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คานา
การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
เป็นหลักการที่สาคัญในการจัดการและลดความเสี่ยงต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพราะประชาชนในชุมชน
เป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่โดยตรง ประชาชนจึง
มีบทบาทสาคัญในการจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น ก่อนที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิต่างๆ เข้าให้
การช่วยเหลือ ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ การศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ย วกับลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย และ
วาตภัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย และปัจจัย
ทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยหวังว่า จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ยในพื้น ที่อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ตลอดจนผู้สนใจที่จะนาผลการศึกษาจากเอกสารดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้และประกอบการศึกษา หากเอกสาร
ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผู้ศึกษาวิจัยขออภัยมา ณ โอกาสนี้
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ข

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัด
ปั ตตานี ส าเร็ จ ได้ด้ว ยดี เนื่ องจากผู้ ศึกษาวิจัยได้รั บความอนุ เคราะห์ จาก ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒ นกุ ล
ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อาจารย์วรพชร เพชรสุวรรณ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัย
และคณะผู้บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นบ.ปภ. 15 ที่ได้
เสียสละเวลา ให้คาปรึกษา และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา ตลอดจนเป็นกาลังใจให้กับผู้วิจัย
ด้วยดีเสมอมา จนทาให้ผู้ศึกษาประสบความสาเร็จในการศึกษาค้นคว้ าและทาให้รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้
สาเร็จได้ อย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วย
ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชน ตลอดจนสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทุกท่านที่
เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย จนทาให้รายงานการศึกษาวิจัย สาเร็จลงด้วยดี
สุดท้ายขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิ ทธิประสาทวิช า ตลอดระยะเวลาที่
ฝึกอบรม ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นแหล่งข้อมูลด้าน
การศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การบริการจัดการสาธารณภัย เป็นต้น และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงด้วยดี
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาวิจั ยเรื่อง การมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลั กษณะและความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย และ
3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และ
วาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยข้าราชการ
การเมืององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบางตาวา จานวน 2 คน ข้าราชการประจาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
บางตาวา 3 คน ผู้นาชุมชน (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน) จานวน 2 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในเขตพื้นที่
จานวน 5 คน เครื่องมือในการวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ในภาพแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลสรุป
การวิจัย ได้ดังนี้
1. ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเกิดจากภาวะน้าท่วม หรือ
การที่น้ าทะเลหรื อน้ าในแม่น้ าล าคลองมีร ะดับ สู งมากจนกระทั่ งท่ว มล้ น ฝั่ ง ไหลบ่า ไปท่ ว มบ้ านเรือนและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ทาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเกิดจากลมพายุพัดผ่าน ความ
เสียหายจากอุทกภัย และวาตภัยในตาบลบางตาวา ส่วนใหญ่เกิดจากกระแสน้าที่ไหลเชี่ยวกราก และคลื่นทะเล
ลูกใหญ่ๆ ที่พักโถมเข้าสู่ฝั่งท่วมบ้านเรือนราษฎรและม้วนตัวไหลกลับสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีอานาจในการ
กวาดล้างทาลายบ้านเรือนและทรั พย์สิ นของประชาชน ระดับน้าที่สู งขึ้นอย่างรวดเร็ว จะเป็นอันตรายแก่
ประชาชนและทรัพย์สินรวมทั้งเครื่องมือประกอบอาชีพ รวมถึงระยะเวลาที่น้าท่วมถ้าท่วมนานๆพืชผลต่างๆ ก็
จะตายหมด อาหารการกินขาดแคลน ไม่สามารถติดต่อกับชุมชนภายนอกได้
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบว่าตาบลบางตาวา ประสบกับปัญหา
ด้านอุทกภัย และวาตภัยเกือบทุกปี มีความรุนแรงกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้านของตาบล เพราะพื้นที่ทางทิศ
ตะวันออกอยู่ติดกับทะเล และมีคลองกาแลกูโบไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา และ
หมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา ฉะนั้น การลดความรุนแรง ลดความเสี่ยงภัยในตาบลบางตาวา จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา จะต้องดาเนินการให้ประชาชนรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้ นกับคนใน
ชุ ม ชนใช้ เ วที ป ระชุ ม หมู่ บ้ า นชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซ้ าซาก และการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ ว ยการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ร ณรงค์ ใ นเวที ป ระชุ ม หมู่ บ้ า น ส าหรั บ การเตรี ย มความพร้ อ มในการป้ อ งกั น และบรรเทา

สาธารณภัย เน้ นการป้องกันก่อนเกิดภัยเป็นหลั ก โดยมีการจัดทาแผน 3 ปี ซึ่งการจัดทาแผนแต่ล ะครั้งมี
ประชาชนเข้ามาร่วมกาหนดแผนงานต่างๆและองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า สาหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีภัย
พิบั ติต่างๆ การฝึ กการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทั้ งในส่ว นของชุมชนและได้ร่ว มกับจังหวัด ในการ
ฝึกซ้อมแผนในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ภัยที่เกิดจากอุทกภัย และวาตภัย ซึ่งเป็นภัยที่มีความถี่และมีความเสี่ยงในการเกิดในพื้นที่มากที่สุด การมีส่วน
ร่วมขณะเกิดสาธารณภัย พบว่า การสร้างความตระหนักและมีการเตรียมความพร้อมสาหรับรับมือภัยจาก
อุทกภัยและวาตภัยให้กับประชาชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนั้นในขณะเกิดภัย คนในชุมชน
ได้ร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการขนย้าย อพยพผู้ประสบภัยไปยังจุดปลอดภัย โดยมีสมาชิ กอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ให้ความช่วยเหลือ มีการเฝ้าระวัง มีการช่วยอพยพประชาชนไปยังจุด
ปลอดภัย ให้การรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งมีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากพื้นที่ มีการตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว สอดส่องบ้านเรือนราษฎรและ
ทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในยามที่เกิดอุทกภัย และวาตภัย เพื่อสร้างความผ่อนคลายและความไว้วางใจ
ของประชาชน และการมีส่วนร่วมหลังเกิดสาธารณภัย พบว่า ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากอุทกภัย และวาตภัย ภายหลังการเกิดภัย มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
โดยเร็ว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ก็ได้จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ เพื่อได้ร่วมกันปฏิบัติงานในชั้นต้น
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในตาบลที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลบางตาวา การบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆ จะต้องเริ่มทันที เนื่องจากมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตและ
สภาพจิ ต ใจ มีก ารจั ดตั้ง หน่ ว ยบรรเทาทุ กข์ มีก ารจั ดชุ ด อปพร. เข้า รักษาความสงบเรีย บร้ อยและความ
ปลอดภัยของผู้ประสบภัย มีการจัดตั้งคณะทางานสารวจความเสียหายโดยละเอียด ทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาร่วมกับ อปพร.ในสังกัด และหากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอก็ขอรับการ
สนับสนุนไปยังอาเภอหนองจิก เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
3. ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากอุทกภัย และวาตภัย ในองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา การบริหารจัดการสาธารณภัยจากอุทกภัยและ
วาตภัย สามารถแบ่งระดับของการบริหารจัดการสาธารณภัยออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับขั้นการป้องกัน ระดับ
ขั้นการเตรี ยมความพร้อม ระดับการเผชิญเหตุ และระดับขั้นการฟื้นฟู พบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา มีการวางแผนรองรั บการบริหารจัดการภัยที่เรียกว่า แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ที่ได้รั บความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ทาการสารวจ
ข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ โดยมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านกาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแนวทาง
การปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และบัญชีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่จาเป็น สาหรับการ
บริหารจัดการสาธารณภัย ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย ไปจนถึงขั้นการฟื้นฟูภัยหลังเกิดภัย การสนับสนุนให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกั บการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย

และวาตภั ย ท าให้ ก ารด าเนิ น การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จากอุ ท กภั ย และวาตภั ย ในพื้ น ที่ มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ และสามารถลดผลกระทบจากอุทกภั ย และวาตภัยที่
เกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า ประชาชนตาบลบางตาวา มีความรัก
ความสามัคคี และมีความสามารถในการจัดการสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดการ
ของชุมชนที่เข้มแข็ง มีผู้นาที่เล็งเห็นความสาคัญของการบริ หารจัดการสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
มีการแจ้ งเตื อนภัยล่วงหน้า ระบบการแจ้งเตื อนภัยจากอุ ทกภัย และวาตภัยในพื้ นที่ โดยการติดตั้ง วิท ยุ
กระจายเสียงภายในหมู่บ้าน โดยติดตั้งไว้ ณ มัสยิดทั้ง 3 แห่ง คือ มัสยิดดารุลสลาม มัสยิดมายินนะห์ และ
มัสยิดบุสตายันนะห์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ของตาบลบางตาวา ซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบพิธีทาง
ศาสนาของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ โดยการมอบหมายให้อิหม่าม และครูสอนศาสนาประจามัสยิด ทาหน้าที่ใน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และเมื่อใดที่มีสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัยขึ้น
ในพื้นที่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ก็จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอิหม่ามและครูผู้สอน
ศาสนาประจ ามัสยิ ด ในการประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ด้วยภูมิปัญญาของ
ประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพทาการประมงซึ่งมีความรอบรู้เกี่ยวกับลม กระแสน้าขึ้น น้าลงและสีของน้า
ทะเล ทาให้สามารถรู้สถานการณ์ว่าจะเกิดภัยใดขึ้นได้ ทาให้สามารถดาเนินการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ประชาชนสามารถจัดเตรียม และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้
รอดพ้นจากน้าที่เข้าท่วมขังในพื้นที่ได้ สามารถจัดเตรียมส่งของที่เป็นสิ่งจาเป็นติดตัวไปได้เมื่อต้องอพยพไปใน
พื้นที่ที่ป ลอดภัย การแจ้งเตือนล่วงหน้ า จะเกิดประสิทธิภ าพและสามารถลดลดจานวนความเสี ยหายจาก
อุทกภัย และวาตภัยได้จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือและบูรณาการการปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ
ทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ และท้องถิ่น โดยเริ่มจากหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี รายงานการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
7 วัน ไปยังสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของ
จังหวัด ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภทภัย เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยตามพยากรณ์อากาศ รวมถึงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจา ก
การร่วมมือกันในการจัดทาแผนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา เพี่อมอบหมายภารกิจหน้าที่การดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หากเกิดหรือคาดว่า
จะเกิดภัยในพื้นที่ตามวัฏจักรภัยแล้ว การจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการฯ ที่
ได้จัดทาขึ้น จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เป็นสิ่งสาคัญและ
สาคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ก็ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว โดยได้ดาเนินการ
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ภายใต้การจาลองสถานการณ์ฉุกเฉินเสมือน
จริง รวมทั้งการใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบุคคลที่ต้องปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อทดสอบ
ศักยภาพการปฏิบัติงานของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินเป็นประจาทุกปีๆละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้มีหน้าที่ทุกคนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
การฯ และอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญคือ การสร้างเครือข่ายในชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการ

ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ชุมชน ผู้นาชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา หน่วยงานระดับอาเภอ และหน่วยงานระดับจังหวัดเข้าร่วมวางแผน และบูรณาการความร่วมมือกัน
เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ โดยมีการลงพื้นที่พบปะกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
สอบถามปัญหาและความเสี่ยงภัยในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนหาทางแก้ไขปัญหาของชุมชน มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายจากหลายๆหน่วยงาน ทาให้การดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยและ
วาตภัยในพื้นที่ประสบความสาเร็จได้ เพราะการมีเครือข่ายจะทาให้ส ามารถรับรู้และทราบปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว และเป็นการทราบปัญหาที่แท้จริง ทาให้นามาแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น เชื่อมโยงสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันจะนาไปสู่แนวทาง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หัวข้อการวิจัย/ปัญหาการวิจัย
1.1.1 หัวข้อการวิจัย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากอุทกภัยและวาตภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
1.1.2 ปัญหาการวิจัย คือ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย อย่างไร

1.2 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
องค์การสหประชาชาติ (World Population Prospects : The 2012 Revision, UN)
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,600 ล้านคน และ 19,000 ล้านคน ในปี
พ.ศ. 2643 จากปัจจุบันที่มีประชากรอยู่ประมาณ 7,200 ล้านคน ในส่วนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558
มีประชากรประมาณ 65.72 ล้านคน และเมื่อปี พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คาดการณ์อีก 11 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2570) ประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 70.60 ล้านคน
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรดังกล่าว จะทาให้ความต้องการความจาเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร น้า พลังงาน
ที่อยู่อาศัย และปัจจัยอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น จึงมีสิ่งขับเคลื่อนที่สาคัญในการ
ที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าว ได้แก่ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าการลงทุนฯ ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรวดเร็ว และการ
พัฒนาโดยไม่คานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร การบริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่คานึงถึงขีดจากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัวของทรัพยากรเหล่านั้น เป็นเหตุให้มีการสูญเสียทรัพยากรและยังเป็นการทาลาย
ระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีผลกระทบทาให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน
แปลงและส่งผลต่อฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งที่
ทวีความรุนแรง ฝนตกชุกเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศรุนแรงบ่อยครั้ง
และระดับน้าทะเลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึง่ ล้วนแต่ส่งผลกระทบในวงกว้าง อีกทั้งยังก่อให้เกิดสาธารณภัยต่อมนุษย์
อย่างมากในทุกภูมิภาคของโลก ไม่ว่าจะเป็นพายุหมุนที่รุนแรงขึ้น น้าท่วมใหญ่ ความแห้งแล้ง คลื่นความร้อน
ผลผลิตทางการเกษตร และความมั่นคงทางด้านอาหารลดลง เกิดการแย่งชิงน้า จนนาไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง
ทางสังคม โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ แปลกๆ และโรคชนิดเดิม ระบาดมากขึ้นผลจากสาธารณภัย
เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความ
เสียหายต่อประเทศเป็นมูลค่านับหลายพันล้านบาท (แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ , 2558)
ประกอบกับสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ทาให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมและพายุหมุน
เขตร้อน จึงมีปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ซึ่งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ประเทศมากที่สุด
ในบางปีมีการสูญเสียชีวิตหลายร้อยคนและมีมูลค่าความเสียหายเกินกว่าหมื่นล้านบาท วาตภัยเป็นภัยที่มี
ความถี่ในการเกิดน้อย แต่มูลค่าความเสียหายกลับเพิ่มมากขึ้น ภัยแผ่นดินถล่ม ภัยจากไฟป่า ภัยแล้ง และเนื่อง
จากมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีเหตุการณ์ไม่สงบ จึงทาให้เกิดปัญหาภัยพิบัติจากการกระทาของ
มนุษย์ เช่น ภัยจากกับระเบิด ภัยจากการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมาย ภัยจากการก่อการร้าย

2
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,2548) การป้องกัน หลีกเลี่ยง ลดความเสียหาย และความสูญเสียที่จะเกิด
กับชีวิตมนุษย์และทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน การเตือน
ภัยล่วงหน้า การพยากรณ์สภาพอากาศที่แม่นยา การฝึกอบรม การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันอาคารบ้านเรือนที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ แต่มนุษย์ก็มีส่วนร่วมในการทาให้เกิดภัย
ธรรมชาตินั้นด้วย ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดินโคลนถล่มมักเกิดหลังจากน้าป่าไหลหลาก ในขณะที่เกิดฝนตกหนัก
รุนแรงต่อเนื่อง ปัจจัยที่ทาให้เกิดดินโคลนถล่มนั้นไม่ได้มีเพียงปัจจัยทางด้านภูมิประเทศและปริมาณน้าฝน
เท่านั้ น การใช้ป ระโยชน์ ที่ดินในการทาเกษตรกรรมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ ปัญหารุนแรงมากขึ้น ซึ่ง
เหตุการณ์ดินโคลนถล่มได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
การเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลกแต่ละครั้งไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการ
กระทาของมนุษย์ได้ส่งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจานวนมาก และมี
แนวโน้มว่าจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เช่น การเกิดแผ่นดินไหวในเฮติ พ.ศ.2553 ขนาด 7.0 ริกเตอร์ มีผู้ได้รับ
ผลกระทบมากกว่า 3 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตระหว่าง 217,000 ถึง 230,000 คน ประมาณการว่ามีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ 300,000 คน และอีก 1,000,000 คน ไม่มีที่อยู่อาศัย (แผ่นดินไหวในเฮติ พ.ศ. 2553 ออนไลท์:
7 พฤศจิกายน 2559) และการเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งโทโฮะกุ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554 ซึ่งเกิดใต้ทะเล
ขนาด 9.0 แมกนิจูด นอกชายฝั่งญี่ปุ่นนับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้ง รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิทาลายล้างสูงที่สุดถึง 40.5 เมตร มีผู้เสียชีวิต 15,729 ราย บาดเจ็บ 5,719 ราย และ
สูญหาย 4,539 ราย มีอาคารที่ถูกทาลายกว่า 125,000 หลัง แผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อ
ประเทศญี่ปุ่น (10 อันดับ มหาธรณีวิบัติภัย ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ข่าวไทยรัฐออนไลน์: 7 พฤศจิกายน
2559) ส่วนในประเทศไทย ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2554 มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน
ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบัติที่สร้าง ความเสียหาย
มากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก อุทกภัยดังกล่าวทาให้พื้นดินกว่า 150 ล้านไร่ ซึ่งเป็นทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 65 จังหวัด 684 อาเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,086,138 ครัวเรือน 13,595 192 คน
บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ถนน ฯลฯ มีผู้เสียชีวิต 813 ราย (บันทึกเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 : 7
พฤศจิกายน 2559) จากเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการกับ
สาธารณภัย อย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสี่ยงภัยและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นของประชาชนรวมถึงการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนในการร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างแบบแผน
การจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมาในประเทศไทยจะเริ่มหลังการเกิดภัยพิบัติกล่าวคือ ก่อนเกิดภัย
ประชาชนจะดาเนินชีวิตประจาวันตามปกติ ขณะเกิดภัยก็พยายามรักษาชีวิตให้รอดหรืออพยพหนีเพื่อรอรับ
ความช่วยเหลือ หลังเกิดภัยมีการฟื้นฟูบูรณะทั้งสภาพบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ถนนหนทาง การประกอบอาชีพ
และสภาพจิตใจ (คู่มือการจัดการภัยพิบัติสาหรับประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2554: 8-9)
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดการในอดีตนั้นเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากประชาชนและชุมชนไม่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนและดาเนินการเพราะรัฐเป็นผู้รับผิดชอบและสั่งการเพียงฝ่ายเดียว เจ้าหน้าที่ของรัฐบาง
คนก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ซึ่งอาจจะไม่มีป ระสบการณ์เพียงพอในการประเมินสถานการณ์และการเตรียมพร้อม
สาหรับรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งสาธารณภัยในปัจจุบันเริ่มที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถ้าภาครัฐต้อง
ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนเพียงฝ่ายเดียวอาจจะทาได้ไม่ทั่วถึงเพราะไม่มีงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และ
บุคลากรเพียงพอ
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การบริหารจัดการภัยพิบัติตามแนวคิดใหม่ในปัจจุบัน เน้นการป้องกันและลดความเสี่ยง รวมทั้ง
ผลกระทบที่จะเกิดจากภัยพิบัติ โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน
การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ จนถึงการประเมินผล มีระบบการเฝ้าระวังภัยและการแจ้งเตือนภัย ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องช่วยบริหารจัดการ เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) การใช้อินเตอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ถูกต้องเป็นระบบ
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2549) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัย
ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนได้ในเบื้องต้นก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้เพราะประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น ที่เป็นผู้ที่จะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นและต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่จะ
เกิดขึ้นอีกต่อไป การเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในชุมชนให้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้านจึง
เป็นสิ่งสาคัญทั้งด้านแผนการแจ้งเตือนภัย แผนการอพยพประชาชน และมีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจาอย่าง
สม่าเสมอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัย
จึงได้มอบหมายให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัดจัดฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) โครงการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร. รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการปกครอง) และโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย
(One Tambon One Search And Rescue Team : OTOS) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและ
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนของตนเอง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ได้ประมวลมาทั้ งหมดนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะความเสียหาย
อั น เกิ ด จากสาธารณภั ย จากอุ ท กภั ย และวาตภั ย การมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จากอุทกภัยและวาตภัย และปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัยของประชาชนในพื้นที่ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัย ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัยและ
วาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

1.4 ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัย ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
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1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษา
1.4.1.1 ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัย ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัย
- ลักษณะของกลุ่มคนและปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคน
- ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย
1.4.1.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย
และวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย
- การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย
- การมีส่วนร่วมหลังเกิดสาธารณภัย
1.4.1.3 ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- การบริหารจัดการสาธารณภัย
- การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
- การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เครือข่ายในชุมชน
1.4.2 ขอบเขตด้านเวลา
(1) การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัย พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในห้วงฤดูฝน
ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ของปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
1.4.3 ขอบเขตพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาในพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
1.4.4 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภั ยและวาตภัย ในเขตพื้นที่ องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลบางตาวา
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย
กลุ่ มประชากร ได้แก่ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจา ประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย
- ข้าราชการ การเมือง อบต.ตาบลบางตาวา จานวน
9 คน
- ข้าราชการประจา อบต.ตาบลบางตาวา จานวน
8 คน
- ประชาชนที่อยู่อาศัยใน ประชาชน
จานวน 3,638 คน
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ผู้นาชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จานวน 12 คน ประกอบด้วย
- ข้าราชการ การเมือง อบต.ตาบลบางตาวา
จานวน 2 คน
- ข้าราชการประจา อบต.ตาบลบางตาวา
จานวน 3 คน
- ผู้นาชุมชน (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
จานวน 2 คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพื้นที่
จานวน 5 คน
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ด้านวิชาการ
มีข้อมูลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ด้านนโยบาย
นาข้อมูลที่ได้ไป กาหนดแนวทาง นโยบายและวางแผน เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่อ งของการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้านสังคมและชุมชน
1) สมาชิ ก ในชุ ม ชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จากอุ ท กภั ย และ
วาตภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เป็นผลให้ ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งด้านการป้องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย
2) ชุมชน มีความปลอดภัย มีระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
ครอบคลุมทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย ระบบการป้องกัน ระบบการเตรียมความพร้อม ระบบการเผชิญเหตุ และ
ระบบการฟื้นฟู

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
การศึกษาวิจั ยเรื่อง การมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุทกภัยและวาตภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัย
ได้ดาเนิน การศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางกาหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4. แนวคิดเกี่ยวกับอุทกภัย
5. แนวคิดเกี่ยวกับวาตภัย
6. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
7. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย
8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9. กรอบแนวคิดการวิจัย
10. นิยามศัพท์

1. แนวคิดด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.1 สาธารณภัยในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,
2548 )
1.1.1 ภัยธรรมชาติ
1.1.1.1 อุทกภัยเกิดจากการมีน้าท่วมบนผิวดินมากเกินกว่าปกติและมีอยู่ในพื้นที่
ที่ไม่ต้องการมีสาเหตุมาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรวดเร็วกว่าภัยอื่นๆ
1.1.1.2 วาตภัยเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนก่อให้เกิดพายุฝนลมแรงกินพื้นที่บริเวณ
กว้างทาให้เกิดน้าท่วมแผ่นดินถล่มกระแสโคลน
1.1.1.3 แผ่นดินถล่มเป็นการดินหรือหินพังลงมาจากภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันอย่าง
รวดเร็วโดยเป็นไปได้ทั้งกระแสโคลนดินหรือหิน
1.1.1.4 ภัยแล้งเกิดขึ้นเนื่องจากน้าฝนน้าใต้ดินหรือน้าในแม่น้าลาคลองตามธรรมชาติ
น้อยกว่าปกติในช่วงเวลาหนึ่ง
1.1.1.5 ไฟป่าเกิดจากความร้อนสะสมจากภาวะความแห้งแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน
ทาให้เกิดเปลวไฟลุกไหม้ในพื้นที่ป่าไม้บริเวณกว้างและควบคุมยาก
1.1.1.6 แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงของพื้นดินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ซึ่งเกิดจากแรงเสียดทานระหว่างชั้นหินและชั้นดินภายใต้ผิวโลกตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก
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1.1.1.7 คลื่ นยักษ์เป็นคลื่ นขนาดใหญ่ที่เกิดจากแผ่ นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือ
แผ่นดินใต้มหาสมุทรถล่มส่วนใหญ่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกรัศมีของคลื่นยักษ์ส่งผลกระทบเข้าไปในบริเวณ
ชายฝั่ง
1.1.1.8 ภัยหนาวเกิดในบริเวณตอนบนของประเทศช่วงบริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่เข้าปกคลุมทาให้มีสภาพอากาศหนาวจัด
1.1.2 สาธารณภัยจากการกระทาของมนุษย์
1.1.2.1 อัคคีภัย
1.1.2.2 ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
1.1.2.3 ภัยจากการคมนาคมขนส่ง
1.1.2.4 อาคารถล่ม
1.1.2.5 ภัยพิบัติจากเทคโนโลยี
1.2 กระบวนการดาเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
,2548)
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการตอบสนองต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจะมีประสิทธิผลได้ต้องคานึงถึงการ
เตรียมพร้อมที่ดีมีระบบเตือนภัย มีแผนรับมือกับสาธารณภัยทั้งระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังการ
เกิดสาธารณภัย เพื่อการจัดการที่ได้ผลสูงสุดซึ่งวงจรการปฏิบัติการเชิงรุกแบ่งการจัดการสาธารณภัยเป็น 3
ระยะ คือ
1.2.1 ระยะก่อนเกิดสาธารณภัยประกอบด้วย
1.2.1.1 การลดภัยและการลดความเสี่ยงภัยมีการพยายามลดภัยพิ บัติ ซึ่งในแต่ละปี
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศเป็นจานวนมากมีการกาหนดมาตรการลดความเสี่ ยงด้าน
สิ่งก่อสร้าง เช่น การกาหนดมาตรฐานสิ่งก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรง การย้ายตนเองออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
และการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชน
1.2.1.2 การประเมินความล่อแหลมและการเกิดภัยมีการวิเคราะห์จุดอ่อน ในชุมชนที่
อาจต้องประสบกับภัยอันตรายที่คุกคามอะไรคือสาเหตุที่จะทาให้เกิดภัยอันตรายทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เช่น ที่ตั้งของชุมชนเป็ นที่ลุ่ มต่าติดลาน้าไหลลงจากภูเขาสูงมีบ้านเรือนราษฎรสร้างขวางทางน้า
ด้านสังคม เช่น ความเข้มแข็งในการระดมความร่วมมือของชุมชนรวมทั้งมีการวิเคราะห์ชุมชนว่าเผชิญกับภัย
อั น ตรายชนิ ด ใดบ้ า งในอดี ต และมี ภั ย ชนิ ด ใดมาบ้ า งในอดี ต และมี ภั ย ชนิ ด ใดที่ ป ระสบอยู่ ใ นปั จ จุ บั น บ้ า ง
ภัยเหล่านั้นมีวงรอบวัฎจักรความถี่และความรุนแรงเป็นอย่างไรเพื่อบ่งชี้ถึงอันตรายที่คุกคามชุมชนนั้นๆ
1.2.1.3 การป้องกันและลดผลกระทบของภัยในการจัดการยุคใหม่ สาธารณภัยเป็น
เรื่องที่ป้องกันล่วงหน้าได้มาตรการต่างๆที่สนับสนุนแนวทางนี้ เช่น การจัดทาแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยในระดับชุมชน
ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ระบบชลประทานในเขตพื้นที่แห้งแล้ง
การสร้างอ่างเก็บน้า การนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย การสร้าง
ความตระหนักแก่ชุมชนการให้ความรู้และการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งมาตรการด้านกฎหมาย
1.2.1.4 การเตรียมพร้อมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภาครัฐตั้งแต่ระดับ กระทรวง กรม
จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชน ต้องมีส่วนร่วมในการจัดเตรียม
ความพร้อมด้านต่างๆดังนี้
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1) การจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละระดับและขั้นตอนต่างๆการฝึกซ้ อมแผนการประสานแผนการแก้ไขปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและใช้ได้
ผลอยู่เสมอ
2) การจัดเตรียมทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์
สาหรับกู้ภัยและช่วยชีวิต ระบบป้องกันทรัพย์สินอุปกรณ์ และระบบการติดต่อสื่อสารตลอดจนปัจจัยในการ
ดารงชีวิต
3) จัดเตรียมสถานที่หลบภัยสาหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่รวมถึงเส้นทาง
ในการอพยพ
4) จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ เตรียมการป้องกันภัยในระยะที่กาลังจะ
เกิดภัยขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติต่างๆได้ซักซ้อมและเตรียมการเผชิญภัยอย่างเป็นเอกภาพไม่
สับสนตลอดจนสามารถป้องกันและบรรเทาภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2.2 ขณะเกิดสาธารณภัย
การปฏิบัติเพื่อขจัดหรือลดความรุนแรงของภัยรวมทั้งการรักษาขวัญและความเป็น
ระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนให้คงไว้เป็นงานที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินการเร่งด่วนเพื่อให้ภาวะภัยบรรเทาลงหรือหมดสิ้นโดยเร็วและให้ถือว่าการรักษา
ชีวิตและทรั พย์สิ น ของประชาชนที่ป ระสบภัยเฉพาะหน้าเป็นความเร่งด่ว นล าดับแรกในการเข้าระงับและ
บรรเทาภัย การดาเนินการช่วยเหลือและการบรรเทาภัย ประกอบด้วย
1.2.2.1 จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเข้าระงับ
และบรรเทาภัยได้ประสานการดาเนินการได้อย่างมีเอกภาพไม่สับสน
1.2.2.2 ชุดเผชิญเหตุรีบดาเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที
1.2.2.3 อพยพเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการไปไว้
ในที่ปลอดภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กาหนดพื้นที่รับการอพยพไว้
1.2.2.4 รายงานสถานการณ์ไปยังศูนย์อานวยการเฉพาะกิจโดยประเมินสถานการณ์
ความเสียหายการช่วยเหลือขั้นต้นที่จะต้องขอรับกรสนับสนุนส่งกาลังบารุงจากศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ
1.2.2.5 ชุดสนับสนุนจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคน้าดื่มที่จาเป็นต่อการดารงชีพเข้าไป
ยังพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยเร่งด่วนและรายงานการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมหากสิ่งที่จัดเตรียมไม่เพียงพอ
1.2.2.6 กรณีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนไปยังกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่ข้างเคียงหรือที่เหนือขึ้นไป
1.2.2.7 สารวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
1.2.2.8 จัดระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่รองรับการอพยพ
1.2.2.9 รายงานสถานการณ์ทุกระยะให้หน่วยเหนือทราบจนกว่าภัยจะยุติ
1.2.3 ภายหลังที่สาธารณภัยได้ยุติลง สาธารณภัยหรือภัยพิบัติเมื่อ เกิดขึ้นแล้วย่อมมี ผ ล
กระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจรวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ การปฏิบัติภายหลังเกิดภัยจึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะที่กาลังเผชิญอยู่และ
การดารงชีพในอนาคตเพื่อความมั่นคงของชุมชนที่ประสบภัยทั้งในด้านขวัญกาลังใจ เศรษฐกิจการเมืองการ
ปกครองรวมทั้งสถานภาพของสังคมให้กลับคืนสู่สภาพคงเดิมในช่วงก่อนเกิดเหตุหรือดีกว่าซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวเรียกว่าการฟื้นฟูบูรณะประกอบด้วย
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1.2.3.1 จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพื่อปฏิบัติการในขั้นต้นร่วมกั บหน่วยระงับภัยอย่าง
ต่อเนื่องดังนี้
1) การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย
2) การขนย้ายและจัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยไปที่ปลอดภัย
3) การเลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ในระยะแรก
4) การรักษาความสงบและความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่
1.2.3.2 สารวจความเสียหายโดยละเอียด ด้านชีวิตทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์
1.2.3.3 ประเมินความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆของผู้ประสบภัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชนโดยจัดทาบัญชีแยกประเภทไว้
1.2.3.4 พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2.3.5 กาจัดสิ่งปฏิกูลรื้อถอนหรือทาลายสิ่งปรักหักพัง
1.2.3.6 ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
1.2.3.7 ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูสภาพจิตใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
1.2.3.8 ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่การบริหารภาครัฐการประกอบอาชีพ
สรุป การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกระบวนการซึ่งเป็นแนวทางหรือกรอบในการ
ปฏิ บั ติ งานด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย สามารถน าไปใช้ ในการลดหรื อหลี ก เลี่ ย งไม่ใ ห้ เ กิ ด
สาธารณภัยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการจัดการวางระบบการเตือ นภัย อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
เพื่อ ให้มีก ารดาเนิน การควบคุม สถานการณ์ และดูแลชุม ชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมลด
ผลกระทบจากสาธารณภัยในชุมชน เพื่อให้การดาเนินงานประเภทสาธารณภัยขณะเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผล สามารถคุ้มครองและช่วยชีวิตได้ทันท่วงที เพื่อให้มีการจัดการในเรื่องของมาตรการฟื้นฟูบูรณะสู่
สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังประสบภัย การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นการดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือความเสี่ยงอันเนื่องจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือการก่อวินาศกรรม ไม่ว่าการ
ดาเนินการนั้นจะได้กระทา ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยหรือภายหลังเกิดภัย และหมายความรวมถึงการอพยพ
ประชาชนและส่วนราชการเพื่อการนั้น

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาที่ดีที่สุดและถาวรที่สุดนั้นควรเกิดจากพลังและขีดความสามารถของประชาชนที่ได้
ร่วมกันพัฒนารวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในการวางแผนต่างๆของชุมชนและสามารถ
พั ฒ นาได้ ต รงตามความต้ อ งการของประชาชนได้ ซึ่ ง การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย จ าเป็ น ต้ อ งให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติการประสานงานในการพัฒนาและป้องกัน
อุทกภัยดังนั้นเพื่อให้มีการศึกษาที่ถูกต้องและนามาสู่ของการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจึงต้องมีการทบทวน
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมซึ่งมีนักวิชาการให้ความหมายและประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
นิรันดร์ จงวุฒิเวทศย์ (2527) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการเกี่ยวข้อง ทางจิตใจและ
อารมณ์ (Mental and Emotional Involvements) ของสถานการณ์ (Group Situation) ซึ่งผลของการ
เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุให้กระทาการ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของการนั้นกับทาให้เกิดความรู้สึก
ร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย
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นาชัย ทนุผล (2543) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีการร่วมมือกันในการ
ระบุปัญหาความต้องการการวางแผนและตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ปัญหาที่ตนประสบอยู่และ
ร่วมมือกันดาเนินกิจกรรมให้ลุล่วงไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน การมีส่วนร่วมยังช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ
ความเป็ น เจ้ า ของให้ เกิ ด ขึ้น กับ ประชาชนท าให้ การดาเนิน โครงการต่ างๆที่ว างไว้ด าเนิ นไปสู่ จุ ดมุ่ ง หมาย
ปลายทางได้มีผลทาให้ประชาชนสามารถช่วยตนเองได้ในระยายาว
ดาวิส (Davis : 1958 อ้างถึงในนริศ ขานุรักษ์, 2538) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ไว้ว่า
การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิดสาคัญ 3 ประการคือ
1. ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวลส่วนบุคคล
ที่บังเอิญพ้องด้วยกันกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลของส่วนรวม
2. ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นผลักดันให้มุ่งสู่
การรวมกลุ่มวางแผนและลงมือกระทาร่วมกัน
3. การตกลงร่วมกันที่เปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนในทิศทางที่พึงปรารถนาการตัดสินใจร่วม
กันที่รุนแรงมากพอที่จะทาให้เกิดความคิดริเริ่มและทาการสนองตอบความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมนั้น
รูปแบบการมีส่วนร่วม
อคิน รพีพัฒน์ (2527) ได้อธิบายถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม
3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527) ได้จาแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมออกตามลักษณะของการมีส่วนร่วม
ได้ 3 ประการ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมโดยตรงโดยผ่านองค์กรการจัดตั้งของประชาชน เช่น กลุ่มแม่บ้านพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมหรือกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์แหล่งน้าป่าไม้เป็นต้น
2. การมีส่วนร่วมทางอ้อมโดยผ่านองค์กรผู้แทนของประชาชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น
3. การมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้โดยผ่านองค์กรที่ไม่ใช่ผู้แทนของประชาชน เช่น สถาบัน
หรือหน่วยงานเอกชนต่างๆที่เชิญชวนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
องค์กรสหประชาชาติ (อ้างถึงในกองสุขศึกษาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2541) ได้สรุป
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆจะมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะและรูปแบบต่างๆของการมีส่วน
ร่วมดังนี้
1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเองซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้นเองเพื่อ
แก้ปัญหาของตนเองโดยเน้นการกระทาที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งมีรูปแบบที่เป็นเป้าหมาย
2. การมีส่วนร่วมแบบชักนาซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือสนับสนุ นโดย
รัฐบาลซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศที่กาลังพัฒนา
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3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การดาเนินโยบายรัฐบาลภายใต้การจัด
การโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ผู้กระทาได้รับผลทันทีแต่จะไม่ได้รับ
ผลระยะยาวและจะมีผลเสียที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด
ปาริ ช าติ วลั ย เสถี ย รและคณะ(2543) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะหรื อ รู ป แบบของการมี ส่ ว นร่ ว ม
(Forms of Participation) ซึ่งแบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ของผู้เข้าร่วม ดังนี้
1. การสนับสนุนทรัพยากรคือการสนั บสนุนเงินวัสดุอุปกรณ์แรงงานหรือการช่วยทากิจกรรม
คือการเข้าร่วมในการวางแผนการประชุมแสดงความคิดเห็นการดาเนินงานการติดตามและประเมินผล
2. อานาจหน้าที่ของผู้เข้าร่วมคือเป็นผู้นาเป็นกรรมการเป็นสมาชิกซึ่งลักษณะการมีส่วนร่วมนี้
แสดงถึง อานาจของผู้ เข้ าร่ ว มจึ งมีก ารโต้แ ย้งว่ าการมี ส่ ว นร่ว มโดยการใช้ วิธีก ารพัฒ นาความสามารถของ
ประชาชนเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเพียงบางส่วนเพราะหลายกรณีหากประชาชนไม่มีโอกาส
เข้าร่วมในการตัดสินใจทางออกที่ควรเป็นคือการเสริมสร้างพลังอานาจ (Empowerment) แก่ประชาชน
ความสาคัญของการมีส่วนร่วม
สนธยา พลศรี (2550) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมที่มีต่อการเรียนรู้ของชุมชนและ
การพัฒนาชุมชนดังนี้
1. เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
และเป็นสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทุกระดับ
2. สอดคล้องกับปรัชญาแนวคิดและหลักการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนที่เห็นการมีส่วนร่วมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญซึ่งนาไปใช้และประสบความสาเร็จในการพัฒนามานานแล้ว
3. เป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จนโยบายรัฐบาลในเรื่องการกระจายอานาจในการพัฒนาและการ
กระจายอานาจทางการเมืองการปกครองไปสู่ประชาชนและท้องถิ่น
4. นาไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนเพราะกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่
ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ร่วมกันเรียนรู้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาการติดตามผลการดาเนินงานโดยไม่ต้องพึ่งพาคน
ภายนอกชุมชน
5. ทาให้ดาเนินการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและชุมชน
เพราะข้อมูลได้มาจากการร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ของคนในชุมชนจึงถูกต้องตรงประเด็นและเหมาะสมกับสภาพ
ของชุมชน
6. เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกลุ่มและองค์กรในชุมชนให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะทาให้
ชุมชนมีพลังต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆและเป็นที่ยอมรับของภาคราชการ
7. เป็นการสร้างความพึงพอใจร่วมกันทาให้การพัฒนามีความชอบธรรมเป็นที่ยอมรับกัน
ภายในกลุ่มองค์กรและชุมชนไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชุมชน
8. ทาให้เกิดความรักหวงแหนรับผิดชอบและเป็นเจ้าของชุมชนเพราะการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่ว มเป็น กระบวนการที่ให้ คนในชุมชนมีส่ว นร่ว มในฐานะที่เป็นเจ้าของชุมชนพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุ ด
กระบวนการ
9. เป็นกระบวนการสาคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนให้ประสบ
ความสาเร็จเพราะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นการร่วมพลังของคนในชุมชนซึ่งเป็นวิธีการเดี ยวกับการเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชน
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10. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพราะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาของคนใน
ชุมชนโดยคนในชุมชนและเพื่อคนในชุมชนอย่างแท้จริงรัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนในบางส่วนเท่านั้น

