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การศึกษาเรื่องแนวทางบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยส่วน
บุคคลหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการศึกษาข้อมูลการบูรณา
การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการ
เตรียมความพร้อมรับมือในภาวะฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ประสบภัย รวมทั้งการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชนตอผู้ที่สนใจและเป็น
แนวทางส าหรับบุคลากรในสังกัดกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวของในการน าไป
ประยุกต์ใชใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ในการใหความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาเรื่อง “แนวทางบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ใน

พ้ืนที่ อ า เภอเสลภูมิ  จั งหวัด ร้อยเอ็ด กรณี ศึกษาพายุ โซนร้อน “เซินกา” ฉบับนี้  ส าเร็จลงได้ ด้ วยดี                 
ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย        
ดร.ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ และนางวชรพร เพชรสุวรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัย ที่ได้เสียสละเวลาให้
ค าปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาตลอดจนเป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัย     
จึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวของทุกท่านที่ได้ใหค าปรึกษา    
ขอเสนอแนะและสนับสนุนข้อมูล ตลอดจนผู้ให้สัมภาษณ์และนักวิชาการทุกท่านที่ผู้ศึกษาได้น าผลงานมาอ้างอิง
ประกอบการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ให้ก าลังใจผู้ศึกษาวิจัยมาตลอด  
 สุดท้ายขอขอบพระคุณและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่
ฝึกอบรม ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นแหล่งข้อมูลด้าน
การบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกลุ่มตัวอย่าง จนท าใหง้านวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี  
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางในการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ

หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” ในครั้งนี้  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการรับความช่วยเหลือการประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” และน าเสนอแนวทางในการบูรณาการ
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการศึกษา แนวทางในการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” พบว่า 

1. ด้านสาเหตุของการเกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ ผลการศึกษาพบวามีสาเหตุทั้ง
ตามธรรมชาติ และจากการกระท าของมนุษย์ โดยสาเหตุตามธรรมชาติ เกิดจากพายุ ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกชุก
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุม ซึ่งเป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ า พายุหมุนเขตร้ อน     
ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็น          
ที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ การระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ประสบภัยมีความ ส่วนสาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ 
การสร้างบ้านเรือนในบริเวณท่ีกีดขวางทางน้ า และการทิ้งขยะท าให้ล าน้ าตื้นเขิน 

2. ด้านผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ผลการศึกษาพบวา 1) ผลกระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การเสียชีวิตจากการจมน้ า ไฟฟ้ารั่ว สัตว์มีพิษกัดหรือต่อย เกิดความเครียด จากการที่
นาข้าวเสียหาย การเป็นหนี้ที่ยืมมาลงทุนท านา 2) ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ได้แก่ 
การเจ็บป่วย ถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย โรคผิวหนัง เป็นต้น 3) ผลกระทบต่อทรัพย์สิน ได้แก่ ทรัพย์สินสูญหาย
หรือเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสิ่งของมีค่าอ่ืน ๆ อาคารบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างพังเสียหาย 
เช่น บ้านพัง โรงเรือนได้รับความเสียหาย 4) ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา เส้นทาง
คมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดขาดเป็นช่วง ๆ และ 5) ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรหรือการเลี้ยง
สัตว์ พื้นทีก่ารเกษตร และปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา เป็นต้น 

3. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ 1) การไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหา ไม่มีความเป็น
เอกภาพในการแก้ไขปัญหา ไม่มีการบูรณาการทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณและเครื่องมือเครื่องใช้ 2) การ
จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 3) การบริหารจัดการการจราจรน้ า ขาดการวางแผนล่วงหน้า และขาดการแจ้ง
เตือนที่ทั่วถึง และ 4) ขาดก าลังคนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 

4. ด้านการการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ของหน่วยงานต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่าการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อัน
เนื่องมาจากพายุโซนร้อนเซินกา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิที่ผ่านมา มีทิศทางไปในทางที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ ทั้งนี้ มีปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ปัญหาในการสั่งการที่เป็นเอกภาพและการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ 2) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพ้ืนที่ และ 3) การซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันโดยเฉพาะระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

5. ดานขอเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ผลการศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ การจัดสรรงบประมาณและวางแผนร่วมกันใน 

 



 

ง 
การแก้ไขปัญหา การท าแก้มลิง และการประกันภัยนาข้าว รวมทั้งการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและ 
การส่งเสริมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งจากข้อเสนอแนะดังกล่าว สามารถสรุปเป็นแนวทาง
ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ 

5.1 การเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command 
System: ICS) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

5.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการแจ้งเตือนภัยให้ทั่วถึง   
5.3 การวางแผนในการบริหารจัดการลุ่มน้ า หาพ้ืนที่ท าแก้มลิง และก่อสร้างพนังกั้นน้ าที่มั่นคง

แข็งแรง 
 

ขอเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. จากการศึกษาแนวทางบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ควรจะบูรณาการทั้งในด้าน
แผนงาน โครงการ บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่าง  ๆ ในการแก้ไข
ปัญหา โดยเฉพาะในการบริหารจัดการน้ าและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที ่

2. การประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัย ควรจะมีการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way 
Communication) เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 

3. การบริหารจัดการน้ า โดยเฉพาะลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ ายัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผน
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระยะยาวและจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม 
 

ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอไป 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากมีขอจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาในการศึกษา ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้

ศึกษาเพียงประเด็นที่ส าคัญเพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเปรียบเทียบจากจังหวัดอ่ืน  ๆ หรือใน
ต่างประเทศ เพ่ือน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันจะท าให้ทราบถึงแนวทางการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทที่ 1 
บทน า 

                  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบันสาธารณภัยหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับโลกมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อย
และมีความรุนแรงมากเพ่ิมขึ้น (EM-DAT, 2562) สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค 
ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ สาเหตุส าคัญของภัยพิบัติ
เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดความสมดุล ท าให้เกิดมลพิษ
ต่อสภาพแวดล้อม ท าลายความสมดุลของระบบนิเวศน์ ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และ
สภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่ยากแก่การบริหารจัดการ เช่น พายุเฮอริเคนเออร์มา พายุโซนร้อน
เซินกา แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เป็นต้น ดังนั้น ในการด าเนินการบริหารจัดการสาธารณภัยหรือภัยพิบัติใน
ปัจจุบันจ าเป็นต้องด าเนินการทั้งในเชิงรับและเชิงรุก รวมทั้งต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ให้มากขึ้น โดยเฮพาะอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจาก     
ทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและบรรลุผลในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศบริเวณ
จากริมล าน้ าชีจนเกือบถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดเป็นที่ราบโดยมีความลาดเทจากตัวเมืองร้อยเอ็ดลงสู่ล าน้ าชี ถ้าเกิด
สภาวะฝนตกหนักบนพ้ืนที่ด้านในและน้ าในแม่น้ าชีมีระดับสูงจะไม่สามารถระบายน้ าลงสู่แม่น้ าชีได้ ท าให้เกิด
น้ าท่วมพ้ืนที่ด้านในบริเวณโครงการชลประทานทุ่งแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดยังมี
พ้ืนที่คาบเกี่ยวกันระหว่างลุ่มน้ าชีและลุ่มน้ ามูล ล าน้ าสาขาหลักที่อยู่ใน ลุ่มน้ าชีที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ 
ล าน้ าชีสายหลัก ส่วนล าน้ าสาขาหลักในลุ่มน้ ามูล ได้แก่ ล าเสียวน้อย ล าเสียวใหญ่ ล าพลับพลา และล าน้ ามูล
สายหลัก โดยตัวเมืองร้อยเอ็ดตั้งอยู่ใกล้ล าน้ าชีสายหลักบริเวณจุดบรรจบระหว่างล าน้ าปาว (ท้ายเขื่อนล าปาว) 
และล าน้ าชีสายหลักซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม และมีล าน้ าขนาดใหญ่ 2 สายมาบรรจบกันส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าล้นตลิ่ง 
และปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่อ าเภอที่อยู่ริมล าน้ าชี บริเวณอ าเภอเสลภูมิ อ าเภอโพนทอง และอ าเภอพนมไพร 
เป็นต้น ดังนั้น อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถจ าแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้ 

1. น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ง (Inundation/Over bank flow) เป็นสภาวะน้ าท่วมหรือสภาวะน้ าล้นตลิ่ง
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  อันเป็นผลจากเกิดฝนตกหนัก 
ณ บริเวณนั้น ๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ าชี แม่น้ ายัง และล าน้ าเสียว 
ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 

2. น้ าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นภาวะน้ าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพ้ืนที่ เนื่องจาก   
ฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ าหรือต้านน้ าน้อย หรืออาจเกิดจาก
สาเหตุอ่ืน ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าพังทลาย น้ าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจาก ฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้น
ในบริเวณชุมชนเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น เนื่องจากท่อระบายน้ าอุดตัน หรือไม่สามารถระบายน้ าออกจาก
พ้ืนที่ได้ เนื่องจากแหล่งรับน้ าตื้นเขิน หรือมีวัชพืช 

น้ าท่วมส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยในหลายระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับระดับความรุนแรงของน้ าท่วมที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากน้ าท่วมได้ดังนี้ 
(กรมทรัพยากรน้ า, 2553, หน้า 36 – 38) 



 

2 
1. ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การเสียชีวิต อาจเนื่องมาจากการจมน้ า ได้รับอันตราย

จากไฟฟ้ารั่ว สัตว์มีพิษกัดหรือต่อย การบาดเจ็บ เช่น บาดเจ็บจากของมีคมที่ลอยมาตามน้ าหรือขณะอพยพ
หลบหนีภัยจากน้ าท่วม และถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย หรืออาจได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ เช่น ต้อง
สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากเหตุการณ์น้ าท่วม 

2. ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ได้แก่ การระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคฉี่หนู 
โรคตาแดง โรคผิวหนัง โรคท้องร่วง อหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย 
เป็นต้น การถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง เป็นต้น 

3. ผลกระทบต่อทรัพย์สิน ได้แก่ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
และสิ่งของมีค่าอ่ืน ๆ อาคารบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างพังเสียหาย เช่น บ้านพัง โรคเรือนเลี้ยงสัตว์หรือ
โรงเรือนเพาะช าได้รับความเสียหาย 

4. ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสัญญาณถูก
ตัดขาด เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดขาดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน้ า 

5. ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พ้ืนที่การเกษตร และการปศุสัตว์ ได้รับ
ความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา อาจถูกน้ าท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บ
กักตุน หรือมีไว้เพ่ือท าพันธุ์ ได้รับความเสียหาย  

 

ตารางท่ี 1 แสดงสถิติความเสียหายทีเ่กิดจากอุทกภัยระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2561 

ปี พ.ศ. 
จ านวน 

(คร้ัง) 
จ านวน 

(อ าเภอ) 
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ/ความเสียหาย 

การให้ความ
ช่วยเหลือ จ านวน 

(ต าบล) 
จ านวน 

(หมู่บ้าน) 
ครัวเรือน มูลค่าความ

เสียหาย(บาท) 
2556 1 14 85 577 54,421 40,520,313 20,115,000 
2557 1 9 60 387 37,235 24,440,000 3,702,455 
2558 - - ไม่มสีถานการณ์อุทกภัย - - - 
2559 1 17 104 666 2,655 159,500,000 4,846,558.50 
2560 1 20 188 2,244 67,100 2,500,000,000 612,635,865.50 
2561 1 7 34 271 6,308 84,967,533 74,495,048.50 
 ที่มา: ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, 2562 

จากสถิติสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2561 พบว่า
จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดน้ าท่วมซ้ าซากเกือบทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีสถานการณ์อุทกภัย ในแต่ละปี มูลค่า
ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยมีจ านวนมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับ
ผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกา ท าให้บ้านเรือนราษฎรและพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่า
612,635,865.50 บาท รวมทั้งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต และผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยพิบัติ   
ที่ต้องสูญเสียคนที่รัก เจ็บป่วย ตกอยู่ในสภาพคนไร้ที่อยู่อาศัย ไร้ที่ดินท ากิน ในส่วนของภาครัฐ มีหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ที่มีความพร้อมทั้งในด้านก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และมีขีดความสามารถในการที่จะเผชิญ
กับภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ 
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แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่าง ๆ ในอนาคตจะทวีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ซึ่งมีส่วนท าให้เกิดพายุคลื่นลมในทะเล ภาวะน้ าท่วมและความ 
แห้งแล้งขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความถี่ ลักษณะ ขนาด และความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น ก าร
ขยายตัวของประชากร และการเติบโตของเมืองในช่วงที่ผ่านมา เป็นการขยายพ้ืนที่การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและ
พ้ืนที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าไปในเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติมากขึ้น ท าให้แนวโน้มความสูญเสียและ
การรับมือกับภัยพิบัติมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
อุบัติภัยต่าง ๆ ในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีระบบการปฏิบัติและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและมี เอกภาพ
โดยจะต้องประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการ
เพ่ือให้ลุล่วงไปด้วยดี การบูรณาการในการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จะท าให้การ
ช่วยเหลือเกิดข้ึนทันเวลา สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่ง
ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว จะประสบผลส าเร็จและเกิดประสิทธิผลได้นั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือประสานสอดคล้องกันเพ่ือลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมิใหก้ลายเป็นภาระหนักของภาครัฐ  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง : แนวทาง
บูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรคในการรับความช่วยเหลือ และ
แนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ขอบเขตของการศึกษา  
 ด้านพื้นที ่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
     ด้านเนื้อหา ในการศึกษา “การบูรณาการของหน่วยงาน” ครั้งนี้ มุ่งเน้นหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
     ด้านเวลา 
 - การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง  ๆ ในพ้ืนที่
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงอุทกภัยที่เกิดจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนตุลาคม 2560 
 - การศึกษาครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในช่วงเดือน
มกราคม - เดือนมีนาคม 2562  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
   สาธารณภัย หมายถึง  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์โรค
ระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  
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มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน  หรือความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ  และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย 
 อุทกภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากน้ าท่วมอาจมีสาเหตุจากมีปริมาณน้ าฝนมากจนท าให้มีปริมาณน้ า
ส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถการระบายน้ าของแม่น้ า         
ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนา
และไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ใน
ภาวะคับขัน หรือสถานการณ์ การกระท าอันใดตามกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอมีแนวทาง
ในการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 
 2. จังหวัดและอ าเภอมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
 



 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง แนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 

ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวม 
และประมวลเอกสารต่าง ๆ โดยแยกออกเป็นแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ ดังนี้  

1. แนวความคิดด้านการจัดการภัยพิบัติ 
2. ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4. ความหมายของการบูรณาการ 
5. ทฤษฎีการบูรณาการ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดในแต่ละสวนที่กล่าวมาข้างตน มีสาระส าคัญดังนี้ 
 

แนวความคิดด้านการจัดการภัยพิบัติ 
การป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเรื่องยาก แต่การวางระบบบริหารจัดการที่ดี จะท า

ให้ลดความสูญเสียได้มาก การจัดการภัยพิบัติ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้งแต่การเตรียมการก่อนเกิดเหตุ    
การรับมือในภาวะฉุกเฉิน  การบรรเทาทุกข์ ช่วยชีวิต และการฟ้ืนฟูบูรณะหลังเหตุการณ์ ในอดีตการจัดการ  
ภัยพิบัติมักเน้นเรื่องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นหลัก แต่แนวโน้มของการจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่จะมี
ลักษณะของการเตรียมการเชิงรุกมากขึ้น โดยด าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ รวมทั้งมาตรการที่ ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง
เป็นการวางแผนเพ่ือเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุที่ต่อเนื่อง
จนครบกระบวนการ เรียกว่า ‘วงจรการจัดการสาธารณภัย’ ประกอบด้วย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 4 – 6)  

การป้องกัน (Prevention) คือ การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิให้ภัยพิบัติและความ
สูญเสียเกิดขึ้นแก่ชีวิต ทรัพย์สินและชุมชน เช่น การสร้างเขื่อน เพ่ือป้องกันน้ าท่วม การควบคุมไฟป่า การออก
กฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย และการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือ กิจกรรมที่มุ่งในการลดผลกระทบและความรุนแรงของ
ภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียแก่ชุมชนและประเทศชาติ  เนื่องจากการป้องกันและการบรรเทา
ผลกระทบมีความหมายใกล้เคียงกัน ในหลายประเทศจึงใช้มาตรการทั้งสองด้านควบคู่กัน การบรรเทาความ
สูญเสียจากภัยพิบัติเป็นเรื่องกว้างขวางและครอบคลุมการด าเนินงานหลายด้าน จึงต้องการการประสานงานที่ดี 
มาตรการที่ส าคัญ ได้แก่  การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมต่าง ๆ การปรับปรุงระบบแจ้งเตือน
ภัย การวางแผนควบคุมการใช้ที่ดิน การปรับแผนการเกษตรเพ่ือกระจายความเสี่ยง รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ของสาธารณชนผ่านการให้การศึกษาและฝึกอบรม 

การเตรียมพร้อม (Preparedness) คือ การเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ
รัฐบาล องค์กรปฏิบัติ ชุมชน และปัจเจกบุคคล ในการเผชิญกับภาวการณ์เกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยการป้องกันและบรรเทาต้องการผลักดันในเชิงนโยบาย ขณะที่การเตรียมพร้อมเป็นบทบาทหน้าที่
ของหน่วยปฏิบัติจ านวนมากที่ต้องประสานงานกัน มาตรการที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน  



 

6 
การเตรียมการอพยพประชากร การวางระบบแจ้งเตือน และระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการ
ฝึกซ้อมและอบรมให้ความรู้แก่สาธารณชนด้วย  เนื่องจากในกรณีที่การเตรียมพร้อมของรัฐมีข้อจ ากัด การ
เตรียมพร้อมในระดับบุคคลและครัวเรือนจะสามารถช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน 

การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบัติอย่างทันทีทันใดเมื่อภัยพิบัติ
เกิดขึ้นโดยมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยชีวิต ป้องกันอันตราย และความสูญเสียต่าง ๆ เช่น การค้นหาช่วยชีวิต 
การกู้ภัย การอพยพ การผจญเพลิง การแจกจ่ายอาหารและยา  การจัดท าที่พักชั่วคราว การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการน าส่งโรงพยาบาล เป็นต้น 

การฟ้ืนฟูบูรณะ (Recovery) การฟ้ืนฟูบูรณะเป็นขั้นตอนที่ด าเนินการเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่าน
พ้นไปแล้ว เพ่ือให้พ้ืนที่ หรือชุมชนที่ได้รับภัยพิบัติกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา 
5-10 ปี มาตรการที่ส าคัญ ได้แก่ การซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย การจัดตั้งชุมชนใหม่ 
การให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบภัยส าหรับมาตรการฟ้ืนฟูบูรณะใน      
ระยะยาวจะน าไปสู่เรื่องของการพัฒนาต่อไป 

การพัฒนา (Development) ขั้นตอนการพัฒนาภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติเป็นเรื่องที่มีขอบเขต
กว้างกว่าการพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น โดยครอบคลุมถึงการทบทวน  และศึกษา
ประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นแล้วท าการปรับปรุงระบบการด าเนินงานต่าง  ๆ ที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด 

เป็นที่ตระหนักว่าภัยพิบัติกับการพัฒนาประเทศมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ภัยพิบัติขนาดใหญ่ 
ท าให้กระบวนการพัฒนาต้องหยุดชะงักลง ประชาชนและเศรษฐกิจได้รับความเสียหายส าหรับประเทศด้อย
พัฒนา และกลุ่มคนยากจนมักจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติบ่อยครั้ง เกิดความสูญเสียมากกว่า และฟ้ืนตัว
ยากกว่า เพราะความยากจนและด้อยพัฒนาก่อให้เกิดจุดอ่อนด้านต่าง ๆ ทั้งทางกายภาย ชีวภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม ที่ ง่ายต่อการถูกท าลาย อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี การเกิดภัยพิบัติ ได้ก่อให้การเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นยิ่งความเสียหายรุนแรง ก็ยิ่งสร้างความสนใจและความตระหนักของสาธารณชนได้มากขึ้น ท าให้
เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการก่อสร้าง  การพัฒนารูปแบบการเพาะปลูกเพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบการพัฒนา เหล่านี้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยตรง การปรับกิจกรรม การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อภัยพิบัติ รวมถึงการผนวกมาตรการเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติไว้ในการพัฒนาสาขาต่าง ๆ  เช่น  
การวางแผนพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การศึกษาและการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็น
ต้น ด้วยเหตุนี้ การเชื่อมโยงเรื่องภัยพิบัติกับกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสม จะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการรับมือและการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน 

 

ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามแนวทางการบริหารจัดการด้าน  

น้ าท่วมล้น (Flood Management) โดยที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม มีฝนตกชุกและปริมาณน้ าฝนสูง จึง
เกิดปัญหาน้ าท่วมอยู่ในหลายพ้ืนที่เกือบทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระปริวิตก
ห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอมา และทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ าท่วม
และทรงค านึงถึงการเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่และสมรรถนะของก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่
ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย วิธีการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
พระราชทานพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมคือ 
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 1. การก่อสร้างคันกั้นน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่ครั้งโบราณโดยการก่อสร้าง
คัน ดินกั้นน้ าขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามล าน้ าห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพ่ือป้องกันมิให้น้ าล้นตลิ่งไปท่วม
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้านใน เช่น คันกั้นน้ าโครงการมูโนะ และโครงการปิเหล็งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
นราธิวาส เป็นต้น 

2. การก่อสร้างทางผันน้ า เพ่ือผันน้ าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป โดยการ
ก่อสร้างทางผันน้ าหรือขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อกับล าน้ าที่มีปัญหาน้ า ท่วมโดยให้น้ าไหลไปตามทางผันน้ าที่ขุด
ขึ้นใหม่ไปลงล าน้ าสายอ่ืน หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม ซึ่งการด าเนินการสนองพระราชด าริวิธีนี้ 
ด าเนินการโดยกรมชลประทาน ในการแก้ไขปัญหาจากแม่น้ าโก-ลก เข้ามาท่วมไร่นาของราษฎรเสียหายหลาย
หมื่นไร่ทุกปี การขุดคลองมูโนะได้ช่วยบรรเทาลงได้เป็นอย่างดี 
 3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล าน้ า เพ่ือให้น้ าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามล าน้ าได้สะดวก
หรือช่วยให้กระแสน้ าไหล เร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน้ าท่วมขังได้ โดยใช้วิธีการดังนี้ 
 - ขุดลอกล าน้ าตื้นเขินให้น้ าไหลสะดวกข้ึน 
 - ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบมิให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของน้ า 
 - ก าจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อท าลายสิ่งกีดขวางทางน้ าไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น 
     - หากล าน้ าคดโค้งมาก ให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นล าน้ าสายตรงให้น้ าไหลสะดวก 
  - การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ า เป็นมาตรการป้องกันน้ าท่วมที่ส าคัญประการหนึ่ง ในการกัก
เก็บน้ าที่ไหลท่วมล้นในฤดูน้ าหลากโดยเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อนในลักษณะอ่างเก็บน้ าซึ่งปัจจุบันด าเนินการ
ตามพระ ราชด าริมากมายหลายแห่งในประเทศไทย และการป้องกันน้ าท่วมใหญ่ในระดับประเทศนั้น ขณะนี้ได้
อยู่ในระหว่างด าเนินการหลายจุด คือ โครงการพัฒนาลุ่มน้ าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการพัฒนาลุ่มน้ านครนายกตอนบนจังหวัดนครนายก 
(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2557, หน้า 1) 
 

พระราชบญัญัติปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
สรุปสาระส าคัญของการด าเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

ก่อนเกิดภัย 
1. มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ซึ่งนายกรัฐมนตรี หรือ  

รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และอธิบดี ปภ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(มาตรา 6) มีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (มาตรา 7)  

2. ใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายโดยมีการจัดท าแผน 3 
ระดับ ดังนี้  

   - แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดท าร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และหน่วยงาน
ภาคเอกชน แล้วเสนอ กปภ.ช. เพ่ือขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้
เป็นไปตามแผนดังกล่าว (มาตรา 11) 
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   - แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดท าโดยคณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธาน ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (มาตรา 17) 
   - แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดท าโดยคณะกรรมการซึ่ง       

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยแห่งชาติ (มาตรา 33) 

ขณะเกิดภัย 
1. การบัญชาการ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของบุคคลดังต่อไปนี้ 
    - นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรง

อย่างยิ่ง(มาตรา 31) 
     - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มี

อ านาจควบคุมและก ากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ท่ัวราชอาณาจักร (มาตรา 13) 

     - ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการ
มอบหมาย โดยให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการรองจากผู้บัญชาการ (มาตรา 13) 

