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วิกฤตการณ์อุทกภัยปี 2554 ได้สร้างความเสียหายให้กับ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่าง
มากโดยเฉพาะด้านท่ีอยู่อาศัย โดยโครงการท่ีอยู่อาศยัของการเคหะแห่งชาติในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์อุทกภัยครัง้นีจ้ านวน 27 โครงการ โดยมีโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1  เป็นโครงการบ้าน
เด่ียว เป็นโครงการตามแนวราบเพียงโครงการเดียวท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง การศกึษามีวตัถปุระสงค์คือ 1.
เพ่ือศกึษาลกัษณะเศรษฐกิจ สงัคมครัวเรือนผู้อยู่อาศยั  2. เพ่ือศกึษาการจดัการท่ีอยู่อาศยัทัง้ก่อนระหว่าง และ 
หลงัเหตกุารณ์อุทกภัย  3. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการท่ีอยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย และ 4. เสนอแนะแนวทาง
การจดัการในอนาคต โดยการส ารวจ สงัเกตและสมัภาษณ์ผู้อยู่อาศยั ผู้บริหารโครงการของการเคหะแห่งชาต ิ
และองค์การบริหารสว่นท้องถิ่น 

การศกึษาพบวา่ ผู้อยู่อาศยัสว่นใหญ่เป็นผู้มีรายได้ครัวเรือนไมเ่กิน 15,000 บาท มีขนาดครัวเรือน 3-5 
คน เข้าอยู่อาศยัในโครงการ 3 – 4 ปี ไม่มีการป้องกันท่ีอยู่อาศยัก่อนอุทกภัย แต่มีการวางแผนเพ่ืออพยพออก
จากพืน้ท่ี ระหวา่งเกิดอทุกภยัสว่นใหญ่ร้อยละ 74 โดยอพยพไปยงับ้านญาติและศนูย์อพยพ และไม่อพยพ ร้อย
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ร้อยละ 6 เท่านัน้ท่ีมีการปรับปรุงเพ่ือรับมืออทุกภยัในอนาคต หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือมี 2 หน่วยงานหลกั
คือ การเคหะแห่งชาติและเทศบาลต าบลระแหง ก่อนอุทกภัยการเคหะแห่งชาติได้ช่วยยกมิเตอร์ไฟฟ้าใน
โครงการให้พ้นระดบัน า้  เทศบาลต าบลระแหงท าคนัดินกัน้แม่น า้ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ ระหว่างอุทกภัยทัง้สอง
หน่วยงานจดัท าศนูย์อพยพและประสานงานขอความช่วยเหลือด้านอาหารจากหน่วยงานอ่ีน ๆ หลงัอุทกภัย การ
เคหะแห่ชาติท าความสะอาดใหญ่และ่่อมแ่มบ่อบ าบดัน า้เสียภายในโครงการ เทศบาลต าบลระแหงส ารวจ
ความเสียหายด้านท่ีอยู่อาศยัเพ่ือจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบ 

ปัญหาการจดัการ 1.ด้านผู้อยู่อาศยัไมท่ราบวา่ควรจะท าอย่างไร ควรเช่ือหน่วยงานใดและขาดแคลน
ทนุทรัพย์ 2.ด้านหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไมมี่การวางแผนล่วงหน้าและท างาน  ่า้่้อนกัน ข้อเสนอแนะส าหรับผู้อยู่
อาศยั ด้านกายภาพ ควรแยกระบบไฟฟ้าเป็น 2 ชัน้ เตรียมการเร่ืองชัน้วางของแบบถอดประกอบได้และเตรียม
ส้วมฉกุเฉิน   ผู้อยู่อาศยัควรท าบนัทึกรายการทรัพย์สินและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดเพ่ือเป็นหลกัฐานในการ
ขอรับเงินเยียวยา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรท าแผนการจัดการท่ีอยู่อาศยัในภาวะอุทกภัยร่วมกับประชาชนใน
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Thailand’s flood in 2011 caused serious damage to both central Bangkok and nearby suburban areas, 

especially in terms of accommodation. Among the housing projects under the supervision of Thailand’s National 
Housing Authority, 27 projects were affected by this flood, especially the Eua-Arthorn Lat Lum Kaew 1 housing project 
which was the only low rise residential building, being the hardest hit. Therefore, the purposes of this study are 1). to 
study ways of living of local residents at Lat Lum Kaew which affected by this flood,  2). to study the housing 
management of the people living this district just before, during and after the flood, 3). to investigate the problems in 
housing management among residents in affected areas, and 4). to propose the future development plans which was 
created by making observations and interviews with local residents, executives from the National Housing Authority and 
municipal officials. 

According to the findings of this study, it reveals that most local residents of flood affected areas were families 
of 3 to 5 people who have been living in the housing project for 3 to 4 years and have a monthly income of less than 
15,000 baht. None of these residents had taken any precautionary measures for flood prevention but had managed to 
evacuate successfully from their residences during the flood, with 74% moving in with relatives or evacuating to 
emergency operation centers. Only 26% of the residents in flood affected areas refused to leave their homes.  In terms 
of relief efforts after the flood, 94% of residents managed to restore their houses back to its original condition while only 
6% saying they had equipped themselves and are ready to cope with future floods.  The study also discloses that there 
were two main government institutions that provided major helps during the flood: the National Housing Authority and 
Rahaeng Municipality. Before the Flood happened, the National Housing Authority did manage to move the electricity 
usage meters above the water level while the Rahaeng Municipality prepared earthen flood-barriers for their responsible 
areas. In addition, during the flood, both organizations had set up emergency evacuation centers as well as operation 
centers in order to request assistances from other government institutions in control of food delivery. After the flooding 
subsided, the National Housing Authority conducted a ‘big cleaning day’ and reconstructed the project’s drainage canal 
while the Rahaeng Municipality investigated the damage and distributed aid to the affected people. 

In terms of management, it was found that the problem occurs because 1). local residents’ lack of knowledge 
on how to deal with flooding, where to turn for help, and lack of financial assistance, and 2). most organizations’ lack of 
precautionary measures and sometimes they performed the same work repeatedly by the same  organizations. 
According to this study, the proposed solutions for local residents are that they should have their electrical system set 
up for both floors of the house, use removable shelves instead of fixed ones and prepare a portable toilet. Residents 
should also make a list of their damaged property in order to apply for relief aid and for those organizations involved, 
they should provide local residents with an emergency plan of what to do during the flood as well as set up local 
evacuation centers for their communities by coordinating with government and religious sectors. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วิกฤตอุทกภยัในประเทศไทย พ.ศ.2554 น ำ้ได้ท่วมขงัครอบคลมุพืน้ท่ีตอ่เน่ืองกนัเป็นบริเวณ
กว้ำงกวำ่ทกุครัง้ท่ีผำ่นมำ พืน้ท่ีบริเวณท่ีมีอุทกภยั ครอบคลมุพืน้ท่ีหลำยจงัหวดัทำงภำคเหนือ ภำค
กลำง รวมทัง้กรุงเทพมหำนคร ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีเรียกวำ่ กลุม่ลุม่น ำ้เจ้ำพระยำ-ทำ่จีน1 สร้ำงควำมเสยีหำย
กวำ่ 150 ล้ำนไร่ ซึง่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมใน 65 จงัหวดั 684 อ ำเภอ รำษฎรได้รับ
ควำมเดือดร้อน 4,086,138 ครัวเรือน 13,595,192 คน บ้ำนเรือนเสยีหำยทัง้หลงั 3,339 หลงั บ้ำนเรือน
เสยีหำยบำงสว่น 96,833 หลงั พืน้ท่ีกำรเกษตรคำดวำ่จะได้รับควำมเสยีหำย 11.20 ล้ำนไร่ ถนน 
13,961 สำย มีผู้ เสยีชีวิต 813 รำย และ สญูหำย 3 คน 

ภำคกลำงของประเทศไทยมีภมิูประเทศเป็นแอ่งกระทะ ซึง่จะมีภเูขำล้อมรอบพืน้ท่ีรำบภำค
กลำง มีภเูขำทำงทิศเหนือ และทิศตะวนัตก มีท่ีรำบสงูทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือถึงฤดฝูนและ
หน้ำมรสมุท ำให้เกิดฝนตกชุกในพืน้ท่ีดงักลำ่วท ำให้น ำ้ปริมำณมหำศำลไหลสูท่ี่รำบภำคกลำงหรือลุม่
แม่น ำ้เจ้ำพระยำ จึงท ำให้พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีอุทกภยัและแหลง่เพำะปลกูข้ำวขนำดใหญ่ของ
ประเทศ กำรตัง้ถ่ินฐำนบ้ำนเรือนในสมยัสโุขทยัและสมยัอยธุยำจึงถกูออกแบบมำเพื่อให้สำมำรถอยู่
ร่วมกบัภำวะน ำ้หลำกได้ รวมถึงภำวะน ำ้หลำกยงัท ำให้กำรป้องกนัเขตพระรำชวงั เมือง ชุมชนตำ่ง ๆ 
ได้รับกำรป้องกนัจำกข้ำศกึในช่วงนัน้ ๆ ด้วยและเน่ืองจำกจ ำนวนประชำกรท่ีมำกขึน้ กำรเจริญเติบโต
ของเมืองจึงขยำยตวัมำกขึน้ กำรสร้ำงที่อยูอ่ำศยัจึงมีหลำกหลำยรูปแบบเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำกรในปัจจุบนั พืน้ท่ีกำรเกษตรน้อยลง ประเทศเร่ิมเดินทำงเข้ำสูป่ระเทศอุตสำหกรรม มีกำร
จดัตัง้โรงงำนอุตสำหกรรมในพืน้ท่ีเกษตรกรรม ท ำให้พืน้ท่ีรองรับน ำ้น้อยลงไปด้วย ดงันัน้ กำรสร้ำงท่ี
อยูอ่ำศยัจึงเปลีย่นแปลงไปพฒันำในแนวสงูมำกขึน้ กำรสร้ำงบ้ำนแบบยกใต้ถนุสงูลดน้อยลงเพรำะ
ต้องกำรใช้พืน้ท่ีมำกขึน้ ใต้ถนุบ้ำนถกูปรับเปลีย่นเป็นพืน้ท่ีในกำรพกัอำศยัแทน เม่ือเกิดภำวะอุทกภยั

                                                             

 
1 ชินวชัร์ สรัุสวดี 

หวัหน้ำศนูยว์ิจยัส่ิงแวดล้อมและภยัธรรมชำติอนัดำมนั (ANED) คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วทิยำเขต

ภเูก็ต 
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จึงสร้ำงควำมเสยีหำยเป็นจ ำนวนมำกดงันัน้จึงเกิดแนวคิดกำรป้องกนัอุทกภยั โดยกำรก่อกระสอบ
ทรำยป้องกนัอุทกภยัพืน้ท่ีตนเอง แตเ่น่ืองจำกปริมำณน ำ้มีเทำ่เดิม บ้ำนทกุหลงัก่อกระสอบทรำย
เหมือนกนัท ำให้พืน้ท่ีรับน ำ้ยิ่งน้อยลงไปอีกท ำให้กระแสน ำ้มีควำมรุนแรงมำกขึน้ควำมเสยีหำยจำกกำร
ป้องกนัแบบนีส้ง่ผลให้เกิดควำมเสยีหำยมำกขึน้  

 
ภำพท่ี 1.1 สถำนกำรณ์อุทกภยับริเวณกรุงเทพและปริมณฑล วนัท่ี 13 พฤศจิกำรยน 2554 

 
จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวดัท่ีอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามแผนการป้องกัน

อุทกภยัจังหวดัปทุมธานีเป็นจังหวดัท่ีอยู่ในพืน้ท่ีรับน า้ก่อนท่ีน า้จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เม่ือ
เกิดเหตอุุทกภยั จงัหวดัปทมุธานีจะได้รับผลกระทบก่อนและรุนแรง  โดยในปีท่ีผ่านมามีระดบัอุทกภยั
ทัง้จงัหวดัประมาณ 1 – 3 เมตร 

ภมิูประเทศของจงัหวดัปทมุธานีถกูแบง่ออกเป็นสองฝ่ังโดยมีแม่น า้เจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วย 
ฝ่ังตะวนัออก ของแม่น า้เป็นพืน้ท่ีอ าเภอเมืองบางสว่น อ าเภอหนองเสือ อ าเภอธัญบุรี อ าเภอล าลกูกา 
และบางสว่นของอ าเภอสามโคก ฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้เป็นพืน้ท่ีอ าเภอลาดหลมุแก้ว และสว่นท่ีเหลือ
ของอ าเภอสามโคก  
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 ในด้านผงัเมืองจังหวดัปทุมธานีได้ก าหนดให้พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีสีเขียว 2 บริเวณนีเ้ป็น
พืน้ท่ีรองรับการขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัจากศนูย์กลางเมืองและชานเมืองจากผงัเมืองจะเห็นได้วา่ พืน้ท่ี
จงัหวดัปทมุธานีเอือ้อ านวยให้เป็นพืน้ท่ีรับน า้เพราะเป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร 
และมีพืน้ท่ีเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก 
 ความส าคญัของปทุมธานี ในด้านท่ีอยู่อาศยั เป็นท่ีรองรับการขยายตวัด้านท่ีอยู่อาศัยของ
กรุงเทพฯ มีอัตราการขยายตัวด้านท่ีอยู่อาศัยมาก เน่ืองจากอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมือง
เศรษฐกิจส าคญัของประเทศ ท าให้ประชาชนท่ีท างานในกรุงเทพจ าเป็นต้องมีท่ีอยู่อาศยัในจังหวัด
ปริมณฑล โดยเดินทางเข้ามาท างานในกรุงเทพฯในช่วงเช้าและเดินทางกลบัไปพกัอาศยัในช่วงค ่า จึง
สง่ผลให้การพฒันาที่อยูอ่าศยัในจงัหวดัปริมณฑลมีจ านวนมากขึน้ 

การเคหะแหง่ชาติเป็นอีกหนว่ยงานท่ีมีสว่นในการรับผิดชอบด้านการพฒันาที่อยูอ่าศยัส าหรับ
ผู้ มีรายได้น้อยในปี 2554 มีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงและ
เดือดร้อน รวมกันถึง 27 โครงการ 27,460 หน่วย เป็นโครงการท่ีอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 11 
โครงการ จังหวัดปทุมธานี 14 โครงการ และจังหวัดนนทบุรี 2 โครงการ และจากข้อมูลท่ีกล่าวมา
ทัง้หมด มีเพียง 2 โครงการเท่านัน้ท่ีเป็นโครงการบ้านเดียว คือ 1. โครงการเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 
จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 974 หนว่ย และโครงการ อาคารสงเคราะห์บางบวัทอง (ท่ีราชพสัดุ) จังหวดั
นนทบุรี จ านวน 3 หนว่ย3 

โครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว1 มีท่ีตัง้โครงการ ซอยเทศบาล 7 ถนนปทุมธานี บางเลน 
(ทล 346) ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวดัปทุมธานี  เป็นโครงการบ้านเดียว 2 ชัน้ ขนาด 
22.5 ตารางวาต่อหน่วย (แปลงมาตรฐาน 9.00x10.00) พืน้ท่ีทัง้โครงการ 100-0-0 ไร่ จ านวน 974 
หนว่ย จ านวนประชากรคาดการณ์ก่อนท าโครงการ 4 คนต่อหน่วย จึงคาดว่าโครงการบ้านเอือ้อาทร
ลาดหลมุแก้ว 1 จะมีประชากรประมาณ 3,896 คน สภาพทางกายภาพก่อนท าโครงการมีสภาพเป็นท่ี
นายงัไม่ได้รับการปรับถม ระดบัต ่ากว่าถนนหน้าโครงการโดยประมาณ 1 เมตร4  ซึ่งจากการส ารวจ
ลา่สดุวนัอาทิตย์ท่ี 10 มิถนุายน 2555 ผู้ท าการวิจยัได้วดัระดบัอุทกภยัโครงการเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว
                                                             
2การก าหนด FAR กรณี:ผงัเมืองรวมเมืองปทมุธานจีงัหวดัปทมุธานี, ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัปทมุธานีกรมโยธาธิการ
และผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 
3รายงานการให้ความชว่ยเหลือผู้อาศยัในโครงการการเคหะแหง่ชาติ ที่ประสบปัญหาอทุกภยั, 22 ตลุาคม 2554 
4โครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลุมแก้ว (ภายใต้แผนงานโครงการบ้านเอือ้อาทร ระยะที่ 3/2) กองผลิตและกอ่สร้าง 5  
ฝ่ายบริหารโครงการ 2 การเคหะแหง่ชาติ 
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1 ถึง 3 จุดได้ผลดงันี ้จุดท่ี 1 หน้าโครงการโดยวดัท่ีเสาก าแพงหน้าโครงการได้ความสงูของระดบัน า้ท่ี 
130 เซนติเมตร จุดท่ี 2 วัดท่ีเสาไฟฟ้าภายในโครงการได้ความสูง 140 เซนติเมตร และจุดท่ี 3 วัด
ภายในบ้านผู้อยูอ่าศยัได้ความสงู 74 เซนติเมตรระยะเวลาท่ีประสบภาวะอุทกภยัรวม 58 วนั นบัจาก
วนัท่ี 20 ตลุาคม ถึง วนัท่ี 18 ธันวาคม 2554 

การจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยัมีความส าคญัมากในการลดความเสียหายทัง้ชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ อยู่อาศยั โดยผู้ อยู่อาศัยไม่สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้เพียงล าพงั ต้องได้รับความ
ร่วมมือ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ น 
จงัหวดั ระดบัลุม่น า้และระดบัประเทศ  

ในปีงบประมาณ 2556 นีมี้ประเด็นหวัข้อท่ีทาง ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั ได้ก าหนด
หวัข้อเพื่อขอทนุสนบัสนนุการวิจยัทัง้สิน้ 4 หวัข้อ จากงานวิจยัชิน้นีจ้ะอยูใ่นหวัข้อท่ี 2 คือ สงัคมไทย
กบัการเผชิญกบัภยัธรรมชาติ : การปรับตวัของคนไทยในการเผชิญภยัธรรมชาติ งานวิจยัครัง้นีจ้ะท า
ให้สามารถด าเนินการขอทนุตามนโยบายของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยัเพื่อการท าการวิจยั
ได้ตอ่ไปในอนาคตและในภาคการพฒันาที่อยูอ่าศยั ซึง่การท าวิจยัจะต้องอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นกลุม่วิจยั จึงได้แบง่การวจิยัออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมวิจยั พืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี 
จ านวน 3 คน และ ทีมวิจยัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศกึษาสถานภาพทางสงัคม เศรษฐกิจของครัวเรือนผู้อยูอ่าศยั ในโครงการบ้านเอือ้
อาทร ลาดหลมุแก้ว 1 

2. เพื่อศกึษาสภาพท่ีอยูอ่าศยั และการอยูอ่าศยั กอ่นการเกิดอุทกภยั การจดัการท่ีอยูอ่าศยั 
ระหวา่งอุทกภยั และ การจดัการ ท่ีอยูอ่าศยั หลงัอุทกภยัในโครงการบ้านเอือ้อาทร ลาด
หลมุแก้ว 1 

3. เพื่อศกึษาปัญหาการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยัในโครงการบ้านเอือ้อาทร ลาดหลมุ
แก้ว 1 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยั ในโครงการบ้านเอือ้อาทร 
ลาดหลมุแก้ว 1 
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1.3 ขอบเขตการวจิัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

พืน้ที่ตัง้โครงการ 

 โครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 ตัง้อยูซ่อยเทศบาล 7 ถนนปทมุธานี บางเลน (ทล 346) 
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแก้ว  มีพืน้ท่ีโครงการ 100-0-0 ไร่ 

 
ภาพท่ี 1.2 ท่ีตัง้โครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 

 

ขอบเขตที่ดิน 

 ทิศเหนือ โครงการจดัสรรภาคเอกชนช่ือโครงการปิยะสริิย์ 

 ทิศใต้  ติดท่ีดินเอกชนเป็นท่ีโลง่ 

 ทิศตะวนัออก ติดท่ีดินเอกชนเป็นพืน้ท่ีเกษตร 
 ทิศตะวนัตก  ติดถนนหน้าโครงการ ซอยเทศบาล 11 

 1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา 
 ศกึษาโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว1 ท่ีประสบภาวะอุทกภยัตัง้แต่เร่ิมต้นสถานการณ์
อุทกภยัในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2554 ถึง ธันวาคม 2555   
 1.3.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา   
 ศกึษาการจดัการท่ีอยูอ่าศยัก่อน ระหวา่ง หลงั ภาวะอุทกภยั ของ ครัวเรือนผู้อยูอ่าศยั ตวัแทน
บริหารจดัการ การเคหะแหง่ชาติและ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การจัดการที่อยู่อาศัย หมายถึง การก าหนด วางแผน บริหาร เพื่อให้สามารถบรรลเุป้าหมาย

ด้านท่ีอยูอ่าศยัอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 
สภาวะอุทกภยั หมายถึง เหตกุารณ์อุทกภยัท่ีเกิดขึน้ในช่วง พ.ศ. 2554 
การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย หมายถึง กระบวนการจัดระบบกิจกรรมในการ

เตรียมการและป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยั การอพยพ การอยูอ่าศยั หรือการปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั
ในภาวะอุทกภัย การปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยหลงัภาวะอุทกภัย เพื่อให้ท่ีอยู่อาศัยและการอยู่อาศัยถูก
สขุลกัษณะ โดยการจดัการ บุคลากร เงิน เคร่ืองมือ และกระบวนการจดัการ ในการด าเนินการตา่ง ๆ  

ผู้อยู่อาศัย หมายถึง ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลุมแก้ว 1 ท่ีอยู่อาศัย
ในช่วงเกิดสภาวะอุทกภยั พ.ศ. 2554 

ผู้แทนบริหารจัดการ หมายถึง ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย หรือจัดจ้างจากการเคหะแห่งชาติให้เข้า
มาบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยัในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 

การอยู่อาศัย หมายถึง การใช้พืน้ท่ีในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 เพื่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัในช่วงระยะเวลาก่อนภาวะอุทกภยั ระหวา่งภาวะอุทกภยั และภายหลงัภาวะอุทกภยั 

ที่อยู่อาศัย หมายถึง บ้านหรือหนว่ยพกัอาศยั 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาลต าบลระแหงซึ่งมีหน้าท่ีดูแลผู้ อยู่อาศัย

ภายในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 ท่ีท าหน้าที่ในช่วงเกิดสภาวะอุทกภยั พ.ศ. 2554 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลท่ีได้จากการศกึษาเร่ืองการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยั จะมีประโยชน์ดงันี  ้

1. เป็นข้อมูลเพื่อการเตรียมตัว การจัดการท่ีอยู่อาศัยในสภาวะอุทกภัยส าหรับผู้ อยู่อาศัย 
ชุมชน องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน คณะกรรมการชุมชน ผู้อยู่อาศยัในชุมชนและการเคหะแห่งชาติท่ี
อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

2. ใช้เป็นแนวทางในการจัดการท่ีอยู่อาศยัท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกันในสภาวะอุทกภยัส าหรับ
โครงการท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผู้ มีรายได้น้อยอ่ืน 

3. เพื่อเป็นการพฒันาวิชาการด้านการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยัซึง่ในปัจจุบนัยงัมี
การศกึษาในวงจ ากดั 



บทที่ 2 
ทฤษฎี  แนวคิดที่เก่ียวข้อง และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ได้มีการศกึษาข้อมลู ทฤษฎ ีวรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 
ประกอบด้วยห้วข้อดงันี ้
 
2.1. ทฤษฎี และแนวความคิดที่เก่ียวข้องกับการจัดการ 

รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กลา่วไว้วา่ การจดัการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนซึ่งมี
วตัถุประสงค์เพื่อมุ่งแสวงหาก าไรสงูสดุ (maximum profits) สว่นผลประโยชน์สาธารณะถือเป็นผล
พลอยได้ (by product) ซึ่งแตกต่างจากวตัถุประสงค์ในการจัดตัง้หน่วยงานภาครัฐท่ีจัดตัง้ขึน้เพื่อให้
บริการสาธารณะโดยเฉพาะ (public services) ดงันัน้การบริหารภาครัฐอาจเรียกวา่ การบริหารจดัการ 
(management administration)    

แฮร์โรลด์ คนูตซ์ (Harold Koontz) ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง การด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้โดยอาศยัปัจจัยทัง้หลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เคร่ืองจักร เพื่อการ
จดัการนัน้ (Harold Koontz อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสนิ, การบริหาร (พิมพ์ครัง้ท่ี 7, กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวฒันาพานิช, 2523), หน้า 6.  

ธงชยั สนัติวงษ์ ในปี พ.ศ. 2543 กลา่วถึงลกัษณะของงานบริหารจดัการไว้ 3 ด้าน คือ  
1) ในด้านท่ีเป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าท่ีของบุคคลใด

บุคคลหนึง่ท่ีปฏิบติัตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
2) ในด้านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร

ตา่ง ๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั 
3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่าง ๆ ส าเร็จ

ลลุว่งไปด้วยดีด้วยการอาศยับุคคลตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั (ธงชยั สนัติวงษ์, องค์การและการบริหาร (พิมพ์
ครัง้ท่ี 11, กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2543), หน้า 21-22.) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริชย์   โชติพานิช กลา่วไว้ว่า การบริหารจัดการโครงการท่ีอยู่อาศยั
รวม จ าเป็นต้องประกอบด้วยการบริหารจดัการสองสว่น คือ 1).การจดัการด้านกฎหมาย และ  2).การ
จัดการด้านกายภาพ   ซึ่งประกอบด้วยงานบริหารและจัดการทรัพยากรกายภาพ และงานบริการท่ี
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เก่ียวเน่ือง การจดัการด้านกายภาพนีเ้ป็นสว่นงานท่ีส าคญัของการบริหารจดัการในโครงการท่ีอยู่อาศยั
รวมอนัจะสง่เสริมให้เกิดความสะดวก ปลอดภยั และสภาพแวดล้อมท่ีดีแก่ผู้อยู่อาศยัทัง้ยงัจะเป็นสว่น
ท่ีช่วยรักษามลูคา่ทรัพย์สนิภายในพืน้ท่ีโครงการ(เสริชย์   โชติพานิช.  2549. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา 2506665  การบริหารทรัพยากรกายภาพ.กรุงเทพฯ:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.) 
 
2.2. การบริหารจัดการภยัพิบัติ (Disaster Management)1 

การบริหารจดัการภยัพิบติัเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองตัง้แต่การเตรียมการก่อนเกิดเหตุการณ์
ภยัพิบติัการรับมือในภาวะฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์การช่วยชีวิตผู้ประสบภยัและการฟืน้ฟูบูรณะหลงั
เหตกุารณ์ภยัพิบติัในอดีตการบริหารจดัการภยัพิบติัมกัเน้นเร่ืองการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นหลกัแต่
แนวโน้มของการบริหารจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่จะมีลกัษณะของการเตรียมการเชิงรุกมากขึน้โดย
ด าเนินการด้วยวิธีการตา่งๆเพื่อหลกีเลีย่งการสญูเสยีชีวิตและทรัพย์สินท่ีจะเกิดขึน้จากภยัพิบติัรวมทัง้
มาตรการท่ีครอบคลมุการแก้ไขปัญหาทัง้ระยะสัน้และระยะยาวซึ่งเป็นการวางแผนเพื่อเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ ตัง้แตก่่อนเกิดเหตรุะหวา่งเกิดเหตแุละหลงัเกิดเหตุท่ีต่อเน่ืองจนครบกระบวนการเรียกว่า
วงจรการบริหารจดัการสาธารณภยัประกอบด้วย 

2.2.1 การเตรียมพร้อม (Preparedness) คือ การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กบัรัฐบาลองค์กรปฏิบติั ชุมชน และปัจเจกบุคคล ในการเผชิญกับภาวการณ์เกิดภยั
พิบติัได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยการป้องกนัและบรรเทาต้องการผลกัดนัในเชิงนโยบาย ขณะท่ี
การเตรียมพร้อมเป็นบทบาทหน้าที่ของหนว่ยปฏิบติัจ านวนมากท่ีต้องประสานงานกนั 

การปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 
ด้านงบประมาณ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัย ตัง้แต่ระดับท้องถ่ินจนถึง

ระดับประเทศต้องจัดตัง้งบประมาณด าเนินการไว้ตัง้แต่ยามปกติให้เพียงพอท่ีจะด าเนินการตาม
ภารกิจตัง้แต่ก่อนเกิดภยัขณะเกิดภัย และหลงัเกิดภยั เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการสาธารณภยัท่ี
ก าหนดไว้ด าเนินการไปได้อยา่งรวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสทิธิภาพ ซึง่การเตรียมงบประมาณในสว่น

                                                             
1ประเด็นการวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่การบริหารจดัการภยัพิบติัที่ประเทศไทยควรให้ความส าคญั  
เร่งดว่นส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554 
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นีส้ามารถจัดเตรียมได้ 3 สว่น คือ งบประมาณปกติของหน่วยงานส่วนกลาง (ระดบักระทรวง และ
ระดบักรม) งบประมาณจงัหวดังบประมาณของกลุม่จงัหวดั และงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

ด้านบุคลากร 
(1) จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัให้ครบถ้วน

ทกุหน้าที่ และก าหนดวิธีการปฏิบติัตามหน้าที่และขัน้ตอนตา่งๆ ให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพ รวมทัง้ต้องวางระบบการพฒันาศกัยภาพและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีดงักลา่วให้มี
ความรู้ความสามารถในภาระหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอยา่งมีสมรรถนะ เช่น เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ชุดปฏิบติัการหนึง่ต าบลหนึง่ทีมกู้ ชีพกู้ภยั เป็นต้น 

(2) จัดตัง้และฝึกอบรมอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าท่ี เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย 
อาสาสมคัรกู้ ชีพกู้ภยั เป็นต้น 

(3) จดัท าบญัชีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านตา่งๆ หรือเจ้าหน้าที่จากหนว่ยงาน และองค์กร
ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อช่วยในการจดัการภยัพิบติัหรือการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั หรือความรู้เก่ียวกบัวิชาเฉพาะด้านตา่งๆ 

ด้านการฝึกอบรม 
(1) กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ ก าหนดแผนและนโยบาย

การให้ความรู้ และการฝึกอบรม การประชาสมัพนัธ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จัดสรร
งบประมาณให้การสนับสนุน ประเมินผล พัฒนา และประสานการให้ความรู้และการฝึกอบรมกับ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นสว่นรวม 

(2) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ท่ีด าเนินการตามแผน
และนโยบายการให้ความรู้ และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชน 

(3) การให้ความรู้ และการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและประชาชนเพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัมีวิธีการปฏิบติัดงันี ้

(3.1) ประชาชนทั่วไป ให้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับภัยประเภทต่างๆ ให้
สามารถป้องกนัและช่วยเหลอืตนเองได้ ดงันี ้

(3.1.1) เผยแพร่ความรู้โดยการประชาสมัพนัธ์ทางสือ่มวลชน 
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(3.1.2) ให้การอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(3.1.3) จดักิจกรรมเชิงสาธิตในเร่ืองการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภยัและสง่เสริมให้องค์กรภาคเอกชนมีสว่นร่วมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 (3.2) อาสาสมคัร เป็นการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ในการป้องกัน แจ้ง

เตือนปฏิบัติการระงับบรรเทาภัย เพื่อให้การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะผู้ประสบภัยท่ีได้รับบาดเจ็บ มีการน าสง่สถานพยาบาลอย่างถูกวิธีระหว่าง
เหตกุารณ์วิกฤติตลอดจนเฝ้าระวงัสถานการณ์ให้กลบัคืนสูส่ภาพปกติ การจดัตัง้อาสาสมคัรป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นการบริหารจดัการสาธารณภยัท่ีนานาอารยประเทศถือเป็นหลกัสากลท่ีต้อง
จัดให้มีขึน้ เพราะเม่ือเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ขึน้ประชาชนผู้ประสบภัยมีเป็นจ านวนมาก แต่
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองท่ีจะช่วยเหลอืมีจ านวนไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดตัง้ การสัง่ใช้ และมีการ
เพิ่มศกัยภาพอาสาสมัครในพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ือง อาทิ การพัฒนาทกัษะค้นหาและกู้ภยัท่ีเข้มแข็ง เพื่อ
ช่วยเหลอืเจ้าพนกังานในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(3.3) เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบติัหน้าท่ีมีความคุ้นเคย และมีความช านาญใน
การปฏิบติัหน้าที่ ตลอดจนให้มีการฝึกความพร้อม และพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน 

ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน 
การลดผลกระทบจากภยัพิบติัให้ได้มากท่ีสดุนัน้ ชุมชนควรมีสว่นส าคญัในการบริหาร

จดัการภยัพิบติัท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีหนว่ยงานภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลอื เหตเุพราะความเสียหาย
และผลกระทบที่เกิดขึน้จากภยัพิบติั สง่ผลกระทบโดยตรงกับประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเสี่ยงภยั ไม่ว่าจะ
เป็นผลกระทบตอ่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ตราบใดท่ีไม่
อาจโยกย้ายชุมชนออกจากพืน้ท่ีเสี่ยงภยัได้ ไม่ว่าจะด้วยเพราะความรักถ่ินฐานบ้านเกิด หรือเพราะ
เป็นพืน้ท่ีท ากินแหง่เดียวหรือเพราะความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการโยกย้ายถ่ินฐานท่ีท าให้ประชาชน
ต้องด ารงชีวิตอยูใ่นชุมชนทัง้ๆ ท่ีรู้วา่เป็นพืน้ท่ีเสีย่งภยั โดยให้ชุมชนหรือหมู่บ้านทกุแหง่มีการจัดองค์กร
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดขึน้ทัว่ไปหรือมีขนาดเล็ก เพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุการณ์
เบือ้งต้น ตามแนวทางดงันี ้

(1) การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based 
Disaster RiskManagement: CBDRM) เป็นการเตรียมตนเองและเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมท่ีจะ
เผชิญภยัพิบติัโดยได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุ หรือสามารถอยูร่่วมกบัภยัได้อยา่งสงบสขุและพึง่พาความ
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ช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยท่ีสดุ ซึ่งการท าให้ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัยเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพชุมชนให้พึง่พาตนเองได้ในระดบัหนึง่ ตามแนวทางดงันี ้

(1.1) คนในชุมชนเกิดความตระหนกั (Public Awareness) และมีสว่นร่วม 
(PeopleParticipation) ในการแก้ไขปัญหาความเสีย่งภยั ดงันี ้

(1.1.1) ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning)ผ่านสื่อต่างๆ เช่น การพยากรณ์อากาศ การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการถึง
สถานการณ์ภยัท่ีจะเกิดขึน้หรือการให้ความรู้ถึงความเสีย่งภยัในพืน้ท่ี 

(1.1.2) คนในชุมชนจะต้องต่ืนตวั (Alert) ปรึกษาหารือเพื่อร่วมกัน
ประเมินวิเคราะห์ความลอ่แหลมเสีย่งภยัของชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่เช่น 

- มีพืน้ท่ีใดเสีย่งภยั ครอบครัวใดจะได้รับความเดือดร้อน 
- สถานท่ีส าคญัใดบ้างจะประสบภยั 
- สถานท่ีประกอบอาชีพ เช่น กระชงัปลา เรือกสวนไร่นา ฟาร์มปศสุตัว์ 
ของใครบ้างจะได้รับความเสยีหาย และอ่ืนๆ เป็นต้น 
(1.2) ชุมชนมีระบบข้อมูลและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง

การมีข้อมลูจะน าไปสูก่ารจดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัชุมชนดงันี ้
 (1.2.1) เม่ือชุมชนตระหนักถึงภัยและร่วมกันวิ เคราะห์ความ

ลอ่แหลมเบือ้งต้นแล้ว ชุมชนจะต้องส ารวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงภยั เช่น ส ารวจข้อมูล
พืน้ฐานของชุมชน ข้อมลูทางสงัคม เศรษฐกิจข้อมลูการเกิดภยัพิบติัในชุมชนย้อนหลงัความเสียหายท่ี
เคยเกิดขึน้ และระบุพืน้ท่ีท่ีเคยเกิดภัยลงในแผนท่ีชุมชน เพื่อน าข้อมูลเหล่านีไ้ปวิเคราะห์ความ
ลอ่แหลมท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้กบัชุมชน 