กระบวนการมีส่วนร่วม
ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2543) กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้สภาพของ
ชุมชนการดาเนินชีวิตทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทางานและร่วมกันค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาตลอดจนการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
2. การมีส่วนในการวางแผนโดยการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เพื่อการกาหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการแนวทางการดาเนินงานและทรัพยากรที่จะต้องใช้
3. การมีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนาโดยสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์แรงงานเงินทุนหรือ
เข้าร่วมบริหารงานการใช้ทรัพยากรการประสานงานและดาเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก
4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นการนาเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคม
5. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ได้ทันที
อภิญญา กังสนารักษ์ (2544) ได้นาเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าชุมชนต้องมีส่วน
ร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ
1. การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน
ร่วมตัดสินใจกาหนดความต้องการและร่วมลาดับความสาคัญของความต้องการ
2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนกาหนดวัตถุประสงค์วิธีการแนวทางการดาเนินงาน
3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาเนินโครงการทาประโยชน์ให้แก่โครงการโดยร่วมช่วยเหลือ
ด้านทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน
4. การมีส่วนร่วมในการประเมิ นผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลจากการดาเนินงานบรรลุ วัตถุ
ประสงค์ที่กาหนดไว้ห รื อไม่โ ดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผลรวมทั้ ง
โครงการในคราวเดียวก็ได้
Cohen และ Uphoff (1977 อ้างถึงในถวิล วดีบุรีกุล, 2551) ได้จาแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น
4 ระดับ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (Implementation)
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit)
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
ถวิลวดี บุรีกุล (2551) ได้กล่าวว่า ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายระดับขึ้นอยู่
กับการให้ความสาคัญของรัฐบาลและวัตถุประสงค์ซึ่งสามารถแบ่งได้จากระดับต่าสุดไปหาระดับสูงสุดออกเป็น
7 ระดับ ดังนี้
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1. ระดับการให้ข้อมูลเป็นระดับต่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้กาหนดนโยบายหรือผู้ว างแผนโครงการกับประชาชนเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ
ผู้กาหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการแต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆวิธีการ
ให้ข้อมูลอาจกระทาได้หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการและการทาหนั งสือพิมพ์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการใช้สื่ออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ บุคคล และหอกระจายข่าว
เป็นต้น
อย่างไรก็ดีเพื่อป้องกันมิให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจดุลพินิจในการให้หรือไม่ให้ข้อมูล
ดังกล่าวแก่ประชาชนจึงควรมีข้อกาหนดให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องกระทาและกระทาอย่างทั่วถึงด้วย
ยกเว้นข้อมูลบางประเภท เช่น เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นต้น
นอกจากนี้การให้ข้อมูลแก่ประชาชนจะต้องให้อย่างทั่วถึง ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันการณ์ เข้าใจ
ได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายมาเป็นอุปสรรคในการได้รับข้อมูลนั้นๆ
2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนเป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือผู้
กาหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นและ
ประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่ม
โครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟังเป็นต้น
อนึ่ง การรับฟังความคิดเห็นนี้จะกระทาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ต่อเมื่อประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียง
3. ระดับการปรึกษาหารือเป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการเปิดรับ ความ
คิดเห็นจากประชาชนเป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้กาหนดโยบายและผู้วางแผนโครงการและ
ประชาชนเพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุมการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการตลอดจนการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นโดยใช้รูปแบบต่างๆ เช่น การสนทนากลุ่มและประชา
เสวนาเป็นต้น
4. ระดับการวางแผนร่วมกันเป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือกล่าวคือ เป็นเรื่องการมี
ส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการและผลที่จะเกิดขึ้น
จากการด าเนิ น โครงการเหมาะสมที่ จ ะใช้ ส าหรั บ การพิ จ ารณาประเด็ น ที่ มี ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นและ
มีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการ
เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกันการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น
5. ระดับการร่วมปฏิบัติเป็นระดับขั้นที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนร่วมกันคือเป็นระดับที่
ผู้รับผิดชอบนโยบายหรือโครงการกับประชาชนร่วมกันดาเนินการตามนโยบายหรือโครงการ เป็นขั้นการนา
นโยบายไปปฏิบัติร่วมกันดาเนินการหรือโครงการร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
6. ร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผลเป็นระดับการมีส่วนร่วมที่มีผู้เข้าร่วมน้อยแต่มีประโยชน์ที่
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการดาเนินกิจกรรมนั้นๆได้รูปแบบของการติดตาม
ตรวจสอบหรือประเมินผลอาจอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่มาจากหลายฝ่าย
การสอบถามประชาชนโดยการทาการสารวจเพื่อให้ประชาชนประเมิน การประเมินผลนี้มีความสาคัญมาก
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรประโยชน์การยุติหรือคงไว้ตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการ
7. ระดับการควบคุมโดยประชาชนเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชนเพื่อแก้
ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงประชามติ มี 2 ประการ
คือ ประการแรกการลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ ดีเพียงใดอย่างน้อยขึ้นอยู่กับ
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ความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติ และการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้
ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์ทั่วถึง และประการที่สองในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้วผลของการลง
ประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม
ทั้งนีก้ ารที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในลาดับสูงขึ้นๆ ไปได้จะต้องมีส่วนร่วมในลาดับล่างๆก่อนจึงจะ
ทาให้การมีส่วนร่วมมีป ระสิทธิผลเพราะหากปราศจากข้อมูลประชาชนจะทาหน้าที่มีส่วนร่วมให้ความเห็ น
ปรึกษาหารือร่วมตัดสินใจติดตามตรวจสอบจะทาได้อย่างไรซึ่งการจะแสดงความคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนนั้นเครื่องมือที่ใช้สาหรับการศึกษาข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การ
สารวจโดยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การรับฟังผ่านเวทีประชาชน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ จดหมาย
หรือกล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น
ปัจจัยการมีส่วนร่วม
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคต่างๆของสังคมต้องเริ่มต้นที่การเตรียมความพร้อม
ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก ๆภาคเพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยเข้ า ใจและเต็ ม ใจร่ ว มมื อ ร่ ว มใจท างานในแต่ ล ะขั้ น ตอนของ
กระบวนการพัฒนาซึ่งการเตรียมการด้านสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน
และประชาชนซึ่งแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติดังนี้ (อลิศรา ชูชาติและคณะ, 2538)
1. ภาครัฐและข้าราชการ
บทบาทหน้าที่ของภาครัฐหรือข้าราชการในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมมีดังต่อไปนี้
1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอย่ างมีส่วนร่วมและกลวิธีกระบวนการที่ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอย่างดี
1.2 เชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้ากับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
โดยถือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในส่วนรวม
1.3 เข้าใจว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตมิใช่เป็นของข้าราชการกระทรวงใดกระทรวง
หนึ่งแต่เป็นของประชาชนข้าราชการทุกกระทรวงต้องร่วมมือประสานงานกันสนับสนุนประชาชนให้สามารถ
ดาเนินงานการพัฒนาตามกระบวนการของประชาชนได้ถูกต้อง
1.4 นิเทศติดตามช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติของประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
บารุงขวัญและให้กาลังใจแก่ประชาชนโดยเหมาะสม
1.5 ประชุมปรึกษาหรือร่วมกันเป็นประจาทุกกระทรวงและฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนา
1.6 เคารพในความเป็นมนุษย์ของประชาชนและเชื่อว่าชุมชนและประชาชนมีภูมิ
ปัญญาจากประสบการณ์ที่อยู่ในพื้นที่มานานสามารถนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าที่ราชการ
ได้คิดขึ้น
1.7 ร่วมมือประสานงานกับภาคเอกชนโดยทาความตกลงกันในการปฏิบัติเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาตามโครงการ
2. ภาคเอกชน
บทบาทหน้าที่ของภาคเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมได้โดย
2.1 ช่วยจัดหาทรัพยากร เมื่อชุมชนหรือประชาชนขาดแคลนด้านการเงิน และกาลัง
คน
2.2 ช่วยให้การศึกษาการอบรมด้านความรู้วิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้าน
ที่ตนเองมีความถนัด
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2.3 ร่วมมือประสานงานกับภาครัฐเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐเองหรือการนาแนวคิดที่ดี
มาเสนอให้ทาการทดลองวิจัยกระบวนการและวิธีการต่างๆที่เคยได้ผลมาในที่อื่นๆ
3. ภาคประชาชน
ภาคประชาชนก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ประชาชนก็ ต้ อ งมี บ ทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน กระบวน
กระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมโดย
3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและกลวิธีกระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจนสามารถปฏิบัติในชุมชนของตนเองได้
3.2 ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนอื่นรวมทั้งติดตาม
ช่วยเหลือให้ชุมชนอื่นปฏิบัติได้เช่นกัน
3.3 ระดมทรัพยากรในท้องถิ่นตนเองมาใช้ในการพัฒนาชุมชนทั้งเรื่องกาลังคนเงิน
และวัสดุอุปกรณ์
3.4 ช่วยเหลือกันเองในปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ภายในชุมชนหรือร้องขอให้ภาคอื่น
มาช่วยด้วยหากเห็นว่าจาเป็น
3.5 ฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอยู่เป็นประจาโดยช่วยเหลือกันเอง
หรือร่วมกับภาคอื่นๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการดาเนินงานพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมโดยแท้จริงผู้ที่มีส่วนร่วมทั้ง 3 ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในการพัฒนาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะพื้นฐาน 3 ประการคือได้แก่
1. ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill)
2. ทักษะในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร (Communication Skill)
3. ทักษะในการทางานเป็นทีม (Team Building Skill)
ประยูร ศรีประสาธน์ (2542) ได้นาเสนอปัจจัยของการมีส่วนร่วมว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมมีด้วยกัน 3 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ
2. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
3. ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล
เจริญ ภัสระ (2540) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า
หมายถึงความพร้อมและโอกาสที่ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชนยอมรับผิดชอบและกระทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
และยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทรรศนะที่แตกต่างกันอีก 4 ความหมาย คือ
1. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชนหรือขบวนการของประชาชนซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ที่อยู่ในวงนอกระบบราชการได้เพิ่มความสามารถในการควบคุมทรัพยากรและ
สถาบันต่างๆ ตามสภาวะสังคมที่เป็นอยู่
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
ในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรและมีปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพื่อประโยชน์ต่อการ
ดารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจาเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคมและในการมีส่วน
ร่วมประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกาหนดชีวิตของตนเอง
อย่างเป็นตัวของตัวเอง
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3. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนิน
งานพัฒนาร่วมคิดร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเองร่วมใช้ค วามคิดสร้างสรรค์ความรู้และความชานาญร่วมกับ
การใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสและได้ใช้
โอกาสที่ได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึก คิดแสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกซึ่ง
ปัญหาที่กาลังเผชิญ และแสดงถึงซึ่งวิธีแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติโดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อย
ที่สุด
อรพินท์ สพโชคชัย (2550) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการที่
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทาความเข้าใจร่วมแสดงทรรศนะร่วมเสนอ
ปั ญ หาประเด็ น ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มคิ ด แนวทางร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจและร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
International Association for Public Participation : IAP2 (อ้างในอรพินท์ สพโชคชัย :
2550) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการที่นาเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือกระบวนการตัดสินใจร่วมกันและใช้ข้อมูลความเห็นของประชาชนเป็น
ส่วนประกอบในการตัดสินใจ
สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551) ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทรรศนะแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็น ที่
ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการ
รับรู้การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามา
ดาเนินการในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการชักนาของส่วนราชการหรือ
การรวมกลุ่มของประชาชนเองโดยมีส่วนร่วมในการแสดงคิดเห็นร่วมวางแผนปฏิบัติตามแผนร่วมรับประโยชน์
และร่วมคิดตามประเมินผลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโครงการ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเตรียมความพร้อมทั้งการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรับข่าวสารเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ การจัดทาแผนแม่บทวางมาตรการส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย ทั้งการกาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน
เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย หมายถึง การเข้าร่วมกับทางราชการในการเตรียมการป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วมในการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์แจ้งเตือน ภายในชุมชน เช่น เครื่อง
ไซเรนมือหมุน กระบอกวัดปริมาณน้าฝน วิทยุสื่อสาร ฯลฯ การมีส่วนร่วมในการสารวจพื้นที่เสี่ยงภัย เส้นทาง
อพยพ และพื้นที่ปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพ การแจ้งข่าวสารแก่ป ระชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย การแจ้ง
เตื อ นภั ย ให้ ป ระชาชนที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ท ราบการติ ด ตามข่ า วสารพยากรณ์ อ ากาศจากกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ การร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกับทางราชการ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรการกุศล การแนะนาประชาชนที่อยู่
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ในพื้นที่เพื่อร่วมกันวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน การเข้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอ หรือ จังหวัด ในการให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
การมีส่วนร่วมขณะเกิดภัย หมายถึง การมีส่วนร่วมกับทางราชการในการแจ้งข่าวสารสาธารณภัย
และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยได้แจ้งประชาชนให้เตรียมตัวรับภัย
พิบัตทิ ี่จะเกิดขึ้น เช่น หากเกิดอุทกภัยให้ขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัย การเก็บอาหารและเครื่องดื่มไว้ยังชีพ
การเข้าร่วมกับทางราชการหรือองค์กรภาคเอกชนในการเตรียมการอพยพประชาชน ได้แก่ การสารวจยอดทา
บัญชีผู้อพยพ การจัดให้มีผู้ควบคุมการอพยพ แจ้งชุมชนให้เตรียมการอพยพและจัดเตรียมที่พักฉุกเฉิน การเข้า
ไปช่วยทางราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอพยพประชาชนไปยังที่ป ลอดภัย ได้แก่ การตรวจ
สอบจานวนผู้อพยพ การดูแลความปลอดภัยและความสงบของศูนย์อพยพ การจัดผู้ให้บริการทางการแพทย์
การมีส่วนร่วมกับทางราชการในการดูแลเครื่องมือสื่อสาร โดยมีการใช้เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว หาก
เกิดไฟฟ้าดับต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นไว้ทดแทน เช่น โทรโข่ง วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ นกหวีด การมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัยร่วมกับทางราชการและภาคเอกชน การแจ้งความคืบหน้าของสถานการณ์สาธารณ
ภัยให้ผู้อพยพทราบ การแจ้งขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยจากหน่วยงานของทางราชการ การมีส่วนร่วม
อานวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ประสบภัย การมีส่วนร่วมกับทางราชการ องค์กรภาคเอกชนและอาสา
สมัคร ในการดูแลความปลอดภัยของบ้านเรือนและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยในระหว่างที่ผู้ประสบภัยได้ย้ายไป
อยู่ในศูนย์อพยพ
การมีส่วนร่วมหลังเกิดภัย หมายถึง การมีส่วนร่วมกับทางราชการสารวจความเสียหายและจั ดทา
บัญชีเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การมีส่วนร่วมกับทาง
ราชการ องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครต่างๆ จัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย การมีส่วนร่วมกับทางราชการช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัย ถนน และสะพาน เพื่อให้คืนสภาพเดิม
การมีส่วนร่วมกับผู้นาชุมชนประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิ องค์กร
การกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัยหลังจากเกิดสาธารณภัย การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ชุมชนในการพิจ ารณาของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลื อผู้ ประสบภัย
เบื้องต้นทั้งในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค และเงินช่วยเหลือ การเข้าร่วมกับประชาชนในชุมชนใน
การจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์หมู่บ้าน การเข้าร่วมกับทางราชการ องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัคร ในการอานวย
ความสะดวกให้กับผู้ประสบภัย เช่น หลังจากเกิดอุทกภัยได้จัดรถ เรือท้องแบน เป็นต้น การเข้าร่วมกับทาง
ราชการ องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครในการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย การเข้า
ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในการเรียกร้องสิทธิของผู้ประสบภัยจากทางราชการ การเข้าร่วมกับทางราชการ
องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัคร ในการแจ้งข่าวการเกิดสาธารณภัยให้ผู้ประสบภัยทราบ

3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจสาคัญในการดูแลประชาชนที่ประสบภัยหรือได้รับ
ความเดือดร้อนจากภยันตรายมีโครงสร้างในการบริหารจัดการสาธารณภัย 3 ระดับ ดังนี้
3.1 ระดับนโยบายกาหนดให้ใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดทาขึ้นและนาเสนอคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรอง
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ประธานกรรมการคนที่ห นึ่ ง ปลั ดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการคนที่ส อง ปลั ดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่ ง ชาติ แ ละผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี ก ไม่ เ กิ น ห้ า คนซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการ โดยให้อธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 ระดับอานวยการ
3.2.1 กรณีเกิดภัยพิบัติทั่วไป กาหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีหน้าที่ ควบคุม กากับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
3.2.2 กรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงอย่างยิ่ง กาหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐ
มนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็ นผู้บัญชาการมีอานาจสั่งการทุกภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการบรรเทา
สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3.3 ระดับปฏิบัติการ แบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่การปกครองในพื้นที่ต่างๆโดย
3.3.1 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อานวยการกลาง ในการ
ดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศ
3.3.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการดาเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
รองผู้อานวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 นายอาเภอ เป็นผู้อานวยการอาเภอ รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตอาเภอที่ตนรับผิดชอบ
3.3.4 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่
กฎหมายจัดตั้ง เป็นผู้อานวยการท้องถิ่น รับผิดชอบในการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที่รับผิดชอบและช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น
3.3.5 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบใน
การดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น
รองผู้อานวยการกรุงเทพมหานครและผู้อานวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานคร
3.3.6 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้อานวยการมีอานาจแต่งตั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ที่สมัครใจเข้ามาช่วยทางราชการเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน
รวมถึงองค์กรการกุศลและหน่วยงานต่างๆที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ตามที่ผู้อานวยการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมอบหมาย
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3.3.7 สาหรับหน่วยทหาร กาหนดให้เข้ามารับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตาม
ข้อตกลงระหว่างผู้อานวยการจังหวัดหรือผู้อานวยการกรุงเทพมหานครกับผู้บัญชาการทหารในเขตพื้นที่ เว้นแต่
เป็นกรณีที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
3.3.8 กรณีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นได้กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่นควบคุมดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นผู้อานวยการอาเภอและ
ผู้อานวยการจังหวัด ร่วมกากับดูแลในการปฏิบัติการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทาหน้าที่สนับสนุนและให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. แนวคิดเกี่ยวกับอุทกภัย
ความหมายของอุทกภัย
อุทกภัยได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้
สมิทธ ธรรมสโรช (2534) ได้ความหมายว่า อุทกภัย หมายถึง อันตรายอันเกิดจากน้าท่วมหรือ
อันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้าไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้าลาธารหรือทางน้าเข้าท่วมพื้นที่ ที่ตามปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้
ระดับน้าหรือเกิดจากการสะสมน้าบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทันทาให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532) อุทกภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากภาวะที่น้าทะเลหรือน้า
ในแม่น้าลาคลองมีระดับสูงขึ้นมากจนท่วมล้นฝั่งไหลท่วม อาคารบ้านเรือนเรือกสวนไร่นา และทรัพย์สินอื่นๆ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย อุทกภัยอาจเป็นชนิดที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันหรือชนิดที่ค่อยเป็นค่อยไปใน
บางครั้งอาจจะมีวาตภัยร่วมด้วย
นิวัต เรืองพานิช (2546) ในทางอุทกวิทยาอาจตีความหมายของอุทกภัยได้เป็น 2 ความหมาย
คือ หมายถึงปริมาณน้าที่ไหลบ่าและทาความเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ หรือหมายถึงระดับน้าที่
สูงขึ้นผิดปกติไปจากระดับธรรมดาของลาน้านั้นก็ถือว่าได้เกิดอุทกภัยขึ้นแล้วในบริเวณนั้นๆ
จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า อุทกภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากปริมาณน้าที่มีมาก
ผิดปกติเข้าท่วมพัดพาสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างจนทาให้เกิดความเสียหายรวมถึงอาจทาให้เกิดความสูญเสีย
ชีวิตได้
สาเหตุที่เกิดอุทกภัย
1. พายุฝน พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น และลมมรสุมทาให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานานๆ ปริมาณน้าฝนที่ตกมามีจานวนมากจนไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้าลาคลองได้ทันเกิด น้า
ไหลบ่าลงสู่ที่ต่าอย่างรวดเร็วจนเกิดน้าท่วมอย่างฉับพลันในบริเวณนั้น น้าจะไหลไปท่วมบ้านเรือนราษฎรไร่นา
พืชผล และทรัพย์สินต่างๆอย่างรวดเร็ว และกระแสน้าจะไหลผ่านลงสู่แม่น้าลาคลองในส่วนล่างไปหมดภายใน
ระยะเวลาอันสั้น อันตรายที่เกิดจากพายุฝนทั้งหลายนี้ประชาชนมักจะไม่รู้ตัวล่วงหน้าไม่มีเวลาเตรียมตัวหนีภัย
จึงมักประสบกับความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินและชีวิตของคนและสัตว์เลี้ยง ลักษณะเกิดอุทกภัยจากพายุฝน
ตกหนักนี้ถ้าเกิดในบริเวณที่ราบลุ่ม เช่น ที่ราบภาคกลางของประเทศไทยภาวะน้าท่วมจะเป็นชนิดค่อยเป็นค่อย
ไปน้าท่วมกระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปตามท้องทุ่งต่างๆระดับน้าค่อยๆสูงทีละน้อยและค่อยๆลดลงอย่างช้า
และถ้าหากบริเวณนั้นมีอิทธิพลของน้าทะเลหนุนด้วยแล้วภาวะน้าท่วมก็จะยืดเยื้อต่อไปอีกนาน
2. น้าทะเลหนุน ภาวะน้าทะเลขึ้นสูงเกิดเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน
และรวมก าลั ง กั น ท าให้ เ กิ ด แรงดึ ง ดู ด น้ าในมหาสมุ ท รของโลกบริ เ วณนั้ น สู ง ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ภาวะน้ าขึ้ น
สูงสุดมากกว่าระยะอื่นๆ เรียกว่า ระยะ “น้าเกิด” ประมาณวันข้างขึ้น 15 ค่า หรือ แรม 1-2 ค่า การขึ้นลงของ
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น้าทะเลก็มีอิทธิพลต่อแม่น้าลาคลองที่อยู่ใกล้เคียงทาให้เกิดน้าขึ้น-น้าลงตามไปด้วยและถ้าเกิดภาวะน้าทะเลขึ้น
ในระยะที่น้ าป่ าจากภูเขาหรือจากที่ร าบสู งไหลบ่าลงมาพอดีน้านั้นก็จะถูกน้าทะเลหนุนไหลลงทะเลไม่ได้
ก่อให้เกิดภาวะน้าท่วมในบริเวณนั้นได้แต่เป็นการท่วมชนิดค่อยเป็นค่อยไป
3. เขื่อนฝายหรือผนังกั้นน้าพังปัจจุบันการสร้างเขื่อนหรือผนัง กั้นน้าจานวนมากเพื่อประโยชน์
ทางด้ านการเกษตรกรรม และการพลั งงานตลอดจนการป้องกั นอุท กภัยแต่ถ้า การสร้างไม่มั่น คงแข็ งแรง
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้พังทลายลงมาก็จะเกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรงเพราะน้าที่กักเก็บไว้จานวนมากจะทะลักออกไป
ท่วมอาคารบ้านเรือนเรือกสวนไร่นา ถนนหนทางต่างๆ อย่างรวดเร็วและรุนแรงจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
มากมายอย่างไรก็ดกี ารก่อสร้างในปัจจุบันได้นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยและมีการตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเขื่อนพังขึ้นได้
4. แผ่นดินทรุดพื้นดินที่ทรุดทาให้มีโอกาสเกิดอุทกภัยมากขึ้นการขุดน้าบาดาลเอาน้าใต้ดินมาใช้
ในการอุปโภคเป็นจานวนมากทาให้พื้นดินทรุดเร็วขึ้นเมื่อเกิดฝนตกหนักประกอบกับน้าทะเลหนุน น้าระบายลง
ทะเลไม่ได้ก็ทาให้เกิดภาวะน้าท่วมทั่วๆไปหรือเมื่อแผ่นดินทรุดจนต่ากว่าระดับน้าทะเลก็เกิดอุทกภัยย่อยและ
รุนแรงมากขึ้น
5. ภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือหิมะถล่มละลาย การเกิดแผ่นดิน
ไหวหรือภูเขาไฟระเบิดทาให้เกิดคลื่นใหญ่ในมหาสมุทรทาให้เกิดภาวะน้าท่วมตามหมู่เกาะหรือเมืองชายทะเล
และการที่หิมะได้รับความร้อนและละลายตัวกลายเป็นน้าไหลลงสู่ที่ต่าอย่างรวดเร็วทาให้เกิดน้าท่วมอย่างฉับ
พลันได้ สาหรับประเทศไทยไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น นอกจากนี้นักอุทกวิทยาได้จาแนกสาเหตุของการเกิด
อุทกภัยโดยทั่วไปออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (ไทยภักดิ์ธรรมมงคล, 2544)
1. สาเหตุจากธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นเองและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยทั่วไปจะมีสาเหตุที่
สาคัญ ๆ ดังนี้
1.1 มีฝนตกหนักในร่องความกดอากาศต่า (Inter Tropical Convergence Zone)
1.2 เกิดฝนตกหนักจากพายุหมุนซึ่งเคลื่อนผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้หรือจากทะเล
อันดามัน
1.3 เกิดจากพายุซัดเข้ามาเป็นระลอก และสึนามิ ซึ่งเป็นคลื่นยักษ์ที่เกิดจากพายุหมุนที่เข้า
ปะทะชายฝั่ง
1.4 เกิดจากห้วย หนอง คลอง บึงจากแม่น้าแผ่เข้าไปในลาน้าสาขาทาให้น้าท่วมในลาน้าสาขา
เพราะไม่สามารถจะระบายลงสู่แม่น้าได้ เช่น กรณีน้าท่วมในจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากห้วยหนองคลองบึงจาก
แม่น้าโขง
1.5 น้าหลากจากแควต้นน้า เช่น กรณีของแม่น้าเจ้าพระยาที่น้าหลากจากแคว ปิง วัง ยม
และน่าน ทาให้น้าล้นตลิ่งในบริเวณแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างและกรุงเทพมหานคร
1.6 น้าทะเลหนุนเข้าไปในแม่น้าทาให้น้าในแม่น้าไม่สามารถจะระบายลงทะเลได้
1.7 ฝนที่ไม่ถูกซึมซับในดินสูงเกิดเพิ่มขึ้นจากการตัดไม้ทาลายป่า
1.8 ท้องน้าตื้นเขินจากการตกตะกอนของดินและทรายในท้องน้า ทาให้การระบายน้าช้าลง
1.9 การทรุดตัวของดินเนื่องจากการสูบน้าบาดาลมาใช้มากเกินไป
2. สาเหตุจากมนุษย์ซึ่งสามารถจะหลีกเลี่ยงหรือควบคุมการกระทาได้โดยทั่วไปจะมีสาเหตุ
สาคัญๆ ดังนี้

21
2.1 การตัดไม้ทาลายป่าทาให้เกิดการปล่อยโล่งเพิ่ม มากขึ้นน้าไหลเร็วขึ้นและเป็นสาเหตุของ
ดินถล่มรวมถึงการชะล้างดินให้ไหลมาตกตะกอนในท้องน้าทาให้ท้องน้าตื้นเขินไม่สามารถระบายน้าได้ทันน้าจึง
ล้นตลิ่งไปท่วมบ้านเรือนและสาธารณูปโภค
2.2 การขยายเขตเมืองรุกล้าเข้าไปในที่ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้าตามธรรมชาติ เมื่อน้าล้นตลิ่งก็
จะไหลไปในบริเวณดังกล่าวดังนั้นไม่ควรให้มีการปลูกสิ่งก่อสร้างในที่น้าท่วมได้ง่าย
2.3 การสร้างหมู่บ้านจัดสรรขวางทางน้าธรรมชาติซึ่งจะทาให้ถูกน้าท่วมในระดับสูงและทาให้
น้าไหลไปท่วมในบริเวณอื่นด้วย
2.4 การออกแบบทางระบายน้าของถนนไม่เพียงพอทาให้น้าล้นเอ่อเข้า เขตเมืองเนื่องจากน้า
ระบายได้ช้า
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้สรุปสาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัย
ไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย สาเหตุโดยตรงและสาเหตุเสริม ดังนี้ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย. 2542)
1. ฝนตกหนักจากพายุฝน หรือพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลาย ๆ
ชั่วโมงหรือมีฝนที่มีความเข้มข้นสูง น้าฝนที่มีปริมาณมากจะไม่สามารถระบายไปตามลาธารได้ทันจึงเอ่อเข้าท่วม
ที่ต่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมักจะเป็นพื้นที่ลาดชันตอนบนและพื้นที่ชุมชนที่การระบายน้าไม่ดีพอ
2. ฝนตกหนักจากลมจรหรือพายุหมุนลมจรหรือพายุหมุน (Cyclonic Storm) ที่มีอิทธิพลต่อ
ประเทศไทยมีด้วยกัน 2 ลักษณะ จาแนกตามแหล่งกาเนิด ดังนี้
2.1 พายุหมุนที่เกิดทาง ด้านทิศตะวันออกของประเทศไทย มีชื่อเรียก ตามขนาดความเร็วลม
ใกล้ศูนย์กลางแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ พายุดีเปรสชั่น (รุนแรงน้อยที่สุด) พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่น (รุนแรง
มากที่สุด) ส่วนมากเมื่อเคลื่อนเข้าฝั่งประเทศไทยจะอ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น
2.2 พายุหมุนที่เกิดทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย (มีแหล่งกาเนิดในอ่าวเบงกอล) มีชื่อ
เรียกตามขนาดความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางแบ่งได้เ ป็น 2 ระดับ คือ พายุดีเปรสชั่น (รุนแรงน้อยที่สุด) และพายุ
ไซโคลน ส่วนมากจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกและจะทาให้เกิดฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน
(พฤษภาคม – กรกฎาคม) เฉพาะด้านตะวันตกของประเทศ เช่น บริเวณลุ่มแม่น้าปราณบุรี ลุ่มน้าปิง เป็นต้น
ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัยในบริเวณลุ่มน้าดังกล่าว
3. น้าทะเลหนุน (High tide) ระยะที่น้าทะเลขึ้นสูงสุดจะหนุนให้ระดับน้าในแม่น้าสูงขึ้นหาก
ช่วงเวลาดังกล่าวฝนตกหนักหรือมีน้าป่าจากภูเขาระบายลงสู่แม่น้า จะไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้และจะ
ก่อให้เกิดอุทกภัยในบริเวณริมแม่น้าส่วนมากมักเกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และชุมชน
เมืองชายฝั่งโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ซึ่งเป็นเวลาที่ปริมาณน้านองลงมาจากพื้นที่ลุ่มน้าตอนบน
เป็นจานวนมาก
4. ลมมรสุมแรง (Strong monsoons) ลมมรสุมจะมีทิศทางที่พัดผ่านเป็นประจาจนเป็น
ฤดูกาลโดยประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ชนิด คือ
4.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Monsoon) เริ่มจากเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
โดยเคลื่อนตัวจากมหาสมุทรอินเดียผ่านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
มักจะทาให้มีฝนตกหนักและมีระยะเวลามรสุมติดต่อกันหลายวัน
4.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Monsoon) เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน –
กุมภาพันธ์ โดยเคลื่อนตัวจากประเทศจีนและไซบีเรียเข้าสู่ประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมชนิดนี้จะมีแรงจัดเป็นคราวๆบางครั้งจะทาให้มี ฝนตกหนักทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก
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ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปลมมรสุมทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวหากมีกาลังแรงมากหรือเมื่อมีพายุหมุนเกิดขึ้นก็จะเสริมให้
มรสุมแรงและมีฝนตกมากขึ้นจึงอาจก่อให้เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงได้
5. ผลจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการยุบตัวของผิวโลกในบางพื้นที่อาจทาให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ส่งผลให้น้าท่วมเกาะและเมือง
ตามชายฝั่งทะเลสาหรับประเทศไทยยังไม่เคยเกิดอุทกภัยจากสาเหตุนี้
ลักษณะของอุทกภัย (เทพพรรณี เสตตุบรรณ, 2541)
1. น้าท่วมฉับพลัน เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขา หรือที่สูงเป็นเวลานาน แล้วไหลลงสู่ที่ราบเป็น
กระแสน้าไหลเชี่ยวมากทาให้ที่ราบลุ่มน้าไม่สามารถระบายน้าได้ทันจึงก่อให้เกิดน้าท่วมทาความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สินอย่างมาก
2. น้าท่วมจากน้าล้นตลิ่ง เนื่องจากระดับน้าในแม่น้าหรือคลองสูงขึ้นกว่าตลิ่ง จนเอ่อล้นเข้าไป
ท่วมบริเวณลุ่มน้าทั้งสองฝั่ง
3. น้าท่วมจากฝนตกหนักเมื่อฝนตกหนักติดต่อกันระดับน้าใต้ดินก็จะสูงขึ้นจนเกิดน้าท่วมขัง
4. น้าขึ้นน้าลงเกิดจากระดับน้าทะเลที่เรียกว่าน้าเกิดทาให้น้าทะเลไหลเข้าสู่แม่น้าหรือคลอง
ในขณะที่น้าขึ้นเกิดน้าเอ่อล้นตลิ่งไปท่วมพืน้ ที่สองฝั่ง
5. คลื่นพายุซัดฝั่ง เกิดเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ทาให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่มาก
กระทบเข้าสู่ฝั่งเป็นอันตรายต่อชุมชนทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันได้
6. คลื่นใต้น้า เกิดจากความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว หรือภูเขาระเบิดใต้ทะเล หรือบนแผ่น
ดินใกล้ชายฝั่งทาให้เกิดคลื่นใต้น้า เมื่อกระทบฝั่งจะยกตัวสูงขึ้น ซัดฝั่งเกิดน้าท่วมฉับพลันส่งผลเสียหายให้กับ
ชุมชนเป็นอย่างมาก
ประเภทของอุทกภัย
นักอุทกวิทยาได้จาแนกประเภทของการเกิดอุทกภัยตามลักษณะ สาเหตุและพื้นที่เกิดอุทกภัย
ออกเป็น 4 ประเภท (ไทยภักดิ์ ธรรมมงคล. 2544)
1.อุทกภัยริมฝั่งแม่น้าจากน้าล้นตลิ่งโดยทั่วไปมักเกิดในแม่น้าขนาดใหญ่ มีลีกษณะน้าล้นตลิ่ง
และไหลเข้าท่วมบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า ความเสียหายเกิดจากน้าท่วมขังในระยะยาวสาเหตุมักเกิดจากฝนตก
หนักอันเนื่องมาจากร่องมรสุมกาลังแรงและพายุหมุน (เช่น ไต้ฝุ่นพายุโซนร้อน พายุดีเปรสชั่น) อุทกภัยประเภท
นี้มักมีช่วงเวลาการเกิดที่แน่นอนและจะท่วมเป็นเวลานานหลายสัปดาห์
2. อุทกภัยจากน้าป่าไหลหลากโดยทั่วไปมักเกิดในลุ่มน้าขนาดเล็กที่มีความลาดชัน (Slope) มี
ลักษณะน้าป่าที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วและจะรุนแรงมากขึ้นถ้าลุ่มน้ามีลักษณะเป็นรู ปพัด (Fan shape) สาเหตุ
มักเกิดจากฝนตกหนักอันเนื่องมาจากพายุฝ นฟ้าคะนองและพายุหมุนอุทกภัยประเภทนี้จะก่อให้เกิดความ
เสียหายมากขึ้นหากมีการตัดไม้ทาลายป่าเพราะทาให้น้าไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วและมีอานาจทาลายล้างมาก
3. อุทกภัยในเขตเมืองโดยทั่วไปมักเกิดในเมืองใหญ่ๆ ทีม่ ีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและไม่เป็น
ระเบียบมีการบุกรุกหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในช่องทางเดินของน้าทาให้ปริมาณน้าจากฝนที่ตกหนักไหลออก
ได้ไม่สะดวกจึงเพิ่มปริมาณน้ามากขึ้นและท่วมเป็นบริเวณกว้างขึ้นอุทกภัยประเภทนี้จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด
4. อุทกภัยบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้า โดยปกติทั่วไปมักเกิดบริเวณบางส่วนของปากแม่น้า
ในระยะที่มีลมพายุมีฝนตกหนักและน้าป่าไหลลงมาจากลุ่มน้าตอนบนส่วนมักจะเกิดในประเทศบังคลาเทศ หรือ
จีน เมื่อเกิดพายุหมุนคลื่นจากลมพายุจะพัดผ่านบริเวณนั้นอย่างรุนแรง ทาให้ประชากรเสียชีวิตมากและบ้าน
เรือนเสียหายอย่างรุนแรง
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จากความหมายเราสามารถสรุปได้ว่า อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้าท่วมพื้นดินสูงกว่า
ระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณน้าฝนมากจนทาให้มีปริมาณน้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้าผิวดินที่มีอยู่ตาม
สภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถการระบายน้าของแม่น้า ลาคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของ
มนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม สามารถจาแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้
(1) น้าท่วมขัง/น้าล้นตลิ่ง (Inundation/Over bank flow) หมายถึง สภาวะน้าท่วมหรือ
สภาวะน้าล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจาก
การเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้าและ
บริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ น้าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถ
ระบายน้าได้ทัน
(2) น้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) หมายถึง สภาวะน้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่
เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้าหรือต้านน้าน้อยหรืออาจ
เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าพังทลาย น้าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมัก
เกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมาก
บริเวณต้นน้าที่อยู่ห่างออกไป การเกิดน้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะ
ป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย
(3) ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Landslide or Mud/Debris Flow) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มวล
ดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ต่ากว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้าเป็นตัวกลาง
ทาให้มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นกับประเภทของ
วัสดุ ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดล้อม และปริมาณน้าฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือ
ภูมิเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ชารุด
หรือพังทลาย และยังอาจทาให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น้าลาคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้
ในเส้นทางการเคลื่อนตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