2. การปฏิบัติ เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ เจ้าพนักงานและอาสาสมัครในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอธิบดีกรมป้องกันฯ เป็นผู้อ านวยการกลางมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 14) 

    - ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตจังหวัด (มาตรา 15) 

    - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 18) 

   - นายอ าเภอ (รวมปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ)เป็นผู้อ านวยการอ าเภอ รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ (มาตรา 4 และมาตรา 19) 

   - ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ อ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง)  เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น  มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย  (มาตรา 4 และมาตรา 20) 

  - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรา 32) 

  - ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะมอบหมายรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติด้วยก็ได้ (มาตรา 35) 
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 - ผู้อ านวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามที่ไดร้ับมอบหมาย (มาตรา 36 และมาตรา 37) 

  - เจ้าพนักงาน ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ  โดยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2553 (มาตรา 39)  

  - อาสาสมัคร ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย และตามที่ก าหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 (มาตรา 41) 

  ทั้งนี้  ก าหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัว ส าหรับเจ้าพนักงานและ
อาสาสมัครเพ่ือแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย พ.ศ. 2554 (ม. 45) 

3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่  (มาตรา  21)     
- ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการท้องถิ่น

ในเขตอ าเภอพ้ืนที่ของตน และในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี  (มาตรา  22)     
- กรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้อ านวยการท้องถิ่น

หลายคน  ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 21 ไปพลางก่อน  แล้ว
แจ้งผู้อ านวยการทอ้งถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว (มาตรา  22)     

- กรณีผู้อ านวยการท้องถิ่นจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หนว่ยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการจังหวัด แล้วแต่กรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป (มาตรา 22)  

- ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยแก่ผู้อ านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้น (มาตรา  23) 

- เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือ
ระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป (มาตรา 24) 

- กรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยใกล้จะถึง ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่ง   
เจ้าพนักงานดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การ
บ าบัดปัดป้องภยันตราย เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากสาธารณภัยนั้น 
โดยผู้อ านวยการท้องถิ่นจะใช้อ านาจดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการจังหวัด (มาตรา 25) 

- กรณีเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิด      
สาธารณภัยเพ่ือท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือ        
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น (มาตรา  26)     
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- เมื่อมีผู้อ านวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้ เกิดสาธารณภัยได้ง่ายให้       

เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ 
หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็นแก่การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท า
ดังกล่าว (มาตรา 26) 

- ผู้อ านวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย มีอ านาจจัดสถานที่ชั่วคราวเพ่ือให้ผู้ประสบภัย
อยู่อาศัย จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจร
ผู้ร้าย ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใน พ้ืนที่ เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพ้ืนที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียงเมื่อได้รับการร้องขอ (มาตรา 
27) 

- ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่ง
อพยพ ผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย หากการอยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายหรือ
กีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ทั้งนี้  เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(มาตรา 28) 

- ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวด ผู้อ านวยการอ าเภอ และ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการอ าเภอมีอ านาจประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปอยู่
อาศัย หรือด าเนินกิจการในพ้ืนที่ที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยก็ได้ (มาตรา 29) 

หลังเกิดภัย 
- ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและท า

บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ ประสบภัยไว้
เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู  โดยแบบหนังสือรับรองเป็นไปตามประกาศกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย และกรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห์หรือบริการอ่ืนใด ให้ ออกหนังสือรับรองตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรื อ      
ผู้ครอบครองทรพัย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอ่ืนใด พ.ศ. 2552 (มาตรา 30) 

-  กรณี เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบ าบัด
ภยันตรายจากสาธารณภัยจากสาธารณภัย ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
จากการบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. 2554 (มาตรา 43)  

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
    ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือหน่วยงาน

ของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ อ านวยการ
กรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว(มาตรา 38) 
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5. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัย  

- ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วม ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 11)  

- ให้ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่
ให้องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณ
ภัยได้ตามที่เห็นสมควร(มาตรา 42)  

- ความสัมพันธ์กับหน่วยทหาร 
  (1) ก่อนเกิดภัย ก าหนดให้ทหารเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผน ในระดับแผน

ชาติ มีผู้แทนฝ่ายทหารร่วมเป็นกรรมการใน กปภ.ช. ประกอบด้วย ผู้ บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ (มาตรา 6)  

      (1.1) ในระดับแผนจังหวัด มีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบก 
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท า (มาตรา 16) 

      (1.2) ในระดับแผนกรุงเทพมหานคร มีผู้แทนกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดท า (มาตรา 34) 

  (2) ขณะเกิดภัย หากต้องมีหน่วยทหารเข้าร่วมด าเนินการ ก าหนดให้ต้องจัดท าเป็นบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อ านวยการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน
ฐานะผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร กับผู้บัญชาทหารในเขตพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย(มาตรา 46) 
 

ความหมายของการบูรณาการ 
การบรูณาการมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายในลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
ความหมายการบูรณาการตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Integration มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน

ว่า Integrate ค าว่าบูรณาการในความหมายทั่วไป หมายถึง การท าสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์แบบ โดยการ
เพ่ิมเติมบางส่วนที่ขาดอยู่ให้สมบูรณ์ หรือการน าส่วนประกอบย่อยมารวมกันตั้งแต่สองส่วนเพ่ือท าให้เป็น
ส่วนประกอบใหญ่ของทั้ งหมด ดังนั้นการบูรณาการจึงเป็นการเชื่อมสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบกับอีกสิ่งหนึ่งให้มีความสมบูรณ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักหรือส่วนประกอบที่ใหญ่กว่า 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2546)  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2540 ) ได้ให้ความหมายบูรณาการว่า หมายถึง การท าให้      
หน่วยย่อยที่มีอยู่ทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันเข้ามาร่วมท าหน้าที่ประสานกลมกลืนให้เป็นองค์รวม
หนึ่งเดียวที่มีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว 

ประเวศ วะสี (2545) ได้ให้ความหมายของการบูรณาการเป็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบ   
ต่าง ๆ ไปดว้ยกัน อย่างลงตัวและอย่างสมดุล 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผนกระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีส าคัญ
ของสถาบัน (Organization-wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557, หน้า 35)  
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สรุปจากความหมายที่กล่าวมา การบูรณาการหมายถึง กระบวนการเชื่อมประสานสิ่งหนึ่งหรือ

หลายสิ่งผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เข้ามารวมกันให้มีความประสานสัมพันธ์แบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียว  ครบถ้วน 
สมบูรณ์ เป็นเอกภาพในตัวแบบไม่แยกส่วน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักหรือส่วนประกอบที่ใหญ่ขึ้น 

 

ทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory) 
การบูรณาการ หมายถึง การท าใหหน่วยย่อย ๆ ทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน        

เข้ามาร่วมท าหนาที่ประสานกลมกลืนเป็นองครวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณในตัว อาจจะเอา     
หน่วยย่อยหน่วยหนึ่งมารวมเขาในองครวมที่มีหน่วยย่อยอ่ืนอยู่แลวหรือจะเอาหน่วยย่อยทั้งหลายที่ต่างแยก ๆ 
กันอยู่มารวมเข้าด้วยกันเป็นองค์รวมก็ได้ โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 อย่างในเรื่องบูรณาการ คือ 

1. มีหน่วยย่อยองคประกอบ ชิ้นสวน อวัยวะ หรือขั้น ระดับ แง่ด้านที่จะเอามาประมวลเข้า
ด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่จะเอามาประมวลเข้าด้วยกัน คือสิ่งย่อย สวนย่อย 

2. หน่วยย่อยเป็นต้นนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน อันนี้อาจจะเลยไปถึง
ลักษณะที่วายืดหยุนปรับตัวได้ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วย 

3. เมื่อรวมเขาด้วยกันแลวก็จะเกิดความครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ โดยมีความประสานกลมกลืน     
เกิดภาวะได้ที่ พอดี หรือสมดุล ซึ่งเมื่อได้ที่หรือพอดีสมดุลแลว องครวมนั้นก็มีชีวิตชีวาด ารงอยู่และด าเนินไป
ด้วยดีอันเป็นภาวะของบูรณาการ ถ้าครบสามอย่างนี้ ก็เป็นบูรณาการ สวนในทางปฏิบัติจะมีหลักและกระบวน
วิธีอย่างไร ก็พิจารณาวากันอีกสวนหนึ่ง แต่สิ่งที่จะตองเนนก็คือว่าความพอดีหรือได้ที่หรือสมดุล ซึ่งเป็นภาวะ
ที่ตองการของบูรณาการนั้น เราจะแสดงลักษณะออกมาใหเห็นเป็นข้อส าคัญได้สองอย่าง คือ เมื่อเป็นองครวม
แลว องครวมนั้นมีชีวิตชีวาหรือด าเนินไปด้วยดี องครวมนั้นเกิดมีภาวะและคุณสมบัติของมันเอง ที่ตางหากจาก
ภาวะและคุณสมบัติขององคประกอบทั้งหลาย 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2546) ได้ให้ความหมายวา การบูรณาการ ก็คือการผนวกการประสาน
การเติมเต็มการเชื่อมโยง การรวมกันร่วมกัน เป็นต้น ทฤษฎีการบูรณาการในทางการเมือง มุ่งที่จะท าให้
องค์การระหว่างประเทศเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง โดยมีประเทศสมาชิก เปรียบเสมือนสมาชิก
ในครอบครัวเดียวกัน แนวความคิดของทฤษฎีบูรณาการนี้อาจจะเทียบได้กับ แนวความคิดเกไมนชาฟ ของ
สังคมวิทยา หมายถึง ลักษณะสังคมที่เนนความส าคัญของการที่สมาชิกในสังคมมีความใกลชิดสนิทสนมเป็น
กันเอง เนนความเครง่ครดัในขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยมของชุมชน 

แนวคิดของการบูรณาการ ไม่พ้นความสัมพันธ์กับระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจ 
ซึ่งเป็นฐานคิดที่ส าคัญ ในมิติของสวัสดิการสังคมนั้นมีนักวิชาการหลายทานที่พยายามศึกษาและจัดหมวดหมู 
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ป ค.ศ. 1965 ที่ Wedderburn ได้จัดกลุมที่เรียกวา Integrationism ซึ่งบางคน เชน Titmuss ได้
ใหความหมายที่ ใกลเคียงกันกลาวคือ Institutional Model ซึ่งในความหมายก็คือเป็นการมองการจัด
สวัสดิการในเชิงสถาบัน ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความจ าเป็นตองรวมกลุมสวัสดิการเป็นสถาบันเพ่ือความต่อเนื่องและ
มั่นคง แต่การบูรณาการระยะหลังที่แนวโน้มเปลี่ยนไปตามการเมือง วิธีคิดก็ปรับตามมาเป็นชวง ๆ เชน 
Classical Liberalism มาสู่ Neo-Liberalism มาสู่ The new right หรือตามแต่กลุ่มนักวิชาการกลุ่มใดจะให
ค าจ ากัดความและรูปแบบของการจัดกลุ่มปจจุบันแนวคิดบูรณาการเกิดมาพรอมๆกับความพยายามที่จะหา
ค าตอบแบบ Intuitionหรือการหยั่งรู เพราะว่าความเชื่อตลอดทศวรรษที่ผ่านมาในหลักของ Exact science 
มีขอจ ากัดท าให้แนวคิดของระบบการเรียนรูปรับเป็นแบบ Multidisciplinary มองเหตุและปัจจัยแบบองครวม
(Holistic) และคิดเชิงระบบ (System thinking) มากขึ้น แนวคิดนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุมธุรกิจซึ่งมี 
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เป้าหมายของการบูรณาการเพ่ือคูแข่งและผลตอบแทนทางธุรกิจ ตอมาขยายมาสู่ระบบรัฐมากขึ้น ซ่ึงการ   
บูรณาการ ดูจะเหมาะสมกับชวงเวลาของวิธีคิดของการผลักดันในการพ่ึงตนเองด้านสวัสดิการขององคกรชุมชน 
ที่มองวาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ รัฐไม่ควรเขามาจัดการหรือท าใหรัฐสวัสดิการมีบทบาทน้อยที่สุด 
เพราะแนวคิดนี้มองวา สวัสดิการสังคมท าใหรัฐตองรับภาระมากขึ้นและเป็นตัวถวงเศรษฐกิจ เพ่ือใหกลไกตลาด
เป็นตัวก าหนดองคกรชุมชนเพ่ือการรวมและจัดการกับสวัสดิการสมาชิกของตนเอง และรูปแบบได้ก่อร่างขยาย
ครอบคลุมทุกหมูบ้าน และการบูรณาการเพ่ือใหกลุมองคกรชุมชนมีศักยภาพในการจัดการสวัสดิการของชุมชน
ได้ครอบคลุมและกว้างขวางยิ่งขึ้นซึ่ง Gusztav Names (2005) ได้ใชแนวคิดของการบูรณาการเพ่ือเสนอ
ทางออกของระบบการบริหารจัดการของรัฐที่เป็น Top-Down มาเป็น Bottom-up ดังที่ปรากฏในงานของเขา
คือ Integrated rural development the concept and its operation เขากล่าววาการบูรณาการสามารถ
กระท าได้ทั้งการบูรณาการโดยน าสิ่งที่มีอยู่จริงมาบูรณาการ (Factual integration) หรือการบูรณาการ
ความคิด (Conception integration) ขั้นตอนของการบูรณาการ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ได้เสนอในวิธีคิด
แบบบูรณาการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 ถอดกรอบ เพ่ือที่จะใหหลุดจากกับดักทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางความรูทาง
ประสบการณ เป็นต้น 

