�นบนของบ้านถือเป็นสิ� งสําคญั เพราะจะช่วยลดความเสียหายได้  สําหรับการอพยพ  
หรือการขนของขึ�นที�สูงนั�นส่วนใหญ่ชาวบา้นจะทาํกนัเอง “เนื�องจากบา้นเรือนส่วนใหญ่เป็น
ร้านขายของจึงไม่อยากให้บุคคลภายนอกเข้ามาช่วย เพราะกลัวว่าข้าวของจะสูญหาย”  
(อุไรวรรณ  วุฒิเกษ  สัมภาษณ์เมื�อ :< กรกฎาคม :;;;) นอกจากจะยกไม่ไหว ก็อาจจะขอให ้
คนอื�นเขา้มาช่วย บางแห่งกมี็การไปขอกาํลงัสนบัสนุนจากฝ่ายทหารเพื�อมาช่วยขนของ  

• การเตรียมอาหารสาํเร็จรูป  อาหารแหง้ไวรั้บประทาน   ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองจนัทบุรีหลายคนมีประสบการณ์จากนํ� าท่วมจนทาํใหป้รับตวัได ้โดยรู้ว่านํ� าจะท่วม
กจ็ะมีการเตรียมอาหารแห้ง  อาหารสาํเร็จรูป  นํ� าดื�ม กกัตุนไวใ้นบา้น เพราะระหว่างที�นํ� าท่วม
การเดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถออกไปซื�ออาหารมารับประทานได ้บางครั� งจะถูกตดันํ� าตดัไฟ 
ดงันั�นประชาชนกจ็ะเตรียมตวัไว ้ดงัคาํสัมภาษณ์ที�ว่า “คนในตลาดพอรู้ว่านํ� าจะท่วมกจ็ะเตรียม
ขา้วสาร อาหารแห้งตุนไวใ้นบ้าน เพราะอาจจะเดินทางออกไปซื�อลาํบาก” (ผูไ้ม่ประสงค ์
เปิดเผยนาม  สัมภาษณ์เมื�อ :T มิถุนายน :;;;) 

• ปัญหาการแจ้งเตือนสถานการณ์นํ� า  พบว่า บางครั� งการแจ้งเตือน 
ไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้น่นอน หรือไม่สามารถคาํนวณมวลนํ� าได ้  ดงันั�นบางครั� งประชาชน
เกิดความลงัเลในการตดัสินใจที�จะอพยพหรือขนของหนีนํ� า ทาํให้เกิดการตดัสินใจที�ผิดพลาด
และสร้างความเสียหายตามมา เช่น ไม่เชื�อว่านํ� าจะมากจึงไม่อพยพเมื�อนํ� ามาจึงทาํให้เกิดความ
เสียหาย   ขณะที�บางครั� งเมื�ออพยพแล้วนํ� าไม่ได้มามากดังเช่นที�แจ้งเตือน ทาํให้ประชาชน 
ขาดความเชื�อถือในการแจง้เตือน  (ประวฒิุ  จิตงามสุจริต สัมภาษณ์เมื�อ ; มิถุนายน :;;;) 

3.2)  ขณะเกิดเหตุ 

• ความรู้สึกของประชาชนต่อความเดือดร้อนที�เกิดขึ�นจากปัญหานํ� าท่วม 
นํ�าท่วมเมืองจนัทบุรีประชาชนสามารถใชชี้วิตได ้เนื�องจากความเสียหายที�เกิดขึ�นมีไม่มาก และ
มีระยะเวลาไม่นาน ซึ�งสอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ที�วา่ “ส่วนใหญ่ปัญหานํ� าท่วมเมืองจนัทบุรีเป็น
ปัญหาในเชิงความรู้สึก” (ประวฒิุ จิตงามสุจริต สัมภาษณ์เมื�อ ; มิถุนายน :;;;) กล่าวคือเมื�อเกิด
นํ�าท่วมประชาชนสามารถใชชี้วติไดต้ามปกติ และโดยส่วนใหญ่นํ� าท่วมกจ็ะกินเวลาเพียง  < – ; 
วนั กจ็ะสามารถกลบัเขา้สู่สภาวะปกติได ้ แต่ประชาชนจะรู้สึกว่าตนไดรั้บความเดือนร้อนมาก 
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โดยเฉพาะมีการเปรียบเทียบกบักรณีนํ� าท่วมภาคกลางในปี :;;< ทาํใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึก
เดือดร้อน ทั�งที�ในอดีตนํ�าท่วมเมืองจนัทบุรีกเ็กิดขึ�นมาอยา่งต่อเนื�อง 

• การใชชี้วิตระหว่างนํ� าท่วม เมื�อเกิดนํ� าท่วมประชาชนส่วนใหญ่จะอาศยั
อยูใ่นบา้นเนื�องจากห่วงทรัพยสิ์น ซึ�งระหว่างที�นํ� าท่วมนั�นการเดินทางกจ็ะไม่สะดวกตอ้งใชก้าร
ลุยนํ� าบา้ง หรือตอ้งอาศยัเรือที�ทางเทศบาล  ทหาร หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเขา้มาให้ความ
ช่วยเหลือ เรื�องอาหาร นํ� าดื�มก็ตอ้งรอรับบริจาคหรือหน่วยงานต่างๆ เขา้มาแจก แต่ก็ไม่มีความ
แน่นอน และไม่ทั�วถึง บางครั� งตอ้งอาศยัอาหารสําเร็จรูป ในกรณีหากบา้นที�มีคนแก่หรือคน
เจ็บป่วยก็จะลาํบาก “ขณะที�การช่วยเหลือของภาครัฐไม่สามารถพึ�งพาได”้ (วลยัพร  แซ่โคว้ 
สัมภาษณ์เมื�อ :T กรกฎาคม :;;;) 

• ปัญหาระบบการสาธารณสุขระหว่างนํ� าท่วม พบว่า ระบบการรักษา 
พยาบาลเมื�อเจ็บป่วยแลว้ไม่มีแพทย ์พยาบาลเขา้มาดูแลในจุดที�นํ� าท่วม หากเจบ็ป่วยตอ้งลุยนํ� า
ออกไปที�โรงพยาบาลเอง ซึ� งก็เป็นความยากลาํบาก (อุไรวรรณ วุฒิเกษ สัมภาษณ์เมื�อ :< 
กรกฎาคม :;;;) นอกจากนี� ระบบสุขาที�มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการระหว่างที�นํ� าท่วมก็เป็น
ปัญหาที�สาํคญั เพราะประชาชนไม่รู้จะไปใชสุ้ขาที�ไหนในช่วงที�นํ� าท่วม (ผูป้ฏิบติังานในคลีนิค
ทนัตแพทยแ์ห่งหนึ�ง สัมภาษณ์เมื�อ P สิงหาคม :;;;) 

• ปัญหาระบบการรักษาความปลอดภยัระหว่างนํ� าท่วม นอกจากนี� ในช่วงที�
นํ�าท่วมจะมีการตดันํ�าตดัไฟทาํใหข้าดแสงสวา่ง และไม่สามารถใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าได ้โดยเฉพาะ
ในเวลากลางคืนซึ� งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมได ้เพราะไม่มีเจา้หนา้ที�ตาํรวจเขา้มาดูแลตรวจ
ตราความเรียบร้อย เนื�องจาก “การทาํงานของเจา้หนา้ที�ส่วนใหญ่เป็นการทาํงานตามเวลาราชการ  
ทาํให้ตอนกลางคืนไม่มีใครเข้ามาดูแล ตรวจตราความสงบเรียบร้อย” (อุไรวรรณ วุฒิเกษ 
สัมภาษณ์เมื�อ :< กรกฎาคม :;;;) 

T.T)  หลงัเกิดเหตุ 

• การเรียนรู้เพื�อแก้ปัญหาจากประสบการณ์  หลังจากที�นํ� าลดลงแล้ว
ประชาชนก็จะรีบทาํความสะอาดบา้น เพราะเป็นจากประสบการณ์ที�ผ่านมาว่าหากไม่รีบทาํ
ความสะอาดปล่อยใหแ้หง้จะทาํความสะอาดยาก ขณะเดียวกนัความเสียหายที�เกิดขึ�นกมี็ไม่มาก
เนื�องจากประชาชนไดข้นยา้ยสิ�งของขึ�นไปไวบ้นพื�นที�สูงบริเวณชั�น : แลว้ ซึ� งสอดคลอ้งกบั 
คาํสัมภาษณ์ที�ว่า “ส่วนใหญ่ชาวบา้นจะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต   ดงันั�นความเสียหาย 
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ที�เกิดขึ�นจึงมีไม่มาก บา้นเรือนส่วนใหญ่ก็จะปรับตวัดว้ยการนาํสิ�งของสาํคญัไวที้�สูง เมื�อนํ� าลด
ความเสียหายจึงมีเพียงเล็กน้อย  การฟื� นฟูเพียงแค่การทาํความสะอาดบา้นเท่านั�น  (นันทิยา 
โหศิริกลุ  สัมภาษณ์เมื�อ  � สิงหาคม :;;;) 

• การให้ความช่วยเหลือที�ไม่เสมอภาค การให้เงินช่วยเหลือสําหรับบา้น 
ที�ถูกนํ� าท่วม  ขาดความเสมอภาค  เท่าเทียมกัน  เนื�องจากมีบางบ้านได้รับเงินช่วยเหลือ  
แต่บางบา้นกลบัไม่ไดรั้บเงินช่วยเหลือหรือได้รับก็ไม่ตรงกบัความเป็นจริง ทาํให้ประชาชน 
เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม ดังคาํสัมภาษณ์ที�ว่า “การเยียวยาไม่ได้มีการสํารวจ 
ความเสียหายที�เกิดขึ�นจริงๆ ที�ผ่านมาทาํให้ไม่เกิดความยุติธรรม ไม่ไดเ้ขา้มาสํารวจขอ้เท็จจริง
ทาํให้บางบ้านได้มาก บางบ้านได้น้อย บ้านที�เสียหายมากได้เงินน้อย บ้านที� เสียหายน้อย 
ไดเ้งินมาก” (อจัฉรา ไม่ทราบนามสกลุ  สัมภาษณ์เมื�อ P: กรกฎาคม :;;;)  

• การลงพื�นที� เพื�อสํารวจความเสียหายอย่างจริงจัง หลังนํ� าลดลงแล้ว 
จะมีการให้เงินชดเชยเพื�อเป็นการเยียวยา  แต่พบว่าเจ้าหน้าที�ที� เขา้มาสํารวจความเสียหาย 
ไม่ได้มีการดาํเนินการอย่างจริงจงั  มกัคาดเดาความเสียหายเอง ไม่มีการลงสํารวจพื�นที�จริง
เพราะมีบางบ้านที�ไม่ได้รับเงินเยียวยา  จากปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับคาํสัมภาษณ์ที�ว่า 
“หลงัจากนํ� าท่วมควรมีการประเมินความเสียหายอย่างจริงจงั ไม่ควรใชก้ารคาดเดาว่า นํ� าท่วม
ประมาณเท่านี� ให้แค่นี� กพ็อ และควรมาสาํรวจจริงๆ เพราะมีบางบา้นตกสาํรวจ” (ผูไ้ม่ประสงค์
ออกนาม สัมภาษณ์เมื�อ P: กรกฎาคม :;;;) 

4.4.2  ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการจัดการภัยพบัิติ 

1)  ขั�นของการเตรียมความพร้อม 

P.P)  ควรมีการพฒันาระบบการแจง้เตือนปริมาณนํ� า   ปัญหานํ� าท่วมไม่สามารถ
แกปั้ญหาได ้ แต่สามารถบรรเทาความเสียหายได ้ ปัญหานํ� าท่วมเมืองจนัทบุรีที�ผ่านมาเกิดขึ�น
บ่อยครั� งจนชาวบา้นรู้สึกว่านํ� าท่วมเป็นเรื�องปกติ จะมีใครมาช่วยเหลือหรือไม่ก็อยู่ได ้( ผูไ้ม่
เปิดเผยนาม สัมภาษณ์เมื�อ 14 กรกฎาคม :;;;) และในฐานะที�ประสบปัญหานํ� าท่วมอยูบ่่อยๆ 
คิดว่าสิ�งสาํคญัต่อการจดัการกบัปัญหา คือ การเตรียมตวั การเตรียมความพร้อม สิ�งที�จะช่วยให้
การเตรียมพร้อมและช่วยใหช้าวบา้นรับมือกบันํ�าท่วมไดดี้ คือ การแจง้เตือนที�จะช่วยใหช้าวบา้น
รู้ว่าปริมาณนํ� าจะมีมากน้อยเพียงใด และต้องมีความแน่นอน ชัดเจน เพราะที�ผ่านมาการ 
แจง้เตือนไม่มีความแน่นอน และสับสน ไม่รู้ว่าจะเชื�อใคร สุดทา้ยตอ้งเฝ้าสังเกตปริมาณนํ� าดว้ย
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ตวัเอง  (นนัทิยา โหศิริกุล สัมภาษณ์เมื�อ � สิงหาคม :;;;)   นอกจากนี�การประกาศระบบการ
แจง้เตือนของเทศบาลกข็าดประสิทธิภาพ ทาํใหป้ระชาชนบางคนไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้
เตรียมตวัไม่ทนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอที�เห็นวา่ควรเนน้การพฒันาระบบการแจง้เตือน ปัญหา
ที�เกิดขึ�นไม่สามารถป้องกนัได ้แต่หากมีระบบการบริหารจดัการที�ดีกจ็ะช่วยลดความเสียหายได ้
ดงันั�นในการเตรียมความพร้อมที�ดีที�สุดคือการพฒันาระบบการแจง้เตือนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ�งขึ�น โดยเฉพาะการคาดคะเนมวลนํ� าที�แน่นอน จะช่วยให้ประชาชนเตรียมตวัไดท้นั (ประวุฒิ 
จิตงามสุจริต สัมภาษณ์เมื�อ ; มิถุนายน :;;;) 

1.2)  ควรมีหน่วยงานหรืออาสาสมคัรเขา้มาช่วยเหลือในการขนยา้ยสิ�งของ    
เนื�องจากที�ผ่านมาการขนยา้ยสิ�งของประชาชนบางบา้นตอ้งประสบกบัปัญหา เพราะบางบา้น 
มีแต่ผูห้ญิง เด็ก คนแก่ อาศยัอยู่ ซึ� งขนของไม่ไหวตอ้งไปตามญาติจากต่างอาํเภอหรือที�อื�นมา
ช่วย ซึ� งบางครั� งการเดินทางกว่าจะมาถึงกไ็ม่ทนัทาํใหน้ํ� าท่วมขา้วของเสียหาย (วลยัพร แซ่โคว้ 
สัมภาษณ์เมื�อ :T กรกฎาคม :;;;)  ซึ� งสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอจาก ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนามราย
หนึ� ง (สัมภาษณ์เมื�อ := พฤษภาคม :;;;) ที�เห็นว่าตอ้งการให้มีหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือใน
เรื�องต่างๆ โดยเฉพาะการขนของขึ�นที�สูง เพราะที�ผา่นมาตอ้งช่วยเหลือดว้ยตนเองมาตลอด  

P.T)  ควรมีการปรับปรุงระบบการระบายนํ�า ปัญหานํ�าท่วมเป็นเรื�องที�เกิดขึ�นบ่อย 
สาเหตุส่วนหนึ�งอาจเกิดจากการระบายนํ� าไม่ทนั หากมีการลอกท่อระบายนํ� า เพื�อใหน้ํ� าสามารถ
ไหลผา่นไดส้ะดวกกจ็ะช่วยลดความเสียหายได ้ 

P.<)  ควรมีการเตรียมความพร้อมสําหรับการใชชี้วิตระหว่างนํ� าท่วม หากรู้ว่ามี
แนวโนม้จะเกิดนํ� าท่วม ควรมีการเตรียมความพร้อมดว้ยการหาสิ�งของจาํเป็นต่างมาสํารองไว ้
เช่น  เตรียมอาหาร  ข้าว  นํ� าดื�ม  อาหารสําเร็จรูป  และสิ�งของเครื�องใช้ที�จาํเป็น  เนื�องจาก
ระหว่างนํ� าท่วมการเดินทางออกไปหาซื�อของอาจทาํไดล้าํบาก รวมทั�งการให้ความช่วยเหลือ
ของหน่วยงานภาครัฐอาจไม่ทั�วถึง  

2)  ขั�นของการแกไ้ขปัญหาขณะเกิดเหตุ 

:.P)  ควรมีการสร้างความร่วมมือกนัในการทาํงานระหว่างหน่วยงาน จากปัญหา
การช่วยเหลือประชาชนในช่วงนํ� าท่วมที�ผ่านมา  พบว่า  มีหลายหน่วยงานเขา้มาเกี�ยวขอ้งและ
ต่างคนต่างทาํ ส่งผลให้เกิดความสิ�นเปลืองทรัพยากร ควรมีหาเจ้าภาพหลักมารับผิดชอบ  
เช่น  เรื�องอาหาร  ควรมีศูนยก์ลางในการควบคุมการแจกจ่ายอาหาร ใครที�จะมาบริจาคอาหาร
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ตอ้งมาที�ศูนยก์ลางแห่งนี�  เพื�อที�จะไดแ้จกจ่ายให้กบัประชาชนไดอ้ย่างทั�วถึง และไม่เกิดความ
ซํ� าซอ้น (ประวฒิุ จิตงามสุจริต สัมภาษณ์เมื�อ ; มิถุนายน :;;;) 

:.:)  ควรมีการจดัระบบการสาธารณสุขเขา้มาดูแลผูป้ระสบภยันํ� าท่วม   ระหว่าง
ที�เกิดนํ� าท่วมการเดินทางค่อนขา้งยากลาํบาก และหากมีคนเจ็บป่วยขึ�นและต้องเคลื�อนยา้ย
ออกไปพบแพทยที์�โรงพยาบาลจะทาํได้ลาํบาก ดังนั�นควรจดัแพทย ์พยาบาลเขา้มาให้ความ
ช่วยเหลือชาวบา้นที�เจ็บป่วยระหว่างที�นํ� าท่วมบา้ง (อุไรวรรณฯ สัมภาษณ์เมื�อ:< กรกฎาคม 
:;;;) ซึ� งสอดคลอ้งกบัความเห็นของ วลยัพร  แซ่โคว ้(สัมภาษณ์เมื�อ :T กรกฎาคม :;;;)  
ที�อยากให้มีการเขา้มาดูแลคนป่วย คนชราบา้ง เนื�องจากไม่สามารถช่วยตวัเองได ้ควรให้การ
ดูแลคนเหล่านี� เป็นพิเศษ 

:.T)  ควรมีการจัดระบบรักษาความปลอดภยัในช่วงเวลากลางคืน เนื�องจาก
ระหว่างที�นํ� าท่วมจาํเป็นตอ้งงดการจ่ายไฟ ทาํให้พื�นที�ที�นํ� าท่วมค่อนขา้งอนัตรายและมีความ
เสี�ยงที�อาจจะเกิดอนัตราย และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ขึ�นได ้ดงันั�นควรมีการจดัใหมี้เจา้หนา้ที�
เขา้มาตรวจตราความเรียบร้อยในช่วงเวลากลางคืนระหวา่งที�นํ�าท่วม 

T)  ขั�นของการฟื� นฟูภายหลงัสิ�นสุดภยั    

ควรมีระบบการเยียวยาที�มีความยุติธรรม มีการสํารวจความเสียหายอย่างจริงจงั 
เนื�องจากการฟื� นฟูภายหลงันํ�าท่วมประชาชนเห็นว่ามีการใหเ้งินชดเชยค่าเสียหายแต่ไม่ยติุธรรม 
บางบ้านเสียหายมากแต่ได้เงินชดเชยน้อย บางบ้านเสียหายน้อยกลับได้เ งินชดเชยมาก  
ขณะที�เจา้หน้าที�เองก็ไม่ไดเ้ขา้มาสํารวจความเสียหายอย่างจริงจงั ทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่ 
มีความรู้สึกไม่ยติุธรรม 

4.5  การวเิคราะห์ผลการศึกษา 

จากการศึกษาซึ� งแบ่งออกเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์
ผลการศึกษาออกเป็น 2 ดา้น ดงันี�  

4.5.1  การวเิคราะห์ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ 

1)  การวิเคราะห์ผลถึงระยะเวลาในการอาศยัอยู่ในชุมชน   จากผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ อาศยัอยู่ในชุมชนมากกว่า P_ ปี  ดังนั�นจึงสะทอ้นให้เห็นว่าประชาชน 
จะมีประสบการณ์เกี�ยวกบัปัญหานํ� าท่วมที�เกิดขึ�นซึ� งจะทาํให้ประชาชนมีความเขา้ใจต่อปัญหา
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เป็นอยา่งดี  รวมทั�งไดมี้การเรียนรู้ร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหามาอย่างต่อเนื�อง  ทาํให้ประชาชน 
มีศกัยภาพในการจดัการกบัปัญหาได ้ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบณัฑร  อ่อนดาํ และ วิริยา  
นอ้ยวงศน์ยางค์ (:;T;, น.<S) ที�เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดบัตาํบล หมู่บา้น 
ชุมชน จะสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา แสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
เพื�อตอบสนองปัญหาของสมาชิกในชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาหมู่บา้น ประสบการณ์ และการ
เรียนรู้ประยุกต์เทคนิค ซึ� งกระบวนการเรียนรู้นี� เป็นหนึ� งในตัวชี� วดัของความเข้มแข็งหรือ
ศกัยภาพของชุมชน  ดงันั�นประชาชนส่วนใหญ่จึงเป็นผูที้�มีศกัยภาพในการที�จะจดัการกบัปัญหา
เนื�องจากได้มีการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหานํ� าท่วมด้วยตนเองมาอย่าง
ต่อเนื�อง 

2)  การวิเคราะห์ผลการร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จากผลการศึกษา พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) สะทอ้นให้เห็นว่าประชาชนอาจจะไม่มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการแกไ้ขปัญหา 
ภยัพิบติัและการบรรเทาภยัในเบื�องตน้   เนื�องจากอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนจะมีความรู้
เกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติั และให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั รวมทั�งร่วมระงบัและ
บรรเทาภยั ดงันั�นหากประชาชนเป็นสมาชิก อปพร. กจ็ะช่วยใหป้ระชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัภยัพิบติั และมีความพร้อมระดบับุคคลสาํหรับการแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัไดดี้ขึ�น   

T)  การวิเคราะห์ผลการมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการภยัพิบติั   จากผล
การศึกษาพบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการภยัพิบติั อาจเป็น
ผลสืบเนื�องมาจากการที�ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) จึงทาํให้ประชาชนไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการภยัพิบติั   นอกจากนี�  
หากพิจารณาจากผลการศึกษาถึงเหตุผลที�ประชาชนไม่เขา้ร่วมในการบริหารจดัการภยัพิบติั  
คือ ประชาชนเห็นหน้าการบริหารจดัการภยัพิบติัเป็นหน้าที�ของหน่วยงานภาครัฐในการให้
ความช่วยเหลือ ประกอบกบัการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าบทบาทการ
แกไ้ขปัญหาเป็นหนา้ที�ของภาครัฐ และประชาชนมีขอ้เสนอใหห้น่วยงานภาครัฐเขา้มาดูแลและ
แกปั้ญหาใหม้ากขึ�น  

