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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั ญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่ วมในการจัดการภัยพิบตั ิของชุ มชน 2) เพื่อพัฒนา
รู ปแบบการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชนบ้านบุ่งสิ บสี่ ตาบลโนน
ทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร สิ่ งพิมพ์ การสัมภาษณ์
เชิงลึกและการสังเกตการณ์ สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
ด้านการจัดการภัยพิบตั ิ สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการหมู่บา้ นและอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน จานวน
30 คน ใช้วธิ ีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ นความเรี ยง
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั ญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่ วมในการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชนบ้านบุ่งสิ บสี่ (1) ด้านการเตรี ยมความ
พร้อมพบปั ญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณในการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิ ขาดการฝึ กซ้อมตามแนวทางในการปฏิบตั ิงานในทุกมิติละเลย
การเตรี ยมความพร้อมที่มีประสิ ทธิ ภาพและผูบ้ ริ หารท้องถิ่นให้ความสาคัญกับปั ญหาจาเป็ นเร่ งด่วนอื่น ๆ มากกว่าปั ญหาภัยพิบตั ิ (2) ด้าน
การเผชิญภัย พบปัญหาด้านการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรง การขาดแคลนเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ นและการควบคุมบังคับ
บัญชาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ยังไม่เคร่ งครัดเท่าที่ควร และ (3) ด้านการฟื้ นฟู พบปั ญหาด้านประชาชน ขาดการมีส่วน
ร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิและร่ วมประเมินผลในทุกมิติของการจัดการภัยพิบตั ิ 2) การพัฒนารู ปแบบการจัดการภัยพิบตั ิ
ของชุมชนบ้านบุ่งสิ บสี่ พบว่า (1) ด้านการวางแผน ควรมีการจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อรองรับการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิ (2) ด้านการป้องกัน
และการปฏิบตั ิการจัดหาอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมารับผิดชอบงานด้านการจัดการภัยพิบตั ิโดยตรง (3) ด้านการสร้างจิตสานึ ก
ให้กับประชาชนและทุกภาคส่ วน มีการฝึ กซ้อมแนวปฏิบตั ิ เมื่อเกิ ดภัยพิบ ัติของชุ มชนอย่างสม่าเสมอ และ (4) ด้านการดาเนิ นงานแบบ
เครื อข่ายและไม่เป็ นทางการ มีการนาจุดเด่นของความเป็ นสังคมชนบทไทยมาใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิในขั้นของการ
ฟื้ นฟูหลังเกิ ดภัยพิบ ัติ
3) ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายในการจัดการภัยพิบตั ิ ของชุ มชนบ้านบุ่งสิ บสี่ (1) ควรมีการจัดหากาลังคนและ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ นสาหรับรองรับการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิ (2) ควรจัดทาแนวทางการปฏิบตั ิเมื่อเกิดภัยพิบตั ิที่เกิดจากความต้องการ
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ของชุมชนท้องถิ่น การมุ่งสร้างจิตสานึกด้านการเตรี ยมความพร้อมและการตระหนักต่อภัยพิบตั ิในทุกภาคส่ วน และ (3) ควรมุ่งเน้นการสร้าง
เครื อข่ายไม่เป็ นทางการสาหรับการปฏิบตั ิเมื่อเกิดภัยพิบตั ิเพื่อประสานงานและบูรณาการการทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ : การพัฒนารู ปแบบ การมีส่วนร่ วม การจัดการภัยพิบตั ิ ชุมชนบ้านบุ่งสิ บสี่

Abstract
The objectives of this research were 1) to investigate problems and difficulties in participating in the disaster management of the
community 2) to develop of disaster management model of the community, and 3) to study the policy suggestions for disaster management
of Ban Bung-14 community, Non Thong sub-district, Kaset Sombun district, Chaiyaphum province. The qualitative research methodology
was used to study and retrieve information from written and published sources. The data were also collected by in - depth interviews and
observations. The sample group used in this study consisted of administrator of sub-district administration organization, personnel
responsible for disaster management, sub-district administrative organization council member, headman, village committee and civil
defense disaster volunteers, 30 people in the total samples. Methodological triangulation and data analysis were analyzed by content and
presenting the analysis results in essay.
The findings are shown as follows: 1) Problems and difficulties in participating in the disaster management of Ban Bung -14
community findings revealed that : (1) preparation aspect found that the disaster management lacked budgets, a great loss to practice a
disaster response and the solutions for these mentioned limitations should be urgently dealt. (2) disaster aspect found that the disaster
management could be complicated by a great loss to staff members, tools and control civil defense volunteers, and (3) recovery aspect found
that the lack of public involvement in the decision to contemplate, practice and evaluation in all aspects of disaster manage ment and to
carefully prepare for the disasters. 2)The development of disaster management model of Ban Bung-14 community findings revealed that :
(1) planning aspect should have a budget preparation for disaster management. (2) prevention and practice aspect should have a recruitment
of skilled staff to be directly responsible for disaster management. (3)raising awareness among the people and all sectors aspect, there are
regular practice drills for community disasters, and (4)network and informal operations aspect, the strength of Thai rural so ciety has been
used as a guideline for disaster management in the post-disaster recovery phase. 3) Policy recommendations for disaster management of
Ban Bung-14 community findings revealed that: (1) there should be a skilled people and essential devices in order to support the disas ter
management. (2) community based disaster drills should be set as a whole - city disaster response plan. Every public and private sector
should be aware of a good preparation for any unpredictable disasters, and (3) informal social networks should be created to the disaster
relief operations in order to efficiently improve cooperation and integrate work together.
