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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสรางความเปนพลเมืองของ

แหลงเรียนรูเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติของตําบลสุขภาวะ เพื่อวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการสรางความเปนพลเมืองใน
การจัดการภัยพิบัติ ผูใหขอมูลหลัก คือแกนนําแหลงเรียนรูเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติของตําบลสุขภาวะ ผูใหขอมูลรองคือ 
ผูนําภาคทองถิ่น ผูนําภาคทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน)  อาสาสมัคร  กูชีพกูภัย แกนนําภาคประชาชน  จํานวน ๔๐ คน โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลผูที่เก่ียวของกับศูนยอาสาสมัครปองกันภัย องคการบริหารสวนตําบลวังใหม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยคือ แนวคําถามในการสัมภาษณ สนทนากลุม การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม                     
มีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา วิเคราะหเรื่องราว และวิเคราะหแบบ
เปรียบเทียบเมตริกซ   

ผลการวิจัย สะทอนวา 1) กระบวนการสรางความเปนพลเมืองการจัดการภัยพิบัติของตําบลสุขภาวะ 
ประกอบดวย การมีผูนําเกงการจัดการ ประชาชนมีจิตอาสา มีกระบวนการมีสวนรวม สรางการเรียนรู จากการถอดบทเรียน
และอบรมเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการจัดการภัยพิบัติ 2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการสรางความเปนพลเมืองในการจัด                  
การภัยพิบัติ ประกอบดวย ดานการลงทุนดานสุขภาพ มีการจัดระบบส่ือสารเพื่อการจัดการส่ังการ ดานการออกกําลังกาย                  
มีการเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติการชวยเหลือคนอ่ืนอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหมจะมีการออกกําลังกายรวมกัน 
ดานการจัดการภัยพิบัติและลดอุบัติเหตุอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหมมีการปฏิบัติหนาที่อยางสมํ่าเสมอในลักษณะของ
การเฝาระวัง ปองกัน ชวยเหลือ และฟนฟูยามเม่ือเกิดเหตุการณภัยพิบัติจากกระแสนํ้าไหลหลากและนํ้าทวม ดานการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชน อาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหมเปนวิทยากรในการใหความรูแกเด็กๆในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเรื่องของภัยพิบัติตางๆที่เกิด ดานการดูแลสุขภาพเม่ือมีอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหมในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในตําบลวังใหม ทําใหประชาชนในตําบลไดรับการดูแลทั้งยามเกิดภัยพิบัติและปญหาดานสุขภาพอ่ืนๆ   

 
คําสําคัญ : ความเปนพลเมือง การจัดการภัยพิบัติ ตําบลสุขภาวะ  

 
Abstract  

.  
This study was a qualitative research.  
Purpose of the study:  The objectives were address the process of established citizen among 

disaster management of Healthy Thombon and analyzed the outcome of established citizen among 
disaster management.  
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Methodology: All of 40 the key informants were administer Local Government, leader of 
disaster in Healthy Thombon, villagers leader, sub district head man, population leaders and volunteer 
villages.The data were collected via in-depth interview, focus group, observational participation and 
non-observational participation. Data were analyzed using content analysis and compared matrix. 

Results: 1. The process established to be citizen for disaster management in Healthy 
Thombons were included a good administrators local government to management,  populations have 
volunteer in mind, used community participation, sharing and learning together, training in  advance 
disaster management, attended workshop practice.  2. The outcomes of established to be citizen for 
disaster management in Healthy Thombons were emerged the investment of health care from local 
government, settle media system for command, created exercise activities between people and 
volunteer, prepared training course disaster management, volunteers were often actions on precaution, 
prevention, help keeper during disaster situations and rehabilitation after disaster especially flood 
situation. The child and youth of learning disaster management were class from volunteer. Health care 
systems by volunteer were provided for people in community. 

 
Keywords: Citizen, Disaster management, Healthy Thombon  
 
1. ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 

เปนที่ยอมรับกันดีวา สังคมไทยในอดีตเปนสังคมที่มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย รักความสงบ อยูรวมกันอยาง
สมานฉันท และรูจักชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม แตในปจจุบันส่ิงเหลาน้ีไดลดนอยลงไป 
คนไทยใหความสําคัญกับวัตถุและความทันสมัยทางดานเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ความเส่ือมทางดานศีลธรรมจึงเกิดขึ้น
แพรหลายทั่วไป สงผลกระทบตอสังคมไทยเปนอยางยิ่งกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย และนับวันปญหาดังกลาวยิ่งทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ความเปนพลเมืองยอมลดนอยลงเชนกัน  

เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู1 ภายใตแผนสุขภาวะชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ ไดใหความสําคัญกับความเปนพลเมือง เพราะเชื่อวา การสรางความเปนพลเมืองคือจุดเปล่ียนของการพัฒนาคน และ
พัฒนาการทํางานชุมชน โดยเฉพาะบทเรียนจาการทํางานของ “ตําบลสุขภาวะ” เปนกลไกหน่ึงในการสรางรวมตัวของพื้นที่ใน
ระดับตําบลและระดับจังหวัดที่มีเปาหมายเพื่อรวมสรางพื้นที่ของตนเองใหเปนตําบลนาอยูและจังหวัดนาอยู  รวมกันขับเคล่ือน
และรณรงคใหมีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคืนอํานาจใหชุมชน คนหาแนวทางในการลดปจจัยเส่ียง
ดานสุขภาพ  จนเกิดการเรียนรูรวมกันจนสามารถผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับตําบล  เครือขาย และจังหวัด  รวมถึง
การมีบทบาทหนาที่ในการขับเคล่ือนและรณรงคใหเกิดขึ้นไดในที่สุด  

ทั้งน้ีเม่ือทบทวนการทํางานที่ผานมารวมกับเครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยูพบวา ในพื้นที่เส่ียงภัยยังคงไม
สามารถแกไขปญหาเรื่องการจัดการภัยพิบัติได เน่ืองจากแหลงเรียนรู2 ดาน “การจัดการภัยพิบัติ” สวนใหญเปนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย แตเครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู สวนใหญดําเนินภารกิจดวยตนเอง สามารถจัดการตนเอง
เม่ือเกิดภัยพิบัติ และพยายามสรางเครือขายขอความชวยเหลือจากภาคเครือขายทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภาครัฐ  ทองที่ 

                                                        
1 เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู หมายถึง การรวมตัวของพ้ืนที่ในระดับตําบลและระดับจังหวัดที่มีเปาหมายเพ่ือรวมสรางพ้ืนที่

ของตนเองใหเปนตําบลนาอยูและจังหวัดนาอยู โดยเครือขายฯ มีบทบาทสําคัญในการเรียนรูรวมกัน การผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะระดับ
ตําบล เครือขาย และจังหวัด รวมถึงการมีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนและรณรงคใหมีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ                 
คืนอํานาจใหชุมชน 

2 แหลงเรียนรู หมายถึง จุดที่รวบรวมความรูภูมิปญญาทองถิ่นของคนในตําบลอันอาจเกิดจากการรวมตัวขององคกรชุมชนนโยบายของ
ภาครัฐ หรือการรวมกันระหวางองคกรชุมชนกับภาครัฐที่ตอบสนองตอการแกปญหาหรือการพัฒนานวัตกรรมในตําบลเพ่ือนําสูชุมชนทองถิ่นนาอยู
โดยมีกระบวนการคิด การปฏิบัติการจริงมีการเรียนรูและสั่งสมชุดประสบการณในการพัฒนาดวยตนเองจนไดรับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที ่
ภาคีและหนวยงานตางๆโดยมีวิทยากรที่สามารถถายทอด บอกเลาประสบการณใหกับผูที่เขามาเรียนรูเพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชในพ้ืนที่ของ
ตนเองไดรวมถึงจะตองมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูทั้งนี้แหลงเรียนรูจะครอบคลุมทั้งในตําบลศูนยการเรียนรูและตําบลเครือขาย 
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ทองถิ่น และทุกภาคสวน ใหเขามารวมบริหารจัดการและใชระบบการสงขอมูลขาวสารและการวางระบบการติดตอสื่อสารให
รับรูขาวสารโดยทั่วถึงกัน ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญมากในการปฏิบัติการ หากตัวแทนและอาสาสมัครจากชุมชนเปน
เจาหนาที่ทองถิ่นสามารถหนุนเสริมปฏิบัติการไดดีขึ้น[1]  จนไดรับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ [2] เพราะเม่ือเกิด
เหตุการณขึ้นในการอพยพและการจัดการควบคุมตางๆ สําหรับการเผชิญสถานการณฉุกเฉินก็สามารถมอบใหตัวแทนและ
อาสาสมัครชุมชนเปนผูดูแลได  

อยางไรก็ดีจากการดําเนินงานที่กลาวมาขางตน เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู ยังมีความจําเปนในการ
พัฒนางานดานวิชาการหรืองานวิจัยสนับสนุนปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อตอยอดปฏิบัติการของแหลงเรียนรูโดยวิธีการวิเคราะห
และนําความรูจากขอมูลทางวิชาการหรืองานวิจัยมาสอบทานใหเห็นถึงผลลัพธและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อรวมกันสราง
ความเปนพลเมือง หาแนวทางชวยลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพและลดปจจัยดานการลงทุนดานการดูแลสุขภาพโดยชุมชน
ทองถิ่น จึงจําเปนตองถอดบทเรยีนแหลงเรียนรูเพื่อหาคําตอบวา กระบวนการสรางความเปนพลเมืองของแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
การจัดการภัยพิบัติของตําบลสุขภาวะควรเปนอยางไร และผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการสรางความเปนพลเมืองในการจัดการภัย
พิบัติจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อเปนการถอดชุดความรูจากประสบการณของผูปฏิบัติการจริงไดเปนแบบอยางในการรวมกันจัดการภัย
พิบัติไดในที่สุด  