5. แนวคิดเกี่ยวกับวาตภัย
วาตภัย หมายถึง ภัย ที่เกิดขึ้นจากพายุล มแรงจนทาให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน
ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง สาหรับในประเทศไทย วาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจาก
1) พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น
2) พายุฤดูร้อน
3) ลมงวง (เทอร์นาโด)
นอกจากนี้ วาตภัย ยังอาจเกิดขึ้นได้จากมรสุมมีกาลังแรง ซึ่งประเทศไทยจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอันตรายอันเนื่องจากวาตภัยมีดังนี้
เกิดบนบก
ต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตายเรือกสวนไร่นาเสียหาย
บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของลม ได้พังระเนระนาดหลังคาบ้านที่ทาด้วยสังกะสีจะ
ถูกพัดเปิด กระเบื้องหลังคาปลิวว่อน เป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข เสาโทรศัพท์ ล้ม
สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ ผู้คนเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดได้ ผู้คนที่พักอยู่ริมทะเล จะถูกคลื่นซัด
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ท่วมบ้านเรือนและกวาดลงทะเล ผู้คนอาจจมน้าตายในทะเลได้ ฝนตกหนักมากทั้งวันและทั้งคืน อุทกภัยจะ
ตามมา น้าป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงเกิดน้าท่วมฉับพลันในบริเวณที่ร าบลุ่มเชิงเขา
เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ สะพาน และถนนถูกตัดขาด
ในทะเล
มีลมพัดแรงจัดมากเกิดคลื่นใหญ่ เรือขนาดใหญ่อาจถูกพัดพาไปเกยฝั่งหรือชนหินโสโครกทาให้จม
ได้ เรือขนาดเล็กอาจพลิกคว่าและจมลง เกิดคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทาให้ระดับน้าสูงท่วมอาคารบ้านเรือนบริเวณริม
ทะเล และอาจกวาดสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงลงทะเลได้ เรือประมงบริเวณชายฝั่งจะถูกทาลาย
ปัจจัยที่ทาให้เกิดวาตภัย
1) พายุ ห มุ น เขตร้ อ น พายุ ห มุน เขตร้อ นเป็ นค าทั่ ว ไปที่ ใ ช้ ส าหรั บ เรี ย กพายุ ห มุ น หรื อ พายุ
ไซโคลน (cyclone) ที่มีถิ่นกาเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนแถบละติจูดต่า แต่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรอย่าง
น้อย 4 - 5 องศาละติจูด พายุนี้เกิดขึ้นในมหาสมุทรหรือทะเล ที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 26 º ซ. ขึ้นไปถึงระดับ
ความลึกประมาณ 60 เมตร มีปริมาณไอน้าในอากาศมากจนถึงระดับความสูงประมาณ 7 กิโลเมตร เมื่อเกิดขึ้น
แล้วมักเคลื่อนตัวตามกระแสลมส่วนใหญ่จากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก และค่อยโค้งขึ้นไปทางละติจูดสูง
แล้วเวียนโค้งกลับไปทางทิศตะวันออกอีก บริเวณที่มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นเป็นประจา ได้แก่
 มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของเอเชีย เรียกว่า“ไต้ฝุ่น”
 มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ บริเวณทะเลแคริบเบียน สหรัฐอเมริกา อเมริกากลางและ
มหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออก เรียกว่า “เฮอร์ริเคน”
 บริ เ วณมหาสมุ ท รอิ น เดี ย มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก ตอนใต้ และบริ เ วณออสเตรเลี ย เรี ย กว่ า
“ไซโคลน”
พายุหมุนเขตร้อนจะใช้เวลาในการก่อตัวประมาณ 2 - 4 วัน เมื่ออยู่ในสภาวะที่เจริญเติบโตเต็มที่
จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณตั้งแต่ 100 กิโลเมตร ขึ้นไปจนถึง 300 กิโลเมตร หรือมากกว่า ความเร็วลม
สูงสุดที่บริเวณใกล้ศูนย์กลาง นามาใช้เป็นการเกณฑ์ในการพิจารณาความรุนแรงของพายุ ซึ่งในย่านมหาสมุทร
แปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และทะเลจีนใต้ มีการแบ่งตามข้อตกลงระหว่างประเทศดังนี้
 พายุดีเปรสชั่น (depression) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง 63 กม./ชม.
 พายุโซนร้อน (tropical storm) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 63 กม./ชม. แต่ไม่ถึง 118 กม./ชม.
 ไต้ฝุ่น (typhoon) ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 118 กม./ชม. ขึ้นไป
พายุหมุนเขตร้อนก่อให้เกิดภัยพิบัติเนื่องมาจาก ลมแรงจัด คลื่นซัดฝั่ง และฝนตกหนักเป็นบริเวณ
กว้าง โดยเฉพาะในอาณาบริเวณที่ศูนย์ กลางพายุเคลื่อนผ่านจะได้รับผลกระทบมากที่สุ ด ความเสียหายที่
เกิดขึ้นเนื่องจากพายุแปรผันตามความรุนแรงของพายุ เมื่อพายุมีกาลังในขั้นดีเปรสชั่น ความเสียหายส่วนใหญ่
จะเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักและอุทกภัยที่เกิดขึ้นตามมา เมื่อพายุมีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น
จะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกมากทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากฝนตกหนัก อุทกภัย ลมพัดแรงจัดในทะเลมีคลื่น
สูงเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ และมีคลื่นซัดฝั่ง
สาหรับพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่น เนื่องจากพายุ
อ่อนกาลังลงก่อนถึงประเทศไทย ส่วนที่มีกาลังแรงขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศ
ไทยน้อย จากสถิติในรอบ 48 ปี (พ.ศ. 2494-2541) ที่ผ่านมามีเพียง 11 ครั้ง ที่มีกาลังแรงเป็นพายุโซนร้อน
หรือไต้ฝุ่น (ไม่ถึงร้อยละ 10 ของจานวนพายุทั้งหมดที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย) และในจานวน 11 ครั้งดังกล่าว
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มีเพียงครั้งเดียวที่พายุเคลื่อนเข้ามาขณะมีกาลังแรงเป็นไต้ฝุ่น ได้แก่ ไต้ฝุ่น “เกย์” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งจังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532
2) คลื่นพายุซัดฝั่ง เป็นภัยที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งอันเนื่องมาจากพายุหมุนเขตร้อน คือ คลื่นพายุ
ซัดฝั่ง (storm surge) คือ คลื่นขนาดใหญ่ซัดชายฝั่งอันเนื่องมาจากความแรงของลมที่เกิดขึ้นจากพายุหมุนเขต
ร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าหาฝั่ง ประกอบกับความกดอากาศที่มีค่าน้อยบริเวณศูนย์กลางพายุทาให้น้าทะเลยกตัว
สูงขึ้นกว่าบริเวณโดยรอบ โดยปกติมีความรุนแรงมากในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตรจากศูนย์กลางพายุ คลื่น
พายุซัดฝั่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไป กรณีของประเทศ
ไทย พายุหมุนเขตร้อนอาจก่อตัวในทะเลจีนใต้แล้วเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทย หรือก่อ ตัวใน
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างโดยตรงเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคม โดยพื้นที่ที่โอกาสการเกิดคลื่น
พายุซัดฝั่งในช่วงเดือนต่างๆ ดังนี้
 เดือนตุลาคม บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
 เดือนพฤศจิกายน บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช และชายฝั่งภาคตะวันออก
3) สถิ ติ พ ายุ ห มุ น เขตร้ อ นเคลื่ อ นที่ เ ข้ า สู่ ป ระเทศไทย มี พ ายุ ห มุ น เขตร้ อ นเคลื่ อ นเข้ า สู่
ประเทศไทยปีละประมาณ 3 ลูก พายุจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายน แต่มีโอกาสน้อยมาก
พายุจะมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นเป็นลาดับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และเดือนตุลาคม
เป็นเดือนที่พายุมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด รองลงไปคือเดือนกันยายน พายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่
ประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากด้านตะวันออกของประเทศ โดยมีแหล่งกาเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีน
ใต้จากการวิเคราะห์สถิติพายุโดยรวมตลอดทั้งปี ปรากฏว่า บริเวณที่ศูนย์กลางพายุเคลื่อนผ่านมากที่สุดคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม มีพายุเคลื่อนผ่านร้อยละ 20 – 25 ของพายุ
ทั้งหมดจานวน 164 ลูก รองลงไปได้แก่พื้นที่บริเวณจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์
หนองบัวลาภูและเลย มีพายุเคลื่อนผ่านร้อยละ 15 – 20 ของจานวนพายุทั้งหมด
4) พายุฤดูร้อนและพายุฟ้าคะนอง พายุฟ้าคะนองเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะที่ ลักษณะ
ที่สาคัญ คือ มีการปล่อยประจุไฟฟ้าจานวนมากอย่างทันทีทันใด ในลักษณะของฟ้าผ่าหรือฟ้าแลบ และเกิด
เสียงดัง คือ ฟ้าร้อง รวมทั้งมีฝนตกหนัก ลมกระโชกและอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วย พายุฤดูร้อนส่วนมากจะ
เกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดบ่อยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาค
กลางและภาคตะวันออก มีการเกิดน้อยครั้งกว่า สาหรับภาคใต้ก็สามารถเกิดได้แต่ไม่บ่อยนัก อันตรายอัน
เนื่องจากพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองรุนแรงที่พบได้บ่อยในประเทศไทยได้แก่
 อากาศปั่นป่วนและลมกระโชกที่รุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างต่างๆ บนพื้นดิน
ซึ่งบางครั้งพบห่างออกไปกว่า 30 กิเมตร จากเมฆพายุฟ้าคะนอง
 ลูกเห็บ ในเมฆพายุฟ้าคะนองที่มียอดเมฆสูงมาก กระแสอากาศจะเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงระดับที่มี
อุณหภูมิต่าพอที่จะทาให้ละอองน้าในเมฆแข็งตัวเป็นน้าแข็งรวมตัวเข้าด้วยการสะสมจนเป็นก้อนน้าแข็งขนาด
ใหญ่ขึ้น จนในที่สุดเมื่อกระแสอากาศที่เคลื่อนที่ขึ้นภายในเมฆไม่สามารถพยุงรับน้าหนักของน้าแข็งนี้ไว้ได้อีก
ต่อไป ก็จะตกลงมาเป็นลูกเห็บทาความเสียหายได้
 ฟ้าผ่า
 ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบลุ่มหรือที่ต่า และพื้นที่บริเวณเชิงเขา
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สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ให้ความหมายของวาตภัย ไว้ว่า สภาพ
บรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลก และบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่
รุนแรง เวลากล่าวถึงความรุนแรงของพายุ จะมีเนื้อหาสาคัญอยู่บางประการคือ ความเร็วที่ศูนย์กลาง ซึ่งอาจสูง
ถึง 400 กม./ชม. ความเร็วของการเคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ และขนาดความกว้างหรือเส้นผ่า
ศูนย์กลางของตัวพายุ ซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณที่จะได้รับความเสียหายว่าครอบคลุมเท่าใด ความรุนแรงของพายุ
จะมีหน่วยวัดความรุนแรง คล้ายหน่วยริกเตอร์ของการวัดความรุนแรงแผ่นดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ
สาเหตุการเกิดวาตภัย
สาหรับในประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ
1. พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น
2. พายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนโดยจะเกิดถี่ในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีการเกิดน้อยครั้งกว่า สาหรับภาคใต้ก็
สามารถเกิดได้แต่ไม่บ่อยนัก โดยพายุฤดูร้อนจะเกิดในช่ วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน
แล้วมีกระแสอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกัน ทาให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุลม
แรง และอาจมีลูกเห็บตกได้จะทาความเสียหายในบริเวณที่ไม่กว้างนัก ประมาณ 20-30 ตารางกิโลเมตรลมงวง
(เทอร์นาโด) เป็นพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กที่เกิดจากการหมุนเวียนของลมภายใต้เมฆก่อตัวในทางตั้ง หรือเมฆ
พายุฝนฟ้าคะนอง
ประเภทของวาตภัย
พายุแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ
พายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน อาจ
เกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่า ร่องความกดอากาศ
ต่า อาจไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตกมีลมพัด
พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่
เช่นเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล หากเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตร จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา และหากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อต่างกันตามสถานที่เกิด
พายุทอร์นาโด (tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือ
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงมากกว่าพายุหมุนอื่น ๆ ก่อความ
เสียหายได้รุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบก และในทะเล หากเกิดในทะเล จะเรียกว่า นาคเล่นน้า
(water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้า แต่หมุนตัวยื่ นลงมาจากท้องฟ้าไม่ถึงพื้นดิน มีรูปร่าง
เหมือนงวงช้าง จึงเรียกกันว่า ลมงวง
อันตรายที่เกิดจากวาตภัย
พายุไต้ฝุ่น เมื่อพายุที่มีกาลังขนาดไต้ฝุ่น คือ กาลังความเร็วของลมตั้งแต่ 65 น๊อต หรือ 118
กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพัดผ่านที่ใดทาให้เกิดความเสียหายร้ายแรงดังนี้
 บนบก ท าให้ ต้ น ไม้ ล้ ม เกิ ด อั น ตรายจากต้ น ไม้ ล้ ม ทั บ บ้ า นเรื อ น บ้ า นเรื อ นพั ง ทั บ ผู้ ค น
ในบ้านและใกล้เคียงบาดเจ็บหรือตาย สวนไร่นาเสียหาย เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าช็อต เกิดเพลิงไหม้
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และผู้คนอาจเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดได้ ผู้คนที่มีอาคารพักอาศัยอยู่ริมทะเลอาจถูกน้าพัด พาลงทะเลจมน้าตายได้
ดังเช่น ปรากฏการณ์ที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝนตกหนักมากทั้งคืนทั้งวัน เมื่อน้าจากป่าและ
ภูเขาหลากลงมาอย่างมากมาย ท่วมบ้านช่อง ถนนหนทาง และเรือกสวนไร่นาล่มจมอยู่ใต้น้า เส้นทางคมนาคม
ทางรถไฟ สะพาน ถนนทางขาด
 ทะเล ในทะเลลมแรงจัดมาก คลื่นใหญ่ เรือขนาดใหญ่ ๆ อาจจะถูกพัดพาไปเกยฝั่งล่มจมได้
บรรดาเรือเล็กเป็นอันตรายไม่สามารถจะต้านความรุนแรงของพายุได้ คลื่นใหญ่ซัดขึ้นริมฝั่ง จนทาให้ระดับน้า
ขึ้นสูงมากจนท่วมอาคารบ้านช่องริม ทะเลได้ บรรดาโป๊ะจับปลาในทะเลถูกทาลาย
 พายุ โ ซนร้ อน พายุ โ ซนร้ อ นมี ค วามรุ น แรงน้ อ ยกว่ า พายุ ไต้ ฝุ่ น ความเร็ ว ของลมบริ เ วณใกล้
ศูนย์กลางตั้งแต่ 34 น็อต หรือ 62 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 63 น็อต หรือ 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในทะเลลมจะแรงมากจนสามารถจมเรือขนาดใหญ่ ๆ ได้ ต้นไม้ล้ม ถ้าไม่มีการเตรียมรับมือที่ดีก็จะเกิดความ
เสียหายได้
 พายุดีเปรสชั่น พายุดีเ ปรสชั่นเป็น พายุที่มีกาลั งอ่อน ความเร็วของลมใกล้บริเวณศูนย์กลาง
ไม่เกิน 33 น็อต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่มีอันตรายรุนแรง แต่ทาให้มีฝนตกทั่วไปตลอดทางที่พายุ
ดีเปรสชั่นผ่านไป และมีฝนตกหนักเป็นแห่ง ๆ พร้อมด้วยลมกรรโชกแรงเป็นครั้งคราว ซึ่งบางคราวจะรุนแรงจน
ทาให้เกิดความเสียหายได้บ้าง ในทะเลค่อนข้างแรงและคลื่นจัด บรรดาเรือประมงเล็กขนาดต่ากว่า 50 ตัน ควร
งดเว้นออกทะเลเพราะอาจจะล่มลงได้ และพายุดีเปรสชั่นนี้เมื่ออยู่ในทะเลได้รับไอน้าหล่อเลี้ยงตลอดเวลา และ
ไม่มีสิ่งกีดขวางทางลมอาจจะทวีกาลังขึ้นได้โดยฉับพลัน สาหรับพายุพัดจัดจะลดน้อยลงเป็นลาดับ มีแต่ฝนตก
ทั่วไปเป็นระยะนาน ๆ และตกได้มากถึง 100 มิลลิเมตร ภายใน 12 ชั่วโมงซึ่งต่อไปก็จะทาให้เกิดน้าป่าไหลบ่า
จากภูเขาและป่าใกล้เคียงลงมาท่วม บ้านเรือนได้ในระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากพายุได้ผ่านไปแล้ว
 พายุฤดูร้อน พายุฤดูร้อนเป็นพายุที่ต่างกับพายุดีเปรสชั่น และเกิดบนผืนแผ่นดินที่ร้อนอบอ้าว
ในฤดูร้อนแต่เป็นพายุที่มีบริเวณย่อมๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 ตารางกิโลเมตร แต่อาจมีลมแรงมากถึง 47
น็อต หรือ 87 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังพายุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 และ
พายุที่เกิดขึ้นที่อาเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2497 พายุนี้มีกาลังแรงที่จะทาให้
เกิดความเสียหายได้มากเหมือนกันแต่เป็นช่วงระยะ เวลาสั้น ๆ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง อันตรายที่เกิดขึ้นคือ
ต้นไม้หักล้มทับบ้านเรือนผู้คน บ้านเรือนพังทลาย ฝนตกหนักและอาจมีลูกเห็บตก
วาตภัยครั้งสาคัญในประเทศไทย
1. วาตภัยจากพายุโซนร้อน“แฮเรียต”ที่แหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 มีผู้เสียชีวิต 870 คน สูญหาย 160 คน บาดเจ็บ 422 คน ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย
16,170 คน ทรัพย์สินสูญเสียราว 960 ล้านบาท
2. วาตภัยจากพายุไต้ฝุ่น “เกย์” ที่พัดเข้าสู่จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532
ความเร็วของลมวัดได้ 120 กม./ชม.ประชาชนเสียชีวิต 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน บ้านเรือนเสียหาย
61,258 หลัง ทรัพย์สินสูญเสียราว 11,739,595,265 บาท
3. วาตภัย จากพายุไต้ฝุ่นลิ นดา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง 4 พฤศจิกายน 2540
ทาให้เกิดความเสียหายจากวาตภัย อุทกภัย และคลื่นซัดฝั่งในพื้นที่ 11 จังหวัดของภาคใต้และภาคตะวันออก
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532
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การเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตภัยต้องปฏิบัติอย่างไร
1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่าเสมอ
2. สอบถาม แจ้งสภาวะอากาศร้ายแก่กรมอุตุนิยมวิทยา
3. ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร
4. ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจาเป็น
5. เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋าหิ้วติดตามข่าวสาร
6. เตรียมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ
จากความหมายเราสามารถสรุปได้ว่า วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรงจน
ทาให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง สาหรับในประเทศไทย วาตภัยหรือพายุลม
แรง มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยสามารถแบ่งลักษณะของวาตภัยได้ตามความเร็วลม เช่น
พายุฟ้าคะนอง พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุ
ใต้ฝุ่น พายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิดระหว่ างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดถี่ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีการเกิดน้อยครั้งกว่าสาหรับภาคใต้ก็สามารถเกิด
ได้แต่ไม่บ่อยนัก โดยพายุฤดูร้อนจะเกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน แล้วมีกระแส
อากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกัน ทาให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุลมแรง และอาจมี
ลูกเห็บตกได้จะทาความเสียหายในบริเวณที่ไม่กว้างนัก ประมาณ 20 - 30 ตารางกิโลเมตร ลมงวงช้างหรือ
(เทอร์นาโด) เป็นพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กที่เกิดจากการหมุนเวียน ของลมภายใต้เมฆก่อตัวในทางตั้ง หรือเมฆ
พายุฝนฟ้าคะนอง (เมฆ คิวมูโลนิมบัส) ที่มีฐานเมฆต่า กระแสลมวนที่มีความเร็วลมสูงนี้จะ ทาให้กระแสอากาศ
เป็นลาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า หรือย้อยลงมาจากฐานเมฆดูคล้ายกับงวงหรือปล่องยื่นลงมา ถ้าถึงพื้นดินก็จะทาความ
เสียหายแก่บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างได้ สาหรับในประเทศไทยมักจะเกิดกระแสลมวน ไกลพื้นดินเป็น
ส่วนใหญ่ไม่ต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงใต้พื้นฐานเมฆ และจะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง โดยจะเกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆ และมีช่วง
ระยะเวลาสั้นๆจึงทาให้เกิดความเสียหายได้ในบางพื้นที่

6. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
การป้องกันอุทกภัย และวาตภัยนั้นหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด
ความสาเร็จแต่จะดาเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐแต่โดยลาพังฝ่ายเดียวจะประสบความสาเร็จเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากข้อจากัดในด้านต่างๆจาเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายซึ่งเครือข่ายเป็นเครื่องมือสาคัญหนึ่งที่ช่วยให้การทางานในกิจกรรมต่างๆ
รวมถึงการป้องกันอุทกภัยสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นเพื่อให้การศึกษามีความถูกต้องและนาไปสู่
ของการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจึงมีการทบทวนแนวคิดเกี่ยวเครือข่ายซึ่งแนวคิดเครือข่ายมีนักวิชาการให้
ความหมายและประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเครือข่ายไว้ดังนี้
ความหมายของเครือข่าย
งามพิศ สัตย์สงวน (2543) ได้สรุปว่าเครือข่ายทางสังคมเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อ มของหน่ ว ยย่ อ ยและการรวมตัว กัน เป็ นเครือ ข่า ยทางสั งคมก็เ ป็น ปรากฏการณ์ ต าม
ธรรมชาติ ที่ พ บเห็ น ได้ ทั่ ว ไปเมื่ อ มี ก ารรวมตั ว กั น ก็ จ ะมี ก ารถ่ า ยทอดความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น เริ่ ม จาก
ความสัมพันธ์ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นลาดับแรกก่อนส่งผ่านระดับความสัมพันธ์ที่หลวมกว่า
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พระมหาสุทิพย์อาภาโร (2547) ได้ให้ความหมายของเครื อข่ายทางสังคมว่าเป็นเครื่องมือทาง
สังคมที่ผู้คนในสังคมเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมที่สลับซับซ้อนที่ยากแก่การแก้ไขมีวัตถุประสงค์
ร่ ว มกัน มีจิ ต ส านึ กร่ ว มกัน มารวมตัว กัน เป็น กลุ่ มเป็นองค์กรไม่ว่ าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนหรือภาค
ประชาชนในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกันเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือการกระทาบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งนี้
ด้วยความรักความสมานฉันท์ความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้ระบบการจัดการโดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและ
ประชาคมที่รวมกลุ่มขององค์กรอิสระสาธารณะประโยชน์ปัจเจกชนและสาธารณชนเข้าด้วยกัน
เสรี พงศ์พิศ (2548) กล่าวว่า เครือข่าย คือ ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความ
สัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลกลุ่ มองค์กรสถาบันโดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์และความต้องการบางอย่างร่ว มกัน
ร่วมกันดาเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน
สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน (2547) เครือข่าย คือ กลุ่มองค์กร
หลายกลุ่มมารวมตัวกันประสานเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ถักทอสร้างสรรค์กิจกรรมบนพื้นฐานของความเอื้อ
อาทรเกิดพลังในการทางานให้บรรลุเป้าหมายทุกองค์กรและให้ชุมชนเข้มแข็งหัวใจของเครือข่ายคือการเชื่ อม
ความสัมพันธ์พลังของเครือข่ายคือเป้าหมาย
นฤมล นิราทร (2543) เครือข่าย คือ รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันหรือทากิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือกันโดยการติดต่อสื่อสารนั้นอาจท้าได้ทั้ง
การผ่านศูนย์กลางหรือแม่ข่ายและการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่มซึ่งมีการจัดรูปแบบหรือจัดระบบที่ยังคงความ
เป็นอิสระโดยมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆตามความจาเป็นหรือเป็นโครงสร้างที่มีความชัดเจน
ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2544) เครือข่ายเป็นกระบวนการของการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาหรือจัด
กิจกรรมที่กลุ่มบุคคลหรือองค์กรสนใจร่วมกันซึ่งจะนาไปสู่พลังในการจัดการกับปัญหาทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สังคมโดยส่วนรวมความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ก่อตัวเคลื่อนไหวและพัฒนากว้างขวางออกไป
จากความหมายของเครือข่ายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเป็นเครือข่ายได้นั้นจาเป็นต้องมีองค์
ประกอบดังต่อไปนี้ (วีณา เที่ยงธรรมและคณะ, 2554)
1. สมาชิกเครือข่าย (Members) เป็นองค์ประกอบหลักที่สาคัญของความเป็นเครือข่ายที่สร้าง
ระบบปฏิสัมพันธ์โดยแต่ละบุคคลกลุ่มคนชุมชนหรือองค์กรจะดาเนินการสานต่อกระบวนการปฏิสัมพันธ์เพื่อหา
แนวร่วมในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรวมทั้งการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดการดารงอยู่ร่วมกัน
2. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (Common Perception) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญ
เพราะหากว่า บุ ค คลกลุ่ มองค์ กรมารวมกั นเพีย งเพื่อ ท ากิ จกรรมอย่า งใดอย่า งหนึ่ง โดยไร้ค วามมุ่ งมั่ นหรื อ
จุดมุ่งหมายร่วมกันไม่เรียกว่าเป็นเครือข่ายเพราะความเป็นเครือข่ายจะต้องหมายถึงการร่วมกันอย่างมีจุดหมาย
เพื่อทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์และกระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น
3. การมีส่วนร่วมของสมาชิก (Members Participation) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
สมาชิกจะเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมพลังให้แก่เครือข่ายซึ่งทาให้สมาชิกมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายช่วยให้
สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นนาไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนการให้และการรับ
4. มีความสนใจและเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interests and Benefits) หัวใจที่สาคัญ
อันหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ภาคีเครือข่ายคือการจัดการให้เกิดกระบวนการร่วมคิดร่วม
ทาร่ วมรับ ผลประโยชน์ ที่เท่าเทีย มในกลุ่ มสมาชิกของเครือข่ายดังนั้นการขับเคลื่อนให้ การทางานของภาคี
เครือข่ายบรรลุเป้าหมายนั้นต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้เพื่อสร้างบรรยากาศของการท้างานที่
มีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของสมาชิก
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5. การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) สมาชิกของเครือข่ายเข้ามา
รวมกันด้วยความสมัครใจบนพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมมีความอิสระและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
โดยการใช้จุดแข็งของฝ่ายหนึ่งเพื่อปรับจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งและเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจากัดต่างๆของเครือข่าย
6. ความสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interaction and Communication) การสื่อสารระหว่าง
บุคคลกับบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มีค วามส าคัญ ต่ อ เครื อ ข่า ยที่ จะช่ ว ยให้ ส มาชิ กในเครื อ ข่ ายเกิ ดการรั บ รู้ เกิ ด การยอมรั บ ใน
กระบวนการทางานและช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
7. การประสานงานเครือข่าย (Network Co-ordinated) ในการขับเคลื่อนให้เกิดความเป็น
เครือข่ายจาเป็นต้องมีผู้ทาหน้าที่ประสานระหว่างสมาชิกในเครือข่ายและผู้ประสานงานระหว่างภาคีเครือข่าย
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารการเจรจาต่อรองประสานผลประโยชน์และจัดการความขัดแย้ งเพื่อให้
เกิดความราบรื่นต่อการดาเนินงานในเครือข่ายและระหว่างสมาชิกเครือข่าย
8. ผลลัพธ์จากการด้านเนินงานของเครือข่าย (Network Outcome) เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ
ความเข้มแข็งรวมทั้งการดารงอยู่ของเครือข่ายซึ่งวัดได้จากกิจกรรมต่างๆที่สมาชิกร่วมกันดาเนินงานอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
ประโยชน์ของเครือข่าย
ปภังกร วงศ์ชิดสุวรรณ และคณะ (2548) ได้รวบรวมประโยชน์ของเครือข่ายไว้ ดังนี้
1. เครือข่ายช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์เครื่องมือและสื่ อ
ผ่านการประชุม การทดลองปฏิบั ติการ การประชาสั มพันธ์และการให้ความร่วมมือในการดาเนินโครงการ
การแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ให้แก่กันเป็นการเสริมความสมบูรณ์ให้กับสมาชิกเครือข่ายทั้งมวลไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลหรือองค์กร
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานในเครือข่าย ช่วยลดการทางานและการใช้
ทรัพยากรซ้าซ้อนทาให้การพัฒนาสามารถดาเนินไปได้ก้าวหน้ารวดเร็วและส่งผลต่อสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น
3. เครือข่ายสามารถเชื่อมโยงคนที่อยู่ในระดับต่างกัน มีวิธีการทางานการจัดองค์กรและมีภูมิหลัง
ต่างกันที่ไม่มีโอกาสติดต่อเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นน้าไปสู่การ
ทางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย
4. เครือข่ายสามารถทาให้คนในองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์กันได้ทราบว่ายังมีบุคคลหรือหน่วยงาน
อื่นอีกมากที่สนใจทางานในเรื่องเดียวกันและเผชิญปัญหาเหมือนกัน
5. เครือข่ายสามารถทาให้ความต้องการของประชาชนได้รับการตอบสนองจากรัฐ
6. เครือข่ายช่วยชี้ให้เห็นปัญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซ้อนและท่วมท้นในหมู่บ้าน
7. เครือข่ายเชื่อหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
8. เครือข่ายทาให้คน และองค์กรได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ได้รับกาลังใจ การจูงใจและการ
ยอมรับซึ่งมีความสาคัญต่อหน่วยงานพัฒนาเล็กๆที่อยู่นอกระบบราชการ
ประเภทของเครือข่ายทางสังคม (Type of Social Network)
นฤมล นิราทร (2543) ได้จาแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคมตามมิติ 4 มิติ ดังนี้
1. จาแนกตามพื้นที่ดาเนินการ เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ภาคและ
ประเทศ
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2. จาแนกตามกิจกรรม หรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายที่ทางานด้านเด็กสตรีสาธารณสุข
เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อม
3. จาแนกตามอาชีพ หรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายด้านแรงงาน เครือข่ายกลุ่มพระ
สหธรรม เครือข่ายครูพิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายสารวัตรนักเรียน
4. จาแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ทาให้เกิดเครือข่ายใน 2 ลักษณะ คือ เครือข่าย
ตามแนวตั้งคือ (1) เครือข่ายที่มีโครงสร้างเป็นช่วงชั้นทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในเครือข่ายไม่
เท่ากันและ (2) เครือข่ายตามแนวนอนเป็นเครือข่ายที่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในเครือข่ายเท่าเทียมกัน
เสถียร จิรรังสิมันต์ (2549) ได้จาแนกประเภทและรูปแบบของเครือข่ายได้ ดังนี้
1. เครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area Network) หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่อาศัยพื้น
ที่ดาเนินการเป็นปัจจัยหลักในการทางานร่วมกันเป็นกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็น
เป้าหมายนาทางและเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่างๆออกจากกันโดยยึดเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งแห่ง
ความสาเร็จในการทางานร่วมกันของทุกฝ่ายลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงพื้นที่สามารถจัดได้หลาย
ระดับตามพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นเช่น
1) การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐเช่นเครือข่ายระดับหมู่บ้านตาบลและ
อาเภอ เช่น เครือข่ายประชาคม อ.แม่สอด จ.ตาก เครือข่ายระดับจังหวัด เช่น เครือข่ายประชาคม จ.น่าน
เครือข่ายระดับภูมิภาค เช่น เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ เครือข่ายระดับประเทศ เช่น เครือข่ายสมาพันธ์
เกษตรกรแห่งประเทศไทย
2) การแบ่งพื้นที่ตามความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติเช่นเครือข่ายลุ่มน้า เครือข่ายอ่าว
ปัตตานี เครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ เช่น เครือข่ายการพัฒนาของUNDP เป็นต้น
2. เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue Network) หมายถึง เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กรโดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่มุ่งเน้นการจัดการใน
ประเด็นกิจกรรมนั้นๆอย่างจริงจังและพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่นๆที่เกี่ยวข้องลักษณะและโครงสร้าง
ของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมสามารถแบ่งได้อย่างมากมายตามประเด็นกิจกรรมและความสนใจที่เกิดขึ้น
ของฝ่ายต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนโดยไม่ยึดติดกับพื้นที่ดาเนินการแต่ใช้หลักของกิจกรรมที่
เกิดขึ้น เป็ นตัวกาหนดความเป็น เครือข่าย เช่น เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้าน เครือข่าย
ธนาคารหมู่บ้าน เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายสิ่ งแวดล้อม เครือข่ายปฏิรูป
การศึกษา เครือข่ายสิทธิมนุษยชนเครือข่ายสุขภาพ เป็นต้น
3. เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ หมายถึง เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ /กิจกรรมและ
การก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสัง คมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่ายซึ่งอาจแบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐภาค
ประชาชนภาคธุรกิจเอกชนและภาคองค์กรพัฒนาเอกชนโดยเครือข่ายต่างๆดังกล่าวมุ่งเน้นการดาเนินการ
ภายใต้กรอบแนวคิดหลั กการวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายหลั กของหน่ว ยงานหรือโครงสร้างหลั กของกลุ่ ม
ผลประโยชน์นั้นๆลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายประเภทนี้สาหรับสังคมไทยอาจแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้
4 ภาคส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
1) เครือข่ายภาครัฐ เช่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย เครือข่ายองค์กรอิส ระของภาครัฐ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ เป็นต้น
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2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้ส่งออก เครือข่าย
SME เป็นต้น
3) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายเพื่อนตะวันออก เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
ภาคเหนือ เครือข่ายด้านแรงงานสวัสดิการสังคม เครือข่ายมูลนิธิ YMCA
4) เครือข่ายภาคประชาชน เช่น เครือข่ายปราชญ์อีสาน เครือข่ายประมงพื้นบ้าน เครือข่าย
สมัชชาคนจน เป็นต้น
4. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ชิน สัคคสุวรรณอัจฉริย, 2549) เป็นความสัมพันธ์ของคนยุคใหม่ที่
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือสิ่งของซึ่งอาจมีการดาเนินการทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องด้วยและยังพบว่า
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นความเกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนโดยที่ภาคเอกชนจะมาดาเนินการทาง
ธุร กิจ บนเครื อ ข่า ยอิน เตอร์ เ น็ ตส่ ว นภาครัฐ ก็ จะเป็น ส่ ว นที่ใ ห้ บริ การประชาชนให้ ค วามสะดวกสบายโดย
ให้บริการช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นเรื่องข้อมูลข่าวสารเกร็ดความรู้การศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์เป็นต้นดังนั้น
เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นช่องทางในการสื่อสารที่รวดเร็วสาหรับบุคคลหรือหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อแจ้งข่าวสาร
ลักษณะของเครือข่าย
สนธยา พลศรี (2550) ได้กล่าวว่าเครือข่ายทุกประเภทมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เครือข่ายเป็นการถักทอสายใยสัมพันธ์ของ
สมาชิกเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบโดยมีลักษณะเหมือนกับตาข่ายหรือใยแมงมุม
2. สมาชิกของเครือข่ายอาจจะมีลักษณะบางประการร่วมกัน เช่น อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือ
อาณาบริเวณใกล้ เคีย งกันประกอบอาชีพเดียวกันหรือเกี่ ยวข้องกันใช้ทรัพยากร เช่น สายน้าป่าไม้ทุ่งหญ้า
ร่วมกันประสบปัญหาหรือวิกฤตการณ์ร่วมกันเป็นต้น ลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้เกิดการ
รวมกันเป็นเครือข่ายเร็วขึ้น
3. สมาชิกของเครือข่ายอาจจะมีลักษณะบางประการแตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ศาสนา เผาพันธุ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้ทาให้เครือข่ายมีความหลากหลายและมีพลัง
4. มีลักษณะหลายมิติเครือข่ายเป็นระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกที่มีหลายลักษณะเช่นเป็นความ
สัมพันธ์ของธรรมชาติโดยทั่วไปทั้ งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตความสัมพันธ์เชิงกระบวนการของการทางาน
ความสัมพันธ์ในการร่วมมือกันของมนุษย์ในทางสังคมวิทยาความสัมพันธ์ในลักษณะของการประสานงานเป็น
พลังในการทางานเป็นเครือข่ายประชาสังคมเป็นเครือข่ายของการเรียนรู้ เป็นต้น
5. มีลักษณะเป็นการรวมพลังหรือศักยภาพของสมาชิกเข้าด้วยกันไม่ใช่พึ่งพิงอิงสมาชิกอื่นๆ เพียง
ฝ่ายเดียวสมาชิกจึงต้องนาศักยภาพของตนออกมาใช้อย่างเต็มที่พลังของเครือข่ายเป็นแบบทวีคุณหรือแบบก้าว
กระโดด
6. สมาชิกมารวมกันด้วยความสมัครใจไม่ใช่เพราะถูกบีบบังคับ เช่น เนื่องจากไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเองมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นแบบกัลยาณมิตร คือ มีความสมานฉันท์สามัคคีมีความเอื้อ
อาทรสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ขัดแย้งไม่ชิงดีชิงเด่นกัน
8. สมาชิกมีความสัมพันธ์กันในช่วงระยะเวลาหนึ่ งจนมีความรู้สึกว่าต่างเป็นส่วนประกอบของกัน
และกันแม้ว่าบางเครือข่ายจะร่วมกิจกรรมกันนานๆครั้งก็ตามแต่ยังคงมีสายใยสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและพร้อมที่
จะร่วมกิจกรรมอยู่เสมอ
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9. สมาชิกมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมของเครือข่ายอาจจะมีกิจกรรมเดียวหรือหลายกิจ
กรรมก็ได้ เช่น การเยี่ยมเยือนกัน การประชุมสัมมานาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัด
เวทีสรุปบทเรียนร่วมกัน การปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือกันในด้าน
ต่างๆ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่สมาชิกร่วมกันดาเนินการเป็นครั้ งคราวหรืออย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่องก็ได้
10. มีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันสมาชิกของเครือข่ายมีโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เสมอภาคกันแบบ
แนวราบ คือ ไม่มีใครบังคับบัญชาใครแต่มีลักษณะเป็นหุ้นส่วนกันมีอิสระในการดาเนินกิจกรรมของตนเองไม่
รู้สึกว่าต้องสูญเสียอิสระของตนเองไป
11. การมีพันธสัญญาร่วมกันเครือข่าย มีลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างสมาชิกที่จะดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกันซึ่งข้อตกลงร่วมกันนี้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของเครือข่าย
12. การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย มีลักษณะเป็นการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
ระหว่างสมาชิกเพราะการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบหนึ่งของเครือข่ายนั่นเอง
13. การบูรณาการเป็นการร่วมกันของสมาชิกในด้านต่างๆ คือ การกาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย
แผนงานและโครงการกิจกรรมทรัพยากรการบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นต้นอันเป็นการรวมระบบย่อยต่างๆ
เข้าเป็นระบบใหม่ที่มีคุณภาพมีพลังหรือศักยภาพที่มากกว่าเดิม
14. เครือข่ายมีหลายระดับตามจานวนของสมาชิก เช่น ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร
ระดับสถาบัน ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีป เป็นต้น
15. ถ้าเครือข่ายเป็นเครือข่ายระดั บกลุ่มกับกลุ่มหรือองค์กรกับองค์กรขึ้นไปสมาชิกอาจจะเป็น
อิสระต่อกันมารวมกันเป็นบางเรื่องบางส่วนเท่านั้นเมื่อดาเนินกิจกรรมประสบความสาเร็จแล้วก็อาจจะสลายตัว
ก็ได้แล้วมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อจะท้ากิจกรรมครั้งใหม่ส่วนการบริหารเครือข่ายอาจใช้การประชุมร่วมกันเป็น
ครั้งคราวหรือจัดตั้งเป็นองค์กรร่วมก็ได้โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของเครือข่ายความจาเป็นในการดาเนินกิจกรรม
และความเห็นพ้องระหว่างสมาชิกของเครือข่าย
16. เครือข่ายบางเครือข่ายอาจจะดารงอยู่ได้นานแต่บางเครือข่ายอาจจะล่มสลายได้ง่ายทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับประสิทธิภาพของสมาชิกการบริหารจัดการและการพัฒนาเครือข่ายเป็นสาคัญ
17. มีลักษณะเป็นพลวัตเครือข่ายมีระบบการทางานที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งเหมือน
กับระบบหายใจของสิ่งมีชีวิตที่หยุดเคลื่อนไหวก็ต้องล้มตายไปจากโลกลักษณะประการหนึ่งของเครือข่ายจึง
ได้แก่ระบบการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสมาชิกและการหาสมาชิกใหม่โดยไม่หยุดยั้ง
18. เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เครือข่ายมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ระหว่างสมาชิกด้วยกันหรือระหว่างสมาชิกคนอื่นๆ เช่น ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่นอกเครือข่ายนักวิชาการสาขาต่างๆ
การเรียนรู้ร่วมกันเพื่ อสรุปบทเรียนการปรับปรุงข้อผิดพลาดที่ผ่านมาการจัดทาแผนโครงการเป็นต้นซึ่งทาให้
สมาชิกดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดทาแผนโครงการเป็นต้นซึ่งทาให้สมาชิก
ดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเกิดเครือข่าย
ปั จ จั ย และสาเหตุ ที่ ก ระตุ้ น สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเกิ ด จากสาเหตุ แ ละปั จ จั ย
ที่แตกต่างกันซึ่งแบ่งการเกิดเครือข่ายออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ (วีณาเที่ยงธรรมและคณะ, 2554)
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1. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลเช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกภายในครอบครั วและเครือญาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันในโรงเรียน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน เป็นต้น
2. เกิดขึ้นจากปัญหาทางสังคมหรือสถานการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่อผู้คนส่วนใหญ่ทาให้สมาชิก
ตระหนั กถึงความจ าเป็น ที่จะต้องร่ วมมือกันเพื่อแสวงหาวิ ธีแก้ไขปัญหาซึ่งการเกิดเครือข่ายนี้ลั กษณะของ
สมาชิกส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน อาชีพเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกัน
ดารงชีวิตร่วมกันหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เป็นต้น การเกิดขึ้นของเครือข่ายอาจจะเริ่มจากการแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาในลักษณะของเครือข่ายที่เป็น
อิสระปราศจากการครอบงากันและกันมีความสัมพันธ์แบบไม่ซับซ้อนหรือเป็นแนวราบที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน
และกันเช่นเครือข่ายพิทักษ์ป่าเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้า เป็นต้น (สนธยาพลศรี, 2550)
3. เกิดขึ้นจากการวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มเล็กๆของบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง
ของกลุ่มซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวได้ดาเนินมาเป็นเวลานานและค่อยๆ เกิดพัฒนาการขยายรูปแบบความสัมพันธ์
ของสมาชิกกลุ่มมาเป็นเครือข่ายเช่นจากกลุ่มสภากาแฟพัฒนาเป็นเครือข่ายประชาคมหมู่ บ้านกลุ่มผู้สูงอายุใน
ชุมชนพัฒนาเป็นเครือข่ายผู้สูงอายุระดับชาติกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลพัฒนาเป็นเครือข่ายผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม เป็นต้น
4. เกิดขึ้นจากการจัดตั้ง เกิดจากวัตถุประสงค์เฉพาะบางประการจากผู้จัดตั้งหรือให้ความสนับ
สนุนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจัดตั้งตามนโยบายของภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนหรือภาคเอกชน เช่นเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายสหกรณ์ เครือข่าย SME เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์แห่งประเทศไทยมูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว เครือข่ายผู้พิการ เครือข่ายญาติผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าการจะเกิดเครือ ข่ายได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยและสาเหตุพื้นฐานที่กระตุ้นสนับสนุนให้
เกิดการก่อรูปเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วยังพบว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2
ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในชุมชนและปัจจัยภายนอกชุมชน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544 อ้างถึงในสนธยาพลศรี, 2550) ได้เสนอแนวทางการจัดตั้งเครือ
ข่ายไว้ดังต่อไปนี้
1. การสร้างความตระหนักในปัญหาและสานึกในการรวมตัวเป็นการสร้างความตระหนักให้คนใน
สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาหรือวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบต่อชีวิตประจาวันทาให้เกิดสานึกว่าถ้าหากไม่
รวมกันเป็นเครือข่ายแล้วทุกคนจะได้รับผลกระทบทั้งสิ้นด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์นโยบายกิจกรรมแผนการดาเนินงานของเครือข่ายและกระตุ้นให้ประชาชนอยากเข้าร่วมกิจกรรม
และเป็นสมาชิกของเครือข่าย
2. การสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์ เครือข่ายต้องแสดงให้เห็นว่า เครือข่ายมีผลประโยชน์ต่อ
สมาชิกและสังคมอย่างไรสามารถแก้ไขปัญหาหรือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรวัตถุประสงค์ของเครือข่ายต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจึงจะจูงใจให้เป็นสมาชิกของเครือข่าย
3. การแสวงหาแกนนาที่ดีของเครือข่ายคือเป็นผู้นาทีม่ ีภาวะผู้นาหรือมีคุณสมบัติของผู้นาที่เหมาะ
สมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อให้เป็นแกนนาในการจัดตั้งเครือข่ายการดาเนินงานของเครือข่ายและการ
ขยายเครือข่ายเพราะแกนนาที่ดีจะมีพลังในการจูงใจให้คนเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายได้ง่าย
4. การสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่ายเป็นปัจจัยสาคัญในการจัดตั้งเครือข่ายการสร้างแนวร่วม
ของสมาชิกเครือข่ายให้กว้างขวางด้วยการดึงบุคคล กลุ่มองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย
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ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพจึงเป็นสิ่งจาเป็นของเครือข่ายซึ่งอาจดาเนินการโดยให้แกนนาและสมาชิกเป็นผู้
เสาะแสวงหาผู้ที่มีความคิดหรือประสบปัญหาแบบเดียวกันเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายแล้วขยายออกไปยัง
บุคคลกลุ่มองค์กรอื่นๆต่อไปพัฒนาสมาชิกให้สามารถสร้างเครือข่ายต่อไปได้ด้วยตนเองเป็นต้นซึ่งจะทาให้การ
จัดตั้งเครือข่ายได้ง่ายและประสบความสาเร็จ
จากความหมายสามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายในชุมชน หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเน้นชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย พร้อมสร้างจิตสานึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามหลักที่ว่า “ ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ”

7. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย
การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management) เป็นกระบวนการที่จาเป็นต้องมีความเป็นพลวัต
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และครอบคลุมการดาเนินการทุกขั้นตอน ทั้งการวางแผน การจัดวางบุคลากร การ
ปฏิบัติและควบคุมดูแล รวมทั้งการประสาน และความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการจัดการที่ดีในทุกระยะของวงจรการจัดการสาธารณภัย จึงมีความจาเป็นในการจัด การสาธารณภัย
ดัง นั ้น การจัด การสาธารณภั ยอย่ างมี ประสิ ทธิ ผล จึ งเป็ นความจ าเป็ นทั้ งในระดั บโลก ระดั บภาค พื้ นทวี ป
ระดับประเทศ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ลดผลกระทบ และแก้ไขฟื้นฟูสภาพได้อย่าง
เหมาะสม ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการจัดการสาธารณภัย ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิ ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่
ในความเสี่ยงต่างๆ ควรมีหลักประกันความปลอดภัยเพื่อปกป้องทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด รวมทั้ง
ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความอยู่ดี
กินดีของสังคมและเป้าหมายของการจั ดการสาธารณภัย ก็เพื่อการจัดทาแผนและสามารถนามาตรการในการ
ลดหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสาธารณภัยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการจัดการวางระบบการเตือนภัย
อย่างมีป ระสิทธิภ าพ เพื่อให้มีการดาเนินการควบคุมสถานการณ์ และดูแลชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมลดผลกระทบจากสาธารณภัยในชุมชน เพื่อให้การดาเนินงานประเภทสาธารณภัยขณะเกิด
เหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถคุ้มครองละช่วยชีวิตได้ทันท่วงที เพื่อให้มีการจัดการในเรื่องของ
มาตรการฟื้นฟูบูรณะสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังประสบภัย
จากความหมายสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการสาธารณภัย หมายถึง กระบวนการที่
จาเป็นต้องมีความเป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และครอบคลุมการทางานทุกขั้นตอน ทั้งการ
วางแผน การจัดวางบุคลากร การปฏิบัติและควบคุมดูแล รวมทั้งการประสานและความร่วมมือระหว่างองค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดการที่ดีในทุกระยะของวงจรการจัดการสาธารณภัย
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจาลองสถานการณ์เพื่อ
ฝึกฝนทักษะหรือซักซ้อมกระบวนการการดาเนินงานที่ได้วางแผนไว้ เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติที่จาเป็น ทาให้มีทักษะสามารถใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น
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และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) หมายถึง ศักยภาพในการประมวลผล
ข้อมูลและแจ้งเตือนตามช่วงระยะเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เสี่ยงต่อภัย มีเวลาเพียงพอในการ
เตรียมการและรับมือได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย

8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พิมพ์ชนก ขาวดี (2557) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้าโครงการฟื้นฟูบูรณะ
แหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดตรัง ปี 2557 กรณีศึกษา : บ้านเหมกน้อย หมู่ที่ 8
ตาบลละมอ อาเภอนาโยง จัง หวัด ตรัง ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญ หาของพื้น ที่ใ นการบริห ารจัด การน้า
โครงการฟื้น ฟู บ ูร ณะแหล่ง น้ าเดิม เพื่อป้อ งกันและแก้ไ ขปัญหาภัยแล้ งและอุ ทกภัยจั งหวัด ตรัง ปี 2557
กรณีศึกษา: บ้านเหมกน้อย หมู่ที่ 8 ตาบลละมอ อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง คือ ปัญ หาการขาดแคลนน้าไม่
มี ที่เ ก็บ น้ าที่เ พีย งพอและเกิด น้ าท่ว มในช่ว งฤดูฝ น ขาดการระบายน้าในพื้น ที่ที่น้าท่ว มขัง ขาดการ
บริห ารจัด การของชุม ชนในการใช้น้ าและการตื้น เขิน ของแหล่ง น้า ความต้อ งการใช้น้าในพื้น ที่ คือ
ต้อ งการใช้น้ าส าหรับ อุป โภค บริโ ภค เพื่อ ใช้ใ นการเกษตร และเพื่อ จะทาประปาหมู่บ้า นจากพื้น ที่
โครงการ ประชาชนส่ว นใหญ่ใ ช้น้าถัง ในการบริโ ภคและใช้น้าจากชลประทานในการเพาะปลูก และใน
พื้น ที่ไ ม่มีปัญ หาการขัด แย้ง ในการใช้ป ระโยชน์จ ากแหล่ง น้า และนโยบายของนายกรัฐมนตรีรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นโยบายข้อ 6.8 แก้ปัญหาการขาดแคลนน้า สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าได้แ ละ
ลดความเดือ ดร้อ นของประชาชนได้ ปัญ หาและอุป สรรคในการดาเนิน โครงการ คือ เจ้าหน้าที่ มีไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านโยธา ระยะเวลาในการดาเนินงานน้อย
ขาดความรู้และประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านบริหารจัดการน้า และมีข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการน้า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของรัฐ พิจารณาได้จากข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชนบ้านเหมกน้อย หมู่ที่ 8 ตาบลละมอ อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพกิจการส่วนตัว /ค้าขาย การมีส่วนร่วมในการบริ หารจัดการน้ามีน้อย
เนื่องจากเงื่อนไขของอาชีพ ซึ่งหากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือในการบริหารจัดการเรื่องน้าส่วนใหญ่
อยากมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดตรัง
ศิรพัชร วัชรภาสกร (2556) วิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาน้าท่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชน:
กรณีศึกษา หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนในด้านการคมนาคมมากที่สุด โดยระดับของผลกระทบจากปัญหา
น้าท่วมภายในชุมชนขึ้นอยู่กับ ลักษณะของที่อยู่อาศัยและอาชีพ และปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมตัวรับมือปัญหา
น้าท่วม คือ ลักษณะของที่อยู่อาศัย อาชีพ และรายได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่าง
มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้าท่วม ในระดั บปานกลาง ระดับของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาน้าท่วมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับต่า
กรมทรั พ ยากรน้า (2555) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การน้าแบบผสมผสานในพื้นที่
ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา พบว่า การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มองปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่มีเป้าหมายแบบแยกส่วนตามภารกิจของหน่วยงานส่งผลให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถตอบโจทย์ของการใช้
ทรัพยากรน้า ในภาคต่างๆ ตั้งแต่ การอุปโภคบริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรมและการรักษาระบบนิเวศ
ประกอบกับการมองปัญหาที่แตกต่างกัน ของหน่วยงานภาครัฐที่มองไปที่ลักษณะทางกายภาพเพื่ อการพัฒนา
และฟื้นฟูลุ่มน้า จึงมุ่งเน้นไปที่การขุดลอก การก่อสร้างอาคารควบคุมปริมาณน้า รวมทั้งการตรวจวัด วิเคราะห์
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ทางด้ า นอุ ท กวิ ย า แต่ มุ ม มองของประชาชนจะมองปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงไปจากผลพวงของการเจริญเติบโตและการมุ่งเน้นทางเศรษฐกิจ จึงทาให้เกิดองค์กรภาคประชาชน
รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ยังเป็นช่องว่างของการพัฒนา นาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นที่มีสภาพปัญหาที่มีบริบทใกล้เคียงกัน การสร้างสภาวะแวดล้อมที่อานวยต่อการบริห าร
จัดการจะนาไปสู่ การกาหนดนโยบายหรือ การออกกฎระเบียบร่ว มและการจัดสรรงบประมาณ โดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนให้ ความร่วมมือและสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากท้องถิ่น
ณชพงศ์ จันจุฬา (2552) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด การ
ลุ่มน้าสายบุรี กรณีศึกษา: การจัดการน้าแบบรัฐและแบบชาวบ้านในพื้นที่ตาบลกาเยาะมาตี อาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส พบว่าชุมชนกาเยาะมาตี มีการบริหารจัดการน้าผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนมานานกว่า 50 ปีโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้าด้วยการ
จัดระบบการลงทุนการก่อสร้างการจัดสรรผลประโยชน์และการบารุงดูแลรักษาฝายทดน้าดังกล่าวจึงสามารถ
อ านวยประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนมาจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ โ ดยปราศจากความขั ด แย้ ง ใดๆในขณะที่ ผ ลการศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บ กรณี ก ารขุ ด คลองบาเจาะเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาน้าท่ ว มขั ง ในตั ว เมื อ งบาเจาะ โดยหน่วยงาน
ราชการซึ่งไม่ได้ศึกษาผลกระทบหรือสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านได้สร้างความเดือดร้อนเสียหายทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนอย่างรุนแรงโดยเฉพาะผู้ที่ต้องอาศัยน้าเพื่อการปลูกข้าว
โสภณ อนันตทรัพย์ (2552) ศึกษาเรื่องศักยภาพในการจัดการด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือคณะผู้บริหารเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิมีแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผลการศึกษาพบว่าศักยภาพในการบริหารจัดการด้ านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลในภาพรวมคิดเห็นร้อยละ 57.8 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านบุคลากรมี
ศักยภาพมากที่สุดรองลงมา คือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และด้านงบประมาณตามลาดับ โดยด้านบุคลากรพบว่า
บุคลากรมีความเต็มใจในการช่ว ยเหลื อมากที่สุ ด รองลงมาคือบุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติส าหรับด้าน
งบประมาณพบว่า การจั ดงบประมาณประชาสั ม พัน ธ์กระจายข่า วสารไปยั งส่ ว นราชการและประชาชนมี
ศักยภาพมากที่สุดสาหรับด้านวัสดุอุปกรณ์พบว่ามีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการเมื่อ
ประสบสาธารณภัยมากที่สุดรองลงมาคือยานพาหนะอยู่ในลักษณะพร้อมที่จะใช้งานแต่การจัดเตรียมสถานที่
พักชั่วคราวเมื่อเกิดภัยมีศักยภาพน้อยที่สุด
ไกรสร เพ็ ง สกุ ล (2551) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า : ศึกษากรณี ลุ่มน้าสาขาคลองปะเหลียน อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พบว่าระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าสาขาคลองปะเหลียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางซึ่งระดับการมีส่วนร่วมในด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอยู่ในระดับ
มากที่สุดรองลงมาเป็นด้านกาหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าซึ่งอยู่ในระดับปานกลางแต่
ภาพรวมในด้านกาหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพบว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือปัญหา
เกี่ยวกับสถานการณ์น้าในพื้นที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้เท็จจริงและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด
แต่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกาหนดแผนงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวมีระดับการมีส่วนร่วมน้อย
ที่สุดและปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการทรัพ ยากรน้าใน
พื้น ที่ลุ่ม น้าสาขาคลองปะเหลีย น ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ปัจ จัย ส่วนบุคคลทั้ง 6 ด้าน คือ เพศ
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อายุ ระดั บ การศึก ษา รายได้ เฉลี่ ย ของครั ว เรื อนต่อ เดื อ น อาชีพ หลัก การด ารงต าแหน่ง ในชุม ชนโดย
ภาพรวมมีความสั มพัน ธ์และส่ งผลให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้า
สาขาคลองปะเหลียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ปรีชา วัฒนวงศ์ (2551) วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่
ลุ่มน้าแม่แจ่มตอนบน ตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมประชาชนมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมกับผู้นาและคนในหมู่บ้านกาหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ ทากินมากที่สุด สาหรับด้านการมีส่วนร่วมดาเนินงานประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดับ
ไฟป่ามากที่สุดส่วนด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลพบว่าประชาชนมีการพูดคุยเรื่องความสาเร็จในการ
อนุรักษ์ป่าอยู่ในระดับมาก
สาหรับปัญหาที่พบ คือ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจน้อยเพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่มีการแจงข้อมูลข่าวสารการวางแผนการทากิจกรรมไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนชาวบ้าน
ไม่แน่ใจว่ารวมมือแล้วจะเกิดผลอย่างไรส่วนการมีส่วนร่วมดาเนินงานพบว่าหน่วยงานป่าไม้ไม่ค่อยมีกิจกรรม
ปลูกป่าขาดการประชาสัมพันธ์และการดาเนินกิจกรรมไม่ตรงกับแผนงานที่วางไว้และไม่ตรงกับปัญหาของ
ชุมชนสาหรับการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ไม่รู้หนังสือจึงไม่กล้าออกมามี
ส่วนร่วมเจ้าหน้าที่ไม่มีค้าแนะนาให้ชาวบ้านเข้าใจผลประโยชน์ของการติดตามประเมินผลทาให้ไม่สนใจเข้าร่วม
ดาเนินงานสาหรับการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์พบว่าชาวบ้านขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์
รวมถึงไม่รู้กฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าและเจ้าหน้าที่ไม่แนะนาชาวบ้านถึงผลประโยชน์ของป่าไม้
น้อยใจยา แก้ววงษา (2558) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลบางซ้าย อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง หาก
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย และการมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับมาก 2) ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณ
ภัย การมีส่วนร่วม ขณะเกิดสาธารณภัย และการฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05

9. แนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
เรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จากอุ ท กภั ย และวาตภั ย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ดังแสดงในภาพที่ 1
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ลักษณะความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย และวาตภัย
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้ อ งกั น และบรรเทาสา
ธ า ร ณ ภั ย จ า ก อุ ท ก ภั ย แ ล ะ
วาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบล บาง
ตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
- การบริหารจัดการสาธารณภัย
- การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
- การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เครือข่ายในชุมชน

การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จาก
อุทกภั ย และวาตภัย ที่องค์ การบริ หาร
ส่ ว นต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิ ก
จังหวัดปัตตานี
1. การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย
2. การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย
3. การมีส่วนร่วมหลังเกิดสาธารณภัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจากอุทกภัย และวาตภัย และศึกษาถึงปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัย ทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย จากอุ ท กภั ย และวาตภั ย ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิ ก
จังหวัดปัตตานี
1.1 การบริหารจัดการสาธารณภัย
1.2 การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
1.3 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 เครือข่ายในชุมชน
2. ตัว แปรตาม คือ การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
2.1 การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย
2.2 การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย
2.3 การมีส่วนร่วมหลังเกิดสาธารณภัย
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10. นิยามศัพท์
1. นิยามศัพท์ทั่วไป
1.1 ประชาชน หมายถึง บุคคลที่พานัก หรือเข้ามาทางานในพื้นที่ และมีถิ่นอาศัยในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
1.2 อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณ
น้าฝนมากจนทาให้มีปริมาณน้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถ
การระบายน้าของแม่น้า ลาคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้า
ตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เ จตนา จนเป็น อันตรายต่อชีวิ ต ทรั พย์สิ นของประชาชนและสิ่ งแวดล้ อ ม
สามารถจาแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้
(1) น้าท่วมขัง/น้าล้นตลิ่ง (Inundation/Over bank flow) หมายถึง สภาวะน้าท่วมหรือ
สภาวะน้าล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจาก
การเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลาวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้าและบริเวณ
ชุมชนเมืองใหญ่ๆ น้าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบาย
น้าได้ทัน
(2) น้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) หมายถึง สภาวะน้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลั นในพื้นที่
เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้าหรือต้านน้าน้อยหรืออาจ
เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าพังทลาย น้าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมัก
เกิดขึ้นในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมาก
บริเวณต้นน้าที่อยู่ห่างออกไป การเกิดน้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะ
ป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย
(3) ดินถล่มหรือโคลนถล่ม (Landslide or Mud/Debris Flow) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่
มวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ต่ากว่าภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้าเป็น
ตัวกลาง ทาให้มวลวัสดุเกิดความไม่มีเสถียรภาพ อัตราการไถลเลื่อนดังกล่าวข้างต้นอาจช้าหรือเร็วขึ้นกับ
ประเภทของวัสดุ ความลาดชัน สภาพสิ่งแวดล้อม และปริมาณน้าฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจาก
แผ่นดินไหวหรือภูมิเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของวัสดุดังกล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน รถยนต์ สิ่งปลูก
สร้างอื่นๆ ชารุด หรือพังทลาย และยังอาจทาให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น้าลาคลองอุดตันจนเป็นสาเหตุให้
เกิดอุทกภัยขึ้นได้ในเส้นทางการเคลื่ อนตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
1.3 วาตภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง จนทาให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง สาหรับในประเทศไทย วาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ โดยสามารถแบ่งลักษณะของวาตภัยได้ตามความเร็วลม เช่น พายุฟ้าคะนอง พายุดีเปรสชั่น พายุ
โซนร้อน พายุไต้ฝุ่น พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่น พายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิด
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดถี่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง
และภาคตะวันออก จะมีการเกิดน้อยครั้งกว่า สาหรับภาคใต้ก็สามารถเกิดได้แต่ไม่บ่อยนัก โดยพายุฤดูร้อนจะ
เกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน แล้วมีกระแสอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงใน
ประเทศจีนพัดมาปะทะกัน ทาให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุลมแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้จะทาความเสียหายใน
บริเวณที่ไม่กว้างนัก ประมาณ 20-30 ตารางกิโลเมตร ลมงวงหรือ (เทอร์นาโด) เป็นพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กที่
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เกิดจากการหมุนเวียน ของลมภายใต้เมฆก่อตัวในทางตั้ง หรือเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง (เมฆ คิวมูโลนิมบัส) ที่มี
ฐานเมฆต่า กระแสลมวนที่มีความเร็วลมสูงนี้จะ ทาให้กระแสอากาศเป็นลาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า หรือย้อยลงมาจาก
ฐานเมฆดูคล้ายกับงวงหรือปล่องยื่นลงมา ถ้าถึงพื้นดินก็จะทาความเสียหายแก่บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งปลูก
สร้างได้ สาหรับในประเทศไทยมักจะเกิดกระแสลมวน ไกลพื้นดินเป็นส่วนใหญ่ไม่ต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงใต้พื้นฐาน
เมฆ และจะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง โดยจะเกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆ และมีช่วงระยะเวลาสั้นๆจึงทาให้เกิดความเสียหาย
ได้ในบางพื้นที่
1.4 ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น อาคารและส่วนประกอบ
โครงสร้างพื้นฐาน สินค้าที่เก็บไว้ในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทาลายทั้งหมดหรือบางส่วน โดยความ
เสียหายอาจเกิดขึ้นระหว่างหรือภายหลังจากประสบเหตุการณ์ภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพ
และ คิดคานวณด้วยมูลค่าทดแทนเป็นตัวเงิน
1.5 ปัจจัยทางสังคมในการมีส่วนร่วม หมายถึง ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ทรัพยากรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริห ารส่ว นตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี ประสบความสาเร็จสามารถลดความสูญเสียจากการเกิดอุทกภัยและวาตภัยได้มากที่สุด
1.6 ความเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทาให้ชุมชนหรือสังคม ขาดความสามารถใน
การปกป้องตนเอง ทาให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้ อย่างรวดเร็วจากความ
เสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัยและอาจเป็น
ปัจจัยที่ทาให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
1.7 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกาหนดลักษณะ ขนาด
หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับ ต่อความเสี่ยง
(exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ในการรับมือของชุมชน ที่อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น ในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ
1.8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือความเสี่ยงอันเนื่องจากสาธารณภัย ภัยทาง
อากาศหรือการก่อวินาศกรรมไม่ว่าการดาเนินการนั้น จะได้กระทาก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยหรือภายหลังเกิดภัย
และหมายความรวมถึงการอพยพประชาชนและส่วนราชการเพื่อการนั้น
2. นิยามศัพท์เฉพาะ
2.1 การบริหารจัดการสาธารณภัย หมายถึง กระบวนการที่จาเป็นต้องมีความเป็นพลวัต
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และครอบคลุมการทางานทุกขั้นตอน ทั้งการวางแผน การจัดวางบุคลากร
การปฏิบัติและควบคุมดูแล รวมทั้งการประสานและความร่ว มมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการจัดการที่ดีในทุกระยะของวงจรการจัดการสาธารณภัย
2.2 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจาลองสถานการณ์
เพื่อฝึกฝนทักษะหรือซักซ้อมกระบวนการการดาเนินงานที่ได้วางแผนไว้ เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้ที่มีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติที่จาเป็น ทาให้มีทักษะ
สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น
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2.3 การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) หมายถึง ศักยภาพในการประมวลผล
ข้อมูลและแจ้งเตือนตามช่วงระยะเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เสี่ยงต่อภัย มีเวลาเพียงพอในการ
เตรียมการและรับมือได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย
2.4 เครือข่ายในชุมชน หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน เครือข่าย
ภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเน้นชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัย พร้ อมสร้างจิตสานึกให้ประชาชนทุกคนมีส่ วนรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ตามหลั ก ที่ ว่ า “ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย”
2.5 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการเตรียมความพร้อมทั้งการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรับข่าวสารเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ การจัดทาแผนแม่บทวางมาตรการส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย ทั้งการกาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบ
ป้องกันเตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
2.6 การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย หมายถึง การเข้าร่วมกับทางราชการในการเตรียมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วมในการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์แจ้งเตือน ภายในชุมชน เช่น
เครื่องไซเรนมือหมุน กระบอกวัดปริมาณน้า ฝน วิทยุสื่อสาร ฯลฯ การมีส่วนร่วมในการสารวจพื้นที่เสี่ยงภัย
เส้นทางอพยพ และพื้นที่ปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพ การแจ้งข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย
การแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทราบการติ ดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
การมีส่วนร่วมกับในการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ การร่วมฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับทางราชการ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล การแนะนา
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อร่วมกันวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน การเข้าร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ หรือ จังหวัด ในการให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
2.7 การมีส่วนร่วมขณะเกิดภัย หมายถึง การมีส่วนร่วมกับทางราชการ ในการแจ้งข่าวสาร
สาธารณภัยและวิธีป้องกั นไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยได้แจ้งประชาชนให้
เตรียมตัวรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น เช่น หากเกิดอุทกภัยให้ขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัย การเก็บอาหารและ
เครื่องดื่มไว้ยังชีพ การเข้าร่วมกับทางราชการหรือองค์กรภาคเอกชนในการเตรียมการอพยพประชาชน ได้แก่
การสารวจยอด ทาบัญชีผู้อพยพ การจัดให้มีผู้ควบคุมการอพยพ แจ้งชุมชนให้เตรียมการอพยพและจัดเตรียมที่
พักฉุกเฉิน การเข้าไปช่วยทางราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย
ได้แก่ การตรวจสอบจานวนผู้อพยพ การดูแลความปลอดภัยและความสงบของศูนย์อพยพ การจัดผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ การมีส่วนร่วมกับทางราชการในการดูแลเครื่องมือสื่อสาร ถ้าใช้ไฟฟ้าโดยมีการใช้เสียงตามสาย
หรือหอกระจายข่าว หากเกิดไฟฟ้าดับต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นไว้ทดแทน เช่น โทรโข่ง วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์
นกหวีด การมีส่วนร่วมในการค้ นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัยร่วมกับทางราชการและภาคเอกชน การแจ้งความ
คืบ หน้ า ของสถานการณ์ส าธารณภั ย ให้ ผู้ อ พยพทราบ การแจ้ ง ขอความช่ ว ยเหลื อ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย จาก
หน่วยงานของทางราชการ การมีส่วนร่วมอานวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ประสบภัย การมีส่วนร่วมกับ
ทางราชการ องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัคร ในการดูแลความปลอดภัยของบ้านเรือนและทรัพย์สินของ
ผู้ประสบภัยในระหว่างที่ผู้ประสบภัยได้ย้ายไปอยู่ในศูนย์อพยพ
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2.8 การมีส่วนร่วมหลังเกิดภัย หมายถึง การมีส่วนร่วมกับทางราชการสารวจความเสียหาย
และจัดทาบัญชีเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การมีส่วนร่วมกับทาง
ราชการ องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครจัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย การมีส่วนร่ วมกับทางราชการช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัย ถนน และสะพานเพื่อให้คืนสภาพเดิม
การมีส่วนร่วมกับผู้นาชุมชนประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมูลนิธิ องค์กร
การกุศลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากเกิดสาธารณภัย การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชน
ในการพิจารณาของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
ทั้งในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค และเงินช่วยเหลือ การเข้าร่วมกับประชาชนในชุมชนในการ
จัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์หมู่บ้าน การเข้าร่วมกับทางราชการ องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัคร ในการอานวยความ
สะดวกให้กับผู้ประสบภัย เช่น หลังจากเกิดอุทกภัยได้จัดรถ เรือท้องแบน เป็นต้น การเข้าร่วมกับทางราชการ
องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครในการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย การเข้าร่วมกับ
องค์กรภาคเอกชนในการเรียกร้ องสิทธิของผู้ประสบภัยจากทางราชการ การเข้าร่วมกับทางราชการ องค์กร
ภาคเอกชน อาสาสมัคร ในการแจ้งข่าวการเกิดสาธารณภัยให้ผู้ประสบภัยทราบ

บทที่ 3
วิธกี ารดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัยในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
กลุ่มประชากร ได้แก่ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจา ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย
- ข้าราชการ การเมือง อบต.ตาบลบางตาวา จานวน
9 คน
- ข้าราชการประจา อบต.ตาบลบางตาวา จานวน
8 คน
- ประชาชนที่อยู่อาศัยใน ประชาชน
จานวน 3,638 คน

3.2 วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและเก็บข้อมูล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี ดังนี้
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นา
ชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จานวน 12 คน ประกอบด้วย
3.2.1 ข้าราชการการเมืององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
จานวน 2 คน
3.2.2 ข้าราชการประจา องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
จานวน 3 คน
3.2.3 ผู้นาชุมชน (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
จานวน 2 คน
3.2.4 สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหาร
จานวน 5 คน
ส่วนตาบลบางตาวา

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดาเนินการ ดังนี้
3.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภั ย และวาตภัย และปัจจัย ทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
3.3.2 ศึกษาแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์ (Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างที่เกี่ยวกับสภาพภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัยและวาตภัย ปัจจัย ทางสังคมที่ เอื้อต่อการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการ
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
3.3.3 สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ เกี่ ยวกับ แบบสั มภาษณ์ (Interview) ในรู ปแบบการสั มภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง มีส่วนประกอบทั้งสิ้น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1
สภาพภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ตอนที่ 3
ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ดาเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสารวจสภาพแวดล้อมภายในชุมชน โดยลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการ
ทาวิจัย

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาในครั้งนี้ หลังจากที่ผู้วิจัย ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้สร้างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนาแบบสัมภาษณ์ไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้ทา
การจดบันทึก และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสมบูรณ์มากที่สุด
เรี ย บร้ อยแล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ท าการวิจั ย เนื้ อ หา (Content Analysis) ร่ ว มกับ การวิเ คราะห์ แ บบ 3 เส้ า
(Triangulation) โดยวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จาก 3 แหล่ ง ได้แก่ ประชานชน ผู้ นาชุมชน และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น จึงได้ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปเป็นผลการศึกษา

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ”
เป็นแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร
ต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง และการลงพื้นที่สารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน การดาเนินกิจวัตรประจาวันของ
คนในพื้นที่ และใช้เครื่องมือในการวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อศึกษาลักษณะและความเสียหาย
ที่เกิดจากสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบล บางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ปัจจัยทาง
สังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยแบบสัมภาษณ์ สภาพภูมิหลังของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จานวน 12 คน ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ข้าราชการการเมือง
จานวน 2 คน
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการประจา
จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้นาชุมชน (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
จานวน 2 คน
กลุ่มที่ 4 สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน 5 คน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเกีย่ วกับสภาพภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งหมด 12 คน เพศชาย จานวน 6 คน และเพศหญิง จานวน 6 คน
มีสถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ หม้าย 1 คน ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2 คน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จานวน 4 คน อนุปริญญา/ปวส. จานวน 1 คน ระดับปริญญาตรี จานวน 6 คน สูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 2 คน อายุเฉลี่ย 41- 50 ปี มีรายได้เดือนสูงกว่า 15,000 บาท อาชีพรับราชการ 7 คน
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 5 คน ระยะการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ มากกว่า 36 ปีขึ้นไป จานวน
สมาชิกในครั วเรือนเฉลี่ ยครัว เรื อนละ 6 คน ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลั กสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น หลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หนึ่งตาบลหนึ่งทีม
กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (CBDRM)
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยช่องทางจากวิทยุ จากโทรทัศน์
จากกระจายเสียงตามสาย และจากการพูดคุย การสนทนาภายในชุมชน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามขั้นตอนของแบบสัมภาษณ์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลพื้นที่และความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัย ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
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1. ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
ตาบลบางตาวา คาว่า บางตาวาเป็นภาษาถิ่น มาจากชื่อเดิมในภาษายาวีว่า “คลองไอร์ ตาวา”
คาว่า คลองไอร์ หมายถึง น้า และตาวา หมายถึง จืด รวมแล้วมีความหมายว่า “คลองน้าจืด” หรือปากคลอง
น้าจืด
ตาบลบาตาวาเป็น 1 ใน 12 ตาบลของอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตาบลบางตาวา ห่างจากที่ว่าการอาเภอหนองจิก ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยมีอาณา
เขตติดกับตาบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อ่าวไทย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลตุยง อาเภอหนองจิก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก
เนื้ อที่ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,637.5 ไร่ (5.82 ตารางกิโ ลเมตร)
มีจานวน 2 หมู่บ้าน
- หมู่ที่ 1
บ้านปากบางตาวา
- หมู่ที่ 2
บ้านบางตาวา

ภาพที่ 2 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก

ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปของตาบลบางตาวา เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีทะเลหลวงทางด้านทิศเหนือของตาบล
ทั้งบริเวณ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ส่วนบริเวณตอนกลางของตาบลมีคลองกาแลกูโบไหลผ่าน แบ่งแนวเขตระหว่าง
หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ซึ่งลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวเหมาะแก่การทาการประมงชายฝั่งและเลี้ยงกุ้งกุลาดา
แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ คลองกาแลกูโบ ซึ่งใช้ประโยชน์ในการคมนาคมทางน้า โดยใช้เป็นสถานที่จอด
เรือของชาวบ้าน

48

ภาพที่ 3 ลักษณะภูมิประเทศ และเส้นทางคมนาคม ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก

ที่มา https ://www.google .com /maps/place (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562)

ภาพที่ 4 คลองกาแลกูโบแบ่งแนวเขตระหว่าง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น และมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –
กันยายน) และฤดูฝน(ระหว่างเดือนตุลาคม – มกราคม ) ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
ประมงของคนในชุมชน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส
ลักษณะของหมู่บ้านและการตั้งบ้านเรือน
ตาบลบางตาวา มีลักษณะการสร้างบ้านเรือนกระจุกตัวหนาแน่น เนื่องจากชาวบ้านไม่มีโฉนด
ที่ดินเป็นของตนเอง ดังนั้นการสร้างบ้านเรือน จึงมุ่งเน้นและให้ความสาคัญในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้
ได้มากที่สุด และมีรูปแบบแตกต่างกัน เช่นบ้านที่สร้างมานานจะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง ฝาบ้านและ
หลังคาทาจากไม้ หรือสังกะสี ส่วนบ้านที่สร้ างขึ้นใหม่ ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา มีการถมดินให้สูงขึ้นกว่าปกติ
และสร้ างบ้ านด้ว ยอิ ฐ และปู น หลั งคามุง ด้ว ยกระเบื้อง มีอุ ปกรณ์ ที่ทัน สมัย ภายในบ้า น บ้านทั นสมั ยจะมี
ประมาณหนึ่งในสามของบ้านทั้งหมด
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ภาพที่ 5 ลักษณะการตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ตาบลบางตาวา
ที่มา https ://www.google .com /maps/place (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562)

ภาพที่ 6 ภาพลักษณะการตั้งบ้านเรือน หมู่ที่ 1 บ้านปากบาง
ตาวา

ภาพที่ 7

ภาพลักษณะการตั้งบ้านเรือน หมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา

ข้อมูลประชากร และโครงสร้างทางสังคม
ประชากรและโครงสร้างทางสังคม
ตาบลบางตาวา มีจานวนประชากรทั้งสิ้นจานวน 3,638 คน แบ่งเป็นชาย 1,850 คน หญิง
1,788 คน มีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 706 ครัวเรือน ชุมชนบ้านปากบางตาวา และชุมชนบ้านบางตาวา เป็น
ชุมชนขนาดกลาง ชาวบ้ านที่อาศัย อยู่ ใ นชุม ชนจะมี ความสั ม พันธ์ เป็ นเครือญาติ เพื่ อนบ้ านซึ่งรู้ จักกั นทุ ก
ครัวเรือน เมื่อมีกิจกรรมประเพณี หรือพิธีกรรมต่างๆ ในครอบครัวหนึ่ง ชาวบ้านก็จะช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี
ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว เมื่อสมาชิกแต่งงานก็จะไปตั้งครอบครัวใหม่
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จากการศึกษาพบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ร้อยละ 95.25 เป็นมุสลิม ระบบความสัมพันธ์ และเครือ
ญาติในชุมชน มีการนับเครือญาติตามความสัมพันธ์ทางสายเลือดมากกว่า ส่วนการนับญาติ หรือการสืบทอดจะ
เป็นการญาติทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งฝ่ายบิดา และมารดา นอกจากนี้ยังมีการนับญาติและการสืบทอดญาติห่างๆ ที่รู้
ว่าร่วมบรรพบุรุษเดียวกัน หรือบิดา หรือมารดาเป็นญาติกัน
สถานศึกษาในตาบลบางตาวา
สถานศึกษาในตาบลบางตาวา มี 7 แห่ง
1 โรงเรียนอาชีวศึกษา
จานวน 1 แห่ง คือ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เดิมชื่อวิทยาลัยประมงปัตตานี เป็น
สถานศึกษา ที่ได้รับการจัดตั้งโดยความประสงค์ ความต้องการของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี
นราธิวาส และยะลา) โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ขอใช้ที่ดิน เพื่อจัดตั้ง
วิทยาลัยประมงปัตตานี ที่หมู่ที่ 2 ตาบลบางตาวา และหมู่ที่ 7 ตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น
สถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2 โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 2 แห่ง
- โรงเรียนปากบางตาวา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา
- โรงเรียนสถิตย์ชลธาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา
3 โรงเรียนตาดีกา
จานวน 2 แห่ง
- โรงเรียนตาดีกาดารุลสลาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา
- โรงเรียนตาดีกาดะวาตุลอิสลามียะห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 2 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบางตาวา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา
ศาสนาและประเพณี
ชาวบ้านในตาบลบางตาวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิดในพื้นที่จานวน 3 แห่ง
1 มัสยิดดารุลสลาม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา
2 มัสยิดมายินยะห์
ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา
3 มัสยิดบุสตายันนะห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา
และมีวัดในพื้นที่จานวน 1 แห่ง คือ วัดสถิตย์ชลธาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา
ลักษณะการประกอบอาชีพ
ประชากรในตาบลบางตาวา ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ค้าขายและรับจ้างทั่วไป
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ภาพที่ 8 การประกอบอาชีพของประชาชนตาบลบางตาวา
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ชาวบ้านตาบลบางตาวา มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีการดาเนินชีวิตที่พึ่งพากับฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ ชุมชนใช้ป่าชายเลนสาหรับประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่ชาวบ้านออก
ทะเลไม่ได้ สมาชิกในหมู่บ้านจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และดาเนินชีวิตแบบสังคมชนบท ปฏิบัติตามประเพณี
วัฒนธรรมสังคมมุสลิม
กิจกรรมที่ชาวบ้านทาเป็นประจาตั้งแต่ตื่นนอน คือการละหมาด (ซุบฮี) เวลาประมาณ 05.00 น.
เสร็จจากการละหมาดจึงออกทะเล ช่วงที่ได้ปลามากก็จะกลับเข้าฝั่งเร็วขึ้น ปกติจะกลับประมาณ 10.00 น.
หลังจากนั้นบ้างก็กลับไปพักผ่อนที่บ้าน บางคนก็ไปพบปะพูดคุยกันที่ร้านน้าชาภายในชุมชน และเดินทางไป
ละหมาดที่มัสยิดพร้อมกันในเวลา ประมาณ 12.00 – 13.00 น. และช่วงบ่ายประมาณ 15.00 – 18.00 น. ก็จะ
นาปลาที่หามาได้ไปขายที่ตลาดภายในหมู่บ้าน และตลาดที่อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี หลังจากขาย
ปลาที่ตลาด หากมีปลาเหลืออยู่ก็จะทาปลาตากแห้ง ซึ่งเป็นการถนอม และแปรรูปอาหารเพื่อการจาหน่ายอีก
ทางหนึ่ง เมื่อมีเวลาว่างก็จะซ่อมแซมเครื่องมือที่ชารุด หรือเก็บเศษขยะที่ติดมากับอวน เพื่อเตรียมความพร้อม
ของอวนในประกอบอาชีพในเช้าวันใหม่ แล้วจึงละหมาดที่บ้านในช่วงเวลาประมาณ 18.00- 19.00 น. และ
ก่อนนอนเวลาประมาณ 20.00 น. ซึ่งทั้งผู้หญิง และผู้ชายจะปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ชาวบ้านตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้นพิธีกรรมต่างๆ จึงเกี่ยวกับหลักการอิสลาม เช่น ประเพณีการเกิด พิธีโกนผมไฟ การตั้งชื่อ ประเพณีเข้า
สุนัต (มาโซะยาวี) ประเพณีแต่งงาน หรือประเพณีมาแกปูโละ(กินเหนียว) ประเพณีฮารีรายอ (วันประสูติ
ท่านนบี) ประเพณีการคอตัมอัลกรุอ่าน (การฉลองอ่านอัลกุรอ่านจบเล่ม) ประเพณีขึ้นเรือใหม่ ประเพณีขึ้นบ้าน
ใหม่ ประเพณีการตาย

