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คานา
การศึกษาเรื่องแนวทางบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยส่วน
บุคคลหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการศึกษาข้อมูลการบูรณา
การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนว
ทางแก้ไขปัญ หา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาวิธีการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น เป็นการ
เตรี ย มความพร้อมรั บ มื อในภาวะฉุกเฉิ นและการให้ ความช่ว ยเหลื อ ฟื้ นฟู เยียวยาผู้ ป ระสบภั ย รวมทั้งการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผู้ศึกษาหวังเป็ นอย่ างยิ่งว่า รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะเป็ นประโยชนตอผู้ ที่สนใจและเป็ น
แนวทางสาหรับบุคลากรในสังกัดกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวของในการนาไป
ประยุกต์ใชใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ในการใหความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สิทธินันท์ ชานาญยงค์
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 15
เมษายน 2562
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง “แนวทางบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พื้ น ที่ อ าเภอเสลภู มิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด กรณี ศึ ก ษาพายุ โ ซนร้ อ น “เซิ น กา” ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี
ด้ว ยความช่ ว ยเหลื ออย่ างดี จ าก ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วีระปรีย ากู ร อาจารย์ที่ ป รึก ษางานวิจั ย
ดร.ปนั ด ดา ภู่ เจริ ญ ศิ ล ป์ และนางวชรพร เพชรสุ ว รรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจั ย ที่ ได้ เสี ย สละเวลาให้
คาปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ในการศึกษาตลอดจนเป็นกาลัง ใจให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัย
จึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุ ฒิและผู้เกี่ยวของทุกท่านที่ได้ใหคาปรึกษา
ขอเสนอแนะและสนับสนุนข้อมูล ตลอดจนผู้ให้สัมภาษณ์ และนักวิชาการทุกท่านที่ผู้ศึกษาได้นาผลงานมาอ้างอิง
ประกอบการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ให้กาลังใจผู้ศึกษาวิจัยมาตลอด
สุ ด ท้ า ยขอขอบพระคุ ณ และคณาจารย์ ทุ ก ท่ านที่ ได้ ป ระสิ ท ธิ ป ระสาทวิ ช า ตลอดระยะเวลาที่
ฝึกอบรม ขอขอบคุณ สถาบัน พัฒ นาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นแหล่งข้อมูลด้ าน
การบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกลุ่มตัวอย่าง จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงด้วยดี
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บทสรุปผู้บริหาร
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง การศึกษาแนวทางในการบู รณาการการช่วยเหลื อผู้ ประสบอุทกภัยของ
หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ในพื้ น ที่ อ าเภอเสลภู มิ จั งหวั ด ร้อ ยเอ็ ด กรณี ศึ ก ษาพายุ โซนร้อ น “เซิ น กา” ในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการรับความช่วยเหลือการประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” และนาเสนอแนวทางในการบูรณาการ
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการศึกษา แนวทางในการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่ าง ๆ ใน
พื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” พบว่า
1. ด้านสาเหตุของการเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ ผลการศึกษาพบวามีสาเหตุทั้ง
ตามธรรมชาติ และจากการกระทาของมนุษย์ โดยสาเหตุตามธรรมชาติ เกิดจากพายุ ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกชุก
ต่อเนื่ อง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุม ซึ่งเป็น ผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่า พายุห มุนเขตร้ อน
ร่อ งมรสุ ม หรื อร่ อ งความกดอากาศต่ า ลมมรสุ ม ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ประกอบกั บ สภาพภู มิป ระเทศเป็ น
ที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ การระบายน้าออกจากพื้นที่ประสบภัยมีความ ส่วนสาเหตุจากการกระทาของมนุษย์ ได้แก่
การสร้างบ้านเรือนในบริเวณที่กีดขวางทางน้า และการทิ้งขยะทาให้ลาน้าตื้นเขิน
2. ด้านผลกระทบและความเสี ยหายที่เกิดจากอุทกภัย ผลการศึกษาพบวา 1) ผลกระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การเสียชีวิตจากการจมน้า ไฟฟ้ารั่ว สัตว์มีพิษกัดหรือต่อย เกิดความเครียด จากการที่
นาข้าวเสียหาย การเป็นหนี้ที่ยืมมาลงทุนทานา 2) ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ได้แก่
การเจ็บป่วย ถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย โรคผิวหนัง เป็นต้น 3) ผลกระทบต่ อทรัพย์สิน ได้แก่ ทรัพย์สินสูญหาย
หรือเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสิ่งของมีค่าอื่น ๆ อาคารบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างพังเสียหาย
เช่น บ้านพัง โรงเรือนได้รับความเสียหาย 4) ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้าประปา เส้นทาง
คมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตั ดขาดเป็นช่วง ๆ และ 5) ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรหรือการเลี้ยง
สัตว์ พื้นทีก่ ารเกษตร และปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา เป็นต้น
3. ด้านปั ญ หาและอุป สรรคในการปฏิบั ติงาน ผลการศึกษาพบว่าปัญ หาและอุปสรรคในการ
ปฏิบั ติงานในการแก้ไขปั ญหาอุทกภัย ได้แก่ 1) การไม่มีอานาจเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหา ไม่มีความเป็น
เอกภาพในการแก้ไขปัญหา ไม่มีการบูรณาการทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณและเครื่องมือเครื่องใช้ 2) การ
จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 3) การบริหารจัดการการจราจรน้า ขาดการวางแผนล่วงหน้า และขาดการแจ้ง
เตือนที่ทั่วถึง และ 4) ขาดกาลังคนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
4. ด้านการการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ของหน่วยงานต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่าการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อัน
เนื่องมาจากพายุโซนร้อนเซินกา ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิที่ผ่านมา มีทิศทางไปในทางที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ ทั้งนี้ มีปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ ได้แก่ 1) ปัญหาในการสั่งการที่เป็นเอกภาพและการกระจาย
อานาจการตัดสินใจ 2) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพื้นที่ และ 3) การซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันโดยเฉพาะระบบบัญชาการเหตุการณ์
5. ดานขอเสนอแนะในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาอุทกภัย ผลการศึกษาผู้ให้สั มภาษณ์ ได้ให้
ข้อเสนอแนะที่สาคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการลุ่มน้าอย่างเป็นระบบ การจัดสรรงบประมาณและวางแผนร่วมกันใน

ง
การแก้ไขปัญหา การทาแก้ มลิง และการประกันภัยนาข้าว รวมทั้งการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและ
การส่งเสริมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจากข้อเสนอแนะดัง กล่าว สามารถสรุปเป็นแนวทาง
ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่
5.1 การเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command
System: ICS) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
5.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการแจ้งเตือนภัยให้ทั่วถึง
5.3 การวางแผนในการบริหารจัดการลุ่มน้า หาพื้นที่ทาแก้มลิง และก่อสร้างพนังกั้นน้าที่มั่นคง
แข็งแรง

ขอเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1. จากการศึกษาแนวทางบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุ ทกภัยในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ควรจะบูรณาการทั้งในด้าน
แผนงาน โครงการ บุ คลากร งบประมาณ ทรัพยากรเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหา โดยเฉพาะในการบริหารจัดการน้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
2. การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแจ้ ง เตื อ นภั ย ควรจะมี ก ารสื่ อ สารแบบสองทาง (Two-way
Communication) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
3. การบริหารจัดการน้า โดยเฉพาะลุ่มน้าชี และลุ่มน้ายัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผน
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระยะยาวและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม

ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากมีข อจากัดในเรื่องของระยะเวลาในการศึกษา ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้
ศึกษาเพียงประเด็นที่ สาคัญ เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการบู รณาการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย ใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเปรียบเทียบจากจังหวัดอื่น ๆ หรือใน
ต่างประเทศ เพื่อนาผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันจะทาให้ทราบถึงแนวทางการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จ

สารบัญ
หน้า
คานา….................................................................................................................................... (ก)
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................... (ข)
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร........................................................................................................... (ค)
สารบัญ…................................................................................................................................. (จ)
สารบัญตาราง.......................................................................................................................... (ช)

บทที่ 1 บทนา.......................................................................................................... 1
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา............................................................................ 1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา................................................................................................ 3
ขอบเขตของการศึกษา...................................................................................................... 3
นิยามศัพท์เฉพาะ.............................................................................................................. 3
ประโยชน์ที่ได้รับในการศึกษา........................................................................................... 4

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...................................................... 5
แนวความคิดด้านการจัดการภัยพิบัติ................................................................................ 5
ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้าท่วม.......................................................................................... 6
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550............................................ 7
ความหมายของการบูรณาการ.......................................................................................... 11
ทฤษฎีการบูรณาการ........................................................................................................ 12
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง........................................................................................................... 13

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย....................................................................................... 16
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา.............................................................................................. 16
ขอบเขตและพื้นที่การศึกษา............................................................................................. 16
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา................................................................................................ 16
องค์ประกอบของแบบสอบถาม ....................................................................................... 17
การเก็บรวบรวมข้อมูล...................................................................................................... 17
การวิเคราะห์และเสนอผลการศึกษา................................................................................. 18

บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................... 19
ประเด็นที่ 1-5................................................................................................................... 19
ผลการศึกษาวิเคราะห์จากประเด็นคาถามทั้ง 5 ด้าน........................................................ 22

ฉ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

บทที่ 5 บทสรุปและอภิปรายผล................................................................................ 25
สรุปผลการศึกษา............................................................................................................. 25
อภิปรายผล...................................................................................................................... 26
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา....................................................................................... 27

บรรณานุกรม............................................................................................................ 29
ภาคผนวก................................................................................................................ 30
ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์
ภาคผนวก ข แบบเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล (Proposal)
ภาคผนวก ค ภาพการดาเนินงานวิจัย

ประวัติผู้เขียน.......................................................................................................... 42

ช

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 แสดงสถิติความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2561…………………. 2

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสาธารณภัยหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับโลกมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อย
และมี ค วามรุ น แรงมากเพิ่ ม ขึ้ น (EM-DAT, 2562) สร้ างความเสี ย หายต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สาธารณู ป โภค
ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิ ตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ สาเหตุสาคัญของภัยพิบัติ
เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดความสมดุล ทาให้เกิดมลพิษ
ต่อสภาพแวดล้อม ทาลายความสมดุลของระบบนิเวศน์ ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และ
สภาวะโลกร้อน ทาให้เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่ยากแก่การบริหารจัดการ เช่น พายุเฮอริเคนเออร์มา พายุโซนร้อน
เซินกา แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เป็นต้น ดังนั้น ในการดาเนินการบริหารจัดการสาธารณภัยหรือภัยพิบัติใน
ปัจจุบันจาเป็นต้องดาเนินการทั้งในเชิงรับและเชิงรุก รวมทั้งต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ให้ มากขึ้น โดยเฮพาะอย่างยิ่งในการให้ ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย ต้องมี การบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่ว นของสั งคม ไม่ว่าจะเป็ น หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประชาชน
ตลอดจนเจ้าหน้าที่มูลนิธิ อาสาสมัครต่ าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและบรรลุผลในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศบริเวณ
จากริมลาน้าชีจนเกือบถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดเป็นที่ราบโดยมีความลาดเทจากตัวเมืองร้ อยเอ็ดลงสู่ลาน้าชี ถ้าเกิด
สภาวะฝนตกหนักบนพื้นที่ด้านในและน้าในแม่น้าชีมีระดับสูงจะไม่สามารถระบายน้าลงสู่แม่น้าชีได้ ทาให้เกิด
น้าท่วมพื้นที่ด้านในบริเวณโครงการชลประทานทุ่งแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดยังมี
พื้นที่คาบเกี่ยวกันระหว่างลุ่มน้าชีและลุ่มน้ามูล ลาน้าสาขาหลักที่อยู่ใน ลุ่มน้าชีที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
ลาน้าชีสายหลัก ส่วนลาน้าสาขาหลักในลุ่มน้ามูล ได้แก่ ลาเสียวน้อย ลาเสียวใหญ่ ลาพลับพลา และลาน้ามูล
สายหลัก โดยตัวเมืองร้อยเอ็ดตั้งอยู่ใกล้ลาน้าชีสายหลักบริเวณจุดบรรจบระหว่างลาน้าปาว (ท้ายเขื่อนลาปาว)
และลาน้าชีสายหลักซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม และมีลาน้าขนาดใหญ่ 2 สายมาบรรจบกันส่งผลให้เกิดปัญหาน้าล้นตลิ่ง
และปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่อาเภอที่อยู่ริมลาน้าชี บริเวณอาเภอเสลภูมิ อาเภอโพนทอง และอาเภอพนมไพร
เป็นต้น ดังนั้น อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถจาแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้
1. น้าท่วมขัง/น้าล้นตลิ่ง (Inundation/Over bank flow) เป็นสภาวะน้าท่วมหรือสภาวะน้าล้นตลิ่ง
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากเกิดฝนตกหนัก
ณ บริเวณนั้น ๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้าชี แม่น้ายัง และลาน้าเสียว
ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้าได้ทัน
2. น้าท่วมฉับ พลั น (Flash Flood) เป็นภาวะน้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลั นในพื้ นที่ เนื่องจาก
ฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้าหรือต้านน้าน้อย หรืออาจเกิดจาก
สาเหตุอื่น ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าพังทลาย น้าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจาก ฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้น
ในบริเวณชุมชนเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น เนื่องจากท่อระบายน้าอุดตัน หรือไม่สามารถระบายน้าออกจาก
พื้นที่ได้ เนื่องจากแหล่งรับน้าตื้นเขิน หรือมีวัชพืช
น้าท่วมส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยในหลายระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับระดับความรุนแรงของน้าท่วมที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วมได้ดังนี้
(กรมทรัพยากรน้า, 2553, หน้า 36 – 38)
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1. ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การเสียชีวิต อาจเนื่องมาจากการจมน้า ได้รับอันตราย
จากไฟฟ้ารั่ว สัตว์มีพิษกัดหรือต่อย การบาดเจ็บ เช่น บาดเจ็บจากของมีคมที่ลอยมาตามน้าหรือขณะอพยพ
หลบหนีภัยจากน้าท่วม และถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย หรืออาจได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ เช่น ต้อง
สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากเหตุการณ์น้าท่วม
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
และสิ่ งของมี ค่ าอื่ น ๆ อาคารบ้ านเรื อ นหรื อ สิ่ งก่ อ สร้างพั งเสี ย หาย เช่ น บ้ า นพั ง โรคเรือ นเลี้ ย งสั ต ว์ ห รื อ
โรงเรือนเพาะชาได้รับความเสียหาย
4. ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสัญญาณถูก
ตัดขาด เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดขาดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน้า
5. ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พื้นที่การเกษตร และการปศุสัตว์ ได้รับ
ความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา อาจถูกน้าท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บ
กักตุน หรือมีไว้เพื่อทาพันธุ์ ได้รับความเสียหาย
ตารางที่ 1 แสดงสถิติความเสียหายทีเ่ กิดจากอุทกภัยระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2561
จานวน จานวน
ปี พ.ศ. (ครั้ง) (อาเภอ)
2556
2557
2558
2559
2560
2561

