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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา  1) สภาพการจดัการตามนโยบายรัฐเพื่อตอบสนองต่อ
ภยัพิบติัในประเทศไทย กรณีศึกษา อุทกภยัของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และเอกชนใน 4 ระดบั 
ไดแ้ก่  ระดบันานาชาติ  ระดบัชาติ  ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน  2) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก่อรูปนโยบายและการจดัการตามนโยบายรัฐเพ่ือตอบสนอง
ภยัพิบติัในประเทศไทย กรณีศึกษา อุทกภยัของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และเอกชน และ  
3) พฒันาการจดัการตามนโยบายรัฐเพื่อตอบสนองภยัพิบติัในประเทศไทย กรณีศึกษา อุทกภยั และ
รูปแบบการจดัการท่ีควรจะเป็นภายใตก้ารตอบสนองภยัพิบติัโดยทัว่ไป  

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูล
จ านวน 18 คน และจดัสนทนากลุ่ม 2 คร้ัง มีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มรวมทั้งส้ิน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้
ประกอบดว้ย  แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง  แนวค าถามการสนทนากลุ่ม และแบบบนัทึกขอ้มูล
จากเอกสาร 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่   

1) สภาพการจดัการ พิจารณาตามนโยบายรัฐบาล โดยใชเ้กณฑช่์วงเวลา พบวา่ นโยบาย
รัฐบาลช่วงก่อน พ.ศ.2554 ยงัไม่มีการจดัตั้งหน่วยงานดูแลภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ นโยบายรัฐบาล
ช่วง พ.ศ.2554 มีการก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจนในเร่ืองของภยัพิบติั เป็นไปตามพระราชบญัญติั
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550  ท่ีระบุบทบาทและหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน  นโยบายรัฐบาล
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ช่วงหลงั พ.ศ.2554  มีการจดัตั้ งองค์กรเพื่อท าหน้าท่ีปฏิบติัและรับผิดชอบด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจากน ้าและอุทกภยั                     

2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการก่อรูปนโยบายและการจัดการ 
ตามนโยบายรัฐ จ าแนกเป็นปัจจยัเชิงเทคนิค  ปัจจยัผลการปฏิบติังานของมนุษย ์และปัจจยัระบบ
และผลการปฏิบติังานขององคก์าร   

3) รูปแบบการจดัการในอนาคตควรมีรูปแบบของการส่งเสริมความสัมพนัธ์กนัท่ีเกิดข้ึน
จากการมีค่านิยมร่วมและท างานดว้ยกนัอยา่งไวว้างใจ และควรมีการด าเนินการตามพระราชบญัญติั
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 ทนัทีท่ีเกิดอุทกภยัร้ายแรง โดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจและ
สั่งการตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 คือ นายกรัฐมนตรี หน่วยงาน
ท่ีท าหนา้ท่ีน านโยบายรัฐบาลไปปฏิบติั คือ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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Abstract 
 

The objectives of the study are 1) to study disaster management in 

Thailand, focusing on floods, by the government, public, and private sectors 

at 4 levels: international, national, provincial, and local level; 2) to analyze 

factors affecting the efficiency and effectiveness of the formation and 

implementation of public policies related to risk reduction and management 

of disasters caused by floods; and  3) to develop management guidelines for 

government policy in response to disasters in Thailand and appropriate 

approach in response to future disasters. The researcher used qualitative 

research methods to collect data by interviewing 18 informants and 

organizing two group conversations with 32 participants. The tools used were 

a semi-structured interview, a set of questions for group conversations, and a 

recording form for data collection from documents. 

The results of the research are as follows: 1) before 2011, a specific 

disaster management agency had not yet been established. In 2011, the 

government clearly formulated a disaster policy according to the Disaster 

Prevention and Mitigation Act, B.E. 2550, which clearly specified the roles 

and duties. After 2011, an organization was established that was in charge of 

preventing and mitigating disasters from water and floods;  2) the factors 

which affected the efficiency and the effectiveness of the policy formation and 

the management according to the government policy could be divided into 

technical factors, human performance factors, and systemic and organizational 

performance factors; and 3) the management pattern in the future should 

encourage a relationship that results from mutual values and trustful 

cooperation. Also, there should be immediate action taken when severe floods 

take place. The person who has the power to decide and give orders according 

to the Disaster Prevention and Mitigation Act, B.E. 2550 is the prime minister, 

and the operating agency is the Department of Disaster Prevention and 

Mitigation. 
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1. ควำมคดิเบือ้งหลงัและประเดน็ปัญหำวจิยั 

1.1 สภำพกำรณ์ด้ำนภยัพบิัติ 

ทศวรรษท่ีผา่นมาเป็นช่วงเวลาท่ีภยัพิบติัขนาดใหญ่เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก  สร้างความ
เสียหายทั้งต่อชีวติ ทรัพยสิ์น ระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มคิดเป็นมูลค่ามหาศาล  ส าหรับ
ประเทศก าลงัพฒันาภยัพิบติัเป็นอุปสรรคส าคญัในการบรรลุถึงเป้าหมายการพฒันาท่ีจะท าให้ชีวิต
ความเป็นอยูข่องสังคมมนุษยดี์ข้ึน  นอกจากน้ีหากการจดัการภยัพิบติัของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ  
ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวงัของประชาชนไดแ้ลว้  เสถียรภาพและความมัน่คงของรัฐบาล
ยอ่มถูกกระทบกระเทือนในอนาคต (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2554:1)  ประกอบกบัแนวโน้มการเกิดภยัพิบติัและผลกระทบต่างๆ จะทวีความรุนแรงมากข้ึน  
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน  การตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ ขนาดของ
ประชากร และการเคล่ือนยา้ยของประชาชนจากพ้ืนท่ีชนบทสู่เมืองอย่างต่อเน่ือง (Coppola, 
2011:18) 