4)  การวิเคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการบริหารจดัการ 
ภยัพิบติั   จากผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง สูงถึงร้อยละ =;.; (จาํนวน T<: คน)  ขณะที�ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติัอยู่ในระดบัตํ�า  สูงถึงร้อยละ ~:.�; (จาํนวน :;P คน) 
อาจวิเคราะห์ไดว้่า  ที�ผ่านมายงัไม่มีหน่วยงาน หรือภาคส่วนใดเขา้ไปสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัภยัพิบติัใหก้บัประชาชน   อีกทั�งระบบการแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัที�ผ่านมาของหน่วยงาน 
ที�เกี�ยวขอ้งยงัไม่มีความชัดเจน การแกไ้ขปัญหาที�ผ่านมามกัเป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
ประกอบกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนมีความรู้สึกว่าปัญหานํ� าท่วมที�เกิดขึ�น 
เป็นเรื�องปกติ  ดงัคาํสัมภาษณ์ที�ว่าอยู่ที�นี�โดนนํ� าท่วมมาหลายครั� งจนรู้สึกชิน และแกปั้ญหา 
ดว้ยตนเองมาตลอด” (ผูไ้ม่เปิดเผยนาม สัมภาษณ์เมื�อ P< กรกฎาคม :;;;)  ดงันั�นอาจส่งผลให้
ประชาชนคิดว่าปัญหาภยัพิบติั (นํ� าท่วม) เป็นเรื�องปกติทั�วไปที�เกิดขึ�น และที�ผ่านมาส่วนใหญ่
ประชาชนกต็อ้งช่วยเหลือ และแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง  จึงทาํใหป้ระชาชนขาดความสนใจ และ
ไม่ได้ให้ความสําคัญกบัปัญหาภัยพิบติัที�เกิดขึ�น   รวมทั�งไม่เห็นความสําคญัของระบบการ
บริหารจดัการภยั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผลการศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจ และ
การบริหารจดัการภยัพิบติัของประชาชนอยูใ่นระดบัตํ�า ถึง ระดบัปานกลาง   

;)  การวิเคราะห์ผลระดบัความพร้อมของประชาชนต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั   
จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพร้อมต่อการบริหารจดัการภยัพิบติัในระดบับุคคล อยู่
ในระดบัปานกลาง หากพิจารณาถึงความพร้อมของประชาชนในดา้นต่างๆ พบว่า ประชาชนมี
ความพร้อมในดา้นการติดตามสถานการณ์ดา้นภยัพิบติัอย่างต่อเนื�องสูงที�สุด ซึ� งสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเชื�อขอ้มูลจากการแจง้เตือนของ
ทางเทศบาลที�มีรถขยายเสียงเขา้มาแจง้เตือน เนื�องจากระบบเสียงที�ไม่ไดย้นิ การแจง้เตือนที�ไม่
สามารถเชื�อถือไดอ้ย่างแทจ้ริง ไม่สามารถคาดการณ์ระดบันํ� าไดว้่าจะท่วมสูงมากนอ้ยเพียงใด 
ดงันั�นประชาชนจึงจาํเป็นตอ้งมีการติดตามขอ้มูลสถานการณ์นํ�าดว้ยตนเอง โดยติดตามจาก กรม
อุตุนิยมที�มีการพยากรณ์ปริมาณฝนที�ตกในภาพรวม การใชเ้ครือข่ายส่วนตวัที�อาศยัอยู่บริเวณ
พื�นที�ตน้นํ�าในการแจง้เตือนปริมาณนํ� า การติดตามผ่านสื�อทอ้งถิ�น (เคเบิ�ลทอ้งถิ�น/CTV) รวมทั�ง
การลงพื�นที�สํารวจปริมาณนํ� าดว้ยตนเอง เป็นตน้ ดงันั�นจึงส่งผลให้ประชาชนมีความเห็นว่ามี
ความพร้อมดา้นการติดตามสถานการณ์ดา้นภยัพิบติัอยา่งต่อเนื�องมากที�สุด 

~)  การวิเคราะห์ผลระดบัความพร้อมของหน่วยงานต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 
จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหาร
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จดัการภยัพิบติัมีความพร้อมอยู่ในระดบัมาก  และหากพิจารณาหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเป็นราย
หน่วยงานจะพบวา่ ประชาชนเห็นวา่ กระทรวงมหาดไทย (จงัหวดั , กรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล)  
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และมูลนิธิต่างๆ  เช่น  กูภ้ยัสว่างกตญั�ู  เป็น
หน่วยงานที�มีความพร้อมมาก  ส่วนหน่วยงานที�ประชาชนเห็นว่ามีความพร้อมน้อยที�สุด 
คือ ภาคเอกชน ซึ� งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที�พบว่าประชาชนมีความเห็นว่า
หน่วยงานภาครัฐจะมีความพร้อมต่อการบริหารจดัการภยัมาก และประชาชนก็จะรอคอยความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ขณะที�ประชาชนมองว่าภาคเอกชนยงัไม่มีบทบาทเนื�องจาก
ภาคเอกชนเองก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน จึงทาํให้ภาคเอกชนไม่มีบทบาทต่อการ
บริหารจดัการภยัพิบติัมากเท่าที�ควร 

7)  การวิเคราะห์ผลความตอ้งการ และไม่ตอ้งการเขา้ร่วมบริหารจัดการภยัพิบัติ 
จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการเขา้ร่วมในการบริหารจดัการภัยพิบัติ 
เนื�องจากตอ้งการช่วยเหลือผูที้�ประสบภยั   ขณะที�ประชาชนบางส่วนไม่ตอ้งการเขา้ร่วมบริหาร
จดัการภยัเนื�องจากเห็นว่าเป็นหน้าที�ของหน่วยงานภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ ซึ� งอาจ
สะทอ้นให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความตอ้งการที�จะเขา้ร่วมในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที�ประสบภยัอยูแ่ลว้ มีเพียงประชาชนบางส่วนเท่านั�นที�มีความคิดเห็นว่าหนา้ที�ในการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ   อนัเนื�องมาจากขอ้มูลจากตาราง <.~  
ที�แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติั 
อยูใ่นระดบัตํ�าซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากตาราง <.P_  แสดงระดบั “การเตรียมความพร้อมระดบั
หน่วยงาน”   ในการจดัการภยัพิบติัที�พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ 
มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก   ดังนั�นอาจสันนิษฐานไดว้่าประชาชนยงัไม่เขา้ใจกลไกหลกั 
ที�จะเข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ว่าโดยแท้จริงแล้วควรเป็นบทบาทของ
ผูป้ระสบภยัหรือประชาชนทาํงานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ มากกว่าที�จะรอคอยความช่วยเหลือ
หรือให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผูที้�มีหน้าที�หลกัในการจดัการภยัพิบติัเพียงอย่างเดียว เนื�องจาก
ประชาชนจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัที�เกิดขึ�น 

8)  การวเิคราะห์ผลถึงวธีิการที�เหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในการ
บริหารจดัการภยัพิบติั    จากผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าวิธีการที�เหมาะสม 
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ในการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในการบริหารจัดการภยัพิบัติที�ดีที�สุด  คือ การเรียนรู้
ร่วมกนั แลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์ของคนในชุมชน   อาจสะทอ้นให้เห็นว่าจาก
บทเรียนที�ผ่านมาของประชาชนเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีในการแกปั้ญหานํ� าท่วมเกิดจากการ
แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองเป็นหลกั โดยเฉพาะในดา้นการเตรียมความพร้อมก่อนนํ� าท่วม คนใน
ชุมชนต่างๆ จะมีการพูดคุยแลกเปลี�ยนสถานการณ์นํ� า การติดตามขอ้มูลสถานการณ์นํ� าร่วมกนั
ระหวา่งคนในชุมชนผา่นช่องทางต่างๆ  เช่น  การตรวจสอบปริมาณนํ� าจากแหล่งตน้นํ� า  การเฝ้า
ระวงัปริมาณนํ� าด้วยตัวเองที�บริเวณสะพานวดัจันทน์  การติดตามผ่านสื�อท้องถิ�น และการ
พยากรณ์อากาศ   ดงันั�นประชาชนจึงเชื�อว่าวิธีการเรียนรู้ร่วมกนั  การแลกเปลี�ยนความรู้และ
ประสบการณ์ของคนในชุมชนจะทาํให้ประชาชนสามารถแกปั้ญหาได ้และจากผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าการแกไ้ขปัญหาของชุมชนตั�งอยู่บนพื�นฐานของการแกปั้ญหาแบบเครือข่าย
ร่วมกัน   ดังนั�นหากมีการพฒันาระบบการบริหารจดัการภัยที�เน้นเครือข่ายในระดับชุมชน 
จะทาํให้การแกไ้ขปัญหาเป็นระบบมากขึ�น และมีความเขม้แข็งกว่าปัจจุบนั ซึ� งสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  ทวดิา  กมลเวชช  (:;;P, หนา้ <-~) ที�เห็นว่าประเด็นของการบริหารจดัการภยัพิบติั
ที�มีประสิทธิภาพ ประกอบไปดว้ย การแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารและการมีการจดัการสื�อสาร
ระหวา่งหน่วยงาน  (Shared information and communication management)   การสร้างเครือข่าย
ชุมชนสามารถฟื� นคืนจากภยั (Resilient community network)  การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง หรือการ
สร้างความสามารถในการปรับตวั (Self-learning/adaptive capacity building)   การสร้าง 
องคค์วามรู้แบบบูรณาการในการจดัการเกี�ยวกบัภยั  (Disaster management is multidisciplinary) 
และการสร้างการมีส่วนร่วมในระดบัต่างๆ (All levels of participation) 

4.5.2  การทดสอบสมมติฐาน 

1)  สมมติฐานที� 1   ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ   จากการ
ทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ 

สมมติฐานที� P.P   เพศมีผลต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั ซึ� งจากการทดสอบ
สมมติฐานตามตาราง <.PT  ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _.;_  ซึ� งมากกว่าค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
ที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;  ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า เพศไม่มีผลต่อการเข้าร่วมบริหาร

จัดการภัยพบัิติ 
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สมมติฐานที� P.:  อายุมีผลต่อการบริหารจดัการภยัพิบัติ ซึ� งจากการทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง <.P<  ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _._;  ซึ� งเท่ากบัค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
ที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;    ดังนั�นจึงสรุปได้ว่า อายุมีผลต่อการเข้าร่วมบริหาร

จัดการภัยพบัิติอย่างมนัียสําคญัทางสถิติที�ระดับ F.FK 

สมมติฐานที� P.T  ระดบัการศึกษามีผลต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั  จากการ
ทดสอบสมมติฐานตามตารางที� <.P; ค่า P-value มีค่าเท่ากบั _.__ ซึ� งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับ
นยัสําคญัทางสถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;  ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า ระดับการศึกษา 

มผีลต่อการเข้าร่วมบริหารจัดการภัยพบัิติอย่างมนัียสําคญัทางสถิติที�ระดับ F.FK  

สมมติฐานที� P.<  อาชีพมีผลต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ จากการทดสอบ
สมมติฐานตามตารางที� <.P~ ค่า  P-value มีค่าเท่ากบั  _._:  ซึ� งมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._; ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า อาชีพมีผลต่อการเข้าร่วม

บริหารจัดการภัยพบัิติอย่างมนัียสําคญัทางสถิติที�ระดับ F.FK  

สมมติฐานที� P.;  ระยะเวลาในการอาศยัอยู่ในชุมชนมีผลต่อการบริหารจดัการ 
ภยัพิบติั จากการทดสอบสมมติฐานตามตาราง <.P� ค่า P-value มีค่าเท่ากบั _._T ซึ� งมีค่านอ้ยกว่า
ค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;  ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า ระยะเวลา

ในการอาศัยอยู่ในชุมชนมีผลต่อการเข้าร่วมบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที�ระดับ F.FK  

จึงสรุปวา่ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการอาศยั
อยูใ่นชุมชน มีผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั ดงันั�นอาจวเิคราะห์ไดด้งันี�  

ประเด็นแรก   อายุ มีผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั เนื�องจากขอ้มูล
พบว่า  กลุ่มประชาชนที�ตอ้งการเขา้ร่วมมากที�สุด คือ ผูที้�อายุระหว่าง TP-<_ ปี  คิดเป็นร้อยละ 
T:.:  สาํหรับผูที้�มีอายรุะหวา่ง :P-T_ ปี และ <P- ;_ ปี คิดเป็นร้อยละ ::._� เท่ากนั จะเห็นไดว้่า
กลุ่มบุคคลเหล่านี� จะเป็นผูที้�มีอยู่ในวยัทาํงาน จึงเป็นผูที้�มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสม 
ต่อการเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหาภยัพิบติั  

ประเด็นที�สอง   ระดบัการศึกษา มีผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั จาก
ขอ้มูลพบว่า ประชาชนที�มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอ้งการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั
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เพียงร้อยละ ;._T ซึ�งบุคคลกลุ่มนี�อาจเป็นผูที้�มีความรู้นอ้ย ทาํใหย้งัไม่เขา้ใจต่อระบบการบริหาร
จัดการภัย รวมถึงอาจไม่มีศกัยภาพเพียงพอต่อการบริหารจัดการภัย ในขณะเดียวกันผูที้� มี
การศึกษาระดบัปริญญาโทมีความตอ้งการเขา้ร่วมเพียงร้อยละ P.~= อาจวิเคราะห์ไดว้่ากลุ่มคน
เหล่านี� เป็นผูที้�มีความชาํนาญในดา้นของการคิด วิเคราะห์แกปั้ญหามากกว่าการลงมือปฏิบติัใน
การแกปั้ญหา ซึ� งการแกปั้ญหาภยัพิบติันั�นส่วนใหญ่ตอ้งร่วมลงมือปฏิบติั ซึ� งคนกลุ่มนี�อาจรู้สึก
วา่ตนไม่ถนดั จึงไม่ตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมลงมือปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหา 

ประเด็นที�สาม    อาชีพมีผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจัดการภยัพิบัติ จากข้อมูล 
พบวา่อาชีพธุรกิจส่วนตวัและคา้ขายเป็นอาชีพที�ตอ้งการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยันอ้ยที�สุด อาจ
วิเคราะห์ได้ว่าอาชีพเหล่านี� เป็นอาชีพที�มีมุมมองด้านความคุ้มค่า คุ ้มทุนเป็นหลัก และผูที้�
ประกอบอาชีพเหล่านี� ก็มกัจะมีฐานะทางการเงินดี ไม่จาํเป็นตอ้งสนใจปัญหาที�เกิดขึ�นหรือ
ชุมชนรอบขา้งมากนกั จึงทาํใหไ้ม่ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั 

ประเด็นสุดทา้ย    ระยะเวลาในการอาศยัอยู่ในชุมชนมีผลต่อการเขา้ร่วมบริหาร
จดัการภยัพิบติั  ซึ� งจากขอ้มูลพบว่าผูที้�ตอ้งการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัส่วนใหญ่เป็น 
ผูที้�อาศยัอยู่ในชุมชนมากกว่า P_ ปี   ซึ� งอาจสะทอ้นให้เห็นว่าการอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน
ก่อใหเ้กิดความผกูพนักบัชุมชน เพื�อนบา้น ทาํใหเ้มื�อเกิดปัญหาขึ�นทุกคนกจ็ะตระหนกัถึงปัญหา
ร่วมกัน และสุดท้ายจะนําไปสู่การช่วยเหลือซึ� งกันและกัน หรือการเข้าร่วมบริหารจัดการ 
ภยัพิบติั   ขณะที�เพศ ไม่มีผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั อาจวิเคราะห์ไดว้่า  ปัญหา 
นํ�าท่วมที�เกิดขึ�นเป็นปัญหาที�ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ดงันั�นไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชายมกัได้รับผลกระทบจากปัญหาที�เกิดขึ�นทั�งสิ�น จึงส่งผลให้เพศไม่ได้มีส่วนเกี�ยวขอ้ง 
ต่อการตดัสินใจในการเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัของประชาชน 

2)  สมมติฐานที� L   ประสบการณ์ในการจัดการภัยพิบัติมีผลต่อการบริหารจัดการ 

ภัยพบัิติ    จากการทดสอบสมมติฐานตามตาราง <.P= ค่า P-value  มีค่าเท่ากบั _.<S ซึ� งมีค่า
มากกว่าค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;  ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า 
ประสบการณ์ในการจัดการภัยพิบัติไม่มีผลต่อการเข้าร่วมบริหารจัดการภัยพิบัติอย่าง 

มีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ F.FK  อาจวิเคราะห์ได้ว่าหากพิจารณาจากขอ้มูลในตาราง <.PP 
พบว่าเหตุผลของการเขา้ร่วมการบริหารจดัการภยัพิบติั คือ การตอ้งการช่วยเหลือผูอื้�นซึ� งเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของคนไทยที�มีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือผูที้�ไดรั้บความเดือดร้อน 



82 

 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

ดงันั�นการมีประสบการณ์ หรือไม่มีประสบการณ์จึงไม่ใช่ปัจจยัสําคญัที�ส่งผลต่อการเขา้ไป 
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการภยัพิบติั ประกอบกบัปัญหานํ� าท่วมที�เกิดขึ�นไม่ไดเ้ป็นปัญหา 
ที�ส่งผลกระทบรุนแรงหรือสร้างความเสียหายต่อชีวิต การเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัจึง 
ไม่มีความเสี�ยงมากนกั และไม่จาํเป็นตอ้งใชป้ระสบการณ์ หรือทกัษะความเชี�ยวชาญเฉพาะ  

3)  สมมติฐานที� C   ระดับความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัภัยพบัิติและการบริหารจัดการ

ภัยพบัิติมผีลการบริหารจัดการภัยพบัิติ    จากการทดสอบสมมติฐานตามตาราง <.PS ค่า P-value 
มีค่าเท่ากบั _._:  ซึ� งมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันัยสําคญัทางสถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี�  
ที� _._;   ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า ระดับความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับภัยพิบัติ และการบริหารจัดการ 

ภัยพิบัติมีผลต่อการเข้าร่วมบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ F.FK  
อาจอธิบายได้ว่าจากขอ้มูลตามตาราง <.PS  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัภยัพิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งอาจส่งผลต่อความตอ้งการในการเขา้ร่วมหรือไม่เขา้
ร่วมได ้หากพิจารณาตามหลกัของการมีส่วนร่วมจะพบว่าในขั�นแรกของการมีส่วนร่วมที�ดี คือ
การร่วมรับรู้ปัญหา อนัจะนาํไปสู่การร่วมแกไ้ขปัญหาในลาํดบัต่อไป จากขอ้มูลดังกล่าวจึง
สันนิษฐานไดว้า่เมื�อประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัจึงมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมบริหารจดัการภยัได ้และจากผลการศึกษาเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติั
ของ ศูนยข์้อมูลและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
(:;;_,  น. :-1 – :-�) สรุปว่า ควรมีการสร้างความรู้และการเตรียมความพร้อมของประชาชน 
เพื�อเป็นการเพิ�มความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัและการป้องกนัภยัให้กบัประชาชน   ดงันั�น 
จะเห็นไดว้า่ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัจึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการจดัการภยัพิบติั 

จากขอ้มูลตามตาราง <.PP  พบว่า  เหตุผลของการเขา้ร่วมการบริหารจดัการภยัพิบติั
ส่วนใหญ่ คือ การตอ้งการช่วยเหลือผูอื้�นเป็นเหตุผลหลกั แต่หากวิเคราะห์ตามแนวคิดเกี�ยวกบั
การบริหารจดัการภยัจะพบวา่ 

จากการทดสอบตาราง <.:_  ค่า P-value มีค่าเท่ากบั _._= ซึ� งมีค่ามากกว่าค่าระดบั
นัยสําคญัทางสถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี� ที� _._;   ดังนั�นจึงสรุปได้ว่า ระดับความรู้

เกี�ยวกบัการบริหารจัดการภัยไม่มีผลต่อการเข้าร่วมบริหารจัดการภัยพบัิติอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที�ระดับ F.FK  อาจวิเคราะห์ไดว้่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าหน้าที�ในการบริหารจดัการ 
ภยัพิบติัเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ซึ�งจากขอ้มูลในตาราง <.S  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
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เห็นว่ากระทรวงมหาดไทย (จังหวดั และ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั) องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และเทศบาล) อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน และมูลนิธิต่างๆ เช่น กูภ้ยั  เป็นหน่วยงานที�มีความพร้อมในการจดัการและแกไ้ขปัญหาภยั
พิบติัสูงที�สุด ขณะที�สาเหตุประการหนึ�งของการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัคือ การตอ้งการ
ช่วยเหลือผูอื้�น ดงันั�น การที�ประชาชนจะเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติัจึงไม่ไดขึ้�นอยูก่บัความรู้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยั เพราะถึงอยา่งไรหนา้ที�ในการบริหารจดัการภยัพิบติัใน
มุมมองของประชาชนกค็งเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลกั 

สมมติฐานที� E   การเตรียมความพร้อมในระดับบุคคลมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการภัยพบัิติ    จากการทดสอบสมมติฐานตามตาราง <.:P ค่า P-value 
มีค่าเท่ากบั _.__  ซึ� งมีค่าน้อยกว่าค่าระดบันัยสําคญัทางสถิติที�กาํหนดไวใ้นการศึกษาครั� งนี�  
ที� _._;   ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า ระดับความพร้อมในระดับบุคคลมีผลต่อการเข้าร่วมบริหารจัดการ

ภัยพิบัติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ F.FK   วิเคราะห์ได้ว่าจากการสํารวจองค์ความรู้ 
ที�ผา่นมาสรุปวา่ความพร้อมระดบับุคคล  ประกอบดว้ย  การมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติั
ของประชาชนในพื�นที�เสี�ยงต่อการเกิดภยั  ความตระหนกั  และเลง็เห็นความสาํคญัของแนวโนม้
การเกิดภยั   การมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ การประเมิน
และวเิคราะห์ความเสี�ยงจากภยัพิบติัที�อาจจะเกิดขึ�น   การติดตามตรวจสอบแนวโนม้การเกิดภยั 
การหาแนวทางป้องกนัการเกิดภยั และการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นของชุมชนแต่ละ
ชุมชน   จากขอ้มูลในตาราง <.PP  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการเขา้ร่วมบริหารจดัการ 
ภยัเพราะตอ้งการช่วยเหลือผูอื้�น และจากขอ้มูลการสัมภาษณ์พบว่าประสบการณ์ในการจดัการ
กบัปัญหาภยัพิบติัของประชาชนเกิดจากการติดตามสถานการณ์นํ� า   การอพยพยา้ยสิ�งของขึ�น 
ที�สูง  การเตรียมอาหารสาํเร็จรูป  อาหารแหง้ไวส้ําหรับช่วงนํ� าท่วม  ซึ� งสิ�งต่างๆ เหล่านี� ถือเป็น
การเตรียมความพร้อมในระดบับุคคล   จากขอ้มูลทั�งสองจึงมีความสัมพนัธ์กนัและสรุปไดว้่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมในระดบับุคคลและตอ้งการเขา้ร่วมบริหารจดัการ 
ภยัพิบติั   ดงันั�นการเตรียมความพร้อมจึงมีผลต่อการเขา้ร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั  
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4.5.3  การวเิคราะห์ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ  