1
1
1
1
1

14
9
17
20
7

พื้นที่ได้รับผลกระทบ/ความเสียหาย
จานวน
จานวน
ครัวเรือน
มูลค่าความ
(ตาบล) (หมู่บ้าน)
เสียหาย(บาท)
85
577
54,421
40,520,313
60
387
37,235
24,440,000
ไม่มสี ถานการณ์อุทกภัย
104
666
2,655
159,500,000
188
2,244
67,100
2,500,000,000
34
271
6,308
84,967,533

การให้ความ
ช่วยเหลือ
20,115,000
3,702,455
4,846,558.50
612,635,865.50
74,495,048.50

ที่มา: สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, 2562
จากสถิติส าธารณภั ย ที่เกิดขึ้น ในพื้น ที่ จังหวัดร้อยเอ็ ด ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2561 พบว่ า
จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดน้าท่วมซ้าซากเกือบทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีสถานการณ์อุทกภัย ในแต่ละปี มูลค่า
ความเสี ย หายที่ เกิด จากอุ ท กภั ย มี จ านวนมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งพื้ น ที่ จั งหวัด ร้อยเอ็ด ได้ รับ
ผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกา ทาให้บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่า
612,635,865.50 บาท รวมทั้งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต และผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยพิบัติ
ที่ต้องสูญเสียคนที่รัก เจ็บป่วย ตกอยู่ในสภาพคนไร้ที่อยู่อาศัย ไร้ที่ดินทากิน ในส่วนของภาครัฐ มีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ที่มีความพร้อมทั้งในด้านกาลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และมีขีดความสามารถในการที่จะเผชิญ
กับภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
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แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่าง ๆ ในอนาคตจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ซึ่งมีส่วนทาให้เกิดพายุคลื่นลมในทะเล ภาวะน้าท่วมและความ
แห้งแล้งขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความถี่ ลักษณะ ขนาด และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การ
ขยายตัวของประชากร และการเติบโตของเมืองในช่วงที่ผ่านมา เป็นการขยายพื้นที่การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและ
พื้นที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าไปในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติมากขึ้น ทาให้แนวโน้มความสูญเสียและ
การรับมือกับภัยพิบัติมีความซับ ซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
อุบัติภัยต่าง ๆ ในปัจจุบันจึงจาเป็นต้องมีระบบการปฏิบัติและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและมี เอกภาพ
โดยจะต้องประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการ
เพื่ อ ให้ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี การบู ร ณาการในการด าเนิ น งานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย จะท าให้ ก าร
ช่วยเหลือเกิดขึ้นทันเวลา สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่ง
ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว จะประสบผลสาเร็จและเกิดประสิทธิผลได้นั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือประสานสอดคล้องกันเพื่อลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมิให้กลายเป็นภาระหนักของภาครัฐ
จากความเป็น มาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง : แนวทาง
บูร ณาการให้ ความช่วยเหลือผู้ ป ระสบอุท กภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอเสลภู มิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรคในการรับความช่วยเหลือ และ
แนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบู รณาการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา”
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอบเขตของการศึกษา
ด้านพื้นที่ อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านเนื้อหา ในการศึกษา “การบูรณาการของหน่วยงาน” ครั้งนี้ มุ่งเน้นหน่วยงานต่า ง ๆ ของ
ภาครัฐ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านเวลา
- การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงอุทกภัยที่เกิดจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนตุลาคม 2560
- การศึกษาครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในช่วงเดือน
มกราคม - เดือนมีนาคม 2562

นิยามศัพท์เฉพาะ
สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภั ยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์โรค
ระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ

4
มีผู้ ทาให้ เกิดขึ้ น อุ บั ติเหตุ หรือเหตุอื่น ใด ซึ่งก่อให้ เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความ
เสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของประชาชน หรื อ ของรั ฐ และให้ ห มายความรวมถึ งภั ย ทางอากาศ และการก่ อ
วินาศกรรมด้วย
อุทกภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากน้าท่วมอาจมีสาเหตุจากมี ปริมาณน้าฝนมากจนทาให้มีปริมาณน้า
ส่ ว นเกิ น มาเติ ม ปริ ม าณน้ าผิ ว ดิ น ที่ มี อยู่ ต ามสภาพปกติ จนเกิ น ขี ดความสามารถการระบายน้ าของแม่น้ า
ลาคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนา
และไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทาให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ใน
ภาวะคับขัน หรือสถานการณ์ การกระทาอันใดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในระดับจังหวัดและระดับอาเภอมีแนวทาง
ในการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
2. จังหวัดและอาเภอมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง แนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการรวบรวม
และประมวลเอกสารต่าง ๆ โดยแยกออกเป็นแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ ดังนี้
1. แนวความคิดด้านการจัดการภัยพิบัติ
2. ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้าท่วม
3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4. ความหมายของการบูรณาการ
5. ทฤษฎีการบูรณาการ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดในแต่ละสวนที่กล่าวมาข้างตน มีสาระสาคัญดังนี้
แนวความคิดด้านการจัดการภัยพิบัติ
การป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเรื่องยาก แต่การวางระบบบริหารจัดการที่ดี จะทา
ให้ลดความสูญเสียได้มาก การจัดการภัยพิบัติ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้ งแต่การเตรียมการก่อนเกิดเหตุ
การรับมือในภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์ ช่วยชีวิต และการฟื้นฟู บูรณะหลังเหตุการณ์ ในอดีตการจัดการ
ภั ยพิ บั ติมักเน้ น เรื่องการช่วยเหลื อบรรเทาทุกข์เป็นหลั ก แต่แนวโน้มของการจัดการภัยพิบัติส มัยใหม่จะมี
ลักษณะของการเตรียมการเชิงรุกมากขึ้น โดยดาเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ รวมทั้งมาตรการที่ ครอบคลุม การแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง
เป็นการวางแผนเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุที่ต่อเนื่อง
จนครบกระบวนการ เรียกว่า ‘วงจรการจัดการสาธารณภัย’ ประกอบด้วย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 4 – 6)
การป้องกัน (Prevention) คือ การดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิให้ภัยพิบั ติและความ
สูญเสียเกิดขึ้นแก่ชีวิต ทรัพย์สินและชุมชน เช่น การสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันน้าท่วม การควบคุมไฟป่า การออก
กฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย และการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือ กิจกรรมที่มุ่งในการลดผลกระทบและความรุนแรงของ
ภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียแก่ชุมชนและประเทศชาติ เนื่องจากการป้องกันและการบรรเทา
ผลกระทบมีความหมายใกล้เคียงกัน ในหลายประเทศจึงใช้มาตรการทั้งสองด้านควบคู่กัน การบรรเทาความ
สูญเสียจากภัยพิบัติเป็นเรื่องกว้างขวางและครอบคลุมการดาเนินงานหลายด้าน จึงต้องการการประสานงานที่ดี
มาตรการที่สาคัญ ได้แก่ การกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมต่าง ๆ การปรับปรุงระบบแจ้งเตือน
ภัย การวางแผนควบคุ มการใช้ที่ดิน การปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ของสาธารณชนผ่านการให้การศึกษาและฝึกอบรม
การเตรีย มพร้อม (Preparedness) คือ การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
รัฐบาล องค์กรปฏิบัติ ชุมชน และปัจเจกบุคคล ในการเผชิ ญกับภาวการณ์เกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยการป้องกันและบรรเทาต้องการผลักดันในเชิ งนโยบาย ขณะที่การเตรียมพร้อมเป็นบทบาทหน้าที่
ของหน่วยปฏิบัติจานวนมากที่ต้องประสานงานกัน มาตรการที่สาคัญ ได้แก่ การจัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
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การเตรียมการอพยพประชากร การวางระบบแจ้งเตือน และระบบการสื่ อสารในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการ
ฝึกซ้อมและอบรมให้ความรู้แก่สาธารณชนด้วย เนื่องจากในกรณีที่การเตรียมพร้อมของรัฐมีข้อจากัด การ
เตรียมพร้อมในระดับบุคคลและครัวเรือนจะสามารถช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน
การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบัติอย่างทันทีทันใดเมื่อภัยพิบัติ
เกิดขึ้นโดยมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยชีวิต ป้องกันอันตราย และความสู ญเสียต่าง ๆ เช่น การค้นหาช่วยชีวิต
การกู้ภัย การอพยพ การผจญเพลิง การแจกจ่ายอาหารและยา การจัดทาที่พักชั่วคราว การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการนาส่งโรงพยาบาล เป็นต้น
การฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) การฟื้นฟูบูรณะเป็นขั้นตอนที่ดาเนินการเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่าน
พ้นไปแล้ว เพื่อให้พื้นที่ หรือชุมชนที่ได้รับภัยพิบัติกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา
5-10 ปี มาตรการที่สาคัญ ได้แก่ การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย การจัดตั้งชุมชนใหม่
การให้ ค วามช่ว ยเหลื อฟื้ น ฟู ชี วิต ความเป็ น อยู่ ของประชาชนที่ ป ระสบภั ย ส าหรับ มาตรการฟื้ น ฟู บู รณะใน
ระยะยาวจะนาไปสู่เรื่องของการพัฒนาต่อไป
การพัฒนา (Development) ขั้นตอนการพัฒนาภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติเป็นเรื่องที่มีขอบเขต
กว้ างกว่ าการพั ฒ นาเฉพาะพื้ น ที่ ที่ ได้ รั บ ความเสี ย หายเท่ านั้ น โดยครอบคลุ ม ถึ งการทบทวน และศึ ก ษา
ประสบการณ์ ก ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ที่ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ท าการปรั บ ปรุ งระบบการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด
เป็นที่ตระหนักว่าภัยพิบัติกับการพัฒนาประเทศมีความเชื่อมโยงกันหลายมิ ติ ภัยพิบัติขนาดใหญ่
ทาให้กระบวนการพัฒนาต้องหยุ ดชะงักลง ประชาชนและเศรษฐกิจได้รับความเสียหายสาหรับประเทศด้อย
พัฒนา และกลุ่มคนยากจนมักจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติบ่อยครั้ง เกิ ดความสูญเสียมากกว่า และฟื้นตัว
ยากกว่า เพราะความยากจนและด้อยพัฒนาก่อให้เกิดจุดอ่อนด้านต่าง ๆ ทั้งทางกายภาย ชีวภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม ที่ ง่ายต่อการถูกทาลาย อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี การเกิดภัยพิบัติ ได้ก่อให้ การเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นยิ่งความเสียหายรุนแรง ก็ยิ่ งสร้างความสนใจและความตระหนักของสาธารณชนได้มากขึ้น ทาให้
เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการก่อสร้าง การพัฒนารูปแบบการเพาะปลู กเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบการพัฒนา เหล่านี้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยตรง การปรับกิจกรรม การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อภัยพิบัติ รวมถึงการผนวกมาตรการเพื่อบรรเทาภัยพิบัติไว้ในการพัฒนาสาขาต่าง ๆ เช่น
การวางแผนพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การศึกษาและการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็น
ต้น ด้วยเหตุนี้ การเชื่อมโยงเรื่ องภัยพิบัติกับกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสม จะส่ งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการรับมือและการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน
ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้าท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดาริตามแนวทางการบริหารจัดการด้าน
น้าท่วมล้น (Flood Management) โดยที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม มีฝนตกชุกและปริมาณน้าฝนสูง จึง
เกิดปัญหาน้าท่วมอยู่ในหลายพื้นที่เกือบทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระปริวิตก
ห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอมา และทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้าท่วม
และทรงคานึงถึงการเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่และสมรรถนะของกาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่
ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย วิธีการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
พระราชทานพระราชดาริในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมคือ
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1. การก่อสร้างคันกั้นน้า เพื่อป้องกัน น้าท่วมซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่ครั้งโบราณโดยการก่อสร้าง
คัน ดินกั้นน้าขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามลาน้าห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้น้าล้นตลิ่งไปท่วม
ในพื้นที่ต่าง ๆ ด้านใน เช่น คันกั้นน้าโครงการมูโนะ และโครงการปิเหล็งอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
นราธิวาส เป็นต้น
2. การก่อสร้างทางผันน้ า เพื่อผันน้าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมท้นให้ ออกไป โดยการ
ก่อสร้างทางผันน้าหรือขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อกับลาน้าที่มีปัญหาน้า ท่วมโดยให้น้าไหลไปตามทางผันน้าที่ขุด
ขึ้นใหม่ไปลงลาน้าสายอื่น หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม ซึ่งการดาเนินการสนองพระราชดาริวิธีนี้
ดาเนินการโดยกรมชลประทาน ในการแก้ไขปัญหาจากแม่น้าโก-ลก เข้ามาท่วมไร่นาของราษฎรเสียหายหลาย
หมื่นไร่ทุกปี การขุดคลองมูโนะได้ช่วยบรรเทาลงได้เป็นอย่างดี
3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลาน้า เพื่อให้น้าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามลาน้าได้สะดวก
หรือช่วยให้กระแสน้าไหล เร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน้าท่วมขังได้ โดยใช้วิธีการดังนี้
- ขุดลอกลาน้าตื้นเขินให้น้าไหลสะดวกขึ้น
- ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบมิให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของน้า
- กาจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อทาลายสิ่งกีดขวางทางน้าไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น
- หากลาน้าคดโค้งมาก ให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นลาน้าสายตรงให้น้าไหลสะดวก
- การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้า เป็นมาตรการป้ องกันน้าท่วมที่สาคัญประการหนึ่ง ในการกัก
เก็บน้าที่ไหลท่วมล้นในฤดูน้าหลากโดยเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อนในลักษณะอ่ างเก็บน้าซึ่งปัจจุบันดาเนินการ
ตามพระ ราชดาริมากมายหลายแห่งในประเทศไทย และการป้องกันน้าท่วมใหญ่ในระดับประเทศนั้น ขณะนี้ได้
อยู่ในระหว่างดาเนินการหลายจุด คือ โครงการพัฒนาลุ่มน้าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการพัฒ นาลุ่มน้านครนายกตอนบนจังหวัดนครนายก
(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2557, หน้า 1)
พระราชบัญญัติปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
สรุปสาระสาคัญของการดาเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ก่อนเกิดภัย
1. มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ซึ่งนายกรัฐมนตรี หรือ
รองนายกรั ฐมนตรีที่ น ายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็น ประธาน และอธิบดี ปภ. เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
(มาตรา 6) มีอานาจหน้าที่สาคัญในการกาหนดนโยบายในการจัดทาแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (มาตรา 7)
2. ใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายโดยมีการจัดทาแผน 3
ระดับ ดังนี้
- แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดทาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และหน่วยงาน
ภาคเอกชน แล้วเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้
เป็นไปตามแผนดังกล่าว (มาตรา 11)
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- แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดทาโดยคณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (มาตรา 17)
- แผนการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย กรุงเทพมหานคร จั ด ท าโดยคณะกรรมการซึ่ ง
ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็ น ประธานซึ่งแผนดังกล่ าวต้ องสอดคล้ องกับ แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (มาตรา 33)
ขณะเกิดภัย
1. การบัญชาการ กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของบุคคลดังต่อไปนี้
- นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรง
อย่างยิ่ง(มาตรา 31)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มี
อานาจควบคุมและกากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยทั่วราชอาณาจักรให้เป็ นไปตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีอานาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วย
ผู้อานวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 13)
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มี
หน้ าที่ ช่ว ยเหลื อ ผู้ บั ญ ชาการในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามที่ ผู้ บั ญ ชาการ
มอบหมาย โดยให้มีอานาจบังคับบัญชาและสั่งการรองจากผู้บัญชาการ (มาตรา 13)
2. การปฏิ บั ติ เป็ น อ านาจหน้ าที่ ข องผู้ อ านวยการ เจ้าพนั ก งานและอาสาสมั ค รในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ ดังนี้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมี อธิบดีกรมป้องกันฯ เป็นผู้อานวยการกลางมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 14)
- ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตจังหวัด (มาตรา 15)
- นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น รองผู้ อ านวยการจั ง หวั ด มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้อานวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 18)
- นายอาเภอ (รวมปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ)เป็นผู้อานวยการอาเภอ รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอาเภอ (มาตรา 4 และมาตรา 19)
- ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งพื้นที่ (นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกเทศมนตรี นายกเมือ งพั ท ยา และหั ว หน้ าผู้ บ ริห ารขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นแห่ งพื้ น ที่ อื่ น ที่ มี
กฎหมายจัดตั้ง) เป็นผู้อานวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัด และผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 4 และมาตรา 20)
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อานวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรา 32)
- ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อานวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะมอบหมายรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติด้วยก็ได้ (มาตรา 35)
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- ผู้อานวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ ช่วยผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
รั บ ผิ ด ชอบในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ และมี ห น้ าที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 36 และมาตรา 37)
- เจ้าพนักงาน ให้ผู้อานวยการมีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนั กงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตรับ ผิดชอบ โดยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าพนักงานให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2553 (มาตรา 39)
- อาสาสมัคร ให้ผู้อานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ อานวยการมอบหมาย และตามที่กาหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 (มาตรา 41)
ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ มี เครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมาย และบั ต รประจ าตั ว ส าหรั บ เจ้ า พนั ก งานและ
อาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบั ตรประจาตัวเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2554 (ม. 45)
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้อานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ เข้าดาเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพืน้ ที่ (มาตรา 21)
- ผู้อานวยการอาเภอ และผู้อานวยการจังหวัดมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการท้องถิ่น
ในเขตอาเภอพื้นที่ของตน และในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี (มาตรา 22)
- กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิ ดชอบของ ผู้อานวยการท้ องถิ่น
หลายคน ผู้อานวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 21 ไปพลางก่อน แล้ ว
แจ้งผู้อานวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว (มาตรา 22)
- กรณี ผู้ อ านวยการท้ อ งถิ่ น จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ
หน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้แจ้งผู้อานวยการอาเภอ หรือ
ผู้อานวยการจังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป (มาตรา 22)
- ผู้อานวยการในเขตพื้น ที่ที่ติ ดต่อหรือใกล้ เคียงมีห น้าที่ สนับ สนุน การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ผู้อานวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้น (มาตรา 23)
- เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้ าที่ต้องเข้าดาเนินการเบื้องต้นเพื่อ
ระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อานวยการท้องถิ่นเพื่อสั่งการต่อไป (มาตรา 24)
- กรณี ที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยใกล้จะถึง ผู้อานวยการมีอานาจสั่ง
เจ้าพนักงานดัดแปลง ทาลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การ
บาบัดปัดป้องภยันตราย เฉพาะเท่าที่จาเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น
โดยผู้อานวยการท้องถิ่นจะใช้อานาจดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการจังหวัด (มาตรา 25)
- กรณี เจ้ าพนั กงานจ าเป็น ต้อ งเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ ที่อ ยู่ใกล้ เคี ยงกับ บริเวณที่ เกิ ด
สาธารณภัย เพื่อทาการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้ กระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุ ญ าตจากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น (มาตรา 26)
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- เมื่ อ มี ผู้ อ านวยการอยู่ ด้ ว ย และหากทรัพ ย์ สิ น นั้ น เป็ น สิ่ งที่ ท าให้ เกิ ด สาธารณภั ย ได้ ง่ ายให้
เจ้าพนักงานมีอานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้
หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานมีอานาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจาเป็นแก่การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทา
ดังกล่าว (มาตรา 26)
- ผู้อานวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย มีอานาจจัดสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัย
อยู่อาศัย จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจร
ผู้ ร้ าย ปิ ด กั้ น มิ ให้ ผู้ ไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ าไปในพื้ น ที่ เกิ ด สาธารณภั ย และพื้ น ที่ ใกล้ เคี ย ง รวมทั้ งช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้รับการร้องขอ (มาตรา
27)
- ผู้ บัญ ชาการ รองผู้ บัญ ชาการ ผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอานาจสั่ ง
อพยพ ผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย หากการอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายหรือ
กีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จาเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(มาตรา 28)
- ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อานวยการกลาง ผู้ อานวยการจังหวด ผู้อานวยการอาเภอ และ
ผู้อานวยการท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการอาเภอมีอานาจประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปอยู่
อาศัย หรือดาเนินกิจการในพื้นที่ที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยก็ได้ (มาตรา 29)
หลังเกิดภัย
- ให้ผู้อานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิด ขึ้นและทา
บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ ประสบภัยไว้
เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู โดยแบบหนังสือรับรองเป็นไปตามประกาศกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย และกรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรั พ ย์ สิ น ร้ อ งขอหลั ก ฐานเพื่ อ รั บ การสงเคราะห์ ห รื อ บริ ก ารอื่ น ใด ให้ ออกหนั งสื อ รั บ รองตาม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรื อ
ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552 (มาตรา 30)
- กรณี เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของผู้ ใดซึ่ งมิ ใช่ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการบ าบั ด
ภยั น ตรายจากสาธารณภั ย จากสาธารณภัย ให้ ท างราชการชดเชยความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้น ให้ แก่ผู้ นั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
จากการบาบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. 2554 (มาตรา 43)
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องได้รับความช่ว ยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือหน่วยงาน
ของรั ฐ ใดในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ ผู้ อ านวยการ
กรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการให้ความช่วยเหลือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว(มาตรา 38)
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5. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัย
- กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 11)
- ให้ผู้อานวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอานาจมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่
ให้องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณ
ภัยได้ตามที่เห็นสมควร(มาตรา 42)
- ความสัมพันธ์กับหน่วยทหาร
(1) ก่อนเกิดภัย กาหนดให้ทหารเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาแผน ในระดับแผน
ชาติ มีผู้ แทนฝ่ ายทหารร่ วมเป็ น กรรมการใน กปภ.ช. ประกอบด้วย ผู้ บั ญ ชาการทหารสู งสุ ด ผู้ บั ญ ชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ (มาตรา 6)
(1.1) ในระดับแผนจังหวัด มีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบก
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทา (มาตรา 16)
(1.2) ในระดับแผนกรุงเทพมหานคร มีผู้แทนกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดทา (มาตรา 34)
(2) ขณะเกิดภัย หากต้องมีหน่วยทหารเข้าร่วมดาเนินการ กาหนดให้ต้องจัดทาเป็นบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อานวยการจังหวัด หรือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน
ฐานะผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร กับผู้บัญชาทหารในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อ ง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย(มาตรา 46)
ความหมายของการบูรณาการ
การบูรณาการมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายในลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนี้
ความหมายการบูรณาการตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า Integration มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน
ว่า Integrate คาว่าบู รณาการในความหมายทั่วไป หมายถึง การทาสิ่งที่บกพร่องให้ ส มบูรณ์ แบบ โดยการ
เพิ่มเติมบางส่ว นที่ข าดอยู่ ให้ สมบูรณ์ หรือการนาส่ วนประกอบย่อยมารวมกันตั้งแต่ส องส่วนเพื่อทาให้ เป็ น
ส่ ว นประกอบใหญ่ ข องทั้ ง หมด ดั ง นั้ น การบู ร ณาการจึ ง เป็ น การเชื่ อ มสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ หลายสิ่ ง เข้ า มาเป็ น
ส่วนประกอบกับอีกสิ่งหนึ่งให้มีความสมบูรณ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักหรือส่วนประกอบที่ใหญ่ก ว่า
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2546)
พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ.ปยุ ต โต) (2540) ได้ ให้ ค วามหมายบู ร ณาการว่ า หมายถึ ง การท าให้
หน่วยย่อยที่มีอยู่ทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันเข้ามาร่วมทาหน้าที่ประสานกลมกลืนให้เป็ นองค์รวม
หนึ่งเดียวที่มีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว
ประเวศ วะสี (2545) ได้ให้ความหมายของการบูรณาการเป็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ไปด้วยกัน อย่างลงตัวและอย่างสมดุล
การบู ร ณาการ (Integration) หมายถึ ง การประสานกลมกลื น กั น ของแผนกระบวนการ
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญ
ของสถาบั น (Organization-wide Goal) การบู ร ณาการที่ มีป ระสิ ทธิผ ลเป็ น มากกว่าความสอดคล้ องไปใน
แนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557, หน้า 35)
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สรุปจากความหมายที่กล่าวมา การบูรณาการหมายถึง กระบวนการเชื่อมประสานสิ่งหนึ่งหรือ
หลายสิ่งผสมผสานสิ่งที่มีอยู่ เข้ามารวมกันให้มีความประสานสัมพันธ์แบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียว ครบถ้ว น
สมบูรณ์ เป็นเอกภาพในตัวแบบไม่แยกส่วน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักหรือส่วนประกอบที่ใหญ่ขึ้น
ทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory)
การบู ร ณาการ หมายถึ ง การท าใหหน่ ว ยย่ อ ย ๆ ทั้ งหลายที่ สั ม พั น ธ์ อิ งอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น
เข้ ามาร่ วมทาหนาที่ป ระสานกลมกลื น เป็ นองครวมหนึ่ งเดียว ที่มี ความครบถ้วนสมบูรณในตัว อาจจะเอา
หน่วยย่อยหน่วยหนึ่งมารวมเขาในองครวมที่มีหน่วยย่อยอื่นอยู่แลวหรือจะเอาหน่วยย่อยทั้งหลายที่ต่างแยก ๆ
กันอยู่มารวมเข้าด้วยกันเป็นองค์รวมก็ได้ โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 อย่างในเรื่องบูรณาการ คือ
1. มีห น่ ว ยย่อยองคประกอบ ชิ้ น สวน อวัยวะ หรือขั้น ระดับ แง่ด้านที่จะเอามาประมวลเข้า
ด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่จะเอามาประมวลเข้าด้วยกัน คือสิ่งย่อย สวนย่อย
2. หน่ วยย่อยเป็ น ต้น นั้น มี ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน อันนี้อาจจะเลยไปถึง
ลักษณะที่วายืดหยุนปรับตัวได้ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วย
3. เมื่อรวมเขาด้วยกัน แลวก็จะเกิดความครบถ้วนเต็มบริบู รณ์ โดยมีความประสานกลมกลื น
เกิดภาวะได้ที่ พอดี หรือสมดุล ซึ่งเมื่อได้ที่หรือพอดีสมดุลแลว องครวมนั้นก็มีชีวิตชีวาดารงอยู่และดาเนิน ไป
ด้วยดีอันเป็นภาวะของบูรณาการ ถ้าครบสามอย่างนี้ ก็เป็นบูรณาการ สวนในทางปฏิบัติจะมีหลักและกระบวน
วิธีอย่างไร ก็พิจารณาวากันอีกสวนหนึ่ง แต่สิ่งที่จะตองเนนก็คือว่าความพอดีหรือได้ที่หรือสมดุล ซึ่งเป็นภาวะ
ที่ตองการของบูรณาการนั้น เราจะแสดงลักษณะออกมาใหเห็นเป็นข้อสาคัญได้สองอย่าง คือ เมื่อเป็นองครวม
แลว องครวมนั้นมีชีวิตชีวาหรือดาเนินไปด้วยดี องครวมนั้นเกิดมีภาวะและคุณสมบัติของมันเอง ที่ตางหากจาก
ภาวะและคุณสมบัติขององคประกอบทั้งหลาย
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2546) ได้ให้ความหมายวา การบูรณาการ ก็คือการผนวกการประสาน
การเติม เต็มการเชื่อมโยง การรวมกัน ร่ ว มกัน เป็ นต้น ทฤษฎีการบู รณาการในทางการเมือ ง มุ่งที่ จะท าให้
องค์การระหว่างประเทศเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง โดยมีประเทศสมาชิก เปรียบเสมือนสมาชิก
ในครอบครัวเดียวกัน แนวความคิดของทฤษฎีบูรณาการนี้อาจจะเที ยบได้กับ แนวความคิดเกไมนชาฟ ของ
สังคมวิทยา หมายถึง ลักษณะสังคมที่เนนความสาคัญของการที่สมาชิกในสังคมมีค วามใกลชิดสนิทสนมเป็น
กันเอง เนนความเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยมของชุมชน
แนวคิดของการบูรณาการ ไม่พ้นความสัมพันธ์กับระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นฐานคิดที่สาคัญ ในมิติของสวัสดิก ารสังคมนั้นมีนักวิชาการหลายทานที่พยายามศึกษาและจัดหมวดหมู
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ป ค.ศ. 1965 ที่ Wedderburn ได้จัดกลุมที่เรียกวา Integrationism ซึ่งบางคน เชน Titmuss ได้
ใหความหมายที่ ใกลเคี ย งกั น กลาวคื อ Institutional Model ซึ่ ง ในความหมายก็ คื อ เป็ น การมองการจั ด
สวัสดิการในเชิงสถาบัน ซึ่งชี้ ใหเห็นถึงความจาเป็นตองรวมกลุมสวัสดิการเป็นสถาบันเพื่อความต่อเนื่องและ
มั่น คง แต่ การบู ร ณาการระยะหลั งที่ แ นวโน้ ม เปลี่ ยนไปตามการเมือ ง วิธีคิ ดก็ ป รับ ตามมาเป็ น ชวง ๆ เชน
Classical Liberalism มาสู่ Neo-Liberalism มาสู่ The new right หรือตามแต่กลุ่มนักวิชาการกลุ่มใดจะให
คาจากัดความและรูปแบบของการจัดกลุ่มปจจุบันแนวคิดบูรณาการเกิดมาพรอมๆกับความพยายามที่จ ะหา
คาตอบแบบ Intuitionหรือการหยั่งรู เพราะว่าความเชื่อตลอดทศวรรษที่ผ่านมาในหลักของ Exact science
มีขอจากัดทาให้แนวคิดของระบบการเรียนรูปรับเป็นแบบ Multidisciplinary มองเหตุและปัจจัยแบบองครวม
(Holistic) และคิดเชิงระบบ (System thinking) มากขึ้น แนวคิดนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุ มธุรกิจซึ่งมี