ภยัพิบติัมีท่ีมาจากรากศพัท์ภาษาละติด  dis และ astro  หมายถึง “away from the stars”  
ภยัพิบติัสามารถวดัจากความสูญเสียชีวิต  การบาดเจ็บ  ทรัพยสิ์นเสียหายหรือความสูญเสียทาง  
ส่ิงแวดล้อม  ผลลัพธ์มีทั้ งทางตรงและทางอ้อม  ซ่ึงมีทั้ งจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได ้
(Coppola, 2011:30)  ภยัพิบติัไม่ไดจ้ ากดัแค่การเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว  บางคร้ัง 2 คร้ังหรือมากกวา่
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นั้นและเป็นอิสระจากภยัพิบติัแรกท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั  เช่น  เกิดแผน่ดินไหวระหวา่งท่ีน ้ าท่วม 
(Coppola, 2011:30)  และจากการศึกษาของ  Centre for Research on the Epidemiology of Disaster 
(CRED) ไดบ้นัทึกถึงจ านวนภยัธรรมชาติ 414 ภยั และจ านวนผูเ้สียชีวิต 16,847 คน และมี
ผลกระทบต่อ 211 ลา้นคน  เป็นสาเหตุใหร้ะบบเศรษฐกิจถูกท าลายกวา่ 74.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
(Lindell, Perry and Prater, 2007:11) ส าหรับการศึกษาถึงแนวโนม้ของภยัพิบติั พบวา่ จ านวนของ 
ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัท่ีก าลงัเพ่ิมข้ึน  อนัเน่ืองมาจากการตั้งรกราก ขนาดของประชากร 
ท่ีเพ่ิมข้ึน และการเคล่ือนยา้ยจากพ้ืนท่ีชนบทสู่เมืองเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ภยัพิบติัก าลงัท าให้อตัรา
การตายลดลง  ภยัพิบติักลายเป็นตน้ทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ประเทศดอ้ยพฒันาจะไดรั้บผลกระทบจาก 
ภยัพิบติัและจ านวนภยัพิบติัท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี (Coppola, 2011:18-27)   

ภยัพิบติัมีดว้ยกนัหลายรูปแบบทั้งจากภยัทางธรรมชาติ  เช่น  ทอร์นาโด  ภยัจากมนุษย ์ 
เช่น การใชค้วามรุนแรงในท่ีท างาน  การวางแผนและการเตรียมการท่ีเหมาะสมก่อนภยัพิบติัเกิดข้ึน
จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัเพ่ือลดความเส่ียงและความเสียหาย (Schneider and Larry, 1952:1) และเม่ือศึกษา
ถึงการกระจายตวัตามประเภทของภยัพิบติัอย่างนอ้ยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา  พบว่า  น ้ าท่วมเป็นภยั 
ท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดของภยัธรรมชาติ (40%-60%)  ตามดว้ยเฮอริเคนและแผ่นดินไหวท่ีระดบั
เท่ากนั (15%-30%)  นอกจากนั้นภยัแลง้ (3%-10%) และน้อยท่ีสุดภูเขาไฟระเบิด (1%-3%) และ
พิจารณาจากภยัพิบติัทั้งหมดท่ีการกระจายตวัตามภูมิภาคยกเวน้ภยัแลง้  พบว่า เกิดข้ึนในภูมิภาค
เอเชียมากเป็นอนัดบัหน่ึง (ประมาณ 40%)  อนัดบัสองคืออเมริกาเหนือ (ประมาณ 30%)  อนัดบั
สาม ละตินอเมริกาและแคริเบียน (ประมาณ 15%)  อนัดบัส่ี ยุโรป (ประมาณ 10%)  อนัดบัห้า 
แอฟริกา (ประมาณ 4%)  และอนัดบัหก โอเชียเนีย (ประมาณ 1%) (Albala-Bertrand, J.M, 
1993:44) 

1.2 ปัญหำกำรจัดกำรภัยพบิัตขิองประเทศไทย 

ธวชัชยั  ติงสัญชลี และคณะ (2546:2)  ท่ีสรุปถึงปัญหาการบริหารจดัการภยัพิบติัของ
ประเทศไทย  ดงัน้ี 

1.2.1 การบริหารจดัการสาธารณภยัภายในประเทศ  ก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.
2545  ค่อนขา้งสลบัซับซ้อน  เน่ืองจากเก่ียวพนักบักฎหมายถึง 34 ฉบบั  ภายใตค้วามรับผิดชอบ
ของส่วนราชการจ านวน 20 กรม  ในจ านวน 9 กระทรวง  ลกัษณะของการปฏิบติังานเป็นไปใน
รูปแบบของการประสานงานจากหลายหน่วยงานภายใตก้ารอ านวยการของส านกัเลขาธิการป้องกนั
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ภยัฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง และผูว้่าราชการจงัหวดั  ทั้งหน่วยงานหลกัและหน่วยงานท่ีเขา้
ร่วมต่างมีภารกิจประจ าของตน  การเขา้มาปฏิบติัการดา้นสาธารณภยัของหน่วยงานต่างๆ จึงเป็น
เสมือนภารกิจฉุกเฉินเฉพาะกิจ  เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นคร้ังคราวไปเท่านั้น (ธวชัชัย  
ติงสัญชลี และคณะ, 2546:2-3) 

1.2.2  การจดัการระบบสารสนเทศของหน่วยงานในประเทศ  พบวา่ หน่วยงานท่ีจดัเก็บ
ขอ้มูลการพยากรณ์น ้ า  ไดแ้ก่  กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมชลประทาน และกรุงเทพมหานครนั้น  มีการ
จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน  แต่ยงัไม่มีการรวบรวมเป็นขอ้มูล
เฉพาะของภยัธรรมชาติ  บางขอ้มูลมีการจดบนัทึกซ ้ าซอ้น  บางขอ้มูลมีความขดัแยง้  ดงันั้นการน า
ขอ้มูลไปใชง้านจึงมีความยากล าบาก (ธวชัชยั  ติงสัญชลี และคณะ, 2546:2) 

