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บทคัดยอ
ดุษฎีนิพนธฉบับนี้เปนการวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร:

กรณีศึกษาการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย พ.ศ. 2554” นี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาอยู 3 ประการ
1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและปรากฏการณอุทกภัยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 2) เพ่ือศึกษา
ระบบการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย พ.ศ. 2554 ของกรุงเทพมหานครและภาครัฐ และ 3) เพ่ือศึกษา
แนวทางและมาตรการในการแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยในอนาคต

ผลการวิจัยพบวาประการแรก สภาพปญหาและปรากฏการณอุทกภัยที่ เ กิดข้ึนใน
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2554 นั้นเกิดข้ึนจาก 2 สาเหตุหลัก ไดแก สาเหตุทางธรรมชาติและสาเหตุ
ดานการจัดการสภาพแวดลอม ในสวนของปจจัยทางธรรมชาติไดแก ปริมาณฝนและพายุหมุนเขตรอน
กับระบบการระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ และปจจัยจากการจัดการน้ําโดยมนุษยซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
การขาดการวางแผนการขยายตัวของเมือง การขยายตัวของเมืองและนิคมอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่
เปนที่ต่ําและที่ลุม รวมถึงการขาดการวางแผนและใชมาตรการในการปองกันเชิงกฎหมาย ซึ่งขอ
คนพบที่สําคัญคือ การบริหารจัดการน้ําที่เปนสาเหตุที่สําคัญของการเกิดอุทกภัยในป 2554 มากกวา
สาเหตุทางธรรมชาติหรือธรรมชาติเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น สภาพปญหาที่พบคือ ปญหาเร่ืองการ
จัดการพ้ืนที่รับน้ําปญหาเร่ืองพ้ืนที่รับน้ําที่หายไปกลายเปนที่อยูอาศัยและการบริหารจัดการอุทกภัย
ถูกแทรกแซงจากการเมือง ประการที่สอง ความขัดแยงระหวางผูวาราชการกรุงเทพมหานครกับการ
บริหารงานของรัฐบาลในการแกไขปญหาน้ําทวมป 2554 ประการที่สาม โครงสรางของการจัดการ
ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) มีขอผิดพลาด เกิดความขัดแยงระหวางหนวยงาน
กลาวคือ มีองคกรที่รับผิดชอบเดิมอยูแลวคือ กรมปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย และมีการตั้ง
ศอส. เพ่ือการจัดการอุทกภัยแตรัฐบาลยังตั้ง ศปภ. ข้ึนอีก ทําใหเกิดความขัดแยงมากยิ่งข้ึน
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ABSTRACT
The Objectives of this research were 1) to study the problems and the flood

phenomenon in Bangkok in the year 2011, 2) to study the water management and flood
management in the year 2011 and 3) to suggest an approach to tackle the flood problem
and to prevent it from securing in the future .The research uses qualitative research
method consisting of document and indepth interview. The results of this research can be
summarized as follows: First, there were two causes of the problems and the flooding
phenomenon occurred in Bangkok Metropolitan in 2011; namely the causes from nature
and from the environmental management system. The nature causes were heavy rainfall
and tropical storm and the lack of efficiency of drainage system, planning, law, urban and
industry extension and the most important factor was inefficient water management. In
addition, the obvious problem was concerned with the management of support area for
water interfered by the estate and politics secondly Bangkok Metropolitan administration
had a conflict management of the flood with the royal government. There were three
management procedures as follows: before the flood, during the flood and after the flood.
The flood victims had to follow news and relieve themselves until the flood rescue teams
come in. Third, The Strategy and Evaluation Department of Bangkok Metropolitan have
three plans for flood crisis: short-term plan, medium-term Plan and long-term plan.
However, Bangkok Metropolitan had little cooperation with the central government units.