 
2. วัตถุประสงคงานวิจัย 
 

1. เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสรางความเปนพลเมืองของแหลงเรียนรูเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติของตําบลสุขภาวะ  
2. เพื่อวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการสรางความเปนพลเมืองในการจัดการภัยพิบัติ 
 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การจัดการภัยพิบัติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดทําการศึกษา
เบื้องตน (In-House Report) เหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติกรณีตางๆ ในหลายประเทศ เพื่อเปรียบเทียบขั้นตอนและ แนว
ทางการจัดการเตือนภัย การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติและการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย พบวา ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ทุกกรณีแสดงใหเห็นวา รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐไมสามารถที่จะรับมือกับสถานการณภัยพิบัติไดเพียงลําพัง[4]  ขณะที่
องคกรสาธารณประโยชนและอาสาสมัครเปนกําลังสําคัญและมีสวนอยางมากที่ทําใหการระดมความชวยเหลือมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น[1][3]  เน่ืองจากหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาที่โดยตรง แมจะมีอํานาจบังคับบัญชาชัดเจน แตความเปนทางการทําใหเกิด
ความลาชา  ปจจัยสงเสริมใหเกิดระบบอาสาสมัคร ไดแก เหตุการณภัยพิบัติที่รุนแรงและระบบส่ือสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย 
ทําใหประชาชนสวนใหญมีความรูสึกรวมและตองการมีสวนรวมในการชวยเหลือผูประสบภัย จนกอใหเกิดความตื่นตัวในการ
ทํางานอาสาสมัครอยางมาก[4][5] อีกทั้งปญหาและอุปสรรคของงานอาสาสมัคร ในเหตุการณภัยพิบัติ มักพบวา มีอาสาสมัคร
จํานวนมากเขาไปในพื้นที่ประสบภัยโดยไมมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับขาดระบบประสานงาน และ การสื่อสาร
ขอมูล ไมมีผูมอบหมายงานหลัก ทําใหอาสาสมัครไมทราบวาควรจะทําหนาที่อะไร หรือชวยเหลือใคร ในขณะเดียวกัน
อาสาสมัครแตละคนอาจไมไดรับการฝกฝนเตรียมตัวมากอน[6][7]    

จากการศึกษางานวิจัยหลายเลมเห็นตรงกันวา แนวทางการพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อการจัดการภัยพิบัติ รัฐควร
ใหการสนับสนุนทั้งอาสาสมัครที่มีการจัดตั้งโดยหนวยงานของรัฐ และอาสาสมัครภาคประชาชนซ่ึงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น      
อยางมาก เพื่อใหอาสาสมัครสามารถมีบทบาทในทุกขั้นตอนของการจัดการภัยพิบัติ  ดังน้ันจึงมีขอเสนอแนะในการสนับสนุน
งานอาสาสมัครสงเสริมระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง แมวาเหตุการณพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผานมา
อาสาสมัครภาคประชาชนรวมทั้งหนวยงานภาคเอกชนตางๆ มีบทบาทที่สําคัญในการกูภัย การชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน การ
คนหาผูรอดชีวิต และการชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย โดยเปนกําลังหนุนใหกับหนวยงานของรัฐซ่ึงมีกําลังเจาหนาที่จํากัด 
อยางไรก็ตาม ในภาวะฉุกเฉินที่เกิดความวุนวาย ขาดการส่ังการอยางเปนระบบการใหความชวยเหลือและประสานงานจึง
เปนไปโดยขาดการบูรณาการ[1][8][9] ซ่ึงรัฐบาลควรวางระบบเพื่อพัฒนางานอาสาสมัครใหมีศักยภาพอยางเต็มที่ และมี
มาตรฐานตามหลักสากล สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมีขอเสนอในยุทธศาสตรการปองกันภัยพิบัติและอุบัติภัย  
โดยเสนอใหรัฐตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทั้งกระบวนการอยางแทจริง[11] ซ่ึงสอดคลองกับประสบการณจากภาค
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ธุรกิจในการชวยเหลือสังคม  พบวา ภาคประชาสังคมมีบทบาทสําคัญเม่ือเกิดภัยพิบัติ  ดังน้ัน การสงเสริมใหพนักงานที่มีจิต
อาสาเขารวมในการจัดการเกิดภัยพิบัติอยางเปนระบบจึงควรเปนนโยบายขององคกร[11][12]    

"พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย แตกตางจากพลเมืองของระบอบอ่ืนที่พลเมืองจะมี "คุณสมบัติ" อยางไร จะ
เปนไปตามที่ผูมีอํานาจประสงคจะใหเปน ขณะที่ระบอบประชาธิปไตยเจาของอํานาจสูงสุดคือประชาชน ดังน้ัน ประชาชนซ่ึง
เปนเจาของอํานาจจึงกําหนดชีวิตตนเองได"ประชาชน" ในระบอบประชาธิปไตย จึงแตกตางหลากหลายได เม่ือแตกตาง
หลากหลายได จึงตองเคารพซ่ึงกันและกัน และใชกติกาในการแกปญหาจึงจะสามารถอยูรวมกันและปกครองกันตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยได ดังน้ัน"พลเมือง"ในระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึงสมาชิกของสังคมที่มี อิสรภาพ (liberty) และ พึ่งตนเองได 
(independent) ใชสิทธิเสรีภาพโดยควบคูกับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เคารพความแตกตาง เคารพหลัก
ความเสมอภาค เคารพกติกา ไมแกปญหาดวยความรุนแรง ตระหนักวาตนเองเปนสวนหน่ึงของสังคม รวมรับผิดชอบตอสังคม 
มีจิตสาธารณะ และกระตือรือรนที่จะรับผิดชอบหรือรวมขับเคล่ือนสังคมและแกปญหาผิดชอบหรือรวมขับเคล่ือนสังคมและ
แกปญหาสังคมในระดับตางๆ ตั้งแตในครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับประชาคมโลก [10] 
"พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตยสามารถสรุปคุณสมบัติได 6 ประการดังตอไปน้ี 1) มีอิสรภาพ (liberty) และพึ่งตนเองได
(independent) ไมอยูภายใตการครอบงําของระบบอุปถัมภ 2) เคารพสิทธิผูอ่ืน ไมใชสิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน (ทั้งน้ี เปนไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ที่บัญญัติวา "บุคคลยอมใช...สิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไม
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน") 3) เคารพความแตกตาง มีทักษะในการฟง และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากตนเอง 
4) เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอ่ืน และเห็นคนเทาเทียมกันมองคนเปนแนวระนาบ ไมใช
แนวดิ่ง 5) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใชกติกาในการแกปญหา ไมใชกําลัง และยอมรับผลของการละเมิดกฎหมาย                   
6) รับผิดชอบตอสังคม ตระหนักวาตนเองเปนสวนหน่ึงของสังคม กระตือรือรนที่จะรับผิดชอบและรวมแกไขปญหาสังคมโดย
เริ่มตนที่ตนเอง[14]    

“ตําบลสุขภาวะ” คือ กลไกในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น ผานกระบวนการพัฒนาระบบการ
จัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นสูการเปนตําบลนาอยูที่ดีน้ัน  เนนที่การเสริมพลังความรวมมือใหองคกรหลักในชุมชนทํา
บทบาทหนาที่ของตนไดอยางเต็มศักยภาพ อันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเชื่อมประสานใหเกิดการพัฒนาแนวทางการ
จัดการกับเงื่อนไขการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษาและเรียนรู และ
ดานสุขภาพ จนเกิดเปนระบบสนับสนุนการปฏิบัติการตางๆ ขององคกรหลัก  แกนนํา กลุมและเครือขายของประชาชน ซ่ึง
สงผลใหมีผูนํา – แกนนําที่มีทักษะในการจัดการชุมชนตนเอง มีศักยภาพในการสรางและนําใชความรูที่เกิดจากการปฏิบัติการ
ที่ไดผลดีของชุมชนโดยชุมชน  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และขับเคล่ือนกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ทองถิ่นอยางเปนพลวัตรควบคูไปกับการปฏิบัติการจริงอยางตอเน่ือง 

 
4. ระเบียบวิธีการวิจัย  
 

ผูใหขอมูลหลัก คือแกนนําแหลงเรียนรูเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติของตําบลสุขภาวะเฉพาะที่ศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัย องคการบริหารสวนตําบลวังใหม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผูใหขอมูลรองคือ ผูนําภาคทองถิ่น ผูนําภาค
ทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน)  อาสาสมัครกูชีพกูภัย แกนนําภาคประชาชน  จํานวน 40 คน ที่เก่ียวของกับศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แนวคําถามในการสัมภาษณ สนทนากลุม การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 
มีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา วิเคราะหเรื่องราว และวิเคราะหแบบ
เปรียบเทียบเมตริกซ   
 
5. ผลการศึกษา  
 

พบวา 
สวนที่ 1 บริบทของตําบลวังใหม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เปนพื้นที่รับนํ้า นํ้าทวมถึง และรองรับนํ้า               

ไหลหลากเม่ือยามฝนตกหนัก จากสถานการณดังกลาวเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางซํ้าซาก ทําใหคนในตําบลวังใหมไดเห็น
ความสําคัญและรวมตัวกันคนหาสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและหนวยกูชีพ (EMS / OTOS) ที่มีจิตอาสาใน
ตําบลมาชวยกัน อีกทั้งจากสภาพปญหาตางๆในพื้นที่อัตรากําลังของเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอในการรักษาความสงบ



The 5th NPRU National Academic Conference 2013   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 18 – 19 July 2013 

การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
84_การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

เรียบรอยใหแกประชาชน และนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนในการรักษาความสงบความปลอดภัยในชุมชน 
รัฐบาลจึงมีนโยบายสรางอาสาสมัคร เพื่อทํางานรวมกับตํารวจในพื้นที่ในการสอดสองดูแลรักษาความสงบในชุมชน ซ่ึงตอมา
ไดรับสมัครอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และจัดตั้งศูนยอปพร.ขึ้น เพื่อตอบสนองตอนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีบทบาทหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแก
ประชาชนในพื้นที่  

ในป พ.ศ.2547 จึงเกิดการรบัสมัครบุคคลที่มีจิตอาสาจํานวน 121 คน และจัดฝกอบรมใหแกผูมีจิตอาสา ทําใหเกิด
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขึ้น และดวยนโยบายของนายก อบต.วังใหมน้ันตองการที่จะเพิ่มศักยภาพ ของ อปพร.
เพื่อที่จะดูแลชวยเหลือประชาชน และปองกันภัยตางๆ จึงไดมีการกําหนดบทบาทและหนาที่ของ อปพรไวอยางชัดเจนเก่ียวกับ
การชวยเหลือ สนับสนุน และปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และดวยประชาชนสวนใหญในตําบลวังใหม
มีจิตอาสา ตําบลวังใหมจึงมีจิตอาสาเพียงพอตอการใหบริการแกประชาชน  

ตอมาในป พ.ศ. 2551  มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการใหกับสมาชิก อปพร.จากการทํางานของกลุม อปพร. น้ันได
ประสบความสําเร็จอยางตอเน่ืองจากประชาชนในตําบลวังใหมน้ันใหการสนับสนุนเปนอยางดี แตมีสมาชิกบางกลุมที่มี                  
ความเดือดรอนเรื่องการเงิน และไดมีการกูยืมเงินนอกระบบมาใชเปนจํานวนมากเน่ืองจากมีดอกเบี้ยในการกูยืมน้ันคอนขางสูง 
ทําใหสมาชิกเปนหน้ีเปนสินกันเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีนายกนริศ กิจอุดม จึงมีความคิดที่จะมีการรวมกลุมกันเพื่อที่จะจัดตั้ง
สวัสดิการกลุม อปพร. ขึ้นเพื่อที่จะใชเปนสวัสดิการของกลุมตอไป ทั้งน้ีเพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของสมาชิกใน
กลุมตอไป ซ่ึงจากการดําเนินงานดังกลาวของกลุมทําใหแกไขปญหาตางๆ ไดเปนอยางด ี

พ.ศ. 2554  สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานภายในศูนยเดิมไมเอ้ือตอการใหบริการ เน่ืองจากการทํางานของกลุม 
อปพร.น้ันไดมีรูปธรรมอยางเดนชัดมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่ในการทําการของศูนยอปพร.น้ัน อยูในที่ทําการอบต.วังใหม จึงไม
สะดวกตอการใหบริการตอประชาชน เพราะนอกจากอปพร.วังใหมน้ันจะทําหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแลว ยังมี
หนวยกูชีพ  (EMS/OTOS) ขึ้นมาอีกดวย จึงไมคอยสะดวกมากนักในการปฏิบัติงาน จากน้ันนายกองคการบริหารสวนตําบลวัง
ใหมจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในศูนย อปพร. อบต. วังใหมจึงทําการ
กอสรางศูนยอปพร. แหงใหมขึ้นพรอมจัดตั้งเปน “ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหม”เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการ
ใหบริการประชาชนและสรางความเปนพลเมืองของประชาชนในตําบลวังใหมทีละนอยจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน 

บริบทของศูนยอาสาสมัครปองกันภัย องคการบริหารสวนตําบลวังใหม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เปน
กลุมพลังชุมชนทองถิ่นที่มีแนวคิดการทํางานแบบจิตอาสา เนนการสรางและรวมกลุมคนใหมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาตําบลทั้งในดานการดูแลสุขภาพอนามัย  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และสรางการเขาถึงบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนสนับสนุนและสราง 
“อาสาสมัครการจัดการภัยพิบัติ” เพื่อใหมีกําลังพลเมืองในการจัดตั้ง “ศูนยการจัดการภัยพิบัติประจําตําบล” แบบบูรณาการ
ภายใตการมีสวนรวมของทองที่และทองถิ่น “ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายตําบลวังใหม”ถือวาเปนบทพิสูจนที่กระบวนการ
หลอหลอมความเปนพลเมืองของชุมชนทองถิ่นใหเห็นความสําคัญของการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และทําใหเห็นแนวทาง
การบูรณาการรวมกับแหลงเรียนรูอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและหนวยกูชีพ (EMS / OTOS) ซ่ึงภารกิจของการจัดการ
ภัยพิบัติเปนหนาที่หน่ึงในการทําหนาที่บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในตําบลวังใหมอยางแทจริง  

สวนที่ 2 กระบวนการสรางความเปนพลเมืองของแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของตําบลสุขภาวะ 
เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบและตีความการปฏิบัติเพื่อจัดการภัยพิบัติของอาสาสมัครประจําตําบลที่มีพื้นฐานของจิตใจที่คิด
จะชวยเหลือผูอ่ืน มีผูนําที่เกงการจัดการ ประชาชนมีจิตอาสา รวมถึงวิเคราะหกระบวนการจัดการของศูนยอาสาสมัครปองกัน
ภัย และสรางความเปนพลเมืองในการจัดการภัยพิบัติของตําบล ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

2.1 “กระบวนการจัดการสูความเปนพลเมือง” ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหม สรางความเปน
พลเมืองใหเกิดขึ้นแกคนตําบลวังใหม ดวยการมี “ผูนํา” ที่เปนตนแบบของการสรางมีสวนรวม นายก อบต. วังใหมปลูกฝงและ
สรางจิตสํานึกตอบทบาทหนาที่ในความรับผิดชอบของตนเองในการดูแลรับผิดชอบประชาชนในตําบล เนนการสรางการมีรวม 
ใหความสนใจและเอาใจใสตอความปลอดภัยของชุมชนและประชาชนประการสําคัญหากขาดส่ิงที่เรียกวา “จิตอาสา”จึงทําให
สมาชิกรวมกันดําเนินการ ประชาชนในตําบลวังใหมมีความเปนจิตอาสาสูงเม่ือตองการความชวยเหลือทุกคนตางจะรวมใจกัน
ระดมประสบการณ รวมแรงรวมใจ ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการทํางานในรูปแบบการมีสวนรวม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากทาง               
ศูนย อปพร. ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเน่ืองทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน และประสบการณของอาสาสมัครที่มาจาก              
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การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย_85 

ภาคประชาชน ซ่ึงเปนสมาชิกตั้งแตเริ่มกอตั้งจนกระทั่งถึงรวมกับการจัด “การแลกเปล่ียนประสบการณจากสมาชิกรุนเกาสู
สมาชิกรุนใหม” ก็ถือเปนการสรางความเปฯพลเมืองอีกทางหน่ึงดวย 

2.2 กระบวนการสรางการมีสวนรวม “ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหม”สะทอนภาพของการเปน 
ศูนยการจัดการภัยพิบัติประจําตําบล ที่สรางจากการมีสวนรวมแบบบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของทองที่และทองถิ่นและ
ผานการสรางการมีสวนรวมจากหลายภาคสวน ไดแกคณะกรรมการดําเนินงานศูนย อปพร. ที่มาจากหลายฝาย การมีสวนรวม
ขององคกรจากภายนอกพื้นที่ ที่หนุนเสริม เปนที่ปรึกษา เชน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี รวมทั้ง
การเปดกวาง โดยการเปดรับสมาชิกซ่ึงมีจิตอาสาเพื่อเขารับการอบรมเปน อปพร. ซ่ึงถือเปนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
อยางแทจริงและยังมีการรับฟงขอเสนอแนะ ปญหาตางๆ นําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานการจัดการ
ภัยพิบัติ ซ่ึงถือเปนเงื่อนไขสําคัญประการหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ืองของสมาชิก โดย                    
การฝกอบรมการฝกซอมการปฏิบัติจริง การฝกซอมปฏิบัติการจราจร เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและทําใหอปพร.เกิดความเชี่ยวชาญ และความม่ันใจในการทํางานเปดบริการดูแล ปองกันภัย ชวยเหลือการ
จัดการภัยพิบัติใหกับคนในชุมชน ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีศูนยการจัดการอยูที่ อบต. วังใหม และจัดกลุมอาสาประจําการคอยให                     
ความชวยเหลือ ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันอยางตอเน่ืองตลอดเวลา นอกจากน้ันกระบวนการสรางความเปนพลเมืองยังเกิดขึ้น                
จากการที่แตละหมูบานมีผูใหญบานใหการสอดลองดูแล นําความทุกขรอนของชาวบานมารวมเสนอหาทางแกไขในที่ประชุม 
ตามวาระการประชุมทุกส้ินเดือน  ถาหากวาหมูใดมีปญหาเรงดวนที่ตองรับการแกไข ทาง อบต.รวมทั้งคณะกรรมการทุกคนก็
ระดมกําลังเพื่อใหการชวยเหลืออยางทันทวงที เพื่อซึมซับกระบวนการสรางการมีสวนรวมและเกิดการเปนเจาของในการ
ทํางานรวมกัน  

2.3 กระบวนการสรางการเรียนรู การเรียนรูของ“ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหม” เกิดขึ้นจากการ
เรียนรูผานประสบการณของตนเอง เรียนรูผานประสบการณรวมของคนในพื้นที่บนปญหารวมในเรื่องการจัดการภัยพิบัติที่
ประชาชนเกิดความเดือดรอน และจากประเด็นปญหาตางๆที่ทาง “ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหม” สามารถใหการ
ชวยเหลือได ซ่ึงการเรียนรูดังกลาวทําใหเกิดการส่ังสมประสบการณและคนหาแนวทางการแกไขปญหาตางๆไดดวยตนเอง อีก
ทั้งจากกระบวนการประเมินชุมชนแบบเรงเดวนเชิงชาติพันธุวรรณาทําใหตําบลวังใหมไดมีการถอดบทเรียนและประสบการณ
ของ “ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหม” อีกครั้งเปนรูปธรรมและสะทอนใหเห็นวิธีคิด วิธีการทํางาน วิธีการสรางความ               
มีจิตอาสาในการจัดการภัยพิบัติและปญหาตางๆรวมกันของคนในตําบล  

2.4 กระบวนการสรางผลประโยชนในตําบล “ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหม” นับวาสรางประโยชน
แกประชาชน ทําใหประชาชนและอาสาสมัครทั้งหลายไดเขาถึงปญหาอยางแทจริง เน่ืองจากประชาชนจํานวนหน่ึงของ อบต.                
วังใหม เปนกลุมผูสูงอายุ และบางสวน ไมมียานพาหนะเปนของตัวเอง จึงไมสามารถที่จะเดินทางไปสถานพยาบาลไดทันทวงที 
หรือเม่ือเกิดภัยพิบัติไมสามารถชวยเหลือตนเองได หรือเม่ือมีการเจ็บปวยฉุกเฉินไมสามารถจัดการปญหาได  

ดังน้ันทาง“ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหม” จึงไดมีการเขามาชวยเหลือทางดานน้ีนับวาเปนการแกไข
ปญหาดังกลาวไดเปนอยางดีประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและรวมกันจัดการภัยพิบัติและสามารถแกไข
ปญหาดานการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน มีการปองกันเหตุราย โดยอปพร.มีการออกตรวจบานพัก ในครัวเรือนตางๆ 
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการปองกัน โดยจัดใหมีการจัดหาชุดตรวจปสสาวะ จุดสกัด การปราบปราม เพื่อ
สุมตรวจจับบุคคลกลุมเส่ียงโดยรวมกับตํารวจ, เจาหนาที่อปพร. เพื่อไมใหมีการระบาดของยาเสพติดในชุมชน เปนตน                
ดานความปลอดภัยทางถนน การจัดการจราจร โดยอํานวยการความสะดวกโดยจัดการจราจรในโอกาสพิเศษตางๆ เชน              
งานแขงขันกีฬาตําบล งานศพ งานมงคลสมรส งานบวช งานโรงเรียน งานวัด เปนตน ดานปองกันสาธารณภัยชวยเหลือ
บรรเทาความเดือนรอน เชน ทําการกําจัดวัชพืชเพื่อเปนแนวกันไฟเพื่อไมใหไฟลุกลามเขาใกลบานเรือนประชาชน เปนตน 

สวนที่ 3 ผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการสรางความเปนพลเมืองในการจัดการภัยพิบัติ โดยวิเคราะหแลวพบวา ความเปน
พลเมืองในการจัดการภัยพิบัติของ“ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหม”สามารถลดปจจัยเส่ียงทางดานสุขภาพที่เกิดขึ้นได เชน  

3.1 ดานการลงทุนดานสุขภาพ ทางองคการบริหารสวนตําบลวังใหมเห็นความสําคัญในการส่ือสารของศูนยฯ
จึงไดมีการจัดระบบส่ือสารและการแลกเปล่ียนขาวสาร โดยใชวิทยุส่ือสารผานระบบใชรหัสเชื่อมประสานกับโรงพยาบาล
อําเภอและจังหวัดเพื่อความรวดเร็วในการส่ังการ และชวยเหลือบรรเทาทุกขแกประชาชน การใชโทรศัพท มีการจัดประชุม
เพื่อซักซอมทําความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกันเปนประจําทุกเดือน การพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นทั่วพื้นที่
เพื่อประชาสัมพันธการทํางาน การทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ การส่ือสารขาวสารขอมูลจากศูนย อปพร. ที่เปน
ประโยชนแกประชาชน เปนตน 
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นอกจากน้ันยังมีการจัดตั้งสวัสดิการของศูนยฯขึ้นมาเพื่อบรรเทาปญหาในเรื่องของการติดหน้ีนอกระบบ และมี
การจัดสวัสดิการใหแกครอบครัวของสมาชิก  จากการจัดตั้งทําใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีขึ้นเปนอยางมาก และยังไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังใหม และสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเปนอยางดีอีกดวยในเรื่องของการให
ความรูในการบริหารจัดการของสวัสดิการของ อปพร. เพื่อที่จะเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุมตอไป 

3.2 ดานการออกกําลังกาย มีการเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติการชวยเหลือคนอ่ืนอาสาสมัครปองกันภัย
ตําบลวังใหมจะมีการออกกําลังกายรวมกันเพื่อสรางใหรางกายของอาสาสมัครแข็งแรง  เชน การเลนฟุตบอล การว่ิง ฯลฯ                
ซ่ึงนอกเหนือจากการออกกําลังกายยังทําใหอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหมไดชวนประชาชนอ่ืนๆมารวมออกกําลังกาย
รวมกัน  

3.3 ดานการจัดการภัยพิบัติและลดอุบัติเหตุอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหมมีการปฏิบัติหนาที่อยาง
สมํ่าเสมอในลักษณะของการเฝาระวัง ปองกัน ชวยเหลือ และฟนฟูยามเม่ือเกิดเหตุการณภัยพิบัติจากกระแสนํ้าไหลหลากและ
นํ้าทวม 

3.4 ดานการเรียนรูของเด็กและเยาวชนอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหมเปนวิทยากรในการใหความรูแก
เด็กๆ ในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเรื่องของภัยพิบัติตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ รวมถึง
กระบวนการซอมแผนจะชวยทําใหเด็กและเยาวชนไดเห็นแบบอยางในการทํางานของ “ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยตําบล                 
วังใหม” 

3.5 ดานการดูแลสุขภาพเม่ือมีอาสาสมัครปองกันภัยตําบลวังใหมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในตําบลวัง
ใหม ทําใหประชาชนในตําบลไดรับการดูแลทั้งยามเกิดภัยพิบัติและปญหาดานสุขภาพอ่ืนๆ เชน พนหมอกควันตามสถานที่
ตางๆในตําบลเพื่อที่จะกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ใหการชวยเหลืออพยพขนยายยามเกิดภัยพิบัติ มีการแจงเตือนเม่ือมีเหตุการณนํ้าปา
ไหลหลากยังบานที่เปนจุดเส่ียง มีการเยี่ยมเยือนภายหลังจากการที่เหตุการณสงบและชวยฟนฟูสภาพบานหรือส่ิงแวดลอมให
กลับคืนเสมือนเดิม เปนตน 
 
6. บทสรุป 
 

กลไกการสรางความเปนพลเมืองของการจัดการภัยพิบัติประจําตําบลสุขภาวะคือ ผูนําที่เกงดานการจัดการ เขาใจ
บริบทธรรมชาติของการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ เนนการคิดการทําแบบมีสวนรวมเพื่อปลูกฝงความมีจิตอาสาในประชาชนทกุกลุมวัย 
รวมถึงการสรางการเรียนรูแบบรุนตอรุนจะสานตอความคิดในการเปนพลเมืองที่ยั่งยืนได ซ่ึงมีสอดคลองกับแนวคิด “พลเมือง” 
ที่เนนใหพึ่งตนเอง [1][8][14] อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหพบวา ปฏิบัติการของแหลงเรียนรูการจัดการภัยพิบัติสามารถ
สรางผลลัพธที่ชวยลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพไดบนเงื่อนไขของการปรับวิธีคิดในการทํางานเพื่อสังคม มุงม่ันทํากิจกรรม        
ที่เชื่อมโยงเรื่องราวอ่ืนๆใหเกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอตองมีพื้นฐานการมองเห็นใจเขาใจเรา มีจิตอาสา[7][10][12] และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญจึงเนนการจัดบริการดูแลชวยเหลือ สนับสุนนระบบการส่ือสาร และสนับสนุนงบประมาณ
การลงทุนดานสุขภาพเพื่อจัดการภัยพิบัติไดในอนาคต  
 
7. ขอเสนอแนะ  
 

1. ควรจัดทําหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความเปนพลเมืองของการจัดการภัยพิบัติ 
2. ควรนําผลการศึกษาไปจัดกระบวนการขับเคล่ือนเชิงนโยบายสาธารณะการจัดการภัยพิบัติประจําเครือขายตําบล

สุขภาวะ 
3. ควรทําการศึกษาแนวทางการสงเสริมการลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพที่เกิดขึ้นในดานการจัดการภัยพิบัติ  
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