1.2.3  ปัญหาท่ีเกิดจากการขยายตวัของประชากรและการเติบโตของเมืองในช่วงท่ีผา่นมา  
เป็นการขยายพ้ืนท่ีการตั้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและพ้ืนท่ีประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขา้ไปในเขตพ้ืนท่ี
เส่ียงต่อภยัพิบติั  ประกอบกบัการบุกรุกท่ีท ากินบริเวณริมแม่น ้ า  การขยายตวัของเมืองท าใหส้ภาพ
ทางกายภาพของพ้ืนท่ีเปล่ียนไป  เช่น การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีท่ีน ้ าไม่สามารถซึมผา่นได ้(Impermeable 
Area) (ธวชัชยั  ติงสัญชลี และคณะ, 2546:1-6) 

1.2.4  ขอ้จ ากดัหลายประการในการตอบสนองภยัพิบติัซ่ึง สุริชยั  หวนัแกว้ และคณะ 
(2550) ไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัการรับมือภยัพิบติัของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยว่า  มีขอ้จ ากดัท่ี
เกิดจากปัญหาการบงัคบับญัชาท่ีมีสายการบงัคบับญัชายาวเกินไป ท าให้การสั่งการของเจา้หนา้ท่ีใน
ระดบัต่างๆ จากบนลงสู่ล่างนั้น มีความล่าชา้  ขาดความคล่องตวั และเป็นการสั่งการแบบ Top-down 
ขาดการตอบสนองจากส่วนล่าง รวมไปถึงช่องวา่งในการน านโยบายไปปฏิบติั เน่ืองจากกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัเป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการปฏิรูประบบราชการเม่ือ พ.ศ.2545  
ยงัผลให้การด าเนินการต่างๆ ภายในกรมขาดความสมบูรณ์  โดยเฉพาะในเร่ืองบุคลากร  เจา้หนา้ท่ี 
ท่ีจะแปรนโยบายและแผนไปสู่หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและชาวบา้น (สุริชัย  หวนัแก้ว และคณะ, 
2550:167-168) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรณีเฮอริเคนแคทรีน่า สหรัฐอเมริกา ท่ีชาวเมืองนิวออร์ลีนส์ 52% 
เห็นวา่รัฐไม่สามารถจดัเตรียมการรับมือต่อภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ ระดบัและ 62% เห็นวา่ รัฐมีการ
ตอบสนองท่ีชา้ไม่ทนัต่อภยัท่ีเกิดข้ึนท่ีเขาเห็นวา่รุนแรงท่ีสุด  หนงัสือพิมพ ์Time เสนอวา่จริงๆ แลว้
เมืองน้ีมีแผนการรับมือกบัเฮอริเคนไวอ้ย่างชดัเจนเพียงพอท่ีนายกเทศมนตรีจะสั่งอพยพผูค้นได ้  
แต่ในความเป็นจริง Ray Nagin  นายกเทศมนตรีของเมืองน้ียงัคงรีรอท่ีจะด าเนินการ  เพราะตาม 
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ตวับทแผนอพยพนั้น  จะตอ้งชดใชค่้าเสียหายหากปิดโรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยไม่จ าเป็น 
(Time, 2005:20-22 อา้งถึงใน สุริชยั หวนัแกว้ และคณะ, 2550:73) ในขณะท่ีภาคเอกชนมีการ
ตอบสนองต่อเฮอริเคนแคทรีน่าไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบัการตอบสนองของ
รัฐบาล  บริษทัอยา่ง Wal-Mart, Home Depot, State Frame Insurance มีการเตรียมการกบัภยัพิบติั 
ท่ีจะเกิดข้ึนเป็นสัปดาห์ก่อนแคทรีน่าโจมตีและพวกเขาตดัสินใจเด็ดขาดและน าทรัพยากรไปเก็บไว้
ในพ้ืนท่ีภยัพิบติัก่อนตวัแทนภาครัฐด าเนินการ  ภาครัฐยอมรับว่าการตอบสนองแคทรีน่าเป็นไป
อยา่งสับสนและล่าชา้ (Sobel and Leeson, 2006:56) เพราะการอยูภ่ายใตร่้มของ Department of 
Homeland Security ในแต่ละระดบัของกระบวนการระบบราชการจะมีนกัการเมืองผูท้  าการตดัสินใจ
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีถ่วงเวลาตั้งแต่การหยุดถ่ายทอดวิทยุ ก่อนท่ีจะเสนอขอ้คิดเห็นในการด าเนินการ   
ผลของแต่ละระดบัของระบบราชการท่ีไม่สามารถแบ่งแยก ไดน้ าไปสู่การตดัสินใจรวมอ านาจซ่ึง
การตดัสินใจล่าชา้และท าใหก้ารด าเนินการตอ้งเล่ือนออกไป (Sobel and Leeson, 2006:57) 

1.2.5  ระบบการตดัสินใจในช่วงภาวะฉุกเฉิน พบว่า ในช่วงท่ีสถานการณ์โกลาหล  
ประชาชนมีแนวโน้มท่ีท าการตดัสินใจอย่างเป็นระบบไดน้้อยกว่า  การตดัสินใจจ าเป็นอย่างยิ่ง
จะตอ้งมีพ้ืนฐานความเขา้ใจและความสามารถในการปรับตวัต่อสถานการณ์และผลลพัธ์ท่ีไม่คาดคิด  
ขอ้มูลข่าวสารภาวะฉุกเฉินของบุคคลควรไดรั้บการแลกเปล่ียนผา่นการจดัการฐานขอ้มูลและระบบ
การส่ือสารท่ีควรจะใชไ้ดง่้าย (Kamolvej, 2006:42) ถา้หากขอ้มูลท่ีส่งมอบมีความล่าชา้  อาจจะท าให้
การป้องกันความเสียหายหรือความสูญเสียล้มเหลว  ในระหว่างท่ีเกิดภยัพิบติัจ าเป็นต้องมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผนัแปรตามระยะเวลา  โดยในการจดัการภยัพิบติันั้น 
ตอ้งการขอ้มูลเฉพาะ (Janssen, Lee and Bharosa, 2010:2)  ดงันั้นการจดัการภยัพิบติัจึงควรอยูภ่ายใต้
การเอ้ือประโยชน์และความไวว้างใจร่วมกนัและยินดีท่ีจะมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างองคก์าร  
รูปแบบปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอาจจะไม่ใช่เพียงในระดบัสูงขององคก์ารท่ีตดัสินใจเท่านั้น  แต่ควรจะ
เป็นระดบัล่างดว้ย (Janssen, Lee and Bharosa, 2010:4) 