คําสําคัญ
ประสิทธิผล การจัดการภาครัฐ จัดการน้ําและอุทกภัย

ความสําคัญของปญหา
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งมีความสําคัญเชนเดียวกับเมืองหลวง

ทั่วโลกมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคตาง ๆ อยางครบสมบูรณเปน ศูนยกลาง
การคาและอุตสาหกรรม เปนศูนยกลางการบริหาร เปนศูนยกลางความเจริญทุกดาน และเปน
ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ถูกจัดลําดับใหเปนมหานครที่มีขนาดใหญอันดับที่ 15 ของโลก อีกทั้ง
ยังเปนศูนยกลางทางการเงินนานาชาติที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สิ่งเหลานี้ทําให
กรุงเทพมหานครมีความสําคัญอยางยิ่ง

วิกฤติการณอุทกภัย พ.ศ. 2554 ที่เกิดข้ึน ทําใหประเทศไทยและกรุงเทพมหานครไดรับ
ผลกระทบและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสังคมอยางมาก อุทกภัยในครั้งนี้อาจเรียกไดวา
“มหาอุทกภัย” เนื่องจากเมื่อประเมินความเสียหายแลวถูกจัดอันดับใหเปนเร่ืองความเสียหายมาก
ที่สุดอันดับที่ 4 ของโลก (Top 5 Most Expensive Natural Disasters in History, 2011) ตัวอยาง
ความเสียหาย อาทิ ความเสียหายที่เกิดผลกระทบในวงกวางถึง 65 จังหวัด และมีความ ยาวนาน
ตอเนื่องถึง 5 เดือน นิคมอุตสาหกรรม 7 แหงไดรับความเสียหาย ชิ้นสวนคอมพิวเตอร และอะไหล
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รถยนตขาดแคลนทั่วโลก มีผูคนลมตายมากกวา 800 คน มรดกทางวัฒนธรรมไดรับ ความเสียหาย
และเกิดความขัดแยงรุนแรงระหวางรัฐ ประชาชนและชุมชน

เหตุการณวิกฤติอุทกภัยคร้ังสําคัญที่นับไดวาเปนอุทกภัยคร้ังใหญที่สุดในประวัติศาสตรของ
ประเทศไทย คือเหตุการณในป พ.ศ. 2554 ในชวงเวลานับตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ถึงปลาย
เดือนมกราคม 2555 โดยมีสาเหตุเบื้องตนมาจากการเกิดพายุโซนรอน “ไหหมา” พัดเขาทางเหนือ
ในชวงปลายเดือนมิถุนายน และพายุโซนรอน “นกเตน” (NOCK-TEN) บริเวณชายฝงดานตะวันตก
ของเกาะไหหลํา ประเทศจีน ที่ไดพัดเขาสูอาวตังเก๋ีย ผานประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.) มาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอประเทศไทย เมื่อปลาย
เดือนกรกฎาคม 2554 นําไปสูความเดือดรอนในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออกของประเทศรวมกวา 23 จังหวัด

นับตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ที่น้ําเร่ิมเขาทวมจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผนังดินก้ัน
คลองระพีพัฒนไดพังทลายลง ทําใหน้ําทะลักเขาทวมตลาดรังสิต และในวันรุงข้ึนน้ําก็ทวมเขาในเขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกําแพงของชาวบานในซอยจรัญสนิทวงศ 74/1 เกิดพังลง ตอมาอีก
3 วัน น้ําทะลักเขากรุงเทพ เนื่องจากคันก้ันน้ําทาน้ําเขียวไขกาแตก ทําใหน้ําทะลักถึงแยกบางระบือ
และโรงเรียนราชินีบน ขณะเดียวกันน้ําไดเออทวมที่ตลาดรังสิต และบริเวณถนนพหลโยธินซอย
พหลโยธิน 87 ซอยพหลโยธิน 85 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 น้ําไดเขาทวมเขตบางพลัดเต็มพ้ืนที่
100% ดวยสาเหตุจากน้ําหลากมาจากอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตางจากทุกคร้ังที่เกิด
อุทกภัยเขตบางพลัด ที่เกิดจากน้ําจากแมน้ําเจาพระยาลนเออเขาทวมที่อยูอาศัยของชาวบานในหลาย
เขตของกรุงเทพมหานคร