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เป้ าหมายของการบู รณาการเพื่อคู แข่งและผลตอบแทนทางธุรกิจ ตอมาขยายมาสู่ระบบรัฐ มากขึ้น ซึ่ งการ
บูรณาการ ดูจะเหมาะสมกับชวงเวลาของวิธีคิดของการผลักดันในการพึ่งตนเองด้านสวัสดิการขององคกรชุมชน
ที่มองวาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญ รัฐไม่ควรเขามาจัดการหรือทาใหรัฐสวัสดิการมีบทบาทน้อยที่สุด
เพราะแนวคิดนี้มองวา สวัสดิการสังคมทาใหรัฐตองรับภาระมากขึ้นและเป็นตัวถวงเศรษฐกิจ เพื่อใหกลไกตลาด
เป็นตัวกาหนดองคกรชุมชนเพื่อการรวมและจัดการกับสวัสดิการสมาชิกของตนเอง และรูปแบบได้ก่อร่างขยาย
ครอบคลุมทุกหมูบ้าน และการบูรณาการเพื่อใหกลุมองคกรชุมชนมีศักยภาพในการจัดการสวัสดิการของชุมชน
ได้ ค รอบคลุ ม และกว้ างขวางยิ่ งขึ้น ซึ่ ง Gusztav Names (2005) ได้ ใชแนวคิดของการบู รณาการเพื่อ เสนอ
ทางออกของระบบการบริหารจัดการของรัฐที่เป็น Top-Down มาเป็น Bottom-up ดังที่ปรากฏในงานของเขา
คือ Integrated rural development the concept and its operation เขากล่าววาการบูรณาการสามารถ
กระท าได้ ทั้ งการบู ร ณาการโดยน าสิ่ งที่ มี อ ยู่ จ ริ งมาบู รณาการ (Factual integration) หรือ การบู รณาการ
ความคิด (Conception integration) ขั้นตอนของการบูรณาการ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ได้เสนอในวิธีคิด
แบบบูรณาการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ขั้น ที่ 1 ถอดกรอบ เพื่ อที่ จะใหหลุ ด จากกับ ดั กทางความคิด ทางวัฒ นธรรม ทางความรู ท าง
ประสบการณ เป็นต้น
ขั้นที่ 2 ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่อง องครวม สหวิทยาการ คิดโดยวิธีอุปนัยการมอง
ประสานขั้วตรงข้าม และมองแบบทุกฝ่ายชนะ
ขั้นที่ 3 คุมกรอบ ซึ่งเป็นขั้นกลับมาบูรณาการอีกครั้ง
John Ditch (2002) ได้สรุปเงื่อนไขความสาเร็จของการบูรณาการสวัสดิการของชุมชนในระดับ
นโยบายคือ
1) ผู้ดาเนินกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนได้สวนเสีย
2) เป้าประสงค
3) ทรัพยากร
4) กระบวนการและแนวทางการทางาน
5) ผลกระทบ ผลผลิต และวิวัฒนาการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นายปรีชา ปิยจันทร์ (2554) ได้วิจัยเรื่องชุมชนกับการจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 กรณีศึ กษา
ชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล) เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์
จากภาคีที่เกี่ยวข้อง 3 ภาคส่วน คือ ประธานชุมชนหรือผู้นาชุมชน ตัวแทนกรรมการชุมชน และตัว เทนของ
ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนอยู่เจริญ เป็นชุมชนเขตเมือง ที่เป็ นชุมชนของ
ผู้มีรายได้ระดั บปานกลาง เป็นชุ มชนที่ผู้อาศัยอพยพมาจากต่างจังหวัดทุกภูมิภาคเพื่อมาประกอบอาชีพใน
กรุงเทพมหานคร จึงทาให้เป็นชุมชนที่มีความคล่องตัวสูงในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชน เพราะวิถีชีวิตเดิมมี
การเอื้ออาทร มีจิตอาสาสูง จึ งเป็นทุนที่สาคัญของชุมชน ดังนั้น การกอบกู้วิกฤตอุทกภัยจึงมีปัจจัยดังกล่าวนี้
เป็นทุนที่สาคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ มีปัจจัยที่นามาซึ่งความสาเร็จในการกอบกู้วิกฤตน้าท่วม โดยมีปัจจัยหลัก
จากการมีผู้ น าชุ มชนที่ เข้ ม แข็ง เป็ น นั ก บริห ารจัด การ ศั กยภาพของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ห รื อคนในชุ มชนที่ มี
การศึกษาดี มีอาชีพหลากหลายที่น ามาช่วยพั ฒ นาชุมชนในภาวะวิ กฤต การมีส่ว นร่วมของทุกภาคส่วนใน
ชุมชน การมีความสามัคคีมีน้าหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในชุมชน การมีเครือข่ายทางสังคมที่ดีทั้งภายในและ
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ภายนอกชุมชน ประชาชนในชุมชนมีรายได้ระดับปานกลาง ทาให้เกิดพลังกลุ่มได้ง่าย คณะกรรมการของชุมชน
มีการทากิจกรรมที่ทาให้เกิดรายได้ เพื่อเป็นทุนในการนาไปพัฒนาชุมชน นอกจากนี้การมีทาเลที่ ตั้งที่เหมาะสม
ก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทาให้การกอบกู้วิกฤตสามารถจัดการได้ดีด้วย
ขนิษฐา ปาลโมกข์ และคณะ (2555) ได้วิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันมหาอุทกภัย
กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการป้องกันมหาอุทกภัยฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน อัน ดับ แรก คือ การค้น หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา รองลงมาคือ ด้านการวางแผนดาเนิน
กิจกรรม ด้านการติดตามและประเมินผลตามลาดับ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านการลงทุนร่วมกิจกรรมและการ
ปฏิบัติ 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุ มชนในการป้องกันมหาอุทกภัยฯ พบว่า ประชาชนในครัวเรือน
ในชุมชนที่อาศัยในเทศบาลและตาบลต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันมหาอุทกภัยฯ ไม่แตกต่างกัน
และประชาชนในครัวเรือนในชุมชนที่มีสถานภาพและลักษณะพื้นที่ ต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
มหาอุทกภัย ฯ แตกต่ างกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ .001 ตามลาดับ 3) วิธีการบริห าร
จัดการป้องกันมหาอุทกภัยขององค์กรภาครัฐและเอกชนในเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี พบว่า กรอบวิธีการบริหารจัดการป้องกันมหาอุทกภัยฯ มี 5 กรอบ คือ 3.1) การเตรียมการ
ป้องกันมหาอุทกภัย 3.2) การจัดการขณะมหาอุทกภัยเข้าพื้นที่ ได้ แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.3) การบริหารจัดการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การบริหารจัดการการมีส่วนร่วม การใช้ช่องทางการสื่อสาร
เผยแพร่ข้อมูลเชิญชวนการมีส่วนร่วม การใช้แรงจูงใจเชิงบวก การตื่นตัวต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ของประชาชน การบริห ารจัดการชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสื่อสารรูปแบบการจัด
กิจกรรม การใช้ผู้นาชุมชนระดับท้องถิ่น และการบริหารการมีส่วนร่วมผ่านเครื อข่าย 3.4) การฟื้นฟูเยียวยา
ผู้ประสบภัยหลังเกิดมหาอุทกภัย ได้แก่ การเร่งระบายน้าออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด การชี้แจงข้อเท็จจริงและทา
ความเข้าใจกับชุมชน การกาจัดขยะสิ่งปฏิกูลและการทาความสะอาด การสารวจพื้นที่ในชุมชนที่มีน้าท่วมขัง
เพื่อเร่งติดตามเงินช่วยเหลือเยียวยา การสารวจพื้นที่และเร่งชี้แจงเรื่องงบประมาณช่วยเหลื อเยียวยาเพิ่มเติม
การจั ดสรรงบประมาณลงพื้น ที่ การสร้ างขวั ญ กาลั งใจแก่ผู้ ป ระสบมหาอุ ทกภั ย การสนับ สนุนจากองค์ กร
ภายนอกพื้นที่ด้านงบประมาณและด้านอื่น ๆ การจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นและการอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ และ 3.5) แนวทางในการบริหารจัดการป้องกันมหาอุทกภัยในอนาคต ได้แก่ การสารวจพื้นที่น้าท่วม
เพื่อหาสาเหตุของการไม่สามารถป้องกันมหาอุทกภัยที่ผ่านมาได้ การขุดลอกคูคลอง การจัดการซ่อมแซมประตู
ระบายน้าและจัดทาประตูระบายน้าถาวร การติดตั้งเครื่องสูบน้า เครื่องผลั กดันน้าและจัดทาสถานีสูบน้า การ
จั ด ท าแนวคั น กั้ น น้ าหรื อ เสริ ม ถนน การจั ด ท าเขื่ อ นกั้ น น้ าชั่ ว คราว การจั ด ท าเขื่ อ นกั้ น น้ าถาวร การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่าง ๆ เพื่อแจ้งข่าวสารและแจ้งเตือนเฝ้า ระวัง การประสานงานในระดับท้องถิ่น การ
จัดทาหรือขยายท่อระบายน้า การบริหารการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสม่าเสมอ และข้อเสนอแนะแนวทางใน
การบริห ารจัดการป้องกัน มหาอุทกภัย ในอนาคต เช่น การสนับสนุนและเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อเนื่ องของ
รัฐบาลต่อสถานการณ์อุทกภัยในอนาคต เป็นต้น
กาญจน์จิรนันท์ คลองข่อย และ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2555) ได้ศึกษาเรื่องชุมชนเข้มแข็งกับ
การจั ด การภั ย พิ บั ติ ศึ ก ษากรณี การจั ด การวิ ก ฤตน้ าท่ ว มของหมู่ บ้ า นแหลมกลาง ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ความสามารถในการจัดการภัยพิบัติน้าท่วมในชุมชนบ้านแหลมกลาง ชุมชนสามารถร่วมมือกั น เพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติน้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในช่วงที่ น้าท่วมเข้าบ้านสูงกว่าสามเมตร แต่ชาวบ้ านก็ยังสามารถ
บริหารจัดการเพื่อให้สมาชิกแต่ละบ้านอาศัยอยูกับสภาวะน้าท่วมขังได้อย่างเป็นปกติ การใช้เครือข่ายการจัดตั้ง
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ของกลุ่มสาหรับประสานงานไปยังหน่วยงานบรรเทาทุกข์ภายนอกที่นาถุงยังชีพมาแจกและนาเรือมาใช้ในการ
ลาเลียงผู้คนเดินทางเข้าออกจากชุมชน ทาให้ชุมชนหมู่บ้านแหลมกลาง สามารถใช้ชีวิตอยู่ กับน้าท่วมได้ และ
สามารถที่จะผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นมาได้อย่างมีความเข้มแข็ง ปัจจัยด้านที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการภัย
พิบั ติน้ าท่ว มในชุมชนบ้ านแหลมกลาง ประกอบด้วย 1) ผู้ นาชุมชน ได้แก่ ผู้ ใหญ่ บ้าน เนื่องจากเป็นผู้ นาที่
เสียสละช่วยแก้ไขปัญหา สร้างขวัญและกาลังใจให้กับชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการดาเนินการประสานงานกั บ
ทุกฝ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่ก่อนน้าท่วม ระหว่างน้าท่วมขัง และการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้าท่วม 2) ชุมชน
เข้มแข็ง และ 3) ทุนทางสังคม ประกอบด้วย มิติบรรทัดฐานของการพึ่งพาอาศัย มิติความไว้วางใจ และมิติ
เครือข่ายความเป็นพลเมืองเพื่อส่วนรวม เป็นมิติสุดท้าย การสะสมทุนทางสังคมมายาวนาน เมื่อเกิดวิกฤตความ
เดือดร้อน คนในชุมชนจะไม่ทิ้งกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการ
ภัยพิบตั ิน้าท่วมได้
กล่าวโดยสรุป ได้ว่า ในการให้ ความช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยของหน่ วยงานต่าง ๆ ต้องคานึงถึง
ระเบี ยบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องซึ่งได้บั ญญั ติ ให้อ านาจหน้ าที่ ไว้ บริบทของพื้ นที่ ชุ มชนในการมีส่ วนร่วม และการ
ประสานสอดคล้องในการบู รณาการทางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะทาให้ การช่วยเหลือผู้ ประสบ
อุทกภัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางในการบู รณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” ผู้ศึกษาได้ใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เ กี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบอุท กภั ย ในพื้ น ที่ อาเภอเสลภู มิ จังหวั ด ร้อยเอ็ด และขอมูล จากแนวคิด ทฤษฎี หลั กการ เอกสาร
รายงาน หนังสือ สิ่งพิมพ ระเบียบ กฎหมายและเว็บไซตต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังนี้
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา (Key Informants)
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ที่ ใช้ ในการศึ ก ษา เป็ น ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดคุณสมบัติ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานในการแก้ไขปัญหาและให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ในพื้นทีจ่ ังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 11 คน ประกอบด้วย
1. นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
2. น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี รองผู้อานวยการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3. นายประพงษ์ ทวีสินธ์ นายกเทศมนตรีตาบลวังหลวง อาเภอเสลภูมิ
4. พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว มณฑลทหารบกที่ 27
5. นายสมชัย สุมหิรัญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
6. นายนันทศักดิ์ ฝอยทอง เจ้าหน้าทีโ่ ครงการชลประทานร้อยเอ็ด
7. นายสมบูรณ์ อันทะเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านท่าเยี่ยม ตาบลวังหลวง อาเภอเสลภูมิ
8. ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเสลภูมิ
9. นายอดิศัย สุทธิไชยา ข้าราชการบานาญ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
10. นายทองใบ สินโท เกษตรอาเภอเสลภูมิ
11. นายฤทธิชัย ภูแสงสั่น พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอเสลภูมิ
ขอบเขตและพื้นที่การศึกษา (Focus Area)
การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดพื้นที่หลักในการดาเนิน การศึกษา และการคัดเลือกพื้น ที่ดาเนินการใน
พื้ น ที่ อาเภอเสลภู มิ จั งหวั ดร้ อ ยเอ็ ด โดยผู้ ศึ กษาเลื อ กพื้ น ที่ ที่ ได้ รับ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย รุน แรงที่ สุ ด
เนื่ องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เซินกา” และเป็นพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซ้าซากเนื่องจากตั้งอยู่
บริเวณลุ่มแม่น้าชีและแม่น้ายังมีบ้ านเรือนประชากรตั้งอยู่ ใกล้พนังกั้นน้าหนาแน่น และเป็นพื้นที่อาเภอที่มี
ความเข้มแข็งในการบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาใช้วิธีสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการสื่อสารใน
ระบบแอพพลิเคชั่น Line เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์
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ของผู้ ป ฏิ บั ติงานในการให้ ค วามช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ นที่ อาเภอเสลภู มิ จั งหวัด ร้อยเอ็ด โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด
ในการศึกษา
2. สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบูรณาการ
หน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
3. นาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
4. ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนนาไปเป็นแนวการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างต่อไป
องค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์
ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและสภาพปัญหาที่พบจริง ซึ่งการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ดาเนิ นการโดยนาข้อมูล ที่ได้มากจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มากาหนด
ขอบเขตประเด็นในการศึกษา จากนั้นนาประเด็นที่ได้มาสร้างเป็นคาถามในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็ น คาถามเกี่ยวกับประเด็นที่ ต้ องการศึกษา และใช้ตอบโจทย์ของวัตถุป ระสงค์ ใน
การศึกษาเรื่องแนวทางในการบูรณาการการช่วยเหลื อผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา”
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดขึ้ น ผู้ ศึ ก ษาเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการ
สัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีขั้นตอนในการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. นั ดหมายกลุ่ ม ตั วอย่ าง เพื่ อเข้าสั มภาษณ์ อธิบายรายละเอี ยดเกี่ยวกับ เนื้อหาภายในแบบ
สัมภาษณ์และซักซ้อมแนวทางการสัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหน้า
2. เข้าสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยมีการโทรหรือส่งข้อความเตือนการนัดหมายล่วงหน้า
1 วัน
3. ดาเนินการสัมภาษณ์ โดยผู้ศึกษาแจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา และการรักษาพิทักษ์สิทธิ์ให้
ข้อมูลโดยนาเสนอในภาพรวม และขออนุญาตบันทึกเสียง พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลที่จาเป็น
4. ดาเนินการสัมภาษณ์ 30 - 60 นาที
5. กล่าวสรุป ความหมายของข้อมูล ในประเด็นที่ให้ สัมภาษณ์ เป็นระยะและขออนุญ าตขอเข้า
สัมภาษณ์เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมในภายหลัง
6. ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล พร้อมตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ด้านที่มาของข้อมูล ด้านสถานที่ ด้านบุคคล และ
ตรวจสอบโดยผู้ศึกษาใช้ห ลักฐานร่องรอย (Audit Trail) ได้แก่ บันทึกการสั มภาษณ์ และการสั ง เกตการณ์
(Field note)
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7. เนื่องจากมีข้อจากัดด้านเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ หากมีความจาเป็นเพื่อให้เกิด
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้ศึกษาอาจใช้วิธีโทรศัพท์หรือใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการสัมภาษณ์ข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อคิดเห็นตอบแบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์และเสนอผลการศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากการสั มภาษณ์ ใช้วิธีวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) ความ
เหมือน ความต่าง และหาความถี่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
1. คาถามที่ เกี่ยวข้องกับ ประเด็นที่ต้องการศึกษาด้า นสภาพทั่วไปของการให้ ความช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. คาถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบในการบูรณาการ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบอุทกภัย
3. คาถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ต้องการศึกษาด้านแนวทางในการบูรณาการการช่ว ยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 11 คน ซึ่งผู้ใหข้อมูลได้
ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการบูรณาการ ตลอดจนข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งตามประเด็นคาถาม
ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ซึง่ สามารถนามาวิเคราะห์ได้ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่ท่านได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ท่านคิดว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาอุทกภัยเกิดจากสาเหตุใดเป็นหลัก
ประเด็นที่ 1.1 การมีส่วนร่วม
นายเกรีย งไกร จิตธรรม น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว ดร.พงษ์ศิล ป์ สิมวิเศษ
นายสมชัย สุมหิรัญ นายนันทศักดิ์ ฝอยทอง นายอดิศัย สุทธิไชยา นายทองใบ สินโท นายฤทธิชัย ภูแสงสั่น ทั้ง
9 คน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ ได้แก่ การดารงชีพ การเกษตร การอพยพประชาชน ถนน ประปา
และพนังกั้นน้า ส่วนนายประพงษ์ ทวีสินธ์ มีส่วนร่วมในฐานะผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดูแลพื้นที่
เทศบาลตาบลวังหลวง และนายสมบูรณ์ อันทะเกตุ มีส่วนร่วมในฐานะผู้นาท้องที่
ประเด็นที่ 1.2 สาเหตุของปัญหาอุทกภัย
นายประพงษ์ ทวีสินธ์ กล่าวว่า “สาเหตุของปัญหาอุทกภัยในพื้นทีต่ าบลวังหลวง อาเภอเสลภูมิ
เกิด จากการที่ ล าน้ ายั งคดเคี้ย ว ตื้น เขิน มวลน้ าจากล าน้ายัง ที่ มาจากทางด้า นเหนื อ อาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสิน ธุ์ น้ าไหลแรง หากน้ามามาก ก็จะเกิดการกัดเซาะ พนังไม่สามารถกั้นไว้ได้ ก็จะขาด ถือว่าเกิดจาก
สาเหตุตามธรรมชาติ” (สัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2562)
ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ นายอดิศัย สุทธิไชยา นายฤทธิชัย ภูแสงสั่น และนายสมชัย สุมหิรัญ ทั้ง 4 คน
ใหความเห็นเหมือนกันวาสาเหตุหลักของอุทกภัยในพื้นที่อาเภอเสลภูมิเกิดจากปริมาณน้าฝนน้าท่า และน้าที่มา
จากพื้นทีต่ อนบนของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ลาน้ายังจากเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร และแม่น้าชีที่ไหลมา
จากจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และกาฬสินธุ์
พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว กล่าวว่า “สาเหตุจากภัยธรรมชาติ จากปริมาณน้าฝน ประกอบกับ การ
ระบายน้าจากเขื่อนไม่มีการประสานงานกัน เริ่มจากจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ ยโสธร มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เฉพาะพื้นที่ของตนเอง การตั้งบ้านเรือนในบริเวณที่มีความเสี่ยงกีดขวางทางน้า ไม่เชื่อฟั งการแจ้งเตือนจาก
หน่วยงานของรัฐ คิดว่าชินแล้ว จะอยู่กับน้าได้ สาเหตุอื่น ๆ เกิดจากการระบายน้ามุ่งแต่ระบายน้าของตัวเอง
ก่อน” (สัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2562)
นายเกรียงไกร จิตธรรม นายนันทศักดิ์ ฝอยทอง นายสมบูรณ์ อันทะเกตุ และ น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี ทั้ง
4 คน ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุของอุทกภัย เกิดจากลักษณะทางกายภาพด้านที่ตั้งของอาเภอเสลภูมิ
ซึ่งเป็นที่ลุ่ม ลาน้ายังต้นน้าจะไหลมาจากเทือกเขาภูพาน ซึ่งมีลักษณะชันทาให้น้าไหลแรง เมื่อไหลลงมาเจอ
พื้นที่เป็ น แอ่งรับ น้า ซึ่ งรับ น้ าได้น้ อย ลาน้ายังมี ความคดเคี้ยวเมื่อไหลไปกระทบอีกฝั่ ง ทาให้ น้ากัดเซาะดิน
พังทลายลงมา ทาให้น้าตื้นเขินเก็บน้าได้น้อย ลาน้าบางส่วนแคบ น้าไหลไม่สะดวก เอ่อล้น ลาน้าตอนท้ายหาก
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ไม่สามารถระบายน้าได้ทัน ก็จะทาให้น้าท่วมขัง พื้นที่แก้มลิงมีแต่ขาดการบูรณาการและขาดงบประมาณในการ
ขุดลอกอ่างเก็บน้าให้เป็นแก้มลิงบูรณะสภาพ
นายทองใบ สินโท กล่าวว่า “เนื่องจากอาเภอเสลภูมิมี 3 ลาน้าได้แก่ ลาน้าชี ลาน้ายัง และลาน้า
แกว ที่เป็นปัญหาคือลาน้ายังเนื่องจากลาน้ายังคดเคี้ยว ไหลจากกาฬสินธุ์ ภูพาน มา อาเภอเมยวดี โพนทอง ซึ่ง
เป็นที่สูง ส่วนอาเภอเสลภูมิเป็นที่ลุ่ม พนังไม่มีความมั่นคง ทาให้พนังขาดในช่วงที่โค้ง ทาให้บ้านเรื อนและพื้นที่
การเกษตรเสียหาย ส่วนลาน้าชี มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ไม่ค่อยมีปัญหา พื้นที่ตาบลขวาว ตาบลนาเลิง และ
ตาบลนางามซึ่งน้าชีและยังบรรจบกัน ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากเป็นที่ลุ่ม” (สัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม 2562)
ประเด็นที่ 2 จากประสบการณ์ที่ท่านพบ ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภั ยใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ อ.เสลภูมิ หรือไม่ เพียงใด
ประเด็นที่ 2.1 ความเสียหาย
นายอดิศัย สุทธิไชยา นายฤทธิชัย ภูแสงสั่น นายทองใบ สินโท และนายสมบูรณ์ อันทะเกตุ ทั้ง
4 คน ให้ความเห็นว่า ผลกระทบจากอุทกภัยทาให้เกิดความเสียหายอย่างมากโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตร
โดยนายสมบูรณ์ อันทะเกตุ ยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา “พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็นที่ลุ่มมากกว่าที่เนิน ใน
เขตตาบลวังหลวง และตาบลนาแซง ในจุดที่น้าทะลักออกจะไหลหลากไปที่ ตาบลนางาม ก่อนที่จะลงลาน้าชี
ฉะนั้น ความเสียหายจึงมากด้านการเกษตร อันดับสองคือด้านเศรษฐกิจ ผลผลิ ตจากข้าวไม่สามารถขายได้ ทา
ให้ขาดรายได้ อันดับสามคือด้านคมนาคม หากพนังขาด ถนนขาด การสัญจรจะลาบาก ไม่สะดวก ไปได้เฉพาะ
ทางเรือ อันดับสี่ อาคารบ้านเรือน สาธารณูปโภค ความเป็นอยู่ เช่น สาธารณูปโภค น้าประปา ไฟฟ้า หากพนัง
ไม่ได้รับการซ่อมแซมเท่าที่ควร ชาวบ้านก็จะหวาดผวาว่าน้าจะมาอยู่เรื่อย ๆ” (สัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม
2562)
นายอดิ ศั ย สุ ท ธิไชยา นายฤทธิ ชั ย ภู แสงสั่ น นายทองใบ สิ น โท นายสมบู รณ์ อัน ทะเกตุ
นายเกรียงไกร จิตธรรม ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ และ น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี ทั้ง 7 คน มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า ทาให้ เกิดความเสีย หายมาก ทั้งบ้ า นเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร กระทบปัจจัยสี่ ทุกอย่าง ต่อความ
เป็นอยู่ของราษฎร และต้องใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหา
ประเด็นที่ 2.2 ผลกระทบ
นายประพงษ์ ทวีสินธ์ นายสมชัย สุมหิรัญ พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว และนายนันทศักดิ์ ฝอยทอง
ทั้ง 4 คน เห็ น พ้องกัน ว่ามีผ ลกระทบหลั กด้านเศรษฐกิจ เนื่องอาชีพ หลักของประชาชนส่ วนใหญ่ ที่ประสบ
อุทกภัยคือ การทานา นอกจากนั้น ยังส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย น้าเสีย ถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ระบบ
สาธารณูปโภคเสียหาย แม้ว่าจะได้ค่าชดเชย ค่าเสียหาย แต่ก็ไม่คุ้มกับที่เกษตรกรได้ลงทุนไป
นายอดิ ศั ย สุ ท ธิไชยา นายฤทธิ ชั ย ภู แสงสั่ น นายทองใบ สิ น โท นายสมบู รณ์ อัน ทะเกตุ
นายเกรียงไกร จิตธรรม ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ และ น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี ทั้ง 7 คน เห็นพ้องกันว่า ทาให้
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 เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคสาคัญ คือ การเกิดอุทกภัยในวงกว้าง ทาให้
แก้ไขโดยหน่วยงานเดียวไม่ได้ ต้องทางานหลายหน่วยงาน ต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และอยากให้มีการสั่งการ
ที่เป็นเอกภาพ
นายสมบู ร ณ์ อัน ทะเกตุ ให้ ค วามเห็ น ว่าอุ ปสรรคก็คื อ มี การจัด ทาแผนเกี่ ยวกับ การป้ องกั น
น้าท่วมแบบถาวรแต่ยังไม่ทราบระยะเวลาที่ชัดเจนและงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ได้มา
ชี้แจงถึงความชัดเจนในการดาเนินการว่าจะทาอย่างไร
ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ และ น.ส.รฐา นุฤทธิ์มนตรี เห็นว่าปัญหาอุปสรรคที่สาคัญเมื่อเกิดอุทกภัย
คือ การเข้าถึงพื้นที่ได้ยาก เช่น เมื่อเสาไฟล้ม สายไฟขาด ต้ องอาศัยเรือเอาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองเข้าไป
อาจมีความล่าช้าเกี่ยวกับการขนย้ายเครื่องจักรมาดาเนินการ
นอกจากนั้ น นายทองใบ สินโท ยังได้ให้ ความเห็ นเพิ่มเติมว่ าปัญ หาหลักๆ คือ การปรับปรุง
โครงสร้างของระบบน้า และเรื่องงบประมาณที่ต้องทาทั้งระบบ ตั้งแต่เมยวดี โพนทอง และเสลภูมิ ส่วนใน
เชิงป้องกัน ด้านพืช ควรดูระยะเวลาในการปลูกข้าว เช่น น้าจะมาจะปลูกช่วงไหน ให้เลื่อนออกไปก่อน
ประเด็น ที่ 4 ท่านคิดว่าการบูรณาการความร่ว มมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ปัญหาใน
การบูรณาการหน่วยงานเป็นอย่างไร จะมีแนวทางบูรณาการอย่างไร
ดร.พงษ์ ศิล ป์ สิ ม วิเศษ และนายประพงษ์ ทวีสิ นธ์ ทั้ ง 2 คนเห็ น ว่ามี ปั ญ หาในการกระจาย
อานาจในการตัดสินใจ ซึ่งขึ้นอยู่ที่อาเภอ/จังหวัด ท้องถิ่นมีแผนรองรับอยู่แล้ว และมีงบประมาณแต่มีไม่มาก
บางครั้งอาหารไม่พอก็ต้องรอจากอาเภอ
นายเกรี ย งไกร จิ ต ธรรม นายสมชั ย สุ ม หิ รัญ และนายนั น ทศั ก ดิ์ ฝอยทอง ทั้ ง 3 คน ให้
ความเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า ในช่ ว งที่ เกิ ด อุ ท กภั ย การบู ร ณาการที่ ผ่ า นมาท าได้ ดี แ ต่ ส่ ว นราชการขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งทางด้านข้อมูลและการจัดการ จึงทาให้ตกเป็นจาเลยว่าทางานช้า ไม่
ทางาน เนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขาดการประสานงานด้านข้อมูล ขาดการสั่งการที่เป็นเอกภาพ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือส่วนราชการอื่น ไม่เข้าใจ ส่วนราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง
องค์ กรปฏิ บั ติ ในภาวะฉุ กเฉิน เช่ น จากกองอานวยการ เป็ น ศูน ย์บั ญ ชาการ ท างานต่ างคนต่ างท า ท าให้
ช่วยเหลือประชาชนไม่ทัน ไม่ชัดเจน จนท.บางส่วนราชการไม่เข้าใจ การบริหารจัดการข้อมูล ขาดการเชื่อมโยง
ด้านข้อมูล บุคลากร เครื่องมือ ต่างคนต่างมี ควรกาหนดผู้รับผิดชอบหลักและตัวสารอง 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 เห็นว่าปัญหาในการบูรณาการคือการขาดการวางแผนบริหารจัดการน้า ซึ่ง
ควรจะแยกหรือแบ่งลาน้าให้มีหลายสาขาลาน้ายัง เพื่อลดความรุนแรง และควรมีการวางระบบสารองน้า ช่วง
ก.ค.- ส.ค. หากจะมาแก้ไขเฉพาะช่วงเกิดน้าท่วมก็ไม่เกิดประโยชน์
นายทองใบ สินโท ให้ความเห็นว่าในช่วงป้องกันและแก้ไขไม่ค่อยมีปัญหา จะมีปัญหาในช่วงที่มี
การจ่ายช่วยเหลือเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร ซึง่ งบทดรองราชการด้านการเกษตรจะขึ้นกับ
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ส่วนกลางทาให้ใช้เวลานานในการช่วยเหลือ ถ้าจะช่วยภายใน 90 วัน ควรให้ท้องถิ่นเป็นผู้ใช้งบประมาณ แต่ให้
หน่วยงานด้านเกษตรตรวจสอบเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ
ประเด็นที่ 5 ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างไร
นายประพงษ์ ทวีสินธ์ และนายสมบูรณ์ อันทะเกตุ ทั้ง 2 คน มีข้อเสนอแนะว่าให้ส่วนราชการ
ทาความเข้าใจกับประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมวางแผนการบริหารจัดการน้า เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ปรับตัวให้อยู่กับสภาพพื้นที่ได้ และให้ส่วนกลางจัดกิจกรรม โดยเฉพาะการทาโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน
พ.ต.สมบู รณ์ ไชยขาว และนายนันทศักดิ์ ฝอยทอง ทั้ง 2 คนเสนอว่าการแก้ไขปัญหาลาน้าชี
ลาน้ายัง ลาน้าเสียว ให้มีการวิเคราะห์สถิติและเตรียมการแต่เนิ่น ๆ เกี่ยวกับการระบายน้า การแจ้งเตือน และ
ควรมีการประชุมและวางแผนร่วมกันว่าจะระบายน้ายังไง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรมากที่สุด
ดร.พงษ์ ศิ ล ป์ สิ มวิเศษ นายฤทธิ ชัย ภู แ สงสั่ น และนายสมชั ย สุ ม หิ รัญ ทั้ ง 3 คนเสนอว่ า
1) ส่วนราชการต้องหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 2) งบประมาณควรจัดลงให้สอดคล้องกับ
พื้นที่ตามความเร่งด่วน 3) ควรลดขั้นตอนทางราชการด้านการใช้งบประมาณให้มีความรวดเร็ว ลดความล่าช้า
ในการช่วยเหลือ 4) ควรแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน โดยเฉพาะมาตรฐานด้านโครงสร้าง พนังกั้นน้า ควรทาแบบ
ถาวร ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และในระยะยาว ควรหาพื้นที่แก้มลิง
นายเกรียงไกร จิ ตธรรม มี ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐ ควรมีการจัดสรรงบประมาณป้อ งกันทั้งใน
เชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้า ง โดยเฉพาะควรมีการขุดลอกลาห้วย ทาแก้มลิง และทา Flood way ระบาย
น้า ที่สาคัญต้องให้ความรู้และให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น โครงการ CBDRM
นายอดิศัย สุทธิไชยา และนายทองใบ สินโท ทั้ง 2 คน เห็นว่าควรมีการศึกษาเรื่องพนัง ควรมี
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูว่าสมัยก่อนมีการแก้ปัญหาอย่างไร ท่วมแล้วสามารถที่
จะอยู่ได้ ปัญหาการก่อสร้างกีดขวางทางน้าจะแก้อย่างไร ทิศทางน้าเป็นอย่างไร และเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงน้า
ท่วมให้ทาประกันภัยจะได้ไม่สิ้นเปลืองงบของทางราชการ