และแมว้า่ พ.ศ.2545  ไดมี้กฎหมายการปฏิรูประบบราชการออกมาใชเ้พ่ือใหก้รมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัให้บริการไดเ้บ็ดเสร็จครบวงจร  ในขณะท่ีกรมทรัพยากรน ้ าจะเป็นหน่วยงาน
หรือศูนยอ์งค์กรกลางท่ีเป็นเจา้ภาพศูนยร์วมดา้นนโยบายและแผนแม่บทของการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้ าแลว้ก็ตาม  แต่ยงัคงมีปัญหาอุปสรรคในเร่ืองของการเช่ือมโยงและประสานงานระดบั
ต่างๆ  เน่ืองจากการสั่งการอยู่ภายใตก้ระทรวงมหาดไทย  การสั่งการขา้มกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งใน
ภารกิจการจดัการสาธารณภยัจึงยงัขาดเอกภาพและไม่มีความชดัเจน (ธวชัชยั ติงสัญชลี และคณะ, 
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2546:8, 11) และเม่ือพิจารณาการบริหารการปกครองกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานของรัฐ  จะ
เห็นได้ว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีลักษณะไม่คงท่ีและส่งผลกระทบท่ีไม่แน่นอน  และความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนได้ขยายตัวออกไปในระดับพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ท่ีกระทบต่อผูค้นจ านวนมากและ
บางคร้ังภาวะฉุกเฉินไดถู้กประกาศโดยผ่านอ านาจหนา้ท่ีของหลายหน่วยงาน  จึงท าให้มีหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินจ านวนหลายหน่วยงานลงไปอยูใ่นพ้ืนท่ี  ท าให้บางคร้ัง
ยากต่อการบอกไดว้า่อ  านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยูท่ี่ใดในการท างานร่วมกนัหลายหน่วยงาน  
ดงันั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
(Kamolvej, 2006:38) การปฏิบติัการสถานการณ์ฉุกเฉินระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงไม่ใช่แค่การ
เตรียมให้หน่วยงานต่างๆ ท างานร่วมกนั  แต่เพ่ือการสร้างความสมดุลระหว่างการควบคุม-สั่งการ  
และการกระจายอ านาจ  การกระจายอ านาจและการมอบอ านาจหนา้ท่ีใหแ้ก่ทอ้งถ่ินนั้นอยูบ่นค่านิยม
ท่ีว่า ให้รัฐบาลทอ้งถ่ินมีอ านาจควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน (Kamolvej, 2006:39) ดงันั้นการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ขอ้มูลข่าวสาร และการจดัการการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
ควรจะมีการทบทวนถึงเครือข่ายชุมชน เพราะผูท่ี้อาศัยอยู่ในชุมชนคือคนท่ีต้องเผชิญกับการ
ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน  ดังนั้ นการจัดการวิกฤตท่ีมุ่งเน้นไปท่ีคนซ่ึงประกอบด้วย บุคคลท่ี
ตอบสนองคนแรกและผูท้  าการตัดสินใจมีความส าคัญเท่ากันในฐานะท่ีเป็นบุคคลภายนอกท่ี
ตอบสนองต่อองคก์าร  ประชาชนจะเป็นผูท่ี้ช่วยเหลือหรือสังเกตส่ิงต่างๆ ท่ีส าคญั เพราะในความ
เป็นจริงประชาชนเป็นคนแรกท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลภ้ยัพิบติั  การด าเนินการดว้ยเครือข่ายจึงจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการเสริมแรงจากประชาชนในระหวา่งการจดัการภยัพิบติั (Janssen, Lee and Bharosa, 2010:4) 

จากสภาพการณ์ขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของการพิจารณาวา่ในสถานการณ์ท่ีเกิดภยัพิบติัท่ีมีความ
เสียหายและไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบไดน้ั้น  การก่อรูปนโยบายและการจดัการของรัฐใน
การตอบสนองภยัพิบติัมีลกัษณะเป็นอยา่งไร  และควรพฒันาอยา่งไรเพ่ือตอบสนองต่อภยัพิบติั  อาทิ  
การจดัการแบบระบบราชการ  การจดัการแบบเครือข่าย  การจดัการแบบหุน้ส่วน และอ่ืนๆ ในระดบั
นานาชาติ  ระดบัชาติ  ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน  นอกจากการตอบสนองจากหน่วยงานภาครัฐ
แลว้  ควรมีหน่วยงานหลายหน่วยงานในแต่ละระดบัเขา้มามีส่วนร่วมในการตอบสนองภยัพิบติั
อย่างไร  และบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของตัวแสดงหรือหน่วยงานท่ีประสานกิจกรรมในเชิง
เครือข่ายท่ีมีอยู ่ควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  และมีปัจจยัใดท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  รวมถึงการจดัการภยัพิบติัสามารถอธิบายไดด้ว้ยทฤษฎี
การวพิากษน์โยบายสาธารณะท่ีมีอยูไ่ดห้รือไม่  และท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
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2. กรอบแนวคดิในกำรศึกษำ 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงแนวคิดกระบวนการนโยบายของ Dunn (1994:17) มาเป็น
กรอบเร่ิมตน้ในการแสดงรายละเอียดแต่ละกระบวนการนโยบาย  เร่ิมจากการก่อรูปนโยบายโดย
พิจารณาถึงการก าหนดปัญหา  การก่อรูปนโยบาย  ตวัแสดงทางนโยบายเพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึง
ประเด็นนโยบายและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ระดบัความรุนแรงของปัญหาดว้ยการวิเคราะห์เอกสารท่ีมี
ท่ีมาจากค าสั่งทางราชการในการจดัการอุทกภยั  ประกาศ  ค าสั่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ในขั้นตอนต่อมา
การน านโยบายไปปฏิบติั  ในส่วนน้ีน าแนวคิดความสัมพนัธ์ระหว่างชาติ รัฐ ทอ้งถ่ินของ Wright 
(1988:17) มาอธิบายให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน ไดแ้ก่ ภาครัฐบาล  ภาคเอกชน   
ภาคประชาชน และใชแ้นวคิดเครือข่ายทางสังคม  ค่านิยมหลกัของ Sabatier (1988:131-132) 
เช่ือมโยงถึงการรับรู้ร่วมกนัและการประสานกิจกรรมร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและน าแนวทาง 
การจดัการมาใชอ้ธิบายถึงพฒันาการและระบบการจดัการท่ีเกิดข้ึนต่อการตอบสนองอุทกภยัและ
การประเมินนโยบาย และน าขอ้มูลสภาพปัญหานโยบายและการจดัการท่ีผา่นมา  ขอ้บกพร่องของ
ตวัแบบแต่ละตวัแบบท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์ วิจารณ์มาจดัท ารูปแบบการจดัการของรัฐในการ
ตอบสนองภยัพิบติั  กรณีศึกษาอุทกภยัในอนาคตท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์   