เหตุการณวิกฤติที่ทําใหเกิดความตื่นตกใจใหกับประชาชนในกรุงเทพมหานครอยางมากคือ
การที่น้ําทวมทาอากาศยานดอนเมือง ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ซึ่งในเวลานั้นทาอากาศยานฯ
เปนที่ตั้งของ “ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย” และ “ศูนยพักพิงชั่วคราว” อีกทั้งยังเปน
สถานที่จอดรถชั่วคราวสําหรับผูประสบภัยน้ําทวมดวย

ปรากฏการณวิกฤตอุทกภัยดังกลาว ทําใหองคการภาครัฐและการจัดการภาครัฐในการ
จัดการน้ําในภาวะวิกฤติเชนวานี้ มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งองคการภาครัฐที่สําคัญที่สุดคือรัฐบาล
ซึ่งเห็นวาปญหาอุทกภัยคร้ังนี้เปนปญหาระดับชาติไมใชปญหาระดับทองถ่ิน และหนวยงานราชการ
ดานการจัดการน้ําซึ่งเปนฝายปฏิบัติการตามนโยบายและคําสั่งของรัฐบาล ก็ยอมมีความสําคัญ
เชนเดียวกัน นอกจากนั้นเนื่องจากเหตุการณวิกฤติอุทกภัยเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร องคการภาครัฐ
ที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ก็คือกรุงเทพมหานครและคณะ ตามหลักการกระจายอํานาจใหแก
ทองถ่ิน ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงในดานภาครัฐกับรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ในระดับสวนกลางดวย
ดังนั้นความสัมพันธของ 3 องคการดังกลาวในเร่ืองการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติของกรุงเทพมหานคร
จึงเปนเร่ืองที่นาศึกษาวิจัยอยางมาก
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ปญหาการวิจัยในครั้งนี้ ใชเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาองคความรูใน การอธิบาย

ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยของกรุงเทพมหานครและ หนวยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวของ ซึ่งผูวิจัยไดตั้งคําถามในการวิจัย กลาวคือ

1. สภาพปญหาของปรากฏการณอุทกภัย พ.ศ. 2554 ที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะ
อยางไร

2. ระบบบริหารจัดการน้ํา แนวทางและมาตรการแกไขและปองกันปญหา อุทกภัยที่
นําเสนอจากภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาชน และภาควิชาการเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เ พ่ื อศึกษาทํ าความเข าใจสภาพปญหาและปรากฏการณ อุทกภัยที่ เ กิ ด ข้ึนใน

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
2. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย พ.ศ. 2554 ของ กรุงเทพมหานครและ

ภาครัฐ
3. เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการในการแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาการ

บริหารจัดการน้ําและอุทกภัย พ.ศ. 2554” ในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยใชแนวทางแบบปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) มีจุดมุงหมายเพ่ืออธิบายปรากฏการณ
การบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยที่เกิดข้ึน พ.ศ. 2554 ในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตีความและวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ในที่นี้จะอธิบายถึงการออกแบบ
วิจัย (Research  Design) การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) การเก็บรวบรวมขอมูล
(Data Collection) การแปลงมโนทัศน (Operation of Concepts) การจัดระบบขอมูล (Data
Organization) การวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบขอมูล (Data Analysis and Data Triangulation)

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 4 วิธี ดังนี้
1) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญแบบไม

เปนทางการ โดยผูวิจัยใชประเด็นคําถามกวาง ๆ มีลักษณะใชแนวคําถามไปสูการสนทนา และมี
ลักษณะรวมสนทนาในประเด็นที่ผูใหขอมูลบอกหรือเลาใหฟง (Burgess, 1984) ในการวิจัยนี้ผูวิจัยได
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญตามประเด็นคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการอุทกภัย พ.ศ. 2554 ของ
กรุงเทพมหานคร และกระตุนใหผูประสบอุทกภัยเลาเร่ืองราวยอนคิดถึงประสบการณในฐานะผู
ประสบอุทกภัยใหผูวิจัยฟง

2) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนการศึกษาประสบการณที่สมาชิก
กลุมในใจหรือมีประสบการณรวมกัน โดยมีประเด็นสําหรับสนทนาตามคําถามการวิจัย วิธีการวิจัย
ลักษณะเนนใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในกลุม (Morgan, 1988) โดยผูวิจัย ทําหนาที่เปน
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ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) ผูวิจัยใชวิธีการนี้เก็บขอมูลเก่ียวกับปญหาและแนวทางการปองกัน
และแกไขอุทกภัยจากภาคสวนตางๆ 4 กลุม ไดแกภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน โดยองคการคัดเลือกกลุมโดยใชการคัดเลือกแบบใชทฤษฎี (Theoretical Sampling)
ในที่นี้ คือ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม

3) การสังเกตการณ (Observation) การวิจัยนี้ใชทั้งการสังเกตการณแบบมีสวนรวม
(Participant Observation) และการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non- Participant Observation) ใน
เหตุการณอุทกภัยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 การสังเกตแบบมีสวนรวมเปนการเขาไปรวม
สัมภาษณพรอม ๆ กับการสังเกตการณที่บานของประชาชนผูใหขอมูล สวนการสังเกตการณแบบไมมีสวน
รวมนั้นจะเปนเขารวมการสัมมนาในประเด็นที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ําและการเขารวมฟงการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครในเร่ืองการจัดการน้ําและปญหาอุทกภัย

4) การศึกษาเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลเอกสารเก่ียวกับการจัดการน้ําในภาวะวิกฤต
รายงานประชุมที่เก่ียวของขณะเกิดอุทกภัย ขอมูลผลงานวิจัยที่เก่ียวของขอมูลจากอินเตอรเน็ต เพ่ือ
ใชวิเคราะหตรวจสอบขอมูลรวมกับการเก็บขอมูล 2 วิธีแรกที่เก่ียวของกับการจัดการภาครัฐในภาวะ
วิกฤตของกรุงเทพมหานคร โดยใชปรากฏการณอุทกภัย พ.ศ. 2554 เปนกรณีศึกษา

การวิเคราะหขอมูล
1) การอานและจับประเด็น ผูวิจัยอานขอมูลที่ไดจากการถอดเทปในการสัมภาษณเชิงลึก

และการสนทนากลุมอยางละเอียด จนกระทั่งเขาใจและไดประเด็นหลัก
2) การจัดระบบขอมูล ผูวิจัยแยกแยะขอมูลเปนกลุม ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงขอมูลแตละกลุม

เขาหากัน ตามแนวคิดที่ได ผูวิจัยจะจัดเรียงรหัสเดียวกันไวดวยกันไดขอมูลเปนกลุม ๆ
3) การเชื่อมโยงแนวคิด ผูวิจัยเชื่อมโยงแนวคิดตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากขอมูลที่จัดเปนกลุมแลว

เขาหากันเพ่ือหาความสัมพันธกับปรากฏการณที่เกิดข้ึน
4) การขยายความเชื่อมโยง ผูวิจัยขยายความเชื่อมโยงใหผูอานเห็นภาพรวมของปรากฏการณที่

ศึกษา
5) การตีความและคนหาความหมาย ผูวิจัยตีความและหาคําอธิบายของปรากฏการณที่ศึกษา
6) การหาขอสรุป ผูวิจัยหาขอสรุปที่เปนสาระสําคัญ สรุปประเด็นหรือขอคนพบของการ

วิเคราะหและตีความและหาความหมายของปรากฏการณที่ศึกษา

ผลการวิจัย
การวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาการบริหาร

จัดการอุทกภัย ป พ.ศ. 2554” มีขอคนพบตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ตั้งไว 3 ประการ กลาวคือ
1. สภาพปญหาและปรากฏการณอุทกภัยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2554 นั้น