 (1.2.2) การท่ีชุมชนจะต้องวิเคราะห์ความลอ่แหลมก็เพื่อต้องการให้
ชุมชนทราบว่าหากมีการเกิดภัยขึน้อีก จะมีบุคคลใดในชุมชนท่ีจะมีความล่อแหลมต่อชีวิต ร่างกาย 
ทรัพย์สิน หรือจะมีสิ่งใดบ้างท่ีจะเสียหายจากภยัพิบติั จากนัน้จะต้องให้มีการส ารวจความส าคญัใน
การช่วยเหลอื ขนย้าย อพยพ เช่น เด็ก คนชรา คนพิการ สตรีมีครรถ์ จะต้องอยูใ่นล าดบัของการอพยพ
เคลือ่นย้าย และรวมกนัวิเคราะห์วา่ควรจะลดความเสีย่ง หรือลดโอกาสการเกิดภยัพิบติัได้ด้วยวิธีใด 
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 (1.2.3) เม่ือชุมชนได้ข้อมูลความเสี่ยงภยัแล้ว ให้น าแผนท่ีชุมชนมา
จดัท าแผนท่ีเสีย่งภยัและแผนท่ีปลอดภยั ซึง่จะต้องมีข้อมลูจุดรวมพล เส้นทางการอพยพ และให้ชุมชน
ประเมินขีดความสามารถในการน าทรัพยากรที่มีอยูใ่นชุมชนมาเตรียมไว้ให้พร้อมเม่ือเกิดภยั 

(1.3) ชุมชนจัดตัง้องค์กรชุมชนและอาสาสมัครเป็นอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ตามแนวทางดงันี ้

 (1.3.1) กลไกส าคญัในการขดัเคลือ่นให้แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยของชุมชนได้ปฏิบัติตามแผนและกิจกรรมต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดตัง้
คณะกรรมการขึน้มาท าหน้าท่ีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
โดยอาจใช้โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีอยูแ่ล้วมาบริหารจดัการ 

 (1.3.2) ชุมชนจะต้องมีสถานท่ีจัดตัง้เป็น “ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภยัของชุมชน” มีบุคลากรรับผิดชอบ เพื่อมีหน้าที่ดแูลบริหารจัดการและเก็บรักษาเคร่ืองมือ
ตา่ง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ในยามฉกุเฉิน 

 (1.4) ชุมชนมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตแุละการอพยพประชาชนเม่ือชุมชน
มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของชุมชน และองค์กรชุมชน คือ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ปฏิบติัภารกิจหรือด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนฯ แล้ว กิจกรรมส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การน า
แผนไปฝึกซ้อม ฝึกปฏิบติัให้สมาชิกในชุมชนได้ปฏิบติัตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ
ชุมชน โดยเฉพาะแผนการแจ้งเตือนภยั การสื่อสาร การจ าลองสถานการณ์ แล้วฝึกซ้อมเสมือนเกิด
เหตุการณ์สาธารณภัยขึน้จริง การทดสอบระยะเวลาด้านต่างๆ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องท่ีควรน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับชุมชนมากยิ่งขึน้ และพฒันาแผนให้ปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของชุมชน เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ชุมชนตามหลกัการจัดการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน ซึ่งชุมชนจะต้องมีการฝึกปฏิบติัเพื่อเพิ่ม
ทกัษะความช านาญเป็นระยะๆ อยา่งน้อยควรให้มีการฝึกซ้อมแผนปีละ 2 ครัง้ 

(1.5) ชุมชนมีการประสานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าชุมชนตาม
พระราชบญัญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 มาตรา 20ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินแห่งพืน้ท่ี (คือ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพทัยา)โดยผู้บริหารท้องถ่ินเป็น
ผู้อ านวยการท้องถ่ิน และมีปลดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแห่งพืน้ท่ีเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถ่ิน 
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รับผิดชอบและปฏิบติัหน้าที่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตท้องถ่ินของตนแล้วรายงานให้
นายอ าเภอและผู้วา่ราชการจงัหวดัทราบ ดงันัน้ อ านาจหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมป้องกันภยั การ
บรรเทา ฟืน้ฟูช่วยเหลอืผู้ประสบภยัจึงเป็นภารกิจโดยตรงของ องค์การบริหารสว่นต าบลเทศบาลและ
เมืองพทัยา นอกจากนี ้กฎหมายยงัก าหนดให้นายกองค์การบริหารสว่นจังหวดัเป็นรองผู้อ านวยการ
จงัหวดั มีหน้าที่ช่วยเหลอืผู้วา่ราชการจงัหวดัในฐานะผู้อ านวยการจงัหวดัในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้ อ านวยการจังหวัดมอบหมายดังนัน้  การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภยัจึงเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบพืน้ท่ีชุมชนนัน้ร่วมกับองค์การบริหารสว่นจังหวดัท่ีจะต้อง
พิจารณาให้การสนบัสนุนงบประมาณในการจัดให้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทัง้ประเภทการเฝ้าระวงั แจ้ง
เตือนภยั การกู้ภยั การช่วยเหลอืผู้ประสบภยั 

(1.6) ชุมชนมี “ทีมกู้ ชีพกู้ ภัย” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีพร้อม
ปฏิบติังานเข้าช่วยเหลอืชุมชนได้ทนัทีท่ีเกิดภยัการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภยัเป็นเร่ืองส าคญัและ
จ าเป็นท่ีสดุในการช่วยเหลือบรรเทาภัย คณะอนุกรรมการฝ่ายกู้ภยัและช่วยชีวิตควรจะต้องจัดให้มี
อาสาสมคัรกู้ ชีพกู้ภยั ซึง่เป็นบุคคลท่ีมีภมิูล าเนาอยูใ่นชุมชนท่ีประสบภยั โดยขอให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจดัสง่บุคลากรอาสาสมัครกู้ ชีพกู้ภยัเข้าอบรมตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ ชีพกู้ภยั (One 
Tambon One Search And RescuesTeam: OTOS) ท่ีส านกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดจัดฝึกอบรม แล้วจัดให้มีการฝึกซ้อมฝึกปฏิบติัหน้าท่ีให้พร้อมเผชิญเหตุ และจะต้องให้มีการ
สนบัสนนุเคร่ืองมืออุปกรณ์ไว้ประจ ากายและประจ าทีมกู้ ชีพกู้ภยัด้วย 

(1.7) ชุมชนมีเครือข่ายกับภายนอกชุมชนในการช่วยเหลือผู้ ประสบภัย
เน่ืองจากสาธารณภยันบัวนัจะทวีความรุนแรงมากขึน้ ชุมชนจ าเป็นจะต้องมีเครือข่ายเพื่อการร้องขอ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน และประสานงานติดต่อขอความช่วยเหลือทัง้ในห้วงเวลา
เตรียมพร้อมป้องกันภยัก่อนเกิดเหตุ การปฏิบติัระงบับรรเทาภัยในขณะเกิดเหตุ และการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ฟืน้ฟูผู้ประสบภยัหลงัจากเกิดเหตสุาธารณภยั 

(1) การจดัเตรียมระบบเตือนภยั เพื่อเป็นการเตรียมการแจ้งเตือนภยัลว่งหน้า 
โดยอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับชุมชน โดยใช้ระบบสื่อสารหรือ
เคร่ืองมือแจ้งเตือนภยัของชุมชน เช่น เสยีงตามสาย วิทย ุหอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภยัแบบมือหมุน 
โทรโขง่ นกหวีด หรือสญัญาณเสยีงท่ีก าหนดใช้เป็นสญัญาณเตือนภยัประจ าหมู่บ้าน หรือต าบล 
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(2) การจดัเตรียมยานพาหนะ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถ
เผชิญภยัพิบติัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ให้จดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพืน้ฐานส าหรับชุมชน
ดงันี ้

(2.1) ติดตัง้เคร่ืองวดัปริมาณน า้ฝน 
(2.2) ติดตัง้ไซเรน/เคร่ืองไซเรนแบบมือหมนุ 
(2.3) สร้างหอเตือนภยั 
(2.4) จดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือกู้ ชีพกู้ภยัส าหรับทีมกู้ภยัให้เพียงพอ 
(2.5) จดัหายานพาหนะท่ีจ าเป็นเพื่อการกู้ภยัส าหรับชุมชน 

  ด้านการส่ือสาร ปัจจุบนัหนว่ยงานสว่นใหญ่จะมีระบบสื่อสารใช้งานกันอยู่แล้ว แต่
เม่ือเกิดสาธารณภยัขึน้จ าเป็นต้องมีการบูรณาการระบบการสื่อสารให้มีเอกภาพ สามารถเช่ือมโยงถึง
กนัได้ตัง้แตร่ะดบัประเทศระดบัเขต ระดบัจังหวดั ระดบัอ าเภอ ไปจนถึงระดบัพืน้ท่ี โดยมีการก าหนด
ช่องทางการสื่อสารกลาง และมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางส าหรับ
เช่ือมตอ่ระบบสือ่สารตา่งๆ เข้าด้วยกนัสง่ผา่นข้อมูลถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างรวดเร็ว โดยจัดแบ่ง
ประเภทระบบสือ่สารเพื่อใช้ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ดงันี ้

(1) ระบบการสือ่สาร ประกอบด้วย 
(1.1) ระบบสื่อสารหลกั คือ ระบบสื่อสารท่ีมีใช้งานโดยทัว่ไปของหน่วยงาน

ตา่งๆเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานกับประชาชน 
ซึง่ทกุหนว่ยงานต้องจดัเตรียมไว้ให้พร้อมใช้ติดตอ่สือ่สารได้ตลอดเวลาและเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นในการ
บริหารจดัการสาธารณภยัอยา่งทัว่ถึง 

(1.2) ระบบสือ่สารรอง คือ ระบบสือ่สารที่มีใช้โดยทัว่ไป และใช้งานควบคู่กับ
ระบบสือ่สารหลกั เป็นช่องทางเสริมในการติดตอ่สือ่สาร โดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องจัดให้มีระบบ
การสือ่สารรองให้สามารถติดตอ่สือ่สารได้อยา่งทัว่ถึง 

(1.3) ระบบสือ่สารส ารอง คือ ระบบสือ่สารที่จดัเตรียมส ารองไว้ใช้ทดแทนใน
กรณีระบบสื่อสารหลกัไม่สามารถใช้การได้อุปกรณ์สื่อสาร ประกอบด้วย ระบบโทรศัพท์พืน้ฐาน 
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ระบบ CallCenter ระบบแจ้งเหต ุเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม/
ชุดโมบายยูนิต ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุสื่อสารข่ายต่างๆ ทัง้ข่ายวิทยุสื่อสารราชการ ข่าย
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วิทยุสมัครเล่น ข่ายวิทยุเอกชน TrunkRadioโทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน รถสื่อสารดาวเทียม หอเตือน
ภยั และระบบกระจายเสยีงตามสาย 

2.2.2 การป้องกัน(Prevention)คือ การด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิให้ภัยพิบัติ
และความสญูเสยีเกิดขึน้แก่ชีวิตทรัพย์สนิและชุมชน 

การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้าง 
การป้องกนัโดยใช้โครงสร้าง หมายถึง การใช้สิง่ก่อสร้างที่มนษุย์สร้างขึน้ เช่น อาคาร 

เข่ือน ก าแพง อ่างเก็บน า้ ฝาย เหมือง การขดุลอกคลองระบายน า้ เส้นทางคมนาคมเพื่อสง่ก าลงับ ารุง 
ป้ายสญัญาณ ฯลฯ เพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ซึง่จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพ
พืน้ท่ีวา่ควรใช้การป้องกนัแบบใดจึงจะเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีเสีย่งภยันัน้ๆ ประกอบด้วย 

(1) จดัหาพืน้ท่ีรองรับน า้และกกัเก็บน า้ เช่น อ่างเก็บน า้ เขื่อน สระน า้ ท านบ เหมือง ฝาย 
รวมทัง้การขดุลอกคคูลอง แหลง่น า้สาธารณะท่ีตืน้เขิน คลองสง่น า้ และคลองระบายน า้ เพื่อเพิ่ม 
ประสทิธิภาพการกกัเก็บน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งและการระบายในฤดฝูน 

(2) ก่อสร้างก าแพง ผนงั หรือรอดกัตะกอน เพื่อป้องกนัการเอ่อล้นหรือสญูเสยีพืน้ดินจาก 
การกดัเซาะชายฝ่ังของทะเลและแม่น า้ 

(3) สร้างอาคารหรือสถานท่ีเพื่อเป็นสถานท่ีหลบภยั ส าหรับพืน้ท่ีท่ีการหนีภยัท าได้ยาก 
หรือไม่มีพืน้ท่ีหลบภยัท่ีเหมาะสม 

(4) กรณีการก่อสร้างอาคารและสิง่ปลกูสร้างในพืน้ท่ีเสีย่งภยัต้องให้มีความมัน่คงแข็งแรง 
และมีระบบความปลอดภยัส าหรับผู้ใช้อาคาร ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมทัง้ข้อก าหนดและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

(5) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางเพื่อการสง่ก าลงับ ารุง หรือเส้นทางไปสถานท่ีหลบภยัให้ใช้ 
การได้ตลอดเวลา 

2.2.3 การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน(Emergency Response)คือ การปฏิบติัอย่างทนัทีทนัใด
เม่ือภยัพิบติัเกิดขึน้โดยมีมาตรการตา่งๆเพื่อช่วยชีวิตป้องกนัอนัตรายและความสญูเสยีตา่งๆ 

การแจ้งเตือนภยัและประเมินสถานการณ์ให้หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีในการแจ้งเตือน
ภยั แจ้งเตือนไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัใน
เขตพืน้ท่ีท่ีคาดวา่จะเกิดภยั เพื่อแจ้งเตือนภยัลว่งหน้าแก่ผู้ ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบให้เฝ้าระวงัและ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และสามารถอพยพเคลื่อนย้ายไปสูท่ี่ปลอดภยัได้ และให้กองอ านวยการ
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดภยัประเมินสถานการณ์จากระดบัความ
รุนแรงของภยัและด าเนินการแจ้งเตือนภัย ซึ่งหากสามารถแจ้งเตือนภยัได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถลดผลกระทบและความเสยีหายท่ีจะเกิดขึน้ให้มีน้อยท่ีสดุ 

 
ภาพท่ี 2.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะเวลาการแจ้งเตือนและผลกระทบจากสาธารณภยั 

ท่ีมา : โครงการพฒันากฎการปฏิบติัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  การประกาศพืน้ที่ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน เม่ือเกิดสาธารณภยัขึน้ในเขตพืน้ท่ี 
จงัหวดั หากเป็นกรณีฉกุเฉินให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นผู้ประกาศพืน้ท่ีประสบภยัพิบติั โดยมีส านกังาน 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเป็นหนว่ยงานจดัท าประกาศพืน้ท่ีประสบภยักรณีเกิดภยัพิบติั
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นผู้ประกาศพืน้ท่ีประสบภยั
พิบติั โดยมีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นหนว่ยจดัท าประกาศพืน้ท่ีประสบภยัพิบติั 
การประกาศพืน้ท่ีประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉินดงักลา่ว ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกบัระเบียบ
กระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึง่ต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประเภทของภยั 
(2) พืน้ท่ีท่ีเกิดภยั 
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(3) วนั เดือน ปี ท่ีเกิดและสิน้สดุภยั 
(4) เวลาเร่ิมต้นและเวลาสิน้สดุของการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยั แตท่ัง้นีต้้องไม่

เกิน3 เดือน นบัแตว่นัท่ีเกิดภยั 
การอพยพ เป็นการย้ายประชาชนออกจากถ่ินท่ีอยูท่ี่เกิดสาธารณภยัขึน้หรือเสีย่งตอ่

การเกิดสาธารณภยัเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยั ซึง่อาจเป็นการอพยพหนีภยัท่ีก าลงัเกิดขึน้ เช่น 
กรณีไฟไหม้น า้ทว่มฉบัพลนั หรืออาจเป็นการอพยพตามแผนท่ีก าหนดไว้ เช่น การอพยพตามแผน
แม่บทการอพยพประชาชนในพืน้ท่ีเสีย่งภยัจากคลืน่ยกัษ์ (สนึามิ) แผนแม่บทการอพยพประชาชนใน
พืน้ท่ีเสีย่งภยัจากดินถลม่และน า้ทว่มฉบัพลนั เป็นต้น ตามแนวทางดงันี  ้

(1) การจดัท าแผนอพยพ ให้ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบับญัชีจ านวนผู้อพยพ บญัชี
สว่น-ราชการ การก าหนดเขตพืน้ท่ีรองรับการอพยพให้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าที่
ด าเนินการอพยพไว้ให้ชดัเจน การก าหนดเส้นทางอพยพหลกัและเส้นทางอพยพรอง รวมทัง้การส ารวจ
และจดัเตรียมยานพาหนะ น า้มนัเชือ้เพลงิ ตลอดจนระบบสือ่สารส าหรับการอพยพ 

(2) การตดัสนิใจในการอพยพ เม่ือเกิดหรือคาดวา่จะเกิดสาธารณภยัขึน้ในพืน้ท่ีใด 
ให้ผู้บญัชาการ รองผู้บญัชาการ ผู้อ านวยการและเจ้าพนกังานซึง่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสัง่อพยพผู้
ซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีนัน้ออกไปจากพืน้ท่ีดงักลา่ว 

(3) การแจ้งเตือนภยัเพื่อการอพยพ เม่ือเกิดหรือคาดวา่จะเกิดสาธารณภยัขึน้ในพืน้ท่ี
ใดหรือพืน้ท่ีนัน้เป็นอนัตรายร้ายแรงตอ่ประชาชนให้ผู้บญัชาการ รองผู้บญัชาการ ผู้อ านวยการกลาง 
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการจงัหวดั ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการท้องถ่ิน ใน
ฐานะผู้อ านวยการศนูย์อ านวยการเฉพาะกิจแตล่ะระดบัประกาศแจ้งเตือนภยัไปยงัพืน้ท่ีนัน้ เพื่อให้
ผู้ รับผิดชอบเตรียมพร้อมและแจ้งให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะๆ เพือ่ลดความต่ืน
ตระหนกของประชาชนและเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมทัง้ประสานการให้ความช่วยเหลอืการอพยพ 

(4) การอพยพเคลือ่นย้ายให้ด าเนินการ ดงันี ้
(4.1) จดัล าดบัความส าคญัของผู้อพยพ โดยแบง่กลุม่ผู้อพยพท่ีจ าเป็นต้อง

ดแูลเป็นพิเศษในช่วงระหวา่งอพยพ เช่น กลุม่ผู้ป่วยทพุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับ
การพิจารณาให้อพยพไปก่อน กรณีเด็ก บิดา และมารดาควรอพยพไปด้วยกนัทัง้ครอบครัว และควร
อพยพเป็นกลุม่ 
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(4.2) จดัให้มีสถานท่ีปลอดภยัและท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวแก่ผู้ประสบภยั และ
เจ้าหน้าที่โดยจดัระเบียบพืน้ท่ีอพยพให้เหมาะสม เป็นสดัสว่น 

(4.3) จดัระเบียบการจราจรชัว่คราวในพืน้ท่ีท่ีเกิดภยัพิบติัและพืน้ท่ีใกล้เคียง 
รวมทัง้จดัระเบียบการจราจรในพืน้ท่ีรองรับการอพยพ 

(4.4) ด าเนินการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัในการขนย้ายทรัพย์สนิใน
พืน้ท่ีท่ีเกิดภยัพิบติัและพืน้ท่ีใกล้เคียงตามท่ีได้รับการร้องขอ 

(4.5) การอพยพผู้ประสบภยัและสว่นราชการไปสูพ่ืน้ท่ีปลอดภยั ให้มีการ
จดัท าทะเบียน เพื่อตรวจสอบจ านวนผู้ประสบภยัและผู้ ท่ียงัติดค้าง 

(4.6) ให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยั และบริการในการด ารงชีพ และระบบ 
สขุลกัษณะตามสมควร 

(4.7) จดัให้มีการรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉกุเฉินในพืน้ท่ีอพยพ 
(4.8) จดัให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพืน้ท่ีรองรับการอพยพ

โดยก าลงัเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมคัรตามความเหมาะสม 
(5) การดแูลความปลอดภยับ้านเรือนของผู้อพยพ ศนูย์อ านวยการเฉพาะกิจจดั

เจ้าหน้าที่ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจในพืน้ท่ี เพื่อจดัก าลงัสายตรวจไปดแูลบ้านเรือนของผู้อพยพ
เป็นระยะๆหากก าลงัเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอให้ประสานขอก าลงัสนบัสนนุจากหนว่ยอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือจดัหาอาสาสมคัรจากประชาชน แตห่ากสถานการณ์ลอ่แหลม
เสีย่งตอ่การสญูเสยีชีวิตห้ามออกปฏิบติัหน้าที่โดยเด็ดขาดจนกวา่สถานการณ์จะบรรเทาความรุนแรง
ลงและสามารถเข้าไปตรวจในพืน้ท่ีได้โดยไม่มีความเสีย่ง แล้วรายงาน ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้อพยพทราบ 
เพื่อมิให้ผู้อพยพเกิดความกงัวลในความปลอดภยัในทรัพย์สินของตน 

(6) การแจ้งความเคลือ่นไหวของสถานการณ์ 
(6.1) ควรมีการติดตามความเคลือ่นไหวของสถานการณ์การเกิดสาธารณภยั

อยา่งใกล้ชิดและตอ่เน่ืองจากทกุสือ่และจากทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงสถานการณ์ภยัพิบติัเป็นระยะๆ เพื่อป้องกนัการเกิดความสบัสนในเหตกุารณ์ 

(6.2) กรณีท่ีมีการยกเลกิสถานการณ์สาธารณภยั ควรมีการยืนยนัให้ชดัเจน
ถึงการยกเลกิสถานการณ์สาธารณภยั พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลบัสูท่ี่ตัง้
ตอ่ไป 
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(7) การอพยพกลบัเม่ือประชาชนได้รับการแจ้งขา่ววา่สถานการณ์ภยัได้สิน้สดุลงแล้ว
ให้เตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลบัและรอรับแจ้งจุดอพยพกลบั ผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุม่
อพยพต้องจดัระเบียบและจดัล าดบัก่อนหลงัของการอพยพอยา่งเป็นระบบไปสูพ่ืน้ท่ีอยูอ่าศยัเดิม 
พร้อมทัง้ประสานงานการอพยพกบัเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการควบคมุดแูลการอพยพ 

2.2.4 การบรรเทาผลกระทบ(Mitigation)คือ กิจกรรมท่ีมุ่งในการลดผลกระทบและความ
รุนแรงของภัยพิบัติท่ีก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียแก่ชุมชนและประเทศชาติเน่ืองจากการ
ป้องกนัและการบรรเทาผลกระทบมีความหมายใกล้เคียงกันในหลายประเทศจึง ใช้มาตรการทัง้3ด้าน
ควบคูก่นัการบรรเทาความสญูเสยีจากภยัพิบติัเป็นเร่ืองกว้างขวางและครอบคลมุการด าเนินงานหลาย
ด้านจึงต้องการการประสานงานท่ีดี 

 การรับบริจาคเม่ือเกิดสาธารณภยัและมีความจ าเป็นต้องรับบริจาคจากสาธารณะ
เพื่อน าไปให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัของภาครัฐให้ด าเนินการตามแนวทาง ดงันี ้

(1) สว่นกลาง ให้จดัตัง้ศนูย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยั และด าเนินการดงันี  ้
(1.1) รวบรวมข้อมลูหนว่ยงานท่ีรับบริจาค เช่น ช่ือหนว่ยงานท่ีรับบริจาค สิง่ของหรือ 

เงินท่ีได้รับบริจาค สถานท่ีจดัเก็บสิง่ของท่ีได้รับบริจาค 
(1.2) หนว่ยงานท่ีได้รับสิง่ของบริจาคหรือเงินบริจาค เป็นผู้ดแูลเก็บรักษาสิง่ของและ 

เงินบริจาค และแจ้งจ านวนให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทราบ 
(1.3) ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหารือร่วมกนั 

ในการก าหนดระเบียบการเก็บรักษาเงินบริจาค สถานท่ีเก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีการแจกจ่าย
เงินและสิ่งของบริจาคเพื่อให้เกิดเอกภาพและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสบภยัอย่างทนัเหตุการณ์และ
เสมอภาค 

(2) สว่นภมิูภาค ให้จงัหวดัเป็นศนูย์กลางในการรับสิง่ของและเงินบริจาค เก็บรักษา และ 
แจกจ่ายสิง่ของและเงินบริจาค โดยจดัตัง้ศูนย์รับบริจาคและประสานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการ 
ก าหนดสถานท่ีเก็บรักษาสิง่ของบริจาค และวิธีการแจกจ่ายสิง่ของและเงินบริจาค 

(3) หนว่ยงานท่ีจะน าสิง่ของไปบริจาค ให้ประสานงานกบักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
และจังหวัดแล้วแต่กรณี ด้วยระบบสื่อสารและ/หรือหนงัสือเพื่อก าหนดพืน้ท่ีส าหรับการจัดเก็บและ
แจกจ่ายสิง่ของบริจาคให้แก่ผู้ประสบภยั 

 



20 
 

 การประสานการปฏิบัติกับองค์การสาธารณกุศล 
(1) ให้องค์การสาธารณกศุลจดัเจ้าหน้าที่ประสานงานกบัศนูย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

แตล่ะระดบั ตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมอุปกรณ์และก าลงัคนท่ีสามารถปฏิบติัภารกิจได้ 
(2) กรณีท่ีได้รับการประสานจากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ส านกังานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภยัจงัหวดั ต ารวจ เทศบาล องค์การบริหารสว่นต าบล ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนท่ี
เร็วออกไปยงัท่ีเกิดเหต ุและให้รายงานตวัที่ศนูย์อ านวยการเฉพาะกิจหรือผู้บญัชาการเหตกุารณ์เพื่อรับ
มอบภารกิจในการปฏิบติัการ 

(3) เม่ือเกิดสาธารณภยั ถ้าเจ้าหน้าท่ีขององค์การสาธารณกุศลไปถึงพืน้ท่ีประสบภยัก่อน ให้
กัน้เขตพืน้ท่ีอันตรายและกันไม่ให้ผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าไปยงัพืน้ท่ีอันตราย พร้อมทัง้แจ้งหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบโดยทนัที เพื่อด าเนินการควบคมุสถานการณ์ภยัพิบติั 

การขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเม่ือ
เกิดภัยพิบัติขึน้ในพืน้ท่ีใด และมีความเสียหายเกิดขึน้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภาครัฐ
จะต้องเร่งให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รัฐบาลเห็นความจ าเป็นในการให้
ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัโดยเร่งดว่น จึงได้ก าหนดให้มีระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อวางหลกัเกณฑ์
ส าหรับส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉินให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสมและรวดเร็ว โดยได้ก าหนดวงเงินทดรองราชการของสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องส าหรับให้ความ
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัเป็นการดว่นในระหวา่งที่ยงัไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย ดงันี ้

(1) ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 100,000,000 บาท 
(2) ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 50,000,000 บาท 
(3) ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 50,000,000 บาท 
(4) ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50,000,000 บาท 
(5) ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 10,000,000 บาท 
(6) ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมฯ 10,000,000 บาท 
 (7) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 50,000,000 บาท 
(8) ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัแหง่ละ 50,000,000 บาท 
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โดยกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ท่ี จะต้องด าเนินการขอใช้วงเงิน
ทดรองราชการดังกล่าวให้ถูกต้องตามวิ ธีการและหลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลงัดงักลา่ว 

2.2.5 การฟ้ืนฟูบูรณะ(Recovery and Reconstruction) การฟื้นฟูบูรณะเป็นขัน้ตอนท่ี
ด าเนินการเม่ือเหตกุารณ์ภยัพิบติัผา่นพ้นไปแล้วเพื่อให้พืน้ท่ีหรือชุมชนท่ีได้รับภยัพิบติักลบัคืนสูภ่าพท่ี
ดีขึน้ระดบัหนึง่ซึง่อาจจะต้องใช้ระยะเวลา 5-10 ปี 

การฟ้ืนฟูผู้ประสบภยัและพืน้ที่ประสบภยั 
การฟืน้ฟูผู้ประสบภยั 
(1) ให้จัดตัง้หน่วยบรรเทาทุกข์เพื่อปฏิบติัการในขัน้ต้นร่วมกับหน่วยระงับภยัอย่างต่อเน่ือง

ดงันี ้
(1.1) การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ ป่วย 
(1.2) การขนย้ายผู้ประสบภยัและทรัพย์สนิไปยงัท่ีปลอดภยั 
(1.3) การเลีย้งดผูู้ประสบภยัท่ีไม่สามารถช่วยตวัเองได้ในระยะแรก 
(1.4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัแก่บุคคลและสถานท่ีร่วมกบั 

หนว่ยงานรักษาความปลอดภยัในพืน้ท่ี 
(2) การให้ความช่วยเหลือและฟืน้ฟูโดยหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภยั หลงัจากการช่วยเหลือ

ของหนว่ยบรรเทาทกุข์ขัน้ต้น ด าเนินการดงันี ้
(2.1) ส ารวจความเสยีหายและจดัท าบญัชีรายช่ือผู้ประสบภยัและทรัพย์สนิท่ีเสยีหาย 

ไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้ออกหนงัสอืรับรองให้ผู้ประสบภยัไว้เป็นหลกัฐานในการรับการสงเคราะห์และ 
ฟืน้ฟู 

(2.2) สงเคราะห์ผู้ประสบภยัตามบญัชีท่ีส ารวจ โดยให้มีมาตรการและระเบียบท่ี 
รัดกมุสามารถสงเคราะห์ได้เรียบร้อยทัว่ถึง 

(2.3) ด าเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมท่ีพักอาศัย สิ่งสาธารณูปโภคและเส้นทาง
คมนาคมให้พอใช้การได้ในเบือ้งต้น 

(2.4) ปฏิบัติการประชาสมัพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลงัใจของประชาชนให้
กลบัคืนสูส่ภาพเดิมโดยเร็ว 

(2.5) รักษาพยาบาลผู้ เจ็บป่วย และจดับริการด้านสาธารณสขุแก่ผู้ประสบภยัอยา่ง 
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ตอ่เน่ือง 
(2.6) ป้องกนัโรคระบาดทัง้คนและสตัว์ 

(3) จดัตัง้หนว่ยควบคมุความปลอดภยัเพื่อป้องกันมิให้เกิดภยัซ า้ขึน้อีก หรือมิให้เกิดอันตราย
จากวัตถุระเบิดหรือสารพิษตกค้าง โดยพิจารณาจัดเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองต่างๆ ตามความ
เหมาะสมและด าเนินการ ดงันี ้

(3.1) การรือ้ถอนหรือท าลายสิง่ปรักหกัพงั 
(3.2) การท าลายล้างวตัถรุะเบิด 
(3.3) การล้างสารพิษตกค้างตา่งๆ 
(3.4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 
การฟ้ืนฟูโครงสร้างพืน้ฐานการฟืน้ฟูพืน้ท่ีประสบภยัจะด าเนินการภายหลงัท่ีภยัยุติ

หรือผ่านพ้นไปแล้ว โดยการซ่อมแซมสภาพพืน้ท่ีและบูรณะโครงสร้างพืน้ฐานท่ีช ารุดเสียหายให้
กลบัคืนสูส่ภาพเดิมหรือดีกวา่เดิมตามหลกัวิชาการโดยเร็ว ตามขัน้ตอนดงันี ้

(1) ส ารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด ทัง้ระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ตา่งๆ จนถึงระดบัครัวเรือน เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลอื รวมทัง้การจดัท า
ฐานข้อมลู การส ารวจความเสยีหาย 

(2) ซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหาย ตามท่ีพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีสามารถซ่อมแซมได้
โดยเร็วเพื่อให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ในกรณีท่ีไม่สามารถซอ่มแซมได้ให้จดัการรือ้ถอนออกไปเพื่อ
ป้องกนัอนัตรายที่อาจจะเกิดขึน้ พร้อมทัง้การจดัหาสถานท่ีพกัพิงชัว่คราวภายหลงัได้รับความเสยีหาย 

(3) ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเกิดเหต ุด าเนินการฟืน้ฟูบูรณะโครงสร้างพืน้ฐาน
ท่ีเสยีหายในเบือ้งต้นโดยงบประมาณท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยเหนือขึน้ไปตามล าดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม 
กระทรวงงบประมาณของหนว่ยงานนอกภาครัฐ องค์การระหวา่งประเทศ หรืองบกลาง 

2.2.6 การพัฒนา (Development) ขัน้ตอนการพัฒนาภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งมี
ขอบเขตกว้างกวาง การพฒันาเฉพาะพืน้ท่ีท่ีได้ รับความเสียหาย โดยครอบคลมุถึงการทบทวนและ
ศกึษาประสบการณ์การบริหารจดัการภยัพิบติัท่ีเกิดขึน้แล้ว ท าการปรับปรุงระบบการด าเนินงานต่างๆ 
ท่ีมีอยูใ่ห้มีประสทิธิภาพมากขึน้เพื่อลดความสญูเสยีให้น้อยท่ีสดุ 
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การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) 
(1) แนวคิดและหลกัการการวิจัยและพฒันา (Research and Development : R & D) เป็น

กระบวนการของการศกึษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง วิธีปฏิบติัหรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อ
น าไปใช้ในการพฒันาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบบริหารจัดการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัใหม่ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ทัง้แก่ประชาชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทกุภาคสว่น 
โดยมุ่งหวงัให้เกิดการค้นพบเทคนิค หรือวิธีการใหม่ๆ อย่างมีเหตุมีผลและเป็นระบบ รวมทัง้การน าสิ่ง
ท่ีได้มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงาน กระบวนการ
ด าเนินงานและการให้บริการให้มีลกัษณะรูปแบบใหม่ๆ หรือการปรับปรุงให้ดีขึน้การวิจัยและพฒันา
สามารถด าเนินการควบคูไ่ปกบัการติดตามและประเมินผลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนงาน /โครงการ ในลกัษณะของการทบทวนการเรียนรู้ ทัง้ก่อนด าเนินการ ระหว่าง
ด าเนินการ และเม่ือเสร็จสิน้การด าเนินงาน ถือเป็นการทบทวนวิธีการท างานทัง้ด้านความส าเร็จและ
ปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์การท างาน และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ไม่ให้เกิดซ า้ คงไว้
ซึ่งวิธีการท่ีดีอยู่แล้วพร้อมทัง้พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามกระบวนการวิจัยและ
พฒันา 1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั / ปัญหา 

2.สร้าง / เลอืกนวตักรรมที่ใช้แก้ปัญหา / พฒันา 
3.น านวตักรรมไปทดลองใช้ 
4.วิเคราะห์ข้อมลูจากการทดลอง และสรุปผล 
5.เขียนรายงานการวิจยั 
6.เผยแพร่ 

  ด้านการฝึกซ้อมแผนการฝึกซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมี
ความส าคญัและจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหนว่ยงานท่ีร่วมบูรณาการ
แผนและแนวทางปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้ประสานสอดคล้องกนั เม่ือจ าเป็นต้อง
ระดมความช่วยเหลอืจากทกุภาคสว่น เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึน้ในเวลาเร่งดว่น ดงันัน้ กอง
อ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัตา่งๆควรท าการฝึกซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ตามแนวทางดงันี  ้

(1) ก าหนดประเภทการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีเสีย่งภยั และสอดคล้องกบัแผน
เฉพาะกิจท่ีจดัท าขึน้ ประเภทการฝึกซ้อมแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
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(1.1) การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) การฝึกซ้อมรูปแบบนีมี้การ 
ก าหนดแบบจ าลองสถานการณ์บนโต๊ะภายในห้องประชมุหรือสถานท่ีเดียวกนั และมีผู้บงัคบับญัชา
เป็นผู้สาธิตและสัง่การในการปฏิบติัตามสถานการณ์สมมติ ซึง่จะท าให้ผู้ ร่วมการฝึกซ้อมเข้าใจและ
เข้าถึงสถานการณ์ในภาพรวม โดยไม่ต้องมีการเคลือ่นก าลงัพลเต็มรูปแบบจริงๆ 

(1.2) การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เป็นการฝึกซ้อมท่ีมีขอบเขต 
เจาะจงตามหน้าที่หรือกระบวนการในรายละเอียด มุ่งเน้นคนละสว่นหรือขอบเขตใดขอบเขตหนึง่ของ
แผนโดยเฉพาะ การฝึกซ้อมรูปแบบนีท้ าให้เกิดการพฒันาปรับปรุงรายละเอียดตามหน้าที่นัน้ การ
ฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่นีย้งัอาจเป็นเพียงขัน้ตอนหนึง่ในการเตรียมการส าหรับการฝึกซ้อมอยา่งเต็ม
รูปแบบ 