Keywords : Development Model, Participatory, Disaster Management, Ban Bung-14 Communities

บทนา
ภัยพิบตั ิเป็ นอันตรายที่นาไปสู่ ความหายนะ โดยมีท้ งั ที่เกิดจากธรรมชาติ (natural disaster) ได้แก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด น้ าท่วม ดินถล่ม พายุ ฝนฟ้าคะนอง พายุเขตร้อน ไฟป่ า สึ นามิ และฝนแล้ง เป็ นต้น ส่ วนภัยพิบตั ิที่เกิดจากการกระทาของ
มนุ ษย์ (man-made disaster) ได้แก่ อัคคีภยั ภัยจากการจราจร และคมนาคมขนส่ ง ภัยจากการก่อการร้าย และภัยจากการทดลอง
อาวุธนิ วเคลี ยร์ เป็ นต้น [1] โดยผลกระทบที่ เกิ ดจากภัยพิบตั ิจะส่ งผลต่อการดาเนิ นชี วิตของสังคมมนุ ษย์ในวงกว้างก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อชี วิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเกิ นขีดความสามารถที่ ทอ้ งถิ่นจะบริ หารจัดการได้
จึงจาเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ [2]
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ในประเทศไทยได้เกิ ดภัย พิ บัติที่เกิ ดจากธรรมชาติ บ่อ ยครั้ ง ในแต่ ล ะปี และทวีความเสี ยหายขึ้ นทุ ก ๆ ปี เริ่ ม ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2548 ได้เกิ ดสถานการณ์ น้ าท่ วมจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่ องใน 8 จังหวัดตอนล่าง ปี พ.ศ. 2549 สถานการณ์ น้ า ท่ ว ม
ภาคกลาง และปี พ.ศ.2550 เกิ ดแผ่นดิ นไหวในภาคเหนื อ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อบ้านเรื อนประชนจานวนมาก และในปี พ.ศ.2554
เกิ ดภาวะน้ าท่วมใหญ่ในประเทศไทย ซึ่ งเกิ ดจากพายุนกเตน สร้างความเสี ยหายให้แก่ประชาชนจานวนมาก โดยเฉพาะในเขต
ภาคกลางได้รับความเสี ยหาย จนต้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธนาคารโลกประเมิน
มูลค่าความเสี ยหายสู งถึง 1.44 ล้านบาท จัดเป็ นภัยพิบตั ิที่สร้างความเสี ยหายมากที่สุดในประเทศ [3] ปั ญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่
นครชัยบุรินทร์ ทาให้มีน้ าท่วมขังในเขตพื้นที่ ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและเกิดโรคระบาดหลังน้ าท่วมทั้งในคน พืชและสัตว์
เกิ ดความเสี ยหายทั้งชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน ทาลายโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางสาธารณะ สิ่ งก่อสร้าง ตลอดจน
พืชผลทางการเกษตร เกิดการปนเปื้ อนของน้ าดื่ม น้ าใช้ ประชาชนต้องสูญเสี ยที่ทากิน และจาเป็ นต้องอพยพย้ายถิ่น ผลกระทบต่อ
การบาดเจ็บทุพลภาพ ประชาชนสู ญหาย ความเสี ยหายของพื้นที่การเกษตร ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เศรษฐกิจโดยรวม สังคมและชุมชน สุดท้ายส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ [4] [5]
ความถี่และความรุ นแรงที่ เพิ่มมากขึ้นของการเกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ทาให้ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ
ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยความหนาแน่ น ของประชากร เช่ น กรุ ง เทพมหานคร โตเกี ย ว นิ ว ยอร์ ก ฯลฯ ต่ า งหั น มาให้ ค วามสนใจกับ
ความปลอดภัยของสาธารณะมากขึ้น โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นในการสร้างความสามารถให้กบั หน่วยงานภาครัฐในการปฏิบตั ิงานของ
เครื อข่ายการจัดการภัยพิบตั ิที่มีหน่วยงานภาครัฐเป็ นผูแ้ สดงบทบาทหลัก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ่งความสนใจไปที่
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีวถิ ีชีวติ อยูก่ บั ภัยและความเสี่ ยงที่ต่าง ๆ กัน ในการเตรี ยมพร้อมเผชิญหน้าต่อภัย
พิบตั ิที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถฟื้ นคืนจากภัยกลับสู่ สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามการสร้างความปลอดภัยดังกล่าว
ไม่ใช่แต่ความพยายามในการจัดการภัยพิบตั ิทอ้ งถิ่น แต่ควรเป็ นการหาคาตอบที่เป็ นทางออกเชิงโครงสร้างด้วยความตระหนักถึง
ความสาคัญของการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ประชาชนและชุมชน ซึ่ งเป็ นด่านแรกในการเผชิญหน้ากับภัยพิบตั ิและประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานช่วยเหลือต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิและสถานการณ์ฉุกเฉิ น [6] ในกระบวนการบริ หาร
จัดการภัยพิบตั ิ ตั้งแต่การเตรี ยมพร้อม การตอบสนองและการฟื้ นฟูจากภัยพิบตั ิน้ นั เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เป็ นหน่วยงานหลัก
ไม่สามารถที่ จะปฏิบตั ิงานได้เพียงหน่วยงานเดี ยวหรื อแม้แต่ประสานงานและขอความช่วยเหลือเพียงในเครื อข่ายหน่วยงานรัฐ
เท่านั้น เพราะภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นในแทบจะทุกครั้ง จะครอบคลุมอาณาบริ เวณในวงกว้าง และเป็ นที่ที่มีประชากรอยูห่ นาแน่น การใช้
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุดนั้น จะเป็ นกลจักรสาคัญอย่างยิง่ ในความ รวดเร็ วและการเข้าถึง ในการให้ความ
ช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงการที่ประชาชนและชุมชนก็ตอ้ งได้รับการให้ความรู ้และมีบทบาทในการออกแบบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเองในเรื่ องเกี่ยวกับภัยและร่ วมฝึ กซ้อมกับเจ้าหน้าที่ [7] การเตรี ยมพร้อมประชาชนและชุมชน โดยการให้ความรู ้และการปฏิบตั ิ
ตนเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ การร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้อย่างทันท่วงทีเพื่อสนองตอบต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไว้ เป็ นเบื้องต้น [8]