เกิดข้ึนจาก 2 สาเหตุหลัก ไดแก สาเหตุทางธรรมชาติและสาเหตุดานการจัดการสภาพแวดลอม ในสวน
ของปจจัยทางธรรมชาติไดแก ปริมาณฝนและพายุหมุนเขตรอน กับระบบการระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ
และปจจัยจากการจัดการน้ําโดยมนุษยซึ่งเปนปจจัยสําคัญ การขาดการวางแผนการขยายตัวของเมือง การ
ขยายตัวของเมืองและนิคมอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่เปนที่ต่ําและที่ลุม รวมถึงการขาดการวางแผนและ
ใชมาตรการในการปองกันเชิงกฎหมาย ซึ่งขอคนพบที่สําคัญคือ การบริหารจัดการน้ําที่เปนสาเหตุที่สําคัญ
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ของการเกิดอุทกภัยในป 2554 มากกวาสาเหตุทางธรรมชาติหรือธรรมชาติเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
สภาพปญหาที่พบคือ ปญหาเร่ืองการจัดการพ้ืนที่รับน้ําปญหาเร่ืองพ้ืนที่รับน้ําที่หายไปกลายเปนที่อยู
อาศัยและการบริหารจัดการอุทกภัยถูกแทรกแซงจากการเมือง

2. ความขัดแยงระหวางผูวาราชการกรุงเทพมหานครกับการบริหารงานของรัฐบาลในการ
แกไขปญหาน้ําทวมป 2554

3. โครงสรางของการจัดการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) มีขอผิดพลาด
เกิดความขัดแยงระหวางหนวยงาน กลาวคือ มีองคกรที่รับผิดชอบเดิมอยูแลวคือ กรมปองกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย และมีการตั้ง ศอส. เพ่ือการจัดการอุทกภัยแตรัฐบาลยังตั้ง ศปภ. ข้ึนอีก ทําใหเกิด
ความขัดแยงมากยิ่งข้ึน

อภิปรายผล
ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

กรณีศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัย ป พ.ศ. 2554” นําไปสูประเด็นในการอภิปราย 3 เร่ือง นําไปสู
ขอคนพบดังนี้

1. สภาพปญหาและปรากฏการณอุทกภัยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2554 นั้น
เกิดข้ึนจาก 2 สาเหตุหลัก ไดแก สาเหตุทางธรรมชาติและสาเหตุดานการจัดการสภาพแวดลอม ในสวน
ของปจจัยทางธรรมชาติไดแก ปริมาณฝนและพายุหมุนเขตรอน กับระบบการระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ
และปจจัยจากการจัดการน้ําโดยมนุษยซึ่งเปนปจจัยสําคัญ การขาดการวางแผนการขยายตัวของเมือง การ
ขยายตัวของเมืองและนิคมอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่เปนที่ต่ําและที่ลุม รวมถึงการขาดการวางแผนและ
ใชมาตรการในการปองกันเชิงกฎหมาย ซึ่งขอคนพบที่สําคัญคือ การบริหารจัดการน้ําที่เปนสาเหตุที่สําคัญ
ของการเกิดอุทกภัยในป 2554 มากกวาสาเหตุทางธรรมชาติหรือธรรมชาติเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
สภาพปญหาที่พบคือ ปญหาเร่ืองการจัดการพ้ืนที่รับน้ําปญหาเร่ืองพ้ืนที่รับน้ําที่หายไปกลายเปนที่อยู
อาศัยและการบริหารจัดการอุทกภัยถูกแทรกแซงจากการเมือง

2. ความขัดแยงระหวางผูวาราชการกรุงเทพมหานครกับการบริหารงานของรัฐบาลในการ
แกไขปญหาน้ําทวมป 2554

3. โครงสรางของการจัดการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) มีขอผิดพลาด
เกิดความขัดแยงระหวางหนวยงาน กลาวคือ มีองคกรที่รับผิดชอบเดิมอยูแลวคือ กรมปองกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย และมีการตั้ง ศอส. เพ่ือการจัดการอุทกภัยแตรัฐบาลยังตั้ง ศปภ. ข้ึนอีก ทําใหเกิด
ความขัดแยงมากยิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากอุทกภัยที่เกิดข้ึนมีลักษณะขามเขตการปกครองทําใหพระราชบัญญัติการ