(1.3) การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full - scale Exercise) เป็นการฝึกซ้อมท่ีเก่ียวข้องกบั 
ผู้ เข้าร่วมการฝึกซ้อมจากหลายฝ่ายและหลายระดบั การฝึกซ้อมรูปแบบนีส้ามารถทดสอบกระบวนการ 
ส าคญัๆ ความคลอ่งตวัของการปฏิบติัการ การเช่ือมโยงของกระบวนการระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเข้า
รับการฝึกซ้อม การประสานงานระหวา่งหนว่ยงาน และการเตรียมความพร้อมของประชาชน 

(2) การเตรียมการฝึก 
(2.1) การก าหนดสถานท่ีและเลอืกรูปแบบการฝึกซ้อม 
(2.2) จดัท าโครงการและงบประมาณการฝึกซ้อม 
(2.3) แตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานด าเนินการฝึกซ้อม 
(2.4) ก าหนดสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์สมมติุ 
(2.5) ประชุมเตรียมการก่อนการฝึกซ้อม 
(2.6) จดัเตรียมสถานท่ี จดันิทรรศการ และประชาสมัพนัธ์ 
(3) ด าเนินการฝึกซ้อมตามท่ีได้เตรียมการไว้ 
(4) ประเมินผลการฝึกซ้อม 
(5) รายงานผลการฝึกซ้อม 
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2.3. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.3.1 สิทธิพืน้ฐานของผู้ประสบภยัพิบัติธรรมชาติ2 
ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัธรรมชาติพงึจะต้องได้รับการเคารพ (Respect) ปกป้อง

(Protect) และเติมเต็ม (Fulfill) สทิธิมนษุยชนจากรัฐไม่วา่จะเป็นรัฐเจ้าของดินแดนหรือรัฐเจ้าของ
สญัชาติก็ตามรวมทัง้สงัคมระหวา่งประเทศหากแตก่ลุม่บุคคลเหลา่นีย้งัต้องเผชิญความท้าทายที่
หลากหลายรวมไปถึงความไม่เทา่เทียมในการรับความช่วยเหลอืการเลอืกปฏบิติัในการให้ความ
ช่วยเหลอืการสญูหายของเอกสารความไม่ปลอดภยัหรือไม่สมคัรใจในการกลบัสูถ่ิ่นฐานเดิมหรือตัง้ถ่ิน
ฐานใหม่ปัญหาตา่งๆที่เก่ียวกบัสงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์สทิธิมนษุยชนจึงเป็นฐานทาง
กฎหมายให้กบัการท างานทางด้านมนษุยธรรมที่เผชิญกบัสถานการณ์ภยัพิบติัธรรมชาติเพราะยงัไม่มี
ตราสารกฎหมายระหวา่งประเทศใดท่ีจะท าหน้าท่ีควบคมุกิจกรรมนีโ้ดยเฉพาะเจาะจงรัฐยอ่มไม่
สามารถพรากสทิธิพืน้ฐานของปัจเจกชนในยามเกิด 

ภยัพิบติัธรรมชาติได้เพราะสทิธิดงักลา่วล้วนแต่เป็นสทิธิพืน้ฐานตามกฎหมายสทิธิมนษุยชนท่ี
รัฐจะต้องปฏบิติัตามพนัธกรณีและไม่สามารถลดลงได้ด้วยเพียงเพราะเกิดเป็นภยัฉกุเฉินขึน้การให้
ความช่วยเหลอืทางด้านมนษุยธรรมจึงเป็นการคุ้มครองสทิธิพืน้ฐานของปัจเจกชนไม่ให้ถกูละเมิดรัฐ
ภาคีในสนธิสญัญาสทิธิมนษุยชนจึงจะต้องผกูพนัในการท่ีจะใช้ทรัพยากรที่มีให้มากท่ีสดุในการปฏิบติั
ตามพนัธกรณีดงักลา่วรวมถึงการรับความช่วยเหลอืระหวา่งประเทศมิฉะนัน้เทา่กบัวา่รัฐนัน้บกพร่อง
ตอ่พนัธกรณีของตนตามกฎหมายระหวา่งประเทศโดยการเพิกเฉยไม่ยอมใช้ความพยายามทกุวิถีทางที่
จะด ารงมาตรฐานขัน้ต ่าของสทิธิพืน้ฐานท่ีส าคญัดงักลา่วเอาไว้ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัท่ีย้าย
จากถ่ินฐานเดิมของตนตามตราสารกฎหมายระหวา่งประเทศถือได้วา่เป็นผู้พลดัถ่ินภายในดินแดน
(Internally Displaced Persons) ภายใต้แนวทางหลกัการวา่ด้วยการพลดัถ่ินภายในดินแดน 
ค.ศ. 1998 (Guiding Principle on InternalDisplacement1998) เป็นตราสารที่ช่วยเหลอืรัฐในการ
พฒันามาตรฐานทางกฎหมายของตนในการคุ้มครองผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัธรรมชาติให้
กลบัคืนสูถ่ิ่นฐานเดิมของตนอยา่งมีศกัดิ์ศรีมิให้ภยัพิบติัธรรมชาติพรากประชาชนออกจากถ่ินท่ีอยูข่อง
ตน 

                                                             
2ภทัระ ลิมป์ศิริ นกัพฒันาระบบราชการ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สิทธิพืน้ฐานของผู้ประสบภยัพิบติั 

ธรรมชาติเอกสารความรู้ สดร ล าดบัที่ 13/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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1.สทิธิพืน้ฐานของปัจเจกชนในการเรียกร้องจากรัฐในสถานการณ์ภยัพิบติัธรรมชาติท่ีส าคญัมี
ดงันี ้

 สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่(Right to Life) บุคคลทัว่ไปมีสทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีจะมีชีวิตอยู่เพราะ
เป็นสญัชาตญาณของสิ่งมีชีวิตท่ีพยายามดิน้รนต่อสู้ให้ตนเองมีชีวิตอยู่รอดถือได้ว่า
สทิธินีเ้ป็นสทิธิพืน้ฐานขัน้ต ่าท่ีสดุเป็นหลกักฎหมายจารีตประเพณีผูกพนัรัฐท่ีต้องให้
ประชาชนในรัฐด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งเป็นสขุ (Well-Being) เม่ือค านงึถึงความอยูร่อดของ
มนษุยชาติตกผลกึอยูใ่นกฎหมายระหว่างประเทศทัง้ระดบัสากลและภายในภูมิภาค
รัฐจึงมีพันธกรณีในการท่ีจะต้องด าเนินการทุกวิถีทางภายในอ านาจของตนท่ีจะ
ปกป้องชีวิตของประชาชนจากภัยอันตรายทัง้ปวงรวมทัง้การด ารงรักษาความ
ปลอดภยัและความเป็นอยูอ่ยา่งปกติสขุของประชาชนในรัฐ 

 สิทธิด้านอาหาร (Right to Food) เป็นสิทธิท่ีได้รับการรับรองภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศปัจเจกชนพึงมีสิทธิได้รับอาหารจึงน าไปสู่การให้ความช่วยเหลือถ้า
ปัจเจกชนนัน้ไม่มีความสามารถในการหาอาหารให้เพียงพอตอ่การด ารงชีวิตการท่ีน า
อาหารท่ีไม่คุ้นเคยหรืออาหารตามการด ารงชีวิตปกติไปให้แก่ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติธรรมชาตินัน้เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งหากให้
อาหารท่ีไม่คุ้นเคยดงักลา่วนอกจากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประสบภยัแล้วยงัเป็น
การแสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจถึงประชาชนในพืน้ท่ี และสง่ผลให้ผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบเกิดความรู้สกึวา่เป็นการไม่เคารพตอ่วฒันธรรมที่แตกตา่งออกไปอีกด้วย 

 สิทธิด้านน า้ (Right to Water)เป็นสทิธิท่ีมาควบคูก่บัสทิธิด้านอาหาร และคล้ายคลงึ
กันในการท่ีรัฐจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าได้ใช้ทุกวิถีทางแล้วในการท่ีจะปฏิบัติตาม
พนัธกรณี น า้ท่ีประชาชนควรท่ีจะสามารถเข้าถึงได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) 
เพื่อใช้อุปโภค มีวตัถุประสงค์ส าหรับการคมนาคมหรือช าระล้างสิ่งสกปรก  2) เพื่อ
การบริโภค จะต้องเป็นน า้ท่ีสะอาดปราศจากเชือ้โรค มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีสูง
กวา่ เพราะน า้เพื่อการบริโภคเป็นน า้ท่ีเข้ามาสูร่่างกายจึงจ าเป็นจะต้องปราศจากสิ่ง
ปนเปือ้นท่ีเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภค 

 สิทธิการกลับสู่ถ่ินฐานเดิม (Right to Return) กลุม่บุคคลท่ีย้ายจากถ่ินฐานเดิมท่ี
ประสบกับภยัพิบัติธรรมชาติเป็นผู้พลดัถ่ินภายในดินแดน ( Internally Displaced 
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Persons) มีสถานภาพพิเศษได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึง
การปกป้องกลุม่บุคคลเดิมให้สามารถกลบัคืนไปยงัถ่ินฐานเดิมของตนด้วย หากเป็นผู้
พลดัถ่ินภายนอกดินแดน(Externally Displaced Persons) ซึ่งมีสาเหตุจากภยัพิบติั
ธรรมชาติ จะไม่มีสถานภาพตามกฎหมายระหวา่งประเทศ จุดท่ีน่าสงัเกตคือ สิทธิใน
การกลบัคืนสูถ่ิ่นฐานเดิม มิใช่สทิธิเดียวกบัสทิธิในการมีท่ีอยูอ่าศยั (Right to Abode) 
โดยเม่ือกลบัสู่ถ่ินฐานเดิมแล้ว ย่อมมีสิทธิท่ีจะอยู่ในประเทศนัน้ต่อไป แต่ก็มิใช่
หมายความว่าผู้ นัน้จะได้รับสญัชาติเสมอไป สิทธิในการกลบัคืนสู่ถ่ินฐานเดิมจะ
ปรากฏอยูใ่นกฎหมายระหวา่งประเทศจ านวนมาก 

 สิทธิการมีที่อยู่อาศัย (Right to Housing) ทุกคนต้องมีสิทธิการมีท่ีอยู่อาศัยท่ี
ปลอดภยัและมัน่คง ในการอยูอ่าศยัอยา่งสงบและสนัติเพ่ือเข้าครอบครองกรรมสิทธ์ิ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและอาศัยเป็นฐานในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไป การมีท่ีอยู่อาศัยหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ จึงแบ่งออกได้เป็น 3 
รูปแบบ คือ  1)ท่ีพักฉุกเฉินให้กับผู้ประสบภยั ซึ่งมักจะใช้สถานท่ีสาธารณะอาทิ 
หอประชุม โรงพยาบาลโรงเรียน หรือแม้แต่จะเป็นเต็นท์ก็ตาม2)ท่ีพักชั่วคราวท่ีมี
ความเหมาะสม ต้องออกแบบมาเพื่อการอยู่อาศยัในระยะยาวจนกว่าท่ีอยู่เดิมของ
ตนจะได้รับการซอ่มแซม หรือมีการสร้างขึน้ใหม่โดยต้องค านึงถึงความต้องการของผู้
ท่ีได้รับผลกระทบด้วย  3)ท่ีพกัถาวร การจัดสร้างท่ีพกัใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในพืน้ท่ีเดิม
หรือพืน้ท่ีใหม่ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ในสว่นของผู้ ท่ีได้รับผลกระทบท่ี
ปราศจากกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและไม่มีท่ีอยู่อ่ืน เพราะเดิมก่อนเกิดภัยพิบัติก็เป็นแต่
เพียงผู้ เช่าหรือผู้ อยู่อาศัยเท่านัน้ อีกทัง้ยงัมีกลุม่ของผู้ ท่ีได้รับผลกระทบท่ีพืน้ท่ีเดิม
ของตนถกูท าลายหรือกลายเป็นพืน้ท่ีอนัตรายนี ้จึงต้องให้รัฐเจ้าของดินแดนเข้ามาให้
ความช่วยเหลอืในการจดัหาที่อยูใ่หม่ท่ีเหมาะสมให้กบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ หรือแม้แต่
การรับความช่วยเหลอืจากองค์การพฒันาภาคเอกชนในการจดัสร้างที่พกัอาศยัให้ 

 สิทธิด้านเคร่ืองนุ่มห่ม (Right to Clothing) การมีเคร่ืองนุ่งห่มถือว่าเป็นสิทธิ
พืน้ฐานประการส าคญัท่ีมกัจะถกูลืม ทัง้ท่ีเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างปกติ
ในสงัคม ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจึงควรท่ีจะได้รับเคร่ืองนุ่งห่มท่ีเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตของพวกเขาเหลา่นัน้ ซึง่ไม่ใช่เป็นการเลือกให้เคร่ืองนุ่งห่มตามอ าเภอใจ แต่เป็น
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การท่ีผู้บริจาคต้องให้ความเคารพในสิทธิสว่นบุคคลของผู้ รับบริจาคด้วยเช่นกันผู้ ให้
ความช่วยเหลือจึงควรท่ีจะท าความเข้าใจทัง้การด ารงชีวิตของผู้ ท่ีรับผลกระทบและ
สภาพภมิูอากาศของพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ จึงจะท าให้เคร่ืองนุ่งห่มนัน้ตรงกับความ
ต้องการ อีกทัง้เสือ้ผ้าที่รัฐจะต้องจดัท าให้จะต้องเคารพตอ่วฒันธรรมท้องถ่ินของผู้นัน้
ด้วย เพราะผู้ประสบภยัอาจจะเป็นชนกลุม่น้อยก็ได้ 

 สิทธิด้านสุขภาพ (Right to Health) เน่ืองจากผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติมีทัง้กลุม่คนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงคือ บาดเจ็บทางกายซึง่เป็นผลมาจาก
ภยัพิบติันัน้ และได้รับผลกระทบทางอ้อม คือบาดเจ็บทางด้านจิตใจ ซึง่เป็นผลมาจาก
ความสูญเสียบุคคลใกล้ชิดจนถึงทรัพย์สิน จึงท าให้ฐานของสิทธิทางกฎหมายของ
ปัจเจกชนเก่ียวกับสิทธิด้านสุขภาพประกอบไปด้วยสุขภาพทางกายและทางใจ
(Physical and Mental Health) ซึง่ก าหนดให้รัฐภาคีต้องป้องกัน ปฏิบติัและควบคุม
ตอ่โรคระบาด และสร้างให้มีการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในยามเจ็บป่วย 

 สิทธิในการได้รับรู้ถึงข้อมูล (Right to Access Information) ได้รับการยอมรับ
อย่างเป็นสากลว่าเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีส าคญัประการหนึ่งสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้องและครอบคลมุเก่ียวกับภยัพิบติัและความเสี่ยงท่ีอาจได้รับหรือจะ
ได้รับจากภยัพิบติันัน้ ดงันัน้ เป็นสทิธิของพลเมืองทุกคนท่ีจะได้รับรู้ถึงความเสี่ยงภยั
ในทกุลกัษณะ ตลอดจนข้อมูลพืน้ฐานท่ีเก่ียวกับวิธีการท่ีจะช่วยเหลือตนเองจากภยั
พิบติัท่ีอาจเกิดขึน้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีท่ีมี ปัจจัยของความ
เสีย่งแนช่ดัอยูแ่ล้ว ไม่วา่ความเสีย่งนัน้จะมีมากหรือน้อยก็ตาม ตลอดจนการรับทราบ
ข้อมลูในการรับความช่วยเหลอืและเยียวยาหลงัเกิดภยั 

2. การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเส่ียง ตามพืน้ฐานของสิทธิของผู้ ท่ีได้รับผลกระทบพึงมี
แล้ว รัฐต้องตอบสนองตามท่ีได้กลา่วมาข้างต้นแต่ยงัคงมีปัจเจกชนท่ีเป็นกลุม่เสี่ยง (Vulnerability) ท่ี
ควรจะต้องค านึงถึงเป็นพิเศษ เน่ืองจากการให้ความช่วยเหลือมักจะบกพร่องในกลุม่ของปัจเจกชน
ดงักลา่ว จึงท าให้มีกฎหมายระหว่างประเทศก าหนดล าดบัความส าคญัของปัจเจกชนนัน้เป็นพิเศษ
ตามสถานภาพ ดงันี ้

 เด็ก ต้องได้รับสทิธิพิเศษในการให้ความช่วยเหลือและปกป้องพบบ่อยครัง้ท่ีเด็กต้อง
พลดัพรากครอบครัวหรือเลวร้ายกวา่นัน้ต้องตกเป็นเด็กก าพร้าจึงมีความเสีย่งอยา่งสงู
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ท่ีจะไม่ได้รับความช่วยเหลอื รวมถึงตกอยูใ่นความเสีย่งท่ีจะถูกละเมิด สง่ผลให้ความ
ต้องการของเด็กถกูละเลยหรือมองข้ามไปเน่ืองจากขาดผู้คุ้มครองและดูแลท่ามกลาง
สถานการณ์ท่ีฉุกเฉิน โดยเด็กก าพร้าจะมีประเด็นพิเศษในเร่ืองการรับบุตรบุญธรรม 
ซึง่การรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศควรจะเป็นล าดบัแรกก่อนการรับบุตรบุญธรรม
ระหวา่งประเทศ 

 สตรี ในสงัคมของทุกชนชาติ สตรีถูกมองว่าต้องพึ่งพิงผู้ อ่ืนหรือเป็นภาระของสงัคม 
ไม่มีชาติใดเลยท่ีจะปฏิบติัต่อสตรีดีกว่าบุรุษเป็นธรรมดาท่ีสตรีท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภยัพิบัติธรรมชาติจะถูกมองข้ามในการได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งในกระบวนการให้
ความช่วยเหลือย่อมต้องค านึงถึงความแตกต่างด้วย การมีสว่นร่วมในการเรียกร้อง
ความช่วยเหลอืน้อยกวา่ ผลกระทบที่สตรีได้รับแตกตา่งจากผู้ชาย การรวบรวมข้อมูล
เพื่อบรรเทาภยัพิบติัธรรมชาติ ถ้าละเลยต่อความแตกต่างทางด้านเพศก็จะท าให้การ
ให้ความช่วยเหลือไม่สมสดัสว่น จึงต้องให้ความส าคญัและค านึงถึงความแตกต่าง
ทางเพศและบทบาทหน้าที่ภาระความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันด้วยนอกจากนี ้ปัจเจก
ชนท่ีมีสถานภาพสูญเสียหรือพลดัพรากจากบุคคลในครอบครัว เช่น หญิงหม้าย 
คนชรา และสตรีท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว ก็จะตกเป็นกลุ่มท่ีเสี่ยงภัยมากขึน้ ทัง้ท่ี
คุณค่าของสตรีมีส่วนร่วมท่ีส าคัญยิ่งของสังคมในช่วงการฟื้นฟูหลังจากท่ีเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ การให้สตรีมีบทบาทในการมีสว่นร่วมวางแผนบริหาร
จัดการภัยพิบัติ และสง่เสริมศักยภาพของสตรี ย่อมสามารถช่วยลดความเสี่ยงภัย
ระหวา่งเกิดภยัพิบติัธรรมชาติได้ อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และลดปัญหาที่จะตามมาในอนาคตอีกด้วย 

 คนพิการ ในสถานการณ์ปกติคนพิการทัง้ร่างกายหรือจิตใจก็จะตกเป็นกลุม่บุคคลผู้
ถกูลมืจากสงัคม เพราะด้วยข้อจ ากัดทางด้านความสามารถก็เป็นอุปสรรคในการใช้
ชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ในสถานการณ์ภยัพิบติัธรรมชาติก็จะยิ่งได้รับความล าบากเพิ่ม
มากขึน้ไปอีก ในการรับความช่วยเหลือ ถ้าหากปราศจากการใสใ่จและค านึงถึงจาก
ผู้ ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มคนพิการมักไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทัง้ยงัถูกมองว่าเป็น
ภาระต่อสงัคม ทัง้ท่ีในความจริงแล้วพวกเขาเหล่านัน้ก็เป็นสมาชิกหนึ่งของสงัคม
เช่นกนั โดยคนพิการอาจเป็นทัง้ผู้ ท่ีพิการอยูแ่ล้วหรือพิการโดยเป็นผลมาจากภยัพิบติั
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ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ การให้ความช่วยเหลอืคนพิการจึงจ าเป็นจะต้องเสริมสร้างบทบาท
สถาบันภายในรัฐท่ีมีอยู่แล้วเพื่อคุ้มครองคนพิการ และให้ความช่วยเหลือทางด้าน
จิตใจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติให้
สามารถด ารงชีวิตได้อยา่งปกติตอ่ไป 

 ผู้สูงอายุ ในประเภทกลุม่ผู้ เสีย่งภยัผู้สงูอายจุะเป็นกลุม่ท่ีมีความเสีย่งมากท่ีสดุ อีกทัง้
ยังเป็นกลุ่ม ท่ีอาจยากจนท่ีสุดด้วยโดยเป็นผลพวงมาจากการสาธารณสุขท่ี
เจริญก้าวหน้าในปัจจุบนั ท าให้ระยะเวลาของชีวิตยืนยาวขึน้กว่าในอดีต ส่งผลให้
จ านวนสดัส่วนประชากรผู้สงูอายุเพิ่มมากขึน้ทุกปี หากแต่ด้วยข้อจ ากัดด้านอายุท่ี
เพิ่มขึน้ท าให้ผู้สงูอายุจ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรในวยัท างาน ท่ามกลาง
สถานการณ์เช่นว่านี ้ผู้ สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมกับครอบครัวและสงัคมด้วยการ
ท างานสร้างรายได้ ดแูลลกูหลาน และท่ีส าคญัท่ีสดุคือการถ่ายทอดประสบการณ์และ
ทกัษะให้แก่คนรุ่นตอ่ไป 

 
3. คูมื่อส าหรับประชาชนผู้ประสบภยั กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนมักจะอยู่ใน

เนือ้หาของภยัพิบติัแตล่ะชนิดวา่คืออะไร มีท่ีมาจากไหน และประชาชนควรปฏิบติัตวัอย่างไรเม่ือเกิด
ภยัพิบติัเหลา่นี ้แตค่วามนา่กงัวลท่ีส าคญัอีกประการท่ีมากกวา่การขาดการเตรียมความพร้อม คือ เม่ือ
เกิดภยัพิบติัขึน้แล้ว ประชาชนไม่ทราบวา่จะต้องปฏิบติัอยา่งไรในการรับความช่วยเหลอืท่ีพงึได้รับจาก
รัฐ ตามสิทธิของตนภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ทัง้ท่ีเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีผูกพันตามพันธกรณีท่ี
ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนี ้การเกิดภยัพิบัติขนาดใหญ่ในแต่ละครัง้ รัฐต้องออก
มาตรการช่วยเหลือเป็นการพิเศษแก่ผู้ประสบภยั ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวและจ ากัดช่วงเวลา จึงไม่
เป็นมาตรการท่ีสม ่าเสมอและเท่าเทียม ประชาชนท่ีเผชิญกับภัยก่อนหน้าก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
ประชาชนท่ีก าลงัจะประสบภัยก็ต้องรอคอยความช่วยเหลือพิเศษท่ีจะมีหรือไม่ก็ไม่รู้ แล้วเหตุใด
ประชาชนยังคงต้องอดทนต่อการให้ความช่วยเหลืออย่างไม่สม ่าเสมอและเลือกปฏิบัติเช่นนีจ้นถึง
ปัจจุบนั เพราะจากอุทกภยัจนถึงภยัแล้งท่ีก าลงัมาถึง ผู้ประสบภยัก็ยงัต้องเผชิญกับความขาดแคลน
และการบรรเทาทุกข์ท่ีไม่เพียงพอและแน่นอนอีกต่อไปดงันัน้ รัฐจึงควรจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน
ผู้ประสบภยัตามสิทธิพืน้ฐานหลกัของผู้ประสบภัย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับช่องทางติดต่อขอรับ
ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สิทธิของผู้ประสบภัย การขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้งต้น 
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รวมทัง้สถานท่ีติดตอ่ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงสทิธิท่ีจะได้รับความช่วยเหลอืจากภาครัฐ แทนการท่ี
ประชาชนผู้ประสบภยัต้องเป็นฝ่ายไปขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ โดยไม่อาจทราบถึง
สทิธิท่ีพงึได้รับ หรือเป็นเพียงความช่วยเหลอืท่ีภาครัฐจะก าหนดเป็นนโยบายเม่ือเกิดภยัพิบติัในแต่ละ
ครัง้ และบางพืน้ท่ีท่ีไม่เป็นข่าวกลบัไม่ได้รับความช่วยเหลือจนต้องมาร้องขอจากภาครัฐเพื่อให้
สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 3550ท่ีก าหนดถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย ในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ เพื่อให้ผู้ประสบภัยทราบถึงสิทธิของตนในการได้รับความ
ช่วยเหลอืจากภาครัฐ 

 
2.3.2อ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม พ.ร.บ. ได้ก าหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายกฎหมายท่ีเก่ียวกบัภยัธรรมชาติและการช่วยเหลอื3 

 ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณี
ฉกุเฉิน พ.ศ. 2546 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบติักรณี
ฉกุเฉิน พ.ศ. 2546ระเบียบฉบบันีอ้อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
3502 โดยก าหนดให้สว่นราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ส าหรับภยัพิบติัแต่ละครัง้หรือแต่ละเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติัในระหว่างท่ียงัไม่ได้รับ
เงินงบประมาณรายจ่าย กลา่วคือ เป็นการส ารองเงินไว้ลว่งหน้าเพราะไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
แนน่อนวา่ภยัพิบติัจะเกิดขึน้เม่ือใดและจะก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดว่า
สว่นราชการใดบ้างที่จะมีเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัและก าหนดวงเงินของแตล่ะสว่น
ราชการนัน้ไว้ นอกจากนี ้ยังได้ก าหนดผู้ ท่ีมีอ านาจจัดสรรเงินทดรองราชการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตอ่ภยัพิบติัแตล่ะครัง้หรือแตล่ะเหตกุารณ์  
 เม่ือสว่นราชการได้รับการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณี
ฉกุเฉินแล้ว ให้การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการส าหรับภยัพิบติัแต่ละครัง้หรือแต่ละเหตุการณ์สิน้สดุ
ลงเพราะเงินทดรองราชการนีใ้ช้เฉพาะกรณีฉกุเฉินและจ าเป็นรีบดว่นเทา่นัน้ 
                                                             
3กฎหมายที่เกี่ยวกบัภยัธรรมชาติและการช่วยเหลือ,ศนูย์ข้อมลูกฎหมายกลาง,ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 

2555http://www.bangkhenpolice.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=571719&Ntype=2 
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 ในระเบียบได้มีการก าหนดให้แตง่ตัง้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติัทัง้
ในระดบัจงัหวดัและในระดบัอ าเภอ โดยมีอ านาจหน้าที่ท่ีส าคญัในการส ารวจความเสียหาย พิจารณา
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบติั ระดมสรรพก าลงั ควบคมุ เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ในการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบติั อนมุัติค่าใช้จ่าย รวมทัง้จัดท าโครงการขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณ ก าลงัคน อุปกรณ์เคร่ืองมือและอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นจากสว่นกลาง 
 นอกจากนีเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัอาจก าหนดประเภทภยัพิบติักรณีฉกุเฉินขนาดเล็กหรือเฉพาะหน้าก็ได้และให้สว่น
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันทีและให้ด าเนินการ
ประกาศให้ภยัพิบติันัน้เป็นภยัพิบติักรณีฉกุเฉินในภายหลงัโดยเร็ว 
 ในการช่วยเหลอืผู้ประสบภยันัน้ สิง่ท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งคือการจัดหาพสัดุเพื่อน ามาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย เช่น เคร่ืองมือในการค้นหาผู้ประสบภยั เคร่ืองมือทางการแพทย์ รวมทัง้อุปกรณ์ในการ
ซอ่มแซมทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหาย เป็นต้น ในระเบียบฉบบันีก้ าหนดให้แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีเพื่อท า
หน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดหา เจรจาต่อรองและตกลงราคากับผู้ มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนัน้
โดยตรงในราคาซึ่งไม่สูงกว่าราคาตลาดของท้องท่ีในช่วงเวลาท่ีภัยพิบัติเกิดขึน้ ทัง้นีเ้พื่อพิจารณา
อนมุติัและออกใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่จ้างตอ่ไป  
 2. พระราชบญัญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภยัเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังาน
ของชาติ หรือการปฏิบติัตามหน้าที่มนษุยธรรม พ.ศ. 2543 
 พระราชบัญญัตินีไ้ด้ก าหนดลักษณะของบุคคลท่ีจะเป็นผู้ ประสบภัยและได้รับความ
คุ้มครอง กลา่วคือ เป็นผู้ ท่ีถกูประทษุร้ายหรือได้รับอนัตรายถึงขนาดสญูเสียอวยัวะหรือสมรรถภาพใน
การท างานของอวยัวะสว่นใดสว่นหนึ่งหรือทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ตามปกติเพราะเหตท่ีุบุคคลนัน้ช่วยเหลือราชการหรือปฏิบติังานของชาติหรือช่วยเหลือบุคคลอ่ืนตาม
หน้าท่ีมนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบติั โดยบุคคลเหล่านีมี้สิทธิได้รับเงินชดเชย แต่มีข้อยกเว้นคือ
กรณีท่ีอันตรายหรือความป่วยเจ็บนัน้เกิดขึน้จากความประมาทเลินเลอ่อย่างร้ ายแรงหรือเกิดจาก
ความผิดของตนเองในการจ่ายเงินช่วยเหลอืสามารถแยกพิจารณาได้ดงันี ้
 - กรณีท่ีผู้ประสบภยัถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินชดเชยแก่ทายาท รวมทัง้จ่ายเงินช่วยเหลือ
คา่จดัการศพแก่ทายาทซึง่จดัการศพหรือผู้จดัการศพของผู้ประสบภยั 
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 - กรณีท่ีผู้ประสบภยัต้องพิการทพุพลภาพขนาดหนกัจนเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
หรือในการด ารงชีพให้ได้รับเงินด ารงชีพด้วยโดยจ่ายเป็นรายเดือน 
 - ผู้ ประสบภัยมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลจากรัฐ ทัง้นี ้ไม่ว่า
ผู้ประสบภยัจะมีสทิธิได้รับเงินสงเคราะห์หรือไม่ก็ตาม 
 การขอรับเงินสงเคราะห์ต้องกระท าภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีผู้ มีสิทธิได้รับทราบถึงสิทธิของ
ตน ทัง้นี ้เพื่อให้บุคคลท่ีได้กระท าการเพื่อประโยชน์ของชาติได้รับความคุ้มครองช่วยเหลอือยา่งเต็มท่ี 
  
 3. พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 
  อ านาจหน้าที่ของสภาต าบล 

มาตรา 22  สภาต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบลตามแผนงานโครงการและ
งบประมาณของสภาต าบล เสนอแนะสว่นราชการในการบริหารราชการและพฒันาต าบลปฏิบติัหน้าท่ี
ของคณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองท้องท่ี และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 มาตรา 23  ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบลดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) จดัให้มีน า้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                    (2) จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน า้และทางบก 
                    (3) จัดให้มีและรักษาทางระบายน า้ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน า้ทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ รวมทัง้การก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 
                    (4) คุ้มครองดแูลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
                    (5) บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                    (6) สง่เสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ 
 มาตรา 24* ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบลซึ่งปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตินี ้
ต้องไม่เป็นผู้ มีสว่นได้เสยีไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญากับสภาต าบลท่ีตนด ารงต าแหน่งหรือใน
กิจการท่ีกระท าให้แก่สภาต าบลนัน้ 
 ในกรณีท่ีก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบลกระท าการฝ่าฝืนตามท่ีบญัญัติในวรรค
หนึง่ ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัสัง่ให้บุคคลดงักลา่วออกจากต าแหน่งก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ า
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ต าบล แล้วแตก่รณี โดยให้ถือวา่เป็นการให้ออกจากต าแหนง่เพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือ
ความสามารถไม่เหมาะสมกบัต าแหนง่ตามกฎหมายวา่ด้วยลกัษณะปกครองท้องท่ี 
  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
 มาตรา 66  องค์การบริหารสว่นต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม 

มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องท าในเขต
องค์การบริหารสว่นต าบล ดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน า้และทางบก 
                    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน า้ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทัง้ก าจัดมูลฝอย
และสิง่ปฏิกลู 
                    (3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดตอ่ 
                    (4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
                    (5) สง่เสริมการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
                    (6) สง่เสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ 
                    (7) คุ้มครอง ดแูล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
                   *(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมิูปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 
                   *(9) ปฏิบติัหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร 
                    *[อน ุ(8) ของมาตรา 67 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 และ
อน ุ(9) เพิ่มความโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542] 
 มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารสว่นต าบล ดงัตอ่ไปนี ้
                    (1) ให้มีน า้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                    (2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 
                    (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน า้ 
                    (4) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
                    (5) ให้มีและสง่เสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
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                    (6) สง่เสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
                    (7) บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                    (8) การคุ้มครองดแูลและรักษาทรัพย์สนิอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
                    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารสว่นต าบล 
                    (10) ให้มีตลาด ทา่เทียบเรือ และทา่ข้าม 
                    (11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย์ 
                   *(12) การทอ่งเท่ียว 
                   *(13) การผงัเมือง 
                    *[อน ุ(12) (13) เพิ่มความโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542] 
 มาตรา 69  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 
68 นัน้ ไม่เป็นการตดัอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐ ในอันท่ี
จะด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารสว่นต าบล
ทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนีห้ากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเก่ียวกับการด าเนิน
กิจการดงักลา่ว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การ
บริหารสว่นต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนัน้ด้วย 
 มาตรา 70  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตินี ้ให้องค์การบริหารสว่น
ต าบลมีสทิธิได้รับทราบข้อมลูและขา่วสารจากทางราชการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของทาง
ราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเป็นความลบัเก่ียวกับการรักษาความ
มัน่คงแหง่ชาติ 
 มาตรา 71  องค์การบริหารสว่นต าบลอาจออกข้อบงัคบัต าบลเพื่อใช้บงัคบัในต าบลได้เทา่ที่ไม่
ขดัตอ่กฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบล ในการนีจ้ะก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะ
เรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แตมิ่ให้ก าหนดโทษปรับเกินห้าร้อยบาท 
 *[วรรคสองของมาตรา 72 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542] 
 มาตรา 72  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลมีพนกังานสว่นต าบลและอาจจดัแบง่การ 
บริหารงานออกเป็น 
                    (1) ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
                    (2) สว่นตา่ง ๆ ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลได้ตัง้ขึน้ 



36 
 

                    ระเบียบพนกังานสว่นต าบลให้ตราขึน้เป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ
องค์การบริหารสว่นต าบล องค์การบริหารสว่นต าบลอาจขอให้ข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ไปด ารง
ต าแหนง่หรือปฏิบติักิจการขององค์การบริหารสว่นต าบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสงักัด
เดิม  ทัง้นี ้ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีท่ีเป็น
ข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับ
หนว่ยงานต้นสงักดัก่อนแตง่ตัง้ 
 มาตรา 73  องค์การบริหารสว่นต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารสว่นต าบล หรือ
ร่วมกบัสภาต าบล องค์การบริหารสว่นต าบล องค์การบริหารสว่นจงัหวดั หรือหนว่ยการบริหารราชการ
สว่นท้องถ่ินอ่ืน เพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้  ทัง้นี ้เม่ือได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การ
บริหารสว่นต าบล องค์การบริหารสว่นจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 
และกิจการนัน้เป็นกิจการท่ีจ าเป็นต้องท าและเป็นการเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีอยูใ่นอ านาจหน้าที่ของตน 
 
2.4. การป้องกัน ดูแล ที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภยั แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
1. การเตรียมการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัก่อนเกิดภาวะอุทกภยัโดยมีวิธีการดงันี ้4 
 1. การป้องกนัน า้ทว่มท่ีดี ควรมีการเตรียมการลว่งหน้าก่อนเกิดเหตอุุทกภยั เน่ืองจากหากรอ
ให้เหตอุุทกภยัเกิดขึน้อยา่งกะทนัหนัแล้ว จะไม่สามารถรับมือได้ รวมทัง้เกิดความเสยีหายมากขึน้ด้วย 
 2. จดบนัทกึท่ีอยู ่เบอร์โทรติดตอ่ เส้นทางตา่ง ๆ ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดการภยั
พิบติั เม่ือเกิดเหตจุะได้อพยพได้ทนัทว่งที 
 3. น ายานพาหนะไปไว้ท่ีท่ีปลอดภยัเพื่อเป็นการป้องกนัความเสยีหาย 
 4. รวบรวมของใช้จ าเป็น เอกสารส าคญั อาหาร เคร่ืองนุง่หม่ตา่ง ๆ เพื่อใช้ในยามฉกุเฉิน 
 5. ย้ายทรัพย์สนิขึน้สูท่ี่สงู เพื่อเป็นการป้องกนัความเสยีหายของทรัพย์สนิ 
 6.  ท าบนัทกึรายการทรัพย์สนิทัง้หมด ถ่ายรูปทรัพย์สนิ และท่ีอยูอ่าศยั เพื่อเป็นหลกัฐานใน
การด าเนินการตา่ง ๆ  
 7. ท าการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัดงันี ้

                                                             
4คูมื่อรับสถานการณ์น า้ทว่ม หนว่ยวิจยัภยัพบิติัทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมโยธา คณะวิศวะกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ กนัยายน 2554 
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  7.1 ก่อกระสอบทราย การกรอกทรายของในถงุควรในใสท่รายเพียงคร่ึงหนึง่ของ
กระสอบและน ามาก่อบริเวณจุดเสีย่ง เช่น ประตบู้าน ประตรัูว้ โดยการก่อกระสอบทรายต้องก่อใน
ลกัษณะสามเหลีย่ม โดยต้องมีฐานกว้างมากวา่ 2 เทา่ของความสงู เม่ือกอ่กระสอบทรายเรียบร้อยแล้ว
ให้น าพลาสติกมาคลมุกระสอบทรายทัง้หมดเพื่อป้องกนัน า้เซาะทราย หลงัจากนัน้ให้น าหิน หรือ 
กระสอบทรายมาวางทบับนยอดและฐานของแนวกระสอบทราย โดยเว้นระยะหา่งประมาณ 50 
เซนติเมตร  
  7.2 น าทรายใสถ่งุพลาสติกขนาดตา่ง ๆ แล้วน ามาอุดบริเวณทอ่น า้ ชกัโครก เพื่อ
ป้องกนัน า้ไหลมาตามทอ่ระบายน า้  
  7.3 อุดรอยร่ัวตา่ง ๆ บริเวณผนงัของบ้าน  
  7.4 ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และแก๊ซ ตา่ง ๆ ภายในบ้าน 
 8. ก่อนอพยพควรเขียนประกาศติดไว้ท่ีบ้านวา่จะอพยพไปท่ีใดเพื่อสะดวกในการติดตอ่ 
 
2. การดแูลท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยั 
 1. ฟังประกาศเตือนภยัอยูเ่สมอ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ตา่ง ๆ และด าเนินการป้องกนัได้
ทนัที 
 2. หากมีเหตฉุบัพลนั ให้รีบขึน้สูท่ี่สงูทนัที ไม่ควรขบัรถหรือเดินทางออกจากพืน้ท่ีในเวลานัน้ 
 3. หากต้องอพยพ ควรลอ็กประต ูหน้าตา่ง ๆให้แนน่หนาเพื่อป้องกนัโจรผู้ ร้าย 
 4. ห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ และไม่ควรอยูใ่นพืน้ท่ีน า้ไหล 
3. การปรับปรุงซอ่มแซมท่ีอยูอ่าศยัหลงัภาวะอุทกภยั5 

1. น า้ไม่ทว่มบ้าน แตท่ว่มถนนซอยหน้าบ้าน 
น า้ไม่ทว่มตวับ้าน หรือแม้แตบ่ริเวณสนามหญ้าในบ้าน แตท่ว่มท่ีถนนหน้าบ้าน ก็ไม่ควรวางใจ 

เพราะ เป็นสว่นท่ีอยูอ่าศยักบัทางสาธารณะ จะต้องเช่ือมประสานกนัมากท่ีสดุ ก็คือ "ทอ่ระบายน า้" ท่ี

                                                             
5ยอดเย่ียม เทพธรานนท์ บญัญัต ิ21 ประการ "ซ่อมบ้านหลงัน า้ท่วม” [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก 

http://oweera.blogspot.com/2011/11/21-mktmag.html , (วนัท่ีค้นข้อมลู 27 สงิหาคม 2555) 
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ถ่ายเทน า้จากท่ีอยูอ่าศยั ระบายออกสูท่อ่ระบายน า้สาธารณะ มีวิธีการแก้ไขและข้อควรจะระวงั 
ดงัตอ่ไปนี ้
  1.1. หากเป็นทอ่ระบายน าระบบมีฝาเปิดตลอดแนว ก็เปิดฝาแล้วตกัดินโคลนเศษขยะ
เหลา่นัน้ออก 
  1.2. หากเป็นทอ่ระบบไม่มีฝาเปิดตลอด น าไม้ยาว ๆ ควานด ู 

1.3. อยา่พยายามใช้น า้ฉีด เพราะจะเปลอืงน า้มากและยงัคงท าความสะอาดทอ่
ล าบาก  

1.4. เม่ือท าการกวาดล้างเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบทิศทางน า้ไหล 
  1.5. หากหน้าบ้านทา่นไม่มีทอ่ระบายน า้สาธารณะ ให้ตรวจสอบทิศทางการไหลของ
น า้ไปทางไหน  

2. การตรวจสอบรัว้คอนกรีต มีการตรวจสอบ และแนวทางแก้ไขดงันี  ้
  2.1. ใช้สายตาเลง็ดวูา่รัว้ตัง้ฉากหรือไม่ 
  2.2. หากตรวจสอบแล้วปรากฏวา่รัว้เอียงมาก ต้องรีบซอ่มแซมทนัที โดยช่างผู้
ช านาญ หรือหาไม้ค า้ยนั 

2.3. หากรัว้มีคานคอดิน น า้อาจเซาะใต้ดินเป็นโพรง ให้เติมดินอดัลงไปให้มัง่คงเดิม 
2.4  ตรวจสอบประต ูหรือสว่นโครงสร้างที่เป็นเหลก็ อยา่ให้เป็นสนิม หรือควรขดัสนิม

ออก ตากให้แห้งและทาสใีหม่อีกครัง้ 
3. ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 

3.1. ทดสอบเปิดคทัเอ๊าท์ให้มีกระแสไฟฟ้าท างาน  หากปลัก๊ยงัชืน้ หรือเปียกคทัเอ๊าท์
จะตดัไฟและฟิวส์จะขาด ให้เปลีย่นฟิวส์แล้วทิง้ไว้ให้แห้งประมาณ 1 วนั แล้วด าเนินการอีกครัง้ 
หากคทัเอ๊าท์ยงัตดัไฟเหมือนเดิม ให้ติดตอ่ช่างไฟฟ้าทนัที  

3.2. เม่ือด าเนินการตามข้อท่ี 1 ให้ทดสอบเปิดสวิสท์ไฟฟ้าทีละจุด หากทกุจุดสามารถ
ท างานได้ปกติจึงจะสามารถใช้งานไฟฟ้าได้  
  3.3. ดบัไฟทกุดวงในบ้าน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุชนิดดกึปลัก๊ออก และให้ออกมาดมิูเตอร์
ไฟฟ้าหน้าบ้านวา่ยงัท างานอยูห่รือไม่ หายงัท างานอยู ่แสดงวา่มีไฟฟ้าร่ัวภายในบ้าน ควรติดตอ่ช่าง
ไฟฟ้ามาด าเนินการตอ่ไป 
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3.4 เพื่อเป็นการป้องกนัในอนาคต ควรด าเนินการแยกสวิสท์ไฟฟ้าเป็นชัน้ 1 และชัน้ 2 
และปลัก๊ชัน้ 1  ควรมีความสงูไม่น้อยกวา่ 1.5 เมตรจากพืน้บ้าน 

4. ส้วม ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
4.1. หากส้วมระบบส้วมเป็นแบบบอ่เกรอะ-บอ่ซมึ แล้วบอ่ซมึอยูใ่นบริเวณท่ีพืน้ดินชุ่ม

ฉ ่า ความช่ืนของดินอาจท าให้ส้วมราดไม่ลง ควรท าให้พืน้ดินแห้งจะสามารถแก้ปัญหาได้ และหากจะ
เป็นการแก้ปัญหาถาวรควรเปลีย่นระบบ เป็นระบบเคร่ืองกล ส าหรับ ยอ่ยสลาย  
  4.2. ท่ีอยูอ่าศยับางสว่นอาจไม่ใสท่อ่อากาศให้ส้วมระบายอากาศ เวลาราดน า้จะราด
ไม่ลง บางบ้าน อาจจะมีทอ่อากาศ แตท่อ่อากาศอาจอุดตนัได้ ไม่วา่จะเกิดจากความสกปรก หรือเกิด
จาก เศษผง เลก็ลอยมาอุด ตอนท่ีน า้ทว่ม ควรใสท่อ่อากาศ และท าความสะอาดทอ่อากาศดงักลา่ว 

4.3. ถงับ าบดัส าเร็จทกุยี่ห้อ จะต้องมีทอ่ให้น า้ไหล ออกจากถงับ าบดัสู่ทอ่ระบายน า้
ในบ้านหรือสูท่อ่น า้สาธารณะ ควรตรวจสอบวา่ ระดบัของทอ่ท่ีออกจากถงับ าบดั ต้องสงูกวา่ระดบัทอ่
ระบายน า้เสมอ  

5. ระบบประปา 
  5.1. ตรวจสอบบอ่น า้ใต้ดิน หรือถงัเก็บพกัน า้ที่อยูใ่นระดบัท่ีน า้ทว่มถึงหรือไม่ หากอยู่
ในบริเวณน า้ทว่มควรท าความสะอาดทนัที 

5.2ตรวจสอบอปุกรณ์ป๊ัมให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้ดีขัน้ต้นตรวจสอบเสยีงเคร่ืองจกัร
ท างาน วา่ผิดปกติหรือไม่ ตรวจสอบแรงดนัน า้วา่เหมือนกบัก่อนเกิดเหตนุ า้ทว่มหรือไม่ ตรวจสอบถงั
ลมวา่สามารถเก็บแรงอดัได้ดี และยาวนาน ตามท่ีนา่จะเป็นหรือไม่หากมีสิง่ผิดปกติ อาจจะต้องปรับ - 
ถ่ายระดบัน า้ ระดบัแรงดนั ในหม้อลม  

6. การสทีาบ้าน  ควรค านงึเป็นสิง่สดุท้ายในการซอ่มแซมบ้าน เพราะหากไม่ทาส ียงัสามารถ
อยูอ่าศยัได้ข้อคิดส าคญั ในเร่ืองของสทีาบ้าน ก็คือ ปัญหาของสลีอกสลีอ่นหลกัๆ ไม่เกิดเพราะ
คณุภาพของส ีแตเ่กิดจากความไม่พร้อมของพืน้ผิวที่ทาสี หากพืน้ผิวที่จะทาสเีกิดความชืน้หรือมีสิง่
สกปรกติดอยู ่ควรลอกสอีอกก่อน แล้วทิง้ไว้ให้แห้งสนิท แล้วจึงทาสีตามกระบวนการ 
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2.5. การป้องกันชุมชนในภาวะอุทกภยัแบบช่ัวคราว6 
 2.5.1. การใช้ถุงทราย 

 ควรใช้ถงุพลาสติกท่ีสามารถมองเห็นได้จากภายนอก ไม่ควรใช้ถงุพลาสติกท่ีมี
แผน่ผลกึอยูภ่ายใน 

 ควรใช้ทรายละเอียด ไม่ควรใช้ทรายปนดิน 

 การมดัปากถงุควรใช้เชือกฟาก หรือ ลวด ไม่ควรใช้หนงัยาง เพราะขาดงา่ย 

 การวางกระสอบทรายควรวางเรียงเป็นแนว โดยให้กระสอบทรายวางซ้อนทบักนั
บางสว่น เม่ือวางได้ 1 ชัน้ ให้ใช้เท้าเหยียบให้แน่น แล้วจึงวางชัน้ถดัไป โดยต้องวางสลบัฟันปลา แล้ว
ใช้เท้าเหยีบให้แนน่ทกุชัน้ จนถึงชัน้บนสดุ 

 เม่ือก่อกระสอบทรายเรียบร้อยแล้วให้น าพลาสติกมาคลมุกระสอบทรายทัง้หมด
เพื่อป้องกนัน า้เซาะทราย หลงัจากนัน้ให้น าหิน หรือ กระสอบทรายมาวางทบับนยอดและฐานของแนว
กระสอบทราย โดยเว้นระยะหา่งประมาณ 50 เซนติเมตร 
 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนแถวของถุงทรายในแต่ละชัน้ของการเรียงถุงทราย 
ที่ระดับป้องกัน 0.5  1.0 และ 1.5 เมตร 
ความสูง/

ชัน้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

1.5 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

1 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2               

0.5 4 4 4 3 3 2 2                               
หมายเหต ุ

1. จ านวนชัน้ท่ีก าหนดคิดจากความหนาของถงุทรายประมาณ 7 เซนติเมตร 
2. จ านวนแถวของถงุทรายที่ก าหนดนีใ้ช้ส าหรับการจดัเรียงบริเวณพืน้ดินมีสภาพแข็ง หากดิน

มีสภาพอ่อน ควรเพิ่มจ านวนแถวการเรียง 

                                                             
6คูมื่อแนะน าการท าคนัป้องกนัน า้ทว่มชมุชน กรมโยธาธิการและผงัเมือง, มีนาคม 2550 
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ภาพท่ี 2.2  รูปแบบการเรียงกระสอบทรายในระดบัความสงูตา่ง ๆ  
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2.5.2การป้องกันแบบคันดิน 
 คือการใช้ดินมาถมพืน้ท่ีให้มีความสงูท่ีเหมาะสมในรูปแบบของสีเ่หลีย่มจตัรัุส ซึง่ดินท่ี
เหมาะสมในการท าคนัดินคือ ดินเหน่ียว การพิสจูน์ดินเหน่ียวท าได้โดยการน าดินมาชุมน า้และก า หาก
ดินคงรูปแสดงวา่เป็นดินเหน่ียว 
 การด าเนินการ 

 น าดินมากองและก่อเป็นรูปสีเ่หลีย่มคางหมเูป็นแนวยาว โดยให้มีความราบเอียง
ในอตัราสว่น 1: 1.5 สว่นของความกว้างของหลงัคนัดิน 

 ใช้สามเกลอหรือเคร่ืองมือกระทิง้ บดอดัให้แนน่ 

 
 

ภาพท่ี 2.3 การท าคนัดินริมแม่น า้ 
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2.6 บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั7 
การปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่น ทัง้

ภาคราชการพลเรือน ทหาร ภาคเอกชน มลูนิธิ/อาสาสมคัร และองค์การสาธารณกศุล มาร่วมบูรณา
การให้การด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ โดยต้องมีการประสานการปฏิบติั การระดม
ทรัพยากรทกุด้านและองค์ความรู้เฉพาะด้าน ไปสนบัสนนุกลุม่จงัหวดั จงัหวดั อ าเภอ และองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัดงันี ้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ท าหน้าที่เป็นหนว่ยงานกลางของรัฐในการด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัของประเทศ ตามมาตรา 11 แหง่พระราชบญัญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 
โดยมีหน้าท่ีดงันี ้

1 จดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติเสนอคณะกรรมการป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ เพื่อขออนมุติัตอ่คณะรัฐมนตรี 

2 จดัให้มีการศกึษาวิจยัเพื่อหามาตรการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้มี 
ประสทิธิภาพ 

3 จดัท าฐานข้อมลูพืน้ท่ีเสีย่งภยั พืน้ท่ีปลอดภยั และสถิติสาธารณภยั 
4 ปฏิบติัการ ประสานการปฏบิติั ให้การสนบัสนุน และช่วยเหลอืหนว่ยงานของรัฐ องค์กร 

ปกครองสว่นท้องถ่ิน และหนว่ยงานภาคเอกชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5 ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภยั ผู้ได้รับภยนัตราย หรือผู้ได้รับความเสยีหาย 

จากสาธารณภยั 
6 แนะน า ให้ค าปรึกษา และอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แก่หนว่ยงาน 

ของรัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และหนว่ยงานภาคเอกชน 
7 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามแผนการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัในแตล่ะระดบั 
 
 

                                                             
7แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2553-2557 
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ส านกันายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1 จดัหางบประมาณเพื่อด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
2 ด าเนินการขา่วกรอง และตอ่ต้านขา่วกรอง รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตามระเบียบ 

ส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการรักษาความปลอดภยัแหง่ชาติเพื่อสนบัสนนุการปฏิบติัการป้องกนัและ  
บรรเทาสาธารณภยั 

3 ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลอืผู้ประสบภยัตามนโยบายรัฐบาล 
 

กรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1 ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการเรียกร้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการ 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมทัง้การสร้างขวญัก าลงัใจเม่ือเกิดภยั 
2 ประชาสมัพนัธ์และจดัการด้านข้อมลูขา่วสารในภาวะวิกฤติเพื่อป้องกนัการต่ืนตระหนก 
3 จดัให้มีศนูย์กลางการจดัการด้านข้อมลูขา่วสารเพื่อติดตาม ให้ข้อมลู ให้ความรู้และสร้าง 

ความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งถกูต้อง โดยประชาสมัพนัธ์ให้แก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

4 บูรณาการการประสานข้อมลูด้วยการจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูร่วม (Join Information Center: JIC) 
ตัง้แตย่ามปกติเพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้ประสานงานด้านการประชาสมัพนัธ์ (Public Relation 
Coordination :PRC) เพื่อให้การบริหารจดัการข้อมลูเพื่อการประชาสมัพนัธ์และการบริหารจดัการ
ขา่วสารในภาวะไม่ปกติเป็นไปอยา่งรวดเร็วและถกูต้อง 

5 ประชาสมัพนัธ์ให้ขา่วสารเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัและการฟืน้ฟูพืน้ท่ี 
ประสบภยัของหนว่ยงานภาครัฐ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงการปฏิบติังานของภาครัฐ 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิมีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ เป็นสว่นราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยูใ่นบงัคบับญัชาของ 
นายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ดงันี ้

1 ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัของ 
ประชาชน การให้บริการทางสงัคม และความมัน่คงของราชอาณาจกัร 
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2 ออกมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและช่วยเหลอืผู้ประสบภยัของส านกังาน
ต ารวจแหง่ชาติ เพื่อให้การสนบัสนนุการปฏิบติัให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและทนัเหตกุารณ์ 

3 ประเมินสถานการณ์ วางแผนปฏิบติัการ เตรียมจดัก าลงัปฏิบติั เตรียมการ อ านวยการและ 
ให้การสนบัสนนุ แลกเปลีย่นขา่วสารระหวา่งหน่วยปฏิบติัการ พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์แจ้งเตือนภยัให้ 
ประชาชนทราบ 

4 เป็นศนูย์สือ่สารติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยปฏิบติั หรือระหวา่งหนว่ยปฏิบติั ใน 
สว่นภมิูภาคหรือกบัสว่นกลาง ทัง้ทางโทรสารและทางวิทย ุตามความเหมาะสม สะดวก และรวดเร็ว 

5 ด าเนินการพิสจูน์เอกลกัษณ์บุคคลและการสง่กลบั โดยแจ้งผลให้ผู้บงัคบับญัชาทราบเพื่อ 
แจ้งญาติผู้ เสยีชีวิตตอ่ไป 

6 จดัระบบจราจร กรณีเส้นทางคมนาคมถกูตดัขาดหรือมีสิง่กีดขวาง ให้การสนบัสนุนการ 
ปฏิบติังานของหนว่ยงานอ่ืน และด าเนินการให้ความช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์ 

7 จดัตัง้ศนูย์ปฏิบติัการสว่นหน้าขึน้เป็นศูนย์ปฏิบติัการร่วมของต ารวจ ควบคมุ ก ากบัดแูล 
อ านวยการ ประสานงานการปฏิบติั จนกระทัง่สถานการณ์กลบัเข้าสูส่ภาวะปกติ 

8 ตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุรวบรวมข้อมลูผู้สญูหายและผู้ตายเพื่อด าเนินการพิสจูน์เอกลกัษณ์ 
บุคคลและการสง่กลบั 
 

กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1 ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีมีผลกระทบตอ่บุคคล 

อาคาร สถานท่ี ทรัพย์สนิของทางราชการทหาร รวมทัง้วางแผนการอพยพครอบครัว และสว่นราชการ
ทหารโดยประสานกบักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2 ให้ความรู้ด้านวิชาการและการปฏิบติัด้านการทหารที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั เช่น ภยัทางอากาศ การท าลายวตัถรุะเบิด การป้องกนัและล้างสารเคมี ชีวะรังส ีฯลฯ แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาสาสมคัร และประชาชน 

3 ประสานการปฏิบติั ซกัซ้อม และให้การสนบัสนนุการอ านวยการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัในพืน้ท่ีตา่งๆ เข้ารับการพิทกัษ์พืน้ท่ีสว่นหลงัเพื่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบติัยามสงคราม 

4 อ านวยการ ประสานงาน สัง่การ และก ากบัดแูลการปฏิบติัของสว่นราชการกระทรวง 
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กลาโหม ในการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั รวมทัง้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การฟืน้ฟูบูรณะความ
เสยีหายทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมิูภาคให้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีเอกภาพและมีประสทิธิภาพ 

5 ให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1 ประสานงานกบัหนว่ยงานราชการของตา่งประเทศ (สถานทูตและสถานกงสลุใหญ่) และ 

องค์การระหวา่งประเทศประจ าประเทศไทยท่ีประสงค์จะมอบความช่วยเหลอืและสนบัสนนุรัฐบาลไทย
เม่ือเกิดสาธารณภยั 

2 ติดตอ่ประสานขอรับความช่วยเหลอืและการสนบัสนุนจากรัฐบาลตา่งประเทศและองค์กร 
ระหวา่งประเทศในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

3 เป็นหนว่ยประสาน ชีแ้จง และให้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัสาธารณภยักบัตา่งชาติ และ 
ฝ่ายตา่งประเทศ รวมทัง้สถานทตูตา่งประเทศประจ าประเทศไทยเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 
กรณีท่ีมีชาวตา่งชาติเสยีชีวิตจากเหตภุยัพิบติั 

4 สนบัสนนุ และประสานงานกบักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในการประสานขอรับ 
ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1 เสริมสร้างเครือขา่ยด้านการพฒันาสงัคมและสวสัดิการสงัคมให้เป็นกลไกเสริมในการ 

ท างานป้องกนัสาธารณภยัในระดบัชุมชนรากฐาน 
2 สนบัสนนุปัจจยัสีท่ี่จ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตไปยงัพืน้ท่ีประสบภยั 
3 ดแูลและช่วยเหลอืเด็กก าพร้า คนพิการ และผู้สงูอายท่ีุประสบภยั 
4 วางแผนและฟืน้ฟูด้านเศรษฐกิจ สงัคม และจิตใจให้แก่ผู้ประสบภยัและผู้ประสบปัญหา 

ทางสงัคม 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1 ประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูสภาพอากาศ ปริมาณน า้ฝน 

สถานการณ์น า้ ข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และข้อมลูการผลติทางการเกษตร รวมทัง้ข้อมลูพืน้ท่ีเสีย่ง
ภยัและพืน้ท่ีท่ีเกิดภยัในอดีต 

2 จดัท าแผนปฏิบติัการด้านพืช ด้านปศสุตัว์ ด้านประมง ด้านพืน้ท่ีเสีย่งภยั ด้านทรัพยากรน า้ 
เพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

3 พฒันาแหลง่น า้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาน า้ทว่มและน า้แล้ง 
4 พฒันาระบบการพยากรณ์และเฝ้าระวงัเพื่อการเตือนภยัจากอุทกภยั 
5 ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนภยัด้านการเกษตร โรคระบาดพืชและสตัว์ และบริหาร 

จดัการปัญหาภยัธรรมชาติ โดยศนูย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภยัพิบติัด้านการเกษตร 
6 ประเมินและส ารวจความเสยีหายด้านเกษตร โดยศนูย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรประจ าต าบล เพื่อให้การชว่ยเหลอืตามระเบียบของทางราชการ 
7 จดัชุดเฉพาะกิจลงพืน้ท่ีประสบภยัเพื่อให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร การปฏิบติัการฝนหลวง 

การปรับแผนการจดัสรรน า้ เป็นต้น 
8 ให้ความช่วยเหลอืเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเป็นเงิน ตามระเบียบกระทรวง 

การคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม โดยก าหนดระยะการด าเนินงานไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์และระยะเวลาใน
การของบกลาง 

9 ปรับปรุงพืน้ท่ีการเกษตรท่ีได้รับความเสยีหาย เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ 
 
กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1 สนบัสนนุยานพาหนะ พนกังานประจ ายานพาหนะ และอุปกรณ์การขนสง่ ตลอดจนการจดั 

เตรียมน า้มนัเชือ้เพลงิตามความเหมาะสมและจ าเป็นเพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
2 ปรับปรุงเส้นทางโดยการบ ารุงรักษาโครงขา่ยทางเพื่อใช้ในการสง่ก าลงับ ารุง และแก้ไข 

จุดเสีย่งบนเส้นทางที่อาจท าให้เกิดสาธารณภยั เช่น จุดอนัตรายที่จะท าให้เกิดอุบติัเหตทุางถนน 
เส้นทางที่ขวางทางน า้ เป็นต้น 

3 ปรับปรุงเส้นทางน า้เพื่อป้องกนัอุทกภยั ภยัแล้ง และอุบติัเหตจุากการคมนาคมและการ 



48 
 

ขนสง่ทางน า้ 
4 จดัให้มีเส้นทางส ารอง หรือท าทางชัว่คราว และซอ่มหรือดดัแปลงแก้ไขสิง่อ านวยความ 

สะดวกในการขนสง่ เพื่อปฏิบติัการกู้ภยัและสง่ก าลงับ ารุง โดยเฉพาะถนน รถไฟ หรือสะพานท่ีช ารุด 
เสยีหายให้สามารถใช้สญัจรและขนสง่ทดแทนจนเช่ือมโยงและประสานการขนสง่ได้ 

5 ให้ความสนบัสนนุการอพยพเคลือ่นย้ายประชาชนออกนอกพืน้ท่ีเกิดภยัพิบติั หรือเสีย่งตอ่ 
การเกิดภยัพิบติัเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยั 

6 ให้ความสนบัสนนุงานด้านการจราจรในเส้นทางรับผิดชอบท่ีเกิดภยัพิบติั 
7 บูรณะฟืน้ฟูเส้นทางคมนาคมขนสง่ท่ีได้รับความเสยีหายให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

1 ประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูสภาพอากาศ ปริมาณน า้ฝน 
สถานการณ์น า้ ข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รวมทัง้ข้อมลูพืน้ท่ีเสีย่งภยัและพืน้ท่ีท่ีเกิดภยัในอดีต 

2 ประสานงานร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการวางแผน ควบคมุ ป้องกนัอนัตรายอนัเกิด 
กบัประชาชนและสิง่แวดล้อมจากสาธารณภยัประเภทตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ไฟป่าและหมอกควนั 
น า้ป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่ และมลพิษต่างๆ เป็นต้น 

3 วางแผน และพฒันาแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้มีความมัน่คง ยัง่ยืน 
ไม่เสีย่งตอ่การเกิดภยัด้านตา่งๆ ได้งา่ย 

4 วางแผนพฒันาและปรับปรุงแหลง่น า้ธรรมชาติ ให้เป็นโครงการส าหรับการป้องกนัและ 
แก้ไขปัญหาน า้ทว่ม น า้แล้งอยา่งถาวร 

5 ปรับปรุงแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และเขตอุทยานท่ีได้รับผลกระทบจาก 
ภยัพิบติัให้กลบัสูส่ภาพเดิมและไม่เสีย่งตอ่การเกิดภยั 

6 ปรับปรุงโครงการแหลง่น า้และบอ่น า้บาดาลท่ีได้รับความเสยีหายจากสาธารณภยัให้ 
ใช้การได้โดยเร็ว 

7 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการเกิดสาธารณภยั รวมทัง้ 
วางแผนด าเนินการฟืน้ฟูและรักษาสิง่แวดล้อมให้มีความสมดลุเหมาะสมตอ่การด ารงชีวิตของ
ประชาชนและสิง่มีชีวิต 
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1 จดัระบบสือ่สารและโทรคมนาคมทัง้ระบบสือ่สารหลกั ระบบสือ่สารรอง และระบบ 

สือ่สารส ารอง ให้สามารถใช้การได้ในทกุสถานการณ์ 
2 แจ้งเตือนภยั (ศนูย์เตือนภยัพิบติัแหง่ชาติ) และให้บริการฐานข้อมลูด้านการสือ่สารและ 

ระบบสือ่สารส ารอง (ศนูย์บริหารจดัการวิกฤตการณ์ด้านการสือ่สาร) 
3 สนบัสนนุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการสือ่สาร การจดัช่องการสือ่สารส ารองเพื่อใช้ใน 

ภาวะฉกุเฉิน และสนบัสนนุก าลงัคนเพื่อบริการติดตอ่สือ่สารได้ตลอดระยะเวลาระหวา่งที่เกิดภยั และ
พืน้ท่ีภายนอกเพื่อให้การช่วยเหลอืได้อยา่งรวดเร็ว 
 

กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1 สัง่การและประสานให้จงัหวดัและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ด าเนินการเก่ียวกบัการ 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ และพืน้ท่ีข้างเคียงเม่ือได้รับการร้องขอ 
2 ด าเนินการตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการขดุดินและถมดิน 

กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุกิจการการค้าอนักระทบถึงความปลอดภยัหรือความผาสกุแหง่
สาธารณชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

3 ด าเนินการตามมาตรการด้านผงัเมืองเพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
4 ประกาศเขตพืน้ท่ีประสบภยัพิบติั เขตพืน้ท่ีจงัหวดัประกาศโดยผู้วา่ราชการจงัหวดั 

เขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครประกาศโดยอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5 อ านวยการและประสานการปฏบิติัการจดัการสาธารณภยัและให้ความช่วยเหลอื 

ผู้ประสบภยัและฟืน้ฟูบูรณะสภาพพืน้ท่ีประสบภยัในกรณีท่ีเกิดสาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบ
รุนแรงกว้างขวาง 

6 สง่เสริมและรักษาความมัน่คงภายใน ความสงบเรียบร้อย และให้มีบริการประชาชนใน 
พืน้ท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ 

7 ให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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กระทรวงยุติธรรม (สถาบนันิติวิทยาศาสตร์) มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1 พฒันาระบบการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐาน และขึน้ทะเบียนบุคลากรท่ี 

ท างานด้านนีใ้นระดบัตา่งๆ จากทกุหนว่ยงาน 
2 ประสานงานระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีท าหน้าท่ีให้การบริการทางนิติวิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้มีการบริการอยา่งทัว่ถึง ทัง้ด้านการจดัสรรอตัราก าลงั เคร่ืองมือ และงบประมาณ 
3 รวบรวมศพ ชิน้สว่นของศพท่ีไม่ทราบช่ือจากการเสยีชีวิตจากสาธารณภยัมาท าการ 

พิสจูน์บุคคล 
4 ด าเนินการตรวจพิสจูน์หลกัฐานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อประกอบการด าเนินคดี 

รวมถึงการก ากบัมาตรฐานการปฏิบติังานให้อยูภ่ายใต้มาตรฐานเดียวกนั 
5 ประสานงานกบัหนว่ยงานอ่ืนเร่ืองบุคคลสญูหาย 
 
กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

 1 จดัเตรียม จดัหา แรงงานท่ีมีความรู้ทางเทคนิคเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

2 ให้การศกึษา อบรม และฝึกฝนแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภยัในการ 
ท างาน และสามารถป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในสถานประกอบการของตนเอง 

3 ส ารวจ จดัเตรียม จดัหา โดยการเรียกร้อง เกณฑ์ จ้าง หรือเช่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

4 ตรวจสอบข้อมลูแรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภยัเพื่อให้การช่วยเหลอืด้าน 
คุ้มครองและเรียกร้องสทิธิท่ีพงึได้ตามกฎหมายแรงงาน 

5 ฝึกอาชีพและจดัหางานให้ผู้ประสบภยั 
6 จดัหนว่ยให้บริการด้านประกนัสงัคมแก่แรงงานท่ีประสบภยั 
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2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
โครงการวิจัยความเช่ือมั่นและความต้องการที่อยู่อาศัย    บ้านจัดสรรในเขตน า้ท่วม 

(ระยะที่ 1)เป็นโครงการวิจยัท่ีภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ได้ร่วมมือกบัธนาคารเกียรตินาคิน จดัการด าเนินการวิจยัเก่ียวกบัอุทกภยัในปี 2554 โดยได้ผลสรุป
ดงันี ้

ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของผู้อยู่อาศัยบ้านจัดสรรในเขตน า้ท่วม 
จากการสอบถามผู้อยูอ่าศยับ้านจดัสรรในเขตน า้ทว่ม จ านวน 395 คน มีลกัษณะเศรษฐกิจ

และสงัคม คือ  
• สถานท่ีท างานปัจจุบนัของผู้อยูอ่าศยัสว่นใหญ่จะอยู ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 

71.4) รองลงมา คือ โดยรอบปริมณฑล (ร้อยละ 63.9) 
• ระดบัการศกึษาของผู้อยูอ่าศยัสว่นใหญ่จะมีระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ (ร้อยละ 67.1) 
• อาชีพของผู้อยูอ่าศยัสว่นใหญ่จะมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 44.9) 
• ต าแหนง่งานของผู้อยูอ่าศยัสว่นใหญ่จะเป็นระดบัเจ้าหน้าที่ทัว่ไป/พนกังานทัว่ไป (ร้อยละ 

45.0) รองลงมา คือระดบัผู้จดัการ (ร้อยละ 17.9) 
• รายได้ครัวเรือนของผู้อยูอ่าศยัในบ้านจดัสรรสว่นใหญ่จะมีรายได้ช่วง 50,001-100,000 

บาท/เดือน/ครัวเรือน (ร้อยละ 34.0) 
• ผลกระทบของน า้ทว่มตอ่รายได้ครัวเรือน สว่นใหญ่จะไม่สง่ผลกระทบร้อยละ 51.1 ของผู้

อยูอ่าศยัในเขตน า้ทว่ม และสง่ผลกระทบร้อยละ 48.9 ซึง่จะสง่ผลท าให้รายได้ลดลง 41-50 % ของ
รายได้ (ร้อยละ 18.6) 

• ระยะเวลาการเข้ามาอยูอ่าศยัสว่นใหญ่จะเข้ามาอยูอ่าศยัในบ้านจดัสรรประมาณ 1-5 ปี 
(ร้อยละ 75.7) 

• วตัถปุระสงค์ในการซือ้บ้านหลงัปัจจุบนั สว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์เพื่ออยูอ่าศยัเอง (ร้อยละ 
95.2) 

สถานการณ์น า้ท่วมในโครงบ้านจดัสรรในเขตน า้ท่วม 
• สถานการณ์อพยพท่ีอยูอ่าศยัในช่วงระหวา่งน า้ทว่ม สว่นใหญ่ผู้อยูอ่าศยัตดัสนิใจอพยพ 

(ร้อยละ 81.4) 
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• ระยะเวลาในการอพยพท่ีอยูอ่าศยัสว่นใหญ่ผู้อยูอ่าศยัจะอพยพประมาณ 21-30 วนั (ร้อย
ละ 28.7) 

• การวางแผนในอนาคตหลงัจากบ้านเสยีหายจากน า้ทว่ม สว่นใหญ่มีการวางแผนซอ่มแซม
เพื่ออยูอ่าศยัเอง (ร้อยละ 89.9)  

• ผลกระทบของน า้ทว่มตอ่ผู้อยูอ่าศยั สว่นใหญ่จะถกูน า้ทว่มปานกลาง (ร้อยละ 41.1)  
• การย้ายท่ีอยูอ่าศยัในอนาคตสว่นใหญ่จะยงัไม่มีความคิดจะย้ายท่ีอยูอ่าศยั (ร้อยละ 90.1) 

และหากจะย้ายจะมีระยะเกินกวา่ 1 ปีนบัจากนี ้(ร้อยละ 8.1) 
• สาเหตใุนการเลอืกท่ีอยูอ่าศยัใหม่สว่นใหญ่จะเลือกเพราะน า้ทว่ม (ร้อยละ 12.7)  
• ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การย้ายไปท่ีอยูอ่าศยัใหม่ จะเลอืกจากปัจจยัพืน้ท่ีน า้ไม่ทว่ม (ร้อยละ 

15.7) และเดินทางไปท่ีท างานสะดวก (ร้อยละ 15.2) 
 
ข้อคิดเหน็ต่อมาตรฐานด้านกายภาพของโครงการ (หมู่บ้านสู้น า้) 
การเตรียมการป้องกันน า้ท่วมของโครงการในอนาคต  
ผู้อยูอ่าศยัสว่นใหญ่มีความเห็นวา่ผู้ประกอบการควรจะมีการบริหารจดัการและมีการเตรียม

ความพร้อมรับมือกบัปัญหาน า้ทว่มในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ โดยสิง่ท่ีควรเตรียมและให้ความส าคญั
เป็นอนัดบัแรก คือ รอบโครงการ ควรมีก าแพงกนัดิน ท่ีเช่ือมติดกบัคานคอดินของก าแพงด้วย โดยให้
สว่นของก าแพงกนัดินมีลกัษณะแผน่ทบึท่ีสามารถกนัน า้ใต้ดินได้ (คา่คะแนน=4.383) รองลงมา คือ 
ยกมิเตอร์ไฟบ้านท่ีอยูต่รงเสาไฟฟ้าให้สงู 2.0 เมตรเพื่อป้องกนัน า้ทว่ม (คา่คะแนน=4.261) และติดตัง้
ประตนู า้ในบอ่สบูน า้ (Manhole) สดุท้าย (เพื่อกันน า้ย้อนเข้าบอ่) เพื่อให้ระบบน า้ภายในโครงการเป็น
ระบบปิดตอนเกิดน า้ทว่ม 

การปฏิบัติการช่วยเหลือช่วงน า้ท่วมของโครงการ 
ผู้อยูอ่าศยัสว่นใหญ่มีความเห็นวา่ผู้ประกอบการควรจะมีการปฏิบติัชว่ยเหลอืจากปัญหาน า้

ทว่มในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ โดยสิง่ท่ีควรปฏิบติัและให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ การจดัเวร
ยามกนัขโมย ช่วงน า้ทว่ม (คา่คะแนน=4.544) รองลงมา คือ การให้บริการเรือรับ-สง่ รับสง่คน (คา่
คะแนน=4.423) และการให้บริการรถทรงสงู รับสง่คน (คา่คะแนน=4.403) ตามล าดบั  
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ข้อคิดเหน็เก่ียวกับเร่ืองมาตรฐานด้านกายภาพของโครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
1) เร่ืองการเตรียมการป้องกนัน า้ทว่มของโครงการสว่นใหญ่จะเห็นด้วยในหวัข้อดงันี  ้
- จดัท ารัว้กนัซมึ 
- มีเนินหลงัเตาบริเวณทางเข้าโครงการ 
- มีประตนู า้และบอ่สบูน า้ 
ส่วนรายการที่เห็นความส าคัญน้อยดังนี ้
- “แผน่กัน้แบบเสยีบ”บริเวณทางเข้าโครงการ  
- การถมถนนภายในโครงการและถมพืน้บ้านให้สงูกวา่ระดบัน า้ที่เคยทว่ม 
- กนัพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีรับน า้หรือบอ่หนว่งน า้ ในโครงการพร้อมกบัติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ตอน

ออกแบบโครงการเลย  
- เร่ืองแยกหม้อแปลงของระบบไฟฟ้าสว่นกลาง ออกจากหม้อแปลงบ้าน  
- เร่ืองยกมิเตอร์ไฟบ้านท่ีอยูต่รงเสาไฟฟ้าให้สงู 2.0 เมตรเพื่อป้องกนัน า้ทว่ม 
- เร่ืองระบบถงัประปาส ารองสว่นกลาง 
- การระบบประกนัภยัน า้ทว่มสาธารณูปโภค และ ทรัพย์สนิสว่นกลางของหมู่บ้าน 
 
2) เร่ืองการปฏิบติัการช่วยเหลอืชว่งน า้ทว่มของโครงการ 
สว่นใหญ่จะเห็นด้วยในหวัข้อดงันี ้
- การให้บริการรถยกสงูรับ-สง่คน 
- การให้บริการเรือรับ-สง่คน 
- จดัให้มีเวรยามในช่วงน า้ทว่ม 
ส่วนรายการที่เห็นความส าคัญน้อยดังนี ้
- การจดัหาที่จอดรถสว่นกลางนอกโครงการ 
- การจดัหาพืน้ท่ีอพยพกลางของหมู่บ้านโดยเฉพาะ 
- ทางเดินเท้ายกระดบัในโครงการ 
- การช่วยเหลอื ขนย้าย ข้าวของ กอ่นน า้ทว่ม 
- การช่วยเหลอื จดัเก็บข้าวของ ซอ่มแซม ล้างบ้าน ภายหลงัน า้ลด 
- ติดตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) ช่วงน า้ทว่ม 
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3) เรือง Check List มาตรฐานตวับ้าน ในพืน้ท่ีเสีย่งภยัน า้ทว่ม 
- การประกนัภยัน า้ทว่ม 
- เสริมพืน้ชัน้ลา่งเพิ่ม ด้วยวสัดเุบา 
- ระบบไฟฟ้าแยกวงจรชัน้ บน – ลา่ง 
- ใช้เบรกเกอร์กนัไฟร่ัว 
- ยกปลัก๊ไฟชัน้ลา่งสงู 1.3 เมตร 
- ไฟส ารอง เช่น แผง Solar Cell พร้อมแบตเตอร่ี ชาร์จไฟส ารอง ส าหรับโทรศพัท์ในกรณี

ฉกุเฉิน 
- เปลีย่นวสัด ุไม้ พืน้ ประต ูบวั หน้าตา่ง ชัน้ลา่ง เป็น วสัดทุนน า้ 
- ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉกุเฉิน พร้อมแบตเตอร่ี 
- เปลีย่นวสัด ุไม้ พืน้ ประต ูบวั หน้าตา่ง ชัน้ลา่ง เป็น วสัดทุนน า้ 
- ยกพืน้ห้องน า้ชัน้ลา่ง และ ติดตัง้วาล์ว ระบบทอ่ drain 
- ยกลอยป๊ัมน า้ ท าเสริมฐานปนูปัม้น า้ เพื่อให้ป๊ัมน า้สงูขึน้ 
- ออกแบบฟังชัน้บ้านให้มีห้องรับแขกอยูท่ี่ชัน้ 2 เพิ่ม (ส าหรับโครงการใหม่) 
- ออกแบบฟังชัน้บ้านให้มีห้องรับประทานอาหาร หรือห้องครัวอยูท่ี่ชัน้ 2 หรือเป็นฟังชัน่ท่ี

สามารถปรับเปลีย่นได้(ส าหรับโครงการใหม่) 
- ตอ่เติมห้องใต้หลงัคา 
- เปลีย่นสวนสนามหญ้าเป็นพืน้คอนกรีต ป้องกนัน า้ซมึเข้าบ้านทางสนามหญ้า 
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2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศกึษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท าให้ผู้ท าวิจยัได้ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจยั
ดงันี ้
 

 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยั พบวา่ การจดัการท่ี
อยูอ่าศยัในภาะวอุทกภยัมีอยู ่3 ระยะเวลา คือ ก่อนเกิดเหต ุระหวา่งเกิดเหตแุละ หลงัเกิดเหต ุซึง่ใน
แตล่ะช่วงเวลาจะมีวธีิการจดัการท่ีแตกตา่งกนั โดยก่อนเกิดเหตตุ้องมีการเตรียมความพร้อมและการ
ป้องกนัท่ีอยูอ่าศยั ระหวา่งเกิดเหตตุ้องมีการรับสถานการณ์ฉกุเฉินและการบรรเทาผลกระทบ หลงัเกิด
เหตมีุการฟืน้ฟูและพฒันา โดยการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยัจะมีหลายหนว่ยงานเข้ามา
เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้อยูอ่าศยัในโครงการ การเคหะแหง่ชาติ ผู้บริหารจดัการแทน และเทศบาลต าบล
ระแหง โดยการศกึษาจะศกึษาทัง้เร่ืองการอยูอ่าศยัและท่ีอยูอ่าศยัควบคูก่นัไป 



 
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ในการศกึษา เร่ือง การจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยั: กรณีศกึษา  โครงการบ้านเอือ้
อาทรลาดหลมุแก้ว 1  อ าเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี เป็นการศกึษาด้านการจดัการท่ีอยู่
อาศยัในภาวะ ก่อน ระหวา่ง หลงั เกิดเหตอุุทกภยั เพื่อศกึษาพฤติกรรม การท างาน ตา่ง ๆ ของผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยแบง่เป็นกลุม่ตา่ง ๆ 4 กลุม่    1) ผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการ    2) ผู้จดัการโครงการ  
3) การเคหะแหง่ชาติ และ  4) องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยมีขัน้ตอนการศกึษาดงันี ้
 
3.1 วิธีการศึกษาข้อมูล 

3.1.1.  ศึกษาข้อมูลด้านทตุิยภมูิ 
ทฤษฎี/งานวิจยั ศกึษางานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีเนือ้หาของงานวิจัยใกล้เคียงกับ

หวัข้อท่ีท าการศกึษาวิจยั เพื่อท่ีจะขยายองค์ความรู้ให้เพิ่มขึน้โดยไม่ไปซ า้ซ้อนกบังานวิจยัท่ีผา่นมา 
กฎหมาย สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ประสบภยั การป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัระดบับ้านและชุมชน การ

อยูอ่าศยัระหวา่งเกิดเหตอุุทกภยั การเตรียมตวัก่อนกลบับ้าน ผงัเมืองจังหวดัปทุมธานี หน้าท่ีของ
องค์การบริหารสว่นท้องถ่ินหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

3.1.2.  ศึกษาข้อมูลปฐมภมูิ  
การส ารวจโดยการลงส ารวจภาคสนาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูทัว่ไป เช่น ลกัษณะการอยู่

อาศยั อาชีพ รายได้ การจดัการรายได้ การจดัการท่ีอยูอ่าศยัก่อน ระหวา่ง หลงั เกิดเหตอุุทกภยั 
การสังเกต โดยการถ่ายรูปท่ีอยูอ่าศยั สภาพทัว่ไปภายในและภายนอก 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จดัท าแบบสมัภาษณ์ประกอบการสมัภาษณ์ ซึ่งในแบบ

สมัภาษณ์ประกอบด้วยข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ ข้อมูลครัวเรือนการอยู่อาศยั ข้อมูล
การจดัก่อนเหตอุุทกภยั ระหวา่งอุทกภยั และหลงัอุทกภยั โดยเป็นการสมัภาษณ์ตวัแทนของกลุม่ 
ผู้อยูอ่าศยั ผู้จดัการโครงการ การเคหะแหง่ชาติ เทศบาลต าบลระแหงท่ีท างานในระหว่างเกิดภาวะ
อุทกภยั 
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3.2 การคดัเลือกพืน้ที่ในการท างานวจิัย 
ผู้ท างานวิจยัได้ท าการคดัเลอืกพืน้ท่ีในการท าการวิจยัจากข้อมลูโครงการท่ีได้รับความ

เสยีหายจากเหตกุารณ์อุทกภยัในปี 2554 ของโครงการการเคหะแหง่ชาติ ท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึง่ได้ข้อมลูดงันี ้
ตารางที่ 3.1 รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้อาศัยในโครงการการเคหะแห่งชาติ  
ที่ประสบภยัอุทกภยั ณ วันที่ 22 ตลุาคม 2554  

ช่ือโครงการ สภาพปัญหา ประเภทอาคาร จ านวนหน่วย 

1. กรุงเทพมหานคร 

1.1 บ้านเอือ้อาทรสนัติสขุ เดือดร้อน อาคารแนวราบ 490 

1.2 เคหะชุมชนฉลองกรุงระยะ 1 เดือดร้อน ท่ีดินแปลงโลง่ 1,067 

1.3 เคหะชุมชนฉลองกรุงระยะ 2 เดือดร้อน ท่ีดินแปลงโลง่ 2,532 

1.4 โครงการพรพระร่วงพฒันา (ข้างวดัลาดพร้าว) รุนแรง ท่ีดินแปลงโลง่ 102 

1.5 โครงการทา่วงั เดือดร้อน บ้านไม้ 1 ชัน้ 1 

1.6 บ้านเอือ้อาทรพหลโยธิน 44  ระยะ 1 เฟส 3 เดือดร้อน แฟลต 5 ชัน้ 987 

1.7 บ้านเอือ้อาทรพหลโยธิน 44 ระยะ 1 เฟส 4 เดือดร้อน แฟลต 5 ชัน้ 807 

1.8 บ้านเอือ้อาทรพหลโยธิน 44 ระยะ 2 เฟส 1 เดือดร้อน แฟลต 5 ชัน้ 987 

1.9 บ้านเอือ้อาทรพหลโยธิน 44 ระยะ 2 เฟส 2 เดือดร้อน แฟลต 5 ชัน้ 987 

1.10 บ้านเอือ้อาทรพหลโยธิน 44 ระยะ 2 เฟส 3 เดือดร้อน แฟลต 5 ชัน้ 987 

1.11 บ้านเอือ้อาทรพหลโยธิน 44 ระยะ 2 เฟส 4 เดือดร้อน แฟลต 5 ชัน้ 807 

รวมกรุงเทพมหานคร 11 โครงการ 9,754 
2.จงัหวดัปทมุธานี  

2.1 บ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 รุนแรง บ้านเดียว 2 ชัน้ 974 

2.2 บ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 2 เดือดร้อน อาคารชุด 5 ชัน้ 3,191 

2.3 บ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 3 เดือดร้อน อาคารชุด 5 ชัน้ 491 

2.4 บ้านเอือ้อาทรส่ีแยกปทมุวไิล รุนแรง อาคารชุด 5 ชัน้ 2,066 

2.5 บ้านเอือ้อาทรบางคูวดั เดือดร้อน อาคารชุด 5 ชัน้ 2,068 

2.6 โครงการนวนครระยะ 1 รุนแรง อาคารแฟลตเช่า 5 ชัน้ 756 

2.7 โครงการนวนครระยะ 2 รุนแรง อาคารชุด 5 ชัน้ 324 

2.8 จดัหาท่ีอยู่ใหม่ (ไพร่ฟ้า) รุนแรง ท่ีดินวา่ง 659 

2.9 จดัหาท่ีอยู่ใหม่ (บางหลวง) รุนแรง ท่ีดินวา่ง 197 

2.10 จดัหาท่ีอยู่ใหม่ (บางเด่ือ) รุนแรง ท่ีดินวา่ง 168 

2.11 จดัท่ีอยู่ใหม่ (ลาดหลมุแก้ว) รุนแรง ท่ีดินวา่ง 229 

2.12 ชุมชนแก้วนมิิตร รุนแรง ท่ีดินวา่ง 247 

2.13 ชุมชนระพีพฒัน์ 1 เดือดร้อน ท่ีดินวา่ง 955 

2.14 ชุมชนระพีพฒัน์ 2 เดือดร้อน ท่ีดินวา่ง 498 

รวมจงัหวดั ปทมุธานี 14 โครงการ 12,823 

3.จงัหวดันนทบรีุ  

3.1 บ้านเอือ้อาทรบางบวัทอง 1 เดือดร้อน อาคารแนวสงู แฟลต 5 ชัน้ 2,724 
3.2 บ้านเอือ้อาทรบางบวัทอง 2 รุนแรง อาคารแนวสงู แฟลต 5 ชัน้ 2,156 

3.3 อาคารสงเคราะห์บางบวัทอง (ท่ีราชพสัดุ) รุนแรง บ้านเดียว 2 ชัน้ 3 

รวมจงัหวดั นนทบรีุ3 โครงการ 4,883 
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จากข้อมลูข้างต้นพบวา่มีโครงการของการเคหะแหง่ชาติท่ีประสบภาวะอุทกภยัและมีท่ีตัง้
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทัง้หมด 27 โครงการ 27,460 หน่วย หากจ าแนกตามสภาพ
ปัญหาเป็นพืน้ท่ีสแีดงจ านวน 12 โครงการ และสส้ีม 15 โครงการ อาคารในโครงการสว่นใหญ่เป็น
โครงการแนวสูง ดังนัน้ ผู้ท าวิจัยได้คัดเลือกโครงการท่ีได้รับผลกระทบในพืน้ท่ีสีแดงและเป็น
โครงการแนวราบเทา่นัน้ จะมีโครงการท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. โครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 อ าเภอลาดหลมุแก้ว โครงการบ้านเดียว 2 ชัน้ 
จ านวน 974 หนว่ย 

2. โครงการอาคารสงเคราะห์บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โครงการบ้านเดียว 2 ชัน้ จ านวน 
3 หนว่ย 

และเพื่อให้งานวิจัยน่าเช่ือถือผู้ท าการวิจัยจึงเลือกพืน้ท่ีโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลุม
แก้ว 1 เป็นกลุม่ประชากรในการท างานวิจยัตอ่ไป 
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ตารางที่ 3.2 ตารางวัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มประชากรและเคร่ืองมือในงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
ประชากร 

และกลุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือ 

1.  เพื่อศกึษาสถานภาพ
ทางสงัคม เศรษฐกิจของ
ครัวเรือนผู้อยู่อาศยั 

รายได้ สภาพครัวเรือน 
 

 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน สภาพเศรษฐกิจ ผู้อยู่อาศยัในโครงการ  การสมัภาษณ์ 

ความเป็นเจ้าของ สภาพสงัคม   
 

 
      

2.  เพื่อศกึษาสภาพทีอ่ยู่
อาศยัและการอยู่อาศยั 
ก่อนการเกิดอทุกภยั การ
จดัการที่อยู่อาศยั ระหว่าง
อทุกภยั และการจดัการ ที่

อยู่อาศยั 

การป้องกนั  การอยู่อาศยั     

การเตรียมพร้อม  ที่อยู่อาศยั     

การรับสถานการณ์ฉกุเฉิน ความช่วยเหลือ ผู้อยู่อาศยัในโครงการ 
การสงัเกต ุ

 

การบรรเทาผลกระทบ    นิติบุคคล การส ารวจ 

การฟืน้ฟูบูรณะ    อบต. การสมัภาษณ์ 

การพฒันา    การเคหะแหง่ชาต ิ   

3. เพื่อศกึษาปัญหาการ
จดัการที่อยู่อาศยัในภาวะ

อทุกภยั 

  
 

    

  
 

    

การจดัการ ค่าใช้จ่าย     

4. เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการจดัการทีอ่ยู่อาศยั

ในภาวะอทุกภยั 

ที่อยู่อาศยั 
ผลกระทบและความ

เสียหาย 
    

ชมุชน       

        

 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3.1 ประชากร 
ในการด าเนินการวิจัยครัง้ ผู้ท าการวิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยั ในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 อ าเภอลาดหลมุ
แก้ว ซึง่ได้กลุม่ประชากรดงันี ้

1. ประชากรผู้อยูอ่าศยัในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 จ านวน 974 
2. ผู้แทนบริหารจดัการ 
3. การเคหะแหง่ชาติ 
4. จากองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน 



60 
 

3.3.2. กลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดกลุม่ตวัอย่างจะใช้การก าหนดกลุม่ตวัอย่างเป็นร้อยละ ซึ่งในระดบัประชากร 
100 – 1,000 คน จะมีขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15 – 30 ของประชากรทัง้หมด1 ดังนัน้ กลุ่ม
ตวัอยา่งในงานวิจยัครัง้นี ้ เทา่กบั 150 ครัวเรือน แตเ่น่ืองจากข้อจ ากัดทางด้านเวลา จะเก็บข้อมูล
จากกลุม่ตวัอยา่งให้ได้มากท่ีสดุแตไ่ม่น้อยกวา่ 80 ครัวเรือน ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
3.4 การก าหนดตัวแปร 
ตารางที่ 3.3 ตารางการก าหนดตัวแปร 

 ผู้ท าวิจัยได้ท าการก าหนดตัวแปร โดยก าหนดตัวแปรต้นตามช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์
อุทกภยั ก่อนเกิดเหตุอุทกภยั มีเร่ืองการเตรียมพร้อม การป้องกัน ระหว่างเกิดเหตุอุทกภยัมีเร่ือง 
การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การบรรเทาผลกระทบ และ หลงัเหตุอุทกภยั มีเร่ืองการฟืน้ฟู และการ
พฒันา โดยมีตวัแปรตาม คือ การอยูอ่าศยั ท่ีอยูอ่าศยั และ ความช่วยเหลอืตา่ง ๆ  
 
3.5 ขัน้ตอนในการศึกษาข้อมูล 

3.5.1 การศึกษาข้อมูลขัน้ต้นโดยเร่ิมต้นการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับเหตุการณ์อุทกภัย 
ลกัษณะการอยู่อาศยั การป้องกัน การรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อน ามาก าหนดพืน้ท่ีท าการวิจัย 
รวมทัง้ก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจยั และออกแบบเคร่ืองมือในการท าการวิจยั 

 

                                                 
1ยวุดี ศิริ, 2554 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 2506 604 วิธีวิทยาวิจยัด้านการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัอสงัหาริมทรัพย์. คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

  
ตัวแปรตาม 

ช่วงเวลา ตัวแปรต้น การอยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย ความช่วยเหลือ 

ก่อน 
การเตรียมพร้อม การอยู่อาศยั กายภาพอาคาร ภายในครัวเรือน 

การป้องกนั การรับประทานอาหาร ท่ีตัง้ ภายในชมุชน 

ระหว่าง 
การรับสถานการณ์ฉกุเฉิน การขบัถ่าย ชมุชน การเคหะแห่งชาติ 

การบรรเทาผลกระทบ  การนอน    อปท. 

หลัง 

การฟืน้ฟบูรูณะ  การเดนิทาง     

การพฒันา 
รายได้ 
รายจ่ายช่วงอทุกภยั 

    



61 
 

3.5.2 การทดสอบเคร่ืองมือ หลงัจากการก าหนดเคร่ืองมือในการวิจยัแล้ว ผู้ท าการวิจัย
ได้ท าการทดลองสมัภาษณ์ผู้ อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลุมแก้ว 1 จ านวน 10 
คน ในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2555 และน ามาสรุปผล เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแบบสมัภาษณ์ และ
ท าการทดสอบอีกครัง้ในวันท่ี 29กันยายน 2555 จ านวน 10 ชุด แก้ไขแบบสมัภาษณ์เป็นครัง้
สดุท้ายก่อนส ารวจจริง 
 3.5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการสัมภาษณ์ 
 1. ติดตอ่เจ้าหน้าที่ของการเคหะแหง่ชาติเพื่อขอข้อมลูเก่ียวกบัโครงการบ้านเอือ้อาทรของ
การเคหะแหง่ชาติท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะอุทกภยัในปี 2554  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากการเคหะแห่งชาติและขอข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการ
บ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 
 3. ออกแบบแบบสมัภาษณ์เพื่อใช้กับผู้อยู่อาศยัภายในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลุม
แก้ว 1 และรวบรวมผลการสมัภาษณ์โดยใช้หลกัสถิติอยา่งา่ย และการบรรยาย 
 4. ทดสอบเคร่ืองมือในการสมัภาษณ์ โดยทดสอบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างครัง้ละ 10 
ตวัอยา่งจ านวน 2 ครัง้ เพื่อให้ค าตอบท่ีได้รับตรงกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั 
 5. ออกแบบแบบสมัภาษณ์ส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการท่ีอยู่อาศ ยในพืน้ท่ี
โครงการ จะใช้การสมัภาษณ์และเขียนสรุปผลออกมาตามหวัข้อท่ีได้สมัภาษณ์ 
 6. รวบรวมผลการสมัภาษณ์และเขียนสรุปผล 
 7. จดัการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องในวนัท่ี 4 เมษายน 2556 
 3.5.4 การกระจายกลุ่มตัวอย่าง ผู้ท าวิจัยได้ท าการกระจายกลุม่ตวัอย่างให้ทัว่ถึงทุก
ซอยภายในโครงการ ดงัภาพที่ 3.1 

 
ภาพท่ี 3.1 การกระจายตวัของกลุม่ตวัอยา่ง 
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ตารางที่ 3.4 แสดงระยะเวลาในการเก็บข้อมลู 

 
  

3.5.4 ปัญหาที่พบในการเก็บข้อมูล 
1. ผู้ท าวิจยัต้องลงพืน้ท่ีทดสอบเคร่ืองมือถึง 2 ครัง้เพื่อให้ได้เคร่ืองมือในการท าวิจยั 

เน่ืองจากผู้ท าวิจยัยงัไม่สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัได้ 
2. กลุม่ตวัอยา่งมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่นกบัค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัต้อง

ซกัถามอยา่งใกล้ชิด รวมทัง้อธิบายความหมายตา่ง ๆ เพื่อให้ผลการสมัภาษณ์ท่ีได้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 

3. ผู้ท าวิจยัต้องจดัเตรียมของขวญัส าหรับผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ด้วย เพื่อความสะดวกใน
การขอข้อมลู 

4. การสมัภาษณ์หนว่ยงานตา่ง ๆ อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเทา่ที่ควรเน่ืองจาก 
หนว่ยงานนัน้ ๆ มีทศันคติท่ีไม่ดีตอ่สถาบนัการศึกษาของผู้ท าวิจยั 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ผู้ วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการเพื่อให้แสดงผลร้อยละ เพื่อน ามาใช้
ประกอบการวิจยั 
 3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์  ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยัโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 พบว่า มี
บางสว่นในข้่อมลูจากผู้ เก่ียวข้องมีความขดัแย้งกนั ผู้วิจยัจึงได้สรุปผลการสมัภาษณ์แล้วตรวจสอบ

วันที่ การท างาน

10 มิ.ย. 55 ลงพืน้ทีเ่พ่ือส ำรวจสภำพทัว่ไปของโครงกำร

13 ส.ค. 55 เก็บข้อมลูครัง้ที ่1 10 ตวัอย่ำง

29 ก.ย. 55 เก็บข้อมลูครัง้ที ่2 10 ตวัอย่ำง

พ.ย.-ธ.ค. 55 เก็บข้อมลู 80 ตวัอย่ำง

29 ม.ค. 56 สมัภำษณ์เจ้ำหน้ำทีก่ำรเคหะแหง่ชำติ

8 ก.พ. 56 สมัภำษณ์ห้ำงหุ้นส่วน ฐิติวชัร์ ซพัพลำย

11 ก.พ. 56 สมัภำษณ์ปลดั อบต.ระแหง และ เทศบำลต ำบลระแหง
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ความถกูต้องกบัผู้ให้สมัภาษณ์อีกครัง้ โดยการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องในวนัท่ี 
4 เมษายน 2556  
 
3.7 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 1. ผู้ประสบภยัภายในโครงการได้รับความเดือดร้อน มีภาระคา่ใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก แต่
การใช้จ่ายทกุอยา่งไม่มีใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี รวมถึงการจดบนัทึกบญัชี การสอบถามเร่ือง
คา่ใช้จ่ายกบัผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการอาจจะได้ค าตอบท่ีคาดเคลื่อนจากความจริงเล็กน้อย รวม
ไปถึงอาจหลกีเลีย่งการได้รับข้อมลูทางการเมืองจากผู้ ตอบแบบสมัภาษณ์ ซึ่งผู้ด าเนินการวิจัยจะ
ไม่น าความเห็นเหลา่นีม้าบนัทกึในงานวิจยั เพื่อให้งานวิจยัสามารถแสดงข้อมูลโดยปราศจากอคติ
และมีความเท่ียงตรงมากท่ีสดุ 

2. ข้อมลูทางด้านการเงินของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการท่ีอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีโครงการ
นัน้จะมีความคลาดเคลือ่นเลก็น้อยเน่ืองจากบางหนว่ยงานไม่เปิดเผยข้อมลูให้สาธารณะได้รับรู้ จึง
ท าได้เพียงขอข้อมลูเป็นตวัเลขคร่าว ๆ เทา่นัน้ 

 



บทที่ 4 

การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย 

กรณีศกึษา บ้านเอือ้อาทรลาดหลุมแก้ว 

 

4.1 ลักษณะทางกายภาพโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลุมแก้ว 1 

4.1.1 ลักษณะโครงการ 

โครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว1 เป็นโครงการท่ีการเคหะแหง่ชาติรับซือ้โครงการจาก
บริษัท เอเพ็คซ์ คอนครีท เทค จ ากดั ท่ีจดัสร้างอาคารบ้านเดียว 2 ชัน้ พร้อมสาธารณูปโภคจ านวน 
974 หนว่ย ขนาดท่ีดิน 22.50 ตารางวา ในราคาหนว่ยละ 420,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
409,080,000 บาท คิดเป็นราคาท่ีดินไร่ละ 850,000 บาท 

 
ภาพท่ี 4.1 ผงัโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 
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ตารางที่ 4.1 การใช้พืน้ที่โครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลุมแก้ว1 

รายละเอียด 
พืน้ที่รวม 

ไร่ ตารางเมตร 
พืน้ที่บ้าน 

บ้านเดียว2ชัน้ 974หน่วย 
  

59.94 
  

95,908* 
รวมพืน้ที่บ้าน 59.94 98,908 
พืน้ที่ส่วนกลาง 

  
ถนนสายหลกั 1.7 2,720 
ถนนภายในโครงการ 28.98 46,371 
สวนสาธารณะ 1.98 3,171 
พืน้ท่ีรร.อนบุาล 1.02 1,633 
สวนหย่อมและป้ายโครงการ 0.21 336 
สนามเดก็เลน่ 0.28 445 
ศนูย์ชมุชน 0.77 1233 
ลานค้าชมุชน 0.54 863 
ลานกีฬา 0.28 448 
บอ่บ าบดัน า้เสีย1 0.35 560 
บอ่บ าบดัน า้เสีย2 0.73 1,170 
พืน้ท่ีพกัน า้ฝน1 1.24 1,976 
พืน้ท่ีพกัน า้ฝน2 1.98 3,166 
รวมพืน้ที่ส่วนกลาง 40.06 64,092 
รวมทัง้หมด 1000 160,000 

สดัสว่นพืน้ท่ีขายได้ตอ่พืน้ท่ีขายไม่ได้ เทา่กบั  60:40 

*เฉพาะพืน้ท่ีชัน้ 1 รวมบริเวณร่ัว 
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4.1.3 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงการ 

 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายนอกโครงการ 

  1. ถนนหน้าโครงการ เป็นถนนสาธารณะ เป็นคอนกรีตอยูใ่นสภาพดี กว้าง 6 เมตร 

2. ระบบไฟฟ้า มีไฟฟ้าแรงสงูของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค โดยมีสายไฟของการไฟฟ้า
สว่นภมิูภาคผา่นด้านทิศใต้ของโครงการ 

3. ระบบประปา ใช้น า้ประปาของการประปาสว่นภมิูภาค โดยขยายแนวทอ่แมน
ประปามาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้ขนาดทอ่เส้นผา่นศนูย์การกลาง 200 มม. 

  4. ระบบโทรศพัท์ ด าเนินการโดยบริษัท ทศท. คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
5. การคมนาคม มีบริการรถขนสง่สาธารณะ โดยมีรถสองแถว และรถโดยสารประจ า
ทางวิ่งตามถนน ปทมุธานี – บางเลน 

 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการ 

  1. ถนนภายในโครงการ เป็นถนนคอนกรีต แบง่เป็น 4 ลกัษณะ ดงันี ้

   - ถนนหลกั ผิวจารจร กว้าง 12 เมตร ทางเท้า 2 ข้าง ๆ ละ 2 เมตร 

   - ถนนรอง ผิวจราจร กว้าง 6.7 เมตร ไหลท่าง 2 ข้าง ๆ ละ 1.15 เมตร 

   - ถนนยอ่ย ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ไหลท่าง 2 ข้าง ๆ ละ 1 เมตร 
   - ถนนยอ่ย ผิวจราจร กว้าง 4.8 เมตร ไหลท่าง 2 ข้าง ๆ ละ 0.85 เมตร 

2. ระบบป้องกันน า้ท่วม ท าการปรับถมพืน้ท่ีให้พ้นระดบัน า้ทว่ม โดยถมดินสงู
ประมาณ 1.3 เมตร หลงัจากถมดินแล้ว พืน้ท่ีโครงการสงูกวา่ถนนหน้าโครงการ
ประมาณ 0.3 เมตร  การระบายน า้ฝนท่ีตกในโครงการจะระบายลงสูบ่อ่ระบายท่ี
ขนานไปกบัถนนในโครงการและไหลลงสูบ่อ่ดกัน า้ฝน เพื่อหนว่งน า้ไว้ก่อนระบาย
น า้ด้านหน้าโครงการ 

3.ระบบบ าบัดน า้เสีย  น า้เสยีจากครัวเรือนแตล่ะหลงั จะถกูบ าบดั โดยถงับ าบดัน า้
เสยีอิสระชนิดไม่เติมอากาศ ซึง่จดัไว้ในท่ีดินแต่ละแปลง น า้ที่บ าบดัแล้ว จะระบาย
ลงทอ่ระบายน า้แล้วไหลไปลงบอ่บ าบดักลาง น า้เสยีท่ีบ าบดัแล้วจะสง่ผา่นไปยงั
บอ่หนว่งน า้ ก่อนท่ีจะระบายลงทอ่ระบายน า้สาธารณะของถนนด้านหน้าโครงการ 

4. ระบบไฟฟ้า  ใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
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5. ระบบประปาใช้บริการของการประปาสว่นภมิูภาค โดยเช่ือตอ่ทอ่ประปาเส้นผา่น
ศนูย์กลาง 200 มม. มาประมาณ 2 กิโลเมตร 

6. ระบบโทรศพัท์ด าเนินการโดยบริษัท ทศท. คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
7. ระบบการจัดเก็บขยะ  ทางเทศบาลต าบลระแหงจะเป็นผู้ด านเนินการจดัเก็บ 
โดยทางโครงการจะจดัเตรียมสร้างที่จดัเก็บเป็นอาคารส าหรับท่ีพกั และจดัเก็บ
ขยะรวมในโครงการในกรณีต้องรอการจดัเก็บจากเทศบาล 

8. สาธารณูปการภายในโครงการ จดัเตรียมพืน้ท่ีส าหรับท าศูนย์ชุมชน สวน
ธารณะ สนามเด็กเลน่ ลานกีฬา และลานค้าชุมชน 

 
 

 
ภาพท่ี 4.2 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการ 
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ตารางที่ 4.2 ภาพพืน้ที่ภายนอกโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลุมแก้ว1 

ภาพ ค าอธิบาย 

 

 
 
 
 
 
 

ถนนทางเข้าโครงการ 
เป็นถนน 2 เลน  

 

 

 
 
 

พืน้ท่ีรอบ ๆ โครงการ 
พืน้ท่ีสว่นใหญ่รอบ ๆ โครงการ

เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 

 

 
 
 
 

ถนน และ คลอง  
ทางทิศเหนือ 

ของโครงการ 
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โครงการภาคเอกชนใกล้เคียง 

 

 

 
 
 
 

ถนน และ คลอง 
หน้าโครงการ 

 

 

 
 
 
 

สภาพร่ัวโครงการ ความสงู 1.8 
เมตร 
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สภาพหน้าโครงการ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ส านกังานชุมชน 

 

 
 
 
 
 

ลานกีฬาชุมชน 
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ถนนหลกัภายในชุมชน 

 

 
 
 
 

บ้านภายในโครงการ 
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4.1.2 ลักษณะอาคาร 

 อาคารท่ีพกัอาศยัประเภทบ้านเด่ียว 2 ชัน้ ขนาดท่ีดิน 22.5 ตารางวา (แปลงมาตรฐาน 
9.00x10.00) จ านวน 974 หนว่ย ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน า้ 1 ห้องเอนกประสงค์  

 
 

ภาพท่ี 4.3 แบบบ้านเดียว โครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 
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สาธารณูปการรอบ ๆ โครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลุมแก้ว1 

 
 

ภาพท่ี 4.4 พืน้ท่ีตัง้โครงการและบริเวณโดยรอบ 

  

1. โรงเรียนประชุมวิทยา เป็นโรงเรียนระดบัประถมศกึษา ระยะหา่ง 1 กิโลเมตร 
2. วดับวัแก้วเกษตร ระหวา่งเกิดเหตกุารอุทกภยั ผู้อยูอ่าศยัในโครงการฯ ได้ตดัสนิใจอพยพมา

พกัอาศยัท่ีวดัแหง่นีเ้ป็นจ านวนมาก ระยะหา่งจากโครงการ 1.2 กิโลเมตร 

3. วดัสหธรรมทรรศน์ เป็นวดัท่ีตัง้อยูติ่ดกบัโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1  
4. โรงพยาบาลลาดหลมุแก้ว เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ชว่งเกิดเหตอุุทกภยัโรงพยาบาลแหง่

นีส้ามารถป้องกนัไม่ให้น า้เข้าทว่มโรงพยาบาลได้ส าเร็จ ระยะหา่งจากโครงการ 1.5 กิโลเมตร 

5. ตลาดระแหง เป็นตลาดท่ีเก่าแก่ และผู้อยูอ่าศยัในโครงการใช้เป็นท่ีจบัจ่ายซือ้สนิค้าตา่ง ๆ อยู่
เป็นประจ า บริเวณหน้าตลาดมีสะพานท่ีผู้อยูอ่าศยัในโครงการใช้เป็นท่ีจอดยานพาหนะ
ระหวา่งเกิดเหตอุุทกภยั ระยะหา่งจากโครงการ 1.3 กิโลเมตร 

อบต. 