ขั้นที ่2 ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่อง องครวม สหวิทยาการ คิดโดยวิธีอุปนัยการมอง
ประสานขั้วตรงข้าม และมองแบบทุกฝ่ายชนะ 

ขั้นที่ 3 คุมกรอบ ซึ่งเป็นขั้นกลับมาบูรณาการอีกครั้ง 
John Ditch (2002) ได้สรุปเงื่อนไขความส าเร็จของการบูรณาการสวัสดิการของชุมชนในระดับ

นโยบายคอื 
1) ผู้ด าเนินกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนได้สวนเสีย 
2) เป้าประสงค 
3) ทรัพยากร 
4) กระบวนการและแนวทางการท างาน 
5) ผลกระทบ ผลผลิต และวิวัฒนาการ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นายปรีชา ปิยจันทร์ (2554) ได้วิจัยเรื่องชุมชนกับการจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 กรณีศึกษา 

ชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์
จากภาคีที่เกี่ยวข้อง 3 ภาคส่วน คือ ประธานชุมชนหรือผู้น าชุมชน ตัวแทนกรรมการชุมชน และตัว เทนของ
ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนอยู่เจริญ เป็นชุมชนเขตเมือง ที่เป็นชุมชนของ   
ผู้มีรายได้ระดับปานกลาง เป็นชุมชนที่ผู้อาศัยอพยพมาจากต่างจังหวัดทุกภูมิภาคเพ่ือมาประกอบอาชีพใน
กรุงเทพมหานคร จึงท าให้เป็นชุมชนที่มีความคล่องตัวสูงในการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาชุมชน เพราะวิถีชีวิตเดิมมี
การเอ้ืออาทร มีจิตอาสาสูง จึงเป็นทุนที่ส าคัญของชุมชน ดังนั้น การกอบกู้วิกฤตอุทกภัยจึงมีปัจจัยดังกล่าวนี้
เป็นทุนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ มีปัจจัยที่น ามาซึ่งความส าเร็จในการกอบกู้วิกฤตน้ าท่วม โดยมีปัจจัยหลัก
จากการมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นนักบริหารจัดการ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือคนในชุมชนที่มี
การศึกษาดี มีอาชีพหลากหลายที่น ามาช่วยพัฒนาชุมชนในภาวะวิกฤต การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน   
ชุมชน การมีความสามัคคีมีน้ าหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในชุมชน การมีเครือข่ายทางสังคมที่ดีทั้งภายในและ 
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ภายนอกชุมชน ประชาชนในชุมชนมีรายได้ระดับปานกลาง ท าให้เกิดพลังกลุ่มได้ง่าย คณะกรรมการของชุมชน
มีการท ากิจกรรมที่ท าให้เกิดรายได้ เพ่ือเป็นทุนในการน าไปพัฒนาชุมชน นอกจากนี้การมีท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม
ก็เป็นปัจจัยเสริมที่ท าให้การกอบกู้วิกฤตสามารถจัดการได้ดีด้วย 

ขนิษฐา ปาลโมกข์ และคณะ (2555)  ได้วิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันมหาอุทกภัย 
กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการป้องกันมหาอุทกภัยฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน อันดับแรก คือ การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา รองลงมาคือ ด้านการวางแผนด าเนิน
กิจกรรม ด้านการติดตามและประเมินผลตามล าดับ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการลงทุนร่วมกิจกรรมและการ
ปฏิบัติ 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันมหาอุทกภัยฯ พบว่า ประชาชนในครัวเรือน
ในชุมชนที่อาศัยในเทศบาลและต าบลต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันมหาอุทกภัยฯ ไม่แตกต่างกัน 
และประชาชนในครัวเรือนในชุมชนที่มีสถานภาพและลักษณะพ้ืนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
มหาอุทกภัยฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ .001  ตามล าดับ 3) วิธีการบริหาร
จัดการป้องกันมหาอุทกภัยขององค์กรภาครัฐและเอกชนในเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า กรอบวิธีการบริหารจัดการป้องกันมหาอุทกภัยฯ มี 5 กรอบ คือ 3.1) การเตรียมการ
ป้องกันมหาอุทกภัย 3.2) การจัดการขณะมหาอุทกภัยเข้าพ้ืนที่ ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3.3) การบริหารจัดการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การบริหารจัดการการมีส่วนร่วม การใช้ช่องทางการสื่อสาร
เผยแพร่ข้อมูลเชิญชวนการมีส่วนร่วม การใช้แรงจูงใจเชิงบวก การตื่นตัวต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ของประชาชน  การบริหารจัดการชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสื่อสารรูปแบบการจัด
กิจกรรม การใช้ผู้น าชุมชนระดับท้องถิ่น และการบริหารการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่าย 3.4) การฟ้ืนฟูเยียวยา
ผู้ประสบภัยหลังเกิดมหาอุทกภัย ได้แก่ การเร่งระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ให้เร็วที่สุด การชี้แจงข้อเท็จจริงและท า
ความเข้าใจกับชุมชน การก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลและการท าความสะอาด การส ารวจพ้ืนที่ในชุมชนที่มีน้ าท่วมขัง
เพ่ือเร่งติดตามเงินช่วยเหลือเยียวยา การส ารวจพ้ืนที่และเร่งชี้แจงเรื่องงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาเพ่ิมเติม 
การจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ การสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ประสบมหาอุทกภัย การสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอกพ้ืนที่ด้านงบประมาณและด้านอ่ืน ๆ การจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นและการอ านวยความสะดวก    
ต่าง ๆ และ 3.5) แนวทางในการบริหารจัดการป้องกันมหาอุทกภัยในอนาคต ได้แก่ การส ารวจพ้ืนที่น้ าท่วม
เพ่ือหาสาเหตุของการไม่สามารถป้องกันมหาอุทกภัยที่ผ่านมาได้ การขุดลอกคูคลอง การจัดการซ่อมแซมประตู
ระบายน้ าและจัดท าประตูระบายน้ าถาวร การติดตั้งเครื่องสูบน้ า เครื่องผลักดันน้ าและจัดท าสถานีสูบน้ า การ
จัดท าแนวคันกั้นน้ าหรือเสริมถนน การจัดท าเขื่อนกั้นน้ าชั่วคราว การจัดท าเขื่อนกั้นน้ าถาวร การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือแจ้งข่าวสารและแจ้งเตือนเฝ้าระวัง  การประสานงานในระดับท้องถิ่น การ
จัดท าหรือขยายท่อระบายน้ า  การบริหารการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และข้อเสนอแนะแนวทางใน
การบริหารจัดการป้องกันมหาอุทกภัยในอนาคต เช่น การสนับสนุนและเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อเนื่องของ
รัฐบาลต่อสถานการณอุ์ทกภัยในอนาคต เป็นต้น 

กาญจน์จิรนันท์ คลองข่อย และ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2555) ได้ศึกษาเรื่องชุมชนเข้มแข็งกับ
การจัดการภัยพิบัติ ศึกษากรณี การจัดการวิกฤตน้ าท่วมของหมู่บ้านแหลมกลาง ผลการศึกษาพบว่า 
ความสามารถในการจัดการภัยพิบัติน้ าท่วมในชุมชนบ้านแหลมกลาง ชุมชนสามารถร่วมมือกัน เพ่ือรับมือกับ  
ภัยพิบัติน้ าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในช่วงที่น้ าท่วมเข้าบ้านสูงกว่าสามเมตร แต่ชาวบ้านก็ยังสามารถ
บริหารจัดการเพื่อให้สมาชิกแต่ละบ้านอาศัยอยูกับสภาวะน้ าท่วมขังได้อย่างเป็นปกติ การใช้เครือข่ายการจัดตั้ง 
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ของกลุ่มส าหรับประสานงานไปยังหน่วยงานบรรเทาทุกข์ภายนอกที่น าถุงยังชีพมาแจกและน าเรือมาใช้ในการ
ล าเลียงผู้คนเดินทางเข้าออกจากชุมชน ท าให้ชุมชนหมู่บ้านแหลมกลาง สามารถใช้ชีวิตอยู่กับน้ าท่วมได้ และ
สามารถที่จะผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นมาได้อย่างมีความเข้มแข็ง ปัจจัยด้านที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการภัย
พิบัติน้ าท่วมในชุมชนบ้านแหลมกลาง ประกอบด้วย 1) ผู้น าชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากเป็นผู้น าที่
เสียสละช่วยแก้ไขปัญหา สร้างขวัญและก าลังใจให้กับชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการด าเนินการประสานงานกับ   
ทุกฝ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่ก่อนน้ าท่วม ระหว่างน้ าท่วมขัง และการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ าท่วม 2) ชุมชน
เข้มแข็ง และ 3) ทุนทางสังคม ประกอบด้วย มิติบรรทัดฐานของการพ่ึงพาอาศัย มิติความไว้วางใจ และมิติ
เครือข่ายความเป็นพลเมืองเพ่ือส่วนรวม เป็นมิติสุดท้าย การสะสมทุนทางสังคมมายาวนาน เมื่อเกิดวิกฤตความ
เดือดร้อน คนในชุมชนจะไม่ทิ้งกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการ    
ภัยพิบติัน้ าท่วมได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องค านึงถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้บัญญัติให้อ านาจหน้าที่ไว้ บริบทของพ้ืนที่ชุมชนในการมีส่วนร่วม และการ
ประสานสอดคล้องในการบูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะท าให้การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” ผู้ศึกษาได้ใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ    
ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร 
รายงาน หนังสือ สิ่งพิมพ ระเบียบ กฎหมายและเว็บไซตต่าง ๆ ที่เก่ียวของ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา (Key Informants) 
  ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ ใช้ในการศึกษา เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ

ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ในพ้ืนทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 11 คน ประกอบด้วย 

1. นายเกรยีงไกร  จิตธรรม หวัหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี รองผู้อ านวยการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 
3. นายประพงษ์ ทวีสินธ์ นายกเทศมนตรีต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
4. พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว มณฑลทหารบกที่ 27 
5. นายสมชัย สุมหิรัญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจงัหวัดร้อยเอ็ด 
6. นายนันทศักดิ์ ฝอยทอง เจ้าหน้าทีโ่ครงการชลประทานร้อยเอ็ด  
7. นายสมบูรณ์ อันทะเกต ุผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านท่าเยี่ยม ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูม ิ
8. ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเสลภูมิ 
9. นายอดิศัย สุทธิไชยา ข้าราชการบ านาญ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 
10. นายทองใบ สินโท เกษตรอ าเภอเสลภูมิ 
11. นายฤทธิชัย ภูแสงสั่น พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอเสลภูมิ 
 

ขอบเขตและพื้นที่การศึกษา (Focus Area) 
การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดพ้ืนที่หลักในการด าเนินการศึกษา และการคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการใน

พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ศึกษาเลือกพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรงที่สุด
เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เซินกา” และเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซ้ าซากเนื่องจากตั้งอยู่
บริเวณลุ่มแม่น้ าชีและแม่น้ ายังมีบ้านเรือนประชากรตั้งอยู่ใกล้พนังกั้นน้ าหนาแน่น และเป็นพ้ืนที่อ าเภอที่มี
ความเข้มแข็งในการบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้ศึกษาใช้วิธีสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการสื่อสารใน

ระบบแอพพลิเคชั่น Line เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับประสบการณ์ 
 



 

17 
ของผู้ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด
ในการศึกษา 

2. สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบูรณาการ
หน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