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการแบงการบริหารจัดการนั้นอาจใชไมได และความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการในแตละทองถ่ินไมเทากัน ในกรณีของการเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติอาจจําเปนตองมีการสั่งการ
จากสวนกลางแตใหอํานาจการดําเนินการแกสวนทองถ่ินดําเนินการเอง



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

149

2. ในกรณีที่มีการเมืองเร่ืองการจัดการความขัดแยงในภาวะวิกฤตในบางพ้ืนที่ เมื่อมี
สถานการณวิกฤตเกิดข้ึน เชน อุทกภัยที่ผานมา บางกรณีชุมชนสามารถจัดการแกไขไดทันทวงที
สถานการณจะไมขยายวงกวาง อยางไรก็ตาม พบประเด็นเร่ืองการเมืองหรือการแสวงหาผลประโยชน
แกพวกพองหรือกลุมใดกลุมหนึ่งในสถานการณวิกฤต ซึ่งเปนสวนสําคัญใหวิกฤตขยายตัวใน
สถานการณเชนนี้ ควรแกไขไดโดยใหความรูในการจัดการแกปญหาแกชุมชนและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน เพ่ือใหสามารถจัดการกับวิกฤตไดเอง

3. ควรมีการติดตามตรวจสอบคณะกรรมการทํางาน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการยุทธศาสตร
เพ่ือการฟนฟูและการสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร เพ่ือวางระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) โดยรวมมือกับนักวิชาการในสวนอ่ืน ๆ ที่อยูนอกคณะกรรมการเพ่ือรวมกัน
แนะนําหรือติดตามการดําเนินงาน รวมทั้งเสนอแนวทางการแกปญหามาตรการตาง ๆ โดยทํางานแบบ
คูขนานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได

4. ควรจัดระบบนิเวศนชุมชนโดยใหความสําคัญในการใชชุมชนเปนฐานมากข้ึน (Area
Approach) และมีการสนับสนุนในดานขอมูลจากนักวิชาการ สื่อมวลชน องคกรอิสระตาง ๆ และ
มหาวิทยาลัย เปนตน เพ่ือรวมกันจัดทําแผนชุมชนที่ครอบคลุมคูขนานไปกับการวางผังเมือง

5. ในสถานการณวิกฤตควรมีการดําเนินงานในลักษณะเครือขาย และมีการสื่อสารขอมูลที่เปน
สาธารณะประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงและเขาใจไดงาย

6. ควรมีการทบทวนภารกิจของหนวยงานที่เก่ียวของ กฎหมายและองคความรูจากนักวิชาการ
ที่เก่ียวของ

7. ควรมีการดําเนินงานในรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคประชาชน ภาควิชาการ
และภาคสื่อมวลชน เปนรูปแบบที่เปนความรวมมือที่ประกอบดวยภาคสวนที่มีศักยภาพของสังคมไทย โดย
ใหมีลักษณะเชิงวิชาการ เชนการจัดเวทีสัมมนารวมกันเพ่ือหาแนวทางแกปญหาไดอยางยั่งยืนในอนาคต

8. ควรมีการสงเสริมระบบอาสาสมัครมืออาชีพ จากอุทกภัยคร้ังนี้ทําใหเห็นอาสาสมัครที่มาใน
รูปจิตอาสาจํานวนมาก จึงควรมีการอบรมหรือฝกฝนใหเกิดระบบอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ มีความ
ชํานาญ เพ่ือสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและลดภาระ เจาของรัฐไดหากเกิดสถานการณวิกฤตใน
อนาคต

บรรณานุกรม
77 เนชั่น ชาแนล. (2554). ประทวงปดถนนรมเกลา เรียกรองใหเปดประตูระบายนํ้า.ออนไลน).

http://77.nationchannel.com/video/184532/.
จุฬาพิช มณีวงศ. (2554). ยุทธศาสตรการแกปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดําริ.

วารสารวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย. 65, 6
(พฤศจิกายน – ธันวาคม): 12-17.

Burgess, R. (1984). IN The Field. The Summer Institute of Linguistics and The
University of Texas at Arlinton.

Morgan, D. (1988). Focus Group as Qualitative Research. London: Sage.