จังหวัดชัยภูมิเป็ นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ เกิ ดภัยพิบตั ิ คล้ายกับจังหวัดอื่นในภูมิภาคเดี ยวกันโดยภัยพิบตั ิ
ที่เกิดขึ้นจะมีความรุ นแรงในระดับที่แตกต่างกันในเชิงพื้นที่ ได้แก่ อุทกภัย วาตะภัย อัคคีภยั ภัยแล้ง อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น ซึ่งหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการป้ องกันภัยดังกล่าวมีท้ งั หน่วยงานในระดับจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยการจัดการกับภัย
พิบตั ิในแต่ละครั้งจะอาศัยการปฏิบตั ิงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็ นหลัก โดยขาดการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการร่ วม
คิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ และร่ วมประเมินผลจึงส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการจัดการภัยพิบตั ิในระดับท้องถิ่นยังไม่ดีเท่าที่ควร
บ้านบุ่งสิ บสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็ นชุมชนเป้ าหมายในการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ
ที่ประชาชนให้ความสนใจในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาศัยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลปั จจุบนั [9]
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จากหลักการและเหตุผลข้างต้นผูว้ จิ ยั เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนารู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการจัดการภัยพิบตั ิของ
ชุมชนบ้านบุ่งสิ บสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จึงได้เกิดงานวิจยั ชิ้นนี้ข้ ึนเพื่อรับทราบปั ญหาที่เกิดขึ้นและ
แนวทางในการพัฒนารู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กบั ผูน้ าและ
ผูเ้ กี่ ยวข้องได้นาไปปรั บปรุ งพัฒนาแผนการจัดการภัยพิบัติ ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อเป็ นฐานรากที่ มนั่ คงของชุ มชน สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรคและการมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การภัย พิ บัติ ข องชุ ม ชนบ้า นบุ่ ง สิ บ สี่ ต าบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชนบ้านบุ่งสิ บสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชนบ้านบุ่งสิบสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่มุ่งศึกษาการพัฒนารู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการจัดการภัยพิบตั ิ
ของชุมชน โดยศึ กษาข้อมูลจากเอกสาร สิ่ งพิมพ์ การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth interview) และการสังเกตการณ์ (Observation)
โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ ดังนี้ 1) กาหนดประเด็นการศึ กษาให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ สร้างแบบบันทึ กประเด็นและ
แบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั 2) ศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบ
การมีส่วนร่ วมในการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชน 3) นาผลการสังเคราะห์เอกสารตามประเด็นที่ได้มากาหนดประเด็นการสัมภาษณ์
โดยการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์กลุ่มผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิท้ งั ในระดับนโยบายและในระดับปฏิบตั ิ
จ านวน 30 ท่ า น ด้ว ยแบบสัม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง 4) ด าเนิ น การสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตการณ์ กลุ่ ม ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งใน
การบริ หารจัด การภัย พิ บัติ ท้ ัง ในระดับ นโยบายและในระดั บ ปฏิ บัติ 5) ตรวจสอบข้อ มู ล แบบสามเส้ า (Methodological
Triangulation) และ 6) น าแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากทั้ง เอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง จากการสัม ภาษณ์ แ ละการสั ง เกตการณ์
มาประมวลเข้าด้วยกัน โดยการสังเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชนบ้านบุ่งสิ บสี่

ขอบเขตการวิจัย
1.แหล่ งข้ อมูล ประกอบด้วยเอกสารและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิของชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วยเอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1) ปั ญหาและอุปสรรค์ดา้ นการมีส่วนร่ วมในการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชน 2) แนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการภัยพิบตั ิของ
ชุมชน และ 3) นโยบายในการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชน
1.2 แหล่งข้อมูลการสัมภาษณ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนหมู่บา้ นบุ่งสิ บสี่ จานวน 140 ครัวเรื อน
มีประชากรรวม 492 คน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จานวน 52 คน
รวมประชากรทั้งสิ้น 544 คน [10] 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในกลุ่ม
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิท้ งั ในระดับนโยบายและในระดับปฏิบตั ิ จานวน 30 คน ดังนี้ (1) ผูบ้ ริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล จานวน 2 คน (2) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการภัยพิบตั ิ จานวน 3 คน (3) สมาชิ กสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน 2 คน (4) ผูใ้ หญ่บา้ น/ผูช้ ่วยฯ จานวน 3 คน (5) กรรมการหมู่บา้ นและประชาชน จานวน 14 คน
(6) อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน จานวน 6 คน
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ดังนี้