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ ซึ� งมีคาํถามให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ใหข้อ้เสนอแนะในประเดน็ต่างๆ ดงันี�  

1)  ความคดิเห็นเกี�ยวกบัการบริหารจัดการภัยพบัิติ   ในประเดน็ดงัต่อไปนี�  

P.P)  หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  ประกอบด้วย  หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชน 

• จากข้อมูลการสัมภาษณ์  พบว่า หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการบริหาร
จดัการภยัพิบติัโดยเฉพาะภาครัฐ มีหลายหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  แต่หน่วยงานหลกัที�ประชาชน 
จะพบเห็นบ่อย กคื็อ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (เทศบาลเมืองจนัทบุรี)  ซึ� งปัญหาที�พบคือการ
ทาํงานที�มีลกัษณะต่างคนต่างทาํ  ขาดการประสาน และบูรณาการการทาํงาน ทาํให้เกิดความ
ซํ� าซอ้นในการแกไ้ขปัญหา การแกไ้ขปัญหาไม่เป็นระบบ จากขอ้มูลพบว่าการทาํงานที�ขาดการ
ประสานงาน ต่างคนต่างทาํ พบไดใ้นระดบัเริ�มตั�งแต่ขั�นของการเตรียมความพร้อม ซึ� งการแจง้
เตือนภยัมีหลายแหล่งขอ้มูลจนทาํให้ประชาชนไม่แน่ใจว่าควรจะเชื�อขอ้มูลจากแหล่งใด หรือ
ขอ้มูลที�แจง้กไ็ม่มีความชดัเจน  สุดทา้ยประชาชนกต็อ้งพึ�งตนเองและชุมชนดว้ยการเฝ้าสังเกต
และติดตามปริมาณนํ� าด้วยตนเอง   นอกจากนี� ในขั�นเกิดเหตุหรือระหว่างนํ� าท่วม จะพบว่า 
มีหลายหน่วยงานเข้าไปแจกสิ�งของ แต่พบว่าสิ� งของที�นาํมาแจกให้กับประชาชนไม่ทั�วถึง  
บางบา้นไดรั้บแจกจากหลายหน่วยงาน ขณะที�บางบา้นกลบัไม่ไดรั้บสิ�งของเลย ซึ� งจากปัญหา
ดงักล่าวอาจสรุปไดว้่าเป็นการทาํงานที�ต่างคนต่างทาํ และต่างนาํสิ�งของไปแจกจ่าย แต่เป็นการ
แจกจ่ายที�ซํ� าซอ้น ไม่เกิดการกระจายสิ�งของเครื�องใชไ้ปยงัประชาชนที�เดือนร้อนไดทุ้กคน และ
ขั�นของการฟื� นฟูภายหลงัจากภยัไดสิ้�นสุดลง การทาํงานของหน่วยงานภาครัฐไม่ไดมี้การสาํรวจ
ความเสียหายเพื�อใหก้ารช่วยเหลืออยา่งยติุธรรม ทาํใหเ้กิดความลกัลั�นในการใหค้วามช่วยเหลือ 

•  สําหรับหน่วยงานภาคเอกชนประชาชนเห็นว่ายงัไม่มีบทบาทมากนัก 
เพราะส่วนใหญ่ภาคเอกชนก็ประสบกบัปัญหานํ� าท่วมเช่นเดียวกนั  แต่ก็จะมีหน่วยงานบาง
หน่วยงานที�มีส่วนร่วมการบริหารจัดการภัยพิบัติ ในด้านการให้ข้อมูลสถานการณ์นํ� า คือ 
สถานีโทรทศัน์ทอ้งถิ�น จนัทบุรี (เคเบิ�ลจนัทบุรี CTV) ซึ� งมีส่วนช่วยใหข้อ้มูลกบัประชาชนได้
เป็นอยา่งดี  ดงันั�นหากมีการเชื�อมโยงระบบการทาํงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชนเขา้ดว้ยกนักจ็ะช่วยใหร้ะบบการบริหารจดัการภยัพิบติัมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น                                              
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P.:)  ความพร้อมของเครื�องมือเครื�องใช้ในการบริหารจดัการภยัพิบติั  ใน
ประเด็นทางดา้นความพร้อมของเครื�องมือเครื�องใชใ้นการบริหารจดัการภยั  พบว่า  ประชาชน
เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีเครื�องมือเครื�องใช้ที�มีความพร้อม  เช่น  เรือยาง  รถยนต์ทหารที�
สามารถลุยนํ� าได้เขา้มาให้การช่วยเหลือ  อย่างไรก็ตามจะพบว่าปัญหานํ� าท่วมที�เกิดขึ�นเป็น
ปัญหาที�ไม่ไดมี้ความซบัซอ้น จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีเครื�องมือเครื�องใชที้�ทนัสมยั  

P.T)  บทบาทของภาคประชาชน 

• จากขอ้มูลพบว่าประชาชนเขา้ใจปัญหานี� เป็นอย่างดีและสามารถปรับตวั
เขา้กบัปัญหาได ้ เนื�องจากปัญหานํ� าท่วมเกิดขึ�นเป็นประจาํ  ดงันั�นประชาชนจะมีประสบการณ์
ในการจดัการกบัปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ในขั�นก่อนเกิดภยั ประชาชน
จะมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์นํ� า จากหลายแหล่งขอ้มูล  เช่น  เทศบาลที�ออกประกาศเตือน  
การสังเกตปริมาณนํ� า ณ จุดวดันํ� า   การเฝ้าติดตามจากสื�อทอ้งถิ�น  การตรวจสอบขอ้มูลจาก
เครือข่ายตน้นํ� า  ซึ� งกลไกลเหล่านี� ไดมี้การสถาปนาขึ�นบนพื�นฐานของประสบการณ์และการ
เรียนรู้ด้วยตวัของประชาชนเอง  ขณะที�บางส่วนก็เป็นการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ  
ซึ� งการเฝ้าระวงัหรือการคาดการณ์ปริมาณนํ� าไดอ้ยา่งชดัเจนจะช่วยใหป้ระชาชนสามารถเตรียม 
พร้อมรับมือกบัปัญหาได ้โดยเฉพาะการอพยพสิ�งของและผูค้น โดยเฉพาะคนแก่ และคนป่วย
ออกจากพื�นที� นอกจากนี�ประชาชนยงัเรียนรู้ถึงการเตรียมความพร้อมในการดาํรงชีวิตระหว่างที�
นํ�าท่วมดว้ยการจดัเตรียมอาหารสาํเร็จรูป อาหารแหง้ไวรั้บประทานในระหว่างนํ� าท่วมเนื�องจาก
การเดินทางไม่สะดวก สิ�งเหล่านี� เป็นสิ�งที�เกิดขึ�นภายใตก้ารเรียนรู้ของประชาชน   ดงันั�นหากมี
การปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการปัญหาให้เกิดความเป็นระบบก็จะช่วยให้ความสูญเสีย
จากปัญหานํ� าท่วมลดลง รวมทั�งประชาชนก็จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกบัสถานการณ์นี� ไดอ้ย่าง
กลมกลืน 

• ขณะเกิดและหลงัสิ�นสุดภยั จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหานํ� าท่วมเป็น
ปัญหาที�เกิดขึ�นบ่อยครั� ง ทาํให้ประชาชนไดเ้รียนรู้ที�จะใชชี้วิตร่วมกบัปัญหาไดใ้นระดบัหนึ� ง 
ขณะเดียวกนัระยะเวลาของปัญหาที�เกิดขึ�นไม่ยาวนาน ใชเ้วลาเพียง <-; วนักจ็ะกลบัเขา้สู่สภาวะ
ปกติ โดยที�ผ่านมาประชาชนจะเขา้ใจว่าหน่วยงานที�ใกลชิ้ดและประชาชนรับรู้ไดถึ้งการทาํงาน
คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (เทศบาลเมืองจนัทบุรี)  
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โดยระหว่างที�เกิดนํ� าท่วมนั�นส่วนใหญ่ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่สามารถ 
ใช้การได้  เช่น  ระบบไฟฟ้า  ประปา  การเดินทางต่างๆ ทาํให้เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิต 
ประชาชนตอ้งรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  เพราะหากจะออกไปอยู่ในพื�นที�อื�น 
ก็กลวัสิ� งของภายในบา้นสูญหาย ทาํให้ระหว่างที�นํ� าท่วมตอ้งอาศยัอยู่ในบา้นเป็นหลกั และ
ระหว่างที�นํ� าท่วมกม็กัจะเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในกรณีที�ใน
บา้นมีผูป่้วยก็จะลาํบากไม่สามารถเดินทางไปรักษาที�โรงพยาบาลได ้นอกจากนี� ในช่วงเวลา
กลางคืนจะไม่มีไฟฟ้าใชท้าํใหป้ระชาชนรู้สึกไม่ปลอดภยั ขณะที�ไม่ไดมี้หน่วยงานใดเขา้มาดูแล
รักษาความปลอดภยั 

จะเห็นไดว้่าหน่วยงานที�ประชาชนส่วนใหญ่เขา้ใจว่าเทศบาลเมืองจนัทบุรีเป็น
หน่วยงานหลักที�จะให้ความช่วยเหลือ ขณะที�ในความเป็นจริงแล้วเทศบาลยังไม่มีขีด
ความสามารถเพียงพอในการตอบสนองและใหค้วามช่วยประชาชนไดใ้นทุกเรื�อง เช่น ในเรื�อง
ระบบสาธารณสุข ซึ� งก็ตอ้งเป็นบทบาทของโรงพยาบาล ระบบการรักษาความปลอดภยัก็เป็น
บทบาทของตาํรวจ ดงันั�นในการที�จะตอ้งสนองความตอ้งการของประชาชนระหว่างที�นํ� าท่วม
เทศบาลควรทาํหนา้ที�ในการประสานงาน อาํนวยความสะดวกใหก้บัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเขา้ไป
ในพื�นที�เพื�อช่วยเหลือ ดูแลประชาชนระหว่างที�นํ� าท่วม ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาที�ผ่านมา
พบวา่ประชาชนมีความเขา้ใจวา่หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมต่อการบริหารจดัการภยัพิบติัมาก 
ซึ� งส่งผลใหป้ระชาชนมีความคาดหวงัต่อการแกไ้ขปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ และจากขอ้มูล
การสัมภาษณ์ยงัพบอีกว่าหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งขาดการประสานงาน ต่างคนต่างทาํ ทาํให้การ
แกปั้ญหาไม่เป็นระบบและไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งทั�วถึง 

จากผลการศึกษาภายหลงัจากภยัไดสิ้�นสุดลงและกลบัเขา้สู่สภาวะปกติ  พบว่า  
ที�ผ่านมาประชาชนรู้สึกว่าปัญหานํ� าท่วมเป็นเรื�องที�สามารถปรับตัวเขา้กบัปัญหาได้ แต่สิ� ง 
ที�เกิดขึ� นและทาํให้ประชาชนรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม ก็คือ การให้เงินเยียวยา ช่วยเหลือ  
ทาํใหป้ระชาชนมองวา่หน่วยงานของรัฐไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่จริงใจที�จะแกปั้ญหา  การสาํรวจ
ความเสียหายไม่ไดล้งพื�นที�สํารวจจริง ซึ� งสิ�งต่างๆ เหล่านี� ส่งผลให้ภาพลกัษณ์การทาํงานของ
หน่วยงานภาครัฐเสียหาย ซึ�งประชาชนเองกไ็ม่ไดห้วงัว่าหน่วยงานของรัฐจะตอ้งเขา้มาช่วยเหลือ 
เพราะประชาชนเขา้ใจปัญหาที�เกิดขึ�นดี แต่หากเขา้มาช่วยเหลือแลว้ไม่ไดส้ร้างความเสมอภาค
เท่าเทียมจึงทาํใหรู้้สึกที�ไม่ดีเกิดขึ�น 
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2)  ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการบริหารจัดการภัยพบัิติ 

จากผลการศึกษาว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเตรียมความพร้อม 
เป็นสิ�งที�มีความสําคญัที�สุด  เนื�องจากบทเรียนที�ผ่านมาประชาชนมองว่าถา้มีการเตรียมความ
พร้อมที�ดีจะช่วยทาํใหเ้กิดความเสียหายนอ้ยลง  เช่น  หากเราสามารถคาดการณ์ปริมาณนํ� าไดว้่า
นํ� าจะท่วมสูงระดบัใด  เราก็สามารถเตรียมอพยพขนยา้ยสิ�งของ หรือเตรียมการวางแผนในการ
ใชชี้วิตได ้ นอกจากนี�การเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมทางดา้น
อาหาร ก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถดาํรงชีวิตระหว่างนํ� าท่วมไดโ้ดยที�ไม่จาํเป็นตอ้งรอคอย
ความช่วยเหลือซึ� งไม่มีความแน่นอน ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (:;<=, อดัสําเนา)  ที�กล่าวว่า  ประเด็นปัญหาที�พบในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการภยัพิบติั ในขั�นก่อนเกิดเหตุ  ประกอบดว้ย   1) ปัญหาการขาดการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกนัและลดผลกระทบจากการเกิดภยั  และ  2) การป้องกนัภยัพิบติัของประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เป็นการแกไ้ขในเชิงรับมากกว่าการกาํหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหาในเชิงรุก 
ซึ�งจากขอ้มูลการสัมภาษณ์สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การเตรียมความพร้อมและการเตรียมการรับมือเป็น
สิ�งสําคญัสําหรับการบริหารจดัการภยัพิบัติ และถึงแมปั้ญหาภยัพิบติัที�เกิดขึ� นเราไม่อาจจะ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาได ้แต่เราสามารถลดผลกระทบและความสูญเสียได ้

 ปัญหานํ� าท่วมที�ผ่านมา พบว่า ประชาชนสามารถใชชี้วิตไดแ้ละเขา้ใจต่อสภาพ
ปัญหาที�เกิดขึ�น  แต่สิ�งสําคญันอกจากเรื�องของการเตรียมความพร้อมแลว้จะพบว่ามีระบบการ
บริหารจดัการภยัพิบติัยงัไม่สมบูรณ์  เช่น  P) ระบบการสาธารณสุข ที�เมื�อประชาชนเกิดเจบ็ป่วย
การเดินทางไปโรงพยาบาลจะลาํบากมาก ขณะเดียวกันก็ไม่มีแพทยห์รือเจา้หน้าที�จากทาง
โรงพยาบาลเขา้มาดูแลในบริเวณที�นํ� าท่วม   :) การขาดระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัใน
เวลากลางคืน ซึ� งบางครั� งไม่มีไฟฟ้า อาจนาํไปสู่การเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา   ดงันั�นหาก
ในเวลากลางคืนมีเจา้หนา้ที�เขา้มาดูแลความสงบเรียบร้อยบา้งกจ็ะเป็นการดี   ทั�งนี�การเขา้มาดูแล
ประชาชนในช่วงนํ� าท่วมกค็งไม่ไดเ้ป็นเพิ�มภาระแก่เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง  เช่น  แพทย ์ พยาบาล 
ตาํรวจ เพราะระยะเวลาที�นํ� าท่วมนั�นมีระยะเวลาไม่นาน <-; วนัก็จะกลบัเขา้สู่สภาวะปกติ และ 
T) การเยียวยาที�ไม่ยุติธรรม เนื�องจากบางครั� งการเขา้สํารวจตรวจสอบพื�นที�เสียหายทาํไดย้าก
และอาจประเมินค่าความเสียหายลาํบาก ทาํใหเ้จา้หนา้ที�ที�เขา้ไปสาํรวจความเสียหายละเลยการ
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สํารวจขอ้มูลจริง ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกว่าการให้เงินเยียวยาไม่มีความเป็นธรรม  
เป็นตน้ 

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าปัญหาที�เกิดอาจไม่มีความรุนแรงมากนัก เนื�องจาก
ประชาชนพอที�จะปรับตวัอยูร่่วมกบัปัญหาไดใ้นระดบัหนึ�ง แต่อยา่งไรกต็ามถึงแมว้่าปัญหาจะ
เกิดขึ�นบ่อยครั� งแต่การวางระบบการบริหารจดัการก็ยงัไม่สมบูรณ์แบบเท่าที�ควร ขณะที�ระบบ
การบริหารจัดการบางอย่างได้ถูกสถาปนาขึ� นและขับเคลื�อนไปได้ในระดับหนึ� ง แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ยงัมีบางอย่างที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตอ้งให้ความสําคญั ช่วยเสริมเติมเต็มให้
ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ�น เช่น ระบบการสาธารณสุข ระบบการรักษาความปลอดภยั ระบบ
การช่วยเหลือเยยีวยา หากประเดน็เหล่านี�ไดถู้กยกระดบัเขา้สู่กลไกการบริหารจดัการภยักน่็าที�จะ
ช่วยใหร้ะบบการบริหารจดัการภยัพิบติัมีความสมบูรณ์มากขึ�น 
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บทที� K  

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื�อง การพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีสําหรับ 
การจดัการภยัพิบติั  มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาครั� งนี�   ดงันี�  

1.  เพื�อศึกษาระดบัการรับรู้ของประชาชนเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการบริหารจดัการภยั
พิบติัของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี 

2.  เพื�อศึกษาถึงความพร้อมและการเตรียมความพร้อมในการรองรับกบัภยัพิบติัของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี 

3.  เพื�อศึกษาแนวทาง วิธีการ การพฒันาศกัยภาพของของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองจนัทบุรีในการเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั 

4.  เพื�อเสนอแนะแนวทางการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
จนัทบุรีในการเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารจดัการภยัพิบติั 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาในครั� งนี� เป็นการศึกษาวจิยัเชิงบูรณาการ  ซึ� งประกอบดว้ย  การวิจยัเชิงปริมาณ
และการวิจยัเชิงคุณภาพ  สําหรับการวิจยัเชิงปริมาณนั�นผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากประชาชนที�อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรี  ประกอบดว้ย  ตาํบลวดัใหม่ และตาํบล
ตลาด   จาํนวน <__ คน  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติแบบร้อยละ (Percentage) และ 
การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)  เพื�อทดสอบความสัมพันธ์ของค่าตัวแปรที�
ทาํการศึกษา โดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-Square) โดยประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS สาํหรับ
การวิจยัเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ประชาชนในเขตพื�นที�เดียวกนักบัการศึกษาเชิงปริมาณ  
เพื�อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนที�ไม่สามารถเก็บรวบรวมได้ในเชิงปริมาณ ซึ� งผล
การศึกษาสามารถสรุปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ไดด้งันี�  
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5.1.1  จากการศึกษาระดับการรับรู้ของประชาชนเกี�ยวกบัภัยพบัิติและการบริหารจัดการ

ภัยพบัิติของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงจันทบุรี  พบว่า 

P)  ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 
สาํหรับความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติัของประชาชนพบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติอยู่ในระดับตํ�า จึงสรุปได้ว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยัพิบติัและการบริหารจดัการภยัพิบติัที�
ถูกตอ้ง 

2)  จากผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที�ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภยั
พิบติัและการบริหารจดัการภยั เนื�องจากประชาชนส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ปัญหานํ�าท่วมเป็นเรื�องปกติ
ที�เกิดขึ�นได ้ประกอบกบัที�ผา่นมาปัญหานํ�าท่วมไดเ้กิดขึ�นบ่อยครั� ง ขณะที�การบริหารจดัการภยัที�
นั�น ประชาชนเห็นว่าเป็นหน้าที�ของหน่วยงานภาครัฐที�ตอ้งเขา้มาช่วยเหลือให้การดูแล  ซึ� ง
สะทอ้นใหเ้ห็นว่าประชาชนยงัขาดความเขา้ใจว่าการบริหารจดัการภยัพิบติัที�ถูกตอ้ง ประชาชน
หรือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัควรที�จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นดว้ย  
   

5.1.2  จากการศึกษาถึงความพร้อมและการเตรียมความพร้อมในการรองรับกบัภัยพบัิติ

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงจันทบุรีพบว่า  

1)  ประชาชนมีความพร้อมต่อการบริหารจดัการภยัพิบติัในระดบับุคคล  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง หากพิจารณาถึงความพร้อมของประชาชนในดา้นต่างๆ พบว่า ประชาชนมีความ
พร้อมในดา้นการติดตามสถานการณ์ดา้นภยัพิบติัสูงที�สุด  ขณะที�ความพร้อมในดา้นช่องทาง
การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการแกไ้ขสถานการณ์  เช่น  เบอร์โทรศพัท์
แจง้เหตุฉุกเฉิน ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมนอ้ยที�สุด  

2)  ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมก่อนที�จะเกิดเหตุการณ์นํ�าท่วม   ซึ� งเกิดจากการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที�ผ่านมา ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  มีการเฝ้าระวงัปริมาณนํ� าผ่านสื�อ
ทอ้งถิ�น และเครือข่ายชุมชน   นอกจากนี� ยงัมีการเตรียมความพร้อมดว้ยการขนยา้ยสิ�งของขึ�น 
ที�สูง มีการเตรียมอาหารสาํเร็จรูปไวรั้บประทานในช่วงที�นํ�าท่วม 

3)  ประชาชนมีความเห็นว่าหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติั 
มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเป็นรายหน่วยงานจะ  
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พบว่า  กระทรวงมหาดไทย  (จงัหวดั, กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั) องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั, เทศบาล) อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  และมูลนิธิต่างๆ  เช่น  กูภ้ยัสว่างกตญั�ู  เป็นหน่วยงานที�มีความพร้อมมาก โดยจะ
เห็นว่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ  สําหรับหน่วยงานที�ประชาชนเห็นว่ามีความพร้อม 
นอ้ยที�สุด คือ ภาคเอกชน 

5.1.3  จากการศึกษาแนวทาง วิธีการ การพัฒนาศักยภาพของของประชาชนในเขต

เทศบาลเมอืงจันทบุรีในการเข้าไปมส่ีวนร่วมบริหารจัดการภัยพบัิติ  พบวา่ 

P)  ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
เนื�องจากตอ้งการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั สําหรับผูที้�ไม่ตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการภยั เนื�องจากมีความเห็นว่าการบริหารจดัการภยัพิบติัเป็นหน้าที�ของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการใหค้วามช่วยเหลือ 

:)  ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการภยัพิบติั 
ที�เหมาะสมที�สุด คือ การเรียนรู้ร่วมกนั แลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์ของคนในชุมชน 
รองลงมาเป็นการฝึกซอ้มแผนรองรับการจดัการภยัพิบติั และการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการ
จดัการภยัพิบติั ตามลาํดบั 