3. น าแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
4. ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์และน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง

อีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนน าไปเป็นแนวการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

องค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์ 
ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและสภาพปัญหาที่พบจริง ซึ่งการ

สร้างแบบสัมภาษณ์ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่ได้มากจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาก าหนด
ขอบเขตประเด็นในการศึกษา จากนั้นน าประเด็นที่ได้มาสร้างเป็นค าถามในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษา และใช้ตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ ใน

การศึกษาเรื่องแนวทางในการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอ  
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา”  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้น ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีข้ันตอนในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1. นัดหมายกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเข้าสัมภาษณ์ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาภายในแบบ

สัมภาษณ์และซักซอ้มแนวทางการสัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหน้า 
2. เข้าสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยมีการโทรหรือส่งข้อความเตือนการนัดหมายล่วงหน้า 

1 วัน 
3. ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยผู้ศึกษาแจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา และการรักษาพิทักษ์สิทธิ์ให้

ข้อมูลโดยน าเสนอในภาพรวม และขออนุญาตบันทึกเสียง พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น  
4. ด าเนินการสัมภาษณ์ 30 - 60 นาท ี
5. กล่าวสรุปความหมายของข้อมูลในประเด็นที่ให้สัมภาษณ์เป็นระยะและขออนุญาตขอเข้า

สัมภาษณ์เพ่ือขอขอมูลเพิ่มเติมในภายหลัง 
6. ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล พร้อมตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ด้านที่มาของข้อมูล ด้านสถานที่ ด้านบุคคล และ
ตรวจสอบโดยผู้ศึกษาใช้หลักฐานร่องรอย (Audit Trail) ได้แก่ บันทึกการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ 
(Field note) 
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7. เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ หากมีความจ าเป็นเพ่ือให้เกิด

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้ศึกษาอาจใช้วิธีโทรศัพท์หรือใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการสัมภาษณ์ข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันข้อคิดเห็นตอบแบบสัมภาษณ์  

 
การวิเคราะห์และเสนอผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ความ

เหมือน ความต่าง และหาความถ่ี เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ 
1. ค าถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาด้านสภาพทั่วไปของการให้ความช่วยเหลือ      

ผู้ประสบอุทกภัย ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. ค าถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบในการบูรณาการ

หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบอุทกภัย 
3. ค าถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาด้านแนวทางในการบูรณาการการช่วยเหลือ     

ผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 11 คน ซึ่งผู้ใหข้อมูลได้
ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการบูรณาการ ตลอดจนข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งตามประเด็นค าถาม 
ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ได ้ดังนี้ 

 

ประเด็นที่ 1 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่ท่านได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ท่านคิดว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาอุทกภัยเกิดจากสาเหตุใดเป็นหลัก 

ประเด็นที่ 1.1 การมีส่วนร่วม  
นายเกรียงไกร  จิตธรรม น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ   

นายสมชัย สุมหิรัญ นายนันทศักดิ์ ฝอยทอง นายอดิศัย สุทธิไชยา นายทองใบ สินโท นายฤทธิชัย ภูแสงสั่น ทั้ง 
9 คน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ การด ารงชีพ การเกษตร การอพยพประชาชน ถนน ประปา 
และพนังกั้นน้ า ส่วนนายประพงษ์ ทวีสินธ์ มีส่วนร่วมในฐานะผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดูแลพ้ืนที่
เทศบาลต าบลวังหลวง และนายสมบูรณ์ อันทะเกตุ มีส่วนร่วมในฐานะผู้น าท้องที่  

ประเด็นที่ 1.2 สาเหตุของปัญหาอุทกภัย  
นายประพงษ์  ทวีสินธ์  กล่าวว่า “สาเหตุของปัญหาอุทกภัยในพ้ืนทีต่ าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ 

เกิดจากการที่ล าน้ ายังคดเคี้ยว ตื้นเขิน มวลน้ าจากล าน้ ายังที่มาจากทางด้านเหนือ อ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ น้ าไหลแรง หากน้ ามามาก ก็จะเกิดการกัดเซาะ พนังไม่สามารถกั้นไว้ได้ ก็จะขาด ถือว่าเกิดจาก
สาเหตุตามธรรมชาติ” (สัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2562) 

ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ นายอดิศัย สุทธิไชยา นายฤทธิชัย ภูแสงสั่น และนายสมชัย สุมหิรัญ ทั้ง 4 คน 
ใหความเห็นเหมือนกันวาสาเหตุหลักของอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิเกิดจากปริมาณน้ าฝนน้ าท่า และน้ าที่มา
จากพ้ืนทีต่อนบนของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ล าน้ ายังจากเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร และแม่น้ าชีที่ไหลมา
จากจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และกาฬสินธุ์  

พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว กล่าวว่า “สาเหตุจากภัยธรรมชาติ จากปริมาณน้ าฝน ประกอบกับการ
ระบายน้ าจากเขื่อนไม่มีการประสานงานกัน เริ่มจากจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ ยโสธร มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เฉพาะพ้ืนที่ของตนเอง การตั้งบ้านเรือนในบริเวณที่มีความเสี่ยงกีดขวางทางน้ า ไม่เชื่อฟังการแจ้งเตือนจาก
หน่วยงานของรัฐ คิดว่าชินแล้ว จะอยู่กับน้ าได้ สาเหตุอ่ืน ๆ เกิดจากการระบายน้ ามุ่งแต่ระบายน้ าของตัวเอง
ก่อน” (สัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2562) 

นายเกรียงไกร จิตธรรม นายนันทศักดิ์  ฝอยทอง นายสมบูรณ์ อันทะเกตุ และ น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี ทั้ง     
4 คน ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุของอุทกภัย เกิดจากลักษณะทางกายภาพด้านที่ตั้งของอ าเภอเสลภูมิ
ซึ่งเป็นที่ลุ่ม ล าน้ ายังต้นน้ าจะไหลมาจากเทือกเขาภูพาน ซึ่งมีลักษณะชันท าให้น้ าไหลแรง เมื่อไหลลงมาเจอ
พ้ืนที่เป็นแอ่งรับน้ า ซึ่งรับน้ าได้น้อย ล าน้ ายังมีความคดเคี้ยวเมื่อไหลไปกระทบอีกฝั่ง ท าให้น้ ากัดเซาะดิน
พังทลายลงมา ท าให้น้ าตื้นเขินเก็บน้ าได้น้อย ล าน้ าบางส่วนแคบ น้ าไหลไม่สะดวก เอ่อล้น ล าน้ าตอนท้ายหาก 
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ไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน ก็จะท าให้น้ าท่วมขัง พ้ืนที่แก้มลิงมีแต่ขาดการบูรณาการและขาดงบประมาณในการ
ขุดลอกอ่างเก็บน้ าให้เป็นแก้มลิงบูรณะสภาพ  

นายทองใบ  สินโท กล่าวว่า “เนื่องจากอ าเภอเสลภูมิมี 3 ล าน้ าได้แก่ ล าน้ าชี ล าน้ ายัง และล าน้ า
แกว ที่เป็นปัญหาคือล าน้ ายังเนื่องจากล าน้ ายังคดเคี้ยว ไหลจากกาฬสินธุ์ ภูพาน มา อ าเภอเมยวดี โพนทอง ซึ่ง
เป็นที่สูง ส่วนอ าเภอเสลภูมิเป็นที่ลุ่ม พนังไม่มีความม่ันคง ท าให้พนังขาดในช่วงที่โค้ง ท าให้บ้านเรือนและพ้ืนที่
การเกษตรเสียหาย ส่วนล าน้ าชี มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ไม่ค่อยมีปัญหา พ้ืนที่ต าบลขวาว ต าบลนาเลิง และ
ต าบลนางามซ่ึงน้ าชีและยังบรรจบกัน ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากเป็นที่ลุ่ม” (สัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2562) 

 

ประเด็นที่ 2 จากประสบการณ์ที่ท่านพบ ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ อ.เสลภูมิ หรือไม่ เพียงใด 

ประเด็นที่ 2.1 ความเสียหาย 
นายอดิศัย  สุทธิไชยา นายฤทธิชัย  ภูแสงสั่น นายทองใบ สินโท และนายสมบูรณ์  อันทะเกตุ ทั้ง 

4 คน ให้ความเห็นว่า ผลกระทบจากอุทกภัยท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากโดยเฉพาะพ้ืนที่ทางการเกษตร 
โดยนายสมบูรณ์  อันทะเกตุ ยังมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา “พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็นที่ลุ่มมากกว่าที่เนิน ใน
เขตต าบลวังหลวง และต าบลนาแซง ในจุดที่น้ าทะลักออกจะไหลหลากไปที่ ต าบลนางาม ก่อนที่จะลงล าน้ าชี 
ฉะนั้น ความเสียหายจึงมากด้านการเกษตร อันดับสองคือด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตจากข้าวไม่สามารถขายได้ ท า
ให้ขาดรายได้ อันดับสามคือด้านคมนาคม หากพนังขาด ถนนขาด การสัญจรจะล าบาก ไม่สะดวก ไปได้เฉพาะ
ทางเรือ อันดับสี่ อาคารบ้านเรือน สาธารณูปโภค ความเป็นอยู่ เช่น  สาธารณูปโภค น้ าประปา ไฟฟ้า หากพนัง
ไม่ได้รับการซ่อมแซมเท่าที่ควร ชาวบ้านก็จะหวาดผวาว่าน้ าจะมาอยู่เรื่อย ๆ” (สัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 
2562) 

นายอดิศัย  สุทธิไชยา นายฤทธิชัย  ภูแสงสั่น นายทองใบ สินโท นายสมบูรณ์  อันทะเกตุ      
นายเกรียงไกร  จิตธรรม ดร.พงษ์ศิลป์  สิมวิเศษ และ น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี ทั้ง 7 คน มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า ท าให้เกิดความเสียหายมาก ทั้งบ้านเรือนราษฎร พ้ืนที่การเกษตร กระทบปัจจัยสี่  ทุกอย่าง ต่อความ
เป็นอยู่ของราษฎร และต้องใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหา  

ประเด็นที่ 2.2 ผลกระทบ 
นายประพงษ์  ทวีสินธ์ นายสมชัย  สุมหิรัญ พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว และนายนันทศักดิ์  ฝอยทอง 

ทั้ง 4 คน เห็นพ้องกันว่ามีผลกระทบหลักด้านเศรษฐกิจ เนื่องอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ที่ประสบ
อุทกภัยคือ การท านา นอกจากนั้น ยังส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย น้ าเสีย ถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ระบบ
สาธารณูปโภคเสียหาย แม้ว่าจะได้ค่าชดเชย ค่าเสียหาย แต่ก็ไม่คุ้มกบัที่เกษตรกรได้ลงทุนไป  

นายอดิศัย  สุทธิไชยา นายฤทธิชัย  ภูแสงสั่น นายทองใบ สินโท นายสมบูรณ์  อันทะเกตุ      
นายเกรียงไกร  จิตธรรม ดร.พงษ์ศิลป์  สิมวิเศษ และ น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี  ทั้ง 7 คน เห็นพ้องกันว่า ท าให้
เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน การเดินทาง การประกอบอาชีพ และสุขภาพจิต 

 

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยคืออะไร 
นายเกรียงไกร  จิตธรรม นายสมชัย  สุมหิรัญ นายประพงษ์  ทวีสินธ์ พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาวนาย

อดิศัย  สุทธิไชยา นายทองใบ  สินโท และนายฤทธิชัย  ภูแสงสั่น ทั้ง 7 คน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย มีทั้งในด้านบุคลากรของส่วนราชการ ทรัพยากร
เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และด้านงบประมาณ  
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นายนันทศักดิ์  ฝอยทอง เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคส าคัญ คือ การเกิดอุทกภัยในวงกว้าง ท าให้

แก้ไขโดยหน่วยงานเดียวไม่ได้ ต้องท างานหลายหน่วยงาน ต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และอยากให้มีการสั่งการ
ที่เป็นเอกภาพ 

นายสมบูรณ์  อันทะเกตุ ให้ความเห็นว่าอุปสรรคก็คือ มีการจัดท าแผนเกี่ยวกับการป้องกัน      
น้ าท่วมแบบถาวรแต่ยังไม่ทราบระยะเวลาที่ชัดเจนและงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ได้มา
ชี้แจงถึงความชัดเจนในการด าเนินการว่าจะท าอย่างไร 