2.1 แบบบันทึกข้อมูลสาหรับศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สาหรับกลุ่มผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิท้ งั ในระดับนโยบาย
และในระดับ ปฏิ บัติ แบ่ ง เป็ น 4 ตอน ได้แ ก่ 1) ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ 2) ปั ญ หาและอุ ปสรรค์ใ นการมี ส่ ว นร่ วมใน
การจัดการภัยพิบตั ิของชุมชน 3) แนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชน และ 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การจัดการภัยพิบตั ิของชุมชนบ้านบุ่งสิ บสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล มีข้ นั ตอนดังนี้ 1) กาหนดประเด็นที่ตอ้ งการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 2) คัดเลือกและสังเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 ที่มีความตรงประเด็น (Relevance) และ
ความเชื่ อถื อได้ (Credibility) ของข้อมูล [11] 3) ทาการบันทึ กข้อมูลที่ ได้จากขั้นตอนที่ 2 ในแบบบันทึ กข้อมูล จากนั้นทาการ
จาแนกข้อมูลออกเป็ นประเภทย่อย ๆ ให้ครอบคลุม 4) นาผลการสังเคราะห์จากขั้นตอนที่ 3 มาใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดประเด็น
การสัมภาษณ์กลุ่มผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิท้ งั ในระดับนโยบายและในระดับปฏิบตั ิ 5) ทาหนังสื อขอความ
ร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย 6) นัด หมายกลุ่ ม ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการบริ ห ารจัด การภัย พิ บัติ เ พื่ อ
ท าการสัม ภาษณ์ 7) สัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการบริ ห ารจัด การภัย พิ บัติ 8) บัน ทึ กข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์
บทสัมภาษณ์ และ 9) นาสารสนเทศที่ได้ท้ งั หมด มาสรุ ปเป็ นรู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชนบ้านบุ่งสิ บสี่
ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
4. การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของข้อมูลใช้วิธี Investigator Triangulation โดยการนาข้อมูลไปให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอ่านหรื อ
กลับ ไปสอบถามผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ซ้ าอี ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ ต รงกับ ความเป็ นจริ งและใช้วิ ธี ก ารตรวจสอบข้อ มู ล แบบสามเส้ า
(Methodological Triangulation) ของ Denizen [12] คือ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน [13] ดังนี้
4.1 การตรวจสอบสามเส้ า ด้า นข้อ มู ล (Data Triangulation) คื อ การพิ สู จ น์ ว่า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม านั้น ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ วิ ธี
ตรวจสอบ คือ การสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มา ที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากัน
จะเหมือนกันหรื อไม่ แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กนั จะเหมือนกันหรื อไม่ และแหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรื อไม่
4.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผูศ้ ึกษาวิจยั (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผูศ้ ึกษาวิจยั แต่ละคนจะได้
ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผูส้ งั เกตแทนที่จะใช้ผศู ้ ึกษาวิจยั คนเดียวกันสังเกตตลอด
4.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คื อ การตรวจสอบว่า ถ้า ผูศ้ ึ ก ษาวิจัยใช้แ นวคิ ดทฤษฎี
ที่ต่างไปจากเดิมจะให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ นความเรี ยง

ผลการวิจัย
จากการศึ กษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชนบ้านบุ่งสิ บสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ปัญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่ วมในการจัดการภัยพิบัติของชุ มชนบ้ านบุ่งสิบสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษา พบว่า
1.1 ด้ านการเตรียมความพร้ อม พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคฯ ดังนี้ 1) ด้านงบประมาณ มีงบประมาณที่นามาใช้ในการ
เตรี ยมความพร้อมด้านการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชนไม่เพียงพอ รวมถึงมีความจาเป็ นต้องนางบประมาณไปใช้ในการบริ หาร
จัดการเรื่ องอื่นที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนในขณะที่ยงั ไม่เกิดภัยพิบตั ิ เช่น งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานด้านระบบสาธารณู ปโภค
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563
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เป็ นต้น 2) ด้านการบริ หาร พบว่าไม่ได้เล็งเห็นความสาคัญและหันไปให้ความสาคัญกับงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
อื่น ๆ ที่ คิดว่ามีความจาเป็ นมากกว่าและเห็ นผลงานอย่างเป็ นรู ปธรรมมากกว่า 3) การขาดแคลนบุ คลากรที่ รับผิดชอบงานด้าน
การจัด การภัย พิ บัติ ข องชุ ม ชน รวมถึ ง ยัง ไม่ มี เ จ้า พนัก งานด้านการป้ อ งกันและจัด การภัย พิ บัติ ที่ มี ความรู ้ ความชานาญและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานโดยตรง เมื่อบุคลากรเข้ามาปฏิบตั ิงานได้ระยะหนึ่งก็มกั จะโยกย้ายหรื อสอบเพื่อขอเปลี่ยนสายงาน
ไปปฏิ บตั ิงานในสายงานอื่น ที่ มีความก้าวหน้ามากกว่า 4) การขาดแคลนอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ ทนั สมัย รวมถึงไม่มี