3. ระเบียบวธีิกำรวจิัย 

หากจ าแนกประเภทการวิจยัตามปรัชญาพ้ืนฐานในการแสวงหาความจริง  การวิจยัในคร้ังน้ี
ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ  ดว้ยวิธีการศึกษาเชิงประวติัศาสตร์  การวิจยัเอกสาร และการศึกษาเฉพาะ
กรณี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง  แนวค าถามการสนทนา
กลุ่ม  และแบบบนัทึกขอ้มูลเอกสาร 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจ าแนกชนิดขอ้มูล (Typology) จดัระเบียบ  หาความหมาย  แยกแยะ
องค์ประกอบ และหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลจากเอกสาร  จ าแนกตามท่ีมาของเอกสารซ่ึงเป็น
เอกสารชั้นต้น คือ เอกสารทางประวติัศาสตร์  กฎหมาย  ประกาศต่างๆ  พระราชบญัญติั  กฎ  
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ภยัพิบติั และสถานการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนระหว่าง พ.ศ.
2485-2555  เอกสารชั้นรอง ได้แก่ ขอ้มูลหลักฐานท่ีมีอยู่แล้ว อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ์  หนังสือพิมพ ์ 
หลกัฐาน  สถิติต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เอกสารและต ารา  บทความวิชาการ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  ตีความขอ้มูลและการสร้างขอ้สรุปท่ีได้จากเอกสารและน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา  
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ประกอบกบัการวิเคราะห์นโยบาย ระบบนโยบายหรือรูปแบบสถาบนัทั้งหมดภายในนโยบายท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งสามองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ นโยบายสาธารณะ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย และสภาพแวดลอ้มนโยบาย (Dunn, 1994:70-71) ตามแนวทางการมีส่วนร่วม
และแนวทางเชิงปทสัถานและการวิเคราะห์ขอ้มูล  การถอดค าสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม   
ดว้ยการจดัระเบียบขอ้มูลเพ่ือคน้หาความหมายของขอ้ความต่างๆ  การแสดงขอ้มูล และการหา
ขอ้สรุป  การตีความและการตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเด็นของผลการวิจยั (ชาย โพธิสิตา, 
2554:337)  

4. ผลกำรวจิยั 

4.1 ผลการวิจยัสภาพการจดัการตามนโยบายรัฐเพื่อตอบสนองภยัพิบติัในประเทศไทย 
กรณีศึกษาอุทกภยัของหน่วยงานภาครัฐ  ประชาชน และเอกชนใน 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบันานาชาติ  
ระดบัชาติ  ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน 

จากขอ้มูลบนัทึกของศูนยภ์ูมิอากาศ  ส านกัพฒันาอุตุนิยมวิทยา  พายหุมุนเขตร้อนท่ี
เคล่ือนตวัเขา้สู่ประเทศไทยในรอบ 61 ปี (2494-2554) มีจ านวนทั้งส้ิน 186 ลูก  ในแต่ละคร้ังรัฐบาล
จะมีบทบาทหลกัในการจดัการตอบสนองภยัพิบติั  โดยในช่วง 50 ปีแรก (พ.ศ.2548-2535) สภาพ
การจดัการของรัฐเป็นไปในลกัษณะการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและใช้มาตรการเชิงโครงสร้าง  
ไดแ้ก่ การสร้างเข่ือนภูมิพล  เข่ือนสิริกิต์ิ  อ่างเก็บน ้ า และฝายต่างๆ  ในช่วง 10 ปีต่อมา (พ.ศ.2536-
2545)  ในช่วงน้ีสภาพการจดัการของรัฐเปล่ียนไปจากช่วง 50 ปีแรก  โดยมีการเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติั  กรณีศึกษาอุทกภยัมากข้ึน  และในช่วง 10 ปีถดั
มา (พ.ศ.2546-2555)  สภาพการจดัการของรัฐมีความชดัเจนมากข้ึน ทั้งในเร่ืองของการก าหนด
นโยบายการจัดการ  ทิศทางการด า เนินงาน และรูปแบบของการจัดการท่ีมีหน่วยงานหลาย
หน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ พบว่า พระราชบญัญติัการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ.
2522 มีการก าหนดนโยบายและน านโยบายไปปฏิบัติโดยส่วนกลางเป็นผูด้  าเนินการทั้ งหมด  
ในขณะท่ีพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550  มีการก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ี
และระบุหน่วยงานหลกัรับผิดชอบ  พร้อมทั้งให้หลายภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการภยั
พิบติัมากข้ึน  ทั้งในส่วนของการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบติั  ซ่ึงในส่วนของการ
น านโยบายไปปฏิบติันั้นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในการล าเลียง
ทรัพยากร เป็นผูป้ระสานงานและด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส าหรับปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีส่งผลใหส้ภาพการจดัการตามนโยบายรัฐเพ่ือตอบสนองภยั
พิบติัในประเทศไทย กรณีศึกษาอุทกภยัของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และเอกชนใน 4 ระดบั 
ไดแ้ก่ ระดบันานาชาติ  ระดบัชาติ  ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน  พบว่า  มีปัจจยัหรือเง่ือนไข
ส าคญั 3 ประการ  ไดแ้ก่  ปัจจยัทางดา้นเทคนิค  ปัจจยัผลการปฏิบติังานของมนุษย ์ และปัจจยั
ระบบและผลการปฏิบติังานขององคก์าร 