ภาพที่ 10 ประเพณีเข้าสุนัต (มาโซะยาวี)ของเด็กตาบลบางตาวา

ภาพที่ 9 ประเพณีการเกิด และโกนผมไฟของประชาชนตาบลบางตาวา

ภาพที่ 10 ประเพณีเข้าสุนัต (มาโซะยาวี) ของเด็กตาบลบางตาวา
ประเพณีการเกิด และโกนผมไฟของประชาชนตาบลบางตาวา
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ภาพที่ 11 ประเพณีแต่งงาน หรือมาแกปูโละ(กินเหนียว) ตาบลบางตาวา
ประเพณีการเกิด และโกนผมไฟของประชาชนตาบลบางตาวา

ภาพที่ 12 ประเพณีการคอตัมอัลกรุอาน(การฉลองการอ่านอัลกรุอาน จบเล่ม) ตาบลบางตาวา

ภาพที่ 13 ประเพณีฮารีรายอ (วันประสูติท่านนบี) ตาบลบางตาวา
จากการศึกษาสภาพชุมชนในพื้นที่ตาบลบางตาวา พบว่า ตาบลบางตาวา เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่ง
ทะเลมีทะเลหลวงทางด้านทิศเหนือของตาบล ทั้งบริเวณ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ส่วนบริเวณตอนกลางของตาบล
มีคลองกาแลกูโบไหลผ่าน แบ่งแนวเขตระหว่าง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ 95.25 ระบบความสัมพันธ์ และเครือญาติในชุมชน มีการนับเครือญาติตามความสัมพันธ์ทาง
สายเลือดมากกว่า ส่วนการนับญาติ หรือการสืบทอดจะเป็นการญาติทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งฝ่ายบิดา และมารดา
นอกจากนี้ยังมีการนับญาติและการสืบทอดญาติห่างๆ ที่รู้ว่าร่วมบรรพบุรุษเดียวกัน หรือบิดา หรือมารดาเป็น
ญาติกัน
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สถานศึกษาในตาบลบางตาวา สถานศึกษาในตาบลบางตาวา มี 7 แห่ง โดยสามารถแยกเป็น
ประเภทได้ คือ ระดับอาชีวศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนตาดีกา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นตาบลที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่
ประเพณี และวัฒนธรรม จึงมีความเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งประชาชนใน
พื้นที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น

2. ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภั ย ที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
1 ลักษณะอุทกภัย และวาตภัย
1.1. อุทกภัยในตาบลบางตาวา โดยทั่วไปเป็นภัยที่เกิดจากภาวะน้าท่วม หรือการที่น้าทะเลหรือ
น้าในแม่น้า ลาคลองมีระดับสูงมาก จนกระทั่งท่วมล้นฝั่ง ไหลบ่าไปท่วมบ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทาให้
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.2. วาตภัยในตาบลบางตาวา โดยทั่วไปเป็นภัยหรืออันตรายที่เกิดจากลมพายุพัดผ่าน ซึ่งแรง
ของพายุ นอกจากทาให้ กระแสคลื่ นสู งและพัดเข้าฝั่ งอย่างรุนแรงแล้ ว ยังจะทาให้ สิ่งต่างๆ ที่ขวางทางล้ ม
ระเนระนาด ทาอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังจะมีอุทกภัยตามมาด้วยเสมอ ส่วนอันตรายนั้น จะมีมาก
หรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของลมพายุที่มีความเร็วสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางลมพายุที่ก่อให้เกิดวาตภัยมี
ด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแยกออกเป็น พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น และ
พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนองหรือที่เรียกว่าพายุฤดูร้อน
1.3 สาเหตุของการเกิดอุทกภัยและวาตภัย
1.3.1. ฝนตกหนัก การที่ฝนตกหนักเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ย่อมทาให้จานวนน้ามีมาก จนไม่
สามารถระบายลงสู่แม่น้า ลาคลองได้ทัน ทาให้ท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชน
1.3.2. ลมมรสุม อุทกภัยอาจเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
1.3.3. พายุหมุนเขตร้อน ซึ่งได้แก่ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุใต้ฝุ่น ซึ่งทาให้ฝนตก
เป็นเวลานาน ติดต่อกัน ทาให้เกิดภาวะน้าท่วมได้
1.3.4. น้าทะเลหมุน ปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่แนวเดียวกันและรวม
กาลังกัน จะทาให้เกิดแรงดึงดูดต่อน้าในทะเล ทาให้เกิดภาวะน้าขึ้นสูงสุดมากกว่าระยะอื่น ที่เรียกว่า ระยะ น้า
เกิด ซึ่งมักปรากฏในเวลาวันข้างขึ้น 15 ค่า หรือแรม 12 ค่า

ภาพที่ 14 ภาพอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ ตาบลบางตาวา
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ประสบการณ์จากการประกอบอาชีพประมง ซึ่งมีการถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น ทาให้
ชาวตาบลบางตาวา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้น – ลงของน้าทะเล กระแสลมและกระแสน้าตามฤดูกาล
เพราะความรู้ดังกล่าวเชื่อมโยงกับการมี หรือไม่มีของทรัพยากรสัตว์น้า ซึ่งมีความสาคัญต่อความสาเร็จในการ
ประกอบอาชีพการทาประมง โดยบริเวณตาบลบางตาวา จะมีน้าขึ้น – ลง มากที่สุด ประมาณแรมหรือขึ้น
15 ค่า และในรอบ 1 ปี น้าจะขึ้นลงมากที่สุดประมาณลังเดือนรายอฮัดยี หรือใกล้วันตรุษจีน ชาวบ้านเรียกว่า
“เบาะจีนอ” แปลว่า น้าท่วมจีน หรือน้าท่วมวัน ตรุษจีนนั่นเอง ช่วงนี้น้าทะเลจะไหลท่วมบริเวณป่าชายเลน
มากกว่าช่วงอื่นๆ ชาวบ้านตาบลบางตาวา มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสลม
เช่น ลมพัดจากทางทิศตะวันออก ไปทิศตะวันตก (อางิงตาการอ) ประมาณเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
กระแสน้าไหลแรง ชาวบ้านก็จะออกทะเลน้อยลง หลายคนต้องเตรียมโยกย้ายสิ่ งของภายในบ้าน เครื่องมือ
ประกอบอาชีพ และย้ ายไปพักอาศัย บ้านญาติ หรือบางคนที่ไม่มีญาติพี่น้องนอกพื้นที่ ก็จะดาเนินการยก
สิ่งของให้สูงขึ้นเหนือพื้นบ้าน เพื่อให้รอดพ้นจากการท่วมขังของน้า นอกจากในห้วงเวลาดังกล่าวเข้าสู่ฤดูมรสุม
ของตาบลบางตาวา ลมที่บางตาวาจะไม่เหมือนกับลมที่อื่น เนื่องจากภูมิประเทศและสภาพพื้นที่ ที่แตกต่างกัน
ทาให้ทิศทางและความแรงของลมเปลี่ยนไป ชาวบ้านตาบลบางตาวา สามารถรวบรวมชื่อลม และบอกทิศทาง
ลมได้จานวน 8 ชื่อ ดังนี้
1. ชื่อลม “อางิงลาโอะ” มาจากทิศเหนือ เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม สมัยก่อนชาวบ้า นใช้
เรือใบอาศัยลมนี้พาเรือกลับถึงบ้าน เป็นช่วงที่ชาวประมงสามารถออกทะเลหาปลาจวดกับกุ้งได้ แต่พอถึง
ประมาณเดือนพฤศจิกายนลมจะแรงเป็นพายุ
2. ชื่อลม “อางิงบาระลาโอะ” มาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นไม่แน่นอนเกิดก่อนลม
อางิงสลาตัน จะมาแรงมากชาวบ้านกลัว ถ้าลมนี้มาชาวบ้านต้องรีบกลับ ลมนี้ทาให้เกิดกระแสน้าหมุนแรง
อาจเกิดอันตรายได้ในระหว่างขับเรือ หาปลาในทะเล และทาให้เครื่องมืออุปกรณ์การจับปลา เช่น อวน ได้รับ
ความเสียหาย
3. ชื่อลม “อางิงบาระตือปัต” มาจากทิศตะวันตก เกิดต่อเนื่องกันมา ไม่แรงมาก เพราะพัดจาก
บนบก
4. ชื่อลม “อางิงบาระมูดอ” มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลมพัดแรงหลังคาปลิว ชาวบ้านกลัว
5. ชื่อลม “อางิงดาเราะ” มาจากทิศใต้ ดูจากบนบก ชาวบ้านใช้ออกทะเล โดยใช้เรือใบตอนหัวรุ่ง
6. ชื่อลม “อางิงสลาตัน” มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะพัดมาตอนหัวรุ่ง ชาวบ้านใช้ออกทะเล
กับเรือใบ เริ่มประมาณเดือนธันวาคม ถ้าลมสลาตันแรง ลมตึงการอจะแรงตามไปด้วยสัตว์น้าจะไม่มี และเกิด
กระแสคลื่นสูงถึงสูงมาก
7. ชื่อลม “อางิงตึงรากอ” มาจากทิศตะวันออก เริ่มประมาณเดือนตุลาคม แต่แรงช่วงมกราคม
ซึ่งจะเริ่มเปลี่ยนฤดูกาลไปสู่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมมาจากประเทศจีนเวียดนาม
8. ชื่อลม “อางิงตึงรากอ” มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ลมพัด
แรงชาวบ้านกลัวเพราะคลื่นแรง ชาวบ้านใช้ตัวชี้วัดในการตัดสินเพื่อจะออกทะเลจากยอดมะพร้าว จะสามารถรู้
ว่า ถ้ามีลมพัดมาในลักษณะแบบไหน จะเกิดอันตรายอย่างไร จะต้องรีบกลับก่อนที่พายุจะมา ซึ่งชาวประมง
สามารถประเมินได้ดีพอสมควร แต่ช่วงหลังนี้กระแสลมมีความผันแปรไม่แน่นอนเหมือนเมื่อก่อนการดูทิศทาง
ลมจึงค่อนข้างยากลาบาก
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1.4 ความเสียหายจากอุทกภัย และวาตภัยในตาบลบางตาวา
อั น ตราย หรื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนจะเกิ ด จากกระแสน้ าที่ ไ หล
เชี่ยวกราก และคลื่นทะเลลูกใหญ่ๆ ที่พักโถมเข้าสู่ฝั่งท่วมบ้านเรือนราษฎร และม้วนตัวไหลกลับลงสู่ทะเลอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งจะมีอานาจในการกวาดล้างทาลายบ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชน ส่วนระดับน้าที่ค่อยๆ
สูงขึ้น ก็จะทาให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ชัดเจนมากนัก อันตรายและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงจากอุทกภัย และวาตภัย มาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ดังนี้
1. ความเร็วและความรุนแรงของกระแสน้า กระแสน้าที่ไหลเชี่ยว หรือน้าจากคลื่นทะเลที่ พัด
กระแทกกับชายฝั่ง และไหลย้อนกลับลงสู่ทะเลยิ่งมีความรุนแรงก็ยิ่งก่อความเสียหายมาก โดยเฉพาะอุทกภัยที่
เกิดร่วมกับวาตภัย ก็จะมีความรุนแรงมากขึ้น
2. อัตราการขึ้นลงของระดับน้า ระดับน้าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จะเป็นอันตรายต่อประชาชน
และทรัพย์สินรวมทั้งเครื่องมือประกอบอาชีพ
3. ระยะเวลาที่น้ าท่วม ถ้าท่วมนานๆ พืชผลต่างๆ ก็จะตายหมด อาหารการกินขาดแคลน
ไม่สามารถติดต่อกับชุมชนภายนอกได้ การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลก็เป็นไปด้วยความยากลาบาก
4. ความถี่ของการเกิดอุทกภัย และวาตภัย ถ้าหากเกิดขึ้นบ่อยๆ ก็ก่อให้เกิ ดความเสียหายได้
มากขึ้น สิ่งที่น้าพัดพามา เช่น ดินโคลน ดินทราย ต้นไม้ เศษไม้ หรือสิ่งปรักหักพัง อาจจะก่อความเสียหาย และ
เกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน และร่างกายของประชาชนได้
อันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้น
อุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่ตาบางบาวา ก่อให้ เกิดอันตรายต่ อชีวิต ร่างกาย และจิตใจของ
ประชาชน ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ดังนี้
1. จมน้าตาย กระแสน้าที่ไหลเชี่ยว หรือคลื่นทะเลลูกโตๆ พัดพาเอาชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณริมคลอง หรือทะเลจมน้าหายไป
2. บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม้ หรือสิ่งของไหลตามกระแสน้ากระแทกได้รับบาดเจ็บ เกิดบาดแผลได้
และหากท่วมนานหลายวัน ก็ทาให้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆ ได้ เช่น ตะปูตา เดินเตะเศษไม้ หรือสิ่งของใต้น้า หรือลื่น
หกล้มได้
3. เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนที่ถูกน้าท่วมนานๆ จะต้องเดินลุยน้าทุกๆวันเป็น
เวลานาน ทาให้เป็นโรคเท้าเปื่อย โรคเลปโตสไปโรซีส โรคของระบบทางเดินอาหาร หรือระบบทางเดินหายใจ
4. ขวัญเสีย สุขภาพจิตเสื่อม ไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค กระทบต่อการดารง
ชีวิตประจาวัน
ผลเสียหาย
1. ผลเสียหายต่อบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรียน มัสยิด วัด ถ้าไม่แข็งแรงพอก็จะถูกกระแสน้า
พัดพังทลายลงได้ บรรดาสิ่งของ เครื่ องใช้ที่อยู่ในบ้านเรือน ถ้าไม่ยกขึ้นที่สูง ก็จะถูกพัดพาจมหายไปกับ
กระแสน้า
2. ผลเสียหายต่อการคมนาคม ถนนหนทางภายในตาบลบางตาวา ถูกกระแสน้าพัดพังทลาย
และมีน้าขังเป็นระยะๆ ทาให้การเดินทางติดต่อกันถูกตัดขาด และถ้าไปได้ก็ล่าช้ าเสียเวลามากกว่าช่วงปกติ
นอกจากนี้การบริการทางด้านสื่อสาร และสาธารณูปโภค ถูกทาลาย และมีผลกระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก
เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ไฟฟ้า ประปา
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3. ผลเสียต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เครื่องมือประกอบอาชีพของประชาชน ได้รับ
ความเสียหาย ประชาชนไม่สามารถออกเรือหาปลาได้ ทาให้ขาดรายได้สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพ และ
เลี้ยงดูครอบครัว

ความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัย
ความเสี่ยงในพื้นที่ตาบลบางตาวา มีโอกาส หรือความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดสาธารณภัย จาก
อุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ และมีผลกระทบโดยตรงต่อการดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ตั้งของตาบล
บางตาวา ทางทิศเหนือติดต่อกับทะเลฝั่งอ่าวไทย และมีแหล่งน้าตามธรรมชาติ คือ คลองกาแลกูโบ ไหลผ่าน
แบ่งเขตแดนระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา และหมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา ทาให้มีสภาพแวดล้อมที่มีความ
เปราะบาง (Vulnerability) และมีความล่อแหลม (Exposure) ในการเกิดอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่
ตารางที่ 1 ตารางความเสี่ยงภัยในพื้นที่ตาบลบางตาวา
พื้นที่

ภัย

ความล่อแหลม

ความเปราะบาง

หมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา อุทกภัย และวาตภัย

เป็นที่ราบลุ่ม ดินโคลน 1) ประชากรอาศัยในชุมชน
อย่างแออัด
ติดทะเล
2) บ้านที่อยู่อาศัยสร้างด้วย
เป็นที่โล่งไม่มีแนว
ไม้ที่ไม่คงทน แข็งแรง
ต้นไม้บังทิศทางลม

หมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา

เป็นที่ราบลุ่ม ติดทะเล

อุทกภัย และวาตภัย

1) ประชากรอาศัยในชุมชน
อย่างแออัด
2) บ้านที่อยู่อาศัยสร้างด้วย
ไม้ที่ไม่คงทน แข็งแรง
3) ประชาชนที่อยู่ติดบ้าน
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
เนื่องจากวัยรุ่นวัยทางาน
ออกทะเล เพื่อประกอบ
อาชีพการประมง
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ภาพที่ 15 สภาพบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอย่างแออัดใกล้แหล่งน้า ในตาบลบางตาวา

ภาพที่ 16 พื้นที่ราบลุ่มในตาบลบางตาวา

ความเสียหายจากอุทกภัย และวาตภัย ในตาบลบางตาวา
การเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่อย่างมหาอุทกภัย เมื่อปี 2554 ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี ได้รับความเสียหายจากภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย และวาตภัย เนื่องจากร่องลมมรสุม
พาดผ่านทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทย โดยเกิดคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย คลื่นสูง 2 -4 เมตร และ
ฝนตกหนัก ทาให้น้าเอ่อล้นจากลุ่มน้าสายหลัก น้าท่วมขังในพื้นที่ตาบลบางตาวา ทั้งในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่
2 เป็ น จ านวนมากกว่ า 7 วั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น บ้ า นเรื อ น สั ต ว์ เ ลี้ ย ง และสิ่ ง
สาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย
ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาตาบลบางตาวา ไม่ประสบภัยจากอุทกภัย เนื่องจาก
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เกิดสภาพการณ์ฝ นตกขาดช่วง แต่เกิดวาตภัยในพื้นที่จานวนหลายครั้ง ส่งผลกระทบ
ให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจานวนหลายครัวเรือน ดังนี้
ตารางที่ 2 รายละเอียดความเสียหายจากวาตภัย ปี พ.ศ. 2559
ที่

วัน เกิด ภัย

หมู่ที่

ความเสียหาย

ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย

1.

12 ธันวาคม 2559

1 บ้านปากบางตาวา

- เครื่องมือประกอบอาชีพ
เสียหาย (อวน, เครื่องเรือ)

9 ครัวเรือน

2.

23 ธันวาคม 2559

2 บ้านบางตาวา

- บ้านพังเสียหายทั้งหลัง

1 ครัวเรือน

3.

27 ธันวาคม 2559

2 บ้านบางตาวา

- เครื่องมือประกอบอาชีพ
เสียหาย (อวน, เครื่องเรือ)

1 ครัวเรือน

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 3 รายละเอียดความเสียหายจากวาตภัย ปี พ.ศ. 2560
ที่

วัน เกิด ภัย

หมู่ที่

ความเสียหาย

ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย

1.

28 มีนาคม 2560

1 บ้านปากบางตาวา

- เครื่องมือประกอบอาชีพ
เสียหาย (อวน, เครื่องเรือ)

1 ครัวเรือน

2.

28 มิถุนายน 2560

1 บ้านปากบางตาวา

- บ้านพังเสียหายทั้งหลัง

3 ครัวเรือน

2 บ้านบางตาวา

- บ้านพังเสียหายทั้งหลัง

6 ครัวเรือน

1 บ้านปากบางตาวา

- บ้านพังเสียหายทั้งหลัง

6 ครัวเรือน

2 บ้านบางตาวา

- บ้านพังเสียหายทั้งหลัง

9 ครัวเรือน

3.

15 กันยายน 2560

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ภาพที่ 17 สภาพบ้านเรือนและสิง่ สาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ภาพที่ 18 สภาพบ้านเรือนและสิง่ สาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

ลักษณะของกลุ่มคนและปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคน
ชุมชนตาบลบางตาวา เป็นเขตที่มีความเจริญทางด้านวัตถุน้อย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพประมง สมาชิกของครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น สมาชิกในชุมชนจะให้ความสาคัญใน
เรื่องความเป็นมิตรต่อเพื่อนบ้าน มีการติดต่อกันแบบเป็นกันเอง เอื้อเฟื้อและจริงใจต่อกัน ลักษณะของ
ครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย สมาชิกประกอบด้วยหลายครอบครัว ซึ่งเป็นเครือญาติกัน มาอยู่รวมใน
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ครัวเรือนเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกัน มัสยิด เป็นสถานที่สาคัญในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
เป็นแหล่งสาคัญในการให้การศึกษาและอบรมบ่มนิสัยแก่ประชาชน ค่านิยมในเรื่องคุณความดีทางศาสนาเป็น
ตัวควบคุมความประพฤติของคนในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ยึดมั่นอยู่กันประเพณีเดิมเป็นอย่างดี ไม่ค่อย
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพึ่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทาให้ผูกพันและเกิดภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในการศึกษาลม กระแสน้าขึ้น – ลง และจะยึดมั่นในหลักธรรมคาสอนทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกันเช่นการทาพิธีละหมาด และงานบุญต่ าง ๆ มีการ
พบปะพูดคุยกันในยามชาวที่ร้านกาแฟภายในหมู่บ้าน จึงเป็นศูนย์กลางของการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บอก
กล่าว เล่าเรื่องกันของคนในหมู่บ้าน

ภาพที่ 19 การพบปะยามเช้าของประชาชน ตาบลบางตาวา

จากการส ารวจพบว่ า ในพื้ น ที่ชุ ม ชนบางตาวา ทั้ งหมู่ ที่ 1 บ้า นปากบางตาวา และหมู่ ที่ 2
บ้านบางตาวา เป็น ชุมชนที่ตั้งอยู่ในที่ร าบลุ่มดินโคลน การตั้งบ้านเรือนมักจะสร้างอยู่ริมแม่น้า เพื่อเป็น
การอานวยการความสะดวกในการประกอบอาชีพทาการประมงของชาวบ้านเอง ในตอนเช้าวันใหม่ของทุกๆ
วันคนวัยหนุ่มสาวและวัยทางานจะออกเรื อประมงในทะเลอ่าวไทย ซึ่งอยู่ติดกับชุมชน เพื่อออกหาปลาไปขาย
ในตลาดภายในและภายนอกหมู่บ้าน เพื่อหารายได้มาเลี้ ยงดูครอบครัว ทาให้ ในตอนกลางวัน จะมีเพียง
ผู้สูงอายุเฝ้าบ้าน และเลี้ยงดูบุตรหลานซึ่งอยู่ในวัยเยาว์ ซึ่งเป็นจุดเปราะบางมาก หากเกิดสาธารณภัยจาก
อุทกภัย หรื อวาตภัย ในพื้น ที่ เพราะเด็กและคนชรา และเป็นกลุ่ มที่อ่อนแอในการดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย เพราะถือว่า เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ช้า และน้อยที่สุ ด
ซึ่งเป็นเหตุทาให้ทุกครั้งที่เกิดสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ก็จ ะนามาซึ่งความเสียหายทั้งด้าน
ทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตาบลบางตาวาเป็นจานวนมาก

4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัยและ
วาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา เป็นหน่วยการปกครองระดับท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ชุมชนมากที่สุด ตั้งขึ้นเพื่อดูแลทุกข์สุขและให้ บริการประชาชนในหมู่บ้านและตาบลแทนรัฐหรือส่ วนกลาง
ที่ไม่สามารถดูแลประชาชนทั่วจังหวัดปัตตานีได้
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โครงสร้ า ง และอ านาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นต าบลบางตาวา
ประกอบด้วย
1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด และควบคุม
ตรวจสอบการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย
1) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย ประธานสภา เลขานุการ รองประธานสภา
และสมาชิกสภา
2) คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย นายกฯ รองนายกฯ จานวน 2
คน และปลัด ดังปรากฏตามภาพที่ 20
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา

สภา
อบต.

คณะผู้บริหาร

อบต.
ประธานสภา

นายก
อบต.
อบต.

อบต.

อบต.

เลขานุการ
รองประธานสภา

อบต.

เลขานุการ
อบต.

อบต.

อบต.

สมาชิกอบต.
สภา
สานักงาน

รองนายก

รองนายก

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ปลัด
อบต.
สานักงานปลัด

อบต.
ส่วนการ

ส่วน
โยธา

คลัง
อบต.
ภาพที
่ 20 โครงสร้างการบริหารองค์
การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
อบต.
อบต.
อบต.

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางตาวา มี บ ทบาท ภารกิ จ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และ
บรรเทาภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายที่ได้กาหนดอานาจหน้าที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีอานาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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พ.ศ. 2550 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ
ผู้อานวยการท้องถิ่นและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัด และผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดเทศบาล ปลัดเมือง
พัทยา) เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ท้องถิ่นของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
จากบทบาทหน้ าที่ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลบางตาวา จะประสบความส าเร็ จ และเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มที่ประชาชนในชุมชน เพราะ
ประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจในสภาพพื้นที่ภายในชุมชนเป็นอย่างดี ประชาชนเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ภายในชุมชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัย
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จะดาเนินการอย่างครบวงจรวัฏจักร
ของสาธารณภัยในแนวทางการปฏิบัติการในเชิงรุก (Proactive Approach) ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลด
ผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูบูรณะ โดยแบ่งออกเป็น
1 การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย
2 การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย
3 การมีส่วนร่วมหลังเกิดสาธารณภัย
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย
การป้องกันและการลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) คือการดาเนินการเพื่อ
ขจัดหรือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม โดยมากจะเกี่ยวข้องแต่ไม่จากัด
แต่เพียงการใช้โครงสร้างต่างๆ เพื่อป้องกันภัย เช่น การสร้างเขื่อนเก็บกักน้า การสร้างกาแพงกั้นน้าริมตลิ่ง การ
สร้างระบบระบายน้า แต่ยังครอบคลุมถึงการดาเนินงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้าง ซึ่งจะช่วยทาให้การดา เนินงาน
ที่เกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การออกกฎหมาย
ควบคุมมาตรฐานก่อสร้างอาคาร การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินการอบรมวิศวกรในการก่อสร้างเขื่อน การขุด
ลอกคูคลอง เป็นต้น
การเตรียมพร้อมก่อนเกิดสาธารณภัย (Preparedness) คือ การดาเนินงานเพื่อให้ประชาชน
หรือชุมชนมีความรู้และทักษะต่างๆพร้อมที่จะเผชิญกับภัย เช่น การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการกระจาย
ข่ า วสาร การวางแผนเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ ฝึ ก ซ้ อ มแผน การจั ด ท าแผนอพยพและเตรี ย มเส้ น ทางอพยพ
การเตรียมพร้ อมด้านปัจจั ยสี่ และถุงยังชีพ การเตรียมการเพื่ อสนับสนุนด้านเครื่องจักรกลเครื่องมือ และ
งบประมาณ การเตรี ยมพร้อมบุ คลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกทักษะการกู้ชีพกู้ภัย
รวมถึง การปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตการดารงชีพให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม เช่นการยกบ้านเรือนให้สูงขึ้นหากอยู่ใน
พื้นที่น้าท่วม เป็นต้น
การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสาธารณภัย จากอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่ตาบลบางตาวา
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ มีวิธีการดาเนินการ 2 ประเภท คือ 1) การดาเนินการโดยไม่
ใช้โครงสร้าง คือ กิจกรรมที่ไม่ใช้สิ่งปลูกสร้าง ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการป้องกันและลดผลกระทบ และ 2) การ
ดาเนินการโดยใช้โครงสร้าง คือ การใช้สิ่งปลูกสร้างทั้งทางธรรมชาติและการก่อสร้างในการป้องกัน และลด
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ผลกระทบเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ว่าควรใช้การป้องกัน แบบใดจึงจะ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การดาเนินการโดยไม่ใช้โครงสร้าง คือ กิจกรรมที่ไม่ใช้สิ่งปลูกสร้าง ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
ป้องกันและลดผลกระทบ มีดังนี้
1.1 การให้คนชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกัน และลดผลกระทบจากสาธารณภัยจัดให้
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนป้ องกัน และลดผลกระทบจากสาธารณภัยโดยการจัดประชุมผู้นา
ชุมชน และประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงาน ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย โดย
ร่วมกันสารวจและกาหนดพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมแผนสาหรับการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ อาหาร สถานที่รองรับ
การอพยพ การประสานงานด้านการแพทย์ และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ที่คอยให้การช่วยเหลือ
กรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น

ภาพที่ 21 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาบลบางตาวา

1.2 การจัดให้มีสารวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย พบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้จัดให้มีการสารวจพื้นที่ ๆ มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยโดยการให้ผู้นา หรือตัวแทนชุมชน ร่วมกับช่าง
โยธาประจาองค์การบริหารส่วนตาบลร่วมกันสารวจและกาหนดพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
ตารางที่ 4 สถานที่สาคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ลาดับที่
สถานที่
ที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ม.2 บ้านบางตาวา
2. องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
ม.2 บ้านบางตาวา
3. โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
ม.2 บ้านบางตาวา
4. โรงเรียนบ้านปากบางตาวา
ม.1 บ้านปากบางตาวา
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
ม.1 บ้านปากบางตาวา
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางตาวา
ม.2 บ้านบางตาวา
7. วัดสถิตย์ชลธาร
ม.2 บ้านบางตาวา
8. มัสยิดบุสตายันนะห์
ม.2 บ้านบางตาวา
9. มัสยิดดารุลสลาม
ม.1 บ้านปากบางตาวา

หมายเหตุ
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1.3 การจัดทาแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบสาธารณภัยสาหรับชุมชน
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล มี การจั ด ท าแผนเตรีย มความพร้อ มโดยกาหนดแผนการจั ดฝึ ก อบรม อปพร.
แผนการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการรับมือกับสาธารณภัย แผนการจัดหา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาหรับ
ป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัย
1.4 การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตาวา ส่วนใหญ่แล้วมีรูปแบบการฝึกซ้อมโดยมีการฝึกอบรม อปพร. สมาชิก อส. และ
กรรมการหมู่บ้าน ให้พร้อมรับมือและสามารถช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที โดยมีรูปแบบการ
ฝึกซ้อมโดยการจาลองสถานการณ์จริง ร่วมกับหน่วยงานอื่นในระดับจังหวัด และอาเภอ
1.5 การจัดเตรียมทรัพยากรกู้ภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิต องค์การบริหารส่วนตาบลมีการจัดเตรียม
ทรัพยากรกู้ภัย และมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้น ชุดปฐมพยาบาล บุคลากรชุดกู้ชีพกู้ภัยประจาตาบล (OTOS)
1.6 การจัดเตรียมระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลใช้วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
1.7 การจัดเตรียมสถานที่หลบภัย เส้นทางอพยพ การสารอง อาหารและน้าดื่ม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตาวา ได้มีการจัดเตรียมสถานที่หลบภัย เส้นทางอพยพ และสารอง อาหาร น้าดื่ม ยาและ
เวชภัณฑ์ที่เป็นชุดช่วยชีวิตฉุกเฉิน
1.8 การจัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
เมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการจัดทาคาสั่งจัดตั้งศูนย์ มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์หน่วย
ช่วยเหลือ หน่วยประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง กรณีเกิดภัย มีการแบ่งหน้าที่ /ฝ่าย การ
ให้ความช่วยเหลือ เตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่อพยพเมื่อเกิดสาธารณภัย ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ตามขั้นตอนโดยแบ่งเป็น ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ฝ่าย
ฟื้นฟูบูรณะและฝ่ายประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติการก่อนเกิดสาธารณภัย เพื่อป้องกันผลกระทบ และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ระบบการปฏิบัติ การแจ้งเตือนภัย เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัย ที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นใน
พื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลบาตาวา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน
และมูลนิธิต่างๆ จัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสม
กับการประเมินความเสี่ยง และความล่อแหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญ
สาธารณภัย และดาเนิ นการฝึ กการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ปีล ะ 1 ครั้ง
เพื่อให้ทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา เกิดความพร้อมในทุกด้าน
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กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้อานวยการ)

ฝ่ายอานวยการ

ฝ่ายแผนและโครงการ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภารกิจ
1) ควบคุม กากับดูแลให้การ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณ
ภั ย ในเขตองค์ ก ารปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2) อานวยการ และประสานการ
ปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วน

ภารกิจ
1) วางแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
2) การพัฒนาแผนงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ทุกขั้นตอน
3) งานติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ฝึกซ้อมแผนฯ
4) งานการจั ด การฝึ ก อบรมต่ า งๆ
และการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจ
1)เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
2) ประเมิ น สถานการณ์ ที่ อ าจ
เกิดขึ้น
3) วางระบบการเตือนภัย
4) การช่วยเหลือประชาชนประสบ
ภัย
5) การกู้ชีพ กู้ภัย การอพยพ
6) การรักษาความปลอดภัย
7) วางระบบการติดต่อสื่อสาร

ภารกิจ
1) สารวจความเสียหาย และ
ความต้องการด้านต่างๆ ของ
ผู้ประสบภัย
2) จัดทาบัญชีผู้ประสบภัย
3)การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
4) การฟื้ น ฟู บู ร ณะสิ่ งของที่
ชารุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ สภาพเดิ ม
มากที่สุด

ภารกิจ
1) งานประชาสัมพันธ์
2) ร า ย งา นส ถ า นกา ร ณ์
สาธารณภัยตามข้อเท็จจริงให้
สื่ อ มวลชน และประชาชน
ได้รับทราบ
3)เผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า
สาธารณภัย
2) อานวยการ และประสาน
การปฏิ บั ติ งานกั บ ทุ ก ภาค
หน่ส่ววนยงานปฏิบัติ

หน่วยงานปฏิบัติ
1) รองนายก อบต.ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2) สมาชิ ก สภา อบต.ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
3) สานักปลัด
4) กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
5) อาสาสมัครต่างๆ

หน่วยงานปฏิบัติ
1) สานักปลัด
2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย อบต.

หน่วยงานปฏิบัติ
1) สานักปลัด
2) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
3) คณะกรรมการ ปภ.หมู่บ้าน/
ตาบล
4) อาสาสมัครต่างๆ

หน่วยงานปฏิบัติ
1) ส่วนโยธา
2) กองคลัง
3) สานักปลัด
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ภาพที่ 22 โครงสร้างกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา

1) สานักปลัด
2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบาย อบต.

65
ตารางที่ 5 การกาหนดแนวทาง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผูร้ ับผิดชอบ

1. การป้องกันและลดผลกระทบ (1) ประเมิ น ความเสี่ ย งภั ย และ  สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ความล่ อ แหลมในเขตพื้ น ที่ โ ดย
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย
 ส่วนโยธา
พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัย
แ ล ะ จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
สภาพแวดล้อมต่างๆ
 คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
(2) จัดทาแผนที่เสี่ยงภัย แยกตาม บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
ประเภทภัย
1.2 การเตรียมการด้าน
(1) จัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน  สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการสาธารณภัย เช่น
เครื่ อ งจั ก รกล วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ
การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณ
ภัย ข้อมูลเสี่ยงภัย สถิติการเกิดภัย
พื้นที่และความรุนแรงของภัย และ
การก าหนดเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ร วบรวม
ข้อมูล บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับ ภั ย พิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ เช่ น ภาพถ่ า ย
เป็นต้น
(2) พั ฒ นาระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ด้านสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้
งานได้ร่วมกัน
( 3 ) ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
เกษตรกรด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และ
ด้ า นประมง และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใน
ก า ร อ พ ย พ แ ล ะ ส ง เ ค ร า ะ ห์
ผู้ประสบภัย
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1.3 การเตรียมการป้องกันด้าน
โครงสร้าง และเครื่องหมาย
สัญญาณเตือนภัย

(1) ปรับปรุง และจัดหาพื้นที่รองรับ
น้า และกักเก็บน้า
(2) ก่อสร้างกาแพง พนัง หรือรอดัก
ตะกอน ทาฝอยชะลอน้า กาแพงกัน
คลื่ น เพื่ อ ลดความรุ น แรงและ
ป้ อ งกั น ความเสี ย หายแก่ ส ถานที่
ส าคั ญ ในพื้ น ที่ หรื อ การสู ญ เสี ย
พื้น ดิน จากการกัด เซาะชายฝั่ งของ
น้าทะเล แม่น้าและแหล่งน้า
(3) ปรั บ ปรุ ง สถานที่ เพื่ อ เป็ น
ส ถ า น ที่ ห ล บ ภั ย ชั่ ว ค ร า ว เ พื่ อ
เตรียมการอพยพผู้ประสบภัย
(4) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทาง เพื่อ
การส่ ง กาลั งบ ารุ ง หรื อเส้ น ทางไป
ส ถ า น ที่ ห ล บ ภั ย ใ ห้ ใ ช้ ก า ร ไ ด้ ดี
ตลอดเวลา
(5) จั ด เตรี ย มระบบการแจ้ ง ข่ า ว
สาธารณภั ย ป้ า นเตื อ นภั ย ป้ า น
เส้ น ทางหนี ภั ย รวมทั้ ง สั ญ ญาณ
เตือนภัยรูปแบบต่างๆ เพื่อแจ้งเตือน
ภัยให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ได้รับ
ทราบล่วงหน้า

ผู้รับผิดชอบ
 สานักปลัด
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
 ส่วนโยธา
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

2. การเตรียมความพร้อม
2.1 ด้านการจัดระบบปฏิบัติการ (1) จัดทาคู่มือการตอบโต้ส าธารณ
ภัย และจัดทาแผนเผชิญเหตุ และมี
ฉุกเฉิน
การฝึ ก การป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยเป็นประจาทุกปี
( 2 ) จั ด เ ต รี ย ม ร ะ บ บ ก า ร
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารหลั ก สื่ อ สารรอง
รวมทั้งกาหนดช่องความถี่กลาง
ด้านสาธารณภัย และมีการฝึกซ้อม
การอ านวยการการสื่ อ สารอย่ า ง
สม่าเสมอ

 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 ส่วนโยธา
 ตารวจ
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
 อปพร. อสม. และอาสาสมัคร
ต่างๆ
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ผูร้ ับผิดชอบ

(3) จั ด เตรี ย มเส้ น ทางอพยพ
สถานที่ ป ลอดภั ย ส าหรั บ คนเลี้ ย ง
สั ต ว์ รวมทั้ งพื้ น ที่ร องรั บการดู แ ล
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ
(4) จั ด เตรี ย มรายการทะเบี ย น
สิ่ ง ข อ ง จ า เ ป็ น เ ช่ น อ า ห า ร
เวชภั ณ ฑ์ และอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้
ต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีพ
(5) ก าหนดมาตรการการรั ก ษา
ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย
การควบคุม การจัดการจราจร และ
เส้ น ทางสั ญจร รวมทั้ง ก าหนดจุ ด
ขึ้ น /ลงยานพาหนะภายในเขต
พื้นที่ประสบภัย
( 6 ) จั ด ร ะ บ บ ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์
ผู้ ป ระสบภั ย และการดู แ ลสิ่ งของ
บริจาค
(7) จั ด ท า และปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี
รายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ
2.2 ด้ า นการส่ ง เสริ ม การให้
ความรู้ และสร้างความตระหนัก
เรื่องการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กร
เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครั ฐ เอกชน และอาสาสมั ค ร
ต่างๆ มีส่ ว นร่ว มในการรณรงค์ใน
เรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
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( 1 ) จั ด เ ต รี ย ม แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย และกาหนด
วิธีการปฏิบัติตามหน้าที่และขั้นตอน
ต่างๆ
(2) จั ด การฝึ ก อบรม สั ม มนาและ
กิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่อง
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข้ อ ห้ า ม
ข้อจากัด ของชุมชน
(3) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชน โดย
การฝึกอบรมประชาชนในการป้องกัน
แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย ก า ร
ช่วยเหลือตนเอง ผู้อื่นชุมชน เมื่อเกิด
ภั ย รวมทั้ ง การขั บ ขี่ ย านพาหนะใน
พื้นที่ประสบภัย
(4) จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ และข้ อ มู ล
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ยานพาหนะ
รวมทั้งข้อมูลทักษะ ความชานาญใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
สาธารณกุศล เพื่อเตรียมความพร้อม
และมอบภารกิจในการปฏิบัติการของ
องค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง
( 1 ) จั ด เ ต รี ย ม เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล
ยานพาหนะ เครื่องมือ วัส ดุอุปกรณ์
ที่จาเป็นให้มีความพร้อมในการใช้งาน
( 2 ) จั ด ท า บั ญ ชี เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล
ยานพาหนะ เครื่องมือ วัส ดุอุปกรณ์
ของหน่ว ยงานภาคีเครือข่า ยทุกภาค
ส่วน
(3) ปรั บปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรกล
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ด้านสาธารณ
ภัยให้มีความพร้อมใช้งาน

 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 ส่วนโยธา
 ตารวจ
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
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(4) จั ด หาเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่
จาเป็นพื้นฐานสาหรับชุมชน
(5) จั ด เตรี ย มเชื้ อ เพลิ ง ส ารอง /
พลังงานสารอง
(6) กาหนดจุดระดมทรัพยากร เพื่อ
การบรรเทาสาธารณภั ย และการ
อพยพ
2.5 ด้านการแจ้งข่าว เฝ้าระวัง (1) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เหตุ ด่ ว น
และเตือนภัย
สาธารณภัย
(2) ส่งเสริมการเรียนรู้ ซักซ้อมความ
เข้ า ใจ ในระบบการแจ้ ง ข่ า ว การ
รายงานและเตือนภัย การใช้สัญญาณ
เตื อ นภั ย หรื อ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย
รวมทั้งการปฏิบัติเมื่อได้รับการแจ้ง
ข่าว หรือเตือนภัย
(3) ติดตามการรายงานสภาพอากาศ
ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ข้ อ มู ล
สถานการณ์น้า และการแจ้งข่าวการ
เตือนภัย จากกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือ
ขึ้ น ไป และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้ แ ก่ ก ร ม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ย า ก ร ม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน้า และ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งสื่อ
ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล เฝ้ าระวั ง
วิเคราะห์ ประเมินแนวโน้มการเกิด
ภัย
ดาเนินการแจ้งข่าวให้ประชาชน
ทราบถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม
(อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน )เป็น
ระยะๆ และให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ ที่
ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่นผู้
พิการ ทั้งนี้ความถี่ของการ แจ้งข่าว
เตือ นภั ยขึ้ นอยู่ กับ แนวโน้ มการเกิ ด
ภัย

ผู้รับผิดชอบ
 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 ส่วนโยธา
 ตารวจ
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
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(4) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือ
ข่ายเผ้ า ระวังและแจ้ง ข่า ว เตื อ น
ภัยระดับชุมชน ทาหน้าที่ติดตาม
เฝ้าระวังปรากฏการธรรมชาติที่มี
แนวโน้ ม การเกิ ด ภั ย แจ้ ง ข่ า ว
เตื อ นภั ย แก่ ชุ ม ชน และรายงาน
สถานการณ์ แ ก่ ก องอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ร ะบบการสื่ อ สาร
เ ค รื่ อ ง มื อ แ จ้ ง เ ตื อ น ภั ย
ของชุ ม ชนแก่ ก องอ านวยการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ร ะบบการสื่ อ สาร
เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน
2.6 ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ (1) จั ด ประชุ มหน่ วยงานและ
เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ อง กั บการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น
สถานพยาบาล ไฟฟ้า ประปา ผู้นา
ชุมชน ฯลฯ
(2) ม อ บ ห ม า ย ภ า ร กิ จ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละ
หน่วยงานนั้น
(3) กาหนดผู้ประสานงานที่สามารถ
ติ ด ต่ อ ได้ ต ลอดเวลาของแต่ ล ะ
หน่วยงาน
2.7 ด้านการการอพยพ
(1) จั ดท าคู่ มื อการอพยพ คู่ มื อการ
ช่ วยเหลื อตนเองเบื้ องต้ น เมื่ อ มี ภั ย
พิ บั ติ ห รื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ใ น
การมาอยู่ ใ นพื้ น ที่ ร องรั บ การ
อพยพ ที่ สั้ นง่ า ยต่ อ การท าความ
เข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา
(2)ดาเนินการสารวจพื้นที่ กาหนด
สถานที่ป ลอดภั ยเพื่อ รองรั บการ
อพยพประชาชน สัตว์เลี้ยงและปศุ
สัตว์ โดยแยกระหว่างคนกับสัตว์

ผู้รับผิดชอบ

 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)

 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
 ส่วนโยธา
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน
ผู้ น า ท า ง ศ า ส น า / ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึ ก ษา/มิ ส เตอร์ เ ตื อ นภั ย ,
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย/
อปพร. อสม. , อาสาสมัครต่างๆ
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หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

(3) ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อรับ
ทราบข้ อมู ล และซั ก ซ้ อ มขั้ น ตอน
การอพยพ รวมทั้งทบทวนขั้นตอน
และฝึกซ้อมการอพยพ รวมถึงการ
สื่อสาร ในระหว่างการอพยพ
4) จัดให้มีป้ายแสดงสัญญาณเตือน
ภัยป้ายบอกเส้นทางอพยพ
(5) กาหนดเส้นทางหลักและเส้น
ทางรองส าหรั บ การอพยพซึ่ ง ไม่
ขัดขวางการปฏิบัติของหน่วยงาน
(6)จั ด เตรี ย ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ยานพาหนะที่จาเป็นต่อการอพยพ
(7) จัดลาดับความสาคัญของการ
อพยพ โดยจั ด แบ่ ง ประเภทของ
บุ ค คลตามล าดั บ ความจ าเป็ น
เร่งด่วนรวมทั้งกาหนดจุดนัดหมาย
ประจาชุมชนเพื่อไปยังพื้นที่รองรับ
การอพยพ
(8) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
เพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้ง ทดสอบ
ระบบการสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร
และปรั บ ปรุ ง ให้ พ ร้ อ มใช้ ง าน
สา ม าร ถ ด า ร งก า รสื่ อ สา ร ไ ด้
ต ล อ ด เ ว ล า ทั้ ง วิ ท ยุ สื่ อ ส า ร
โ ท ร ศั พ ท์ พื้ น ฐ า น ร ว ม ทั้ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่

 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย หมู่ บ้ า น/
ชุมชน
 ส่วนโยธา
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 ผู้นาชุมชน
 ผู้ น า ท า ง ศ า ส น า / ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา
 มิ ส เตอร์ เ ตื อ นภั ย ,อาสาสมั ค ร
แจ้งเตือนภัย
 อปพร. อสม. , อาสาสมัครต่างๆ
ฯลฯ

72
2. การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย
มาตรการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเตรียมการที่จาเป็นให้สามารถเผชิญและจัดการสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพื่อให้การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ
ชัดเจนไม่สับสน และลดความสูญเสียจากสาธารณภัยให้ มีน้อยที่สุดการดาเนินการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตาวา
ขณะเกิดสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้
2.1 การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเพื่อเป็นศูนย์สั่งการ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
มีการจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเพื่อเป็นศูนย์สั่งการ และประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย
2.2 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา เป็นผู้อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีการสั่ งการและแก้ไขปั ญหาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพและประสิ ทธิภ าพ บทบาทหน้าที่ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2.3 มีการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการเตือนฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยผ่านทางอาสาสมัคร
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง แจ้ ง เตื อ นภั ย ในระดั บ ต าบล/หมู่ บ้ า น โดยใช้
ระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน และหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน สาหรับ
การแจ้ ง เตือ นภั ย ฉุ ก เฉิน มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ แจ้ ง เตื อ นโดยผ่ านทางหอกระจายข่ า วหมู่ บ้ า น การ
ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนโดยใช้รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ไซเรนมือหมุน แจ้งผ่านผู้นาชุมชน สมาชิก อปพร.
ผ่านวิทยุสื่อสาร วิทยุชุมชน
2.4 การเข้าระงับเหตุ เพื่อลดระดับความรุนแรงของภัยและความสูญเสียที่เกิดขึ้นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตาวา มีการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ,การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และอพยพประชาชน
ออกนอกพื้นที่ประสบภัย
2.5 การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย นาส่งสถานพยาบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา ดาเนินการค้นหาผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุด โดยใช้สมาชิก อปพร. อาสมัครป้องกันภัยประจาหมู่บ้านฯ
ทาการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นอันดับต่อไป ถ้ามีความจาเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย ก็จะมีการ
ประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือติดต่อผ่านศูนย์นเรนทร (1669)
2.6 การจัดให้อาหาร น้าดื่ม เสื่อผ้ า ที่พักฉุกเฉิน เวชภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
มีการส ารวจจ านวนผู้ ประสบภัย และความเสี ยหายเบื้องต้น จัดเตรียมสถานที่ในการช่วยเหลื อ ทาการ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเบื้องต้น และจัดหาอาหาร น้าดื่ม ถุงยังชีพ ของใช้ และเวชภัณฑ์ที่จาเป็น ดาเนินการ
จัดหาโดยการจัดซื้อขององค์การบริหารส่วนตาบล การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ หรือการรับ
บริจาค จากภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป
2.7 การติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา มีช่องทาง
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระสบภั ย โดยผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยวิ ท ยุ สื่ อ สาร สมาชิ ก อปพร.
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน วิทยุชุมชน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ อาสาสมัครป้องกันภัย
ประจาหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน และการสื่อสารแบบปากต่อปาก ฯลฯ
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2.8 การอพยพประชาชนให้พ้นจากเขตประสบสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
จะอพยพประชาชนให้พ้นจากเขตประสบสาธารณภัย โดยการใช้รถยนต์ซึ่งอาจจะเป็นขององค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล หรือของประชาชนในพื้นที่
2.9. การปฐมพยาบาลผู้รับบาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บจะได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากทีม ช่วย
เหลือผู้ประสบภัยซึ่งได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน แล้วส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เป็ น ผู้ ดู แล ในกรณี ที่ มี ผู้ บ าดเจ็ บ ที่ มีอ าการรุน แรง หรื อ สาธารณภั ย ที่มี ค วามรุน แรงจะประสานขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพ และโรงพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือในการดูแลผู้บาดเจ็บ และส่งต่อผู้บาดเจ็บไป
ยังโรงพยาบาล
2.10. การดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่เกิดสาธารณภัย และสถานที่รองรับการอพยพของ
ประชาชน องค์การบริห ารส่ วนตาบลบางตาวา มีการประกาศให้ ทราบโดยทั่วกัน ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็น
สถานที่เกิด สาธารณภัย และห้ามมิให้ผู้ ใดเข้าไปยังบริเวณสถานที่เกิดสาธารณภัย ถ้ายังไม่มีความปลอดภัย
เพียงพอ โดยจะมีการจัดเวรยาม ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนสถานที่รองรับการอพยพผู้ประสบภัยนั้น องค์การ
บริหารส่วนตาบลจะจัดหาสถานที่ที่มีความปลอดภัย เช่น วัด โรงเรียน หรือสร้างอาคารชั่วคราว ตลอดจน
ดูแลด้านปัจจัย 4 จัดหารถสุขามาให้บริการ
การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดาเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน และ เพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย
ตารางที่ 6 ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ
ระดับ
ความรุนแรง
การจัดการ
1 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไป
ผู้อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการอาเภอ และ/หรือผู้ช่วย
หรือมีขนาดเล็ก
ผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร สามารถควบคุมสถานการณ์
และจัดการระงับภัยได้โดยลาพัง
2 สาธารณภัยขนาดกลาง
ผู้อานวยการในระดับ 1 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ผู้อานวยการจังหวัด และ/หรือผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานครเข้าควบคุมสถานการณ์
3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ ผู้อานวยการในระดับ 2 ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
รุนแรงกว้างขวาง หรือสาธารณภัย ผู้อานวยกลาง และ/หรือผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา
ที่จาเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือ สาธารณภัยแห่งชาติ เข้าควบคุมสถานการณ์
อุปกรณ์พิเศษ
4 สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ร้ายแรงอย่างยิ่ง
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคุมสถานการณ์
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ตารางที่ 7 หลักการปฏิบัติเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
1. การเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม (1) จั ด เจ้ า หน้ า ที่ เ ฝ้ า ระวั ง และติ ด ตาม
แ ล ะ ก า ร ร า ย ง า น สถานการณ์ ภั ย ตลอด 24 ชั่ ว โมง และ
ประสานก านัน ผู้ ใ หญ่บ้าน ผู้ นาชุมชน
สถานการณ์
หรื อ ผู้ น าหมู่ บ้ า น รวมทั้ ง อาสาสมั ค ร
แจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง
และให้รายงานสถานการณ์
การเกิ ด ภั ย มายั ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลบางตาวา
(2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัย ไป
ยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั ย อ าเภอหนองจิ ก และกอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอาเภอจังหวัดปัตตานี
2. การประเมินสถานการณ์ (2) กาหนดพื้นที่ที่อาจได้รับ ผลกระทบ
แบ่งเป็ น 3 พื้นที่ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
เข้ า ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามและเฝ้ า ระวั ง
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยแบ่งพื้นที่
ได้รับผลกระทบออกเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้
- พื้ น ที่ ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบรุ น แรง
(เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด)
- พื้ น ที่ ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบ ปาน
กลาง(เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์)
- พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบน้อย (เฝ้า
ระวังและติดตาม)
- พื้ น ที่ ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบรุ น แรง
(เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด)
- พื้ น ที่ ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบ ปาน
กลาง (เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์)

ผู้รับผิดชอบ
 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 ส่วนโยธา
 ตารวจ
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย หมู่ บ้ า น/
ชุมชน

 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 ส่วนโยธา
 ตารวจ
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/
ชุมชน
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3. การแจ้งเตือนภัย (1) ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
การเกิดภัยจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน
และจัดการข่าวสาร อาสาสมั ค ร แจ้ ง เตื อ นภั ย กองอ านวยการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือ
ขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้ง
เตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด
(2) ดาเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชน
พื้ นที่ ที่ ประสบภั ยและพื้ นที่ ข้ างเคี ยง โดยสื่ อ
ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่
มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจาย
ข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง
(3) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย นั้นต้อง ชัดเจน
ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่
บอกถึงอัน ตราย ที่กาลั งเกิดขึ้นกับชีวิตและ
ทรัพย์สินอันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย
รั ศ มี ค วามเสี ย หายตามพื้ น ที่ ก ารปกครอง
ช่วงเวลา ระยะเวลาภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่
รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุหมายเลขโทรศัพท์ และ
การสื่อสารอื่นๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่า
สถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด
(4) เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจาเป็นต้อง
อพยพ ให้ ด าเนิ น การออกค าสั่ ง เพื่ อ อพยพ
ประชาชนไปยังที่ปลอดภัย
(5) ใ นกร ณี เ กิ ด ไฟฟ้ าดั บ การ สื่ อ สา ร
เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย ไม่สามารถใช้ได้
ให้ใช้สัญลั กษณ์การเตือนภัยเช่น ธง นกหวีด
หรือการเตือนภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความ
เข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว
(6) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั บผิ ดชอบ ในการให้
ข้อมูลเท่าที่จาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินการของ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ แก่สื่อมวลชน และ
ประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อ
เรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ภั ย หรื อ จากการปฏิ บั ติ ข อง
เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ
 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 ส่วนโยธา
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
 อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย
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(1) การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ
เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ รับผิดชอบในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อการ
ควบคุ มและตอบโต้สถานการณ์จนกว่าภัยจะยุติลง โดยใช้ ที่ ทาการองค์ การบริ หารส่วนตาบล เป็นที่ตั้ ง ศูน ย์
อานวยการเฉพาะกิจ (หรือพิจารณาใช้พื้นที่อยู่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุมากที่สุด โดยพื้นที่นั้นต้องเป็นพื้นที่ที่มี
ความปลอดภัย และสะดวกต่อการระดมทรัพยากร)
(2) การจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน ผู้อานวยการท้ องถิ่นต้องกาหนดให้มีพื้นที่ปฏิบัติการและสถานที่
อานวยความสะดวกในบริเวณใกล้พื้นที่เกิดเหตุ แต่อยู่นอกเขตพื้นที่อันตรายเพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมดูแลสั่งการ
ระดมทรัพยากร ทั้งกาลังคน หรือวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงา น
เช่ น เสบี ย งอาหาร น้ า รวมทั้ ง ใช้ ใ นการรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ บ าดเจ็ บ และส่ ง ต่ อ ผู้ บ าดเจ็ บ ไปยั ง
สถานพยาบาล โรงพยาบาลต่อไป
(3) การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัว ประชาชน ทุกคนที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ช่วง
ระยะ 24 ชั่วโมง
ตารางที่ 8 การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
ช่วงระยะ 24 ชั่วโมง
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
1.ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ 1) สั่งใช้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เครื่องมือเครื่อง
ผู้ประสบภัย
จั ก รกล วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ในการกู้ ชี พ
กู้ ภั ย เข้ า ปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย
อพยพ ค้ น หา ปฐมพยาบาลผู้ ป ระสบภั ย
รวมทั้ ง ขนย้ า ยสั ต ว์ เ ลี้ ย ง ปศุ สั ต ว์ ไ ปยั ง ที่
ปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพหรือ
เ ป็ น ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว ค ร า ว โ ด ย มี ก า ร
ลงทะเบียนผู้อพยพ สัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์
ด้วย
(2) กรณีมีผู้ บาดเจ็ บให้นาผู้ บาดเจ็บมาที่จุด
รวบรวมผู้บาดเจ็บ เพื่อปฐมพยาบาล และ
น าผู้ บ าดเจ็ บ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง สถานพยาบาล
โรงพยาบาลต่อไป
(3) สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จาเป็น
แก่การดารงชีพ เช่น อาหารปรุงสาเร็จ น้า
ดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยให้เพียงพอ
และทั่วถึง

 ผู้อานวยการท้องถิ่น/
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
ปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ
หลัก)
 ฝ่ายการเงิน
 คณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 อปพร.
 OTOS
 อาสาสมัครแพทย์
ฉุกเฉิน/อาสาสมัครต่างๆ
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ผู้รับผิดชอบ

(4) กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่วิกฤติ จาเป็นต้อง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน แต่ไม่
สามารถเข้าออกพื้นที่ได้ ให้ประสานขอรับ
ก า ร ส นั บ ส นุ น ย า น พ า ห น ะ จ า ก ก อ ง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือขึ้นไป
2. การระงับเหตุ

(1) สารวจและกาหนดพื้นที่ ปฏิบัติงาน ใน
พื้ น ที่ ป ระสบภั ย เพื่ อ ให้ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและจั ด เก็ บ วั ส ดุ
อุป กรณ์ เครื่อ งมื อเครื่ องจัก ร เพื่ อง่ ายต่ อ
การควบคุมทรัพยากรสาหรับปฏิบัติงาน
(2) ก าหนดกิ จ กรรม และงานที่ ต้ อ ง
ดาเนินการ
(3) กาหนดผู้รับผิดชอบ และจานวนเจ้าหน้าที่
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
(4) กาหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
(5) ระดมทรัพยากร ทั้งกาลังคน หรือวัสดุ
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ค วาม
พร้อมมายัง จุดรวบรวมทรัพยากรเพื่อรอรับ
การมอบหมายภารกิจ
(6) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใน
พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
( 7 ) สั่ ง ใ ช้ ห น่ ว ย กู้ ชี พ กู้ ภั ย เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการกู้
ชี พ กู้ ภั ย เข้ า ปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย
เพื่ อ ควบคุ ม สถานการณ์ ไ ม่ ใ ห้ ลุ ก ลาม
ขยายตัวโดยดารงการสื่อสารตลอดเวลา
(8) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่รับผิดชอบ
ที่เกิดการชารุดเสียหายจากภัย พร้อมทั้งติด
ป้ายเตือนให้ ประชาชนผู้ ใช้เส้นทางได้ทราบ
และปิ ด กั้ น ช่ อ งทางการจราจรและจั ด
เจ้ าหน้ าที่ หรือ อาสาสมัคร อานวยความ
สะดวกการจราจรในจุดอันตราย

 ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น /
หั ว ห น้ า ฝ่ า ย ป้ อ งกั น แ ล ะ
ปฏิบัติการ (ผู้ รับผิ ดชอบ
หลัก)
 ฝ่ า ยรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย
 ฝ่ายอานวยการ
 ฝ่ายการเงิน
 คณะกรรมการป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภั ย
หมู่บ้าน/ชุมชน
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 อ า ส า ส มั ค ร แ พ ท ย์
ฉุกเฉิน
 อปพร./มิ ส เตอร์ เ ตื อ น
ภัย/OTOS/อาสาสมัครต่างๆ
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2. การระงับเหตุ (ต่อ)

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

(9) จั ด ให้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล การ
แลกเปลี่ ย น ข้ อ มู ล เพื่ อ การตอบโ ต้
สถานการณ์ บนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ที่
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา

ตารางที่ 9 การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
ช่วงระยะ 24 – 48 ชั่วโมง
หลักการปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
1. การรักษาพยาบาล

ขอรับการสนับสนุน แพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ยา และ
เวชภัณฑ์ จากสถานพยาบาล โรงพยาบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ประสบภัย

 ผู้ อ า น ว ย ก า ร ท้ อ ง ถิ่ น /
หั ว ห น้ า ฝ่ า ย ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 อาสาสมัครแพทย์ฉุกเฉิน
 อสม. อาสาสมัครต่างๆ
 สถานพยาบาล โรงพยาบาล

2. การรักษาความปลอดภัย กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
และความสงบ
รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระบบ
การจราจรภายในพื้นที่รองรับการอพยพ

 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย

3. การซ่อ มแซมโครงสร้ า ง กรณีที่โครงสร้างพื้นฐานได้รับความ
พื้นฐาน
เสียหายให้ดาเนินการซ่อมแซม ให้พอใช้
การได้ หรือจัดให้มีระบบ โครง สร้าง
พื้นฐานสารองเพื่อให้ชุดปฎิบัติการ
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

 ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ

(ผู้รับผิดชอบหลัก)

(ผู้รับผิดชอบหลัก)
 ฝ่ายการเงิน

4 . ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์ (1) สารวจความต้องการของผู้ประสบภัย  ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายป้องกันและ
ผู้ประสบภัย
ในเบื้ อ งต้ น และจั ด ท ารายการความ
ปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ต้ อ งการของผู้ ป ระสบภั ย เพื่ อ ก าหนด  อปพร. อสม. และอาสาสมัคร
มาตรการช่วยเหลือในช่วงระหว่างเกิดภัย
ต่างๆ
(2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อเป็น
ศู น ย์ ก ลางในการรวบรวมข้ อ มู ล และ
ประสานงานแก่ประชาชน ผู้ประสบภัย
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5. การรายงานสถานการณ์

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์  ผู้ อ า น ว ย ก า ร ท้ อ ง ถิ่ น /
ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสา หั ว ห น้ า ฝ่ า ย ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ธารณภั ย อ าเภอและกองอ านวยการ ปฏิบัตกิ าร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
ทราบจนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด

6. การประสานงานกั บ ก ร ณี ต้ อ ง ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
หน่วยงานต่างๆ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกให้รายงานและ
ประสานขอรั บ การสนั บ สนุ น จากกอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยระดับเหนือขึ้นไป วิทยุสื่อสาร ความถี่
157.725 MHz

 ผู้ อ า น ว ย ก า ร ท้ อ ง ถิ่ น /
หั ว ห น้ า ฝ่ า ย ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 ฝ่ายอานวยการ

ตารางที่ 10 การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
ช่วงระยะ 48 –72 ชั่วโมง
หลักการปฏิบัติ
การสงเคราะห์เบื้องต้น

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

(1) จัดให้มีหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและ
หน่วยรักษาพยาบาล

 ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น /
หั ว ห น้ า ฝ่ า ย ป้ อ งกั น แ ล ะ
ปฏิบัติการ (ผู้ รับผิ ดชอบ
หลัก)
 ฝ่ายการเงิน
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 อปพร
 OTOS/อส/อาสาสมัคร
ต่างๆ

(2) กรณีมีผู้ เสี ยชี วิตจานวนมาก ประสาน
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอาเภอ และกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
(3) ประสานการช่วยเหลือรับเรื่องราวร้อ ง
ทุ ก ข์ เตรี ย มการส ารวจความเสี ย หาย
เบื้องต้น ความต้องการเบื้องต้นเพื่อเป็น
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ตารางที่ 11 การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
ช่วงระยะ 72 ชั่วโมงขึ้นไป
หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ยี ย ว ย า (1) ด าเนิ น การเยี ย วยา สภาพจิ ต ใจ
ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย แ ล ะ ก า ร ผู้ประสบภัย
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ข อง
(2) ดาเนินการผลัดเปลี่ยนกาลังเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
(3) ตรวจสอบความสมบูรณ์และซ่อมแซม
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ ต่ า งๆให้
พร้อมใช้ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
 ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น /
หั ว ห น้ า ฝ่ า ย ป้ อ งกั น แ ล ะ
ปฏิบัติการ (ผู้ รับผิ ดชอบ
หลัก)
 ฝ่ายอานวยการ
 ฝ่ายการเงิน

(4) จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก และวัสดุ
อุ ป กรณ์ เชื้ อ เพลิ ง พลั ง งาน เสบี ย ง น้ า
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง
การส่ ง ต่ อ การการบั ง คั บ
บั ญ ช า เ มื่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์
รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของ
ท้องถิ่นจะรับสถานการณ์ได้

กรณี เ กิ ด ภั ย ซ้ าขึ้ น อี ก หรื อ เกิ ด ภั ย ที่ เ กิ ด
ตามมารวมถึ งภั ยที่ มี ความซั บซ้ อน และ
สถานการณ์ลุกลาม รุนแรง ขยายวงกว้างหรือ
เกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่น จะควบคุม
สถานการณ์ ได้ ให้รายงานต่อผู้ อานวยการ
อาเภอ เพื่อส่งมอบโอนอานาจการบังคับ
บัญชาการสถานการณ์ต่อไป ซึ่งการโอน
อานาจการบังคับบัญชาแต่ละครั้ง ต้องมี
การสรุปสถานการณ์ก่อนเสมอ

 ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น
(ผู้รับผิดชอบหลัก)

(4) การยกเลิ ก สถานการณ์ ด าเนิน การเมื่ อ สถานการณ์ ภัย พิ บั ติค ลี่ ค ลายกลั บ สู่ ภ าวะปกติ
และได้ทาการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุกแหล่งจนแน่ใจแล้ว รวมทั้งหน่วยปฏิบัติได้ส่งมอบภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จึงดาเนินการประกาศยกเลิกสถานการณ์ และประเมินความเสียหาย
พื้น ที่ป ระสบภัย ตรวจสอบความพร้ อมของเส้นทาง ยานพาหนะที่ใช้ในการอพยพกลั บ ที่พักอาศัยและ
ผู้ประสบภัย แล้วดาเนินการอพยพประชาชนกลับ

81
3. การมีส่วนร่วมหลังเกิดสาธารณภัย
มาตรการในการจัดการหลังเกิดภัย เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็ว ต่อเนื่ อง และ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพ
ปกติโดยเร็วการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
หลังเกิดสาธารณภัย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้
1. การจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ เช่ น การปฐมพยาบาล/การขนย้ายผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บ และ
ทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย การดูแลผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะแรก องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตาวา จัดให้มีการปฐมพยาบาลและการบรรเทาทุกข์ที่หน่วยบรรเทาทุกข์หรือสถานที่อพยพ และ
ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอสมควร เช่น การดูแลรักษา อาหาร
การกิน น้าดื่ม และสิ่งจาเป็นอื่น ๆ ในการดารงชีวิต และประสานงานขอรับความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่ประสบภัย
2. การประเมิ น ความเสี ย หาย และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการ
ผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา มอบหมายส่วนโยธาออกสารวจพื้นที่เสียหายร่วมกับผู้นา
ชุมชน และดาเนินการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้
3. การสารวจสิ่งสาธารณูปโภคที่ชารุดเสียหาย พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้
ส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตาบลทาหน้าที่ในประเมินและวางแผนในบูรณะและซ่อมแซม
4. การกาจัดสิ่งปฏิกูล การรื้อถอนทาลายซากปรักหักพัง องค์การบริหารส่วนตาบลมีการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูล และรื้อถอนทาลายซากปรักหักพัก โดยการใช้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล และประชาชนโดย
การขอรั บ การสนั บ สนุ น ความช่ว ยเหลื อ ด้านอุปกรณ์ เครื่อ งจักรกล รถเก็บขยะ จากองค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัด และองค์การบริหารส่วนตาบลใกล้เคียง
5. การซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
โดยเร็ว องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุ และงบประมาณในบางส่วน และจัดทีม
ช่างออกให้ความช่วยเหลือประชาชนตามคาร้องขอความช่วยเหลือ
6. การประชาสัมพันธ์ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตาวา มีการประสานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปดูแลด้านสุขภาพ และฟื้นฟูจิตใจ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
7. การฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย การจ้างงาน และการส่งเสริม
การประกอบอาชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภั ย องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาได้มีการฝึกอบรมอาชีพ
และมีการจ้างงานโดยองค์การบริหารส่วนตาบล มีการให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่าง
ต่อเนื่องให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัย
การปฏิบัติหลังเกิดภัย ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลบางตาวา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และต่อเนื่อง ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะสภาพ
พื้น ที่ที่ป ระสบภัย ให้กลั บสู่ ส ภาพปกติโ ดยเร็ว ซึ่งมีห ลั กการปฏิบัติ ด้ว ยการนาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกาลั งคน
ทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ของทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการฟื้นฟูบูรณะ ดังนี้
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1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลและ
โรงพยาบาล ต่อไป
2. จัดที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาล ระบบบริการทางการแพทย์ สาธารณสุขแก่
ผู้ประสบภัยในพื้นที่รองรับการอพยพ
3. ให้รื้อถอนทาลายสิ่งปรักหักพัง และซ่อมสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอาคาร
บ้านเรือนของผู้ประสบภัย เครื่องมือเพื่อการหาเลี้ยงชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป
4. สารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย รวมทั้งทรัพย์สินที่เ สียหาย
พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย
5. ประสานหน่วยงานของรัฐในการออกเอกสารราชการฉบับใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยทดแทนฉบับ
เดิมที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย
6. ให้การสงเคราะห์ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
โดยเร็ว
การปฏิบัติ
การจัดการหลังเกิดภัยเป็นการฟื้นฟูบูรณะภายหลังที่ภัยได้ยุติลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว เป็นการ
ดาเนินการ เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และซ่อมแซมสิ่งที่ชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดย
อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อการพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนรับการช่วยเหลือจากภายนอก ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยสามารถ
ดารงชีวิตได้ตามปกติ และเป็นการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว โดยมีหลักการ
ปฏิบัติ ดังนี้
หลักการปฏิบัติ

ตารางที่ 12 ตารางการฟื้นฟูผู้ประสบภัย
แนวทางปฏิบัติ

(1) ก า ร จั ด ท า แ ผ น ฟื้ น ฟู -ประชุมหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จั ด ท าแผนฟื้ น ฟู ผู้ ป ระสบภั ย ด้ า นต่ า งๆ
ผู้ประสบภัย
เช่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย อาหาร น้ าดื่ ม ระบบ
สุ ข าภิ บ าล อาชี พ การศึ ก ษาสุ ข ภาพ
อนามัย และจิตใจของผู้ประสบภัย โดย
อาศั ย ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของชุ ม ชน ด้ า น
ป ร ะ ช า ก ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม แ ล ะ
วั ฒ นธรรม รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ด้ า นความ
เสียหายจากภัยพิบัติ และความอ่อนแอ
ความล่ อ แหลมต่ อ การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ใ น
ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

 ส านั ก ปลั ด (ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลัก)
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
คณะกรรมการป้องกันและ
บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย
หมู่บ้าน/ชุมชน
 สาธารณสุขอาเภอ
 พัฒนาชุมชนอาเภอ
 อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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(2) การบรรเทาทุกข์

- จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์
- ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย
รว ม ทั้ ง ส่ ง ต่ อ ไป ยั ง ส ถา นพ ยา บา ล
โรงพยาบาล
- ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะแรก
- สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค น้าดื่ม
อาหาร และสิ่ ง จ าเป็ น เบื้ อ งต้ น แก่ ก าร
ดารงชีพ
-รักษาความปลอดภัยแก่บุคคล สถานที่
และระบบสาธารณู ปโภคร่ว มกับหน่ว ย
รักษาความปลอดภัย ในพื้นที่

(3) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ -จัดให้มีคณะทางานสารวจความเสียหาย
และฟื้นฟู
และส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ส ารวจความ
เสี ย หายเบื้องต้นเข้าในพื้นที่ เพื่อจัดทา
บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่
เสียหาย
-จัดให้มีคณะทางานสารวจความเสียหาย
และส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ส ารวจความ
เสี ย หายเบื้องต้นเข้าในพื้นที่ เพื่อจัดทา
บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่
เสียหาย
-จัดให้มีคณะทางานสารวจความเสียหาย
และส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ส ารวจความ
เสี ย หายเบื้องต้นเข้า ในพื้นที่ เพื่อจัดทา
บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่
เสียหาย
-ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย รวมทั้ง
จัดทาทะเบียนสัตว์ตายและสูญหาย โดย
รายงานความเสี ยหายและแนวทางการ
ฟื้ น ฟู ไ ปยั ง กองอ านวยการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอหนองจิกและ
จังหวัดปัตตานี
- สงเคราะห์ ผู้ ป ระสบภั ย เบื้ อ งต้ น ตาม
บัญชีที่สารวจ

 สานักปลัด (ผู้ รับผิดชอบ
หลัก)
 ก านั น /ผู้ ใ หญ่ บ้ า น /ผู้ น า
ชุมชน
 คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย หมู่ บ้ า น/
ชุมชน
 สาธารณสุข
 อปพร. อาสาสมัครต่างๆ

สานักปลั ด
หลัก)

(ผู้ รับผิ ดชอบ

ส่วนการคลัง
ส่วนสาธารณสุข ฯ
ส่วนโยธา
ก านั น /ผู้ ใ หญ่ บ้ า น /ผู้ น า
ชุมชน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย หมู่ บ้ า น/
ชุมชน
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่น แรงงานจังหวัด
พัฒนาชุมชนจังหวัด ,พมจ.,
สสจ. ฯลฯ
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หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

-ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ซ่ อ มสร้ า งและ
บูรณะที่พักอาศัย เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อ
การหาเลี้ยงชีพ และสาธารณูปโภคให้ใช้
การได้ในเบื้องต้น
- ฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน
- รั ก ษ า พ ย า บ า ล ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย แ ล ะ
จัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัย
รวมทั้งป้องกันโรคที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ
ทั้งคนและสัตว์
(4) ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ -จั ด ตั้ ง หน่ ว ยรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย  สานักปลัด/เจ้าพนักงาน
เรียบร้อยและความปลอดภัย และควบคุมความปลอดภัย
ป้องกันฯ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
-กาหนดมาตรการความปลอดภัยในการ  ส่วนโยธา
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
ปฏิบัติหน้าที่
 คณะกรรมการป้องกันและ
- กาหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน บรรเทาสาธารณภั ย หมู่ บ้ า น/
และลดผลกระทบ หรื อ การเกิ ด ภั ย ชุมชน
ซ้าซ้อนขึ้นอีก

ตารางที่ 13 ตารางการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
หลักการปฏิบัติ
(1) การจัดทาแผนฟื้นฟู

แนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

-ประชุมหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อ  สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
จัดทาแผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและ  ส่วนโยธา
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
สิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
 คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
 ทางหลวงชนบท
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
 การประปาส่วนภูมิภาคอาเภอ
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หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

(2) การสารวจความเสียหาย -จั ด ให้ มี ค ณะท างานส ารวจความ
จากสาธารณภัย
เสี ย หายและส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ส ารวจ
ความเสี ย หายเบื้ องต้นจากการเกิดสา
ธารณภัย ทั้งระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ต่างๆ และกาหนดแนว
ทางการฟื้นฟูตามขีดความสามารถของ
ท้องถิ่น
- รายงานความเสียหาย และแนวทาง
การฟื้น ฟูไปยังกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย อ าเภอและ
จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการ
ฟื้น ฟู ซ่อมแซม และบู รณะโครงสร้า ง
พื้ น ฐ า น ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย
(คณะกรรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ป ระสบภัยพิบัติอาเภอ(กชภอ.) และ
คณะกรรมการให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด(ก.ช.ภ.จ.)
(3) ฟื้นฟูบูรณะโครงสร้าง ด าเนิ น การรื้ อ ถอนหรื อ ท าลายสิ่ ง
พื้ น ฐ า น สิ่ ง ส า ธ า ร ณ ะ ปรั ก หั ก พั ง ซ่ อ มสร้ า งและบู ร ณะ
ประโยชน์ ที่ เ สี ย หายและ
โ คร งส ร้ า ง พื้ น ฐ าน สิ่ งสา ธ า รณ ะ
สิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ที่ได้รับความเสี ยหายโดยใช้
งบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต า บ ล บ า ต า ว า ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นพ.ศ.2541
แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ตั้ ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประช าช นตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.
2543 และระเบียบอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

ผู้รับผิดชอบ
 สานักปลัดและส่วนโยธา
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน

 สานักปลัดและส่วนโยธา
(ผู้รับผิดชอบหลัก)
 ส่วนการคลัง
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
 อื่นๆ (ตามความเหมาะสม
 ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภายนอก
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ตารางที่ 14 ตารางการติดตามประเมินผล
หลักการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผล - จั ด ประชุ ม คณะกรรมการภายใต้ ก อง
การปฏิบัติเมื่อสถานการณ์ อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลับสู่ภาวะปกติ
ท้องถิ่น และภาคประชาชน หน่วยงาน ภาคี
เครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออภิปรายเสนอ
ความเห็นต่อการปฏิบัติการประสานการ
ปฏิ บั ติ แ ละค้ น หาข้ อ บกพร่ อ งในการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาภั ย พิ บั ติ ที่ ผ่ า นมา
รวมทั้ ง ร่ ว มกั น เสนอแนวทางเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นในการป้อ งกัน และ
บรรเทาสาธ ารณภั ย และช่ ว ยเหลื อ
ประชาชน เช่ น ความมั่ น ใจในความ
ปลอดภั ย ความพร้ อมของประชาชนใน
การเตรียมความพร้อมรับภัย
-ปรั บ ปรุ ง และทบทวนแผนการป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับ
สภาพความเสี่ ย งภั ย และทรั พ ยากรใน
พื้นที่