ดร.พงษ์ศิลป์  สิมวิเศษ และ น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี เห็นว่าปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญเมื่อเกิดอุทกภัย
คือ การเข้าถึงพ้ืนที่ได้ยาก เช่น เมื่อเสาไฟล้ม สายไฟขาด ต้องอาศัยเรือเอาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองเข้าไป 
อาจมีความล่าช้าเกี่ยวกับการขนย้ายเครื่องจักรมาด าเนินการ 

นอกจากนั้น นายทองใบ  สินโท ยังได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าปัญหาหลักๆ คือ การปรับปรุง
โครงสร้างของระบบน้ า และเรื่องงบประมาณที่ต้องท าทั้งระบบ ตั้งแต่เมยวดี โพนทอง และเสลภูมิ ส่วนใน    
เชิงป้องกัน ด้านพืช ควรดูระยะเวลาในการปลูกข้าว เช่น น้ าจะมาจะปลูกช่วงไหน ให้เลื่อนออกไปก่อน 

 

ประเด็นที่ 4 ท่านคิดว่าการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ    
ผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ปัญหาใน
การบูรณาการหน่วยงานเป็นอย่างไร จะมีแนวทางบูรณาการอย่างไร 

ดร.พงษ์ศิลป์  สิมวิเศษ และนายประพงษ์  ทวีสินธ์ ทั้ง 2 คนเห็นว่ามีปัญหาในการกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจ ซึ่งขึ้นอยู่ที่อ าเภอ/จังหวัด ท้องถิ่นมีแผนรองรับอยู่แล้ว และมีงบประมาณแต่มีไม่มาก 
บางครั้งอาหารไม่พอก็ต้องรอจากอ าเภอ 

นายเกรียงไกร  จิตธรรม นายสมชัย  สุมหิรัญ และนายนันทศักดิ์  ฝอยทอง ทั้ง 3 คน ให้
ความเห็นสอดคล้องกันว่าในช่วงที่ เกิดอุทกภัย การบูรณาการที่ผ่านมาท าได้ดีแต่ส่วนราชการขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งทางด้านข้อมูลและการจัดการ จึงท าให้ตกเป็นจ าเลยว่าท างานช้า ไม่
ท างาน เนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขาดการประสานงานด้านข้อมูล ขาดการสั่งการที่เป็นเอกภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่หรือส่วนราชการอื่น ไม่เข้าใจ ส่วนราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง
องค์กรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน เช่น จากกองอ านวยการ เป็นศูนย์บัญชาการ ท างานต่างคนต่างท า ท าให้
ช่วยเหลือประชาชนไม่ทัน ไม่ชัดเจน จนท.บางส่วนราชการไม่เข้าใจ การบริหารจัดการข้อมูล ขาดการเชื่อมโยง
ด้านข้อมูล บุคลากร เครื่องมือ ต่างคนต่างมี ควรก าหนดผู้รับผิดชอบหลักและตัวส ารอง และควรมีการฝึกซ้อม
แผนฯ ร่วมกัน 

พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว นายฤทธิชัย  ภูแสงสั่น น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี และนายอดิศัย สุทธิไชยา ทั้ง 
4 คนเห็นพ้องกันว่าในการบูรณาการ ควรจะมีแผนรวมของจังหวัด ให้มีการซักซ้อมร่วมกัน เตรียมความพร้อม
แต่เนิ่น ๆ ในการประสานงานการปฏิบัติงาน 

นายสมบูรณ์  อันทะเกตุ เห็นว่าปัญหาในการบูรณาการคือการขาดการวางแผนบริหารจัดการน้ า ซึ่ง
ควรจะแยกหรือแบ่งล าน้ าให้มีหลายสาขาล าน้ ายัง เพ่ือลดความรุนแรง และควรมีการวางระบบส ารองน้ า ช่วง 
ก.ค.- ส.ค. หากจะมาแก้ไขเฉพาะช่วงเกิดน้ าท่วมก็ไม่เกิดประโยชน์  

นายทองใบ  สินโท ให้ความเห็นว่าในช่วงป้องกันและแก้ไขไม่ค่อยมีปัญหา จะมีปัญหาในช่วงที่มี
การจ่ายช่วยเหลือเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร ซ่ึงงบทดรองราชการด้านการเกษตรจะขึ้นกับ 
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ส่วนกลางท าให้ใช้เวลานานในการช่วยเหลือ ถ้าจะช่วยภายใน 90 วัน ควรให้ท้องถิ่นเป็นผู้ใช้งบประมาณ แต่ให้
หน่วยงานด้านเกษตรตรวจสอบเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ 

 

ประเด็นที่ 5 ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างไร 
นายประพงษ์  ทวีสินธ์ และนายสมบูรณ์  อันทะเกตุ ทั้ง 2 คน มีข้อเสนอแนะว่าให้ส่วนราชการ

ท าความเข้าใจกับประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมวางแผนการบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ปรับตัวให้อยู่กับสภาพพ้ืนที่ได้ และให้ส่วนกลางจัดกิจกรรม โดยเฉพาะการท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน 

พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว และนายนันทศักดิ์  ฝอยทอง ทั้ง 2 คนเสนอว่าการแก้ไขปัญหาล าน้ าชี    
ล าน้ ายัง ล าน้ าเสียว ให้มีการวิเคราะห์สถิติและเตรียมการแต่เนิ่น ๆ เกี่ยวกับการระบายน้ า การแจ้งเตือน และ
ควรมีการประชุมและวางแผนร่วมกันว่าจะระบายน้ ายังไง เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรมากที่สุด 

ดร.พงษ์ศิลป์  สิมวิเศษ นายฤทธิชัย  ภูแสงสั่น และนายสมชัย  สุมหิรัญ ทั้ง 3 คนเสนอว่า        
1) ส่วนราชการต้องหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 2) งบประมาณควรจัดลงให้สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ตามความเร่งด่วน 3) ควรลดขั้นตอนทางราชการด้านการใช้งบประมาณให้มีความรวดเร็ว ลดความล่าช้า
ในการช่วยเหลือ 4) ควรแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน โดยเฉพาะมาตรฐานด้านโครงสร้าง พนังก้ันน้ า ควรท าแบบ
ถาวร ให้มีความม่ันคงแข็งแรง และในระยะยาว ควรหาพ้ืนที่แก้มลิง 

นายเกรียงไกร  จิตธรรม มีข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณป้องกันทั้งใน     
เชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง โดยเฉพาะควรมีการขุดลอกล าห้วย ท าแก้มลิง และท า Flood way ระบาย
น้ า ที่ส าคัญต้องให้ความรู้และให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น โครงการ CBDRM 

นายอดิศัย  สุทธิไชยา และนายทองใบ  สินโท ทั้ง 2 คน เห็นว่าควรมีการศึกษาเรื่องพนัง ควรมี
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูว่าสมัยก่อนมีการแก้ปัญหาอย่างไร ท่วมแล้วสามารถที่
จะอยู่ได้ ปัญหาการก่อสร้างกีดขวางทางน้ าจะแก้อย่างไร ทิศทางน้ าเป็นอย่างไร และเกษตรกรในพ้ืนที่เสี่ยงน้ า
ท่วมให้ท าประกันภัยจะได้ไม่สิ้นเปลืองงบของทางราชการ 

 

จากผลการศึกษาประเด็นขอค าถามทั้ง 5 ประเด็น ผูว้ิจัยสรุปวิเคราะห์ไดด้ังนี้ 
1. ด้านสาเหตุของการเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ 
   สาเหตุของปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วิเคราะห์ได้วาเกิดขึ้นโดยมี

สาเหตุทั้ งตามธรรมชาติ และจากการกระท าของมนุษย์ โดยสาเหตุตามธรรมชาติ  ความคิดเห็นของ             
ดร.พงษ์ศิลป์  สิมวิเศษ นายอดิศัย  สุทธิไชยา นายฤทธิชัย  ภูแสงสั่น และนายสมชัย  สุมหิรัญ เห็นว่า คือการ
เกิดพายุ ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกชุกต่อเนื่องจนท าให้ปริมาณน้ าเอ่อล้นฝั่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมนั้น 
เป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ า พายุหมุนเขตร้อน ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ า ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ ท าให้ในช่วงฤดูน้ าหลากพ้ืนที่ที่
เป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะหากเกิดสภาวะน้ าท่วม  การระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ประสบภัยจะกระท าด้วยความ
ยากล าบาก  เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวจะอยู่ใกล้กับแม่น้ าชีและล าน้ ายัง ท าให้น้ าท่วมขัง ส่วนสาเหตุจากการ
กระท าของมนุษย์ ได้แก่ การสร้างบ้านเรือนในบริเวณที่กีดขวางทางน้ า และการทิ้งขยะท าให้ล าน้ าตื้นเขิน 
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2. ด้านผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย 
    ด้านผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยซ่ึงส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบ

อุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดขึ้นหลายระดับขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของน้ าท่วมที่
เกิดข้ึน ดังนี้ 

  1) ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การเสียชีวิตจากการจมน้ า ไฟฟ้ารั่ว สัตว์มี พิษกัด
หรือต่อย การบาดเจ็บจากของมีคมที่ลอยมาตามน้ าหรือขณะอพยพหลบหนีภัยจากน้ าท่วม เกิดความเครียด 
จากการที่นาข้าวเสียหาย การเป็นหนี้ที่ยืมมาลงทุนท านา  

 2) ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ได้แก่ การเจ็บป่วย ถูกสัตว์มีพิษกัด
หรือต่อย การระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคฉี่หนู ตาแดง โรคผิวหนัง ท้องร่วง เป็นต้น  

    3) ผลกระทบต่อทรัพย์สิน ได้แก่ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
และสิ่งของมีค่าอ่ืน ๆ อาคารบ้านเรือนหรือสิ่ งก่อสร้างพังเสียหาย เช่น บ้านพัง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือ
โรงเรือนเพาะช าได้รับความเสียหาย 

  4) ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสัญญาณ
ถูกตัดขาด เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดขาดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน้ า 

    5) ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่การเกษตร และปศุสัตว์ ได้รับ
ความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา อาจถูกน้ าท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บ
กักตุน หรือมีไว้เพ่ือท าพันธุ์ ได้รับความเสียหาย 

 

3. ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   จากการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีหลาย

ประการ ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญตามที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 11 คน ได้ให้ความเห็นไว้ 
สรุปได้ดังนี้ 

1) การไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหา ไม่มีความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหา ท า
ให้บางครั้งเกิดความซ้ าซ้อน ในบางครั้งก็จะ “ต่างคนต่างท า” ไม่มีการบูรณาการทั้งในด้านบุคลากร 
งบประมาณและเครื่องมือเครื่องใช้ในการแก้ไขปัญหา 

2) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ โดยการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ เป็นเพียง
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ เท่านั้น แต่การจัดสรรงบในเชิงโครงสร้าง ซ่ึงเป็นการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ
หรือการสร้างพนังที่มั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน การสร้างแก้มลิง หรือ Flood way ยังไม่มีการจัดสรร
งบประมาณแตอ่ย่างใด 

3) การบริหารจัดการการจราจรน้ า ขาดการวางแผนล่วงหน้า ให้มีการระบายน้ าที่ประสาน
สอดคล้องท้ังต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมถึงขาดการแจ้งเตือนที่ทั่วถึงไปยังประชาชนที่อาจได้รับผลระทบ 

4) ขาดก าลังคนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัตงิาน 
 

4. ด้านการการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 

 จากการศึกษาพบว่าโดยภาพรวม การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
อุทกภัย อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนเซินกา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิที่ผ่านมา มีทิศทางไปในทางท่ีดี สามารถ 
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แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
สังเคราะหไ์ด้ 3 ประเดน็ ได้แก่ 

 1) ปัญหาในการสั่งการที่เป็นเอกภาพและการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
 2) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพ้ืนที ่
 3) การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยเฉพาะระบบบัญชาการเหตุการณ์ซึ่งเน้นการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉิน 
 

 5. ดานขอเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
     จากการศึกษาถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ขอเสนอแนะที่ส าคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ การ
จัดสรรงบประมาณและวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา การท าแก้มลิง และการประกันภัยนาข้าว รวมทั้ง
การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและควรจัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพ้ืนที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 5 
บทสรุปและอภิปรายผล 

 
จากการศึกษาการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อน 

“เซินกา” ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้
ดังนี้ 

 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 

ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดั้งนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” 

    สาเหตุของการเกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ ผลการศึกษาพบวามีสาเหตุทั้งตาม
ธรรมชาติ และจากการกระท าของมนุษย์ โดยสาเหตุตามธรรมชาติ เกิดจากพายุ ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกชุก
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุม ซึ่งเป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ า พายุหมุนเขตร้อน ร่อง
มรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
แอ่งกระทะ การระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ประสบภัยมีความ ส่วนสาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ การ
สร้างบ้านเรือนในบริเวณท่ีกีดขวางทางน้ า และการทิ้งขยะท าให้ล าน้ าตื้นเขิน ซ่ึงส่งผลกระทบและความเสียหาย 
ได้แก่ 1) ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การเสียชีวิตจากการจมน้ า ไฟฟ้ารั่ว สัตว์มีพิษกัดหรือต่อย เกิด
ความเครียด จากการที่นาข้าวเสียหาย การเป็นหนี้ที่ยืมมาลงทุนท านา 2) ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัย
ของคนในชุมชน ได้แก่ การเจ็บป่วย ถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย โรคผิวหนัง เป็นต้น 3) ผลกระทบต่อทรัพย์สิน 
ได้แก่ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสิ่งของมีค่าอ่ืน ๆ อาคารบ้านเรือนหรือ
สิ่งก่อสร้างพังเสียหาย เช่น บ้านพัง โรงเรือนได้รับความเสียหาย 4) ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า 
น้ าประปา เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดขาดเป็นช่วง ๆ และ 5) ผลกระทบต่อพืชผลทาง
การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์ พื้นที่การเกษตร และปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา เป็นต้น ซึ่งท า
ให้การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ไดแ้ก่ 1) การ
ไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหา ไม่มีความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหา ไม่มีการบูรณาการทั้งในด้าน
บุคลากร งบประมาณและเครื่องมือเครื่องใช้ 2) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 3) การบริหารจัดการ
การจราจรน้ า ขาดการวางแผนล่วงหน้า และขาดการแจ้งเตือนที่ทั่วถึง และ 4) ขาดก าลังคนและวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน 
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ทั้งนี้ การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนเซินกา ในพ้ืนที่อ าเภอ   
เสลภูมิที่ผ่านมา มีทิศทางไปในทางที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยมีปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ 
ได้แก่  

1) ปัญหาในการสั่งการที่เป็นเอกภาพและการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  
2) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพ้ืนที่  
3) การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยเฉพาะระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
2. แนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่

อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
   ผลการศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ขอเสนอแนะที่ส าคัญในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ       

ผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ การจัดสรรงบประมาณ
และวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา การท าแก้มลิง และการประกันภัยนาข้าว รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนและ การส่งเสริมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งจากข้อเสนอแนะดังกล่าว 
สามารถสรุปเป็นแนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ 

   2.1 การเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ  (Incident 
Command System: ICS) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

   2.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการแจ้งเตือนภัยให้ทั่วถึง 
          2.3 การวางแผนในการบริหารจัดการลุ่มน้ า หาพ้ืนที่ท าแก้มลิง และก่อสร้างพนังกั้นน้ าที่มั่นคง
แข็งแรง 

 

การอภิปรายผล 
สวนที่ 1 การเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident  

Command System: ICS) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบวาจากเจ้าหน้าทีส่วนใหญ่เห็นว่ากลไกการบริหารจัดการในการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยขาดความเป็นเอกภาพ และควรใช้โครงสร้างการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ คือ การใชระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่ใช้หลักการ
จัดการภัยพิบัติตามขนาดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยภัยขนาดเล็ก ให้อยู่ในความรับผิดชอบบังคับบัญชา
สั่งการของผู้อ านวยการท้องถิ่น และผู้อ านวยการอ าเภอตามล าดับ หากเกินขีดความสามารถ จึงให้อยู่ในการ
บังคับบัญชาควบคุมสั่งการของผู้อ านวยการจังหวัด ซึ่งควรมีการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับ
ประชาชนในพ้ืนทีโ่ดยใช้โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันภัย เพ่ือให้การบรหิารจัดการมีความ
เหมาะสมกับศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน สอดคลองกับ กาญจน์จิรนันท์ คลองข่อย และ สมศักดิ์ 
สามัคคีธรรม (2555) ได้ศึกษาเรื่องชุมชนเข้มแข็งกับการจัดการภัยพิบัติ ศึกษากรณี การจัดการวิกฤตน้ าท่วม
ของหมู่บ้านแหลมกลาง ซึ่ งพบว่า ชุมชนสามารถร่วมมือกัน  เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติน้ าท่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปัจจัยด้านที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการภัยพิบัติน้ าท่วมในชุมชนบ้านแหลมกลาง 
ประกอบด้วย 1) ผู้น าชุมชน 2) ชุมชนเข้มแข็ง และ 3) ทุนทางสังคม ประกอบด้วย มิติบรรทัดฐานของการ
พ่ึงพาอาศัย มิติความไว้วางใจ และมติิเครือข่ายความเป็นพลเมือง  สอดคลองกับ นายปรีชา ปิยจันทร์ (2554)  
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ได้วิจัยเรื่องชุมชนกับการจัดการอุทกภัยปี  พ.ศ. 2554 กรณี ศึกษา ชุมชนอยู่ เจริญ  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล) ซึ่งพบว่าปัจจัยหลักจากการมีผู้น าชุมชนที่เข็มแข็งเป็นนักบริหารจัดการ การ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน การมีความสามัคคีมีน้ าหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในชุมชน การมี
เครือข่ายทางสังคมที่ดี ท าให้เกิดพลังกลุ่มได้ง่าย นอกจากนี้การมีท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยเสริมที่ท าให้
การกอบกู้วิกฤตที่สามารถจัดการได้ดีด้วย 

สวนที่ 2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการแจ้งเตือนภัยให้ท่ัวถึง 
การศึกษาโดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบวาแนวทางในการบูรณาการใหความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย จะตองมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีการแจ้งเตือนภัยให้ทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ  
ขนิษฐา ปาลโมกข์ และคณะ (2555)  ได้วิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันมหาอุทกภัย กรณีศึกษา 
เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเสนอกรอบวิธีการบริหารจัดการป้องกันมหา
อุทกภัยฯ มี 5 กรอบ คือ 1) การเตรียมการป้องกันมหาอุทกภัย 2) การจัดการขณะมหาอุทกภัยเข้าพ้ืนที่ 3) 
การบริหารจัดการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การบริหารจัดการการมีส่วนร่วม การใช้ช่องทางการสื่อสาร
เผยแพร่ข้อมูลเชิญชวนการมีส่วนร่วม การใช้แรงจูงใจเชิงบวก การตื่นตัวต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ของประชาชน  การบริหารจัดการชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสื่อสารรูปแบบการจัด
กิจกรรม การใช้ผู้น าชุมชนระดับท้องถิ่น และการบริหารการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่าย 4) การฟื้นฟูเยียวยา และ 
5) แนวทางในการบริหารจัดการป้องกันมหาอุทกภัยในอนาคต ได้แก่ การส ารวจพ้ืนที่น้ าท่วมเพ่ือหาสาเหตุ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อแจ้งข่าวสารและแจ้งเตือนเฝ้าระวัง   

ส่วนที่ 3 การวางแผนในการบริหารจัดการลุ่มน้ า หาพื้นที่ท าแก้มลิง และก่อสร้างพนัง กั้นน้ า
ทีม่ั่นคงแข็งแรง  

การศึกษาโดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบวแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวควรจะมีการ
วางแผนในการบริหารจัดการน้ าโดยจัดระบบการระบายน้ าให้ประสานสอดคล้องกัน รวมทั้งจะต้องใช้มาตรการ
เชิงโครงสร้างเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมและป้องกันภัยโดยเฉพาะการสร้างพนังกั้นน้ าที่มั่นคงแข็งแรงและหา
พ้ืนที่ท าแก้มลิงเพ่ือผันน้ า  ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามแนว
ทางการบริหารจัดการด้านน้ าท่วมล้น (Flood Management) ซึ่งประกอบด้วย 1) การก่อสร้างคันกั้นน้ า เพ่ือ
ป้องกันน้ าท่วม 2) การก่อสร้างทางผันน้ า เพ่ือผันน้ าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป  และ                     
3) การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล าน้ า เพ่ือให้น้ าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามล าน้ าได้สะดวกหรือช่วยให้
กระแสน้ าไหล เร็วยิ่งขึ้น เพ่ือบรรเทาความเสียหายจากน้ าท่วมขัง 

 

ขอเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
1. จากการศึกษาแนวทางบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ควรจะบูรณาการทั้งในด้าน
แผนงาน โครงการ บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่าง  ๆ ในการแก้ไข
ปัญหา โดยเฉพาะในการบริหารจัดการน้ าและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที ่

2. การประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัย ควรจะมีการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way 
Communication) เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
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3. การบริหารจัดการน้ า โดยเฉพาะลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ ายัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผน
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระยะยาวและจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม 

 

ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอไป 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากมีขอจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาในการศึกษา ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้

ศึกษาเพียงประเด็นที่ส าคัญเพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเปรียบเทียบจากจังหวัดอ่ืน ๆ หรือใน
ต่างประเทศ เพ่ือน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันจะท าให้ทราบถึงแนวทางการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 
บรรณานุกรม 

 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กระทรวงมหาดไทย. (2550). พระราชบัญญัติป้องกันและ 
 บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. 
กาญจนจิรนันท คลองขอย และคณะ. (2555). ชุมชนเขมแข็งกับการจัดการภัยพิบัติ ศึกษากรณี การจัดการ 

วิกฤตน้ าท่วมของหมูบ้านแหลมกลาง. 
ขนิษฐา ปาลโมกข และคณะ. (2555). การมีสวนร่วมของชุมชนในการปองกันมหาอุทกภัย. งานคณะ 

วิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
ปรีชา ปยจันทร. (2554). ชุมชนกับการจัดการอุทกภัยป พ.ศ. 2554 กรณีศึกษา ชุมชนอยูเ่จริญ  
  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (อยูเจริญโมเดล). คณะศิลปะศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสมัภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
งานวิจัยเรื่อง  “แนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่

อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” 
************************************************** 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล  
ชื่อ-สกุล ...........................................................................  อายุ..........................................................ปี 
อาชีพ................................................................................ อายุงาน....................................................ปี 
สังกัด................................................................................ ระดับการศึกษา........................................... 
วันที่สัมภาษณ์.................................................................. สถานที่สัมภาษณ์..........................................  
 

ตอนที ่2 ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 
1. จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่ท่านได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
    ท่านคิดว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาอุทกภัยเกิดจากสาเหตุใดเป็นหลัก (น้ าฝน, การตั้งบ้านเรือนของ

ราษฎรในบริเวณท่ีกีดขวางทางน้ า, ระบบการระบายน้ าในพ้ืนที่, สาเหตุอ่ืน ๆ ) 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 2. จากประสบการณ์ที่ท่านพบ ผลกระทบและความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลต่อ

ประชาชนในพื้นที่ อ.เสลภูมิ หรือไม่ เพียงใด (ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ, ด้านอ่ืน ๆ) 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยคืออะไร 
........................................................................................................................................................... ...................
..............................................................................................................................................................................
............................................................... ............................................................................................................... 
4. ท่านคิดว่าการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ

หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ปัญหาในการบูรณาการ
หน่วยงานเป็นอย่างไร จะมีแนวทางบูรณาการอย่างไร  

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

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

......................................................................... ..................................................................................................... 
5. ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างไร 
.......................................................................................................................................... ....................................
.............................................................................................................................................................................. 