งบประมาณในการบารุ งรักษา อีกทั้งระบบการดูแลรักษาเครื่ องมือเครื่ องใช้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ 5) ด้านการบังคับบัญชา ไม่สามารถบังคับบัญชาแก่อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ได้อย่างเต็มที่
เนื่ องจากเป็ นอาสาสมัครที่ปฏิบตั ิงานโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่ได้เป็ นพนักงานประจา จึ งยากต่อการควบคุมการดาเนิ นงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ 6) ปั ญหาด้านทัศนคติ พบว่าค่านิ ยมด้านการเตรี ยมความพร้อมของประชาชนในชุมชนด้านการจัดการ
ภัยพิบตั ิส่วนใหญ่ยงั ไม่เล็งเห็นความสาคัญของการเตรี ยมรับมือกับภัยพิบตั ิที่อาจจะเกิดขึ้นเท่าที่ควร
1.2 ด้ านการเผชิ ญภัย พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคฯ ดังนี้ 1) ปั ญหาด้านการเผชิ ญภัยพิบตั ิที่ไม่เป็ นระบบ ส่ วนใหญ่
เป็ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรื อเป็ นเพียงการแก้ไขปั ญหาเป็ นเรื่ อง ๆ ไม่ได้มีการปฏิบตั ิตามแผนที่ได้มีการวางไว้หรื อ
หากเป็ นการปฏิ บตั ิตามแผนก็เป็ นเพียงส่ วนน้อยเท่านั้น 2) ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ มีความชานาญเฉพาะในการจัดการ
ภัย พิ บัติ 3) ปั ญ หาการขาดเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ที่ ทัน สมัย รวมทั้ง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ที่ มี อ ยู่ส ภาพไม่ พ ร้ อ มในการใช้ง านและ
เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานที่สามารถจัดการกับภัยพิบตั ิที่ไม่มีความรุ นแรงเท่านั้น 4) การบังคับบัญชาอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(อปพร.) ขณะเกิดเหตุภยั พิบตั ิในรู ปแบบต่าง ๆ เกิดปั ญหาด้านการบังคับบัญชาที่ทาได้ไม่เต็มที่
1.3 ด้ านการฟื้ นฟู พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคฯ ดังนี้ 1) การขาดงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือและฟื้ นฟูชุมชน
ภายหลังภัยพิบตั ิสิ้นสุ ดลง ยังไม่มีงบประมาณอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน การแก้ไขปั ญหาส่ วนใหญ่จะใช้งบประมาณฉุ กเฉิ นและ
ผูม้ ีจิตศรัทธา และ 2) ความสามารถในการระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือและฟื้ นฟูชุมชนภายหลังภัยพิบตั ิสิ้นสุดลงและ
ไม่ได้มีการเตรี ยมงบประมาณเพื่อรองรับปั ญหาด้านภัยพิบตั ิไว้
2. การพัฒนารู ปแบบการจัดการภัยพิบัติของชุ มชนบ้ านบุ่ งสิ บสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบู รณ์ จังหวัดชั ยภู มิ
ผลการศึกษา พบว่า
2.1 ด้ านการเตรียมความพร้ อม ควรมีแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชน ดังนี้
2.1.1 ควรมี การวางแผนด้านการจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อรองรับการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิในทุกระดับโดยแบ่ง
งบประมาณ ออกเป็ น 2 ด้าน คือ 1) ด้านการป้ องกัน มุ่งเน้นการเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจต่อการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือ
กับภัยพิบตั ิต่าง ๆ ให้กบั ประชาชนในชุมชนและอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
ความเสี่ ยงและการรั บมื อกับ ภัยพิบัติที่อ าจเกิ ดขึ้ น และ 2) ด้านการปฏิ บัติการโดยการพัฒนาขี ดความสามารถของเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการภัยพิบตั ิ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุ งเครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็ นโดยคานึ งถึงความเหมาะสม
กับสภาพปั ญหาหรื อแนวโน้มของการเกิดภัยพิบตั ิในแต่ละพื้นที่
2.1.2 ควรมีการจัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมารับผิดชอบงานด้านการจัดการภัยพิบตั ิโดยตรง รวมทั้ง
การสร้างความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพให้แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานดังนี้ 1) ระดับบริ หาร ควรเน้นการปฏิบตั ิงานด้านการป้ องกันและ
จัดการภัยพิบตั ิ ในระดับนโยบายที่ ครอบคลุมและชัดเจน เช่น การรณรงค์ การเผยแพร่ การสร้างองค์ความรู ้ทางวิชาการในการ
จัดการภัยพิบตั ิที่สอดคล้องกับพื้นที่ ให้กบั เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิ บตั ิการและประชาชนในชุมชนอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่ อง 2) ระดับ
ปฏิบตั ิการ ควรมีเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบตั ิการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการภัยพิบตั ิ โดยสามารถปฏิบตั ิงานควบคู่
ไปกับอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ และ 3) มีการสร้างจิตสานึ กให้กบั ประชาชน
และทุกภาคส่วน ให้เล็งเห็นความสาคัญถึงประโยชน์ของการเตรี ยมความพร้อมด้านการจัดการภัยพิบตั ิ
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2.2 ด้ านการเผชิญภัย ควรมีแนวทาง ดังนี้ 1) มีการฝึ กซ้อมแนวปฏิ บตั ิเมื่อเกิดภัยพิบตั ิของชุมชนอย่างสม่าเสมอให้กบั
ประชาชนทุกภาคส่ วน เนื่ องจากเมื่อเกิ ดภัยพิบตั ิข้ ึน ประชาชนส่ วนใหญ่มกั เกิ ดความสับสน ตื่นเต้นและหวาดกลัว ไม่ทราบจะ
ปฏิบตั ิตนอย่างไร ดังนั้นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจาเป็ นจะต้องมีการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน รวมถึงมีการฝึ กปฏิ บตั ิ
ตามแนวทางที่ กาหนดอย่างสม่ าเสมอเพื่อช่วยให้ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ฯ สามารถบริ หารจัดการตามลาดับขั้นการปฏิ บตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง และ 2) มี การดาเนิ นงานแบบเครื อข่ายไม่เป็ นทางการ ซึ่ งจะทาให้การจัดการเกิ ดความสะดวก รวดเร็ ว และ
ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
2.3 ด้ า นการฟื้ นฟู ควรมี แ นวทางในการพัฒ นารู ป แบบการจัด การภัย พิ บัติ ข องชุ ม ชนที่ ชัด เจนโดยเน้ น การ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ รวมถึงมีการรณรงค์ระดมทรัพยากร
ในด้านต่าง ๆ จากทุ กภาคส่ วนในการสนับสนุ นทรั พยากรเพื่อ ช่ วยเหลื อและฟื้ นฟูหลังการเกิ ดภัยพิบัติได้อ ย่างเพียงพอและ
มีประสิ ทธิภาพ
3. ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายในการจัดการภัยพิบัติของชุ มชนบ้ านบุ่งสิ บสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ ผลการศึกษา พบว่า
3.1 ด้ านการเตรียมความพร้ อม มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้ 1) การวางแผนการจัดการภัยพิบตั ิ ควรมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ด้า นการป้ อ งกัน และจัด การภัย พิ บัติ โดยก าหนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบและแนวทางปฏิ บัติ รวมถึ ง ช่ อ งทาง
การติดต่อสื่ อสารที่ชดั เจน รวมทั้งการบริ หารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่จาเป็ นทั้งในระยะก่อน/ขณะเกิด
ภัยพิบัติไปจนถึ งขั้นการฟื้ นฟูหลังการเกิ ดภัยพิบตั ิและมี การจัดการฝึ กซ้อมการปฏิ บตั ิ ร่วมกับหน่ วยงานอื่ น พร้ อมการติดตาม
ประเมินผลที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน 2) โครงสร้างองค์กรด้านการบริ หารจัดการภัย พิบตั ิ ควรมีการจัดสรรงบประมาณหรื อเบี้ยเลี้ยง
เพื่อนามาใช้ในการช่ วยเหลื อสนับสนุ นอาสาสมัครอาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) เพื่อให้เกิ ดขวัญกาลังใจในการ
ปฏิ บัติงาน 3) ด้านทรั พยากรทางการบริ หารจัดการภัยพิบัติ ควรมี การบริ หารจัดการด้านเครื่ องมื อเครื่ องใช้ที่ จาเป็ นสาหรั บ
การจัดการภัยพิบตั ิให้มีความเพียงพอและพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ มีการจัดสรรบุคคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญในการใช้งานและดูแล
รั กษาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการจัดการภัยพิบัติได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ 4) ด้านงบประมาณในการจัดการภัยพิบตั ิ ควรจัดสรร
งบประมาณอย่างเป็ นระบบและไม่มีการโยกย้ายงบประมาณไปใช้ในส่วนอื่นเพื่อให้มีการบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.2 ด้ า นการเผชิ ญภั ย ควรมี ก ารจัดตั้งศู นย์อานวยการเฉพาะกิ จเพื่ อ ปฏิ บัติ หน้า ที่ ด้า นการจัด การภัย พิ บัติ รวมถึ ง
การแก้ไขสถานการณ์เร่ งด่วนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการแบ่งหน้าที่อย่างมีระบบ มีการติดต่อสื่ อสารหลากหลายช่องทาง
ดังนี้ 1) ระบบการสั่งการ โดยผูท้ าหน้าที่ เป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการณ์กรณี เกิ ดเหตุภยั พิบตั ิในพื้นที่จะเป็ นผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิงานทุกคน
ในทุกส่ วนงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานร่ วมกัน 2) ระบบการติดต่อสื่ อสารโดยใช้ระบบโทรศัพท์พ้นื ฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่และกาหนดระบบการสื่ อสารสารองเพื่อเป็ นช่องทางเสริ มในการติดต่อสื่ อสารกรณี เกิดภัยพิบตั ิ ได้แก่ เฟสบุ๊ค
ไลน์ ระบบวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุชุมชนและมี ระบบสื่ อสารสารองเพื่อไว้ใช้ทดแทน ในกรณี ที่ระบบสื่ อสารหลักไม่สามารถ
ใช้การได้ และ 3) ควรจัดการฝึ กซ้อมแนวทางการปฏิบตั ิเมื่ อเกิดเหตุภยั พิบตั ิข้ ึน ภายใต้การสั่งการและการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเตรี ยมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิ นอยูเ่ สมอ
3.3 ด้ านการฟื้ นฟู ควรมีการวางแผนการฟื้ นฟูบูรณะสภาพชุมชน ให้สามารถกลับสู่ภาวะปกติ โดยมีการประสานขอรับ
การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ จากทุกภาคส่ วน เช่น องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด จังหวัด อาเภอ องค์กรเอกชนและห้างร้าน
ต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทัว่ ไป เพื่อนางบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการฟื้ นฟู บูรณะ ซ่ อมแซมระบบสาธารณู ปโภค โครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารบ้านเรื อนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ปัญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่ วมในการจัดการภัยพิบัตขิ องชุ มชนบ้ านบุ่งสิ บสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ จากผลการศึกษา พบว่า ยังประสบปั ญหาด้านการขาดงบประมาณ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่จาเป็ น การให้ความสาคัญกับปั ญหาจาเป็ นเร่ งด่วนอื่น ๆ มากกว่าปั ญหาภัยพิบตั ิ การไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชา
อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ขาดการฝึ กซ้อมแนวทางการปฏิบตั ิและละเลยการเตรี ยมความพร้อม ที่มีประสิ ทธิภาพ
ซึ่ งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิท้ งั สิ้ น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขาดการ วางแผนการ
บริ หารจัดการที่ ชัดเจน เน้นการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและการพึ่งพาอาศัยและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันตามศักยภาพ รวมทั้ง
ทัศ นคติ ข องเจ้า หน้ า ที่ แ ละประชาชนที่ ย ัง ไม่ ใ ห้ ค วามส าคัญ เท่ า ที่ ค วร จึ ง ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มในการเตรี ย มความพร้ อ ม