ผู้รับผิดชอบ
 สานักปลัด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
 ส่วนโยธา
 ส่วนการคลัง
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
 คณะกรรมการภายใต้กอง
อ านวยการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยท้องถิ่น
คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สรุปประเด็นที่ได้จากการศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัยและวาตภัย
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน และตั้งอยู่ในพื้ นที่ราบลุ่ม ดินโคลน
ชายฝั่งทะเล องค์การบริการส่วนตาบลบางตาวา หน้าที่หลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย
และวาตภัย มีการกาหนดแนวทางในการจัดการสาธารณภัย เป็น 3 ส่วน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ คือ
1 การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย เป็นการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีขีดความสามารถ
ในการเตรียมการเผชิญสาธารณภัยต่างๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดภัย เป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสีย
จากสาธารณภัยที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ให้มีความเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด ได้แก่ การป้องกันสาธารณภัยโดยใช้
มาตรการด้านโครงสร้าง และการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยให้สมบูรณ์ ทันสมัย สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลได้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งมีการสร้างระบบการเตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับ
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สาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยที่จะเกิดขึ้น เพื่อดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นในพื้นที่ ก่อนที่ความช่วยเหลือ
จากภาครัฐทั้งระดับอาเภอ และจังหวัดเมื่อเกิดสาธารณภัย ได้แก่ การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การแจ้งเตือนภัย การพัฒนาศักยภาพของระบบสื่อสาร การฝึ กซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย การเตรียมปัจจัยสี่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย การเตรียมสนับสนุนด้าน
ทรั พยากรและพลั งงาน เพื่อการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมบุคลากรเพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่ นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉะนั้นการ
ลดภัยความรุนแรง ลดความเสี่ยงภัยในตาบลบางตาวา จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา จะต้องดาเนินการให้ประชาชนรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เริ่มจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ตาวาทุกคน และคนในชุมชน ใช้เวทีประชุมหมู่บ้านชี้แจงเกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นซ้าซาก และการสร้างจิต
สานึกด้วยการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในเวทีประชุมหมู่บ้าน สาหรับการเตรียมความพร้ อมในการป้องกันภัยซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา เน้นเรื่องการป้องกันก่อนเกิดภัยเป็นหลัก โดยมีการจัดทาแผน 3 ปี ซึ่งมี
กระบวนการจัดแผนเริ่มจากการจัดประชาคมหมู่บ้าน แล้วจึงมาจัดทาแผนระดับตาบล ซึ่งการจัดทาแผนแต่ละ
ครั้งมีประชาชนเข้ามาร่วมกาหนดแผนงานต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า สาหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณี
ภัยพิบัติต่างๆ การฝึกซ้อมแผนทั้งในส่วนของชุมชนและได้ร่วมกับจังหวัดในการฝึกซ้อมแผนในที่ต่างๆเป็นประ
จาและยังมีการฝึกในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการดาเนินการ
จัดทาแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย มีการกาหนดมาตรการด้านสิ่งก่อสร้าง โดยให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และ
วาตภัย ทีเ่ ป็นที่ลุ่มน้าท่วมถึง สร้างบ้านแบบยกพื้นใต้ถุนสูง ส่วนมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้างมีการสร้างจิตสานึก
ให้กับประชาชน มีการสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับภัย และหน้าที่ของแต่ละคน และมี
ระบบการแจ้งเตือนภัยโดยมีเครื่องวัดระดับน้าและติดตามข้อมูล และมีระบบของการเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน
ช่องทางของหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านและวิทยุชุมชน ส่วนบุคลากรที่จะมาช่วยปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็
จะเป็นประชาชนในชุมชน ที่เป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นหลัก ปัจจุบันมีสมาชิก
รวม 175 คน แต่ก็มีแผนจะหาสมาชิก อปพร.เพิ่มเติมอีก เนื่องจากบางส่วนก็เริ่มชราภาพตลอดจนมีการจัด
สร้างศูนย์ อปพร.เป็นการเฉพาะด้วย ในด้านของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ได้มีการจัดหามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามสภาพของ
งบประมาณ ปัจจุบันมีรถตรวจการ 1 คัน รถดับเพลิง 3 คัน เรือท้องแบน 3 ลา เรือพลาสติก 26 ลา
วิทยุสื่อสาร 8 เครื่อง ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ได้มีคาสั่งมอบหมายให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ทาหน้าที่ดูแล รักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เสมอ ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ส่วนหนึ่งเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กาหนดไว้ เช่น
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติ ตลอดจน
ข้อสั่งการจากกระทรวง กรม จังหวัด และอาเภอที่ได้สั่งการมายังองค์การบริหารส่วนตาบลและเป็น การ
ดาเนินการที่ร่วมบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการดาเนินการที่เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชน
ในพื้นที่ทุกแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ภัยที่เกิดจากอุทกภัย และวาตภัย ซึ่งเป็นภัยที่มีความถี่ และความเสี่ยงในการเกิดมากที่สุดในพื้นที่
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2 การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย เป็นการเตรียมการที่ให้สามารถเผชิญและจัดการ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพื่อให้การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมี
ระบบ ชัดเจน ไม่สับสน และลดความสูญเสียจากสาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดตั้งกองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่น การเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้
ขณะเกิดภัย การสนธิกาลังเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ โดยเน้นการปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต
และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย รวมทั้งการซ่อมแซมฉุกเฉิน การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย โดยการ
จัดระบบการแพทย์และการสาธารณสุขฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ โดยการจัดตั้งศูนย์
ประชาสัมพันธ์ และจัดทาข่าวสถานการณ์ภัยพิบัติที่ถูกต้อง เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทุก ระยะ เพื่อลด
ความตื่นตระหนก ดังนั้น ในขณะเกิดภัย คนในชุมชนได้ร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การขนย้าย อพยพ
ผู้ประสบภัยไปยังจุดปลอดภัย โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ให้ความช่วยเหลือ
มีการเข้าเวรเฝ้าระวัง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา มีการจัดพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ในขณะเกิดภัย
ได้มีการช่วยอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัย โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาได้จัดเรือ รถกู้ภัย
สมาชิก อปพร. ร่วมขนย้ายและมีการแจกถุงยังชีพ น้าดื่ม และได้จัด สมาชิก อปพร. ให้การรักษาความ
ปลอดภัยเฝ้าระวังทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยจากพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ที่อพยพมาอยู่รวมกันที่โรงเรียนสถิตย์ชลธาร และวัดสถิตย์ชลธาร ใน
พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา เนื่องจากสภาพพื้นที่ในหมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา เป็นที่โล่ งและเป็นที่ราบลุ่ม
มากกว่าหมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา จึงไม่มีสถานที่ใดเหมาะสมสาหรับเป็นที่ปลอดภัย เพื่อการอพยพผู้ประสบภัย
นอกจากนี้ยังมีการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบภัย และอพยพมาอยู่ ณ จุดที่ปลอดภัย โดยการ
จัดรถรับ – ส่ง เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความสะดวกสบายโดยใช้ ทั้งรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา และรถยนต์ส่วนตัวของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
และมีการตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว คอยตระเวนสอดส่องบ้านเรือนของราษฎร และทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนใน
ยามที่เกิดอุทกภัย และวาตภัย เพื่อสร้างความผ่อนคลาย และความไว้วางของประชาชน เป็นการช่วยให้
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ลดภาวะตึงเครียดจากสถานการณ์ภัย
3 การมีส่วนร่วมหลังเกิดสาธารณภัย เป็นการจัดการหลังเกิดภัย เพื่อบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่
ผู้ประสบภัยโดยเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟู
บูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ ประสบภัย การฟื้นฟูด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การบูรณะสิ่งสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่เสียหาย การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหาย การจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ปลอดภัยและน่าอยู่ การรายงานและติดตามประเมินผล โดยการจัดทารายงานความ
เสียหายจากสาธารณภัย และติดตามประเมินผลการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ ประสบภัย
ดังนั้น ภายหลังการเกิดภัย มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตาวา ก็ได้จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เพื่อจะได้ร่วมกันปฏิบัติงานในชั้นต้นร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในตาบลตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา ภายหลังการเกิดอุทกภัยภัย และวาตภัย เช่น ในกรณีอุทกภัยเมื่อระดับน้าลดลงเป็นปกติ การบูรณะ
ซ่อมแซมสิ่งต่างๆ จะต้องเริ่มทันที เนื่องจากมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตและสภาพทางจิตใจ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตาวา ได้ดาเนินการในขั้นตอนภายหลังการเกิดภัย คือ ได้มีการจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ เพื่อ
ปฏิบัติงานในขั้นต้นเกี่ยวกับการขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินออกจากที่พักชั่วคราวกลับบ้านมีการจัดชุด
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สมาชิก อปพร.เข้ารักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ประสบภัย มีการจัดตั้งคณะทางานสารวจ
ความเสียหายโดยละเอียดทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ได้ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ สมาชิก อปพร. ออกสารวจ
ความเสียหายโดยละเอียดพร้อมทั้งสารวจความต้องการองประชาชนด้านต่างๆ เช่น ความเสียหายของ
บ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตร และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยใช้
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาที่ตั้งไว้ ในการสนับสนุนค่าซ่อมแซมบ้านเรือน เครื่องมือ
ประกอบอาชีพ ถ้าหากงบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอก็ขอสนับสนุนไปยังอาเภอหนองจิก ให้ความช่วยเหลือ
ต่อไป สาหรับสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ถนนที่ชารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อในเบื้องต้น ใช้งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ในการดาเนินการ สาหรับการซ่อมแซมให้เป็นการถาวรนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตาวาได้ทาข้อบัญญัติงบประมาณในการซ่อมแซม และจัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนจาก
อาเภอหนองจิก และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป ภายหลังการเกิดอุทกภัย และวาตภัย คนในชุมชนได้อพยพกลับบ้าน ช่วยกันทา
ความสะอาดบ้านมีการช่วยเหลือกัน ซึ่งประชาชนของตาบลบางตาวามีการใช้ชีวิตแบบสังคมชนบท จึงมีการ
ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน

4.3 ปัจจัยทางสั งคมที่ เ อื้อต่อการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จากอุท กภัย และวาตภั ย
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
1. การบริหารจัดการสาธารณภัย
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัย และวาตภัย สามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการสาธารณภัยจากอุทกภัย
และวาตภัย สามารถแบ่งระดับของการบริหารจัดการภัยสาธารณภัยออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับขั้นการ
ป้องกัน ระดับขั้นการเตรียมความพร้อม ระดับขั้นการเผชิญภัย และระดับขั้นการฟื้นฟู ผลการศึกษา พบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา มีการวางแผนรองรับการบริหารจัดการภัย ที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามการสั่งการของหน่วยงานในระดับนโยบาย
ซึ่งการดาเนินการวางแผนการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มีความจาเป็นมากที่จะต้อ ง
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ โดยการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ทาการสารวจข้อมูลความ
เสี่ยงของแต่ละพื้นที่โดยมีการจัดประชาคมหมู่บ้าน กาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแนวการปฏิบัติ ช่องทาง
การติดต่อสื่อสาร และบัญชีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จาเป็น สาหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย ไปจนถึงขั้นการฟื้นฟูภัย การสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา เป็นหน่วยดาเนินการ หรือได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรมูลนิธิต่างๆ เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื อน (อปพร.) ทั้งที่
เป็น หลั กสู ตรเพื่อการจัดตั้ง หรือหลักสูตรเพื่อการทบทวนและเพิ่มศักยภาพในการดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ (OTOS) ซึ่งเมื่อผ่านการฝึกอบรมผู้ที่ผ่านการอบรม
จะได้รั บ มอบหมายหน้ าที่ในการปฏิบั ติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในยามที่เกิดภัย และ
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ปฏิบัติงานด้านการอานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในยามปกติ รวมถึง การฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ เมื่อซักซ้อมแนวทางการดาเนินการตามกรอบแนวทางที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบล จะสาเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดีจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้นาชุมชน กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่รวมถึงประชาชนทุกคน เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เบื้องต้นก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิองค์กร
ต่างๆ ขั้น การเผชิญภัย เป็นการดาเนินการในขณะที่เกิดภัย ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นในการช่วยเหลื อประชาชน
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้
รอดพ้นภัยอัตรายที่เกิดขึ้น ประชาชนที่ทาหน้าที่เป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ก็จะทาหน้าที่
เป็ น ผู้ ช่ ว ยเจ้ า หน้ าที่ข ององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลในการช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยจากอุทกภั ย และวาตภั ย
จัดเตรียมข้าวปลาอาหาร และน้าดื่มสาหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ซึ่งพักอาศัยอยู่
ณ จุดอพยพที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาจัดเตรียมไว้ และ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังบ้านเรือน
ประชาชน รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ต่ า งๆ ของประชาชนผู้ ประสบภั ย จากอุ ท กภัย และวาตภั ย ให้ ป ลอดภั ย จาก
สถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น และการขโมยจากกลุ่มมิจฉาชีพทั้งภายใน และภาคนอกชุมชน บริการอานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในการเดินทางเข้าออกจุดอพยพ และขั้นการฟื้นฟู เป็นการดาเนินการเมื่อ
สถานการณ์อุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่สิ้นสุดลง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ได้มีการมอบหมาย
ภารกิจหน้าที่การสารวจความเสียหาย และการดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไว้ในแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ภายในของ
หน่วยงาน และตัวแทนประชาชน ทั้งระดับผู้นาชุม ชน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ร่วมดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้
ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุด สามารถได้รั บการช่วยเหลือเยียวยา สาหรับความเสียหายที่ได้รับจากอุทกภัย และ
วาตภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบทุกหน่วยงานตามสิทธิที่พึ่งได้ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดาเนินการช่วยเหลือทุกขั้นตอนการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของ
องค์บริหารส่วนตาบลบางตาวา สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดาเนิ นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ปฏิบัติที่ได้จากการฝึกอบรมจากหน่วยงานระดับภาครัฐ เอกชน และมีการทบทวนความรู้อยู่อย่างสม่าเสมอ ทา
ให้การดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ และสามารถลดผลกระทบจากอุทกภัย และวาตภัยที่เกิดขึ้นได้ จนได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า ประชาชนตาบลบางตาวา มี
ความรัก ความสามัคคี และมีความสามารถในการจัดการสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยที่เกิดขึ้น ด้วยการ
จัดการของชุมชน ที่เข้มแข็ง มีผู้นาชุมนที่เล็งเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการสาธารณภัยจากอุทกภัย
และวาตภัย จึงมีการเตรียมความพร้อม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในขณะเกิดสาธารณภัย และหลังเกิด
สาธารณภัย
2. การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
จากการสัมภาษณ์กลุ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย สามารถสรุปได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ได้วาง
ระบบการแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ โดยการติดตั้งวิทยุกระจายเสียงภายในหมู่บ้านไว้ที่
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มัสยิด ที่ 3 แห่ง คือ มัสยิดดารุลสลาม มัสยิดมายินยะห์ และมัสยิดบุสตายันนะห์ ซึ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1
และหมู่ที่ 2 ของตาบลบางตาวา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีทางศาสนาของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ โดยการ
มอบหมายให้อิหม่าม และครูสอนศาสนาประจามัสยิด ทาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข่า วสารให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบ และเมื่อใดที่มีสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัยขึ้นในพื้นที่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ก็จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอิหม่าม และครูสอนศาสนาประจามัสยิด ในการประชาสัมพันธ์
และแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ด้วยภูมิปัญญาของประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพทาการประมง
ซึ่งมีความรอบรู้เกี่ยวกับลม กระแสน้าขึ้น น้าลง และสีของน้าทะเล ทาให้สามารถรู้สถานการณ์ว่าจะเกิดภัยใด
ขึ้นภายในพื้นที่ก็จะมีการบอกกล่าวกันภายในตาบล ทาให้สามารถดาเนินการเตรียมความพร้อมในการับมือกับ
สถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ประชาชนสามารถจัดเตรียม และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้รอดพ้นจาก
น้าที่ท่วมขังในพื้นที่ได้ สามารถจัดเตรียมส่งของที่เป็นสิ่งจาเป็นติดตัวไปได้ เมื่อต้องอพยพไปในพื้นที่ที่ปลอดภัย
ได้ การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า จะเกิดประสิทธิภาพและสามารถลดจานวนความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย
ได้จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือ และบูรณาการการปฏิบัติจากหน่วยงานที่สาคัญทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ
และท้องถิ่น โดยเริ่มจากหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศในพื้นที่จังหวัดปัตตานี คือ สถานี
อุตุนิย มวิทยาปั ตตานี รายงานการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยล่ว งหน้า 7 วัน ไปยังสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดปัตตานี ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกประเภทภัย เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ที่ มีความเสี่ยงภัยตาม
การพยากรณ์อากาศ ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับภัยที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย สามารถสรุปได้ว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ตาบลบางตาวา นอกจากการร่วมกันจัดทาแผนการปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบางตาวา เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่การดาเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หากเกิด หรือคาดว่าจะเกิดภัยในพื้นที่ ตามวัฏจักรภัยแล้ว คือ ก่อนเกิดสาธารณภัย
ขณะเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยแล้ว การจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม
แผนปฏิบัติการฯ ที่ได้จัดทาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
เป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากไม่มีการดาเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามประเภทความเสี่ ย งภั ย ในพื้ น ที่ แผนปฏิ บั ติ ก ารฯที่ จั ด ท าไว้ ก็ จ ะเป็ น แผนที่ ต ายไม่ มี ชี วิ ต เป็ น เพี ย ง
แผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่เก็บไว้ในแฟ้มเท่านั้น ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ก็ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ดังกล่าว โดยได้ดาเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ในรูปแบบเต็ม
รูปแบบ (The Full-Scale Exercise) ภายใต้การจาลองสถานการณ์ฉุกเฉินให้เสมือนจริงมากที่สุด และเป็น
การฝึกซ้อมที่ใช้ระยะเวลานาน รวมทั้ง ใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เพื่อทดสอบศักยภาพการ ปฏิบัติงาน ของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินเป็นประจาทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง
เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย แก่ผู้มีหน้าที่ทุกคนที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ทดสอบสภาพความเรียบร้อยของเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้มีความพร้อมใช้งาน รวมทั้งการซักซ้อมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเอาตัวรอดจากอุทกภัย และวาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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4. เครือข่ายในชุมชน
จากการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย โดยการผ่ านการฝึกอบรมหลั กสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น เป็นเครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัย จากการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) เครือสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จากการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และเป็นเครือข่าย OTOS จากการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหนึ่งตาบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย สาเหตุ
ที่ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยเหตุที่ว่า ทุกคนพักอาศัย
อยู่ในพื้นที่ตาบลบางตาวา และประกอบอาชีพทาการประมง เพื่อการดารงชีวิต และหาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น
เมื่อพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยมีความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ซึ่งเป็นภัยจากธรรมชาติ ที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ การมีความรู้ และรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากสาธารณภัย และสารถช่วยเหลือตนเองได้ จึง
จาเป็นต้องเข้าไม่ส่วนในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ในชุมชนจะได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จากทางที่ว่าการอาเภอ องค์การบริหาร
ส่ว นตาบลบางตาวา เพื่อให้ เครื อข่ายมิ ส เตอร์เตือนภัย เครือสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
(อปพร.) และเครือข่าย OTOS ของตาบลไ ด้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย
และวาตภัย เช่น วิทยุสื่อสาร เรือท้องแบน ชุดปฏิบัติงาน ไฟฉาย เป็นต้น
ชุมชน ผู้นาชุมชน หน่วยภาครัฐและเอกชน ทั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
หน่วยงานระดับ อาเภอ และหน่ วยงานระดับจังหวัด เข้าร่ว มวางแผน และบูรณาการความร่วมมือกั นเพื่อ
ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ โดยมีการลงพื้นที่พบปะกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
สอบถามปัญหา และความเสี่ยงภัยในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนหาทางแก้ไขปัญหาของชุมชน มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายจากหลาย ๆ หน่วยงานจะทาให้การดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย
และวาตภัยในพื้นที่ประสบความสาเร็จได้ เพราะการมีเครือข่ายจะทาให้ สามารถรับทราบปัญหาได้ อย่าง
รวดเร็ว และได้ทราบปัญหาที่แท้จริง ทาให้นามาแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น เชื่อมโยงไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งซึ่ง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ อันจะนาไปสู่
แนวทางในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จากอุ ท กภั ย และวาตภั ย ในพื้ น ที่ ด้ า นต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

4.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากอุทกภัย และวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย สามารถสรุปได้ว่า หลักสูตร
การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ควรเกิดจากความ
ต้องการของประชาชนในพื้น ที่โ ดยตรง ซึ่งจะทาให้ เกิดความสอดคล้ องกับวิถีชีวิต และการดารงชีพของ
ประชาชนในพื้นที่ และควรมีการจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากปีละ 1 ครั้ง
เป็นปีละ 3 ครั้ง
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2. การมี ส่ ว นร่ ว มขณะเกิ ด สาธารณภั ย จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ กี่ ย วกั บ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย สามารถสรุปได้ว่า
ควรมีการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย และวาตภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ควรเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือน
สถานการณ์ผ่านช่องทาง LINE ช่องทาง facebook ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้น
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง อีกทั้งยังควรมีการสารวจพื้นที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพผู้ประสบภัยเพิ่มเติม
เพราะจานวน ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทาให้ เกิดความแออัด และทาให้เกิดความยากลาบากในการดูแล
ความปลอดภัยผู้ประสบภัย
3. การมีส่วนร่วมหลังเกิดสาธารณภัย จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย สามารถสรุปได้ว่า การ
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ เป็นการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
สารวจความเสียหายร่วมกับหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จึงไม่มี
ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยใน
พื้นที่ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
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บทที่ 5
บทสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลทั่วไป
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี” โดย
มีวัตถุประสงค์ รูปแบบการวิจัย สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะและความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากสาธารณภั ย จากอุ ท กภั ย และวาตภั ย
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และ
วาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย จากอุ ท กภั ย และวาตภั ย ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางตาวา
อ าเภอหนองจิ ก
จังหวัดปัตตานี
รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย และศึกษาถึง
ปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย
และวาตภัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและเก็บข้อมูล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นา
ชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี จานวน 12 คน ประกอบด้วย ข้าราชการการเมืององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
จานวน 2 คน ข้าราชการประจา องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา จานวน 3 คน ผู้นาชุมชน (กานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน) จานวน 2 คน สมาชิกอาสาสมัครป้อ งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จานวน 5 คน ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

5.2 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ”
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5.2.1 ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัย ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ลักษณะอุทกภัย และวาตภัย เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเกิดจาก ภาวะน้าท่วม หรือการที่
น้าทะเลหรือน้าในแม่น้าลาคลองมีระดับสูงมาก จนกระทั่งท่วมล้นฝั่ง ไหลบ่าไปท่วมบ้านเรือน และสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ทาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ เกิดจากลมพายุพัดผ่าน ซึ่งแรงของพายุ
นอกจากทาให้กระแสคลื่นสูงและพัดเข้าฝั่งอย่างรุนแรงแล้ว ยังจะทาให้สิ่งต่างๆ ที่ขวางทางล้มระเนระนาด
ทาอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังจะมีอุทกภัยตามมาด้วยเสมอ ส่วนอันตรายนั้น จะมีมากหรือน้อย
ย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของลมพายุที่มีความเร็วสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางลมพายุที่ก่อให้เกิด วาตภัยมีด้วยกันหลาย
ชนิดซึ่งแยกออกเป็น พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น และพายุฝนฟ้า
คะนอง พายุฝนฟ้าคะนองหรือที่เรียกว่าพายุฤดูร้อน โดยมีสาเหตุมาจาก ฝนตกหนัก การที่ฝนตกหนักเป็น
เวลานานหลายชั่วโมง ย่อมทาให้จานวนน้ามีมาก จนไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้า ลาคลองได้ทัน ทาให้ท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือนของประชาชน ลมมรสุม อุทกภัยอาจเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พายุหมุนเขตร้อน
ซึ่งได้แก่ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุใต้ฝุ่น ซึ่งทาให้ฝนตกเป็นเวลานาน ติดต่อกัน ทาให้เกิดภาวะน้า
ท่วม และน้าทะเลหมุน ปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิต ย์โคจรมาอยู่แนวเดียวกันและรวมกาลังกัน
จะท าให้ เ กิ ด แรงดึ ง ดู ด ต่ อ น้ าในทะเล ท าให้ เ กิ ด ภาวะน้ าขึ้ น สู ง สุ ด มากกว่ า ระยะอื่ น ที่ เ รี ย กว่ า ระยะ
น้าเกิด ซึ่งมักปรากฏในเวลาวันข้างขึ้น 15 ค่า หรือแรม 12 ค่า
ประสบการณ์ จ ากการประกอบอาชี พ ประมง ซึ่ ง มี ก ารถ่ า ยทอดให้ แ ก่ ลู ก หลานจากรุ่ น สู่ รุ่ น
ทาให้ชาวตาบลบางตาวา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้น – ลงของน้าทะเล กระแสลมและกระแสน้าตาม
ฤดูกาล เพราะความรู้ดังกล่าวเชื่อมโยงกับการมี หรือไม่มีของทรัพยากรสัตว์น้า ซึ่งมีความสาคัญต่อความสาเร็จ
ในการประกอบอาชีพการทาประมง โดยบริเวณตาบลบางตาวา จะมีน้าขึ้น – ลง มากที่สุดประมาณแรมหรือ
ขึ้น 15 ค่า และในรอบ 1 ปี น้าจะขึ้นลงมากที่สุดประมาณหลังเดือนรายอฮัจยี หรือใกล้วันตรุษจีน ชาวบ้าน
เรียกว่า “เบาะจีนอ” แปลว่า น้าท่วมจีน หรือน้าท่วมวันตรุษจีนนั่นเอง ช่วงนี้น้าทะเลจะไหลท่วมบริเวณป่าชาย
เลนมากกว่าช่วงอื่นๆ ชาวบ้านตาบลบางตาวา มีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระแสลม เช่น ลมพัดจากทางทิศตะวันออก ไปทิศตะวันตก (อางิงตาการอ) ประมาณเดือนพฤศจิกายน –
มกราคม กระแสน้าไหลแรง ชาวบ้านก็จะออกทะเลน้อยลง หลายคนต้องเตรียมโยกย้ายสิ่งของภายในบ้ าน
เครื่องมือประกอบอาชีพ และย้ายไปพักอาศัยบ้านญาติ หรือบางคนที่ไม่มีญาติพี่น้องนอกพื้นที่ ก็จะดาเนินการ
ยกสิ่งของให้สูงขึ้นเหนือพื้นบ้าน เพื่อให้รอดพ้นจากการท่วมขังของน้า นอกจากในห้วงเวลาดังกล่าวเข้าสู่ฤดู
มรสุมของตาบลบางตาวา ลมที่บางตาวาจะไม่เหมือนกับลมที่ อื่น เนื่องจากภูมิประเทศและสภาพพื้นที่ ที่
แตกต่างกันทาให้ทิศทางและความแรงของลมเปลี่ยนไป ชาวบ้านตาบลบางตาวา สามารถรวบรวมชื่อลม และ
บอกทิศทางลมได้จานวน 8 ชื่อ ดังนี้
1. ชื่อลม “อางิงลาโอะ” มาจากทิศเหนือ เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม สมัยก่อนชาวบ้านใช้
เรือใบอาศัยลมนี้พาเรือกลับถึงบ้าน เป็นช่วงที่ชาวประมงสามารถออกทะเลหาปลาจวดกับกุ้งได้ แต่พอถึง
ประมาณเดือนพฤศจิกายนลมจะแรงเป็นพายุ
2. ชื่อลม “อางิงบาระลาโอะ” มาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นไม่แน่นอนเกิดก่อนลมอางิง
สลาตันจะมาแรงมากชาวบ้านกลัว ถ้าลมนี้มาชาวบ้านต้องรีบกลับ ลมนี้ทาให้เกิดกระแสน้าหมุนแรง อาจเกิด
อันตรายได้ในระหว่างขับเรือหาปลาในทะเล และทาให้เครื่ องมืออุปกรณ์การจับปลา เช่น อวน ได้รับความ
เสียหาย
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3. ชื่อลม “อางิงบาระตือปัต” มาจากทิศตะวันตก เกิดต่อเนื่องไม่แรงมากเพราะพัดจากบนบก
4. ชื่อลม “อางิงบาระมูดอ” มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลมพัดแรงหลังคาปลิว ชาวบ้านกลัว
5. ชื่อลม “อางิงดาเราะ” มาจากทิศใต้ ชาวบ้านใช้ออกทะเล โดยใช้เรือใบตอนหัวรุ่ง
6. ชื่อลม “อางิงสลาตัน” มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะพัดมาตอนหัวรุ่ง ชาวบ้านใช้ออกทะเล
กั บ เรื อ ใบ เริ่ ม ประมาณเดื อ นธั น วาคม ถ้ า ลมสลาตั น แรง ลมตึ ง การอจะแรงตามไปด้ ว ยสั ต ว์ น้ าจะไม่ มี
และเกิดกระแสคลื่นสูงถึงสูงมาก
7. ชื่อลม “อางิงตึงรากอ” มาจากทิศตะวันออก เริ่มประมาณเดือนตุลาคม แต่แรงช่วงมกราคม
ซึ่งจะเริ่มเปลี่ยนฤดูกาลไปสู่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมมาจากประเทศจีนเวียดนาม
8. ชื่อลม “อางิงตึงรากอ” มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ลมพัด
แรงชาวบ้านกลัวเพราะคลื่นแรง ชาวบ้านใช้ตัวชี้วัดในการตัดสินเพื่อจะออกทะเลจากยอดมะพร้าว จะสามารถรู้
ว่า ถ้ามีลมพัดมาในลักษณะแบบไหน จะเกิดอันตรายอย่างไร จะต้องรีบกลับก่อนที่พายุจะมา ซึ่ งชาวประมง
สามารถประเมินได้ดีพอสมควร แต่ช่วงหลังนี้กระแสลมมีความผันแปรไม่แน่นอนเหมือนเมื่อก่อนการดูทิศทาง
ลมจึงค่อนข้างยากลาบาก
ความเสียหายจากอุทกภัย และวาตภัย ในตาบลบางตาวา อันตราย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่ เกิดจากกระแสน้าที่ไหลเชี่ยวกราก และคลื่นทะเลลู กใหญ่ๆ ที่พักโถมเข้าสู่ฝั่งท่วมบ้านเรือนราษฎร
และม้วนตัวไหลกลับลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีอานาจในการกวาดล้างทาลายบ้านเรือน และทรัพย์สินของ
ประชาชน ส่วนระดับน้าที่ค่อยๆสูงขึ้น ก็จะทาให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ชัดเจน
มากนักอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงจากอุทกภัย และวาตภัย มาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ความเร็วและความรุนแรงของกระแสน้า กระแสน้าที่ไหลเชี่ยว หรือน้าจากคลื่นทะเลที่พัดกระแทกกับชายฝั่ง
และไหลย้อนกลับลงสู่ทะเลยิ่งมีความรุนแรงก็ยิ่งก่อความเสียหายมาก โดยเฉพาะอุทกภัยที่เกิดร่วมกับวาตภัย
ก็จะมีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งอัตราการขึ้นลงของระดับน้า ระดับน้าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จะเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน และทรัพย์สินรวมทั้งเครื่องมือประกอบอาชีพ รวมถึงระยะเวลาที่น้าท่วม ถ้าท่วมนานๆ พืชผลต่างๆ
ก็จะตายหมด อาหารการกินขาดแคลน ไม่สามารถติดต่อกับชุมชนภายนอกได้ การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลก็เป็นไปด้วยความยากลาบาก และความถี่ของการเกิดอุทกภัย และวาตภัย ถ้าหากเกิดขึ้นบ่อยๆ ก็
ก่อให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้น สิ่งที่น้าพัดพามา เช่น ดินโคลน ดินทราย ต้นไม้ เศษไม้ หรือสิ่งปรักหักพัง
อาจจะก่อความเสียหาย และเกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน และร่างกายของประชาชนได้
อัน ตรายและความเสี ย หายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ตาบางตาวา ก่อให้ เกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจของประชาชน ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ในส่วนของอันตรายต่อประชาชน คือ
การจมน้าตาย กระแสน้าที่ไหลเชี่ยว หรือคลื่นทะเลลูกโตๆ พัดพาเอาชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม
คลอง หรือทะเลจมน้าหายไป อีกทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม้ หรือสิ่งของ ไหลตามกระแสน้ากระแทกได้รับ
บาดเจ็บ เกิดบาดแผลได้ และหากท่วมนานหลายวัน ก็ทาให้เกิดอุ บัติเหตุเล็กๆ ได้ เช่นตะปูตา เดินเตะเศษไม้
หรือสิ่งของใต้น้า หรือลื่นหกล้มได้รวมถึงเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนที่ถูกน้าท่วมนานๆ จะต้อง
เดินลุยน้าทุกๆวันเป็นเวลานาน ทาให้เป็นโรคเท้าเปื่อย โรคเลปโตสไปโรซีส โรคของระบบทางเดินอาหาร หรือ
ระบบทางเดินหายใจและขวัญเสีย สุขภาพจิตเสื่อม ไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค กระทบต่อ
การดารงชีวิตประจาวัน ซึ่งมีผลเสียหายต่อบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรียน มัสยิด วัด ถ้าไม้แข็งแรงพอก็จะ
ถูกกระแสน้าพัดพังทลายลงได้ บรรดาสิ่งของ เครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านเรือน ถ้ าไม่ยกขึ้นที่สูง ก็จะถูกพัดพาจม
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หายไปกับกระแสน้า เสียหายต่อการคมนาคม ถนนหนทางภายในตาบลบางตาวา ถูกกระแสน้าพัดพังทลาย
และมีน้าขังเป็นระยะๆ ทาให้การเดินทางติดต่อกันถูกตัดขาด และถ้าไปได้ก็ล่าช้าเสียเวลามากกว่าช่วงปกติ
นอกจากนี้การบริการทางด้านสื่อสาร และสาธารณูปโภค ถูกทาลาย และมีผลกระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก
เช่น โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ไฟฟ้า ประปา เสียหายต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เครื่องมือ
ประกอบอาชีพของประชาชน ได้รับความเสียหาย ประชาชนไม่สามารถออกเรือหาปลาได้ ทาให้ขาดรายได้
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพ และเลี้ยงดูครอบครัว ในส่วนของความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงสา
ธารณภัย ในพื้นที่ตาบลบางตาวา มีโอกาส หรือความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
ในพื้นที่ และมีผลกระทบโดยตรงต่อการดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ประชาชนเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ตั้งของตาบลบางตาวา ทางทิศเหนือ
ติดต่อกับทะเลฝั่งอ่าวไทย และมีแหล่งน้าตามธรรมชาติ คือ คลองกาแลกูโบ ไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างหมู่ที่
1 บ้านปากบางตาวา และหมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา ทาให้มีสภาพแวดล้อมที่มีความเปราะบาง (Vulnerability)
และมีความล่อแหลม (Exposure) ในการเกิดอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา มีความ
เสี่ยงจากอุทกภัย และวาตภัย เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่ม ดินโคลนติดทะเลเป็นที่โล่งไม่มีแนวต้นไม้บังทิศทางลม ซึ่ง
มีสาเหตุมาจากการที่ประชากรอาศัยในชุมชนอย่างแออัด บ้านที่อยู่อาศัยสร้างด้วยไม้ที่ไม่คงทนแข็งแรง หมู่ที่
2 บ้านบางตาวา มีความเสี่ยงจากอุทกภัย และวาตภัย เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่ม ติดทะเล ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ประชากรอาศัยในชุมชนอย่างแออัด อีกทั้งบ้านที่อยู่อาศัยสร้างด้ว ยไม้ที่ไม่คงทน แข็งแรง และประชาชนที่อยู่
ติดบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากวัยรุ่นวัยทางาน ออกทะเลเพื่อประกอบอาชีพการประมง การเกิด
อุทกภัยขนาดใหญ่อย่างมหาอุทกภัย เมื่อปี 2554 ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้รับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย และวาตภัย เนื่องจากร่องลมมรสุมพาดผ่านทะเลอันดามัน
ภาคใต้ และอ่าวไทย โดยเกิดคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย คลื่นสูง 2 -4 เมตร และฝนตกหนัก ทาให้น้า
เอ่อล้นจากลุ่มน้าสายหลัก น้าท่วมขังในพื้นที่ตาบลบางตาวา ทั้งในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เป็นจานวนมาก
กว่า 7 วัน เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน สัตว์เลี้ยง และสิ่งสาธารณประโยชน์รับความเสียหาย
ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาตาบลบางตาวา ไม่ประสบภัยจากอุทกภัย เนื่องจาก
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เกิดสภาพการณ์ฝนตกขาดช่วง แต่เกิ ดวาตภัยในพื้นที่จานวนหลายครั้ง ส่งผลกระทบ
ให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจานวน 36 ครัวเรือน
ลักษณะของกลุ่มคนและปฏิสัมพันธ์ในชุมชนตาบลบางตาวา เป็นเขตที่มีความเจริญทางด้าน
วัตถุน้อย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สมาชิกของครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่ นแฟ้น
สมาชิกในชุมชนจะให้ความสาคัญในเรื่องความเป็นมิตรต่อเพื่อนบ้าน มีการติดต่อกันแบบเป็นกันเอง เอื้อเฟื้อ
และจริงใจต่อกัน ลักษณะของครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย สมาชิกประกอบด้วยหลาย ๆ ครอบครัว ซึ่ง
เป็นเครือญาติกัน มาอยู่รวมในครัวเรือนเดียวกันหรือบริเวณใกล้ เคียงกัน มัสยิด เป็นสถานที่สาคัญในการประ
กอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาเป็นแหล่งสาคัญในการให้การศึกษาและอบรมบ่มนิสัยแก่ ประชาชนค่านิยมใน
เรื่องคุณความดีทางศาสนาเป็นตัวควบคุมความประพฤติของคนในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ยึดมั่นอยู่กั บ
ประเพณีเดิมเป็นอย่างดี ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง พึ่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และอยู่ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ ท าให้ ผู ก พั น และเกิ ด ภู มิ ปั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การประกอบอาชี พ ในการศึ ก ษาลม กระแสน้ า ขึ้ น -ลง
และจะยึดมั่นในหลักธรรมคาสอนทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน เช่นการทาพิธี
ละหมาด และงานบุญต่างๆ มีการพบปะพูดคุยกันในยามชาวที่ร้านกาแฟภายในหมู่บ้าน จึงเป็น ศูนย์กลางของ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บอกกล่าว เล่าเรื่องกันของคนในหมู่บ้ าน การตั้งบ้านเรือนมัก จะสร้างอยู่ริมแม่น้า
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เพื่อเป็นการอานวยการความสะดวกในการประกอบอาชีพทาการประมงของชาวบ้ านเองในตอนเช้าวันใหม่ของ
ทุกๆวันคนวัยหนุ่มสาวและวัยทางานจะออกเรือประมงในทะเลอ่าวไทยซึ่งอยู่ติดกับชุมชน เพื่อออกหาปลาไป
ขายในตลาดภายในและภายนอกหมู่บ้าน เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ทาให้ในตอนกลางวัน จะมีเพียง
ผู้สูงอายุเฝ้าบ้าน และเลี้ยงดูบุตรหลานซึ่งอยู่ในวัยเยาว์ ซึ่งเป็นจุดเปราะบางมาก หากเกิดสาธารณภัยจาก
อุทกภัย หรือวาตภัยในพื้นที่ เพราะ เด็ก และคนชรา ถือว่า เป็นกลุ่มที่อ่อนแอในการดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ช้าและน้อยที่สุด ซึ่งเป็น
เหตุทาให้ทุกครั้งที่เกิดสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ก็จะนามาซึ่งความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สิน
และชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตาบลบางตาวาเป็นจานวนมาก
5.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัย และ
วาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
5.2.2.1 การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย สามารถสรุปได้ว่า ตาบลบางตาวา ประสบกับ
ปัญหาด้านอุทกภัย และวาตภัยเกือบทุกปี มีความรุนแรงกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้านของตาบล เพราะพื้นที่ทาง
ทิศตะวันออกอยู่ติดกับทะเล และมีคลองกาแลกูโบไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา
และหมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา ฉะนั้น การลดภัยความรุนแรงลดความเสี่ยงภัยในตาบลบางตาวา จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา จะต้องดาเนินการให้ประชาชนรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เริ่มจาก
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาทุกคน และคนในชุมชน ใช้เวทีประชุมหมู่บ้านชี้แจงเกี่ยวกับ
อุทกภัยที่เกิดขึ้นซ้าซาก และการสร้างจิตสานึกด้วยการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในเวทีประชุม หมู่บ้าน สาหรับ
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา เน้นเรื่องการป้องกันก่อนเกิดภัย
เป็นหลัก โดยมีการจัดทาแผน3 ปี ซึ่งมีกระบวนการจัดแผนเริ่มจากการจัดประชาคมหมู่บ้าน แล้วจึงมาจัดทา
แผนระดับตาบล ซึ่งการจัดทาแผนแต่ละครั้งมีประชาชนเข้ามาร่วมกาหนดแผนงานต่าง ๆ และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตาวา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
สาหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ การฝึกซ้อมแผนทั้งในส่วนของชุมชนและได้ร่วมกับ
จังหวัดในการฝึกซ้อมแผนในที่ต่าง ๆ เป็นประจา และยังมีการฝึกในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการดาเนินการจัดทาแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย มีการกาหนดมาตรการด้าน
สิ่งก่อสร้าง โดยให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และวาตภัย ที่ลุ่มน้าท่วมถึงสร้างบ้านแบบยกพื้นใต้ถุนสูง
ส่วนมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้างมีการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชน มีการสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชน
เข้าใจเกี่ยวกับภัย และหน้าที่ของแต่ละคน และมีระบบการแจ้งเตือนภัยโดยมีเครื่องวัดระดับน้าและติดตาม
ข้อมูล และมีระบบของการเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านช่องทางของหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านและวิทยุชุมชน
ส่วนบุคลากรที่จะมาช่วยปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นประชาชนในชุมชน ที่เป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนเป็นหลัก ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 175 คน แต่ก็มีแผนจะหาสมาชิก อปพร.เพิ่มเติมอีก เนื่องจาก
บางส่วนก็เริ่มชราภาพตลอดจนมีการจัดสร้างศูนย์ อปพร.เป็นการเฉพาะด้วย ในด้านของมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ใช้สาหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาได้มีการจัดหามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามสภาพของงบประมาณ ปัจจุบันมีรถตรวจการ 1 คัน รถดับเพลิง 3 คัน เรือ
ท้องแบน 3 ลา เรือพลาสติก 26 ลา วิทยุสื่อสาร 8 เครื่อง ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ได้มีคาสั่งมอบหมายให้
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทาหน้าที่ดูแล รักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เสมอ ทั้งนี้
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ในการเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลส่วนหนึ่งเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กาหนดไว้ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติ ตลอดจนข้อสั่งการจากกระทรวง กรม จังหวัด และอาเภอที่ได้สั่งการ
มายังองค์การบริหารส่วนตาบลและเป็นการดาเนินการที่ร่วมบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการ
ดาเนินการที่เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ทุกแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากอุทกภัย และวาตภัย ซึ่งเป็นภัยที่มีความถี่ และความ
เสี่ยงในการเกิดมากที่สุดในพื้นที่
5.2.2.2 การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย คือการสร้างความตระหนักและมีการเตรียม
ความพร้อมสาหรับรับมือภัยจากอุทกภัย และวาตภัยให้กับประชาชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า
ดังนั้น ในขณะเกิดภัย คนในชุมชนได้ร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การขนย้าย อพยพผู้ประสบภัยไปยังจุด
ปลอดภัย โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ให้ความช่วยเหลือ มีการเข้าเวรเฝ้าระวัง ณ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา มีการจัดพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ในขณะเกิดภัยได้มีการช่วยอพยพ
ประชาชนไปยังจุดปลอดภัย โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาได้จัดเรือ รถกู้ภัย อปพร. ร่วมขนย้ายและมี
การแจกถุงยังชีพ น้าดื่ม และได้จัด อปพร. ให้การรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่ประสบภัย รวมทั้งมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
ที่อพยพมาอยู่รวมกันที่โรงเรียนสถิตย์ชลธาร และวัดสถิตย์ชลธาร ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา เนื่องจาก
สภาพพื้นที่ในหมู่ที่ 1 บ้านปากบางตาวา เป็นที่โล่งและเป็นที่ราบลุ่มมากกว่าหมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา จึงไม่มี
สถานที่ใดเหมาะสมสาหรับเป็นที่ปลอดภัย เพื่อการอพยพผู้ประสบภัย นอกจากนี้ยังมีการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่ประสบภัย และอพยพมาอยู่ ณ จุดที่ปลอดภัย โดยการจัดรถรับ – ส่ง เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับ
ความสะดวกสบายโดยใช้ทั้งรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา และรถยนต์ส่วนตัวของสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้เกิดความเร็วรวด และมีการตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว คอยตระเวนสอดส่อง
บ้านเรือนของราษฎร และทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนในยามที่เกิ ดอุทกภัย และวาตภัย เพื่อสร้างความผ่อน
คลาย และความไว้วางของประชาชน เป็นการช่วยให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ลดภาวะตึงเครียดจากสถานการณ์ภัย
5.2.2.3. การมีส่วนร่วมหลังเกิดสาธารณภัย สามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย สามารถสรุปได้ ภายหลังการเกิดภัย มีการฟื้นฟู
สภาพจิตใจ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วทางองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ก็ได้จัดตั้ง
หน่วยบรรเทาทุกข์เพื่อได้ร่วมกันปฏิบัติงานในชั้นต้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในตาบลตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ภายหลังการเกิดอุทกภัยภัยและวาตภัย
นั้น เช่น ในกรณีอุทกภัยเมื่อระดับน้าลดลงเป็นปกติ การบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆ จะต้องเริ่มทันที เนื่องจากมี
ผลกระทบต่อการดารงชีวิตและสภาพทางจิตใจ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ออกได้ดาเนินการใน
ขั้นตอนภายหลังการเกิดภัย คือ ได้มีการจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ เพื่อปฏิบัติงานในขั้นต้นเกี่ยวกับการขนย้าย
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินออกจากที่พักชั่วคราวกลับบ้าน มีการจัดชุด อปพร.เข้ารักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของผู้ประสบภัย มีการจัดตั้งคณะทางานสารวจความเสียหายโดยละเอียดทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาได้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับ อปพร. ออกสารวจความเสียหายโดยละเอียดพร้อมทั้งสารวจความต้องการอง
ประชาชนด้านต่างๆ เช่น ความเสียหายของบ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตร และพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
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ผู้ประสบภัยในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาที่ตั้งไว้ ในการ
สนับสนุนค่าซ่อมแซมบ้านเรือน เครื่องมือประกอบอาชีพ ถ้าหากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอก็ขอสนับสนุน
ไปยังอาเภอหนองจิก ให้ความช่วยเหลือต่อไป สาหรับสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ถนนที่ชารุดเสียหายเป็นหลุม
บ่อในเบื้องต้น ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ในการดาเนินการ สาหรับการซ่อมแซมให้
เป็นการถาวรนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาได้ทาข้อบั ญญัติงบประมาณในการซ่อมแซม และจัดทา
โครงการขอรับการสนับสนุนจากอาเภอหนองจิก และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี
เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ นทดรองราชการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ต่อไป ภายหลังการเกิดอุทกภัย และวาตภัย คนในชุมชนได้อพยพ
กลับบ้าน ช่วยกันทาความสะอาดบ้านมีการช่วยเหลือกัน ซึ่งประชาชนของตาบลบางตาวามีการใช้ชีวิตแบบ
สังคมชนบท จึงมีการช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน
5.2.3 ปัจจั ยทางสังคมที่ เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
5.2.3.1 การบริหารจัดการสาธารณภัย สามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัย สามารถแบ่งระดับของการบริหารจัดการภัยสาธารณภัยออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับขั้น
การป้องกัน ระดับขั้นการเตรียมความพร้อม ระดับขั้นการเผชิญภัย และระดับขั้นการฟื้นฟู ผลการศึกษา พบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา มีการวางแผนรองรับการบริหารจัดการภัย ที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่ วนตาบล ตามการสั่งการของหน่วยงานในระดับนโยบาย
ซึ่งการดาเนินการวางแผนการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มีความจาเป็นมากที่จะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ โดยการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ทาการสารวจข้อมูลความ
เสี่ยงของแต่ละพื้นที่โดยมีการจัดประชาคมหมู่บ้าน กาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแนวการปฏิบัติ ช่องทาง
การติดต่อสื่อสาร และบัญชีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จาเป็น สาหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย ไปจนถึงขั้นการฟื้นฟูภัย การสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา เป็นหน่ว ยดาเนินการ หรือได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรมูลนิธิต่างๆ เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งที่
เป็น หลั กสู ตรเพื่อการจัดตั้ง หรือหลักสูตรเพื่อการทบทวนและเพิ่มศักยภาพในการดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ (OTOS) ซึ่งเมื่อผ่านการฝึกอบรมผู้ที่ผ่านการอบรม
จะได้รั บ มอบหมายหน้ าที่ในการปฏิบั ติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในยามที่เกิดภัย และ
ปฏิบัติงานด้านการอานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในยามปกติ รวมถึงการฝึกการป้อ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ เมื่อซักซ้อมแนวทางการดาเนินการตามกรอบแนวทางที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบล จะสาเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดีจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้นาชุมชน กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่รวมถึงประชาชนทุกคน เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เบื้องต้น ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิองค์กร
ต่างๆ ขั้นการเผชิญภัย เป็น การดาเนิ นการในขณะที่เกิดภัย ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นในการช่วยเหลื อประชาชน
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ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้
รอดพ้นภัยอันตรายที่เกิดขึ้น ประชาชนที่ทาหน้าที่เป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ก็จะทา
หน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
จัดเตรียมข้าวปลาอาหาร และน้าดื่มสาหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ซึ่งพักอาศัยอยู่
ณ จุดอพยพที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาจัดเตรียมไว้ และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังบ้านเรือน
ประชาชน รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ต่ า งๆ ของประชาชนผู้ ประสบภั ย จากอุ ท กภัย และวาตภั ย ให้ ป ลอดภั ย จาก
สถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น และการขโมยจากกลุ่มมิจฉาชีพทั้งภายใน และภาคนอกชุมชนบริการอานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในการเดินทางเข้าออกจุดอพยพ และขั้นการฟื้นฟู เป็นการดาเนินการเมื่อ
สถานการณ์อุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่สิ้นสุดลง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ได้มีการมอบหมาย
ภารกิจหน้าที่การสารวจความเสียหาย และการดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไว้ในแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทั่งเจ้าหน้าที่ภายในของ
หน่วยงาน และตัวแทนประชาชน ทั้งระดับผู้นาชุมชน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ร่วมดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้
ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุด สามารถได้รบการช่วยเหลือเยียวยา สาหรับความเสียหายที่ได้รับจากอุทกภัย และ
วาตภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบทุกหน่วยงานตามสิทธิที่พึ่งได้ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดาเนินการช่วยเหลือทุกขั้นตอนการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของ
องค์บริหารส่วนตาบลบางตาวา สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดาเนินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติที่ได้จากการฝึกอบรมจากหน่วยงานระดับภาครัฐ เอกชน และมีการทบทวนความรู้อยู่อย่าง
สม่าเสมอ ทาให้การดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ และสามารถลดผลกระทบจากอุทกภัย และวาตภัยที่เกิดขึ้นได้
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า ประชาชนตาบลบางตา
วา มีความรัก ความสามัคคี และมีความสามารถในการจัดการสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยที่เกิดขึ้น
ด้วยการจัดการของชุมชน ที่เข้มแข็ง มีผู้นาชุมนที่เล็งเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัย จึงมีการเตรียมความพร้อม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในขณะเกิดสาธารณภัย และหลัง
เกิดสาธารณภัย
5.2.3.2. การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า สามารถสรุปได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ได้วาง
ระบบการแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ โดยการติดตั้งวิทยุกระจายเสียงภายในหมู่บ้ านไว้ที่
มัสยิด ที่ 3 แห่ง คือ มัสยิดดารุลสลาม มัสยิดมายินยะห์ และมัสยิดบุสตายันนะห์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1
และหมู่ที่ 2 ของตาบลบางตาวา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีทางศาสนาของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ โดยการ
มอบหมายให้อิหม่าม และครูสอนศาสนาประจามัสยิด ทาหน้าที่ในการประชาสัมพั นธ์ข่าวสารให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบ และเมื่อใดที่มีสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัยขึ้นในพื้นที่ สมาชิ กอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนก็จ ะร่ว มปฏิบั ติห น้ าที่ร่ วมกับอิห ม่าม แลครูส อนศาสนาประจามัสยิด ในการประชาสั มพันธ์ และ
แจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ด้วยภูมิปัญญาของประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ ทาการประมงซึ่งมี
ความรอบรู้เกี่ยวกับลม กระแสน้าขึ้น น้าลง และสีของน้าทะเล ทาให้สามารถรู้สถานการณ์ว่าจะเกิดภัยใดขึ้น
ภายในพื้นที่ก็จะมีการบอกกล่าวกันภายในตาบล ทาให้สามารถดาเนินการเตรียมความพร้อมในการับมือกับ
สถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ประชาชนสามารถจัดเตรียม และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้รอดพ้นจาก
น้าที่ท่วมขังในพื้นที่ได้ สามารถจัดเตรียมส่งของที่เป็นสิ่งจาเป็นติดตัวไป เมื่อต้องอพยพไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้
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การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า จะเกิดประสิทธิภาพ และสามารถลดจานวนความเสียหายจากอุทกภัย และวาตภัยได้
จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือ และบูรณาการการปฏิบัติจากหน่วยงานที่สาคัญทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ และ
ท้องถิ่น โดยเริ่ มจากหน่ ว ยงานที่มี ห น้ า ที่เกี่ ยวกับการพยากรณ์ อากาศในพื้ นที่จั งหวั ดปัต ตานี คื อ สถานี
อุตุนิย มวิทยาปั ตตานี รายงานการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยล่ว งหน้า 7 วัน ไปยังสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดปัตตานี ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกประเภทภัย เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ที่ มีความเสี่ยงภัยตาม
การพยากรณ์อากาศ ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับภัยที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
5.2.3.3. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถสรุปได้ว่า การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ตาบลบางตาวา นอกจากการร่วมกันจัดทาแผนการปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่การ
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หากเกิด หรือคาดว่าจะเกิดภัยในพื้นที่ ตามวัฏจักรภัยแล้ว คือ ก่อนเกิด
สาธารณภัย ขณะเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัย การจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามแผนปฏิบัติการฯที่ได้จัดทาขึ้นจากการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในพื้นที่ เป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากไม่มีการดาเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตามประเภทความเสี่ยงภัยในพื้นที่ แผนปฏิบัติการฯที่จัดทาไว้ ก็จะเป็นแผนที่ตายไม่มีชีวิต เป็นเพียง
แผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่เก็บไว้ในแฟ้มเท่านั้น ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ก็ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ดังกล่าว โดยได้ดาเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภั ย และวาตภัย ในรูป แบบเต็ม
รูปแบบ (The Full-Scale Exercise) ภายใต้การจาลองสถานการณ์ฉุกเฉินให้เสมือนจริงมากที่สุด และเป็น
การฝึกซ้อมที่ใช้ระยะเวลานาน รวมทั้ง ใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เพื่อทดสอบศักยภาพการปฏิบัติงาน ของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน เป็นประจาทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง
เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้มีหน้าที่ทุกคนที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ทดสอบสภาพความเรียบร้อยของเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ให้มีความพร้อมใช้งาน รวมทั้งการซักซ้อมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเอาตัวรอดจากอุทกภัย และวาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
5.2.3.4.เครือข่ายในชุมชน สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เช่น เป็นเครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัย จากการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้ างศักยภาพใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) เครือสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จากการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน และเป็นเครือข่าย OTOS จากการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหนึ่งตาบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย สาเหตุที่
ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยเหตุที่ว่า ทุกคนพักอาศัยอยู่
ในพื้นที่ตาบล บางตาวาและประกอบอาชีพทาการประมง เพื่อการดารงชีวิต และหาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น
เมื่อพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยมีความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ซึ่งเป็นภัยจากธรรมชาติ ที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ การมีความรู้ และรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากสาธารณภัย และสารถช่วยเหลือตนเองได้ จึง
จาเป็นต้องเข้าไปมีส่วนในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในชุมชนจะได้รับการสนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ จากทางที่ว่าการอาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา เพื่อให้เครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัย
เครื อสมาชิ กอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเครือข่าย OTOS ของตาบลได้ใช้ในการ
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ปฏิบั ติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย เช่น วิทยุสื่อสาร เรือท้องแบน ชุด
ปฏิบัติงาน ไฟฉาย เป็นต้น ชุมชน ผู้นาชุมชน หน่ วยภาครัฐและเอกชน ทั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตาวา หน่วยงานระดับอาเภอ และหน่วยงานระดับจังหวัด เข้าร่วมวางแผน และบูรณาการความ
ร่วมมือกัน เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ โดยมีการลงพื้นที่พบปะกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสอบถามปัญหา และความเสี่ยงภัยในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนหาทางแก้ไขปัญหาของชุมชน
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายจากหลาย ๆ หน่วยงานจะทาให้การดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ประสบความสาเร็จ ได้ เพราะการมีเครือข่ายจะทาให้ สามารถรับทราบปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว และได้ทราบปัญหาที่แท้จริง ทาให้นามาแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น เชื่อมโยงไปสู่การสร้างชุมชนที่
เข้มแข็งซึ่งต้องอาศัย ความร่ วมมือจากหน่ว ยงานต่าง ๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารในด้านต่างๆ
อัน จะน าไปสู่ แนวทางในการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยจากอุ ทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ด้า นต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