T)  การพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง 
ระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นชุมชนของประชาชน   เนื�องจากผลการศึกษาพบวา่ การอยูใ่นชุมชน
เป็นเวลานานก่อใหเ้กิดความผกูพนักบัชุมชน เพื�อนบา้น เมื�อเกิดปัญหาขึ�นทุกคนจะตระหนกัถึง
ปัญหาร่วมกนั อนัจะนาํไปสู่การช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั รวมถึงการเขา้ร่วมแกไ้ขปัญหาและการ
บริหารจดัการภยัพิบติัร่วมกนัดว้ย ดงันั�นระยะเวลาในการอาศยัอยู่ในชุมชน จึงเป็นปัจจยัที�จะ
ช่วยส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในการจดัการภยัพิบติัที�สาํคญั 

5.1.4  ประชาชนได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของประชาชนสําหรับการ 

เข้าไปมส่ีวนร่วมบริหารจัดการภัยพบัิติ ไว้ดังนี; 

ประชาชนมีความเห็นว่าปัญหานํ� าท่วมเป็นเรื� องที� เกิดขึ� นบ่อยครั� ง และรู้สึกว่า
สามารถปรับตวัเขา้กบัปัญหาที�เกิดขึ�นได ้แต่หากจะใหป้ระชาชนเกิดความพร้อมและมีศกัยภาพ
เพียงพอต่อการจดัการภยัพิบติัที�เกิดขึ�น ควรมีการดาํเนินการดงันี�   
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1)  ขั�นของการเตรียมความพร้อม 

P.P)  ควรมีการพฒันาระบบการแจง้เตือนปริมาณนํ� าที�แม่นยาํ  ถึงแมว้่าปัญหา 
นํ� าท่วมเป็นปัญหาที�ไม่สามารถยบัย ั�งการเกิดขึ�นของปัญหาได ้  แต่สามารถลดผลกระทบและ
ความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นได ้สิ�งสําคญัต่อการจดัการกบัปัญหา คือ การเตรียมความพร้อมที�ดี  
ซึ�งสิ�งที�จะช่วยใหป้ระชาชนเกิดความพร้อมและเพิ�มศกัยภาพต่อการรับมือกบัปัญหานํ� าท่วมไดดี้ 
คือ การแจง้เตือนที�มีประสิทธิภาพ มีความแน่นอน ชัดเจน และมีความเป็นรูปธรรม เพื�อที�
ประชาชนจะไดเ้ตรียมการรับมือกบัปัญหาต่อไปได ้

P.:)  ควรมีหน่วยงานหรืออาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือในการขนยา้ยสิ� งของ
เนื�องจากที�ผ่านมาการขนยา้ยสิ�งของตอ้งประสบกบัปัญหา  เช่น  บา้นที�มีแต่ผูห้ญิง เด็ก คนแก่
อาศยัอยู ่ทาํใหไ้ม่สามารถขนยา้ยสิ�งของไดท้นั 

P.T)  ควรมีการเตรียมความพร้อมสําหรับการใชชี้วิตระหว่างนํ� าท่วม  เมื�อรู้ว่ามี
แนวโน้มจะเกิดนํ� าท่วม   ควรมีการเตรียมความพร้อมดว้ยการหาสิ�งของที�จาํเป็นมาสํารองไว ้
เช่น  การเตรียมอาหาร  ขา้ว  นํ� าดื�ม  อาหารสําเร็จรูป และสิ�งของเครื�องใช้ที�จาํเป็น  เนื�องจาก
ระหว่างนํ� าท่วมการเดินทางออกไปหาซื�ออาหาร และสิ�งของเครื�องใชอ้าจไม่สะดวก   รวมทั�ง
การรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอาจไม่ทั�วถึง เพียงพอ 

2)  ขั�นของการแกไ้ขปัญหาขณะเกิดเหตุ 

2.1)  ควรมีการสร้างความร่วมมือกนัในการทาํงานระหว่างหน่วยงาน จากปัญหา
การช่วยเหลือประชาชนในช่วงนํ� าท่วมที�ผ่านมา พบว่า มีหลายหน่วยงานเขา้มาใหก้ารช่วยเหลือ 
แต่การทาํงานเป็นแบบต่างคนต่างทาํส่งผลใหเ้กิดความสิ�นเปลืองทรัพยากร  ดงันั�นควรมีเจา้ภาพ
หลกัมารับผิดชอบในแต่ละเรื�อง  เช่น  เรื�องอาหาร  ควรมีศูนยก์ลางในการควบคุมการแจกจ่าย
อาหาร  ใครที�จะมาบริจาคอาหารตอ้งมาที�ศูนยก์ลางแห่งนี�   เพื�อที�จะไดแ้จกจ่ายใหก้บัประชาชน
ไดอ้ยา่งทั�วถึง และไม่เกิดความซํ� าซอ้น 

2.2)  ควรมีการจดัระบบสาธารณสุขเขา้มาดูแลผูป้ระสบภยันํ� าท่วม  ระหว่าง 
ที�เกิดนํ� าท่วมการเดินทางค่อนขา้งยากลาํบาก  หากมีคนเจ็บป่วยและตอ้งเคลื�อนยา้ยออกไป 
พบแพทยที์�โรงพยาบาลจะทาํไดล้าํบาก  ดงันั�นควรจดัแพทย ์ พยาบาลเขา้มาบริการและใหค้วาม
ช่วยเหลือชาวบา้นที�เจบ็ป่วยระหวา่งที�นํ�าท่วม 
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:.T)  ควรมีการจัดระบบรักษาความปลอดภยัในช่วงเวลากลางคืน เนื�องจาก
ระหว่างที�นํ� าท่วมบางครั� งจาํเป็นตอ้งงดการจ่ายไฟ ทาํให้พื�นที�ที�นํ� าท่วมค่อนขา้งอนัตรายและ 
มีความเสี�ยงที�อาจจะเกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ดงันั�นควรมีการจดัเจา้หนา้ที�เขา้มาตรวจตรา
ความเรียบร้อยในช่วงเวลากลางคืนระหวา่งที�นํ�าท่วมเพื�อเป็นการป้องกนัเหตุร้ายที�อาจเกิดขึ�น 

T)  ขั�นของการฟื� นฟูภายหลงัสิ�นสุดภยั 

ควรมีระบบการเยยีวยาที�มีความยุติธรรม  มีการสาํรวจความเสียหายอยา่งจริงจงั 
เนื�องจากการฟื� นฟูภายหลงันํ� าท่วมประชาชนเห็นว่ามีการให้เงินชดเชยค่าเสียหายที�ไม่ยุติธรรม 
ประกอบกบัเจา้หนา้ที�ไม่ไดเ้ขา้มาสํารวจความเสียหายอย่างจริงจงั  ทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่
เกิดความรู้สึกว่าการช่วยเหลือเยียวยาที�ผ่านมา  เป็นการแกปั้ญหาที�ไม่ตรงตามความเป็นจริง  
และไม่ไดต้อบสนองต่อปัญหาที�เกิดขึ�น 

5.2  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

5.2.1  การพัฒนาระบบการแจ้งเตือน   การบริหารจดัการภยัสิ� งแรกที�ตอ้งคาํนึงถึง คือ 
การสร้างระบบการแจง้เตือนที�มีประสิทธิภาพ  ที�มีขอ้มูลถูกตอ้งแม่นยาํ  รวดเร็ว  ตอบสนอง 
ต่อสถานการณ์ไดท้นัท่วงที  ซึ� งหากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมีระบบการแจง้เตือนที�ดีก็จะช่วยให้
ประชาชนสามารถเตรียมการรับมือกบัภยัที�จะเกิดขึ�นต่อไปได ้และในทางตรงกนัขา้มหากระบบ
การแจง้เตือนภยัไม่มีประสิทธิภาพกจ็ะส่งผลใหป้ระชาชนเกิดความสับสน และไม่รู้ว่าจะวางแผน
รับมือกบัปัญหาอย่างไร ซึ� งจากผลการศึกษาไดส้ะทอ้นให้เห็นแลว้ว่าประชาชนสามารถแกไ้ข
ปัญหาที�เกิดได ้เพียงแต่ยงัขาดระบบการแจง้เตือนที�มีประสิทธิภาพคอยสนับสนุนการจดัการ
ปัญหาของประชาชน 

5.2.2  การสร้างระบบการทํางานแบบเครือข่าย   หลักในการบริหารจัดการภัยพบว่า
หลกัการหนึ�งที�สําคญั ก็คือ การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยจาํเป็นที�จะตอ้ง
สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายใน T ระดบั  ซึ�งไดแ้ก่  การสร้างความร่วมมือในระดบัชุมชน 
ระดบัเครือข่าย  และระดบัหน่วยงาน   Provan และ Milward (2006, p.2-5)  ดงันั�นจากการศึกษา
จะเห็นไดว้่าการทาํงานที�ผ่านมาเป็นไปในลกัษณะที�ต่างคนต่างทาํ ทาํให้มีบางปัญหาที�ถูกละเลย 
เช่น  ปัญหาระบบการสาธารณสุข  ปัญหาการรักษาความปลอดภยัระหว่างนํ� าท่วม   ดงันั�นหากมี
การปรับเปลี�ยนวิธีการทาํงานใหม่โดยเนน้การประสานการทาํงานแบบเครือข่าย  ให้หน่วยงาน 
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ที�รับผิดชอบพื�นที�  เช่น  เทศบาล ทาํหน้าที�เป็นหน่วยประสานกบัหน่วยงานต่างๆ ที�มีอาํนาจ
หนา้ที�โดยตรงเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ มากกวา่ที�ตนจะเขา้ไปดาํเนินการเอง ซึ� งกจ็ะช่วยใหร้ะบบ
การบริหารจดัการภยัเกิดความสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น 

****************************** 
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บณัฑร  อ่อนคาํ และวริิยา  นอ้ยวงศย์างค,์ :;T;. ยทุธศาสตร์ในการพฒันาชนบท : ประสบการณ์
ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ สาขาพฒันาชุมชน  คณะสังคมสงเคราะห์  มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์. 

แผนพฒันา T ปี (พ.ศ.:;;~ – :;;=) เทศบาลเมืองจนัทบุรี 

พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 

ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื�อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ.2546  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที� 120 ตอนพิเศษ 131ง  
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มณฑิรา  ยนืนาน, :;<<. “ศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลและประชาชนในการส่งเสริมและ
พฒันา : ศึกษาตาํบลบางตาเถร  อ.สองพี�นอ้ง  จ.สุพรรณบุรี.” วทิยานิพนธม์หาบณัฑิต 
ศิลปศาสตร์ (พฒันาสังคม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

เยาวลกัษณ์  ศิริสุวรรณ, :;TS. ศกัยภาพของเทศบาลเมืองนครปฐมในการจดัการศึกษาดา้น
อาชีวะศึกษา. ภาคนิพนธม์หาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

วชุิกร  กหุลาบศรี. การปรับตวัขององคก์รส่งเสริมการท่องเที�ยวในปีท่องเที�ยวไทย :;<P-:;<: 
: ศึกษาเฉพาะสาํนกังาน ททท. ภาคใต ้ ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ศิรินนัต ์ สุวรรณโมลี, :;;:. การศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการความเสี�ยงจากภยัพิบติั 
โดยชุมชนเป็นฐานจากภาคประชาสังคม : กรณีศึกษาชุมชนบา้นนํ�าเคม็  ต.บางม่วง  
อ.ตะกั�วป่า  จ.พงังา  วทิยานิพนธ์  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ
ทรัพยากรชีวภาพ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. 

ศรีวฒันา  บุรวิศิษฐ,์ :;;:. ความพึงพอใจและบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและ
ชุมชนในการจดัการภยัพิบติั  กรณีศึกษาโครงการหนึ�งตาํบลหนึ�งทีมกูภ้ยั  จงัหวดั
อุบลราชธานี. การศึกษาคน้ควา้อิสระ  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี. 

ศนูยข์อ้มูลและวจิยัทางวศิวกรรมศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล, 2550. 
“รายงานฉบบัสมบูรณ์ (ฉบบัปรับปรุง) การจดัจา้งที�ปรึกษาเพื�อศึกษาและจดัทาํแผน
แม่บทศนูยบ์ริหารวกิฤตการณ์ระดบัชาติ”.  

ศนูยข์อ้มูลและวจิยัทางวศิวกรรมศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล, :;<S. 
“รายงานการศึกษาขั�นตน้การจดัจา้งที�ปรึกษาเพื�อศึกษาและจดัทาํแผนแม่บทศนูย์
บริหารวกิฤตการณ์ระดบัชาติ”. รายงานการวจิยั  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยั 
มหิดล. กรุงเทพฯ. 

สมจิตร  เสาะสมบูรณ์, 2548. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะ อปพร.ในงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จงัหวดั
อุบลราชธานี”.  
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สุพรรณี  โรจนทพัพะ, :;<T. “แนวทางการฟื� นฟูผูป้ระสบสาธารณภยัของกรมประชาสงเคราะห์”.  
เอกสารวจิยัหลกัสูตรมหาบณัฑิต  ภาควชิารัฐประศาสนศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

สาํนกังานสภาความมั�นคงแห่งชาติ ร่วมกบั กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม, :;;_.
นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ พิมพค์รั� งที� 4. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว. 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), :;;<. การจดัการภยั
พิบติัและการฟื� นฟูบูรณะหลงัการเกิดภยั กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศอื�นๆ.
รายงานการศึกษาเบื�องตน้. 

อรนนัท ์ อนนัตธ์นกร, :;<=. “การบริหารเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร”.  เอกสารวจิยัหลกัสูตรมหาบณัฑิต  ภาควชิา 
รัฐประศาสนศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

อนุชาติ  พวงสาํลี และอรทยั  อาจอํ�า, :;TS. การพฒันาเครื�องชี�วดัคุณภาพชีวติและสังคมไทย.
กรุงเทพฯ : สถาบนัชุมชนทอ้งถิ�นพฒันา. 

เวบ็ไซด ์สาํนกังานเทศบาลเมืองจนัทบุรี. http://www.chanmunic.go.th/ 

OK.nation.net . บทความ = ปีกบันํ�าท่วมจนัทบุรี กบัปัญหาที�ยงัเหมือนเดิม 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=88644.  (เขา้ถึงเมื�อ := พฤษภาคม :;;;) 

 

เอกสารภาษาองักฤษ 

Nick W. Cartet, 1991. Disaster Management : a disaster management ’s handbook/manila : ADB.   
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international affairs.  
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถามโครงการวจิยั 

 

การพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีสาํหรับการจดัการภยัพิบติั 
 

คาํชี# แจง   ผูว้ิจยัใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบคาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง เพื-อที-จะไดน้าํขอ้มูล
ไปใช้ในการกาํหนดแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของประชาชนต่อการแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัในปัจจุบนั และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ-งที-กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 

1.  ข้อมูลพื�นฐานทั!วไป 
1.1  เพศ       □  ชาย □  หญิง 
 

1.2  อายุ    □  ต ํ-ากวา่ 01 ปี □  23 – 51 ปี  

□  21 – 81 ปี □  53 - :1 ปี 

□  31 – 21 ปี  □  :1 ปีขึ#นไป 
 

1.3  ระดับการศึกษา     

□  ระดบัประถมศึกษา   
□  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่า 
□  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
□  ระดบัปริญญาตรี 
□  ระดบัปริญญาโท   
□  อื-นๆ โปรดระบุ.................................................. 

 

1.4  อาชีพ 

□   รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ □   พนกังานบริษทัเอกชน 

□   เกษตรกร  □   ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

□   รับจา้ง □   นกัเรียน/นกัศึกษา 

□   อื-นๆโปรดระบุ........................................... 
 

1.5  ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชน 

□   นอ้ยกวา่ 5 ปี □   6 – 31 ปี 

□   33 - 01 ปี □   01 ปีขึ#นไป 
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1.6  ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือไม่   

□   เป็น       □   ไม่เป็น 
 

1.7  ท่านเคยมีประสบการณ์ในการจดัการภยัพิบติัหรือไม่ 

□   เคย       □   ไม่เคย 
 

2. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี!ยวกบัภัยพบิัติและการบริหารจัดการภัยพบิัติ 
 

5.6  ระดับความรู้ความเข้าใจเกี!ยวกบัภัยพบิัติ 

ความรู้ความเข้าใจเกี!ยวกบัภัยพบิัติ ใช่ ไม่ใช่ 

 3.  ภยัพิบติัเป็นสิ-งที-ก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่   

 0.  ภยัพิบติัเป็นภยัที-เกิดจากธรรมชาติ   

 8.  ภยัพิบติัเป็นเหตุการณ์ที-เกิดขึ#นทั#งสามารถคาดการณ์ได ้และไม่สามารถคาดการณ์ได ้   

 2.  ภยัพิบติัเป็นภยัที-เกิดจากการกระทาํของมนุษย ์   

 5.  ภยัพิบติัเป็นสิ-งที-เกิดขึ#นเป็นประจาํ อาจสร้างความเสียหายหรือไม่ก็ได ้   

 :.  ภยัพิบติัสามารถป้องกนัไม่ใหเ้หตุการณ์เกิดขึ#นได ้   
 

5.5  ระดับความรู้ความเข้าใจเกี!ยวกบัการบริหารจัดการภัยพบิัติ 

ความรู้ความเข้าใจเกี!ยวกบัการบริหารจัดการภัย ใช่ ไม่ใช่ 

 3.  ประชาชนควรมีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาภยัพิบติั   

 0.  การแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัตอ้งใชเ้ครื-องมือที-ทนัสมยัเท่านั#น   

 8.  การเตรียมความพร้อมที-ดีจะช่วยลดความสูญเสียและสามารถจดัการภยัพิบติัได ้   

 2.  การแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัควรเป็นหนา้ที-ของภาครัฐ   

 5.  การร่วมมือกนัของทุกภาคส่วนจะช่วยใหส้ามารถแกปั้ญหาภยัพิบติัได ้   

 :.  การติดตามแนวโนม้การเกิดภยัจะเป็นพื#นฐานที-สาํคญัในการแกปั้ญหาภยัพิบติั   
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7.  ท่านคิดว่าท่านมีความพร้อมในการจัดการภัยพบิัติในระดับใด 
 

ประเด็นความพร้อมในด้านต่างๆ 
ระดบัความพร้อมของบุคคล 

มาก ปาน
กลาง น้อย ไม่ม ี

 1. การติดตามสถานการณ์ดา้นภยัพิบติัอยา่งต่อเนื-อง     

 2. การเตรียมการดา้นเครื-องมือ อุปกรณ์สาํหรับแกไ้ขสถานการณ์ในเบื#องตน้         

 3. การเรียนรู้การใชง้านของเครื-องมือ อุปกรณ์สาํหรับแกไ้ขสถานการณ์ 
 ในเบื#องตน้ 

    

 4. การเตรียมการดา้นช่องทางการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง  
 ในการแกไ้ขสถานการณ์ เช่น เบอร์โทรศพัทแ์จง้เหตุฉุกเฉินฯลฯ 

    

 5. การฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจดัการกบัภยัพิบติั     

 6. การฝึกซอ้มแผนรองรับการดาํเนินการจดัการภยัพิบติั     

 
:.  ท่านคิดว่าหน่วยงานที!เกี!ยวข้องกบัการจัดการ “ภัยพบิัติ” มีความพร้อมในระดับใด 
 

ประเด็นความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ 

ระดบัความพร้อมของหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง
ในการบริหารจัดการภัยพบิัติ 

มาก ปาน
กลาง น้อย ไม่ม ี

กองทพั (ทหาร)     

กระทรวงมหาดไทย  (จงัหวดั, ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั)     

สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ (ตาํรวจ)     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ!น  (อบจ./เทศบาล)     

อาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     

มูลนิธิต่างๆ  เช่น  กู้ภัยสว่างฯ     

ภาคเอกชน     

หน่วยงานอื!น  ๆ  อาท ิเช่น  .........................................................................     
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5.  หากเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัขึ#น ท่านตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภยัพิบติั
หรือไม่ 

□  5.3  ตอ้งการ (ไม่ตอ้งตอบขอ้ O) □  5.0  ไม่ตอ้งการ (ไม่ตอ้งตอบขอ้ :) 
 

:.  เพราะเหตุใดท่านจึง ตอ้งการเขา้ร่วม ในการใหค้วามช่วยเหลือและบรรเทาภยัพิบติัที-เกิดขึ#น 

□  6.1  อาจเป็นผูที้-ไดรั้บผลกระทบ หรือมีญาติพี-นอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ 
□  6.2  ตอ้งการช่วยเหลือผูที้-ประสบภยั 
□  6.3  อื-นๆ โปรดระบุ.................................................................... 

 

O.  เพราะเหตุใดท่านจึง ไม่ตอ้งการเขา้ร่วม ในการดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือและบรรเทาภยัที-เกิดขึ#น 

□  7.1  ไม่มีความพร้อมสาํหรับการจดัการภยั 
□  7.2  เป็นหนา้ที-ของหน่วยงานภาครัฐในการใหค้วามช่วยเหลือ 
□  7.3  อื-นๆ โปรดระบุ.................................................................... 

 

8.  ท่านคิดวา่วธีิการที-เหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในการเขา้ไปแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัคือ
วธีิการใด  

□   8.1  การฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี-ยวกบัการจดัการภยัพิบติั 
□  8.2  การฝึกซอ้มแผนรองรับการจดัการภยัพิบติั 
□  8.3  การเรียนรู้ร่วมกนั แลกเปลี-ยนความรู้และประสบการณ์ของคนในชุมชน 
□  8.4  อื-นๆ โปรดระบุ.................................................................... 