จากผลการศึกษาประเด็นขอคาถามทั้ง 5 ประเด็น ผูว้ ิจัยสรุปวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. ด้านสาเหตุของการเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ
สาเหตุของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วิเคราะห์ได้วาเกิดขึ้นโดยมี
สาเหตุ ทั้ ง ตามธรรมชาติ และจากการกระท าของมนุ ษ ย์ โดยสาเหตุ ต ามธรรมชาติ ความคิ ด เห็ น ของ
ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ นายอดิศัย สุทธิไชยา นายฤทธิ ชัย ภูแสงสั่น และนายสมชัย สุมหิรัญ เห็นว่า คือการ
เกิดพายุ ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกชุกต่อเนื่องจนทาให้ปริมาณน้าเอ่อล้นฝั่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรื อฤดูมรสุมนั้น
เป็ น ผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่า พายุห มุน เขตร้อน ร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่า ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ ทาให้ในช่วงฤดูน้าหลากพื้นที่ที่
เป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะหากเกิดสภาวะน้าท่วม การระบายน้าออกจากพื้นที่ประสบภัยจะกระทาด้วยความ
ยากลาบาก เนื่องจากพื้ น ที่ดังกล่าวจะอยู่ใกล้กับแม่น้าชีและลาน้ายัง ทาให้น้าท่วมขัง ส่วนสาเหตุ จากการ
กระทาของมนุษย์ ได้แก่ การสร้างบ้านเรือนในบริเวณที่กีดขวางทางน้า และการทิ้งขยะทาให้ลาน้าตื้นเขิน