5.3 อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
อุทกภัย และวาตภัย กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ”
สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นที่สาคัญโดยแบ่งเป็นตอนได้ดังนี้
5.3.1 ตอนที่ 1 ข้อค้นพบปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ยจากอุ ทกภัย และวาตภัย ที่ องค์ก ารบริ หารส่ว นต าบลบางตาวา อาเภอหนองจิ ก
จังหวัดปัตตานี
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากอุทกภัยและวาตภัย ลักษณะอุทกภัย และวาตภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเกิดจาก ภาวะน้าท่วม หรือการที่น้าทะเลหรือน้าในแม่น้าลา
คลองมีระดับสูงมาก จนกระทั่งท่วมล้นฝั่ง ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทาให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมได้ดังนี้
1. ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย หลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการกาหนดจากหน่วยงานระดับกรม กระทรวง
ซึ่งใช้วิเคราะห์ความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานี รวมถึงประชาชนใน
พื้นที่ตาบลบางตาวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งในบางครั้งหลักสูตรการฝึกอบรม ไม่สามารถปฏิบัติได้
เนื่องจากข้อห้ามทางศาสนา หรือประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมา ทาให้ประชาชนได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่
2. ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีไม่พอเพียง และมีสภาพเก่า ไม่มีความทันสมัย อีกทั้งช่องทางการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าไม่มีความทันสมัยไม่ล้าหน้าทางเทคโนโลยี ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบัน
ที่เข้าถึ งโทรศัพท์ส มาร์ ทโฟนทุกครัว เรือน อีกทั้งในพื้นที่ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ประสบสถานการณ์ความไม่สงบนพื้นที่ ทาให้ทุกครั้งที่เกิดสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัย พื้นที่จะเป็นการ
เกิดภัยพิบัติเชิงซ้อน คือมีสถานการณ์ภัยเกิดขึ้น 2 ประเภท คือ 1)ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย และ
วาตภัย และ 2) ภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ ได้แก่ เหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งนี้ ถือว่าตาบลบางตาวา
เป็ นพื้นที่สีแดงด้านความมั่นคงของกองอานวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดปัตตานี ส่ งผลกระทบให้การ
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ดาเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากอุทกภัยแลวาตภัยในพื้นที่ดาเนินการอย่างลาบากซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศิรพัชร วัชรภาสกร (2556) ที่กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้น จะขึ้นอยู่กับ ลักษณะของที่อยู่
อาศัยและอาชีพ ผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมในระดับปานกลาง ซึ่งมีผลกระทบต่อ ประชาชนในด้านการ
คมนาคมมากที่สุด โดยระดับของผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมภายในชุมชน ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของที่อยู่อาศัย
และอาชีพ และปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมตัวรับมือปัญหาน้าท่วม คือ ลักษณะของที่อยู่อาศัย อาชีพ และรายได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05กลุ่มตัวอย่าง มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้าท่วม ใน
ระดับปานกลาง ระดับของการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้าท่วมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับต่า
5.3.2 ตอนที่ 2 ข้อค้นพบที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย จากอุ ท กภั ย และวาตภั ย ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิ ก
จังหวัดปัตตานี
การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัยพบว่า ประชาชนรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะภัย
จากอุทกภัย และวาตภัย ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เริ่มจากเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาทุกคน และคนในชุมชน ใช้เวทีประชุมหมู่บ้านชี้แจงเกี่ยวกับอุทกภัยที่
เกิดขึ้นซ้าซาก และการสร้างจิตสานึกด้วยการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในเวทีประชุมหมู่บ้าน สาหรับการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันภัยซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา เน้นเรื่องการป้องกันก่อนเกิดภัยเป็นหลัก
โดยมีการจัดทาแผน 3 ปี ซึ่งมีกระบวนการจัดแผนเริ่มจากการจัดประชาคมหมู่บ้าน แล้วจึงมาจัดทาแผนระดับ
ตาบล ซึ่งการจัดทาแผนแต่ละครั้งมีประชาชนเข้ามาร่วมกาหนดแผนงานต่างๆ และองค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาวา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย พบว่า
การเตรียมความพร้อมสาหรับรับมือภัยจากอุทกภั ย และวาตภัยให้กับประชาชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานไว้เป็น
การล่วงหน้า ดังนั้น ในขณะเกิดภัย คนในชุมชนได้ร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การขนย้าย อพยพผู้ประสบภัย
ไปยังจุดปลอดภัย โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ให้ความช่วยเหลือ มีการเข้าเวรเฝ้าระวัง
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา มีการจัดพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ในขณะเกิดภัยได้มีการช่วยอพยพ
ประชาชนไปยังจุดปลอดภัย และในการมีส่วนร่วมหลังเกิดสาธารณภัย พบว่า การฟื้นฟูสภาพจิตใจ ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมให้กลับสู่สภาวะปกติ เช่น ในกรณีอุทกภัยเมื่อระดับน้าลดลงเป็นปกติ การบูรณะซ่อมแซมสิ่งต่างๆ
จะต้องเริ่มทันที เนื่องจากมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตและสภาพทางจิตใจ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
ออกได้ดาเนินการในขั้นตอนภายหลังการเกิดภัย คือ ได้มีการจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ เพื่อปฏิบัติงานในขั้นต้น
เกี่ยวกับการขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สิ นออกจากที่พักชั่วคราวกลับบ้าน พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาที่ตั้งไว้ ในการ
สนับสนุนค่าซ่อมแซมบ้านเรือน เครื่องมือประกอบอาชีพ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ น้อยใจ
ยา แก้ววงษา (2558), ณชพงศ์ จันจุฬา(2552), ไกรสร เพ็ ง สกุ ล (2551) และปรีชา วัฒนวงศ์ (2551)
ประชาชนมีส่วนร่วมกับผู้นาและคนในหมู่บ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การขนย้าย อพยพผู้ประสบภัยไปยังจุด
ปลอดภั ย ผู้ ป ระสบภั ย ในการซ่ อ มแซมที่ อ ยู่ อ าศั ย การบู ร ณะซ่ อ มแซมเครื่ อ งมื อ ประกอบอาชี พ และสิ่ ง
สาธารณประโยชน์
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5.3.3 ตอนที่ 3 ข้อค้นพบที่เกี่ยวกับ ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
การบริหารจัดการสาธารณภัย พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา มีการวางแผนรอง
รับการบริหารจัดการภัย ที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตามการสั่งการของหน่วยงานในระดับนโยบาย ซึ่งการดาเนินการวางแผนการดาเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มีความจาเป็นมากที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ โดยการขอ
ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ทาการสารวจข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่โดยมีการจัดประชาคมหมู่บ้าน
กาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแนวการปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และบัญชีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ที่จาเป็น สาหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย ไปจนถึงขั้นการ
ฟื้นฟูภัย การสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ทาให้การดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และ
วาตภัยในพื้นที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ และสามารถลดผลกระทบจาก
อุทกภัย และวาตภัยที่เกิดขึ้นได้ ทาให้ประชาชนตาบลบางตาวา มีความรัก ความสามัคคี และมีความสามารถ
ในการจัดการสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดการของชุมชน ที่เข้มแข็ง มีผู้นาชุมชนที่
เล็งเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย จึงมีการเตรียมความพร้อม
การช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัย ทั้งในขณะเกิดสาธารณภัย และหลั งเกิดสาธารณภัย ในส่ ว นการแจ้งเตือนภั ย
ล่วงหน้า พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา ได้วางระบบการแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และวาตภัยใน
พื้นที่ โดยการติดตั้งวิทยุกระจายเสียงภายในหมู่บ้านไว้ที่มัสยิด ที่ 3 แห่ง คือ มัสยิดดารุลสลาม มัสยิดมายิน
ยะห์ และมัสยิดบุสตายันนะห์ ซึ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ของตาบลบางตาวา ซึ่งเป็นสถานที่ที่
ประกอบพิธีทางศาสนาของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ โดยการมอบหมายให้อิหม่าม และครูสอนศาสนาประจา
มัสยิ ด ทาหน้าที่ในการประชาสัมพัน ธ์ข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และเมื่อใดที่มีสถานการณ์
อุทกภัย และวาตภัยขึ้นในพื้นที่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนก็จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอิหม่าม
แลครูสอนศาสนาประจามัสยิ ด ในการประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ด้ว ยภูมิ
ปัญญาของประชาชนในพื้นที่ ที่ประกอบอาชีพทาการประมงซึ่งมีความรอบรู้เกี่ยวกับลม กระแสน้าขึ้น น้าลง
และสีของน้าทะเล ทาให้สามารถรู้สถานการณ์ว่าจะเกิดภัยใดขึ้น ภายในพื้นที่ก็จะมีการบอกกล่าวกันภายใน
ตาบล ทาให้สามารถดาเนินการเตรียมความพร้อมในการับมือกับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ใน
ด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า นอกจากการร่วมกันจัดทาแผนการปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริห ารส่ วนตาบลบางตาวา เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่การ
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หากเกิด หรือคาดว่าจะเกิดภัยในพื้นที่ ตามวัฏจักรภัยแล้ว คือ ก่อนเกิด
สาธารณภัย ขณะเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัย การจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามแผนปฏิบัติการฯที่ได้จัดทาขึ้นจากการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในพื้นที่ เป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญอย่างมากเพราะหากไม่มีการดาเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามประเภทความเสี่ยงภัยในพื้นที่ แผนปฏิบัติการฯที่ ได้จัดทาไว้ ก็จะเป็นแผนที่ตายไม่มีชีวิต เป็นเพียงแผ่น
กระดาษแผ่ นหนึ่งที่เก็บไว้ในแฟ้มเท่านั้ น ซึ่งองค์การบริห ารส่วนตาบลบางตาวา ก็ได้เล็ งเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว โดยได้ดาเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภั ย และวาตภัย ในรูปแบบเต็ม
รูปแบบ (The Full-Scale Exercise) ภายใต้การจาลองสถานการณ์ฉุกเฉินให้เสมือนจริงมากที่สุด และเป็น
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การฝึกซ้อมที่ใช้ระยะเวลานาน รวมทั้งใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เพื่อทดสอบศักยภาพการปฏิบัติงาน ของระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน เป็นประจาทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง
เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้มีหน้าที่ทุกคนที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ทดสอบสภาพความเรียบร้อยของเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ให้มีความพร้อมใช้งาน รวมทั้งการซักซ้อมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเอาตัวรอดจากอุทกภัย และวาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่เอื้อต่อ
ความสาเร็จในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัย และ วาตภัย
คือ เครือข่ายในชุมชน พบว่า ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
การผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เป็นเครือข่ายมิสเตอร์
เตือนภัย ผ่านการฝึกอบรมหลักสูต รการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ผ่านการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเป็น
เครือข่าย OTOS จากการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหนึ่งตาบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย สาเหตุที่ประชาชนในพื้นที่
เข้าร่ว มเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยเหตุที่ว่า ทุกคนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบล
บางตาวา และประกอบอาชีพทาการประมง เพื่อการดารงชีวิต และหาเลี้ยงครอบครัว ดั งนั้น เมื่อพื้นที่ที่เป็นที่
อยู่อาศัยมีความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ซึ่งเป็นภัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
การมีความรู้ และรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากสาธารณภัย และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงจาเป็นต้องเข้าไปมี
ส่วนในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในชุมชนจะได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
จากทางที่ว่าการอาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา เพื่อให้เครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัย เครือสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเครือข่าย OTOS ของตาบลได้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย เช่น วิทยุสื่อสาร เรือท้องแบน ชุดปฏิบัติงาน ไฟฉาย เป็นต้น
ชุมชน ผู้นาชุมชน หน่วยภาครัฐและเอกชน ทั้งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา หน่วยงานระดับ
อาเภอ และหน่วยงานระดับจังหวัด เข้าร่วมวางแผน และบูรณาการความร่วมมือกั นเพื่อช่วยกันป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ โดยมีการลงพื้ นที่พบปะกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสอบถามปัญหา และ
ความเสี่ยงภัยในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนหาทางแก้ไขปัญหาของชุมชน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายจากหลาย ๆ
หน่วยงานจะทาให้การดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่
ประสบความสาเร็จได้ เพราะการมีเครือข่ายจะทาให้ สามารถรับทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และได้ทราบ
ปัญหาที่แท้จริง ทาให้นามาแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น เชื่อมโยงไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆอันจะนาไปสู่แนวทางในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับพิมพ์ชนก ขาวดี (2557) ที่กล่าวว่า สภาพปัญ หาของพื้น ที่ใ นการบริห ารจัด การน้าโครงการฟื้นฟูบูรณะ
แหล่ งน้าเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัดตรัง ปี 2557 กรณีศึกษา : บ้านเหมกน้อย
หมู่ที่ 8 ตาบลละมอ อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง คือ ปัญหาการขาดแคลนน้าไม่มีที่เ ก็บ น้าที่เ พีย งพอและ
เกิด น้าท่ว มในช่ว งฤดูฝ น ขาดการระบายน้าในพื้น ที่ที่น้าท่ว มขัง ขาดการบริห ารจัด การของชุม ชนใน
การใช้น้าและการตื้น เขิน ของแหล่ง น้า ความต้อ งการใช้น้าในพื้น ที่ คือ ต้อ งการใช้น้าสาหรับ อุป โภค
บริโ ภค เพื่อ ใช้ใ นการเกษตร และเพื่อ จะทาประปาหมู่บ้า นจากพื้น ที่โ ครงการประชาชนส่ว นใหญ่ใ ช้น้า
ถังในการบริ โ ภคและใช้น้าจากชลประทานในการเพาะปลูก และในพื้น ที่ไ ม่มีปัญ หาการขัด แย้ง ในการใช้
ประโยชน์จ ากแหล่ง น้า และนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นโยบายข้อ 6.8 แก้ปัญหาการ
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ขาดแคลนน้า สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าได้แ ละลดความเดือ ดร้อ นของประชาชนได้ ปัญ หาและ
อุป สรรคในการดาเนิน โครงการ คือ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านโยธา ระยะเวลาในการดาเนินงานน้อย ขาดความรู้และประสบการณ์ในการดาเนินงานด้าน
บริหารจัดการน้า และมีข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการน้า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐ

5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
1. การกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ควรเกิดจากความต้องการของประชาชนโดยตรง และตรง
ตามบริบทความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นผลให้ประชาชนรอดพ้นสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่
สามารถลดผลกระทบและความสูญเสียจากสาธารณภัย
2. การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน้าที่สาคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับต้น ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3. การนาเสนอผลการศึกษาวิจัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณาดาเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ และภารกิจ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

5.5 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป
1. ควรทาการขยายพื้นที่ในการศึกษาออกไปให้ควบคุมในทุกตาบลของระดับอาเภอ หรือ ระดับ
จังหวัด เพื่อก่อให้เกิดผลการศึกษาที่มีประโยชน์และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆได้ต่อไปในอนาคต
2. ทาการศึกษา สารวจ เปรียบเทียบศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งใน
ระยะก่อนเกิดสาธารณภัย ขณะเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพชุมชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

108

บรรณานุกรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2548). คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย. กรุงเทพมหานคร
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2558). แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2558) พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติ. กรุงเทพมหานคร
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2558). แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปัตตานี (2558) ปัตตานี, กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2558). แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล (2558) ปัตตานี, กองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา.
งามพิศ สัตย์สงวน. (2543). หลักมานุษยวิทยาวัฒนาธรรม. กรุงเทพฯ : รามาพิมพ์.
ชินสัค สุวรรณอัจฉริยะ. (2549). เครือข่ายสังคม. มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์
ณัฐพร พันธ์พฤกษ์โอชา. (2557) ความพร้อมศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการอุทกภัยของตาบล
แก้มอ้น อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลหลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ รุ่นที่ 10.วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดิเรก อาสาสินธ์. (2550). สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บึงสามพัน อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์. วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาวรุ่ง เฉลิมพันธ์. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการมีบทบาทของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กรณีศึกษา : ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ .เอกสารวิจัยส่วนบุคคล
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ รุ่นที่ 10.วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

109

บรรณานุกรม (ต่อ)
ถวิลวดี บุรีกุล. (2551). การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ.ในเอกสารประกอบการศึกษา
ดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
27 มกราคม 2562. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
ธวัช เสรีทัศน์. (2543). การดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะในเขตลาดพร้าว. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ธีระ สันติเมธี. (2547). แนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด.
ปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์. (2544). กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาคม ประชาสังคม. ขอนแก่น
: โครงการจัดตั้งมูลนิธิเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. (2527). “กลวิธี แนวทาง วิธีการส่งสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา
ชุมชน”. ใน ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, บรรณาธิการ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา.
กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์.
นุชนารถ นาคคา. (2547). ความคิดเห็นที่มีต่อความพร้อมในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นปฐมวัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา.
นฤมล นิราทร. (2543). การสร้างเครือข่ายการทางาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ. กรุงเทพฯ :
โครงการระหว่างประเทศประเทศว่าด้วยการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก.
นริศ ขานุรักษ์. (2538). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนินงานพัฒนาชนบทของสภาตาบล :
ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดหนองบัวลาภู. วิทยานิพนธ์ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
พรสรวง เถาตะกู. (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาบลในจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
พิมพ์ชนก ขาวดี. (2557). ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการน้าโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิม
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัดตรัง ปี กรณีศึกษา 2557: บ้านเหมกน้อย หมู่ที่ 8
ตาบลละมอ อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง .ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราคาแหง

110

บรรณานุกรม (ต่อ)
น้อยใจยา แก้ววงษา. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลบางซ้าย อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปรีชา วัฒนวงษ์. (2551). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้าแม่แจ่ม
ตอนบน ตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
ปาริชาติ วลัยเสถียร ชลกาญจน์ ฮาซันนารี จันทนา เบญจทรัพย์ และสหัทยา วิเศษ. (2543).
กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
ปธาน สุวรรณมงคล. (2543). การกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. รวมบทความวิชาการ
รัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี รัฐศาสตร์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปฤภา พรหมเลิศ. (2548). การประสานเครือข่ายทางสังคมในการป้องกันอุทกภัยในเขตลุ่มน้าปิง
ตอนล่าง. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
พิมพ์พร ภูครองเพชร. (2551). กระบวรการจัดการ และการพัฒนาเครือข่ายตลาดชุมชนปลอดสารพิษ
กรณีศึกษาอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ลักษณะภูมิประเทศ และเส้นทางคมนาคม ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
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ค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จาก http://www.thairath.co.th/kingbhumibol
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แบบสัมภาษณ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัย
กรณีศกึ ษา : องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์นี้เป็นเครื่องมือในการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย จากอุ ท กภั ย และวาตภั ย กรณี ศึก ษา : องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลบางตาวา อาเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบทั้งสิ้น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สภาพภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัย
ตอนที่ 3 ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
ผู้ทาวิจัย จึงขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ เพื่อใช้สาหรับการศึกษา
เชิงวิชาการเท่านั้น ดังนั้น เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัย จึงขอความกรุณากลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
ของกลุ่มตัวอย่างเองและกลุ่มผู้วิจัยขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้
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ผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………..………………………………………………………………….………..
วัน/เดือน/ปี……………………………………………..…...…เวลาที่สัมภาษณ์………………………………………………
สถานที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………….…………………………………….………
ผู้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………….……………………………..……
ตอนที่ 1 สภาพภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
1.1 เพศ
……………………………………………………………………………
1.2 อายุ
……………………………………………………………………………
1.3 ระดับการศึกษา
.....................................................................................
1.4 อาชีพ
…………………………………………………………………………..
1.5 สถานภาพในครอบครัว
…………………………………………………………………………..
1.6 รายได้/เดือน
…………………………………………………………………………..
1.7 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิกจนถึงปัจจุบัน…………..
……………………………………………………………..………………………………………………………
1.8 จานวนสมาชิกในครัวเรือนปัจจุบันของท่าน(รวมตัวท่านด้วย)................................คน
1.9 ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หลักสูตรใดบ้าง ....................................................................................................................
1.10 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
……………………………………………………………………………………………………………………………..
ตอนที่ 2 ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย
และวาตภัย
2.1. การมีส่วนร่วมก่อนเกิดสาธารณภัย
2.1.1 ในพื้นที่ตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีความถี่และความรุนแรงใน
การเกิดอุทกภัย และวาตภัยเป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2.1.2 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในการกาหนดแนวทางการดาเนินบริหาร
จัดการสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.3 เมื่อเกิด หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ ตาบลบางตาวา
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ท่านได้เข้าไปมาส่วนร่วมในการขจัด หรื อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น
การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์แจ้งเตือนภัยภายในชุมชน การร่วมกับทางราชการหรือชุมชนในการระวัง ติดตาม
สถานการณ์สาธารณภัย หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.4 ท่านมีส่วนร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
ร่วมกับหน่วยงานราชการในระดับอาเภอ ระดับจังหวัด องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กร สาธารณกุศล
หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.5 ท่านมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ในการให้ความรู้เกีย่ วกับอุทกภัย และวาตภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย
2.2.1 ท่านมีส่วนร่วมกับทางราชการในการแจ้งข่าวสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย และ
วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของประชาชน หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.2.2 ท่านมีส่วนร่วมกับทางราชการ หรือผู้นาชุมชนในการแจ้งประชาชนในชุมชน ให้เตรียม
ตั ว รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ ช่ น ห า ก เ กิ ด อุ ท ก ภั ย ใ ห้ ข น ย้ า ย สิ่ ง ข อ ง ไ ป ไ ว้ ใ น ที่ ป ล อ ด ภั ย
การเก็บอาหารและเครื่องดื่มไว้ยังชีพ หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.3
ท่านมีส่ ว นร่ว มในการอพยพประชาชนไปยั งที่ป ลอดภัย ตรวจสอบจานวน
ผู้อพยพ การดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบของศูนย์อพยพ หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.4 ท่านมีส่วนร่วมในการแจ้งความคืบหน้าของสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัย ให้ผู้อพยพ
ทราบ หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.5 ท่านมีส่วนร่วมในการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยในการเดินทางเข้าออกที่
พักขณะเกิดภัย หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.6 ท่านมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของบ้านเรือน และทรัพย์สินของผู้ที่อพยพ
ในระหว่างที่ผู้อพยพได้ย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.3 การมีส่วนร่วมหลังเกิดสาธารณภัย
2.3.1 ท่านมีส่วนร่วมในการสารวจความเสียหายที่เกิดจาดอุทกภัย และวาตภัย
เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.2 ท่านมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมที่พักอาศัย ถนน และสะพานที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย และวาตภัย เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.3 ท่านมีส่วนร่วมในการอานวยความสะดวกให้แก่ผู่ประสบภัยจากอุทกัย และ
วาตภัย หลังจากเกิดภัย เช่น จัดรถ หรือเรือท้องแบน รับ – ส่งผู้ประสบภัย หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.4 ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการวิ เ คราะห์ และถอดบทเรี ย นการเกิ ด อุ ท กภั ย และ
วาตภัย เพื่อสรุป และกาหนดแนวทางการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
ในครั้งต่อไป เพื่อลดผลกระทบ และลดความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ หรือไม่
อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
2.4.1 ท่านคิดว่าปัญหาสาคัญที่สุด ในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยคือข้อใด เพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(1) ไม่เห็นความสาคัญ เพราะว่า...........................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................................................
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(2) ต้องประกอบอาชีพ ไม่มีเวลา เพราะว่า...........................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
(3) คิดว่าเป็นหน้าที่ของทางราชการเท่านั้น เพราะว่า ...........................................
............................................................................................................................. ...............................
........................................................................................................................................ ....................
2.4.2 ท่านคิดว่า แนวทางแก้ไขที่จะทาให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว มในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
3.1 การบริหารจัดการสาธารณภัย
3.1.1 ท่านคิดว่า การบริหารจัดการสาธารณภัย จากอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่
ตาบลบางตาวา จาเป็นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.2 ท่านคิดว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการ
สาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่ตาบลบางตาวา ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.3 ท่านคิดว่า ผู้ใดในชุมชนมีบทบาทสาคัญ ในการบริหารจัดการสาธารณภัย
จากอุทกภัย และวาตภัย โดยการมีส่วนร่วม เพื่อสามารถป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย และวาตภัยใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.2 การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
3.2.1 ท่านคิดว่า ในพื้นที่ตาบลบางตาวา มีระบบการแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
ที่ เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ใ น พื้ น ที่ โ ด ย อ า ศั ย
การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2.2 ท่านคิดว่าหน่วยงาน หรือบุคคลกลุ่มใด มีความสาคัญมากที่สุดในการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนในพื้นที่ตาบลบางตาวา เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2.3 ท่านคิดว่าการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนในพื้นที่ มีผลทาให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ตาบลบางตาวา สามารถลดความเสียหายทางด้านชีวิต และทรัพย์สินได้หรือไม่
อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3.1 ท่านคิดว่า การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย
เป็นสิ่งจาเป็น หรือไม่ ในการสร้างจิตสานึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากอุทกภัย และวาตภัยในพื้นที่ตาบลบางตาวา อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.3.2
ท่านคิดว่าการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัย และวาตภัย
ในพื้นที่ตาบลบางตาวา มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 เครือข่ายในชุมชน
3.4.1 ท่านเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย
และวาตภัย เครือข่ายใดบ้าง เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4.2 ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่
ตาบลบางตาวา มีการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อเป็นเครือข่ายหลักภายในชุมชน ในดาเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4.3 ท่านคิดว่าการมีเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย และวาตภัย จะ
ทาให้การดาเนินการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย และวาตภัยในตาบลบางตาวา ประสบ
ความสาเร็จ หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
เพื่อการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี”

1.
2.
3.
4.
5.

นายอับดุลรอมาน
นายอับดุลอายิ
นางยารอนะ
นางพรอาไพ
นางซัลมา

สะมาแอ
แวกุโน
เปาะจิ
ทองมณีการ
อาแว

6. นางสุนิสา
7. นายแวหะ
8. นายวสันต์

นุ้ยสามัญ
เปาะโวะ
เจ๊ะมูซอ

9. นางสาวรือสณี

แซ่ซิ

10. นางศันสนีย์

เจ๊ะหมิ่น

11. นายมูฮาหมัดบันดี

มะจิ

12. นายเจะโซะ

เจะแว

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
กานันตาบลบางตาวา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบางตาวา
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวา
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
E-mail
โทรศัพท์มือถือ

นางสาวชฎาภรณ์ ราชแก้ว
2 ธันวาคม 2520
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณทิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปัตตานี
maitani_1103@yahoo.co.th
08 9654 2263