 

9.  ท่านมีขอ้คิดเห็นเกี-ยวกบัการจดัการ “ภยัพิบติั” อยา่งไร 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

31.  ท่านมีขอ้เสนอแนะเกี-ยวกบัการจดัการ “ภยัพิบติั” อยา่งไร 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

******************************** 
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แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ 

โครงการวจิยัการพฒันาศกัยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีสาํหรับการจดัการภยัพิบติั 
 

 

1.  ข้อคิดเห็นเกี!ยวกบัการบริหารจัดการ “ภัยพบิัติ”  

1.1  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 

-   หน่วยงานภาครัฐ  ............................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

-  หน่วยงานภาคเอกชน ........................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

1.2   เครื-องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

-  ความรู้ในการใชง้านเครื-องมือและอุปกรณ์  ......................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

-  ความพร้อมของเครื-องมือต่อการใชง้าน ............................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

1.3  บทบาทของภาคประชาชน 

-  ก่อนเกิดเหตุ ......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

-  ขณะเกิดเหตุ ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

-  หลงัเกิดเหตุ ......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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5.  ท่านมีข้อเสนอแนะเกี!ยวกับการจัดการ “ภัยพบิัติ” อย่างไร 

-  ขั#นของการเตรียมความพร้อม ..................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

-  ขั#นของการแกไ้ขปัญหาขณะเกิดเหตุ ......................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

-  ขั#นของการฟื# นฟูภายหลงัสิ#นสุดภยั ............................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 
********************************** 
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ภาคผนวก ข. 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ในการศึกษาครั# งนี# ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ- งไดด้าํเนินการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลจาก
ประชาชนที-อาศัยอยู่ในเขตตาํบลวัดใหม่ และตาํบลตลาด  จ ํานวน 30 คน  โดยนําเสนอกรณี 
การสัมภาษณ์ ดงันี#  
 
 
 
 

 
 
 

1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 

3.3.3  หน่วยงานภาครัฐ   หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการภยัพิบติัของ
ภาครัฐในปัจจุบนั  มีหลายหน่วยงาน ทั#งในระดบัจงัหวดั  เช่น  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั และหน่วยงานระดบัทอ้งถิ-น  เช่น  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล แต่หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งไม่สามารถประสานงาน หรือทาํงานร่วมกนัได ้ไม่มีหน่วยงาน 
ที-เป็นเจา้ภาพชัดเจนเมื-อเกิดปัญหา ดงักรณีของการเขา้ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ# าท่วม  
ต่างหน่วยงานกจ็ะเขา้ไป  เช่น  การแจกอาหาร ไม่มีการประสานงานกนั บางครั# งเกิดความซํ# าซอ้น
ในการใหค้วามช่วยเหลือ และในกรณีของการเตรียมการรองรับภยักไ็ม่สามารถทาํไดอ้ย่างเตม็ที-
เนื-องจาก “หน่วยงานไม่เบ็ดเสร็จ” ความเลื-อมลํ# าเกี-ยวกบัภารกิจกบัพื#นที-รับผิดชอบ  เช่น  การ 
เขา้ไปขุดลอกระบายปากคลองระบายนํ# าสู่ทะเล ที-ทอ้งถิ-นจะเขา้ไปดาํเนินการแต่ติดปัญหาเป็น
พื#นที-ที-ตอ้งขออนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 

3.3.0  หน่วยงานภาคเอกชน   ปัจจุบนัหน่วยงานภาคเอกชนที-เขา้มามีส่วนเกี-ยวขอ้งกบั
การบริหารจดัการภยัพิบติัที-เห็นไดช้ัด  ก็คือ  มูลนิธิกูภ้ยัสว่าง ที-ผ่านมาพบว่าการทาํงานของ
มูลนิธิฯ ไม่มีระบบการบริหารจดัการที-ชัดเจน ไม่มีคนควบคุมดูแล ใครจะมาเป็นอาสาสมคัร
ทาํงานก็ได ้ทาํให้การเขา้ช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื-องของต่างคนต่างทาํ ต่างคนต่างแกปั้ญหา  
ไม่มีการประสานงานกบัส่วนราชการ สุดทา้ยมองว่าการทาํงานของมูลนิธิกลายเป็น “กลุ่มกาํลงั
อิสระ”   

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 1 -  ประวุฒิ  จิตงามสุจริต 
อดีตรองนายกเทศมนตรี   เทศบาลเมืองจนัทบุรี  สัมภาษณ์เมื-อ 5 มิถุนายน 0555 
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3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั 

3.0.3  ขั#นก่อนเกิดเหตุ 

3)  การเกิดนํ# าท่วมในพื#นที-เทศบาลเมืองจนัทบุรี ส่วนใหญ่เป็นปัญหานํ# าลน้คลอง  
ระบายไม่ทนั ซึ-งที-ผา่นมาประชาชนจะรู้และเตรียมตวัทนั เนื-องจากมีประสบการณ์  เช่น  หากเกิด
เหตุการณ์ฝนตกติดต่อกนัหลายวนักจ็ะมีการขนของอพยพขึ#นชั#นบนของบา้นแลว้กอ็อกจากพื#นที- 
ขณะที-ปัจจุบนัหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งในพื#นที-ตน้นํ# ากจ็ะแจง้เตือนผ่านมายงัเทศบาลเมืองฯ ใหแ้จง้
เตือนประชาชนต่อไป  

0)  ปัญหาที-พบ คือ บางครั# งการแจง้เตือนไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้น่นอน หรือ 
ไม่สามารถคาํนวณมวลนํ#าได ้  ดงันั#นบางครั# งประชาชนเกิดความลงัเลในการตดัสินใจที-จะอพยพ
หรือขนของหนีนํ#า ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจที-ผิดพลาดและสร้างความเสียหายตามมา เช่น ไม่เชื-อว่า
นํ# าจะมากจึงไม่อพยพเมื-อนํ# ามาจึงทาํให้เกิดความเสียหาย   ขณะที-บางครั# งเมื-ออพยพแล้ว 
นํ#าไม่ไดม้ามากดงัเช่นที-แจง้เตือน  

3.0.0  ขั#นขณะเกิดเหตุ 
3)  เหตุการณ์นํ# าท่วมเมืองจนัทบุรีไม่ไดส้ร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 

มากหากเปรียบเทียบกบัปัญหานํ# าท่วมในพื#นที-ภาคกลางที-ผ่านมา ซึ- งส่วนใหญ่ “ปัญหานํ# าท่วม
เมืองจนัทบุรีเป็นปัญหาเชิงความรู้สึก” ดงันั#นเมื-อเกิดนํ# าท่วมประชาชนสามารถใช้ชีวิตไดต้าม 
ปกติ และส่วนใหญ่นํ# าท่วมก็จะใช้เวลาเพียง 2-5 วนั ก็จะสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได ้ 
ซึ- งระหว่างนั#นเทศบาลฯ  ก็ได้มีการจดัพื#นที-การคา้ขายเพื-ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน  
มีการจดัหาอาหารให้กบัประชาชนที-ประสบปัญหา  ซึ- งหากประเมินในภาพรวมแลว้ถือว่าเป็น
เรื-องที-ประชาชนรับได้  แต่ปัญหาที-ผ่านมา คือ การแทรกแซงทางการเมือง  มีการทาํลายกัน 
ทางการเมือง ทาํใหปั้ญหานํ#าท่วมกลายเป็นปัญหาใหญ่ 
 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

0.3  ขั#นของการเตรียมความพร้อม   เนน้การพฒันาระบบการแจง้เตือน ปัญหาที-เกิดขึ#น 
ไม่สามารถป้องกนัได ้แต่หากมีระบบการบริหารจดัการที-ดีก็จะช่วยลดความเสียหายได ้  ดงันั#น
ในการเตรียมความพร้อมที-ดีที-สุดคือการพฒันาระบบการแจง้เตือนให้มีประสิทธิภาพยิ-งขึ# น 
โดยเฉพาะการคาดคะเนมวลนํ#าที-แน่นอน จะช่วยใหป้ระชาชนเตรียมตวัไดท้นั  
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0.0  ขั#นของการแกไ้ขปัญหาขณะเกิดเหตุ    การบูรณาการการทาํงานของหน่วยงาน โดย
หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งควรมีการร่วมมือกนัทาํงาน ไม่ใช่ต่างคนต่างทาํ เพราะจะทาํให้สิ#นเปลือง
ทรัพยากร ในอนาคตอาจหาเจา้ภาพหลกัรับผิดชอบในแต่ละเรื-อง เช่น เรื-องอาหาร ศูนยก์ลางของ
การควบคุมการแจกจ่ายจะให้ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ ดงันั#นผูที้-จะแจกอาหารจะตอ้งมารวมไวที้-
ศนูยก์ลางแห่งนี#  เพื-อที-จะไดแ้จกจ่ายใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งทั-วถึง ไม่เกิดความซํ# าซอ้น  

****************************** 
  
 
 
 
  

1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการบริหารจัดการ “ภัยพบัิติ” 

1.1  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 

1.1.1  หน่วยงานภาครัฐ    การช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือของเทศบาลเมือง
จนัทบุรี โดยก่อนนํ# าท่วมทางเทศบาลจะมีการแจง้เตือนให้ประชาชนทราบผ่านทางการแจง้ของ
เจา้หนา้ที-ขบัรถเขา้มาแจง้ เพื-อให้รีบขนของหนีนํ# า และระหว่างที-นํ# าท่วมทางเทศบาลก็จะเขา้มา
ดูแลเรื-องอาหาร และถุงยงัชีพ  แต่จะพบว่าการช่วยเหลือระหว่างนํ# าท่วมนั#นไม่ทั-วถึง บางบา้น
ได้รับการช่วยเหลือ  ขณะที-บางแห่งก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่ประชาชนจะต้อง
ช่วยเหลือตนเอง ภายหลงันํ#าลดเขา้สู่สภาวะปกติแลว้เทศบาลไม่ไดมี้การใหค้วามช่วยเหลือในการ
ฟื# นฟูแต่อย่างใด ส่วนใหญ่มกัจะมาทาํการสํารวจประเมินความเสียหายเพื-อหาเงินเยียวยาตาม
ระเบียบที-ทางราชการกาํหนด 

3.3.0  หน่วยงานภาคเอกชน    ภาคธุรกิจ เอกชน ส่วนใหญ่มกัเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือ
โดยการแจกอาหาร ซึ- งที-ผ่านมาไม่สามารถแจกจ่ายใหท้ั-วถึงทั#งหมดได ้โดยส่วนใหญ่ภาคเอกชน
จะเขา้ไปใหก้ารช่วยเหลือในพื#นที-ที-ประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้หรือในพื#นที-ที-มีนํ# า
ท่วมสูงไม่สามารถเดินทางเขา้ออกมาซื#ออาหารได ้

3.0  บทบาทภาคประชาชน 

3.0.3  ก่อนเกิดเหตุ   ประชาชนจะเฝ้าระวงัระดบันํ# าดว้ยตนเอง จากนั#นจะประเมินว่า
ควรยกของขึ#นที-สูงหรือไม่ ซึ- งที-ผ่านมามกัไม่มีความแน่นอนของการคาดคะเนระดบันํ# า หากจะ

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 2 -  วลยัพร  แซ่โค้ว 
ประชาชนที-อาศยัอยูบ่ริเวณชุมชนริมนํ#า สัมภาษณ์เมื-อ 08 กรกฎาคม 0555 
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ให้เกิดความแน่นอนก็ตอ้งรอทางเทศบาลมาประกาศแจง้เตือน และเมื-อมีการแจง้เตือนให้มีการ 
ยกของขึ# นที-สูง  ต่างคนก็จะต้องรีบยกของหนีนํ# า มักไม่ค่อยมีการช่วยเหลือซึ- งกันและกัน 
เนื-องจากคนส่วนใหญ่ที-อาศยัอยู่ในบา้นมกัเป็นคนแก่ คนสูงอายุ หรือไม่ก็คนป่วยที-ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

3.0.0  ขณะเกิดเหตุ   ระหว่างนํ# าท่วมประชาชนตอ้งช่วยเหลือตนเอง หากบา้นที-มี 
คนแก่หรือคนป่วยก็จะค่อนข้างลาํบาก ขณะที-การให้ความช่วยเหลือก็ไม่สามารถพึ- งพาได ้
เนื-องจากไม่มีความแน่นอน บางครั# งก็มาแจกขา้วบางครั# งก็ไม่มาทาํให้ตอ้งออกไปหาขา้วนอก
บา้น ซึ-งกต็อ้งทิ#งคนแก่ คนป่วยไวใ้นบา้น  

3.0.8  หลงัจากนํ# าลด   ชาวบา้นก็จะทาํความสะอาดบา้นของตนเอง โดยในช่วงนี#  
ไม่มีใครมาดูแล ไม่มีหน่วยงานเขา้มาฟื# นฟูใดๆ อาจมีการมาประเมินความเสียหายเพื-อให้เงิน
ชดเชย มีการนาํถุงยงัชีพมาให ้
 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

0.3  ขั#นการเตรียมความพร้อม  

0.3.3  ผูใ้หส้ัมภาษณ์เห็นวา่น่าจะมีหน่วยงานหรืออาสาสมคัร เขา้มาช่วยในการขนของ
ขึ#นที-สูง เนื-องจากบางบา้นมีแต่ผูห้ญิง เดก็ คนแก่ ซึ-งขนของไม่ไหวตอ้งไปตามญาติจากต่างอาํเภอ
หรือที-อื-นมาช่วย ซึ-งบางครั# งการเดินทางกวา่จะมาถึงกไ็ม่ทนัทาํใหน้ํ#าท่วมขา้วของเสียหาย  

2.1.2  ควรมีการแจง้เตือนที-ชดัเจน และรวดเร็วเพื-อที-ชาวบา้นจะไดเ้ตรียมตวัทนั และ
น่าจะมีช่องทางการแจง้เตือนหลายๆ ช่องทาง 

0.0  ขั#นขณะเกิดเหตุ    ควรมีการใหก้ารช่วยเหลือ ดูแลคนป่วย คนชรา เนื-องจากบางครั# ง
ไม่สามารถช่วยตวัเอง โดยเฉพาะคนในชุมชนริมนํ#ามีแต่คนแก่ ควรใหก้ารดูแลพื#นที-นี# เป็นพิเศษ 

*************************
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1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 

3.3.3  หน่วยงานภาครัฐ   เป็นหน่วยงานที-มีบทบาทต่อการบริหารจดัการภยัพิบติัมาก 
โดยเฉพาะหน่วยงานทางทหาร ที-เข้ามาให้การช่วยเหลือระหว่างที-เกิดเหตุ  นอกจากนี# ยงัมี
หน่วยงานในระดบัจงัหวดั  เช่น  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั  ที-เขา้มาใหก้ารช่วยเหลือ
และมีความพร้อมด้านเครื-องไมเ้ครื-องมือ  เช่น  รถทหารที-สามารถลุยนํ# าได้  เรือยาง  อุปกรณ์
ช่วยเหลือต่างๆ  

3.3.0  หน่วยงานภาคเอกชน   หน่วยงานของภาคเอกชนไม่มีบทบาทในการจดัการกบั
ปัญหาภยัพิบติั โดยเฉพาะปัญหานํ# าท่วมเมืองจนัทบุรี   ส่วนใหญ่หน่วยงานที-ให้การช่วยเหลือ 
คือหน่วยงานภาครัฐเป็นหลกั เพราะมีเครื-องมือ อุปกรณ์ที-ทนัสมยั 

3.0  บทบาทของภาคประชาชน 

1.2.1  ขั#นก่อนเกิดเหตุ    ประชาชนในชุมชนตลาดจะไปเฝ้าสังเกตบริเวณสะพานวดั
จนัทน ์ซึ-งจุดเฝ้าระวงัปริมาณนํ#าของชาวบา้น เมื-อปริมาณนํ#ามากผดิปกติกจ็ะรีบมาแจง้เพื-อขนของ
ขึ#นที-สูง นอกจากนี# สื-อทอ้งถิ-น เคเบิ#ลทีวีทอ้งถิ-นกจ็ะมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์นํ# าอยา่งต่อเนื-อง
และจะรายงานข่าวเป็นระยะ ซึ- งประชาชนในตลาดส่วนใหญ่ก็จะเฝ้าดูเคเบิ#ลทีวี (CTV) เพื-อ
ติดตามสถานการณ์นํ#า และหากมีการประกาศจากทางจงัหวดักจ็ะประกาศผา่นทางสื-อทอ้งถิ-นนี#  

สาํหรับการอพยพ หรือการขนของขึ#นที-สูงนั#นส่วนใหญ่ชาวบา้นจะทาํกนัเองเนื-องจาก
บา้นเรือนส่วนใหญ่เป็นร้านขายของจึงไม่อยากใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาช่วย เพราะกลวัว่าขา้วของ
จะสูญหาย  

3.0.0  ขั#นขณะเกิดเหตุ   ในระหว่างนํ# าท่วมนั#นชาวบา้นส่วนใหญ่กจ็ะอาศยัอยูใ่นบา้น
ของตนเพราะระยะเวลาของนํ# าที-ท่วมจะท่วมไม่นาน   จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู ่
มากนกั   จะมีปัญหากคื็อ เรื-องของอาหาร  นํ# าดื-มที-อาจขาดแคลนบา้ง  การเจ็บป่วยซึ-งไม่มีแพทย ์
พยาบาลเขา้มาดูแลในจุดนํ#าท่วม หากใครเจบ็ป่วยกต็อ้งลุยนํ#าออกไปที-โรงพยาบาลเอง 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 3 - อไุรวรรณ  วุฒิเกษ 
ประชาชนที-อาศยัอยูใ่นตลาดนํ#าพลุ   สัมภาษณ์เมื-อ 24 กรกฎาคม 2555 



112 
 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

นอกจากนี# ในช่วงนํ# าท่วมมกัจะมีการตดัไฟฟ้า ทาํให้ขาดแสงสว่าง  ในเวลากลางคืน 
จึงไม่ปลอดภยั ขณะที-เจา้หนา้ที-ที-เกี-ยวขอ้งกไ็ม่ไดมี้การเขา้มาตรวจดูความเรียบร้อย ไม่มีเวรยาม
เขา้มาในเวลากลางคืน ดงันั#นอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมได ้ “ส่วนใหญ่การทาํงานของเจา้หนา้ที-
เป็นการทาํงานตามเวลาราชการ ทาํให้ตอนกลางคืนไม่มีใครเขา้มาดูแล ตรวจตราความสงบ
เรียบร้อย” 
 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

2.1  ขั#นของการเตรียมความพร้อม    ปัญหานํ# าท่วมเมืองจนัทบุรีถือเป็นเรื-องที-ชาวบา้น
ปรับตวัได ้แต่หากนํ# ามีปริมาณมากกอ็าจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายได ้ดงันั#นสิ-งที-คิดว่าเป็นทางที-
ช่วยลดผลกระทบที-ดีที-สุดก็คือ การมีระบบแจง้เตือนล่วงหนา้ที-ดี โดยเฉพาะสื-อที-ชาวบา้นนิยมดู 
เช่น ในตลาดเมืองจนัทบุรีมกัดู CTV (เคเบิ#ลทีวี) ที-เป็นสื-อทอ้งถิ-นที-ช่วยนาํเสนอและแจง้เตือนให้
ชาวบา้นเตรียมตวัและเกบ็ของไดท้นั 

0.0  ขั#นของการแกไ้ขปัญหาขณะเกิดเหตุ 

0.0.3  ควรมีการจดัแพทย ์พยาบาลเคลื-อนที-เขา้มาใหค้วามช่วยเหลือชาวบา้นที-เจบ็ป่วย
ในบริเวณที-นํ#าท่วม ซึ-งการเคลื-อนยา้ยออกจากพื#นที-เพื-อไปพบแพทยที์-โรงพยาบาลทาํไดล้าํบาก 

0.0.0  ควรมีการจดัเจ้าหน้าที-เข้ามาตรวจตราความสงบเรียบร้อยในเวลากลางคืน
ระหว่างที-นํ# าท่วม เพราะในพื#นที-ไม่มีไฟฟ้า ทาํให้ชาวบา้นรู้สึกกงัวลต่อภยัคุกคามอื-นๆ ที-อาจ
เกิดขึ#น  

0.8  ขั#นการฟื# นฟู    ปัญหานํ# าท่วมถือเป็นเรื-องปกติที-ชาวจนัทบุรีในเขตเมืองประสบ 
เป็นประจาํ ทาํใหช้าวบา้นมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์ที-เกิดขึ#นและมีองคค์วามรู้ต่างๆ  เช่น  
การฟื# นฟูบา้นหลงันํ# าลดตอ้งรีบทาํ เพราะจะทาํความสะอาดง่าย ดงันั#นปัญหาต่างๆจึงไม่รุนแรง
หรือสร้างความตื-นตระหนกหากเปรียบกบัปัญหานํ#าท่วมในพื#นที-ภาคกลางเมื-อปี 0552 
 

****************************** 
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1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    การแกไ้ขปัญหานํ# าท่วม 
ที-ผา่นมามีเพียงเทศบาลเมืองจนัทบุรีที-เขา้ไปใหก้ารช่วยเหลือในเรื-อง อาหาร แต่การเขา้มาแจกจ่าย
อาหารไม่ไดเ้ขา้มาใหอ้ยา่งต่อเนื-อง  ประชาชนส่วนใหญ่กจ็ะเดินทางลุยนํ# าเพื-อออกไปหาอาหาร
มากินเองหากไม่มีใครเขา้มาเพื-อเอาอาหารมาให ้

 สาํหรับหน่วยงานอื-นๆ ไม่เคยเห็นเขา้มาให้การช่วยเหลือ อาจเป็นเพราะว่าปัญหานํ#า
ท่วมในบริเวณที-ตนอาศยัอยู่ไดรั้บผลกระทบไม่มากนกั ซึ- งที-ผ่านมาระดบันํ#าสูงที-สุด อยู่ที-
ประมาณ 3 เมตร 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั 

3.0.3  ขั#นก่อนเกิดเหตุ    ปัญหานํ#าท่วมในเขตเทศบาลเมืองจนัทบุรีเป็นปัญหาที-เกิดมา
นานแลว้ เท่าที-ทราบพบว่า เมื-อจาํความไดก้เ็ห็นนํ# าท่วมแลว้ ดงันั#นจึงมองว่านํ# าท่วมเป็นปัญหาที-
เราสามารถปรับตวักบัปัญหาที-เกิดได ้ แต่การแกปั้ญหานํ# าท่วมคงไม่สามารถทาํได ้สิ-งที-ดีที-สุดก็
คือการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะหากมีการแจง้เตือนที-เชื-อถือไดจ้ะช่วยให้การเตรียมความ
พร้อมมีประสิทธิภาพมากขึ#น เนื-องจากที-ผ่านมาการแจง้เตือนไม่สามารถบอกปริมาณนํ# าไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ทาํใหเ้กิดความลงัเลไม่รู้วา่นํ#าจะท่วมในพื#นที-หรือไม่   

ในการแจง้เตือนส่วนใหญ่จะประกาศผ่านเสียงตามสาย เคเบิ#ลทอ้งถิ-น  แต่เนื-องจาก
พื#นที-ที-ตนอาศยัเป็นพื#นที-ที-อยู่สูงกว่า ทาํให้มีเวลาเพียงพอในการที-จะอพยพ ขนของขึ#นที-สูง  
โดยสังเกตพื#นที-รอบๆ หากเมื-อใดพื#นที-รอบๆ โดนนํ# าท่วม   ชุมชนที-ตนอาศยัอยู่จึงจะเริ-มขนของ 
ขึ#นที-สูง เนื-องจากนํ#าจะไม่ท่วมในทนัทีทนัใด ยงัพอมีเวลาในการที-จะเตรียมตวับางอยา่งไดท้นั 

3.0.0  ขั#นขณะเกิดเหตุ    เหตุการณ์นํ# าท่วมเมืองจนัทบุรีเป็นเหตุการณ์ที-เกิดขึ#นเพียง 
ไม่นาน  ส่วนใหญ่จะท่วมประมาณ 3-0 วนั ทาํให้ชาวบ้านพอรับสภาพกับปัญหาได้ ซึ- งใน
ระหว่างที-นํ# าท่วมก็จะช่วยเหลือตวัเองเสียส่วนใหญ่  เช่น  การลุยนํ# าออกไปหาอาหาร  กบัขา้ว  
เป็นตน้ 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 4  -  นันทยิา โหศิริกลุ 
ประชาชนที-อาศยัอยูใ่นบริเวณตาํบลตลาด  สัมภาษณ์เมื-อ  O สิงหาคม 0555 
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3.0.8  ขั#นการฟื# นฟูหลงัเกิดภยั   ส่วนใหญ่ชาวบา้นจะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต 
ดงันั#นความเสียหายที-เกิดขึ#นจึงมีไม่มาก บา้นเรือนส่วนใหญ่กจ็ะปรับตวัดว้ยการนาํสิ-งของสาํคญั
ไวที้-สูง เมื-อนํ#าลดความเสียหายจึงมีเพียงเลก็นอ้ย การฟื# นฟูเพียงแค่การทาํความสะอาดบา้นเท่านั#น 
 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ปัญหานํ# าท่วมเมืองจนัทน์ เป็นปัญหาสําหรับคนจนัทน์แต่อาจจะไม่น่ากลวัเท่ากบัปัญหา
นํ# าท่วมที-เกิดขึ#นในกรุงเทพฯ ปทุมธานี อยธุยา นนทบุรี และในฐานะที-เคยประสบปัญหานํ# าท่วม
อยูบ่่อยๆ คิดวา่สิ-งสาํคญัต่อการจดัการกบัปัญหา คือ การเตรียมตวั การเตรียมความพร้อม ซึ- งสิ-งที-
จะช่วยให้การเตรียมพร้อมและช่วยใหช้าวบา้นรับมือกบันํ# าท่วมไดดี้ คือ การแจง้เตือน ที-จะช่วย
ให้ชาวบา้นรู้ว่าปริมาณนํ# าจะมีมากนอ้ยเพียงใด และตอ้งมีความแน่นอน ชดัเจน เพราะที-ผ่านมา
การแจง้เตือนไม่มีความแน่นอน และสับสน ไม่รู้ว่าจะเชื-อใคร สุดทา้ยตอ้งเฝ้าสังเกตปริมาณนํ# า
ดว้ยตวัเอง  

***************************** 
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1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั 

3.3.3  หน่วยงานภาครัฐที-เขา้มาบริหารจดัการภยัพิบติั  พบว่า  มีเทศบาลเมืองจนัทบุรี
จะเขา้มาประกาศแจง้เตือนใหก้บัประชาชนไดรู้้และระหว่างที-นํ# าท่วมทางเทศบาลกจ็ะมีเรือเขา้มา
ดูแลแจกอาหารบา้งเป็นบางครั# ง  บางครั# งกจ็ะมีทหารเขา้มาให้ความช่วยเหลือ  เช่น  การขนของ 
และช่วยเหลือระหว่างนํ# าท่วม   ส่วนหน่วยงานของภาคเอกชนอื-นไม่ค่อยเห็น สําหรับเครื-องมือ
อุปกรณ์ที-ใชก้มี็เรือซึ-งมีจาํนวนไม่มากนกั 

3.3.0  หลงัจากนํ# าลดลงหรือนํ# าแห้งแลว้  หน่วยงานภาครัฐจะให้เงินเยียวยา แต่ไม่มี
ความชัดเจนในเรื- องของหน่วยงานที-รับผิดชอบ   สอบถามทางเทศบาลก็ไม่มีความชัดเจน   
บอกแต่วา่ใหไ้ปร้องที-หน่วยงานที-รับผดิชอบ ซึ-งกไ็ม่รู้วา่คือหน่วยงานอะไร อยูที่-ไหน เงินที-ไดรั้บ
กไ็ม่เท่ากนั 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั 

3.0.3  ขั#นก่อนเกิดเหตุ    ก่อนเกิดเหตุโดยส่วนตวัก็จะเฝ้าติดตามปัญหา โดยพยายาม
หาขอ้มูลเพิ-มเติมว่าปริมาณนํ# ามีมากนอ้ยแค่ไหน เมื-อไหร่นํ# าจะมาถึงที-บา้น   นอกจากนี# เทศบาล 
กจ็ะออกประกาศแจง้เตือนโดยรถขยายเสียง   เมื-อตรวจสอบว่านํ# าจะท่วมหรือมาถึงบา้นแน่นอน 
กจ็ะขนของขึ#นที-สูงและออกจากบา้นทนัที  

เมื-อไดรั้บการแจง้เตือนจากเทศบาลชาวบา้นในตลาดกจ็ะไปเฝ้าดูนํ# าที-บริเวณสะพาน
วดัจนัทนารามทุกๆ ครึ- งชั-วโมง โดยจะผลดัเปลี-ยนเวรยามกนัไปแลว้กลบัมารายงานปริมาณนํ# า 
และวเิคราะห์สถานการณ์กนั 

ชุมชนในตลาดได้มีการรวบรวมเงินภายในชุมชนเพื-อนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ขนของขึ#นที-สูง โดยเงินดงักล่าวจะนาํไปจา้งทหาร แต่ทหารไม่รับ  เลยตอบแทนดว้ยวิธีอื-นๆ  
ซึ- งการขนของเป็นสิ-งสําคญัในการลดความเสียหาย   หากมีหน่วยงานหรือองคก์รเขา้มาช่วยใน
เรื-องนี#กจ็ะทาํใหค้วามเสียหายเกิดไม่มาก 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 5  -  สิริพนัธ์ุ  สิงห์มหาศักดิK 
อาชีพคา้ขายเสื#อผา้เดก็ อาศยัอยูใ่นบริเวณตาํบลตลาด  สัมภาษณ์เมื-อ [ สิงหาคม 0555 
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3.0.0  ขั#นขณะเกิดเหตุ    ส่วนใหญ่ระหว่างเกิดเหตุกจ็ะไม่ไดอ้าศยัอยูที่-ร้าน จึงไม่รู้ว่า
ในตลาดเป็นอยา่งไรบา้ง ส่วนใหญ่กจ็ะไปหาที-พกัที-อื-น ซึ-งที-จนัทนน์ํ#าท่วมไม่นาน 0-8 วนันํ# ากล็ด 
ดงันั#นจึงไม่เดือดร้อนมากนกั และที-ผา่นมากช่็วยเหลือตวัเองมาตลอด 

3.0.8  ขั#นหลงัเกิดเหตุ   หลงันํ# าลดลงแลว้ก็จะเขา้มาดูสถานที-ในตลาดว่าสามารถ 
กลบัเขา้มาอยู่ไดห้รือยงั  หลงัจากนั#นก็จะทยอยขนของเขา้ร้าน  ในบางครั# งก็จะมีทหารบางส่วน
เขา้มาช่วย 
 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

การแจง้เตือนเป็นสิ-งที-สาํคญัเพราะที-ผา่นมารถที-เขา้มาประกาศเตือนภยัของทางเทศบาล 
มีเสียงเบาทาํใหไ้ม่ค่อยไดย้นิ การเขา้มาประกาศก็มาเพียงครั# งเดียว ทาํใหห้าความแน่นอนไม่ได ้
ทาํใหต้อ้งออกไปติดตามปริมาณนํ#าดว้ยตนเอง 
 

*************************** 
 
 



117 
 

 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    ทางเทศบาลมีการแจง้
เตือนโดยมีรถประกาศเตือนภยัเขา้มาแจง้เตือน  และหลงัจากนํ# าลดแลว้ทางเทศบาลก็ให้เงิน
เยยีวยาประมาณ 0,511 – 8,111 บาท  ส่วนหน่วยงานอื-นๆ  พบว่า   มีโทรทศัน์ CTV ที-แจง้เตือน
ทุกชั-วโมง   หากมีฝนตกและมีแนวโน้มว่านํ# าจะท่วม ซึ- งที-ผ่านมาก็จะติดตามว่านํ# ามากน้อย 
แค่ไหนกส็ามารถดูไดจ้าก CTV 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    ในช่วงที-เกิดนํ# าท่วมเมื-อก่อน 
เกิดเหตุกจ็ะเฝ้าติดตามสถานการณ์นํ# าจากการประกาศของทางเทศบาลเมืองจนัทบุรี การติดตาม
ทางโทรทศัน์ CTV ที-จะมีรายงานสถานการณ์นํ# าทุกชั-วโมง และเมื-อไดรั้บการแจง้เตือนแลว้กจ็ะ
รีบเกบ็ของขึ#นที-สูง กจ็ะมีของที-เหลือบางส่วนที-เคลื-อนยา้ยไม่ได ้เช่น ตู ้กต็อ้งปล่อยใหน้ํ# าท่วมไป 
และในระหว่างนํ# าท่วมก็จะลุยนํ# าเขา้มาเก็บของที-อาจหลงเหลือ และเขา้มาดูบา้น   ส่วนใหญ่
ระหวา่งที-นํ#าท่วมกจ็ะออกไปอยูที่-อื-น ซึ-งที-ผา่นมากที็-ร้านกเ็สียหายมาก เนื-องจากขนของไม่ทนั 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ควรมีหน่วยงานเข้ามาดูแลระหว่างที-นํ# าท่วมบ้าง  ที-ผ่านมาไม่มีใครเข้ามาดูแล และ
หลังจากนํ# าท่วมก็ไม่มีใครเข้ามาสนใจ   ปัญหาที-ตามมาหลังนํ# าท่วมไม่ได้มีการแก้ไข  เช่น   
เกิดขยะที-ลอยมาตามนํ#าทาํใหมี้กลิ-นเหมน็ และนํ#าในตลาดกจ็ะเน่า น่าจะมีหน่วยงานเขา้มาดูแล 
 

*************************** 
 
 
 
 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 6  -  ละมยั  (ไม่ทราบนามสกลุ) 
อาชีพขายผา้   สัมภาษณ์เมื-อ 3 สิงหาคม 0555 
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1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง
ส่วนมาก  พบวา่  มีเทศบาลที-จะออกประกาศเตือนทั#งทางรถเคลื-อนที- และเสียงตามสายวา่นํ# าจะมา 
และจะแนะนาํให้ประชาชนในพื#นที-ได้เตรียมอพยพ และขนของขึ#นที-สูงเพื-อไม่ให้เกิดความ
เสียหาย 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    เมื-อไดรู้้จากประกาศของเทศบาล 
กจ็ะรีบยกของขึ#นที-สูงทนัที และจะคอยเฝ้าดูสถานการณ์นํ#าวา่นํ#าจะมาเพิ-มอีกหรือไม่  
 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

หากมีการแจง้เตือนจะดีมากเพราะที-ผา่นมาสิ-งของในบา้นไม่ค่อยเสียหายมากนกัเนื-องจาก
พอรู้ว่านํ# ามาตามที-เทศบาลประกาศก็จะรีบขนของขึ#นที-สูง จึงเห็นว่าการแจง้เตือนจะช่วยให้
เดือดร้อนนอ้ยลง 

*************************** 
 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 7  -  คุณโอ๋  (ไม่ทราบนามสกลุ) 
สัมภาษณ์เมื-อ 31 มิถุนายน 0555 
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1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    เทศบาลเมืองจนัทบุรี 
มีการประกาศแจง้เตือนใหป้ระชาชนไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ ทาํใหเ้ก็บของไดท้นั  ส่วนหน่วยงาน
อื-นไม่ค่อยเห็นว่าจะเขา้มาเกี-ยวขอ้งกบัปัญหานํ# าท่วมสักเท่าไหร่ สําหรับเครื-องมือหรืออุปกรณ์ 
ที-นาํมาใชก้มี็ไม่มาก ส่วนใหญ่กเ็ป็นพวกเรือ กดู็วา่มีสภาพดีพร้อมใชง้าน 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั   ประชาชนเมื-อไดรั้บรู้ว่านํ# าจะท่วม
จากการประกาศเตือนของเทศบาลก็จะยกของขึ#นที-สูง ทาํใหข้า้วของเสียหายไม่มากนกั ระหว่าง 
ที-นํ# าท่วมก็จะอยู่ในบา้นไม่ออกไปที-อื-นเพราะห่วงขา้วของที-บา้น และคอยเฝ้าดูว่านํ# าจะขึ#นสูง 
แค่ไหน ที-ผา่นมาขา้วของเสียหายไม่มาก เพราะเมื-อเทศบาลแจง้เตือนกจ็ะรีบยกของขึ#นที-สูงทนัที 
 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

เรื-องอื-นๆ ถือว่าใช้ได ้ เช่น  การแจง้เตือนของเทศบาลก็ช่วยให้เราเตรียมตวัไดท้นัและ 
ยกของขึ#นที-สูงทาํใหไ้ม่เสียหาย  แต่ยงัไงก็มีความเสียหายเกิดขึ#น แต่รัฐบาลไม่ไดใ้ห้ความสาํคญั 
ดูอย่างที-กรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  ยงัได้เงินช่วยเหลือ แต่ประชาชนที-จนัทบุรีไม่มีใคร 
มาช่วยเหลือหลงันํ# าท่วม   ดงันั#นอยากให้รัฐบาลเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือประชาชนที-ถูกนํ# าท่วม 
ที-จนัทบุรีบา้ง 

*************************** 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 8  -  ประชิต  สิงค์พนัธ์ 
สัมภาษณ์เมื-อ 32 พฤษภาคม 0555 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 

1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั     มีหน่วยงานของเทศบาล
เมืองจนัทบุรีเขา้มาช่วยเหลือตอนนํ#าท่วม และมีมูลนิธิเขา้มาแจกอาหาร  ส่วนหน่วยงานอื-นไม่เห็น
มี แต่ส่วนใหญ่ที-เขา้มาช่วยเหลือจะมาหลงัจากนํ# าท่วมแลว้ ก่อนที-นํ# าท่วมไม่มีการประกาศแจง้
เตือน  

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั     ประชาชนตอ้งช่วยเหลือตวัเอง 
ก่อนนํ# าจะท่วมไม่มีใครมาแจง้เตือนใหรู้้ว่านํ# าจะมามากมานอ้ย    ถา้บา้นไหนมีคนหลายคนก็จะ
แบ่งกนัออกไปดูนํ# าที-สะพานวดัจนัทน์   แลว้คาดคะเนว่านํ# าจะมากหรือนอ้ย  แต่บา้นไหนที-ไม่มี
คนออกไปดูนํ# าก็ตอ้งคอยดูนํ# าจากท่อระบายนํ# าที-จะลน้ขึ#นมา   หากนํ# าลน้ขึ#นมาก็ตอ้งเตรียม 
ขนของขึ#นที-สูง บางครั# งกเ็กบ็ไม่ทนัทาํใหข้า้วของเสียหาย    

หลงัจากนํ#าลดแลว้กจ็ะทาํความสะอาดบา้น  ตรวจดูสิ-งของและความเสียหาย  แต่ไม่มีใคร
เขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ 
 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

น่าจะมีการแจง้เตือนที-ดีกว่านี#   ที-แลว้มาไม่มีการแจง้เตือนอะไรเลย  ถา้มีการแจง้เตือนที-ดี
กจ็ะช่วยใหเ้กบ็ของไดท้นั   ที-ผ่านมาเกบ็ของไม่ค่อยทนัทาํใหเ้สียหาย และเงินที-ภาครัฐใหม้าก็มี
จาํนวนนอ้ยมากหากเทียบกบัของที-เสียหายไป  เงินที-ให้ไม่มีความยุติธรรมบางที-ไดเ้ยอะ  บางที- 
ไดน้อ้ย รัฐบาลควรเขา้มาตรวจสอบความเสียหายที-เกิดขึ#นจริงๆ 

*************************** 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 9  -  ชัชวาล  เทยีมธนานุรักษ์ 
สัมภาษณ์เมื-อ 0[ พฤษภาคม 0555 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 

1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั  หน่วยงานที-เขา้มาช่วยเหลือ
ในการแกปั้ญหานํ#าท่วมพบวา่ มีเทศบาลเมืองจนัทบุรี และทหาร เอาเรือมาช่วย ส่วนอุปกรณ์หรือ
เครื-องมืออื-นๆ ไม่ค่อยมีอะไร ถือว่าเรือเป็นอุปกรณ์หลกัที-ใชใ้นการให้ความช่วยเหลือ และเรือ 
ที-ใชก้มี็ความพร้อมดี 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    ประชาชนจะมีการเตรียมการ
เพราะปัญหานํ# าท่วมเกิดเป็นประจาํ เมื-อฝนตกหนกัในช่วงหนา้ฝนก็จะมีการฟังพยากรณ์อากาศ 
ติดตามการเตือนจากสถานีวิทยุชุมชน การเตือนของเทศบาลเมืองจนัทบุรีที-มีรถขยายเสียงเขา้มา
แจง้ บางครั# งก็ผลดักนัไปดูที-สะพานแม่นํ# าจนัทนารามโดยคนในตลาดก็จะผลดักนัไปดูนํ# าแลว้
กลบัมาแจง้เตือนซึ-งกนัและกนั เมื-อนํ#าเริ-มสูงขึ#นกจ็ะเริ-มทยอยเกบ็ขา้วเกบ็ของเท่าที-จะเกบ็ได ้

เมื-อนํ#าท่วมกจ็ะอพยพกนัออกไปอยูที่-อื-น และจะแวะเขา้มาดูบา้นและดูขา้วของ ส่วนใหญ่
ขา้วของที-เสียหายกม็กัจะเป็นสิ-งของที-ยกไม่ไหว ตอ้งปล่อยใหน้ํ#าท่วมไป 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

0.3  อยากให้ปรับปรุงการแจง้เตือนให้มีความชดัเจน เสียงของทางเทศบาลเมืองที-เขา้มา
แจง้ไม่ค่อยได้ยิน และก็ไม่รู้ว่านํ# าจะท่วมแน่นอนหรือไม่ จนในที-สุดก็ตอ้งไปดูนํ# าดว้ยตนเอง 
ดงันั#นจึงอยากใหป้รับปรุงเรื-องการแจง้เตือนใหมี้ความแน่นอน จะไดเ้กบ็ของไดท้นั  

0.0  อยากให้มีหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือในเรื-องต่างๆ  เช่น  ช่วยขนของบา้ง  เพราะที- 
ผา่นมาไม่มีใครเขา้มาช่วยเหลือเลย ตอ้งติดต่อขอความช่วยเหลือดว้ยตวัมาโดยตลอด และกไ็ดรั้บ
การช่วยเหลือบา้งเป็นบางครั# ง  บางครั# งกไ็ม่มีใครเขา้มาช่วย 

*************************** 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 10  -  ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม 
สัมภาษณ์เมื-อ 0[ พฤษภาคม 0555 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 

1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั     ช่วงเกิดนํ# าท่วมจะมี
หน่วยงานภาครัฐ  ซึ- งกคื็อ  เทศบาล  จะมีรถออกประกาศเตือนภยั  ระหว่างนํ# าท่วมเทศบาลก็จะ
เอาขา้วมาแจก   หลงัจากนํ#าลดแลว้กจ็ะมีเยยีวยาให ้ ที-ผา่นมาได ้3,511 บาท  และมีมูลนิธิ ที-เขา้มา
แจกขา้วระหวา่งที-นํ#าท่วม ส่วนหน่วยงานอื-นๆ กไ็ม่ค่อยเห็น ส่วนอุปกรณ์เครื-องมือต่างๆ กไ็ม่เห็น
มีอะไรนอกจากเรือยาง 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    ก่อนเกิดเหตุประชาชนกจ็ะรอฟัง
ข่าว เมื-อรู้ข่าวจากทางเทศบาล ก็จะรีบเก็บขา้วของขึ#นบนชั#น 0 โดยเก็บของที-สําคญัๆ และจะ
เสียหาย   นอกจากนี# ก็จะคอยดูว่านํ# าจะมามากน้อยแค่ไหน เพราะเทศบาลจะประกาศเพียงว่า 
มีนํ#ามาและจะท่วม   แต่ไม่รู้วา่มีมากนอ้ยแค่ไหน ตอ้งคอยเฝ้าระวงักนัเอง 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ปัญหานํ# าท่วมเป็นเรื-องที-เกิดขึ#นบ่อย  คิดว่าสาเหตุเกิดจากการระบายนํ# าไม่ทนั หากมีการ
ลอกท่อระบายนํ# า เพื-อให้นํ# าสามารถไหลผ่านได้สะดวกก็จะช่วยลดความเสียหายได้ และ 
ทางเทศบาลก็ควรจะปรับปรุงการประกาศเตือนเพราะที-ผ่านมาเสียงประกาศเตือนไม่ได้ยิน  
ทาํใหฟั้งแลว้ไม่ค่อยแน่ใจ 

*************************** 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 11  -  สมถวลิ   (ไม่ทราบนามสกลุ) 
สัมภาษณ์เมื-อ 0[ พฤษภาคม 0555 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 

1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    หน่วยงานที-มีส่วน
เกี-ยวขอ้งเมื-อตอนเกิดนํ# าท่วมพบว่ามีหลายหน่วยงานที-เขา้มา เช่น ทหาร เทศบาล องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ส่วนภาคเอกชนกมี็มูลนิธิต่างๆ ที-อยูใ่นตลาด   มีสว่างกูภ้ยั ก็เขา้มาช่วยแจกขา้ว นํ# า 
ในช่วงที-นํ#าท่วม 

เครื- องมือเครื- องใช้  อุปกรณ์ต่างๆ ที-เอาเข้ามาช่วยเหลือก็มีความพร้อมดี  ผูที้- เข้ามา
ช่วยเหลือก็สามารถใช้เครื-องมือต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  เช่น  ใช้รถ  เรือ  เขา้มาช่วยขนของบา้ง  
ขนอาหารมาใหบ้า้ง  ส่วนใหญ่กไ็ม่มีอะไร  

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั     ก่อนที-นํ# าจะท่วมกจ็ะคอยติดตาม
ข่าวสารทางวทิยชุุมชนบา้ง  โทรทศัน์ทอ้งถิ-น  CTV ของจนัทบุรี  และติดตามขอ้มูลการพยากรณ์
อากาศจากทางโทรทศัน์ทั-วไป  และก็จะมีการจดัเตรียมอาหารไวล่้วงหนา้เพื-อเอาไวกิ้นระหว่าง 
ที-นํ# าท่วม  เตรียมไวเ้ผื-อซกัประมาณ 8-2 วนั เพราะนํ#าท่วมที-จนัทบุรีกจ็ะอยูป่ระมาณนี#   

จากนั#นกจ็ะรอดูเหตุการณ์ ถา้เหตุการณ์ดูวา่นํ#าจะท่วมสูงมากกจ็ะออกจากบา้น ไปหาที-พกั
ที-อื-น พอนํ# าลดพอจะเข้ามาดูบา้นได้ก็จะเข้ามาดูบ้าง เพราะไม่มีใครดูแล ก็จะห่วงทรัพยสิ์น 
หลงัจากนํ#าแหง้กจ็ะเขา้มาทาํความสะอาด โดยจะตอ้งรีบทาํเพราะถา้ปล่อยใหน้ํ# าแหง้นานๆ จะทาํ
ความสะอาดยาก 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ควรมีการเตรียมพร้อมหากรู้วา่จะเกิดนํ# าท่วม เช่น เตรียมอาหาร ขา้วของเครื-องใชที้-จาํเป็น 
รวมถึงตอ้งพยายามติดตามขอ้มูลข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด และอาจจะดูจากต่างประเทศที-เขาประสบ
กบัปัญหาว่าเขาแกไ้ขปัญหากนัอย่างไร แต่ในความเห็นคิดว่า การเตรียมพร้อมกบัสิ-งที-ยงัไม่เกิด 
หรือคาดวา่จะเกิดเป็นสิ-งที-ดีที-สุด 

*************************** 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 12  -  ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม 
สัมภาษณ์เมื-อ 8 พฤษภาคม 0555 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 

 

1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั   หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งกบั
การบริหารจดัการภยัเท่าที-เห็นว่าเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองจนัทบุรี หน่วยงาน
ของจงัหวดั ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั หน่วยงานของทหาร ซึ- งกจ็ะเขา้มาช่วยเหลือ
ในช่วงที-นํ# าท่วมแลว้ กจ็ะมาแจกสิ-งของใหเ้ช่น ถุงยงัชีพ อาหาร ขา้ว แต่ปัญหาที-พบคือ สิ-งของที-
นาํมาแจกมีไม่เพียงพอและไดรั้บไม่ทั-วถึง บางบา้นก็ไดบ้างบา้นก็ไม่ได ้ส่วนหน่วยงานเอกชน 
ที-เห็นกมี็พวกมูลนิธิ และสวา่งกูภ้ยัที-เขา้มาช่วยตอนนํ#าท่วมแลว้   

ก่อนนํ# าท่วมกจ็ะมีเทศบาลมาแจง้เตือนผ่านรถขยายเสียง มีโทรทศัน์ CTV ประกาศเตือน 
ให้ชาวบา้นเตรียมเก็บของเพราะนํ# าจะท่วม แต่ก็ไม่ไดมี้ใครเขา้มาช่วยเหลือหรือแนะนาํอะไร 
เพียงไดแ้ต่บอกให้เก็บของขึ#นที-สูงเท่านั#น หลงันํ# าท่วมก็ไม่มีหน่วยงานเขา้มาช่วยเหลือ เพียงแต่
อาจมีการนาํเงินมาให้เป็นค่าชดเชยความเสียหายแต่ก็ไม่เหมาะสมกบัความเสียหายที-เกิด ส่วน
ใหญ่ต่างคนก็ต่างเก็บกวาดกนัเอง ส่วนในพื#นที-ส่วนกลางในตลาดก็จะมีเทศบาลมาทาํความ
สะอาด    

เรื-องของเครื-องมืออุปกรณ์ต่างๆ คิดว่ามีจาํนวนนอ้ยเกินไป เช่น เรือที-จะใชรั้บส่ง ขนคนก็
มีจาํนวนนอ้ยไม่เพียงพอที-จะใหบ้ริการประชาชน หากดูถึงความพร้อมของอุปกรณ์กคิ็ดว่าพร้อม
ใชง้าน แต่มีนอ้ยเกินไป 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    คนในตลาดพอรู้ว่านํ# าจะท่วมกจ็ะ
เตรียมขา้วสาร อาหารแหง้ตุนไวใ้นบา้น เพราะอาจจะเดินทางออกไปซื#อลาํบาก ทางเทศบาลเมือง
ก็จะมีรถออกมาแจ้งเตือน ส่วนใหญ่พอนํ# าท่วมก็จะไม่ออกไปไหน เพราะกลวัขโมยขึ#นบา้น  
พอนํ#าเริ-มลดกจ็ะทาํความสะอาดบา้น มนัเป็นเรื-องปกติที-เกิดขึ#นจนรู้สึกชิน 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  
ควรมีการติดตามเหตุการณ์จากการพยากรณ์อาการของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื-อจะได้รู้

ล่วงหนา้ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ก็ควรที-จะเขา้มาดูแลประชาชนระหว่างที-นํ# าท่วมให้เรื-องต่างๆ 
ใหม้ากขึ#น ทั#งระหวา่งที-นํ#าท่วมและหลงันํ#าท่วมแลว้กน่็าจะเขา้มาดูแลความเสียหายบา้ง 

***************************** 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 13  -  ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั   คิดว่าหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง
มีหลายหน่วยงานที-เขา้มาช่วยเหลือ เท่าที-เห็นกมี็ ทหาร เทศบาลเมืองจนัทบุรี องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั   ส่วนของเอกชนก็มีพวกกู้ภยัสว่างกตญั^ู โดยเครื- องมือที-ใช้ในการนํามาแก้ปัญหา  
กมี็ความพร้อมดี เช่น เรือ ส่วนใหญ่จะเขา้มาช่วยเหลือในช่วงที-นํ# าท่วมแลว้   ก่อนหนา้นั#นกจ็ะไม่
มีหน่วยงานไหนเขา้มา ส่วนใหญ่คนแถวนี# ก็ชินแลว้ ถือเป็นเรื-องปกติ  หน่วยงานเขาจะมาช่วย 
แค่ไหนกไ็ม่ไดส้นใจอะไร เพราะเรากช่็วยเหลือตวัเองไดอ้ยูแ่ลว้ 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั     ก่อนที-นํ# าจะท่วมพวกเราจะ 
มีเครื-องวดัปริมาณนํ# าที-สะพานวดัจนัทน์ หรือบางทีก็จะมีพรรคพวกที-อยู่ทางต้นนํ# าบนเขื-อน
ที-คิชฌกูฏก็จะแจง้กนัมาว่านํ# ามากนอ้ยแค่ไหน ถา้คาดการณ์แลว้ว่ามีนํ# ามาก พวกเราก็จะเตรียม 
ยกของขึ#นที-สูง บางคนก็จะไปช่วยกนัตั#งเครื-องสูบนํ# าเพื-อช่วยกนัระบายนํ# าร่วมกบัทางเทศบาล
บา้ง พอนํ#าลดกรี็บทาํความสะอาดบา้น เพราะถา้ปล่อยไวน้านจะทาํความสะอาดยาก 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ในขั#นของการเตรียมความพร้อมก็ควรจะมีการติดตามข่าวสารต่างๆ  เช่น  วิทยุทอ้งถิ-น 
โทรทศัน์ทอ้งถิ-น ที-จะมีการแจง้เตือนกนั หรืออาจจะไปคุยแลกเปลี-ยนกนัที-เครื-องวดันํ# าที-สะพาน
วดัจนัทนาราม จะไดเ้ตรียมตวัไดท้นั และคิดว่าประชาชนหากรู้ตวัก่อนว่านํ# าจะมากนอ้ยแค่ไหน
เรากจ็ะไดแ้กไ้ขปัญหาได ้ส่วนเรื-องอื-นๆ กคิ็ดวา่ดีอยูแ่ลว้ เพราะพวกเราชินกบัเหตุการณ์เหล่านี#แลว้ 

*************************** 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 14  -  ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งกบั
การบริหารจดัการภยัพิบติัหรือนํ# าท่วม  โดยก่อนที-นํ# าจะท่วมก็จะมีเทศบาลเมืองจนัทบุรีมาออก
ประกาศแจง้ทางรถขยายเสียง ให้คนในตลาดไดรู้้ หลงัจากนั#นพอนํ# าเริ-มมาจนถึงนํ# าท่วม ก็จะมี
เทศบาลเมืองจนัทบุรี  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)  ทหาร มาช่วยเหลือ  เช่น  แจกขา้ว  
ถุงยงัชีพ ส่วนหน่วยงานอื-นๆ ที-เห็นกจ็ะมี อปพร. (อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน) สว่างกูภ้ยั 
ที-จะเขา้มาช่วยเหลือ ในดา้นความพร้อมของเครื-องมือเครื-องใชต่้างๆ ก็ตอ้งถือว่ามีความพร้อม 
ส่วนเจา้หนา้ที-กมี็ความรู้ในการใชง้าน มีความชาํนาญ 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    คนในตลาดส่วนใหญ่ที-รับช่อง 
CTV ไดก้จ็ะดูข่าว ติดตามสถานการณ์จากช่องนี#  เมื-อรู้ว่านํ# ามากจ็ะขนของขึ#นชั#นบน  พอนํ# าท่วม 
ก็จะอาศัยอยู่ชั# นบน   บางคนก็จะออกไปพักอาศัยที- อื-น และที-ผ่านมานํ# าก็ท่วมไม่นาน  
จึงไม่เดือดร้อนมากเท่าใดนกั 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

นํ# าท่วมเท่าที-รู้คิดว่าน่าจะมาจากการระบายนํ# าไม่ทนั ท่อระบายอุดตนั ควรลอกท่อระบาย
นํ# าในตลาดเพื-อให้นํ# าไหลลงทะเลไดดี้ขึ#น รวมทั#งตอ้งหาทางระบายนํ# าเพิ-ม เพราะบา้นที-อยูอ่าศยั
มนักีดขวางทางนํ#า ทาํใหน้ํ#าระบายลงทะเลไม่สะดวกนํ#าจึงท่วม 

*************************** 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 15  -  ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม 
สัมภาษณ์เมื-อ 33 กรกฎาคม 0555 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 

1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง  
เช่น  หน่วยงานของรัฐกจ็ะมีแค่เทศบาลเท่านั#น  ที-จะออกมาประกาศแจง้เตือนใหช้าวบา้นขนของ
หนีนํ# า แต่ไม่ไดบ้อกชัดเจนถึงปริมาณนํ# าทาํให้ไม่รู้ว่านํ# าจะมามากนอ้ยแค่ไหน และระหว่างที- 
นํ#าท่วมกจ็ะมีเทศบาลที-ออกมาแจกถุงยงัชีพ 

ปัจจุบนัหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งมีการสร้างคลองบายพาสเพื-อใหน้ํ# าเดินทางไดส้ะดวก และ
จะช่วยแกปั้ญหานํ#าท่วม ซึ-งใชเ้งินเป็นจาํนวนมาก แต่คิดว่าการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีนี# จะไม่ประสบ
ความสาํเร็จ “เสียงบประมาณเปล่า” สําหรับหน่วยงานอื-นๆ ไม่ค่อยเห็นเขา้มามีบทบาท สําหรับเรื-อง
เครื-องมือ อุปกรณ์ไม่ค่อยดี เช่น “การประกาศเตือนกไ็ม่ไดย้นิ” หรือ “มีก ็เสียงเบามาก” 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    จากประสบการณ์ที-ผ่านมา 
มีความเห็นว่าประชาชนตอ้งมีการเตรียมตวัให้พร้อม ก่อนเกิดเหตุนั#นทางเทศบาลก็จะประกาศ
เตือน เราเอง คอยดูนํ# าว่าจะมามากน้อยแค่ไหน และก็ตอ้งพยายามขนของขึ#นที-สูง ระหว่างที- 
นํ# าท่วมก็ตอ้งคอยช่วยเหลือตวัเอง ตอ้งหาอาหารมากินเอง เพราะไม่รู้จะรอให้ใครมาช่วยเหลือ
บางครั# งมีมากไ็ม่เพียงพอ 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ควรปรับปรุงการแจง้เตือนให้มีความชัดเจน เพราะที-ผ่านมาการประกาศเตือนของทาง
เทศบาลไม่ไดย้นิ ตอ้งติดตามขอ้มูลจากที-อื-นเอง รวมถึงการประกาศเตือนหรือการประชาสัมพนัธ์
ในเรื-องอื-นๆที-เกี-ยวขอ้งกบัความเป็นอยู ่เช่น การแจกถุงยงัชีพ บางครั# งกไ็ม่ไดย้นิ ทาํใหอ้อกมารับ
ของไม่ทนั 

การเยียวยาไม่ได้มีการสํารวจความเสียหายที-เกิดขึ#นจริงๆ ที-ผ่านมาทาํให้ไม่เกิดความ
ยติุธรรม ไม่ไดเ้ขา้มาสาํรวจขอ้เทจ็จริงทาํให้บางบา้นไดม้าก บางบา้นไดน้อ้ย บา้นที-เสียหายมาก
ไดเ้งินนอ้ย บา้นที-เสียหายนอ้ยไดเ้งินมาก 

******************************** 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 16  -  อจัฉรา  (ไม่ทราบนามสกลุ) 
สัมภาษณ์เมื-อ 30 กรกฎาคม 0555 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    ที-ผ่านมาไม่ไดรั้บการดูแล
หรือการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเลย  การรับรู้ขอ้มูลว่านํ# าจะท่วมก็รู้จากเพื-อนบา้นเป็น 
คนมาแจง้เตือน ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือเลย ตอ้งเอาตวัรอดเอง 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั     ประชาชนสามารถแกไ้ขปัญหา
กนัได้ ช่วยๆกนับอกต่อๆกนั ก็รีบขนของหนีนํ# าได้ทนั  พอนํ# าท่วมก็อยู่ในบา้น เฝ้าดูว่านํ# าจะ 
มากนอ้ยแค่ไหน ช่วยเหลือกนัไป 
 
2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ควรมีการประกาศเตือนที-ชดัเจนว่านํ# าจะมาแค่ไหน มากนอ้ยแค่ไหน  ลดหรือยงั  ควรมี
การประกาศเตือนที-ชัดเจน และระบบเสียงควรปรับปรุงให้มีเสียงดงัมากกว่านี# เพราะที-ผ่านมา 
ไม่เคยไดย้นิทั#งการประกาศแจง้เตือนก่อนนํ#าท่วม และการประกาศใหช้าวบา้นมารับอาหาร  

การช่วยเหลือระหว่างที-นํ# าท่วมควรเขา้มาดูคนที-ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้   เช่น  
คนแก่ที-ไม่สามารถออกไปรับอาหารบริเวณดา้นนอกได ้ และหลงัจากนํ# าท่วมควรมีการประเมิน
ความเสียหายแบบจริงจงั ไม่ควรใชก้ารคาดเดาว่า “นํ# าท่วมประมาณเท่านี# ใหแ้ค่นี#พอ” และควรมา
สาํรวจจริงๆ เพราะมีบางบา้นตกสาํรวจหลงันํ#าท่วม 

*************************** 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 17  -  ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    มีหน่วยงานคือเทศบาล
ออกประกาศเตือนดว้ยเครื-องขยายเสียง ส่วนหน่วยงานอื-นๆ ก็ไม่เห็นมี เครื-องมือที-ใช้ในการ
แกปั้ญหากไ็ม่เห็นมีอะไรนอกจากเครื-องขยายเสียงอยา่งเดียว 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั   ประชาชนจะคอยเฝ้าดู เมื-อเทศบาล
ประกาศเรื-องนํ#าจะท่วม กจ็ะคอยดูจงัหวะวา่นํ#าจะขึ#นมามากนอ้ยขนาดไหน จากนั#นกจ็ะเตรียมยา้ย
ของจากที-ร้านคา้ไปไวที้-บา้น ซึ- งหลงัจากนั#นก็ไม่ไดเ้ขา้ไปที-ร้านอีกเลย รู้แต่ว่านํ# าท่วมเยอะมาก  
ที-แลว้มากไ็ม่เสียหายอะไรมากนกัเพราะยา้ยของไดท้นั 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ควรมีการใหค้วามช่วยเหลือโดยเฉพาะเงินที-ภาครัฐเอามาใหห้ลงัจากนํ# าท่วมไดไ้ม่เท่ากนั 
บางร้านเสียหายมาก บางร้านไม่เสียหาย เงินที-ไดก้็ไม่เท่ากนัตามความเสียหาย บางครั# งคิดแต่ว่า 
ไม่เสียหายกไ็ม่ใหเ้งิน แต่ช่วงที-นํ#าท่วมกท็าํใหข้าดรายไดเ้พราะขายของไม่ได ้

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    หน่วยงานภาครัฐไม่มีการ
แจง้เตือนอะไร และไม่เคยเขา้มาช่วยเหลือเลย   อาจมีบา้งอยา่งเช่น  เทศบาลเขา้มาดูแลแต่กไ็ม่ได้
ช่วยเหลืออย่างเต็มที- จนทาํให้ไม่ไดค้าดหวงัหรือรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐ หน่วยงาน
อื-นๆ กไ็ม่เคยเห็น อาจเป็นเพราะไม่รู้จกั 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั     ประชาชนช่วยเหลือตวัเองดีที-สุด 
ก็เฝ้าติดตามข่าวจากทาง TV และก็ออกมาคุยกบัเพื-อนบา้น คนในหมู่บา้น  เมื-อยืนยนัแน่ว่า 
นํ# าจะท่วมก็เตรียมเก็บของไปไวช้ั#น 0  จากนํ# าท่วมที-ผ่านมาก็ใช้ประสบการณ์จากการเคยถูก 
นํ# าท่วมมาแกปั้ญหา ซึ- งกแ็กไ้ขอะไรไม่ไดน้อกจากขนของไม่ให้ของเสียหาย ตอนนํ# าท่วมแลว้ก็
อาศยัอยู่ชั#นบนออกไปไหนไม่ได ้นํ# าท่วมก็ไหลแรง ไม่มีอาหารมาแจก ก็ตอ้งกินอาหาสําเร็จรูป 
พวกมาม่า หรือของที-มี และรอจนกวา่นํ#าจะลด 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ควรมีการแจง้เตือนที-เป็นขอ้มูลจริงและชดัเจน ไม่ใช่แจง้วา่นํ# าอาจจะท่วม ซึ- งกไ็ม่แน่ใจว่า
จะท่วมหรือไม่ท่วม สุดทา้ยกต็อ้งหาขอ้มูลเอาเองการแจง้เตือนดงักล่าวกไ็ม่ไดช่้วยอะไรชาวบา้น
เลย นอกจากนี#การให้ความช่วยเหลือหลงันํ# าลดก็ควรช่วยอย่างเท่าเทียมยติุธรรม  เช่น  บางบา้น
เป็นบา้นหลงัใหญ่ช่วยตวัเองไดเ้ลยไม่ใหค้วามช่วยเหลืออะไรเลย  

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    หน่วยงานภาครัฐเขา้มา
ดูแลเมื-อนํ# าท่วมแลว้  โดยเอาอาหารและถุงยงัชีพมาใหเ้ท่านั#น ตลอดเวลาที-อยูใ่นที-นี# โดนนํ# าท่วม
มาหลายครั# งจนรู้สึกชิน และแกปั้ญหาด้วยตนเองมาตลอด ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดูแลจาก
หน่วยงานของรัฐ   ดงันั#นจึงไม่ไดห้วงัรอคอยการช่วยเหลือแลว้ สําหรับภาคเอกชนก็ไม่เคยเห็น 
เขา้มาเกี-ยวขอ้งอะไร เพราะส่วนใหญ่กเ็ดือดร้อนกนัหมดทุกที- 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    ตอนนํ# าท่วมพอรู้ว่านํ# ามา
ประชาชนเขาก็จะรีบเก็บของกนั ถา้บ้านไหนมี 0 ชั#นก็เก็บขึ#นชั#น 0 หากบา้นไหนมีชั#นเดียว 
ก็เก็บของไปไวที้-อื-น แต่ส่วนใหญ่บา้นชั#นเดียวจะเป็นร้านคา้ ซึ- งไม่มีของใช้อะไรมากมายนัก  
จึงพอเกบ็ทนั คิดวา่เป็นเรื-องปกติแลว้สาํหรับปัญหานํ#าท่วม ประชาชนจดัการกนัได ้

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

เรื- องนํ# าท่วมเป็นเรื- องปกติไปแล้ว จะมีใครมาช่วยเหลือหรือไม่คนจันทน์ก็อยู่กันได ้ 
แต่อยากให้มีระบบการดูแลฟื# นฟูหลงันํ# าลด ควรจะมีระบบที-ชัดเจนว่าจะมีวิธีการคิดอย่างไร 
ในการให้เงินชดเชย ควรลดขั#นตอนต่างๆ เพราะดูแลว้รู้สึกวุ่นวาย ไม่อยากได้เงินช่วยเหลือ 
สักเท่าไหร่   แต่มีบางคนที-เขาเดือดร้อนก็ควรช่วยเหลือกนัไป แต่ขั#นตอนมนัวุ่นวายจนเสียเวลา
และไม่คุม้ค่าที-จะตอ้งเสียเวลา 

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั   ตอนนํ#าท่วมไม่มีหน่วยงาน
ไหนเขา้มาช่วยเหลือเลยทั#งภาครัฐและภาคเอกชน ทาํใหไ้ม่มีขอ้มูลวา่หน่วยงานไหนเขา้มาบา้ง 

 3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    ปัญหานํ#าท่วมในเขตเมืองจนัทบุรี
มีสาเหตุมาจากการระบายนํ# าไม่ดี  หากฝนตกหนกักส็ามารถเดาไดเ้ลยว่านํ# าจะตอ้งท่วม เพียงแต่
จะท่วมมากนอ้ยแค่ไหนเท่านั#น ซึ-งเป็นอยา่งนี# บ่อยมาก พอฝนตกหนกัๆ ประชาชนกเ็ริ-มเตรียมตวั
กนัในการที-จะอพยพ ขนของขึ#นที-สูงกนั สําหรับบา้นที-พกัอยู่ท่วมไม่หนักมาก ก็จะมีการนํา
กระสอบทรายไปกั#นนํ# าไว ้แต่กต็อ้งคอยเฝ้าดูนํ# าว่าจะมีมากนอ้ยและสูงแค่ไหน กเ็ป็นการคาดเดา
กนัของชาวบา้น เพราะไม่มีใครเขา้มาใหข้อ้มูล 
 
2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

หากมีการให้ความช่วยเหลือก็ควรมีความเท่าเทียม บางบา้นไดก้ระสอบทราย  บางบา้น 
ไม่มีกระสอบทราย ทาํให้เกิดความไม่ยุติธรรม   นอกจากนี# ควรมีการสํารวจความเสียหาย 
หลงันํ# าลดและหากจะให้เงินช่วยเหลือก็ควรให้ให้ทั-วถึง เพราะตอนที-นํ# าท่วมก็มกัจะเดือดร้อน  
ไม่มีรายได ้เพราะออกไปทาํงานไม่ไดต้อ้งหยุดงาน ดงันั#นจะอา้งว่านํ# าท่วมนอ้ยบา้นไม่เสียหาย
แลว้ไม่ใหเ้งินคิดวา่ไม่ยติุธรรม 

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 

1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั   ส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐ
จะเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือช่วงตอนที-นํ#าท่วมแลว้ โดยนาํถุงยงัชีพมาแจก  นอกจากนั#นกไ็ม่เห็นว่า
ภาครัฐจะมาทาํอะไร ส่วนภาคเอกชนไม่เคยเห็นเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    ก่อนเกิดเหตุ ประชาชนจะไดรั้บ
ข่าวสารวา่นํ#าจะท่วมจากการกระจายข่าวของเพื-อนบา้นที-ช่วยกนับอกต่อๆมา แลว้กจ็ะคอยดูนํ# าว่า
จะขึ#นเท่าไหร่ มากน้อยแค่ไหน เมื-อรู้แลว้ก็จะเก็บของขึ#นไวบ้นที-สูง ส่วนใหญ่จะเป็นการหา
ขอ้มูลเองไม่มีใครมาแจง้ขอ้มูล 

ระหว่างนํ# าท่วม ไม่สามารถออกไปไหนได้ ตอ้งรอการช่วยเหลือจากทางเทศบาลที-นาํ
อาหาร และถุงยงัชีพเข้ามาให้ บางครั# งอาหารที-นํามาให้ก็กินไม่ได้ บูด เสีย เพราะว่ากว่าจะ
เดินทางมาถึงตอ้งใชเ้วลานาน ที-บา้นมกัจะเตรียมอาหารสาํเร็จรูปไวก่้อนที-นํ#าจะท่วม 