4.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก่อรูปของนโยบาย
และการจัดการตามนโยบายรัฐเพื่อตอบสนองภยัพิบติัในประเทศไทย กรณีศึกษาอุทกภยัของ
หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และเอกชนต่อการตอบสนองภยัพิบติั 

ปัญหาท่ีพบในการจดัการภยัพิบติัของประเทศไทย  ประกอบดว้ย  ดา้นนโยบายและ
การเมือง  ดา้นการประสานงาน  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  ดา้นงบประมาณ  ดา้นการเตือนภยัและ
ส่ือสารในภาวะวิกฤต  ดา้นโครงสร้างการจดัองคก์ร  ดา้นการบริหารจดัการในภาวะวิกฤต 

และเม่ือท าการประมวลความถ่ีจากการตอบซ ้ าของผูใ้ห้ขอ้มูล  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การจดัการภยัพิบติัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย  ดงัน้ี 

1) ระบบการส่ือสารท่ีไม่ครบถว้น 
2) การเมืองและการบริหาร 
3) ความรู้ระเบียบวนิยัของประชาชน 
4) ขาดแผนหลกัส าหรับการจดัการภยัพิบติั 
5) สายการบงัคบับญัชาไม่ชดัเจน  
6) ขาดการจดัการขอ้มูลข่าวสารและระบบฐานขอ้มูล 
7) ปัญหาการขนส่ง การกระจายสินคา้ส าหรับการบรรเทาทุกขฉุ์กเฉิน 
8) การไม่มีหน่วยงานเฉพาะส าหรับการจดัการภยัพิบติั  
9) การไม่มีกฎหมายรองรับชดัเจน 
10) ความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
11) แผนการจดัการน ้าท่วมขาดการบูรณาการ 
12) ส่ือมวลชน (การน าเสนอภาพบางส่วน) 
13) ขาดความร่วมมือระหวา่งสถาบนั/องคก์ารในแต่ละระดบั 
14) ผงัเมือง 
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15) บุคลากรไม่เพียงพอและขาดประสบการณ์ในการใหค้วามช่วยเหลือในช่วงท่ีเกิด
อุทกภยั 

16) อุปกรณ์รักษาคนัดินไม่เพียงพอ 

4.3 ผลการวิเคราะห์สภาพการจดัการตามนโยบายรัฐเพื่อตอบสนองภยัพิบติัในประเทศไทย  
ในอดีตท่ีผ่านมา พบว่า รูปแบบและโครงสร้างของการจดัการอุทกภยัตามพระราชบญัญติัป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550  เป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาท่ียดึตามอ านาจหนา้ท่ีท าใหก้าร
สั่งการและการด าเนินการเป็นไปอย่างล่าชา้  ดงันั้นรูปแบบการจดัการท่ีควรเป็นในอนาคตควรมี
รูปแบบของการส่งเสริมความสัมพนัธ์กนัท่ีเกิดข้ึนจากการมีค่านิยมร่วมและท างานดว้ยกนัอย่าง
ไวว้างใจในลกัษณะของความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนจากสามส่วนเป็นกลไกหลกั  ไดแ้ก่  ภาครัฐบาล  ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน  ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะของการท างานอยา่งตระหนกัและเขา้ใจ
ถึงสภาพปัญหาอย่างแทจ้ริงแบบร่วมมือและมีค่านิยมร่วมกนัมากกว่ารูปแบบและโครงสร้างท่ี
ก าหนดความสมัพนัธ์กนัตามหนา้ท่ี 

5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรวจิยั 

5.1.1 กลไกการท างานในรูปแบบการจดัการอุทกภยัแบบใหม่นั้น เป็นการท างานใน
ลกัษณะเครือข่ายทางสังคมท่ีมีความเช่ือมโยงกบัโครงสร้างทางสังคม เน่ืองจากการจดัการอุทกภยั 
จะมีจ านวนผูแ้สดงหลากหลายซ่ึงมีการเช่ือมโยงการท างานดว้ยการประสานงานเร่ิมจากระดบัชาติ  
ระดับจังหวดั  ระดับท้องถ่ินท่ีถูกก าหนดตามโครงสร้างอ านาจหน้าท่ีท่ีระบุตามกฎหมายและ
ปฏิบติัการตามระเบียบปฏิบติัทางราชการตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.
2550  ในขณะท่ีนกัวิชาการ  ชุมชน  อาสาสมคัร และองคก์ารไม่แสวงหาก าไรมีความสัมพนัธ์แบบ
ไม่เป็นทางการ และร่วมมือกันเป็นโครงสร้างแนวราบท่ีเน้นความสัมพันธ์ตามบรรทัดฐาน  
วฒันธรรมและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  อย่างไรก็ตามระเบียบปฏิบติัและการจดัโครงสร้าง
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการจะตอ้งมีโครงสร้างและร่างขอ้สัญญาการบริหารและการจดัการ
ร่วมกนัท่ีชดัเจน ท่ีสามารถระบุไดว้า่ระดบัภายในองคก์ารและระหวา่งองคก์ารจะมีความสัมพนัธ์กนั
แบบร่วมมือและผนัแปรตามหน้าท่ีหรือมีการจดัการตนเอง  ซ่ึงอาจเป็นไปตามคู่มือปฏิบติัของ
หน่วยงานและชุมชน  ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดส้รุปแนวปฏิบติัในแต่ละระดบัให้มีการเตรียมความพร้อม
สอดคลอ้งตามช่วงเวลาของการเกิดภยั  จ าแนกเป็น  ก่อนเกิดภยั  ระหว่างเกิดภยั และหลงัเกิดภยั  
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แผนภาพท่ี 1 : แนวปฏิบติัท่ีควรจะเป็นจ าแนกตามช่วงเวลาของการเกิดภยั  