23
2. ด้านผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย
ด้านผลกระทบจากปัญ หาอุทกภัย ซึ่ งส่ งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิ นของผู้ ที่อยู่ ในพื้นที่ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดขึ้นหลายระดับขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของน้าท่วมที่
เกิดขึ้น ดังนี้
1) ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ได้แ ก่ การเสียชีวิตจากการจมน้า ไฟฟ้ารั่ว สัตว์มี พิษกัด
หรือต่อย การบาดเจ็บจากของมีคมที่ลอยมาตามน้าหรือขณะอพยพหลบหนีภัยจากน้าท่วม เกิดความเครียด
จากการที่นาข้าวเสียหาย การเป็นหนี้ที่ยืมมาลงทุนทานา
2) ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามั ยของคนในชุมชน ได้แก่ การเจ็บป่วย ถู กสัตว์มีพิษกัด
หรือต่อย การระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคฉี่หนู ตาแดง โรคผิวหนัง ท้องร่วง เป็นต้น
3) ผลกระทบต่อทรัพย์สิน ได้แก่ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
และสิ่ งของมี ค่ าอื่ น ๆ อาคารบ้ านเรื อ นหรือ สิ่ งก่ อ สร้ างพั งเสี ย หาย เช่ น บ้ านพั ง โรงเรือ นเลี้ ย งสั ต ว์ ห รื อ
โรงเรือนเพาะชาได้รับความเสียหาย
4) ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสัญญาณ
ถูกตัดขาด เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดขาดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน้า
5) ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์ พื้นที่การเกษตร และปศุสัตว์ ได้รับ
ความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา อาจถูกน้าท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บ
กักตุน หรือมีไว้เพื่อทาพันธุ์ ได้รับความเสียหาย
3. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุ ปสรรคในการปฏิบัติ งานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีหลาย
ประการ ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ ตามที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 11 คน ได้ให้ความเห็นไว้
สรุปได้ดังนี้
1) การไม่มีอานาจเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหา ไม่มีความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหา ทา
ให้ บ างครั้ ง เกิ ด ความซ้ าซ้ อ น ในบางครั้ ง ก็ จ ะ “ต่ า งคนต่ า งท า” ไม่ มี ก ารบู ร ณาการทั้ ง ในด้ า นบุ ค ลากร
งบประมาณและเครื่องมือเครื่องใช้ในการแก้ไขปัญหา
2) การจั ด สรรงบประมาณไม่ เพี ย งพอ โดยการจั ด สรรงบประมาณส่ ว นใหญ่ เป็ น เพี ย ง
งบประมาณในการแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้า ตามระเบีย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยเงิน ทดรองราชการเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ เท่านั้น แต่การจัดสรรงบในเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
หรื อ การสร้ า งพนั ง ที่ มั่ น คงแข็ ง แรงได้ ม าตรฐาน การสร้ า งแก้ ม ลิ ง หรื อ Flood way ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณแต่อย่างใด
3) การบริหารจัดการการจราจรน้า ขาดการวางแผนล่วงหน้า ให้มีการระบายน้าที่ประสาน
สอดคล้องทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า รวมถึงขาดการแจ้งเตือนที่ทั่วถึงไปยังประชาชนที่อาจได้รับผลระทบ
4) ขาดกาลังคนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัตงิ าน
4. ด้ า นการการบู ร ณาการความร่ วมมื อ ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบ
อุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
จากการศึกษาพบว่าโดยภาพรวม การบู รณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญ หา
อุทกภัย อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนเซินกา ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิที่ผ่านมา มีทิศทางไปในทางที่ดี สามารถ