ของประชาชนในด้านการจัดการภัย พิบัติที่เป็ นระบบและมี ประสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ชนะศักดิ์ ยุวบู รณ์ [14]
ที่กล่าวว่า ปั ญหาของการบริ หารจัดการสาธารณภัยของไทยพบปั ญหาด้านการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ไม่มี
แนวทางในการปฏิ บัติอ ย่า งชัด เจน การด าเนิ น การส่ ว นใหญ่ เพื่ อ แก้ไ ขปั ญหาเฉพาะหน้า ทาให้ไ ม่ส ามารถเข้า ไปจัดการกับ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ บุคลากรยังขาดแคลนกาลังคนในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนกาลังคนที่มีอยูย่ งั ขาดความรู ้
และความชานาญในการปฏิบตั ิงาน เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่มีอยูไ่ ม่ทนั สมัยและใช้งบประมาณโดยไม่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ ยงภัย
แผนป้ องกันสาธารณภัยไม่เป็ นปั จจุบนั และไม่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง การดาเนิ นการช่วยเหลือประชาชนส่ วนใหญ่มกั เป็ น
การแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้า เมื่ อ ภัย เกิ ด ขึ้ น ไม่ มี ม าตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาในระยะยาว สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษา
ของจิ ร นนท์ พุ ท ธาและจ าลอง โพธิ์ บุ ญ [15] ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ขององค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทย ผลการศึ กษา พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ วนใหญ่มกั ขาดแคลนเรื่ องงบประมาณในการ
ด าเนิ น งานเกื อ บทุ ก ด้า น ท าให้ต ้อ งจัด ลาดับความสาคัญของปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ซึ่ ง มัก จะละเลยปั ญ หาการด าเนิ นงาน
ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่ งผลให้งบประมาณที่ ได้รับไม่เพียงพอต่อการดาเนิ นงาน อี กทั้งเครื่ องมื อเครื่ องใช้
ที่ จาเป็ นสาหรับงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีราคาค่อนข้างสู งซึ่ งงบประมาณที่ ได้รับมีจานวนจากัดส่ งผลให้เกิ ดความ
ขาดแคลนเครื่ องมือ เครื่ องจักร ยานพานะ อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวกบางประการ
2. แนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการภัยพิบัติของชุ มชนบ้ านบุ่งสิ บสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ จากผลการศึกษา พบว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมีการวางแผนด้านการจัดเตรี ยมงบประมาณเพื่อรองรับการจัดการ
ภัยพิบัติในทุ กระดับ ทั้งด้านการป้ องกันและการปฏิ บัติ การ จัดหาอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ที่มีค วามเชี่ ยวชาญมารั บผิด ชอบงาน
ด้านการจัดการภัยพิบตั ิโดยตรง การสร้างจิตสานึ กให้กบั ประชาชน และทุกภาคส่ วนควรมีการฝึ กซ้อมตามแนวปฏิ บตั ิเมื่อเกิดภัย
พิบตั ิของชุมชนอย่างสม่าเสมอ การดาเนินงานแบบเครื อข่ายที่ไม่เป็ นทางการ มีการนาจุดเด่นของความเป็ นสังคมชนบทไทยมาใช้
เป็ นแนวทางในการจัดการภัย พิบัติใ นขั้นของการฟื้ นฟูห ลังเกิ ด ภัย พิบัติ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Provan and Milward [16]
ที่ กล่าวว่า การสร้ างความร่ วมมื อในการให้บริ การของหน่ วยงานภาครัฐจาเป็ นที่ จะต้องสร้างความร่ วมมือและสร้างเครื อข่าย
ใน 3 ระดับ ซึ่ งได้แก่ การสร้างความร่ วมมือในระดับชุมชน ระดับเครื อข่ายและระดับหน่วยงาน ถึงแม้วา่ ทั้ง 3 ระดับ จะมีความ
เชื่อมโยงกัน หากแต่ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพนั้นในแต่ละระดับก็จะมีเกณฑ์ในการประเมินของตัวเองโดยเขากล่าวว่าเกณฑ์
ที่ เหมาะสมในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระดั บหนึ่ ง อาจจะเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสมกับอี กระดับหนึ่ ง โดยที่ เครื อข่าย
ทั้ง 3 ระดับหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า เครื อข่ายทางสังคม ยังหมายรวมถึง การบูรณาการของพลเมืองท้องถิ่นให้อยูใ่ นรู ปแบบของ
องค์การเพื่ อ ที่ จ ะท างานร่ ว มกัน กับหน่ ว ยงานของรั ฐ บาลเพื่ อ ที่ จ ะลดความเสี่ ย งในการจัดการกับ ภาวะฉุ ก เฉิ นและภัยพิบัติ
สอดคล้องกับการศึกษาของจีรศักดิ์ เสถียรขันธ์และพัฒน์ศิณ สาเริ งรัมย์ [17] ทาการศึกษาเรื่ อง การจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชน
เป็ นฐาน ศึกษากรณี ตาบลเมืองเปลือย อาเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการภัยพิบตั ิ โดยอาศัย
ชุมชนเป็ นฐาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่ วมในการเฝ้าระวังภัย ติดตามข่าวสาร
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สภาพอากาศ ภัย พิ บัติ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ เ พื่ อ การเตรี ย มการป้ อ งกัน ภัย ได้ทัน ท่ ว งที ลดความสู ญ เสี ย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้
ด้านการซ้อมแผนป้ องกันอุบตั ิภยั ควรจัดฝึ กอบรมซ้อมแผนและให้ความรู ้แก่ประชาชนในชุมชน การสร้างจิตสานึ กให้ประชาชน
ตระหนักถึงภัยพิบตั ิที่เกิ ดขึ้นและให้ประชาชนเป็ นศู นย์กลางเพื่อการมี ส่วนร่ วมในระดับที่ สูงขึ้นต่อไปและควรมีการฝึ กซ้อม
อย่างต่อเนื่ อง ควรสารวจความเดื อดร้อนของประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ ควรดาเนิ นการอย่างรวดเร็ วทัว่ ถึงโดยให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมเพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างทันท่วงทีและ
ควรจัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์เตือนภัยที่ทนั สมัยพร้อมทั้งอบรม ทบทวนให้กบั อาสาสมัครและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3. ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายในการจัดการภัยพิบัติของชุ มชนบ้ านบุ่งสิ บสี่ ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชั ยภู มิ จากผลการศึ กษา มีขอ้ เสนอแนะว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องมีการจัดสรรงบประมาณรองรับการบริ หารจัดการ
ภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะในการเตรี ยมความพร้อมควรมีการเพิ่มอัตรากาลังบุคลากร เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาเป็ นสาหรับรองรับในการ
จัดการภัยพิบตั ิและควรจัดทาแนวทางการปฏิ บตั ิ ฯ ที่ เกิ ดจากความต้องการของชุมชน โดยการมุ่งสร้างจิ ตสานึ กด้านการเตรี ยม
ความพร้ อมและการตระหนักต่อภัยพิบัติในทุ กภาคส่ วน โดยมุ่งเน้นการสร้ างเครื อข่ายที่ ไม่เป็ นทางการสาหรั บการปฏิ บตั ิฯ
เพื่ อ ประสานงานและบู ร ณาการการท างานร่ ว มกัน ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะการพัฒ นาศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบตั ิจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่ วนโดยมุ่งเน้นการสร้างเครื อข่ายในการทางานร่ วมกัน ทั้งใน
ขั้นการเตรี ยมความพร้อม ขั้นการเผชิ ญภัยพิบตั ิ และขั้นการฟื้ นฟูภายหลังการเกิ ดภัยพิบตั ิน้ นั ย่อมส่ งผลให้การจัดการภัยพิบตั ิ
ของชุมชนมีประสิ ทธิ ภาพขึ้นได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hilary Putnam [18] ที่ กล่าวว่า เครื อข่ายของพลเมืองจะช่วยอานวย
ความสะดวกในการสร้างความร่ วมมือและการสื่ อสาร รวมทั้งการขยายความร่ วมมือของข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับความไว้วางใจ
ของบุคคลอื่ น ๆ โดยชุมชนท้องถิ่นจะมีความรู ้ดีที่สุดเกี่ ยวกับพื้นที่ และคนของเขา ซึ่ งจะถือว่าเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานมาก
ในกรณี ที่บุคคลไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ หรื อบุคคลได้ กระบวนการทางชุมชนในการทางานร่ วมกับหน่ วยงานของรัฐบาลตั้งแต่
ขั้นแรกของการจัดการกับวิกฤตการณ์และภัยพิบตั ิ หากเกิดความร่ วมมือที่ดีระหว่างเครื อข่ายของประชาชนกับการบริ หารจัดการ
ของหน่ วยงานภาครัฐ ก็จะช่วยให้การแก้ไขปั ญหา ภัยพิบตั ิเกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึ กษาของธันฐกรณ์
รื่ นกฤษ์รักษ์และเพ็ญประภา ภัทรานุ กรม [19] ทาการศึ กษาเรื่ อง การจัดการภัยพิบตั ิน้ าท่วมโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน : กรณี ศึกษา
เครื อข่ายพัฒนาสิ่ งแวดล้อมคลองบางบัว ผลการศึกษาพบว่า การจัดการภัยพิบตั ิควรมีภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ประธานชุมชน
ที่มีภาวะผูน้ าที่เข้มแข็งจะต้องพยายามสร้างแรงจูงใจโน้มน้าวให้ประธานชุมชนที่ยงั อ่อนแอพัฒนาตนเองและเสริ มศักยภาพของ
ตนเองให้เป็ นผูน้ าที่เข้มแข็ง การบริ หารจัดการภัยพิบตั ิควรเป็ นไปในลักษณะกระจายอานาจ นอกจากนี้เครื อข่ายพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ควรทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยง เน้นให้ชุมชนพึ่งพาตัวเอง ส่ วนในเรื่ องการมีส่วนร่ วมรับรู ้ขอ้ มูลสาธารณะ เครื อข่ายฯ ควรทาหน้าที่เป็ น
ฐาน ข้อมูลกลาง หน่วยงานภาครัฐควรกระจายอานาจให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถ เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการภัยพิบตั ิในพื้นที่ของ
ตนเองโดยภาครัฐเป็ นผูส้ นับสนุนด้านการเงิน วิชาการและสิ่ งของจาเป็ นเพื่อเป็ นปั จจัยเสริ มให้ชุมชนฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ วและ
สามารถช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในอนาคตต่อไป และสอดคล้องกับการศึกษาของอนิรุทธ์ บัวทอง [20] ทาการศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์
การมีส่วนร่ วมในการจัดบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยหลักที่เอื้อ
ให้การจัดบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ สาคัญ ได้แก่ ปั จจัยด้านหลักกฎหมายที่ เอื้ อให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานกับภาครัฐ โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประชาชนสามารถเข้าร่ วมจัดบริ การสาธารณะให้ตรงกับ
เป้ าหมายและความต้องการที่ เข้ามาร่ วมคิ ด ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิ บัติ ร่ วมรั บผลประโยชน์ร่วมตรวจสอบ ที่ แสดงให้เห็ นถึ ง
ความโปร่ งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้ อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 1) ควรมีการสร้างทัศนคติดา้ นการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อให้ทุกภาคส่ วนได้ตระหนักและ
เห็ นความสาคัญของการเตรี ยมความพร้อม รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้น และ 2) ควรมี การนาศักยภาพที่มีอยู่ของชุมชนมาใช้
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ประโยชน์ เช่น การนาจุดเด่นของความเป็ นสังคมชนบทไทยที่มี ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิ
และการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผา่ นมาของชุมชน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้ 1) ควรมีการศึกษาด้านการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการภัยพิบตั ิของ
ชุมชน และ 2) ควรมีการศึกษาแนวทางการบูรณาการด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชนและภาคีเครื อข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ต่าง ๆ ในการจัดการภัยพิบตั ิของชุมชน
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