ก่อนเกดิภัย 
1. ระดบัชุมชน 

- การศึกษาขอ้มูลภยัของชุมชน/หมู่บา้น 
- การวิเคราะห์ขอ้มูลภยัของชุมชน/หมู่บา้น 
- การแจง้เตือน 
- การจดัตั้งคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของชุมชน/หมู่บา้น 
- การจดัท าแผนและการฝึกซอ้มแผน 
- การประเมินผล 

2. ระดบัท้องถิ่น 
- การวางแผนก าลงัคน 
- จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัจงัหวดั 
3. ระดบัจังหวดั 

- วางแผนก าลงัคน 
- จดัตั้งศนูยเ์ตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยั 
- จดัท าแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัจงัหวดั 

4. ระดบัชำติ 
- จดัตั้งและฝึกอบรมอาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลืองานเจา้หนา้ท่ี 
- ใหค้วามรู้แก่ชุมชน 
- จดัท าบญัชีผูเ้ช่ียวชาญ 
- พฒันาระบบการพยากรณ์และติดตั้งอุปกรณ์เตือนภยัในพื้นท่ีเส่ียงภยั 
- จดัเตรียมระบบการส่ือสารหลกั การส่ือสารรอง และการส่ือสารส ารองท่ี

จ าเป็น 
- จดัเตรียมสถานท่ีปลอดภยั 
- การฝึกซอ้มแผนปฏิบติัการ 

5. หน่วยงำนระดบัอื่น 
- เสริมสร้างความรู้และความตระหนกัแก่ประชาชนและจดัท าสรุปบทเรียน

ท่ีผา่นมา 

ระหว่ำงเกดิภัย 
 

1. ระดบัชุมชน 
- เตรียมพร้อมอพยพตามแผนอพยพ 
- ติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 
- จดัพื้นท่ีพกัอาศยัและจดัพื้นท่ีเพื่อเป็นศนูยพ์กัพิง 
- ประสานเพื่อการจดัหาอาหาร ของใชจ้  าเป็น 

2. ระดบัท้องถิ่น 
- ประสานกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนเพื่อการจดัหา

อาหาร ของใชจ้  าเป็น 
3. ระดบัจังหวดั 

- ประกาศใหเ้ป็นพื้นท่ีประสบภยั 
- จดัตั้งศนูยอ์  านวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยั 

4. ระดบัชำติ 
- ประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
- ด าเนินการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลในกรณีท่ีมี

ผูเ้สียชีวิต 
5. หน่วยงำนระดบัอื่น 

- การรักษาพยาบาล 
- การจดัถุงยงัชีพ 
- กิจกรรมสันทนาการ 
 

หลงัเกดิภัย 
 

1. ระดบัชุมชน 
- ท าความสะอาด  ซ่อมแซมบา้นเรือน 
- การอพยพกลบั 
- การส ารวจความเสียหาย 

2. ระดบัท้องถิ่น 
- ส ารวจความเสียหายจากภยัพิบติัทุกดา้นโดยละเอียด  

พร้อมออกหนงัสือรับรองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

- เร่งด าเนินการซ่อมแซมพื้นท่ีเสียหาย  สาธารณูปโภค 
ส่ิงสาธารณประโยชน ์  
3. ระดบัจังหวดั 

- ประสานหน่วยงานและทอ้งถ่ินในการฟ้ืนฟบููรณะ 
4. ระดบัชำติ 

- พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
5. หน่วยงำนระดบัอื่น 

- สนบัสนุนทรัพยากรและกิจกรรมอ่ืนเพื่อการฟ้ืนฟู  
บูรณะส่ิงก่อสร้างและอ่ืนๆ 
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ดงัแผนภาพท่ี 1 จะส่งผลให้ลดความสูญเสียดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น  ตลอดจนท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายในการจดัการอุทกภยัร่วมกนั 

5.1.2 ในขั้นตอนการก าหนดนโยบาย  ควรให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมก าหนด
นโยบายการบริหารจดัการร่วมกนัเพ่ือประสิทธิภาพในการจดัการ  เพราะในขั้นตอนการก าหนด
นโยบายจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการศึกษาภาพรวมและอาศยัขอ้มูลจากประชาชนในพ้ืนท่ี  อาทิ  
แผนท่ีชุมชน  จ านวนพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภยัซ ้ าซาก  จ านวนประชากรและความหนาแน่น  ขอ้มูลผงัเมือง 
และการบริหารจดัการเข่ือน  ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจและการบรรเทา
ปัญหาการจดัการและลดช่องวา่งของการประสานงานทั้งระดบันานาชาติ  ระดบัจงัหวดั และระดบั
ทอ้งถ่ิน 

5.2 ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ 

5.2.1 ขอ้เสนอเพ่ือการจดัการกบัปัจจยัผลการปฏิบติังานของมนุษย ์

1) ควรพฒันาทกัษะ ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปล่ียนระหวา่งผูก้  าหนด
นโยบายและผูน้ านโยบายไปปฏิบติั  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและชุมชนต่างๆ เพ่ือใหท้ราบถึงขอ้บกพร่อง  
จุดอ่อน  จุดแข็งของกระบวนการท างานดา้นการบริหารจดัการน ้ า  ซ่ึงค่านิยม วฒันธรรมพ้ืนฐาน
และโครงสร้างทางสงัคม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล  การพฒันาทกัษะ คือ การ
ท าใหผู้เ้รียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้และขยายผลไปยงับุคคลอ่ืนและเกิดปฏิบติัการทางสงัคม 

2) ควรปรับวิธีการกระจายส่ิงของบริจาคจากการรวมศูนยเ์ป็นแบบกระจายศูนยแ์ละ
ท าการแบ่งพ้ืนท่ีอย่างชดัเจน  จากระบบการท างานแบบรวมศูนยเ์น้นการควบคุมเสถียรภาพและ
การลดภาวะไม่แน่นอน  ท าใหส้มรรถนะและทรัพยากรกระจุกตวัอยูท่ี่เดียว  ละเลยปฏิสัมพนัธ์ขา้ม
ระดบัและระหวา่งระดบั  ผลท่ีเกิดข้ึนคือการตอบสนองต่อปัญหาท่ีล่าชา้และไม่ทัว่ถึง  การกระจาย
ศูนยจ์ะท าใหเ้กิดการกระจายส่ิงของและช่วยลดความสูญเสียระหวา่งการขนส่ง 

3) ควรท ากิจกรรมฝึกซ้อมในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัชุมชน  ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบั
จงัหวดั และระดบัชาติ  รวมถึงระหวา่งประเทศในรูปแบบ Tabletop หรือ Fixed Exercise และการ
ซอ้มระหวา่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ไดแ้ก่ การฝึกซอ้มแผนเผชิญภยัพิบติัฉุกเฉินระดบัภูมิภาค
ของอาเซียนประจ าปี (ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise : 
ARDEX) หรือ การฝึกซ้อมการบรรเทาภยัพิบติัประจ าปีภายใตก้รอบการประชุมอาเซียนว่าดว้ย
ความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum 



วิทยานิพนธ์ฉบับนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 

 

www.kpi.ac.th หน้า 15 

Disaster Relief and Exercise : ARF DiREx) ในความร่วมมือระหวา่งกระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงต่างประเทศ ทุก 2 ปีอย่างสม ่าเสมอเพ่ือพฒันาศกัยภาพและ
ประสานความร่วมมือระหวา่งนานาชาติ 

5.2.2 ขอ้เสนอเพ่ือการจดัการกบัปัจจยัระบบและผลการปฏิบติังานขององคก์าร 

1) ควรมีหน่วยงานจดัท าขอ้มูลและวางแผนระบบเตือนภยัและป้องกนัในทุกระดบั
อย่างเป็นระบบและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชัดเจนเพ่ือลดความ
ซ ้ าซอ้นในการท างาน และจดัท าฐานขอ้มูลเหล่าน้ีให้เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร  ทั้งน้ีความรู้ท่ีควร
เพ่ิมเติมให้นอกเหนือจากความรู้เก่ียวกับอุทกภัย  อาทิ  ความรู้ทางด้านอุทกศาสตร์  ด้าน
อุตุนิยมวทิยา  วศิวกรทางน ้าและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

2) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัการน ้ าทุกหน่วยงาน ควรมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล  
ไดแ้ก่  ขอ้มูลการพยากรณ์  ขอ้มูล GIS แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม และ
ขอ้มูลทรัพยากรระหวา่งกนัเพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือและเพ่ือประโยชน์ในการน าขอ้มูลไปใช้
วิเคราะห์ พยากรณ์ และวางแผนการบริหารจดัการน ้ าต่อไป  เพราะการท างานท่ีแยกส่วนและ
แข่งขนักนัท าผลงานเฉพาะส่วนจะน าไปสู่ช่องวา่งการใหบ้ริการ 

3) ควรใชส่ื้อสังคมออนไลน์  โทรทศัน์  วิทยุ  อกัษรวิ่ง  การแปลภาษามือ  ในการ
น าเสนอขอ้มูลอุทกภยัให้ประชาชนทราบและเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิตเพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชน  เด็ก  ผูสู้งอายุ และคนพิการ  ทั้งน้ีอาจมีการน าเทคโนโลยีมาเสริมส่ือหลกัเพ่ือความ
รวดเร็วในการน าเสนอขอ้มูล  ส่ือสังคมออนไลน์จ าแนกเป็น Facebook  Twitter  YouTube และ
แก้มลิง (Gamling.org) ท่ีสามารถระบุต าแหน่งท่ีตนอยู่  ระดับน ้ า  รูปถ่ายจากสถานท่ีจริงและ
ขอ้ความสั้นๆ ซ่ึงการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  ควรจดัให้มีหน่วยงานในการจดัการ  รวบรวม 
คดักรอง และตรวจสอบขอ้มูลเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ครบถว้น  การส่ือสารจะตอ้งชดัเจนทั้ง
ก่อนเกิดวกิฤต  ระหวา่งเกิดวิกฤต และหลงัเกิดวิกฤต  และควรเผยแพร่ขอ้มูลผา่นโทรทศัน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพ่ือเป็นส่ือกลางในการส่ือสารช่วงเกิดอุทกภยัร้ายแรง 

4) ในการน าเสนอข่าว  ผูส่้งสารจะตอ้งแผยแพร่ขอ้มูลให้ครบถว้น  ครอบคลุมและ
เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูรั้บสารมากกว่าการน าเสนอเพ่ือผลทางการเมือง  การรายงาน
ข่าวเชิงสร้างสรรคคื์อการเผยแพร่ขอ้มูล  ให้ความรู้เร่ืองน ้ า  การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา  การ
แจง้ขอ้มูลข่าวสารเพ่ือเฝ้าระวงัและปรับตวัให้ทนัสถานการณ์  การเป็นศูนยก์ลางในการรับบริจาค
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เงินและส่ิงของช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและน าความช่วยเหลือไปสู่ผูป้ระสบภัยในพ้ืนท่ีท่ีความ
ช่วยเหลือเขา้ไม่ถึง 

5) ควรพฒันาระบบเตรียมพร้อมเพื่อบรรเทาภยัพิบติัและการตอบโตส้ถานการณ์
ฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN Standby Arrangement for Disaster Relief and Emergency Response) 
ของแต่ละประเทศให้มีความเขม้แข็งข้ึน  ทั้ งในด้านทรัพยากรและการเตรียมความพร้อมเพ่ือ 
ลดความเส่ียงจากภยั 

 
 

 
 