เทศบาล 
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6. โครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 3  เป็นโครงการบ้านเอือ้อาทรท่ีผู้อยูอ่าศยัในโครงการ
อพยพเข้ามาพกัอาศยัในโครงการเป็นจ านวนมากโดยได้รับการอ านวยความสะดวกจากการ
เคหะแหง่ชาติ ระยะหา่งจากโครงการ 1.3 กิโลเมตร 

7. ท่ีวา่การอ าเภอลาดหลมุแก้ว ตัง้อยูห่า่งจากโครงการ 2.8 กิโลเมตร 

 

4.2 ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และครัวเรือนของผู้อยู่อาศัย 

 ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่มีภมิูล าเนาในภาคอีสานและภาคกลางในอตัราสว่นท่ีใกล้เคียง
กัน (ร้อยละ 38 และ 20) มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน โดยสมาชิกสว่นใหญ่
เป็นสมาชิกวยัท างาน มีเพียงสว่นน้อยเท่านัน้ท่ีเป็นสมาชิกผู้สงูอายุ  การศึกษาของหวัหน้าครอบครัว
สว่นใหญ่จะส าเร็จการศกึษาในระดบัประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 28 และ 21) 
หวัหน้าครอบครัวจะประกอบอาชีพรรับจ้างอิสระ และพนกังานเอกชน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
5,000 – 15,000 บาท (ร้อยละ 38) ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายท่ีการเคหะแหง่ชาติในการพฒันาที่อยูอ่าศยั 

 ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่อาศัยในโครงการมาแล้ว 3 -4 ปี โดยการถือครองอยู่ใน
ลกัษณะผอ่นช าระกบัทางธนาคาร มีระยะเวลาการผ่อนช าระ 30 ปี ผ่อนช าระเดือนละ 2,000 บาท มี
เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ท่ีเช่าอาศยัโดยมีคา่เช่าเดือนละ 1,500 บาท โดยสาเหตุการตดัสินใจซือ้โครงการ
บ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 จะใช้ปัจจยัทางด้านการเงินเป็นหลกั เช่น ราคาถูก และสถาบนัการเงิน
อนมุติัสนิเช่ือให้ และผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ไม่เคยค านงึถึงเร่ืองอุทกภยัก่อนการตดัสนิใจซือ้  
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ตารางท่ี 4.3 สถานภาพผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 

 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

 
เจ้าบ้าน 57 71.25 

 
ผู้อาศยั 23 28.75 

 
Total 80 100 

 
 

ตารางท่ี 4.4 ภมิูล าเนาของครัวเรือนผู้อยูอ่าศยั 

 
ภมูิล าเนาเดมิ จ านวน ร้อยละ 

 
ภาคอีสาน 38 47.5 

 
ภาคกลาง 20 25 

 
ภาคเหนือ 12 15 

 
กทม. 10 12.5 

 
Total 80 100 

 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 

 
4 คน 27 33.8 

 
3 คน 17 21.2 

 
5 คน 15 13.8 

 
2 คน 12 10 

 
6 คน 4 5 

 
1 คน 3 2.5 

 
8 คน 1 1.2 

 
10 คน 1 1.2 

 
Total 80 100 
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ตารางท่ี 4.6 ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครอบครัว 

 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

 
ประถมศกึษา 23 28.8 

 
มธัยมปลาย 17 21.2 

 
มธัยมต้น 13 16.2 

 
สงุกวา่ปริญญาตรี 10 12.5 

 
ปริญาตรี 7 8.8 

 
ไม่ได้ศกึษา 5 6.2 

 
อาชีวศกึษา 5 6.2 

 
Total 80 100 

 
 

ตารางท่ี 4.7 อาชีพและแหลง่อาชีพของผู้อยูอ่าศยัภายในชุมชน 

 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

 
รับจ้าง 33 41.25 

 
เอกชน 18 22.5 

 
ค้าขาย 9 11.25 

 
สว่นตวั 8 10 

 
ราชการ 7 8.75 

 
พอ่บ้าน แมบ้่าน 2 2.5 

 
รัฐวิสาหกิจ 3 3.75 

 
Total 80 100 

 
แหล่งอาชีพ จ านวน ร้อยละ 

 
นอกชุมชน 64 80 

 
ชุมชน 11 13.75 

 
ภายในบ้าน 5 6.25 

 
Total 80 100 
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ตารางท่ี 4.8 รายได้ครัวเรือน 

 
รายได้ จ านวน ร้อยละ 

 
ต ่ากวา่ 5000 13 16.25 

 
5001-15000 30 37.5 

 
15001-25000 22 27.5 

 
25001-35000 5 6.25 

 
35001-50000 4 5 

 
50001 ขึน้ไป 6 7.5 

 
Total 80 100 

 
 

ตารางท่ี 4.9 ระยะเวลาการอยูอ่าศยั 

 
ระยะเวลาการอยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 

 
3 ปี 25 31.25 

 
4 ปี 22 27.5 

 
1 ปี 13 16.25 

 
2 ปี 10 12.5 

 
5 ปี 8 10 

 
1.5 ปี 2 2.5 

 
Total 80 100 

 

ตารางท่ี 4.10 ลกัษณะการถือครองท่ีอยูอ่าศยั 

 
ลักษณะการถือครอง จ านวน ร้อยละ 

 
ผอ่นช าระ 52 65 

 
เช่า 20 25 

 
เป็นเจ้าของ 8 10 

 
  80 100 
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ตารางท่ี 4.11 จากจ านวนผู้ เช่า 20 คน ได้จ่ายเคา่เช่าเดือนละเทา่ไร 

 
เช่าเดือนละ จ านวน ร้อยละ 

 
1,500 บาท 8 40 

 
2,000 บาท 6 30 

 
2,500 บาท 6 30 

 
  20 100 

 
 

ตารางท่ี 4.12 ระยะเวลาการผอ่นช าระของผู้ผอ่นช าระ 

 
ระยะเวลาการผ่อนช าระ จ านวน ร้อยละ 

 
30 ปี 20 38.46 

 
20 ปี 15 28.85 

 
25 ปี 15 28.85 

 
23 ปี 2 3.85 

 
Total 52 100 

 

ตารางท่ี 4.13 คา่ช าระเป็นรายเดือนของผู้ผอ่นช าระ 

 
เดือนละก่ีบาท จ านวน ร้อยละ 

 
2,000 บาท 20 25 

 
2,500 บาท 15 18.75 

 
3,000 บาท 15 18.75 

 
4,200 บาท 2 2.5 

 
  52 100 
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ตารางท่ี 4.14 เหตผุลในการเลอืกท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผู้ มีรายได้น้อย 

 
เหตุผลในการเลือกที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 

 
ราคาถกู 69 86.25 

 
สถาบนัการเงินอนมุติั 53 66.25 

 
ใกล้ท่ีท างาน 51 63.75 

 
ใกล้โรงเรียนลกู 50 62.5 

 
ใกล้ตลาด 49 61.25 

 
เดินทางสะดวก 35 43.75 

 
วสัดกุ่อสร้าง 13 16.25 

 
มัน่คงแข็งแรง 10 12.5 

 
ใกล้บ้านญาติ 6 7.5 

 
  336 100 

 

 

4.3 การเตรียมความพร้อม การป้องกันที่อยู่อาศัย ก่อนเกิดภาวะอุทกภยั 

 ในวนัท่ี 16 ตุลามคม 2554 สถานการณ์น า้ท่วมในประเทศได้สง่ผลกระทบมาถึงอ าเภอลาด
หลมุแก้ว โดยมวลน า้ได้ท าลายคนัดินบริเวณรอบ ๆ แม่น า้ทางด้านเหนือของอ าเภอและเข้าท่วมพืน้ท่ี
ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว โดยเวลาประมาณ 16.00 น. น า้ได้เข้าท่วมโครงการฯ ประมาณ 10 
เซ็นติเมตรและเพิ่มระดบัขึน้อยา่งรวดเร็วจนถึงระดบั 1.3 เมตรก่อนพระอาทิตย์ตกดิน 

 4.3.1 การเตรียมความพร้อม พฤติกรรมหลังจากทราบข่าว 

 4.3.1.1 ระดับท้องถิ่น หนว่ยงานท้องถ่ินได้เตรียมการดงันี ้

 ช่องทางการติดต่อ ได้ท าประกาศติดไว้ท่ีหน่วยงานเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบแต่ไม่ค่อย
ประสบความส าเร็จเทา่ที่ควร เน่ืองจากช่วงก่อนเกิดเหตกุารณ์คอ่นข้างวุน่วายท าให้มีประชาชนจ านวน
ไม่มากนกัท่ีจะทราบขา่วจากทางองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน แต่เน่ืองจากข่าวการเกิดเหตุอุทกภยันัน้
ได้รับการประชาสมัพนัธ์จากหน่วยงานข่าวต่าง ๆ ทัง้จากภาครัฐและเอกชนท าให้ประชาชนในพืน้ท่ี
สามารถทราบขา่วได้จากทางอ่ีน ๆ นอกจากทางองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน 
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 4.3.1.2. ระดับชุมชน ผู้แทนบริหารจัดการโครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีของห้างหุ้นสว่น ฐิติวชัร 
ซพัพลาย ยกมิเตอร์ไฟฟ้าทัง้หมดภายในโครงการ โดยใช้เวลาในการด าเนินการทัง้หมด 4 ชัว่โมง ท าให้
ระหวา่งเกิดเหตอุุทกภยั ผู้อยู่อาศยัภายในโครงการสามารถใช้ไฟฟ้าได้ รวมทัง้จัดเตรียมเคร่ืองสบูน า้
จ านวน 2 เคร่ือง เพื่อสบูน า้ออกจากโครงการระหวา่งเกิดเหตกุารณ์อุทกภยั 

 4.3.1.3 ระดับครัวเรือนผู้อยู่อาศัย 

ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่ไม่มีความรู้เร่ืองการเตรียมตวั การป้องกันท่ีอยู่อาศยัในภาวะ
อุทกภยัมาก่อน จึงใช้วิธีการเรียนรู้จากสื่อโทรทศัน์(ร้อยละ 35) แต่ก็มีอีกจ านวนหนึ่งใช้วิธีการคิดเอา
เองถึงร้อยละ 30 ส าหรับสือ่โทรทศัน์นอกจากเป็นแหลง่เรียนรู้แล้วยงัเป็นแหลง่ข่าวแรกและแหลง่ข่าว
ประจ าที่ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ใช้เป็นแหลง่ข้อมลูอีกด้วย 

 พฤติกรรมหลงัจากทราบขา่วแล้วผู้ตอบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่จะเตรียมแผนการอพยพ ขน
ย้ายทรัพย์สินขึน้ท่ีสูง และเตรียมอาหารและน า้ด่ืม มากท่ีสดุ แต่ไม่ท าการป้องกันท่ีอยู่อาศยัโดยให้
เหตผุลวา่ ทางผู้จดัการหมู่บ้านแจ้งขา่วให้ทราบวา่ไม่ต้องป้องกนัท่ีอยูอ่าศยั 

  

4.3.2 การป้องกันที่อยู่อาศัย 

4.3.2.1 ระดับท้องถิ่น ทัง้ทางเทศบาลและทางองค์การบริหารสว่นต าบลได้จดัท าเขื่อนดินกัน้
น า้บริเวณแม่น า้เจ้าพระยา และคลองตา่ง ๆ ในพืน้ท่ี จดัเตรียมถงุยงัชีพและอุปกรณ์เพื่อการด ารงชีวิต
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นให้ประชาชนในพืน้ท่ี จัดเตรียมศูนย์อพยพในพืน้ท่ี โดยศูนย์อพยพสว่นใหญ่จะเป็นวดั 
สถานท่ีราชการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีน า้ท่วมไม่ถึง โดยใช้งบประมาณฉุกเฉินจากภายในหน่วยงาน เพื่อ
ด าเนินการในเร่ืองนี ้แตไ่ม่สามารถเปิดเผยจ านวนเงินได้ 

4.3.2.2 ระดับผู้อยู่อาศัย 
 ลกัษณการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัจะเป็นการก่อกระสอบทรายบริเวณผนงับ้าน โดยมีแหลง่วสัดุท่ี
ใช้ในการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัจากตลาดระแหง ซึง่ตัง้อยูห่า่งจากโครงการ 1 กิโลเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การป้องกนัท่ีอยูอ่าศยั 5,000 – 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดการป้องกันท่ีอยู่อาศยัในภาวะอุทกภยั
ดงันี ้  

1. การป้องกนัการโจรกรรม ผู้อยูอ่าศยัสว่นใหญ่ยงัไม่เคยประสบภาวะอุทกภยัมาก่อน จึงท า
ให้ผู้ตอบบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่ไม่ได้ป้องกันการโจรกรรม มีเพียงสว่นน้อยเท่านัน้ท่ีใช้
วิธีการล็อกกุญแจท่ีประตูหน้าต่างให้แน่หนา ให้เพื่อนบ้านดูแลให้และมีบางสว่นอยู่เฝ้า
ทรัพย์สนิด้วยตนเอง 
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2. ระบบไฟฟ้า ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารจัดการแทนในการย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าให้สงูพ้น
ระดบัน า้ท่วม ท าให้ระหว่างเกิดเหตุอุทกภยัผู้ ท่ีตดัสินใจไม่อพยพสามารถใช้ไฟฟ้าได้เป็น
ปกติ 

3. ระบบสขุาภิบาล ผู้ ป้องกันท่ีอยู่อาศยัได้ใช้วสัดุต่าง ๆ อุดชักโครกเพื่อป้องกันน า้ทะลกัเข้า
ทว่มภายในบ้าน 

4. เฟอร์นิเจอร์ ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่ตดัสินใจยกเฟอร์นิเจอร์ขึน้ชัน้สองของบ้านให้
มากท่ีสดุเทา่ที่จะท าได้ โดยมีเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ท่ีไม่ขนย้ายโดยปลอ่ยให้น า้ท่วมเสียหาย
ทัง้หมด 

5. ร่ัว ก าแพงบ้าน ผู้ ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ท าการป้องกันในบริเวณนี ้เพราะ
ลกัษณะร่ัวเป็นร่ัวแบบโปร่ง ท าให้ยากแก่การป้องกนั 

6. การป้องกนัสตัว์ร้าย ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่ไม่ท าการป้องกนัสตัว์ร้ายเน่ืองจากขาด
ประสบการณ์ในการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยั 

7. ยานพาหนะ ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่เตรียมการป้องกันยานพาหนะโดยการน าไป
จอดนอกโครงการ โดยพืน้ท่ีท่ีน าไปจอดจะเป็น สะพาน อาคารสูงในเมือง ในจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น กรุงเทพฯ นนทบุรี เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนผู้ ป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัจากภาวะอุทกภยั 

 
ป้องกันที่อยู่อาศัยหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

 
ไม่ป้องกนั 57 71.25 

 
ป้องกนั 23 28.75 

 
  80 100 

 

ตารางท่ี 4.16 แหลง่ขา่วแรกท่ีแจ้งให้ผู้อยูอ่าศยัทราบถึงเหตกุารณ์อุทกภยัท่ีจะมาถึงโครงการ 

 
แหล่งข่าวแหล่งแรก จ านวน ร้อยละ 

 
โทรทศัน์ 57 62.5 

 
ภายในชุมชน 21 18.8 

 
อบต. 2 2.5 

 
  80 100 

 

ตารางท่ี 4.17 แหลง่ขา่วท่ีผู้อยูอ่าศยัติดตามอยา่งตอ่เน่ือง 

 
แหล่งข่าวประจ า จ านวน ร้อยละ 

 
TV 59 73.75 

 
ภายในชุมชน 21 26.25 

 
  80 100 

 

ตารางท่ี 4.18 แหลง่เรียนรู้การรับมืออุทกภยัของผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการ 

 
แหล่งเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 

 
สือ่โทรทศัน์ 28 35 

 
คิดเอาเอง 24 30 

 
เพื่อนบ้าน 11 13.75 

 
Internet 10 12.5 

 
หนงัสอื 7 8.75 

 
Total 80 100 
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ตารางท่ี 4.19 พฤติกรรมหลงัทราบขา่วอุทกภยัท่ีจะเกิดขึน้กบัท่ีอยูอ่าศยั 

 
พฤติกรรมหลังทราบข่าว จ านวน ร้อยละ 

 
วางแผนอพยพ 68 85 

 
เตรียมอาหารและน า้ดื่ม 68 85 

 
ย้ายทรัพย์สนิ 65 81.25 

 
ติดตอ่ญาติ 30 37.5 

 
ติดตอ่ศนูย์อพยพ 23 28.75 

 
จดัหาอุปกรณ์ป้องกนั 22 27.5 

 
เบิกเงินสด 21 26.25 

 
  297 100 

 

ตารางท่ี 4.20 พืน้ท่ีปรับปรุงภายในท่ีอยูอ่าศยั 

 
พืน้ที่ปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 

 
ผนงับ้าน 23 100.00 

 
พืน้ท่ีระบายน า้ 20 86.96 

 
ห้องส้วม 18 78.26 

 
ประตหูน้าตา่ง 16 69.57 

 
ร่ัว 13 56.52 

 
Total 90 100 

 

ตารางท่ี 4.21 รูปแบบการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัของผู้ ป้องกนัท่ีอยูอ่าศยั 

 
รูปแบบการป้องกัน จ านวน ร้อยละ 

 
วางกระสอบทราย 23 100.00 

 
ก่อก าแพง 20 86.96 

 
อุดรอยรัว้ 15 65.22 

 
ติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ 2 8.70 

 
Total 60 100 
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ตารางท่ี 4.22 ข้อมลูคา่ใช้จา่ยในการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยั 

 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน จ านวน ร้อยละ 

 
1,000 - 5,000 บาท 8 34.78 

 
5,001 - 10,000 บาท 7 30.43 

 
10,0001 - 15,000 บาท 5 21.74 

 
15,001 - 20,000 บาท 2 8.70 

 
20,000 บาทขึน้ไป 1 4.35 

 
  23 100 

 
 
 

ตารางท่ี 4.23 รายละเอียดการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยั 

 
การโจรกรรม จ านวน ร้อยละ 

 
ไม่ป้องกนั 44 55.00 

 
อยูเ่ฝ้าบ้าน 21 26.25 

 
ลอ็กกญุแจ 9 11.25 

 
ฝากข้างบ้าน 6 7.50 

 
Total 80 100 

 
ระบบไฟฟ้า จ านวน ร้อยละ 

 
ผู้แทนบริหารจดัการย้ายมิเตอร์ขึน้ 37 46.25 

 
ตดัไฟชัน้ 1 28 35 

 
แยกระบบไฟฟ้าชัน้ 1 และชัน้ 2 15 18.75 

 
Total 80 100 

 
ระบบสุขาภบิาล จ านวน ร้อยละ 

 
ปิดวาว์สน า้ 36 60 

 
อุดส้วม 24 40 

 
Total 60 100 



85 
 

 
เฟอร์นิเจอร์ จ านวน ร้อยละ 

 
เก็บขึน้ชัน้สอง 49 61.25 

 
เสยีหายหมด 26 32.5 

 
เก็บเทา่ที่เก็บได้ 5 6.25 

 
Total 80 100 

 
รัว้ ก าแพง จ านวน ร้อยละ 

 
ปลอ่ยให้ทว่ม 67 83.75 

 
ก่ออิฐรอบบ้าน 13 16.25 

 
Total 80 100 

 
สัตว์ร้าย จ านวน ร้อยละ 

 
ไม่ป้องกนั 32 55.17 

 
เก็บกวาดพื่นท่ีให้สะอาด 26 44.83 

 
ปิดประต ู 22 37.93 

 
Total 80 100 

 

ตารางท่ี 4.24 แสดงข้อมลูการรักษาพาหนะของผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการ 

 
การรักษาพาหนะ จ านวน ร้อยละ 

 
นอกโครงการ 46 57.5 

 
อ่ืน ๆ 22 27.5 

 
ภายในโครงการ 12 15 

 
Total 80 100 
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ตารางท่ี 4.25 รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการรักษาพาหนะของผู้อยูอ่าศยั 

 
อื่น ๆ จ านวน ร้อยละ 

 
อาคารในตวัเมือง 11 50.00 

 
คอยออกไปดตูลอด 4 18.18 

 
นอนเฝ้าภายในรถ 4 18.18 

 
น าพาหนะไปด้วย 3 13.64 

 
ชัน้ 2  ของบ้าน 2 9.09 

 
ปิดรองน า้มนัทกุจุด ถอดแบต ตดัระบบไฟฟ้า 2 9.09 

 
Total 22 100 

 
 

4.4 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และการบรรเทาผลกระทบระหว่างภาวะอทุกภยั 

 4.4.1 ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
การเคหะแห่งชาติ มีบทบาทส าคญัในการให้ความช่วยเหลือด้านสถานท่ีอพยพ โดยการ

จัดเตรียมโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลุมแก้ว 3 ซึ่งเป็นโครงการแนวสูง โดยการเคหะแห่งชาติได้
เตรียมอาคารไว้เป็นศูนย์อพยพทัง้หมด 7 อาคาร รวมทัง้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน
หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทัง้ภายในโครงการและ
ผู้ประสบภยัอ่ืน ๆ  การเคหะแหง่ชาติได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการช่วยเหลอืดงัตารางตอ่ไปนี  ้

ตารางท่ี 4.26 งบประมาณรายจ่ายอุทกภยัของกองพฒันาชุมชน 2  

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

คา่อาหาร               3,657,675  

ถงุยงัชีพ                  252,047  

ยานพาหนะ                  165,035  

วสัดกุ่อสร้าง                  141,094  

เคร่ืองอปุโภค                    15,581  

คา่แรงพนกังาน                    24,448  

อ่ืนๆ                  177,216  

รวม  4,433,096  
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จากตารางจะพบวา่ รายจ่ายสว่นใหญ่จะเป็นรายจ่ายเก่ียวกบัคา่อาหารทัง้สิน้ โดยกองพฒันา
ชุมชน 2 ได้ประสานงานกับบริษัทเอกชน และผู้อยู่อาศยัรอบ ๆ การเคหะแห่งชาติส านกังานใหญ่ให้
ช่วยเหลือจัดหาอาหารเพื่อน าไปมอบให้โครงการต่าง ๆ ท่ีได้รับความเดือดร้อนประจ าทุกวัน  โดย
งบประมาณท่ีได้รับมาเพื่อด าเนินการเป็นงบประมาณเร่งด่วนท่ีทางกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ได้อนมุติัให้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 
ภาพท่ี 4.5 ศนูย์อพยพโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 3 

 

เทศบาลต าบลระแหง ทางเทศบาลด าเนินการช่วยเหลือผู้ อยู่อาศัยภายในศูนย์
อพยพตา่ง ๆ ดงันี ้

1. จัดเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพเพื่อรองรับผู้ประสบภยัพิบติัให้สามารถเข้าพัก
อาศยัได้เพียงพอตอ่ความต้องการ 

2. จดัเตรียมอาหาร น า้ด่ืม ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้อพยพ และสง่มอบให้
ผู้ประสบภยัทกุวนั 

3. ประสานงานหนว่ยงานตา่ง ๆ ให้เข้ามาให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบติัในพืน้ท่ี 
โดยเน้นไปท่ีหนว่ยงานในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคียง 
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4. ประสานภาคเอกชน โรงงานตา่ง ๆ ในพืน้ท่ี  ให้สง่ความช่วยเหลือเข้ามาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัในเขตพืน้ท่ี 

  5. ติดตอ่ประสานงานโรงพยาบาลในพืน้ท่ีให้สามารถรองรับผู้ ป่วยฉกุเฉินได้  
6. แจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงการจัดเตรียมหลกัฐานในการขอรับเงินเยี่ยวยาจาก
ภาครัฐบาล 

ทหาร ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง การอพยพ อาหารน า้ด่ืม รวมทัง้อ านวยความ
สะดวกตา่ง ๆ ในการด ารงชีวิต 

หน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ เช่น ช่อง 3  เครือเจริญโภคภณัฑ์ โรงงานในบริเวณใกล้เคียง 
ได้ช่วยเหลอืด้านถงุยงัชีพ อาหาร น า้ดื่ม 

  

4.4.2 การรับมือระดับผู้อยู่อาศัย 

แม้วา่จะมีเหตอุุทกภยัท่ีรุนแรง แตผู่้ตอบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่ยงัคงให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน
ตามก าลงัและความสามารถ โดยสว่นใหญ่จะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบการท าอาหารและแพ็ค
อาหารท่ีศนูย์อพยพ สถานท่ีราชการ และดแูลทรัพย์สนิให้เพื่อนบ้าน 

 รายได้ของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่ลดลงประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนเน่ืองจากผู้อยู่
อาศยัในโครงการประกอบอาชีพรับจ้างอิสระจึงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งหากไม่มีเงินเก็บหรือ
กู้ยืมจากญาติพี่น้อง ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จะได้รับความยากล าบากในการด าเนินชีวิตมากขึน้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามในสว่นนีไ้ด้แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีอพยพออกจากโครงการ กับ
กลุม่ท่ีอยูอ่าศยัภายในโครงการ 

 

 4.4.2.1 ผู้อพยพออกนอกโครงการ 

 ผู้ ท่ีตดัสนิใจอพยพออกจากโครงการการระหวา่งเกิดเหตุอุทกภยั มีจ านวนมากกว่าผู้ตดัสินใจ
อยูภ่ายในโครงการ โดยคิดเป็นร้อยละ 74 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ระยะเวลาการอพยพ ผู้ตดัสินใจอพยพใช้เวลาอพยพอยู่อาศยันอกโครงการเป็นเวลา 60 
วัน คิดเป็นร้อยละ 57 ของผู้ อพยพทัง้หมด โดยผู้ อพยพท่ีเหลือยังคงมีระยะเวลาการ
อพยพท่ีใกล้เคียงกนัด้วย โดยการอพยพได้รับความช่วยเหลือจากการเคหะแห่งชาติและ
ทหาร น ารถขนาดใหญ่เข้ามาให้ผู้อพยพโดยสารออกนอกพืน้ท่ี 
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2. ผู้อพยพสว่นใหญ่ตดัสนิใจอพยพไปพกัอาศยัท่ีบ้านญาติ ร้อยละ 44 เน่ืองจากได้รับความ
สะดวกมากกวา่ไปท่ีอ่ืนและประหยดัคา่ใช้จ่าย ล าดบัรองลงมาอพยพไปศูยน์อพยพท่ีการ
เคหะและเทศบาลฯได้จดัเตรียมไว้ให้ท่ีโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 3 และวดับวั
แก้วเกษตร 

3. สาเหตกุารตดัสนิใจอพยพไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ มีดงันี ้

a. ผู้ อพยพไปบ้านญาติ เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้สึกคุ้ นเคย ไม่ ต้อง
ปรับตวัและมีความเป็นกนัเอง 

b. ผู้ ท่ีอพยพไปยงัศนูย์อพยพ เน่ืองจากขาดการวางแผนลว่งหน้าและเพื่อนบ้าน
ชวน 

4. คา่ใช้จ่ายในการอพยพ สว่นใหญ่มีคา่ใช้จ่าย 500 – 1,000 บาท ร้อยละ 60 และเสีย
คา่ใช้จ่ายในการอพยพมากท่ีสดุคือ 2,000 บาท 

5. สาเหตกุารอพยพออกจากท่ีอยูอ่าศยัเน่ืองจาก น า้ทว่มสงู ไม่สามารถอยูอ่าศยัได้ และ
มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สงูอายแุละเด็กเลก็ 

6. การเตรียมการก่อนกลบับ้าน ผู้ตดัสนิใจอพยพสว่นใหญ่ใช้วิธีการโทรกลบัมาหาเพื่อน
บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลสถานการณ์น า้ท่วมในโครงการ ว่าสามารถกลบัเข้ามาอยู่
อาศยัได้หรือไม่ และมีผู้ ท่ีไม่ได้เตรียมตวัใด ๆ ก่อนกลบับ้านในอัตราเท่ากัน (ร้อยละ 
18) 

 

4.4.2.2 ผู้ตัดสินใจอยู่อาศัยภายในโครงการระหว่างเกิดเหตุอุทกภยั 

1. สาเหตุท่ีไม่อพยพ เน่ืองจากเป็นห่วงทรัพย์สินและยงัสามารถอยู่อาศยัท่ีชัน้สองของ
ตวับ้านได้ 

2. อุปกรณ์ท่ีเตรียมส าหรับการอยู่อาศัยระหว่างเหตุการณ์อุทกภัยท่ีผู้ อยู่อาศัยให้
ความส าคัญมากท่ีสุดคือ น า้ด่ืม อาหารแห้ง รองลงมาเป็นยารักษาโรค เคร่ืองมือ
สือ่สาร ในอตัราที่เทา่ ๆ กนั แตส่ิง่ท่ีผู้อยูอ่าศยัให้ความส าคญัน้อยท่ีสดุคือ อุปกรณ์ใน
การขบัถ่าย 

3. รายละเอียดการอยูอ่าศยัภายในโครงการมีดงันี ้

a. พืน้ท่ีอยูอ่าศยั อยูอ่าศยัท่ีชัน้สองของตวับ้าน 
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b. การนอน นอนปกติบนชัน้สองของตวับ้าน 

c. การขับถ่าย ส่วนใหญ่เดินทางไปขับถ่ายท่ีอาคารผู้ บริหารจัดการแทน 
บางสว่นขบัถ่ายใสถ่งุและส้วมลอยน า้ 

d. การซกัล้าง ผู้อยูอ่าศยัตอ่น า้จากชัน้ 1 ขึน้มาใช้ท่ีชัน้สองของบ้าน มีบางสว่น
ซกัล้างบริเวณบนัได 

e. การหาอาหาร สว่นใหญ่รออาหารจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีบริจาคเข้ามา 

f. การก าจดัขยะจากน า้ท่วม สว่นใหญ่จะเอาไปทิง้ไว้หน้าโครงการเพื่อให้ทาง
เทศบาลรับไปจดัการอีกทีหนึง่ 

4. ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดเป็นเร่ืองการเดินทาง ท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีแพงและต้องเดินทางหลายต่อ 
รวมทัง้ภูมิประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไประหว่างเกิดเหตุการณ์อุทกภยั ท าให้ยากต่อการสงัเกต ุ
ล าดบัรองลงมาเป็นเร่ืองอาหารท่ีได้รับช้าและการลกัขโมยทรัยพ์สนิ 

5. รายจ่ายระหวา่งการอยูอ่าศยัภายในโครงการ โดยเฉลี่ยแล้วจะมีรายจ่าย 300 – 500 บาทต่อ
วนั โดยเสยีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการเดินทามากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 4.27 สภาพทั่วไปภายในโครงการระหว่างเกิดเหตุอทุกภยัพฤศจิกายน 2554 

ภาพ ค าอธิบาย 

 

 
 

ความสงูของน า้ 

หลงัจากน า้เข้าทว่มพืน้ท่ี 1 เดือน 

 

 
 
 
 
 

น า้ทว่มภายในโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 

น า้ทว่มภายในโครงการ 
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ตารางท่ี 4.28 การให้ความช่วยเหลอืผู้ อ่ืนของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ทัง้หมด 

 
ความช่วยเหลือผู้อ่ืน จ านวน ร้อยละ 

 
ช่วย 68 85 

 
ไม่ 12 15 

 
Total 80 100 

 

 
ตารางท่ี 4.29 รายละเอียดเพิ่มเติมเร่ืองการให้ความช่วยเหลอืผู้ อ่ืนระหวา่งเกิดเหตอุุทกภยั 

 
ช่วยเหลือโดย จ านวน ร้อยละ 

 
ท าอาหาร แพ็คของ 38 47.5 

 
ช่วยเพื่อนบ้านดแูลบ้าน 22 27.5 

 
ช่วยเก็บขยะในชุมชน 8 10 

 
  68 100 

 
ตารางท่ี 4.30 ข้อมลูการลดลงของรายได้ผู้อยูอ่าศยัในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 

 
รายได้ลดลงหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

 
ลงลง 56 70 

 
ไม่ 24 30 

 
Total 80 100 

 
ลดลงเท่าไรต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

 
10,000 บาท 43 53.75 

 
20,000 บาท 8 10 

 
3,000 บาท 2 2.5 

 
7,000 บาท 2 2.5 

 
1,500 บาท 1 1.25 

 
  56 100 

 
 



93 
 

ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวนผู้อพยพออกจากท่ีอยูอ่าศยั 

 
อพยพหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

 
อพยพ 45 56.25 

 
ไม่อพยพ 21 26.25 

 
อพยพแล้วย้ายกลบัก่อนน า้ลด 14 17.5 

 
Total 80 100 

 

ตารางท่ี 4.32 จ านวนวนัท่ีอพยพออกจากท่ีอยูอ่าศยัและไม่ได้อยูภ่ายในโครงการ 

 
อพยพก่ีวัน จ านวน ร้อยละ 

 
60 วนั 26 57.78 

 
30 วนั 8 17.78 

 
45 วนั 7 15.56 

 
100 วนั 2 4.44 

 
70 วนั 2 4.44 

 
Total 45 100 

 
ตารางท่ี 4.33 สถานท่ีท่ีผู้อพยพตดัสนิใจอพยพไปพกัอาศยัช่วงเกิดเหตอุุทกภยั 

 
สถานที่อพยพ จ านวน ร้อยละ 

 
บ้านญาติ 20 44.44 

 
ศนูย์อพยพ 12 26.67 

 
ตา่งจงัหวดั 10 22.22 

 
บ้านคนรู้จกั 3 6.67 

 
Total 45 100 
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ตารางท่ี 4.34 ข้อมลูศนูย์อพยพท่ีผู้อพยพตดัสนิใจอพยพเข้าพกัอาศยั 

 
ศูนย์อพยพ จ านวน ร้อยละ 

 
เอือ้อาทร 3 6 50 

 
วดับวัแก้ว 4 33.33 

 
บนสะพานข้ามแยก ตลาดระแหง 2 16.67 

 
Total 12 100 

 

ตารางท่ี 4.35 แสดงสาเหตกุารตดัสินใจเลอืกสถานท่ีอพยพ 

 
สาเหตุการตดัสินใจเลือกสถานที่อพยพ จ านวน ร้อยละ 

 
บ้านญาติ 16 35.6 

 
ใกล้ท่ีอยูอ่าศยั 13 28.9 

 
ไม่มีการวางแผน 9 20.0 

 
เพื่อนบ้านชวน 5 11.1 

 
ท างานตอ่เน่ือง 2 4.4 

 
Total 45 100 

 

ตารางท่ี 4.36 แสดงคา่ใช้จ่ายเฉพาะการอพยพออกจากท่ีอยูอ่าศยั 

 
คา่ใช้จ่ายในการอพยพ จ านวน ร้อยละ 

 
500 - 1,000 บาท 27 60 

 
1,001 - 2,000 บาท 16 35.6 

 
2,001 บาทขึน้ไป 2 4.4 

 
Total 45 100 
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ตารางท่ี 4.37 สาเหตกุารตดัสินใจอพยพออกจากท่ีอยูอ่าศยั 

 
สาเหตทุี่ตัดสินใจอพยพ จ านวน ร้อยละ 

 
น า้ขึน้สงู 16 35.56 

 
มีเด็กเลก็และผู้สงูอาย ุ 6 13.33 

 
ไม่สามารถอยูอ่าศยัได้ 6 13.33 

 
เดินทางล าบาก 5 11.11 

 
ขาดอาหาร 4 8.89 

 
ตกใจกลวั 3 6.67 

 
สตัว์พิษ 2 4.44 

 
โดยตดัน า้ ไฟฟ้า 2 4.44 

 
ดแูลโรงงาน ท างานตอ่เน่ือง 1 2.22 

 
Total 45 100 

 

ตารางท่ี 4.38 รายละเอียดการเตรียมตวัก่อนกลบับ้านของผู้อพยพ 

 
การเตรียมการก่อนกลับบ้าน จ านวน ร้อยละ 

 
โทรถามเพื่อนบ้าน 8 17.78 

 
ไม่ได้เตรียมตวั 8 17.78 

 
เก็บของจ้างรถไปสง่ของ 6 13.33 

 
ใช้เรือกลบัมาดบู้านบอ่ย ๆ 6 13.33 

 
เตรียมจองมาท าความสะอาด 5 11.11 

 
ขบัรถกกลบัมาดท่ีูโครงการ 4 8.89 

 
ดรูะดบัน า้ที่ศนูย์อพยพ 4 8.89 

 
ส ารวจ 4-5 ครัง้ 4 8.89 

 
Total 45 100 
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ตารางท่ี 4.39 สาเหตท่ีุผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการช่วงประสบอุทกภยัตดัสนิใจไม่อพยพ 

 
ท าไมไม่อพยพ จ านวน ร้อยละ 

 
เป็นหว่งทรัพย์สนิ 13 59 

 
สามารถอยูอ่าศยัชัน้สองได้ 6 27 

 
ยงัสามารถหาอาหารได้ 3 14 

 
Total 22 100 

 

ตารางท่ี 4.40 สิง่ของท่ีผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการเตรียมพร้อมรับมือกบัอุทกภยั 

 
ส่ิงของที่เตรียมรับมือน า้ท่วม จ านวน ร้อยละ 

 
น า้ดื่ม 80 100.0 

 
อาหารแห้ง 68 85.0 

 
ยารักษาโรค 54 67.5 

 
เคร่ืองมือสือ่สาร 54 67.5 

 
เคร่ืองนุง่หม่ 43 53.8 

 
เงินสด 40 50.0 

 
เอกสารส าคญั 38 47.5 

 
อุปกรณ์ขบัถา่ย 26 32.5 

 
Total 403 100 

 

ตารางท่ี 4.41 รายละเอียดการอยูอ่าศยัภายในโครงการระหวา่งประสบอุทกภยั 

 
ลักษณะการอยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 

 
ภายในตวับ้าน 22 100 

 
  22 100 

 
การนอน จ านวน ร้อยละ 

 
ชัน้สอง 11 50 

 
ใช้ชีวิตปกต ิ 11 50 

 
Total 22 100 
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การขับถ่าย จ านวน ร้อยละ 

 
ไปท่ีส านกังาน 16 72.7 

 
ใสถ่งุ 6 27.3 

 
Total 22 100 

 
การหาอาหาร จ านวน ร้อยละ 

 
รอบริจาค 12 54.5 

 
ซือ้ 8 36.4 

 
ท ากินเอง 2 9.1 

 
Total 22 100 

 
การซักล้าง จ านวน ร้อยละ 

 
ชัน้สอง 14 63.6 

 
ซกัล้างตรงบนัได 8 36.4 

 
Total 22 100 

 
รายละเอียดการขับถ่าย จ านวน ร้อยละ 

 
ขบัถ่ายท่ีส านกังาน 12 54.5 

 
เก้าอีถ้่ายมีถงุด ารอง 6 27.3 

 
ห้องส้วมลอยน า้ 4 18.2 

 
Total 22 100 

 
การจัดการขยะ จ านวน ร้อยละ 

 
เก็บไปทิง้หน้าหมู่บ้าน 12 54.5 

 
เทศบาลเก็บ 4 18.2 

 
เก็บใสถ่งุด า 3 13.6 

 
ใสถ่งุแล้วโยนทิง้ไปตามสภาพ 3 13.6 

 
Total 22 100 
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ตารางท่ี 4.42 ปัญหาที่พบระหวา่งอยูอ่าศยัภายในโครงการฯ 

 
 

ตารางท่ี 4.43 หนว่ยงานท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลอืภายในโครงการฯ 

 

 

4.5 การฟ้ืนฟูและการพัฒนาหลังภาวะอุทกภยั 

 4.5.1 การเคหะแห่งชาติ 
 การเคหะแหง่ชาติได้เข้ามาช่วยผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการด าเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ท าความสะอาดพืน้ท่ีสาธารณะภายในโครงการ ในวนัท่ี 11 ธันวาคม 2554 โดยประสาน
ความร่วมมือกบัผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการโดยผา่นทางผู้บริหารจดัการแทน 

2. ด าเนินการซอ่มแซมบอ่บ าบดัน า้เสยี ซึง่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยัปี 2554 
ซึง่ด าเนินการแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2555 
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ภาพท่ี 4.6 วนัท าความสะอาดใหญ่โดยความร่วมมือระหวา่งการเคหะแหง่ชาติ 

และผู้บริหารจดัการแทน 
ตารางท่ี 4.44 รายจ่ายหลงัเกิดเหตกุารณ์อุทกภยัของผู้บริหารจดัการแทน 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

คา่น า้                  170,000  

คา่ไฟฟ้า                  230,000  

คา่ท าความสะอาด                    30,000  

รวม             430,000  

จากตาราง คา่น า้คา่ไฟฟ้า ผู้บริหารจดัการต้องรับผิดชอบตามค าสัง่ของการเคหะแหง่ชาติจ่าย
ให้กบัโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 3  ท่ีรองรับการอพยพจากผู้อยูอ่าศยัโครงการบ้านเอือ้อาทร
ลาดหลมุแก้ว 1 เป็นเวลา 60 วนั จ านวน 7 อาคาร  
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 4.5.2 เทศบาลต าบลระแหง 

 เทศบาลและองค์การบริหารสว่นต าบลได้ด าเนินการตา่งๆ ดงันี ้
1.  จัดการจัด เ ก็บขยะต่า งๆ  ในพื น้ ท่ี  โดยน าขยะเหล่านัน้ ไปทิ ง้ ท่ีจั งหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

2. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบความเสียหายจากเหตุอุทกภัยของประชาชนในพืน้ท่ี 
เพื่อรับเงินเยียวยาตามความเหมาะสมตอ่ความเสยีหาย 

3. ด าเนินการเร่ืองเงินเยียวยา และก าหนดวนัให้ผู้อยู่อาศยัได้รับเงินเยียวยากับทาง
อ าเภอโดยตรง 

4. จัดสรรงบประมาณปรับปรุงพืน้ท่ีสาธารณต่าง  ๆ ในเขตเทศบาลและองค์การ
บริหารสว่นต าบล  

 4.5.3 ผู้อยู่อาศัย 

 4.5.3.1 การปรับปรุงซอ่มแซมท่ีอยูอ่าศยั สว่นใหญ่จะปรับปรุงให้มีสภาพเหมือนเดิมก่อนเกิด
เหตอุุทกภยั โดยไม่เปลีย่นแปลงโครงสร้างของท่ีอยูอ่าศยัมากนกั มีเพียงสว่นน้อยเท่านัน้ท่ีจะปรับปรุง
พฒันาให้แตกตา่งจากเดิม ซึง่พืน้ท่ีการปรับปรุงพฒันาสว่นใหญ่จะเป็น ร่ัว ก าแพง และยกพืน้ให้สงูขัน้
อีกเล็กน้อย จากการส ารวจท่ีอยู่อาศัยภายในโครงการจ านวน 974 หลงัคาเรือน พบว่า มีบ้านท่ี
ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัให้แตกตา่งจากเดิมเพื่อรับมือกบัภาวะอุทกภยัในอนาคตมีทัง้หมด 56 หลงั คิดเป็น
ร้อยละ 5.7 ปรับปรุงให้แตกต่างจากเดิม และมีร้านค้าอีก 7 หลงั คิดเป็นร้อยละ 0.7 และหากรวมทัง้
สองประเภทมีเพียงร้อยละ 6.4 เทา่นัน้ 

 4.5.3.2 พืน้ท่ีซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ให้ความส าคัญกับประตูมากท่ีสุด 
เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีป้องกันบ้านจากการโจรกรรม รองลงมาเป็นพืน้ท่ีระบายน า้ พืน้ ห้องครัว 
ตามล าดบั 

 4.5.3.3 ระยะเวลาการปรับปรุงท่ีอยู่อาศยั มีการลดหลัน่กันไปตามงานท่ีต้องปรับปรุง สว่น
ใหญ่แล้วจะใช้เวลาในการปรับปรุงเพียง 1 วนั และมากท่ีสดุ 45 วนั 

 4.5.3.4  แหล่งท่ีมาของเงิน เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย ส่วนใหญ่จะใช้เงินออม 
รองลงมาเป็นงินจากสถาบนัการเงินและเงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยสว่นใหญ่จะได้รับเงินประมาณ 
10,000 – 15,000 บาท โดยเงินท่ีได้รับ ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์คิดว่าไม่เพียงพอเน่ืองจากเหตุอุทกภัย
สร้างความเสยีหายมากกวา่เร่ืองท่ีอยูอ่าศยั และมีบางสว่นไม่ได้รับเงินเยียวยาเน่ืองจากเป็นผู้ เช่าอาศยั 
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 4.5.3.5 การตดัสินใจส าหรับอนาคต ผู้อยู่อาศยัไม่คิดท่ีจะย้ายไปอยู่ท่ีอ่ืน เน่ืองจาก ยงัคงมี
ความสะดวกในการเดินทางไปท างาน โรงเรียนบุตร ติดตอ่ค้าขาย และต้องการให้ท่ีอยู่อาศยัเป็นมรดก
ต่อไป ทัง้นีผู้้ ตอบแบบสมัภาษณ์ยงัเสอนแนะให้ทางโครงการจัดท าศูนย์อพยพส าหรับช่วงภยัพิบัติ
ภายในโครงการโดยใช้อาคารผู้บริหารจดัการแทนเป็นสถานท่ีอพยพ 

 

 
ภาพท่ี 4.7 ผงัโครงการแสดงบ้านประเภทตา่ง ๆ หลงัจากภาวะอุทกภยั 

  

จากการส ารวจลา่สดุวนัเสาร์ท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2556 พบวา่มีบ้านประเภทตา่ง ๆ ภายใน
โครงการ 7 ประเภท ดงันี ้

1. บ้านท่ีปรับปรุงภายหลงัเกิดอุทกภยั จ านวน 56 หลงั คิดเป็นร้อยละ 5.7 

2. บ้านท่ีรับปรุงเป็นร้านค้า จ านวน 16 หลงั คิดเป็นร้อยละ 1.6 

3. บ้านท่ีปรับปรุงเป็นร้านค้าและปรับปรุงหลงัเกิดอุทกภยั จ านวน 7 หลงั คิดเป็นร้อยละ 0.7 

4. บ้านท่ีมีมีผู้อยูอ่าศยั จ านวน 107 หลงั คิดเป็นร้อยละ 11 

5. บ้านท่ีประกาศขาย จ านวน 3 หลงั คิดเป็นร้อยละ 0.3 

6. บ้านท่ีประกาศให้เช่า จ านวน 1 หลงั คิดเป็นร้อยละ 0.1 

 
 



102 
 

ตารางที่ 4.45 สภาพโดยทั่วไปภายหลังเหตกุารณ์อุทกภยั 

ภาพ ค าอธิบาย 

 

 
 

น า้ทว่มสงูนอกโครงการ  
วดัจากพืน้ถนนถึงจุดทว่มสงูสดุ  
ได้ความสงู 130 เซ็นติเมตร 

 

 
 

ระดบัน า้ทว่มสงูสดุภายในโครงการ  
วดัจากพืน้ถนนถึงจุดสงูสดุ  
ได้ความสงู 140 เซ็นติเมตร 

 

 
 
 

ระดบัน า้ทว่มภายในตวับ้าน  
หากวดัความสงูในห้องน า้ 

ได้ความสงู 80 เซ็นติเมตร 
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ระดบัน า้ทว่มสงูภายในตวับ้าน  
วดัจากพืน้บ้านถึงจุดสงูสดุ 

ได้ความสงู 74 เซ็นติเมตร 

 

 
 
 
 

ระดบัความสงูของน า้ทว่มบริเวณถนน
และภายในโครงการ 
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ตารางท่ี 4.46 รูปแบบการปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัหลงัประสบอุทกภยั 

 
ลักษณะการปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 

 
ท าให้เหมือนเดิม 74 92.5 

 
ท าให้แตกตา่งจากเดิม 6 7.5 

 
Total 80 100 

 
ปรับปรุงโดย จ านวน ร้อยละ 

 
ยกพืน้ให้สงูขึน้ 20 ซ.ม. 3 50 

 
เปลีย่นรูปแบบก าแพง 3 50 

 
  6 100 

 

ตารางท่ี 4.47 ข้อมลูพืน้ท่ีปรับปรุงภายหลงัประสบเหตอุุทกภยั 

 
พืน้ที่ปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 

 
ประต ู 56 70 

 
พืน้ท่ีระบายน า้ 48 60 

 
พืน้ 39 48.75 

 
ครัว 36 45 

 
ผนงั 35 43.75 

 
ร่ัว 16 20 

 
  230 100 

 

ตารางท่ี 4.48 แหลง่ท่ีมาของเงินทนุในการปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั 

 
แหล่งเงิน จ านวน ร้อยละ 

 
เงินออม 43 53.75 

 
สถาบนัการเงิน 20 25 

 
รัฐบาล 11 13.75 

 
นอกระบบ 6 7.5 

 
Total 80 100 
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ตารางท่ี 4.49 ข้อมลูการรับเงินเยี่ยวยาจากรัฐบาลของผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการ 

 
ได้รับเงินจากรัฐบาลหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

 
ได้รับ 68 85 

 
ไม่ได้รับ 12 15 

 
Total 80 100 

 

ตารางท่ี 4.50 จ านวนเงินเยียวยาท่ีได้รับจากรัฐบาล 

 
จ านวนเงิน จ านวน ร้อยละ 

 
10,0001 - 15,000 บาท 35 51.47 

 
15,001 - 20,000 บาท 18 26.47 

 
5,001 - 10,000 บาท 9 13.24 

 
20,000 บาทขึน้ไป 6 8.82 

 
Total 68 100 

 

ตารางท่ี 4.51 เงินเยียวยาท่ีได้รับเพียงพอตอ่การปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัหรือไม่ 

 
พอหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

 
ไม่เพียงพอ 56 82.35 

 
เพียงพอ 12 17.65 

 
Total 68 100 
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ตารางท่ี 4.52 การตดัสนิใจเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัในอนาคต 

 
จะย้ายหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

 
ไม่คิด 72 90 

 
คิดจะย้าย 8 10 

 
Total 80 100 

 
ย้ายเพราะ จ านวน ร้อยละ 

 
กลวัน า้ทว่มอีก 8 100 

 
Total 8 100 

 
ไม่ย้ายเพราะ จ านวน ร้อยละ 

 
ใกล้แหลง่งาน 68 85 

 
ใกล้สถานศกึษาบุตร 56 70 

 
สาธารณูปการ 39 48.75 

 
เดินทางสะดวก 48 60 

 
Total 211 100 

 
ตารางท่ี 4.53 การตดัสนิใจในอนาคตของโครงการเพื่อรับมืออุทกภยัในอนาคต 

 
ควรมีศูนย์อพยพหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

 
ควร 72 90 

 
ไม่ควร 8 10 

 
Total 80 100 

 
พืน้ที่ จ านวน ร้อยละ 

 
ส านกังานโครงการ 54 75 

 
สนามหน้าหมู่บ้าน 16 22 

 
หน้าโครงการ 2 3 

 
Total 72 100 
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4.6 การพัฒนาเพื่อรับมือภยัพิบัติในอนาคตของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จากการสมัภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการท่ีอยู่อาศัยทัง้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ 

การเคหะแหง่ชาติ ผู้บริหารจดัการแทน เทศบาลต าบลระแหงและองค์การบริหารสว่นต าบลระแหงนัน้
พบว่า ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่มีหน่วยงานใดท่ีคิดจะวางแผนรับมือภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน
อนาคต เน่ืองจากมีความเห็นวา่อยูน่อกเหนืออ านาจหน้าที่ และไม่สามารถคาดเดาการเกิดภัยพิบติัได้ 
 



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
จากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการท่ีอยู่อาศัยใน

ภาวะอุทกภยัท าให้ได้ข้อสรุปดงันี ้
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ืองการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยัฯ ครัง้นีไ้ด้ข้อสรุปดงันี ้

5.1.1 ภาพรวม การประสานงาน และการแบ่งค่าใช้จ่ายในการจัดการที่อยู่อาศัยใน
ภาวะอุทกภยั 
 ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพืน้ที่  ในวนัท่ี 16 ตุลามคม 2554 สถานการณ์น า้ท่วมใน
ประเทศได้สง่ผลกระทบมาถึงอ าเภอลาดหลมุแก้ว โดยมวลน า้ได้ท าลายคันดินบริเวณรอบ ๆ แม่น า้
ทางด้านเหนือของอ าเภอและเข้าทว่มพืน้ท่ีในช่วงบา่ยของวนัดงักลา่ว โดยเวลาประมาณ 16.00 น. น า้
ได้เข้าทว่มโครงการฯ ประมาณ 10 เซ็นติเมตรและเพิ่มระดบัขึน้อยา่งรวดเร็วจนถึงระดบั 1.3 เมตรก่อน
พระอาทิตย์ตกดิน 

 การประสานงาน หนว่ยงานหลกัท่ีจัดการเร่ืองการประสานงานเร่ืองศูนย์อพยพ และ ติดต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือในพืน้ท่ี คือ 1.การเคหะแห่งชาติ และ 2.เทศบาลต าบล
ระแหง โดย  

การเคหะแห่งชาติได้รับค าสัง่จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้
เตรียมความพร้อมด้านศนูย์อพยพและอาหารให้กับผู้ประสบภยัทัง่ภายในโครงการของการเคหะและ
ประชาชนทัว่ไป ในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2554 การเคหะแหง่ชาติได้ด าเนินการติดต่อทหารให้เข้ามาอพยพ
ผู้ประสบภยัออกจากพืน้ท่ี และตลอดระยะเวลาที่มีอุทกภยั การเคหะแห่งชาติก็ได้ใช้รถของหน่วยงาน
ทหารด าเนินการขนสง่อาหาร น า้ดื่ม และเป็นพาหนะในการเดินทางของประชาชนในพืน้ท่ีอีกด้วย และ
ในวันท่ี  11 ธันวาคม 2554 การเคหะแห่งชาติได้ร่วมมือกับผู้ แทนบริหารจัดการโครงการ เข้ามาท า
ความสะอาดในพืน้ท่ี 

เทศบาลต าบลระแหง  ได้ด าเนินการจัดเตรียมศูนย์อพยพไว้ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น วัด 
สถานท่ีราชการ และได้จัดสรรบุคลากรในหน่วยงานรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ในศูนย์
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อพยพ รวมทัง้ได้ติดตอ่หนว่ยงานราชการและเอกชนในกรุงเทพมหานครเพื่อน าความช่วยเหลือเข้ามา
ในพืน้ท่ีประสบภยั  

สรุปคา่ใช้จ่ายในการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยั ดงันี  ้

 ผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการ ได้มีคา่ใช้จ่ายตลอดระยะเวลาประสบภยัเฉลี่ย 25,000 – 
40,000 บาท โดยมีคา่ใช้จ่ายในการป้องกนัและคา่ซอ่มแซมท่ีอยูอ่าศยัอย่างละ 5,000 – 10,000 บาท 
และได้รับเงินเยี่ยวยาจากรัฐบาลจ านวน 10,000 – 15,000 บาท 

 การเคหะแหง่ชาติ รายจ่ายอุทกภยัของกองพฒันาชุมชน 2 เท่ากับ  4,433,096 โดย
สว่นใหญ่จะเป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาหารและน า้ดื่ม 

 ผู้บริหารจดัการแทน ได้ออกคา่ใช้จ่ายให้ศูนย์อพยพตามค าสัง่ของการเคหะแห่งชาติ
ทัง้สิน้ 400,000 บาท และคา่ใช้จ่ายในการท าความสะอาดโครงการ 30,000 บาท 

 
5.1.2 การจัดการท่ีอยู่อาศัย ก่อนอุทกภยั ระหว่างอุทกภยั และ การจัดการท่ีอยู่อาศัยหลงั

อุทกภยั 
ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ 
 1. การเตรียมความพร้อม ผู้อยู่อาศยัเตรียมตวัอพยพ และ ขนทรัพย์สินขึน้ท่ีสงูทนัทีท่ีทราบ

ขา่วอุทกภยั โดยมีบางสว่นท าการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัด้วย โดยไม่มีความรู้หรือประสบการณ์การป้องกัน
และรับมือสถานการณ์อุทกภยัมาก่อน 

2. การป้องกัน ผู้ อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไม่ป้องกันท่ีอยู่อาศัยเน่ืองจากได้รับทราบข้อมูลจาก
ผู้บริหารจดัการแทนวา่ไม่ต้องป้องกนัท่ีอยูอ่าศยั 

3. การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ อยู่อาศัยส่วนใหญ่อพยพไปยังบ้านญาติท่ีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีไม่
ประสบอุทกภยัและศนูย์อพยพท่ีทางการเคหะแหง่ชาติและเทศบาลต าบลระแหงจดัเตรียมไว้ให้ 

4. การบรรเทาผลกระทบ ไม่มีการด าเนินการ 
5. การพืน้ฟู ผู้ อยู่อาศยัส่วนใหญ่ท าการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยัให้มีสภาพเหมือนเดิม

ก่อนเกิดเหตุอุทกภยั แต่จะมีบางสว่นเท่านัน้ท่ีปรับปรุงให้แตกต่างจากเดิมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์
อุทกภยัในอนาคต 

6. การพฒันา ในจ านวนท่ีอยู่อาศยัภายในโครงการจ านวน 974 หลงันัน้ มีเพียง56 หลงั คิด
เป็นร้อยละ 5.7 ปรับปรุงให้แตกต่างจากเดิม และมีร้านค้าอีก 7 หลงั คิดเป็นร้อยละ 0.7 และหาก
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รวมทัง้สองประเภทมีเพียงร้อยละ 6.4 เท่านัน้  ท่ีมีการพฒันาท่ีอยู่อาศัยให้สามารถรับมือกับภาวะ
อุทกภยัในอนาคตได้ 

 
การเคหะแห่งชาติ 
 1. ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ เตรียมความพร้อมด้านศนูย์อพยพและอาหาร 
2. การป้องกันติดต่อผู้ แทนบริหารจัดการโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลุมแก้ว 1 เพื่อให้

ด าเนินการยกมิเตอร์ไฟฟ้าขึน้ให้พ้นระดบัน า้ทว่ม 
3. การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การเคหะแห่งชาติได้ด าเนินการติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการอพยพผู้ประสบภยัไปยงัศนูย์อพยพโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 3 ซึ่ง
เป็นอาคารสงู จ านวน 7 อาคาร 

4. การบรรเทาผลกระทบ การเคหะแห่งชาติได้ด าเนินการติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการจัดเตรียมอาหารและน า้ด่ืมส าหรับผู้อยู่อาศยัภายในโครงการของการเคหะ
แห่งชาติเป็นประจ า โดยการจัดเตรียมอาหารได้ด าเนินการท่ีการเคหะแห่งชาติส านกังานใหญ่และ
แจกจ่ายกระจายออกไปยงัภมิูภาค โดยได้รับค าสัง่จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ได้ด าเนินการเบิกงบประมาณฉกุเฉินส ารองจ่ายไปก่อน 

5. การพืน้ฟู การเคหะแห่งชาติได้ด าเนินการประสานงานกับผู้บริหารจัดการแทนบ้านจัดสรร
ของโครงการด าเนินการจัดวันท าความสะอาดใหญ่หลงัเหตุการณ์อุทกภัย และด าเนินการจัดสรร
งบประมาณเพื่อซอ่มแซมบอ่บ าบดัน า้เสยีภายในโครงการทัง้สองจุด 

6. การพฒันา ยงัไม่มีแผนการด าเนินการ 
 
ผู้บริหารจัดการแทน 
 1. การเตรียมความพร้อม ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้อยู่อาศยัภายในโครงการทราบว่าควรอพยพ

ออกจากพืน้ท่ี 
2. การป้องกนั จดัสรรบุคคลากรด าเนินการยกมิเตอร์ไฟฟ้าให้พ้นระดบัน า้ทว่ม 
3. การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด าเนินการอพยพผู้อยู่อาศยัภายในโครงการออกจากพืน้ท่ีโดย

ติดตอ่หนว่ยงานทหารให้น ารถเข้ามารับคนออกไป 
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4. การบรรเทาผลกระทบ ดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในโครงการ รวมทัง้ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือทางด้านอาหารจากบุคคลภายนอกให้น าเข้ามามอบให้ผู้อยู่อาศยัภายในโครงการระหว่าง
เหตกุารณ์อุทกภยั 

5. การพืน้ฟู ร่วมมือกบัการเคหะแหง่ชาติ ในการด าเนินการท าความสะอาดใหญ่และซอ่มแซม
บอ่หนว่งน า้ที่เสยีหายจากเหตกุารณ์อุทกภยั 

6. การพฒันา ยงัไม่มีแผนการด าเนินการ 
 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 1. การเตรียมความพร้อม จัดเตรียมศูนย์อพยพเพื่อรองรับผู้ อยู่อาศัยภายในเขตความ

รับผิดชอบ โดยใช้ศาสนสถาน และสถานท่ีราชการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  
2. การป้องกนั ท าคนัดินป้องกนัการเข้าทว่มบริเวณแม่น า้เจ้าพระยาและคคูลองตา่ง ๆ  
3.  การ รับสถานการณ์ฉุก เ ฉิน  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ท่ีอยู่ ใน

กรุงเทพมหานครเพื่อขอความช่วยเหลอืด้านอาหาร น า้ดื่ม และถงุยงัชีพ 
4. การบรรเทาผลกระทบแจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงการจัดเตรียมหลกัฐานในการขอรับเงิน

เยี่ยวยาจากภาครัฐบาล 
5. การพืน้ฟู ส ารวจความเสยีหายและติดตอ่ของเงินเยียวยาจากภาครัฐ 
6. การพฒันา ยงัไม่มีแผนการด าเนินการ 
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ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปการจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภยั ปี 2554 
ช่วง 
เวลา 

กระบวณ
การ 

ผู้อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารจัดการแทน 
อบต. และเทศบาล

ระแหง 

ก่อน 

เตรียม 

พร้อม 

วางแผนอพยพ 

ยกของขึน้ที่สงู 
ติดต่อประสานงานศนูย์

อพยพ 

ประกาศแจ้งเตือนให้
อพยพ 

จดัเตรียมศนูย์อพยพ 

ป้องกนั ไม่ป้องกนัที่อยู่อาศยั ยกมิเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้าขึน้ที่สงู 
ท าคนัดินรอบแม่น า้และคู

คลอง 

ระ 
หว่าง 

การรับ
สถานการณ์
ฉกุเฉิน 

อพยพ 
ประสานงานกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 
จดัการอพยพผู้อยู่อาศยั

ออกจากพืน้ที ่
ติดต่อประสานหน่วยงาน

เข้าช่วยเหลือ 

การบรรเทา
ผลกระทบ 

- 
ช่วยเหลือด้านอาหารและ

ที่อยู่อาศยั 
ดแูลความเรียบร้อย
ภายในโครงการ 

แจ้งให้ประชาชน
จดัเตรียมหลกัฐานเพื่อขอ

เงินเยียวยา 

หลัง 

การฟืน้ฟู
บูรณะ 

ปรับปรุงที่อยูอ่าศยั
ให้เหมือนเดิม 

ท าความสะอาดโครงการ 
ซ่อมแซมบ่อบ าบดัน า้เสีย 

ท าความสะอาด
โครงการ 

ส ารวจความเสียหายเพื่อ
จ่ายเงินเยี่ยวยา 

การพฒันา ปรับปรุงร่ัวบ้าน ไม่มีการวางแผน 

 
5.2 ปัญหาการจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภยัในโครงการบ้านเอือ้อาทร ลาดหลุมแก้ว 1 
แบง่เป็น 2 สว่น คือ  

 1. ผู้อยูอ่าศยัในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 
1. ผู้อยู่อาศยัมีปัญหาในการตดัสินใจว่าควรจะด าเนินการอย่างไรในช่วงก่อนเกิด

เหตอุุทกภยั เน่ืองจากมีการรับข้อมลูจากหลายแหลง่และมีความขดัแย้งกนั 
2. ผู้อยู่อาศยัส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การเผชิญอุทกภัย ท าให้การตดัสินใจใน

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติในช่วงเกิดอุทกภัยจึงใช้สื่อโทรทัศน์เป็นแหล่งข้อมูล
เพราะเข้าถึงได้งา่ยท่ีสดุ แตก็่ยงัไม่สามารถให้ข้อมลูได้ครบถ้วน 

3. ปัญหาด้านทนุทรัพย์ ผู้อยูอ่าศยัไม่สามารถคาดการรายจ่ายท่ีจะต้องเกิดขึน้จาก
เหตอุุทกภยั ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันท่ีอยู่อาศยั การอยู่อาศยัระหว่าเกิดอุทกภยั
และการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยัหลงัจากอุทกภยั รวมทัง้เหตุการณ์อุทกภยัยงัท าให้
รายได้ของผู้อยูอ่าศยัลดลงอีกด้วย 

4. ปัญหาเร่ืองความช่วยเหลอืท่ีเข้าถึงได้ยาก เน่ืองจากโครงการบ้านเอือ้อาทรลาด
หลมุแก้ว 1 ตัง้อยูใ่นซอยลกึเป็นแอ่งกระทะและล้อมรอบไปด้วยพืน้ท่ีเกษตรกรรม
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ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเข้าถึงได้ยาก ส่งผลให้
อาหาร น า้ด่ืมท่ีได้รับล่าช้าและอาจจะเน่าเสียรวมทัง้ได้ในปริมาณท่ีน้อยไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการ 

 
 2. ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 

1. ความต่ืนตกใจของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ ท าให้ยากต่อการจัดการและแจ้ง
ขา่วสารข้อมลูเพื่อการรรับมือภยัพิบติั 

2. เหตกุารณ์อุทกภยัครัง้นีเ้กิดขึน้รวดเร็วมาก จนหลาย ๆ ฝ่ายไม่สามารถรับมือกับ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ทนัทว่งที 

3. การเดินทางเข้าถึงพืน้ท่ีท าได้ล าบาก เ น่ืองจากข้อจ ากัดเ ร่ืองพาหนะ จึง
จ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้ อยู่อาศยัให้อพยพออกจากพืน้ท่ี แต่ไม่ได้รับ
ความร่วมมือเทา่ที่ควรเน่ืองจากข่าวการโจรกรรมทรัพย์สนิตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้  

4. มีหนว่ยงานท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลอืช่วงเกิดเหตอุุทกภยัน้อยมาก  
5. การเข้ามาช่วยเหลือภายในโครงการ ต้องติดต่อผ่านหลายหน่วยงาน ท าให้

อาหารท่ีได้รับมาสว่นใหญ่เนา่เสยี 
6. ผู้บริหารจัดการแทนต้องรับผิดชอบค่าน า้ค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์อพยพบ้านเอือ้

อาทรลาดหลมุแก้ว 3 เป็นจ านวนมาก  
7. ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้น าภายในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 

5.3 อภปิรายผลการวิจัย 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการท่ีอยูอ่าศยัในภาวะอุทกภยั 2554 โครงการวิจัยความเช่ือมั่น
และความต้องการที่อยูอ่าศยั    บ้านจดัสรรในเขตน า้ทว่ม (ระยะท่ี 1) เป็นโครงการวิจัยท่ีภาควิชาเคห
การ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคิน จัดการ
ด าเนินการวิจยัเก่ียวกบัอุทกภยัในปี 2554 ซึง่มีผลการอภิปรายดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตารางที่ 5.2 อภปิรายผลการวิจัย 

  
โครงการวจัิยความเช่ือม่ันและ
ความต้องการที่อยู่อาศัยฯ 

โครงการบ้านเอือ้อาทร 
ลาดหลุมแก้ว 1 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม ผู้มีรายได้ปานกลางถึงสงู ผู้มีรายได้น้อย 

การป้องกันที่อยู่อาศัย ป้องกนัท่ีอยู่อาศยั ไมป้่องกนัท่ีอยู่อาศยั 

การอพยพ อพยพ 

ระยะเวลาอพยพ 30 วนั 60 วนั 

จะย้ายหรือไม่ ไมย้่ายท่ีอยู่อาศยั 

ผลกระทบด้านรายได้ ไมมี่ผลกระทบ มีผลกระทบ 
  

  จากตารางอภิปรายผลการวิจยัพบวา่ทัง้สองกลุม่ตวัอยา่งมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองรายได้ ซึ่ง
ผู้ มีรายได้ปานกลางถึงสงูมีรายได้ประจ า มีผลกระทบในเร่ืองนีน้้อยกวา่ผู้ มีรายได้น้อย การป้องกนัท่ีอยู่
อาศยัจากภาวะอุทกภยัแตกตา่งกนัเพราะการรับข้อมลูขา่วสารที่แตกตา่งกนั ผู้ มีรายได้น้อยไม่แน่ใจว่า
ควรจะเช่ือข้อมูลจากหน่วยงานใด แต่สว่นใหญ่ก็ยงัตดัสินใจอพยพออกจาพืน้ท่ี แต่ระยะเวลาในการ
อพยพแตกตา่งกนัเน่ืองจากพืน้ท่ีวิจัยแตกต่างกัน และกลุม่ตวัอย่างทัง้สองงานวิจัยตดัสินใจอาศยัอยู่
ในโครงการเดิมตอ่ไปแม้วา่อาจจะเกิดอุทกภยัในอนาคต 
 
5.4 ข้อดีข้อเสียของการจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภยักรณีศึกษา: โครงการบ้านเอือ้อาทร
ลาดหลุมแก้ว 1 อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 

 5.4.1 การป้องกันที่อยู่อาศัยจากภาวะอุทกภยั 
  ข้อดี 
 1. ลดปริมาณ์ขยะ เศษดิน โคลน เข้ามาภายในเขตบ้าน ท าให้ง่ายต่อการท าความ

สะอาดภายหลงัเหตอุุทกภยั 
 2. ชะลอความเร็วของน า้ท่ีจะเข้าท่วมท่ีอยู่อาศัย ท าให้มีเวลาขนย้ายทรัพย์สิน ลด

ความเสยีหายของทรัพย์สนิ และมีเวลาเตรียมตวัส าหรับการอพยพ 
  ข้อเสีย 
 1. มีคา่ใช้จ่ายในการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยัคอ่นข้างสงู 
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 5.4.2 ไม่ป้องกันที่อยู่อาศัยจากภาวะอุทกภยั 
  ข้อดี 
  1. ลดคา่ใช้จ่ายในการป้องกนัท่ีอยูอ่าศยั โดยสามารถน าเงินในสว่นนีไ้ปเตรียมตวัซือ้

ของใช้จ าเป็น ส าหรับการอพยพ หรืออยูอ่าศยัภายในโครงการ 
  ข้อเสีย 
  1. ถ้าหากไม่มีการขนย้ายทรัพย์สินลว่งหน้า เม่ือน า้เข้าท่วมพืน้ท่ีอาจท าให้ทรัพย์สิน

เสยีหายจ านวนมาก 
  2. เม่ือน า้เข้าท่วมพืน้ท่ีจะท าให้สิ่งสกปรกต่าง ๆ เข้ามาขงัอยู่ภายในท่ีอยู่อาศยั เม่ือ

น า้ลดแล้วท าให้การท าความสะอาดท าได้ยาก 
 

 5.4.3 การอพยพ 
  ข้อดี 

1. ลดอตัราการเสยีชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตอุุทกภยัของผู้อยูอ่าศยั 
2. ท าให้เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องสามารถบริหารจดัการการอยูอ่าศยัได้งา่ย 
3. การดแูลความปลอดภยั และความสะดวกตา่ง ๆ ให้กบัผู้สงูอายแุละเด็กท าได้งา่ย 
4. สามารถน าสิง่ของกลบัมาช่วยเหลอืผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการได้ 

  ข้อเสีย 
 1. ทรัพย์สนิท่ีอยูภ่ายในบ้านอาจโดนโจรกรรมได้ เน่ืองจากไม่มีคนอยูเ่ฝ้าทรัพย์สนิ 
  
 5.4.4 การอยู่อาศัยภายในโครงการระหว่างเกิดเหตุอุทกภยั 
  ข้อดี 
  1. ผู้อยูอ่าศยัสามารถดแูลทรัพย์สนิของตนเอง และเพื่อนบ้านท่ีอพยพได้ 
  2. สามารถแจ้งข่าวสารท่ีเกิดขึน้ภายในโครงการให้กับผู้ ท่ีอพยพออกนอกพืน้ท่ีให้

ทราบได้  
  ข้อเสีย 
  1. หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถเข้าพืน้ท่ีเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ เน่ืองจากพืน้ท่ี

โครงการอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีรถไม่สามารถเข้าถึงได้ 
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5.5 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ท าวิจยัได้ท าการศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท าให้ทราบถึงการจัดการท่ีอยู่
อาศยัในภาวะอุทกภยั และจากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างท าให้พบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้ให้
ข้อมลูการจดัการท่ียงัไม่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการท่ีอยู่อาศยัในภาวะอุทกภยั ท าให้เกิดปัญหา
ในการอยูอ่าศยั ผู้ท าวิจยัจึงได้สรุปข้อเสอนแนะดงันี ้
 5.5.1 ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ 
 5.5.1.1. ด้านที่อยู่อาศัย  