*********************************************** 
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แบบเสนอโครงรา่งการศึกษาวิจัยสว่นบุคคล  
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แบบการเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล (Proposal) 
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 15 

 

1. ชื่อผู้จัดท า นายสิทธินันท์  ช านาญยงค์  เลขประจ าตัว 20 

2. ชื่อเรื่อง “แนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที ่          

           อ าเภอเสลภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา”            

3.  ความเป็นมาของเรื่องและสถานการณ์ปัจจุบัน 
ปัจจุบันสาธารณภัยหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับโลกมีแนวโน้มที่จะ

เกิดขึ้นบ่อยและมีความรุนแรงมากเพ่ิมขึ้น (EM-DAT, 2562) สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 
สาธารณูปโภค ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ สาเหตุส าคัญ
ของภัยพิบัติเกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดความสมดุล    
ท าให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ท าลายความสมดุลของระบบนิเวศน์ ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่ยากแก่การบริหารจัดการ เช่น พายุเฮอริเคนเออร์มา 
พายุโซนร้อนเซินกา แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เป็นต้น ดังนั้น ในการด าเนินการบริหารจัดการสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติในปัจจุบันจ าเป็นต้องด าเนินการทั้งในเชิงรับและเชิงรุก รวมทั้งต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้องมีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
บรรลุผลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย 

จงัหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศบริเวณ
จากริมล าน้ าชีจนเกือบถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดเป็นที่ราบโดยมีความลาดเทจากตัวเมืองร้อยเอ็ดลงสู่ล าน้ าชี ถ้าเกิด
สภาวะฝนตกหนักบนพ้ืนที่ด้านในและน้ าในแม่น้ าชีมีระดับสูงจะไม่สามารถระบายน้ าลงสู่แม่น้ าชีได้ ท าให้เกิด
น้ าท่วมพ้ืนที่ด้านในบริเวณโครงการชลประทานทุ่งแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดยังมี
พ้ืนที่คาบเกี่ยวกันระหว่างลุ่มน้ าชีและลุ่มน้ ามูล ล าน้ าสาขาหลักที่อยู่ใน ลุ่มน้ าชีที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ 
ล าน้ าชีสายหลัก ส่วนล าน้ าสาขาหลักในลุ่มน้ ามูล ได้แก่ ล าเสียวน้อย ล าเสียวใหญ่ ล าพลับพลา และล าน้ ามูล
สายหลัก โดยตัวเมืองร้อยเอ็ดตั้งอยู่ใกล้ล าน้ าชีสายหลักบริเวณจุดบรรจบระหว่างล าน้ าปาว (ท้ายเขื่อนล าปาว) 
และล าน้ าชีสายหลักซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม และมีล าน้ าขนาดใหญ่ 2 สายมาบรรจบกันส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าล้นตลิ่ง 
และปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่อ าเภอที่อยู่ริมล าน้ าชี บริเวณอ าเภอเสลภูมิ อ าเภอโพนทอง และอ าเภอพนมไพร 
เป็นต้น ดังนั้น อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถจ าแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้ 
  1) น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ง (Inundation/Over bank flow) เป็นสภาวะน้ าท่วมหรือสภาวะ  
น้ าล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  อันเป็นผลจากเกิด 
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ฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ าชี แม่น้ ายัง และ   
ล าน้ าเสียว ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 
  2) น้ าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นภาวะน้ าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพ้ืนที่ เนื่องจาก
ฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ าหรือต้านน้ าน้อย หรืออาจเกิดจาก
สาเหตุอ่ืนๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าพังทลาย น้ าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจาก ฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้น
ในบริเวณชุมชนเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น เนื่องจากท่อระบายน้ าอุดตัน หรือไม่สามารถระบายน้ าออกจาก
พ้ืนที่ได้ เนื่องจากแหล่งรับน้ าตื้นเขิน หรือมีวัชพืช 

น้ าท่วมส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยในหลายระดับ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของน้ าท่วมที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากน้ าท่วม
ได้ดังนี ้(กรมทรัพยากรน้ า, 2553, หน้า 36 – 38) 
  1) ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การเสียชีวิต อาจเนื่องมาจากการจมน้ า ได้รับ
อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว สัตว์มีพิษกัดหรือต่อย การบาดเจ็บ เช่น บาดเจ็บจากของมีคมที่ลอยมาตามน้ าหรือขณะ
อพยพหลบหนีภัยจากน้ าท่วม และถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย  หรืออาจได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
เช่น ต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากเหตุการณ์น้ าท่วม 
  2) ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ได้แก่ การระบาดของโรคติดต่อ เช่น 
โรคฉี่หนู โรคตาแดง โรคผิวหนัง โรคท้องร่วง อหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไข้เลือดออกและโรค
มาลาเรีย เป็นต้น การถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง เป็นต้น 
  3) ผลกระทบต่อทรัพย์สิน ได้แก่ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
และสิ่งของมีค่าอ่ืน ๆ อาคารบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างพังเสียหาย เช่น บ้านพัง โรคเรือนเลี้ยงสัตว์หรือ
โรงเรือนเพาะช าได้รับความเสียหาย 
  4) ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสัญญาณ
ถูกตัดขาด เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดขาดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน้ า 
  5) ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พ้ืนที่การเกษตร และการปศุสัตว์ 
ได้รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา อาจถูกน้ าท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนผลผลิต
ที่เก็บกักตุน หรือมีไว้เพ่ือท าพันธุ์ ได้รับความเสียหาย  

ตารางท่ี 1 แสดงสถิติความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2561 

ปี พ.ศ. 
จ านวน 

(คร้ัง) 
จ านวน 

(อ าเภอ) 
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ/ความเสียหาย 

การให้ความ
ช่วยเหลือ จ านวน 

(ต าบล) 
จ านวน 

(หมู่บ้าน) 
ครัวเรือน มูลค่าความ

เสียหาย(บาท) 
2556 1 14 85 577 54,421 40,520,313 20,115,000 
2557 1 9 60 387 37,235 24,440,000 3,702,455 
2558 - - ไม่มสีถานการณ์อุทกภัย - - - 
2559 1 17 104 666 2,655 159,500,000 4,846,558.50 
2560 1 20 188 2,244 67,100 2,500,000,000 612,635,865.50 
2561 1 7 34 271 6,308 84,967,533 74,495,048.50 
 ที่มา: ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, 2562 

จากสถิติสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2561 พบว่า
จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดน้ าท่วมซ้ าซากเกือบทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีสถานการณ์อุทกภัย ในแต่ละปี มูลค่า 
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ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยมีจ านวนมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับ
ผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกา ท าให้บ้านเรือนราษฎรและพ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่า
612,635,865.50 บาท รวมทั้งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต และผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยพิบัติที่
ต้องสูญเสียคนที่รัก เจ็บป่วย ตกอยู่ในสภาพคนไร้ที่อยู่อาศัย ไร้ที่ดินท ากิน ในส่วนของภาครัฐ มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหลายหน่วยงานแต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่มีความ
พร้อมทั้งในด้านก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และมีขีดความสามารถในการที่จะเผชิญกับภัย
พิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ 
  แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่างๆ ในอนาคตจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ซึ่งมีส่วนท าให้เกิดพายุคลื่นลมในทะเล ภาวะน้ าท่วมและ
ความแห้งแล้งขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความถี่ ลักษณะ ขนาด และความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น 
การขยายตัวของประชากร และการเติบโตของเมืองในช่วงที่ผ่านมา เป็นการขยายพ้ืนที่การตั้งถิ่ นที่อยู่อาศัย
และพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าไปในเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติมากขึ้น ท าให้แนวโน้มความสูญเสีย
และการรับมือกับภัยพิบัติมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
อุบัติภัยต่างๆในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีระบบการปฏิบัติและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ
โดยจะต้องประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการ
เพ่ือให้ลุล่วงไปด้วยดี การบูรณาการในการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จะท าให้การ
ช่วยเหลือเกิดข้ึนทันเวลา สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่ง
ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว จะประสบผลส าเร็จและเกิดประสิทธิผลได้นั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือประสานสอดคล้องกันเพ่ือลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมิให้กลายเป็นภาระหนักของภาครัฐ  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง : แนวทาง
ในการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการรับความช่วยเหลือ และแนวทางใน
การบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 

4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ 

หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” 

  2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

5. ประโยชน์ทีส่ถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคาดว่าจะได้รับ 
  1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอมี
แนวทางในการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 

  2) จังหวัดและอ าเภอมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการช่วยเหลือผู้ประสบ 

อุทกภัย 
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6. วิธีการและขอบเขตการศึกษา 
    ด้านพืน้ที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

      ด้านเนื้อหาในการศึกษา “การบูรณาการของหน่วยงาน” ครั้งนี้ มุ่งเน้นหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

      ด้านเวลา  
- การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่

อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงอุทกภัยที่เกิดจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนตุลาคม 2560 

 - การศึกษาครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในช่วงเดือน
มกราคม - เดือนมีนาคม 2562 

   
นิยามศัพท์เฉพาะ 
   สาธารณภัย หมายถึง  อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์โรค
ระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ 
มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน  หรือความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ  และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อ
วินาศกรรมด้วย 

 อุทกภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากน้ าท่วมอาจมีสาเหตุจากมีปริมาณน้ าฝนมากจนท าให้มีปริมาณน้ า 
ส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถการระบายน้ าของแม่น้ า        
ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ าตามธรรมชาติ  ทั้งเจตนา
และไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 การป้องกัน (Prevention) คือ การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิให้ภัยพิบัติและความ
สูญเสียเกิดขึ้นแกชีวิต ทรัพย์สินและชุมชน เช่น การสร้างเขื่อนเพ่ือป้องกันน้ าท่วม การควบคุมไฟป่า การออก
กฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งกอ่สร้าง เป็นต้น 
 การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือ กิจกรรมที่มุ่งในการลดผลกระทบและความรุนแรงของ
ภัยพิบัติท่ีก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียแกชุมชนและประเทศชาติ  
 การเตรียมพรอม (Preparedness) คือ การเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ
รัฐบาล องค์กรปฏิบัติ ชุมชน และปัจเจกบุคคล ในการเผชิญกับภาวการณ์เกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยการป้องกันและบรรเทาต้องการการผลักดันในเชิงนโยบาย ขณะที่การเตรียมพร้อมเป็นบทบาท
หน้าที่ของหน่วยปฏิบัติจ านวนมากที่ต้องประสานงานกัน มาตรการที่ส าคัญ ได้แก การจัดท าแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน การเตรียมการอพยพประชากร การวางระบบแจ้งเตือน และระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง
การฝึกซ้อมและอบรมให้ความรูแกสาธารณชนด้วย เนื่องจากในกรณีที่การเตรียมพรอมของรัฐมีข้อจ ากัด    
การเตรียมพรอมในระดับบุคคลและครัวเรือนจะสามารถช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินไวได้เช่นกัน 
 การรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบัติย่างทันทีทันใดเมื่อภัยพิบัติ
เกิดขึ้นโดยมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยชีวิต ปองกันอันตรายและความสูญเสียต่าง ๆ เช่น การค้นหาช่วยชีวิต   
การกูภัย การอพยพ การผจญเพลิง การแจกจ่ายอาหาร และยา การจัดท าที่พักชั่วคราว การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการน าส่งโรงพยาบาล เป็นต้น 
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 การฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) การฟ้ืนฟูบูรณะเป็นขั้นตอนที่ด าเนินเมื่อเหตุการณ ภัยพิบัติผ่านพ้น
ไปแลว เพ่ือให้พ้ืนที่หรือชุมชนที่ได้รับภัยพิบัติกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา      
5 - 10 ป มาตรการที่ส าคัญ ได้แก การซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย การจัดตั้งชุมชนใหม่ 
การให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบภัยส าหรับมาตรการฟ้ืนฟูบูรณะในระยะ
ยาวจะน าไปสู่เรื่องของการพัฒนาต่อไป 
 สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่ งของประเทศตกอยู่ใน
ภาวะคับขัน หรือสถานการณ์ การกระท าอันใดตามกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

7. ทฤษฎี แนวความคิด ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา  
 7.1 ทฤษฎี 

1. แนวความคิดด้านการจัดการภัยพิบัติ 
  2. ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
  3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
  4. ความหมายของการบูรณาการ 

  5. ทฤษฎีการบูรณาการ 
  6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 7.2 ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา  
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

   
      

     ลงชื่อ ………………......………….......…………… 

                                (นายสิทธินันท์  ช านาญยงค์) 

                                                                 นักศึกษา นบ.ปภ. รุ่นที่ 15 

 

      อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  

เนื่องจาก………………………………………………................……..………….……………………                        

                                                               

ลงชื่อ …………………………………………………….. 

                                          (นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์) 

                                          หวัหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวล าภู 

                                           รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร 

                                             ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ภาคผนวก ค 
ภาพการด าเนนิงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
ภาพการด าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลึกกลุมตัวอย่าง 

 

 
 
 

 
 

 



 

41 
ภาพการด าเนินการสมัภาษณเ์ชิงลึกกลุมตัวอย่าง (ต่อ) 

 

 
 

 
 

 



 

42 
ประวัติผู้เขียน 

 

นายสิทธินันท์  ช านาญยงค์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
อีเมล์: sittinan2551@hotmail.com 
โทรศัพท์ 0 4351 3097  มือถือ  08 9944 9007   

จุดมุ่งหมายในงาน:  
ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาส านักงานป้องกันและบรรเทา 

                                สาธารณภัยจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
 

ประวัติการศึกษา  
▪ 2557 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
▪ 2535 วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
▪ 2530 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง 
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