หลังจากนํ# าแห้งก็จะระดมลูกหลานมาช่วยกันเก็บล้าง ทาํความสะอาดบา้น ส่วนเงิน
ช่วยเหลือบา้นบางหลงักไ็ดบ้างหลงักไ็ม่ได ้ 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

0.3  ควรมีการประกาศข่าวให้ชดัเจนว่านํ# าจะเขา้ท่วมในช่วงเวลาไหน ระดบัสูงมากนอ้ย
แค่ไหน ที-ผา่นมาเชื-อถือไม่ค่อยได ้ ระบบกระจายเสียงตอ้งปรับปรุงใหเ้สียงดงัไดย้นิชดัเจน 

0.0  ควรปรับปรุงระบบการระบายนํ# า โดยหาทางระบายหลายๆ ทาง  ส่วนท่อระบายที-มี
อยูก่ค็วรลอกไม่ใหอุ้ดตนั นํ#าจะไดร้ะบายออกไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

0.8  การช่วยเหลือตอนนํ# าท่วมควรกระจายให้ทั-วถึง และตอ้งนาํไปกินไดไ้ม่ใช่เอาของ
เสียๆ มาใหโ้ดยเฉพาะเรื-องของอาหาร  

0.2  ควรมีการสํารวจความเดือดร้อนของชาวบา้น ความเสียหายที-เกิดขึ#น น่าจะมีการดูแล
คนที-เขาเดือดร้อนจริงๆ 

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    มีหน่วยงานของรัฐเขา้มา
แจกกระสอบทรายใหบ้า้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานใด  มีทหารเขา้มาช่วยเกบ็ของแต่กไ็ม่เพียงพอ
เพราะทหารมีไม่มากต่อความตอ้งการของประชาชน นอกจากนี# เมื-อนํ#าท่วมกมี็การแจกถุงยงัชีพ 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    ประชาชนเมื-อรู้ว่านํ# าจะท่วมกจ็ะ
เก็บของไวบ้นที-สูง และก็จะนาํกระสอบทรายมาวางกั#นนํ# าเพื-อไม่ให้นํ# าไหลเขา้บา้นแต่ก็กั#นได้
บา้งไม่ไดบ้า้ง ในตอนนํ# าท่วมก็จะออกไปไหนไม่ได ้ตอ้งรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  
ซึ-งกมี็การนาํอาหารมาแจก 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

0.3  ควรมีการกระจายข่าวสารที-แน่นอน  เช่น  นํ# าจะท่วมในวนัไหน เพื-อให้ทุกคนได้
เตรียมพร้อมเกบ็ขา้วของและอพยพไปอยูใ่นที-ที-ปลอดภยั 

0.0  ควรมีการเร่งสูบนํ#าเพื-อช่วยการระบายนํ#าใหร้วดเร็วขึ#น 

0.8  ควรมีการระดมกาํลงัทั#งทหาร หน่วยงานต่างๆ เขา้มาช่วยเหลือในการเกบ็ลา้งทาํความ
สะอาดของประชาชนบา้ง เพราะมีบางบา้นที-มีแต่คนแก่ๆ อาศยัอยู ่

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    มีหน่วยงานเขา้มา
ช่วยเหลือตอนนํ#าท่วมแลว้ มีการมาแจกอาหาร นํ# าดื-ม ถุงยงัชีพ ส่วนหน่วยงานเอกชนไม่ค่อยเห็น 
และเครื-องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที-นาํมาใชก้เ็ห็นวา่ไม่มีอะไรนอกจากเรือยาง ซึ-งกใ็ชง้านไดดี้ 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    ก่อนที-นํ# าจะท่วม ประชาชนจะรู้
ข่าวว่านํ# าจะท่วมจากเพื-อนบา้น และก็จากการกระจายข่าวหรือการประกาศจากทางเทศบาล  
แต่ระบบเสียงการประกาศเบามากไม่ไดย้ิน เมื-อมีการประกาศก็เตรียมตวัเก็บของไปไวที้-ชั#น 0 
ของบ้าน จากนั#นก็จะออกไปดูนํ# าที-สะพานวดัจันทนารามเองว่านํ# าขึ# นไปถึงระดับไหนแล้ว  
ซึ-งตอ้งขี-รถไปดูเป็นระยะๆ 

ช่วงที-นํ# าท่วมบางบา้นกอ็อกไปอาศยัอยูก่บัญาติพี-นอ้ง แต่หากไม่มีญาติพี-นอ้งกต็อ้งอาศยั
อยู่ในบา้นที-ถูกนํ# าท่วม ก็เดือดร้อนไม่มีของกิน และหลงัจากนํ# าแห้งแลว้ก็จะช่วยกนัทาํความ
สะอาด โดยระดมญาติพี-นอ้งมาช่วยกนั 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ควรมีการปรับปรุงระบบการประกาศข่าว แจง้เตือนใหมี้ความแน่นอน และเสียงดงัชดัเจน
กจ็ะช่วยใหป้ระชาชนเขาเตรียมตวัไดท้นั 

ควรมีการสร้างกาํแพงกั#นนํ# าริมแม่นํ# าจนัทน์ เพราะปัญหานํ# าท่วมเมืองจนัทบุรีเกิดจาก 
นํ#าลน้ตลิ-ง หากมีกาํแพงกั#นกจ็ะช่วยใหน้ํ#าท่วมไม่สูงมากหรืออาจไม่ท่วมเลย 

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    มีหน่วยงานภาครัฐเขา้มา
ช่วยเหลือระหว่างที-นํ# าท่วม  เช่น  มีการนาํเรือมาให้บริการรับส่งในช่วงที-นํ# าท่วม   มีการแจก 
ถุงยงัชีพ มีการนําเงินมาช่วยเหลือหลังนํ# าลด ที- เห็นก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ค่อยเห็น
ภาคเอกชน 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    ก่อนที-นํ# าจะท่วมชาวบา้นกจ็ะขน
ของขึ#นที-สูง และหากระสอบทรายมาวางกั#นนํ# าไวเ้พื-อชะลอการไหลของนํ# าใหไ้หลชา้ลง เพราะ
นํ#าที-ไหลเขา้มาท่วมไหลค่อนขา้งแรง และเมื-อนํ#าท่วมแลว้กจ็ะออกไปไหนไม่ได ้การเดินทางตอ้ง
ใช้เรือ ซึ- งจะมีเรือของเทศบาลเขา้มาให้บริการ มีการนาํอาหารเขา้มาแจก หลงันํ# าลดก็จะไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากทางเทศบาลเป็นอยา่งดี ไดรั้บเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
 
2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ควรมีการเพิ-มช่องทางการระบายนํ# า เพราะปัญหานํ# าท่วมเกิดจากการระบายนํ# าไม่ทนั  
ในอดีตนํ# าเยอะกว่านี# ก็ไม่เห็นท่วมเสียหายเท่าปัจจุบัน   เนื-องจากปัจจุบันมีสิ- งปลูกสร้าง 
กีดขวางทางนํ#า ตอ้งหาทางออกใหน้ํ#า ไม่อยา่งนั#นกจ็ะท่วมมากขึ#นเรื-อยๆ  

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั   ตอนนํ# าท่วมมีหน่วยงาน
ภาครัฐเขามาใหค้วามช่วยเหลือในเรื-องต่างๆ  ไดแ้ก่  การแจกถุงยงัชีพ  การแจกอาหาร  เครื-องดื-ม 
และการดูแลในการฟื# นฟูเยียวยา   ส่วนหน่วยงานอื-นๆ ไม่มีเขา้มาช่วยเหลือ  เครื- องมืออื-นๆ  
กไ็ม่เห็นมีอะไรนอกจากเรือยางที-ทหาร และเทศบาลเอามาใชร้ะหวา่งนํ#าท่วม 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    พอเห็นว่าฝนตกหนักก็เริ-ม 
เตรียมตวั  โดยก็ตอ้งเฝ้าระวงันํ# าไว ้  ส่วนใหญ่ข่าวสารนํ# าท่วมมกัจะรู้จากเพื-อนบา้น  เมื-อยืนยนั
เป็นที-แน่นอนวา่นํ#าจะท่วมกเ็กบ็ของไวที้-สูง ระหวา่งนั#นกจ็ะออกไปดูนํ#าวา่นํ#ามาถึงระดบัไหน 

ระหว่างที-นํ# าท่วมชีวิตความเป็นอยู่จะลาํบากมาก  ออกไปไหนไม่ได ้ ตอ้งรอคอยความ
ช่วยเหลือในเรื-องของอาหาร และการเดินทางออกไปหาอาหารมากิน   บางวนัก็ไดกิ้น  บางวนั 
ก็ไม่ได้กิน  ตอ้งอาศยัอาหารสําเร็จรูป  เช่น  มาม่า ไวส้ํารองกรณีนํ# าท่วมออกไปไหนไม่ได ้ 
พอนํ#าลดกจ็ะช่วยเหลือกนัทาํความสะอาด 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

หน่วยงานภาครัฐควรมีบทบาทมากกว่านี#ทั#งการประกาศ การเขา้มาช่วยทาํความสะอาด
หลงันํ#าลด และการเขา้มาสาํรวจความเสียหายเพื-อหาเงินมาเยยีวยาแก่ผูที้-เดือดร้อนมากๆ 

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั     มีการใหค้วามช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  การแจกถุงยงัชีพ  การให้เงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั   แจกอาหาร  
ส่วนหน่วยงานอื-นๆ ไม่เคยเห็น   ที-จะเห็นบ่อยๆ ก็เป็นหน่วยงานของเทศบาล บางครั# งกมี็ทหาร
เขา้มาบา้ง 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั     ประชาชนจะรู้ขอ้มูลจากการแจง้
ผา่นเสียงตามสาย ซึ-งเมื-อไดรั้บแจง้กจ็ะรีบเกบ็ขา้วของขึ#นที-สูง และกจ็ะรีบไปซื#ออาหารเพื-อมาตุน
เก็บไวกิ้นระหว่างที-นํ# าท่วม ซึ- งจะออกไปไหนไม่ได ้ระหว่างที-นํ# าท่วมก็จะมีเทศบาลนาํอาหาร  
นํ# าดื-มมาแจกถึงบ้าน หลงัจากนํ# าลดก็จะช่วยกันทาํความสะอาดบ้าน ที-ผ่านมาความเสียหาย 
มีไม่มาก  เนื-องจากสามารถเตรียมตวัไดก่้อนที-นํ#าจะมาถึง 

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั    มีการใหค้วามช่วยเหลือ
ทางด้านอาหาร  นํ# าดื-ม  ยาต่างๆ และมีการแจกกระสอบทรายสําหรับบางบ้านที-นํ# าไม่มาก 
หน่วยงานที-เขา้มากน่็าจะเป็นพวกเทศบาล  หน่วยงานอื-นๆ ไม่รู้จกัและไม่ค่อยเห็น 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    ก่อนนํ# าจะท่วมไม่รู้เรื-องอะไรเลย 
บางครั# งพอมารู้อีกทีก็นํ# ามาแลว้   ตอ้งรีบเก็บของ มีการนาํกระสอบทรายไปกั#นเพื-อให้นํ# าไหล 
ชา้ลง ในบางครั# งตอนที-นํ# ามาไม่ไดอ้ยู่บา้นก็จะมีเพื-อนบา้นโทรศพัทไ์ปบอกก็จะรีบกลบัมาเก็บ
ของ ระหว่างที-นํ# าท่วมไม่ได้อยู่ในบา้นแลว้ ไปอาศยัอยู่กบัเพื-อน นํ# าลดจึงกลบัเขา้มาทาํความ
สะอาด 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

0.3  ทางเทศบาลหรือหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งควรมีการกระจายข่าวไปให้ทั-วถึง และควร 
ใหข่้าวที-แน่นอนหรือชดัเจนวา่นํ#าจะท่วมจริงๆ จะไดเ้ตรียมตวัได ้ 

0.0  ตอ้งมีการเร่งระบายนํ# าดว้ยเพราะรอให้นํ# าไหลตามธรรมชาติจะชา้ เพราะมีบา้นคน 
สิ-งปลูกสร้างกีดขวางทางนํ#า การระบายนํ#าในท่อระบายนํ#าไม่ดี 

0.8  การฟื# นฟูบริเวณถนนส่วนกลางหรือถนนสาธารณะ ควรเป็นหน้าที-ของเทศบาล 
ในการเขา้มาดูแล  

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั   ช่วงเกิดเหตุการณ์นํ# าท่วมที-
ผ่านมา พบว่า  ก่อนนํ# าท่วมไม่เคยเห็นหน่วยงานเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ   หลงัจากนํ# าท่วมเสร็จ
ภาครัฐไดม้าช่วยในการฟื# นฟู  เช่น  การลา้งถนน  บนัได  และลานหนา้บา้น 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั    ก่อนเกิดเหตุไม่มีใครมาแจง้เตือน
เลย  มีแต่คนขา้งบา้นที-จะโทรบอกว่านํ# ามา ให้รีบกลบัมาบา้นเพื-อช่วยกนัขนของ  ของที-ไวใ้น
บา้นไดก้็เอาไว ้โดยเก็บไวด้า้นบน  ของบางอยา่งไม่สามารถเอาไวที้-บา้นไดก้็ตอ้งขนออก  และ
หลงัจากนํ# าท่วมแลว้ก็ไม่ได้อยู่ในบ้านแลว้ ก็รอจนกว่านํ# าจะลดจึงจะกลับเขา้ไปในบา้นเพื-อ 
เกบ็กวาด   หลงัเกิดเหตุ มีการสาํรวจความเสียหายและช่วยกนัทาํความสะอาดบา้นเรือน 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ผูที้-เกี-ยวขอ้งควรให้ความช่วยเหลืออย่างทั-วถึง และเท่าเทียมกัน ตอนนํ# าท่วมคนที-อยู ่
เฝ้าบา้นไม่รู้จะกินอะไร ไม่ไดมี้การแจกอาหาร  บางบา้นได ้ บางบา้นไม่ได ้ ไม่รู้จะทาํอย่างไร 
ควรปรับปรุงในเรื-องนี#  

*************************** 
 
 
 
 
 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 29  -  ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม 
สัมภาษณ์เมื-อ 3 สิงหาคม 0555 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

 
 
 
 
1.  ข้อคดิเห็นเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

3.3  หน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการภยัพิบติั   หน่วยงานภาครัฐก่อนนํ# า
จะท่วมจะมีรถออกมาประกาศแจง้เตือนเท่าที-รู้เป็นรถของทางเทศบาล ระหว่างที-นํ# าท่วมก็จะมี
หน่วยงานเอาอาหารมาใหบ้า้ง  แต่กไ็ม่มาก   นอกจากนี# มีการนาํเรือมาช่วยขนของ และช่วยเหลือ
ในการเดินทาง 

3.0  บทบาทของภาคประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติั   ก่อนเกิดเหตุจะไดรั้บการประกาศ
จากภาครัฐก็จะรีบขนของขึ#นที-สูงทนัที   จากนั#นก็จะมีกระสอบทรายเขา้มาแจก  พื#นที-ที-ร้าน 
นํ# าท่วมไม่มากเนื-องจากร้านอยู่สูง  จึงสามารถเอากระสอบทรายมากั#นนํ# าเพื-อไม่ให้นํ# าเขา้มาใน
ร้านได ้ ภายในร้านหรือภายในคลินิกมีเครื-องใชไ้ฟฟ้ามากจาํเป็นตอ้งป้องกนัทุกดา้นเพื-อไม่ให ้
เขา้มาในร้าน  

ขณะเกิดเหตุจะตอ้งคอยเฝ้าไม่ให้นํ# าเข้ามาในร้าน  ถา้ปริมาณมากขึ#นก็ตอ้งคอยระวงั  
ตอ้งเตรียมกระสอบทรายกั#นนํ#า   หากสถานการณ์นํ#าเพิ-มมากขึ#นกจ็ะช่วยกนัขนของที-เป็นอุปกรณ์
ทางการแพทยขึ์#นไปบนชั#น 0  และหลงัจากนํ# าลดแลว้ก็จะเก็บของ  ทาํความสะอาดเพื-อรอเปิด
กิจการต่อ ที- ผา่นมาไดรั้บเงินช่วยเหลือจากรัฐประมาณ 0,111 บาท 

2.  ข้อเสนอแนะเกี!ยวกบัการจัดการ “ภัยพบัิติ”  

ระหว่างที-นํ# าท่วมระบบสุขอนามยัไม่ค่อยดี น่าจะมีการให้บริการสุขาเคลื-อนที-ใหม้ากขึ#น
เพราะที-ผา่นมามีรถสุขาเคลื-อนที-มีเพียงคนัเดียว ไม่เพียงพอกบัประชาชนทั#งตลาดที-มีจาํนวนมาก 

*************************** 
 

กรณผู้ีให้ข้อมูลรายที! 30  -  ผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยนาม 
ปฏิบติังานคลินิกทนัตแพทยแ์ห่งหนึ-ง  สัมภาษณ์เมื-อ 3 สิงหาคม 0555 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

ภาคผนวก ค. 
รายชื!อผู้ให้สัมภาษณ์ 

3.  ประวฒิุ  จิตงามสุจริต  สัมภาษณ์เมื-อวนัที- 5 มิถุนายน 0555 

0.  วลยัพร  แซ่โคว้   สัมภาษณ์เมื-อวนัที- 08 กรกฎาคม 0555  

8.  อุไรวรรณ  วฒิุเกษ  สัมภาษณ์เมื-อวนัที- 02 กรกฎาคม 0555 

4.  นนัทิยา  โหศิริกลุ   สัมภาษณ์เมื-อ  O สิงหาคม 0555 

5.  สิริพนัธุ์  สิงห์มหาศกัดิa    สัมภาษณ์เมื-อ [ สิงหาคม 0555 

:.  ละมยั  ไม่ทราบนามสกลุ    อาชีพขายผา้ สัมภาษณ์เมื-อ 3 สิงหาคม 0555 

O.  คุณโอ๋  ไม่ทราบนามสกลุ    สัมภาษณ์เมื-อ 31 มิถุนายน 0555 

[.  ประชิต  สิงคพ์นัธ์   สัมภาษณ์เมื-อ 32 พฤษภาคม 0555 

c.  ชชัวาล  เทียมธนานุรักษ ์  สัมภาษณ์เมื-อ 0[ พฤษภาคม 0555 

31.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 0[ พฤษภาคม 0555 

33.  สมถวลิ  ไม่ทราบนามสกลุ   สัมภาษณ์เมื-อ 0[ พฤษภาคม 0555 

30.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 8 พฤษภาคม 0555 

38.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 08 มิถุนายน 0555 

32.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 30 มิถุนายน 0555 

35.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 33 กรกฎาคม 0555 

3:.  อจัฉรา  ไม่ทราบนามสกลุ    สัมภาษณ์เมื-อ 30 กรกฎาคม 0555 

3O.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 30 กรกฎาคม 0555 

3[.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 32 กรกฎาคม 0555 

3c.  แป้น  ไม่ทราบนามสกลุ   สัมภาษณ์เมื-อ 32 กรกฎาคม 0555 

01.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 32 กรกฎาคม 0555 

03.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 3[ กรกฎาคม 0555 

00.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 3[ กรกฎาคม 0555 

08.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 01 กรกฎาคม 0555 



143 
 

 

การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

รายชื!อผู้ให้สัมภาษณ์ (ต่อ) 
 

02.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 01 กรกฎาคม 0555 

05.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 08 กรกฎาคม 0555 

0:.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 08 กรกฎาคม 0555 

0O.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 05 กรกฎาคม 0555 

0[.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 05 กรกฎาคม 0555 

0c.  ผูไ้ม่ประสงคเ์ปิดเผยนาม   สัมภาษณ์เมื-อ 3 สิงหาคม 0555 

81.  เจา้หนา้ที-ปฏิบติังานคลินิกทนัตแพทยแ์ห่งหนึ-ง  สัมภาษณ์เมื-อ 3 สิงหาคม 0555 

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

ประวตันัิกวจิยั 
  

1.  ชื!อ – นามสกลุ : วา่ที- ร.ต. ชูวงศ ์ อุบาลี  (หวัหนา้โครงการ) 

ตําแหน่งปัจจุบัน   : อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐศาสตร์  

หน่วยงานและสถานที!ติดต่อ  : สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี   ถ.รักศกัดิa ชมูล 
ต.ท่าชา้ง  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  00111  

ประวตัิการศึกษา    : ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต 

  ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  กาํลงัศึกษา ร.ด. (ยทุธศาสตร์และความมั-นคง)  
มหาวทิยาลยับูรพา 

ประสบการณ์ที!เกี!ยวข้องกบัการบริหารงานวจิัยทั�งภายในและภายนอกประเทศ  

3.  หวัหนา้โครงการวิจยั  :  การมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ-น  อาํเภอเขาคิชฌกฏู  จงัหวดัจนัทบุรี  

0.  ผูร่้วมโครงการวิจยั  :  การศึกษาและสังเคราะห์เพื-อพฒันารูปแบบการดาํเนินงานที-ดี
ของเจา้หนา้ที-องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ-น  จงัหวดัตราด 

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

ประวตันัิกวจิยั (ต่อ) 
 

5.  ชื!อ – นามสกลุ : อาจารย ์ดร.นกัรบ  เถียรอํ-า  (ผูร่้วมวจิยั) 

ตําแหน่งปัจจุบัน   : อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  

หน่วยงานและสถานที!ติดต่อ  : สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี   ถ.รักศกัดิa ชมูล 
ต.ท่าชา้ง  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  00111  

ประวตัิการศึกษา    : ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ )  สถาบนัราชภฏันครสวรรค ์
  ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจดัการ)  

มหาวทิยาลยับูรพา 
  ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวทิยาลยัเกริก 

*************************** 
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การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบรีุสาํหรับการจัดการภัยพิบัติ 

ประวตันัิกวจิยั (ต่อ) 

7.  ชื!อ – นามสกลุ : อาจารยว์งธรรม  สรณะ 

ตําแหน่งปัจจุบัน   : อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  

หน่วยงานและสถานที!ติดต่อ  : สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี  
ถ.รักศกัดิa ชมูล  ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 00111  

ประวตัิการศึกษา    : ศศ.บ. (สื-อสารมวลชน ) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 รปม. (การบริหารทั-วไป)  มหาวทิยาลยับูรพา 

  กาํลงัศึกษา ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จดัการ) มหาวทิยาลยับูรพา 

ประสบการณ์ที!เกี!ยวข้องกบัการบริหารงานวจิัยทั�งภายในและภายนอกประเทศ  

1.  ทาํหนา้ที-หวัหนา้โครงการวจิยั  
:  รายงานการวจิยัค่านิยมประชาธิปไตยของนกัศึกษา (0552) 
:  รายงานการวิจยัทศันคติการใช้ชีวิตคู่ระหว่างเรียนของนักศึกษา (0558)  
:  รายงานการวจิยัพฤติกรรมประชาธิปไตยของประชาชนในทอ้งถิ-น : ศึกษาในจงัหวดั

จนัทบุรี (0550)  

2.  ทาํหนา้ที-ผูร่้วมวจิยั 
:  รายงานการวจิยัการใชW้ebBlog เพื-อเพิ-มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (0552) 

*************************** 
 