1 . ระบบไฟฟ้า เ น่ืองจากในปี พ.ศ.  2554 มีอุทกภัยท่ี ร้ายแรงมากท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์ และระดับน า้ภายในโครงการสูง 1.3 เมตร และภายในตัวท่ีอยู่
อาศยั 70 เซ็นติเมตร ในห้องน า้ในบ้าน 80 เซ็นติเมตร แต่สวิสท์ไฟฟ้าภายในบ้าน
อยูส่งู 1 เมตร ท าให้ไฟฟ้ายงัใช้การได้ แตค่วร แยกระบบไฟฟ้าเป็น 2 สว่น คือ ชัน้ 
1 และชัน้ 2 เพื่อให้ผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการสามารอยูอ่าศยัระหว่างเกิดภยัพิบติั
ได้ 

2. การป้องกันการโจรกรรม ผู้ตดัสินใจอพยพควรท่ีจะล็อกกุญแจให้แน่นหนา ทัง้
ประตทูางเข้า และหน้าตา่ง หรืออาจะติดเหลก็ดดัเพิ่มเติม แตส่ิง่ท่ีสามารถป้องกัน
การโจรกรรมทรัพย์สนิได้ดีท่ีสดุ คือ ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างเพื่อนบ้านท่ีช่วยกัน
ดแูลทรัพย์สนิ ผู้อยูอ่าศยัจึงควรมีความสมัพนัธ์ท่ีดีภายในชุมชนด้วย 

3. เฟอร์นิเจอร์ ผู้ อยู่อาศยัควรมีชัน้วางของแบบเหล็กท่ีสามารถแยกประกอบได้ 
เพื่อท่ีระหว่างเกิดอุทกภยั ผู้ อยู่อาศยัสามารถประกอบชัน้วางของและน าสิ่งขึน้
ขึน้มาวา่งที่ชัน้วางของดงักลา่วได้ สามารถประหยดัพืน้ท่ีบริเวณชัน้สอง เพื่อใช้ใน
การอยูอ่าศยัอีกด้วย 

 
 5.5.1.2. ด้านการอยู่อาศัย 

1.  การขับถ่าย เน่ืองจากโครงสร้างตามแบบบ้านของการเคหะแห่งชาติท่ีใช้ในการ
สร้างบ้านเอือ้อาทร ห้องน า้ ห้องส้วมของบ้านเอือ้อาทรอยู่บริเวณชัน้หนึ่งของตวั
บ้าน ท าให้ระหวา่งเกิดเหตภุยัพิบติัผู้อยูอ่าศยัไม่สามารถใช้ห้องน า้ได้ ดงันัน้หาก
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ต้องการอยูอ่าศยัภายในโครงการระหวา่งเกิดเหตุภยัพิบติั ผู้อยูอ่าศยัจึงควรที่จะมี
ห้องส้วมฉกุเฉินแบบเก้าอีอ้ยูป่ระจ าภายในบ้าน  

 

 
ภาพ 5.1ตวัอยา่งชัน้วางของและห้องส้วมฉกุเฉินแบบเก้าอี ้

 
2.  อาหาร ผู้อยู่อาศยัควรมีอาหารแห้ง เช่น บะหม่ีส าเร็จรูป ข้าวสาร เนือ้แห้ง อยู่

ประจ าบ้านให้เพียงพอส าหรับรับประทาน 3-3 วัน เพื่อท่ีระหว่างรอความ
ช่วยเหลอืจะสามารถอยูอ่าศยัได้ 

 
5.5.1.3. ส่ิงที่ผู้อยู่อาศัยควรท า 

1.  ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับการอยู่อาศยัให้พร้อมเสมอ เช่น อาหารแห้ง 
บะหม่ีส าเร็จรูป ปลากระป๋อง ส้วมฉุกเฉิน เงินสด อุปกรณ์สื่อสาร และ เอกสาร
ส าคญัตา่ง ๆ ทางราชการ ควรเก็บไว้ชัน้ 3 ของตวับ้านเพื่อป้องกนัความเสยีหาย  

2.   ผู้อยู่อาศยัควรมีรายการทรัพย์สินภายในบ้าน เพื่อตรวจสอบความเสียหายและ
เป็นหลกัฐานในการขอความช่วยเหลอืจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. ผู้อยูอ่าศยัควรถ่ายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ และภาพความเสียหายท่ีเกิดขึน้กับท่ีอยู่
อาศยั ทรัพย์สนิตา่ง ๆ ไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิง 

4. คนในชุมชนต้องมีความตระหนกัและมีสว่นในการแก้ไขปัญหาความเสีย่งภยั 
5. ผู้อยูอ่าศยัควรศกึษาวิธีการด ารงชีวิตในภาวะภยัพิบติัทกุกรณี เม่ือเกิดเหตจุะท าให้

สามารถรับมือกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ดียิ่งขึน้ 
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5.5.2. ข้อเสนอแนะส าหรับการเคหะแห่งชาติ 
1.  การเตรียมความพร้อม  ติดต่อประสานผู้บริหารจัดการแทน เพื่อให้ทราบ

ข้อความต่าง ๆ เช่น จ านวนประชากรท่ีคิดจะอยู่อาศัยภายในโครงการ จ านวน
ประชากรท่ีต้องการศูนย์อพยพ เพื่อสามารถจัดเตรียมศูนย์อพยพได้อย่าง
เหมาะสม 

2. การป้องกัน  ส่งเสริม สนับสนุนด้านทุนทรัพย์ให้ผู้ บริหารจัดการแทน เพื่อ
ด าเนินการป้องกันท่ีอยู่อาศยั เน่ืองจากผลก าไรท่ีผู้บริหารจัดการแทนได้รับจาก
การเคหะแหง่ชาติ ไม่เพียงพอตอ่การปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง 
ๆ ภายในโครงการ 

3.  การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน จัดสรรอาหาร น า้ด่ืม เข้ามาภายในโครงการอย่าง
เพียงพอ เน่ืองจากเหตุการณ์อุทกภัยท่ีผ่านมานัน้ ผู้ อยู่อาศัยภายในโครงการ
ได้รับความช่วยเหลอืน้อยมากเน่ืองจากการเดินทางเข้าถึงพืน้ท่ีท าได้ยาก  

4.  การบรรเทาผลกระทบ ติดต่อประสานงานผู้บริหารจัดการแทนเพื่อรับทราบ
ความต้องการของผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการ เพื่อให้สามารถจัดเตรียมสิ่งของได้
ตรงความต้องการของผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการและศูนย์อพยพระหว่างเกิดเหตุ
อุทกภยัได้ 

5.  การฟ้ืนฟูบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในโครงการ 
โดยเฉพาะถนนภายในโครงการ เน่ืองจากเป็นจุดเช่ือมต่อสาธารณูปการต่าง ๆ 
และเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการ 

6.  การพัฒนา 

 สนบัสนุนทุนทรัพย์เพื่อปรับปรุงส านกังานชุมชนโดยเฉพาะชัน้สองให้มี
ห้องน า้มากขึน้ จัดเตรียมส้วมลอยน า้ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และจัดอบรม
การรับมือภยัพิบติัตา่ง ๆ เช่น ไฟไหม้ น า้ทว่ม เป็นต้น 

 จัดท าศูนย์กระจายข่าว และศูนย์รับข่าวประจ าชุมชน โดยร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เพื่อด าเนินการจัดท าศูนย์กระจายข่าว 
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถเตรียม
ความพร้อมเพื่ออพยพหรือป้องกันท่ีอยู่อาศัยได้ และเป็นการลด
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ค่าใช้จ่ายในการป้องกันท่ีอยู่อาศัย หรือ ป้องกันความสูญเสียทัง้ชิวิ ต
และทรัพย์สนิด้วย 

 จัดท าคู่มือส าหรับผู้ อยู่อาศัยในสถานการณ์ภัยพิบัติและแจกจ่ายให้
ประชาชนและผู้อยูอ่าศยัได้ศกึษาข้อมลูการเตรียมการตา่ง ๆ  

 
5.5.3 ข้อเสอนแนะส าหรับผู้บริหารจัดการแทน 

1. การเตรียมความพร้อมผู้ บริหารจัดการแทนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการ
สามารถด าเนินการได้อย่างดีเยี่ยมในเร่ืองของการ ยกระบบไฟฟ้า ติดต่อ
ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจัดศูนย์อพยพทัง้ภายในและ
ภายนอกโครงการ 

2.  การป้องกัน เน่ืองจากอุทกภยัในครัง้นีรุ้นแรงมาก การป้องกนัโดยการด าเนินการ
จากผู้ บริหารจัดการแทนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากผู้อยูอ่าศยัด้วย ประกอบกบัร่ัวโครงการมีรอยร่ัวซืมท่ีน า้สามารถ
เข้ามาภายในโครงการได้หลายทาง ดังนัน้ผู้ บริหารจัดการแทนควรจัดการ
ปรับปรุงร่ัวโครงการให้เหมาะสมตอ่ไป 

3.  การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3.1 ติดต่อสถานท่ีอพยพ ยานพาหนะส าหรับอพยพ และจัดเตรียมอาหาร

ส าหรับผู้อยูอ่าศยัในโครงการให้เพียงพอ เม่ือเกิดสถานการณ์จะสามารถ
ช่วยให้รับมือได้ทนัทว่งที 

3.2 ผู้บริหารจัดการแทนจะต้องวิเคราะห์ความลอ่แหลม ก็เพื่อต้องการให้ผู้
อยู่อาศยัทราบว่าหากมีการเกิดภยัขึน้อีก จะมีบุคคลใดในชุมชนท่ีจะมี
ความล่อแหลมต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือจะมีสิ่งใดบ้างท่ีจะ
เสยีหายจากภยัพิบติั จากนัน้จะต้องให้มีการส ารวจความส าคญัในการ
ช่วยเหลอื ขนย้าย อพยพ เช่น เด็ก คนชรา คนพิการ สตรีมีครรถ์ จะต้อง
อยูใ่นล าดบัของการอพยพเคลือ่นย้าย และรวมกนัวิเคราะห์ว่าควรจะลด
ความเสีย่ง หรือลดโอกาสการเกิดภยัพิบติัได้ด้วยวิธีใด 
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4.  การบรรเทาผลกระทบ ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ระดบัท้องถ่ิน เพื่อแจ้งความต้องการของผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการ เพื่อให้ผู้ ท่ีเข้า
มาช่วยเหลอืสามารถจดัเตรียมสิง่ของได้ตรงความต้องการของผู้อยู่อาศยัภายใน
โครงการและศนูย์อพยพระหวา่งเกิดเหตอุุทกภยั 

5.  การฟ้ืนฟูบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในโครงการ 
โดยเฉพาะถนนภายในโครงการ เน่ืองจากเป็นจุดเช่ือมต่อสาธารณูปการต่าง ๆ 
และเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้อยูอ่าศยัภายในโครงการ 

6.  การพัฒนา 
6.1 ปรับปรุงส านกังานชุมชนโดยเฉพาะชัน้สองให้มีห้องน า้มากขึน้ จดัเตรียม

ส้วมลอยน า้ไว้ใช้ในยามฉกุเฉิน  
6.2 จดัสรรบุคลากรรับผิดชอบ เพื่อมีหน้าท่ีดูแลบริหารจัดการและเก็บรักษา

เคร่ืองมือตา่ง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ในยามฉกุเฉิน 
6.3 ผู้บริหารจดัการแทนต้องมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพผู้อยู่

อาศยัเป็นประจ าทกุปี 
6.4 ผู้ บริหารจัดการแทนต้องมีการประสานขอความร่วมมือจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนงบประมาณในการจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประจ าชุมชน 

 
5.5.4หน่วยงานท้องถิ่น 

1.   การเตรียมความพร้อม 
1.1 จดัเตรียมศนูย์อพยพให้พร้อม โดยใช้สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีไม่ถูกน า้ท่วม เช่น

วดั โรงเรียน อาคารสงูของหนว่ยงานราชการ สะพาน  
1.2 เตรียมอาหาร น า้ดื่ม ให้เพียงพอ  
1.3 จดัสรรงบประมาณฉกุเฉินส าหรับความช่วยเหลอืด้านตา่ง ๆ  
1.4 จัดสรรบุคลากรให้มีความพร้อมส าหรับรับมือสถานการณ์ทัง้จ านวน

บุคลากรและความรู้โดยต้องจัดการอบรมถึงการรับมือภัยพิบัติให้
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บุคลากรในหนว่ยงาน เม่ือเกิดสถานการณ์อุทกภยั จะได้สามารถท างาน
ได้ทนัที 

1.5 จัดท าบัญชีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่างๆ หรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน 
และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพื่อช่วยในการจัดการภยัพิบติัหรือการฝึกอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือความรู้
เก่ียวกบัวิชาเฉพาะด้านตา่งๆ 

2. การป้องกัน 
2.1 ขดุลอกคคูลอง แม่น า้ ทอ่ระบายน า้อยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ เม่ือเกิดเหตอุุทกภยัจะท าให้น า้ไหลออกจากพืน้ท่ีได้เร็วขึน้  
2.2 จดัหาพืน้ท่ีรองรับน า้และกกัเก็บน า้ เช่น อ่างเก็บน า้ เขื่อน สระน า้ ท านบ 

เหมือง ฝาย 
2.3 ก่อสร้างก าแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อป้องกันการเอ่อล้นหรือ

สญูเสยีพืน้ดินจากการกดัเซาะชายฝ่ังของแม่น า้ 
3.การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3.1 จัดสรรอาหาร น า้ด่ืม ท่ีศูนย์อพยพ เพื่อท่ีจะส่งมอบอาหารให้แก่ศูนย์
อพยพและผู้อยูอ่าศยัท่ีไม่อพยพได้อยา่งทนัทว่งที 

3.2 การแจ้งเตือนภยัและประเมินสถานการณ์ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการ
แจ้งเตือนภยั แจ้งเตือนไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัในเขตพืน้ท่ีท่ีคาดวา่จะเกิดภยั เพื่อแจ้งเตือนภยั
ลว่งหน้าแก่ผู้ ท่ีคาดวา่จะได้รับผลกระทบให้เฝ้าระวงัและเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ 

3.3 การจัดท าแผนอพยพ ให้ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับบัญชีจ านวนผู้
อพยพ บญัชีสว่น-ราชการ การก าหนดเขตพืน้ท่ีรองรับการอพยพให้อยูใ่น
พืน้ท่ีท่ีเหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าที่ด าเนินการอพยพไว้ให้ชดัเจน การ
ก าหนดเส้นทางอพยพหลกัและเส้นทางอพยพรอง รวมทัง้การส ารวจและ
จดัเตรียมยานพาหนะ น า้มนัเชือ้เพลงิ ตลอดจนระบบสื่อสารส าหรับการ
อพยพ 
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การอพยพเคล่ือนย้ายให้ด าเนินการดังนี ้
1. จดัล าดบัความส าคญัของผู้อพยพ โดยแบ่งกลุม่ผู้อพยพท่ีจ าเป็นต้องดูแล
เป็นพิเศษในช่วงระหว่างอพยพ เช่น กลุ่มผู้ ป่วยทุพพลภาพ คนพิการ 
คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณาให้อพยพไปก่อน กรณีเด็ก บิดา 
และมารดาควรอพยพไปด้วยกนัทัง้ครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุม่ 

2. จัดให้มีสถานท่ีปลอดภัยและท่ีอยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ ประสบภัย และ
เจ้าหน้าที่โดยจดัระเบียบพืน้ท่ีอพยพให้เหมาะสม เป็นสดัสว่น 

3. จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพืน้ท่ีท่ีเกิดภยัพิบัติและพืน้ท่ีใกล้เคียง 
รวมทัง้จดัระเบียบการจราจรในพืน้ท่ีรองรับการอพยพ 

4. ด าเนินการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัในการขนย้ายทรัพย์สนิในพืน้ท่ีท่ี
เกิดภยัพิบติัและพืน้ท่ีใกล้เคียงตามท่ีได้รับการร้องขอ 

5. การอพยพผู้ประสบภยัและสว่นราชการไปสูพ่ืน้ท่ีปลอดภยั ให้มีการจัดท า
ทะเบียน เพื่อตรวจสอบจ านวนผู้ประสบภยัและผู้ ท่ียงัติดค้าง 

6. ให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยั และบริการในการด ารงชีพ และระบบ 
     สขุลกัษณะตามสมควร 
7. จดัให้มีการรักษาพยาบาลและบริการการแพทย์ฉกุเฉินในพืน้ท่ีอพยพ 
8. จดัให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพืน้ท่ีรองรับการอพยพโดย
ก าลงัเจ้าหน้าท่ีต ารวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสมดูแลความ
ปลอดภยับ้านเรือนของผู้อพยพ แตห่ากสถานการณ์ลอ่แหลมเสี่ยงต่อการ
สูญเสียชีวิตห้ามออกปฏิบัติหน้าท่ีโดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะ
บรรเทาความรุนแรงลงและสามารถเข้าไปตรวจในพืน้ท่ีได้โดยไม่มีความ
เสี่ยง แล้วรายงาน ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้อพยพทราบ เพื่อมิให้ผู้อพยพเกิด
ความกงัวลในความปลอดภยัในทรัพย์สนิของตน 

9. การอพยพกลบัเม่ือประชาชนได้รับการแจ้งขา่ววา่สถานการณ์ภยัได้สิน้สดุ
ลงแล้วให้เตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับแจ้งจุด
อพยพกลบั ผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุม่อพยพต้องจัดระเบียบและจัดล าดบั
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ก่อนหลงัของการอพยพอย่างเป็นระบบไปสูพ่ืน้ท่ีอยู่อาศัยเดิม พร้อมทัง้
ประสานงานการอพยพกบัเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการควบคมุดแูลการอพยพ 

4. การบรรเทาผลกระทบ 
4.1 ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ระดมความ

ช่วยเหลอืตา่งๆ เพื่อสามารถจดัเตรียมสิ่งของได้ตรงความต้องการของผู้
อยูอ่าศยัภายในท่ีอยูอ่าศยัและศนูย์อพยพระหวา่งเกิดเหตอุุทกภยัได้ 

4.2 ให้องค์การสาธารณกุศลจัดเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจแต่ละระดับ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และก าลงัคนท่ี
สามารถปฏิบติัภารกิจได้ 

4.3 การขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน 
 

5.   การฟ้ืนฟูบูรณะ 
5.1 ปรับปรุง ซอ่มแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการตา่ง ๆ  
5.2 จดัท าบนัทกึข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภยัพิบติัท่ีผา่นมาอย่างเป็นกลาง

เพื่อท่ีจะเป็นข้อมูลส าหรับผู้ ท่ีสนใจศึกษาปัญาท่ีเกิดขึน้ และสามารถ
น ามาปรับปรุงการด าเนินการตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

5.3 ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายท่ีศูนย์อพยพได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
จดัการท่ีอยูอ่าศยัให้แก่ผู้ประสบภยัอยา่งเหมาะสม  

5.4 ด าเนินการช่วยเหลอืซอ่มแซมท่ีพกัอาศยั สิ่งสาธารณูปโภคและเส้นทาง
คมนาคมให้พอใช้การได้ในเบือ้งต้น 

5.5 ส ารวจความเสยีหายและจัดท าบญัชีรายช่ือผู้ประสบภยัและทรัพย์สินท่ี
เสียหายไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้ออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภยัไว้
เป็นหลกัฐานในการรับการสงเคราะห์และฟืน้ฟู 

5.6 สงเคราะห์ผู้ประสบภยัตามบญัชีท่ีส ารวจ โดยให้มีมาตรการและระเบียบ
ท่ีรัดกมุสามารถสงเคราะห์ได้เรียบร้อยทัว่ถึง 

5.7 ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเสียหายในเบือ้งต้นโดย
งบประมาณท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ 
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6.   การพัฒนาสร้างศูนย์อพยพให้มีขนาดท่ีเหมาะสม รองรับการใช้งานจากผู้อยู่
อาศัยภายในเขตเทศบาล โดยเลือกศาสนสถานเป็นสถานท่ีหลักในการ
ด าเนินการ เน่ืองจากเป็นศูนย์รวมการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้อยู่อาศยัในพืน้ท่ี
และสามารถด าเนินการได้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อยูอ่าศยั 

 
5.7 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 จากการส ารวจท่ีอยูอ่าศยัภายในโครงการบ้านเอือ้อาทรลาดหลมุแก้ว 1 พบว่า มีบ้านท่ีไม่มีผู้
อยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก ซึง่หากปลอ่ยทิง้ร้างไว้เช่นนีเ้ป็นการสิน้เปลือ้งทรัพยากรและงบประมาณของ
ประเทศชาติรวมทัง้ผู้ มีรายได้น้อยจ านวนมากท่ีเสยีโอกาสในการเข้าอยู่อาศยั จึงเห็นควรว่าควรศึกษา
เร่ืองแนวทางการจดัการท่ีอยูอ่าศยัท่ีทิง้ร้างของการเคหะแหง่ชาติตอ่ไป 
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วนัที่ .................................... ล ำดบัที่............

ข้อมลูทัง้หมดจะเก็บเป็นควำมลบัและจะใช้ในกำรเขียนรำยงำนวจิยัเท่ำนัน้

กรุณำกรอกข้อควำมลงในชว่งวำ่งและท ำเคร่ืองหมำยลงในชอ่งวำ่งที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำนหรือใกล้เคียงมำกที่สดุ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ช่ือ อำยุ เพศ

บ้ำนเลขที่

เบอร์โทรติดตอ่

ส่วนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ

1 สถานภาพ เจ้ำของ ผู้อำศยั

2 ภูมิล าเนาเดิม

3 จ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวท่าน) คน สัตว์เลีย้ง ตวั

4 ช่วงวัยของสมาชิกในครอบครัว

4.1 เด็ก 0-12 ปี คน 4.3 วยัท ำงำน  23-60 ปี คน

4.2 วยัรุ่น 13-22 ปี คน 4.4 ผู้สงูอำย ุ60 ปีขึน้ไป คน

5 ระดับการศึกษา หัวหน้าครอบครัว

5.1 ไม่ได้ศกึษำ 5.2 ประถมศกึษำ

5.3 มธัยมศกึษำตอนต้น 5.4 มธัยมศกึษำตอนปลำย

5.5 อำชีวศกึษำ 5.6 อนปุริญญำ

5.7 ปริญญำตรี 5.8 สงูกวำ่ปริญญำตรี

6 อาชีพ หัวหน้าครอบครัว

6.1 ไม่มีอำชีพ 6.2 รับจ้ำง

6.3 ค้ำขำย 6.4 พอ่บ้ำน / แม่บ้ำน

6.5 รับรำชกำร 6.6 เจ้ำหน้ำที่รัฐวสิำหกิจ

6.7 พนักงำนบริษัทเอกชน 6.8 ธุรกิจสว่นตวั(ระบ)ุ 

6.9 อ่ืน ๆ ................................

7 อาชีพ แหล่งอาชีพ

ภายในบ้าน

ภายในชุมชน

นอกชุมชน

8 รายได้ครัวเรือน 8.1 ต ่ำกวำ่ 5,000 บำท     8.2 5,001 - 15,000 บำท 8.3 15,001 - 25,000 บำท

8.4 25,001 – 35,000 บำท   8.5 35,001 – 50,000 บำท 8.6 50,001 บำท ขึน้ไป

แบบสัมภาษณ์

ภำควชิำเคหกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

เป็นสว่นหนึ่งของวทิยำนิพนธ์ระดบัมหำบณัฑิต

กำรจดักำรที่อยู่อำศยัในภำวะอทุกภยั: กรณีศกึษำโครงกำรบ้ำนเอือ้ำทรลำดหลมุแก้ว1

ระยะเวลา (นาท)ีการเดินทาง

1
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9 การจัดการรายได้ของครอบครัว

9.1 ไม่มีเงินออม และไม่มีหนีส้นิ

9.2 มีเงินออมครอบครัว บำท

9.3 หนีส้นิครอบครัว บำท

9.3.1 แหลง่เงินกู้

10 ระยะเวลาการอยู่อาศัยภายในโครงการ ปี

11 ลักษณะการถือครองที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

11.1 เชำ่ บำทตอ่เดือน 11.2 เป็นเจ้ำของที่อยู่อำศยั 11.3 ผอ่นช ำระ

12 ระยะเวลาในการผ่อนช าระ 12.1 ปี ผ่อนช าระเดือนละ 12.2 บำท

13 การใช้ประโยชน์ 13.1 อยู่อำศยัอยำ่งเดียว 13.2 อยู่อำศยัและค้ำขำย ประเภท

13.3 อ่ืน ๆ

14 การตัดสินใจซือ้ที่อยู่อาศัยท่านได้ค านึงถึงปัญหาอุทกภัยหรือไม่ 14.1 ใช่ 14.2 ไม่

15 ตัง้แต่ท่านเข้าอยู่อาศัยในโครงการประสบอุทกภัยมาแล้วทัง้หมด ครัง้

16 เหตุผลที่เลือกที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน (ตอบได้หลายข้อ)

16.1 ด้านกายภาพ

16.1.1 ควำมมั่นคงแข็งแรง 16.1.2 คณุภำพของวสัดกุ่อสร้ำง 16.1.3 อ่ืน ๆ 

16.2 ด้านการเงนิ

16.2.1 รำคำถกู 16.2.2 มีสถำบนักำรเงินอนมุตัิ 16.2.3 อ่ืน ๆ 

16.3 ด้านที่ตัง้

16.3.1 ใกล้ที่ท ำงำน 16.3.2 ใกล้บ้ำนญำติ 16.3.3 ใกล้โรงเรียนลกู

16.3.4 ใกล้ตลำด 16.3.5 เดินทำงสะดวก 16.3.6 อ่ืน ๆ

17 ท่านมียานพาหนะใดบ้าง ตอบได้มากกว่า 1 ขัอ

17.1 รถยนต์โดยสำร...........คนั 17.2 รถกระบะ..........คนั 17.3 รถแท็กซ่ี................คนั

17.4 รถจกัรยำนยนต์.............คนั 17.5 จกัรยำน................คนั 17.6 อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 3 การจัดการที่อยู่อาศัยในภาวะอุทกภัย

ส่วนที่ 3.1 ข้อมูลการป้องกันที่อยู่อาศัยจากภาวะอุทกภัย

18 ท่านได้ท าการป้องกันที่อยู่อาศัยจากภาวะอุทกภัยหรือไม่ 18.1 ไม่ป้องกนั 18.2 ป้องกนั 

19 แหล่งข่าวที่แจ้งให้ท่านทราบถึงสถานการณ์น า้เป็นแหล่งแรก

19.1 สื่อโทรทศัน์ 19.2 หนังสอืพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 19.3 สื่ออินเตอร์เน็ต

19.4 ภำยในชมุชน 19.5 อบต. 19.6 อ่ืน ๆ 

20 แหล่งข่าวที่ท่านติดตามเป็นประจ า

20.1 สื่อโทรทศัน์ 20.2 หนังสอืพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 20.3 สื่ออินเตอร์เน็ต

20.4 ภำยในชมุชน 20.5 อบต. 20.6 อ่ืน ๆ 

21 หลังจากที่ท่านทราบถึงสถานการณ์อุทกภัย ว่าได้ใกล้เข้ามาถึงที่อยู่อาศัยของท่านแล้ว ท่านได้เตรียมตัวอย่างไรบ้าง

21.1 วำงแผนอพยพ 21.2 ย้ำยทรัพย์สนิขึน้ที่สงู 21.3 ติดตอ่ขอควำมชว่ยเหลอืจำกญำติ

21.4 ติดตอ่ศนูย์อพยพ 21.5 ติดตอ่คณะกรรมกำรชมุชน 21.6 เบิกเงินสด

21.7 เตรียมอำหำร น ำ้ดื่ม 21.8 จดัหำอปุกรณ์ป้องกนัที่อยู่อำศยั
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22 ท่านได้เรียนรู้วิธีการป้องกันที่อยู่อาศัยจากภาวะอุทกภัยจากที่ใด

23 วัสดุที่ท่านได้จัดเตรียมในการป้องกันที่อยู่อาศัย

23.1 อิฐ 23.2 หิน 23.3 ปนู 23.4 ทรำย

23.5 แผน่ไม้ 23.6 พลำสติก 23.7 แผน่เหลก็

23.8 อ่ืน ๆ 

24 แหล่งซือ้วัสดุ

25 พืน้ที่ที่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอุทกภัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

25.1 ร่ัว  25.2 ผนังบ้ำน 25.3 ประต ูหน้ำตำ่ง 

25.4 ห้องส้วม-ห้องอำบน ำ้ 25.5 พืน้ที่ระบำยน ำ้

25.6 อ่ืน ๆ

26 รูปแบบในการป้องกันที่อยู่อาศัย

26.1 วำงกระสอบทรำย  26.2 ก่อก ำแพงถำวร 26.3 ติดตัง้เคร่ืองสบูน ำ้

26.4 อดุรอยร่ัว 26.5 อ่ืน ๆ 

27 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันที่อยู่อาศัยจากภาวะอุทกภัย บำท

ส่วนที่ 3.2 ข้อมูลการอยู่อาศัยระหว่างภาวะอุทกภัย

28 ช่วงเกิดภาวะอุทกภัยท่านได้อพยพย้ายออกจากพืน้ที่หรือไม่   

28.1 อพยพ.................... วนั 28.2 ไม่อพยพ 28.3 อพยพแล้วย้ำยกลบัก่อนน ำ้ลด

กรณีอพยพ
29 สถานที่ที่ท่านอพยพไปเพื่ออยู่อาศัยในช่วงเกิดภาวะอุทกภัย

29.1 บ้ำนญำติ (โปรดระบุที่ตัง้)

29.2 บ้ำนคนรู้จกั (โปรดระบุที่ตัง้)

29.3 ตำ่งจงัหวดั จงัหวดั

29.4 ศนูย์อพยพ

30 สาเหตุที่ท่านเลือกอพยพไปยังสถานที่ข้างต้น

31 ค่าใช้จ่ายระหว่างการอพยพ บำท

31.1 กำรเดินทำง บำท 31.2 ยำรักษำโรค บำท

31.3 ที่อยู่อำศยั บำท 31.4 เสือ้ผ้ำ บำท

31. 5 อำหำร เคร่ืองดื่ม บำท 31.6 อ่ืน ๆ บำท
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32 ระยะเวลาในการอพยพ วนั 32.2 วนัที่อพยพ

32.3 สาเหตุที่อพยพ

33 ท่านป้องกันที่อยู่อาศัยอย่างไร?

ประเภท

การโจรกรรม

ระบบไฟฟ้า

ระบบสุขาภิบาล

เฟอร์นิเจอร์

รัว้ ก าแพง

สัตว์ร้าย

34 การดูแลรักษาพาหนะ

34.1 จอดในโครงกำร 34.2 จอดอยู่พืน้ที่สำธำรณะภำยนอกโครงกำร 34.3 อ่ืน ๆ 

34.4 กำรดแูลรักษำพำหนะโดยละเอียด

35 ก่อนเดินทางกลับที่อยู่อาศัย ท่านได้เตรียมการอย่างไรบ้าง

 

กรณีอยู่อาศยัภายในโครงการ
36 ปัจจัยที่ท าให้ท่านตัดสินใจไม่อพยพ

37 ส่ิงของใดต่อไปนีท้ี่ท่านได้จัดเตรียมไว้เพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัย (ตอบไม่ได้มากว่า 1 ข้อ)

37.1 อำหำรแห้ง 37.2 เคร่ืองนุ่งห่ม 37.3 ยำรักษำโรค

37.4 น ำ้ดื่ม 37.5 เคร่ืองมือสื่อสำร 37.6 เงินสด.......................................บำท

37.7 เอกสำรส ำคญั 37.8 อปุกรณ์ซกัล้ำง 37.9 อปุกรณ์ขบัถ่ำยฉกุเฉิน

37.10 อ่ืน ๆ 

38 ลักษณะการอยู่อาศัยช่วงเกิดภาวะอุทกภัย

บริเวณ

ภายในตัวบ้าน

ภายในชุมชน

การนอน การขับถ่าย การทานอาหาร การซักล้าง

รายละเอียด
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39 การเดินทางไปท างานในช่วงเกิดภาวะอุทกภัย

สถานที่ ยานพาหนะ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ปัญหาที่พบ

ที่ท างาน

โรงเรียน

โรงพยาบาล

สถานที่ราชการ

ธนาคาร

ตลาด

40 แหล่งที่มาของอาหารและเคร่ืองดื่มช่วงภาวะอุทกภัย

40.1 ท ำอำหำรรับประทำนเอง 40.2 ซือ้เพ่ือรับประทำนเอง 40.3 หน่วยงำนอ่ืน ๆ น ำมำให้

40.4 อ่ืน ๆ 

41 การขับถ่ายช่วงเกิดภาวะอุทกภัย

41.1 ห้องน ำ้ภำยในบ้ำน 41.2 ภำยในโครงกำร 41.3 ภำยนอกโครงกำร

42 อธิบายการขับถ่ายของท่านโดยละเอียด

43 ท่านมีมาตรการก าจัดขยะอย่างไร

44 ระหว่างที่ท่านอาศัยอยู่ภายในโครงการ ท่านประสบปัญหาใดบ้าง

45 ค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยช่วงเกิดภาวะอุทกภัย บำท/วนั 45.2 รวม บำท

46 ช่วงเกิดภาวะอุทกภัย ท่านได้ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือโครงการอ่ืน ๆ หรือไม่

46.1 ไม่ 46.2 ชว่ยเหลอืโดย

47 ช่วงเกิดภาวะอุทกภัยรายได้ของท่านลดลงหรือไม่

46.1 ไม่ 46.2 ลดลง บำท

48 ระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย ท่านได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดบ้าง (โปรดระบุ)

หน่วยงาน ความช่วยเหลือ ระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงาน
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ส่วนที่ 3.3 ข้อมูลการจัดการที่อยู่อาศัยภายหลังอุทกภัย

49 พืน้ที่ที่ปรับปรุงซอ่มแซมภำยหลงัเกิดภำวะน ำ้ท่วม บำท

49.1 รัว้บ้ำน…………..บำท 49.2 ผนังบ้ำน…………..บำท 49.3 พืน้บ้ำน…………..บำท

49.4 ห้องน ำ้ฯ…………..บำท 49.5 ครัว…………..บำท 49.6 ประต ูหน้ำตำ่ง……..บำท

49.7 ระบบไฟฟ้ำ…………..บำท 49.8 อ่ืน ๆ

50 ลกัษณะกำรปรับปรุงที่อยู่อำศยัภำยหลงัน ำ้ท่วม

50.1 ปรับปรุงซอ่มแซมให้มีสภำพเหมือนเดิมก่อนเกิดเหตกุำรณ์น ำ้ท่วม

50.2 ปรับปรุงซอ่มแซมให้มีสภำพแตกตำ่งจำกเดิมก่อนเกิดเหตกุำรณ์น ำ้ท่วม โดยท ำกำรเปลี่ยนแปลงดงันี ้

51 ระยะเวลำในกำรซอ่มแซมปรับปรุง เดือน

52 แหลง่ที่มำของเงินเพ่ือกำรปรับปรุงซอ่มแซมที่อยู่อำศยั

52.1 เงินออม 52.2 สถำบนักำรเงิน 52.3 อ่ืน ๆ

53 ท่ำนได้รับเงินชว่ยเหลอืจำกรัฐบำลหรือไม่ 53.1.1 ไม่ได้รับ 53.1.2 ได้รับ......................บำท

53.2 เงินที่ได้รับเพียงพอส ำหรับกำรปรับปรุงที่อยู่อำศยัหรือไม่ 53.2.1 เพียงพอ 53.2.2 ไม่เพียงพอ

53.3 เงินชว่ยเหลอืเพ่ือกำรปรังปรุงที่อยู่อำศยัหลงัจำกปรับปรุงที่อยู่อำศยัแล้ว ได้น ำเงินสว่นที่เหลอืไปใช้ประโยชน์อยำ่งไร

54 ท่ำนมีควำมคิดที่จะซือ้เรือหรือไม่ 54.1 มีควำมคิด 54.2 ไม่มีควำมคิด

55 ท่ำนมีควำมคิดที่จะย้ำยหรือเปลี่ยนที่อยู่อำศยัใหม่หรือไม่

55.1 คิดจะย้ำย เพรำะ

55.2 ไม่คิดจะย้ำย เพรำะ

55.2.1 อยู่ใกล้แหลง่งำน 55.2.2 อยู่ใกล้สถำนศกึษำบุตร 55.2.3 อยู่ใกล้สำธำรณปูกำรอ่ืน ๆ 

55.2.4 เดินทำงสะดวก 55.2.5 อ่ืน ๆ 

56 ท่ำนคิดวำ่ทำงโครงกำรควรมีที่พกัอำศยัชัว่ครำวส ำหรับผู้ประสบภยัหรือไม่หรือไม่56.1 ไม่ควร 56.2 ควร

57 ถ้ำคิดวำ่ควรมีที่พกัอำศยัชัว่ครำว ท่ำนคิดวำ่ควรมีที่ตัง้สว่นใดของโครงกำร

58 ข้อเสนอแนะเก่ียวกบักำรจดักำรที่อยู่อำศยั
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