24
แก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ ทั้ งนี้ ปั ญ หาและอุป สรรคที่ ส าคัญ ในการบู รณาการหน่ ว ยงานต่ าง ๆ สามารถ
สังเคราะห์ได้ 3 ประเด็น ได้แก่
1) ปัญหาในการสั่งการที่เป็นเอกภาพและการกระจายอานาจการตัดสินใจ
2) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพื้นที่
3) การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยเฉพาะระบบบัญชาการเหตุการณ์ซึ่งเน้นการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน
5. ดานขอเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
จากการศึกษาถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภั ยในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ขอเสนอแนะที่สาคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการลุ่มน้าอย่างเป็นระบบ การ
จัดสรรงบประมาณและวางแผนร่วมกันในการแก้ไ ขปัญหา การทาแก้มลิง และการประกันภัยนาข้าว รวมทั้ง
การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและควรจัดทาโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพื้นที่

บทที่ 5
บทสรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อน
“เซิน กา” ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
กรณี ศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้
ดังนี้

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางบูรณาการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
ในพื้น ที่ อาเภอเสลภู มิ จั งหวัดร้อยเอ็ด กรณี ศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” ผลการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อธิบายเกี่ ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ปัญ หาและอุปสรรคในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา”
สาเหตุของการเกิด ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ ผลการศึกษาพบวามีสาเหตุทั้งตาม
ธรรมชาติ และจากการกระทาของมนุ ษย์ โดยสาเหตุตามธรรมชาติ เกิด จากพายุ ที่ส่ งผลให้ เกิดฝนตกชุก
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุม ซึ่งเป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่า พายุหมุนเขตร้อน ร่อง
มรสุมหรือร่องความกดอากาศต่า ลมมรสุมตะวั นออกเฉียงเหนือ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ ม
แอ่งกระทะ การระบายน้าออกจากพื้นที่ประสบภัย มีความ ส่วนสาเหตุจากการกระทาของมนุษย์ ได้แก่ การ
สร้างบ้านเรือนในบริเวณที่กีดขวางทางน้า และการทิ้งขยะทาให้ลาน้าตื้นเขิน ซึ่งส่งผลกระทบและความเสียหาย
ได้แก่ 1) ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การเสียชีวิตจากการจมน้า ไฟฟ้ารั่ว สัตว์มีพิษกัดหรือต่อย เกิด
ความเครียด จากการที่นาข้าวเสียหาย การเป็นหนี้ที่ยืมมาลงทุนทานา 2) ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัย
ของคนในชุมชน ได้แก่ การเจ็บป่วย ถูกสัตว์ มีพิษกัดหรือต่อย โรคผิวหนัง เป็นต้น 3) ผลกระทบต่อทรัพย์สิน
ได้แก่ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสิ่งของมีค่ าอื่น ๆ อาคารบ้านเรือนหรือ
สิ่งก่อสร้างพังเสียหาย เช่น บ้านพัง โรงเรือนได้รับความเสียหาย 4) ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า
น้ าประปา เส้ น ทางคมนาคมและการขนส่ ง อาจจะถูกตัดขาดเป็นช่วง ๆ และ 5) ผลกระทบต่อพืช ผลทาง
การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์ พื้นที่การเกษตร และปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา เป็นต้น ซึ่งทา
ให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้แก่ 1) การ
ไม่มีอานาจเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหา ไม่มีความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหา ไม่มีการบูรณาการทั้งในด้าน
บุ คลากร งบประมาณและเครื่องมือเครื่องใช้ 2) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 3) การบริห ารจัดการ
การจราจรน้า ขาดการวางแผนล่ว งหน้า และขาดการแจ้งเตือนที่ทั่วถึง และ 4) ขาดกาลังคนและวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
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ทั้งนี้ การบู รณาการความร่ว มมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลื อผู้ประสบอุทกภัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนเซินกา ในพื้นที่อาเภอ
เสลภูมิที่ผ่านมา มีทิศทางไปในทางที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยมีปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ
ได้แก่
1) ปัญหาในการสั่งการที่เป็นเอกภาพและการกระจายอานาจการตัดสินใจ
2) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในพื้นที่
3) การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยเฉพาะระบบบัญชาการเหตุการณ์
2. แนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการศึกษาผู้ ให้ สั มภาษณ์ ได้ให้ ข อเสนอแนะที่ส าคัญ ในการบูรณาการให้ ความช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการลุ่มน้าอย่างเป็นระบบ การจัดสรรงบประมาณ
และวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา การทาแก้มลิง และการประกันภัยนาข้าว รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ
ให้ กับ ประชาชนและ การส่ งเสริม โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพื้ นที่ ซึ่งจากข้อเสนอแนะดังกล่ าว
สามารถสรุปเป็นแนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่
2.1 การเชื่ อ มโยงกลไกการบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ (Incident
Command System: ICS) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
2.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการแจ้งเตือนภัยให้ทั่วถึง
2.3 การวางแผนในการบริหารจัดการลุ่มน้า หาพื้นที่ทาแก้มลิง และก่อสร้างพนังกั้นน้าที่มั่นคง
แข็งแรง

การอภิปรายผล
สวนที่ 1 การเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident
Command System: ICS) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบวาจากเจ้าหน้าทีส่วนใหญ่เห็นว่ากลไกการบริหารจัดการในการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยขาดความเป็นเอกภาพ และควรใช้โครงสร้างการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ คือ การใชระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่ใช้หลักการ
จัดการภัยพิบัติตามขนาดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยภัยขนาดเล็ก ให้อยู่ในความรับผิดชอบบังคับบัญชา
สั่งการของผู้อานวยการท้องถิ่น และผู้อานวยการอาเภอตามลาดับ หากเกินขีดความสามารถ จึงให้อยู่ในการ
บังคับบัญชาควบคุมสั่งการของผู้อานวยการจังหวัด ซึ่งควรมีการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับ
ประชาชนในพื้นทีโ่ ดยใช้โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันภัย เพื่อให้การบริหารจัดการมีความ
เหมาะสมกับศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน สอดคลองกับ กาญจน์จิรนันท์ คลองข่อย และ สมศักดิ์
สามัคคีธรรม (2555) ได้ศึกษาเรื่องชุมชนเข้มแข็งกับการจัดการภัยพิบัติ ศึกษากรณี การจัดการวิกฤตน้าท่วม
ของหมู่ บ้ า นแหลมกลาง ซึ่ ง พบว่ า ชุ ม ชนสามารถร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ น้ าท่ ว มได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยปัจจัยด้านที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการภัยพิบัติน้าท่วมในชุมชนบ้านแหลมกลาง
ประกอบด้วย 1) ผู้นาชุมชน 2) ชุมชนเข้มแข็ง และ 3) ทุนทางสังคม ประกอบด้วย มิติบรรทัดฐานของการ
พึ่งพาอาศัย มิติความไว้วางใจ และมิติเครือข่ายความเป็นพลเมือง สอดคลองกับ นายปรีชา ปิยจันทร์ (2554)
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ได้ วิ จั ย เรื่ อ งชุ ม ชนกั บ การจั ด การอุ ท กภั ย ปี พ.ศ. 2554 กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนอยู่ เ จริ ญ เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล) ซึ่งพบว่าปัจจัยหลักจากการมีผู้นาชุมชนที่เข็มแข็งเป็นนักบริหารจัดการ การ
มีส่ วนร่วมของทุกภาคส่ วนในชุ มชน การมีความสามัคคีมีน้าหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในชุมชน การมี
เครือข่ายทางสังคมที่ดี ทาให้เกิดพลังกลุ่มได้ง่าย นอกจากนี้การมีทาเลที่ตั้งที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทาให้
การกอบกู้วิกฤตที่สามารถจัดการได้ดีด้วย
สวนที่ 2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการแจ้งเตือนภัยให้ทั่วถึง
การศึกษาโดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้น ที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบวาแนวทางในการบูรณาการใหความช่วยเหลือผู้ ประสบ
อุทกภัย จะตองมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีการแจ้งเตือนภัยให้ทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ
ขนิษฐา ปาลโมกข์ และคณะ (2555) ได้วิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน มหาอุทกภัย กรณีศึกษา
เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเสนอกรอบวิธีการบริหารจัดการป้องกันมหา
อุทกภัยฯ มี 5 กรอบ คือ 1) การเตรียมการป้องกันมหาอุทกภัย 2) การจัดการขณะมหาอุทกภัยเข้าพื้นที่ 3)
การบริหารจัดการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การบริ ห ารจัดการการมีส่วนร่วม การใช้ช่องทางการสื่ อสาร
เผยแพร่ข้อมูลเชิญชวนการมีส่วนร่วม การใช้แรงจูงใจเชิงบวก การตื่นตัวต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ของประชาชน การบริหารจัดการชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสื่อสารรูปแบบการจัด
กิจกรรม การใช้ผู้นาชุมชนระดับท้องถิ่น และการบริหารการมีส่วนร่ว มผ่านเครือข่าย 4) การฟื้นฟูเยียวยา และ
5) แนวทางในการบริหารจัดการป้องกันมหาอุทกภั ยในอนาคต ได้แก่ การสารวจพื้นที่น้าท่วมเพื่อหาสาเหตุ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อแจ้งข่าวสารและแจ้งเตือนเฝ้าระวัง
ส่วนที่ 3 การวางแผนในการบริหารจัดการลุ่มน้า หาพื้นที่ทาแก้มลิง และก่อสร้างพนัง กั้นน้า
ทีม่ ั่นคงแข็งแรง
การศึกษาโดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบวแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวควรจะมีการ
วางแผนในการบริหารจัดการน้าโดยจัดระบบการระบายน้าให้ประสานสอดคล้องกัน รวมทั้งจะต้องใช้มาตรการ
เชิงโครงสร้างเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและป้องกันภั ยโดยเฉพาะการสร้างพนังกั้นน้าที่มั่นคงแข็งแรงและหา
พื้นที่ทาแก้มลิงเพื่อผันน้า ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้าท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดาริตามแนว
ทางการบริหารจัดการด้านน้าท่วมล้น (Flood Management) ซึ่งประกอบด้วย 1) การก่อสร้างคันกั้นน้า เพื่อ
ป้องกันน้ าท่วม 2) การก่อสร้างทางผัน น้า เพื่อผันน้าทั้งหมดหรือบางส่ วนที่ล้ นตลิ่งท่วมท้นให้ ออกไป และ
3) การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลาน้า เพื่ อให้น้าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามลาน้าได้สะดวกหรือ ช่วยให้
กระแสน้าไหล เร็วยิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาความเสียหายจากน้าท่วมขัง

ขอเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1. จากการศึกษาแนวทางบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ควรจะบูรณาการทั้งในด้าน
แผนงาน โครงการ บุ คลากร งบประมาณ ทรัพยากรเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหา โดยเฉพาะในการบริหารจัดการน้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
2. การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแจ้ ง เตื อ นภั ย ควรจะมี ก ารสื่ อ สารแบบสองทาง (Two-way
Communication) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
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3. การบริหารจัดการน้า โดยเฉพาะลุ่มน้าชี และลุ่มน้ายัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผน
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระยะยาวและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม

ขอเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากมีข อจากัดในเรื่องของระยะเวลาในการศึกษา ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้
ศึกษาเพียงประเด็นที่ สาคัญ เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย ใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาโดยเปรียบเทียบจากจังหวัดอื่น ๆ หรือใน
ต่างประเทศ เพื่อนาผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันจะทาให้ทราบถึงแนวทางการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
งานวิจัยเรื่อง “แนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา”
**************************************************
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-สกุล ........................................................................... อายุ..........................................................ปี
อาชีพ................................................................................ อายุงาน....................................................ปี
สังกัด................................................................................ ระดับการศึกษา...........................................
วันที่สัมภาษณ์.................................................................. สถานที่สัมภาษณ์..........................................
ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์
1. จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่ท่านได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ท่านคิดว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาอุทกภัยเกิดจากสาเหตุใดเป็นหลัก (น้าฝน, การตั้งบ้านเรือนของ
ราษฎรในบริเวณที่กีดขวางทางน้า, ระบบการระบายน้าในพื้นที่, สาเหตุอื่น ๆ )
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จากประสบการณ์ที่ท่านพบ ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลต่อ
ประชาชนในพื้นที่ อ.เสลภูมิ หรือไม่ เพียงใด (ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ, ด้านอื่น ๆ)
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยคืออะไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ท่านคิดว่าการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ปัญหาในการบูรณาการ
หน่วยงานเป็นอย่างไร จะมีแนวทางบูรณาการอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างไร
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
***********************************************
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แบบการเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล (Proposal)
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
1. ชื่อผู้จัดทา นายสิทธินันท์ ชานาญยงค์ เลขประจาตัว 20
2. ชื่อเรื่อง “แนวทางในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา”
3. ความเป็นมาของเรื่องและสถานการณ์ปัจจุบัน
ปั จ จุ บั น สาธารณภัย หรื อภั ยพิ บั ติที่ เกิ ดขึ้น ทั้ งระดับ ประเทศและระดั บโลกมีแนวโน้ ม ที่จ ะ
เกิ ด ขึ้ น บ่ อ ยและมี ค วามรุ น แรงมากเพิ่ ม ขึ้ น (EM-DAT, 2562) สร้ า งความเสี ย หายต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ
สาธารณูปโภค ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ สาเหตุสาคัญ
ของภัย พิบั ติเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้ นของจานวนประชากร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดความสมดุล
ทาให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ทาลายความสมดุลของระบบนิเวศน์ ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน ทาให้เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่ยากแก่การบริหารจัดการ เช่น พายุเฮอริเคนเออร์มา
พายุโซนร้อนเซินกา แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เป็นต้น ดังนั้ น ในการดาเนินการบริหารจั ดการสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติในปัจจุบันจาเป็นต้องดาเนินการทั้งในเชิงรับและเชิงรุก รวมทั้งต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลื อผู้ประสบภัย ต้องมีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่ วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่มูล นิ ธิ อาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อให้ การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
บรรลุผลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศบริเวณ
จากริมลาน้าชีจนเกือบถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดเป็นที่ราบโดยมีความลาดเทจากตัวเมืองร้อยเอ็ดลงสู่ลาน้าชี ถ้าเกิด
สภาวะฝนตกหนักบนพื้นที่ด้านในและน้าในแม่น้าชีมีระดับสูงจะไม่ สามารถระบายน้าลงสู่แม่น้าชีได้ ทาให้เกิด
น้าท่วมพื้นที่ด้านในบริเวณโครงการชลประทานทุ่งแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดยังมี
พื้นที่คาบเกี่ยวกันระหว่างลุ่มน้าชีและลุ่มน้ามูล ลาน้าสาขาหลักที่อยู่ใน ลุ่มน้าชีที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
ลาน้าชีสายหลัก ส่วนลาน้าสาขาหลักในลุ่มน้ามูล ได้แก่ ลาเสียวน้อย ลาเสียวใหญ่ ลาพลับพลา และลาน้ามูล
สายหลัก โดยตัวเมืองร้อยเอ็ดตั้งอยู่ใกล้ลาน้าชีสายหลักบริเวณจุดบรรจบระหว่างลาน้าปาว (ท้ายเขื่อนลาปาว)
และลาน้าชีสายหลักซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม และมีลาน้าขนาดใหญ่ 2 สายมาบรรจบกันส่งผลให้เกิดปัญหาน้าล้นตลิ่ง
และปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่อาเภอที่อยู่ริมลาน้าชี บริเวณอาเภอเสลภูมิ อาเภอโพนทอง และอาเภอพนมไพร
เป็นต้น ดังนั้น อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถจาแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้
1) น้ าท่ว มขัง/น้ าล้น ตลิ่ ง (Inundation/Over bank flow) เป็นสภาวะน้าท่วมหรื อสภาวะ
น้าล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากเกิด
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ฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้น ๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้าชี แม่น้ายั ง และ
ลาน้าเสียว ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้าได้ทัน
2) น้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นภาวะน้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่องจาก
ฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็ บน้าหรือต้านน้าน้อย หรืออาจเกิดจาก
สาเหตุอื่นๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าพังทลาย น้าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจาก ฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้น
ในบริเวณชุมชนเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น เนื่องจากท่อระบายน้าอุดตัน หรือไม่สามารถระบายน้าออกจาก
พื้นที่ได้ เนื่องจากแหล่งรับน้าตื้นเขิน หรือมีวัชพืช
น้าท่วมส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ อยู่ในพื้นที่ประสบภัยในหลายระดับ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของน้าท่วมที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งอันตรายและความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วม
ได้ดังนี้ (กรมทรัพยากรน้า, 2553, หน้า 36 – 38)
1) ผลกระทบต่อร่ างกายและจิต ใจ ได้แ ก่ การเสี ยชีวิต อาจเนื่ องมาจากการจมน้า ได้รับ
อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว สัตว์มีพิษกัดหรือต่อย การบาดเจ็บ เช่น บาดเจ็บจากของมีคมที่ลอยมาตามน้าหรือขณะ
อพยพหลบหนีภัยจากน้าท่วม และถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย หรืออาจได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ
เช่น ต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากเหตุการณ์น้าท่วม
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
และสิ่ งของมี ค่ าอื่ น ๆ อาคารบ้ านเรื อ นหรื อ สิ่ งก่ อ สร้างพั งเสี ย หาย เช่ น บ้ า นพั ง โรคเรือ นเลี้ ย งสั ต ว์ ห รื อ
โรงเรือนเพาะชาได้รับความเสียหาย
4) ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสัญญาณ
ถูกตัดขาด เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดขาดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน้า
5) ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พื้นที่การเกษตร และการปศุสัตว์
ได้รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา อาจถูกน้าท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนผลผลิต
ที่เก็บกักตุน หรือมีไว้เพื่อทาพันธุ์ ได้รับความเสียหาย
ตารางที่ 1 แสดงสถิติความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2561
จานวน จานวน
ปี พ.ศ. (ครั้ง) (อาเภอ)
2556
2557
2558
2559
2560
2561

1
1
1
1
1

14
9
17
20
7

พื้นที่ได้รับผลกระทบ/ความเสียหาย
จานวน
จานวน
ครัวเรือน
มูลค่าความ
(ตาบล) (หมู่บ้าน)
เสียหาย(บาท)
85
577
54,421
40,520,313
60
387
37,235
24,440,000
ไม่มสี ถานการณ์อุทกภัย
104
666
2,655
159,500,000
188
2,244
67,100
2,500,000,000
34
271
6,308
84,967,533

การให้ความ
ช่วยเหลือ
20,115,000
3,702,455
4,846,558.50
612,635,865.50
74,495,048.50

ที่มา: สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, 2562
จากสถิติสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2561 พบว่า
จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดน้าท่วมซ้าซากเกือบทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีสถานการณ์อุทกภัย ในแต่ละปี มูลค่า
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ความเสี ย หายที่ เกิด จากอุ ท กภั ย มี จ านวนมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งพื้ น ที่ จั งหวัด ร้อยเอ็ ด ได้ รับ
ผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกา ทาให้บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่า
612,635,865.50 บาท รวมทั้งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต และผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยพิบัติที่
ต้องสูญเสียคนที่รัก เจ็บป่วย ตกอยู่ในสภาพคนไร้ที่อยู่อ าศัย ไร้ที่ดินทากิน ในส่วนของภาครัฐ มีหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยหลายหน่วยงานแต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่มีความ
พร้อมทั้งในด้านกาลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และมีขีดความสามารถในการที่จะเผชิญกับภัย
พิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่างๆ ในอนาคตจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ซึ่งมีส่วนทาให้เ กิดพายุคลื่นลมในทะเล ภาวะน้าท่วมและ
ความแห้งแล้งขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความถี่ ลักษณะ ขนาด และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น
การขยายตัวของประชากร และการเติบโตของเมืองในช่วงที่ผ่านมา เป็นการขยายพื้นที่การตั้งถิ่ นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าไปในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติมากขึ้น ทาให้แนวโน้มความสูญเสีย
และการรับมือกับภัยพิบัติมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นการดาเนิ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
อุบัติภัยต่างๆในปัจจุบันจึงจาเป็นต้องมีระบบการปฏิบัติและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ
โดยจะต้องประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการ
เพื่ อ ให้ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี การบู ร ณาการในการด าเนิ น งานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย จะท าให้ ก าร
ช่วยเหลือเกิดขึ้นทันเวลา สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่ง
ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว จะประสบผลสาเร็จและเกิดประสิทธิผลได้นั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนที่ ให้ความร่วมมือประสานสอดคล้องกัน เพื่อลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมิให้กลายเป็นภาระหนักของภาครัฐ
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง : แนวทาง
ในการบู รณาการการช่วยเหลือผู้ ป ระสบอุทกภัยของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อาเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา” เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการรั บความช่วยเหลือ และแนวทางใน
การบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษาพายุโซนร้อน “เซินกา”
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ประโยชน์ทสี่ ถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคาดว่าจะได้รับ
1) หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญ หาอุทกภั ยทั้ งในระดับจังหวัดและระดับอาเภอมี
แนวทางในการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
2) จังหวัดและอาเภอมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย
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6. วิธีการและขอบเขตการศึกษา
ด้านพืน้ ที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านเนื้อหาในการศึกษา “การบูรณาการของหน่วยงาน” ครั้งนี้ มุ่งเน้นหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านเวลา
- การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงอุทกภัยที่เกิดจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนตุลาคม 2560
- การศึกษาครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในช่วงเดือน
มกราคม - เดือนมีนาคม 2562
นิยามศัพท์เฉพาะ
สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์โรค
ระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ
มีผู้ ทาให้ เกิดขึ้น อุบั ติเหตุ หรือเหตุ อื่น ใด ซึ่งก่อให้ เกิดอันตรายแก่ชีวิ ต ร่างกายของประชาชน หรือความ
เสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของประชาชน หรื อ ของรั ฐ และให้ ห มายความรวมถึ งภั ย ทางอากาศ และการก่ อ
วินาศกรรมด้วย
อุทกภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากน้าท่วมอาจมีสาเหตุจากมีปริมาณน้าฝนมากจนทาให้มีปริมาณน้า
ส่ ว นเกิ น มาเติ ม ปริ ม าณน้ าผิ ว ดิ น ที่ มี อยู่ ต ามสภาพปกติ จนเกิ น ขี ดความสามารถการระบายน้ าของแม่น้ า
ลาคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนา
และไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
การป้องกัน (Prevention) คือ การดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิให้ภัยพิบัติและความ
สูญเสียเกิดขึ้นแกชีวิต ทรัพย์สินและชุมชน เช่น การสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้าท่วม การควบคุม ไฟป่า การออก
กฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย และการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือ กิจกรรมที่มุ่งในการลดผลกระทบและความรุนแรงของ
ภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียแกชุมชนและประเทศชาติ
การเตรียมพรอม (Preparedness) คือ การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
รัฐบาล องค์กรปฏิบัติ ชุมชน และปัจเจกบุคคล ในการเผชิญกับภาวการณ์ เกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยการป้องกันและบรรเทาต้องการการผลักดันในเชิงนโยบาย ขณะที่การเตรียมพร้อมเป็นบทบาท
หน้าที่ของหน่วยปฏิบัติจานวนมากที่ต้องประสานงานกัน มาตรการที่สาคัญ ได้แก การจัดทาแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน การเตรียมการอพยพประชากร การวางระบบแจ้งเตือน และระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง
การฝึ กซ้อมและอบรมให้ ความรูแกสาธารณชนด้ว ย เนื่องจากในกรณี ที่การเตรียมพรอมของรัฐมีข้อจากัด
การเตรียมพรอมในระดับบุคคลและครัวเรือนจะสามารถช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินไวได้เช่นกัน
การรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบัติย่างทันทีทันใดเมื่อภัยพิบัติ
เกิดขึ้นโดยมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยชีวิต ปองกันอันตรายและความสูญเสียต่าง ๆ เช่น การค้นหาช่วยชีวิต
การกูภัย การอพยพ การผจญเพลิง การแจกจ่ายอาหาร และยา การจัดทาที่พักชั่วคราว การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการนาส่งโรงพยาบาล เป็นต้น
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การฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) การฟื้นฟูบูรณะเป็นขั้นตอนที่ดาเนินเมื่อเหตุการณ ภัยพิบัติผ่านพ้น
ไปแลว เพื่อให้พื้นที่หรือชุมชนที่ได้รับ ภัยพิบัติกลับคืนสู่ สภาพที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะต้องใช้ ระยะเวลา
5 - 10 ป มาตรการที่สาคัญ ได้แก การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ อาศัย การจัดตั้งชุมชนใหม่
การให้ความช่วยเหลือฟื้น ฟูชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนที่ประสบภัยสาหรับมาตรการฟื้นฟูบูรณะในระยะ
ยาวจะนาไปสู่เรื่องของการพัฒนาต่อไป
สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทาให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่ งของประเทศตกอยู่ใน
ภาวะคับขัน หรือสถานการณ์ การกระทาอันใดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
7. ทฤษฎี แนวความคิด ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา
7.1 ทฤษฎี
1. แนวความคิดด้านการจัดการภัยพิบัติ
2. ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้าท่วม
3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4. ความหมายของการบูรณาการ
5. ทฤษฎีการบูรณาการ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.2 ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ลงชื่อ ………………......………….......……………
(นายสิทธินันท์ ชานาญยงค์)
นักศึกษา นบ.ปภ. รุ่นที่ 15
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ
เนื่องจาก………………………………………………................……..………….……………………
ลงชื่อ ……………………………………………………..
(นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์)
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

39

ภาคผนวก ค
ภาพการดาเนินงานวิจัย
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ภาพการดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุมตัวอย่าง
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ภาพการดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุมตัวอย่าง (ต่อ)
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ประวัติผู้เขียน
นายสิทธินันท์ ชานาญยงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
อีเมล์: sittinan2551@hotmail.com
โทรศัพท์ 0 4351 3097 มือถือ 08 9944 9007
จุดมุ่งหมายในงาน:
ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ประวัติการศึกษา
▪ 2557 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
▪ 2535 วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
▪ 2530 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง

